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คำ�ชี้แจง

 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตระหนักถึง ความสำาคัญ 

ของการป้องกันการทุจริต จึงมอบหมายให้สำานักพัฒนานวัตกรรม 

การจัดการศึกษา ดำาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

เพื่อปลูกจิตสำานึกให้นักเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานทุกคนมีความรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด 

มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม 

จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา  

โดยให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินงานเพ่ือให้เกิด 

ความโปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม รวมท้ังการฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะ 

กระบวนการคิด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

อันจะนำามาซึ่งการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต

 สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้ดำาเนินโครงการ 

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ตั้งแต่ปงีบประมาณ ๒๕๕๖ โดยได้ดำาเนนิกจิกรรม

เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้

ประพฤติปฏบิติัตนใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของ “ปฏญิญาโรงเรยีนสจุรติ” 

ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้าง 

เครือข่ายให้กับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ จำานวน ๒๒๕ โรงเรียน และดำาเนินการ 

ขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ ๑๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
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สำาหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จะขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นอีก 

ร้อยละ ๒๐ ของจำานวนโรงเรียนในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้น 

อีกร้อยละ ๓๐ นอกจากน้ี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกำาหนดเป้าหมาย ที่จะขยายเครือข่ายให้ทุกโรงเรียน

ในสังกัด เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตครบทุกโรงเรียน รวมทั้งสำานักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตจะต้องเข้าร่วมโครงการสำานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาสุจริตตามนโยบาย “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน” และ  

จะต้องรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติ (สำานักงาน ป.ป.ช.)

 เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการขยายตัวของเครือข่ายโรงเรียน 

สุจริตและสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตที่จะเพิ่มขึ้น สำานักพัฒนา 

นวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงดำาเนินการจัดทำาเอกสารคู่มือแนวทาง 

การดำาเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)  

เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการช้ีแจงและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกคน 

ในโรงเรียนและสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียน 

สุจริต ได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินงานเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน 

และบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 

ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 

และจิตสาธารณะ
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 เอกสารคู่มือแนวทางการดำาเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้าง 

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประกอบด้วยเอกสารการดำาเนินกิจกรรมสำาหรับ 

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตจำานวน ๔ เรื่อง เอกสารการดำาเนิน 

กิจกรรมสำาหรับโรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนสุจริต จำานวน ๙ เรื่อง และ 

เอกสารประกอบการประเมินสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตและ 

โรงเรียนสุจริต จำานวน ๓ เรื่อง ได้แก่

 ๑.	เอกสารแนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำาหรับสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประกอบด้วย 

  ๑.๑ แนวทางการดำาเนินงานสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต

  ๑.๒ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมเกณฑ์มาตรฐานสำานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

  ๑.๓ แนวทางการดำาเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด

  ๑.๔ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 ๒.	เอกสารแนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำาหรับโรงเรียนสุจริต		

ประกอบด้วย

  ๒.๑ แนวทางการดำาเนินงานโรงเรียนสุจริต

  ๒.๒ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต

  ๒.๓ แนวทางการดำาเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย/

ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน

  ๒.๔ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมการถอดบทเรียน 

(Best Practice) 
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  ๒.๕ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

  ๒.๖ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี

  ๒.๗ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสำานึกพลเมือง 

(Project Citizen)

  ๒.๘ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต

ผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น

  ๒.๙ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมการวิจัยตามรูปแบบการพัฒนา

สถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต

 ๓.	 เอกสารคู่มือท่ีใช้ในการประเมินสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สุจริตและโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย

  ๓.๑ คู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต  

  ๓.๒ คู่มือแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Interity & Transparency Assessment : ITA) 

  ๓.๓ คู่มือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้าน

ความโปร่งใส



๑. กรอบแนวคิด
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 การจัดทำาผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) 

เป็นกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบ มีการบูรณาการและมีความเช่ือมโยงกัน 

ซ่ึงในกระบวนการอาจมีผลงานนวัตกรรม วิธีการเฉพาะกรณีหรือคุณลักษณะ 

เฉพาะหรือส่ือเป็นส่วนประกอบแต่ต้องเป็นส่วนท่ีมีความสำาคัญในการสนับสนุน 

และส่งผลสำาเร็จที่เป็นเลิศ

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) กำาหนดคุณลักษณะ ๕  

ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย
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 ๑. ทักษะกระบวนการคิด

 ๒. มีวินัย

 ๓. ซื่อสัตย์สุจริต

 ๔. อยู่อย่างพอเพียง

 ๕. จิตสาธารณะ

 ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต้องจัดกิจกรรมตามที่กำาหนดและ 

จัดกิจกรรมที่โรงเรียนคิดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าว 

เมื่อดำาเนินการเสร็จเรียบร้อยและประสบความสำาเร็จบุคลากรในโรงเรียน 

นำากิจกรรมที่ประสบความสำาเร็จมาจัดทำาเป็นผลงาน นวัตกรรมการถอด 

บทเรียน (Best Practice) และนำามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเผยแพร่และ 

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและสนใจได้รับทราบต่อไป

๑.๑	ความหมายของการถอดบทเรียน	(Best	Practice)

 นักการศึกษาและนักวิชาการทั้งต่างประเทศและในประเทศให้ 

ความหมายของ Best Practice ไว้ดังนี้

 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (๒๕๔๕ : ๕) ได้ให้ความหมายของ  

Best Practice   คือ  การปฏิบัติท่ีทำาให้องค์กรประสบความสำาเร็จหรืออาจกล่าว 

ได้ว่า การปฏิบัติที่ทำาให้องค์กรสู่ความเป็นเลิศ    อันที่จริงแล้วคำาว่าดีที่สุดคือ 

(Best) ของคำาว่า Best Practice น้ีเป็นคำาท่ีให้ความหมายในเชิงเทียบเคียง 

คือ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเป้าหมายเป็นหลัก คำาว่าดีที่สุดอาจจะไม่ได้  

หมายถึงดีท่ีสุดจริงๆ ขององค์กรท้ังหมด แต่อาจจะเฉพาะสำาหรับองค์กรใด 

องค์กรหนึ่งเท่านั้น เพราะแต่ละองค์กรมีวัฒนธรรม วิสัยทัศน์ สภาพ  

ธุรกิจ และปัจจัยภายในขององค์กรท่ีแตกต่างกันไป ดังน้ัน Best Practice 
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จึงไม่ได้จำากัดอยู่เพียงเรื่องๆเดียว หรือกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง 

เพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ดีที่สุดที่แต่ละองค์กรมองหา และสถาบัน 

เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้กล่าวถึงความหมายของ Best Practice อีกว่า  

เป็นแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่นำาองค์กรไปสู่ความสำาเร็จ  

และบรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล Best Practice 

ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดเวลาในการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร 

ได้โดยการศึกษาจาก Best Practice ขององค์กรต่างๆ แล้วนำาไปประยุกต์ 

ใช้ให้เหมาะสม

 วรภัทร์ ภู ่เจริญ (๒๕๔๕ : ๙๙ – ๑๐๒) ได้กล่าวถึง Best 

Practice ไว้ว่า Best Practice เป็นส่วนหนึ่งของ Benchmark ซึ่งหมายถึง 

การเป็นเลิศด้านใดด้านหนึ่งในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

 บูรชัย ศิริมหาสาคร (๒๕๔๘) Best Practice  คือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ในการทำาส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้สำาเร็จ ซ่ึงเป็นผลมาจากการนำาความรู้ไปปฏิบัติจริง 

แล้วสรุปความรู้และประสบการณ์นั้น เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง

 วิจารณ์ พานิช (อ้างถึงใน วันทนา เมืองจันทร์ และเต็มจิต 

จันทคา ๒๕๔๘ : ๒) กล่าวว่า วิธีการจัดการความรู้อย่างง่าย คือ  

การแลกเปล่ียนเรียนรู้จากวิธีการทำางานแบบ Best Practice องค์ประกอบ 

สำาคัญประการหนึ่งของการจัดการความรู้ คือ การมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับ 

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงานต่างๆ ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับใน 

ด้านต่างๆ (เช่น ด้านแนวคิด กระบวนการวางแผน การดำาเนินงานตามแผน 

การประเมินผล และการมีส่วนร่วมของชุมชน) โดยมีการเผยแพร่วิธีปฏิบัติงาน 

ที ่ เป ็นเล ิศ เพื ่อให ้หน่วยงานอื ่นได ้น ำาไปปรับใช ้ซ ึ ่งเป ็นไปตาม 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
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พ.ศ. ๒๕๔๖ ในมาตรา ๑๑ ระบุว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ใน

ส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำาเสมอ”

 สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (๒๕๕๑ : ๙ - ๑๐)  

American Productivity and Quality Center ได้ให้คำาจำากัดความ 

Best Practice ว่าเป็นการปฏิบัติการท้ังหลายท่ีสามารถก่อให้เกิดผลท่ีเป็น 

เลิศหรือการปฏิบัติที่ทำาให้องค์กรก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศ (อ้างถึงใน บุญดี 

บุญญากิจและกมลวรรณ สิริพานิช) (๒๕๔๕) สถาบันวิจัยและพัฒนาการ 

เรียนรู้ได้กล่าวถึง Best Practice ว่าเป็นวิธีการใหม่ๆ ที่สถานศึกษาเรียนรู้ 

จากการปฏิบัติจริงในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ซ่ึงนำาไปสู่ผลลัพธ์ 

ท่ีนำาไปตอบสนองความคาดหวังของชุมชน ผู้ปกครองและเป้าหมายของ 

สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพทำาให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพจนประสบ 

ความสำาเร็จและก้าวสู่ความเป็นเลิศ (อ้างถึงใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ๒๕๔๙)

 นอกจากนี้อาจพิจารณาความหมายได้ ๒ ลักษณะ คือ

 ๑. วิธีการหรือวิธีปฏิบัติที่องค์กรได้ทดลองนำาไปใช้จนประสบ 

ความสำาเร็จ

 ๒. วิธีการหรือวิธีปฏิบัติท่ีส่งผลต่อการดำาเนินการท่ีดีข้ึนขององค์กร  

มีนวัตกรรมมีกระบวนการท่ีเป็นระบบยอมรับได้  (จากการตรวจสอบประเมิน 

หรือรางวัล ฯลฯ) และทดลองนำาไปใช้จนประสบความสำาเร็จซึ่งได้รับ 

การยอมรับจากผู้รับบริการ  (บรรยาย Best Practice โดย รศ.รัชต์วรรณ   

กาญจนปัญญาคม ในการประชุมสัมมนา Roving Team โครงการโรงเรียนในฝัน 

วันที่ ๑๗ – ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๐ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี)
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 Best Practice จึงเป็นบทสรุปของวิธีการปฏิบัติที่เป็น Tacit  

Knowledge (ความรู้ในตัวคน) ซึ่งเผยแพร่เป็น Explicit Knowledge  

(ความรู้ที ่ปรากฏให้เห็นชัดแจ้งในรูปแบบต่างๆ) เพื่อให้ผู้อื ่นได้นำาไป 

ทดลองปฏิบัติ

 สรุปได้ว่า Best Practice เป็นวิธีการทำางานที่ดีที่สุดในแต่ละ 

เรื่อง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกงาน/หน่วยงาน เกิดจากหลายช่องทาง 

ทั้งตัวผู้นำา ผู้ร่วมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือภาวะปัญหาและการริเริ่ม 

สร้างสรรค์พัฒนาที่มีขั้นตอน ในหน่วยงานทางการศึกษาอาจจะมี Best 

Practice อยู่แล้ว ท้ังด้านบริหาร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านคุณภาพ 

หรือด้านอื่นๆ การจะพิจารณาว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีหรือไม่ มีข้อควรคำานึง 

เช่น ภารกิจที่แท้จริง การลดเวลา ค่าใช้จ่าย ได้ผลผลิตเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น 

ใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติ เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ  มีการบันทึก  

เขียนรายงาน เพื่อการศึกษาพัฒนาและเผยแพร่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน 

การบริหารจัดการ การเรียนการสอน และอาจนำาไปสู่การตอบแทนหรือ 

ให้รางวัล ในลักษณะต่างๆ ได้

 สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (๒๕๕๑ : ๘) กล่าวถึง 

แนวคิดพ้ืนฐานท่ีมีส่วนสำาคัญในการนำาแนวคิด เร่ือง Best Practice ไปใช้ ดังน้ี

 ๑. ความต้องการในการแสวงหาข้อมูลหรือความรู ้ เพื ่อนำาสู ่ 

การพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือการนำาความรู้ไปใช้เพ่ือการสร้าง 

ประโยชน์ (Knowledge Application) 

