การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practices)
“เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา ปรับเปลี่ยนการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน”
นางอรุณี ปงเมือง หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 1 จังหวัดพะเยา
การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศเพื่อสรางคนไทยใหเปน
คนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพพรอมที่จะแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก การบริหารและ
การจัดการศึกษา จึงตองมุงเนนทางดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภ าพนั้น ผูเรียนเปนทรัพยากรสําคัญที่สามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม และประเทศชาติ ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนเครื่องมือทางการศึกษาที่
สําคัญอยางหนึ่ง โดยใหผูเรียนไดรูจักตนเองเลือกแนวทางในการดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางเหมาะสมและมี
ความสุข ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้นสามารถแบงออกเปนสองกิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
เลือกตามความถนัดและความสนใจ กิจกรรมสงเสริมความมีระเบียบวินัย โดยมี กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
กิจกรรมยุวกาชาด และ กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพนั้นผูเรียนตอง
เลือกและตัดสินใจดวยตัวเอง เพื่อใหผูเรียนเกิดความตระหนักในกิจกรรมที่ผูเรียนสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเปนกิจกรรมที่มีความโดดเดนในการพัฒนาผูเรียนไดอยาง
หลากหลาย ยกตัวอยางเชน ชุมนุมวิทยาศาสตรรุนเยาว ยุวอาสา และโครงการธนาคารความดีของงานแนะแนว
กิจกรรมเหลานี้ทางกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนเปนองคกรหลักสําคัญที่คอยใหคําปรึกษา สนับสนุน
ส ง เสริ ม เพื่ อ ให ผู เ รี ย นเป น เลิ ศ และโดดเด น ในกิ จ กรรมที่ ต นเองถนั ด ให ผู เ รี ย นมี ร ะเบี ย บวิ นั ย อนุ รั ก ษ
สภาพแวดลอมมีคุณธรรมจริยธรรมอันดี และที่สําคัญผูเรียนสามารถใชกระบวนการที่ไดจากการทํากิจกรรมให
เปนประโยชนกับชุมชนอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข
ขอยกตัวอยางกิจกรรมพัฒนาผูเรียน(งานแนะแนว) ที่สงเสริมนักเรียนใหเปนเลิศทางดานวินัยคุณธรรม
จริยธรรม ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีใหกับผูเรียน คือ โครงการ ธนาคารความดี
ในยุคที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยเฉพาะ
การศึกษา ผูเรียนมีการเรียนรูที่เร็วขึ้น ทันสมัยมากขึ้น คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนก็ตองมีการพัฒนาใหกาว
ทันตามเทคโนโลยีเชนกัน และสิ่งที่จะใหเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพในทิศทางการศึกษาไดอยางดีเยี่ยม
คือการพัฒนาทั้งรางกายและจิตใจ โดยจะสงผลในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสวนของงานแนะแนวซึ่งเปนหัวใจหลักของโรงเรียน ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน การใหคําปรึกษา การใชเครื่องมือทางจิตวิทยาสามารถทําใหผูเรียนคนหาความถนัดและหาจุดเดนของ
ตัวเอง รูจักแกไขปญหาของตนเองและผูอื่นไดอยางมีเหตุผลและเหมาะสม โดยทางงานแนะแนวมีบุคลากรที่มี
ความรูความชํานาญเรื่องการใหคําปรึกษาและมีระบบงานแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อใหกระบวนการ
งานแนะแนวไดพัฒนาใหผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางคุณธรรมจริยธรรมใหมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด
จึงไดจัดตั้งธนาคารความดี ตั้งแตปการศึกษา 2546 – ปจจุบัน โดยมีกระบวนการดังนี้

ขั้นวางแผน (P)
งานแนะแนวไดประชุมวางแผนในการจัดทํา
โครงการ ธนาคารความดี เสนอคณะผูบริหารโดย
มีเปาหมายใหผูเรียนมีความเปนเลิศทางคุณธรรม
จริยธรรม
ขั้นศึกษา ทบทวนสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง (A)
- รายงานผลสัมฤทธิ์
- รายงานผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป
- มอบเกียรติบัตรใหกับนักเรียนที่ประพฤติตน
เปนแบบอยางในการทําความดี

ขั้นดําเนินการ (D)
- จัดทําสมุดบันทึกความดีใหกับนักเรียนทุกคน จํานวน
3,410 คน เพื่อสรางความตระหนักใหนักเรียนเห็นคุณคา
ของความดีและมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
- ใหนักเรียนบันทึกการทําความดีของตนเองในแตละวัน
ขั้นติดตาม (C)
- ประเมินผลสัมฤทธิ์จากสมุดบันทึกความดี
- ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม

จากกระบวนการพัฒนามีขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีเลิศดังนี้
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ครูแนะแนวประชุมวางแผน
ดําเนินการใหนักเรียนทุกคน จํานวน 3,410 คน มีสมุดบันทึก
ความดีคนละ 1 เลม

