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ได้ สิ่งใหม.่..ในพื้นที่เท่ำเดิม
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จึงมีแนวคิดออกแบบพื้นที่เดิมให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น
พื้นที่เดียวได้ประโยชน์จากหลายกิจกรรม

2

3

โรงเรียนพบความจ ากัดในเรื่องบริเวณที่ไม่สามารถขยายได้
โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์รอบๆโรงเรียนที่เป็น
อาคารสูง และ แหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นย่านธุรกิจ
และจราจรคับคั่ง

ได้น าหลักการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายท้าทายความสามารถของนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวง
หาความรู้ด้วยตนเอง จัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อกับผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน
โดยการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบบรูณาการทั้งในด้านการกระตุ้นสมองของ
ผู้เรียนด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning และการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์
(Critical Thinking)
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จึงได้สร้างและสรุปตามรูปแบบบริบทของโรงเรียน ในกรอบแนวคิด ACC Model ประกอบด้วย
A = All space All learning เพื่อให้ทุกสถานที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ จึงมี

การปรับพื้นที่มีความจ ากัดให้สามารถใช้งานได้มากขึ้น
C = Classroom plug-in เพื่อให้ทุกห้องเรียนสามารถรองรับเทคโนโลยีทุกรูปแบบ 
C = Creative Hub เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์รวมการพัฒนานักเรียนด้านอารมณ์และจิตใจ



เป้ำหมำย 
และ คุณค่ำต่อกำรศึกษำ

• โรงเรียนเซนต์ดอมินิกเชื่อมั่นว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นอีกปัจจยัท่ีสามารถหล่อหลอมและสร้างโอกาสในการ
พัฒนาคนได้

• ดังนั้นการมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ จึงต้องประกอบด้วยหลายมิติมุมมอง 
ไม่ใช่เพียงแต่ในห้องเรียน แต่นอกห้องเรียนต้องให้ประสบการณ์ท่ีดีกับผู้เรียนได้ด้วย

• ตึกและอาคารจึงไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้าง และ เทคโนโลยีไม่ใช่แค่ความสะดวกสบาย โรงเรียนตั้งใจสร้ำง
ทัศนคติควำมเป็นไปได้ให้เกิดกับทุกสถำนที่ เพื่อให้อำณำบริเวณของโรงเรียนจัดสรรไว้เพื่อกำร
เรียนรู้และดูแลนักเรียนอย่ำงแท้จริง



กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม 
ACC Model
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พิจารณาสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น หาวิธีแก้ไข
และมองหาโอกาสท่ีเกิดขึ้น โดยมุ่งผลลัพธ์
ใหม่ๆ เช่น  พื้นท่ีจ ากัด นักเรียนจ านวนมาก 
แต่จะมีวิธีอย่างไรท่ีนักเรียนจะสนุกและได้
เรียนรู้ในทุกบริเวณโรงเรียน?

สร้างรูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน และ ลงมือ
ปฏิบั ติการบริหารตามแนวทาง 
ACC Model พัฒนาสู่ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

ออกแบบพัฒนานวัตกรรมแนวคิด โดยศึกษา
เอกสารแนวคิดและงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้
จากการศึกษาและศึกษาแนวทางการบริหารการ
จัดการศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
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ปรับปรุงและพัฒนา โดยการ
น ารูปแบบ ACC Model มาศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคเพ่ือสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานและน าไปปรับปรุงในปีต่อไป



All space  All learning
เพื่อให้ทุกสถานที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ จึงมีการปรับพื้นที่มีความจ ากัดให้สามารถใช้งานได้มากขึ้น

ใช้นวัตกรรมการสร้างพื้นที่ระหว่างชั้นเป็นมมุการเรียนรู้ใหม่ (Savio square)
ในลักษณะที่นั่งขั้นบันได ระหว่างชั้น 5 และ 6 อาคารใหม่ยอห์นบอสโก
ชาตกาล 200ปี

ใช้นวัตกรรมการสนามกีฬาในร่มอัจฉริยะ ในลักษณะการใช้พื้นที่ในสนาม    
กีฬาได้หลากหลายรูปแบบ โดยอัฒจันทร์ใช้ระบบไฟฟ้าเลื่อนเก็บได้เมื่อไม่ใช้ 
ท าให้ได้พ้ืนที่สนามเป็นการใช้งานในรูปแบบอื่นได้

ใช้นวัตกรรมVisual space เพื่อให้นักเรียนมีพื้นที่การเรียนรู้จากการเห็นภาพ    
ขนาดใหญ่ด้วยจอLED ล าโพงและเสียงเต็มรูปแบบ ในพ้ืนที่ลานโล่งกว้าง 
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
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Classroom  Plug-in
เพื่อให้ทุกห้องเรียนสามารถรองรับเทคโนโลยีทุกรูปแบบ 

ทุกห้องเรียนสามารถรองรับเทคโนโลยีทุกรูปแบบ 
จึงมีการส่งเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

มHีubเพื่อเชื่อมต่อโหมดHDMIที่ครูจะสามารถใช้ได้ทั้งกับ คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต
หรือโทรศัพท์มือถือ การมีเต้ารับสัญญาณ Wireless เพื่อการเช่ือมต่อล าโพงหรือ
ไมโครโฟนไร้สาย หรือ แม้แต่กระดานด าที่ใช้เขียน ยังเป็นกระดานด าชนิดแม่เหล็ก
เพื่อประโยชน์ในการใช้สื่อแบบแม่เหล็ก

