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รายละเอียดการนำเสนอนวัตกรรม
1. ความสำคัญของนวัตกรรม
โรงเรี ยนคุ ณธรรม สพฐ. เป็ นการดำเนิ นงานเพื ่ อสื บสานพระราชปณิ ธานเดิ นตามรอยเบื ้ องพระยุ คลบาท
ของพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ซึ่งมีพระราชกระแสรับสั่งให้ “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” ดังนั้น การพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติ
จึงมีความจำเป็น เนื่องจากปั จจุบ ันสภาวการณ์ส ังคมโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ทุกคนต่างต้องปรับตัว พัฒนาตนเอง ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพื่อสร้างคุณภาพ
ของคนไทยให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ฯลฯ ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ถือเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการเรียนรู้ และการมีความรู้ในพื้นฐานเดิม

-2ของผู้เรียนแต่ละบุคคลจึงต้องมีการยกระดับการจัดการศึกษา โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้ง
การพัฒนากระบวนการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ พร้อมด้วยความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิต ของคนในสังคม ส่งผลให้คนในสังคมเกิดการแข่งขันกันสูงขึ้น
ขาดความสามั คคี เกิ ดการเอารั ดเอาเปรี ยบกั นมากขึ ้ น ขาดความซื่ อสั ตย์ กตั ญญู และความเอื้ ออาทรต่ อกั น
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เป็นสังคมก้มหน้า ขาดคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะเยาวชนซึ่ง
ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของชาติ หากไม่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม อาจส่งผลเสียทางด้านพฤติกรรม และการดำเนินชีวิต
มีการตัดสินใจที่ผิดพลาด ดำเนินชีวิตอย่างไม่มีแบบแผนที่ถูกต้อง
จากความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการยกระดับการจัดการศึกษา โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้
แก้ ป ั ญหาในชี ว ิ ตจริ ง การปรั บตัว และพั ฒนาตนเอง ให้ เท่ าทั นต่อการเปลี ่ ยนแปลงของสังคมโลก ข้ างต้นนั้น
ในฐานะข้ าราชการครู โรงเรียนวั งจั นทร์ ว ิ ทยา สั งกั ดสำนั กงานเขตพื ้นที ่การศึ กษามัธยมศึ กษา ชลบุ ร ี ระยอง
จึงมีแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรมพร้อมทั้งยกระดับการจัดการศึกษา ผ่านรูปแบบการสร้างนวัตกรรมสู่อาชีพ
ใน คุณธรรมอัตลักษณ์ “เด็กดี มีคุณธรรม คิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมสู่อาชีพ” พร้อมทั้งตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรี ย นวั งจั น ทร์ ว ิ ทยา ได้ เข้ าร่ ว มโครงการปฏิ ร ู ปการศึ ก ษา ในชื ่ อโครงการพื ้ นที ่ นวั ตกรรมการศึ ก ษา
และยังเป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดระยอง รุ่นที่ ๑ ที่เอื้อให้คนในพื้นที่ทุกภาคส่วนรวมพลังร่วมจัด
การศึกษา สร้างนวัตกรรมการศึกษา และการเรียนรู้ ตอบโจทย์คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน เป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน
และสร้างองค์ความรู้เพื่อการขยายผล สู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาชาติ จึงทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนเข้าสู่
การเรี ยนรู ้ ในรู ปแบบ “Active Learning” สู่ การประกอบอาชี พในเขตพื ้ นที ่ นวั ตกรรม ที ่ ปรั บเปลี ่ ยนแนวคิ ด
วิธีการ กระบวนการ สื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ คุณธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง ความรู้ ทักษะ และสมรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สามารถนำไปสู่การ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข
ดั งนั ้ นบทบาทในการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนของครู ในชั ้ นเรี ยนจึ ง จำเป็ นต้ องมี ความหลากหลาย
สามารถเชื่อมต่อการเรียนรู้ กับส่วนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม
มีความถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ Active Learning” ผ่านการลงมือปฏิบตั ิ
การทดลอง การวิ เคราะห์ การสั งเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลี ่ ยนความคิ ดเห็ น การสร้ างองค์ ความรู้
ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างสร้างสรรค์ที่เกิดจากประสบการณ์ และการนำองค์ความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง โดยสิ่งสำคัญที่สุด
มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิด “ความสุข” กับการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับ ครูผู้ส อน และผู้เรียนกับผู้เรียนด้ว ยกัน
พร้อมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนที่เรียนไม่ทันในชั้นเรียน หรือไม่เข้าใจในบทเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติม
ซึ่งเป็นการสร้างการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนให้สามารถเรียนรู้ และเข้าใจในระดับเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกันมากที่สุด เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ
มี ค วามรู ้ ความสามารถเป็ น คนดี คนเก่ ง และมี ค วามสุ ข ตามคุ ณ ธรรมอั ต ลั ก ษณ์ “เด็ กดี มี ค ุ ณธรรม
คิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมสู่อาชีพ”

