
  
นวตักรรม “มหศัจรรย ์๗C สร้างเด็กดีใหส้ังคม” 

โดย กลุ่มพะยอมชูช่อ 

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  อาํเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ (สงขลา-สตูล) 

รางวลัชนะเลิศระดบัชาติ โครงการเครือข่ายครูดีของแผน่ดิน เจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท (นาํร่อง) 

 

แรงบันดาลใจ 

สืบเน่ืองจากโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท ของมูลนิธิครูดี

ของแผ่นดิน เป็นโอกาสท่ีได้ร่วมเทิดพระเกียรติ และได้สร้างคนดีให้แผ่นดิน  ตลอดจนยกย่องครูดีของ

แผน่ดิน ทาํให้ครูมีกาํลงัใจและทาํหนา้ท่ีของตน ควบคู่กบัการทาํความดี  ซ่ึงตรงกบัปณิธานของมูลนิธิครูดี

ของแผน่ดิน 

หลกัการดําเนินงาน 

กลุ่มพะยอมชูช่อ มีการดาํเนินการแบบเรียบง่าย  เป็นขั้นตอน  คือ  “หลอมใจรวมรัก  รู้จักแบ่งปัน  

สร้างสรรค์เด็กด”ี   

หลอมใจรวมรัก 

ร่วมหลอมรวมแนวคิด ยึดมัน่ในอุดมการณ์เดียวกนั และพร้อมจะเดินไปดว้ยกนั ซ่ึงเป็นไปตาม ๓ 

องคป์ระกอบหลกั  เน้นการครองตน ครองคน ครองงาน  ภายใต ้๑๙  ตวับ่งช้ี เพื่อสร้างเด็กดีให้สังคม และ

เน้นการครองงาน  เพราะครองตน  ครองคน  เป็นพฤติกรรมของหลกัสูตรในสมรรถนะของผูเ้รียน และ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  เอกภาพของกลุ่มพะยอมชูช่อสมาชิกเป็นครูสอนวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ดงันั้นการจดักิจกรรมทั้งหมดของกลุ่มจึงเกิดจากความใกลชิ้ด ความรัก ความสามคัคี ความ

เป็นกลัยาณมิตรปรากฏอยูทุ่กกิจกรรม  มุ่งมัน่สร้างสรรคเ์ด็กดี มีคุณธรรม  จริยธรรม  เพราะ “เด็กในวนัน้ีคือ

ผูใ้หญ่ในวนัหนา้” โดยมีพนัธกิจร่วมกนัประสานเป็น ๑๐ มือ  ไดแ้ก่ 

มือท่ี๑-๗ เป็นมือของสมาชิกกลุ่มพะยอมชูช่อท่ีมีความสามารถหลากหลาย เช่น  

ดีเร่ืองคิด  ดีเร่ืองพดู  ดีเร่ืองเขียน  ดีเร่ืองวเิคราะห์  ดีเร่ืองการนาํเสนอ  เป็นตน้ 

มือท่ี ๘ เป็นมือของคณะผูบ้ริหารโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรคท่ี์อาํนวยความสะดวก

และใหก้ารสนบัสนุนในทุกดา้นเป็นอยา่งดี และถึงนกัเรียนทุกคน  อีกทั้งคณะผูบ้ริหารอยูเ่บ้ืองหลงั

ของความสาํเร็จในคร้ังน้ี  

มือท่ี ๙ เป็นมือของผูป้ระสานงานระดบัภาค  ระดบัเขต  ศึกษานิเทศก์  สํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๖ (สงขลา-สตูล) 

มือท่ี ๑๐ คือ มือมูลนิธิครูดีของแผน่ดิน 



รู้จักแบ่งปัน 

 แบ่งปันในองคก์รดว้ยการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของโครงการ  ให้คุณครู  นกัเรียน  และบุคลากร

ทราบถึงโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท  มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน  

แบ่งปันในกลุ่มด้วยการนําความรู้  ความสามารถของสมาชิกแต่ละคนมาแบ่งปันผ่านการร่วมคิด  ร่วม

