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หลักการและกลไกที่สาคัญในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษ ย์ที่สมบูรณ์นั้นคือ การศึกษา ซึ่งนับเป็นจุดมุ่งหมายที่
จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตมนุษย์ก็เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจของตนเอง สังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้มากที่สุด จึงทาให้ผู้เรียนต้องใช้ความสามารถในการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างขึ้นเองทาให้ผู้เรียนจาเป็นต้องได้รับการฝึกฝนให้คิดเป็น
แก้ปัญหาเป็น และผู้เรียนบทบาทมากขึ้นในการปฏิรูปการศึกษาตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดไว้ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า ผู้เรียนมี
ความสาคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้สามารถพัฒนาศักยภาพตามธรรมชาติ สังคมศึกษา
จึงเป็นวิชาหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ในการวางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาจากการประเมิน
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบด้าน ทาให้สามารถคาดการณ์อย่างมีเหตุมีผล และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีหลักการสาคัญ คือ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดการ
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและมีประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหารู้จักการทางานอย่าง
เป็นระบบ รู้จักการวางแผนในการทางาน ฝึกการคิดแก้ปัญหาและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน “โรงเรียน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ” อัตลักษณ์ของโรงเรียน “ ลูก บ.ล. เป็นคนดี ด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ ”
และปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะต่อสังคม มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนาหลัก
พุทธธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิตประจาวัน เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี
เป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม สามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
จากความสาคัญดังกล่าวเพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนจึงจัดทากิจกรรม “ห้องเรียนนักคิด พิชิตทาดีเพื่อสังคม”
โดยใช้โครงงานคุณธรรมเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทาความดีมีคุณธรรมแบบเชิงรุกโดยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ผ่านเทคนิควิธีการเรียนแบบโครงงานเน้น การนาปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงและสังคมมาเรียนรู้ มีการบูรณาการ

Best Practice : ห้องเรียนนักคิด พิชิตทาดีสู่สังคม

การเรียนรู้แบบร่วมมือ จึงเป็นรูปแบบการเรียนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญที่เสริมสร้างศักยภาพและทักษะการ
คิดของผู้เรียนแต่ล ะคน และมีการสนั บสนุนช่วยเหลื อกันจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และผลจากการทาโครงงาน
คุณธรรมยังสามารถปลูกจิตสานึกการมีจิตสาธารณะที่จะการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าให้มากที่สุดต่ อตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน
วัตถุประสงค์
1.เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา และ ทักษะการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาของผู้เรียนตาม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน “โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ”
2.เพื่อปลู กจิ ตส านึ กให้ นั กเรี ย นตระหนั กเห็ นความส าคัญของการมี จิตสาธารณะ สามารถนามีคุณธรรม
จริยธรรม และน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินชีวิตประจาวัน เป็นไปตาม
อัตลักษณ์โรงเรียน “ลูกบ.ล. เป็นคนดีด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ”
กระบวนการและนวัตกรรมที่เป็น Best Practice
ตอนที่ 1 การเตรียมการ
กลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เชิงคุณภาพ นักเรียนร้อยละ 85 มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา และ ทักษะ
การคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา และมีจิตสานึกให้นักเรียนตระหนักเห็นความสาคัญของการมีจิตสาธารณะ สามารถ
นามีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินชีวิตประจาวันสร้าง
เครือข่ายจิตอาสาในการร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตาม อัตลักษณ์โรงเรียน “ลูกบ.ล.
เป็นคนดีด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ”
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ตอนที่ 2 กระบวนการและนวัตกรรมที่เป็น Best Practice สามารถเขียนลาดับขั้นตอนการพัฒนา (Flow Chart) หรือ
รูปแบบ (Model) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ได้ดังนี้
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ตอนที่ 3 ผลการปฏิบัติ ผลการพัฒนาหรือผลการใช้นวัตกรรมที่เป็น Best Practice
1. การเรียนรู้แบบโครงงานโดยเน้นการทาโครงงานคุณธรรมนั้น เป็นการเน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ได้ปฏิบัติจริง ด้ว ยตนเองโดยได้เรียนสิ่งที่เขาสนใจ อยากรู้คาตอบ ไดไข้วีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ หลากหลาย
รูปแบบ ได้ใช้ความรู้ความเข้าใจจากเรื่องต่างๆ ที่เรียนมาเพื่อหาคาตอบ และสุดท้ายผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ใหม่
สาหรับตนเองขึ้นมา กิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนกระทาได้รับการแนะนา ปรึกษาจากครูผู้สอน ด้งนั้นครู จะต้องเข้าใจ
ธรรมชาติ ความต้องการ ความสนใจ พัฒนาการและความแตกต่างของผู้เรียน เพื่อส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ และ นักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนและนักเรียนผ่านเกณฑ์
นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์และการคิดแก้ปัญหาเพราะการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรมสนับสนุนความสามารถในการคิดแก้ปัญหารวมถึงการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีใช้กิจกรรม
ที่หลายหลาก ช่วยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม มีส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จึงทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรม และสามารถนาความรู้นั้นมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้วย
ตนเองผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกัน และสามารถนาประสบการณ์มาสัมพันธ์กับการเรียนจัดการเรียนรู้ตลอดจน
การสร้างสรรค์ผลงาน และนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
ปี

