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แบบท่ี ๒ แบบรายงานผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
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รายละเอียดเอกสารการนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
  ๑ ความสำคัญของผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
 ๑.๑ เหตุผล แรงบันดาลใจและปัญหาหรือความต้องการที่จะทำผลงาน/นวัตกรรม 
  ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีทั้งคุณประโยชน์และโทษกับ
ผู้ใช้งาน ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากสังคมในการใช้เทคโนโลยีทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจในหลากหลายลักษณะที่
เกิดขึ้น ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหากับนักเรียนมากมาย เช่น ปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหาสังคมเสื่อมโทรมจาก
การใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด ปัญหาการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ได้แก่การนำภาพส่วนบุคคลมาตกแต่งดัดแปลง
เพื่อให้เกิดการเข้าใจผิด การเข้าถึงสื่อที่แสดงความรุนแรง เป็นต้น นอกจากนี้เทคโนโลยียังทำให้ความสัมพันธ์
ของนักเรียนที่มีต่อผู้คนรอบข้างลดน้อยลง มีโลกส่วนตัวสูงละเลยบทบาทหน้าที่ที่ดีทั้งในครอบครัว สังคมและ
สิ่งแวดล้อมภายนอก ขาดความรับผิดชอบต่อปัญหาของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบโดยตรงความ
เป็นอยู่ของประชากรโลก อีกด้านหนึ่งของผลกระทบของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทำให้
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของนักเรียนง่ายและรวดเร็วขึ้น การขาดทักษะการคิดวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูล
ข่าวสาร หลงเชื่อไปกับข้อมูลของฝ่ายที่ไม่หวังดีหรือผลประโยชน์ของกลุ่มคนบางกลุ่ม ทำให้มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ
ตัวบุคคลและสังคม 
 ปัญหาดังกล่าวของนักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษาในช่วงที่ผ่านมา ไม่แตกต่างกันมากในแต่ละ
พื้นที่ รวมถึงโรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาของนักเรียนด้านคุณลักษณะ ๕ 
ประการของโรงเรียนสุจริตที่ส่งผลต่อความเจริญและความมั่นคงของประเทศชาติ ได้แก่ คุณลักษณะด้าน
ทักษะการะบวนการคิด ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อันเป็นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสก
นิกรชาวไทย ให้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทุกระดับ หลักคิด
ดังกล่าวเป็นหลักคิดเพื่อการตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยเน้นหลัก
ของความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
โรงเรียนจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะผลิตพลเมืองคุณภาพของชาติ มีความสำคัญต่อ
การพัฒนาเยาวชนทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขท่ามกลางสภาพสังคมปัจจุบันที่ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี
มากขึ้น การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยมีกระบวนการบริหาร
จัดการใช้ทรัพยากรในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้นวัตกรรม 7 ฐานการเรียนรู้ ก้าวสู่โรงเรียนสุจริต
มุ่งเน้นการบูรณาการการเรียนรู้ในหลักสูตรร่วมกับแหล่งเรียนรู้ ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อว่าจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่เป็นไปตามความคาดหวังทั้ง ๕ ประการของ
โรงเรียนสุจริตและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียน มีจิตสำนึก ความเชื่อที่ถูกต้อง มีค่านิยมด้านจติใจ 
คือ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ค่านิยมด้านการอยู่ร่วมกัน คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีค่านิยมด้านการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  
    ๑.๒ แนวคิดทฤษฎีหลักการสำคัญท่ีใช้ในการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรม 
  จากการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมในครั้งนี้ ใช้แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ๒ ทฤษฎีดังนี้ 
     ๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๒. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon based learning) 
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๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริชี้แนะ
แนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายและในภายนอก ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มี
สำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร 
มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
  ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
  ๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล 
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น  ๆ อย่าง
รอบคอบ 
  ๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง  ๆ ที่จะ
เก ิดข ึ ้ น  โดยคำน ึ งถ ึ งความเป็ น ไปได ้ของสถานการณ ์ต ่ า ง  ๆ  ท ี ่ คาดว ่ าจะเก ิดข ึ ้ น ในอนาคต 
  โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ  ดังนี้ 
  ๑. เงื ่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี ่ยวกับวิชาการต่าง  ๆ ที่เกี ่ยวข้องรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
การปฏิบัติ 
  ๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 
๒. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon based learning) 
  ลักษณะของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน  
     การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานมีลักษณะเน้นการสอนแบบบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เนื้อหาเป็นประเด็นองค์รวมไม่มีการแยกรายวิชา (Thematic learning) ภายใต้กรอบแนวคิดหลักที่ว่า
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง (Constructivism) ผ่านการศึกษาปรากฏการณ์ตามสภาพจริง
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นโมดูล มีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student center) 
รวมถึงการสอดแทรกกิจกรรมในบริบทของการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Cooperative problem-solving) 
ภายใต้แนวคิดคอนสตรัคติวิสท์เชิงสังคม (Socio-constructivism) และทฤษฎีการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมสังคม 
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(Socio-Cultural learningtheory) (Mahavijit, ๒๐๑๗) เพื่อให้ผู้เรียนรู้แนวคิดทฤษฎี เนื้อหาใหม่ผ่านการ
เชื่อมโยงสถานการณ์ กับปรากฏการณ์จริง  
     การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน จะเริ่มต้นด้วยการสังเกตปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นใน
โลกความเป็นจริงตามด้วยการตั้งคำถามโดยผู้เรียน ประกอบด้วยมิติ ๕ มิติ (Mattila & Silander, ๒๐๑๕) คือ  
    ๑. ความเป็นองค์รวม (Holisticity) การเรียนรู้แบบบูรณาการใช้ความรู้ข้ามศาสตร์กับประเด็นที่สนใจ
อย่างเป็นธรรมชาติ หรือเรียกได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานมีรูปแบบสหวิทยาการที่เน้น
ให้ผู ้เรียนเข้าใจสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามสภาพความเป็นจริง โดยไม่มีการแบ่งเนื้อหาตาม
รายวิชาเหมือนกับการจัดเรียนรู้ทั่วไป  
    ๒. สอดคล้องกับบริบท (Contextuality) การเรียนรู ้ของผู ้เรียนต้องสามารถประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือสร้างคุณประโยชน์ที ่ สัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของผู ้เรียนและชุมชน ทำให้การเรียนรู้มี
ความหมาย ปรากฏการณ์ที่ใช้สามารถกำหนดล่วงหน้าได้ แต่ต้องมีประเด็นหรือข้อมูลที่ไม่ชัดเจน เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ สังเกต พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูล ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้          
    ๓. การเรียนรู้สภาพจริง (Authenticity) การเรียนรู้ต้องใช้สถานการณ์ปัญหาของโลกแห่งความเป็น
จริงในการขับเคลื่อนกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชุมชน เรียนรู้แนวคิด
ทฤษฎีจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายศาสตร์ เข้าใจการแก้ปัญหาชุมชนจากปราชญ์ชาวบ้าน โดยผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้เอง ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยความชำนาญและมีประสบการณ์อย่างแท้จริง  
    ๔. การเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based inquiry learning) การเรียนรู้
เริ่มจากผู้เรียนระบุปัญหา ตั้งคำถามจากการเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาจริงเป็นการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามเป้าหมาย นำไปสู่การแก้ปัญหา ฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาร่วมกันให้ผู้เรียนเกิด
ความใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแก้ปัญหา  
    ๕. กระบวนการเรียนรู้ (Learning process) การเรียนรู้มีกระบวนการพัฒนาสมมติฐานสร้างทฤษฎี 
ผู้เรียนสามารถวางแผนกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนรู้ต้องเกี่ยวข้องกับบริบทข องการ
แก้ปัญหาการเรียนรู้เชื่อมโยงกับสถานการณ์หรือปรากฏการณ์จริง สามารถปรับเปลี่ยนการหาคำตอบได้ตาม
สถานการณ์ ตลอดเวลา การสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมีผู้สอนกระตุ้น สนับสนุน และอำนวยการเรียนรู้
ของ ผู้เรียนให้สามารถออกแบบแนวทางการหาคำตอบได้ 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
     การจัดการเรียนรู ้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน มุ ่งเน้นการบูรณาการของเนื ้อหาสาระวิชาที่ 
หลากหลายและเป็นประเด็นหัวข้อเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนใช้ข้อเท็จจริงและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตาม แนว
ปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่สนใจอย่างลึกซึ้ง โดยได้มีนักการศึกษาเสนอ ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู ้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานไว้ดังนี ้ (Daehler & Folsom ๒๐๑๖; Islakhiyah, Sutopo & 
Yulianti, ๒๐๑๘ ; Nordberg & Ahola-Luttila, ๒๐๑๙  cited in Bureau of Academic Affairs and 
Educational Standards, Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education, ๒๐๑๙) 
ข้างต้นผู้เขียนได้สังเคราะห์ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  
    ๑. เลือกปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาและระดับของผู้เรียน ซึ่งปรากฏการณ์ที่
เลือกใช้อาจจะสามารถอธิบายจากประสบการณ์ของผู้เรียนได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ปรากฏการณ์ที่เลือกควรมี
ลักษณะเป็นชุด (Set of phenomenon) เนื่องจากบทเรียนแต่ละหัวข้อไม่ จำเป็นต้องมีการใช้ปรากฏการณ์ที่
สมบูรณ์เพียงปรากฏการณ์เดียวในการเรียนรู้  
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    ๒. วิเคราะห์ประโยชน์ของบทเรียน ผู้เรียนวิเคราะห์ตนเองว่าจะได้ความรู้อะไรจากการเรียน และนำ
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องในบริบทอื่นได้อย่างไร ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
ร่วมกับเทคนิค กลยุทธ์การสอน เช่น การบรรยาย การใช้สื ่อการสอน การพบผู้เชี ่ยวชาญ เป็นต้น ในการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ ไม่จำเป็นต้องเรียนผ่าน 
กระบวนการเรียนรู้ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว  
    ๓. ดำเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนมีส่วนร่วมวางแผนดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ กำหนดขั้นตอน และ
วิธ ีการหาคำตอบ ดำเนินการศึกษาค้นคว้ารายบุคคลและรายกลุ ่ม ด้วยวิธ ีการที ่หลากหลาย สังเกต
ปรากฏการณ์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและตั้งคำถามเพื่อเป็นประเด็นในการหาคำตอบ ผู้สอน
สนับสนุน และกระตุ้นผู้เรียนโดยใช้คำถาม เช่น “จากปรากฏการณ์ที่สังเกตมีประเด็นอะไรที่อยากเรียนรู้”  
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่สังเกตช่วยกัน
วางแผนดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ กำหนดขั้นตอนและวิธีการหาคำตอบ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่นำไปสู่การ
สรุป  
    ๔. สังเคราะห์ความรู้และลงข้อสรุป ผู้เรียนนำความรู้ที ่ได้ค้นคว้าหาคำตอบมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน อภิปรายผล และ สังเคราะห์ความรู้ที่ได้มา เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่การลงข้อสรุป  
    ๕. ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนผ่านการอธิบาย ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพ
จริงผ่านการนำเสนอปากเปล่า การเขียน คำอธิบาย เพื่อสะท้อนถึงความเข้าใจเแนวคิดทาง วิทยาศาสตร์ ที่
สอดคล้องกับปรากฏการณ์ รวมถึงผู้เรียนสามารถนำกระบวนการหาคำตอบ สืบค้นข้อมูลจากกิจกรรม การ
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ สำหรับการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้ 
  การประเมินผลจากกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน  
     การประเมินผลควรแบ่งสัดส่วนเป็นสมรรถนะ เนื้อหา และการประยุกต์ใช้ ให้มีน้ำหนักของคะแนน
ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นถึงความสำคัญและสอดคล้องในการประยุกต์ใช้เนื้อหาและสมรรถนะในบริบท
จริง โดยการประเมินผลจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน มีลักษณะสำคัญ ดังนี้  
    ๑. ผู้สอนจัดการเรียนรู้และวางแผนการประเมินตามสภาพจริง  
    ๒. การประเมินผลจะทำการประเมินทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
     ๓. ผู ้สอนประเมินตามกรอบแนวคิดทฤษฎีของ Anderson et al. (๒๐๐๑) มาใช้ในการประเมิน
ความรู้และกระบวนการคิดตามมิติความรู้ ๔ ประเภท คือ  
      ๓.๑ ความรู้เกี่ยวกับความจริง (Factual knowledge) ความรู้ในสิ่งที่เป็นจริง  
      ๓.๒ ความรู้เชิงมโนทัศน์ (Conceptual knowledge) สาระสำคัญของเนื้อหาที่ซับซ้อน แบ่ง
ตามกลุ่มสาระรายวิชาต่าง ๆ  
      ๓ .๓ ความร ู ้ เช ิงกระบวนการ (Procedural knowledge) ทักษะความร ู ้หร ือ เทคนิค 
กระบวนการได้มาซึ่งความรู้  
      ๓.๔ ความรู้เชิงอภิปัญญา (Metacognitive knowledge) ความรู้เกี่ยวกับปัญญาของผู้เรียน 
โดยผู้เรียนสามารถตระหนักถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและความเข้าใจเนื้อหาจนสามารถประเมิน
ตนเองว่ามีความสามารถในการค้นคว้าหาคำตอบได้หรือไม่  
     ๔. ประเมินตนเองตามสภาพจริงจากการสะท้อนองค์ความรู้และกระบวนการคิดของผู้เรียน โดยมี
ผู้สอนทำหน้าที่แนะนำและกระตุ้น 
  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยประเทศ
ฟินแลนด์ ภายใต้แนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและค้นหาคําตอบตามความ
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สนใจโดยใช้สถานการณ์ในโลกแห่งความจริงเป็นประเด็นกระตุ ้นการเรียนรู ้ การจัดการเรียนรู ้โดยใช้
ปรากฏการณ์เป็นฐานมีลักษณะสำคัญที่เน้นการสอนแบบบูรณาการเป็นองค์รวมใช้ความรู้ข้ามศาสตร์ให้ผู้เรียน
เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามสภาพจริงผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ปัญหาและแก้ปัญหาแบบร่วมมือ มีความ
สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ประโยชน์และสามารถ
ปรับเปลี่ยนแนวทางในการหาคำตอบได้ตามสถานการณ์ ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเริ่ม
จากผู้สอนเลือกปรากฏการณ์ที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าจะได้ความรู้อะไรจาก
กิจกรรมการเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างไร โดยผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน
ดำเนินกิจกรรม การเรียนรู้ กำหนดขั้นตอน และวิธีการหาคำตอบแล้วนำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้
องค์ความรู้ใหม่เพ่ือลงข้อสรุปทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ผู้สอนจะต้องทำการประเมินผู้เรียนตามสภาพ
จริงอยู่เสมอ ผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก จัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับความจริงสนับสนุน
ผู้เรียนให้มีโอกาสแสดงความคิดและลงมือปฏิบัติ ในส่วนของผู้เรียนนั้นจะต้องทำหน้าที่สังเกตปรากฏการณ์ 
ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ด้วยการตั้งคำถาม ค้นคว้าข้อมูล ลงมือปฏิบัติ และนำเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุมีผล 

๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
   ๒.๑ วัตถุประสงค์ 
      ๑) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตโดยใช้นวัตกรรม 7 ฐาน
การเรียนรู้ ก้าวสู่โรงเรียนสุจริต 
     ๒) เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียน  
๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
     ๓) เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
ผู้เรียน ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
   ๒.๒ เป้าหมาย 
   - เป้าหมายเชิงปริมาณ  นักเรียนแกนนำและนักเรียนทั่วไปของโรงเรียนผดุงปัญญา 
จำนวน ๑,๗๔๐ คน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๙๕ คน 
   - เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต และ
ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที ่เอื ้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
  ๓. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 
  การดำเนินการ นวัตกรรม 7 ฐานการเรียนรู้ ก้าวสู่โรงเรียนสุจริต ในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต ได้
ดำเนินการตามวงจรคุณภาพ deming + s (PDCA+S) 
   ๓.๑  การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม 
  การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนของโรงเรียนสุจริต
ด้วยนวัตกรรม 7 ฐานการเรียนรู้ ก้าวสู่โรงเรียนสุจริต 
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ผังงานแสดงขั้นตอนการดำเนินการ นวัตกรรม 7 ฐานการเรียนรู้ ก้าวสู่โรงเรียนสุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎี การบริหารจัดการแหล่ง

เรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนของ

โรงเรียนสุจริต 

พัฒนาความรูแ้ละสร้างการรับรู้ความเข้าแก่ครูและ 

ผู้ที่เก่ียวข้อง 

ประชุมและวางแผนการดำเนนิการ 

เป็นฐานการเรียนรู้ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

จัดการเรียนการสอนตามฐานกจิกรรมการเรียนรู้ 
 

ปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู้ 

กำกับนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 

เสรมิสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม 
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   ๓.๒  การดำเนินงานตามกิจกรรม 
 

 
    นวัตกรรม 7 ฐานการเรียนรู้ ก้าวสู่โรงเรียนสุจริต ประกอบด้วยแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการดำเนินงานของ PHADUNG MODEL ดังนี้ 
  ๑. Planning คือ การวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนผดุงปัญญา โดยมุ่งเน้นพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณลักษณะตามแนวทางของโรงเรียนสุจริต 
  ๒. Humanity คือ การมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรครูและนักเรียนแกนนำ เพื่อสร้างความยั่งยืน
ให้กับองค์กร โดยการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนตามแนวทางของโรงเรียนสุจริตเพื่อเป็นแนวทางให้กับ
นักเรียน 
  ๓. Action คือ การบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔. Devolopment คือ การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ทบทวนการทำงาน หรือการทำ AAR ( After Action Review ) 
  ๕. Universal คือ การม ุ ่ งเน ้นผลล ัพธ ์ของผ ู ้ เร ียน เพ ื ่อขยายผลตอบสนองการเป็น
มาตรฐานสากลและเป็นพลเมืองโลก 
  ๖. Network คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนต่าง ๆ ในพ้ืนที่และการขยายผล
ไปสู่ครอบครัวของนักเรียนและชุมชน ตลอดจนการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน 
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  ๗. Good Governnance คือ การประเมินผลและตรวจสอบคุณลักษณะของผู้เรียน โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
   ๑. ขั้นการวางแผน (Plan) ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
      1.1 ประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง 
     1.2 กำหนดฐานการเรียนรู้ 7 ฐานการเรียนรู้ ก้าวสู่โรงเรียนสุจริต 

    1.3 แต่งตั้งคณะทำงาน ได้แก่ ครูและนักเรียนแกนนำตามฐานการเรียนรู้ 
    1.4 กำหนดเป้าหมายและวางแผนการดำเนินงานของแต่ละฐานการเรียนรู้ 
    1.5 ออกแบบการกำกับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๒. ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do) ดำเนินการตามข้ันตอน โดยจะแยกเป็นแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
   จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการตาม PHADUNG MODEL คณะทำงาน
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และความรู้ที่ได้รับการแต่งตั้งไว้เป็นคณะทำงานฐานการ
เรียนรู้ทั้ง 7 ฐานการเรียนรู้ ได้ออกแบบกิจกรรมในแต่ละฐาน ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมที่ ๑ ฐานครอบครัวพอเพียง 
   กิจกรรมที่ ๒ ฐานจริยธรรมนำพาคุณธรรมนำใจ 
   กิจกรรมที่ ๓ ฐานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กิจกรรมที่ ๔ ฐานเลื่องลือผ้ามัดย้อม 
  กิจกรรมที่ ๕ ฐานเกษตรพอเพียง     
  กิจกรรมที่ ๖ ฐาน Zero waste   
  กิจกรรมที่ ๗ ฐานมหัศจรรย์ท้องฟ้า 

      ๒. จัดการเรียนการสอนตามฐานกิจกรรมทั้ง ๗ ฐาน 
     จัดกิจกรรมที่บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละฐาน ดังนี้ 

กิจกรรมที่ ๑ ฐานครอบครัวพอเพียง 
วัตถุประสงค์ 
๑) เพื ่อการส ืบสานพระราชปณิธานหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษาจนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั ้งด้านการเรียนการ
ดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัวด้วยความศรัทธา เชื่อมั่นและนำหลักคิดนี้ไปเผยแพร่สู่
ชุมชนในพื้นที่พักอาศัย ตลอดจนสังคมโดยรวมในรูปแบบกิจกรรมการรณรงค์และเสริมสร้าง
ชุมชนเป็นศูนย์ครอบครัวพอเพียง 

๒) เพื่อสืบสานพระราชปณิธานการเรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความ
ยั่งยืนโดยมุ่งหวังให้เกิดจากจิตสำนึกอย่างเป็นธรรมชาติและนำไปสู่สังคมที่แข็งแรงพึ่งพา
ตนเองได้และมีความสุขในบริบทของตนเอง แก่เยาวชนและชุมชน 

๓) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาโดยส่งเสริมให้
เยาวชนมีจิตสาธารณะเป็นผู้นำการทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ร่วมกับผู้ปกครองและ
คนในชุมชน 

