ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ปีการศึกษา 2554

 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
 ห้ องสมุดมีชีวติ

ผลงานที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ

(Best Practice)

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ชื่อผลงาน/นวัตกรรม การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ชื่อเจ้าของผลงาน
ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ปี่ที่ผลิต
ปีการศึกษา 2551 -2553
ความเป็นมา/สภาพที่ต้องการพัฒนา
ปัจจุบันประเทศไทยกาลังประสบปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง สภาวะโลกร้อนเช่นเดียวกับทั่วโลก
ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุสาคัญมาจากการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย
จนเกิดการเสียสมดุลทาง เมื่อสารวจในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยก็พบว่า สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า
น้าประปา วัสดุสิ้นเปลืองและเชื้อเพลิงที่ใช้ในรถยนต์ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับปริมาณขยะและของ
เสียหลังการอุปโภคและบริโภคซึ่งเป็นมูลเหตุสาคัญให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว คือ การพัฒนาด้านระบบการบริหารและการจัดการด้านพลังงาน
และสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ย นโดยการมี ส่ ว นร่ วมจากผู้ เ กี่ ย วข้ องทุกภาคส่ วน ปลูก จิตส านึ กด้ า นการมี จิ ต
สาธารณะในการใช้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายการพัฒนา
1. สร้างจิตสานึกและความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในด้าน
ต่างๆภายในโรงเรียนและชุมชน
2. โรงเรียนมีมาตรฐานปฏิบัติงานในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถลดใช้พลังงานไฟฟ้า
น้าประปา เชื้อเพลิงในการเดินทาง จัดการของเสียอย่างเป็นระบบ และใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับ ของสังคม
วิธีดาเนินการ
1. กาหนดวิสัยทัศน์ค่านิยมร่วมกัน รักษ์พลังงานบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2. กาหนดกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
- เส้นทางการพัฒนา
- มาตรฐานและตัวบ่งชี้
- งบประมาณสนับสนุน
- การติดตาม ประเมินผล

3. จัดโครงสร้างการบริหาร
- ทีมนา
- ทีมทา
- ทีมประสานงาน
4. จัดระบบการบริหาร
- การเรียนรู้ผ่านกลุ่มสาระฯและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรผ่านคณะและระดับชั้น
- การพัฒนาบุคลากรผ่านคณะกรรมการดาเนินงาน
5. กาหนดรูปแบบการบริหาร
- บูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมเสริมหลักสูตรกับงานที่เกี่ยวข้อง
- สมานฉันท์การทางานภายในห้องเรียน / คณะ / โรงเรียน
6. มีคณะทางาน
- ครูทุกคน
- นักเรียนแกนนา
- นักการภารโรง
- ผู้ปกครองเครือข่าย
- ผู้ประกอบการร้านค้า
7. เสริมสร้างทักษะ
- ครูผู้นา
- นักเรียนแกนนา
- อาสาสมัคร
กรอบแนวคิดในการพัฒนา

