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	 คณะรัฐมนตรี	 มีมติให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ		 
พ.ศ.	 2561	 เมื่อวันที่	 2	 ตุลาคม	 2561	 และมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	 รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และชัดเจนแก่ประชาชนเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการดำเนินการและประโยชน์	 
ที่จะได้รับด้วย		
	 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
ด้านนโยบายการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของชาติเห็นถึงความสำคัญ
จำเป็นของการนำมาตรฐานของชาติสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาเพื่อให้	 
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาผู้เรียน	จึงได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา
ทีม่กีารพฒันานวตักรรมการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ชว่ยแกป้ญัหาตา่ง	 ๆ	ทางการศกึษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนประสบความสำเร็จ	 สามารถสร้างคุณลักษณะของ	 
ผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา	 (Desired	 Outcomes	 of	
Education:	 DOE)	 ตามที่กำหนดในมาตรฐานการศึกษาของชาติ	 พ.ศ.	 2561	
และดำเนินการถอดบทเรียน	 ศึกษาแนวคิด	 เทคนิค	 วิธีการจัดการเรียนรู้		 
สื่อการเรียนรู้	 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา	 รวมทั้งผลลัพธ์
ที่ เกิดขึ้นกับผู้ เรียน	 ครู	 และผู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้องค์ความรู้นวัตกรรม	 
การจัดการเรียนรู้ต้นแบบสำหรับการเผยแพร่แก่สถานศึกษาอื่น	ๆ	ในวงกว้าง		
	 เอกสารฉบับนี้	 เป็นบทเรียนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้	
เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์	(DOE)	มาตรฐานการศึกษาของชาติ	พ.ศ.	2561	 
:	 กรณีศึกษาสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตร	 การจัด	 
การเรียนการสอน	 การวัดและประเมินผลผู้เรียนที่เป็นแนวคิดใหม่	 จำนวน		 
4	แห่ง	ได้แก่			

คำนำ 
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	 1)	 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ:	 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน	 
ปลอดการบ้าน	(No	Homework	School)		
	 2)	 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย:	 นวัตกรรมหลักสูตรและ	 
การจัดการเรียนการสอน	“BCC	Next”		
	 3)	 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง	 (ราษฎร์สงเคราะห์):	 นวัตกรรมการจัด	 
การเรียนรู้สำหรับพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก	 โดยใช้	 “3D	 4H	
Model”	
	 4)	 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร:	 นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน	“อนาคตกำหนดได้	(Defining	the	Future)”								
	 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 ขอขอบคุณคณะนักวิจัยที่ร่วม
ดำเนินการถอดบทเรียนและสังเคราะห์ผลจากการถอดบทเรียนการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้	 และขอขอบคุณคณะกรรมการ
สถานศึกษา	ผู้บริหารสถานศึกษา	คณะครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง	องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 และชุมชน	 ในการอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา	
สำนักงานฯ	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เห็นผลอย่างเป็น	 
รูปธรรมในพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจะสามารถใช้เป็นแนวทางให้แก่สถานศึกษา
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้	 
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนต่อไป	
                                         
                             
 
 
	 (นายอำนาจ วิชยานุวัติ) 
 เลขาธิการสภาการศึกษา 
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	 บทเรียนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้	 เสริมสร้างผลลัพธ์	 
ที่พึงประสงค์	 (DOE)	 มาตรฐานการศึกษาของชาติ	 พ.ศ.	 2561:	 กรณีศึกษา	 
สถานศึกษาต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตร	การจัดการเรียนการสอน	
การวัดและประเมินผลผู้เรียนที่เป็นแนวคิดใหม่	4	แห่ง	ได้แก่			
	 1)		โรงเรียนวัดบวรนิเวศ:	 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน	 
ปลอดการบ้าน	(No	Homework	School)		
	 2)		โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย:	 นวัตกรรมหลักสูตรและ	 
การจัดการเรียนการสอน	“BCC	Next”		
	 3)		โรงเรียนวัดบางปิดล่าง	 (ราษฎร์สงเคราะห์):	 นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้สำหรับพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก	 โดยใช้	 “3D	 4H	
Model”	
	 4)		โรงเรียนโพธิสารพิทยากร:	 นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน	“อนาคตกำหนดได้	(Defining	the	Future)”			
	 สรุปสาระสำคัญ	ดังต่อไปนี้				

1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โรงเรียนปลอดการบ้าน (No Homework  
 School): โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

	 Ø บริบทของโรงเรียน:	 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ	 สังกัดสำนักงาน	 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรงุเทพมหานคร	 เขต	 1	 สำนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เป็นโรงเรียนชายล้วนขนาดเล็ก	 เปิดทำการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 1-6	 นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีรายได	้ 

บทสรุปผู้บริหาร 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
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ปานกลางและยากจน	 มีองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวร	
สมเด็จพระสังฆราช	 องค์ที่	 19	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 และสมเด็จพระวันรัต	
(จุนท์	 พฺรหฺมคุตฺโต)	 เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารรูปปัจจุบันเป็นองค์อุปถัมภ์		 
วิสัยทัศน์โรงเรียน	 คือ	 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุขในการเรียนรู้	 มีภาวะ
ผู้นำ	 มีจิตอาสา	 และเป็นคนดีของสังคม	 อัตลักษณ์	 “สุภาพบุรุษนาคา”	
เอกลักษณ	์“โรงเรียนปลอดการบ้าน”		

	 Ø แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน “โรงเรียนปลอดการบ้าน” (No Homework School)	 เริ่มจาก	 
การบริหารจัดการศึกษาที่คำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน	 โดยการวิเคราะห์
บริบทของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนชายล้วน	 ขนาดเล็ก	 จำนวนนักเรียนลดลง	 
อย่างต่อเนื่อง	 ทำให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่ลดน้อยลงตาม	 ส่งผลให้
เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครู	 งบประมาณ	 และสื่อเทคโนโลยีที่จำเป็น	 
ต่อการจัดการศึกษา	 กอปรกับคุณภาพผู้เรียนที่ลดลงและตกต่ำจนสู่ภาวะวิกฤต	
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 พบว่า	 คะแนนเฉลี่ยลดลงทุกปี		 
การแก้ปัญหาโดยการใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสีย	
(Stakeholders)	 ที่เข้มแข็งตามหลัก	 “บวร”	 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา	
พัฒนาคุณภาพนักเรียน	 โดยกำหนดเป้าหมาย	 คือ	 “...คืนชีวิตให้เด็กเรียนรู้
อย่างมีความสุข…”  

	 Ø กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอนแบบ  
ปลอดการบ้าน	มีขั้นตอนดังนี้	
	 	 1.		 ศึกษาสภาพปัญหาก่อนการพัฒนา		
	 	 2.		 การออกแบบนวัตกรรม	 ศึกษารูปแบบ	 ทฤษฎี	 แนวทาง	 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม	 ปรับโครงสร้างหลักสูตร	
การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี	 และแหล่งเรียนรู้
สำหรับผู้เรียนได้ในทุกที่ตลอดเวลา	 (anywhere,	 anytime)	 และใช้เทคนิค	 

(4)
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
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การสอนแบบ	 “ห้องเรียนกลับด้าน	 (Flipped	 Classroom)	 ใช้การประเมิน	 
ตามสภาพจริง	ควบคู่กับการวัดผลประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรยีนรู ้
	 	 3.		 การดำเนินการพัฒนานวัตกรรม	โดยใช้วงจรเดมมิ่ง	(Deming	
Cycle)	 เป็นเครื่องมือควบคุมการดำเนินงาน	 เตรียมความพร้อมของครู	 
โดยให้ความรู้เรื่องหลักการและวิธีการสร้างโรงเรียนปลอดการบ้าน	 การวัดผล
ประเมินผล	 การใช้สื่อ	 เทคโนโลยี	 การใช้แอพพลิเคชั่นต่าง	 ๆ	 การพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงเรียนและสามารถใช้งานได้	 24	 ชั่วโมง	
คณะครูมีการพัฒนาตนเองด้านการผลิตสื่อ	 Online	 และโรงเรียนมีการพัฒนา	 
ห้องบันทึกรายการใช้ในการผลิตสื่อ	 มีการติดตั้งสมาร์ททีวีทุกห้องเรียนเพื่อ	 
ใช้ในการเรียนการสอน	คณะครูปรับวิธีการเรียน	 เปลี่ยนวิธีการสอนที่ตอบสนอง
สิ่งที่นักเรียนสนใจ	 ร่วมชื่นชมความสามารถ	 ดูแลนักเรียนใกล้ชิด	 ส่งเสริมให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองให้เกิดความภูมิใจในตัวเอง	 เพื่อให้นักเรียน	 
ได้เรียนตามความต้องการ	ความถนัด	และความสนใจ		

	 Ø การดำเนินการด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ 	มีการดำเนินการ	ดังนี้	
	 	 1.	 ใช้โครงสร้างหลักสูตรเดิม	 วิชาพื้นฐานคงเดิม	 ลดวิชาที่ไม่
สำคัญลง	 และเพิ่มวิชาและกิจกรรมเสริมตามความถนัดและความสนใจของ
นักเรียน		
	 	 2.	 เปิดวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น	 มีเพิ่มแผนการเรียน	 English	
Digital-Media	 ที่เน้นเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษโดยวางแผนเรียน	 Digital		 
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1-6		
	 	 3.	 นำหลักสูตรในมหาวิทยาลัยมาวิเคราะห์	 เพื่อปรับการจัด	 
การเรียนรู้ทุกวิชาโดยการออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียนให้รองรับการเรียนต่อ	 
ในสาขาที่นักเรียนสนใจ	
	 	 4.	 ปรับแผนการจัดการเรียนรู้เป็นแบบ	 Flipped	 Classroom	
(ห้องเรียนกลับด้าน)	โดยพัฒนากิจกรรมทั้งนอกห้องเรียนและในห้องเรียน		

(5)
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
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	 	 5.	 ปรับกิจกรรมในห้องเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนอภิปรายสิ่งที่
เรียนรู้มาก่อน	ตั้งคำถาม	และสรุปความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเพื่อนและครู		
	 	 6.	 จัดทำเอกสารสรุปให้นักเรียนอ่านทบทวน	 ตั้งคำถาม	
อภิปรายร่วมกัน	 แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดและนักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งนอก
ห้องเรียนและในห้องเรียนร่วมกัน	
	 	 7.	 ปรับวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนา	 หากนักเรียน
คนใดได้ผลการประเมินน้อย	สามารถปรับปรุงผลงานและทำงานมาส่งใหม่ได้	

	 Ø ผลที่เกิดขึ้นจากการนำนวัตกรรมมาใช้  
  ผลที่เกิดกับผู้เรียน : ความรู้สึกที่มีต่อนวัตกรรมและประโยชน์  
ที่ผู้ เรียนได้รับ	 นักเรียนส่วนใหญ่ชื่นชอบ	 เนื่องจากได้เรียนรู้อย่างเต็มที่	 
ในห้องเรียนและทำกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เสร็จภายในชั่วโมงเรียน	 มีครูที่ให้คำแนะนำ
ในส่วนที่ไม่เข้าใจ	 และนักเรียนบางส่วนมีผลการเรียนดีขึ้น	 มีเวลาหลังเลิกเรียน
เพื่อทำกิจกรรมที่สนใจได้อย่างเต็มที่	 มีเวลาพักผ่อน	 ทบทวนและค้นหาตนเอง		 
มีเวลาที่จะสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว	 ช่วยเหลืองานบ้าน	 ทำงาน	 
หารายได้นอกเวลา	หรือทำกิจกรรมอื่น	ๆ	ที่สนใจมากขึ้น	ไม่ต้องมีภาระการบ้าน
หลังเลิกเรียน		
  การพัฒนาผู้ เรียนให้ เกิดผลลัพธ์ที่พึ งประสงค์ (DOE)   
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ จากการบูรณาการ	 “Flipped	 Classroom	
(ห้องเรียนกลับด้าน)”	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากโจทย์ที่
ท้าทายที่ครูกำหนดไว้	 และนำข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้รับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 
ในห้องเรียน	 เพื่อขยายประสบการณ์เพิ่มองค์ความรู้	 โดยมีครูเป็นพี่เลี้ยงและ
อำนวยความสะดวก	 เป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็น	 “ผู้เรียนรู้”	 ครูส่งเสริม	 
การลงมือปฏิบัติงาน	 ให้ผู้เรียนได้คิดค้นพัฒนาผลงานทั้งผลงานกลุ่ม	 และ	 
รายบุคคลผ่านสื่อ	 เทคโนโลยี	 และทรัพยากรต่าง	 ๆ	 ที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้	 
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ทุกด้านจึงเป็นการหนุนเสริมและวางพื้นฐานในการเป็น	

(6)
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
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“ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม”	 และนำไปสู่การเป็น	 “พลเมืองที่เข้มแข็ง”   
จากการที่ผู้เรียนสามารถปรับเวลาในการเรียนที่ต้องมีวินัยและมีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ของตน	 ไม่ฝักใฝ่กับอบายมุขและสิ่งเสพติดที่เป็นภัยอย่างยิ่งในสังคม
ปัจจุบัน	
  ผลที่เกิดกับครูผู้สอน:	 “ครูเป็นผู้พัฒนา”	 เกิดการปรับเปลี่ยน
แนวคิด	 เริ่มพัฒนาตนเองให้จัดการเรียนรู้แบบ	 Active	 Learning	 มากขึ้น		 
เรียนรู้การผลิตสื่อ	การใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี	และการประเมินผลผู้เรียนเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพ	 และเรียนรู้การใช้	 Platform	 ต่าง	 ๆ	 รวมทั้งเครื่องมือและ
แหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน	 และช่วยให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้ได้มาก
ยิ่งขึ้น	“ครูเป็นผู้ให้”	เพราะครูให้นักเรียนมีเวลาว่างหลังเลิกเรียนมากขึ้น	โดยครู
ใช้เวลาส่วนตัวในการเตรียมการสอน	และ	“ครูเป็นผู้สร้าง”	ช่วยเหลือนักเรียนที่
เรียนอ่อน	 เรียนรู้ได้ช้า	 โดยการสังเกตการทำงานของนักเรียนในห้องเรียน	
เปรียบเสมือน	 Peer	 Instruction	 รวมทั้งการจัดกิจกรรม	 การช่วยแนะนำ		 
ฝึกซ้อม	และดูแลนักเรียนในทำกิจกรรมต่าง	ๆ	ตามความสนใจหลังเลิกเรียน		

	 Ø ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา	 ได้แก่	 (1)	 นักเรียน	 
บางคนไม่มีอุปกรณ์หรืออินเทอร์เน็ต	 โรงเรียนแก้ปัญหาโดยอนุญาตให้นักเรียน
มาทำงานที่โรงเรียนเพื่อใช้สื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง	 ๆ	 และมีครูเวรอยู่
โรงเรียนเพื่อดูแลนักเรียน	(2)	ครูต้องปรับแผนการจัดการเรียนรู้	(3)	เวลาในการ
สอนน้อยลง	 นักเรียนใช้เวลาหลังเลิกเรียนมาสอบถาม	 พูดคุยกับครูในเรื่องที่
สงสัยหรือไม่เข้าใจ	 (4)	การทำคลิปการสอน	หากเป็นเนื้อหาที่ยาวมาก	นักเรียน
จะไม่สนใจ	 ครูต้องแบ่งเนื้อหาย่อย	 ๆ	 หลายๆ	 คลิป	 และใช้เวลาไม่นานเกินไป		
(5)	 ครูบางคนยังติดวิธีการสอนแบบเก่า	 ต้องปรับเปลี่ยนเป็น	 “โจทย์ท้าทาย”	
คือ	 งานที่ให้ไว้เฉพาะนักเรียนที่มีความสนใจเพิ่มเติมเป็นพิเศษเท่านั้น	 ไม่ใช่
สำหรับทุกคน	ทุกคนจะได้รับความรู้ตามมาตรฐานในห้องเรียน	 แต่โจทย์ท้าทาย
เป็นการฝึกฝนเพิ่มเติม	ไม่ใช่การบ้าน		

(7)
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
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	 Ø ปัจจัยสู่ความสำเร็จ	 ได้แก่	 (1) ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ	 รวมทั้ง
บริหารงานอย่างมีส่วนร่วม	 ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย	 (2) อ่านเด็กทะล ุ
ส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพและความสนใจของนักเรียน	 (3) คืนชีวิตให้เด็ก 
เด็กได้อิสรภาพมากขึ้น	 ได้ทำในสิ่งที่ชอบ	 ทำให้ปลดล็อค	 มีความผ่อนคลาย		 
(4) วัดบวรนิเวศวิหารอุปถัมภ์ ทั้งการระดมทรัพยากร	 อาคารสถานที่	 และ
อบรมคุณธรรม	จริยธรรมให้นักเรียน	 (5) ศิษย์เก่าเข้มแข็งและให้การสนับสนุน
การดำเนินงานทุกด้าน		

2.  นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน “BCC Next”:  
 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

(8)

	 Ø บริบทของโรงเรียน :	 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย		 
เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่พิเศษ	 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม	 
การศึกษาเอกชน	 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 ถึง	 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 6	 เป็นนักเรียนชายล้วน	วิสัยทัศน์ของโรงเรียน	 “School	 of	
Happiness	 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	 โรงเรียนแห่งความสุข”	 เอกลักษณ์
โรงเรียน	 คือ	 “การสร้างผู้นำที่มีคุณธรรม”	 และ	 อัตลักษณ์ของผู้เรียน	 คือ	
“สภุาพบรุษุ	บซีซี”ี  
	 Ø นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน “BCC   
  NEXT” 
	 	 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ตอบสนองความต้องการ		 
ความถนัด	 และความสนใจขอผู้เรียนในการเรียนต่อและประกอบอาชีพ	 และ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่	 21	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เต็มตามศักยภาพ	 ในปีการศึกษา	 2561	 มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาในระดบั
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (ม.4-6)	 ตามหลักสูตรแกนกลางในรายวิชาบังคับ   
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสนอวิชาใหม่	ๆ	สำหรับเป็นรายวิชาเลือกเสรี	รวมทั้ง
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ปรับสายการเรียนให้มีความหลากหลายไม่จำเพาะเพียงสายวิทยาศาสตร์และ
สายศิลปศาสตร์	 เรียกว่า	 “BCC	 NEXT”	 แบ่งออกเป็น	 15	 แผนการเรียน		 
เรียกว่า	 “Tracks”	 ได้แก่	 (1)	 แพทยศาสตร์	 และกลุ่มสาขาสาธารณสุขศาสตร์	 
	 (2)	วิศวกรรมศาสตร์ชีวภาพ	 (3)	วิศวกรรมศาสตร์	 	 (4)	วิศวกรรมหุ่นยนต์และ
คอมพิวเตอร์	 (5)	 วิศวกรรมการบินและอวกาศ	 (6)	 สถาปัตยกรรมศาสตร์			 
(7)	บริหารธุรกิจ	พาณิชยศาสตร์	บัญชี	 (8)	 สังคมศาสตร์	 รัฐศาสตร์	นิติศาสตร์	
(9)	อักษรศาสตร์	 ศิลปศาสตร์	มนุษยศาสตร์	 (10)	ศิลปกรรมศาสตร์	 จิตรกรรม	
ประติมากรรม	 	 (11)	 นิเทศศาสตร์	 ภาพยนตร์	 และสื่อดิจิทัล	 (12)	 ศิลปะ	 
การอาหาร	 (13)	 วิทยาศาสตร์การกีฬา	 (14)	 ดนตรี-นิเทศศิลป์	 SCA	 และ		 
(15)	ดุริยางคศิลป์		
	 	 ในแต่ละแผนการเรียนมีรูปแบบคล้ายคลึงกับการเรียนคณะต่าง	ๆ	
ในระดับอุดมศึกษา	 โดยแต่ละ	 Track	 นักเรียนจะต้องเรียนในรายวิชาประจำ	
Track	 จำนวน	 3	 รายวิชา/ภาคเรียน	 และเรียนรายวิชาเลือกเสรีประจำ	 Track		 
ทีจ่ะชว่ยใหน้กัเรยีนไดท้ดลองเรยีนและทดลองปฏบิตัจิรงิ	 และทบทวนความชอบ 
ความถนัด	และความสามารถของตัวเองก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย		

	 Ø แนวคดิการพฒันานวตักรรมดา้นหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู้:  
  BCC NEXT  
	 	 เริ่มต้นจากการใช้งานวิจัยเป็นฐาน	 การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 6	 เพื่อหา	 
ความต้องการของนักเรียนว่าต้องการเรียนอะไร	 เนื่องจากพบปัญหา	 นักเรียน	 
ไม่ได้วางแผนการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยล่วงหน้า	 ทำให้นักเรียนไม่มีความสุข	 
ในการเรียน	 เรียนอย่างไม่มีคุณภาพ	 ไม่สามารถต่อยอดทางการศึกษาได้		 
การประกอบวิชาชีพไม่ตรงกับความต้องการ	 เกิดความเครียดในการสอบเข้า
มหาวิทยาลัยระบบใหม่	 จากการสำรวจสถิติข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับ
วิทยาลัยของนักเรียน	 เพื่อหาความต้องการจำเป็น	 (needs)	 เพื่อปรับหลักสูตร
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ให้ตอบสนองความต้องการ	 ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน	 (Personalize	
Learning)	 เป็น	BCC	NEXT	ที่มี	 15	แผนการเรียน	 (15	Tracks)	ซึ่งมีหลักการ
ดังนี้	
	 	 -		Course	-	เรียนวิชาพื้นฐาน	(foundation)	เหมือนกัน		
	 	 	 แต่วางแผนวิชาเลือกให้เหมาะกับสาขา	
	 	 -		Activity	-	ออกแบบกิจกรรมเสริมความเข้าใจในวิชาชีพ	
	 	 -		Experience	-	สร้างประสบการณ์เตรียมมหาวิทยาลัย	
	 	 -		Skill	-	เพิ่มทักษะทางวิชาชีพ	
	 	 -		 IEP	IELTS	-	การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	พัฒนา	
	 	 	 นักเรียนมีผล	IELTS	5.5	ขึ้นไป	โดยติว	IELTS	ตั้งแต่ชั้น	
	 	 	 มัธยมศึกษาปีที่	4	และสอบ	IELTS	ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5		

	 	 นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนชอบ	 เป็นการสร้าง	 “Passion”	 ให้กับ
นักเรียน	 และช่วยให้นักเรียนได้ค้นหาตัวตนของตัวเอง	 มีเป้าหมายในการใช้ชีวิต	
อยา่งไรกต็ามในกรณีที่นักเรียนได้เลือกแผนการเรียนแล้วพบว่าไม่ใช่สิ่งที่ตนถนัด	
โรงเรียนให้นักเรียนเปลี่ยนแผนการเรียน	 (Change	 Tracks)	 ได้	 2	 ครั้ง		 
โดยจะต้องมีเอกสารจากผู้ปกครอง	 และผ่านกระบวนการจากฝ่ายแนะแนว		 
รวมทั้งฝ่ายวิชาการก่อนที่จะอนุมัติให้เปลี่ยนแผนการเรียน	

	 Ø การดำเนินงานและจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน	 การดำเนินการพัฒนา
นวัตกรรม	BCC	Next	มีดังนี้	
	 	 1.	 การศึกษาวิจัยข้อมูลความสำเร็จของนักเรียนที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา		
	 	 2.	 นำข้อมูลความสนใจของนักเรียน	 การเปลี่ยนแปลงทางสาขา
อาชีพใหม่	ๆ	ของโลกอนาคต	กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย	 และข้อมูลจากการปรึกษากับมหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 มาใช้จัดทำ
โครงสร้างของแต่ละแผนการเรียน	 (Track)	 และปรับเปลี่ยนรายวิชาเพิ่มเติม	 
และรายวิชาเลือก		
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	 	 3.	 ประสานงานขอความร่วมมือทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย
ต่าง	 ๆ	 เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการยกร่างหลักสูตรและออกแบบรายวิชาในแต่ละ
แผนการเรียน	 รวมทั้งขอความร่วมมือในการให้นักเรียนเข้าเรียนร่วม	 (Sit	 in)	
บางรายวิชาของชั้นปีที่	1	ในมหาวิทยาลัย		
	 	 4.	 จัดทำโครงสร้างหลักสูตร	 และมอบหมายให้คณะครูแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้รับผิดชอบแผนการเรียนที่สอดคล้องสาระการเรียนรู้	 และ
จัดตารางเรียนในแต่ละสายการเรียน	 โดยจัดในวิชาพื้นฐานซึ่งนักเรียนทุกคน
เรียนเหมือนกันก่อน	จากนั้นจึงจัดรายวิชาเพิ่มเติม		
	 	 5.	 ออกแบบรายวิชาและออกแบบแผนการสอนที่ตอบโจทย์
ธรรมชาติของแต่ละรายวิชา	 โดยเชื่อมโยงรายละเอียด	 Course	 Syllabus	 ของ
มหาวิทยาลัยกับรายวิชาที่จัดทำขึ้น		
  6. สบืคน้ขอ้มลูเพือ่ศกึษาแนวการจดัการศกึษาของแตล่ะสถาบนั
และนำมาพัฒนารายวิชาในแผนการเรียนต่าง	 ๆ	 รวมทั้งพัฒนาตนเองด้านการ
สอนควบคู่ไปด้วย	

	 Ø ผลที่เกิดขึ้นจากการนำนวัตกรรมมาใช้  
  ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน: ด้านความรู้สึกที่มีต่อนวัตกรรมและ
ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ	 นักเรียนส่วนใหญ่มีความชื่นชอบ	 เพราะจะช่วยให้
นักเรียนค้นพบสิ่งที่ตัวเองสนใจได้เร็วขึ้น	 รวมถึงมีโอกาสได้เรียนกับครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสายงานนั้นโดยตรง	
และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลายวิชา	 และใช้ต่อยอดในการเรียนต่อได้	 และ
หากไม่ได้เข้าศึกษาต่อตามแผนการเรียนที่เรียนมา	 นักเรียนมีความคิดเห็นว่าจะ
ทําสิ่งที่ชอบเป็นอาชีพรองที่สามารถหารายได้	และเห็นว่า	BCC	NEXT	ไม่ใช่สูตร
สำเร็จที่จะให้ตัวนักเรียนไปถึงความฝัน	 แต่เป็นส่วนช่วยให้เห็นแนวทางใน
อนาคตเท่านั้น		
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  การพัฒนาผู้ เรียนให้ เกิดผลลัพธ์ที่พึ งประสงค์ (DOE)   
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	 นักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	 
ที่เป็นสากล	 (World	 -	 Class	 Learning)	 ได้ฝึกลงมือปฏิบัติ	 มีวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลายจากการศึกษาด้วยตัวเอง	 มีทัศนคติและคุณลักษณะเชิงบวกที่แสดง
ถึงการเป็น	“ผู้เรียนรู้”	 มีการอ่านหนังสือ	 สอบถาม	ปรึกษาครูผู้สอน	 การใช้วิธี
การหาคำตอบเรื่องต่าง	ๆ	จากการเรียนแบบ	Active	Learning	การทัศนศึกษา
สถานที่ปฏิบัติงานจริงตามแผนการเรียนทั้งในและต่างประเทศ	 การเป็น		 
“ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม”	 ผ่านการทำโครงงาน	 (Project)	 การจัดกิจกรรม	 
การเรียนรู้และการทำกิจกรรมอย่างหลากหลายร่วมกับผู้อื่น	 สามารถคิด
วิเคราะห์	 คิดสร้างสรรค์	 คิดวางแผนและคิดแก้ปัญหาเป็น	 และ	 “พลเมือง  
ที่เข้มแข็ง”	 การฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี	 มีสปิริต	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม
บนพื้นฐานคริสตศาสนา	 มีค่านิยมที่ดี	 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	 สังคม	 และ
เคารพความแตกต่าง	 ช่วยเหลือกันและกันจากความเข้มแข็งของรุ่นพี่	 รุ่นน้องที่
ต่อเนื่องกันมาได้อย่างยาวนาน		
  ผลที่เกิดขึ้นกับครู: ครูเป็นนักวิจัยและพัฒนา มีการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้เรียน	 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของโลก	 
ในอนาคต	 เพื่อปรับเนื้อหาและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมให้ตรงกับความสนใจของ
นักเรียน	 ต้องพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองเช่นเดียวกับนักเรียน	 ครูเป็น  
นักแนะแนว	 ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางอาชีพให้นักเรียนและ	 
มีบทบาทสำคัญในการเป็น	 “Coach”	 หรือ	 “Mentor”	 ครูเป็นนักสร้าง  
แรงบันดาลใจ	ให้กับนักเรียน	

	 Ø ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา ได้แก่	 (1)	 นักเรียนยัง
ไม่รู้ความสนใจของตนเอง	 ไม่ค่อยรู้จักตัวตน	 โรงเรียนจึงหาวิธีช่วยนักเรียนให้
รู้จักตัวตนและสามารถเลือกแผนการเรียน	 (track)	 ที่ เหมาะสม	 โดยมี	 
แบบทดสอบความถนัด	 มีการให้คำปรึกษารายบุคคล	 มีโปรแกรมพหุปัญญา	
(Multiple	 Intelligences	 Program:	 MIP)	 เพื่อส่งต่อนักเรียนเข้าสู่แต่ละ
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แผนการเรียน	 (Track)	 	 (2)	 การเชื่อมต่อระหว่างสิ่งที่เรียนในระดับมัธยมศึกษา
กับในมหาวิทยาลัย	 ครูจึงต้องเป็น	 Mentor	 ในการแนะนำและปรับเนื้อหา		 
รปูแบบกจิกรรมการเรยีนรู	้ ในแตล่ะรายวชิาตามสิง่ทีน่กัเรยีนสนใจและสอดคลอ้ง
กับมหาวิทยาลัย	 (3)	 การสอนวิชาเฉพาะทาง	 โรงเรียนยังขาดครูเฉพาะทาง	 
ในบางสายที่เปิดวิชาเฉพาะและต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ	 จึงมีการทำ	MOU	
กับมหาวิทยาลัย	 และเชิญอาจารย์หรือวิทยากรภายนอกมาสอน	 สนับสนุนให้มี
การพัฒนาครูด้านต่าง	 ๆ	 	 (4)	 การเหลื่อมเวลาในการเปิด-ปิดภาคเรียน		 
ของโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย	 ซึ่งเบื้องต้นอาจจะแก้ปัญหาด้านการปิด	 
เหลื่อมเวลากันโดยการสอนออนไลน์	 แต่อาจจะยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้	 
หากเป็นชั่วโมงเรียนด้านการลงมือปฏิบัติ	

	 Ø ปัจจัยสู่ความสำเร็จ	 ในการดำเนินงานนวัตกรรมหลักสูตรและ
การจดัการเรยีนการสอน	“BCC	NEXT”	พบวา่	มปีจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง	2	ดา้น	ไดแ้ก	่
  (1) ด้านการบริหารวิชาการโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน	 การใช้	 
งานวิจัยและความต้องการของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง	 ควบคู่กับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้	และกระบวนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา		
  (2) ปัจจัยด้านบริหารจัดการในการประสานความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย	 ได้แก่	 (1) โรงเรียนสนับสนุนทั้งด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและ
ทรัพยากรจำเป็นในการจัดแผนการเรียน	 และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของ
นักเรียน	 ครู	 และผู้ปกครองเพื่อจะนำไปปรับปรุงแก้ไข	 	 (2) คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน	 คณะผู้บริหารสถานศึกษา	 คณะครู	 และสมาคมผู้ปกครองฯ	
สมาคมศิษย์เก่า	 มีการจัดหาเครือขา่ยรว่มพฒันาการเรยีนรูก้บัองคก์ร	หนว่ยงาน	
และสถาบนัอืน่ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ	 	 (3) ครูผู้สอน	 จะต้องปรับ
ทัศนคติของตนเอง	 ว่าการเรียนการสอนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ตามความสนใจของเด็ก	และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น	ต้องหาองค์ความรู้ใหม่	ๆ	
เน้นการประเมินตามสภาพจริงที่ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน			 
(4) นักเรียน	ต้องเข้าใจว่าแผนการเรียนแบบ	15	Tracks	เป็นเพียงแนวทางหนึ่ง
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ที่จะช่วยเหลือให้นักเรียนได้ลองศึกษาสิ่งที่สนใจ	 	 (5) ผู้ปกครอง	 สนับสนุน	 
การเรยีนรูข้องนกัเรยีนรว่มกบัโรงเรยีน	 	 (6) มหาวทิยาลยัและหนว่ยงานตา่ง ๆ 
จะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ		
 

(14)

3. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 ในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้ “3D 4H Model”:  
 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) 

	 Ø บริบทของโรงเรียน:	 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง	 (ราษฎร์สงเคราะห์)		
เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาตราด	 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตั้งอยู่ที่	 อำเภอ
แหลมงอบ	 จังหวัดตราด	 โรงเรียนใช้หลักการบริหารการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด	 โดยรวมกลุ่มกับโรงเรียน
ขนาดเล็กอีก	4	แห่ง	ได้แก่	โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ	โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง	
โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่	 และโรงเรียนวัดบางปิดบน	 ภายใต้การสนับสนุนของ
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตราด	 โดยใชช้ือ่วา่	 “ศนูยป์ญัจวทิยาคาร” 
ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่	 1	 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	
วิสัยทัศน์ คือ	 ศูนย์ปัญจวิทยาคาร	 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 เน้นคุณธรรม	 
นำความรู้	 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 สืบสานภูมิปัญญาไทย		 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	 พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เอกลักษณ์	 คือ	 “ปัญจวิทยาคาร”	
นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในรูปแบบสหวิทยาการ	รวม	5	 โรงเรียน
โดยใช้บุคลากรและทรัพยากรในการบริหารจัดการร่วมกัน	 และหลอมรวม
วัฒนธรรมผู้เรียนให้เป็นเอกภาพการศึกษาในบริบทของศูนย์ปัญจวิทยาคาร		 
อัตลักษณ	์คือ	“สุขภาพดี”		
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	 Ø แนวคิดการพัฒนานวัตกรรม 3 D 4 High 
	 	 ในอดีตโรงเรียนวัดบางปิดล่าง	 (ราษฎร์สงเคราะห์)	 ประสบกับ
ปัญหาคุณภาพทางการศึกษาต่ำ	 ผู้ปกครองไม่เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนจำนวนนักเรียนลดลง	 โรงเรียนจึงเร่งรัดแก้ไขปัญหาโดยใช้การบริหาร
งานแบบการสร้างเครือข่ายและส่วนร่วม	 วิเคราะห์สาเหตุความตกต่ำของ
คุณภาพการศึกษา	 ผลสัมฤทธิ์ต่ำ	 ทั้งนี้โรงเรียนได้นำวิธีแบบอริยสัจ	 4	 มาใช้ใน
การแก้ปัญหา	 และในขั้นมรรค	 แนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาใช้นวัตกรรม	
3D	 4H	 ร่วมกับนวัตกรรมการสร้างภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม	 (Network	
Building	and	Participatory)”	และนวัตกรรม“การสร้างโอกาสทางการศึกษา	
(6	 Step	 to	 Opportunity	 for	 Education)”	 ประสานความร่วมมือจาก	 
ภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ผู้ปกครอง	 ชุมชน	 เพื่อเป็นการ
หนุนเสริมในด้านการบรหิารจดัการ 

	 Ø การดำเนนิงานนวตักรรม 3D 4 HIGH และจดัการเรยีนรูสู้ผู่เ้รยีน 
มีการดำเนินงานดังนี้	
	 	 1.	 D1=	 DLTV	 จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียมที่ถ่ายทอดสดมาโดยตรง	 (DLTV)	 โดยจัดติดตั้ง
โทรทัศน์	 2	 เครื่องในทุกห้องเรียนให้นักเรียนได้เรียนทุกชั้นเรียนทำให้โรงเรียน
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ครบทุกชั้นทุกวิชา	
	 	 2.	 D2	 =	 DEVELOP	 โรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ	 
ทั้งด้านวิชาการ	 ทักษะชีวิต	 และทักษะอาชีพ	 จัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิต	 และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนใน
ทุกด้าน	 จัดตั้งชุมนุมเพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนตามความถนัด
และความสนใจ	 จัดกิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนดีศรีตำบล	 โรงเรียนวิถีพุทธ	
โรงเรียนสุจริต	จัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	โดยยึดหลักว่า	การเรียนรู้ที่ดี
ต้องมาจากร่างกายสมบูรณ์พร้อม	

(15)
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

1 ����������������.indd   17 11/22/21   3:42:31 PM



	 	 3.	 D3	 =	 DELIGHT	 นักเรียนมีความสุข	 สนุกกับทุกกิจกรรม	
โรงเรียนเป็นแกนนำการจัดการเรียนการสอน	 BBL	 อำเภอแหลมงอบ	 จึงมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีความสุขในการมาโรงเรียน	 อยากมาโรงเรียน	 สนุกสนาน	 มีจิตอาสา
มิใช่เป็นการยัดเยียดความรู้ให้กับนักเรียน		
	 	 4.	 HIGH	1		ผลสมัฤทธิส์งู	หมายถงึ	ผลคะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน
ต้องสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	 ได้ดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนด้วยระดับ	 DLTV	 และจัดโครงการและกิจกรรมเสริมเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์	
	 	 5.	 HIGH	2	 	ทักษะอาชีพสูง	จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	กิจกรรม
ชุมนุมโดยมีการฝึกฝนอาชีพในแต่ละชุมนุมตามความสนใจของตนเอง	 ไม่มีการ
บังคับ	 มีครูผู้รับผิดชอบร่วมกับครูภูมิปัญญาท้องถิ่น	 หรือ	 ปราชญ์ชาวบ้านมา
ร่วมจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน	 เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง	 และมีการ
ประเมินผลและประเมินความพึงพอใจทุกสิ้นปีการศึกษา	
	 	 6.	 HIGH	3		ภูมิคุ้มกันสูง	จัดกิจกรรมให้นักเรียนเพื่อสร้างต้นทุน
ทางปัญญา	 และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน	 ให้นักเรียนมีความพร้อมใน	 
การดำเนนิชวีติในสงัคม	 เปน็พลเมอืงทีม่คีณุภาพ	 โดยมกีจิกรรม	 แหลง่การเรยีนรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	มาสนับสนุนนักเรียน	
	 	 7.	 HIGH	 4	 	 ผลงานเชิงประจักษ์สูง	 โรงเรียนส่งตัวแทนนักเรียน
เข้าแข่งขันในรายการต่าง	 ๆ	 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ	 ทำให้โรงเรียน	 
ได้รับการยอมรับจากชุมชน	 เกิดความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	
คุณภาพผู้เรียน	และส่งผลให้นำบุตรหลานย้ายกลับมาเรียนที่โรงเรียนมากขึ้น		

	 Ø ผลที่เกิดขึ้นจากการนำนวัตกรรมมาใช้ 
  ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน:	 นักเรียนส่วนใหญ่ร่าเริงแจ่มใส	 กล้าพูด	
กลา้แสดงออก	มสีมัมาคารวะ	มาโรงเรยีนแตเ่ชา้และชว่ยกนัทำงานทีไ่ดร้บัผดิชอบ
รอบบริเวณโรงเรียนโดยปราศจากการบังคับ	 ด้านความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน	 ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน	 พบว่า	

(16)
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นักเรียนร้อยละ	 100	 มีเจตคติที่ดีในการเรียน	 นักเรียนไม่ออกกลางคันและ	 
เขา้รบัการศกึษาตอ่ทกุคน	สว่นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	พบวา่	นกัเรยีนรอ้ยละ	100 
ผ่านเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา	 และมีผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น	
นอกจากนี้	นักเรียนมีภูมิคุ้มกันและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	มีความ
กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและการเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน	 มีทักษะด้านอาชีพจากการร่วมกิจกรรมและชุมนุมต่าง	 ๆ	 มีจุดเด่น	 
ที่แตกต่างโรงเรียนอื่น	 คือ	 มีความเป็นธรรมชาติตามวัยเด็กสูง	 และรักโรงเรียน
ของตนเองมาก	 นักเรียนไม่รู้สึกว่าตนเองด้อยโอกาส	 และเสมอภาคเท่าเทียมกับ
นักเรียนโรงเรียนอื่น	ๆ	
  นวัตกรรมที่โรงเรียนใช้ส่งผลให้ผู้เรียนผลลัพธ์ที่พึงประสงค์  
ตามมาตรฐานการศกึษาของชาต ิพ.ศ.2561	 ดงันี	้“ผูเ้รยีนรู”้	 นกัเรยีนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่	 ทุกเวลา	 สามารถต่อยอดความรู้ได้โดยค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย	 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตและต่อยอดในการประกอบอาชีพภายในครอบครัวของตนเองได้
อย่างยั่งยืน	 “ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม”	 จากการที่นักเรียนนำทักษะความรู้
ต่าง	 ๆ	 ที่มีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างงาน	 สร้างอาชีพ	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
โรงเรียนผ่านการเรียนรู้หลักสูตรชุมนุม	 ต่อยอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ของ
โรงเรียนที่เพิ่มมูลค่า	 และ	 “พลเมืองที่เข้มแข็ง” กระบวนการในการทำงาน	 
หล่อหลอมให้นักเรียนมีความรักให้แก่กัน	 รู้ถูกรู้ผิด	 มีจิตอาสา	 มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาบนพื้นฐานประชาธิปไตย	 สามารถดำรงชีวิตอยู่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ	
เมื่อเรียนจบผู้เรียนสามารถนำความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนต่อไปเพื่อให้เกิด	 
ความมั่นคงและยั่งยืน	
  ผลที่เกิดขึ้นกับครู:	ครูเป็น	“นักสร้าง”	ดังนี้	(1)	สร้างการเรียนรู้
ของตนเองเพื่อพัฒนาตนเอง		2)	สร้างหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ
และทรัพยากรท้องถิ่น	 	 (3)	 สร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ	 ทักษะชีวิต		 
การอยู่ร่วมกัน	 	 (4)	 สร้างความผูกพัน	 ภูมิคุ้มกัน	 และสำนึกรักบ้านเกิด			 

(17)
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(5)	สร้างความสามัคคีในหมู่คณะโดยมีเป้าหมายร่วมกัน	คือ	การพัฒนานักเรียน		 
สรา้งความรว่มมอืกบัผูป้กครอง	 ชมุชน	และหนว่ยงานภายนอก	 เพือ่ประสานงาน
ในการของบประมาณ	 การจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ส่งผลให้ครูเป็นนักสร้างให้ผู้เรียน
เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	 พ.ศ.2561	 ดังนี้		 
“นักสร้าง ผู้เรียนรู้”	 ครูสร้างนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	 มีความรู้พื้นฐานและทักษะในการทำงาน	
มีสุขภาพที่ดี	 สามารถต่อยอดความรู้ได้โดยค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้	 
ที่หลากหลายรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน	 “นักสร้าง ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม”	 ครูส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าสามารถหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง	
และสนับสนุนให้นักเรียนมีการนำทักษะความรู้ต่าง	 ๆ	 มาประยุกต์ใช้ในการ	 
สรา้งงาน	สรา้งอาชพี	พฒันาผลติภณัฑใ์นโรงเรยีน	“นกัสรา้ง พลเมอืงทีเ่ขม้แขง็” 
ครูช่วยหล่อหลอมให้นักเรียนมีความรักความสามัคคี	 รู้ผิดรู้ถูก	 รักถิ่นเกิด		 
มจีติอาสา	มสีว่นรว่มในการพฒันาบนพืน้ฐานประชาธปิไตย	 สามารถดำรงชวีติอยู่
ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ	 เมื่อเรียนจบก็สามารถนำความรู้กลับมาพัฒนาชุมชน
ต่อไปเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน	

	 Ø ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา ในการดำเนินการ	 
ที่เป็นบทเรียนสำคัญ	ดังนี้	
	 	 1.	 ปัญหาจากความมั่นใจของผู้ปกครองในการรวมโรงเรียน
ขนาดเล็กเข้าด้วยกัน	 ผู้อำนวยการต้องลงไปพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง
แต่ละโรงเรียนว่า	 การนำนักเรียนมาเรียนรวมเป็นการแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น	
โรงเรียนมีรถตู้รับ-ส่งนักเรียนจากโรงเรียนต่าง	 ๆ	 และมีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในการเดินทาง	การรวมโรงเรียนจะค่อยๆ	ยุบรวมระยะแรก		
	 	 2.	 ความแตกต่างในด้านพื้นฐานของนักเรียน	 เด็กมีความ	 
หลากหลายและมีความพร้อมที่ต่างกัน	 โรงเรียนแก้ปัญหาโดยสอนซ่อมเสริม	 
ชว่งเยน็โดยครูประจำชั้น	และมีแบบฝึกเพิ่มเติมเพื่อเสริมทักษะให้กับนักเรียน	

(18)
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	 Ø ปัจจัยสู่ความสำเร็จ	 ในการดำเนินงาน	 พบว่า	 มีปัจจัยทั้งด้าน	 
การบริหารจัดการ	ปัจจัยด้านผู้บริหาร	และปัจจัยด้านครู	ที่ส่งผลต่อความสำเร็จ	
ดังนี้	 	(1) การสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง  (2) การมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน	สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมต่าง	ๆ	 (3) เป็นศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาแหลมงอบ	มีความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมวิชาการ	มีความพร้อม
ด้านชุมชน	ผู้ปกครอง	อาคารสถานที่	บุคลากร	ที่ส่งผลต่อการได้รับความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย		(4) ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ	รักชุมชน	เอื้อเฟื้อทุกคน	สร้างขวัญและ
กำลังใจที่ดีให้กับบุคลากรทุกคน	 (5) คณะครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
นักเรียน	มีความเป็นครูมืออาชีพ	มีความสามารถหลากหลายและทำงานเป็นทีม
อย่างเข้มแข็ง		

(19)

4. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน “อนาคตกำหนดได้  
 (Defining the Future)”: โรงเรียนโพธิสารพิทยากร   

	 Ø บริบทของโรงเรียน  
	 	 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร	 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในพื้นที่
ชานเมืองของกรุงเทพฯ	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร	 เขต	3	 	 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1-6	วิสัยทัศน	์ คือ	
“เป็นโรงเรียนคุณภาพ	 พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการสู่มาตรฐาน
สากล	มีคุณธรรมจริยธรรม	บนวิถีไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	

	 Ø นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน “อนาคต
กำหนดได้”	 (Defining	 the	 Future)	 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร	 ดำเนินการ
พฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน	 เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามเปน็เลศิ
ด้านวิชาการและมุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพทุกด้านให้นักเรียนมีความพร้อม	 
ในการเลอืกกำหนดอนาคตตนเองเพือ่การประกอบอาชพีทีส่นใจ	จงึศกึษาแนวทาง
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การจัดแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของแผนการเรียนวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์	 เป็นแผนการเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกเรียน	 
ในแผนการเรียนที่ตรงตาม	 ความต้องการ	 ความถนัดและความสนใจของตนเอง
ไดม้ากขึน้	 โดยกำหนดเปน็นโยบาย	“อนาคตกำหนดได	้ (Defining	 the	 future)” 
แบ่งแผนการสอนรูปแบบใหม่	 จำนวน	 7	 แผน	 ได้แก่	 (1)	 เตรียมแพทย์-เภสัช		
(2)	 เตรียมวิศวะ-สถาปัตย์	 (3)	 เตรียมวิทย์-คอม	 (4)	 เตรียมนิเทศ-มนุษย์		 
(5)	เตรยีมศลิปกรรม	(6)	เตรยีมบรหิารธรุกจิ-บญัช	ีและ	(7)	เตรยีมนติ-ิรฐัศาสตร	์
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในด้านอาชีพได้อย่างน่าสนใจ		

	 Ø แนวคิดการพัฒนานวัตกรรม “อนาคตกำหนดได้”	 เริ่มจาก	 
ผู้อำนวยการโรงเรียน	 มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงรุก		 
จงึวเิคราะหส์ภาพปจัจบุนัของโรงเรยีนทีม่แีนวโนม้จำนวนเดก็ลดลงตอ่เนือ่ง	 และ
แนวทางการเรียนรู้ของเด็กก็ปรับเปลี่ยนไป	จึงเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยน	mind	set	
ของครู	 ใช้หลักการระเบิดจากภายนอก	 ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดหลักสูตร
และการเรียนการสอน	 เน้นการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน	 คิดนอกกรอบ		 
ใช้หลักการบริหารงานแบบเอกชน	และเลือกกลุ่มลูกค้าใหม่	ๆ	แต่นักเรียนยังไม่รู้
ว่าตนเองชอบหรือถนัดอะไร	 ดังนั้นจึงริเริ่มโดยการกำหนดนโยบาย	 “อนาคต
กำหนดได้”	 และดำเนินงานแบบ	 “Fast	 Track”	 ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2563		 
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 และ	 4	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้	 
ตามความต้องการ	 ความชอบ	 และมีความสุขในการเรียนรู้	 	 มีแรงจูงใจในอาชีพ	
มีความเข้าใจในอาชีพ	สำรวจอาชีพ	และเตรียมพร้อมสู่อาชีพ	

	 Ø กระบวนการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม	 มีดังนี้	 (1) ออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา	การออกแบบแผนการเรียน	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
มุ่งสู่การประกอบอาชีพในอนาคต	 (2) ใช้เทคโนโลยเีป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้	
(ระบบ	 PS.	 Online	 Learning)	 และเปิดสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่
สถานศึกษาอื่น	 ๆ	 ที่เข้ามาศึกษาดูงาน	 (3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ

(20)
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พัฒนาคุณภาพนักเรียน	 จัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศ	 และต่างประเทศ	 (4) สร้างนิเวศ  
การเรียนรู้ที่เอื้อให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 (DOE)	 ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ	 สร้างแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศภายในโรงเรียนที่ทันสมัย	
เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และการเป็น	 
ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน					

	 Ø การดำเนินงานและจัดการเรียนรู้สู่ผู้ เรียน	 จากรูปแบบ	 
การบริหารจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ	 มีการดำเนินงานและจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
โดยอาศัยองค์ประกอบต่างๆ	8	องค์ประกอบ	ได้แก่		
	 	 1.	 การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ	 และประโยชน์ของ
การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ	 พร้อมกำหนดนโยบาย/วิสัยทัศน์	 รวมทั้งจัดทำแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่รองรับการขับเคลื่อน
นโยบายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้		
	 	 2.	 การเสริมพลังอำนาจครูและบุคลากร	 มีการเสริมพลังอำนาจ
ครูและบุคลากรใน	 4	 มิติ	 ได้แก่	 สมรรถนะ	 ความอิสระ	 ความหมาย	 และ	 
ผลกระทบ		
  3. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา	มกีารเปดิหลกัสตูร	ntegrated 
Program	 โดยความร่วมมือกับประเทศออสเตรเลีย	 และจัด	 “รายวิชาเลือก
อาชีพ”	 ในรายวิชาเพิ่มเติม	 ปรับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น	 และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย	
	 	 4.	 การเตรียมสภาพแวดล้อม	 ปรับโฉมห้องเรียน	 สร้างแหล่ง
เรียนรู้	 เพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียน
รู้และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม		
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	 	 5.	 การจดัการเรยีนการสอน	ทำความเขา้ใจกบัครเูกีย่วกบัหลกัสตูร
และการจัดการเรียนการสอนในแต่ละแผนการเรียน	 พัฒนาแผนการจัด	 
การเรียนรู้	 การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อ
อาชีพ	ร่างแผน	ออกแบบรายวิชา	พร้อมทั้งดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้		
  6. การสง่เสรมิสนบัสนนุ	 เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารและประชาสมัพนัธ์
การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพของโรงเรียนทางสื่อต่าง	 ๆ	 การจัดกิจกรรม	 Open	
House	 และการประชุมผู้ปกครอง	 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน	 
การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 รวมทั้งสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ	 (PLC)	 เพื่อให้ครูนำมาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียน	 
การสอน	และส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู	
	 	 7.	 การนิเทศ	ติดตาม	โดยการประชุมปรึกษาโดยใช้กระบวนการ	
PLC	การนำข้อมูลและปัญหาที่พบมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร่วมกันแก้ปัญหาต่าง	ๆ	
	 	 8.	 การปรบัปรงุและพฒันา	เพือ่นำขอ้มลูจากการนเิทศ	ตดิตามผล 
มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร	 ปรับแผนงาน	 โครงการ/กิจกรรมตามผลการ
ประเมินและนำแผนงาน	 โครงการ/กิจกรรม	 ที่ได้ปรับปรุงแล้วมาจัดทำแผน
ปฏิบัติการประจำปี	

	 Ø ผลที่เกิดขึ้นจากการนำนวัตกรรมมาใช้ 
  ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน: ด้านความรู้สึกที่มีต่อนวัตกรรมและ
ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ	นักเรียนได้เลือกในสายการเรียนที่ชอบ	ตรงโจทย์	และ
นำไปใช้กับอาชีพในอนาคต	 สามารถสัมผัสได้ถึงความฝันและแรงบันดาลใจด้าน
การเรียนรู้ของนักเรียน	นักเรียนมีเป้าหมายด้านอาชีพในอนาคต	มีโอกาสเรียนรู้
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจากการที่มีโอกาสไปร่วมเรียน	 เรียนรู้จากการได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง	 เรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อ	 เทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 และการร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร		
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  ผลที่ เกิดขึ้นกับครู :	 ครู เป็น	 “ครูนักออกแบบ”	 ครูมี	 
การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการสอนตามหลักสูตรแกนกลางมาเป็น	 
นกัออกแบบรายวชิาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของนกัเรยีน	“ครเูปน็นกัเรยีนรู”้ 
ต้องเป็นนักออกแบบรายวิชาที่ตอบโจทย์ผู้เรียน	 มีความทันสมัย	 น่าสนใจ		 
ต้องแสวงหาความรู้ใหม่จากแหล่งต่าง	 ๆ	 เสมอ	 และ	 “ครูเป็นนักพัฒนา”   
ในรายวิชาใหม่	 ๆ	 ที่ครูยังไม่เคยสอนหรือขาดความชำนาญ	 มีการพัฒนาตนเอง
โดยศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือ	 เอกสาร	 บุคคล	 และแหล่งข้อมูลต่าง	 ๆ	 รวมถึง	 
การเข้ารับการอบรม	

	 Ø ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา	 ได้แก่	 (1) การจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ จึงต้องอาศัยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของครู	 โดยการ
วางลําดับความยากง่ายของเนื้อหาที่จะต้องเรียน	 สื่อสารกับนักเรียนถึง	 
ความต้องการเรียนรู้	ต้องเน้นทักษะการปฏิบัติมาก	ๆ	ปรับการออกแบบงานโดย
ปรึกษากับเพื่อนครูและเชื่อมโยงกับวิชาอื่น	มีการวางแผนร่วมกันในลักษณะของ	
Team	 -Teaching	 	 (2) ความถนัดของครู เนื่องจากมีการปรับรายวิชาใหม่	 ๆ	
ให้เป็นวิชาที่ทันสมัยตลอดเวลา	 และมีความยืดหยุ่นสูง	 เพื่อสอนในสิ่งที่นักเรียน
อยากเรียน	 	 (3) การจัดสรรงบประมาณ	 เนื่องจากการจัดหลักสูตรเฉพาะ	
จำเป็นต้องใช้บุคลากรและอุปกรณ์จำนวนมากขึ้นกว่าเดิม	 โดยเฉพาะ	 
แผนการเรียนแพทย์-เภสัช	 ที่มีค่าใช้จ่ายสูง	 ในอนาคตจึงจำเป็นต้องใช้มี	 
การบริหารด้านการจัดงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้น	 เพื่อจัดสรรให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้ปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย	 และสามารถนำงบประมาณไปใช้	 
ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนได้สูงสุด	

