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แบบ นร. ๑ 
 

การนำเสนอผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี ๒๕๖๔ 
๑.  หน้าปก ประกอบด้วย 

๑)  ชื่อผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และศักยภาพของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบ (บวร)๒ 

๒)  การส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  ( กรุณาระบุ √ ลงใน  ที่ตรงกับผลงาน )    
 เป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา 

  เป็นผลงานที่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา ปี ....... เรื่อง ........แต่ไม่ได้รับรางวัลของคุรุสภา 
  เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลของคุรุสภาและมีการนำมาพัฒนาเพ่ิมเติม หรือต่อยอดนวัตกรรม  

(ต้องกรอกแบบ นร. ๒) 
๓)  ประเภทผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ( กรุณาระบุ √ ลงใน  ที่ตรงกับผลงาน) 

(เลือกได้เพียง ๑ ด้านเท่านั้น) 
 การจัดการเรียนรู้     
 สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  
 การบริหารและการจัดการสถานศึกษา   

 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  
 การวัดและประเมินผล  
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ  .....................................................................  

๔)  ผู้บริหารสถานศึกษา 
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา นายยงยุทธ  นามสกุล  สงพะโยม   
เลขบัตรประชาชน ๓๙๓-๐๑๐-๐๑๗๓-๗๙-๕  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ   
วิทยฐานะ  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
โทรศัพท์เคลื่อนที ่๐๘๙-๙๐๐-๖๕๒๙  E-mail : yootcross@hotmail.com 

๕) ผู้ประสานงาน 
▪ นายปัณณวิชญ์  นามสกุล ซาไข 
เลขบัตรประชาชน ๕๓๖-๑๒๐-๐๐๓๙-๑๕-๕  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ  
โทรศัพท์เคลื่อนที ่ ๐๙๑-๗๐๖-๙๙๓๘  E-mail : khawfang3๐๐@gmail.com 

๖) คณะผู้ร่วมพัฒนาผลงานนวัตกรรม ( ครู /นักเรียน/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวนตามจริง ) 
▪ นางธันย์ชนก  นามสกุล เกตุแก้ว 
เลขบัตรประชาชน ๓๗๑-๐๗๐-๐๐๐๕-๕๖-๐  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ  
วิทยฐานะ  รองผู้อำนวยการชำนาญการ  
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โทรศัพท์เคลื่อนที ่๐๘๐-๘๔๖-๘๑๙๙ E-mail : thunchanok33@gmail.com 
▪ นางสาวรุ่งกมล  นามสกุล ล้ำตระกูล 
เลขบัตรประชาชน ๑๗๓-๐๕๐-๐๐๒๓-๗๙-๖  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ  
วิทยฐานะ  รองผู้อำนวยการชำนาญการ  
โทรศัพท์เคลื่อนที ่๐๙๔-๔๙๖-๗๔๖๔ E-mail : lovelykitty16@hotmail.com 
▪ นางศุภมาส  นามสกุล ศรีแดงบุตร 
เลขบัตรประชาชน ๓๗๑-๐๗๐-๐๐๐๕-๕๖-๐  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ   ชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์เคลื่อนที ่๐๙๑-๒๗๕-๗๒๗๕ E-mail : yoyo.plai@gmail.com 
▪ นายปัณณวิชญ์  นามสกุล ซาไข 
เลขบัตรประชาชน ๕๓๖-๑๒๐-๐๐๓๙-๑๕-๕  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ  
โทรศัพท์เคลื่อนที ่ ๐๙๑-๗๐๖-๙๙๓๘  E-mail : khawfang300@gmail.com 
▪ นางสาวสุทิตา  นามสกุล ชมเชย   
เลขบัตรประชาชน ๓-๗๑๐๑-๐๐๓๙๖-๒๔-๙ ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ   ชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๑-๑๗๔-๖๒๙๑  E-mail : paisutita@gmail.com 
▪ นายชัยธวัช  นามสกุล หงษ์สุคารว์   
เลขบัตรประชาชน ๒-๗๑๐๒-๐๐๐๓๕-๕๗-๖ ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ   ชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๕-๐๕๙-๔๓๐๒  E-mail : sakanchanaburi@gmail.com 
▪ นางสาวสุณิสา  นามสกุล  อุดมสุข 
เลขบัตรประชาชน ๓๗๑-๐๕๐-๐๖๔๙-๔๐-๓ ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ   ชำนาญการ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๙-๒๕๔-๔๙๘๖  E-mail : su๒๙๑๖@gmail.com 
▪ นางสาวตรีรัตน์  นามสกุล  ช่อสะอึก  
เลขบัตรประชาชน ๑๗๑-๐๙๐-๐๑๒๕-๐๗-๓ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ -  
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘๗-๙๒๓-๗๔๒๖  E-mail : ttity๖๗๘๗@gmail.com 
▪ นางสาวอรุณี  นามสกุล  รักงาม 
เลขบัตรประชาชน ๑๑๐-๐๘๐-๐๓๖๐-๓๒-๗ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ -  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๘-๕๖๖-๓๖๔๕ E-mail : r.aruruk@gmail.com 
▪ นางสาววิภาวรรณ  นามสกุล  ดีพิมาย 
เลขบัตรประชาชน ๑๓๐-๑๕๐-๐๒๒๒-๖๐-๒ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ -  
โทรศัพท์เคลื่อนที ่๐๙๕-๓๕๓-๑๔๓๘ E-mail : wiphawan๑๙๙๔๗๘๙@gmail.com 
▪ นางสาวรุจิรา  นามสกุล  ไยยธรรม 
เลขบัตรประชาชน ๑๗๐-๙๗๐-๐๐๙๖-๐๘-๖ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ -  

mailto:khawfang300@gmail.com
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โทรศัพท์เคลื่อนที ่๐๖๒-๔๗๕-๔๘๒๔ E-mail : rucirayiythrrm@gmail.com 
▪ นางสาวสมรส  นามสกุล  สวรรค์งาม 
เลขบัตรประชาชน ๓๓๑-๐๑๐-๑๗๓๘-๔๕๗ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ -  
โทรศัพท์เคลื่อนที ่๐๖๒-๙๕๓-๒๓๙๘ E-mail : somros.๑๙๘๑@gmail.com 
▪ นายธเนศ  นามสกุล  ศิริกมลนันท์ 
เลขบัตรประชาชน ๑๕๓-๙๙๐-๐๐๘๕-๗๒๑ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ -  
โทรศัพท์เคลื่อนที ่๐๙๑-๒๙๐-๒๗๔๐ E-mail : thanate.sn@gmail.com 
▪ นายนริศ  นามสกุล  บัวขาว 
เลขบัตรประชาชน ๑๗๑-๐๗๐-๐๐๕๔-๘๗๓ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ -  
โทรศัพท์เคลื่อนที ่๐๘๔-๙๓๑-๔๘๗๘ E-mail : n20naritbuakhao@gmail.com 
▪ นางสุนิสา  นามสกุล  บัวขาว 
เลขบัตรประชาชน ๑๗๑-๐๗๐-๐๐๓๗-๓๓๒ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ -  
โทรศัพท์เคลื่อนที ่๐๘๕-๒๔๖-๔๓๖๕๕ E-mail : sunisa_sao๒๙@gmail.com 

