๑
คุณสมบัติเบื้องต้น (OBEC AWARDS)
1. ชื่อรางวัลที่เสนอขอ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ชื่อ

นางนิตยา

นามสกุล

ศรีสุวรรณ์

ตาแหน่ง ครู
ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม
สังกัด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๓6
 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม๒

ด้าน

 ด้านวิชาการยอดเยี่ยม


ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม

 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม
ระดับ

 มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมชุมนุม

๒
คุณสมบัติเบื้องต้น
ของนางนิตยา ศรีสุวรรณ์
ตัวชี้วัดที่ ๑ คุณสมบัติเบื้องต้นเชิงประจักษ์
1.1 ดารงตาแหน่งครู ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้รายงานดารงตาแหน่ง ดารงตาแหน่งครู ค.ศ.1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ จ.เชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖
1.2 ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนตาแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอรับการ
ประเมิน
ผู้รายงาน ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 จนถึง
ปัจจุบัน เป็นเวลา 6 ปี 3 เดือน
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลการดารงตาแหน่ง
วัน/เดือน/ปี
๑ ส.ค. ๒๕๕๑
๑ มิ.ย. ๒๕๕๔
๒๐ ม.ค. ๒๕๕๖

ตาแหน่ง

เลขที่
ระดับ/
ตาแหน่ง อันดับ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป.ชร.เขต 3 ๔๗๐๔ ครูผู้ช่วย
ครูโรงเรียนเชียงของวิทยาคม
๑๐๘๔๖๔ คศ. ๑
ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒
๑๓๓๖๕๒ คศ. ๑

รวมระยะเวลาในการดารงตาแหน่งข้าราชการครู ๖ ปี 3 เดือน
๑.๓ เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยตลอด ๖ ปี 3 เดือน
ผู้รายงานไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย โดยตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้ยึดมั่นในระเบียบวินัย
และจรรยาบรรณของครู ดังนี้
1. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัดและสม่าเสมอ
2. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
3. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ และตั้งใจ อบรมสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
4. เป็นผู้ที่รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน
๕. เป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
๖. เป็นผู้ที่ไม่กระทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๗. เป็นผู้ที่อุทิศให้แก่ทางราชการเสมอ
๘. เป็นผู้สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๙. เป็นผู้ช่วยงานต่างๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานราชการด้วยความเต็มใจและเต็มกาลัง
ความสามารถทั้งในและนอกเวลาราชการ
10. รักษาชื่อเสียงมิให้ขึ้นชื่อว่าประพฤติชั่ว
11. ไม่นาผลงานทางวิชาการไปใช้ในทางทุจริตและเป็นภัยต่อชาติ
12. เป็นผู้รักษาความสามัคคีในหมู่คณะและมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน

๓
จากการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการรักษาระเบียบวินัยและประพฤติตามจรรยาบรรณมาโดยตลอด
ทาให้ผู้รายงานไม่เคยถูกสอบสวน หรือถูกลงโทษทางวินัยเลยแม้แต่ครั้งเดียวและเป็นผู้มีความเสียสละ อุทิศตน
ให้กับทางราชการอย่างสม่าเสมอ
ตัวชี้วัดที่ 2. การครองตน (มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์)
ในการครองตนนั้น ผู้ขอรับการประเมินได้ปฏิบัติตนในการพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความ
รับผิดชอบสูง ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น ทั้งในด้านบุคลิกภาพ มารยาท
เป็นผู้ที่สุภาพอ่อนน้อม มีความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ มีความโอบอ้อมอารี และพูดจาไพเราะ เป็น
ผู้มีวินัยในตนเอง รักษาระเบียบวินัยทุก ๆ เรื่อง เป็นผู้ที่มีความขยัน อดทน และอดกลั้นในการทางาน
ทางานอย่างไม่ย่อท้อ จนงานประสบความสาเร็จ เป็นผู้รู้จักประหยัดอดออม มีความสามารถในการวาง
แผนการใช้จ่าย ไม่สร้างหนี้สิน ดารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้
มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 9 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 อยู่ในระดับ ดี
ตาราง สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ จาแนกตาม
มาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
น้าหนัก คะแนน
(มัธยมศึกษา)
(คะแนน) ที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๑๐.๐๐ ๙.๐๔
ตัวชี้วัดที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๑๐.๐๐ ๙.๐๘
ตัวชี้วัดที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๑๐.๐๐ ๗.๗๙
ตัวชี้วัดที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
๑๐.๐๐ ๙.๙๓
ตัวชี้วัดที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
๒๐.๐๐ ๘.๕๓
ตัวชี้วัดที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา
๕.๐๐
๔.๘๐
ตัวชี้วัดที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย สถานศึกษา และ ๕.๐๐
๔.๖๖
ต้นสังกัด
ตัวชี้วัดที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
๕.๐๐
๕.๐๐
วัตถุประสงค์ของ การจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน เป็น
๕.๐๐
๕.๐๐
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
๕.๐๐
๕.๐๐
สถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
๕.๐๐
๕.๐๐
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
๑๐๐.๐๐ ๘๓.๓๓

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

๔
ตัวชี้วัดที่ 3 การครองคน (ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เป็นที่รักใคร่ของศิษย์ ผู้ร่วมงาน)
ในการทางานร่วมกับผู้อื่น ผู้ขอรับการประเมินใช้หลักกัลยาณมิตร และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย จึงได้รับการยอมรับจากผู้บริหารโรงเรียน
ผู้ร่วมงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป อีกทั้งมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีบุคลิกภาพที่ดี
มีความสามารถในการประสานงาน มีเหตุผล แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ มีเทคนิคการพูด ชักชวน เสนอแนะ
ให้กาลังใจ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นโดยสามารถวางตัวในการเป็นผู้นา ผู้ตาม เป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี มีหลัก
ในการทางาน มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม และทางานอย่างโปร่งใส ปราศจากอคติ ยึดประโยชน์ของนักเรียน
และส่วนรวมเป็นที่ตั้ง จึงประสบความสาเร็จในการทางานเป็นทีม ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ โดยได้ทากิจกรรมร่วมกับนักเรียน ครูในโรงเรียน มีกิจกรรมระบบดูแลและ
ช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมร่วมกับชุมชน มากกว่า 10 รายการต่อปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การร่วมกิจกรรมกับผู้ร่วมงานในโรงเรียน ได้แก่ การร่วมเป็นคณะกรรมการทา
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การรับนักเรียน การปฐมนิเทศนักเรียน กิจกรรมการ
เลี้ยงรับ – ส่งครูในโรงเรียน การนานักเรียนไปแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและ
ระดับชาติ การจัดงานวันสาเร็จการศึกษา อาลาสถาบัน การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน การกิจกรรมไหว้ครู การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ การจัดกิจกรรมวัน
มุทิตาจิต การจัดกิจกรรมงาน “Open House & lifestyle SWK2” ร่วมตักบาตรทุกเดือน การควบคุม
นักเรียนในการศึกษาดูงาน เป็นต้น

2. จัด/ร่วมกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ ปฏิบัติหน้าที่ครูประจาชั้น

๕
ครูประจาชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ การวิเคราะห์ผู้เรียน ครูเวรประจาวันอังคาร อบรมนักเรียนคาบ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษา การดาเนินการด้านทุนการศึกษา
แก่ผู้เรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน การปกครองดูแลนักเรียน คณะกรรมการดาเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา คณะกรรมการพิจารณาทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

3. ร่วมกิจกรรมชุมชน
- เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคมเป็นประจา ณ ลาน
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.เชียงราย(ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า)
- เข้าร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพ่อแห่งชาติ ๕
ธันวาคม ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาเภอเมืองเชียงราย
- เข้าร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถวันแม่
แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาเภอเมืองเชียงราย
- เข้าร่วมงานวันครู ๑๖ มกราคม ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
- เข้าร่วมดาเนินการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดหัวฝาย อาเภอเมือง จ.เชียงราย
- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สพม.๓๖ กลุ่มย่อยที่ ๑ จังหวัดเชียงราย
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
- เป็นคณะกรรมการในการทดสอบวัดความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที๒่ สนามสอบโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
- เป็นผู้ประสานงานและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
- เป็นครูผู้ประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของครูมัธยมศึกษาในจังหวัด
เชียงราย ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- เป็นคณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.๑-ม.๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ประจาปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗

๖
- เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา สพม.๓๖ กลุ่มย่อยที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖

ตัวชี้วัดที่ 4 การครองงาน (รับผิดชอบ มุ่งมั่นตั้งใจทางานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนเกิด
ความสาเร็จ)
1. ไม่เคยขาดงาน ตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองเต็มกาลัง เต็มความรู้ เต็มความสามารถ ทุ่มเท และอุทิศเวลา กาลังกาย และกาลังทรัพย์ให้กับทาง
ราชการไม่เคยขาดราชการ และไม่เคยละทิ้งงานในหน้าที่รับผิดชอบ(อ้างอิงภาคผนวกหน้า )
2. จานวนวันลา
ได้แก่ ปีงบประมาณ 255๕ ลาป่วย - ครั้ง ลากิจ - ครั้ง ขาดราชการ - วัน
ปีงบประมาณ 255๖ ลาป่วย - ครั้ง ลากิจ ๒ ครั้ง ขาดราชการ - วัน
3. จานวนชั่วโมงสอน มีมากกว่าเกณฑ์ที่ กคศ. กาหนดดังนี้
ปีการศึกษา 255๕ จานวน ๑๙ ชั่วโมง/สัปดาห์ และปีการศึกษา 255๖ และ ๒๕๕๗
จานวน 2๕ ชัว่ โมง/สัปดาห์)

