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แนวปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมระดับประเทศ
Best of the Best Practices
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จ�ำนวนพิมพ์
จัดพิมพ์โดย

กันยายน 2554
3,000 เล่ม
โครงการโรงเรียนในฝัน  
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ

แบบปก/รูปเล่ม นางศรีเมือง บุญแพทย์  ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลัก สพป. นว. 3
พิมพ์ที่

โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เลขที่ 2/9  ซอย 31  ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  10800
โทรศัพท์ 0-2587-3137 โทรสาร 0-2587-3295

ค�ำน�ำ
ผลงานการเรียนรู้ที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมระดับประเทศ (Best of the Best  Practices)
เป็นผลงานที่คัดมาจากการจัดงาน  Lab School Symposium 2011 ระดับประเทศ  4 ภูมิภาคระหว่าง
วันที่ 15-20 สิงหาคม 2554  รวมทั้งสิ้น 40 ผลงาน ประกอบด้วย ผลงานแนวการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม
ภาคกลางและภาคตะวันออก   ผลงานแนวการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ผลงาน
แนวการปฏิบตั ทิ ยี่ อดเยีย่ มภาคเหนือ และผลงานแนวการปฏิบตั ทิ ยี่ อดเยีย่ มภาคใต้    ซงึ่ เป็นการยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในโรงเรียน ที่ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ในฝัน โรงเรียนดีระดับอ�ำเภอ ทั้ง 3 รุ่น โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ และ
การบริหารจัดการให้กบั โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่ายระดับพืน้ ที  ่ ส่งเสริมให้ครู ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกเขตพื้นที่การศึกษา มีเวทีในการสาธิต  แสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กระจายอยู่ตามภูมิภาค รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและการขับเคลื่อนงาน
การปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเผยแพร่ผลงานการเรียนรู้ที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม
ระดับประเทศ (Best of the Best   Practices) ซึ่งมีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอขอบคุณคณะท�ำงานทุกภาค  ทีม่ สี ว่ นท�ำให้เกิดผลงานอันเป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน ที่เป็นการขับเคลื่อนพลังปัญญา พลังประสบการณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ค�ำน�ำ
สารบัญ
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  5

ส่วนที่ 1 ความเป็นมา Lab School Symposium 2011
- หลักการเหตุผลและวัตถุประสงค์การจัดงาน
   “Lab School Symposium 2011  ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค”
- สถานที่ในการจัดงาน 4 ภูมิภาค และระยะเวลาการจัดงาน
- การคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อน�ำไปแสดง
  
   ในงาน “Lab School Symposium 2011 ระดับประเทศ  4 ภูมิภาค”
- เกณฑ์การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
- กรอบการน�ำเสนอผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

  7
  9

ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมระดับประเทศ  Lab School Symposium 2011
  
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ส่วนที่ 3 แนวปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมระดับประเทศ  Lab School Symposium 2011
  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนที่ 4 แนวปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมระดับประเทศ  Lab School Symposium 2011
  
ภาคเหนือ
ส่วนที่ 5 แนวปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมระดับประเทศ  Lab School Symposium 2011
  
ภาคใต้

23

คณะผู้จัดท�ำ

10
10
15
21

61
119
169
222
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“...... ปัญหาเรื่องกระด้างกระเดื่องของฝ่ายลูกศิษย์ต่อครูนั้น
มีทางแก้อย่างเดียว คือความโอบอ้อมอารี และความอดทน
ของครู จะไปด่าว่าว่าเด็กเป็นผู้ร้ายเป็นคนไม่ดีก็ไม่สมควรนัก
ความจริงผู้ใหญ่และโดยเฉพาะครูก็มีหน้าที่ที่จะให้ความเมตตา
และเมื่อลูกศิษย์ท�ำอะไรที่ไม่ดี ก็ต้องอดทนและสั่งสอน แม้จะ
ถูกด่า ถ้าท�ำเช่นนี้ ในที่สุดผู้ที่เป็นลูกศิษย์ ก็จะเห็นความดี และ
ความดีนจี้ ะเป็นสิง่ ทีจ่ ะช่วยบ้านเมืองให้รอดพ้นอันตรายไปได้ .....”
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่คณะครูอาวุโส ประจ�ำปี ๒๕๑๒
ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๓

ส่วนที่ 1

ความเป็นมา

Lab School Symposium 2011
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การจัดงาน “Lab School Symposium 2011 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค”
และการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในโรงเรียน ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจ�ำอ�ำเภอ เป็นโรงเรียนในโครงการทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่ ปี 2546  มีวตั ถุประสงค์
หลักทีม่ ่งุ เน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทงั้ ระบบให้ทนั สมัย ปรับวิธเี รียนเปลีย่ น
วิธีสอนให้เกิดความก้าวหน้าและเห็นภาพความส�ำเร็จของปฏิรูปการศึกษาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
ปลูกฝังให้ผ้เู รียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ มีทกั ษะการด�ำรงชีวติ มีความเป็นไทย และ
มั่นใจในตนเอง การพัฒนาเพื่อให้เกิดกระบวนการดังกล่าว ได้ด�ำเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง มีผล
การพัฒนาที่เกิดกับโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและผู้เรียน อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2554 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ  การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และการน�ำเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงาน โดยมีเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่ร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ได้แก่ คณะศึกษานิเทศก์
ผู้ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) และศูนย์พัฒนาการเรียน
การสอนโรงเรียนในฝัน ซึ่งเป็นศูนย์แม่ข่ายจังหวัด ท�ำหน้าที่พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
จ�ำนวน 1,000 ศูนย์ ทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อยกระดับการพัฒนาการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ   สร้างความมั่นใจให้กับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหาร
จัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้  ซึง่ จะส่งผลให้โรงเรียนสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา
ได้ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัด ตลอดจนมีผลงาน/นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ ที่เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนในโครงการ โรงเรียน
เครือข่ายใกล้เคียง และหน่วยงานต่างๆที่สนใจ   ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงได้จัดงาน “Lab School Symposium 2011 ระดับประเทศ  4 ภูมิภาค” ขึ้น
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2.  วัตถุประสงค์
2.1   เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการให้กับโรงเรียน
ในฝันและโรงเรียนเครือข่ายระดับพื้นที่
2.2  เพื่อส่งเสริมให้ครู   ผู้บริหาร  บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ทุกเขตพื้นที่
การศึกษา มีเวทีในการสาธิต แสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาค
2.3  เพือ่ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและการขับเคลือ่ นงานการปฏิรปู การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
2.4  เพื่อเผยแพร่ผลงานการเรียนรู้ที่เป็นแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice) ซึ่งมี
คุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.  สถานที่ในการจัดงาน 4 ภูมิภาค   และระยะเวลาการจัดงาน
3.1   ภาคกลางและภาคตะวันออก   
สถานที่จัดงาน   โรงแรมสตาร์ อ�ำเภอเมือง  จังหวัดระยอง    
ระหว่างวันที่  15 – 17 สิงหาคม  2554     
3.2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       
สถานที่จัดงาน      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร      
ระหว่างวันที่  16 – 18  สิงหาคม  2554
3.3  ภาคเหนือ    
สถานที่จัดงาน    โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่    
ระหว่างวันที่  17 – 19   สิงหาคม   2554
3.4  ภาคใต้     
สถานที่จัดงาน   โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา         
ระหว่างวันที่  18 – 20   สิงหาคม   2554
4.  การคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
    เพื่อน�ำไปแสดงในงาน“Lab School Symposium 2011 ระดับประเทศ  4 ภูมิภาค”
การจัดงาน “Lab School Symposium 2011 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค” ครั้งนี้ เป็นการจัด
แสดงผลงานการปฏิบตั ทิ ี่เป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทีเ่ ป็นผล
มาจากการด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอน ซึง่ เป็นศูนย์แม่ข่ายจังหวัด รวมทัง้ ผลงาน/
นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนทัง้ ระบบ และผลงานในการส่งเสริมสนับสนุนให้ศนู ย์พฒ
ั นาการเรียน
การสอนและครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคัดเลือกผลงานดังกล่าว
มีรายละเอียดดังนี้
4.1  ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน/นวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ได้แก่
4.1.1  ครูผู้สอนทุกคนของโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจ�ำอ�ำเภอ
4.1.2  ผู้บริหารโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจ�ำอ�ำเภอ ทุกโรงเรียน
4.1.3  ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแลโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจ�ำอ�ำเภอ ทุกเขตพื้นที่ฯ
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4.2  การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรม
การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา จะด�ำเนินการโดย
คณะศึกษานิเทศก์ผ้ดู แู ลโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team)   ตามค�ำสัง่ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 508/2554   ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554   ดังนี้
4.2.1  ภาคเหนือ   ประกอบด้วย
Roving Team
คณะที่
1
2
3
4
5
6

ผู้รับผิดชอบ
ในการด�ำเนินงาน
สพม.34  เชียงใหม่
สพม.35  ล�ำปาง
สพม.39  พิษณุโลก
สพม.41  ก�ำแพงเพชร
สพป.พิจิตร เขต 1
สพม.42  นครสวรรค์

ผลงานครู/ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน  จากจังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย  พะเยา
ล�ำพูน  ล�ำปาง น่าน แพร่
อุตรดิตถ์ พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย ก�ำแพงเพชร
พิจิตร
นครสวรรค์  อุทัยธานี

4.2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย
Roving Team
คณะที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ผู้รับผิดชอบ
ในการด�ำเนินงาน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.หนองบัวล�ำภู เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพม.31 นครราชสีมา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพม.33 สุรินทร์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพม.20 อุดรธานี

ผลงานครู/ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน  จากจังหวัด
มุกดาหาร กาฬสินธุ์
สกลนคร นครพนม
หนองบัวล�ำภู เลย
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
สุรินทร์
บุรีรัมย์
ศรีสะเกษ ยโสธร
อุบลราชธานี อ�ำนาจเจริญ
หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ
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4.2.3 ภาคกลางและภาคตะวันออก  ประกอบด้วย
Roving Team
คณะที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ผู้รับผิดชอบ
ในการด�ำเนินงาน
สพม.4 ปทุมธานี
สพม.3  นนทบุรี
สพม.5  สิงห์บุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1
สพป.นครปฐม เขต1
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพม.7  ปราจีนบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1
สพป.ชลบุรี เขต3
สพป.ราชบุรี เขต 1

37

สพม.2 กรุงเทพมหานคร

ผลงานครู/ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน  จากจังหวัด
ปทุมธานี สระบุรี
นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา
สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง
กาญจนบุรี
นครปฐม สุพรรณบุรี
ฉะเชิงเทรา  สมุทรปราการ
นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
จันทบุรี ตราด
ชลบุรี ระยอง
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
กรุงเทพมหานคร

4.2.4  ภาคใต้  ประกอบด้วย
Roving Team
คณะที่
29
30
31
32
33
34
35
36

ผู้รับผิดชอบ
ในการด�ำเนินงาน
สพป.ชุมพร เขต 2
สพป.ภูเก็ต
สพม.12 นครศรีธรรมราช
สพป.ตรัง เขต1
สพม.15 นราธิวาส
สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 1

ผลงานครู/ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน  จากจังหวัด
ชุมพร  สุราษฎร์ธานี
ระนอง  พังงา  ภูเก็ต
นครศรีธรรมราช  พัทลุง
ตรัง กระบี่
นราธิวาส
ปัตตานี
ยะลา
สงขลา  สตูล

หมายเหตุ     ขอให้โรงเรียนหรือผู้ส่งผลงานในภาคต่างๆ ประสานและด�ำเนินการตามรายละเอียด
                 ในเอกสาร/หนังสือ ที่แจ้งจากเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหลัก

5.  เกณฑ์การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
5.1  รายการพิจารณา เพื่อคัดเลือกผลงาน  
การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  มีรายการพิจารณา
จ�ำนวน  8  รายการ  มีคะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้
รายการที่  1  ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ  9  คะแนน
รายการที่  2  จุดประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน   6  คะแนน
รายการที่  3  กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด�ำเนินงาน  30  คะแนน
รายการที่  4  ผลการด�ำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ   30  คะแนน                             
รายการที่  5  ปัจจัยความส�ำเร็จ  6  คะแนน                     
รายการที่  6  บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)   9  คะแนน
รายการที่  7  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ   6  คะแนน   
รายการที่  8  การน�ำเสนอผลงาน  4  คะแนน  
เกณฑ์คุณภาพผลงาน
การพิจารณาคะแนนรวมทุกรายการ  มีเกณฑ์คุณภาพผลงาน ดังนี                                                             
้
-    ผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยม  ได้คะแนน  ตั้งแต่  81  - 100  คะแนน
- ผลงานที่มีคุณภาพดี        ได้คะแนน  ตั้งแต่  60  -  80   คะแนน
- ผลงานที่มีคุณภาพพอใช้   ได้คะแนน  น้อยกว่า   60   คะแนน
5.2  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice)   โรงเรียนในฝัน ปี 2554
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)   
โรงเรียนในฝัน ปี 2554
น�้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
คะแนน
1. ความส�ำคัญของผลงาน หรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ (9 คะแนน)
1.1 ความเป็นมาและสภาพ
2
ระดับ 3 ระบุ ส ภาพปั ญ หาความต้ อ งการหรื อ เหตุ ผ ล
    ของปัญหา
ความจ�ำเป็นของสิ่งที่จะพัฒนาได้ชัดเจน มีการจัด
ล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา และมีหลักฐานอ้างอิง
ระดับ 2 ระบุ ส ภาพปั ญ หาความต้ อ งการหรื อ เหตุ ผ ล
ความจ�ำเป็นของสิ่งทีจ่ ะพัฒนาได้ชดั เจนและมีการ
จัดล�ำดับความส�ำคัญ
ระดับ 1 ระบุ ส ภาพปั ญ หาความต้ อ งการหรื อ เหตุ ผ ล
ความจ�ำเป็นของสิ่งที่จะพัฒนาได้ชัดเจน
1.2 แนวทางการแก้ปัญหา
1
ระดับ 3 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้
     และพัฒนา
หลักการในการออกแบบผลงานทีส่ มั พันธ์กบั ปัญหา
หรือสิง่ ทีจ่ ะพัฒนา และสอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาและชุมชน
ระดับ 2 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้
หลักการในการออกแบบผลงานทีส่ มั พันธ์กบั ปัญหา
หรือสิง่ ทีจ่ ะพัฒนา และสอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายและสถานศึกษา
ระดับ 1 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้
หลักการในการออกแบบผลงานทีส่ มั พันธ์กบั ปัญหา
หรือสิง่ ทีจ่ ะพัฒนา และสอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน (6 คะแนน)
2
ระดับ 3 ก�ำหนดจุดประสงค์ และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน
การก�ำหนดจุดประสงค์และ
เป้าหมาย
ได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของ
สถานศึกษาและชุมชนและส่งผลในภาพกว้าง
ระดับ 2 ก�ำหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน
ได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
สถานศึกษาและชุมชน
ระดับ 1 ก�ำหนดจุดประสงค์ และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน
ได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของ
สถานศึกษา
รายการพิจารณา
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น�้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
คะแนน
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด�ำเนินงาน (30 คะแนน)
3.1 การออกแบบ
4
ระดับ 3 ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์
ผลงาน/นวัตกรรม
และเป้าหมาย โดยมีแนวคิดส�ำคัญรองรับอย่าง
สมเหตุสมผล สามารถอ้างอิงได้ น�ำมาเป็นพื้นฐาน
ในการออกแบบกิจกรรมได้ และทุกกิจกรรมมี
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ระดับ 2 ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์
และเป้าหมาย โดยมีแนวคิดส�ำคัญรองรับอย่าง
สมเหตุสมผล น�ำมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ
กิจกรรมได้ และทุกกิจกรรมมีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกัน
ระดับ 1 ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์
และเป้าหมาย โดยมีแนวคิดส�ำคัญรองรับอย่าง
สมเหตุสมผล และน�ำมาเป็นพืน้ ฐานในการออกแบบ
กิจกรรมได้
3.2 การด�ำเนินงาน
2
ระดับ 3 ด�ำเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกขั้นตอน
ตามกิจกรรม
และมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 2 ด�ำเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกขั้นตอน
และมีการปรับปรุงและพัฒนา
ระดับ 1 ด�ำเนินการตามกิจกรรมทีอ่ อกแบบไม่ครบทุกขัน้ ตอน
3.3 ประสิทธิภาพของการ
3
ระดับ 3 มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน เป็นล�ำดับ
ขั้นตอนสามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริง มีวิธีการหรือ
ด�ำเนินงาน
องค์ความรูใ้ หม่ ทีส่ ง่ ผลต่อเป้าหมายและการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ
ระดับ 2 มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน เป็นล�ำดับ
ขั้นตอนสามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริง ส่งผลต่อ
เป้าหมายและการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
ระดับ 1 มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน สามารถน�ำไป
ปฏิบัติได้จริง
3.4 การใช้ทรัพยากร
1
ระดับ 3 ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนหรือหน่วยงาน
ระดับ 2 ใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างเหมาะสม คุม้ ค่า สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียนหรือหน่วยงาน
ระดับ 1 ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนหรือหน่วยงาน
รายการพิจารณา
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น�้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
คะแนน
4. ผลการด�ำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (30คะแนน)
4.1 ผลทีเ่ กิดตามจุดประสงค์
4
ระดับ 3 ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม
และเป็นไปตามจุดประสงค์ทุกจุดประสงค์ โดยมี
หลักฐานหรือข้อมูลประกอบ
ระดับ 2 ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม
และเป็นไปตามจุดประสงค์บางจุดประสงค์ โดยมี
หลักฐาน หรือข้อมูลประกอบ
ระดับ 1 ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม
และเป็นไปตามจุดประสงค์บางจุดประสงค์ โดยไม่มี
หลักฐานหรือข้อมูลประกอบ
4.2 ผลสัมฤทธิข์ องงาน
4
ระดับ 3 แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้ตรงตามจุดประสงค์ และเป้าหมาย
อย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูลทุกส่วนแสดงให้เห็น
การเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี นึ้
ระดับ 2 แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้ตรงตามจุดประสงค์ และเป้าหมาย
อย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูลบางส่วนแสดงให้เห็น
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ระดับ 1 แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้ตรงตามจุดประสงค์ และเป้าหมาย
บางส่วน โดยมีขอ้ มูลทีแ่ สดงให้เห็นการเปลีย่ นแปลง
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
2
ระดับ 3 กระบวนการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียน
ระดับ 2 กระบวนการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันเฉพาะกลุ่ม
ระดับ 1 กระบวนการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันเฉพาะบุคคล
รายการพิจารณา
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น�้ำหนัก
คะแนน
5. ปัจจัยความส�ำเร็จ (6 คะแนน)
2
ระดับ 3
สิง่ ทีช่ ว่ ยให้งานประสบความ
ส�ำเร็จ
รายการพิจารณา

ระดับคุณภาพ

ปัจจัยความส�ำเร็จที่น�ำเสนอ สอดคล้องกับระบบ
และ/หรือวิธีการปฏิบัติงาน ที่เป็นผลมาจาก
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยมีการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ระดับ 2 ปัจจัยความส�ำเร็จที่น�ำเสนอ สอดคล้องกับระบบ
และ/หรือวิธีการปฏิบัติงาน ที่เป็นผลมาจาก
การมีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ระดับ 1 ปัจจัยความส�ำเร็จที่น�ำเสนอสอดคล้องกับระบบ
และ/หรือวิธีการปฏิบัติงาน
6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) (9 คะแนน)
3
ระดับ 3 มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงาน
การระบุข้อมูลที่ได้รับจาก
การผลิตและการน�ำผลงาน
ที่น�ำเสนอ มีการแสดงข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ไปใช้
และข้อควรระวังในการน�ำผลงานไปประยุกต์ใช้
รวมทัง้ แนวทางการพัฒนาเพิม่ เติมให้ประสบความ
ส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น
ระดับ 2 มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงาน
ที่น�ำเสนอ มีการแสดงข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
และข้อควรระวังในการน�ำผลงานไปประยุกต์ใช้
ระดับ 1 มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงาน
ที่น�ำเสนอ มีการแสดงข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ในการน�ำผลงานไปประยุกต์ใช้
7.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ  ( 6 คะแนน )
7.1 การเผยแพร่
1
ระดับ 3 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ มีการน�ำไปใช้
ทั้งในและนอกโรงเรียน
ระดับ 2 มีรอ่ งรอยหลักฐานการเผยแพร่ มีการน�ำไปใช้ภายใน
โรงเรียน
ระดับ 1 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ มีการน�ำไปใช้
เฉพาะกลุ่ม
7.2 การได้รับการยอมรับ/
1
ระดับ 3 ผลงานได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือ
รางวัลที่ได้รับ
ระดับภาค
ระดับ 2 ผลงานได้รับการยอมรับในระดับจังหวัดหรือ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ 1 ผลงานได้รับการยอมรับในระดับกลุ่มโรงเรียน
หรือระดับโรงเรียน
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8. การน�ำเสนอผลงาน  ( 4 คะแนน )  ให้คะแนนในการน�ำเสนอ ดังนี้
คะแนน 4    มีการน�ำเสนอเป็นขั้นตอน ชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็น และตอบ
ค�ำถามได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ   มีเอกสาร/หลักฐานประกอบ
การน�ำเสนอที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน
คะแนน 3    มีการน�ำเสนอเป็นขั้นตอน ชัดเจน ครอบคลุมบางประเด็น และตอบ
ค�ำถามได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเอกสาร/หลักฐานประกอบ
การน�ำเสนอที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน
คะแนน 2    มีการน�ำเสนอเป็นขัน้ ตอน ตอบค�ำถามได้ถกู ต้องบางค�ำถาม มีเอกสาร
หลักฐานประกอบการน�ำเสนอ ที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน
คะแนน 1    มีการน�ำเสนอแต่ไม่เป็นขั้นตอน ตอบค�ำถามได้ถูกต้องบางค�ำถาม
มีเอกสาร หลักฐานประกอบการน�ำเสนอ แต่ไม่สมบูรณ์
6.  การคัดเลือกสุดยอดผลงาน /นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
คณะผู้จัดงาน “ Lab School Symposium 2011 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค ” ในแต่ละภาค
พิจารณาคัดเลือกสุดยอดผลงาน /นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) จากการแสดง
ผลงาน ในภาคต่างๆภาคละ 10  ผลงาน  รวม 4 ภาค  จ�ำนวน  40  ผลงาน เพื่อเข้ารับเกียรติบัตร
ในงานสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน ปี 2554  ระหว่างวันที่ 25 - 27  สิงหาคม 2554 ที่โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

กรอบการน�ำเสนอผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ชื่อผลงาน ................................................................................................................................
ชื่อผู้เสนอผลงาน ....................................................................................................................
          โรงเรียน/หน่วยงาน .......................................................................................................
          สังกัด  สพป./สพม. .......................................................................................................
          โทรศัพท์ ..................................................
โทรสาร ...............................................
          โทรศัพท์มือถือ ......................................... e-mail ………………………………………………….
รายละเอียดการน�ำเสนอผลงาน
1. ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ   
-   ระบุเหตุผล ความจ�ำเป็น ปัญหาหรือความต้องการ แนวคิดหลักการส�ำคัญ
     ในการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ
2. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการด�ำเนินงาน
-   ระบุจุดประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับปัญหา                         
     ความต้องการจ�ำเป็น
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด�ำเนินงาน
-   ระบุกระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การน�ำไปใช้ และการพัฒนาผลงาน โดยมี      
     ขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4. ผลการด�ำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
-    ระบุผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานทีเ่ กิดจากการน�ำไปใช้ คุณค่าของผลงาน/นวัตกรรม
     ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน และประโยชน์ที่ได้รับจากผลงาน/นวัตกรรม
5. ปัจจัยความส�ำเร็จ
-   ระบุบุคคล / หน่วยงาน / องค์กร หรือ วิธีการที่ช่วยให้งานประสบผลส�ำเร็จตาม
     จุดประสงค์การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม
6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
-     ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง ที่เป็นแนวทางในการน�ำผลงาน
      ไปใช้/พัฒนาต่อ หรือด�ำเนินการให้ประสบความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้นต่อไป
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
-   ระบุข้อมูลที่ท�ำให้เห็นร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมและ
     การยกย่องชมเชย
หมายเหตุ   
1.   ผู้ส่งผลงานเขียนข้อมูลสรุป ตามรายการพิจารณา ให้ครบทั้ง 7   รายการ   โดยมี           
ความยาว 3 – 5  หน้ากระดาษ A4   พิมพ์ด้วยตัวอักษร  Angsana New  ขนาด 16   มีภาพประกอบ
ตามที่เห็นสมควร
2.  ส่งผลงานตามวัน และสถานที่ ที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละภาค
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ส่วนที่ 2
ภาคกลางและภาคตะวันออก
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รายการผลงานการปฏิบัติที่ยอดเยีย่ ม (Best of the Best Practices ) ระดับประเทศ
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นายไพรัตน์ บุญศรี

โรงเรียน/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านค่าย
จังหวัดระยอง

2

นายวินัย ปัจฉิม

3

นางสาวเกวลี พิชัยสวัสดิ์

4

นายภูมิยศ ศรีอุบล

5

8

นางสุดา วงษ์ลิขิตเลิศ
น.ส.วาสนา แตงเทศ
น.ส.วิจิตรพร ต่ําพุททรา
นายณัฐวุฒิ เพชรนวล
นายสมศักดิ์ สนกนก
นายอํานาจ ประยูรศุข
นายชูชาติ เที่ยงธรรม
นายสมนาม ณ เชียงใหม่
นายสมพร อัฐมาลา
นายสามารถ รอดสําราญ

อนุบาลโคกเจริญ
จังหวัดลพบุรี
วัดพุทธบูชา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปากพลีวิทยาคาร
จังหวัดนครนายก
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
จังหวัดฉะเชิงเทรา

9

นายศักรินทร์ สายัณห์

6
7

10 นายอรรถสิทธิ์
อินทร์พิบูลย์

ชื่อผลงาน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
( ICT)
นวัตกรรมตํานานผ้าภูมิปัญญาโคกเจริญ
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้โรงเรียน
พุทธบูชา
อุทยานวิทยาศาสตร์โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
การเพาะถั่วงอก

บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4
ประเทียบวิทยาทาน
จังหวัดสระบุรี

โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬากอล์ฟบดินทร 4
PTT (Play To Top) Model

รัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศ
ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
จังหวัดนครปฐม
วัดหนองกันเกรา
จังหวัดระยอง
ไทรโยคใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี

แหล่งเรียนรู้บ้านดิน

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสําหรับโรงเรียน
ต้นแบบในฝัน
ส้วมสุขสันต์ นักเรียนหรรษา

รายการผลงานการปฏิบัติที่ยอดเยีย่ ม (Best of the Best Practices ) ระดับประเทศ
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ชื่อผลงาน

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)
ผู้เสนอผลงาน นายไพรัตน์  บุญศรี
โรงเรียนบ้านค่าย อ�ำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
โทรศัพท์  038641404  โทรสาร  038642064   e – mail  Bankhai.Rayong@gmail.com
1.  ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ
ในยุคโลกาภิวัตน์ เราตกอยู่ในสภาวะถูกกระแสเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเราต้องสมาคมกับประชาคมโลกด้วยกติกาสากลต่างๆ
ทีก่ ำ� หนดขึน้ มาโดยเทคโนโลยีทกี่ ้าวหน้าและรวดเร็วทีส่ ดุ ในยุคนีค้ อื เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทีเ่ ข้าไป
อยู่ในเครื่องมืออ�ำนวยความสะดวกเกือบทุกชนิด  ผู้ที่จะด�ำรงตนอยู่ได้อย่างมั่นใจ มีความสุข และ
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถที่จะขยายขีดความสามารถในการเรียนรู้ได้
อย่างไร้ขอบเขตจ�ำกัดในสังคมโลก คือผู้ทมี่ ที กั ษะความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร ( ICT ) โรงเรียนต้องจัดการศึกษาโดยการเพิม่ ศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน
จากปัญหาดังกล่าวทางโรงเรียนบ้านค่าย โดยคณะผู้บริหารและกลุ่มบริหารวิชาการของ
โรงเรียนจึงได้วางแผนการพัฒนาระบบการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น และทุกห้องเรียนเพื่อ
เสริมสร้างและสนับสนุนให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านค่ายมีความเป็นเลิศทางวิชาการใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมุ่งสู่การเป็น  “ E-School ”
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ICT ให้บริการอบรมครูและนักเรียนให้ได้
รับความรู้ด้าน ICT จนเป็นที่ยอมรับจากโรงเรียนต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานน�ำไปเป็นแบบอย่างใน
การบริหารจัดการโรงเรียน ได้รบั เชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในฝัน และ
แสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการต่างๆ มีผลงานระดับประเทศ
2. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการด�ำเนินงาน
2.1 เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริม สนับสนุนและด�ำเนินงานการพัฒนาครูโรงเรียนในฝันด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกกลุ่มสาระ ในระดับจังหวัด
2.2 เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล สารสนเทศเอกสาร สื่อ อุปกรณ์และ Software ที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาครูโรงเรียนในฝัน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับจังหวัด
2.3 เพือ่ เป็นแหล่งส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.4 เพือ่ พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มคี วามรู้และสามารถใช้ประโยชน์จาก ICT ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือ ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ขัน้ ตอนและวิธกี ารด�ำเนินงานจนส�ำเร็จเป็น Best Practices คือ กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร( ICT ) เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ดังนี้
3.1  การเตรียมการ
ประชุมคณะกรรมการประกอบด้วยฝ่ายบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการกลุ่มบริหาร
งานวิชาการ ซึง่ ประกอบไปด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทงั้ 8 กลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
หัวหน้างานในกลุ่มบริหารวิชาการอีก 15 งาน ส�ำรวจความต้องการ ICTของครู นักเรียน และชุมชน
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ จัดท�ำปฏิทินการปฏิบัติการ ให้ความรู้และความตระหนักแก่บุคคลากรของ
โรงเรียน แต่งตัง้ กรรมการรับผิดชอบในการด�ำเนินการฝ่ายต่างๆรวมทัง้ การวางแผนออกแบบระบบ
ICT ทัง้ ระบบ ในห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร แหล่งเรียนรู้ และห้องส�ำนักงานทุกห้อง รวมทัง้ การเชือ่ ม
ต่อกับภายนอกโรงเรียน
3.2  การด�ำเนินการ
ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วย
ราชการ ภาคเอกชน ในการของบประมาณ และระดมทรัพยากรสนับสนุนตามความต้องการของ
โรงเรียน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ ด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ ด�ำเนินการ
พัฒนา ICT ดังนี้
- ก�ำหนดเป็นนโยบายของโรงเรียน ครูต้องใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดใน 1 รายวิชา
- จัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอส�ำหรับนักเรียนใช้ในการเรียนรู้ และส�ำหรับโรงเรียน
ในการบริหารจัดการและการท�ำกิจกรรมของครู ปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 357 เครื่อง
- มี Website  E-mail  Homepage  และ Server จ�ำนวน 10 เครื่อง เพื่อรองรับกิจกรรม
e-Learning และกิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรียนสามารถเข้าร่วมได้
- จัดแหล่งเรียนรู้ ICT เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ คอมพิวเตอร์อย่างทั่วถึงทั้งโรงเรียน
- จัดการบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ ฯลฯ ให้มีสภาพ
พร้อมที่จะใช้งานได้เสมอ
- จัดท�ำแผนพัฒนากลยุทธ์ด้าน ICT ของโรงเรียนเพื่อให้บุคลากรทุกคนของโรงเรียนเดิน
สู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน
- น�ำสื่อ ICT จัดท�ำห้องเรียน E-Learning จ�ำนวน 5 ห้องเรียน  Lab วิทย์ คณิต  4 ห้อง
ห้อง Sound Lab Multimedia 1 ห้อง  ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์
- เชื่อมต่อสัญญาณเครือข่าย ด้วยระบบ LAN และ internet  ADSL/Leased Line ความเร็ว
4 Gbps โดยมี Server เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ จ�ำนวน 10 ตัว
- จัดซื้อ/หา Software ส�ำเร็จรูป  
-  แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ ก�ำกับติดตามและประเมินผลอย่างชัดเจน ท�ำให้ทกุ งานและกิจกรรม
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ส่งผลท�ำให้ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

27

Best of the Best Practices

แนวปฏิบตั ทิ ยี่ อดเยีย่ มระดับประเทศ

แนวปฏิบตั ทิ ยี่ อดเยีย่ มระดับประเทศ

Best of the Best Practices

28

- จัดส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตแนวทางปฏิ
รต่างๆบเพื
่อให้มีความรู้มากขึ้น จัดท�ำรายชื
ัติที่ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ
4 ่อวิทยากร
ท้องถิBest
่นด้าofน the
ICTbest practices ในการจัดงาน Lab School Symposium 2011 ระดับประเทศ 4 ภูมภิ าค
-   จัดการอบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT ให้กับคณะครูและนักเรียนในโรงเรียน และครู
โรงเรียนในฝัน เครือข่ายจังหวัดระยอง ดังนี้
หลักสูตรที่จัดอบรม
หลักสูตรการฝึกปฏิบัติการสร้างระบบเครือข่าย/ระบบปฏิบัติการระบบเครือข่าย
หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน และสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ
หลักสูตรการผลิตสื่อวิดิทัศน์ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro 2.0
การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย โปรแกรม Camtasia
การผลิตสื่อMultimedia ด้วย โปรแกรม MS Producer 2003
การเขียนโปรแกรม MS Visual C# 2008
การบังคับหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ให้บริการห้องปฏิบัติการอบรมหลักสูตรคณิตศาสตร์
อบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมเสริมคอมพิวเตอร์
อบรมเชิงปฏิบัติการ Web Programming
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Hardware Maintenances
อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทํา E-book
การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 4
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําบทเรียน Online joomla
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา
การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม ProdeskTop 8.0
อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย Microsoft Producer

วัน เดือน ปี
23-25 ส.ค. 50
4 – 6 ก.พ. 50
11 – 13 ก.พ. 50
27-29 มี.ค. 50
29-31 ต.ค. 51
10 – 11 ม.ค.52
28 ส.ค. 52
13 ก.ย.52
7 – 8 ก.ย. 52
15-16,22 ส.ค. 52
23,29-30 ส.ค. 52
3-5 พ.ค.53
11 -12 พ.ค. 53
13-14 พ.ค.53
5 - 6 ส.ค. 54
5 – 6 ส.ค. 54
28-29 ต.ค.54

3.3 วางแผนและก�ำหนดแนวทางในการพัฒนา นักเรียน

ผู้เข้าอบรม
ครู 30
ครู 21
ครู 30
ครู 30
ครู 40
น.ร. 40
น.ร. 20
ครู 40
น.ร. 22
ครู 20
ครู 20
ครู 40
ครู 40
ครู 40
ครู 20
ครู 20
ครู 40

3.3 วางแผนและกําหนดแนวทางในการพัฒนา นักเรียน
-  อบรมให้ความรู้กบั ครูและนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ทีข่ อความอนุเคราะห์ในรายวิชาต่างๆ
- อบรมให้ความรู้กับครูและนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ในรายวิชาต่างๆ
-  ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอก
- ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอก
-  ให้บริการจัดหาอุปกรณ์ และ สื่อการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ทุกกลุ่มสาระวิชา
- ให้บริการจัดหาอุปกรณ์ และ สื่อการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ทุกกลุ่มสาระวิชา
-   จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ ICT อย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักเรียนทุกคน
- จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ ICT อย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักเรียนทุกคนสัปดาห์ละ 2
สัปดาห์
ละ 2 คาบทุกภาคเรียน
คาบทุกภาคเรียน
-   ให้บริการสืบค้นข้อมูล มีบริการยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ในห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์
- ให้บริการสืบค้นข้อมูล มีบริการยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ในห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ และบริการห้อง
และบริ
การห้
องคอมพิ
คอมพิ
วเตอร์
หลังเลิวกเตอร์
เรียนทุหลั
กวังนเลิกเรียนทุกวัน
กเรีายร่วนเข้
าร่วมการแข่
นต่ารงๆ
จนได้
รับนรางวัล  เช่น
- ส่-  ส่
งนักเรีงยนันเข้
มการแข่
งขันต่างๆงขัจนได้
ับรางวั
ล เช่
ได้ลรับชนะเลิ
รางวัศลระดัชนะเลิ
ศระดั
บประเทศ
การแข่
กษะวิชาการ เรื่องการ
1. ได้รับ1.รางวั
บประเทศ
การแข่
งขันทักษะวิ
ชาการงขัเรืน่อทังการออกแบบ
ออกแบบผลิ
ที่ 23
-25 เม.ย.2553
ณ มเมืแพ็อคงทองอิ
แพ็ค รจัี งหวัดนนทบุรี
ผลิตภัณตฑ์ภัเมืณ่อฑ์วันเมื
ที่ ่อ23วัน-25
เม.ย.2553
ณ เมืองทองอิ
จังหวัดมนนทบุ
ได้รลบั ชนะเลิ
รางวัลศชนะเลิ
ศ ตัวแทนประเทศไทยระดั
บมัการเขี
ธยมศึยกนโปรแกรม
ษา การเขียนโปรแกรม
2. ได้ร2.
ับรางวั
ตัวแทนประเทศไทยระดั
บมัธยมศึกษา
คอมพิคอมพิ
วเตอร์
ควบคุ
มหุม่นหุยนต์
30ต.ค.
ต.ค.2553
2553
วเตอร์
ควบคุ
่นยนต์เมืเมื่อ่อวัวันนทีที่ ่ 27
27 –– 30

3. ตัวแทนจังหวัดระยอง แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับภาคกลางภาคตะวันออก
เมื่อวันที่ 27 – 29 ธ.ค. 2553 ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และ เหรียญทองแดง
4. ผลการด�ำเนินการ / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่ได้รับ
ผลจากการส�ำรวจความพึงพอใจในการด�ำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 95 และเมื่อน�ำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของปีการศึกษา 2552
เปรียบเทียบกับปี 2553 ที่มีการพัฒนา ICT แล้วปรากฏว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ได้
พัฒนาความรู้ให้กับครูโรงเรียนในฝันจังหวัดระยอง เพื่อน�ำไปพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ ICT
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในฝันรุ่นต่อไป มาศึกษาดูงาน ผู้ปกครองให้ความส�ำคัญส่งเสริม
สนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนา ICT
5. ปัจจัยความส�ำเร็จ
-  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ด้าน ICT อย่างถูกต้อง ส่งเสริม สนับสนุน มีการบริหารจัดการที่ดี
-  โรงเรียนมี Hardware และ Software
พืน้ ฐานส�ำหรับใช้งาน ICT เพียงพอเหมาะ
สมกับครูและนักเรียนเจตคติที่ดีของครูที่มีต่อการพัฒนาและการท�ำงาน
-  การท�ำงานเป็นทีมของคณะครูโรงเรียนบ้านค่าย
-  ครูผู้สอนมีทักษะพื้นฐานในการใช้งาน ICT เพียงพอที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้
-  ครูผู้สอนจะต้องรู้แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้และรายวิชาที่รับผิดชอบ
ว่าอยู่ที่ไหนบ้าง และจะเข้าถึงแหล่งข้อมูลนั้นได้อย่างไร
-  องค์กร สถาบันการศึกษา หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการบริหาร การพัฒนาบุคคลากร และทรัพยากรในส่วนที่เป็น
ข้อจ�ำกัดของโรงเรียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
-  โรงเรียน ชุมชน และ ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจเข้ามาร่วมมือในการจัดการศึกษา
-  โรงเรียนในฝันจังหวัดระยองเห็นความส�ำคัญ ส่งคณะครูเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนือ่ ง
-  นักเรียนมีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ ได้แสดงผลงานในรูปนิทรรศการระดับ
ประเทศ
6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
ความภาคภูมใิ จในความส�ำเร็จของการพัฒนา ความร่วมมือร่วมใจของผู้ทมี่ สี ่วนเกีย่ วข้อง
ทุกคน นักเรียนประสบความส�ำเร็จในการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกกลุ่มสาระ  ในรอบปีที่ผ่านมามีคณะศึกษาดูงาน
เพื่อน�ำไปเป็นแนวพัฒนาหลายคณะ   การพัฒนา ICT นั้น เป็นการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด เพราะ ICT  มี
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา   ดังนั้น ผู้รับผิดชอบทุกคนต้องศึกษาและ
ด�ำเนินการพัฒนา ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค ICT
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ชื่อผลงาน
นวัตกรรมต�ำนานผ้าภูมิปัญญาโคกเจริญ
ผู้เสนอผลงาน นายวินัย  ปัจฉิม
โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ อ�ำเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
โทรศัพท์ 0–3665 –1128
โทรสาร 0 –3665 –1128  
Mobile: 08 –9905 – 9332     
1.  ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ   
1.1  ความเป็นมาและสภาพปัญหา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ก�ำหนดให้สถานศึกษา จัดท�ำสาระ
ของหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น    พัฒนาคนไทยให้มี
จิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย  บ้านโคกเจริญเป็นชุมชนที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทย
อีสาน มีการทอผ้าพื้นเมืองเป็นอาชีพเสริม แต่กลุ่มผู้ผลิตยังขาดความรู้ทางวิชาการ เช่น
การคิดค�ำนวณ ความรู้ด้านศิลปะ และการคิดต้นทุน ก�ำไร เพื่อสนองนโยบายการศึกษา
ทางโรงเรียนจึงได้จัดท�ำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   เรื่องการทอผ้าพื้นเมืองขึ้นใช้เป็นหลักสูตรใน
สถานศึกษาโดยมีหลักการ  ดังนี้
1. เป็นการศึกษาที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นขอตนเอง
2. เป็นการศึกษามุ่งส่งเสริม อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม   ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตน
3. เป็นการศึกษาเพือ่ พัฒนางานอาชีพด้านศิลปวัฒนธรรมทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาให้มรี ะบบ
ยั่งยืน สามารถถ่ายทอดได้ตามหลักวิชาการ
4. เป็นการศึกษาทีม่ ่งุ เน้นให้ผ้เู รียนน�ำประสบการณ์ทไี่ ด้จากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการ
ด�ำรงชีวิตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะในการผลิตผ้าทอพื้นเมือง
1.2  แนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา
การแก้ปัญหาและพัฒนาได้จัดการศึกษาทั้ง  3  ระบบ คือ  
1. การศึกษาในระบบโรงเรียน ได้จัดท�ำหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้สาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง การทอผ้าพื้นเมือง ระดับชั้น ป.5 และ ป.6 ชั้นละ 40 ชั่วโมง
ต่อ 1 ปีการศึกษา  
2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน  ได้น�ำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ยังแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนและบริเวณบ้านของผู้เสนอชื่อ  ซึ่งจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทย
3. การศึกษาตามอัธยาศัย   โดยให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม  จากการศึกษาจากต�ำรา สิ่งพิมพ์ และสื่อต่างๆ

2.  จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการด�ำเนินงาน
2.1 เพือ่ ให้ผ้เู รียนมีความรู้ ทักษะ และความรับผิดชอบในการท�ำงานร่วมกันทัง้ ในโรงเรียน
และชุมชนน�ำเสนอผลงานของตนเองและชุมชนได้
2.2 เพือ่ ให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดตี ่อท้องถิน่ เห็นคุณค่าของการอนุรกั ษ์ภมู ปิ ัญญา เกิดความ
ภาคภูมิใจและผูกพันในท้องถิ่นของตน
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนรักงานอาชีพด้านภูมิปัญญา  สามารถน�ำไปประกอบอาชีพได้
เป้าหมายของการด�ำเนินงาน
ร้อยละ  90  ของนักเรียนในโครงการ (ป.5 , ป.6) สามารถทอผ้าพื้นเมืองได้
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด�ำเนินงาน
3.1 การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม
ขั้นตอนแรกในการด�ำเนินงาน คือ   การศึกษาวิจัยเพื่อหาข้อบกพร่องในการผลิตผ้าทอ
พื้นเมืองของบ้านโคกเจริญ   เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา น�ำปัญหาเรื่องการทอผ้า
พื้นเมืองที่เกิดขึ้นกับกลุ่มทอผ้าในชุมชนมาออกแบบในการจัดการเรียนรู้โดยผ่านระบบการศึกษา
3.2 การด�ำเนินงานตามกิจกรรม
แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดท�ำหลักสูตร สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ และของบประมาณจัดจ้าง
วิทยากรภายนอก จากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ขณะเดียวกัน
ก็ได้ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3.3 ประสิทธิภาพของการด�ำเนินงาน
ได้มีการน�ำเอานวัตกรรมใหม่ๆ เช่น คอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ  การน�ำวิธีการ
ท�ำผ้าบาติกและการมัดย้อม มาบูรณาการร่วมกับกิจกรรมการผลิตผ้าทอพืน้ เมือง (ผ้ามัดหมี)่   เพือ่
ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ ผลการปฏิบัติกิจกรรมเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัดและได้น�ำมา
ถ่ายทอดให้กับกลุ่มทอผ้าต่างๆ ตามโครงการ KBO (Knowledge Based OTOP) ของจังหวัดลพบุรี
3.4 การใช้ทรัพยากร
ด้านบุคลากร  ทางโรงเรียนมีบุคลากรที่เป็นครูภูมิปัญญาไทย  และมีวิทยากรภูมิปัญญา
ท้องถิน่ หลายท่านในชุมชน  ทีเ่ ข้ามาช่วยเหลือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบั นักเรียน  ทรัพยากร
ด้านวัตถุดิบ ในการผลิตบางส่วนได้จากผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่น เช่น  ฝ้าย และต้นไม้ที่
ให้สีตามธรรมชาติ เป็นต้น
4.  ผลการด�ำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
นักเรียนให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการทอผ้าพื้นเมืองในรูปแบบของชุมนุมตาม
เป้าหมายนักเรียนร้อยละ 90 ในโครงการทอผ้าพื้นเมืองได้และใส่พร้อมกันทั้งโรงเรียนในวันศุกร์
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
มีการจัดการเรียนรูผ้ า่ นการศึกษาทัง้ 3 ระบบ ท�ำให้ผเู้ รียนได้สมั ผัสกับชุมชน เกิดความ
เข้าใจกันดีระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ
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4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
ได้จัดให้มีการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสอดแทรกในหลายสาระวิชา  และก�ำหนด
ให้ชั้นอนุบาล – ป.2 ประดิษฐ์ของเล่นจากผ้าทอพื้นเมือง, ป.3 – ป.4 ประดิษฐ์ของตกแต่งด้วย
ผ้าทอพืน้ เมือง, ป.5 – ป.6 ประดิษฐ์ผ้าทอพืน้ เมืองเป็นของใช้และปฏิบตั กิ จิ กรรมการทอผ้าพืน้ เมือง
5.  ปัจจัยความส�ำเร็จ
5.1 ด้านงบประมาณในการสร้างแหล่งเรียนรู  
้ ได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากหลายภาค
ส่วนด้วยกัน เช่น การทอดผ้าป่าการศึกษา  การสนับสนุนงบประมาณจากทางจังหวัดลพบุร  ี องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลโคกเจริญ สมาคมนิยมไทย  และสถาบันการศึกษาทีม่ าท�ำการวิจยั ศึกษาดูงาน
5.2 ด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ได้รบั งบประมาณจากส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  และรายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืน้ เมือง
5.3 ด้านการพัฒนาวิชาการได้รับงบประมาณในการจัดการอบรมจากหน่วยงาน ตาม
โครงการต่างๆ ทัง้ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษา เช่น โครงการปั่นกรอด้ายและย้อมสีธรรมชาติ  
โครงการผ้าบาติกและเทคนิคผสม โครงการ KBO (Knowledge Based OTOP) โครงการอบรม
วิชาชีพระยะสั้น  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นต้น
6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
การจัดการเรียนรู้   สาระการเรียนรูท้ อ้ งถิน่    เรือ่ ง   การทอผ้าพืน้ เมือง นอกจากจะเป็น
การอนุรกั ษ์สบื สาน  ภูมิปัญญาดั้งเดิมแล้ว  ยังมีการพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ  สามารถ
ท�ำซ�้ำได้ด้วยการจดบันทึกในเชิงต�ำรา   อย่างไรก็ดีสิ่งส�ำคัญที่สุด คือ การด�ำรงไว้ซึ่งคุณค่าแห่ง
ความเป็นไทย

ชื่อผลงาน
“โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้โรงเรียนวัดพุทธบูชา”  
ผู้เสนอผลงาน นางสาว เกวลี  พิชัยสวัสดิ์  
โรงเรียนวัดพุทธบูชา   กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โทรศัพท์ 02-426-3222 ต่อ 128    โทรสาร  02-426-3441 ต่อ 103
Mobile :  08-1920-3415
email : kpichaisawadi@yahoo.com
1. ความส�ำคัญของผลงานที่น�ำเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศ ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน โดยมุ่งหวังให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและแสวงหาความรู้ที่มีคุณค่าในการด�ำรงชีวิต การท�ำงาน
และการพัฒนาสติ ปัญญา  ดังนั้นการอ่านจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้ทางวิชาการและ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  สามารถน�ำความรู้ที่ได้จากการอ่าน  การศึกษาค้นคว้ามาพัฒนาความคิดได้
อย่างเหมาะสม  มีคุณค่าต่อตนเองและส่วนรวม (กรมวิชาการ, 2545:1)
การพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องสอดคล้อง
หลักปรัชญาการศึกษาทีก่ ล่าวว่าเป็นการศึกษาตลอดชีวติ   หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 ได้กล่าวถึงการอ่านและนิสัยรักการอ่านไว้ว่า “ฝึกการปฏิบัติให้ท�ำได้ คิดเป็น ท�ำเป็น
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกัน”” ทั้งยังกล่าวไว้ในจุดหมายว่า “ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังต่อไปนี้...
2. มีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่รใู้ ฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้า...(กระทรวงศึกษาธิการ,
2545:40)   จึงเป็นผลให้กระทรวงศึกษาธิการรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   เพราะทักษะ
การอ่านเป็นทักษะที่เริ่มต้นและพัฒนาในระบบโรงเรียน
จากทีก่ ล่าวมาแสดงให้เห็นว่า การอ่านมีความส�ำคัญและความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ไม่ควรสอน
ให้เด็กอ่านออกเขียนได้แต่เพียงอย่างเดียว จ�ำเป็นต้องปลูกฝังนิสยั รักการอ่านให้กบั นักเรียนด้วย เพราะ
การอ่านเป็นนิสยั อย่างหนึง่ ทีส่ ร้างสรรค์และส่งเสริมกันได้จากบุคคลรอบตัวเด็กอันได้แก่ พ่อแม่
ผู้ปกครองและครู ทีม่ สี ่วนส�ำคัญในการวางรากฐานพฤติกรรมการอ่าน (ฉวีวรรณ คูหาภินนั ท์,
2542:60-69) ดังนัน้ โรงเรียนวัดพุทธบูชา  โดยงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรูไ้ ด้ตระหนักถึงการปลูก
ฝังนิสยั รักการอ่านหนังสือตามทีก่ ล่าวข้างต้น จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย เพือ่
ให้นกั เรียนได้รบั การพัฒนาพฤติกรรมการอ่านและสามารถน�ำไปใช้ในการเรียนรู้ ดังปรากฏในรายงาน
การด�ำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านแต่ละปีการศึกษาต่อเนือ่ งถึงปัจจุบนั
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน
1. สร้างจิตส�ำนึกและแรงจูงใจให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเห็นความส�ำคัญของการอ่าน
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย และสม�่ำเสมอ โดยบูรณาการกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นมัธยมศึกษา

33

Best of the Best Practices

แนวปฏิบตั ทิ ยี่ อดเยีย่ มระดับประเทศ

Best of the Best Practices

34

แนวปฏิบตั ทิ ยี่ อดเยีย่ มระดับประเทศ

3. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพือ่ สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
3. ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
1. สร้างจิตส�ำนึกและแรงจูงใจให้นักเรียน ครู และผู้บริหารของโรงเรียนเห็นความส�ำคัญ
ของการอ่านด้วยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในการประชุมวิชาการ การประชุม
ระดับชั้น การน�ำเสนอผ่าน pb-plo@hotmail.com และLibrary Magazine Online อันเป็นที่ยอมรับ
ว่าสังคมออนไลน์มกี ารสือ่ สารทีร่ วดเร็ว ทัง้ ข้อมูล ภาพ และเสียง อีกทัง้ รับทราบข้อเสนอแนะต่างๆ
ได้อีกด้วย  
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย และสม�่ำเสมอ โดยบูรณาการกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการจากตัวแทนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพื่อบูรณาการการอ่าน ได้แก่ กิจกรรม “รวมพลังเด็กไทยรักการอ่าน 55 ล้านเล่ม”  
ชมรมรักการอ่านร่วมกับส�ำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์จัดกิจกรรมนี้ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จ�ำนวน 334 คน พบว่า นักเรียนร่วมกิจกรรมและมีผลงานครบทุกคน   กิจกรรม “สนุกอ่าน..
สนุกคิดกับแรลลี่การอ่าน”   ชมรมรักการอ่านร่วมกับส�ำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์จัดกิจกรรมนี้ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4 จ�ำนวน 260 คน พบว่า นักเรียนร่วมกิจกรรมและมีผลงานครบทุก
คน  กิจกรรม “Books Delivery” ชมรมอาสาพัฒนา  และชมรมยุวบรรณารักษ์ร่วมกับคณะท�ำงาน
ห้องสมุดให้บริการแก่ผ้ใู ช้ห้องสมุดบริเวณมุมพักผ่อนภายในโรงเรียนช่วงเวลาพักกลางวัน  กจิ กรรม
“โลกแห่งจินตนาการ” ชมรมนักเล่านิทานและชมรมอาสาพัฒนาร่วมกับคณะท�ำงานห้องสมุดจัด
ประกวดการเล่านิทานส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1-3 มีผู้เข้าประกวด จ�ำนวน 30 ทีมๆ
ละ 3 คน  แบ่งการประกวดออกเป็น รอบคัดเลือก ผู้จัดประกวดได้เชิญคุณครูกลุ่มสาระการเรียน
รู้ภาษาไทยเป็นคณะกรรมการตัดสิน จ�ำนวน 3 ท่าน และรอบตัดสิน ผู้จัดประกวดได้เชิญคุณครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
เป็นกรรมการตัดสิน ผลการตัดสินมีการมอบของรางวัลเป็นไดร์ฟพกพา ขนาด 2 จิกกะไบท์ และ
แฟ้มสะสมผลงาน  กิจกรรม“รักการอ่านผ่านนิทาน” ชมรมนักเล่านิทานเล่านิทานจัดอบรมเทคนิค
การเล่า นิทานให้น้องๆที่สนใจ และต้องการฝึกความสามารถ  ผลปรากฏว่า น้องๆที่ได้รับการฝึก
ได้แสดงผลงานในพิธีเปิดการประกวดเล่านิทาน   กิจกรรม“ห้องสมุดเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้”  
นักเรียนอาสาสมัครบ�ำเพ็ญประโยชน์  จ�ำนวน 10 คนร่วมกับชมรมยุวบรรณารักษ์  ให้ค�ำแนะน�ำ
การใช้บริการอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมต่างๆ ช่วงเวลาพักกลางวันทีห่ ้องสมุดโรงเรียนวัดพุทธบูชา
กิจกรรม“ชวนน้องอ่านหนังสือ” ชมรมรักการอ่านจัดกระเช้าบริการการอ่าน   โดยเนื้อหาแต่ละ
กระเช้าไม่ซำ�้ กับทีบ่ ริการตามชัน้ วางหนังสือ  สับเปลีย่ นหมุนเวียนในมุมต่างๆของห้องสมุด  กจิ กรรม
“หนังสือเล่มเล็ก”   จัดอบรมโดยครูบรรณารักษ์และคณะเพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะการผลิต
หนังสือเล่มเล็ก ผลงานของนักเรียนทีเ่ ข้าอบรมได้รบั การคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขันทีโ่ รงเรียน
ราชวินิตมัธยม ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กิจกรรม “นักคณิตศาสตร์กับ
การอ่าน” โดยชมรมซูโดกุเป็นผู้ฝกึ ประสบการณ์และได้คดั เลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนร่วมแข่งขัน
ที่สมาคม ครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทย  เป็นต้น

3. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านและการพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และให้การสนับสนุนอย่างดีเยี่ยม
ได้แก่ ส�ำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์   ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส ส�ำนักพิมพ์สกายบุ๊คส์ ส�ำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ฝ่ายผลิตภัณฑ์ธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์-ชมรมกรุงไทยอาสา  ศูนย์-ศึกษาธรรมชาติ (บางปู)  และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
แพรกษา  จังหวัดสมุทรปราการ
4. ผลการด�ำเนินการ/ประโยชน์ที่ได้รับ
การด�ำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้นกั เรียนของโรงเรียนวัดพุทธบูชา
มีนสิ ยั รักการอ่านเพิม่ มากขึน้ ทุกปี   จากสถิตกิ ารเข้าใช้หอ้ งสมุดและสถิตกิ ารยืมหนังสือ พบว่า มี
นักเรียนเข้าใช้และยืมหนังสือ ร้อยละ 82.84 ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานระดับดี และจากผลส�ำรวจ
ความคิดเห็นทุกสิน้ ปีการศึกษา การสอบถามนักเรียนเป็นรายบุคคล การอ่านช่วยให้มคี วามรูเ้ พิม่ ขึน้
และน�ำไปใช้ในการเรียน ท�ำงานมีค่ ณ
ุ ครูมอบหมาย ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ท�ำให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักเรียนสูงขึน้ เห็นได้จากการทดสอบระดับชาติและการสอบ O-net นักเรียนของโรงเรียน
วัดพุทธบูชามีผลคะแนนอยูใ่ นระดับกลางค่อนข้างสูงของกลุม่ โรงเรียน นอกจากนีก้ ารประเมินคุณภาพ
การศึกษามาตรฐานที่ 6 ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนือ่ ง โรงเรียนวัดพุทธบูชา ได้รบั การประเมินคุณภาพภายนอกจาก ส.ม.ศ. รอบสอง
ในระดับดีมาก (3.68) นักเรียนได้รบั การคัดเลือกเป็นสุดยอดนักอ่านระดับชาติ (1ใน49คน) จัดโดย
ส�ำนักพิมพ์นานมีบคุ๊ ส์ นอกจากนี้ นักเรียนทีเ่ ป็นแกนน�ำรักการอ่านได้รบั การคัดเลือกเป็นวิทยากร
พิเศษของบริษทั ปตท.จ�ำกัด และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรใี ช้หอ้ งสมุด
เป็นฉากถ่ายภาพยนตร์สนั้ ซึง่ ได้รบั รางวัลถึง 6 รางวัลจากคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยีและสือ่ สารมวลชน
5. ปัจจัยความส�ำเร็จ
คณะกรรมการด�ำเนินงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ประกอบด้วยผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
เป็นประธาน  รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ครูบรรณารักษ์   เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ตัวแทน
นักเรียนระดับชั้นละ 2 คน ผู้ปกครองเครือข่าย และตัวแทนศิษย์เก่าหารือร่วมกันในการด�ำเนิน
โครงการและงาน
6. บทเรียนที่ได้รับ
การรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนวัดพุทธบูชาได้ดำ� เนินมาตัง้ แต่ปี 2546
จนถึงปัจจุบัน  นักเรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  มีผลให้สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
และการยืมหนังสือสูงขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 82  ทั้งนี้เพราะการประสานงานระหว่างคณะกรรมการ
ห้องสมุด ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าท�ำให้กจิ กรรมด�ำเนินไปด้วยดีและบรรลุวตั ถุประสงค์
จนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นของนักเรียนดังปรากฏในมาตรฐานที่ 5
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ชื่อผลงาน
“อุทยานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร”
ผู้เสนอผลงาน นายภูมิยศ ศรีอุบล  ครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร        
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร  จังหวัดนครนายก
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
โทรศัพท์ 037-399283 โทรสาร 037-399426
Mobile : 081-4498429     email   poomyot@gmail.com
1.  ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ   
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนให้  ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศ   สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนและอ�ำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ทุกเวลา  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ  ตาม
ศักยภาพ  ความพร้อม  โอกาสและถือว่าผู้เรียนมีความส�ำคัญที่สุดเพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ท�ำเป็น
และแก้ปญ
ั หาเป็น  จากเหตุผลดังกล่าวจึงถือได้วา่   “อุทยานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพลีวทิ ยาคาร”   
เป็นการสนองนโยบายของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เป็นอย่างดี สือ่ ประกอบ
การเรียนการสอนเป็นตัวกลางถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจไปสู่ผู้เรียน ถือได้ว่ามีความส�ำคัญเป็น
อย่างมาก  เพราะท�ำให้สงิ่ ทีเ่ ป็นนามธรรมเกิดเป็นรูปธรรม นักเรียนสามารถจับต้องสัมผัสได้ ท�ำให้
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ทรี่ วบรวมสือ่ ประกอบ
การเรียนการสอนต่างๆ  ทเี่ กีย่ วกับวิทยาศาสตร์เข้าไว้ดว้ ยกันนอกห้องเรียนให้ความรูแ้ ละประสบการณ์
ตลอดจนสร้างเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน    
“อุทยานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร” เปรียบเสมือนเป็นครูที่พูดไม่ได้ เป็น
แหล่งเรียนรู้ทมี่ ปี ระโยชน์มาก เนือ่ งจากสือ่ ฯ ต่าง ๆ ทีม่ อี ยู่ใน“อุทยานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพลี
วิทยาคาร” วางอยู่อย่างเปิดเผย  จึงไม่มขี ้อจ�ำกัดเรือ่ งเวลา นักเรียนทุกคนสามารถมาเลือกใช้สอื่ ฯ
ทุกชนิดได้ตลอดเวลา และมีโอกาสได้รับประโยชน์จากสื่อฯ เท่าเทียมกันท�ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และคุ้มค่า  นักเรียนสามารถเลือกศึกษา เรียนรู้ ทดลองหรือเล่นได้อย่างหลากหลาย
2.  จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการด�ำเนินงาน
2.1 เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน
2.2 เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั เรียนทุกคนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ
ความพร้อม
2.3 เพื่อเป็นการท�ำเรือ่ งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม  เรื่องทีเ่ ข้าใจยากให้เข้าใจง่ายขึ้น
2.4 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน
2.5 เพื่อท�ำให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
2.6 เพื่อท�ำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
3.  กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด�ำเนินงาน
3.1 เสนอโครงการ การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร เพื่อขอรับ           
การสนับสนุนงบประมาณ

3.2 ศึกษา ดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
3.3 ศึกษา ค้นคว้าการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์จากเอกสารต่างๆ
3.4 ออกแบบ “อุทยานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร”
3.5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้
3.6 ด�ำเนินการพัฒนา “อุทยานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร”
4.  ผลการด�ำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 ผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ผลจากการที่ผู้เรียนเข้ามาศึกษา/ทดลอง/เล่น ใน “อุทยาน
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร” ท�ำให้ผู้เรียนมีการพัฒนา ดังนี้  
1) ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2) ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
3) ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
4) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  
5) ผู้เรียนมีจิตสาธารณะรู้จักช่วยกันรักษาสมบัติของส่วนรวม
4.2 ประโยชน์ที่ได้รับจาก “อุทยานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร”  
1) ท�ำให้ครูได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2) ท�ำให้ผู้เรียนมีความศรัทธาในครูผู้สอนมากขึ้น  
3) ผู้เรียนสนใจเรียนมากขึ้นเพราะมีสื่อฯ ใน “อุทยานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพลี
วิทยาคาร” เป็นสิ่งเร้าใจท�ำให้ผู้เรียนยากเรียน  
4) ท�ำให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะครูและนักเรียน
สามารถลงไปใช้สื่อฯ ใน “อุทยานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร”  ได้ตลอดเวลา
5.  ปัจจัยความส�ำเร็จ
ได้มีบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ทราบข้อมูลในการพัฒนา “อุทยานวิทยาศาสตร์
โรงเรียน ปากพลีวทิ ยาคาร” ได้เข้ามาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและอุปกรณ์ ช่วยให้งานการ
พัฒนา “อุทยานวิทยาศาสตร์ โรงเรียน ปากพลีวทิ ยาคาร”ประสบผลส�ำเร็จตามจุดประสงค์  ท�ำให้
การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของ“อุทยานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพลี
วิทยาคาร” ดังนี้
       5.1 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
       5.2 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       5.3 คุณสุรพล  จันทวงศ์
       5.4 คุณนิพนธ์ เจ็ดศิริ
       5.5 ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดไทยแอนตี้ไฟร์เคมีคอล  
       5.6 บริษัทบางกอกโซรา จ�ำกัด
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6.  บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
6.1 ผลงานที่เกิดขึ้น ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง  เพราะจากการประเมินผลโดยใช้   
แบบประเมินท�ำให้ทราบว่านักเรียนส่วนใหญ่มคี วามภาคภูมใิ จในอุทยานวิทยาศาสตร์และมีทศั นคติ
ที่ดีต่ออุทยานวิทยาศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์
6.2 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
6.3  ปัญหา/อุปสรรค์ในการด�ำเนินงาน
1) งบประมาณมีไม่เพียงพอ
2) สื่อการสอนบางชนิดเกิดการช�ำรุดเสียหาย เนื่องจากสื่อฯ ดังกล่าวอยู่กลางแจ้ง
ต้องตากแดดและฝน
3) บุคคลภายนอกสามารถเข้าไปทดลอง/เล่นสือ่ ฯ ในอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ได้ตลอด
เวลาเพราะไม่มีประตูหรือรั้วกั้น  ท�ำให้สื่อฯ ช�ำรุดเสียหายเร็วกว่าปกติ
4) ผูร้ บั ผิดชอบมีภาระงานมากเกินไปเพราะต้องรับภาระงานอย่างอืน่ ทีส่ ำ� คัญ จึงท�ำให้
มีเวลาในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ น้อยลง

ชื่อผลงาน
ผู้น�ำเสนอผลงาน

การเพาะถั่วงอก
นางสุดา วงษ์ลิขิตเลิศ   น.ส.วาสนา  แตงเทศ   
น.ส.วิจิตรพร  ต�่ำพุททรา   นายณัฐวุฒิ  เพชรนวล
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6      โทรศัพท์   038- 511989
โทรสาร 038-514073   Mobile: 089-232-7284   e-mail: Puttasothorn@hotmail.com

1. ความส�ำคัญของผลงาน หรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ
ถั่วงอกเป็นผักเศรษฐกิจ ที่น่าสนใจเพาะง่าย ใช้พื้นที่น้อย อายุการเก็บเกี่ยว 3- 4 วัน
จ�ำหน่ายได้  และมีผ้บู ริโภคมาก ถัว่ งอกทีจ่ ำ� หน่ายในท้องตลาด ส่วนหนึง่ เป็นถัว่ งอกทีไ่ ม่ปลอดสาร  
พบว่ามีสารปนเปื้อนจ�ำพวกสารฟอกขาว สารส้ม และสารฟอร์มาลีน  สารดังกล่าวมีอันตรายต่อ
สุขภาพ การได้ทราบถึงอันตราย ท�ำให้พวกเราจัดท�ำโครงงานเพาะถั่วงอก จากการใช้วิธีการเพาะ
แบบกระถางปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องรดน�้ำ เช้า – กลางวัน – เย็น ซึ่งได้จากการ
ทดลองของครูสุภา  วงษ์ลิขิตเลิศ และได้พัฒนาการเพาะมาเป็นระบบน�ำ้ หยด โดยใช้ชุดเพาะของ
อาจารย์มนตรี  ค�้ำชู  ซึ่งใช้เพาะจ�ำหน่ายทุกวัน  ปัจจุบันนักเรียนและครูบริโภคถั่วงอกที่ปลอดสาร  
ส่วนในวันหยุดท�ำการ  จัดจ�ำหน่ายตามสัง่   ถัว่ งอกโรงเรียนส่งโครงการอาหารกลางวัน  ร้านอาหาร  
ร้านก๋วยเตี๋ยว  และจ�ำหน่ายในชุมชนโสธร
การเพาะถัว่ งอกสามารถเพาะได้หลายระบบ  ท�ำให้ผศู้ กึ ษาต้องการทีจ่ ะศึกษาทดลองการ
เพาะในระบบต่างๆ  โดยการศึกษาดูงานการเพาะถัว่ งอก โรงงานของคุณธรรมสิทธ์   ขจรนภาพงศ์
ศึกษาชนิดถัว่ เขียว   น�ำ้ ทีใ่ ช้ในการเพาะ   การท�ำโครงงานการเพาะถัว่ งอก   ท�ำให้ผศู้ กึ ษามีความรู้  
ความเข้าใจในกระบวนการเพาะและเข้าใจธรรมชาติการงอกของถัว่ เขียว  ทำ� ให้ผศู้ กึ ษาทราบว่าถัว่ งอก
สามารถเพาะได้ในภาชนะเกือบทุกชนิดขึน้ อยูก่ บั ผูเ้ พาะจะเลือกเพาะด้วยระบบใด ระบบการเพาะที่
เหมาะสมทีจ่ ะน�ำมาใช้ในโรงเรียน คือ การเพาะระบบน�ำ้ หยด จึงได้คดิ ค้นและพัฒนาการเพาะเพิม่ ขึน้
อีก เช่น แบบน�ำ้ หมุนเวียน แบบรดน�ำ้ เอง โดยใช้กระถางปลูกต้นไม้ กระป๋องใบเล็ก หรือเรียกว่า ถัว่ งอก
มือถือ  เหมาะส�ำหรับเพาะบริโภคเอง  กลุม่ ผูศ้ กึ ษา ได้เรียนรูแ้ ละน�ำผลการปฏิบตั ทิ ผี่ ดิ พลาดมาแก้ไข
และพัฒนาโครงงานอย่างต่อเนื่อง  
โครงงานเพาะถั่วงอก ได้ด�ำเนินงานสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  พ.ศ.2517
ดังนี้   “การพัฒนาประเทศจ�ำเป็นต้องท�ำตามขั้นตอน ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน  
พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน  โดยใช้วิธีการ และอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้อง ตาม
หลักวิชาการ   เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคง   พร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้าง
ความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นสูงตามล�ำดับต่อไป”
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน
นักเรียนรู้จักกระบวนการกลุ่ม   การปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
สามารถผลิตถั่วงอกปลอดสาร ส่งและจัดจ�ำหน่ายในราคายุติธรรม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
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ไม่ค้าก�ำไรเกินควร จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีคุณธรรมในการท�ำงาน รับผิดชอบ รู้จัก
แก้ปัญหา มีวินัยในตนเอง ได้รับประสบการณ์จริง และมีรายได้ระหว่างเรียน
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด�ำเนินงาน
การเพาะถั่วงอก
3.1 เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
1. ถังเพาะถั่วงอก
2. ตะกร้าใส่ถั่ว  
3. ถั่วเขียว  1.6  กิโลกรัม
4. ก๊อกน�้ำ  
3.2 ขั้นตอนการเพาะ
1. น�ำถัว่ เขียวแช่ในน�ำ 
้ 6-8 ชัว่ โมง  ล้างน�ำ  
้ เทใส่ตะกร้าให้สะเด็ดน�ำ 
้ คัดถัว่ ไม่สมบูรณ์ออก
2. น�ำตาข่ายรองก้นถังเพาะใส่ถั่ว  ต่อระบบน�ำ 
้ และเปิดน�้ำไว้ตลอดการเพาะ
3.3 การดูแล   ดูแลระบบน�้ำที่ถังเพาะอย่าให้สายหลุด หรือน�ำ้ หยุดไหล  3-4 วัน  จะได้
ถั่วงอก 10 – 12 กิโลกรัม
3.4 การเก็บถั่วงอก
น�ำถั่วงอกล้างเปลือกออก  แล้วแช่น�้ำเย็น  และเก็บในตู้เย็น จะเก็บไว้ได้ 5-7 วัน
3.5 บันทึกการปฏิบัติงาน   
1. ลงเวลามาปฏิบัติงาน และบันทึกปริมาณผลผลิตในแต่ละวัน
2. ท�ำบัญชี รายรับ-รายจ่าย
3. บันทึกการปันผล
4. จ่ายค่าน�้ำให้โรงเรียน
4. ผลการด�ำเนินการ / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่ได้รับ
นักเรียนรู้จกั กระบวนการกลุ่ม  ปฏิบตั งิ านสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถผลิต
ถั่วงอกปลอดสาร ส่ง  และจัดจ�ำหน่ายในราคายุติธรรม  ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ไม่ค้าก�ำไรเกินควร  
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นักเรียนมีคุณธรรมในการท�ำงาน  รับผิดชอบ รู้จักแก้ปัญหา  และ
มีวินัยในตนเอง นักเรียนได้รับประสบการณ์จริง  มีรายได้ระหว่างเรียน  มีการบันทึกการปฏิบัติ
งาน และมีการแบ่งผลก�ำไรในกลุ่ม
5. ปัจจัยความส�ำเร็จ
ผลผลิตถั่วงอกเป็นถั่วงอกที่ปลอดสาร โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข  
เลขที่ 148005 / 51 เป็นอาหารที่ผ่านการรับรองโครงการ  “ความปลอดภัยด้านอาหาร” (FOOD
SAFETY) ตามรายการต่ออายุ ใบประกาศนียบัตรอาหารปลอดภัย   ให้ไว้ ณ วันที่ 18 กันยายน  
2551 วันหมดอายุ  1 พฤศจิกายน  2554  ซึ่งต้องต่ออายุทุกปี  ถั่วงอกโรงเรียนวัดโสธรวราราม
วรวิหาร  มีจ�ำหน่ายทุกวันเป็นที่นิยมของหน่วยราชการ ครู นักเรียน  ร้านอาหาร และชุมชนโสธร

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
จากการทีน่ ำ� ถังเพาะแบบระบบน�ำ้ หยดมาปฏิบตั กิ ารเพาะ พบว่าการเพาะด้วยระบบน�ำ้ หยด
เป็นวิธีการเพาะที่เหมาะกว่าวิธีการอื่นๆ  ถั่วงอกที่ได้ต้นโตสม�่ำเสมอ สามารถน�ำมาเพาะจ�ำหน่าย
หรือใช้ในโรงเรียนถ้าในโรงเรียนไม่มีปัญหาเรื่องน�้ำ  การปฏิบัติการเพาะและการเก็บถั่วงอก
ไม่มีผลกระทบกับเวลาเรียนของนักเรียน   ถ้านักเรียนมีความรับผิดชอบ   ผลผลิตถั่วงอกขนาด
ของต้นสม�่ำเสมอ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากเพราะเป็นถั่วงอก
ปลอดสาร จากการเพาะซึ่งเป็นระบบการเพาะขนาดกลางที่สามารถผลิตได้ตามจ�ำนวนทีต่ ้องการ
จึงได้ทดลองเพาะถัว่ งอกระบบมือถือทีส่ ามารถเพาะรับประทานได้เอง  ถัว่ เขียว 2 ขีด จะได้ถวั่ งอก
ประมาณ 1  กิโลกรัม  
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ชื่อผลงาน
:  โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬากอล์ฟบดินทร 4
ผู้เสนอผลงาน   : นายสมศักดิ์  สนกนก
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4  กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
โทรศัพท์  084 5269799   โทรสาร  02 1766011   
Mobile : 089 9647940 email : somsak_golf@hotmail.com
1. ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 ตัง้ อยู่ภายในสนามกอล์ฟเพรสซิเด็นท์ คันทรีคลับ
ซึ่งเป็นสนามระดับมาตรฐานแห่งหนึ่งของประเทศไทยทุกๆ วัน ครูและนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครอง
ที่มาส่งบุตรหลาน จะต้องผ่านบรรยากาศของสนามกอล์ฟอยู่ทุกวัน ทางผู้บริหารโรงเรียนจึงเห็น
สมควรว่าควรจะมีการเรียนการสอนกอล์ฟในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะพื้นฐานของกีฬา
กอล์ฟและรู้เรื่องกีฬากอล์ฟ สมกับที่โรงเรียนตั้งอยู่ภายในสนามกอล์ฟ จึงได้เปิดให้มีการเรียน
การสอนกอล์ฟมาตั้งแต่   ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการพัฒนา การเรียนการสอนและ
กิจกรรมอื่นๆ ดีขึ้นเป็นล�ำดับ และเพื่อให้การด�ำเนินการจัดกิจกรรมกอล์ฟทั้งภายในโรงเรียน
และภายนอกโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จึงขอเสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬากอล์ฟบดินทร 4
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน
2.1  เพือ่ ให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกอล์ฟเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
2.2  เพื่อให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้มีทักษะพื้นฐานของกีฬากอล์ฟ รู้จักกีฬากอล์ฟ
ดูกีฬากอล์ฟเป็น
2.3  เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนากีฬากอล์ฟ
2.4  โรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเหมาะสม
2.5  ฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับกีฬากอล์ฟ ฝึกให้เป็นสุภาพชน มี
น�้ำใจนักกีฬา
2.6  มีนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
3. ระบุกระบวนการ หรือขั้นตอนการด�ำเนินงาน
คุณครูสมศักดิ์ สนกนก ครูกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) 4 ซึง่ เป็นผู้รเิ ริม่ สอนกอล์ฟในโรงเรียนตัง้ แต่ปี 2540 ด้วยเหตุว่าโรงเรียนบดินทรเดชา            
(สิงห์ สิงหเสนี) 4 เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ภายในสนามกอล์ฟเพรสซิเด็นท์ คันทรีคลับ โดยครูฝึกฝน
ทักษะ ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมาโดยตลอด ในระยะแรกขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียน สถาน
ที่เรียน และข้อจ�ำกัดต่างๆ มากมาย แต่ก็ได้ท�ำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ปี 2547 โรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4เข้าโครงการโรงเรียนดี 1 อ�ำเภอ 1 โรงเรียน (โรงเรียนในฝัน) ผู้บริหาร
โรงเรียนและคณะครูจึงเสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬากอล์ฟ บดินทร 4 มีงานหลักๆ ใน
โครงการอยู่ 8 งาน ดังนี้

3.1 จัดท�ำหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้   จัดท�ำหลักสูตรกอล์ฟ เป็นหลักสูตร
ท้องถิ่น โดยครูสมศักดิ์ สนกนก ได้ใช้ประสบการณ์ที่สอนมาเกือบ 10 ปี จัดท�ำหลักสูตรขึ้นมา
ใช้เอง เนื่องจากข้อจ�ำกัดของกอล์ฟคือไม่มีหนังสือเป็นแบบเรียนเหมือนกีฬาชนิดอื่นที่มีขาย
อยู่ทั่วไปตามท้องตลาด จ�ำเป็นต้องศึกษาจากผู้รู้ และจากหนังสือกอล์ฟ ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้าง
ยากมากส�ำหรับการจะจัดท�ำแผนจัดการเรียนรู้ ต�ำรา เอกสาร Internet จะต้องน�ำมาประมวล
เพื่อให้ได้มาซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมที่จะใช้สอน
ในโรงเรียนได้ และได้บรรจุหลักสูตรไว้ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โดยจัดไว้ในมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย แยกเป็น   3 รายวิชา คือ
1)  วิชาเพิ่มเติม ให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียนทุกห้อง โดยก�ำหนดเป็นหน่วย
การเรียนรู้ ด้านกีฬากอล์ฟ เน้นพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ เช่น การจับไม้ การตี การพัตต์
รู้จักกฎ กติกา มารยาท และการดูกีฬากอล์ฟ
2)  วิชาเพิ่มเติม (วิชาเลือก) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่3 เน้นการเรียนรู้และฝึกทักษะ
ในระดับที่สูง ขึ้น และการออกรอบในสนามจริง
3)  วิชาเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นการทบทวนทักษะให้กับนักเรียน
ที่เคยเรียนมา แล้ว ตอน ม.ต้น เพื่อสามารถน�ำไปใช้จริงได้ในอนาคต หลังจากจบการศึกษาไปแล้ว
3.2 การจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการกอล์ฟ จัดซื้อและ
จัดหาอุปกรณ์กอล์ฟทั้งของใหม่และของมือสองที่ราคาไม่แพง ได้แก่ หัวไม้ เหล็ก ลูกกอล์ฟ ถุงมือ
ทีตัวมาร์ค ที่เก็บลูกกอล์ฟ และพรมซ้อมพัตต์ ส่วนที่จัดท�ำได้เช่น พรม ดัดแปลงเอาพรมบ้านมา
เจาะรูท�ำไลน์เพื่อเพิ่มความยากที่เก็บลูกกอล์ฟดัดแปลงจากขวดพลาสติกตัดเฉียง 45 องศา แล้ว
ใส่ไม้จับ และได้รับบริจาคจากผู้ปกครองและบุคคลอื่นๆ และปี 2548 โรงเรียนได้จัดสร้างสนาม
มินิกอล์ฟใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
3.3. การจัดซื้อจัดท�ำหนังสือคู่มือ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์กีฬากอล์ฟ ไว้ในห้องสมุด
และห้องชมรมกอล์ฟ และครูสมศักดิ์ สนกนก   ได้เรียบเรียงหนังสือกอล์ฟขึ้นมา 1 เล่ม ซึ่งเป็น
หนังสือที่มีคุณภาพท�ำเป็นผลงานวิชาการและเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช�ำนาญการพิเศษ และจัดท�ำ
ไว้ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดของโรงเรียน
3.4  การอบรมทักษะกอล์ฟให้กบั ครูผ้สู อนกอล์ฟ ครูกลุ่มสาระฯ ต่างๆ และบุคลากรอืน่ ๆ
ในโรงเรียน ครูผู้สอนได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญในภาคความรู้และภาคปฏิบัติ และน�ำ
ความรู้ทไี่ ด้รบั มาถ่ายทอดให้นกั เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน เช่น อบรมผู้ฝกึ สอนกอล์ฟ อบรม
โค้ชกอล์ฟมืออาชีพ อบรมกฎ-กติกา กอล์ฟ เป็นต้น
3.5   การจัดตั้งชมรมกอล์ฟบดินทร 4   รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจเข้าชมรมเป็น
สมาชิก ผู้สนใจจะต้องสอบข้อเขียนในภาคทฤษฎีให้ผ่านเกณฑ์ ชมรมนี้ถือว่าเป็นเสมือนสโมสร
เล็กๆ ภายในโรงเรียน การที่จะเป็นนักกีฬากอล์ฟตัวแทนของโรงเรียนได้นั้น จะต้องเป็นสมาชิก
ชมรมกีฬากอล์ฟ ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 100 คน
3.6 การจัดการแข่งขันทักษะกีฬากอล์ฟภายในโรงเรียน เป็นกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นการ
ทดสอบทักษะทีไ่ ด้รบั การฝึกฝนมาจากการเรียนการสอน ซึง่ การแข่งขันมีทงั้ 9 หลุม (สนามจ�ำลอง
ของโรงเรียน) และ 18 หลุม (สนามมาตรฐาน)
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3.7 การพัฒนานักเรียนเป็นนักกีฬากอล์ฟเป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเรียน คัดเลือกจากนักเรียน
ที่มีความสามารถ มีพื้นฐานที่ดี เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันกีฬาภายนอก เข้าร่วมการ
แข่งขันกอล์ฟ สพก. (กรมพลศึกษา) กอล์ฟพระเกีย้ วน้อย กอล์ฟ สพท.กทม. เขต 2 กอล์ฟคัดเลือก
เยาวชนทีมชาติ กอล์ฟจูเนียร์เวิลด์ ซึ่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันมากมาย
3.8 การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และจัดบอร์ดน�ำเสนอผลงานกิจกรรมกอล์ฟ  เป็นการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ที่มาที่ไปของกีฬากอล์ฟทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีคณะนักเรียน
ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาศึกษาดูงาน และมาท�ำข่าวจ�ำนวนมาก มีรายการโทรทัศน์
5 รายการน�ำเสนอ การสอนกอล์ฟโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
4. ผลการด�ำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
จากผลที่จัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่นกอล์ฟ และท�ำโครงการ การส่งเสริมและพัฒนากีฬา
กอล์ฟ บดินทร 4 ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี จนเป็นงานเด่นเป็น  
Best Practice ของโรงเรียนมีหลักสูตรกอล์ฟ มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีแบบฝึก มีตำ� ราเรียนกอล์ฟ
ที่เรียบเรียงขึ้นมาเอง มีวิจัยเป็นรายงาน การใช้หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกอล์ฟ
เป็นนวัตกรรมที่นายสมศักดิ์ สนกนก น�ำเสนอขอประเมินวิทยฐานะได้เป็นครูช�ำนาญการพิเศษ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสอบ O-NET ปี 2553
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ นักกีฬากอล์ฟใน
โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬากอล์ฟบดินทร 4 แข่งขันกอล์ฟนักเรียนของหน่วยงานต่างๆ ได้รับ
ถ้วยรางวัลมากกว่า 60 รายการ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี   นักกอล์ฟของโรงเรียนบางคนได้รับคัดเลือกไปท�ำการแข่งขันต่างประเทศ
เช่นที่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง รายการโทรทัศน์ 5 รายการน�ำเสนอหลักสูตรสอน
กอล์ฟบดิทร 4 ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุสาหะ
อบรม สั่งสอน ฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเด็ก
ความสามารถ ประพฤติปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ศษิ ย์ทงั้ ทางกาย วาจา และใจ พัฒนาตนเอง
ทัง้ ด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ วิสยั ทัศน์ อยู่เสมอ จนได้รบั การยอมรับจากเพือ่ นครู นักเรียน ผู้ปกครอง
ให้เป็นครูดีในดวงใจของโรงเรียนปี 2549 – 2552 ( 4 ปี ) ครูดีที่หนูรัก ครูที่ปรึกษาดีเด่น  ครูปฏิบัติ
หน้าที่การสอนดีเด่น ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับคัดเลือกให้เป็น
ครูต้นแบบ (Master Teacher)   สอบได้ที่ 1 สาขาพลศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2  ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี  2553 ล่าสุด เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประกาศให้เป็นครูคุรุ
สดุดี ปี 2554 เป็นครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2554
5. ปัจจัยความส�ำเร็จ  
โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬากอล์ฟ บดินทร 4  เป็นกิจกรรมเด่น เป็น Best Practice ดังนี้
- ผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน เห็นความส�ำคัญ ส่งเสริม และสนับสนุนเป็นอย่างดี
- คณะครู-อาจารย์และบุคลากรในโรงเรียน ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมกอล์ฟทุกกิจกรรม

ที่จัดในโรงเรียน ส่งเสริมนักกีฬากอล์ฟให้เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ ให้เวลาเรียน และก�ำลังใจ
- คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนอยู่
เบื้องหลังโดยตลอด
- นักเรียนทั้งนักกีฬา สมาชิกชมรมกอล์ฟ หรือนักเรียนที่เรียนในวิชาเรียน มีความตั้งใจ
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้คือสนามกอล์ฟเพร็สซิเดนท์ คันทรีคลับ ที่บริจาคที่ดินสร้าง
โรงเรียนและยังสนับสนุนให้โรงเรียนให้สถานที่ในการจัดกิจกรรมกอล์ฟตลอดมา
- ที่ส�ำคัญคือผู้รับผิดชอบครูสมศักดิ์ สนกนก เป็นผู้ที่ท�ำงานอย่างมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ 10 กว่า
ปีที่ผ่านมา
6. บทเรียนที่ได้รับ
กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่มีข้อจ�ำกัดมาก ความมุ่งมั่น และความตั้งใจ จะท�ำให้อุปสรรคต่างๆ
ผ่านไปได้ คิดท�ำในสิ่งดี จะได้ดี อย่าคิดว่ามีคนไม่เห็น
ข้อระวัง   ต้องระวังให้มากที่สุดคือ อุบัติเหตุที่จะเกิดจากการเรียน ครูผู้สอนต้องตั้งกฎ
กติกาให้ชัดเจน และต้องบังคับใช้ให้ได้ด้วย
ข้อเสนอแนะ อุปกรณ์กฬี ากอล์ฟค่อนข้างจะแพง ออกรอบเล่นกอล์ฟค่าใช้จา่ ยค่อนข้างสูง
แต่เราสามารถหาและเลือกซือ้ อุปกรณ์การเรียนทีร่ าคาถูกได้มากมาย และสนามกอล์ฟทีเ่ สียค่าใช้
จ่ายน้อยก็หาได้
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ชื่อผลงาน
ผู้เสนอผลงาน

PTT (Play to Top) Model
นายอ�ำนาจ  ประยูรศุข นายชูชาติ   เที่ยงธรรม  
นายสมนาม  ณ เชียงใหม่   นายสมพร  อัฐมาลา
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน  จังหวัดสระบุรี
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4        โทรศัพท์ 036-377456
โทรสาร 036-365856    Mobile : 089-245-1332  e-Mail : amnatjung@gmail.com

1. ความส�ำคัญ ที่มาของนวัตกรรม
โรงเรียนประเทียบวิทยาทานมีความเชื่อมั่นว่า การพัฒนาการศึกษาเป็นเครื่องมือการ
พัฒนาบุคคลทีเ่ ป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ หากบุคคลได้รบั การศึกษาอย่างเหมาะสมกับสภาพ
ความต้องการและความจ�ำเป็น ย่อมท�ำให้บุคคลนั้นสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การพัฒนาประเทศ
ในภาพรวมได้  โดยเฉพาะการพัฒนานักเรียนที่มีความเป็นอยู่และพื้นฐานชีวิตที่มาจากครอบครัว
เกษตรกรรมและรับจ้าง การส่งเสริมนักเรียน    จึงมุ่งเน้นสอดคล้องกับท้องถิ่น ผ่านการบริหาร
และการเปิดโอกาสด้านการใช้เทคโนโลยี บูรณาการของเล่นราคาถูก สู่การเรียนรู้รอบด้าน เพื่อ
ก้าวขึ้นไปสร้างความเชื่อมั่นในชีวิต สร้างความภาคภูมิใจแก่ตัวนักเรียนเอง ชาวอ�ำเภอวิหารแดง
ชาวจังหวัดสระบุรี  และการได้รับรางวัลในระดับสูง (ของประเทศ) อย่างต่อเนื่อง
การพัฒนานวัตกรรมจึงมุ่งเน้นสร้างคุณภาพของนักเรียนผ่านการเล่นของเล่นราคาไม่กี่
ร้อย (Play) ด้วยกระบวนการเปิดโอกาส สร้างบรรยากาศด้านเทคโนโลยี การสร้างแรงบันดาลใจ
พัฒนาบริหารงานและความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ควบคู่กบั การสร้างหลักสูตรบูรณาการการ
เรียนการสอนในและนอกห้องเรียน ทัง้ ด้านวิชาการและคุณธรรม เพือ่ ท�ำให้ของเล่นทีน่ กั เรียนชอบ
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว กลายเป็นถ้วยรางวัลอันทรงคุณค่า (ระดับ Top) ในที่สุด ซึ่งจะเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการเสริมสร้างให้นักเรียนมีความแข็งแกร่งทางวิชาการ และมีจิตส�ำนึกด้านคุณธรรมเพื่อการ
ด�ำเนินชีวิตต่อไป
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน
2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ในรูปแบบ
บูรณการของเล่นทีน่ กั เรียนชอบ สู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
รูปแบบโรงเรียนในฝัน
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งใกล้ตัวจนสามารถน�ำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาตนเอง ประเทศ และสามารถประกวด แข่งขัน น�ำเสนอ ในเวทีระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติได้
3. ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
3.1 การสรรหานักเรียน
เป็นกระบวนการคัดเลือกนักเรียนที่มีความชอบ และสิ่งที่นักเรียนชอบ แล้วเลือกส่งเสริม
ทัง้ ระบบ ทัง้ การบริหารและการเรียนการสอน ด้วยความเชือ่ ในเรือ่ งต้นทุนความสนใจของนักเรียน

มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเชิงบูรณาการ เนื่องจากมีแรงจูงใจในเชิงบวกอยู่แล้ว เช่น
เครื่องบินจ�ำลอง หุ่นยนต์ กีฬา    เป็นต้น
3.2 พัฒนาระบบการบริหารและการเรียนการสอน
พัฒนาต่อยอดนักเรียนตามรูปแบบโรงเรียนในฝัน คือจัดระบบการบริหาร อ�ำนวย
ความสะดวกด้านเทคโนโลยี เพือ่ การสืบค้น ศึกษาหาความรู้และเน้นให้นกั เรียนทดลอง ปฏิบตั จิ ริง
ฝึกซ้อม ทั้งในและนอกเวลา รวมถึงในและนอกสถานที่ ควบคู่ไปกับการฝึกสมาธิ น�้ำใจนักกีฬา
และสร้างแรงจูงใจในทางบวก เช่น
- การพัฒนาระบบการท�ำงานด้วยเทคโนโลยี มีการใช้คอมพิวเตอร์ และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ในการบรอหารงานมากขึน้ ส่งเสริมการใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ประกอบการเรียนการสอนของครู
เป็นต้น
- ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและวิชาการ เช่น การเปิดสอนวิชานักประดิษฐ์ การเปิด
หลักสูตรการเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนชอบเล่น
- การส่งเสริมการใช้เวลาว่าง เช่นการจัดตั้งชุมนุมเครื่องบินเล็ก ชุมนุมหุ่นยนต์ ของ
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน (สมาชิกเริ่มต้น 40 คน)
- การส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนของครู โดยการท�ำสื่อ (หนังสืออ่านเพิ่มเติม
การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ) เป็นต้น
3.3  เสริมประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ
ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดความภูมิใจและเชื่อมั่นว่าของ
เล่น หรือสิ่งที่ก�ำลังท�ำอยู่สามารถพัฒนาและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ โอกาสในการประกวด
แข่งขัน โอกาสในการศึกษาต่อ และมีโอกาสได้รางวัลสูงสุดในชีวติ ได้ ควบคูไ่ ปกับการสร้างบรรยากาศ
ภายในโรงเรียน ให้มีความพร้อมและมีการกระตุ้นให้เห็นความส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง เช่น
- การขอรับความรู้ การสนับสนุนด้านวิชาการ และส่งเข้าร่วมการแข่งขันเกี่ยวกับ
เครื่องบินจ�ำลองและวิทยุบังคับ กับทางสมาคมกีฬาเครื่องบินจ�ำลองและวิทยุบังคับ โดยความ
อนุเคราะห์ของคุณพิศิษฐ์  มิตรเกื้อกูล (นายกสมาคม) ตั้งแต่ปี 2549 เริ่มแข่งขันปี 2552
- การส่งเข้าร่วมฝึกซ้อมและแข่งขันเครื่องบินจ�ำลองและวิทยุบังคับกับชมรมเครื่องบิน
เล็ก ปากช่องไฮแลนด์ (ชาติบิน) อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปี 2550
- การเปิดห้องเรียนเน้น ICT ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552
- การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. และหุ่นยนต์โอลิมปิก ชิงแชมป์โลก
สนามประเทศไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551
- การส่งเสริมให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลไปดูงานด้านอากาศยาน ที่ประเทศจีน และเที่ยว
ชมงาน       Expo 2010 Shanghai China เป็นต้น
3.4 สังเคราะห์ต่อยอด
หลังจากจัดกิจกรรม มีการสรุป พูดคุย โอกาส การพัฒนาต่อเนื่อง การน�ำไปส่งเสริมให้
คนในชุมชน พื้นที่ต่างๆ ได้เห็นคุณค่าสิ่งง่ายๆ ไม่มองข้ามสิ่งใกล้ตัว และสร้างแรงบันดาลใจแก่รุ่น
น้องต่อไป โดยการฝึกซ้อมและแข่งขันในปี 2554 ได้รับการสนับสนุนจากรุ่นพี่ที่จบการศึกษาแล้ว
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- การส่ ง เสริ มให้นั ก เรี ยนที่ ได้ รับ รางวัล ไปดู งานด้ านอากาศยาน ที่ ประเทศจี น และเที่ ย วชมงาน
Expo 2010 Shanghai China เป็นต้น
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3.4 สังเคราะห์ต่อยอด
หลังจากจัดกิจกรรม มีการสรุป พูดคุย โอกาส การพัฒนาต่อเนื่อง การนําไปส่งเสริมให้คนในชุมชน
พื้นที่ต่างๆ ได้เห็นคุณค่าสิ่งง่ายๆ ไม่มองข้ามสิ่งใกล้ตัว และสร้างแรงบันดาลใจแก่รุ่นน้องต่อไป โดยการ
ฝึกซ้อมและแข่งขันในปี 2554 ได้รับการสนับสนุนจากรุ่นพี่ที่จบการศึกษาแล้ว มาฝึกซ้อมต่อให้รุ่นน้อง และมี
กซ้อางๆ
มต่ทัอ้งให้
รุ่นน้ฐและเอกชน
อง และมีหเข้น่าวมาขอศึ
ยงานต่กษาดู
างๆงาน
ทั้งภาครั
ฐและเอกชน
ามาขอศึ
กษาดูอบรมให้
งาน และ
หน่มาฝึ
วยงานต่
ภาครั
และเชิญ
ครูและนักเรียเข้
นไปเป็
นวิทยากร
ญอครู
อย่เชิ
างต่
เนื่อแงละนักเรียนไปเป็นวิทยากร อบรมให้อย่างต่อเนื่อง  
สรุปเป็นขั้นตอนได้
สรุปเป็ดนังนีขั้ ้นตอนได้ดังนี้

4. ผลการด�ำเนินงาน ความส�ำเร็จ ความภาคภูมิใจ
4.1 ทีมเครือ่ งบินจ�ำลองและวิทยุบงั คับ ได้รบั รางวัลชนะเลิศประเภทบินนาน, อันดับทีส่ อง
4. ร่ผลการดํ
า
เนินบิงาน
ความสําเร็จ ความภาคภู
มิใจ
วมประเภท
นผาดโผนและอั
นดับที่สองประเภททิ
้งสัมภาระตรงจุด ชิงแชมป์ภาคกลางที่จังหวัด
4.1
ที
ม
เครื
่
อ
งบิ
น
จํ
า
ลองและวิ
ท
ยุ
บ
ั
ง
คั
บ
ได้
ร
ั
บ
รางวั
ลชนะเลิศประเภทบินนาน, อันดับที่สองร่วม
สุพรรณบุรี 4 - 5 กันยายน  2552
ประเภท บินผาดโผนและอั
งแชมป์ลภชนะเลิ
าคกลางที
ดสุพรรณบุ
รี 4 - 5
4.2 ทีมเครื่อนดังบิบทีน่สจ�องประเภททิ
ำลองและวิ้งทสัยุมบภาระตรงจุ
ังคับ ได้ดรับชิรางวั
ศรับ่จถ้ังหวั
วยรางวั
ลพระราชทาน
กันพระบาทสมเด็
ยายน 2552 จพระเจ้าอยู่หัว ประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด ในการชิงถ้วยพระราชทานพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อ�ำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10 – 11 ตุลาคม 2552
4.3 ทีมเครื่องบินจ�ำลองและวิทยุบังคับ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ประเภท
บินนาน, ชนะเลิศประเภท บินผาดโผน  และชนะเลิศประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด ระดับภาคกลาง
3 – 4 กรกฎาคม 2553
4.4 ทีมเครื่องบินจ�ำลองและวิทยุบังคับ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศประเภท
บินนาน ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเดือน ธันวาคม 2553
4.5 ทีมเครื่องบินจ�ำลองและวิทยุบังคับ ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ ประเภทบินนาน และ
บินผาดโผน (ลวดบ่วง) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทบินทิง้ สัมภาระตรงจุด ภาคกลางสนาม
ที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 ที่จังหวัดเพชรบุรี
4.6 ทีมเครื่องบินจ�ำลองและวิทยุบังคับ ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ (ทั้ง 2 ทีม) ประเภท
บินผาดโผน (บินลอดบ่วง) ชนะเลิศ ประเภทบินทิ้งสัมภาระตรงจุด การแข่งขันภาคกลางสนาม 6
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย-อลงกรณ์ วันที่ 25 - 26 มิถุนายน  2554

4.7 ทีมเครือ่ งบินจ�ำลองและวิทยุบงั คับของโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ได้รบั รางวัลถ้วย
รางวัลประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประเภทบินผาดโผน (ลอดบ่วง)
และรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหานัดพิเศษ เฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม  
2554  ณ สนามกีฬากลางพื้นที่ควบคุมในพระองค์904
4.8 ทีมหุน่ ยนต์ ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดแข่งขันหุน่ ยนต์ สพฐ.          
ประเภทหุน่ ยนต์อตั โนมัติ (เก็บคะแนน 100 คะแนนเต็ม) ณ ศูนย์การค้าเซียร์รงั สิต เมือ่ 30 กรกฎาคม 2553
4.9 ทีมหุ่นยนต์ PT2010 โรงเรียนประเทียบวิทยาทานได้รับรางวัลอันดับ3 ประเภทความ
คิดสร้างสรรค์ จากการแข่งขันคัดเลือก เพื่อหาตัวแทน เข้าแข่งขันชิงแชมป์โลก ประเทศฟิลิปปินส์
ณ สนามแข่งบริเวณชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต 5 กันยายน 2553
4.10 รางวัลจากการประกวดอื่นๆ อีกหลายรายการ
5. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ประสบความส�ำเร็จ
5.1 การด�ำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์โรงเรียนในฝัน ทีเ่ น้นการส่งเสริมให้นกั เรียน
ได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง มีความมุ่งมั่นพยายามและคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง
5.2 ความร่วมแรงร่วมใจ ทั้งจากครู นักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ควบคู่ไปกับสร้าง
บรรยากาศการท�ำงานอย่างเป็นระบบของทั้งโรงเรียน
6.  บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
การพัฒนานักเรียน จะประสบความส�ำเร็จได้ในระดับสูงสุด เป็นผลมาจากความสนใจ
ของนักเรียนเป็นส�ำคัญ หน้าทีข่ องครูและโรงเรียนจึงเป็นการดึงความสนใจ ความชอบของนักเรียน
ออกมาส่งเสริมให้ถูกทาง พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากความสนใจและความชอบของ
นักเรียนนั้น ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า  และปลูกฝังให้เห็นความส�ำคัญของสิ่งใกล้ตัวในชุมชนและ
ท้องถิ่น ที่แม้ความชอบบางอย่างจะเกิดจากความสนุกสนานตามวัยของนักเรียน แต่ถ้าเลือก
กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักเรียนมีการเรียนรู้ด้านต่างๆ เพิ่มเติมได้
เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม หากการเริม่ ฝึกคิดค้น พัฒนา มาจากครูฝ่ายเดียว มีการมุ่งเน้นแข่งขันมาก
เกินไป หรือแม้แต่ท�ำผลงานวิชาการเพียงอย่างเดียว บางส่วนอาจจะประสบความส�ำเร็จได้ แต่ผล
การคิดต่อยอดและความภาคภูมใิ จของนักเรียนในระยะยาวจะน้อยกว่า ดังนัน้ หน้าทีส่ ำ� คัญของครู
ประการหนึง่ ทีต่ ้องด�ำเนินการก่อนคือเสาะหา กระตุ้น ค้นพบสิง่ ทีน่ กั เรียนชอบ หรือสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์
แล้วพิจารณาเลือกส่งเสริมให้ถกู ทาง ทัง้ ด้านเทคนิค ความสามารถ ประสบการณ์ ความสอดคล้อง
กับท้องถิ่น และสอดแทรกคุณธรรมทุกขั้นตอน ซึ่งถือเป็นการพัฒนานักเรียนอย่างยั่งยืนที่แท้จริง
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ชื่อผลงาน
แหล่งเรียนรู้บ้านดิน   
ผู้เสนอผลงาน นายสามารถ  รอดส�ำราญ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 02-4821153
โทรสาร 02-4821153   
Mobile : 081-9266607   
website   www.rsbs.ac.th  
1. ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ต�ำบลศาลายา
อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตามโครงการ
โรงเรียนกลุ่มเฉลิมพระเกียรติ   ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
ทฤษฎีใหม่ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องจาก
มีพนื้ ทีม่ ากถึง 80 กว่าไร่ ปัจจุบนั จึงได้สร้างแหล่งเรียนรู้บ้านดิน เป็นแหล่งเรียนรู้ทใี่ ช้ในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นการปลูกฝัง คุณธรรม นักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้กับโครงการพระราชด�ำริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และเรียนรู้การเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถเรียนรู้ในเชิงบูรณาการกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้
2.  จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการด�ำเนินงาน
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพือ่ ให้นกั เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในการศึกษาค้นคว้าและจัดกิจกรรมของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ
3. เพื่อให้นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศจากในห้องเรียนสู่แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
4. เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้ประสบการณ์ตรง
5. เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
3.  ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ทางโรงเรียนจัดแหล่งการเรียนรู้บ้านดินเป็นฐานการเรียนรู้ให้ความรู้ด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ฐานที่ 1 บ้านความรู้  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ความรู้ในด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีวทิ ยากรให้ความรู้เรือ่ งการปลูกข้าว เนือ่ งจากทางโรงเรียนมีพนื้ ทีป่ ลูกข้าวอยู่ภายในโรงเรียน
ประมาณ 8 ไร่ เมื่อนักเรียนศึกษาฐานการเรียนรู้นี้จะได้รับความรู้เรื่องของพันธุ์ข้าว การเพาะ
พันธุ์ข้าว การหว่าน การด�ำนา การเกี่ยวข้าว ตลอดจนการสีข้าวและน�ำผลผลิตสู่การตลาด
ต่อจากนั้น วิทยากรจะน�ำชมนาข้าวภายในโรงเรียน
ฐานที่ 2 บ้านพอประมาณ  ฐานนี้ให้ความรู้ในการสีข้าวเนื่องจากมีโรงสีขนาดเล็กอยู่ใน
ฐานแห่งนี้จะทราบถึงกระบวนการสีข้าว การน�ำแกลบไปใช้ประโยชน์ การเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง
การบรรจุข้าว การน�ำข้าวที่สีแล้วไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียน

ฐานที่ 3 บ้านมีเหตุผล  เป็นฐานการเรียนรู้ที่ให้ความรู้ในด้านการปลูกข้าว พันธุ์ไม้ต่างๆ
ในโรงเรียน ได้แก่ ไม้ผล ไม้ยนื ต้น ผักสวนครัว ซึง่ ทางโรงเรียนได้แบ่งพืน้ ทีใ่ นการปลูกพันธุ์ไม้นานา
ชนิด ได้แก่ ไม้ผล เช่น มะม่วงขนุน ส้มโอ มะพร้าว ต้นตาล ผักสวนครัวเช่นขิงข่า ตะไคร้ มะนาว
มะกอก เป็นต้น ซึ่งวิทยากรจะให้ความรู้ในการคัดเลือกพันธุ์ไม้ขั้นตอนการปลูก การดูแลรักษา
การเก็บเกีย่ วผล ซึง่ ท�ำให้ทกุ คนทราบถึงเหตุผลในการปลูกพันธุไ์ ม้ชนิดต่าง ๆ ไว้รอบบริเวณโรงเรียน
ฐานที่ 4 บ้านคุณธรรม เป็นฐานที่ให้ความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2
เงื่อนไข ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และเงื่อนไขความรู้
ได้แก่ ความรอบรู้,รอบคอบ, ระมัดระวัง ส่วนเงื่อนไขคุณธรรม ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
และแบ่งปัน โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบของนิทรรศการ, สัมมนา, แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นและ
เขียนแผนผังความคิด
ฐานที่ 5 บ้านภูมคิ ้มุ กัน เป็นฐานทีใ่ ห้ความรู้ภมู คิ ้มุ กันในตัวนักเรียนให้ปลอดจากอบายมุข
มีกิจกรรม  ในการสัมมนาและสันทนาการ ได้แก่ กิจกรรมการเป็นผู้น�ำนักเรียน, กิจกรรมรักษ์สิ่ง
แวดล้อม, กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โดยให้นกั เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม กิจกรรมโครงงาน  และ
การจัดกิจกรรมในเชิงบูรณาการ
4.  ผลการด�ำเนินงาน
1. นักเรียนมีความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในการศึกษาค้นคว้าและจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ
3. นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศจากในห้องเรียนสู่แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
4. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้ประสบการณ์ตรง
5. มีแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
5. ปัจจัยความส�ำเร็จ
1. สามารถใช้แหล่งเรียนรูบ้ า้ นดินเป็นแหล่งเรียนรูใ้ นการบูรณาการ 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้  
เช่น สอนจริยธรรมในวิชาสังคมศึกษาสอนเกษตรในวิชาการงานอาชีพ สอนโครงงานในวิชาวิทยาศาสตร์
สอนสุขศึกษาในเรือ่ งสารอาหาร สอนคณิตศาสตร์ในด้านการตลาด ท�ำบัญชีรายรับราย-จ่าย สอน
ภาษาไทยในการใช้ภาษาในการสือ่ สารสอนศิลปะในการตกแต่ง โดยครูทกุ กลุ่มสาระต่าง ๆ วางแผน
การสอนร่วมกัน
2. ครูได้เปลีย่ นบรรยากาศการเรียนการสอนจากในห้องเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
3. ใช้สื่อการสอนจากประสบการณ์ตรงสอนนักเรียน
6. บทเรียนที่ได้รับ
แหล่งเรียนรู้บ้านดิน สามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอดในด้านตลาดนัดวิชาการ, มุมนิทรรศการ
วิชาการ, ที่จัดอบรมสัมมนาและแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษาดูงานของชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ
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ชื่อผลงาน
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมส�ำหรับโรงเรียนต้นแบบในฝัน
ผู้เสนอผลงาน นายศักรินทร์  สายัณห์
โรงเรียนวัดหนองกันเกรา   จังหวัดระยอง
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
Mobile : 0-81808-7756
1.  ความส�ำคัญของผลงานที่น�ำเสนอ
โรงเรียนวัดหนองกันเกรา  จัดให้มกี ารเรียนการสอน  2  ช่วงชัน้   เปิดสอนนักเรียนระดับ
อนุบาล  1  ถึง  ชัน้ ประถมศึกษาปีท  ี่ 6 มีนกั เรียน 851 คน เป็นโรงเรียนต้นแบบตามโครงการหนึง่
อ�ำเภอ หนึง่ โรงเรียนในฝัน ตัง้ แต่วนั ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2549 ซึง่ ต้องเน้นให้มคี วามเป็นเอกลักษณ์คอื
จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ปฏิรปู การเรียนรูโ้ ดยยึดผูเ้ ป็นเป็นส�ำคัญ สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิน่ ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานชาติ เป็นทีย่ อมรับและศรัทธาของผูป้ กครองและชุมชน มีการ
บริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ใช้รปู แบบการบริหารแบบมีสว่ นร่วมกระจายอ�ำนาจแบ่งหน้าทีแ่ ละ
ท�ำงานเป็นทีม มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและองค์กร
ต่างๆ  มีเครือข่ายสนับสนุนตกลงร่วมมือกันในการพัฒนาโรงเรียน มีสอื่ เทคโนโลยีทที่ นั สมัยและเพียง
พอกับความต้องการและเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนอืน่ ๆ ในการน�ำนวัตกรรมการศึกษาทีท่ นั สมัยไปใช้
และลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐานเหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ในสภาพปัจจุบันของโรงเรียนวัดหนองกันเกรามีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก โรงเรียน
มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ประสบปัญหาการแคลนด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจน
สื่อเทคโนโลยีที่ส�ำคัญ การขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนด้านต่างๆ การขาดแคลนอัตราก�ำลัง
ครูบุคลากรและความรู้ความสามารถของครูบุคลากรไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ต้องการตลอดจนการ
ท�ำงานไม่เป็นเอกภาพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
จากเหตุผลและสภาพปัญหาดังกล่าวผู้รายงานในฐานะผู้รับผิดชอบต่อโรงเรียนวัดหนอง
กันเกรา  มีความตระหนักในบทบาทภาระหน้าที่ต่อการเป็นผู้บริหารโรงเรียนได้ด�ำเนินการพัฒนา
โรงเรียนตลอดมาอย่างต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า“มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมทุกด้าน
นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะการด�ำรงชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีความเป็นไทยมัน่ ใจในตนเอง”  ในพันธกิจทีว่ ่า “พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” ซึง่
ต้องเร่งพัฒนาโรงเรียนให้มคี วามพร้อมทุกด้าน ตัง้ แต่การหารูปแบบการบริหารงานทีเ่ ป็นเลิศ(Best
Practices)การพัฒนาครูบุคลากรมืออาชีพ การระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากชุมชน การ
ปรับปรุงอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการศึกษาหาวิธีการด้วยวิจัยและ
พัฒนา เพื่อหารูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนและใช้รูปแบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อส่งผลต่อการเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝันดังกล่าว
2. จุดประสงค์
2.1 เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมส�ำหรับพัฒนาโรงเรียนวัดหนองกันเกรา
2.2 เพือ่ ใช้รปู แบบการบริหารแบบมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนวัดหนองกันเกรา
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนทุกคน

2.3 เพือ่ พัฒนาโรงเรียนให้มคี วามพร้อมทุกด้าน ทัง้ ด้านการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน
ด้านนักเรียน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ด้านงบประมาณทรัพยากรผู้อุปถัมภ์
เป้าหมาย
เพื่อให้บุคคลผู้มีส่วนร่วม ได้แก่ ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกครองนักเรียน  นักเรียนและชุมชนผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ร่วมคิด ร่วมท�ำ  ร่วมพัฒนา และร่วม
ภาคภูมิใจ
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด�ำเนินงาน
การใช้หลักการทฤษฎีในการสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ได้ศึกษาค้นหารูปแบบการบริหารด้วยการสังเคราะห์จากเอกสาร  หลักการทฤษฎี  งาน
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  จากนักการศึกษาหลอมรวมกับประสบการณ์ของตัวผู้รายงาน
จากการเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่อาศัยทฤษฎีระบบ  (System  Analysis)  องค์ประกอบที่น�ำองค์กร
แนวทางปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ
29
สู่ความเป็นเลิศของสมิท  (Smith )ได้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมฉบับที่  1  แล้วน�ำไปทดลอง
best practices ในการจัดงาน Lab School Symposium 2011 ระดับประเทศ 4 ภูมภ
ใช้วเิ คราะห์Best
ผล  ข้ofอthe
บกพร่
องต่างๆ  จึงได้ศกึ ษาถอดประสบการณ์  องค์ความรู้จากผู้บริหารโรงเรียนิ าค
แนวทางปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ
29ยนที่มี
ต้นแบบ   น�ำข้อมูลสารสนเทศมาจัดกลุ่มสนทนา  
(Focus   Group)   โดยผู้บริหารโรงเรี
Best of the
practices
ในการจั
Lab
School8  
Symposium
ระดั
บประเทศ
ว้ ภูจิ มัยภิ าค
ประสบการณ์
ด้าbest
นการบริ
หารแบบมี
สด่วงาน
นร่วมจ�
ำนวน  
ท่าน   แล้2011
วรูสัปงแบบการบริ
เคราะห์
เหป็ารของผู
นรูป4แบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม  ฉบับที  ่ 2  น�ำไปทดลองใช้  ท�ำการประเมิขัน้นทีผล  จึ
งได้เาป็งความตระหนั
นรูปแบบการบริ
หาร
่ 1 การสร้
ก
ประสบการณ์ทางการบริหารของผูว้ จิ ัย
แบบมีส่วนร่วมฉบับสมบูรณ์  ดังนี้
หารของผูว้ จิ หัยารจัดการ
ขั้นทีรู่ ป2แบบการบริ
การวางแผนในการบริ
ขั้นที่ 1ขั้นการสร้
างความตระหนั
ที่ 3 การสร้
างและพัฒก นาทีมงาน

ประสบการณ์ทางการบริหารของผูว้ จิ ัย
ทฤษฎีเชิงระบบของสมิท (Smith. 1982 : 65)

		

ขั้นที่ 2ขั้นการวางแผนในการบริ
หารจัดการ
ที่ 4 การเนินงานตามแผน
ขั้นที่ 3ขั้นการสร้
างและพัฒนาทีติมดงาน
ที่ 5 การตรวจสอบ
ตาม และประเมินผล
ขั้นที่ 4 การเนินงานตามแผน

ทฤษฎีเชิงระบบของสมิท (Smith. 1982 : 65)

ขั้นที่ 5 การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

ภาพประกอบ 1 แสดงรูปแบบการบริหารโรงเรียนของผู้รายงานที่สร้างขึ้นแบบที่ 1

ภาพประกอบ 1 แสดงรูปแบบการบริหารโรงเรียนของผู้รายงานที่สร้างขึ้นแบบที่ 1
ภาพประกอบ
้นแบบที
่1
3
แบบ 11 แสดงรูปแบบการบริหารโรงเรี
แบบ 2 ยนของผู้รายงานที่สร้างขึแบบ

การสังเคราะห์รูปแบบการบริ หารจาก
ประสบการณ์
แบบของผู
1 ้ วิจยั
การสังเคราะห์รูปแบบการบริ หารจาก
ประสบการณ์ของผู้วิจยั

การสังเคราะห์รูปแบบการบริ หารจาก
แนวคิดของเมตต์
แบบ 2 เมตต์การุณ์จิต
การสังเคราะห์รูปแบบการบริ หารจาก
แนวคิดของเมตต์ เมตต์การุณ์จิต
การหลอมรวมรูปแบบการบริ หาร

การสังเคราะห์รูปแบบการบริ หารจาก
แนวคิ3 ดของมาณี ไชยธีรานุวฒ
ั ศิริ
แบบ
การสังเคราะห์รูปแบบการบริ หารจาก
แนวคิดของมาณี ไชยธีรานุวฒ
ั ศิริ

รูปแบบการบริ
หารแบบมี
การหลอมรวมรู
ปแบบการบริ
หารสว่ นร่วม
ฉบับทดลองที่ 1
ปแบบการบริ
นร่วม
ภาพประกอบ
2 ผู้รดายงานได้
ดําเนินาการสร้
างรูสปว่ แบบการบริ
หารแบบมี
นร่วมฉบั
บทดลองที
ภาพประกอบ  2
ผู้รายงานได้
�ำเนินรูการสร้
งรูหปารแบบมี
แบบการบริ
หารแบบมี
ส่วนร่สว่วมฉบั
บทดลองที
่1 ่1
ฉบับทดลองที่ 1

ภาพประกอบ 2 ผู้รายงานได้ดําเนินการสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมฉบับทดลองที่ 1
โรงเรี ยน 1

โรงเรี ยน 2

โรงเรี ยน 3

โรงเรี ยน 4

Best of the Best Practices
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แนวปฏิบตั ทิ ยี่ อดเยีย่ มระดับประเทศ

ภาพประกอบ 2 ผู้รายงานได้ดําเนินการสร้างรูปแบบการบริหารแบบมี
มฉบัย่ บมระดั
ทดลองที
่1
แนวปฏิสบ่วตั นร่
ทิ ยี่ วอดเยี
บประเทศ
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โรงเรี ยน 1

โรงเรี ยน 3

โรงเรี ยน 2

โรงเรี ยนวังจันทร์ วิทยา

โรงเรี ยนบ้ านชําฆ้ อ

โรงเรี ยน 4

โรงเรี ยนชํานาญ
สามัคคีวิทยา

โรงเรี ยนวัดหนองกันเกรา
ฉบับที่ 1

การหลอมรวมรูปแบบการบริ หาร
โรงเรี ยน 1,2,3 และ ฉบับที่ 1

30

รูปแบบการบริ หารแบบมี
สว่ นร่วมฉบั
สมบู่ยรมณ์ระดับประเทศ
แนวทางปฏิ
บัติที่ยบอดเยี

ภาพประกอบ
แสดงรูดปงาน
แบบการบริ
หารแบบมี
ส่วนร่2011
วมฉบัระดั
บทีบ่สประเทศ
มบูรณ์
Best of the
best
practices3ในการจั
Lab School
Symposium
ภาพประกอบ
3 แสดงรูปแบบการบริ
หารแบบมี
ส่วนร่วมฉบั
บที่สมบูรณ์ 4 ภูมภิ าค
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดหนองกันเกรา

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดหนองกันเกรา
ผู้บริหาร

กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่ วม
ขันที
้ ่
ขันที
้ ่
ขันที
้ ่
ขันที
้ ่
ขันที
้ ่
ขันที
้ ่
ขันที
้ ่
ขันที
้ ่
ขันที
้ ่

1 ร่ วมคิดวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้ องการ
2 ร่ วมสร้ างความตระหนักแก่ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ อง

ทีมเจาะเกราะ
- ประสานสัมพันธ์
- ประสานประโยชน์

3 ร่ วมสร้ างวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์เพื่อการพัฒนา
4 ร่ วมสร้ างทีมงาน แบ่งหน้ าที่ กระจายอํานาจ
5 ร่ วมพัฒนาทีมงานและบุคลากร

6 ร่ วมดําเนินการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์
7 ร่ วมสร้ างภาคีเครื อข่ายการเรี ยนรู้
8 ร่ วมประเมินผลความสําเร็ จ

9 การประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

บุคคลผู้มีส่วนร่ วม ได้ แก่
- ผู้บริ หาร ครู บุคลากร
- คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
- ผู้ปกครองนักเรี ยน
- นักเรี ยน

ประสิทธิภาพ
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม

ภาพประกอบ  4 แสดงรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

- ชุมชน

บทบาทของผู้มีส่วนร่ วม
- ร่วมคิด

- ร่วมรับผิดชอบ

- ร่วมทํา

- ร่วมประเมินผล

- ร่วมพัฒนา - ร่วมภาคภูมิใจ

ภาพประกอบ 4 แสดงรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ที่ประกอบด้วย ตัวผู้บริหารทีมเจาะเกราะทําหน้าที่ประสานสัมพันธ์ประสานประโยชน์ ผู้มีส่วนร่วม บทบาทของผู้

จากภาพประกอบ  4 แสดงรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ประกอบด้วย ตัวผู้บริหาร
ทีมเจาะเกราะท�ำหน้าที่ประสานสัมพันธ์ประสานประโยชน์ ผู้มีส่วนร่วม บทบาทของผู้มีส่วนร่วม
กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ประสิทธิภาพของการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นผลของการใช้รปู แบบการบริหารแบมีส่วนร่วมคือ
คุณภาพนักเรียน คุณภาพครูบุคลากร คุณภาพโรงเรียน
4. ผลการด�ำเนินงานผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่ได้รับ
ผลที่เกิดต่อนักเรียน
ปีการศึกษา 2552 ได้รบั รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันละครประวัตศิ าสตร์
และรางวัลเหรียญทอง ล�ำดับที่ 5 การแข่งขันคอมพิวเตอร์ โปรแกรมน�ำเสนองานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ
ปีการศึกษา 2553 ได้รบั รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันละคร
ประวัตศิ าสตร์ และรางวัลเหรียญทองแดง โครงงานคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
นักเรียนได้รบั รางวัลเกียรติบตั ร  จากหน่วยงานต่างๆ จากการแสดงผลงาน การเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ในระดับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และระดับชาติ ในปีการศึกษา 2551
จ�ำนวน 99 ราย ในปีการศึกษา 2552 จ�ำนวน 111 ราย และในปีการศึกษา 2553 จ�ำนวน  95  ราย  
ผลที่เกิดต่อครูและบุคลากร
ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น เป็นต�ำแหน่งครู คศ.3 จ�ำนวน 11 ราย ได้รับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณบัตร จากหน่วยงานต่างๆ ในปีการศึกษา 2551 จ�ำนวน 15 รายการ
ในปีการศึกษา 2552 จ�ำนวน 41 รายการ ในปีการศึกษา 2553 จ�ำนวน  95 รายการ
ผลที่เกิดต่อโรงเรียน
1. โรงเรียนได้รับการรับรองให้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ2
2. เป็นที่ยอมรับของชุมชน
2.1 โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนจ�ำนวนหลายรายการ
2.2 โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชนด้านวัสดุอุปกรณ์
ทรัพย์สิน ที่ดิน เช่นได้รับบริจาคที่ดิน จ�ำนวน 2 แปลง เป็นเนื้อที่ 1 ไร่ 36 ตารางวา จากร้านฮั่วฮวด
อ�ำเภอแกลง
5. ปัจจัยความส�ำเร็จ
5.1 การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารใน
การบริหารจัดการในแนวคิดเชิงก้าวหน้ามีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาโรงเรียนด้วยการหลอมรวมครู
บุคลากร ชุมชนเพือ่ ความร่วมมือทีส่ ร้างสรรค์ ด้วยการมีภาวะผูน้ ำ� และการประสานสัมพันธ์ประสาน
ประโยชน์จากการระดมทรัพยากรทีม่ คี ่าเพือ่ เสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ ในการบริหารจัดการ
ต่างๆ ล้วนส่งผลให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อโรงเรียน
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5.2 ศักยภาพของครูและบุคลากรทีม่ คี วามมุ่งมัน่ เสียสละ มานะ อดทน ทีม่ ตี ่อการพัฒนา
ผู้เรียนอันเป็นแรงบันดาลใจ ให้มีความเป็นหนึ่งเดียวส�ำหรับการพัฒนาตนเอง ให้เป็นครูมืออาชีพ
ที่จะน�ำความรู้ประสบการณ์ต่างๆ มาถ่ายทอดต่อผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
5.3  ความเข้มแข็งของชุมชน  ทเี่ ป็นผูม้ บี ทบาทในการเป็นผูม้ สี ว่ นร่วมทีด่ ี ทัง้ ร่วมคิด ร่วมท�ำ 
ร่วมพัฒนาและร่วมแสดงความยินดี ให้การสนับสนุนทัง้ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สนิ ทีด่ นิ แรงงาน
และการให้คำ� ปรึกษาหารือ ข้อเสนอแนะต่างๆรวมทัง้ ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี
5.4 การมีสอื่ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ทที่ นั สมัย เป็นหัวใจของการเรียนรู้ สือ่ และเทคโนโลยี
เป็นตัวกลางที่จะท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย ใช้เวลาน้อย ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
5.5 ทีมเจาะเกราะ ผู้ท�ำหน้าที่ประสานสัมพันธ์และประสานประโยชน์กับผู้มีส่วนร่วม ใน
โอกาสต่างๆ
6. บทเรียนที่ได้รับ(Lesson Learning)
1.  “ทีมเจาะเกราะ” เป็นปัจจัยทีน่ �ำไปสู่ความส�ำเร็จ ผู้บริหารและคณะกรรมการฯจะต้อง
ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้เห็นคุณค่าและความส�ำคัญและมอบความไว้วางใจให้ท�ำหน้าที่ประสาน
สัมพันธ์และประสานประโยชน์แก่บุคคลผู้มีส่วนร่วม โดยบุคคลที่จะเป็นผู้เจาะเกราะนั้นขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์ และบทบาทหน้าทีใ่ นการเจรจากับผู้มสี ่วนร่วมในสถานการณ์ต่างๆ โดยผู้มสี ่วนร่วม
ให้ความเคารพ นับถือ ให้ความเกรงใจต่อทีมเจาะเกราะดังกล่าว
2. การเป็นผู้ให้และความเสียสละการทุ่มเทแรงกายแรงใจ การเอาใจใส่ ดูแลช่วยเหลือ  
ต่อเด็กและส่วนรวมการร่วมกิจกรรมกับชุมชนของผู้บริหาร ครูบุคลากรและคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานส่งผลให้ได้รับความร่วมมือด้วยดี
3. ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีภาวะผู้น�ำที่โดดเด่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื้อสัตย์สุจริต
มีความเสียสละ อดทนสูงและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมจึงจะได้รับความร่วมมือด้วยดี

ชื่อผลงาน
“ส้วมสุขสันต์ นักเรียนหรรษา”
ผู้เสนอผลงาน นายอรรถสิทธิ์  อินทร์พิบูลย์
โรงเรียนไทรโยคใหญ่   จังหวัดกาญจนบุรี
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  
โทร 034 686062 โทรสาร  -   Mobile : 081 2565904
Email :  saiyakyai@gmail.com   Website: http://saiyokyai.net
1. ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ
โรงเรียนไทรโยคใหญ่ เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ปัจจุบนั เปิดสอนตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุบาล 1
ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 277 หมู่ 7 ต�ำบลไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อยูห่ า่ งจาก ส�ำนักงาน
ประถมศึกษาอ�ำเภอไทรโยค ประมาณ 60 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ
97 กิโลเมตร ปีการศึกษา 2554  มีขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�ำนวน 24 คน นักเรียน
ทัง้ หมด 474 คน ประชากรในเขตบริการมีหลายเชือ้ ชาติ เช่น ชาวไทยภาคกลาง ชาวพม่า ชาวกระเหรีย่ ง
ชาวมอญ ชาวไทยภาคอีสาน แต่โดยส่วนใหญ่เป็นชาวไทย เนือ่ งจากโรงเรียนตัง้ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีต่ ดิ
ชายแดนพม่า พืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก รวมถึงหลักสุขาภิบาลและพฤติกรรมในการใช้
ส้วม ท�ำให้มผี ลกระทบต่อสุขภาพและการเรียนรูข้ องนักเรียนซึง่ เป็นเหตุผลหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนไม่ดนี กั
ส้วมเป็นสถานที่ถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ ซึ่งเป็นกิจวัตรที่ส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตของ
คนหากไม่มีการจัดการส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาล รวมทั้งการปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกวิธี
ส้วมก็จะกลายเป็นแหล่งแพร่กระจายเชือ้ โรคทีส่ ำ� คัญ ส้วมถือเป็นหนึง่ ในด้านอาคารสถานทีภ่ ายใน
สถานศึกษาที่ต้องมีความสะอาดปลอดภัยเพียงพอต่อการใช้สอย
ในปีงบประมาณ 2552 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายพัฒนา
ส้วมของโรงเรียนในสังกัดให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) และได้จดั ท�ำโครงการ
จัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน (Happy Toilet School Education Project) การพัฒนาส้วมได้
ใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน โดยโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ส่วนหนึง่ จากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และโรงเรียนสามารถระดมทรัพยากร
จากแหล่งต่างๆ ในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส้วมของโรงเรียนได้หลากหลายรูปแบบ เช่น
แรงงาน วัสดุที่ใช้ปรับปรุง ซ่อมแซม เงินบริจาค ฯลฯ
จากสถิติการใช้ส้วมของโรงเรียนไทรโยคใหญ่ในปีการศึกษา 2554  ซึ่งมีนักเรียน จ�ำนวน
474 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�ำนวน 24 คน เป็นสถานทีป่ ระชุมประจ�ำเดือน
ของหมู่บ้านประชากรเข้าร่วมประชุมประมาณ 90 คน/เดือน เป็นสถานที่จัดประชุมอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และที่ตั้ง
ของโรงเรียนอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติไทรโยคซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ จึงมีนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาเยีย่ มชม พร้อมทัง้ ใช้บริการห้องส้วม ทางโรงเรียนจึงเห็นความ
ส�ำคัญของการใช้ส้วม การจัดการส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาล รวมทั้งการปลูกฝังพฤติกรรมการใช้
ส้วมที่ถูกวิธี จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะท�ำส้วมให้ได้มาตรฐาน  ถูกสุขลักษณะและประทับใจกับผู้ใช้
บริการทุกคน
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2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินการ
บัติที่ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ
34 เพียงพอ
2.1 เพื่อพัฒนาส้วมของโรงเรียนให้แนวทางปฏิ
ได้มาตรฐานใน
3 เรื่อง คือ สะอาด (Healthy)
Best of the best
practices ในการจั
ดงานและสามารถบริ
Lab School Symposium
ระดั่วบไปได้
ประเทศ 4 ภูมภ
ิ าค
(Accessibility)
และปลอดภั
ย (Safety)
การให้กับบุ2011
คคลทั
2.3 จัดกิจกรรมการเรี
ยนรูก้เฝัรื่องให้
งส้นวักมเรีโดยบู
่มสาระต่
างๆางถู
และจั
กรรมเสริมในโรงเรียน
2.2 เพื่อปลู
ยนมีรพณาการในกลุ
ฤติกรรมการใช้
ส้วมอย่
กสุขดลักิกจษณะ
3. กระบวนการผลิ
หรือขั้นตอนการดํ
2.3ตจัผลงาน
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู้เรื่องส้าเนิ
วมนงาน
โดยบูรณาการในกลุ่มสาระต่างๆ และจัดกิจกรรม
ในปีมกในโรงเรี
ารศึกษา
เสริ
ยน2554 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน
(Happy Toilet School Education Project) ให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) โดยครูทุกคนมี
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ส่วนร่วมในการพัในปี
ฒนางาน
ทีม ดังนี้ ทีมนํเข้าาเป็ร่วนมโครงการจั
ทีมที่มีบทบาทชี
้นํา กกํษาส้
าหนดทิ
การศึกแบ่ษางงานออกเป็
2554 โรงเรีนย3นไทรโยคใหญ่
ดการศึ
วมสุศขทางในการ
สันต์ใน
พั ฒ นา โรงเรี
และเสริ
ม
สร้
า
งพลั
ง
ร่
ว
มในการทํ
า
งานของทุ
ก
คน
ที
ม
พั
ฒ
นาคุ
ณ
ภาพ
มี
บ
ทบาทในการสนั
บ สนุ น
ยน (Happy Toilet School Education Project) ให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ
ประสานงานและคอยช่
กับวทีมในการพั
มอื่นๆ และที
มทํามีหแบ่
น้างทีงานออกเป็
่ในการพัฒนาคุ
(HAS) โดยครูทวุกยเหลื
คนมีอสให้่วนร่
ฒนางาน
น 3ณทีภาพในระบบย่
ม ดังนี้ ทีมน�ำอเป็ยต่นาทีงๆ
มทีที่ม่ตี น
มีส่วนร่วบทบาทชี
ม โดยใช้ห้นลั�ำ กก�PDCA
้
ำหนดทิดังศนีทางในการพั
ฒนา และเสริมสร้างพลังร่วมในการท�ำงานของทุกคน ทีม
พัฒนาคุณภาพ มีบทบาทในการสนั
สนุนประสานงานและคอยช่
วยเหลือให้กบั ทีมอืน่ ๆ และทีมท�ำ
กระบวนการวางแผนเชิ
งระบบโดยใช้วบงจรคุ
ณภาพ PDCA
มีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพในระบบย่อยต่างๆ ที่ตนมีส่วนร่วม โดยใช้หลัก PDCA ดังนี้
3.1 การออกแบบส้วมสุขสันต์ (Plan)
กระบวนการวางแผนเชิงระบบโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA
โรงเรี ย นไทรโยคใหญ่ ได้ ดํ า เนิ น การออกแบบโดยความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของบุ ค ลากรในโรงเรี ย น
3.1 การออกแบบส้วมสุขสันต์ (Plan)
ประกอบด้วย ทีมนํา ทีมพัฒนาคุณภาพ และทีมทํา ซึ่งมีวิธีดําเนินการ ดังนี้
โรงเรียนไทรโยคใหญ่ ได้ด�ำเนินการออกแบบโดยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร
ในโรงเรียน ประกอบด้วย ทีมน�ำ ทีมพัฒนาคุณภาพ และทีมท�ำ ซึ่งมีวิธีด�ำเนินการ ดังนี้
1) แต่งตั้งคณะทํางานจัดโครงการการพัฒนาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน
1) แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดโครงการการพัฒนาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน
2) นําเสนอโครงการ
2) น�ำเสนอโครงการ
3) จัดประชุมผู้รบั ผิดชอบโครงการโดยใช้ยุทธศาสตร์ในการสร้างส้วมให้ได้มาตรฐาน ดังนี้
3) จัดประชุมผูร้ บั ผิดชอบโครงการโดยใช้ยทุ ธศาสตร์ในการสร้างส้วมให้ได้มาตรฐาน ดังนี้
การสร้างสรรค์
ส้วามให้
สะอาดได้
มีความน่ามีใช้คตวามน่
้องอาศั
ประกอบต่
งๆ
การสร้
งสรรค์
สว้ มให้มสาตรฐานดี
ะอาดได้มาตรฐานดี
าใช้ยตองค์
อ้ งอาศั
ยองค์ปาระกอบต่
างๆ
ตามแผนภู
ม
ิ
ก
ารดํ
า
เนิ
น
งาน
ตามแผนภูมกิ ารด�ำเนินงาน
ภาพแผนภูมิการดําเนินงาน
ภาพแผนภูมิการด�ำเนินงาน
โครงสร้ างและการออกแบบ
พฤติกรรมการใช้
สิง่ อํานวยความสะดวก
การจัดการความสะอาด
การบําบัดของเสีย

3.2 การปฏิบัติตามระบบ (Do)
โรงเรี
ดํา้เเนิ
การดั
งนี้ รณาการในกลุ่มสาระต่างๆ และจัดกิจกรรมเสริมในโรงเรียน
1. จัยดนไทรโยคใหญ่
กิจกรรมการเรีได้
ยนรู
รื่อนงส้
วม โดยบู
2. จัดตั้งชมรมส้วมแสนสุขในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้
1) ขั้นเตรียมการ

3.2 การปฏิบัติตามระบบ (Do)
โรงเรียนไทรโยคใหญ่ ได้ด�ำเนินการดังนี้
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรือ่ งส้วม โดยบูรณาการในกลุ่มสาระต่างๆ และจัดกิจกรรมเสริม
ในโรงเรียน
2. จัดตั้งชมรมส้วมแสนสุขในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้
1) ขั้นเตรียมการ
- ติดต่อครูทปี่ รึกษาเพือ่ ให้การสนับสนุนการด�ำเนินการจัดกิจกรรมชมรมส้วมแสนสุข
- แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชมรมส้วมแสนสุข
2) ขั้นวางแผนและด�ำเนินการ
โครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน (Happy Toilet School Education
Project) ของโรงเรียนไทรโยคใหญ่ ได้ด�ำเนินการโดยนักเรียนสมาชิกชมรมส้วมแสนสุข โดยมีขั้น
วางแผนและด�ำเนินการ ดังนี้
1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์รวบรวมปัญหาและความต้องการแล้วจัดท�ำแผนการ
จัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนหรือจัดกิจกรรม
ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สะอาด (Healthy) เพียงพอ(Accessibility) และปลอดภัย (Safety)
2. ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของชมรมให้ครอบคลุมกิจกรรมที่ต้องการจะท�ำ  รวมทั้ง
ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน คือ
3. วางแผนด�ำเนินกิจกรรม
4. ด�ำเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้
4.1 ชมรมส้วมแสนสุขในเด็กแกนน�ำชมรมส้วมแสนสุข จ�ำนวน 35 คน แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
o กลุ่มที่หนึ่ง  รับผิดชอบหน้าที่เป็นประธานชมรมส้วมแสนสุข
o กลุ่มที่สอง  รับผิดชอบหน้าที่เวรท�ำความสะอาดชมรมส้วมแสนสุข
o กลุ่มที่สาม  รับผิดชอบหน้าที่ผู้ตรวจเวรชมรมส้วมแสนสุข
5. ประเมินผลสรุปและรายงาน
5.1 การประเมินทบทวน (Check)
โรงเรียนได้ด�ำเนินการตามโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน       
(Happy   Toilet School Education Project) ให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS)  
ประเมินทบทวนระบบตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ตามแนวทางการ
ประเมินโรงเรียนโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียนทั้งด้านกระบวนการและผลลัพธ์
โดยคณะกรรมการประเมินผลความพึงพอใจและทบทวน
5.2 การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง (Act)
โรงเรียนไทรโยคใหญ่ ได้นำ� ข้อมูลจากการประเมินทบทวนมาแก้ไข ปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากมีการน�ำข้อมูล/ข้อค้นพบและน�ำผลการประเมินทบทวน
มาพัฒนางานนั่นเอง ระหว่างการด�ำเนินงาน โรงเรียนได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง
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โรงเรียนโครงการในเครือข่าย และทีมพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนได้น�ำความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้มาขยายผลในโรงเรียน
4. ผลการด�ำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 ส้วมของโรงเรียนได้มาตรฐานใน 3 เรื่อง คือ สะอาด (Healthy) เพียงพอ(Accessibility)    
และปลอดภัย (Safety)ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานอื่น
4.2 สมาชิกชมรมส้วมแสนสุข สามารถเป็นแบบอย่างและให้ค�ำแนะน�ำแก่เพื่อน/น้อง
ในโรงเรียน เรื่องการรณรงค์การใช้ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
4.3 นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะ   ไปขยายผลให้กับบุคลากร
ในครอบครัว
4.4 จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งส้วม โดยบูรณาการในกลุม่ สาระต่างๆ และจัดกิจกรรมเสริม
ในโรงเรียนได้ทั้ง 8 กลุ่มสาระเรียนรู้
5. ปัจจัยความส�ำเร็จ
5.1 นักเรียนได้แสดงความสามารถ   ในการด�ำเนินงานชมรมส้วมแสนสุข โรงเรียนเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ แสดงความเป็นนักเรียนแกนน�ำ  โดยให้นักเรียนเป็น
ผู้วางแผนการด�ำเนินงาน เป็นผู้ด�ำเนินการจัดกิจกรรม โดยเน้นการท�ำงานเป็นทีม ยึดหลัก
ประชาธิปไตยในการท�ำงาน ฝึกให้นักเรียนรู้จักท�ำงานอย่างเป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมาย ท�ำให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ
6. บทเรียนที่ได้รับ
6.1 มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม การท�ำงานเป็นทีม มีทมี น�ำ ทีมคุณภาพ
และทีมท�ำ มีการก�ำกับติดตามตรวจสอบผลการด�ำเนินกิจกรรม โดยใช้วงจร PDCA ครู ชุมชน และ
นักเรียน มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานและการประเมินผล
6.2 โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมเป็นขัน้ ตอนอย่างต่อเนือ่ งตาม
วิธกี ารและขัน้ ตอนของระบบยุทธศาสตร์และใช้เทคนิคตรวจสอบ มีระบบการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนื
อ
ภาคกลางและภาคตะวั
นออก
ทีที่ ่
ชืชื่อ่อ-สกุ
-สกุลล
11 นายกิ
ตติตศน์ักดิบุ์ ญ
พวงศรี
นายไพรั
ศรี เคน
2

นายวรวุฒิ เทียนแก้ว

2 นายวินัย ปัจฉิม
3 นางจุไรรัตน์ ประวันนา
3 นางสาวเกวลี พิชัยสวัสดิ์
4 นางสาวจินตนา แสงโสภา
4 นายภูมิยศ ศรีอุบล
5 นายประธาร วสวานนท์
5

8
10

นางสุดา วงษ์ลิขิตเลิศ
น.ส.วาสนา แตงเทศ
นางมยุ
จันทรา
น.ส.วิจริตี รพร
ต่ําพุททรา
นายณัฐวุฒิ เพชรนวล
นางจิ
รวรรณ
สําราญพิศ
นายสมศั
กดิ์ สนกนก
นายอํานาจ ประยูรศุข
นางจุ
นาคา
นายชูฑชาธิ
าติป เทีศรี่ยงธรรม
นายสมนาม ณ เชียงใหม่
นายถนอม
มา
นายสมพร บุอัญ
ฐมาลา
นายสามารถ รอดสําราญ
นายจิรวัฒน์ สุวรรณสนธิ์

9

นายศักรินทร์ สายัณห์

6
76
7
8
9

10 นายอรรถสิทธิ์
อินทร์พิบูลย์

โรงเรี
โรงเรียยน/หน่
น/หน่ววยงาน
ยงาน
ปทุ
ม
รั
ต
น์
พ
ิ
ท
ยาคม
โรงเรียนบ้านค่าย
จัจังงหวั
อยเอ็ด
หวัดดร้ระยอง
คําตากล้าราชประชาสงเคราะห์
จัอนุ
งหวั
ดสกลนครญ
บาลโคกเจริ
ปทุ
มรัดตลพบุ
น์พิทรยาคม
จังหวั
ี
จัวังดหวั
ร้อชยเอ็
พุทดธบู
าด
ปทุ
มรัดตกรุ
น์พงิทเทพมหานคร
ยาคม
จังหวั
จัปากพลี
งหวัดร้วอิทยเอ็
ด
ยาคาร
น้จัํางยืหวันวิดทนครนายก
ยา
จัวังดหวั
ดอุบลราชธานี หาร
โสธรวรารามวรวิ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ้านแฮดศึกษา
จังหวัดขอนแก่น
ชุบดิ
มชนบ้
านแก้งคร้
นทรเดชา(สิ
งห์อหนองไผ่
สิงหเสนี) 4
จัประเที
งหวัดยชับวิ
ยภูทมยาทาน
ิ
บ้จัางนบ่
ใหญ่(บ่รี อใหญ่เรืองศิลป์)
หวัดอสระบุ
จังหวัดมหาสารคาม
โคกโพธิ์ไชยศึกษา
จัรังตหวั
ดขอนแก่
นโกสิ
นทร์สนมโภชน์บวรนิเวศ
ชุศาลายา
มชนวังสะพุ
ง งฆราชูปถัมภ์
ในพระสั
จัจังงหวั
หวัดดเลย
นครปฐม
วัดหนองกันเกรา
จังหวัดระยอง
ไทรโยคใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี

ชืชื่อ่อผลงาน
ผลงาน
เด็
ก
เส้
น
3G2P
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศู( นICT)
ย์คณิตศาสตร์กับกระบวนการ PIN CODE
นวัตกรรมตํานานผ้าภูมิปัญญาโคกเจริญ
กระบวนการ 6 รู้ สู่ความรื่นรมย์ ชื่นชมกานท์กวี
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้โรงเรียน
111+1
พุทธบูEnglish
ชา Back Home
อุทยานวิทยาศาสตร์โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นชิ้นงาน
ภาระงานบนอิ
นเตอร์เน็ต กลุ่มสาระ
การเพาะถั่วงอก
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สื่อนําเสนอ Power Point เรื่อง ประติมากรรม
จัโครงการส่
ดการเรียนการสอนเรื
การประดิ
องใช้
งเสริมและพั่อฒงนากี
ฬากอล์ษฟฐ์ขบดิ
นทร 4
จากเศษวั
ส
ดุ
ท
ี
เ
่
หลื
อ
ใช้
PTT (Play To Top) Model
คืนนักเรียนสู่โรงเรียนด้วยหุ่นยนต์
การบริหารงานห้องสมุดมีชีวิต กับกิจกรรม
ส่แหล่
งเสริงเรี
มนิยสนรูัยรั้บก้าการอ่
นดิน าน
5 กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน สานต่อความฝัน
สร้างสรรค์ส่โู รงเรียนดีประจําตําบล
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสําหรับโรงเรียน
ต้นแบบในฝัน
ส้วมสุขสันต์ นักเรียนหรรษา
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ชื่อผลงาน  เด็กเส้น 3G2P
ชื่อผู้เสนอผลงาน  นายกิตติศักดิ์  พวงศรีเคน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
สังกัด  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
โทรศัพท์ 043587071-2    โทรสาร  043587071-2   โทรศัพท์มือถือ 089 7504619     
e-mail : kit_ti48@hotmail.com  website : http://webmath.ptpk.ac.th
1.  ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ   
ด้วยคณิตศาสตร์เป็นวิชาทีม่ คี วามส�ำคัญ ในการช่วยพัฒนาความคิดของมนุษย์ ให้มคี วาม
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ช่วยเสริมสร้างความมีเหตุผลรู้จักการคิดอย่างมีระบบระเบียบมีการวางแผน
การท�ำงาน มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถคาดการณ์ วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แต่ท�ำไมผู้เรียนจึงไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ มีเจตคติไม่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ผู้เรียนส่วนใหญ่ มีความรู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ค่อนข้างยากที่จะท�ำความ
เข้าใจและยังพบอีกว่าการจัดกระบวนการเรียนการสอนยังไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการพัฒนาผู้เรียน
เนือ่ งจากวิธกี ารเรียนการสอนยังมุ่งเน้นการถ่ายทอดเนือ้ หาวิชามากกว่าการเรียนรู้จากสภาพจริง
และไม่เน้นกระบวนการที่ให้ผู้เรียนได้พัฒนาในด้านการคิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นและ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นจะมีวิธีการอย่างไร ที่จะท�ำให้ผู้เรียนเห็นว่าสิ่งที่เรียนนั้น
สามารถน�ำไปใช้ได้และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในปัจจุบัน มีการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษามาช่วยในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำหรับโปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad (GSP) เป็นสือ่ เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนเนือ้ หาเกีย่ วกับเรขาคณิต
และพีชคณิตโดยการพัฒนาทักษะ การนึกภาพ ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
และทักษะเกี่ยวกับตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์   สามารถออกแบบกิจกรรม การน�ำเสนอ แก้ไขการ
ค�ำนวณ สร้างเป็นสคริปต์ไว้สำ� หรับศึกษาด้วยตนเองหรือการสรุปทบทวนเนือ้ หาได้ ส�ำหรับเนือ้ หา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เหมาะสมในการใช้ GSP ได้แก่ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย เวกเตอร์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ แคลคูลัส และก�ำหนดการเชิงเส้น
ปัจจุบันการเรียนการสอนเรื่องก�ำหนดการเชิงเส้นยังพบปัญหาอยู่มากโดยเฉพาะปัญหา
เกีย่ วกับเทคนิคการใช้กราฟแสดงค�ำตอบในการจัดสรรทรัพยากรทีม่ อี ยู่จำ� กัดให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด การประยุกต์เกี่ยวกับปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน   เนื้อหาที่ต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหา   และ
การสรุปเนื้อหาเพื่อหาค�ำตอบ  ดังนั้น หากสามารถน�ำ GSP มาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่องก�ำหนดการเชิงเส้น จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการสังเกต การให้เหตุผล การคิด
วิเคราะห์ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็นและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีจะท�ำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นสนใจ
ในการเรียนและมีความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น  และเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ในเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆ ต่อไป

2.  จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการด�ำเนินงาน
จุดประสงค์
1. เพื่อพัฒนาวิธีการเรียนด้วยกระบวนการ เด็กเส้น 3G2P  
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการ เด็กเส้น 3G2P กับ
เกณฑ์ร้อยละ 75  (75หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 ของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการท�ำแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนสิ้นสุดลง)
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การแข่งขัน เพราะการแข่งขันก่อให้เกิดสภาพการณ์ของการแพ้ – ชนะ ต่างจากการร่วมมือกัน
“ เด็กเส้น 3G2P ” ได้แนวคิดสําคัญจากทฤษฎี การเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของจอห์นสัน และ
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1. P-Prepare :  การเตรียม เป็นการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียน ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี แนวโน้มการจัดการศึกษาในอนาคต ตลอดจนเนื้อหาคณิตศาสตร์ในแต่ละหน่วย
การสร้างเครือ่ งมือ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบตั กิ าร สือ่ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
โปรเจคเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เตรียมผู้เรียน สร้างข้อตกลงร่วมกันทบทวนเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับก�ำหนดการเชิงเส้น ทดสอบวัดความรู้ของผู้เรียน
2. G-Group :   กลุ่ม หลังจากเตรียมความพร้อมผู้เรียนแล้ว แบ่งกลุ่มผู้เรียนคละ
ความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน เลือกหัวหน้า รองหัวหน้า วิชาการ กรรมการ และเลขานุการ
ตัง้ ชือ่ กลุ่ม เพือ่ ให้ผ้เู รียนได้มที กั ษะทางด้านสังคม ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น กล้าแสดงออก ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น    ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียน
รู้ในเรื่องที่ศึกษาอย่างมากที่สุด
3. G-GSP :  The Geometer’s Sketchpad (GSP) เป็นซอฟต์แวร์ทางการศึกษาที่มีคุณค่า
ส�ำหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   ซึ่งมีความเหมาะสมในการเรียนเรื่องก�ำหนดการเชิงเส้น
โดยแต่ละกลุม่ ได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจในการใช้ GSP เบือ้ งต้น ผูเ้ รียนทีม่ ที กั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์
จะมีส่วนช่วยให้เพื่อนในกลุ่มได้รับความรู้และประสบการณ์ เทคนิคเพิ่มขึ้น ส่วนผู้เรียนที่มีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์สามารถอธิบายทฤษฎี หลักการ เหตุผลในการหาค�ำตอบของ
โจทย์ปัญหานั้นให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มได้เข้าใจ ส�ำหรับผู้เรียนภายในกลุ่มคนอื่นๆ ช่วยกันเพิ่มเติม
เนื้อหาต่างๆ ร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจในการใช้ GSP
4. G-Get :   รับ-รู้ แต่ละกลุ่มได้รับความรู้ในเนื้อหา ก�ำหนดการเชิงเส้น ผู้เรียนเกิด
การแก้ปญ
ั หา เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ และลงมือท�ำ จากนัน้ ผูเ้ รียนใช้ GSP สร้างความรูแ้ ละตรวจสอบ
ความรูใ้ นเรือ่ งทีเ่ รียน แต่ละกลุม่ ได้รบั แบบฝึกหัดเพือ่ น�ำไปฝึกปฏิบตั ิ ครูตรวจสอบความถูกต้องของ
โจทย์ ค�ำตอบ และอธิบายเพิม่ เติม บันทึกคะแนน นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว หากผูเ้ รียน
ยังมีขอ้ สงสัยในวิธกี ารและเนือ้ หา สามารถรวมกลุม่ หรือศึกษาด้วยตัวเองจากบทเรียน E-learning  
ไฟล์ GSP วีดที ศั น์ในการเรียนการสอนในหัวข้อต่างๆ หรือ http://webmath.ptpk.ac.th ได้
5. P-Present :   น�ำเสนอผลงาน   หลังจากผู้เรียนแต่ละคนได้รับความรู้ ในการเรียน
ก�ำหนดการเชิงเส้นแล้วผู้เรียนสามารถสร้างโจทย์ค�ำถามที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันหรือพบเห็น
ในท้องถิ่นวิเคราะห์โจทย์ อธิบายล�ำดับขั้นตอนการหาค�ำตอบ ตรวจสอบค�ำตอบ และใช้ GSP
ตรวจสอบค�ำตอบ น�ำเสนองานของตนเองภายในกลุม่ สมาชิกในกลุม่ ตรวจสอบค�ำตอบพร้อมร่วมกัน
อภิปราย ส่งผลงานครู ครูตรวจสอบความถูกต้อง แนะน�ำเพิม่ เติม บันทึกคะแนน หลังจากเรียนจบ
ในทุกเนือ้ หา สมาชิกในกลุม่ ร่วมกันสร้างโจทย์ อธิบายล�ำดับขัน้ ตอน น�ำเสนองานกลุม่ หน้าชัน้ เรียน
อภิปรายร่วมกัน ครูตรวจสอบความถูกต้อง บันทึกคะแนน ท�ำการวัดและประเมินผลการเรียน
การด�ำเนินงาน “ เด็กเส้น 3G2P ”  ได้ด�ำเนินงานตามขั้นตอนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนให้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพซึ่งในการเรียน แบ่งเนื้อหาเป็น 3
หน่วย คือ ระบบสมการเชิงเส้น ระบบอสมการเชิงเส้น  และก�ำหนดการเชิงเส้น แต่ละหน่วยการ
เรียนมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนให้เกิดความเหมาะสม และใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

4.  ผลการด�ำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 ผลที่เกิดขึ้นตามจุดประสงค์
1. ได้วิธีการเรียนด้วยกระบวนการ เด็กเส้น 3G2P ที่สามารถท�ำให้ผู้เรียนเข้าใจใน
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ช่วยพัฒนาความคิดของผู้เรียน ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยเสริมสร้าง
ความมีเหตุผลรู้จักการคิดอย่างมีระบบระเบียบมีการวางแผนการท�ำงาน มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ สามารถคาดการณ์ วางแผนตัดสินใจและแก้ปญ
ั หาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น  
2. ผลการเรียนด้วยกระบวนการ เด็กเส้น 3G2P  ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 84.17
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 แสดงว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เด็กเส้น 3G2P  ทีพ่ ัฒนา
ขึ้นเป็นไปจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกระบวนการเรียนรู้ เด็กเส้น 3G2P  ช่วยให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาพื้นฐานของตนเองในเชิงรูปธรรมก่อนแล้วค่อยๆ พัฒนาการเรียนรู้ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาเหตุผลและเพิ่มพูนความรู้ได้ด้วยตนเอง
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
จากการจัดกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ เด็กเส้น 3G2P ท�ำให้
ได้วิธีการ ที่สามารถท�ำให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากจ�ำนวนนักเรียน 48
คน ที่ได้ฝึกปฏิบัติ พบว่า คะแนนเต็ม 30 คะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียน 25.25
คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.17 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ที่ตั้งไว้
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
การพัฒนาการเรียนด้วยกระบวนการ เด็กเส้น 3G2P เป็นกระบวนการทีส่ ามารถน�ำ
ไปปรับใช้กบั การเรียนการสอนของกลุม่ สาระฯ ในลักษณะทีแ่ ตกต่างๆ กัน ซึง่ ก่อให้เกิดประสบการณ์
การเรียนรู้ร่วมกัน
5.  ปัจจัยความส�ำเร็จ
1. ผูบ้ ริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และเครือข่ายอุปถัมภ์ มีความตระหนัก
และเห็นความส�ำคัญของการจัดการศึกษา โดยให้ค�ำแนะน�ำ ข้อคิด ตลอดจนสนับสนุนบุคลากรใน
การเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์  นอกจากนี้ยังพัฒนา
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สื่อ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
2. บุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ร่วมกันก�ำหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาผู้เรียนแต่ละระดับให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น โดยจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การเพื่อแลกเปลี่ยนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดท�ำนวัตกรรม การพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
3. ผู้เรียน มีการปรับเปลี่ยนเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์ เห็นความส�ำคัญและ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตนเองในการพัฒนาคะแนนกลุ่มให้ดขี นึ้ เด็กเส้น 3G2P เปิดโอกาสให้ได้เรียน
รู้ร่วมมือกัน นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านเนื้อหาสาระต่างๆ ได้กว้างขึ้นและ
ลึกซึ้งขึ้นแล้วยังสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนทางด้านสังคมอารมณ์มากขึ้นด้วย รวมทั้งมีโอกาสได้
ฝึกฝนพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต
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6.  บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
“ เด็กเส้น 3G2P ”  เป็นวิธกี ารเรียนรู้ทคี่ รูผ้สู อนต้องเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
การเรียน การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการสร้างกลุ่มผู้เรียน โดยผู้เรียนได้รับพัฒนาทักษะ
ทางสังคม สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีทักษะ ความสามารถในการเลือก
ซอฟต์แวร์ทางการศึกษา   เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม เกิดการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์
การแก้ปัญหา และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างความรู้และตรวจสอบความรู้ใน
เรือ่ งทีเ่ รียน นอกจากนีส้ ามารถน�ำเสนอผลงานของตนเองให้เป็นทีย่ อมรับได้ข้อเสนอแนะ ครูผ้สู อน
อาจน�ำกระบวนการเรียนรู้ “ เด็กเส้น 3G2P ”  ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ส�ำหรับเนื้อหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลง เวกเตอร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ หรือน�ำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระอื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะ เป็นต้น
ข้อควรระวังในการน�ำผลงานไปประยุกต์ใช้ ควรเลือกเนื้อหา และออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการใช้งาน เพราะถึงแม้ว่า GSP  จะมีส่วนช่วยในกระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้มาก แต่ก็ไม่ใช่จะเหมาะสมกับเนื้อหาทุกเนื้อหา
การพัฒนาให้ประสบความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น ควรมีการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษา
ทั้งสังคมออนไลน์ (Social Network For Education)  เช่น facebook  hi5  เป็นต้น หรือการส่งข้อมูล
ทาง E-mail ซึ่งจะท�ำให้เกิดเรียนรู้จากระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ หรือทั่วโลก  
เกิดการติดต่อ สือ่ สาร การหาข้อมูล การสนทนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ มีความหลากหลายในการเรียน
มากยิ่งขึ้น
7.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
7.1 การเผยแพร่
เป็นวิทยากรจัดอบรมให้กับครูและนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่มีความสนใจใน
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้ GSP เช่น นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม คณะครูของส�ำนักเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1   ร้อยเอ็ด เขต 1
เขต 2 และ เขต 3  ค่ายวิชาการให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทย
นอกจากนี้แล้ว ยังเข้าร่วมประชุมวิทยากรแกนน�ำการใช้ GSP โครงการหนึ่งอ�ำเภอหนึ่งโรงเรียน
ในฝันโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ทปทุมธานี เข้าร่วมสัมมนาเสนอผลงานสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดนิทรรศการ Best Practice ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์
กรุงเทพมหานคร  เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ   วิทยากรแกนน�ำระดับชาติ ครั้งที่ 6   Bridging the
Gap จังหวัดชลบุรี  เป็นต้น
7.2 การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
ด้านครู เป็นวิทยากรพีเ่ ลีย้ ง เตรียมโรงเรียนเพือ่ รับรองการประเมินโรงเรียนต้นแบบในฝัน
ครูรางวัลเกียรติยศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด
เขต 3  กรรมการตัดสิน การแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้ GSP รับรางวัล ระดับ
เหรียญทอง สาขาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการน�ำเสนอผลงานเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับภาค เป็นต้น     

ด้านนักเรียน นักเรียนได้รบั รางวัลเหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลายจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2552 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักเรียนได้รบั รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้ GSP  ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552 ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
ทางคณิตศาสตร์โดยใช้ GSP   ระดับชั้น ม.ต้น   และ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จากงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน “จากทุ่งกุลา..สู่..ความเป็นเลิศ” ปีการศึกษา 2553 ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนที่มีความสามารถ ทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ระดับภูมิภาค ประจ�ำปี 2554  ณ ศูนย์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
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ชื่อผลงาน   ศูนย์คณิตศาสตร์กับกระบวนการ  PIN CODE
ชื่อผู้เสนอผลงาน นายวรวุฒิ    เทียนแก้ว
โรงเรียนค�ำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  จังหวัดสกลนคร
สังกัด  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23
โทรศัพท์  0 – 4279 - 6084
โทรสาร  0 – 4279 - 6084
โทรศัพท์มือถือ  089 - 5105978
e–mail   kroopae@hotmail.com
1. ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ
1.1  ความเป็นมาและสภาพปัญหา
ในปีการศึกษา  2552 – 2553  โรงเรียนค�ำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  ศูนย์พฒ
ั นา
การเรียนการสอนโรงเรียนในฝันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ได้ด�ำเนินการบริหารศูนย์
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ   PIN   เป็นกระบวนการพัฒนาศูนย์ฯทั้งระบบโดยใช้หลักการ
Process  พัฒนาครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียนให้มีความรู้   ความช�ำนาญใน
ด้านการใช้โปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad  หลักการ  ICT  คือการน�ำ  ICT  เข้ามาช่วยใน
กิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ ให้ผ้เู รียนเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึน้   และกระบวนการ  Network  
เป็นการสร้างเครือข่ายทัง้ ครูและนักเรียน  โดยมุ่งเน้นการสร้างนักเรียนต้นแบบแกนน�ำคณิตศาสตร์  
แต่การด�ำเนินงานยังมีปญ
ั หาและอุปสรรค์ในด้านกระบวนการสร้างความยัง่ ยืน  สร้างกระบวนการ
ท�ำงานของศูนย์ให้เป็นระบบสามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้  เน้นกระบวนการพัฒนาศูนย์ฯ
1.2  แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา
แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อสร้างความยั่งยืนด้วยการพัฒนาระบบ   ให้เป็นแนวทาง
ของกระบวนการท�ำงานโดยพัฒนาจากการพัฒนาศูนย์
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการPIN   และเสริมวิธีการที่จะ
สร้างความยัง่ ยืนในการท�ำงานและการบริหารศูนย์พฒ
ั นาการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มคี วามต่อเนือ่ ง (Continuation)
มีสงั เกตการท�ำงานเป็นระยะ (Observation)  มีความคงทน
(Durability)  และมีการประเมินผลที่ชัดเจน (Evaluation)
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน
2.1  จุดประสงค์
2.1.1  เพื่อพัฒนาศูนย์คณิตศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการใช้โปรแกรม GSP
2.1.2  เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

2.2  เป้าหมาย
       เชิงปริมาณ
1)  ศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สามารถจัดการอบรมให้กบั ครูคณิตศาสตร์
ในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงในด้านการใช้โปรแกรม GSP จ�ำนวน 40 คนต่อปี
2)  ศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สามารถสร้างนักเรียนแกนน�ำคณิตศาสตร์
จ�ำนวน 60 คน
3)  ศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มนี กั เรียนลูกข่ายคณิตศาสตร์จำ� นวน  
300  คน
เชิงคุณภาพ
สามารถบริหารจัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพและ
มีความยั่งยืน
3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด�ำเนินงาน
3.1 การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม
ศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์  ได้มพี ฒ
ั นา
ด้วยกระบวนการPIN   ซึ่งมีการออกแบบกระบวนการพัฒนาครู   การใช้   ICT   เข้ามาช่วยใน
การจัดการเรียนการสอน  สร้างระบบเครือข่ายส�ำหรับครูและนักเรียน  แต่ยงั ขาดสิง่ ทีจ่ ะสร้างให้เกิด
ความยั่งยืน ดังนั้นทางศูนย์จึงได้คิดกระบวนการที่สร้างให้เกิดความยั่งยืนโดยการเพิ่มหลักการ
ความต่อเนือ่ ง (Continuation) การสังเกต (Observation) ความคงทน (Durability) และการประเมินผล
(Evaluation) ซึ่งจะได้กระบวนการท�ำงานแบบ  PIN  CODE  ซึ่งมีการออกแบบกิจกรรม  ดังนี้
  หลักการ
P :  Process  ( กระบวนการ)

กิจกรรม
- ส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   ให้มีความรู้ความช�ำนาญในด้านการใช้โปรแกรม  GSP
I :  ICT  (สารสนเทศและเทคโนโลยี) - ส่งเสริมให้ครูน�ำสื่อ ICT  มาช่วยในการพัฒนาการเรียน
   การสอนวิชาคณิตศาสตร์
N : Network  (ระบบเครือข่าย)
- สร้างเครือข่ายครู
- สร้างนักเรียนแกนน�ำและนักเรียนลูกข่าย
C : Continuation ( ความต่อเนื่อง) - จัดกิจกรรมอบรมอย่างสม�่ำเสมอ
O : Observation  ( การสังเกต)
- การออกเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายเพื่อสังเกตการพัฒนา
   และการเปลี่ยนแปลง
D : Durability ( ความคงทน )
- สร้างเวทีหรือแสวงหาเวทีการแสดงผลงาน
E : Evaluation  ( การประเมินผล ) - ประเมินผลในการบริหารจัดการศูนย์ฯเพื่อน�ำไปสู่
   การปรับปรุงแก้ไข
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4. ผลการด�ำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1  ผลที่เกิดตามจุดประสงค์(ตามกิจกรรม)
ผลที่เกิดจากกระบวนการ  P  :  สามารถพัฒนาบุคลากรครูคณิตศาสตร์ในด้านการใช้
โปรแกรม  GSP  โดยการส่งครูจ�ำนวน  2  คน  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้
โปรแกรม  GSP  v.5 ในการพัฒนาความคิดขั้นสูงวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ระหว่างวันที่ 21 – 25  มีนาคม  2554  ณ  วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา และสามารถพัฒนาบุคลากรในด้านการวิจัย  โดยส่งครูคณิตศาสตร์เข้าร่วมโครงการ
รางวัลบัณณาสสมโภช  ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ  ระหว่างวันที่   28 พฤษภาคม 2553 ถึง
24  เมษายน  2554  ณ  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลที่เกิดจากกระบวน  I  :  ครูคณิตศาสตร์สามารถ
ใช้   ICT   เข้ามาช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอน   โดยใช้
โปรแกรม   GSP   เข้ามาเป็นสื่อการเรียนรู้   สามารถสื่อให้
นักเรียนได้เห็นคณิตศาสตร์ทเี่ ป็นรูปธรรมมากขึน้   มีห้องสืบค้น
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สามารถสืบค้นข้อมูล
ได้จากทาง  Internet  และสื่อ VDO on Demand
ผลที่เกิดจากกระบวนการ N :   สามารถสร้าง
นักเรียนเครือข่ายที่ประกอบด้วยนักเรียนแกนน�ำ  60  คน  
และนักเรียนลูกข่ายจ�ำนวน  300  คน  โดยที่นักเรียนแกน
น�ำเป็นนักเรียนชั้นม.ปลายที่มีความสนใจเข้ามามีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของน้องม.ต้น
และนักเรียนแกนน�ำทีส่ ร้างผลงานด้วยการยกระดับผลการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของน้องม.ต้นได้สูงขึ้น  ก็จะได้เป็น
นักเรียนต้นแบบ และนักเรียนที่เป็นลูกข่ายสามารถขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นนักเรียนแกน
น�ำได้  และกิจกรรมนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ปีการศึกษา  2553 ผลการทดสอบ O-NET ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนในระดับชั้นม.ต้นมีคะแนนสูงขึ้น   สามารถสร้างเครือข่ายครูใน
กลุ่มโรงเรียนใกล้เคียงในด้านการใช้โปรแกรม  GSP  
ผลทีเ่ กิดจากระบวนการ  C :  การสร้างความต่อเนือ่ งด้วยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง  
ซึง่ ทางศูนย์ฯได้จดั การอบรมพัฒนาครูคณิตศาสตร์โรงเรียนในฝันตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2548 เป็นต้นมา
ผลที่เกิดจากกระบวนการ O :   ออกเยี่ยมโรงเรียนเครือข่าย   ท�ำให้เกิดการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  รับรู้ถึงการต่อยอดจากสิ่งที่ได้รับจากการอบรม
ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ D : การสร้างความคงทน ด้วยการสร้างหรือหาเวทีในการแสดง
ผลงาน ท�ำให้นกั เรียนในกลุม่ เครือข่ายได้เข้าร่วมและมีผลงานดังนี้ โรงเรียนค�ำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดผลงานสร้างสรร ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม  GSP  ของ สสวท.  ระดับภูมภิ าค ได้รบั รางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง ในระดับ
ชั้น ม.ต้น รางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงในระดับชั้น ม.ปลาย  

โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมได้รบั รางวัลเหรียญเงินในระดับ ม.ปลาย  โรงเรียนบ้านวานรนิวาส
(ราษฎร์บ�ำรุง) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในระดับประถมศึกษาและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
ในระดับประเทศ ในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภูมิภาค โรงเรียนค�ำตากล้า
ราชประชาสงเคราะห์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้
โปรแกรม  GSP ระดับชัน้ ม.ปลาย และเหรียญเงินในการแข่งขันประกวดโครงงานระดับชัน้ ม.ปลาย   
โรงเรียนบ้านวานรนิวาส (ราษฎร์บ�ำรุง) ได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับภูมิภาคและได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง ในระดับประเทศ ซึ่งมีนายพิภพชัย นาชัยเวียง ครูโรงเรียนบ้านวานรนิวาส
(ราษฎร์บ�ำรุง) เป็นผู้ฝึกสอน
ผลที่เกิดจากกระบวนการ  E :  เป็นการประเมินผลการท�ำงานของศูนย์เพื่อท�ำให้ทราบ
ข้อบ่งชี้ของความส�ำเร็จและข้อปัญหาซึ่งจะน�ำไปสู่การแก้ไขต่อไป
4.2  ผลสัมฤทธิ์ของงาน
1)  ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้  ความเข้าใจ ในการใช้โปรแกรม GSP ทุกคน
2)  มีกระบวนการบริหารศูนย์แบบ  PIN  CODE  สามารถ
สร้างความยัง่ ยืนให้กบั ศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ได้  ซึง่ จัดอบรมให้ครูคณิตศาสตร์โรงเรียน
ในฝันตั้งแต่ปีการศึกษา  2548  มาจนถึงปัจจุบัน
4.3  ประโยชน์ที่ได้รับ
ภายในโรงเรียน :  ครูในศูนย์ทไี่ ด้รบั การอบรม  
ขยายผลต่อ  ครูในกลุ่มสาระ ขยายผลต่อ  นักเรียน
ต้นแบบ(แกนน�ำ)  ขยายผลต่อ   นักเรียนลูกข่าย  
ภายนอกโรงเรียน :  ครูในศูนย์  ขยายผลต่อ   
ครูในโรงเรียนเครือข่าย   ขยายผลต่อ   นักเรียนใน
โรงเรียนเครือข่าย
5. ปัจจัยความส�ำเร็จ
5.1    ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล   ซึ่งได้รับโอกาสจากโครงการโรงเรียนในฝันให้เป็น
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   การสนับสนุนและค�ำแนะน�ำจาก
ศึกษานิเทศก์บุญไทย  แสนอุบล  สพป.สน.เขต 3     ผู้อ�ำนวยการพนมพันธ์  ไชยเพชร  ผู้บริหาร
สถานศึกษา  คณะครูในกลุ่มสาระ  คณะครูในกลุ่มเครือข่ายและความร่วมมือของผู้เรียน
5.2  ปัจจัยด้านทุน  ซึ่งได้รับงบประมาณจากโครงการโรงเรียนในฝันในการจัดการอบรม
ครูในกลุ่มเครือข่ายในแต่ละปี   งบประมาณจากโรงเรียนในด้านการอบรมครูในศูนย์และนักเรียน  
งบประมาณจาก  บมจ.ธนาคารกรุงไทยในการจัดท�ำห้องปฏบัตกิ ารคณิตศาสตร์และอุปกรณ์ต่างๆ  
5.3  วัสดุ อุปกรณ์   เครื่องคอมพิวเตอร์   โปรแกรม  GSP  โปรแกรม Crocodile  และ
อุปกรณ์ด้านICT  อื่นๆ

73

Best of the Best Practices

แนวปฏิบตั ทิ ยี่ อดเยีย่ มระดับประเทศ

แนวปฏิบตั ทิ ยี่ อดเยีย่ มระดับประเทศ

Best of the Best Practices

74

ยั่งยืน

5.4  การบริหารจัดการศูนย์แบบ  PIN  CODE  ท�ำให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ

6. บทเรียนที่ได้รับ  (Lesson  Learned)
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝันกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ด�ำเนินตามขั้นตอนของกระบวน  PIN  CODE  ท�ำให้การบริหารศูนย์มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้นท�ำให้เกิดความต่อเนื่อง  และยั่งยืน
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
ศูนย์คณิตศาสตร์กับกระบวนการ  PIN ได้รับการคัดเลือกลงในเอกสาร Good Practices
แนวปฏิบัติที่ดี โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนดีประจ�ำอ�ำเภอ ซึ่งเผยแพร่บน Website
โรงเรียนในฝัน และได้รับการคัดเลือกลงในงานวิจัย Best Practices แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ   การ
พัฒนาระบบเครือข่ายและการมีสว่ นร่วมของโรงเรียนดีประจ�ำอ�ำเภอ (โรงเรียนในฝัน)  ของ ดร.อรทัย  
มูลค�ำ ผู้อำ� นวยการส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สพฐ.  ซึง่ เอกสารเผยแพร่อยู่ในส�ำนัก
หอสมุดแห่งชาติ

ชื่อผลงาน
กระบวนการ 6 รู้ สู่ความรื่นรมย์  ชื่นชมกานท์กวี
ผู้เสนอผลงาน นางจุไรรัตน์  ประวันนา
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อ�ำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27
โทรศัพท์ 0-4358-7072  
โทรสาร 0-4358-7072
1. รายละเอียดการน�ำเสนอผลงาน
1.1 ความเป็นมา
ภาษาไทยเป็นรายวิชาที่มีความส�ำคัญกับนักเรียนมาก ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จ�ำเป็นในการน�ำ
พาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในรายวิชาอืน่ ได้อย่างมีศกั ยภาพ ดังนัน้ ในการการจัดกระบวนการเรียน
การการสอนจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ ้องมีวธิ กี ารทีห่ ลากหลายท�ำให้ผ้เู รียน ร้อยเรียงภาษาเพือ่ สือ่ สารได้
ถูกต้อง บทกวีไทยแต่ดั้งเดิมได้สอดแทรกคุณธรรมให้ผู้เรียนมองเห็นวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนเป็น
มรดกทางภาษาอันล�้ำค่า มีความซาบซึง้ ในการสรรค�ำ ท่วงท�ำนองทีไ่ พเราะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
ไทย สามารถกล่อมเกลาจิตใจให้เกิดวิจารณญาณ น�ำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข  ตั้งมั่น
ในคุณธรรม มีนิสัยรักการอ่าน จาการศึกษาสภาพบริบทของนักเรียนพบว่า  นักเรียนไม่ตระหนัก
ถึงคุณค่าของการอ่าน ขาดความรักเอาใจใส่ฝึกฝนในการอ่าน การเขียน มีพฤติกรรมเบื่อหน่ายใน
การอ่านบทร้อยกรองและการแต่งค�ำประพันธ์  ไม่กล้าออกเสียงคิดว่าซับซ้อนจึงไม่สามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้ พฤติกรรมดังกล่าวจึงส่งผลให้ผู้เรียนขาดทักษะการอ่าน การเขียน และการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตัวเอง จากการศึกษาสภาพบริบทของนักเรียนพบปัญหาดังนี้
• นักเรียนมีเจตคติทไี่ ม่ดตี อ่ การแต่งค�ำประพันธ์ คิดว่าเป็นเรือ่ งยาก เกิดความเบือ่ หน่าย
ส่งผลให้ไม่เอาใจใส่ในการฝึกฝน
• นักเรียนไม่มีทักษะการอ่านออกเสียงท�ำนองเสนาะ ท�ำให้ขาดความมั่นใจในการ
อ่านออกเสียงและไม่สามารถ ตีความ วิเคราะห์ความ จากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
1.2  แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา
จากการศึกษาศึกษาบริบทดังกล่าวข้างต้น ครูจงึ ปรับวิธกี ารสอนให้สามารถแก้ปญ
ั หาดัง
กล่าวได้ดังนี้
1. สร้างเจตคติทดี ตี ่อการเรียนวิชาภาษาไทยเรือ่ งการอ่านท�ำนองเสนาะและการแต่ง
ค�ำประพันธ์โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส�ำคัญน�ำวิถีชีวิตท้องถิ่นมาปรับ
เป็นเทคนิคการสอนสามารถเกิดองค์ความรู้ทุกสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คือ การอ่าน การเขียน
การฟัง การดู การพูด หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม ลักษณะกิจกรรมเน้น
กลุ่มสัมพันธ์ “ฉัน เพื่อน ครู” ครูใช้วิธี ท�ำให้ชอบ โดยครูคอยช่วย และชื่นชม เป็นการเสริมแรงให้
ผู้เรียนกระตือรือร้นขึ้น
2.  ออกแบบกระบวนการ “6  รู้ สู่ความรื่นรมย์   ชื่นชมกานท์กวี”ซึ่งเป็นกระบวน
การที่ท�ำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 6 ระดับสอดคล้องกับทฤษฎีของ  Bloom (Bloom’ s  Taxonomy)
คือ  
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ระดับที่ 1 คือ ความรูท้ เี่ กิดจากการจดจ�ำ  ความสามารถในการจดจ�ำแนกประสบการณ์
ต่างๆ ออกมาได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ 2 คือ ความเข้าใจ  ความสามารถในการบอกใจความส�ำคัญของ เรือ่ ง แปลความ
สรุปใจความส�ำคัญได้
ระดับที่ 3 คือ การประยุกต์ ความสารถในการน�ำหลักการ ไปใช้ในการแก้ปัญหา
ต่าง ๆได้
ระดับที่ 4 คือ การวิเคราะห์   ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวที่สมบูรณ์ให้
กระจายเป็นส่วนย่อยๆ ได้
ระดับที่ 5 คือ การสังเคราะห์   ความสารถในการผสมผสานส่วนย่อยปรับปรุงของ
เก่าให้มีคุณภาพดีขึ้น
ระดับที่ 6 คือ การประเมินค่า ความสารถในการวินิจฉัยหรือตัดสินการกระท�ำสิ่งใด
สิ่งหนึ่งมาประเมินผลตามเกณฑ์
ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ  “6  รู้สู่ความรื่นรมย์   ชื่นชมกานท์กวี”
ลักษณะกระบวนการมีความต่อเนื่องและสอดคล้อง มีการประเมินผลโดยการสังเกต การท�ำแบบ
ฝึก แบบทดสอบซึ่งกิจกรรรมประกอบด้วย
รู้ที่ 1 คือ  รู้คำ� น�ำร้อง(สร้างเจตคติ) กิจกรรม  อ่าน, ค�ำ, น�ำร้อง, ไตร่ตรอง, สร้างสรรค์
รู้ที่ 2 คือ  รู้ออกเสียงเรียงความ(ส่งเสริมการแสดงออก) กิจกรรม วรรณคดีลำ�้ ค่า,
ฉันทลักษณ์โวหารภาพพจน์, เขียนบทพูดเจรจา, บทบาทสมมุตลิ ลี า,วินจิ ฉัยประเมินค่าน�ำมาอธิบาย
รู้ที่ 3 คือ  รู้คิดวิจารณญาณ(ส่งเสริมการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด)
กิจกรรม เรือ่ งเล่าเร้าใจ,วิเคราะห์ข่าวหลากหลาย, เขียนบรรยายเป็นเรียงความ,ส�ำนวนพูดงดงาม
เนื้อความสมบูรณ์
รู้ที่ 4 คือ รู้ร้อยเรียงอักษรา (ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์)กิจกรรม เกม
สร้างสรรค์,แข่งขันโต้กลอนร้อยอักษรเป็นค�ำประพันธ์,สร้างสรรค์เป็นนิทาน,เล่าขับขานสราญใจ
รู้ที่ 5 คือ รู้ร้องท�ำนองหรรษา (ส่งเสริมรู้อย่างสนุกสนาน)กิจกรรมท่องจ�ำ,
ท�ำท�ำนอง,ฝึกเปล่งเสียงค�ำร้อง,บอกความเด่นของวรรคทอง,ผลงานต้องน�ำเสดง
รู้ที่ 6   คือ รู้รักษ์ค่ากานท์กวี (ส่งเสริมกิจอาสา) กิจกรรมซาบซึ้งรักษ์สืบสาน,
น�ำเสนอผลงาน,อนุรักษ์ถักทอกานท์,พี่สอนน้องอ่านร้องค�ำประพันธ์,ท่องบทอาขยานทุกวัน
ฉันร่าเริง
2.  จุดประสงค์และเป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1.  นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ไพเราะถูกต้องตามเกณฑ์ (ประเมินผล)
ร้อยละ93%
2. นักเรียนแต่งค�ำประพันธ์ได้ถกู ต้องตามฉันทลักษณ์เขียนถูกต้องตามเกณฑ์ (ประเมินผล)
ร้อยละ 93 %

3.   นักเรียนสามารถอ่านคิดวิเคราะห์บทกวีและมีนิสัยรักการอ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร้อยละ 93 %
ด้านคุณภาพ
นักเรียนเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการอ่านท�ำนองเสนาะ การแต่งค�ำประพันธ์ เรียนภาษาไทย
ได้สนุกเข้าใจเกิดความซาบซึง้ ในความงามของภาษา  ภาคภูมใิ จในภูมปิ ญ
ั ญาไทย มีคณ
ุ ธรรม รู้จกั
อนุรักษ์สืบสานเอกลักษณ์การร้อยค�ำ  สรรค�ำ  เพื่อสื่อสารภาษาด้วยอารมณ์สุนทรีย์ สามารถน�ำ
องค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมีความสุข  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน�ำ
เสนอผลงานในรูปแบบต่างๆได้
3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด�ำเนินงาน
3.1  การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม
1). แบบฝึกการอ่านออกเสียงร้อยกรอง
2). บทกวีทไี่ พเราะเหมาะสมกับนักเรียน เช่น บทกวีไหมแท้ทแี่ ม่ทอ  (โดยคุณไพวรินทร์
ขาวงาม),  บทละครพูดค�ำฉันท์มัทนะพาธา
3). ท�ำนองเพลงพื้นบ้านอีสาน บทสรภัญญ์ เพลงกล่อมเด็ก เพลงแหล่
4). แบบฝึกการคิดวิเคราะห์บทเพลง บทกวี
5). ซีดี การอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรองเพลงกล่อมเด็ก บทสรภัญญ์ บทเพลง
ไหมแท้ที่แม่ทอ
6). แบบฝึกชุดการแต่งค�ำประพันธ์
3.2  การด�ำเนินการตามกิจกรรมกระบวนการ  6 รู้สู่ความรื่นรมย์ ชื่นชมกานท์กวี
1)   ศึกษาสภาพปัจจุบันของนักเรียน แบบสอบถาม การสังเกต ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน และความต้องการของนักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  ทั้งบริบทของครูและโรงเรียน
2)  วางแผนด�ำเนินงาน
  รวบรวมข้อมูลปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้อง
  ปรับแผนการสอนและกระบวนการเรียนการสอนโดยเชื่อมโยงให้ครบ
สาระการเรียนรู้ คือการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด หลักภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม
3) การด�ำเนินการกิจกรรม ในการด�ำเนินกระบวนการเรียนรู้เน้นกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์กระตุ้นให้นักเรียนท�ำกิจกรรม เพื่อช่วยเพื่อน โดยครูคอยแนะน�ำ  ที่ส�ำคัญครูสามสารถ
เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัดการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้อง
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Best of the best practices ในการจัดงาน Lab School Symposium 2011 ระดับประเทศ 4 ภูมภ
ิ าค

กระบวนการ 6 รู้สู่ความรื่นรมย์ ชื่นชมกานท์กวี
สนุกนาน ใส่ใจ สร้างสรรค์ สืบสาน

ทําให้ชอบ ครูคอยช่วย ชื่นชม

รู้ที่ 1 รู้คํานําร้อง(สร้างเจตคติ)
อ่าน นักเรียนอ่านออกเสียงบทกวีที่มีเนื้อหาใกล้ตัวนักเรียน มีสํานวนโวหารที่ไพเราะแทรกคุณธรรมข้อคิด
เช่นบทกวี ไหมแท้ที่แม่ทอ (ผลงานคุณไพวรินทร์ ขาวงาม) ศึกษาคํา ความหมายของบทกวีอธิบายความสอดคล้อง
กับการดําเนินชีวิตของนักเรียน นําร้อง ฝึกอ่านออกเสียงเป็นทํานองเสนาะและประยุกต์เข้าการร้องให้เป็นทํานอง
เพลง ครื้นเครงสนุกสนานเกิดสุนทรียภาพทางภาษาและดนตรี ไตร่ตรอง นําความรู้ที่ได้มาคิดวิเคราะห์
คุณประโยชน์เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของบทกวี สร้างสรรค์ เขียนผังมโนภาพจากองค์ความรู้ อธิบายแสดง
ความคิดเห็นถ่ายทอดออกมาเป็นวาดภาพจากบทกวี ครูอธิบายเสนอแนะเพิ่มเติม ชื่นชมผลงานนักเรียน

รู้ที่ 2 รูอ้ อกเสียงเรียงคํานําสู่บทสนทนา (ส่งเสริมการแสดง)
วรรณคดีล้ําค่า นักเรียนอ่านศึกษาที่มา วรรณคดีไทยในบทเรียน เช่นบทละครพูดคําฉันท์เรื่องมัทนะพาธา องค์ที่ 3
อธิบาย ฉันทลักษณ์โวหารภาพพจน์ ทําความเข้าใจเนื้อเรื่องและสํานวนโวหารบทโต้ตอบเจรจา ของตัวละครนํามา
ปรับ เขียนบทสนทนาโต้ตอบระหว่างตัวละครโดยยึดเรื่องจากบทกวีที่อ่านให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของนักเรียน
ฝึกอ่านแสดง บทบาทสมมุติลีลา จากเรื่องที่นักเรียนแต่งฝึกออกเสียงคําให้ถูกต้องตามอักขระนําข้อคิดและสื่อ แนวคิด
คุณค่าจากเรื่องให้เห็นจากการแสดง วินิจฉัยประเมินค่า อธิบายสรุปความสําคัญเปรียบเทียบพฤติของตัวละครเพื่อ
นําไปรับใช้ในการดําเนินชีวิตได้ ครูเสนอแนะการใช้ภาษาในการเขียนบทสนทนา ฉาก อารมณ์ของตัวตัวละครเพิ่มเติม

รู้ที่ 3 รู้คิดวิจารณญาณ(ส่งเสริม การอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด)
เรื่องเล่าเร้าใจ นักเรียนแบ่งกลุ่มพูดเล่าเรื่องจากประสบการณ์ท่นี ักเรียนประทับใจให้เพื่อนฟัง บอกประโยชน์และคุณค่าที่
ได้รับโดยครูอาจกําหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องในบทเรียน เช่น เรียนบทละครพูดคําฉันท์ เรื่องมัทนะพาธาซึ่งมีเนื้อหา เกี่ยวข้องกับ
ความลุ่มหลงและความเดือดร้อนของความรักนักเรียนกําหนดหัวข้อ"ประสบการณ์เรื่องความรัก"มาเล่าให้เพื่อนฟังนําสู่ การ
วิเคราะห์ข่าว โดยนักเรียนอ่าน ฟัง ดู ข่าวจากสื่อต่างๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียนมาเล่าหน้าชั้นเรียนสรุปข้อคิดเห็น
จากเรื่อง นํามา เขียนบรรยายเป็นเรียงความเชิงสร้างสรรค์โดยนําองค์ความรู้ที่ได้ในบทเรียนมาเขียนซึ่งนักเรียนช่วยกัน
กําหนดหัวข้อสอดคล้องกับบทเรียน เช่นหัวข้อ “มนุษย์กับความรัก”นําเสนอ สํานวนพูดงดงามเนื้อความสมบูรณ์ ตามต้น
ร่างจากเรียงความของตนนําเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อน ครู ช่วยกันประเมิน ครูช่วยแนะนํา เพื่อนประเมิน

แนวทางปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ
Best of the best practices ในการจัดงาน Lab School Symposium 2011 ระดับประเทศ 4 ภูมภ
ิ าค

รู้ที่ 4รู้ร้อยเรียงอักษรา(สร้างเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์)
นักเรียน เล่นเกมสร้างสรรค์ ที่มีสาระสอดคล้องกับบทเรียน เช่น “เกมสระอูสร้างสรรค์”โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
สร้างแรงจูงใจแล้วนําเสนอผลงานหน้าชั้น แข่งขันโต้กลอน นักเรียนในห้องในชั้นเรียนอาจแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม แข่งขัน
กันแต่งคําประพันธ์ วรรคต่อวรรคโดยกําหนดคําประพันธ์ให้สอดคล้องกับบทเรียน เช่น แต่งฉันท์ (วิชชุมมาลาฉันท์ 8)
ร้อยอักษรเป็นคําประพันธ์ นักเรียนแต่งคําประพันธ์ประกอบรูปภาพ ในหัวข้อที่นักเรียนชื่นชอบและสามารถ
สร้างสรรค์เป็นนิทานเพื่อน้อง ได้โดยใช้คําประพันธ์ที่สอดคล้องกับบทเรียน นําไป เล่าขับขานสราญใจ ประกอบ
การแสดงหน้าชั้นเรียนและบนเวทีคนเก่งของโรงเรียนช่วงพักกลางวันส่งเสริมนักเรียนกล้าแสดงออครูและเพื่อน
ประเมินผลงานข้อเสนอแนะและชื่นชมสนุกสนาน

รูท้ ี่ 5 รูร้ ้องทํานองหรรษา (ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสนุกสาน)
ท่องจํา นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงท่องจําบทอาขยานบทหลักและบทอิสระแต่ละกลุ่มนําเสนอหน้าชั้นเรียน
เมื่อได้คําประพันธ์ที่ไพเราะแต่ละกลุ่ม
ทําทํานอง สอดคล้องกับดนตรีโดยครูยกตัวอย่างดนตรีไทยที่สามารถมีทํานองสอดคล้องกับบทเรียน
เช่น ดนตรีไทย ดนตรีทํานองสรภัญญ์ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ดนตรีแหล่
ฝึกเปล่งเสียงคําร้อง ประกอบดนตรี ลีลาท้องถิ่นทํานองสนุกสนาน
บอกความดีเด่นของบทกวี อธิบายคุณค่าของบทกวี บทอาขยาน
ขับขานเป็นการแสดง ได้อย่างไพเราะซาบซึ้งเป็นรูปธรรม

รู้ที่ 6 รู้รกั ษ์ค่ากานท์กวี(ส่งเสริมรูท้ ํานํากิจอาสา)
ซาบซึ้งรักษ์สืบสาน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมค่ายกวีน้อย เรียนรู้หลักการเขียนการแต่งคําประพันธ์สามารถเป็นแกน
นําพี่สอนน้องอ่านร้องบทกวี
นําเสนอผลงาน จัดนิทรรสการแสดงผลงานนักเรียน เสียงตามสายเวลาพักกลางวัน อัดรายการโทรทัศน์วิทยุของ
โรงเรียน ผลงานที่นักเรียนประทับใจ
อนุรักษ์ถักทอกานท์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงในกิจกรรมวันสําคัญในโรงเรียนและชุมชน
รณรงค์สืบสานตํานานบทร้อยกรอง ท่องบทอาขยานได้ไพเราะทุกวันก่อนเรียน ร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถ
ทางวิชาการในโรงเรียน ชุมชน สืบสานบูรณาการกิจกรรมได้สอดคล้องกับบทเรียน โดยครูเปิดโอกาส ช่วยเหลือและ
ชื่นชมอย่างสม่ําเสมอ
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4.  ผลการด�ำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1  ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
เมือ่ นักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการ 6 รู้ส่คู วาม
รืน่ รมย์ ชืน่ ชมกานท์กวีแล้ว นักเรียนมีเจตคติทตี่ ่อการอ่านท�ำนองเสนาะสมารถการท่องบทอาขยาน
ได้อย่างมีความสุข เข้าใจความหมายและคุณค่าของบทกวี สามารถเข้าใจหลักการแต่งค�ำประพันธ์
เลือกสรรค�ำมาร้อยเรียงได้อย่างไพเราะถูกต้อง
4.2  ประโยชน์ที่ได้รับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้สามารถน�ำไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอืน่ ได้
อย่างเหมาะสมสามารถแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนได้พัฒนา ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ จากการน�ำ
บทเพลง เกม การแสดงเข้ามาจัดในกระบวนการเรียนการสอน ท�ำให้นักเรียนเรียนอย่าสนุกสนาน
เห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อื่นมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เกิดกระบวนการคิด   และทักษะในการ
ด�ำเนินชีวิต นักเรียนเกิดความรัก  ความสามัคคี  มีความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันรักและ
ภูมิใจในในภาษาท้องถิ่น มีความอดทน  มีความเพียรพยายาม  มีสติและเกิดปัญญา
5. ปัจจัยความส�ำเร็จ/ผู้เกี่ยวข้อง/สิ่งที่ช่วยให้งานส�ำเร็จ
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม มีการจัดบรรยากาศโรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนมี
แหล่งเรียนรู้ทุกลุ่มสาระ มีสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย มีบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลายด้านได้
รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน สนับสนุนส่งเสริมด้านงบประมาณ มีการนิเทศ   ก�ำกับ
ติดตามแลกเปลีย่ นเรียนรู้เพือ่ น�ำผลมาปรับปรุงพัฒนา และให้ขวัญก�ำลังใจบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง
และได้รบั ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนด้วยดีตลอด จึงเกิดผลให้ระบบการบริหารมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
6.  บทเรียนที่ได้รับ
กระบวนการ 6 รู้ส่คู วามรืน่ รมย์ ชืน่ ชมกานท์กวี  เป็นกระบวนการสร้างเจตคติในการอ่าน
ท�ำนองเสนาะและทักษะการแต่งค�ำประพันธ์แก่นักเรียน   โดยมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่น�ำสู่
การปฏิบัติจริงของนักเรียนทุกคน   สามารถเชื่อมโยงการเรียนมาพัฒนาตนเองและผู้อื่นในได้
กระบวนการเรียนรู้จะมีลักษณะ “ชอบ ช่วย ชื่นชม”  สามารถไปพัฒนาเรื่องการแต่งค�ำประพันธ์
ได้หลากหลาย เช่นแต่งนิราศ, แต่งบทเพลง,นิทานคุณธรรม  โดยให้นกั เรียนมีการพัฒนาด้าน จิตใจ
ความประพฤติ และปัญญา คุณธรรมจากการศึกษาบทกวี และเกิดประโยชน์ในการเรียนรู้พัฒนา
อย่างต่อเนื่องพัฒนากิจกรรมต่างสูสาธารณชนได้  
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
ผลงานได้รับเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนโรงเรียน (http://www.ptpk.ac.th) ตีพิมพ์ลงใน
นิตยสารของโรงเรียน เผยแพร่ผลงานแก่คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนและสถาบันต่างๆ เป็นที่
ยอมรับจากชุมชนทั่วไป
รางวัลที่เกิดกับนักเรียน
1. ผลการแต่งบทแหล่ทำ� เป็นนองร้องร่วมกับชมรมคุม้ ครองผูบ้ ริโภคโรงเรียนปทุมรัตต์พทิ ยาคม
(อ.ย. น้อย) ชนะเลิศ ในการแข่งขันนวัตกรรมยอดเยี่ยม ระดับเขตตรวจราชการที่ 12

2. ปี 2553 ได้รบั รางวัลเหรียญทองในการแต่งค�ำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ปี 2553 ได้รับรางวัลเหรียญทองในการอ่านท�ำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่เกิดแก่โรงเรียน/ชุมชน
1.  ครูได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2
2.  ครูได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันนวัตกรรมยอดเยีย่ มระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2
3.  โรงเรียนเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของโรงเรียนต่าง ๆทั่วประเทศ
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ชื่อผลงาน
   111+1  English Back Home
ชื่อผู้เสนอผลงาน    นางสาวจินตนา  แสงโสภา   
โรงเรียน/หน่วยงาน    โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  อ�ำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
สังกัด  สพป./สพม.       ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
โทรศัพท์/โทรสาร 0 – 4358 – 7072      โทรศัพท์มือถือ  08 – 6220 - 4289     
e-mail:  csnok6617@gmail.com, saengsopha_ch@hotmail.com
1.  ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ   
ขึน้ ชือ่ ว่าภาษาอังกฤษ ไม่วา่ จะง่ายหรือยาก  นักเรียนส่วนใหญ่กม็ องว่ายากไว้กอ่ น เนือ่ งจาก
ไม่ใช่ภาษาที่นักเรียนใช้สื่อสารหรือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�ำวัน โดยเฉพาะนักเรียนที่อาศัยอยู่ใน
ชนบทที่ไม่มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษเลย นักเรียนจึงไม่เห็นความส�ำคัญ แม้ว่าครูผู้สอนวิชาภาษา
อังกฤษจะยกตัวอย่าง เหตุผล และความจ�ำเป็น โดยเฉพาะการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน แต่
นักเรียนก็ยังคงไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษเหมือนเดิม เมื่อครูผู้สอนพูดหรืออธิบายโดยใช้ภาษา
อังกฤษในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนจะนั่งนิ่ง ไม่โต้ตอบ รอให้ครูแปลเป็นภาษาไทยให้ฟัง นักเรียน
หลายคนแสดงความกังวลกลัวถูกครูถาม บางคนเข้าใจค�ำถาม ตอบได้ แต่ไม่กล้าพูดเพราะ
กลัวผิด ด้วยเหตุนี้ นักเรียนจึงมีเจตคติที่ไม่ดีต่อภาษาอังกฤษ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต�่ำ  ผลการสอบในระดับต่างๆ จึงมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่
ต�่ำไปด้วย ครูผู้สอนจึงพยายามแก้ปัญหา โดยศึกษาค้นคว้าหาวิธีการที่จะกระตุ้นการเรียนรู้
เริ่มจากการพัฒนาเจตคติในเชิงบวก จัดการเรียนรู้ที่ง่าย ไม่ซับซ้อน เพิ่มบรรยากาศในการเรียนรู้
ที่ไม่ใช่แค่ในห้องสี่เหลี่ยม รวมทั้งสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจให้นักเรียนสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน   โดยเริ่มจากเรื่องที่ใกล้ตัว ส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่ า งเพื่อ นกั บ เพื่อ น นั ก เรีย นกั บ ครู ไ ทยและครู ช าวต่ า งชาติใ นโรงเรีย น โดยวิธีก าร
“111+1 English Back Home” คือ การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวันของนักเรียน
ด้วยการดึงความรู้ อัตลักษณ์ทางภาษาอังกฤษที่อยู่ในตัวของนักเรียนแต่ละคนออกมาในรูปแบบ
กลุ่มแฝง ที่สมาชิกในกลุ่มมีความแตกต่างกัน ท�ำงานร่วมกันช่วยเหลือกัน โดยนักเรียนเลือกกลุ่ม
เอง ออกแบบน�ำเสนอเองตามความสนใจ แล้วกลับไปบ้านนักเรียนกลุ่มละ 1 หลัง เพื่อน�ำเสนอ
ในรูปแบบอิสระต่อครูผู้สอน
2.  จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการด�ำเนินงาน
จุดประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนมีเจตคติทดี่ ใี นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยพัฒนาทักษะ
การสื่อสาร โดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
2.เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนมีปฏิสมั พันธ์ทดี่ รี ะหว่างเพือ่ น ครู โดยสามารถท�ำงานกลุ่ม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน�ำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ที่เรียนภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ�ำวัน อ 31201 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 สามารถพูด สนทนา โต้ตอบ โดยใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อแนะน�ำตนเอง ผู้อื่น และพื้นที่ในบ้านที่ได้รับมอบหมาย
อย่างน้อย คนละ 20 ประโยค
2.   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวันสูงขึ้น
เมื่อเทียบจากภาคเรียนที่ผ่านมา  อย่างน้อยผลการเรียนเฉลี่ยความก้าวหน้าทั้งห้องสูงขึ้น 0.20
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารใน
การน�ำเสนอผลงานได้อย่างมั่นใจ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนกับเพื่อน กับครูชาวไทยและ
ชาวต่างชาติในโรงเรียน เพื่อพัฒนาในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3.  กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ขั้นที่ 1  Prepare  เตรียมนักเรียนด้วยกิจกรรม I love English โดยครูรวบรวมประโยค
ค�ำถามและค�ำตอบในชีวิตประจ�ำวัน ให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกพูด สนทนาโต้ตอบในชั้นเรียน
แล้วให้นกั เรียนรวบรวมความรู้เพิม่ เติมจากแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจ เช่น จากรายการโทรทัศน์
English on tour, Christ delivery, English minute จากหนังสือ แบบเรียน ห้องสมุด ป้ายต่างๆ หรือ
Internet เช่น www.thaigoodview.com, http://esl.about.com, www.lks.ac.th, www.focusenglish.
com, www.nationmultimadia.com/edu/, www.dek-eng.com, www.trueplookpanya.com, www.
ecard, www.happybirthday บันทึกลงในสมุด โดยก่อนเรียนทุกครั้งนักเรียนจะน�ำเสนอวันละ 3-4
คน เพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคย และสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้น
ขั้นที่   2   Practice   เป็นขั้นตอนฝึกสื่อสาร สร้างความมั่นใจ ด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความรู้ที่เพื่อนน�ำเสนอแต่ละวัน ก่อนเรียนทุกวัน เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนโดยไม่รู้ตัว และครู
เพิ่มเติมความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเสนอผลงาน คือ   Adjective, Preposition, Present
Simple Tense, Present Continuous Tense, WH-Question, Yes/No Question และ Direction
พร้อมทั้งขั้นตอนต่างๆ ในการน�ำเสนอ
   ขั้นที่  3  Perform  ใส่รหัสปฏิบัติการกลุ่ม  
111+1   มี ค วามหมายและด� ำ เนิ น การดั ง นี้
“111”  คือ ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล สังเกต สัมภาษณ์
สอบถาม พูดคุย และวิเคราะห์ผลการเรียนที่ผ่านมา
แล้ว  นักเรียนเข้ากลุ่มย่อย 3 คน โดยครูก�ำหนด 1 คน
ไว้เป็นตัวตั้ง ให้นักเรียนพิจารณาตนเองเพื่อเข้ากลุ่ม
ตามความสมัครใจ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา
พูดคุยกันก่อนตัดสินใจเข้ากลุ่ม
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“1” ตัวแรก คือ One student one standing นักเรียนแต่ละคนเข้าไปเป็นสมาชิกใน
กลุ่มสนใจกลุ่มละ 10 - 12 คน โดยมีที่ยืนหรือหน้าที่ที่ชัดเจน ไม่ใช่สมาชิกแฝง ประเภทลงทุนแต่
ไม่ลงแรง แต่ละกลุ่มจะมีกลุ่มย่อย 3 - 4 คน (เก่ง กลาง อ่อน) เพื่อช่วยเหลือกันอย่างจริงจัง
“1” ตัวที่สอง คือ One student one area นักเรียนแต่ละคนต้องเตรียมน�ำเสนอ 1
สถานที่/พื้นที่/ห้อง หรือจุดใดจุดหนึ่งในบ้าน และค้นค�ำตอบของสิ่งที่น�ำเสนอทั้งหมด โดยสมาชิก
ในกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (นักเรียนทุกคนผ่านการเรียนในภาพรวมมาแล้วในห้องเรียน)
“1” ตัวที่สาม คือ One student one outstanding work นักเรียนแต่ละคนหาจุดเด่น
จุดภาคภูมิใจ จุดที่ต้องพัฒนาของตนเอง อัตลักษณ์ หรือผลงาน เพื่อน�ำเสนอในกลุ่มแล้ว
เพื่อสะท้อนกลับ (Reflect) ก่อนน�ำเสนอในกลุ่มใหญ่
+1  คือ  One group one community  นักเรียนแต่ละคนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มรวมกันเป็น
หนึ่งกับทุกคนในกลุ่ม ซึ่งมีอิสระในการน�ำเสนอผลงาน กิจกรรมในรูปแบบที่ตัวเองสนใจ   โดย
มีบ้านในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่เป็นตัวแทนกลุ่ม 1 หลัง เป็นสถานที่ในการน�ำเสนอ โดยนักเรียน
ก�ำหนดวันที่จะน�ำเสนอเอง อาจเป็นหลังเลิกเรียน หรือวันเสาร์-อาทิตย์ ประสานครูผู้สอนเพื่อไป
ประเมินการน�ำเสนอ อาจใช้วิธีน�ำเสนอแบบมัคคุเทศก์แนะน�ำสิ่งต่างๆ ในบ้าน หรือ การเล่าเรื่อง
ราวในบ้านบวกกับแนะน�ำจุดเกิดเหตุ การสัมภาษณ์กันและกัน การแสดงบทบาทสมมุต  
ิ การใช้
Power Point ประกอบการน�ำเสนอ
ขั้นที่ 4   Present   คือ “English back Home” นักเรียนน�ำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไป
น�ำเสนอในสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด คือบ้าน เช่น ห้องนอน (bed room) ห้องครัว (kitchen) ห้องนั่งเล่น
(living room) ห้องน�้ำ  (bath room) สนามหญ้า (yard) หรือมุมต่างๆ ในบ้าน และแนะน�ำสมาชิก
ในครอบครัว เชื่อมโยงโดยใช้ภาษาอังกฤษในการน�ำเสนอ ในรูปแบบที่นักเรียนสามารถน�ำเสนอ
ได้ดที สี่ ดุ   หนึง่ กลุม่ อาจมีหลายรูปแบบ ขึน้ อยูก่ บั บทบาททีส่ มาชิกในกลุม่ ได้วางแผนไว้  การน�ำเสนอ
รูปแบบการจัดกิจกรรมนี  ้ อาจคล้ายกับโครงงานหรือกิจกรรมกลุ่มทีน่ กั เรียนน�ำเสนอ  ส่วนทีพ่ เิ ศษ
ขึ้นมาบทบาท หน้าที่ ส่วนที่นักเรียนแต่ละคนได้รับมอบหมายในลักษณะกลุ่มแฝง และบรรยากาศ
การน�ำเสนอที่ไปที่บ้านของนักเรียนเอง ตามรหัส 111+1 ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนที่
นักเรียนเลือกเองและค้นพบด้วยตนเอง (Learning Style) การคิดสร้างสรรค์ (Creation) การส�ำรวจ
และประเมินตนเอง (Self Assessment) รวมทัง้ การสะท้อนผลงาน (Reflection) เพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

4.  ผลการด�ำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1  นักเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม สามารถพูด สนทนาโต้ตอบโดยใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารใน
ชีวิตประจ�ำวัน แนะน�ำตนเอง ผู้อื่น และพื้นที่ในบ้านที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมั่นใจ ทุกประโยคที่
มีการถาม-ตอบ เนื่องจากมีเพื่อนช่วยแนะน�ำ และมีการเตรียมตัวและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน
4.2   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ� ำวันสูงขึ้น
เมื่อเทียบจากภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยความก้าวหน้าทั้งห้องสูงขึ้น
0.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 0.20
4.3   นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สนุกสนาน โดยมีการสนทนา
โต้ตอบในห้องเรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน และครู เวลาพบครูนอกห้องเรียนก็จะมีการทักทาย
ถามโดยใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
4.4   การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดี นักเรียนโต้ตอบครูตลอดเวลา จึง
เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น ครูสามารถที่จะน�ำเนื้อหายากขึ้นมาเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียน
4.5   นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ โดยสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจาก
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
4.6  นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถน�ำเสนอด้วยรูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน เกิดความ
สามัคคีและตระหนักในคุณค่าของตนเอง ว่า “เราท�ำได้ ถ้าใส่ใจ เรียนรู้ และฝึกฝน”  
4.7   นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้เพื่อน�ำไปเป็นพื้นฐานในการเรียนระดับที่สูงขึ้น หรือ
น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันเมื่อมีโอกาส
4.8  ครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระ และสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนานักเรียนในด้านอื่นๆ ต่อไป
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5.  ปัจจัยความส�ำเร็จ
1.   นักเรียนมีความตระหนักในบทบาท หน้าที่ของตนเองในการดึงความรู้ อัตลักษณ์
ทางภาษาอังกฤษ และความสนใจในงานหรือสิ่งที่นักเรียนต้องการน�ำเสนอ ตามข้อตกลงร่วมกัน
แบบ 111+1
2.   แรงจูงใจและพลังความร่วมมือจากศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน สู่การท�ำงาน
กลุ่มแบบ  Team Work  ไม่ใช่กลุ่มแฝง (ลงทุนแต่ไม่ลงแรง  ไม่เป็นไปตามข้อตกลง 111+1)
3.  ความเข้าใจที่ชดั เจนในทิศทางเดียวกันของนักเรียนและครู จากการท�ำข้อตกลง 111+1   
ในการแนะน�ำอย่างเป็นกันเองของครูผู้สอน  
4.  การยอมรับ เข้าใจ  และการสนับสนุนของผู้ปกครองในชุมชน เพื่อวางแผนกิจกรรม
ในชุมชนหรือที่บ้านของนักเรียน
5.   ความเสียสละ และความตั้งใจจริงของครูผู้สอน ที่ต้องการจะพัฒนาเจตคติ และ
ความรู้ของนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษแบบค่อยเป็นค่อยไป
6.  บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
1.   ผู้ที่จะน�ำวิธีการ 111 + 1 English Back Home   ไปพัฒนานักเรียนต้องศึกษาล�ำดับ
ขั้นตอนวิธีการให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง จึงจะปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่อย่างนั้นก็จะเป็น
การท�ำงานกลุ่มธรรมดา ที่จะมีนักเรียนประเภทลงทุนแต่ไม่ลงแรงแฝงอยู่ทุกครั้งไป
2. การส่งเสริมและสร้างสถานการณ์เพื่อลดความน่าเบื่อ ความตึงเครียด ให้นักเรียนได้
มีโอกาส น�ำภาษาอังกฤษไปใช้ในสถานการณ์จริง   เปลี่ยนจากความน่ากลัว เป็นความน่าสนุก
น่าลอง และท้าทาย (ลด ละ เลิก รูปแบบกรอบแนวคิด และค�ำว่าผิด  ให้นักเรียนแสดงออกมาก่อน
แล้วจึงสะท้อนเป็นการแนะน�ำในภาพรวม)
3. ส่งเสริมให้นักเรียนน�ำภาษาอังกฤษไปใช้บูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นเป็นรูปธรรม
ในสถานการณ์จริง เช่น บูรณาการกับคหกรรมในการท�ำอาหาร   บูรณาการกับงานเกษตรใน
การปลูกผัก ขายผัก ให้อาหารสัตว์   บูรณาการกับภาษาไทยในการเขียนเรียงความ เล่นละคร
(บทบาทสมมุต)ิ ในกิจกรรมวันส�ำคัญต่างๆ  บูรณาการกับคอมพิวเตอร์ในการพูดคุยทางอินเตอร์เน็ต
(Chat, e-mail, MMS)  หรือโปรแกรมต่างๆ
4.  จัดกิจกรรมต่อเนื่องจากห้องเรียนสู่สังคมระหว่างห้อง ระดับชั้น ในโรงเรียน เครือข่าย
โรงเรียนและทีบ่ า้ นในชุมชนของนักเรียน เพือ่ ไม่ให้การเรียนภาษาอังกฤษจบในบทเรียน หรือห้องเรียน
เท่านั้น  
5.   เชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้สู่สากล ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ สื่อสารผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์กับชาวต่างชาติ  (Social network) เช่น  facebook, hifi, twitter  ฯลฯ    
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
การเผยแพร่   
1. เผยแพร่ให้กบั คณะครูในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมรัตต์พทิ ยาคม

2.  เผยแพร่ให้กับผู้บริหาร คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่มาศึกษาดูงานโรงเรียน
ปทุมรัตต์พิทยาคม และการจัดการเรียนรู้โครงการ English Program ปีการศึกษา 2550-2553
3.   เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2 และ 3   เผยแพร่แนะน�ำในการเตรียมรับ
การประเมินฯ และน�ำเสนอผลงานโรงเรียน  ปีการศึกษา 2550 - 2553
4.  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโรเรียนในการน�ำเสนอ Best Practice  ในการจัดการ
ศึกษาสู่สากล ในงานประชุมทางวิชาการและการน�ำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (ICE 2011
ครั้งที่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2554
5.  เผยแพร่ลงใน website ของโรงเรียน www.ptpk.ac.th
การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
1.  ได้รับการยอมรับจากครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม มาปรึกษาหารือการจัดท�ำ Best
Practice  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2550 – ปัจจุบัน
2.  ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม  ปีการศึกษา 2550
3.  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนในการน�ำเสนอ Best Practice ของโรงเรียน
ในงาน Symposium 2010 ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 – 3 ปีการศึกษา
2553
4.  ได้รบั การยอมรับให้เป็นครูผฝู้ กึ สอนนักเรียนเพือ่ น�ำเสนอผลงานโรงเรียนในการประเมิน
ประกวด แข่งขัน ทุกระดับ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
5.  ได้รับการคัดเลือกเป็น “ครูสอนดี” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และระดับ
จังหวัด  โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ ยกย่องเชิดชู “ครูสอนดี”  พ.ศ. 2554
6.   ได้รับรางวัลดีเด่น ในการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ปีการศึกษา 2554
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ชื่อผลงาน

การพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นชิ้นงาน ภาระงานบนอินเทอร์เน็ต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้เสนอผลงาน นายประธาร  วสวานนท์   
โรงเรียนน�้ำยืนวิทยา   จังหวัดอุบลราชธานี
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
โทรศัพท์ 045371105
Mobile  083-7341036
e-mail vasawanont@gmail.com
1. ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มคี ณ
ุ ภาพ
ในองค์ประกอบส�ำคัญ 3 ด้านคือ  
1.1 สมรรถนะส�ำคัญ 5  ประการ ประกอบด้วย ความสามารถในการสือ่ สาร  ความสามารถ
ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี  
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท�ำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
1.3 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้
องค์ประกอบด้าน สมรรถนะส�ำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักสูตรก�ำหนด
แนวทางให้ครูจดั การเรียนรูบ้ รู ณาการอยูใ่ นมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร นอกเหนือจากจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ ดั แล้ว  ครูยงั ต้องเน้นการพัฒนาสมรรถนะ
ส�ำคัญ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนพร้อมกันไปด้วย  โดยครูจ�ำเป็นต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของตนเองตามหลักสูตร คือ 1) การก�ำหนดเป้าหมาย
วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง  2) การเสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ตั้งค�ำถาม คิดหาค�ำตอบหรือหาแนวแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ
3) การลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ  และ 4) การมีปฏิสมั พันธ์ ท�ำงาน ท�ำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู และ 5) ประเมินและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาทัว่ ไป ซึง่ ส่วนใหญ่ปฏิบตั อิ ยู่ในห้องเรียน
ปกติ ซึ่งไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียน จากการสังเกต และสอบถามครู
ผู้สอนในโรงเรียนของผู้วิจัย พบปัญหาว่า ครูส่วนใหญ่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ใน
การบูรณาการทักษะการใช้เทคโนโลยี เข้ากับหลักสูตรเนือ้ หา  โดยครูส่วนใหญ่อ้างถึงสาเหตุสำ� คัญ
2 ประการ คือ
1) ไม่มเี ครือ่ งคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับให้นกั เรียนปฏิบตั กิ จิ กรรมในห้องเรียน 2)  ครูขาดทักษะ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการออกแบบชิ้นงาน ภาระงานที่จะบูรณาการทักษะการใช้
เทคโนโลยีกบั หลักสูตรเนือ้ หา ส�ำหรับปัญหาด้านผูเ้ รียน พบว่า เมือ่ ให้นกั เรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษา

ปีที่ 3 และ 6 บันทึกข้อมูลเพื่อติดตามนักเรียนที่จะจบการศึกษา นักเรียนจ�ำนวนมากไม่มีอีเมล์
(e-mail) ใช้เป็นของตนเอง ซึ่งเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
ก�ำหนดให้นักเรียนต้องมีทักษะด้านนี้ แต่พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้น และมีความ
สนใจในการเรียนวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
จากสภาพปัญหาดังกล่าว การจัดการเรียนรูใ้ นรายวิชาทัว่ ไปทีไ่ ม่ได้สอนในห้องปฏิบตั กิ าร
คอมพิวเตอร์ “ครูจะจัดการเรียนรูต้ ามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั อย่างไร ทีส่ ามารถน�ำพาให้ผู้
เรียนเกิด ทักษะการใช้เทคโนโลยี  และฝึกนิสยั ใฝ่เรียนรู้ มุง่ มัน่ ในการท�ำงาน” ผูว้ จิ ยั ได้พยายามศึกษา
ค้นคว้าแนวทางแก้ไขปัญหา โดยตัง้ เป็นค�ำถามในการวิจยั คือ “นวัตกรรมอะไร ใช้งา่ ย ผลิตง่าย ใช้ได้
ทัว่ ไป และเหมาะกับการบูรณาการความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ กับทักษะการใช้
เทคโนโลยี  และฝึกนิสยั ใฝ่เรียนรู้ มุง่ มัน่ ในการท�ำงาน” ซึง่ พบว่า พัฒนาเว็บไซต์ เพือ่ จัดการเรียนรูท้ ี่
เน้น  ชิน้ งาน ภาระงานบนอินเทอร์เน็ต เป็นแนวทางทีต่ อบค�ำถามการวิจยั ได้  ผูว้ จิ ยั   ซึง่ มีความสนใจ
และมีประสบการณ์เดิมในการพัฒนาเว็บไซต์ จึงได้พฒ
ั นาเว็บไซต์ www.blogkru.com ขึน้ ในลักษณะ
เป็นชุมชนการเรียนรูร้ ว่ มกัน เน้นให้นกั เรียน มีสว่ นร่วมในการพัฒนาชิน้ งาน ภาระงานบนอินเทอร์เน็ต
โดยยึดหลักความสอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรูอ้ งิ มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551   โดยใช้ชอื่ โครงการวิจยั ว่า “การพัฒนาเว็บไซต์ เพือ่ จัดการ
เรียนรูท้ เี่ น้นชิน้ งาน ภาระงานบนอินเทอร์เน็ต ”
2. จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน
2.1 จุดมุ่งหมาย
2.1.1 เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนโรงเรียนน�ำ้ ยืนวิทยา ในการบูรณาการ
ทักษะ การใช้เทคโนโลยี และบทบาทผู้เรียนตามหลักสูตร กับความรู้ ความสามารถตามมาตรฐาน           
การเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตร ในการสร้างชิ้นงาน ภาระงานบนอินเทอร์เน็ต
2.1.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูโรงเรียนน�้ำยืนวิทยาสามารถน�ำไอซีทีมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ต่อการจัดการเรียนการสอน
2.2 เป้าหมาย    
2.2.1  พัฒนาเว็บไซต์ตน้ แบบ เพือ่ จัดการเรียนรูท้ เี่ น้นชิน้ งาน ภาระงานบนอินเทอร์เน็ต  
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553
นักเรียนจ�ำนวน 80 คน
2.2.2  พัฒนาเว็บเพจ (web page) ส�ำหรับครูและนักเรียน เพื่อสามารถจัดการเรียน
รู้ทเี่ น้นชิน้ งาน ภาระงานบนอินเทอร์เน็ตได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยแยกตามกิจกรรมบนเว็บ
ได้ ดังนี้
กิจกรรมของครู
1) มอบหมายชิ้นงาน ภาระงานให้นักเรียนท�ำ 
2) ให้ข้อมูล ความรู้เพิ่มเติมประกอบการสร้างชิ้นงาน
3) ติดตาม ตรวจสอบการสร้างชิ้นงาน และการส่งงาน
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4) ประเมินผลการเรียนรู้จากการสร้างชิ้นงาน
กิจกรรมของนักเรียน
1) รับทราบการมอบหมายชิ้นงาน ภาระงาน
2) ศึกษา สอบถามข้อมูล ความรู้เพิ่มเติมประกอบการสร้างชิ้นงาน
3) จัดกลุ่มเพื่อนร่วมมือท�ำงาน
4) สร้างชิน้ งาน และการส่งงานตามประเภทกิจกรรม  เช่น บล็อก(blog)   แสดงความ
เห็น (comment)  ตั้งค�ำถาม ค�ำตอบ (FAG)  ตอบกระทู้ (reply) จัดท�ำชิ้นงานมัลติมีเดีย (video,  
audio,  image)  สร้างห้องแสดงภาพ (gallery) ส่งต้นฉบับงาน (upload file)  สืบค้นจัดท�ำเว็บลิ้งค์
(weblink) เขียนหนังสือ บทความร่วมกัน (page)  อ่านหนังสือเพิ่มเติม (book)
5) ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้การสร้างชิ้นงาน
2.2.3 พัฒนาเว็บไซต์แบบ Multisite เพื่อให้ครูมีชื่อเว็บไชต์ ที่อยู่เว็บไซต์ แยกเป็น
ของครูแต่ละคน เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นชิ้นงาน ภาระงานบนอินเทอร์เน็ต ได้กับกลุ่มนักเรียนที่
ตนเองสอนได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2.2.4   จัดฝึกอบรมปฏิบตั นิ ำ� ร่องการใช้เว็บไซต์ เพือ่ จัดการเรียนรู้ทเี่ น้นชิน้ งาน ภาระ
งานบนอินเทอร์เน็ตแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ�ำนวน 1 ครัง้   
(5 ชั่วโมง) จ�ำนวนครู 9 คน
3.  กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด�ำเนินงาน
3.1 ระบุปัญหา (problem) และความต้องการในการแก้ไขปัญหา โดยการพัฒนาเว็บไซต์
เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นชิ้นงาน ภาระงานบนอินเทอร์เน็ต
3.2 ก�ำหนดจุดมุ่งหมาย (objective) ของการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ชิ้นงาน ภาระงานบนอินเทอร์เน็ต  
3.3 ศึกษาข้อจ�ำกัดต่างๆ (constraints) ศึกษาข้อมูลของปัญหา และข้อจ�ำกัดของการ
พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นชิ้นงาน ภาระงานบนอินเทอร์เน็ต เพื่อประโยชน์ในการน�ำ
ไปใช้จริง
3.4 ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม (innovation) น�ำความรู้ ประสบการณ์เดิมที่ผู้วิจัยมีอยู่
ประกอบการศึกษาเพิ่มเติม น�ำ  Drupal CMS (content  management  system) free and open
source software ซึ่งเป็นซอฟแวร์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และจัดระบบเนื้อหาเว็บ พัฒนาเป็นเว็บไซต์
เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นชิ้นงาน ภาระงานบนอินเทอร์เน็ต
3.4.1 ก�ำหนดเป้าหมายและวางแผน ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
3.4.2 วิเคราะห์และจัดโครงสร้างข้อมูล
3.4.3 ออกแบบ เว็บไซต์ และเตรียมข้อมูล
3.5  ทดลองใช้ (experiment) เพื่อประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนานวัตกรรม โดยด�ำเนิน
ทดลองใช้นวัตกรรมด้วยตนเอง
3.6   เผยแพร่ (dissemination)   เมื่อมั่นใจว่านวัตกรรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพจึงจัด
อบรมฝึกปฏิบัติการเผยแพร่ใช้นวัตกรรม

4.  ผลการด�ำเนิน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
1.1 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตร
1.2 ครูสามารถน�ำไอซีทีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนโดย
ง่าย ด้วยตนเอง
1.3 มีเว็บเพจส�ำหรับครู และนักเรียนส�ำหรับท�ำกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นชิ้นงาน ภาระ
งานบนอินเทอร์เน็ต  เช่น บล็อก(blog)  แสดงความเห็น (comment)  ตั้งค�ำถาม ค�ำตอบ (FAG) ตอบ
กระทู้ (reply) จัดท�ำชิ้นงานมัลติมีเดีย (video,  audio, image)  สร้างห้องแสดงภาพ (gallery) ส่ง
ต้นฉบับงาน (upload file)  สืบค้นจัดท�ำเว็บลิ้งค์ (weblink) เขียนหนังสือ บทความร่วมกัน (page)  
อ่านหนังสือเพิ่มเติม (book)
1.4 ครู นักเรียนมีเว็บไชต์ ท�ำกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นชิ้นงาน ภาระงานบนอินเทอร์เน็ต
ได้เป็นเฉพาะกลุ่มของตนเอง
5. ปัจจัยความส�ำเร็จ
ความส�ำเร็จของการใช้นวัตกรรม "การพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นชิ้นงาน
ภาระงานบนอินเทอร์เน็ต" ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐาน 3 ประการ คือ
5.1 พิ้นฐานความรู้ ทักษะเบื้องต้นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตของครู
และนักเรียน
5.2 พื้นฐานความรู้ และทักษะของครูในการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ที่ยึดเป้าหมาย
การเรียนรู้แบบย้อนกลับ (backward  design) ตามหลักสูตร
5.3 โครงสร้างพื้นฐาน ที่โรงเรียนควรให้การสนับสนุน เช่น สื่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การจัดฝึกอบรมครู  
6. บทเรียนที่ได้รับ [lesson learn]
การจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการไอซีทมี าใช้ในห้องเรียน ครูควรมีพนื้ ฐานของ
ความส�ำเร็จจากการสอนแบบปกติมาก่อน เช่น การบริหารจัดการห้องเรียน ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ เพราะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะ
เทคโนโลยี  เข้าหลักสูตรเนือ้ หาวิชา  ครูอาจต้องพัฒนาตนเองในด้านไอซีทเี พิม่ ขึน้ นอกเหนือความ
รู้ ทักษะเฉพาะในวิชาทีส่ อน อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ของครู อาจเรียนรู้ร่วมไปกับนักเรียน   สำ� หรับ
นักเรียนแล้ว การน�ำไอซีทีมาใช้ สามารถเพิ่มความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนของนักเรียนได้
มากกว่าการสอนปกติ   ครูจึงควรใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยน�ำความ
สนใจ กระตือรือร้นของนักเรียนไปใช้การพัฒนาชิ้นงาน ภาระงานที่ท้าทาย มีความหมายต่อชีวิต
ของนักเรียน   แต่อย่างไรก็ตาม การที่นักเรียนสร้างชิ้นงานได้ ยังไม่เพียงพอในการประเมินว่า
นักเรียนเกิดการเรียนรูต้ ามเป้าหมายของหลักสูตร  ครูจะต้องติดตาม สังเกต และประเมินกระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียนร่วมด้วย ทั้งเป็นรายบุคคล และกลุ่ม  
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ความหมายต่อชีวิตของนักเรียน แต่อย่างไรก็ตาม การที่นักเรียนสร้างชิ้นงานได้ ยังไม่เพียงพอในการประเมินว่า
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตร ครูจะต้องติดตาม สังเกต และประเมินกระบวนการเรียนรู้
ของนักเรียนร่วมด้วย ทั้งเป็นรายบุคคล และกลุ่ม

