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นวัตกรรมการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
สถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาค”
ชื่อผลงาน

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
“กิจกรรมบ้านดิน คบลูกรัชดา สร้างบ้าน สืบสานงานพระราชดาริ”

ชื่อผูเสนอผลงาน
โรงเรียน/หนวยงาน

นายประภาส สนิทรัมย์
ละหานทรายรัชดาภิเษก

โทรศัพท
E-mail

๐๔๔-๖๔๙๐๐๗
Praphat2508@gmail.com

ครูผู้รับผิดชอบ
ผู้เห็นชอบ

นางสาววิภวานี สุริยันต์
นายจันทร์เทพ สุขกระโทก

คณะทางาน

นายพิสิทธิ์ น้อยพลี
นางสาวกฤษณา ไสยาศรี

ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
โทรศัพทมือถือ ๐๘๙-๖๒๙๕๘๕๕

ตาแหน่ง พนักงานราชการ
รองผู้อานวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา/
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายยุทธการ เหมกูล
หัวหน้างานหลักสูตร
นายเชาวิวัฒน์ มหาโยชน์ธนิศร หัวหน้างานแผนงาน/
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
นางปณรรญธร รัชชนะปกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางรัมภา สุดาจันทร์
หัวหน้างานบุคลากร/
หัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางเบญจรัตน์ ใจภพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
นายอานาจ ศิลปักษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
นายมานพ ทองคา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายคมกฤษณ์ เจียมทิพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นายสุรเชษฐ์ เสมียนรัมย์
หัวหน้ากลุ่มพาณิชยกรรมและคอมพิวเตอร์
นางชนัณภัสร์ ธีรเสริมพงศ์
หัวหน้าโครงการแพะพระราชทาน
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

๓

รายละเอียดผลงาน
๑. ลักษณะผลงาน/นวัตกรรมที่นาเสนอ
เป็นรูปแบบแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้ง
สร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทั้ง ๔ ด้าน
๒. ความสาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นาเสนอ/แรงบันดาลใจ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๕๙ ความว่า “เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง”
กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร คือ การสร้างคนดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระราโชบาย
เพื่อสืบสาน พระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้
การศึกษาต้องสร้าง พื้นฐานแก่นักเรียน ๔ ด้าน ประกอบด้วย (๑) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
(๒) การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม (๓) การมีงานทา – มีอาชีพ และ (๔) การเป็นพลเมืองดี ดังนั้น
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคนดี
และพัฒนาให้เป็นคนเก่ง สู่การปฏิบัติ ตามรอยพระยุคลบาท อย่างเป็นรูปธรรม
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลละหานทราย เลขที่ ๒๖๔ หมู่ ๘ ตาบล
ละหานทราย อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๗๐ มีพื้นที่ ๒๓๙ ไร่ ๓ งาน ๙๕ ตารางวา ตั้งขึ้นเมื่อ
ปีการศึกษา ๒๕๑๔ ในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก อันเป็นมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบรอบปีที่ ๒๕ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๔ ที่ตั้ง ๒๖๔ หมู่ ๘
ถนนละหานทราย-บ้านกรวด ตาบลละหานทราย อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๗๐ มีจานวน
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๒,๗๐๙ คน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ผู้บริหาร ๕ คน ข้าราชการครู
๑๓๓ คน พนักงานราชการ ๗ คน ครูอัตราจ้าง ๖ คน เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ๑๗ คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น ๑๖๙ คน
จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑-๓ วิสัยทัศน์ โรงเรียน
ละหานทรายรัชดาภิเษกมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ “เรียนรู้อย่างสุขใจ ใฝ่คุณความดี มีปัญญาเลิศ”
โดยมีพันธกิจข้อแรก คือน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียง
กับมาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ อย่างเต็มศักยภาพ
เป้าหมายในการจัดการศึกษาคือ ทาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตรงตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ ใฝ่ดี ใฝ่รู้
อยู่อย่างพอเพียง
สภาพบริบทของสถานศึกษา ชุมชนมีหลากหลายวัฒนธรรมและภาษาถิ่นหลายสาเนียง เช่น สาเนียง
ไทยนางรอง ไทยโคราช ไทยอีสาน เขมร และส่วย เป็นต้น ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เช่น ทาสวนยาง ไร่มันสาปะหลัง และไร่อ้อย ผู้ปกครองมีฐานะปานกลาง ถึงยากจน ซึ่งได้ให้ความสาคัญ
และไว้วางใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนการบริหารจัดการ

๔

และการจัดการศึกษาของโรงเรียนหลายด้าน ส่งผลให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้ตามความต้องการ
ของชุมชนและตรงตามความถนัดของผู้เรียน ผู้ปกครองชุมชนมีความพึงพอใจ ซึ่งโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษกเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และเป็นสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
โครงการคบลูกรัชดาสร้างบ้านสืบสานงานพระราชดาริ (เพื่อส่งเสริมและสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง) ได้รับการคัดเลือกและเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชน "คนรุ่นใหม่หัวใจรักแผ่นดิน รุ่นที่ ๑" ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ อุทยานแห่งชาติ
สิรินารถ อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาและความมั่นคง
ฝ่ายอานวยการ (สจว.๑๑๑) สถาบันจิตวิทยาและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
ในระหว่างการอบรมนักเรียนในแต่ละ ๖ ภูมิภาค ๖ โรงเรียนได้นาเสนอโครงการที่จะประกวด กลุ่มนักเรียน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้ระดมความคิดและช่วยกันนาเสนอโครงการ เสร็จสิ้นการอบรมได้รับมอบ
ภาระงานให้จัดทาโครงการเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานดังกล่าวที่จัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น
และหลังจากกลับมาได้รวมกลุ่มจัดตั้งชุมนุมบ้านดินขึ้น และรวมกลุ่ม “บ้านดิน” เพื่อประชุมวางแผน
การจัดโครงการธรรม (สร้าง) ชาติสู่โครงการคบลูกรัชดาสร้างบ้านสืบสานงานพระราชดาริ ขึ้นในโรงเรียน
เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในโรงเรียนเนื่องจากทุกวันนี้นักเรียนไม่สนใจการเรียนและขาดคุณธรรมจริยธรรม
ไม่มีจิตอาสา ไม่มีน้าใจต่อกันและกัน เป็นสังคมที่แก่งแย่งแข่งขัน ขาดความรับผิดชอบในตนเอง ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นปัญหาใหญ่ ที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ซึ่งเกิดจากคนที่ขาดความรับผิดชอบ
ในสังคม ขาดคุณธรรม และที่สาคัญคนในปัจจุบันขาดการขัดเกลาจิตใจ ดังนั้น จึงคิดที่จะแก้ไขปัญหาโดยการ
นาคุณธรรมมาขัดเกลาจิตใจของคนในปัจจุบัน ให้มีความรัก ความหวงแหนธรรมชาติในสิ่งแวดล้อม
การรวมกลุ่มเยาวชนจัดตั้ง “กลุ่มบ้านดิน” ขึ้นในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เพื่อสร้างเครือข่าย
และขยายผลเข้าสู่ชุมชนโดยยึดกลักอัน บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน “โครงการคบลูกรัชดาสร้างบ้าน
สืบสานงานพระราชดาริ” เป็นโครงการที่จัดทาด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เด็กและ เยาวชนได้เรียนรู้
วัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อนามาพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และความรู้รักสามัคคี
สร้างเสริมคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะสังคมไทยเป็นสังคม
ที่เปิดกว้างยอมรับสิ่งต่างๆโดยไม่รู้เท่าทันเพราะขาดภูมิคุ้มกันที่เพียงพอเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
และการสร้างสรรค์กิจกรรม อันเป็นประโยชน์แก่สังคม และส่วนรวมเพื่อ สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
เกิดความรู้รักสามัคคี และมีเครือข่าย ความร่วมมือในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป
และมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสานึกให้เยาวชนเกิดคุณค่าของความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วม
ในความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างความรักประชาธิปไตยให้แก่เยาวชน ปลูกฝังให้
ตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนาพระราชดารัสตามแนวพระราชดาริด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดาเนินงาน ปลูกฝังให้เด็ก ๆ และเยาวชนคนไทยได้ราลึกถึงคุณแผ่นดิน
มีความกตัญญูรู้คุณต่อในหลวงและต่อแผ่นดินไทยบ้านเกิดเรียนรู้การอยู่ร่วมกันโดยสมานฉันท์ ท่ามกลางการ
แข่งขันกันของโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งด้านกีฬาและวิชาการ อันจะนาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ รู้จักหน้าที่เคารพ
หน้าที่และสิทธิซึ่งกันและกัน และเกิดความเคารพรักสถาบันของตน สร้างสังคมที่ดีงามและอยู่เย็นเป็นสุข
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สังคมแห่งความพอเพียงและสันติ ไม่ทอดทิ้งกัน มีความเป็นธรรม มีวัฒนธรรม มีคุณธรรม มีความเข้มแข็งทาง
สังคม ให้เยาวชนซึมซับและเข้าใจพระธรรมคาสอน รวมถึงการปฏิบัติได้จริง สามารถนาไปปรับใช้กับชีวิตได้
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกใช้ “จุดเด่น” ของ “กลุ่มบ้านดิน” แหล่งเรียนรู้ "ศูนย์กสิกรรมตาม
รอยพ่อสานต่องานพระราชดาริ" ทีไ่ ด้สร้างฐานการเรียนรู้ขึ้นทั้งหมด ๙ ฐานการเรียนรู้ดังนี้ ๑. ฐานฅนติดดิน
๒. ฐานโคกหนองนาโมเดล ๓. ฐานฅนรักษ์แม่โพสพ ๔. ฐานฅนรักษ์แม่ธรณี ๕. ฐานฅนรักษ์น้า ๖. ฐานฅน
เอาถ่าน ๗. ฐานฅนรักษ์สุขภาพ ๘. ฐานฅนมีน้ายา และ ๙. ฐานฅนรักษ์ป่า เพื่อให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้
ลงมือปฏิบัติได้จริง โดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหน้าที่
พลเมืองรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ กิจกรรมชุมนุม หรือบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผ่าน
“กิจกรรมบ้านดิน คบลูกรัชดา สร้างบ้าน สืบสานงานพระราชดาริ” โดยได้ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการจัดทาร่างหลักสูตรสถานศึกษา ตามพันธกิจน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษที่ ๒๑ อย่างเต็มศักยภาพ นาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นควรน้อมนา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เกี่ยวข้องได้น้อมนาไปปฏิบัติ
โดยบูรณาการแนวพระบรมราโชบายในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง รายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ หรือบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑
และเกิดการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม การมีงานทา-มีอาชีพ
และการเป็นพลเมืองดีผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว
ในการนี้นางสาววิภวานี สุริยนั ต์ครูผู้สอนแกนนาและคณะ ได้ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา
และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ และบรรลุ
เป้าหมาย การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม การมีงานทา-มีอาชีพ
และการเป็นพลเมืองดี สอดแทรกในฐานกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง ๙ ฐาน จนเกิดเป็นผลสาเร็จ
และได้เผยแพร่ผลงาน “กิจกรรมบ้านดิน คบลูกรัชดา สร้างบ้าน สืบสานงานพระราชดาริ” อย่างกว้างขวางทั้ง
ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
๓. วัตถุประสงค เปาหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ของสถานศึกษาตามพันธกิจ
น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
ให้ผู้เรียนเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ อย่างเต็มศักยภาพ ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย การ
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม การมีงานทา-มีอาชีพ และการเป็น
พลเมืองดี
๒. เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วยพลัง
สมอง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาและวินัย ด้านการสังเคราะห์ ด้านการสร้างสรรค์ ด้านการเคารพให้เกียรติ และ
ด้านจริยธรรม โดยครูมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional Learning Community) ร่วมกัน
พัฒนานวัตกรรมการสอนจนเกิดผลที่เป็นเลิศ
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๓. เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ทักษะอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสารและการร่วมมือ ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม ทักษะ
ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม การมี
งานทา-มีอาชีพ และการเป็นพลเมืองดี
เปาหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
๑. สถานศึกษามีผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ในระดับ
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปมีหลักสูตรรายวิชาหน้าที่พลเมือง การศึกษาค้นคว้าอิสระ กิจกรรมชุมนุม หรือแนวทาง
การบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย
การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม การมีงานทา-มีอาชีพ และการเป็น
พลเมืองดี
๒. ครูร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปมีผลการประเมินสมรรถนะครูด้านการสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่
๒๑ ประกอบด้วยพลังสมอง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาและวินัย ด้านการสังเคราะห์ ด้านการสร้างสรรค์ ด้านการ
เคารพให้เกียรติ และด้านจริยธรรมระดับดีขึ้นไป โดยเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
(Professional Learning Community) ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ กิจกรรมชุมนุม หรือแนวทางการบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มี
คุณธรรม การมีงานทา-มีอาชีพ และการเป็นพลเมืองดี
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป มีผลการประเมินด้านทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ระดับดีขึ้นไป ได้แก่ ทักษะ
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ทักษะอ่านออกเขียน
ได้คิดเลขเป็น ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสารและการร่วมมือ ทักษะ
สังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม ทักษะภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม การมีงานทา-มีอาชีพ และการเป็นพลเมืองดี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ มีหลักสูตรรายวิชาหน้าที่
พลเมือง การศึกษาค้นคว้าอิสระ กิจกรรมชุมนุม และแนวทางการบูรณาการ ๙ ฐานการเรียนรู้สู่การเรียนการ
สอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิต
ที่มั่นคง-มีคุณธรรม การมีงานทา-มีอาชีพ และการเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพในระดับดี
๒. ครูมึสมรรถนะด้านการสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วยพลังสมอง ๕ ด้าน
ได้แก่ ด้านวิชาและวินัย ด้านการสังเคราะห์ ด้านการสร้างสรรค์ ด้านการเคารพให้เกียรติ และด้านจริยธรรม
ในระดับดีมาก เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ร่วมกัน
พัฒนานวัตกรรมการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง การศึกษาค้นคว้าอิสระ กิจกรรมชุมนุม และแนวทางการ
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บูรณาการ ๙ ฐานการเรียนรู้สู่การเรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม การมีงานทา-มีอาชีพ และการเป็นพลเมืองดีมผี ลการประเมินในระดับ
ดีมาก
๓. ผู้เรียนที่เข้าร่วม“กิจกรรมบ้านดิน คบลูกรัชดา สร้างบ้าน สืบสานงานพระราชดาริ” มีผลการ
ประเมินทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม
การมีงานทา-มีอาชีพ และการเป็นพลเมืองดีในระดับดีมาก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนได้ราลึกถึงคุณแผ่นดิน มีความกตัญญูรู้คุณต่อในหลวงและต่อแผ่นดินไทยบ้านเกิด
(การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง)
๒. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เปลี่ยนเวลาว่างเป็นเวลาเรียน เล่น รู้ ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน (การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม)
๒. นักเรียนน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดาเนินงานชีวิต
(การมีงานทา-มีอาชีพ)
๓. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมที่ดีงามและอยู่เย็น
เป็นสุข สังคมแห่งความพอเพียงและสันติ ไม่ทอดทิ้งกัน มีความเป็นธรรม มีวัฒนธรรม มีคุณธรรม มีความ
เข้มแข็งทางสังคม พึ่งตนเองและนาสิ่งที่ได้จากเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (การเป็นพลเมืองดี)
๔. กระบวนการออกแบบผลงาน/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
และกระบวนการดาเนินงาน/การบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกบริหารจัดการรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพ PDCA ของเดมมิ่ง
ด้วยค่านิยมองค์กร ครอบครัวรัชดา LRP เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดเรียนการสอนให้ผู้เรียนพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตรและ
กระบวนการ

