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คํานํา 
 

  การดําเนินงานท่ีสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหประสบผลสําเร็จของโมเดลเด็กดี                      

กลางดอน (เด็ก  5  ดี) ประจําป 256๕ มีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียน                     

ทุกระดับชั้น โดยสงเสริมการเรียนการสอนตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการเรียนรู                  

ตามมาตรฐานการเรียนรูและ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียน

อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี  ไดดําเนินงานท่ีสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหประสบผลสําเร็จ

ของโมเดลเด็กดีกลางดอน (เด็ก  5  ดี) และจัดทําเอกสารฉบับนี้ข้ึน โดยมีสวนประกอบสําคัญ คือดานท่ี  2 

นวัตกรรมดานการบริหารท่ีประสบผลสําเร็จและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพโมเดลเด็กดีกลางดอน                     

(เด็ก  5  ดี)  

  โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานและผูเก่ียวของทุกฝาย 

ท่ีมีสวนรวมในการรายงานผล ประเมินผล กิจกรรมโครงการตาง ๆ เพ่ือจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ จนสามารถ

จัดทําเอกสารการดําเนินงานท่ีสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสําเร็จโมเดลเด็กดีกลางดอน 

(เด็ก  5  ดี) ประจาํป  256๕ ไดสําเร็จ และหวังวา จะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตอไป

  

 

 

 

        กลุมบริหารงานวิชาการ     

       โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 
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สารบัญ 
 

ชื่อนวัตกรรม          1 

ความเปนมาและความสําคัญ        1 

วัตถุประสงค          ๒ 

การดําเนินงาน          ๓ 

ผลสําเร็จของการดําเนินงาน        ๔ 

การเผยแพรนวัตกรรม         ๔ 

ตัวอยาง การใช นวัตกรรม  โมเดลเด็กดีกลางดอน (เด็ก  5  ดี)     ๕ 

ในการวิเคราะหและดําเนินกิจกรรม ๕ ดี 

 กิจกรรมดี  ๑  เรียนดี  อานเขียน  คิด  สื่อสาร     
 กิจกรรมดี  ๒  จิตใจดี  มารยาทดี  มีคุณธรรม  จิตอาสา           

 กิจกรรมดี  ๓  สุขภาพดี  (กายบริหารประกอบเพลง) 
 กิจกรรมดี  ๔  ทํางานดี  (One  Classroom  One  Product) 
 กิจกรรมดี  ๕  สุนทรียภาพ  ( One  Man  One  Skill) 
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นวัตกรรมดานการบริหารท่ีประสบผลสําเร็จและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ 
เด็กดีกลางดอน (เด็ก  5  ดี)  

 

โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรไีดเห็นความสําคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ซ่ึงผูบริหารไดมุงเนนเรื่องของการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูใหเปนไปตาม
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด  คณะครูจึงไดรวมกันพัฒนาคิดคนนวัตกรรมท่ีมีชื่อวา โมเดลเด็กดีกลางดอน 
(เด็ก  5  ดี)  ข้ึนเพ่ือสงเสริมใหครูสามารถพัฒนานักเรียนใหครบท้ัง ๔  ดาน  คือ  รางกาย  อารมณ  สังคม 
และสติปญญา  รวมท้ังบริหารจดัการ รวบรวม และใชขอมูลใหเกิดประโยชน รวมกันวิเคราะหมาตรฐาน  การ
เรียนรูและตัวชี้วัด เพ่ือนํามาสรางเครื่องมือในการวัดและประเมินผล นําผลท่ีไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนา
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

นวัตกรรม   โมเดลเด็กดีกลางดอน (เด็ก  5  ดี) 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 
 

 การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ควรสงเสริมการเรียนรูท่ีจะอยูรวมกันเพ่ือเขาใจเพ่ือนมนุษย        

เพ่ือไมใหเกิด ความขัดแยงหรือขจัดความขัดแยงดวยสันติวิธี เปนการเรียนเพ่ือรูดวยการเปลี่ยนแปลงความรู

ใหม ๆ อยางรวดเร็ว จึงจําเปนตองมีความรูพ้ืนฐานอยางกวางขวางพรอมท่ีจะศึกษาเชิงลึกในเรื่องท่ีสนใจ

ความรูพ้ืนฐานกวาง ๆ นี้จะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต โดยชวยวางรากฐานท่ีม่ันคงสําหรับสรางความสนใจ               

ในการแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา  และการเรียนรูเพ่ือการปฏิบัติจริงเปนการเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถดํารงชีพ

อยูในสถานการณตาง ๆ ซ่ึงสวนใหญมักไมไดคาดเดาไวลวงหนา และใหสามารถทํางานเปนกลุมรวมกับผูอ่ืนได 

