
การจัดการความรู้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ทางโรงเรียนยังคงประเด็นการจัดการความรู้เป็นประเด็นเดิม คือ การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อ

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของศาสตร์พระราชาและการบูรณาการงานวิจัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอน บริการวิชาการและ
การน าไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุง/พัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็น การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามศาสตร์พระราชา สวนของ
พ่อ  พออยู่  พอกิน  พอเพียง การบูรณาการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Approach และ STEM education 
ไปสู่ STEAM education ให้เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ที่เป็นบริบทของโรงเรียนในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แกผู่้เรียน 

เนื่องจากการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯ เป็นแบบบูรณาการและทั้ง 2 ประเด็น ก็เกี่ยวเนื่องกัน การรายงานผล ประเมินผลการด าเนินงาน/วัดผลการ
ด าเนินการจะรายงายผลในภาพรวมและวัดผลแบบ (OKRs: Objective and Key results) ซึ่งเป็นการวัดผลการด าเนินงานที่ส่งผลกระทบถึงเป้าหมาย/
วิสัยทัศน์ขององค์กร

จากการเรียนรู้เพิ่มเติม การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนา ปรับปรุงแนวคิดเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ 2561

STEM education ถูกพัฒนา ไปสู่ STEAM education
“รถของเล่น”

น าไปจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระดับประถมศึกษา

แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Open house  ปี
การศึกษา 2561 กับโรงเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน
ตามกระบวนการ PLC

พัฒนาชุดกิจกรรม โดยต่อยอดความคิดจาก
กิจกรรมที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2561

จากการจัดกิจกรรม กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ 
STEAM education ได้รับความสนใจ จากกลุ่มครูที่
เข้าร่วมงาน Open house และ ครูต ารวจตระเวน
ชายแดนเป็นอย่างมาก 

ก าลังพัฒนาคู่มือชุดกิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด  ตามหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ให้มากที่สุด และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเนื้อหา
สาระต่างๆ ที่หลากหลาย



ในงบประมาณ 2562 (ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2561) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามศาสตร์พระราชา สวนของพ่อ  พออยู่  พอกิน  พอเพียง ถูกพัฒนาให้
บูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามรูปแบบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตาม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามพระราชด าริฯ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ศึกษาดูงานโครงการ อพสธ. หาความรู้เพิ่มเติม

แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Open house  
ปีการศึกษา 2561 กับโรงเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน อ.ปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามกระบวนการ PLC

แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ตรวจ
ประเมินมหาวิทยาลัย

แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

ผลจากการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จะถูก
น ามาพัฒนาแผนจัดการเรียนการสอนสวน
ของพ่อ พออยู่ พอกิน พอเพียง
และการจัดการเรียนตามแผนบูรณาการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน จะถูกน ามาใช้ใน ใน
ปีการศึกษา 2562 

และมีการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรมของ
โรงเรียนสาธิตต่อไปในอนาคต

“พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของ

ศาสตร์พระราชา”

เจตนารมณ/์อุดมการณ์ 
ต้องการสร้างคนที่เก่งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติและ
เป็นคนดี
พื้นฐาน พัฒนาคนให้ที่รู้จักหน้าที่ของตนเอง
และไม่เบียดเบียนผู้อื่น “มีวินัย ใฝ่รู้ คิดดี มี
ทักษะ” 



การจัดการความรู้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เสริมเรื่องการน าไปใช้
ประโยชน์แต่ไม่ทิ้งแนวคิด
การจัดกิจกรรมระดับอนุบาล
ที่ต้องให้นักเรียนได้สัมผัส 
ทดลอง

พัฒนาชุดกิจกรรม โดยต่อยอดความคิดจาก
กิจกรรมที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2561

ระดับอนุบาล จัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) บูรณาการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สะเต็ม (STEM) 
และ คอนสตรัคชั่นนิซึ่ม (constructionism) ในโครงการผักสวนครัว รั้วกินได้