	 Ø ปัจจยัสูค่วามสำเรจ็: ไดแ้ก	่	(1) ผูบ้รหิาร	มวีสิยัทศันท์ีจ่ะวางแผน 
กล้าเปลี่ยนแปลง	 โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก	 เปลี่ยน	 
กรอบความคดิ	(mind	set)	ของคร	ูสรา้งพนัธมติรทางวชิาการกบัหนว่ยงานตา่ง	ๆ 
บริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	 มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	 ทุกฝ่ายรับทราบและ
เข้าใจนโยบาย	 (2) การมีส่วนร่วมของนักเรียน	ครู	ผู้ปกครอง	ร่วมกับผู้บริหาร	 
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(3) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการค้นหาตนเอง	 มีการเตรียมนักเรียนให้
พร้อมที่สุด	 ให้เด็กฝึกปฏิบัติ	 และเด็กค้นหาตนเอง	 	 (4) ความพร้อมด้านสิ่ง
แวดล้อม สื่อ ทรัพยากร และสิ่งอำนวยความสะดวก	 ในการเรียนรู้ที่ดีมี
คุณภาพและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	 มีการจัดเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต	
(WIFI)	 ทั่วโรงเรียน	 นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น	 มีจุดวงจรปิด	 150	 กว่า
จุด	 สำหรับดูความประพฤติของนักเรียนได้อย่างทั่วถึง	 ไม่มีแหล่งมั่วสุมใน
โรงเรียน	
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	 ในปีพุทธศักราช	 2436	 (ร.ศ.	 112)	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 5	 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานพระบรม	 
ราชานุญาติให้จัดตั้งวิทยาลัยขึ้นในวัดบวรนิเวศวิหารพระราชทานนามว่า	
“มหามกุฏราชวิทยาลัย”	 เพื่อให้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมของ	 
พระภกิษสุามเณรในคณะธรรมยตุกินกิาย	ตามพระดำรขิองสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	ผู้ครองวัดบวรนิเวศวิหารในขณะนั้น	ต่อมาการเรียน
การสอนในโรงเรียนได้ขยายตัวตามลำดับ	 ปีพุทธศักราช	 2442	 (ร.ศ.	 1177)	
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	มีพระราชประสงค์ให้ขยายการศึกษา
ให้แพร่หลายไปทั่วประเทศ	 จึงทรงโปรดเกล้าฯ	 ให้นำหลักสูตรและวิธีการสอน	 
ที่ใช้ในโรงเรียนวัดบวรนิเวศ	ไปใช้สอนตามโรงเรียนต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ				
	 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ	 ก่อตั้งเมื่อวันที่	 23	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2436		 
เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร	
เขต	 1	 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตั้งอยู่ที่เลขที่	 250		 
ถนนพระสุเมรุ	 แขวงบวรนิเวศ	 เขตพระนคร	 กรุงเทพมหานคร	 เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก	 มีบริเวณโดยรอบอยู่ในพื้นที่วัดบวรนิเวศ	ปัจจุบันมีนักเรียนชายล้วน	

1. บริบทของโรงเรียน 
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จำนวนประมาณ	310	คน	ผูเ้รยีนสว่นใหญจ่ะเปน็กลุม่นกัเรยีนทีม่าจากครอบครวั
ที่มีฐานะปานกลางและยากจน	 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา	 
ปีที่	 1-6	 	 มีห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่	 1	 จำนวน	 3	 ห้องเรียน	 ระดับ	 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2-3	 ระดับชั้นละ	 2	 ห้องเรียน	 รวม	 7	 ห้องเรียน	 และ	 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่	4-6	ระดับชั้นละ	2	ห้องเรียน	รวม	6	ห้องเรียน	มีสมเด็จ
พระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก	 สมเด็จพระสังฆราช	
องค์ที่	 19	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 (ปัจจุบัน	พ.ศ.2564	 เฉลิมพระนามเป็นสมเด็จ
พระสงัฆราชเจา้กรมหลวงวชริญาณสงัวร)	และสมเดจ็พระวนัรตั	 (จนุท	์พรฺหมฺคตุโฺต) 
เจา้อาวาสวดับวรนเิวศวหิารรปูปจัจบุนัเปน็องคอ์ปุถมัภโ์รงเรยีน	และมนีายเขษมชาต ิ
อารีมิตร	เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน	มีข้าราชการครู	11	คน	ครูอัตราจ้าง	14	คน	
ลูกจ้างประจำ	2	คน	และลูกจ้างชั่วคราว	4	คน	

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
							 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุขในการเรียนรู้	 มีภาวะผู้นำ	 มีจิตอาสา	
และเป็นคนดีของสังคม		

พันธกิจ 
	 1.	 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	
	 2.	 ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน	
	 3.	 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด	และความสนใจ	
	 4.	 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ความเป็นผู้นำ		 
	 	 และจิตอาสา	
	 5.	 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐาน	 
	 	 วิชาชีพ	
	 6.	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการการศึกษา	
	 7.	 ส่งเสริมและพัฒนาอาคาร	 สถานที่	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ	 
	 	 จัดการศึกษา	
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	 8.	 ประสานความรว่มมอืกบัหนว่ยงานภายนอก	 เพือ่สนบัสนนุสง่เสรมิ	 
  การจัดการศึกษา	

อัตลักษณ์  สุภาพบุรุษนาคา		

เอกลักษณ์ 	 โรงเรียนปลอดการบ้าน	

นโยบายโรงเรียนวัดบวรนิเวศ  
	 1.	 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้	 ความสามารถเต็มตามศักยภาพ	 
	 	 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด	
	 2.	 ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน	 เพื่อส่งเสริม	 พัฒนา	 ป้องกันและ	 
	 	 แก้ปัญหาให้กับผู้เรียน	
	 3.	 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้	
	 4.	 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 มีความเป็นผู้นำ		 
	 	 และมีจิตอาสา	
	 5.	 ส่งเสริมให้ครู	และบุคลากรได้พัฒนาตนเอง	พัฒนาวิชาชีพ	มีขวัญ	 
	 	 และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	
	 6.	 บริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ	 ตอบสนองความต้องการ	 
	 	 ของผู้เรียน	ครู	และบุคลากร	และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	
	 7.	 พัฒนาอาคาร	 สถานที่	 และสิ่งแวดล้อม	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี		 
	 	 เพื่อเอื้อต่อการจัดการศึกษา	
	 8.	 ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอย่างยั่งยืน	
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	 จากข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ	 ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์	
พันธกิจของโรงเรียน	 โดยมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนให้มีความสุขในการเรียนรู้	
มีภาวะผู้นำ	 มีจิตอาสา	 เป็นคนดีของสังคมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน	 
ที่มีเป้าหมายพัฒนาให้นักเรียนทุกคนสืบทอดความเป็น	 “สุภาพบุรุษลูกนาคา”	
ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษา	 มีแนวคิดพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน	 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
นักเรียน	 โดยการมีส่วนร่วมของวัดบวรนิเทศวิหาร	 คณะครู	 คณะกรรมการ	 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ศิษย์เก่า	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน		

	 โรงเรียนวัดบวรนิเวศปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน	 ในปี	 
การศึกษา	 2563	 โดยประกาศนโยบาย	 “วัดบวรนิเวศ	 โรงเรียนปลอดการบ้าน	
(No	Homework	School)”	ซึง่เปน็นโยบายทีเ่กดิขึน้	จากการระดมความคดิเหน็ 
และการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน	 รวมถึงการหารือกับเครือข่ายต่าง	 ๆ	
อาทิ	 ผู้ปกครอง	 สมาคมศิษย์เก่า	 การจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้ใช้ทฤษฎี	
“ห้องเรียนกลับด้าน	 (Flipped	 Classroom)”	 มีแนวคิดหลักในการพัฒนา
ผลลัพธ์ด้านการศึกษา	 คือ	 การให้เด็กไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล	 และความรู้จาก
สื่อต่าง	ๆ	อาทิ	Social	Media	แล้วนำกลับมาเสนอให้เพื่อนๆ	ในชั้นเรียนได้ฟัง	
ครูมีทำหน้าที่ตั้งโจทย์	 ชวนคุย	 และเสนอแนะให้เด็กได้คิด	 ได้เรียนรู้	 โดย	 
ในแต่ละสัปดาห์จะมีแบบฝึกหัดให้เด็กและผู้ปกครองกลับไปช่วยกันทำ		 
โดยขอให้พ่อแม่	ผู้ปกครองถ่าย	Video	Clip	 	และส่งกลับมาให้ครูและเพื่อน	ๆ	
ดูใน	 Facebook	 กลุ่ม	 จากนั้นเพื่อนครู	 ผู้ปกครอง	นักเรียน	 จะเข้ามาช่วยกันดู	
Video	Clip	และร่วมกันประเมินผล	ซึ่งการประเมินดังกล่าว	 ไม่ใช่การชี้ถูกชี้ผิด	
แต่เป็นลักษณะ	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	

2. นวตักรรมดา้นหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน 
“โรงเรียนปลอดการบ้าน” (No Homework School) 
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 2.1 จุดเริ่มต้นของนวัตกรรม 
	 	 จากบริบทของโรงเรียนวัดบวรนิเวศที่มีนักเรียนเป็นชายล้วน	 
ซึ่งสนใจการปฏิบัติมากกว่าวิชาการ	 นักเรียนชายส่วนใหญ่ไม่ชอบทำงานหรือ
ทำการบ้านส่งครู	 เอกสารแบบฝึกหัดก็มักจะสูญหาย	 เมื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก็พบว่า	 คะแนนเฉลี่ยลดลงทุกปี	 การติด	 0	 ร	 มส.	 มีมากกว่า		 
ร้อยละ	 50	 ของนักเรียนทั้งหมด	 และที่ผ่านมาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	 
วัดบวรนิเวศตกต่ำเรื่อยมาสู่วิกฤติ	 ผู้บริหารจึงมีมุมมองในการปรับเปลี่ยน	 
การเรียนการสอนให้ทันยุคสมัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้สอดคล้องบริบทของ
โรงเรียน	 ผู้บริหาร	 ครู	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 จึงร่วมกันประชุมหาแนวทาง	 
การเรยีนการสอนแบบใหม	่ๆ	และวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของนกัเรยีนทีเ่ปน็นกัเรยีนชาย	
พบว่า	 การที่นักเรียนต้องรับผิดชอบการทำการบ้านที่มากเกินความจำเป็น	
นักเรียนจะมองว่าการบ้านเป็นภาระ	 เพราะนักเรียนมีกิจกรรมอื่น	 ๆ	 ที่อยากทำ
แต่ไม่ได้ทำ	 ต้องติดอยู่กับการทำการบ้าน	 ประกอบกับเด็กนักเรียนในปัจจุบันนี้	 
มีแหล่งหาความรู้หลายแหล่ง	 โดยเฉพาะทางสื่อ	 Social	 media	 จึงทำให้
นักเรียนในศตวรรษ	ที่	21	สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง		
	 	 จากสถานการณ์ดังกล่าว	 โรงเรียนจึง	 “พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส”	
โดยนำนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านมาใช้ในโรงเรียน	 โดย
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ	มีการพัฒนาเทคโนโลยี	Social	Media	ร่วมกับวิธีการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน	 (Flipped	 Classroom)	 การประเมินตามสภาพจริง	
(Authentic	 Assessment)	 ควบคู่กับการวัดผลประเมินผลเพื่อการพัฒนาการ
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เรียนรู้	(Formative	Assessment)	และพัฒนาวิธีการสอนแบบปลอดการบ้านที่
นักเรียนต้องทำงานที่ครูมอบหมายให้เสร็จภายในห้องเรียน	 หรือภายในระยะ
เวลาที่นักเรียนอยู่โรงเรียนโดยจะไม่นำเอางานไปทำที่บ้าน	 ทำให้นักเรียนมีเวลา
ที่จะสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว	 ช่วยเหลืองานบ้าน	 ไปทำงานหารายได้	 
นอกเวลาช่วงเย็นถึงกลางคืน	 หรือทำกิจกรรมอื่น	 ๆ	 ที่สนใจ	 แม้แต่นักเรียนที่	 
ผู้ปกครองส่งเสริมให้มีการเรียนเพิ่ม	 ก็จะไม่มีความกังวลว่าจะต้องทำการบ้าน	
นอนดึก	มีผลต่อสุขภาพและเกิดความเครียด	

“นวัตกรรม โรงเรียนปลอดการบ้าน เป็นการร่วมคิดพลิกวิกฤต
จากปัญหาคุณภาพการศึกษาตกต่ำโดยนำเทคโนโลยีSocialMedia
วิธีการสอนแบบFlippedClassroomมาใช้เพื่อความสุขนักเรียน

เป็นจุดเริ่มต้นเป็นการคิดพัฒนาการศึกษาแบบก้าวกระโดด
ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัด”

																																							เขษมชาติ	อารีมิตร	ผู้อำนวยการโรงเรียน	

คือ มีความยืดหยุ่นของ 
สภาพแวดล้อมในการ 
เรียนรู้ ทั้งรูปแบบ 

การเรียน การศึกษาอิสระ 

ผู้สอนจะต้องเตรียมเนื้อหา 
สื่อการสอนที่เหมาะสม 
และเตรียมเครื่องมือ 

ที่จะให้ผู้เรียนได้ไปค้นคว้า 
เพิ่มเติมด้วยตนเอง 

ยกระดับจากวัฒนธรรม 
การเรียนรู้ในรูปแบบครู 
เป็นศูนย์กลางแบบดั้งเดิม 

เปลี่ยนเป็นผู้เรียน 
เป็นศูนย์กลาง 

ผูสอนต้องเป็นมืออาชีพ 
เพราะรูปแบบการเรียน 
จะเน้นแต่ละบุคคล 
และให้คำแนะนำกับ 

ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
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 2.2  การดำเนินงานและจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน 
  โรงเรยีนวดับวรนเิวศ	 ไดเ้ริม่ดำเนนิการนวตักรรมการเรยีนการสอน
แบบปลอดการบ้าน	 เมื่อวันที่	 1	 กรกฎาคม	 2563	 เนื่องจากสถานการณ์	 
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	(Covid-19)	ทำใหก้ารเปดิภาคเรยีนที	่1	ปกีารศกึษา	2563 
ได้เลื่อนออกไป	จากวันที่	16	พฤษภาคม	2563	โดยโรงเรียนมีเตรียมความพร้อม
และเตรียมการตั้งแต่ภาคเรียนที	่ 2	 ปีการศึกษา	 2562	 เริ่มตั้งแต่มีการอบรม	 
ใหค้วามรูแ้ก่ครูในเรื่องวิธีการของโรงเรียนปลอดการบ้าน	จากนักบริหารโรงเรียน
เอกชนที่ใช้แนววิธีการของประเทศฟินแลนด์	 ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษา
ที่ดีที่สุดในโลก	 โดยได้มีการอบรมพัฒนาครูในเรื่องของการวัดผลประเมินผล	
อบรมครูในเรื่องของการใช้สื่อ	 เทคโนโลยี	 การใช้แอพพลิเคชั่นต่าง	 ๆ	 ที่ใช้ใน	 
การเรยีนการสอน	มกีารพฒันาระบบอนิเทอรเ์นต็ใหส้ามารถใชร้ะบบอนิเทอรเ์นต็
ความเร็วสูง	 (wifi)	 ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงเรียน	 คณะครูมีการพัฒนาตนเอง
ด้านการผลิตสื่อ	 Online	 ซึ่งโรงเรียนได้พัฒนาห้องบันทึกรายการใช้ใน	 
การผลิตสื่อ	 Online	 เพื่อให้ครูสร้างสื่อ/คลิปวีดิโอ	 ใช้ในการสอน	 มีการติดตั้ง
สมาร์ททีวี	เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทุกห้องเรียน		ดังภาพที่	1	

ภาพที่ 1	คณะครูทำการบันทึกคลิปวีดิโอ	เพื่อใช้ในการสอน	Online 
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 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน 
มีขั้นตอนดังนี้	
 1) ศึกษาสภาพปัญหาก่อนการพัฒนา	 สภาพความจริงของนักเรียน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศในปัจจุบัน	 เป็นนักเรียนมาจากครอบครัวที่มีปัญหา	 
และมฐีานะยากจนเปน็สว่นมาก	นกัเรยีนตอ้งใชเ้วลาชว่งเยน็ในการหารายไดพ้เิศษ
เพื่อช่วงเหลือครอบครัว	 และผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีความรู้	 ทำให้นักเรียนขาด
การได้รับการดูแลหรือเอาใจใส่ด้านการเรียนจากครอบครัว	 มีปัญหาการไม่ทำ	 
การบ้าน	 ไม่ส่งงาน	 ขาดเรียน	 และเบื่อเรียน	 ผลการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่
จึงอยู่ในระดับปานกลางและอ่อน	 ขาดความมุ่งมั่นในการเรียน	 นักเรียนมาเรียน
เพือ่ใหจ้บการศกึษาภาคบงัคบั	 ทำใหผ้ลการเรยีนทีผ่า่นมาอยูใ่นสภาพทีไ่มเ่ปน็ไป
ตามเป้าหมายของสถานศึกษา	 ประกอบกับการขาดครูผู้สอน	 อันเนื่องมาจาก
จำนวนนกัเรยีนทีม่นีอ้ยตามเกณฑข์อง	 ก.ค.ศ.	 ทีก่ำหนดอตัรากำลงัครตูอ่จำนวน
นกัเรยีน	 ทำให้โรงเรียนจำเป็นต้องระดมทรัพยากรเพื่อจ้างครูอัตราจ้างเพิ่มเติม	
และการได้รับความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ	 เพื่อให้มีครูครบตามรายวิชาที่เปิดสอน	 ซึ่งได้ส่งผลต่อการบริหาร	 
จัดการศึกษาของโรงเรียนและส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างมาก	
 2)  การออกแบบนวัตกรรม  
	 	 2.1		ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประชุมระดมความคิดเพื่อปรับเปลี่ยน
แนวนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่ควรปรับการสอนให้เข้ากับบริบทของ
โรงเรียน	 ศักยภาพของนักเรียน	 และการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคเทคโนโลยี	
และการคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง	 แก้ปัญหา
ความเครียดของผู้เรียนและผู้ปกครอง	 พร้อมกับเสริมสร้างทักษะที่จำเป็น	 
ต่อผู้เรียน		
	 	 2.2		ผู้อำนวยการโรงเรียนแต่งตั้งคณะทำงาน	 เพื่อศึกษารูปแบบ	
ทฤษฎี	แนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม	โดยศึกษา
จากงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา
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ความเครียดของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน	 โดยเฉพาะแนวคิดของประเทศฟินแลนด์	
ซึ่งคณะทำงานได้เสนอการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ	 
ปลอดการบ้านผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย	 โดยประกาศว่า	 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ	
จะเป็น	 “โรงเรียนปลอดการบ้าน”	 (No	 Homework	 School)	 ที่เน้นความสุข	 
ในการเรียนรู้ของนักเรียน	
	 	 2.3		คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	 ร่วมกันประชุมการปรับ
โครงสร้างหลักสูตร	 การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
เพื่อเน้นการสอนผ่านระบบ	Online โดยใช้ Google Classroom	 เพื่อเป็น
ช่องทางสื่อสาร	 และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนได้ในทุกที่ตลอดเวลา	
(anywhere,	 anytime)	 และใช้เทคนิคการสอนแบบ	 “ห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom)	 คือการจัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบคล้ายกับ	 
การสอนออนไลน์	 ใช้เทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยให้นักเรียนเรียนรู้บทเรียนจากวีดิโอ
การสอนและศึกษา	 ค้นคว้า	 คิดวิเคราะห์	 ด้วยตนเองจากที่บ้านก่อนมาทำ
กิจกรรมร่วมกับเพื่อน	 ๆ	 ในห้องเรียน	 โดยครูจะสร้างคลิปการสอนที่ตรงกับ
รายวิชา	และจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติร่วมกันที่จบในห้องเรียน	
ใช้การวัดผล	 เน้นการประเมินตามสภาพจริง	 (Authentic	 Assessment)		 
ควบคู่กับการประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้	 (Formative	 Assessment)	
โดยมีแนวทางการออกแบบระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนและการพัฒนา	 
ห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมด้านสื่อเทคโนโลยี	 และคุณครูสามารถพัฒนา	 
สื่อออนไลน์เพื่อนำไปปรับใช้ในการเตรียมการจัดการเรียนการสอน	 การวัดและ
ประเมินผล	 เพื่อพัฒนานักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อที่หลากหลาย
มากขึ้น	ดังภาพที่	2	
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 3) การดำเนินการพัฒนานวัตกรรม	 การดำเนินการพัฒนาเพื่อให้
เกิดคุณภาพของนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านจาก	 
การระดมความคดิของครทูกุคน	มคีวามคดิตรงกนัวา่	จะใชว้งจรเดมมิง่	(Deming 
Cycle	P,	D,	C,	A)	เป็นเครื่องมือควบคุมการดำเนินงาน	โดยเป้าหมายของเวลา
ที่จะจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน	 คือเปิดภาคเรียนที่	 1	 ของ		 
ปีการศึกษา	 2563	 ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการนวัตกรรมการจัดการเรียน	 
การสอนแบบ	“ปลอดการบา้น”	ผูบ้รหิาร	คร	ูและนกัเรยีน	มบีทบาท	ดงัภาพที	่3 

ภาพที่ 2		แสดงแนวความคิดในการดำเนินการนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนแบบปลอดการบ้าน	โดยใช้ทฤษฎีระบบ	System	Approach	
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ภาพที่	3		แนวทางการเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบ	“ปลอดการบ้าน” 

-		ทำการประชมุเพือ่รวบรวมขอ้มลู	ขอ้ด	ีขอ้เสยี	ของการจดัการเรยีนการสอน 
-		ทำการประชุมเพื่อออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน	 แบบ	 

ปลอดการบ้าน	
-	 ออกคำสั่งปฏิบัติงาน	 และสนับสนุนการนำนวัตกรรมไปใช้ในการจัด	 

การเรียนการสอน	
-		จัดหา	Platform	สำหรับจัดการเรียนการสอน	และจัดหาครุภัณฑ์	
 
-		ออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	Active	Learning	โดยใช้	Flipped	

classroom	
-		จัดทำ	 google	 classroom	 เพื่อสร้าง	 Platform	 สนับสนุนการสอน											

แบบปลอดการบ้าน	
-		จัดทำสื่อการสอน	เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลา	
-		จัดทำภาระงานเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้	 และออกแบบการฝึกทักษะ	 

ที่จำเป็น	เพื่อสนับสนุนการสอนแบบปลอดการบ้าน	
 
-		 เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้จากครู	
-		 เรียนรู้ผ่าน	google	classroom	แบบ	anytime	และ	anywhere	
-		ฝึกฝนพัฒนาทักษะในคาบเรียนผ่านกิจกรรม	
-		บริหารเวลาว่างและการพัฒนาตนเอง	ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	

ผู้บริหาร 

ครู 

นักเรียน 

 การเริ่มต้นดำเนินการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ 
“ปลอดการบ้าน”  
	 1.		 ผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการเป็น	 “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”   
โดยให้	“คณะครูมีส่วนร่วม”  
	 2.		 สนับสนุนการขับเคลื่อนนวัตกรรมในการพัฒนาบุคลากร	 
โดยอบรมครใูนเรือ่งการจดัการเรยีนการสอนแบบปลอดการบา้น	การวดัผลประเมนิ
ตามสภาพจริงและการวัดผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้			
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	 3.		 สนับสนุนในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี	 โดยจัดหาห้อง Smart
classroom	 พร้อมเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	 เพื่อช่วยเหลือคณะครูในการจัดทำ
คลิปประกอบการสอน	
	 4.		 การจัดทำ	 สื่อการสอนออนไลน์ จัดหา Smart TV	 เพื่อติดตั้ง	 
ทุกห้องเรียน	และพัฒนาระบบเครือข่ายInternetและWifi
	 5.		 การประสานงานเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณจากวัดบวร
นิเวศวิหารและศิษย์เก่า	 โดยการทอดผ้าป่าการศึกษา	 เพื่อระดมทุนร่วมกับ
สมาคมศิษย์เก่าที่ช่วยสนับสนุนงบประมาณ	
	 6.		 การบริหารจัดการแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดผู้ปกครองดูแลและ
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในโครงการ	 “ลูกแก้วนาคา”	 โดยให้ทุนการศึกษาตลอด
หลักสูตร	การจัดหอพักในโรงเรียนให้นักเรียนพักค้าง	เนื่องจากมีอาคารเรียนว่าง
และไม่ได้ใช้ประโยชน์	 เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาในการเรียนและทำกิจกรรม	 และ
มีโอกาสได้รับใช้	 ปรนนิบัติพระสงฆ์ในช่วงออกบิณฑบาต	 ตลอดจนได้รับอบรม
บ่มนิสัยให้ใกล้ชิดศาสนา	มีคุณธรรม	จริยธรรม		

 การดำเนนิการดา้นการพฒันาหลกัสตูรและการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ	 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนและฝ่ายบริหารวิชาการได้มีการ
ประชุมคณะครูทุกระดับชั้นเพื่อการดำเนินการ	ดังนี้	
	 1.	 ใช้โครงสร้างหลักสูตรเดิม	วิชาพื้นฐานคงเดิม	แต่มีการพิจารณาลด
วิชาที่ไม่สำคัญลง	 เพื่อให้นักเรียนมีเวลาในการเรียนรายวิชาหลัก	 และเพิ่มวิชา
และกิจกรรมเสริมที่สำคัญ	เช่น	ดนตรี	กีฬา	เทคโนโลยี	เพราะนักเรียนส่วนใหญ่
ไม่ใช่นักเรียนที่เรียนเก่งด้านวิชาการ	 ทำให้นักเรียนมีเวลาหลังเลิกเรียนในการ	 
ฝึกซ้อมกิจกรรมเสริมที่สนใจร่วมกับครูและเพื่อน	ๆ	และศึกษาบทเรียนล่วงหน้า
ได้สะดวก	เนื่องจากโรงเรียนมีระบบเครือข่ายพร้อมให้บริการ	24	ชั่วโมง	
	 2.	 เปิดวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น	 มีเพิ่มแผนการเรียน	 English	
Digital-Media	 ที่เน้นเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษโดยวางแผนเรียน	 Digital		 
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1-6		
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	 3.	 มีการนำหลักสูตรในมหาวิทยาลัยมาวิเคราะห์	 เพื่อพิจารณาปรับ
ทุกวิชาโดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนใน	 
ชั้นเรียนให้รองรับการเรียนต่อในสาขาที่นักเรียนสนใจ	
	 4.	 ครูปรับแผนการจัดการเรียนรู้เป็นแบบ	 Flipped	 Classroom	
(ห้องเรียนกลับด้าน)	 โดยศึกษาจากงานวิจัยว่าทำแผนอย่างไร	 โดยพัฒนา
กิจกรรมทั้งนอกห้องเรียนและในห้องเรียน	 โดยกิจกรรมนอกห้องเรียนนั้น	 
ครูผู้สอนจะทำคลิปการสอนล่วงหน้าและส่งเข้าไปใน	 Google	 Classroom		 
ให้นักเรียนศึกษาล่วงหน้า	 1-2	 วัน	 พร้อมแจ้งนักเรียนให้ทราบเพื่อเข้าไปศึกษา
เรียนรู้ก่อนที่จะเรียนในห้องเรียน		
	 5.	 ครูปรับกิจกรรมในห้องเรียน	 โดยครูจะเริ่มจากการสนทนากับ
นักเรียนเกี่ยวกับคลิปที่ให้นักเรียนศึกษามาล่วงหน้าเพื่อเป็นการตรวจสอบว่า
นักเรียนได้ดูคลิปหรือไม่	 มีการใช้	 Kahoot	 ให้นักเรียนตอบคำถาม	 และ	 
การถามคำถามของครูทั้งในด้านวิชาการและคำถามที่ไม่เป็นวิชาการ	 เช่น		 
ครูใส่เสื้อสีอะไร	เป็นต้น		
	 6.	 ครูการจัดทำเอกสารสรุปให้นักเรียนอ่านทบทวน	 ตั้งคำถาม	
อภิปรายร่วมกัน	แบ่งกลุ่ม	ทำแบบฝึกหัดจากนั้นให้นักเรียนอธิบายคำตอบพร้อม
เหตุผลประกอบ	 อภิปรายร่วมกันทั้งห้องว่าเพื่อนทำถูกหรือไม่	 เพราะอะไร		 
ทา้ยชัว่โมงจะใหน้กัเรยีนสรปุวา่วนันีเ้รยีนรูอ้ะไรทัง้นอกหอ้งเรยีนและในหอ้งเรยีน		
	 7.	 การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดหน่วยการเรียน	 ครูจะพิจารณา
จากสิ่งที่นักเรียนได้เขียนสรุป	 และอธิบายว่าได้เรียนรู้อะไร	 โดยโรงเรียนมี	 
นโยบายในการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนา	 หากนักเรียนคนใดได้คะแนน
การประเมินน้อย	นักเรียนสามารถปรับปรุงผลงานและทำงานมาส่งใหม่ได้	
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   “.…เดิมครูสอนโดยอธิบายเนื้อหา แต่ตอนนี้ปรับเป็นให้เด็กเรียนเนื้อหาจาก
คลิปก่อนพอเข้าห้องเรียนครูจะมีรูปภาพเครื่องมือเกมให้เขาดูและอธิบายให้
ครูฟัง เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจที่ให้ศึกษาแล้วโยงสู่เนื้อหาอื่นๆ ให้เด็ก
ได้คิดพูดและนำเสนอโดยเด็กจะมีบทบาทในการเรียนรู้มากขึ้น….”

 เขษมชาติ อารีมิตร  ผู้อำนวยการโรงเรียน 

  “รายวชิาสงัคมศกึษา	 เราจะกำหนดประเดน็ใหน้กัเรยีน
ไปศึกษา	 เช่น	 อาหารขยะคืออะไร	 ครูจะให้เด็กไปหาข้อมูล
และมาอภิปรายกัน	 บางครั้งอาจไม่ใช่คลิปที่ส่งให้เด็กศึกษา
นอกห้องเรียนก่อน	 แต่ใช้เป็นประเด็นหรือ	 Keyword	 ให้เด็ก
ไปศึกษา	 บางทีอาจใช้แหล่งเรียนรู้ให้เด็กไปศึกษาแล้วมา	 
พูดคุยในห้องเรียน	 และสร้างชิ้นงานจากการที่ได้ไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้	 โดยมีการตกลงกันก่อนว่าให้ไปศึกษาในวันหยุด	
และให้เด็กมีส่วนร่วมวางแผน	 และกำหนดว่าใช้เวลาทำงาน
เทา่ไร	 สว่นดา้นการวดัผลประเมนิผล	 จะไมเ่นน้ใชแ้บบทดสอบ 
แต่เป็นการพูด	การนำเสนอของเด็ก	ห้องเรียนสนุก	เด็กได้พูด
มากขึ้น	 ได้แสดงความคิดเห็นและเห็นวิธีการเรียนรู้ของเด็ก
แต่ละคน..” 

 ….ผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
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	 “รายวิชาภาษาไทย	 มีการปรับให้นักเรียนศึกษาก่อน	 
เข้าห้องเรียนเพิ่มขึ้น	 ส่วนในห้องเรียนมีการปรับให้เด็ก	 
มีบทบาทในการนำเสนอสิ่งที่ศึกษามาแล้ว	 ครูอธิบาย	 
เพิ่มเติมส่วนการวัดผลและประเมินผล	 จะใช้การ	 
ประเมินจากผลงานที่นักเรียนทำในห้องเรียนเป็นหลัก” 

….ผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

	 	 “รายวชิาคณติศาสตร	์ เดมิเนน้การหาทีม่าของสตูรในหอ้งเรยีน 
แล้วให้เด็กกลับไปทำการบ้าน	 ตอนนี้ปรับเป็นให้เด็กดูคลิปแล้ว	 
มาคุยสรุปเนื้อหาเป็นสูตรและหาเทคนิคที่ช่วยทำให้เด็กเข้าใจได้	 
ง่ายขึ้น	 ลัดขั้นตอน	 ใช้เวลาสอนให้น้อยลง	 ให้เด็กฝึกปฏิบัติและ	 
ทำแบบฝึกหัดในห้องเรียนให้เสร็จ	 ระหว่างเด็กทำแบบฝึกหัดครู	 
ก็เดินดู	 ให้คำแนะนำ	 ครูจะเห็นว่าเด็กคนไหนทำได้ทำไม่ได้	 คน
ที่ทำไม่ได้ครูก็สามารถสอนให้เด็กเข้าใจได้ทันที	 ถ้าให้กลับไปทำ	 
การบ้านเด็กก็ทำไม่ได้อยู่ดี	 เพราะไม่เข้าใจ	 และไม่มีคนสอน		 
วิธีนี้ช่วยแก้ปัญหาเด็กที่เรียนรู้ช้า	และทำงานไม่ทันได้ดี” 

….ผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

“รายวชิาการงานอาชพี	 ครจูะใหเ้ดก็ศกึษาคลปิมากอ่นลว่งหนา้ 
พอเข้าห้องเรียนครูและเด็กจะพูดคุยกันก่อน	 เพราะต้องการ
ฟังความคิดของเด็ก	 และดูว่าเด็กคิดตรงกับที่ครูต้องการ	 
หรือไม่ฟังว่าเด็กต้องการทำอะไร	 จากนั้นครูจะแนะนำและให้
ลงมอืปฏบิตั	ิ แตถ่า้เปน็กจิกรรมทีต่อ้งใชเ้วลาทำนาน	ครจูะแบง่
เป็นกิจกรรมย่อย	 ๆ	 เพื่อให้เหมาะกับเวลา	 เช่น	 ทำผ้าบาติก	
คาบแรกจะให้ทำแค่ลอกลายก่อน	 แล้วค่อยมัดและย้อม		 
ส่วนด้านการวัดผลประเมินผลจะดูจากกระบวนการทำงาน
ของเด็กในแต่ละคาบ	ต่อเนื่องการทำงานจนงานเสร็จ” 

          ….ผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
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	 	 “รายวิชาภาษาอังกฤษ	 ครูปรับจากแผนการสอนเดิม	 โดยเพิ่มกิจกรรมนอกห้องเรียน		 
ให้มากขึ้น	 ทำคลิปการสอนให้สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน	 และลงคลิปใน	 Line	 กลุ่ม	 
ของนักเรียนอย่างน้อย	 1	 วันล่วงหน้าให้เด็กศึกษา	 เมื่อครูและเด็กมาเจอกันในชั้นเรียน		 
จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ดูในคาบเรียน	 และยังคงกิจกรรมเดิมแต่เพิ่มการแสดงความคิดเห็น
เพื่อสรุปบทเรียนท้ายคาบ	 บางทีอาจเขียนสรุปเป็น	 Mind	Map	 บทเรียนไหนเป็นทักษะ
การพูด	เด็กจะชอบเพราะไม่ต้องฟังอย่างเดียว	ซึ่งครูต้องเตรียมการสอนตลอด	แต่ได้ผลดี” 

….ผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  “รายวิชาภาษาจีน การสอนแบบเดิมจะเน้นให้เด็กเขียนได้ แล้วให้เด็กกลับไปฝึกคัดเป็น
การบ้าน แต่มีเด็กบางคนยังพูดไม่ได้ ตอนนี้ครูได้ปรับเป็นการเน้นการพูดสนทนามากขึ้น
และเปลี่ยนจากการคัดคำศัพท์มาเป็นให้เด็กฝึกการสนทนาในคาบเรียนให้มากขึ้น ทำให้เด็ก
ตั้งใจเรียนมากขึ้นไม่เบื่อเรียน”

….ผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

	 	 “รายวิชาดนตรี	 มีการปรับกิจกรรมในชั้นเรียน	 ครูจะให้เด็กรู้ก่อนว่าจะเรียนเพลงอะไร	
แล้วมอบหมายให้ไปศึกษาก่อน	 พอเข้าห้องเรียนจะให้เด็กแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพลงที่	 
ไปศึกษามาล่วงหน้า	 เพราะว่าเพลง	 1	 เพลง	 มีวิธีเล่นที่ต่างกัน	 และจังหวะหรือทำนอง	 
อาจแตกตา่งกนั	ทำใหเ้กดิความ	“Wow”	และมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั	เดก็สนกุสนาน
ในการเรียน	 อาจมีการมอบหมายให้เด็กค้นคว้าสิ่งที่ตนชอบเพิ่มเติม	 การวัดผลประเมินผล
จะดูจากการปฏิบัติ	การเล่นเป็นวงดนตรี	เล่นเพลงเป็นกลุ่ม”			

….ผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

 

 

“วิชาวิทยาศาสตร์	 มีการปรับโดยมีกิจกรรมนอกห้องเรียน	 ครูทำคลิปให้เด็กศึกษาเนื้อหา	 
ที่จะเรียนก่อน	พอเข้าห้องเรียนจะพูดคุยข้อสงสัยจากที่ศึกษา	 แล้วเล่นเกม	 Kahoot	ที่เป็น
คำถามเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่เรียน”						 

  ….ผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

“รายวชิาสขุศกึษาและพลศกึษา	มกีจิกรรมนอกหอ้งเรยีน	 เปน็บทเรยีนทีจ่ะสอนในคาบตอ่ไป 
เป็นเนื้อหาที่หลากหลายและตรงกับชีวิตเด็ก	 ให้เด็กนำไปปรับใช้	 เช่น	 การยืดหยุ่น	 จะให้
นกัเรยีนวดิพืน้และอดัคลปิสง่	 กจิกรรมในหอ้งเรยีนจะใชบ้ทบาทสมมตใิหเ้ดก็คดิสถานการณ์
และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม”	 

….ผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

 ด้านความรู้สึกที่มีต่อนวัตกรรมและประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ	 นักเรียน
ส่วนใหญ่ชื่นชอบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ	“ปลอดการบ้าน” 
เนื่องจากเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ในห้องเรียนและทำกิจกรรมต่าง	 ๆ		 
ในหอ้งเรยีนเสรจ็เรยีบรอ้ยในชัว่โมงเรยีน	 จะทำใหน้กัเรยีนมเีวลาหลงัเลกิเรยีนเพือ่
ทำกจิกรรมทีต่นสนใจไดอ้ยา่งเตม็ที	่เชน่	การฝกึซอ้มกฬีา	เลน่ดนตร	ีชว่ยงานบา้น 
ทำงานหารายได้พิเศษ	 เตรียมตัวในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย	 หรือ
เรียนพิเศษเพิ่มเติม	 มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น	 ได้มีเวลาทบทวนและค้นหาตนเอง
มากขึ้น	 อีกทั้งการที่นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดในคาบเรียนจะมีครูที่สามารถให้	 
คำแนะนำในสว่นทีต่นยงัไมเ่ขา้ใจหรอืสงสยั	 เพราะหากทำการบา้นเองทีบ่า้นกจ็ะ
ไม่มีคนคอยช่วยเหลือ	 แต่นักเรียนก็ต้องรับผิดชอบในการเรียนรู้จากคลิปที่ครู	 
ส่งมาให้ก่อนเข้าห้องเรียน	 และมีนักเรียนบางส่วนที่ผลการเรียนดีขึ้น	 โดย
นักเรียนมีการสะท้อนความคิดเห็นว่า		
 “โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ไม่ใหญ่มาก อบอุ่น สนิทกันในโรงเรียน
มีกิจกรรมโรงเรียนเช่นกีฬาสี”
 “ชอบโรงเรียนนี้เพราะมีเทคโนโลยีทันสมัย ครูใส่ใจนักเรียนเต็มที่
ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็เข้าไปดูใน Classroom ย้อนหลังได้ เรียนได้ต่อเนื่องและ
เข้าใจมากขึ้น”
 “ชอบพอไดม้าเรยีนแบบนี้ไดเ้รยีนรูห้ลายอยา่งไดส้นทิกบันอ้งมนีโยบาย
ปลอดการบ้านมีเวลาว่างค้นหาตัวเองมากขึ้นรู้ว่าเราชอบอะไร”

3.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

3. ผลที่เกิดขึ้นจากการนำนวัตกรรมมาใช้ 
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

 “ผมชอบถ่ายรูป ใช้กล้องฟิล์ม ถ้าต้องทำการบ้านก็จะไม่ทันถ่ายรูป
เพราะแสงหมด”
 “มีเวลาตอนเย็นในการเล่นกีฬาที่โรงเรียนมันดีมาก เล่นกีฬา1 เทอม
น้ำหนักลดผมเล่นบาสฯฟุตซอล” ในห้องมีเพื่อนหลายคนทำงานPart Time
เช่น พนักงานร้านสะดวกซื้อ ถ้าต้องทำการบ้านจะไม่มีเวลาทำงาน 2 อย่าง
พร้อมกันพอไม่มีการบ้านผลการเรียนก็ดีขึ้น”

 “…โรงเรยีนปลอดการบา้น	ทำใหพ้วกเรามเีวลามากขึน้	คณุครจูะมโีจทยท์ีท่า้ทายใหค้ดิ	แกป้ญัหา
ความรู้จะไม่ได้อยู่ที่ครู	 เราจะต้องค้นคว้า	 แสวงหาเอง	 และลงมือทำ..ซึ่งส่วนใหญ่จะจบ	 
ในห้องเรียน	มีเวลาทำอะไรที่ชอบได้เยอะ	ทำงานพิเศษได้สะดวกขึ้น	ชอบมาก	ๆ	ครับ” 

 ….ผู้แทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน	 	 นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ	 
ปลอดการบ้านมีทั้งการเรียนรู้นอกห้องเรียนและในห้องเรียน	 ดังนั้นนักเรียนจึง
ตอ้งมกีารปรบัตวัในการเรยีน	 โดยใชเ้วลาเรยีนรูจ้ากคลปิหรอืศกึษาประเดน็ตา่ง	 ๆ 
ที่ครูมอบหมายให้ก่อนเรียนในชั้นเรียน	 และมาพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ในเรื่องที่ศึกษาในชั้นเรียน	 รวมทั้งทำกิจกรรมและแบบฝึกหัดให้เสร็จภายใน	 
คาบเรียนเพื่อไม่ต้องมีภาระการบ้านหลังเลิกเรียนซึ่งจะทำให้นักเรียนมีเวลาว่าง
หลังเลิกเรียนมากขึ้น	ความคิดเห็นของตัวแทนนักเรียน	โดยดังนี้	
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

 “เรียนในคาบใช้เวลา 50นาที แต่เรียนทัน ทำการบ้านให้เสร็จในห้อง
แต่ก่อนมีการบ้าน บางทีกลับบ้านไปก็ลืมทำ ทำในห้องไปเลยก็ดีจะได้ไม่ต้อง
กลับไปทำการบ้านถ้าไม่เล่นในห้องก็ทำเสร็จ”
 “เวลาเรียน50นาทีครูจะสอน30นาทีอีก20นาทีทำงานในห้อง
ถา้ไมเ่ขา้ใจกย็กมอืถามไดเ้ลยครจูะสง่คลปิเขา้ไปในกลุม่ใหด้กูอ่นประมาณ2วนั
เวลาเรยีนจะพดูคยุกนัถา้ไมด่กูอ่นจะไมเ่ขา้ใจเนือ้หาครตูอ้งเปดิใหด้ใูนหอ้งอกีท”ี
 “การเรยีนโดยใชเ้ทคโนโลยจีะชว่ยเรือ่งเรยีนไมรู่เ้รือ่งในหอ้ง คลปิวดิโีอ
ของครูไม่ใช่วิชาการจ๋าแต่ให้กลับไปดูแล้วพรุ่งนี้มาคุยว่าเรียนรู้อะไร”

	 จากการสัมภาษณ์	พบว่า	นักเรียนมีความชอบวิธีการสอนที่แตกต่างกัน	
บางคนก็ชอบเรียนกับครูโดยตรง	บางคนก็ชอบเรียนผ่านสื่อออนไลน์	ดังเช่น		
 “ชอบเรียนในห้องเรียนมากกว่า เพราะถามได้เลย สื่อช่วยเสริม
ความเข้าใจมากกว่าแต่ไม่ใช่การสอนหลัก”
 “ชอบเรียนออนไลน์เพราะสะดวกกว่า บางทีไม่เข้าใจตรงไหนก็กลับมา
ดูใหม่ได้หรือหาสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมได้ แล้วผมเป็นคนตื่นสาย ถ้าเรียนออนไลน์
พอตืน่มากเ็รยีนไดเ้ลยถา้มาโรงเรยีนตอ้งตืน่6โมงแตเ่รยีนออนไลนต์ืน่7โมง”  

	 ส่วนเวลาหลังเลิกเรียน	นักเรียนบางคนมีความสนใจเรียนรู้ด้านวิชาการ
เพิ่มเติมจากการไปเรียนพิเศษ	 หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจาก	 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง	ๆ	เช่น		
 “มีเวลาอยู่บ้าน จะใช้เวลาในการศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม เข้าไปดู
การผันหลักไวยกรณ์ในอินเทอร์เน็ตหรือคลิปต่างๆ”
 “ใช้เวลาในการฝึกทักษะกีฬา ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เวลา
16.30-18.30น.ซ้อมกีฬาที่โรงเรียนและไปแข่งในวันเสาร์-อาทิตย์”
 “เล่นเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต เป็นเครื่องดนตรีตั้งแต่ปี 2547ตอนนี้มี
นักดนตรีประมาณ20คนใช้เวลาซ้อมช่วงเย็นโรงเรียนเริ่มมีวงโยธวาทิตปีนี้”
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

 “..นักเรียนบางคนก็ใช้เวลาว่างในการเรียนรู้วิชาชีวิต เลิกเรียนแล้ว
กลับบ้าน ช่วยแม่ทำงาน ช่วยน้องทำการบ้าน มีเวลาเหลือก็เรียนรู้การเล่นหุ้น
กับพ่อพอได้กำไรบ้างเล็กน้อย”


ส่วนคำถามที่มีต่อนักเรียนว่า “กังวลหรือไม่ว่าเรียนแบบไม่มีการบ้าน จะเรียนรู้  
สู้นักเรียนโรงเรียนอื่นไม่ได้” นักเรียนมีความคิดเห็นว่า “ไม่กังวล” เพราะนักเรียนมี
การใชเ้วลาวา่งในการหาความรูเ้พิม่เตมิเชน่ไปเรยีนพเิศษศกึษาดว้ยตนเองทางออนไลน์

“ตอนเย็นมีเวลาก็ไปเรียนพิเศษที่วงเวียน22เพิ่ม”
“ใชเ้วลาในการตวิGAT,PATทางออนไลน์มทีัง้แบบเปน็คอรส์เสยีเงนิกบัแบบไมเ่สยีเงนิ”

“....นักเรียนได้ใช้เวลาในการเตรียมตัวเพื่อให้มีความพร้อม
ในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย”

“ใชเ้วลาทีไ่มต่อ้งทำการบา้นไปทำportfolioทำผลงานเกยีรตบิตัรใชย้ืน่มหาวทิยาลยั
ถ้าPortfolioของเราดีก็จะมีเปอร์เซ็นต์การสอบเข้าเรียนได้มากขึ้น”

 สำหรับวิชาที่นักเรียนชอบ	 พบว่า	 มีความหลากหลายตามความถนัด	
ความสนใจ	และเป้าหมายของนักเรียนที่แตกต่างกัน	เช่น		
 “ชอบวิทย์-คณิตเพราะชอบคำนวณชอบใช้เหตุผลอยากเป็นหมอ”
 “ชอบศิลปะ เพราะชอบถ่ายภาพ ผมมี Idol ที่เป็นนัก Drawing
มาก่อนแล้วค่อยมาเป็นนักถ่ายภาพผมอยากเป็นผู้กำกับภาพยนตร์”
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 “ชอบสังคม เพราะชอบศึกษาแทบทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นไป
ของโลกมีเรื่องใหม่ๆให้เรารู้อยู่เสมออยากทำอาชีพเกี่ยวกับกฎหมาย”
 “ชอบภาษาไทย เพราะคนรอบข้างบอกภาษาไทยยาก เนื้อหาซับซ้อน
เลยอยากลองศึกษาว่ายากจริงหรือไม่ และไม่ชอบภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษา
กลางของโลกจึงต้องเก่งภาษาไทยเพื่อชดเชยอยากเป็นครูภาษาไทย”
 “ชอบภาษาอังกฤษ ตอนเด็ก ๆ เวลาอ่านป้ายภาษาอังกฤษจะไม่รู้
ความหมาย จึงอยากเรียนภาษาอังกฤษและเรียนภาษาจีน เพื่อให้เข้าใจภาษา
เวลาเรียนภาษากับครูต่างชาติก็ไม่รู้สึกว่าต่างกับครูไทย เวลาไม่เข้าใจก็ต้องหา
เพิ่มเติม อยากเป็น influencer ลงคลิปในอินเทอร์เน็ตเพื่อหารายได้
เพราะอิสระดีไม่ต้องอยู่ในกรอบทำอะไรก็ได้ให้คนสนใจ”
 “เรียนแผน English–Digital Media เรียนการเขียน Code,
Marketing, การทำ Animation เรียนแล้วทำให้รู้เทคนิคการขายของOnline
กำหนดเป้าหมายลูกค้า การโฆษณา การสร้าง Platform ธุรกิจ อยากเป็นที่
ปรึกษากฎหมาย”
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 จากโรงเรียนนักเรียนชายล้วนที่ประสบปัญหานักเรียนมีจำนวนลดลง
เรื่อย	ๆ	และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกปี	การติด	0	ร	มส.	มีมากกว่า	 ร้อยละ	50	
ของนักเรียน	 เมื่อนำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านมาใช้
ในปกีารศกึษา	2563	พบวา่	นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้	ตดิ	0	ร	มส. 
ลดลง	 นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ	 อยู่ในระดับมาก	 และนักเรียน	 
มีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้น	 สามารถนำเวลาไปใช้ในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ได้อย่างเต็มที่	
ค้นหากิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ	 ซึ่งทำให้นักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศมีความสุข
ในการเรียน	 จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลจากที่คณะครูและผู้บริหาร	
“พลกิวกิฤตเปน็โอกาส”	กลา้ทีจ่ะเปลีย่นแปลงตนเองเพือ่ทีจ่ะ	“คนืชวีติ”	ใหก้บั
นักเรียน	ครูจึงเป็น	“ครูผู้ให้	ครูผู้สร้าง	และครูผู้พัฒนา”	ดังนี้	

3.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครู 

ครูผู้ให้ ครูให้นักเรียนมีเวลาว่างหลังเลิกเรียนมากขึ้น	 โดยใช้เวลาของตนเองมากขึ้นใน
การเตรียมการสอน	จัดทำคลิปและสื่อประกอบการสอนต่างๆ	 วางแผนการจัดกิจกรรม
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ในเวลาเรียนในห้องเรียน	 ช่วยให้นักเรียนสามารถทำ
กิจกรรมอื่น	ๆ	หลังจากเลิกเรียน	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการบ้าน	
ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข	 ไม่เคร่งเครียดในการเรียน	 ฝึกให้นักเรียนรู้จัก	 
แบ่งเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง			

ครูผู้สร้าง	 ครูช่วยสร้างโอกาสในการเรียนรู้และการใช้ชีวิต
ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน	 ครูสามารถ	 
ช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อนจากการสังเกต	 การทำงาน					
ในห้องเรียน	 ทำให้ครูจะเข้าถึงนักเรียนที่เรียนรู้ช้าได้ง่าย	
ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน	 จากการที่นักเรียนเรียนรู้
รว่มกนั	ครแูละนกัเรยีนเปน็เหมอืน	Peer	 Instruction	อกีทัง้
มีกิจกรรมชมรมที่ครูช่วยแนะนำและดูแลนักเรียนที่สนใจ
กิจกรรมต่าง	ๆ	รวมทั้งช่วยฝึกซ้อมให้นักเรียนหลังเลิกเรียน	
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ครูผู้พัฒนา	 ครูเริ่มจากการพัฒนาตนเองในด้านการเรียนการสอน	 การผลิตสื่อ	 การใช้
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี	 และการประเมินผล	 รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและการ	 
ประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้น	 นักเรียนมีการเรียนรู้จาก	 Google	 Classroom		 
ในหอ้งเรยีนจะไมส่อนเนือ้หาแตจ่ะคยุกบันกัเรยีนเกีย่วกบัคลปิทีค่รใูหด้ลูว่งหนา้วา่มอีะไร  
สงสัยเพิ่มเติม	 มีการปรับการทำข้อสอบลงใน	 Goggle	 Form	 เพื่อให้นักเรียนสามารถ	 
ทำที่บ้านได้	 ครูต้องเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมมากขึ้น	 ครูมีการปรับเปลี่ยนการสอน
เป็นแบบ	 Active	 Learning	 ใช้	 Platform	 และเครื่องมือต่าง	 ๆ	 เพื่อพัฒนานักเรียน
และช่วยให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้			

 “....มีการอบรมเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ฝึกให้เด็กมีLiteracy….”
 “.…บางทีก็ทำไม่เป็นอาศัยเรียนรู้จากการถามเพื่อนครู….”
 “.…สร้างสื่อการสอนโดยทำคลิปเองเพื่อสอนเด็ก ทำเนื้อหาที่แต่ละคนสอน
แล้วส่งคลิปเข้าGoogleClassroomให้นักเรียนดูล่วงหน้าสะดวก….”
 “.…ปรับการแบ่งเวลาสอนแต่ละคาบหากมีการทดลองจะให้เด็กเรียนรู้ก่อน
อธิบายการทดลองและทำใบงาน สอน 30 นาที ทดลองและสรุปผล 20 นาที
ต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้กระซับขึ้นและให้เด็กบริหารเวลาให้เสร็จในคาบเพื่อไม่ต้อง
มีการบ้าน….”