พบปญหา
ไมผาน

ประเมินผลตามเกณฑระดับ
คณภาพ

รวมกันปรับปรุง/
แกไขและพัฒนา

ผาน
นักเรียนทุกคนไดทําความดีทุกวัน และมีคุณธรรมจริยธรรม
ที่สงเสริมแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดี มีระเบียบวินัย
แบบแผน โดยเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

ความสําเร็จ/ความภาคภูมิใจในการทํางาน
งานแนะแนวโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเปนงานที่ใหความชวยเหลือกับผูเรียนทั้งโรงเรียน เปนองคกร
ที่มีความเขมแข็งและมีความโดดเดน โดยมีบุคลากรที่มีความชํานาญในเรื่องการใหคําปรึกษาและดําเนินงาน
แนะแนวโดยตรงอยางทั่วถึงจึงทําใหผูเรียนสามารถคนพบความถนัดและความสามารถที่เปนเลิศทางวิชาการ
ทางดานกีฬา ศิลปะและดนตรี โดยสงผลใหนักเรียนไดศึกษาตอและเลือกแนวทางในการประกอบอาชีพอยาง
เหมาะสม และโครงการธนาคารความดีไดสงเสริมใหนักเรียนพะเยาพิทยาคมมีความเปนเลิศทางคุณธรรม
จริยธรรม โดยสอดคลองกับวิสัยทัศนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศเพื่อจะเปนกําลังในการพัฒนา
ชาติกิจตกรรมพั
อไป ฒนาผูเรียนที่มีการปฎิบัติดีเลิศ (Best Practices)ดานวิชาการ คือ กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตรรุนเยาว

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีการปฎิบัติดีเลิศ (Best Practices)ดานวิชาการ คือ กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตรรุนเยาว
เพื่อใหมีผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผูเรียนใหรูจักความถนัดของตนเองอยางแทจริง ในชุมนุม
วิทยาศาสตรรนุ เยาว เปนกิจกรรมหนึ่งที่สามารถใหผูเรียนใชกระบวนการคิดที่สรางสรรค การแกไขปญหา
และการตัดสินใจไดอยางมีเหตุผลเพื่อที่จะสามารถนําไปพัฒนาตนเองใหเปนเลิศทางวิชาการ
ซึ่งจะเปน
แนวทางในการที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ
ชุมนุมวิทยาศาสตรรุนเยาวแบงกิจกรรมตามความถนัดความสนใจของผูเรียนที่สนใจทางวิทยาศาสตร
คือ กิจกรรมนักกีฎวิทยารุนเยาว , นักนิเวศวิทยารุนเยาว , นักสิ่งแวดลอมรุนเยาว , นักพฤษศาสตรรุนเยาว ฯลฯ
โดยมีวัตถุประสงคใหผูเรียนเกิดความตระหนักในความรักและหวงแหนตลอดจนอนุรักษสิ่งแวดลอมอันเปน
ทรัพยากรที่สําคัญของชาติ โดยมีมีกระบวนการดังนี้
ขั้นวางแผน (P)
นักเรียนที่สนใจทางดานวิทยาศาสตร ไดประชุม
วางแผนในการจัดกิจกรรมโดยมีเปาหมายคือพัฒนา
ตนเองจากกระบวนการคิด วิเคราะหและสรางสรรค
ขั้นดําเนินการ (D)
- ผูเ รียนแบงกลุมตามความสนใจของกิจกรรมใน
ชุมนุม
- วางแผนกําหนดการปฏิบัติงานของแตละกิจกรรม
เพื่อเกิดทักษะและกระบวนการเรียนรูในการทํา

ขั้นศึกษา ทบทวนสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง (A)
- รายงานผลสัมฤทธิ์
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานจัดทําโครงงานที่เปนเลิศ

ขั้นติดตาม (C)
- ประเมินผลความพึงพอใจของ
นักเรียนจากการเขารวมกิจกรรมชุมนุม
- ประเมินผลการจัดทําโครงงานที่ดีเลิศ

ดวยกระบวนการของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดสงผลใหนักวิทยาศาสตรรุนเยาวไดรวมพัฒนา
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม จนเปนที่ยอมรับและประสบผลสําเร็จดังนี้
1. นําผลงานเขารวมประกวดวันวิทยาศาสตรแหงชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม
2. นําผลงานเขารวมประกวดในระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร เปนประจําทุกป
ความภาคภูมิใจในการดําเนินงาน
ความสําเร็จของชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว เปนพื้นฐานในการพัฒนาประเทศเพื่อนําไปสูการพัฒนา
ในระดับโลก ในกระบวนการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีความโดดเดนโดยสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน
คือ สามารถผลิตผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ ดานตางๆ และสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข

