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“ผลงานดีเลิศเชิดชูสถานศึกษาพระราชทาน” 
 

การศึกษาข้ันพื้นฐานเปนการศึกษามุงพัฒนาคนใหสมบูรณ มีความสมดุลท้ังดานจิตใจ ดานรางกาย  
สติปญญาและสังคม  โดยผูเรียนมีความสามารถพึ่งตนเองได  ประสานงานกับผูอื่นได เห็นความสําคัญของการ
พัฒนาชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอมดวยความเสียสละ ดังนั้น “เรา” ซึ่งเปนคําเรียกของทีมงานบานยางน้ํากลัดใต 
ประกอบไปดวย นักเรียน คณะครู ผูปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาฯ และองคการตาง ๆ รอบโรงเรียน 
มุงมั่น ทุมเท พัฒนาผูเรียนทุกคนใหถึงซึ่งคําวา เปนคนโดยสมบูรณ  สามารถท่ีจะดํารงชีวิตอยูในสังคม อยางมี
คุณภาพ มีความสุข เปนคนดีของสังคม และชวยกันพัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง 
  โรงเรียนบานยางน้ํากลัดใต เนนการบริหารจัดการท่ีดี โดยกําหนดเปาหมายรวมกัน ผูบริหารสถานศึกษาใช
แนวทางในการบริหารงานอยางหลากหลาย โดยไมยึดติดในรูปแบบเดิม ๆ เรียนรูจากส่ิงตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัว เปดตัวเอง 
สูโลกภายนอก โดยมุงเนนในการดึงศักยภาพของทีมงานมาใชในการทํางานใหเกิดประโยชนใหมากท่ีสุด                        
นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการบริหารจัดการอยางกวางขวางและทันตอเหตุการณ  พรอมท้ังนําภูมิปญญาทองถ่ินเขา
มาสูหองเรียน คือ แนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี เกง และมีความสุข สูความเปนเลิศ
ของสถานศึกษา 
 ในการต้ังเปาหมาย เพื่อใหไดรับรางวัลพระราชทานนั้น ถือไดวาเปนเปาหมายอันสูงสุด     ของทีมงานเรา 
โดยกอนท่ีเราจะต้ังเปาหมายเพื่อรับการประเมินโรงเรียนรับรางวัลพระราชทานนั้น ส่ิงแรกคือการรวมพลัง ทุกฝาย
อันประกอบดวยนักเรียน คณะครู ผูปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาฯ ใหเกิดความรัก ความสามัคคี ตระหนัก
และเล็งเห็นถึงความสําคัญของพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แลวมารวมปรึกษาหารือกันเพื่อกําหนดเปาหมายในการ
รับการประเมินโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน โดยท่ีหลังจากท่ี “เรา” มีใจตรงกันท่ีจะมุงมั่นไปสูรางวัลอันสูงสุด 
“เรา” ก็จะรวมกันวางแผนการทํางาน  แลวก็ดําเนินการไปพรอม ๆ กันทุกฝายอยางมุงมั่น  

ในการปฏิบัติงานเพื่อมุงสูการรับการประเมินโรงเรียนรับรางวัลพระราชทานนั้น ขาพเจาไดนอมนําพระ
ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีรับส่ังไววา “เมื่อจะทํางาน อยาหยิบยกเอาความขาดแคลนเปน
ขออาง จงทํางานทามกลางความขาดแคลนใหบรรลุผล ดวยความซื่อสัตย สุจริต” มาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ในโรงเรียนท่ีอยูหางไกล และขาดแคลน ดังเชนโรงเรียนบานยางน้ํากลัดใต และดวยพระราชดํารัสของพระองค
ทาน ทําใหหัวใจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีบริหารงานอยูในโรงเรียนท่ีหางไกลและขาดแคลน มีพลังในการท่ีจะ
นําพาทีมงานฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ และกาวกระโดดเพื่อมุงสูเสนชัย ท่ีคือรางวัลพระราชทานของพระองคทาน 
   ขาพเจามีความเช่ือวา “ความดีนั้น ไมไดเกิดจากการรณรงค และการตอกย้ําคําขวัญ คุณคาท่ีดีงามนั้น 
เกิดจากการเรียนรู และการเรียนรูท่ีสําคัญ คือการเรียนรูจากแบบอยางท่ีมีอยูจริง มิใชเกิดจากการเทศนาส่ังสอน” 

จํานวนครู-อาจารย      14    คน 
จํานวนนักเรียน         224   คน 
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
ท่ีอยูโรงเรียน  เลขท่ี 66 หมู 1 ตําบลยางน้ํากลัดใต 
        อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี 76000 
โทรศัพท 081-9817470 / 081-7052463 
โทรสาร   -   (ขอมูล ณ พฤษภาคม 2555) 



