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ในปีงบประมาณ 2559 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้มีการคัดเลือก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Practices โครงการโรงเรียนในฝันในระดับภาค “Lab Schools ก้าวไกล
สานฝัน สู่สากล” ใน 4 ภูมิภาค 5 จุด ซึ่งเป็นผลงานในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
ของผู้บริหาร ครูและศึกษานิเทศก์ ที่มีคุณภาพ มีคุณค่า  และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สามารถใช้เป็นแบบอย่างได้ และนำ�ผลงานที่ผ่านระดับภาคมาคัดเลือกเป็นนวัตกรรมดีเด่นระดับประเทศ
ในปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
และการบริหารจัดการให้กบั โรงเรียนในฝันอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา 
และศึกษานิเทศก์ สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทเป้ าหมายความสำ�เร็จของการพัฒนา
โรงเรียนในฝัน เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมโรงเรียนในฝันที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางวิชาการ เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งยกย่องบุคลากรที่มีผลงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีคุณค่า  และ
มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา 
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพงานวิ ช าการนั บ เป็ น หั ว ใจสำ � คั ญ ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของโรงเรียนในฝัน ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย ปรับวิธีเรียน
เปลี่ยนวิธีสอนให้เกิดความก้าวหน้าและเห็นภาพความสำ�เร็จของการปฏิรูปการศึกษาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ มีทักษะการดำ�รงชีวิต มีความเป็นไทย และมั่นใจ
ในตนเอง และการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทั้งในด้านการบริหาร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
จะเป็นเครื่องมือสำ�คัญที่จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายความสำ�เร็จของโรงเรียน
ในฝัน
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best
Practices โครงการโรงเรียนในฝัน ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ประจำ�ปี 2560 และ จัดพิมพ์เอกสาร
รวมผลงานวิจยั และนวัตกรรม/Best Practices แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำ�ปี 2560 เล่มนีข้ น้ึ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัย
ขอขอบคุณศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทุกเขต และคณะทำ�งานทุกท่าน ทีท่ มุ่ เทในการดำ�เนินการ
คัดเลือกผลงานฯ มาตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับภาค มาจนถึงระดับประเทศ จนทำ�ให้
การคัดเลือกผลงานประสบความสำ�เร็จอย่างดียง่ิ ขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ กีย่ วข้องทุกท่านทีไ่ ด้ให้ขอ้ คิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทำ�ให้กิจกรรมนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสาร
รวมผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Practices แนวปฏิบัติที่ดี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำ�ปี 2560 นี้
จะเป็นประโยชน์ต่อ บุคคล องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒานาการศึกษาต่อไป
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ก. Best Practices ประเภท ประเภทครูผู้สอนโรงเรียนในฝัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
- กล่องพลังสมอง”Brain Box” ในรูปแบบ STEM สู่ AR-Book
- การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
“Mini – Project” เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ หัวข้อ การเปรียบเทียบอัตราส่วนรายวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2559
- การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน โดยใช้ BOONPA โมเดล
สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
จังหวัดอุบลราชธานี
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ STARS MODEL
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมสภานักเรียน
- การส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนบ้านปรางค์
- รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     (ชุมนุมคณิตศาสตร์ออนไลน์) โดยการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์
- โครงงานอาชีพ สานฝันสู่อาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
- เครื่องช่วยฝึกดึงกีฬา “ชักกะเย่อ” (Tug of war)
- การจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมติโรงพักจำ�ลองในโรงเรียน กิจกรรมการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
- เครื่องออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด
- กีฬาพาสู่ความเป็นเลิศ “ตะกร้อสุดเจ๋ง”
- เด็กพิชัยรู้คิด พิชิตสุขภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
- การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ในเนื้อหาเรื่องปริมาณสัมพันธ์
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- การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ STEM โดยการใช้ RDCP Chem–mation เป็นเครื่องมือ
สร้างองค์ความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ QSCCS เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหา รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 ด้วยเทคนิค iCI
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน
- กิจกรรม หุ่นยนต์ Lego พาเพลิน
- การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ�
ด้วยกิจกรรมบริษัทจำ�ลอง
- การพัฒนาการอ่าน การเขียน ของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
ด้วยชุดการสอนซ่อมเสริม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
- พนาสนสวยด้วยมือเรา Cooperative School
กิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
- การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย อำ�เภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
- STEP UP สู่ความสามารถในการแก้ปัญหาสำ�หรับเด็กปฐมวัย
- สื่อมัลติมีเดียเพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาด้านการรับรู้ภาษา สำ�หรับเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2
- Hulu number nine
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
- จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นสู่การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
- การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โดยการจัดการเรียนรู้แบบรายการเกมโชว์
English Quiz Game Show
- การใช้บทอ่านแบบ Graded Reader คำ�นึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนและการเน้นผู้เรียน
เป็นสำ�คัญในการพัฒนาทักษะการอ่านคำ�ภาษาอังกฤษ (Using Graded reader books
In view of the students’ difference and Child-center for English reading
development for Grade 11)
- การพัฒนาความสามารถการสะกดคำ�ศัพท์ทางภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
B-SLIM ร่วมกับกิจกรรม Crossword Game
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
- การพัฒนาเว็บไซต์เสริมทักษะการเรียนรู้ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ “IQDCE Model”  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- การพัฒนาการเรียนตามกระบวนการ Teach Less , Learn More เรื่อง การพัฒนา
ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ สำ�หรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
- ส่งเสริมคุณธรรมและสำ�นึกความเป็นไทยด้วยโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- Seven Moral Ant แฮงมดแดง 7 สี สร้างเด็กดีสู่สังคม (โครงงานแฮงมดแดง
กล้าดี วิถีอนุรักษ์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
- การพัฒนาทักษะงานช่างโลหะจากวัสดุเหลือใช้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของงาน
- การใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
- การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
- การพัฒนาการเรียนการสอนสื่อการสอนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ (Google Application)
- Knowledge base learning by QR code การใช้คลังความรู้เพื่อการเรียนรู้ โดยใช้ QR Code
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
- จิตรกรรมผสมแกะไม้ระบายสี
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1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำ�คัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำ�ให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ เป็นศาสตร์ที่มีรูปแบบชัดเจนและมีลักษณะเป็นนามธรรม เป็นศิลปะ รูปแบบที่มีความงดงาม
เกีย่ วข้องกับการคิด คณิตศาสตร์เป็นประตูและกุญแจของวิทยาศาสตร์หรือเป็นราชินขี องวิทยาศาสตร์ ด้วยเป็นวิชา
ที่ แ สดงความเป็ น เหตุ เ ป็ น ผลทุ ก ขั้ น ตอนของเนื้ อ หา  มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งแยกไม่ อ อก จึ ง กล่ า วได้ ว่ า
คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในสาขาวิชาอื่นๆและการเรียนรู้ในระดับสูง มีประโยชน์ต่อการดำ�เนินชีวิต
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2558
รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 อยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง จึงได้สำ�รวจและวิเคราะห์เนื้   อหามาตรฐาน/ตัวชี้วัด พบ
ว่า  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.เป็นเนื้อหาที่เข้าใจยาก นักเรียนสับสนในการตีความไม่สามารถ
แก้ปัญหาหรือหาคำ�ตอบได้ นอกจากนี้ยังขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์ ขาดทักษะการคิดคำ�นวณ ครูจะต้อง
จัดกระบวนการเรียนการสอนทีส่ ง่ ผลให้นกั เรียนประสบความสำ�เร็จ นักเรียนต้องได้รบั การฝึกทักษะจากแบบฝึก
ทีห่ ลากหลาย ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจ มีทกั ษะการปฏิบตั ทิ ด่ี แี ละสามารถนำ�ไปใช้ในชีวติ ประจำ�วันได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูจึงจำ�เป็นอย่างยิ่งและเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำ�พานักเรียนไปสู่ความสำ�เร็จ
ดังกล่าวได้
จากปัญหาที่ค้นพบ ได้วางแผนการดำ�เนินงานตามขั้นตอนวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีความหมายและความสำ�คัญธรรมชาติของคณิตศาสตร์ ศึกษาหลักสูตร สืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คิดค้น
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สร้างรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ผ่านสัมผัส “ตาดูหูฟัง สมองคิดปากพูด มือจดและลงมือปฏิบัติจริง”
โดยบูรณาการผสมผสานตามรูปแบบของ VARK ให้ชอ่ื ว่า  “BRAIN MODEL” ซึง่ เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่ เ ปลี่ ย นคณิ ต ศาสตร์ น ามธรรมให้ เ ป็ น คณิ ต ศาสตร์ รู ป ธรรม ฝึ ก ให้ นั ก เรี ย นได้ คิ ด วิ เ คราะห์ มี ทั ก ษะ
ในการคำ�นวณ สรุปองค์ความรู้รวมและลงมือปฏิบัติจริง จนเกิดการเรียนรู้ที่ลุ่มลึกและเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ใน
ความทรงจำ�และคงทน (Enduring Understanding) สามารถวัดและประเมินผลได้ตามความสามารถ
และตามสภาพจริงมีประสิทธิภ าพ ทำ�ให้ก ารจัดการเรียนรู้บรรลุจุดประสงค์อย่ างมีคุณภาพ และพบว่ า 
กล่องพลังสมอง “Brain Box” คือ ผลงานแห่งความสำ�เร็จที่เกิดจากกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
มีการตรวจสอบประเมินผลปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในรูปแบบ STEM พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นำ�สู่ AR–Book โดยใช้โปรแกรมออรัสมาซึง่ เป็นเทคโนโลยีทผ่ี สานโลกแห่งความจริงกับโลกของความจริงเสมือน
เข้ า ด้ ว ยกั น ปรากฏเห็ น เป็ น สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ประกอบด้ ว ยภาพเคลื่ อ นไหว คำ � บรรยาย โมเดล 3 มิ ติ
และเชื่ อ มโยงกั บ เว็ บ ไซต์ ต ามที่ กำ � หนด เป็ น การใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 นั ก เรี ย น
ให้ความสนใจ เรียนรู้เพิ่มเติมในคาบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีการสะท้อนผลงาน กระบวนการทำ�งาน
ตรวจสอบ ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวทางเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นกระบวนการ PLC สูก่ ารปฏิบตั เิ ป็นการดำ�เนินงานตาม “ศาสตร์แห่งพระราชา” คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
(ภูมิสังคม ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม องค์รวม ทำ�ตามละดับขั้น ไม่ติดตำ�รา  ประหยัดเรียบง่าย
ประโยชน์สูงสุด) เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของทั้งครูและนักเรียน มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทง้ั ในและนอกโรงเรียน รวมถึงระดับมหาวิทยาลัย นับเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีย่ ง่ั ยืน
และสอดคล้องกับเป้าหมายความสำ�เร็จของโรงเรียนในฝัน ดังแผนภาพ
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2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