ขมิ้น
ผักบุ้งมะนาว

ใบเตยข่า

หัว
หอม

ผัก
กาดตะไคร้

เรียนรู้
ประสบการณ์

เดิม

น าเสนอ

ศึกษาจาก
สถานที่จริง

เรียนรู้ร่วม
อภิปราย

แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
อ.ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนตามกระบวนการ PLC

เรียนรู้จากสถานที่จริงภายในโรงเรียนที่ถูกพัฒนา
เป็นแหล่งเรียนรู้

รูปแบบการน าเสนอพัฒนาให้เหมาะสมตามวัย

“พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของ

ศาสตร์พระราชา”

น าไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรมของ
โรงเรียนสาธิตต่อไปในอนาคต



ในงบประมาณ 2562 การจัดการความรู้ในประเด็น การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน โรงเรียนได้พิจารณาเป็น กรณีศึกษา
“แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันคลังสมอง โมเดล” เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท าความเข้าใจในเรื่องของ แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มากยิ่งขึ้น

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าความเข้าใจ
เรื่องปัญหาและความเสี่ยง

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง “สถาบันคลังสมอง โมเดล”

แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม เวทีตลาดนัด KM ของมหาวิทยาลัย

ปัญหา ?

ความเสี่ยง ?

เป็นอุปสรรคท ำให้กำร
ด ำเนินงำนขำด
ประสิทธิภำพ

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจำก
งำนประจ ำ

ได้รับกำรแก้ไขแล้ว

มีรูปแบบวิธีกำร
แก้ไขที่แน่นอน

เกิดในอนำคต/
ไม่แน่นอน

ส่งผลกระทบต่อองค์กรสูง
ชื่อเสียง/ควำมเชื่อถือ

“ปัญหา” และ“ความเสี่ยง” มีความต่างกันในส่วนของช่วงเวลาโดย“ปัญหา” คือ ความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแล้ว ส่วน“ความเสี่ยง” คือ ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต

ส่งผลกระทบต่อ
องค์กร

ท าไม ต้อง คลังสมองโมเดล ?

เรียบง่าย
ชัดเจน ไม่ยุ่งยาก

องค์ประกอบครบในแผ่นเดียว

มีดัชนีชี้วัดความ
เสี่ยงที่ชัดเจน

ประเด็นความเสี่ยง (Risk Issue): การจัดการเรียนการสอน (ระบุ) ความเสี่ยง (Risk ID): การเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนจากการเล่นเครื่องเล่น

กระบวนการ (Process):  การวิเคราะห์ SWOT / Context เพ่ือหา สาเหตุ และ ผลกระทบที่

เกิดขึ้น

ประเภทความเสี่ยง (Risk Category): 

 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (C )

 ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)               ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน (H)

ผู้รับผิดชอบ(Responsibility): ครูเวร ครูประจ าชั้น ครูประจ าวิชา 

ผู้บริหารโรงเรียน

สาเหตุที่เป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง (Possible Cause):

การเล่นกันของนักเรียนโดยประมาทท าให้ร่างกายบาดเจ็บ เช่น ตกเรื่องเล่น ชนหรือกระแทกเครื่องเล่น นักเรียนเล่น

ผาดโผนรุนแรง พื้นที่ของสนามเด็กเล่นแคบ เครื่องเล่นตั้งติดกันมีส่วนประกอบเหล็กเป็นหลัก การเล่นในบริเวณที่ลับตาครู

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Possible Consequences):

นักเรียนได้รับบาดเจ็บ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Consequences): 4 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood): 4 ระดับความเสี่ยง (Risk Rating): 16

ภาพรวมของสภาพแวดล้อม (Control Environment Overview)

การพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอก (Current External Environment Consideration):

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดหาเครื่องเล่นที่ทันสมัย หรือการจัดท า จัดหา อุปกรณ์ป้องกัน มีจ ากัด ต้องด าเนินการทีละส่วน (T) การที่โรงเรียนสาธิตยกฐานะเทียบเท่าคณะฯ ท าให้มีโอกาสในการใช้ทรัพยากรในมหาวิทยาลัยมากขึ้น เช่น พื้นที่ อุปกรณ์เครื่องเล่น (O)

