ก

คำนำ
ผลงานนวัตกรรม “รูปแบบการบริหารงานการพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส ่วนร่ ว ม
BAJANNTUNG๔ MODEL” ของโรงเรียนบ้านจานทุ่งเล่มนี้ จัดทำขึ้นตามสภาพบริบทของโรงเรียน โดยความ
ร่วมมือของบ้าน(ชุมชน) วัด โรงเรียน ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานต้นสังกัดในทุกระดับ จนสามารถใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอขอบพระคุณ นางสาวกฤษฎาภรณ์ ทิพ ใส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ทีใ่ ห้คำแนะนำ เสนอแนะ ทำให้รายงานนวัตกรรมเล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านจานทุ่ง
อำเภอค้อวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๑ และทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนเป็น
แรงผลักดันให้ผลงานทางวิชาการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา
บูรพาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความรัก การอบรมสั่งสอนให้ผู้ศึกษาค้นคว้าประสบความสำเร็จในชีวิต

อุดมศักดิ์ ศิริบุตร

ข

สารบัญ
หน้า
คำนำ
สารบัญ
ความสำคัญของผลงาน นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่นำเสนอ
จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินการ
กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ได้รับ
ปัจจัยความสำเร็จ
บทเรียนที่ได้รับ
การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ (รางวัลที่ได้รับ)
การขยายผลต่อยอด หรือประยุกต์ใช้งาน นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติ
บรรณานุกรม

๑
๓
๓
๙
๑๒
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๑. ชื่อผลงาน : รูปแบบการบริหารงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (BANJANTUNG๔
Model) ของโรงเรียนบ้านจานทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๒. ชื่อผู้นำเสนอผลงาน : นายอุดมศักดิ์ ศิริบุตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด โรงเรียนบ้านจานทุ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์
๓๕๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๖๐๐ ๔๒๖๓ E-mail : jaehlin@hotmail.com
๓. ความสำคัญของผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่นำเสนอ
๓.๑ ความเป็นมาและสภาพปัญหา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สำหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะ
ของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานหลักที่จัด
การศึกษาปฐมวัย จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในชนบทยังขาด
แคลนด้านสถานที่ บุคลากร สื่อ อุปกรณ์ ประกอบกับภาวะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนขาดแคลน
ในทุกด้าน ทำให้คุณภาพของสถานศึกษาในชนบทและในเมืองมีความแตกต่างกัน ในการจัดการศึกษานั้นจะมี
ความเกี่ยวข้องกับชุมชน ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีความสำคัญและมีความจำเป็น ควรยึดหลักสำคัญ
ให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเอง
จากการประเมินพัฒนาการการจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนบ้านจานทุ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ พบว่า
พัฒนาการรวมทั้ง ๔ ด้าน มีผลการประเมินพัฒนาการอยู่ในระดับคุณภาพ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙๗ ระดับ
คุณภาพ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๓ และระดับคุณภาพ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๐ สรุป ได้ว่าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ค่าเฉลี่ยของการประเมินพัฒนาการในระดับสูงสุด ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่
โรงเรียนกำหนดไว้ และจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียนทั้งจากหน่ว ยงาน
ภายนอกและรายงานการพัฒนาการศึกษา นำมากำหนดนโยบายโดยให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาร่วมกันเสนอและจัดทำนโยบายของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้น โดยแผนงานดังกล่าว เป็น
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยความเป็นกัลยาณมิตรยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ในการพัฒนา ผู้เรียนสู่
คุณภาพการจัดการศึกษา ภายใต้ค่านิยมองค์กร คือ “ทำงานอย่างมีเป้าหมาย ทุกฝ่ายร่วมพัฒนา สร้างศรัทธา
ด้วยคุณภาพ” ประกอบไปด้วยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การสร้างภาคีเครือข่าย ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูและบุคลากรในทุกๆ
ด้าน โดยเน้นหลักการบริหารแบบ “บวร” บ้าน(ชุมชน) วัด และโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมคิด ร่วมรับผิดชอบ ร่วมปฏิบัติ ฯลฯ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และปรับปรุงแก้ไขนักเรียนให้สามารถ
พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ ในรูปแบบขององค์คณะบุคคล โดยนำแนวคิดในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน (SBM : School Base Management) มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการจนทำให้ประสบผลสำเร็จและ
เป็นประจักษ์ต่อสาธารณชน ซึ่งในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น “การมีส่วนร่วม” เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้
การบริหารสถานศึกษาประสบผลสำเร็จ
จากเหตุผลและความสำคัญที่กล่าวมานั้นจึงได้นำความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการแสวงหาความรู้จาก
แนวคิด ทฤษฎี ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ตลอดจนนโยบาย
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การศึกษา นำมาสร้างนวัตกรรมทางด้านการบริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารงานการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (BANJANTUNG๔ Model) ขึ้น เพื่อเป็นหลักการและแนวทางในการบริหารการ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
๓.๒ แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (BANJANTUNG๔ Model)
ของโรงเรียนบ้านจานทุ่ง มีกรอบแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง ใน ๔ ขั้นตอน
ดังนี้
กำหนดแผนดำเนินการ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
แบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนบ้านจานทุ่ง