-31.2 แนวคิดหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรมสามารถอ้างถึงแนวคิดหลักการ
ทฤษฎี รูปแบบ วิธีการ ฯลฯ ที่นำมาใช้ในการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรมได้
แนวคิดในการออกแบบกิจ กรรมการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อ การพัฒ นาการเรียนการสอน “Active Learning”
ได้สร้างขึ้นจากการศึกษาทฤษฎีเป็นฐานของการคิดกระบวนการ ดังนี้
1. ทฤษฎีการเรียนรู้ ของบลูม (Bloom’s Taxonomy)
2. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist)
3. การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
4. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ทฤษฎี PDCA Deming Cycle
1.ทฤษฎีการเรียนรู้ ของบลูม (Bloom’s Taxonomy)

บลูม ( Benjamin S. Bloom.1976) การเรียนการสอน ที่จะประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพนั้น
ผู้สอนจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สอน กำหนดและจัดกิจกรรมการเรียน รวมทั้งวัดประเมินผล
ได้ ถ ู ก ต้ อ ง โดยได้ จ ำแนกจุ ด มุ ่ ง หมายทางการศึ ก ษา ที ่ เ รี ย กว่ า Taxonomy of Educational Objectives
ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย (อติญาณ์ ศรเกษตริน. 2543 : 72-74 ;
อ้างอิงจาก บุญชม ศรีสะอาด. 2537 ; Bloom. 1976 : 18)
2.ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist)

ทฤษฎีที่นำมาเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความรู้ของผู้เรียน คือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist
Theory) เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ของผู้เรียน การเรียนรู้ หรือการสร้างความรู้ เป็นกระบวนการ
ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ภายในของผู ้ เ รี ย น โดยที ่ ผ ู ้ เ รี ย นเป็ น ผู้ ส ร้ า งความรู ้ โดยการนำประสบการณ์ ห รื อ สิ ่ ง ที ่ พ บเห็ น
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ของตนเอง หรือ เรียกว่า โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive structure)
1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการลงมือกระทำ(Active Process) ที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล
2. ความรู้ต่าง ๆ จะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่ร่วมกับข้อมูล หรือความรู้
เดิมที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งประสบการณ์เดิมมาสร้างความหมายในการเรียนรู้ของตนเอง อ้างอิงจาก (ไพจิตร สดวก
การ, 2543)
3. การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
การเรี ย นการสอนแบบ Active Learning เป็ น กระบวนการเรี ย นการสอนที ่ เ น้ น ให้ ผ ู ้ เ รี ย นมี ส ่ ว นร่ ว ม
และมี ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
การระดม สมอง การแลกเปลี่ย นความคิ ดเห็ น เป็นต้น โดยกิจกรรมที่น ำมาใช้ ควรช่ว ยพัฒ นาทั กษะการ
คิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสาร/นำเสนอ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
บทบาทของผู้เรีย นนอกจากการมีส ่ว นร่ว มในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังต้องมีปฏิส ัมพันธ์ กับผู้ส อน
และผู้เรียนกับ ผู้เรียนด้วยกันด้วย ผู้สอนควรลดบทบาทในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนในลักษณะการบรรยาย
ลง และเพิ ่ ม บทบาท ในการกระตุ ้ น ให้ ผ ู ้ เ รี ย นมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ที ่ จ ะท ำกิ จ กรรมต่ า งๆ รวมถึ ง การ
จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมใน การเรียนรู้ อ้างอิงจาก ไชยยศ เรืองสุวรรณ.(2553) (รองศาสตราจารย์
ดร.) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลักษณะของการเรียนแบบ Active Learning
1. เป็นการพัฒนาศักยภาพการคิดการแก้ปัญหาและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในรูปแบบ
ของความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด
4. เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศสู่ทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และ
ประเมินค่า
5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความมีวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