 ๒. ความเช่ือว่าความรู้หรือแหล่งข้อมูลไม่มีเฉพาะในเอกสาร ในตำารา 

หรือจากการเรียนรู้ตามรูปแบบเดิม  เช่น  การอบรมด้วยการฟังจากวิทยากร 

เท่านั้น หากแต่ข้อมูลหรือความรู้ อยู่ในตัวบุคคลที่ประสบความสำาเร็จ 
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ในการทำางานหรือการใช้ชีวิต หรือในองค์กรท่ีปฏิบัติงานท่ีประสบผลสำาเร็จ 

(Knowledge Generation)

 ๓. ความเชื่อในวิธีการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการจัดการกับความรู้ 

(Knowledge Management) หรือ Knowledge Integration

๑.๒	กระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

 บรรดล  สุขปิติ  (๒๕๔๔ : ๘๕ – ๘๕) กล่าวว่า  นวัตกรรมทางการศึกษา 

มักเกิดจากความต้องการของครูผู้สอนท่ีจะปรับปรุงแก้ไขปัญหา หรือพัฒนา 

การเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กระบวนการ  

ในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาแต่ละขั้นตอนมีดังนี้

 ขั้นตอนที่	๑	:	การกำาหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนา

 เมื่อครูผู้สอนได้ระบุปัญหาการสอนได้อย่างชัดเจนแล้ว สิ่งสำาคัญ 

ท่ีจะต้องดำาเนินการก็คือจะต้องกำาหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการเรียน 

การสอนให้แน่ชัดลงไป และจะต้องเป็นวัตถุประสงค์ท่ีเป็นไปได้ด้วย เพราะ 

หากไม่มีการกำาหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาไว้ก็จะทำาให้การพัฒนา 

ขาดทิศทางและการประเมินผลสำาเร็จในการพัฒนาการเรียนการสอนก็ทำา 

ไม่ได้ ครูที่จะพัฒนาการเรียนการสอนควรตระหนักในความสำาคัญและ 

เขียนวัตถุประสงค์ของการพัฒนาของตนให้ชัดเจน เหมาะสม  และใกล้เคียง  

กับความเป็นจริงที่จะปฏิบัติได้

	 ขั้นตอนที่	 ๒	 :	 การศึกษาค้นคว้าเพื่อกำาหนดกรอบแนวคิด 

ในการพัฒนานวัตกรรม

 ขั้นนี้ เป็นขั้นกำาหนดกรอบแนวคิดของกระบวนการในการ 

พัฒนานวัตกรรมที่จะจัดทำาขึ้นโดยครูจำาเป็นต้องศึกษาค้นคว้าหลักวิชา 
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แนวคิด ทฤษฎี ศึกษาวิธีสอน และผลงานการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตรง 

กับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีกำาหนดไว้แล้ว นำามาผสมผสาน 

กับความคิดและประสบการณ์ของครูเอง เพื ่อจัดสร้างเป็นต้นแบบ 

ของนวัตกรรมที่จะนำามาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

ก่อนตัดสินใจเลือกใช้นวัตกรรมอะไรควรต้องมีการศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างดี 

มาก่อน และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นนี้ ๓ ข้อคือ

 ๑. นวัตกรรมท่ีเหมาะสม คือนวัตกรรมท่ีสามารถถอด หรือ แก้ปัญหา 

การเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างแท้จริง โดยสามารถพิสูจน์ได้จากการตรวจสอบ 

ว่าเมื่อนำามาใช้แล้วช่วยทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้

 ๒. นวัตกรรมต้องมีความสำาคัญและมีคุณประโยชน์ การพิจารณา 

ความสำาคัญและคุณประโยชน์ของนวัตกรรมให้ดูท่ีเหตุผลความจำาเป็นของ 

ปัญหา ถ้ามีข้อมูลแสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความบกพร่องในวัตถุประสงค์น้ี  

และมีผลกระทบร้ายแรงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ก็เห็นควรสนับสนุนว่า 

สมควรสร้างนวัตกรรมนั้นได้

 ๓. ก่อนตัดสินใจเลือกใช้นวัตกรรมอะไร ควรศึกษาคุณลักษณะ 

หรือเงื่อนไขของนวัตกรรมประเภทนั้น ลักษณะเนื้อหาวิชาที่ใช้นวัตกรรม

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างการใช้นวัตกรรมของคนอื่นๆ 

ที่ผ่านมา

 ขั้นตอนที่	๓	:	การสร้างต้นแบบของนวัตกรรม

 เมื่อตัดสินใจได้ว่าจะเลือกจัดทำานวัตกรรมชนิดใดครูผู้สอนต้อง 

ศึกษาวิธีการจัดทำานวัตกรรมชนิดนั้นๆอย่างละเอียด เช่น จะจัดทำา 

บทเรียนสำาเร็จรูปเร่ืองเลขยกกำาลังวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน ม.๓ ต้องศึกษาค้นคว้า  

วิธีการจัดทำาบทเรียนสำาเร็จรูปว่ามีวิธีการจัดทำาอย่างไร จากเอกสารตำารา 
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ที่เกี่ยวข้องแล้วจัดทำาต้นแบบบทเรียนสำาเร็จรูปให้สมบูรณ์ ตามข้อกำาหนด  
ของวิธีการทำาบทเรียนสำาเร็จรูป และต้นแบบของนวัตกรรมที่ดีควรม ี
องค์ประกอบย่อย ๆ ดังนี้
 ๑. ชื่อนวัตกรรม
 ๒. วัตถุประสงค์ของการใช้นวัตกรรม
 ๓. ทฤษฎีหรือหลักการที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรม
 ๔. ส่วนประกอบของนวัตกรรม
 ๕. ลักษณะทางเทคนิค
 ๖ .แนวการใช้นวัตกรรม
	 ข้ันตอนท่ี	๔	:	การตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของนวัตกรรม
ต้นแบบ
 การตรวจสอบต้นแบบของนวัตกรรมที่จัดสร้างขึ้นเสร็จแล้วจะ 
ดำาเนินการ ๒ ลักษณะ คือ การตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญและการตรวจสอบ 
โดยการทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่มเด็ก
 ขั้นตอนที่	๕	:	การทดลองใช้ในชั้นเรียนปกติ
 เป็นการทดลองใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตาม 
จุดประสงค์ที่กำาหนดไว้โดยนำานวัตกรรมที่ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพแล้ว 
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างประมาณ ๓๐ – ๑๐๐ คน โดยใช้รูปแบบการวิจัย 
เชิงทดลองแบบใดแบบหนึ่ง แต่หากเป็นไปได้ควรเป็นการวิจัยทดลอง 
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
 การทดลองในข้ันน้ีเป็นการทดลองเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 
โดยใช้นวัตกรรมท่ีสร้างข้ึน จึงจำาเป็นต้องใช้รูปแบบการทดลองท่ีมีการควบคุม 
อย่างรัดกุม เพ่ือดูสัมฤทธิผลของนวัตกรรมช้ินน้ันในการพัฒนาคุณลักษณะ 
ของผู้เรียนตามจุดประสงค์ที่กำาหนดไว้
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 ถ้าการทดลองในข้ันน้ีไม่ปรากฏผลในการพัฒนาคุณลักษณะของ 

ผู้เรียนอย่างชัดเจน ครูผู้สอนจำาเป็นต้องทบทวนดูวิธีดำาเนินการทดลอง 

หรือการควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ว่ารัดกุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อการอภิปราย  

ผลการทดลองได้อย่างมีเหตุผล หรือมิฉะนั้นอาจจะต้องทำาการทดลอง 

ใหม่กับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นอีกครั้ง

 ขั้นตอนที่	๖	:	การเผยแพร่และนำาไปใช้เป็นประจำา

 ในการทดลองใช้ในชั้นเรียนปกตินั้น หากมีผลการทดลองเป็นที่ 

น่าพอใจกล่าวคือ สามารถยืนยันคุณภาพของนวัตกรรมท่ีสร้างข้ึนได้ ก็ควร 

มีการนำานวัตกรรมนั้นไปใช้กับการเรียนการสอนตามปกติของครูและนำา 

นวัตกรรมนั้นไปเผยแพร่ในลักษณะขยายผลให้ครูคนอื่นได้ทดลองใช้และ 

เม่ือทดลองใช้พร้อมปรับปรุงแก้ไขหลาย ๆ คร้ังแล้ว ก็อาจจัดทำานวัตกรรม 

นั้นเพื่อบริการหรือจำาหน่ายต่อไป

๑.๓	กระบวนการจัดทำาผลงานการถอดบทเรียน	(Best	Practice)

 วจิรา เดชารัตน์ (๒๕๕๑) กล่าวถึงกระบวนการจัดทำา Best  

Practice มีดังนี้

 ๑. การกำาหนดเป้าหมายเชิงเนื้อหา

 ๒. การศึกษาพื้นฐานของประเด็นเนื้อหา

 ๓. การวางแผน/หาแนวทางและกำาหนดรูปแบบตัวแบบในการเก็บ 

รวบรวมข้อมูล

 ๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล ตามแผน/แนวทางที่กำาหนด

 ๕. นำาข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลในอดีต/กับองค์กรอื่น/

ผลในปัจจุบัน
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 ๖. การแก้ไข ปรับปรุง
 ๘. นำาไปทดลองปฏิบัติซ้ำาจนกว่าจะได้คำาตอบหรือแนวทางท่ีดีท่ีสุด 
สำาหรับการแก้ปัญหาหรือดำาเนินกิจกรรมนั้นๆ ได้จริง
 ๘. จัดระบบข้อมูลและบันทึกองค์ความรู้ที่ได้
 ๙. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการเรียนรู้
 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เป็น 
เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการปรับปรุงองค์กร เพื่อเพิ่มคุณภาพการดำาเนินงาน 
และเพ่ิมผลผลิตอย่างต่อเน่ือง เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนา  
ได้แบบก้าวกระโดด ลดระยะเวลาที ่ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การดำาเนินงานขององค์กร เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ท่ี 
ประสบความสำาเร็จหรือทำาได้ดีกว่า แล้วนำาแนวทางน้ันมาปรับใช้และพัฒนา
องค์กรให้ดีขึ้น
 หน่วยงานสามารถจะดำาเนินการได้หลายกระบวนการ เช่น ตามแนวทาง 
วงจรเดมมิ่ง (Demming Circle) ซึ่งประกอบด้วย P : การวางแผน 
D : การปฏิบัติ C : การตรวจสอบประเมินผล A : การปรับปรุง พัฒนา  
กำาหนดกิจกรรมใหม่ และอาจนำาเทคนิคต่างๆ ที่สามารถเลือกมาใช้ให ้
เหมาะสมกับบริบทของงานของหน่วยงาน เช่น CQI (Continuous 
 Quality Improvement), RCA (Root Cause Analysis), FMEA (Failure  
Mode Evaluation Analysis) อื่นๆ มาช่วยในการดำาเนินงานจนเกิด 
Best Practice
 สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (๒๕๕๑ : ๑๑) กล่าวถึง  
การจัดทำา Best Practice ที่ได้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง 
ในการศึกษากรณีตัวอย่างพบว่าการจัดทำาและนำาเสนอ Best Practice 

มีแนวทางดำาเนินการตามลำาดับขั้นดังนี้
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 ๑. การเตรียมการ หมายถึง การกำาหนดกรอบและแนวทางใน 

การศึกษา การกำาหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ผลงานหรือแหล่งข้อมูล 

ที่จะจัดทำา Best Practice การกำาหนดรูปแบบหรือกรอกข้อมูลการเขียน 

Case หรือกรณีศึกษา รวมถึงรูปแบบการนำาเสนอ ตลอดจนการเตรียม 

ทีมงานซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าทีม ผู้เขียน Case ผู้ถ่ายภาพ ตัดต่อภาพ 

และบรรณาธิการ เป็นต้น

 ๒. การเลือกกรณีศึกษา หมายถึง การพิจารณาเลือกหน่วยงาน 

หรือผู้ที ่มีผลงานเป็นเลิศ หรือมีผลงานประสบผลสำาเร็จเป็นที่ยอมรับ 

การศึกษาผลงาน จำาเป็นต้องมีข้อมูลที่ยืนยันความสำาเร็จอย่างน่าเชื่อถือ 

เช่น ผ่านการประเมินตามระบบของโครงการนั้นๆ (ในกรณีที่เป็นงาน  

หรือโรงเรียนในโครงการเฉพาะ) ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ 

ผ่านการประเมิน มีความภาคภูมิใจ เป็นผลงานที่ทำาให้ก้าวสู่เป้าหมายของ 

ชีวิตที่สูงขึ้น หรือเป้าหมายสูงสุดในเวลานั้น

 ๓. การจัดทำาแผนการจัดทำา Best Practice ซ่ึงประกอบด้วย วิธีการ 

เก็บข้อมูล เครื ่องมือในการเก็บข้อมูล ระยะเวลาการประสานงาน 

การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำาเอกสาร การนำาเสนอ Best Practice 