ผูเรียนควรมีโอกาสไดทดลอง ปฏิบัติและพัฒนาความสามารถของตนขณะกําลังเรียน รวมท้ังการเรียนรู               

เพ่ือชีวิต ในขณะเดียวกันตองมีความเปนอิสระและรูจักตัดสินใจ การศึกษาจะตองกระตุนและปลุกเรา

ความสามารถพิเศษใหปรากฏออกมา เชนความสามารถในการจดจํา  การคิดใชเหตุผล การมีจินตนาการ    

ความมีสุนทรียภาพ ความสามารถในการ สื่อสารกับผูอ่ืน ซ่ึงเนนย้ําวามนุษยจะตองรูจักตนเองมากข้ึน ดังนั้น

การจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงจึงมีบทบาท  และมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ

โดยเฉพาะดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ซ่ึงเปนปจจัยหลักสําคัญของการพัฒนา  ปจจุบันทรัพยากรท่ีสําคัญ

ท่ีสุดคือทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูเพราะความสามารถ  และศักยภาพในการผลิตของแตละประเทศข้ึนอยูกับ

องคความรูของคนในชาติ การใหคนในสังคมไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพการพัฒนาจะตองพัฒนาให

ครบถวนท้ังรางกาย จิตใจ  สังคม และ สติปญญาจะพัฒนาเพียงดานหนึ่งดานใดไมได โดยการพัฒนาจะตองมุง

จัดกระบวนการเรียนรูท่ีสมดุลและมีความสุข ดังนั้นรูปแบบการเรียนรูและการศึกษาจําเปนตองมีการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือใหสอดคลองกับการ เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยมุงความสําคัญไปท่ีผูเรียน  

แตการจัดการศึกษาในปจจุบันพบวาครูยังเปนศูนยกลางการเรียนรู การเรียนการสอนสวนใหญจึงเปน 

ลักษณะครูถายทอดความรูใหกับผูเรียน สวนผูเรียนเปนฝายรับความรูจากครู ดังนั้นบรรยากาศการเรียนการ

สอน ท่ีพบสวนใหญครูจึงเปนผูมีบทบาทอยูตลอดเวลา นักเรียนไมมีโอกาสไดพูดและแสดงความคิดเห็นเทาใด

นัก ผลจึง ปรากฏวาเม่ือนักเรียนเติบใหญข้ึน จึงไมกลาแสดงความคิดเห็นตอชุมชน ไมรูจักแสดงความคิดเห็น 

ซ่ึงการแสดงความคิดเห็นนั้นเปนทักษะอยางหนึ่งท่ีตองมีการฝกฝน และควรจะมีการปลูกฝงตั้งแตเยาววัย

นอกจากนั้นการ เรียนการสอนแบบครูเปนศูนยกลางท่ีถายทอดเนื้อหาใหนักเรียนแตเพียงฝายเดียว ยังทําให

นักเรียนขาดโอกาสใน การตัดสินใจดวยตนเอง บรรยากาศการเรียนการสอนในหองเรียนท่ีครูตองสอนเนื้อหา
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ใหทันตามหลักสูตรซ่ึงเต็ม ไปดวยเนื้อหามากมายทําใหนักเรียนขาดโอกาสการทํางานรวมกันเปนกลุม ทําให

ขาดการฝกฝนในการรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน และขาดความเคารพตนเองและคนอ่ืน ผลจึงปรากฏวาคน

ไทยสวนใหญทํางานรวมกันไมคอยมี ประสิทธิภาพ และการเรียนรูมุงแตเนื้อหาวิชาเพ่ือสอบแตไมเนน

กระบวนการและการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงจึง ทําใหขาดทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต โดยเฉพาะทักษะท่ี

จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

ผลจากการประเมินคุณภาพการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ NT เปนพ้ืนฐานท่ี
จะชวยพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-Net จึงตองมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ NT ใหสูงข้ึนเพ่ือตอยอดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-Net ใหสูงกวาระดับประเทศ ซ่ึงในปการศึกษาท่ีผานมา  
ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ NT และการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
O-Net มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ แตยังมีนักเรียนบางกลุมท่ีมีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 
จากเหตุผลขางตนผูบริหารเล็งเห็นความสําคัญท่ีจะพัฒนาครูใหสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี  ๒๑  โดยกําหนดเปาหมายคุณภาพนักเรียน โมเดล
เด็กดีกลางดอน (เด็ก  5  ดี)  ข้ึนมาเพ่ือใหครูไดรูจักการจัดการระบบขอมูล การวิเคราะหขอมูล รวมกัน
วิเคราะหมาตรฐาน   การเรียนรูและตัวชี้วัดดวยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
ตั้งประเด็นคําถามสําคัญในแตละระดับชั้นนําไปสูการจัดการเรียนการสอน และนําผลท่ีไดมาใชในการปรับปรุง
และพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
วัตถุประสงค 
 1. ครูสามารถบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ 
 2. ครูสามารถศึกษาขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูท่ีผานมา 
 3. ครรูวมกันวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดใหเกิดประสิทธิภาพ 
 4. ครูนําผลสัมฤทธิ์ท่ีผานมา มาใชปรับปรุงและพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพ 
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การดําเนินงาน  

ดําเนินงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสอดคลองกับทิศทาง 
การพัฒนาคุณการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี  รูปแบบการบริหาร คือ                     
KLANGDON MODEL ประกอบดวย 
           K : Klangdon Learning Organization การเปนองคกรแหงการเรียนรู 
           L : Identity Learning การจัดการเรียนรูท่ีมีเอกลักษณ 
           A : Agreement การปฏิบัติงานภายใตขอตกลง 
           N : Networking มีเครือขายความรวมมือ 
           G : Good Governance การบริหารตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
           D : Digital technology ใชเทคโนโลยีเปนสื่อ 
           O : Outcome เนนผลลัพธ 
  N : New Normal วิถีใหมในศตวรรษท่ี 21 
โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนนํามาประยุกตใชในกระบวนการบริหารจัดการ  โมเดลเด็กดีกลางดอน                
(เด็ก  5 ดี)  ดังนี้ 
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วิธีการดําเนินงาน 
  1. ผูอํานวยการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2551 และหลักสูตรสถานศึกษา  
  2. ครูรวมกันศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานสภาพปญหานักเรียน  ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน               
ผลการทดสอบ O – Net และผลการทดสอบ NT ยอนหลัง กําหนดจุดเดน จุดออนของโรงเรียน 
  3. ครูแตละกลุมสาระการเรียนรู รวมกันวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด พรอมหาคําสําคัญ
ของแตละตัวชี้วัด เพ่ือนํามาสรางเปนประเด็นคําถามในแตละหนวยการเรียนรู  
  4. รวบรวมขอสอบ O – Net และ NT ยอนหลัง 5 ป แลวนํามาวิเคราะหตามมาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัด  
  5. แยกขอสอบตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด และสรางขอสอบใหมโดยเรียงตามมาตรฐาน             
การเรียนรูและตัวชี้วัด  
  6. ครูนําเครื่องมือท่ีสรางข้ึนไปใชในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
  7. นําผลการจัดการเรียนการสอนมาวิเคราะหแกไขและพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพ    
 

ผลสําเร็จของการดําเนินงาน 
  1. ครูสามารถบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือนํามาสรางเครื่องมือแลวนําไปสูการจัดการเรียนการสอนได  
  2. ครูรวบรวมขอสอบ O – Net  NT และ RT ยอนหลัง 5 ป เพ่ือนํามาวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัด เปนรายขอได  
  3. ครูสามารถสรางเครื่องมือท่ีใชในการวัดและประเมินผลไดอยางมีคุณภาพ  
  4. ครูสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ O – Net  NT และ RT ใหมี
ระดับท่ีสูงข้ึนตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด  
  ๕.  ครูสามารถพัฒนานักเรียนไดครบท้ัง  ๔  ดาน  คือ  รางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา 
 

การเผยแพรนวัตกรรม 
  ผูอํานวยโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีไดนํานวัตกรรม โมเดลเด็กดีกลางดอน (เด็ก  5  ดี)
ไปเผยแพรท่ี ในFeacebook  โรงเรียน  เว็บไซตของโรงเรียน ระบบจัดเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสของโรงเรียน         
เพ่ือใชประกอบการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวัดและประเมินผลใหเกิดประสิทธิภาพ  
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ตัวอยาง การใช นวัตกรรม  โมเดลเด็กดีกลางดอน (เด็ก  5  ดี) 
 
 
 
 