กิจกรรม 
๑) ศึกษาแผ่นพับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำเหรียญโปรยทาน โปรยสุข 
๒) วิทยากรอธิบายให้ความรู้กับผู้เรียน เรื่อง 

- ที่มาและความสำคัญของการทำเหรียญโปรยทาน โปรยสุข 
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- ประโยชน์ของเหรียญโปรยทาน โปรยสุข 
- หลักการในการเลือกใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่นำมาทำเหรียญโปรยทาน โปรยสุข 
- ขั้นตอนการทำเหรียญโปรยทาน โปรยสุข 
- การนำเหรียญไปใช้ในพิธีต่าง ๆ 

๓) ผู้เรียนลงมือฝึกปฏิบัติการทำเหรียญโปรยทาน โปรยสุข เช่น แบบดอกบัว และ
แบบซองขนมสามเหลี่ยม 

๔) ผู้เรียนบันทึกองค์ความรู้ลงในใบงาน เรื่องการทำเหรียญโปรยทาน โปรยสุข 
๕) สรุปผลการจัดกิจกรรม 

   กิจกรรมที่ ๒ ฐานจริยธรรมนำพาคุณธรรมนำใจ 
  วัตถุประสงค์ 

๑) มีความรู้ ความเข้าใจ มารยาทในการแสดงความเคารพ 
๒) ฝึกทักษะมารยาทในการแสดงความเคารพได้ถูกต้อง  
๓) เพ่ือให้นักเรียนมีค่านิยมในการแสดงความเคารพบุคคลตามกาลเทศะ   
๔) สร้างนักเรียนแกนนำ ให้มีทักษะชีวิตมารยาทนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้ 
กิจกรรม 
1) ฝึกอบรมหนุ่มทองกวาว  สาวผดุง 
2) วิทยากรให้ความรู้ 
       -  การแสดงความเคารพ 
       -  การกราบเบญจางคประดิษฐ์ 
       -  การถวายความเคารพ 
       -  การยืน  การเดิน  การนั่ง 
       -  การรับส่งสิ่งของ 
3) บันทึกองค์ความรู้ 
4) ร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน 
5) ลงมือปฏิบัติ 
6) บันทึกองค์ความรู้ 
7) สรุปผลการจัดกิจกรรม 

   กิจกรรมที่ ๓ ฐานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
๒) เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ขั้นตอนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
๓) เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กิจกรรม 
๑) ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยการบริหารจัดการพ้ืนที่

ที่มี ให้เหมาะสม เช่น การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
เป็นต้น 

๒) ผู้เรียนเรียนรู้และอธิบายประโยชน์ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชได้ถูกต้อง 
๓) ผู้เรียนเรียนรู้การบริหารจัดการพ้ืนดิน ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 



11 
 

๔) ผู้เรียนเรียนรู้ อธิบายหลักการ ขั้นตอนของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชได้ถูกต้อง 
๕)  ผู้เรียนบันทึกองค์ความรู้ลงในใบงาน เรื่อง อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
๖)  สรุปผลการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๔ ฐานเลื่องลือผ้ามัดย้อม 
วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการทำผ้ามัดย้อม 
๒) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ในการเลือกสีธรรมชาติมาทำสีย้อมผ้า 
๒) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถทำผ้ามัดย้อมได้ 
๓) เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม 
๑) ผู้เรียนศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำผ้ามัดย้อม 
๒) ผู้เรียนศึกษาเรื่องการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และการเลือกผ้าที่จะใช้ย้อม 
๓) ผู้เรียนศึกษาเรื่องสีธรรมชาติและสารช่วยย้อม 
๔) ผู้เรียนศึกษาหลักการ ขั้นตอน ของการย้อมผ้ามัดย้อม 
๕) ผู้เรียนศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย้อมจากสีธรรมชาติ 
๖) วิทยากรอธิบายให้ความรู้กับผู้เรียน เรื่อง การทำผ้ามัดย้อม 
๗) ผู้เรียนบันทึกองค์ความรู้ลงในใบงาน เรื่อง ผ้ามัดย้อม 
๘) สรุปผลการจัดกิจกรรม 

  กิจกรรมที่ ๕ ฐานเกษตรพอเพียง 
วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้น สามารถอธิบายหลักการ ขั้นตอน ในกับการทำปุ๋ย

หมักใบไม้  
๒) เพื ่อให้ผู ้เรียนรู ้จักการบริหารจัดการพ้ืนที ่ ที ่มีให้เหมาะสม คุ ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุดในการทำบ่อปุ๋ยหมักใบไม้  
๓) เพ่ือให้ผู้เรียน รู้และสามารถอธิบายประโยชน์ของการทำปุ๋ยหมักใบไม้ได้  
๔) เพื่อให้ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักใบไม้ได้ถูกต้องตามขั้นตอน จน

ประสบความสำเร็จ 
๕) เพื่อสร้างทางเลือกให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพที่มั่นคงให้กับตนเอง และ