การวางแผน และ
การเตรียมการ
(Plan : P)

แต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมวางแผน จัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม และจัดสรรงบประมาณ

นำสู่การปฏิบัติงานในโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งทีมนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๓ การดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
กิจกรรมที่ ๔ การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรีตามบริบท
ของสถานศึกษา

การดำเนินการ
(Do : D)
BANJANTUNG๔
Model

ตรวจสอบและประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
พึงพอใจหรือไม่

พึงพอใจ

ปรับปรุง

การตรวจสอบ
และประเมินผล
(Check : C)

ไม่พึงพอใจ

การสะท้อนผลการปฏิบตั ิเพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผลการพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัยจนประสพผลสำเร็จเป็นทีป่ ระจักษ์

ภาพประกอบ : กรอบแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา

การปรับปรุงพัฒนา
(Act : A)
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๔. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินการ
๑. เพื่อให้เด็กปฐมวัยของโรงเรียนบ้านจานทุ่งร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเต็มตามศักยภาพและ
มีความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้น
๒. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูปฐมวัยในโรงเรียนบ้านจานทุ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย
๓. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
(BANJANTUNG๔ Model) ของโรงเรียนบ้านจานทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๕. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน
๕.๑ การออกแบบผลงานหรือแนวปฏิบัติ
การออกแบบนวัตกรรม“รูปแบบการบริหารงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
(BANJANTUNG๔ Model)” ของโรงเรียนบ้านจานทุ่ง มีกระบวนการและวิธีการจัดทำ ดังนี้
ขั้น ตอนที่ ๑ ศึกษาข้อมูล พื้น ฐาน วิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิดการบริห ารจัดการศึกษา หลักสูตร
สถานศึกษา บริบทของชุมชนบ้านจานทุ่ง สภาพปัญหา อุปสรรคต่างๆ
ขั้นตอนที่ ๒ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
(BANJANTUNG๔ Model) ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงร่างรูปแบบการบริหารโครงการให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐาน
องค์ประกอบ ความต้องการ ที่สามารถใช้ได้กับการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนและ
รายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑) การวางแผน (Plan) มีการวิเคราะห์องค์กร กำหนดเป็นนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นฯ ๒)
การปฏิบัติตามแผน (Do) สถานศึกษาดำเนินงานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้ครบทั้ง ๔
ด้าน ๓) การให้ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (Check) การนิเทศ กำกับ ติดตาม
ประเมิน ผลการดำเนิน การพัฒ นาการจั ด การศึ ก ษาปฐมวัย ๔)การปรั บปรุ งแก้ ไ ข (Act) นำผลการประเมิ น
ข้อเสนอแนะมาดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงให้เกิดคุณภาพ และ๕) สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารงานการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (BANJANTUNG๔ Model) ที่มีคุณภาพต่อเนื่อง ยั่งยืน
ขั้นตอนที่ ๓ การทดลองใช้รูปแบบการบริหารในโรงเรียนบ้านจานทุ่ง ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อ
ศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการบริหาร และพัฒนาต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ตามลำดับ
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินผลการใช้ โดยใช้การวิจัยและพัฒนา และประเมินโครงการด้วยเทคนิค CIPP
Model ตามแนวของ Daniel L. Stufflebeam ประกอบด้วยการประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม
(Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) โดยใช้รูปแบบการ
บริหารงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่ว ม (BANJANTUNG๔ Model) ผ่านกระบวนการ
บริหารจัดการ จนเกิดสัมฤทธิ์ผลและคุณภาพทางการศึกษาอย่างรอบด้าน และต่อเนื่อง สามารถพัฒนานักเรียนให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเป็นคนดี มีความสามารถ และ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นรูปแบบการบริหารที่มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และเหมาะสมตาม
ห้วงเวลานั้นๆ ทำให้ได้นวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ส่งผล
ให้การดำเนินการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดของการออกแบบผลงานหรือแนว
ปฏิบัติดังนี้
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๑. ปัจจัยนำเข้า (INPUTS) ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ได้แก่
B : Brainstorming หมายถึง การระดมความคิดจากบุคลากรทั้งจากภายในและ
ภายนอก เน้นการมี ส่วนร่วม และกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียน
A : Achievement goals หมายถึง การกำหนดเป้าหมายความสำเร็จโดยกำหนดเป็น
เป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ขยายผลและต่อยอดองค์ความรู้นำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่วางไว้
N : New Plan หมายถึง การร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้
สอดคล้องตามบริบท ความต้องการ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายความสำเร็จที่วางไว้
๒. กระบวนการ (PROCESSES) ประกอบด้วย ๗ กิจกรรม ได้แก่
J : J0in us หมายถึง การเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
A : Activity หมายถึง การจัดกิจกรรมนี่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
N : New Responsibility หมายถึง กำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบใน
ภารกิจที่ชัดเจน
T : Team หมายถึง การสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง ได้แก่ การปรับโครงสร้างการบริหาร
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามความถนัด และความสามารถ