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
ผู้วิจัยได้/การได้
ด�ำเนินรับจัการยอมรั
ดฝึกอบรมแก่
ครูลใทีนกลุ
7. 7.1  
การเผยแพร่
บ/รางวั
่ได้ร่มับสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จ�ำนวน 97.1คน  เป็
ผู้วิจัยนได้เวลา
ดําเนิ5นจัชัด่วฝึโมง
กอบรมแก่ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 9 คน เป็น
7.2   เผยแพร่
เวลา
5 ชั่วโมง ผลงาน ผ่านทาง website ดังนี้   
• http://www.blogkru.com,   
7.2 เผยแพร่
ผลงาน ผ่านทาง website ดังนี้
•http://pratan.blogkru.com
http://www.blogkru.com,
 http://pratan.blogkru.com

ชื่อผลงาน
สื่อน�ำเสนอ Power Point เรื่อง ประติมากรรม  
ผู้เสนอผลงาน นางมยุรี  จันทรา  
โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา อ�ำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25   
โทรศัพท์ 043-218-214 โทรสาร 043-218-344   
Mobile : 08-5326-1499   e-mail  : m.jantra@hotmail.com
1. ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถ เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้และ ถือว่านักเรียนมีความส�ำคัญทีส่ ดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นกั เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543)  
ผู้ศึกษาได้รับมอบหมายให้ท�ำการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 3 และ 4
โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 มาเป็นเวลา 17 ปี โรงเรียน
บ้านแฮดศึกษา มีผลการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. มาตรฐานที่ 3 นักเรียนมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัย  ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา ค่าเฉลี่ย 3.75 ระดับ ดี เป็นมาตรฐาน
ที่มีค่าในระดับที่ 2 จากทั้งหมด 8 มาตรฐานที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ข้อ 9.6
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 100 ระดับ
ดีมาก ซึ่งได้ผลการประเมินจากการที่นักเรียนได้เป็นโรงเรียนตัวแทน ทักษะประติมากรรมลอยตัว
ได้รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ปี 2551  ที่จังหวัดนครราชสีมา (แผนพัฒนาโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา,  2551)
จากผลดังกล่าวโรงเรียนได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการพัฒนานักเรียน ทีม่ คี วามเป็นเลิศ
ด้านศิลปะ โดยเฉพาะการปัน้ ให้ได้รบั การพัฒนาด้านความรู้ และทักษะปฏิบตั กิ ารปัน้ ให้แก่นกั เรียน
ผู้ศกึ ษาจึงศึกษาค้นคว้าหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทมี่ ่งุ ให้ผ้เู รียนเกิดทักษะปฏิบตั แิ ละ
มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ในงานปั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะต้องมีตัวอย่างงาน
ศิลปะ เพื่อให้นักเรียนสามารถเห็นภาพประกอบค�ำอธิบายและขั้นตอนในการท�ำงานได้และอีก
ประการหนึ่งปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้เกิดการเรียนรู้ มีพื้นฐานมาจากการรับรู้ (Perception) โดยผ่าน
ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือตา สามารถรับรู้ได้ 83 % หูสามารถรับรู้  ได้ 11% ผิวหนัง จมูก และ
ลิ้น สามารถรับรู้ได้ รวม 6% สรุปได้ว่าประสาทตา และหูเป็นอวัยวะในการรับรู้ที่ส�ำคัญที่สุด (เลิศ
อานันทนะ, 2529 อ้างถึงในมยุรี จันทรา,  2545)   
สื่อเพาเวอร์พอยท์ (Power Point) เป็นสื่อที่มีมิติจากภาพจริงที่น�ำมาบรรจุเป็นเนื้อหา
ล�ำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานปั้น ท�ำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนได้ดีกว่า สื่อจากหนังสือ
แผ่นกระดาษทั่วไปนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ ไม่จ�ำกัดเรื่องของเวลา และเห็น
ภาพจริง มีคำ� อธิบายประกอบการเรียนรู้ ศึกษาได้ตามเวลาทีส่ นใจหรือต้องการศึกษาเพิม่ เติม และ
เป็นโปรแกรมที่ง่ายในการเรียนรู้ ด้วยเหตุผล และความส�ำคัญของการน�ำเสนอด้วยสื่อเพาเวอร์
พอยท์ (Power Point)   รวมทั้งรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนานักเรียน
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ดังกล่าว ผู้ศึกษาสนใจศึกษา ผลการใช้สื่อเพาเวอร์พอยท์ (Power Point)
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ งประติมากรรม รายวิชา ศ 32101  สาระทัศนศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน   วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1  เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อเพาเวอร์พอยท์ (Power Point)  เรื่อง ประติมากรรมรายวิชา
ศ 32101 สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มปี ระสิทธิภาพ 80/80
2.2  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของสื่อเพาเวอร์พอยท์ (Power Point) เรื่องประติมากรรม              
รายวิชา ศ 32101  สาระ ทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
2.3 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน และคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียน
ทีเ่ รียนด้วยสือ่ เพาเวอร์พอยท์ (Power Point) เรือ่ ง ประติมากรรม  รายวิชา ศ 32101 สาระทัศนศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
2.4   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ
เพาเวอร์พอยท์ (PowerPoint) เรื่อง ประติมากรรม รายวิชา ศ 32101 สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
3.  กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด�ำเนินงาน
3.1  การด�ำเนินงานตามกิจกรรม การสร้างสื่อเพาเวร์พอยท์ (Power Point) มีขั้นตอนการ
สร้างดังนี  ้ ศึกษาการสร้างสื่อน�ำเสนอ (Power Point) ก�ำหนดขอบเขตเนือ้ หา  ก�ำหนดวัตถุประสงค์
การเรียนรู้   ก�ำหนดเค้าโครงเนือ้ หา   ด�ำเนินการสร้างสือ่ เพาเวอร์พอยท์ (Power Point) เสนอ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน�ำ  น�ำไปทดลองใช้กบั กลุม่ เป้าหมายในการทดลองใช้นวัตกรรม
เพือ่ หาค่าประสิทธิผล หนึง่ ต่อหนึง่ (One to One Testing) ทดลองแบบกลุม่ เล็ก (Small Group Testing)
ทดลองภาคสนาม(Field Testing)  ปรับปรุง แก้ไข   นำ� ไปใช้งานจริง โดยบันทึกข้อมูลสือ่ เพาเวอร์พอยท์
(Power  Point) ไว้ในคอมพิวเตอร์ทหี่ น้า Desktop เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทใี่ ช้ศกึ ษา เพือ่ เตรียมการให้
นักเรียนได้ศกึ ษาอย่างสะดวก และรวดเร็วขึน้ เมือ่ ได้สอื่ เพาเวอร์พอยท์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพผูศ้ กึ ษาได้
ด�ำเนินกิจกรรมในการจัดการเรียนรู  ้ โดยการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ช้รปู แบบของซิปปา
โมเดล(CIPPA Model) 7 ขัน้ มีสอื่ การเรียนรูค้ อื สือ่ เพาเวอร์พอยท์ (Power Point) และคูม่ อื การใช้สอื่
ดินเหนียว วัสดุ-อุปกรณ์ปน้ั ผังมโนทัศน์เรือ่ งทีเ่ รียน 4 เรือ่ ง คือ ความรูพ้ นื้ ฐานประติมากรรม
ประติมากรรมนูนต�ำ 
่ นูนสูง และลอยตัว สือ่ ของจริง หนังสือเรียน สิง่ ทีต่ อ้ งวัดคือ พฤติกรรมในการ
เรียนรู้ ความสนใจต่อการศึกษาบทเรียนจากสือ่ เพาเวอร์พอยท์ พฤติกรรมความร่วมมือในการท�ำงาน
ความตัง้ ใจในการปฏิบตั กิ ารปัน้ แบบต่าง ๆ การตอบค�ำถาม ซักถามข้อสงสัย ความซือ่ สัตย์ตอ่ ตนเอง
ในการปฏิบตั งิ านกลุม่ วิธวี ดั วัดจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน การตรวจผล
งาน ตรวจแบบฝึกหัด ตรวจใบกิจกรรมผังมโนทัศน์ การสังเกต ตรวจแบบบันทึกผลการเรียนรูเ้ ครือ่ ง
มือวัด ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน แบบทดสอบย่อยก่อน/หลังเรียน แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินโดยการตรวจใบกิจกรรม แบบประเมินการตรวจแบบฝึกหัด แบบ
ประเมินผลงาน แบบบันทึกผลการเรียน แบบฝึกหัด

3.2 ประสิทธิภาพของการด�ำเนินงาน  สือ่ เพาเวอร์พอยท์ (Power Point) เรือ่ ง ประติมากรรม         
ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ คือ 86.44/83.00   ซึ่งเมื่อน�ำมาจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ ง ประติมากรรม สามารถช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี  ท�ำให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น
ในการเรียน สามารถปฏิบัติงานปั้นได้ มีผลงานชัดเจน  นักเรียนมีความสุข ชื่นชมผลงานปั้นความ
คิดสร้างสรรค์ในการปัน้ แบบต่าง ๆ ได้ดี นักเรียนมีปฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ นในกลุ่ม  นักเรียนเพลิดเพลิน
กับบทเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้  
3.3  การใช้ทรัพยากร ทีม่ อี ยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน โดย
ผู้ศึกษาประยุกต์ใช้สื่อเพาเวอร์พอยท์ เรื่อง ประติมากรรม ที่สร้างขึ้นมาน�ำไปไว้บนเว็บไซต์ของ
โรงเรียนเพือ่ เป็นสือ่ การเรียนรู้ ส�ำหรับนักเรียนทีส่ นใจศึกษา และผู้สนใจทัว่ ไป เพือ่ ให้เป็นประโยชน์
มากที่สุดโดยไม่ต้องเข้าเรียน  ในห้องเรียนศิลปะ ใช้เป็นสื่อเรียนรู้ในห้องสมุด ให้นักเรียนใช้สืบค้น
เพื่อเป็นสื่อการเรียนในการสร้างนักปั้นน้อยของโรงเรียนโดยการจัดกิจกรรมชุมนุมนักปั้นน้อย ผล
ที่ได้รับคือนักเรียนที่มีความสนใจปั้นสมัครเข้าร่วมชุมนุมมากมาย โรงเรียนมีผลผลิตคือนักเรียนที่
มีความเป็นเลิศ ในการปั้น สามารถท�ำชื่อเสียงไห้กับโรงเรียน ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่รู้จัก
ของชุมชน               
4.  ผลการด�ำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์  ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุมและเป็น
ไปตามจุดประสงค์ทุกจุดประสงค์ โดยมีข้อมูลดังนี้
1)  ผลการหาประสิทธิภาพของสือ่ เพาเวอร์พอยท์ (Power Point) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 ประสิทธิภาพของสื่อเพาเวอร์พอยท์ (Power  Point)  เรื่อง ประติมากรรม มีประสิทธิภาพ
E1/E2 เท่ากับ 86.44/83.00  จึงสรุปได้ว่าสื่อ เพาเวอร์พอยท์ (Power Point) เรื่อง ประติมากรรม  
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2)   ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของสื่อเพาเวอร์พอยท์ (Power Point)   ภาพรวม
นักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อ เพาเวอร์พอยท์ (Power  Point)  เรื่อง ประติมากรรม รายวิชา ศ 32101  
สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.7030
คิดเป็นร้อยละ 70.30
3)   ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่
เรียนด้วยสื่อเพาเวอร์พอยท์ (Power Point) เรื่อง ประติมากรรม มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยของการสอบหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน
4)  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ใช้สอื่ เพาเวอร์พอยท์ (Power Point) การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้สอื่ เพาเวอร์พอยท์ (Power Point) ทุกคุณลักษณะในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73    เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ ปรากฏว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ชอบ
เรียนปฏิบัติการปั้นอยู่ในอันดับที่ 1  
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4.2 ผลสัมฤทธิข์ องงาน แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรง
ตามจุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่
ดีขนึ้ คือ นักเรียนทีเ่ รียนด้วยสือ่ เพาเวอร์พอยท์ เรือ่ ง ประติมากรรม มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ทั้งนี้อาจจะเป็นผลมาจากสื่อ
เพาเวอร์พอยท์ เรือ่ ง ประติมากรรม มีความน่าสนใจ สวยงาม สือ่ สารได้ตรงประเด็น ภาพประกอบ
เนื้อหาชัดเจน จัดองค์ประกอบของภาพได้ดี นักเรียนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน เข้าใจเรื่องราวใน
การน�ำเสนอ จัดล�ำดับขั้นตอนในการเรียนอย่างเป็นระบบ และสามารถฝึกปฏิบัติเพื่อค้นหาตนเอง
ครูคอยแนะน�ำ  ให้ความรู้ตามขั้นตอนของกิจกรรมให้ความส�ำคัญในการสอน ความเอาใจใส่ดูแล
อย่างใกล้ชิด ท�ำให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้ขึ้นมาตามล�ำดับ ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน สูงกว่าก่อนเรียน
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้สื่อเพาเวอร์พอยท์ (Power Point)  เรื่อง ประติมากรรม รายวิชา ศ  32101สาระ
ทัศนศิลป์  ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เป็นไปตามจุดหมายของการจัดการ
ศึกษา ทั้งด้านความรู้สาระ(Knowledge) ด้านทักษะกระบวนการ (Process) และด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (Affective)
3. ผลการพัฒนานวัตกรรมเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะใช้
เป็นทางเลือกหนึ่ง ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
4. เป็นแบบอย่างของการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
5. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อเพาเวอร์พอยท์ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
ต่อไป
5.  ปัจจัยความส�ำเร็จ
สิ่งที่ช่วยให้การศึกษาประสบความส�ำเร็จในครั้งนี้ คือ
5.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ที่เห็นความส�ำคัญของการศึกษา ให้ค�ำแนะน�ำ  ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตน พัฒนางานอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาไปสู่ผู้เรียน
5.2  ผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้ค�ำแนะน�ำตรวจสอบเครื่องมือ ตรวจสอบเนื้อหา ตลอดทั้งแนะน�ำ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่อง ในการศึกษาครั้งนี้ จนกระทั่งการศึกษาส�ำเร็จ
เรียบร้อย สมบูรณ์
5.3  ชุมชน/ผูป้ กครอง ทีใ่ ห้การสนับสนุนดินเหนียวในการปัน้ และผูป้ กครองทีอ่ นุญาตและ
ให้การสนับสนุนบุตรหลานในการฝึกกิจกรรมและให้ไปร่วมแข่งขันทักษะการปัน้ ในกิจกรรมต่างๆ
5.4  เพื่อนครู  ที่ให้ก�ำลังใจแนะน�ำ สนับสนุนในการศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ จนส�ำเร็จลุล่วง
5.5  นักเรียน  ที่เป็นก�ำลังส�ำคัญ ที่ท�ำให้การศึกษาครั้งนี้ส�ำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือ
ของนักเรียน ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง และทั้งหมดของโรงเรียน เพราะมีนักเรียนที่ให้ความสนใจใน

สื่อบทเรียนที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น โดยได้เข้าศึกษาและน�ำไปปฏิบัติ จนเกิดความรู้ ความช�ำนาญใน
เรื่องของการปั้นรูปแบบต่างๆ
6. บทเรียนที่ได้รับ
ข้อมูลที่ได้รับจากการผลิตและการน�ำผลงานไปใช้   สื่อเพาเวอร์พอยท์ (Power Point)                 
เรื่อง ประติมากรรม ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี  ท�ำให้นกั เรียนมีความเข้าใจ สนใจ กระตือรือร้น
ในการเรียน สามารถปฏิบัติงานปั้นได้ มีผลงานชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ โดยสามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันการปั้นในระดับ ต่าง ๆ ได้รางวัลมากมายสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
ข้อเสนอแนะและข้อควรระวังในการน�ำผลงานไปประยุกต์ใช้
1.   ในการน�ำบทเรียนบนเครือข่ายไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรอธิบายให้
นักเรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนโดยอ่านค�ำแนะน�ำเป็นล�ำดับแรก
2.  ภาษาทีใ่ ช้ควรเป็นภาษาทีน่ กั เรียนเข้าใจได้ง่าย เหมาะสมกับวัย เพือ่ ให้ผ้เู รียนไม่เครียด
และท�ำให้อยากอ่านมากกว่าภาษาที่เป็นวิชาการมากเกินไป
3. ก่อนท�ำการศึกษาควรมีการเตรียมผู้เรียนให้เข้าใจระบบขั้นตอนในการเรียนเสียก่อน
เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานต่างกัน โดยต้องมีคู่มือใน
การเข้าศึกษา
4. ครูผู้สอนควรให้ความส�ำคัญกับนักเรียนทุกคนโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนอ่อน
5. การประเมินผลงานในระหว่างเรียนจากกิจกรรมแต่ละเนื้อหาไม่ควรให้ความส� ำคัญ
ของเนื้อหามากกว่ากระบวนการสร้างความรู้ของนักเรียน
6. กรอบเนื้อหาควรให้เหมาะสมกับวัย ไม่ควรมีเนื้อหามากเกินไป
7. รูปแบบการสอนที่ใช้เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการที่ได้ปฏิบัติจริง จากกิจกรรมการเรียนรู้ ควรมีการยืดหยุ่นเรื่องของเวลาในการสอน
แนวทางในการพัฒนาเพิ่มเติม
1. ควรมีการสร้างสื่อเพาเวอร์พอยท์ (Power  Point) ในเรื่องอื่น ๆ ที่มีลักษณะเนื้อหาที่
เข้าใจยาก เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้
2. ควรน�ำสือ่ เพาเวอร์พอยท์ (Power Point) นีไ้ ปท�ำการศึกษาวิจยั เปรียบเทียบกับการสอน
ปกติ หรือแบบอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการผลิตและการใช้สื่อเพิ่มมากขึ้น
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ�ำนวน 3 โรง
2. โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  จ�ำนวน  13  โรง
3. เว็บไซท์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา อ�ำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น เพื่อการศึกษาและ
สื่อการเรียนรู้
4. เว็บไซท์กลุ่มนิเทศทางไกล ศูนย์กลางวิชาการ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 2 http://www.niteslink.net/~web/  
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รางวัลที่เป็นที่ยอมรับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ปีติดต่อกัน ดังนี้
1. รางวัลเหรียญทอง ประติมากรรมลอยตัว ช่วงชั้นที่ 4   ปีการศึกษา 2551   จังหวัด
นครราชสีมา
2. รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 ประติมากรรมลอยตัว ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา
2552  จังหวัดอุบลราชธานี
3. รางวัลเหรียญเงินประติมากรรมลอยตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ปีการศึกษา 2553
จังหวัดอุดรธานี

ชื่อผลงาน
จัดการเรียนการสอน เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุที่เหลือใช้
ผู้เสนอผลงาน    นางจิรวรรณ   ส�ำราญพิศ
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่   
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2    
Mobile :  083-3864352
1.  ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอบันดาลใจ
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ เป็นโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้การงานงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) นักเรียนต้องเตรียมวัสดุอปุ กรณ์มาฝึก
ปฏิบัติในการเรียนการท�ำงานแต่นักเรียนบางส่วนไม่ได้เตรียมมาอาจเนื่องมาจากวัสดุมีราคาแพง
ไม่มีขายในท้องถิ่นและประกอบกับการส�ำรวจวัสดุที่เหลือใช้ในโรงเรียนแต่ละวันมีค่อนข้างมาก  
เช่น กระป๋อง ขวดและพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาในการก�ำจัด และจากการสังเกต การสัมภาษณ์
ผูเ้ รียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูซ้ งึ่ ค้นพบปัญหาของผูเ้ รียนพอสรุปได้ดงั นี้ ผูเ้ รียนขาดคุณลักษณะ
ที่ดีในการท�ำงาน   สื่อการสอนไม่เหมาะสมขาดวัสดุอุปกรณ์ในการท�ำงานซึ่งมีราคาแพง ผู้เรียน
ขาดนิสัยรักการท�ำงานผู้เรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจ  ในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า วัสดุบาง
ส่วนต้องซือ้ โดยไม่จำ� เป็นเพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียนจึงได้
ค้นคว้า แนวคิด  ผลการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  น�ำข้อมูลที่ค้นพบจากการเรียนการสอน มา
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ ลงมือปฏิบัติงานจริง มีคุณลักษณะที่ดีในการท�ำงาน มีนิสัยรัก
การท�ำงาน มีความเข้าใจ ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุม้ ค่า จิตอนุรกั ษ์ มีความเข้าใจและความสุข
ในการปฏิบตั งิ าน สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวติ จริง เป็นการเรียนรูเ้ พือ่ ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
2. จุดประสงค์/เป้าหมาย
2.1  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีในการท�ำงานรักการท�ำงาน                        
2.2  เพื่อให้ผู้เรียนมีสื่อประกอบการเรียนรู้
2.3  เพื่อให้นักเรียนประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
2.4  เพื่อให้ นักเรียนมีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีรายได้ระหว่างเรียน
3. วิธีการ/ขั้นตอนที่ส�ำคัญ
โรงเรียนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบโครงงานโดยใช้ ชุด
การเรียน  มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เรือ่ ง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุทเี่ หลือ
ใช้ ผู้สอนได้ค้นพบวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ( BEST  PRACTICES ) ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง มีนิสัยรักการ
ท�ำงานท�ำงานเป็นกลุ่ม
มีการออกแบบและพัฒนาจนเป็นกระบวนการท�ำงาน (Flow  Chart )   ดังนี้
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โรงเรียนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบโครงงานโดยใช้ ชุดการเรียน มี
100 บปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุทแนวปฏิ
อดเยีคย่ ้นมระดั
การปรั
ี่เหลือใช้บตั ผูทิ ้สยี่ อนได้
พบวิบธประเทศ
ี
ปฏิบัติที่ดีที่สุด ( BEST PRACTICES ) ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง มีนิสัยรักการทํางานทํางานเป็นกลุ่ม

มีการออกแบบและพัฒนาจนเป็นกระบวนการทํางาน ( Flow Chart ) ดังนี้
สํารวจปัญหาและความต้องการของนักเรียน
วิเคราะห์ จัดลําดับของปัญหาและความต้องการของนักเรียน
จัดทําโครงการสร้างเสริมอาชีพในโรงเรียน
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบโครงงานโดยใช้ชุดการเรียน

จัดทําแผนการดําเนินงาน
ดําเนินการแผนตามโครงการ กิจกรรมการเรียนการสอน
กํากับ นิเทศ ติดตาม

เป็นไป

ไม่

ตามแผน

ปรับปรุง

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความพึงพอใจของนักเรียน

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

การด�ำเนินเป็นกระบวนการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอขั้นเริ่มศึกษาสภาพปัญหา
และการน�ำปัญหามาวางแผนในการแก้ปญ
ั หาสอนแบบโครงงานโดยใช้ชดุ การเรียนเพือ่ เป็นสือ่ การ
สอนจัดท�ำแผนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด�ำเนินการสอน นักเรียน ออกแบบการ
ประดิษฐ์   เลือกวัสดุในการประดิษฐ์ ลงมือประดิษฐ์ จัดจ�ำหน่าย ในโครงการสร้างเสริมอาชีพใน
โรงเรียนซึ่งผลการด�ำเนินการที่ผ่านมาสามารถฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะในการประดิษฐ์
โดยมีขั้นตอนที่ส�ำคัญในการด�ำเนินงานตามวงจรการด�ำเนินงานคุณภาพ (PDCA) ดังนี้
Plan (P)
1.  ออกแบบ  Flow  Chart     
2.  ส�ำรวจปัญหา  และความต้องการของนักเรียน

3. เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมเป็นไปได้  และนักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้จริง
4. เสนอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและโครงการสร้างเสริมอาชีพใน
โรงเรียนต่อผู้บริหาร      
5. จัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน
Do (D)
6. ด�ำเนินงานตามแผน  เงินทุน  จากโรงเรียนเพื่อจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์
7. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์   
8. ด�ำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนและตามโครงการที่วางไว้
Check (C)
9. ผู้บริหารนิเทศ  ก�ำกับ  ติดตาม  และผู้รายงานก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินงาน
ให้ข้อเสนอแนะ
10. ประเมินผล  
Act (A)
11. น�ำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข  โดยกลับไปวางแผนด�ำเนินการใหม่
12. มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดท�ำโครงการ  
13. สรุปรายงานผลการด�ำเนินงาน
4.  ผลจากการด�ำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบโครงงานโดยใช้ชดุ การเรียนงาน
และโครงการสร้างเสริมอาชีพในโรงเรียน ส่งผลดีต่อการพัฒนานักเรียนและคุณภาพของโรงเรียน
ดังนี้
1.  นักเรียนมีความรู้เกีย่ วกับการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุทเี่ หลือใช้ตามหลักสูตรสถาน
ศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
2. นักเรียนมีทกั ษะการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุทเี่ หลือใช้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้
ในชีวิตจริง
3. นักเรียนมีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีรายได้ระหว่างเรียน
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีสื่อประกอบการเรียนรู้
5. ปัจจัยความส�ำเร็จ
1.  นักเรียนมีความใฝ่รู้  ใฝ่เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างเต็มตามศักยภาพ
ของตน  โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่สามารถน�ำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต  
2.  นักเรียนมีความรับผิดชอบ  รักการท�ำงาน  ขยัน  อดทน  
3.  ครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดทั้งความรู้และทักษะ
4. ผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง
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6.  บทเรียนที่ได้รับ  
นักเรียนฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะมีความรับผิดชอบ  รักการท�ำงาน  มีการคิดการวางแผน
ท�ำกิจกรรมกลุ่มด้วยสมัครสมานสามัคคีกัน  ท�ำให้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน สามารถ
น�ำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต  
7.การเผยแพร่ผลงาน
- ร่วมจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่  60  ณ  จังหวัดอุดรธานี   
- ร่วมจัดนิทรรศการที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2
- มีผู้มาศึกษาดูงานจากคณะครูโรงเรียนต่างๆ จ�ำนวน  13  โรงเรียน
- ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ   ประจ�ำปี   2553  ที่ ลานหน้าอ�ำเภอ
แก้งคร้อ  
- เผยแพร่ผลงานไปยังโรงเรียนต่างๆ
- ร่วมจัดนิทรรศการโครงการสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พลังงานส�ำหรับเยาวชน ใน
สถานศึกษา  วันที่  26  สิงหาคม2553  ณ โรงแรมเพชรรัตการ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด    
- จัดโครงงานแสดงผลงานโครงงานอาชีพในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ  
ครั้งที่  60  ณ เมืองทองธานี
- เผยแพร่จากแผ่นพับโครงงาน
- เผยแพร่ให้กลุ่มบุคคลภายนอกที่สนใจ
- น�ำเสนอผลงานในการประกวดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่น โรงเรียนต้นแบบโรงเรียน
ในฝัน  สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนพระราชทาน  โรงเรียนรักการอ่านและรับการประเมินภายนอก
รอบ 3  เผยแพร่ผลงาน หนังสือพิมพ์  ไทยรัฐ  เดลินิวส์  ไทยโพสต์  แนวหน้า  หนังสือนิตยสาร  
หญิงไทย  รายการจิ๋วแจ๋วเจาะโลก กล่องนักคิด สัมภาษณ์โดย ปราย   ธนาอัมพุช  ผู้ประกาศข่าว  
ช่อง 3  ศ.วิโช  มุกดามณี  อาจารย์ประจ�ำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปกร ณัฐชไม  รุ่งปัญญา โปรดิวเวอร์ รายการกล่องนักคิด  สถานีวิทยุโทรทัศน์ทีวีไทย  
การได้การยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
รางวัลเกียรติยศที่โรงเรียนได้รับ ระดับประเทศ
1. ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ดีเด่น   ระดับประเทศ ระดับ
ประถมศึกษาจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2553
2. ได้รับรางวัลชนะการประกวดส้วมสุขสันต์   จากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  2552
3. ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียง จากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี  2552
4. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 2 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) จาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2552

รางวัลเกียรติยศที่ครูผู้สอนได้รับ ระดับประเทศ
1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รางวัลเหรียญทอง   ในการแข่งขันกิจกรรม   โครงงานอาชีพ
ระดับประถมศึกษาระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท   
ี่ 4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ประจ�ำ
ปี  2553สุดยอดเด็กไทย  ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า
2. ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับประเทศ  รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชน(ประถม)
3. ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ ได้รับถ้วยประทานจาก พระองค์เจ้าโสมสวรี
พระวรราชาธินัดดามาตุ  ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุที่เหลือใช้  
4. ได้รบั คัดเลือกเป็นตัวแทนในการแสดงผลงานสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรกั ษ์พลังงานของ
เยาวชนในสถานศึกษา
5. ได้รับคัดเลือกครูดีเด่นกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจ�ำปี  2554
รางวัลเกียรติยศที่นักเรียนได้รับ   ระดับประเทศ
1. ได้รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกิจกรรม โครงงานอาชีพ ระดับประถมศึกษาระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจ�ำปี  2553 สุดยอดเด็กไทย  
ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า   
2. ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับประเทศ  รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชน(ประถม)
3. ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ   ได้รับถ้วยประทานจากพระองค์เจ้าโสมสวรี
พระวรราชาธินัดดามาตุ  ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุที่เหลือใช้  
4. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแสดงผลงานสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน
ของเยาวชนในสถานศึกษา
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ชื่อผลงาน
“คืนนักเรียนสู่โรงเรียนด้วยหุ่นยนต์”
ผู้เสนอผลงาน นางจุฑาธิป  ศรีนาคา
โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ (บ่อใหญ่เรืองศิลป์)  จังหวัดมหาสารคาม
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
Mobile : 088-7373849
e-mail  Cherry.kea@hotmail.com
1. ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอบันดาลใจ
โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์)  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา นักเรียน
ส่วนใหญ่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  จะอาศัยอยู่กับครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างกัน  ท�ำให้
ขาดความอบอุ่นและเกิดพฤติกรรมทีส่ ร้างปัญหาตามมา คือ  นักเรียนชายมักจะขาดเรียน หนีเรียน
และไม่สนใจเรียน   โดยนักเรียนบางกลุ่มมักจะหลบไปเล่นเกมส์ในหมู่บ้าน   จากปัญหาดังกล่าว
คณะครูจึงหาทางแก้ไขร่วมกัน   โดยคิดวางแผนออกแบบการเรียนรู้ที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้
นักเรียนกลับมาเรียนได้ตามปกติ
ครูจึงท�ำการส�ำรวจความสนใจของนักเรียน  พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ชอบทักษะทางงาน
ช่าง เช่น  ช่างกล  ช่างไม้   ประกอบกับปัจจุบันวิทยาการทางด้านหุ่นยนต์ ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก  
ท�ำให้เรือ่ งราวของหุ่นยนต์ถกู ถ่ายทอดผ่านทางสือ่ ภาพยนตร์และโทรทัศน์   จึงท�ำให้นกั เรียนหลาย
คนเกิดความใฝ่ฝันอยากสร้างหุ่นยนต์ตามจินตนาการของตนเอง   จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึง
สร้างแรงบันดาลให้ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดและ
ความสนใจเรียน  โดยสอนแบบบูรณาการเรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์ขนึ้   เพือ่ เป็นกิจกรรมทีจ่ งู ใจให้นกั เรียน
อยากมาโรงเรียน  ช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมการหนีเรียนเปลี่ยนแปลงให้เป็นคน เก่ง ดี มีสุข  เกิด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   มีทักษะการท�ำงานอย่างเป็นระบบ   อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายความ
ฝันให้นักเรียนได้ศึกษาต่อทางด้านนี้  เป็นการต่อยอดให้เยาวชนไทยมีอนาคตที่ดี เป็นผู้ที่สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการด�ำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
2. จุดประสงค์และเป้าหมาย
2.1  เพื่อแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียนที่ชอบหนีโรงเรียน
2.2   เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ  ให้นักเรียนได้
เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับหุ่นยนต์และสามารถสร้างหุ่นยนต์ได้ด้วยการปฏิบัติจริง
2.3 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการและตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
3. ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
การจัดกิจกรรมคืนนักเรียนสู่โรงเรียนด้วยหุ่นยนต์  เปิดสอนให้กับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2
และช่วงชัน้ ที่ 3 โดยใช้เวลาเรียน ในคาบเรียนกิจกรรมชุมนุม  ซึง่ ให้นกั เรียนได้เลือกเรียนตามความ
ถนัดและความสนใจ   
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การจัดกิจกรรมคืนนักเรียนสู่โรงเรียนด้วยหุ่นยนต์ เปิดสอนให้กับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้น
ที่ 3 โดยใช้เวลาเรียน ในคาบเรียนกิจกรรมชุมนุม ซึ่งให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
มีข้นั ตอนดํ
นการจัำเนิ
ดกินจการจั
กรรมดั
มีขาั้นเนิตอนด�
ดกิงนีจ้กรรมดังนี้
3.1 สําำรวจความต้
กเรีกยเรีนในการเข้
าร่วามกิ
กรรมชุ
มนุมมต่นุามงๆต่างๆ   
3.1  ส�
รวจความต้อองการของนั
งการของนั
ยนในการเข้
ร่วจมกิ
จกรรมชุ
3.2 เสนอโครงการต่ออผูผู้บ้บริริหหารโรงเรี
ยนยน
3.2  เสนอโครงการต่
ารโรงเรี
3.3 ตั้ง้งชุชุมมนุนุมมหุหุ่น่นยนต์
ยนบ้
านบ่
อใหญ่
3.3  ตั
ยนต์โรงเรี
โรงเรี
ยนบ้
านบ่
อใหญ่
3.4 เชิญ
ญวิวิททยากรภายนอกมาให้
้แก่้แนก่ักนเรีักยเรีนยน
3.4  เชิ
ยากรภายนอกมาให้ความรู
ความรู
3.5 เรียยนรู
โดยบู
รณาการกั
บวิชบาต่
งๆางๆ  
3.5  เรี
นรู้เรื้เรื่อ่องหุงหุ่น่นยนต์
ยนต์
โดยบู
รณาการกั
วิชาาต่
3.6 แบ่งกลุ่ม่มนันักกเรีเรียยนนร่ร่ววมกั
าหมายของหุ
่นยนต์
ที่จะสร้
าง าง
3.6  แบ่
มกันนกําก�หนดเป้
ำหนดเป้
าหมายของหุ
่นยนต์
ที่จะสร้
3.7 ศึกษาค้นคว้
3.7  ศึ
คว้าาหาความรู
หาความรู้เกี้เกี่ยวกั
่ยวกับหุบ่นหุยนต์
่นยนต์
3.8 ออกแบบหุ่น่นยนต์
3.8  ออกแบบหุ
ยนต์
3.9  การลงมื
สร้าางหุ
งหุ่น่นยนต์
ยนต์
3.9 การลงมืออสร้
3.10
ทธิทภธิาพและปรั
3.10 ทดสอบประสิ
ทดสอบประสิ
ภาพและปรับบปรุปรุงงแก้
แก้ไไขข
3.11  น�
3.11 นํำาเสนอผลงาน
เสนอผลงาน

รณาการเรี
การบูการบู
รณาการเรี
ยนรู้ ยนรู้
วิชา
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
การงานพื้นฐานอาชีพ
คณิตศาสตร์
สังคม
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ

เนื้อหา
พลังงาน การทดลอง
การออกแบบ ตกแต่ง
วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือทางงานช่าง
ราคาวัสดุอุปกรณ์
บทบาทของหุ่นยนต์ในสังคมมนุษย์
การเขียนแผนผังความคิดและนําเสนอ
คําศัพท์ส่วนประกอบของหุ่นยนต์

ส�ำหรับนักเรียนที่มีความสนใจหุ่นยนต์เป็นพิเศษ  โรงเรียนได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านงบ
สําหรับนักเรียนที่มีความสนใจหุ่นยนต์เป็นพิเศษ โรงเรียนได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ
ประมาณและเวลาเรียนจัดเข้าค่ายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าการร่วมประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์  
และเวลาเรียนจัดเข้าค่ายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าการร่วมประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ ในงานศิลปหัตกรรม
ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 60  ในล�ำดับต่อไป
นักเรียนครั้งที่ 60 ในลําดับต่อไป
4.  ผลการด�
4. ผลการดํำาเนิ
เนินนงาน/ประโยชน์
งาน/ประโยชน์ทที่ไี่ได้ด้รรับับ
จากการจัดกิดจกิกรรมคื
จกรรมคื
่โรงเรี
  ท�ปำรากฏผลดั
ให้ปรากฏผลดั
จากการจั
นนันกนัเรีกยเรีนสูยนสู
่โรงเรี
ยนด้ยวนด้
ยหุว่นยหุ
ยนต์่นยนต์
ทําให้
งนี้ งนี้
4.1 นั1.1กเรีนัยกนที
ีปัญ่มีปหาด้
านพฤติ
กรรมขาดเรี
คน เปลี
เปลี่ย่ยนแปลงพฤติ
นแปลงพฤติ
กรรมจากเดิม
เรีย่มนที
ัญหาด้
านพฤติ
กรรมขาดเรียนจ�
ยนจํำนวน
านวน 15
15 คน
กรรม
จากเดิมมาเรียนเฉลี
่ยร้ยอนเฉลี
ยละ ่ย66.45  เป็
นมาโรงเรี
ยนร้อยละ
มาเรี
ร้อยละ 66.45
เป็นมาโรงเรี
ยนร้82.40   เพิ
อยละ 82.40่มขึ้นเพิร้่มอขึยละ
้นร้อ15.96
ยละ 15.96

4.2 เกิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ  นักเรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง   สามารถสร้างหุ่นยนต์แบบง่ายๆได้ ก่อให้เกิดทักษะในการท�ำงานและเรียนรู้ได้
อย่างมีความสุขและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
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แนวปฏิบตั ทิ ยี่ อดเยีย่ มระดับประเทศ

4.3 นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วย
จัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียน
4.4   นกั เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดทักษะทางวิชาการเรียน ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 60  หลายรายการ ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้
4.4.1
นักเรียนเข้าร่วมการประกวดผลงานระดับชาติ  ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 60 แข่งขันในวันที่  26 - 28  มกราคม  2554  ณ  ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต   จังหวัด
ปทุมธานี จ�ำนวน 2  กิจกรรม ได้แก่
-  การประกวดโครงงานหุ่นยนต์บังคับมือ  ระดับประถมศึกษา  
- การประกวดโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ  ระดับประถมศึกษา  
4.4.2  นักเรียนได้รบั รางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่   60  แข่งขันในวันที่   24 – 26   ธันวาคม  2553  ณ จังหวัดอุดรธานี จ�ำนวน 2  
กิจกรรม ได้แก่
-  การประกวดโครงงานหุ่นยนต์บังคับมือ  ระดับประถมศึกษา  
-   การประกวดโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ  ระดับประถมศึกษา  
4.4.3  นักเรียนได้รับรางวัลระดับจังหวัด จากศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดมหาสารคาม  แข่งขัน
ในวันที่  22 - 23   พฤศจิกายน  2553  ณ โรงเรียนมหาวิชานุกูล  จังหวัดมหาสารคาม จ�ำนวน
4  กิจกรรมได้แก่
-  รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับประถมศึกษา
- รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา
-  รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันวิ่งม้ามหาสนุก ระดับประถมศึกษา
-  รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5.  ปัจจัยความส�ำเร็จ
บุคคล / หน่วยงาน/ องค์กร ที่ช่วยให้งานประสบความส�ำเร็จมีดังนี้
5.1 ผู้บริหารโรงเรียน  ซึ่งได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและเสริมสร้างก�ำลังใจ
แก่นักเรียนและครูผู้สอนด้วยดีเสมอมา
5.2 คณะครูโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่  ที่ได้น�ำหุ่นยนต์ไปใช้สอนแบบบูรณาการร่วมกัน
5.3 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์   ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรเผยแพร่ความรู้ในด้าน
การสร้างหุ่นยนต์
5.4 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้จัดเวทีการแข่งขันงานทักษะทางวิชาการ และ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
วิธีการช่วยให้งานประสบความส�ำเร็จ มีดังนี้
1. ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการสร้างหุ่นยนต์   ต้องสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตเมตตา ทุ่มเททั้งเวลา แรงกายและแรงใจให้กับนักเรียน
2. คณะครูต้องร่วมมือกันสอนแบบบูรณาการในรายวิชาต่างๆ เพือ่ ให้นกั เรียนได้รบั ความ
รู้ที่หลากหลายและเกิดประโยชน์มากที่สุด

จริงจัง

3. นักเรียนต้องมีความสนใจและชอบการท�ำหุ่นยนต์  และควรได้ลงมือสร้างหุ่นยนต์อย่าง

4. ผู้ปกครองและชุมชนต้องให้การสนับสนุนด้านเวลาให้กับนักเรียน  ซึ่งการท�ำหุ่นยนต์
ต้องท�ำนอกเวลาเรียนเพิ่มเติม และควรให้ก�ำลังใจกับนักเรียน

6.  บทเรียนที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมคืนนักเรียนสู่โรงเรียนด้วยหุ่นยนต์ เปิดสอนโดยให้นกั เรียนเลือกตามความ
ถนัดและความสนใจ  ช่วยแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาชอบหนีเรียน  ให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
ทางที่ดีคือชอบมาโรงเรียน  เพื่อท�ำกิจกรรมที่สนุกสนานจากการได้ใช้ทักษะทางฝีมือช่างสร้างหุ่น
ยนต์ตามจินตนาการ ผลสะท้อนที่ตามมาคือนักเรียนเกิดทักษะการท�ำงานอย่างเป็นระบบ  เกิด
ความคิดสร้างสรรค์   เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และสามารถน�ำผลงานที่สร้างขึ้นไปร่วมการ
แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  เป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชนได้ดี
7.  การเผยแพร่ผลงาน
โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่
60 และการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ได้รับรางวัล  ดังนี้
ระดับชาติ
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์บังคับมือและโครงงานหุ่นยนต์
อัตโนมัติ   ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับประเทศ ที่
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี   
ระดับภาคในการแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 60  
- รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานหุน่ ยนต์บงั คับมือ  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ จ.อุดรธานี
- รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานหุน่ ยนต์อตั โนมัต  ิ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ จ.อุดรธาธานี
ระดับจังหวัด
- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์บังคับมือ  
- รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัต  ิ
- รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์ม้าวิ่งเร็ว
- รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  ประเภทต่อสู้
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ชื่อผลงาน
การบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตกับกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ผู้เสนอผลงาน นายถนอม   บุญมา
โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา   จังหวัดขอนแก่น
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  25   
โทรศัพท์   0-4321-6208
โทรสาร   0-4321-6158
Mobile :  0-8341-4997-4
e-mail   oaasa@hotmail.com
1.  ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ
การอ่านเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม  
การอ่านท�ำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ  พฤติกรรมและค่านิยมต่างๆ  
รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินชีวิต  พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต  การอ่านจึงมีความ
ส�ำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่งทั้งด้านการเรียนและการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
ในขณะทีป่ ระเทศไทยก�ำลังจะก้าวไปสู่สงั คมแห่งการเรียนรู้ คนในสังคมจะต้องมีความตืน่
ตัวในการหาความรู้  แต่จากผลการส�ำรวจของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (2552 : 18–21)  พบว่า ใน
ปี 2551 คนไทยอายุ 6  ปีขึ้นไปอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท�ำงานเฉลี่ย  39 นาที/วัน  ซึ่ง
ลดลงจากปี  2548  ซึ่งคนไทยอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท�ำงานเฉลี่ย 51 นาที/วัน  และ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการอ่านหนังสือเฉลี่ย  38 นาที/วัน  
กระทรวงศึกษาธิการได้กำ� หนดนโยบายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์รกั การอ่าน
ให้กบั นักเรียนอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในระบบและนอกระบบโรงเรียนเพือ่ เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียน
รูม้ กี ารปรับปรุงห้องสมุดให้ทนั สมัยและเป็นห้องสมุดมีชวี ติ สามารถให้บริการได้หลากหลายรูปแบบ  
มีหนังสือดี  ทันสมัย  มีระบบการสืบค้นข้อมูลทีส่ ะดวกและรวดเร็ว รวมทัง้ การจัดสภาพแวดล้อมให้
เอือ้ ต่อการเรียนรู  ้ กระทรวงศึกษาจึงได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2552 - 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน
และในปี พ.ศ. 2553  เป็นปีทยี่ กระดับให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ   ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจึงได้ดำ� เนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยมีนสิ ยั รักการอ่านและ
การเรียนรูอ้ ย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง โดยก�ำหนดนโยบายในการพัฒนาห้องสมุดทุกแห่งให้เป็นห้องสมุด
มีชีวิตในลักษณะ 3 ดี คือ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์และกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านดี ทัง้ นี้ เพือ่ พัฒนานิสยั ของเด็กและเยาวชนให้มนี สิ ยั รักการอ่านได้อย่างยัง่ ยืน
สภาพปัญหาของห้องสมุดโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษาในปัจจุบัน คือโรงเรียนมีหนังสือ
จ�ำนวนมาก แต่เก่าไม่น่าสนใจ และจากสถิติการยืม – คืน หนังสือจากห้องสมุด ในปีการศึกษา
2552 พบว่า นักเรียนมีอัตราการอ่านหนังสือเพิ่มเติม  คือ  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  มีค่าเฉลี่ย
ในการอ่านหนังสือคนละ 6  เล่ม ต่อภาคเรียน และในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีค่าเฉลี่ยในการ
อ่านหนังสือ 10 เล่ม ต่อภาคเรียน ซึ่งผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำ   ตามมาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโคกโพธิไ์ ชยศึกษา
จึงได้เห็นความส�ำคัญของการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างเร่งด่วน                     

ในปีการศึกษา 2553 ตามนโยบายการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตตามลักษณะห้องสมุด   3   ดี   คือ
หนังสือและสื่อการเรียนรู้ดี บรรยากาศและสถานที่ดี และบรรณารักษ์และกิจกรรมดี  
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน
2.1 เพือ่ พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องสมุดมีชวี ติ ในลักษณะห้องสมุด 3  ดี  คือ หนังสือ
ส่งเสริมการอ่านดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดี
2.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
3.  กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด�ำเนินงาน
การด�ำเนินงานพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  มีขั้นตอนสู่ความส�ำเร็จดังนี้
3.1  เรียนรู้แบบอย่างจากมวลมิตร
3.1.1  เรียนรูห้ ลักการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  จากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น มาตรฐาน
ห้องสมุดและตัวบ่งชี้เพื่อการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน   สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย  4 หมวด 15  มาตรฐาน 73  ตัวบ่งชี้ แนวทางการจัดการ
ห้องสมุดโรงเรียนให้มชี วี ติ ซึง่ ก�ำหนดมาตรฐานการด�ำเนินงาน 3  ด้าน 16  ตัวบ่งชี้ โครงการพัฒนา
ห้องสมุดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และกรอบแนวทาง
การด�ำเนินงาน “ห้องสมุด 3  ดี”  
3.1.2  เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและ
พัฒนาห้องสมุด  โดยเริ่มต้นจากการกระตุ้นให้เห็นความส�ำคัญ  สร้างความตระหนักเพื่อพัฒนา
สู่คุณภาพ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   คณะครู  
และนักเรียนช่วยงานห้องสมุด ร่วมใจกันศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิตจากโรงเรียนต้นแบบ เช่น
โรงเรียนมัญจาศึกษา  โรงเรียนชนบทศึกษา ถือเป็นโรงเรียนพีท่ เี่ ป็นแบบอย่างทีด่ สี ำ� หรับโรงเรียนน้อง  
ซึ่งมีจุดประสงค์หลักในการศึกษาแนวการจัดห้องสมุด 3 ดี   และการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน  
3.2  สกัดคิดสู่แนวปฏิบัติใหม่
สกัดแนวคิดใหม่จากเทคนิคการระดมพลังสมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ซึ่งได้จาก
การน�ำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง   น�ำมาร่วมสกัด
แนวคิด   วิธีการที่เหมาะสมกับโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา จนได้มาตรฐานห้องสมุดมีชีวิต (3 ดี)
โรงเรียนโคกโพธิไ์ ชยศึกษา จ�ำนวน 7 มาตรฐาน  บนพืน้ ฐานการพัฒนาห้องสมุดมีชวี ติ ตามลักษณะ
3 ดี   และการบริหารจัดการ 4 G (เดช เผ่าน้อย, 2550) ท�ำให้เกิดมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน
โคกโพธิ์ไชย จ�ำนวน 7 มาตรฐาน ดังนี้
หมวดที่ 1  หนังสือและสื่อที่ดี (Good  Media) หนังสือและสื่อส่งเสริมการอ่าน  สร้างสรรค์
ปัญญา  ตรงใจผู้อ่าน  เนื้อหาไม่มีพิษภัย
มาตรฐานที่ 1  มากมายด้วยหนังสือและสื่อสร้างสรรค์  (Good Multimedia)
มาตรฐานที่  2  น�ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  (Good Technology)
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หมวดที่ 2  บรรยากาศดี  (Good  Environment) บรรยากาศอบอวลด้วยมิตรภาพ สะอาด
ร่มรื่น รักษาสิ่งแวดล้อม สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาตรฐานที่  3  จัดตกแต่งสถานที่  สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น  (Good Decorate)
มาตรฐานที่  4  สร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์ (Good Promotion)
มาตรฐานที่  5  หรรษากิจกรรมหลากหลาย  (Good Activities)
หมวดที่ 3 บรรณารักษ์ดี (Good  Service)  บรรณารักษ์มีอัธยาศัยดี  มีจิตบริการ ทันสมัย  
มีความรู้เป็นมืออาชีพ  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 6 ระบบบริหารและงานบริการทีด่ ี (Good Management & Good Services)
มาตรฐานที่  7  มีนักเรียนช่วยงานที่มีคุณภาพ  (Good Assistant)
3.3  ร่วมใจพัฒนาอย่างสร้างสรรค์
กลยุทธ์เชิงรับ  หมายถึง  การบริหารจัดการภายในห้องสมุด  และการพัฒนาห้องสมุดมี
ชีวิต  ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยใช้
หลักการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  4G  ซึ่งกล่าวถึงองค์ประกอบ  4 ประการ  ได้แก่   1) Good  
Capital   ซึ่งประกอบด้วย   บุคลากรที่ดีในองค์กร   เวลาที่ดี ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม  และงบประมาณที่ดี  มีการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาห้องสมุด  และการจัดหา/จัด
ซื้อ/ผลิต หนังสือและสื่อการเรียนรู้ 2) Good Management  ซึ่งน�ำหลักการ  4P  เพื่อพัฒนาการ
จัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย   (1)   สถานที่   (Place)   ได้ด�ำเนินการจัดสภาพ
แวดล้อมบรรยากาศภายในห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้   จัดมุมส่งเสริมการอ่าน   เช่น มุม
เฉลิมพระเกียรติ   มุมก้าวไกลกับการสืบค้น  มุมสร้างปัญญากับซีไรท์   มุมวิจัยส�ำหรับครู   มุม
ภูมิปัญญาเมืองไชยวาน พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมภายนอก โดยปรับปรุงลานกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน เพื่อให้บริการแก่นักเรียนในช่วงพักกลางวันของทุกวัน (2) คน (People) ซึ่งประกอบด้วย  
ผู้บริหาร ครู เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เน้นการท�ำบันทึกการเรียนรู้
ในการเข้ารับการฝึกอบรม   และบันทึกการอ่านในทุกเดือน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
คณะกรรมการบริหารงานห้องสมุด  ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายอ�ำนวยการ
ฝ่ายบริการ ฝ่ายกิจกรรม และฝ่ายเทคนิค  ICT โดยมอบหมายงานให้บุคลากรตามความถนัด (3)  
ผลผลิต  (Product)  มีการจัดบริการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ใน
รูปแบบของห้องสมุด  E-Library  ซึ่งท�ำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  โดย
มีการจัดทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย  ครบถ้วน  สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (4)  การส่งเสริม  (Promotion)  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ ง  มีการจัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้าใช้ห้องสมุด  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ และมีการประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงานสู่โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายและต่อชุมชน 3) Good
Cooperation จากกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะกรรมการ
บริหารงานห้องสมุด  คณะครู   มีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ของห้องสมุด  มาตรฐานห้อง
สมุด แผนพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 4)  Good Technology ได้น�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการสร้างสรรค์กิจกรรม
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กลยุทธ์เชิงรุก  ห้องสมุดทีม่ คี วามเคลือ่ นไหวของกิจกรรมที
ห่ ลากหลายและต่
่ 40งตลอด
แนวทางปฏิ
บัติที่ยอดเยี่ยม ระดับประเทศอเนือ
Best
practices
ในการจั
ดงาน Lab School Symposium 2011 ระดับประเทศ
ิ าค
เวลา  เพื่อให้
ผู้ใofช้the
บริbest
การได้
รับบริ
การตามความชอบและความสนใจ  ซึ
่งการจัด4กิภูจมภกรรมต่
างๆ  ถือ
หั
ว
ใจของห้
อ
งสมุ
ด
มี
ช
ี
ว
ิ
ต
ได้
แ
ก่
1)
กิ
จ
กรรมประจํ
า
วั
น
ได้
แ
ก่
กิ
จ
กรรมในช่
ว
งเช้
า
เช่
น
กิ
จ
กรรมเล่
า
ข่
า
วเช้
า
เป็นหัวใจของห้องสมุดมีชวี ติ   ได้แก่ 1) กิจกรรมประจ�ำวัน  ได้แก่  กิจกรรมในช่วงเช้า เช่น  กินีจ้ กรรม
กรรมเสียงใสใสได้สาระ กิจกรรมแนะนําหนังสือใหม่ กิจกรรมในช่วงพักกลางวันของแต่ละวัน เช่น กิจกรรม
เล่าข่กิาจวเช้
านี้  กิจกรรมเสียงใสใสได้สาระ กิจกรรมแนะน�ำหนังสือใหม่ กิจกรรมในช่วงพักกลางวัน
ตะกร้าความรู้ กิจกรรมเรื่องเล่าจากหนังสือประทับใจ ซึ่งนักเรียนชุมนุมห้องสมุดและ ยุวบรรณารักษ์นําหนังสือ
ของแต่
ละวัน  เช่น  กิจกรรมตะกร้าความรู้ กิจกรรมเรื่องเล่าจากหนังสือประทับใจ  ซึ่งนักเรียน
ที่ประทับใจมาเล่าเรื่องย่อ ลักษณะของตัวละคร และข้อคิดที่ได้จากเรื่องเล่าให้นักเรียนที่สนใจฟัง กิจกรรมตอบ
ชุมนุปัมญห้หาสารานุ
องสมุดและ  ยุ
วบรรณารักษ์ษฐ์นส�ำร้หนั
งสือทีโดยจะมี
่ประทับผใจมาเล่
่องย่อ  ลัษฐ์กสษณะของตั
กรม กิจกรรมงานประดิ
างสรรค์
ู้ที่มีความรูา้ ใเรื
นการประดิ
ิ่งของจากวัสดุวละคร  
และข้ธรรมชาติ
อคิดที่ได้มาสาธิ
จากเรื
ให้นและมี
ักเรีอยุปนที
่สนใจฟั
กรรมตอบปั
หาสารานุ
จกรรมงาน
ตให้่อนงเล่
ักเรีายนดู
กรณ์
เพื่อให้นงักเรีกิยจนได้
ทดลองทํา กิญจกรรมหนั
งดีกการ์รม  
ตูนสร้กิางสรรค์
ประดิเป็ษนฐ์การคั
สร้าดงสรรค์
   โดยจะมี
ผู้ทตูนี่มสร้ีความรู
สิ่งของจากวั
รรมชาติ
   มาสาธิตให้
สรรภาพยนตร์
และการ์
างสรรค์้ในการประดิ
ให้นักเรียนได้รษับฐ์ชมในห้
องมัลติมีเสดียดุธหมุ
นเวียนตามความ
และตามความสนใจของผู
การประเมิ
นการจัดกิจงกรรมในทุ
อนางสรรค์
เพื่อปรับ  ปรุเป็ง นการ
นักเรีเหมาะสม
ยนดู และมี
อุปกรณ์เพื่อให้น้รักับบริ
เรียการนได้เนืท่องจากมี
ดลองท�
ำ  กิจกรรมหนั
ดีการ์ตกูนเดืสร้
กิจกรรมในเดือนถัแดละการ์
ไปด้วย ต
2)น
จกรรมสั
ปดาห์
เป็นการประชาสั
นธ์ผลลจากการอ่
านและการเรี
ยนรู้
คัดสรรภาพยนตร์
ู กิสร้
างสรรค์
ให้หน้องสมุ
กั เรีดยนได้
รบั ชมในห้มอพังมั
ติมเี ดีย  หมุ
นเวียนตามความ
ประกาศผลยอดนักอ่าน กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกี ยรติ นําเสนอผลงานจากการอ่ าน เช่ น E-Book
เหมาะสม และตามความสนใจของผู้รบั บริการ เนือ่ งจากมีการประเมินการจัดกิจกรรมในทุกเดือน  
หนังสือเล่มเล็ก หนังสือ Pop-Up สมุดบันทึกการอ่าน กิจกรรมแรลลี่รักการอ่านเป็นการบูรณาการ 8 กลุ่ม
เพื่อปรั
บปรุงกิจกรรมในเดือนถัดไปด้วย  2)  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เป็นการประชาสัมพันธ์ผล
สาระ เช่นภาษาพาเพลิน คณิตคิดสนุก เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม 3) กิจกรรม
จากการอ่
ยนรู้   ประกาศผลยอดนั
กอ่นการรวบรวมผู
าน กิจกรรมนิ
ทรรศการเฉลิ
พระเกี
พิเศษ เป็านนและการเรี
การดําเนินการตามโครงการ
“หนังสือมีชีวิต” ซึ่งเป็
้มีจิตอาสาที
่ต้องการให้คมวามรู
้กับ ยรติ
น�ำเสนอผลงานจากการอ่
าน  เช่
งสือเล่มเล็จากใบตอง)
ก หนังสือนายสุ
  Pop-Up  สมุ
การอ่าน  
นักเรียนในเรื่องต่าง ๆ เช่นนายบั
ณฑินต  E-Book
มณีพันธ์ หนั
(ทําพานบายศรี
รศิลป์ บัวนิล ด(ดูบัแน
ลสุทึขกภาพ
กิจกรรมแรลลี
ณาการ
กลุ8่มเล่สาระ
ภาษาพาเพลิ
สนุก เพื่อ
ตามหลักชีวจิต่ร)ักซึการอ่
่งมีทะเบีายนเป็
นหนันงสืการบู
อมีชีวิตรในปั
จจุบันจํ8านวน
ม โดยสํเช่านรวจความต้
องการนันกเรีคณิ
ยนว่ตาคิต้อดงการ
า
หนดการในการเข้
า
อ่
า
นหนั
ง
สื
อ
มี
ช
ี
ว
ิ
ต
ตามความ
อ่
า
นหนั
ง
สื
อ
เรื
่
อ
งใดให้
จ
องไว้
เพื
่
อ
ให้
บ
รรณารั
ก
ษ์
ไ
ด้
จ
ั
ด
กํ
ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม  3)  กิจกรรมพิเศษ เป็นการด�ำเนินการตาม
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3.5 จรรยานําผลสู่นิสัย
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3.5  จรรยาน�ำผลสู่นิสัย
การประเมินบันทึกการอ่านของนักเรียนรายบุคคล โดยครูประจ�ำชั้นในทุก ๆ เดือน  เพื่อ
ให้คำ� แนะน�ำในการบันทึก  และชีแ้ นะในการคัดเลือกหนังสือทีใ่ ช้ในการค้นคว้าเพิม่ เติม  และประเมิน
ผลสมุดบันทึกการอ่านตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด  เพือ่ น�ำมาคัดเลือกรางวัลบันทึกการอ่านยอดเยีย่ ม ซึง่
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและการนิเทศอย่างสม�่ำเสมอจะสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียนได้
4.  ผลการด�ำเนินการ / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 ได้ห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องสมุดมีชวี ติ ในลักษณะห้องสมุด 3 ดี ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
4.2 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยพบว่า นักเรียนมีอัตราการอ่าน
หนังสือเพิ่มเติม คือ มีค่าเฉลี่ยในการอ่านหนังสือคนละ 12 เล่มต่อภาคเรียน และมีจ�ำนวนบันทึก
การอ่านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี ร้อยละ 63.25 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.87  
5.  ปัจจัยความส�ำเร็จ
ทุกคนตระหนักเห็นความส�ำคัญในการจัดกิจกรรม  พอใจ  เต็มใจ สนับสนุน  และร่วม
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  ทั้งผู้บริหาร  ครู   นักเรียน  บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
และมีการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตอย่างเป็นระบบตามหลักการ 4G และจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านตามหลักการ 4P  
6.  บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
บทเรียนจากการด�ำเนินงานห้องสมุดมีชวี ติ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจนประสบความ
ส�ำเร็จ สรุปได้  พบว่า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจ รู้  ตระหนัก  สนับสนุน ส่งเสริม เพื่อ
การวางแผนและพัฒนาอย่างเป็นระบบ  ตามระบบการบริหารจัดการ  4 G   โดยการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒนางานห้องสมุดให้ทนั สมัย และทันต่อความต้องการ และแสวงหาความร่วม
มือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้รับผิดชอบ ผู้มีจิตอาสา ผู้ปกครอง และชุมชน
7.  การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ
ได้รบั รางวัลยอดเยีย่ ม การประกวดห้องสมุดมีชวี ติ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  (โรงเรียน
ขนาดกลาง)  ของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น  เขต 2 ในปีการศึกษา 2552 และ ปี  2553

ชื่อผลงาน
5 กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน  สานต่อความฝันสร้างสรรค์  สู่โรงเรียนดีประจ�ำต�ำบล
ผู้เสนอผลงาน นายจิรวัฒน์  สุวรรณสนธิ์   
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง  จังหวัดเสย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 2
โทรศัพท์  042-841434  
โทรสาร 042-841859  
Mobile :  081-9750326   
e-mail jirawat_suwannason@hotmail.com
1.  ความเป็นมาและบริบทของโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง  ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  2 เป็นโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ่   เลขที่ 356 หมู่ที่ 10  บ้านศรีบุญเรือง ต�ำบลวังสะพุง  อ�ำเภอวังสะพุง  
จังหวัดเลย   มีเนื้อที่ 32 ไร่   12 ตารางวา เปิดสอน  2 ระดับคือ ระดับปฐมวัยและระดับประถม
ศึกษา มีนักเรียนทั้งสิ้น จ�ำนวน 987 คน ครูจ�ำนวน 49 คน ทั้งนี้ โดยมี นายจิรวัฒน์  สุวรรณสนธิ์  
เป็นผู้บริหารคนปัจจุบัน    โรงเรียนชุมชนวังสะพุงเป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
เป็นโรงเรียนชั้นดีที่เป็นต้นแบบการบูรณาการการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการให้มี
คุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เลยเขต 2  ปีการศึกษา 2553  ได้ แต่งตั้งโรงเรียนชุมชนวังสะพุง  เป็นโรงเรียนคู่พัฒนาสร้างความ
เข็มแข็งทางวิชาการโรงเรียนดีประจ�ำต�ำบล โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น  ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ในศตวรรษที่สองและหลักการพัฒนาคุณภาพ โอกาส และการมีส่วนร่วม   จึงก�ำหนดนโยบาย
“โรงเรียนดีประจ�ำต�ำบล” เพื่อด�ำเนินการพัฒนา “โรงเรียนคุณภาพ” ในท้องถิ่นชนบทให้มีความ
พร้อมสามารถให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ   โรงเรียนดีประจ�ำต�ำบล “โรงเรียนน่าอยู่  ครู
ดี  นักเรียนมีคุณภาพ  ชุมชนร่วมใจ  ใช้ประโยชน์ร่วมกัน”          
โรงเรียนชุมชนวังสะพุงซึ่งเป็นโรงเรียนคู่พัฒนาสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการโรงเรียนดี
ประจ�ำต�ำบล โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น  แล้วยังต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อให้เป็น
โรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน  ด้านอื่นๆและ
จ�ำเป็นอย่างยิ่งจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาและน�ำเอาจุดด้อยมาพัฒนาต่อไป เป็นแบบอย่าง
ให้โรงเรียนดีประจ�ำต�ำบลและโรงเรียนอื่นๆ  ในท้องถิ่นต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์และส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.  จุดประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน
2.1  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน  (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  โรงเรียนชุมชน
วังสะพุง  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  2 ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน
2.2  เพื่อเป็นต้นแบบโรงเรียนคู่พัฒนาส่งเสริมสร้างความเข็มแข็งโรงเรียนดีประจ�ำต�ำบล  
โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  2
2.3  เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ให้โรงเรียนในฝันรุ่นที่  3  และโรงเรียนต่างๆ  ต่อไป
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3.  กระบวนการผลิตผลงาน  หรือขั้นตอนการด�ำเนินงาน
โรงเรียนชุมชนวังสะพุงได้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาเชิงระบบ  ระบบดีโรงเรียนมีคณ
ุ ภาพ  
“โครงการพัฒนาโรงเรียนเข็มแข็งด้วยการจัดการความรู้” ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการ
45
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กําหนดจุดประสงค์และเป้าหมาย
การดําเนินการตามกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์
ประเมินผลการดําเนินการ

บรรลุตามวัตถุประสงค์
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หรือไม่

ใช่
ประเมินผลรวมการดําเนินการ 5 กลยุทธ์
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สรุป/รายงานผล/เผยแพร่
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ปรับปรุง /
แก้ไขตาม
5 กลยุทธ์

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best  practice) ด�ำเนินการตาม 5 กลยุทธ์  ดังนี้
3.1  วางแผนให้ด  ี ประชุมครูและผู้ปกครอง  เพือ่ สร้างความเข้าใจความตระหนัก วางแผน
และเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ  โดยเฉพาะปัญหาทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษา  วิเคราะห์
ปัญหา  ระดมความคิดในการวางกรอบกิจกรรม  โครงการและงานด้านต่างๆ  เพื่อเตรียมด�ำเนิน
การ  น�ำจุดที่ควรพัฒนาที่พบมาพัฒนา อาทิ  ประชุมครูฝ่ายบริหาร  ครูผู้สอน คณะกรรมการการ
ศึกษาขัน้ พื้นฐาน  นักเรียน  ระดมความคิดเพือ่ หาข้อบกพร่อง  เช่น  การขาดสื่อเทคโนโลยีทจี่ �ำเป็น  
ขาดห้องจัดกิจกรรม  อาคารสถานทีไ่ ม่พร้อมและไม่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม ฯลฯ   โดยสรรหา
ครู และแบ่งหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้ครบทุกด้าน
3.2 มอบหน้าทีต่ ามถนัด  ผู้บริหารจะต้องใช้กลยุทธ์ในการค้นหาความสามารถความถนัด
ของครูแต่ละคน เพือ่ พัฒนาการศึกษา โดยก�ำหนดหน้าทีใ่ ห้เลือกเอง เพือ่ ให้ทำ� งาน รับผิดชอบสอน
ตามวามสามารถ และความถนัด เน้นให้ครูแสดงถึงการปรับวิธเี รียนเปลีย่ นวิธสี อน  เพือ่ สร้างความ
ศรัทธาเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ปกครองและผู้อุปถัมภ์เสียก่อน ต้องท�ำความเข้าใจสาระส�ำคัญของ
โครงการต่างๆ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการ มีการเตรียมความพร้อมของครู  มีการผลิตสือ่ รูจ้ กั ใช้สอื่ เทคโนโลยี  
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีการพัฒนาครูอย่างสม�่ำเสมอ โดยการก�ำหนดให้ครูเข้าอบรม ประชุม
สัมมนา ศึกษาดูงาน เพือ่ เพิม่ ประสบการณ์และความรู้รอบด้านในสาขาต่างๆ ก�ำหนดบทบาทหน้าที่
ครูให้ครอบคลุมงานทุกด้าน มีการให้ขวัญก�ำลังใจโดยค�ำนึงถึงบริบทของครูแต่ละคน ทั้งนี้
การแสดงออกของครูและฝ่ายบริหารจะต้องเน้นให้ผู้ปกครองและชุมชนเห็นว่าโรงเรียนมีความมุ่ง
มั่น ที่จะปลูกปั้นเพื่อสร้างเด็กให้กล้าแสดงออก  สืบค้นหาความรู้อย่างมีคุณภาพ
3.3   จัดหาแหล่งทุนและผู้อุปถัมภ์ โรงเรียนและครูต้องร่วมมือกันวางแผนในการเสาะ
แสวงหาแหล่งเงินทุนและผู้อุปถัมภ์เพื่อน�ำมา ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา การจัดหาและสร้างสื่อ
แหล่งเรียนรู้ รวมทัง้ พัฒนาสิง่ แวดล้อม  อาคารสถานที  ่ ให้ทนั สมัย เพียงพอ เอือ้ ต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากสภาพเดิมที่เต็มไปด้วยปัญหารอบด้านนานาประการ นับตั้งแต่
การจัดสรรครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  สื่อ แหล่งเรียนรู้  ห้องเรียน ห้องน�ำ้ ห้องส้วม
ห้องส�ำหรับจัดกิจกรรม  สือ่ เทคโนโลยีทดี่ งึ ดูดความสนใจ  ครูต้องเป็นผู้กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจ  
ให้ผู้ปกครองและผู้อุปถัมภ์หันมาสนใจความต้องการที่ขาดหายไปของโรงเรียน   สนใจและสมัคร
ใจที่จะเป็นผู้ให้และบริจาคด้วยความเต็มใจ  โดยยึดแนวคิดที่ว่า “ พ่อแม่รักลูกปานดวงใจ  สิ่งใด
ที่ท�ำเพื่อลูกจะไม่รีรอ”  ดังนั้นจึงต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ ที่จะสร้างแรงศรัทธา  จูงใจให้ชุมชนคล้อย
ตามความต้องการของโรงเรียนให้ได้  เช่น จัดโครงการสัปดาห์ศษิ ย์ลกู ประชุมผูป้ กครอง จัดกิจกรรม
เปิดบ้านอนุบาล  กิจกรรมวันส�ำคัญ การเยี่ยมบ้านเด็ก ฯลฯ และโรงเรียนต้องสร้างความตระหนัก
แก่บุคลากร   ให้เห็นความส�ำคัญของผู้ปกครองและชุมชน ครูต้องเสียสละในการประสานความ
ร่วมมือ ในเชิงรุกทุกรูปแบบและให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมทีผ่ ้ปู กครองชุมชน และผู้อปุ ถัมภ์จดั ขึน้
3.4  ท�ำงานเป็นทีม  โรงเรียนต้องสร้างความตระหนักแก่บุคลากร  เกี่ยวกับความสามัคคี
ในหมู่คณะ  หลังจากก�ำหนดงาน  โครงการ  กิจกรรมในการปฏิบัต   
ิ แบ่งทีมย่อยจากค�ำสั่ง   มอบ
หมายงานให้ชัดเจนตามความถนัด  และความเหมาะสม   มีทีมน�ำ  ทีมคุณภาพ  และทีมท�ำ  โดย
ใช้เทคนิคในการแบ่งหน้าที่  มีการนิเทศก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ  โดย ฝ่ายบริหารค�ำนึงถึงความ
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เป็นผู้นำ  
� ผู้ตามของคณะท�ำงานทุกคน เพราะแต่ละคนมีความสามารถและมีศกั ยภาพในการปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน  ประการส�ำคัญ  ต้องส่งเสริมสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้บคุ ลากรมีความ
สามัคคี  อดทนอดกลัน้   ด้วยเหตุวา่ เป็นธรรมชาติของการปฏิบตั งิ าน  โดยเฉพาะการร่วมงานเป็นหมู่
คณะ  เป็นทีม  ทีมละหลายคน ความคิดเห็นย่อมมีแตกต่างซึง่ ปัจจัยข้อนีเ้ ป็นปัจจัยเสีย่ งทีท่ ำ� ให้เกิด
ความแตกแยกทางความคิด  และจะเกิดความขัดแย้งตามมา โดยเฉพาะโรงเรียนทีม่ บี คุ ลากรเป็น
สุภาพสตรีจำ� นวนมาก ทีมผูน้ ำ� ต้องมีสติ  อดทน  อดกลัน้   มีคณ
ุ ธรรม สามัคคี  ใจกว้าง  ไม่หเู บา ไม่
โกรธ และมีความเอือ้ เฟือ้ มีนำ�้ ใจด�ำเนินการทุกเรือ่ ง ท�ำให้ได้ผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ  โดยคณะท�ำงานได้
ใช้วงจร  PDCA  ส�ำรวจการท�ำงาน  มีการประเมินและวิเคราะห์ปัญหาเป็นระยะเพื่อน�ำมาปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนางานให้ดีขึ้น
3.5 ติดตามประเมินผล   ฝ่ายบริหารมีการนิเทศ ก�ำกับ   ติดตามและประเมินผลอย่าง
สม�่ำเสมอและจริงจัง เพื่อให้คณะท�ำงานทุกฝ่ายมีความกระตือรือร้นในการท�ำงาน มีการประเมิน
การท�ำงานของผูร้ ว่ มงานแต่ละฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน เพือ่ กระตุน้ ให้กำ� ลังใจ เกิดการแข่งขัน
เกิดขวัญก�ำลังใจในการท�ำงาน ก่อนที่จะมีการสรุปรายงานผลตามวงจร  PDCA  ต่อผู้บังคับบัญชา
และหน่วยงานต้นสังกัดทราบต่อไป
4. ผลการด�ำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ     
4.1 ผลที่เกิดกับนักเรียน  นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์   รักการอ่าน รักการเขียนและรักการค้นคว้า กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงความสามารถ
ด้านต่างๆอย่างชาญฉลาดและสร้างสรรค์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รักภาษาภูมิปัญญา และ
ความเป็นไทย  มีทักษะกระบวนการคิด  การแก้ปัญหา  สามารถสื่อสาร ใช้สื่อเทคโนโลยี  รักชาติ
และท้องถิ่น  เป็นพลเมืองดี  ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย
4.2  ผลที่เกิดกับครู   ครูมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ครู
สามารถใช้สื่อ  ICT ในการสอนได้  รวมทั้งท�ำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาตนเองและเป็นผลงานทาง
วิชาการ
4.3  ผลที่เกิดกับชุมชน   ผู้ปกครอง  ชุมชนมีความพึงพอใจ  และมีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน
ในฝันหรือโรงเรียนดีใกล้บา้ น  มีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมทัง้ กิจกรรมทีโ่ รงเรียน  
และครูจัดให้แก่นักเรียน   
4.4  ผลที่เกิดกับโรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระต่าง ๆ  
ทีเ่ พียงพอสามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ สามารถเป็นผู้นำ  
� เป็นต้นแบบและคงสภาพ
โรงเรียนในฝันที่มีคุณภาพ
4.5   เป็นต้นแบบโรงเรียนต่างๆ ในการศึกษาดูงานโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน  
โรงเรียนดีประจ�ำต�ำบล การบริหารจัดการโรงเรียน  โรงเรียนลดภาวะโลกร้อน ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน  

