รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสู่ความเป็นเลิศ
“๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม”
“การพัฒนาแหล่งเรียนรู้บูรณาการ ๔ H ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ข้อมูลทั่วไป
รหัสโรงเรียน ๑๐๓๑๒๖๐๐๐๑
โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ บ้านเลขที่ ๒๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน นางจวงจันทน์ อาจจุฬา
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๘๕๘๑-๘๗๙๗
ชื่อครูผู้รับผิดชอบ นางสาวอรทัย พลรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๑๑๘๕-๖๙๔๔
ชื่อ Best Practice : “การพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการ ๔ H ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
๑.ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ
1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา
ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และสมรรถนะในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความสำเร็จภายใต้สังคมยุค
เศรษฐกิจฐานความรู้ การศึกษาเป็นกระบวนการที่มีบทบาทโดยตรง ต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเหมาะสม
และมีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง รู้เท่าทัน
มีความสุข มีสมรรถนะเพียงพอสำหรับการแข่งขันในเวทีโลกยุคศตวรรษที่ 21
การศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด เป็นกระบวนการสำคัญที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ
มีความสามารถ เต็มตามศักยภาพ มีพัฒนาการที่สมดุลทั้งทางด้านสติปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม
การศึกษาสร้างให้คนมีความรู้ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ มีความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคของ
ชีวิต และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกวัย การศึกษาช่วยสร้างพลเมืองให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบ
อาชีพ ในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว
การเข้าสู่ยุคที่ต้องมีนวัตกรรมเป็นการสอนเพื่อแก้ปัญหา ครูจำเป็นต้องพัฒนา ความรู้ทักษะในการจัด
การศึกษา โดยพัฒนาให้ครูได้ศึกษาดูงาน จัดทำนวัตกรรม ผู้เรียน โรงเรียนขาดแหล่งเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการ
เรียนการสอน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผลการสอบ NT O-NET
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา , 2562) ตลอดทั้งผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่งยังไม่พึงพอใจ และ
จากข้อเสนอแนะในการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาปฐมวัย จุดพัฒนา ด้านคุณภาพ
ของเด็ก 1) การทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้เหมาะสม 2)การพัฒนาด้านสุขนิสัยที่ดีและ
โภชนาการที่ดีเหมาะสมกับวัย 3)รู้จักหน้าที่ของตนเอง 4)มารยาทในการพูดเหมาะสมกับวัย ด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการ 1)จัดอุปกรณ์ของเล่นให้เพียงพอต่อนักเรียน ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 1)จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 2)พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 3)
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมมารยาทในการพูดอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม (รายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา , 2562, น. 45) แผนงานแนวทางพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น

(รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา , 2562, น. 48 ) 1 คุณภาพของเด็ก 1)โครงการส่งเสริมทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองระดับปฐมวัย 2)โครงการสร้างสุขนิสัยที่ดี และมีสุนทรียภาพ 3)โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 4)โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดและการทำงานของ
นักเรียน 5)โครงการพัฒนาสาธารณูปโภค 2.ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 1)โครงการส่งเสริมทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง 2)โครงการสร้างสุขนิสัยที่ดี และมีสุนทรียภาพ 3)โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 4)โครงการพัฒนาสาธารณูปโภค 5)เตรียมความพร้อมให้นักเรียนทั่ง 4
ด้าน เพื่อยกระดับในการเรียนรู้ระดับที่สูงขึ้น 3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 1)
แผนการจัดประสบการณ์ 2) แผนปฏิบัติการ 3)สรุปกิจกรรมพัฒนาการ 4 ด้าน จากสภาพปัญหาและความ
จำเป็นในการพัฒนา
โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ โดยมีเป้าหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาได้มีกระบวนการจัด
การศึกษาแก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้น้อมนำ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน
๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีคำขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง
ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ข้อนี้มีคำขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี
เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
๓. มีงานทำ มีอาชีพ ข้อนี้มีคำขยายว่า ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ อบรมให้เรียนรู้
การทำงาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้
๔. เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีคำขยายว่า การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำใจ มีความ
เอื้ออาทร ต้องทำงานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ”
โรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ถานศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน จัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ด้านอาชีพ การมีงานทำ สู่การปฏิบัติ ดังนั้น
ความสำคัญด้านผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตลอดทั้ง
การพัฒนาผู้เรียน ต้องพัฒนาทุกด้าน ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
การศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ จัดทำโครงการ ปรับปรับโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน แหล่งเรียนรู้ ด้าน
กระบวนการเรียนการสอน และด้านการมีส่วนร่วม โดยจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้บูรณาการ 4 H ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น

1.2 แนวทางการแก้ปัญหา และพัฒนา
แนวทางการแก้ปัญหา
ขั้นที่ 1 กำหนดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้บูรณาการ 4 Hตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการดังนี้ 1 จัดแหล่งเรียนรู้ 2 จัดหลักสูตร 3จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4ขยายผลสู่ชุมชน โดย
จัดทำผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส่งประกวด
ขั้นที่ 2 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร จัดทำ plc AAR สะท้อนผลการดำเนินงาน พัฒนารูปแบบการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม เป็นระบบ กำหนด ให้มีขบวนการดำเนินงาน หลักการดำเนินงานหี้ประสิทธิภาพ 4
หลัก หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM หลักธรรมมาภิบาล
หลักการจัดการศึกษา 4 H กำหนดกระบวนการขั้นตอนกาทำงาน PDCA * R กำหนดความสำเร็จของงาน
ผลการเรียนรู้ 4 h *happy hero
ขั้นที่ 3 นักเรียนไปเรียนแหล่งเรียนรู้ เรียนรู้ตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้
ขั้นที่ 4 การวัดประเมินผล สะท้อนผล กำหนด รูปแบบโมเดลการพัฒนา ร่วมกัน
2.จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดำเนินงาน
๒.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๒.๑ วัตถุประสงค์
๑.) เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑)ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์ ( Head) ๒) ลานธรรม ธนาคารความดี (Heart ) ๓) ห้องดนตรี ห้องงานอาชีพ สวนเกษตร
( Hand) ๔) เรือนนวดเพื่อสุขภาพ และสนามกีฬา (Health)
๒.) ครู จัดทำหน่วยการเรียน จัดทำนวัตกรรมหรือ BEST PRACTICE เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้
ตาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑) ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ( Head) ๒) ลานธรรม
ธนาคารความดี (Heart) ๓) ห้องดนตรี ห้องงานอาชีพ สวนเกษตร ( Hand) ๔) เรือนนวดเพื่อ
สุขภาพ และสนามกีฬา (Health)
๓.) บูรณาการการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ ๔ ด้าน (Head Heart Hand Health)
๔.) ขยายเครือข่ายการเรียนรู้ สู่ชุมชน และ สถานศึกษาอื่น
๒.๒ เป้าหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ทุกคน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้บูรณาการ ๔ H ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ทุกคน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการ ๔ H ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน
๓.๑ การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม
จากแนวคิด การพัฒนาโรงเรียน ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “๑ ตำบล ๑
โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดรับกับคำกล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