จานวน

ร้อยละของจานวนนักเรียนตามระดับผลการเรียน

การศึกษา
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2. การดาเนินกิจกรรม “ห้องเรียนนักคิด พิชิตทาดีสู่สังคม” มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสังคมศึกษา และ ทักษะการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาของผู้เรียนตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน “โรงเรียน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ” และปลูกจิตสานึกให้นักเรียนตระหนักเห็นความสาคั ญของการมีจิต
สาธารณะ สามารถนามีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นส่วนหนึ่งในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน เป็นไปตามอัตลักษณ์โรงเรียน “ลูก บ.ล. เป็นคนดีด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ”และเป็นการพัฒนาผู้เรียนด้วย
กิจกรรมจิตอาสาซึ่งเป็นกระบวนการของการฝึก “การให้” ยอมสละตนเพื่อรับใช้และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสังคมและ
มีการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้อมนาหลักคุณธรรม จริยธรรม มาเป็น
หลักในการปฏิบัติกิจกรรมเห็นผลสาเร็จที่ และมีการขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือกับประชาชนในชุมชน เครือข่ายจิต
อาสา นาความรู้ในชั้นเรียนจัดกิจกรรมจิตอาสาสู่ชุมชน สังคม การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดไปประยุกต์ใช้ใน
พร้อมที่จะร่วมแก้ปัญหาในสังคมไทยปัจจุบัน เกิดความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม นั บเป็นหนึ่ง
แนวทางในการสร้างสรรค์ความดีเสริมสร้างสังคมไทยให้พร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆ เพื่อนไปสู่สังคมที่มีความสุขสงบ

4

Best Practice : ห้องเรียนนักคิด พิชิตทาดีสู่สังคม

จากการสรุปผลการดาเนินกิจกรรมพบว่าระดับความพอใจในการดาเนิน งานกิจกรรม “ห้องเรียนนักคิด พิชิต
ทาดีสู่สังคม” เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดจิต อาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียน ชุมชนและสังคม มีระดับความพึงพอใจใน
การดาเนินกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากร้อยละ 91.14

บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
การจัดกิจกรรม “ห้ องเรี ยนนั กคิด พิชิตทาดีสู่ สั งคม” เป็น การจัดการเรี ยนรู้ด้ว ยกระบวนการโครงงาน
คุณธรรม ซึ่งการส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ซึ่งเป็น
ประโยชน์และเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และสามารถดาเนินชีวิตในการแก้ ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กั บ สถานการณ์ พร้ อ มที่ จ ะเผชิ ญ และปรั บ ตั ว กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมได้ จ ากพั ฒ นาการเรี ย นรู้ และการ
ดาเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่องของครูผู้สอน ทาให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จ ส่งผลต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถือเป็น
บทเรียนที่ได้รับ ดังนี้
- นักเรียนไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา และ ทักษะการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
- นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการทากิจกรรมจิตสาธารณะ เพื่อช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในสังคมส่งเสริมให้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
- ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความภาคภูมิใจ และชื่นชมในผลที่เกิดแก่นักเรียน
- โรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ หลายด้าน มีชื่อเสียงทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ ได้รับการชื่นชม
จากผู้ปกครอง และชุมชน
- ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และภาคภูมิใจในตัวบุตรหลาน
- ชุมชนมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ปัจจัยความสาเร็จ (ระบุบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/หรือวิธีการที่ช่วยให้งาน ประสบความสาเร็จตามจุดประสงค์การ
ดาเนินงาน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการดาเนินการตามกระบวนการ ได้แก่
- ผู้ บ ริ ห าร ซึ่งให้ ความส าคัญ ส่ งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิช าการทุกด้านเป็ นอย่างดียิ่ ง
กาหนดนโยบายให้มีการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนานักเรียนตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
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- ครูและ บุคลากรของ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดประชุ มปฏิบัติการทางวิชาการเป็นประจาภาคเรียนมีการ
ร่วมคิดร่วมทาร่วมพัฒนางานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การทางานเป็นระบบยิ่งขึ้น งานทุกงานที่ทาได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรทุกคนของโรงเรียนจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ทาให้การพัฒ นางานทุกๆ ระบบมีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายนักเรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มตามศักยภาพ
- นักเรียนซึ่ง มีความตระหนักเห็นความสาคัญเข้าใจในบทบาท และมีความพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพของ
ตน และมีความตั้งใจในการดาเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรม และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับ
นักเรียนจนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และสิ่งที่ร่วมกันสร้าง ให้โครงงานมีประสิทธิภาพ
- ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน และหน่ ว ยงานภายนอก ให้ ค วามร่ ว มมื อ และช่ ว ยเหลื อ ในด้ า นต่ า ง ๆ เป็ น อย่ า งดี
ช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องแหล่งเรียนรู้ และเป็นวิทยากรแก่นักเรียน ให้มีความรู้ความร่วมมือกับนักเรียนใน
การดาเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรมของนักเรียน
- นโยบายของโรงเรียน กาหนดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และพัฒนานักเรียนตาม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน “โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ” และ อัตลักษณ์โรงเรียน “ลูกบ.ล.
เป็นคนดีด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ”
การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ(ระบุข้อมูลที่ทาให้เห็นร่องรอย หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน
นวัตกรรมและการยกย่องชมเชย)
การเผยแพร่
เผยแพร่ผ่าน สื่อสังคมออนไลน์ https://sites.google.com/a/thonglang.ac.th/hnathiphlmeuxng-m-4 และ http://www.facebook.com/HISOciaL เพื่อเป็นการขยายความรู้ให้แพร่หลาย และให้
บุคคลที่สนใจสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ทุกโอกาส
การได้รับการยอมรับ
- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูสู่การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วย
Active Learning (ฐานการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน) ณ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูสู่การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วย
Active Learning (ฐานการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน) ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร
- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูสู่การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วย
Active Learning (ฐานการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน) ณ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม จังหวัด อุดรธานี
รางวัลที่ได้รับ
- ครูที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน ปปป. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับชั้นม.4ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจาปีการศึกษา 2560
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- ครูที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคุณธรรม
ระดับชั้นม.4-ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจาปีการศึกษา 2561
- ครูที่ปรึกษาโครงงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันโครงการ “เด็กปั้น ปัน
ความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตที่ยั่งยืน” โดยบริษัทโตโยต้า ลิสซิ่ง ประเทศไทยจากัด ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ครู ที่ป รึ กษากลุ่ ม ต้น กล้ าแห่ งธรรม โรงเรี ยนมั ธ ยมวัดบึ งทองหลาง ได้รั บรางวัล เยาวชนดีเด่ น
กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 10 ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ครูที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนสร้างสุข ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคุณธรรม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนผู้รับชอบโครงงานคุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทาดี ถวายในหลวง” ปีที่ 9 ระดับภูมิภาค
กลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และ ภาคใต้
- ครูที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนสร้างสุข ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคุณธรรม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และ เป็นตัวแทนจากเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เข้าร่วมการ
แข่งขันประกวดโรงงานคุณธรรม ระดับชั้นม.4 - ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
- ครูที่ปรึกษาโครงงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันโครงการ “เด็กปั้น ปัน
ความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตที่ยั่งยืน” โดยบริษัทโตโยต้า ลิสซิ่ง ประเทศไทยจากัด ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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