U : Understand หมายถึง การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ พัฒนาระบบการบริหาร และบริการที่รวดเร็ว ชัดเจน และได้มาตรฐาน
N : Network หมายถึง ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายภายนอกองค์กรเพื่อสนับสนุน และ
พัฒนาโรงเรียน
G๔ : Growth continuous (๔ GOOD) หมายถึง ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
โรงเรียนให้มีความก้าวหน้าตามมาตรฐานสากล เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
G๑ : Good knowledge หมายถึง การพัฒนาความรู้ที่ดี ได้แก่ การพัฒนา
ทักษะ ความรู้ ทักษะ ความคิดโดยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และกระบวนการ Active Learning การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี เป็นต้น
G๒ : Good Activity หมายถึง พัฒนากิจกรรมที่ดี ได้แก่ การส่งเสริมด้าน
สุขภาพ การส่งเสริม ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
G๓ : Good environment หมายถึง พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้แก่ การ
พัฒนาสภาพแวดล้อม ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน การพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ำ โรงอาหาร
อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น สวนเกษตรพอเพียง และสภาพแวดล้อมทั่วไปในโรงเรียน
G๔ : Good cooperation หมายถึง พัฒนาความร่วมมือที่ดี ได้แก่ การร่วมมือ
กับผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน วัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาโรงเรียน
๓. ผลผลิต/ผลลัพธ์ (OUTPUTS/OUTCOMES) ประกอบด้วย ได้แก่ การบริหารจัดการโรงเรียน
ที่ดี นักเรียนมีคุณภาพ ครูมืออาชีพ
๔. ข้อเสนอแนะ/ปรับ ปรุง (Feedback) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของ BANJANTUNG๔
Model ที่จ ะทราบถึงปัญหาทั้งหมดของการพัฒนาโรงเรียนโดยศึกษาจากแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะ และ
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ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งจะสะท้อนข้อมูลกลับให้เห็นทั้งจุดเด่น จุดด้อย และจุดที่ควรพัฒนาต่อไปในอนาคต ทั้งใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน และผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักการวิจัยมา
บูรณาการในการศึกษาหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป
๕.๒ การดำเนินงานตามกิจกรรม
การนำรูปแบบการบริหารงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (BANJANTUNG๔
Model) ของโรงเรียนบ้านจานทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ สู่การดำเนินงานตาม
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย มีดังนี้
๕.๒.๑. ขั้นวางแผน (Plan : P)
๑) การเตรี ย มการโดยศึก ษานโยบายของกระทรวงศึ กษาธิ ก าร และสำนั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข้อมูลผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับปฐมวัยรอบที่ ๓ ของ สมศ. รวมทั้งศึกษาผลการประเมิน และการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาปฐมวัย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ว่ามีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒ นาโครงการอย่างไร นำมากำหนดนโยบายและแผน
ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และกำหนดโครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูในการบริหารโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
ชี้แจงการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตลอดจนร่วมวางแผนการ
จัดกิจกรรมโครงการซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
๓) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๔) ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยการประชุมปฏิบัติการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และ
ร่วมกันจัดทำปฏิทินดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๕.๒.๒. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนบ้านจานทุ่ง สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ มีดังนี้
๑) กิจกรรมที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งทีมนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน
โรงเรียนบ้านจานทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ มี
การดำเนินการดังนี้
๑.๑) โรงเรียนบ้านจานทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
แต่งตั้งบุคลากรเพื่อจัดตั้งเป็นทีมขับเคลื่อน (Jantung teams) ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
ประกอบไปด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างงานบริหารวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษา และครูปฐมวัย
๑.๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมขับเคลื่อน (Jantung teams) ตามโครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการการวางแผนการออกนิเทศติดตามสรุปและ
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รายงานผลการออกนิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวั ย โดยจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมขับเคลื่อน (Jantung teams) ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนบ้านจานทุ่ง
๒) กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านจานทุ่ง มีการดำเนินการตามโครงการ ดังนี้
๒.๑) ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูปฐมวัยเข้าร่วมอบรมการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ เพื่อให้เข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๒.๒) ครูปฐมวัยดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาและความแตกต่างระหว่างบุคคล
๒.๓) ทีมขับเคลื่อน (Jantung teams) ออกนิเทศกำกับติดตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑ -๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒.๔) นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ตามคำแนะนำของทีม
ขับเคลื่อน (Jantung teams)
๒.๕) สถานศึกษานำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไปใช้ในการจัด
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนต่อไป
ภาพประกอบ :
การประชุมทีมขับเคลื่อน
(Jantung teams)