	 จากการสะท้อนความคิดของตัวแทนผู้เรียนเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นใน	 
การใช้นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอน	 “โรงเรียนปลอดการบ้าน” 
ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์	
(DOE)	ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	โดยบูรณาการ	“Flipped	Classroom	
(ห้องเรียนกลับด้าน)”	เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากโจทย์
ที่ท้าทายที่ครูกำหนดไว้ด้วยตนเองที่บ้านและการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้	 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียน	 ซึ่งเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้ปรับ	 
วิธีการเรียนรู้ของตนมาสู่การพัฒนาบ่มเพาะตนเองให้เป็น	 “ผู้เรียนรู้”	 ด้วย	 
สื่อเทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลต่าง	 ๆ	 ที่หลากหลาย	 และนำข้อมูลองค์ความรู้	 
ที่ได้รับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน	 เพื่อขยายประสบการณ์เพิ่มองค์ความรู้	
โดยมีครูเป็นพี่เลี้ยงและอำนวยความสะดวก		
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	 นอกจากนี้	 “Flipped	 Classroom”	หรือห้องเรียนกลับด้าน	 ยังเป็น
นวัตกรรมการสอนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน	 ทำให้ครู
สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติงานต่าง	 ๆ	 ที่มอบหมายให้ผู้เรียน
ได้คิดค้นพัฒนาผลงานของตนทั้งผลงานกลุ่มและรายบุคคลผ่านสื่อ	 เทคโนโลยี	
และทรัพยากรต่าง	 ๆ	 ที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ทุกด้าน	 
จึงเป็นการหนุนเสริมและวางพื้นฐานในการเป็น “ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม” 
ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี	และนำไปสู่การเป็น	“พลเมืองที่เข้มแข็ง”	จากการที่
ผู้เรียนสามารถปรับเวลาในการเรียนที่ต้องมีวินัยและมีความรับผิดชอบในหน้าที่
ของตน	 อีกทั้งยังมีเวลาช่วงหลังเลิกเรียนไปสู่การประกอบอาชีพและการทำงาน
นอกเวลาเพื่อสนับสนุนรายได้ของครอบครัว	 ได้เล่นกีฬา	 เล่นดนตรี	 และทำ	 
กิจกรรมอื่น	 ๆ	 ที่หลากหลายตามความชอบและความสนใจ	 โดยไม่ฝักใฝ่กับ
อบายมุขและสิ่งเสพติดที่เป็นภัยอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน	
 

3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 

 มุมมองของครูที่มีต่อโรงเรียน	 ครูมีมุมมองว่า	 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ		 
มีจุดเด่น	 คือ	 มีวัดเป็นผู้อุปถัมภ์	 เดินทางสะดวก	 เป็นโรงเรียนมีชื่อเสียงมานาน		 
มีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและพร้อมช่วยเหลือโรงเรียน	 โรงเรียนตั้งอยู่ใน
บริเวณชุมชนที่ประกอบอาชีพได้หลากหลาย	 มีแหล่งเรียนรู้	 เช่น	 การตีบาตร	
(ชุมชนบ้านบาตร)	 การทำธง	 (แยกวันชาติ)	 การทำทองคำเปลว	 และมีแหล่ง	 
ท่องเที่ยวมากมาย	 ได้แก่	 วัดพระแก้ว	 ศาลหลักเมือง	 โลหะปราสาท	 เสาชิงช้า	
ภูเขาทอง	 เกาะรัตนโกสินทร์	 ครูสามารถสอนสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น	 เช่น		 
ในวิชาการงานอาชีพ	 มีกิจกรรมสาระท้องถิ่นที่ต่อยอดนักธุรกิจ	 โดย		 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ของมีค่า	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 เรียนรู้
พิพิธบางลำภู	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 เรียนรู้นิทรรศรัตนโกสินทร์	 และมีการตั้ง
ชุมนุมมัคคุเทศก์น้อยด้วย	
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	 ส่วนมุมมองของครูเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปลอดการบ้าน	 ครูเห็นด้วยกับนโยบาย	“โรงเรียนปลอดการบ้าน”	 เนื่องจาก
เมื่อดำเนินการแล้วพบว่านักเรียนลดความเครียดในการเรียนลง	 และสอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน			
 “เด็กมีเวลามากขึ้นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและทำในสิ่งที่ตนสนใจ
เช่นกีฬาดนตรี”
 “เด็กมีอารมณ์สนุกในการเรียนที่ไม่เครียด ช่วยในการผ่อนคลาย
ของเดก็เดก็ทีไ่มเ่ขา้ใจในคาบเรยีนกส็ามารถชว่ยกนัเรยีนรูก้บัเพือ่นปรกึษารว่มกนั”
 “ปัจจุบัน เด็กต้องช่วยพ่อแม่ทำงาน ขายของหลังเลิกเรียน ถ้ามี
การบา้นกไ็มม่เีวลาพกัผอ่นหลบัเวลาเรยีนพอไมม่กีารบา้นเดก็พกัผอ่นไดม้ากขึน้
คิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆได้มากขึ้นเช่นคิดเมนูอาหารใหม่ๆเพื่อจำหน่าย”
 “การเรียนคาบแนะแนว พบว่า เด็กมีเวลาในการเตรียมสอบ เตรียม
Portfolio”

“…ต้องการให้เด็กเป็นคนดีในสังคมยืนด้วยลำแข้งของตนเองได้
คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ…”
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 ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อโรงเรียน 
	 ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโรงเรียน	
มีความเชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 และชื่นชมที่โรงเรียนได้ให้ความรู้
และอบรมขัดเกลาด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 ให้กับนักเรียน	 รวมทั้งฝึกทักษะ
เฉพาะที่นักเรียนสนใจ	เช่น	กีฬา	และดนตรี	ให้กับนักเรียน		
 “เด็กมีการเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น วัดให้การสนับสนุนในการบริหารเวลา
ในการให้รถเข้ามาจอดบริเวณลานวัดซึ่งเป็นสนามฟุตบอลของเด็ก เพื่อให้เด็ก
เล่นกีฬาหลังเลิกเรียน”
 “ด้านมารยาทนักเรียนมีมารยาทดีขึ้นมีสัมมาคารวะมากขึ้น”
 “โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับวัดดีขึ้น”
 “นักเรียนไม่เครียด”
 “โรงเรียนเน้นสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ นำทรัพยากรของ
วดับวรฯมาใชอ้ยา่งคุม้คา่มกีารจดัเวรใหน้กัเรยีนไปใกลช้ดิกบัพระพทุธศาสนา”
 “โรงเรียนสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มที่ มีอินเทอร์เน็ตทุกจุด
ในโรงเรียนเด็กสะดวกในเรียนรู้เพิ่มเติมในโรงเรียน”
 “มีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัดและโรงเรียน เด็กในโครงการ
นักกีฬา ต้องดูแลช่วยเหลือในการติดตามพระบิณฑบาต เป็นการเชื่อม
ความสัมพันธ์กับวัด”
 “ได้คุณภาพการศึกษาจากการที่เด็กรู้จักแบ่งเวลารู้จักจัดการตนเอง”
 “เด็กมีค่านิยมมีความเพียรมีวิถีประชาธิปไตยรู้จักยอมรับเท่าเทียม
แบ่งปัน”
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 “ลูกเรียนตั้งแต่ ม.1 ตอนนี้อยู่ ม.6 ชื่นชมโรงเรียนนี้ ลูกมีความเป็น
สภุาพบรุษุ ใหเ้กยีรตผิูห้ญงิ เสยีสละมจีติใจโอบออ้มอารี เดก็เรยีนอยา่งมคีวามสขุ
อบอุ่น เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ลูกมาอยู่ โรงเรียนนี้รู้สึกเหมือนมีพ่อช่วยดูแล
ท่าน ผอ.มาโรงเรียนแต่เช้า ลูกสามารถเล่นสเก็ตได้ ทำอะไรก็ได้ เวลาอยู่บ้าน
ก็ช่วยแม่ดูแลบ้านได้รับการกล่อมเกลาจิตใจจากโรงเรียนและการปลูกฝังจาก
โรงเรียน ตอนนี้ลูกอยู่ ม.6 ตอนแรกลูกอยากเรียนที่เป็นวิชาการ แต่ตอนนี้
เปลี่ยนความคิดใหม่ ผลจากการคิดของลูกเกิดจากไม่ได้เคร่งเครียดกับการเรียน
ไม่มีการบ้าน มีเวลาคิดใคร่ครวญวิชาที่เรียน รู้ว่าตัวมีความชอบวิชาอะไรและ
เลือกเรียนอะไร ต้องขอบคุณโรงเรียนที่มีเวลาให้เด็กได้ใช้ในการคิดถ้าเป็นอย่าง
นี้เด็กจะมีคุณภาพชีวิต เด็กเรียนแล้วเอาไปใช้กับชีวิต เด็กเรียนแล้วเอาไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้เอาสิ่งที่เรียนมาใช้กับอาชีพของแม่เพราะแม่มีอาชีพทำอาหาร
ตอนนี้ลูกได้โควตาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแล้ว”
 

“.…การปลอดการบ้านทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีกับเด็ก
ทำให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพสังคมเข้มแข็ง....”

การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกับโรงเรียนของวัดและศิษย์เก่า 

   “….มกีารสง่เสรมิใหค้วามรูเ้กีย่วกบัพระพทุธศาสนาในเรือ่งของธรรมะกบันกัเรยีน
โดยโรงเรียนได้นำวิชาธรรมศึกษาบรรจุในหลักสูตร จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม โดยจัดกิจกรรม “รุ่งอรุณแสงธรรม” มีการจัดสอบ
ธรรมศึกษาและมีพระอาจารย์มาสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน 2 รูป ในแต่ละปี
มนีกัเรยีนสามารถสอบธรรมศกึษาทัง้นกัธรรมตรีนกัธรรมโทและนกัธรรมเอก….”

ผู้แทนคณะสงฆ์ผู้ให้การสนับสนุนสถานศึกษา
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วัดสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 

โครงการลูกแก้วนาคา ศิษย์เก่าจัดหาทุนร่วมกับโรงเรียน 
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 1.  นักเรียนบางคนไม่มีอุปกรณ์หรืออินเทอร์เน็ต	 โรงเรียนแก้ปัญหา
โดยอนุญาตให้นักเรียนมาทำงานที่โรงเรียนเพื่อใช้สื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่าง	 ๆ	 ที่โรงเรียนในช่วงที่โรงเรียนปิดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 (Covid-19)	 เมื่อโรงเรียนเปิดเรียนนักเรียนมีเวลา	 
อยู่ด้วยกันมากขึ้น	 สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้หลังเลิกเรียน	 มีครูเวรอยู่โรงเรียน
เพื่อดูแลนักเรียน	
 2.  ครูต้องปรับแผนการจัดการเรียนรู้ ในบางวิชาที่นักเรียนต้องสร้าง
ชิ้นงานที่ต้องใช้เวลา	ครูต้องปรับแผนโดยแบ่งเนื้อหาย่อยในแต่ละชั่วโมง	 เพื่อให้
นักเรียนสามารถทำให้เสร็จในแต่ละคาบ	 มีการตั้งประเด็นคำถามเพื่อกำหนด
พื้นที่ในการค้นหาข้อมูลให้แคบลง	 เพื่อให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลที่เจาะจงและใช้
เวลาน้อยลง	 วิชาที่ต้องปฏิบัติ	 เช่น	 ดนตรี	 นาฏศิลป์	 ศิลปะ	 ปรับเป็นการสอน
เพื่อปูพื้นฐานก่อน	 เช่น	 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่จะเรียนโน้ตดนตรี	 ดูคลิป
การสอนทฤษฎีก่อนให้นักเรียนเข้าใจ	 หากสงสัยตรงไหน	 สามารถซักถามก่อน	
และมาฝึกปฏิบัติ	 วิชาฟิสิกส์ให้นักเรียนตั้งคำถามจากเนื้อหาที่ดูจากคลิป		 
เพือ่ตรวจสอบความเขา้ใจและอภปิรายรว่มกนักอ่นลงมอืปฏบิตั	ิ สำหรบัวชิาสงัคม
มีการเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ประกอบการ	 จึงให้นักเรียนศึกษานอกห้องเรียนใน
ธุรกิจที่สนใจ	 และมาเขียนแผนธุรกิจร่วมกันในชั่วโมง	 ตั้งเป็นบริษัทจำลอง	 โดย
แบ่งกิจกรรมย่อยในแต่ละคาบ	 พอจบภาคเรียนจะได้	 แผนธุรกิจ	 1	 แผน	
นักเรียนจะเห็นของจริงเพราะต้องไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ	
 3.  เวลาในการสอนน้อยลง	นักเรียนใช้เวลาหลังเลิกเรียนมาสอบถาม	
พูดคุยกับครูในเรื่องที่สงสัย	ไม่เข้าใจ	
 4.  การทำคลิปการสอน	 หากเป็นเนื้อหาที่ยาวมาก	 นักเรียนจะไม่
สนใจ	ครูต้องแบ่งเนื้อหาย่อย	ๆ	หลายคลิป	และใช้เวลาไม่นานเกินไป	

4. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา 
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 5.  ครูบางคนยังติดวิธีการสอนแบบเก่า	 ครูบางคนยังสั่งการบ้าน
นักเรียน	 โดยเปลี่ยนคำเป็น	 “โจทย์ท้าทาย”	 หรือ	 “กิจกรรมท้าทาย”   
แตเ่ปน็การสัง่ในจำนวนทีม่าก	ผดิขอ้ตกลงทีไ่ดใ้หก้นัไว	้ คอื	 โจทยท์า้ทาย	 เปน็โจทย์
หรืองานที่ให้ไว้เฉพาะนักเรียนที่มีความสนใจเพิ่มเติมเป็นพิเศษเท่านั้น	 ไม่ใช่
สำหรับทุกคน	ทุกคนจะได้รับความรู้ตามมาตรฐานในห้องเรียน	 แต่โจทย์ท้าทาย
เป็นการฝึกฝนเพิ่มเติม	 ไม่ใช่การบ้าน	 ซึ่งประเด็นนี้มีการทำความเข้าใจกับ	 
ครูผู้สอนเพิ่มเติม		
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 1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ	 ได้ผู้บริหารที่เป็นผู้ชาย	 เปิดใจ	 เข้าใจผู้ชาย
ด้วยกัน	 และส่งเสริมให้นักเรียนมีการกำกับตนเอง	 (Self-Directed)	 ช่วยให้
นักเรียนมีการวางแผนเวลาในการใช้ชีวิต	 (Self-Space)	 ของตนเอง	 ว่าจะทำ
อะไร	 เวลาใด	อย่างไร	 รวมทั้งบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม	ประสานความร่วมมือ
กับทุกฝ่าย	เช่น	วัด	ชุมชน	ศิษย์เก่า	
 2.  อ่านเด็กทะลุ รู้ว่าใครเก่งด้านใดและส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพ
และความสนใจของนักเรียน	นักเรียนได้เรียนความต้องการ	
 3.  คืนชีวิตให้เด็ก	 เด็กได้อิสรภาพมากขึ้น	 ได้ทำในสิ่งที่ชอบ	 และมี
กีฬา	ดนตรี	เทคโนโลยี	ทำให้ปลดล็อค	มีการผ่อนคลาย	
 4.  มีวัดบวรนิเวศวิหารอุปถัมภ์	 วัดบวรนิเวศวิหาร	 เป็น	 1	 ใน	 7	 วัด		 
ที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ	 ซึ่งเป็นเจ้ากระทรวงฯ	 ใช้เป็นฐานเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาและจริยธรรม	 ในระดับมัธยมมีการสอบธรรมศึกษาในสนาม
สอบวัดบวรนิเวศวิหาร	
 5.  มีศิษย์เก่าเข้มแข็งและให้การสนับสนุน	 มีศิษย์เก่าที่สนับสนุน	 
การดำเนินงานของโรงเรียน	 ทั้งในด้านใช้ความรู้มาช่วยพัฒนาคุณภาพของ
นกัเรยีนในรุน่ปจัจบุนั	 โดยชว่ยมองยอ้นวา่ควรปรบัปรงุอะไรบา้งและมองตอ่เนือ่ง
ไปถึงอนาคต	 มองถึงการประกอบอาชีพในอนาคตของผู้เรียนและทักษะที่จำเป็น	
ช่วยพัฒนาแผนการเรียน	English	-	Digital	Media	รวมทั้งวิชาภาษาจีน	รวมทั้ง
สนับสนุนด้านการจัดหางบประมาณมาช่วยพัฒนาอาคาร	 สถานที่	 สื่อ	 อุปกรณ์	
เทคโนโลยีของโรงเรียน	

5. ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 
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	 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ	 เป็นตัวอย่างความสำเร็จของการบริหารจัดการ
ศึกษาที่คำนึงถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพนักเรียน	 โดยการวิเคราะห์
บริบทของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก	 การเกิดผลกระทบของจำนวน
นักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัยสำคัญหลายด้าน	 ทั้งนี้การมีจำนวน
นักเรียนน้อย	 ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครู	 งบประมาณ	 และสื่อ
เทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาที่มีผลจากได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณที่ลดน้อยลงตามจำนวนของนักเรียน	 การที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้
วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา	มีวิสัยทัศน์และดำเนินการแก้ปัญหาเหล่านี้	โดย
การใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสีย	 (Stakeholders)		 

6. บทสรุป 
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ที่เข้มแข็งตามหลัก	“บวร”	ประกอบด้วย	องค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวง
วชิรญาณสังวร	 สมเด็จพระวันรัต	 (จุนท์	 พฺรหฺมคุตฺโต)	 เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ
วิหารรูปปัจจุบัน	เป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนในปัจจุบัน	คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	 สมาคมศิษย์เก่า	 ผู้ปกครอง	 องค์กรเอกชนที่ร่วมกันประชุมวิเคราะห์
สภาพปัญหา	เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน	โดยกำหนดเป้าหมาย	คือ	“...คืนชีวิต
ให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข…”  
											การกำหนดนโยบาย	 “โรงเรียนปลอดการบ้าน (No Homework 
School)”	 จากการนำแนวคิดของการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์	 
มาปรับใช้	 โดยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบ	 ห้องเรียน
กลับด้าน	 (Flipped	 Classroom)	 ใช้หลักการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง	
และจัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนหลังเลิกเรียน	 ในด้านกีฬา	 ดนตรี	 เทคโนโลยี		 
ทีค่ณะครพูรอ้มพฒันาตนเองเพือ่ปรบัวธิกีารเรยีน	 เปลีย่นวธิกีารสอนทีต่อบสนอง
สิ่งที่นักเรียนสนใจ	 ร่วมชื่นชมความสามารถ	 ดูแลนักเรียนใกล้ชิด	 ส่งเสริม	 
ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองให้เกิดความภูมิใจในตัวเอง	 เพื่อให้นักเรียน	 
ได้เรียนตามความถนัดและความสนใจที่ต้องการ	 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและ
ผู้มีอุปการคุณให้การสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านและพร้อมร่วมรับฟัง	 และร่วม	 
แกป้ัญหา	 โดยโรงเรียนได้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	 ห้องปฏิบัติการต่างๆ	 จัดหา
และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัย	 ระบบเครือข่าย	 Internet	 	 สนามกีฬาและ	 
สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง	 ๆ	 ที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้และการทำกิจกรรม	 
ของนักเรียน	 อีกทั้งมีการสนับสนุนงบประมาณ	 โดยการทอดผ้าป่าการศึกษา	
การจัดทุนการศึกษาเรียนฟรีกับนักเรียนที่ยากจนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 
จนจบการศึกษาด้วยทุนลูกนาคา	 ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข	 เติบโต
เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ	 ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือสังคมได้	 จากการ	 
หล่อหลอมคุณลักษณะที่ดีของการเป็น	 “ลูกนาคา”	 ที่สง่างาม	 มีความสุข		 
มีคุณธรรม	มีจริยธรรม	มีจิตอาสา	และเป็นคนดีของสังคมในอนาคต		
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	 จากการบริหารจัดการศึกษาโดยการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบ	 
มืออาชีพในการนำนวัตกรรม	 “โรงเรียนปลอดการบ้าน”	 ที่มีจุดเด่นด้านการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนนี้ไปใช้จนบรรลุผลสำเร็จต่อคุณภาพ
นักเรียน	 นวัตกรรมนี้จึงเป็นแบบอย่างของการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียน	 
ที่สนใจและมีบริบทคล้ายคลึงกันและมุ่งเน้นที่ความต้องการของนักเรียน	 
เป็นสำคัญ	 โดยการสร้างความสุขในการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี	 การเปิดโอกาส	 
ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ได้คิดสร้างสรรค์	 ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม	 
ที่หลากหลาย	 ได้ทำงานและเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น	 ล้วนเป็นการหล่อหลอม
นักเรียนให้คุณภาพเป็น	 “ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง”	 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามที่มาตรฐานการศึกษา	 

ของชาติได้กำหนดไว้ได้อย่างยั่งยืน	 
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1. บริบทของโรงเรียน 

	 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	 เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่
พิเศษ	 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 ได้รับอนุญาต	 
จัดตั้งเมื่อปี	พ.ศ.	 2395	ตั้งอยู่ที่เลขที่	 35	ถนนประมวญ	แขวงสีลม	 เขตบางรัก	
ซึ่งอยู่ในแหล่งสำคัญทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร	 บริเวณโรงเรียนมีพื้นที่
ขนาดใหญ่	 โดยโรงเรียนได้จัดพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนส่วนของอาคารเรียน
แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ	ส่วนของพื้นที่หลักและอาคาร	150	ปี	BCC	โดยมีทาง
เดินยกระดับเชื่อมเพื่อความปลอดภัย	 โรงเรียนมีทางเข้าออกสะดวกและ
ปลอดภัยทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านข้าง	 ภายในบริเวณโรงเรียนมีห้องอาหาร	
ลานพักผ่อน	 พื้นที่ใช้สอยอื่นๆ	 และสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่แบ่งพื้นที่ในการเล่น
กีฬาหลากหลายที่สามารถรองรับนักเรียนได้จำนวนมาก	เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่	1	ถึง	มัธยมศึกษาปีที่	6	นักเรียนเป็นเพศชายล้วน		
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ปรัชญาโรงเรียน  
	 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งคริสต์ศาสนา	
มุ่งมั่นที่จะฝึกอบรม	นักเรียนให้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย	สติปัญญา	อารมณ์	สังคม	
และจิตวิญญาณ	ให้เป็นพลเมืองดี	มีประสิทธิภาพ	ในการดำรงชีวิตอย่างสันติสุข
ในสังคม		

วิสัยทัศน ์ 
 School	of	Happiness	กรงุเทพครสิเตยีนวทิยาลยั	โรงเรยีนแหง่ความสขุ		

พันธกิจ  
	 1.		ผู้เรียนมีประสิทธิผล		 2.		ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น		
	 3.		โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้		 4.		ครูมีประสิทธิภาพ		

เป้าหมายของสถานศึกษา  
	 1.		 ผู้เรียนมีคุณธรรม	จริยธรรม	ตามหลักคริสต์ศาสนา	และมีค่านิยม
ที่พึงประสงค์		
	 2.		 ผู้ เรียน	 ครู	 และบุคลากร	 มีสุขภาวะที่ดีด้านร่างกาย	 จิตใจ		 
และมีสุนทรียภาพ		
	 3.		 ผู้เรียน	ครู	 และบุคลากร	มีความเป็นประชาธิปไตย	ยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล	และ	สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก		
	 4.		 ผู้เรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษบีซีซี	
	 5.	 ผู้ เรียน	 ครู	 และบุคลากร	 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน		 
และรักษาสิ่งแวดล้อม		
	 6.		 ผู้เรียน	 ครู	 และบุคลากร	 มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย		 
และดำเนินชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจ	พอเพียง		
	 7.		 ผู้เรียน	 ครู	 และบุคลากร	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้เทคโนโลยี	
ภาษา	เพื่อการสื่อสาร	และ	ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ		
	 8.		 ผู้เรียนมีความรู้	และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับวัย		

���������� 37-80.indd   39 11/22/21   3:44:16 PM



40
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

	 9.		 ครูจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ	 ให้ผู้เรียนเรียนรู้	 และพัฒนา
ตามศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ		
	 10.		สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร	 จัดสภาพแวดล้อม	 และการบริการ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้		

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
	 การสร้างผู้นำที่มีคุณธรรม		

อัตลักษณ์ของผู้เรียน  
	 สุภาพบุรุษ	 บีซีซี	 คือ	 นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย		 
ที่มีคุณลักษณะ	ประกอบด้วย		
	 	 -	 ความจงรักภักดี	(Loyalty)	มีความสำนึกคุณต่อชาติ	ศาสนา		
	 	 	 พระมหากษัตริย์	โรงเรียน	และผู้มีพระคุณ				
			 	 -		 ความซื่อสัตย์สุจริต	(Honesty)	มีการกระทำที่จริงใจ	ซื่อตรง		
	 	 	 ทั้งต่อหน้าและลับหลัง		
				 	 -		 ความรับผิดชอบ	(Responsibility)	มีวินัยและมีสำนึก	
	 	 	 ความรับผิดชอบต่อการกระทำของตน		
	 	 -		 ความรักสามัคคี	(Unity)	มีความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน		
	 	 	 เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงาม	
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	 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้
ตอบสนองความต้องการ	 ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนในการเรียนต่อ
และประกอบอาชีพ	 และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่	 21	
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ	 ตามความถนัดและความสนใจ		 
โดยในปกีารศกึษา	 2561	 ไดม้กีารจดัหลกัสตูรสถานศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย	 (ม.4-6)	 ตามหลักสูตรแกนกลางในรายวิชาบังคับ	 และเปิดโอกาสให้	 
ผูเ้รยีนไดเ้สนอวชิาใหม	่ๆ	สำหรบัเปน็รายวชิาเลอืกเสร	ีอาท	ิวชิาอาหารจานเดยีว 
วิชา	Movies	maker	 เป็นต้น	 รวมทั้งปรับสายการเรียนให้มีความหลากหลาย	 
ไม่จำเพาะเพียงสายวิทยาศาสตร์และสายศิลปศาสตร์	 เรียกว่า	 “BCC	 NEXT”	
แบ่งออกเป็น	15	Tracks	ได้แก่	
	 1)	 แพทยศาสตร์	และกลุ่มสาขาสาธารณสุขศาสตร์		
	 2)	 วิศวกรรมศาสตร์ชีวภาพ		
	 3)		 วิศวกรรมศาสตร์			
	 4)		 วิศวกรรมหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์		
	 5)		 วิศวกรรมการบินและอวกาศ		
	 6)		 สถาปัตยกรรมศาสตร์			
	 7)		 บริหารธุรกิจ	พาณิชยศาสตร์	บัญชี		
	 8)		 สังคมศาสตร์	รัฐศาสตร์	นิติศาสตร์		
	 9)		 อักษรศาสตร์	ศิลปศาสตร์	มนุษยศาสตร์		
	 10)		 ศิลปกรรมศาสตร์	จิตรกรรม	ประติมากรรม			
	 11)		 นิเทศศาสตร์	ภาพยนตร์	และสื่อดิจิทัล	
	 12)		 ศิลปะการอาหาร		
	 13)		 วิทยาศาสตร์การกีฬา		
	 14)		 ดนตรี-นิเทศศิลป์	SCA		
	 15)		 ดุริยางคศิลป์		

2.  นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัด 
 การเรียนการสอน “BCC NEXT” 
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	 การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของ	 BCC	 Next	
แต่ละแผนการเรียนมีรูปแบบคล้ายคลึงกับการเรียนคณะต่าง	 ๆ	 ในระดับ
อุดมศึกษา	 โดยแต่ละ	 Track	 นักเรียนจะต้องเรียนในรายวิชาประจำ	 Track	
จำนวน	 3	 รายวิชา/ภาคเรียน	 โดยรายวิชาเลือกเสรีประจำ	 Track	 จะช่วยให้
นกัเรยีนไดท้ดลองเรยีนและทดลองปฏบิตัจิรงิเตรยีมพรอ้มทัง้ความรู	้ ประสบการณ ์
ผลงาน	และตรวจสอบ	ทบทวนความชอบ	ความถนัด	และความสามารถของตัว
เองก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย	 ซึ่งนักเรียนจะได้รับประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญ	
ผู้มีประสบการณ์ตรงในสายอาชีพ	 ซึ่งเป็นผู้สอนวิชาเลือกเสรีของแต่ละแผนการ
เรียนที่ได้คัดเลือกและสรรหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาต่าง	 ๆ	 จากการแสวงหา
ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ปกครอง	สมาคมศิษย์เก่า	องค์กร	มูลนิธิ	และสถานประกอบการต่าง	ๆ		

BCC NEXT หลักสูตรของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัล 
Creativity for Sharing (CS Award)  

สาขา The One จากงาน Adman Awards 2019  
จัดโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 

 2.1  จุดเริ่มต้นของนวัตกรรม 
	 	 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเริ่มต้นจากการใช้งานวิจัย	 
เปน็ฐาน	โดยฝา่ยวจิยัเปน็แกนนำใน	การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูการศกึษาตอ่
ของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ร่วมกับฝ่ายแนะแนว	 
เพื่อหาความต้องการของนักเรียนว่าต้องการเรียนอะไร	เนื่องจากพบปัญหาว่า	
	 	 1)	 นักเรียนไม่ได้วางแผนการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยล่วงหน้า	
ทำให้นักเรียนไม่มีความสุขในการเรียน	 เรียนอย่างไม่มีคุณภาพ	 ไม่สามารถ	 
ต่อยอดทางการศึกษาได้		
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	 	 2)		 นักเรียนประกอบวิชาชีพไม่ตรงกับความต้องการ		
							 	 3)		 นักเรียนเกิดความเครียดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย	 ในการ
ที่ต้องไปแข่งขันในรอบที่	 4	 ซึ่งเป็น	 Admission	 ทำให้นักเรียนมีความกดดันสูง	
นักเรียนจึงต้องการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในรอบที่	1-3	โดยการรับด้วย	
Portfolio	รับแบบโควต้า	และการรับตรง	ก่อน		
	 โรงเรียนจึงมีการสำรวจสถิติข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย
ของนักเรียน	 3	 ปี	 ย้อนหลัง	 ร่วมกับการทำการสำรวจจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	
116	 คน	 เพื่อหาความต้องการจำเป็น	 (needs)	 เพื่อปรับหลักสูตรให้ตอบสนอง
ความต้องการ	 ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน	 (Personalize	 Learning)	
โดยปรับจากเดิมที่มี	5	แผนการเรียน	คือ	แผนการเรียนวิทย์คณิต	แผนการเรียน
กีฬา	 แผนการเรียนศิลป์ภาษา	 แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป	 และแผนการเรียน	 
ศิลป์คำนวณ	เปลี่ยนเป็น	BCC	NEXT	ที่มี	15	แผนการเรียน	(15	Tracks)	ซึ่งมี
หลักการดังนี้	
							 -		 Course	-	เรียนวิชาพื้นฐาน	(foundation)	เหมือนกัน	แต่วางแผน
วิชาเลือกให้เหมาะกับสาขา	
	 -		 Activity	-	ออกแบบกิจกรรมเสริมความเข้าใจในวิชาชีพ	
							 -		 Experience	-	สร้างประสบการณ์เตรียมมหาวิทยาลัย	
							 -		 Skill	-	เพิ่มทักษะทางวิชาชีพ	
							 -		 IEP	IELTS	-	การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	พัฒนานักเรียน
มีผล	 IELTS	 5.5	 ขึ้นไป	 โดยติว	 IELTS	 ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 และสอบ	
IELTS	ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5		

	 BCC	 NEXT	 เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนชอบ	
เป็นการสร้าง	“Passion”	ให้กับนักเรียนในระบบการศึกษา	และช่วยให้นักเรียน
ได้ค้นหาตัวตนของตัวเอง	 มีเป้าหมายในการใช้ชีวิต	 รวมทั้งมีความสุขในการได้
เรียนในสิ่งที่ตรงกับความต้องการของตน	 อีกทั้งช่วยให้นักเรียนได้รวบรวมผล
งานที่ได้จากความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการเรียนและจัดทำ	
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Portfolio	 เพื่อยื่นสมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่รอบที่	 1	 อย่างไร
ก็ตามในกรณีที่นักเรียนได้เลือกแผนการเรียนแล้วพบว่าไม่ใช่สิ่งที่ตนถนัด	
โรงเรียนให้โอกาสนักเรียนสามารถเปลี่ยนแผนการเรียน	 (Change	 Tracks)		 
ได้	 2	 ครั้ง	 คือ	 เมื่อเรียนจบภาคเรียนที่	 1	 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 และ		 
เมื่อเรียนจบภาคเรียนที่	 2	 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 โดยจะต้องมีเอกสารจาก	 
ผู้ปกครอง	 และผ่านกระบวนการจากฝ่ายแนะแนวรวมทั้งฝ่ายวิชาการก่อนที่จะ
อนุมัติให้เปลี่ยนแผนการเรียน	

 2.2 การดำเนินงานและจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน 
  การดำเนินการพัฒนานวัตกรรม	 BCC	 Next	 โรง เรียน
กรุงเทพคริสเตียน	 เริ่มต้นจากการศึกษาวิจัยข้อมูลความสำเร็จของนักเรียน	 
ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา		 
โดยทมีงานวจิยัของโรงเรยีนรว่มกบัฝา่ยวชิาการและฝา่ยแนะแนว	ผลการศกึษาวจิยั 
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พบวา่	นกัเรยีนทีจ่บการศกึษาและไปเรยีนตอ่ในมหาวทิยาลยัปทีี	่1	แลว้	มนีกัเรยีน
บางกลุ่มเลือกสาขาที่ตนเองเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาไม่ตรงกับความชอบ
ของตน	 และต้องการเลือกสาขาเรียนใหม่ที่ตรงกับความต้องการและสอดคล้อง
กับการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต	 จากข้อค้นพบดังกล่าว	 ฝ่ายวิชา
การ	 ฝ่ายวิจัย	 และฝ่ายแนะแนว	 จึงได้ประชุมหารือร่วมกัน	 โดยนำข้อมูล	 
ความสนใจของนักเรียน	 การเปลี่ยนแปลงทางสาขาอาชีพใหม่	 ของโลกอนาคต	
ข้อมูลกระบวนการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย	และข้อมูล
จากการปรกึษากบัมหาวทิยาลยัตา่ง	ๆ	มาใชจ้ดัทำโครงสรา้งของแตล่ะแผนการเรยีน 
(Track)	 โดยเปลี่ยนมุมมอง	 และนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับมาปรับเปลี่ยน
รายวิชาเพิ่มเติมและรายวิชาเลือก	 จากนั้นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมกับ
ฝ่ายวิชาการดำเนินการประสานงานขอความร่วมมือทางวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง	ๆ	เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการยกร่างหลักสูตรและออกแบบ
รายวิชาในแต่ละแผนการเรียน	 ทำให้การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน	 BCC	 NEXT	 ได้ริเริ่มขึ้น	 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถ
วางแผนและเลือกอาชีพตนเองในอนาคต	 รวมทั้งโรงเรียนได้ขอความร่วมมือ	 
ในการให้นักเรียนเข้าร่วมเรียน	 (Sit	 in)	 ในชั้นปีที่	 1	 ของมหาวิทยาลัยใน	 
บางรายวิชา	 เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการเรียนสาขาเฉพาะ	
เนื่องจากการให้นักเรียนมีโอกาสเรียนร่วมในมหาวิทยาลัยจะเป็นพื้นฐานที่ดี
ทำให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงทั้งด้านวิชาการและได้เรียนรู้บรรยากาศ	 
ในการเรียนในมหาวิทยาลัยกับคณาจารย์ที่มีความรู้	 ความสามารถเฉพาะทาง	
และเพื่อการแก้ปัญหาการสรรหาและรับครูเฉพาะทางที่มีความสามารถได้	 
ครบถ้วนในช่วงเวลาที่ยังมีความขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้าน	
	 เมื่อกำหนดแผนการเรียนแล้ว	 โรงเรียนมีการจัดทำโครงสร้างหลักสูตร	
และมอบหมายให้คณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้รับผิดชอบแผนการเรียน	 
ทีส่อดคลอ้งกบักลุม่ของตน	 โดยแตล่ะกลุม่สาระการเรยีนรูจ้ะมกีารบรหิารจดัการ
ในด้านการจัดครูผู้สอน	 การจัดรายวิชาเรียน	 และจัดตารางเรียนในแต่ละสาย
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การเรียนซึ่งยุ่งยากและซับซ้อนมากในช่วงเวลาที่เริ่มดำเนินการ	 แต่โรงเรียน	 
ไดร้บัความรว่มมอืจากครทูกุคนทีย่อมทีจ่ะเริม่ตน้การจดัตารางสอนใหมเ่พือ่ใหง้า่ย
ต่อการบริหารจัดการ	 	 โดยจัดวิชาพื้นฐานซึ่งนักเรียนทุกคนเรียนเหมือนกันก่อน	
จากนั้นจึงจัดรายวิชาเพิ่มเติม	 โรงเรียนกำหนดให้ทุกวันพุธเป็นวันที่นักเรียน	 
เข้าเรียนตามแผนการเรียน	 (Track)	 ของตน	 เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ	
เนื่องจากบางแผนการเรียนต้องไปเรียนร่วมในมหาวิทยาลัย	 และบางแผนการ
เรียนมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหรือวิทยากรจากภายนอกเข้ามาสอน	
	 โครงสร้างหลักสูตร	 BCC	 NEXT	 ครูผู้รับผิดชอบแต่ละแผนการเรียน
ต้องออกแบบรายวิชาและออกแบบแผนการสอนที่ตอบโจทย์ธรรมชาติ	 
ของแต่ละรายวิชาของแต่ละสาขา	 และเพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับการเรียน
มหาวิทยาลัย	 โดยเชื่อมโยงรายละเอียด	 Course	 Syllabus	 ของมหาวิทยาลัย	 
กับรายวิชาของตน	 ซึ่งผู้บริหารให้อิสระครูในการทำงานและรับฟังความคิดครู	
ครูมีการสืบค้นข้อมูลเพื่อศึกษาแนวการจัดการศึกษาของแต่ละสถาบันและนำมา
พัฒนารายวิชาในแผนการเรียนต่างๆ	 รวมทั้งพัฒนาตนเองด้านการสอนควบคู่	 
ไปด้วย	ดังเช่น	
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บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี 

	 การเรียนใน	 Track	 นี้	 เป็นการที่เน้นการเรียนในสาขาแพทยศาสตร์	
สาธารณสุขศาสตร์		วิศวกรรมศาสตร์	และสถาปัตยกรรมศาสตร์	มีการวิเคราะห์
หลักสูตรและพิจารณาว่าวิชาใดสามารถย่นย่อเวลาได้บ้าง	 รายวิชาของนักเรียน
จะประกอบด้วย	3	กลุ่ม	คือ	1)	รายวิชาพื้นฐาน	2)	รายวิชาเพิ่มเติม	3)	รายวิชา
เพิ่มเติมเฉพาะสาขา	 สำหรับรายวิชาพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ต้องเรียนให้ครบ	
จะเน้นเรียนรายวิชาพื้นฐานให้ครบก่อนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 เพื่อจะได้เรียน
ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางฯ	 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 และใช้เวลาที่เหลือ
เรียนรายวิชาเพิ่มเติมเฉพาะสาขา	 เช่น	แผนการเรียนวิศวกรรมศาสตร์	 เริ่มเขียน
โปรแกรม	 ฝึกประสบการณ์วิศวกรรม	 ในแผนการเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์	
นักเรียนจะเรียนเคมีจบในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	และเวลาที่เหลือนักเรียนจะเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมเฉพาะสาขา	 สำหรับวิชาที่ครูยังขาดความชำนาญเฉพาะ	
โรงเรียนจะเรียนเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาสอน	 โดยแผนการเรียน
แพทยศาสตรแ์ละกลุม่สาขาสาธารณสขุศาสตร	์ทำบนัทกึขอ้ตกลงกบัมหาวทิยาลยั
มหิดล	 และแผนการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ทำบันทึกข้อตกลงกับสถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ	ี ทัง้นี	้ โรงเรยีนไดม้กีารออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้
เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เชิงลึกในสาขาของตนและได้ลงมือปฏิบัติ	
 

แผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ 

		 การเรียนใน	 Track	 นี้	 มีการเน้นวิชาคณิตศาสตร์เป็นหลัก	 โดยมี
รายวิชาเรียนทั้งด้านที่เป็นความรู้ทั่วไป	 เช่น	 การนําเสนองาน	 สถิติธุรกิจ	 และ
ความรู้ที่เป็นเชิงธุรกิจโดยตรง	 เช่น	การตลาดและการบัญชีโดยมีการจัดกิจกรรม
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ในโรงเรียน	 เช่น	ขายของในโรงเรียน	มีการสร้างเพจ	Facebook	BCC	market	
ใหน้กัเรยีนสามารถนำสนิคา้ไปลงขายและนาํประเดน็ตา่ง	 ๆ	ทีเ่กดิขึน้มาอภปิราย
ร่วมกันในการออกแบบให้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 มีวิชาเปิดโลกธุรกิจ		 
ครูคณิตศาสตร์ที่ไม่เคยมีประสบการณ์สอนด้านธุรกิจมาก่อน	แต่ในช่วง	2	ปีแรก	
ได้เรียนรู้จากอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มาสอน	 ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้	 
ด้านธุรกิจ	จนมั่นใจว่ามีความรู้ด้านธุรกิจและสอนนักเรียนได้	

สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

	 การเรียนใน	 Track	 นี้	 เป็นการจัดรายวิชาเรียนทั้งรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์เบื้องต้น	เช่น	การวิเคราะห์บทกฎหมาย	การเขียนเรียงความสิ่งที่ควรรู้
เบื้องต้น	 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย	มีการนําประเด็นสถานการณ์
ของโลกปัจจุบันมาสนทนาและแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกัน	 มีการนำวิชา
หลักของมหาวิทยาลัยมาเริ่มสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 เช่น	 วิชา
ปรัชญา	 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติวิชานั้น	ๆ	 เข้าใจพื้นฐานวิธีคิดของมนุษย์	
นำสู่การวิพากษ์สังคมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากแนวคิดอะไรบ้าง	 ในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	 5	 เรียนลึกขึ้นในสาขาวิชา	 เช่น	กฎหมายอาญา	กฎหมายแพ่ง	 เด็กจะเข้าใจ
กรณีศึกษา	 (Case	 Study)	 ว่าเพราะเหตุใดจึงใช้กฎหมายข้อนี้ในกรณีนี้	 มีวิชา
สัมมนา	 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ภาคเรียนที่	 2	 และในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6		 
ภาคเรียนที่	 1	 ออกแบบให้นักเรียนใช้องค์ความรู้จากการศึกษาของตนมา	 
ถกประเด็นกัน	เรียนรู้การรับฟังมุมมองและเสนอความคิด		
	 เมื่อนักเรียนไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว	 นักเรียนเข้าใจมากขึ้นในเรื่อง
การเรยีน	ซึง่แสดงถงึนกัเรยีนมพีืน้ฐานและเขา้ใจธรรมชาตวิชิา	 สามารถไปตอ่ยอด
ในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่น	 เพราะมีการปูพื้นฐานให้เป็น	 “นิติน้อย”	
“รัฐศาสตร์น้อย”	แล้ว	
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	 การเรียนใน	 Track	 นี้	 เป็นการจัดรายวิชาที่เน้นการเรียนภาษา	 
ต่างประเทศกับครูเจ้าของภาษา	 เช่นภาษาญี่ปุ่น	 ภาษาเกาหลี	 ภาษาจีน	 ภาษา
ฝรั่งเศส	 เป็นต้น	 โดยจะเป็นการปูพื้นฐานการฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียน	 และจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้สมรรถนะทางภาษาโดยการปฏิบัติจริง	 เช่น	
การให้นักเรียนเป็นมัคคุเทศก์ในการพาแขกชาวญี่ปุ่นชมหอประวัติศาสตร์ของ
โรงเรียน	 การส่งนักเรียนแข่งขันของสมาคมญี่ปุ่น	 เอกภาษาจีนมีทั้งฝึกการฟัง	
พูด	 อ่าน	 เขียน	 เช่นกัน	 มีการใช้บทสนทนา	 ฝึกการนําเสนอ	 และมีกิจกรรม	 
พาออกนอกสถานที่	 ให้นักเรียนได้คุยกับนักท่องเที่ยวชาวจีนตามแนวรถไฟฟ้า	 
บีทีเอส	เป็นต้น	

อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

ศิลปกรรมศาสตร์ จิตรกรรม ศิลปะการแสดง 

	 การเรียนใน	 Track	 นี้จะเน้นทางด้านงานจิตรกรรม	 โดยนักเรียนจะได้
พัฒนาทักษะ	และความคิดสร้างสรรค์งานศิลปะต่าง	ๆ	 	อาทิ	 การวาดภาพด้วย
เทคนิคต่าง	 ๆ	 	 การออกแบบงานศิลปะขั้นพื้นฐาน	 โดยรูปแบบการเรียนจะเน้น
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ทักษะทางปฏิบัติ	บางชิ้นงานครูจะสาธิตให้ดูนักเรียนก่อน	แล้วนักเรียนฝึกฝนต่อ
ในการปฏิบัติชิ้นงาน	 ทั้งด้านจิตรกรรม	 และศิลปะการแสดง	 มีการจัดกิจกรรม	 
ในโรงเรียน	เช่น	นิทรรศการผลงานต่าง	ๆ	ภายในโรงเรียน		

นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

	 การเรียนใน	 Track	 นี้มีการเรียนรายวิชาที่หลากหลาย	 เช่น	 การเขียน
บทภาพยนตร	์การถา่ยทาํผลงานดา้นโปรดกัชนั	การเลา่เรือ่ง	โดยมกีารนาํศษิยเ์กา่
หรือผู้ที่ประกอบอาชีพในด้านนั้นโดยตรงมาเป็นวิทยากรช่วยสอน	จัดให้นักเรียน
ได้ทํากิจกรรมด้วยกัน	 นำนักเรียนไปประกวดผลงานภายนอกโดยใช้เครือข่าย	
(Connection)	 ของครูผู้สอนมีประสบการณ์ในการทำงานด้านภาพยนตร์	 
มาก่อน	มีการประสานงานติดต่อตากล้อง	และมืออาชีพที่ทำงานในสาขานี้มาพูด
คุยกับนักเรียน	 เพื่อให้รู้หลักการและวิธีการในการทำงาน	 ธรรมชาติของ	 
การทำงานด้านนี้	 ลักษณะการสอนจะเป็นการสอนบนสไลด์ประกอบการอธิบาย	
และเน้นด้านการปฏิบัติงาน	 รวมถึงมีการทําโครงงานเกี่ยวกับภาพยนตร์สั้น	 
ในแตล่ะภาคเรยีน	โดยโรงเรยีนไดจ้ดัเตรยีมหอ้งปฏบิตักิาร	สือ่	อปุกรณท์างเทคนคิ
เฉพาะที่ใช้ฝึกปฏิบัติ	ส่วนใหญ่นักเรียนเข้ามาเรียนแผนการเรียนนี้เพราะต้องการ
ทำภาพยนตร์	 ต้องการฝึกการใช้อุปกรณ์	 ครูจะพิจารณาว่านักเรียนต้องการมุ่ง
ความสนใจไปในทางใด	 หากเน้นไปในด้านโปรดักชั่น	 จะฝึกการตัดต่อและใช้
อุปกรณ์	 อีกทั้งยังช่วยพิจารณาว่าจะเรียนต่อในสาขาใดในระดับมหาวิทยาลัย	
เพื่อช่วยค้นหาสาขาการเรียนและแนะแนวให้นักเรียนได้อย่างเหมาะสม		
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	 การเรียนใน	 Track	 ด้านนี้	 เป็นศิลปะและวิทยาศาสตร์การอาหาร	
ธุรกิจอาหาร	 มีการเรียนรู้คําศัพท์ที่ใช้ในการทําอาหาร	 และการลงมือปฏิบัติ	 
ทําอาหาร	 โดยเนื้อหาจะเป็นการเรียนที่ เกี่ยวกับการเป็นเชฟขั้นพื้นฐาน		 
ส่วนใหญ่จะเน้นการปฏิบัติทุกคาบเรียน	 และมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียน	 
ได้มีประสบการณ์ตรง	 เช่น	 การออกบูธขายอาหารงานถนนคนเดิน	 หรือหาก	 
มีบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกมาเยี่ยมชมโรงเรียนก็จะให้นักเรียนเป็น	 
ผู้ทําอาหารต้อนรับ	 รวมถึงมีการนำนักเรียนไปแข่งขันในรายการทางอาหาร	 
ที่หน่วยงานต่าง	ๆ	จัดขึ้น	เช่น	การแข่งขันทําอาหารของแบรนด์ทิพรส		
 “นักเรียนมีทั้งคนที่ชอบปรุงอาหาร และชอบทาน บางคนแค่รู้  
ส่วนประกอบของอาหารแต่อาจปรุงไม่เป็น อยากเรียนรู้ บางคนชอบปรุง   
มีจุดมุ่งหมายในการเป็น Chef ครูต้องสังเกตและปรับนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม   
เข้าด้วยกัน มีวิทยากร เช่น เจ้าของร้าน มาถ่ายทอดความรู้ เพื่อปูความรู้  
ให้นักเรียน” 

                              …ผู้แทนครู แผนการเรียนศิลปะการอาหาร 

ศิลปะการประกอบอาหาร 
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	 การเรียนใน	Track	นี้	 เป็นการพัฒนารายวิชา	โดยมหาวิทยาลัยซึ่งเป็น
ผูร้บันกัเรยีนมารว่มใหค้ำปรกึษาวา่ตอ้งการผลลพัธใ์ด	 (Outcome)	 ในตวันกัเรยีน 
และนำเนื้อหา	 (Content)	 ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นพื้นฐานสำคัญ	 
มาจัดทำรายวิชาโดยเน้นการใช้โครงงานเป็นฐาน	 ออกแบบรายวิชาให้ทันสมัย	
เน้นปฏิบัติจริง	 มีการกำหนดกิจกรรมพานักเรียนไปศึกษาดูงานเพื่อให้มี
ประสบการณ์และเรียนรู้มากขึ้น	 รู้จักตัวเองมากขึ้น	 ส่วนใหญ่นักเรียนจะแยก
เรียนเครื่องดนตรีที่ตนสนใจเป็นรายบุคคล	 แล้วจึงมาเล่นรวมกันเป็นวงดนตรี	
เนื้อหาที่เรียน	 คือทฤษฎีดนตรี	 ประวัติศาสตร์ดนตรี	 และมีภาคปฏิบัติ	 เช่น		 
การทําเพลงประกอบโฆษณา	 เพลงประกอบภาพยนตร์แล้วนําผลงานเผยแพร่ลง	
YouTube	 มีการเชิญวิทยากรมาสอน	 รวมถึงคุณครูมีการสนับสนุนให้นักเรียน
ประกวดภายนอกโรงเรียน	 หลักสูตรของสายดนตรีกำหนดไว้	 3	 ปี	 แบ่งเป็น	 2	
ส่วน	ส่วนที่	 1	สนองตอบความต้องการของผู้เรียน	มีวิชาเปิดโลกทัศน์ดนตรี	 ให้
นักเรียนรู้สุนทรียะดนตรีและค้นพบตัวเองว่าชอบดนตรี	 ส่วนที่	 2	 สอนเนื้อหา
ดนตรีทั่วไป	 ธุรกิจดนตรี	 มีกิจกรรมต่าง	 ๆ	 พาไปทัศนศึกษาตามมหาวิทยาลัย
ต่าง	 ๆ	 และต้องเตรียมบทเพลงไปแสดงเมื่อไปดูงาน	 มีการจัด	 Workshop		 
เพื่อให้เห็นว่าการเรียนในระดับที่สูงขึ้นเป็นอย่างไร	 เห็นประเภทของดนตรี		 
ปลกูฝงัใหน้กัเรยีนคดิสรา้งสรรคด์า้นดนตร	ีแตง่เพลง	เนน้มคีวามเปน็ตวัของตวัเอง
แต่มีสัมมาคารวะตามจุดเน้น	“สุภาพบุรุษ	BCC”	

ดุริยางคศิลป์ 
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	 การเรียนใน	Track	นี้	 เป็นการจัดรายวิชา	เพื่อการเรียนรู้เรื่องการดูแล
รักษากล้ามเนื้อ	 การฟื้นฟูร่างกาย	 โภชนาการอาหารสําหรับนักกีฬา	 และ	 
การจัดการวางแผนในการเล่นกีฬา	 และโรงเรียนยังได้ปรับการฝึกซ้อมกีฬา	 
ทุกประเภท	 และมีกิจกรรมทางกีฬาให้นักเรียนได้ไปร่วมฝึกกับนักกีฬาจริง	 เช่น	
การฝึกซ้อมฟุตบอลกับนักกีฬาค่ายทรูแบงค็อกยูไนเต็ด	 นักเรียนที่เลือกเรียน
แผนการเรียนนี้จะเป็นกลุ่มเฉพาะนักกีฬาของโรงเรียนเท่านั้น	 การออกแบบ
รายวิชา	 จึงเป็นการร่วมวางแผนการเปิดรายวิชาของ	 Track	 กับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	 และนำรายวิชาพื้นฐานที่จำเป็นในมหาวิทยาลัยมาจัด	 
รายละเอียดของรายวิชา	 โดยมีครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความความถนัด
กีฬาหรือกรีฑาเฉพาะในด้านใดก็จะรับผิดชอบสอนในรายวิชานั้น	
 

พลศึกษา 
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 ด้านการวัดและประเมินผล	 สำหรับแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์	
ส่วนใหญ่จะเป็นการวัดผลประเมินผลจากโครงงาน	 ชิ้นงาน	 กิจรรมต่าง	 ๆ			 
ส่วนแผนการเรียนสายศิลปศาสตร์	 ส่วนใหญ่จะเน้นการวัดผลประเมินผล	 
โดยการปฏิบัติจริง	 เพื่อเน้นการวัดผลประเมินด้านความสามารถในแต่ละศาสตร์
เฉพาะของ	Track	มากกว่าการวัดผลประเมินผลในด้านความรู้	
 การเลือกแผนการเรียนของนักเรียน	 โรงเรียนได้กำหนดเกณฑ์และ
วางแผนในการรับสมัครนักเรียน	ดังนี้	
	 1.		กำหนดเกณฑ์โดยพิจารณาจากผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละ
แผนการเรียน	
	 2.		ครูของแต่ละแผนการเรียนจะนำเสนอข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้
กับนักเรียนและผู้ปกครองทราบ	 โดยมีการแนะแนวให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ภาคเรียนที่	2		
	 3.	 กำหนดวันให้นักเรียนเลือกแผนการเรียนในระบบลงทะเบียน		 
โดยนักเรียนเลือกแผนการเรียนของตนได้	 2	 ลำดับ	 และโรงเรียนจะนำข้อมูลไป
ประกอบการพิจารณากับข้อมูลอื่น	ๆ	โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนมอบหมาย	
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	 จากการนำนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน	 BCC	 NEXT	 มาใช้กับ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ที่มีการศึกษาวิจัยจากความต้องการ	 
ของนักเรียน	 และนำมาออกแบบหลักสูตรในลักษณะแผนการเรียน	 (Track)		 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา		 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้	 ความสามารถ	 และมี	 
คุณธรรม	 สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	
พ.ศ.	2561	นั้น	ส่งผลต่อนักเรียน	ครู	และโรงเรียน	ดังนี้	
 

3. ผลที่เกิดขึ้นจากการนำนวัตกรรมมาใช้ 

3.1 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

   ด้านความรู้สึกที่มีต่อนวัตกรรมและประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ  
			 นักเรียนส่วนใหญ่มีความชื่นชอบ	 นวัตกรรมการจัดหลักสูตรและ	 
การเรียนการสอน	BCC	NEXT	เพราะคิดว่าแผนการเรียน	15	Tracks	นี้	ช่วยให้
นักเรียนค้นพบสิ่งที่ตัวเองสนใจได้เร็วขึ้น	 รวมถึงนักเรียนมีโอกาสได้เรียนกับ	 
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสายงานนั้น
โดยตรง	 และคิดว่าสิ่งที่ได้เรียน	 สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลายวิชา	 และ	 
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อยอดในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้	 จากความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียน	Track	ต่าง	ๆ	ดังนี้	
 “ชอบการเรียนแบบ Track เพราะเหมือนเรามาเลือกสาขาใน
มหาวิทยาลัย เหมือนเดินทางรอบโลกก่อนว่ามีอะไร ทำให้รู้ก่อนและดูว่าเรา
ชอบอะไร ช่วยให้เรามีเป้าหมายในการเรียนก่อน”  
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 “ด้วยจุดประสงค์เดิมของชั้นมัธยมปลาย คือ สนับสนุนให้โอกาสเข้า
มหาวิทยาลัยได้มากขึ้น ระบบ Track ช่วยให้ได้ลองเรียนในแผนการเรียน  
ที่ตนคดิวา่ชอบ ทำใหรู้ว้า่จรงิ ๆ แลว้ชอบหรอืไม ่ และทำใหม้ ี Option ใหเ้ลอืก
มากขึน้” 
 “จากประสบการณ์ที่ได้เรียน ที่ได้เรียนล่วงหน้า 2-3 ปี ได้เรียนรู้  
จากวิทยากร ทำให้ได้ปรับตัวและตัดสินใจได้ทัน เวลามาเรียนกับคนที่ได้ชอบ
เหมือนกัน เห็นสังคมที่คุยกันรู้เรื่องมากขึ้น”  
 “สำหรับคนที่เลือกเรียนแล้ว จะรู้ว่าพอขึ้นมหาวิทยาลัยแล้วเราเรียน
และทำกิจกรรมกันอย่างไร”  

	 ในขณะเดียวกันนัก เรี ยนบางส่ วนก็ ได้ แสดงความคิด เห็นถึ ง	 
ความต้องการเกี่ยวกับแผนการเรียนนี้เพิ่มเติม	 คือ	 ความต้องการการสนับสนุน
จากโรงเรียน	เช่น		
 “การจัดแผนการเรียนแบบใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ช้าเกินไปในการค้นหาตัวตน นักเรียนควรได้ปูพื้นฐานที่ช่วยให้นักเรียนค้นหา  
ตัวตนได้เร็วกว่านี้”  

	 อย่างไรก็ตามนักเรียนบางคนมีความคิดเห็นว่า	แต่ละแผนการเรียนที่ได้
รับการสนับสนุนจากโรงเรียนไม่เท่าเทียมกัน	 และความต้องการที่จะได้รับ	 
การพัฒนาด้านหลักสูตรการเรียน	เช่น		
 “อยากให้แผนการเรียนสังคมศาสตร์แยกเป็นนิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์
อย่างชัดเจน เพราะนักเรียนจะได้เน้นเฉพาะด้านที่สนใจและจำเป็นมากยิ่งขึ้น”  
 “แผนการเรียนอักษรศาสตร์รู้สึกว่ามีให้เลือกเรียนภาษาน้อยไป   
อยากให้มีภาษาอื่นเพิ่มเติม เช่น ภาษาฝรั่งเศสหรือเกาหลี”  
 “อยากให้มีวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น จิตวิทยา หรือ
การบริหารการเงิน เพราะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ได้ใช้และใช้ได้จริง อยากให้สามารถลง
แผนการเรียนของคนอื่นได้ เพราะรู้สึกว่าปัจจุบันคนควรจะมีลักษณะเป็น   
Multi Skill รู้ได้หลายแขนง” 
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	 นอกจากนี้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าชื่นชอบกิจกรรมการเรียนรู้
ของโรงเรียนที่เน้นการปฏิบัติจริง		
 “โรงเรียนมีกิจกรรมฝึก Skill การทำงานได้ Teamwork ได้เจอปัญหา
จริงและฝึกแก้ปัญหา มีการออกค่ายกิจกรรม ทำวิจัย (Research) ได้มิตรภาพ   
ความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง เป็นระบบสายใยที่แน่นหนา มีกิจกรรมที่เคยทำ เช่น 
จตุรมิตร ที่จัดทุก 2 ปี ระหว่าง 4 โรงเรียน คือ อัสสัมชัญบางรัก สวนกุหลาบ 
เทพศิรินทร์ กรุงเทพคริสเตียนทำให้เกิดความสัมพันธ์และมี Connection   
ในสังคมภายนอก”  

	 จากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียนสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนแต่ละคน	 
มีเป้าหมายไม่เหมือนกันวางแผนต่างกันและหากอนาคตในระดับอุดมศึกษา
นักเรียนไม่ได้เข้าศึกษาต่อตามแผนการเรียนที่เรียนมานักเรียนมีความคิดเห็นว่า
จะทําสิ่งที่ชอบเป็นอาชีพรอง	 เพราะยุคสมัยปัจจุบันสามารถประกอบอาชีพได้
หลายอย่าง	 และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้เรียนนี้ไปประกอบอาชีพรอง	 
ที่สามารถหาเงินได้	 อย่างไรก็ตาม	 นักเรียนมีความเห็นว่า	 BCC	 NEXT	 ไม่ใช่	 
สูตรสำเร็จที่จะให้ตัวนักเรียนไปถึงความฝัน	 แต่เป็นส่วนช่วยให้เห็นแนวทางใน
อนาคตเท่านั้น	 ซึ่งท้ายที่สุดแล้วนักเรียนจะสามารถไปถึงฝันได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับ
ความมุ่งมั่นและความพยายามของนักเรียนแต่ละคน		
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 ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน 
	 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนจัดการศึกษาอยู่บนพื้นฐานของคริสต์ศาสนา	
มุ่งพัฒนาให้เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย		 
มุง่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนของโรงเรยีนเปน็บคุคลทีม่หาวทิยาลยัชัน้นำในประเทศไทย
และมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกต้องการให้เข้าศึกษาต่อ	พร้อมทั้งมีการทำบันทึก
ความร่วมมือทางการศึกษา	(MOU)	กับนานาประเทศ	เพื่อเป็นโอกาสให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างออกไป	 ครูมุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ที่เป็นสากล	 (World-Class	 Learning)	 สิ่งที่	 “บีซีซี”	 ได้ลงมือทำ	 
และพัฒนาการศึกษาก็เพื่อหวังว่านักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจะมีความภาคภูมิใจ
ในสถาบันการศึกษาแห่งนี้		
	 การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน	 BCC	
NEXT	 ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน	 เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียน	 
ตามความสนใจและฝึกลงมือปฏิบัติ	 จึงส่งผลให้นักเรียนเป็น	“ผู้เรียนรู้”	 โดยมี
วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายจากการศึกษาด้วยตัวเองผ่านสื่อเทคโนโลยี	 จาก	 
การอ่านหนังสือ	 สอบถาม	 ปรึกษาครูผู้สอน	 นักเรียนจะมีวิธีการหาคำตอบเรื่อง
ตา่ง	ๆ	โดยเรยีนรูก้ารแสวงหาขอ้มลูมาสนบัสนนุความคดิของตน	นกัเรยีนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก	 รวดเร็ว	 เนื่องจากโรงเรียนได้	 
จัดห้องปฏิบัติการ	 สื่อเทคโนโลยีที่มีความพร้อม	 อำนวยความสะดวกได้ทุกเวลา	
โรงเรียนมีการใช้งานวิจัยเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน	โรงเรียนเน้นการจัด	Active	Learning	ได้ฝึกฝนทักษะ
เพื่อเรียนรู้อย่างแท้จริง	 คือ	 นักเรียนต้องปฏิบัติจริง	 สืบค้นข้อมูล	 และทำจริง	
โดยมีการสืบค้นจากห้องสมุดซึ่งโรงเรียนจัดไว้ใหญ่มาก	 สามารถรองรับ	 
ความต้องการนักเรียนได้เพียงพอ	 สืบค้นทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน	 อ่านหนังสือ
นอกเวลาเรียนที่บ้าน	ถามพ่อแม่	มีทัศนศึกษาแยกตามแผนการเรียน	และมีค่าย
ให้นักเรียนไปทัศนศึกษาต่างประเทศ		
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	 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำโครงงาน	 (Project)	 กับเพื่อน
ทั้งในและนอกโรงเรียน	 มีชุมนุมที่ต้องฝึกทำงานกับนักเรียนโรงเรียนอื่น	
นอกจากนี้นักเรียนยังให้ข้อมูลว่าเวลาอยู่นอกโรงเรียนในการเรียนรู้กับเพื่อนใน
แผนการเรียนเดียวกันตามแหล่งเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 ตามความสนใจ	 “มีชวนกันไป
พิพิธภัณฑ์ ใช้เวลาว่างกับคนที่ชอบเหมือนกัน เรียนด้วยกัน อ่านหนังสือด้วยกัน
ชวนกันเรียน รู้สึกมีความสุข” 
	 BCC	 NEXT	 เป็นนวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในการเรียนต่อและ
ประกอบอาชีพ	 ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและต่อเนื่องสอดคล้องมาสู่ระดับ
มัธยมศึกษา	 โดยมีทิศทางและเป้าหมายการศึกษาที่สามารถทำให้ผู้เรียนค้นพบ
ตนเอง	 จนกระทั่งต่อยอดความรู้และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่าง
มั่นใจและภาคภูมิใจ	 ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมานักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ	และ	
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง	โดยเป็นโรงเรียนเอกชน
โรงเรียนแรกและโรงเรียนเดียวในขณะนี้ที่มีผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน	
โอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติเป็นเวลา	 14	 ปี	 ติดต่อกัน	 จากสาขาวิชา	
คณิตศาสตร์	คอมพิวเตอร์	เคมี	ชีววิทยา	และดาราศาสตร์	ทั้งยังได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติหลายรายการสำคัญ	 เช่น	 ฟิสิกส์	 Asian	
Physics	 Olympiad	 (APhO)	 ฟิสิกส์สัประยุทธ์	 International	 Young	
Physicists	 Tournament	 (IYPT)	 คณิตศาสตร์โอลิมปิก	 เอเชีย	 Southeast	
Mathematics	 Olympiad	 (SMO)	 โครงงานวิทยาศาสตร์	 (GENIUS	
Olympiad)	 Seoul	 International	 Invention	 Fair	 (SIIF)	 สิ่งประดิษฐ์ระดับ
นานาชาติ	 The	 International	 Exhibition	 of	 Invention	 of	 Geneva		 
โครงงานวิทยาศาสตร์	 Intel	 (ISEF)	 หุ่นยนต์นานาชาติ	World	 Robot	 Game		
เป็นต้น		
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	 ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ต่อเนื่องอย่างเข้มแข็งและ	 
มีประสิทธิภาพเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นมาจากการที่โรงเรียนให้ความสำคัญต่อ	 
การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านวิชาการและด้านคุณลักษณะ	 “สุภาพบุรุษ 
BCC”	ที่มีคุณลักษณะ	ประกอบด้วย	ความจงรักภักดี (Loyalty)	มีความสำนึก
คุณต่อชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	 โรงเรียนและผู้มีพระคุณ	 ความซื่อสัตย์
สุจริต (Honesty)	 มีการกระทำที่จริงใจ	 ซื่อตรง	 ทั้งต่อหน้าและลับหลัง		 
ความรับผิดชอบ (Responsibility)	 มีวินัยและมีสำนึกความรับผิดชอบต่อ	 
การกระทำของตน	 ความรักสามัคคี (Unity)	 มีความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน		 
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงาม	 โรงเรียนมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่เป็นทีมงาน	 
เตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ	 ซึ่งได้รับการสนับสนุน
และความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของโรงเรียน	 จึงทำให้	 
ความสำเร็จปรากฏเป็นที่ประจักษ์ทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนที่มี	 
ส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถต่อ	 ประเทศชาติ	 ส่งผลให้
นักเรียนมีทัศนคติและคุณลักษณะเชิงบวกที่แสดงถึงการเป็น	 “ผู้เรียนรู้”   
“ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม” และ	 “พลเมืองที่เข้มแข็ง”	 ผ่านการจัดกิจกรรม	 
การเรียนการสอนและการทำกิจกรรมอย่างหลากหลายร่วมกับผู้อื่น	มีความเป็น
ผู้นำและผู้ตามที่ดี	 ทำให้สามารถคิดวิเคราะห์	 คิดสร้างสรรค์	 คิดวางแผนและ	 
คิดแก้ปัญหาเป็น	 นักเรียนทุกคนมี	 สปิริตบีซีซี	 มีคุณธรรม	 จริยธรรมบนพื้นฐาน	 
คริสตศาสนา	 มีค่านิยมที่ดี	 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	 สังคม	 และเคารพ	 
ความแตกต่าง	ช่วยเหลือกันและกันจากความเข้มแข็งของรุ่นพี่	รุ่นน้องที่ต่อเนื่อง
กันมาได้อย่างยาวนาน	
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	 การพัฒนานวัตกรรม	 BCC	 NEXT	 ซึ่งเป็นการจัดแผนการเรียนที่	 
หลากหลายเพือ่เปดิโอกาสใหน้กัเรยีนคน้หาตวัตนของตวัเองและสรา้ง	“Passion” 
ให้กับนักเรียน	 ครูผู้สอนจึงต้องเน้นการจัดกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับ
นกัเรยีน	 สง่เสรมิใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนรูร้ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ	 มกีระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะการปฏิบัติงานและสร้างโอกาสให้นักเรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม	 มีการจัดกิจกรรม	 จัดรายวิชาเลือก	 รายวิชาเพิ่มเติมตาม	 
ความสนใจ	 (Free	 Elective	 :	 FE)	 และมีความหลากหลายที่ตรงกับ	 
ความต้องการของผู้เรียน	 ครูมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด	
การปฏิบัติจริง	 เปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย	
อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการนำเสนอผลงาน	 มีการนำวิธีการในการ	 
ฝึกทักษะและการจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย	 รวมทั้งให้นักเรียนมีส่วนร่วม	 
ในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนใหส้อดคลอ้งกบักจิกรรมในแตล่ะรายวชิาของ	 Track	 ตา่ง	 ๆ	มกีารนเิทศ
ติดตามการเรียนการสอนจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	 จากทีมงานวิชาการ	
และจากฝ่ายบริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 โดยครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาตนเองในด้านองค์ความรู้ใหม่	 ๆ	 กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง
เฉพาะสาขาวิชา	 องค์กรเอกชน	 สถานประกอบการ	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา	
และแหล่งเรียนรู้ ในชุมชนที่อยู่ ใกล้โรงเรียน	 อาทิ	 โบสถ์สืบสัมพันธวงศ์	
พระราชวังสวนจิตรลดา	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ	เป็นต้น	

3.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครู 
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 จากบทบาทหน้าที่ดังกล่าว ครูจึงต้องเป็น 
  นักวิจัยและพัฒนา	การพัฒนารายวิชาในแผนการเรียนทั้ง	15	Tracks	
ของ	 BCC	 NEXT	 ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลด้านความต้องการของผู้เรียน	 ด้านความคาดหวังของการศึกษาต่อ	 
ในระดับอุดมศึกษาของผู้ปกครองที่มีต่อบุตรหลาน	 และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในอนาคต	 ครูจึงต้องมีการปรับเนื้อหาและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมให้ตรงกับ
ความสนใจของนักเรียน	โดยมีกระบวนการวิจัยพัฒนา	ดังนี้	
	 1.	 ครูต้องศึกษาข้อมูลแต่ละรายวิชาที่จะพัฒนาขึ้นจากแหล่งข้อมูล
ตา่ง	 ๆ	 การวเิคราะหห์ลกัสตูร	 เพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนครบตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยการปรับหลักสูตรจะเป็นการออกแบบในแต่ละ
รายวิชาให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละสาขา	 ประเมินว่ารายวิชาใด	 
ควรเน้นให้เข้มข้น	 รายวิชาไหนควรปรับย่อการสอนให้กระชับขึ้นในระดับชั้นใด	
เช่น	 จัดหลักสูตรวิชาเคมีของนักเรียนแผนการเรียนสถาปัตยกรรม	 ให้จบใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5		
	 2.	 ครูต้องออกแบบหลักสูตรวิชาในแต่ละ	Track	 โดยการนำเนื้อหาใน
ระดับมหาวิทยาลัยมาปรับ	 และจัดลำดับการสอนให้เหมาะสมกับระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย	 โดยอาศัยการปรึกษาและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
ในแต่ละด้าน	 และมีการนำหลักสูตรการสอนที่สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัยมา
ปรับปรุง	 เพื่อให้เหมาะสมกับระดับมัธยมศึกษา	 เช่น	 การลดทอนหรือมุ่งเน้น
เนื้อหาของแต่ละวิชา	 เพื่อให้ความรู้ของนักเรียนตรงกับความต้องการของ
มหาวิทยาลัย		
	 3.	 ครูมีการจัดกิจกรรมที่เน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ	 เพื่อให้
นักเรียนมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพโดยตรง	 เนื่องจากปัจจุบันนักเรียนมีการ	 
เข้าถึงสื่อได้ง่ายและลักษณะของนักเรียนในโรงเรียน	 คือ	 เมื่อมีความสนใจสิ่งใด
แล้วมักจะค้นคว้าหาคำตอบให้ได้อยู่เสมอ	 บางครั้งการสืบค้นข้อมูลของนักเรียน
เจาะลึกยิ่งกว่าความรู้ที่ครูได้จัดเตรียมไว้ให้		
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	 4.	 ครูต้องสืบค้นคำตอบและหาข้อมูลมาให้ทันและเพียงพอกับ	 
ความอยากรูข้องนกัเรยีน	 เนือ่งจากเนือ้หาบางแผนการเรยีนมคีวามเฉพาะเจาะจง 
จนบางครั้งความรู้จากครูยังไม่เพียงพอต่อการสอนนักเรียน	 รวมถึงการพัฒนา
ตนเองในการศกึษาหาความรูเ้ฉพาะทางของตวัผูส้อน	 ซึง่ครบูางทา่นไดร้บัผดิชอบ
ในรายวิชาที่ไม่ได้มีความรู้โดยตรง	 ดังนั้นเมื่อมีการนำวิทยากรจากนอกโรงเรียน
มาให้ความรู้	 ครูจะต้องเรียนรู้จากวิทยากรและพัฒนาด้านองค์ความรู้ไป	 
พร้อม	 ๆ	 กับนักเรียน	 โดยการเรียนร่วมไปกับนักเรียนขณะที่วิทยากรสอน		 
เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาหลักสูตรในปีต่อไป		
	 5.	 ครูต้องพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองเช่นเดียวกับนักเรียน	 เนื่องจาก
นักเรียนอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย	 การเรียนระดับ
ปริญญาโท	หรือหนังสือแปลต่างประเทศในเรื่องที่นักเรียนสนใจ	 ซึ่งครูอาจจะยัง
ไม่เคยได้ศึกษามาก่อน	 ครูจึงต้องมีความรู้เหล่านี้เข้ามาพูดคุยในห้องเรียนด้วย	
ไมใ่ชแ่คค่รสูอนในสิง่ทีค่รรูู	้ แตเ่ปน็การสอนใหน้กัเรยีนไดแ้สดงออกในสิง่ทีเ่รยีนรูม้า 
ครูมีหน้าที่นำความรู้ของนักเรียนบางคนที่ศึกษามาเชิงลึก	 มาทำให้เพื่อนคนอื่น
ในห้องเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน	 ครูต้องเป็นคนช่วยเสริมและทำให้
เกิดการเรียนรู้ในห้องได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมให้มากที่สุด	
  

“ครูต้องเรียนรู้เยอะมาก เพราะเด็กเปลี่ยนทุกวัน  
ครูต้องปรับตัวตามเด็กให้ทัน การแสดงความคิดเห็นของเด็ก  

เด็กคิดต่างได้ ครูต้องเข้าใจและปรับตัวในการฟังทัศนคติของเด็ก” 
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 นักแนะแนว	 การพัฒนาหลักสูตรแต่ละรายวิชาตามแผนการเรียน	 15	
Tracks	การออกแบบกจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรู	้ การจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์
ทางอาชีพให้นักเรียนแล้ว	 ครูยังมีบทบาทสำคัญในการเป็น	 “Coach”	 หรือ	
“Mentor”	อีกด้วย		
 “ต้องสอนให้นักเรียนรู้จุดอ่อน-จุดแข็งของตน และตั้งเป้าหมายสั้น ๆ 
บางคนเรียนแล้วอาจไม่ชอบ แต่ต้องรู้ว่าเรามีจุดแข็งอะไร ท้ายที่สุดคุณต้อง  
รับผิดชอบกับสิ่งที่เลือก”  
 “แผนการเรียนแพทย์มีนักเรียนที่เลือกเข้ามาเพราะยังไม่รู้ตัวว่าชอบ
อะไร นักเรียนบางคนไม่มีความสุขกับการเรียนวิชาการหนัก ๆ ต้องมีการพูดคุย
รายละเอียดของรายวิชา ให้ดูหลักสูตรว่านักเรียนต้องเรียนอะไรบ้าง จะได้รู้ว่า
จะต้องเจอกับอะไร ซึ่งจะมีนักเรียนถอดใจประมาณ 30% จากที่สำรวจใน  
ชั้น ม.6 จากนักเรียนเลือกเรียน 60 คน จะนักเรียนเหลือประมาณ 50 คน   
อกี 10 คน จะไปเรยีนสายอืน่ตอ้งมคีวามชอบ มคีวามเกง่หรอืความถนดั การตัง้เปา้
ของนกัเรยีนจะสงูดว้ย ความพยายามของนกัเรยีน Track แพทยจ์ะตา่งกบัเดก็อืน่ 
สภาพความเครียด ความกดดันสูง จึงต้องดูแลด้านจิตใจของนักเรียนด้วย   
ต้องคุยรอบด้านว่าต้องเจออะไรบ้าง ซึ่งครูหลาย ๆ คน มีความสนิทกับนักเรียน 
เวลามีปัญหาในการทำ Project ครูจะคอยให้คำแนะนำเพื่อเป็นข้อมูลและ  
ทางเลือกที่ดีให้เด็กตัดสินใจ” 
 

“…เราพยายามสร้างโอกาสให้นักเรียน  
สอนนักเรียนให้มีความคิดของตนเอง เป็นผู้นำของสังคม…” 
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 นกัสรา้งแรงบนัดาลใจ	 ครยูงัมบีทบาทสำคญัในการสรา้งแรงบนัดาลใจ
และส่งเสริมให้นักเรียนไปสู่เป้าหมายอีกด้วย	 ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน	 
กับครู	 เป็นแรงจูงใจที่สำคัญในการเรียนรู้ของนักเรียน	 รวมทั้งการสร้างรายวิชา
และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจ	 ตอบโจทย์การเรียนรู้	 
ของนักเรียน	 เป็นการนำเสนอแนวทางในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน	 จะส่งผลให้
นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้		ดังความเห็นของผู้แทนครู	ต่อไปนี้	
 “ถ้านักเรียนได้เรียนแค่ตามที่กระทรวงฯ กำหนด เด็กก็จะขาด  
ความพร้อมในการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ทำไมไม่เตรียมความพร้อมให้ตาม  
ที่เด็กต้องการ โดยเริ่มในสิ่งที่เขารัก และเขาจะรักที่จะเรียน”  
 “หากเด็กหมดไฟในการเรียน ครูก็หมดไฟในการสอน”  
 “โรงเรียนมีครูที่คอยทําหน้าที่สนับสนุนศักยภาพของนักเรียน  
รายบุคคล และปรับการสอนให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตัวนักเรียน   
ครูกับนักเรียนของโรงเรียนนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และแทบไม่มีช่องว่าง
ระหว่างกันเลย ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้บรรยากาศในการเรียนรู้ดีขึ้น ส่งเสริมให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น มั่นใจยิ่งขึ้น”  
 “เด็กมีความสนใจ เด็กจะชอบเรียนรู้ตามที่ตนสนใจ ครูต้องตอบสนอง
ความสนใจของเด็ก ตอบโจทย์ตามความสนใจ เพื่อสนับการเรียนรู้ตามความ
ต้องการของเด็ก สิ่งใดสอนไม่ได้ก็ไปหา partner โดยทำ MOU กับ
มหาวิทยาลัย” 

“…ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนใกล้ชิดกัน ไม่มีความแตกต่าง  
ด้านโครงสร้างทางชนชั้น จึงเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ครูจะ
เป็น Coach ให้เด็ก ทำให้เด็กเข้าถึงครูได้ง่าย ครูจะคอยให้กำลังใจ ชี้แนะ   
โดยไม่มีการแตกต่างทางความคิดหรือช่องว่างระหว่างวัย จึงทำให้เด็กเปิด
ใจเรียนรู้…”            

                                      …ผู้แทนครู 
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  มุมมองของครูที่มีต่อโรงเรียน 
	 คณะครูมีมุมมองว่า	 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้อิสระทาง
ความคิดกับนักเรียน	 ซึ่งตัวเด็กเองมีความคิดเป็นของตัวเอง	 มีความใฝ่เรียนรู้	
กล้าพูด	 กล้าคิด	 กล้าแสดงออก	 มีความคิดสร้างสรรค์	 ในลักษณะ	 “นักเรียน  
ออกนอกกรอบได้ แต่ไม่ออกนอกกฎ” 
			 นอกเหนือจากด้านความสามารถทางวิชาการแล้วสิ่งที่ได้จากโรงเรียน	
คือ	 โอกาสที่นักเรียนจะได้เรียนรู้และทํากิจกรรมต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดง
ผลงานจากความคิดของนักเรียน	 การฝึกให้นักเรียนรู้จักกระบวนการทํางาน		 
ฝึกทักษะการใช้ชีวิตและการฝึกเป็นผู้นําในสังคม	 การมีแผนการเรียน	 15	 แผน	
ให้นักเรียนเลือกเรียนนั้น	 จะช่วยให้นักเรียนรู้ว่าตนชอบด้านไหนจากการที่ได้
ลองเรียนและมีเป้าหมายในการศึกษาต่อชัดเจนขึ้น	 ซึ่งผู้แทนครู	 ได้สะท้อน	 
ความคิดเห็นว่า		
 “ธรรมชาติของเด็กโรงเรียนนี้มีความเป็นตัวของตัวเอง สะท้อนออกมา
ในการพูด คิด แสดงความคิดเห็น เด็กกล้าพูด กล้าcomment วิพากษ์วิจารณ์
กับครู ครูดูแลด้านการคิดและส่งเสริมเด็กในสิ่งที่ฉายแววศักยภาพของพวกเขา
ให้มากขึ้น เด็กจึงพร้อม มั่นใจ และฉายแววได้เต็มที่”  
 “โรงเรียนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เด็กสร้างสรรค์  
ผลงาน และสิ่งเสริมประกวดผลงาน มีการแสดงผลงานโดยให้เด็กจัดนิทรรศการ
โครงงาน ทำให้เห็นว่าเด็กมีความสามารถเฉพาะผลงานโดยให้เด็กจัดนิทรรศการ
โครงงานที่ไม่ใช่เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ แต่ต้องออกแบบโดยใช้ความสามารถ
ทางศิลปะ ฝึกการทำงาน เพื่อให้มีทักษะชีวิต ทำให้เด็กเป็นผู้นำโดยอัตโนมัติ    
มีการบูรณาการฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิทยาการคำนวณเข้าด้วยกันจากงานที่ครู  
มอบหมาย ซึง่จากเดมิเดก็มองแยกสว่นกนัตามวชิาทีเ่รยีน แตพ่อมกีารบรูณาการ
เด็กจะมองเห็นภาพรวม” 

3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 
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 “…เด็กถนัดอะไร เด็กยังไม่รู้ แต่พอมี Track ทำให้เด็กดูว่าเด็กชอบจริง
หรือไม่ มีวิชาให้เด็กเลือกถ้าเด็กไม่ชอบก็มีโอกาสเปลี่ยน..” 
 “ในการจัดตารางระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ได้จัดนักเรียน  
แยกห้องตาม Track มีห้อง Homeroom ซึ่งจะเรียนวิชาพื้นฐานรวมกัน   
พอเรียนวิชาเฉพาะจึงแยกเรียนตาม Track เด็กจะมีสังคมที่หลากหลายสามารถ
ปรับตัวได้หลากหลายขึ้น”  
 “จุดดีที่เห็นในการสอน คือ แต่ก่อนไม่รู้ว่าเด็กจะไปต่ออะไร จึงต้อง  
สอนกลาง ๆ พอมี Track จะจัดการเนื้อหาที่จะสอนได้ตรงกับความต้องการ  
มากขึ้น Focus เนื้อหาและกิจกรรมได้ตรง Nature กับแต่ละแผนการเรียน 
และตรงกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากขึ้น” 
 

 ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน 
	 ผู้ปกครองคิดว่าแผนการเรียนแบบ	 15	 Tracks	 สามารถช่วยให้เด็ก
สามารถรู้จุดยืนตัวเองได้เร็วขึ้นจริง	โดยผู้ปกครองได้กล่าวว่า		
 “..เราได้มีการเปรียบเทียบลูกคนโตที่เรียนรูปแบบปกติ หลังเรียนจบ
แล้วเราสอบถามความต้องการของลูกในอนาคต ได้คําตอบว่าลูกก็ไม่ทราบว่า  
ตัวเองอยากเรียนอะไร ซึ่งต่างจากลูกที่เรียนที่นี่ เรียนแบบ 15 Tracks  ทําให้ลูก
ได้รู้ตัวเองว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร เช่น ลูกชอบรับประทานอาหาร จึงได้ลงเรียน
ด้านอาหาร แต่พอได้ปฏิบัติจริงแล้วไม่ชอบ ก็ถือเป็นทางเลือกให้ลูกได้ลอง 
นอกจากนี้โรงเรียนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทํากิจกรรม ซึ่งตรงกับความสนใจ
ของลูก จึงชอบโรงเรียนนี้และตัดสินใจให้ลูกเรียนที่นี่”  

���������� 37-80.indd   67 11/22/21   3:44:20 PM



68
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

	 นอกจากนี้ผู้ปกครองยังกล่าวอีกว่า	 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง	 
มีส่วนร่วม	 จึงเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง	
โดยผู้ปกครองก็พร้อมจะช่วยให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับโรงเรียน
เช่นกัน	
 

 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโรงเรียน 
	 ตัวแทนคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	แสดงมุมมองต่อ	BCC	NEXT	ว่า			
 “.. . . ในส่วนของโรงเรียนก็มีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ 
หอ้งเรยีนเฉพาะ สือ่อปุกรณ ์ เทคโนโลยตีา่งๆ สามารถขอความรว่มมอืจากเครอืขา่ย
และศิษย์เก่า ในด้านบุคลากรครู มีการทำ MOU กับมหาวิทยาลัยในการสอน
รายวิชาเฉพาะร่วมกับการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน โดยการร่วมเรียนรู้
จากวิทยากรไปพร้อมกับนักเรียน และเมื่อเด็กเรียนแล้วพบว่าสายการเรียน  
ที่เลือกไม่ใช่ความถนัดของตน โรงเรียนก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เปลี่ยน  
สายการเรียนได้ ซึ่งเป็นวิธีการจัดระบบที่ดีมาก เอื้อเด็ก ๆ ในการค้นหา  
ความสนใจของตนเองต่ออาชีพเป็นอย่างมาก..” 
 “การเรียนแบบ Track ช่วยให้นักเรียนมีความพร้อม มหาวิทยาลัย  
ไม่ต้องมาสอนสิ่งที่นักเรียนควรทำได้ตั้งแต่อยู่โรงเรียน เด็กได้ทักษะ เพราะต้อง
ทำกิจกรรมเฉพาะในรายวิชานั้น ๆ ของโรงเรียน”  
 “เด็กที่มีเป้าหมาย จะสามารถเลือกเรียนวิชาที่เลือกเทียบโอนเข้า
มหาวิทยาลัยได้ เลือกได้ถูก เข้าลู่ได้เร็ว”  
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 “มหาวิทยาลัยต้องการเด็กที่มีฉันทะ มี Passion ต้องการเด็กที่ตั้งใจ 
และเรียนจบได้ตามเวลา”  
 “ปัจจุบันแนวโน้มการรับเด็กเข้ามหาวิทยาลัยจากการพิจารณา 
Portfolio มีมากขึ้นมหาวิทยาลัยเลือกนักเรียนจากการสัมภาษณ์ ดูประวัติ   
การพูดคุย มากกว่าการสอบ การสอบได้ผลคะแนนที่ได้มาจากการติว เด็กเก่ง
การทำข้อสอบ แต่เมื่อคุยจะรู้ว่าเด็กมีพื้นฐานมาด้วยหรือเปล่า เห็นพื้นฐาน  
ของเด็กว่าเป็นของจริงหรือของปลอม”  
 “…ด้านการสอนส่วนใหญ่อาจารย์ประจำสามารถสอนได้อยู่แล้ว   
แต่ถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญจริง ๆ ก็จะเชิญวิทยากรภายนอกจากมหาวิทยาลัย  
แต่โรงเรียนจะพยายามใช้อาจารย์ประจำให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้”  
 “โรงเรยีนมคีวามพรอ้มในการเรยีนรายวชิา มกีารเปดิ Workshop ในเรือ่ง
พื้นฐานต่างๆ ให้นักเรียน และครู  ครูที่สอนแต่ละ Track หากไม่สามารถสอน
วิชาไหนได้ จะเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน”  
 “โรงเรียนมีศิษย์ เก่าที่สามารถประสานและขอความร่วมมือได้   
ความลึกเครือข่าย BCC จะแทรกซึมเข้าไปในทุกมหาวิทยาลัย สามารถ  
ขอมาช่วยโรงเรียนได้”  
 “ความสำคัญอีกอย่างหนึ่งคืออาคารสถานที่ โรงเรียนมีความพร้อม   
มีห้องให้เด็กฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีทักษะดนตรีที่ดี มีกิจกรรมทั้งในห้อง นอกห้อง 
นอกโรงเรียน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ประสานกับผู้ปกครองใกล้ชิด”  
 “โรงเรียนก็เปิดโอกาสให้เด็ก มีเด็กอยู่ Track อักษร แต่เรียนแล้ว  
ไม่ชอบเลยขอย้ายมา Track ดนตรีในชั้น ม.5 เทอม 2 หลังจากพูดคุยและ
แนะแนวตามขั้นตอนก็อนุญาตให้มาเรียนได้ มีการจัดสอนซ่อมเสริม เพื่อให้ทัน
เพื่อนที่เรียนมาตั้งแต่ ม.4” 

“…เป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีให้กับนักเรียน นักเรียนมีโอกาสได้รับ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพจากมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยก็ได้นักเรียน  
ที่มีความพร้อม และมีความต้องการที่จะเรียนในสาขานั้น ๆ…” 
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	 จากการดำเนินงานนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน	
“BCC	NEXT”	ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	พบว่ามีปัญหา	อุปสรรค	
และแนวทางแก้ปัญหา	ดังนี้	
 1. นักเรียนยังไม่รู้ความสนใจของตนเอง	 ในปีแรกๆ	 จะพบว่า	
นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 เมื่อเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย		 
จะยังไม่ค่อยรู้จักตัวตน	 โรงเรียนจึงหาวิธีช่วยนักเรียนโดยประชุมกันในทีมคณะ
ครูที่ปรึกษา	 ครูแนะแนว	 เพื่อหาวิธีให้นักเรียนรู้จักตัวตนและสามารถเลือก
แผนการเรียน	 (track)	 ที่ เหมาะสม	 กระตุ้นให้นักเรียนมีเป้าหมาย		 
โดยฝ่ายแนะแนวจะมีแบบทดสอบความถนัด	ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	จะเน้นให้	 
คำปรึกษารายบุคคลว่า	 แต่ละแผนการเรียน	 (Track)	 มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร		 
ในปีแรก	 ๆ	 มีจำนวนนักเรียนย้ายแผนการเรียน	 (Track)	 มาก	 แต่ปีต่อ	 ๆ	 ไป		 
มีจำนวนการย้ายน้อยลง	 ในระดับประถมศึกษาปีที่	 4-6	 มีโปรแกรมพหุปัญญา	
(Multiple	 Intelligences	 Program:	 MIP)	 เพื่อส่งต่อนักเรียนเข้าสู่แต่ละ
แผนการเรียน	 (Track)	 มีการจัดวิชาเลือกในลักษณะวิชาเสรี	 ประมาณ		 
18	 กิจกรรมให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด		 
โดยเรียนสัปดาห์ละ	 1	 ครั้ง	 เป็นการสร้างพื้นฐานให้นักเรียนได้รู้ถึงความสนใจ
ของตนเองตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษา	ถา้นกัเรยีนลองเรยีน	 1	ภาคเรยีนแลว้ไมช่อบ
ในภาคเรียนที่	 2	 สามารถเปลี่ยนวิชาเรียนให้ตรงกับความสนใจของตนเองได้	
เพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจในอนาคตต่อไปและเป็นแนวทางที่จะนํานักเรียน	 
ไปสู่การเลือกเรียนแบบแผนการเรียน	(Track)	

4. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา 
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 2.  การเชื่ อมต่อระหว่างสิ่ งที่ เรียนในระดับมัธยมศึกษากับ  
ในระดบัมหาวทิยาลยั	 เนือ้หาของวชิาในระดบัมธัยมศกึษากบัระดบัมหาวทิยาลยั	 
มีความแตกต่างกันในด้านของความลึกและบริบทในการเรียน	 ครูจึงต้องเป็น	
Mentor	 ในการแนะนำและปรับเนื้อหา	 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้	 ในแต่ละ
รายวิชาตามสิ่งที่นักเรียนสนใจและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยด้วย	
 3. การสอนวิชาเฉพาะทาง	 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 
สว่นใหญค่รปูระจำจะเปน็ผูส้อน	 ในชว่งแรกโรงเรยีนยงัขาดครเูฉพาะทางในบางสาย
ที่เปิดวิชาเฉพาะและต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ	 เช่น	 นิติศาสตร์	 บริหารธุรกิจ	
วิศวกรรมศาสตร์	แพทย์ศาสตร์	โรงเรียนมีการทำ	MOU	กับมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	
และเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหรือวิทยากรภายนอกมาสอน	 โรงเรียน
สนับสนุนให้มีการพัฒนาครู	 โดยมีการเปิด	 Workshop	 ต่าง	 ๆ	 ให้ส่งครู	 
เข้าอบรม	 และให้ครูเรียนรู้จากวิทยากรที่มาสอน	 รวมทั้งส่งเสริมให้ครูพัฒนา	 
การเรียนรู้ของตนเองเพื่อให้ทันต่อความรู้	 ความคิด	 ความต้องการของนักเรียน	
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก	
 4. การเหลื่อมเวลาในการเปิด-ปิดภาคเรียนของโรงเรียนกับ
มหาวิทยาลัย	 เนื่องจากโรงเรียนต้องเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาสอน	 
ในบางวิชา	 แต่ช่วงเวลาในการเปิด-ปิดภาคเรียน	 ของโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย	 
ไม่ตรงกัน	 จึงต้องวางแผนเรื่องจัดตารางเวลา	 รวมถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยของนักเรียน	 ซึ่งเบื้องต้นอาจจะแก้ปัญหา	 
ด้านการปิดเหลื่อมเวลากันโดยการสอนออนไลน์	 แต่อาจจะยังไม่สามารถ	 
แกป้ญัหาไดห้ากเป็นชั่วโมงเรียนด้านการลงมือปฏิบัติ	
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	 ในด้านปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานนวัตกรรมหลักสูตรและ
การจดัการเรยีนการสอน	 “BCC	NEXT”	 ของโรงเรยีนกรงุเทพครสิเตยีนวทิยาลยั 
พบว่า	 มีปัจจัยทั้งด้านการบริหารวิชาการโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน	 และปัจจัย	 
ด้านบริหารจัดการในการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย	ดังนี้	

 1. การใช้งานวิจัยและความต้องการของผู้ เรียนเป็นตัวตั้ ง :   
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการวิจัย	 เนื่องจากการวิจัย
เป็นกระบวนการที่ควบคู่กับการจัดกระบวนการเรียนรู้	 และกระบวนการทำงาน
ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและเป็นกลไกสำคัญที่นำไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้	 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ		 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา	 และเป็น	 
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่กำหนดไว้		
ความสำเร็จของ	 BCC	 NEXT	 เริ่มจากการที่โรงเรียนได้ทำการศึกษาวิจัย	 
ความต้องการของผู้เรียนจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากศิษย์เก่าที่จบการศึกษา	
ขอ้มลูการสมคัรเขา้เรยีนในสาขาตา่ง	 ๆ	 ของแตล่ะมหาวทิยาลยั	 ขอ้มลูการเปลีย่น
สาขาการเรียนและการสอบเข้าเรียนในสาขาใหม่หลังทดลองเรียนไปแล้ว		 
ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของโรงเรียน	จะสำรวจความต้องการ
ของผู้เรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญส่วนหนึ่งในการจัดทำหลักสูตร		 
โดยพิจารณาจากความต้องการ	 	 ความสนใจ	 ความถนัด	 และความหลากหลาย
ตามภูมิหลังของผู้เรียน	 รวมถึงได้มีการกำหนดจุดหมายภายหลังจากได้วิเคราะห์
ความต้องการของผู้เรียนแล้ว	ทีมงานที่วางแผนการพัฒนาหลักสูตร	BCC	NEXT	
จะชว่ยกนักำหนดจดุหมายทีต่อ้งการ	ทำการเลอืกเนือ้หาสาระ	หรอืหวัขอ้เนือ้หา	 
ที่จะนำมาจัดแผนการเรียนและพัฒนาหลักสูตรโดยตรงจากจุดหมาย	 คณะผู้ทำ

5. ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 
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หลักสูตรไม่เพียงแต่จะต้องพิจารณาจุดหมายในการเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับ
นักเรียนเท่านั้น	 แต่จะต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องสัมพันธ์ของกรอบ	 
รายละเอียดหลักสูตรของแผนการเรียนแต่ละแผน	 แต่ละรายวิชาที่เชื่อมต่อกัน
ระหว่างการเรียนแต่ละชั้นปีโดยให้ความสำคัญของเนื้อหาที่สัมพันธ์กับสาขา	 
การเรียนในมหาวิทยาลัยที่นักเรียนจะเลือกเรียนด้วย	

 2.  ความร่วมมือจากทุกฝ่าย : 
  โรงเรียน:	 โรงเรียนจะต้องเป็นผู้สนับสนุนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม	 
ทางกายภาพและทรัพยากรจำเป็นในการจัดแผนการเรียนแต่ละแผนแต่ละชั้นปี
ทีม่คีวามเขม้ขน้ทางวชิาการเฉพาะทางเพิม่ขึน้เรือ่ย	ๆ	 เชน่	การเตรยีมความพรอ้ม
ทั้งด้านสถานที่	 มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้พอเพียงต่อความต้องการของเด็ก	
และคอยบรหิารทัง้งบประมาณและบคุลากร	 เพือ่อำนวยความสะดวกใหค้รผููส้อน
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 รวมถึงการอนุมัติ	 
ในสิ่งที่นักเรียนและครูผู้สอนต้องการ	 ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างประโยชน์และ
เพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักเรียน	 เช่น	 การเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาสอน	
การพานักเรียนไปศึกษาดูงานภายนอก	 และสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน	 
อยู่เสมอ	และที่สำคัญคือ	 โรงเรียนเปิดใจต้องรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน	ครู	
และผู้ปกครองเพื่อจะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้นวัตกรรม	 BCC	 NEXT	 สามารถ
พัฒนาจนเกิดความสำเร็จสูงสุด	
   	 คณะผู้บริหารสถานศึกษา	 คณะครู	 และสมาคมผู้ปกครอง	
สมาคมศิษย์เก่า	 ที่ล้วนแต่เป็นผู้ประสบความสำเร็จในทุกสาชาอาชีพ	 ทำให้
โรงเรียนมีทีมงานมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในสาขาต่าง	 ๆ	 เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเข้มแข็ง	 จริงจัง	 และมีความตั้งใจ	 มุ่งมั่น	 
ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพหลากหลาย	เช่น	การจัดสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้	 มีการจัดการ	 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอ	 สะดวก	 รวดเร็ว	 และตอบสนองต่อ	 
ความต้องการของผู้ใช้บริการ	 มีการจัดหาเครือข่ายร่วมพัฒนาการเรียนรู้กับ
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องค์กร	 หน่วยงาน	 และสถาบันอื่นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ		 
โดยทำความร่วมมือทางการศึกษา	 (MOU)	 กับนานาประเทศ	 เพื่อเป็นโอกาสให้
นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างออกไป	 มีห้องเรียนต่างแดน	 Study	
Abroad	 Program	 โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนต่างประเทศ	 BCC	 Summer	
Camp	 Study	 Abroad	 and	 BCC	 Summer	 Camp	 Programmers	 ทำให้
นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง	 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย	 น่าสนใจ	 ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่ช่วย	 
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี			

  ครูผู้สอน:	 สิ่งสำคัญสิ่งแรกที่จำเป็นต่อการทำงาน	 คือ	 ครูจะต้อง
ปรับทัศนคติของตนเองให้ทันกับแผนการเรียน	 15	 Tracks	 โดยเฉพาะครูที่อยู่
กับโรงเรียนมานาน	 ต้องเข้าใจว่าการเรียนการสอนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง	
โดยจะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาตามความสนใจของเด็กและมีความทันสมัย
มากยิ่งขึ้น	 ซึ่งหน้าที่ของครู	 คือ	 ต้องปรับตัว	 โดยการพัฒนาองค์ความรู้เดิม	 
ของตนเอง	และคน้ควา้หาองคค์วามรูใ้หม่ๆ 	 เพือ่นำมาจดัการเรยีนการสอนนกัเรยีน
ได้อย่างถูกต้อง	 ซึ่งอาจจะอาศัยการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ	 และการศึกษา	 
ไปพร้อมๆ	 กับเด็กเมื่อมีกิจกรรมการพัฒนาด้านความรู้ในแต่ละแผนการเรียน
และรายวิชาใหม่	 ๆ	 จากการฟังวิทยากรที่เชิญมา	 นอกจากนี้ครูจะต้องมีการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษาของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ	 เน้นการประเมิน
ตามสภาพจรงิทีส่ง่เสรมิการพฒันาสมรรถนะของนกัเรยีนในการปฏบิตังิานตา่ง	 ๆ	  
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและรายกลุ่ม	 โดยต้องนำผลการประเมิน
คุณภาพนักเรียน	 และความคิดเห็นของนักเรียนไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมและดียิ่งขึ้นในปีต่อไป	

  นักเรียน:	 การที่นักเรียนได้เรียนในแผนการเรียนแบบ	 15	 Tracks	
ไม่ใช่สูตรสำเร็จที่จะรับประกันได้ว่านักเรียนจะประสบความสำเร็จทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและในอนาคต	 แต่เป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือให้	 
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นักเรียนได้ลองศึกษาสิ่งที่สนใจขั้นพื้นฐานและช่วยให้ค้นหาสิ่งที่นักเรียนสนใจ	 
เพยีงเทา่นัน้	แตส่ิง่ทีจ่ะพานกัเรยีนใหป้ระสบความสำเรจ็นัน้กข็ึน้อยูก่บัความมุง่มัน่
และความพยายามของนักเรียนแต่ละคน		

  ผู้ปกครอง:	 ผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนการเรียนรู้	 
ของนักเรียนร่วมกับโรงเรียน	 ทั้งในด้านการให้กำลังใจ	 พูดคุย	 สอบถาม	 สัมผัส	
แสดงความรกั	 ตอ่บตุรหลาน	 ใหค้ำแนะนำในการเรยีน	 รวมทัง้สนบัสนนุคา่ใชจ้า่ย
ในการร่วมกิจกรรมเสริมต่าง	ๆ	เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม		

  มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ:	 การทำความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 จะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ		 
การพัฒนาคณะครูให้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาหลักสูตร	 การจัด	 
การเรียนการสอน	 การวัดผลประเมินผลและการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีต่าง	 ๆ		 
ทีส่ง่ผลตอ่คณุภาพของการนำนวตักรรม	 BCC	NEXT	มาสูก่ารปฏบิตัใินหอ้งเรยีน 
และการเตรียมพร้อมนักเรียนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย	 ไม่ว่าจะเป็นด้านองค์ความรู้	
วิธีการเรียนรู้	 กิจกรรมต่าง	 ๆ	 และการทำ	 Portfolio	 รวมทั้งการที่นักเรียน	 
มีโอกาสได้เข้าไปร่วมเรียนหรือทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย	 ช่วยให้นักเรียน	 
ได้เห็นบรรยากาศและทบทวนตนเองว่าต้องการเรียนสายนี้จริงหรือไม่	

	 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	 มีจุดเด่นในด้านพลังความร่วมมือ	 
ที่เข้มแข็งในการมุ่งมั่นจัดการศึกษาที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาผู้เรียนประสบ
ความสำเร็จสูงสุด	ศักยภาพของทีมงานโรงเรียนทุกฝ่ายล้วนเป็นผู้ทีมีความสำเร็จ
ทางวิชาชีพในระดับแนวหน้าของทุกภาคส่วน	 ทำให้ศักยภาพในการพัฒนา	 
ผู้เรียนมีพลังผลักดันสู่ความสำเร็จทุกด้านอย่างเข้มแข็ง		
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

	 กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อคุณภาพและความสำเร็จของโรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	 มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	 
ตามนโยบายระบบประกันคุณภาพการศึกษา	 มีหลักสูตรและโปรแกรมการเรียน
ทีไ่ดอ้อกแบบมาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีนตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษา
และมีความต่อเนื่องสอดคล้องเชื่อมโยงมาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างกลมกลืน	 ทำให้นักเรียนสามารถค้นพบตนเอง	
ฝกึฝนทกัษะการปฏบิตังิานเฉพาะทางในระดบัพืน้ฐานทีจ่ำเปน็เพือ่ตอ่ยอดความรู้ 
และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมั่นใจและภาคภูมิใจ	 โดยนวัตกรรม	
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน	 BCC	NEXT	 ที่โรงเรียนได้พัฒนาขึ้น	
ทำให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งด้านเนื้อหาวิชาการ	 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์	
และการส่งเสริมจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย	 ตอบสนองกระแส	 
การพัฒนาของโลกที่เปลี่ยนแปลงเป็นการศึกษาเพื่ออนาคตที่นักเรียนสามารถ
เลือกศึกษาในรายวิชาที่ตนเองสนใจได้อย่างอิสระ	 และเป็นรายวิชาที่สามารถนำ
มาต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ซึ่งโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนา	 
ผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย	 ครูมีการออกแบบจัดการเรียนการสอนที่เน้น	 
ทักษะปฏิบัติให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน	 และเป็นไปตามมาตรฐาน	 
ตัวชี้วัดของหลักสูตร	 มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน	 
โดยมีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ	 การลงมือปฏิบัติจริง	 การนำทักษะสำคัญ	 
ในศตวรรษที	่ 21	 เปน็ฐานการออกแบบการจดัการเรยีนรูท้ีท่า้ทายตอ่โลกอนาคต 
และสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ	พ.ศ.	2561		

6. บทสรุป 
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

	 ผลจากการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นสะท้อนตามผลสัมฤทธิ์	 
ทางวชิาการทีไ่ดร้บัการยอมรบัโดยทัว่ไปของวงการศกึษาในดา้นคณุภาพนกัเรยีน
ที่เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมของ	“สุภาพบุรุษ BCC ที่เป็นพลเมือง
ที่ เข้มแข็ง”	 มีความภาคภูมิ ใจในความเป็นไทย	 ได้ เรียนรู้และเข้าใจ	 
แนวพระราชดำริ	 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	 มีความตระหนัก	 รู้คุณค่า		 
ร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	 และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง	 
มีประสิทธิภาพ	 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต	 แสวงหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ	 
ที่ตนเองสนใจ	 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	
โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมและโครงการจำนวนมากเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง	 สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทักษะ	 
การอ่าน	 การเขียน	 การฟัง	 และการพูด	 มีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	 มีทักษะในการคิดคำนวณ	 สามารถใช้	 
สือ่เทคโนโลยใีนการเรยีน	การนำเสนอผลงาน	สามารถนำความรูแ้ละประสบการณ์
ไปใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีนไดต้ามศกัยภาพ
ของตนเองสามารถเรยีนรูร้ว่มกนัเปน็กลุม่	 แลกเปลีย่นความคดิเหน็เพือ่การเรยีนรู้
ระหว่างกันที่แสดงถึงการเป็น	 “ผู้เรียนรู้”	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน	
กล้าคิด	กล้าแสดงออก	มีความรู้	ความสามารถด้านวิชาการมีทักษะกระบวนการ
คิดตามศักยภาพ	 มีทักษะการอ่าน	 ฟัง	 พูด	 เขียน	 สามารถตั้งคำถามเพื่อ	 
การสื่อสารและการนำเสนอผลงานและความคิดสร้างสรรค์จากการคิดค้นและ
ผลิตสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง	 ๆ	 ที่จัดทำขึ้นในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม	 
การเรยีนรูสู้ก่ารเปน็	“ผูร้ว่มสรา้งสรรคน์วัตกรรม”	 ในศาสตร์ต่าง	 ๆ	 ที่นักเรียน
สนใจศึกษา	รวมถึงการเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน	นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้	รวมถึง
โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเยาวชนในการศึกษา	 
ดา้นอวกาศ	คอื “หลกัสตูร Space Engineer Program”	นกัเรยีนใน	Track	นี้
สามารถสร้างและพัฒนา	“ดาวเทียม”	 ขึ้นสำรวจอวกาศจนประสบความสำเร็จ
เป็นประเทศแรกในอาเซียน	และนำเสนอผลงานสู่บุคคลภายนอก		
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

	 จากการดำเนินงานของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	 ซึ่งเป็น
โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่	 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา	 
ปีที	่ 1	 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 6	 ที่ได้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการจัด	 
การเรียนการสอน	 “BCC	 NEXT”	 มาใช้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4-6		 
โดยออกแบบหลกัสตูรบนฐานของการวจิยัเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีน
ในการเรียนต่อและประกอบอาชีพ	 ประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน
ภายในโรงเรียนระหว่างฝ่ายวิจัย	 ฝ่ายแนะแนว	 และฝ่ายวิชาการ	 อย่างเข้มแข็ง	
ในชว่ยใหน้กัเรยีนคน้หาตนเองและสรา้ง	 Passion	 ในการเรยีน	และการพฒันาสือ่ 
เทคโนโลยี	 และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย	 ซึ่งเป็นการส่งเสริมศักยภาพและ
เป็นการวางรากฐานให้ผู้เรียนได้มีโอกาสค้นพบความสนใจและความถนัด	 
ของตนเองจากการเลือกเรียนวิชาต่างๆ	 ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาผ่านโปรแกรม	 
พหุปัญญา	 (Multiple	 Intelligences	 Program:	MIP)	 ในระดับประถมศึกษา	 
ปีที่	 4-6	 โดยมีการจัดรายวิชาเลือกในลักษณะวิชาเสรี	 ให้นักเรียนสามารถเลือก
เรียนตามความสนใจและความถนัด	 เป็นการสร้างพื้นฐานให้นักเรียนได้รู้ถึง	 
ความสนใจของตนเอง	 เพือ่ทีจ่ะสรา้งแรงบนัดาลใจในอนาคตตอ่ไปและเปน็แนวทาง	 
ที่จะนํานักเรียนไปสู่การเลือกเรียนแบบแผนการเรียน	 (Track)	 ในระดับ
มัธยมศึกษา	 โดยมีทิศทางและเป้าหมายการศึกษาที่สามารถทำให้ผู้เรียนค้นพบ
ตนเอง	 จนกระทั่งต่อยอดความรู้และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่าง
มั่นใจและภาคภูมิใจ	 อีกทั้งการที่โรงเรียนประสานความร่วมมือในด้านวิชาการ
จากภายนอก	 ได้แก่	 สถาบันอุดมศึกษา	 สถานประกอบการ	 หน่วยงานรัฐ	 
และองค์กรเอกชนต่าง	 ๆ	 เพื่อสร้างความร่วมมือในการร่วมขับเคลื่อนให้	 
การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลและเกิดผลสำเร็จ	
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

	 จากนวัตกรรมหลักสูตรของโรงเรียน	 ครูผู้สอนมีการออกแบบการ	 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตาม
หัวข้อที่ตนสนใจ	 ในลักษณะ	 Project-Based	 และ	 Research-Based	 ด้วยวิธี
การสอนที่หลากหลาย	 เน้นการลงมือปฏิบัติและทำงานร่วมกัน	 ส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	พ.ศ.	2561	ทั้งในด้าน	
“ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง”	 	 ทั้งนี้เงื่อนไข
ความสำเร็จของนวัตกรรมนี้คือ	 1)	 การทำงานร่วมกันทั้งฝ่ายวิจัย	 ฝ่ายแนะแนว	
ฝ่ายวิชาการ	 และทีมงานกลุ่มสาระการเรียนรู้	 โดยใช้งานวิจัยเป็นฐานและคำนึง
ถึงความต้องการของผู้เรียน	 2)	 การสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนที่ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบบนฐาน
ข้อมูลและประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย	 3)	 การนำจุดแข็งจากศักยภาพ	 
การบริหารงานภายใน	และเครือข่ายผู้สนับสนุนภายนอกของโรงเรียน	มาพัฒนา
ทรัพยากร	 สื่อการเรียนรู้	 แหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย	 ทำให้
นักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่โรงเรียนกำหนดไว้	 และส่งผลให้
นักเรียนมีคุณลักษณะตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	
พ.ศ.	 2561	ทัง้ในดา้น	“ผูเ้รยีนรู”้	 ในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองจากการศกึษาคน้ควา้
ข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน		 
“ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม”	 ในการพัฒนาโครงงานและผลงานในรายวิชา
และกิจกรรมต่างๆ	นักเรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ด้วยตนเองและนำความรู้	
ทักษะต่าง	 ๆ	 มาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงาน	 รวมทั้งพัฒนาให้นักเรียนมี	 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีรวมทั้งสามารถภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 
เพื่อการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยครูและคณาจารย์มืออาชีพ	 และ	 
การเป็น	 “พลเมืองที่เข้มแข็ง”	 ที่โรงเรียนหล่อหลอมให้นักเรียนมีคุณธรรม	
จริยธรรม	 ตามหลักทางศาสนา	 และมีค่านิยมที่พึงประสงค์	 มีความเป็น
ประชาธิปไตย	 ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล	 สามารถปรับตัวเข้ากับ	 
การเปลี่ยนแปลงของโลก	และมีความเป็นสุภาพบุรุษบีซีซี	
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	 ความสำเร็จของนักเรียนส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับเป็นหนึ่งในผู้นำ
ด้านการศึกษาในระดับโรงเรียนที่สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ	 
ที่	21		นักเรียนเกิดการเรียนรู้	จากการฟัง	การดู	แล้วสามารถนำเสนอความคิด
ด้วยวิธีการของตนเองอย่างสร้างสรรค์	 มีความรู้และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสม	 
กับวัย	 ได้รับการส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	 สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตามศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	 นักเรียน
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 พัฒนาตนเองตามศักยภาพ		 
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการนำเสนอผลงาน	 มีความรู้ความ	 เข้าใจใน
กระบวนการคดิตามศกัยภาพ	สามารถสรปุความคดิเหน็ของตนเองและมจีติสำนกึ
ในการอนุรักษ์พลังงาน	 ซึ่งโรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัด	 
การศึกษาตามกลไกของระบบประกันคุณภาพการศึกษา	 กล่าวคือ	 การปรับปรุง
พัฒนาตามวงจรคุณภาพ	 (PDCA)	 อย่างต่อเนื่อง	 มุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพภายในโรงเรียนให้ เจริญก้าวหน้าตามบริบทของสถานศึกษา	 
เพื่อผลการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
  

การมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และ Stakeholders 
มืออาชีพทำให้ “ BCC NEXT” นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอน
ประสบความสำเร็จ เพื่อผลลัพธ์คุณภาพของ “สุภาพบุรุษ BCC” 

School of Happiness 
“กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  

โรงเรียนแห่งความสุข” 
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การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กด้วยพลังความร่วมมือ
 …สู่การสร้างพลเมืองที่เข้มแข็งด้วยนวัตกรรม3D4HIGH

1. บริบทของโรงเรียน

	 โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ประสบปัญหาที่เหมือนกันอยู่หลายประการ		
เช่น	 ครูไม่ครบชั้น	 นักเรียนมีจำนวนลดลงและได้เรียนไม่ครบตามหลักสูตร		
ทำใหค้ณุภาพการจดัการศกึษาตำ่	 ผูป้กครองไมม่คีวามมัน่ใจในคณุภาพการศกึษา 
ปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องท้าทายความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน	 
ขนาดเล็กที่จะต้องคิดวางแผนแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนา	 
การบริหารจัดการต่อไป	
	 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง	 (ราษฎร์สงเคราะห์)	 เป็นโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	 สำนักงาน	 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ก่อตั้งเมื่อวันที่	 10	 กันยายน	 พ.ศ.	 2580		 
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่	 2	 บ้านบางปิดล่าง	 ตำบลบางปิด	 อำเภอแหลมงอบ	 จังหวัดตราด		 
ซึ่งบริเวณโรงเรียนอยู่ใจกลางชุมชนบางปิด	 การคมนาคมสะดวก	 ประชาชน	 
ส่วนใหญ่ในพื้นที่มีอาชีพทำการเกษตรและประมง	 โรงเรียนใช้หลักการบริหาร
การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด	โดยรวม
กลุ่มกับโรงเรียนขนาดเล็กอีก	 4	 แห่ง	 ได้แก่	 โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ	 โรงเรียน
บ้านธรรมชาติล่าง	 โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่	 และโรงเรียนวัดบางปิดบน	 ภายใต้
การสนับสนุนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	 ชื่อว่า		 
“ศูนย์ปัญจวิทยาคาร”	 ปัจจุบันซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรวมตามนโยบายของ	 สพฐ.	
และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด	 ผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของนักเรียนที่มีการพัฒนาทุกด้านสูงขึ้นมาก	 ทำให้ผู้ปกครอง	 
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เกิดความศรัทธาและให้การสนับสนุน	 สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 
ของการเรยีนรวมในศนูยป์ญัจวทิยาคาร	“โรงเรยีนวดับางปดิลา่ง	 (ราษฎรส์งเคราะห)์” 
ทีเ่ปน็ไปตามนโยบายของหนว่ยงานตน้สงักดัอยา่งราบรืน่	 ปจัจบุนัเปดิทำการสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่	1	ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ระดับชั้นละ	1	ห้องเรียน	
ปีการศึกษา	 2563	 มีนักเรียนจำนวน	 229	 คน	 ผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน		 
คือ	นางศิริรัตน์	โพธิ์ทอง	ครูของโรงเรียนวัดบางปิดล่าง	(ราษฎร์สงเคราะห์)	และ
โรงเรียนเครือข่าย	รวม	12	คน	และบุคลากรทางการศึกษา	9	คน		

วิสัยทัศน์
	 ศูนย์ปัญจวิทยาคาร	 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 เน้นคุณธรรมนำความรู้	
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 สืบสานภูมิปัญญาไทย	 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม		
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	

เอกลักษณ์  
	 “ปัญจวิทยาคาร”	 นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในรูปแบบ
สหวิทยาการรวม	 5	 โรงเรียนโดยใช้บุคลากรและทรัพยากรในการบริหารจัดการ
ร่วมกัน	 และหลอมรวมวัฒนธรรมผู้เรียนให้เป็นเอกภาพการศึกษาในบริบท	 
ของศูนย์ปัญจวิทยาคาร	

อัตลักษณ์
	 “สุขภาพดี”	 โรงเรียนพัฒนาและปลูกฝังพฤติกรรมผู้เรียนให้มีสุขภาพดี
ทั้งสุขภาพกาย	 สุขภาพจิต	 อารมณ์และสังคม	 ซึ่งเป็นพื้นฐานให้มีสติปัญญาดี
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ		เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์			
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พันธกิจ
	 1	 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ	 
และนันทนาการ	 ตามความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล		 
และส่งเสริมเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนรู้ตามความสามารถของตน	
	 2.	 ส่งเสริมผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์	 อัตลักษณ์		 
และมาตรการส่งเสริมศูนย์ปัญจวิทยาคาร	
	 3.	 	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอาคาร	 สถานที่	 แหล่งเรียนรู้	 วัสดุ	 อุปกรณ์		 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้	
	 4.		ส่งเสริมผู้บริหาร	ครู	และบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ	
	 5.	 	 ส่งเสริมสถานศึกษาแบบอย่างและต้นแบบการจัดการเรียนรู้	 
และการบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	(สถานศกึษาพอเพยีง)	
	 6.	 	 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีคุณภาพ	

เป้าประสงค์
	 1.	 นกัเรยีนรอ้ยละ	80	ขึน้ไปมคีวามเปน็เลศิทางวชิาการและนนัทนาการ
ตามความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล	 และส่งเสริมเด็ก	 
ที่มีความต้องการพิเศษให้ได้เรียนรู้ตามความสามารถของตน	
	 2.	 ผู้เรียนร้อยละ	 90	 ขึ้นไป	 มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์	 อัตลักษณ์
และมาตรการส่งเสริมของศูนย์ปัญจวิทยาคาร	
	 3.	 ผู้เรียนร้อยละ	 90	 ขึ้นไปมีอาคาร	 สถานที่	 แหล่งเรียนรู้	 วัสดุ	
อุปกรณ์	ที่เอื้อต่อการเรียนรู้	
	 4.	 ร้อยละ	90	ของผู้บริหาร	ครู	และบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ	
	 5.	 สถานศึกษาเป็นโรงเรียนแบบอย่างและโรงเรียนต้นแบบ	 
การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
(สถานศึกษาพอเพียง)	
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	 6.	 ทุกภาคส่วนให้การส่งเสริม	 สนับสนุนการสร้างเครือข่าย		 
และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีคุณภาพ	

	 จากข้อมูลพื้นฐาน	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และเป้าประสงค์ของโรงเรียน	 
วดับางปดิลา่ง	 (ราษฎรส์งเคราะห)์	 โดยศนูยป์ญัจวทิยาคาร	ทีมุ่ง่มัน่ในการพฒันา
คุณภาพการจัดการศึกษา	 โดยมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี	
เป็นคนดี	 มีคุณธรรม	 ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		 
ร่วมสืบสานภูมิปัญญาไทย	 และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด		 
และนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนานักเรียนให้มีผลลัพธ์ที่พึงประสงค์	 (DOE)		 
ตามมาตรฐานการศกึษาของชาตซิึง่เปน็ความคาดหวงัปลายทางโดยใชก้ารหนนุเสรมิ
จากพลังเครือข่ายความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน		
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 ปจัจบุนัโรงเรยีนวดับางปดิลา่ง	(ราษฎรส์งเคราะห)์	โดย	“ศนูยป์ญัจวทิยาคาร” 
ได้รับเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดให้เป็น	 
โรงเรียนแม่เหล็ก	 ในโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน	 โรงเรียนดีประจำตำบล	
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน	ในปีการศึกษา	2558	โรงเรียนได้พัฒนา	“นวัตกรรม	
3D	 4	 HIGH”	 ขึ้น	 เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
นวัตกรรม	3D	4	HIGH	ประกอบไปด้วย	D1=	DLTV	 เรียนรู้ผ่านระบบทางไกล
ผ่านดาวเทียม	 D2=	 Develop	 การพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน	
D3=	Delight	เรียนอย่างมีความสุขในทุกกิจกรรม	H1=	ผลสัมฤทธิ์สูง	(O-NET,	
NT	 และผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนสูง)	 H2=	 ทักษะอาชีพสูง	 จัดการเรียนรู้แบบ
ชุมนุม	 (ชุมนุมดนตรีไทย	 คหกรรม	 หัตถกรรม	 และชุมนุมเปิดโลกกว้าง	 
สรา้งอาชพีกบัเศรษฐกจิพอเพยีง)	H3	=	ภมูคิุม้กนัสงู	(สขุภาพด	ีพอเพยีง	มคีณุธรรม 
นักเรียนมีความสุข	สนุกในทุกกิจกรรมการเรียนรู้)	H4	=	ผลงานเชิงประจักษ์สูง	
(ผลงานนักเรียน	 ผลงานโรงเรียน	 และผลงานครู)	 และมีการพัฒนา	 “นวัตกรรม
การสร้างภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม	 (Network	 Building	 and	
Participatory)”	 และนวัตกรรม“การสร้างโอกาสทางการศึกษา	 (6	 Step	 to	
Opportunity	 for	 Education)”	 ร่วมกับนวัตกรรม	 3D	 4	 HIGH	 เพื่อเป็น	 
การหนุนเสริมในด้านการบริหารจัดการที่ทำให้เกิดพลังความร่วมมือของทุกฝ่าย
จากชุมชน	 หน่วยงานรัฐ	 และภาคเอกชน	 เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ด้วยนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาที่โรงเรียนพัฒนาขึ้น	

2. นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้“โมเดล3D4HIGH”
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 2.1จุดเริ่มต้นของนวัตกรรม3D4High
	 ในอดีตโรงเรียนวัดบางปิดล่าง	 (ราษฎร์สงเคราะห์)	 ประสบกับปัญหา
คณุภาพทางการศกึษาตำ่	 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัโรงเรยีนขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง 
ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดความพร้อมด้านปัจจัยต่าง	 ๆ	 ส่งผลให้ผู้ปกครอง	 
ไม่เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจำนวนนักเรียนลดลง	 ซึ่งโรงเรียนมิได้
นิ่งนอนใจ	 จึงเร่งรัดแก้ไขปัญหาโดยใช้การบริหารงานแบบการสร้างเครือข่าย
และส่วนร่วม	โดยมีการระดมความคิดของคณะครู	ผู้บริหาร	และคณะกรรมการ
สถานศึกษา	 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุความตกต่ำของคุณภาพการศึกษา		 
ผลสัมฤทธิ์ต่ำ	ทั้งนี้โรงเรียนได้นำวิธีแบบอริยสัจ	4	มาใช้ในการแก้ปัญหา	ดังนี้	
	 	 1)		ขั้นทุกข์	 คือ	 การกำหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข		 
คือ	การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน	
	 	 2)		ขั้นสมุทัย	 คือ	 การร่วมคิดวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและ	 
การจดัลำดบัความสำคญัของปญัหา	ซึง่ทางโรงเรยีนและคณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนได้ร่วมกันในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาคุณภาพ	 
การศึกษาของโรงเรียน	ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้	ดังนี้	
	 	 	 -		 ครสูอนไมต่รงวชิาเอก	ทำใหค้รขูาดความรูแ้ละความสามารถ
ในการถ่ายทอดและความเชี่ยวชาญตามธรรมชาติของแต่ละสาระการเรียนรู้	
	 	 	 -		 ครูต้องเข้ารับการอบรมบ่อย	โดยเฉพาะการประชุม	อบรม	
สมัมนา	การจดักจิกรรม	ตน้สงักดั	และหนว่ยงานตา่งๆ	ทีต่า่งกเ็รง่รดัการผลติงาน
ของตน	 โดยเฉพาะช่วงปลายปีงบประมาณเป็นช่วงเวลาภาคเรียนที่	 1		 
ซึ่งเป็นช่วงที่ครูกำลังเร่งพัฒนาผู้เรียนโดยเฉพาะทักษะพื้นฐานทางการเรียน		 
การอ่านออกเขียนได้	 คิดคำนวณ	 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	และ	2	ทำให้
การเรียนรู้หยุดชะงักและส่งผลกระทบในระดับชั้นต่อไป	
	 	 	 -		 งบประมาณที่จำกัด	 ส่งผลต่อ	 กระบวนการจัดการเรียนรู้	
เช่น	 สื่อการสอนไม่เพียงพอ	 แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ	 งบประมาณในการจัด
กิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อสนองต่อความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง											
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ไม่เพียงพอ	 ผู้ปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีจึงมักส่งบุตรหลานเข้าเรียน	 
ในโรงเรียนในตัวเมืองหรือโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมกว่า	
	 	 	 -		 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 ของชุมชนและ	 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีส่วนร่วมน้อย	
	 	 	 -		 การจัดการศึกษาของโรงเรียนยังขาดกิจกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ปกครอง	 เช่น	 ทักษะอาชีพ	 ทักษะการช่วยเหลือตนเอง	 
ขั้นพื้นฐาน	การมีมารยาท	การเป็นคนดีมีคุณธรรม	เป็นต้น	

	 	 3)		ขั้นนิโรธ	 คือ	 การกำหนดจุดหมายหรือสภาวะพ้นปัญหา		 
ชว่ยกนัรว่มคดิวเิคราะหค์วามเปน็ไปไดข้องการแกป้ญัหาและการจดัลำดบัจดุหมาย
ของสภาวะพน้ปญัหาโดยผูบ้รหิาร	 คณะคร	ู คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ผู้ปกครอง	 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง	 (ราษฎร์สงเคราะห์)	 ได้ร่วมกันหาแนวทาง	 
การแก้ปัญหาตามสาเหตุที่วิเคราะห์	 โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีคุณภาพ	 
ทั้งด้านวิชาการ	ทักษะชีวิต	ทักษะอาชีพ	และมีคุณธรรม	จริยธรรม	ควบคู่กันไป
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนให้เป็นคนดี		 
คนเก่ง	และ	มีความสุข	
	 	 4)		ขั้นมรรค	 คือ	 การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา	 จากความมุ่งหวัง	 
ที่จะพัฒนาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ	 ทักษะชีวิต	 ทักษะอาชีพ		 
และมคีณุธรรมควบคูก่นัไป	เพือ่ใหเ้ปน็คนด	ีคนเกง่	และ	มคีวามสขุ	โรงเรยีนจงึได้
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นวัตกรรม	 3D	 4	 HIGH	 ในการพัฒนาผู้เรียน	 ร่วมกับนวัตกรรมการสร้าง	 
ภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม	 (Network	 Building	 and	 Participatory)”	
และนวัตกรรม“การสร้างโอกาสทางการศึกษา	 (6	 Step	 to	Opportunity	 for	
Education)”	 โดยการใช้ทรัพยากรและวิทยาการที่มีอยู่มาช่วยในการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้คุ้มค่าที่สุด	 โดยประสานความร่วมมือจาก	 
ภาคเีครอืขา่ยทัง้หนว่ยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	ผูป้กครอง	ชมุชน	ในการสนบัสนนุ
ช่วยเหลือโรงเรียนในด้านต่าง	 ๆ	 ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา	 
ผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนและหน่วยงานต่าง	ๆ	

การรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 5 โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อการบริหาร
ทรพัยากรทางการศกึษารว่มกนัภายใตก้ารดำเนนิการของ “ศนูยป์ญัจวทิยาคาร” 
และการบริหารจัดการศึกษา แบบ 3D 4 HIGH และใช้การวิจัยในชั้นเรียน

เป็นฐานในการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 2.2การดำเนนิงานนวตักรรม3D4HIGHและจดัการเรยีนรูสู้ผู่เ้รยีน
						 จากผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อพัฒนาผลการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพของโรงเรียนตามแนวทางการแก้ปัญหาแบบ	 อริยสัจ	 4	 ทำให้
โรงเรียนได้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ	 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ	 
ของนักเรียนในทุกด้าน	 มีการจัดการเรียนรู้	 โดยการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม	
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โดยมุ่งให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับทุกกิจกรรมที่ได้เรียนรู้	 นอกจากนี้
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น	 โดยการรวม
โรงเรยีนขนาดเลก็ทีอ่ยูพ่ืน้ทีใ่กลเ้คยีง	ภายใตช้ือ่ศนูยป์ญัจวทิยาคาร	ประกอบดว้ย
โรงเรียนขนาดเล็ก	5	โรงเรียน	ได้แก่	โรงเรียนวัดบางปิดล่าง	(ราษฎร์สงเคราะห์)	
โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ	 โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง	 โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่	
และโรงเรียนวัดบางปิดบน	 มีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน	 ทำให้	 
มีครูรับผิดชอบสอนได้ครบตามกลุ่มสาระ	 แก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้
การวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน	 และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย		 
เปดิโอกาสใหช้มุชนมสีว่นรว่มในการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน	ตามรปูแบบ	3D	4	HIGH 
ซึ่งมีรายละเอียด	ดังภาพที่	1	

 
ทักษะอาชีพสูง(จัดการเรียนรู้แบบชุมนุม)
	 ชุมนุมดนตรีไทย	ชุมนุมหัตถกรรม	ชุมนุมคหกรรม	
	 ชุมนุมเปิดโลกกว้าง	สร้างอาชีพกับเศรษฐกิจพอเพียง	

ผลสัมฤทธิ์สูง
-	 O-NET	สูง	
-	 NT	สูง	
-	 ผลสัมฤทธิ์ของ	
	 โรงเรียนสูง			

ผลงาน
เชิงประจักษ์สูง
-		 ผลงานนักเรียน	
-		 ผลงานโรงเรียน	
-	 ผลงานครู	

ภูมิคุ้มกันสูง
-	 สุขภาพดี	(รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง,	รางวัลเครือข่ายเด็กไทยฟันดีระดับประเทศ)	
-	 พอเพียง	(รางวัลโรงเรียนแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียงระดับกระทรวง)	
-	 คุณธรรม	(รางวัลโรงเรียนดีศรีตำบล	ระดับ	สพฐ.,	โรงเรียนสุจริต,	โรงเรียนวิถีพุทธ)	
-	 นักเรียนมีความสุข	สนุกในทุกกิจกรรมการเรียนรู้	(โรงเรียนแกนนำ	BBL)	สพป.ตราด		

3D
4HIGH

HIGH2

HIGH1

D1=DLTV D2=DEVELOP

D3=DELIGHT

HIGH3

HIGH4

เรียนอย่างมีความสุข	สนุกในทุกกิจกรรม	

ภาพที่1	แสดงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ตามรูปแบบ	3	D	4	HIGH	
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

 D1= DLTV	 จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม	 ที่ถ่ายทอดสดมาโดยตรง	 (DLTV)	 โดยจัดติดตั้งโทรทัศน์		 
2	 เครื่อง	 ในทุกห้องเรียนให้นักเรียนได้เรียนทุกชั้นเรียน	 ทำให้โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ครบทุกชั้นทุกวิชา		

หลักการ3D

“...การใช้ DLTV เป็นการแก้ปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอก และแก้ปัญหาครู
ต้องไปอบรมตามหน่วยงานต่าง ๆ โดยเมื่อครูท่านใดมีภารกิจที่ต้องไปราชการ 
อบรม พัฒนา ก็สามารถจัดครูท่านอื่นเข้าดูแลนักเรียนในชั้นเรียนแทนได้...”   

   ศิริรัตน์ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน 

	 การจัดการเรียนการสอนแบบ	DLTV	เป็นการลดภาระให้ครูและพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี	 	 โรงเรียนได้ประชุมและตกลงร่วมกัน	 
ถึงการจัดการเรียนรู้ว่า	 มิใช่เพียงการให้นักเรียนดูโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว		 
แต่ตกลงร่วมกันโดยครูจะต้องใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ	 Active	 Learning		 
ซึ่งหลักสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ	 Active	 Learning	 คือ		 
การสง่เสรมิหรอืกระตุน้ใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในชัน้เรยีนมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อน
ในโทรทัศน์	 ผู้สอนในห้อง	 และผู้เรียนด้วยเทคนิคหรือกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ครูมี
บทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียน
สรา้งความรูด้ว้ยตนเอง	 คณุครตูอ้งคอยกำกบัการสอน	 เปน็คณุครทูีค่อยชว่ยเหลอื
นกัเรยีน	 ซกัถามและอธบิายเพิม่เตมิในสว่นทีน่กัเรยีนยงัไมเ่ขา้ใจ	 ครตูอ้งจดัเตรยีม
กิจกรรมและสื่อต่าง	 ๆ	 ที่หลากหลาย	 ท้าทาย	 และเน้นการลงมือปฏิบัติที่
สอดคล้องกับเนื้อหาตามหลักสูตรให้พร้อมที่นักเรียนจะเรียนรู้	 ส่งเสริมผู้เรียนให้
สนใจ	 ศึกษาค้นคว้าโดยใช้สื่อเทคโนโลยีจากแหล่งต่าง	 ๆ	 ที่เหมาะสมกับวัย		 
และครตูอ้งเรยีนรูไ้ปพรอ้มกบันกัเรยีน	พรอ้มทัง้บนัทกึหลงัสอนทกุครัง้	 เพือ่นำผล
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

ไปซ่อมเสริมและจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลต่อไป	
ครูตรวจผลงานนักเรียนทุกคน	 และนำผลงานนักเรียนมาแสดงในห้องเรียน	 
เพื่อให้นักเรียนภูมิใจในผลงานของตน	 	 และเปรียบเทียบผลงานกับเพื่อนต้นทาง
จาก	 DLTV	 นักเรียนต้องมีการจดบันทึก	 ทำกิจกรรมต่างๆตามคุณครูโรงเรียน	 
วังไกลกังวล	 และครูผู้สอนในห้องเรียน	 โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะนิเทศ	 กำกับ	
ติดตาม	การจัดการเรียนการสอนทุกเดือนและนิเทศครูทุกคน	ซึ่งจะส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนและเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน	

 D2=DEVELOP	 โรงเรยีนมุง่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิคณุภาพทัง้ดา้นวชิาการ 
ทักษะชีวิต	 และทักษะอาชีพ	 นอกจากโรงเรียนจะมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาโดยใช้	 DLTV	 และระดมบุคลากรจากส่วนต่าง	 ๆ	 เพื่อพัฒนา	 
ผลการจัดการศึกษาแล้ว	 โรงเรียนยังคำนึงถึงทักษะการดำรงชีวิตในอนาคตของ	 
ผู้เรียนอีกด้วย	 เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนถึงฐานะปานกลาง		 
เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนแล้วนักเรียนบางส่วนไม่ได้เรียนต่อ	 หรือเรียนจบ
เพียงการศึกษาภาคบังคับแล้วไปประกอบอาชีพ	 การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
ในการดำรงชีวิตจึงเป็นแนวคิดหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	

“…นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้ว นักเรียนมีความจำเป็นต้องได้รับ  
การเรียนรู้ทักษะด้านอื่น ๆ ในโลกแห่งการดำรงชีวิตจริงที่มีความสำคัญ  
ไม่น้อยไปกว่ากัน โดยเฉพาะทักษะทางด้านอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของ
นักเรียนและชุมชน...เพื่อสร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง”  

                                 สุชาติ จิตมุ่งมโนธรรม นายก อบต.บางปิด 
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

	 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น	 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิต	 และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน	 
ในทุกด้าน	 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนและผลิตประชากรที่มีคุณภาพ	 
ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์	 สังคม	 รวมทั้งการปลูกฝังค่านิยมที่ดี	 คุณธรรม	
จริยธรรม	การส่งเสริมสุขภาพ	ดังนี้		
	 1.	 จัดตั้งชุมนุมเพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนทุกคน	 
ในระดับประถมศึกษา	 ทักษะอาชีพ	 เป็นสิ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญและเห็นว่า	 
มีความจำเป็นต่อนักเรียน	 โดยจัดในรูปแบบของกิจกรรมชุมนุม	 โดยมีชุมนุม	 
ให้นักเรียนเลือกทำกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน		 
ในทุกชั่วโมงสุดท้ายของทุกวันจันทร์	 เป็นจำนวน	 4	 ชุมนุม	 ประกอบด้วย		 
ชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์	 ชุมนุมหัตกรรม	 ชุมนุมคหกรรม	 ชุมนุมเกษตรกรรม		 
(เปิดโลกกว้าง	สร้างอาชีพกับเศรษฐกิจพอเพียง)	
	 2.	 จัดกิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนดีศรีตำบล	 โรงเรียนวิถีพุทธ	
โรงเรียนสุจริต	 โดยเน้นให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับวัด	 โดยโรงเรียนจะนำนักเรียน	 
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	 นิมนต์พระ	 
ในการทำกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน	 จัดสวดมนต์ในชั่วโมงสุดท้ายของวันศุกร์	
จัดค่ายเยาวชน	“คนดีของแผ่นดิน”	เป็นต้น	
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

										 3.	 จัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 โดยยึดหลักว่า	 การเรียนรู้ที่ดี
ต้ องมาจากร่ า งกายสมบู รณ์พร้อมที่ จะ เรี ยนโรง เรี ยนวัดบางปิดล่ า ง		 
(ราษฎรส์งเคราะห)์	 จงึจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิสขุภาพ	 เชน่	 กจิกรรมเดก็ไทยฟนัด ี
กิจกรรมส้วมสะอาด	 กิจกรรม	 To	 Be	 Number	 1	 	 โดยกิจกรรมนี้โรงเรียน	 
เป็นเครือข่ายสมาชิกของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร	 (มหาชน)	 จำกัด		
กจิกรรมออกกกำลงักายเพือ่สขุภาพ	ขยบักาย	สบายชวี	ีดว้ยวธิกีาร	เตน้แอโรบกิ 

 D3=DELIGHT	นักเรียนมีความสุข	สนุกกับทุกกิจกรรม	ประกอบกับ
โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ให้เป็นแกนนำการจัดการเรียนการสอน	 BBL	 อำเภอแหลมงอบ	 ในการ	 
จัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 โรงเรียนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสุขในการมาโรงเรียน	
อยากมาโรงเรยีน	 สนกุสนาน	มจีติอาสากบัทกุกจิกรรมการเรยีนรูท้ีโ่รงเรยีนจดัให ้ 
โดยกิจกรรมต่าง	ๆ		โรงเรียนจะจัดให้ตามความสนใจ	ความถนัด	ความต้องการ
ของนักเรียนและชุมชน	 มิใช่เป็นการยัดเยียดความรู้ให้กับนักเรียน	 เพราะถ้า
นักเรียนไม่เห็นประโยชน์	 นักเรียนจะไม่สนใจและมีความสุขต่อการเรียนรู้		
นักเรียนทุกคนให้ความเห็นกับการเรียนและกิจกรรมของโรงเรียนที่จัดให้
นักเรียนสอดคล้องกันว่า	

“...พวกเรารักโรงเรียนนี้ ไม่ได้คิดว่าตัวเองหรือเพื่อนๆ มาจากโรงเรียนอื่น 
คุณครูดูแลดี มีกิจกรรมดีๆ ให้หนูได้ทำที่โรงเรียนมากมาย ตั้งแต่เช้า  
ก่อนเข้าแถวและหลังเลิกเรียน เราต่างมีหน้าที่รับผิดชอบหมุนเวียนกันไป 
พวกเราชอบทำกิจกรรมเพราะสนุกดี และมีประโยชน์ด้วย…”    

    ผู้แทนนักเรียน ป.5 
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

	 หลักการ	3	D	นำมาซึ่งผลการจัดการศึกษาที่เป็นรูปธรรมแบบ	4	HIGH	
โดยมุ่งหวังผลเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร	ครู	คณะกรรมการ
สถานศึกษา	 ผู้ปกครอง	 ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยมีเป้าหมายใน	 
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนร่วมกัน	ดังนี้	

 HIGH1ผลสัมฤทธิ์สูง
	 	 -		ผลคะแนน	O-NET	สูง	
	 	 -		ผลคะแนน	NT	สูง	
	 	 -		ผลคะแนน	Las	สูง	
	 	 -		ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนสูง	

	 		 คำว่า	 สูง	 หมายถึง	 ผลคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต้องสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	 	 การจัดกิจกรรม	 
เพื่อส่งเสริมให้ผลสัมฤทธิ์สูงนั้น	 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง	 (ราษฎร์สงเคราะห์)		 
ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยระดับ	 DLTV	 และจัดโครงการและ
กิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์	โดยมีโครงการต่าง	ๆ	ดังนี้	

4HIGH

ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม วันเวลาที่ดำเนินการ

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

โครงการผู้เรียนมีความรู้ทักษะที่
จำเป็นตามหลักสูตร

โครงการรักษ์การอ่าน

โครงการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ 

สอนเสรมิและเตรยีมความพรอ้มในการสอบ 
O-NET	ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	

เป็นการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	(NT)	

ส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกเวลา	

ครูประจำชั้นทำการคัดกรองนักเรียนที่มี	
ปัญหาด้านการอ่านไม่ออก	เขียนไม่ได้		
หรืออ่านไม่คล่อง	เขียนไม่คล่อง	สร้าง	
แบบฝึก	การอ่านและการเขียนสอนเสริม	
ให้กับนักเรียน	 	

ทุกเย็นวันจันทร์-ศุกร์		
และวันเสาร์	

ทุกเย็นวันจันทร์-ศุกร์	


ตลอดปีการศึกษา	

ตลอดปีการศึกษา	
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 HIGH2ทักษะอาชีพสูง
	 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง	(ราษฎร์สงเคราะห์)	ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	
กิจกรรมชุมนุม	 ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนเลือกชุมนุมที่สนใจ	 โดยมี	 
การฝึกฝนอาชีพในแต่ละชุมนุมตามความสนใจของตนเอง	 โดยไม่มีการบังคับ
นักเรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมกับชุมนุมใดก็ได้	 โดยกำหนดให้นักเรียนได้
เลือกชุมนุมปีละ	 1	 ครั้งและปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมในชั่วโมงสุดท้ายของวันจันทร์	
ทกุสปัดาห	์ โดยทกุชมุนมุมกีารกำหนดไวใ้นหลกัสตูรสถานศกึษาตามกจิกรรมชมุนมุ
ที่กำหนดไว้	 มีแผนการดำเนินการ	 มีครูผู้รับผิดชอบแต่ละชุมนุมร่วมกับการเชิญ
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น	 หรือ	 ปราชญ์ชาวบ้านมาร่วมจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน	
เน้นกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง	 และมีการประเมินผลและประเมิน
ความพึงพอใจในทุกสิ้นปีการศึกษารายละเอียด	ดังนี้	 	
 

ชื่อชุมนุม รายละเอียดและหลักสูตรของชุมนุม วันเวลาที่ดำเนินการ

ชุมนุมดนตรี
นาฏศิลป์







ชุมนุมหัตถกรรม





“หลักสูตรดนตรี-นาฏศิลป์	 โดยกำหนดให้นักเรียนทุกคน	 
มีความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของดนตรีไทยและดนตรี
สากล	 ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นของดนตรี	 ทักษะเบื้องต้น
ของดนตรี	 ประเภทของเครื่องดนตรี	 ทฤษฎีโน้ตดนตรี	
และการปฏิบัติจริง	 โดยทางโรงเรียนมีเครื่องดนตรี	 ดังนี้	
ระนาดเอก	ระนาดทุ้ม	ซอด้วง	ซออู้	ตะโพน	ฆ้อง	ฉาบ	ขิม	
ฉิ่ง	 กรับ	 เมโลเดียน	 เบลไลล่า	 กลองแต๊ก	 กลองใหญ่		 
ฉาบ	และกีตาร์”	

ชุมนุมหัตถกรรม	 หลักสูตรหัตถกรรม	 โดยกำหนดให้
นักเรียนทุกคนมีความรู้เรื่องงานประดิษฐ์	 การทำผ้าบาติก	
การเพนท์ผ้าบาติก	 การทำเสื้อบาติก	 การทำดอกไม้จาก
แป้งขนมปัง	 การจักสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก	 การ
จักสานคลุ้ม	การทอผ้า	

ทุกชั่วโมงสุดท้ายของ	
วันจันทร์	
และช่วงพักกลางวัน	
 
 
 
 
 

ทุกชั่วโมงสุดท้ายของ	
วันจันทร์	
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ชื่อชุมนุม รายละเอียดและหลักสูตรของชุมนุม วันเวลาที่ดำเนินการ       
หลักสูตรคหกรรม	 กำหนดให้นักเรียนทุกคนมีความรู้เรื่อง
การใช้อุปกรณ์ชั่ง	 ตวง	 ความรู้พื้นฐานในการทำอาหาร	
และลงมือปฏิบัติจริงในการทำขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	
ขนมปังกรอบกระเทียม	 วุ้นนมสด	 คุกกี้ เนย	 คุกกี้	 
ช็อคโกแลตชิพ	 ขนมกลีบลำดวน	 ขนมปังแท่งเคลือบ	 
ช็อคโกแลต	 น้ำสมุนไพร	 แหนมเห็ด	 น้ำพริกเห็ดนางฟ้า	
ขนมหม้อแกงไข่การบรรจุภัณฑ์ขนม	 ธุรกิจขายขนม		 
ซึ่งในการทำขนมภาคปฏิบัติ	 ขนมที่ได้จะนำไปจำหน่ายให้
นักเรียนในโรงเรียนและนำเงินรายได้มาหมุนเวียนในการ
ใช้จ่ายของชุมนุม	 โดยนักเรียนจะได้ฝึกการคิดต้นทุน	กำไร	
และการทำบัญชี	

หลักสูตรเกษตรฯ	 กำหนดให้นักเรียนทุกคนมีความรู้	 เรื่อง
การเพาะเห็ดนางฟ้า	 การเลี้ยงปลาดุก	 การทำปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ	 การปลูกยางพารา	 การปลูกพืชผักสวนครัว		 
การเลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมือง	 การทำปุ๋ยมูลไส้เดือน	 ซึ่ง
นักเรียนจะได้เรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	

ชุมนุมคหกรรม











ชุมนุมเกษตรกรรม
(เปิดโลกกว้าง
สร้างอาชีพกับ
เศรษฐกิจพอเพียง)

ทุกชั่วโมงสุดท้ายของ	
วันจันทร์	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกชั่วโมงสุดท้ายของ	
วันจันทร์	

 HIGH3ภูมิคุ้มกันสูง	โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพื่อสร้างต้นทุน
ทางปัญญา	และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน	 เพื่อสร้างให้นักเรียนมีความพร้อม
ในการดำเนินชีวิตในสังคม	 เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ	 โดยมีกิจกรรมต่าง	 ๆ		 
แหล่งการเรียนรู้	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	มาสนับสนุนสร้างต้นทุนให้กับนักเรียน	ดังนี้	

���������� 81-130.indd   97 11/22/21   3:41:41 PM



98
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม วันเวลา
ที่ดำเนินการ

โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ




กิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธและ
โรงเรียนดีศรีตำบล





โครงการ
รักษ์การอ่าน


กิจกรรม
วิทยากรภายนอก





กิจกรรมครูDARE


กิจกรรมToBe
Number1




โครงการส่งเสริม
ค่านิยม12ประการ
สู่การปฏิบัติ

กิจกรรมเด็กไทยฟันดี	 นักเรียนทุกคนต้องแปรงฟันหลัง	 
รบัประทานอาหารกลางวนัโดยความรว่มมอืกบัโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางปิด	 และแผนกทันตกรรม	
โรงพยาบาลแหลมงอบ	ในการอดุฟนั	ขดูหนิปนู	การกำจดัเหา 
กิจกรรมส้วมสะอาด	เป็นต้น	

นำนักเรียนประกอบศาสนพิธีทุกวันสำคัญทางศาสนาที่วัด	
เชน่	วนัมาฆบชูา	วนัวสิาขาบชูา	วนัอาสาฬหบชูา	วันเข้าพรรษา	

นั่งสมาธิทุกวันในช่วงพักกลางวัน	ก่อนเข้าเรียน	

สวดมนต์	อบรมธรรมะ	
 

ส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกเวลาการอ่าน/ข่าวสารทาง	
Internet	การให้ความรู้	ข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ	โดยนักเรียน
แกนนำระดับชั้นต่าง	ๆ	

ขอความร่วมมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการมาถ่ายทอด	
ภมูปิญัญาตา่ง	ๆ	ใหก้บันักเรยีน	โดยจดัใหม้วีทิยากรภายนอก
มาสอน	 ดังนี้	 การสอนสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก		 
ทำขนมปงัอบ	การแกะสลกัผกัและผลไม	้การสอนดนตรไีทย 
การสอนดนตรีไทย	 การรำละครชาตรี	 การจักสานคลุ้ม	
การทอผ้า	การทำขนม	

ไดร้บัความรว่มมอืจากสถานตีำรวจภธูรแหลมงอบในการสง่
ครู	DARE	เข้ามาสอนนักเรียนเพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	

นักเรียนและครูทุกคนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสมาชิกชมรม	
To	 Be	 Number	 1	 ของ	 บมจ.	 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		 
(โรงเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งทะเล	เจอาร์)	โดยมีวิทยากร
มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด	 ด้านสุขภาพ
อนามัย	

จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการแข่งขันเกี่ยวกับค่านิยม		 
12	ประการ	สอดแทรก	บรูณาการใน	8	กลุม่สาระการเรยีนรู้	
 

ตลอดปีการศึกษา	
 
 
 
 

ทุกวันสำคัญทางศาสนา	
 

ตลอดปีการศึกษา	

ทุกชั่วโมงสุดท้าย	
ของวันศุกร์	

ตลอดปีการศึกษา	
 
 

ตลอดปีการศึกษา	
 
 
 
 
 

ชั่วโมงที่ห้า	
ในวันจันทร์	

ตลอดปีการศึกษา	
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา	
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 HIGH 4  ผลงานเชิงประจักษ์สูง	 โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียน	 
เพือ่สรา้งตน้ทนุทางปญัญา	และสรา้งภมูคิุม้กนัใหก้บันกัเรยีน	โดยมกีจิกรรมตา่ง	ๆ 
แหล่งการเรียนรู้	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 มาสนับสนุนการสร้างต้นทุนให้กับนักเรียน	
เมื่อนักเรียนเกิดทักษะในการทำงาน	 เกิดกระบวนการเรียนรู้	 โรงเรียนจึงส่งตัว
แทนนักเรียนเข้าแข่งขันในรายการต่าง	 ๆ	 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ	
ทำให้โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชน	 เมื่อเห็นถึงผลงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา	 จึงเกิดความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	 ส่งผลให้นำ	 
บุตรหลานย้ายกลับมาเรียนที่โรงเรียนวัดบางปิดล่าง	(ราษฎร์สงเคราะห์)	มากขึ้น	
ซึ่งผลงานต่าง	ๆ	จะเป็นผลงานที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนร่วมกัน	 มีความภาคภูมิใจร่วมกัน	 และส่งผล
สำเร็จมากมายต่อนักเรียน	 คณะครู	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 และสถานศึกษา	 
อย่างต่อเนื่องในระดับชุมชน	 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	 ระดับจังหวัด	 ระดับภาค	
และระดับประเทศ	
 

	 นวัตกรรม	 3D	 4	 HIGH	 ของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์	
พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน	 โดยโรงเรียนนำหลัก	 3D	 4	 HIGH		 
มาประยุกต์ใช้กับทุกกิจกรรมในโรงเรียน	 ส่งผลให้เกิดความสำเร็จในทุกด้าน		 
ทั้งด้านการจัดการศึกษาที่มีความโดดเด่นน่าสนใจ	 ซึ่งเงื่อนไขความสำเร็จ	 
ของนวตักรรมนีค้อืการรวมพลงัความรว่มมอืของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	 (Stakeholders) 
ของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง	 เพื่อบูรณาการการใช้ทรัพยากรและการทำงาน
ร่วมกัน	 ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง	 ๆ	 อย่างหลากหลาย		 
มทีกัษะในดา้นตา่ง	 ๆ	ทีส่ามารถนำไปตอ่ยอดในระดบัชัน้ทีส่งูขึน้ตอ่ไป	มคีวามรกั
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และภาคภูมิใจในสถานศึกษา	 ด้านครูและบุคลากร	 มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน	 
ภายใตก้ารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัในทกุ	ๆ	ดา้นอยา่งกลัยาณมติร	ทำใหก้จิกรรมตา่ง	ๆ 
สามารถประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี	 ตลอดจนการสร้างภาคีเครือข่ายในการ	 
มีส่วนร่วมบริหารจัดการโรงเรียน	 มีผู้สนับสนุนกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของโรงเรียน	 
อย่างต่อเนื่อง	 ทัง้องคก์รภาครฐัและเอกชน	 สง่ผลโดยตรงตอ่คณุภาพของผูเ้รยีน	 
ทีส่งูขึน้ 

 2.3นวัตกรรมอื่นๆที่โรงเรียนนำมาร่วมดำเนินการ
	 นอกจากรูปแบบ	 3D	 4	 HIGH	 แล้ว	 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง		 
(ราษฎร์สงเคราะห์)	 ได้นำนวัตกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของ	 
ทุกภาคส่วน	 ได้แก่	 “การสร้างภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (Network
Building and Participatory)”	 และพัฒนานวัตกรรมสร้างแนวทางรูปแบบ
การสร้างโอกาสทางการศึกษา	 “หกก้าวย่างเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา”
(6SteptoOpportunityforEducation)	โดยยึดหลักการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	
	 	 2.3.1		นวตักรรมการบรหิารโรงเรยีนในรปูแบบการพฒันาโรงเรยีน
วัดบางปิดล่าง	 (ราษฎร์สงเคราะห์)	 โดยใช้	 “การสร้างภาคีเครือข่ายและ
การมสีว่นรว่ม (Network Building andParticipatory)”	 นอกจากรปูแบบ 
3D	 4	 HIGH	 แล้ว	 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง	 (ราษฎร์สงเคราะห์)	 ได้เล็งเห็น	 
ความสำคัญของการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 เนื่องจาก
โรงเรียนวัดบางปิดล่าง	 (ราษฎร์สงเคราะห์)	 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มี	 
งบประมาณและบุคลากรภายในโรงเรียนจำกัด	 ผู้รับบริการของโรงเรียน	 
เป็นนักเรียนที่มีข้อจำกัดหลายด้าน	 เช่น	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านครอบครัว	 เป็นต้น	
ส่งผลให้การพัฒนาโรงเรียนเป็นไปอย่างล่าช้า	 ผู้บริหารจึงได้จัดประชุมครู		 
คณะกรรมการสถานศึกษา	 คณะกรรมการนักเรียน	 เพื่อหาข้อสรุปวิธีดำเนินการ
แกป้ญัหา	และมคีวามคดิเหน็ทีจ่ะสรา้งเครอืขา่ยในการพฒันาโรงเรยีนในดา้นตา่ง	ๆ  
และให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน	 โดยมีแนวคิด	 
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ที่ว่า	 “โรงเรียนเป็นของทุกคน”	 จึงเกิดเป็นนวัตกรรมการบริหารโรงเรียน	 
ในรปูแบบการพฒันาโรงเรยีนวดับางปดิลา่ง	 (ราษฎรส์งเคราะห)์	 โดยใช	้“การสรา้ง
ภาคเีครอืขา่ยและการมสีว่นรว่ม(NetworkBuildingandParticipatory)” 
ซึ่งใช้วงจรคุณภาพเชิงระบบในการขับเคลื่อนคุณภาพ	ดังภาพที่	2	

ภาพที่2	แสดงการสร้างภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม	

Child	:	Comtomed		

ดำเนินการบริหาร	
สถานศึกษาโดยยึด	
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	
ของการพัฒนา	ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนแต่ละคนพัฒนา
จนเกิดศักยภาพและ	
มีคุณภาพได้มาตรฐาน	
และดำรงตนในสังคม	
ได้แก่	มีความสุข		
และร่วมพัฒนาอย่าง
สร้างสรรค์	

Participation	&	
collaboration		

ประสานชุมชนและ
สาธารณชนให้มีส่วนร่วม
และร่วมคิดร่วมทำ	โดยให้
ทุกส่วนของสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับทุกคนและ
ส่วนร่วม	เพื่อให้โรงเรียน
เป็นที่ยอมรับของชุมชน
และสังคม	

Decentralization	of	
Education	

ดำเนินการกระจาย
อำนาจการศึกษา	โดย	
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
Stakeholder	ตระหนัก
ในคุณประโยชน์ของ	
การศกึษาและผลกระทบ
ทีจ่ะเกดิ	ใหค้วามรว่มมอื
ในการจัดการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
และทำให้โรงเรียนเป็นที่
ยอมรบัศรทัธาของชมุชน
และสังคม	

School-Based	
Management	(SBM)		

ดำเนินการให้โรงเรียน
เป็นฐานในการบริหาร
จัดการ	พัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางของการผลิต
เพิ่มประสิทธิภาพของ
การบริหารงานให้มี	
ผลสัมฤทธิ์การเรียนสูง
ขึ้น	ให้ชุมชน	สังคม	
ร่วมมือในการจัดการให้
มีคุณภาพได้มาตรฐาน	
 

Accountability		

แสดงความรบัผดิชอบ
ในการตรวจสอบ		
ให้ผู้ปกครองชุมชน	
สังคม	หน่วยงาน	
ต้นสังกัด	ตรวจสอบ	
เพื่อเป็นหลักประกัน
ในการสร้างความ	
เชื่อมั่นต่อขุมชนและ
สังคมอย่างแท้จริง	
 

การวางแผน
P

การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
(NetworkBuildingandParticipatery

การปฏิบัติ
D

การปรับแก้ไข
A

ตรวจสอบ
C

วิสัยทัศน์

ระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตามแนวทางการพัฒนา

ระบบราชการ
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แนวทางการสร้างภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
(NetworkBuildingandParticipatory)

	 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง	 (ราษฎร์สงเคราะห์)	 ได้มีการดำเนินการ	 
สร้างภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม	ดังนี้	
	 1.	 เครอืขา่ยคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	 และคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาโรงเรียนวัดบางปิดล่าง	 (ราษฎร์สงเคราะห์)	 มีส่วนร่วมกับโรงเรียน	 
ในกระบวนการ	 และขั้นตอนต่าง	 ๆ	 	 	 ในกิจกรรมของโรงเรียนโดย	 ร่วมรับรู้		 
ร่วมคิด	ร่วมทำ	ร่วมรับผล	และร่วมประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา	
ร่วมกับภาคีเครือข่ายของโรงเรียน	 และองค์กรอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องโดยจะจัด	 
ให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาปีการศึกษาละ	 4	 ครั้ง	 แบ่งเป็น	 
ภาคเรียนละ	2	ครั้ง	ช่วงต้นภาคเรียน	1	ครั้ง	 เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน	และขอ
ความเห็นชอบในด้านต่าง	 ๆ	 และปลายภาคเรียนจะจัดประชุม	 1	 ครั้ง		 
เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของโรงเรียน	
	 2.	 เครือข่ายศูนย์ปัญจวิทยาคาร	 เป็นศูนย์การเรียนขนาดเล็ก	 
ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน	 5	 โรงเรียน	
โดยใช้บุคลากรและทรัพยากรในการบริหารจัดการร่วมกัน	 และหลอมรวม
วัฒนธรรมผู้เรียนให้เป็นเอกภาพประกอบด้วยโรงเรียนในเขตตำบลคลองใหญ่	
ตำบลบางปิด	 อำเภอแหลมงอบ	 จังหวัดตราด	 ได้แก่	 โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ	
โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง	 	 โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่	 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง		
(ราษฎร์สงเคราะห์)	 และโรงเรียนวัดบางปิดบน	ที่ทำการศูนย์ตั้งอยู่	 ณ	 โรงเรียน
วัดบางปิดล่าง	 (ราษฎร์สงเคราะห์)	 โดยนำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่	 1	 ถึง	 
ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 มาเรียนรวมกัน	 โดยใช้รถยนต์รับ–ส่ง	 ไปและกลับทุกวัน	
ส่วนนักเรียนชั้นอนุบาลจัดการเรียนการสอนในสังกัดโรงเรียนเดิม	 ปัจจุบันจาก
การควบรวมโรงเรียน	 นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่	 1	 ถึงชั้นประถมศึกษา	 
ปีที่	 2	 สังกัดโรงเรียนวัดบางปิดล่าง	 (ราษฎร์สงเคราะห์)	 ทั้งหมด	 โดยภายใน		 
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4	 ปีการศึกษาต่อไป	 นักเรียนที่สังกัดโรงเรียนเครือข่ายจะจบการศึกษา	 และจะ
หลอมรวมเป็นโรงเรียนวัดบางปิดล่าง	(ราษฎร์สงเคราะห์)	
	 3.	 เครอืขา่ยผูป้กครอง/ชมุชน	 เปน็เครอืขา่ยทีส่รา้งความสมัพนัธอ์นัดี
ระหว่างบ้านและสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรม	 
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู้	 ประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้ปกครอง		 
ครู	 และนักเรียนในสถานศึกษาเพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารกับพ่อแม่	 ผู้ปกครอง		 
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะได้รับความร่วมมือด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี	
	 4.	 เครือข่ายผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น	 ประกอบด้วย	 องค์การบริหาร	 
ส่วนตำบลบางปิด	 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่	 เป็นเครือข่ายที่ให้	 
การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรต่าง	 ๆ	 ในการบริหารจัดการ	 
สถานศึกษา	
	 5.	 เครือข่ายองค์กรภาครัฐประกอบด้วย	
	 	 5.1	 โรงพยาบาลแหลมงอบและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบลบางปิด	 ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัด
บางปิดล่าง	 (ราษฎร์สงเคราะห์)	 ทั้งการตรวจสุขภาพ	 การตรวจฟัน	 ขุด	 อุด		 
ถอนฟัน	การรักษาเหาให้กับนักเรียน	เป็นต้น		
	 	 5.2	 สถานีตำรวจภูธรแหลมงอบ	 เป็นเครือข่ายที่ เข้ามาให้	 
ความช่วยเหลือในเรื่องการเฝ้าระวังและให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	 โดยจะมีคร ู
DARE	 เข้ามาสอนนักเรียนในชั่วโมงที่ห้าของทุกวันจันทร์	 และสุ่มตรวจปัสสาวะ
เพื่อเฝ้าระวังในการป้องกันยาเสพติด	
	 	 5.3	 ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด	 ทัพเรือภาคที่	 1	 และ	 
กองร้อยรักษาความสงบที่	10		อำเภอแหลมงอบ	
	 6.		 เครือข่ายองค์กรภาคเอกชน	
	 	 6.1	 บมจ.	 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	 (โรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเล)	
สนับสนุนด้านทรัพยากรและการให้ความรู้ด้านต่าง	ๆ		
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	 	 6.2	 ชมรม	 To	 Be	 Number	 1	 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง		 
(ราษฎรส์งเคราะห)์	เปน็สมาชกิชมรมTo	Be	Number	1	ของบมจ.	เจรญิโภคภณัฑ์
อาหาร	 (โรงเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งทะเล	 เจอาร์)	 ซึ่งจะมีกิจกรรมการ	 
ดำเนนิงานการตอ่ตา้นและสรา้งภมูคิุม้กนัยาเสพตดิของชมรมอยา่งตอ่เนือ่ง	 ซึง่จาก
การสร้างเครือข่ายในการบริหารงาน	 ภายใต้แนวคิดที่ว่า	 ทุกเครือข่ายมีส่วนใน
การ	 ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมิน และร่วมภาคภูมิใจ โรงเรียนวัดบางปิดล่าง	
(ราษฎร์สงเคราะห์)	 ได้ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 ประกอบด้วย	 ผู้บริหาร	
คณะครู	 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ผู้นำชุมชน	 ผู้ปกครองนักเรียน	
ตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหาร
แบบสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม	 ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	
และชุมชน	 องค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนจัดทำยุทธศาสตร์ใน	 
การพัฒนาโรงเรียน	 ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำป	ี มสีว่นรว่มในการรบัฟงั	 แสดงความคดิเหน็	 รว่มแกป้ญัหาตา่ง	 ๆ 
ที่เกิดขึ้นให้การดำเนินงาน	 โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือจากผู้นำชุมชน	
กลุ่มองค์กรเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ	 ในการบริหารจัดการด้านต่าง	 ๆ	 เช่น		 
งบประมาณ	การจัดการศึกษาต่าง	 ๆ	 อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน	 ชุดนักเรียน	
สนามเด็กเล่น	 ทุนการศึกษา	 รวมทั้งความช่วยเหลือในด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์
ของโรงเรียน	 ประสานความร่วมมือจากแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลแหลมงอบ	
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางปิดในการจัดการด้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	 เป็นต้น	 โรงเรียนมีการสรุปและนำเสนองานการมี
ส่วนร่วมต่าง	 ๆ	 ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานอื่นได้รับทราบ	 
ผา่นทางการประชมุซึง่จะจดัในชว่งปลายภาคเรยีนเพือ่นำเสนอผลการดำเนนิงาน
ของโรงเรียนนอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางวารสารประชาสัมพันธ์	
หนังสือพิมพ์	และ	Social	Media	เช่น	Facebook	เป็นต้น	เพื่อให้โรงเรียนและ
ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจร่วมกันในความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายและ	 
การมีส่วนร่วมของชุมชน	
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	 	 2.3.2		นวตักรรมสรา้งแนวทางรปูแบบการสรา้งโอกาสทางการศกึษา 
“หกก้าวย่างเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา(6SteptoOpportunityfor
Education)”
	 จากการบริหารการสร้างเครือข่ายและแบบมีส่วนร่วม	 โดยให้ชุมชน	 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชน	 โรงเรียนจึงมีการพัฒนา
นวัตกรรมที่จะสร้างแนวทางรูปแบบการสร้างโอกาสทางการศึกษา	“หกกา้วยา่ง
เพือ่สรา้งโอกาสทางการศกึษา(6SteptoOpportunityforEducation)”
โดยยึดหลักการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 ทั้งภาครัฐ
และเอกชน	 มีการกระจายอำนาจในการบริหารงาน	 โดยถือหลักสิทธิมนุษยชน	
และสร้างโอกาสทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 มีระบบ
การทำงานแบบวงจรคุณภาพ	PDCA	มาใช้ในทุกขั้นตอน	ดังภาพที่	3	

