
 

 

แบบรายงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่ดี(Best practices) 

ประเภทของนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ     โรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะของผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 

ชื่อวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best practices)   การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม   

ผู้รับผิดชอบ    นายอเนตร   ดังคนึก 

โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา   สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม 

ชื่อ- สกุล ผู้บริหารสถานศึกษา   นางสาวสุมณี  บูรณ์เจริญ   

จ านวนครูทั้งหมด     20     คน                                                     จ านวนนักเรียน   324    คน 

 

1. ที่มาและความส าคญัของผลงานหรอืนวตักรรมทีน่ าเสนอ  

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการส่ือสาร  ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ 
อย่างรวดเร็วทั้งด้านการแพทย์  การเกษตร  อุตสาหกรรม  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได้
ชัดเจนจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการส่ือสารคือ การเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยส้ินเชิง 
จากเดิมสังคมไทยเป็นสังคมแบบเรียบง่าย มีวิถีชีวิตท่ีแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างชนบทและในเมือง  อันเนื่องมาจาก
สภาพภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจ แต่ทุกวันนี้กลายเป็นสังคมแห่งการแก่งแย่งแข่งขัน เน้นความสะดวกสบายและรวดเร็ว 
มีการรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทาง และมีการส่งต่อแบ่งปันข้อมูลกนัผ่านช่องทางท่ีหลากหลายจนกลายเป็น
สังคมนิยมข้อมูล  ส่ิงเหล่านี้ท าให้ความแตกต่างระหว่างชนบทและเมืองน้อยลง  ซึ่งน่าจะเป็นผลดีกลับส่งผลทางลบ
ต่อสังคมของประเทศโดยภาพรวมวัฒนธรรมของคนไทยเปล่ียนจากการด ารงชีวิตแบบเดิม  เน้นการน าเสนอและสร้าง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อแบ่งปันกันผ่านโลกออนไลน์ท้ังไลน์ (Line)  เฟซบุค (Facebook)   อินสตาแกรม (Instagram)  
ทวิตเตอร์(twitter) เป็นต้น ท าให้สังคมเสมือนมีความส าคัญกับคนไทยมากกว่าสังคมท่ีแท้จริง   คนส่วนใหญ่ยึดติดกับ
การติดตามข้อมูลทางออนไลน์มากกว่าจะเสียเวลามานั่งอ่านหนังสือ สนใจฟังความรู้ หรือเลือกใช้ข้อมูลท่ีมีคนอื่น
วิเคราะห์ สังเคราะห์มาให้แล้วมากกว่าการมานั่งวิเคราะห์ สังเคราะห์เองซึ่งข้อมูลเหล่านั้นมีท้ังถูกและผิด วัฒนธรรม
การแบ่งปันข้อมูลผ่านทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารมากมายมหาศาลโดยไม่มี
การไตร่ตรองหรือกล่ันกรองข้อมูลนั้นก่อนน าไปใช้ท าให้เกิดอันตรายและเกิดผลกระทบอันร้ายแรงต่อสังคมและผู้คนท่ี
เกี่ยวข้องตามมา 

จากวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปส่งผลต่อวัฒนธรรมการเรียนการสอนก็เปล่ียนไปเช่นเดียวกัน ผู้เรียนยุคใหม่
ไม่ชอบเรียนในห้องเรียนท่ีมีครูคอยจ้ าช้ีจ้ าไช ไม่ชอบวิธีการเรียนแบบเดิม ๆ ไม่ชอบนั่งฟังครูสอนเพียงอย่างเดียว 
เพราะผู้เรียนคิดว่าตนเองสามารถค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ได้เพียงแค่ใช้อินเตอร์เน็ตก็ได้รับความรู้มากมาย แต่การ
ได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้เรียนต้องวิเคราะห์  สังเคราะห์ว่าเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองอย่างแท้จริง  มิใช่ค้นหาและท าการคัดลอกมาใช้ทันที  แต่จากเสียงสะท้อนมากมายจากครูผู้สอนพบว่า ผู้เรียน
ใช้วิธีการค้นหาและคัดลอกงานหรือข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาจัดท ารายงานส่ง  ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิง
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มากกว่าการเรียนรู้ เป็นต้น  จากการเปล่ียนแปลงและปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดมาจากความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
และการส่ือสารท าให้นักการศึกษาหันมาให้ความสนใจและได้ก าหนดทักษะของผู้เรียนในยุคศตวรรษท่ี 21  

ในขณะท่ีสังคมต่างวิพากษ์ระบบการศึกษาว่า  มิได้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
และมิได้พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ  คือเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกและธ ารงวิถีการด าเนินชีวิตท่ีเป่ียมสุขภาวะไว้ได้  
ท้ังท่ีโดยแท้จริงแล้ว  ระบบการศึกษาและโรงเรียนเป็นกลไกส าคัญในการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงของคนในสังคม
ขณะเดียวกันได้มีองค์กรส าคัญๆ ระดับโลก อาทิ Organization of Economic Co-operation Development 
(OECD) ท่ีมุ่งหาค าตอบเพื่อตอบโจทย์คุณลักษณะส าคัญของผู้เรียนส าหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อร่วมยกระดับความคิด
และสร้างสรรค์นวัตกรรมซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทักษะท่ีดีขึ้น อาชีพการงานท่ีดีขึ้น สังคมท่ีดีขึ้นและโอกาสการด ารงชีวิต
ท่ีดีขึ้น 

 ทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ท่ีทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ 3R x 7C ซึ่ง  3R ได้แก่ Reading 
(การอ่าน), ‘Riting (writing = การเขียน) และ ‘Rithmetics (arithmetics =คณิตศาสตร์) ส่วน  7C ได้แก่ Critical 
thinking & problem solving (การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา) Creativity & innovation (ความคิด
สร้างสรรค์และการคิดค้นนวัตกรรม) Cross-cultural understanding (ความเข้าใจบนวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
หลากหลาย) Collaboration, teamwork & leadership (การประสานความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะ
ผู้น า) Communications, information & media literacy (การส่ือสาร และการมีความรู้เท่าทันส่ือและข้อมูล) 
Computing & ICT literacy (คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ) และ Career & learning skills (ทักษะอาชีพและ
การเรียนรู้) 

จากการศึกษาสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไปในปัจจุบันทั้งจากบทความของนักการศึกษา  นโยบายและกลยุทธ์
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวมาข้างต้น  ข้าพเจ้าจึงสรุปได้ว่าคุณลักษณะท่ีผู้เรียนต้องมีในศตวรรษที่ 21  
มีดังนี ้

1) มีคุณธรรมก ากับใจ เป็นคนดีมีน้ าใจ เอื้อเฟื่อเผ่ือแผ่ 
2) เป็นผู้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความเพียรพยายามท่ีจะแสวงหา ความรู้ให้ถึงสุดขอบความรู้ท่ีสามารถเข้าถึงได้ 
3) สามารถใช้ภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษาได้อย่างเช่ียวชาญ 
4) มีพื้นฐานและทักษะการค านวณท่ีดี และมีความช านาญใน การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5) สามารถเล่นดนตรีและกีฬาเป็นอย่างน้อย 1 ชนิด 
6) สามารถจัดการใจและมีวิธีคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
7) พร้อมเผชิญปัญหาและสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่าง เหมาะสม 

          ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที ่21  ข้าพเจ้าจึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านโครงงานคุณธรรมในโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา  โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการคือ “หนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
โครงงานคุณธรรม”ซึง่นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรยีนเช้ือเพลิงวิทยา
มีจ านวนท้ังหมด  14 ห้อง 
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2. วัตถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของการด าเนนิงาน  
 2.1 วัตถุประสงค์ 

      1) เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมก ากับใจ  เป็นคนดีมีน้ าใจ  เอื้อเฟื่อเผ่ือแผ่ มีคุณลักษณะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 

      2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านโครงงานคุณธรรมท่ีนักเรียนสนใจและ
เห็นว่าเป็นปัญหาท่ีต้องแก้ไข  
 2.2 เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ  นักเรียนโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา  ทุกคนในแต่ละระดับช้ันมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้   
หนึ่งห้องเรียน หนึง่โครงงานคุณธรรม 
      เชิงคุณภาพ นักเรียนมีคุณธรรมก ากับใจ เป็นคนดีมีน้ าใจ  เอื้อเฟื่อเผ่ือแผ่ มีคุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 
 
3. ขัน้ตอนการด าเนนิงาน  

โรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยามีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ ตาม
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ข้าพเจ้าจึงได้น าแนวทางดังกล่าวมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยแนวคิดเชิงระบบ มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูท่ี้หลากหลาย ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะการท างาน รู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

 ข้าพเจ้าเช่ือว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงอยู่ในโลกจริงหรือชีวิตจริง  การเรียนวิชาในห้องเรียนยังเป็นการเรียนแบบ
สมมติ “ดังนั้นครูเพื่อศิษย์จึงต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ศิษย์” ได้เรียนในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริงท่ีสุด  ครูเพื่อศิษย์
ต้องเปล่ียนเป้าหมายการเรียนรู้ของศิษย์จากเน้นเรียนวิชาเพื่อได้ความรู้  ให้เลยไปสู่การพัฒนาทักษะท่ีส าคัญต่อชีวิต
ในยุคใหม่ ย้ าว่าการเรียนรู้ยุคใหม่  ต้องเรียนให้เกิดทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหน้าท่ีของครูเพื่อศิษย์
จึงต้องเปล่ียนจากเน้น “สอน” หรือส่ังสอนไปท าหน้าท่ีจุดประกายความสนใจใฝ่รู้ (inspire) แก่ศิษย์ ให้ศิษย์ได้เรียน
จากการลงมือปฏิบัติ (learning  by  doing) และศิษย์งอกงามทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 นี้ จากการลง
มือปฏิบัติของตนเป็นทีมร่วมกับเพื่อนนักเรียน เนน้การงอกงามทักษะในการเรียนรู้ และค้นคว้าหาความรู้มากกว่าตัว
ความรู้ ครูเพื่อศิษย์ต้องเปล่ียนแนวทางการท างานจากท าโดดเด่ียว  คนเดียว  เป็นท างานและเรียนรู้จากการท าหน้าท่ี
ครูเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ปกครองและชุมชนท่ีต้องการให้โรงเรียนพัฒนานกัเรยีนให้เป็นคนดี มี
ปัญญาและมีความสุข  

การเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญรูปแบบหนึ่ง ท่ีเป็นการให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยครูเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผู้ให้
ความรู้(teacher)เป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้ค าแนะน า (guide) ท าหน้าท่ีออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนท างานเป็นทีม กระตุ้น แนะน า และให้ค าปรึกษา เพื่อให้โครงการส าเร็จลุล่วง   ประโยชน์ของการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน ส่ิงท่ีผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้ด้วย PBL จึงมิใช่ตัวความรู้ (knowledge) หรือวิธีการหาความรู้ 
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(searching) แต่เป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) ทักษะชีวิตและประกอบ
อาชีพ (Life and Career skills) ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร การส่ือสารและเทคโนโลยี (Information Media and 
Technology Skills) การออกแบบโครงงานท่ีดีจะกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือรน้และผู้เรียนจะได้ฝึกการ
ใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และแก้ปัญหา (critical thinking & problem solving) ทักษะการส่ือสาร 
(communicating) และทักษะการสร้างความร่วมมือ(collaboration) ประโยชน์ท่ีได้ส าหรับครูที่นอกจากจะเป็นการ
พัฒนาคุณภาพด้านวิชาชีพแล้ว ยังช่วยให้เกิดการท างานแบบร่วมมือกับเพื่อนครูด้วยกัน รวมท้ังโอกาสท่ีจะได้สร้าง
สัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนด้วย  ตามข้ันตอนท่ีแสดงไว้ใน Flow Chart  ของการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-
based Learning)  สู่การเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21 ดังต่อไปนี้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตระหนักรู้ดูปัญหา 

ศึกษาข้อมูลองค์ความรู้ 

ปรึกษาครูท าร่างโครงงาน 

น าเสนอต่อสาธารณะชน/แข่งขัน 

ไม่ได้รางวัล 

เผยแพร่ผลงาน 

ได้รางวัล 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

(PLC) 
 

ด าเนินการตามแผนงาน 

สรุปรายงานประเมินผล 
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   ขั้นตอนที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน   
    ขั้นที ่1 ตระหนักรู้ดูปัญหา  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสุด ท่ีต้องอาศัยภาวะการตระหนักรู้ใน

สถานการณ์หรือสภาพปัญหาด้วยสติปัญญา หรือภาวะท่ีมีแรงบันดาลใจท่ีจะท าส่ิงดีงามอะไรบางอย่างท่ีเป็นความฝัน
หรืออุดมคติ ซึ่งอาจจะเกิดจากผู้เรียนเองโดยตรง หรืออาจจะเกิดจากการแนะน าหรือช้ีชวนจากครูท่ีปรึกษาหรือ 
ผู้อื่นท่ีเป็นเงื่อนไขภายนอก มากระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักรู้หรือแรงบันดาลใจขึ้นก็ได้ การสร้างความตระหนัก
รู้นั้นเป็นขั้นตอนท่ียาก เพราะโดยท่ัวไปสภาพการณ์ท่ีเป็นปญัหาต่างๆ นั้นมักจะเกิดข้ึนอยู่แล้ว แต่มักจะถูกละเลย
มองข้าม หรือชาชินเคยชินจนมองไม่เห็นปัญหา  หรือไม่รู้สึกว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานัน้อย่างไร ในท านอง 
“เส้นผมบังภูเขา” หรือ “ปลาอยู่ในน้ ามองไม่เห็นน้ า” จึงต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอก จากกัลยาณมิตรที่กระตุ้น
ปัจจัยภายในใจของผู้เรียนได้ถูกตรงกับจริตนิสัย ในเงื่อนไขสถานการณ์แวดล้อม และจังหวะเวลาท่ีพอเหมาะพอดี จน
เกิดฉันทะร่วมกันท่ีจะรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อด าเนินการโครงงาน  หรือครูอาจมอบหมายโครงงานโดยให้นักเรียนช่วยกัน
ระดมความคิดจากสภาพปัญหาต่างๆในโรงเรียน หรือในช้ันเรียน  หรือความสนใจของนักเรียน และเตรียมแหล่ง
เรียนรู้ ข้อมูลตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม สามารถใช้เว็บไซต์ หรือโปรแกรมต่างๆ ใน
การ update ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และการก าหนดนัดหมายต่างๆเกี่ยวกับการด าเนินโครงการได้     

    ขั้นที ่2 ศึกษาข้อมูลองค์ความรู้   เมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มเห็นพ้องต้องกันและตัดสินใจเลือก
ประเด็นปัญหาหรือหัวเรื่องได้แล้วและได้รับความเห็นชอบจากท่ีปรึกษาแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนของการระดมความคิด
วางแผนงานในเบ้ืองต้น  โดยเริ่มจากการร่วมกันพจิารณาวิเคราะห์สภาพปัญหาแล้วสืบสาวไปหาสาเหตุและปัจจัยร่วม
ต่างๆ  การวางเป้าหมายและวิธีการแก้ปญัหา แล้วประมวลส่ิงท่ีวิเคราะห์ได้ท าเป็นผังมโนทัศน์  ในขั้นตอนนี้นักเรียน
ในห้องเป็นผู้สร้างทางเลือกในการออกแบบโครงงานเอง เพื่อเปิดโอกาสให้รู้จักการค้นคว้าและสร้างสรรค์ความรู้เชิง
นวัตกรรม ครูที่ปรึกษาอาจให้ผู้เรียนทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องก่อน  เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา   การท างานเป็นทีม กระตุ้นให้เกิด brain storm จะท าให้เกิดทักษะ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์  ทักษะการ
ส่ือสาร และทักษะการสร้างความร่วมมือ   