(ควรมีการนำาเสนอที่หลากหลาย เช่น นำาเสนอโดยเอกสารที่หลากหลาย 

รูปแบบนำาเสนอผ่าน web site เป็นต้น)

 ๔. การจัดทำาผลงาน/การถอดบทเรียน (Best Practice) อาจทำา  

การวิเคราะห์ ดังตารางต่อไปนี้
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คำาอธิบาย	ตารางวิเคราะห์	(Best	Practice)
 สดมภ์ที่	 ๑ ผลงานที่ภาคภูมิใจ สำาเร็จ ระบุชื่อและลักษณะของ 
ผลงาน (ส่ือ, กระบวนการ, รูปแบบ) ด้วยวิธีการค้นหา Best Practice (BP) 
เพื่อดูสิ่งที่เราคิดว่า พบแล้ว ใช่แล้ว และคิดว่าเป็น Best Practice (BP) 
ของเรา จริง ๆ แล้ว ใช่ หรือ ไม่ มีสิ่งที่ช่วยในการค้นหาง่าย ๆ ดังนี้
 - การวิเคราะห์บริบท ความคาดหวังของหน่วยงาน/สังคม/ผู้มี 
  ส่วนได้ ส่วนเสีย
 - พิจารณาว่า PDCA ได้ครบวงจรหรือยัง
 - ขั้นตอนนั้นเป็น “นวัตกรรม” หรือไม่
 - ตั้งคำาถามเกี่ยวกับนวัตกรรมดังนี้
    ๑) นวัตกรรมนั้นคืออะไร (What)
    ๒) นวัตกรรมนั้นทำาอย่างไร (How)
    ๓) นวัตกรรมนั้นทำาเพื่ออะไร (Why)
 - วิเคราะห์ปัจจัยที่สำาเร็จและบทเรียนที่ได้เรียนรู้
 สดมภ์ที่	๒ ข้อมูลที่ยืนยันความสำาเร็จระบุเอกสาร/หลักฐาน/ 
ร่องรอย ท่ียืนยันความสำาเร็จของผลงาน/นวัตกรรม (ท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียน
สุจริตโดยพิจารณาจากเกณฑ์การพิจารณา Best Practice
 การพิจารณาว่าสิ่งที่ผู้เขียน คิดว่าเป็น Best Practice (BP) นั้น 
ผู้อ่านมีเกณฑ์ง่ายๆ ในการพิจารณาว่าเป็น Best Practice (BP) หรือไม่ 
ดังนี้
 ๑) สอดคล้องกับ “ความคาดหวัง” ของหน่วยงาน/โรงเรียน/ชุมชน/ 
ผู้ปกครอง/ผู้เกี่ยวข้อง
 ๒) มี PDCA จนเห็นแนวโน้มของตัวชี้วัด
 ๓) ผู้เขียนบอกเล่าได้ว่า “ทำาอะไร (What)” “ทำาอย่างไร (How)” 
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“ทำาไมจึงทำา (Why)”

 ๔) ผลลัพธ์เป็นไป/สอดคล้องสะท้อนตามมาตรฐานหรือข้อกำาหนด

 ๕) เป็นส่ิงท่ี “ปฏิบัติได้จริงและเห็นผลแล้ว”ไม่ใช่แนวคิด หรือ ทฤษฎี

 สดมภ์ที่	 ๓ วิธีการทำา/ปฏิบัติ (How to) อธิบายวิธีการทำา/ 

กระบวนการผลิต/กระบวนการดำาเนินงาน โดยระบุกิจกรรมสำาคัญใน 

การดำาเนินงานอย่างร้อยรัดตั้งแต่เริ่มต้นจนประสบผลสำาเร็จมีวิธีการเขียน 

Best Practice (BP) โดยเขียนในรูปแบบ/องค์ประกอบ ดังนี้

 ๑) ข้อมูลทั่วไป

 ๒) ผลงาน/ระบบงานที่เป็น Best Practice (BP) (ดีอย่างไร How) 

ซึ่งอาจเขียนโดยการแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

 ส่วนที่	๑ ขั้นตอนการดำาเนินงาน หรือแผนภูมิ (Flow) 

ของระบบงานที่ทำา

 ส่วนที่	 ๒ วิธีการและนวัตกรรมที่เป็น Best Practice 

(BP) หรืออาจเขียนบอกเล่าขั้นตอนการดำาเนินงานจนสำาเร็จเป็นผลงานที่

ดีเลิศเป็นความเรียงก็ได้

 ๓) ปัจจัยเก้ือหนุน  (ดีเพราะอะไร  ( What)หรือปัจจัยแห่งความ

สำาเร็จ/ความภาคภูมิใจ และบทเรียนที่ได้รับ)

 ๔) ผลการดำาเนินงาน (ดีแค่ไหน Why) ซึ่งอาจจะเอาไว้ในหัวข้อ 

ท่ี ๒ ก็ได้ ท้ังน้ี ควรเน้นตัวช้ีวัดสำาคัญต่าง ๆ  ท่ีแสดงให้เห็นแนวโน้มการเปล่ียนแปลง 

ซึ ่งอาจใช้แผนภูมิ หรือ กราฟ แสดงให้เห็นถึงการเปลี ่ยนแปลง 

การดำาเนินงานจนเกิดผลสำาเร็จ และอาจมีแผนงานในอนาคตด้วยก็ได้
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๑.๔	ความหมายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 มีผู้ให้ความหมายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้สอดคล้องกันดังนี้
 Kermally (๒๐๐๒) ได้ให้ความหมายของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ว่า 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นลักษณะการส่งผ่านของความรู้ที่มีปรากฏ 
ชัดแจ้ง (tacit knowledge) โดยความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง จะมีการ ส่งผ่าน 
จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง และจากบุคคลหลายๆ คนไปยังกลุ่ม 
และทีมผ่านการสนทนา การเสวนา และการประชุม การส่งผ่านความรู้ 
อาจจะพบในลักษณะไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ เช่น 
ในร้านกาแฟ
 การส่งผ่านความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้งไปเป็นความรู้ที่ปรากฏ 
ชัดแจ้ง (explicit knowledge) อาจเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์เอกสาร 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รายงาน และการบันทึก  ซ่ึงในการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
และการส่งผ่านความรู้น้ันจะต้องมีกรรมวิธีท่ีดี จึงจะก่อให้เกิดกระบวนการ  
ดังกล่าวได้
 McAndrew and other (๒๐๐๔) ได้ให้ความหมายของ 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ว่า การแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของการจัดการความรู้  
และเป็นปัจจัยสำาคัญในการสนับสนุนการเรียนรู ้ตลอดชีว ิต และม ี
ความสามารถในการพัฒนาบุคคลอย่างต่อเน่ืองในงานอาชีพในทุกหนทุกแห่ง 
ซึ่งในแนวคิดหลักของชุมชนนักปฏิบัติแล้ว เป็นการดึงดูดความสนใจของ 
บุคคลที่ทำางานด้วยกันให้มีการแบ่งปันสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และ 
มีการพิจารณาถึงเทคโนโลยีที่สามารถใช้ในการพัฒนาและสนับสนุน เชน่ 
การเป็นชุมชน โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการจัดการความรู้ โดย 
การแบ่งปันนี้ได้รับการสนับสนุนโดยการจัดหาสิ่งแวดล้อม เช่น ซอฟท์แวร์ 
เพ่ือเสนอหนทางที่ดีสำาหรับชุมชนนักปฏิบัติ
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 วิจารณ์ พานิช (๒๕๔๗) ได้ให้ความหมายของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ว่า การแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีทำาให้มีความรู้ใหม่เกิดข้ึน ภายใน 

องค์การ ซึ่งความรู้ใหม่ดังกล่าวเกิดจากปฏิสัมพันธ์ลูกโซ่ระหว่างความรู้ที่ 

เปิดเผยกับความรู้ฝังลึกในลักษณะวงจรเพิ่มพลัง ดังนี้

 ๑. การแลกเปล่ียนความรู้ฝังลึก เกิดจากสัมพันธ์ใกล้ชิด เช่น การเป็น 

ลูกมือฝึกงานการฝึกโดยการทำางานร่วมกัน การจัดประชุมคนในหน่วยงาน 

เดียวกัน โดยประชุมแบบระดมความคิด

 ๒. การแลกเปลี ่ยนความรู ้ฝังลึกไปเป็นความรู ้ที ่เปิดเผย โดย 

การนำาความรู้ฝังลึกออกมานำาเสนอในรูปของการเล่าเร่ือง การเปรียบเทียบ 

และการนำาเสนอเป็นรูปแบบ

 ๓. การแลกเปลี่ยนความรู้ที่เปิดเผยในรูปของเอกสาร การประชุม 

ตำารา และฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์

 ๔. การแลกเปลี่ยนความรู้ที ่เปิดเผยไปเป็นความรู้ที ่ฝังลึก ซึ่ง 

อาจเป็นความรู้ท่ีฝังลึกในระนาบความลุ่มลึกท่ีสูงข้ึน การมีความรู้ท่ีเปิดเผย 

ในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม เรียนรู้ง่าย เข้าใจง่าย จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่ 

เปลี่ยนความรู้ไปเป็นความรู้ที่ฝังลึก และเพิ่มระดับความลุ่มลึก

 สรุป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การที่กลุ่มบุคคลมีปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างกัน เพื่อทำาให้มีความรู้ ใหม่เกิดขึ้น อันจะเกิดประโยชน์ระหว่างกัน  

ทั้งด้านวิชาการ ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อประโยชน์ 

ต่อการดำาเนินงานภายในองค์กร รวมท้ังในชีวิตประจำาวัน โดยการแลกเปล่ียน 

เรียนรู้สามารถทำาได้หลายรูปแบบ ทั้งการบอกเล่าด้วยวาจา หรือ 

การอภิปรายในประเด็น หรือหัวข้อที่สนใจร่วมกัน และถ่ายทอดเป็น 

ลายลักษณ์อักษรในรูปแบบต่าง ๆ
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๑.๕	กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 Bahra (๒๐๐๑) ได้กล่าวถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 

องค์การ ซึ่งได้อธิบายกระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ในองค์การของบริษัท  

ในประเทศญี่ปุ่น โดยนำาเสนอโมเดลการสร้างสรรค์ความรู้ในองค์การ คือ 

SECI’s model ของ Nonaka and Takenchi (๑๙๙๕) ซึ่งได้กล่าวว่า  

ความรู้เป็นหน่วยพื้นฐานของการวิเคราะห์ เพื่อการอธิบายถึงพฤติกรรม 

องค์การ การสร้างสรรค์ความรู้และการส่งผ่านความรู้ที่สามารถกระทำาได้ 

โดยการสร้างปฏิสัมพันธ์ของความรู้ข้ึนท่ามกลางเอกัตตบุคคล โดยกล่าวว่า  

บุคคลในองค์การมีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 

ความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งเรียกปฏิสัมพันธ์ของความรู้ทั้ง ๒ แบบนี้ว่า 

“การเปล่ียนแปลงความรู้” (Knowledge conversion) โดยผ่านกระบวนการ 

ที่ต่อเนื่องเป็นวงจร ซึ่งเกิดขึ้น ๔ ขั้นตอนดังนี้

 ๑. การเปล่ียนแปลงความรู้โดยกระบวนการทางสังคม (Socialization)  

เป็นกระบวนการของการเปล่ียนแปลงความรู้ท่ีไม่ปรากฏชัดแจ้ง ผ่านการแบ่งปัน 

ประสบการณ์อันเนื่องมาจากการที่บุคคลอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน  

โดยที่บุคคลสามารถรับรู้โดยชัดแจ้งผ่านการสังเกต การลอกเลียนแบบ 

หรือ การลงมือปฏิบัติ

 ๒. การนำาความรู้สู่ภายนอก (Externalization) เป็นกระบวนการ  

ของการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้งไปเป็นความรู้ที่ปรากฏ 

ชัดแจ้ง เป็นขั้นที่ความรู้ไม่ปรากฏชัดแจ้งถูกเปลี่ยนรูป โดยทำาให้ชัดเจน 

ด้วยวิธีการเปรียบเทียบ ใช้ตัวอย่างหรือตั้งสมมติฐาน

 ๓.  การผสมสาน  (Combination)  เป็นกระบวนการของการเปล่ียนแปลง 

ความรู ้ท ี ่ปรากฏชัดแจ้ง ทำาให้ความคิดต่าง ๆ เป็นระบบจนกลาย  
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เป็นความรู้ ความรู้ท่ีนำามารวมกันน้ีเกิดจากการแลกเปล่ียนของบุคคลเป็นหลัก 

รวมกับความรู้ที่ผ่านสื่อ หรือช่องทางความรู้ต่าง ๆ เช่น การสนทนาทาง  

โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การประชุมการสัมมนา และการแลกเปล่ียน 

