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รูปแบบ แนวทาง การจัดการศึกษาปฐมวัยที่เป็นเลิศ






โรงเรียนคลองขวาง จังหวัดตราด
โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) จังหวัดนครนายก
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย จังหวัด จันทบุรี
โรงเรียนวัดหาดสูง จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนบ้านห้วยชัน จังหวัดสระแก้ว
เอกสารลาดับที่ 14/2562
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย จึงจัดทำโครงกำรขับเคลื่อน
และพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย (อนุบำล 1-3) ขึ้น เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวนโยบำย ทิศทำง
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยให้กับผู้บริหำร ครู และบุคลำกรของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำร บูรณำกำร
กำรทำงำนร่ วมกั นระหว่ำงหน่ วยงำนที่เกี่ ยวข้ องในพื้นที่ ให้ เป็ นในทิศทำงเดี ยวกั น รวมถึ งรวบรวมองค์ ควำมรู้
ผลงำนวิจัย นวัตกรรม รูปแบบหรือแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรส่งเสริม กำรดูแลและพัฒนำเด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวนโยบำย ทิศทำง และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยให้กับผู้บริหำร ครู และบุคลำกรของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนนโยบำย ยุทธศำสตร์ กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยไปสู่กำรปฏิบัติในระดับ
พื้นที่ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันและเพื่อรวบรวมองค์ควำมรู้ ผลงำนวิจัย นวัตกรรม รูปแบบหรือแนวทำงกำร
ดำเนินงำนกำรส่งเสริม กำรดูแลและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพมำอย่ำงต่อเนื่อง
สำหรับในปีกำรศึกษำ 2562 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ได้ จัดให้มีกระบวนกำรพิจำรณำคัดเลือก
สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนที่มีควำมเป็นเลิศในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย) นำเสนอเป็น
Best Practice กำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับภำค อันจะนำไปสู่กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยำยผล
ในอนำคตต่อไป ซึ่งผลกำรพิจำรณำเป็นดังนี้
รำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนคลองขวำง จังหวัดตรำด
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุบำลบ้ำนนำ (วัดช้ำง) จังหวัดนครนำยก
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนลัมแบรต์พิชญำลัย จังหวัดจันทบุรี
รำงวัลชมเชย โรงเรียนวัดหำดสูง จังหวัดปรำจีนบุรี
รำงวัลชมเชย โรงเรียนบ้ำนห้วยชัน จังหวัดสระแก้ว
กำรดำเนินกำรในกิจกรรมนี้ ประโยชน์ที่ได้รับ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและบุคลำกรผู้เกี่ยวข้องกับกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวนโยบำย ทิศทำง และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ให้กับผู้บริหำร ครู และบุคลำกรของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนนโยบำย ยุทธศำสตร์ กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยไปสู่กำรปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน รวบรวมองค์ควำมรู้ ผลงำนวิจัย นวัตกรรม รูปแบบหรือแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรส่งเสริม กำรดูแล
และพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพ เผยแพร่ผลงำนรูปแบบ แนวทำง กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ขยำยผลต่อ
ยอดให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สถำนศึกษำ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำปฐมวัยในทุกสังกัดต่อไป
กลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
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สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนที่มีควำมเป็นเลิศในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
(กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย) โรงเรียนคลองขวำง จังหวัดตรำด
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สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนที่มีควำมเป็นเลิศในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
(กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย) โรงเรียนอนุบำลบ้ำนนำ (วัดช้ำง) จังหวัดนครนำยก
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สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนที่มีควำมเป็นเลิศในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
(กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย)
นำเสนอเป็น Best Practice กำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับภำค

รำงวัลชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนคลองขวำง จังหวัดตรำด

ชื่อนวัตกรรม : กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำสู่คุณภำพเด็กปฐมวัย
ด้วยรูปแบบ JUNE Model
นำงพักตร์วิไล ชำปฏิ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนคลองขวำง
จังหวัดตรำด
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1. ควำมสำคัญ จุดประสงค์และเป้ำหมำย
ชื่อนวัตกรรม : กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำสู่คุณภำพเด็กปฐมวัย
ด้วยรูปแบบ JUNE Model
นำงพักตร์วิไล ชำปฏิ ผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ
โรงเรียนคลองขวำง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด

............................................................................................................................
2. ควำมสำคัญ จุดประสงค์และเป้ำหมำย
มีคำกล่ำวว่ำ “ไม่มีองค์กรแย่ แต่ผู้บริหำรเยี่ยม และ ไม่มีผู้บริหำรเยี่ยมแต่องค์กรแย่” ดังนั้นองค์กร
โดยเฉพำะองค์กรทำงกำรศึกษำ หรือ สถำนศึกษำ หรือโรงเรียน ซึ่งเป็นสถำบันองค์กรที่มีควำมสำคัญในกำรสร้ำง
คนสู่สังคมโลกทุกแห่งจะต้องมีคุณภำพสมบูรณ์ สู่คำกล่ำว “ผู้บริหำรโรงเรียนเยี่ยมยุทธ์ นำพำโรงเรียนสู่ควำม
ยอดเยี่ยม” ผู้บริหำรสถำนศึกษำ นับเป็นผู้ที่มีบทบำทสำคัญอย่ำงยิ่งต่อควำมสำเร็จ หรือควำมล้มเหลวของกำรจัด
กำรศึกษำ
วัฒนธรรมแบบไทย ๆ นั้นมักจะมองที่ตัวผู้บริหำรหรือผู้นำก่อนเป็นลำดับแรกว่ำเป็นที่ยอมรับศรัทธำ
เพียงใดทั้งใน เชิงกำรบริหำรและเชิงวิชำกำร ผู้บริหำรจะต้องรู้และเข้ำใจในหลักกำรนำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม ผู้บริหำรจะต้องใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงเหมำะสมกับบทบำทหน้ำที่ รวมถึงกำรครองตนที่
เป็นตัวอย่ำงคนอื่นได้ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำให้ประสบ
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ควำมสำเร็จทั้งสิ้น ในยุคปฏิรูปกำรศึกษำปัจจุบันนี้อยำกเห็นผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็น “ผู้บริหำรมืออำชีพ” มี
ควำมรู้และประสบกำรณ์สมกับที่เป็นวิชำชีพชั้นสูงทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ เป็นบุคลำกรวิชำชีพที่รับผิดชอบ
กำรบริหำรกำรศึกษำ ที่นอกจำกจะเป็นผู้บริหำรบุคลำกรครูผู้สอนแล้ว ผู้บริหำรยุคใหม่ต้องเป็นผู้นำทำงวิชำกำร
เป็นผู้นำกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ กล่ำวคือ มีควำมสำมำรถที่จะประสำนกำร
มีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง กรรมกำรสถำนศึกษำ ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในกำรระดมควำมสำมำรถและ
ทรัพยำกร เพื่อกำรบริหำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผ ล ตลอดจนจัดให้มีกระบวนกำรประกันคุณภำพ
เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำเป็นไปตำม มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมำยถึง ตำแหน่งซึ่งเป็นผู้บริหำรในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ โดยมีลักษณะงำน
เกี่ยวกับกำรวำงแผน กำรดำเนินงำน กำรประสำนงำน กำรควบคุมดูแล และกำรนิเทศงำน ตลอดจนกำรติดตำม
และประเมินผลงำนด้ำนวิชำกำร กำรปกครอง ธุรกำรหรือบริหำรทั่วไป ควำมสัมพันธ์กับชุมชนและปฏิบัติหน้ำที่
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กำรบริห ำรกำรศึกษำ หมำยถึง กิจกรรมต่ำงๆ ที่บุคคลหลำยคนร่ว มกันดำเนินกำร เพื่อพัฒนำ
สมำชิกของสังคมในทุกๆ ด้ำน นับแต่ บุคลิกภำพ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มี
ค่ำนิยมตรงกันกับควำมต้องกำรของสังคม โดยกระบวนกำรต่ำงๆ ที่อำศัยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล
และอำศัยทรัพยำกร ตลอดจนเทคนิคต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เพื่อให้บุคคลพัฒนำไปตรงตำมเป้ำหมำยของสังคม
ที่ตนดำเนินชีวิตอยู่
ลักษณะของผู้บริหำรที่ดีต้องมียึดหลักควำมพอเพียง ยึดหลักธรรม มีภำวะผู้นำ เป็นผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ช่วยประสำนควำมขัดแย้งต่ำงๆ ทั้งในและนอกหน่วยงำน ชักจูงให้บุคลำกรทุ่มเทควำมรู้
ควำมสำมำรถเต็มตำมศักยภำพ เป็นหลักยึดให้แก่บุคลำกรเมื่อเกิดควำมคับขัน กล้ำคิดกล้ำตัดสินใจเพื่อให้
หน่วยงำนเกิดประสิทธิภำพ ดังนั้นนำงพักตร์วิไล ชำปฏิ จึงพัฒนำแนวคิดกำรบริหำรให้มีประสิทธิภำพโดยใช้แนวคิด
กำรบริหำรของตนเอง ได้แก่ JUNE Model

จุดประสงค์ และเป้ำหมำยของนวัตกรรม
จุดประสงค์ เพื่อพัฒนำคุณภำพงำน 4 งำน ได้แก่ งำนบริหำรวิชำกำร งำนบริหำรงบประมำณ
งำนบริหำรบุคลำกร และงำนบริหำรทั่วไป ให้เกิดประสิทธิภำพ ในทุกระดับในโรงเรียนสู่ควำมเป็นโรงเรียน
คุณภำพอย่ำงยั่งยืน
เป้ำหมำย เป้ำหมำยในกำรพัฒนำประกอบด้วยกำรบริหำร งำน 4 งำนได้แก่ งำนบริหำรวิชำกำร
งำนบริหำรงบประมำณ งำนบริหำรบุคลำกร และงำนบริหำรทั่วไป ให้เกิดประสิทธิภำพ ทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำน
โรงเรียน ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ด้ำนคุณภำพครู และด้ำนคุณภำพครูมุ่งสู่คุณภำพเด็ก

2.กระบวนกำรผลิตผลงำนและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ในกำรบริหำรงำนโดยใช้ JUNE Model มีขั้นตอนกำรดำเนินงำนแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขั้นตอนกำรพัฒนำ มีแนวคิดกำรบริหำร(Best Management) โดยใช้ JUNE Model
ตอนที่ 2 กระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพซ้ำ
มีรำยละเอียดดังนี้
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ตอนที่ 1 ขั้นตอนกำรพัฒนำ มีแนวคิดกำรบริหำร (Best Management) โดยใช้
JUNE Model
แนวคิด หลักกำร ทฤษฏีที่นำมำใช้ในกำรพัฒนำ กำรบริหำรสู่ควำมสำเร็จด้วย JUNE Model
กำรบริหำรงำนในรูปแบบของ JUNE ประกอบด้วยควำมหมำยของคำต่ำง ดังนี้
J : Justice (n.) แปลว่ำ ควำมยุ ติ ธ รรม ควำมเที่ ยงตรง ควำมเป็น ธรรม ควำมถูก ต้อ ง สมควร
สมเหตุสมผล ในที่นี้หมำยถึง กำรบริหำรงำนของนำงพักตร์วิไล ชำปฏิ ให้ควำมสำคัญต่อควำมถูกต้อง ยุติธรรม
และให้ควำมเป็นธรรมต่อผู้ทุกคน เลือกคนให้เหมำะสมกับงำน
U : Union (adj.) แปลว่ำ กำรรวมกัน เป็นพวกเดียวกัน ในที่นี้หมำยถึงกระบวนกำรทำงำนที่รวมตัว
เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อกำรทำงำนร่วมกันให้งำนมุ่งสู่ควำมสำเร็จร่วมกั น ทั้งบุคลำกรในโรงเรียน และกำรมีส่วน
ร่วมของชุมชน ทุกภำคฝ่ำย
N : Normality (n.) แปลว่ำ สภำพปกติ ระดับปกติ ในที่นี้หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนทุกด้ำนให้เป็น
ปกติวิสัย ไม่ทำตำมโอกำสหรือเลือกทำในวำระพิเศษ
E : Efficiency (n.) แปลว่ำ ประสิทธิภำพ,ควำมสำมำรถ,ประสิทธิผล,ควำมได้ผล ซึ่งในที่นี้หมำยถึง
กระบวนกำรดำเนินงำน ของ ผู้บิหำร ครู บุคลำกรในโรงเรียน และผู้เรียน ที่มีควำมประหยัด (Economy)
ได้แก่ ประหยั ดต้น ทุน (Cost) ประหยัด ทรัพยำกร (Resources) และประหยัดเวลำ (Time) เสร็จทันตำม
กำหนดเวลำ (Speed) และมีคุณภำพ (Quality) โดยพิจำรณำ กระบวนกำรดำเนินงำน กระบวนกำรผลิ ต
(Process) ที่ดี และมีผลผลิต (Output) ที่ดี ได้แก่ผู้เรียน
ในกำรพัฒนำแนวคิดกำรบิหำรแบบ JUNE Model ได้ยึดแนวคิดของทฤษฎีต่ำงๆ ดังนี้
(ที่มำ : http://cdlearnse.stou.ac.th/main/ และ https://www.gotoknow.org/posts/124806 )
1. หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ทฤษฎีภำวะผู้นำ McGregor’s : Theory X and Theory Y โดย Douglas McGregor
3. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำ (Behavioral Theories) ของ Likert’s Michigan Studies
4. ทฤษฎี ภำวะผู้ น ำตำมสถำนกำรณ์ (Situational or Contingency Leadership Theories) ของ
เฮอร์เซย์และบลำนชำร์ด
5. ทฤษฎี ภำวะผู้ น ำตำมสถำนกำรณ์ (Situational or Contingency Leadership Theories) ของ
มหำวิทยำลัยแห่งรัฐโอไฮโอ (The Ohio State University Leadership Studies) ประกอบด้วย
6. ลักษณะของผู้นำ ตำมแนวคิดของ DR.MAY SMITH
จำกทฤษฎีต่ำงๆ และคุณลักษณะของผู้บริหำรดังกล่ำวมำแล้วข้ำงต้น จึงเป็นแรงแรงจูงใจให้ นำง
พักตร์วิไล ชำปฏิ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนคลองขวำง นำมำเป็นแนวทำงกำรบริ หำรของตนเอง ใช้ชื่อว่ำ JUNE
Model โดยมีกรอบแนวคิด ดังนี้
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เทคนิคการบริหารงาน JUNE Model

J
U

J : Justice /Justness : ความยุติธรรม มีใจเป็นธรรมต่อทุกคน
แนวปฏิบัติ :
เลือกมอบหมายงานให้ครูให้เหมาะสมกับงาน โดยทุกคนมี
ความสามารถแตกต่างกัน มีความถนัดในการทางาน แตกต่างกัน

U : Union: ทางานทุกด้านความร่วมมือของทุกภาคฝ่าย
แนวปฏิบัติ: ทางานยึดความมีส่วนร่วม แสวงหาความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน แบบร่วมมือร่วมใจ

N
E
ไม่สาเร็จ

1. ประชุม
คณะกรรมกำรทุก
ภำคส่วน
2. ประกำศนโยบำย

N : Normality : ทางาน/ปฏิบัตงิ าน/ปฏิบัตติ นทุกด้าน
ด้วยแนวทาง ..ปฏิบัติเป็นนิจเกิดเป็นกิจนิสัย...
แนวปฏิบัติ: งานทุกงานที่ได้รับมอบหมายต้องเสร็จทันเวลา และ
เป็นปัจจุบัน ด้วยเทคนิคของแต่ละบุคคล

1. จัดทำแผนกำร
ดำเนินงำน
2.ปฏิบัติตำมแผนงำน
3.รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนอย่ำงเป็น
ระบบ

E : Efficiency ผลงาน/ผลผลิต เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
แนวปฏิบัติ: ผลทีเ่ กิดจากการทางานได้รบั การพัฒนาประหยัด มี
คุณภาพ เป็นที่ยอมรับ เผยแพร่สผู่ ู้อื่นให้นาไปปฏิบัตไิ ด้อย่างเป็น
รูปธรรม

1. ประเมินควำมสำเร็จ
2.แก้ไข/ปรับปรุง งำน
3. วำงแผนในลำดับ
ต่อไป
4. พัฒนำงำนอย่ำงเป็น
ระบบสู่ควำมยั่งยืน

สาเร็จ

เผยแพร่

1.วำงแผน แต่งตั้ง
คณะทำงำน
ผู้รับผิดชอบ

Best Practice
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ตอนที่ 2 กระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพซ้ำ
1. กำรตรวจสอบคุณภำพ ผลกำรปฏิบัติงำนด้วยนวัตกรรม JUNE Model
ในกำรตรวจสอบคุณภำพของผลกำรปฏิบัติงำนด้ว ยนวัตกรรม JUNE Model ได้ดำเนินกำรใน
รูปแบบของกำรตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 8 องค์ประกอบ ไปพร้อมกับงำนในสถำนศึกษำโดยไม่
แยกเป็นส่วนพิเศษ โดยมีกำรนิเทศติดตำม มีกระบวนกำรในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้
1.1 กำรบริหำรโรงเรียนดำเนินกำรไปอย่ำงมีทิศทำง มีขั้นตอนกำรปฏิบัติที่ชัดเจน โดยมีแผน
กลยุ ท ธ์ และแผนปฏิบั ติ ง ำนประจ ำปี เ ป็ น เครื่อ งมื อ ในกำรบริ ห ำรสถำนศึ ก ษำ มอบหมำยงำนให้ ต รงกั บ
ควำมสำมำรถของบุ คคล มีแผนกำรประเมิน นิเทศ ติดตำม อย่ำงเป็นระบบ ทำให้ เกิดควำมส ำเร็จ ตำม
เป้ำหมำย ในระยะเวลำที่กำหนด
1.2 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและผู้ปกครอง
2. กระบวนกำรตรวจสอบซ้ำเพื่อปรับปรุง นวัตกรรม JUNE Model ให้เกิดผลดีต่อเนื่อง
2.1 วิธีกำรตรวจสอบซ้ำ โดยกำรนำแนวทำงกำรบริหำร โดยใช้แนวกำรบริหำร JUNE Model
ใช้อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรปรับปรุงพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบัน
2.2 ผลกำรตรวจสอบซ้ำเพื่อกำรพัฒนำและปรับปรุง นวัตกรรม โดยมีกิจกรรมกำรปฏิบัติที่
ปรำกฏชัดเจน เป็นลำดับขั้นตอน สำมำรถนำไปปฏิบัติได้จริง ส่งผลต่อเป้ำหมำยและกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ
ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงเหมำะสม คุ้มค่ำ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนคลองขวำง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ำยให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี กำรทำงำนสะดวก และรวดเร็วมำกขึ้น ผู้ปกครองให้กำรยอมรับและร่วมมือ
ส่งผลให้ โรงเรียน ผู้บิหำร ครู และนักเรียนได้รับรำงวัลต่ำงๆมำกมำย