๗) ข้อมูลสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  เลขท่ี  ๓๑/๑  หมู่ ๑ 
ตำบลท่าขนุน  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี 
รหัสไปรษณีย์  ๗๑๑๘๐  โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๙๙๔๖๔  โทรสาร  ๐๓๔-๕๙๙๗๔๖ 

๘) สังกัด  ๑. สพป. .........................เขต...........   ๒. สพม. เขต ๘  จังหวัดกาญจนบุรี 
  ๓. สอศ.     ๔. สช.       ๕. กทม.      ๖. อปท. ............. 

 ๗. กศน.    ๘. การศึกษาพิเศษ    ๙. อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

หมายเหตุ :  กรุณาบันทึกข้อมูลลงใน https://school.ksp.or.th (KSP-School) กรณียังไม่ได้สมัคร
สมาชิกหรือลืมรหัสเข้าระบบ กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย ๓ วันทำการ เพื่อให้สามารถส่งผลงาน
ได้ทันภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔              

mailto:n20naritbuakhao@gmail.com
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๒. บทสรุป 
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาเดิมมีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งโรงเรียนกำหนดโครงสร้างการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นเรียนตามโครงสร้างที่ โรงเรียนจัดให้เหมือนกันทั้งหมดในทุกห้องเรียน สำหรับนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเปิดเป็น ๒ แผนการเรียน คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนการ
เรียนทั่วไป ที่มีวิชาเพ่ิมเติมตามที่โรงเรียนกำหนด จากการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวพบว่า มีนักเรียนที่จบ
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรียนต่อที่โรงเรียนเดิมประมาณร้อยละ ๖๐ จากการสำรวจพบว่า 
นักเรียนที่เรียนโรงเรียนเดิมแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มที่มีความประสงค์จะเรียนโรงเรียนเดิมร้อย ๔๕.๗๔  
๒) กลุ่มที่ผู้ปกครองไม่ให้เรียนไกลบ้าน  ๒๗.๘๔ และ ๓) กลุ่มที่ไม่มีนามสกุลผู้ปกครองไม่กล้าให้เดินทางและ
พักอาศัยนอกพ้ืนที่ ร้อยละ ๒๖.๒๔ ส่วนที่ไม่ได้เรียนต่อที่โรงเรียนเดิม จากการสำรวจพบว่า ๑) มีความ
ประสงค์เรียนต่อสายอาชีพ ๖๐.๒๔ ๒) เรียนต่อสายสามัญโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งมีแผนการเรียนให้เลือก
มากกว่า ๓) เรียนต่อสถานศึกษาอ่ืนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่อ่ืนและสังกัด
สำนักงานการศึกษาเอกชน เนื่องจากย้ายติดตามผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่เป็นกลุ่ม 
ชาติพันธ์ที่เข้าเรียนในโรงเรียน เมื่อนักเรียนได้รับสัญชาติไทยผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ให้นักเรียนออกจาก
โรงเรียนเพ่ือหารายได้ให้กับครอบครัว จึงทำให้นักเรียนที่ออกจากระบบเป็นแรงงานไร้ฝีมือและไม่สามารถ
พัฒนาให้อยู่ในกลุ่มแรงงานทีมี่รายได้ตามกฎมายแรงงานกำหนดได้  

จากข้อมูลเบื้องต้นโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จึงมีแนวคิดแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และศักยภาพของผู้เรียน
โดยใช้รูปแบบ (บวร)๒ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑)  เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ๒)  สร้างทางเลือกในการศึกษาที่
หลากหลายให้ผู้เรียน ๓)  เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับส่วนกลาง ระดับ
จังหวัด และระดับสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ ๔)  เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน
สมรรถนะ และนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ ๕)  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนตามนโยบายของรัฐ และ ๖) ลด
ความเลื่อมล้ำทางการศึกษา  โดยใช้นวัตกรรมการบริหาร คือ (บวร)๒ (บวรคูณสอง) ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วนที่
สัมพันธ์กัน คือ ส่วนที่ ๑ ได้แก่ บริบท วิชาการ การเรียนรู้ ส่วนที่ ๒ ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน จัดการศึกษาสู่
ชุมชนร่วมกับเครือข่ายการจัดการศึกษา เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และส่งเสริม
สมรรถนะ พร้อมทั้งสร้างทางเลือกในการเรียนที่หลากหลายให้ผู้เรียนที่ตรงกับความต้องการ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้กับชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการดำเนินงานที่สนองนโยบายการจัด
การศึกษาด้านการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จึงได้ขับเคลื่อนให้มีการทดลอง
เปิดห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑ ห้องเรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความสนใจของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดี ถึงดีมากของโรงเรียนซึ่งเดิมไปเรียนต่อโรงเรียนขนาดใหญ่ใน
จังหวัด จากการดำเนินการดังกล่าวพบว่านักเรียนที่ประสงค์เรียนต่อห้องเรียนพิเศษโรงเรียนขนาดใหญ่ใน
จังหวัดเรียนต่อที่โรงเรียนเดิมทั้งหมด ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนนำร่องโรงเรียนเขต
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พ้ืนที่นวัตกรรม เน้นการบริหารจัดการตามบริบทบนพ้ืนฐานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการออกแบบ
การศึกษาให้มีความหลากหลาย สู่นวัตกรรมการศึกษาที่สร้างคุณภาพการจัดการศึกษา ในปี ๒๕๖๒ โรงเรียน
ได้มีการจัดหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะอาชีพ โดยเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะกำลังคนระดับฝีมือ ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของผู้เรียนเพ่ือสร้างตลาดแรงงาน ชุมชน 
สังคม และสามารถประกอบ อาชีพอิสระได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ตาม
ความสนใจและโอกาสของตน ที่เรียกว่า หลักสูตรทวิศึกษา โดยโรงเรียนได้เปิดแผนการเรียนตามหลักสูตรทวิ
ศึกษา ๒ แผนด้วยกัน คือ แผนการเรียนแผนกช่างอุตสาหกรรมสาขาช่างไฟฟ้ากำลังโดยทำข้อตกลง (MOU) 
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี โดยความร่วมมือในการสนับสนุนวิทยากรมา
เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน ออกวุฒิบัตรทางการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และรับโควต้า
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แผนกพาณิชยการสาขาการบัญชีข้อตกลง (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุรีในการจัดทำหลักสูตรและออกวุฒิบัตรทางการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

จากการบริหารสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรม (บวร)๒ พบว่าผู้ เรียนมีทางเลือกในการศึกษาที่
หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของตน มีทักษะสำคัญตามแผนการ
เรียนรู้ และมีผลงานที่ได้รับรางวัลได้แก่ ห้องเรียนพิเศษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สาขานวัตกรรม
ด้านการเกษตร (ปี ๒๕๖๒) ผลงานนวัตกรรม T-Capsule เพ่ือการเพาะการไม้ รางวัลเหรียญทองแดง สาขา
สุขภาพและการแพทย์ (ปี ๒๕๖๓) ผลงาน เซรั่มบำรุงผิวหน้าป้องกันการเกิดสิว ลดรอยดำรอยแดง จาก
ดอกดิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (ปี ๒๕๖๒) การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 
๙  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลงาน สารสกัดใบยางพารากำจัดกลิ่น รางวัล
ชมเชย (ปี ๒๕๖๑) ผลงาน การพัฒนา Geo polymer จากเศษวัสดุและคาร์บอนแบล็ค และรางวัล : Special 
Prize จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผลงาน วัสดุดูดไขมันจากเกล็ดปลา ห้องเรียนปกติ
ทั่วไปผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาตามที่ตนเองสนใจ ห้องเรียนทวิศึกษา ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนา
ทักษะอาชีพพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง รวมถึงพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ครูผู้สอนจัดการ
เรียนการรูเชิงรุก (Active Learning) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษที่  ๒๑ ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมถึงสดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน 
 
๓. ความเป็นมาและความสำคัญ 

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาเดิมมีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งโรงเรียนกำหนดโครงสร้างการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นต้องเรียนตามโครงสร้างที่โรงเรียนจัดให้เหมือนกันทั้งหมดในทุกห้องเรียน สำหรับนักเรียนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายเปิดเป็น ๒ แผนการเรียน คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนการ
เรียนทั่วไป ที่มีวิชาเพ่ิมเติมตามที่โรงเรียนกำหนด จากการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวพบว่า มีนักเรียนที่จบ
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การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรียนต่อที่โรงเรียนเดิมประมาณร้อยละ ๖๐ จากการสำรวจพบว่า 
นักเรียนที่เรียนโรงเรียนเดิมแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มที่มีความประสงค์จะเรียนโรงเรียนเดิมร้อย ๔๕.๗๒ 
๒) กลุ่มที่ผู้ปกครองไม่ให้เรียนไกลบ้าน ๒๗.๘๔  และ ๓) กลุ่มที่ไม่มีนามสกุลผู้ปกครองไม่กล้าให้เดินทางและ
พักอาศัยนอกพ้ืนที่ ร้อยละ ๒๖.๔๒ ส่วนที่ไม่ได้เรียนต่อที่โรงเรียนเดิม จากการสำรวจพบว่า ๑) มีความ
ประสงค์เรียนต่อสายอาชีพ ๖๐.๒๔ ๒) เรียนต่อสายสามัญโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งมีแผนการเรียนให้เลือก
มากกว่า ๓) เรียนต่อสถานศึกษาอ่ืนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่อ่ืนและสังกัด
สำนักงานการศึกษาเอกชน เนื่องจากย้ายติดตามผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่เป็นกลุ่ม 
ชาติพันธ์ที่เข้าเรียนในโรงเรียน เมื่อนักเรียนได้รับสัญชาติไทยผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ให้นักเรียนออกจาก
โรงเรียนเพ่ือหารายได้ให้กับครอบครัว จึงทำให้นักเรียนที่ออกจากระบบเป็นแรงงานไร้ฝีมือและไม่สามารถ
พัฒนาให้อยู่ในกลุ่มแรงงานทีมี่รายได้ตามกฎหมายแรงงานกำหนดได้ 

จากข้อมูลเบื้องต้นโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจึงมีแนวคิดแก้ปัญหาดังกล่าว  ด้วยนวัตกรรมการบริหาร 
คือ (บวร)๒ (บวรคูณสอง) ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วนที่สัมพันธ์กัน คือ ส่วนที่ ๑ ได้แก่ บริบท วิชาการ การเรียนรู้ 
ส่วนที่ ๒ ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน จัดการศึกษาสู่ชมชนร่วมกับเครือข่ายการจัดการศึกษา เพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และส่งเสริมสมรรถนะ พร้อมทั้งสร้างทางเลือกในการเรียนที่หลากหลายให้
ผู้เรียนที่ตรงกับความต้องการ ส่งเสริมการเรียนรู้ความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้กับชุมชน นอกจากนี้ยังเป็น
การดำเนินงานที่สนองนโยบายการจัดการศึกษาด้านการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ จึงได้ขับเคลื่อนให้มีการทดลองเปิดห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑ 
ห้องเรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดี ถึงดีมากของ
โรงเรียนซึ่งเดิมไปเรียนต่อโรงเรียนขนาดใหญ่ในจังหวัด จากการดำเนินการดังกล่าวพบว่านักเรียนที่ประสงค์
เรียนต่อห้องเรียนพิเศษโรงเรียนขนาดใหญ่ในจังหวัดเรียนต่อที่โรงเรียนเดิมทั้งหมด ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนบริหารจัดการตามบริบทบนพ้ืนฐานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการออกแบบการศึกษาให้มี
ความหลากหลาย สู่นวัตกรรมการศึกษาที่สร้างคุณภาพการจัดการศึกษาโดยเปิดห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ ห้องเรียน STEAM และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนเพชรทองผาภูมิ และได้มีการจัดหลักสูตรที่มุ่งเน้น
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะอาชีพ โดยเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะกำลังคนระดับฝีมือ ให้
สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของผู้เรียนเพ่ือสร้างตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และสามารถประกอบ 
อาชีพอิสระได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน 
ที่เรียกว่า หลักสูตรทวิศึกษา โดยโรงเรียนได้เปิดแผนการเรียนตามหลักสูตรทวิศึกษา ๒ แผนด้วยกัน คือ 
แผนการเรียนแผนกช่างอุตสาหกรรมสาขาช่างไฟฟ้ากำลังโดยทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวันและวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี โดยความร่วมมือในการสนับสนุนวิทยากรมาเป็นผู้ให้ความรู้แก่
นักเรียน ออกวุฒิบัตรทางการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และรับโควตาศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น แผนกพาณิชยการสาขาการบัญชีข้อตกลง (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีในการจัดทำ
หลักสูตรและออกวุฒิบัตรทางการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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๔.  วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
๒. สร้างทางเลือกในการศึกษาท่ีหลากหลายให้ผู้เรียน 
๓. เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกันในทุกระดับตั้ งแต่ระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด และ

ระดับสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานสมรรถนะ และนำความรู้ไปใช้ประกอบ 

อาชีพได้ 
๕. เพื่อเพ่ิมปริมาณผู้เรียนตามนโยบายของรัฐ 
๖. ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 
๕. กระบวนการพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 

๑.  สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา   
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาเดิมมีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งโรงเรียนกำหนดโครงสร้างการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นต้องเรียนตามโครงสร้างที่โรงเรียนจัดให้เหมือนกันทั้งหมดในทุกห้องเรียน สำหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเปิดเป็น ๒ แผนการเรียน คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนการ
เรียนทั่วไป ที่มีวิชาเพ่ิมเติมตามที่โรงเรียนกำหนด จากการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวพบว่า มีนักเรียนที่ จบ
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรียนต่อที่โรงเรียนเดิมประมาณร้อยละ ๖๐ จากการสำรวจพบว่า 
นักเรียนที่เรียนโรงเรียนเดิมแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มที่มีความประสงค์จะเรียนโรงเรียนเดิมร้อย ๔๕.๗๔ 
๒) กลุ่มที่ผู้ปกครองไม่ให้เรียนไกลบ้าน  ๒๗.๘๔ และ ๓) กลุ่มที่ไม่มีนามสกุลผู้ปกครองไม่กล้าให้เดินทางและ
พักอาศัยนอกพ้ืนที่ ร้อยละ ๒๖.๔๒ ส่วนที่ไม่ได้เรียนต่อที่โรงเรียนเดิม จากการสำรวจพบว่า ๑) มีความ
ประสงค์เรียนต่อสายอาชีพ ๖๐.๒๔ ๒) เรียนต่อสายสามัญโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งมีแผนการเรียนให้เลือก
มากกว่า ๓) เรียนต่อสถานศึกษาอ่ืนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่อ่ืนและสังกัด
สำนักงานการศึกษาเอกชน เนื่องจากย้ายติดตามผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่เป็นกลุ่มชาติ
พันธ์ ที่เข้าเรียนในโรงเรียน เมื่อนักเรียนได้รับสัญชาติไทยผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ให้ นักเรียนออกจาก
โรงเรียนเพ่ือหารายได้ให้กับครอบครัว จึงทำให้นักเรียนที่ออกจากระบบเป็นแรงงานไร้ฝีมือและไม่สามารถ
พัฒนาให้อยู่ในกลุ่มแรงงานทีมี่รายได้ตามกฎมายแรงงานกำหนดได้ 

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยนางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์ จึงได้ขับเคลื่อน
ให้มีการทดลองเปิดห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑ ห้องเรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและความสนใจของนักเรียนที่มีมีผลการเรียนระดับดี ถึงดีมากของโรงเรียนซึ่งเดิมไปเรียนต่อโรงเรียน
ขนาดใหญ่ในจังหวัด จากการดำเนินการดังกล่าวพบว่านักเรียนที่ประสงค์เรียนต่อห้องเรียนพิเศษโรงเรียน
ขนาดใหญ่ในจังหวัดเรียนต่อที่โรงเรียนเดิมทั้งหมด ต่อมาปีการศึกษา ๒๕๖๑ นายยุงยุทธ  สงพะโยม ย้ายมา
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ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา กอปรกับโรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนนำร่องโรงเรียนเขต
พ้ืนที่นวัตกรรม จึงได้ศึกษาบริบทการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนและหารือกับคณะครูในกลุ่มงานวิชาการเพ่ือ
ปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนให้มากท่ีสุด  

จากข้อมูลทั้งหมดและนโยบายการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของนักเรียน จึงทำให้โรงเรียน
ทองผาภูมิวิทยาได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับบริบทของนักเรียนให้มากที่สุดขึ้น 

๒.  การออกแบบนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 
 จากสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน โรงเรียนมีแนวคิดในการพัฒนาแก้ปัญหา ดังแผนภาพ 

 
 

แผนภาพที่ ๑ การจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 
 

 ๑. นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนที่เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เขต ๓ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดโรงเรียนกองทุนการศึกษา นักเรียนยากจนพิเศษ รวมทั้งนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่
การศึกษาอ่ืนที่มีความประสงค์เข้าเรียนต่อโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 

 ๒. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ในเครือข่ายสหวิทยาเขต
แควน้อย 

 ๓. เป้าหมายสำคัญที่ประสงค์ให้เกิดกับผู้เรียน คือ มีคุณธรรม มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และ
มีทักษะทางวิชาการ สอดคล้องกับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 

 ๔. การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในโรงเรียน ใช้นวัตกรรมการบริหาร คือ (บวร)๒ (บวรคูณ
สอง) ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วนที่สัมพันธ์กัน คือ ส่วนที่ ๑ ได้แก่ บริบท วิชาการ การเรียนรู้ ส่วนที่ ๑ ได้แก่ 
บ้าน วัด โรงเรียน จึงวางแนวทางสู่นวัตกรรมการบริหารบนพื้นฐานของแนวคิดดังกล่าว บนฐาน (บวร)๒  
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แผนภาพที่ 2 กระบวนการดำเนินงานนวัตกรรม (บวร)๒ 
 โดยนวัตกรรมดังกล่าว มีศูนย์กลางการดำเนินงานและประสานความร่วมมือที่โรงเรียนใช้

บริบทของผู้เรียนเป็นฐาน ประสานความร่วมมือในการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  ซึ่งได้นำวิชาการ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้กระบวนการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะ
ตามความต้องการของผู้เรียน  