5.  ปัจจัยความส�ำเร็จ
5.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีความเป็นผู้น�ำทางวิชาการ    มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
5.2  ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน และองค์กรภายนอก  เข้าใจ
และให้การสนับสนุนงบประมาณเพือ่ พัฒนากิจกรรมและการด�ำเนินงานของโรงเรียนในฝัน  โรงเรียน
ดีใกล้บ้าน  อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
5.3 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
โรงเรียนในฝัน   
5.4   นักเรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   มีคุณธรรม จริยธรรม
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กล้าแสดงออก สามารถสื่อสารและใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  มีและ
ใช้กระบวนการคิดใน การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.5 โรงเรียนชุมชนวังสะพุงมี โครงการระบบดีโรงเรียนมีคณ
ุ ภาพ  โครงการพัฒนาโรงเรียน
เข้มแข็งด้วยการจัดการความรู้  ของมูลนิธิของสถาบันการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้  (มสวร.)
6.  บทเรียนที่โรงเรียนได้รับ
6.1  มีการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์โรงเรียนในฝันอย่างเป็น
ระบบ  ใช้หลักการมีส่วนร่วม การท�ำงานเป็นทีม  มีการก�ำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบผลการด�ำเนิน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้วงจร PDCA  เชิงระบบ  ครู  ชุมชน  และนักเรียน มีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินงานและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2   มีการด�ำเนินการตาม  5  กลยุทธ์  การวางแผนดี  มอบหน้าที่ตามถนัด  จัดหาแหล่ง
ทุนและผู้อุปภัมภ์  ท�ำงานเป็นทีม  และติดตามประเมินผล   
6.3 ในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละเรื่อง ทีมผู้น�ำ ควรต้องให้ความสนใจ ให้ก�ำลังใจ ติดตาม
ก�ำกับดูแลและเสนอแนะวิธีการใหม่ๆ  แก่ทีมท�ำเป็นระยะแม้ต้องลงมือปฏิบัติเองก็ถือเป็นตัวอย่าง
ที่มีคุณค่า
7. การเผยแพร่/ การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
7.1  โรงเรียนชุมชนวังสะพุง   เป็นโรงเรียนคู่พัฒนาสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนดีประจ�ำ
ต�ำบล  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น   ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 2  
7.2  มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจยั   Best Practice เอกสาร แผนงาน   โครงการ
และแนวปฏิบัติต่างๆ ทั้งของโรงเรียน  ครู   และนักเรียน  แก่โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนนอก
สังกัดอย่างหลากหลาย
7.3  เป็นแหล่งศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่  2  โรงเรียนดีใกล้บ้าน   
7.4   ได้รับการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน  ปีการศึกษา 2  
7.5   ได้เหรียญทองการเสนอผลงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานผู้บริหารโรงเรียน  
“การบริหารจัดการโรงเรียนชุมชนวังสะพุง”  พ.ศ. 2553  จากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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7.6  ได้รบั โล่การจัดท�ำการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนเข้มแข็ง  ด้วยการจัดการ
ความรู้ระดับประเทศ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (มสวร.)
7.7 ได้รับโล่โรงเรียนที่จัดการโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาเลย  เขต 2  ปีการศึกษา  2553
7.8  ได้รบั เลือกเป็น โรงเรียนเครือข่ายเชพร่อน  พลังใจ  พลังคน  บริษทั เชฟรอนประเทศไทย
ส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด  ปีการศึกษา  2553
7.9  ชนะเลิศโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น  (น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน น่าเชื่อถือ) ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 2  ปีการศึกษา 2550  จนถึงปัจจุบัน
7.10 ชนะเลิศโรงเรียนส้วมสาธารณะไทยอย่างยั่งยืน  กระทรวงสาธารณสุข  ปีการศึกษา  
2553
7.11 ชนะเลิศการประกวดส้วมติดดาว ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 2  
ปีการศึกษา  2553
7.12 ชนะเลิศการจัดกิจกรรมโครงการส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน  ประจ�ำปีการศึกษา  2554  
เพือ่ พัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐาน  ส้วมสาธารณะไทย (HAS)  ของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาเลย เขต  2

ส่วนที่ 4
ภาคเหนือ
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รายการผลงานการปฏิบัติที่ยอดเยีย่ ม (Best of the Best Practices ) ระดับประเทศ
ภาคเหนือ
ที่
1
2

ชื่อ-สกุล
นางพรพิมล บุญโคตร
นางสุนีย์ สิงหะคเชนทร์

3
4
5

นายบุญส่ง สิริฤทธิจันทร์
นายวินัย ทองแย้ม
นายเลิศชาย รัตนะ

6

นางเตือนใจ บดีรัฐ

7

นางยุพดี พรหมนิล

8
9

นางพิชญา ภาคาผล
นายสว่าง สิงหะคเชนทร์

10 นายมนต์ชัย ปานธูป

โรงเรียน/หน่วยงาน
ดอยสะเก็ดวิทยาคม
บ้านโป่งวัวแดง
จังหวัดพิจิตร
วังเหนือวิทยา จังหวัดลําปาง
หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
สองพิทยาคม
จังหวัดแพร่
พรานกระต่ายพิทยาคม
จังหวัดกําแพงเพชร
บ้านแป้นพิทยาคม
จังหวัดลําพูน
ม่วงไข่พิทยาคม จังหวัดแพร่
บ้านโป่งวัวแดง
จังหวัดพิจิตร
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อผลงาน
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการ
ห้องเรียนภาษาอังกฤษบูรณาการ Integrated
English Classroom
ก๋องปู่จากระดาษ
แหล่งเรียนรู้(แรลลี่) บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
การบริหารจัดการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน
“สร้างสรรค์ แบ่งปัน ดูแลกัน”เป็นงานของเรา
การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
เรียนรู้เสรีไทย ด้วย ICT
การขยายโอกาสทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม
“Pongwuadaeng Model Development System”
หรือ “PMDS”
นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนในฝัน “MODERN
School”:รูปแบบการบริหารคุณภาพสถานศึกษามี
คุณภาพทั้งองค์กร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้าอุตรดิตถ์
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ชื่อผลงาน    
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการ
ชื่อผู้เสนอผลงาน    
นางพรพิมล   บุญโคตร    
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม   จังหวัดเชียงใหม่
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-495519   โทรสาร 053-496260   
Mobile :  084-3788786   e-mail  moon_aoy@hotmail.com
1.ความเป็นมาและสภาพปัญหา
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจและมีทกั ษะในการท�ำงานตามขัน้ ตอนและกระบวนการท�ำงาน  สามารถท�ำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้  มีการปรับปรุงพัฒนางานของตนเองอยู่เสมอ  มีนิสัยรักการท�ำงาน(กรมวิชาการ,
2532 ข: 108)  จึงเป็นบทบาทและหน้าที่ของครูและผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องสนองเจตนารมณ์ของหลักสูตร   กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพ    โดยจัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน  ค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล   ฝึกทักษะกระบวนการคิด
ควบคู่ไปกับการท�ำงาน จัดการเผชิญสถานการณ์   การประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน  การ
แก้ปัญหาและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้ด�ำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า  มี
ศักดิ์ศรี  และมีความสุข (กรมวิชาการ, 2545:1) การจัดการเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  นอกจากจะมุ่งปลูกฝังด้านสติปัญญา  และพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์   คิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ว  ยังมุ่งพัฒนาความสามารถทางอารมณ์ และ
ปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียน เห็นคุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
สามารถแก้ปญ
ั หาข้อขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2545:21)  
ผู้ศกึ ษาจึงได้ศกึ ษาและแสวงหาวิธกี ารทีจ่ ะจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดหลักการ
และแนวทางดังกล่าว เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติ ตามความถนัด และความสนใจของตนเอง  มีรูปแบบการสอนที่ดี
อยู่หลากหลาย แต่ผ้ศู กึ ษาได้ตดั สินใจเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน ด้วยเหตุผลทีว่ ่าการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทีใ่ ห้ผ้เู รียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบตั ิ
จริงในลักษณะของการศึกษา ส�ำรวจ ค้นคว้า ทดลองและประดิษฐ์คิดค้น สามารถน�ำความรู้ ไป
บูรณาการกับกิจกรรมที่ท�ำ  น�ำไปสู่ความรู้ใหม่ ด้วยการสร้างความหมาย การแก้ปัญหาและการ
ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง โครงงานเป็นงานวิจัยเล็กๆ เพื่อค้นคว้าหาค�ำตอบที่ตนเองอยากรู้
อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน(สุพล  วังสินธ์,2546:11)
จากวิเคราะห์ผ้เู รียนเป็นรายบุคคลในแต่ละวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีของนักเรียน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ปีการศึกษา 2549-2550   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำกว่าเป้าหมาย   เมื่อวิเคราะห์ถึง
ประเด็นปัญหาในการด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
พบ ปัญหาพอสรุปได้ดังนี้

1. นักเรียนไม่มีทักษะในการคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดสิ่งแปลกใหม่และดีขึ้น
2. นักเรียนไม่มีทักษะในการท�ำงาน
3. นักเรียนยังไม่สามารถท�ำงานอย่างมีระบบ ไม่มีการวางแผนงานและการท�ำงานเป็น
ขั้นตอนได้ ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
4. นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการท�ำงาน ไม่มีความอดทนและไม่รู้จักการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าในการท�ำงาน
จากข้อมูลดังกล่าว ทางโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมได้สร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปรับ
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยมี
หลักสูตรแกนกลางเป็นหลัก ให้ครูผู้สอนปรับกระบวนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เรียนจากสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตน จาก
ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ที่มอี ยู่  ในลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อให้
นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้  โดยน�ำกระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์   คิดอย่างมีวิจารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์   คิดไตร่ตรอง   และการท�ำงานเป็นกลุ่ม เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ เพื่อสามารถพัฒนาอาชีพ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  
ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว   ผู้ศึกษาจึงได้จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีความมั่นใจว่าการเรียนรู้แบบโครงงานจะสามารถ
แก้ปัญหาท�ำให้ผู้เรียนมีทักษะใน  การคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดสิ่งแปลกใหม่ ทักษะในการ
ท�ำงาน การคิดเป็น ท�ำงานเป็น และแก้ปัญหาเป็น เป็นคนมีคุณภาพ
2. จุดประสงค์และเป้าหมาย
2.1 วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาและพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการท�ำงานของนักเรียน ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ดีขึ้น
2.2.เป้าหมาย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ�ำนวน  282 คน ที่เรียนวิชา
โครงงาน     บรู ณาการและวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่ 3.00
2. นักเรียนจ�ำนวน 282 คน เรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการท�ำงานกลุ่ม
กระบวนการแก้ไขปัญหา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ดีขึ้น
3.ขั้นตอนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด�ำเนิน
3.1  ศึกษาเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี เช่น การวิเคราะห์หลักสูตร ความรู้
เกีย่ วกับโครงงานส�ำหรับนักเรียน  เทคนิควิธสี อน  ขัน้ ตอนการสอนโครงงาน และการวัดผลประเมินผล
ร่วมกันกับผู้สอนทั้งหมด
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3.2  สร้างและพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ และเลือกใช้ที่คิดว่าเหมาะสมกับผู้เรียน และเหมาะ
สมกับเนื้อหาสาระ และมีการพัฒนาจนมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะน�ำไปใช้กับผู้เรียน
3.3  จัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบเป็นทีม
3.4 จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน
3.5 ครูผสู้ อนร่วมกันสร้างและพัฒนาเครือ่ งมือและแนวทางการเก็บข้อมูล ก�ำหนดแผนการ
สร้างเครื่องมือและเก็บข้อมูล เพื่อตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้หรือไม่
3.6  ครูผู้สอนทุกคนเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยน�ำข้อมูลทั้งหมด
มาตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน ก่อนมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เช่น ข้อมูลจากการประเมิน
ความรู้ ประเมินโครงงาน
3.7  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปข้อมูลโดยใช้สถิตทิ เี่ หมาะสมเพือ่ น�ำข้อมูล
ไปพัฒนาการสอน
3.8  สรุปผลการด�ำเนินงานจัดท�ำรายงาน เสนอผู้อ�ำนวยการ  เผยแพร่ผลงานนักเรียน
4. ผลการด�ำเนินการ /ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ความรู้ที่ได้รับ

ภาษาไทย /ภาษาต่างประเทศ

ทักษะทางภาษา ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน

คณิตศาสตร์

การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย

วิทยาศาสตร์

ทักษะการปฏิบัติ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา

ทักษะการวิเคราะห์ วิจารณ์ การแก้ปัญหา  การทำ�งานกลุ่ม
การสื่อสาร
ทางสุขภาพ  การเคลื่อนไหว

ศิลปะ

ปฏิบัติ กระบวนทำ�งาน การปฏิบัติงาน  การออกแบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การทำ�งานการจัดการ แสวงหาความรู้ การแก้ปัญหา การใช้
เครื่องมือ อาชีพ

5. ปัจจัยความส�ำเร็จ
5.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ได้ก�ำหนดเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ท�ำเป็นและแก้ปัญหาเป็น มีความสมบูรณ์
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา   มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ การท�ำงาน
การด�ำรงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างสุจริต

5.2 หลักสูตร พ.ศ.2551 ได้ก�ำหนดจุดเน้น ปี 2554 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อ
การขับเคลื่อนหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
5.3 ครูให้ความสนใจ ทุ่มเทเอาใจใส่ พัฒนาการสอนแบบโครงงานอย่างสม�่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง
5.4 โรงเรียน ให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โดย
ก�ำหนดนโยบายของโรงเรียนให้นักเรียน 1 คน 1โครงงาน และ 1 ครู  1  โครงงาน
5.5 ผู้ปกครองให้การสนับสนุนการท�ำโครงงานของนักเรียน
5.6 นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้แบบโครงงาน มีตัวอย่างโครงงานที่เป็นแบบอย่างที่
ประสบความส�ำเร็จ
6. บทเรียนที่ได้รับ แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยก�ำหนดให้
เป็นเป้าประสงค์ของโรงเรียน คนหนึ่งนักเรียน หนึ่งโครงงาน  และ หนึ่งครู หนึ่งโครงงาน
2. ส่งเสริมการประกวดและการน�ำเสนอผลงานโครงงานแก่นักเรียนสู่ระดับประเทศ
3. ส่งเสริมการน�ำผลงานผลิตภัณฑ์ของนักเรียนสู่อาชีพในอนาคต
4. จัดท�ำนวัตกรรมด้านสื่อเข้ามาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เช่น
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ชุดการเรียนการสอน ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้แบบโครงงาน
และสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
5. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยบูรณาการวิถีไทยและใช้สถิติ
เป็นฐานในการท�ำโครงงานของนักเรียน
7. การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ /รางวัลที่ได้รับ
1. น�ำผลงานนักเรียน ผลิตภัณฑ์ที่ประสบความส�ำเร็จน�ำมาจ�ำหน่ายเป็นสินค้า OSOP  
ของโรงเรียนในกิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน โดยจ�ำหน่ายสินค้าในร้านของห้องคหกรรม  รับจัด
ท�ำอาหารว่างของโรงเรียน   น�ำผลิตภัณฑ์ไว้ต้อนรับคณะครูที่มาศึกษาดูงาน หรือมาเยี่ยมเยียน
โรงเรียน
2. นักเรียนน�ำความรูไ้ ปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างสรรค์ในอนาคต น�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปคิด
สร้างสรรค์งานไม่ให้ซำ�้ แบบใคร เกิดแนวคิดในการประกอบอาชีพแบบคิดแตกต่างจากอาชีพอืน่ ๆ
3. ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ของนักเรียน
4. ขยายผลต่อเพื่อนร่วมงาน โดยสร้างเครือข่ายการสอนแบบโครงงานผ่าน www. go.
to.know การสอนแบบโครงงานของ นางพรพิมล  บุญโคตร
5. แสดงผลงานทีป่ ระสบความส�ำเร็จสู่ครูและนักเรียนโดยแสดงผลงานของนักเรียน และ
ผ่านเวปไซต์  go. to.know. การสอนแบบโครงงานของ นางพรพิมล  บุญโคตร
6. ขยายผลโดยการวิทยากรในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เช่น โรงเรียน
แม่คือวิทยาคม อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่   ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 1   
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7. ขยายผลในการจัดการเรียนการสอนโดยการสร้างเครือข่ายการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงาน จนสามารถน�ำความรูไ้ ปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจนได้เลือ่ นวิทยฐานะช�ำนาญ
การพิเศษ
8. ขยายผลต่อผู้มาศึกษาดูงานยังโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
9. ขยายผลการจัดการเรียนการสอน ในการประกวดครูผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
รางวัลที่ได้รับ
นักเรียน
1.ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1 ระดับชาติการแข่งขันทักษะการแปรรูปอาหาร “ผลิตภัณฑ์
จากสาหร่ายเตา” ระดับ ม.ปลาย ในงานประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2553
2.เหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันทักษะการแปรรูปอาหารระดับ ม.ต้น “ผลิตภัณฑ์
ดอกไม้เพื่อสุขภาพ” ระดับ ม.ต้น ในงานประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2553
3.ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1 ระดับชาติ การแข่งขันทักษะการแปรรูปอาหาร “ผลิตภัณฑ์
จากแป้งกล้วย”ระดับ ม.ต้น  2552
ด้านครู
1. รางวัล คุรุสภา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2549  และ2550
2. รางวัล คุรสุ ภา ระดับชาติ ปีการศึกษา รางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรสุ ดุด”ี ปีการศึกษา 2552
3. คัดเลือกเป็นครูคุณภาพดีเด่น ที่ 1  ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
เพื่อรองรับการกระจายอ�ำนาจ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1- 6  จังหวัดเชียงใหม่ และ
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
4. รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของคุรุสภาระดับ
ประเทศ
5. เป็นวิทยากรในเขตพื้นที่และภาคเหนือเรื่องการสอนแบบโครงงาน

ชื่อผลงาน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษบูรณาการ Integrated English Classroom
ผู้เสนอผลงาน นางสุนีย์  สิงหะคเชนทร์
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง   จังหวัดพิจิตร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 2
Mobile : 089-839-6259
ความเป็นมา
การจัดการศึกษาตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม   (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ม.8 (2) ก�ำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ม.1 (5) (6)
ก�ำหนดให้มกี ารระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล
และหน่วยงานต่างๆ ม.10 ก�ำหนดให้มกี ารจัดการศึกษาส�ำหรับบุคคลซึง่ มีความสามารถพิเศษ ต้อง
จัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ม.22 ก�ำหนดว่าการจัดการ
ศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส�ำคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ
นอกจากนี้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
เพิม่ ศักยภาพของผู้เรียนให้สงู ขึน้ สามารถด�ำรงชีวติ อยู่อย่างมีความสุขได้บนพืน้ ฐานของความเป็น
ไทยและความเป็นสากล
ในสังคมโลกยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งสังคมข่าวสาร ภาษาอังกฤษมีความส�ำคัญและจ�ำเป็น
ต่อการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันเป็นอย่างมาก ในฐานะทีเ่ ป็นภาษาสากล และนับวันจะเพิ่มความส�ำคัญ
มากยิ่งขึ้น เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร จนกลายเป็น
โลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนเช่นนี้      การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับคนไทย
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เพราะจ�ำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการท�ำความเข้าใจกับเครือ่ งอุปโภคบริโภค
ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การแสวงหาความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ตลอดจนสื่อคอมพิวเตอร์ ซึ่งกลายมาเป็นปัจจัยส�ำคัญของชีวิตครอบครัวของคนไทยอีก
อย่างหนึ่ง รัฐได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาความสามารถทางภาษาของคนไทย และ
ได้พยายามปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนือ่ งตลอดมา เพือ่ พัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนให้มีทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้สามารถติดต่อสื่อสารในชีวิต
เพื่อใช้ในการศึกษาต่อและน�ำไปประกอบอาชีพได้ แต่ผลปรากฏว่ายังไม่สามารถที่จะท�ำให้ผู้เรียน
ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารและการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่
หลากหลายในยุคสารสนเทศได้ (กรมวิชาการ,2545,หน้า1)
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั้น นอกจากเรียนภาษาเพื่อ
ความรู้เกี่ยวกับภาษาแล้ว ยังต้องเรียนภาษาเพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
กับผู้อื่นได้ตามความต้องการ    ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสมทั้งในชีวิตประจ�ำวันและ
การงานอาชีพ กระทรวงศึกษาธิการได้กำ� หนดให้มกี ารจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ คือ
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ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของ
ผูเ้ รียนให้มที กั ษะเบือ้ งต้นในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษส�ำหรับใช้ในการสือ่ สาร แสวงหา
ความรู้และเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป (กรมวิชาการ,2545,หน้า 2-4) วิสัยทัศน์ของ
กรมวิชาการมีความคาดหวังว่า เมื่อผู้เรียนภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
จนถึงชั้นมัธยมศึกษา ผู้เรียนจะมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้ง
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลาย
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง ตระหนักตามแนวทางทีก่ ล่าวมาข้างต้น จึงทดลองจัดการศึกษา
หลักสูตร IEP (Intensive English Program) ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2550-2553 ในระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 2-5 พบว่า เป็นแนวทางทีน่ กั เรียนได้รบั การพัฒนาเต็มศักยภาพ ดังนัน้ เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของผูป้ กครองและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องรวมทัง้ เป็นการพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ โรงเรียน
จึงได้จดั ท�ำโครงการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร IEP (Intensive English Program) ตามโครงการ
ห้องเรียนภาษาอังกฤษบูรณาการตัง้ แต่ระดับปฐมวัยจนถึงชัน้ ประถมศึกษาปีท6ี่   เพือ่ พัฒนานักเรียน
ทัง้ ระบบซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดพืน้ ฐานว่า โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง จัดการศึกษาดี มีคณ
ุ ภาพ ให้
โอกาสนักเรียน ได้เรียนรูภ้ าษาอย่างเป็นธรรมชาติ   สามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ในการศึกษาและด�ำรง
ชีวติ ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์และประโยชน์
1. เพือ่ พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารให้แก่นกั เรียนระดับปฐมวัย
ถึงประถมศึกษาปี่ที่ 6 ของโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
2. เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตบริการของ
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงและใกล้เคียงให้ได้รบั การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพใกล้เคียงกับนักเรียนในเขตเมือง
3. เพื่อให้นักเรียนน�ำความรู้ไปใช้ในการศึกษาระดับสูงขึ้น รวมทั้งในการด�ำเนินชีวิตใน
อนาคต
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้กระแสโลกาภิวัติน์ (globalization) ท�ำให้โลกแคบลงผู้คนบนผืนโลกสามารถที่จะ
สือ่ สารกันข้ามโลกได้อย่างง่ายดายหากมีความเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นสือ่ กลางในการติดต่อ ยิง่ ไป
กว่านั้นปัจจุบันมีการติดต่อค้าขายกันข้ามโลก คนที่มีทุนทางภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ“ภาษา
อังกฤษ”ย่อมมีความได้เปรียบคู่แข่ง
“แอนดรูว์ บิ๊กส์” กรรมการผู้จัดการ สถาบันสอนภาษา แอนดรูว์ บิ๊กส์ เจ้าของวลีที่ว่า
“ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว” แบรนด์การเรียนการสอนที่คนไทยรู้จักกันดีผ่านสื่อต่างๆ การเรียน
ภาษาอังกฤษไม่อยากอย่างทีค่ ดิ สามารถเริม่ ได้ตงั้ แต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ด้วยหลักสูตรทีห่ ลากหลาย
สอดคล้องกับวัย และความสนใจของผู้เรียน
เป็นที่ทราบกันดีว่าการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษบ่อยๆ ท�ำให้ผู้เรียน
ได้เรียนรูภ้ าษาได้ดี แต่การเรียนการสอนตามปกติในโรงเรียนบางครัง้ ไม่เอือ้ อ�ำนวยจัดสภาพแวดล้อม
ดังกล่าวได้

ดังนั้นการจัดหลักสูตรห้องเรียนภาษาอังกฤษส�ำหรับนักเรียนนักศึกษาในบ้านเราจึงมี
ความจ�ำเป็นต้องปลูกฝังทักษะภาษาตั้งแต่อนุบาล ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนจะใช้กิจกรรม
และความสนุกสนานในการสร้างความคิดและจินตนาการ ในการเรียนรู้ของเด็ก ด�ำเนินการสอน
โดยครูไทยที่มีประสบการณ์ และครูชาวต่างประเทศ เพื่อสร้างทักษะและความคุ้นเคยในการใช้
ภาษา อีกทั้งยังมุ่งในการสร้างความมั่นใจ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับการเรียนรู้ใน
ขั้นสูงต่อไป
การด�ำเนินงาน/กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติ
1. ประชุมปรึกษากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น ครู กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองเกี่ยว
กับโครงการ
2. ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษในจังหวัด อุทัยธานี เชียงราย
พิษณุโลก และอุตรดิตถ์
3. ขออนุมัติหลักสูตรจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
4. ทดลองเปิดเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2550 โดยครูไทยและครูต่าง
ชาติ
5. ประเมินผลของการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
6. ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้นโดยปัจจุบันเปิดเรียนตั้งแต่ชั้น ปฐมวัย จนถึง ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6
7. มีการควบคุมติดตาม นิเทศ ก�ำกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม�่ำเสมอ
แผนการด�ำเนินงาน/ระยะเวลาในการด�ำเนินงาน
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงด�ำเนินการจัดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  integrated  English
classroomตั้งแต่ปีการศึกษา2550 จนถึงปัจจุบันโดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการปฏิบัติงาน
จากการด�ำเนินกิจกรรมตามโครงการพบว่านักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ทั้ง 4 ทักษะ เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้เหมาะสมกับวัย เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้ปกครองทั้งภายในเขตบริการและเขตใกล้เคียง ท�ำให้จ�ำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี มีนักเรียนจาก
นอกเขตบริการมาเข้าเรียนเป็นจ�ำนวนมาก
ปัจจัยที่ท�ำให้วิธีการประสบผลส�ำเร็จ
1. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ได้ให้โอกาสโรงเรียน
บ้านโป่งวัวแดง เปิดสอนในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
2. ผู้ปกครองเห็นความส�ำคัญของการศึกษาของบุตรหลาน
3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
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4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตั้งใจในการพัฒนานักเรียน
5. นักเรียนสนใจและตั้งใจในการเรียนรู้
6. มีการควบคุมก�ำกับอย่างเป็นระบบ
บทเรียนที่ได้รับ
การที่จะด�ำเนินงานให้ประสบความส�ำเร็จตามที่ตั้งใจนั้นจะต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผลงาน         ก๋องปู่จากระดาษ
ผู้เสนอผลงาน นายบุญส่ง  สิริฤทธิจันทร์
โรงเรียนวังเหนือวิทยา  อ�ำเภอวังเหนือ  จังหวัดล�ำปาง
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดล�ำปาง
         โทรศัพท์   054 279074 โทรสาร(Fax)   054 332257
      Mobile :  084 8765756    email   school_wnw@yahoo.co.th
1. ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ไทย เป็นองค์ความรูข้ องกลุม่ บุคคลในท้องถิน่ รวมถึงงานศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านที่มีอยู่ในทุกภาคของประเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภท
แรก คือ  ภูมิปัญญาฯประเภทองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น เช่น การผลิตอาหารและเครื่อง
ดื่มการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ และการผลิตผลิตภัณฑ์
จากไม้ หิน โลหะ แก้ว เซรามิค ดินเผา เครือ่ งหนัง เป็นต้น ส่วนภูมปิ ญ
ั ญาอีกประเภท คือ ภูมปิ ญ
ั ญาฯ
ประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น เรื่องเล่าพื้นบ้าน กวีนิพนธ์พื้นบ้าน ปริศนาพื้นบ้าน
เพลงพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน การฟ้อนร�ำพื้นบ้าน ละครพื้นบ้าน จิตรกรรมพื้นบ้าน ประติมากรรม
พื้นบ้าน หัตถกรรมพื้นบ้าน เครื่องแต่งกายพื้นบ้าน และสิ่งทอพื้นบ้าน ก๋องปู่จา (กลองปูจา) เป็น
เครือ่ งดนตรีทมี่ คี วามส�ำคัญต่อคนล้านนามาแต่โบราณ  ใช้เป็นสัญญาณในการทหารใช้เป็นสัญญาณ
บอกข่าวในชุมชน ใช้เป็นมหรสพ ฯลฯ ปัจจุบันเป็นศิลปะและวัฒนธรรมการแสดงที่ทรงคุณค่าควร
แก่การอนุรักษ์ชนิดหนึ่ง เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของล้านนา
ปัจจุบนั การเรียนการสอนด้านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เกีย่ วกับ ก๋องปู่จา ยังไม่เป็นทีแ่ พร่หลาย
เนือ่ งจากการถ่ายทอดความรู้เกีย่ วกับก๋องปู่จายังไม่มกี ารพัฒนาให้ทนั สมัยและท�ำความเข้าใจยาก
เพราะในสมัยโบราณไม่มกี ารบันทึกเรือ่ งราวเกีย่ วกับการถ่ายทอดการตีก๋องปู่จา ส่วนมากเป็นการ
ถ่านทอดแบบปากต่อปาก ท่าต่อท่า (มุขปาฐะ) ประกอบกับก๋องปู่จาเป็นอุปกรณ์ที่หายากและมี
ขนาดใหญ่ ในการจัดการเรียนการสอนไม่สามารถจัดให้นักเรียนจ�ำนวนมากเรียนได้พร้อมกัน จึง
ท�ำให้การเรียนการสอนท�ำได้ช้าและไม่ทั่วถึง   ผู้จัดท�ำได้วิเคราะห์ถึงปัญญาเหล่านี้และได้พัฒนา
สื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการตีก๋องปู่จาให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ใช้กับการเรียนการสอนที่มี
ผู้เรียนจ�ำนวนมากและน�ำไปใช้ได้จริงแล้วต่อยอดไปจนถึงอนาคต จึงได้คิดค้นสื่อการสอน
“ก๋องปู่จากระดาษ” ในการถ่ายทอดความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งก๋องปู่จาก็เป็นหนึ่งในมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาวล้านนาหากมีวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ท�ำให้ผู้เรียนท�ำความเข้าใจได้ง่าย
และน�ำไปใช้ได้จริง จะเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
ผู้จดั ท�ำมีความมัน่ ใจว่า การพัฒนาสือ่ เรียนการสอน “ก๋องปู่จากระดาษ” เพือ่ การถ่ายทอด
ความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการบรรเลงก๋องปู่จา   ท�ำให้ทราบถึงการพัฒนาทางการ
ถ่ายทอดความรู้เกีย่ วกับการตีก๋องปู่จาส�ำหรับผู้ทสี่ นใจให้ปรากฏเป็นเชิงประจักษ์มากขึน้ และเพือ่
เป็นการเผยแพร่ศิลปะทางภูมิปัญญาของล้านนาอันล�้ำค่าและคงอยู่สืบไป
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ดประสงค์
และเป้
าหมายของการด�
2. 2.
จุดจุประสงค์
และเป้
าหมายของการดํ
าเนินำเนิ
งานนงาน
ฒนาสื
่อการสอน
“ก๋่จอากระดาษ”
งปู่จากระดาษ”
2.1 2.1
เพื่อเพื
พัฒ่อพันาสื
่อการสอน
“ก๋องปู
2.2 เพื่อเผยแพร่วิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะการตีก๋องปู่จา
2.2 เพื่อเผยแพร่วิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะการตีก๋องปู่จา

3. 3.กระบวนการผลิ
ตชิต้นชิงาน
กระบวนการผลิ
้นงานหรืหรืออขัขั้น้นตอนการดํ
ตอนการด�าำเนิเนินนงาน
งาน
3.1 3.1
การออกแบบผลงาน/นวั
ตกรรม
การออกแบบผลงาน/นวั
ตกรรม
ศึกษาหลั
กสูตรสถานศึ
อมูล เอกสาร
มิปัญองถิ
ญาท้
3.1.13.1.1
ศึกษาหลั
กสูตรสถานศึ
กษา กข้ษา  ข้
อมูล เอกสาร
ภูมิปญ
ั ภูญาท้
่น องถิ่น
วางแผนการผลิ
ตสื่อการเรี
ยนการสอนโดยใช้
องปู่จากระดาษ
3.1.23.1.2
วางแผนการผลิ
ตสื่อการเรี
ยนการสอนโดยใช้
ก๋องปู่จก๋ากระดาษ
การผลิ
ตสื่อการสอนของครู
  ใช้กระดาษชาร์
ท(เทา-ขาว)
แผ่นวาดรู
ใหญ่ปจํวาด
3.1.33.1.3
การผลิ
ตสื่อการสอนของครู
ใช้กระดาษชาร์
ท(เทา-ขาว)
แผ่นใหญ่
าลอง
รู
ป
จ�
ำ
ลอง
ก๋
อ
งปู
่
จ
า
ลงในกระดาษ
และใช้
ไ
ม้
ฝ
ึ
ก
ตี
ต
ามหมายเลขของเพลงที
ฝ
่
ึ
ก
ก๋องปู่จา ลงในกระดาษ และใช้ไม้ฝึกตีตามหมายเลขของเพลงที่ฝึก
การผลิ
ตสื่อการเรี
ยนของนั
กเรียนรายคน
ใช้กระดาษ
A4  วาดรู
3.1.33.1.3
การผลิ
ตสื่อการเรี
ยนของนั
กเรียนรายคน
ใช้กระดาษ
A4 วาดรู
ปจําลองปจ�ก๋ำอลอง
งปู่จาลงใน
ก๋องปู่จาลงในกระดาษ และใช้ไม้ตะเกียบฝึกตีตามหมายเลขของเพลงที่ฝึก
กระดาษ และใช้ไม้ตะเกียบฝึกตีตามหมายเลขของเพลงที่ฝึก
3.2 การด�ำเนินตามกิจกรรม
3.2 การดําเนินตามกิจกรรม
3.2.1 ด�ำเนินการฝึกตี “ก๋องปู่จากระดาษ”  ตามเนื้อหาของเพลงที่ฝึก  โดยฝึก
3.2.1
เนินำการฝึ
ตีตามหมายเลขก�ำกับดําจนช�
นาญกดัตีง“ก๋
นี้ องปู่จากระดาษ” ตามเนื้อหาของเพลงที่ฝึก โดยฝึกตีตามหมายเลข
กํากับจนชํานาญ ดังนี้

3
2

1

0

ความหมายและวิธีการปฏิบัติ
ธีการปฏิหบรืัตอิ บางท้องถิ่นเรียกกลองตึ้งหรือกลองต้าง
เลขความหมายและวิ
0 หมายถึงกลองใบใหญ่
หมายถึ
งกลองใบใหญ่
เลขเลข  0
1 หมายถึ
งกลองลู
กตุ๊บใบที่ 1หรือบางท้องถิ่นเรียกกลองตึ้งหรือกลองต้าง
เลข 1  หมายถึงกลองลูกตุ๊บใบที่ 1
เลข 2 หมายถึงกลองลูกตุ๊บใบที่ 2
เลข 2  หมายถึงกลองลูกตุ๊บใบที่ 2
เลขเลข
3 หมายถึ
งกลองลู
กตุ๊บกใบที
3 ่3
3  หมายถึ
งกลองลู
ตุ๊บ่ ใบที
ถ้าในเพลงนั
้นปรากฏตั
วเลขใด
ก็ให้ตก็ีตให้ามตั
เลขนัวเลขนั
้น ้น
ถ้าในเพลงนั
้นปรากฏตั
วเลขใด
ตีตวามตั
ส่วนประกอบอื
่น ๆ่นคืๆอคืกลองลู
กตุ๊บกตุ(กลองเล็
ก) ใช้ก)  ใช้
มือซ้ามยตี
เสียไล่ง เกลองตึ
้งหรือกลองต้
ส่วนประกอบอื
อ  กลองลู
๊บ (กลองเล็
ือซ้ไาล่ยตี
สียง กลองตึ
้งหรือกลาง (กลองแม่
หรืองต้
อกลองใบใหญ่
) ใช้
ขวาตี โดยห้อ)งเพลงแต่
ละห้โดยห้
องเพลง
มีโน้ตห้อลงละ
ตัวเหมืมีอโนกั
าง (กลองแม่
หรืมอือกลองใบใหญ่
  ใช้มือขวาตี
องเพลงแต่
ะห้อ4งเพลง
น้ตบห้ดนตรี
องละท4ั่วตัไปว โดยการตี
บดนตรี
ั่วไปตตัโดยการตี
ฆ้อองโหม่
ง)ตีตฆรงโน้
องทุกปห้จบเพลง
อง การตีฉาบใหญ่
ฆ้องหุ่ย (สว่า) ใช้
ฆ้อเหมื
งโหม่อนกั
ง(โหย้
ง)ตีตทรงโน้
วที่ 4 ของห้
งทุกงห้(โหย้
อง การตี
้องหุต่ยตั(อุวที้ย่ )4 ใช้ของห้
ตีตอนสรุ
ตีตวโน้
อนสรุ
า)   ใช้ตีขัดจังหวะตัวโน้ตตัวที่ 1 และ 3 ของทุกห้องเพลง
ตีข(อุ
ัดจั้ยง)  ใช้
หวะตั
ตตัวปทีจบเพลง
่ 1 และ 3ฉาบใหญ่
ของทุกห้(สว่
องเพลง

เพลงก๋องปู่จาเขลางค์นคร

เพลงก๋องปู่จาเขลางค์นคร
ระบําสาวเก็บผัก (พ่อแก้ว วิกุลจรูญเดช อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปา )
- - - 1

- 2 - 3

- - - 1

- 2 - 3

- - - 1

- 2 - 3

- - 0 1

- 2 - 3

- - - สาว

- เก็บ - ผัก

- - - สาว

- เก็บ - ผัก

- - - สาว

- เก็บ - ผัก

- - แม่ ฮ้าง

- ส้อน – กุ้ง

- - - 1

- 0 - 0

- 1 0 0

- 0 - 1

- - - สาว

- หัว – หยุ้ง

- เก็บ บ่า หุ่ง

- บ้าน –ห่าง

ระบําย่าจุ้ม (พ่อหนานเสริฐ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง)
-

-

- - - - -

-

1 - 0
ย่า - จุ้ม
1 - 0
ย่า - จุ้ม

-

- - - - 2 - 1
ย๊ะ - นา

- 1 - 0
- ย่า - จุ้ม
- 2 1 3
- โต้งวันตก

-

-

- - - 1
-บก

-

1 - 0
ย่า - จุ้ม
0 - 0
บ่า – แล้ว

-

2 - 1
ย๊ะ - นา
1 0 0
ยัง ตี้ หั้น

- 2 1 3
- โต้งวันตก
- 0 - 1
-สอง-หม้อง

- 2 - 0
- ก๊าบ – ตึ้น
- 2 - 0
- ก๊าบ – ตึ้น
- 2 - 0
- ฝน – ตึง

- 3 - 0
- ก๊าบ – ตึ้น
- 3 - 0
- ก๊าบ – ตึ้น
- 3 - 0
- บ่า – ตก

- 1 - 0
- แม่ - คํา
-2 0 2
-จ๋น ตะ ก้าม

- 3 - 2
- ขึ้น - เต๊ก
- 0 - 3
-แป๊ด -หม้อง

หล๊กเป็ดหล๊กไก่ (บุญส่ง สิริฤทธิจันทร์ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง)
- 1 - 2
-หล๊ก –เป็ด
- 1 - 2
-หล๊ก –เป็ด
- - - 1
- - - ฟ้า
- - - 1
- - - โต้ง

- 3 - 0
- หล๊ก - ไก่
- 3 - 0
- หล๊ก - ไก่
- - 0 0
- - บ่า ฮ้อง
- 0 - 0
- วัน - ตก

- 1 - 2
-หล๊ก –เป็ด
- 1 - 2
-หล๊ก –เป็ด
- 2 - 0
- ฝน – ตึง
- 2 0 2
- บ่า ได้ ไถ

- 3 - 0
- หล๊ก – ไก่
- 3 - 0
- หล๊ก – ไก่
- 3 - 0
- บ่า – ตก
- 0 - 3
- สัก-หม้อง

- - - 1
- - - หล๊ก
- - - 1
- - -หล๊ก
- - - 1
- - - ฟ้า

- - 0 0
- - บ่า ได้
- - 0 0
- - บ่า ได้
- - 0 0
- - บ่า ฮ้อง

ระบําปี้หนานเจ็บต๊อง (บุญส่ง สิริฤทธิจันทร์ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง)
- - -- - --- - -- - -

-1 - 0
- ปี้ -หนาน
- - - 2
- - - เต๊ก

-

1 - 0
ปี-้ หนาน
- - 0
- - ต๋าม

- 3 - 2
- เจ็บ - ต๊อง
- - - 2
- - - เต๊ก

-

-

- - - 2
- เต๊ก

- 1 - 0
- แม่ - คํา
- 0 - 2
-ต๋าม -เต๊ก

ระบําแก๋งผักหล๊ะ (บุญส่ง สิริฤทธิจันทร์ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง)
-

- - 1
- - ต๊ะ
- - 1
- - ต๊ะ
- - 1
- - ก๊อง

- 2 -3
- ตุ๊บ - ต๊ะ
- 2 -3
- ตุ๊บ - ต๊ะ
- 0 - 0
- กับ– ก๋อง

- - - 1
- - - ต๊ะ
- - - 1
- - - ต๊ะ
- -1 0
- - เป๋นของ

-

2 - 3
ตุ๊บ - ต๊ะ
2 - 3
ตุ๊บ - ต๊ะ
2 - 3
ตุ๊ – เจ้า

-

- - 1
- - แก๋ง
- - 1
- - แก๋ง
- - 1
- - บ่า

-

0 - 0
ผัก - หล๊ะ
0 - 0
ผัก - หล๊ะ
0 - 0
ขี้ – เบ้า

- - 10
- - ใส่ บ่า
- - 10
- - ใส่ บ่า
-101
- กู้ กับ แก๋ง

- 2 -3
- ขี้ - เบ้า
- 2 -3
- ขี้ – เบ้า
- 0 - 3
- ผัก –หล๊ะ

ระบํามัดหมูติดหลัก (พระราชจินดารัตนายก เจ้าคณะจังหวัดลําปาง เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง)
- 1 - 2
- มัด - หมู

- 3 - 0
- ติด - หลัก

- 1 - 2 - 3 - 0
- มัด - หมู - ติด - หลัก

- - 1 0
- - หมู หน้อย

- 1 - 2
- แข้ง - หัก

- 1 - 0
1 0 -3
- หมู - เฒ่า ปู่ต๊าว - ตุ้ย

ระบําตึ้งนั่ง (ปราการ ใจดี อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง)
-

- - 1
- - ต๊ะ
0 - 3
ตึง้ - นั่ง

-

2
ตุ๊บ
2
ตุ๊บ

- 1
- ต๊ะ
- 1
- ต๊ะ

- 1 0 3
- อ๊ะ ตึง้ นัง่
- 1 0 3
- อ๊ะ ตึง้ นัง่

-

2 - 1
ตุ๊บ - ต๊ะ
2 - 1
ตุ๊บ - ต๊ะ

-

- - 1
- - ต๊ะ
- - 1
- - ต๊ะ

- 2
- ตุ๊บ
- 0
- ตั้ง

- 1
- ต๊ะ
- 0
- ตั้ง

- 1 0 3
- อ๊ะ ตึง้ นัง่
- 1 0 0
- ต๊ะ ตั้ง ตั้ง

- 2 - 1
- ตุ๊บ - ต๊ะ
- 0 - 1
- ตั้ง - อุ่ย
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ระบํามัดหมูติดหลัก (พระราชจินดารัตนายก เจ้าคณะจังหวัดลําปาง เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง)

- 1 - 2
- มัด - หมู

- 3 - 0
- ติด - หลัก

- 1 - 2 - 3 - 0
- มัด - หมู - ติด - หลัก

- - 1 0
- - หมู หน้อย

- 1 - 2
- แข้ง - หัก

- 1 - 0
1 0 -3
- หมู - เฒ่า ปู่ต๊าว - ตุ้ย

ระบําตึ้งนั่ง (ปราการ ใจดี อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง)
-

- - 1
- - ต๊ะ
0 - 3
ตึง้ - นั่ง

-

2
ตุ๊บ
2
ตุ๊บ

- 1
- ต๊ะ
- 1
- ต๊ะ

- 1 0 3
- อ๊ะ ตึง้ นัง่
- 1 0 3
- อ๊ะ ตึง้ นัง่

-

2 - 1
ตุ๊บ - ต๊ะ
2 - 1
ตุ๊บ - ต๊ะ

-

- - 1
- - ต๊ะ
- - 1
- - ต๊ะ

- 2
- ตุ๊บ
- 0
- ตั้ง

- 1
- ต๊ะ
- 0
- ตั้ง

- 1 0 3
- อ๊ะ ตึง้ นัง่
- 1 0 0
- ต๊ะ ตั้ง ตั้ง

- 2 - 1
- ตุ๊บ - ต๊ะ
- 0 - 1
- ตั้ง - อุ่ย

- 3 - 1
- ต๊ะ - ตุ๊บ
- 1 2 3
- ตุ๊บ ตุ๊บต๊ะ
- 1 0 0
- ต๊ะ ตั้ง ตั้ง

- 2 -3
- ตุ๊บ - ต๊ะ
- 1 2 3
- ตุ๊บตุ๊บต๊ะ
- 0 - 1
- ตั้ง - อุ่ย

ระบําบ้านวังหม้อ (พ่อหนานเล็ก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง)
-

- - 1
- - ตุ๊บ
3 - 1
ต๊ะ - ตุ๊บ
- - 1
- - ต๊ะ

- 2 -3
- ตุ๊บ - ต๊ะ
- 2 - 3
- ตุ๊บ - ต๊ะ
- 0 -0
- ตั้ง - ตั้ง

-

- - 1
- - ตุ๊บ
- - 3
- - ต๊ะ
1 0 0
ต๊ะ ตั้งตั้ง

- 2 - 3
- ตุ๊บ - ต๊ะ
- 1 2 3
- ตุ๊บ ตุ๊บ ต๊ะ
- 0 - 1
- ตัง้ - อุ่ย

-

- - 1
- - ตุ๊บ
- - 3
- - ต๊ะ
- - 1
- - ต๊ะ

- 2 - 3
- ตุ๊บ - ต๊ะ
- 1 2 3
- ตุ๊บ ตุ๊บ ต๊ะ
- 0 - 0
- ตัง้ - ตัง้

เรียกนท�
กตีงกจนเกิ
๋องปูด่จความชํ
าจริงาจนเกิ
3.2.2 นั3.2.2  นั
กเรียนทํากการฝึ
ตีกำ๋อการฝึ
งปู่จาจริ
นาญดความช�ำนาญ
ประสิ
ธิภาพของการด�
ำเนินงาน
3.33.3ประสิ
ทธิภทาพของการดํ
าเนินงาน
การฝึ
กตีกตีกก๋อ๋องปู
สามารถฝึ
ผู้เรีคยรันได้
้งละจ�ำนวนมากได้
   นักเรียยนนรู้
การฝึ
งปู่จ่จากระดาษ
ากระดาษ ทําท�ให้ำสให้ามารถฝึ
กผู้เรีกยนได้
้งละจํคารันวนมากได้
นักเรียนสามารถเรี
สามารถเรี
ด้เร็วกและแม่
นย�ำ  และนั
เรี่จยากระดาษ
นสามารถผลิ
ตก๋องปู่จA4ากระดาษ
ลงในกระดาษ
ได้
เร็วและแม่ยนนรู
ยํา ้ไและนั
เรียนสามารถผลิ
ตก๋อกงปู
ลงในกระดาษ
นําไปฝึกฝนต่
อจนเกิดความ A4
ไปฝึกสามารถตี
ฝนต่อจนเกิ
สามารถตี
ชํน�าำนาญ
ก๋องปูด่จความช�
าจริงได้ำเร็นาญ
วขึ้นและถู
กต้อง ก๋องปู่จาจริงได้เร็วขึ้นและถูกต้อง
การใช้
รัพยากร
3.43.4การใช้
ทรัพทยากร
ทรัทรั
พยากรที
าได้ง่างย่าย  ราคาไม่
สามารถผลิ
ได้จ�ำนวนมาก
้เรียน
พยากรที่ใช้่ใช้เป็
เป็นนวัสดุทที่หี่หาได้
ราคาไม่แพงแพง
สามารถผลิ
ตได้จตํานวนมาก
และผู้เรีและผู
ยนสามารถ
สามารถผลิ
ได้เอง  มี
งานทีด่คผลสํ
ุ้มค่าาเร็และเกิ
ผลิ
ตได้เอง มีตการใช้
งานที่คก้มุ ารใช้
ค่าและเกิ
จได้จริดง ผลส�ำเร็จได้จริง
4. ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
4. ผลการด�
ำเนิ่เกินดงาน/ผลสั
มฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 ผลที
ตามจุดประสงค์
4.1.1ผลที
ได้พ่เกิัฒดนาตามจุ
“ก๋อดงปูประสงค์
่จากระดาษ” ขึ้น โดยผู้เรียนสามารถนําไปวาดเองบนกระดาษและทําการฝึกตีก๋
4.1
องปู่จาด้วยตนเอง จนชํ4.1.1
านาญได้แล้พวัฒจึงนา
นําความรู
กษะที่ได้รับการฝึ
กฝนมาตี
๋องปู่จาของจริำงไปวาดเองบน
“ก๋องปู้และทั
่จากระดาษ”
ขึ้น โดยผู
้เรียกนสามารถน�
4.1.2 ำทํการฝึ
าการเผยแพร่
ิธีก่จารถ่
้ด้านศิ
ลปะการตี
แก่ชุมชนบุ
คคลทั
่วไป หน่
กระดาษและท�
กตีก๋อวงปู
าด้าวยทอดความรู
ยตนเอง จนช�
ำนาญ
แล้กว๋อจึงปู
งน�่จำาความรู
้และทั
กษะที
่ได้วรยงานต่
ับการาง ๆ
4.2 กผลสั
์ของงานง
ฝึกฝนมาตี
๋องปูมฤทธิ
่จาของจริ
4.2.1 นักเรี4.1.2
ยนเกิท�ดการเรี
ยนรู้ได้รวดเร็
าใจในเนื
้อหาได้อย่า้ดงดี้านศิลปะการตีก๋องปู่จา แก่ชมุ ชน
ำการเผยแพร่
วธิ กี วเข้ารถ่
ายทอดความรู
เรียนเรีายงนด้ๆวยความสนุกสนาน
บุคคลทั่วไป4.2.2
หน่นัวกยงานต่
4.2
ผลสั
4.2.3
ทํามให้ฤทธิ
นักเรี์ขยองงาน
นเกิดความศรัทธาในตัวครูผ้สู อน
4.2.1 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างดี  
4.2.2 นักเรียนเรียนด้วยความสนุกสนาน
4.2.3 ท�ำให้นักเรียนเกิดความศรัทธาในตัวครูผู้สอน
4.2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น  
4.2.5 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาดนตรี  นาฏศิลป์  
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
4.3.1  มีสอื่ การสอนทีน่ กั เรียนจ�ำนวนมากสามารถฝึกฝนทักษะการตีกอ๋ งปูจ่ าได้เอง

การผลิตง่าย

4.3.2 ได้สื่อการสอนที่ใช้ทรัพยากรในการสร้างอย่างประหยัด  ลงทุนน้อย

4.3.3 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วและเข้าใจเนื้อหาได้ดี
4.3.4 ได้เทคนิคการสอนที่สามารถเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป น�ำไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างแพร่หลาย
5. ปัจจัยความส�ำเร็จ   
หน่วยงานที่มีส่วนช่วยให้การด�ำเนินงานประสบผลส�ำเร็จ
5.1 บริษัท ปตท. จำ�กัด มหาชน
5.3 สภาวัฒนธรรมอำ�เภอวังเหนือ
5.5 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา
5.7 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอำ�เภอวังเหนือ

5.2 สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำ�ปาง
5.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พ้นฐานโรงเรียนวังเหนือวิทยา
5.6 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา
5.8 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson  Learned)
6.1 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน “ก๋องปู่จากระดาษ”
วิธกี ารสอนและการฝึกการตีกลองด้วยกระดาษนัน้ เป็นการคิดค้นวิธกี ารว่า  จะท�ำอย่างไร
ให้นักเรียนในโรงเรียนที่ผู้วิจัยสอนอยู่ได้มีความรู้ ได้แสดงออก และได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอัน
ทรงคุณค่าด้านนี้ไว้  โดยที่ไม่มีอุปกรณ์การฝึก  คือก๋องปู่จาจริงๆ  ผู้วิจัยได้คิดวิธีการฝึกโดยที่ไม่
มีก๋องปู่จา แต่ได้ใช้กระดาษหนาๆ  เช่น  กล่องกระดาษ  กระดาษโปสเตอร์วาดเป็นรูปกลองโดย
เลียนแบบต�ำแหน่งของกลองแต่ละใบลงบนกระดาษ โดยแต่ละต�ำแหน่งจะใช้วิธีการเขียนตัวเลข
0-3 ถ้าเพลงนั้นปรากฏเลขตัวใด ก็ตีตามเลขนั้น ตามจังหวะที่มีอยู่และจังหวะที่ประยุกต์ขึ้นใช้เพื่อ
ให้เข้าใจง่ายและฝึกได้รวดเร็ว เมื่อฝึกตีได้แล้วก็จะพานักเรียนไปตีตามวัดต่างๆที่มีก๋องปู่จา ท�ำ
แบบนี้เรื่อยมา การตีก๋องปู่จากระดาษจึงเกิดเป็นสื่อการสอนแบบง่ายๆแต่ได้ประสิทธิภาพ และ
เป็นการลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก
6.2 การเผยแพร่วิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะการตีก๋องปู่จา
ผู้จัดท�ำได้พัฒนาตนเองด้านการสอน และการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะการตีก๋องปู่จา
มีผลงานเป็น   ที่ประจักษ์เป็นประโยชน์กับวงการศึกษาและชุมชนเป็นอย่างมาก ผู้จัดท�ำได้ใช้วิธี
สอนแบบผสมผสาน ในหลายๆวิธี ได้พยายามใช้วธิ สี อนแบบต่างๆ หลายรูปแบบมาใช้เพือ่ ให้ผ้เู รียน
เกิดความรู้ความเข้าใจมากที่สุด ซึ่งสรุปวิธีการถ่ายทอดความรู้ ดังนี้
1)  การสอนแบบบรรยาย  
3)  การสอนแบบสนทนาซักถาม    
5)  การสอนแบบการนำ�สื่อการเรียนการสอนที่เป็นของจริง
7)  การสอนโดยการใช้สื่อการสอนประเภทวีดิทัศน์  
9)  การสอนเสริม   

2)  การสอนแบบสาธิต
4)  การแบ่งกลุ่มศึกษา   
6)  การสอนแบบปฏิบัติการ   
8)  การสอนแบบให้ทำ�กิจกรรม  
10) สอนโดยใช้กระบวนการพี่สอนน้อง
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6.3 ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาสื่อเรียนการสอน “ก๋องปูจากระดาษ”เพื่อการถ่ายทอดความรู้ทางภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นด้านศิลปะการบรรเลงก๋องปู่จา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  และใช้แนวทางการศึกษา
ทางดนตรี ชาติพนั ธุ์วทิ ยาในการศึกษาข้อมูล  และการวิเคราะห์ข้อมูล  จากผลการศึกษามีข้อเสนอ
แนะ ตามประเด็น  ดังนี้
6.3.1 ข้อเสนอแนะด้านการท�ำงานวิจัยต่อไป
จากการศึกษาครัง้ นี้ ผู้ศกึ ษาได้พบว่ามีประเด็นทีน่ ่าสนใจส�ำหรับการท�ำงานวิจยั
ต่อไป คือ  การศึกษาการแสดงประกอบการตีกลองปู่จา รวมไปถึงการสืบสานการตีกลองปูจาใน
พื้นที่อื่น ๆ และการวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับสารเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาให้ท้องถิ่น
โดยใช้กลองปูจาเป็นสื่อแสดง อัตลักษณ์ท้องถิ่น
6.3.2 ข้อเสนอแนะด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมกลองปูจา
จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้ศึกษาพบว่า แต่ละท้องถิ่นให้ความสนใจเรื่อง
ของภูมิปัญญาไทย   โดยเฉพาะจังหวัดล�ำปาง ให้ความสนใจที่จะอนุรักษ์ศิลปะการตีกลองปูจาให้
คงอยู่สืบไป ผู้ศึกษาเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา   และวัฒนธรรม ควรให้ความช่วย
เหลือและสนับสนุน โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เช่น มีการ
จัดการอบรม  และถ่ายทอดเพือ่ ให้ความรู้เกีย่ วกับประโยชน์ รวมถึงการจัดการแข่งขันให้มขี นึ้ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อความตระหนักรักท้องถิ่น   และเป็นการพัฒนาด้านอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
7.1  การเผยแพร่
- ผลงาน ชุด ก๋องปู่จาเขลางค์นคร  ได้จดลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา  ตาม
ค�ำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 226422  เมื่อวันที่ 5 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2553
- มีการจัดการเรียนการสอนโดยพี่สอนน้อง
- จัดชุมนุม ก๋องปู่จา
- บรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ�ำนวน 6 รายวิชา คือ รายวิชา
ก๋องปู่จรายวิชากลองสะบัดชัย  
รายวิชาเจิงดาบเจิงมวย   รายวิชาสะล้อ ซอ ซึง รายวิชาฟ้อนพื้นเมือง  รายวิชาสร้าง
เครื่องดนตรีพื้นเมือง
- เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน
- เป็นตัวแทนจังหวัดล�ำปาง แสดงก๋องปู่จา หน้าพระที่นั่ง “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ปี๋
ใหม่เมือง” จังหวัดล�ำปาง  จ�ำนวน 3 ปีติดต่อกัน
- เป็นตัวแทนจังหวัดล�ำปาง  ร่วมแสดงก๋องปู่จา ฟ้อนดาบ และกลองสะบัดชัย  “งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ   ครั้งที่ 58 จังหวัดล�ำปาง และ ครั้งที่ 60 จังหวัดเชียงราย”
- บันทึกรายการโทรทัศน์   รายการ “Spirit of Asia”   รายการ “ท่องโลกกว้าง” และ
รายการ “สมุทรโคจร”

- ได้รับเชิญไห้เข้าร่วมแสดงพิธีเปิด “งานแสดงสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี” ณ สนาม
ทุ่งศรีเมือง  จังหวัดอุดรธานี    วันที่ 31 ก.ค. – 4 ส.ค. 2551
- ได้รับเชิญไห้เข้าร่วมแสดงพิธีเปิด “งานมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว” ประธานมอบรางวัล
โดย ฯพณฯอานันต์  ปัญญารชุน  จัดโดยบริษทั ปตท.จ�ำกัด มหาชน ส�ำนักงานใหญ่ ณ กรุงเทพมหานคร  
ปี 2553-2554
- นักเรียนชุมนุม ก๋องปู่จา ได้รับเชิญจากนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์
เชียงใหม่ รุ่นที  ่ 15    “งานสัมมนาทางวิชาการ การน�ำเสนอนวัตกรรมและผลงานดีเด่นทางวิชาการ”
วันที่ 14 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
- ได้รับการบันทึกเทปรายการ “คุณพระช่วย” โดยพิธีกร คุณทอช  ทองดี  วันอังคารที่
16 สิงหาคม 2554   ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา
7.2  การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
- ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ พระบรมราชินีนารถ  
งานทศวรรษ ก๋องปู่จา ณ ลานวัฒนธรรมจังหวัดล�ำปาง  ประจ�ำปี 2554  ครัง้ ที่ 10 จัดโดย กระทรวง
วัฒนธรรมและบริษัท ปตท. จ�ำกัด มหาชน
- ได้รับรางวัล “Best of the Best”  จากการน�ำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practices)  
ของกลุ่มเครือข่ายครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครูแกนน�ำ
และครูเครือข่ายการพัฒนาวิชาการ เพือ่ ยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการ
เครือข่ายการพัฒนาวิชาการเพือ่ ยกระดับคุณภาพครูทงั้ ระบบ วันที่ 29 ธันวาคม  2553  ณ โรงแรม
ล�ำปางเวียงทอง  จังหวัดล�ำปาง
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ชื่อผลงาน
แหล่งเรียนรู้ (แรลลี่)  บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เสนอผลงาน นายวินัย  ทองแย้ม     ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนหนองบัว   อ�ำเภอ หนองบัว   จังหวัดนครสวรรค์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ 056-251281 โทรสาร 056-876240
Mobile :  086-5905920    e-mil : Nongbua_nk@yahoo.com
1.  ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ
การศึกษานับเป็นกระบวนการทีส่ ำ� คัญในการพัฒนามนุษย์ ซึง่ เป็นทรัพยากรทีท่ รงคุณค่า
และเป็นรากฐานส�ำคัญของการพัฒนาประเทศในปัจจุบันการจัดการศึกษาของประเทศไทยได้มุ่ง
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ  ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจากประสบการณ์ของตนเอง
โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล    ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542   ซึ่งเป็นกฎหมายทางการศึกษาได้ก�ำหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในหมวดที่ 4  
แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 23 และ 24  ซึง่ สาระส�ำคัญพอสรุปได้วา่ การศึกษาในระดับต่างๆ  
มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมรวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยผสมผสานสาระ
ความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
12:13) นอกจากนี้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   ยังได้ก�ำหนดให้ผู้สอน
จัดการเรียนรู้ส�ำหรับผู้เรียน โดยการเน้นการเรียนรู้ตรงจากประสบการณ์จริงที่สัมพันธ์เชื่อมโยง
กับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ในลักษณะของการบูรณาการความรู้เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวมและสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
(กรมวิชาการ, 2544 : 21-22)
โรงเรียนหนองบัว ได้ริเริ่มจัดการเรียนการสอนตามแนวทางหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ก�ำหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้
รับการพัฒนาองค์รวมของมนุษย์ให้ครบทุกด้าน โดยเกิดจากความสมัครใจของผูเ้ รียนมุง่ พัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพิ่มเติมจากกิจกรรมในกลุ่มสาระเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง
ค้นพบความสามารถ ความถนัดของตนเอง เพือ่ พัฒนาศักยภาพของตนเองได้สงู สุด เห็นคุณค่า
ในการประกอบสัมมาอาชีพ ให้เป็นผูม้ รี ะเบียบวินยั ศีลธรรมจริยธรรม รูจ้ กั บทบาทหน้าทีค่ วามรับ
ผิดชอบ การบ�ำเพ็ญประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และด�ำรงชีวติ ได้อย่างพอเพียง โรงเรียน
จึงได้จดั ท�ำโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (แรลลี)่    บูรณาการหลักสูตรท้องถิน่ เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของผูเ้ รียนและส่งเสริมให้ครูนำ� แหล่งเรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาใช้ในการเรียนการสอน เพือ่
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำ� เป็นตามหลักสูตรมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์
2.  จุดประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน
2.1  จุดประสงค์ของการด�ำเนินงาน
1)   เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์

ที่หลากหลาย

2)  เพือ่ ให้ผ้เู รียนสามารถสือ่ ความคิดผ่านการพูดเขียนและน�ำเสนอด้วยรูปแบบ

3) เพือ่ ให้ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับหลักสูตรท้องถิน่
4) เพื่อสถานศึกษามีแหล่งเรียนรูท้ มี่ กี ารบูรณการการเรียนรูก้ บั ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
2.2  เป้าหมายของการด�ำเนินงาน
1)  ผู้เรียนร้อยละ 85 รู้จกั การแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และสร้างองค์ความ
รู้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์
2)  ผู้เรียนร้อยละ 86 สามารถสื่อความคิดผ่านการพูดเขียนและน�ำเสนอด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย
3)  ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ
4)   สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนหนองบัวมีแนวคิด
ในการพัฒนาแหล่งเรียนภายใต้กรอบการพัฒนาตามแนวคิดของวงจรคุณภาพ PDCA ของเดมมิ่ง  
( Edward W. Deming) ได้มีขั้นตอนในการด�ำเนินงานดังนี้ ได้มีขั้นตอนในการด�ำเนินงานดังนี้
ขั้นตอนของการวางแผน (Plan)
3.1   ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน
3.2   วิเคราะห์บริบทของโรงเรียนหนองบัวและชุมชน
3.3   วางแผนการด�ำเนินงาน
3.3.1   แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงาน
3.3.2   ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
3.3.3   จัดท�ำแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงาน
3.3.4   จัดท�ำเอกสาร สื่อ นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้
3.3.5    ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนด�ำเนินงาน (Do)
3.4   ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.5   จัดเตรียมสถานที่สถานที่และอุปกรณ์ในการจัดการแหล่งเรียนรู้
3.6   ด�ำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม
3.6.1    กลองยาวโบราณ สืบสานดนตรีไทย ศิลป์ไทยกับธรรมชาติ
3.6.2    จักสานงาน ถักรักษ์ถิ่นไทย
3.6.3    การละเล่นเด็กไทย ใส่ใจสุขภาพ
3.6.4    OUR  LOVELY FOREST
3.6.5    รักษ์ภาษา ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
3.6.6   สมุนไพรใกล้ตัว
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ขั้นตอนตรวจสอบ  (Check)
3.9 ประเมิ
นผลการการดํ
จกรรมตามแหล่งนเรีผลการใช้
ยนรู้ แหล่งเรียนรู้
3.7   นิ
เทศ  ก�ำกับาเนิ
  ตินดกิตาม  และประเมิ
ขั้นตอนการปรั
งและพั
ฒนา
3.8  จัดท�บำปรุ
ทะเบี
ยนแหล่
งเรี(Act)
ยนรู้ เผยแพร่สู่สาธารณชน
3.10 3.9
แลกเปลี
ยนรู้ เพื่อเป็ำนเนิแนวทางพิ
จารณาในการปรั
ประเมิ่ยนเรี
นผลการการด�
นกิจกรรมตามแหล่
งเรียนรูบ้ปรุงแหล่งเรียนรู้เพื่อเกิดประสิทธิภาพ
ต่อผู้เรียนอย่างสูงขัสุ้นดตอนการปรับปรุงและพัฒนา (Act)
นเรี้อยย่นรู
บปรุฒงแหล่
ยนรู้เพื้เรี่อยเกินให้
ด ได้รับ
3.11 3.10   แลกเปลี
พัฒนาแหล่งเรีย่ นรู
างต่้  เพื
อเนื่อ่อเป็งนแนวทางพิ
มีการจัดกิจารณาในการปรั
กรรมส่งเสริมและพั
นาศักงเรี
ยภาพผู
การพัฒประสิ
นาสูงทสุดธิภาพต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด
3.11  พัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนให้Flow
ได้รับChart
การพัฒBest
นาสูงสุPractice
ด
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
Flow Chart  Best Practice  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.   ผลการด�ำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
4. ผลการดําเนิ4.1  ผู
นงาน/ผลสั
์/ประโยชน์ที่ได้รับ้ รักการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่าง
้เรียนรูม้จฤทธิ
ักการแสวงหาความรู
ผู้เรียสามารถสื
นรู้จกั การแสวงหาความรู
้ รักการเรี
นรู้และสร้
างองค์วคยรู
วามรู
้ด้วยตนเองอย่
างสร้างสรรค์
สร้4.1
างสรรค์
่อความคิดผ่านการพู
ดเขียยนและน�
ำเสนอด้
ปแบบที
่หลากหลาย
สามารถสื่อความคิ4.2  
ดผ่านการพู
ดเขียนและนํ
าเสนอด้วยรูยปนรู
แบบที
่หลากหลาย
ครูมีสามารถจั
ดกระบวนการเรี
้แบบบู
รณาการสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรี
นรูม้กีสับามารถจั
หลักสูตดรท้กระบวนการเรี
องถิ่น
4.2 ยครู
ยนรู้แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้กับ
ั ญาท้องถิน่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
หลักสูตรท้องถิ่น 4.3 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรูท้ มี่ กี ารบูรณการการเรียนรูก้ บั ภูมปิ ญ
สามารถบริ
การผู
้เรียแนและชุ
ง
4.3 สถานศึ
กษามี
หล่งเรีมยชนอย่
นรู้ที่มาีกงทั
ารบู่วถึรณการการเรี
ยนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณภาพสามารถ
4.4มชนอย่
ผู้ปกครองและชุ
บริการผู้เรียนและชุ
างทั่วถึง มชน มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรี
วามร่วมมือในการพั
นาแหลงเรี
ยนรู้ ร่ทวธาในการจั
มถึงการมีดสการเรี
่วนร่วมในการบริ
หารจัดการศึ
4.4ยนให้
ผู้ปคกครองและชุ
มชน มีคฒ
วามเชื
่อมั่นและศรั
ยนการสอนของโรงเรี
ยนกษา
สนัวมมื
บสนุอในการพั
นงบประมาณในการพั
ฒนาแหล่
เรียนรู
ให้ความร่
ฒนาแหลงเรียนรู
้ ร่วมถึงงการมี
ส่ว้ นร่วมในการบริหารจัดการศึกษา สนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

5. ปัจจัยความส�ำเร็จ
5.1   นักเรียนมีความพร้อมในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและรักการเรียนรู้
5.2   ครูมคี วามรู้ความเข้าใจในการบูรณาการให้ความร่วมมือ  ร่วมใจกันอย่างเต็มทีแ่ ละ
เต็มใจ
5.3   ผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุน  ส่งเสริมด้านงบประมาณ  การนิเทศ  ก�ำกับ
ติดตามและให้ขวัญก�ำลังใจอย่างเต็มที่
5.4  ผู้ปกครอง  ชุมชน  เชื่อมั่นและศรัทธา ให้การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
5.5  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้การสนับสนุน  ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนา
แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ บูรณาการภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ส่งผลให้ผ้เู รียนมีทกั ษะกระบวนการ
คิดและกระบวนการท�ำงานกลุ่ม รู้จักบทบาทของการท�ำงานเป็นทีมและได้รับประสบการณ์ตรง
จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเกิดความรักและภาคภูมใิ จในสถาน
ศึกษาและท้องถิ่นของตน
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ บูรณาการภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของโรงเรียนหนองบัวได้มกี ารด�ำเนิน
งานพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดภาพความส�ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เป็นสถานศึกษา
ต้นแบบให้สถานศึกษาใกล้เคียงเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกนอกจากส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มี
ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก ผูป้ กครองและชุมชนความเชือ่ มัน่ และศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ร่วมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษา สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ  ดังนี้
1) สถานศึกษาผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน จากส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2)   สถานศึกษาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอิงถิ่นฐาน โรงเรียนในฝัน จากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3)  สถานศึกษาได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอน ICT และการจัดการ
ความรู้ โรงเรียนในฝันจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาผู้เรียนให้เกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้    ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนได้อย่าง
หลากหลาย
5) สถานศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในตัวบ่งชี้ที่ 6
ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก และเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างแห่งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
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ชื่อผลงาน
การบริหารจัดการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน
                     โดยใช้  Songpitt Model
ผู้น�ำเสนอผลงาน นายเลิศชาย  รัตนะ    ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนสองพิทยาคม  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
โทรศัพท์ 054 -591709   โทรสาร 054 – 642649   
Mobile : 081-7837284   e-mail: rattana-10@hotmail.co.th
ผลงานหรือนวัตกรรม
การบริหารจัดการศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมท้องถิน่ เพือ่ การเรียนรู้องิ ถิน่ ฐานโดยใช้ “Songpitt  
Model”
Songpitt Model เป็นรูปแบบของการบริหารจัดการศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมท้องถิน่ เพือ่ การ
เรียนรู้อิงถิ่นฐานโดยมีวิธีการบริหารจัดการดังต่อไปนี้
S – Service sources society and culture การให้บริการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น     
O - Opportunity of learning for all เป็นโอกาสในการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น ทุกระดับ
ส�ำหรับทุกคนทุกวัย  
N – Nature of the traditional way of life คือสถานที่อนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นบ้านเพื่อ    
การประกอบอาชีพ
G – Good folk Museum  เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่ดี  
P – Phalor ’s legend มีการเล่าเรือ่ งราวของลิลติ พระลอ ผ่านภาพวาด จิตรกรรมฝาผนัง  
I – Integration /Interesting / Information  สามารถบูรณาการได้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้/น่าสนใจ/มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
T – Technology for social network  มี เวปไซต์ ที่แนะน�ำข้อมูลผ่านสังคมเครือข่าย
เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา  
T – Teaching excellence นี่คือความเป็นเลิศ ด้านการเรียนการสอน
ความส�ำคัญของผลงาน หรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านโรงเรียนสองพิทยาคม เริ่มก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2531 โดย
นายนคร   บุญญาสัย   ครูสอนวิชาศิลปะทีม่ องเห็นความส�ำคัญของวัตถุสงิ่ ของเครือ่ งใช้ในวิถชี วี ติ
ชุมชนชาวอ�ำเภอสองในอดีต ที่นับวันจะไม่มีให้เห็นอีกเพราะความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยี
เข้ามาแทนที  ่ จึงได้เริม่ สะสมโดยขอบริจาคจากนักเรียน ผูป้ กครอง ชาวบ้าน และผูส้ นใจเข้าเยีย่ มชม
ร่วมบริจาค จึงท�ำให้พพิ ธิ ภัณฑ์ศลิ ปะพืน้ บ้านโรงเรียนสองพิทยาคมกลายเป็นแหล่งเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
วิถีชีวิตของชาวอ�ำเภอสองที่ส�ำคัญและยิ่งใหญ่พอสมควรทางสภาวัฒนธรรมอ�ำเภอสองและ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ได้ประกาศแต่งตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของ   จังหวัดแพร่   ในปี พ.ศ. 2549 นางสุภาพ  บุญญาสัย และคณะได้จดั ท�ำทะเบียนวัตถุทกุ ชิน้