นำไปปรับใช้ในการกอบอาชีพในอนาคตได้ 
กิจกรรม 
๑) ศึกษาแผ่นพับ ป้ายความรู้ เกี่ยวกับการทำเสวียน การรดน้ำ  
และการดูแลบ่อปุ๋ยหมักใบไม้ตามช่วงเวลาต่างๆ 
๒) ผู้เรียนรู้และอธิบายความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนการทำปุ๋ยหมักใบไม้ได้ถูกต้อง 
๓) ผู้เรียนอธิบายขั้นตอนและลงมือปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักใบไม้ได้ถูกต้อง 
๔) ผู้เรียนลงมือฝึกปฏิบัติการดูแลเสวียนปุ๋ยหมักใบไม้ เช่นการรดน้ำ    
๕) ผู้เรียนบันทึกองค์ความรู้ลงในใบงาน เรื่อง การทำปุ๋ยหมักใบไม้ 
๖) สรุปผลการจัดกิจกรรม   
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กิจกรรมที่ ๖ ฐาน Zero waste  
วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับขยะ ประโยชน์และโทษ  
2) เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายประโยชน์และโทษของขยะได้ถูกต้อง   
3) เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการคัดแยกขยะเพ่ือให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
4) เพ่ือให้ผู้เรียนรู้และอธิบายหลักการ ขั้นตอน ของการคัดแยกขยะได้ถูกต้อง   
5) เพ่ือให้ผู้เรียนประดิษฐ์สิ่งของจากขยะได้และเกิดประโยชน์สูงสุด 
6) เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพที่มั่นคงให้กับตนเอง และนำไป

ปรับใช้ในการกอบอาชีพในอนาคตได้ 
กิจกรรม 
1) ผู้เรียนศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะ ประโยชน์และโทษของขยะ  
2) ผู้เรียนศึกษาประโยชน์และโทษของขยะ   
3) ผู้เรียนศึกษาการคัดแยกขยะเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
4) ผู้เรียนศึกษาหลักการ ขั้นตอน ของการคัดแยกขยะได้ถูกต้อง   
๕) ผู้เรียนศึกษาสิ่งประดิษฐ์จากขยะและนำมาสร้างเป็นชิ้นงานได้และเกิดประโยชน์

สูงสุดได้ 
๖) วิทยากรอธิบายให้ความรู้กับผู้เรียน เรื่อง การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก 
๗) ผู้เรียนบันทึกองค์ความรู้ลงในใบงาน เรื่อง Zero Waste 
๘) สรุปผลการจัดกิจกรรม 

  กิจกรรมที่ ๗ ฐานมหัศจรรย์ท้องฟ้า 
วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบพิกัดท้องฟ้าได้อย่างถูกต้อง 
2) เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดมุมในระบบพิกัดขอบฟ้าได้อย่าง

ถูกต้อง 
3) เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะและลงมือปฏิบัติการทำเครื่องมือวัดมุมเงยอย่างง่ายได้ 
4) เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกล้องโทรทรรศน์ 

Dobsonian Telescope จากวีดีทัศน์ 
5) เพื่อให้ผู้เรียนมีความตั้งใจศึกษาและมุ่งมั่นในการฝึกทักษะการติดตั้งอุปกรณ์และการ

สังเกตวัตถุท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงจนสำเร็จ 
กิจกรรม 
1) ศึกษาแผ่นพับ ป้ายความรู้ ใบงาน ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสังเกตวัตถุท้องฟ้า

ด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง 
2) วิทยากรอธิบายถึงความเป็นมาและความสำคัญของการสังเกตวัตถุท้องฟ้าด้วย

กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง 
3) วิทยากรอธิบายให้ความรู้กับผู้เรียน ซึ่งประกอบไปด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้ 
      กิจกรรมที่ 1 ระบบพิกัดท้องฟ้า 
      กิจกรรมที่ 2 การวัดมุมในระบบพิกัดขอบฟ้า 
      กิจกรรมที่ 3 เครื่องมือวัดมุมเงยอย่างง่าย 
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      ก ิจกรรมที ่  4 ประว ัต ิความเป ็นมาของกล ้องโทรทรรศน ์ Dobsonian 
Telescope จากวีดีทัศน์ 

      กิจกรรมที่ 5 วิธีการติดตั้งกล้อง หลักการทำงานของกล้องโทรทรรศน์แบบ
สะท้อนแสง การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สำหรับการสังเกตวัตถุท้องฟ้า 

4) ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและร่วมกันลงมือปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะ วิธีการติดตั้งกล้องและการ
ใช้งานกล้องโทรทรรศน์สำหรับการสังเกตวัตถุท้องฟ้า 

5) ผู้เรียนบันทึกองค์ความรู้ลงในใบงาน  เรื่อง การสังเกตวัตถุท้องฟ้าด้วยกล้อง
โทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง 

6) สรุปผลการจัดกิจกรรม 
   ๓.๓  ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 

การนำนวัตกรรม 7 ฐานการเรียนรู้ ก้าวสู่โรงเรียนสุจริตดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบมีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนางาน
เป็นไปตามเงื่อนไขและเป้าหมายที่วางไว้มีการรายงานผล นำผลการดำเนินงานไปปรับใช้และเผยแพร่ผลการ
ดำเนินงาน ทำให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนี้ 

  ๑) ครูวางแผนจัดการเรียนรู้ตามฐานกิจกรรมทั้ง ๗ ฐาน โดยคำนึงถึงคุณลักษณะของผู้เรียน
เป็นสำคัญ กำหนดรูปแบบกิจกรรม และรูปแบบวิธีการวัดผลประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับผู้เรียน สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  