เอกสาร

 ๔. การนำาความรู้สู่ภายใน  (Internalization) เป็นกระบวนการของ  

การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้งไปเป็นความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง 

จากความรู้ต่าง ๆ ที่บุคคลได้รับทั้งที่เป็นความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง และ 

ความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้งจะรวมตัวกันกลับไปเป็นความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง 

ในตัวบุคคล ๆ นั้นอีกครั้ง ซึ่งกระบวนการนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ 

การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง

 Kermally (๒๐๐๒) ได้กล่าวถึงความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้งที่อยู่ใน 

กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ว่า หมายถึง ความรู้ท่ีอยู่ในตัวบุคคล ในทาง 

ปฏิบัติแล้วเป็นการยากมากในการที่จะสื่อสารออกมาอย่างเต็มรูปแบบ 

เพื่อให้คนอื่นรับรู้ความรู้ในลักษณะดังกล่าว จึงมีเทคนิคและมิติทางด้าน 

พุทธพิสัยเฉพาะตัว ส่วนความรู้ท่ีปรากฏชัดแจ้งเป็นความรู้ท่ีมีความชัดเจน 

เพราะมีการจัดเป็นรหัส และมีการจดบันทึกไว้แล้ว

 Dennis (๒๐๐๔) ได้กล่าวถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่า  

มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge 

Sharing Communities) โดยการพัฒนาชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จะเป็นการพิจารณาชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแบบเฉพาะ ซึ่งอาจมี 

ข้อจำากัดเกี่ยวกับการมีเพื่อนร่วมงานที่ให้ความสนใจในเรื่องคล้ายคลึงกัน 

อยู่ในจำานวนน้อย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนนักปฏิบัติแบบเสมือน 

จริงขนาดใหญ่ ได้จัดเตรียมการเข้าถึงการปฏิบัติ และทฤษฎีความรู้ 
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ในประสบการณ์ในด้านวิชาชีพ การนำาไปใช้ประโยชน์ได้ข้อความรู้ของชุมชน

วิชาชีพขนาดใหญ่ผ่านเครือข่ายชุมชนน้ัน สามารถมีผลประโยชน์เชิงธุรกิจ 

และช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ ดังนั้น การเข้าถึงชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จึงเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสำาหรับวิชาชีพ

 สรุปได้ว่ากระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ต้องแลกเปล่ียนความรู้ 

ฝังลึกที่เกิดจากการสัมพันธ์ใกล้ชิดและ ความรู้ต้องเป็นความรู้ที่เปิดเผย 

โดยการนำาความรู้ฝังลึกไปเป็นความรู้ท่ีเปิดเผย โดยการเล่าเร่ืองการเปรียบเทียบ 

และการนำาเสนอ ในรูปเอกสาร การประชุมตำาราและฐานข้อมูลใน 

คอมพิวเตอร์ 

 

๑.๖	ความหมายของนวัตกรรม

 มีผู้ให้ความหมายของคำาว่านวัตกรรมไว้สอดคล้องกันดังนี้

 จุทามาศ เจริญธรรม (๒๕๔๔ : ๓๘) กล่าวว่า นวัตกรรม  

(Innovation) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ซึ่งอาจเป็นแนวคิดใหม่ ๆ 

เทคนิควิธีการใหม่ ๆ ท่ีจะนำามาเปล่ียนแปลงในการปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ปัญหา 

หรือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 บรรดล สขุปติ ิ(๒๕๔๔ : ๖๙) ไดใ้หค้วามหมายนวตักรรมวา่ หมายถงึ 

รูปแบบใหม่ๆ ของการสร้างตัวปัจจัยของการเรียนการสอน ท้ังน้ีรูปแบบใหม่ๆ 

ของตัวปัจจัยและรูปแบบใหม่ๆ ของกระบวนการในการเรียนการสอน  

อาจเป็นสิ่งที่มีการใช้โดยทั่วไปที่แห่งหนึ่งแล้ว หากนำามาปรับปรุง แก้ไข  
และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอีกแห่งหนึ่งก็ถือว่าเป็น 
“นวัตกรรม” เช่นกัน
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 กรมสามัญศึกษา, หน่วยศึกษานิเทศก์ (๒๕๔๐ : ๓) นวัตกรรม  
ทางการศึกษา หมายถึง แนวคิด วิธีการ กระบวนการ หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ  
ที่นำามาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตรงตาม 
เป้าหมายของหลักสูตร
 นอกจากนี้ คำาว่า นวัตกรรม ยังมีผู้ให้นิยามไว้อีกหลายประการ 
ไม่ว่าจะเป็น “สิ่งที่ทำาขึ้นใหม่หรือแปลจากเดิม ซึ่งอาจจะเป็นความคิด 
วิธีการ หรืออุปกรณ์” นิยามโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(๒๕๔๒) โดยพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ ์
ทรงบัญญัติคำาศัพท์ขึ้นให้ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Innovation คำาว่า 
นวัตกรรม เกิดจากการนำาคำาว่า นวตา (อ่านว่า นะ-วะ-ตา) ซึ่งแปลว่า 
ความใหม่ กับคำาว่า กรม (อ่านว่า กัร-มะ) ซึ่งแปลว่า การกระทำา 
มาเข้าสมาสกัน แล้วใช้ในความหมายว่า การซ่อมใหม่ การซ่อมแซม เช่น 
นวัตกรรมในการศึกษา หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขระบบการศึกษา
 Rogers and Shoemaker (๑๙๘๑) นวัตกรรม หมายถึง “แนวคิด 
(Idea) การปฏิบัติ (Practice) หรือวัตถุ (Object) ที่มนุษย์คิดว่าเป็นสิ่งใหม่ 
ไม่ว่าแนวคิดนั้นจะเป็นสิ่งที่ค้นพบใหม่หรือไม่ก็ตาม แต่ขึ้นอยู่กับการ 
ยอมรับและตัดสินใจของแต่ละบุคคล ซึ่งพิจารณากันเองว่าสิ่งนั้นใหม ่
จึงเรียกว่าเป็น Innovation (นวัตกรรม) คำาว่า “ใหม่” ในแง่ของนวัตกรรม 
ไม่จำาเป็นต้องเป็นความรู้ใหม่ ถึงแม้ว่าจะมีความรู้มาก่อน แต่ยังไม่มีการ 
พัฒนาแนวคิดท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธในนวัตกรรมใหม่น้ัน ดังน้ันมันอาจจะ 
เป็นเรื่องความรู้ ทัศนคติ หรือการตัดสินใจที่จะใช้คำาว่า นวัตกรรม” 

 ปรีดา ยังสุขสถาพร (๒๕๔๙) นวัตกรรม หมายถึง “สิ่งใหม่ที่เกิด 

จากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ 

สังคม” 
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 สรุป นวัตกรรม คือ ความหมายที่ครอบคลุมถึง แนวคิด การปฏิบัติ 

รวมถึงสิ่งใหม่ ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม ซึ่งแต่ละบุคคลหรือแต่ละ

สังคมพิจารณาว่ามันคือส่ิงท่ีทำาให้เกิดการปฏิบัติใหม่และเป็นสาเหตุท่ีทำาให้ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งที่มีอยู่เดิม และเกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ที ่

ทำาให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ



๒. วัตถุประสงค์
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 ๑. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำาผลงาน/นวัตกรรม 

การถอดบทเรียน (Best Practice) ของโครงการโรงเรียนสุจริต

 ๒. เพื ่อให้จัดทำาผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best 

Practice) ได้

 ๓. เพื่อนำาผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม โครงการโรงเรียนสุจริตได้



๓. ข้ันตอนก�รดำ�เนินกิจกรรมถอดบทเรียน
   (Best Practices)
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๓.๑	 ค้นหาผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน	 (Best	 Practice)

โดยการวิเคราะห์ตาราง

คำาอธิบาย	ตารางวิเคราะห์	(Best	Practice)

 สดมภ์ที่	๑ ผลงานที่ภาคภูมิใจ/สำาเร็จระบุชื่อและลักษณะของ  

ผลงาน (สื่อ, กระบวนการ, รูปแบบ)

 สดมภ์ท่ี	๒ ข้อมูลท่ียืนยันความสำาเร็จ ระบุเอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย 

ที่ยืนยันความสำาเร็จของผลงาน/นวัตกรรม (ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสุจริต)

 สดมภ์ที่	 ๓ วิธีการทำา/ปฏิบัติ (How to) อธิบายวิธีการทำา/ 

กระบวนการผลิต/กระบวนการดำาเนินงาน โดยระบุกิจกรรมสำาคัญในการ

ดำาเนินงานอย่างร้อยรัดตั้งแต่เริ่มต้นจนประสบผลสำาเร็จ

ขั้นตอนการค้นหานวัตกรรม

๓.๒	ข้ันการนำาเสนอผลงานควรจัดทำาตามรูปแบบ๘	ข้ันตอน	ดังต่อไปน้ี

	 ๑.	ความสำาคัญของผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน

(Best	Practice)	
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 ๑.๑ เหตุผลที่เกิดจากแรงบันดาลใจ ความจำาเป็น ปัญหาหรือ 

ความต้องการที่จัดทำาผลงาน/นวัตกรรม

 ๑.๒ แนวคิดหลักการสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรม 

สามารถอ้างถึงแนวคิดหลักการ ทฤษฎี รูปแบบวิธีการฯลฯที่นำามาใช้ใน 

การออกแบบผลงานหรือนวัตกรรม

	 ๒.	 จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน	

(Best	Practice)	

 ๒.๑ จุดประสงค์เขียนให้สอดคล้องกับความสำาคัญของผลงาน/

นวัตกรรม
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 ๒.๒ เป้าหมายระบุจำานวนผลงาน/นวัตกรรมและหรือกลุ่มเป้าหมาย 

ที่ใช้ผลงาน/นวัตกรรม

 ๓.	กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

 ระบุกระบวนการ หรือ วิธีการในการผลิตการนำาไปใช้และการพัฒนา 

ผลงานโดยมีข้ันตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กันและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

(โดยนำาวิธีการดำาเนินงานมาจากสดมภ์ที่ ๓ จากตารางวิเคราะห์ )

 ๔.	ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

 บรรยาย ขยายความมาจาก สดมภ์ที่ ๑ และสดมภ์ที่ ๒ จากตาราง 

การวิเคราะห์ ในข้อ ๓.๑

 ๕.	ปัจจัยความสำาเร็จ

 ระบุบุคคล / หน่วยงาน / องค์กร หรือวิธีการที่ช่วยให้งานประสบ

ผลสำาเร็จตามจุดประสงค์ การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ

ของผลงาน/นวัตกรรม

 ๖.	บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)	

 สิ่งที่ได้เรียนรู้ค้นพบอะไรที่เกิดจากการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรม

อาจจะเป็นการค้นพบวิธีการ ขั้นตอน รูปแบบที่เกิดขึ้นใหม่

	 ๗.	การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

 ระบุข้อมูลท่ีทำาให้เห็นร่องรอยหลักฐานช่องทางการเผยแพร่ผลงาน 

นวัตกรรม และการยกย่องชมเชยรางวัลที่ได้รับ

 ๘.เงื่อนไขความสำาเร็จ

 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ในการนำาผลงาน/นวัตกรรม ไปใช้



๔. ร�ยง�นก�รจัดทำ�ผลง�น
   ถอดบทเรียน (Best Practice)
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ระดับสถานศึกษา
 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำาหนดให้โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) รายงานการจัดทำาผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน 
(Best Practice) ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ที่จัดทำา 
ตามแบบ ๑ แล้วให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้คัดเลือกผลงาน/ 
นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ระดับสถานศึกษา  ตามจำานวน  
ที่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากำาหนดแล้วรายงานผลงานนวัตกรรม 
ถอดบทเรียน (Best Practice)ที่ผ่านการคัดเลือก ตามแบบ ๒ และแบบ ๓  
โดยส่งผลงานไปยังสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำานวน ๓ รายการ ดังนี้
 ๑. แบบ ๑ แบบรายชื ่อผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน 
(Best Practice) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมา 
ภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ของบุคลากรทุกคน
 ๒. แบบ ๒  เอกสารรายงานผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน 
(Best Practice)  
 ๓. เขียนเป็นแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  (Best Practice) โดยจัดทำาเป็นเอกสาร 
ที่เป็นความเรียง จำานวน ๓ – ๕ หน้า
(หมายเหตุ  ข้อ ๒ และ ๓ สำาหรับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน 
ระดับสถานศึกษา ตามจำานวนที่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากำาหนด)

ระดับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ 

ค ัดเล ือกผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเร ียน  (Best Practice) เพ ื ่อ 
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เป็นตัวแทนในระดับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ได้ผลงาน ดังนี้

 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน ๑ ผลงาน 

 ๒. ครู  จำานวน ๕ ผลงาน  (คนละ ๑ ผลงาน) 