ภาพที่3	แสดงรูปแบบการสร้างโอกาสทางการศึกษา	
หกก้าวย่างเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา	(6	Step	to	Opportunity	for	Education)	
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 Step 1 ตระหนัก Awareness	 ปลุกจิตสำนึกในความตระหนัก	 
ถึงความสำคัญของการศึกษา	สร้างความเข้าใจแก่	ผู้บริหารโรงเรียน	ครู	นักเรียน		 
ผูป้กครอง	 ชมุชน	 และผูเ้กีย่วขอ้งทกุภาคสว่นใหเ้หน็ถงึความสำคญัของการศกึษา 
สทิธขิองเดก็ทีจ่ะไดร้บัการศกึษาอยา่งเทา่เทยีม	 มองเหน็ประโยชนข์องการศกึษา	 
ที่จะมีต่อเด็ก	 และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากเด็กไม่ได้รับการศึกษา	 โดยการจัด
ประชุมผู้ปกครอง	 สอดแทรกความสำคัญของการศึกษาในการอบรมนักเรียน
หน้าเสาธง	กิจกรรมแนะแนว	กิจกรรมคุณธรรม	กิจกรรมชุมนุม	
 Step2สรา้งNetwork	สรา้งเครอืขา่ยการมสีว่นรว่มการจดัการศกึษา
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	 เช่น	 เครือข่ายสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เครือข่ายผู้ปกครอง	 เป็นต้นเพื่อให้ทุกภาคส่วน
เขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา	 การบรหิารงาน	 การดำเนนิงาน	 การตดิตาม 
ตรวจสอบ	และประเมินผล	 	
 Step3จดัทำPlan	ในการทำงานรว่มกนักำหนดทศิทางการบรหิารงาน
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา	 โดยเน้นเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนนักเรียน	 
ที่จะเข้ารับการศึกษา	โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานในขั้นตอนนี้	ดังนี้	
	 	 -	 ศึกษางานวิจัยและการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่ปีระสทิธภิาพ	หรอืรปูแบบการบรหิารทีเ่ปน็	 Best	 Practice 
ที่ได้ผล	 เพื่อใช้ตัวอย่างและเป็นแนวทางในการบริหารงานด้านต่าง	 ๆ	 โดยนำมา
ปรับให้เข้ากับบริบทของชุมชน	ของโรงเรียนวัดบางปิดล่าง	(ราษฎร์สงเคราะห์)	
	 	 -	 สร้างแผนการดำเนินงานในการขยายโอกาสทางการศึกษา		 
โดยดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายของโรงเรียน	
	 	 -	 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนตัวแทนนักเรียน	 
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานองค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น	 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น	
	 	 -	 ดำเนินการตามแผนงานที่ร่างไว้	 โดยเน้นการมีส่วนร่วม	 
ของทุกภาคส่วน	
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 Step 4 รุก Proactive	 ทำงานเชิงรุก	 ดำเนินการสร้างโอกาส	 
ทางการศึกษาตามเป้าหมายที่ ได้วางแผนไว้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบ	3	D	4	HIGH	และยึดรูปแบบที่เหมาะสม		 
มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน	 เช่น	
การจัดการเรียนรู้และการสอนแบบบูรณาการ	 การสอนโดยใช้สื่อทางไกล	 
จากดาวเทยีมการสรา้งทกัษะอาชพี	จดักระบวนการเรยีนรูใ้หม้คีณุภาพไดม้าตรฐาน
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปกครองพึงพอใจสนับสนุนให้บุตรหลานมาเรียนพัฒนา	 
ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติการสอน	 
ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา	 เปรียบนักเรียนเสมือนเป็นลูกหลาน	 ดูแล
ด้วยความรักความเอาใจใส่	 นอกจากการทำงานในเชิงรุกอย่างไม่หยุดนิ่งแล้ว		 
จะต้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเชิงรุกด้วย	โดยการเข้าถึงชุมชน	ประชาสัมพันธ์
ผลงานและความสำเร็จของโรงเรียน	 ครู	 นักเรียน	 ผ่านชุมชน	 โดยช่องทางที่
หลากหลาย	เช่น	แผ่นพับประชาสัมพันธ์	ประกาศประชาสัมพันธ์ตามงานต่าง	ๆ	
ของชุมชน	ช่วงเวลาในการเยี่ยมบ้านนักเรียนและ	Social	Media	
 Step 5 นิเทศ Supervision การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ   
เมือ่มกีารดำเนนิงานตามแผนทีร่ว่มกนักบัภาคเีครอืขา่ย	 และทำงานในเชงิรกุแลว้		 
ผู้บริหารและภาคีเครือข่ายจะทำงานช่วยเหลือ	 นิเทศ	 ติดตามการทำงาน	 
ของคณะครู	 เพื่อให้มีการสื่อสารสองทางและรู้ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน	
และร่วมกันแก้ไข	
 Step6ประเมินEvaluationประเมินทุกโครงการและรายงานผล 
โรงเรียนวัดบางปิดล่าง	 (ราษฎร์สงเคราะห์)	 ได้ดำเนินงานเพื่อสร้างโอกาส
ทางการศึกษา	โดยรับฟังเสียงในชุมชนและเครือข่าย	ซึ่งการทำงานจะต้องรับฟัง
ทั้งข้อดีและข้อเสีย	จึงมีการประเมินทุกโครงการและกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานเมื่อ
พบวา่	กระบวนการจดัการศกึษาใดทีม่ปีญัหา	สิง่ทีค่วรคำนงึ	คอื	จะตอ้งรบัฟงัเสยีง
และยอมรับ	 ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น	 สิ่งใดโครงการใดประสบความสำเร็จ	 
ก็พัฒนาต่อไป	หากสิ่งใดมีความผิดพลาด	 เมื่อทำแล้วไม่เกิดผลดี	 หรือไม่ประสบ
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ความสำเร็จ	 บางโครงการสูญเสียงบประมาณมากจนเกินไป	 ก็นำมาวิเคราะห์	
ปรบัปรงุ	 การรบัฟงัเสยีงรอบขา้ง	 เมือ่มกีารประเมนิผลโครงการและกจิกรรมแลว้ 
โรงเรียนจะรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนแจ้งภาคี เครือข่าย	 
ให้ทราบผลการทำงาน	 ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนพัฒนาและมีการประเมินผลงาน
ของตนเองจากข้อมูลย้อนกลับซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง	

	 จากนวัตกรรมทั้ง	 3	 นวัตกรรมของโรงเรียนวัดบางปิดล่าง		 
(ราษฎร์สงเคราะห์)	 ได้แก่	1) นวัตกรรม 3D 4HIGH 2) นวัตกรรมการสร้าง
ภาคเีครอืขา่ยและการมสีว่นรว่ม (Network Building and Participatory) 
และ 3) นวัตกรรมสร้างแนวทางรูปแบบการสร้างโอกาสทางการศึกษา   
หกก้าวย่างเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา (6 Step to Opportunity for 
Education)	 จะเห็นได้ว่านวัตกรรมทั้ง	 3	 มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน	 ทั้งนี้	 
เริ่มต้นจาก	 โรงเรียนใช้นวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมเป็นหลัก
ในการเริ่มต้น	 เพื่อเป็นการระดมความช่วยเหลือด้านทรัพยากร	 เนื่องจากเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรและงบประมาณในการบริหาร
จัดการ	 หรือความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ	 จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องนำมา
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น	 ต่อมาเมื่อโรงเรียน
สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมได้สำเร็จและมีทรัพยากรเพียงพอต่อการนำมาใช้
พฒันาคณุภาพการศกึษา	 จงึไดพ้ฒันานวตักรรมการสรา้งโอกาสทางการศกึษาขึน้
เป็นลำดับต่อมา	 โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ตามรูปแบบของการพัฒนานวัตกรรม	 และเพื่อให้การพัฒนามุ่งสู่นักเรียนได้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อเนื่อง	 ต่อมาโรงเรียนจึงได้คิดนวัตกรรม	 3D	 4	 HIGH	 ขึ้น		 
เพื่อกำหนดรายละเอียดการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าประสงค์
ที่ โรงเรียนกำหนดไว้	 นวัตกรรมทั้ง	 3	 รูปแบบนี้	 จึงมีความเกี่ยวเนื่อง	 
และเชื่อมโยงกันเป็นลำดับ	 เพื่อให้เกิดคุณภาพทั้งด้านสถานศึกษา	 ด้านชุมชน	
และผู้เรียน	 ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ		 
ซึ่งโรงเรียนสามารถนำจุดแข็งจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายนอกมา
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พัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในให้เข้มแข็ง	 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เป้าหมาย	 
บรรลุผล	 คือ	 นวัตกรรมการสร้างเครือข่ายภาคีและการมีส่วนร่วม	 (Network	
Building	 and	 Participatory)	 ที่เป็นองค์ประกอบหลักสำคัญในการขับเคลื่อน
ให้การพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามเป้าหมายประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี	
 

3. ผลที่เกิดขึ้นจากการนำนวัตกรรมมาใช้

	 ผลจากการนำนวัตกรรม	3D	4	HIGH	มาใช้	ร่วมกับนวัตกรรมการสร้าง
ภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม	 (Network	 Building	 and	 Participatory)	
และนวัตกรรมสร้างแนวทางรูปแบบการสร้างโอกาสทางการศึกษา	 หกก้าวย่าง
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา	 (6	 Step	 to	 Opportunity	 for	 Education)		 
ส่งผลต่อนักเรียน	ครู	และโรงเรียน	ดังนี้	

 3.1ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
							 นักเรียนส่วนใหญ่ร่าเริงแจ่มใส	 กล้าพูด	 กล้าแสดงออก	 มีสัมมาคารวะ	
มาโรงเรียนแต่เช้าและช่วยกันทำงานที่ได้รับผิดชอบรอบบริเวณโรงเรียน	 
โดยปราศจากการบังคับ	 นักเรียนทุกคนทำงานเงียบ	 ๆ	 ในพื้นที่ของตนที่ได้รับ
มอบหมาย	ดา้นความรูส้กึของนกัเรยีนทีม่ตีอ่การจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีน 
ผลสำเร็จที่สะท้อนจากคำบอกเล่าของนักเรียนที่ได้รับจากการบริหารจัดการ
ศึกษาด้วยนวัตกรรม	3D	4	HIGH	ของโรงเรียน	
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“หนูรักโรงเรียนและอยากเรียนที่โรงเรียนนี้ไม่อยากจบจากโรงเรียนนี้
อยากเรียนซ้ำชั้นเพราะเรียนที่โรงเรียนนี้
หนูมีความสุขจนไม่อยากไปเรียนที่อื่น”

....เป็นความรู้สึกจากใจของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนของเขา	และสะท้อนถึง	
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจากผลการนำนวัตกรรม	3D	4	HIGH		
มาใช้ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียมกับโรงเรียนอื่น	ๆ	เรียนรู้จาก	
ครูภูมิปัญญาและครูต้นแบบได้ลงมือปฏิบัติจริงในสิ่งที่สนใจ	มีทักษะชีวิต		
ทักษะอาชีพ	สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	มีจิตอาสา		
สำนึกในหน้าที่ของตน	มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด	มีคุณธรรม	จริยธรรม		
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี	รักการเรียนรู้	และมีพื้นฐาน	ในการเป็น	
พลเมืองที่เข้มแข็งอย่างภาคภูมิ	

 ด้านผลสัมฤทธิ์และการเรียนรู้ของนักเรียน	 จากข้อมูลของโรงเรียน	
พบว่า	 นักเรียนร้อยละ	 100	 มีเจตคติที่ดีในการเรียนและได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างรอบด้าน	 โดยนักเรียนได้รับ	 
การศึกษาจนจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน	โดยไม่ออกกลางคัน	และเข้ารับ
การศึกษาต่อทุกคน	 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 พบว่า	 นักเรียนร้อยละ	 100	
ผ่านเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา	 และมีผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น	
ดังนี้	
	 1.	 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 
เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน	 (NT)	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 สูงกว่าระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและระดับประเทศ	ในการประเมินทุกด้าน	
	 2.	 คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 O-NET	 มีคะแนน
เฉลี่ยสูงคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในทุกสาระการเรียนรู้และมีคะแนนเฉลี่ย	 
อยู่อันดับที่	11	ของเขตพื้นที่การศึกษา	
 

���������� 81-130.indd   110 11/22/21   3:41:43 PM



111
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

	 นอกจากนี้	 นักเรียนในโรงเรียนมีภูมิคุ้มกันและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข	 มีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและการเรียนรู้ต่าง	 ๆ	
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	 มีทักษะด้านอาชีพจากการร่วมกิจกรรมและ
ชุมนุมต่าง	 ๆ	 จากการพูดคุยและสัมภาษณ์นักเรียน	 พบว่า	 นักเรียนโรงเรียน	 
วัดบางปิดล่าง	 (ราษฎร์สงเคราะห์)	 มีจุดเด่นที่แตกต่างโรงเรียนอื่น	 คือ	 มีความ
เป็นธรรมชาติตามวัยเด็กสูง	 และรักโรงเรียนของตนเองมาก	 เนื่องจากผู้บริหาร	
คร	ูบคุลากร	และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งไดใ้หค้วามสำคญัในการพฒันานกัเรยีนในทกุมติ ิ
ทั้งด้านของวิชาการ	 ด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 ด้านสุขภาพอนามัย	 ด้านทักษะ
ชีวิต	 ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกว่าตนเองด้อยโอกาส	 และมีโอกาสเสมอภาคเท่าเทียม
กบันกัเรยีนโรงเรยีนอืน่	ๆ	สง่ผลใหน้กัเรยีนมคีวามรกัคร	ูรกัโรงเรยีน	รกัการเรยีนรู ้
เพราะโรงเรยีนจดัการเรยีนการสอนโดยเนน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญั	 ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ 
มีการทำงานเป็นทีม	 เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ	 จึงมีความสนุก		 
และมคีวามสขุในการเรยีนรู	้ สามารถพดูนำเสนอในสิง่ทีเ่รยีนรู	้ หรอืสิง่ทีป่ฏบิตัไิด	้	 
มีทักษะการคิด	 ทักษะการแก้ปัญหา	 มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างงาน	
หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 จากการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน		 
ไปขยายผลให้กับผู้ปกครอง	 เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้		 
ส่งผลให้นักเรียนมีเงินออมทุกคน	และนักเรียนทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า	
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	 จากข้อมูลข้างต้น	 สะท้อนให้เห็นว่า	 นวัตกรรมที่โรงเรียนใช้ส่งผลให้	 
ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	 พ.ศ.	 2561	
ดังนี้	
 ด้านผู้เรียนรู้	 	 นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่	 ทุกเวลา	
สามารถต่อยอดความรู้ได้โดยค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย	
เช่น	ห้องสมุด	อินเทอร์เน็ต	รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน	สามารถนำความรู้
ไปประยกุตใ์ชใ้นการดำเนนิชวีติและตอ่ยอดในการประกอบอาชพีภายในครอบครวั
ของตนเองได้อย่างยั่งยืน		
 ด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม	 จากการที่นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้า
สามารถหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง	 ส่งผลให้มีการนำทักษะความรู้ต่าง	 ๆ	 ที่มีมา
ประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งงาน	สรา้งอาชพี	พฒันาผลติภณัฑใ์นโรงเรยีนผา่นการเรยีนรู้
หลักสูตรชุมนุม	 ต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานในด้านต่าง	 ๆ	 ออกมาเป็น
ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนที่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของโรงเรียนให้มีจุดเด่นที่น่าสนใจ	
  ด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง	 ในการทำงานร่วมกันย่อมเกิดปัญหาและ
อุปสรรค	 แต่ขั้นตอนกระบวนการในการทำงานจะหล่อหลอมให้นักเรียน	 
มีความรักให้แก่กัน	 จึงรู้ถูกรู้ผิด	 มีจิตอาสา	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาบนพื้นฐาน
ประชาธิปไตย	 สามารถดำรงชีวิตอยู่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ	 และใช้ความรู้ที่
ได้รับในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นสากล	 เมื่อเรียนจบผู้เรียน
สามารถนำความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนต่อไปเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน	

“…อยากมาโรงเรียนทุกวัน หนูไม่อยากไปเรียนที่โรงเรียนอื่นเลย 
เพราะเรียนที่โรงเรียนนี้มีแต่ความสุข…”  

                               ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.3 
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 3.2ผลที่เกิดขึ้นกับครู
 จากโรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่คีรสูอนไมค่รบชัน้	 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตำ่ 
และจำนวนนักเรียนลดลงต่อเนื่อง	 เมื่อได้พัฒนามาเป็นศูนย์ปัญจวิทยาคาร		 
ที่รวมโรงเรียนขนาดเล็กมาอยู่ด้วยกัน	 โดยมีเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีความสุข	 มีทักษะวิชาการ	 มีทักษะชีวิต	 และมีทักษะอาชีพ	 ครูจึงเป็น	
“นักสร้าง”	ดังนี้	
   1) สร้างการเรียนรู้ ครูมีการสร้างการเรียนรู้ของตนเอง	 เพื่อพัฒนา
ตนเอง	 รวมทั้งพัฒนาด้านการสอนเพื่อสร้างการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน		 
ปรับเปลี่ยนเทคนิค	 วิธีการสอน	 และการใช้สื่อ	 แหล่งเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 โดยการ
พัฒนาตนเองมีทั้งการเข้ารับการอบรม	 ปรึกษาเพื่อนครู	 ผู้รู้	 การสร้างชุมชน	 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	(PLC)	และพัฒนาตนเองควบคู่ไปกับพัฒนาเด็ก		
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 “ครูพัฒนาตนเองโดยโรงเรียนส่งผู้รับผิดชอบเข้าอบรม ในการเรียน
การสอนเวลามีปัญหาจะมาคุยกัน มีการทำ PLC รวมทั้งพัฒนาตนเองควบคู่ไป
กบัพฒันาเดก็ มกีารดผูลสมัฤทธิข์องเดก็ ดตูวัชีว้ดัวา่ตวัไหนเดก็ไดน้อ้ย ครจูะคดิ
นวตักรรมมาปรบัการเรยีนการสอน เชน่ เกม มกีารทำวจิยัชัน้เรยีนเทอมละครัง้”  
 “ครูต้องรู้ว่าเด็กชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เล่นเกมอะไร ดูหนังอะไร 
ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีในห้องเรียน แม้เป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ทำให้
กระบวนการเรียนรู้ดีขึ้น”  
 “การใช ้DLTV หากโรงเรยีนสอนไมต่รงกบั DLTV จะประยกุตแ์ละปรบัใช ้
DLTV ในบางเนื้อหา โดยครูจะเข้าไปดูก่อนและเลือกเฉพาะเรื่องที่ DLTV   
สอนได้ดีกว่าจึงใช้สื่อจาก DLTV และสื่อจาก สพฐ. โดยเลือกแบบฝึกหัดมาใช้ให้
เหมาะกับเด็ก เพราะบางครั้งแบบฝึกหัดใน DLTV ไม่เหมาะกับเด็กในโรงเรียน 
เช่น การละเล่นไทยบางชนิดก็จะปรับกิจกรรม การทำ Pop-up ใน DLTV จะให้
เด็กมาทำต่อ โดยมาถามทบทวนในช่องที่ดูจาก DLTV”  
 “ใช้ปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยในการให้ความรู้ หาความรู้จากผู้รู้  
ในด้ านต่าง ๆ ทำ PLC แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ในเครือข่ ายแหลมงอบ  
และนอกเครอืขา่ย รวมทัง้แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเพือ่นครจูงัหวดัอืน่ มศีกึษานเิทศก์
เป็นพี่เลี้ยง ใช้ Social Network ในการสื่อสารกัน” 
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 2) สร้างหลักสูตรท้องถิ่น	 โรงเรียนมีการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น	 
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพและทรัพยากรท้องถิ่น	 โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ	 
ของชมุนมุเปน็หลกั	และมกีารใชท้รพัยากรและแหลง่เรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ในวชิาตา่ง	ๆ 
ดังการเล่าเรื่องจากตัวแทนคณะครู			
 “…เราใช้ปราชญ์ชาวบ้าน และจุดเด่นในชุมชนมาบูรณาการกับสาระ
การเรียนรู้ มาจัดกิจกรรมในชุมนุม ส่วนการประเมินผลจะใช้เชิงประจักษ์ ดูจาก
ผลงานเด็ก คุณลักษณะของเด็ก เช่น เอื้อเฟื้อ จิตสาธารณะ และกระบวนการ
กลุ่มจากการทำงาน”  
 “ในวิชาวิทยาศาสตร์ จะเน้นการทดลอง โดยใช้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ที่เป็นพืชสมุนไพร สังเกตจากของจริง ใช้หลักบูรณาการ เช่น การทำอาหาร   
ใช้ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์อย่างไร ด้านสังคมสอนเรื่องประเพณีท้องถิ่น   
ภาษาไทยสอนบทนิราศ บทกลอน จะทำให้เด็กค้นคว้าเพิ่มเติม และหาความรู้
จากปราชญ์ชาวบ้าน” 
 

 3) สร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ	 นอกจากสอนด้านวิชาการแล้ว	
ครูยังสอนเกี่ยวกับทักษะชีวิต	 การอยู่ร่วมกัน	 และทักษะอาชีพ	 โดยให้นักเรียน	 
ได้ฝึกปฏิบัติที่โรงเรียนเป็นกิจวัตรจนติดตัวนักเรียนและนำกลับไปใช้ที่บ้าน		 
ซึ่งผู้ปกครอง	ศิษย์เก่า	และตัวแทนชุมชน	ได้สะท้อนว่า		
 “ไม่เข้าใจว่า 3D คืออะไร แต่เห็นลูกเอาโครงการที่เรียนไปใช้ที่บ้าน 
เช่น แยกขยะ บางทีก็ไปสอนที่บ้าน ลูกกลับไปทำกับข้าวให้แม่กิน ลูกอยู่ชุมนุม
คหกรรม เรียนอะไรที่โรงเรียนจะกลับไปบอกแม่ โรงเรียนนี้ทันสมัย นำเรื่อง  
ต่าง ๆ มาสอนลูก ไม่ต้องให้ที่บ้านสอนเอง”  
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 “เด็กมีการพัฒนามากขึ้น แสดงออกมากขึ้น รู้จักรับผิดชอบมากขึ้น 
เทคโนโลยีช่วยเด็กเรียนรู้มากขึ้น เด็กที่นี่พัฒนาด้านกีฬามากขึ้น โรงเรียนนี้เป็น
ตัวแทนนักกีฬา 2 คน” 
 “บางกิจกรรมที่เป็นทักษะชีวิตไม่เห็นที่อื่น โดยครูเป็นคนเริ่มว่าเด็ก
ควรมีทักษะชีวิตด้านไหนบ้าง เมื่อสอนแล้วเด็กกลับไปบอกพ่อแม่ได้   
เป็นพัฒนาการที่ดี เป็นตัวอย่างที่อาจเป็นตัวอย่างเล็ก ๆ แต่แสดงถึงผลลัพธ์  
ของเด็กที่รับรู้และสามารถส่งต่อสิ่งที่เรียนรู้ได้”  
 4) สรา้งความผกูพนัภมูคิุม้กนัและสำนกึรกับา้นเกดิ	ครดูแูลนกัเรยีน
ในทุกๆ	 ด้าน	 ทำให้นักเรียนรู้สึกผูกพันกับครูและรักโรงเรียน	 ซึ่งผู้ปกครอง		 
ศิษย์เก่า	 และตัวแทนชุมชน	 ได้สะท้อนว่า	 “เด็กมีความผูกพันกับโรงเรียน   
มีความสุขที่อยู่ในโรงเรียน อยากเรียนที่นี่ไม่อยากไปเรียนที่อื่น เด็กที่จบไปแล้ว
จะกลับมาที่โรงเรียน และมาช่วยกิจกรรมของโรงเรียนตลอด” “โรงเรียนสอนให้
เด็กรู้จักชุมชนและเรียนรู้ภูมิปัญญาต่างๆจากปราชญ์ชาวบ้าน ทำให้เด็กรู้จักถิ่น
ที่อยู่และรักบ้านเกิด” “ลูกพอใจในสิ่งที่ เป็น รักอาชีพชาวสวนของแม่   
และอาชีพชาวประมงของพ่อ”  
 “…สิ่งที่เราทำเล็กๆ จะจุดประกายให้เด็กเติบโตในภายภาคหน้า ตัวเรา
สอนให้เด็กรู้สึกพอเพียงตั้งแต่เล็ก ไม่ว่าเด็กไปอยู่ที่ไหนเด็กก็จะมีภาพจำและมี
ทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่ได้สัมผัส เบ้าหลอมที่ดี ไม่บิดเบี้ยว จะทำให้ปลายทางดี…” 
 “..การให้เด็กได้ทดลอง ลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ในโรงเรียน ทำให้เด็กรู้ว่า
ชอบหรือไม่ชอบ และจะติดตัวไปตลอด ถ้าเริ่มตั้งแต่เด็ก กล่อมเกลาไปเรื่อย ๆ 
พอถึงวัยรุ่นจะช่วยให้ลดปัญหาความรุนแรง ถ้าเด็กรู้จักจัดกระบวนการคิด   
ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี….” 
 “ …เด็กได้อยู่ ในโรงเรียนเล็ก ๆ ที่มีความสุข โรงเรียนสามารถ  
กล่อมเกลาจิตใจให้เด็กสามารถไปอยู่ในที่ใดใดก็ได้ เด็กๆ ของเราจะเข้มแข็ง  
สามารถลดการปลุกเร้าด้านความรุนแรงหรือความเสี่ยงต่าง ๆ…” 
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 5) สร้างความสามัคคี การที่ครูต่างโรงเรียนมาทำงานร่วมกัน	 ไม่ได้
เกิดปัญหาความขัดแย้ง	 แต่กลับเกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะโดยมี	 
เปา้หมายรว่มกนั	คอื	การพฒันานกัเรยีน	โดยมขีอ้คน้พบสำคญัของครทูีม่ทีศันะวา่	
 “...ครมูารวมกนัตัง้แตป่ ี พ.ศ. 2551 แตล่ะคนไมไ่ดย้ดึวา่อยูโ่รงเรยีนนัน้ 
โรงเรียนนี้ แต่หลอมรวมเป็นครอบครัวเดียวกัน ไม่ได้แยกโรงเรียน ไม่ได้คิดว่า
เป็นครูโรงเรียนอื่น แต่เราคิดว่าเป็นครูศูนย์ปัญจวิทยาคาร..” 
 “ผู้อำนวยการดูแลดี ครูทุกโรงเรียนได้เหมือนกันหมด ชอบที่สอนเด็ก
เยอะ ๆ ไม่ต้องให้เด็กนั่งหลังชนกันดู DLTV เสียงก็ตีกัน พอมารวมกันมีเขตพื้นที่
คอยดูแล และให้ความสำคัญกับเรา เวลาทำกิจกรรม เมื่อมีเด็กมากขึ้น กิจกรรม
ก็มีประโยชน์มากขึ้น” 
 “มีเด็ก 12 คน ครู 1 คน การบริหารจัดการก็ยาก พอมารวมกันรู้สึก
แบ่งเบาภาระมากขึ้น รู้สึกดี ด้านบริหารจัดการก็ง่ายขึ้น เพราะครูคนเดียวดูแล
ทุกชั้นไม่ไหว เด็กก็มีเพื่อนมากขึ้น”  
 “การรวมทำให้มีพี่เลี้ยง ถ้าแยกกันก็ทำงานลำบาก พอมารวมได้รับ  
คำแนะนำจากผู้อำนวยการ ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนครู ดูแลเด็กเหมือน
เป็นโรงเรียนเดียวกัน ถือเป็นการโชคดีอย่างหนึ่งที่เข้ามาทำงานที่นี่” 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาเสรมิสรา้งความรกั สามคัค ีใหเ้ปน็หนึง่เดยีว 
ของบคุลากรจากหลายโรงเรียน และการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่  

ทำให้เกิดพลังการพัฒนานักเรียนที่เข้มแข็ง 

                                   ผู้แทนครู โรงเรียนวัดบางปิดล่าง 
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 สร้างความร่วมมือ	 ครูในโรงเรียนมีการทำงานร่วมกันและมีการสร้าง
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง	 ชุมชน	 และหน่วยงานภายนอก	 เพื่อประสานงานใน
การของบประมาณ	การจัดกิจกรรมต่าง	ๆ		
 “มีการประสานของบประมาณ กองทุนประกันสุขภาพ คลองใหญ่และ
บางปิด ในกิจกรรมทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ” “ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 สาธารณสุขได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมให้
นักเรียนร่วมกับครู” 
	 จากการเป็น	 “นักสร้าง” ของครูที่ “สร้างการเรียนรู้ สร้างหลักสูตร
ท้องถิ่น สร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ สร้างความผูกพัน ภูมิคุ้มกัน และ
สำนึกรักบ้านเกิด สร้างความสามัคคี และสร้างความร่วมมือ”	 นั้น	 ส่งผลให้ครู
เป็นนักสร้างให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	
พ.ศ.	2561	ดังนี้	
 “นักสร้าง ผู้เรียนรู้”	 ครูสร้างนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	 มีความรู้พื้นฐานและทักษะใน
การทำงาน	 มีสุขภาพที่ดี	 สามารถต่อยอดความรู้ได้โดยค้นคว้าข้อมูลจาก	 
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน	
 “นักสร้าง ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม”	 ครูส่งเสริมให้นักเรียนเป็น	 
ผู้ค้นคว้าสามารถหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง	และสนับสนุนให้นักเรียนมีการนำทักษะ
ความรู้ต่าง	 ๆ	 มาประยุกต์ใช้ในการสร้างงาน	 สร้างอาชีพ	 พัฒนาผลิตภัณฑ์	 
ในโรงเรียนผ่านการเรียนรู้หลักสูตรชุมนุม	 ต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงาน	 
ในด้านต่าง	ๆ	ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน	
 “นักสร้าง พลเมืองที่ เข้มแข็ง”	 ครูช่วยหล่อหลอมให้นักเรียนมี	 
ความรักความสามัคคี	รู้ผิดรู้ถูก	รักถิ่นเกิด	มีจิตอาสา	มีส่วนร่วมในการพัฒนาบน
พื้นฐานประชาธิปไตย	 สามารถดำรงชีวิตอยู่ให้สอดคล้องกับธรรมชาต	ิ และใช	้ 
ความรูท้ีไ่ดร้บัในการพฒันายกระดบัผลติภณัฑใ์นชมุชนใหเ้ปน็สากล	 เมือ่เรยีนจบ	 
ก็สามารถนำความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนต่อไปเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน	
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“พลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน… 
คือ แรงผลักดันพัฒนานักเรียนสู่เป้าหมายความสำเร็จ” 

 3.3ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน  
	 จากการนำรูปแบบการสร้างเครือข่ายของการมีส่วนร่วมมาใช้ใน	 
การบรหิารงาน	ทำใหท้กุภาคสว่น	 ใหค้วามสำคญัและสนบัสนนุการจดัการศกึษา
มากขึ้น	 สังเกตจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน	 ด้านการจัดประกวด	 การแข่งขัน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 โรงเรียนมีบรรยากาศในการทำงานที่ส่งเสริมและ
เอื้อต่อการเรียนรู้มากขึ้น	 บุคลากรทุ่มเทต่อการทำงาน	 โดยชุมชนเข้ามาให้	 
การสนบัสนนุ	ชว่ยเหลอือยา่งสมำ่เสมอ	ทำใหก้ารบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเลก็
ที่มีงบประมาณและทรัพยากรต่าง	 ๆ	 อย่างจำกัด	 สามารถดำเนินอยู่ได้อย่าง	 
เข้มแข็ง	เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติต่อไป	

 มุมมองของครูที่มีต่อโรงเรียน
	 คณะครูมีมุมมองว่า	 “บุคลากรมีความเข้มแข็ง	 ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน	
ทำงานกันตลอดเวลา	สื่อสารได้ทุกเวลา	ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ	เช่น	Line	
มีการสื่อสาร	ประชาสัมพันธ์	และนำเสนอผลงานผ่าน	Facebook	และช่องทาง
สื่อสารอื่น	ๆ		
 “ครรูว่มกนัทำงาน	ทำใหเ้ดก็เรยีนรูไ้ดจ้ากครทูีห่ลากหลาย	 ไดโ้อกาสใน
การศกึษาอยา่งเทา่เทยีมกนั	 ไดท้ำกจิกรรมทีส่นใจรว่มกนั	 เชน่	การเลน่เครือ่งดนตร ี
พอทกุคนมารวมกนัทำใหเ้ลน่ไดค้รบวง	 ยิง่มชีมุชน	ปราชญช์าวบา้นในด้านอาชีพ
ต่าง	ๆ	มาร่วมด้วย	ทำให้เด็กมีทางเลือกเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตมากขึ้น”	

“...พวกเราทำงานกันเหมือนพี่น้อง ทุกคนมาอยู่รวมกัน เวลาประชุม ติดต่อ
ประสานงานกบัหนว่ยงานอืน่จะไดร้บัความรว่มมอืมากขึน้ ทำใหม้งีบประมาณ
และความชว่ยเหลอืจากโครงการตา่ง ๆ เขา้มาตอ่เนือ่ง และไดร้บัการสนบัสนนุ
ด้านต่าง ๆ มากขึ้น..ทำให้พวกเรามีกำลังใจที่จะทำงานเพื่อเด็ก ๆ…”  

                                  ผู้แทนครู ศูนย์ปัญจวิทยาคาร 
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 ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อโรงเรียน
				 ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโรงเรียน	
มคีวามเชือ่มัน่ในการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน	และสง่บตุรหลานมาเรยีนเพิม่มากขึน้  
 “ลูกเรียนที่นี่ พัฒนาขึ้นเยอะ รู้จักทำงาน ลูกสาวคนแรกไปเรียน  
ในเมือง คนเล็กเรียนที่นี่ เมื่อเปรียบเทียบแล้วต่างกันมาก คนโตไม่ค่อยช่วยอะไร 
คนเล็กช่วยทุกอย่าง และประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะ”  
 “ก่อนตัดสินใจเอาลูกมาเรียนที่นี่คิดหลายอย่าง ในที่สุดตัดสินใจให้ลูก
มาเรยีนอนบุาลทีน่ี ่3 ปกีอ่นลกูพฒันาการชา้ หมอแนะนำใหค้อ่ย ๆ ฝกึ ถามลกูวา่
อยากเรยีนทีไ่หน ลกูบอกอยากเรยีนทีน่ี ่การเรยีนทีบ่า้นนอกเดก็เรยีนชา้แตไ่ดม้าก”  
 “พอมาเรียนที่นี่ลูกมีความใส่ใจ เห็นครูทำโน่นทำนี่อยากทำบ้าง   
ลูกเห็นตัวแบบที่ดีจากครู ที่นี่เด็กได้เรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง มีเป้าหมายของตัวเอง 
เพราะเห็นจากครู”    
 “ลูกเรียนที่นี่ตั้งแต่ ป.1  จนย้ายบ้าน แต่ลูกไม่อยากย้าย เลยคิดว่าจะ
ให้ลูกอยู่ที่นี่ต่อ อยากให้มีถึงมัธยม”  
 “เห็นพัฒนาการ จากเด็ก 30 คน ครู 2 คน จนเป็นศูนย์ปัญจวิทยาคาร 
เห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็ก เด็กได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องความรู้ 
ความสามารถ ด้านจิตใจ สำนึกรักบ้านเกิด มีการนำทรัพยากร ในชุมชนเข้ามา
ในโรงเรียนให้เด็กได้เรียนรู้และเลือกสิ่งที่ตนเองชอบ ผลสัมฤทธิ์ของเด็กอยู่ใน
ระดับต้น ๆ ของตราด ไม่แพ้โรงเรียนในเมือง ครูมีเวลามาดูแลเด็กมากขึ้น”  
 “ครูมีพลังที่จะผลิตเด็กออกมาให้มีศักยภาพสูงสุด ทำให้มีเด็กที่มี
ศักยภาพตามโรงเรียนชายขอบไม่จำเป็นต้องเรียนในเมือง การเรียนอย่างเดียว  
ไม่ตอบโจทย์”  
 “โรงเรียนมีการสอนทักษะชีวิตนอกห้องเรียนช่วยให้เด็กมีภูมิคุ้มกัน 
รู้จักบริหารความคิด เป็นการพัฒนาที่ดูดีมาก ๆ เมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่น”  
 “โรงเรียนให้ทั้งความรู้ ให้ทักษะต่าง ๆ ได้ครบจบในโรงเรียนเดียว   
ไม่ต้องไปหลายที่” 
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ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ มีทักษะชีวิต 
และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นความสำเร็จของโรงเรียนที่ทำให้ 

ได้รับพลังความศรัทธาจากผู้ปกครองและชุมชน 

    “ผู้นำท้องถิ่น วัด ชุมชน ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดี รวมกันเป็นหนึ่ง”  

“ศิษย์เก่ามีความรักในโรงเรียน ผอ.ศิริรัตน์ ประสานกับอำเภอ ตั้งเป็นสภาเด็ก
และเยาวชนแหลมงอบ ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

มีความคิดสร้างสรรค์ รักบ้านเกิด จิตอาสา  สภาเด็กฯ ส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าที่นี่  
เค้ามารวมตัวกัน มีการประกวดศิลปะ คีตมวยไทย ชนะเลิศระดับจังหวัด   

To be No.1 ทำให้เกิดความภูมิใจในผลผลิตของโรงเรียนร่วมกัน” 

“…โรงเรียนนี้เป็นความภาคภูมิใจของพื้นที่…” 

“เวลามีอะไร ผอ.จะแจ้งข่าวสารทุกครั้งว่าโรงเรียนทำอะไร  
ก็จะช่วยไปประชาสัมพันธ์ในชุมชนให้”  

“สาธารณสุขอำเภอมาดูแลนักเรียนและบุคลากรทุกคน ในช่วงการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โรงเรียนมีการติดตามนักเรียน  

ประสานกับสาธารณสุขตลอดเวลา ประสานงานทุกฝ่ายเพื่อลูกศิษย์” 

 ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
	 โรงเรียน	 ชุมชน	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความร่วมมือร่วมใจ		 
มีความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกันทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันว่า	 เด็กทุกคน	 
จะเตบิโตมาเปน็คนคณุภาพของชมุชนถา้ผูใ้หญช่ว่ยกนัดแูลสนบัสนนุ	ดงัความเหน็
ที่แสดงถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วน	ดังนี้	
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 การเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาผูเ้รยีนรว่มกบัโรงเรยีนของสว่นตา่งๆ
	 หน่วยงานรัฐ	 หน่วยงานเอกชน	 และชุมชน	 เข้ามามีส่วนร่วม	 
ในการให้ความรู้แก่นักเรียนทั้งด้านการรักษาความปลอดภัย	 การจัดการขยะ	
การประกอบอาชีพ	 เช่น	 CPF	 มีการสนับสนุนการอบรมทางวิชาชีพ		 
โดยผูป้กครองนกัเรยีนทีท่ำงานที	่ CPF	 ไดป้ระสานงาน	 โครงการ	อิม่สขุปลกูอนาคต 
และชีวิตชนบท	ทำโรงไก่ไข่	มาจัดทำที่โรงเรียน		

 “…บริษัทมาดูความตั้งใจของโรงเรียนและการควบรวมโรงเรียน  
ขนาดเล็ก ที่นี่เป็นโรงเรียนที่มีเด็กเล็ก (ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา) 
CPF เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กระดับมัธยมศึกษา แต่บริษัทส่วนกลางเห็น
ความตั้งใจของโรงเรียนและชุมชน จึงให้งบประมาณมาทำโครงการใหญ่   
มีนักวิชาการมาสอนและดูแลให้ 1 ปี นำไก่ไข่และอาหารมาให้ พอเวลาผ่านไป   
1 ป ี โรงเรยีนตอ้งดแูลเอง ซึง่เดก็ ๆ สามารถเรยีนรูเ้ปน็อยา่งด ีสามารถบอกไดว้า่
ไกไ่ขเ่ลีย้งอยา่งไร ไมว่า่ใครถามเดก็กต็อบได ้เดก็ทีไ่มไ่ดเ้รยีนหนงัสอืตอ่กเ็ลีย้งไกไ่ข ่
มีอาชีพหาเงินได้ ในช่วงแรกครูยังน้อยต้องส่งพี่ ๆ ที่บริษัทมาช่วยและให้เด็กโต
มาช่วย ตอนแรกจะทำให้ก่อนและให้เด็กมาเรียนรู้แล้วค่อย ๆ ให้เด็กเริ่มทำเอง 
ค่อย ๆ ให้เด็กเล็ก ๆ ปลูกเห็ดในกล่องโฟมก่อน เพื่อให้เด็กเรียนรู้ แล้วค่อย ๆ 
ขยายลงมากขึ้น มีการติดตามเด็กว่าวันนี้ครูให้ทำอะไรบ้าง เพื่อทดสอบว่าเด็ก  
ได้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง ครูสอนอะไรเค้าบ้าง ถ้าเด็กเรียนรู้อยากทำจริง  
เด็กจะบอกได้ว่าทำอะไรบ้าง ซึ่งจะช่วยฝึกให้เด็กมีเป้าหมาย มีสำนึกรักบ้านเกิด 
และมีอาชีพติดตัว”  
	 ผลจากการดำเนินการภายใต้การสนับสนุนและการบริหารจัดการ	 
ที่ดี	 โรงเรียนได้มีการนำผลผลิตที่มีจากการดำเนินการอย่างเป็นระบบ		 
เพื่อการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนของโรงเรียน	 ส่งผลให้	
โรงเรยีนวดับางปดิลา่ง	 (ราษฎรส์งเคราะห)์	 โครงการเลีย้งไกไ่ขเ่พือ่อาหารกลางวนั
นักเรียน	 และ	 โครงการซีพีเอฟ	 อิ่ม	 สุข	 ปลูกอนาคต	 ภายใต้การสนับสนุนของ	
บริษัท	 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	 จำกัด	 (มหาชน)	 หรือซีพีเอฟ	 และมูลนิธิ	 
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เจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท	 ได้รับคัดเลือก	 รับรางวัล	 โรงเรียนต้นแบบ
อาหารกลางวันระดับประเทศ	 ประจำปี	 2562	 จากสำนักงานคณะกรรมการ	 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 จากการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน	 โดยเฉพาะ
นักเรียนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ	 เป็นทีมงานผลิต
ในกจิกรรมตา่ง	ๆ	ทัง้การเลีย้งไกไ่ข	่ปลกูผกัสวนครวั	การทำปุย๋จากมลูไสเ้ดอืน	ฯลฯ 
โดยโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง	 และสามารถนำ
ผลผลิตจากโครงการฯ	 มาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน	 และโรงเรียนยังเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน	 และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่นำไปสู่อาชีพ	 
อีกด้วย	
 

“…โรงเรียนนี้ได้ รางวัลยอดเยี่ยมของ CPF 2 ปี ซ้อน แม้เป็นโรงเรียนเล็กๆ 
แต่ได้รางวัลของ CPF ในระดับประเทศ รู้สึกภูมิใจ ปีนี้ทำเป็นปีที่ 7 แล้ว  

และจะทำโครงการนี้ให้โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง” 

                                 ตัวแทนผู้ประสานงาน CPF 
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	 นอกจากนี้	 กรมการพัฒนาชุมชน	 นำกี่ทอผ้ามามอบให้	 5	 ตัว	 เพื่อใช้
ศูนย์เป็นที่ เรียนรู้	 มีวิทยากรของกรมพัฒนาชุมชนมาให้ความรู้	 7	 วัน	 
และนักวิทยากรชุมชนมาดูแลต่อเนื่อง	 “อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำกี่ทอผ้า
มามอบให้ เพราะเห็นว่าศูนย์นี้ทำอะไรก็สำเร็จ เลยอยากให้มีอาชีพเพิ่มอีก   
1 อย่าง และมีกี่ทอผ้าของชุมชนมาร่วมดำเนินการด้วย” 
 

4. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา

	 ผลจากการดำเนินงานของโรงเรียนวัดบางปิดล่าง	 (ราษฎร์สงเคราะห์)	
ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก	 ใช้หลักการบริหารการจัดการศึกษาโดยรวมกลุ่มกับ
โรงเรียนขนาดเล็กอีก	 4	 แห่ง	 ได้แก่	 โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ	 โรงเรียนบ้าน
ธรรมชาติล่าง	 โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่	 และโรงเรียนวัดบางปิดบน	 พบว่า		 
ตลอดช่วงเวลาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 มีปัญหาและอุปสรรคใน	 
การดำเนินการที่เป็นบทเรียนสำคัญ	ดังนี้	
 1. ปัญหาจากความมั่นใจของผู้ปกครองในการรวมโรงเรียน
ขนาดเลก็เขา้ดว้ยกนั	 ในชว่งแรกของการนำนกัเรยีนจากโรงเรยีนตา่ง	 ๆ	 มาเรยีน
รวมกนัทีโ่รงเรยีนวดับางปดิลา่ง	มผีูป้กครองตอ่ตา้นเพราะนกัเรยีนตอ้งเดนิทางไกล 
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เป็นห่วงลูก	 กลัวเกิดอุบัติเหตุ	 ผู้อำนวยการต้องลงไปพูดคุยกับผู้ปกครองแต่ละ
โรงเรียน	 ว่า	 การนำนักเรียนมาเรียนรวมเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องไม่สามารถ
บรรจุครูมาสอนได้	 เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนน้อย	 บางห้องมีนักเรียน	 3-4	 คน	
โดยโรงเรียนมีรถตู้รับนักเรียนจากโรงเรียนต่าง	 ๆ	 มาส่งที่โรงเรียนวัดบางปิดล่าง	
(ราษฎร์สงเคราะห์)	 และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเดินทาง		 
การรวมโรงเรยีนจะคอ่ย	ๆ	 ยบุรวม	 ระยะแรกใหน้กัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่ 4-6 
มาเรียนรวมกันก่อน	 แล้วค่อยขยับเพิ่มในชั้นประถมศึกษาปีที่	 1-3	 ส่วนระดับ
อนุบาลให้เรียนโรงเรียนเดิม	 ไม่นำเด็กอนุบาลมารวม	 จะได้สบายใจว่าโรงเรียน
เดิมยังคงอยู่	 อัตราจ้างครูของแต่ละโรงเรียนยังคงเดิม	 รวมทั้งพาผู้ปกครองมาดู
การเรียนการสอนของ	 โรงเรียน	 ใช้เวลาประมาณ	 3	 ปี	 ผู้ปกครองจึงเริ่มเข้าใจ
เรื่องการเรียนรวมว่าไม่มีผลเสียกับนักเรียน	 และมีการดูแลความปลอดภัย	 
ในการเดินทางให้กับนักเรียน		
 2. ความแตกตา่งในดา้นพืน้ฐานของนกัเรยีน	 โรงเรยีนวดับางปดิลา่ง 
ดูแลนักเรียนใน	 6	 เขตพื้นที่บริการ	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 เป็นเด็กที่	 
เพิ่งขึ้นมาจากระดับชั้นอนุบาล	3	และมาจากหลายพื้นที่	เด็กมีความหลากหลาย
และมีความพร้อมที่ต่างกัน	 บางคนมีความพร้อมสามารถเรียนต่อได้เลย		 
แตบ่างคนคอ่นขา้งชา้	 โรงเรยีนแกป้ญัหาโดยสอนซอ่มเสรมิชว่งเยน็ในคาบสดุทา้ย
โดยครูประจำชั้น	และมีแบบฝึกเพิ่มเติมเพื่อเสริมทักษะให้กับนักเรียน	
 

5. ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

	 ในด้านปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียนวัดบางปิดล่าง	
(ราษฎร์สงเคราะห์)	พบว่า	มีปัจจัยทั้งด้านการบริหารจัดการ	ปัจจัยด้านผู้บริหาร	
และปัจจัยด้านครู	ที่ส่งผลต่อความสำเร็จ	ดังนี้	
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 1. การสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง	 โรงเรียน		 
ผู้บริหารมีการอธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ	 และให้	 
ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่าผลการเรียนและคุณลักษณะนิสัยที่ดี	 
ของนักเรียนดีขึ้นหรือไม่	อย่างไร	
 2. การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	 มีการประสานงานกับท้องถิ่น	
และฝ่ายต่าง	 ๆ	 สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เช่น	 เข้าค่ายลูกเสือ		 
แข่งขันกีฬา	จ้างครูต่างชาติ	และสนับสนุนทรัพยากรในด้านต่าง	ๆ	เป็นต้น	
 3. เป็นศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ	 โรงเรียนเป็นฐาน	 
ที่ตั้งของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมวิชาการ	
กีฬาอำเภอ	 กิจกรรม	 มีความพร้อมด้านชุมชน	 ผู้ปกครอง	 อาคารสถานที่	
บุคลากร	ที่ส่งผลต่อการได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย	
 4. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ	 ผู้อำนวยการสถานศึกษามีความเป็นผู้นำ		 
รักชุมชน	 เอื้อเฟื้อทุกคน	 สร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับบุคลากรทุกคน	
สนับสนุนและส่งเสริมทีมงานทุกด้าน	 โดยมีพลังผู้ปกครองและชุมชนให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง	
 5. คณะครมูคีวามมุง่มัน่ในการพฒันานกัเรยีน	 คณะครมูคีวามมุง่มัน่
เป็นหนึ่งเดียวในการมุ่งสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็ก	 มีความเป็นครูมืออาชีพ		 
ให้ความรัก	 ความอบอุ่นกับเด็กทุกคน	 มีความสามารถที่หลากหลายและทำงาน
เป็นทีมอย่างเข้มแข็ง	 โดยไม่ได้เลือกว่าตนเองไม่ใช่ครูของโรงเรียนวัดบางปิดล่าง	
(ราษฎร์สงเคราะห์)	 แต่คิดว่านักเรียนทุกคนเป็นศิษย์ของตน	 ร่วมกันเป็นทีม	 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	 โดยใช้	DLTV	 เป็นสื่อเสริมให้กับนักเรียนได้
อย่างเหมาะสมกลมกลืนกับการจัดกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติตามหลักสูตรสถาน
ศึกษา	 โดยครูที่รับผิดชอบแต่ละรายวิชา	 รวมถึงกิจกรรมเสริมด้านอาชีพ
การเกษตร	 ด้านดนตรีที่เป็นลักษณะการบูรณาการได้อย่างกลมกลืนกับบริบท
ของสถานศึกษา	
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	 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง	 (ราษฎร์สงเคราะห์)	 ได้ดำเนินการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา	 โดยนำแนวทางอริยสัจ	 4	 มาวิเคราะห์บริบท		 
และนำไปสูก่ารพฒันาการบรหิารดว้ย	นวตักรรมรปูแบบ 3D 4 HIGH	ควบคูก่บั
การใช้หลักการมีส่วนร่วมโดยการสร้างภาคี เครือข่ายของทุกภาคส่วน		 
เพือ่การสรา้งโอกาสทางการศกึษาใหก้บันกัเรยีน	 ดงึจดุเดน่ของโรงเรยีนขนาดเลก็
มาบริหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 มีการบริหารจัดการด้านหลักสูตรและ	 
การจัดการเรียนการสอนโดยนำสื่อ	 เทคโนโลยี	 เข้ามาใช้อย่างเหมาะสม		 
มีการบริหารด้านบุคลากรครูจาก	 5	 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพและ	 
ได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง	 มีการทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็ง	 โดยที่มุ่งเน้นคุณภาพ
นักเรียนเป็นหลักและยึดแนวคิดในการพัฒนานักเรียนร่วมกันโดย…	

6. บทสรุป

สร้างให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีความสนใจเรียนรู้ มีทักษะการใช้ชีวิตและ  
กล้าเผชิญกับปัญหา มีภูมิคุ้มกันในตนเอง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรียนรู้
ทรัพยากรในทุกแหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นของตน และพื้นที่ใกล้เคียง...  
เพื่อปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจที่นักเรียนทุกคนมีสำนึกรักบ้านเกิด รักและ
หวงแหนในอาชีพตามวิถีถิ่นดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในชุมชนของตนเอง 
เห็นความสำคัญของความรักในครอบครัว รักศักดิ์ศรี ภูมิใจในคุณค่า  
ของตนเองและท้องถิ่น..สู่การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
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	 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง	 มีการบริหารจัดการภายใต้การดำเนินงาน	 
ของ	 “ศนูยป์ญัจวทิยาคาร”	 ไดส้รา้งภาคเีครอืขา่ยและการมสีว่นรว่มทำใหช้มุชน
และหนว่ยงานทกุภาคสว่นเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาเชงิรกุอยา่งเขม้แขง็
และต่อเนื่อง	 ทั้งในด้านการระดมทรัพยากร	 การสนับสนุนด้านแหล่งการเรียนรู้	
สนับสนุนด้านการเป็นวิทยากร	 ทำให้โรงเรียนมีศักยภาพในการจัดการเรียน
รู้มากขึ้น	 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน	 โดยโรงเรียนมีการทำงาน	 
และการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก	 ผู้ปกครอง	 ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ	 
ของการเรยีน	ชว่ยใหก้ารเรยีนการสอนของครมูปีระสทิธภิาพมากขึน้	 ขณะเดยีวกนั 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก็สูงขึ้น	 ไม่มีปัญหาเด็กออกกลางคัน	 ชุมชนส่งบุตรหลาน
มาเรียนกับทางโรงเรียนมากขึ้น	 ส่งผลให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น	 โรงเรียน	 
ได้ดำเนินการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน	 ทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนาอย่าง
เตม็ศกัยภาพตามความสนใจและตามความถนดันกัเรยีนมคีวามสขุ	 ความพงึพอใจ
ต่อการเรียนมากขึ้นส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะด้านต่าง	 ๆ	 จนได้รับรางวัล
มากมาย	 เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย	 เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันของโรงเรียน		 
ผู้ปกครองและชุมชน…ส่งผลต่อเป้าหมายผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน	 
การศึกษาของชาติได้อย่างเข้มแข็ง		
	 จากการดำเนินงานของโรงเรียนวัดบางปิดล่าง	 (ราษฎร์สงเคราะห์)		 
ที่ได้นำนวัตกรรม 3D 4 HIGH นวัตกรรมการสร้างภาคีเครือข่ายและ  
การมีส่วนร่วม (Network Building and Participatory)	 และนวัตกรรม
สร้างแนวทางรูปแบบการสร้างโอกาสทางการศึกษา หกก้าวย่างเพื่อสร้าง
โอกาสทางการศึกษา (6 Step to Opportunity for Education)	มาใช้ใน
บรบิทของโรงเรยีนขนาดเลก็และมกีารรวมกลุม่กบัโรงเรยีนขนาดเลก็	อกี	4	แหง่	นัน้ 
สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา	 
ของชาติ	 พ.ศ.	 2561	 ทั้งในด้าน	 “ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม   
และพลเมอืงทีเ่ขม้แขง็”	ทัง้นี	้ เงือ่นไขความสำเรจ็ของนวตักรรมนีค้อืการรวมพลงั
ของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบูรณาการทรัพยากรและการทำงานร่วมกัน	
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สร้างความร่วมมือทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน	 ส่งผลให้เกิดความยั่งยืน	 
ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	 โดยโรงเรียนใช้นวัตกรรมการสร้าง	 
ภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม	 (Network	 Building	 and	 Participatory)	
เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการนำนวัตกรรมสร้างแนวทางรูปแบบการสร้างโอกาส
ทางการศึกษาและนวัตกรรม	 3D	 4	 HIGH	 มาประยุกต์ใช้กับทุกกิจกรรม	 
ในโรงเรยีน	ทำใหโ้รงเรยีนสามารถนำจดุแขง็จากภายนอกมาพฒันาการศกึษาภายใน
ให้เข้มแข็งเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่โรงเรียนกำหนดไว้		 
จากการใช้นวัตกรรมของโรงเรียนทำให้ครูมีความเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้	 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในทุก	 ๆ	 ด้านอย่างกัลยาณมิตร	 ทำให้กิจกรรมต่าง	 ๆ	
สามารถประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี	 ตลอดจนการสร้างภาคีเครือข่ายใน	 
การมีส่วนร่วมบริหารจัดการโรงเรียน	 มีผู้สนับสนุนกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของโรงเรียน	 
อย่างต่อเนื่อง	 ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน	 พัฒนาครูให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร	 การจัดการเรียนการสอน	 การทำงาน
แบบร่วมมือรวมพลังกับบุคคลฝ่ายต่าง	ๆ	จนครูกลายเป็น						
 “ครูนักสร้าง ผู้เรียนรู้...ครูนักสร้าง ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
ครูนักสร้าง พลเมืองที่เข้มแข็ง”	 ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในด้าน
ต่าง	ๆ	อย่างหลากหลาย	มีทักษะในด้านต่าง	ๆ	ที่สามารถนำไปต่อยอดในระดับ
ชั้นที่สูงขึ้นต่อไป	 มีความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา	 ส่งผลโดยตรง	 
ต่อคุณภาพของผู้เรียนที่สูงขึ้น	 เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ	 พ.ศ.	 2561	 ทั้งในด้าน	 “ผู้เรียนรู้”	 โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ทุกที่	 ทุกเวลา	 สามารถต่อยอดความรู้ได้โดยค้นคว้าข้อมูลจากแหล่ง
การเรียนรู้ที่หลากหลายรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน	 สามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและต่อยอดในการประกอบอาชีพภายในครอบครัว
ของตนเองได้อย่างยั่งยืน	 “ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม”	 นักเรียนสามารถ
ค้นคว้าหาข้อมูลได้ด้วยตนเองและนำความรู้	 ทักษะต่าง	 ๆ	 มาประยุกต์ใช้	 
ในการสร้างงาน	 สร้างอาชีพ	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงเรียนผ่านการเรียนรู้	 
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หลักสูตรชุมนุม	 ต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานในด้านต่าง	 ๆ	 ออกมาเป็น
ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของโรงเรียนให้มีจุดเด่นที่น่าสนใจ	
และ	 “พลเมืองที่เข้มแข็ง”	 โรงเรียนหล่อหลอมให้นักเรียนมีความรักให้แก่กัน		 
รู้ถูกรู้ผิด	 มีจิตอาสา	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาบนพื้นฐานประชาธิปไตย	 สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ	 และใช้ความรู้ที่ได้รับในการพัฒนา	 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นสากล	 เมื่อเรียนจบผู้เรียนสามารถนำความรู้
กลับมาพัฒนาชุมชนต่อไปเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน 

