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Best Practice

โรงเรียนบานโคกสวาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม เสื่อใบเตยปา สูชีวิตที่พอเพียง
ลักษณะโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม (เกา/ใหม) สอดคลองกับนโยบาย/กลยุทธ/ยุทธศาสตร
ที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรมความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ปการศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบานโคกสวาง
โทรศัพท
โทรสาร
 1. ผูอํานวยการ
 2. ครู นางนงคราญ แกววงษา
 3. นักเรียน ชั้น
 4. ศึกษานิเทศก/นักวิชาการ
 5. อื่นๆ

เบอรโทรศัพท 089-8463296
E-mail : pu-ori@hotmail.com
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แบบรายงาน Best Practice
1. ชื่อเรื่อง เสื่อใบเตยปา สูชีวิตที่พอเพียง
2. ความเปนมา
2.1 สภาพทั่วไป
สังคมไทยในยุคปจจุบันเปนยุคแหงความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในทุก ๆดาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตาง ๆเหลานีส้ งผลใหวิถีการ
ดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปดวย ไดแก ดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
สวนใหญเปนการเปลี่ยนแปลงทางดานวัตถุ เมื่อเปรียบเทียบกับความเจริญทางดานจิตใจแลวจะเห็น
วาไมมีความสัมพันธกัน จากผลการเปลี่ยนแปลงที่ไมสัมพันธกันนี้ทําใหเกิดปญหาดานสังคมตามมา
คือปญหาดานจิตใจของคนในสังคม ทัง้ ทางดานศีลธรรม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและ
การศึกษา กอใหเกิดคานิยมและความตองการของสังคมทีเ่ ปลี่ยนไป ทําใหสงั คมไทยมีการเอารัดเอา
เปรียบซึง่ กันและกัน เห็นประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม ขาดคุณธรรมจริยธรรม กลายเปน
สภาพสังคมที่ไมมีความสงบสุข
บานโคกสวาง ตั้งอยูที่บานโคกสวาง หมูที่ 3 ตําบลโคกสวาง อําเภอสําโรง จังหวัด
อุบลราชธานีสภาพชุมชนมีลักษณะเปนชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ 1,033 คน อาชีพหลัก คือ
ทํานา อาชีพเสริมการทอเสื่อดวยใบเตยปา ประชากรสวนใหญมีฐานะยากจน จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ ประเพณี
การทําบุญเทศนมหาชาติ (บุญพระเวส) และประเพณี การทําบุญตามเทศกาลวันสําคัญทางศาสนา การ
ทอเสื่อใบเตยปา เปนภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนบานโคกสวางที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน เปนการนํา ทรัพยากรที่มีในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน นับวาอาชีพเสริมที่สรางรายได
ใหกับครอบครัวและสรางชื่อเสียงใหกับชุมชน สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่องค
พระบาทสมเด็จประเจาอยูหัวทรงชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปนโดยมี
พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้ง เดิม ของสัง คมไทย นํามาประยุก ตใช และมองโลกที่เ ปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา เพื่อมุงรอดพนจากภัยและวิกฤติดวยความมั่นคงและยั่งยืน “การทอเสื่อใบเตยปา” ถือวา
เปนภูมิปญญาทองถิ่น ที่ควรสงเสริมและอนุรักษ สืบสานใหกับคนรุนหลังใหมีตระหนักและเห็นคุณคาใน
ภูมิปญญาทองถิ่นของตนเอง
2.2 สภาพปญหา
ในปจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดด ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และ ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ปรากฏการณดังกลาว
สงผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตของบุคคลอยางหลีกเลี่ยงไมได สภาพสังคมไทยเกิดการแขงขันกันใน
ทุกมิติ มีการอพยพแรงงานจากชนบท เขากรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ สงผลใหครอบครัวและ
ชุมชนขาดความเขมแข็ง ทําใหเกิดปญหาสังคมที่สลับซับซอน ระบบสังคมที่เคยดีงามของไทยไดรับ
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ผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจเปน การพัฒนาทางดานวัตถุมากกวา
พัฒนาสังคมในดานอื่นๆ โดยเฉพาะการพัฒนาทางดานจิตใจ จึงทําใหเกิดปญหาความยอหยอนของ
คุณธรรม จริยธรรม มีก ารประพฤติป ฏิบัติที่เ ห็นแกป ระโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม การขาด
คุณธรรมจริยธรรม ทําใหเกิดปญหาทุจริตคอรัปชั่น การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยในสังคม
ใหเปนคนดี จึงเปน เรื่องที่จําเปน เพราะคนในสังคมตางเรียกรองในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดขึ้น
ในสังคมไทยแมเปน เรื่องที่มีความยากเปนอยางยิ่ง เพราะเปนกระบวนการที่มีความสลับซับซอน และ
มีองคประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
จากการศึกษาขอมูล พื้นฐานของชุมชนบานโคกสวาง ตําบลโคกสวาง อําเภอสําโรง
จัง หวัดอุบ ลราชธานี ประชากรสวนใหญ มีฐานะยากจน ผูป กครองนัก เรียนบางสวนไปทํางานที่
กรุงเทพมหานคร และในตัวจังหวัด เพื่อหารายไดสงใหกับครอบครัว ทําใหสภาพครอบครัวเปน
ครอบครัวที่แตกแยกขาดความอบอุน ซึ่งสงผลตอการเรียนของนักเรียน และพบวามีอาชีพที่เปนภูมิ
ปญญาของทองถิ่นที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับ คืออาชีพการทอเสื่อใบเตยปา ซึ่งเปนอาชีพเสริม
ที่สรางรายไดใหกับชุมชนหลังฤดูทํานา การทอเสื่อใบเตยปา จึงนับวาเปนอาชีพที่มีความสําคัญตอ
วิถีชี วิต ของคนในชุม ชนบา นโคกสวา ง ปจ จุบั น อาชีพ การทอเสื่อใบเตยปา นับ วันจะจางหายไป
เนื่องจากคนรุนหลังไมเห็นคุณคา ความสําคัญในอาชีพของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมา ขาดความรู
ความเขาใจและทักษะในภูมิปญญาทองถิ่นของตนเอง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานโคกสวาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 สาระของหลักสูตรยังไมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของสังคมใน
ทองถิ่น เนื่องจากไมไดจัดทําสาระการเรียนรูที่สงเสริมการนําทรัพยากร และภูมิปญญาทองถิน่ มาใชให
เกิดประโยชนตอการศึกษา สรางพื้นฐานในการประกอบอาชีพอันจะนําไปสูการสรางงานสรางรายได
แกตนเอง ครอบครัว ชุมชน และคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดี ของครอบครัว ชุมชน
สังคมและประเทศชาติ ขาดความรูความเขาใจและทักษะในภูมปิ ญญาทองถิ่นของตนเอง
2.3 ลักษณะสําคัญของ Best Practice
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชภูมิปญญาทองถิ่น โดยไดพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง เสื่อใบเตยปา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
และ กิจกรรมชุมนุม รักษภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปนหนึ่งในกิจกรรมชุมนุมของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่
โรงเรียนเปดสอนใหกับนักเรียนที่มีความสนใจในวิชาชีพทองถิ่น หลักสูตรทองถิ่น และกิจ กรรม
ชุม นุม รัก ษภูมิปญ ญาทองถิ่น ที่ไดพัฒนาขึ้นและนํามาใชจัดกิจ กรรมการเรี ยนรูใหกับ นัก เรียน
มีความสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของสังคมในทองถิ่น เปดโอกาสใหทองถิ่นมีสวน
รวมในการจัดการเรียนรู เปนการเพิ่มความรูทักษะชีวิต ทักษะพื้นฐาน วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
ไวในหลักสูตรการเรียนการสอน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจและมีความสามารถ
เกี่ยวกับงานอาชีพในทองถิ่น สามารถทํางานเปนหมูคณะ มีคุณธรรม จริยธรรม สรางคานิยมที่เปน
พื้นฐานของคนดี เกิดความรักภาคภูมิใจเห็นคุณคาในภูมิปญญาทองถิ่นของตนเอง อันสงผลใหเกิด
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย
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อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ และสอดคลองกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต คือ การปลูกฝง การ
ปองกัน และการสรางเครือขาย
3. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แ กไขเพิ่ ม เติม (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนาธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมผูอื่นไดอยางมี
ความสุ ข (มาตรา 6) รู จั ก รั ก ษาผลประโยชน สว นรวมของประเทศชาติ ร วมทั้ ง ส ง เสริม ศาสนา
ศิล ปวัฒ นธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญ ญาทองถิ่น ภูมิปญ ญาไทย และความรูอันเปนสากล
ตลอดจนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจัก
พึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรูใฝเรียนดวยตนเองอยางตอเนื่อง (มาตรา 7) การจัดการ
ศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนสําคัญที่สุดและสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) การเรียน
การสอนตองเปนความรูคูคุณธรรม กระบวนการเรียนรูบูรณาการตามความเหมาะสม ความรูและ
ทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถดํารงชีพอยางมีความสุข (มาตรา 27 (5)) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนไทยการเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตการประกอบอาชีพ
ตลอดจนการศึก ษาเรียนตอให ส อดคลองกับ สภาพปญ หาในชุ ม ชนและสั ง คมภูมิปญ ญาท องถิ่ น
คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนสังคมประเทศชาติ (มาตรา 27)
ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ
เพื่อพัฒ นาชุม ชนให สอดคลองกับ สภาพปญ หาและความตองการรวมทั้งวิธีการสนับ สนุนใหมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันระหวางชุมชน (มาตรา 29) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปน
มนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและ
ทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต
โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
เศรษฐกิจพอเพียง เปนหลักปรัชญาและแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
ทรงพระราชทานใหกับปวงชนชาวไทยในวโรกาสตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการดํารงชีวิต การปฏิบัติ
ตนของทุกฝายและประชาชนทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ นอกจากนี้ยังได
ทรงเนนย้ําถึงคําวา “พอเพียง” วา หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสราง
ภูมิคุมกันที่ดีในตัวพอสมควรตอผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
โดยมีเงื่อนไขพื้นฐาน ที่จะกอใหเกิดความพอเพียงคือ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ ความ
ระมัดระวัง รวมไปถึงการเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติใหสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย
สุจริต มีความรอบรูที่เหมาะสมและดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความ
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รอบคอบ เพื่อใหเกิดความสมดุลและพรอมตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวางทางดาน
วัตถุ สัง คม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2551)
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีแนวคิดที่มีความตอเนื่องจาก
แนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คน
เปนศูนยกลางของการพัฒนา” รวมทั้ง “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนใหบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพื่อใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไปบนทางสายกลาง
เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง โดย
มีการวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” และใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิดความสมดุลระหวางมิติทาง
วัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวางความสามารถในการพึ่งตนเองกับการแขงขันในเวที
โลก ความสมดุลระหวางสังคมชนบทกับเมืองเตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความ
เสี่ยงใหเพียงพอพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ ทั้งนี้ การ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนตองใช “ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความ
รอบคอบ เปนไปตามลําดับขั้นตอน และสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งเสริมสรางศีลธรรม
และสํานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิตดวย “ความเพียร” จะเปน
ภูมิคุมกันที่ดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2551 )
สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดําเนินการโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ปองกันการทุจริต”ตามยุทธศาสตร
ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานว า ด ว ยการป อ งกั น การทุ จ ริ ต ซึ่ ง ได กํ า หนด
คุณลักษณะของนักเรียนไว 5 ประการ ไดแก มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยาง
พอเพียง มีจิตสาธารณะ โรงเรียนจึงเปนหนวยงานที่จะตองสงเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
การปลูก ฝง คุณธรรม จริยธรรม คานิยมความซื่อสัตย และตอตานคอรรัป ชั่นใหเ กิดขึ้นในหมู
เยาวชน
การจั ด การเรี ย นการสอนกลุ ม สาระการเรี ย นรู ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนกลุมสาระที่ชวยใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจ มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรู
เกี่ยวกับการดํารงชีวิตการอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกตใชในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรค
และแขงขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดี
ตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียง และมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551)
สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มตาม
ศักยภาพ สถานศึกษาจึงมีบทบาทในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและดําเนินการนําหลักสูตรสูการ
ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพโดยตองสรางความมั่นใจตอพอแม
ผูปกครอง และชุมชนวาผูเ รียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู /ตัวชี้วัด และเกิดสมรรถนะ
สําคัญ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตร เพื่อใหบรรลุเจตนารมณ
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ดังกลาว สถานศึกษาจะตองออกแบบหลักสูตรใหครอบคลุมสวนที่เปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามที่ก ระทรวงศึกษาไดประกาศใช เพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุถึงคุณภาพตามาตรฐาน
อันเปนความคาดหวังที่กําหนดไวรวมกันในการพัฒนาเยาวชนทุกคนในชาติ นอกจากนั้นหลักสูตร
สถานศึกษายังตองสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของชุมชนและทองถิ่น เพื่อพัฒนา
ผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของชุมชนสามารถอยูในสังคมสิ่งแวดลอมไดอยางมีความสุข และเกิดความรัก
ความผูกพันในบานเกิดเมืองนอน มีบทบาทในการรวมพัฒนาชุมชน(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
จากที่กลาวมาขางตน โรงเรียนบานโคกสวางไดเห็นความสําคัญจึงไดนําภูมิปญญา
ทองถิ่น “เสื่อใบเตยปา” มาพัฒนาเปนหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนในกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง เสื่อใบเตยปา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และจัดกิจกรรม
ชุมนุม รักษภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปนหนึ่งในกิจกรรมชุมนุมของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่โรงเรียนเปด
สอนใหกับนักเรียนที่มีความสนใจในวิชาชีพทองถิ่น เปนการเพิ่มความรูทักษะชีวิต ทักษะพื้นฐาน
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นไวในหลักสูตรการเรียนการสอน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความ
เขาใจและมีความสามารถเกี่ยวกับ งานอาชีพในทองถิ่น สามารถทํางานเปนหมูคณะ มีคุณธรรม
จริยธรรม สรางคานิยมที่เปนพื้นฐานของคนดี เกิดความรักภาคภูมิใจเห็นคุณคาในภูมิปญญาทองถิ่น
ของตนเอง รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อันสงผลใหเกิดคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด
ความมีวินัย ความซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ และสอดคลองกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
คือ การปลูกฝง การปองกัน และการสรางเครือขาย
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา
เพิ่มเติม เรื่อง เสื่อใบเตยปา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
2. เพื่อใหนักเรียนมีความรูค วามเขาใจอาชีพภูมปิ ญญาทอเสือ่ ใบเตยปาของทองถิ่น
3. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการทอเสือ่ ใบเตยปาและสรางสรรคผลิตภัณฑจากเสื่อใบเตยปา
4. เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
5. เปาหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนมีหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา
เพิ่มเติม เรื่อง เสื่อใบเตยปา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
2) นักเรียนรอยละ 80 มีความรูความเขาใจอาชีพภูมิปญ
 ญาทอเสือ่ ใบเตยปาของทองถิ่น
3) นักเรียนรอยละ 80 มีทักษะในการทอเสื่อใบเตยปาและสรางสรรคผลิตภัณฑจากเสือ่
ใบเตยปา
4) นักเรียนรอยละ 80 มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
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5.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนมีความรูความเขาใจอาชีพภูมปิ ญญาทอเสื่อใบเตยปาของทองถิ่น เกิดความ
รักภาคภูมิใจเห็นคุณคาในภูมิปญญาทองถิ่นของตนเอง รูจ กั ใชเวลาวางใหเปนประโยชน และ
สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) นักเรียนสามารถทอเสื่อใบเตยปาและสรางสรรคผลิตภัณฑจากเสื่อใบเตยปา
เพื่อจําหนายได
3) นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ไดแก ทักษะกระบวนการคิด
มีวินัย ซื่อสัตยสจุ ริต อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ
6. Conceptual Frame Work
- การทอเสื่อใบเตยปา
ของหมูบา นโคกสวาง
ตําบลโคกสวาง อําเภอสําโรง
จังหวัดอุบลราชธานี
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