กระบวนการขับเคลื่อนการการศึกษา 
กระบวนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ใช้นวัตกรรมการบริหาร คือ (บวร)๒ (บวรคูณสอง) ซึ่ง

ประกอบด้วย ๒ ส่วนที่สัมพันธ์กัน คือ ส่วนที่ ๒ ได้แก่ บริบท วิชาการ การเรียนรู้ ส่วนที่ ๒ ได้แก่ บ้าน วัด 
โรงเรียน  ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑  
บ้าน  หมายถึง ความต้อง ความคาดหวัง ในการด้านการจัดการศึกษาที่ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียประสงค์ให้โรงเรียนดำเนินการ 
วัด หมายถึง องค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกชุมชนที่โรงเรียนขอประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา

ให้กับนักเรียน เช่น วัด สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกจังหวัด  องค์กรอ่ืนๆ ที่เป็นแหล่งความรู้หรือเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน สถานประกอบการต่างๆ เป็นต้น 

โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการประสานความต้องการ 
หรือความคาดหวังทั้งของนักเรียน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรต่างๆ ในชุมชน รวมทั้งความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ในการส่งเสริม เสริมสร้าง ให้นักเรียนเป็นผู้มีสมรรถนะตรงตามท่ีต้องการและหรือความคาดหวัง 
ทั้งของนักเรียนเอง ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรต่างๆ ในชุมชน สถานประกอบการทั้งในและนอก
ชุมชน รวมทั้งตลาดแรงงาน 

ส่วนที่ ๒ 
บริบท หมายถึง บริบทของนักเรียน กล่าวคือ โรงเรียนต้องศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือจัด

การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้อง ความสามารถ และศักยภาพของนักเรียนรวมทั้งเพ่ือส่งเสริมนักเรียนได้
ตรงตามศักยภาพอีกด้วย 

วิชาการ หมายถึง การทำงานของกลุ่มงานวิชาการและคณะครูทุกคนในโรงเรียนในการจัดหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความต้องการการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรต่างๆ ในชุมชน สถาน
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ประกอบการทั้งในและนอกชุมชน ตลาดแรงงาน รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับสถานบันการศึกษาอ่ืน 
องค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกชุมชน ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

การเรียนรู้ หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือทั้งกับครู บุคลากรทั้งภายในและนอกโรงเรียนโดย
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ หลากหลาย เช่น Project based Learning Problem based Learning 
Individualized Education Program เป็นต้น 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนดำเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ ๑ สำรวจความต้องการของผู้เรียน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย การประสานความร่วมมือกับงาน

แนะแนว งานรับสมัครนักเรียน งานเทคโนโลยีการศึกษา สำรวจความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และสรุป
ข้อมูล เพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นที่ ๒ วิเคราะห์บริบท โดย คณะกรรมการวิชาการ ร่วมกับงานแนะแนว งานรับสมัครนักเรียน งาน
หลักสูตร ร่วมประชุมเพ่ือวิเคราะห์บริบทของวิชา หรือ แผนการเรียน ที่นักเรียนแจ้งความประสงค์ในการเรียน 
เพ่ือวางแผนการจัดอัตรากำลังและการประสานบุคลากรภายนอกรวมทั้งการสรรหา จัดทำ วัสดุอุปกรณ์และสื่อ
ในการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นที่ ๓ กำหนดแนวทาง โดย การจัดทำโครงสร้าง คำอธิบายรายวิชา กำหนดหน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 
จัดอัตรากำลังสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน  

ขั้นที่ ๔ ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่ วยสอน 
วิทยากรท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง สถาบันอุดมศึกษาในการการรับนักเรียนที่จบการศึกษา
จากโรงเรียนเข้าศึกษาต่อในสาขาที่นักเรียนสนใจ รวมทั้งสถานประกอบการในเขตชุมชนและนอกเขตชุมชนใน
การส่งเสริมให้นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างๆ ดังนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีปทุมวัน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี โรงพยาบาลทองผาภูมิ การ
ประปานครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนวชิราลงกรณ, ธนาคารออมสิน สาขาทองผาภูมิ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาทองผาภูมิ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ เทศบาลตำบลท่าขนุน ที่ทำการ
ไปรษณีย์ อำเภอทองผาภูมิ ร้านทองผาภูมิสื่อสาร ร้านช่างแชมป์ แบ่งปัน ร้านโล้วเฮงหมง และศาลจังหวัดทอง
ผาภูม ิ

ขั้นที่ ๕ จัดการเรียนรู้ โดยมีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของวิชาที่เรียนและ
ศักยภาพของนักเรียน ดังนี้ 

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Project based Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นตอน และลดภาระงาน
นักเรียน ซึ่งได้กำหนดตารางเรียนให้มีชั่วโมง PBL เพ่ือให้นักเรียนคิด Project ที่สนใจและนำเสนอในการ
ประเมินแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Problem based Learning  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเชิงการวิจัยเพ่ือให้ได้นวัตกรรมในการเรียนรู้มาใช้ได้จริ งทั้งกับ
ตนเองและชุมชน กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบนี้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยกระบวนการนี้ได้และเน้น
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเพ่ือให้นักเรียนมีสมรรถนะตามคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ใน
การสร้างนวัตกรรมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคมและการเข้าสู่เวทีการแข่งขัน 

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Individualized Education Program (Subject) สำหรับ
นักเรียนทุกห้องเรียนที่มีความสนใจพิเศษด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะและโรงเรียนมีข้อจำกัดในการจัดการ
เรียนรู้ให้ได้ภายในโรงเรียน และหรือ งานในอาชีพของครอบครัวที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการกับ
ครอบครัว โรงเรียนใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเหล่านี้จัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) มาใช้
ในการเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาในกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมได้  ทั้งนี้ครูที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ในการเทียบโอนคือ 
งานหลักสูตร งานจัดการเรียนการสอน งานวัดประเมินผลและเทียบโอน รวมทั้งครูประจำวิชาที่รับผิดชอบใน
การดูแลนักเรียนกลุ่มนี้ 

การจัดการเรียนรู้แบบระยะสั้น หรือ Block Course เป็นการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความ
สนใจเฉพาะด้านทางสายอาชีพ และหรือนักเรียนที่อาจไม่ได้ศึกษาต่อด้วยความจำเป็น  ทั้งนี้โรงเรียนได้มีการ
ประสานงานกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และวิทยาลัยเทคนิคในการส่งบุคลากรมาอบรมนักเรียน รวมทั้งงาน
แนะแนวได้ประสานกับสำนักจัดหางานจังหวัดส่งนักเรียนเข้าโครงการฝึกฝีมือแรงงานกรณีนักเรียนที่ไม่ได้
ศึกษาต่อหลังจบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