ผลการดาเนินงาน/คุณค่าของงาน
ผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย มีดังนี้
1. น้า - ปี 2551 ลดได้ถึง 2,976 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเงิน 42,951 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.69 เทียบ
จากปี 2550 และปี 2552 ลดได้ถึง 13,624 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเงิน 219,527.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.61 เทียบ
จากปี 2551
2. ไฟฟ้า - ปี 2551 สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 2,712 หน่วย คิดเป็นเงิน 17,676.87 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.48 และปี 2552 ค่าไฟฟ้าเพิ่ม 18,659 หน่วย เนื่องจากโรงเรียนมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพของ I.C.T.
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นม. 3 และ ม. 6 พร้อมทั้งปรับปรุงอาคารเป็นห้องเรียนปรับอากาศเพิ่มขึ้น
3. ของเสีย - โรงเรียนสามารถจัดการของเสียอย่างเป็นระบบได้ 5 ชนิด ได้แก่ กระดาษ ขวดน้า กล่อง
เครื่องดื่ม การดักไขมันและเศษอาหาร
4. พลังงานการเดินทาง - นักเรียนในโรงเรียนร่วมลดพลังงานการเดินทาง ร้อยละ 3 เช่น การใช้พลังงาน
ทดแทน พลังงานหารสอง Carpool
5. สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน -โรงเรียนได้พั ฒนาอาคารสถานที่ ให้เป็นต้นแบบด้านการอนุรั กษ์ พลังงาน และพั ฒนาสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนให้เลี่ยงภาวะโลกร้อน
ผลงานความภาคภูมิใจ
1. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็น สถานศึกษาดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจากการ
ไฟฟ้านครหลวงในระดับ 5 ดาว ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ประจาปีการศึกษา 2551
2. โรงเรียนได้รับคัดเลือกโครงงานคุณธรรมระดับดีเรื่อง “ช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมดปัญหาขยะ”
ปี 2551 จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
3. โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ “ เยาวชนร่วมใจลดน้าเสียคืนน้าใสให้เจ้าพระยา เพื่อเฉลิม
พระเกี ยรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ติ์ พระบรมราชินีนาถจากกรมควบคุมมลพิษร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัทบางจากปิโตรเลียม จากัด ( มหาชน ) ปี
2552
4. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้รับโล่เกียรติยศรางวัล Energy Mind Award และได้รับคัดเลือกให
เป็นสถานศึกษาต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานตามโครงการมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (Outstanding
Energy Learning Center) ของการไฟฟ้านครหลวงโดยได้ลงนาม (MOU) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการปรับปรุงอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน “ คืนโลกสดใสงดใช้พลังงาน” เมื่อปี 2552
5. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนจัดกิจกรรมดีเด่นลาดับที่ 3 “ กิจกรรมปลูก
จิตสานึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจากการประกวดกิจกรรม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม / คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์โดยได้รับโล่รางวัลจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1

6. โรงเรี ยนได้ รั บการคั ดเลื อกเป็ นสถานศึ กษาต้ นแบบปั นรั กให้ โลกภาคกลางประจ าปี 2552
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ไดรับโล่และเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมป้ายโรงเรียนต้นแบบปันรักให้โลก
เมื่อปี 2553
7. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบการจัดการกล่องเครื่องดื่มในโรงเรียน ในโครงการแยก
กล่อง ลดขยะ ของชมรมผู้ผลิตกล่องเครื่องดื่ม