วางแผน  ร่วมวิพากษว์ิจารณ์  ให้กาํลงัใจซ่ึงกนัและกนั  อีกทั้งนาํประสบการณ์จากการอบรม  การประชุม  

การสัมมนามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยมุ่งหวงัให้กลุ่มบรรลุจุดประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ จนถึงปลายทาง

สุดทา้ย คือ การสร้างสรรคเ์ด็กดีใหส้ังคม 

สร้างสรรค์เด็กด ี

 กลุ่มพะยอมชูช่อสร้างสรรค์เด็กดีด้วย “มหัศจรรย์ ๗ C สร้างเด็กดีให้สังคม” ดังตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ช่ือ-สกุล         นายอมร  เฉลิมศรี 

ช่ือกลุ่ม          พะยอมชูช่อ G๕๙๐๒๑๖ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์

ช่ือเร่ือง          ลิลิตตะเลงพา่ย : ศาสตร์พระราชา (หนงัสือเล่มเล็ก) 

ตัวบ่งช้ี           - Creativity ทกัษะดา้นความคิดสร้างสรรค ์

                       - Collaboration and Teamwork ทกัษะดา้นความร่วมมือ  การทาํงานเป็นทีม  

       - Cross-cultural การผสมผสานทางวฒันธรรม 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ลลิติตะเลงพ่าย : ศาสตร์พระราชา (หนังสือเล่มเลก็) 

ควรเรียนรู้อะไรมาก่อน 

วรรณคดีเร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย, ศาสตร์พระราชา, 

กระบวนการจดัทาํหนงัสือเล่มเลก็ 
       ตัวช้ีวดั 

           ท๕.๑ ม๔-๖/๓, ม๔-๖/๔ 

 

นํากจิกรรมไปใช้อย่างไร 

เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะกบัผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา 

ปี ท่ี  ๕  เ พื่ อ ฝึก ทัก ษ ะ แล ะ ฝึ ก นิสั ย ก า ร คิ ดวิ เค รา ะ ห์  

สังเคราะห์  และนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

พฒันาผู้เรียนอย่างไร 

ผูเ้รียนได้รู้จักฝึกคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  

โดยให้นักเรียนใช้ส่ือ ICT โทรศัพท์มือถือของ

นักเรียน เรียนรู้หาขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ และ

จดัทาํ หนงัสือเล่มเล็ก  

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

- ความสามารถในการคิดวเิคราะห์  คิด

สังเคราะห์   

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

- มีความมุ่งมัน่ในการทาํกิจกรรม  
 



ช่ือ-สกุล              นายจรัล   ไพฤทธ์ิ 

ช่ือกลุ่ม               พะยอมชูช่อ  G๕๙๐๒๑๖  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์

ช่ือกจิกรรม         หลกัภาษาพาเพลินเพลง 

 หลักภาษาพาเพลินเพลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๕- 

ควรเรียนรู้อะไรมาก่อน 

๑. เสียงในภาษาไทย      ๒. ไตรยางศ ์

๓. มาตราตวัสะกด        ๔. คาํเป็นคาํตาย 

 

ตวัช้ีวดั  ท๔.๑ ม๑/๑   อธิบายลกัษณะของเสียงในภาษาไทย 

ตวับ่งช้ี - Creativity ทกัษะดา้นความคิดสร้างสรรค ์                      

- Collaboration and teamwork  ทกัษะดา้นความร่วมมือ  การ

ทาํงานเป็นทีม                                                                            

- Communication    ทกัษะการส่ือสาร   

นํากจิกรรมไปใช้อย่างไร 

         เ ป็นกิจกรรมท่ีส่ง เสริมการเ รียนรู้ตาม

ตัว ช้ีว ัดระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี  ๑ เ ร่ือง เสียงใน

ภาษาไทย ท่ีเปิดโอกาสให้กับผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ ซ่ึง

ไม่ใช่หอ้งประจาํของผูส้อนและเป็นความรู้พ้ืนฐาน

ท่ีผูเ้รียนสามารถนาํไปใชศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน

ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนครู ซ่ึงสนอง

นโยบายของโรงเรียนในเร่ืองการนิเทศการสอน 

          