L

บุคลากร

L3
P331R3

R

ผู้เรียน

L1
P1 R 1

L2
P21 R2
1

P
ภาพที่ ๑ รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ครอบครัวรัชดา LRP

1

๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกดาเนินงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนองกลยุทธ์ของการ
มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ บุคลากร และนักเรียนไปสู่เป้าหมายการดาเนินงานด้วยวงจรคุณภาพ
PDCA ของเดมมิ่ง ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการสะท้อนผล ประกอบกับค่านิยม
องค์กร ครอบครัวรัชดา LRP
L : Learning
หมายถึง การเรียนรู้บริบทการทางานในภารกิจต่าง ๆ เป็นการวางแผน
สู่การปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหารหรือผู้นา
แต่ละระดับงาน ใช้มุมมองเชิงระบบ การนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ เปรียบดัง
พ่อแม่ในการขับเคลื่อนนโยบายการทางาน
เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดเรียนการสอนให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
รวมทั้งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทั้ง ๔ ด้านโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษกได้ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ และครูผู้สอน ด้วยกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ (Design Thinking) จัดทาร่างหลักสูตรสถานศึกษา ตามพันธกิจน้อมนาพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนเรียนรู้และพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ อย่างเต็มศักยภาพ นาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน
เครือข่าย เพื่อเห็นชอบการน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน
ให้ผู้เกี่ยวข้องได้น้อมนาไปปฏิบัติ โดยบูรณาการแนวพระบรมราโชบายในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
หน้าที่พลเมือง รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ และเกิดการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม การมีงานทา-มีอาชีพ และการเป็นพลเมืองดีผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
โดยวิเคราะห์สร้างความเข้าใจ (Empathize) จุดเด่นตามสภาพบริบทของสถานศึกษา พบว่า“จุดเด่น” ของ
“กลุ่มบ้านดิน” แหล่งเรียนรู้ "ศูนย์กสิกรรมตามรอยพ่อสานต่องานพระราชดาริ" ทีไ่ ด้สร้างฐานการเรียนรู้ขึ้น
ทั้งหมด ๙ ฐานการเรียนรู้ จากนั้นร่วมกันทานิยาม (Define) กิจกรรมให้สอดแทรกแนวพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ๔ ด้าน และระดมสมองสร้างสรรค์ (Ideate) เพิ่มเติม จากนั้นสร้างแนวทางเป็นแบบจาลอง
(Prototype) เป็นฐานการเรียน ๙ ฐาน ดังนี้ ๑. ฐานฅนติดดิน ๒. ฐานโคกหนองนาโมเดล ๓. ฐานฅนรักษ์แม่
โพสพ ๔. ฐานฅนรักษ์แม่ธรณี ๕. ฐานฅนรักษ์น้า ๖. ฐานฅนเอาถ่าน ๗. ฐานฅนรักษ์สุขภาพ ๘. ฐานฅนมีน้ายา
และ ๙. ฐานฅนรักษ์ป่า เพื่อนาไปทดสอบ (Test) ให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติได้จริง โดยใช้เศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหน้าที่พลเมืองรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
กิจกรรมชุมนุม และบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผ่าน “กิจกรรมบ้านดิน คบลูกรัชดา สร้างบ้าน
สืบสานงานพระราชดาริ” โดยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการจัดทาร่างหลักสูตร
สถานศึกษา ตามพันธกิจน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียง
กับมาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ อย่างเต็มศักยภาพ นาเสนอ
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นควรน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อมุ่งสร้างพื้นฐาน
ให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เกี่ยวข้องได้น้อมนาไปปฏิบัติ โดยบูรณาการแนวพระบรมราโชบายในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาหน้าที่พลเมือง รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียน

๙

พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ และเกิดการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิตที่
มั่นคง-มีคุณธรรม การมีงานทา-มีอาชีพ และการเป็นพลเมืองดีผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ดังกล่าว
R : Responsibility หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ
ที่ตรวจสอบได้ ตามคู่มือปฏิบัติงานและภารกิจต่าง ๆ โดยมีคณะครู
และบุคลากรแต่ละงานที่รับผิดชอบ เปรียบเสมือนพ่อแม่ที่ดาเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อดูแล “ลูกรัชดา” สู่ความเป็นเลิศมุ่งเน้นนักเรียน
ความรับผิดชอบต่อสังคม การให้ความสาคัญกับบุคลากร การมุ่งเน้น
ความสาเร็จ และการจัดการเพื่อนวัตกรรม
เพื่อให้รูปแบบการพัฒนาการจัดเรียนการสอนให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้ง
สร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทั้ง ๔ ด้านของโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษกจึงได้แต่งตั้งคณะทางานและชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning
Community) ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง การศึกษาค้นคว้าอิสระ กิจกรรมชุมนุม
หรือแนวทางการบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ให้ผู้เรียน
บรรลุเป้าหมาย การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม การมีงานทา-มีอาชีพ
และการเป็นพลเมืองดี โดยบูรณาการผ่าน “กิจกรรมบ้านดิน คบลูกรัชดา สร้างบ้าน สืบสานงานพระราชดาริ”
P : Professional
หมายถึง การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ความเชี่ยวชาญในงานแต่ละด้าน
เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการดาเนินงาน และปรับปรุงพัฒนา
โดยผู้บริหารหรือผู้นาแต่ละระดับคอยกากับติดตาม บุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ร่วมประเมินผลการดาเนินงานร่วมกันแบบครอบครัวอย่างกัลยาณมิตรมี
ทางานร่วมกันเป็นทีมสู่เป้าหมายเดียวกันแบบ ครอบครัวรัชดา LRP
สู่เป้าหมายผลลัพธ์ด้านผู้เรียนที่เปรียบเสมือน “ลูกรัชดา” เป็นการส่งมอบ
คุณค่าและผลลัพธ์ ผลผลิตของหลักสูตรและกระบวนการสู่สังคมต่อไป
เพื่อให้รูปแบบการพัฒนาการจัดเรียนการสอนให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้ง
สร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทั้ง ๔ ด้านของโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษกจึงได้แต่งตั้งกรรมการบริหารเพื่อนิเทศติดตามการพัฒนานวัตกรรมการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง
การศึกษาค้นคว้าอิสระ กิจกรรมชุมนุม หรือแนวทางการบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิตที่
มั่นคง-มีคุณธรรม การมีงานทา-มีอาชีพ และการเป็นพลเมืองดี โดยผ่าน “กิจกรรมบ้านดิน คบลูกรัชดา
สร้างบ้าน สืบสานงานพระราชดาริ” หากผลการดาเนินงานยังไม่ถึงเป้าหมายกาหนดจะต้องเริ่มการเรียนรู้
(Learning) อีกครั้ง เพื่อการวางแผนการดาเนินงาน ปรับปรุงยุทธวิธีการทางาน (Responsibility) และ
ตรวจสอบผลการดาเนินงาน ได้หลายวงรอบด้วยกระบวนการ PDCA ของเดมมิ่ง เพื่อยกระดับมาตรฐานตาม
ค่านิยม ครอบครัวรัชดา LRP เพือ่ มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นเลิศ (Professional) นานวัตกรรมที่ได้ไปเผยแพร่
ต่อไป

๑๐

จากแผนผังกระบวนการข้างต้น สามารถอธิบายกระบวนการดาเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ
ดังตารางวิเคราะห์รูปแบบ ดังนี้
ขั้นตอน

สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี

การวางแผน (P)
กระบวนการคิด
Learning
เชิงออกแบบ (Design
Thinking)
1. เข้าใจ (Empathize)
2. นิยาม (Define)
3. สร้างสรรค์ (Ideate)
4. แบบจาลอง (Prototype)
5. ทดสอบ (Test)
R:
Responsibility การปฏิบัติ (D)
การติดตามตรวจสอบ (C)