กำรบริหำรงำนสู่คุณภำพเด็กปฐมวัย ด้วยรูปแบบ JUNE Model
นำงพักตร์วิไล ชำปฏิ เป็นผู้บริหำรที่มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักกำรบริหำรแบบ มีส่วนร่วม มี
คุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในกำรปฏิบัติงำน มีระบบกำรบริหำรองค์กร โดยใช้นวัตกรรมกำรบริหำร
JUNE Model มีรำยละเอียดดังนี้
ควำมหมำยของนวัตกรรม
กำรนำไปใช้ในระดับก่อนประถมศึกษำ
J: Justice หมำยถึง มีควำม
- กำรบริหำรจัดกำร กำรมอบหมำยงำนให้ครูรับผิดชอบงำน
ยุติธรรมมีใจเป็นธรรม เลือก
กำรสอน และงำนอื่นๆ
มอบหมำยงำนให้เหมำะสมกับ
- กำรจัดครูผู้รับผิชอบในแต่ละชั้นเรียนที่เหมำะสมกับควำมรู้
ควำมสำมำรถของคน
ควำมสำมำรถ
U: Union หมำยถึง ทำงำนแบบ
- กำรทำงำนได้รับควำมร่วมมือจำกครูทุกคน ในโรงเรียน
ร่วมมือ ร่วมใจกับทุกภำคส่วน
เครือข่ำยผู้ปกครอง กรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้นำในชุมชน และ
ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ปกครอง
N: Normality หมำยถึง กำร
- ในกำรจัดประสบกำรณ์ของครูมีขั้นตอนกำรดำเนินงำนชัดเจน
ปฏิบัติงำนทุกด้ำนให้เป็นปกติวิสัย ดำเนินกำรต่อเนื่อง เป็นประจำ
ไม่ทำตำมโอกำส หรือวำระสำคัญ
E: Efficiency หมำยถึง เกิด
- ผลจำกกำรจัดประสบกำรณ์และกิจกรรมต่ำงๆ ส่งผลให้เด็ก
ประสิทธิภำพทั้งงำนที่รับผิดชอบ
เกิดพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน ในระดับดีเยี่ยม
และผลผลิตที่เกิดแก่ผู้เรียน
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กำรนำนวัตกรรม กำรบริหำร JUNE Model ไปใช้ในระดับก่อนประถมศึกษำ ผู้บริหำรมีวิธีกำรที่
โดดเด่น คือ สร้ำงคำสำคัญในกำรพัฒนำเด็กก่อนประถมศึกษำ เพื่อให้เด็กเกิดพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน คือ กอด
เล่ำ เล่น เป็น อยู่ ฟัง
กอด หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมกำรกอดเพื่อ สร้ำงควำมรักควำมอบอุ่น เกิดควำมมั่นใจในกำรดำเนินชีวิต
ตำมโครงกำรพัฒนำด้ำนอำรมณ์และจิตใจ มีลักษณะกิจกรรม ดังนี้
1. หลังกิจกรรมยำมเช้ำก่อนเข้ำห้องเรียนนักเรียนจะเดินแถวอย่ำงเป็นระเบียบ
2. ครูอดนักเรียนทีละคน พร้อมพูดแสดงควำมรัก
3. นักเรียนเดินเข้ำห้องเรียน นั่งตำมจุดของตนเองเพื่อเตรียมกิจกรรมต่อไป
เล่ำ หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรสื่อสำร กำรมีทักษะชีวิต ควำมสนใจใฝ่รู้ของเด็กที่เหมำะสม
กับวัย ตำมโครงกำรพัฒนำด้ำนสติปัญญำ มีลักษณะกิจกรรม ดังนี้
1. ครูให้นักเรียนเล่ำเรื่องที่ตนเองพบเห็นจำกที่บ้ำน หรือจำกกำรดูโทรทัศน์ กำรพูดคุย ฯลฯ คน
ละ 1 เรื่องตำมควำมสนใจ
2. ช่วยกันสรุปเรื่อง/ข้อคิดที่ได้รับจำกกำรที่เพื่อนเล่ำ
เล่น หมำยถึง กำรเล่นตำมควำมเหมำะสมกับวัยและควำมต้องกำร ตำมโครงกำรพัฒนำด้ำนสติปัญญำ
และโครงกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย มีลักษณะกิจกรรม ดังนี้
1. เรียนรู้จำกกำรเล่น Play and Learn
2. เล่นด้วยกิจกรรมสร้ำงสรรค์
3. เล่นด้วยกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์
4. เล่นด้วยกิจกรรมกลำงแจ้ง เช่น กำรละเล่นเด็กไทย บ่อน้ำ บ่อทรำย เล่นทรงตัว ฯลฯ
เป็น หมำยถึง กำรจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิ จ
พอเพี ยง เป็ นเด็ กที่ มี สติ ปั ญญำ เป็ นเด็ กมี ทั กษะชี วิ ต เป็ นเด็ กที่ มี พั ฒนำกำรทั้ ง 4 ด้ ำนที่ เหมำะสมกั บวั ย
ประกอบด้วยกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณลักษณะ เสริมสร้ำงคุณธรรม เพื่อเป็นคนดีในสังคม เช่น รู้จักอดออม รู้จัก
ช่วยเหลือผู้อื่น มีวินัยในตนเอง มีจิตสำธำรณะ
อยู่ หมำยถึง กำรจัดสภำพแวดล้อมหนักเรียนอยู่อย่ำงปลอดภัย เสริมสร้ำงพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน
ตำมโครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ และโครงกำรพัฒนำด้ำนสังคม ได้แก่ กำรจัดสภำพแวดล้อมให้ร่มรื่นสวยงำม
กิจกรรมที่สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองว่ำ เมื่อเด็ก อยู่ในโรงเรียนเด็กทุกคนต้องปลอดภัยในทุกด้ำน และ
ส่งเสริมในเด็กรู้จักกำรป้องกันตนเอง ให้ตนเองอยู่อย่ำงปลอดภัยและจัดประสบกำรณ์ให้เด็กมีควำมสุข
ฟัง หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนฟังผู้อื่น มีวินัยในตนเอง รู้จักกำรรอคอย ฟังเพื่อให้เกิด
ควำมคิดสู่กำรปฏิบัติ ตำมโครงกำรพัฒนำด้ำนอำรมณ์และจิตใจ ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนฟัง
ผู้อื่น มีวินัยในตนเอง รู้จักกำรรอคอย ฟังเพื่อให้เกิดควำมคิดสู่กำรปฏิบัติ ฟังเพื่อพัฒนำสติปัญญำ

กำรจัดประสบกำรณ์และกำรจัดกำรชั้นเรียน
โรงเรีย นคลองขวำงสั งเครำะห์แนวคิดของ EF (Executive Functions) ซึ่งเป็นกระบวนกำรทำง
ควำมคิด ในสมองส่ว นหน้ ำ ที่เกี่ยวข้องกับ กำรคิด ควำมรู้สึ ก และกำรกระทำ ผสมผสำน กำรเรียนรู้แบบ
Active Learning และกำรเรียนรู้แบบ Play and Learn นำมำใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์ของครู โดยกำหนด
รูปแบบเพื่อจัดกิจกรรมจำนวน 9 ขั้นตอน ในแต่ละวันดังนี้
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กิจกรรม

กำรดำเนินงำน

ประกอบด้วย กิจกรรมดังนี้
1) ครูรับเด็กหน้ำโรงเรียน
2) เด็กเก็บสัมภำระ ทำหน้ำที่ทไี่ ด้รับมอบหมำย
ยำมเช้ำ
3) เคำรพธงชำติ สวดมนต์ 4)โยคะ ดอกไม้บำน
07.00-08.30 น.
5) ออกกำลังกำยด้วยเสียงเพลง
6) เรียนรู้ภำษำอังกฤษ/คณิตศำสตร์
7) สำนึกรักท้องถิ่น..กรำบบำทเสด็จพ่อ ร.5..
- กอดก่อนเข้ำห้องเรียน เพื่อสร้ำงควำมรู้สึกอบอุ่น
กอด
08.30-08.40 น. ไว้วำงใจ กล้ำพูด กล้ำสื่อสำร เปิดเผยตนเอง
-วิธีกำรเก็บเด็กเพื่อฝึกควำมมีระเบียบวินัย เป็นเทคนิค/
เก็บ
08.40-08.50 น. วิธีกำรของครูแต่ละคน
จิตสมำธิ
- กิจกรรมจิตสมำธิรำยวัย
08.50-09.00 น.

เล่ำ/ฟัง/เล่น
09.00-11.00 น.

กิน
11.00-12.10 น.
นอน
12.15-14.15 น.
ผ่อนคลำย
14.30-15.15 น.
ได้ควำมรู้
15.15-15.30น.

- ตัวแทนเด็กเป็นผู้เล่ำเรื่องต่ำงๆ โดยครูประจำชัน้ จะเป็นผู้
ถำมสมำชิกในห้องเพื่อ สรุปเรื่องที่เล่ำ
- ก่อนเล่นตำมกิจกรรม ครูต้องพูด/อธิบำยให้เด็กเข้ำใจและ
สร้ำงข้อตกลงร่วมกันก่อนทุกครั้ง
- เด็กเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ หรือเล่นตำมกิจกรรม
6 กิจกรรม โดยครูจัดกิจกรรมตำมแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์
-เด็กรับประทำนอำหำร ครบ 5 หมู่
มีมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร รับผิดชอบ /มีวินัย
-เด็กสวดมนต์ ก่อนนอน นอนหลับพักผ่อน ให้เพียงพอ
-หลังตื่นนอน – ล้ำงหน้ำ ปะแป้ง ดื่มนม
-เด็กเล่นตำมกำรจัดประสบกำรณ์ และ
-กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น ดนตรี อนุบำล 3 -รดน้ำ
ต้นไม้ โครงงำนต่ำงๆ กิจกรรม อื่นๆ
ก่อนที่เด็กจะกลับบ้ำนครูทบทวนควำมรู้/ประสบกำรณ์ ที่
เด็กทำในแต่ละวัน ตำมลำดับขัน้ ตอน ทุกวัน และส่งเด็ก

ควำม
สอดคล้องกับ
แนวคิด EF

1-9

กำรเรียนรู้แบบ กำรเรียนรู้แบบ
Active
Learning

Play and
Learn



1/2
2/4/5
2/4/5/8

1-9



2/4/5





2/4/5
1-9
1-9
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รูปแบบเพื่อจัดกิจกรรมจำนวน 9 ขั้นตอน ในแต่ละวันดังนี้

กิจกรรม

กำรดำเนินงำน

ยำมเช้ำ
07.00-08.30 น.

