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การมีความสมบูรณแข็งแรงของร่างกาย จิตใจ สังคม และ จิตวิญญาณ ซึ่งความสมบูรณของ
ร่างกาย คือ การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง คล่องแคล่วไม่เป็นโรค ความสมบูรณทางจิตใจ คือ การมีจิตใจที่เป็น
สุข ร่าเริง มีสติ ความสมบูรณทางสังคม คือ การอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีครอบครัวที่อบอุ น ชุมชนเข้มแข็ง และ
ความสมบูรณทางจิตวิญญาณ คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งการมี สุ ขภาวะที่ดีทาให้นักเรียน สามารถดารง
ชี วิ ต ประจ าวั น ได้ อ ย่ า ง อิ ส ระ ช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถเรี ยนรู้ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ร่ า งกาย
เจริญเติบโตและมี พัฒนาการอย่างสมวัย แนวคิดการพัฒนาสุขภาวะโดยใชฐานโรงเรียน จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะเยาวชนในวัยเรียนแทบทั้งหมดอยู่ในระบบโรงเรียน การปลูกฝังเรื่องสุข ภาวะให
เกิดขึ้นกับนักเรียน จึงเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่จะหล่อหลอมเยาวชนของประเทศใหเป็นบุคคล ที่มีสุขภาวะเมื่อ
เติบโตขึ้น (มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา, 2560)
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปัญญา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 เป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษประเภทประจา สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อช่ว ยเหลื อเด็ กพิการให้ ได้มีโ อกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีเขตพื้นที่บริการ คือ จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดเลย โดยโรงเรียนได้จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะ
วิช าการ ทักษะสั งคมละการดารงชีวิต ทักษะการช่ว ยเหลื อตนเองและสุ ขอนามัย และสุ ขภาวะที่ดีให้ กับ
นักเรียน
ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสาคัญที่ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมและบูรณาการแนวคิด
หรื อกระบวนการปฏิบั ติ ในการบริ ห าร จั ดการโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างให นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี จากการ
ประเมินพฤติกรรมและความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล และการวิเคราะห์ข้อมูลจากระเบียนสะสม
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) การคัดกรองนักเรียนจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน การสัมภาษณครู บุคลากร
และ ชุ ม ชน พบว านั ก เรี ย นขาดทั ก ษะในการดู แ ลสุ ข ภาพของตนเองอย่ า งถู ก ต้ อ ง ไม่ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนบางพื้นที่ไม่เอื้ อต่อการเรียนรู้ ครอบครัว ขาดสัมพันธภาพที่ดี ผู้ปกครองมีฐานะ
ยากจน ชุมชนมีความต้องการใหดูแลนักเรียนใหสามารถ ช่วยเหลือตนเองและใชชีวิตในสังคมได้ ดังนั้นจึง
จาเป็นต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา โรงเรียนใหสามารถบริหารจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะที่ดี คือ
ผู้เรียนเป็นสุข โรงเรียนเป็นสุข สภาพแวดลอมเป็นสุข ครอบครัวเป็นสุขและชุมชนเป็นสุข โดยอาศัยความ
ร่วมมือของทุกฝ่ายอย่าง เป็นรูปธรรมและบูรณาการแนวคิดหรือกระบวนการปฏิบัติต่างๆ และเสริมสร้างสุข
ภาวะของนักเรียน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ

จากความสาคัญดังกล่าว โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้พัฒนานวัตกรรรม ในการพัฒนา
โรงเรียนสุขภาวะ โดยใช้ 4G Model มาใช้ในการกาหนดรูปแบบการดาเนินงานและการบริหารจัดการเพื่อให
การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะใหประสบความสาเร็จ โดยมีองคประกอบ ดังนี้
G 1 = Good Team = ทีมดี
ผู้บริหาร คณะครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมจัดทาแผนการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะสังคมและการดารงชีวิต พัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองและสุขอนามัย มีแหล่ง
การเรียนรู้ที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ผู้บริหาร คณะครูและผู้ปกครองให้
ความร่วมมือกัน ในการขับเคลื่ อนโรงเรี ยนสุ ขภาวะ โดยมีการกาหนดเป้าหมายร่ว มกันอย่างชัดเจน มีการ
วางแผนงานตลอดจนวางระบบการทางาน ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนเอง ร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน ส่งเสริม
กันตลอดจนมีการประเมินผล แก้ไข เพื่อบรรลุเป้าหมาย ผลสาเร็จเดียวกัน คือ โรงเรียนสุขภาวะที่ดี
G 2 = Good Student = นักเรียนดี
นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งออกเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา มีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน
ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกอาชีพโดยการลงมือปฏิบัติจริง และได้รับการอบรมในด้านต่างๆ ทาให้
นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี ทั้งทางกาย คือมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง คล่องแคล่ว ไม่เป็นโรค ความสมบูรณ์ทาง
จิ ตใจ คือการมีจิ ตใจที่เป็น สุข ร่ างเริ งแจ่ มใส มีส ติ ความสมบูรณ์ทางสั งคม คือการอยู่ร่ว มกับผู้อื่นได้ดี มี
ครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และความสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ คือการมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งการมีสุข
ภาวะที่ดีทาให้นักเรียนสามารถดารงชีวิตประจาวันได้อย่างอิสระ ช่วยเหลือตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ
G 3 = Good Materials = งบประมาณเพียงพอ อาคาร สถานที่ปลอดภัย
โรงเรี ย นมีงบประมาณที่เพีย งพอในการพัฒ นาโรงเรียนให้ มีความปลอดภัย และมีนโยบายความ
ปลอดภั ย ในสถานศึ ก ษาเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และมี ก ารประกาศนโยบายให้ เ ห็ น ได้ ชั ด เจน โรงเรี ย นมี
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เอื้อต่อสุขภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสาหรับนักเรียน บุคลากร
ชุมชน หน่ ว ยงานต่างๆ รวมถึงสิ่ งแวดล้ อมในโรงเรียนที่อานวยความสะดวก ปลอดภัยเอื้อต่อการดาเนิน
ชีวิตประจาวันสาหรับนักเรียน
G 4 = Good Management = การบริหารจัดการที่ดี
โรงเรียนมีแผนการบริหารจัดการที่ดี โดยมีการกาหนดเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน มีการวางแผน
งานตลอดจนวางระบบการทางาน ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนเอง ร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน ส่งเสริมกัน
ตลอดจนมีการประเมินผล แก้ไขปัญหา เพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยใช้กระบวนการ Professional Learning
Community (PLC) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหาระบุปัญหาที่พบเกี่ยวกับสุขภาวะ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุใด มี
ปัจจัยใดเข้ามาเกี่ยวข้อง มีแนวโน้มของปัญหาอย่างไร และมีผลกระทบใดที่จะเกิดขึ้น
ขั้ น ตอนที่ 3 ระดมความคิ ด เพื่ อ น าเสนอวิ ธี แ ก้ ปั ญ หาระดมความคิ ด เพื่ อ หาวิ ธี แ ก้ ปั ญ หาจาก
ประสบการณ์และผลการวิจั ย ที่สามารถอ้างอิงได้แล้ ว นาเสนอผลการระดมความคิดเมื่อนาเสนอเสร็จสิ้น
ดาเนินการอภิปรายสรุปและเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 4 ทดลองใช้วิธีแก้ปัญหานาวิธีแก้ปัญหาที่ได้จากการระดมความคิด ไปทดลองใช้ /ในการ
ทางาน โดยร่วมกันสังเกตและเก็บข้อมูล หรือเก็บข้อมูลจากการทดลองใช้ในการทางาน
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลวิธีการแก้ปัญหาอภิปรายผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองนาเสนอผลการสังเกตและ
เสนอแนะวิธีการปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงสรุปผลวิธี การแก้ปัญหาที่ให้ผลดีต่อการทางาน แล้วทาการแบ่งปัน
ประสบการณ์กับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอื่น
ผลสาเร็จของโรงเรียนสุขภาวะ ดาเนินการตามกรอบแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนรอบ
รู้ ร อบด้ า นสุ ข ภาพ (Health Literacy School : HLS โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ (Healthy School) และ
สถานศึกษาปลอดภัย (Safety School)
โรงเรียนรอบรู้รอบด้านสุขภาพ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
สถานศึกษาปลอดภัย

กรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติ

ผู้เรียนเป็นสุข
โรงเรียนเป็นสุข
สภาพแวดล้อมเป็นสุข
ครอบครัวเป็นสุข
ชุมชนเป็นสุข