๗
4. มีผลงานประกอบการจัดการเรียนรู้ดังนี้
4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเป็นปัจจุบัน ตลอดปีการศึกษา
4.1.1 วิชาเคมีเพิ่มเติม ๑-๒ จานวน ๑๒0 ชั่วโมง 4.1.2 วิชาเคมีเพิ่มเติม ๓-๔ จานวน ๑๒0 ชั่วโมง
4.1.3 วิชาเคมีเพิ่มเติม ๕-๖ จานวน ๑๒0 ชั่วโมง
4.1.๔ กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
จานวน ๔0 ชั่วโมง
การจัดหน่วยการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ภาคเรียนที่ 1 ปี ๒๕๕๖
หน่วยการเรียนรู้
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
เวลา (ชั่วโมง)
กิจกรรมนี้ที่ฉันรัก
- เลือกกิจกรรมชุมนุมที่ตนเองสานใจ
1
2
- ศึกษากิจกรรมดาว และเลือกกิจกรรมดาวที่ตนเองสนใจ
- รวมกลุ่มกิจกรรมชุมนุมที่ตนเองสนใจ
กิจกรรมสะสมดาว
- ทากิจกรรมดาว ตามกิจกรรมสะสมดาวอ้างอิงจากสมาคม
2
10
นักวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้ครบตามจานวนที่กาหนด อย่าง
น้อย 20 ดาว
กิจกรรมเด่น
3
- แต่ละกลุ่มจัดทากิจกรรมเด่น จากชุมนุมของตนเอง 1 กิจกรรม
4
- จัดบอร์ดนาเสนอผลงาน
กิจกรรมที่ฉันอยากเสนอ
4
- แต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานกิจกรรมเด่นของตนเอง
3
- จัดและประเมินผลชิ้นงานจากกิจกรรมสะสมดาว
รวม
20
การจัดหน่วยการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์)
หน่วยการเรียนรู้
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
เวลา (ชั่วโมง)
ใช้น้าอย่างรู้ค่า
1
- ประชุม วางแผน การประชาสัมพันธ์ / รณรงค์
๕
- เก็บข้อมูล/จัดทากิจกรรมตามแผนรณรงค์รูปแบบต่างๆ
ใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณ
2
- ประชุม วางแผน การประชาสัมพันธ์ / รณรงค์
3
- เก็บข้อมูล/จัดทากิจกรรมตามแผนรณรงค์รูปแบบต่างๆ
3
สร้างทุนจากขยะ
- ประชุม วางแผน การประชาสัมพันธ์ / รณรงค์
3
- เก็บข้อมูล/ จัดทากิจกรรมตามแผนรณรงค์รูปแบบต่างๆ
4
ชนะด้วย 5 ส.
- ประชุม วางแผน การประชาสัมพันธ์ / รณรงค์
3
- เก็บข้อมูล/จัดทากิจกรรมตามแผนรณรงค์รูปแบบต่างๆ
5
เพียงพอด้วยผักปลอดสารพิษ
- ประชุม วางแผน การประชาสัมพันธ์ / รณรงค์
3
- เก็บข้อมูล/จัดทากิจกรรมตามแผนรณรงค์รูปแบบต่างๆ

๘
6

พิชิตพลังงานด้วยการเดนทางมาด้วยกัน
- ประชุม วางแผน การประชาสัมพันธ์ / รณรงค์
- เก็บข้อมูล/ จัดทากิจกรรมตามแผนรณรงค์รูปแบบต่างๆ
รวม

3
๒๐

4.2 มีความสาเร็จในการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ทั้งในด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจาสายงาน ดังนี้
ด้านสมรรถนะหลัก มีการพัฒนาตนเองใน 4 ด้าน คือ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.1 คุณภาพงานด้านความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
1.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การนานวัตกรรม/ทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
1.3 ความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง
2. การบริการที่ดี
2.1 การปรับปรุงระบบบริการ
2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือผู้เกี่ยวข้อง
3. การพัฒนาตนเอง
3.1 การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ด้วยการเข้าประชุมทางวิชาการ อบรม
สัมมนา หรือวิธีการอื่น ๆ
3.2 การรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ
3.3 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการในหมู่เพื่อนร่วมงาน
4. การทางานเป็นทีม
4.1 การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน
4.2 การแสดงบทบาทผู้นาหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
4.3 การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย
4.4 การเสริมแรง ให้กาลังใจ ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อนร่วมงานในการ
ปฏิบัติงาน
สมรรถนะประจาสายงาน
1.การออกแบบการเรียนรู้
1.1. ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การออกแบบการเรียนรู้
1.2. ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้
1.3. การนาผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
2.การพัฒนาผู้เรียน
2.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และ สุขภาพจิตของผู้เรียน
2.3 การปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย
2.4 การปลูกฝังความเป็นไทย

๙
2.5 การจัดระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน
3. การบริหารการจัดการชั้นเรียน
3.1 การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน
3.2 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรียน/ประจาวิชา
3.3 การกากับ ดูแลชั้นเรียน/ประจาวิชา
4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย
4.1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน ของสถานศึกษา
และการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้
4.2 การสังเคราะห์จัดทาแผนงาน/โครงการเพื่อการจัดการเรียนรู้
การบูรณาการความรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจาวัน
4.3 การเขียนเอกสารทางวิชาการ
4.4 การทาวิจัย
5. ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.1 มีพฤติกรรมเชิงบวกในการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเด็ก
5.2 การจัดการพัฒนานักเรียนในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบ
5.3 เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา
สังคม และอารมณ์
ตัวชี้วัดที่ 5.มีผลงานที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 10 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 อยู่ในระดับดีมาก
2. มีงานวิจัยในชั้นเรียนที่สาเร็จที่เผยแพร่แล้ว
2.1 รายงานการวิจัยที่สาเร็จและเผยแพร่แล้วมีดังนี้
งานวิจัยในชั้นเรียนที่เผยแพร่แล้วจานวน 10 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ 1 รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4/1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม๒ (Classroom Action Research 1 : CAR 1 )
เรื่องที่ 2 รายงานการศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี (Case study) เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มี
อารมณ์ฉุนเฉียว ปีการศึกษา 2555
เรื่องที่ 3 รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5/1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม๒ (Classroom Action Research 1 : CAR 1 )
เรื่องที่ 4 รายงานการศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี (Case study) เพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้ ปีการศึกษา 255๖

๑๐

เรื่องที่ 5 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องผลของการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะการใช้
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัด
เชียงราย ส่งเผยแพร่ผลงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เรื่องที่ 6 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ (CAR 4 ) การพัฒนาทักษะความคิด
รวบยอด เรื่องของแข็ง ของเหลว ก๊าซ โดยใช้เทคนิคการเขียนผังความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม๒ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2556
เรื่องที่ 7 รายงานผลการดาเนินโครงการ “SWK๒ มุ่งสู่การลดรอยเท้าทางนิเวศ” โรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ส่งเผยแพร่เล่มรายงานต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่องที่ 8 รายงานผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งรายงาน
ต่อ สพม.๓๖
เรื่องที่ ๙ รายงานโครงการ “SWK๒ ผู้พิชิตพลังงาน”ส่งเผยแพร่ต่อสานักงานนโยบายและ
แผนพลังงานกระทรวงพลังงาน

๑๑

ตัวชี้วัดที่ 6 ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพและสังคม
1.ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ
ระดับชาติ
1. ครูที่ปรึกษาโครงการ “ CK RANGER” จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการลด
เมืองร้อนด้วยมือเรา ของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จากัด ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับเงิน
รางวัล ๓๐,๐๐๐ บาทและได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

2.ครูที่ปรึกษาโครงการ “SWK๒ ผู้พิชิตพลังงาน” จนได้รับรางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้
พลังงานระดับจังหวัด ประเภทมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า โครงการ พลังคิดสะกิดโลก รับโล่พร้อมเงินรางวัล
๒๕๐,๐๐๐ บาท จากสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

๑๒

๓.ครูที่ปรึกษาโครงการ “SWK 2 มุ่งสู่การลดรอยเท้าทางนิเวศ” จนโรงเรียนได้รับโล่รางวัล
ยอดเยี่ยมจากโครงการแข่งขันลดรอยเท้าทางนิเวศ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับภูมิภาค
๑. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่อง
Amazing Botanic Garden การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2554 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๓

ระดับหน่วยงาน /เขตพื้นที่ และ ระดับจังหวัด
๑.รางวัลครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2556สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มย่อยที่ ๑
๒.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ชั้นม. ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖๓ โรงเรียนพานพิทยาคม ปีการศึกษา 2556
๓.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ชั้นม. ๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖๓ โรงเรียนพานพิทยาคม ปีการศึกษา 2556
๔.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อัฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้นม. ๔-๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖๓ โรงเรียนพานพิทยาคม ปีการศึกษา 2556
๕.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ชั้นม. ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖๔ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ปี
การศึกษา 2557
๑๐.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ชั้นม. ๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖๔ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ปี
การศึกษา 2557

๑๔

2.ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อที่ตรงกับภารกิจ/งานที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อย 2ครั้ง/ปีการศึกษา
ระดับสถานศึกษา/เขต
1. เป็นวิทยากรกิจกรรมเวทีเยาวชน โครงการแข่งขันลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน จังหวัดเชียงราย ใน
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย
2. เป็นวิทยากรนา การทากิจกรรมลดลอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน

๑๕

3. ร่วมจัดทาบทเรียนออนไลน์ ถอดบทเรียน การลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เป็นวิทยากรนากิจกรรมร่วมกันแสดงแนวทางการลดใช้พลังงานในโรงเรียน

๕.เป็นวิทยากรให้ความรู้แนวทางการลดใช้พลังงานในโรงเรียนและนากิจกรรมการสร้างเครือข่ายพลังคิดที่
ถ่ายทอดแผนกิจกรรมและแนวทางการจัดกิจกรรมลดใช้พลังงานในโรงเรียนให้กับโรงเรียนอนุบาลหัวฝาย
สพป.เชียงราย เขต ๑

๑๖

๖. เป็นวิทยากรติวโอเนตวิชา วิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้น ม.๖ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม๒ โรงเรียนดอน
ศิลาผางานวิทยาคม และโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมในปีการศึกษา ๒๕๕๖