โรงเรียนให้เกิดคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มที่เกิดความเท่าเทียม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษา เป็นโรงเรียนศูนย์กลางของชุมชน
เพื่อเป็นต้นแบบโรงเรียนคุณภาพโดยโรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความพร้อมด้าน
สมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการบริหารกระบวนการบริหาร การจัดการสถานศึกษา โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน ซึ่งถือ
เป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนจะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะ
ที่จำเป็นต่อการธำรงตน ดำรงชีวิตในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน
ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตลอดทั้งการการพัฒนา
ผู้เรียน ต้องพัฒนาทุกด้าน ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ จากสภาพปัจจุบัน โรงเรียนมีสนามกีฬา
อาคารสถานที่ ฐานพระพุทธรูป อาคารเรียน อาคารห้องสมุด อาคารห้องสืบค้นอินเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ เป็น
เอกเทศ และอาคารเรียน เป็นสัดส่วน และบริเวณด้านหลังของโรงเรียน เป็นแปลงเกษตร ปลูกมะนาวใน
กระถาง การปลูกพืชผักตามฤดูกาล มีการขุดเจาะบ่อบาดาลและใช้ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน
การสูบน้ำบาดาล ขึ้นมาใช้ในโรงเรียนเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะใช้ในการรดน้ำแปลงเกษตรและ
ใช้ในห้องน้ำนักเรียน ซึ่งห้องน้ำโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ มีห้องน้ำจำนวนทั้งหมด ๕ หลัง ๔๐ ห้อง การใช้
พลังงานจากแสงอาทิตย์สามารถลดภาระรายจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาได้เป็นอย่างดี ส่วนน้ำดื่มนักเรียน
เป็นระบบน้ำประปา ผ่านกระบวนการกรองที่ได้มาตรฐานเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ดื่มกิน เป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองอีกทางหนึ่งด้วย
ดังนั้น โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ จึงออกแบบ การสร้างแหล่งเรียนรู้บูรณาการ 4 H ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จัดโซนการเรียนรู้ มีทำป้ายแหล่งเรียนรู้เป็นสัดส่วน จัดครู จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน จัดเวลา เพื่อให้ผู้เรียนมี แหล่งเรียนรู้เพียงพอ และสนับสนุนการเรียนรู้ ตามหลักการจัดการศึกษา 4 H
และความต้องการ ความถนัดและความสนใจ พร้อมต่อยอด สนองการศึกษาของชาติเรื่องการลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ ในทุกๆโอกาสและสถานการณ์ โดยมีหลักแนวคิดในการดำเนินงานให้เกิดคุณภาพ 4 หลัก ดังนี้
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักธรรมมาภิบาล
3. หลักการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน ( SBM)
4. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4H
ด้านที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพปัจจุบัน สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๐ บ้านยาง หมู่ ๙ ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาณ
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๑๙ ไร่ ๒ งาน มีหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน ๙
หมู่บ้านและมีโรงเรียนขนาดเล็กยุบรวมเพิ่มมาอีก ๒ หมู่บ้าน ตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียน
แม่เหล็ก)

สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยทั่วไป มีสภาพน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน พื้นที่โดยทั่วไปมีความสะอาด
ปลอดภัย ร่มรื่นและสวยงาม จัดสวนหย่อมไว้ตามความเหมาะสม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้น
ชนิดต่าง ๆ จัดม้าหินอ่อนให้เป็นที่นั่งอ่านหนังสือและที่นั่งทำงานของนักเรียนตามบริเวณร่มไม้ ตามอาคารมี
ลานใต้ร่มไม้ที่ให้ร่มเงาและมีบรรยากาศที่ดี
โรงเรียนมีสนามฟุตบอล สนามหญ้าที่ได้มาตรฐานใช้ในการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดและรองรับ
การฝึกซ้อมของนักฟุตบอลสานฝันทีม“เสนศิริอะคาเดมี” ซึ่งเป็นแนวทางสร้างอาชีพให้กับนักเรียนที่มีความ
ถนัดทางด้านกีฬา โดยมีการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในกลุ่มที่สนใจในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และ
ได้เชิญวิทยาการมาฝึกซ้อมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน โดยมีการสนับสนุนของกลุ่ม
ผู้ปกครองนักเรียน มีการสร้างที่พักให้นักกีฬาได้อยู่อาศัยเพื่อเป็นการสะดวกในการฝึกซ้อม สำหรับนักเรียนที่
อยู่บ้านไกลจึงไม่ต้องเดินทางไปกลับ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ได้มีการส่งนักกีฬาเสนศิริอะคาเดมี ของเราไปทำ
การแข่งขันตามรายการต่างๆและได้รางวัลกลับมามากมาย ซึ่งนั้นก็แสดงให้เห็นว่าการที่สนับสนุนให้นักเรียนได้
ทำตามความชอบของตนเองเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพที่ดีได้ในอนาคต
นักเรียนที่เรียนสามารถฝึกซ้อมกิจกรรมที่ตนเองรัก และเรียนรู้กิจกรรมอื่นๆที่ทางโรงเรียนจัดให้โดย
ไม่เกิดปัญหาแก่ตัวผู้เรียน และจากที่กล่าวมาข้างต้นทำให้มีนักเรียนที่สนใจในกิจกรรมนี้มากขึ้น
บริเวณพื้นที่ด้านหลังโรงเรียนเป็นแปลงเกษตร ปลูกมะนาวในกระถาง การปลูกพืชผักตามฤดูกาล
และใช้ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำบาดาล ขึ้นมาใช้ในโรงเรียนเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
น้ำบาดาลส่วนใหญ่จะใช้ในการรดน้ำแปลงเกษตรและใช้ในห้องน้ำนักเรียน ซึ่งห้องน้ำโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
มีห้องน้ำจำนวนทั้งหมด ๕ หลัง ๔๐ ห้อง การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์สามารถลดภาระรายจ่ายค่าไฟฟ้า
และค่าน้ำได้เป็นอย่างดี ส่วนน้ำดื่มนักเรียนเป็นระบบน้ำประปา ผ่านกระบวนการกรองที่ได้มาตรฐานเพื่อให้
นักเรียนได้ใช้ดื่มกิน เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองอีกทางหนึ่งด้วย
ด้านที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษา
๑. โรงเรียนสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยมีครูผู้สอนที่ผ่านการอบรม Boot Camp
และมีความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ดังนี้
๑.๑ กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ ( English for Today ) นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จะนำเสนอคำศัพท์หน้าเสาธงทุกวันโดยใช้ทักษะการสะกดคำ
การอ่านและการพูด
๑.๒ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ได้เชิญวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาให้ความรู้
ผ่านฐานการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม STEM Education ,Computer Science และนำ
ความรู้ที่ได้มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหา
ของตนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ส่งเสริมด้านอาชีพสร้างลักษณะเฉพาะของการเป็นผู้ประกอบการ ทางโรงเรียนได้ทำข้อตกลงกับ
วิทยาลัยสารพัดช่าง MOU ด้านการฝึกอาชีพสาขาต่างๆ เพื่อนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคตและโรงเรียน
มีครูรับผิดชอบฝึกทักษะอาชีพเพิ่มเติมให้กับนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย
๔. โรงเรียนจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียนครบทุกคน
๕. โรงเรียนสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทุกห้องเรียน
ตลอดทั้งพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศทั้งภายในโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖. โรงเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการเพื่อการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโดยมีครู
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและนำผลงานออกเผยแพร่ต่อสาธารณะและได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและ
ชุมชน
๗. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งผู้เรียนเป็นสำคัญ รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และจัดค่าย STEM and ROBOT
ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว Kids Bright
๘. ครูสามารถสร้างสื่อและนวัตกรรมในรูปแบบที่หลากหลายให้กับนักเรียน
๙. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำด้านภาษาและการสื่อสาร การบริหารสถานศึกษา การบริหารแบบมีส่วนร่วม
และการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน และพัฒนาทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบัน
ด้านที่ ๓ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
๑. โรงเรียนสร้างเครือข่ายการพัฒนาโดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลอิสาณ ทั้งด้าน
งบประมาณ และบุคลากรให้ความรู้ด้านต่างๆแก่นักเรียน
๒. ประสานความร่วมมือจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์เขต ๑ โรงเรียน หน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
สู่ความเป็นเลิศ
๓. ร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อร่วมพัฒนางานการบริหารสถานศึกษา
พัฒนางานวิชาการ เป็นหลัก
๔ มีเครือข่ายการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ เช่น เป็นศูนย์แนะแนว ร่วมพัฒนากับวิทยาลัย
สารพัดช่าง วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเกษตรกรรมบุรีรัมย์
จากปัจจัยที่กล่าวมาเป็นพื้นฐานองค์ประกอบของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
ทุกคนที่จะพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้สร้างนัตกรรมหรือ BEST PRACTICE มาเพื่อพัฒนา
ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาตามหลักการเรียนรู้บูรณาการ ๔ H ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำ
ให้เกิดเป็นที่มาของการดำเนินการใช้นวัตกรรมหรือ BEST PRACTICE ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนรู้
บูรณาการ ๔ H ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ แนวทางการแก้ปัญหา
ขั้นตอนและวิธีดำเนินการพัฒนาและแก้ปัญหา
๑. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ศึกษาเนื้อหาสาระ ด้วยกระบวนการ PLC AAR
เพื่อสะท้อนปัญหา ก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินและหลังดำเนินการ
๒. จัดทำนวัตกรรมที่เป็น BEST PRACTICE เพื่อพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้ได้พัฒนาตรงตาม
แหล่งการเรียนรู้บูรณาการ ๔ H ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องจนมีความสมบูรณ์และเหมาะสมที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
๓. กำหนดเป้าหมายผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะค่านิยมที่ต้องการ คือ SENSIRI มีกระบวนการ ยึดหลัก
การพัฒนา ๔ หลัก คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักธรรมมาภิบาล หลักการบริหารโรงเรียน
เป็นฐาน และหลักการพัฒนาผู้เรียน ๔ H มีหลักปฏิบัติให้คณะครูร่วมกันปฏิบัติ ๕ หลัก PDCA R เพื่อให้
เกิดผลสำเร็จ ตามจุดประสงค์
๔. บูรณาการการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ ๔ ด้าน (Head Heart Hand Health)
5. ขยายเครือข่ายการเรียนรู้ สู่ชุมชน และ สถานศึกษาอื่น