2.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เรียนรู้ผ่านสัมผัส
ตามรูปแบบของ VARK ที่เรียกว่า BRAIN MODEL ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
BRAIN MODEL ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
2.2 เป้าหมาย
1) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ BRAIN MODEL ในการจัดการเรียนรู้
รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ BRAIN MODEL หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ .05
3) นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 มีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ BRAIN MODEL อยู่ในระดับมาก

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

BRAIN MODEL คือ ผลงานหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้น เป็นรูปแบบกระบวนการเรียนการสอน
ที่ เรี ย นรู้ ผ่ า นสั ม ผั ส ผสมผสานบู ร ณาการตามรู ป แบบของ VARK ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ปั ญ หาหรื อ สิ่ ง ที่ จ ะพั ฒ นา
ให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพผู้เรียน เป้าหมายของสถานศึกษาและชุมชน โดยใช้หลักการง่าย ๆ คือ
“ตาดูหูฟัง สมองคิดปากพูด มือจดและลงมือปฏิบัติ” นำ�สู่การปฏิบัติจริงของนักเรียน เกิดการเรียนรู้ที่ลุ่มลึก
และฝังอยู่ในความทรงจำ� (Enduring Understanding) ได้นำ� BRAIN MODEL ที่สร้างขึ้นไปทดลองสอน
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2558 และไปใช้สอนจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา  2559 มีการจัดเก็บข้อมูลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ดำ�เนินการ
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบกระบวนการ คือ Bring การนำ�ไปสู่ความรู้ นำ�เข้าสู่บทเรียนที่หลากหลาย/
ทบทวนความรู้เดิม เติมเต็มความรู้ใหม่ เรียนรู้ตามขั้นตอนผ่านสัมผัส “ตาดูหูฟัง สมองคิดปากพูด มือจด
และลงมือปฏิบัติ” ใช้สื่อ/เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้, Record การจดบันทึก นักเรียน
ร่วมกันอภิปราย สรุปบทเรียน ครูให้ข้อชี้แนะเสริมเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง สรุปองค์ความรู้สร้างเป็น
องค์ความรู้ใหม่ และจดบันทึกลงสมุด, Analyze การวิเคราะห์องค์ความรู้ วิเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับ
คิดสร้างโจทย์ปญ
ั หา และแก้โจทย์ปญ
ั หาทีห่ ลากหลายสูก่ ระบวนการ “ลดพูด..เพิม่ ทำ�” ทีม่ คี รู “พาคิด พาทำ�”
และคอยชี้แนะให้สมบูรณ์สู่กิจกรรม “ไปให้ถึงซึ่งดวงดาว”, Invent การสร้างสรรค์ผลงาน คิดสร้างสรรค์
ประดิษฐ์เป็นผลงานจากโจทย์ทเ่ี ป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม และเกิดมิติจากพลังสมอง บรรจุองค์ความรูใ้ หม่
ที่ได้รับลงกล่องที่เรียกว่า  กล่องพลังสมอง “Brain Box”, New Idea การบูรณาการข้ามกลุ่มสาระฯ
ประดิษฐ์ตกแต่งให้สวยงาม สร้างสรรค์ให้มีมิติเป็นแนวคิดในรูปแบบใหม่ ๆ บูรณาระหว่างกลุ่มสาระฯ
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สร้างความเข้าใจให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับ “STEM” และการใช้สื่อเทคโนโลยีผ่านโปรแกรม AURASMA
เพื่อพัฒนาต่อยอด ในรูปแบบ STEM สู่ AR-Book กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ อภิปรายสรุปและใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ปรากฏเป็นภาพเคลื่อนไหวมีมิติและเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ตามที่กำ�หนดมาประกอบการนำ�เสนอ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลงานเพื่อน เชิญครูที่สอนในวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์
ศิลปะและคอมพิวเตอร์ มาร่วมประเมินผลงาน และใช้เป็นคะแนนเก็บในวิชาที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุง แก้ไข
เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง พบว่า  กล่องพลังสมอง “Brain Box”
ในรู ป แบบ STEM สู่ AR–Book เป็ น ผลงานแห่ ง ความสำ � เร็ จ ของครู แ ละนั ก เรี ย นที่ เ กิ ด จากกระบวน
การเรียนการสอนของครู และองค์ความรู้ที่เกิดจากนักเรียนที่ฝังอยู่ในส่วนลึกและคงทน จะเห็นถึงการพัฒนา
ต่อยอดผลงานอย่างต่อเนื่อง มีการนำ�เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 มาใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างบูรณาการ
และยั่งยืนมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ บรรลุสู่เป้าหมายความสำ�เร็จของโรงเรียนในฝัน
ได้อย่างแท้จริง

4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลสำ�เร็จของการดำ�เนินงานที่เกิดจากการนำ�ไปใช้เป็นไปตามจุดประสงค์และเป้าหมาย

ที่วางไว้
1) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ BRAIN MODEL เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (E1/E2 = 82.05/82.86)
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จากการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ BRAIN MODEL หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ .05
(ค่า t ที่คำ�นวณได้ 47.23 มีค่ามากกว่าค่าวิกฤต t จากตาราง 1.6534 ที่ระดับนัยสำ�คัญ .05)
3) นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ BRAIN MODEL
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 90.12 (ค่าเฉลี่ย 4.47)
4.2 ผลสัมฤทธิ์ คุณค่าของผลงาน/นวัตกรรมส่งผลต่อการพัฒนานักเรียน ดังนี้
1) นักเรียนมีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ มีความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาวิชาทีเ่ รียน
เป็นความรู้ที่ฝังแน่นอยู่ในส่วนลึกและคงทน สามารถวิเคราะห์โจทย์และแก้ปัญหา  หรือสถานการณ์ได้
อย่ า งถี่ ถ้ ว น รอบคอบ ด้ ว ยองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ รั บ โดยใช้ ก ระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละลงมื อ ปฏิ บั ติ
ได้ด้วยตนเอง สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่
2) นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานจากโจทย์
ที่เป็นความรู้เชิงนามธรรมให้เป็นรูปธรรมและเกิดมิติ ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้นำ�สู่ผลงานที่เป็นความสำ�เร็จ
ที่ภาคภูมิใจที่มีความสมบูรณ์เชิงความรู้ สามารถนำ�ความรู้ท่ไี ด้ไปบูรณาการปรับใช้กับการเรียนรู้ในสาขาวิชาอื่น
และการเรียนรู้ในระดับสูง
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3) นักเรียนได้ฝกึ การทำ�งานเป็นทีม มีการวางแผนการทำ�งาน ทำ�งานเป็นระบบ มีความเชือ่ มัน่
และมั่นใจในตนเองมากขึ้น มีเพื่อนร่วมงาน การอยู่ร่วมกันในสังคม สามารถนำ�ประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับ
มาในการดำ�เนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สนใจใฝ่เรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ มีความ
กระตือรือร้น สนใจเรียนตั้งใจเรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ กล้าพูดและกล้าแสดงออกอย่างมั่นใจ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น สร้างชื่อเสียงแก่ตนเองโรงเรียนและชุมชน
4.3 ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากผลงาน/นวั ต กรรมความสำ � เร็ จ ของการดำ � เนิ น งานก่ อ ให้ เ กิ ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียน เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน ดังนี้
1) เกิดความรูค้ วามเข้าใจในปัญหา  วิเคราะห์สาเหตุ ศึกษาสืบค้น คิดหาแนวในการแก้ปญ
ั หา 
เข้าถึงกระบวนการนำ�สู่การปฏิบัติและแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ไม่ยึดติดตำ�รา  ประเมินผลการทำ�งาน
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง พัฒนารูปแบบกระบวนการและใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ด้วยความประหยัด เรียบง่าย คุม้ ค่า  ราคาถูกและเกิดประโยชน์สงู สุดทีย่ ง่ั ยืนสอดคล้องกับเป้าหมายความสำ�เร็จ
ของโรงเรียนในฝัน ครูและนักเรียนได้พัฒนาตนเองมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน รวมถึง
ระดับมหาวิทยาลัย เป็นกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ ดำ�เนินแนวทางตาม “ศาสตร์แห่งพระราชา”
อย่างแท้จริง
2) ครูใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี นักเรียนใช้ในการสรุปองค์ความรู้และ
ทบทวนความรู้เมื่อจบบทเรียนหรือก่อนสอบ เป็นผลงานที่บรรจุองค์ความรู้ได้ทุกเรื่องทุกบทเรียนทุกวิชา
ทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3) การนำ�เสนอผลงานในที่ประชุม บูรณาการเรียนการสอนร่วมกันในกลุ่มสาระฯ และ
ระหว่างกลุม่ สาระฯ เชิญครูรว่ มเป็นกรรมการประเมินผลงานและนำ�ผลการประเมินไปใช้เป็นคะแนนเก็บในวิชา
ที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียน โรงเรียน
ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตามความถนัด และความสนใจของนักเรียน
ให้เข้าร่วมแข่งขันสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง โรงเรียนและชุมชน

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

5.1 ความพร้ อ มในการเตรี ย มการสอนกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลาย
ผ่านสัมผัส ตามรูปแบบกลุ่มสาระฯ “เปลี่ยนเลขให้เป็นรูป” และ “ลดพูด เพิ่มทำ�” กลยุทธ์ในการสอน เทคนิค
วิธีการกระตุ้นและเร้าความสนใจการตั้งคำ�ถามเชิงรุก “ทำ�ไม” ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ ด้วยหลักการ
ง่ า ย ๆ คื อ “ตาดู หู ฟั ง สมองคิ ด ปากพู ด มื อ จดและลงมื อ ปฏิ บั ติ ” และการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ นั ก เรี ย น
ทำ � ให้ . ...ได้ ใ จกั น การลงลึ ก เข้ า ถึ ง นั ก เรี ย น รู้ จั ก ผู้ เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล สั ง เกตพฤติ ก รรมขณะเรี ย น
ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนเก่ง ห่วงใย...ใกล้ชิดนักเรียนอ่อน ชมเชยและให้ขวัญกำ�ลังใจอย่างสม่ำ�เสมอ
การมีสว่ นร่วมของนักเรียน การร่วมแสดงออก หรือเสนอความคิดเห็น การตรวจแบบฝึกหัด และการบ้านของนักเรียน
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ด้วยกิจกรรม “ไปให้ถึงซึ่งดวงดาว” ที่นำ�นักเรียนสู่การเรียนรู้ที่ฝังอยู่ในลึกและคงทน เป็นรูปแบบการเรียน
การสอนที่ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำ�เร็จ
5.2 การให้การสนับสนุนของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาให้ความรู้แก่ครู
รวมถึงสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหา  ความร่วมมือร่วมใจ
จากบุคลากร ล้วนเป็นแรงบันดาลใจและปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การดำ�เนินงานประสบผลสำ�เร็จ
ตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพทำ�ให้คุณภาพของผลงานไปสู่ความสำ�เร็จอย่างแท้จริง