    ขั้นที ่3 ปรึกษาครูท าร่างโครงงาน  การเขียนเค้าโครงของโครงงาน เป็นการสร้าง mind map 
แสดงแนวคิด แผน และขั้นตอนการท าโครงงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมองเห็นภาระงาน บทบาท และระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน ท าให้สามารถปฏิบัติโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขั้นตอนนี้เป็นการคิดพิจารณาวางแผนงานใน
รายละเอียดและภาพรวมทั้งหมด  โดยน าข้อมูลท่ีรวบรวมและประมวลได้ท้ังหมดนั้นมาเรียบเรียงและจัดท าเป็น
เอกสารร่างโครงงาน ท่ีมีหัวข้อต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้  

    ขั้นที ่4 ด าเนินการตามแผนงาน  คือการลงมือปฏิบัติโครงงาน นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวาง
ไว้ในเค้าโครงของโครงงาน ถ้ามีการวางเค้าโครงเอาไว้แล้ว นักเรียนจะรู้ได้เองว่าจะต้องท าอะไรในขัน้ตอนต่อไป โดย
ไม่ต้องรอถามครู ในระหว่างการด าเนินการครูที่ปรึกษาอาจมีการให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดหรือร่วมแก้ปัญหาไป
พร้อมๆกับนักเรียน ขั้นตอนนี้เป็นการน าร่างโครงงานมาปฏิบัติจริงไปตามล าดับข้ันตอนและวิธีการด าเนินงาน ซึ่งจะมี
ท้ังในส่วนท่ีแบ่งงานและด าเนินงานกันในระหว่างสมาชิกในกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงงาน และงานในส่วนท่ีสร้างการมีส่วน
ร่วมให้กับเพื่อนนักเรียนอืน่หรือบุคคลต่างๆ ท่ีเข้ามาช่วยท างานในด้านต่างๆ     
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    ขั้นที ่5 สรุปรายงานการประเมินผล  เมื่อนักเรียนปฏิบัติโครงงานตามแผนท่ีวางไว้แล้ว  ให้สรุป
รายงานผล โดยการเขียนรายงาน การประเมินโครงงานควรมีการประเมินผลการเรียนรู้โดยหลากหลาย เช่น นักเรียน
ประเมินตนเอง ประเมินซึ่งกนัและกัน ประเมินจากบุคคลภายนอก การประเมินจะไม่วัดเฉพาะความรู้หรือผลงาน
สุดท้ายเพียงอย่างเดียว แต่จะวัดกระบวนการท่ีได้มาซึ่งผลงานด้วย การประเมินโดยครูหลายคนจะเป็นการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์และท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกันอีกด้วย   

    ขั้นที ่6 น าเสนอต่อสาธารณะชนหรือประกวดแข่งขัน  คือการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ  เช่น   
แผ่นพับ โปสเตอร์จัดนิทรรศการ รายงานหน้าช้ันส่งงานทางเว็บไซต์หรืออีเมล์  เมื่อรายงานผ่านครูท่ีปรึกษาแล้ว จึง
น าไปประกวดหรือแข่งขันเพื่อที่จะท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นมากขึ้นโดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2  ระดับ คือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย   การน าเสนอโครงงาน เป็นทักษะท่ีส าคัญของผู้รับผิดชอบ
โครงงานทุกคนท่ีจะต้องท าหน้าท่ีเป็นกัลยาณมิตร ท าการส่ือสารและถ่ายทอดความดีงามจากโครงงานของตนเองออก
สู่การรับรู้ของบุคคลอื่นและสาธารณะ สมาชิกทุกคนในกลุ่มควรท าความเข้าใจในรายละเอียดและภาพรวมของ
โครงงานท้ังหมด แล้วซักซ้อมการน าเสนอในประเด็นส าคัญๆ ไว้เพื่อเตรียมตัวส าหรับการน าเสนอบนเวที  การ
สัมภาษณ์ซักถาม และการน าเสนอหน้าแผ่นป้ายนิทรรศการโครงงาน ให้คณะกรรมการและผู้มาชมนิทรรศการ
โครงงานสามารถเข้าใจได้ในระยะเวลาอันจ ากัด  