พฒันาผู้เรียนอย่างไร 

        ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้หลกัภาษาไทยจากเน้ือเพลง 

โดยผูส้อนเช่ือมโยงความรู้พ้ืนฐานเดิมของผูเ้รียนท่ี

ผ่านมา  เร่ืองไตรยางศ์  เสียงสระ คาํเป็นคาํตาย 

มาตราตวัสะกด โดยใชเ้ทคนิคการเล่นเกม ส่ือบตัร

คาํพยญัชนะ   ตารางเน้ือเพลง ท่ีผูส้อนสร้างข้ึน ฝึก

ใหผู้เ้รียนทาํตามแบบ โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม การ

สอบถาม จนเกิดทกัษะสามารถผนัเสียงวรรณยุกต์

จากเ น้ือเพลงได้ถูกต้อง แล้วนักเ รียนร่วมกัน

สร้างสรรค์ผลงานเป็นของตน นําไปปรับใช้ใน

ชีวติประจาํวนัและเผยแพร่ต่อไป 

เกณฑ์ความสําเร็จ 

       ๑.  ผูเ้รียนสามารถแกปั้ญหากบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการทาํกิจกรรม/สร้างสรรคผ์ลงาน 

เป็นของตนเอง 

        ๒.  ผูเ้รียนมีความสามคัคีร่วมกนัทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งมีความสุข 

         ๓.  ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวชิาภาษาไทย 

 



ช่ือ-สกุล         นายสวสัด์ิ  สายแกว้ 

ช่ือกลุ่ม          พะยอมชูช่อ G๕๙๐๒๑๖ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์

ช่ือเร่ือง          ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรม 

ตัวบ่งช้ี           - Collaboration and Teamwork ทกัษะดา้นความร่วมมือ  การทาํงานเป็นทีม  

       - Cross-cultural การผสมผสานทางวฒันธรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรม 

ควรเรียนรู้อะไรมาก่อน 

ความหมายของภาษาและความหมายของวฒันธรรม 

ผลการเรียนรู้ 

ผูเ้รียนอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบั

วฒันธรรมได ้

นํากจิกรรมไปใช้อย่างไร 

เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะกับผูเ้รียนระดับมธัยมศึกษา  

ตอนปลาย เหมาะในการทาํกิจกรรมกลุ่ม ฝึกการนาํเสนอ

ข้อมูล ท่ีได้ศึกษาค้นคว้า  และนํามาประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจาํวนั 

พฒันาผู้เรียนอย่างไร 

ผูเ้รียนไดฝึ้กการทาํงานเป็นทีม   

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

- ใชห้ลกั สุ จิ ปุ ลิ (ฟัง คิด ถาม และเขียน)  

- มีความสามารถในการคิด ระบบกลุ่ม 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

- ใฝ่เรียนรู้  

- มีความมุ่งมัน่ในการทาํกิจกรรมตามท่ีผูเ้รียน 

  



ช่ือ – สกุล นางรัชนีกร   แกว้คุม้ภยั 

ช่ือกลุ่ม              พะยอมชูช่อ   G๕๙๐๒๑๖ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์

ช่ือเร่ือง              กิจกรรมการอ่านเชิงวเิคราะห์โดยใช ้KWL PLUS 

  

  กจิกรรมการอ่านเชิงวเิคราะห์โดยใช้ KWL PLUS 

 

         ควรเรียนรู้อะไรมาก่อน                                                    ตัวช้ีวดั 

        การอ่านจับใจความสําคญั                                                            ท๑.๑ ม.๓/๓, ท๑.๑ ม.๓/๔ 

                                                                                                             ท๑.๑ ม.๓/๕, ท๑.๑ ม.๓/๖ 

  

ตัวบ่งช้ี 

                          - Creativity ทกัษะดา้นความคิดสร้างสรรค ์

                          - Critical Thinking  & problem  solving  ทกัษะการแกปั้ญหาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

