โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
Best Practice ดานบริหารวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การจัดบรรยากาศการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนานักเรียน
ผูเสนอผลงาน นายพีระพันธ จอมมูล รองผูอํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ที่อยู
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 97 ถนนประตูชัย ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
จากเจตนารมณในการปฏิรูปการศึกษา ที่เนนใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการที่ดี ตามที่
ปรากฏในกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งบัญญัติใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารทั่วไป ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง การประกาศใชพระราชบัญญัติและ
กฎกระทรวงดังกลาว ยอมสงผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ วิธีการบริหารและการจัดการ โดยเฉพาะใน
สวนของสถานศึกษาตางๆ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในฐานะที่เปนสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง ที่ถูกกําหนดใหเปนกลุมเปาหมายนํา
รองไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ จึง
กําหนดใหมีการพัฒนาบุคลากรตั้งแตผูบริหาร รองผูบริหาร และครูแกนนําดวยการเขารวมการอบรม
หลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งเนนรูปแบบวิธีการการบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน และการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนพะเยาพิทยาคมตั้งอยูในพื้นที่ 53 ไร มีอาคารเรียนจํานวน 5 หลัง อาคารประกอบ ไดแก
หอประชุม อาคารศูนยกีฬา อาคารอเนกประสงค โรงฝกงาน โรงอาหาร ศาลาประชาสัมพันธ ศาลาพักผอนของ
นักเรียน รวมไปถึงศาลาจริยธรรม ที่ใชเปนสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา เปนหองเรียนดานคุณธรรมจริยธรรม ที่
สําคัญยิ่งคือ เปนสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจําโรงเรียน นามวา “พระพุทธโลกวิทู”
ปจจุบันนี้ ไดเปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีจํานวน
นักเรียน 3,411 คน ครู 122 คน พนักงานราชการ 8 คน ครูอัตราจาง 10 คน ครูชาวตางประเทศ 5 คน
เจาหนาที่ 12 คน นักการภารโรงและลูกจางชั่วคราว 38 คน
โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนประกอบดวย กลุมนโยบายและแผน กลุมบริหารวิชาการ กลุม
อํานวยการ กลุมสงเสริมกิจการนักเรียน และกลุมสงเสริมกิจการโรงเรียน โดยมีหนวยงานและองคกรตางๆ
ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผูปกครองและครู ฯ สมาคมนักเรียนเกา ฯ
มูลนิธิ องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการ ตลอดจนผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสีย
ตางๆ

โรงเรียนไดดําเนินงานตามภารกิจและบทบาทหนาที่ตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว คือ ภายในป 2551
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เปนสถานศึกษาที่มุงเนนใหนักเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีระเบียบวินัย รักษ
สิ่งแวดลอม และอยูรวมกับชุมชนอยางมีความสุข รวมทั้งไดยึดเอาคติพจนของโรงเรียน คือ คาระโววินะเย
เอตัมมังคะละมุตตะมัง หมายถึง การเคารพในระเบียบวินัย เปนมงคลอันสูงสุด มาเปนแนวปฏิบัติ ซึ่งสอดคลอง
กับนโยบาย คุณธรรมนําความรูของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ นั้น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ที่ใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา (R & D) โดยมีการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ดวย วงจรพัฒนาแบบ P D C A ภายใตกลยุทธตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ
กระจายอํานาจ ไดแก การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การยกระดับคุณภาพนักเรียนสูสากล และการ
สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทําใหเกิดกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งกอใหเกิดผลในทางที่ดี
เชื่อมโยงไปถึงคุณภาพของนักเรียน

การดําเนินการดานวิชาการ
ดําเนินการตามกลยุทธ ยกระดับคุณภาพนักเรียนสูสากล ซึ่งจําแนกเปน 3 กลยุทธยอย ดังนี้
1.การพัฒนาครู
ครูผูสอนทุกคนไดรับการพัฒนาใหเกิดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรที่กําหนด อยาง
เปนระบบ ไดแก การปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การออกแบบการเรียนรูโดยใชกระบวนการ Backward Design การขับเคลื่อนกระบวนการ
คิดสูหองเรียน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการสงเสริมคิดวิเคราะห การจัดการเรียนรูโดยใช
I C T การผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาและการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแกปญหาเกี่ยวกับการเรียนรูของ
นักเรียน โดยครูทุกกลุมสาระไดรวมกันปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหทันสมัยและสอดคลองกับ
ความตองการของผูรับบริการอยูตลอดเวลา
2.การพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
โรงเรียนกําหนดเปนภารกิจหลักอันหนึ่งที่จะพัฒนาบรรยากาศทางกายภาพ ที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนรูตาง ๆ โดยยึดหลั กที่ วาบรรยากาศทางกายภาพที่ ดีจะสงผลใหทั้งผูเรียนและผู สอนมีความสุข ซึ่ งสงผล
โดยตรงกับผลสําเร็จในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการที่จะ พัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยการปบปรุงพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม การพัฒนาภูมิทัศนตาง ๆ และการสรางแหลงเรียนรูทั้งดานเทคโนโลยีสมัยใหมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
3.การพัฒนานักเรียน โดยดําเนินการดังนี้
3.1 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ
3.2 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโยบายคุณธรรมนําความรู สูเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 จัดกิจกรรมสรางเสริมความเปนประชาธิปไตย
3.4 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากการดําเนินการอยางเปนระบบของกลยุทธยอยทั้ง 2 ขางตนทําใหได วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศดาน
วิชาการ ดังนี้

วิธีปฏิบัติที่ดีเลิศดานวิชาการ
การจัดบรรยากาศการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนานักเรียน

กระบวนการ
โรงเรียนโดยผูบริหารและผูมสี วนไดสวนเสียทุกคนรวมกันวางแผนกําหนดแผนการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการที่ดี โดยกําหนดกลยุทธหลัก 3 กลยุทธ คือ
1.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ
2.ยกระดับคุณภาพนักเรียนสูสากล
3.สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
โดยในกลยุทธยกระดับคุณภาพนักเรียนสูสากล จําแนกเปนกลยุทธยอยอีก 3 กลยุทธคือ การพัฒนาครู
พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน และการพัฒนานักเรียน ซึ่งการดําเนินการดานการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
และการพัฒนานักเรียนไดดําเนินการ จนไดวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ โดยแยกเปน 2 กิจกรรมดังนี้
1. การพัฒนาบรรยากาศการเรียนรูดานกายภาพ
1.1 การปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดลอม
1.2 การพัฒนาภูมิทัศนตาง ๆ
1.3 การสรางแหลงเรียนรู ทั้งดานเทคโนโลยีสมัยใหม และภูมิปญญาทองถิ่น
เชน หองสมุดเฉลิมพระเกียรติ หองมัลติมีเดีย และหองเรียน ICT ฯลฯ
2. การจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนานักเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
2.1 กิจกรรมชุมนุมตามความถนัด และความสนใจ เชน ชุมนุมกรีฑา ชุมนุมเพื่อนศิลปกรรม
ชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว ชุมนุมนักเรียนความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษ ฯลฯ ซึ่งนักเรียน
ในชุมนุมตาง ๆไดรับการพัฒนา จนไดรับรางวัลชนะเลิศ ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล
2.2 กิจกรรมคายวิชาการตาง ๆ เชน คายวิทยาศาสตร คายคณิตศาสตร คายดาราศาสตร
และคายพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.3 กิจกรรมกีฬา และนันทนาการของกลุมสาระตาง ๆ เชน วันนานาชาติ วันภาษาไทย
วันวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร วันอนุรักษศิลปและวัฒนธรรมไทย วันกีฬาภายในและกิจกรรม
ฟาบานเย็น
2.4 นิทรรศการวิชาการ และการแขงขันทักษะตาง ๆ

ผลที่ไดรับ
1. หองเรียนอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดลอม ไดรับการพัฒนาใหนาอยู นาเรียนยิ่งขึ้น
2. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูเพิ่มขึ้น ทั้งยังไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับตาง ๆ เชน
รางวัลชนะเลิศหองสมุดมีชีวิต ฯลฯ
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูประสบผลสําเร็จมากขึ้น
4. นักเรียนไดรับการพัฒนาตรงและเต็มตามศักยภาพมากขึ้น จนไดรับรางวัลชนะเลิศในระดับตาง ๆ
มากมาย เชน นักกรีฑา เยาวชนทีมชาติ การประกวดงานศิลปกรรมระดับชาติ ฯลฯ
5. ผูปกครองและชุมชนไดเขามาใชสถานที่ และแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนมากขึ้น

ปจจัยสูความสําเร็จ
1. การสนับสนุนของผูบริหาร
2. ความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดของโรงเรียน
ผลงานดีเดน
จากผลการนํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ นการเปลี่ ย นแปลงลงสู การปฏิ บั ติ เริ่ ม ตั้ ง แต ต น ภาคเรี ย นที่ 1
ปการศึกษา 2550 ทําใหเกิดผลงานดีเดนดังตอไปนี้
ครู เ กิ ด ความตระหนั ก และกระตื อ รื อ ร น ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า งๆ ตามกลยุ ท ธ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก าร
ขับเคลื่อน ซึ่งสงผลโดยตรงตอการยกระดับคุณภาพของนักเรียน
นักเรียนประสบความสําเร็จและมีสัมฤทธิ์ผลในดานตางๆ ในระยะภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 อาทิ
นําเอาผลผลิตที่ไดจากกระบวนการเรียนรู โปรแกรม GSP ทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับการออกแบบลวดลาย
ของผลิตภัณฑในทองถิ่น ไดแก ดามไมกวาดดอกหญา และลวดลายบนผืนผาที่ทอดวยมือ โครงงานคอมพิวเตอร
เรื่องตูเก็บของสมองกลและโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู “เหนือทุกการเคลื่อนที่” ชนะเลิศระดับภาคเหนือ ไดเปน
ตัวแทนเขาไปชิงชนะเลิศในงาน NSC 2007
ดานศิลปะ เด็กชายฉัตรตญา ทิพยสิริพงษ ไดรับรางวัลชนะเลิศชวงชั้นที่ 3 ในการแขงขันวาดภาพสด
โครงการหองเรียนสีเขียว หัวขอ “ในหลวงกับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม”
และดานกีฬา นางสาวเกศศิริ วงศไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดทําลายสถิติของประเทศไทยใน
การแขงขันกรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก – กีฬาปลอดบุหรี่ ประเภทวิ่ง 100 เมตร และไดรับการคัดเลือกเปนนักกรีฑา
เยาวชนทีมชาติไทยหญิงดีเดน 2 ปซอน
ด า นภาษา นั ก เรี ย นความสามารถพิ เ ศษภาษาอั ง กฤษ ได เ ข า ร ว มการอบรมกิ จ กรรมและการละคร
ภาษาอังกฤษของสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเขารวมกิจกรรมการละครภาษาอังกฤษ ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ในระดับเขตภาคเหนือ และเปนตัวแทนของเขตภาคเหนือไปแขงขันในระดับประเทศ

นายอนุสรณ สุวรรณาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสุนทรพจน
ในหัวขอ “สมเด็จเจาฟาในดวงใจ”
ดานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนโครงการขยับการสบายชีวีวิถีพุทธ ของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการแขงขันระดับเขตภาคเหนือ
ดานวิทยาศาสตร ในงานสัปดาหวิทยาศาสตรที่ผานมา โรงเรียนไดสงนักเรียนเขารวมกิจกรรมของ
หนวยงานตางๆ ซึ่งไดรับรางวัลดังตอไปนี้
โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง ไดรับรางวัลชนะเลิศ นายสุทธิวัฒน เจียมตระกูล และนายอรุณ แซลอ
ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงงานการศึกษาแมลง 5 ชนิด ของชมรมนักคีตวิทยารุนเยาว ไดรับรางวัลชนะเลิศ
นับตอจากนี้ไปโรงเรียนพะเยาพิทยาคมจะยังคงปณิธานที่แนวแนในการสรางสรรค พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามที่ไดกําหนดไวเปนวิสัยทัศนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอยาง
ยั่งยืนสืบไป