3.ได้รับเชิญ/คัดเลือกให้แสดงผลงานตนเองในระดับชาติ/นานาชาติ
1.ได้รับคัดเลือกจาก โครงการพลังคิด สะกิดโลก กระทรวงพลังงาน ให้เป็นโรงเรียนช้างเผือกการลด
ใช้พลังงาน และถ่ายทารายการ ไลค์ไทยแลนด์ เพื่อเสนอกิจกรรมการลดใช้พลังงานในโรงเรียน ออกอากาศ
ทาง ททบ.๕

๑๗

๒.ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเข้ามาร่วมจัดทาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการลดรอยเท้า
ทางนิเวศในโรงเรียนเพื่อเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ

๓.ร่วมประชุมและจัดทาต้นฉบับรายงานสิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศไทย กับศูนย์วิจัยและพัฒนาด้าน
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. มีงานเขียนแสดงผลงาน/ความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่การสอน/การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร/ระบบประกัน
คุณภาพภายในเผยแพร่ผ่านสื่อเกี่ยวข้องกับการจัดการ
มีงานวิจัยในชั้นเรียนที่สาเร็จและเผยแพร่แล้วจานวน 4 เรือ่ ง ดังนี้
เรื่องที่ 1 รายงานผลการดาเนินโครงการ “SWK๒ มุ่งสู่การลดรอยเท้าทางนิเวศ” โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ส่งเผยแพร่เล่มรายงานต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๘
เรื่องที่ 2 รายงานผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม๒
ส่งรายงานต่อ สพม.๓๖
เรื่องที่ ๓ รายงานโครงการ “SWK๒ ผู้พิชิตพลังงาน” โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม๒ส่งเผยแพร่ต่อสานักงาน
นโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน
เรื่องที๔่ บทเรียนออนไลน์ กิจกรรมลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ เผยแพร่ต่อโรงเรียน
ต่างๆทั่วประเทศ

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้อง
(นางนิตยา ศรีสุวรรณ์)
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
2. การประเมินตัวชี้วดั เฉพาะ
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. ผลที่เกิดกับผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.1. นักเรียนมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดคิดเป็นร้อยละ 100
ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมตามธรรมชาติของวิชาและความสนใจของแต่ละบุคคลโดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีสิ่งเร้าและการตอบสนอง ของ สกินเนอร์ ที่อธิบายว่า พื้นฐานการกระทาซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้
ของแต่ละคน และขึ้นอยู่กับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม และให้นักเรียนรวมกลุ่มเลือกเป็นผู้นาในการปฏิบัติ
กิจกรรมและโครงการต่างๆ และจัดทาหน่วยการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากาหนด

๑๙
โครงสร้ างการบริหารกิจกรรมชุ มชนนักวิทยาศาสตร์ ร่ ุ นเยาว์ ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๖
นางสาวอรอุมา รุ่ งจักรวาลชัย
ประธานชุมชน

นางนิตยา ศรี สุวรรณ
ครู ที่ปรึ กษาชุมนุม

นาวสาวเกศริ นทร์ กลิ่นแย้ม
นางสาวฐิติรัตน์ ทองใจ
นางสาวจิติชญา ทองใจ
นางส่วฐานิตา อภิวงค์ษา

นางสาวสมัชญา กันทะคันเหง
นางสาวภัทรชา เวชกุล
นางสาวยะกาม่อน แช่ตวง
นางสาวระพีภรณ์ ใจบุญ

นางสาวนิภาวรรณ กิ่งมะลิ
รองประธาน

นางสาวสุดารัตน์ ฟองคา
นางสาวคัมภีรพรรณ ไชยพิรัณ
นางสาวลอเหมย แซ่ตว้ น
นาวสาวพุทธชาด วงษา

นางสาววาสนา แซ่ลี
นาวสาวสุพฒั ตรา นภาโรจน์
นาวสาวชฎาพร วิเศษทรัพย์เกษม
นาวสาววณิ ณนั ท์ นันตาเป็ ก

กิจกรรม
นักพฤษศาสตร์ รุ่นเยาว์

กิจกรรม
นักสัตววิทยารุ่ นเยาว์

กิจกรรม
นักฟิ สิ กส์รุ่นเยาว์

กิจกรรม
นักสิ่ งแวดล้อมรุ่ นเยาว์

- ทากิจกรรมสะสมดาวนัก
พฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ตาม
กิจกรรมสะสมดาวและต้องมี
คะแนนสะสมอย่างน้อย 20 ดาว
- เลือกกิจกรรมเด่น 1 กิจกรรม
ทากิจกรรมพร้อมนาเสนอ
กิจกรรมนั้น
- นาผลงานกิจกรรมเด่นเข้าร่ วม
ประกวดแข่งขัน

- ทากิจกรรมสะสมดาวนัก
สัตววิทยารุ่ นเยาว์ตามกิจกรรม
สะสมดาวและต้องมีคะแนน
สะสมอย่างน้อย 20 ดาว
- เลือกกิจกรรมเด่น 1 กิจกรรม
ทากิจกรรมพร้อมนาเสนอ
กิจกรรมนั้น
- นาผลงานกิจกรรมเด่นเข้าร่ วม
ประกวดแข่งขัน

- ทากิจกรรมสะสมดาวนัก
ฟิ สิ กส์รุ่นเยาว์ตามกิจกรรม
สะสมดาวและต้องมีคะแนน
สะสมอย่างน้อย 20 ดาว
- เลือกกิจกรรมเด่น 1 กิจกรรม
ทากิจกรรมพร้ อมนาเสนอ
กิจกรรมนั้น
- นาผลงานกิจกรรมเด่นเข้าร่ วม
ประกวดแข่งขัน

- ทากิจกรรมสะสมดาวนัก
สิ่ งแวดล้อมรุ่ นเยาว์ตาม
กิจกรรมสะสมดาวและต้องมี
คะแนนสะสมอย่างน้อย 20 ดาว
- เลือกกิจกรรมเด่น 1 กิจกรรม
ทากิจกรรมพร้ อมนาเสนอ
กิจกรรมนั้น
- นาผลงานกิจกรรมเด่นเข้าร่ วม
ประกวดแข่งขัน

เกณฑ์ การวัดผล
1. ผูเ้ รี ยนมีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 80 %
2. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมสม่าเสมอ
3. ผูเ้ รี ยนมีชิ้นงานตามกาหนด
4. ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษากาหนด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสตร์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์ สุจริ ต
3. มีวินยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู้

5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

20
โครงสร้ างการบริหารจัดการชุ มนุมนักวิทยาศาสตร์ ร่ ุ นเยาว์ (นักสิ่ งแวดล้ อมรุ่ นเยาว์) ภาคเรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๖

โครงการลดรอยเท้ าทางนิเวศในโรงเรียน

นางสาวอรอุมา รุ่ งจักรวาลชัย
ประธานชุมชน/โครงการ

นางนิตยา ศรี สุวรรณ
ครู ที่ปรึ กษาชุมนุม

นาวสาวเกศริ นทร์ กลิ่นแย้ม
นางสาวชฎาพร วิเศษทรัพย์เกษม
นางสาวยะดาม่อน แซ่ตาง
นางสาวพุทธชาด วงษา

กิจกรรมใช้น้ าอย่างรู้ค่า

นางสาวนิ ภาวรรณ กิ่งมะลิ
รองประธาน

นาวสาวระพีภรณ์ ใจบุญ
นางสาวสุพตั รา นราโรจน์
นายเดชาวัต ยินดี
นายชินวัต สิ นเขียว

นางสาวสมัชญา กันทะค้าแหง
นางสาวฐิติรัตน์ ทองใจ
นางสาวฐิติชญา ทองใจ
นางสาวสุดารัตน์ ฟองคา
นาวสาวคัมภีรพรรณ ไชยหิ รัณ
นาวสาวภัทร เวชกุล

นางสาวฐานิตา อภิวงค์ษา
นางสาวอัมพิกา พรรดิ
นางสาวพุธิตา กันธิ วงค์
นางสาวกชพร จอมเพชร
นางสาวกาวิณี โชติ

กิจกรรมใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณ

สร้างทุนจากขยะ

ชนะด้วย 3 ส.

เกณฑ์ การวัดผล
1.ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ น้อยกว่ า 80 %
2.ผู้เรียนปฏิบัติกจิ กรรมสม่าเสมอ
3.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่
สถานศึกษากาหนด
1. ผูเ้ รี ยนมีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 80 %
2. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมสม่าเสมอ

นางสาวลอเหมย แซ่ตา้ น
นางสาวณิ ชนันทน์ นันตาเป๊ ก
นางสาวนิ รัญชลา หัสกิจ
นางสาววาสนา แซ่ลี

เพียงพอด้วยผักปลอดสารพิษ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสตร์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์ สุจริ ต
3. มีวินยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู้

5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

นายชวนัตถ์ ถิ่นทิพย์
นายพงษ์นริ นทร์ อินหรพม
นายเจตนิ พทธ์ กินทะวงค์
นายพงศธร เครื อวงค์