                          - Collaboration and Teamwork ทกัษะดา้นความร่วมมือ  การทาํงานเป็นทีม  

   นํากจิกรรมไปใช้อย่างไร 

      เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะกบัผูเ้รียนทุกระดบัชั้นเพื่อฝึกทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และฝึกนิสัยรักการอ่าน

จากส่ือต่าง ๆ ท่ีมีเน้ือหาท่ีหลากหลายสําหรับให้อ่าน โดยให้นกัเรียนฝึกตามขั้นตอน KWL PLUS  ๕ 

ขั้นตอน คือ   กิจกรรมนกัเรียนมีความรู้อะไร  กิจกรรมนกัเรียนตอ้งการรู้อะไร  กิจกรรมนกัเรียนไดเ้รียนรู้

อะไร   กิจกรรมสร้างแผนภูมิรูปภาพความคิด และกิจกรรมสรุปเร่ือง   

พฒันาผู้เรียนอย่างไร 

    กระตุน้ใหน้กัเรียนระดมพลงัสมอง  เรียนรู้ในส่ิงท่ีอ่าน บนัทึกขอ้มูล และร่วมกนัสร้างแผนภูมิรูปภาพ   

และเขียนสรุปความอยา่งสร้างสรรค ์

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

ความสามารถในการคิด     ความสามารถในการใช ้

ทกัษะชีวติ        ความสามารถในการส่ือสาร 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์   ใฝ่เรียนรู้ และ มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

  



ช่ือ-สกุล       นางวรรณรัฐ  ฤทธ์ิเทวา 

ช่ือกลุ่ม        พะยอมชูช่อ G๕๙๐๒๑๖ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์

ช่ือเร่ือง        สร้างสรรคบ์ทละครพดู ( ถอดบทเรียนจากการอ่านบทละครพดู “เห็นแก่ลูก” ) 

ช่ือกจิกรรม :  สร้างสรรค์บทละครพูด 

( ถอดบทเรียนจากการอ่านบทละครพูด “เห็นแก่ลูก”) 

                   
          

 
 
 
 
                                                    นาํกิจกรรมไปใชอ้ยา่งไร  

                                      ๑. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕-๖ คนระดมความคิดเพ่ือแต่ง

เร่ือง           เป็นบทละครพดู  ๑ องก ์โดยเนน้แนวคิดเก่ียวคุณธรรม เช่น 

ความเสียสละ                                                                             ความกตญั�ู ความซ่ือสัตย ์ความรัก  ความรับผิดชอบ เป็น

ตน้                                                                                       

                                                                                                   ๒. เม่ือนักเรียนช่วยกนัแต่งเร่ืองเสร็จแลว้ เล่าเร่ืองให้เพ่ือน

ฟัง 

           แลว้นาํมาวเิคราะห์คุณค่าของเร่ืองเป็นผงัความคิดโดยเสนอ 

           หนา้ชั้นเรียนเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

 พฒันาผูเ้รียนอยา่งไร 

 นกัเรียนพฒันาความคิดและยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของสมาชิกในกลุ่ม และสามารถ

ถอดบทเรียนจากเร่ืองมาเขียนบทละครพูดตามประเภท วิเคราะห์แนวคิดและคุณค่าจากเร่ืองท่ีเขียนข้ึนได้

อยา่งมีเหตุผล 

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 

 ความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์การทาํงานเป็นทีม และสรุปแนวคิดเป็นกรอบความคิดได ้

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 ความรับผดิชอบ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความมุ่งมัน่ในการทาํงาน    

 
-๘- 

ควรเรียนรู้อะไรมาก่อน  

๑. จบัใจความสาํคญัจากเร่ืองท่ีอ่านและฟังได ้ 

๒. มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการเขียนบทละครพดู 

 

ตวับ่งช้ี 

- Creativity  ทกัษะดา้นความคิดสร้างสรรค ์

- Critical Thinking  & problem  solving   

ทกัษะการแกปั้ญหาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

- Collaboration and Teamwork   

ทกัษะดา้นความร่วมมือ การทาํงานเป็นทีม   

- Cross-cultural การผสมผสานทางวฒันธรรม 

 