6. บทเรียนที่ได้รับ(Lesson Learned) ข้อค้นพบเทคนิควิธีและแนวทางพัฒนาให้ประสบ
ความสำ�เร็จ
6.1 การนำ�เข้าสูบ่ ทเรียนด้วยกิจกรรมทีห่ ลากหลาย สนุก และตืน่ เต้น การจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่หลากหลายมีกลยุทธ์ในการสอนของครู สอดแทรกเพลง การใช้สื่อเทคโนโลยีทำ�ให้นักเรียนสนใจ และ
อยากเรียนรู้การตั้งคำ�ถามเชิงรุก “ทำ�ไม” การให้นักเรียนได้ทำ�แบบฝึกหัดมาก ๆ ซ้ำ� ๆ ฝึกให้นักเรียน
ได้คิดวิเคราะห์และฝึกทักษะ ทำ�ให้นักเรียนเกิดทักษะความชำ�นาญและเกิดการเรียนรู้อย่างคงทน
6.2 การเปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นทุ ก คนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย น การอภิ ป รายร่ ว มกั น
การแสดงออก การซักถาม การรับฟังข้อเสนอแนะ หรือแนวความคิดในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการประเมิน
ผลงานเพื่อน ฝึกให้นักเรียนกล้าพูด กล้าทำ� และกล้าที่จะแสดงออก นำ�ไปสู่กิจกรรม “ไปให้ถึงซึ่งดวงดาว”

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

มี ก ารเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ภ ายในโรงเรี ย น กลุ่ ม โรงเรี ย นในสหวิ ท ยาเขตเดี ย วกั น และ
ต่างสหวิทยาเขตบนเว็บไซด์ ทั้งในและนอกเขตพื้นที่การศึกษา  (เช่น โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม, โรงเรียน
บางกะจะ และโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี คณะศึกษาดูงาน
จากต่างจังหวัด (เช่น โรงเรียนบ้านเข็กน้อย, โรงเรียนพานทอง, โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา  และโรงเรียน
หนองบอนวิทยาคม) เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการของเขตพื้นที่การศึกษา, สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนในเครือข่ายอัจฉริยะจรรยาทั่วประเทศ (12 โรงเรียน 6 จังหวัดทั่วประเทศ)
มีผลงานเป็นที่ยอมรับ เข้าประกวดแข่งขันในการประกวดแข่งขันระดับต่าง ๆ ได้รับโล่และเกียรติบัตรรางวัล
ระดับเหรียญทอง, เกียรติบัตรการนำ�เสนอการดำ�เนินงานที่ดี (Best Practices), เกียรติบัตรรางวัลดีเด่น
การนำ�เสนอผลงานการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นเลิศ (Best Practices), เกียรติบตั รและการยอมรับผลงานการดำ�เนินงานทีด่ ี
(Best Practice) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี, รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขัน
ผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับจังหวัดจันทบุรี และรางวัลชนะเลิศการประกวด
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมผลงานการปฏิบตั ทิ ด่ี ี (Best Practice) งาน “Lab Schools ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน
สานฝันสูส่ ากล” ระดับภูมภิ าค
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ชื่อผลงาน

การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ “MiniProject”เรือ่ งอัตราส่วนร้อยละหัวข้อการเปรียบเทียบอัตราส่วนรายวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน ค 22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้เสนอผลงาน นายโชคชัย ศรีวิโรจน์วงศ์ ครูชำ�นาญการพิเศษ
โรงเรียน
โคกคอนวิทยาคม อำ�เภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

1. ความเป็นมาและความสำ�คัญ

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอน โดยให้
ผู้เรียนได้ร่วมกันเลือกทำ�โครงงานที่ตนสนใจ โดยร่วมกันสำ�รวจ สังเกต และกำ�หนดเรื่องที่ตนสนใจ วางแผน
ในการทำ�โครงงานร่วมกัน ศึกษาหาข้อมูลที่จำ�เป็นและลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อค้นพบ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ แล้วจึงเขียนรายงาน และนำ�เสนอต่อสาธารณะชน เก็บข้อมูลแล้วนำ�ผลงานและประสบการณ์
ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ คิดค้น และสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้จากประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมด
(ทิศนา แขมมณี, 2545 : 138)
ทิศนา  แขมมณี (2542 : 4-5) กล่าวไว้ว่า  การเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
มีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีระดับบทบาทครูและผู้เรียนแตกต่างกันไป ดังนี้
รูปแบบที่ 1 Student-Centred Class ครูเป็นผู้เตรียมเนื้อหาขณะที่นักเรียนเป็นผู้ดำ�เนิน
กิจกรรมการเรียนโดยมีครูเป็นผู้กำ�กับดูแลกิจกรรม ส่วนมากเป็นกิจกรรมกลุ่ม
รูปแบบที่ 2 Learner-Based Teaching รูปแบบนี้ครูเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ดำ�เนิน
กิจกรรมค้นคว้าหาข้อมูลทีจ่ ะเรียนเอง หรือจัดทำ�สือ่ การเรียนรูเ้ อง โดยใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความชำ�นาญพิเศษ
ของผู้เรียนเป็นฐาน
รูปแบบที่ 3 Learner-Independence หรือ Self-Directed Learning เป็นรูปแบบที่ผู้เรียน
เป็นอิสระจากชั้นเรียน สามารถศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่จัดไว้เป็นศูนย์การเรียนด้วยตนเอง
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานสอดคล้องการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับ LearnerIndependence หรื อ Self-Directed Learning ซึ่ ง เสมื อ นเป็ น บั น ไดขั้ น ที่ 3 ดั ง นั้ น ครู จึ ง ต้ อ งมี ก าร
จัดประสบการณ์ในระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ให้กับนักเรียนเสียก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการจัดประสบการณ์
ในระดับที่ 2 Learner-Based Teaching ที่ครูทำ�หน้าที่เป็นผู้กระตุ้นหรือมอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าเนื้อหา
ข้ อ มู ล ของเรื่ อ งที่ จ ะเรี ย นหรื อ จั ด ทำ � สื่ อ การเรี ย นขึ้ น โดยใช้ ค วามรู้ ป ระสบการณ์ แ ละความชำ � นาญพิ เ ศษ
ของผู้ เรี ย นนั้ น ครู จ ะต้ อ งวิ เ คราะห์ ว่ า ในเนื้ อ หาสาระใดที่ เ หมาะสมจะนำ � มาจั ด การเรี ย นรู้ ใ นรู ป แบบนี้
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หากมีการวางแผนที่เหมาะสมจะทำ�ให้การจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้นักเรียนได้เรียนรู้ถึง 3 รอบ กล่าวคือนักเรียน
ได้ เรี ย นรู้ ใ นการค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ครั้ ง หนึ่ ง ได้ ท บทวนในการจั ด ทำ � สื่ อ ครั้ ง หนึ่ ง และขยายความรู้ ใ ห้ แจ่ ม ชั ด
ในการนำ�เสนอสื่ออีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผู้พัฒนาได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว โดยมีการพัฒนาเป็นแนวทาง
ของตนเอง และใช้คำ�ว่า “Mini-Project” ในการเรียกรูปแบบการสอนนี้

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

2.1 วัตถุประสงค์
2.1.1 เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ “Mini-Project”
2.1.2 เพื่อการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
“Mini-Project”
2.1.3 เพื่อศึกษาผลการประเมินผลงาน “Mini-Project”
2.1.4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ “Mini-Project”
และความคิดเห็นเกีย่ วกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทเ่ี กิดจากการจัดการเรียนรูแ้ บบ “Mini-Project”
2.2 เป้าหมาย
2.2.1 เชิงปริมาณ
ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้แบบ “Mini-Project”
จำ�นวน 27 ผลงาน (ร้อยละ 80)
2.2.2 เชิงคุณภาพ
- ผลการประเมิน “Mini – Project” อยู่ในระดับดี
- ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ “Mini-Project” อยู่ใน
ระดั บ มาก ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ เ กิ ด จากการจั ด การเรี ย นรู้
แบบ “Mini-Project” อยู่ในระดับมาก