 ๓. นักเรียน จำานวน  ๑ ผลงาน

 ๔. บุคลากรทางการศึกษา/ผู้รับผิดชอบโครงการจำานวน  ๑ ผลงาน

(หมายเหตุ  จำานวนผลงาน อาจเปล่ียนแปลงตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั ้นพื ้นฐานกำาหนด) เมื ่อสิ ้นสุดการคัดเลือกให้สำานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการคัดเลือก แนบผลงานถอดบทเรียน 

(Best Practice) ตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำาหนด

ระดับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดำาเนินการแลกเปล่ียน 

เรียนรู้และคัดเลือกผลงาน/ถอดบทเรียน (Best Practice) ประกาศผล 

และเผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 



๕. ข้อเสนอแนะก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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๕.๑	ลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมา 

ภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ทุก 

โรงเรียนมีกิจกรรมหน่ึงท่ีโครงการได้กำาหนดให้โรงเรียนดำาเนินการจัดทำา 

ผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน  (BestPractice) ซึ่งผู้จัดทำาประกอบด้วย 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนในโรงเรียนทุกคน ผลงาน/นวัตกรรม  

ถอดบทเรียน (Best Practice) ที่จัดทำาขึ้นนั้นมาจากการดำาเนิน 

งานตามกิจกรรมของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) หรือ 

กิจกรรมท่ีโรงเรียนคิดข้ึนเองแล้วประสบความสำาเร็จและเกิดความภาคภูมิใจ  

แล้วนำามาเขียนเป็นผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)  

ตามรูปแบบที่ สพฐ.กำาหนด จากนั้นนำาผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน 
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(Best Practice) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับโรงเรียน ซึ่งมีลักษณะ  

ของการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เช่น การจบัคูก่นัแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย ๕-๑๐ คน หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

เป็นกลุ่มใหญ่ เช่น การจัดประชุม สัมมนา (workshop/symposium) 

ภายในโรงเรียนหรือเป็นกลุ่มโรงเรียน ตลาดนัดความรู้การจัดนิทรรศการ 

แสดงผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ที่โรงเรียน 

ของตนเองแล้วเชิญโรงเรียนต่างๆ ภายในกลุ่มโรงเรียนหรืออำาเภอ ผู้ปกครอง 

ชุมชน มาเย่ียมชม รวมถึงมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือการจัดกิจกรรม 

แลกเปล่ียนเรียนรู้อ่ืนตามท่ีโรงเรียนเห็นสมควร แล้วพิจารณาคัดเลือกผลงาน/ 

นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ที ่ด ีที ่ส ุดของผู ้บริหาร 

สถานศึกษา ครู และนักเรียน ตามที่ สพฐ.กำาหนดจากนั้นดำาเนินการ  

ส่งผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ไปยังสำานักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษา พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อเข้ารับ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพิจารณาคัดเลือกจากสำานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาต่อไป

 ในส่วนของเขตพื้นที ่การศึกษา ก็จะดำาเนินการจัดกิจกรรม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 

ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนท่ีเป็นตัวแทนของโรงเรียนรวมถึง 

ผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ของบุคลากร 

ในสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาด้วยโดยดำาเนินการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ในระดับสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีลักษณะของการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ที่หลากหลาย เช่น การจัดประชุมสัมมนา (workshop/symposium)

การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 
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หรือ การจัดคาราวานผลงาน/นวัตกรรมรถอดบทเรียน (BestPractice) 

ในรูปแบบของการเคล่ือนท่ีไปตามโรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนเครือข่าย 

ของแต่ละอำาเภอหรือการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้อ่ืนตามท่ีสำานักงาน 

เขตพื้ นที่ ก ารศึกษา เห็นสมควรแล้ วพิ จารณาคัด เลื อกผลงาน/

นวัตกรรม การถอดบทเรียน (Best Practice) ที่ดีที่สุดของผู้บริหาร 

สถานศึกษา ครู และนักเรียนตามที่สพฐ.กำาหนดจากนั้นดำาเนินการส่ง  

ผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ไปยังสพฐ. พร้อมแนบ 

เอกสารหลักฐานประกอบเพื่อเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพิจารณา 

คัดเลือกจาก สพฐ. ต่อไป

 ในส่วนสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จะดำาเนินการ 

จัดกิจกรรมของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เช่น การจัดประชุม 

สัมมนา (workshop/symposium)  การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน/ 

นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) หรือ การจัดคาราวาน  

ผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเร ียน (BestPractice) ในร ูปแบบของ 

การเคลื่อนที่ไปตามภูมิภาคต่าง ๆ หรือการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อื่นตามที่ สพฐ. เห็นสมควร
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๕.๒	แนวทางการดำาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กรอบแนวทางการดำาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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แนวทางการดำาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 การดำาเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของโรงเรียนและสำานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

มีแนวทางการดำาเนินงานดังนี้

ระดับโรงเรียน

 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้ดำาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ตามรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกคน ศึกษา ความรู้  

จากแนวทางการดำาเนินกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำานักงาน  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำาความเข้าใจทุกขั้นตอนให้เข้าใจ 

แล้วดำาเนินการจัดทำาผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)

 ๒. ดำาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน 

(Best Practice) ของทุกคนภายในสถานศึกษา โดยกำาหนดรูปแบบของ 

กิจกรรมตามความเหมาะสมและความพร้อมของโรงเรียนเช่นการจัด 

ตลาดความรู้ การจัดนิทรรศการ  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ

 ๓. รายงานผลตามแนวทางการรายงานผล (ตามรายละเอียด 

ดังแนบในภาคผนวก)

 ๔. เกณฑ์การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 

(ตามรายละเอียดดังแนบในภาคผนวก)
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 ๕. ดำาเนินการส่งผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 
ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ท่ีผ่านเกณฑ์และได้รับการคัดเลือก 
จากสถานศึกษา ไปยังสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมแนบเอกสาร 
หลักฐานประกอบเพื่อเข้ารับการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพิจารณาคัดเลือก
จากเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
 กรณีผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ไม่ผ่าน 
เกณฑ์ให้แจ้งเจ้าของผลงานเพื่อนำาไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป
 ๖. ผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ที่ผ่าน 
เกณฑ์และได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษา จะได้รับรางวัลเป็นเกียรติบัตร

ระดับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ๑. สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดำาเนินการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน 
เรียนรู ้ผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ของ  
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ที่เป็นตัวแทนของสถานศึกษา  
รวมถึงผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ของ 
บุคลากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยดำาเนินการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่มีลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ 
หลากหลาย เช่น  การจัดประชุม สัมมนา (workshop/symposium) 
การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเร ียน (Best 
Practice) หรือ การจัดคาราวานผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน  
(Best Practice) ในรูปแบบของการเคลื่อนที่ไปตามโรงเรียนต้นแบบหรือ
โรงเรียนเครือข่ายของแต่ละอำาเภอหรือ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อื่นตามที่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเห็นสมควร
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 ๒. รายงานผลตามรูปแบบที่ สพฐ. กำาหนด (ตามรายละเอียด  

ดังแนบในภาคผนวก)

 ๓. เกณฑ์การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน  (Best Practice) 

(ตามรายละเอียดดังแนบในภาคผนวก)

 ๔. ดำาเนินการส่งผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 

ของผู ้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ที ่ผ่านเกณฑ์และได้รับ 

การคัดเลือกจาก สพป./สพม. ไปยัง สพฐ. พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 

ประกอบเพื่อเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพิจารณาคัดเลือกจาก สพฐ. 

ต่อไป

 ๕. กรณีผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)  

ไม่ผ่านเกณฑ์ให้แจ้งเจ้าของผลงานเพื่อนำาไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 ๖. ผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ที่ผ่าน 

เกณฑ์และได้รับการคัดเลือกจาก  สพป./สพม. จะได้รับรางวัลเป็น  

เกียรติบัตร

ระดับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๑. สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำาเนินการจัด 

กิจกรรมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best 

Practice) ในระดับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีลักษณะ 

ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย  เช่น  การจัดประชุม สัมมนา 

(workshop/symposium) การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน/นวัตกรรม 

ถอดบทเรียน (Best Practice) หรือ การจัดคาราวานผลงาน/ 

นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ในรูปแบบของการเคลื่อนที ่
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ไปตามภูมิภาคต่างๆ หรือ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อื่นตามที่  

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นสมควร

 ๒.  เกณฑ์การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 

(ตามรายละเอียดดังแนบในภาคผนวก)

 ๓. ดำาเนินการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)

 ๔. ผลงาน/นว ัตกรรมถอดบทเร ียน (Best Practice)  

ท่ีผ่านเกณฑ์และได้รับการคัดเลือกจากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน จะได้รับรางวัลเป็นเกียรติบัตร/โล่เกียรติยศ

 ๕. ดำาเนินการเผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน 

(Best Practice) 

๕.๓	เกณฑ์การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน	(Best	Practice)

รายการพิจารณา	เพื่อคัดเลือกผลงาน

 การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)  

มีรายการพิจารณา

 จำานวน ๘ รายการ มีคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้

 รายการที่ ๑ ความสำาคัญของผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน 

(Best Practice) ๙ คะแนน

 รายการที่ ๒ จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงาน/นวัตกรรม 

ถอดบทเรียน (Best Practice) ๖ คะแนน

 รายการที่ ๓ กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน 

๓๐ คะแนน
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 รายการที่ ๔ ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ  

๓๐ คะแนน

 รายการที่ ๕ ปัจจัยความสำาเร็จ ๖ คะแนน

 รายการที่ ๖ บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) ๙ คะแนน

 รายการที่ ๗ การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ  

๖ คะแนน

 รายการที่ ๘ การนำาเสนอผลงาน ๔ คะแนน

เกณฑ์คุณภาพผลงาน

 การพิจารณาคะแนนรวมทุกรายการ มีเกณฑ์คุณภาพผลงาน ดังน้ี

 - ผลงานท่ีมีคุณภาพดีเย่ียม ได้คะแนน ต้ังแต่ ๘๑ - ๑๐๐ คะแนน

 - ผลงานที่มีคุณภาพดี ได้คะแนน ตั้งแต่ ๖๐ - ๘๐ คะแนน

 - ผลงานที่มีคุณภาพพอใช้ ได้คะแนน น้อยกว่า ๖๐ คะแนน

(ตามรายละเอียดดังแนบในภาคผนวก)
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ตัวอย่างแบบนำาเสนองาน

การจัดทำาผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน	(Best	Practice)

ชื่อผลงาน ................................................................................................. 

 (ตั้งชื่อให้สั้นกระชับชวนติดตามและสะท้อนถึงผลงาน เช่น  “สุจริต  

ได้ด้วย Five Step” “สร้างสรรค์สุจริตด้วยหนังสั้น”)

สอดคล้องกับคุณลักษณะ 

 ทักษะกระบวนการคิด 

 ซื่อสัตย์สุจริต

 มีวินัย

 อยู่อย่างพอเพียง 

 จิตสาธารณะ

ชื่อเจ้าของผลงาน ......................................................................................

โรงเรียน/หน่วยงาน ...................................................................................

สังกัดสพป./สพม. ..................................................................................... 

โทรศัพท์ ..................................................โทรสาร ...................................