ตวัช้ีวดั 

ท๑.๑ ม.๓/๔ อ่านเร่ืองต่างๆ แลว้เขียนกรอบแนวคิดได ้

ท ๑.๑ม.๓/๓ วเิคราะห์วจิารณ์ และประเมินค่าจากเร่ืองได ้

 



ช่ือ-สกุล     นางปิยาภรณ์  สวา่งเพชร 

ช่ือกลุ่ม      พะยอมชูช่อ  G๕๙๐๒๑๖  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์

ช่ือเร่ือง      พฒันาผูเ้รียนดว้ยการสอนรูปแบบ  PIYA MODEL 

ตัวบ่งช้ี       - Creativity  ทกัษะดา้นความคิดสร้างสรรค ์

                   - Critical thinking & problem  solving  ทกัษะการแกปั้ญหาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

                   - Collaboration and teamwork   ทกัษะดา้นความร่วมมือ  การทาํงานเป็นทีม  

                   - Communication    ทกัษะการส่ือสาร                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                                                        

 
 

 

 

 

 

  

พฒันาผู้เรียนด้วยการสอนรูปแบบ PIYA MODEL 

ควรเรียนรูอะไรมากอน 

การตีความ แปลความ และขยายความ,  
การเขียนบันทึกความรู, การพูดในโอกาสตางๆ 

ตัวชี้วัด 
ท๑.๑ ม๔-๖/๒ ตีความ แปลความ  
                   และขยายความ 
ท๒.๑ ม๔-๖/๗ บันทึกการศึกษาคนควา 
                    เพ่ือนําไปพัฒนาตนเอง 
                    อยางสม่ําเสมอ 
ท๓.๑ ม๔-๖/๕ พูดในโอกาสตางๆ และ 
                    เสนอแนวคิดใหมดวยภาษา 
                      

นํากิจกรรมไปใชอยางไร 

เปนกิจกรรมท่ีเหมาะกับผูเรียนระดับมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย เหมาะในการทํากิจกรรมท้ังเด่ียวและกลุมตาม

รูปแบบ  PIYA MODEL ชวยใหนักเรียนฝกคิด และ

เขาใจในทุกเรื่อง กลาแสดงออกทางความคิด พรอมการ
นํ า เ สนอหน า ชั้ น เ รี ยน  แล ะนํ าม าป ระยุ ก ต ใ ช ใ น

 

พัฒนาผูเรียนอยางไร 

ผูเรียนไดฝกสรุปความและเกิดความรู 
ท่ียั่งยืนในตนเองโดยนําไปใชกับการเรียนทุก
รายวิชา   
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- มีความสามารถในการคิด  
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

- ใฝเรียนรู  
- มีความมุงม่ันในการทํากิจกรรม 

 



ช่ือ-สกุล  นางเพญ็พิชชา    สังขะชาติ 

ช่ือกลุ่ม               พะยอมชูช่อ  G๕๙๐๒๑๖    โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์

ช่ือเร่ือง  เรียงถอ้ยร้อยกาพยย์านี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๑๐- 

ท๔.๑ ม๑/๕ แต่งบทร้อยกรองกาพยย์านี ๑๑  

 - Creativity  ทกัษะดา้นความคิดสร้างสรรค ์

 - Critical Thinking & problem  solving  ทกัษะการแกปั้ญหา

การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ                                                        

- Collaboration and Teamwork ทกัษะดา้นความร่วมมือ การ

ทาํงานเป็นทีม 

ฉนัทลกัษณ์และหลกัการแต่งกาพยย์านี ๑๑ 

 

- ความสามารถในการส่ือสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- ม่งมัน่ในการทาํงาน 

จดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มนกัเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั 

กลุ่มละ ๔ คน ช่วยกนัระดมความคิด แต่งเร่ืองจากภาพท่ีกาํหนดใหเ้ป็นกาพยย์านี ๑๑  จาํนวน ๑๐ บท 