ดังนั้น ขาพเจาจึงเนนท่ีจะทําตนใหเปนแบบอยางท่ีดี ใหกับทีมงาน และผูท่ีอยูใกลชิด ไมวาจะเปนการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ, การดําเนินชีวิต และการอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคม และการเปนแบบอยางท่ีดี 
   ดวย.... โรงเรียนบานยางน้ํากลัดใต ต้ังอยูในพื้นท่ีอาศัยของชาวไทยเช้ือสายกะเหรี่ยง มีประเพณี วัฒนธรรม 
ท่ีเปนเอกลักษณของเขาเอง ขาพเจาจึงไดนําวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวไทยเช้ือสายกะเหรี่ยง มาเปนฐานใน
การพัฒนาผูเรียน และพัฒนาโรงเรียนอยางตลอดแนว โดยท่ีทุกฝายไดรวมกันกําหนดอัตลักษณของโรงเรียนวา 
“รักษทองถ่ิน” โดยเกิดข้ึนมาจากความเปนตัวตนในการรักบานเกิดและทองถ่ินของตนเอง และในอีกสวนหนึ่งท่ี
สําคัญก็คือ โรงเรียนบานยางน้ํากลัดใต ไดนําเอาวัฒนธรรมทองถ่ินมาเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู ซึ่งวัฒนธรรม 
ท่ีโดดเดนและชวยกันอนุรักษไวก็คือ วัฒนธรรมการทอผากะเหรี่ยง ในชมรม“ผาทอกอรัก” และเมื่อโรงเรียน เปน
ท่ีช่ืนชมของชุมชน ทุกคนรักบานเกิดของตนเอง มีความรูสึกเปนเจาของในโรงเรียนรวมกัน ความมุงมั่นในการท่ีจะ
ผลักดันโรงเรียน ใหไดรับรางวัลพระราชทานก็บังเกิดข้ึน 

  ผลงานของโรงเรียนท่ีเชิดชูสถานศึกษา และเปนท่ีภาคภูมิใจของ “เรา” ก็คือ การอนุรักษวัฒนธรรมการ
ทอผากะเหรี่ยง จนไดรับการยกยองจากหนวยงานราชการ และเอกชน โดยท่ัวไปวา ....“เรา” จัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหผูเรียนมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน ผานวิถีทางวัฒนธรรมทองถ่ินกะเหรี่ยง และรักบานเกิด โดยพัฒนาเปน
หลักสูตรทองถ่ินสูหลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนรู ใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1- 2 ไดเรียนรูถึงวัฒนธรรม
บานเกิด เครื่องแตงกาย ผานุง เส้ือ เครื่องใช ความเปนอยูของชาวไทยเช้ือสายกะเหรี่ยง นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 3 – 4 เรียนรูเอกลักษณ ลวดลายของผาทอและการยอมดายดวยสีธรรมชาติ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 – 6 
เรียนรูการทอผาดวยกี่ทอมือแบบโบราณ และการประดิษฐผลิตภัณฑจากผาทอสวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-2  
เรียนรูเกี่ยวกับการทอผากะเหรี่ยงดวยการใชกี่กระตุก ซึ่งเปนการประยุกตการทอผาแนวใหม อีกท้ังยังพัฒนา
ผลิตภัณฑใหทันสมัยอีกดวย 

 โรงเรียนบานยางน้ํากลัดใต ใชกลยุทธ การบริหารงานแบบมีสวนรวม ใหทุกคน ทุกฝายไดรวมคิด รวมทํา 
รวมแกปญหาและรวมกันพัฒนาอยางตอเนื่อง และไดมุงมั่นพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู สามารถเปนท่ี
ศึกษาดูงานสําหรับนักเรียน และบุคคลผูสนใจท่ัวไป ซึ่งมีโครงการและกิจกรรมท่ีเปนผลงานดีเดน  ท่ีสงผลใหไดรับ
รางวัลสถานศึกษาพระราชทานดังนี้ 

1. ไดรับการรับรองใหเปนโรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน รุนท่ี 3 โรงเรียนดีใกลบาน ในปการศึกษา 2554 

2. พัฒนาโครงงานนักเรียนเรื่อง “ผักปลอดสารพิษดวยน้ําสมควันไม” ในโครงการอาหารกลางวันแบบ
ยั่งยืน ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากกิจกรรมเตาเผาน้ําสมควันไม และเหรียญเงิน ระดับประเทศ กิจกรรม
เตาเผาน้ําสมควันไม โดยกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในปการศึกษา 2554 

3. ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดหองสมุดโรงเรียนท่ีมีการบูรณาการแนวคิดตามนโยบาย 3 ดี  

โครงการสงเสริมนิสัยการอาน ประจําป 2554 

4. พัฒนางานอนามัยนักเรียนจัดต้ังชมรม อย.นอย เพื่อพัฒนาและเปนการตอบสนองนโยบายดานการ
คุมครองผูบริโภค ไดรับรางวัลรองชนะเลิศระดับภาคกลาง ในปการศึกษา 2552 และเปนโรงเรียนตนแบบชมรม 
อย.นอย ในปการศึกษา 2552 – 2554 

5. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมทองถ่ินกะเหรี่ยง อันเปนวัฒนธรรมบานเกิดของผูเรียน โดยพัฒนา
ผลิตภัณฑผาทอกะเหรี่ยง จัดทําหลักสูตรผาทอกะเหรี่ยง สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันมัธยม ศึกษา
ปท่ี 2 สงผลใหเปนเปนสถานท่ีศึกษาดูงานดานการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินกะเหรี่ยง และการพัฒนาผลิตภัณฑผา
ทอกะเหรี่ยง 

จากกิจกรรมและผลงานเดนดังกลาวขางตน เปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญท่ีเปนฐานการประเมินสถานศึกษาเพื่อ
รับรางวัลพระราชทาน แตสวนท่ีสําคัญยิ่งกวาก็คือความรวมมือรวมใจ ความต้ังใจ และความสามัคคี ในเปาหมาย
เดียวกันของ “เรา” ซึ่งประกอบดวยนักเรียน คณะครู ผูปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาฯ  กับความสําเร็จ 
และความภาคภูมิใจท่ีพรอมรับรางวัลพระราชทานอันสูงสุดจากพระองคทาน “เรา” จะรักษา มาตรฐานและ   
ความดี ใหคงอยูตอการพัฒนาการศึกษานี้ไวตลอดไป 
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