โทรศัพท์มือถือ ......................................... e-mail ..................................
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รายละเอียดการนำาเสนอผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน

(Best	Practice)

๑.	ความสำาคัญของผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน	(Best	Practice) 

 ๑.๑ เหตุผลที ่เกิดจากแรงบันดาลใจความจำาเป็นปัญหาหรือ 

ความต้องการที่จัดทำาผลงาน/นวัตกรรม

 ๑.๒ แนวคิดหลักการสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรม 

สามารถอ้างถึงแนวคิดหลักการทฤษฎีรูปแบบวิธีการฯลฯที่นำามาใช้ในการ

ออกแบบผลงานหรือนวัตกรรม

๒.		จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน

(Best	Practice)	

 ๒.๑ จุดประสงค์เขียนให้สอดคล้องกับความสำาคัญของผลงาน/ 

นวัตกรรม

 ๒.๒ เป้าหมายระบุจำานวนผลงาน/นวัตกรรมและหรือกลุ่มเป้าหมาย 

ที่ใช้ผลงาน/นวัตกรรม

๓.	กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

 ระบุกระบวนการหรือวิธีการในการผลิตการนำาไปใช้และการพัฒนา 

ผลงานโดยมีข้ันตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กันและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

(โดยนำาวิธีการดำาเนินงานมาจากสดมภ์ที่ ๓ จากตารางวิเคราะห์ )
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๔.	ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
 บรรยาย ขยายความมาจาก สดมภ์ที่ ๑ และสดมภ์ที่ ๒ จากตาราง  
การวิเคราะห์

๕.	ปัจจัยความสำาเร็จ
 ระบุบุคคล / หน่วยงาน / องค์กร หรือ วิธีการท่ีช่วยให้งานประสบ 
ผลสำาเร็จตามจุดประสงค์การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
ของผลงาน/นวัตกรรม

๖.	บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)	
 สิ่งที่ได้เรียนรู้ค้นพบอะไรที่เกิดจากการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรม
อาจจะเป็นการค้นพบวิธีการขั้นตอนรูปแบบที่เกิดขึ้นใหม่

๗.	การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
 ระบุข้อมูลท่ีทำาให้เห็นร่องรอยหลักฐานช่องทางการเผยแพร่ผลงาน 
นวัตกรรมและการยกย่องชมเชยรางวัลที่ได้รับ

๘.	เงื่อนไขความสำาเร็จ
 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ในการนำาผลงาน/นวัตกรรม ไปใช้
คำาอธิบาย	ตารางวิเคราะห์	(Best	Practice)
สดมภ์ที่	๑		ผลงานที่ภาคภูมิใจ/สำาเร็จ
 ระบุชื่อและลักษณะของผลงาน (สื่อ, กระบวนการ, รูปแบบ)
สดมภ์ที่	๒		ข้อมูลที่ยืนยันความสำาเร็จ
 ระบุเอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยที่ยืนยันความสำาเร็จของผลงาน/
นวัตกรรม (ที่เกี่ยวข้องกับ โรงเรียนสุจริต)
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สดมภ์ที่	๓		วิธีการทำา/ปฏิบัติ	(How	To)

 อธิบายวิธีการทำา/กระบวนการผลิต/กระบวนการดำาเนินงาน โดย 

ระบุกิจกรรมสำาคัญในการดำาเนินงานอย่างร้อยรัดตั้งแต่เริ่มต้นจนประสบ

ผลสำาเร็จ

แผนภูมิขั้นตอนการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน

(Best	Practice)
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ตัวอย่างการจัดทำาผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน

(Best	Practice)

การค้นหานวัตกรรม

ชื่อนวัตกรรม นิเทศภายในโดย PIDRE พัฒนาจิตสาธารณะ

ลักษณะนวัตกรรม

 ลักษณะนวัตกรรมเป็นกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีมุ่งเน้น 

สู่การยกระดับคุณภาพทั้ง ๓ ด้าน ประกอบด้วย คุณภาพนักเรียน 

คุณภาพครู คุณภาพการบริหารจัดการ โดยคำานึงถึงคุณลักษณะ๕ ประการ  

ของโรงเรียนสุจริต การนิเทศภายในโดย PIDRE พัฒนาจิตสาธารณะ

สอดคล้องกับคุณลักษณะ 

 ทักษะกระบวนการคิด 

 ซื่อสัตย์สุจริต

 มีวินัย

 อยู่อย่างพอเพียง 

 จิตสาธารณะ
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การวิเคราะห์การวิเคราะห์ผลงาน	เพื่อนำาเสนอวิธีการดีๆ	ที่นำาไปสู่ 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
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จากการวิเคราะห์ผลงานที่ภาคภูมิใจ	“การนิเทศภายในโดย”	PIDRE 

พัฒนาจิตสาธารณะ

 แนวคิดสำาคัญในการนำาไปสู่การดำาเนินงานทั้งระบบ คือ “ร่วมคิด 

ร่วมทำา ร่วมภาคภูมิใจ”วิธีการดำาเนินงานประกอบด้วย

 ๑. PLAN (P) ให้ความสำาคัญของความร่วมมือตั้งแต่การวางแผน 

ซึ่งกำาหนดกิจกรรมสำาคัญ ดังนี้

  ๑.๑   สร้างความตระหนักโดยกำาหนดเป็นเนื้อหาสาระในการ 

ทำางานตามปกติและพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ โดยวิธีการแทรกความรู้ 

ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องใช้สื่อ VDO “โตไปไม่โกง” ประกอบ

  ๑.๒ ปรึกษาหารือ ไม่เป็นทางการกับกลุ่มย่อย

  ๑.๓ ประชุมให้ความรู้ เรื่อง การนิเทศภายใน มอบหมายให้ที่ 

ประชุมเลือกจุดเน้นของลักษณะสำาคัญของโรงเรียนสุจริตและเลือก 

คณะ ผู้นิเทศภายในโรงเรียน

  ๑.๔ แต่งตั้งคณะผู้นิเทศภายในโรงเรียน

  ๑.๕ คณะผู้นิเทศจัดทำา Action Plan

  ๑.๖ ติดตามการดำาเนินงานตาม Action Plan โดยการสังเกต 

พูดคุยและการเขียนรายงาน

 ๒. Information ( I ) กิจกรรมสำาคัญในการให้ข้อมูลให้ความ 

สำาคัญต่อกิจกรรมที่กำาหนดไว้ใน Action Plan ของคณะผู้นิเทศ ซึ่งกำาหนด 

เนื้อหาสาระตามความต้องการของคณะผู้รับการนิเทศ (ครูทุกคน) และ 

 ความจำาเป็นเชน่ แทรกความรู ้เรือ่ง พลเมอืงด ีโตไปไมโ่กง โดย  VDO  ตวัอยา่ง 

โรงเรียนที่ประสบผลสำาเร็จ เชิญวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับวิธีสอน 

จัดกิจกรรมสร้างค่านิยม แนวคิดการสอนคิดย้อนสามเหลี่ยม Boom  
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การสอนโครงงานโดยแผนการสอนหน้าเดียว พาครูไปทัศนศึกษาโครงการ  

ช่างหัวมัน โครงการไร่นาสวนผสม ตั้งกลุ่ม Line แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

และการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนโดยแทรกความรู้และแนวทาง 

การดำาเนินงาน ตลอดจนมอบหมายให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศตามอาคารเรียน

 ๓. Doing ( D ) ให้ความสำาคัญต่อกิจกรรมสำาคัญ ต่อไปนี้

  ๓.๑ กำาหนดข้อตกลงระหว่างคณะผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 

เช่น การพัฒนาการสอนแลกเปล่ียนกันเป็นผู้นิเทศและรับการนิเทศ โดย 

การจับคู่นิเทศและการไขว้นิเทศ เป็นต้น

  ๓.๒ ปฏิบัติการจัดทำา Information Plan ซึ่งกำาหนดใน Action 

Plan ของคณะผู้นิเทศโดยมีการกำาหนดจุดประสงค์ กิจกรรมสำาคัญ 

ระยะเวลาดำาเนินการ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

  ๓.๓  ปฏิบัติตามกิจกรรมสำาคัญที่กำาหนดใน Action Plan  เช่น 

เชิญวิทยากรให้ความรู้เร่ือง การสอน โดยโครงงาน   การพัฒนาการสร้างวินัย 

การนิเทศห้องเรียน (จับคู่นิเทศไขว้นิเทศ และนิเทศโดยคณะนิเทศ) 

การประชุมนิเทศ เป็นต้น

  ๓.๔ ปฏิบัติตามกิจกรรมพัฒนาสนับสนุนลักษณะสำาคัญ 

ของโรงเรียนสุจริตด้านจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมเยาวชนพลเมืองด ี

การประกวดโครงงานพลเมืองดีของฉัน การประกวดคำาขวัญสรรสร้าง 

พลเมืองดี การประกวดเรียงความ “จิตสาธารณะชนะใจคน”เป็นต้น

  ๓.๕ ติดตามการดำาเนินงานตามกิจกรรมทุกกิจกรรมด้วย 

คณะผู้บริหาร คณะผู้นิเทศโดยการร่วมเป็นผู้ร่วมส่งกิจกรรม ผู้ชมผลงาน และ 

นำาข้อมูลจากการสังเกตเข้าสู่การประชุมคณะผู้นิเทศเพ่ือปรับปรุงการดำาเนินงาน
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  ๓.๖ ประชุมคณะนิเทศ เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน

  ๓.๗ สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ งบประมาณ ตลอดจนสนับสนุน 

ให้ครูได้พัฒนาผลงานโดยการวิจัย

 ๔. Reinforcing (R) เพ่ือสร้างความเช่ือม่ัน เพ่ิมพลังในการทำางาน 

ซึ่งมีทั้งการพบปะพูดคุยกับคณะทำางาน รับฟังปัญหาอุปสรรค สนับสนุน 

ปัจจัยที่จำาเป็นตามความเหมาะสม เสริมด้วยรางวัล การจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนท่ีประทับใจ โดยมีครูผู้ทำาหน้าท่ีนิเทศ จากวิธีการจับคู่นิเทศ  

ไขว้คู่นิเทศ ตลอดจนการศึกษาดูงานในขั้นนี้ผลงานดีๆ ของนักเรียนก็คือ  

กำาลังใจของครู ผู้บริหาร ต้องชื่นชมครูและนักเรียน

 ๕. Evaluation (E) กิจกรรมสำาคัญอยู่ในรูปแบบการติดตาม 

ถามถึงไม่ใช่ถามหา ซึ่งแทรกในการเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมปกติ 

การพูดคุย อย่างไม่เป็นทางการกับครู การสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิด 

กับโรงเรียน ครู และนักเรียน ตลอดจนการประเมินและรายงานผลของ 

คณะนิเทศโดยมาจากการประเมินจากผลงานท่ีมีข้อมูลจากการทำากิจกรรม
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การนำาเสนอ

ชื่อผลงาน  นิเทศภายใน โดย PIDRE พัฒนาจิตสาธารณะ  

   สอดคล้องกับคุณลักษณะจิตสาธารณะ

ชื่อเจ้าของผลงาน ...............................................................

--------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดการนำาเสนอผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน

(Best	Practice)

๑.	ความสำาคัญของผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน	(Best	Practice)

 ๑.๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองปัตตานีเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ การบริหาร  

จัดการมีความจำาเป็นต้องอาศัยแนวทางหลายแนวทางให้สามารถ 

ขับเคล่ือนนโยบายไปสู่เป้าหมายอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะคุณภาพนักเรียน  

ซึ่งต้องอาศัยคุณภาพครูเป็นสำาคัญ ดังนั้นกลไกสำาคัญที่จะช่วยพัฒนา  

ครูเพื่อพัฒนานักเรียนคือ การนิเทศ ทั้งนี้เพราะการนิเทศ คือ การพัฒนา  

ครูให้มีความรู้ ความสามารถในการทำางาน (สอน) เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ 

และการนิเทศที่ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศมีความใกล้ชิดกันคือการนิเทศ

ภายในโรงเรียน

 ๑.๒ แนวคิดสำาคัญ ในการออกแบบการนิเทศภายในมาจาก 

กระบวนการบริหารงานประกอบด้วย Planning (P) Informing (I) 

Doing (D) Reinforcing (R) Evaluating (E) และ แนวคิดสำาคัญใน 

การขับ เคล่ือนการนิเทศ คือ การร่วมมือ ร่วมใจในการทำางาน “ร่วมคิด ร่วมทำา 

ร่วมภาคภูมิใจ” จากแนวคิดสำาคัญนี้เอง ที่ทำาให้ครูทุกคนร่วมกันเลือก 
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จุดเน้นท่ีจะให้ความสำาคัญของคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตสร้างพลเมือง 

ดีมีจิตสาธารณะ

๒.	จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน

(Best	Practice)

 ๒.๑ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนด้านการม ี

จิตสาธารณะ

 ๒.๒ เพื ่อพัฒนาครูให้มีความตระหนักในการพัฒนานักเรียน 

ด้านจิตสาธารณะ

 ๒.๓ เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน

๓.	กระบวนการผลิต	และขั้นตอนการดำาเนินงาน 

 ๓.๑ อธิบายวิธีการทำา

 ๓.๒ กระบวนการผลิต

 ๓.๓ กระบวนการดำาเนินงาน โดยระบุกิจกรรมสำาคัญในการดำาเนินงาน 

อย่างร้อยรัดตั้งแต่เริ่มต้นจนประสบผลสำาเร็จ

 

๔.	ผลการดำาเนินงาน

 จากการดำาเนินงานตามแนวทางการนิเทศที่ออกแบบไว้พบว่า 

นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริตด้านมีจิตสาธารณะ 

จะเห็นได้จากนักเรียนส่วนมากปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการให้ความ 