L:

P:

การปรับปรุงพัฒนา (A)

Professional

ผลที่เกิดกับผู้เรียน
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑
การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม
การมีงานทา-มีอาชีพ
การเป็นพลเมืองดี

แนวปฏิบัติ

บทบาท

ผู้บริหาร
ทาความเข้าใจปัญหา ใช้หลักภาวะ
ศึกษาบริบท หา
ผู้นาและการมี
แนวทางออกแบบ
ส่วนร่วม
นวัตกรรมร่วมกัน

ครู
วิเคราะห์
หลักสูตร
ออกแบบการ
จัดการเรียนการ
สอน วาง
แผนการจัดการ
เรียนการสอน

นานวัตกรรมที่
ออกแบบไปใช้

ดาเนินกิจกรรม
การเรียนการ
สอนตาม
รูปแบบ
นวัตกรรมที่ทา
แบบจาลองไว้
ประชุมหา
ข้อสรุป
ปรับปรุงพัฒนา
นวัตกรรม
นาไปเผยแพร่

นิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ
อานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติ
ให้กาลังใจ
บทเรียน/ภูมิปัญญา/ ประเมินผลการ
แนวทางในการ
ทางาน ให้
ดาเนินงานให้สาเร็จ แนวทาง
เป็นแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนา
ดาเนินการต่อเนื่อง

๑๑

๕. ผลการดาเนินการ/การนาไปใช้/ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. สถานศึกษามีหลักสูตรรายวิชาหน้าที่พลเมือง การศึกษาค้นคว้าอิสระ กิจกรรมชุมนุม
หรือแนวทางการบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ให้ผู้เรียน
บรรลุเป้าหมาย การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม การมีงานทา-มีอาชีพ
และการเป็นพลเมืองดี

๑๒

ฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ๙ ฐานการเรียนรู้
การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม
การมีงานทา-มีอาชีพ

๑๓

๑. ฐานฅนติดดิน
๒.

๒. ฐาน โคกหนองนา โมเดล
๓.

๓. ฐานฅนรักษ์แม่โพสพ

๑๔

๔. ฐานฅนรักษ์แม่ธรณี

๕. ฐานฅนรักษ์ป่า

๖. ฐานฅนเอาถ่าน

๗. ฐานฅนรักษ์สุขภาพ

๑๕

๘. ฐานฅนมีน้ายา

๙. ฐานฅนรักษ์น้า

๒. ครูมีผลการประเมินสมรรถนะครูด้านการสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย
พลังสมอง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาและวินัย ด้านการสังเคราะห์ ด้านการสร้างสรรค์ ด้านการเคารพให้เกียรติ
และด้านจริยธรรมระดับดีขึ้นไป มีผลการประเมินร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปทุกประเด็น โดยเข้าร่วมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการสอนรายวิชา
หน้าที่พลเมือง การศึกษาค้นคว้าอิสระ กิจกรรมชุมนุม หรือแนวทางการบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม การมีงานทา-มีอาชีพ และการเป็นพลเมืองดี

๑๖

๓. ผู้เรียนมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ทักษะอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสารและการร่วมมือ ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม ทักษะ
ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม การมี
งานทา-มีอาชีพ และการเป็นพลเมืองดี มีผลการประเมินระดับดีขึ้นร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปทุกประเด็น
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ ๙ ฐานการเรียนรู้
การเป็นพลเมืองดี การสื่อสารและการร่วมมือ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม
ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

๑๗

๑๘

ภาพที่ ๒ ถอดบทเรียนสิง่ ที่นักเรียนได้รับจากการเข้าร่วม
“กิจกรรมบ้านดิน คบลูกรัชดา สร้างบ้าน สืบสานงานพระราชดาริ”
มีเหตุผล

พอประมาณ
- ร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ที่จากัด
วัสดุงบประมาณ และคนที่จากัด
เหมาะสมกับความสามารถที่มี รู้จกั
เลือกใช้วัสดุในท้องถิ่น และใช้ภูมปิ ัญญา
ในท้องถิ่นในการทางานให้สาเร็จ

- เลือกทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง เช่น ไม่เล่นเกม ใช้เวลาว่างใน
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ บ้านดินฯ
มีจิตอาสาทาเพื่อประโยชน์ของ
โรงเรียน และชุมชน

- เรียนรู้ศาสตร์ที่ใช้ในการพึ่งพาตนเองในอนาคต
- มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่
มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานทา-มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี
- พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

ภูมิคุ้มกันในตนที่ดี
ความรู้
- องค์ความรู้การทากิจกรรมที่นาไปพึ่งตนเองใน ๙ ฐาน
การเรียนรู้ เช่น ฐานคนเผาถ่าน ได้ร่วมกิจกรรมในฐาน
จนเกิดความชานาญได้เป็นวิทยากรในฐานคนเอาถ่าน