ในการส่งเสริมและการเรียนรู้บูรณาการ ๔ H ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเสนศิริ
อนุสรณ์ ได้ดำเนินการพัฒนานักเรียนโดยคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียน ๔ ด้าน ดังนี้
ด้านที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาสมองหรือกิจกรรมพัฒนาพุทธิศึกษา (Head) คือ กิจกรรมพัฒนาสมอง
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ความรอบรู้วิชาการ
ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตการศึกษา และการเรียนรู้ พัฒนาสติปัญญา การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด ให้เป็นห้องสมุด ๓ ดี คือ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี ห้องสมุด ICT
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องหุ่นยนตร์ และครูมีสื่อนวัตกรรมหรือ BEST PRACTICE เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้
ด้านที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาจิตใจหรือกิจกรรมพัฒนาจริยศึกษา (Heart) คือ กิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาและปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึก ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็นลักษณะนิสัย พฤติกรรมด้าน
จิตใจเป็นค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม การจัดกิจกรรมการ
เรียน การสอนโดยจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลา จะทำให้พฤติกรรมของ
ผู้เรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ และมีสำนึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวมการมีศีลธรรมจรรยาที่ดี มี
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม ในการปฏิบัติ จิตศึกษา
พัฒนาจิต พัฒนาปัญญา ใช้สมาธิเป็นฐานการพัฒนาสมอง ครูมีสื่อนวัตกรรมหรือ BEST PRACTICE เพื่อเป็น
เครื่องมือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้านที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติหรือกิจกรรมพัฒนาหัตถศึกษา (Hand) มี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ การพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีวิต และทักษะชีวิต ได้แก่ กิจกรรมที่ตอบสนอง
ความสนใจ ความถนัดและความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล กิจกรรมฝึกการทำงาน
ฝึกทักษะอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอยู่อย่างพอเพียง ความรู้และทักษะในการทำงานมีความคิด
สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องานและเห็นคุณค่าของการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ครูมีสื่อนวัตกรรม
หรือ BEST PRACTICE เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้านที่ ๔ กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพหรือกิจกรรมพัฒนาพลศึกษา (Health) คือ การพัฒนาให้
ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรงและเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ การมีสุขภาพแข็งแรง การกินอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ และการออกกำลังกายให้เหมาะสม รวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาลด้วย มีมุมความรู้
มุมสุขภาพ มุมออกกำลังกาย และการเก็บข้อมูลพัฒนาการสุขภาพของผู้เรียนที่เป็นระบบ ผู้ที่มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดีย่อมมีการรับรู้และเรียนรู้ได้ดี ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าการรู้จักดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้ชีวิตอยู่ได้ด้วย
ความสุขสมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นการรู้จักบำรุงรักษาและส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็น
สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของทุกคน ครูมีสื่อนวัตกรรมหรือ BEST PRACTICE เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้
3.3 ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
ด้านที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาสมองหรือกิจกรรมพัฒนาพุทธิศึกษา (Head) คือ กิจกรรมพัฒนาสมอง
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ความรอบรู้วิชาการ
ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตการศึกษา และการเรียนรู้ พัฒนาสติปัญญา การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด ให้เป็นห้องสมุด ๓ ดี คือ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี ห้องสมุด ICT

ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องหุ่นยนตร์ และครูมีสื่อนวัตกรรมหรือ BEST PRACTICE เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ คือ
๑. เรื่อง การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการพูดในโรงเรียนและที่สาธารณะ(Impromptu
Speech ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน จัดทำโดย นางกรกันยา โชคชาตรี
๒. เรื่อง นิทานเทียบสำนวนสุภาษิต เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ
จัดทำโดย นางสาวโสภาวรรณ ศิริประภา
๓. เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Social Media จัดทำโดย นางแวววลี สิรวิ รจรรยาดี
๔. เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ( English for Today) จัดทำโดย
นางสาวอรทัย พลรัมย์
๕. เรื่อง การแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ๔จ ๓ท จัดทำโดย นางปริชดา สุทธิไชยา
๑. เรื่อง การพัฒนาทักษะอ่านเขียน จัดทำโดย นางชนันท์ญา ฉายวิมล
๗. เรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ จัดทำโดย นางศริญญา คุณประทุม
๘. เรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาการเขียนนักเขียนน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จัดทำโดย นางสมปอง ซารัมย์
๙. เรื่อง แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่องสำหรับนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ จัดทำโดย นางสาวปัญญาภรณ์ มณีเนตร
๑๐. เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเรื่องทฤษฏีบทพีทาโทรัส กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จัดทำโดย นางทิตยา เนาหนองจอก
๑๑. เรื่อง แบบฝึกการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำแบบโฟนิกส์ (Phonics) สระเสียงสั้น a-u
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จัดทำโดย นางสาวชลธิชา อ้นไธสง
ด้านที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาจิตใจหรือกิจกรรมพัฒนาจริยศึกษา (Heart) คือ กิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาและปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึก ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็นลักษณะนิสัย พฤติกรรมด้าน
จิตใจเป็นค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม การจัดกิจกรรมการ
เรียน การสอนโดยจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลา จะทำให้พฤติกรรมของ
ผู้เรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ และมีสำนึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวมการมีศีลธรรมจรรยาที่ดี มี
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม ในการปฏิบัติ จิตศึกษา
พัฒนาจิต พัฒนาปัญญา ใช้สมาธิเป็นฐานการพัฒนาสมอง ครูมีสื่อนวัตกรรมหรือ BEST PRACTICE เพื่อเป็น
เครื่องมือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ คือ
๑. เรื่อง มินิบริดจ์และบริดจ์ต้านทุจริตในโรงเรียน จัดทำโดย นายมรกต ทาประโคน
๒. เรื่อง ชวนน้องท่องพุทธวจน จัดทำโดย นางวรรณพร ผลเกิด
๓. เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดทำโดย นางสินีนาถ อินทรนิล
๔. เรื่อง การทำสมาธิก่อนเรียน จัดทำโดย นางวนิดา ข้อสกุล
๕. เรื่อง กิจกรรมการป้องกันการใช้ความรุนแรงและการรังแกกันในสถานศึกษา จัดทำโดย
นางสาวโสภาวรรณ สวัสดิ์พูน
๖. เรื่อง การใช้สติและสมาธิเป็นฐาน จัดทำโดย นางจิตพิมาน นาประจักษ์