จัดห้องเรียนเสริมตามโปรแกรมพิเศษ ดังนี้ 
1. ห้อง Learn Education Science  คัลลิสตุส คารา วารีโอ และ 
2. ห้อง Learn Education Math  หลุยส์ แวร์ซีลีอา  
โดยเป็นการพัฒนาวิชา Math และ Science ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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Creative hub
เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์รวมการพัฒนานักเรียนด้านอารมณ์และจิตใจ

ใช้ดนตรี และ ศิลปะ จึงเข้ามาช่วยกล่อมเกลาและเสริมสร้างนักเรียน
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยโรงเรียนได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์นี้
บนกรอบแนวคิดที่นักเรียนจะได้เป็น ผู้ฟัง ผู้เล่น ผู้ปฏิบัติ ผู้สร้าง และ 
ผู้ใช้จินตนาการ ผ่าน 

 ห้องการแสดง (Auditorium)  
 ชั้นเรียนดนตรีทุกแขนง (S.D. Music zone) 
 ห้องเรียนศิลปะครบวงจร( Art room) 
 ห้องพัฒนาการร้องเพลงและคอรัส (Savio Club , ห้องขับร้องเซซีลีอา) 
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คณะผูใ้หญ่

กำรมีส่วนร่วม

คณะผูบ้รหิาร ครผููส้อน บคุลากร นักเรยีน
o วางนโยบายด้านอาคารสถานที่
o จัดสรรงบประมาณ
o บริหารจัดการและสนับสนุนทุก

ขั้นตอนกระบวนพัฒนานวัตกรรม
o ออกแบบสถานที่ร่วมกับคณะ

ผู้บริหาร

o วิเคราะห์ข้อมูลและปัญหา
เกี่ยวกับด้านอาคารสถานที่

o น าเสนอในเชิงระบบที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขต่อคณะผู้ใหญ่

o ประสานงานต่อครูผู้เกี่ยวข้องใน
แต่ละพื้นที่

o เรียนรู้ประโยชน์ใช้สอยที่เกิดข้ึนใน
แต่ละสถานที่

o จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21

o บุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานสถานที่ 
เช่น ฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์,
งานโสต ,งานอภิบาล  เป็นต้น มี
ส่วนในการร่วมออกแบบและ
เรียนรู้การพัฒนาเทคนิคการใช้
งานตามสถานที่ต่างๆ

o เป็นผู้ใช้อาคารสถานที่ต่างๆให้เกิด
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์

o ร่วมกันดูแลรักษาอาคารสถานที่
ให้อยู่ในความสะอาดเรียบร้อยอยู่
เสมอ



แนวทำงกำรเผยแพร่
ผลงานรูปแบบACC model ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนในเครือซาเลเซียน 

และเผยแพร่ในการประชุม เพื่อนครู และนักเรียนในอนาคตคาดว่าจะสามารถพัฒนาเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนท่ีมีลักษณะต่างๆได้ดังน้ี

 โรงเรียนขนาดเล็ก – ขนาดกลางโดยทั่วไป

 โรงเรียนท่ีมีจ านวนนักเรียนมากกว่าพื้นท่ี 
หรือ พื้นท่ีไม่สามารถขยายออกได้

 โรงเรียนที่ต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นท่ีที่มี
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รายชือ่ผูร้ว่มพฒันา
ผลงานนวตักรรม
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คณะท ำงำนพัฒนำผลงำนนวัตกรรม ACC Model  โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

1. บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ ผู้อ านวยการ / ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
2. บาทหลวงศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ
3. บาทหลวงเกรยีงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อ านวยการ / ผู้จัดการ
4. ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน / ที่ปรึกษาคณะท างาน
5. นายปิยทัย โกศินานนท์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยนโยบายและแผน
6. นางมณี เงากระจ่าง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากร
7. นายธีรวัฒน์ งามทรัพย์ทวีคูณ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ระดับประถมศึกษา
8. นายบุญชู ชูศรี ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการ  ระดับมัธยมศึกษา
9. นายประเสริฐ ลาภวุฒิพจน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยธุรการ
10. นายปิยะ บ่างสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปกครอง
11. นางนิลรยา ภักตร์ผ่อง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยกจิการนักเรียน
12. นายสามารถ จั่นมุ้ย ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยอาคารสถานที่
13. นายจักรพงศ์ กันกล่ า ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยบริการและสมัพันธ์ชุมชน
14. นางสาวยุพาภรณ์ บุญพยุง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยสารสนเทศและประชาสมัพันธ์



คณะท ำงำนพัฒนำผลงำนนวัตกรรม ACC Model  โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

15.นายกันต์ แสงสีทอง หัวงานงานโสตทัศนศึกษา
16.นางสาวกาไล ไชยรา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
17.นางอัจิมา วงศ์ฉายา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
18.นายพรพิพัฒน์ ว่องวราการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19.นายเสฏฐกิตติ เนากลาง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
20.นายขจรศักดิ์ จากกิ่งเรืองโรจน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
21.นายนฤภู ชีวะพงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
22.นางรจนา จันทร์พับ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
23.นางสาววรรณี วงศ์เวชวศิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