วัตถุ
- ฐานการเรียนรู้ ๙ ฐาน
- ผลิตภัณฑ์จาก ๙ ฐานการ
เรียนรู้ เช่น ถ่านไม้ น้าส้ม
ควันไม้ สบู่ถ่านคาร์บอน
น้ายาล้างจาน และได้
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

สังคม
- สังคมแห่งการแบ่งปัน
แลกเปลีย่ นความรู้
แลกเปลีย่ นวิธีการ และ
ผลผลิตที่ดี
- สังคมแห่งการเรียนรู้มคี วาม
กระตือรือร้นในการเรียนรู้
สิ่งใหม่ ๆ และสร้างเครือข่าย

สมดุล
- เรียนรู้การจัดการพื้นที่และ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุล
- ใช้หลักกสิกรรมธรรมชาติไม่ใช้
สารเคมีคืนสมดุลให้สิ่งแวดล้อม

คุณธรรม
- ความเพียร อดทนในการทางานให้สาเร็จ
- การรู้ตน มีความพอดี พอประมาณในศักยภาพของตน
- ความสามัคคีในหมู่คณะ
- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
- ความเสียสละ เรียนรู้การให้และการรับ มีจติ อาสา

สิ่งแวดล้อม
- การดูแลอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
บ้าน โดยใช้วิถีธรรมชาติไม่
ทาลายสิ่งแวดล้อม

มั่นคง
- เรียนรู้วิถีเกษตรกรรมแบบพึ่งพา
ตนเองมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
- สืบสานสังคมแห่งการแบ่งปัน
- สืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาให้คงอยู่

วัฒนธรรม
- วัฒนธรรมพี่ดูแลน้องพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน
- สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากกิจกรรมใน ๙ ฐาน เช่น
การเผาถ่าน
- สืบทอดการ “ลงแขก”
ช่วยกันทางานแบบจิตอาสา

ยั่งยืน
- การมีเครือข่าย เช่น กลุ่มบ้านดินฯ
รุ่นพี่ รุ่นน้อง อบจ.ศรีสะเกษ ฯลฯ
- การถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นพี่สู่
รุ่นน้อง
- เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เครือข่าย
- การนาไปใช้จริงในชีวิตประจาวัน

๑๙
ภาพที่ ๓ ถอดบทเรียน กิจกรรมบ้านดิน คบลูกรัชดา สร้างบ้าน สืบสานพระราชดาริ
พอประมาณ
มีเหตุผล

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สพม.บุรีรมั ย์

ผู้บริหาร

มีภูมิคมุ้ กัน
ในตนที่ดี

Knowledge Vision

โรงเรียนในพระราชดาริ

ความรู้

คุณธรรม

อัตลักษณ์ : ใฝ่ดี ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง
เอกลักษณ์ : แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
สวนพฤกษศาสตร์รื่นรมย์

- น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- วิเคราะห์บริบท – กาหนดนโยบาย - แผนปฏิบัติการ
- หลักสูตร - ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
- และพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ครู
วัตถุ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรม

Knowledge Sharing PLC

กิจกรรมธรรมบ้านดิน คบลูกรัชดา สร้างบ้าน สืบสานงานพระราชดาริ
หลักการ : - รู้ทฤษฎี สู่วิธีปฏิบัตทิ งี่ ่าย ระเบิดจากข้างใน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- พี่พาทา นาน้องเดิน
Sharing
กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
- บูรณาการสู่การเรียนการสอนรายวิชา ๘ กลุ่มสาระฯ เสริมกิจกรรมเพลิน
Play & Learn
- องค์ความรู้
- คุณลักษณะตามแนวพระบรมราโชบาย ๔ ด้าน
ในห้องเรียนบรรยายความรู้
- ทักษะชีวิตแห่งศตวรรษ ๒๑
นอกห้องเรียนลงมือปฏิบตั ิจริง
แหล่งเรียนรู้ :
“ศูนย์กสิกรรมตามรอยพ่อ สานต่องานพระราชดาริ” ๙ ฐาน
ห้องเรียน
เครือข่ายการเรียนรู้ :
Classroom
- อาเภอละหานทราย – สพม.บุรีรมั ย์
ชีวิตจริง
- อบจ.ศรีสะเกษ - อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร กิจกรรม
Life
Activities
- สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
นักเรียน
Knowledge Assets

- องค์ความรู้
- คุณลักษณะตามแนวพระบรมราโชบาย ๔ ด้าน
- ทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ ๒๑
มีส่วนร่วมในการสร้าง ศึกษา พัฒนา และดูแลแหล่งเรียนรู้”ศูนย์กสิกรรมตามรอยพ่อสานต่องานพระราชดาริ
และ