กิจกรรมดี ๑  เรียนดี กิจกรรมอานเขียน  คิด  สื่อสาร    เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน ใหผูเรียนมีคุณภาพตามนโยบายจุดเนน พูดเกง อานเกง คิดเกง และปฏิบัติได พัฒนาทักษะการ
อานเขียน  คิด  สื่อสารของผูเรียน ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน   วิธีดําเนินกิจกรรมคือ  โดย
คณะครูจัดทําบัญชีคําพ้ืนฐาน  และใหครูประประจําชั้นและครูท่ีสอนภาษาไทยเปนผูใหนักเรียนเขียนคํา
พ้ืนฐาน  และจัดทําวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล  โดยจัดกลุมเด็ก  เกง  ปานกลาง  ออน  กรณีนักเรียนอาน
ไมออก  เขียนไมได  ใหครูผูสอนชวยสอนซอมเสริมนักเรียน  กิจกรรมคิด   คณะครูจัดทําแบบฝกคณิตคิดเร็ว
ใหทุกระดับชั้น  กิจกรรมสื่อสารภาษาอังกฤษ   คณะครูจัดทํา  Guidebook  ใหกับนักเรียนระดับ               
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๓ - ๖  และครูทุกคน   โดยจะมีกิจกรรม  Daily  English  บทสนทนาทักทาย
ภาษาอังกฤษทุกวันตอนเชาหนาเสาธงหลังเคารพธงชาติตั้งแตชั้น ป. ๒-๖  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู                  
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ใหผูเรียนมีคุณภาพตามนโยบายจุดเนน พูดเกง อานเกง คิดเกง และปฏิบัติได 
จัดการเรียนรูโดยเนนคําสําคัญจากตัวชี้วัด และการใชประเด็นคําถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน             
ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน  

กิจกรรมดี ๒  จิตใจดี  มารยาทดี  มีคุณธรรม  จิตอาสา  เปนกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
จิตใจนักเรียนใหยกระดับข้ึน ไดรูจักและเขาใจในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยไดอยางถูกตอง ปลูกฝงให
นักเรียนเห็นคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรมไทย และประเพณีท่ีดีงามของไทย มีกริยามารยาทดีพูดจาดี ประพฤติ
ตนดี และสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเผยแพรขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย
และเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม วิธีดําเนินกิจกรรมคณะครูและครูประจําชั้นรวมกันฝกมารยาทในหองเรียน
ตามอัตลักษณของโรงเรียน คือ ไหวสวย   

มีคุณธรรม  นั่งสมาธิ  ทําบุญตักบาตร  วันพระ  และวันสําคัญ  วิธีดําเนินกิจกรรมใหนักเรียน 
น่ังสมาธิกอนเขาเรียนชวงบาย  เพ่ือเปนการฝกใหจติใจสงบ  จดจอกับเรื่องท่ีทํา  เรื่องท่ีเรียน  เกิดความจําดีและสมองทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  ปลูกฝงคุณธรรม  วิธีดําเนินกิจกรรม   จักกิจกรรมทําบุญตักบาตร  ทําบุญวันพระ และจัดกิจรรมวัน
สําคัญใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมในวันสําคญัตาง ๆ  เพ่ือใหนักเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย  และไดนําความรูจากการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการเรียนรูและสรางจิตสํานึกในการรักทองถ่ิน 
กิจกรรมดี  ๓  สุขภาพดี  (กายบริหารประกอบเพลง)  เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหนักเรียนมีรางกายมี

การพัฒนาการตามวัยและแข็งแรง มีความคลองตัวในการเคลื่อนไหว และจิตใจแจมใส  วิธีดําเนินกิจกรรมคณะ
ครูและครูประจําชั้นรวมจัดกิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี  ๑-๓  ออกกําลังกายบริหารประกอบเพลงชวง
เชา  หลังเคารพธงชาติ  เปนเวลา  ๕  นาที   คณะครูและครูประจําชั้นรวมจัดกิจกรรมของนักเรียน                           
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑-๖   ออกกําลังกายบริหารประกอบเพลงชั่วโมงสุดทายของวันศุกร  ในสัปดาหท่ี  ๑                
และ  ๔ 
 กิจกรรมดี  ๔  ทํางานดี  (One  Classroom  One  Product)  เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหนักเรียน
ไดรับประสบการณจากการปฏิบัติจริง เรียนรูการทํางานเปนกลุม ฝกตนเองใหมีความรับผิดชอบโดยนักเรียนได
นําความรูความสามารถไปใชในการพัฒนาตนเองดานอาชีพในชีวิตประจําวัน  
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กิจกรรมดี  ๕  สุนทรียภาพ  ( One  Man  One  Skill)  เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหนักเรียนมีความ
ชื่นชมและชอบกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง  วิธีดําเนิน
กิจกรรมคณะครูดนตรี  นาฎศิลป  ศิลปะ  จัดตั้งชมรมการสอนดนตรี(จัดตั้งวงดุริยางค)  ชมรมดนตรีไทย  
ชมรมการสอนนาฏศิลป   ชมรม การสอนศิลปะ และคุณครูประจําชั้น รวมกันสงเสริมสอนบูรณาการจัด
กิจกรรมสุนทรียภาพเปนการปลูกฝงใหนักเรียนมีความรัก ความสนใจและชื่นชมในดานศิลปะ ดนตรี          
และนาฎศิลป 
 