๓) กิจกรรมที่ ๓ การดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
โรงเรียนบ้านจานทุ่ง มีการดำเนินการดังนี้
๓.๑) สำรวจความพร้อมและการมีคุณสมบัติ สมัครใจเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย และโรงเรียนเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ ๙ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๓.๒) เข้าร่วมการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ให้กับครูปฐมวัยให้กับโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปขยายผลสู่ห้องเรียน โดยครูแกนนำโรงเรียนละ
๑ คน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๓.๓) ครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาแล้วนำรูปแบบการจัดประสบการณ์จากโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ไปจัดประสบการณ์สู่ห้องเรียน
๓.๔) ทีมขับเคลื่อน (Jantung teams) นิเทศกำกับติดตามการจัดประสบการณ์จากโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
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๓.๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ร่วมกับครูปฐมวัย
ประเมินผลการจัดประสบการณ์จากโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
๓.๖) โรงเรียนดำเนินการจัดเทศกาลวันวิทยาศาสตร์น้อย เปิดบ้านวิชาการ (Open house) โดย
ให้ผู้บริหาร ครู เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
๓.๗) โรงเรียนสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย

ภาพประกอบ : การจัดการเรียนการสอนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
๔) กิจกรรมที่ ๔ การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรีตามบริบทของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านจานทุ่ง มีการดำเนินการดังนี้
๔.๑) สำรวจความพร้อมและศึกษาสภาพการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยของโรงเรียน
๔.๒) จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรีโดยมี
ผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการ คณะครู ร่วมกันศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบ มอนเตสซอรี่ สำหรับเด็ก
ปฐมวัย และเว็บไซต์ https://www.youngciety.com
๔.๓) ผู้บริหารร่วมกับครูปฐมวัยนำรูปแบบการจัดประสบการณ์การจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
มอนเตสซอรีไปสู่ห้องเรียน
๔.๔) ทีมขับเคลื่อน (Jantung teams) นิเทศกำกับติดตามการจัดประสบการณ์จากโครงการ
การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี
๔.๕) ผู้บริหาร หัวหน้าวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับครูปฐมวัย ประเมินผลการจัด
ประสบการณ์จากโครงการการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี
๔.๖) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตส
ซอรี

แผนการจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี

ภาพประกอบ : การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรีตามบริบทของสถานศึกษา
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๕.๒.๓ ขั้นนิเทศติดตามผล (Check : C)
๑) ทีมขับเคลื่อน (Jantung teams) ดำเนินการนิเทศติดตามการดำเนินงาน ตามแผนการนิเทศ
และอำนวยความสะดวก ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่กำหนด
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ร่วมประเมินผลผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดจากโครงการ ตลอดจนความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียน

ภาพประกอบ : การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๕.๒.๔. ขั้นสรุปและประเมินผล (Act: A)
๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลการปฏิบัติงานเพื่อนำผลไปใช้
ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการในปีการศึกษาต่อไป โดยการจัดประชุมปฏิบัติการ PLC การดำเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๒) สรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนบ้านจานทุ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๓) จัดทำรายงานผลการบริหารการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อรายงานผลสำเร็จ
ของการดำเนินงานต่อสาธารณะชน และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ในปี
การศึกษาต่อไป
๕.๓ ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
รูปแบบการบริหารงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (BANJANTUNG๔ Model)
ของโรงเรียนบ้านจานทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