P ขั้นวางแผน
- สํารวจ/เรียนรูภูมิปญญา
ทองถิน่
- วิเคราะหหลักสูตร
- พัฒนาหลักสูตร
D ขั้นปฏิบัติ
- จัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามหลักสูตร (7 แผน)
- จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
กิจกรรมชุมนุม
“รักษภูมิปญ
 ญาทองถิ่น”
C ขั้นตรวจสอบ
- การวัดและประเมินผล
- เครื่องมือวัดและประเมินผล
D ขั้นปรับปรุง
- นําเสนอผล เผยแพรผลงาน
- สรางเครือขาย
- ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลักสูตรทองถิ่น
- ทักษะการปฏิบตั ิงาน
- คุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต
1) ทักษะกระบวนการคิด
2) มีวินัย
3) ซื่อสัตยสุจริต
4) อยูอยางพอเพียง
5) มีจติ สาธารณะ
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7. ลําดับขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) Model ของ Best Practice\
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ไดดําเนินการศึก ษาขอมูล พื้นฐาน บริบ ทของชุม ชน โรงเรียน โดยการสอบถาม
สัมภาษณ ชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของ ผลจากการศึกษาขอมูลพื้นฐาน ทําใหทราบขอมูลพื้นฐานของ
ชุม ชนบานโคกสวาง ประชากรสวนใหญมีฐานะยากจน ผูป กครองนัก เรียนบางสวนไปทํางานที่
กรุงเทพมหานคร และในตัวจังหวัด เพื่อหารายไดสงใหกับครอบครัว ทําใหสภาพครอบครัวเปน
ครอบครัวที่แตกแยกขาดความอบอุน ทําใหเกิดปญหาทางสังคม และพบวามีพืชที่เปนพืชเศรษฐกิจ
ในทองถิ่น คือ ตนเตยปา ชุมชนไดนําใบเตยปามาใชประโยชนในการทอเสื่อ ทําใหเกิดอาชีพที่เปน
ภูมิปญญาของทองถิ่น คือ อาชีพการทอเสื่อใบเตยปา ซึ่งเปนอาชีพเสริมที่สรางรายไดใหกับชุมชนที่
มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับ การทอเสื่อใบเตยปาจึงนับวาเปนอาชีพที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนบานโคกสวาง ปจจุบันอาชีพการทอเสื่อใบเตยปานับวันจะจางหายไป เนื่องจากคนรุน
หลังไมเห็นคุณคา ความสําคัญในอาชีพของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมา ขาดความรูความเขาใจและ
ทัก ษะอาชีพภูมิปญ ญาทองถิ่นของตนเอง จากการประเมิน ผลการใช ห ลักสูตรสถานศึก ษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โรงเรียนบานโคกสวาง พบวาหลักสูตร
สถานศึกษายังไมสอดคลองกับ สภาพปญ หาและความตองการของสัง คมในทองถิ่น เนื่องจากไมได
จัดทําสาระการเรียนรูที่สงเสริมการนําทรัพยากร และภูมิปญ ญาทองถิ่นมาใชใหเ กิดประโยชนตอ
การศึก ษาสรางพื้น ฐานในการประกอบอาชีพอั นจะนํา ไปสูก ารสร างงานสร างรายไดแ กตนเอง
ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ
ขั้นที่ 2 พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
1) วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ
การเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
2) ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการ เนื้อหาสาระ รูปแบบ วิธีการจากเอกสารและ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรทองถิ่น
3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เกี่ยวกับความตองการ
เรียนรูหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การทอเสื่อใบเตยปา
4) ผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูรู/ภูมปิ ญญาทองถิ่น รวมประชุม
เกี่ยวกับสภาพการบริหารการจัดการหลักสูตรทองถิ่น ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรทองถิ่น ประโยชนจากการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ผลที่เกิดกับผูเรียน โรงเรียน
และชุมชน
5) ดําเนินการจัดทําโครงรางหลักสูตรทองถิ่น ซึ่งประกอบดวย ความนํา วิสัยทัศน
หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเ รียน คุณลักษณะที่พึงประสงค โครงสรางหลักสูตร
คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู หนวยการเรียนรู การจัดการเรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู
การวัดและประเมินผล
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6) จัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร ไดแก แผนการจัดการเรียนรูซึ่งมีสวนประกอบ
ไดแก สาระสําคัญ มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค ชิ้นงาน/ภาระงาน กิจกรรมการเรียนรู
สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล
7) ประเมินหลักสูตรทองถิ่น โดยผูเชีย่ วชาญจํานวน 5 คน ปรับปรุงหลักสูตรฉบับราง
โดยนําผลที่ไดจากแบบประเมินหลักสูตรทองถิ่นฉบับรางมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีความถูกตอง
เหมาะสม กอนนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกบั นักเรียน
8) ทดลองใชหลักสูตร
นําหลักสูตรฉบับรางไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุม เปาหมาย ดังนี้
8.1 ทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จํานวน 30 ขอ
8.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (รายวิชาเพิม่ เติม) เรือ่ ง เสื่อใบเตยปา ตั้งแตแผนการจัดการเรียนรู
ที่ 1 จนถึงแผนที่ 7 ตามลําดับ
8.3 วัดและประเมินผลขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชแบบประเมินทักษะ
การปฏิบัตงิ านและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
8.4 ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิม
9. ประเมินผลการใชหลักสูตร ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
9.1 การประเมินหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร ไดดําเนินการโดย
ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ดําเนินการประเมินทัง้ หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรซึง่ หลักสูตร
และ เอกสารประกอบหลักสูตรทีม่ ีประสิทธิภาพ จะตองมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไป และ
มีคาเฉลี่ย ความเหมาะสมในระดับดีขึ้นไป
9.2 การประเมินผลการนําหลักสูตรไปใช ดําเนินการประเมินในขณะกอน
ทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น ขณะที่ทําการทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น และหลังจากการใชหลักสูตร
ทองถิ่นโดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตร
ทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี (รายวิชาเพิ่มเติม) เรื่อง เสื่อใบเตยปา
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิภาพผลของแผนการจัดการ
เรียนรูของหลักสูตรทองถิน่ ซึ่งดําเนินการโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน-หลัง
แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน และ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ขั้นที่ 3 จัดกิจกรรมการเรียนรู
3.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชหลักสูตรทองถิ่น
1) นําหลักสูตรทองถิ่นทีพ่ ัฒนาแลวมาจัดกิจกรรมการเรียนรูใ หกับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูจ ํานวน 7 แผน ดังนี้
- แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 1 เรื่อง ประวัติภูมิปญ
