
“เพชรลาํสนธิ เขาใจ เขาถึง พัฒนา Coaching สูเศรษฐกิจสรางสรรค” 
 

กลุมครูดีเพชรลําสนธิ  
โรงเรียนลําสนธิวิทยา จังหวัดลพบุรี สพม.๕ 

 
หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนลําสนธิวิทยา อยูในพ้ืนท่ีอําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี เปนโรงเรียนขนาดกลางในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ เปดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ ในปการศึกษา 
๒๕๖๐ มีนักเรียน จํานวน ๗๒๐ คน มีครู จํานวน ๔๒ คน ผู อํานวยการสถานศึกษาทานปจจุบันคือ  
นายเผด็จ  สุพันธนา จากบริบทของโรงเรียนเม่ือปการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนประสบวิกฤตทางการศึกษา 
เนื่องจากนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํามาก และพบวานักเรียนมีผลการเรียนเปน ๐, ร, มส.  
จํานวน ๔๖๘ คน และนักเรียนออกกลางคัน จํานวน ๔๓ คน เนื่องจากโรงเรียนมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีชายขอบ
หางไกลจากตัวเมืองลพบุรี ๑๓๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และ 
อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงโซนพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการแพรระบาดของสิ่งเสพติด อันสงผลกระทบ
ตอวิถีชีวิตของเยาวชน นักเรียน และชุมชนเปนอยางมาก อีกท้ังผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาต่ํากวา
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ มีสภาพความเปนอยูยากลําบาก มีอาชีพรับจาง ทําไร และการเกษตร ครอบครัว
หยาราง มีฐานะยากจน และตองดิ้นรนทํามาหาเลี้ยงชีพ การเลี้ยงดูบุตรหลานท่ีอยูในความดูแลของปู ยา ตา 
ยาย สงผลตอพฤติกรรมของนักเรียนท่ีขาดการอบรมบมเพาะอุปนิสัย ความผิดชอบชั่วดีจากพอแม ซ่ึงเปนผูท่ี
ใหกําเนิด   
 จากปญหาดังกลาวฝายบริหารและฝายวิชาการ ได มีการประชุมวางแผนแกไขปญหาดวย 
กลยุทธท่ีหลากหลายอยางตอเนื่อง ตลอดระยะเวลา ๒ ป ปญหาดานการจัดการเรียนการสอนจึงไดรับ 
การแกไขและพัฒนาอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข ทําใหผูปกครองและ
ชุมชนเกิดความพึงพอใจ  

ในปจจุบันนี้ โรงเรียนลําสนธิวิทยา ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันวิเคราะห ปรับปรุงพัฒมนาหลักสูตรสถานศึกษาสูการจัด 
การเรียนรูในรูปแบบ Active Learning และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดวยกระบวนการสี่เสาหลักทางการศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สงผลใหผูเรียน 
คิดเปน ทําเปน และแกไขปญหาในชีวิตประจําวันได สามารถออกแบบนวัตกรรมเศรษฐกิจสรางสรรคสูชุมชน
อยางยั่งยืน จึงเปนท่ีมาของ “กลุมครูดีเพชรลําสนธิ” ซ่ึงเปนครูในกลุมวิชาการท่ีปฏิบัติงานเปนแบบอยางใหกับ
คณะครู ภายใตการ Coaching จากฝายบริหาร สงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
และยั่งยืน 
วัตถุประสงค 

๑.  เพ่ือชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาดานการเรียน โดยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ใหนักเรียนสําเร็จตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๒.  เพ่ือบูรณาการระบบดูแลชวยเหลือ โดยยึดหลัก “บวร” เขามามีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 



๓.  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning และบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๔.  เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนออกแบบนวัตกรรมสูเศรษฐกิจสรางสรรค จนเปนแบบอยางแกชุมชน 
๕.  เพ่ือพัฒนาความเปนครูมืออาชีพดวยเทคนิค Coaching  
๖.  เพ่ือพัฒนา Best Practices “เพชรลําสนธิ เขาใจ เขาถึง พัฒนา Coaching สูเศรษฐกิจ

สรางสรรค” ดวยกลยุทธ DIAMOND-CA Model โดยกลุมครูดีเพชรลําสนธิ 
 

นิยามศัพท 
 เพชรลําสนธิ หมายถึง กลุมครูแกนนํา จํานวน 6 คน ท่ีมีปณิธานเดียวกันนั่นคือ การสรางเด็กใหเปน
คนดี คนเกง และมีความสุข  
 เขาใจ เขาถึง พัฒนา หมายถึง เปนวิธีการแหงศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน กลุมครูดีเพชร
ลําสนธิไดนอมนํามาใชเปนกระบวนการในการพัฒนานักเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ 
 Coaching หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู การใหคําแนะนํา ชวยเหลือ พัฒนาและคนหา
ศักยภาพ โดยการโคชจากผูบริหาร โคชจากครู โคชจากวิทยากรทองถ่ิน และการโคชจากนักเรียน เพ่ือแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึน การชี้แนะแนวทางและการใหโอกาส เพ่ือเปนแรงผลักดันสูความสําเร็จและใชชีวิตอยางสมดุล
และมีความสุข สูสังคมแหงการเรียนรู 
 เศรษฐกิจสรางสรรค หมายถึง แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใชองคความรู 
การศึกษา การสรางสรรคงาน และการใชทรัพยสินทางปญญา ภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีเชื่อมโยงกับรากฐานทาง
วัฒนธรรม การสั่งสมความรูของสังคม และ เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม เพ่ือผลิตสินคาและบริการท่ีสราง 
“มูลคาทางเศรษฐกิจ” และ “คุณคาทางสังคม” ซ่ึงตอบสนองความตองการของผูบริโภค เปนการสรางมูลคาท่ี
เกิดจากความคิด นําไปสูการพัฒนาในยุค Thailand 4.0  

 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

“เพชรลําสนธิ เขาใจ เขาถึง พัฒนา Coaching สูเศรษฐกิจสรางสรรค” มีข้ันตอนการดําเนินงาน 
ตามกลยุทธ DIAMOND-CA Model ดังแผนภาพตอไปนี้ 
 



“เพชรลําสนธิ เขาใจ เขาถึง พัฒนา Coaching สูเศรษฐกิจสรางสรรค” 
ดวยกลยุทธ DIAMOND–CA Model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coaching 



 D = Develop (พัฒนา) กลุมครูดีเพชรลําสนธิ ไดรวมประชุมวางแผนกับฝายบริหารและ 
คณะครู เพ่ือวิเคราะหสภาพปญหาภายในโรงเรียน พบวา ในปการศึกษา ๒๕๕๗ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนตํ่า มีผลการเรียน ๐, ร, มส. จํานวน ๔๖๘ คน และมีนักเรียนออกกลางคัน จํานวน ๔๓ คน  
ซ่ึงท่ีประชุมมีมติใหถือเปนปญหาท่ีตองดําเนินการแกไขอยางเรงดวน โดยกลุมครูดีเพชรลําสนธิเปนแกนนําใน
การพัฒนากระบวนการตามหลักคิด “เขาใจ เขาถึง พัฒนา ตามศาสตรพระราชา”  
 I = Idea (ความคิด) กลุมครูดีเพชรลําสนธิ ไดนอมนําหลักคิด “ระเบิดจากขางใน” โดยเริ่มจาก 
การรักในหนาท่ี รับรูปญหารวมกัน ดําเนินการคัดกรองผูเรียน แลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับกระบวนการเรียน 
การสอน และปญหาของผูเรียน เพ่ือนํามาวางแผน พัฒนา และแกไข ตามบริบทของผูเรียนแตละคน โดยจัด
กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning เพ่ือบูรณาการหลักสูตรใหเกิดทักษะทางวิชาการ 
ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ตามหลักของ Constructivist Theory เพ่ือใหนักเรียนเปนผูคนพบองคความรูดวย
ตนเอง 
 A = Active (คลองแคลว) กลุมครูดีเพชรลําสนธิ เปนแกนนําการออกแบบกิจกรรมบูรณาการหลกัสูตรของ
สถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยกระบวนการเรียนรู 
แบบ Active Learning  
 M = Modern (ทันสมัย) กลุมครูดีเพชรลําสนธิ ไดริเริ่มนําเทคโนโลยีและสื่อโซเซียล เชน  
 Facebook, Line, E-mail มาพัฒนางานอยางเปนระบบในการแจงขาวสารเพ่ือสงตรงถึงนักเรียนท่ีมีปญหา
ดานผลการเรียนกลับมาลงทะเบียนเพ่ือขอรับการแกไข ซ่ึงเปนการสื่อสารท่ีรวดเร็วและทันสมัย พรอมท้ัง
ประยุกตภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการกับองคความรูสมัยใหมสูนวัตกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค 
 O = Objective (วัตถุประสงค) กลุมครูดีเพชรลําสนธิ ดําเนินงานโดยยึดหลัก เขาใจ เขาถึง พัฒนา 
Coaching สูเศรษฐกิจสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้ 