ประกอบด้วย กิจกรรมดังนี้
1) ครูรับเด็กหน้ำโรงเรียน
2) เด็กเก็บสัมภำระ ทำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
3) เคำรพธงชำติ สวดมนต์
4) โยคะ ดอกไม้บำน
5) ออกกำลังกำยด้วยเสียงเพลง
6) เรียนรู้ภำษำอังกฤษ/คณิตศำสตร์
7) สำนึกรักท้องถิ่น..กรำบบำทเสด็จพ่อ ร.5..
8) กำรละเล่นของเด็กไทย
- กอดก่อนเข้ำห้องเรียน เพื่อสร้ำงควำมรู้สึกอบอุ่น ไว้วำงใจ กล้ำพูด กล้ำสื่อสำร
เปิดเผยตนเอง
- วิธีกำรเก็บเด็กเพื่อฝึกควำมมีระเบียบวินัย เพือ่ เตรียมตัวที่จะเข้ำสู่กิจกรรม
อื่นๆ เป็นเทคนิค/วิธีกำรของครูแต่ละคน
- กิจกรรมจิตสมำธิรำยวัย
วันจันทร์: เสียงเพลงแห่งปัญญำ วันอังคำร : แก้วน้ำวิเศษ
วันพุธ: เรียงร้อยดอกไม้
วันพฤหัสบดี : นิทำนคุณธรรม
วันศุกร์: แสงเทียนนำปัญญำ
- ตัวแทนเด็กเป็นผู้เล่ำเรื่องต่ำงๆ โดยครูประจำชั้นจะเป็นผู้ถำมสมำชิกในห้อง
เพื่อ สรุปเรื่องที่เล่ำ
- ก่อนเล่นตำมกิจกรรม ครูต้องพูด/อธิบำยให้เด็กเข้ำใจและสร้ำงข้อตกลง
ร่วมกันก่อนทุกครั้ง
- เด็กเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ หรือ เล่นตำมกิจกรรม 6 กิจกรรม
- ครูจัดกิจกรรมตำมแผนกำรจัดประสบกำรณ์
- เด็กรับประทำนอำหำร ครบ 5 หมู่
มีมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร รับผิดชอบ /มีวินัย
- เด็กสวดมนต์ ก่อนนอน นอนหลับพักผ่อน ให้เพียงพอ
- หลังตื่นนอน – ล้ำงหน้ำ ทำแป้ง ดื่มนม
- เด็กเล่นตำมกำรจัดประสบกำรณ์ และ
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น - ดนตรี อนุบำล 3 -รดน้ำต้นไม้ – คอมพิวเตอร์
- โครงงำนต่ำงๆ - กิจกรรม อื่นๆ
ก่อนที่เด็กจะกลับบ้ำนครูทบทวนควำมรู้/ประสบกำรณ์ ที่เด็กทำในแต่ละวัน
ตำมลำดับขั้นตอน ทุกวัน และส่งเด็ก

กอด
08.30-08.40 น.
เก็บ
08.40-08.50 น.
จิตสมำธิ
08.50-09.00 น.
เล่ำ/ฟัง/เล่น
09.00-11.00 น.

กิน
11.00-12.10 น.
นอน
12.15-14.15 น.
ผ่อนคลำย
14.30-15.15 น.
ได้ควำมรู้
15.15-15.30น.

ครู ผู้ ส อนระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษำจั ด ท ำแผนกำรจั ด ประสบกำรณ์ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร
สถำนศึกษำ และพัฒนำกำร ทั้ง 4 ด้ำน เพื่อให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง ด้วยกำรสังเกต สำรวจ ค้นหำ
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ค้นคว้ำ ทดลอง และแก้ปัญหำด้วยตนเอง ใช้หลักกำรของEF(Executive Functions) เป็นกระบวนกำรทำง
ควำมคิด (Mental process) ในสมองส่วนหน้ำ เรียนปนเล่น (Play and Learn) และ กำรเรียนรู้แบบ Active
Learning โดยบูรณำกำรกิจกรรมต่ำงๆให้เหมำะสมกับวัยและบริบท

3.ผลกำรดำเนินงำน
ในกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัยจัดกำรศึกษำโดยใช้กระบวนกำรพัฒนำจำกระบบบริหำรสู่คุณภำพ
เด็ก มีระบบกำรบริหำรองค์กร โดยใช้นวัตกรรมกำรบริหำร JUNE Model ได้แก่ J: Justice หมำยถึง มีควำม
ยุติธรรมมีใจเป็นธรรม เลือกมอบหมำยงำนให้เหมำะสมกับควำมสำมำรถของคน U: Union หมำยถึง ทำงำน
แบบร่วมมือ ร่วมใจกับทุกภำคส่วน ที่เกี่ยวข้อง N: Normality หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนทุกด้ำนให้เป็นปกติ
วิสั ย ไม่ทำตำมโอกำส หรื อวำระส ำคัญ E: Efficiency หมำยถึง เกิดประสิ ทธิภำพทั้งงำนที่รับผิดชอบและ
ผลผลิตที่เกิดแก่ผู้เรียน
ในปีกำรศึกษำ 2561 มีผลกำรประเมินตนเองโดยรวมในระดับดีเลิศ โดยมีผลกำรดำเนินงำนในแต่
ละระดับกำรศึกษำ ดังนี้
ระดับกำรศึกษำปฐมวัยกำรนำนวัตกรรม กำรบริหำร JUNE Model ไปใช้ในระดับก่อนประถมศึกษำ
ผู้บริหำรมีวิธีกำรที่โดดเด่น คือ สร้ำงคำสำคัญในกำรพัฒนำเด็กก่อนประถมศึกษำ เพื่อให้เด็กเกิดพัฒนำกำรทั้ง
4 ด้ำน คือ กอด เล่ำ เล่น เป็น อยู่ ฟัง
มีผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัยอยู่ในระดับคุณภำพดีเลิศ ดังนี้ มี
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก อยู่ในระดับคุณภำพดีเลิศ มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
อยู่ในระดับคุณภำพดีเลิศ .และมำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญในระดับคุณภำพดีเลิศ
จุดเด่นของกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัยของโรงเรียนคือ จัดกำรศึกษำพัฒนำคุณภำพ
เด็กทุกด้ำน ส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้เหมำะสมโดยผ่ำนกำรสำรวจควำมต้องกำรของ
ผู้ปกครอง และวิเครำะห์ควำมต้องกำรให้มีควำมสอดคล้อ งกับ โครงกำรตำมแนวพระรำชดำริฯ ตำมหลั ก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตำมจุดเน้นของสถำนศึกษำและควำมต้องกำรของผู้ปกครอง ส่งเสริมให้
เด็กเกิดคุณลักษณะของเด็กในศตวรรษที่ 21 กำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของเด็กพหุวัฒนธรรม ภำยใต้
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตำมแนวโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และมี จุดควรพัฒนำได้แก่ กำรพัฒนำ
คุณภำพเด็กให้เด็กเกิดคุณลักษณะของเด็กในศตวรรษที่ 21

ประโยชน์ที่ได้รับ
กำรบริหำรงำนโรงเรียนคลองขวำงโดยใช้แนวทำงกำรบริหำร JUNE Model ผ่ำนกำรบริหำร 4 ด้ำน
ให้เกิดประสิทธิภำพ โดยใช้ หลักกำรบริหำร J : Justice ให้ควำมสำคัญต่อควำมถูกต้อง ยุติธรรม และให้ควำม
เป็นธรรมต่อผู้ทุกคน เลือกคนให้เหมำะสมกับงำน U : Union กระบวนกำรทำงำนที่รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกัน
เพื่อกำรทำงำนร่วมกันให้งำนมุ่งสู่ควำมสำเร็จร่วมกัน ทั้งบุคลำกรในโรงเรียน และกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ทุก
ภำคฝ่ำยN : Normality กำรปฏิบัติงำนทุกด้ำนให้เป็นปกติวิสัย ไม่ทำตำมโอกำสหรือเลือกทำในวำระพิเศษ E :
Efficiency ประหยัดต้นทุน (Cost) ประหยัดทรัพยำกร (Resources) และประหยัดเวลำ (Time) เสร็จทันตำม
กำหนดเวลำ (Speed) และมีคุณภำพ (Quality) โดยพิจำรณำ กระบวนกำรดำเนินงำน กระบวนกำรผลิ ต
(Process) ที่ดี และมีผลผลิต (Output) ที่ดี ได้แก่ ผู้เรียน มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง ในกำร
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ปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จมำกยิ่งขึ้น โดยต้องมี คุณสมบัติดังนี้ “ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจทุกคน ใช้ใจแลกใจ เดิม
ตำมทำงสำยกลำง”
1. บุคลิกของผู้บริหำร ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจทุกคน
เมื่อผู้บริหำรยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจทุกคน สิ่งที่เกิดขึ้นประกำรแรกคือ ควำมไว้ใจ ผ่อนคลำย พร้อมที่
จะทำงำน มีควำมสุขในงำนที่ทำ เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชำ ไม่เข้ำใจ หรือปฏิบัติงำนไม่ตรงเป้ำหมำย ก็พร้อมที่
ชี้แนะอย่ำงเป็นกัลยำณมิตร สร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรทำงำน ส่งผลต่อประสิทธิภำพของงำน
2. กำรใช้ใจแลกใจในกำรบริหำร
สิ่งสำคัญที่สุดของกำรบริหำรคือกำรใช้ใจแลกใจ เป็นผู้ให้ก่อนที่จะเป็นผู้รับ ลดควำมเป็นใหญ่ใน
ตนเองลง ไม่คิดว่ำคนเองคือผู้ยิ่งใหญ่ ทำดี พูดดี ทั้งต่อหน้ำและลับหลัง ให้ใจ เต็มที่กั บกำรทำงำน ทำให้เห็น
ว่ำทุกสิ่งคือควำมจริงใจ พร้อมที่จะอยู่เคียงคู่ ในยำมที่เกิดปัญหำ และให้รำงวัลเมื่อประสบผลสำเร็จ
3. ผลงำนโรงเรียน โรงเรียนได้รับรำงวัลพระรำชทำนระดับก่อนประถมศึกษำ ในปี 2556 และ
ปี 2562
4. ผลงำนครู ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้รับรำงวัลต่ ำงๆมำกมำยทั้งระดับประเทศ และระดับจังหวัด
ได้แก่ รำงวัลครูดีในดวงใจ และรำงวัลครุสดุดีรำงวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับปฐมวัย

4. ปัจจัยควำมควำมสำเร็จ
จำกกำรดำเนินงำนแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียน ชุมชน กรรมกำรสถำนศึกษำ หน่วยงำนในท้องถิ่น
ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ รวมถึงหน่วยงำนต้นสังกัด ศึกษำนิเทศก์ ซึ่งเป็น
ปัจจัยสู่ควำมสำเร็จดังนี้
1. โรงเรียน
โรงเรียนมีพัฒนำกำรของกำรดำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องในทุกๆ ด้ำน เป็นที่ยอมรับทั่วไปทั้งจำก
หน่วยงำนต้นสังกัด และชุมชน ได้รับกำรยกย่องเป็นสถำนศึกษำต้นแบบ ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกให้เป็น
โรงเรียนต้นแบบประถมศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ส่งผลให้เป็นแหล่งศึกษำดูงำน
จำกหน่วยงำนต่ำงๆมำกมำย ทั้งในจังหวัดตรำด และต่ำงจังหวัด
2. ผู้บริหำร และครู
2.1 ผู้บริหำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นแบบอย่ำงในกำรบริหำรสู่ควำมสำเร็จเป็นที่ยอมรับจำก
ทุกภำคส่วน
2.2 ครูมีขวัญและกำลังใจในกำรทำงำน ทุ่มเทกำรทำงำนและพัฒนำตนเองอยู่เสมอเพื่อให้คงสภำพ
ควำมดีและควำมมีคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้ และเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อไป เป็นที่ยอมรับจำกหน่วยงำนอื่นๆ
2.3 ผู้บริหำรและครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงถ่องแท้ และลึกซึ้ง เป็นที่ปรึกษำด้ำนประเมิน
โรงเรียนปฐมวัยได้ทุกขั้นตอน และโรงเรียนที่รับคำปรึกษำจำนวน 2 โรงเรียน สำมำรถดำเนินงำนได้จริง ได้รับ
รำงวัลพระรำชทำนทั้ง 2 โรงเรียนจำนวน 2 ปีซ้อน นอกจำกนี้ ครู ในโรงเรียนยังมีควำมสำมำรถเป็นที่ยอมรับ
จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ได้รับเชิญเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ แก่ครูในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ตรำด และโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ สังกัดกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ
2.4 ครู และผู้บริหำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ จึงจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนที่ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนเพื่อให้เกิดคุณภำพของผู้เรียนในทุกด้ำน
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3. นักเรียน
3.1 นักเรียนได้รับกำรปลูกฝังจำกระดับปฐมวัยสำมำรถนำไปใช้ได้จริงเมื่ออยู่ในระดับสูง ขึ้นไป เช่น
มีทักษะกำรเรียนรู้ ทักษะกำรคิดเพิ่มมำกขึ้น
3.2 นักเรียนได้รับกำรปลูกฝัง ให้เกิ ด ควำมสะอำด สุภำพ และมีวินัย ส่งผลให้ มีวิถีชีวิตตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง วิเครำะห์สิ่งที่ปฏิบัติตำมหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เพื่อเป็นแนวกำรดำเนิน
ชีวิต คลอดเวลำ จึง ภูมิใจในโรงเรียนของตนเอง มีควำมสุขเมื่อมำโรงเรียนส่งผลให้กำรเรียนรู้เกิดประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น
3.3 นักเรียนได้รับกำรฝึกฝน พัฒนำให้เกิดคุณภำพของนักเรียน กล้ำคิด กล้ำแสดงออก มีควำม
เป็นไทย นำควำมรู้ สู่กำรเป็นนักเรียนแกนนำกำรขยำยผลปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนต่ำงๆ มี
จิตอำสำต่อชุมชน วัด และโรงเรียน
4. หน่วยงำนต้นสังกัด
4.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ได้เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรบริหำรงำน
ตำมนโยบำย และเกิดประสิทธิภำพของโรงเรียน จึงให้กำรสนับสนุนทั้งด้ำนงบประมำณ และด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้
กำรบริหำรงำนเป็นไปได้ด้วยควำมรำบรื่นและประสบผลสำเร็จ
4.2 ศึกษำนิเทศก์ ให้กำรสนับสนุน ให้เกิดแรงบันดำลใจ ต่อกำรดำเนินงำนทุกงำน ทุกขั้นตอน
ให้คำปรึกษำแบบกัลยำณมิตร ตรงเป้ำ ตรงประเด็น ส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพของงำนทุกด้ำน

5. กำรเผยแพร่/กำรได้รับกำรยอมรับ
กำรเผยแพร่
1. นำเสนอผลงำนในงำนวันวิชำกำรของโรงเรียนและในวันสำคัญต่ำงๆ
2. รำยงำน กำรด ำเนิ น กำรและผลกำรด ำเนิ น งำนในกำรประชุ ม ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น ประชุ ม
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนประจำทุกภำคเรียน และเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ
3. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ในรำยงำน SAR ของโรงเรียน
4. เผยแพร่ผ่ำนสื่ออินเตอร์เน็ต เว็บไซต์โรงเรียน www.klongkhwang..ac.th
5. เผยแพร่ทำง facebook ของโรงเรียน www.facebook.com/ Klongkwang
6. เผยแพร่ใน LD Line : Pakwilai Champati
7. ร่วมจัดป้ำยนิเทศเพื่อแสดงผลงำนร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด เช่น งำนตรำดรำลึก
8. ให้ควำมรู้และประชำสัมพันธ์แก่ผู้มำศึกษำดูงำน/เยี่ยมชมโรงเรียน ในรูปแบบนำเสนอด้ว ย
Power Point

กำรได้รับกำรยอมรับ
โรงเรียนคลองขวำง ได้รับกำรกำรยอรับทั้งจำกชุมชน หน่วยงำนต่ำงๆ ยอมรับควำมสำเร็จ ดังนี้
4.1 เป็นที่ปรึกษำ ให้คำปรึกษำ วิธีกำรดำเนินงำน กำรจัดทำเอกสำร ให้แก่โรงเรียนคีรีศรีสำครวิทยำ และ
โรงเรียนบ้ำนคลองประทุน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ส่งผลให้โรงเรียนได้รับกำร คัดเลือกให้รับ
รำงวัลโรงเรียนพระรำชทำน ระดับก่อนประถมศึกษำ ขนำดเล็ก ปี พ.ศ. 2557 และ ปี พ.ศ.2558 และโรงเรียนที่มำ
ศึกษำดูงำนอีกมำกมำย
4.2 เป็นที่ปรึกษำ ให้คำปรึกษำ โรงเรียนบ้ำนบำงสะเหร่ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชลบุรี เขต 2 นำไปประยุกต์กิจกรรมเข้ำร่วมประกวดโรงเรียนพระรำชทำน ระดับก่อนประถมศึกษำ
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4.3 มีผู้เข้ำมำศึกษำดูงำนทุกด้ำน ต้อนรับคณะดูงำนทั้งจำกหน่วยงำนในจังหวัดและต่ำงจัง หวัด
รวมแล้วมำกกว่ำ 15 โรงเรียน เช่น โรงเรียนคีรีศรีสำครวิทยำ โรงเรียนบ้ำนคลองประทุน โรงเรียนบ้ำนปะอำ
โรงเรี ย นบ้ ำ นจั ด สรร โรงเรี ย นวั ดวิ เ วกวรำรำม โรงเรี ย นวัด คิ ริ วิ ห ำรสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำตรำด โรงเรียนบ้ำนบำงสะเหร่ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ กษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 กลุ่ม
โรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2 กลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำแพงเพชร เขต 2 กลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
จันทบุรี เขต 2 กลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 2 โรงเรียนบ้ำน
สวนหลวง สำนักงำนคณะกรรมกำรสมุทรสำคร เป็นต้น

ภำพกิจกรรม
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รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนอนุบำลบ้ำนนำ (วัดช้ำง) จังหวัดนครนำยก