ผ่านค่านิย มร่ว มกัน คื อ “ทำงานอย่ า งมี เ ป้า หมาย ทุ ก ฝ่ า ยร่ ว มพั ฒ นา สร้ า งศรั ท ธาด้ ว ยคุ ณ ภาพ” เกิด
ประสิทธิภาพคือการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมีการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน ปฏิบัติงานตามพันธกิจของ
โรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน การบริหารงานงบประมาณโปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีการจัดหางบประมาณเพิ่มเติมจากชุมชน หน่วยงานองค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของหน่วยงานบังคับบัญชา จะเห็นจากผลแห่งความสำเร็จโรงเรียน ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนได้รับรางวัล มีการจัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินและพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ
บรรยากาศการทำงานเป็นมิตร เอื้ออาทรกับผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ ไม่มีจำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน มีจำนวน
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ผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ทุกปี โดยจุดเน้นก็คือการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๕.๔ การใช้ทรัพยากร
รูปแบบการบริหารงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (BANJANTUNG๔ Model)
ของโรงเรียนบ้านจานทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ผ่านแนวคิดการทำงานอย่างมี
เป้าหมาย ทุกฝ่ายร่วมพัฒนา สร้างศรัทธาด้วยคุณภาพ เป็นการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม และบูรณาการร่วมกัน
จากทุกภาคส่วน โดยใช้ทรัพยากรหลักในการพัฒนางานคือ
ชุมชนบ้านจานทุ่ง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยนายพิบูล ทองสา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖
บ้านจานทุ่ง
วัดสระแก้วบ้านจานทุ่ง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยพระอธิการบุญเกิดปัญญาวชิโร
เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว
โรงเรียนบ้านจานทุ่ง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยนายอุดมศักดิ์ ศิริบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานทุ่ง
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆในท้องถิ่น โดยนายสมบูรณ์ หล้าแหล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร และนางประจักษ์ หล้าแหล่ง กำนันตำบลน้ำอ้อม
เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนายคำพูล ทองภู ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น
เครือข่ายศิษย์เก่า โดยนางวิจิตรา ศรีสอน ประธานเครือข่ายศิษย์เก่า
โดยทุกฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนบ้านจานทุ่ง พัฒนาควบคู่ไปกับชุมชนคุณธรรมเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพที่
ดีขึ้น โดยได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนี้
๑) ร่วมกันจัดการศึกษาให้มีคุณภาพทั้งในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านจานทุ่ง
พร้อมกับสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ในการพัฒนา เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการศึกษา ทั้งงบประมาณและบุคลากร
สนับสนุนพัฒนาควบคู่ไปกับชุมชนคุณธรรมบ้านจานทุ่ง
๒) ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านจานทุ่งและคุณภาพชีวิตของชุมชนใน ๖ ด้าน
ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณภาพครู/บุคลากรทางการศึกษา ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพแหล่ง
เรีย นรู้ภูมิป ัญญาท้องถิ่น ด้านคุณภาพการมีส ่วนร่วมและด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยทุกฝ่ายมีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้
๖. ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ได้รับ
๖.๑ ผลที่เกิดขึ้นตามจุดประสงค์
รูปแบบการบริหารงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (BANJANTUNG๔ Model)
ของโรงเรียนบ้านจานทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ผ่านแนวคิดการทำงานอย่างมี
เป้าหมาย ทุกฝ่ายร่วมพัฒนา สร้างศรัทธาด้วยคุณภาพ เป็นการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม และบูรณาการร่วมกัน
จากทุกภาคส่วน มีผลการดำเนินงานตามจุดประสงค์ดังนี้
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ตารางที่ ๑ ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับ ๓ ขึ้นไป (ร้อยละ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กระดับ ๓ ขึ้นไป (ร้อยละ)