๑.  เพ่ือชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาดานการเรียน โดยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ใหนักเรียนสําเร็จตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๒.  เพ่ือบูรณาการระบบดูแลชวยเหลือ โดยยึดหลัก “บวร” เขามามีสวนรวม 
๓.  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning และบูรณาการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนออกแบบนวัตกรรมสูเศรษฐกิจสรางสรรค จนเปนแบบอยางแก

ชุมชน 
๕.  เพ่ือพัฒนาความเปนครูมืออาชีพดวยเทคนิค Coaching  
๖.  เพ่ือพัฒนา Best Practices “เพชรลําสนธิ เขาใจ เขาถึง พัฒนา Coaching สูเศรษฐกิจ

สรางสรรค” ดวยกลยุทธ DIAMOND-CA Model โดยกลุมครูดีเพชรลําสนธิ 
 N = Neighbor (เพ่ือนบาน) กลุมครูดีเพชรลําสนธิ เปนแบบอยางการรวมพลังสรางเครือขายตาม
หลัก “บวร” ไดแก บาน วัด ราชการและทองถ่ิน รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสีย เขารวมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูสังคมแหงการเรียนรู สงผลตอการพัฒนาและแกไขปญหานักเรียนอยางตอเนื่อง ดวยกลยุทธ 
DIAMOND - CA Model พรอมกับสรางเครือขายวิชาชีพท้ังในและนอกโรงเรยีน 
 D = Doing (ลงมือทํา) กลุมครูดีเพชรลําสนธิพรอมดวยคณะครูทุกคน ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธดวย
กระบวนการ ๔ เสาหลักทางการศึกษา ไดแก 