การพิจารณาสภาพแวดล้อมภายใน (Current Internal Environment Consideration):

โรงเรียนมีการจัดสถานที่ให้นักเรียนได้เล่น และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เล่นและมีครูเวรดูแลตามช่วงเวลาที่ก าหนด (S) มีการตักเตือนในกรณีที่นักเรียนเล่นรุนแรงผาดโผน หรือในสถานที่ลับตา (S) โรงเรียนมีระบบการดูแลนักเรียนเมื่อประสบอุบัติเหตุในโรงเรียน (S)

พื้นที่ของโรงเรียนค่อนข้างน้อย ท าให้พื้นที่ของสนามเด็กเล่นแคบ พื้นที่เล่นหรือท ากิจกรรมเชิงสันทนาการน้อย (W) เครื่องเล่นเก่า และมีส่วนประกอบเหล็กเป็นหลัก (W)

การประเมินมาตรการควบคุม (Control Effective Assessment): มีครูเวรคอยควบคุมดูแลในตามช่วงเวลา เช้า พักเที่ยง เย็น และมีการตักเตือนในกรณีที่นักเรียน เล่นรุนแรง ผาดโผน

ครูประจ าชั้น ครูประจ าวิชา คอยตักเตือนนักเรียนเวลานักเรียน เล่นรุนแรง ผาดโผน ในบริเวณห้องเรียน โรงเรียนมีระบบปฐมพยาบาล ประกันอุบัติเหตุที่ให้การดูแลนักเรียนเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น

ทบทวนระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Revised Consequences): 3 ทบทวนโอกาสที่จะเกิด (Revised Likelihood): 2 ทบทวนระดับความเสี่ยง (Revised Risk Rating): 6

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptation)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

 การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)  การกระจาย/ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) 

แผนด าเนินการ (Action Plans):

1. มีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องเล่น บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จัดท านวมป้องกันในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อุปกรณ์ถูก

จ ากัดความสูงให้มีความสูงไม่มากนัก 

2. ผู้บริหารต้องจัดหาสถานที่ให้เหมาะสม และจัดหาเครื่องเล่นที่ทันสมัยมีองค์ประกอบเหล็กในเครื่องเล่นน้อย

3. ครูเวร ครูประจ าชั้น ครูประจ าวิชา คอยตักเตือนนักเรียนเวลานักเรียน เล่นรุนแรง ผาดโผน ในบริเวณห้องเรียน สนามเด็กเล่น

4. ตักเตือนให้นักเรียนไปเล่นกันในบริเวณที่เหมาะสมและอยู่ในการดูแลของครู

5. เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น ครูเวร ครูประจ าชั้น ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยประสานกับฝ่ายพยาบาลของโรงเรียน และในกรณีที่เป็นเหตุรุนแรง 

ประสานงานกับฝ่ายธุรการเพื่อน าส่งโรงพยาบาลและระบบประกันอุบัติเหตุของนักเรียนต่อไป

ผู้รับผิดชอบ (Responsibility):

ครูเวร ครูประจ าชั้น ครูประจ าวิชา ผู้บริหารโรงเรียน

วันที่คาดว่าจะด าเนินงานเสร็จ (Plan Completed  Date): 1 ตุลาคม 2561 –

กันยายน 2562

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง KRIs:

ร้อยละการบาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุของนักเรียนที่เกิดจากการเล่นภายในบริเวณโรงเรียน (ร้อยละ 10)

ผลการด าเนินงาน (Overall operation): วันที่ด าเนินการเสร็จ (Actual Completed Date): 30 กันยายน 2562

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ไดก้ าหนดประเด็นความเสี่ยงเป็น 2 
ประเด็น คือ 
ประเด็นความเส่ียงในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ความเสี่ยง คือ การเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนจากการเล่นเครื่องเล่น 
และประเด็นการปฏิบัติงานสายสนับสนุน (งานโรงครัว) ความเสี่ยง คือ นักเรียนเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหาร  
ทั้งสองความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงประเภทความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ (H) และเมื่อมีการประเมิน
ความเส่ียงพบว่า ถ้าเกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อโรงเรียนมาก