พิชิตพลังงานด้วยการเดินทาง
มาด้วยกัน
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2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน หรือ
4 ครั้ง/ปี
นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียนและโครงการพลังคิด
สะกิดโลกภายใต้กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาหรับโรงเรียนและชุมชน
ตัวอย่างกิจกรรมของโครงการพลังคิดสะกิดโลก ของกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กิจกรรมโครงการพลังคิดสะกิดโลกโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม๒
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
สัปดาห์ที่ ๑ สัปดาห์แห่งการรับรู้และสร้างข้อตกลงร่วมกัน
1. กิจกรรม
เดือนแห่งการ
- ครูและนักเรียนแกนนาอธิบายความเป็นมาของโครงการ SWK๒
รณรงค์
ผู้พิชิตพลังงานไฟฟ้า เกี่ยวกับสิ่งที่เราได้ทาผ่านมา และผลที่ได้รับ เช่น ปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ให้กับครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนได้
รับทราบ
- ตัวแทนนักเรียนกลุ่มแกนนากล่าวถึงสถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน อ้างอิง
ข้อมูลจากกระทรวงพลังงานให้นักเรียนได้รับทราบและตระหนักโดยทั่วกัน
- นักเรียนตัวแทนกลุ่มแกนนาเป็นตัวแทนเพื่อนานักเรียนทั้งโรงเรียนร่วมกันเสวนา
แนวทางการลดไฟฟ้าในโรงเรียนอย่างยั่งยืนและลดพลังงานไฟฟ้าตามเป้าหมาย
ที่โรงเรียนได้กาหนดไว้ โดยกล่าวถึงมาตรการที่เคยออกร่วมกันเพื่อชี้ให้เห็นถึงผล
การปฏิบัติ พร้อมทั้งเปิดช่องทางให้เสนอมาตรการเพิ่มเติมและเป็นที่ยอมรับโดย
ทั่วกัน
- นามาตรการที่ได้จากข้อตกลงร่วมกัน มาตั้งเป็นกฎระเบียบเกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันแล้วนากฎเหล่านี้ไปติดไว้
ทุกห้องในโรงเรียนเพื่อรับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน
สัปดาห์ที่ ๒ และ ๓ สัปดาห์แห่งการสร้างสรรค์
- ครูและนักเรียนแกนนาประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ
SWK๒ ผู้พิชิตพลังงานไฟฟ้า ดังนี้
๑. จิตรกรพลังคิด
- เป็นการประกวดวาดภาพ ระบายสี โปสเตอร์ ในหัวข้อ save world save
energy เพื่อนาผลงานที่ได้รับรางวัลใส่กรอบไปติดตามสถานที่สาคัญใน
โรงเรียนและง่ายต่อมองเห็น และไปจัดแสดงตามสถานที่ต่างๆตามโอกาส
๒. ผู้ประพันธ์พลังคิด
- เป็นการประกวดแต่งคาประพันธ์และคาขวัญเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ทุกคนใน
โรงเรียนร่วมกันใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดโดยเราจะนาผลงานของนักเรียน
ไปจัดทาสติกเกอร์เพื่อติดตามสถานที่ต่างๆในโรงเรียน เช่น หน้าห้องเรียน จุด
ต่างๆตามอาคารที่มองเห็นได้ชัดเจน และไปจัดเผยแพร่ตามสถานที่ต่างๆตาม
โอกาส
๓.ศิลปินพลังคิด
- เป็นการประกวดนักร้องที่แต่งเนื้อร้อง ทานอง และขับร้องเพลงที่รณรงค์ให้
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นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม๒ ร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า
๔.ปลุกระดมพลังคิด
- เป็นการประกวดการสร้างสรรค์โฆษณาที่เป็นการรณรงค์เพื่อตระหนักถึง
ความสาคัญของพลังงานไฟฟ้าและร่วมลดใช้พลังงานไฟฟ้า
๕.ละครสั้น วรรณคดีไทย ลดใช้พลังงานไฟฟ้า
- เป็นการประกวดละครสั้นที่บูรณาการกับวันสุนทรภู่โดยสอดแทรกเนื้อหา
เกี่ยวกับการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในเนื้อเรื่องด้วย
สัปดาห์ที่ ๔ สัปดาห์แห่งการเสนอผลงาน
- จัดงานวันเสนอผลงานในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันสุนทร
ภู่ ภายใต้ชื่องาน “วันศิลป์กวีศรีประชาธิปไตย ลดใช้พลังงาน”เพื่อเป็นการ
นาเสนอผลงานตลอดเดือน ร่วมประกวดและมอบรางวัลให้กับทุกกิจกรรม
- ร่วมกันแสดงนิทรรศการ ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
- นาเสนอผลงานของแต่ละกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น ภาพโปสเตอร์ คาประพันธ์ คา
ขวัญ สติ๊กเกอร์
- การแสดงดนตรีของวงดนตรีที่เข้าร่วมประกวด
- การเล่นเกมเกีย่ วกับพลังงานไฟฟ้าที่นาโดยครูและนักเรียนแกนนา
- สรุปผลการทากิจกรรมที่ทาตลอดเดือน
๒.กิจกรรม save - ฝ่ายบริหารจัดสรรงบประมาณในการเปลี่ยนหลอดไฟที่เหลือในโรงเรียน จากหลอด
world save
ฟลูออเรสเซ้นต์ ขนาด ๓๘ วัต เป็นหลอดประหยัดไฟ LED ทั้งหมดในบริเวณห้องเรียน
energy
ห้องปฏิบัติการ และห้องศูนย์ต่างๆ เพื่อการประหยัดไฟฟ้าที่ยั่งยืน
- ร่วมกันลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดย ไม่เปิดพัดลมในตอนเช้า หรือทั้งวันหากอากาศเย็น
สบายและจัดห้องเรียนให้ลมผ่านเข้าออกได้สะดวก
- งดการเสียบปลั๊กกระติกน้าร้อน คอมพิวเตอร์ทิ้งไว้หากไม่ใช้งาน
- เปลี่ยนอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ชารุดและคาดว่าจะทาให้เกิดการสูญเสีย
พลังงานไฟจานวนมาก และคานวณถึงความคุ้มค่าของเครื่องใช้ไฟฟ้า หากผลการประเมิน
แล้วพบว่า การใช้ไม่เกิดประโยชน์มากพอให้เลิกใช้บริเวณนั้น แต่ให้มีการใช้ร่วมกับ
บริเวณใกล้เคียง ยกตัวอย่างเช่น ตู้เย็นในโรงเรียนมีเกือบทุกห้องพัก ห้องใดที่ใกล้เคียงกัน
ให้ยุบรวมใช้ร่วมกัน
-เสียบปลั๊กเครื่องทาความเย็นเฉพาะพักเที่ยง(ยกเว้นวันนั้นอากาศร้อนมาก)
- ทาตามข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการปิดไฟฟ้าวันละ 30 นาที โดยให้ทุกห้องปิดไฟในช่วง
พักกลางวัน รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ไม่จาเป็น ในระหว่างเวลา 12.๐๐๑๒.๓๐ น ของทุกวัน
- ร่วมกันทาความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องเรียนของตน อาทิเช่น พัดลม ฝาครอบ
หลอดไฟ เพื่อเพื่อความสว่างให้กับหลอดไฟ เป็นต้น
๓.ดีเจพลังคิด
- เป็นกลุ่มแกนนาโครงการ “SWK๒ ผู้พิชิตพลังงานไฟฟ้า” ที่ทาหน้าที่จัดรายการ
เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีในช่วงพักกลางวันโดยทาหน้าที่ดังนี้
- แจ้งข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน
- รณรงค์และเชิญชวนให้นักเรียนช่วยกันประหยัดไฟฟ้า เช่น ตอนเช้าอากาศเย็นขอ
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ความร่วมมือไม่เปิดเครื่องปรับอากาศและพัดลม ช่วยกันปิดไฟและพัดลมก่อนออกจาก
ห้องเรียนทุกครั้ง เป็นต้น
- บอกกล่าวเล่าเรื่องวิธีช่วยประหยัดไฟฟ้าในบ้านและโรงเรียน
- จัดรายการเพลงเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานทั้งเพลงที่มาจาก
หน่วยงานต่างๆ และเพลงที่ขับร้องโดย เด็กชายจิระเดช จิณานุกูล ซึ่งเป็นเพลงที่มาจาก
การประกวดกลุ่มนักดนตรีในโรงเรียน เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกในการช่วยกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้า
๔.ฮีโร่พลังคิด
ฮีโร่พลังคิด แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
๑.นักเรียนแกนนาโครงการ “SWK๒ ผู้พิชิตพลังงานไฟฟ้า” จะทาหน้าที่ดังนี้
- สารวจบิลค่าไฟฟาของโรงเรียนแล้วเปรียบเทียบกับปีก่อนทาโครงการ พร้อมทั้งจัดแสดง
ให้ทุกคนในโรงเรียนได้รับทราบในรูปของแผนภูมิแท่ง
- สารวจมิเตอร์ หลอดไฟ พัดลมและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอาคารในห้องพักครู
ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์ต่างๆ ทาการบันทึก และแจ้งครูผู้รับผิดชอบโครงการหากพบจุด
ที่ชารุดเพื่อทาการแก้ไขต่อไป
- จัดตารางเวรเพื่อสารวจตามอาคารต่างๆตอนพักกลางวันและเลิกเรียนสังเกตพฤติกรรม
การใช้ไฟฟ้าของนักเรียน และคอยเตือนหากพบการกระทาผิด เช่น แอบชาร์ตแบต
โทรศัพท์ นาที่หนีบผมมาใช้ หรือแอบนาโน๊ตบุ๊คมาเล่นเกม เป็นต้น หากพบพฤติกรรม
ดังกล่าวซ้าให้บันทึกพฤติกรรมที่ผิดระเบียบเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการโครงการทราบ
และดาเนินการต่อไป
- ติดสติ๊กเกอร์ โปสเตอร์ ป้ายเชิญชวนรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าซึ่งเป็นป้ายรณรงค์ 3
ภาษา คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตามจุดต่างๆที่สังเกตง่าย ของโรงเรียน
เช่น ทางขึ้นลงระหว่างบันได มุมเสา ต้นไม้ และโรงอาหารเป็นต้น
- จัดบอร์ดให้ความรู้หน้าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หรือบริเวณต่างๆที่เหมาะสม
- จัดทาและติดสติ๊กเกอร์เตือนการใช้ไฟฟ้าทุกจุดที่มีสวิตซ์ไฟ เต้ารับ
๒.แกนนาประจาห้อง
- รับสมัครอาสาสมัครในแต่ละห้องที่อาสาทางานร่วมกับแกนนาโครงการ “SWK๒ ผู้
พิชิตพลังงานไฟฟ้า” สัปดาห์ละ ๒ คน ที่ทาหน้าที่ดังนี้
- สารวจอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องเรียน และบันทึกผลหากพบ
อุปกรณ์ที่ชารุด เพื่อรายงานต่อครูผู้รับผิดชอบโครงการดาเนินการต่อไป
- สังเกตพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของเพื่อนๆในห้อง และคอยเตือนหากพบว่ามีการ
กระทาผิด เช่น แอบชาร์ตแบตโทรศัพท์ นาที่หนีบผมมาใช้ หรือแอบนาโน๊ตบุ๊คมาเล่น
เกม เป็นต้น หากพบพฤติกรรมดังกล่าวซ้าให้บันทึกพฤติกรรมที่ผิดระเบียบเพื่อรายงาน
ต่อคณะกรรมการโครงการทราบและดาเนินการต่อไป
- คอยสารวจการปิดไฟ ปิดพัดลม หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆก่อนออกจากห้องเรียน
ทุกครั้ง
๕.บูรณาการ
- บูรณาการความรู้ความเข้าใจในแต่ละกลุ่มสาระที่สามารถสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้าตาม พลังงานไฟฟ้าเพื่อสอดคล้องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วนามาถอดรหัส
แนวปรัชญาของ ตามหลัก 3 ห่วง ๒ เงื่อนไข
เศรษฐกิจพอเพียง - นักเรียนถอดรหัสองค์ความรู้ที่ได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยกตัวอย่าง
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เช่น การถอดรหัสในหัวข้อ การใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณ
- จัดแสดงผลงานจากการบูณาการและสรุปองค์ความรู้ที่ได้ในรูปผังความคิด แล้วจัดแสดง
ติดตามจุดสาคัญของโรงเรียนที่มองเห็นได้ชัดเจน เช่น บอร์ดหน้าห้องกิจการนักเรียน
หรือหน้าห้องวิชาการ
๖.กิจกรรมสุดยอด - แจกสติ๊กเกอร์และคู่มือวิธีประหยัดพลังงานให้กับครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ
ครอบครัวพลังคิด ครอบครัวพลังคิด
- เพื่อเป็นการนาความรู้ที่นักเรียนได้รับไปเผยแพร่ต่อคนในครอบครัว กิจกรรมสุดยอด
ครอบครัวพลังคิดเป็นกิจกรรมที่ให้ครูและนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม๒ ร่วมกันกับ
คนในครอบครัวในการช่วยกันร่วมลดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน โดยให้นาบิลค่าไฟฟ้าใน
บ้านเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า ถ้าครอบครัวใดสามารถลดพลังงานไฟฟ้า
ได้อย่างน้อย 3% ก็จะมีแต้มสะสมในลักษณะสมุดสะสมแสตมป์ ทุกๆ ๖ เดือนจะมีการ
แลกของรางวัลตามแต้มที่สะสมได้ในสมุดสะสมแสตมป์
๗.กิจกรรม
- สร้างเครือข่ายในการทาโครงการร่วมกันกับโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษาใน
เครือข่ายพลังคิด บริเวณใกล้เคียง โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้
- แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศในปัจจุบัน
- เปรียบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม๒ ก่อนและหลังทา
โครงการ พร้อมการนาเสนอจุดเด่นการทากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนที่ทาให้ประสบ
ความสาเร็จในการลดค่าพลังงานไฟฟ้าในโรงเรียนได้มากกว่า 1๐% เพื่อเป็นการ
เสนอแนะให้โรงเรียนเหล่านั้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
- จัดแสดงผลงานต่างๆที่เราทาในโรงเรียน เช่น ภาพจากการประกวด กลอน
คาขวัญต่างๆ และมอบสติ๊กเกอร์ที่จัดทาโดยกลุ่มแกนนาโครงการเพื่อให้โรงเรียนติดเป็น
การรณรงค์ต่อไป
-กิจกรรมนันทนาการ เช่น การเล่นเกม การแสดงดนตรี ตอบคาถามชิงรางวัล
ต่างๆ
- ร่วมสร้างเครือข่ายโดยการสร้างพันธะสัญญาร่วมกันในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าและตั้งเป้าหมายร่วมกันที่จะทาให้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียนลดลง
- การนากิจกรรมไปจัดแสดงในถนนคนเดินเมืองเชียงรายที่มีทุกวันเสาร์ตาม
โอกาสที่เหมาะสม เพื่อเป็นการรณรงค์ให้กับประชาชนที่มาเดินถนนคนเดินได้
รับทราบและตระหนักถึงการประหยัดพลังงานโดยจะมีกิจกรรมคือ การแจกแผ่น
พับให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดไฟ การแสดงผลงานต่างๆและการแสดงดนตรี
โดยแกนนาโครงการและนักเรียนที่สนใจ
- สร้างกลุ่ม SWK ๒ ผู้พิชิตพลังงานไฟฟ้า ใน facebook เชิญชวนให้นักเรียนทั้ง
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าเป็นสมาชิก เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสถานการต่างๆเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และกิจกรรมต่างๆของ
โครงการ
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3. นักเรียนมีผลงาน/ผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์และเผยแพร่ จนเป็นที่ยอมรับหรือได้รับรางวัลระดับเขต/
จังหวัด
1.นักเรียนร่วมแสดงผลงานและเวทีเยาวชนเรื่อง การลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียนให้กับโรงเรียนใน
จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