การจัดการเรียนรู้รูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสม โดยให้เป็นไปตามบริบทของรายวิชา บริบทนักเรียนและ
บริบทสถานศึกษา ด้วยการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เช่น นำนักเรียนช่างไฟฟ้าเรียน
แบบ Block Course ณ ศูนย์การเรียนรู้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วิทยาเขตวังด้ง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น 

ขั้นที่ ๖ ประเมินความสำเร็จ โดย ประเมินความสำเร็จเป็น ๓ ด้าน คือ 
๑. นักเรียน  ประเมินจากสมรรถนะของผู้เรียนตามสาขาวิชาที่นักเรียนเลือกเรียนและคุณธรรมตาม

สาขาอาชีพ 
๒. หลักสูตร ประเมินจากความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและความสมบูรณ์ของ

หลักสูตรโดยความสมบูรณ์ของหลักสูตรประเมินจากการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งผลต่อสมรรถนะนักเรียน
ตามสาขาวิชา 

๓. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยการประเมินจาก การสำรวจความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และความสำเร็จตามเป้าหมายของนักเรียน เช่น การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ เป็นต้น 

๓.  ขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนา 
 
 
 



- 13 - 
 

การจัดการเรียนรู้แบ่งเป็น ๓ รูปแบบ คือ 
๑. การจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการ  ได้แก่ การจัดการเรียนรู้กลุ่มนักเรียนที่มี

ความสนใจและมีเป้าหมายทางวิชาการและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้ นเพ่ือเข้าสู่อาชีพที่ต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดังนี้ 

 ๑.๑ ห้องเรียนพิเศษ (วิจัย) 
 ๑.๒ ห้องเรียนเพชรทองผาภูมิ 
 ๑.๓ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 
 ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิจัย) ดังนี้  

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สาขานวัตกรรมด้านการเกษตร (ปี ๒๕๖๒)  
(ผลงาน นวัตกรรม T-Capsule ในการเพาะกล้าไม้เพ่ือช่วยประหยัดน้ำและแก้ปัญหาภัยแล้ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ๒ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม T-Capsule  
       ในการเพาะกล้าไม้เพ่ือช่วยประหยัดน้ำและแก้ปัญหาภัยแล้ง 
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-รางวัลเหรียญทองแดง สาขาสุขภาพและการแพทย์ (ปี ๒๕๖๓) (ผลงาน เซรั่มบำรุงผิวหน้า 
ป้องกันการเกิดสิว ลดรอยดำรอยแดงจากดอกดิน) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๓ ประกาศนียบัตร รางวัลเหรียญทองแดงผลงาน เซรั่มบำรุงผิวหน้า 

ป้องกันการเกิดสิว ลดรอยดำรอยแดงจากดอกดิน 
 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (ปี  ๒๕๖๒) การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๙  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ผลงาน สารสกัดใบ
ยางพารากำจัดกลิ่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๓ ประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ผลงาน สารสกัดใบยางพารากำจัดกลิ่น 
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 - รางวัลชมเชย (ปี ๒๕๖๑) ผลงาน การพัฒนา Geo polymer จากเศษวัสดุและคาร์บอน
แบล็ค  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๔ ประกาศนียบัตร รางวัลชมเชย เรื่อง การพัฒนา Geo polymer จากเศษวัสดุและคาร์บอนแบล็ค 
 

- รางวัล : Special Prize จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ผลงาน วัสดุดูด
ไขมันจากเกล็ดปลา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๕ ประกาศนียบัตร Special Prize จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

ผลงาน วัสดุดูดไขมันจากเกล็ดปลา 
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๒. การจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีทักษะอาชีพ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นด้านอาชีพ 
แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

ประเภทที่ ๑ การจัดการเรียนรู้ทวิศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบการประสานความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการเทียบโอนหลักสูตร ซึ่ง
นักเรียนที่เรียนกลุ่มนี้เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษา ๒ ประเภท คือ จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
และวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งสาขาช่างไฟฟ้า
กำลัง รับวุฒิจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี และ สาขาการบัญชี รับวุฒิจากวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
ทั้งนี้นักเรียนที่จบการศึกษาประเภทนี้มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒ โดยเปิดสอน ๒ สาขา คือ 

๒.๑ แผนกช่างอุตสาหกรรม สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
๒.๒ แผนกพานิชยการ สาขา การบัญชี 
ประเภทที่ ๒ การจัดการเรียนรู้สายอาชีพแบบรับวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ เพียง 

วุฒิเดียว การจัดการเรียนรู้ประเภทนี้เป็นการจัดรายวิชาอาชีพให้ กับนักเรียนตามความสนใจในกลุ่มวิชา
เพ่ิมเติม และใช้วิธีการวัดประเมินผลโดยประเมินสมรรถนะควบคู่กับความรู้ในสาขาอาชีพนั้นๆ เช่น สาขา   
คหกรรม เป็นต้น 

๓. การจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนกลุ่มทักษะชีวิต เป็นการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ๒ กลุ่ม คือ  
กลุ่ม ๑ กลุ่มนักเรียนที่ยังไม่พบศักยภาพและเป้าหมายของตนเอง โรงเรียนจัดวิชาในกลุ่ม 

สาระต่างๆ ให้นักเรียนเลือกเรียนเพื่อค้นหาศักยภาพของตนเอง ดังนี้ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เทอม ๑ เทอม ๒ เทอม ๑ เทอม ๒ เทอม ๑ เทอม ๒ 

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
๑๑.๐ นก. ๑๑.๐ นก. ๑๑.๐ นก. ๑๑.๐ นก. ๑๑.๐ นก. ๑๑.๐ นก. 

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
๔.๕ นก. ๔.๕ นก. ๔.๕ นก. ๔.๕ นก. ๔.๕ นก. ๔.๕ นก. 

รวม     
    ๑๕.๕ นก 

รวม     
    ๑๕.๕ นก 

รวม     
    ๑๕.๕ นก 

รวม     
    ๑๕.๕ นก 

รวม              
๑๕.๕ นก 

รวม  
๑๕.๕ นก. 

 
ตารางที่ 1 แสดงโครงสร้างรายวิชาห้องท่ัวไประดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนพิเศษ) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เทอม ๑ เทอม ๒ เทอม ๑ เทอม ๒ เทอม ๑ เทอม ๒ 

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
๑๑.๐ นก. ๑๑.๐ นก. ๑๑.๐ นก. ๑๑.๐ นก. ๑๑.๐ นก. ๑๑.๐ นก. 