3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

ขั้นวางแผน
1) ศึกษาหลักสูตร แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2) ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ “Mini-Project” โดยการจัดการเรียนรู้แบบ “MiniProject” เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนค้นคว้าแสวงหาคำ�ตอบของปัญหาสถานการณ์ในชีวิตจริง ที่นักเรียน
กำ�หนดขึ้นตามเนื้อหาสาระที่เรียนในชั้นเรียน แล้วจัดทำ�ผลงานหรือป้ายนิทรรศการจากวัสดุที่นำ�กลับมาใช้ใหม่
หรือวัสดุธรรมชาติและมีการนำ�เสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยปฏิบัติภาระงานเป็นกลุ่ม
3) เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
4) หาคุณภาพของเครื่องมือโดยแบบประเมิน “Mini-Project” ได้นำ�ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน
ตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity) จากนั้นหาค่าเฉลี่ยรายข้อ คัดเลือกข้อคำ�ถาม
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices
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ที่มีค่ามากกว่า  0.5 สำ�หรับแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ “Mini- Project”
ได้นำ�ไป Try out กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 44 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เป็น 0.938 และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่เกิดจาก
การจัดการเรียนรู้แบบ “Mini-Project” มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเป็น 0.938 เช่นกัน
5) กำ�หนดกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่ายจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กำ�หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
สำ�เร็จรูปของ Krejcie, R.V.,and Morgan, D.W. ได้จำ�นวนตัวอย่าง 80 คน
ขั้นดำ�เนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยแผนการจัดการเรียนหน่วยที่ 1 แผนที่ 3
จะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ “Mini-Project” ใช้เวลาในการทำ�กิจกรรม 4 ชั่วโมง และใช้เวลาในการ
ให้นักเรียนจัดทำ�ผลงานและเตรียมการนำ�เสนอรวม 2 สัปดาห์
ขั้นประเมินผลและขั้นปรับปรุงพัฒนา
1) มีการติดตามการดำ�เนินงานของนักเรียนอย่างต่อเนื่องในทุกชั่วโมงสอน ให้นักเรียนนำ�ผล
การศึกษา/ผลงานมาตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
2) จัดให้นักเรียนนำ�ผลงานมานำ�เสนอและให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่อาสาสมัครเป็นคณะกรรมการประเมิน โดยจัดเป็นชุด ๆ ละ 3 คน คณะกรรมการรับฟังการนำ�เสนอ
ผลการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และประเมินผลตามแบบประเมิน “Mini-Project”
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4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลการดำ�เนินการ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ“Mini-Project” ได้ดำ�เนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะสำ�คัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อกำ�หนดพฤติกรรมบ่งชี้ (จุดประสงค์การเรียนรู้) ที่จะนำ�ไปสู่การจัดการเรียนรู้
แบบ “Mini-Project”
2) การรวมกลุ่ม กำ�หนดกลุ่มละ 3 คน โดยมีการอภิปรายแนวทางในการรวมกลุ่ม และ
แนวทางการทำ�งานกลุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ
3) การจั ด การเรี ย นรู้ ใ นชั้ น เรี ย น ขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น ขั้ น ตอนที่ ค รู จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ในเนื้อหาสาระที่ใช้เป็นพื้นฐาน เพื่อให้ความรู้ ฝึกทักษะที่นักเรียนต้องนำ�ไปใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ที่จะกำ�หนดเป็นประเด็นปัญหา 
4) กำ�หนดประเด็นปัญหา ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
4.1) กำ�หนดตัวอย่างปัญหา 
4.2) วิเคราะห์ปัญหาที่ยกเป็นตัวอย่างว่าเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระที่เรียนอย่างไร
เป็นสถานการณ์ชีวิตจริงหรือไม่ โดยครูอาจใช้การตั้งคำ�ถาม เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าประโยชน์ที่จะได้
จากการศึกษา
4.3) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันกำ�หนดประเด็นปัญหาที่เหมาะสม
5) ค้นคว้า แสวงหาคำ�ตอบ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
5.1) กิ จ กรรมแสดงแนวทางการแก้ ปั ญ หาของตั ว อย่ า งปั ญ หาที่ กำ � หนดไว้ และ
การค้นคว้า แสวงหาคำ�ตอบที่สมบูรณ์
5.2) นักเรียนร่วมกันวางแผน แบ่งงาน เพื่อแก้ปัญหา
5.3) ปฏิบัติการค้นคว้า แสวงหาคำ�ตอบ
5.4) ตรวจสอบคำ � ตอบ โดยปรึ ก ษากั บ ที่ ป รึ ก ษา  “Mini-Project” ซึ่ ง อาจเป็ น
ครูผู้สอน ครูท่านอื่น หรือนักเรียนรุ่นพี่
6) การนำ�เสนอ ประกอบด้วยการนำ�เสนอ 2 ส่วน ดังนี้
6.1) การจัดแสดงผลงาน นักเรียนต้องร่วมกันออกแบบและเลือกวัสดุเพือ่ จัดแสดงผลงาน
โดยใช้วัสดุที่นำ�กลับมาใช้ใหม่หรือวัสดุธรรมชาติ เน้นความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
6.2) การอธิบายผลงาน นักเรียนต้องแบ่งภาระการอธิบายนำ�เสนอผลงาน ฝึกซ้อม
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอื่นๆ โดยจัดแสดงผลงานและใช้เวลาในการนำ�เสนอที่เหมาะสม
7) การประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับ ในการประเมินเน้นการมีส่วนร่วม โดยให้นักเรียน
รุ่นพี่อาสาสมัครมาเป็นผู้ประเมิน และมีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ มาเยี่ยมชม
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4.2 ผลสัมฤทธิ์
4.2.1 เป้ า หมายเชิ ง ปริ ม าณได้ แ ก่ การส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นสร้ า งผลงานที่ เ กิ ด จาก
การจัดการเรียนรู้แบบ “Mini-Project” ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นรายกลุ่ม (นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำ�เสมอมีจำ�นวน 98 คน รวม 33 กลุ่ม) คิดเป็น 27 ผลงาน
พบว่า มีผลงานนักเรียนสามารถนำ�มาจัดแสดงและนำ�เสนอ รวม 29 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 87.88 เกินเป้าหมาย
ที่กำ�หนดไว้
4.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ได้แก่
จากการประเมินผลงานนักเรียน “Mini-Project” โดยผูป้ ระเมินเป็นนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้แบบประเมิน 82 ฉบับ ในภาพรวมมีคา่ เฉลีย่ 3.74 อยูใ่ นระดับดี
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับดี (ระดับ 4) พบว่า  แตกต่างจากเกณฑ์อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีค่า  t-test เป็น −4.002 แสดงว่า  ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน “Mini-Project” อยู่ในระดับต่ำ�กว่าเกณฑ์
ที่กำ�หนด
ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ “Mini-Project” พบว่ า 
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับมาก (ระดับ 4) พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า  ระดับความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ “Mini-Project”
มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ระดับมาก (ระดับ 4)
ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์
ที่ เ กิ ด จากการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ “Mini-Project” ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.13
เมือ่ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับมาก (ระดับ 4) พบว่า  ค่าเฉลีย่ แตกต่างจากเกณฑ์อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 แสดงว่ า  ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ เ กิ ด จาก
การจัดการเรียนรู้แบบ “Mini-Project” มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ระดับมาก (ระดับ 4)
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
4.3.1 ประโยชน์ต่อนักเรียน นักเรียนมีทักษะพื้นฐานที่จะนำ�ไปสู่การจัดทำ�โครงงาน ได้แก่
การทำ�งานเป็นกลุม่ การกำ�หนดหัวข้อศึกษา  การสำ�รวจ และการเก็บรวบรวมข้อมูล การค้นคว้าแสวงหาคำ�ตอบ
การจัดทำ�ป้ายนิทรรศการ และการนำ�เสนอผลการศึกษา
4.3.2 ประโยชน์ตอ่ วงการศึกษา ได้แนวทางการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาทักษะพืน้ ฐานนักเรียน
ในการจัดทำ�โครงงาน และเป็นแนวทางที่เป็นการนำ�สาระการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง เกิดการเรียน
ทีม่ คี ณ
ุ ค่า  มีการเชือ่ มโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อน่ื ๆ มีการบูรณาการสาระ มาตรฐาน ตัวชีว้ ดั สมรรถนะสำ�คัญ
ของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

ปัจจัยที่เกิดจากรูปแบบการจัดกิจกรรมซึ่งทำ�ให้กิจกรรมมีความเหมาะสม สามารถพัฒนาทักษะ
พืน้ ฐานของนักเรียนในการจัดทำ�โครงงานและปัจจัยทีเ่ กิดจากการติดตามประเมินผลงาน ทำ�ให้นกั เรียนมีผลงาน
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
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6. บทเรียนที่ได้รับ

ในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการทำ�โครงงานต้องใช้เวลาในการฝึกอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ครูตอ้ งให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�อย่างใกล้ชดิ ทุกขัน้ ตอน ต้องมีการวางแผนงานทีด่ ี และทีส่ �ำ คัญนักเรียนต้องได้รบั การฝึก
ให้มีความรับผิดชอบในการทำ�งานและได้รับการฝึกการคิดการทำ�งานที่เป็นระบบ

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

7.1 การเผยแพร่
นำ�เสนอผลงานนักเรียนใน www.facebook.com เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
7.2 การได้รับการยอมรับ
ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร และที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
7.3 รางวัลที่ได้รับ
โครงงานคณิ ต ศาสตร์ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ได้ ร างวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำ�ปี 2557
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศโครงงานระดับภาค ครั้งที่ 13
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำ�ปี 2558 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รางวัลชมเชย
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้อันดับที่ 6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำ�ปี 2559
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ชื่อผลงาน

การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน โดยใช้ BOONPA โมเดล
สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผู้เสนอผลงาน นายบุญพา อร่ามโชติ
โรงเรียน
อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อำ�เภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี
โทรศัพท์
08 1063 7844, 0 4544 1669
e-mail boonpar04@gmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงาน หรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สั ง คม ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาการ และตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พ่อได้ให้คำ�ว่า  “เศรษฐกิจพอเพียง” ในเรื่อง “บัญชีครัวเรือน” เป็นการ
ประยุกต์ทางการบัญชี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถแก้ไขปัญหา
หนีส้ นิ ได้อย่างยัง่ ยืน เป็นการปลูกฝังให้แก่ผเู้ รียน ให้นกั เรียนมีศกั ยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์
ในสังคมโลก ประกอบกับคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการคิดและเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการพัฒนาศักยภาพ
ของสมอง จึงไม่จำ�เป็นต้องระบุเป็นการตายตัวว่าเนื้อหานั้นๆ จะสอนชั้นใด ถ้านักเรียนสามารถเรียนรู้
เพือ่ ให้สามารถนำ�วิธกี ารเรียนรูท้ างคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวติ ประจำ�วัน ด้วยเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย การแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง การรับรู้ข้อมูลอย่างคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดคำ�นวณ และรู้จักใช้ความเป็นเหตุเป็นผล
ในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กและเยาวชนควรมี คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 3 R และ 8 C
จากผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) (NT) ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาเป็นการสอบวัดสมรรถนะสำ�คัญ 3 ด้าน
ของนักเรียน คือ ความสามารถด้านภาษา  (Literacy) ความสามารถด้านคำ�นวณ (Numeracy) และ
ความสามารถด้ า นเหตุ ผ ล (Reasoning Abilities) และการทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
(Ordinary National Educational Test : O-net) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ต่ำ�
จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ทีต่ อ้ งเน้นการนำ�เนือ้ หาคณิตศาสตร์ทเ่ี รียนตามหลักสูตรในห้องเรียนมาประยุกต์กบั สถานการณ์ในชีวติ ประจำ�วัน
เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาของคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในชีวิตประจำ�วัน ครูจึงมี
บทบาทสำ�คัญในการนำ�เสนอสถานการณ์ในชีวิตประจำ�วัน ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกตัดสินใจและแก้ปัญหา  ทำ�ให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของสาระคณิตศาสตร์ สามารถ
นำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้จริงและสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน ผู้วิจัยได้ศึกษาตามแนวคิดของโพลยา  ที่พัฒนา
รูปแบบกระบวนแก้โจทย์ปญ
ั หา  4 ขัน้ ตอน และยังมีอกี หลายคนได้กล่าวไว้ จึงได้แนวคิดการพัฒนาในครัง้ นีด้ ว้ ย
3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 3R ได้แก่ การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์
(Arithmetic) และ 4C ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking), การสื่อสาร (Communication),
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการร่วมมือ (Collaboration) จึงออกมาในรูปแบบ BOONPA โมเดล
1.2 แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้นำ�แนวคิด ทฤษฎีของนักการศึกษามาปรับสร้างโมเดลเป็นของตนเอง
ใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน ได้แก่ ตัวเลขในชีวิตประจำ�วัน คณิตศาสตร์กับเวลา  การวัด และคณิต
การเงิน โดยรวบรวมสถานการณ์ทั้ง 4 ด้าน โดยผู้วิจัยได้จัดทำ�เป็น “BOONPA โมเดล ซึ่งมีชุดฝึกการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3” เพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