“เด็กที่นี่ใฝ่เรียนรู้จริงแต่ยังไม่สุดต้องมีพัฒนาต่อเนื่อง
ถ้าเราช้าเราก็ยิ่งช้ากว่าคนอื่นเราต้องการความเสมอภาค
ให้เด็กทัดเทียมกับในเมืองครูที่นี่เก่งทุกคนเก่งคนละด้าน”
“...ครูต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลามีส่วนร่วม
กับชุมชนสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจัดหาสิ่งอำนวย
ความสะดวกสื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆสำหรับให้เด็ก
เรียนรู้อย่างเพียงพอ…”

ศิริรัตน์โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)
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	 เด็กทุกคนมีโอกาสค้นพบตัวเองและแนวทางอาชีพที่เหมาะกับตัวเอง	
ก่อนที่จะต้องตัดสินใจเลือกทางเดินเพื่อเรียนต่อ	 “ค้นพบตัวเอง	 ค้นพบอาชีพ”		
เพื่อให้เด็กได้ค้นพบศักยภาพตัวเอง	 สามารถวางแผนอาชีพ	 สู่ความสำเร็จ	 
ในอนาคต	
	 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร	 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในพื้นที่
ชานเมืองของกรุงเทพฯ	 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร	 เขต	 3	 ตั้งอยู่เลขที่	 14/2	 หมู่	 2	 ถนนพุทธมณฑล	 สาย	 1		 
แขวงบางระมาด	เขตตลิง่ชนั	กรงุเทพฯ		10170	ตัง้อยูบ่นทีด่นิบรจิาคของนายผนั 
และ	 นางสอิ้ง	 ไทรพุฒทอง	 และที่ดินของวัดโพธิ์	 ซึ่งยอมให้ใช้ประโยชน์ใน	 
การจัดตั้งโรงเรียน	มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ	6	 ไร่	 2	 งาน	40	ตารางวา	 เริ่มเปิด
ทำการสอนเมื่อปี	พ.ศ.	2499		โดยท่านพระครูโพธิสารคุณ	(นวล	ธมฺมธโร)	หรือ
หลวงปู่นวล	 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์	 ในสมัยนั้น	 โดยเริ่มเรียนที่ศาลาวัด	 ริมคลอง	 
บางระมาด	 ต่อมาได้บอกบุญเรี่ยไรจากชุมชน	 ประกอบกับเงินงบประมาณของ
ทางราชการเพื่อสร้างอาคารไม้แบบอุดร	2	ชั้น	ขนาด	12	ห้องเรียน	จนสามารถ
เปน็สถานทีป่ระกอบการเรยีนการสอนไดส้มบรูณใ์นป	ีพ.ศ.	 2501	 โรงเรยีนโพธสิาร
พิทยากร	 มีผู้บริหารสถานศึกษา	 ดร.ภูมิสิษฐ์	 สุคนธวงศ์	 ซึ่งได้ย้ายมาดำรง

“เลือกเรียนที่ชอบ อาชีพที่ใช่” 

1. บริบทของโรงเรียน 
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ตำแหน่งเมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2562	 ถึงปัจจุบัน	 มีรองผู้อำนวยการสถาน
ศึกษา	4	คน	คณะครูประมาณ	98	คน	 	 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1-6		 
มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ระดับชั้นละ	12	ห้องเรียน	จำนวนนักเรียน	
1,453	 คน	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ระดับชั้นละ	 10	 ห้องเรียน	 จำนวน
นักเรียน	1,202	คน	รวมนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ	2,655	คน	
 

วิสัยทัศน์  
	 “เป็นโรงเรียนคุณภาพ	 พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ	 
สู่มาตรฐานสากล	 มีคุณธรรมจริยธรรม	 บนวิถีไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ	 
พอเพียง”	

พันธกิจ/เป้าประสงค ์
	 1.	 จัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	
	 2.	 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	
	 3.	 จดักจิกรรมสง่เสรมิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค	์ คณุธรรม	 จรยิธรรม 
และค่านิยมที่ดีงามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
	 4.	 ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง	 สามารถใช้ภาษาต่าง
ประเทศในการสื่อสารและศึกษาต่อในระดับนานาชาติ	
	 5.	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี	 สามารถดำรง
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง	มีความสุข	
	 6.	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน	 
การศึกษาค้นคว้า	
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	 7.	 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้	
	 8.	 สง่เสรมิการบรูณาการแหลง่เรยีนรู	้ภมูปิญัญาทอ้งถิน่	ศลิปวฒันธรรมไทย 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทย	
	 9.	 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพ	
	 10.	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อการบริหารและจัดการ
เรียนการสอน	
	 11.	ประสานความร่วมมือระหว่างครู	 ผู้ปกครอง	 ชุมชน	 และองค์กร
ต่าง	ๆ	ในการจัดการศึกษา	
											จากการกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะเห็นได้ว่า
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร	 ครอบคลุมการพัฒนา
คณุภาพนกัเรยีนผา่นการบรหิารงานตามแผนงานตา่ง	ๆ	ตามโครงสรา้งการบรหิาร
ที่ชัดเจน	 โดยมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ	 เน้นการใช้
เทคโนโลยีและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตาม	 
วิสัยทัศน์	 พันธกิจ/เป้าประสงค์ที่กำหนดไว้	 ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่นำไปสู่	 
การพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ เกิด	 
การเปลี่ยนแปลงสำคัญในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณลักษณะของนักเรียนตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์	 (DOE)	 ของการศึกษาที่
กำหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ		
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	 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร	 ริเริ่มการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและ	 
การจัดการเรียนการสอน	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
และมุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพทุกด้านให้นักเรียนมีความพร้อมในการเลือกกำหนด
อนาคตตนเองเพื่อการประกอบอาชีพที่สนใจ	 จึงศึกษาแนวทางการจัดแผน	 
การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์	 เป็นแผนการเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนใน
แผนการเรียนที่ตรงตาม	 ความต้องการ	 ความถนัดและความสนใจของตนเองได้
มากขึ้น	 โดยกำหนดเป็นนโยบาย	 “อนาคตกำหนดได้ (Defining the 
future)” แบ่งแผนการสอนรูปแบบใหม่	 จำนวน	 7	 แผน	 ได้แก่	 1)	 เตรียม
แพทย์-เภสัช	 	 2)	 เตรียมวิศวะ-สถาปัตย์	 3)	 เตรียมวิทย์-คอม	 4)	 เตรียมนิเทศ-
มนุษย์	 5)	 เตรียมศิลปกรรม	 6)	 เตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชี	 และ	 7)	 เตรียมนิติ-
รัฐศาสตร์	 ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในด้านอาชีพได้อย่างน่าสนใจ	
โดยมีกระบวนการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม	ดังนี้	
 1) นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน “อนาคต
กำหนดได้” (Defining the Future)	ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร	มีจุดเด่น
ในด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน	 โดยการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา		 
การออกแบบแผนการเรียน	 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่ งสู่	 
การประกอบอาชีพในอนาคต	การสร้างนิเวศการเรียนรู้	การใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ
ในการจัดการเรียนการสอน	 และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนที่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน	 
การศึกษาของชาติ		
 

2.  นวตักรรมดา้นหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน 
 “อนาคตกำหนดได”้ (Defining the Future) 
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 2)  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ
ในการจัดการเรียนการสอน (ระบบ PS. Online Learning)	 โรงเรียนได้
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์	 เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า	 2019	 (COVID-19)	 เมื่อต้องปิดสถานศึกษาจาก
สถานการณ์ดังกล่าวเพื่อให้นักเรียน	 สามารถเรียนรู้ ได้หลายหลายจาก	 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เกมเพื่อการศึกษา	 สื่อการเรียนรู้	 E-Learning	 เว็บลิ้งค์	 
แหล่งสืบค้นข้อมูล	 และสื่อมัลติมีเดียอื่น	 ๆ	 การใช้	 Google	 for	 Education		 
ได้อย่างรวดเร็ว	 ทันต่อสถานการณ์	 และมีประสิทธิภาพ	 โดยได้เปิดสถานศึกษา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่สถานศึกษาอื่น	 ๆ	 ที่เข้ามาศึกษาดูงานระบบ	 การจัด	 
การเรียนการสอนออนไลน์	 และนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียน	 
การสอน	 เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่ทุกสถานศึกษาต้องดำเนินการ	
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 3)  ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน โรงเรียนจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศ	 และต่างประเทศ	 เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน	 
ด้านวิชาการ	 ศิลปะ	 ดนตรี	 และกีฬา	 โดยการทำข้อตกลงความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษา	 เช่น	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	
อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาเข้ามาร่วมสอนในแผนการเรียนรูปแบบใหม่		 
การร่วมกับภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนและพัฒนาชุมชน
บริเวณรอบโรงเรียน	เป็นต้น	
 4)  ด้านการสร้างนิเวศการเรียนรู้ที่เอื้อให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์ (DOE) ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	 โรงเรียนมีการสร้าง
แหล่งเรียนรู้และบรรยากาศภายในโรงเรียนที่ทันสมัย	 เอื้อต่อการเรียนรู้ของ	 
ผู้เรียน	 มีห้องสมุดออนไลน์	 มีการจัดซื้ออุปกรณ์	 สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย	
เครื่องคอมพิวเตอร์	 จำนวน	 320	 เครื่อง	 มีการปรับปรุงอาคารสถานที่	 แสง	 สี
ภายในอาคาร	 ห้องเรียน	 ห้องปฏิบัติการ	 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
และการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน	 เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรม	
“อนาคตกำหนดได้” (Defining the Future)	ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร	
เป็นผลผลิตที่เกิดจากแนวคิดของผู้บริหารสถานศึกษา	 โดยความร่วมมือของ	 
ฝา่ยวชิาการ	คณะคร	ูผูป้กครอง	ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝา่ย	จากความเปน็มา	ดงันี้	
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2.1 จุดเริ่มต้นของนวัตกรรม 

	 	 	 	 	 	 ผู้อำนวยการโรงเรียน	 มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
คณุภาพการศกึษาเชงิรกุ	 เมือ่ครัง้มารบัตำแหนง่ไดว้เิคราะห์

สภาพปัจจุบันของโรงเรียนที่มีแนวโน้มจำนวนเด็กลดลงต่อเนื่อง	 และ
แนวทางการเรียนรู้ของเด็กก็ปรับเปลี่ยนไป											

 “..โรงเรียนไม่ควรเป็นแค่ทางผ่านของเด็ก..แต่ควรให้โอกาสเด็ก
ได้ค้นหาตนเอง..”  
	 จากแนวคิดดังกล่าว	 จึงเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยน	mind	 set	 ของครู		 
ใช้หลักการระเบิดจากภายนอก	 โดยการจ้างสื่อประชาสัมพันธ์การ	 
ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนของโรงเรียน	 
ที่เป็นการเน้นการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนเรียน	 คิดนอกกรอบ		 
ใช้หลักการบริหารงานแบบเอกชน	และเลือกกลุ่มลูกค้าใหม่	ๆ		

 “..เดก็ตอ้งไดเ้รยีนตามความสนใจ ไมใ่ชเ่รยีนในสิง่ทีค่รอูยากสอน..”  
	 ซึ่งคณะครูก็มีความเห็นสอดคล้องกันว่า	10	ปีที่ผ่านมาวิธีการเรียนรู้	 
ปรับเปลี่ยนไปภายใต้โลกในศตวรรษที่	 21	 นักเรียนสามารถหาแสวงหา
ความรู้จากทีใ่ดกไ็ด	้ เวลาคยุกบันกัเรยีนจะคยุเกีย่วกบัเรือ่งนอกหอ้งเรยีน	
หากครูยังสอนเหมือนเดิม	 โรงเรียนก็เหมือนทางผ่านแค่ให้นักเรียน	 
จบหลักสูตร	 แต่บางคนยังไม่รู้ว่าตนเองชอบหรือถนัดอะไร	 ผู้อำนวยการ
จึงริเริ่มโดยกำหนดนโยบาย	 “อนาคตกำหนดได้”	 จากประสบการณ์	 
ที่ผู้บริหารได้ทำสำเร็จมาแล้วหลายโรงเรียน	 โดยเริ่มดำเนินงานแบบ	
“Fast Track” ตัง้แตป่กีารศกึษา	 2563	 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 และ		 
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่	4	
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	 จากสภาพปัญหาที่นักเรียนไม่รู้จักตนเอง	ไม่รู้ว่าจะประกอบอาชีพอะไร
ในอนาคต	 การเลือกแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจึงไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการและความถนัดทางอาชีพของตนเอง	 รวมทั้งโรงเรียนไม่มีหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการความถนัดทางอาชีพ
และเตรียมความพร้อมสู่อาชีพอย่างชัดเจน	 จึงได้มีการพัฒนา	 “รูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาเพื่ออาชีพโรงเรียนโพธิสารพิทยากร”	 โดยมีวัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการ	 ความชอบ	 และมีความสุข	 
ในการเรียนรู้	 	 มีแรงจูงใจในอาชีพ	 มีความเข้าใจในอาชีพ	 สำรวจอาชีพ	 และ
เตรียมพร้อมสู่อาชีพ	

 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร	 ได้กำหนดการบริหารเชิงระบบเพื่อพัฒนา	 
การจัดการศึกษา	 โดยได้พัฒนากรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาเพื่ออาชีพโรงเรียนโพธิสารพิทยากร	ดังภาพ	1	
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ภาพที่ 3	แสดงรูปแบบการสร้างโอกาสทางการศึกษา	

 

ภาพที่ 1	กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ	
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 

2.2 การดำเนินงานและจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน 

 จากรปูแบบการบรหิารจดัการศกึษาเพือ่อาชพี	 โรงเรยีนโพธสิารพทิยากร 
มีการดำเนินงานและจัดการเรียนรู้สู่ผู้ เรียนโดยอาศัยองค์ประกอบต่าง	 ๆ		 
8	องค์ประกอบ	ได้แก่		
	 องค์ประกอบที่	1	การสร้างความตระหนัก		
	 องค์ประกอบที่	2	การเสริมพลังอำนาจครูและบุคลากร		
	 องค์ประกอบที่	3	การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา		
	 องค์ประกอบที่	4	การเตรียมสภาพแวดล้อม		
	 องค์ประกอบที่	5	การจัดการเรียนการสอน		
	 องค์ประกอบที่	6	การส่งเสริมสนับสนุน		
	 องค์ประกอบที่	7	การนิเทศ	ติดตาม		
	 องค์ประกอบที่	8	การปรับปรุงและพัฒนา		
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	 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร	 มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน	 ปัญหา	 
ของโรงเรียน	 รวมทั้งมอบหมายให้ครูแนะแนวรวบรวมข้อมูลการเข้าศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนย้อนหลังเป็นระยะเวลา	 5	 ปี	 เพื่อศึกษาว่า
นักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะใดบ้าง	 และควรเปิดแผนการเรียนใดเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน	 จากนั้นผู้บริหารประชุมชี้แจงทำ	 
ความเข้าใจกับ	ครู	นักเรียน	และผู้ปกครอง	เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญ	และ
ประโยชน์ของการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ	 พร้อมกำหนดนโยบาย	 วิสัยทัศน์		 
รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่รองรับ
การขับเคลื่อนนโยบายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	

ภาพที่ 2	รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ	8	องค์ประกอบ		
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 

องค์ประกอบที่ 1  การสร้างความตระหนัก 

���������� 131-190.indd   141 11/22/21   3:45:07 PM



142
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

	 ผู้บริหารสถานศึกษามีการเสริมพลังอำนาจครูและบุคลากรใน	 4	 มิติ	
ได้แก่	มิติที่	1	สมรรถนะ		มิติที่	2	ความอิสระ	มิติที่	3	ความหมาย	และมิติที่	4	
ผลกระทบ	
 มิติที่ 1 สมรรถนะ (Competency)	ผู้บริหารส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองของครู	โดยอบรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้	ความสามารถ	
และทักษะในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ	
การใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ	 active	 learning	 รวมทั้ง	 
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้กระบวนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 (PLC)		 
ดังความเห็นผู้แทนครู	ดังนี้	

 “…ปกติครูมักจะสอนตามความถนัดของครู ไม่ได้ดูความต้องการ  
ของนักเรียน โรงเรียนจึงออกค่าใช้จ่ายให้ครูไปอบรม เชิญวิทยากรซึ่งเป็น
อาจารย์มหาวิทยาลัยมาสอนที่โรงเรียน โดยครูเป็น Co-Teacher และปีต่อไป
ต้องสอนได้ ครูต้องเรียนรู้เนื้อหาและเรียนรู้ร่วมกับเด็ก…” 

 มิติที่ 2 ความอิสระ (Autonomy)	 จัดโครงสร้างองค์กร	 มอบหมาย
งานให้ตรงตามความสามารถ	 และความถนัด	 รวมทั้งมอบอำนาจให้ครูและ
บุคลากรมีอิสระในการทำงาน		
 “…แต่ละแผนการเรียนจะมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับแผน  
การเรียนนั้นเป็นแม่งาน กลุ่มสาระที่เป็นแม่งานจะศึกษาว่า ม.4-6 ต้อง  
เรียนอะไรที่จำเป็นให้เด็กไปต่อยอดในมหาวิทยาลัย โดยฝ่ายบริหารจะประสาน
กับมหาวิทยาลัย มาให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา ช่วยเหลืองบประมาณ    
(เราอยู่กับครู แต่ครูเป็นคนทำ)” 

 มิติที่ 3 ความหมาย (Meaning)	ผู้บริหารประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ	
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรออกแบบการเรียนรู้	 สร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและ

องค์ประกอบที่ 2  การเสริมพลังอำนาจครูและบุคลากร 
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บุคลากรในการปฏิบัติงาน	 รวมทั้งสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเผยแพร่
กระบวนการจัดการเรียนการสอนต่างๆ	ระหว่างเพื่อนครู	

 มิติที่ 4 ผลกระทบ (Impact)	ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการ
ศึกษาและแผนปฏิบัติการ	 รวมทั้งใช้ระบบพิจารณาเลื่อนเงินเดือน	 ยกย่อง	
ชมเชย	และส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ	
 

องค์ประกอบที่ 3  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

	 ในปีการศึกษา	 2563	 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร	 ได้พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ	 โดยเรียนวิชาพื้นฐานตาม
หลักสูตรแกนกลาง	 พ.ศ.	 2551	 มีการเปิดหลักสูตร	 Integrated	 Program		 
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 จำนวน	 2	 ห้องเรียน	 ที่กระทรวงศึกษาธิการ	 
ให้การรับรองหลักสูตร	 โดยความร่วมมือกับประเทศออสเตรเลีย	 และจัด	
“รายวชิาเลอืกอาชพี”	 ในรายวชิาเพิม่เตมิทีโ่รงเรยีนกำหนดหลากหลายทีส่นองตอ่
ความสนใจของนกัเรยีนจากขอ้มลูทีโ่รงเรยีนสำรวจ	โดยเริม่ในชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่1 
และ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ค้นหา
ความสนใจและความเหมาะสมทางอาชีพของตน	 ส่วนในระดับมัธยมศึกษา	 
ตอนปลายได้เปิดแผนการเรียนมุ่งสู่อาชีพ	 จำนวน	 7	 แผนการเรียน	 เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนตามความถนัดทางสาขาวิชาและอาชีพในการเรียนต่อ	 
ระดับอุดมศึกษา		
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 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 มีเป้าหมายในการสร้างแรงจูงใจ
ในอาชีพ	 และสร้างความเข้าใจในอาชีพต่าง	 ๆ	 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น	 สามารถสำรวจและเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได้	 โดยโรงเรียน
เปิดหลักสูตรห้องเรียนวิทย์-เทคโนโลยีหุ่นยนต์	 สำหรับผู้สนใจ	 สำหรับห้องเรียน
ปกติ	 มีการจัดวิชาเลือกในสาขาอาชีพต่างๆ	 ให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียน		 
เทอมละ	 1	 วิชา	 ที่เน้นความหลากหลายของสาระที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน	 
ตามระดับชั้น	 เพื่อเป็นวางพื้นฐานเบื้องต้นตามรายวิชาที่สนองต่อความสนใจ
ด้านอาชีพที่นักเรียนจะมีโอกาสได้เลือกเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	
นักเรียนจะได้ทำโครงงานที่ตนสนใจ	(One	Student	One	Project)	มีกิจกรรม
ชุมนุม	 มีการเชิญผู้ประกอบการแต่ละสาขาอาชีพต่างๆ	 มาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ทางอาชีพให้นักเรียนฟัง	 การพานักเรียนไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
อาชีพต่างๆ	 การจัดค่ายค้นหาตัวตนสู่ถนนอาชีพ	 และมีการจัดซื้อ	 โปรแกรม  
วัดความสนใจและความเหมาะสมทางอาชีพของนักเรียน (Habit Scan)   
ที่โรงเรียนนำมาใช้และให้บริการแก่นักเรียน	 เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบความถนัด
ของตนเองก่อนตัดสินใจเลือกแผนการเรียนเมื่อได้เรียนในระดับมัธยมศึกษา	 
ตอนปลาย	 เมื่อสิ้นปีการศึกษาจะมีการจัดกิจกรรม	 Open	 House	 ที่เป็นการ
เปดิโอกาสใหผู้ป้กครองเขา้มารว่มชมกจิกรรมกบันกัเรยีน	 เพือ่ใหผู้ป้กครองไดท้ราบ
ถึงแนวทางการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนของบุตรหลาน	 และได้รับชม
การนำเสนอผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นต่าง	 ๆ		 
รวมถึงแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาที่จัดเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 ที่มี
ความพร้อมในแต่ละแผนการเรียน	 เพื่อเป็นข้อมูลทางเลือกสำหรับบุตรหลานที่	 
ผู้ปกครองสามารถรับรู้ไปพร้อมๆ	 กับนักเรียน	 และให้การสนับสนุนบุตรหลาน
เมือ่ตอ้งตดัสนิใจในการเลอืกเรยีนตามความถนดัและความสนใจในอาชพีทีมุ่ง่หวงั
ในอนาคตตามนโยบาย	 “อนาคตกำหนดได้”	 สู่เป้าหมายความสำเร็จเบื้องหน้า	
ดังตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา	ดังนี้	
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โครงสร้างหลักสูตร  
วิชาเลือกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
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 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียน	 
มีความพร้อมสู่อาชีพ	 ตามความถนัดทางสาขาวิชาและอาชีพในการเรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษา	 โดยทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการ
ร่วมพัฒนาหลักสูตรและส่งอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขามาช่วยสอน
เป็นรายชั่วโมง	 ได้แก่	 คณะแพทย์ศาสตร์	 ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร	 ลาดกระบังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยรังสิต	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	เป็นต้น	

	 โดยในปีการศึกษา	 2563	 ได้จัดแผนการเรียนเตรียมอาชีพทั้งหมด		 
7	แผนการเรียน	ได้แก่	

โครงสร้างหลักสูตร ห้องเรียนวิทย์-เทคโนโลยี (หุ่นยนต์) 
เทยีบเคยีงหลกัสตูร Robot Curriculum of Finland  ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ปกีารศกึษา 2563 
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

 1) แผนการเรยีนเตรยีมแพทย-์เภสชั	 สาขาวชิาทีส่ามารถไปศกึษาตอ่
ในระดับอุดมศึกษา	 ได้แก่	 ทันตแพทยศาสตร์	 สัตวแพทยศาสตร์	 เภสัชศาสตร์	
สหเวชศาตร์	 สาธารณสุขศาสตร์	 เทคนิคการแพทย์	 พยาบาลศาสตร์	
วิทยาศาสตร์การกีฬา	 	 	 	
 2)  แผนการเรียนเตรียมวิศวะ-สถาปัตย์ 	 สาขาวิชาที่สามารถไป
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	 ได้แก่	 วิศวกรรมศาสตร์	 วิศวกรรมการแพทย์	
สถาปัตยกรรมศาสตร์		
 3)  แผนการเรียนเตรียมวิทย์-คอมพิวเตอร	์ สาขาวิชาที่สามารถไป
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	 ได้แก่	 วิทยาศาสตร์	 คอมพิวเตอร์	 เทคโนโลยี	 
สารสนเทศ	วนศาสตร์		
 4) แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม	 สาขาวิชาที่สามารถไปศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา	 ได้แก่	 ศิลปกรรมศาสตร์	 วิจิตรศิลป์	 ศิลปประยุกต์		 
ดุริยางคศิลป์	นาฏศิลป์	ศิลปะการออกแบบ		
 5)  แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ–บัญช	ี สาขาวิชาที่สามารถ	 
ไปศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา	 ไดแ้ก	่ บรหิารธรุกจิ	พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี
เศรษฐศาสตร์	 การประกอบอาหาร	 การจัดการธุรกิจอาหาร	 คหกรรมศาสตร์	
การท่องเที่ยวและการโรงแรม		
 6)  แผนการเรียนเตรียมนิติ–รัฐศาสตร์ สาขาวิชาที่สามารถไปศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา	 ได้แก่	 นิติศาสตร์	 รัฐศาสตร์	 รัฐประศาสนศาสตร์	
สังคมวิทยา	สังคมสงเคราะห์ศาสตร์		 	
 ทั้ งนี้	 ในปีการศึกษา	 2564	 โรงเรียนมีการวางแผนที่จะเปิด		 
แผนการเรียนครุศาสตร์	 ศึกษาศาสตร์	 เพิ่มขึ้นอีก	 1	 แผน	 เนื่องจากมีนักเรียน
สนใจเพิ่มมากขึ้น	
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

โครงสรา้งหลกัสตูร เตรยีมแพทย ์– เภสชั  ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

โครงสรา้งหลกัสตูร เตรยีมแพทย ์– เภสชั  ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 

โครงสรา้งหลกัสตูร เตรยีมแพทย ์– เภสชั  ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

โครงสรา้งหลกัสตูร  เตรยีม นเิทศ – มนษุย ์ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 

โครงสรา้งหลกัสตูร เตรยีมศลิปกรรม ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 

���������� 131-190.indd   150 11/22/21   3:45:09 PM



151
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

โครงสรา้งหลกัสตูร เตรยีมศลิปกรรม ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 

เกณฑก์ารคดัเลอืกนกัเรยีนเขา้เรยีนตามแผน 
สำหรบัการพจิารณาคดัเลอืกนกัเรยีนเขา้เรยีนตามแผนการเรยีน	มรีายละเอยีดดงันี้	

หอ้งเรยีน 

หลกัสตูร 

หอ้งเรยีน 

ปกติ 

EP 

IEP 

แผนการเรยีนที ่1 

เตรยีมแพทย-์เภสชั

● ผลการเรยีนเฉลีย่สะสมม.1ม.2ม.3ภาคเรยีนที่1ไมต่ำ่กวา่3.0
● ผลการเรยีนเฉลีย่สะสมรายวชิาพืน้ฐานวชิาวทิยาศาสตร์คณติศาสตร์และภาษาองักฤษ
 ไมต่ำ่กวา่3.0

● ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม  
 ม.1ม.2ม.3ภาคเรยีน
 ที่1ไมต่ำ่กวา่2.75
● ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 
 รายวชิาพืน้ฐานวชิา
 วทิยาศาสตร์คณติศาสตร์
 และภาษาองักฤษ
 ไมต่ำ่กวา่3.0

● ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม  
 ม.1ม.2ม.3ภาคเรยีน
 ที่1ไมต่ำ่กวา่2.5
● ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 
 รายวชิาพืน้ฐานวชิา
 คณติศาสตร์
 หรอืภาษาองักฤษ
 ไมต่ำ่กวา่2.5

● ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ม.1ม.2ม.3ภาคเรยีนที ่1  
 ไมต่ำ่กวา่2.5
● ผลการเรยีนเฉลีย่สะสมรายวชิาพืน้ฐานวชิาคณติศาสตร์
 หรอืภาษาองักฤษไมต่ำ่กวา่2.5

● ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม  
 ม.1ม.2ม.3ภาคเรยีน
 ที่1ไมต่ำ่กวา่2.5

● ผลการเรยีนเฉลีย่สะสมม.1ม.2ม.3ภาคเรยีน
 ที่1ไมต่ำ่กวา่2.5
● ผลการเรยีนเฉลีย่สะสมรายวชิาพืน้ฐานวชิาวทิยาศาสตร์
 คณติศาสตร์และภาษาองักฤษไมต่ำ่กวา่2.5

● ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม  
 ม.1ม.2ม.3ภาคเรยีน
 ที ่1ไมต่ำ่กวา่3.0
● ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 
 รายวชิาพืน้ฐานวชิา
 คณติศาสตร์หรอื
 ภาษาองักฤษ
 ไมต่ำ่กวา่3.0

● ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม  
 ม.1ม.2ม.3ภาคเรยีน
 ที ่1ไมต่ำ่กวา่3.0
● ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 
 รายวชิาพืน้ฐานวชิา
 คณติศาสตร์หรอื
 ภาษาองักฤษ
 ไมต่ำ่กวา่3.0

● ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ม.1ม.2ม.3ภาคเรยีนที่1  
 ไมต่ำ่กวา่3.0
● ผลการเรยีนเฉลีย่สะสมรายวชิาพืน้ฐานวชิาคณติศาสตร์
 หรอืภาษาองักฤษไมต่ำ่กวา่3.0

แผนการเรยีนที ่2 

เตรยีมวศิวะ-สถาปตัย์

แผนการเรยีนที ่4 

เตรยีมนเิทศ-มนษุย์

แผนการเรยีนที่5

เตรยีมศลิปกรรม

แผนการเรยีนที ่6 

เตรยีมบรหิารธรุกจิ-บญัชี

แผนการเรยีนที่7

เตรยีมนติ-ิรฐัศาสตร์

แผนการเรยีนที ่3 

เตรยีมวทิย-์คอม
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

	 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องทำวิจัยที่สอดคล้องกับ
แผนการเรียนของตน	 (One	 Student	One	 Research)	 โดยโรงเรียนมีการจัด
เวทีเสวนาและแนะแนวการศึกษา	 และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 เช่น	 ศึกษา	 
ดูงานสถาบันอุดมศึกษา	 หน่วยงาน	 และสถานประกอบการ	 	 การฝึกทักษะและ
ประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ	 รวมทั้งเข้าค่ายเตรียมความพร้อม	 
สู่อาชีพตามแผนการเรียน	(ค้างคืน)	ปีการศึกษาละ1	ครั้ง	
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

	 โรงเรียนมีการปรับโฉมห้องเรียน	 สร้างแหล่งเรียนรู้	 เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน	มีห้องสมุด
ออนไลน์	 จัดซื้อสื่อ	 อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย	ปรับปรุงอาคารสถานที่	
แสง	 สีภายในอาคาร	 ห้องเรียน	 ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการ
เรียนรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม		
 

องค์ประกอบที่ 4  การเตรียมสภาพแวดล้อม 
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

	 ผู้บริหารประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับครูเกี่ยวกับหลักสูตรและ	 
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละแผนการเรียน	 โดยมอบหมายให้กลุ่มสาระ	 
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแต่ละแผนการเรียนเป็นแม่งาน	 โดยศึกษาว่า		 
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4-6	 นักเรียนต้องเรียนอะไรที่จำเป็นให้นักเรียนไปต่อยอด
ในมหาวิทยาลัย	 จากนั้นครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ประชุมร่วมกันเพื่อ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้	 การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับแนวทาง
การจดัการศกึษาเพือ่อาชพี	 รา่งแผน	ออกแบบรายวชิา	แลว้สง่ใหบ้คุคลกรภายนอก
พิจารณาเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม	 ปรับปรุง	 พร้อมทั้งดำเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้	แต่ละแผนการเรียนมีการดำเนินการดังนี้	
 แผนการเรยีนเตรยีมแพทย–์เภสชั	 	 มกีลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
และสุขศึกษาพลศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ	 โดยทำ	 MOU	 กับคณะแพทย์ศาสตร์		 
โรงพยาบาลวชิระ	
 แผนการเรียนเตรียมวิศวะ–สถาปัตย์ 	 มีกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร	์เปน็ผูร้บัผดิชอบ	โดยทำ	MOU	กบั	TOT	และคณะวศิวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
 แผนการเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์–คอมพิวเตอร	์ มีฝ่ายคอมพิวเตอร์	
เป็นผู้รับผิดชอบ	 โดยทำ	MOU	 กับคณะวิศวกรรมศาสตร์	 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
 แผนการเรียนเตรียมนิเทศ–มนุษย	์ มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ	เป็นผู้รับผิดชอบ	
 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม	 มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ		 
เป็นผู้รับผิดชอบ	 โดยสาขาทัศนศิลป์	 จัดทำ	MOU	 กับวิทยาลัยเพาะช่าง	 ส่วน
สาขานาฏศิลป์	ทำ	MOU	กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร	

องค์ประกอบที่ 5  การจัดการเรียนการสอน 
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

 แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ–บัญชี  มีกลุ่มสาระการเรียนรู้		 
การงานอาชีพ	เป็นผู้รับผิดชอบ	โดยจัดทำ	MOU	กับวิทยาลัยดุสิตธานี	
 แผนการเรียนเตรียมนิติศาสตร์–รัฐศาสตร์ มีกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคม	ศาสนา	และวัฒนธรรม	เป็นผู้รับผิดชอบ	

องค์ประกอบที่ 6  การส่งเสริมสนับสนุน 

	 โรงเรียนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา
เพื่ออาชีพของโรงเรียนทางสื่อต่าง	 ๆ	 ผ่านเว็บไซต์	 เฟสบุ๊ค	 วารสาร	 การจัด
กิจกรรม	 Open	 House	 และการประชุมผู้ปกครอง	 มีการสร้างเครือข่าย	 
ความรว่มมอืในการจดัการศกึษาเพือ่อาชพีกบัสถาบนัอดุมศกึษา	สถาบนัอาชวีศกึษา 
สถานประกอบการ	 และหน่วยงานต่าง	 ๆ	 รวมทั้งสร้างชุมชนการเรียนรู้	 
ทางวิชาชีพ	 (PLC)	 เพื่อให้ครูนำมาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียน	 
การสอน	และส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู	
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

	 คณะครูผู้รับผิดชอบแต่ละแผนการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่	 
รับผิดชอบ	มีการร่วมกันวางแผนการนิเทศติดตาม	ดำเนินการนิเทศติดตาม	สรุป
และรายงานผลการนิเทศติดตาม	 ในด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร	 การนำ
หลักสูตรมาสู่การปฏิบัติในการจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 โดยการประชุมปรึกษาโดยใช้
กระบวนการ	 PLC	 การนำข้อมูลและปัญหาที่พบมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ร่วมกัน	 
แก้ปัญหาต่าง	 ๆ	 พร้อมเสนอฝ่ายวิชาการและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อวางแผน
ร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง	

องค์ประกอบที่ 7  การนิเทศ ติดตาม 

องค์ประกอบที่ 8  การปรับปรุงและพัฒนา 

 โรงเรยีนมกีารประชมุคณะทำงาน	เพือ่นำขอ้มลูจากการนเิทศ	ตดิตามผล 
มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร	 เมื่อสิ้นปีการศึกษา	 และนำข้อมูลสารสนเทศ	 
ที่ได้รับมาพัฒนาปรับแผนงาน	 โครงการ/กิจกรรม	 ตามผลการประเมินและ	 
นำแผนงาน	โครงการ/กจิกรรม	ทีไ่ดป้รบัปรงุแลว้มาจดัทำแผนปฏบิตักิารประจำปี	
	 จากองค์ประกอบ	 8	 องค์ประกอบของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร		 
ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน	 เป็นการแสดงถึงการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบที่นำไปสู่ศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรม	 “อนาคตกำหนดได้”		 
ให้ประสบความสำเร็จในการพัฒนานักเรียนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

	 การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน	 
จากนวัตกรรม	“อนาคตกำหนดได้” (Defining the Future)	 ของโรงเรียน	 
โพธิสารพิทยาคาร	 ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2563	 เป็นต้นมาในลักษณะ	 Fast	 Track		 
ที่มีการเตรียมความพร้อมในการสร้างความตระหนัก	 การพัฒนาหลักสูตรและ
แผนการเรียน	 7	 แผน	 การพัฒนาบุคลากรครูในการจัดการเรียนการสอน		 
การเตรียมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนด้านสื่อเทคโนโลยี	 ตลอดจนปัจจัยพื้นฐาน	 
ที่สำคัญและหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษา	 สถานประกอบการ	 หน่วยงานรัฐและ
องค์กรเอกชนต่าง	 ๆ	 ที่ร่วมขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จ	 
ที่สะท้อนจากนักเรียน	 คณะครู	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ผู้ปกครอง	 และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย	ดังนี้	

 3.1 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน   
  ●	 ด้านความรู้สึกที่มีต่อนวัตกรรมและประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ	
นักเรียนตอบรับการจัดแผนการเรียนของโรงเรียนเป็นอย่างดี	 เนื่องจากนักเรียน
ได้เลือกในสายการเรียนที่ชอบ	ตรงโจทย์	และนำไปใช้กับอาชีพ	ในอนาคต		
  “รูส้กึ OK ทีโ่รงเรยีนเปดิแผนการเรยีนทีค่น้หาตวัเอง เปน็ทางเลอืก
ที่ดีที่และรู้ว่าอนาคตจะเป็นอะไร”          
  “ชอบแผนการเรียนใหม่ เพราะชอบวาดรูปอยู่แล้ว เลยเลือก
ศิลปกรรม ถ้าเรียนแบบเก่าก็จะมีบางวิชาที่ไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำไม เรียนแบบนี้
ตอบโจทย์” 
  “รู้สึกปลื้มใจและภูมิใจ ผมต้องสอบแข่งขันเข้า ม.1 และผ่าน
อุปสรรคหลายอย่าง เครียดกับการเรียนเพราะโรงเรียนนี้แข่งขันกันเข้าสูง ดีใจ  
ที่ได้มาเรียนวิศวะ ผมชอบอยู่แล้ว ครูแนะนำได้ดี โรงเรียนนี้ไม่ได้สอนวิชาการ
อย่างเดียว แต่สอนเรื่องการใช้ชีวิตด้วย”  

3. ผลที่เกิดขึ้นจากการนำนวัตกรรมมาใช้ 
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

  “การแบง่สายการเรยีนทำใหเ้ราทำตามฝนัไดเ้รว็ขึน้ ไดเ้ตรยีมตวักอ่น” 
  “ได้เรียนรู้ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยจริง จากการดูงาน เห็นจริงว่าได้
เรียนอะไรทำอะไร”,  
  “เป็นส่วนช่วยให้เราพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในด้านนั้น ๆ   
หาทักษะที่ชอบเจอ” 
  “ชว่ยผลกัดนัใหเ้ราไปสูเ่ปา้หมายไดง้า่ยขึน้ มผีลงานในการนำไปยืน่ 
Portfolio เพือ่เขา้มหาวทิยาลยัไดง้า่ยขึน้ เพราะมอีาจารยม์หาวทิยาลยัชว่ยแนะนำ” 

	 แต่ก็ยังมีนักเรียนบางส่วนไม่แน่ใจกับการเลือกแผนการเรียนตั้งแต่	 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	เนื่องจากมีความเห็นว่า		
 “อีกมุมนึง อาจเร็วเกินไปที่เลือกแผนการเรียนตั้งแต่ ม.4 อยากให้กลับ
ไปเป็นเหมือนแบบเดิมที่ตัดสินใจเลือกว่าจะเรียนอะไรตอน ม.6 เพราะบางที  
ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เลือกจะตรงกับตัวเราหรือเปล่า”   

	 ซึ่งโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ต้องการเปลี่ยนแผนการเรียน	
สามารถทำได้	 โดยมีครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาช่วยดูแลและให้คำปรึกษา		 
เมื่อได้ทอดลองเรียนไปแล้วอย่างน้อย	1	ภาคเรียน	

นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า  
“มาเรียนที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากร อนาคตกำหนดได้จริง” 

เพราะโรงเรยีนเปดิโอกาสใหน้กัเรยีนคน้หาตนเอง ไดล้องและเรยีนในสิง่ทีช่อบ  

                         ผู้แทนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

“…อนาคตอยูท่ีต่วัเรา สว่นโรงเรยีนเปน็ตวัชว่ยผลกัดนัใหเ้ราไปสูเ่ปา้หมาย  
โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดแผนการเรียนให้พวกเรามีเป้าหมาย 

ที่เหมาะกับเรา ทำให้รู้ตัวเองว่าอยากเรียนอะไรในอนาคต” 

                            ผู้แทนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

  ●	 ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน	 นักเรียนในแต่ละแผนมีเป้าหมาย
ด้านอาชีพในอนาคต	 นักเรียนในแต่ละแผนการเรียนจะได้เรียนวิชาเลือกที่เป็น
พื้นฐานของอาชีพที่ตนสนใจในอนาคต	 นอกจากการเรียนรู้ในโรงเรียนแล้ว	
นักเรียนยังมีโอกาสเรียนรู้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจากการที่มีโอกาสไปร่วมเรียน
ในมหาวิทยาลัยในบางวิชาที่โรงเรียนได้ทำ	MOU	 กับมหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 ไว้	
เรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง	 เรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อ	 เทคโนโลยีต่าง	 ๆ	
และเรยีนรูจ้ากการรว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรตา่ง	ๆ	 เชน่	ศกึษาดงูานเกีย่วกบัอาชพี
ต่าง	 ๆ	 	 เข้าค่ายค้นหาตัวตนสู่ถนนอาชีพ	 จากการพูดคุยกับนักเรียนสัมผัสได้ถึง
ความฝันและแรงบันดาลใจของนักเรียนในแผนการเรียนต่าง	ๆ	เช่น	
 แผนการเรียนเตรียมแพทย์ – เภสัช	 	 นักเรียนในแผนการเรียนนี้		 
ได้แสดงความคิดเห็น	ดังนี้	
 “...มีครูภายในโรงเรียนมาสอนวิชาชีววิทยาและมีห้องปฏิบัติการเฉพาะ 
มีการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยอ่านจากหนังสือ วารสาร ดูคลิปเกี่ยวกับการทดลองใน 
Facebook ทำให้เข้าใจมากขึ้น”  
          “…ชอบที่ได้ทำกิจกรรมค่ายแพทย์ ตอนนี้เริ่มมีการนำหุ่นยนต์มาใช้ใน
การวินิจฉัย อยากพัฒนาให้มีการวิเคราะห์ที่แม่นยำขึ้น  
          “..อยากพัฒนาเรื่อง ยา ถ้ามียาที่รักษาโรคได้ครอบคลุมมากขึ้น คนก็
จะตายน้อยลง อยากทำบริษัทยา ที่ช่วยรักษาคน...” 
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

 แผนการเรียนเตรียมวิศวะ–สถาปัตย์ 	 นักเรียนในแผนการเรียนนี้		 
ได้แสดงความคิดเห็น	ดังนี้	
           “…เรามีโอกาสประดิษฐ์รถจากวัสดุที่ ไม่คิดว่าจะประกอบรถได้   
แต่ทำได้จริง ๆ..” 
         “… ได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่พี่ ๆ ในมหาวิทยาลัย ได้เรียนแล้ว อาจารย์ก็
นำมาสอนให้ผมได้เรียนที่โรงเรียน...” 
          “... ในแผนการเรียนสถาปัตย์ โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการเตรียมไว้ให้ 
เวลาว่างนักเรียนสามารถเข้าไปฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง อยากออกแบบโดยดู
โครงสร้างตึก และออกแบบให้คุ้มค่ากับเงิน…”  
 “...อยากรวยแบบมีความรู้ มีความฝันอยากไปทำงานต่างประเทศ 
ชอบกิจกรรมค่ายที่โรงเรียนจัด” 
 “...การออกแบบก่อสร้างบางอาคารก็ใช้ประโยชน์ได้น้อย ถ้าปรับจะใช้
งบประมาณได้คุ้มค่ากับพื้นที่ใช้สอย...” 

 แผนการเรียนเตรียมวิทย์–คอมพิวเตอร	์ 	 นักเรียนในแผนการเรียนนี้	
ได้แสดงความคิดเห็น	ดังนี้	
 “...ได้เข้าค่าย เรียนรู้การประกอบส่วนต่าง ๆ การเขียน Code ทำให้
เกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นำไปทำงานได้ตามขั้นตอน” 
          “…อยากทำสื่อออนไลน์ อยากออกแบบให้ดูสบายตา สมจริง เข้าถึง
ง่าย ส่งเสริมจิตอาสา แบ่งปันผู้อื่น...” 
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

 แผนการเรียนเตรียมนิเทศ–มนุษย์ 	 นักเรียนในแผนการเรียนนี้		 
ได้แสดงความคิดเห็น	ดังนี้	
 “...อยากทำงานเบื้องหลัง ทำหนัง   
ซีรีส์  พาหนังไทยไปทั่วโลก”              
 “มี เป้ าหมายทำงานด้ านวงการ  
บันเทิง ทั้งผู้กำกับ นักร้อง นักแสดง ที่เข้า  
แผนการเรียนนิเทศ เพราะคิดว่าถ้ารู้การทำงาน
เบื้องหลังงานเบื้องหน้าก็คงทำได้ไม่ยาก...”  
 “...ชอบวิชา Production อยากออกแบบการแสดงใหม่ ๆ ทำ MV 
เพลง  ทำสื่อ VDO...” 

 แผนการเรยีนเตรยีมศลิปกรรม: ทศันศลิป ์
นกัเรยีนในแผนการเรยีนนี	้ไดแ้สดงความคดิเหน็	ดงันี ้
 “...สนใจด้านดีไซน์เนอร์ และถ้ามีโอกาส
อยากเรียนต่อต่างประเทศ ชอบลายเส้นไทย   
อยากทำงานเกี่ยวกับออกแบบ Jewelry ออกแบบ
ลายผ้า” 

 แผนการเรยีนเตรยีมศลิปกรรม: การแสดง 
นกัเรยีนในแผนการเรยีนนี	้ไดแ้สดงความคดิเหน็	ดงันี ้
 “ . . .สนใจการทำงานในวงการบันเทิ ง   
ไม่อยากเครียด เพราะไม่ถนัดวิชาการ พอมีแผนการ
เรียนนี้หนูดีใจมาก” 
 “...มีเรียน Acting Class แต่ละครั้งที่เรียน ทุกคนจะมานั่งคุยกัน  
ทำให้เปิดใจ กล้าแสดงออกมากขึ้น”            
 “...อาจารย์ที่สอนเป็นอาจารย์ในโรงเรียน อาจารย์สอนเก่งมาก หนูไม่
คิดมาก่อนว่าอาจารย์จะสอนได้สนุกและสอนเก่งขนาดนี้ หนูชอบมาก ๆ” 
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม: ดนตรี นักเรียนในแผนการเรียนนี้		 
ได้แสดงความคิดเห็น	ดังนี้	
 “อยากเป็นศิลปินนักดนตรี มีแผนจะเข้าคณะเกี่ยวกับดนตรี ไปดูงานที่
มหาวิทยาลัยรังสิต คณะที่เกี่ยวกับดนตรีโดยเฉพาะ ไปอาคารดนตรีสุริยเทพ 
เห็นบรรยากาศ กระบวนการทำเพลง ทำให้เห็นภาพว่าไปอยู่มหาวิทยาลัยแล้ว
ตัองทำอะไรบ้าง” 
          “เวลาเรียนผมชอบใช้การตั้งคำถาม สงสัย เช่น ทำไมต้องมีคอร์ด 7 
เพราะอะไร แล้วก็หาคำตอบ ทำให้เป็นการเรียนรู้ที่ไม่หมด อยากรู้อะไรก็ตามไป
ให้สุด” 
          “จะตั้งใจในเรื่องที่สนใจเท่านั้นจึงจะศึกษาต่อ ชอบศึกษาอะไรที่เกิน
กว่าในห้อง ชอบเรียนใน Online  เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต” 

 แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ–บัญชี	 นักเรียนในแผนการเรียนนี้	
ได้แสดงความคิดเห็น	ดังนี้	
 “อยากเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ดี  
เพื่อเก็บเงินทุนไปเปิดกิจการของตนเอง  
เป็นอิสระในการทำงาน และ คิดว่า 
การยักยอกเงินเป็นการเอารัดเอาเปรียบ” 
 “อยากทำ Code ที่สามารถตรวจสอบบัญชีได้เพื่อป้องกันการทุจริต 
ชอบบริหารและบัญชี ได้ไปดูงานและศึกษาขั้นตอนการบบริหารและขั้นตอนสู่
ความสำเร็จ จึงประทับใจและเกิดแรงบันดาลใจ เวลาเรียนตามไม่ทัน จะกลับไป
ศึกษาเพิ่มเติมจาก Online” 
 แผนการเรียนเตรียมนิติ–รัฐศาสตร์	 นักเรียนในแผนการเรียนนี้		 
ได้แสดงความคิดเห็น	ดังนี้	
 “ชอบวิชารัฐศาสตร์เบื้องต้น ทำให้การเรียนรู้ถึงการบริหารของรัฐบาล 
เรียนรู้การปกครองในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการปกครองระดับเล็ก ๆ แต่ทำให้เข้าใจถึง
ระบบการปกครอง” 
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 “เวลาเรียนในห้องเราจะรู้แต่หลักการ  
เลยหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราใช้กฎหมายอย่างไร  
โดยค้นหาและดูคำพิพากษาใน Internet  
เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการนำข้อกฎหมายไปใช้” 

 3.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครู  
	 นวัตกรรม	“โรงเรียนอนาคตกำหนดได้”	 ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทาง
ของตัวผู้สอนในการสอนนักเรียนแต่ละแผนการเรียนมากยิ่งขึ้น	 ดังนั้นคุณครู	 
ผู้สอนในแต่ละวิชาจึงต้องทำหน้าที่ ในการศึกษาความรู้ เพิ่มเติมในส่วน		 
ที่ได้รับมอบหมาย	 โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการปรึกษากับผู้มีความรู้โดยตรงกับ	 
แผนการเรียนแต่ละวิชา	 เช่น	 อาจารย์ในมหาวิทยาลัย	 รุ่นพี่หรือศิษย์เก่า	 
ของโรงเรยีนทีก่ำลงัศกึษาอยูใ่นคณะตา่ง	ๆ	รวมถงึการหาขอ้มลูในสือ่ออนไลนแ์ละ
การหาความรู้ด้วยตนเอง	 เช่น	 การลงเรียนคอร์สเพิ่มเติมหรือศึกษาจากหนังสือ	
ตำรา	 โดยที่ทางโรงเรียนจะจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งไว้ให้สำหรับ	 
การเตรยีมความพรอ้มของคณุครแูตล่ะแผนการเรยีน	ครโูรงเรยีนโพธสิารพทิยากร 
จึงเป็น	ครูนักออกแบบ ครูนักเรียนรู้ ครูนักพัฒนา 
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 ครูเป็นนักออกแบบ	 ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการสอน
ตามหลักสูตรแกนกลางมาเป็นนักออกแบบรายวิชาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียน		
 

 “...แผนการเรียนวิทย์คอม-หุ่นยนต์ เมื่อได้หัวข้อมาก็มีการประชุม
วางแผนรายวิชา เลือกวิชาว่าอะไรเรียนก่อน-หลัง แต่เมื่อจบ ม.6  ต้องสร้าง  
ขั้นตอนโปรแกรมที่จับต้องได้ 1 อย่าง เลือกวิชาที่ทันสมัย โดยเริ่มปูพื้น AI และ
ให้เริ่มสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหา ในชั้น ม.2-ม.3...” 
  “…แผนการเรียนบริหารธุรกิจ เมื่อจบแล้วเป็นผู้ประกอบการได้   
วางรายวิชาในชั้น ม.4 เรียนบัญชี ม.5 เริ่มประกอบการธุรกิจ เรียนเกี่ยวกับ  
การขาย การตลาด และ ม.6 มีการฝึกงาน เขียนแผนธุรกิจ และทำธุรกิจ…” 

“...คณะครจูะมาชว่ยกนัดรูายวชิา ออกแบบรายวชิาและวางกรอบหลกัสตูร 
ทำหลักสูตรให้ทันสมัยที่สุด ใช้ชื่อรายวิชาที่โดนใจเด็ก ต้องวิเคราะห์  
วา่เดก็ตอ้งการเรยีนรูอ้ะไรมกีารแยกรายวชิาเฉพาะเพือ่ตอบโจทยเ์ดก็จรงิ .ๆ..” 