  ๒) ครูสร้างฐานกิจกรรมโดยมี เครื่องมือ และสื่อการสอนไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนของตนเอง โดยสอดแทรกคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ซึ่งข้ันตอนนี้ครูจะทำหน้าที่เป็นผู้
อำนวยความสะดวกด้านการเรียนรู้ (Facilitator) ที่จะคอยแนะนำแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม/วิธีการใช้ที่ถูกตอ้ง 
เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
     ๓) นักเรียนถอดบทเรียนตามฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทั ้ง ๗ ฐาน โดยมีครูผู ้สอนทำหน้าที่
เสมือนผู้แนะนำ (Coach) ที่คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำ 

  ๔) ครจูัดรูปแบบการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
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 ๓.๔ การใช้ทรัพยากรและงบประมาณ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
  ๑. จากผลการใช้นวัตกรรม 7 ฐานการเรียนรู้ ก้าวสู่โรงเรียนสุจริต พบว่านักเรียนมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนไปในทางที่ดีข้ึน มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน มีความพยายามมุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะความสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับการเรียน
มากขึ้น เช่น ฟังเพลงภาษาอังกฤษ สืบค้นข้อมูล ฝึกทักษะต่าง ๆ และใช้เพ่ือเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพ่ือน ๆ อีกด้วย 
  ๒) นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง สามารถวิเคราะห์ความรู้ก่อนเรียนของตนเอง คือ การทำ 
แบบทดสอบด้วยตัวเองและสามารถวางแผนเพ่ือที่จะพัฒนาความรู้ทักษะความสามารถของตนเองอย่างมุ่งมั่น
และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  ๓) นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดในการทำงานอย่างมีระบบและมีเหตุผลมากขึ้น สามารถวิเคราะห์ 
ปัญหาด้านการเรียนของตนเองและวางแผนการพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นระบบ นักเรียนมีความพยายามมุ่งมั่น
ในการฝึกฝนตนเอง 

๔) นักเรียนมีวินัยในการเรียนและการพัฒนาตนเองมากขึ้น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาจุดด้อยของ
ตนเอง พัฒนาทักษะต่าง ๆ ด้วยรูปแบบวิธีการที ่ถูกต้องโดยการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
  ๕) นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความเอ้ือเฝื้อเผื่อแผ่ มีความสามัคคี สามารถทำงานกลุ่มอยู่ร่วมกับสังคม
และชุมชนได้อย่างมีความสุข 

 

ฐานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : เพื่อสำรวจ

คุณค่าทรัพยากรพฤกษศาสตร์ภายโรงเรียน 

ฐาน Zero waste  : เพือ่จัดการขยะ 

ผลลัพธ์  - ข้อมูลสารสนเทศของ

สวนพฤกษศาสตร์ภายในโรงเรียน 

           - วัสดุทางธรรมชาติจาก

งานพฤกษศาสตร์ภายในโรงเรียน 

ผลลัพธ์  - วัสดุเหลือใช ้

ฐานครอบครัวพอเพียง : นำวัสดุเหลือใช้จาก
การจัดการขยะมาทำเหรีญโปรยทาน 

ฐานเลื่องลือผ้ามัดย้อม : นำวัสดุทาง

ธรรมชาติมาเพิ่มคุณค่าทางการศึกษา

และมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยการทำผ้ามดั

ย้อม 

ฐานเกษตรพอเพ ียง  : นำว ัสด ุทาง

ธรรมชาติมาเพิ ่มคุณค่าโดยการสร้าง

เสวียน 
ฐานจริยธรรมนำพาคุณธรรมนำใจ : 
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 

ฐานมหัศจรรย์ท้องฟ้า : นำวัสดุเหลือใช้
จากการจัดการขยะมาสร้างเครื่องวัดมุม
อย่างง่าย 
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๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ของงานฃ 
จากการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ด้วยรูปแบบการดำเนินกิจกรรม 

การเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมสร้างสรรค์คนดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการ 
PDCA ได้ผล ดังนี้ 

 
สอดคล้องกับคุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโครงการโรงเรียนสุจริต 

คุณลักษณะ กิจกรรม/วิธีการ ทีสอดคล้อง ผลที่เกิดขึ้น 
ทักษะกระบวนการคิด 1. ฐานมหัศจรรย์ท้องฟ้า 

2. ฐานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1. ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบพิกัดท้องฟ้าได้
อย่างถูกต้อง 
2. ผู้เรียนมีทักษะการทำเครื่องมือ
วัดมุมเงยอย่างง่ายได้ 
3. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

มีวินัย ๑. ฐานเกษตรพอเพียง     
๒. ฐาน Zero waste   
3. ฐานจริยธรรมนำพาคุณธรรมนำใจ 

1. ผู้เรียนทำปุ๋ยหมักใบไม้ได้
ถูกต้องตามขั้นตอน จนประสบ
ความสำเร็จ 
2. ผู้เรียนคัดแยกขยะได้ถูกต้อง 
3. ผู้เรียนแสดงความเคารพบุคคล
ได้ถูกต้องตามกาลเทศะ   

ซื่อสัตย์สุจริต ๑. ฐานครอบครัวพอเพียง 
๒. ฐานเกษตรพอเพียง 

1. ผู้เรียนมจีิตสำนึกอย่างเป็น
ธรรมชาติและนำไปสู่สังคมที่
แข็งแรงและพ่ึงพาตนเองได้ 
2. ผู้เรียนประกอบอาชีพที่มั่นคง
ให้กับตนเอง และนำไปปรับใช้ใน
การกอบอาชีพในอนาคตได้ 

อยู่อย่างพอเพียง ๑. ฐานเกษตรพอเพียง     
๒. ฐานเลื่องลือผ้ามัดย้อม 
 

1. ผู้เรียนรู้จักการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ ที่มีให้เหมาะสม คุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. ผู้เรียนทำผ้ามัดย้อมได้ 