ในพิพธิ ภัณฑ์ฯ อย่างเป็นระบบทัง้ ท�ำเป็นรูปเล่มและเก็บข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์เพือ่ ให้นกั เรียน
และผู้สนใจได้ศกึ ษาค้นคว้าโดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ (สพร.) ปี พ.ศ. 2550 ได้รบั คัดเลือกจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
แต่งตัง้ ให้เป็นศูนย์แม่ขา่ ยจังหวัด เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ เพือ่ การเรียนรู้
อิงถิ่นฐานของโรงเรียนในฝัน โดยได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาศูนย์ฯและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนมาโดยตลอด ในการบริหารจัดการศูนย์ให้ดำ� เนินการเพือ่ บรรลุตามวัตถุประสงค์  
จึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นมาก ผู้บริหารต้องมีบทบาทในการบริการและส่งเสริมให้ก�ำลังใจ
แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา  ทัง้ ให้ความส�ำคัญด้านการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษา การบูรณาการทุกกลุม่
สาระเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาระท้องถิ่น และการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ฯทุกรูปแบบ
จึงส่งผลให้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน
จุดประสงค์ของการด�ำเนินงาน
1.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวอ�ำเภอสอง
ทุกด้าน
2.เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสองพิทยาคม
3.เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียน
รู้อิงถิ่นฐานส�ำหรับครูโรงเรียนในฝัน จังหวัดแพร่
4.เพือ่ ส่งเสริมการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ เพือ่ การเรียนรู้องิ ถิน่ ฐานเชือ่ มโยง
กับอาเซียนโดยใช้สื่อ ICT
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน   มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่สะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับเรื่องราววิถี
ชีวิตในชุมชน ท�ำให้ เข้าใจรากเหง้าของตนเองสามารถปรับใช้กับการด�ำเนินชีวิตในปัจจุบันได้ ครู
มีการใช้องค์ความรู้ในศูนย์ศิลปะ    มาบูรณาการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระมีการพัฒนาการ
เรียนการสอนตามเป้าหมายของศูนย์ ดังผลงานที่ปรากฏดังต่อไปนี้
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครูในโรงเรียนทุกคนให้รู้และเข้าใจเรื่องการจัดท�ำหน่วย
การเรียนรู้อิงถิ่นฐาน ปีการศึกษา 2553
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครูในโรงเรียนในฝันจังหวัดแพร่ เรื่องการท�ำหน่วยการ
เรียนรู้อิงถิ่นฐานและการผลิตสื่อ ICT  ปีการศึกษา  2553
-  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครูในโรงเรียนในฝันจังหวัดแพร่ เรื่องการท�ำหน่วยการ
เรียนรู้อิงถิ่นฐานเพื่อเชื่อมโยงสู่อาเซียนและการผลิตสื่อ ICT ปีกการศึกษา 2554
ให้บริการชุมชน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เช่นเชิญบุคลากรใน
ท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในกิจกรรมต่างๆประชาชนผู้สนใจขอเข้า
เยี่ยมชมเพื่อศึกษาเรียนรู้และร่วมแสดงความสามารถทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ในเทศกาล
บุญประเพณีต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการด�ำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมในชุมชน
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จัดหา  และพัฒนาแหล่งเรียนรู้   มีห้องปฏิบัติการสอนศิลปะ ห้องจัดแสดงผลงาน
มีการติดต่อประสานงานกับองค์กรในท้องถิน่ วิทยากรท้องถิน่ โดยร่วมมือกับนักเรียนจัดท�ำทะเบียน
ครูภมู ปิ ญ
ั ญาในท้องถิน่ และแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ เพือ่ ใช้เป็นทรัพยากรการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้
และศึกษาดูงานเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านของหน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป
แรงบันดาลใจ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนและผู้สนใจ เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของครูโดยสามารถบูรณาการองค์ความรู้กับทุกกลุ่มสาระให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนและเพื่อช่วยเหลือพัฒนาวิชาการโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนในฝันจังหวัดแพร่ด้านต่างๆ
เช่นให้ความรู้ แนะน�ำการผลิตสื่อ นวัตกรรม และเป็นวิทยากร
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จ
1. การได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
2. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและองค์กรต่างๆเป็นอย่างดี
3. เมือ่ มีผ้สู นใจเข้าเยีย่ มชม ได้บนั ทึกการเข้าเยีย่ มชมโดยแสดงความชืน่ ชมยินดีด้วยเสมอ
การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ
1. ผลจากการด�ำเนินงานทีผ่ ่านมาถือว่าประสบความส�ำเร็จเป็นทีน่ ่าพอใจดูได้จากบันทึก
การเข้าเยี่ยมชม
2. มีการเผยแพร่ผลงานของพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านโรงเรียนสองพิทยาคม อันเป็น
ความภูมิใจของคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง
3. การบริหารจัดการในฐานะศูนย์แม่ข่ายจังหวัด ได้จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ
มีการแลกเปลี่ยนความคิด การพัฒนาการผลิตสื่อโดยใช้ ICT  ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานของครู

ชื่อผลงาน
“สร้างสรรค์  แบ่งปัน  ดูแลกัน” เป็นงานของเรา
ผู้น�ำเสนองาน นางเตือนใจ  บดีรัฐ    
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม   จังหวัดก�ำแพงเพชร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  
โทรศัพท์ 055- 775655   โทรสาร 055- 775651
Mobile : 084-8144308     e-mail  : krudaeng97 @ hotmail . com
1.  ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ
1.1  ความเป็นมาและสภาพของปัญหา
จากจ�ำนวนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝันที่มีมากขึ้น  และกอปรกับทางโครงการได้
ก�ำหนดตัวชี้วัดตัวหนึ่งในการประเมินเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน  คือนักเรียนต้องน�ำ
เสนอความรู้ ความเข้าใจ   ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (The
Geometer’s Sketchpad) เป็นเครื่องมือในการน�ำเสนอผลงานการเรียนรู้ของนักเรียนต่อผู้ประเมิน
โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  พร้อมกับต้องอธิบายและตอบข้อซักถามของผู้ประเมินอย่างชัดเจน
และลุ่มลึกได้ด้วย  
การที่จะให้นักเรียนใช้โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad)   ในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์   พร้อมทั้งแสดงความสามารถดังกล่าวข้างต้นได้   จ�ำเป็นต้องมีการให้ความรู้แก่ครู
เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในโปรแกรมและวิธีน�ำโปรแกรมไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น  
ในปีการศึกษา  2550  โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  สังกัด  สพม.  เขต 41  ได้รับ
ความไว้วางใจจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติให้เป็นที่ตั้งศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด
ก�ำแพงเพชร   กอปรกับการได้รบั การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ าร คณิตศาสตร์
จาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย จึงท�ำให้คณะกรรมการบริหารศูนย์  เล็งเห็นความส�ำคัญที่จะพัฒนา
ศูนย์ให้มีความพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่ายในเขตพื้นที่ได้ทั่วถึง
1.2  แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดตั้งขึ้น
เพือ่ ให้ครูคณิตศาสตร์ได้มแี หล่งเรียนรูท้ อี่ ยูใ่ กล้ตวั ส�ำหรับเพิม่ เติมความรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์
การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อย่างรวดเร็วทั่วถึงและให้การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใช้โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad) ให้แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์โรงเรียนในฝันทุกรุ่น
และโรงเรียนเครือข่ายในเขตพื้นที่
ดังนั้นเพื่อให้ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดก�ำแพงเพชร เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน
ในฝัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่มีคุณภาพและด�ำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การก่อตั้ง คณะกรรมการบริหารศูนย์ จึงได้ด�ำเนินการพัฒนาศูนย์ด้วยหลักการ   “สร้างสรรค์
แบ่งปัน ดูแลกัน ” เป็นงานของเรา
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2.  จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการด�ำเนินงาน
2.1  จุดประสงค์
พัฒนาศูนย์การเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   : ศูนย์
แม่ข่ายจังหวัดก�ำแพงเพชร  ด้วยหลักการ “ สร้างสรรค์ แบ่งปัน ดูแลกัน ” เป็นงานของเรา
2.2  เป้าหมาย   
2.2.1  เป้าหมายเชิงคุณภาพ
-   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่ายใน
จังหวัดก�ำแพงเพชร  สามารถใช้กระบวนการวิจัยและโปรแกรม GSP พัฒนาการเรียนการสอน
-    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่ายใน
จังหวัดก�ำแพงเพชร  สามารถใช้โปรแกรม GSP ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน                      
-    พัฒนาศูนย์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
-  พัฒนาครูคณิตศาสตร์ในศูนย์  ให้มคี วามพร้อมในการท�ำหน้าทีว่ ทิ ยากร ฝึกอบรม
การใช้โปรแกรม GSP พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
2.2.2  เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนในฝัน รุ่น 1-3  และโรงเรียนเครือ
ข่าย           ในจังหวัดก�ำแพงเพชร  ทั้งระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ไม่ต�่ำกว่า 80 คน เข้ารับการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม  GSP ประกอบการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการวิจัยและสร้างสื่อ GSP   พัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์  
-  พัฒนาโรงเรียนที่ตั้งศูนย์  ห้องปฏิบัติการ  ห้องเรียน ห้องสมุด  ครู  และนักเรียน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  พร้อมต้อนรับผู้ศึกษาดูงาน
-   เลขานุการศูนย์เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาการใช้โปรแกรมGSP ประกอบการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจยั จากการประชุมสัมมนาพัฒนาเลขานุการศูนย์แม่ข่ายจังหวัด แล้วขยาย
ผลไปสู่ครูคณิตศาสตร์ ในศูนย์  
3.  กระบวนการผลิตผลงาน  หรือขั้นตอนการด�ำเนินงาน
3.1  แนวด�ำเนินการ
3.1.1   พัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์   ให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอกับ
จ�ำนวนผู้เรียน ไม่จ�ำเป็นต้องมี  1 เครื่องต่อ 1 คน  แต่ต้องมีให้เพียงพอกับการใช้งานของนักเรียน
เป็นกลุ่ม เครื่องเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เครื่องฉายภาพ Projector  จอรับภาพ  โปรแกรม
GSP และโปรแกรมอื่นๆ
3.1.2  พัฒนาห้องเรียนทีใ่ ช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  เพือ่ ให้ครูและนักเรียน
สามารถน�ำเสนอสื่อด้วยระบบ  ICT ได้   โดยมีคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 เครื่อง  เครื่องเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเครื่องฉายภาพ Projector  จอรับภาพ โปรแกรม GSP และโปรแกรมอื่นๆ

3.1.3   พัฒนาครู   ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โปรแกรม GSP หรือระบบ ICT อื่นๆ และสามารถเป็นวิทยากรได้
3.1.4  พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้โปรแกรม GSP หรือระบบ ICT
อื่นๆ ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และสามารถเป็นผู้ช่วยวิทยากรได้
3.1.5  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะต้องจัดท�ำสื่อ  และพัฒนาสื่อโดย
ใช้กระบวนการวิจยั และเผยแพร่ให้ครูคณิตศาสตร์โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย  ในจังหวัด
ก�ำแพงเพชร
3.1.6  จัดห้องรวบรวมผลงานนักเรียนที่สะท้อนให้เห็นกระบวนการเรียนรู้   พร้อม
อุปกรณ์ทสี่ นับสนุนการประชุมปรึกษาหารือและเอกสารทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน
3.2  การด�ำเนินงานของศูนย์
3.2.1   ส�ำรวจปัญหาและความต้องการด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของครู
และนักเรียนโรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย ในจังหวัดก�ำแพงเพชร
3.2.2  ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารศูนย์และศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน
ศูนย์   เพือ่ วางแผน พัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย  โดยน�ำสภาพ
ปัญหาและความต้องการด้านการเรียนการสอนครูและนักเรียนโรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย
เป็นหลักในการคัดเลือกสาระและกิจกรรมจากเว็ปไซต์โครงการโรงเรียนในฝัน  www.labschools.net
ห้อง “ แบ่งปันสานฝัน ” กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์  มาจัดท�ำเป็นหลักสูตรเพือ่ พัฒนาครู
3.2.3  ด�ำเนินการการพัฒนาครูและนักเรียนแกนน�ำการใช้โปรแกรม GSP ในศูนย์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการท�ำหน้าที่วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร  โดยการอบรมศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการพร้อมสื่อที่จะเผยแพร่
3.2.4   ด�ำเนินการการพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1-3 และ
โรงเรียนเครือข่ายในเขตพื้นที่   โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP ประกอบการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการวิจัย  แบ่งเป็น 2 หลักสูตร  หลักสูตรที่ 1 ส�ำหรับครู
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรที่ 2 ส�ำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.2.5  นิเทศ ติดตามผลและค้นหาผลงานที่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีและสิ่งที่เป็น
ปัญหาจากการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนโรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย ใน
จังหวัดก�ำแพงเพชร
3.2.6  จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูโรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย
เป็นกลุ่มย่อยโดยแยกเป็นโรงเรียนในอ�ำเภอเดียวกันและใช้สถานที่โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง
ในอ�ำเภอนั้น
3.2.7   ปรับปรุงหลักสูตรการอบรม และด�ำเนินการพัฒนาเป็นกลุ่มย่อยส�ำหรับ
โรงเรียนที่รอรับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนที่มีความประสงค์ที่จะเข้าอบรม
ปฏิบัติการเพิ่มเติม
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3.2.8  ประสานงานกับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน  และส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา   เพื่อขออนุมัติโครงการและสรุปโครงการในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์
3.3  ประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานศูนย์
3.3.1  ร้อยละ 75 ของครูสอนคณิตศาสตร์  โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  สามารถ
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม GSP ประกอบการจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ได้
3.3.2  นักเรียนแกนน�ำการใช้โปรแกรม GSP ประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
สามารถท�ำหน้าที่ผู้ช่วยวิทยากรได้            
3.3.3  มีความพร้อมในด้านสื่อ GSP ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และทีมวิทยากร
3.4  การใช้ทรัพยากร
3.4.1   การบริหารจัดการงบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรมจะมุ่งไปสู่การพัฒนาครู
คณิตศาสตร์       ทางด้านเอกสารอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการฝึกอบรม อาหารผู้เข้าอบรมและสาธารณูปโภค
ไม่ต้องมีค่าวิทยากร
3.4.2  โรงเรียนใดที่ครูคณิตศาสตร์ยังขาดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  ให้น�ำนักเรียน
เข้าร่วมฝึกอบรมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
4.  ผลการด�ำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1  ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
- ครูกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด
ก�ำแพงเพชร  สามารถใช้กระบวนการวิจัยและโปรแกรม GSP พัฒนาการเรียนการสอนได้
- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด
ก�ำแพงเพชร  สามารถใช้โปรแกรม GSP ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนได้                      
- ศูนย์ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
-  ครูคณิตศาสตร์ในศูนย์  สามารถสาธิตการใช้โปรแกรม GSP ประกอบการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้
4.2  ผลสัมฤทธิ์
- โรงเรียนในจังหวัดก�ำแพงเพชร  ทีศ่ นู ย์จดั ทีมงานไปเป็นพีเ่ ลีย้ งให้คำ� แนะน�ำ  การน�ำ
เสนอความรู้ความเข้าใจ  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  โดยใช้โปรแกรม GSP ผ่านการ
ประเมินรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน  ได้แก่โรงเรียนลานกระบือวิทยา  โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี  
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บ�ำรุง   โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา   โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์  
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด  และโรงเรียน ชุมชนบ้านเขาแก้ว
- โรงเรียนในจังหวัดตาก  ที่ศูนย์ได้รับเชิญไปเป็นพี่เลี้ยงให้ค�ำแนะน�ำ  การน�ำเสนอ
ความรู้ความเข้าใจ   ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์   โดยใช้โปรแกรม GSP ผ่านการ
ประเมินรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา   โรงเรียนบ้านสามัคคี  

โรงเรียนบ้านเกาะไม้หว้า และรอเตรียมรับการประเมินได้แก่  โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
4.3  ประโยชน์ที่ได้รับ
4.3.1   ครูโรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย   มีสื่อ GSP ส�ำหรับใช้ในพัฒนา
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และค้นพบวิธีการปฏิบัติดีๆ  สามารถพัฒนาเป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศได้
4.3.2  การใช้โปรแกรม GSP พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   เป็นหนึ่งใน
อัตลักษณ์ของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
5.  ปัจจัยความส�ำเร็จ
- ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน ผู้บริหาร   คณะครูโรงเรียนในฝันและโรงเรียน
เครือข่ายในเขตพื้นที่บริการ   รวมทั้งในจังหวัดใกล้เคียง   ให้การยอมรับและสนับสนุนให้ศูนย์ได้
แสดงบทบาทหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ  ตลอดจนการส่งเสริมขวัญและก�ำลังใจอย่างสม�่ำเสมอ
- ผู้บริหารมีความตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการที่ได้รับมอบหมายและความไว้
วางใจจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
โรงเรียนในฝัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด  จึงมุ่งที่จะพัฒนาศูนย์ให้
มีคุณภาพและเป็นแบบอย่าง
- คณะกรรมการด�ำเนินงานของศูนย์  คณะครูคณิตศาสตร์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  
ให้ความร่วมมือและพัฒนาตนเองเป็นแบบอย่าง  
- ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.  บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
-  โรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน  จะต้องพัฒนาให้เป็น
โรงเรียนต้นแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริง  เพราะการที่ครูโรงเรียนอื่นๆ  เข้ามาฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ก็จะถือโอกาสศึกษาดูงานการจัดการเรียน
การสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ไปพร้อมกันด้วย
-   ผู้บริหารและทีมงานที่รับผิดชอบศูนย์   ต้องเห็นความส�ำคัญและสมัครใจที่จะร่วม
บริหารจัดการศูนย์  เพือ่ ประโยชน์ตอ่ เพือ่ นครูและนักเรียนอย่างแท้จริง โดยยึดหลักการ “สร้างสรรค์
แบ่งปัน ดูแลกัน ” เป็นงานของเรา อย่างมุ่งมั่น
7.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
7.1  จากการได้รบั เชิญเป็นวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรม GSP ประกอบการจัดการเรียน
รู้คณิตศาสตร์  หลากหลายหน่วยงาน  เช่น  ศูนย์สอื่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาจังหวัด
ก�ำแพงเพชร ศูนย์คณิตศาสตร์ แม่ข่ายจังหวัดพิจิตร  คณะครูคณิตศาสตร์โรงเรียนเอกชน จังหวัด
ก�ำแพงเพชร  
7.2  ได้รบั เกียรติและการยอมรับจากคณะท�ำงานโครงการโรงเรียนในฝัน ส�ำนักงานคณะ
กรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้รับจัดสรร รถกระบะสี่ประตู  1  คัน  เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนในฝัน  ของศูนย์แม่ข่ายจังหวัดก�ำแพงเพชร
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ชื่อผลงาน     การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในฝันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
                    และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ผู้เสนอผลงาน นางยุวดี  พรหมนิล  
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม จังหวัดล�ำพูน   ส�ำนักงานพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
โทรศัพท์  053- 573222      
โทรสาร 053-577387  
Mobile :  089-265-0138     
e-mail   yu_promnil@hotmail.com
1. ความเป็นมาและสภาพปัญหา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายที่จะพัฒนาการเรียนการสอน
โรงเรียนในฝัน       ให้สามารถพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ซึ่งกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะพื้นฐาน
ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน�ำความรู้เกี่ยวกับการด�ำรงชีวิต
การอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการท�ำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันใน
สังคมไทยและสากลเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท�ำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการ
ท�ำงาน สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีเหตุผล
ในการทีจ่ ะพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เกีย่ วข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักสูตร
ส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีทักษะ เทคนิค วิธีการสอนที่สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ และสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผ้สู อน จึงถือเป็นส่วนหนึง่ ของการขับเคลือ่ น
การใช้หลักสูตรสู่การปฏิบัติ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ไปสู่คุณภาพตาม
มาตรฐานและเป้าหมายของการจัดการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้มคี วามรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอน การสร้างและการใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
2. เพื่อให้ครูน�ำเสนอผลงานครูและผลงานนักเรียนที่เป็นเลิศในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี
เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีในกลุ่มโรงเรียนในฝันของจังหวัดล�ำพูน
ได้รับการพัฒนา ครบทุกโรงเรียน
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 4
3. นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนในฝัน จังหวัดล�ำพูน ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้านคุณภาพ
1. ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีในกลุม่ โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน
ได้รบั การพัฒนา  ดา้ นทักษะ การสร้าง และการใช้สอื่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาผู้เรียน

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีสูงขึ้น
3. นักเรียนในโรงเรียนในฝัน จังหวัดล�ำพูนมีผลงานการร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
3. ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
1)   ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการของครูผู้สอนและบริบทของโรงเรียน ในการ
ด�ำเนินงาน เพื่อรองรับการด�ำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่นอาคาร สถานที่
2)  วางแผนด�ำเนินงาน
- สร้างทีมงาน ออกค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน
- ประชุมคณะท�ำงานเพื่อวางแผนและก�ำหนดกลยุทธ์
- ก�ำหนดกลยุทธ์การด�ำเนินงาน   อย่างรอบด้านและรอบครอบเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาด
น้อยที่สุด เช่น หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม ตรงความต้องการ และการน�ำไปใช้ของครูให้มากที่สุด
ความยากง่ายของการปฏิบัติ  เน้นการปฏิบัติจริง ความพึงพอใจในเรื่องต่างๆ เช่นอาคาร สถานที่
สื่อทัศนูปกรณ์ต่างๆ อาหาร  อาหารว่าง  วิทยากรผู้ถ่ายทอด เอกสารประกอบการอบรม
- จัดท�ำแผนงาน / ปฏิทินปฏิบัติงาน
- จัดท�ำหลักสูตรการอบรม และพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของ
โครงการโรงเรียนในฝัน ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จัดหาวิทยากร สือ่ และเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา และประชาสัมพันธ์โครงการ
ให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกโรงเรียนทราบ
- วางแผนด้านการประสานงานต่างๆ ในกรณี ที่มีข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องที่อาจ
เกิดขึน้ เช่น การประสานงานของฝ่ายธุรการโรงเรียนต่างๆ อาจล่าช้า ศูนย์ฯ จะต้องเข้าไปประสานงาน
ท�ำให้การด�ำเนินงานรวดเร็ว โดยการใช้ ICT เข้ามาใช้เช่นการออกหนังสือทาง e – office การแจ้ง
แบบตอบรับทาง e-mail ของเลขานุการศูนย์ และการสื่อสารทางโทรศัพท์
3)  ด�ำเนินการตามแผนจัดกิจกรรม
- ออกหนังสือเชิญครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกโรงเรียน
ทราบเพื่อเข้ารับการพัฒนา
- ด�ำเนินการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาครูตามแผนที่วางไว้
- ครูที่ได้รับการพัฒนาน�ำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน
4)  นิเทศ  ก�ำกับ  ติดตาม  และประเมินผล
- นิเทศภายใน  สังเกตการณ์ผู้เข้ารับการพัฒนา –
- ติดตามผลงานงานของผู้เข้ารับการอบรมโดยให้ส่งชิ้นงานในช่วงเวลาที่รับการพัฒนา       
โดยส่งเป็น  file หรือส่งทาง e- mail  ของเลขานุการศูนย์ และผู้ช่วยเลขาศูนย์ฯ
- แลกเปลีย่ นเรียนรู้  เพือ่ เป็นแนวทางพิจารณาในการปรับปรุงจัดการเรียนรู้  ของกิจกรรม  
เพื่อเกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด
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- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางพิจารณาในการปรับปรุงจัดการเรียนรู้
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางพิจารณาในการปรับปรุงจัดการเรียนรู้
ของกิจกรรม เพื่อเกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด
ของกิจกรรม เพื่อเกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด
จั ด ให้ มี ก ารแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการของศู น ย์ พั ฒ นาการเรี ย นการการงานอาชี พ
จั ด ให้ มี ก ารแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการของศู น ย์ พั ฒ นาการเรี ย นการการงานอาชี พ
- จัดในจั
ให้มงหวั
ีการแข่
และเทคโนโลยี
ดลําพูงนขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาการเรียนการการงานอาชีพ              
และเทคโนโลยี ในจั
ในจังงหวั
หวัดลําพูนน   
และเทคโนโลยี
- จัดให้ดมล�ีกำพูารนํ
าเสนอผลงานที่เป็นเลิศ Best Practices โดยการประชาสัมพันธ์และออกหนังสือ
จัดำให้เสนอผลงานที
มีการนําเสนอผลงานที
่เป็นเลิPractices  โดยการประชาสั
ศ Best Practices โดยการประชาสั
พันธ์และออกหนังสือ
- จัดให้ม-ีการน�
่เป็นเลิศ Best
มพันธ์แมละออก
เชิญไปยังสถานศึกษาในจังหวัดลําพูน เพื่อเข้าร่วมการประกวดผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างครูกลุ่ม
เชิญ
กษาในจักงษาในจั
หวัดลํางพูหวันดเพื
วมการประกวดผลงาน
และแลกเปลี
่ยนเรียนรู้ใ่ยนระหว่
หนั
งสืไปยั
อเชิงญสถานศึ
ไปยังสถานศึ
ล�ำ่อพูเข้นาร่เพื
่อเข้าร่วมการประกวดผลงาน
และแลกเปลี
น างครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรีสาระการเรี
ยนรู้ในระหว่
างครู
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ยนรู
้การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
- ประเมิ น ผลการทํ า งานโดยใช้ แ บบสอบถามความพึ ง พอใจของผู้ ที่ ร่ ว มโครงการ
- ประเมิ-นประเมิ
ผลการท�
ำงานโดยใช้
แบบสอบถามความพึ
งพอใจของผูง ้ทพอใจของผู
ี่ร่วมโครงการ                  
น ผลการทํ
า งานโดยใช้
แ บบสอบถามความพึ
้ ที่ ร่ ว มโครงการ
และข้
อ
เสนอแนะของผู
้
เ
ข้
า
ร่
ว
มงาน
และข้
มงาน
และข้ออเสนอแนะของผู
เสนอแนะของผู้เ้เข้ข้าาร่ร่ววมงาน
5)5)  น�
นําำผลการประเมิ
นการจัดดกิกิจจกรรม
มาทําเป็นนข้ข้ออมูมูลลสารสนเทศ
สารสนเทศ เพื่อ่อทบทวนและการ
ทบทวนและการนิเทศกํากับ
5) นําผลการประเมิ
ผลการประเมินนการจั
การจัดกิจกรรม  มาท�
กรรม มาทํำเป็
าเป็นข้อมูลสารสนเทศเพืเพื
่อทบทวนและการนิเทศกํากับ
ตินิดเทศก�
ตาม
ติดตามำกับติดตาม
6)6)  
พัฒพันาอย่
างต่าองต่
เนือ่อเนื
ง ่อมีง  
การจั
กิจกรรมส่
งเสริมงและพั
นาครูฒตนาครู
ามโครงการและหลั
กสูตรที่ได้รับ
ฒนาอย่
มีกดารจั
ดกิจกรรมส่
เสริมฒและพั
ตามโครงการและ
6) พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูตามโครงการและหลักสูตรที่ได้รับ
มอบหมาย
ผลและรายงานผลการพั
ฒนาครูหลังสิ้นสุดการดํ
าเนิหนลังาน
หลักสูตรที่ได้สรุรับปมอบหมาย   สรุ
ปผลและรายงานผลการพั
ฒนาครู
งสิ้นสุดการด�ำเนินงาน
มอบหมาย สรุปผลและรายงานผลการพัฒนาครูหลังสิ้นสุดการดําเนินงาน
4. ผลการดําเนินงาน
4. ผลการดํำาเนิ
เนินงาน
4.  ผลการด�
1) ครูที่เข้นารังาน
บการพัฒนา สามารถนําเสนอผลงานของการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
1) ครูทที่เี่เข้ข้าารัรับบการพั
งปฏิ
บัตบิกัตาริการ
1)  ครู
การพัฒฒนา
นา สามารถนํ
สามารถน�าำเสนอผลงานของการเข้
เสนอผลงานของการเข้าร่าวร่มอบรมเชิ
วมอบรมเชิ
งปฏิ

2)2)  ครู
ครูทที่เข้ี่เาข้รัาบรัการพั
ฒฒ
นามี
ความตั
้งใจและสามารถผ่
านการอบรม
และนํ
าความรู
้ที่ได้ไ้ทปี่ได้ไป
บการพั
นามี
ความตั
้งใจและสามารถผ่
านการอบรม
และน�
ำความรู
2) ครูที่เข้ารับการพัฒนามีความตั้งใจและสามารถผ่านการอบรม และนําความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ประยุ
ในการจั
ยนรูด้แการเรี
ก่ผ้เู รียยนตามรายวิ
าของกลุ่มสาระการเรี
นรู้การงานอาชี
ซึ่งเป็นประโยชน์
กต์ดใช้การเรี
ในการจั
นรู้แก่ผู้เรียชนตามรายวิ
ชาของกลุ่มยสาระการเรี
ยนรูพ้กได้ารงาน
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่ผ้เู รียนตามรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้ ซึ่งเป็นประโยชน์
อาชี
แก่
ผ้เู พรียได้น ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน
แก่ผ้เู รียน

ภาพรวมผลงานของครูและนักเรียน
ภาพรวมผลงานของครูและนักเรียน

ภาพรวมการนําเสนอผลงานของนักเรียน
ภาพรวมการนําเสนอผลงานของนักเรียน
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3) ครูมีทักษะในการสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนา
ครูมที กั ษะในการสร้
างสือ่ นวัตกรรมเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนแก่ผ้เู รียนซึง่ จะส่งผลให้
ความรู้และผลงานทางวิ
ชาการของครู
มีการพัฒนาความรู้และผลงานทางวิชาการของครู

ผลสําเร็จที่ส่งผลต่อผลส�
ผู้เรียำนเร็จที่ส่งผลต่อผู้เรียน
พฒ
ั มนาผู
เ้ รียกนเต็
มตามศั
ำให้ผนลสักั เรี
ยนมี์ทผี่ดลสัีข้ึนมฤทธิ
์ ดี่ ขี นึ้ เกิดกระบวนการคิ
  
1) ได้พัฒนาผู1)  ได้
้เรียนเต็
ตามศั
ยภาพ
ทํากให้ยภาพ  ท�
นักเรียนมี
มฤทธิ
เกิดทกระบวนการคิ
ด และทักดษะ
และทักษะในการด�ำเนินชีวิต
ในการดําเนินชีวิต
2)  นักเรียนมีความรู้ความสามารถ  มีผลงาน ชิ้นงาน และน�ำเสนอผลงานทางวิชาการ
2) นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีผลงาน ชิ้นงาน และนําเสนอผลงานทางวิชาการ การแข่งขันทาง
การแข่งขันทางวิชาการด้านต่างๆ ของกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับเขต
วิ ชาการด้านต่
ของกลุ
่มสาระการเรี
ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับเขต ระดั บจังหวั ด และ
ระดัาบง จัๆงหวั
ด และระดั
บประเทศ
ระดับประเทศ
5. ปัจจัยความสํ
5. ปัจาจัเร็ยจความส�ำเร็จ
1) ผู้บริหารโรงเรี
การสนัยบนให้
สนุกนารสนั
ส่งเสริ
มด้นา  ส่นงบประมาณ
การนิเทศ กํากับเทศ  ก�
ติดตามและให้
ขวัญ
1)  ผู้บยรินให้
หารโรงเรี
บสนุ
งเสริมด้านงบประมาณ  การนิ
ำกับติดตาม
กําลังใจอย่าและให้
งเต็มที่2ข)วัญคณะทํ
งานทุากงเต็
คนให้
ก�ำลังาใจอย่
มทีค่ วามร่วมมือ ร่วมใจกันอย่างเต็มใจ
ำงานทุ
กคนให้
วมมืความพร้
อ  ร่วมใจกั
นอย่างเต็
3) ครูผ้เู ข้ารั2)  คณะท�
บการพัฒนาให้
ความร่
วมมืคอวามร่
และมี
อมในการร่
วมกิมจใจกรรม
ผู้เข้ชืา่นรับชมยิ
การพั
นาให้งคพอใจ
วามร่วต่มมื
อ  และมี
4) ผู้ปกครอง3)  ครู
ชุมชน
นดี ฒและพึ
อสถานศึ
กษาความพร้อมในการร่วมกิจกรรม
4)  ผู้ปกครอง  ชุ
มชน  ชื
่นชมยิ
พอใจ  ต่
สถานศึกษา
5) คณะกรรมการสถานศึ
กษาให้
การสนั
บสนุนนดี  ส่และพึ
งเสริมงการดํ
าเนินองาน
6. บทเรียนที่ได้รับ 5)  คณะกรรมการสถานศึกษาให้การสนับสนุน  ส่งเสริมการด�ำเนินงาน
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียนในฝัน เป็น
6.  บทเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาครู ผ่านกิจกรรมโดยมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ สามารถเชื่อมโยงการเรียนสู่การพัฒนา
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียน
ตนเองและผู้อื่น ดังนั้นกระบวนการพัฒนาความรู้แก่ครูจะมีลักษณะ “สอนให้รู้ ทําให้ดู ปฏิบัติให้เป็น” สามารถ
ในฝัน  เป็นการพัฒนาครู   ผ่านกิจกรรมโดยมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่การปฏิบัต  ิ สามารถเชื่อม
นําไปใช้ในการสร้
างสื่อยนสู
นวั่กตารพั
กรรมฒเพื
่อพัฒนาการเรี้อยื่นนการสอนของครู
แต่ละโรงเรี
ยน ได้ ้แโดยให้
ักเรีลักยนมี
การ
โยงการเรี
นาตนเองและผู
   ดังนั้นกระบวนการพั
ฒนาความรู
ก่ครูจนะมี
ษณะ
พัฒนาการเรี“สอนให้
ยนรู้ สติรปู้  ัญท�ญา
์ทางการเรียนดี
ขึ้น มีในการสร้
ผลงานชิา้นงสื
งานที
่เป็นตรูกรรม
ปธรรมเพืมุ่อ่งพัให้ฒนนาการ
ักเรียนมี
ำให้ส่ดงู  ผลให้
ปฏิบผัตลสั
ิให้มเป็ฤทธิ
น”  สามารถน�
ำไปใช้
่อ นวั
คุณลักษณะอัเรีนยพึนการสอนของครู
งประสงค์ และ เกิ
ยนรู้ นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ สติปัญญา ส่งผล
แต่ดลประโยชน์
ะโรงเรียนในการเรี
ได้  โดยให้
7. การเผยแพร่
/การได้
การยอมรั
บ/รางวั
ที่ได้รับ้นงานที่เป็นรูปธรรม มุ่งให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ให้ผลสั
มฤทธิร์ทับางการเรี
ยนดี
ขึ้น มีผลลงานชิ
ประสงค์  ผและ
เกิดแประโยชน์
ยนรู้ สัมมนา
7.1 การเผยแพร่
ลงานให้
ก่เพื่อนครูในการเรี
ในการอบรม
7.2 การจัดนิทรรศการในวันวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่เพื่อนครูท้งั ในแลกนอกสถานศึกษา
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7.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
7.1  การเผยแพร่ผลงานให้แก่เพื่อนครู ในการอบรม สัมมนา
7.2  การจัดนิทรรศการในวันวิชาการ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ให้แก่เพือ่ นครูทั้งในและนอก
สถานศึกษา
7.3 การได้รบั รางวัลและการยกย่องต่างๆ ของบุคลากรศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี อาทิ เช่น นายสุนทร  บุญมี  ครูช�ำนาญการพิเศษ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  
ครูภูมิปัญญาไทย สาขาโภชนาการ รุ่นที่ 7
แนวทางการพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืน
1)  ครูน�ำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
2)   มีการประกวดผลงานที่เป็นเลิศ ของครู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
3)  มีการเผยแพร่ผลงานของครู ส่งผลให้มีการศึกษาดูงาน

ชื่อผลงาน
เรียนรู้เสรีไทยด้วย ICT
ผู้เสนอผลงาน นางพิชญา  ภาคาผล  
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  อ�ำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 37  
โทรศัพท์  054 635021
Mobile : 086-6571811   email: mae_phitchaya@hotmail.com
1. ความส�ำคัญของผลงาน หรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน   ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม   เป็นศูนย์ฯที่มีหน้าที่ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียน และโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1-3  มุ้งเน้นให้ครูได้พัฒนาตนเอง และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2. จุดประสงค์ และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน
1. เพือ่ สนับสนุนให้บคุ ลากรครูในศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝันศูนย์แม่ข่าย
จังหวัดแพร่สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้ผลิตสื่อ ICT อย่างหลากหลาย
2. เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่คณะครูในด้านการสร้างสือ่ ICT เพือ่ ใช้ประกอบในการเรียนการสอนได้
3. เพื่อส่งเสริมบุคลากรที่เป็นที่ตั้งของศูนย์แม่ข่ายเป็นศูนย์ต้นแบบในการผลิตสื่อ ICT
และขยายผลให้แก่ คณะครูในโรงเรียนเครือข่าย ในศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดแพร่สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้การศึกษาดูงาน การพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม
5. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมให้สูงขึ้น
3. กระบวนการการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด�ำเนินงาน
1. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ / วิเคราะห์หลักสูตร   ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ / วางแผนและออกแบบการสร้างนวัตกรรมย้อนรอยเสรีไทย
สายหนองม่วงไข่ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้น / ชั้นรองโดยมีครูผู้สอนและนักเรียน เข้าร่วม
กิจกรรม โดยการสัมภาษณ์ การศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลในชุมชนทีเ่ ป็นสถานทีจ่ ริง จากผู้ทเี่ ป็นเสรี
ไทยสายหนองม่วงไข่ ทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ จากทายาทลูกหลานของสมาชิกเสรีไทยทีเ่ สียชีวติ จากพิพธิ ภัณฑ์
เสรีไทยโรงแรมภราดรจังหวัดแพร่   ศึกษาสถานที่ส�ำคัญต่างๆ เช่น แพะเปียง ผาบ่อง ห้วยถ�ำ 
้ หรือ
ถ�้ำเสรีไทย หนังสือ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทางประวัติศาสตร์ จากนั้นจัดท�ำโครงงานสืบค้นเสรีไทย
สายหนองม่วงไข่ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับโรงเรียน  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด  ได้รับ
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รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาแพร่ เขต 1  และได้ศกึ ษาจากเอกสาร
และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ จนสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นบทละครเป็นตัวละครตามบทบาท
ต่าง ๆ น�ำไปแข่งขันระดับจังหวัด จนได้เป็นตัวแทนของส�ำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 37
ไปเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคเหนือที่จังหวัด เชียงราย ได้รับรางวัลเหรียญทอง
4. น�ำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น มาสร้างสื่อนวัตกรรมโดยรวบรวมผลงานทั้งการสืบค้น
การน�ำเสนอโครงงาน และการแสดงละครเสรีไทย มาจัดท�ำในรูปของสื่อนวัตกรรม คือ วีดีทัศน์
ย้อนรอยเสรีไทยสายหนองม่วงไข่ด้วยวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์ การ์ตนู เสรีไทยในหนองม่วงไข่ และ
วีดีทัศน์ชุด ตามรอยวีรบุรุษแพะเปียง  
4. ผลการด�ำเนินงาน / ผลสัมฤทธิ์ /ประโยชน์ที่ได้รับ
1.บุคลากรครูในศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝันศูนย์แม่ข่ายจังหวัดแพร่สาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้ผลิตสื่อ ICT ได้อย่างหลากหลาย
2.บุคลากรครูในศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสามารถสร้าง และผลิตสื่อ  ICT และน�ำไป
ใช้ประกอบในการเรียนการสอนได้
3.บุคลากรที่เป็นที่ตั้งของศูนย์แม่ข่ายเป็นต้นแบบในการผลิตสื่อ ICT ได้อย่างหลากหลาย
รูปแบบและสามารถน�ำไปเผยแพร่ในการผลิตสื่อให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนในฝันและ
โรงเรียนอื่น ๆทั้งในเขตพื้นที่บริการและต่างจังหวัด ตลอดถึงหน่วยงานอื่น ๆ
4. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน : ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ด้านการผลิตสื่อ ICT และการสืบค้นข้อมูลในท้องถิ่นด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิใ์ นรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สูงขึน้ และ น�ำความ
รูว้ ธิ กี ารสืบค้นข้อมูลด้วยวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันและในรายวิชาอืน่ ๆ
5. ปัจจัยความส�ำเร็จ
ทางศูนย์ฯได้รับการสนับสนุนจากองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จากส�ำนักงานคณะ
กรรมการ  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37    ศึกษานิเทศก์   
จากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ( แพร่ –น่าน)  ส�ำนักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ผู้อ�ำนวยการ นายประทีป แสนแก้วทอง   รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน บุคลากรครู  นักเรียน
สมาชิกเสรีไทยที่มีชีวิตอยู่และทายาทสมาชิกเสรีไทย ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การ
สนับสนุน อบรมให้ความรู้วิธีการทางประวัติศาสตร์ แล้วน�ำไปปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ น�ำมาสร้างเป็นนวัตกรรมออกเผยแพร่แก่โรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนในฝัน
และโรงเรียนอื่นๆ ทั้งในเขตพื้นที่บริการและต่างจังหวัด ตลอดถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.บทเรียนที่ได้รับ
1. การสร้างนวัตกรรมย้อนรอยเสรีไทยสายหนองม่วงไข่ดว้ ยวิธกี ารประวัตศิ าสตร์ สามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกกลุ่มสาระ
2.จากการศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์ ครู และนักเรียนสามารถน�ำวิธีการไปสืบค้น
เรื่องราวในท้องถิ่นด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลายมากขึ้น

3.  ผลจากการศึกษาเรื่อง เรียนรู้เสรีไทยด้วย ICT ครูและนักเรียนสามารถน�ำวิธีการไป
ใช้ในการสร้างสื่อ  ICT  ในท้องถิ่นในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น
7. การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ
จากการสร้างสื่อนวัตกรรม “เรียนรู้เสรีไทยด้วย  ICT” ทั้ง 4 ชุด ท�ำให้โรงเรียนเป็นรู้จัก
ในชุมชนในจังหวัดและได้รบั การยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ จะเห็นได้จากการได้รบั เชิญให้เผยแพร่
นวัตกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน  เช่น เผยแพร่แก่คณะครูโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1-3 ในจังหวัดแพร่
คณะครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สอนสังคมศึกษาในจังหวัดแพร่   คณะครูจากโรงเรียน
สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี คณะครูจากโรงเรียนสองพิทยาคม  โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
จังหวัดตาก  หัวหน้าหน่วยงาน / ราชการของจังหวัดแพร่และในอ�ำเภอหนองม่วงไข่ และสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันสถาบัน (อปส.) ของอ�ำเภอหนองม่วงไข่ ส่งผลให้ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้รู้จัก และเรียนรู้เรื่องเสรีไทยสายหนองม่วงไข่ และน�ำไปใช้ในการเรียนสอนส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียน
นอกจากนี้จากการน�ำเรื่องราวของเสรีไทยสายหนองม่วงไข่เข้าร่วมประกวดและแข่งขัน
ในรูปของโครงงาน / สื่อ ICT / ละครเสรีไทยทั้งในระดับโรงเรียน / จังหวัด / ภาค / ประเทศ ส่งผล
ให้ได้รับรางวัล ตามรายละเอียด ดังนี้
1. นางพิชญา ภาคาผล ได้นำ� เสนอผลงานแนวปฏิบตั ทิ ยี่ อดเยีย่ ม (Best of the Best Practices)
ในการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ “Lab   School Symposium 2011” ระดับประเทศ ระหว่าง
วันที่ 25-27 สิงหาคม 2554
2. นางพิชญา ภาคาผล ได้น�ำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการ
จัดแสดงผลงานทางวิชาการ “ Lab  School Symposium 2011” ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 17-19
สิงหาคม 2554
3. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดงละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-6  ประเภท
ทีม  งานศิลปหัตถกรรม  ภาคเหนือ  ครั้งที่ 60  ปีการศึกษา  2553  ที่จังหวัดเชียงราย จาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
4. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 6  การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ   วิชาชีพศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ�ำปีการศึกษา
2553  จากศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สหวิทยาเขตโกศัยนคร   ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
5. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในกิจกรรมการแข่งขันการประกวดโครงงานการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 4   จากศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเมืองแพร่  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
4. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2   ในกิจกรรมการแข่งขันการประกวดโครงงานการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 3   จากศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเมืองแพร่  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
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ชื่อผลงาน

การขยายโอกาสทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม “ Pongwuadaeng Model
Development System ” หรือ “ PMDS ”   
ผู้เสนอผลงาน นายสว่าง  สิงหะคเชนทร์
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง   จังหวัดพิจิตร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2   
Mobile : 089-839-6259
1. ความเป็นมา
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อ
สามจังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดก�ำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ ประชากรส่วนใหญ่
ฐานะยากจน บางส่วนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่มีโอกาส
ศึกษาต่อ นักเรียนไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูล และไม่สามารถสื่อสารได้จริง
นอกจากนั้นยังมีนักเรียนที่พิการ และหรือออทิสซึมไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาของรัฐได้ตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย  ประกอบกับค่าเฉลี่ยการศึกษาของประชากรของชาติอยู่ที่ 8 ปีเศษ  ซึ่ง
ยังห่างจากเป้าหมายของชาติที่ต้องการให้ประชากรมีการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี  และการก�ำหนด
ระยะเวลาเปิดประเทศสู่ประชาคมอาเซียน  ในปี 2558  โรงเรียนมีภารกิจต้องเตรียมนักเรียน  เพื่อ
ให้พร้อมส�ำหรับการเปลีย่ นแปลง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ถือว่าเป็นปัญหาทีเ่ กินก�ำลังทีโ่ รงเรียน
จะแบกรับโดยล�ำพังได้
ดังนั้นโรงเรียนจึงคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชากรของชาติ   โดยโรงเรียนได้ก�ำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย  ร่วมกับภาคีเครือข่าย  ซึ่งได้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในสังคมช่วยกัน
พัฒนาการศึกษาของชาติ โรงเรียนเรียกแนวทางพัฒนานีว้ ่า “Pongwuadaeng Model Development
System”  หรือ “PMDS”
2. จุดประสงค์ของการด�ำเนินงาน
1) บูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ  น�ำพลัง
ของความร่วมมือมาจัดการศึกษาร่วมกัน
2) บริการด้านการศึกษา
• ศูนย์เด็กเล็ก  2.5 – 3  ปี
• ระดับปฐมวัย  4 – 5  ปี   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2546  และหลักสูตร
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)
• ระดับประถมศึกษาปีที่   1 – 6  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551  
และหลักสูตรห้องเรียนภาษาอังกฤษ
• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  และ
หลักสูตรห้องเรียนภาษาอังกฤษ
• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
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• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
การศึกษานอกระบบ
เป้า•หมาย
บริกเป้
ารด้าหมาย
านการศึกษาตลอดชีวิต ให้กับชุมชนทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
บริ
ก
กษาตลอดชี
ตามอัธยาศัย ณ ารด้
โรงเรีานการศึ
ยนบ้านโป่
งวัวแดง วติ   ให้กบั ชุมชนทัง้ การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  
กษาตามอั
ธยาศัย ณ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
2. และการศึ
ขั้นตอนการดํ
าเนินงาน
2.1 การออกแบบนวัตกรรม
3. ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
การพัฒนาการศึกษา รูปแบบ “ Pongwuadaeng Model Development System ” หรือ “ PMDS ” มี
3.1 การออกแบบนวัตกรรม
การดําเนินงาน
7 ฒขั้นนาการศึ
ตอน ซึก่งมีษารูปรูแบบดั
งนี้
การพั
ปแบบ  “Pongwuadaeng
Model Development System”  หรือ
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“PMDS”   มีการด�ำเนินงาน  7  ขั้นตอน  ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
Pongwuadaeng Model Development System หรือ “ PMDS ”
Pongwuadaeng  Model  Development  System หรือ “ PMDS ”   

3.2 การด�ำเนินงานตามกิจกรรม
แนวการด�ำเนินงานการพัฒนาการศึกษา รูปแบบ  “ Pongwuadaeng Model Development
System
อ า“เนิPMDS
”   มีกจารด�
ำเนินงาน  7  ขั้นตอน ดังนี้
2.2”  หรื
การดํ
นงานตามกิ
กรรม
1)แนวการดํ
การศึกษาตนเอง  ด้
วยเทคนิ
ค Swot
เคราะห์ตนเองถึ
งจุดDevelopment
เด่นจุดด้อย System ”
าเนินงานการพั
ฒนาการศึ
กษาAnalysis  ศึ
รูปแบบ “กษาวิ
Pongwuadaeng
Model
และอุ
หรือโอกาส
“ PMDS
” ปมีสรรค
การดําความต้
เนินงานองการ  แล้
7 ขั้นตอนวน�ดัำงมาก�
นี้ ำหนดเป็นปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
และก�ำหนดเป็นแผนระยะปานกลางเพื่อเป็นทิศทางการจัดการศึกษาอย่างมีเป้าหมาย
1) การศึกษาตนเอง ด้วยเทคนิค Swot Analysis ศึกษาวิเคราะห์ตนเองถึงจุดเด่นจุดด้อย โอกาส
2) คิดค้นนวัตกรรม  การแก้ปัญหาทุกปัญหาจะต้องหานวัตกรรม หรือคิดค้นนวัตกรรม
และอุปสรรค ความต้องการ แล้วนํามากําหนดเป็นปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกําหนดเป็นแผน
ให้เหมาะสมกับปัญหานั้นๆ
ระยะปานกลางเพื
นทิศมทางการจั
การศึกษาอย่
างมีงเป้ทุากหมาย
3) พั่อฒเป็นาที
งาน   ทีมดงานในที
่นี้หมายถึ
ภาคส่วนที่มาร่วมงานกัน ซึ่งประกอบด้วย
2)
คิ
ด
ค้
น
นวั
ต
กรรม
การแก้
ป
ั
ญ
หาทุ
ก
ปั
ญ
อ งหานวั
อ คิ ด ค้ชุนมนวั
คณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกหาจะต้
ษา นักเรี
ยน นักศึตกกรรม
ษา ผู้ปหรื
กครอง
ชนต กรรมให้
เหมาะสมกั
ๆ กถึงภารกิจและความเป็นเจ้าของร่วมกัน
และภาคีบเปัครืญอหานั
ข่าย้นตระหนั
พั ฒ นาที
ม งาน
ที ม งานในที
่ นี้ หในการพั
มายถึ งฒทุนาการศึ
ก ภาคส่กวษาครั
นที่ ม าร่
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
4)3)การสร้
างเครื
อข่ายความร่
วมมือ  
้งนีว  
้ มงานกั
เพื่อให้ปนระสบผล
ส�ำเร็จต้องได้รับความมื
กๆ ฝ่าคย  ดั
งนี้
คณะกรรมการสถานศึ
กษาอจากทุ
ครู และบุ
ลากรทางการศึ
กษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคี
เครือข่าย ตระหนักถึงภารกิจและความเป็นเจ้าของร่วมกัน
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4.1 การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เครือข่ายความร่วมมือ
โรงเรียน + คณะกรรมการสถานศึกษา
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
อบต.ในเขตอ�ำเภอบึงนาราง
ชุมชน (นายอ�ำเภอ, ก�ำนันทุกต�ำบล,ประชาชน,วัด, มูลนิธิ)
4.2 การจัดการศึกษานอกระบบ
เครือข่ายความร่วมมือ
โรงเรียน + คณะกรรมการสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ�ำเภอบึงนาราง
ชุมชน
4.3 การจัดการศึกษาหลักสูตรห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)
เครือข่ายความร่วมมือ
โรงเรียน + คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองนักเรียน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  
องค์การบริหารส่วนต�ำบลแหลมรัง
4.4 การพัฒนาครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
เครือข่ายความร่วมมือ
โรงเรียน + คณะกรรมการสถานศึกษา + ผู้ปกครอง
Kien Giang Community College  ประเทศเวียดนาม
King’s Collage  ประเทศฟิลิปปินส์
ชมรม  Phichit English Support Club
4.5 การจัดการศึกษาปฐมวัย ต�่ำกว่า 4 ปี
เครือข่ายความร่วมมือ
โรงเรียน + คณะกรรมการสถานศึกษา
องค์การบริหารส่วนต�ำบลแหลมรัง
5) การระดมทรัพยากร  โรงเรียนได้ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนน�ำมาจัดการศึกษา
5.1 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2   ได้อนุมัติให้รื้อถอน
อาคารเรียน  โรงเรียนที่ถูกยุบเลิกแล้วน�ำกลับมาสร้างใหม่ 16 ห้องเรียน
5.2 องค์การบริหารส่วนต�ำบล   5 แห่ง ในเขตอ�ำเภอบึงนารางให้การสนับสนุน
งบประมาณในการจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
5.3 ผู้ปกครองบริจาคเงินบ�ำรุงการศึกษาส�ำหรับหลักสูตร ห้องเรียนภาษาอังกฤษ  
( Intensive English Program )

6) การบริหารงบประมาณ  ด�ำเนินการโดยใช้เทคนิค SBM ( School Based Management)        
7) การอ�ำนวยการ  ติดตาม  ก�ำกับ  ในที่นี้หมายถึง การบริหารจัดการ การสนับสนุน
ควบคุมก�ำกับ ติดตามประเมินผลวิจัย และการรายงาน
4. ผลการด�ำเนินงาน / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
- การท�ำงานร่วมกันของโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง  กับองค์การบริหารส่วนต�ำบลแหลมรัง  
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  วิทยาลัยชุมชนเกียงยาง ประเทศเวียดนาม  การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
พิจิตร และศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพิจิตร
- บริการการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชน  ตั้งแต่  พ.ศ. 2550  - ปัจจุบัน
- ผูเ้ รียนได้มโี อกาสเรียนหลักสูตรห้องเรียนภาษาอังกฤษ ตัง้ แต่ระดับปฐมวัย, ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้น  มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
1) ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีอัตราเรียนต่อ
สูงขึ้น สอดรับกับเป้าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี และปัจจุบันสถานศึกษาเป็นแหล่งศึกษา
ดูงานของหน่วยงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
2) พัฒนาความสามารถนักเรียนในวิชา ภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ได้เป็นอย่างดี   ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน  
3) การจัดการศึกษานอกระบบ  ประชาชนได้รบั การพัฒนาให้มกี ารศึกษาขึน้ พืน้ ฐาน และ
พัฒนาตามความต้องการ  จัดบริการการศึกษาให้กบั ชุมชนทุกคนตลอดชีวติ หรือการขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้กับชุมชน โดยใช้นวัตกรรม “PMDS” เป็นเครื่องมือในการด�ำเนินงาน
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
ประชาชนได้รับบริการด้านการศึกษาตลอด¬ชีวิตทั้งในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษา
ตามอัธยาศัยภายใต้สภาวะการที่เหมาะสม
5. ปัจจัยความส�ำเร็จ
1. ทุกภาคส่วนมีวัตถุประสงค์ในการท�ำงานร่วมกันท�ำให้เกิดความร่วมมือในการท�ำงาน
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม
3. การวิเคราะห์ตนเองร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก�ำหนดเป็นวิสัยทัศน์   พันธกิจ  
เป้าหมาย    จัดท�ำแผนปฏิบัติงาน  ก�ำกับ  ติดตาม  และการประเมินผลร่วมกัน
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากความร่วมมือ
5. ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน
6. โรงเรียนต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สร้างศรัทธาให้ทุกฝ่ายเชื่อถือและยินดีร่วมมือ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson  Learned)
การบูรณาการ  การท�ำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ท�ำให้สามารถสร้างโอกาสให้กับ
ชุมชนด้านการศึกษา

161

Best of the Best Practices

แนวปฏิบตั ทิ ยี่ อดเยีย่ มระดับประเทศ

Best of the Best Practices

162

แนวปฏิบตั ทิ ยี่ อดเยีย่ มระดับประเทศ

7. การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ
7.1 การเผยแพร่
7.1.1 โรงเรียนได้รบั มอบหมายให้เป็นตัวแทนโรงเรียนในส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2   ในการแสดงนิทรรศการงานมหกรรมวิชาการภาคเหนือ  ที่จังหวัด
พิษณุโลก  ล�ำปาง  นครสวรรค์  และเชียงราย
7.1.2 โรงเรียนในจังหวัดพิจิตร  นครราชสีมา  สุราษฎร์ธานี  พิษณุโลก  ก�ำแพงเพชร              
และอุตรดิตถ์  มาศึกษาดูงาน
7.1.3 ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  จากประเทศสหรัฐอเมริกา  เวียดนาม  
สิงคโปร์และฟิลิปปินส์
7.1.4 จัดสัมมนาการจัดหลักสูตร English Program, Mini   English Program,
Intensive English Program และห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ให้กับครูและผู้บริหารโรงเรียนในส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และ 2  จ�ำนวน  274  คน  เมื่อปี 2552
7.2 การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ
รางวัลยอดเยี่ยมนวัตกรรมการบริหารมหกรรมวิชาการ   ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัด
นครสวรรค์

ชื่อผลงาน     นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนในฝัน“MODERN  School” : รูปแบบการบริหาร คุณภาพ
     สถานศึกษามีคณ
ุ ภาพทัง้ องค์กรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
ผู้น�ำเสนองาน  : นายมนต์ชัย   ปาณธูป  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  อุตรดิตถ์    จังหวัดอุตรดิตถ์
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
E-mail:monchai.tunu@hotmail.com   โทรศัพท์ : 055 479454   โทรสาร :  055 479455    
1. ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ
1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา
สืบเนือ่ งจากการปฏิรปู การศึกษา  ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้สรุปและรายงาน
ว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เป็น
กรอบนโยบาย แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาได้
ด�ำเนินการปฏิรูปการศึกษาตามกรอบดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2542   จนถึงปัจจุบัน (ส�ำนักเลขาธิการ
สภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 1) โดยประเด็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ผู้เรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พบว่า   คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง
และในข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้
คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักสามประการ คือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึง
และมีคณ
ุ ภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา
และมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนา
คุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่และพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการยุคใหม่(ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 1)
1.2  แนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการยกระดับ
คุณภาพขององค์กร ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ครูและบุคลากรในโรงเรียนน�ำไปใช้ในการยกระดับการปฏิบตั งิ าน และใช้ในการประเมินการปฏิบตั ิ
งานด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ จึงได้นำ� เทคนิคและเครือ่ งมือบริหารจัดการสมัยใหม่ตาม
แนวคิดของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm   Baldrige)   และรูปแบบการบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพทั้งองค์กร (TQA) ของประเทศไทยมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
อุตรดิตถ์ โดยบริหารจัดการบนพืน้ ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในการด�ำเนินการ
มีการวางแผนการท�ำงานตามวงจร PDCA เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการท�ำงาน นอกจากนี้ยัง
บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ และมีมาตรฐาน
การท�ำงานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล   มองเห็นความส�ำคัญกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้น
ให้การน�ำองค์กรเป็นไปอย่างมีวิสยั ทัศน์  มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ความส�ำคัญกับผู้เรียนและ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว ส่งเสริมให้ครูและ
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บุคลากรของโรงเรียนพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัย
ข้อมูลสารสนเทศ  อย่างแท้จริง และท�ำงานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นส�ำคัญ
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน
-การก�ำหนดจุดประสงค์
1. เพือ่ ให้โรงเรียนมีรปู แบบการบริหารจัดการ/กระบวนการท�ำงานด้วยระบบคุณภาพ
ทั้งองค์กร
2. เพื่อให้โรงเรียนมีผลการปฏิบัติงานแบบก้าวกระโดด
3. เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการเรียนรู้แบบมาตรฐานสากล
4. เพือ่ ให้ครู, บุคลากร, นักเรียนและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนได้ร่วมมือพัฒนา
โรงเรียนเพื่อให้ทันต่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ในปี พ.ศ.2558 และความร่วมมือของ
ประชาคมอาเซียน (ASEAN  Community)
-เป้าหมาย
1. การศึกษาดูงาน Site Visit  องค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารมีคุณภาพทั้งองค์กร
ของประเทศสิงคโปร์ (SQA)  จ�ำนวน  5  แห่ง    
2. การศึกษาดูงานโรงเรียนทีม่ รี ะบบการบริหารจัดการทีส่ ามารถเป็นแบบอย่างได้  
จ�ำนวน  4  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนระยองวิทยาคม  จังหวัดระยอง,  โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัด
นครสวรรค์,  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนบุญวาทย์วทิ ยาลัย  จังหวัดล�ำปาง
3. โรงเรียนมีการก�ำหนดตัวชี้วัดในระดับองค์กรและในระดับกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
4. ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีการก�ำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
3.กระบวนการผลิ
ตผลงานหรืออขัขั้น
้นตอนการดํ
าเนิำนเนิ
งานนงาน
3.กระบวนการผลิ
ตผลงานหรื
ตอนการด�
3.13.1
การออกแบบผลงาน/นวั
ตกรรม ตกรรม
การออกแบบผลงาน/นวั
TQA
Thailand
Quality

Total
Quality
Administration

T.U.N.U. MODERN School
M – Moral (คุณธรรม จริยธรรม)
O - Out standingความโดดเด่น/มีชื่อเสียง)
D - Development (การพัฒนา)
E - E-Learning (ICT)
R – Research (การวิจัย)
N – Natural (บรรยากาศ/สภาพแวดล้อม)
โรงเรียนรางวัล
พระราชทาน
-PDCA
-การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนได้รับการยกย่อง
ในวิธีปฏิบัติทเ่ี ป็นเลิศ:PMQA
-การใช้ ICT ในการจัดการ
เรียนรู้

- โรงเรียนรางวัล 1
โรงเรียน 1 นวัตกรรม
- แหล่งเรียนรู/้ E-Classroom

รางวัลสถานศึกษา
น่าอยู่ น่าทํางาน
Clean Green Beautiful
Facility Friendly Safety

แผนภาพ แสดงรูปแบบการปรับปรุงและพัฒนาผลงานเชิงประจักษ์สคู่ ุณภาพสถานศึกษาที่ยั่งยืนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

3.2 การดําเนินงานตามกิจกรรม

3.2 การด�ำเนินงานตามกิจกรรม
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาในเรือ่ งดังกล่าวเพือ่ ให้สถานศึกษามีบทบาทในด้านต่างๆ
ดังเอกลักษณ์ที่ปรากฏ “MODERN  School ”   โดยมีการด�ำเนินการเพื่อมุ่งสู่เอกลักษณ์ MODERN
School  ดังนี้
M – Moral  การพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมผ่านกิจกรรม
หลากหลายภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสอดแทรกในกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูผ้สู อนและการฝึกปฏิบตั ใิ นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆ เพือ่ เสริมสร้างให้นกั เรียนเป็น
ลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนและเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม
O – Out standing   การสร้างความโดดเด่นและชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน  การสร้างผลงาน
ในการแข่งขันทักษะวิชาการ  ผลงานด้าน ICT ของนักเรียน  เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการ
จัดการเรียนรู้ E – Learning ของครูผู้สอนและเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศทางวิชาการ
D – Development   การปรับปรุงกระบวนการท�ำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามหลักการ
การบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคณ
ุ ภาพทัง้ องค์กร (TQA) โดยยึดหลักการบริหารจัดการ
อย่างมีส่วนร่วมเพือ่ พัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ ส่งเสริมประสิทธิภาพของครูและบุคลากร และ
เสริมสร้างคุณค่าให้แก่โรงเรียน
E – E - Learning  การพัฒนาให้ทุกห้องเรียนเป็นห้องเรียน E - Classroom พัฒนาครูให้
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  การส่งเสริมให้ครูใช้สอื่ ICT ในการจัดการ
เรียนรู้
R – Research   การพัฒนาให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ผู้เรียน การด�ำเนิน
การด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การท�ำวิจัยและส่งเสริมให้ครูน�ำปัญหาจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้มาศึกษาเพิ่มเติม หาวิธีแก้ปัญหาและจัดท�ำเป็นวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากการเรียนการสอนและปัญหาเชิงพฤติกรรมของนักเรียน
N – Natural   การพัฒนาด้านอาคาร สถานที่เพื่อให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมและส่งเสริม
ให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ และสร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้กับโรงเรียน
3.3 ประสิทธิภาพของการด�ำเนินงาน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ดีมีความ
สอดคล้องและบูรณาการกันอย่างเป็นระบบ  3  ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ก�ำหนดค่านิยมหลักในโรงเรียน
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินตนเองเพื่อจัดท�ำโครงร่างองค์กร  
ขั้นตอนที่ 3 ก�ำหนดรูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กร ตามเกณฑ์
คุณภาพทั้ง  7 หมวด
3.4 การใช้ทรัพยากร
1. การให้ความส�ำคัญกับผู้เรียน/บุคลากร  เพื่อให้เข้าใจความต้องการและความแตกต่าง
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ในการเรียนรู้ของผู้เรียนและแปลงความต้องการนี้ เป็นเนื้อหาวิชาและหลักสูตรที่เหมาะสม มีการ
คาดการถึงการเปลีย่ นแปลงของตลาดแรงงานและทิศทางการศึกษาครูต้องเข้าใจถึงความแตกต่าง
และข้อจ�ำกัดในการเรียนรู้ของผู้เรียนต่างกลุ่ม เน้นการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วม มีกระบวน การประเมิน
ผลที่นอกจากจะประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนวัดผลการเรียนรู้และทักษะตามมาตรฐานที่
ก�ำหนด
2. มุ่งการพัฒนา/มองอนาคต   เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา โดยปัจจัยเหล่า
นีอ้ าจรวมถึง การปฏิรปู การศึกษา การเปลีย่ นรูปแบบการสอน ความคาดหวังของผู้เรียนและสังคม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของประชากร  การเปลี่ยนแปลง
ของทรัพยากรและงบประมาณ การปรับเปลีย่ นของคูแ่ ข่ง การวิเคราะห์ปจั จัยต่างๆทีม่ ผี ลต่ออนาคต
และการเปลี่ยนแปลงช่วยให้วางแผนการพัฒนาบุคลากรและเครื่องมือได้ทัน
3. เน้นนวัตกรรมในกระบวนการท�ำงาน   การจัดการเพื่อนวัตกรรมมุ่งเน้นที่การน�ำเอา
ความรู้ที่สั่งสมทุกระดับออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทุกด้าน
4. ส่งเสริมความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดหลักของโรงเรียนและผลลัพธ์  ผลลัพธ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสร้างคุณค่าให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและความสมดุลของ
ตัวชี้วัด

ผลที่เกิดขึ้น

M
Moral
(คุณธรรม
จริยธรรม)

O
Out standing
(ความโดดเด่น/
มีชื่อเสียง)

D
Development

E
E-learning

(การพัฒนา)

(ICT)

R
Research
(การวิจัย)

N
Natural
(บรรยากาศ/
สิ่งแวดล้อม)

แผนภาพ แสดงรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กร : กรณีศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

4.ผลการดําเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์
1.โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการ/กระบวนการทํางานด้วยระบบคุณภาพทั้งองค์กร

4.ผลการด�ำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์
1.โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการ/กระบวนการท�ำงานด้วยระบบคุณภาพทั้ง
องค์กร
2. โรงเรียนมีผลการปฏิบัติงานแบบก้าวกระโดด
3. โรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการเรียนรู้แบบมาตรฐานสากล
4. ครู, บุคลากร, นักเรียนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับโรงเรียนได้รว่ มมือพัฒนาโรงเรียน    
เพื่อให้ทันต่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ในปี พ.ศ.2558 และความร่วมมือของ ประชาคม
อาเซียน (ASEAN  Community)
4.2 ผลสัมฤทธิ์เรื่องงาน
1.  นักเรียนทีจ่ บการศึกษา  เป็นคนดี  มีปญ
ั ญา  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
และ สารสนเทศ  เพื่อบูรณาการในการใช้ชีวิตในสังคมไทยอย่างมีคุณภาพ
2.  นักเรียนมีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และมีความสามารถในด้าน
กีฬา  ศิลปะ และดนตรี  รวมทั้งมีทักษะการท�ำงานเพื่อใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้
3.  ผู้บริหาร  ครู  อาจารย์และบุคลากรในโรงเรียนปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.  โรงเรียนมีบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้   สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยี
และสารสนเทศที่ทันสมัย  เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
5.  นักเรียนเป็นคนดี   มีความเป็นไทย  และใช้ชีวิตร่วมกันในโรงเรียน และสังคม
อย่างเป็นสุข  นักเรียนมีความสามารถทางด้านวิชาการ  และงานอาชีพโดยมีผลงาน เป็นที่ปรากฏ  
และเป็นที่ยอมรับ
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
- โรงเรียนระบบการเรียนการสอนแบบ e-learning  (มีคลังสื่อ e-learning ตาม 8
กลุ่ม  สาระที่ครูผู้สอนสามารถดึงข้อมูลไปสอนได้)  
- การสร้างเครือข่ายทั้งในระดับองค์กรและกลุ่มสาระวิชา
- มีแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศการเรียนรู้ทสี่ ่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านวิชาการ
5. ปัจจัยความส�ำเร็จ
- คุณภาพครูและบุคลากร มีความรู้ความสามารถ ทุ่มเทในการดูแลนักเรียนในด้าน
การสอน และเอาใจใส่เรื่องความประพฤติของนักเรียน พยายามเปิดโอกาสในการเรียนรู้และ
เวทีแสดงความสามารถให้กบั เด็ก สามารถใช้ ICT ดีกว่า ทันสมัยกว่าและมีทมี บริหาร (รองผูอ้ ำ� นวยการ
ทั้ง 4 ฝ่าย) ที่มีความสามารถในการบริหารงาน ท�ำให้ผู้อ�ำนวยการมีเวลาไปหรือติดต่อท�ำงาน
ร่วมกับภายนอก
- มีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เน้นการสอนที่เน้นผู้เรียน มีบรรยากาศทางวิชาการ
ที่เอื้อการเรียนรู้
- มีสมาคมผู้ปกครองที่เข้มแข็งที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการใหม่ที่เพิ่มเติมจาก
งบประมาณเดิมที่ตั้งไว้และมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับท้องถิ่น
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6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson  Learned)
- การระบุข้อมูลที่ได้รับจากการผลิตและการน�ำผลงานไปใช้การพัฒนาและการประเมิน
การปฏิบตั งิ านด้วยตนเองขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจะต้องมีการก�ำหนดแนวทาง
การตรวจสอบการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กร ตามวงจร PDCA  และควรน�ำ
ไปประยุกต์ใช้ตามความจ�ำเป็นเร่งด่วนของบริบทของแต่ละสถานศึกษาและสอดคล้องเชือ่ มโยงกับ
รูปแบบการบริหารจัดการแบบ TQA ทั้ง 7 หมวด
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
7.1 การเผยแพร่
- โรงเรียนน�ำเสนอผลการบริหารโรงเรียนแบบองค์รวม TQA สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ
และ สนก.
- โรงเรียนเป็นตัวแทนส�ำนักยุทธศาสตร์การศึกษาที่ 2 พิษณุโลก น�ำเสนอผลงานการ
บริหารจัดการโรงเรียนระบบคุณภาพ PMQA ณ จังหวัดอุบลราชธานี
- เป็นสถานที่ดูงานของโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล
7.2 การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
- โรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2551
- โรงเรียนได้รับการยกย่องในวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)
- ได้รับโล่รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ�ำปี 2552 ของคุรุสภากระทรวง
ศึกษาธิการ
- ได้รับ โล่ในการจัดกิจกรรม “สถาบันการศึกษาสัมพันธ์” ของ ปปช.
- ได้รับมอบหมายให้จัดงาน “มหกรรมสื่อ ICT สพฐ. 2553”

ส่วนที่ 5
ภาคใต้
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รายการผลงานการปฏิบัติที่ยอดเยีย่ ม (Best of the Best Practices ) ระดับประเทศ
ภาคใต้
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นางหรรษา วงศ์กิดาการ

2

นางลลนา กนแกม

3

นางจิราพร รัตนพงศ์

นารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

4

นางภาวิณี ลิ่มตระกูล

5

นางมาลัย สุขห่อ

บ้านเบตง “สุภาพอนุสรณ์”
จังหวัดยะลา
สตรีปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

6

นายศิลป์ชัย สุหลง

ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

7

นางอารีย์ รัตนพิทักษ์

วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

8

นายสัญญา สุขเพชร

9

นางอรอนงค์ พรหมวิหาร

ตากใบ
จังหวัดนราธิวาส
ศึกษานิเทศก์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
วัดเขาวิเศษ
สพป.ตรัง เขต 2

10 นายสง่า พิรามวิทวัส

โรงเรียน/หน่วยงาน
เดชะปัตตนยานุกูล
จังหวัดปัตตานี
ยะหาศิรยานุกูล
จังหวัดยะลา

ชื่อผลงาน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward
Design Thinking Skills:Trans-disciplinary Skills
การใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดและการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนด้านความสนใจ
ใฝ่ร้ใู ฝ่เรียนและสร้างสรรค์
“สวยอย่างสร้างสรรค์ ด้วยศิลป์”
โครงการพัฒนาบุคลากร การจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad ของครูผ้สู อน
คณิตศาสตร์โรงเรียนในฝัน
การบริหารศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมอย่างระบบ
การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้วยนวัตกรรมการประเมินผลแบบบูรณาการตาม
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเล็ก
ในโรงเรียนใหญ่
หลักสูตรอบรมศูนย์แม่ข่ายจังหวัดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการเรียนรู้ ICT
รูปแบบการนิเทศ
“แบบไตรภาคี”
OCOP : One Classroom One Product
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ชื่อผลงาน

การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design Thinking Skills :  
Trans-disciplinary Skills
ผูน้ ำ� เสนอผลงาน นางหรรษา  วงศ์กิดาการ
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู จังหวัดปัตตานี  สำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
โทรศัพท์  073 - 336182    
โทรสาร  073 - 336627
Mobile :  081 - 6981436   
e - mail :  hansa_w@hotmail.com
1.  ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ
จากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่แปรเปลี่ยน  และจากการ
ประชุมอาเซียนซัมมิทครั้งที่ 14  ก�ำหนดให้การเป็นประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์ต้องเกิดขึ้นในปี
พ.ศ. 2558 การศึกษาของไทยจะต้องเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาให้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีคุณภาพโดยการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีทักษะที่จ�ำเป็นในสังคมโลกปัจจุบัน  
เพือ่ จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวฒ
ั น์และรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จึงได้มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทสี่ ามารถน�ำนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นผู้เรียนทีพ่ งึ่ ตนเอง
ได้ (Learner  Independence) โดยจัดการเรียนรูต้ ามเป้าหมายการเรียนรูต้ ามหลักสูตร จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาเป็นสื่อในการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดใช้ภาษา
เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารรู้จักคิดวิเคราะห์   มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาและแสวงหาความรู้
2.  จุดประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน
จุดประสงค์
2.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
2.2  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน
2.3  เพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( Learn how to learn)
2.4  เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จ�ำนวน 46 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จ�ำนวน 131  คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
• นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาทักษะการคิดได้
ร้อยละ  90
• นักเรียนเป็นผู้เรียนที่พึ่งตนเองได้และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ร้อยละ 90

3.  กระบวนการผลิตงาน หรือ ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
กระบวนการออกแบบการเรียนรู้แบบ  Backward Design ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 ก�ำหนดเป้าหมายการเรียนรู้   ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2551 แนวทางปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ
Best
practices ในการจั
งาน Lab School
Symposium
2011
ประเทศ 4 ภูมภ
ิ าค 143 ่ยอมรับว่า
3.2of the
ก�ำbest
หนดการประเมิ
นดผลและหลั
กฐานการเรี
ยนรู
้หลัระดักบฐานการแสดงออกที
3.1คกํวามรู
าหนดเป้
าหมายการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
นักเรียนมี
้ความสามารถ
ขั้นพื้นฐาน3.2.1
พุทธศัการก�
กราช ำ2551
หนดวิธีการประเมินในรายวิชา อ 21201 ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน 1    
3.2 กําหนดการประเมินผลและหลักฐานการเรียนรู้หลักฐานการแสดงออกที่ยอมรับว่านักเรียนมีความรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรายวิชา  อ 33101  ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้ใช้วิธีการ
ความสามารถ
ประเมินตามแนวทางของ
Wiggins  และ  Mc
Tighes  ดั
นี้ ภาษาอั ง กฤษ อ่ า น - เขี ย น 1
3.2.1 การกํ า หนดวิ
ธี ก ารประเมิ น ในรายวิ
ช า อ ง21201
1.   การตรวจสอบความเข้
าใจอย่งากฤษ
งไม่เชัป็้นนมัธทางการ
ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 และรายวิชา อ 33101 ภาษาอั
ยมศึกษาปีที่ 6 ได้ใช้วิธีการประเมินตาม
-   การถาม
ตอบดังข้นีอ้ มูลส่วนตัว
แนวทางของ Wiggins
และ Mc Tighes
1. การตรวจสอบความเข้
า
างไม่ดเป็คุนยทางการ
2.   การสังเกตหรืใจอย่
อการพู
- -   การสั
การถาม ตอบ
ข้อมูลส่วกนตั
ว
งเกตพฤติ
รรมการสนทนา
2. การสั
งเกตหรือการพูดคุย
3.   การทดสอบ
- การสังเกตพฤติกรรมการสนทนา
-   การตอบค�ำถามแบบมีตัวเลือก  การตอบค�ำถามแบบปลายเปิด
3. การทดสอบ
4.   การใช้
ค�ำถามหรื
อประเด็
ญหา าถามแบบปลายเปิด
- การตอบคํ
าถามแบบมี
ตัวเลือกนปัการตอบคํ
ปราย  การบอกข้
อดี  ข้อเสีย
4. การใช้-   การอภิ
คําถามหรือประเด็
นปัญหา
5.   การปฏิ
ัติ / โครงงาน
- การอภิปบราย
การบอกข้อดี ข้อเสีย
5. การปฏิ-  
บตั ิ การเขี
/ โครงงาน
ยนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงเพื่อนการกรอกแบบฟอร์มการสมัคร
การเขี
ย
นจดหมายอิ
เล็กทรอนิกส์ถึงเพื่อนการกรอกแบบฟอร์ มการสมัครงานการพูด
งานการพูดสัมภาษณ์งาน
สัมภาษณ์งาน
3.2.2 การวัดระดับความรู้และการใช้ค�ำถามตามแนวทางของ Bloom’ s Taxonomy  
3.2.2 การวัดระดับความรู้และการใช้คําถามตามแนวทางของ Bloom’ s Taxonomy เพื่อให้นักเรียน
เพื่อมีให้ความสามารถในการคิ
นักเรียนมีความสามารถในการคิ
ด วิเคราะห์   ในวิชา อ 33101  ภาษาอังกฤษ  ม.6  ได้ใช้
ด วิเคราะห์ ในวิชา อ 33101 ภาษาอังกฤษ ม.6 ได้ใช้คําถาม ดังนี้
ค�ำถาม ดังนี้
ระดับความรู้ทวี่ ัด