2.1 เพื่อใช้ BOONPA โมเดล ในการพัฒนาการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน
2.2 เพือ่ ศึกษาผลการใช้ BOONPA โมเดล พัฒนาการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจที่ ใช้ BOONPA โมเดลมี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ส าระ

คณิตศาสตร์

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

3.1 การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม
		
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำ�นวน 271 คน
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อำ�เภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
		 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาล
พิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557 โดยการสุ่มแบบเกาะกลุ่ม (Cluster
Sampling) ซึ่งโรงเรียนจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียน ที่มีระดับเก่ง ปานกลาง อ่อน อยู่ใน
ห้องเดียวกัน จำ�นวน 1 ห้องเรียน จากห้องเรียนทั้งหมด 6 ห้องเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 47 คน
		 เนื้อหา  ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน ได้แก่ ตัวเลข
ในชีวิตประจำ�วัน จำ�นวน 2 ชั่วโมง กับเรื่องเวลา จำ�นวน 3 ชั่วโมง คณิตศาสตร์เรื่องการวัด จำ�นวน 2 ชั่วโมง
เรื่องการเงิน จำ�นวน 3 ชั่วโมง และการเงิน (การบันทึกบัญชีครัวเรือน)
		
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ดำ�เนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 โดยใช้เวลาในการเรียนการสอนนอกเวลาปกติรวมทั้งหมด 14 ชั่วโมง ดังนี้
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1. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทีใ่ ช้ BOONPA โมเดล พัฒนาการเรียนรู้
สาระคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำ�นวน 14 ชั่วโมง
2. การทดสอบย่อย หลังจากเรียนจบเรื่องที่ 1 - 2 และเรื่องที่ 3 - 4 จำ�นวน 2 ชั่วโมง
3. การทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านความสามารถของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ BOONPA
โมเดล การเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำ�นวน 2 ชั่วโมง
		
ตัวแปรที่ศึกษา
		
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การใช้ BOONPA โมเดล พัฒนาการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจำ�วันสำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
		
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสามารถในการใช้ BOONPA โมเดล ด้านคณิตศาสตร์
ของนักเรียน ที่เรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2.2 ความพึงพอใจที่ใช้ BOONPA โมเดล มีต่อการพัฒนาการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจำ�วัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
		
รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ใช้ขั้นตอน BOONPA โมเดลมีการพัฒนา ดังนี้
B = before ขั้นทำ�ความเข้าใจปัญหาชัดเจน
O = observe ขั้นจดจำ� (การฝึกทักษะโดยการจดจำ� ทำ�ความเข้าใจ)
O = objective จุดประสงค์ (ผลที่ประสงค์ให้บรรลุ จุดหมาย)
N = New ใช้วธิ กี ารใหม่ ๆ เช่น เทคนิควิธลี ดั เกม บทเรียนสำ�เร็จรูป แบบฝึกเสริมทักษะ
แบบฝึกการคิดสร้างสรรค์ โปรแกรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ (GSP)
P = plan การวางแผน (เกี่ยวกับโจทย์อย่างมีลำ�ดับขั้นตอน)
A = action/assessment การลงมือปฏิบัติ และประเมินผล (ขบวนการปฏิบัติการทำ�
ชิ้นงานและการประเมินผลเพื่อสะท้อนผล)
3.2 การดำ�เนินงานตามกิจกรรม
1. ผู้วิจัยทำ�การสอนกลุ่มตัวอย่าง 1 ห้องเรียน จำ�นวน 47 คน โดยใช้ชุดการเรียน
การเรียนรู้ สาระคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วันที่ใช้ BOONPA โมเดลสำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
			 เนื้อหา ที่ใช้เป็นเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำ�วัน ได้แก่ ตัวเลขในชีวิต
ประจำ�วัน เวลา  การวัด และการเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 จัดทำ�ชุดฝึกและเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ ทำ�การทดสอบ
ย่อยที่ 1 และ ทำ�การทดสอบย่อยที่ 2 และได้นำ�เครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบความถูกต้องและ
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน
2. เมื่อกลุ่มตัวอย่างปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยได้ทำ�การทดสอบ
กลุม่ ตัวอย่างด้วยแบบทดสอบย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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2.1 ทดสอบด้ ว ยแบบทดสอยย่ อ ยครั้ ง ที่ 1 หลั ง จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเรี ย นจบเรื่ อ ง
การเรียนรู้ที่ 1 - 2 แล้ว ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 15 คะแนน
2.2 ทดสอบด้วยแบบทดสอยย่อยครั้งที่ 2 หลังจากกลุ่มตัวอย่างเรียนจบหน่วย
การเรียนรู้ที่ 3 - 4 แล้ว ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 15 คะแนน
3. เมื่ อ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งปฏิ บั ติ กิ จ กรรม ครบทั้ ง 4 เรื่ อ งและทำ � การทดสอบย่ อ ยครบ
ทั้ง 2 ฉบับ ดังนี้
3.1 ให้กลุ่มตัวอย่างทำ�แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านความสามารถในทักษะ
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 30 คะแนน
3.2 ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อชุดพัฒนาการเรียนรู้
สาระคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วันที่ใช้ BOONPA โมเดล จำ�นวน 15 ข้อ ใช้เวลา 15 นาที
4. ผูว้ จิ ยั นำ�คะแนนทีไ่ ด้ตอ่ ไปนี้ มาวิเคราะห์โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
4.1 คะแนนแบบทดสอบย่อย เรื่องที่ 1 กับ 2 และ เรื่องที่ 3 กับ 4
4.2 คะแนนแบบทดสอบวั ด ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นความสามารถในทั ก ษะการคิ ด
ก่อนเรียนหลังเรียน
4.3 คะแนนแบบสอบถามวั ด ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ ชุ ด การเรี ย นการสอนสาระ
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วันที่ใช้ BOONPA โมเดล
3.3 ประสิทธิภาพของการดำ�เนินงาน
ขั้ น ตอนการจั ด กิ จ กรรมตาม BOONPA โมเดล ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู้
สาระคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน

4. ผลการดำ�เนินงาน ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์
การพัฒนาการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน โดยใช้ชุด BOONPA โมเดล
1) ได้ใช้รูปแบบการสอน BOONPA โมเดล ในการพัฒนาการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจำ�วัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2) ผลการใช้ BOONPA โมเดล ในการเรียนรูด้ า้ นความสามารถในทักษะการคิดของนักเรียน
ในการพัฒนาการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วันที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 71.21/73.62 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำ�หนดไว้ 70/70
3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดพัฒนาการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน
ที่ใช้ BOONPA โมเดล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4) เป็นแนวทางในนำ� BOONPA โมเดล ไปพัฒนาการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ในชีวิต
ประจำ�วัน สำ�หรับเนื้อหาเรื่องอื่นหรือระดับชั้นอื่นหรือสาระอื่นๆ ต่อไป
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4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
1) นักเรียนมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ประจำ�ปีการศึกษา  2556 เฉลี่ย 3 ด้าน 50.04 ประจำ�ปีการศึกษา  2557 เฉลี่ย 3 ด้าน 53.76 และ
ประจำ�ปีการศึกษา 2558 เฉลี่ย 3 ด้าน 56.24 เพิ่มขึ้น 2.48 ซึ่งเพิ่มทุกปี
2) นั ก เรี ย นมี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำ�ปีการศึกษา  2557 เฉลี่ยระดับประเทศ 38.06 เฉลี่ยโรงเรียน 45.74 เพิ่มขึ้น
7.68 และมีนักเรียนสอบสาระคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 จำ�นวน 5 คน และประจำ�ปีการศึกษา  2558
เฉลี่ยระดับประเทศ 43.47 เฉลี่ยโรงเรียน 48.14 เพิ่มขึ้น 4.67 และมีนักเรียนสอบสาระคณิตศาสตร์ คะแนน
เต็ม 100 จำ�นวน 1 คน
3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการสอนโดยใช้ BOONPA โมเดล ไปพัฒนา
การเรี ย นรู้ ส าระคณิ ต ศาสตร์ ใ นชี วิ ต ประจำ � วั น มี ผ ลการเรี ย นรู้ ด้ า นความสามารถในทั ก ษะการคิ ด
ผ่านเกณฑ์ เป็นจำ�นวนมากกว่าร้อยละ 70 ของจำ�นวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยสำ�คัญ .05 สรุปได้ว่า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการเรียนเรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วันที่ส่งเสริม
ทักษะการคิด โดยใช้ BOONPA โมเดลในการพัฒนาการเรียนรูส้ าระคณิตศาสตร์ในชีวติ ประจำ�วัน ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
4) ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 หลั ง การสอนที่ ใช้ BOONPA
โมเดล ซึ่งประเมินผลจากคะแนนเฉลี่ยทั้งฉบับของแบบวัดความพึงพอใจ พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
1) นักเรียนที่ใช้ BOONPA โมเดล มีการพัฒนาการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ในชีวิต
ประจำ�วัน ผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ และเป็นแนวทางในการจัดทำ�บัญชีครัวเรือน
2) ผลจากการดำ�เนินงาน “โดยใช้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและทำ�อย่างต่อเนื่อง” ทำ�ให้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประสบความสำ�เร็จ เป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน
3) นักเรียนของโรงเรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3
ได้เป็นตัวแทนระดับเขตเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัล
เหรียญทอง 1 คน และผลการสอบคณิตศาสตร์นานาชาติผ่านรอบแรกจำ�นวน 21 คน
4) ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างดีเยี่ยมในด้านงบประมาณในการจัดทำ�ชุดฝึก
และการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
5) นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6) โรงเรียนได้รบั การยกย่องและผูป้ กครองไว้วางใจให้เป็นโรงเรียนยอดนิยม จากผูป้ กครอง
นักเรียนที่มาเรียน 7 อำ�เภอ
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5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

1. นักเรียนมีพื้นฐานมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
2. ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจ มีความเสียสละ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
3. โรงเรียนมีงบประมาณและให้การสนับสนุนในด้านการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์
ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
4. ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ให้การสนับสนุนส่งเสริมในการปฏิบัติงาน
5. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำ�ชุดฝึกในการจัดกิจกรรม
การพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพและสาระอื่น ๆ