ด้านที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติหรือกิจกรรมพัฒนาหัตถศึกษา (Hand) มี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ การพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีวิต และทักษะชีวิต ได้แก่ กิจกรรมที่ตอบสนอง
ความสนใจ ความถนัดและความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล กิจกรรมฝึกการทำงาน
ฝึกทักษะอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอยู่อย่างพอเพียง ความรู้และทักษะในการทำงานมีความคิด
สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องานและเห็นคุณค่าของการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ครูมีสื่อนวัตกรรม
หรือ BEST PRACTICE เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ คือ
๑. เรื่อง ดนตรีสุขสันต์ สู่ความเป็นเลิศ จัดทำโดย นางพรวิไล จุลเสวก
๒. เรื่อง ทัศนธาตุกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ จัดทำโดย นางจันทร์จิรา หวังผล
๓. เรื่อง การส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองอย่างง่ายสำหรับเด็ก
ปฐมวัยด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จัดทำโดย นางกัญติมา ปะรินรัมย์
๔. เรื่อง การส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองอย่างง่ายสำหรับเด็ก
ปฐมวัยด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จัดทำโดยนางสาววิราภรณ์ นุการรัมย์
๕. เรื่อง การส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลอง อย่างง่ายสำหรับเด็ก
ปฐมวัยด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จัดทำโดย นางสุวรรณี สัสดี
๖. เรื่อง มือมหัศจรรย์ (Wonderful Handy Boy) กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดทำโดย นายอธิศักดิ์ มณีภาค
๗. เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมทักษะ มีงานทำ-มีอาชีพของนักเรียนตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของรัชกาลที่ ๑๐ สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จัดทำโดย นางราตรี เนตรรัตน์
๘. เรื่อง กิจกรรมรวงผึ้งการสอน coding ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จัดทำโดย นางธัญญภัสร์
เหมือนโลวงศ์
๙. เรื่อง การสร้าง E- book ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จัดทำโดย นายวินัย หงส์จักรเพชร
๑๐. เรื่อง อนุรักษ์ประดิษฐ์จากเศษวัสดุจากสิ่งแวดล้อม จัดทำโดย นางปทุมทิพย์ ศรีภู่
ด้านที่ ๔ กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพหรือกิจกรรมพัฒนาพลศึกษา (Health) คือ การพัฒนาให้
ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรงและเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ การมีสุขภาพแข็งแรง การกินอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ และการออกกำลังกายให้เหมาะสม รวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาลด้วย มีมุมความรู้
มุมสุขภาพ มุมออกกำลังกาย และการเก็บข้อมูลพัฒนาการสุขภาพของผู้เรียนที่เป็นระบบ ผู้ที่มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดีย่อมมีการรับรู้และเรียนรู้ได้ดี ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าการรู้จักดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้ชีวิตอยู่ได้ด้วย
ความสุขสมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นการรู้จักบำรุงรักษาและส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็น
สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของทุกคน ครูมีสื่อนวัตกรรมหรือ BEST PRACTICE เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ คือ
๑. เรื่อง การพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ จัดทำโดย นายภูริณัฐ แก้วรังศรี
๒. เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องประดับเพื่อการแสดง จัดทำโดย นายชุมพล น่าชม
๓. เรื่อง เรือนประกาศนวดแผนไทย จัดทำโดย นางจิตราวดี จิราวัฒนาพร
๔. เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดทำโดย นางสินีนาถ อินทรนิล
๕. เรื่อง ดนตรีสุขสันต์ สู่ความเป็นเลิศ จัดทำโดย นางพรวิไล จุลเสวก

3.4 การใช้ทรัพยากร
นักเรียน ใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียน อย่างเหมาะสม ทั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปกติ และชั่วโมงลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ ตลอดทั้ง นอกเวลา ก็สามารถใช้แหล่งเรียนรู้นั้นได้ เนื่องจากมีครูรับผิดชอบ ชัดเจน สถานที่
และสื่อการเรียน พร้อมใช้ ตลอดทั้งมีนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
4. ผลการดำเนินการ / ผลสัมฤทธิ์ /ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๒.๑ วัตถุประสงค์
๑.) ได้แหล่งเรียนรู้และผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑)ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์ ( Head) ๒) ลานธรรม ธนาคารความดี (Heart ) ๓) ห้องดนตรี ห้องงานอาชีพ สวนเกษตร
( Hand) ๔) เรือนนวดเพื่อสุขภาพ และสนามกีฬา (Health)
๒.) ครู มีการจัดทำนวัตกรรมหรือ BEST PRACTICE เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ ตาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ๑) ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ( Head) ๒) ลานธรรม ธนาคารความดี
(Heart) ๓) ห้องดนตรี ห้องงานอาชีพ สวนเกษตร ( Hand) ๔) เรือนนวดเพื่อสุขภาพ และสนาม
กีฬา (Health) จำนวน 37 นวัตกรรม
๓.) นักเรียนผ่านการการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ ๔ ด้าน (Head Heart Hand Health)
เกิดผลงาน เช่น หุ่นยนต์ ดนตรี มือมหัศจรรย์ แอร์เว นวดเพื่สุขภาพ และกีฬาฟุตบอล
๔.) ขยายเครือข่ายการเรียนรู้ สู่ชุมชน และ สถานศึกษาอื่น หลาย โรงเรียน และหลายชุมชน
๒.๒ เป้าหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ทุกคน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้บูรณาการ ๔ H ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ทุกคน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการ ๔ H ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ มีความสุขในการเรียน และ ได้พัฒนาการเรียนรู้ครบทุกด้าน
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครู จำนวน 37 นวัตกรรม สู่การเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่าง ครูนักเรียน
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร ปฐมวัยมีพัฒนาการ ตามหลักสูตรปฐมวัย ด้านร่างกาย ระดับ ดี
96.30 ด้านอารมณ์และจิตใจ 92.59 ด้านสติปัญญา 92.59 ด้านสังคม 96.30 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จำแนกคุณภาพ ระดับดีเยี่ยมร้อย 71.62 ดี 21.81 ผ่าน 2.51
และไม่ผ่าน 0.77 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ดีเยี่ยม ร้อยละ 47.68 ดี 36.29 ผ่าน
14.09 ไม่ผ่าน 0.77 ผลการประเมินสมรรถนะ 5 ด้าน ด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ
ชีวิต การใช้เทคโนโลยี ผ่าน ทุกคน ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่าน ร้อยละ 99.23 ผลการ