ช่วยเหลือ โดยไม่รอการร้องขอ เช่น การทำาความสะอาดบริเวณโรงเรียน 

ห้องเรียน ห้องสุขา และช่วยพาเด็กเล็กข้ามถนน นอกจากนี้บางคนยังเป็น 
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ผู้นำาในการปฏิบัติกิจกรรมสาธารณะในชุมชน โดยไม่รอการร้องขอ เช่น 
ทำาความสะอาดสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา พาคนชราขึ ้นรถ 
ประจำาทางจนได้รับความชื่นชมจากชุมชน สำาหรับกิจกรรมในโรงเรียนจะ 
เห็นได้จากนักเรียนร่วมกิจกรรมมากข้ึนไม่ว่ากิจกรรมการประกวดโครงงาน 
เรียงความ เขียนคำาขวัญ และให้ความสนใจต่อกิจกรรมค่าย“เยาวชน 
คนดีของแผ่นดิน” ท่ีโรงเรียนจัดข้ึน ส่วนรายบุคคลมีนักเรียนท่ีได้รับรางวัล 
ชนะเลิศระดับจังหวัดในการแข่งขันเขียนเรียงความ “จิตสาธารณะ ชนะใจคน”
 สำาหรับการนิเทศภายในพบว่า ครูให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาการ 
เรียนการสอน พัฒนาแผนการสอน ซึ่งพบได้จากกิจกรรมการนิเทศภายใน 
โรงเรียนในกิจกรรมจับคู่นิเทศ ไขว้นิเทศ การนิเทศส่งผลให้กระบวน 
การนิเทศเป็นที ่ยอมรับ มีโรงเรียนอื ่นให้ความสนใจมาศึกษาดูงาน  
ผู้บริหารได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน

๕.	ปัจจัยความสำาเร็จ 
 กระบวนการนิเทศได้วางแผนการดำาเนินงานสอดคล้องสัมพันธ์กับ
กระบวนการบริหารงาน ซึ่งจำาเป็นต้องอาศัยปัจจัยการบริหารงาน ๔ ด้าน 
ประกอบด้วย  ด้านการเลือกบุคลากร ท่ีจะดำาเนินงานจำาเป็นต้องมีความรู้ 
ความสามารถท่ีหลากหลาย ด้านงบประมาณการสนับสนุนโดยงบประมาณหลัก 
คือ งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 
ด้านสื่ออุปกรณ์เป็นไปตามความต้องการจำาเป็น ซึ่งผู้บริหารและคณะ 
พยายามหาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความต้องการในการดำาเนินงาน ขั้นตอน 
นี้จะเป็นการเสริมด้านกำาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน สำาหรับกระบวนการบริหาร 
จัดการการนิเทศได้ขับเคลื่อนอย่างสอดคล้องกับกระบวนการบริหารและ 
จุดเน้นของการบริหาร คือ การร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมภาคภูมิใจทุกขั้นตอน
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๖.	บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)	สิ่งที่ได้เรียนรู้หรือข้อค้นพบที่ได้ 
จากการดำาเนินงานที่ประสบผลสำาเร็จชิ้นนี้	(PIDRE)
 ข้อค้นพบท่ีได้จากการดำาเนินงานท่ีประสบผลสำาเร็จ คือ ผู้ร่วมงาน 
ร่วมกระบวนการจำาเป็นต้องรู้และเข้าใจในสาระสำาคัญ (Concept) 
โดยตลอดร่วมกันในขณะเดียวกันจำาเป็นต้องเพิ่มเติมความรู้ตลอด 
การดำาเนินงาน ข้ัน Doing ระหว่างการลงมือทำาอาจจะค้นพบกิจกรรมสำาคัญท่ี 
นำาไปสูค่วามสำาเรจ็โดยไมไ่ดว้างแผนไว้กอ่น ผูบ้ริหาร หรอืผูน้ำากจิกรรมควร  
ให้ความสนใจโดยนำากิจกรรมเหล่านั้นมากล่าวถึงและช่วยพัฒนาต่อให้ดี
ยิ่งขึ้น ในที่นี้จะพบกิจกรรมการนิเทศที่เรียกว่า จับคู่นิเทศ และไขว้นิเทศ 
การสอนจะพบเทคนิคการใช้คำาถามในการสอนโครงงาน สำาหรับกิจกรรม  
พัฒนานักเรียนจะมีข้อค้นพบที่เกิดจากโครงงานนักเรียนมากมาย ซึ่งเป็น
หน้าที่ของครู และผู้บริหาร ตลอดจนคณะนิเทศภายในจะส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาต่อยอดต่อไป

๗.	การเผยแพร่	โรงเรียนได้เผยแพร่	PIDRE	โดย
 ๑. มีผู้มาศึกษาดูงาน ดูได้จากบันทึกผู้ศึกษาดูงาน
 ๒. ผู้บริหารเป็นวิทยากรในโรงเรียนและหน่วยงานอื่น
 ๓. ชุมชนสนใจ ดูจากบันทึกการชมเชยจากผู้นำาชุมชน
 ๔. การประกวดผลงานของนักเรียนและได้เกียรติบัตร
 ๕. จัดให้มี Website เผยแพร่ผลงานของโรงเรียน

๘.	เงื่อนไขความสำาเร็จ
 การดำาเนินงานในลักษณะท่ีกล่าวข้างต้น มีข้อเสนอแนะคือ ต้องอาศัย 
เวลาในการทำางานนอกเวลาราชการ และความทุ่มเทเสียสละของคณะผู้นิเทศ 
และความเข้าใจในกระบวนการทำางานของผู้ร่วมกระบวนการงานตลอดแนว
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เล่าเรื่อง	Best	Practice

นิเทศภายในโรงเรียน	โดย	PIDRE	พัฒนาจิตสาธารณะ

 พบ..ผอ.ประจักษ์ ชูศรี ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองปัตตานี   โรงเรียน 

ประถมศึกษาขนาดใหญ่ของปัตตานี ทำาให้อดที่จะถาม พูดคุยไม่ได้ ไม่ใช่ 

เพราะอยากให้กำาลังใจเพียงอย่างเดียวแต่สนใจผลงานนิเทศภายในของ 

โรงเรียน PIDRE ซึ่งก็ไม่ผิดหวัง ผอ.ได้เล่าถึงความภาคภูมิใจในผลงานว่า

 “จริงๆ ผมภูมิใจ 2 เรื่องที่เป็นผลจากการนิเทศภายในนะครับ 

ประการแรก เด็กของผมเปลี่ยนไปไม่ต้องบอก ไม่ต้องเคี่ยวเข็ญอะไรเลย 

ในเรื่องการให้ความช่วยเหลือ การดูแลความสะอาดโรงเรียนเราจะม ี

อาสาสมัครเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ พ่ีๆ พาน้องข้ามถนน ซ่ึงเผ่ือแผ่ไปถึงชุมชน ผมดีใจ 

นะครับท่ีผู้นำาชุมชน  คนมีช่ือเสียงในชุมชนหลายคน บอกผมว่าเห็นนักเรียน  

ผมไปช่วยทำาความสะอาดที่สาธารณะ เด็กช่วยพาคนแก่ขึ้นรถประจำาทาง 

สำาหรับอีกเรื่องที่ผมภูมิใจ หายเหนื่อย คือ ครูผมยอมรับการนิเทศภายใน 

ยินดีที่จะมีใครไปดูการสอนเรื่องนี้เป็นที่กล่าวขวัญ จนทำาให้มีโรงเรียนอื่น

มาดูงานผมต้องไปเป็นวิทยากรแนะนำานะครับ”

 “ถ้างั้นดีล่ะ อยากให้ ผอ. เล่าวิธีการทำางานนะคะ สั้นๆ ก็ได้ค่ะ” 

 “ครับ ผมเรียกว่า PIDRE นะครับ ซึ่งความจริงคือกระบวนการ  

บริหารตามปกตินะครับ Plan Information Doing Reinforcing 

Evaluating แต่แนวคิดหลัก ผมให้ความสำาคัญการมีส่วนร่วม ร่วมคิด 

ร่วมทำา และความภาคภูมิใจและผมคิดว่าทุกคนต้องมี Concept ในเรื่อง  

ที่จัดทำาร่วมกัน ดังนั้น ผมจึงรวมคณะครูมารับรู้ ร่วมกัน ทั้ง Concept 

โรงเรียนสุจริต และการนิเทศภายใน ซึ่งผมบอกว่าเราจะช่วยกันพัฒนา 



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 73

วิธีการทำางาน (วิธีสอน วิธีการจัดกิจกรรม) ร่วมกัน ดังนั้นการวางแผน  

(Plan) จึงกำาหนดเฉพาะกิจกรรมสำาคัญๆ กำาหนดเวลาให้ชัดเพื ่อให ้

เห็นตลอดแนว การสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักก็อาศัย สื่อ  

VDO โตไปไม่โกง เป็นต้น ซึ ่งอาจจะรวมกับขั ้น Information 

นี้ให้ตลอดเวลาตามความต้องการและจำาเป็น อาจจะเป็นส่วนหนึ่งใน 

การให้ความรู้ครู เรื่องวิธีสอนในขั้น Doing แต่สิ่งสำาคัญที่เห็นชัด คือ 

การให้ข้อมูลที่ต่อเนื่องในหลายรูปแบบเป็นระบบ ผ่าน Line Web Site 

หรือแม้แต่ป้ายนิเทศหรือพาไปดูงาน ข้ัน Doing ถือว่าสำาคัญมาก เม่ือทุกคน 

ร่วมเลือกจุดเน้นของโรงเรียนสุจริต ในที่นี้โรงเรียนเราเลือกจิตสาธารณะ 

เลือกคณะผู้นิเทศ บอกความต้องการพัฒนาและเลือกวิธีการนิเทศกิจกรรม 

สำาคัญในขั้นนี้คือ การทำา Action Plan นี้กำาหนดกิจกรรมสำาคัญประกอบ 

ดว้ยกำาหนดการพฒันาคร ูกำาหนดการนเิทศการสอน ซ่ึงระหวา่งดำาเนินการ 

ค้นพบเทคนิคมากมาย ทั้งการนิเทศและวิธีสอน

 ขั้น Reinforcing การให้กำาลังใจ เรียกได้ว่าให้ตลอดเวลาทั้งที่  

เป็นทางการและไม่เป็นทางการเรียกว่าให้โดยอัตโนมัติ เช่น ผมเข้าร่วม  

กิจกรรมทุกข้ันตอนโดยเฉพาะข้ันตอนสำาคัญ เม่ือมีข้อค้นพบ เช่น การนิเทศ 

แบบจับคู่ แบบไขว้ ก็จะนำาเสนอผ่านช่องทางต่างๆ การพาไปทัศนศึกษา 

สนับสนุนด้านสื่ออุปกรณ์เพิ่ม นำาปัญหาอุปสรรคเข้าสู่ระบบบริหาร เช่น  

การหาสื่ออุปกรณ์ งบประมาณและการเลื่อนขั้นเงินเดือน การมอบวุฒิบัตร  

ชื่นชมผลงานก็จะเป็นกำาลังใจทั้งครู คณะผู้นิเทศและนักเรียน การมีผู้คนมา 

ดูงานก็กลายเป็นกำาลังใจได้ส่วนหน่ึง สำาหรับ Evaluating น้ัน ใช้หลายวิธี 

โดยเฉพาะการตรวจประเมินโดยการสังเกต รับฟังข้อมูลระหว่างคณะทำางาน 

พูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานและนักเรียนตลอดจนคนในชุมชน เพื่อนำาข้อมูลไป 
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พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผมให้ความสำาคัญของข้อมูลที่ได้จากเด็กและคร ู

นะครับ ดังนั้นจึงทำาให้การปรับปรุงงานได้ตรงใจผู้ปฏิบัติงานมากขึ้นและ

อีกส่วนก็ประเมินจากการรายงานการนิเทศครับ”

 “ฟังเพลินนะคะ จริงๆ อยากถามการนิเทศแบบจับคู่และการ 

ไขว้นิเทศ แต่ไว้โอกาสหน้านะคะ ขอทราบเรื่องปัจจัยความสำาเร็จ ท่านผอ. 