จิตสาธารณะ ๑. ฐาน Zero waste   
2. ฐานเกษตรพอเพียง     
 

1. ผู้เรียนรู้จักการคัดแยกขยะ
เพ่ือให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
2. ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับขยาย
ผลสู่ชุมชนทำให้เกิดความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนได้ 
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กิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 
คุณลักษณะ กิจกรรม/วิธีการ ทีสอดคล้อง ผลที่เกิดขึ้น 

การปลูกฝัง ๑. ฐาน Zero waste   
๒. ฐานจริยธรรมนำพาคุณธรรมนำใจ 
 

1. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการคัด
แยกขยะเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความยั่งยืน 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

การป้องกัน ๑. ฐานครอบครัวพอเพียง 
๒. ฐานจริยธรรมนำพาคุณธรรมนำใจ 

1. ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ที่ดกีับ
คนในครอบครัวและมีภูมิคุ้มกันที่
ดี 
2. ผู้เรียนมีระเบยีบวินัย ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

การสร้างเครือข่าย ๑. ฐานครอบครัวพอเพียง 
๒. ฐานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

1. ผู้เรียนสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
2. ผู้เรียนนำวัสดุเหลือใช้ไปสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนโดยใช้
พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
3. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับพืช
พรรณและอนุรักษ์ทรัพยากรใน
ท้องถิ่นร่วมกับเครือข่ายในชุมชน 

 
๔.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ 
๑. นักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญาได้รับการปลูกฝังเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการต้านทุจริตทุกรูปแบบ 
๒. นักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญาได้เรียนรู้ฐานกิจกรรม ๗ ฐานการเรียนรู้ ก้าวสู่โรงเรียนสุจริต ควบคู่

กับคุณธรรมจริยธรรมเป็นการป้องกันให้นักเรียนรู้จักการแยกแยะสิ่งดีและไม่ดี 
  ๓. ครูโรงเรียนผดุงปัญญา มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนตาม
นวัตกรรม 7 ฐานการเรียนรู้ ก้าวสู่โรงเรียนสุจริต  
๕. ปัจจัยความสำเร็จ 

๑. ผู้บริหาร คณะครูให้คำปรึกษาและมีแนวทางการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตาม 
คุณลักษณะของโครงการโรงเรียนสุจริต  

๒. ครูนำรูปแบบการบูรณาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ สอดแทรก
คุณธรรม สร้างสรรค์คนดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้นวัตกรรม 7 ฐานการเรียนรู้ ก้าวสู่
โรงเรียนสุจริต  

๓. นักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญา มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีกระบวนการคิด มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ  

๔. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียนอย่างจริงจัง  
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๕ ผ ู ้บร ิหาร ห ัวหน ้างาน ม ีการสน ับสน ุน กำก ับ ต ิดตาม การดำเน ินงานอย ่างต ่อเน ื ่ อง   
  ๖. ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ที่เกิดจากการร่วมมือกันทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยความสุขและ
เห็น คุณค่าของสิ่งที่ทำ 
๖. บทเรียนที่ได้รับ 
  จากการที่โรงเรียนผดุงปัญญาได้นำนวัตกรรมการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อพัฒนา
นวัตกรรม 7 ฐานการเรียนรู้ ก้าวสู่โรงเรียนสุจริต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความมีวินัยและ
รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุคุณลักษณะโครงการโรงเรียนสุจริต คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ โดยอาศัยกระบวนการให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ตาม
รูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้นวัตกรรม 7 ฐานการเรียนรู้ 
ก้าวสู่โรงเรียนสุจริต จากกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ๗ ฐานการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จนเกิดเป็นวัฒนธรรม
ของโรงเรียนซึ่งอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ระหว่างผู้บริหาร ครูและนักเรียน 
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึนเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดย
มีเป้าหมาย คือ นักเรียนมีความตระหนักรู้ ซึมซับคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับต่าง ๆ เช่น นักเรียนมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และความ
รับผิดชอบ ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และลงมือทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ เข้า
เรียนและทำกิจกรรมตรงเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนสามารถนำความรู้หรือ
ทักษะที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
๗. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
  ๗.๑ การเผยแพร่ 
  โรงเรียนมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ใช้นวัตกรรม 7 ฐานการเรียนรู้ ก้าวสู่โรงเรียนสุจริต วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาโรงเรียนสุจริตต่อเครือข่าย 
ผู้ปกครอง ชุมชน ระหว่างหน่วยงาน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัดทำรายงาน การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของโรงเรียนและเว็ปเพจของโรงเรียน โดยเฉพาะรูปภาพการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสุจริต ให้กับผู้เรียน
ทุกๆ กิจกรรม เป็นต้น 
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๗.๒ การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
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๘. ข้อเสนอแนะ 
  ๑. การจะเลือกดำเนินกิจกรรมใด ๆ ต้องคำนึงถึงบริบทและสภาพแวดล้อม จุดเน้น วิสัยทัศน์ของ 
โรงเรียน เพื่อให้การดำเนินการสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและเกิดผลกับผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

๒. การวัดผลประเมินจากการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมจะต้องสะท้อนพฤติกรรมที่แท้จริงของผู้เรียน 
ดังนั้นเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 
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ภาคผนวก 
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