  ๑.  การเรียนเพ่ือรู (Learning to know) โดยมุงพัฒนานักเรียนในดานกระบวนการคิด 
กระบวนการเรียนรู การแสวงหาความรูและวิธีการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
ตลอดชีวิต กระบวนการเรียนรูเนนการฝกสติ สมาธิ ความจํา ความคิด ประยุกตความรูใหสอดคลองกับบริบท
ของวิถีชีวิตและชุมชน  
  ๒.  การเรียนรูเพ่ือปฏิบัติไดจริง (Learning to do) โดยมุงพัฒนานักเรียนในดานความสามารถและ
ความชํานาญรวมท้ังสมรรถนะทางดานวิชาชีพ การทํางานเปนทีม การประยุกตองคความรูสูอาชีพไดอยาง
เหมาะสม มีพัฒนาการทักษะทางสังคม  
  ๓.  การเรียนรูเพ่ือท่ีจะอยูรวมกันและการเรียนรูท่ีจะอยูรวมกับผูอ่ืน (Learning to Live 
Together) โรงเรียนไดจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย เพ่ือใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม
พหุวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข สามารถแกปญหาการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี รูจักเคารพสิทธิและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และเขาใจความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ของแตละบุคคล
ในสังคม  
  ๔.  การเรียนรูเพ่ือชีวิต (Learning to Be) โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาผูเรียนท้ังดานท้ังจิตใจและ
รางกาย สติปญญา ควบคูกับจินตนาการและความคิดสรางสรรค ภาษา และวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาความเปน
มนุษยท่ีสมบูรณ มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ศีลธรรม จริยธรรม สามารถปรับตัวอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 
 C = Check (ตรวจสอบ) การออกแบบเครื่องมือและการวิเคราะหประสิทธิภาพการทํางานสูเปาหมาย 
“เพชรลําสนธิ เขาใจ เขาถึง พัฒนา Coaching สูเศรษฐกิจสรางสรรค” ตามกลยุทธ DIAMOND-CA Model 
เพ่ือศึกษาปญหาในแตละกระบวนการท่ีสงผลกระทบตอความสําเร็จอยางไร 
 A = Act (พัฒนาและปรับปรุง) จากการดําเนินงาน “เพชรลําสนธิ เขาใจ เขาถึง พัฒนา Coaching 
สูเศรษฐกิจสรางสรรค” ตามกลยุทธ DIAMOND-CA Model ไดมีการพัฒนาปรับปรุงและแกไขปญหาดวย
กระบวนการ Coaching โดยแบงเปน ๒ กรณี ไดแก 
  ๑. กรณีท่ีดําเนินการไดผลตามวัตถุประสงค ผูเรียนสามารถออกแบบนวัตกรรมสูเศรษฐกิจ
สรางสรรคได โดยรวบรวมกระบวนการและเทคนิควิธีเพ่ือจัดทําเผยแพรและพัฒนาอยางตอเนื่องโดยใชเทคนิค 
Coaching 
  ๒. กรณีท่ีไมบรรลุวัตถุประสงค ครูผูสอนใชกระบวนการ Coaching กับผู เรียน โดยเริ่ม
กระบวนการข้ันตอน Doing เพ่ือพัฒนาองคความรู และลงมือปฏิบัติตามหลัก ๔ เสาหลักทางการศึกษา 
(Learning to know, Learning to do, Learning to Live Together, Learning to Be) ประเมินติดตามผลจน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค ผูเรียนออกแบบนวัตกรรมสูเศรษฐกิจสรางสรรคได โดยรวบรวมกระบวนการและ
เทคนิควิธีเพ่ือจัดทําเผยแพรและพัฒนาอยางตอเนื่องโดยใชเทคนิค Coaching 
  สรุปวิธีดําเนินการกลุมครูดีเพชรลําสนธิ การนําขอมูลผลการดําเนินการท่ีประมวลผลมาวางแผน
พัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหไดตรงตามเปาหมายและคุณภาพงานท่ีวางไว โดยใชกระบวนการ Coaching  
 ท้ังนี้ “เพชรลําสนธิ เขาใจ เขาถึง พัฒนา Coaching สูเศรษฐกิจสรางสรรค” ตามกลยุทธ DIAMOND-CA 
Model คือความภาคภูมิใจของกลุมครูดีเพชรลําสนธิ ท่ีดําเนินการจนประสบความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคอัน
เกิดจากแรงบันดาลใจท่ีวา “รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา” จนสามารถพัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) อันเกิดจากประสบการณตรงท่ีรวบรวมกระบวนการตั้งแตวางแผนการ
ดําเนินงาน การลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว การดําเนินการรวมกันตรวจสอบและแกไขปญหาจากการ