2.นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ชั้นม. ๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖๓ โรงเรียนพานพิทยาคม ปีการศึกษา 2556
3.นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ชั้นม. ๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖๓ โรงเรียนพานพิทยาคม ปีการศึกษา 2556
4.นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้นม. ๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖๓ โรงเรียนพานพิทยาคม ปีการศึกษา 2556
๕.นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ชั้นม. ๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖๔ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
5.นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ชั้นม. ๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖๔ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

4. นักเรียนมีผลงาน/ผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์และเผยแพร่ จนเป็นที่ยอมรับหรือได้รับรางวัลระดับภาค
1.นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่อง Amazing Botanic Garden
การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2554
ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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5.นักเรียนมีผลงาน/ผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์และเผยแพร่ จนเป็นที่ยอมรับหรือได้รับรางวัลระดับชาติ/
นานาชาติ
1. นักเรียนทาโครงการ “ CK RANGER” จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จากัด ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับเงินรางวัล
๓๐,๐๐๐ บาทและได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

2.นักเรียนทาโครงการ “SWK๒ ผู้พิชิตพลังงาน” จนได้รับรางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับ
จังหวัด ประเภทมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า โครงการ พลังคิดสะกิดโลก รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๒๕๐,๐๐๐ บาท
จากสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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๓.นักเรียนทาโครงการ “SWK 2 มุ่งสู่การลดรอยเท้าทางนิเวศ” จนโรงเรียนได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยม และเงิน
สนับสนุนโครงการ 20,000 บาท จากการแข่งขันโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศ ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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๔.นักเรียนได้ร่วมถ่ายทารายการ ไลค์ไทยแลนด์ เพื่อเสนอกิจกรรมการลดใช้พลังงานในโรงเรียน
ออกอากาศทาง ททบ.๕

5.นักเรียนร่วมจัดทา บทเรียนออนไลน์ กิจกรรมลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเผยแพร่ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ
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3. การประเมินตัวชี้วัดร่วม สาหรับครูผู้สอนทุกชั้น/ กลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ/ก่อนประถมศึกษา ให้ใช้
ตัวชี้วัดร่วมด้านวิชาการ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน
1. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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1. นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครบทั้ง 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ที่
ปีการศึกษา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผลการเรียน
หมาย
๒๕๕๕
พอ ร้อย ดี ร้อย ดี ร้อย ผ่าน ร้อย ไม่ ร้อย เหตุ
ใช้ ละ
ละ มาก ละ
ละ ผ่าน ละ
เทอม เทอม๒
๑
๑ ๒๙
๒๙
- ๒๙ ๑๐๐ ๒๙ ๑๐๐ ๒ ๒๒
๒๒
- ๒๒ ๑๐๐ ๒๒ ๑๐๐ 2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษา ได้ครบ
ทุกข้อ คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖(จากฝ่ายวิชาการ)
ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

คุณลักษณะ

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซื่อสัตย์ สุจริต
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมั่นในการทางาน
รักความเป็นไทย
มีจิตสาธารณะ

ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
หมาย
จานวน พอใช้ ดี ดีมาก จานวน พอใช้ ดี ดีมาก เหตุ
๓๒๘
๓๒๘
๓๒๘
๓๒๘
๓๒๘
๓๒๘
๓๒๘
๓๒๘

20
30
27
30
22
12

8
28
28
30
28
15
13

328
320
280
270
271
270
291
303

๓๑๗
๓๑๗
๓๑๗
๓๑๗
๓๑๗
๓๑๗
๓๑๗
๓๑๗

12
32
21
23
22
10

8
26
28
35
28
15
13

317
309
279
257
261
266
280
294

3. นักเรียนได้รับรางวัล/การยกย่องเชิดชูเกียรติ/ประกาศชมเชย จากหน่วยงาน/องค์กร ระดับเขต/จังหวัด
1.นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ชั้นม. ๑-๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖๓ โรงเรียนพานพิทยาคม ปีการศึกษา 2556
2.นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ชั้นม. ๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖๓ โรงเรียนพานพิทยาคม ปีการศึกษา 2556
๓.นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้นม. ๔-๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖๓ โรงเรียนพานพิทยาคม ปีการศึกษา 2556
๔.นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ชั้นม. ๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖๔ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
5.นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ชั้นม. ๔-๖
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖๔ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
4. นักเรียนได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชูเกียรติ/ประกาศ ชมเชย จากหน่วยงาน/องค์กร ระดับชาติ/นานาชาติ
๑.นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่อง Amazing Botanic
Garden การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
ประจาปี 2554 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. นักเรียนทาโครงการ “ CK RANGER” จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จากัด ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับเงินรางวัล
๓๐,๐๐๐ บาทและได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น
๓.นักเรียนทาโครงการ “SWK๒ ผู้พิชิตพลังงาน” จนได้รับรางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับ
จังหวัด ประเภทมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า โครงการ พลังคิดสะกิดโลก รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๒๕๐,๐๐๐ บาท
จากสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
๔.นักเรียนทาโครงการ “SWK 2 มุ่งสู่การลดรอยเท้าทางนิเวศ” จนโรงเรียนได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยม
และเงินสนับสนุนโครงการ 20,000 บาท จากการแข่งขันโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศ ของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนทุกคนมีผลงาน/ ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน ครบถ้วนตามที่ครูกาหนด
2. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน ของนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด ในระดับ
ดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 80
นักเรียนในชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ต้องปฏิบัติกิจกรรมตามเกณฑ์ที่ชุมนุมได้กาหนดไว้และ
ผลงานต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
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ภาพที่ ตัวอย่างกิจกรรมของชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