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ชื่อผลงาน /นวัตกรรม. ห้องสมุดมีชีวิต
ชื่อเจ้ าของผลงาน / นวัตกรรม.... งานห้องสมุด
ปี ทีผ่ ลิต ปีการศึกษา 2551- 2554
ความเป็ นมา/ สภาพทีต่ ้ องการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องสมุดที่เป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
ครูและ
นักเรียนจะใช้บริการห้องสมุดในการศึกษาค้นหว้าหาความรู้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับการศึกษาค้นหว้าหาความรู้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร บทบาทสาคัญของห้องสมุดโรงเรียน คือ เป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน พัฒนาการอ่านการศึกษาค้นหว้าของนักเรียน ห้องสมุดมีชีวิตจึงหมายถึง
ห้องสมุดที่บริหารจัดการทรัพยากร สารสนเทศให้ทันสมัยครบครันสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน ด้วยบรรยากาศที่มี
ชีวิตชีวา มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู้ สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มี
บริการและกิจกรรมส่งเสริการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
วิธีการดาเนินงาน
1.การจัดสภาพแวดล้อม
1.1 จัดมุมความรู้ มุมกิจกรรมต่างๆ
1.2 จัดหาสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์ทั้งความรู้
และความจรรโลงใจ
1.3 จัดบรรยากาศเป็นกันเองรู้สึกผ่อนคลาย อากาศปลอดโปร่ง แสงสว่างเพียงพอ
สีสันดึงดูดใจน่าเข้าใช้บริการ
2.การบริหารจัดการ
2.1 กาหนดวิสัยทัศน์ มีโครงสร้าง การบริหารงาน มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ห้องสมุด
2.2 จัดทาโครงการและแผนปฏิบัติงานห้องสมุดที่สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทาแผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
2.3 จัดทาคู่มือปฏิบัติงานห้องสมุด มีการติดตามประเมินผลและนามาใช้เพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.4 บุคลากรของห้องสมุดได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงานในการพัฒนาห้องสมุด
และมีผู้แทนชุมชนเข้าประชุมร่วมวางแผนพัฒนา
2.5 เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ใช้ห้องสมุดมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและคัดเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศ จัดหาและจัดซื้อให้เหมาะสมทันสมัยสอดคล้องกับ
หลักสูตรตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้และทันสมัย
2.6 จัดการระบบ วิเคราะห์หมวดหมู่ ทารายการทรัพยากรสารนิเทศให้เป็นปัจจุบัน
มีเครื่องมือช่วยค้นในรูปฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้
พร้อมสาหรับให้บริการซ่อมแซมและบารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
3. การบริการ
3.1 จัดทาคู่มือการใช้ห้องสมุดและการแนะนาหนังสือใหม่อย่างต่อเนื่อง
3.2 เปิดบริการห้องสมุดตลอดเวลาทาการของสถานศึกษา/ตามโอกาสที่เหมาะสม
3.3 บริการตอบคาถามและช่วยค้นหว้า บริการแนะนาการอ่านอย่างกัลยาณมิตร
3.4 นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการ ยืม-คืนและสืบค้นข้อมูลอย่างเพียงพอ
3.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ประจาสม่าเสมอต่อเนื่อง
3.6 บริการหมุนเวียนทรัพยากรสารสนเทศให้ทั่วถึง
3.7 บริการครอบคลุมถึงผู้ปกครองและชุมชน
3.8 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.9 รวบรวมสถิติการเข้าใช้บริการอย่างเป็นระบบวิเคราะห์ ประเมินผลและสรุป
รายงานอย่างสม่าเสมอ
4.การจัดกิจกรรม
4.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่านทั้งในและนอกห้องสมุดอย่างสม่าเสมอ
4.2 จัดกิจกรรมวันสาคัญและวาระพิเศษต่างๆอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เช่น
งานเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชย์ วันแม่ วันครู วันเด็ก ฯลฯ
4.3 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น
และกิจกรรมตามความสนใจ
4.4 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สาหรับบุคลากรในชุมชน
4.5 การจัดกิจกรรมที่ให้บุคลากรหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม
4.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแสวงหาข้อมูล เพื่อการเรียนรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่
4.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมีแผนที่
ชัดเจนเป็นรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน
4.8 จัดมุมความรู้ต่างๆ ที่จาเป็นและตามความเหมาะสม
4.9 รวบรวมสถิติการเข้าใช้บริการอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ ประเมินผลและสรุป
รายงาน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาภาคเรียนละ 1 ครั้ง

กรอบความคิดในการพัฒนา
แนวปฏิบัติในการบริหารงานห้องสมุด
สภาพแวดล้อม (context)
ปัจจัยนาเข้า (input)
บุคลากร
- ผู้บริหาร
- คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
-คณะกรรมการห้องสมุด
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สถานที่
- ห้องสมุดโรงเรียน
สตรีศรีสุริโยทัย
งบประมาณ
- งบประมาณราชการ
- งบบริจาค
วัสดุสารสนเทศ
- วัสดุตีพิมพ์
- วัสดุไม่ตีพิมพ์
วิธีการจัดการ

กระบวนการ (process)
กระบวนการบริหาร
คุณภาพ
ด้วยวงจรเดมมิ่งได้แก่
การวางแผน
(Plan:P)
การปฏิบัติตามแผน
(Do:D)
การตรวจสอบแก้ไข
(Check : C)
การประเมินและ
พัฒนา
(Act:A)

ข้อมูลย้อนกลับ

ผลผลิต (output)
- มีการพัฒนาห้องสมุด
ให้เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน
สตรีศรีสุริโยทัย
- นักเรียนมีนิสัยรัก การอ่าน
รักการค้นคว้า
- ครูใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งศึกษาค้นคว้า

- ความพึงพอใจของครู
ผู้ปกครองและชุมชน

ผลการดาเนินการ/คุณค่าของผลงาน
1. ได้รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ปี 2551
2. ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมตู้หนังสือ จากสานักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK
park) ในการประกวดห้องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 3 ในปี 2553
3. ได้รับการยกย่องเป็น โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรัการอ่านดีเด่น ปี 2554 จากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