ประเมินการอ่านการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเสียง ร้อยละ 86.74 การอ่านรู้เรื่อง 84.04 รวม
สองสมมรรถนะ ร้อยละ 85.39 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง ร้อยละ 85.39 ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย 44.91 ภาษาอังกฤษ 25.09 คณิตศาสตร์ 28.80 วิทยาศาสตร์29.74
คะแนนรวม 32.14 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย 43.14 ภาษาอังกฤษ 28.10 คณิตศาสตร์ 19.43 วิทยาศาสตร์ 27.29 คะแนนรวมเฉลี่ย
29.49 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 4 ระดับดีเลิศ ผลสำเร็จของโครงการส่งผลต่อ
เป้าหมายของการจัดการศึกษา คือ ผู้เรียน เก่ง ดี มีความสุข และมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ตลอดทั้งมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีค่านิยมตามที่สถานศึกษากำหนด จากเอกสารการ
รายงานการประเมินตนเองด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หน้า9-20
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. นวัตกรรมหรือ BEST PRACTICE เพื่อเป็นสื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผสมผสานตามหลัก
ทักษะชีวิต ๔H สิ่งที่พบคือการใช้รูปธรรมในการฝึกช่วยเร้าความสนใจ นักเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณ
ทักษะในการปฏิบัติ ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม
๒. ได้ด้านที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาสมองหรือกิจกรรมพัฒนาพุทธิศึกษา (Head) ดำเนินกิจกรรมด้ว
หลักการสำคัญ ๕ประการ คือ “(๑) ชวนคิด (๒) ขบคิด (๓) สะท้อนคิด (๔) คิดต่อยอด และ (๕) ประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้” ซึ่งในบางกิจกรรมอาจมีครบทุกหลักการ แต่บางกิจกรรมอาจเลือก บางหลักการเท่านั้น
ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับการออกแบบกิจกรรมซึ่งมีความหลากหลายแตกต่าง
๓. ได้ด้านที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาจิตใจหรือกิจกรรมพัฒนาจริยศึกษา (Heart) หมายถึง กิจกรรมที่
ส่งเสริม พัฒนาและปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึก ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็นลักษณะนิสัย และมี
สำนึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม
๔. ได้ด้านที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติหรือกิจกรรมพัฒนาหัตถศึกษา (Hand) หมายถึง
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมทักษะการทำงานการดำรงชีวิต และทักษะชีวิต ได้แก่
กิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัดและความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
กิจกรรมฝึกการทำงาน ฝึกทักษะอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอยู่อย่างพอเพียง
๕. ได้ด้านที่ ๔ กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพหรือกิจกรรมพัฒนาพลศึกษา (Health) หมายถึง การ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรงและมีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
๖. บูรณาการ ๔H ตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ให้สะอาด
ปลอดภัย และเพียงพอต่อการให้บริการ
๗.ได้รูปแบบการพัฒนา นักเรียนโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ โดยกำหนด เป้าหมายนำทาง มี
ขบวนการดำเนินงาน และมีผลสำเร็จ เป็นแบบอย่าง ที่มีคุณภาพ
“GPS SENSI 456เป้าหมายการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ”

๘. ขยายผลสู่สถานศึกษาอื่น โดยมีคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะผู้บริหารสตรี คณะลกเสือสู่ห้องเรียน กลุ่มโรงเรียน และคณะศึกษาดูงานจากสำนักงาน
เขตื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ โรงเรียนบ้านดอนยาว อำเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านปะคำดง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ตลอดทั้ง
มีการประชาสัมพันธ์ ผ่าน สื่อดิจิทัล เครือข่าวการเรียนรู้
๕. ปัจจัยความสำเร็จ
๑. การพัฒนาผู้เรียนตาม วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
๒. ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร เทศบาล ผู้แทนชุมชน และ
ผู้แทนนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา
๓. ความพร้อมของสื่อที่ใช้ในการพัฒนา
๔. วิธีการที่ช่วยให้งานประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์ การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมีดังกรอบ
ต่อไปนี้
๕. ปัจจัยความสำเร็จ
๑. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
๒. ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร เทศบาล ผู้แทนชุมชน และ
ผู้แทนนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา
๓. ความพร้อมของสื่อที่ใช้ในการพัฒนา
๔. วิธีการที่ช่วยให้งานประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์ การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมีดังกรอบ
ต่อไปนี้
ได้รูปแบบการพัฒนา GPS SENSIRI 456 เป้าหมายการเรียนรู้บูรณาการ 4 H ตามหลักปรัชญา
ของเศษรฐกิจพอเพียงสู่ความเป็นเลิศ