-56. ความรู้เกิดจากประสบการณ์และการสรุปของผู้เรียน
7. ผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
4.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เพื ่ อ ให้ ก ้ า วทั น ต่ อ โลกยุ ค โลกาภิ ว ั ต น์ ความพอเพี ย ง หมายถึ ง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบ
ใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก
3 ห่วง คือ ทางสายกลาง ประกอบไปด้วย ดังนี้
ห่วงที่ 1 คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไป
โดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน
ห่วงที่ 2 คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่าง
รอบคอบ
ห่วงที่ 3 คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้
และไกล
2 เงื่อนไข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ วางแผน และความระมัดระวังใน
ขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน
มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน
มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
คณะครูผู้ที่รับชอบโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนวังจันทร์ ได้ประชุมร่วมกัน และคัดเลือก
แนวคิดหลักการ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นหลักในการพัฒนานักเรียน สอดแทรกเนื้อหาลง

-6ในแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา โดยเน้นให้นักเรียนตระหนัก รู้เข้าใจและคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า
ความดี สร้ า งความรู ้ ส ึ ก รั บ ผิ ด ชอบชั ่ ว ดี มี ค วามตระหนั ก ในคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ส ุ จ ริ ต
และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
ทฤษฎี PDCA หรือกระบวนการ PDCA นั้นหลายคนรู้จักกันในชื่อของ ‘วงจรเดมมิ่ง’ หรือ Deming Cycle
นั่นเอง แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นมาช่วงปี 1950 โดยบิดาแห่งการควบคุมคุณภาพสมัยใหม่ ดร.วิลเลียม เอ็ดเวิดส์
เดมมิ ่ ง (Dr.William Edward Deming) ซึ ่ ง พั ฒ นามาจากปรมาจารย์ข องเขาอี ก ที วอลเตอร์ เอ ชิ ว ฮาร์ท
(Walter Andrew Shewhart) ทำให้วงจรนี้มีชื่อเรียกอื่นว่า Deming Cycle หรือ Shewhart Cycle

โดยที่ขั้นตอนของ PDCA มีดังนี้
(P) Plan – การวางแผน: หมายถึงการตั้งเป้าหมายจากปัญหาหรือโอกาสต่างๆ และสร้างแผนการทำงาน
หรือกระบวนการเพื่อทำให้เป้าหมายนี้ประสบความสำเร็จ
(D) Do – ปฏิบัติ/การทดสอบ: หมายถึงขั้นตอนการทดสอบ เป็นการลงมือทำและเก็บข้อมูลเพื่อหา
จุดอ่อนหรือจุดที่สามารถพัฒนามากขึ้นได้ รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆด้วย
(C) Check – การตรวจสอบ: หมายถึงขั้นตอนการตรวจสอบ เป็นขั้นตอนหาช่องทางและวิธีพัฒนา
กระบวนการต่างๆให้เร็วขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการจัดลำดั บความสำคัญของโอกาสและอุปกรรค
ต่างๆ ในกระบวนการ
(A) Action – การดำเนิน การ/ปรับปรุงแก้ไ ข: หมายถึงการดำเนินการเพื่ อปรับปรุงแก้ ไข เพื่อให้
กระบวนการขั้นตอนต่างๆเร็วขึ้น ดีขึ้น หรือมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม

-72. จุดประสงค์และเป้าหมายของนวัตกรรม
2.1 จุดประสงค์เขียนให้สอดคล้องกับความสำคัญของนวัตกรรม
๑. เพื่อปลูกฝั่ง ป้องกัน โดยเน้นใหนักเรียนตระหนัก รู้เข้าใจ และคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าความดี
สร้างความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี
๒. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๕ ประการ ตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ที่ต้องช่วยกันปลูกฝังให้แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ประการได้แก่ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต
ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม “เด็กดี มีคุณธรรม คิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมสู่อาชีพ”
4. ส่งเสริมการเรียนรูพ้ ัฒนานักเรียนให้มีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ให้เรียนกลายเป็น “นวัตกร Innovator”
ที่สามารถสร้างสรรค์ “นวัตกรรม Innovation” ที่เกิดประโยชน์ และสร้างเป็นอาชีพได้
3. นักเรียนสามารถผลิตชิ้นงานนวัตกรรมที่เกิดจากปัญหารอบตัวหรือตามบริบทถิ่นกำเนิดของตนให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
5. เพื่อกระตุ้น และแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนไม่ทันในชั้นเรียน หรือไม่เข้าใจในบทเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติม
ซึ ่ งเป็ นการสร้ างการเรี ยนรู ้ ท ี ่ ม ี ความแตกต่ างของนั กเรี ยนแต่ ละคนให้ สามารถเรี ยนรู ้ และเข้ าใจในระดั บเดี ยวกั น
หรือใกล้เคียงกันมากที่สุด
6. มุ่งเน้นให้นักเรียนมี “ความสุข”กับการเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอน และนักเรียนเรียนกับนักเรียนเรียน
7. ช่วยสร้างความคงทนในการจดจำข้อมูล และสร้างแรงจูงใจในการเรียนผ่านกระบวนการสอนเชิงรุก
8. ให้นักเรียนมี “Learning space” พื้นที่แห่งการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าร่วมกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
9. ให้นักเรียนมี “Happy space” พื้นที่แห่งความสุข เพื่อให้นักเรียนมีพื้นที่ได้นำเสนอนวัตกรรมที่เกิดจากความชอบ
ความสนใจ และความภาคภูมิใจ
2.2 เป้าหมายระบุจำนวนผลงานนวัตกรรมและหรือกลุ่มเป้าหมายที่ใช้นวัตกรรมอย่างชัดเจน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ - ๒/3 จำนวน 3 ห้อง รวมจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 107 คน
๒. ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 8 กลุ่มสาระฯ รวมจำนวน ครู ทั้งหมด 16 คน
3. คณะผู้บริหารโรงเรียนวังจันทร์วิทยา 3 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 107 คน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ
ความเสียสละ มีระเบียบวินัยในการเรียน มีความพอเพียง และมีความกตัญญู
๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่2 รวมจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 107 คน มี ความรู้ และทักษะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สามารถสร้างสรรค์ “นวัตกรรม Innovation” ที่เกิดประโยชน์ และสร้างเป็นอาชีพได้ทุกคน
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 รวมจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 107 คน สามารถผลิตชิ้นงาน นวัตกรรม ที่เกิด
จากปัญหารอบตัว หรือตามบริบทถิ่นกำเนิดของตนให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ทุกคน
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 รวมจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 107 คน สามารถผลิตชิ้นงาน นวัตกรรม ที่เกิดจาก
ปัญหารอบตัว หรือตามบริบทถิ่นกำเนิดของตนให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ทุกคน

-85. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 รวมจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 107 คน มี “ความสุข”กับการเรียนรู้ในรายวิชา
นวัตกรรมสร้างอาชีพ
3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
ระบุกระบวนการหรือวิธีการในการผลิต และการพัฒนานวัตกรรมโดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การดำเนินงาน ตามหลักวงจร Deming Cycle แบ่งออกเป็นเป็น 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นการวางแผน (Plan) ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน (Do) ขั้นการตรวจสอบ (Check) และขั้นสะท้อนผล (Act) ดังนี้
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม

ขั้นเตรียมการ วางแผนการดำเนินงาน (Plan)

ขั้นดำเนินการ (DO)

รายละเอียด
ขั้นที่ 1
๑. ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ ของบลูม (Bloom’s
Taxonomy)
2.ศึกษาทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist))
3. ศึกษาหลักการของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning
4. ศึกษาหลักการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
5. ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ศึกษาหลักการทฤษฎี PDCA Deming Cycle
7.วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง ตัว ชี้วัด และสาระการ
เรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐
และสาระการเรี ย นรู ้ ท ้ อ งถิ ่ น โรงเรี ย นวั ง จั น ทร์ ว ิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
8.วิเคราะห์ผู้เรียนโดยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบ
ความรู้และทักษะทางด้านการการผลิต/การออกแบบ
การประกอบอาชีพ
9.วิเคราะห์สภาพปัญหาจาก
(๑)บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้
(๒)ศึกษาและเข้าอบรมวิธีการสร้างและออกแบบ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านบทเรียนออนไลน์
ขั้นที่ 2
๑. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยน้อม
นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ พร้อมทั้งจากการ
วัดผล และประเมินผล “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยออกแบบกิจกรรรม ดังนี้
๑.1 กิจกรรม “นวัตกรรม และหลักการออกแบบ”
1.๒ กิจกรรม “กระบวนการสร้างนวัตกรรม”
1.๓ กิจกรรม “โครงงานการสร้างสรรค์นวัตกรรม”
1.๔ กิจกรรม “ธุรกิจ SMEs ในพื้นที่นวัตกรรม”
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ขั้นการตรวจสอบประเมินผล ( Check )

ขั้นการปรับปรุงพัฒนา (Action)

๒. ออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ “Active
Learning” โดยเชื่องโยง (Problem/Project-based
Learning/CaseStudy)
๓) ออกแบบชุดข้อสอบออนไลน์
ขั้นที่ 3
๑. ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และคำถามหลัง
กิจกรรม
๒. ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรม “Active Learning”
และการบูรณาการความรู้
๓. ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
๔. ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจ
5. ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบวัด คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน
5. ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบสอบถามวัด
ความสุข
ขั้นที่ 4
๑. ปรับปรุงนวัตกรรมให้เนื้อหามีความเหมาะสม และเป็น
ปัจจุบันมากขึ้น
๒. ปรับปรุงนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง
๓. นำข้อเสนอแนะในการนำไปใช้และการศึกษาค้นคว้า
ครั้งต่อไปจากนวัตกรรมเดิมไปพัฒนา
๔. ปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยนำ
ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับ
นวัตกรรมที่ปรับปรุง

4. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเป้าหมาย“เด็กดี มีคุณธรรม คิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมสู่อาชีพ” โดยการ
จัดการเรียนการสอน “Active Learning” ” พบว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เชิงรูปธรรม กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 107 ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 8 กลุ่มสาระฯ รวมจำนวน ครู ทั้งหมด 16 คน
และ คณะผู้บริหารโรงเรียนวังจันทร์วิทยา 3 คน มีดังนี้
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รหัส ง๒๐๒๖๕ รายวิชา นวัตกรรมสร้างอาชีพ สูงขึ้น
2. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความเสียสละ มีระเบียบวินัยในการเรียน และความกตัญญู
มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

- 10 3. นักเรียนเรียนสามารถออกแบบ นวัตกรรมใหม่ๆ ในการช่วยลดปริมาณขยะประเภทโฟม พลาสติก และขยะ
อื่นๆ ลงได้ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสร้างอาชีพ เชิงสร้างสรรค์ได้จากกิจกรรม “Active Learning”
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เกิดความพอเพียงจากการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า โดยการนำกลับมาใช้ใหม่
(Recycle)
๕. นักเรียนสามารถนำกระบวนการคิดวิเคราะห์และวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบไปปรับใช้ในเรื่องการเรียน
และการทำงาน
6. นักเรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กบั ชุมชนเพื่อต่อยอดสร้างเป็นอาชีพ
7. นักเรียนสามารถต่อยอดสร้างอาชีพหารายได้เลีย้ งตนเอง และครอบครัว
8. นักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้สู่การแข่งขันทักษะด้านโครงงานอาชีพ และการพัฒนานวัตกรรมจนคว้า
รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับภาค และระดับประเทศ
9. นักเรียนสามารถสร้างความภาคภูมิใจ/ความสุขให้กับผู้เรียนในด้านคนต้นแบบ จนได้รับการแผยแพร่นวัตกรรม
การสร้างอาชีพจากกระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th/สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT/รักบ้านเกิด/
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ www.sanook.com/www.teen.mthai.comg
10. โรงเรียนมี Learning space พื้นที่แห่งการเรียนรู้ ทีส่ ามารถให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าร่วมกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพได้ตลอดเวลา
๑1. โรงเรียนมี Happy space พื้นที่แห่งความสุข เพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอนวัตกรรมที่เกิดจากความชอบ/ความ
สนใจ
13. นักเรียน ครู และผูบ้ ริหาร เกิดการเรียนรู้รว่ มกัน สามารถออกแบบ นวัตกรรมใหม่ๆ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติสร้างอาชีพ พร้อมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แก่คณะครูในองค์กร นอกค์กร และชุมชนจนเป็น
ที่ยอมรับ
๑4. นักเรียน ครู และผู้บริหาร มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ และเกิดเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ที่แท้จริงผ่าน
ประสบการณ์ด้วยตนเอง จากกิจกรรม “Active Learning”
๑5. นักเรียนมีคุณธรรมจริธรรม ในตนเองในฐานะผู้ประกอบอาชีพอย่างมืออาชีพ
ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพอยู่ในระดับดีในปี 2563 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุม่ สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 91.81

ผู้เรียนร้อยละ85 ขึ้นไปมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยู่ในระดับดี ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน

- 11 5. ปัจจัยความสำเร็จ
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ได้เผชิญปัญหา และสถานการณ์จริงจากกิจกรรม “Active Learning” และนำ
ปัญหาต่างๆกลับมา ลงมือปฏิบัติ ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ระดมสมอง พร้อมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
รูปแบบการทำงานเป็นทีม และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การเป็นพลเมืองที่ดี เป็นการสร้างองค์ความรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริงไม่ใช่เพียงแค่การฟัง หรือรับความรู้จากผู้สอน ซึ่งเป็นการสร้างการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างของนักเรียน
แต่ละคน ให้สามารถเรียนรู้ และเข้าใจในระดับเดียว หรือใกล้เคียงกันมากที่สุด และเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพมากที่สุด
๑. ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ครอง ตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรูปแบบ นวัตกรรมสร้างอาชีพ “Active Learning” โดยอยู่บนพื้นฐาน “เด็กดี มีคุณธรรม คิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมสู่อาชีพ
๒. ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ครอง มองเห็นเป้าหมาย และประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึ้นในระยะยาว
๓. นักเรียนเกิดความสร้างสรรค์ จากการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ รวมกันทำงานเป็นทีม รู้วิธีการแก้ไขปัญหา
ฉลาดในการสื่อสาร พร้อมทั้งมีความรับผิดในภาระงานและหน้าที่ของตนเอง
4. ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ครอง ตืน่ รู้และเปิดรับสิ่งใหม่ที่เรียกว่า “นวัตกรรม Innovation”
5. ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน พร้อมรับความรู้ใหม่ๆ กล้าเผชิญปัญหา กล้าทดลอง เพื่อพัฒนาตนเองให้กลายเป็น
“นวัตกร Innovator” ทีส่ ามารถสร้าง “นวัตกรรม Innovation” ที่สามารถประกอบอาชีพ และแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมได้
6. นักเรียน เกิดเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ที่แท้จริงผ่านประสบการณ์ด้วยตนเอง จากกิจกรรม “Active Learning”
และเห็นคุณค่าความสำคัญของการประกอบอาชีพสุจริต
7. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจ และให้เปิดโอกาสให้นักเรียน แสดงผลงาน “ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สร้างอาชีพ” จากกรอบความคิดของนักเรียนผ่านช่องทางต่างๆได้แก่
1. กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th
2. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. www.รักบ้านเกิด.com www.sanook.com และwww.teen.mthai.comg
6. บทเรียนทีไ่ ด้รับ (Lesson Learned)
สิ่งที่ได้เรียนรู้ค้นพบอะไรที่เกิดจากการพัฒนาผลงานนวัตกรรม อาจจะเป็นการค้นพบวิธี
การขั้นตอนรูปแบบที่เกิดขึ้นใหม่
๑.ผลที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รียน
นักเรียนเห็นความสำคัญของการที่ตนเองที่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ และมีความกตัญญูโดยผู้เรียนแสดงออกใน
เชิงพฤติกรรม และการสอบถามรายบุคคล มีการปรับตัวด้านการเรียนที่ดีขึ้น เพื่อให้คุ้มกับที่ พ่อแม่เหนื่อย
ลำบากให้การหาเงินส่งตนเองเรียน นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมดี รู้จักปรับตัวในการทำงานเป็นทีม
รู้จักความพอเพียงซึ่งสามารถสังเกตพฤติกรรมได้จากในชั้นเรียน มีความขยันหมั่นเพียร มีความอดทนอดกลั้น มีสมาธิ
ที่ดี มีใจจดจ่อต่อสิ่งที่ได้ทำที่เกิดขึ้นมาจากความชอบ และของสนใจของนักเรียนเอง มีระเบียบวินัยที่ดีมากขึ้น ซึ่งส่งผล
ต่อการเรียนทำให้มีสมาธิในการเรียนที่ดีขึ้น

- 12 ๒.ผลที่เกิดขึ้นกับครู
ครูจะต้องรู้จักการปรับตัว เปิดรับสิ่งใหม่ๆ กล้าเผชิญปัญหา พร้อมทั้ง ศึกษาความรู้ทฤษฎีแนวคิดใหม่ๆ เพื่อใช้
ในการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นด้านคุณธรรม ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อนักเรียนให้
มากที่สุด พร้อมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับทั่วกัน ครูมีระเบียบ
วินัยในการใช้ชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน
๓.ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร
ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญในด้านการพัฒนาคุณธรรมขององค์กร เปิดโอกาส มองเห็นความเป็นไปได้
และความสำคัญของการพัฒนาทุคคนในองค์กร มีภาวะผู้นำบริหารจัดการงาน อย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล
ยึดความโปร่งใสตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ ส่งเสริมการ ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมาย
ประสบความสำเร็จโดยติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดจนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๔.ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน
ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็น “เด็กดี มีคุณธรรม คิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมสู่อาชีพ โดยการจัดการเรียนการสอน “Active Learning” ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก
ในโรงเรียน ส่งผลต่อความเชื่อมั่น และความไว้วางใจต่อชุมชนและส่งผลในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อในโรงเรียน
๕.ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน
ผู้ปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลง และพึงพอใจในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านการเรียน การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร มีความอดทนอดกลัน้ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ตัวเองทำให้ผู้ปกครอง
เกิดความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ แก่ ผู้บริหาร ครู และโรงเรียน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือส่งเสริมให้นักเรียนในทุกๆด้าน
๖.ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน
ชุมชนและสังคมเล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรม และ นวัตกรรมสู่การประกอบอาชีพ
ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน “Active Learning”เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
มีสมาธิ มีความอดทน โรงเรียนจึงได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
อุดหนุนสินค้าของนักเรียน เปิดพื้นที่วางขายสินค้าโดยไม่คิดค้าพื้นที่ เป็นต้น
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจ และให้เปิดโอกาสให้นักเรียน แสดงผลงาน “ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสร้าง
อาชีพ” จากกรอบความคิดของนักเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
1. กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th
2. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. www.รักบ้านเกิด.com www.sanook.com และwww.teen.mthai.comg