พัฒนาการ

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑. ด้านร่างกาย

๗๙.๙๒

๘๘.๗๖

๙๑.๐๐

๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ
๓. ด้านสังคม
๔. ด้านสติปัญญา
ค่าเฉลี่ย

๗๕.๘๖
๘๓.๕๖
๗๖.๕๔
๗๘.๙๗

๘๕.๘๐
๘๔.๔๒
๘๓.๙๐
๘๕.๗๒

๘๖.๖๐
๘๕.๓๔
๘๗.๐๖
๘๗.๕๐

กราฟแสดงผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับ ๓ ขึ้นไป (ร้อยละ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กระดับ ๓ ขึ้นไป
๙๕.๐๐

๙๑.๐๐
๘๘.๗๖

๙๐.๐๐
๘๕.๐๐
๘๐.๐๐

๘๖.๖๐
๘๕.๓๔
๘๕.๘๐
๘๔.๔๒
๘๓.๕๖

๘๗.๐๖
๘๓.๙๐

๗๙.๙๒
๗๖.๕๔

๗๕.๘๖

๗๕.๐๐
๗๐.๐๐
๖๕.๐๐

1
ร่ายกาย

2 -จิตใจ
อารมณ์

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สั3งคม

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สติ4ปัญญา

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กราฟแสดงผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับ ๓ ขึ้นไป เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย(ร้อยละ) สามปี
ย้อนหลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพัฒนาเด็กระดับ ๓ ขึ้นไป
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