ดําเนินงาน รวมชื่นชม รวมรับผิดชอบ รวมขยายผล และนําผลท่ีไดไปพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง สงผล
ตอคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลําสนธิวิทยา ใหเปนแบบอยางและเปนท่ียอมรับของหนวยงานตน
สังกัด จนหนวยงานตางๆ มาศึกษาดูงานและเชิญเขารวมจัดนิทรรศการทางวิชาการในโอกาสตางๆ  
 
ผลการดําเนินงาน 
 ๑.  นักเรียน จํานวน ๔๖๘ คน และนักเรียนออกกลางคัน จํานวน ๔๓ คน ไดรับการชวยเหลือจน
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๑.๑  นักเรียนไดรับรางวัลระดับนานาชาติ ประเทศ ภูมิภาค เขตพ้ืนท่ี และจังหวัด รวม ๒๐๐ 
รางวัล 
   ๑.๒  นักเรียนมีนวัตกรรม “๑ คน ๑ นวัตกรรม” สูเศรษฐกิจสรางสรรค ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒.  ผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน รวมระดมทรัพยากร สนับสนุนดูแลชวยเหลือ ปการศึกษาละ 
๙๐๐,๐๐๐ บาท 

๓.  ไดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามรูปแบบ Active Learning สู Project Based Learning 
๔.  โรงเรียนมีนวัตกรรมผลิตภัณฑสมุนไพร จํานวน ๕๐ รายการ และนวัตกรรมดานอาหาร จํานวน 

๒๐ รายการ และดานอ่ืนๆ เชน วิชาการ รวมจํานวน ๒๐ รายการ จนเปนแบบอยางแกชุมชน 
๕.  ครูไดรับรางวัลครูดีมีมาตรฐาน รอยละ ๑๐๐ ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และไดรับการอบรมการ

ปฏิรูปการเรียนรูดวยกระบวนการ Coaching  
     ๕.๑  ครูไดรับรางวัลระดับชาติ จํานวน ๑ คน 
     ๕.๒  ครูไดรับรางวัลระดับภูมิภาค จํานวน ๒ คน 
     ๕.๓  ครูไดรับรางวัลระดับเขตพ้ืนท่ี จํานวน ๑๕ คน 
๖.  ไดนวัตกรรม Best Practices “เพชรลําสนธิ เขาใจ เขาถึง พัฒนา Coaching สูเศรษฐกิจ

สรางสรรค” ตามกลยุทธ DIAMOND-CA Model 
 



 
รางวัลศิลปะนักเรียนระดับโลก ป ๒๐๑๖ 

   

คุณครูศิริพร ครองเคหา ไดรบัรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ดานส่ือ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 

สําหรับนักเรียนพิการเรียนรวม (มัธยมศึกษา) ระดับประเทศ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

คุณครูศิริพร ครองเคหา ไดรบัรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ดานส่ือ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 

สําหรับนักเรียนพิการเรียนรวม (มัธยมศึกษา) ระดับเครือขาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 

คุณครูวิทยา สิงหทอง ไดรับรางวัลเหรียญทอง ดานวิจัยการจัดการเรียนการสอน 

สําหรับนักเรียนพิการเรียนรวม (มัธยมศึกษา) ระดับเครือขาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

คุณครูศิริพร ครองเคหา และคุณครูวิทยา สิงหทอง ไดรับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  

ดานส่ือ นวัตกรรม และวิจัยการจัดการเรียนการสอน สําหรับนักเรียนพิการเรียนรวม (มัธยมศึกษา)  

ระดับจังหวัด ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

คุณครูศิริพร ครองเคหา ไดรบัรางวัลชนะเลิศ  

การแขงขันกีฬาเปตองหญิง เนื่องในการแขงขันกีฬามิตรสัมพันธครูจังหวัดลพบุรี ประจําป ๒๕๕๙ 



ฐานการเรียนรูสําหรับพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

  

ฐานน้ําสมุนไพร     ฐานสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

  

ฐานเรียงรอยภาษา 

    

ฐานอาหาร 

 