ประโยชน์
นักเรียน

ครู

สถานศึกษา

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ สมดุล มั่นคง และยั่งยืน

ชุมชน

สมดุล

มั่นคง

ยั่งยืน

ภาพที่ ๔ รูปแบบ MODEL กิจกรรมบ้านดิน คบลูกรัชดา สร้างบ้าน สืบสานพระราชดาริ

๒๐

๖. การเผยแพร่ ขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้
กลุ่มบ้านดินได้เผยแพร่ผลงาน ขยายผล ในการนาเสนอเป็น Best Practices โดยการถอดบทเรียน
กิจกรรมบ้านดิน คบลูกรัชดา สร้างบ้าน สืนสานเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดังแผนภาพ ๒,๓ และ ๔
นักเรียนนาความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และพัฒนาต่อยอด เช่น ทาโคก
หนองนาโมเดลในพื้นที่การเกษตรของครอบครัว
นอกจากนั้นนักเรียนกลุ่มบ้านดิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย นาเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดับ
ต่าง ๆ ทั่งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ อาทิเช่น
- นักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเป็นวิทยากรอบรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔
ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
- นักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเป็นแกนนาร่วมโครงการคบเด็กสร้างฝาย
- นักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเข้าร่วมโครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตาม
รอยพ่อของแผ่นดิน
- นักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกสร้างโคกหนองนาโมเดลทั่วประเทศตามภูมิภาคต่างๆ
ผ่านสื่อโทรทัศน์ ช่อง ๓ ๕ ๗ ๙ สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์
- โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เทียบเท่ารางวัลพระราชทาน
- โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม จากอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

๒๑

- โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้รับรางวัลโครงการดีเด่นระดับประเทศ เธอคือแรงบันดาลใจ
ปีที่ ๗ จากมูลนิธิสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- นักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเข้าร่วมสร้างพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชดาริบ้านกระเจา ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ ๙ หมู่ ๗ ตาบลลาดวน อาเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์
จากการดาเนินงานเริ่มต้นของโครงการ “ธรรมสร้างชาติ” สู่โครงการ “คบลูกรัชดาสร้างบ้าน”
สู่กิจกรรมสร้างฐานการเรียนรู้ ๙ ฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้ “ศูนย์กสิกรรมตามรอยพ่อสานต่องานพระราชดาริ”
ซึง่ ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบ้านดิน และครูผู้สอนแกนนานางสาววิภวานี สุรยิ ันต์ และครูผู้สอน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สืบเนื่องมาถึงปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียน
ละหานทรายรัชดาภิเษก โดยการนาของนายประภาส สนิทรัมย์ ผู้อานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
และนายจันทร์เทพ สุขกระโทก รองผู้อานวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ ได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนา
ต่อยอดพื้นที่ฐานกิจกรรมบ้านดิน “ศูนย์กสิกรรมตามรอยพ่อสานต่องานพระราชดาริ” และโครงการแพะ
พระราชทานขยายเป็นโครงการ “รัชดา LANDMARK” โคกหนองนาโมเดล แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”
เพื่อเป้าหมายเป็นแหล่งเรียนรู้บูรณาการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
โดยเพิ่มเติมรายวิชา SMART FARMER และจัดทากิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการ ๘ กล่มสาระการเรียนรู้
ทั้งนี้เพื่อให้ “รัชดา LANDMARK” โคกหนองนาโมเดล แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแหล่งเรียนรู้ให้
นักเรียนและชุมชนต่อไป

๒๒

ภาคผนวกประมวลภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
“กิจกรรมบ้านดิน คบลูกรัชดา สร้างบ้าน สานต่องานพระราชดาริ”
น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ๔ ข้อ
กลุ่มบ้านดิน คบลูกรัชดา สร้างบ้าน สานต่องานพระราชดาริ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

๒๓

๒๔

ปราดเปรื่องในทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ร่วมงานจิตอาสา เรียนรู้นวัตกรรม นาคุณค่าสู่สังคม
เป็นพลเมืองดี สื่อสารและร่วมมือ มีวิจาณญาณแก้ปัญหา ทักษะสังคม ภาวะผู้นา ความรับผิดชอบ

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC
วิชา-วินัย สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เคารพให้เกียรติ มีจริยธรรม มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

๓๐

ระเบิดจากข้างใน นวัตกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติจริง
การร่วมมือจากชุมชน เครือข่าย อย่างต่อเนื่อง จนผลสาเร็จเป็นแบบอย่างได้ ระดับประเทศ

๓๑

การขยายผลสาเร็จ ต่อยอด ประยุกต์ใช้
นักเรียนนาทักษะความรู้ที่ได้ไปใช้จริง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม การมีงานทา-มีอาชีพ

๓๒

๓๓

๓๔

ผลการประเมินสมรรถนะครูและนักเรียน จากรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๓๕