๙๐.๐๐
๘๐.๐๐
๗๐.๐๐

๗๘.๙๗

๘๕.๗๒

๘๗.๕๐

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ปีการศึกษา ๒๕๖๒ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กระดับ ๓ ขึ้นไป (ร้อยละ)
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๖.๒ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
กิจกรรมที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งทีมนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทีม
นิเทศติดตาม ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานนิเทศจัดการศึกษาปฐมวัย ผลปรากฏว่าได้ทีมขับเคลื่อน
จำนวน ๗ คน จากการสังเกตและสอบถามทีมขับเคลื่อน ทั้ง ๗ คน มีความเข้าใจในหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
ความมุ่งหมายของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งจะเป็นผู้ทำหน้าที่หลักในการขับเคลื่อน
โครงการจากระดับบนสู่ระดับล่างสามารถขับเคลื่อนงานผ่านการนิเทศ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ครูปฐมวัยเข้าใจเกี่ยวกับการจัด ทำหลักสูตร ผลปรากฏว่า โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูปฐมวัยสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รั บไปใช้ในการจัดทำและพัฒ นา
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่สอดคล้องกับบริบท และสามารถนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัยได้ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน
กิจกรรมที่ ๓ การดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จุดมุ่งหมาย เพื่อ
พัฒนาครูปฐมวัยในสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ผลปรากฏว่า ครูปฐมวัยในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการบ้ าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และจากข้อมูลการนิเทศติดตามระดับชั้นเรียน พบว่า ครู
ได้นำรูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ไปจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยในระดับชั้นเรียน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดประสบการณ์มีความรู้และ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์เหมาะสมกับช่วงวัย และสถานศึกษาผ่านการประเมินตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย

รายงานนวัตกรรม
ปฐมวัย
ภาพประกอบ : รายงานนวัตกรรมการสอนระดับปฐมวัย (SCAN แล้วรอ ๕ วินาที กด SKIP ADVERTISEMENT)
กิจกรรมที่ ๔ การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรีตามบริบทของสถานศึกษา จุดมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ผล
ปรากฏว่า ครูปฐมวัยในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ และจากการนิเทศกำกับติดตามในระดับชั้นเรียนพบว่าครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำ
รูปแบบการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรีไปสู่ห้องเรียนได้ ส่งผลให้เด็กปฐมวัยรู้ความต้องการของ
ตนเอง และมีความสามารถซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการศึกษา ๓ ด้าน คื อ ด้านทักษะกลไก
ด้านประสาทสัมผัส และด้านการเขียนและทักษะคณิตศาสตร์
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๖.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และครู โรงเรียนบ้านจานทุ่ง สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ มีความตระหนักรู้ และเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
๒. ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านจานทุ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ มี
ความตระหนักรู้ เข้าใจและสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
๓. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมในการเรียนในระดับสูงขึ้น
๔. พ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียนบ้านจานทุ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๕. ได้รูปแบบการบริหารงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (BANJANTUNG๔
Model) ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของชุมชน
๗. ปัจจัยความสำเร็จ
๑. การนิเทศติดตามและประเมินผลของเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศน์และการนิเทศภายในโดย
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและคณะครู
๒. พฤติกรรมของครูและการบริหารของผู้บริหารด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการทำงาน
แบบมีส่วนร่วม และบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน
๓. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
(BANJANTUNG๔ Model) บนค่านิยมองค์กร ทำงานอย่างมีเป้าหมาย ทุกฝ่ายร่วมพัฒนา สร้างศรัทธาด้วย
คุณภาพ
๘. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
รูปแบบการบริหารงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (BANJANTUNG๔ Model)
บนค่านิยมองค์กร การทำงานอย่างมีเป้าหมาย ทุกฝ่ายร่วมพัฒนา สร้างศรัทธาด้วยคุณภาพ มีบทเรียนที่ได้รับ คือ
๑. ด้านนักเรียน นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น ซึ่งครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร
การศึกษา และมีแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นตัวเด็กเป็นสำคัญ อาทิเช่น แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน
แผนการจัดประสบการณ์ตามแบบมอนเตสซอรี
๒. ด้านผู้บริหาร/ครู/บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง ทุกคนมีความตระหนักร่วมกัน รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ
๓. ด้านโรงเรียน ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านจานทุ่งจากข้อจำกัด ความขาดแคลนให้กลายมาเป็นจุดเด่น
เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในด้านการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
ทั้งนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากทุกฝ่าย สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับชุมชน
โดยเป้าหมายอยู่ที่ตัวของเด็ก เน้นให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยี
ในการสอน
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๙. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ(รางวัลที่ได้รับ)
๙.๑ การเผยแพร่
โรงเรียนได้นำรูปแบบ วิธีการพัฒนาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆภายใต้บริบทเดียวกัน เผยแพร่ผลการ
พัฒนาในรูปแบบต่างๆ สู่เพื่อนร่วมวิชาชีพ ดังนี้
๑) โดยการจัดทำวารสารดอกจาน เพื่อการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน
๒) https://www.facebook.com /โรงเรียนบ้านจานทุ่ง และ
๓) เผยแพร่สถานศึกษาในเขตพื้นที่ ได้แก่
- โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
- โรงเรียนบ้านแจนแลน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
- โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
- โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
- โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
- โรงเรียนบ้านโพนแบง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
- โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
- โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
- โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
- โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
- โรงเรียนสหประชาสรรค์ อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
- โรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
๙.๒ การได้รับการยอมรับ
๑) โรงเรียนบ้านจานทุ่ง ได้ผ่านการประเมินระดับประเทศตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย รุ่นที่ ๙