กิจกรรมชุ มนุมนักวิทยาศาสตร์ ร่ ุนเยาว์

กิจกรรม
นักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์

กิจกรรม
นักสัตววิทยารุ่ นเยาว์

กิจกรรม
นักฟิ สิ กส์รุ่นเยาว์

กิจกรรม
นักสิ่ งแวดล้อมรุ่ นเยาว์

- ทากิจกรรมสะสมดาวนัก
พฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ตาม
กิจกรรมสะสมดาวและต้อง
มีคะแนนสะสมอย่างน้อย
20 ดาว
- เลือกกิจกรรมเด่น 1
กิจกรรม ทากิจกรรมพร้อม
นาเสนอกิจกรรมนั้น
- นาผลงานกิจกรรมเด่นเข้า
ร่ วมประกวดแข่งขัน

- ทากิจกรรมสะสมดาวนัก
สัตววิทยารุ่ นเยาว์ตาม
กิจกรรมสะสมดาวและต้อง
มีคะแนนสะสมอย่างน้อย
20 ดาว
- เลือกกิจกรรมเด่น 1
กิจกรรม ทากิจกรรมพร้อม
นาเสนอกิจกรรมนั้น
- นาผลงานกิจกรรมเด่นเข้า
ร่ วมประกวดแข่งขัน

- ทากิจกรรมสะสมดาวนัก
ฟิ สิ กส์รุ่นเยาว์ตามกิจกรรม
สะสมดาวและต้องมีคะแนน
สะสมอย่างน้อย 20 ดาว
- เลือกกิจกรรมเด่น 1
กิจกรรม ทากิจกรรมพร้อม
นาเสนอกิจกรรมนั้น
- นาผลงานกิจกรรมเด่นเข้า
ร่ วมประกวดแข่งขัน

- ทากิจกรรมสะสมดาวนัก
สิ่ งแวดล้อมรุ่ นเยาว์ตาม
กิจกรรมสะสมดาวและต้อง
มีคะแนนสะสมอย่างน้อย
20 ดาว
- เลือกกิจกรรมเด่น 1
กิจกรรม ทากิจกรรมพร้อม
นาเสนอกิจกรรมนั้น
- นาผลงานกิจกรรมเด่นเข้า
ร่ วมประกวดแข่งขัน

3. ผลงาน/ชิ
บัติงานเกิดจากการปฏิบัตคุณิงานของนั
นตามหลักสูตรอย่างแท้จริง
ลักษณะอักนเรีพึยงประสงค์
เกณฑ์ การวั้นดงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิ
ผล
และได้ยนไม่
รับรองจากผู
1. ผูเ้ รี ยนมีเวลาเรี
นอ้ ยกว่า 80้บ%ริหารโรงเรียน
ตริ ย ก์ ารน5. าเสนอผลงานภายในชุ
อยูอ่ ย่างพอเพียง
นักเรี่ยาเสมอ
นมีผลงาน ชิ้นงาน ปฏิบัติงานตามที่ห1.ลักรัสูกตชาติ
รได้ศาสตร์
วางไว้กษั
และมี
มนุม
2. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมสม
2. ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
6. มุ่งมัน
ในการท
างาน
่
ยนาหนด
และอีกทั้งยังได้รับการอนุมัติจากท่านผู้บริหารให้เข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกจนเป็น
3. ผูเ้ รี ยนมีชในโรงเรี
ิ้นงานตามก
3. มีวน
ิ ยั
7. รักความเป็ นไทย
บ ตันวพึอย่งประสงค์
างเช่น การน
4. ผูเ้ รี ยนมีคทีุณ่ยลัอมรั
กษณะอั
ตามที่าเสนอผลงานชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
8. มีจิตสาธารณะ
ที่มาหนด
หาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานศึกษาก
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3. การเผยแพร่ผลงานนักเรียน
1. นักเรียนได้นาเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพในรูปแบบต่างๆตามวาระและโอกาส ในระดับสถานศึกษา ไม่จากัดจานวนครั้ง
นักเรียนในชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ได้มีโอกาสนาเสนอผลงานของตนในโอกาสต่างๆ ของ
โรงเรียนและเป็นแกนนาในการทาโครงการที่สาคัญ ไม่ว่าจะเป็น โครงการลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน
โครงการพลังคิดสะกิดโลก จนสามารถทาให้โรงเรียนชนะเลิศการแข่งขันในระดับต่างๆ ตัวอย่างการนาเสนอใน
โรงเรียนเช่น
1. กิจกรรมเสนอผลงานใน คาบอบรมคุณธรรม จริยธรรม
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2. กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

3. การจัดกิจกรรมนิทรรศการการประเมินเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

๔.นาเสนอผลงานให้กับคณะกรรมการประเมินโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน

๕.เสนอผลงานและกิจกรรมรณรงค์หน้าเสาธง
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๖.กิจกรรมวันพลังคิด

7. นาเสนอในงานเปิดบ้านเปิดวิถีสามัคคี๒

2. นักเรียนได้นาเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
ในรูปแบบต่างๆตามวาระและโอกาส ต่อสาธารณะในระดับเขต/จังหวัด อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
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๑.ร่วมแสดงผลงานและเวทีเยาวชนเรื่อง การลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียนให้กับโรงเรียนในจังหวัด
เชียงราย ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

๒.ร่วมเดินรณรงค์และเผยแพร่กิจกรรมชุมนุมในขบวนของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม๒ ในการแข่งขัน
กีฬากลุ่มมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ กลุ่มย่อยที่ ๑

3. นักเรียนได้นาเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
ในรูปแบบต่างๆตามวาระและโอกาสต่อสาธารณะในระดับภาค
1. ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2556 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.
เชียงใหม่

4. นักเรียนได้นาเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
ในรูปแบบต่างๆตามวาระและโอกาสต่อสาธารณะในระดับประเทศ/นานาชาติ
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1.นักเรียนได้ร่วมถ่ายทารายการ ไลค์ไทยแลนด์ เพื่อเสนอกิจกรรมการลดใช้พลังงานในโรงเรียน
ออกอากาศทาง ททบ.๕

2.นักเรียนร่วมจัดทา บทเรียนออนไลน์ กิจกรรมลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเผยแพร่ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ

4. การได้รับรางวัล/ ยกย่องเชิดชู
1. ผลงาน/ ชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียนได้รับรางวัล/ยกย่อง เชิดชูในระดับเขต/จังหวัด
๑.นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ชั้นม. ๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖๓ โรงเรียนพานพิทยาคม
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ปีการศึกษา 2556
๒.นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ชั้นม. ๔๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖๓ โรงเรียนพานพิทยาคม
ปีการศึกษา 2556
๓.นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อัฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้นม. ๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖๓ โรงเรียนพานพิทยาคม ปีการศึกษา 2556
๔.นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ชั้นม. ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖๔ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
๕.นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ชั้นม. ๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖๔ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ปีการศึกษา 2557

2. ผลงาน/ ชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียนได้รับรางวัล/ยกย่อง เชิดชูในระดับภาค
1.นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่อง Amazing Botanic
Garden การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
ประจาปี 2554 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ผลงาน/ ชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียนได้รับรางวัล/ยกย่อง เชิดชูในระดับชาติ/นานาชาติ
1. นักเรียนทาโครงการ “ CK RANGER” จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จากัด ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับเงินรางวัล
๓๐,๐๐๐ บาทและได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น
2.นักเรียนทาโครงการ “SWK๒ ผู้พชิ ิตพลังงาน” จนได้รับรางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับ
จังหวัด ประเภทมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า โครงการ พลังคิดสะกิดโลก รับโล่พร้อมเงินรางวัล
๒๕๐,๐๐๐ บาท จากสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
๓.นักเรียนทาโครงการ “SWK 2 มุ่งสู่การลดรอยเท้าทางนิเวศ” จนโรงเรียนได้รับโล่รางวัล
ยอดเยี่ยม และเงินสนับสนุนโครงการ 20,000 บาท จากการแข่งขันโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศ ของกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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4. ผลงาน/ ชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียนได้รับรางวัล/ยกย่อง และมีผู้นาไปประยุกต์ใช้/เป็นแนวคิดในการ
พัฒนาผลงานของนักเรียน/ครูนอกสถานศึกษา
๑.กิจกรรมการสร้างเครือข่ายพลังคิดที่ถ่ายทอดแผนกิจกรรมและแนวทางการจัดกิจกรรมลดใช้
พลังงานในโรงเรียนให้กับโรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สพป.เชียงราย เขต ๑
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๒.ร่วมจัดทาบทเรียนออนไลน์ กิจกรรมลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเผยแพร่
ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ

องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตัวเอง
1. เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่นๆ
1. พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ข้าพเจ้าปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนตามศีล 5 ละเว้นต่อการประพฤติ
ชั่วและไม่ลุ่มหลงอบายมุขมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อ
ตนเองและผู้อื่นมีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอื่น และร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งใน
และนอกหน่วยงาน อยู่เป็นประจา
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2. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในหน้าที่ราชการ และส่วนตน
ข้าพเจ้าน้อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 3 ห่วง ๒ เงื่อนไข ๔ มิติ ในการจัดทาโครงการ
ภายใต้ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โดยในโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียนและโครงการพลังคิด
สะกิดโลก ได้ทาการถอดบทเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของโครงการและให้นักเรียนในชุมนุมเป็นแกนนาใน
การร่วมถอดบทเรียนกับนักเรียนทั้งโรงเรียน
ข้าพเจ้าดารงชีวิตอยู่อย่างประมาณตน มีการประหยัดและเก็บออม รู้จักใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะ โดย
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัด ปิดไฟ ปิดพัดลม ปิด
เครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเลิก ใช้งาน สอนให้นักเรียนรู้จักรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน รู้จักเก็บออม ข้าพเจ้า
เป็นผู้รู้จักใช้จ่ายและดารงตนอยู่บนรากฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงทาให้ไม่ขัดสนทางด้านการเงินและ
ไม่มีหนี้สินสร้างครอบครัวสร้างบ้านได้พออยู่ตามฐานะรู้จักดูแล บารุงและรักษาทรัพย์สินของตนเองและ
ส่วนรวม
3. น้อมนาแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จนได้รับการ
ยอมรับหรือการยกย่องเชิดชูจากหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชนระดับเขต/จังหวัด
1.ข้าพเจ้าได้นาหน่วยการเรียนรู้ของกิจกรรมชุมนุมร่วมจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนร่วมกับคณะครูในสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆในโรงเรียนในหัวข้อ
- การใช้น้าอย่างรู้ค่า
- การใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณ
- สร้างทุนจากขยะ
- ชนะด้วย 5 ส
- เพียงพอด้วยผักปลอดสารพิษ
- พิชิตพลังงานด้วยการเดินทางมาด้วยกัน
และทาให้โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงปีการศึกษา ๒๕๕๖
ตัวอย่างแผนบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและผลงานนักเรียน
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4. น้อมนาแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จนได้รับการ
ยอมรับหรือการยกย่องเชิดชูจากหน่วยงาน/องค์กร ระดับชาติ
ข้าพเจ้าได้น้อมนาเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดทาโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศใน
โรงเรียนและโครงการพลังคิดสะกิดโลกจนทาให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้
1.โครงการ “SWK๒ ผู้พิชิตพลังงาน” รับรางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด ประเภท
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า โครงการ พลังคิดสะกิดโลก รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๒๕๐,๐๐๐ บาท จากสานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
๒.โครงการ “SWK 2 มุ่งสู่การลดรอยเท้าทางนิเวศ”ได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยม และเงินสนับสนุน
โครงการ 20,000 บาท จากการแข่งขันโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีกทั้งยังได้รับความสนใจในการเข้าถ่ายทาโครงการ ถ่ายทอดทาง ททบ.๕ และเข้ามาร่วมจัดทา
บทเรียนออนไลน์เพื่อเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ
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ตัวชี้วัด 2 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (การได้รับการพัฒนา / พัฒนาตนเอง ในรอบ 2 ปี)
ส่วนที่ 1 ได้รับการพัฒนา ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเอง ต้องเขียนรายงานระบุแหล่งศึกษา วันเดือนปี ระยะเวลา
การนาไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ/ ระบบประกันคุณภาพภายใน และผลที่
เกิดกับผู้เรียน / อื่นๆ
ข้าพเจ้าการได้รับการพัฒนา/พัฒนาตนเองในรอบ 2 ปี41 ชัว่ โมง/ปี ขึ้นไป ดังต่อไปนี้
ครั้งที่
วัน / เดือน / พ.ศ.
จานวนวัน
สถานที่ / หน่วยงาน
รายการที่พัฒนา
๑.

9 มีนาคม ๒๕๕๖

1

๒

๑-๓ ,๗-๑๐ พฤษภาคม
๒๕๕๖
๑๖-๑๘ พฤษภาคม
๒๕๕๖

๕

๓

5

๓๐ พฤษภาคม๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
8 สิงหาคม ๒๕๕๖

๑

โรงเรียนดารงราษฎร์
สงเคราะห์
สพม.๓๖

๖

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

๑

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม๒

๗

๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

๑

๘

๒๘ เม.ย–๒ พ.ค ๒๕๕๗

๕ วัน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

๙

๒๕ – ๒๗ พ.ค ๒๕๕๗

๓ วัน

ส านั ก งานนโยบายและแผน สัมมนา “แนวทางพิชิตสุดยอด
พลังงาน กระทรวงพลังงาน โร งเรี ย น ล ด ใช้ พ ลั งงาน ”
โครงการพลังคิด สะกิดโลก

๓
๔

๒

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายกลุ่มย่อยที่ ๑
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย

สพม.๓๖

IS เส้นทางพัฒนาเด็กไทย
สู่ศตวรรษที่ ๒๑
เทคนิ ค การสอนและเนื้ อ หา
สาระวิชาเคมี
การสร้ า งความมั่ น ใจการใช้
ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
การใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการ
สอนหลักสูตร EIS
การจัดทาโครงร่างองค์กร
โรงเรียนมาตรฐานสากล
การขับเคลื่อนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา
แนวทางจั ด การเรีย นรู้บู รณา
การแบบครบวงจร
พัฒนาเทคนิคการสอนวิชาเคมี
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๑๐

๒๗ พ.ค ๒๕๕๗

๑ วัน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

๑๑

๙ มิ.ย ๒๕๕๗

๑ วัน

๑๒

๒๖-๓๐ มิ.ย ๒๕๕๗

๕ วัน

อ บ ร ม โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศั ก ยภ าพ ด้ า นการสอน ครู
มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย
โรงแรมเชี ย งใหม่ แ กรนด์ วิ ว เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล สุดยอด
เชียงใหม่
โรงเรีย นลดใช้ พ ลั งงานระดั บ
จังหวัด ภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานสันทาง R3A

๑๓

๒๗ ก.ค ๒๕๕๗

๑ วัน

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

๑๔

๓๑ ก.ค ๒๕๕๗

๑ วัน

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
โครงร่างองค์กร
อบรมการส่งผลงาน
OBEC AWARD

องค์ประกอบที่ 3 การดาเนินงาน / ผลงานที่เป็นเลิศ
1. การนาองค์ความรู้จากการได้รับการพัฒนา หรือ การพัฒนาตนเองไปใช้ประโยชน์
1. นาไปพัฒนานักเรียนแบบองค์รวมได้ ความรู้ ทักษะ กระบวนการและเจตคติ
ข้าพเจ้าได้ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ฐานการเรียนรู้ เริ่มจากการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่โรงเรียน และโรงเรียนตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและครูนาความรู้มาบูรณาการกับ
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อนาสู่ห้องเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกรายวิชา โดยโรงเรียนมีนโยบายให้ครูผู้สอน
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน บทเรียน และนักเรียนสามารถ ถอดบทเรียนและ
สามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมได้ ตลอดทั้ง
สามารถแนะนาให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลกับผู้เรียนอย่างยั่งยืนจนเป็นวิถีชีวิต
มีการทารายงานการสร้างองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหัวข้อ
- ใช้น้าอย่างรู้ค่า
- ใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณ
- สร้างทุนจากขยะ
- ชนะด้วย 5 ส
- พียงพอด้วยผักปลอดสารพิษ
- พิชิตพลังงานด้วยการเดินทางมาด้วยกัน
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ตัวอย่างองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดจากการถอดรหัสโดยนักเรียน
องค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐาน ใช้น้าอย่างรู้ค่า
หลักความพอประมาณ
ใช้อย่างเหมาะสมกับงานไม่มาก
หรือน้อยจนเกินไปเพียงพอกับ
ความจาเป็น ความต้องการ

หลักความมีเหตุผล
น้า เป็นสิ่งจาเป็นต่อการดาเนิน
ชีวิตจึงต้องใช้อย่างประหยัดและ
คุ้มค่า

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
มีน้าใช้อย่างพอเพียง ไม่ขาด
แคลนและไม่มากจนท่วม

ความรู้ วิธีการใช้น้าอย่างถูกต้อง การรักษาทรัพยากรน้า การทาน้าให้สะอาดปลอดภัย
การตรวจสอบคุณภาพน้า อุปกรณ์ที่ใช้กับน้า
คุณธรรม ความรอบคอบ ระมัดระวัง ความมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาน้า

46
ประเมินผลลัพธ์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง “ ใช้น้าอย่างรู้ค่า ”
ด้าน
วัด
ความรู้
(K)
ทักษะ
(P)
ค่านิยม
(A)

อยู่อย่างพอเพียง – สมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
วัตถุ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรม

มีความรู้ความเข้าใจ รู้และเข้าใจวิธีการ รู้วิธีการจัดการทรัพยากร รู้วิธีการส่งเสริมให้ ทุก
ในการใช้ น้ าอย่ า งรู้ ทางานร่วมกับผู้อื่น น้า
ค น เห็ น คุ ณ ค่ าแ ล ะ
คุณค่า
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
ทรัพยากรน้า
ก า ร ใ ช้ น้ า อ ย่ า ง ทางานร่วมกับผู้อื่น
ประหยัด
ได้
เห็นคุณค่าของน้า
เห็ นความส าคั ญ
ข อ งก า ร ท างา น
กลุ่ม

น าเอาน้ าที่ ใช้ แ ล้ ว มาใช้
ให้เกิดประโยชน์
เห็นคุณค่าของการใช้น้า
อย่างประหยัด