ดร.จำลอง เรียงศรีเจริญพร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลบ้ำนนำ (วัดช้ำง)
จังหวัดนครนำยก
“WHP Banna Model”
แนวการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) “พัฒนาการสมวัยตามแบบ
WHP Banna Model” มีขอบข่ายในการดาเนินพัฒนา ด้านหลักสูตรสถานศึกษา การจัด
สภาพแวดล้อม การจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการ
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พัฒนาการ ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์-จิตใจ
ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

“WHP Banna Model”
แนวการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) “พัฒนาการสมวัยตามแบบ WHP Banna
Model” มีขอบข่ายในการดาเนินพัฒนา ด้านหลักสูตรสถานศึกษา การจัดสภาพแวดล้อม การจัด
ประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการ
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
พัฒนาการสมวัยตามแบบ “WHP Banna Model”
07.40 - 08.00 กิจกรรมหน้าเสาธง
08.00 - 08.30 ร้องเล่นเต้นตามเพลง
08.30 - 09.00 กิจกรรมประสบการณ์ทางภาษา
09.00 - 09.30 กิจกรรมกลางแจ้ง
09.30 - 10.00 เสริมประสบการณ์
10.00 - 10.40 กิจกรรมสร้างสรรค์และการเล่นตามมุม
10.40 - 11.00 เกมการศึกษา
11.00 - 11.30 รับประทานอาหารกลางวัน
11.30 - 12.00 กิจวัตรประจาวัน
12.00 - 14.00 นอนพักผ่อน
14.00 - 14.20 ตื่นนอน
14.20 - 14.40 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
14.40 - 15.00 กิจกรรมประสบการณ์ทางภาษา
15.00

กลับบ้าน
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การพัฒนารูปแบบ
พัฒนาการสมวัยตามแบบ “WHP Banna Model”
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
หลักสูตรสถานศึกษาได้กาหนดสาระการเรียนรู้ เป็นหน่วย
การจัดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ธรรมชาติที่พบในชุมชน สิ่ง
ต่ า งๆในชุ ม ชน สาระเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ รวม 35 หน่ ว ย เด็ ก
กาหนดเอง 1 เรื่อง

การจัดสภาพแวดล้อม
การจัดสภาพแวดล้อมมีมุมประสบการณ์ที่เด็ก สามารถเลือกเล่น
ได้หลากหลาย และเป็นสภาพแวดล้อมที่มีชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงโดย
เด็ก และครูร่วมกันสร้างบรรยากาศ ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสม
ตามช่วงวัย

22

การจัดประสบการณ์
ใช้ กิ จ กรรมหลั ก 6 กิ จ กรรม จั ด ช่ ว งเวลาตามบริ บ ทของ
โรงเรียน เพิ่มกิจกรรมประสบการณ์ทางภาษารวมถึงมีกระบวนการ
ให้ เ ด็ ก ได้ ว างแผน ลงมื อ ปฏิ บั ติ และน าเสนอ ให้ เ ด็ ก ได้ รั บ
ประสบการณ์ส าคั ญ ทั้ ง ด้ า น ร่ า งกาย อารมณ์ จิ ต ใจ สั ง คม และ
สติปัญญา

การประเมินพัฒนาการ
การประเมินพัฒนาการผ่านการจัดกิจกรรมโดยใช้เครื่องมือ
การประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก ตามคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข อง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 และคุณลักษณะตาม
วัย ที่โรงเรียนได้สร้างให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
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24

25

ภำพกิจกรรม
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รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญำลัย จังหวัดจันทบุรี

นำงสำวณัฐฐำ สินบำรุง
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ผลงาน/นวัตกรรม ล.พ.ล. มุ่งเรียนรู้สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ข้าว
ประเภทของนวัตกรรม ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
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โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ผลงาน/นวัตกรรม ล.พ.ล. มุ่งเรียนรู้สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ข้าว
ประเภทของนวัตกรรม ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
จากยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษานาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เ รียนและการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นโรงเรียนจึงมีนโยบายที่จะน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึ กษา เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ทุกฝ่ายได้เรียนรู้และนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย เห็นถึงความสาคัญดังกล่าวจึงน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการเรียนการสอนโดยจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน
อย่างเป็นรูปธรรม ปลูกฝังแบบอย่างการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืนและมีการเผยแพร่สู่ผู้ปกครองและชุมชน ด้วยการ
น านวัตกรรม โครงการ ล.พ.ล. มุ่งเรี ย นรู้ สู่ ห ลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียง การเรียนรู้แ บบโครงการ
(Project Approach) เรื่องข้าว เข้ามาเป็นฐานการเรียนรู้ โดยมีกระบวนการดาเนินงาน ดังนี้
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"… ข้าวต้องปลูก เพราะอีก ๒๐ ปีประชากรอาจจะ ๘๐
ล้านคน ข้าวจะไม่พอ ถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อย ๆ ข้าว
จะไม่ พอ
เราจะต้อ งซื้อข้ าวจากต่ างประเทศ เรื่อ ง
อะไร ประชาชนคนไทยไม่ยอม คนไทยนี้ต้องมีข้าว แม้
ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้
เราก็ต้องปลูก..".

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลาง

กระแสพระราชดารัสในหลวงรัชการที่ ๙ (๒๕๓๖)
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรี ยนลัม แบรต์ พิชญาลัย มุ่ งมั่ นสร้า งคนดี มีคุ ณธรรม
ตามแบบอย่างพระสังฆราช ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต น้อม
น า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง รู้ คุ ณ ค่ า ภู มิ
ปัญญาไทย
รักษ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ มี
ทักษะทางด้านวิชาการ และการใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสารสามารถดารงชีวิต อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมี
ความสุข

แผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย

ความรู้
รอบรู้ รอบคอบ
ระมัดระวังสติปัญญา

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน
แบ่งปัน

นาไป
สู่ ๓
เศรษฐกิจ/ สังคม/ สิ่งแวดล้อม/ วัฒนธรรม
สมดุล/ พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ (Project
Approach)
ระยะที่ ๑ เริ่มต้นโครงการ
ระยะที่ ๒ พัฒนาโครงการ
ระยะที่ ๓ รวบรวมสรุป

โครงการ ล.พ.ล.มุ่งเรียนรู้
สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
เรื่อง “ข้าว”
 ผู้ เ รี ย นเห็ น ความส าคั ญ มี ค วาม
ตระหนัก ในการนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน
การดาเนินชีวิตและเผยแพร่สู่ผู้อื่นได้

โครงการ/ งาน/ กิจกรรม
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ศึกษาหลักการของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาบุคลากร
อบรม/ ศึกษาดูงาน

พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)

รูปแบบการเรียนรู้
๑. การสนทนาพูดคุย ปรึกษา

ระยะที่ ๑ เริ่มต้น

ระยะที่ ๒ พัฒนา

- การศึกษาในและนอกห้องเรียน
และการสัมภาษณ์
- ทบทวนการศึกษาทั้งในและ
นอกห้องเรียน
- เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
- เด็กพูดคุยเกีย่ วกับ
- สารวจ สืบค้น จากแหล่งเรียนรู้
ประสบการณ์ เดิมที่เด็กเคยได้รับ นอกห้องเรียน
- สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในแหล่ง
กับผู้ปกครอง
เรียนรู้นอกห้องเรียน และที่ได้
เชิญมาตอบคาถามในห้องเรียน
- วำดภำพ เขียน สร้ำง เล่น
- ภำพร่ำง บันทึกคร่ำวๆจำกกำร
บทบำทสมมติ ฯลฯ แบ่งปัน
ไปศึกษำนอกห้องเรียน
ควำมรู้และประสบกำรณ์เดิมของ - วำดภำพ , เรียนเพื่อแสดงให้
เห็นกำรเรียนรู้ใหม่
เด็ก

- เตรียมแบ่งปัน เรื่องราว
ของ Project
- ทบทวน ประเมิน
Project

๔. สารวจสืบค้น

- ตั้งคาถามจากพื้นฐานความรู้
เดิม

- คาดคะเนเกี่ยวกับคาถาม
ใหม่ๆ

๕. การจัดแสดง

- แบ่งปันการสร้างแบบจาลอง
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ของ
ประสบการณ์ส่วนตัวของเด็กแต่
ละคนในเรื่องที่ศึกษา

๒. การศึกษานอกห้องเรียน

๓. กำรสร้ำงแบบจำลอง
ทดแทน

- แบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์
เดิมเกี่ยวกับเรื่องข้าว

ระยะที่ ๓ สรุป

- สารวจ สืบค้น ตามข้อสงสัย
ของคาถาม
- การไปเรียนรู้นอกห้องเรียน
และการค้นคว้าในห้องสมุด
แล้วตั้งคาถามใหม่ ๆ
- แบ่งปันการสร้างแบบจาลอง
ต่าง ๆ ของประสบการณ์และ
ความรู้ใหม่
- การบันทึกต่อเนื่องของงาน
Project

- ประเมิน Project ผ่าน
สายตา ของผู้อื่นนอกกลุ่ม
ของตน
- สรุปเรื่องรำวของ
กำรศึกษำเพือ่ แบ่งปัน
เรื่องรำวของ Project สู่
ผู้อื่น

- สรุปการเรียนรู้ทั้งหมด
ตั้งแต่ต้นจนจบ Project

นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านที่สมวัย มีคุณธรรม จริยธรรม
แบบประเมินสังเกต/ การถอดบทเรียนด้วยการตอบคาถาม การทาใบงาน/ แบบสะท้อนความคิดเห็นผู้ปกครอง
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กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)