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
๗.๐ นก. ๗.๐ นก. ๗.๐ นก. ๗.๐ นก. ๗.๐ นก. ๗.๐ นก. 

รวม     
    ๑๘.๐ นก 

รวม     
    ๑๘.๐ นก 

รวม     
    ๑๘.๐ นก 

รวม     
    ๑๘.๐ นก 

รวม              
๑๘.๐ นก 

รวม  
๑๘.๐ นก 

 
ตารางที่ 2 แสดงโครงสร้างรายวิชาห้องพิเศษ (STEAM) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
ให้ทุกกลุ่มสาระกำหนดจำนวนรายวิชาเพ่ิมเติมในแต่ระดับชั้นดังหน่วยกิตตามตาราง โดยเป็นรายวิชา

ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

เทอม ๑ เทอม ๒ เทอม ๑ เทอม ๒ เทอม ๑ เทอม ๒ 
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 

๖.๕ นก. ๖.๕ นก. ๖.๕ นก. ๖.๕ นก. ๖.๕ นก. ๖.๕ นก. 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 

๙.๐ นก. ๙.๐ นก. ๙.๐ นก. ๙.๐ นก. ๙.๐ นก. ๙.๐ นก. 

รวม     
    ๑๕.๕ นก 

รวม     
    ๑๕.๕ นก 

รวม     
    ๑๕.๕ นก 

รวม     
    ๑๕.๕ นก 

รวม              
๑๕.๕ นก 

รวม  
๑๕.๕ นก. 

 
ตารางที่ 3 แสดงโครงสร้างรายวิชาห้องเรียนปกตริะดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนพิเศษ) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เทอม ๑ เทอม ๒ เทอม ๑ เทอม ๒ เทอม ๑ เทอม ๒ 

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
๖.๐ นก. ๖.๐ นก. ๖.๐ นก. ๖.๐ นก. ๖.๐ นก. ๖.๐ นก. 

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
๑๑.๕ นก. ๑๑.๕ นก. ๑๑.๕ นก. ๑๑.๕ นก. ๑๑.๕ นก. ๑๑.๕ นก. 

รวม     
    ๑๗.๕ นก 

รวม     
    ๑๗.๕ นก 

รวม     
    ๑๗.๕ นก 

รวม     
    ๑๗.๕ นก 

รวม              
๑๗.๕ นก 

รวม  
๑๗.๕ นก 

 
ตารางที่ 4 แสดงโครงสร้างรายวิชาห้องเรียนพิเศษ (SMTR) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ให้กลุ่มสาระต่อไปนี้ กำหนดกลุ่มการเรียน โดยมีรายวิชาเพ่ิมที่มุ่งเน้นสู่อาชีพ ให้กับนักเรียน 
๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
หมายเหตุ* เมื่อนักเรียนเลือกเรียนในกลุ่มการเรียนใดๆ แล้ว นักเรียนต้องมีวิชาเพ่ิมเติมไม่ต่ำกว่า ๓๘ 

หน่วยกิต 
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจเฉพาะด้าน เช่น พลศึกษา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  โดย

โรงเรียนจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะตามความสนใจและมีสมรรถนะสำคัญตามสาขาวิชาที่
นักเรียนเรียน 

กลุ่มที่ ๓ กลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจเฉพาะด้านทางสายอาชีพ และหรือนักเรียนที่อาจไม่ได้ศึกษาต่อ
ด้วยความจำเป็นการจัดการเรียนรู้แบบระยะสั้น หรือ Block Course เป็นการจัดการเรียนรู้โดยโรงเรียน
ประสานงานกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีในการส่งบุคลากรมาอบรมนักเรียน 
รวมทั้งงานแนะแนวได้ประสานกับสำนักจัดหางานจังหวัดส่งนักเรียนเข้าโครงการฝึกฝีมือแรงงานกรณีนักเรียน
ที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๔.  ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน   
๑. การจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการ  ได้แก่ การจัดการเรียนรู้กลุ่มนักเรียนที่มี

ความสนใจและมีเป้าหมายทางวิชาการและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือเข้าสู่อาชีพที่ต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดังนี้ 

๑.๑ ห้องเรียนพิเศษ (วิจัย) 
 ๑.๒ ห้องเรียนเพชรทองผาภูมิ 



- 19 - 
 

 ๑.๓ ห้องเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 
 1.4 ห้องเรียนไฟฟ้ากำลัง 
 1.5 ห้องเรียนการบัญชี 
 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิจัย) ดังนี้  
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สาขานวัตกรรมด้านการเกษตร (ปี ๒๕๖๒) (ผลงาน นวัตกรรม        

T-Capsule เพ่ือการเพาะการไม้)  
 
 
 
 
 

 
 
 

-รางวัลเหรียญทองแดง สาขาสุขภาพและการแพทย์ (ปี ๒๕๖๓) (ผลงาน เซรั่มบำรุงผิวหน้าป้องกัน
การเกิดสิว ลดรอยดำรอยแดง จากดอกดิน) 

 
 
 

 
 
 

 
 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (ปี ๒๕๖๒) การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ  
ครั้งที่ ๙  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ผลงาน สารสกัดใบยางพารากำจัดกลิ่น) 
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- รางวัลชมเชย (ปี2561) ผลงาน การพัฒนา Geo polymer จากเศษวัสดุและคาร์บอนแบล็ค  
 
 
 

 
 

 
 

- รางวัล : Special Prize จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ผลงาน วัสดุดูด
ไขมันจากเกล็ดปลา) 

 
 
 
 
 
 

 
๒. การจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีทักษะอาชีพ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นด้านอาชีพ 

แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
ประเภทที่ ๑ การจัดการเรียนรู้ทวิศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบการประสานความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการเทียบโอนหลักสูตร ซึ่งนักเรียนที่เรียน
กลุ่มนี้เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษา ๒ ประเภท คือ จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ และวุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง รับวุฒิจาก
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี และ สาขาการบัญชี รับวุฒิจากวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ทั้งนี้นักเรียนที่จบ
การศึกษาประเภทนี้มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ โดยเปิดสอน ๒ สาขา คือ 
 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสำหรับนักเรียนช่างไฟฟ้ากำลัง 

๒.๑  ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสำหรับนักเรียนห้องเรียนการบัญชี 
๒.๒ แผนกพาณิชยการ สาขา การบัญชี 