ประเภทคําถาม

ตัวอย่างคําถาม

1.ความรู้ ( Knowledge)
2. ความเข้าใจ
( Comprehension )
3. การนําไปใช้
( Application )
4. การวิเคราะห์
( Analysis )
5. การสังเคราะห์
( Synthesis )

- What are the Amish ?
- Explain in your own words what
“ Doctors without Borders ” does.
คําถามที่นําความรู้ความเข้าใจไปใช้แก้ปัญหา - What advice would you give someone who
ในสถานการณ์
plans to share a room ?
คําถามที่ให้จําแนกแยกแยะเรื่องราวต่างๆว่า - What do you think are the pros and cons of
ประกอบด้วยส่วนย่อยอะไรบ้าง
sharing a room or an apartment ?
คําถามที่ใช้กระบวนการคิดเพื่อสรุป
- Create an agreement before you share a
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลย่อย
room with your roommate

6. การประเมินค่า
( Evaluation )

คําถามที่ให้นักเรียนตีคุณค่าโดยใช้ความรู้
ความรู้สึก ความคิดเห็นในการกําหนด

คําถามที่มีคําตอบแน่นอน
คําถามที่ต้องใช้ความรู้ความจํามาประกอบ
เพื่ออธิบายด้วยคําพูดของตนเอง

- Choose an alternative type of energy in
ten years’ time.
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3.3   ก�ำหนดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ขั้นตอนนี  ้ เป็นการ
3.3 กําหนดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นตอนนี้ เป็นการจัดและเรียงลําดับ
จัประสบการณ์
ดและเรียงล�การเรี
ำดับยนรู
ประสบการณ์
้ที่จะช่้แวละทั
ยให้กนษะักเรีและเกิ
ยนได้
พัฒนาความรู
้ที่จะช่วยให้นักเรีกยารเรี
นได้พยัฒนรู
นาความรู
ดความเข้
าใจคงทน ซึ้แ่งละทั
นักเรียกนษะ   และ
เกิสามารถนํ
ดความเข้
าใจคงทน
ซึ่งนัอกื่นเรีๆ ยหรื
นสามารถน�
ในสถานการณ์อื่น ๆ  หรือน�ำไปใช้ในชีวิตจริงได้
าไปใช้
ในสถานการณ์
อนําไปใช้ในชีำวไปใช้
ิตจริงได้
3.3.1 การจั
ดกิจกรรมการเรี
้
3.3.1   การจั
ดกิยจนรูกรรมการเรี
ยนรู้
3.3.1.1 จัดกิจ3.3.1.1  จั
กรรมการเรีดยกินรูจ้ กรรมการเรี
ด้วยรูปแบบ WIPPEA
ตัวอย่
าง การจั
ดการเรียดันรู
ยนรู้ ด้ดัวงยรู
ปแบบ
WIPPEA
งตั้วิชวาอย่าง การจัดการ
อ
21201
ภาษาอั
ง
กฤษอ่
า
น
–
เขี
ย
น
1
ม.1
หน่
ว
ยการเรี
ย
นรู
้
:
Family
เรียนรู้วิชา อ 21201  ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 1 ม.1   หน่วยการเรียนรู้  :  Family
W

Warm - up

ขั้นเตรียมความพร้อมผู้เรียน
1. นักเรียนทํากิจกรรม Family Survey

I

Introduction

P

Presentation

P

Practice

E

Evaluation

A

Application

2. นักเรียนทํากิจกรรม ranking exercise : Important person in my life
3. ครูแจ้งวิธีการประเมินผล
ขั้นนําเสนอเนื้อหาวิชา ทักษะ กระบวนการ
4. นักเรียนทํากิจกรรมกลุ่มในใบงาน อ่านข้อความที่มีคําหรือกลุ่มให้เลือก
เขียนข้อความบรรยายบุคคลที่แตกต่างกัน 2 ข้อความ
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้บรรยายบุคคล
ขั้นฝึกเนื้อหาวิชา กระบวนการ และทักษะ
6. นักเรียนแต่ละกลุ่ม เลือกภาพบุคคลที่นักเรียนชื่นชอบเขียนบรรยายบุคคล
ขั้นประเมินผู้เรียน ตั้งแต่ขั้น Warm – up ถึงขั้นนําไปใช้
ครูสังเกตพฤติกรรม / ครูประเมิน / นักเรียนประเมินตนเอง / เพื่อนประเมิน
ขั้นนําไปใช้ เพื่อแสดงหลักฐานว่านักเรียนบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่
7. นักเรียนเขียนบทบรรยายเรื่อง The most important person in my life

3.3.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ใช้เทคนิคการเรียนการสอน ดังนี้
3.3.1.2   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ   ใช้เทคนิค
1. เทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบเน้นปฏิสัมพันธ์ ( Interactive Instruction )
การเรียนการสอน ดังนี้
 การสร้างแผนผังความคิด
 การระดมพลังสมอง
1.
เทคนิ
ค
การจั
ด
การเรี
ย
นรู
้ แบบเน้นปฏิสัมพันธ์ (Interactive  Instruction)
 PMI ( Plus Minus Interesting )  Ranking  การสัมภาษณ์
• การสร้างแผนผังความคิด   • การระดมพลังสมอง
2. เทคนิคการศึกษาเน้นรายบุคคล
• PMIยน(Plus  Minus
 การเขี
Paragraph Interesting) • Ranking     • การสัมภาษณ์
เทคนิดการเรี
คการศึ
ษาเน้เทคโนโลยี
นรายบุคคล
3. เทคนิ2.คการจั
ยนรูก้โดยใช้
การเขียนรูยน  Paragraph
 ชุ•ดการเรี
้ด้วยตนเอง ( Self – Access Material )
3.้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
3.2.2 ประสบการณ์เรียนรู
ได้ดําเนินการจั
้ เพื่อให้น(Self
ักเรียนมี
ความสามารถในการสื่อสารและการ
• ชุดดประสบการณ์
การเรียนรูเ้ดรี้วยนรู
ยตนเอง
– Access  Material)
ค้นคว้า ดังนี้ 3.3.2 ประสบการณ์เรียนรู้

ได้ด�ำเนินการจัดประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
และการค้นคว้า ดังนี้

Best of the best practices ในการจัดงาน Lab School Symposium 2011 ระดับประเทศ 4 ภูมภ
ิ าค

พัฒนาตนเอง



จัดบูรณาการกับกลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่น

นอกชันเรี
้ ยน
วิจยั ในชันเรี
้ ยน

ในสถานศึกษา
นอกสถานศึกษา

นิเทศภายใน

 Peer coaching





การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
การจัดชุมนุม
การแข่งขันทักษะ
การจัดป้ายนิเทศ
การจัดเสียงตามสาย






Online Activities
E- learning
Surfing the internet
การจัดค่ายEnglish Camp



การร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน/ศึกษาต่อ
ต่างประเทศ





ชุดการเรี ยนด้ วยตนเอง ม.1

 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
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จัดบูรณาการภายในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
ในชันเรี
้ ยน

จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ครู
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ชุดการเรี ยนด้ วยตนเอง ม.6
Vocabulary Sets ม.6

การออกแบบการจั
การเรียนรู
ยนรู
้แบบ
BackwardDesign
Design
โดยใช้
ทักษะกระบวนการเทคนิ
ค
การออกแบบการจัดดการเรี
้แบบ
Backward
โดยใช้
ทักษะกระบวนการเทคนิ
คการสอนแบบ
การสอนแบบต่
างๆ
และการจัดกประสบการณ์
การเรียงนรู
ลากหลายดั
งกล่
สามารถน�
ต่างๆ และการจั
ดประสบการณ์
ารเรียนรู้ที่หลากหลายดั
กล่้ทาวี่หสามารถนํ
าพานั
กเรีายวนไปสู
่การเป็นบุำคพา
คลแห่ง
นักเรี
ยนไปสู
งการเรี
ยนรู้ เป็
นผู้เรียนที่พ)ึ่งและสามารถเรี
ตนเองได้ ( Learner
Independence
)
การเรี
ยนรู้่กเป็ารเป็
นผู้เรีนยบุนทีค่พคลแห่
ึ่งตนเองได้
( Learner
Independence
ยนรู้ได้ตลอดชี
วิต
และสามารถเรี
ตลอดชี
4. ผลการดํยานรู
เนิน้ได้การ
/ ผลสัวมิตฤทธิ์ / ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 ผลการดําเนินการ

4. ผลการด�ำเนินการ / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่คงทนและสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้
4.1    ผลการด�ำเนินการ
4.1.2 นักเรียนมีทักษะการคิด การแก้ปัญหา รวมทั้งการประยุกต์ใช้ สิ่งที่เรียนรู้ในสถานการณ์
4.1.1  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่คงทนและสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้                   
ใหม่ ๆ ได้
4.1.2
นักเรียนมีทักษะการคิด การแก้ปัญหา รวมทั้งการประยุกต์ใช้ สิ่งที่เรียนรู้ใน
4.1.3 ชุดการเรียนด้วยตนเอง ช่วยให้นักเรียนได้เรียนและฝึกทักษะด้วยตนเอง นักเรียนเกิด
สถานการณ์
ใหม่ดๆเพลิ
ได้นในการเรียนอย่างเป็นอิสระ และมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
ความสนุกเพลิ
ดการเรี
ยนด้วยตนเอง   ช่วยให้นักเรียนได้เรียนและฝึกทักษะด้วยตนเอง  
4.2 4.1.3
ผลสัมชุฤทธิ
์
นักเรียนเกิดความสนุ
เพลิดเพลินในการเรี
างเป็กนเรีอิยสนชั
ระ  และมี
เจตคติ
ที่ดมฤทธิ
ีในการเรี
ยนภาษา
4.2.1กผลจากการทํ
าวิจัยในชั้นยเรีนอย่
ยนของนั
้น ม.1/1 พบว่
าผลสั
์ทางการเรี
ยนของ
อังกฤษ
นักเรียนสูงขึ้น
4.2   ผลสั
มฤทธิ
4.2.2
ระดั์ บคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน(O – Net) ม.6
4.2.1  ผลจากการท�
วิจยั ในชัตน้ ตนยานุ
เรียนของนั
นชับน้ คะแนนเฉลี
ม.1/1  พบว่
าผลสับมสัฤทธิ
์ างการ
วิชาภาษาอังกฤษของนั
กเรียนโรงเรียำนเดชะปั
กูล สูงกกว่เรีายระดั
่ยของระดั
งกัดท
เรีย(นของนั
กเรียนสูบงประเทศ
ขึ้น ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2551 จนถึงปัจจุบัน
สพฐ.) และระดั
4.2.2  ระดั
คะแนนเฉลี
ย่ ผลการทดสอบทางการศึ
บชาติงกฤษระดั
ขนั้ พืน้ ฐาน(O
– Net)
4.2.3
นักเรียบนได้
รับรางวัลรองชนะเลิ
ศอันดับ 1 ในการแข่กงขัษาระดั
นพูดภาษาอั
บภาคใต้
ม.1–3
ม.6และ
วิชาภาษาอั
งกฤษของนั
กเรียเข้นโรงเรี
ยนเดชะปั
ตนยานุงกฤษระดั
กลู สูงกว่บประเทศ
าระดับคะแนนเฉลี
ย่ ของระดั
ม. 4- 6 เป็
นตัวแทนภาคใต้
าร่วมการแข่
งขันพูตดภาษาอั
Speech Contest
2011 บ
สังกัด ( สพฐ.) และระดับประเทศ ตั้งแต่ ปีการศึกษา  2551  จนถึงปัจจุบัน
4.2.3 นักเรียนได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษระดับ
ภาคใต้ ม.1–3 และ ม. 4- 6 เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษระดับประเทศ
Speech Contest 2011

Best of the Best Practices

แนวปฏิบตั ทิ ยี่ อดเยีย่ มระดับประเทศ
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4.3   ประโยชน์ที่ได้รับ
4.3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทงั้ ในชัน้ เรียนและนอกชัน้ เรียนท�ำให้นกั เรียนมีทกั ษะ
การเรียนที่สามารถจะน�ำไปใช้ในการศึกษาหาความรู้และมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูง
หรือในการสอบแข่งขัน
4.3.2 ชุดการเรียนด้วยตนเอง ช่วยแก้ปัญหาเมื่อครูลา เพราะนักเรียนสามารถเรียน
ด้วยตนเองตามศักยภาพ
5.  ปัจจัยความส�ำเร็จ
ในการปฏิบัติงานมีปัจจัยเกื้อหนุนจนท�ำให้วิธีการปฏิบัติส�ำเร็จ  ดังนี้
5.1 ได้รับความรู้หลังจากการประชุมสัมมนาในการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและด�ำเนินงานด้านสิทธิเด็ก
5.2 กระแสโลกาภิวัฒน์ ในการที่จะต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักคิด วิเคราะห์ และมีทักษะด�ำรงชีวิตใน
สังคมยุคใหม่
5.3 ในฐานะทีเ่ ป็นครู จะต้องมีการพัฒนาตนเอง (Self – Development) ค้นคว้าหาความรู้
เทคนิคการสอน  เพื่อน�ำมาปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน
6. บทเรียนที่ได้รับ ( Lesson Learned )
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวติ สามารถทีจ่ ะน�ำพาผู้เรียนและประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้ารู้เท่าทันและปรับตัวได้ดใี น
สังคมโลก
7. การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ
7.1 การเผยแพร่
ผลงาน  Best  Practice  ได้รับการเผยแพร่ ดังนี้
1. การอบรมครูสอนภาษาอังกฤษหลักสูตร  Backward Design  วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม  
2552
2.การอบรมครูสอนภาษาอังกฤษหลักสูตรการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Mini – Course   2008 : Thinking Skills) ส�ำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนในฝันวันที่ 8  และ 16   สิงหาคม 2551  
3.การอบรมครูสอนภาษาอังกฤษหลักสูตร Learner Independence & Cross
curriculum Integration  วันที่ 27 – 28  พฤษภาคม  2553
4. การอบรมครูสอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาทัง้ ระบบ โดยศูนย์พฒ
ั นากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   จังหวัดปัตตานี  วันที่ 6 สิงหาคม  2554
5.  ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ได้รับการน�ำเสนอในงาน “ เสมา 45 : เปิดโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ”  ณ  ศูนย์การประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ปี พ.ศ. 2545

6. ชุดการเรียนด้วยตนเอง   ชั้น ม.6 มีการน�ำไปใช้กับนักเรียนชั้น ม.6 ตั้งแต่

7. ชุดการเรียนด้วยตนเอง   ชั้น ม.1 มีการน�ำไปใช้กับนักเรียนชั้น ม.1 ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2551      
7.2  การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ
1.  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ  กรมสามัญศึกษา  ปี  พ.ศ. 2536  
2.  ครูดีเด่นวิชาภาษาอังกฤษ  เขตการศึกษา 2  ปี พ.ศ. 2536
3. ข้าราชการตัวอย่าง รองอันดับ 2   ส�ำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดปัตตานี
ปี  พ.ศ. 2538
4. บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ (TEACHER AWARD)
กรมสามัญศึกษา ปี พ.ศ. 2545
5. รับพระราชทานเกียรติบตั รจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
“ข้าราชการที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2548 สาขาการต่างประเทศ  
กระทรวงมหาดไทย”
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ชื่อผลงาน

การใช้กระบวนการวิจัยในการจัดเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิด
และการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
ผู้เสนอผลงาน นางลลนา  กนแกม
โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล จังหวัดยะลา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  
โทรศัพท์    0-7329-1240   โทรสาร  0-7329-1338  
Mobile :  089-7353395   e-mail  krulalana@hotmail.co.th
1.  ความเป็นมา สภาพปัญหา
จากผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  ระดับโรงเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 ปีการศึกษา 2554 จ�ำนวน 45 คน เพื่อน�ำผลการทดสอบวัด
ความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
พัฒนานักเรียนให้มคี ณ
ุ สมบัตติ ามเป้าหมายของหลักสูตร และมีความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด ปรากฏผลดังแสดง  ในตาราง
ความสามารถด้าน
การคิดค�ำนวณ
การแก้โจทย์ปัญหา
การวิเคราะห์และคาดการณ์

คะแนนเต็ม
10
10
10

คะแนนเฉลี่ย
3.02
2.33
4.20

ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
1.75
0.93
0.87

จากตาราง  จะเห็นว่าคะแนนเฉลีย่ ของคะแนนสอบวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ทั้ง
สามด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 อยู่ในระดับต�่ำกว่าเกณฑ์ก�ำหนด  สภาพปัญหาที่เกิด
ขึ้นอาจมาจากสาเหตุหลายปัจจัย เช่น นักเรียน ครูผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ หรืออื่นๆ
เป็นต้น สาเหตุส�ำคัญที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนน่าจะเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
ผู้สอน ดังนั้นผู้สอนจึงมีแนวคิดว่าการ การใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ น่าจะเป็น
นวัตกรรมหนึ่งที่สามารถพัฒนาความสามารถด้านการคิดและการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยจะเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและ
ค้นหาค�ำตอบด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาตามล�ำดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ จะ
ช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  คาดการณ์   วางแผน  ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน
2.1 จุดประสงค์
1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านการคิดและการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการวิจัย
2. เพือ่ พัฒนานักเรียนให้มคี วามสามารถด้านการคิดและการแก้โจทย์ปญ
ั หาคณิตศาสตร์
ตามล�ำดับขั้นตอนได้อย่างมีระบบ
2.2 เป้าหมาย
1. นักเรียนร้อยละ  80 มีความสามารถด้านการคิดและการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

โดยใช้กระบวนการวิจัย
2. นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดและการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามล�ำดับ
ขั้นตอนได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น
3. ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
3.1  ขั้นการวางแผนและเตรียมการ
3.1.1  ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้  และค�ำอธิบายรายวิชา
3.1.2   ศึกษาเอกสารแนวการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการ
เรียนรู้ของส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เกีย่ วกับแนวการจัดการเรียนรู้โดยให้ผ้เู รียนใช้กระบวนการวิจยั ในการเรียนรู้ บทบาทของครูผ้สู อน
และนักเรียนและตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
3.1.3  ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้
3.1.4  ปรับหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้
3.1.5  จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยตามมาตรฐานการเรียน
รู้/ตัวชี้วัดที่วิเคราะห์ไว้  ให้ครอบคลุม 4  ขั้นตอน  (1) การตั้งค�ำถาม  (2) การวางแผนเตรียมการ
ค้นหาค�ำตอบ  (3) การค้นหาค�ำตอบและตรวจสอบ  และ (4) การสรุปและน�ำเสนอ
3.1.6    จัดท�ำสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
วิจัย   และเหมาะสมกับนักเรียนด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีหรือสามารถหาได้ในโรงเรียน โดยค�ำนึงถึง
ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ
3.1.7  ก�ำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
3.1.8 สร้างเครื่องมือประเมินให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้และเกณฑ์การวัด
และประเมินผล
3.1.9   สร้างแบบทดสอบที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์   การแก้ปัญหา การน�ำไปใช้   
การประเมินค่า
3.2  ขั้นการด�ำเนินการ (การน�ำนวัตกรรมไปทดลองใช้)
3.2.1 ครูผู้สอนสร้างความตระหนักแก่นักเรียนให้เห็นถึงความส�ำคัญของการเรียน
รู้โดยใช้กระบวนการวิจัย โดยให้นักเรียนปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ใหม่ช่างสังเกต ช่างคิดช่างถาม
ช่างตอบ  
3.2.2  ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยที่
มี  4  ขั้นตอน  ขั้นการตั้งค�ำถาม :  ภาระงานหรือกิจกรรมที่นักเรียนต้องปฏิบัต  ิ มีดังนี้
- วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ก�ำหนดให้และตอบค�ำถาม
- บอกประเด็นปัญหาของสถานการณ์ที่ก�ำหนดให้
- ท�ำการทดลองตามเงื่อนไขในสถานการณ์  โดยใช้สื่ออุปกรณ์ที่ครูแจกให้
- ก�ำหนดข้อคาดเดา/ข้อคาดการณ์จากผลการทดลอง
- ก�ำหนดประเด็นปัญหาเพิ่มเติมจากสถานการณ์ที่ก�ำหนดให้
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ปฏิบัติ

มีดังนี้

ขัน้ การวางแผนและเตรียมการค้นหาค�ำตอบ : ภาระงานหรือกิจกรรมทีน่ กั เรียนต้อง
- บอกข้อค้นพบที่เห็นได้ชัดเจนจากการทดลอง
- น�ำข้อค้นพบมาวางแผนและเตรียมการค้นหาค�ำตอบ
- บอกความรู้หรือประสบการณ์ที่จะน�ำมาใช้ในการค้นหาค�ำตอบ
ขั้นการค้นหาค�ำตอบและตรวจสอบ : ภาระงานหรือกิจกรรมที่นักเรียนต้องปฏิบัติ  

- แสดงการค้นหาค�ำตอบโดยวิธีการหรือความรู้ที่วางแผนไว้
- ตรวจสอบค�ำตอบที่หาได้ว่าสอดคล้องกับข้อคาดเดา/ข้อคาดการณ์หรือไม่
ขั้นสรุปและน�ำเสนอ : ภาระงานหรือกิจกรรมที่นักเรียนต้องปฏิบัติ  มีดังนี้
- สรุปค�ำตอบที่หาได้
- น�ำเสนอผลการหาค�ำตอบ
3.3  ขั้นตรวจสอบ
ครูผู้สอนตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู้หลังจากน�ำไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายว่านักเรียนบรรลุจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่
3.4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา
ครูผู้สอนปรับปรุงและพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อนักเรียน
4.  ผลการด�ำเนินงาน
4.1  ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
4.1.1 การใช้กระบวนการวิจยั ในการจัดการเรียนรู้สามารถพัฒนานักเรียนให้มคี วาม
สามารถด้านการคิดและการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้อยู่ในระดับดี   พิจารณาได้จากการ
วิเคราะห์ปัญหา การบอกประเด็นปัญหา การตั้งสมมุติฐาน การวางแผนค้นหาค�ำตอบ การค้นหา
ค�ำตอบและตรวจสอบ การสรุปและน�ำเสนอของนักเรียน
4.1.2 การใช้กระบวนการวิจยั ในการจัดการเรียนรู้สามารถพัฒนานักเรียนให้มคี วาม
สามารถด้านการคิดและการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ พิจารณาได้จาก
กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาของนักเรียนเป็นไปตามล�ำดับขั้นตอนและสมเหตุสมผลมากขึ้น
4.2  ผลสัมฤทธิ์ของงาน
4.2.1 นักเรียนร้อยละ 80 ใช้กระบวนการวิจยั ในการคิดและแก้โจทย์ปญ
ั หาคณิตศาสตร์
4.2.2 นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดและการแก้โจทย์ปญ
ั หาคณิตศาสตร์ตาม
ล�ำดับขั้นตอนของกระบวนการวิจัยได้อย่างมีระบบ
4.3  ประโยชน์ที่ได้รับ
4.3.1 นักเรียนมีความสามารถในการคิด  คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  และคิดเป็นระบบ  เพื่อน�ำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ที่เรียน
4.3.2 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

เช่น  TOK
นักเรียน

4.3.3 นักเรียนน�ำกระบวนการวิจยั ไปใช้กบั การเรียนรูร้ ายวิชาอืน่ ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
4.3.4 ครูมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพ

4.3.5 โรงเรียนมีสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน
5.  ปัจจัยความส�ำเร็จ
5.1  ผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice)
5.2  เพื่อนร่วมงานให้ก�ำลังใจและความร่วมมือเป็นอย่างดี
5.3  นักเรียนกระตือรือร้นและให้ความสนใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจยั
ในการเรียนรู้
5.4 บุคคลในครอบครอบครัวทุกคนเข้าใจ  ให้ก�ำลังใจ  สนับสนุนและให้การช่วยเหลือ
เป็นอย่างดี
5.5  ผู้สอนมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านการคิดและการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิจัยจนเป็นนิสัย
6.  บทเรียนที่ได้รับ
6.1   นักเรียนไม่สามารถตั้งค�ำถามไปสู่กระบวนการวิจัยในเวลาที่ก�ำหนดให้ได้  ครูผู้สอน
จึงใช้วิธีการก�ำหนดสถานการณ์ขึ้นมา  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัย  อยากรู้อยากเห็น
และอยากค้นหาค�ำตอบ
6.2   นักเรียนไม่สามารถน�ำข้อค้นพบจากการทดลองมาวางแผนการค้นหาค�ำตอบได้
ครูผู้สอนจึงใช้วิธีการถามน�ำเพื่อให้นักเรียนน�ำความรู้และประสบการณ์ที่คาดว่าอาจน�ำไปสู่
การได้มาซึ่งค�ำตอบ
6.3.  นักเรียนพึงพอใจและให้ความร่วมมืออย่างดีกบั การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
วิจัยจนบรรลุเป้าหมายด้วยดี ครูผู้สอนใช้วิธีการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเป็นระยะ
ในแต่ละขั้นตอน  เพื่อให้นักเรียนมีก�ำลังใจ  อยากเรียนรู้และท�ำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
7.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
7.1  การเผยแพร่
7.1.1   มีการเผยแพร่ในรูปเอกสารให้กบั เลขานุการศูนย์พฒ
ั นาการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคนในคราวประชุมเลขาศูนย์ฯ ทั่วประเทศ ณ โรงแรมไมด้าซิตี้รีสอร์ท
หลักสี่  กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่  4 – 6  มีนาคม  2554
7.1.2 มีการเผยแพร่ในรูปเอกสารให้กับครูคณิตศาสตร์โรงเรียนในฝัน  จังหวัดสตูล  
ในคราวทีเ่ ป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการ
วิจัย ณ  ห้องประชุมก�ำแสด  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์  จังหวัดสตูล  วันที่  25  กรกฎาคม  2554   
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7.1.3 มีการเผยแพร่ในรูปเอกสารให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
กาบังพิทยาคม จังหวัดยะลา  ในคราวทีเ่ ป็นวิทยากรบรรยายให้ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิจยั ณ โรงแรมเพชรมีรสี อร์ท จังหวัดสงขลา วันที  ่ 29 กรกฎาคม  2554
7.1.4   มีการเผยแพร่ในรูปเอกสารให้กับครูและบุคลากรทางการศึ
กษาโรงเรี
ยน
แนวทางปฏิบัติที่ยอดเยี
่ยม ระดับประเทศ
ยะหาศิรยานุกBest
ูล จัofงหวั
ยะลาpractices
ในการเป็
นวิทดยากรบรรยายให้
วามรู้เกี่ยวกั2011
บการจั
ยนรู4้ ภูมภิ าค 154
theดbest
ในการจั
งาน Lab SchoolคSymposium
ระดัดบการเรี
ประเทศ
โดยใช้กระบวนการวิ
ควิว  จังหวัwww.labschools.net
ดยะลา  วันที่  30  กรกฎาคม  2554  
7.1.5จัย  ณ  โรงแรมปาร์
มีการเผยแพร่ผ่านเวบไซต์
7.1.5  มี
การเผยแพร่
ผ่านเวบไซต์
7.2
การได้
รับการยอมรั
บ/รางวัล    
ที่ไwww.labschools.net     
ด้รับ
7.2  การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
7.2.1 ได้รับรางวัลผลงาน Best Of The Best วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ในการจัดเวที
7.2.1  ได้รับรางวัลผลงาน  Best Of The Best วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับภูมิภาค 5 ภูมิภาค
ในการจัดเวทีแลกเปลีย่ นประสบการณ์การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับภูมิภาค 5 ภู7.2.2
มิภาค ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็นวิทยากรจุดประกายผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ทั่ว
ประเทศ
เกี่ยได้
วกัรบับเทคนิ
ดการเรี
นใช้กระบวนการวิ
จัย้บในโครงการสร้
างวัฒนธรรมการวิจัย
7.2.2
คัดเลืคอการจั
กจาก
สพฐ.ยนรูให้้โดยผู
เป็น้เวิรีทยยากรจุ
ดประกายผู
ริหาร ครู และ
ของสํทาวั่ นัประเทศ  เกี
กพัฒนานวัย่ ตวกักรรมการศึ
กษาดการเรี
สํานักยงานคณะกรรมการการศึ
กษาขัจ้นยั พืในโครงการ
้นฐาน ระหว่างวันที่ 18-23
ศึกษานิเทศก์
บเทคนิคการจั
นรูโ้ ดยผูเ้ รียนใช้กระบวนการวิ
พ.ศ.จยั 2554
กซ์ กรุงเทพมหานคร
สร้างวัฒเมษายน
นธรรมการวิ
ของส�ำนัณกพัโรงแรมแม็
ฒนานวัตกรรมการศึ
กษา  ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้
ความรู้ครูคณิตกศาสตร์
ยนในฝัน จังหวัดสตูล เกี่ยวกับ
ขั้นพื้นฐาน ระหว่า7.2.3
งวันทีได้่  18-23   เมษายน  พ.ศ.
2554   ณ  โรงแรมแม็
ซ์  กรุโงรงเรี
เทพมหานคร
รับ้คเชิ
ไปเป็นโวิดยใช้
ทยากรบรรยายให้
การจัด7.2.3
การเรีได้
ยนรู
ณิญ
ตศาสตร์
กระบวนการวิจคัยวามรู้ครูคณิตศาสตร์โรงเรียนในฝัน
จังหวัดสตูล เกี่ยวกั
บการจั
ยนรูน้ควิณิ
ตศาสตร์โดยใช้กคระบวนการวิ
จัยค     
7.2.4
ได้รดับการเรี
เชิญไปเป็
ทยากรบรรยายให้
วามรู้ครูและบุ
ลากรทางการศึกษาโรงเรียนกาบังพิทยา
ได้รับเชิ
ไปเป็
นวิทดยากรบรรยายให้
รูและบุคลากรทางการศึ
กษา
คม จั7.2.4
งหวัดยะลา
เกีญ
่ยวกั
บการจั
การเรียนรู้โดยผู้เครียวามรู
นใช้ก้คระบวนการวิ
จัย
โรงเรียนกาบังพิท7.2.5
ยาคม  จั
ดยะลา  เกี่ยวกับคการจั
้โดยผู้เรียนใช้กกระบวนการวิ
จัย   รยานุกูล จังหวัด
เป็นงวิหวั
ทยากรบรรยายให้
วามรูด้คการเรี
รูและบุยคนรู
ลากรทางการศึ
ษาโรงเรียนยะหาศิ
วิทยากรบรรยายให้
รูและบุคลากรทางการศึ
กษาโรงเรียน
ยะลา 7.2.5
เกี่ยวกัเป็บนการจั
ดการเรียนรู้โดยผู้เครีวามรู
ยนใช้ก้คระบวนการวิ
จัย
ยะหาศิรยานุกูล จั7.2.6
งหวัดยะลา
ดการเรี่อยเป็
นรูน้โดยผู
นใช้”กระบวนการวิ
จัย    รยานุกูล อําเภอยะหา
เป็นเกี
ครู่ยทวกั
ี่ได้บรการจั
ับการเสนอชื
“ครู้เสรียอนดี
ของโรงเรียนยะหาศิ
7.2.6 เป็นครูที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น “ครูสอนดี”   ของโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล  
จังหวัดยะลา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัดยะลา ประจําปี 2554
อ�ำเภอยะหา จังหวัดยะลา  เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัดยะลา  ประจ�ำปี  2554

ชื่อผลงาน
การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนด้านความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนและสร้างสรรค์
ผู้เสนอผลงาน นางจิราพร  รัตนพงศ์
โรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  16
โทรศัพท์  074-312646   
โทรสาร  074-312646  
Mobile :  083-1859226
e-mail  jp_ratapong@hotmail.com
1.  ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2542
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2551 ) หัวใจส�ำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษา คือ การปฏิรูปการศึกษา
และหัวใจของการปฏิรปู การศึกษาคือการปฏิรปู การเรียนรู้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส�ำคัญทีส่ ดุ   กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ. 2542     (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2551 ) จึงด�ำเนินการจัด
กิจกรรมโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส�ำคัญและจัดให้ผ้เู รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ฝึกปฏิบตั ิ ให้คดิ เป็น  ท�ำเป็น ให้มนี ิสัยรักการเรียนรู้และเกิดการใฝ่ร้ใู ฝ่เรียนอย่างต่อเนือ่ ง จากการ
ศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้กจิ กรรมแนะแนว พบว่านักเรียนขาดการใฝ่ร้ใู ฝ่เรียน   ขาด
ความสนใจในการเรียนโดยนักเรียนไม่สามารถหาสาเหตุที่ผลการเรียนไม่ดีได้
จากการสอบถามจากครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องพบว่า นักเรียน ร้อยละ 80  
ตอบเกิดจากการไม่สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน เมื่อกลับจากโรงเรียน ไม่อ่านหนังสือ มาโรงเรียนก็ไม่สนใจ
เรียนและไม่เคยค้นคว้าหาความรู้จากที่ใด จึงท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรากฏออกมาไม่ดี
และบางคนต้องเรียนซ�ำ้ ชั้น โรงเรียน      วรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา  มีนโยบายคัดแยกเด็กนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 0.91 – 1.31  ให้เรียน
ซ�้ำชั้นในระดับมัธยมศึกษาปี่ที่   1 ซึ่งมี   จ�ำนวน 9  คนและนักเรียนที่เข้าเรียนในกรณีพิเศษ อีก
จ�ำนวน 9 คน  นักเรียนกลุ่มนี้โรงเรียนต้องดูแลเป็นพิเศษ จึงจัดเป็นห้องเรียนพิเศษ คือห้อง ม.1/14  
ผู้รายงานได้รบั มอบหมายจากฝ่ายบริหารของโรงเรียนให้ดแู ลนักเรียนกลุ่มนีเ้ พือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น  จึงได้ท�ำโครงการ Search  Myself ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เกิด
ความตระหนักในการรักและเห็นคุณค่าในตนเองควบคู่ กับพัฒนาคุณลักษณะด้านความสนใจ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและสร้างสรรค์ โดยใช้วิธีการสอนแบบ 4 MAT ( วัฏจักรการเรียนรู้) เป็นแผนการจัด
การเรียนรู้ในวิชากิจกรรมแนะแนว และควบคู่กับการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อสร้าง
ความตระหนักในการรักและเห็นคุณค่าในตัวเองมาประกอบในการส่งเสริมนักเรียนกลุ่มนี้
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน
1.  เพื่อให้นักเรียนเห็นความส�ำคัญ  เข้าใจความหมาย  ความส�ำคัญของการใฝ่รู้ใฝ่เรียน
และสร้างสรรค์
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2.  เพื่อสร้างนิสัยในการยอมรับ พอใจ เห็นคุณค่าในตนเองในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน
3. เพือ่ ให้นกั เรียนรู้จกั การส�ำรวจตนเองวางแผนการพัฒนาตนเองและปฏิบตั ติ ามแผนใน
ด้านการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนจนเป็นนิสัย
4.  เพื่อนยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
5. เพื่อแก้ปัญหาการเรียนซ�้ำชั้นของนักเรียน
เป้าหมาย
นักเรียนห้อง ม.1/14  ที่เรียนซ�้ำชั้น จ�ำนวน  9  คนและนักเรียนที่เข้าเรียนในกรณีพิเศษ
อีกจ�ำนวน 9 คน รวม 18  คน มีการพัฒนาคุณลักษณะด้านความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและสร้างสรรค์
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 100
3.  กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด�ำเนินงาน
3.1  การออกแบผลงาน/นวัตกรรม
นวัตกรรมชุดพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนด้านความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนและสร้างสรรค์  ได้
สร้างขึน้ มีกระบวนการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาคุณลักษณะด้านความสนใจ
ใฝ่รใู้ ฝ่เรียนและสร้างสรรค์  เป็นการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT System หมายถึง กระบวนการ
เรียนการสอนที่ค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องรูปแบบการเรียนรู้ โดยจัดแบ่งช่วง
เวลาการเรียนให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในแต่ละเรือ่ ง ยึดหลักการจัดประสบการณ์
ที่หลากหลาย ยืดหยุ่น และเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองผู้เรียนทุกรูปแบบให้มีโอกาส
ในการเรียนรู้ ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ตนชอบและได้ปรับตัว ผู้เรียนรู้ในรูปแบบการเรียนอื่นๆ ด้วย
3.2  การด�ำเนินงานตามกิจกรรม  จัดกิจกรรมตามขั้นตอน 8 ขั้นตอนคือ
ขั้นที่ 1 สร้างประสบการณ์ (สมองซีกขวา) ครูสร้างประสบการณ์ด้วยการกระตุ้นหรือ
สร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เรียนเชื่อมโยงประสบการณ์เป็นของตนเอง   
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ประสบการณ์ (สมองซีกซ้าย)   ครูให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดจาก
ประสบการณ์และตรวจสอบประสบการณ์)  
ขั้นที่ 3 บูรณาการการสังเกตไปสูค่ วามคิดรวบยอด (สมองซีกขวา) ครูให้ขอ้ มูลข้อเท็จจริง
และจัดกิจกรรมไปสู่ความคิดรวบยอด ผู้เรียนบูรณาการประสบการณ์และความรู้ไปสู่ความคิด
รวบยอด
ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดรวบยอด (สมองซีกซ้าย) ครูให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
ตามทฤษฎีหรือความคิดรวบยอด ให้ผู้เรียนวิเคราะห์และไตร่ตรองประสบการณ์
ขั้นที่   5 ปฏิบัติและปรับแต่งเป็นแนวคิดของตนเอง (สมองซีกซ้าย) ผู้เรียนลองปฏิบัติ
โดยผ่านประสาทสัมผัส เพื่อพัฒนาแนวคิดและทักษะ
ขั้นที่ 6 ปรับแต่งเป็นแนวคิดของตนเอง (สมองซีกขวา) ผู้เรียนปรับปรุงสิ่งที่ปฏิบัติด้วย
วิธีการของตนเอง และบูรณาการเป็นองค์ความรู้ของตนเอง
ขั้นที่ 7 วิเคราะห์เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ (สมองซีกซ้าย) ผู้เรียนวิเคราะห์แล้ววางแผน
เพื่อประยุกต์หรือดัดแปลงสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

ขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยนความรู้ของตนกับผู้อื่น (สมองซีกขวา) ผู้เรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้
เรียนรู้มากับผู้อื่น
3.3 ประสิทธิภาพของการด�ำเนินงาน
สาระในการพัฒนาความสนใจใฝ่รใู้ ฝ่เรียนและสร้างสรรค์  แบ่งเป็นหน่วยพัฒนาพฤติกรรม
จ�ำนวน  6  หน่วย รวมทัง้ สิน้ 14 กิจกรรมประกอบด้วย คือ หน่วยที่ 1  พฤติกรรมความกระตือรือร้น
หน่วยที  ่ 2 พฤติกรรมความกล้า ความริเริม่ และการตัดสินใจ หน่วยที  ่ 3 พฤติกรรมความเพียรพยายาม
มุ่งมัน่   ท�ำให้ดกี ว่าเดิมเสมอ หน่วยที  ่ 4 พฤติกรรม การแสวงหาแนวทางใหม่ๆ หน่วยที  ่ 5 พฤติกรรม
ความใฝ่ฝนั และจินตนาการ  หน่วยที  ่ 6 พฤติกรรมความชอบ ความชืน่ ชมและเห็นคุณค่าของสิง่ ต่างๆ
การประเมินผล แต่ละกิจกรรมจะมีการประเมินผลที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม ลักษณะ
ของการประเมิน เช่น ประเมินพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล ตรวจผลงาน ประเมินทักษะ
การปฏิบตั กิ จิ กรรม  (ความสนใจ) ประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น  ประเมินแฟ้มสะสมงาน
ประเมินชิ้นงาน และนักเรียนท�ำแบบวัด ความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนและสร้างสรรค์ จ�ำนวน 3 ฉบับ
ก่อนและหลังเรียน แหล่งเรียนรู้ แต่ละกิจกรรมจะใช้แหล่งเรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละ
กิจกรรมเช่นที่ โรงเรียน ชุมชน บ้าน  สื่อการเรียนรู้  เช่น  ใบความรู้  ใบงาน  ใบกิจกรรม ฯลฯ
3.4 การใช้ทรัพยากร  
ในการจัดกิจกรรมจะพัฒนานักเรียนในคาบกิจกรรมแนะแนวส่วนการดูแลนักเรียนและ
ติดตามผลในการดูแลพฤติกรรมจะดูแลโดยการสอบถามจากครูทปี่ รึกษา ครูผสู้ อนในรายวิชาต่างๆ
และให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลจากห้องอินเตอร์เน็ต  
4.  ผลการด�ำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1  ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยอาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฎี การก�ำหนดกิจกรรม
การเรียนการสอนทีเ่ ป็นล�ำดับขัน้ ตอนท�ำให้ผ้เู รียนมีพฒ
ั นาการทางด้านความสนใจใฝ่ร้ใู ฝ่เรียนและ
สร้างสรรค์ อยู่ในระดับที่ดีขึ้น   เป็นไปตามจุดประสงค์ที่วางไว้นักเรียนเกิดความมานะพยายาม
ในการเรียน มีวินัยในการเรียน  ส่งงานครูครบทุกชิ้น ตระหนักและเข้าใจในการรักและเห็นคุณค่า
ในตัวเองเป็นอย่างไร
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงประเด็นเด็กไม่สนใจเรียนเพราะเด็กยังไม่ตระหนักและเห็น
ความส�ำคัญของการใฝ่รู้ใฝ่เรียน เมื่อครูมากระตุ้นและชื่นชมในความพยายามของผู้เรียนทุกคน
ก็ยินดีที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง    จึงส่งผลให้นักเรียนจ�ำนวน  18  คน  ที่ได้รับการพัฒนา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น สอบปลายภาคได้เลื่อนชั้นหมดทุกคน ซึ่งถือว่า นวัตกรรมชุดนี้
มีประโยชน์อย่างยิ่งได้น�ำไปเผยแพร่ให้แก่ครูไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนที่ขาด
การใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง
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4.3  ประโยชน์ที่ได้รับ
4.3.1  ด้านวิชาการ  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นไม่ต้องเรียนซ�ำ้ ชั้นและสามารถไป
เรียนร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ   สามารถน�ำไปพัฒนานักเรียนกลุ่มอื่น
ได้อีก
4.3.2  ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาหรือชุมชน ผู้เรียนสามารถ
น�ำผลการพัฒนานี้ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้จนเป็นกิจนิสัย สามารถที่จะไปใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้มากขึ้น
สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องตักเตือนง่ายต่อการสอนของครูและเป็นที่ภาคภูมิใจ
ของผู้เรียนและเป็นความสุขใจของครู ผู้ปกครอง  และชุมชน
4.3.3 เป็นนวัตกรรมที่สามารถน�ำไปเผยแพร่ในเว็ปไซต์แหล่งเรียนรู้บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
5. ปัจจัยความส�ำเร็จ
นวัตกรรมดังกล่าวส�ำเร็จได้ด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้
5.1  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู  นักเรียนและผูป้ กครอง
นักเรียน ที่ให้การสนับสนุนในการให้พัฒนานักเรียนกลุ่มนี้
5.2   ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา ตรวจสอบเครื่องมือ คือ
ผศ.ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ  ์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว มหาวิทยาลัยทักษิณ  
อาจารย์อุษา เหมตะศิลป์   ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16  นางดวงจันทร์ เดชรักษา ครูช�ำนาญการพิเศษ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ ซึ่งบุคคล
ดังกล่าวได้ให้ข้อเสนอแนะ  ข้าพเจ้าได้น�ำมาปรับปรุง  พัฒนา  เมื่อน�ำไปทดลองใช้กับนักเรียน ก็ได้
น�ำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนเป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
6.  บทเรียนที่ได้รับ ( Lesson Learned)
จากการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะด้านการใฝ่ร้ใู ฝ่เรียนและสร้างสรรค์ให้กบั นักเรียน
กลุ่มเรียนซ�ำ 
้ ชัน้ ม.1  พบว่า นักเรียนเห็นความส�ำคัญการใฝ่ร้ใู ฝ่เรียน ให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ตนเอง มีการค้นคว้าหาข้อมูล เกิดพฤติกรรมยอมรับ พอใจ เห็นคุณค่าในตนเองและเกิดการใฝ่รู้
ใฝ่เรียนเพิ่มมากขึ้น รู้จักการส�ำรวจตนเอง  วางแผนการพัฒนาตนเองและปฏิบัติตามแผนในด้าน
การใฝ่รู้ใฝ่เรียนจนเป็นนิสัย จากพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึน้ สามารถสอบผ่านระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท  ี่ 1 ทุกคน  และผลการเรียนในกลุ่มรายวิชาหลักสูตร
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับการค้นคว้าหาข้อมูล  ในวิชาที่ TOK  นักเรียนสามารถสอบปากเปล่าได้
ผ่านหมดทุกคน วิชา  EE.  (เรียงความขั้นสูง)  นักเรียนส่งผลงานได้ครบทุกคนและสอบผ่านทุกคน  
วิชา GE.  (โลกศึกษา) และ CAS (โครงงาน)  วิชาอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน นักเรียนก็สามารถ
ท�ำได้ดีมากและสอบผ่านในระดับดีทุกคน แต่ส�ำหรับนักเรียนกลุ่มนี้ครูจะต้องให้ความสนใจและ
ติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้พฤติกรรมการสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนและสร้างสรรค์ลดลง

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
ข้าพเจ้าได้เผยแพร่ผลงานทัง้ ในและนอกโรงเรียนจนเป็นทีย่ อมรับของหน่วยงานต่างๆ เช่น
7.1  ได้รับคัดเลือกจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นครู “สอนดี
สอนเก่ง” และร่วมจัดท�ำเนือ้ หาบนเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(www.sahavicha.
com)
7.2  ได้ร่วมเป็นผู้ช่วยนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการท�ำวิจัยเรื่อง “ การพัฒนา
นวัตกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์”
7.3  เป็นคณะท�ำงานการประชุมสัมมนาเสนอผลงานทางวิชาการ(Symposium) “โรงเรียน
ในฝัน:นวัตกรรมการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ(Whole School Approach) เพื่อคุณภาพนักเรียน”
7.4  ได้รับคัดเลือกจากส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นประจ�ำปีการศึกษา  2553
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ชื่อผลงาน
     “สวยอย่างสร้างสรรค์ด้วยศิลป์”
ผู้น�ำเสนอผลงาน      นางภาวิณ  ี ลิ่มตระกูล
โรงเรียนบ้านเบตง “สุภาพอนุสรณ์”\
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษายะลา เขต 3  
โทรศัพท์  073-230550      
Mobile :  087-8367023   e-mail  Phawinee_lim@hotmail.com
1. ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ
1.1 ความเป็นมา สภาพปัญหา ด้วยสภาพภูมศิ าสตร์ของเมืองเบตง เป็นเมืองทีอ่ ยู่ห่างไกล
จากจังหวัดยะลาประมาณ  120 กิโลเมตร  เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขา ซึ่งมีภูเขาล้อมรอบมีทิวทัศน์ที่
สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวที่น่าชมและเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวด้วย   เบตงอยู่ติดกับประเทศ
มาเลเซีย   ดังนั้นเราจึงได้รับวัฒนธรรมในหลายๆด้านมาจากประเทศมาเลเซีย   ซึ่งเป็นประเทศ
เพื่อนบ้าน  แต่เราต้องการให้เมืองเบตงเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมในด้านการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น  ทั้ง สามศาสนา และ วัฒนธรรม โดยเฉพาะในโรงเรียนบ้านเบตง “สุภาพอนุสรณ์”
ผู้เรียนควรจะเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมการแสดงในท้องถิ่นให้มาก สาเหตุเพราะผู้เรียนส่วนใหญ่
จะคล้อยตามวัฒนธรรมตะวันตกมาก  จนลืมท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งในการรับรู้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน   ยังไม่เป็นที่น่าพอใจกับหลักสูตร แกนกลาง และครูผู้จัดกิจกรรม
1.2  แนวทางการแก้ปญ
ั หาและพัฒนา  จัดให้มกี ารพัฒนาในเรือ่ งการจัดท�ำหลักสูตรท้องถิน่
ชุดการแสดงในเพลง “เบตงที่รัก เสน่ห์แดนใต้ เมืองงามสามวัฒนธรรม” ขึ้นมา เพื่อเสริมใน
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนและได้ขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆ องค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ ในอ�ำเภอเบตง, จังหวัดยะลา รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงชายแดนใต้ และการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมของเมืองเบตงด้วย
2.  จุดประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน
2.1  เพื่อน�ำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.2  เพื่อพัฒนาและมองเห็นความส�ำคัญของอ�ำเภอเบตง
2.3  เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
เป้าหมาย  ต้องการให้เกิดผลกับผู้เรียนทุกคนในโรงเรียนและชุมชนในอ�ำเภอเบตง
3. กระบวนการผลิตผลงานหรือ/ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
3.1 การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม   ข้าพเจ้า นางภาวิณี  ลิม่ ตระกูล ต�ำแหน่ง ครูชำ� นาญ
การพิเศษ  รับผิดชอบงานสอนในวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6  ได้
เริ่มด�ำเนินการจัดท�ำการแสดงท้องถิ่นขึ้น  โดยการแต่งบทเพลง “เบตงที่รัก”ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับเมืองเบตง  โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยงที่ส�ำคัญๆ  และน�ำไปใส่ท�ำนองซึ่งน�ำท�ำนองช่วงต้นของ
เพลงเสน่ห์ยะลามาใช้ และบันทึกเสียงขับร้องด้วยตัวเอง บันทึกเป็น CD เพลง ข้าพเจ้าได้ประดิษฐ์
ท่าร�ำ 

“เพลงเบตงที่รัก”ส�ำหรับการแสดงร่วมกับผู้เรียนด้วย  ส่วนเพลงใน”ชุดเสน่ห์เบตง”นั้น   
เนื้อหาจะกล่าวถึงวิถีชีวิตของคนในอ�ำเภอเบตง  รวมถึงวัฒนธรรมทั้ง 3 ศาสนา และครูที่สอนเด็ก
ในพื้นที่ที่ต้องเสี่ยงภัยอันตราย ถ่ายทอดมาเป็นผลงานเพลง จากการแต่งเนื้อเพลง โดยครูเพลง  
ชัยยะ  ชัยแก้ว  บันทึกแผ่นเสียง  จาการขับร้องของลูกศิษย์ ซึ่งเป็นนักร้องประกวดและจัดท�ำเป็น
มิวสิค วีดีโอ มีนักแสดงและทีมแด๊นเซอร์จากนักเรียน โรงเรียนบ้านเบตงฯ  เป็นทีมงาน  การสร้าง
ชิ้นงานนี้ขึ้นมา ข้าพเจ้าสร้างชิ้นงานนี้ขึ้นมาเพื่อน�ำมาสอนผู้เรียนในวิชาดนตรี   ให้รู้จักฟังดนตรีที่
เป็นลักษณะเพลงพืน้ บ้านและการอ่านเนือ้ เพลงทีใ่ ช้คำ� ร้องทีไ่ ม่ยากนัก  สามารถอ่านได้และขับร้องได้
ส่วนด้านการแสดง ผู้เรียนก็สามารถใช้ท่าร�ำได้อย่างสวยงามโดยใช้ท่านาฏยศัพท์และการประยุกต์
ท่ามาใช้ใหม่ เพื่อต่อยอดในการปรับท่าทางการแสดงให้ดีขึ้นและเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ความรักในการเรียนวิชา ดนตรีนาฏศิลป์มากขึ้น มีวัฒนธรรมในการแสดงที่ดี เกิดความภาคภูมิใจ
ในในท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งได้น�ำการแสดงชุดนี้ออกสู่สายตาของประชาชนในชุมชนด้วย ซึ่งได้
รับความชื่นชมเป็นอย่างมาก โดย ข้าพเจ้าได้น�ำทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจของทอสและคาร์โรลล์
มาใช้กับผู้แสดง เพราะเป็นแรงขับดันให้เกิดความต้องการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีก�ำลังใจในการเรียน
มากขึ้นและสามารถท�ำงานให้ประสบผลส�ำเร็จ
3.2  การด�ำเนินงานตามกิจกรรม
วิธีการท�ำผลงานชิ้นนี้
- ศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองเบตง แล้วน�ำข้อมูลมาล�ำดับความส�ำคัญ
- วางแผนการสร้างชิ้นงาน เช่น เตรียมการแต่งเพลง ,หาท�ำนองเพลงที่สามารถสื่อ
ให้รวู้ า่ เป็นสัญลักษณ์ของเพลงท้องถิน่ ใต้, การขับร้องและการถ่ายท�ำบันทึกลงแผ่น CD,VCDคาราโอเกะ
- ฝึกซ้อมการแสดง  ทั้งการฟ้อนร�ำ  และ การเต้นแด๊นเซอร์ให้สอดคล้องกับเนื้อหา
ของเพลง   โดยใช้ผู้แสดงจากชุมนุมศิลปะการแสดง โรงเรียนบ้านเบตง “สุภาพอนุสรณ์” และ
ผู้เรียนจากโรงเรียนอื่นที่สนใจ  มาร่วมท�ำงานด้วยกัน
- น�ำทีมงานผู้แสดงทัง้ หมดไปน�ำเสนอผลงาน   ต่อหน่วยงานและชุมชน  เพือ่ เป็นการ
ทดลองใช้ชิ้นงานนี้ว่า มีผลดี หรือ  ควรปรับปรุงส่วนใดบ้าง  และมีผลตอบรับจากหน่วยงานและ
ชุมชนอย่างไร  โดยใช้ แบบประเมินความพึงพอใจ
- น�ำชุดการแสดงมาปรับปรุง  แล้วน�ำไปสอนผู้เรียนในโรงเรียน   โดยใช้นักแสดง
จากชุมนุมศิลปะการแสดงเป็นฐาน น�ำเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ซึง่ เป็นทีย่ อมรับของหน่วยงานและ
ชุมชนในอ�ำเภอเบตง
3.3 ประสิทธิภาพของการด�ำเนินงาน  มีเอกสารประกอบบทเรียนในเพลง “ เบตงที่รัก”
จ�ำนวน 50 เล่ม ซึ่งจะมีขั้นตอนของกิจกรรมที่ออกแบบไว้อย่างชัดเจน เช่น เนื้อหาของเพลง  ท่าร�ำ 
และการแต่งกาย พร้อม ซีดี และ วีซีดี ที่น�ำไปเป็นแบบอย่างได้อย่างสมบูรณ์
3.4 การใช้ทรัพยากร  ข้าพเจ้าได้น�ำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นเครื่อง
ประดับของนักแสดงโดยจะเป็นผู้ออกแบบชิ้นงานแล้วน�ำมาสอนให้กับผู้เรียนที่เป็นนักแสดงก่อน
จากนั้นก็น�ำไปใช้กับผู้เรียนในวิชาอื่นๆด้วยการบูรณาการ ซึ่งเน้นการประหยัด แต่ให้ดูดีมีคุณค่า
และเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน
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4. ผลการด�ำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1  ผลที่เกิดตามจุดประสงค์  การน�ำผลงานชิ้นนี้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งได้น�ำไปใช้
กับผู้เรียนตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3,4,5,6  นัน้ ได้นำ� ไปจัดในกิจกรรมวิชาดนตรี -นาฏศิลป์
คือ ฝึกให้ฟังท�ำนองเพลงและขับร้องเพลง (เพลงเบตงที่รัก และเพลงเมืองงามสามวัฒนธรรม)
ท�ำให้ผเู้ รียนสามารถขับร้องเพลงได้ดแี ละบอกความหมายของเพลงได้ ฝึกการร่ายร�ำได้และสามารถ
น�ำเสนอผลงานในการประเมินโรงเรียนในฝันได้ดี
4.2  ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในกลุ่มสาระศิลปะพัฒนาขึ้นมากเกิน
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ท�ำให้จิตใจของผู้เรียนมีความรู้สึกนึกคิด สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนได้ และ
มองเห็นความส�ำคัญของวัฒนธรรม- แหล่งท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา,วิถีชีวิตความเป็นอยู่   ตลอด
จนเกิดความรักความภูมิใจในบ้านเกิดซึ่งเป็นท้องถิ่นของตนเอง   จากการให้ความร่วมมือในการ
แสดงทุกครั้งที่มีหน่วยงาน/ชุมชมขอมา ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนที่นับถือศาสนาใดๆ ก็ตามรวมถึง
ผู้ปกครองไม่เคยสร้างปัญหาให้กับทางโรงเรียนเลย
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
- ผู้เรียนได้เรียนรูเ้ รือ่ งของวัฒนธรรมในท้องถิน่ โดยการใช้บทเพลงเบตงทีร่ กั และเมืองงาม
สามวัฒนธรรมเป็นสื่อให้มองเห็นศิลปวัฒนธรรมของเบตงมากขี้น
- ผู้เรียนได้รบั ความรูแ้ ละเข้าใจในการน�ำท่านาฏยศัพท์มาประยุกต์ ใช้กบั บทเพลงในท้องถิน่
หรือเพลงอืน่ ๆ รวมทัง้ สามารถ ใช้เทคนิค ความคิดสร้างสรรค์มาประดิษฐ์ชดุ การแต่งกายให้เหมาะสม
ตามเนื้อหาของบทเพลงนั้นๆ
- ผู้เรียนสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน
5. ปัจจัยที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ  มีดังนี้
-  สิ่งที่ช่วยให้งานประสบความส�ำเร็จ  (ด้านบุคคล) ข้าพเจ้ามีทีมงานที่ให้ความร่วมมือ
ในการสร้างงานชุดการแสดง  “เพลงเบตงที่รัก”  คือ  คุณธานี  เวชโช  ท่านเป็นนักดนตรีสากลที่
เก่ง ซึ่งได้ท�ำดนตรีให้กับข้าพเจ้าเป็นคนแรก และต่อมาเมื่อมาท�ำเพลง ชุด “เสน่ห์เบตง” ก็ได้ทีม
งานจากชมรมลูกทุ่งเบตง        มาร่วมงาน เช่น คุณอรรฐากรณ์  ชัยแก้ว , คุณสมยศ เลิศล�ำยอง,
ศิษย์เก่าและเด็กๆนักแสดงจากชุมนุมศิลปะการแสดง ของโรงเรียนบ้านเบตงฯ
- ในการสร้างผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้ามีแนวคิดว่า ต้องการพัฒนาตนเองให้มศี กั ยภาพในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  และต้องการสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เด่นให้กับ
โรงเรียนและอ�ำเภอเบตงของเราจากแนวคิดนี้ข้าพเจ้าได้น�ำชุด VDO การแสดงจากการถ่ายท�ำ ลง
เผยแพร่ในอินเตอร์เนท (UTUB และ Facebook ) ทุกครั้งที่มีการแสดงและมีผู้เข้ารับชมเป็นจ�ำนวน
มากทีให้ความสนใจ
- ด้านประสบการณ์  ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ในการสอนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์มาเป็นเวลา
33 ปี    และมีความช�ำนาญในการสร้างสรรค์ผลงาน ในด้านนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ รวมทั้ง การ
เป็นวิทยากรทัง้ ในส่วน  รัฐ-เอกชน  ซึง่ ในการท�ำงานด้านการแสดง โดยส่วนใหญ่จะใช้งบประมาณ
ส่วนตัวและใช้วิธีการผลิตชิ้นงานใช้เองและได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก คุณสมยศ เลิศล�ำยอง

จ�ำนวน 35,000 บาท (แต่งหน้า,ค่าเครื่องส�ำอาง,ค่าถ่ายท�ำและบันทึกแผ่น, ค่าบริการทีมงาน,
ค่าท�ำเอกสารอื่นๆ)
6. บทเรียนที่ได้รับ  
ข้าพเจ้าได้รับผลจากการท�ำงานชิ้นนี้โดยได้รับข้อคิด,ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะหรือข้อ
ควรระวังในเรือ่ งของการปรับรูปแบบการแปรแถวและการแสดงสีหน้า ( รอยยิม้ ) ของผู้เรียน  และ
การน�ำเสนอชุดการแต่งกายแบบใหม่ เพื่อความหลากหลายทางความงามของศิลป์
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ   
จากผลงานที่ท�ำมาทั้งหมด ข้าพเจ้าขอสรุปให้ทราบเป็นข้อๆ ได้ดังนี้
ด้านผลดี   คือ
- ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดการจัดการเรียนรู้  สามารถคิดและประดิษฐ์
ท่าทางประกอบการแสดงอื่นๆได้ด้วยความมัน่ ใจมากยิ่งขึ้นและมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
ให้ “ สวยอย่างสร้างสรรค์ด้วยศิลป์”
- ข้าพเจ้าและผู้เรียนน�ำการแสดงไปเผยแพร่และสอนให้กบั ผู้สนใจได้ด้วยความภาคภูมใิ จ
- ผลงานนี้ท�ำให้ข้าพเจ้าได้เลื่อนต�ำแหน่งเป็นครูช�ำนาญการพิเศษ และได้รับรางวัล Best
Practices มาแล้ว
-เป็นสือ่ ให้ชาวเบตงรู้ว่าเอกลักษณ์เด่นด้านศิลปะการแสดงของโรงเรียน คือการแสดงชุด
“ เบตงที่รัก  เสน่ห์แดนใต้  เมืองงามสามวัฒนธรรม”
-ท�ำให้ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน ระดับประเทศ  จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมพิ ลอดุลยเดชฯด้วยการน�ำผลงานชิน้ นีไ้ ปสอนให้กบั คณะลูกเสือชาวบ้าน อ.เบตง เข้าร่วมแข่งขัน
การแสดงเทิดพระเกียรติรอบกองไฟ ณ สนามเสือป่า กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553  
- ได้รับเกียรติให้แสดงต้อนรับคณะทีมงานที่มาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอและน�ำการแสดงร�ำ
ถวายท่านสุลต่านมาเลเซีย
-  ได้รบั เกียรติเชิญเป็นวิทยากรสอนการแสดงให้กบั บุคลากรในหน่วยงาน,สมาคม,ชุมชน
และองค์กรต่างๆอย่างต่อเนื่อง
ด้านผลเสีย (มุมลบ)
- ครู-ผู้เรียน ต้องเสียสละเวลามาก เป็นพิเศษ ไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตนเอง และไม่ได้
พักผ่อน
- ผู้เรียนเกิดความเบือ่ ในการแสดงซ�ำ้ ซาก (วิธแี ก้ คือ พยายามเปลีย่ นชุด อย่าให้ซำ�้ มากนัก)
- ผู้เรียนถูกกระทบในเรื่องการเรียนบ้าง เนื่องจากจะต้องเตรียมตัวเพื่อการแสดงที่ต้อง
ใช้เวลาในการแต่งตัว
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ชื่อผลงาน

โครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  โดยใช้โปรแกรม
The  Geometer’ s  Sketchpad ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนในฝัน
ผูน้ ำ� เสนอผลงาน นางมาลัย  สุขห่อ  
โรงเรียนสตรีปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
โทรศัพท์  075 517215 โทรสาร  075 517493   Mobile :  081 6911003   
1.  ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ
จากผลการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ของครูผ้สู อนคณิตศาสตร์ส่วนหนึง่ พบ
ว่านักเรียนไม่เข้าใจในเนือ้ หาวิชา  ไม่เกิดความคิดรวบยอดในองค์ความรู้ หรือเกิดความรู้ทไี่ ม่ยงั่ ยืน  
ส่งผลให้นักเรียนสอบได้คะแนนน้อยบ้าง   สอบไม่ผ่านเกณฑ์บ้าง   หรือบางคน ไม่ชอบเรียนวิชา
คณิตศาสตร์  เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้
จากประสบการณ์ในการสอนที่ผ่านมาและจากการได้พูดคุยกับครูผู้สอนคณิตศาสตร์
หลายท่านพบว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรมยากแก่การอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ  แม้
ครูจะพยายาม  หรือมุ่งมั่นในการสอนอย่างไร  หากครูยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย  แบบอธิบาย  
ใช้การวาดรูปในกระดานด�ำ  ครูเป็นผู้สอน  นักเรียนเป็นผู้ฟงั นักเรียนต้องนัง่ นึกภาพและจินตนาการ
เองเพือ่ ให้เกิดความคิดรวบยอด  นักเรียนจะเรียนรู้ไม่ทนั และเกิดความเบือ่ หน่ายไม่อยากเรียน สือ่
การเรียนการสอนจึงมีความส�ำคัญมากอย่างหนึง่ เพราะสือ่ การสอนทีด่ เี ป็นตัวช่วยครูผ้สู อนกระตุ้น
ความสนใจ สร้างแรงจูงใจ ให้นักเรียนเกิดการอยากเรียน ท�ำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาชัดเจน ยั่งยืน
ส่งผลให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะ     สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม
กับวิชาคณิตศาสตร์ แต่เนื้อหาคณิตศาสตร์บางเนื้อหา มีความยาก  ซับซ้อน  การใช้เทคโนโลยีจึง
เป็นเรื่องยากและเป็นปัญหาส�ำคัญของครูผู้สอนคณิตศาสตร์
จากการศึกษาพบว่านักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายและความส�ำคัญของการ
ใช้โปรแกรม  The  Geometer’ s  Sketchpad  ดังนี้
สสวท. (2548 : 4)  ได้กล่าวไว้ว่า  โปรแกรม The  Geometer’ s  Sketchpad  โดยทั่วไป
นิยมเรียกว่า Sketchpad หรือ GSP ในปัจจุบันได้น�ำมาจัดการเรียนการสอนมากกว่า 60 ประเทศ
ทั่วโลก ทั้งยังบรรจุในหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับต่างๆ กว่า 10   ประเทศและได้มีการแปลเป็น
ภาษาต่างๆ 15  ภาษา
อรัญญา  แพงเพ็ง (2551 : 28)  กล่าวว่า  การใช้โปรแกรม The  Geometer’ s Sketchpad   
จะช่วยให้การสร้างรูปในวิชาคณิตศาสตร์ได้รวดเร็วท�ำให้การแก้ปัญหาในเรื่องที่ยากและซับซ้อน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพประหยัดเวลาในการเรียนรู้ใช้งานง่ายใช้เวลาน้อยในการศึกษาวิธกี ารใช้งาน
ผู้สอนสามารถท�ำสคริปต์ใช้ในการสาธิตหรือสรุปให้ผู้เรียนศึกษาตามเพื่อทบทวนได้
Steven Channan และคณะ (2002 : 15) ได้กล่าวถึงประโยชน์ ของโปรแกรม The Geometer’ s  
Sketchpad ไว้วา่ เป็นโปรแกรมทีส่ ะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ไม่วา่ จะเป็นผูเ้ รียนในระดับมัธยมศึกษา  
อุดมศึกษาและผู้ที่สนใจ เนื่องจากมีเครื่องมือที่สามารถรองรับฟังก์ชันคณิตศาสตร์ สามารถเพิ่ม
สีสัน เขียนกราฟ  สร้างภาพเคลื่อนไหว ท�ำให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์

สรุปได้ว่า โปรแกรม The  Geometer’ s  Sketchpad   มีประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ เพราะมีความเหมาะสมกับวิชาคณิตศาสตร์มีฟังก์ชันรองรับมากมาย
สร้างสีสัน สร้างภาพเคลื่อนไหว ใช้ได้กับผู้เรียนทุกระดับ และครูผู้สอนเรียนรู้ได้ง่าย ประหยัดเวลา
ด้วยเหตุผลดังกล่าวท�ำให้ทางศูนย์แม่ขา่ ยจังหวัดกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์โรงเรียน
สตรีปากพนังจึงจัดโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม
The  Geometer’ s  Sketchpad  ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนในฝันขึ้น
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน
จุดประสงค์
2.1  เพือ่ พัฒนาครูผ้สู อนคณิตศาสตร์โรงเรียนในฝันกลุ่มเครือข่ายทีร่ บั ผิดชอบให้สามารถ
ใช้โปรแกรม The  Geometer’ s  Sketchpad   ในการจัดการเรียนการสอนได้
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่มีต่อการจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The  Geometer’ s  Sketchpad    
เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนคณิตศาสตร์โรงเรียนในฝันกลุ่มเครือข่ายที่รับผิดชอบสามารถใช้โปรแกรม
The  Geometer’ s  Sketchpad  ในการจัดการเรียนการสอนได้ในระดับมาก
2) ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรการจัด
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The  Geometer’ s  Sketchpad  อยู่ในระดับมาก
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์โรงเรียนในฝันกลุ่มเครือข่ายที่รับผิดชอบสามารถใช้โปรแกรม
The  Geometer’ s  Sketchpad  ในการจัดการเรียนการสอนได้ร้อยละ 100
3.  กระบวนการผลิตงานหรือขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ศูนย์แม่ขา่ ยจังหวัดกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีปากพนัง ได้ดำ� เนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้
3.1   เลขานุการศูนย์ฯ เข้ารับการอบรมเพื่อศึกษาแนวทางและรับนโยบายการด�ำเนินงาน
ของศูนย์ฯ ปีละ  1  ครั้ง  
3.2   จัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์  ตามโครงสร้างสายงานการบริหารศูนย์ฯ
3.3   ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินงานของศูนย์ฯ   ส�ำรวจความต้องการของครู เขียน
โครงการ  กระจายงาน มอบหมายงานและ ขออนุมัติโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบ
3.4  ส่งเรือ่ งการอบรมไปยังโรงเรียนในฝันกลุ่มเครือข่ายทีร่ บั ผิดชอบ รับสมัครและ ส�ำรวจ
ข้อมูลพื้นฐานผู้เข้าอบรม  จัดหาวิทยากร  จัดเตรียมสถานที่   
3.5 จัดอบรมโครงการที่ 1 น�ำปัญหาและข้อเสนอแนะจากโครงการที่ 1  ไปปรับปรุงพัฒนา
การอบรมโครงการที่ 2  , 3 และ 4 ตามล�ำดับ
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3.6   สรุป และประเมิ
ผลการอบรม
การอบรมโครงการที
่ 2 , 3นและ
4 ตามลําดับดังนี้
3.6.1  ประเมิ
นผลการอบรมด้
3.6 สรุป และประเมิ
นผลการอบรม
ดังนี้ านความรู้ความสามารถก่อนและหลังการอบรม แล้ว
น�ำมาวิเคราะห์
าค่าเฉลี
่ยเลขคณิตและส่
วนเบี
่ยงเบนมาตรฐานแล้
ำมาแปลผลเที
บกับเคราะห์
เกณฑ์
3.6.1 หประเมิ
นผลการอบรมด้
านความรู
้ความสามารถก่
อนและหลัวน�งการอบรม
แล้วนํยามาวิ
ดังนีา้  เฉลี
(บุ่ยญเลขคณิ
ชม  ศรี
2535
หาค่
ต ส( Xะอาด.
) และส่
วนเบี:่ย100)
งเบนมาตรฐาน ( S.D. ) แล้วนํามาแปลผลเทียบกับเกณฑ์ดังนี้ (บุญ
ง   มากที่สุด    2.51 -  3.50  หมายถึง  มาก
ชม ศรีสะอาด. 25353.51  -  4.00   หมายถึ
: 100)
3.511.51  -  2.50   หมายถึ
- 4.00 หมายถึง มากที
่สุด
2.51
- 3.50
หมายถึง มากง   ปรับปรุง
ง   ปานกลาง
   1.00
-  1.50  หมายถึ
1.51 - 2.50 นหมายถึ
ปานกลาง
1.00 - 1.50 หมายถึ
ปรับปรุง ดการเรียน
3.6.2  ประเมิ
ความพึงงพอใจต่
อการจัดโครงการอบรมเพื
่อพังฒนาการจั
3.6.2 ตประเมิ
นความพึ
อการจั
ดโครงการอบรมเพืs  Sketchpad  แล้
่อพัฒนาการจัดการเรี
คณิหตาค่
ศาสตร์
การสอน  คณิ
ศาสตร์
โดยใช้งโพอใจต่
ปรแกรม
The  Geometer’
วน�ยำนการสอน
มาวิเคราะห์
าเฉลีย่
วนเบี่ยสงเบน
โดยใช้
โปรแกรม
Geometer’
s Sketchpad (แล้
แล้ววนํน�ามาวิ
เคราะห์หาค่ายเฉลี
เลขคณิ
ตและส่Theวนเบี
่ยงเบนมาตรฐาน
ำมาแปลผลเที
บกั่ยบเลขคณิ
เกณฑ์ตด(ังนีX   
้ )(บุและส่
ญชม  ศรี
ะอาด.
. ) แล้วนํามาแปลผลเทียบกับเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 72 – 74)
มาตรฐาน
2545 : 72( S–.D74)
4.514.51
- 5.00
หมายถึง พึงพอใจมากที
่สุด 3.514.50 หมายถึ
ง พึงพอใจมาก
- 5.00  หมายถึ
ง พึงพอใจมากที
ส่ ดุ   3.514.50  หมายถึ
ง พึงพอใจมาก
2.512.51
- 3.50
หมายถึ
ง
พึ
ง
พอใจปานกลาง
1.51
2.50
หมายถึ
ง
พึ
ง
อย อย
- 3.50 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง  1.51 - 2.50  หมายถึงพอใจน้
  พึงพอใจน้
1.001.00
- 1.50
หมายถึง พึงพอใจน้
ยที่สุด อยที่สุด
- 1.50  หมายถึ
ง   พึงอพอใจน้
3.6.3 3.6.3  รายงานผลการอบรมต่
รายงานผลการอบรมต่อฝ่ายบริอหฝ่ารายบริ
และหน่
นสัวงยงานต้
กัดรับทราบข้
่อปรับอปรุมูงล
หารวยงานต้
และหน่
นสังกัอดมูรัลบเพื
ทราบข้
และพั
ฒบ
นาปรุงและพัฒนา
เพื่อปรั
4. ผลการดําเนินงาน / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่ได้รบั
4.  ผลการด�
นงาน
/ ผลสั
ผลการดําเนิำนเนิงาน
/ ผลสั
มฤทธิม์ ฤทธิ์ / ประโยชน์ที่ได้รับ
ผลการด�
ฤทธิ์ ละโครงการสรุปได้ดังนี้
4.1 ผลการดํ
าเนินำเนิ
งานนงาน
/ ผลสั/ มผลสั
ฤทธิม์ ของแต่
4.1   ผลการด�ำเนินงาน / ผลสัมฤทธิ์ ของแต่ละโครงการสรุปได้ดังนี้

โครงการที่

เป้าหมาย

1

3 หลักสูตร จํานวน 90 คน
มีครูผ้เู ข้าอบรมจํานวน 92 คน

2

2 หลักสูตร จํานวน 70 คน
มีครูผ้เู ข้าอบรมจํานวน70 คน
2 หลักสูตร จํานวน 50 คน
มีครูผ้เู ข้าอบรมจํานวน 51 คน
นักเรียนจํานวน 31 คน
1 หลักสูตร จํานวน 40 คน

3

4

ผลการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจ
ก่อนการอบรม
หลังการอบรม
อยู่ในระดับปาน
อยู่ในระดับมาก
กลาง X  1.94 , S .D.  0.66
X  2.86 , S .D.  0.64
อยู่ในระดับปาน
กลาง X  1.64 , S .D.  0.78
อยู่ในระดับปาน
กลาง X  1.88 , S .D.  0.33