ระยะที่ ๑ เริ่มต้นโครงการ

ระยะที่ ๒ พัฒนาโครงการ

 สารวจพื้นที่
 กาหนดเรื่องที่เด็กสนใจ
 เด็กเล่าประสบการณ์เดิม
เกี่ยวกับข้าว
 เด็กสนทนากับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับข้าว
 บันทึกคาพูดของเด็กลงใน
Mind Map
 เด็กทาใบงานเกี่ยวกับเรื่อง
ข้าว (ศิลปะ)
 สรุปความรู้เดิมของเด็ก
เกี่ยวกับเรื่องข้าว
จากการสนทนา ตอบคาถาม
และทาใบงาน

 ประสบการณ์ใหม่
ความรู้ใหม่ เกีย่ วกับข้าว
 สิ่งที่เด็กต้องการรู้เพิ่มเติม
 ขั้นตอนการปลูกข้าว
 การดูแลข้าว
 ประโยชน์ของข้าว
 การบูรณาการเรื่องข้าวเข้าสู่
กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม
 สรุปความรู้ใหม่ที่เด็กได้รับ
จากการสนทนา ตอบคาถาม
ทาใบงาน

ระยะที่ ๓ รวบรวมสรุป






สิ่งที่เด็กควรรู้เกี่ยวกับเรื่องข้า
การเก็บเกี่ยวข้าว
ขั้นตอนการสีข้าว
การทาอาหารจากข้าว
การนาความรู้เรื่องข้าว
ถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้
 สรุปสิ่งที่เด็กควรรู้
จากการสนทนา ตอบคาถาม
ทาใบงาน

นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านที่สมวัย มีคุณธรรม จริยธรรม
แบบประเมินสังเกต/ การถอดบทเรียนด้วยการตอบคาถาม การทาใบงาน/ แบบสะท้อนความคิดเห็นผู้ปกครอง
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ผลลัพธ์ของนวัตกรรม

ประโยชน์ที่ได้รับ

นักเรียนเห็นความสาคัญ มี
ความตระหนักในการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทาง ในการดาเนิน
ชีวิต และเผยแพร่สู่ผู้อื่นได้
กิจกรรมที่หลากหลาย ด้วยการ
น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางสามารถพัฒนาชีวิต
ที่ยั่งยืน

 นักเรียนเห็นความสาคัญของการ
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
และมีการเผยแพร่สู่ผู้ปกครอง
ชุมชนและหน่วยงาน
 นักเรียนมีทักษะ แสวงหาองค์
ความรู้ ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 นักเรียนมีทักษะ รักการทา งาน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และภูมิใจในผลงาน ของตนเอง
 นักเรียนมีความคิดรวบยอดกับสิ่ง
ต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้
 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยม ที่พึงประสงค์

คุณค่าของนวัตกรรม






เด็กเกิดความรู้ ทักษะและ
สมรรถภาพต่างๆสามารถบูรณา
การแสดงผ่านการปฏิบัติงาน
ชิ้นงานที่เกิดขึ้นในชีวิต
ประจาวัน
ปลูกฝังแบบอย่าง การพัฒนา
ชีวิตที่ยั่งยืน การเผยแพร่สู่
ผู้ปกครองและชุมชน
สร้างแรงบันดาลใจ ในบทบาท
ของผู้บริหารครู ให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
เด็กให้มีคณ
ุ ลักษณะที่พึง
ประสงค์

ปัจจัยความสาเร็จ










โรงเรียนมีระบบโครงสร้าง
บริหารงาน ที่ชัดเจน
โรงเรียนมีการสนับสนุนพัฒนา
บุคลากรสม่าเสมอ
บุคลากรภายในองค์กร มี
จิตสานึกรักองค์กร ตามบริบท
ของโรงเรียน ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
โรงเรียนน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางจัดการเรียนการสอน
คณะกรรมการบริหาร มีความ
เข้มแข็ง ผู้ปกครอง ชุมชนเข้า
มา มีส่วนร่วมที่ชัดเจน

บทเรียนที่ได้เรียนรู้












เกิดองค์ความรูเ้ กี่ยวกับ การ
ปลูกข้าว การดูแล ต้นข้าว
ประโยชน์ของข้าวและการทา
นา
การรู้คณ
ุ ค่าของข้าว พากเพียร
อดทน ใช้สติปัญญาการดาเนิน
ชีวิต
การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
จริงในทุกขั้นตอน
การนาความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
รู้คุณค่าของ “ข้าว” มีจิตสานึก
ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
รอบตัว ทั้งของตนเองและผู้อื่น
มีความรับผิดชอบต่อการทางาน
ร่วมกัน
การนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นมาใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้
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ภำพกิจกรรม
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รำงวัลชมเชย
โรงเรียนวัดหำดสูง จังหวัดปรำจีนบุรี

นำยพรรษำ ไพรเลิศ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดหำดสูง
จังหวัดปรำจีนบุรี
รูปกระบวนกำร/รูปแบบ กำรจัดกิจกรรม Play & Learn
เรียนปนเล่น เน้นคุณธรรม

36

รูปกระบวนกำร/รูปแบบ กำรจัดกิจกรรม Play & Learn
เรียนปนเล่น เน้นคุณธรรม

37

รูปกระบวนกำร/รูปแบบ กำรจัดกิจกรรม Play & Learn

ขั้นนำ

นำเข้ำสู่บทเรียนด้วยกำรนั่งสมำธิ ,กำรร้องเพลง,กำรท่องคำคล้องจอง
ฯลฯ

38

ขั้นสอน

ศึกษำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละหน่วยนำมำถอดแบบเป็นเกมกำรละเล่น
หรือ คิดสื่อที่สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้
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ขั้นสอน

ศึกษำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละหน่วยนำมำถอดแบบเป็นเกมกำรละเล่น
หรือ คิดสื่อที่สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้

40

ขั้นสอน

ศึกษำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละหน่วยนำมำถอดแบบเป็นเกมกำรละเล่น
หรือ คิดสื่อที่สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้
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ขั้นสรุป

สรุปผลกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรทำใบงำน ,กำรเล่นเกมกำรศึกษำ ,กำรอภิปรำย
หน้ำห้องเรียน และกำรทำ mind map ร่วมกัน

42

ขั้นสรุป

สรุปผลกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรทำใบงำน ,กำรเล่นเกมกำรศึกษำ ,กำรอภิปรำยหน้ำ
ห้องเรียน และกำรทำ mind map ร่วมกัน

สรุปผลกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรทำใบงำน ,กำรเล่นเกมกำรศึกษำ ,กำรอภิปรำยหน้ำ
ห้องเรียน และกำรทำ mind map ร่วมกัน
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ขั้นสรุป

คุณครูจะร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับปัญหำ หรือสิ่งที่พึงพอใจในกำรเรียนกำร
สอนเพื่อหำแนวทำงในกำรเรียนกำรสอนที่ดียงิ่ ขึ้น
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รำงวัลชมเชย
โรงเรียนบ้ำนห้วยชัน จังหวัดสระแก้ว

นำยพิภัชพงศ์ คำพล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยชัน จังหวัดสระแก้ว
นวัตกรรม : การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
โดยใช้รูปแบบไตรสิกขา
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ชือ่ นวัตกรรม

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
โดยใช้รูปแบบไตรสิกขา
ชื่อผู้เสนอผลงาน
นางสาวศาวพา ศรีเจริญ
ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านห้วยชัน
โรงเรียน/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านห้วยชัน
สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
.....................................................................................................................................................................
1. ความสาคัญของผลงาน หรือนวัตกรรมที่นาเสนอ
การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการ
อบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้
เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความ
เข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐาน คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อ
ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ตามมาตรฐานที่ ๕ ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระบุว่า “นักเรียนระดับปฐมวัยจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม”
ปัจจุบันการก้าวเข้าสู่ยุคของโลกาภิวัฒน์หรือสังคมยุคข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วส่งผลให้วิถีชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายเด็กและเยาวชน
ไทยมีความสับสนวุ่นวายจิตใจไม่มั่นคงไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดมั่นอันเนื่องมาจากความห่างเหินจากศาสนาทาให้
ดาเนินชีวิตไปในทิศทางทางที่ไม่ถูกต้องไม่มีระเบียบวินัยจิตใจไม่มั่นคง คิดผิดทาผิด ขาดการคิดไตร่ตรอง ขาด
คุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันไม่มั่นคง
พุทธศาสนาถือว่า ในการเป็นอยู่ของมนุษย์นั้น ชีวิตที่ดีคือชีวิตแห่งการศึกษาหรือการฝึกฝนอบรม
มนุษย์ต้องศึกษาพัฒนาตนเองไปจนกว่าจะมีชีวิตที่ดีงามโดยสมบูรณ์จนเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญา คือ คิด พูด
และกระทาอย่างสุจริต ซึ่งเรียกว่าชีวิตที่ประเสริฐ หลักสาคัญในการศึกษาฝึกฝนอบรมตน คือ การพัฒนาการ
ดาเนินชีวิตตนเองสามด้านไปพร้อมกัน ได้แก่ พัฒนาพฤติกรรม เรียกว่า ศีล พัฒนาทางด้านจิตใจ เรียกว่า
สมาธิ และพัฒนาด้านปัญญา เรียกว่า ปัญญา (พระธรรมปิฏก ๒๕๓๙ : ๑๘๘) หรือที่เรียกว่า ไตรสิกขา ทั้ง
สามด้านนี้มีความสัมพันธ์อิงอาศัยกัน พฤติกรรมที่ดีเป็นช่องทางให้จิตใจพัฒนาและช่วยให้ปัญญางอกงาม
จิตใจที่พัฒนาแล้วจะทาให้เกิดปัญญาเห็นถูกต้องตามความจริงและปัญญาที่เห็นถูกคิดถูกจะทาให้เกิด
พฤติกรรมที่ดงี ามต่อไป ปัญญาจึงเป็นตัวจัดปรับทุกอย่าง ทั้งพฤติกรรมและจิตใจให้ลงตัวพอดี ทาให้มีชีวิตอยู่
อย่างรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายและจัดการกับสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้อง มีชีวิตที่ดีงาม สังคมมีความสงบสุข
คณะครูและผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายจึงได้คิดค้นหารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้รูปแบบ
การฝึกอบรมตนด้วยไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน
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2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินงาน
2.1 จุดประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - 3 โรงเรียนบ้าน
ห้วยชัน ปีการศึกษา 2561 จานวน 37 คน ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
2. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - 3 โรงเรียนบ้านห้วยชัน มีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
หลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา)
2.2เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ตาบล ช่องกุ่ม
อาเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว ในปีการศึกษา 2561 จานวน 37 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 โรงเรียนบ้านห้วยชัน มีพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน เพิ่มขึ้น
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 โรงเรียนบ้านห้วยชัน มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา)
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ลาดับขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำและควำมต้องกำร
ประชุม ปรึกษำ หำรือ สร้ำงควำมตระหนักให้กับบุคลำกร