6. บทเรียนที่ได้รับ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน BOONPA โมเดล ในการพัฒนาการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจำ�วัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนยิ่งขึ้น มีความพึงพอใจ
ที่ ดี ต่ อ สาระคณิ ต ศาสตร์ มี ค วามสามารถทางคณิ ต ศาสตร์ สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นา
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน การจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงและฝึกปฏิบตั จิ ริง เพือ่ ให้ผเู้ รียน
มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

1. เด็ ก ชายพุ ท ธคุ ณ พิ ทั ก ษา  ได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญทอง กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น อั จ ฉริ ย ภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64
จังหวัดสกลนคร และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย
2. ครู ผู้ ส อนได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญทอง กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น อั จ ฉริ ย ภาพทางคณิ ต ศาสตร์
ระดับชั้น ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร
3. สอบแข่งขันวิชาการนานาชาติผ่านรอบแรกจำ�นวน 21 คน และผ่านรอบ 2 จำ�นวน 6 คน
4. อบรมและพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร
วิภาคย์วิทยากร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5. อบรมและพั ฒ นาครู ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ข องกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยโรงเรี ย น
ในสถานศึกษาที่ 1 พิบูล กุดชมภู ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
6. อบรมและพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
7. facebook.com นายบุญพา อร่ามโชติ
8. งานมหกรรมวิชาการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
9. สถานศึกษาต่าง ๆ มาศึกษาดูงานที่โรงเรียน
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ชื่อผลงาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ STARS MODEL
ชื่อผู้เสนอผลงาน นางสาวเจนจิรา ทิพย์ญาณ
โรงเรียน
เคียนซาพิทยาคม อำ�เภอเคียนซา จังหวดสุราษฎร์ธานี
สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
โทรศัพท์
0 7738 7125
โทรสาร 0 7738 7125
		
E-mail tipyan.j@gmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

คณิ ต ศาสตร์ มี บ ทบาทสำ � คั ญ ยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นาความคิ ด มนุ ษ ย์ ทำ � ให้ ม นุ ษ ย์ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา  และนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม นอกจากนีค้ ณิตศาสตร์ยงั เป็นเครือ่ งมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อน่ื ๆ
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำ�เนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (สำ�นักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา. 2552 : 56)
จากความสำ � คั ญ ของคณิ ต ศาสตร์ ที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น ทั ก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์
มี ค วามจำ � เป็ น ในการพั ฒ นาความคิ ด ทางคณิ ต ศาสตร์ ใ ห้ มี อ ยู่ ใ นทุ ก ระดั บ ชั้ น (สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2555 : 143) คุณภาพทางการศึกษาคณิตศาสตร์ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมายังไม่เป็น
ที่ น่ า พอใจ เด็ ก วั ย เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในวิ ช าหลั ก ของระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยต่ำ�กว่าร้อยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 2557) สาเหตุอาจมาจาก
ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่อยู่ในลักษณะเป็นนามธรรม เข้าใจยาก
การสอนในห้องเรียน คณิตศาสตร์ไม่น่าสนใจและไม่มีการกระตุ้น ครูควรหาวิธีการใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจ
มีการสอนที่หลากหลาย และเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ปาริฉัตร ตันติอาภรณ์กุล.
2557 : 12)
จากปัญหาและความสำ�คัญของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ข้างต้นนั้น จึงควรมีการ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (อัมพร ม้าคนอง, 2554 : 1-22) ในการพัฒนาความคิดและเหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ ได้มีนักการศึกษาเสนอการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดการเขียนพิสูจน์และ
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ คือ นิโคลัวดาคิส (Nikoloudakis, 2009 : 17-45) ที่เป็นโมเดลสอนเรขาคณิต
ชือ่ ว่า  โมเดลเฟสเมท็อดคอมบิเนชัน (Phases-Methods Combinations Model) ซึง่ มีการใช้เอกสารประกอบ
การจัดกิจกรรม (Structured Form Worksheet : SFW) โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน
ดังนี้ ขั้นที่ 1 การทบทวนความรู้เดิม (The Reminder Note) ขั้นที่ 2 กระบวนการ (Process) และขั้นที่ 3
การประเมิน (Assessment) กลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์ คือ ฟรายวิลลิก
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(Fraivillig, 2001 : 454-459) ที่ ไ ด้ เ สนอกลยุ ท ธ์ สำ � หรั บ พั ฒ นาความคิ ด ทางคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย น
มีเป้าหมายเพือ่ ช่วยให้นกั เรียนสร้างความเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์อย่างมีความหมายด้วยตัวของนักเรียนเอง
โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการดังนี้ 1) ล้วงความคิด (Eliciting) 2) สนับสนุนความคิด (Supporting) และ
3) ขยายความคิ ด (Extending) นอกจากนี้ โ รงเรี ย นชุ ม แพศึ ก ษา  ขอนแก่ น (สำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม
สังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละคุณภาพเยาวชน (สสค.). 2556 : 14) ได้ศกึ ษาวิธกี ารสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ
เรื่องราวและแผนภาพหรือ Story and Diagram Method หรือ SDM ผลการเรียนของนักเรียนในวิชาลำ�ดับ
และอนุกรมซึ่งใช้กระบวนการ SDM ออกมาเป็นที่น่าพอใจ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนำ�โมเดลของนักวิชาการมาสังเคราะห์แล้วสร้างเป็น STARS MODEL ซึ่งการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STARS นี้ ได้นำ�การพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทางพีชคณิตและเรขาคณิต นอกจากการพัฒนาทักษะการพิสูจน์จะมีในทางเรขาคณิตแล้ว ทางพีชคณิต
ก็สามารถนำ�มาใช้ได้เช่นกัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวจึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการคิด
การให้เหตุผล และการนึกภาพทางคณิตศาสตร์ให้กบั นักเรียนให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผล และการนึกภาพ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
STARS MODEL เป็นเนื้อหาทางพีชคณิตและเรขาคณิต ผู้วิจัยคาดว่าจะเป็นแนวทางสำ�หรับจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลและการนึกภาพทางคณิตศาสตร์ต่อไป

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน
วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ
- เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมให้สูงขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 80
- เพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมให้มีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
- เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้ STARS MODEL ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้
STARS MODEL มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น
ร้อยละ 80
- นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้
STARS MODEL มีความสามารถในทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
- นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้
STARS MODEL มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน

วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ
- เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
- เพื่อศึกษาพัฒนาการความสามารถทางทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องลำ�ดับและอนุกรม โดยใช้
STARS MODEL
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร ์โดยใช้
STARS MODEL มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
- นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้
STARS MODEL มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
- นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้
STARS MODEL มีความสามารถทางทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
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3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

3.1 การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม
3.1.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา
3.1.1.1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
3.1.1.2 ศึกษาพฤติกรรมกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
3.1.2 ขัน้ ตอนที่ 2 วางแผนการสร้างการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตร์
โดยศึกษาแนวคิด หลักการทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากงานวิจัยของนักวิชาการหลายท่าน ผู้วิจัย
นำ�มาสังเคราะห์เพื่อได้สร้างโมเดลการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิชาคณิตศาสตร์
โดยมีชื่อว่า  “STARS MODEL” ดังภาพที่ 1 ซึ่งความหมายของรูปแบบโมเดลสตาร์ มีดังนี้ S : Situation
T : Training A : Application R : Research S : Summary
ภาพที่ 1 แสดงโมเดล STARS

3.2 การดำ�เนินงานตามกิจกรรม (ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง)
ผู้วิจัยได้นำ�รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ STARS
MODEL ไปใช้กับนักเรียนโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม ขั้นตอนการดำ�เนินงานและพัฒนาโมเดลโดยใช้วงจร
คุณภาพ (PDCA) ของเดมมิ่ง

4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
4.1.1 นักเรียนโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใช้ STARS MODEL มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น ร้อยละ 80
4.1.2 นักเรียนโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใช้ STARS MODEL มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก คะแนนหลังเรียนของนักเรียน
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ STARS MODEL สูงกว่า
คะแนนก่อนเรียน
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4.1.3 นักเรียนโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยใช้ STARS MODEL อยู่ในระดับมาก
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
นวัตกรรม STARS MODEL สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน
ได้ตามวัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
4.3.1 นักเรียนโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใช้ STARS MODEL ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามความสามารถของนักเรียน
แต่ละคน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
4.3.2 ครูมแี นวทางในการสร้างนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

5.1 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน คำ�แนะนำ� และข้อเสนอแนะจากผู้อำ�นวยการโรงเรียน และ
รองผู้อำ�นวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
5.2 ได้รบั ความร่วมมือและข้อเสนอแนะทีด่ จี ากคณะครู และบุคลากรโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
5.3 ความร่ ว มมื อ ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นเคี ย นซาพิ ท ยาคมในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องลำ�ดับและอนุกรมโดยใช้ STARS MODEL

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ STARS MODEL นั้น สามารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่เน้นทักษะหลาย ๆ ด้านของผู้เรียน สามารถ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจำ�วัน ทำ�ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตระหนักถึงความสำ�คัญของคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ผู้เรียน
ยังได้รบั การฝึกทักษะการทำ�โครงงานคณิตศาสตร์ สามารถนำ�ความรูท้ ไ่ี ด้จากการทำ�โครงงานไปใช้ในการประกวด
และต่อยอดความรู้ในระดับขั้นที่สูงขึ้นต่อไป

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
7.1 การเผยแพร่
7.1.1 เผยแพร่ ใ ห้ กั บ เพื่ อ นครู
ในกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์และกลุม่ สาระอืน่ ๆ
ในโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
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7.1.2 เผยแพร่ในเว็บไซต์ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม https://www.facebook.com/
khiansapittayakhomschool/
7.2 รางวัลที่ได้รับ
7.2.1 ครูที่ปรึกษารางวัลชมเชย การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำ�ปี 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7.2.2 ครูที่ปรึกษารางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี หรือคำ�อธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.5 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำ�ปีการศึกษา 2559
7.2.3 ครูที่ปรึกษารางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี หรือคำ�อธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำ�ปีการศึกษา 2559
7.2.4 ครูที่ปรึกษารางวัล ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
สร้างทฤษฎี หรือคำ�อธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.5 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการ
สุราษฎร์ธานี” ประจำ�ปีการศึกษา 2559
7.2.5 รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ ยอดเยี่ ย ม การนำ � เสนอผลงานนวั ต กรรมโรงเรี ย นในฝั น
“Lab Schools Festival : Towards World-Class Education” ระดับภูมภิ าค ภาคใต้ ประจำ�ปีการศึกษา 2559
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อผลงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน
โรงเรียน
สังกัด
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมสภานักเรียน
นายกวี โพธิสุธา
สามชุกรัตนโภคาราม
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
0 3557 1244
โทรสาร 0 3557 1255
08 3994 2904
e-mail pan_oong@hotmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

กิจกรรมสภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ซึ่งเป็นกลไกสำ�คัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียน
ตามกระบวนการนิ ติ ธ รรม และเป็ น กิ จ กรรมที่ จ ะปลู ก ฝั ง ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย ม ความเป็ น ประชาธิ ป ไตย
มี จิ ต วิ ญ ญาณในการใช้ ธ รรมาภิ บ าล เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเติ บ โตเป็ น พลเมื อ งดี ข องสั ง คมและประเทศชาติ
โดยการพัฒนานักเรียนให้สามารถนำ�หลักธรรมาภิบาลไปพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ การมีวินัย
เคารพกติ ก า  มี จิ ต อาสาเพื่ อ สั ง คม รู้ จั ก ใช้ ก ระบวนการประชาธิ ป ไตยและแนวทางสั น ติ วิ ธี บทบาทของ
สภานักเรียนมีความสำ�คัญในการช่วยพัฒนาโรงเรียน ได้แก่ 1) เป็นผู้นำ�ในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
ตามหลักธรรมาภิบาล 2) ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและเพื่อนนักเรียน โดยใช้กระบวนการ
ประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธี 3) ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อนักเรียนและส่วนรวม 4) สืบสานความรู้ ภูมิปัญญา อนุรักษ์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 5) เป็นผู้นำ�
เพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม 6) ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับทุกหน่วยงาน องค์กร
ชุมชนต่าง ๆ 7) รณรงค์ให้นักเรียนทำ�ความดีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
ปัจจุบันการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ในแบบ Learning by
doing ตามแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ แนวคิดนี้จะจัดการสอน
แบบโครงการ (Project-based learning) เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนจากการปฏิบัติจริง เป็นการเรียน
จากประสบการณ์ตรง ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติ เสาะหาข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล พิจารณาหาข้อสรุป ค้นคว้า
หาวิธีการกระบวนการด้วยตนเองหรือร่วมกันเป็นกลุ่ม เน้นให้ผู้เรียนมีอิสระในการศึกษาหาความรู้ตามหลัก
ประชาธิปไตย ให้ผู้เรียนได้รู้จักการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม โดยสภานักเรียนมีบทบาทอย่างมากในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
แต่ด้วยคณะกรรมการนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา  ยังขาดประสบการณ์ในการทำ�งานสภานักเรียน รวมถึง
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คณะกรรมการนักเรียนยังไม่ได้แสดงความสามารถของตนอย่างเต็มที่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดกิจกรรมสภานักเรียน
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน โดยการฝึกให้คณะกรรมการนักเรียน
ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองทั้งหมด โดยทักษะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะส่งผลทำ�ให้คณะกรรมการ
นักเรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และสภานักเรียนมีความเข้มแข็ง

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

2.1 เพื่อให้คณะกรรมการนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ
2.2 เพื่อให้สภานักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามมีความเข้มแข็งและเป็นสภานักเรียน

ต้นแบบที่ดี

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

การออกแบบกิจกรรมสภานักเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียน และ
สภานักเรียนนั้น ได้ใช้แนวคิดของ จอห์น ดิวอี้ ทำ�ให้เกิดขั้นตอนการออกแบบกิจกรรม ดังนี้
การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม
1. ศึกษาสภาพปัญหา และพัฒนาการของคณะกรรมการ
นักเรียน และความเข้มแข็งของสภานักเรียนโรงเรียน
สามชุกรัตนโภคาราม
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล
การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม ในการนี้ ได้ใช้แนวคิด
ของจอห์น ดิวอี้ เป็นแนวคิด ในการออกแบบ
3. ดำ�เนินการร่างโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
นักเรียนและสภานักเรียน ซึง่ ในโครงการจะประกอบไปด้วย
กิจกรรมสภานักเรียนทั้งหมด 9 กิจกรรม
4. นำ�ร่างโครงการเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
5. นำ�ร่างโครงการที่ผ่านการเห็นชอบมาปรับปรุงแก้ไข
ตามคำ�แนะนำ�ของคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสามชุก
รัตนโภคาราม
6. ดำ�เนินการเขียนโครงการฉบับจริง และนำ�เสนอต่อ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนเพือ่ ขออนุมตั ิ ในการจัดโครงการดังกล่าว
7. นำ�โครงการที่ผ่านการอนุมัติมาดำ�เนินการตามแนวทาง
ที่วางไว้
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การดำ�เนินงานตามกิจกรรม
(ตามวงจรคุณภาพเดมิ่ง)
การวางแผนดำ�เนินงาน (P : Plan)
1. วางแผนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
นักเรียนและสภานักเรียน
2. ขออนุมัติโครงการต่อคณะผู้บริหาร
3. ประชุมคณะกรรมการนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ
การดำ�เนินงานตามแผน (D : Do)
คณะกรรมการนักเรียนดำ�เนินการจัดกิจกรรมสภานักเรียน
ตามโครงการ
การประเมินผล (C : Check)
1. ประเมินผลศักยภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
นักเรียน โดยพิจารณาจากผลการประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ประเมินผลกระบวนการทำ�กิจกรรมของคณะกรรมการ
นักเรียนตัง้ แต่เริม่ ต้นการวางแผนจัดกิจกรรมจนถึงขัน้ ตอนสุดท้าย
3. ประเมินผลพัฒนาการการจัดกิจกรรม
4. ติดตามการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียน และ
สภานักเรียนที่เป็นรูปธรรม
นำ�เสนอผลของโครงการ (A : Act)
1. วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการจัดโครงการ เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดครั้งต่อไป
2. นำ�เสนอผลการพัฒนาพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการนักเรียน
และสภานักเรียน

กิจกรรมสภานักเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กิจกรรมสภานักเรียน
กิจกรรมค่ายตะแบกประชาธิปไตย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำ�ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมสื่อสัมพันธ์บริหาร
กิจกรรมค่ายตะแบกประชาธิปไตย ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำ�ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมกล่องส่งรัก
กิจกรรมค่ายตะแบกประชาธิปไตย ตามคุณลักษณะเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 11 ประการ
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำ�ปีการศึกษา 2560

ช่วงเวลา
กรกฎาคม 2557
กุมภาพันธ์ 2558
มิถุนายน 2558
กรกฎาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
กุมภาพันธ์ 2559
มิถุนายน 2559
กรกฎาคม 2559
กุมภาพันธ์ 2560

จะเห็นได้ว่าการดำ�เนินงานกิจกรรมสภานักเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
นักเรียนและสภานักเรียน ได้ดำ�เนินการสอดคล้องกับแนวทางของ PDCA ทั้งหมด อย่างมีระบบและครบถ้วน
ซึ่งก็จะทำ�ให้การดำ�เนินกิจกรรมเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งข้อมูลที่จะนำ�มาเพื่อมาใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าสำ�หรับ
การวางแผนและกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานมีการตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะ ทำ�ให้สามารถปรับแผน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ผลสำ�เร็จของโครงการทำ�ให้รู้ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของ
การดำ�เนินงาน และถือเป็นบทเรียนสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อไป และตรงจุดนี้เองที่จะทำ�ให้สามารถยกระดับ
การปรับปรุงและพัฒนาได้จริง จึงมีโอกาสที่การพัฒนาต่อยอดจะเป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกทิศทาง

4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ของงาน
1. คณะกรรมการนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ
2. สภานักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามมีความเข้มแข็งและเป็นสภาต้นแบบที่ดี
4.2 ประโยชน์ที่ได้รับ
1. คณะกรรมการนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ
2. สภานักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามมีความเข้มแข็งและเป็นสภาต้นแบบที่ดี
3. คณะกรรมการนักเรียนมีผลงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน นำ�ไปต่อยอดการเรียนได้
4. ได้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียน และสภานักเรียน
5. ได้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนของโรงเรียน
6. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการนักเรียนได้รับความรู้ สมรรถนะ
และทักษะต่าง ๆ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมถึงการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
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5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

กิจกรรมสภานักเรียนมีขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรมที่เป็นระบบและมีแบบแผน มีการติดต่อ
ประสานงานองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การขอความอนุเคราะห์
เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ จากสำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ�จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้ใน
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน การได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 และคณะผู้บริหารของโรงเรียนในการสนับสนุนการทำ�กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และได้รับความร่วมมือในเรื่องการขอเวลานักเรียนที่เป็นคณะกรรมการนักเรียนในการทำ�กิจกรรม รวมถึง
การขอเวลานักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

6.1 ข้อสรุป
คณะกรรมการนักเรียนสามารถดำ�เนินกิจกรรมสภานักเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยพิจารณาจากผลการประเมินของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในแต่ละกิจกรรม ประเมินผลกระบวนการทำ�กิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน ตั้งแต่เริ่มต้นการวางแผน
จัดกิจกรรมจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการจัดกิจกรรม ประเมินผลพัฒนาการการจัดกิจกรรมของแต่ละกิจกรรม
และติดตามผลการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
ที่เป็นรูปธรรมอย่ างต่อเนื่อง เช่น รางวัลเยาวชนดีเด่นในรายการต่ าง ๆ โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
และกิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียน เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง
6.2 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง
1. คณะกรรมการนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาที่ได้รับการเลือกตั้งมานั้น มีศักยภาพ
และความถนัดที่แตกต่างกัน ฉะนั้นจึงควรจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสามารถของคณะกรรมการนักเรียน
เพื่อให้คณะกรรมการนักเรียนได้แสดงศักยภาพ และความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่
2. ควรมีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการนักเรียนได้แสดงถึงภาวะผู้นำ�
การพูดในที่สาธารณะ เพื่อฝึกความกล้าแสดงออก การแสดงความคิดเห็น
3. การประเมินผลศักยภาพของคณะกรรมการนักเรียน ต้องมีการประเมินผลในระยะยาว
เพราะกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่คณะกรรมการนักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินั้น จะเป็นตัวหล่อหลอมและฝึกทักษะ
ให้คณะกรรมการนักเรียนมีศักยภาพในการทำ�งานและประสบความสำ�เร็จมากยิ่งขึ้น โดยเห็นได้จากการ
การจั ด กิ จ กรรมในแต่ ล ะกิ จ กรรมของคณะกรรมการนั ก เรี ย นจะมี ร ะดั บ พั ฒ นาการที่ ดี ขึ้ น โดยเฉพาะ
การจัดกิจกรรมหลัง ๆ นั้น ถือได้ว่าจัดกิจกรรมได้อย่างยอดเยี่ยม เนื่องจากคณะกรรมการได้รู้แนวทางในการ
ดำ�เนินงานสภานักเรียนมากยิ่งขึ้น และเกิดความชำ�นาญตามประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาจากการจัดกิจกรรม
ที่ผ่านมา
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7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