   ผู้แทนครู แผนการเรียน 7 แผน 
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ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

 ครู เป็นนักเรียนรู้ จากการที่ครูต้องเป็นนักออกแบบรายวิชาที่	 
ตอบโจทย์ผู้เรียน	 มีความทันสมัย	 น่าสนใจ	 ส่งผลให้ครูต้องเป็นนักเรียนรู้ใน	 
การแสวงหาความรู้ใหม่	 ๆ	 จากแหล่งข้อมูลต่าง	 ๆ	 โดยครูมีวิธีการเรียนรู้จาก	 
การถามผู้รู้และหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งต่าง	ๆ		
 “มีการประชุมครู วิเคราะห์เด็กปี 1 ว่าเรียนอะไร นำมาจัดรายวิชาแล้ว
มาเรียนคำอธิบายรายวิชา หาข้อมูลจากศิษย์เก่า ทำ MOU กับ โรงพยาบาล
วชิระ ครู Sit in เรียนกับนักเรียนขณะที่วิทยากรสอน” 
 “ในส่วนของ Production เป็นงานเบื้องหลัง พอได้รับโจทย์มา   
ก็ศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จาก Internet และดู Trend ว่าสาขาใด   
น่าสนใจ วิเคราะห์ศักยภาพของครูว่าสอนอะไรได้บ้าง เช่น  ถ่ายภาพ ทำหนังสั้น 
ตัดต่อวิดีโอ เขียนบท การพูดเพื่อการสื่อสาร  แล้วเอามาปรับเป็นรายวิชา  
ในแต่ละเทอม” 
 

“…เริม่ตน้ทีพ่ฒันาหลกัสตูร เรากย็งังง ๆ กถ็ามผูรู้ ้ เชน่ เพือ่นทีส่อนวชิา
เหลา่นีใ้นมหาวทิยาลยั อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั สอบถามจากนกัเรยีนรุน่พี่
ที่เรียนจบจากที่นี่แล้วไปเรียนต่อในคณะนี้ในมหาวิทยาลัย ดูTrend   
การทำงานในอาชพียคุใหม ่แลว้เอามาพฒันารายวชิาทีส่อน คอ่ย ๆ ทำไป 
ปรบัไป โดยมอีาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัมาเปน็พีเ่ลีย้งจนกวา่จะเปน็ไปตาม
กระบวนการ….จนไดห้ลกัสตูรทีผู่เ้รยีนและเราตอ้งการ…”                                         

   ผูแ้ทนคร ูแผนการเรยีน 7 แผน 
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 ครูเป็นนักพัฒนา	 ในรายวิชาใหม่	 ๆ	 ที่ครูยังไม่เคยสอนหรือยังขาด
ความชำนาญ	 ครูมีการพัฒนาตนเองโดยศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือ	 เอกสาร	
บุคคล	และแหล่งข้อมูลต่างๆ	รวมถึงการเข้ารับการอบรม		
 “หา Course อบรมเพิ่มเติม ซื้อหนังสือศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง   
ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือผู้รู้” นอกจากนี้ครูยังมีหน้าที่พัฒนานักเรียน  
ให้ไปถึงเป้าหมายทั้งด้านการเรียนรู้และการแนะแนวอาชีพ  
 “หากเด็กคนไหนที่มีปัญหาก็จะช่วยส่งเสริม มีการสอนเพิ่มหรือหา  
สิ่งอื่นในคาบถัดไปให้กับเด็ก ดูว่าเด็กมีความถนัดอื่นอย่างไรบ้าง แล้วแต่คุณครู
จะสังเกตตัวเด็ก มีปรับกิจกรรมเพิ่มเติม โดยทางโรงเรียนนี้จะเน้นภาคปฏิบัติ 
สร้างให้เด็กเกิดแรงจูงใจแล้วก็อยากที่จะมาเรียน” 
  “ผลงานเด็กสะท้อนให้เห็นความสามารถของเด็ก หากเด็กไม่ถนัดหรือ
ทำไม่ได้ ก็จะดูว่าช่วยอะไรให้เด็กได้พัฒนา” 
  “แผนการเรียนแพทย์ เด็กนิยมสูงสุด มี 96 คน ครูต้องช่วยเหลือใน
การแนะนำนักเรียน ทำอย่างไรให้นักเรียนรู้ว่าตนเหมาะจะเรียนต่อสายแพทย์
จริง ๆ หรือไม่” 
 

“…ครตูอ้งพฒันาตามโลกดว้ย ไมใ่ชส่อนตามแตห่ลกัสตูรแกนกลางฯ  
  ตอ้งฝกึเดก็ใหท้ำงานใหเ้ปน็ ฝกึเดก็ใหท้ำ Portfolio ได ้ 

ชวนเพือ่นครมูาทำ Team-Teaching  
ทำใหค้รขูองเราไดพ้ฒันาไปพรอ้ม ๆ กนั…” 
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 3.3  ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน  
  ● มุมมองของครูที่มีต่อโรงเรียน	คณะครูมีมุมมองว่า		
 “จุดดึงดูดของโรงเรียน คือ ปีนี้มี “อนาคตกำหนดได้” เป็นปีแรก   
ผู้อำนวยการกล้าเปลี่ยน โรงเรียนมีความพร้อมด้านสถานที่ สิ่งอำนวย  
ความสะดวก การเดินทาง มีแอร์ทุกห้อง สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของ  
แต่ละแผนการเรียนจะมีห้องเฉพาะ เอื้อต่อการเรียนรู้  
 “...การประชาสัมพันธ์ของผู้อำนวยการในการทำ VDO ประชาสัมพันธ์
ที่น่าสนใจ ทันสมัย มีความแตกต่างจากโรงเรียนอื่น” 
 “เด็กโรงเรียนนี้ค่อนข้างมีความพร้อม มีศักยภาพ เพราะเป็นโรงเรียน  
ที่มีการแข่งขันสูง ผู้ปกครองมีความพร้อมทางครอบครัว พร้อมสนับสนุนด้าน
การศึกษาของเด็ก” 
 “เด็กมีความเด่นด้านวิชาการ เพราะมีโครงการพิเศษเช่น EP, IEP 
คะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษสูงมาก”  
 

“… หลักสูตรของโรงเรียนเรา มีแผนการเรียนมุ่งเน้นตอบโจทย์ที่เด็ก
ต้องการ เด็กได้เรียนรู้ว่าชอบโปรแกรมนี้มั้ย เด็กรู้จุดแข็งของตนเอง รู้ว่า
ชอบอะไร จะไปทางไหน เดก็ไมม่กีารทะเลาะเบาะแวง้ สามคัค ี มมีารยาท 
แตง่กายเรยีบรอ้ย มวีนิยั กลา้แสดงออกและเปน็พลเมอืงเขม้แขง็ โรงเรยีนมี
ภาค ี4 ฝา่ย ทีเ่ขม้แขง็ มงีบประมาณทีท่ำใหบ้รหิารจดัการไดง้า่ย บคุลากร
มคีณุภาพ มองทีก่ารพฒันาเดก็เปน็สำคญัรว่มกนั…” 

                                  รองผูอ้ำนวยการ กลุม่บรหิารวชิาการ 
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  ● ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อโรงเรียน 
  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายด้านการพัฒนา	 
การจัดการศึกษาของโรงเรียน	 มั่นใจว่าสิ่งที่โรงเรียนพัฒนาทำให้เด็กสามารถ
พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้ตามเป้าหมายในอนาคตของตนเอง	 เพราะแต่เดิม	 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเป็นผู้กำหนดความฝันของตนเองให้กับลูก	 ลูกต้องทำตาม
พ่อแม่	 แนวคิดของโรงเรียนทำให้เด็กมีโอกาสเรียนในสิ่งที่ตนชอบและหาก	 
ไม่ชอบ	ภายใน	3	ปีก็ยังสามารถเปลี่ยนได้ตอนเข้ามหาวิทยาลัย	 ไม่ใช่ไปเปลี่ยน
เมื่อตอนเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว	ผู้ปกครองมีมุมมองว่า		
 “...เด็กสมัยนี้มีความคิดสร้างสรรค์  ผู้ปกครองต้องปรับตัว ทำหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาให้เด็ก ๆ ในการปรับแผนการเรียนใหม่นี้ ผู้บริหารเป็นผู้ให้นโยบาย 
โดยเด็กรับรู้และเลือกด้วยตัวเอง” 
 

“…เดก็โพธสิาร มลีกัษณะกลา้เรยีนรู ้ กลา้โตต้อบ มกีารเรยีนรูท้ัง้ในระบบ
และนอกระบบมคีวามคดิของตนเองและคดิสรา้งสรรค ์ กลา้คดินอกกรอบ 
กลา้แสดงออกทางความคดิ เดก็พรอ้มทีเ่ปน็พลเมอืงทีด่แีตไ่มใ่ชถ่กูควบคมุ
ใหอ้ยูใ่นกรอบ…”      

                       ผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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	 ผู้ปกครองโรงเรียน	 มั่นใจในโรงเรียนว่าสามารถพัฒนาบุตรหลาน	 
ให้บรรลุเป้าหมายของนวัตกรรม	 “โรงเรียนอนาคตกำหนดได้”	 โดยผู้ปกครอง
พร้อมที่จะช่วยผลักดันนักเรียน	 โดยการเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดี	 แต่อย่างไรก็ตาม	 
ผู้ปกครองเชื่อว่าความสำเร็จจะเกิดได้จากความตั้งใจของตัวนักเรียนเองเป็นหลัก	
หากนักเรียนมีวินัย	รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองได้	ก็จะประสบความสำเร็จใน
ทางใดทางหนึ่งได้อย่างแน่นอน	
 

 1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 	ผู้แทนคณะครูให้ความเห็นว่า		
     “การเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ บางครั้งก็เกิดปัญหา การวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนในบางรายวิชา ครูจึงจำเป็นต้องเป็นนักเรียนรู้ คือ บางช่วงเวลา  
ยังไม่มีแผนการสอนแต่ต้องสอนนักเรียนแล้ว เพราะเป็นรายวิชาใหม่และ  
มกีารปรบัใหเ้หมาะกบัผูเ้รยีนอยูต่ลอดเวลา จงึตอ้งอาศยัการแกป้ญัหาเฉพาะหนา้
ของครู โดยการวางลําดับความยากง่ายของเนื้อหาที่จะต้องเรียน” 
 “ครูต้องเป็นกัลยาณมิตร สื่อสารกับนักเรียนถึงความต้องการ ดูว่า
นักเรียนต้องการทำอะไร” 
 “ต้องเน้นทักษะการปฏิบัติมาก ๆ เพราะเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 
พิจารณาว่าครูมีอุปกรณ์อะไรในมือบ้าง ปัจจุบันนักเรียนมีโทรศัพท์มือถือ ครู
สามารถใช้โทรศัพท์มือถือมาใช้เป็นอุปกรณ์ เรียนรู้ Application ง่าย ๆ   
จากโทรศัพท์มือถือ” 
 “ปรับการออกแบบงานโดยปรึกษากับเพื่อนครูและเชื่อมโยงกับวิชาอื่น 
มีการวางแผนร่วมกันในลักษณะของ Team-Teaching ผ่าน Social Media 
ทางกลุ่ม Line Application ว่าสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างไรบ้าง   
เช่น การตัดต่อและบรรยายประกอบเป็นการบูรณาการงานออกแบบการสอน  
ในรายวิชานิเทศศาสตร์กับวิชาภาษาไทย เป็นต้น” 

4. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา 
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 2.  ความถนัดของคร	ู เนื่องจากมีการปรับรายวิชาใหม่	 ๆ	 ให้เป็นวิชา
ที่ทันสมัยตลอดเวลา	และมีความยืดหยุ่นสูง	เพื่อสอนในสิ่งที่นักเรียนอยากเรียน		
    “..บางวิชาครูยังสอนไม่ได้เนื่องจากขาดความชำนาญ จึงจัดครูเข้าสอน
ร่วมกัน 2 คน ช่วยกัน เป็น team teaching เพิ่มความหลากหลาย และเกิด
การเรยีนรูร้ว่มกนั นอกจากนีโ้รงเรยีนยงัมกีารชว่ยเหลอืครโูดยมงีบประมาณกลาง
ที่ฝ่ายวิชาการดูแล เพื่อให้ครูเบิกจ่ายใช้ในการอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง” 
 “..ฝ่ายวิชาการมีการประสานงานขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  
ในการเชิญวิทยากรมาสอนบางวิชาในปีแรก และให้ครูเข้าเรียนรู้กับนักเรียน  
เพื่อให้สามารถสอนได้เองในปีต่อไป” 
 3. การจัดสรรงบประมาณ	ฝ่ายวิชาการให้ข้อมูลว่า	เนื่องจากการจัด
หลักสูตรเฉพาะ	 จำเป็นต้องใช้บุคลากรและอุปกรณ์จำนวนมากขึ้นกว่าเดิม		 
โดยเฉพาะแผนการเรียนแพทย์-เภสัช	 ที่มีค่าใช้จ่ายสูง	 ในอนาคตจึงจำเป็นต้องมี
การบริหารด้านการจัดงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้น	 เพื่อจัดสรรให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้ปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย	 และสามารถนำงบประมาณไปใช้ให้
เกิดประโยชน์กับนักเรียนได้สูงสุด	
												การเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนของครูตาม	 นโยบาย	
“อนาคต กำหนดได”้	 ไดส้ำเรจ็คณะครตูอ้งปรบัตวัใหพ้รอ้มตอ่ความเปลีย่นแปลง
และพัฒนาตนเองในการทำงานทุกด้าน	 ตลอดจนยังมีความจำเป็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ควรให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น		 
เพื่อรองรับการทำงานของคณะครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	
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 1. ผู้บริหาร: แผนการเรียนใหม่ในปีการศึกษา	 2563	 เกิดขึ้นจาก	 
วิสัยทัศน์และความกล้าของผู้อํานวยการโรงเรียนที่กล้าลองเปลี่ยนแปลง		 
ปรับหลักสูตร	 รายวิชาเพิ่มเติม	 โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก	
เปลี่ยนกรอบความคิด	 (mind	 set)	 ของครู	 ให้เริ่มจากสิ่งที่นักเรียนอยากเรียน	
ไม่ใช่เรียนวิชาที่ครูอยากสอน	 ส่งเสริมให้ครูสอนได้ทุกวิชา	 สร้างพันธมิตร	 
ทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ	 บริหารจัดการหนุนเสริมด้านสื่อสิ่งอำนวย	 
ความสะดวกให้ครู	 บริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	 รวมทั้งใช้คำคม	 (Motto)	 และ
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเป็นช่องทางในการสื่อสารให้ครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รับทราบและเข้าใจนโยบายของโรงเรียน	
 

5. ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 

“ปญัหาอยูท่ีต่วัเราเอง ถา้ไมเ่ริม่นบั 1 วนันี ้ เมือ่ไหรจ่ะไดน้บั 2, 3, …” 

                   ดร.ภมูสิทิธิ ์สคุนธวงศ ์ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนโรงเรยีน 

 2. การมีส่วนร่วม:	 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	 มีทั้งครูที่เห็นด้วยและ	 
ไม่เห็นด้วยอย่างหลากหลายมุมมอง	
 “ผู้บริหารโรงเรียนใช้วิธีการพูดคุยกับทุกฝ่ายและเปิดโอกาสให้ครูเข้า
มามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน โดยเชิญตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้มาประชุม
เพื่อชี้แจงและกลับไปคุยกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำให้ครูเข้าใจมากขึ้น 
        “…ในแต่ละแผนการเรียนจะมีแม่งานโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
รับผิดชอบ ครูจะศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากฝ่ายแนะแนวเกี่ยวกับข้อมูลของการ
เรียนต่อจากศิษย์เก่าเกี่ยวกับสาขาที่เด็กเลือกเรียนต่อ”  
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 “ครูมีอิสระในการคิด ครูช่วยกันคิดรายวิชาเพิ่มเติม มีอาจารย์
มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัย  
 “ครแูนะแนวตอ้งศกึษาขอ้มลูยอ้นหลงั 10 บ ีและขอ้มลูอนาคตขา้งหนา้ 
ทำงานบนฐานข้อมูลและสถิติ ครูแนะแนวเป็นกำลังสำคัญในการให้ข้อมูล  
กับนักเรียนจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับโลกที่เปลี่ยนแปลงและมีทัศนคติที่ดีใน  
การทำงานเพื่อแนะแนวนักเรียนเป็นรายบุคคล…” 
 “ผู้บริหารสถานศึกษา ได้เข้าไปพูดคุยกับนักเรียนในห้องเรียน เข้าไป
พังความคิดเห็นของนักเรียนด้วยตนเอง รวมทั้งผู้บริหารมีการประชุมชี้แจง  
ผู้ปกครองในวันประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบาย ทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
เกิดความเข้าใจ โดยเฉพาะครูซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลัก ส่งผลเกิดความร่วมมือ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ครูผู้สอนในแต่ละวิชา ผู้ปกครอง และ  
ผู้บริหารโรงเรียน” 

 นักเรียน:	 นัก เรียนจะต้องมีความตั้ ง ใจ	 ขยันหมั่น เพียรและ	 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง	เพื่อที่จะสามารถค้นหาความต้องการของ
ตนเองได้	 และสามารถพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการเรียน	 นำไปใช้ประโยชน์	 
ในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาหรือการทำงานในอนาคต	 รวมถึงสามารถพัฒนาตนเอง
ให้เป็น	 “ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง”	 ได้อย่าง	 
มีประสิทธิภาพ	

 ครูผู้สอนในแต่ละวิชา:	 ครูจะต้องเตรียมความพร้อมมากยิ่งขึ้นใน	 
ด้านวิชาการเพื่อที่จะให้ความรู้แก่นักเรียนได้อย่างถูกต้อง	 เช่น	 การปรึกษากับ	 
ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงหรือการหาความรู้เพิ่มเติม	 รวมถึงจะต้องมีการพัฒนาตนเอง
อยู่ตลอดเวลา	 คอยรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนแล้วนำมาปรับใช้กับบทเรียน	
และที่สำคัญคือ	ต้องคงความต้องการที่อยากจะให้นักเรียนประสบความสำเร็จไว้
อยู่เสมอ	 เพื่อเป็นแรงผลักดันให้นวัตกรรมนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
ร่วมกัน	
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 ผู้ปกครอง:	ผู้ปกครองถือเป็นกำลังสนันสนุน	โดยการที่เป็นแรงผลักดัน
ให้กับตัวนักเรียน	 คอยแนะนำ	 และให้คำปรึกษากับนักเรียน	 รวมถึงคอยชี้แนะ
และสนับสนุนทางการศึกษากับนักเรียน	

 ผู้บริหาร:	 ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะวางแผนการทำงานให้
นวัตกรรมนี้เกิดขึ้นได้และประสบผลสำเร็จ	 และต้องอาศัยบุคลากรทุกฝ่าย	 
ที่จะคอยช่วยเหลือให้เกิดการลงมือทำจริง	

 3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการค้นหาตนเอง:	 โรงเรียน	 
มีการเตรียมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้พร้อมที่สุด	 ให้เด็กฝึกปฏิบัติ		 
ให้เด็กค้นหาตนเอง	โดยมี	2	กระบวนการ	คือ		
	 	 1)	 มีวิชาเลือกในทุกกลุ่มอาชีพ	 เพื่อให้นักเรียนได้เลือกเรียน	 
ภาคเรียนละ	1	วิชา	เน้นสร้างแรงบันดาลใจ	มีโอกาสค้นหาความถนัดของตนเอง	
	 	 2)	 ซื้อโปรแกรม	 Habit	 Scan	 ให้เด็กสำรวจความต้องการ	
อปุนสิยัของตน	และวเิคราะหว์า่ตนเหมาะกบัอาชพีอะไร	ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
มีการออกค่ายตามแผนการเรียน	 ปีละครั้ง	 และได้	 Certificate	 ตามที่
มหาวิทยาลัยรับรอง		
	 นอกจากนี้	 ยังมีการพานักเรียนไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับอาชีพต่าง	 ๆ	
เชญิผูป้ระกอบการอาชพีตา่งๆ	 มาถา่ยทอดความรูแ้ละประสบการณท์างอาชพีให้
นกัเรยีนฟงั	 โดยในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้จะใหน้กัเรยีนทำ	 Project-based 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะให้นักเรียนทำ	 Research-based		 
มีการแนะนำให้นักเรียนทำ	 Portfolio	 โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเข้ามา
ช่วยสอนทำให้	 Portfolio	 ของนักเรียนตอบโจทย์ในการพิจารณาเพื่อคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้น	
 4. ความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อม สื่อ ทรัพยากร และสิ่งอำนวย
ความสะดวก:	 สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ก็เป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อการศึกษา	 
ของนกัเรยีน	 เชน่	 สถานทีเ่รยีน	 อปุกรณก์ารเรยีนและสือ่การเรยีนการสอน	ดงันัน้
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หากนวัตกรรมนี้จะประสบผลสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพและ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	 โรงเรียนมีแผนพัฒนาให้นักเรียนใช้	 Internet	 ได้ทั่วถึง		 
มีจุด	Wifi	กระจายทั่วโรงเรียน	นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น	มีจุดวงจรปิด	
150	กว่าจุด	สำหรับดูความประพฤติของนักเรียนได้อย่างทั่วถึง	ไม่มีแหล่งมั่วสุม
ในโรงเรียน	
 

“พลังความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามบทบาทหน้าที ่ 
ที่แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียว ตลอดจนการจัดเตรียม
ทรัพยากรที่สนับสนุนการศึกษาให้พร้อมต่อการเรียนรู ้ เป็นปัจจัยสำคัญ       
ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายที่ท้าทายนี้ให้เกิดผลลัพธ์การศึกษา  
ตอ่ผูเ้รยีนตามมาตรฐานการศกึษาของชาตไิดเ้ปน็อยา่งด”ี 

6. บทสรุป 

	 ปัจจุบันการเรียนรู้ของนักเรียนในโลกของการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนไป	
ส่งผลให้ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนก็เปลี่ยนไปเช่นกัน	 แต่เดิมครูอาจ
เป็นหลักในการเรียนรู้ของนักเรียน	 แต่ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยี	 นักเรียนสามารถหาความรู้ที่ตนสนใจได้ด้วยตนเองและเข้าถึงแหล่ง
ข้อมูลต่าง	 ๆ	 ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว	 หากมองว่า
นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้	 บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดและมีผลต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนมากที่สุด	คือเพื่อน	ถัดมา	คือ	สื่อ	สังคมออนไลน์	และครู		
 “…บทบาทของครูจึงมิใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้อีกต่อไป แต่เป็นการสร้าง
แรงบันดาลใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้ เกิดความสงสัย อยากหาคําตอบให้ได้ด้วย
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ตัวเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าถาม เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ รู้จักคิดวิเคราะห์ 
แยกแยะถูกผิด รับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเองและส่วนรวม เพื่อให้นักเรียน  
เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561” 
	 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร	 เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา	 
ที่คำนึงถึงความต้องการและความถนัดของผู้ เรียน	 ประกอบกับโรงเรียน	 
มีความพร้อมทั้งด้านผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้นำ	 ครูและบุคลากร	 
มีศักยภาพ	 นักเรียนมีความเด่นด้านวิชาการ	 ผู้ปกครองพร้อมสนับสนุนด้าน	 
การศึกษาของนักเรียน	 มีงบประมาณที่ทำให้บริหารจัดการได้ง่าย	 มีความพร้อม
ด้านสื่อ	อุปกรณ์	และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง	ๆ	จึงมีการพลิกโฉมการศึกษา
โดยกำหนดนโยบาย	“อนาคตกำหนดได้”	 เพื่อให้นักเรียนได้	“ค้นหาตนเอง” 
และ	“เลอืกเรยีนทีช่อบ อาชพีทีใ่ช”่	 เปน็การเตรยีมความพรอ้มสูอ่าชพีใหน้กัเรยีน
และตอบโจทย์การศึกษาของผู้เรียน	 โดยพัฒนาหลักสูตรจากข้อมูลและสถิติ	 
การเข้าศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร	 ย้อนหลังเป็นเวลา	 5	 ปี	
และเปิดแผนการเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการความถนัดทางอาชีพ	จำนวน	
7	แผนการเรียน		
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	 ในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน	 ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการสื่อสารเป้าหมายของผลลัพธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ		 
ทั้งคณะครู	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง	 และชุมชน	 มีการสร้างความเข้าใจโดยใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง	 ๆ	 ใช้หลักบริหารงานแบบมีส่วนร่วม	 สร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ด้านอาชีพจากสถานประกอบการและเครือข่ายผู้ปกครอง	 รวมทั้ง	 
หาพันธมิตรด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 สร้างเป็นชุมชน
การเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนและนอกรั้วโรงเรียน	

 ขอ้คน้พบสำคญัของการนำนวตักรรม	“อนาคตกำหนดได”้ (Defining 
the Future)	 จากการถ่ายทอดบทเรียนที่ได้รับของผู้บริหารสถานศึกษา		 
รองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ	 ทีมงานวิชาการ	 คณะครูผู้สอน	 
ตามแผนการเรียน	 7	 แผน	 ตัวแทนนักเรียน	 และตัวแทนผู้ปกครอง	 แสดงถึง
กระบวนการในการสง่เสรมิพฒันานกัเรยีน	 โดยการออกแบบหลกัสตูรสถานศกึษา 
การออกแบบแผนการเรียน	 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่ งสู่	 
การประกอบอาชีพในอนาคต	การสร้างนิเวศการเรียนรู้	การใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ
ในการจัดการเรียนการสอน	 และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนที่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน	 
การศกึษาของชาต	ิ เริม่จากผูบ้รหิารสรา้งความตระหนกัใหแ้กค่ณะครใูนการเปดิ
แผนการเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน	 การเสริมพลังอำนาจ
ใหแ้กค่รแูละบคุลากรในการเปน็ “ผูส้รา้งนกัเรยีนใหเ้ปน็ผูเ้รยีนรู ้ผูร้ว่มสรา้งสรรค์
นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง”	 นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในอนาคต	 จัดเตรียมสภาพแวดล้อม	 ปรับโฉมห้องเรียน	 สร้างแหล่งเรียนรู้	
จดัหาสือ่	วสัด	ุอปุกรณต์า่ง	ๆ	เพือ่สรา้งบรรยากาศและสรา้งแรงจงูใจในการเรยีนรู้
ให้แก่นักเรียน	 จัดการเรียนการสอนในแต่ละแผนการเรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียน	 
ได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม	 เน้นการลงมือปฏิบัติ	 และการทำงาน	 
ร่วมกับผู้อื่น	 ส่งผลให้	 ฝ่ายบริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน	 
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 การเผยแพร่ข้อมูล	 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง	 ๆ		 
การประชุมผู้ปกครอง	 การจัดกิจกรรม	 Open	 House	 การสร้างเครือข่าย	 
ความร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป	 
อย่างมีประสิทธิผล	 รวมถึงมีการประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนา	 
การดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้น		

	 ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่เกิดจากนวัตกรรมนี้		 
โดยการเตรียมความพร้อมทางอาชีพที่นักเรียนได้รับการบ่มเพาะศักยภาพ	 อาทิ	
กระบวนการค้นหาความชอบ	 ความสนใจและความถนัดของตนเองโดย	 
การเลือกเรียนในรายวิชาเลือกตามสาขาอาชีพตามแผนการเรียนต่าง	ๆ	ในแต่ละ
ภาคเรียน	 การจัดกิจกรรมเสริมเพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านอาชีพให้นักเรียน	 เช่น		 
พาไปศึกษาดูงานตามสถานประกอบการเพื่อเรียนรู้ขั้นตอน	วิธีการในการทำงาน
ของแต่ละอาชีพ	 จัดค่ายค้นหาตัวตน	 และมีการนำโปรแกรม	 Habit	 Scan		 
มาช่วยวิเคราะห์	 ความถนัดและความสนใจให้นักเรียนเป็นรายบุคคล	 รวมทั้ง
การทำงานอย่างเข้มแข็งของครูแนะแนวและครูประจำชั้นในการรวบรวมข้อมูล	
ให้คำปรึกษา	 แนะนำ	 และช่วยเหลือนักเรียนในการค้นหาตนเอง	 ตลอดจนการ
ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในการส่งคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะ
แต่ละสาขาวิชาชีพมาร่วมออกแบบหลักสูตรและให้คำแนะนำในการจัดการเรียน
การสอน	 ผลของการบริหารจัดการภายใต้ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่ายที่ร่วมพัฒนานวัตกรรม	“อนาคตกำหนดได้” (Defining the Future) 
จึงเป็นพลังสำคัญที่หล่อหลอมให้นักเรียนทุกคนเป็น “ผู้เรียนรู้”	 จากการ
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้มีหลากหลายตามความสนใจในแต่ละสาขา
อาชีพ	 เป็น	 “ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม”	 จากการลงมือปฏิบัติงานต่าง	 ๆ		 
เพื่อการคิดวางแผน	 ร่วมสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการคิดค้น
สรา้งสรรคผ์ลงานทีเ่กดิจาการเรยีนรูใ้นศาสตรต์า่ง	ๆ	ทีต่นสนใจ	นำไปสูก่ารมอีนาคต
ที่มั่นคงในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือในเส้นทางอนาคตที่นักเรียนเป็น	 
ผู้กำหนด	เพื่อเป็น	“พลเมืองที่เข้มแข็ง”	ได้ในอนาคตข้างหน้าอย่างมั่นใจ			
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

	 นวัตกรรม	“อนาคตกำหนดได้” (Defining the Future)	 จึงเป็น	 
บทเรียนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน	 
การสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัพธ์ที่พึงประสงค์	 (DOE)	 ตามมาตรฐาน	 
การศึกษาของชาติ	 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ประเทศคาดหวังให้เกิดขึ้นจากผลของ	 
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทยที่มีคุณภาพสู่สังคมโลก	

“…ถา้เดก็เลอืกเรยีนรูใ้นสิง่ทีต่นชอบ  
จะสรา้งคณุภาพการเรยีนรูใ้หเ้ดก็  

สิง่ทีท่ำจงึเปน็การกา้วกระโดดของการศกึษาไทย  
การทีโ่รงเรยีนหนักลบัมามองนกัเรยีนเปน็หลกั  

จะทำใหเ้ดก็เหน็ถงึความสามารถและคน้หาตวัตนของตนได้ 
นำมาสูเ่ปา้หมายรว่มกนัในการพฒันาเดก็ 

ตามมาตรฐานการศกึษาของชาตทิีมุ่ง่หวงัใหเ้ดก็เปน็ 
   ผูเ้รยีนรู ้ผูส้รา้งสรรคน์วตักรรม และเปน็พลเมอืงทีเ่ขม้แขง็ 

ซึง่เปน็ผลลพัธท์ีม่คีณุคา่ทีส่ดุของการศกึษาไทย…” 
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

●	 รายนามคณะผู้บริหารสถานศึกษา	 คณะครู	 นักเรียน	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	
ผูร้ว่มใหข้อ้มลูรายนามผูเ้ขา้รว่มการถอดบทเรยีนนวตักรรมการจดัการเรยีนรู้
ที่สร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา	 (DOE)	
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	

	 วันที่	18	มีนาคม	2564	เวลา	09.00–16.30	น.		
	 ณ	โรงเรียนวัดบวรนิเวศ	

●	 รายนามคณะผู้บริหารสถานศึกษา	 คณะครู	 นักเรียน	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	
ผูร้ว่มใหข้อ้มลูการถอดบทเรยีนนวตักรรมการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งคณุลกัษณะ
ผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา	 (DOE)	 ตามมาตรฐาน	 
การศึกษาของชาติ	

	 วันที่	12	มีนาคม	2564		เวลา	08.30-16.00	น.			
	 ณ	โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	

●	 รายนามคณะผู้บริหารสถานศึกษา	 คณะครู	 นักเรียน	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	
ผู้ร่วมให้ข้อมูลการถอดบทเรียนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สร้าง
คุณลักษณะผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา	 (DOE)		 
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	

	 วันที่	4-5		มีนาคม	2564	เวลา	09.00–16.30	น.		
	 ณ	โรงเรียนวัดบางปิดล่าง	(ราษฎร์สงเคราะห์)	

●	 รายนามคณะผู้บริหารสถานศึกษา	 คณะครู	 นักเรียน	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	
ผูร้ว่มใหข้อ้มลูการถอดบทเรยีนนวตักรรมการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งคณุลกัษณะ
ผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา	 (DOE)	 ตามมาตรฐาน	 
การศึกษาของชาติ	

 วนัที	่3	มนีาคม	2564	เวลา	09.30–16.00	น.		
	 ณ	โรงเรยีนโพธสิารพทิยากร 

ภาคผนวก 
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

รายนามคณะผูบ้รหิารสถานศกึษา คณะคร ูนกัเรยีน และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ผูร้ว่มใหข้อ้มลู 
รายนามผูเ้ขา้รว่มการถอดบทเรยีนนวตักรรมการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งคณุลกัษณะผูเ้รยีน 

ใหเ้กดิผลลพัธท์ีพ่งึประสงคข์องการศกึษา (DOE) ตามมาตรฐานการศกึษาของชาติ 
วนัที ่18 มนีาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรยีนวดับวรนเิวศ 

 
 
กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
	 1.	 นายเขษมชาติ		อารีมิตร	 ผู้อำนวยการโรงเรียน	
	 2.	 นายสุนทร	นิลดำ	 หัวหน้างานวิชาการ	
	 3.	 นางสาวพัชรพรรณ์		ปานเอี่ยม	 หัวหน้าระดับชั้น	ม.ต้น	
	 4.	 นางอนุช	วงศ์ชุ่มเย็น	 หัวหน้าระดับชั้น	ม.ปลาย	
	 5.	 รศ.ดร.เบญจวรรณ		กี่สุขพันธ์	 ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	
	 6.	 นายลุชัย	ภุขันอนันต์	 ผู้แทนศิษย์เก่า	
	 7.	 นางสายรุ้ง	สุนทรนันท์	 ผู้แทนผู้ปกครอง	
	 8.	 นายพงศา	แสนใจงาม	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและให้การสนับสนุน	
	 9.	 พระมหานายก	 ผู้ให้การสนับสนุนสถานศึกษา	

กลุ่มครูผู้สอน 
	 1.	 นายอิสรภัทร	วารีสอาด	 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ	ภาษาไทย	
	 2.	 นายสุนทร	นิลดำ	 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์	
	 3.	 นางอนุช	วงศ์ชุ่มเย็น	 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	 4.		 นายสุริยา	อินพันทัง	 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษา	ศาสนา		
	 	 	 และวัฒนธรรม	
	 5.	 นายวิสุทธิ์	ทิพย์พงษ์	 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ	สุขศึกษาและพลศึกษา	
	 6.	 นางสาวสุมารี		เจริญไทย	 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ	ศิลปะ	
	 7.	 นางเพ็ญนภา	โตอ่อน	 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ	การงานอาชีพ	
	 8.	 นางสาวพัชรพรรณ์	ปานเอี่ยม	 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ	ภาษาต่างประเทศ	
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

กลุ่มครูผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้
	 1.	 นางวิภาวดี	เรมีย์	 ครูภาษาไทย	
	 2.	 นางสาวปิยะมาศ	บุญประกอบ	 ครูฟิสิกส์	
	 3.	 นางสาวสุพัตรา	บุญวิเศษ	 ครูภาษาจีน	
	 4.	 นายเชษฐกิตติ์	บุญสดวก	 ครูสังคมศึกษา	
	 5.		 นายพีรพันธ์	ไตรพาน	 ครูคณิตศาสตร์	

กลุ่มผู้แทนนักเรียน 
	 1.	 เด็กชายอนุวิท		แสงสุกใส	 นักเรียนชั้น	ม.1/1	
	 2.	 เด็กชายฐาปนพงศ์		เจียมบรรจง	นักเรียนชั้น	ม.1/3	
	 3.	 เด็กชายกฤตณัติ	ทองเต็มถุง	 นักเรียนชั้น	ม.2/1	
	 4.	 เด็กชายตรีเมษฐ์	อินทระสันต์	 นักเรียนชั้น	ม.2/2	
	 5.	 เด็กชายปรัชญา		โพธิ์ชัยหล้า	 นักเรียนชั้น	ม.3/1	
	 6.	 เด็กชายพรหมระพี		ตรีครุธพันธ์	นักเรียนชั้น	ม.3/1	
	 7.	 เด็กชายวรินทร์ธร	ถูกธรรม	 นักเรียนชั้น	ม.3/1	
	 8.	 เด็กชายชนก	เทศสุวรรณ	 นักเรียนชั้น	ม.3/2	
	 9.	 เด็กชายธีรนัย	ธีรภาพวงศา	 นักเรียนชั้น	ม.3/2	
	 10.	 เด็กชายสุรดิษ	คัณทักษ์	 นักเรียนชั้น	ม.3/2	
	 11.	 นายไกรวี	ชาญยุทธ	 นักเรียนชั้น	ม.4/1	
	 12.	 เด็กชายจิตวุฑ	ชัยสุวรรณ	 นักเรียนชั้น	ม.4/2	
	 13.	 นายณรงค์ศักดิ์	ช้างบุดเวียง	 นักเรียนชั้น	ม.5/1	
	 14.	 นายธนวัฒน์	พนาลัยสีทอง	 นักเรียนชั้น	ม.5/2	
	 15.	 นายคริษฐ์		เกตุเวช	 นักเรียนชั้น	ม.6/1	
	 16.	 นายฉัตรเพชร	ผดุงฉัตร	 นักเรียนชั้น	ม.6/1	
	 17.	 นายสพล		วัฒนะศรี	 นักเรียนชั้น	ม.6/1	
	 18.	 นายอวิรุทธ์	ปานทอง	 นักเรียนชั้น	ม.6/2	
	 19.	 นายเขมินท์	เหิกขุนทด	 นักเรียนชั้น	ม.6/2	
	 20.	 นายจงรัก	มุสิกสวัสดิ์	 นักเรียนชั้น	ม.6/2	
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

รายนามคณะผูบ้รหิารสถานศกึษา คณะคร ูนกัเรยีน และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ผูร้ว่มใหข้อ้มลู 
การถอดบทเรยีนนวตักรรมการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งคณุลกัษณะผูเ้รยีน 

ใหเ้กดิผลลพัธท์ีพ่งึประสงคข์องการศกึษา (DOE) ตามมาตรฐานการศกึษาของชาติ 
วนัที ่ 12 มนีาคม 2564  เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงเรยีนกรงุเทพครสิเตยีนวทิยาลยั 

 
1.  กลุ่มผู้บริหารคณะกรรมการบริหารโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 14 คน 
 เวลา 11.30–13.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารสิรินาถ 
 1.1 ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 
							 1)	 อาจารย์วราภรณ์	ทรัพย์สมบูรณ์		 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ		
	 	 	 	 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ	

 1.2  ผู้แทนคณะครู 
							 1)		 อาจารย์สุดฤทัย		สัจติประเสริฐ			 หัวหน้าฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา	
	 	 2)			อาจารย์ปรียานาท		ปัญญาโฉม	 หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา	
	 	 3)			อาจารย์วิชัย		สีสุด	 หัวหน้างานวิจัย	แผนงาน	ยุทธศาสตร์		
	 	 	 	 และบริหารองค์กร	
	 	 4)	 อาจารย์วศวิศว์		ปุณณะสุขขีรมณ์	 หัวหน้างานนักเรียนความสามารถพิเศษ	
	 	 	 	 ด้านวิชาการ	
	 	 5)		อาจารย์สุรัชนี		ตราบดี	 หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล	
	 	 6)	 อาจารย์ภาณุ		โคตรพิลา	 หัวหน้างานแนะแนว	 	

 1.3  ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา / คณะกรรมการควบคุม 
							 1)			ศาสตราจารย์	ดร.	นายแพทย์	พรชัย	มาตังคสมบัติ	
										 	 รองประธานกรรมการควบคุม	คณะกรรมการควบคุม		
	 	 	 และประธานอนุกรรมการฝ่ายการเงิน	

 1.4  ผู้แทนผู้ปกครอง 
	 	 1)	 คุณธันย์ชนก		ธนูทิพยกุล	 ผู้แทนระดับประถมศึกษา	
					 	 2)			คุณอรวรรณ		พยุหนาวีชัย	 ผู้แทนระดับมัธยมศึกษา	

 1.5  ผู้แทนศิษย์เก่า 
	 	 1)	 คุณชัชวีร์	ชีวีวัฒน์	 ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า	 	
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นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)  
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 1.6  ผู้แทนหน่วยงาน / องค์กรที่กำกับดูแล (หน่วยงานภายนอก) 
  Track 3: วิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป 
	 							ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สุรพนธ์		คุ้มนาค,	ที่ปรึกษาคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา	
	 							คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
       Track 14: ดุริยางคศิลป์ 
	 							รองศาสตราจารย์	ดร.	ณรุทธ์		สุทธจิตต์	
	 	 อดีตประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต	
	 	 สาขาวิชาดนตรีศึกษา	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
 
2.  สัมภาษณ์กลุ่มครู (รวม 15 คน)  
 กลุ่ม A เวลา 09.00–10.30 น.  ณ ห้อง Dream Box Studio 1  
 ชั้น 10 อาคาร 150 ปี 
							 Track	1	:		แพทย์ศาสตร์	 	 นางสาวรักษพร	แก้วบุญเรือน				
							 Track	2	:		วิศวกรรมชีวการแพทย์	 นางสาวสุพัตรา	จันทรโฆษิต				
							 Track	3	:		วิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป	 นายปัญญา		ค้าคล่อง					
	 	 Track	4	:		วิศวกรรมการบินและอวกาศ			นายอดิเรก		พิทักษ์					
	 	 Track	5	:		วิศวกรรมหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์				
	 	 	 	 	 อาจารย์สุรเดช	แดงเดช					
	 	 Track	6	:		วิทยาศาสตร์ทั่วไป	 	 นางสาวสุพัตรา	จันทรโฆษิต	
											 Track	7	:		วิทยาศาสตร์ทั่วไป	 	 นางสาวสุพัตรา	จันทรโฆษิต	 	
 กลุ่ม B เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้อง Dream Box Studio 2  
 ชั้น 10 อาคาร 150 ปี 
	 	 Track	8	:		บริหารธุรกิจ	พาณิชยศาสตร์	บัญชี	เศรษฐศาสตร์	 	
	 	 	 	 	 อาจารย์วีรยุทธ		วิริยะศิริพจน์	 	 	
	 	 Track	9	:		สังคมศาสตร์	รัฐศาสตร์	นิติศาสตร์	 	
	 	 	 	 	 อาจารย์บุศรา		เกียรติอุตสาหกุล	
	 	 	 	 	 อาจารย์นรุตม์		ศิลปพิบูลย์	
	 	 Track	10	:		ศิลปกรรมศาสตร์	ทัศนศิลป์	นาฎศิลป์	นฤมิตรศิลป์	
	 	 	 	 	 อาจารย์วิสุทธิ์		ตันติลักขณา	
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	 	 Track	11	:		อักษรศาสตร์	ภาษาศาสตร์	
	 	 	 	 Teacher	Linsong	Li	(ภาษาจีน)	
	 	 	 	 Teacher	Satoru	Komoto	(ภาษาญี่ปุ่น)	
	 	 Track	12	:		นิเทศศาสตร์	วารสารศาสตร์	และสื่อดิจิทัล	
	 	 	 	 	 	 อาจารย์ภานุภัทร		เลี้ยงพาณิชย์	
	 	 Track	13	:		ศิลปะการประกอบอาหาร		 อาจารย์สุนีย์		สมวงษ์	
	 	 Track	14	:		ดุริยางคศิลป์	 	 	 อาจารย์เอกพงษ์		สิ้นเคราะห์				
	 	 Track	15	:		พลศึกษา	 	 	 อาจารย์นิรันทร์		กำจัดภัย					

3.  สัมภาษณ์กลุ่มนักเรียน (รวม 8 คน) 
 3.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  
	 	 เวลา	08.30-10.00	น.		ณ	ห้อง	Dream	Box	Studio	1	ชั้น	10	อาคาร	150	ปี	
     3.2  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (รวม 29 คน) 
       กลุ่ม A เวลา 14.00-16.00 น.  ณ ห้อง Dream Box Studio 1  
  ชั้น 10 อาคาร 150 ปี 
					 	 Track	1	:		แพทย์ศาสตร์	 นายกิตติพงศ์		สุนทรวัฒนพงศ์		 นักเรียน	ม.6		
	 	 	 	 นายณภัทร		คงเมือง	 นักเรียน	ม.5			
				 		 Track	2	:		วศิวกรรมชวีการแพทย	์	นายพชร		โอฬารริกสุภัค	 นักเรียน	ม.6		
					 	 Track	3	:		วศิวกรรมศาสตรท์ัว่ไป		นายธนวินท์	ตระกูลเชวงดิฐ	 นักเรียน	ม.6	
	 	 	 	 นายภคพล	พลพินิจ	 นักเรียน	ม.5	
	 	 Track	4	:		วิศวกรรมการบินและอวกาศ			
    นายศภุวชิญ	์เยีย่มแสนสขุ	 นักเรียน	ม.6									
	 	 	 	 นายชนธัญ		สุโขชัยวานิช	 นักเรียน	ม.5		
					 	 Track	5	:		วิศวกรรมหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์		
	 	 	 	 นายวิชญ์พล		เกษตรตระการ	 นักเรียน	ม.5		
					 	 Track	6	:		วิทยาศาสตร์ทั่วไป	 นายสัพพัญญู		จิรเมธี	 นักเรียน	ม.6		
				 	 Track	7	:		สถาปัตยกรรมศาสตร์		นายภวิศ		แก้วสถิตพรชัย	 นักเรียน	ม.6		
	 	 	 	 นายสิรวิชญ์		นิรัติศัย	 นักเรียน	ม.5		
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  กลุ่ม B เวลา 14.00–16.00 น. ณ ห้อง Dream Box Studio 2  
  ชั้น 10 อาคาร 150 ปี 
	 	 Track	8	:		บริหารธุรกิจ	พาณิชยศาสตร์	บัญชี	เศรษฐศาสตร์	
	 	 	 	 นายปุญญพัฒน์		ลี้ภากรณ์	 นักเรียน	ม.6		
	 	 	 	 นายปัณณวิชญ์		วิสุทธาจาร	 นักเรียน	ม.5						
	 	 Track	9	:		สังคมศาสตร์	รัฐศาสตร์	นิติศาสตร์	 	
	 	 	 	 นายนรวิชญ์		เจริญยิ่ง	 นักเรียน	ม.6													
	 	 	 	 นายปราณต์		ปิยคุณาวัชร	 นักเรียน	ม.5		
	 	 Track	10	:		ศิลปกรรมศาสตร์	ทัศนศิลป์	นาฎศิลป์	นฤมิตรศิลป์	
	 	 	 	 นายจตุพร		สุขประสิทธิ์	 นักเรียน	ม.6	
	 	 	 	 นายณัฐวรรธน์		เขียวเซ็น	 นักเรียน	ม.4					
	 	 Track	11	:		อักษรศาสตร์	ภาษาศาสตร์		
       นายยศวรศิ	โกอฐัวาพร	(ภาษาจนี)	นกัเรยีน	ม.6	
    นายธนชั	ภูเ่ผา่พนัธุ	์(ภาษาญีปุ่น่)	นกัเรยีน	ม.6	
	 	 	 	 นายกนล		อยู่ครบ	(ภาษาจีน)	 นักเรียน	ม.4		
	 	 	 	 นายภาณุเมศวร์		วิริศโชติเกียรติ	(ภาษาญี่ปุ่น)	
	 	 Track	12	:		นิเทศศาสตร์	วารสารศาสตร์	และสื่อดิจิทัล	
	 	 	 	 นายณัชชา		ระมิงค์วงศ์	 นักเรียน	ม.6		
	 	 	 	 นายรัญชน์		บุรพาชีพ	 นักเรียน	ม.5	
	 	 Track	13	:		ศิลปะการประกอบอาหาร		 	
	 	 	 	 นายณัฐดนัย		สุขโหมด	 นักเรียน	ม.6	
	 	 	 	 นายธีรภัทร		ดารา	 นักเรียน	ม.5	
	 	 Track	14	:		ดุริยางคศิลป์	 นายภูมิรพี		วงศ์อนุสรณ์	(Double	Bass)	
    นายศวิชั		โสภาเจรญิ	(Trombone)	นกัเรยีน	ม.4	
	 	 Track	15	:		พลศึกษา	 นายกันตินันทน์		จันทร์มูลตรี		 นักเรียน	ม.6	
	 	 	 	 นายภูมิกร		ล้อประเสริฐกุล	 นักเรียน	ม.5			
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รายนามคณะผูบ้รหิารสถานศกึษา คณะคร ูนกัเรยีน และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ผูร้ว่มใหข้อ้มลู 
การถอดบทเรยีนนวตักรรมการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งคณุลกัษณะผูเ้รยีน 

ใหเ้กดิผลลพัธท์ีพ่งึประสงคข์องการศกึษา (DOE) ตามมาตรฐานการศกึษาของชาติ 
วนัที ่4-5  มนีาคม 2564 เวลา 09.00–16.30 น.  
ณ โรงเรยีนวดับางปดิลา่ง (ราษฎรส์งเคราะห)์ 

 
	 1.	 นายสุชาติ		จิตมุ่งมโนธรรม	 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด	
	 2.	 นายเทวัญ		วรรณโกสิทธิ์	 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด	
	 3.	 นายบรรหาร	ครองธรรม	 หัวหน้าสาธารณสุขตำบลบางปิดล่าง	
	 4.	 นางสาวสำลี		สุนทวนิค	 ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา	

กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 
	 1.	 นายสุชาติ		จิตมุ่งมโนธรรม	 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด	
	 2.	 นายเทวัญ		วรรณโกสิทธิ์	 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด	
	 3.	 นายบรรหาร	ครองธรรม	 ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำบลบางปดิ 
	 4.	 นางสาวสำลี		สุนทวนิค	 ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา	
	 5.	 นางศิริรัตน์		โพธิ์ทอง	 ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนวดับางปดิลา่ง	(ราษฎรส์งเคราะห)์	
	 6.	 นางสาวกิ่งแก้ว	บริรักษ์ศุภกร	 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินดินแดง	
	 7.	 นางสาวพรทิพย์		ธนะประสพ	 ตัวแทนผู้ปกครอง	
	 8.	 นางสาวชลิตา	สังขวรรณ์	 ตัวแทนผู้ปกครอง	
	 9.	 นางสาวชมพูนุช		วรรณเกตุ	 ตัวแทนผู้ปกครอง 

กลุ่มผู้แทนคณะคร ู  
	 1.	 นางสาววาทินี	นานิคบุตร	 ครูโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ	
	 2.	 นางสาวเนตรนภา		บุญเพียร	 ครูโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ	
	 3.	 นายศราวุธ		อภัยศิลา	 ครูโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ	
	 4.	 นายปิยะณัฏฐ์		ตั้งสกุล	 ครูโรงเรียนวัดบางปิดล่าง	(ราษฎร์สงเคราะห์)	
	 5.	 นางจิราวรรณ		โพธิวรรณา	 ครูโรงเรียนวัดบางปิดล่าง	(ราษฎร์สงเคราะห์)	
	 6.	 นายณฐภัทร		หนูทอง	 ครูโรงเรียนวัดบางปิดล่าง	(ราษฎร์สงเคราะห์)	
	 7.	 นางวีระวรรณ		ใหม่สุวรรณ	 ครูโรงเรียนวัดบางปิดล่าง	(ราษฎร์สงเคราะห์)	
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ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

กลุ่มผู้แทนนักเรียน  

	 1.	 เด็กหญิงศุภัสรา	วรรณเกตุ	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1	
	 2.	 เด็กชายธราธร		ปานทองศิริ	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1	
	 3.	 เด็กหญิงอรพรรณ	สวัสดิภูมิ	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	
	 4.	 เด็กหญิงเพียรเดือน	คันศร	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	
	 5.	 เด็กหญิงนวล	สายสะอาด	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	
	 6.	 เด็กชายธนาเทพ	ธรรมวิเศษ	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	
	 7.	 เด็กชายชินภัค	เรือนแก้ว	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	
	 8.	 เด็กชายอนุชิต	พันธุพานิช	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	
	 9.	 เด็กหญิงสุวภัทร	แซ่อึ๋ง	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	
	 10.	 เด็กหญิงศลิษา	หอยสังข์	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	
	 11.	 เด็กหญิงสุกัญญา	สรรพคุณ	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	
	 12.	 เด็กชายธนวัฒน์		โพธิ์ศรี	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	
	 13.	 เด็กหญิงณลิลทิพย์	ถนอมวงษ์	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	
	 14.	 เด็กชายวชิรวิทย์		จริญญากร	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	
	 15.	 เด็กหญิงสุชัญญา	พันธุพานิช	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	
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รายนามคณะผูบ้รหิารสถานศกึษา คณะคร ูนกัเรยีน และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ผูร้ว่มใหข้อ้มลู 
การถอดบทเรยีนนวตักรรมการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งคณุลกัษณะผูเ้รยีน 

ใหเ้กดิผลลพัธท์ีพ่งึประสงคข์องการศกึษา (DOE) ตามมาตรฐานการศกึษาของชาติ 
วนัที ่3 มนีาคม 2564 เวลา 09.30 –16.00 น. ณ โรงเรยีนโพธสิารพทิยากร 

 
กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
	 1.		ดร.ภูมิสิษฐ์			สุคนธวงศ์	 ผู้อำนวยการโรงเรียน	
	 2.		นายสราวุธ		พัฒรากุล	 รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ	
	 3.		หัวหน้าแผนงานวิชาการ/ผู้แทน	
	 4.		ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น						
	 5.	 ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย						
	 6.		ผู้แทนศิษย์เก่า	

กลุ่มครูผู้รับผิดชอบแผนการเรียน 7 แผน 
	 1.		หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	ภาษาไทย/ผู้แทน	 	 	 	 	
	 2.		หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	คณิตศาสตร์/ผู้แทน	 	 	 	 	
	 3.		หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ผู้แทน					
	 4.		หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม/ผู้แทน					
	 5.	 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	สุขศึกษาและพลศึกษา/ผู้แทน						
	 6.		หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	ศิลปะ/ผู้แทน	 	
	 7.		หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	การงานอาชีพ/ผู้แทน																
	 8.		หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	ภาษาต่างประเทศ/ผู้แทน	

กลุ่มผู้แทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการเรียน 7 แผน 
	 1.		ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	แผนการเรียน	เตรียมแพทย์	–	เภสัช			
	 2.		ตวัแทนนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	แผนการเรยีน	วศิวกรรมศาสตร	์–	สถาปตัย	์  
	 3.		ตวัแทนนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	แผนการเรยีน	เตรยีมวทิยาศาสตร	์–	คอมพวิเตอร	์		
	 4.		ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	แผนการเรียน	ศิลปกรรม					
	 5.		ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	แผนการเรียน	บริหารธุรกิจ	–	บัญชี				
	 6.		ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	แผนการเรียน	นิติศาสตร์	–	รัฐศาสตร์				
	 7.		ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	แผนการเรียน	นิเทศศาสตร ์
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ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา 

ที่ปรึกษา 
	 ดร.อำนาจ		วิชยานุวัติ	 เลขาธิการสภาการศึกษา	
	 ดร.อุษณีย์	ธโนศวรรย์	 รองเลขาธิการสภาการศึกษา		
	 ดร.พีรศักดิ์		รัตนะ	 รองเลขาธิการสภาการศึกษา	
	 นายสำเนา		เนื้อทอง	 ผูอ้ำนวยการสำนกัมาตรฐานการศกึษาและพฒันาการเรยีนรู้	

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็น และพิจารณารายงาน 
	 ดร.ชัยยศ		อิ่มสุวรรณ์	 ข้าราชการบำนาญ	อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา	
	 ดร.สมศักดิ์	ดลประสิทธิ์	 ข้าราชการบำนาญ	อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา		

ผู้ถอดบทเรียน 
 ดร.ทรงพร	พนมวนั	ณ	อยธุยา		ข้าราชการบำนาญ		
	 	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม		
	 ดร.กุณฑลี	บริรักษ์สันติกุล	 ผู้อำนวยการโรงเรียนปรัชชาธร		กรุงเทพมหานคร	
	 ดร.วีระชาติ	ภาษีชา	 ศึกษานิเทศก์	ชำนาญการพิเศษ		
	 	 สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร	

ผู้รวบรวมเรียบเรียงรายงาน บรรณาธิการ และประสานการจัดพิมพ ์
ดร.ประวีณา		อัสโย	 ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการศึกษา	
นางสาวอุบล		ตรีรัตน์วิชชา	 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ดร.ประวีณา	อัสโย	 ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการศึกษา	
นางสาวกรกมล	จึงสำราญ	 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	
นางสุวรรณา	สุวรรณประภาพร	 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	
ดร.ปิยะมาศ	เมิดไธสง	 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
นางสาวอุบล	ตรีรัตน์วิชชา	 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
นางสาวนูรียา	วาจิ	 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
นางสาวสุชาดา	กลางสอน	 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
นางสาวภควดี	เกิดบัณฑิต	 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
นางสาวบุศรา	บุญเกิด	 ผู้ช่วยนักวิชาการ	

คณะผู้จัดทำรายงาน 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กลุ่มมาตรฐานการศึกษา	
สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้	

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	
99/20	ถนนสุโขทัย	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	10300	

Website:	www.onec.go.th	
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