 

๒.๓ แผนกพาณิชยการ สาขา การบัญชี (จัดตั้งบริษัทขายสินค้าออนไลน์ : IEP) 
ประเภทที่ ๒ การจัดการเรียนรู้สายอาชีพแบบรับวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ เพียงวุฒิเดียว

การจัดการเรียนรู้ประเภทนี้เป็นการจัดรายวิชาอาชีพให้กับนักเรียนตามความสนใจในกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม และใช้
วิธีการวัดประเมินผลโดยประเมินสมรรถนะควบคู่กับความรู้ในสาขาอาชีพนั้น ๆ เช่น สาขาคหกรรม เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสำหรับโรงเรียน 
จากการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับบริบท และ

ความต้องการของนักเรียน ทำให้มีจำนวนของนักเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโรงเรียนได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานทุกภาคส่วน 

 

ปีการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 
๒๕๖๐ ๔๘๗ ๓๐๙ ๗๙๖ 
๒๕๖๑ ๔๗๒ ๓๑๗ ๗๘๙ 
๒๕๖๒ ๔๗๗ ๓๕๕ ๘๓๒ 
๒๕๖๓ ๔๗๓ ๔๑๐ ๘๘๓ 

 

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 
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พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน 
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ ร่วมกับนายยง
ยุทธ สงพะโยม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สำรวจพื้นที่เพ่ือสร้างหอพัก 

 
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาเข้าร่วมโครงการ มัคคุเทศก์น้อย ซึ่งทางสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิจัดขึ้น

เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียนในการเป็นมัคคุเทศก์ ที่แหล่งการเรียนรู้วัดท่าขนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพ่ือพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา โดยได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐาน สสวท. 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 

 
๕. สรุปสิ่งท่ีเรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึ้น   
- การจัดบริหารการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียน 
- การจัดบริหารการศึกษาที่อยู่บนพ้ืนฐานความขาดแคลน ต้องใช้กระบวนการประสานความร่วมมือ

ทั้งภายในและภายนอก 
- การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และ

ทักษะชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข 
- การประสานความร่วมมือภายนอก ทำให้การจัดการเรียนสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ ๕ การประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 
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๖.  การขยายผลและเผยแพร่ผลการพัฒนา   
๖.๑ เสวนาการจัดการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรม ณ. โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 
 
 
 

 

๖.๒ จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน ในการประชุมผู้บริหาร สพม.๘ ณ. โรงเรียนกาญจนานุ-
เคราะห์  

 
 
 
 

 

๖.๓ จัดนิทรรศการแสดงผลงานและนำเสนอผลงานนักเรียน โรงเรียนเขตพ้ืนที่นวัตกรรมต่อ       
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี    ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนกาญจนานุ
เคราะห์  

 
 
 
 

 
 
 

๖.๔ นำเสนอการบริหารจัดการสถานศึกษาต่อที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทาง
โรงเรียนได้นำเสนอ รูปแบบการบริหารโดยใช้นวัตกรรม (บวร)๒ (บวรคูณสอง) รวมถึงหลักสูตรที่มีความ
หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ณ. โรงเรียนท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
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๖.๕ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนจากจังหวัดชัยนาท  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ. โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
๖. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาที่เป็นผลสืบเนื่องจากข้อค้นพบ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นโดยจัดหลักสูตรที่หลากหลายและประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๑. สำรวจความต้องการของผู้เรียนและศึกษาบริบทที่สถานศึกษาตั้งอยู่เป็นฐาน  โดยเลือกเปิด
หลักสูตรในห้องเรียนที่รองรับ ความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการในท้องถิ่นและรองรับนโยบายของ
รัฐ 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือมีที่สำคัญและจำเป็นต่อการจัดการศึกษา เพ่ือการมีงานทำ โดยเฉพาะ
การส่งเสริมให้เกิดการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาและสถานศึกษาเครือข่าย
ที่มีความสำคัญยิ่งในการแลกเปลี่ยนทรัพยากร เครื่องมือฝึก ประสบการณ์ เนื่องจากราคาสูง ซึ่งจะทำให้
นักเรียนมีสมรรถนะอาชีพตรงตามความต้องการและมีงานทำ ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนสูง ส่งผลต่อ
ความมั่นคง 
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๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพ่ิมเติมในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กับสถานประกอบการ
และสถานศึกษา ดังนี้ 

-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิทยาเขตเชียงใหม่/แพร่/ชุมพร) 
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
-เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 
-โรงพยาบาลทองผาภูมิ 
-สถานีตำรวจภูธรอำเภอทองผาภูมิ 
-การประปานครหลวง 
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิดแห่งประเทศไทย เขื่อนวชิราลงกรณ 

๗.  จุดเด่นหรือคุณลักษณะของผลงานนวัตกรรม 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท

ของท้องถิ่น และศักยภาพของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบ (บวร)๒ คือ รูปแบบของนวัตกรรมการบริหารที่กำหนดไว้ 
โดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน คือ ๑) บริบท ประกอบด้วย บริบทของบ้าน บริบทของวัด บริบทของโรงเรียน 
๒) วิชาการ ประกอบด้วย วิชาการของบ้าน วิชาการของวัด วิชาการของโรงเรียน ดังนั้นจึงมีความสอดคล้อง
กับบริบทท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา จากการดำเนินงานโดยการขับเคลื่อน
การดำเนินงานด้วยรูปแบบ (บวร)๒ มีจุดเด่นของผลงานนวัตกรรม ดังนี้ 

๑. การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยใช้บริบทของผู้เรียนเป็นฐาน ในการ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และชุมชน 

 ๒. การจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
 ๓. การใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะตามความ

ต้องการของผู้เรียน 
๕. การจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
๖. การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ Active Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้น

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นำไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต  

๗. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งทำให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรง สามารถนำความรู้ 
และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนรวมใน
กิจกรรม  

๘. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทั้งระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  
๙. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนจะมีความลึกซึ้งและเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้เรียน 

รวมทั้งสามารถรับรู้ เข้าใจการใช้และการจัดการสื่อสารสนเทศ สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยี เรียนรู้เทคนิค
วิทยาการต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อการดำเนินชีวิต 
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๑๐. การประสานความร่วมมือจากกับสถานบันการศึกษาร่วมทำข้อตกลง (MOU) เพ่ือ
ร่วมกันส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๖ ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๘ ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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ภาพที่ ๗ ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
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