Goal หมายถึงเป้าหมายในการพัฒนาโดยใช้ค่านิยม SENSIRI Value
S-Smart ครูทุกคนต้องมีความฉลาดรอบรู้กว้างขวางนอกเหนือจากความรู้เฉพาะและพร้อมที่
จะปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลก ในยุคศตวรรษที่ ๒๑
E- Energy ครูทุกคนมีพลังด้านบวกเพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคน
และจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
N -Nationality ครูทุกคนมีความรัก ศรัทธา หวงแหนในความเป็นไทย
S-Strong ครูทุกคนต้องมีความอดทน อดกลั้นและเข้มแข็งต่ออุปสรรคต่างๆทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
I -Intelligent ครูทุกคนต้องมีไหวพริบ สามารถจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้
R- Reliability ครูทุกคนปฏิบัติตนให้ได้รับความน่าเชื่อถือจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน
I-Improve ครูทุกคนต้องใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นครูแบบใหม่ในระบบสากลได้
Process ๔ หลัก ๕ ปฏิบัติ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ถานศึกษา
น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ด้านอาชีพ
การมีงานทำ สู่การปฏิบัติ
หลักธรรมาภิบาล การบริหารและพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ของสถานศึกษา โดยนำหลักธรรมาภิบาล
มา ใช้ในการบริหารงาน จะทำให้การบริหารงานนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะ หลักธรรมาภิบาลยึดหลักการ

ทำงานที่มีหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และหลัก
ความคุ้มค่า นำมาใช้ในการบริหาร ซึ่งเป็นการบริหารและการปกครองที่ดีที่ทุกๆ ส่วนเห็นว่าเป็นสิ่ง ที่ดีงาม
เหมาะที่จะนำมาใช้ในการจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เพื่อให้สถานศึกษามีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
มีอิสระและ ความคล่องตัวในการตัดสินใจการบริหารจัดการทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและการ
บริหารทั่วไป โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองและ
ชุมชน ตัวแทนครู ผู้ทรงคุณวุฒิ มีส่วนร่วมกันบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนและ
ผู้ปกครองให้มากที่สุด ทั้งนี้การบริหารจัดการที่รับผิดชอบร่วมกันตามภาระงานของสถานศึกษานั้น จะทำให้
เกิดความเป็นเจ้าของและทำให้ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับได้
หลักการบริหารใช้รูปแบบการบริหารวงจรคุณภาพ PDCA
โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ มีแนวทางในการดำเนินงานโดยใช้วงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ของ Deming
Cycle ดังนี้
ขั้นที่ ๑ ขั้นวางแผน (Plan) คือการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยวางแผน ชี้แจงวิธีการ
ขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว รวมถึงการกำหนดมาตรฐานของวิธีการ
ขั้นที่ ๒ ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do) คือปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ทำงานอย่างชัดเจน
ขั้นที่ ๓ ขั้นตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (check) คือการประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแผนหรือไม่และมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่
ขั้นที่ ๔ ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act) คือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากได้ทำการตรวจสอบ
แล้วประกอบด้วย
๑) ระดมสมองเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา/จุดอ่อนที่พบ
๒) ระดมสมองเพื่อหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพิ่มขึ้น
๓) นำผลที่ได้จากการระดมสมอง เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อพิจารณาสำหรับใช้
วางแผนครั้งต่อไป
๔) กำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำแผนครั้งต่อไป
๕) กำหนดผู้รับผิดชอบไปดำเนินจัดทำแผนครั้งต่อไป
Report คือการรายงานผลที่ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีแนวทางการตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนา
๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำกับติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ
๒. กำหนดประเด็นและออกแบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
กิจกรรมที่ดำเนินการ

๓. ดำเนินตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาตามระยะเวลาที่กำหนด ด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้ง
แบบประเมิน แบบสำรวจ แบบสอบถาม การสังเกตจากสภาพจริงการสัมภาษณ์ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
๔. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามสภาพความจริงพร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้ถึงความจริงและเกิดพลังในการพัฒนาต่อไป
PLC คือ การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร บนพื้นฐาน
วัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทำงาน
ร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแล สนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็น
สำคัญ และความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกทุกคน
Success ภาพความสำเร็จของการบริหารโรงเรียนคือศักยภาพของนักเรียน สมรรถนะของ
ครู สมรรถนะของผู้บริหาร คุณภาพของโรงเรียนและ การยอมรับการมส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
๕. ดำเนินการใช้นวัตกรรมหรือ BEST PRACTICE
๖. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
๖.๑ ข้อสรุปจุดเด่น
๑.) ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่เน้น
ทักษะกระบวนการต่างๆ
๒.) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
๓.) นักเรียนสามารถเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
๔.) นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๕.) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานตนเองได้อย่างอิสระและแสดงความสามารถได้อย่าง
เต็มที่
๖.) ครูมีนวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียน
๖.๒ จุดควรพัฒนา
๑.) ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ให้มากขึ้น พัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ
๒.) พัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการใช้เทคโนโลยี และนักเรียนบางส่วนยังขาดทักษะในการใช้
งานคอมพิวเตอร์ ควรได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติม
๓.) จัดหาสือ่ เรียนการสอนที่เหมาะสมของแต่ละสาระการเรียนรู้ให้เพียงพอและหลากหลาย