มีการจัดการทรัพยากร
น้า
รณรงค์การใช้น้าอย่าง
ป ร ะ ห ยั ด คิ ด ห า
แ น ว ท า ง ใน ก า ร ใช้
ทรั พ ยากรน้ าให้ เ กิ ด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
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2. นาไปใช้บูรณาการกับหน่วย/เรื่องอื่นๆได้
นากิจกรรมที่จัดทาในโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียนและโครงการพลังคิดสะกิดโลก ภายใต้
ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์มาทาเป็นโครงการที่ทากันทั้งโรงเรียน
ตัวอย่างกิจกรรมลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน
กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
ใช้น้าอย่างรู้ค่า
- ประชุมครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียนในโรงเรียนได้รับทราบ
- รับสมัครนักเรียนเพื่อเป็นแกนนาดาเนินกิจกรรม
- แต่งตั้งคณะทางาน
- นักเรียนแกนนาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับที่มาของทรัพยากรน้า
สถานการณ์ของน้าในปัจจุบันให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน ในคาบอบรม
คุณธรรม
- แจ้งข่าวสารการใช้น้าในโรงเรียนให้นักเรียนในโรงเรียนทราบใน
รายการเสียงตามสายเพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก
- อาสาสมัครสารวจบิลค่าน้าในโรงเรียน สารวจก๊อกน้าทุกจุดในโรงเรียน
- รณรงค์ให้นักเรียนใช้น้าอย่างประหยัด เช่น พกแก้วน้ามาโรงเรียน
เพื่อใช้ในการดื่มน้า
- ประกวดคาขวัญ เรียงความ ภาพวาด เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้า
อย่างประหยัด
- จัดทาป้ายไวนิลสาหรับคาขวัญที่ชนะเลิศในการประกวดคาขวัญ
- จัดทา สมุดบันทึกความดีที่ฉันมีต่อสิ่งแวดล้อม แล้วให้นักเรียนบันทึกความ
ดีที่ตนทาเกี่ยวกับการประหยัดน้า
-ติดสติกเกอร์คาขวัญการใช้น้าอย่างรู้ค่าบริเวณก๊อกน้าในโรงเรียน
ใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณ
- ประชุมครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียนในโรงเรียนได้รับทราบ
- รับสมัครนักเรียนเพื่อเป็นแกนนาดาเนินกิจกรรม
- แต่งตั้งคณะทางาน
- นักเรียนแกนนาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับที่มาของพลังงานไฟฟ้า
สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน ในคาบอบรม
คุณธรรม
- อาสาสมัครสารวจบิลค่าไฟฟ้าในโรงเรียน สารวจมิเตอร์ทุกจุด
ในโรงเรียน บันทึกการใช้ไฟฟ้า การใช้พัดลมของนักเรียนในโรงเรียน
ลงในสมุดบันทึก
- แจ้งข่าวสารการใช้ไฟฟ้าในโรงเรียนให้นักเรียนในโรงเรียนทราบใน
รายการเสียงตามสายเพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก
- รณรงค์ให้นักเรียนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น ตอนเช้าอากาศเย็น
ขอความร่วมมือไม่เปิดพัดลม จัดห้องเรียนให้ลมผ่านเข้า-ออก
- ประกวดคาขวัญ เรียงความ ภาพวาด เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัด
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สร้างทุนจากขยะ

ชนะด้วย ๕ ส

- จัดทาโครงการ ร่วมประหยัดไฟฟ้าวันละ ๓๐ นาที โดยให้ทุกห้องเรียน
ห้องพักครู ร่วมกันปิดไฟ ปิดพัดลม ทุกวันวันละ ๓๐ นาทีในตอนพักกลางวัน
- จัดทา สมุดบันทึกความดีที่ฉันมีต่อสิ่งแวดล้อม แล้วให้นักเรียนบันทึกความ
ดีที่ตนทาเกี่ยวกับการประหยัดไฟฟ้า
- ประชุมครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียนในโรงเรียนได้รับทราบ
- รับสมัครนักเรียนเพื่อเป็นแกนนาดาเนินกิจกรรม
- แต่งตั้งคณะทางาน
- นักเรียนแกนนาถ่ายทอดความรู้ปัญหาขยะ ในปัจจุบันรวมถึงความรู้เกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน ในคาบอบรมคุณธรรม
- สร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาขยะที่มีผลต่อการทาให้เกิดภาวะ
โลกร้อน
- จัดทาโครงการ แลกขยะสะสมแสตมป์ เพื่อนาแสตมป์ที่สะสมมาแลกของ
รางวัลตามจานวนที่กาหนด
- นาขยะที่ได้มาแยก ส่วนที่ขายได้ก็นาไปขายต่อ ส่วนขยะที่แปรรูปได้
นามาดัดแปลงเป็นของใช้
- นาของใช้ที่ได้ไปขายเพื่อเสริมรายได้เสริมให้กับนักเรียนในโรงเรียน
- จัดทาโครงการปุ๋ยหมักจากใบไม้
- ประชุมครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียนในโรงเรียนได้รับทราบ
- รับสมัครนักเรียนเพื่อเป็นแกนนาดาเนินกิจกรรม
- แต่งตั้งคณะทางาน
- นักเรียนแกนนาให้ความรู้เกี่ยวกับหลัก ๕ ส ให้กับครูและนักเรียนใน
โรงเรียนในคาบอบรมคุณธรรม จริยธรรม
- รณรงค์ให้ทุกห้องเรียน ห้องพักครูและห้องสานักงาน บริหารจัดการแบบ
๕ส
- กาหนดเขตงานในโรงเรียน และแต่ละห้องร่วมกันทาเขตงานทุกเช้าวัน
อังคารและวันพฤหัสบดี
- นักเรียนแกนนาออกตรวจแต่ละเขตงานเพื่อบันทึกคะแนน
- ในส่วนของห้องเรียนและอาคารเรียนนักเรียนแต่ละชั้นจะต้อง
รับผิดชอบห้องเรียนของตนเองโดยจัดตั้งเวรประจาวัน
- ในแต่ละวันอาสาสมัครจะเป็นผู้ตรวจความสะอาดของ
อาคารเรียน
- ให้นักเรียนบันทึกการการทาความสะอาดเขตงานลงในสมุดบันทึกความดีใน
หัวข้อ "โรงเรียนสวยด้วยมือเรา"
- ทุกวันจันทร์จะมีการประกาศผลห้องเรียน และเขตงานที่สะอาดและมี
คะแนนสูงสุดในอาทิตย์ที่ผ่านมา ที่ผ่านเกณฑ์ยอดเยี่ยมเพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนร่วมรับผิดชอบห้องเรียนและเขตงานของตนเอง
- ทุกสิ้นเดือนจะประกาศผล "ห้องเรียนสวย เขตงานสะอาด" ให้กับห้องเรียน
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เพียงพอด้วยผักปลอดสารพิษ - ประชุมครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียนในโรงเรียนได้รับทราบ
- รับสมัครนักเรียนเพื่อเป็นแกนนาดาเนินกิจกรรม
- แต่งตั้งคณะทางาน
- อาสาสมัครให้ความรู้กับนักเรียนที่ห้องประชุมในคาบอบรม จริยธรรม
คุณธรรมเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร ความจาเป็นของอาหารที่มีต่อร่างกาย
และผลกระทบของการบริโภคอาหารที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน
- จัดทาโครงการ ปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียนแล้วนา ผลผลิตที่ได้มา
จาหน่ายใน ตลาดนัดผักสดลดการบริโภคเนื้อเพื่อสุขภาพที่ดี
- ขอความร่วมมือกับโรงอาหารลดปริมาณการใช้เนื้อสัตว์ลง อย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๒ วัน และเพิ่มปริมาณผักมากขึ้น
- จัดทาป้ายรณรงค์เพื่อเพิ่มการบริโภคผักสด ลดการบริโภคเนื้อ
พิชิตพลังงานด้วยการเดินทาง - ประชุมครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
มาด้วยกัน
- ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียนในโรงเรียนได้รับทราบ
- รับสมัครนักเรียนเพื่อเป็นแกนนาดาเนินกิจกรรม
- แต่งตั้งคณะทางาน
- แกนนาเก็บข้อมูลการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
- ให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับเชื้อเพลิงที่ใช้มีผลทาให้เกิดภาวะโลกร้อน
ได้อย่างไร เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนในการลดการใช้
จักรยานยนต์ หรือรถยนต์
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ การเดินทางโดยทางเดียวกันมาด้วยกัน
- รณรงค์ให้นักเรียนที่อยู่บ้านใกล้โรงเรียนเดินทางโดยใช้จักรยานหรือเดินมา
โรงเรียน ส่วนนักเรียนที่อยู่บ้านไกลจากโรงเรียนหากอยู่ทางเดียวกัน ให้มา
ด้วยกันเพื่อประหยัดน้ามัน
- ให้นักเรียนบันทึกความดีเกี่ยวกับสิ่งที
3. นาไปใช้บูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ ได้
นาหัวข้อของโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียนไปบูรณาการกับทุกสาระการเรียนรู้โดยแบ่งเป็น
หัวข้อละระดับชั้น แล้วเวียนให้ครบใน ๑ ปีการศึกษา ทุกระดับชั้นจะได้เรียนครบทั้ง ๖ หัวข้อ ตัวอย่างเช่น
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4. นาไปใช้เป็นต้นแบบเผยแพร่ขยายผลได้
จากการทาโครงการต่างๆภายใต้ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แล้วได้จัดทารูปเล่มรายงานในแต่ละ
เรื่องเพื่อเข้ารับการประเมิน เข้ารับการประกวดแข่งขันในหน่วยงานต่าง อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ในรูปบทเรียน
ออนไลน์ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ
1. รายงานการสร้างองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหัวข้อ
- ใช้น้าอย่างรู้ค่า
- ใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณ
- สร้างทุนจากขยะ
- ชนะด้วย 5 ส
- พียงพอด้วยผักปลอดสารพิษ
- พิชิตพลังงานด้วยการเดินทางมาด้วยกัน
๒.รายงานผลการดาเนินโครงการ “SWK๒ มุ่งสู่การลดรอยเท้าทางนิเวศ” โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม๒ ปี
การศึกษา ๒๕๕๖
๓. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม๒
๔. รายงานโครงการ “SWK๒ ผู้พิชิตพลังงาน” โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม๒
๕. บทเรียนออนไลน์ กิจกรรมลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒
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2. การแก้ปัญหา/การ พัฒนาผู้เรียน
1. การแก้ปัญหา/พัฒนา โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
2. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียน โดยใช้นวัตกรรมทางการเรียนการสอน
3. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข้าพเจ้าได้แก้ปัญหา การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน การสร้างนวัตกรรมทางการ
เรียนการสอนและใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สรุปเป็นรายงานดังนี้
1. รายงานสรุปการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนที่ประสบผลสาเร็จที่เผยแพร่แล้ว ได้แก่ CAR 1 CAR 2
CAR 3 และ CAR 4 และชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
2. การนาสื่อสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน
3. รายงานสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน
4. รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