การด าเนินการตามข้ันตอนท่ีแสดงไว้ใน Flow Chart  ข้าพเจ้าได้จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน “หนึ่งห้องเรียน
หนึ่งโครงงานคุณธรรม”  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวท าให้เกิดนวัตกรรมท่ีถือเป็นการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ในการ
ส่งเสริมคุณลักษณะของนักเรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ การเป็นคนดีมีคุณธรรมก ากับใจ  มีน้ าใจ 
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 
 
4. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ 

4.1 ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน    จากการที่ข้าพเจ้าได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม “หนึ่ง
ห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม”  ท าให้นักเรียน มีคุณลักษณะ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถแก้ปัญหา และแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนการคิดมีกระบวนการในการท างานเป็นทีม มีความสามารถในการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
ในการท างาน พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง ท าให้เกิดคุณลักษณะของนักเรียนสู่การเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลจากการน าเสนอโครงงานในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับภาค 
 4.2 ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา   การด าเนินงานด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน “หนึง่ห้องเรียน หนึ่ง
โครงงานคุณธรรม”  ท าให้โรงเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการน าเสนอเพื่อ
คัดเลือกตัวแทนเขต โครงงานคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
 4.3 ผลท่ีเกิดกับชุมชน ครูได้รับรางวัลจากการมีส่วนร่วมในการเป็นท่ีปรึกษา  จากการน าเสนอในเวทีการ
แข่งขันในระดับต่างๆ ส่งผลให้ชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจในบุตรหลาน มั่นใจในการดูแลนักเรียน
ของคุณครูและส่งเสริมให้บุตรหลานมาศึกษาต่อในโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยามากขึ้น 
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 4.4 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการน านวัตกรรมไปใช้   นักเรียนทุกคนของโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยาได้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ผ่านโครงงานคุณธรรม  มีทักษะการแกป้ัญหา การร่วมมือและการสร้างนวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ด้วย
การลงมือปฏิบัติ รู้จักการท างานเป็นทีม มีคุณธรรมก ากับใจเป็นนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะของการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 
ครูทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและเพื่อนครูจากการเป็นท่ีปรึกษาในโครงงานและมีความภาคภูมิใจ   
 
5. ปัจจัยความส าเร็จ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินการ “หนึ่งห้องเรียน หนึง่โครงงานคุณธรรม”เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะของนักเรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่  ข้าพเจ้าซึ่ง มีความตระหนัก เห็นความส าคัญ และ มี
ความพยายามท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยภายนอก ท่ีท าให้กิจกรรม
ต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จ ได้แก่ 

- ผู้บริหาร ซึ่งให้ความส าคัญ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการทุกด้าน ก าหนดนโยบายให้มี
การจัดการเรียนรู้ไว้ชัดเจนและจัดกิจกรรมในการพัฒนาครู และพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  - การพัฒนาความรู้ความสารถของตนเอง ได้เข้ารับการอบรมสัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ และจัดประชุม
ปฏิบัติการทางวิชาการเป็นประจ า ท าให้ข้าพเจ้ามีการร่วมคิดร่วมท า ร่วมพัฒนางานและพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
การท างานเป็นระบบยิ่งขึ้น งานทุกงานท่ีท าได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนของโรงเรียนจนเป็นวัฒนธรรมของ
องค์กร ท าให้การพัฒนางานทุกๆ ระบบมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้ 
ความสามารถ อย่างเต็มตามศักยภาพ 

- ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี
ช่วยเหลือในการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนในเรื่องแหล่งเรียนรู้ และเป็นวิทยากร
ในการสอนงานอาชีพให้แก่นักเรียน 

- คณะกรรมการก ากับนิเทศติดตาม  คอยช่วยเหลือให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 
6. บทเรียนที่ได้รับ 

การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม “หนึง่ห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม” ส่งเสริมคุณลักษณะของ
นักเรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ท าให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานจากการเรียนรู้ของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ 
นักเรียนยังได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ผู้ปกครอง ครู ท่ีมาเย่ียมชมโรงเรียน จาก
ความพยายามคิดค้นนวัตกรรมการเรียนการสอน และการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการนิเทศติดตามอย่าง
เป็นระบบ การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ ส่งผลต่อ ทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง ถือเป็นบทเรียนท่ีได้รับ ดังนี้ 
          - นักเรียนมีความรู้ มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะในการท างานรว่มกัน มีคุณธรรมก ากับ
ใจ มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เป็นนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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          - ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความภาคภูมิใจ และช่ืนชมในผลท่ีเกิดแก่นักเรียน 
          - ชุมชนมีความภาคภูมิใจท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
7. การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ  

โรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยาได้เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนด้วยโครงงาน “หนึง่ห้องเรยีน หนึ่ง
โครงงานคุณธรรม”เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

1. เผยแพร่ผลงานทางเว็ปไซต์ของโรงเรียน http://www.chpw.ac.th 
2. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ใน

งานมหกรรมความวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน มัธยมศึกษาเขต33  ปีการศึกษา 2560 
3. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยี และมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา เขต 33 ปีการศึกษา 2561 

4. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม  วิชาการและเทคโนโลยี  ของนักเรียนระดับชาติ           
ปีการศึกษา 2561 

5. ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ในการเป็นท่ีปรึกษาโครงงานคุณธรรม จริยธรรม  นักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปี 2561 

6. โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  ในการน าเสนอเพื่อคัดเลือกโครงงานคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ปี 2561 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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รางวัลที่ไดร้ับ/เกียรติบตัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลที่ไดร้ับ/เกียรตบิัตร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลที่ไดร้ับ/เกียรตบิัตร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รางวัลที่ไดร้ับ/เกียรตบิัตร 

รูปภาพการเผยแพร/่การน าเสนอ/การประกวดแข่งขัน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพการเผยแพร/่การน าเสนอ/การประกวดแข่งขัน 



 

 

ค าน า 

แบบรายงานนวัตกรรม/วธิีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  (Best practices)  ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่ผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ของโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา โดยนายอเนตร ดังคนึก ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญ 
ได้จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน “หนึง่ห้องเรียน  หนึ่งโครงงานคุณธรรม” เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ในด้านของคุณธรรมก ากับใจ เป็นคนดีมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีทักษะการท างาน 
ทักษะการแก้ปัญหา การร่วมมือและสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ด้วยตนเอง     

 ขอขอบคุณทุกท่าน  คณะครู ผู้บริหาร นักเรียน ชุมชนและคณะกรรมการนิเทศติดตาม ท่ีมีส่วนร่วมในการ

ขับเคล่ือนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม” จนส าเร็จลุล่วง   ข้าพเจ้า

จะมุ่งมั่นพฒันาและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน สืบไป   
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วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  Best  Practices 

       การจัดการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม 

 

 

 

จัดท าโดย 

นายอเนตร   ดังคนึก 

ครูช านาญการ 

  

 

 

 

 

โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  ต าบลเชื้อเพลิง  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรนิทร์ 

สหวิทยาเขต 7  ปราสาทเชิงพนม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๓ 
 

 



 

 

 