ดำเนินกำรจัดกิจกรรมไตรสิกขำ
ไตรสิกขา

กิจกรรมศีล
รักษาศีล 5
1.1 กิจกรรมสารวจ
1.2 กิจกรรมการเล่านิทาน
1.3 กิจกรรมการบทบาทสมมุติ
1.4 กิจกรรม สถานการณ์จาลอง
เหตุการณ์
1.5 กิจกรรมเกม,เพลงสร้างสมาธิ
1.6 กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
1.7 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
1.8 กิจวัตรประจาวัน
1.9 กิจกรรมทักทายยามเช้า

กิจกรรมสมาธิ
การฝึกสมาธิแบบต่าง ๆ
2.1 กิจกรรมนั่งสมาธิ
2.2กิจกรรมเดินจงกลม
2.3 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
2.4 กิจกรรมน้องไหว้พี่
2.5 กิจกรรมกล่าวคาขอบคุณ

- การวัดและประเมินผล
- การสังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน

กิจกรรมปัญญา
กิจกรรมสร้างปัญญา
3.1 กิจกรรมเกม
3.2 กิจกรรมตามโครงการ
นักวิทยาศาสตร์น้อย
3.3 กิจกรรม STEM
3.4 กิจกรรมแข่งขัน
3.5 เข้าฐานการเรียนรู้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ
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3. กระบวนการผลิตงาน ขั้นตอนการดาเนินงาน
การออกแบบการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้รูปแบบไตรสิกขา
เมื่อกาหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคุณธรรมแต่ละด้านแล้ว ครูจะนามาออกแบบการจัด
ประสบการณ์ในกิจกรรมประจาวัน โดยกาหนดไว้ในวัตถุประสงค์การสอน และกาหนดขั้นการสอน การวัด
และประเมินผลให้สอดคล้องกัน ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการออกแบบประสบการณ์ แบบบูรณาการใน
กิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก ประจาวัน เช่น
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
4. กิจกรรมเสรี
5. กิจกรรมกลางแจ้ง
6. กิจกรรมเกมการศึกษา
กิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้จากการได้ยิน การมองเห็น การสูดดม การชิม การสัมผัส
และรับรู้ด้วยใจ ผ่านสาระการเรียนรู้ในหน่วยต่างๆ โดยลงมือกระทาซึ่งการทางานของเด็กมีทั้งการทางานเดียว
การทางานกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้น
ดังนี้
ขั้นที่ 1 การจัดปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับเด็กและ
ระหว่างเด็กด้วยกัน
กิจกรรมประกอบด้วย การทักทายเด็กด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ใช้สื่อหรือกิจกรรมสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างกัน กิจกรรมทักทาย
ขั้นที่ 2 การฝึกการรับรู้ เป็นการสร้างบรรยากาศให้จิตสงบพร้อมที่จะรับรู้ และกระตุ้นให้เกิดการรับรู้
ตามความจริง
กิจกรรมประกอบด้วย การจัดกิจกรรมที่เน้นการสารวมกาย วาจา ใจ ด้วยการฝึกเจริญสติและแผ่
เมตตา และกิจกรรมที่ครูนาเสนอข้อมูล/ความรู้ที่สอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติ ด้วยกิจกรรมหรือสื่อ
เช่นกิจกรรมการทาสมาธิ กิจกรรมเดินจงกลม
ขั้นที่ 3 การพัฒนาการคิด เป็นกระบวนการนาสิ่งที่รับรู้นั้นมาย่อยจัดระเบียบเพื่อให้เกิดปัญญารู้ตาม
ความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย
กิจกรรมประกอบด้วย การกระตุ้นให้สืบค้นความจริง โดยใช้คาถามกระตุ้นให้เด็กคิดพิจารณาสืบ
ค้นหาเหตุปัจจัย มองสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัย โดยคิดเป็นกลุ่ม/เดี่ยว และการหาข้อสรุปโดย
กระตุ้นให้เด็กร่วมกันอภิปรายและสรุปเป็นองค์ความรู้และนาเสนอหน้าชั้นเรียนหรือรูปแบบอื่น ๆ เช่น การ
วาดภาพ
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ขั้นที่ 4 การลงมือปฏิบัติ เป็นการนาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ คือลงมือกระทาให้สอดคล้องกับกฎ
ธรรมชาติ โดยลงมือปฏิบัติการสิ่งที่เป็นเหตุให้เหตุปัจจัยทั้งหลายดาเนินไปในทางที่จะก่อผลดี
กิจกรรมประกอบด้วย การกระตุ้นการวางแผนปฏิบัติ โดยครูกระตุ้นให้เด็กมีเจตจานงร่วมกันในการ
วางแผนปฏิบัติการสิ่งที่เป็นเหตุให้เหตุปัจจัยทั้งหลายดาเนินไปในทางที่จะก่อผลดี พร้อมทั้งสร้างข้อตกลง
ร่วมกัน โดยทางานเป็นกลุ่ม/เดี่ยว และการเปิดโอกาสให้ลงมือปฏิบัติ โดยให้เด็กลงมือปฏิบัติเป็นกลุ่ม/เดี่ยว
ตามแผนที่กาหนดไว้ พร้อมบันทึกผลการปฏิบัติ
ขั้นที่ 5 การประเมิน เป็นการให้เด็กทบทวนเหตุการณ์ความคิด ความรู้สึกและการกระทาสิ่งดี –ไม่ดี
ที่เกิดขึ้น
กิจกรรมประกอบด้วย การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติ โดยครูใช้คาถามกระตุ้นให้เด็กทบทวนเหตุการณ์
ความคิด ความรู้สึก และการกระทาสิ่งดี–ไม่ดีที่เกิดขึ้นของตนเองและของเพื่อน ให้เด็กประเมินตนเองและ
ประเมินเพื่อน โดยเด็กประเมินตนเอง เพื่อนและครูประเมินเด็กเป็นระยะ ครูควรแสดงความชื่นชมและให้
กาลังใจ
4. ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 โรงเรียนบ้านห้วยชัน จานวน 37 คน ในปี
การศึกษา2561 มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2560 คิดเป็นร้อยละ 4.78
2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 โรงเรียนบ้านห้วยชัน มีคุณธรรม จริยธรรม
เพิ่มขึ้น ความประพฤติ คือ ศีล มีความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความกตัญญู การตรงต่อเวลา การมีระเบียบ
วินัยจิตใจ คือ ความตั้งมั่นตั้งใจ เอาใจใส่ มีใจจดจ่อ อย่างมีสมาธิปัญญา คือ มีการจัดการความรู้ การคิด
วิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) คิดเป็นร้อยละ
97.29
4.2 ประโยชน์ที่ได้รับ
- นักเรียนปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ได้รับการพัฒนาความคุณธรรม
จริยธรรมในตนเอง ในด้านความรับผิดชอบ การควบคุมตนเองและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และคาสั่งสอนและ
การทากิจวัตรประจาวันของตนเอง
5. ปัจจัยความสาเร็จ
1. การได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนร่วมจากหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น วัด ชุมชนบ้านระเบาะหูกวาง และชุนชนบ้านห้วยชัน
2. มีการวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ ทาให้การดาเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์
3. การได้รับคาปรึกษา แนะนา ที่ถูกต้อง ตรงกับประเด็นปัญหา จากผู้รู้ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ส่งผล
ต่อความสาเร็จของการจัดกิจกรรม
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6. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัล
6.1 การได้รับการยอมรับ/รางวัล
1. ได้ผ่านเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานโรงเรียนสุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ( โครงการโรงเรียนสุจริต ) สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปี 2561
2.ได้รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561
3. การเผยแพร่
3.1 เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารโดยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเผยแพร่ให้โรงเรียนในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
3.2 เผยแพร่ในงานอบรมต่างๆของครูปฐมวัย
3.3 เผยแพร่ทางเว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1027740142
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ภำพกิจกรรม
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คณะผู
ผู้จัด้จทัดำทำ
ที่ปรึกษำ
นำยพงษ์พิศำล ชินสำรำญ ศึกษำธิกำรภำค 9
นำยโกเมศ กลั่นสมจิตต์
รองศึกษำธิกำรภำค 9
คณะผู้จัดทำ
ดร.วรัญญภรณ์ ชำลีรักษ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล
นำงสำวอัจฉรำ สำรำญเฟื่องสุข นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรำด
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครนำยก
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดจันทบุรี
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสระแก้ว
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนคลองขวำงและคณะครู
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลบ้ำนนำ (วัดช้ำง) และคณะครู
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนลัมแบรต์พิชญำลัยและคณะครู
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดหำดสูงและคณะครู
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยชันและคณะครู
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