นาํผลงานของกลุ่มส่งครู ครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมินผลงาน นาํผลงานดีเด่นติดป้ายนิเทศ 

 

                          รางวัลจากความต่าง 

    ยายขาวผูอ้ารี  เป็นคนดีมีนํ้ าใจ          ยายดาํหยบิกลว้ยเน่า ใหก้บัเขาไม่นาํพา 

สตัวไ์ร้ท่ีอาศยั  คอยห่วงใยหาใหกิ้น  ขบัไล่ชายชรา  อยา่ไดม้าขา้รําคาญ 

 ทุกวนัเก็บไมผ้ล  ขายใหค้นทัว่ทอ้งถ่ิน          ยายขาวมองดูอยู ่ แสนอดสูและสงสาร 

รสชาติหวานจบัล้ิน  ใครไดกิ้นติดใจพลนั               พดูจาเสียงอ่อนหวาน             เชิญเขา้ร้านเลือกกินเอง 

   ตรงขา้มกบัร้านยาย มีผลไมข้ายเหมือนกนั         อยากกินอะไรบา้ง หยบิไปวางอยา่ไดเ้กรง 

ยายดาํมีครบครัน  ฐานะนั้นดีพอควร                     ผลไมฉ้นัปลูกเอง  มีเป็นเข่ง เงาะ พทุรา 

   วนัหน่ึงชายชรา  เดินเขา้มาพากาํสรวล       ตาเฒ่าซ้ึงนํ้ าใจ                  ลว้งลงไปในถุงผา้ 

บอกหิวทอ้งป่ันป่วน คลา้ยเจียนจวนจะเป็นลม  ตอบแทนความเมตตา ใหศิ้ลาเป็นรางวลั 

   ขอแบ่งผลไม ้  ฉนักินไดท้ั้งหวานขม       ยายดาํขวา้งท้ิงไป ไม่สนใจไม่สาํคญั 

เงาะ กลว้ย ชมพ ูสม้ ตามอารมณ์ขอเมตตา  ยาวขาวเก็บไวม้ัน่             หินเปล่ียนผนักลายเป็นทอง 

 



ผลการดําเนินการ 

กลุ่มพะยอมชูช่อผา่นการประเมินเบ้ืองตน้  ไดร่้วมจดันิทรรศการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ  

และผา่นการประเมินรอบสุดทา้ย  กลุ่มพะยอมชูช่อไดน้าํกิจกรรม ๗C เขา้สู่ห้องเรียน พฒันานกัเรียนอยา่ง

เต็มท่ี  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้  ประสบการณ์  ทกัษะต่างๆ ไดอ้ย่างย ัง่ยืน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้สูงกวา่ระดบัประเทศ  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลายสูงกว่าระดบัประเทศเช่นเดียวกนั  นอกจากน้ีกลุ่มพะยอมชูช่อผลกัดนั และสร้าง

จิตสํานึกให้นักเรียนรักถ่ินเกิด  รักชุมชน  ตระหนักและเห็นความสําคญัของวฒันธรรม ประเพณี  และ

ส่ิงแวดลอ้ม  ส่งผลใหชุ้มชนเกิดความภาคภูมิใจ 

 

ปัจจัยความสําเร็จ 

กลุ่มพะยอมชูช่อ ทาํงานเป็นระบบกลุ่มท่ีเขม้แข็ง เป็นหน่ึงเดียวในความคิด ร่วมคิด ร่วมทาํ นาํสู่

การปฏิบติัตามความถนัดของแต่ละคน ผลดัเปล่ียนเป็นผูน้าํ และผูต้าม  ความดีมีอยู่ในตวัครูทุกคนกลุ่ม

พะยอมชูช่อจึงมองวา่มิไดเ้ป็นการเพิ่มภาระงานแต่อยา่งใด  และครูตอ้งทาํความดีตลอดเวลา  ประกอบกบั

ได้รับจากโอกาสอันดีจากโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินฯ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน จึงมีกําลังใจ  

มีหลกัคิด  เจริญรอยตามเบ้ืองพระยคุลบาท  ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี ๙) 

 