จะบอกได้ไหมคะ”

 “ได้ครับ ปัจจัยในที่นี้ ผมมองไปที่ ๔๓ ครับ แต่วิธีการต้องคำานึง  

ถึงความต้องการท่ีแท้จริง ท่ีได้จากการประเมินและเช่ือมโยงกับกระบวนการ 

บริหารเลือกคนตรงความสามารถ ให้ทุกคนมีส่วนร่วม การสนับสนุน 

ด้านสื่อ งบประมาณที่นำาสู่กระบวนการหรือระบบบริหารปกติที่เน้น 

งบประมาณเพ่ือการพัฒนา ก็มีบ้างท่ีเป็นการหาเพ่ิมเติมจากความร่วมมือของ 

ครู ชุมชนครับ แต่สิ่งนี้อยากเรียน คือ เงื่อนไขความสำาเร็จครับ”

 “น่าสนใจค่ะ ให้ไม่เป็นความลับ”

 “ครับ เอาเป็นว่าเน้นเรื่องนี้อยากบอกถ้าจะทำาให้สำาเร็จเงื่อนไข 

ความสำาเร็จคือ ความทุ่มเท เสียสละของคณะผู้นิเทศ เช่น ทำางานนอกเวลา  

ราชการ วันหยุดราชการ อีกสิ่งที่สำาคัญคือความเข้าใจใน Concept งาน 

ของครูทุกคน ครับ”

 “ขอบคุณมากค่ะ ท่าน ผอ.จะมีอะไรดีที่บอกเป็นบทเรียนแก่ 

ผู้สนใจไหมคะ”

 “Lesson Learned ที ่อาจารย์เคยพูดใช่ไหมครับ ได้ครับ  

อาจจะฟังแล้วอาจจะธรรมดาและคล้ายกับเง่ือนไขแต่ผมอยากบอกว่า 

มันสำาคัญ คือ ความเข้าใจ ความตระหนักของผู้ร่วมงานที่ต้องค่อยๆสร้าง 

ค่อยๆ เติม นอกจากนี ้ ขั ้น Doing ระหว่างการทำางานสังเกตให้ดี 
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จะพบเทคนิคกิจกรรมสำาคัญมากมาย เช่น การนิเทศแบบจับคู ่ 

การนิเทศแบบไขว้นิเทศ การใช้คำาถามในการสอนโครงงานเพื่อให้เกิด 

โครงงาน และผลงานของนักเรียนมากมาย ซึ่งต้องเก็บเทคนิคเหล่านี้ไว้ 

เป็นกิจกรรมสำาคัญเพื่อพัฒนาต่อครับ ไม่ควรปล่อยไปเพราะถือว่าเป็น 

ผลผลิตที่สำาคัญ”

 “ขอบคุณมากค่ะน่าสนใจมาก ดิฉันจะ ติดตามผลงานจากเอกสาร  

และ Web site ต่อไป” 
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แบบรายชื่อผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน	Best	Practice

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม	จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	

“ป้องกันการทุจริต”	(โครงการโรงเรียนสุจริต)	

ปีการศึกษา	.............................

…………………………………………….

โรงเรียน...........สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา /มัธยมศึกษา.........

จำานวนผู้บริหารสถานศึกษา...........คน  จำานวนครู..............คน  

จำานวนนักเรียน..............คน(ทีม)

    

    

    

    

      

หมายเหตุ  ให้ระบุตัวเลขในช่องประเภท

                ๑หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา

                ๒ หมายถึง  ครูสายงานสอน  

                ๓ หมายถึง  นักเรียน

แบบ ๑
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ชื่อผลงาน..........................................................................................................

ชื่อเจ้าของผลงาน ............................................................................................. 

 โรงเรียน............................................................................................... 

 สังกัด สพป./สพม. .............................................................................

 โทรศัพท์ .....................................................โทรสาร ...........................

 โทรศัพท์มือถือ....................................email………………………………… 

ประเภทผลงาน ผู้บริหารสถานศึกษา

  ครู

  นักเรียน

  บุคลากรทางการศึกษา/ผู้รับผิดชอบโครงการสอดคล้อง 

กับคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต

  ทักษะกระบวนการคิด

  มีวินัย

  ซื่อสัตย์สุจริต

  อยู่อย่างพอเพียง

  จิตสาธารณะ

แบบ ๒
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รายละเอียดเอกสารการนำาเสนอผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน

(Best	Practice	)

๑.	ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ		

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….

๒.	จุดประสงค์และเป้าหมาย

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….

๓.	กระบวนการผลิตผลงาน

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….
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๔.	ผลการดำาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์	/	ประโยชน์ที่ได้รับ

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….

๕.	ปัจจัยไปสู่ความสำาเร็จ	

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….

 

๖.	บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….
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๗.		การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….

๘.		เงื่อนไขความสำาเร็จ

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ

 เอกสารแบบท่ี ๒  ให้จัดทำาเป็นรูปเล่ม รวมภาคผนวก ไม่เกิน ๓๐ หน้า
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน	(Best	Practice)
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คณะทำางาน

ที่ปรึกษา

๑. นางรัตนา ศรีเหรัญ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. นายพิธาน พื้นทอง  ท่ีปรึกษา สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๔. นายชวลิต โพธิ์นคร  ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะทำางานจากสำานักงาน	ป.ป.ช.

๑. นายอุทิศ บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

๒. นายธิติ เมฆวณิชย์  ผู้อำานวยการสำานักป้องกันการทุจริตภาครัฐ

๓. นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำานาญการพิเศษ

๔. นายภิญโญยศ ม่วงสมมุข เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

๕. นายเฉลิมชัยวงค์ บริรักษ์  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

๖. นายเทิดภูมิ ทัศนพิมล  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

คณะทำางานจาก	สพฐ.	และ	สพท.

๑. นายเดช ศิรินาม  ผู้อำานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖

๒. นายโสธร บุญเลิศ  รองผู้อำานวยการ สพม. เขต ๓๒

๓. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา  รองผู้อำานวยการ สพม. เขต ๓๔

๔. นายมณเฑียร ม่วงศรีศักดิ์ รองผู้อำานวยการ สพม. เขต ๓๙

๕. นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี

๖. นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาท ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓

๗. นายอินสวน สาธุเม  ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

๘. นางวันเพ็ญ ศิริคง  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
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๙. นายสมเกียรติ ตุงคะเสรีรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

๑๐. นายศุภกร มรกต  ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต ๒

๑๑. นายนิวัฒน์ โชติสวัสดิ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

๑๒. นายอนันต์ แก้วแจ้ง  ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๑

๑๓. นางจินดา ตุ่นหล้า  ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖

๑๔. นางธนพรรณ รอดกำาเหนิด ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑

๑๕. นางณัฐพร พ่วงเฟื่อง  ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๓

๑๖. นายจีรศักดิ์ รสลือชา  ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๒

๑๗. นางลาวัลย์ ตรีเนตร  ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

๑๘. นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต ๑

๑๙. นางสาวสุภาภรณ์ กัลยารัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร

๒๐. นายพงษ์เทพ มนัสตรง  ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำาพูน เขต ๑

๒๑. นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๑

๒๒. นายอดุลย์ ผินโพ  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๓

๒๓. นายธนบดีพิพัฒน์ ดำานิล ครูโรงเรียนบ้านวังคอไห สพป. ชัยนาท

๒๔. นายนิพนธ์ พรหมเมศร์  ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒

๒๕. นางนปภา ศรีเอียด  ศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต ๑

๒๖. นางภาวนา นัครามนตรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต ๒

๒๗. นางศิริงาม ภูมิทัศน์  ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๑๑

๒๘. นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏรังสี ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๒๙

๒๙. นายทวี บรรจง  ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๑

๓๐. นายพีรวัฒน์ เศวตพัชร์  ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๒

๓๑. นายทองคูณ หนองพร้าว ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๒

๓๒. นายวีระ อุตสาหะ  ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๔

๓๓. นายแสนศักดิ์ มีสิทธิ์  นิติกร สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

๓๔. นางพิศมัย สุวรรณมาโจ นักวิชาการศึกษา สพป.นครพนม เขต ๒
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๓๕. นายณัฐพล คุ้มวงศ์  นักวิชาการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต ๓

๓๖. นายวิเชียร ศิริคง  ผู้อำานวยการโรงเรียนอนุบาลตากฟ้า

    สพป.นครสวรรค์ เขต ๓

๓๗. นายเสวก บุญประสพ  ผู้อำานวยการโรงเรียนดงซ่อมวิทยาคม สพป.ตาก เขต ๑

๓๘. ว่าที่ร้อยโทกัมพล ผลพฤกษา ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านแก้ว สพป.จันทบุรี เขต ๑

๓๙. นายไกรสร พิมพ์ประชา ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านแบง สพป.หนองคาย เขต ๒

๔๐. นายธนกฤติ พรมบุตร  ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านโคกเฟือง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓

๔๑. นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์  ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต ๕

๔๒. นายสิทธิพงศ์ สั่งศร  ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป.นครสวรรค์ เขต ๓

๔๓. นางเพ็ญศรี ศรีสุนารถ  ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 

    สพป.มหาสารคราม เขต ๒

๔๔. นายสมบูรณ์ ขุนไพชิต  ผู้อำานวยการโรงเรียนสำานักสงฆ์ศรีวิชัย 

    สพป.สงขลา เขต ๑

๔๕.นายสมพร นาคพิทักษ์  ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก 

    สพป.ลำาปาง เขต ๑

๔๖.นายนุศิษย์ พรชีวโชติ  ผู้อำานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 

    สพป.นครราชสีมา เขต ๓

๔๗.นายพลธาวิน วัชรทรธำารงค์ ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดหนองบอนแดง 

    สพป.ชลบุรี เขต ๑

๔๘. นายวิชิต เต็มนิล  ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดบ้านแหลมโตนด 

    สพป.พัทลุง เขต ๑

๔๙. ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ รุจิรา ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านยางน้ำากลัดใต้ 

    สพป.เพชรบุรี เขต ๑

๕๐. นายกนก จำาปามูล  ผู้อำานวยการโรงเรียนหนองขามนาดี 

    สพป.นครราชสีมา เขต ๖
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๕๑. นายสุพรรณ์ แก้วนิสัย  ผู้อำานวยการโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 

    สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓

๕๒. นายขวัญใจ อุดมรัตน์  ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 

    สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒

๕๓. นายภานุพงศ์ นวลบุญมา ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านผือ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)

    สพป.ขอนแก่น เขต ๑

๕๔. นางนิรมล บัวเนียม  ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป. กรุงเทพมหานคร

๕๕. นายอิสมาน มุวรรณสินธุ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนประชาบำารุง 

    สพป.นราธิวาส เขต ๓

๕๖. นางอำาพร สุทธัง  ผู้อำานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 

    สพป.อุบลราชธานี เขต ๕

๕๗. นางอมรรัตน์ เชิงหอม  ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)

    สพป.นครพนม เขต ๒

๕๘. นายนรงค์ โสภา  ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดศรีสาคร สพป.สิงห์บุรี

๕๙. นายนิพนธ์ ยศดา  ผู้อำานวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 

    สพม.เขต ๒๖

๖๐. นางสาวอังคณา นารีสาร รองผู้อำานวยการโรงเรียนเมืองวิทยาคาร สพม. เขต ๒๙

๖๑. นางพัชภัสสร เสนทัพพระ รองผู้อำานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต ๓๑

๖๒.นายดิลก ราตรี  ครูโรงเรียนดงยางวิทยาคม สพม. เขต ๒๙

๖๓. นายจำาลอง น่วมนุ่ม  ครูโรงเรียนวัดปากคลอง (ประปามหาราช) ๓

    สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑

๖๔. นายยรรยงค์ ดำารงค์ศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านพันเสา สพป.พิษณุโลก เขต ๑

๖๕. นายวันเฉลิม วุฒิศิษฏ์สกุล ครูโรงเรียนบ้านนกงาง สพป.ระนอง

๖๖. นายอุดรพัฒน์ บุญมา  ครูโรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต ๕

๖๗. นางอังสนา พิไสยสามนต์เขต ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต ๑
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๖๘. นายพงศธร ผ่านสำาแดง ครูโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต ๒๖

๖๙. นายฉัตยา สารีวัลย์  ครูโรงเรียนวารินชำาราบ สพม. เขต ๒๙

๗๐. นายมงคล ปัญญารัตน์  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๔

๗๑. นายอนุรักษ์ ปาทา  ครูโรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต ๓๔

๗๒. นางสุนันท์ ธาราศักดิ์  ครูโรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต ๓๔

๗๓. นายไพทูรย์ ไวยธัญกิจ  ครูโรงเรียนพระบางวิทยา สพม. เขต ๔๒

๗๔. นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต ๔๒

๗๕. นายฐาปณัฐ อุดมศรี  ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๒

๗๖. นายศิวกร รัตติโชติ  นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๗๗. นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๗๘. นางวันดี จิตรไพวรรณ  นักวิชาการศึกษาสำานักติดตาม

    และประเมินผลการจัดการศึกษา

๗๙. นายคู่บุญ สกุนตนาค  นักวิชาการศึกษาสำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๐. นางเกศกัญญา อนุกูล  นักวิชาการศึกษา 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๑. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำารง ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๒. นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย  นักวิชาการศึกษา 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๓. นางพิชชาภา วรวิทยาการ เจ้าพนักงานธุรการ 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๔. นายสุจิตรา พิชัย  เจ้าพนักงานธุรการ 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๕. นายบุญช่วย เหมศักดิ์  พนักงานธุรการ 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
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๘๖. นางสมลิตร ไพรเถื่อน  พนักงานธุรการ 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๗. นางเนตรทราย แสงธูป  พนักงานธุรการ 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๘. นางสาวศรัญญา โชติ  พนักงานบันทึกข้อมูล 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๙. นางจิณห์นิภา ดำาสนิท  พนักงานบันทึกข้อมูล 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๐. นางวัชรินทร์ ทองวิลัย  พนักงานพิมพ์ดีด 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๑. นายบดินทร์ วรวสุ  พนักงานพิมพ์ดีด 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๒. นางสาวจุฑารัตน์ ก๋องคำา พนักงานพิมพ์ดีด 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๓. นางสาวมณธิกา จิตต์สอาด เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๔. นายสหัสพล ษรบัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

 