ประกาศผล
รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

๒โรงเรียนบ้านจานทุ่ง ได้เข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่องโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยของจังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๓) ผู้บริหารสถานศึกษา นายอุดมศักดิ์ ศิริบุตร รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การคัดเลือกรูปแบบ/แนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ด้านผู้บริหาร) ระดับจังหวัดยโสธร ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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๔) ครูผู้สอนปฐมวัย นางอารีย์ เงินถม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การคัดเลือกรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ด้านครูผู้สอน) ระดับจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๓ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เกียรติบัตร ผลงาน
ด้านการศึกษาระดับปฐมวัย

๕) โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid - ๑๙) และรับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละและคณะ

หนังสือราชการ
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนทีป่ ระสบ
ความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน

๑๐. การขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
๑๐.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนที่ได้รับ นวัตกรรมที่พัฒนานี้เป็นเชิงวิจัยปฏิบัติการตามกระบวนการ PAOR มีการ
ดำเนินงาน คือ Plan การวางแผนหลังจากที่วิเคราะห์และกำหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข Act การปฏิบัติ
ตามแผนที่กำหนด Observer การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน Reflect การสะท้อนผลหลังจากการ
ปฏิบัติงาน ให้ผู้ที่มีส่วนร่วมได้วิพากษ์วิจารณ์ ทั้งนี้ในแต่ละสถานศึกษาอาจมีความแตกต่างกัน รูปแบบในการ
พัฒนาต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบท และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยนำเข้า (Input)
กระบวนการทำงาน (Process) ผลลัพธ์(Output/Outcome/Impact) เพื่อจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานต่อไป
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๑๐.๒ การเรียนรู้เพื่อการต่อยอดและการขยายผล
๑) ศึกษาสภาพปัจจุบัน บริบทของสถานศึกษา ชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อระดมสมอง
ให้ทราบถึงความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทิศทางและเป้าหมาย แผนงานของสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน
อาทิเช่น แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี แผนการประกันคุณภาพการศึกษา แผนการนิเทศ
ภายใน
๒) เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ การสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง กำหนด
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในภารกิจที่ชัดเจน พัฒนาความร่วมมือผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ชุมชน วัด เพื่อให้เป็นทีมขับเคลื่อน (Teams) ในการพัฒนาโรงเรียนรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย
ภายนอกองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียน
๓) การพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร ได้แก่ การพัฒนาทักษะความรู้ ทักษะ ความคิดโดยการพัฒ นา
หลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และกระบวนการ
Active Learning พัฒนากิจกรรมด้านการส่งเสริมด้านสุขภาพ การส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อมในห้องเรียน และนอกห้องเรียน การพัฒนาอาคาร
เรียน อาคารประกอบ ห้องน้ำ โรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น สวนเกษตรพอเพียง
๔) การนิเทศติดตามและประเมินผลโดย ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู และเขตพื้นที่
การศึกษา โดยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร
บรรณานุกรม
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