 ญาการทอเสื่อใบเตยปาของทองถิ่น
- แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 2 เรื่อง ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเตยปา
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- แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 3 เรื่อง การแปรรูปใบเตยปาเพือ่ ใชประโยชน
- แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 4 เรื่อง การยอมสีเสนเตยปา
- แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 5 เรื่อง เครื่องมือและ อุปกรณ การทอเสื่อใบเตยปา
- แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 6 เรื่อง การทอเสื่อใบเตยปา
- แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง การตลาดและการจัดจําหนาย
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู จะดําเนินการทัง้ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยให
นักเรียนไปศึกษา ในแหลงเรียนรูในชุมชน จากผูร/ู ภูมิปญ
 ญาทองถิน่ และเชิญผูร /ู ภูมปิ ญญาทองถิ่นเขามา
มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูใ หกบั นักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรูทหี่ ลากหลาย เชน การเรียนรูดวย
โครงงาน กระบวนการกลุม การฝกปฏิบัติ ซึง่ ในการฝกปฏิบัตกิ ารทอเสื่อใบเตยปาจะใชในเวลาเรียนและ
นอกเวลาเรียน
3.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมชุมนุม“รักษภูมิปญญาทองถิ่น”
1) การจัดกิจกรรมชุมนุม รักษภูมปิ ญญาทองถิ่น เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่มุงใหผเู รียนไดสรางสรรคผลิตภัณฑจากใบเตยปา หารายไดระหวางเรียน มีแผนการจัดการเรียนรู
จํานวน 6 แผน ดังนี้
- แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 1 เรื่อง การทอเสื่อใบเตยปา (เสื่อมวน)
- แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 2 เรื่อง การทําเสื่อพับ
- แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 3 เรื่อง การทําเสื่อนัง่ สมาธิ
- แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 4 เรื่อง การทําที่รองแกวจากใบเตยปา
- แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 5 เรื่อง การทําทีร่ องจานจากใบเตยปา
- แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 6 เรื่อง การสรางสรรคผลิตภัณฑจากใบเตยปา
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง การสรางสรรคผลิตภัณฑ
จากใบเตยปาจะดําเนินการทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน โดยใหนักเรียนเรียนรู จากผูรู/ภูมิปญญา
ทองถิ่น ผูปกครองมีสวนรวมในสรางสรรคผลิตภัณฑรวมกับนักเรียน กิจกรรมนี้ใชเวลาเรียนทั้งในและ
นอกเวลาเรียน ซึ่งในขั้นตอนการสรางสรรคผลิตภัณฑ ดําเนินการแบงกลุมสมาชิก 4 กลุม ประกอบดวย
กลุมทอเสื่อ กลุม ตัดเสื่อตามแบบผลิตภัณฑ กลุม ตัดผาเย็บขอบ กลุม เย็บ ผลิตภัณฑ (การเย็บ
ผลิตภัณฑเสื่อพับ ผูปกครองนัก เรียนภูมิปญ ญาทองถิ่น มีสวนร วมในการเย็บ ผลิตภัณฑ ) โดยจะ
หมุนเวียนกันทุก 2 ชั่วโมง สมาชิกทุกคนในกลุมจะมีสวนรวมกันในการจัดทําผลิตภัณฑจากใบเตยปา
ทุกขั้นตอน การแบงปนรายได หลังดําเนินการจัดทําผลิตภัณฑจากใบเตยปาแลว จะจําหนายสง
ใหกับพอคาคนกลางที่มาซื้อเสื่อใบเตยปาในหมูบาน โดยพอคาจะมาเขารับซื้อที่โรงเรียน เดือนละ
1 ครั้ง และจําหนายใหกับรานคา Otop และรานคาทั่วไป โดยจะแบง ปนรายไดใหกับ สมาชิก
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ขั้นที่ 4 การวัดผลประเมินผล
4.1 การวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรูห ลักสูตรทองถิ่น
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู หลัก สูตรทองถิ่น กลุมสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง เสื่อใบเตยปา เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายของการ
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เรียนรูที่วางไว ไดกําหนดการประเมินเปน 3 ระยะไดแก การประเมินผลกอนเรียน ประเมินผล
ระหวางเรียน และประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียน ดังนี้
4.1.1 ประเมินผลกอนเรียน เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบความพรอม
ทักษะกระบวนการตาง ๆของผูเรียน เพื่อเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมนําไปสูการวางแผนการจัดการ
เรียนรูให ส อดคล องกับ ศัก ยภาพของผูเ รียน เครื่ องมือ ที่ใชใ นการประเมินเปนแบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 30 ขอ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แตไมนําผลการประเมินนี้ไปใชใน
การตัดสินผลการเรียน
4.1.2 ประเมินระหวางเรียน เปนการประเมินที่ดําเนินการระหวางการจั ด
กิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูหรือหนวยการเรียนรู เพื่อตรวจสอบพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนตามผลการเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ผูเ รียน นําไปสูก ารแกไขปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู เครื่องมือที่ใชได แก แบบทดสอบ
ประจําหนวยการเรียนรู เปนแบบทดสอบ ปรนัย 4 ตัวเลือก แบบประเมินทักษะกระบวนการ
ทํางาน และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
4.1.3. ประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียน เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบความสําเร็จของ
ผูเรียนตามผลการเรียนรูเมื่อผานการเรียนรูชวงเวลาหนึ่ง หรือสิ้นสุดการเรียนรายวิชา สะทอน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค ประกอบดวย
1) การประเมินหลังเรียน
การประเมินหลังเรียน เปนการประเมินในเรื่องที่ไดเรียนจบแลว เพื่อตรวจสอบ
ดูวาผูเรียนเกิดการเรียนรูตามผลการเรียนรูหรือไม เมื่อนําผลไปเปรียบเทียบกับการประเมินกอน
เรียน ผูเรียนเกิดพัฒนาการขึ้นมากนอยเพียงไร เครื่องมือที่ใชในการประเมินเปนแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 30 ขอ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก ขอมูลที่ไดจากการประเมินหลัง
เรียนเปนขอมูลที่สามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงแกไขวิธีการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรูของครู
2) การประเมินผลปลายป
การประเมินผลปลายป เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง เสื่อใบเตยปา ตามผลการ
เรียนรูการประเมินผลนี้มีจุดประสงคเพื่อสรุปตัดสินความสําเร็จของผูเรียนในการเรียนสาระการเรียนรู
รายป
แนวทางและเครื่องมือที่ใชในการวัดผลประเมินผล ไดกําหนด แนวทางและเครื่องมือวัดผล
ประเมินผล 3 ดาน ดังนี้
1. ดานความรูความเขาใจ เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบดูวาผูเรียนเกิดการเรียนรู
ตามผลการเรียนรูหรือไมอยางไร
1.1 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ได แ ก แบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และ
แบบทดสอบประจําหนวยการเรียนรู
1.2 เกณฑการประเมิน ผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป

12

2. ดานทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบทักษะการ
ปฏิบัติงานของผูเรียน ไดกําหนดรายการประเมินและเกณฑการประเมินแบบมาตรประมาณคา ดังนี้
2.1 รายการประเมินทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน
1)ใหความรวมมือในการทํางานกลุม
2) การแบงหนาที่ทํางาน
3) ทํางานตามขั้นตอน
4) มีสวนรวมเสนอความคิดเห็น
5) ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
6) รวมมือกันทํางานจนสําเร็จ
7) สงงานตามเวลากําหนด
3. ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
การวัดผลประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ของหลักสูตรทองถิ่น กลุม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง เสื่อใบเตยปา ประเมิน 2 ลักษณะ ดังนี้
3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง
มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ
3.2 คุณลั ก ษณะของนัก เรียนโรงเรียนสุจ ริต ตามโครงการเสริม สรา ง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ปองกันการทุจริต”ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานวาดวยการปองกันการทุจริต ไดแก มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย
สุจริต อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 5 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน/เผยแพรผลงาน
การสรุปผลการดําเนินงานของ เสื่อใบเตยปาสูชีวิตที่พอเพียง ไดดําเนินการ ดังนี้
1. ประชุมคณะทํางานทีเ่ กี่ยวของ ประกอบดวยครูฝายวิชาการ ครูผูสอนกลุม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และครูผูรบั ผิดชอบชุมนุม รักษภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อประเมินผล
การจัดกิจกรรม และปญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นในระหวางการจัดกิจกรรม
2.รายงานผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น และ
การจัดกิจกรรมชุมนุม รักษภูมปิ ญญาทองถิ่น
3. เผยแพรผลงาน ประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน สรางเครือขายการจัดการ
เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น เสื่อใบเตยปา กับโรงเรียนใกลเคียง
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7.2 Flow Chat ขั้นตอนการดําเนินงาน

ศึกษาขอมูลพื้นฐาน
พัฒนาหลักสูตรทองถิน่

จัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น
จัดกิจกรรมการเรียนรู ชุมนุม รักษภูมิปญญาทองถิ่น

วัดผลและประเมินผล

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน/เผยแพรผลงาน
8. งบประมาณโครงการ
ไดรับจัดสรรจากโรงเรียน อนุมัติ จํานวน 3,500 บาท (สามพันหารอยบาทถวน)
ที่ กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ งบประมาณ
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
กระดาษ เอ4 2 ลัง
2 คาอาหารวาง การประชุม
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
3 จัดกิจกรรมการเรียนรู
- คาจางวิทยากรทองถิ่น 6 ชั่วโมง
- คาวัสดุฝกทอเสื่อใบเตยปา

งบประมาณกําหนดตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

1

รวมทั้งสิ้น

1,100
500

-

500

1,100
-

1,200
700

1,200

-

700

3,500

1,200

500

1,800
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9. ผลที่คาดหวังใหเกิดขึ้น เมื่อดําเนินการพัฒนาตามขั้นตอนของ Best Practice ตอบรับ
วัตถุประสงคของโครงการโรงเรียนสุจริตขอใดและอยางไร
วัตถุประสงค
ผลที่คาดหวัง
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการ 1. โรงเรียนมีหลักสูตรทองถิ่นที่สอดคลองกับ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา
สภาพปญหาและความตองการของทองถิ่น
เพิ่มเติม เรือ่ ง เสื่อใบเตยปา ชั้นประถมศึกษาป ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ที่ 6
2. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจและ
ทักษะการทอเสื่อใบเตยปา