อยู่ในระดับมาก
X  3.07 , S .D.  0.62

อยู่ในระดับมากที่สุด
X  3.57 , S .D.  0.50

* กําลังดําเนินการ *

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผ้สู อนคณิตศาสตร์ต่อโครงการต่างๆสรุปได้ดงั นี้

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ต่อโครงการต่างๆสรุปได้ดังนี้ โครงการที่ 1 อยู่ใน
โครงการที่ 1 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โครงการที่ 2 อยู่ในระดับพึงพอใจมากและ โครงการที่ 3  
ระดับพึงพอใจมาก X  3.96 , S .D.  0.96 โครงการที่ 2 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก X  4.21 , S .D.  0.78 และ โครงการที่
อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด     
3 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด X  4.65 , S .D.  0.68

ประโยชน์ที่ได้รับ
1)   ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม
The  Geometer’ s  Sketchpad  

2)   ครูผู้สอนคณิตศาสตร์สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม
The  Geometer’ s  Sketchpad  ได้
3)   ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีสื่อการเรียนการสอนที่เป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาเนื้อหา
คณิตศาสตร์ที่มีความยาก ซับซ้อน  
4)  นักเรียนมีสื่อการเรียนที่ท�ำให้เกิดความคิดรวบยอด  เกิดการนึกภาพ  และมีความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชา  เกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืน
5)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
6)  นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  
5.  ปัจจัยความส�ำเร็จ
5.1  ศูนย์บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน  จัดอบรมเลขานุการศูนย์และให้งบประมาณใน
การพัฒนาครูในทุกปีการศึกษา
5.2  ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสตรีปากพนัง
5.2.1 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ให้การสนับสนุน นิเทศ  
ติดตาม
5.2.2 ฝ่ายบริหาร  เห็นความส�ำคัญของการพัฒนา  
5.2.3 ครูกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์โรงเรียนสตรีปากพนัง  เป็นคณะกรรมการ
ด�ำเนินงานทุกโครงการ  
5.2.4  ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายให้การส่งเสริมครูในการพัฒนาตนเอง
5.3  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีความตั้งใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมุ่งมั่น ที่
จะพัฒนาตนเองให้เป็นครูทมี่ คี วามรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทีแ่ ปลกใหม่ทนั สมัย
6.  บทเรียนที่ได้รับ (Lesson  Learned)
จากการจัดโครงการในครั้งนี้มีข้อสรุป  ข้อสังเกต  ดังนี้
6.1 การทีค่ รูคณิตศาสตร์ได้รบั การพัฒนาทีต่ ่อเนือ่ งส่งผลให้ครูมคี วามมัน่ ใจในการใช้สอื่
ดีขนึ้   มีความกล้าทีจ่ ะเปลีย่ นแนวคิด  เปลีย่ นแนววิธสี อนแบบเดิมๆ และมีแนวทางในพัฒนาตนเอง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
6.2 นักเรียนมีความตื่นเต้นกับสื่อที่แปลกใหม่ของครูคณิตศาสตร์ มีความสนุกสนานใน
การเรียน ได้คิด ได้ท�ำ มากกว่านั่งฟังครูบรรยาย และ สามารถสร้างสรรค์ความคิด ค้นหาค�ำตอบ
ได้อย่างอิสระมากขึ้น
6.3 จ�ำนวนโรงเรียนทีจ่ ดั ส่งนักเรียนเข้าแข่งการใช้โปรแกรม The  Geometer’ s  Sketchpad  
ในงานมหกรรมวิชาการของเขตพื้นที่  และ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1)  ควรจัดให้มีการน�ำเสนอสื่อที่ครูได้ไปจัดท�ำขึ้นในกลุ่มเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
2) การจัดโครงการพัฒนาครูในครัง้ ต่อไปควรเปลีย่ นเป็นเรือ่ งอืน่ บ้าง เช่นการจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน  การจัดการเรียนการสอนแบบค่ายคณิตศาสตร์   
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7.  การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ
7.1  ในวันกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนสตรีปากพนังจัดให้มีการแข่งขันการใช้โปรแกรม
The Geometer’ s Sketchpad มีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายหลายโรงสนใจเข้าร่วมแข่งขันและผล
การประเมินความพึงพอใจของการจัดการแข่งขันในภาพรวมอยู่ในระดับมาก    
7.2 ครูผสู้ อนคณิตศาสตร์หลายท่านได้นำ� สือ่ การสอนทีท่ ำ� จากโปรแกรม The Geometer’s  
Sketchpad ไปใช้จัดการเรียนการสอน และน�ำเสนอผลงานในเวทีต่างๆ
7.3  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ได้เชิญวิทยากรประจ�ำศูนย์
7.4   ด.ช. ศุภชัย   สะอิ้งทอง   ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันการใช้ โปรแกรม
The Geometer’ s Sketchpad ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในงานมหกรรมวิชาการ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
และได้เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนควนมิตร

ชื่อผลงาน  
การบริหารศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้  
                    กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ
ผู้เสนอผลงาน นายศิลป์ชัย สุหลง   
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา   จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
Mobile :  084-0574007   e-mail : deensin@gmail.com
1.  ความเป็นมาและความส�ำคัญ
โครงการหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน เป็นโครงการที่มีเป้าหมายส�ำคัญเพื่อพัฒนาครู
โรงเรีย ในฝันให้มีลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิม คือ ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน  จากการเป็นผู้ส่ง
ผ่านความรู้โดยตรง มาเป็นผู้จัดการให้นักเรียนเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นส�ำคัญ
จึงจัดให้มีศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝันขึ้น   โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาได้รับ
การจัดตั้งให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนในฝันตั้งแต่ปีการศึกษา 2550
และได้ด�ำเนินงานของศูนย์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองเจตนารมณ์ ของโครงการ 4 ประการ  ดังนี้
1. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันมีศักยภาพในด้านการพัฒนาครู
2. การพัฒนาครู เน้นทีผ่ ้รู บั การพัฒนาเป็นส�ำคัญ โดยค�ำนึงถึงความสะดวกความต้องการ
จ�ำเป็น สภาพหรือสภาวะการท�ำงานที่แท้จริงของผู้รับการพัฒนา
3. การพัฒนาเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรมทีห่ ลากหลาย เช่น เห็นตัวอย่าง การ
ลงมือปฏิบัติ การค้นคว้าด้วยตนเอง การสรุปเป็นแนวทางน�ำสู่การปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการปฏิบัติและการพัฒนาต่อยอด
4. ผลการพัฒนาปรากฏต่อผู้รับการพัฒนาโดยตรง
แนวคิดในการด�ำเนินงาน
การบริหารโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ หมายถึง การบริหารจัดการศูนย์
ให้ประสบความส�ำเร็จ ศูนย์ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ คือ
ร่วมวางแผน (Plan) ร่วมด�ำเนินการ (Do) ร่วมประเมินตรวจสอบ (Check)   ร่วมปรับปรุงแก้ไข
(Action) และรายงานผล (Report)
2.วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน
วัตถุประสงค์
1. ศูนย์เป็นแกนน�ำในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. พัฒนาครูโรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่ายได้แก่โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงาน
สพม.เขต 12, สพป.นศ. 1 และ สพป.นศ. 4 จ�ำนวน 30 โรงเรียนทีส่ มัครเข้าอบรมให้สามารถ
จัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
3. เป็นแหล่งเรียนรู้งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ
ให้กับโรงเรียนเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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เป้าหมาย
1. วิทยากรประจ�ำศูนย์ฯทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนรูท้ สี่ อดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนา
2. ครูที่ผ่านการพัฒนาการเรียนการสอน มีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนและสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของศูนย์ฯ
3. นักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย(นักเรียนในความรับผิดชอบของครูที่ผ่านการพัฒนา)มี
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับกับความส�ำเร็จของโครงการและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจาก
เดิมร้อยละ 5
4. ศูนย์ฯเป็นที่ยอมรับในความเป็นแกนน�ำการจัดการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้งาน
โรงเรียนในฝันที่สมบูรณ์แบบ
3.  ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ฯ ต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูในโรงเรียนเครือข่าย (ปัจจุบันมี นายกรีฑา วีระพงศ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
ท่าศาลาประสิทธิศ์ กึ ษา เป็นประธานศูนย์ นายศิลป์ชยั   สุหลง ครูชำ� นาญการพิเศษ เป็นเลขานุการ)
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเพื่อสร้างความเข้าใจใน บทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการศูนย์ฯ และแนวคิดในการด�ำเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เพือ่ สรรหาครูภาษาไทยในสถาบันการศึกษาต่างๆ  
เป็นวิทยากรประจ�ำศูนย์ฯ
4. ประชุมวางแผนและด�ำเนินการพัฒนาครูในพื้นที่รับผิดชอบ โดย
4.1  สอบถามความต้องการในการอบรมของครูในพื้นที่รับผิดชอบ
4.2 จัดเตรียมหลักสูตรโดยศึกษาหลักสูตรอบรมทัง้ 5 หลักสูตร หรืออาจจัดหลักสูตร
ตามความต้องการของครูในพื้นที่รับผิดชอบ
4.3 เลือกหลักสูตรอบรม (ปีการศึกษา 2551 เลือกหลักสูตร การพัฒนาการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และปีการศึกษา 2552 – 2553 หลักสูตร ครูภาษาไทยสู่ IT)
4.4 ขออนุมัติหลักสูตรต่อ สพฐ.
4.5 ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรม โดยประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในฝันและโรงเรียน
เครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบอย่างทั่วถึง
4.6 แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานและประชุมวางแผนด�ำเนินการ
4.7 ด�ำเนินการพัฒนาครู ตามหลักสูตรที่ก�ำหนด
4.8 วัดผลประเมินผลผู้เข้าอบรมก่อนและหลังอบรม
4.9  ติดตามผลระหว่างการอบรม ให้ความช่วยเหลือแนะน�ำแก่ผู้เข้ารับการอบรม
4.10 จัดกิจกรรมน�ำเสนอผลงานหลังการฝึกอบรม

4. ผลการด�ำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 มีวิทยากรประจ�ำศูนย์ฯ จ�ำนวน 17 คน
4.2 ครูผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับในเนื้อหาของหลักสูตร มีแนวทางใน
การจัดการเรียนรูแ้ ละสามารถสร้างสือ่ เพาเวอร์พอยท์และสือ่ อีบคุ ส์ และน�ำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้ (ในส่วนโรงเรียน ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ได้จัดโครงการ “ห้องเรียนคุณภาพ” ที่ใช้สื่อ
ICT เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนด้วย)
4.3 ครูผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับมาก
4.4 นักเรียนในความรับผิดชอบของครูที่ผ่านการพัฒนามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ตามเป้าหมายและได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะ ต่างๆ เช่นการแต่งกลอนสด การเขียนเรียงความ
และการพูดโต้วาที และสุนทรพจน์
4.5 ศูนย์ฯเป็นที่ยอมรับในความเป็นแกนน�ำการจัดการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้งาน
โรงเรียนในฝัน
5.ปัจจัยความส�ำเร็จ
5.1 การส่งเสริมสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา
5.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและวิทยากรประจ�ำศูนย์ฯ
5.3 ความมุ่งมั่นตั้งใจของครูผู้เข้าอบรม
6.  บทเรียนที่ได้รับ
6.1 การพัฒนาครูให้ประสบความส�ำเร็จต้องค�ำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้
1. ความต้องการของครู
2. ความรู้ความสามารถของวิทยากรและประสิทธิภาพของหลักสูตร
3. วัน เวลาที่เหมาะสม
6.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างกัลยามิตรทางวิชาการ
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
7.1 รายงานผลการอบรมต่อ สพม.และ สพฐ. และเผยแพร่ผลงานทางสาธารณชน
ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
7.2 นักเรียนได้รบั รางวัลการแข่งขันทักษะต่างๆ เช่น การแต่งกลอนสด  การเขียนเรียงความ
และการพูดโต้วาที และสุนทรพจน์
7.3 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 จาก สมศ.ในระดับดี
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คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนในฝัน
(โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา  สพม. เขต 12)
1. นายกรีฑา  วีระพงศ
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ประธาน
2. นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ รองผู้อ�ำนวยการ
รองประธาน
3. ศึกษานิเทศก์ระดับเขตตรวจราชการ
กรรมการ
4. นายบุญเสริม  แก้วพรหม        ศึกษานิเทศ .สพป.นศ.          
กรรมการ         
5. นายวิลาส  ชูช่วย                 ศึกษานิเทศ.สพป.นศ.                
กรรมการ
6. นางจ�ำเนียร  ทิพย์เดช          ครู  โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา    
กรรมการ
7. นางโอภา บัวรัตนกาญจน์       ครู  โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม           
กรรมการ
8. นางสาวกฤษณา มุสิกลาย       ครู  โรงเรียนขนอมพิทยาคม                      กรรมการ
9. นายอนุวัฒน์  แก้วเมือง          ครู  โรงเรียนนบพิต�ำวิทยา                      กรรมการ
10. นายสมเกียรติ หัตถประดิษฐ์      ครูโรงเรียนเคียงศิร                         
ิ
กรรมการ
11. นางปราณี ศิริโอภาสวงศ์      ครู  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม            กรรมการ
12. นางจุรี  สิทธิไชย                ครู  โรงเรียนชุนชนบ้านบางโหนด             กรรมการ
13. นางประภา นนทมิตร          ครู  โรงเรียนวัดเขาขุนพนม                         กรรมการ
14. นางสุนทรีย์  คณนา            ครู  โรงเรียนชุมชนใหม่                            กรรมการ
15. นางภาวนี  สุคนธชาติ          ครู  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ                   กรรมการ
16. นางอรุณ แก้วพิชัย             ครู  โรงเรียนท่านครญาณวโรภาส                กรรมการ
17. นางสุจิรา ประจงไสย          ครู  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74                    กรรมการ
18. นางสว่างจิตร ไชยรัตน์        ครู  โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา           กรรมการ
19. นางรานี  รักษาแก้ว          
ครู  โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา             กรรมการ
20. นางจริยา  จันทร์บุญ        
ครู  โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา            กรรมการ
21. นายศิลป์ชัย สุหลง           
ครู  โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศ์ กึ ษา  กรรมการและเลขานุการ
22. นางอ�ำไพ วัยวัฒน์           
ครู  โรงเรียน ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามวิทยากรประจ�ำศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนในฝัน
(โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา)
ที่

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน/โรงเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

นายสมใจ  สมคิด
นายบุญเสริม  แก้วพรหม
นางปราณี  ลิ่มทอง
นายศิลป์ชัย  สุหลง
นางสว่างจิตร  ไชยรัตน์
นางรานี  รักษาแก้ว
นางจริยา จันทร์บุญ
น.ส.ราศรี  เอียดไสย
นางสมดี  เบญจศักดิ์
นางจ�ำเนียร  ทิพย์เดช
นายนิโรธ  ทิศทองแก้ว
นายค�ำรพ เกิดมีทรัพย์
นายโชติ  พรมเช็ก
นางศิริพร  เสาวลักษณ์
นางสมจิตร สุทธิวิริวรรณ
น.ส.กฤษณา  มุสิกลาย
นางสุรางค์ แพรกทอง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สพป.นศ. 4
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
สิชลคุณาธารวิทยา
วัดปากด่าน สพป.นศ.4
วัดขรัวช่วย สพป.นศ.4
วัดเขาน้อย สพป.นศ.4
พรหมคีรีพิทยาคม
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
ขนอมพิทยาคม
กัลยาณีศรีธรรมราช

เรื่อง
การเขียนบันเทิงคดี
การใช้ภาษาไทย
การพัฒนาทักษะการพูด
การวิจัยชั้นเรียน
การบริหารกลุ่มสาระ
การอ่านท�ำนองเสนาะ
การแต่งบทร้อยกรอง
การร้องเพลงกล่อมเด็ก
หลักการใช้ภาษา
การแต่งบทร้อยกรอง
การแต่งบทร้อยกรอง
การแต่งบทร้อยกรอง
การแต่งบทร้อยกรอง
การพัฒนาทักษะการพูด
การพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาบาลี-สันสกฤต
การแต่งบทร้อยกรอง
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ชื่อผลงาน
การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยนวัตกรรมการประเมินผล
            
แบบบูรณาการตามรูปแบบการ บริหารจัดการโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่
ผู้เสนอผลงาน     นางอารีย์  รัตนพิทักษ์
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา   
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
โทรศัพท์   074-314415    โทรสาร    074-312646    Mobile :   089-6596005  
1. ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ ดั ทัง้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทกี่ ำ� หนด
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส�ำคัญ 5 ประการคือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบ
ด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มี
ศีลธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินยั ปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกของการท�ำประโยชน์เพือ่ สังคมสามารถ
จัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อนื่ อย่างมีความสุขตามเป้าหมายหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
จึงมุ่งสะท้อนคุณภาพของผู้เรียนโดยต่อยอดจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส�ำคัญของ
ผู้เรียน เป้าหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเสริมสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก และ
เข้าสูค่ วามเป็นสังคมอาเซียนได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ จึงปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียนโดยใช้นวัตกรรมการประเมินผลแบบบูรณาการตามรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเล็ก
ในโรงเรียนใหญ่
2.  จุดประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน
2.1  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ทักษะด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา คิดตัดสินใจ ได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และสมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน  ข้อ (2 )  คือความสามารถในการคิด
2.2 เพือ่ พัฒนานักเรียนให้มศี กั ยภาพเป็นพลโลกตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนมาตรฐาน
สากล (เป็นเลิศทางวิชาการสื่อสาร 2 ภาษา ล�้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วม
กันรับผิดชอบต่อสังคมโลก )
2.3  เพือ่ ปลูกฝังให้นกั เรียนมีจติ ส�ำนึกของการท�ำประโยชน์เพือ่ สังคมและอยู่ร่วมกับผู้อนื่
ได้อย่างมีความสุขซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสมรรถนะส� ำคัญของ
ผู้เรียนข้อ(4 ) คือความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
2.4  เพือ่ ให้นกั เรียนแสดงออกตามศักยภาพได้อย่างสร้างสรรค์และมีคณ
ุ ภาพซึง่ สอดคล้อง
กับเป้าหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียนข้อ(1-5 ) คือความสามารถ
ในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถการใช้เทคโนโลยี

2.5   เพื่อส่งเสริมและฝึกประสบการณ์ด้านทักษะการน�ำเสนอและการพูดปากเปล่าเพื่อ
พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้กับนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.  กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด�ำเนินงาน
3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการประชุมวางแผนการด�ำเนินงานตามนโยบาย
3.2 แต่งตั้งค�ำสั่งคณะกรรมการด�ำเนินงาน/ประชุมวางแผนการด�ำเนินงาน
3.3 ประชุมครูทั้งโรงเรียนชี้แจงแนวปฏิบัติการด�ำเนินงาน
3.4 ประชุมผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเล็กทุกคนเพื่อชี้แจงรายละเอียดของแนวปฏิบัติการ
ด�ำเนินงาน
3.5 ด�ำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่วางไว้
3.6 ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.7 รายงานผลให้โรงเรียนทราบ    
การจัดการเรียนรู้ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช  2551  โดยใช้นวัตกรรมการประเมินผลแบบบูรณาการตามรูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ดังนี้
1.  กิจกรรมแนะแนว  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง  6  ระดับชั้น เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาผูเ้ รียนให้รจู้ กั ตนเอง รูร้ กั ษ์สงิ่ แวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปญ
ั หา ก�ำหนดเป้าหมาย
สามารถวางแผนชีวติ ในทุกด้านและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  ก�ำหนด เกณฑ์การผ่านการประเมิน   
นักเรียนปฏิบัติดังนี้
1.1 ผ่านจุดประสงค์ส�ำคัญของกิจกรรมแนะแนว คือการจัดท�ำแฟ้มสะสมงาน
1.2 มีเวลาร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า   80  %
1.3 ผู้สอนกิจกรรมแนะแนวเป็นผู้ประเมิน
2.  กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น�ำผู้ตาม
ที่ดี ความรับผิดชอบ การท�ำงานร่วมกัน การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การช่วยเหลือเอื้ออาทรและ
สมานฉันท์ประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมเครือ่ งแบบ  ผู้เรียนสามารถเลือกปฏิบตั กิ จิ กรรมได้อย่างน้อย 1 กิจกรรม
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด
และกิจกรรมผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ กิจกรรมอาสาผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์
อาสายุวกาชาดและกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร   ก�ำหนดเกณฑ์การผ่านการประเมิน   นักเรียน
ปฏิบัติดังนี้
- มีเวลาร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  80  %
- ผ่านจุดประสงค์ส�ำคัญ  คือ การเข้าค่าย
- ครูผู้สอนกิจกรรมเครื่องแบบเป็นผู้ประเมิน

203

Best of the Best Practices

แนวปฏิบตั ทิ ยี่ อดเยีย่ มระดับประเทศ

Best of the Best Practices

204

แนวปฏิบตั ทิ ยี่ อดเยีย่ มระดับประเทศ

2.2 กิจกรรมชุมนุม  ด�ำเนินการตามรูปแบบของโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่และมี
เวลาร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  80 %
3.  กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้ผ้เู รียนบ�ำเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม ชุมชนและท้องถิน่ มีความรับผิดชอบ  เสียสละต่อสังคมและมีจติ สาธารณะ  
ก�ำหนดเกณฑ์การผ่านการประเมิน  นักเรียนปฏิบัติดังนี้
3.1  ผ่านจุดประสงค์ส�ำคัญคือนักเรียนต้องมีแฟ้มสะสมงานซึง่ ภายในแฟ้มประกอบ
ด้วยกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่นักเรียนไปปฏิบัติ( โครงการห้องเรียน ) และมีผู้รับรองอย่างเป็น
รูปธรรม
3.2  เวลาจัดกิจกรรมปีละไม่น้อยกว่า  20   ชั่วโมง
3.3  ครูผู้สอนกิจกรรมแนะแนวเป็นผู้ประเมิน
การน�ำนวัตกรรมการประเมินผลแบบบูรณาการตามรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน
เล็กในโรงเรียนใหญ่มาใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้   รูปแบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่  มีจุดเน้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวางแผน ปฏิบัติ
และเรียนรู้การท�ำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ� และเป็นคนดี มีการจัดท�ำโครงการและกิจกรรมห้องเรียน
โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ก�ำหนดให้ห้องเรียน  1  ห้อง คือ  1
โรงเรียนเล็ก  ขณะนี้มี 81 โรงเรียนเล็ก มีการบริหารจัดการภายในโรงเรียนเล็ก โดยมีผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนเล็กและรองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเล็ก   4   ฝ่ายตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
โรงเรียน(คติพจน์ของโรงเรียน) คือ ฝ่ายจรรยางาม ความรู้ดี มีวินัยใฝ่คุณธรรม ทุกฝ่ายร่วมกัน
พัฒนาโรงเรียนเล็กโดยการจัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน โครงการห้อง  และมีการประเมินผลอย่าง
เป็นรูปธรรมจากการน�ำเสนอผลงานและรายงานสรุปผลการท�ำโครงการของแต่โรงเรียนเล็ก ใน
วันจัดกิจกรรมมหัศจรรย์โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ กิจกรรมนวัตกรรมชุมนุม และจากการน�ำ
เสนอโดยปากเปล่า (การสอบปากเปล่า)ของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยคณะกรรมการตามค�ำสั่ง
ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินตามหลักสูตรมาตรฐานสากล   โดยมีโรงเรียนใหญ่สนับสนุนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางอย่างมีคุณภาพ ท�ำให้มีโครงการเด่นเกิดขึ้นมากมายทั้งโครงการต่อเนื่อง
และโครงการใหม่ จากชิน้ งานโครงการห้องเรียน สรุปรายงานผลการท�ำโครงการด้วยรายงาน 5 บท
ของแต่ละโรงเรียนเล็กทัง้ 4  ฝ่าย สามารถน�ำไปประเมินผลแบบบูรณาการเพือ่ เป็นผลการประเมิน
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้
1.  กิจกรรมแนะแนว  ประเมินจากชิ้นงานโครงการห้องเรียนที่นักเรียนสรุปรายงาน
ผลการท�ำโครงการ 5 บท /ภาพการท�ำกิจกรรม  เก็บเข้าแฟ้มสะสมงาน (เกณฑ์การผ่านจุดประสงค์
ส�ำคัญ) ประเมินโดยครูผู้สอนแนะแนว
2.   กิจกรรมนักเรียน   โดยกิจกรรมชุมนุมประเมินจากชิ้นงานโครงการห้องเรียน/
รายงานสรุปผลการท�ำโครงการ/ การน�ำเสนอผลงานโครงการห้องเรียนในงานกิจกรรมมหัศจรรย์
โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่  งานกิจกรรมนวัตกรรมชุมนุม ซึ่งเป็นการน�ำเสนอผลงานของแต่ละ
โรงเรียนเล็กเพือ่ ประเมินภาพความส�ำเร็จสุดท้ายของกิจกรรมชุมนุมและการสอบปากเปล่า (ประเมิน
โดยคณะกรรมการตามค�ำสัง่ และครูทปี่ รึกษาซึง่ เป็นผู้สอนกิจกรรมชุมนุม )โดยโรงเรียนก�ำหนดวัน
น�ำเสนอชัดเจน

3.  กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์  ประเมินจากชิน้ งานโครงการห้องเรียน
ที่เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ที่นักเรียนเก็บเข้าแฟ้มสะสมงานของกิจกรรม
แนะแนว    โดยมีกระบวนการคือกิจกรรมแนะแนวส่งแบบฟอร์มการประเมินให้กับครูที่ปรึกษา
ประเมินแฟ้มสะสมงานและน�ำข้อมูลส่งต่อกิจกรรมแนะแนวประเมินอีกครั้ง    
4.  ผลการด�ำเนินการ/ ผลสัมฤทธิ์/ ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และมีการ
วางแผนการด�ำเนินงานได้อย่างสร้างสรรค์
4.2 นักเรียนสามารถปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
4.3 นักเรียนสามารถแสดงออกตามศักยภาพได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
4.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และช่วยเหลือสังคมด้วยจิตอาสาได้
อย่างเป็นรูปธรรม
4.5 ครูสามารถพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกได้ตามจุดประสงค์ของโรงเรียน
มาตรฐานสากล
5.  ปัจจัยความส�ำเร็จ
5.1 การบริหารจัดการด้านงานวิชาการของผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
5.2 การสนับสนุนด้านงบประมาณของโรงเรียน
5.3 การสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ปกครอง
5.4 การให้ความร่วมมือของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
5.5 การให้ความร่วมมือของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
5.6  นวัตกรรมการประเมินผลแบบบูรณาการตามรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเล็ก
ในโรงเรียนใหญ่
6.  บทเรียนที่ได้รับ(Lesson  Learned )
นวัตกรรมการประเมินผลแบบบูรณาการตามรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเล็กใน
โรงเรียนใหญ่สามารถน�ำไปบริหารจัดการการประเมินในรายวิชาอืน่ ๆโดยใช้ชนิ้ งานโครงการห้องเรียน
ดังนี้
6.1 เป็นส่วนหนึง่ ของการประเมิน การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของทุกรายวิชาทัง้ รายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
6.2  เป็นส่วนหนึง่ ของการประเมินผลสัมฤทธิใ์ นหน่วยการเรียนรู้ของรายวิชา TOK (ทฤษฎี
ความรู้) CAS ( กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์) โดยมีกระบวนการประเมิน  คือจากการสอบปาก
เปล่าเป็นรายบุคคล  และการเขียนบทความของนักเรียนเป็นรายบุคคลจากรายวิชา  TOK ( เขียน
ตามความสนใจของนักเรียนในประเด็นความรูข้ องแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู)้   ด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์
ข้อมูลจากการท�ำชิ้นงานโครงการห้องเรียน/ รายงานสรุปผลการท�ำโครงการและบทความ
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แนวคิดอื่นๆ เป็นต้น ประเมินโดยคณะกรรมการตามค�ำสั่ง   ตามเกณฑ์การประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียนของหลักสูตรแกนกลางทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย     
7.  การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ
นวัตกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ  การบริหารจัดการรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่
- ได้รบั รางวัลชนะเลิศ  Best of the Best  จากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ
- ได้รับรางวัลการน�ำเสนอ  Best  Practice  ในการน�ำเสนอผลงานทางวิชาการโรงเรียน
มาตรฐานสากล
- ได้รับรางวัล  Best  Practice Award โครงการดีเด่น โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
- โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา   เป็นศูนย์แม่ข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จดั อบรม
ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาด้านการจัดท�ำแฟ้มสะสมงาน และสามารถน�ำแฟ้มสะสม
งานมาสมัครเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  ในปี พ.ศ. 2554
-  จัดประชุมครูในเครือข่ายเพือ่ ก�ำหนดกิจกรรมและเกณฑ์ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
และเพิ่มการแข่งขันการน�ำเสนอโครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- จัดอบรมนักเรียนจากโรงเรียนในภาคใต้เกีย่ วกับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนและสิทธิเด็ก
ในวันที่ 16-18  2554  ณ สวนสัตว์ จังหวัดสงขลา

ชื่อผลงาน        หลักสูตรอบรมศูนย์แม่ข่ายจังหวัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้  ICT
ผูน้ ำ� เสนอผลงาน นายสัญญา  สุขเพชร   
โรงเรียนตากใบ  อ�ำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15   
โทรศัพท์ 073-581187    โทรสาร 073-581186   
Mobile : 0841944646   e-mail  sanya_suk@hotmail.com
1. ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ  
โรงเรียนตากใบได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียน
ในฝันเมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2550 และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เมื่อ 22 สิงหาคม 2550
ประกอบด้วยโรงเรียนในฝันรุ่นแรก 7 โรงเรียน คือ 1. โรงเรียนสุไหงโก-ลก 2. โรงเรียนมัธยม
สุไหงปาดี  3. โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 4. โรงเรียนสุคิรินวิทยา  5. โรงเรียนสวนพระยาวิทยา  
6. โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 7. โรงเรียนตากใบ และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2
โดยมี นายทักษะ  ศุภัธยาศัย ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนตากใบ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานศูนย์ฯ ปัจจุบัน
ได้เปลีย่ นชือ่ เป็นศูนย์แม่ขา่ ยจังหวัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ ICT  มี นายสว่างภพ  แก้วแจ้ง
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนตากใบ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานศูนย์ฯ และ นางจิตรา ประสิทธิชัยวุฒิ
ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการศูนย์ฯ  
หลักสูตรอบรมของศูนย์แม่ข่ายจังหวัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ ICT ได้แก่
หลักสูตร โปรแกรม Pro/DESKTOP, สร้างเว็บเพจส�ำเร็จรูป CMS, การผลิตสื่อด้วยโปรแกรม
Adobe Captivate, การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์, การตัดต่อวีดีโอ หลักสูตรสังคมออนไลน์
(Social Network)   เป็นหลักสูตร ที่ได้รับนโยบายจากศูนย์บริหารโรงเรียนในฝันและได้จากการ
ส�ำรวจความต้องการของบุคลากรครูโรงเรียนในฝัน โรงเรียนในเครือข่ายของโรงเรียนตากใบ
ตลอดจนชุมชนรอบๆ โรงเรียน โดยศูนย์ฯ ได้รวบรวมและเรียงล�ำดับ  ความส�ำคัญ เมือ่ ศูนย์ฯ ประสาน
วิทยากรที่มีความรู้ตรงตามหลักสูตร จึงจัดอบรมตามนโยบายของศูนย์บริหารโรงเรียนในฝัน
ทุกปี
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้าน ICT
2. เพื่อน�ำความรู้ไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อ ตลอดจน
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน
3. เพื่อขยายผลให้กับเพื่อนครู นักเรียน และชุมชน
4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างครู นักเรียน และชุมชน
3. ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการของศูนย์ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ครู โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1
ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�ำนวน 15 คน   เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
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หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ โดยใช้ฐานข้อมูลจากศูนย์ที่ได้รวบรวมความต้องการ
ความจ�ำเป็น ตลอดจนกรอบ นโยบายของศูนย์บริหารโรงเรียนในฝัน สพฐ.  ตามทีเ่ ลขานุการศูนย์ฯ
ไปรับนโยบาย
2. ก�ำหนดหลักสูตร   ระยะเวลา งบประมาณ ข้อก�ำหนดของผู้เข้ารับการอบรม เช่น
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ารับการอบรม ความรู้พนื้ ฐาน ตลอดจนวัสดุอปุ กรณ์ สถานที่ และก�ำหนดบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของศูนย์ ประสานวิทยากร
3. ส่งหลักสูตรให้กบั ศูนย์บริหารโครงการโรงเรียนในฝันในส่วนของศูนย์ ICT เพือ่ ขออนุมตั ิ
หลักสูตร
4. เมื่อได้รับการอนุมัติหลักสูตรแล้ว ประชาสัมพันธ์การอบรม โดยแจ้งให้กับโรงเรียน
ในฝัน 3 รุ่น ทุกโรงเรียน ตลอดจนโรงเรียนดีประจ�ำต�ำบล โรงเรียนในเครือข่ายของโรงเรียนตากใบ
ที่สนใจส่งใบสมัครเพื่อเข้ารับการอบรม
5. รวบรวมจ�ำนวนผูเ้ ข้ารับการอบรม เตรียมความพร้อมในการจัดการอบรม เช่น สถานที่
จัดอบรม วัสดุ อุปกรณ์ คู่มือ ฯลฯ
6. ด�ำเนินการอบรมตามหลักสูตร
7. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม และความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม
ในการอบรมครั้งต่อไป
8. สรุปและรายงานผลต่อประธานศูนย์ฯ และศูนย์บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ.
9. มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมที่มีผลงานผ่านเกณฑ์
10. ติดตามผลหลังการอบรมโดยใช้แบบสอบถาม โทรศัพท์ และหรือเข้าไปเยีย่ มถึงโรงเรียน
และน�ำข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลหลังการอบรมน�ำไปเป็นข้อมูลจัดอบรมครั้งต่อไป
4. ผลการด�ำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ ประโยชน์ที่ได้รับ
ผูท้ เี่ ข้ารับการอบรมได้นำ� ความรูไ้ ปสร้างบรรยากาศทางวิชาการ มีการแบ่งปันประสบการณ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูภายในโรงเรียนตากใบ ครูโรงเรียนในฝันทั้ง 3 รุ่น โรงเรียนดีประจ�ำ
ต�ำบลโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนตากใบ ตลอดจนชุมชนที่สนใจในการพัฒนาด้านไอทีซี เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
ตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนและสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายขึ้น
ความส�ำเร็จเกิดขึ้นจากผู้เข้ารับการอบรมมีความเชื่อมั่นในวิทยากร และมีความพึงพอใจ
ในหลักสูตรที่ศูนย์จัดให้ โดยศูนย์ จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้การ
บริหารงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าที่สุด ผู้เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจก็ได้รับความรู้ไปอย่าง
เต็มที่ เต็มศักยภาพซึ่งมีผลงานที่เกิดจากการอบรมเป็นตัวชี้วัดเชิงประจักษ์
5. ปัจจัยความส�ำเร็จ
1. งบประมาณจากศูนย์บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ.
2. หลักสูตรทีใ่ ช้ในการอบรม อยู่บนพืน้ ฐานของความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมอย่าง
แท้จริง

อบรม

3. ความพร้อมของศูนย์ในด้านสถานที่ วิทยากร สื่อ อุปกรณ์ และไมตรีจิตจากผู้จัดการ

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน ICT ของศูนย์แม่ข่ายจังหวัดเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการเรียนรู้ ICT  ให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้  ส่งผลให้ครูพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้หลากหลาย โดยใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียน การพัฒนา
ต่อยอด ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมมีผลงานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ   นักเรียนสามารถพัฒนา
ผลงานตนเองจนได้รับรางวัลระดับชาติความพยายามของชุมชนที่สนใจด้าน ICT มีผลงาน
ในระดับชาติได้เช่นกัน
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
จากการด�ำเนินการของศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณครูทเี่ ข้ารับการอบรมจาก
ศูนย์ฯ น�ำความรู้ที่ได้จากวิทยากรไปขยายผลให้กับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียน ครูและชุมชนได้รับ
รางวัลในระดับต่าง ๆ มากมาย เช่น                           
1. หลักสูตร โปรแกรม Pro/DESKTOP และหลักสูตรสร้างเว็บเพจส�ำเร็จรูป CMS
นางสาวปิยนาฏ  ปิยนรา ครูโรงเรียนสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 ได้เข้ารับ
การอบรมจากศูนย์ ICT โรงเรียนตากใบ ได้น�ำความรู้ที่ได้ไปศึกษา ฝึกทักษะและสอนนักเรียน โดย
บรรจุลงในหลักสูตรสถานศึกษา จัดเป็นวิชาเลือกเพิ่มเติม นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
มีความช�ำนาญในการใช้โปรแกรม จนสามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ ดังนี้
ปี 2552
- เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับประเทศ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม
Pro/DESKTOP”   ช่วงชั้นที่ 3, เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 “การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย
โปรแกรม Pro/DESKTOP” ช่วงชั้นที่ 4  เมื่อวันที่ 21-25 เมษายน 2552 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ “เก่งสร้างชาติ” Our Best For Thailand  
ปี 2553
- เหรียญทอง อันดับ 5 ระดับประเทศ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม
Pro/DESKTOP” ช่วงชั้นที่ 4  เมื่อวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2553 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ชาติ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล”
- เหรียญทอง อันดับ 5 ระดับประเทศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ด้วยชุดพัฒนา
เว็บส�ำเร็จรูป CMS ช่วงชั้นที่ 3  เมื่อวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2553 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล”
2. หลักสูตร Adobe Captivate
นางสีฟ้า หลักศิลากุล ครูสอนวิชาสังคมศึกษาโรงเรียนตากใบ เข้ารับการอบรมโปรแกรม
Adobe Captivate น�ำความรู้ที่ได้ไปผลิตสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา เป็นนวัตกรรมในการขอมี   
วิทยฐานะ ช�ำนาญการพิเศษ ผ่านการประเมินได้เลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูช�ำนาญการพิเศษ และ
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นักเรียนที่เรียนกับครูสีฟ้า หลักศิลากุล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ผลการสอบโอเน็ต
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของโรงเรียนตากใบ อยู่ในระดับดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
3. หลักสูตรการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มีนกั เรียนโรงเรียนตากใบ 2 คน สนใจเข้ารับการอบรมร่วมกับคุณครูจติ รา  ประสิทธิชยั วุฒ  ิ
ครูโรงเรียนตากใบ และน�ำความรู้ที่ได้จากวิทยากรไปศึกษา ฝึกทักษะจนช�ำนาญและคว้ารางวัล
เหรียญทอง ระดับประเทศ ในการแข่งขันทักษะการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า ปี 2554  และ นางสมถวิล  บุญหา ครูวิทยฐานะ
บัติที่ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ
ช�ำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่แนวทางปฏิ
223  เป็
นครูโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียน
Best of the best practices ในการจัดงาน Lab School Symposium 2011 ระดับประเทศ 4 ภูมภ
ิ าค 180
ตากใบ ได้นำ� เอาความรู
้ในการจัดท�ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ต่อยอดผลงานโดยน�ำเนือ้ หาจากหนังสือ
3. หลักสูตรการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีนักเรียนโรงเรียนตากใบ 2 คน สนใจเข้ารับการอบรม
เล่มเล็กทีร่่ควมกัุณบครู
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ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า ปี 2554 และ นางสมถวิล บุญหา ครูวิทยฐานะ
ให้ผลสัมฤทธิ
ท์ างการเรียนของนักเรียนทีไ่ ด้ศกึ ษาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของคุณครูสมถวิลดีขนึ้
ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 เป็นครูโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนตากใบ ได้นําเอา
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ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ จากการประกวดส�ำรับอาหารเพื่อสุขภาพและ
กระทรวงสาธารณสุข ติดอันดับ 1 ใน 5 ทีม ทั่วประเทศ ในรอบคัดเลือก รอบชิงชนะเลิศ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ
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ภาพความสําเร็จ รางวัลที่ได้รับ

เหรียญทอง“การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย
โปรแกรม Pro/DESKTOP” โรงเรียนสุไหงโก-ลก

เหรียญทอง“การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์” โรงเรียนตาก

ชนะเลิศ การออก
กําลังกายแบบ
พื้นบ้าน
ระดับประเทศ

การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ชื่อผลงาน
รูปแบบการนิเทศ “แบบไตรภาคี”
ผู้เสนอผลงาน นางอรอนงค์  พรหมวิหาร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
Mobile : 08-7888-7327 e-mail : orn-anong.prom@hotmail.com

1. ความส�ำคัญของนวัตกรรม
1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา
การนิเทศโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนในฝัน” เป็นการนิเทศเพือ่ การพัฒนาโรงเรียนทัง้
ระบบเพือ่ ให้โรงเรียนจัดการศึกษาได้มาตรฐานทางการศึกษาของชาติและสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิน่ เป็นโรงเรียน ทีน่ กั เรียน ผูป้ กครองและชุมชนให้ความเชือ่ ถือ ยอมรับ เป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวติ ให้กบั ชุมชนและสังคม มีการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยผูบ้ ริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศน์และ
มีความเชีย่ วชาญ เป็นโรงเรียนต้นแบบในด้านการพัฒนาให้แก่โรงเรียนอืน่ ได้   มีการบริหารจัดการ
แนวใหม่ทมี่ งุ่ พัฒนาโรงเรียนสูม่ าตรฐานและความเป็นเลิศ พร้อมทีจ่ ะน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารมาใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนรูแ้ ละการบริหารจัดการโดยส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาจะมอบหมายให้มศี กึ ษานิเทศก์รบั ผิดชอบการด�ำเนินงานและระสานงานการพัฒนาโรงเรียน  
ในความรับผิดชอบดังกล่าว ผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายก็จะขอความร่วมมือจากคณะศึกษานิเทศก์ในส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ให้ชว่ ยเป็นผูน้ เิ ทศการพัฒนาโรงเรียน  และประสานงานกับผูร้ บั ผิดชอบประจ�ำ
ภูมภิ าคของศูนย์บริหารงานโรงเรียนในฝันของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน แต่
การปฏิบัติงานนิเทศของศึกษานิเทศก์ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษาผู้ประสานงาน
ประจ�ำภูมิภาคก็ประสบปัญหาหลายประการ กล่าวคือ 1) โรงเรียนในฝันส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่และใหญ่มาก ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีจำ� นวนมาก การขับเคลือ่ นโรงเรียนต้องใช้เวลา
สร้างความเข้าใจระหว่างกันค่อนข้างนาน งานบางเรือ่ งล่าช้าและเกิดแรงต้านต่อ กลยุทธ์ในการพัฒนา
2)  ศึกษานิเทศก์มงี านในความรับผิดชอบหลายด้าน ไม่สามารถทุม่ เทเวลาให้กบั การนิเทศโรงเรียน
ในฝันได้ทกุ งาน ขาดความสม�ำ่ เสมอในการนิเทศ  3) ศึกษานิเทศก์ไม่สามารถนิเทศงานของโรงเรียน
ในฝันได้ทงั้ ระบบโรงเรียน ไม่สามารถนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ นบางกลุม่ สาระฯ ทีต่ อ้ งอาศัย
ความรูค้ วามเข้าใจสาระการเรียนรูเ้ ฉพาะเรือ่ ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานก็ตระหนักต่อปัญหาดังกล่าว   จึงช่วยเหลือ
การนิเทศโรงเรียนในฝันในระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาโดยจัดให้มี “คณะผูน้ เิ ทศ” (Roving Team  : RT)
เป็นทีมนิเทศทีส่ ามารถไปปฏิบตั งิ านร่วมกับศึกษานิเทศก์ในต่างเขตพืน้ ทีไ่ ด้ ท�ำให้แก้ปญ
ั หาการนิเทศ
ลดลงไปได้ระดับหนึง่ แต่ในระยะต่อมาโรงเรียนในโครงการก็ได้รบั การประเมินเป็น “โรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน” ซึง่ เป็นแหล่งศึกษาดูงานของโรงเรียนอืน่ ๆ ทีป่ ระสงค์จะยกระดับคุณภาพโรงเรียน
เพือ่ ให้เป็นโรงเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพทัดเทียมหรือใกล้เคียงกับโรงเรียนต้นแบบ และส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานต้องด�ำเนินโครงการนีต้ อ่ เนือ่ งเป็นโรงเรียนในฝัน รุน่ ที่ 2  หรือ “โรงเรียนดีใกล้บ้าน”  
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และ กระทรวงศึกษาธิการก็ผลักดันให้มีโรงเรียนพัฒนาการด�ำเนินงานลักษณะนี้มากยิ่งขึ้น
จนมีโครงการ “โรงเรียนดีประจ�ำ อ�ำเภอ”   และ “โรงเรียนดีประจ�ำต�ำบล” ในระยะต่อมาก็ยงิ่ ท�ำให้
ปัญหาการนิเทศโรงเรียนในฝันมีปัญหาหนักขึ้นเช่นเดิมอีก  
1.2 แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา
เพื่อแก้ปัญหาตามสภาพที่กล่าวแล้ว   ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้ในส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงคิดหาทางแก้ปัญหาโดยมีแนวคิดว่าควร
จัดให้มผี ้ชู ่วยเหลือการนิเทศโดยมีผ้รู ่วมงานจากหลายฝ่ายเข้ามาร่วมปฏิบตั งิ าน จึงตกลงใจใช้ “รูป
แบบการนิเทศแบบไตรภาคี” โดยก�ำหนดให้มีภาคีการนิเทศจากผู้นิเทศ 3 ฝ่าย เป็นผู้ร่วมนิเทศ
โรงเรียนในฝัน คือ 1) ผู้นิเทศจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คือคณะ Roving Team และ
ศึกษานิเทศก์อื่นที่จะขอความร่วมมือ  2) ผู้นิเทศจากสถานศึกษา คือผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน ซึง่ อาจจะเป็นผูอ้ ำ� นวยการหรือรองผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษาทีร่ จู้ กั และเข้าใจ “โรงเรียน
ในฝัน”  3) ผู้นิเทศจากผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา  คือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
ศึกษาซึ่งอาจจะเป็นกรรมการสถานศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญอื่นที่สามารถขอความอนุเคราะห์ได้
เหตุผลที่น�ำแนวคิดนี้มาใช้คือเชื่อว่าผู้นิเทศที่จัดเป็นผู้ร่วมทีมต่างก็มีความรู้ ความเข้าใจ
และความสามารถทีห่ ลากหลาย  หากได้ผนึกก�ำลังเป็นทีม ก็จะช่วยเหลือโรงเรียนให้ขบั เคลือ่ นงาน
ได้ทุกๆ งาน อีกทั้งมั่นใจว่าผู้นิเทศในทีมต่างก็ตระหนักในความส�ำคัญของการพัฒนาโรงเรียนเพื่อ
เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันร่วมกัน  สามารถระดมพลังสมองช่วยแก้ไขปัญหาหรือเสนอแนวทางการ
พัฒนาโรงเรียนสู่ความส�ำเร็จได้ ส่วนกระบวนการนิเทศของคณะผู้นเิ ทศไตรภาคี จะใช้กระบวนการ
นิเทศแบบ “PIDRE” โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1วางแผนการนิเทศ (Planning-P) ขั้นที่ 2 ให้ความรู้
ความเข้าใจในการท�ำงาน (Informing-I) ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติงาน (Doing-D) ขั้นที่ 4 สร้างเสริม
ก�ำลังใจ (Reinforcing-R) ขั้นที่ 5 ประเมินการนิเทศ (Evaluating-E) เพราะเห็นว่าเป็นกระบวนการ
นิเทศที่มีลักษณะสืบเนื่องของงาน ช่วยให้เกิดการพัฒนาต่อยอดงานแต่ละเรื่องได้ง่ายขึ้น
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน
2.1 จุดประสงค์ :  
1) เพื่อพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนดีประจ�ำ
อ�ำเภอ/ต�ำบล      ให้สามารถยกระดับความสามารถของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ศึกษา สอดคล้องกับเจตนาและ    กลยุทธ์พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในฝัน
2)  เพื่อผลักดันให้โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนดีประจ�ำอ�ำเภอ/ต�ำบล ใน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2  ผ่านการประเมินและ
ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
2.2 เป้าหมาย :  
1)  โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนดีประจ�ำอ�ำเภอ/ต�ำบล ในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศโดยรูปแบบ
การนิเทศ “แบบไตรภาคี” ด้วยกระบวนการนิเทศ แบบ “PIDRE”

2) โรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนดีประจ�ำอ�ำเภอ/ต�ำบล
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ทุกโรงเรียนผ่านการ
ประเมินและได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด�ำเนินงาน
3.1 การออกแบบนวัตกรรม
1) การพัฒนารูปแบบนิเทศ “แบบไตรภาคี” เป็นนวัตกรรมทีพ่ ฒ
ั นามาจากแนวคิดการนิเทศ
แบบมีสว่ นร่วมของกรมวิชาการ (2546: 30) และใช้กระบวนการนิเทศแบบ “PIDRE” (สงัด อุทรานันท์.
2530:84-88)   เป็นแนวทางในการนิเทศโดยการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเป็นการนิเทศที่เกิดจาก
ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท�ำ  ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตั ิ ร่วมแก้ปญ
ั หา ร่วมประเมินผล
ร่วมภูมใิ จหลังการพัฒนางาน เป็นการนิเทศทีม่ สี ว่ นร่วมทุกขัน้ ตอนระหว่างผูใ้ ห้การนิเทศและผูร้ บั
การนิเทศ จนโรงเรียนมีมาตรฐานทุกด้าน  ส่งผลสูก่ ารพัฒนานักเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างแท้จริง และเป็นการก�ำหนดแนวทางการนิเทศให้เป็นแนวทางการปฏิบตั กิ ารนิเทศทีเ่ น้นให้เกิด
การนิเทศอย่างทัว่ ถึง และต่อเนือ่ งเป็นส�ำคัญ กล่าวคือ การนิเทศแบบมีสว่ นร่วมจะต้องกระจาย
ความรับผิดชอบไปยังสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ตลอดจน
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการจัดการศึกษา โดยมีขนั้ ตอนตามกระบวนการ คือ ขัน้ ที่ 1 สร้างความเข้าใจ
ส�ำรวจความต้องการ หาจุดพัฒนา  ขัน้ ที่ 2 วางแผนการนิเทศ ขัน้ ที่ 3 ปฏิบตั กิ ารนิเทศ  ขัน้ ที่ 4 พัฒนา
เครือข่ายนิเทศ  ขั้นที่ 5 ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด�ำเนินงานและประยุกต์ใช้
2) กระบวนการนิเทศแบบ“PIDRE” เป็นแนวทางในการนิเทศโดยมีขนั้ ตอนดังนี้ ขัน้ ที่ 1
วางแผนการนิเทศ (Planning-P) ขัน้ ที่ 2 ให้ความรูค้ วามเข้าใจในการท�ำงาน (Informing-I)  ขัน้ ที่ 3  
ลงมือปฏิบตั งิ าน (Doing-D) ขัน้ ที่ 4 สร้างเสริมก�ำลังใจ(Reinforcing-R) ขัน้ ที่ 5ประเมินการนิเทศ
(Evaluating-E)ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการนิเทศเพื่อพัฒนาโรงเรียนเพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียน
ในฝัน
3.2 การด�ำเนินงานตามกิจกรรม
ขั้นที่ 1 ร่วมสร้างความเข้าใจ ส�ำรวจความต้องการ หาจุดพัฒนา โดย 1)ให้ความรู้
ความเข้าใจแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินเพื่อเป็นต้นแบบโรงเรียน
ในฝัน 2) สร้างความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงแบบมีส่วนร่วมทั้งระบบโรงเรียนโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3) ให้
โรงเรียนส�ำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาการด�ำเนินงานโครงการโรงเรียนในฝัน พร้อมแนวทาง
การพัฒนาสู่เป้าหมายเป็นขั้นการศึกษา เก็บรายละเอียดของข้อมูล หาสาเหตุ และวางแผนงาน
โดยก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างชัดเจน
ขั้นที่ 2 ร่วมวางแผนการนิเทศ โดยน�ำข้อมูลที่ได้มาวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ
ขัน้ ที่ 3 ร่วมปฏิบตั กิ ารนิเทศ  โดยการนิเทศติดตาม ณ สถานทีจ่ ริง ปฏิบตั จิ ริง คือโรงเรียน
ห้องปฏิบัติการและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องแบบมีส่วนร่วมเก็บข้อมูล
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จากการสังเกต   สัมภาษณ์ และตรวจสอบผลงานโดยพิจารณาผลที่ปรากฏต่อนักเรียนสะท้อน
การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นส�ำคัญ
ขั้นที่ 4 ร่วมสร้างเสริมก�ำลังใจ และพัฒนาเครือข่ายนิเทศ ร่วมสร้างขวัญก�ำลังใจและ
พัฒนาเครือข่ายการนิเทศ โดยการประชุมสัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ระดมสมอง หาจุดเด่น จุดด้อย
ในการพัฒนาโรงเรียนในฝัน  
ขั้นที่ 5 ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด�ำเนินงาน
3.3 ประสิทธิภาพของการด�ำเนินงาน
จากการใช้รูปแบบการนิเทศ “แบบไตรภาคี” ไปใช้พัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
ในฝันตามขั้นตอนการด�ำเนินงานในกิจกรรม พบว่าส่งผลให้การด�ำเนินการนิเทศโรงเรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ว่างไว้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนี้
1) ผู้นิเทศจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Roving Team) ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ
โครงการ มีแผนการนิเทศที่เกิดจากการมีส่วนร่วม มีข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของครูและโรงเรียนที่รับผิดชอบร่วมกันพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ และใช้แผน
การนิเทศเป็นแนวทางในการก�ำกับ ติดตาม ช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ
โดยมีการก�ำหนดเป้าหมาย การวางแผน การก�ำหนดกิจกรรมและวิธีการด�ำเนินงานร่วมกัน
ตามความต้องการทัง้ ในระดับบุคคลและกลุม่ บุคคล เพือ่ การบรรลุประสิทธิผลของงานทีก่ ำ� หนดไว้
2) ผู้นิเทศจากสถานศึกษา   โรงเรียนมีรู้ความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติในการพัฒนา
สถานศึกษาเพือ่ รองรับการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน สร้างความตระหนักในการเปลีย่ นแปลง
แบบมีส่วนร่วมทั้งระบบโรงเรียน และใช้เป็นเครื่องมือในการก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ สะท้อนผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน เพื่อน�ำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ                      
3) ผู้นิเทศจากผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษารวมทั้งให้
ความช่วยเหลือสนับสนุนและขวัญก�ำลังใจในการด�ำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนและ
มีวิธีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.4 การใช้ทรัพยากร
ในการด�ำเนินการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศครั้งนี้ ได้ค�ำนึงถึงความประหยัดและ
คุ้มค่า ในการจัดท�ำเอกสาร  การด�ำเนินการนิเทศ โดยการสรุปแนวคิด กระบวนการนิเทศแบบขั้น
ตอนการนิเทศ  และการประเมินผลการนิเทศ เป็นเอกสารแผ่นพับขนาดพกพา น�ำไปใช้ในการนิเทศ  
โดยชี้แจงกระบวนการนิเทศอย่างเป็นระบบ ในส่วนของการประเมินผล นอกจากการติดตามผล
การด�ำเนินงานของโรงเรียนตามขั้นตอนการนิเทศ  ที่ก�ำหนดไว้ ก็ใช้วิธีการนิเทศโดยการสื่อสาร
ทาง e -mail เพื่อประหยัดงบประมาณในการเดินทางไปนิเทศ อีกทั้งยังได้พัฒนาในด้านการใช้ ICT
ให้แก่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศด้วย

4. ผลที่เกิดจากการด�ำเนินงาน
4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
1) โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนดีประจ�ำอ�ำเภอ/ต�ำบล ในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2  ได้รบั การนิเทศด้วยรูปแบบการนิเทศและกระบวนการ
นิเทศที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน
  2) โรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝันทุกโรงได้รบั การนิเทศอย่างเป็นระบบและผ่านการ
รับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันโดยใช้รูปแบบการนิเทศ “แบบไตรภาคี”
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
1) นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้   รักการอ่านและการค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
เป็นคนดีมีคุณธรรม  สามารถน�ำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์
2) ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เรียนการสอน  และใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น และใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น
มาสร้างเครือข่ายในการพัฒนาครู  ครูพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย  และพัฒนาตนเองอย่างต่อ
เนื่อง ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
3) ผู้บริหารเป็นผู้นำ� ในการเปลีย่ นแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการทีด่ ี มีความรู้ความ
สามารถในการพัฒนางานวิชาการไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4)  โรงเรียนมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นต้นแบบของการปฏิรปู การศึกษา ซึง่ เกิดจากการร่วมคิด
ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุน   จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาคมผู้ปกครองและชุมชน
ให้การยอมรับ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและสนับสนุนการด�ำเนินงานของโรงเรียน โดยได้รับ
การประกาศเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรูจ้ ากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พัฒนาเป็นโรงเรียนศูนย์แม่ข่ายระดับจังหวัด จ�ำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก เป็นศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ และ
โรงเรียนนาบอน เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบภาษาไทย ศิลปะ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานของ
โรงเรียนในฝันอื่นๆ ทั่วภาคใต้ ได้รับการยอมรับจากสาธารณชน มีจ�ำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกโรง
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
1) โรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนดีประจ�ำอ�ำเภอ/ต�ำบล
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ทุกโรงเรียนที่ผ่านการ
ประเมินและรับรองให้เป็นต้นแบบ โรงเรียนในฝัน โรงเรียนในเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาโรงเรียน
ของโรงเรียนอื่นในเครือข่ายและต่างเครือข่าย  
2) ชุมชนผู้ปกครองให้ความเชื่อถือส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้นส่งผลให้จ�ำนวนผู้เรียน
เพิ่มขึ้นทุกปี
3) นักเรียน ครู ผู้บริหาร ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเช่น โรงเรียนนาบอน ได้รับ
การคัดเลือกน�ำเสนอผลงานการพัฒนาทัง้ ระบบโรงเรียนของส�ำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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5. ปัจจัยความส�ำเร็จ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของการด�ำเนินการ  ได้แก่
1) ผู้บริหาร ได้แก่ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มีความเข้าใจในเจตนารมณ์ของโรงเรียนในฝันอย่างชัดเจน ให้การสนับสนุน
ทรัพยากรการนิเทศ ก�ำกับช่วยเหลือ การด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ     
2) ผู้นิเทศมีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในเจตนารมณ์ของโรงเรียนในฝันอย่าง
ชัดเจน สามารถ ชี้แจง ท�ำความเข้าใจ โน้มน้าว พาท�ำ ตามบริบทและประเด็นความต้องการนิเทศ
ติดตามอย่างใกล้ชิด สม�่ำเสมอ ให้ค�ำแนะน�ำและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
3) การมีส่วนร่วมของคณะนิเทศอย่างเป็นระบบ  การร่วมคิด ร่วมท�ำ วางแผนพัฒนาร่วม
กัน และน�ำผลการนิเทศมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนในฝันอย่างสร้างสรรค์ จนน�ำไปสูค่ ณ
ุ ภาพ
ของสถานศึกษา
4) บุคลากรในสถานศึกษาได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน และบุคลากรอื่นที่
มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาโรงเรียน สู่การเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน
		
6. บทเรียนที่ได้รับ
1) การประสานงานขอความร่วมมือจากผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ มีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านกระบวนมีส่วนร่วม
2) การใช้หลักวิชาเป็นฐานในการท�ำงานจะช่วยให้การลงมือท�ำมีทิศทางและรูปแบบที่
ชัดเจน เช่นการใช้รูปแบบการนิเทศ“แบบไตรภาคี” เป็นรูปแบบการนิเทศที่ผ่านการพัฒนา ผสม
ผสานกระบวนการนิเทศแบบ “PIDRE” ซึง่ เป็นกระบวนการนิเทศทีไ่ ด้ผลจริงมาประยุกต์เป็นแนวทาง
ในการนิเทศ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย สามารถใช้เป็นรูปแบบในการนิเทศเพือ่ พัฒนาโรงเรียน
ในฝันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยเฉพาะผู้เรียนได้อย่างแท้จริง
3) การด�ำเนินงานประสบผลส�ำเร็จยิ่งขึ้น ควรพัฒนาทีมงานนิเทศในระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษาและระดับสถานศึกษาให้เข้มแข็ง สามารถนิเทศการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาและ การ
จัดการเรียนการสอนได้ทุกระดับ ก็จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4) ควรมีการชีน้ ำ� ให้เห็นความส�ำคัญของงานทีผ่ นู้ เิ ทศด�ำเนินการในโรงเรียนกับผลทีเ่ กิดขึน้
กับโรงเรียนเพื่อให้ทุกฝ่ายได้เห็นประโยชน์และความส�ำคัญของการนิเทศการศึกษา
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
7.1 การเผยแพร่
จากการทีไ่ ด้ปฏิบตั หิ น้าทีค่ ณะนิเทศระดับเขตตรวจราชการโรงเรียนในฝันมาตัง้ แต่ปี 2547  
และต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั ให้ทำ� หน้าทีแ่ นะน�ำ  ช่วยเหลือ ก�ำกับ ติดตาม และประเมิน การด�ำเนินงาน
โรงเรียนในฝันในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย   ให้สามารถพัฒนาตนเอง
ตามสภาพของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของโครงการ จึงเป็นโอกาสให้
ได้เผยแพร่นวัตกรรมนี้ไปยังส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ของภาคใต้ และการเผยแพร่

รูปแบบการนิเทศที่ดี/ประสบผลส�ำเร็จ ในการประชุม คณะนิเทศระดับเขตตรวจราชการ
โรงเรียนในฝัน มาอย่างต่อเนื่อง
7.2 การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
1) การปฏิบัติหน้าที่คณะนิเทศระดับเขตตรวจราชการโรงเรียนในฝันมาตั้งแต่ ปี 2547
และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ด้วยความมุ่งมั่น โดยมีเป้าหมายในการนิเทศ คือการพัฒนาโรงเรียน
เพื่อคุณภาพของผู้เรียน จึงได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะนิเทศก�ำกับ ติดตาม
การด�ำเนินงานโรงเรียนดีประจ�ำอ�ำเภอ (โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีประจ�ำต�ำบล ระดับเขต
ตรวจราชการ (Roving Team) ตามค�ำสัง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขัน้ พืน้ ฐาน ที่ 508/2554
สั่ง  ณ วันที่ 30 มีนาคม  พ.ศ. 2554
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ชื่อผลงาน    OCOP (One  Classroom  One  Product : หนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์)
ผู้เสนอผลงาน   นายสง่า   พิรามวิทวัส  
    
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  จังหวัดตรัง
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 2
โทรศัพท์ (075) 261301   โทรสาร  (075) 261302  Mobile :08  9866 1993   
E-mail  address  Kaowiset_school@hotmail.com    
1.  ความส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ
จากการประเมินสมรรถนะส�ำคัญ จ�ำนวน 5 สมรรถนะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่าในภาพรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี เป็นที่น่าพอใจ จ�ำนวน  4 สมรรถนะ คือ สมรรถนะที่ 1, 2, 3
และ 5 ส�ำหรับสมรรถนะที่ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่
ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 63.55 ซึ่งไม่เป็นที่น่าพอใจประกอบกับโรงเรียนได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์
ไว้ว่า “โรงเรียนวัดเขาวิเศษ จัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคน มีความรู้คู่คุณธรรม มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา” โรงเรียนจึงได้น้อมน�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ปญ
ั หาในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการด�ำเนินชีวติ
ของนักเรียน โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน โรงเรียนจึงได้จัดท�ำโครงการ OCOP (One
Classroom One Product : หนึง่ ห้องเรียนหนึง่ ผลิตภัณฑ์) ขึน้ ซึง่ ได้เริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2553  
2.  จุดประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินการ
2.1  จุดประสงค์  
2.1.1  ผลผลิต
1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการจัดท�ำโครงงานผลิตภัณฑ์
2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ใน 4 มิติ คือ
ด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม
2.1.2 ผลลัพธ์
1. นักเรียนสามารถจัดท�ำผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย ห้องเรียนละ 1 ผลิตภัณฑ์ ได้
2. นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตใน 4 มิติ คือ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม

2.2 เป้าหมาย
2.2.1 เชิงปริมาณ
จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษา
ปีที่  6   ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการจัดท�ำผลิตภัณฑ์ตามความสนใจและความต้องการ อย่างน้อย
ห้องเรียนละ 1  ผลิตภัณฑ์
2.2.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดท�ำผลิตภัณฑ์จากโครงงานที่
ศึกษา
3. กระบวนการผลิตผลงาน  หรือขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ในการออกแบบผลงาน การด�ำเนินงานตามกิจกรรม ประสิทธิภาพของการด�ำเนินงาน
และการใช้ทรัพยากร ได้ใช้กระบวนการของ PDCA  ด�ำเนินการทุกขั้นตอน ดังนี้ (รายละเอียดตาม
กรอบแนวคิด)
3.1   การวางแผน (P)   มีการส�ำรวจข้อมูล   วิเคราะห์ข้อมูล   เพื่อน�ำข้อมูลมาวางแผน
ด�ำเนินการ  ก�ำหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ระยะเวลา  การประชาสัมพันธ์  การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน   มีการรวมกลุ่ม  ร่วมระดมทุนตามความสมัครใจ  จัดท�ำผลิตภัณฑ์
ตามโครงงานที่ศึกษาตามความสนใจและความต้องการของนักเรียนแต่ละกลุ่มละๆ ไม่เกิน 10 คน
ในแต่ละห้องเรียน
3.2 การด�ำเนินงาน (D) ด�ำเนินการจัดท�ำผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการและขัน้ ตอนการผลิต
ของแต่ละผลิตภัณฑ์ตามโครงงานที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ศึกษา  มีครูเป็นที่ปรึกษา  ส�ำหรับการใช้
ทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่จะใช้วัตถุดิบที่ผลิตและปลูกภายในโรงเรียนหรือภายในชุมชนที่
โรงเรียนตั้งอยู่   เช่น มะนาวอัญชัน กล้วย มะพร้าว ตระไคร้หอม เตยหอม พืชสมุนไพรต่างๆ มี
การน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้   สาธิตวิธีการท�ำ/ผลิต ตามกระบวนการทุกขั้นตอน โดยมี
จุดเน้นในการรักษาสภาพแวดล้อมหรือสิง่ แวดล้อมไม่ให้เกิดมลภาวะทีเ่ ป็นพิษและการรักษาความ
สมดุลทางธรรมชาติ หลังจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท�ำผลิตภัณฑ์เสร็จตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
แล้ว   จะด�ำเนินการจัดประกวดและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของแต่ละห้องเรียนเพื่อน�ำเข้าใน
โครงการ OCOP เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน  ผลการประกวดและคัดเลือกโครงงานผลิตภัณฑ์ที่
ชนะเลิศของแต่ละห้องเรียน ปรากฏผลดังนี้   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โครงงานน�ำ้ อัญชันรสมะนาว   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โครงงานจัดท�ำน�ำ้ ยาล้างจานกลิ่นสมุนไพร       
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โครงงานมะนาวสามรส   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โครงงานไข่เค็มสมุนไพร
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   โครงงานน�ำ้ มันมะพร้าวสกัดเย็น   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โครงงาน น�้ำมันไบโอดีเซล  
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นอกจากนี้แต่ละห้องเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนได้จัดท�ำบัญชีรายรับ–รายจ่าย ในการ
จัดท�ำโครงงาน มีการคิดค�ำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ เพือ่ จัดจ�ำหน่ายผ่านสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน
มีการแบ่งก�ำไรให้นักเรียนเพื่อเป็นรายได้ระหว่างเรียน มีการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน
มีนสิ ยั รักการประหยัดและการออม  มีการส่งเสริมให้นกั เรียนแต่ละคนได้จดั ท�ำบัญชีรายรับ–รายจ่าย
ของตนเองในแต่ละวัน มีการรณรงค์ให้นักเรียนทุกคนได้ฝากออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรียน
(School  Bank) โดยคณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้ด�ำเนินการท�ำหน้าที่เป็นเสมือนเจ้าหน้าที่ธนาคาร
เก็บรวบรวมเงินฝาก และจะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารมารับเงินฝากอีกต่อหนึ่ง
3.3  การตรวจสอบ/ติดตาม (C) ในการด�ำเนินการทุกขั้นตอนจะมีคณะกรรมการ ติดตาม
ผลการด�ำเนินงานและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอนการผลิต
เป็น 3 ระยะ อย่างต่อเนื่อง คือ มีการติดตาม/ตรวจสอบก่อนด�ำเนินการ ระหว่างด�ำเนินการและ
หลังการด�ำเนินการโดยผู้อ�ำนวยการ, รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนและหัวหน้างานแต่ละฝ่าย
3.4  การประเมิน/ปรับปรุง  (A)  เป็นกระบวนการสุดท้ายเมื่อด�ำเนินการจัดท�ำผลิตภัณฑ์
ของและห้องเรียนเสร็จแล้ว  จะมีการประเมินผลผลิต  ซึ่งแบ่งออกเป็น  2  ด้าน  ดังนี้
3.4.1.   ด้านผลิตภัณฑ์ จะประเมินตรวจสอบคุณภาพโดยวิทยากรหรือภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ ถ้าผลิตภัณฑ์มคี ณ
ุ ภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  จะด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐานต่อไป
3.4.2.   ด้านผู้เรียนจะประเมินความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และทักษะพื้นฐาน
ใน  4  มิติ คือด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านวัฒนธรรม
4.  ผลการด�ำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
ผลจากการด�ำเนินการ ท�ำให้โรงเรียนมีผลิตภัณฑ์ห้องเรียนละ 1 ผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจาก
การรวมกลุ่ม ร่วมทุนกันด�ำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามความสนใจและความต้องการของสมาชิกแต่ละ
ห้องเรียน ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจะส่งผล ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท�ำให้ผู้เรียน มีความรู้ ความ
เข้าใจ มีเจตคติที่ดี และมีทักษะพื้นฐานในการด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใน  4  มิติ ดังนี้
1.  ด้านเศรษฐกิจ นักเรียนรู้จกั การใช้จ่ายของตนเองอย่างพอเพียง รู้จกั การออมรู้จกั การ
สร้างรายได้หรืออาชีพ
2.  ด้านสังคม นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักการท�ำงานเป็นทีม และการ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคม สามารถด�ำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3.  ด้านสิ่งแวดล้อม  นักเรียนมีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ หรือรักษาสมดุลของทรัพยากร  
การปลูกทดแทน  การรักษามลภาวะของสิ่งแวดล้อม  และรู้จักใช้สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้
4.  ด้านวัฒนธรรม  นักเรียนได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  ท�ำให้ได้รับประสบการณ์
ตรงที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติจริง
ผลการประเมินสมรรถนะส�ำคัญในสมรรถนะที่ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ หลัง
จากการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานผลิตภัณฑ์เมือ่ สิน้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553แล้ว ผลการ
ประเมินในภาพรวมตัง้ แต่ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่าอยู่ในระดับดีเยีย่ ม
คิดเป็นร้อยละ  84.10  และจากการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะครู

นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  93.45  ซึ่งเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง
5. ปัจจัยความส�ำเร็จ
ปัจจัยความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ของผลงาน   ที่เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   ท�ำให้ผลงานมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ดังนี้
5.1. ผู้บริหาร ครู  และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนมีความเข้มแข็ง มีความรู้ความเข้าใจ
มีเจตคติที่ดี และมีทักษะในการปฏิบัติงานทุกด้านเป็นอย่างดีและได้รับการพัฒนาศักยภาพ
อย่างหลากหลายจนเป็นครูมืออาชีพ
5.2  โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา  เป็นโรงเรียนดีประจ�ำอ�ำเภอ (โรงเรียน
ดีใกล้บ้าน) และเป็นโรงเรียนทีไ่ ด้รบั รางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา  ประจ�ำปีการศึกษา
2552  นอกจากนี้  โรงเรียนได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนมีแหล่งเรียนรู้มากมาย  เช่น
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ห้องสมุดที่ทันสมัยสามารถ
เชื่อมโยงระบบอินเทอร์เน็ต สามารถสืบค้นได้สะดวก และรวดเร็ว  ฯลฯ
5.3  โรงเรียนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกสาขาอาชีพ สามารถเชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้
แก่นักเรียนได้ ตลอดเวลา  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
การจัดท�ำโครงการ OCOP (หนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์) ท�ำให้นักเรียนได้เรียนรู้ รู้จัก
การคิดวิเคราะห์ รูจ้ กั การท�ำงานในระบบกลุม่ รูจ้ กั การแก้ปญ
ั หาอย่างถูกวิธแี ละได้รบั ประสบการณ์ตรง
จากการฝึกปฏิบัติจริงอย่างหลากหลายจากโครงงานที่ได้ศึกษา ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานและสามารถ
น�ำมาประยุกต์ใช้ในการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวันตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
พัฒนาต่อยอดให้ประสบความส�ำเร็จหรือมีคุณภาพมากยิง่ ขึน้ จะต้องด�ำเนินการพัฒนาและจัดท�ำ
โครงงานผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น มีการตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานของรัฐ
ที่ให้การรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมีความปลอดภัยสูง   มีการพัฒนาหีบห่อบรรจุผลิตภัณฑ์
ที่ทันสมัย สวยงาม เพื่อการแข่งขันในตลาดได้
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
-  เว็บไซด์ของโรงเรียน  www.watkaowisetschool.com.
-  การศึกษาดูงานของคณะต่างๆที่มาศึกษาดูงานในโรงเรียน
- เผยแพร่ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 60 ซึ่งจังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดงาน   
-  เผยแพร่  เรือ่ ง  ไบไบโอดีเซล ในงาน Symposium  การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน
ในฝัน  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา  จังหวัดชลบุร  ี ในปี  2553
     -   ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลงานระดับจังหวัด พร้อมเงินสด จ�ำนวน
4,000 บาท  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2554  
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คณะท�ำงาน
ที่ปรึกษา
นายชินภัทร  ภูมิรัตน        
นางอรทัย  มูลค�ำ             
                                   
นางพจมาน  พงษ์ไพบูลย์  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษาส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านพัฒนาระบบและการมีส่วนร่วม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ผู้ประสานงานข้อมูล
นางสาวเสาวณีย์  สุภรสุข    
                                    
นางมัลลวีร์  รอชโฟล         
ว่าที่ร้อยตรีอรพงษ์  อาษาเอื้อ   
นายไพศาล  ศรีส�ำราญ      
นายบุญไทย แสนอุบล       
นายอินสวน  สาธุเม          
นายอภิชาต  พุทธเจริญ     
                                   
นายจงภพ  ชูประทีป         
นางสาวบุญญลักษณ์  พิมพา  
                                      
นางอุษา  เหมตะศิลป์           
นางสาววิไลลักษณ์  ภู่ภักดี    

ศึกษานิเทศก์ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1                                         
ช่วยราชการส�ำนักพัฒนา นวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.    
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.                                            
ศึกษานิเทศก์ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3                                         
ศึกษานิเทศก์ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ศึกษานิเทศก์ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศึกษานิเทศก์ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ศึกษานิเทศก์ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
จังหวัดปทุมธานี ช่วยราชการส�ำนักพัฒนา นวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.   
ศึกษานิเทศก์สำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่                              
ศึกษานิเทศก์ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร                                                
ช่วยราชการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
ศึกษานิเทศก์สำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัดสงขลา    
ข้าราชการบ�ำนาญ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

รวบรวมต้นฉบับและบรรณาธิการกิจ
นางสาวบุญญลักษณ์  พิมพา  
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร                                                
                                      
ช่วยราชการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
นางสาววิไลลักษณ์  ภู่ภักดี    
ข้าราชการบ�ำนาญ
                                     
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