๗. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
๗.๑ ขยายผลสู่สถานศึกษาอื่น
1.คณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ คณะ
ผู้บริหารสตรี
2.คณะลูกเสือสู่ห้องเรียน กลุ่มโรงเรียน
3.คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ โรงเรียน
บ้านดอนยาว อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
4.โรงเรียนบ้านปะคำดง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
5.จากการแชร์ประสบการณ์ ของนางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริ
อนุสรณ์ ในการอบรมพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน 2563
6.แชร์ประสบการณ์ กับ เจ้าหน้าที่ กยส. ในการลงพื้นที่ตรวจ กิจกรรมปัจจัยยากจนพิเศษ
เมื่อ 8 กันยายน 2563
7.การประชาสัมพันธ์ ผ่าน สื่อดิจิทัล เครือข่ายการเรียนรู้ กลุ่มไลน์ กลุ่ม เฟสบุ๊คส์ เว็บไซด์
ของโรงเรียน
๗.๒ นักเรียนโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙
ระดับกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ รายการเข้าแข่งขันทั้งหมด ๕๓ รายการ และได้รางวัลชนะเลิศเพื่อเป็น
ตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๒๘ รายการ
คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๓ ดังนี้
๑. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กร่อนสี่ (๔ บท) ป.๔ – ๖
๒. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี 11 (๖ บท) ม. ๑ – ๓
๓. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป. ๑ – ๓
๔. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป. ๑ – ๓
๕. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๔ – ๖
๖. การประกวดมารยาทไทย ป.๔ – ๖
๗. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม. ๑ – ๓
๘. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป. ๑ – ๓
๙. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.๔ – ๖
๑๐. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.๔ – ๖
๑๑. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม. ๑ – ๓
๑๒. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม. ๑ – ๓
๑๓. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม. ๑ – ๓
๑๔. การประกวดวงดนตรีสติรง ม. ๑ – ๓
๑๕. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม. ๑ – ๓
๑๖. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป. ๑ – ๖

๑๗. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม. ๑ – ๓
๑๘. การแข่งขันเดี๋ยวขิม 7 หย่อง ป. ๑ – ๖
๑๙. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. ๑ – ๖
๒๐. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป. ๑ – ๓
๒๑. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ม. ๑ – ๓
๒๒. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม. ๑ – ๓
๒๓. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม. ๑ – ๓
๒๔. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม. ๑ – ๓
๒๕. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม. ๑ – ๓
๒๖. การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม. ๑ – ๓
๒๗. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑–๖
๒๘. การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. ๑ – ๖
๗.๓ นักเรียนโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๖ – ๗
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๘ รายการ และได้รางวัลชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
จำนวน ๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ ดังนี้
๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ป.๑ -๖
๙๖ คะแนน เหรียญทองชนะเลิศ
๑. เด็กชายธนาดุล ภูคำ ๒. เด็กชายสุชาพงษ์ วรศึก
ผู้ฝึกซ้อม ๑. นายอธิศักดิ์ มณีภาค ๒. นางปัญญาภรณ์ มณีเนตร
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑ – ๓ ๙๐ คะแนน
เหรียญทองชนะเลิศ
๑. เด็กชายกิตติภูมิ เทียมกลาง ๒. เด็กชายคุณานนท์ ขันโท
๓. เด็กชายทอมมี่ สตักพลู
๔. เด็กชายธีรภัทร สุขจิตต์
๕. เด็กชายวาคิม ใหญ่เลิศ
๖. เด็กหญิงอรนุช มูลนีวัน
ผู้ฝึกซ้อม ๑.นางพรวิไล จุลเสวก ๒.นายสมชาย แต้มงาม ๓. นายศักรินทร์ แก้วโพธิ์
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.๑ – ๖ ๙๕ คะแนน
เหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงวาสนา เถระวัลย์
ผู้ฝึกซ้อม นายมรกต ทาประโคน
๔. นักเรียนเรียนรวม–ภาษาไทยการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น ม. ๑ – ๓ ๙๔ คะแนน เหรียญทองชนะเลิศ
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ควินรัมย์

ผู้ฝึกซ้อม นางสาวโสภาวรรณ ศิริประภา

๗.๔ นักเรียนโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙
ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ไปแข่งระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดศรีษะเกษ ระหว่าง วันที่ ๑๒
– ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งหมด ๔ กิจกรรม มีผลการประกวดดังนี้
๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.๑ -๖
ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับชาติ
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑ – ๓ ได้รับรางวัล
เหรียญทองระดับชาติ
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.๑ – ๖ ได้รับรางวัล
เหรียญทองระดับชาติ
๔. นักเรียนเรียนรวม–ภาษาไทยการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น ม. ๑ – ๓ ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ
๗.๕ นวัตกรรมหรือ BEST PRACTICE ที่ได้รับการยกย่องในยุกต์ไทยแลนด์ ๐.๔ คือ
๑. BEST PRACTICE เรื่อง มือมหัศจรรย์ (Wonderful Handy Boy) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโดย นายอธิศักดิ์ มณีภาค
๒. BEST PRACTICE เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Social Media จัดทำโดย นาง
แวววลี สิริวรจรรยาดี และจัดค่าย STEM and ROBOTด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว Kids Bright
๓. BEST PRACTICE เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมทักษะ มีงานทำ-มีอาชีพของ
นักเรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ ๑๐ สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จัดทำโดย
นางราตรี เนตรรัตน์
๔. BEST PRACTICE เรื่อง การพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ จัดทำโดย
นายภูริณัฐ แก้วรังศรี

ภาพกิจกรรมผลงานของเรา
กิจกรรมฟุตบอล “สานฝันเสนศิริอคาเดมี”

ภาพกิจกรรมผลงานของเรา
กิจกรรมฟุตบอล “สานฝันเสนศิริอคาเดมี

ภาพกิจกรรมผลงานของเรา
กิจกรรมฟุตบอล “สานฝันเสนศิริอคาเดมี”

การสาธิตกีฬาบริดจ์ต้านทุจริต ให้คณะกรรมการสถานศึกษาชม

การสาธิตกีฬาบริดจ์ต้านทุจริต ให้คณะกรรมการสถานศึกษาชม

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อรร่วมปรึกษาหารือแนวทางต่างๆในการจัดการศึกษา

กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำภาคเช้าก่อนเข้าเรียนและหน้าเสาธง

อบรม และจัดค่าย STEM and ROBOTด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว Kids Bright

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะมหกรรมความสามารถทางวิชาการของนักเรียน
ระดับประเทศ ที่จังหวัดศรีสะเกษ