1. นักเรียนมีความรูความเขาใจและสามารถ
ทอเสื่อใบเตยปา
2. นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และ
เห็นเห็นความสําคัญภูมิปญญาทองถิ่น
3. นักเรียนสามารถสรางรายไดใหกบั ตนเองได

3. เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของ นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ ไดแก
โรงเรียนสุจริต
( 1 ) นักเรียนสามารถวิเคราะห
สถานการณ รูจักเลือกรับขอมูลขาวสาร
รวมทั้งสามารถพิจารณาไตรตรองและตัดสินใจ
ไดอยางสมเหตุสมผลในการดําเนินชีวิต
( 2 ) นักเรียนมีความรับผิดชอบตอ
หนาที่และสิทธิของตนเอง ผูอื่น และสังคม
ในโรงเรียนและชุมชน
( 3 ) นักเรียนตระหนักและเห็น
ความสําคัญของความซื่อสัตยสจุ ริต ไมเอา
สิ่งของของผูอ ื่นมาเปนของตน โดยไมไดรับ
อนุญาต ไมเอาเปรียบผูอ ื่น
( 4 ) นักเรียนมีแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตที่ยึดหลักความพอประมาณ มี
เหตุผล มีภูมิคุมกัน มีความรู และมีคุณธรรม
ไมประพฤติตนในทางที่ไมสุจริต
( 5 ) นักเรียนตระหนักและเห็น
ความสําคัญของความเอือ้ เฟอเผือ่ แผ ไมเห็น
แกประโยชนสวนตน พรอมที่จะชวยเหลือและ
เสียสละเพื่อผลประโยชนของสวนรวมสามารถ
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วัตถุประสงค

ผลที่คาดหวัง
ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเมื่อทํางานรวมกับ
ผูอื่น

10. รองรอยหลักฐานระหวางการพัฒนาที่แสดงวาดําเนินการนําสูเปาหมาย
9.1 หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิม่ เติม
เรื่อง เสื่อใบเตยปา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนหลักสูตรทีส่ อดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการของสังคมในทองถิ่น ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู
9.2 แผนการจัดการเรียนรู จากการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นกลุม สาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิม่ เติม เรื่อง เสือ่ ใบเตยปา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดแผนการจัดการ
เรียนรูจํานวน 7 แผน ประกอบดวย
- แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 1 เรื่อง ประวัติภูมิปญ
 ญาการทอเสื่อใบเตยปาของทองถิ่น
- แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 2 เรื่อง ความรูท ั่วไปเกี่ยวกับเตยปา
- แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 3 เรื่อง การแปรรูปใบเตยปาเพือ่ ใชประโยชน
- แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 4 เรื่อง การยอมสีเสนเตยปา
- แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 5 เรื่อง เครื่องมือและ อุปกรณ การทอเสือ่ ใบเตยปา
- แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 6 เรื่อง การทอเสือ่ ใบเตยปา
- แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง การตลาดและการจัดจําหนาย
9.3 โครงงานประวัติการทอเสื่อใบเตยปา นักเรียนจัดทําโครงงานประวัติการทอเสื่อใบเตย
ปา จากการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ประวัติภูมิปญญาการทอเสื่อใบเตยปา
ของทองถิ่น ไดใหนักเรียนเรียนรูประวัติการทอเสื่อใบเตยปาของทองถิ่น โดยการจัดทําโครงงาน ทํา
ใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติก ารทอเสื่อใบเตยปา เพราะไดเ รียนรู และคนหา
คําตอบและองคความรูดวยตนเอง และปฏิบัติตนตามแบบอยางของผูรู/ภูมิปญญาทองถิ่นในการ
ดําเนินชีวิตอยางพอเพียง ใชแบบประเมินโครงงานในการตรวจประเมินโครงงานของนักเรียน และ
แบบสัม ภาษณ และไดไ ปเผยแพรใ นการประกวดโครงงานประวัติศาสตรที่สํานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
9.4 หนังสือเลมเล็ก จากการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 และ5 ผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ผลงานนักเรียนที่ได หนังสือเลมเล็กเรื่อง เตยปา และเรื่อง เครื่องมือและ
อุป กรณ การทอเสื่อใบเตยปา นัก เรียนมีความรูความเขาใจและสรุป องคความรูเกี่ยวกับ เตยปา
เครื่องมือและ อุปกรณ การทอเสื่อใบเตยปา นักเรียนมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สง
งานตามกําหนดเวลา ยอมรับฟงขอเสนอแนะและความคิดเห็นของผูอื่น ใชแบบประเมินผลงาน และ
แบบสังเกตการปฏิบัติงาน
9.5 ใบกิจกรรมตางๆ จากการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 7 แผน ผลการ
จัดกิจ กรรมการเรียนรู นัก เรียนสามารถทํากิจ กรรมตามใบกิจ กรรมได ใชแบบสัง เกตทักษะการ
ปฏิบัติงานในการประเมิน และแบบประเมินผลงาน
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9.6 ผลงานนักเรียน (ผลิตภัณฑจากเสื่อใบเตยปา) ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียน
สามารถสรางสรรคผ ลิตภัณฑจ ากใบเตยปาไดห ลากหลาย เชน เสื่อมวน เสื่อพับ เสื่อนั่ง สมาธิ
ที่รองแกว ที่รองจาน ฯลฯ ใชแบบสังเกตทักษะการปฏิบัติงานในการประเมิน และแบบประเมิน
ผลงาน
11. Best Practice โครงการดังกลาวสอดคลองกับคุณลักษณะ 5 ประการอยางไรบาง
คุณลักษณะ
1. ทักษะกระบวนการคิด

กิจกรรมที่สอดคลอง
- การจัดทําโครงงาน
- การจัดทําหนังสือเลมเล็ก
- การสรุปองคความรู
-การออกแบบผลิตภัณฑ
จากใบเตยปา

เครื่องมือที่ใชในการทดสอบ
- แบบประเมินโครงงาน
- แบบประเมินผลงาน
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
-แบบประเมินคุณลักษณะ
โรงเรียนสุจริต

2. ความมีวินัย

กลุม “รักษภูมิปญ
 ญาทองถิ่น”
- การทอเสื่อใบเตยปา
- การรวมกันทํางานสรางสรรค
ผลิตภัณฑจากใบเตยปา

-แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
-แบบประเมินคุณลักษณะ
โรงเรียนสุจริต

3. ความซื่อสัตยสจุ ริต

- การจําหนายผลิตภัณฑจาก
ใบเตยปา
- การจัดทําบัญชีรายรับ- จาย

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
- แบบประเมินคุณลักษณะ
โรงเรียนสุจริต

4. อยูอยางพอเพียง

กลุม “รักษภูมิปญ
 ญาทองถิ่น”