- 13 1. กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th

- 14 2. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
จากการพัฒนาการเรียนการสอน “Active Learning” สู่การประกอบอาชีพในพื้นทีน่ วัตกรรม
ได้นำเสนอในรายการ “เด็กอวดดี” (ตอน เด็กระยอง น่า “ฮัก” หัวใจรักษ์โลก)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ออกอากาศ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖3

- 15 4. www.รักบ้านเกิด.com

- 16 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- 17 รางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” ระดับจังหวัดระยอง ประจำปี 2564
4.www.sanook.com และ www.teen.mthai.comg

- 18 ส่งผลให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น”ประจำปี 2564
ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนวัตกรรม
การพัฒนาการเรียนการสอน “Active Learning” สู่การประกอบอาชีพในพื้นที่นวัตกรรม
ระดังจังหวัดระยอง จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

- 19 ส่งผลให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” ระดับดีเด่น ประจำปี 2564
ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนวัตกรรม
การพัฒนาการเรียนการสอน “Active Learning” สู่การประกอบอาชีพในพื้นที่นวัตกรรม
“ระดับประเทศ” จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

- 20 การพัฒนาการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ “เด็กดี มีคุณธรรม คิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมสู่อาชีพ โดยการ
จัดการเรียนการสอน “Active Learning” ถ่ายทอดออกมาเป็นการแข่งขันรูปแบบโครงงาน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ของนักเรียน ในระดับโรงเรียน ระดับเขต และระดับชาติ
นักเรียน

เด็กชายธนภัทร สุ่นสี
เด็กหญิงวราภรณ์ พึงตัว
เด็กหญิงสุทธิดา กัญญาสาย

นักเรียน
เด็กชายธนภัทร สุ่นสี
เด็กหญิงกนกพร พ่อบาล
เด็กหญิงสาธิตา อ่วมเกต

รางวัล

จากหน่วยงาน/องค์กร

ปี2561 นักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
สำนักงานคณะกรรมการ
(เหรียญทองชนะเลิศ)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
กระทรวงศึกษาธิการ
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน
(ระดับชาติ) ครั้งที่ ๖๘ )

รางวัล
ปี2562
นักเรียน ได้รับรางวัลระดับ (เหรียญทอง)
กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
(ระดับชาติ) ครั้งที่ ๖9

จากหน่วยงาน/องค์กร
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

- 21 ผลงานนักเรียนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
เกียรติบัตร ระดับชาติ ปี 2561

นักเรียน ได้รับรางวัลระดับ (เหรียญทองชนะเลิศ)
กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
(ระดับชาติ) ครั้งที่ ๖๘ )

- 22 -

ผลงานนักเรียนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
เกียรติบัตร ระดับชาติ ปี 2562

ปี2562
นักเรียน ได้รับรางวัลระดับ (เหรียญทอง)
กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
(ระดับชาติ) ครั้งที่ ๖9

- 23 8. เงื่อนไขความสำเร็จ
๑. ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดความรู้ตามบริบทของเด็ก และต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน
และนำมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลาหลาย เพื่อที่จะนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ครูต้องสร้างภาวะผู้นำให้กับนักเรียนแกนนำเพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่ดีในการทำกิจกรรม
๓. เด็กนักเรียนควรได้รับการส่งเสริมการปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงเรียน และที่บ้าน
๔. การติดตาม การประเมินผลและการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ

- 24 -

ภาคผนวก

- 25 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ พร้อมทั้งจากการ
วัดผล และประเมินผล “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยออกแบบกิจกรรรม ดังนี้
๑.1 กิจกรรม “นวัตกรรม และหลักการออกแบบ”
1.๒ กิจกรรม “กระบวนการสร้างนวัตกรรม”
1.๓ กิจกรรม “โครงงานการสร้างสรรค์นวัตกรรม”
1.๔ กิจกรรม “ธุรกิจ SMEs ในพื้นที่นวัตกรรม”
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i

รูปภาพ การสร้าง ชิ้นงานนวัตกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ นวัตกรรมสร้างอาชีพ “Active Learning”
โดยอยู่บนพื้นฐาน “เด็กดี มีคุณธรรม คิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมสู่อาชีพ