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
- แบบประเมินคุณลักษณะ
โรงเรียนสุจริต

5. มีจิตสาธารณะ

กลุม “รักษภูมิปญ
 ญาทองถิ่น”

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
- แบบประเมินคุณลักษณะ
โรงเรียนสุจริต
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12. กิจกรรมที่สอดคลองกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ไดแก
ปฏิญญา
1.ปองกัน

กิจกรรมที่สอดคลอง
การรวมกลุม ”รักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น”

วิธีการ
- การทํางานรวมกันในกลุม
- การสรางสรรคผลิตภัณฑจากใบเตยปา
- สอดแทรกปลูกฝงคุณลักษณะโรงเรียน
สุจริตในกิจกรรมการเรียนการสอน

2.ปลูกฝง

- จัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
หลักสูตรทองถิ่น เรือ่ ง
ทอเสื่อใบเตยปา
- จัดกิจกรรมการเรียนรู
ชุมนุมรักษภูมิปญ
 ญาทองถิ่น

- ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาทองถิ่น ทอเสื่อใบเตยปา
- ฝกทักษะการทอเสื่อใบเตยปา
- สรางความตระหนัก ความภาคภูมใิ จ
รักและหวงแหนภูมิปญญาทองถิ่น
ทอเสื่อใบเตยปา
- สอดแทรกปลูกฝงคุณลักษณะโรงเรียน
สุจริตในกิจกรรมการเรียนการสอน

3. การสรางเครือขาย

การจัดตัง้ กลุม ”รักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น”

- ใหนักเรียนสมัครรวมกลุม
“รักษภูมิปญ
 ญาทองถิ่น”
- ประชาสัมพันธผลงานที่เกิดจากการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
- การจัดการเรียนรูโดยผูร /ู ภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่นมีสวนรวม
- สอดแทรกปลูกฝงคุณลักษณะโรงเรียน
สุจริตในกิจกรรมการเรียนการสอน

13. เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบ (แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบตรวจผลงาน ดัชนีชี้วัด
ฯลฯ)
13.1 แบบสัมภาษณความคิดเห็นสําหรั บผูบริหารโรงเรียนบานโคกสวาง ครูผูสอน
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 1 ฉบับ เกี่ยวกับ
ความตองการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง
เสื่ อ ใบเตยป า สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ซึ่ ง เป นแบบสั ม ภาษณ ชนิ ดมี โ ครงสร าง
(Structured interview) ที่สรางขึ้น มีดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไป ไดแก ชื่อ เพศ อายุ ตําแหนง วุฒิการศึกษา
ประสบการณในการปฏิบัติงาน ประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
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ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง เสื่อใบเตยปา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6
ตอนที่ 3 สัมภาษณความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง เสื่อใบเตยปา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6
13.2 แบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับนักเรียน จํานวน 1 ฉบับ ไดแก แบบสอบถาม
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เกี่ยวกับความตองการและความคิดเห็นในการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่น กลุม สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง เสื่อใบเตยปา
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 19 คน ลักษณะของแบบสอบถามสําหรับนักเรียนที่
สรางขึ้นมีดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป มีจํานวน 3 ขอ ไดแก 1) เพศ 2) รายได
ของผูปกครอง 3) ความรูและประสบการณในการทอเสื่อใบเตยปา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง เสื่อใบเตยปา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
มีจํานวน 4 ขอ ไดแก 1) ประโยชนของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 2) ความรูเดิมเกี่ยวกับเสื่อใบเตยปา
3) เหตุผลในการอนุรักษภูมิปญญาของทองถิ่น 4) วิธีการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปนแบบสอบถาม
แบบปลายเปด (opened form)
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ
13.3 แบบสั ม ภาษณ ก ระบวนเสื่ อ ใบเตยป า สํ า หรั บ ผู รู / ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
จํานวน 1 ฉบับ เกี่ยวกับขั้นตอนเสื่อใบเตยปาของทองถิ่น ซึ่งเปนแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง
(Structured interview) ที่สรางขึ้น มีดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไป ไดแก ชื่อ เพศ อายุ ประสบการณในการทอเสื่อ
ใบเตยปา
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขั้นตอนการทอเสื่อใบเตยปาของทองถิ่น
ตอนที่ 3 สัมภาษณความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ เพือ่ พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม เรือ่ ง เสื่อใบเตยปา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6
13.4 แบบประเมินหลักสูตรทองถิ่น เปนแบบประเมินที่ ใหผูเชี่ยวชาญ พิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฉบับราง มาตรวจใหคะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้
+1 เมื่อผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยแนใจวาองคประกอบของหลักสูตรฉบับรางมีความ
สอดคลองกัน
0 เมื่อผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยไมแนใจวาองคประกอบของหลักสูตรฉบับรางมี
ความสอดคลองกัน
- 1 เมื่อผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยแนใจวาองคประกอบของหลักสูตรฉบับรางไมมี
ความสอดคลองกัน
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นําผลจากการใหคะแนนมาทําการวิเคราะห เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของ
สวนประกอบของหลักสูตรฉบับราง โดยใชวิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) นําคาดัชนีความสอดคลอง
ที่คํานวณไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ ซึ่งมีคาเฉลี่ยมากกวาหรือ เทากับ 0.50 หมายถึง องคประกอบของ
หลักสูตรฉบับรางมีความสอดคลองกับจุดประสงค และเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียนสามารถนํามา
สรางหลักสูตรได
13.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ เกณฑการใหคะแนน เมื่อตอบถูกให 1 คะแนนเมื่อตอบผิด หรือไมตอบให
0 คะแนน โดยสรางแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ตองการจริง 30 ขอ โดย
ครอบคลุมทุกตัวชี้วัดและ สาระการเรียนรู และสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว นํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะของ
แบบทดสอบในดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ภาษาและความ
เหมาะสมของคําถามและตัวเลือก โดยใชเกณฑ ดังนี้
+1 หมายถึง ขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
0 หมายถึง ขอคําถามที่ไมแนใจวามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
-1 หมายถึง ขอคําถามที่ไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
นําแบบทดสอบที่ไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู แลวคัดเลือกขอสอบที่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาตั้งแต
.60 ขึ้นไป
13.6 แบบทดสอบกอน-หลังเรียนประจําหนวย เปนขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ เกณฑการใหคะแนน เมื่อตอบถูกให 1 คะแนนเมื่อตอบผิด หรือไมตอบให
0 คะแนน จะใชทดสอบนักเรียนกอนและหลังเรียนในแตละหนวยเพื่อตรวจสอบความกาวหนาในการ
เรียนรู ขั้นตอนในการออกขอสอบปฏิบัติเชนเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
13.7 แบบสังเกตทักษะการปฏิบัติงาน สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานในระหวางการ
เรียนหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง เสื่อใบเตยปา
ของนักเรียนรายบุคคล เปนแบบสังเกตพฤติกรรม จํานวน 7 ขอ
เกณฑการใหคะแนน ใชเกณฑดังนี้
ให 3 คะแนน เมื่อมีการปฏิบัติมาก
ให 2 คะแนน เมื่อมีการปฏิบัติเปนบางครั้ง
ให 1 คะแนน เมื่อมีการปฏิบัตินอย
ไดคะแนน 16-21 ระดับคุณภาพ หมายถึง ดีมาก
ไดคะแนน 8-15 ระดับคุณภาพ หมายถึง พอใช
ไดคะแนน 1-7 ระดับคุณภาพ หมายถึง ปรับปรุง
13.8 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรทองถิ่น เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของกับความคิดเห็น ความสนใจ และทัศนคติของนักเรียน เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนดชวงความคิดเปน 5 ระดับ คือ
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ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวยมาก
ระดับ 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เห็นดวยนอย
ระดับ 1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด
13.9 แบบประเมินผลงาน เปนแบบประเมินแบบมาตรประมาณคา (Rating scale) 3
ระดับ ผานการตรวจสอบความสอดคลองกับพฤติกรรมที่จะประเมินกับตัวชี้วัด และความถูกตองใน
การใชภาษาของผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC เลือกขอที่มีคา IOC ตั้งแต .50
ขึ้นไป
13.10 แบบประเมินโครงงาน เปนแบบประเมินแบบมาตรประมาณคา (Rating scale)
4 ระดับ ผานการตรวจสอบความสอดคลองกับพฤติกรรมที่จะประเมินกับตัวชี้วัด และความถูกตองใน
การใชภาษาของผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC เลือกขอที่มีคา IOC ตั้งแต .50
ขึ้นไป
13.11 แบบประเมินคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต เปนแบบประเมินแบบมาตรประมาณคา
(Rating scale) 4 ระดับ ผานการตรวจสอบความสอดคลองกับพฤติกรรมที่จะประเมินกับตัวชี้วัด
และความถูกตองในการใชภาษาของผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC เลือกขอที่
มีคา IOC ตั้งแต .60 ขึ้นไป วิเคราะหคุณภาพแบบประเมิน หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบ
ประเมิน
14. ผลที่เกิดจากการทํา Best Practice
14.1 นักเรียนมีความรูความเขาใจอาชีพภูมิปญญาทอเสื่อใบเตยปาของทองถิ่น เกิด
ความรักภาคภูมิใจเห็นคุณคาในภูมิปญ
 ญาทองถิ่นของตนเอง รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และ
สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
14.2 นักเรียนสามารถทอเสื่อใบเตยปาและสรางสรรคผลิตภัณฑจากเสื่อใบเตยปา
เพื่อจําหนายได
14.3 นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ไดแก ทักษะกระบวนการคิด
มีวินัย ซื่อสัตยสจุ ริต อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ
15. แนวทางการขยายผลสรางเครือขาย/วิธีการเผยแพรประชาสัมพันธ
15.1 เผยแพรในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูภูมปิ ญญาทองถิ่นบูรณาการกลุม สาระ
อื่น ทุกชั้นเรียน
15.2 เปดรับสมาชิกชุมนุม “รักษภูมปิ ญญาทองถิ่น” เพิ่มสําหรับนักเรียนทีม่ ีความ
สนใจ
15.3 จัดทําเอกสารแผนพับประชาสัมพันธผลิตภัณฑจากใบเตยปาของนักเรียนแจก
ใหกับผูปกครองและบุคคลทั่วไป
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15.4 ประชาสัมพันธเผยแพร การจัดการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น เสื่อใบเตยปา
ทางเว็บไซตของโรงเรียน, www. GotoKhow , facebook
15.5 สงนักเรียนเขาประกวดแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในกิจกรรมการประดิษฐ
ของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น และโครงงานอาชีพ
16. ปญหาและแนวทางการแกไข
16.1 ปญหาทีเ่ กิดขึ้นระหวางการจัดกิจกรรม
16.1.1 ผูป กครองบางสวนยังไมเห็นความสําคัญของการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหกบั นักเรียน
16.1.2 ผูร /ู ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น ยังไมมปี ระสบการณในการถายทอดความรูใหกบั
นักเรียน และยังไมเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
16.1.3 นักเรียนบางสวนยังไมเห็นความสําคัญของการเรียนรูภ ูมิปญญาทองถิ่น
เพราะคิดวาเปนสิง่ ที่เคยพบเห็นเปนประจํา
16.2 แนวทางแกไขที่เกิดขึ้นระหวางการจัดกิจกรรม
16.2.1 ประชุมชี้แจงใหผูปกครองตระหนักความสําคัญของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น ที่นักเรียนและคนในชุมชนควรอนุรักษและสืบสานใหกับเยาวชนรุนหลัง
16.2.2 มอบเกียรติบัตรใหกับผูร ู/ภูมิปญญาทองถิน่ ที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
ใหกับนักเรียน
16.2.3 สรางความตระหนักโดยการชี้แจงใหนักเรียนไดเขาใจและเห็นคุณคาและ
รวมสืบสานภูมปิ ญญาทองถิ่น ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต
16.2.4 มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีใหนักเรียนทีม่ ีผลงานดีเดนในการมีสวนมี
รวมในกิจกรรมของภูมปิ ญญาทองถิ่น
16.3 ผลที่เกิดขึ้นจากการแกไขปญหาในระหวางการจัดกิจกรรม
16.3.1 นักเรียน ผูปกครอง ผูรูภูมปิ ญญาทองถิ่น เขาใจ ตระหนักเห็นคุณคาและ
รวมสืบสานภูมปิ ญญาทองถิ่น
16.3.2 นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช2551 และคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต
17. ขอเสนอแนะ
17.1 โรงเรียนควรนําภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง ทอเสื่อใบเตยปา ไปบูรณาการจัดการ
เรียนรูในกลุม สาระการเรียนรูอื่น และในระดับชั้นอื่นๆ และประชาสัมพันธใหผูปกครองรับทราบผล
การดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
17.2 สํานักงานเขตพื้นการศึกษาที่ควรเปดโอกาสใหมีเวทีการจัดแสดงผลงาน และ
เผยแพรผลงาน ประชาสัมพันธทางเว็บไซตของสํานักงานเขตฯ
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17.3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรนําผลที่ไดจาก Best Practice
จัดทําเปนหนังสือรวม Best Practice และเผยแพรผลงานทางเว็บไซตของสพฐ.
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