7.1 การเผยแพร่
1. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้เชิญเป็นวิทยากรกระบวนการกลุ่ม
การประชุมสภานักเรียนไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน และนำ�เสนอผลงานสภานักเรียนที่เป็นรูปธรรม
ในโครงการสภานักเรียนไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2557, 2558 และ 2559
2. โรงเรียนเพิ่มวิทยา  โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา  2 โรงเรียนกำ�แพงแสนวิทยา  และ
โรงเรียนคงทองวิทยา ได้ขอเข้าศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
3. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้เชิญมานำ�เสนอผลงานสภานักเรียน
เพื่อร่วมรับการประเมินสภาพจริง เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพระราชทานและเชิญร่วมจัด
นิทรรศการกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโครงการ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”
4. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ได้เชิญเป็นวิทยากร
ให้ความรู้และจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน และนำ�เสนอผลงานสภานักเรียนที่เป็นรูปธรรม
5. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี และสำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เชิญร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
7.2 การที่ได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
1. ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ นั ก เรี ย นดี เ ด่ น ด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ระดั บ ประเทศ
โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำ�ปี 2557
2. ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำ�ปี 2558
3. ได้รับการคัดเลือกเป็นยุวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ประจำ�ปี 2558, 2559 และ 2560 ของสำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
4. ได้รับการคัดเลือกเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้มแข็งเยาวชนนักพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และงานมหกรรมเจ้าฟ้านักพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ เพื่อเข้ารับพระราชทานเข็มเยาวชน
นักพัฒนา ประจำ�ปี 2559
5. ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ�เยาวชนสร้างชาติ และเป็นเยาวชนดีเด่น
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำ�ปี 2559
6. ได้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้ า ร่ ว มสั ม มนาสภานั ก เรี ย นระดั บ ประเทศ ประจำ � ปี 2560
เพื่อนำ�ข้อเสนอข้อคิดเห็นของสภานักเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
7. ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำ�ชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ประจำ�ปี 2560
8. ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำ�ปี 2560
9. ได้รับการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำ�ปี 2560
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ชื่อผลงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน
โรงเรียน
สังกัด
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

การส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชุมนุมมัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนบ้านปรางค์
นางบุญประภา รัตนะประภา
บ้านปรางค์
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
0 5479 1011
โทรสาร 0 5479 1011
09 7981 5879
e-mail boonprapa_boong@hotmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

จุดเริ่มต้นที่เป็นที่มาของมัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนบ้านปรางค์ มาจากการส่งประเมินโรงเรียนในฝัน
ของโรงเรี ย นบ้ า นปรางค์ ใ นปี 2549 ทางโรงเรี ย นได้ ฝึ ก นั ก เรี ย นเป็ น ผู้ ก ล่ า วต้ อ นรั บ และนำ � เสนอผลงาน
ในแต่ละกิจกรรมผ่านการประเมินด้วยดี และหลังจากนั้นเป็นต้นมาเมื่อมีการประเมินหรือมีการขอเข้ามา
ศึกษาดูงานจากโรงเรียนหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีการฝึกนักเรียนเพื่อนำ�เสนอหรือกล่าวต้อนรับเรื่อยมา 
จนกระทั่ ง ปี ก ารศึ ก ษา  2558 ได้ เ ปิ ด ชุ ม นุ ม มั ค คุ เ ทศก์ น้ อ ยในโรงเรี ย นบ้ า นปรางค์ โดยมอบหมายให้
นางบุญประภา รัตนะประภา (ผู้รายงาน) เป็นผู้รับผิดชอบ
ในตอนนั้น เห็นว่าโรงเรียนบ้านปรางค์มีบริบทที่มีความพร้อม ทั้งด้านผู้เรียน ผู้สอน และที่ตั้ง
ที่อยู่ในชุมชนที่มีสถานที่สำ�คัญที่เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว จึงเกิดแรงบันดาลใจอันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำ�
ความรู้ด้านมัคคุเทศก์และความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มีอยู่ มาส่งเสริมปัจจัยอันเอื้อต่อการพัฒนา
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นและพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

2. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดำ�เนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการนำ�เสนอเป็นภาษาอังกฤษ และมีความภาคภูมิใจใจจุดเด่น
ในท้องถิ่นของตน
2. เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนได้ร่วมมือกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
3. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4. เพื่อให้นักเรียนมีความสำ�นึกรักในสถาบัน ภูมิลำ�เนา  และมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วม
ทำ�หน้าที่ประชาสัมพันธ์
5. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนประพฤติตนเป็นแบบอย่างของเจ้าบ้านที่ดี รู้จักต้อนรับผู้มาเยือน
ด้วยน้ำ�ใจไมตรีอันงดงาม
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กลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียนกิจกรรมชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำ�นวน 27 คน
ได้เข้าร่วมชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย
เชิงคุณภาพ โรงเรียนบ้านปรางค์มีนักเรียนที่ทำ�หน้าที่มัคคุเทศก์น้อยช่วยประชาสัมพันธ์โรงเรียน
และชุมชน

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

ตลอดปีการศึกษา 2559 (เดือนพฤษภาคม 2559-เดือนมีนาคม 2560)
แผนดำ�เนินงาน
ระยะเวลา

กิจกรรม

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ควบคุม

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1. จัดทำ�หลักสูตรอบรม
มัคคุเทศก์น้อย
2. ติดต่อวิทยากร
3. จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย
จำ�นวน 30 คน
4. เรียนรู้ปฏิบัติชั่วโมงกิจกรรม
ชุมนุม
5. ติดตามผล
6. ประเมินผล

นายมนัส คำ�ชั่ง
นางบุญประภา 
รัตนะประภา

น.ส.นันทรัตน์
สมมุติ
นางณัฐชยา
พันธุลี

ขั้นตอนการดำ�เนินงาน
ขั้นเตรียม
1. จัดทำ�หลักสูตรชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย
2. เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. แจ้งครูหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อบรรจุรายชื่อชุมนุมลงในแผนงาน
ขั้นดำ�เนินการ
1. เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำ�นวน 30 คน
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์กับผู้เรียน
3. เรียนรู้หลักการมัคคุเทศก์ (จากวิทยากรภายนอกโดยการจัดค่ายอบรมมัคคุเทศก์น้อย)
4. ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนการสอนในชั่วโมงชุมนุม
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดมีดังนี้
1. จัดหาสื่อในการฝึกพูด
2. การใช้กิจกรรมแบบคู่และกลุ่ม
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เคล็ดลับที่ทำ�ให้นักเรียนสนใจในกิจกรรม มีดังนี้
2.1 ออกแบบภาระงานให้ชัดเจน
2.2 เริ่มที่กิจกรรมคู่ก่อน เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับกิจกรรม แล้วจึงเปลี่ยนเป็นกิจกรรมกลุ่ม
2.3 กำ�หนดเวลาในการทำ�กิจกรรมให้ชัดเจน
2.4 ให้คำ�อธิบาย แนะนำ� ช่วยเหลือ ในขณะที่นักเรียนทำ�กิจกรรม
3. ค็อกเทลปาร์ตี้ (Cocktail party technique) เป็นเทคนิคที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สนทนา
กับเพื่อนในชั้นหลาย ๆ คน เหมือนการสนทนาในงานปาร์ตี้ซึ่งสามารถที่จะเดินไปทักทายสนทนากับใครก็ได้
4. บทสนทนาตาม Script และบทบาทสมมุติ เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน น่าสนใจ ที่ครูควรนำ�
มาจัดกิจกรรม เพือ่ พัฒนาทักษะการพูดของนักเรียน ครูควรเลือก Script สัน้ ๆ และตรงความสนใจของนักเรียน
ที่มาของข้อมูล Brrown,Jame. “Promoting Fluency in EFL Classroom”
Jalt Pan-Sig.July 08,2003
http://www.jalt.org/pansig/2003/HTML/Brown.htm April 17,2006.
ผ่าน DaruneePonnadee : เทคนิคทักษะการสอนการพูด
Darunee521.blogspot.com>blog-post
5. ฝึกปฏิบัติตามหัวข้อที่กำ�หนดและส่งคลิปเพื่อประเมินผล
6. เข้าสู่การเป็นมัคคุเทศก์ที่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยเลือกจาก 4 หัวข้อ ดังนี้
6.1 Prang temple
6.2 Tonlang temple
6.3 PayaPanong monument
6.4 Phuket temple
7. ตรวจสอบความถูกต้องของการออกเสียง การเว้นวรรคตอน
8. ผู้เรียนบันทึกวีดีโอในบทบาทมัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนบ้านปรางค์ในสถานที่จริง
ขั้นสรุป
1. เก็บข้อมูลเพื่อการประเมินผลกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในชุมนุม
2. สรุปผลการทำ�กิจกรรมของชุมนุม
3. รายงานผลการจัดชุมนุมต่อผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. เผยแพร่ต่อสาธารณชน

4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลการดำ�เนินงาน
นักเรียนที่เข้าร่วมชุมนุมสามารถเป็นมัคคุเทศก์ที่ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในโรงเรียน และ
นอกสถานที่ในอำ�เภอปัวได้
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. นักเรียนสามารถเป็นมัคคุเทศก์ในโรงเรียน ประจำ�ท้องถิ่นได้
2. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. นักเรียนมีประสบการณ์ และกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์
4. นักเรียนมีจิตสำ�นึกรักสถาบัน รักท้องถิ่น และได้รับใช้สังคม

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

1. ผู้เรียนมีความสามารถ และมีความสามารถ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกซ้อม
2. ผู้สอนมีความถนัด รักในงานที่ทำ�
3. ผู้ปกครองสนับสนุน
4. ปัจจัยสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านปรางค์เป็นโรงเรียนต้นแบบต่าง ๆ มากมาย จึงมีการ
ขอเข้าศึกษาดูงานอยู่เป็นประจำ�
5. ความนิยมของนักท่องเที่ยวที่มีต่ออำ�เภอปัว

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

แม้ว่านวัตกรรมนี้จะเน้นการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ แต่เชื่อว่ากระบวนการเดียวกันนี้
และบทเรียนที่ได้จะสามารถไปประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมทักษะการพูดอื่น ๆ ได้เช่นกัน
ประเด็นแรก จุดเริ่มต้นของการดำ�เนินงานในการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชุมนุม
มัคคุเทศก์น้อยเป็นกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ การจัดการเรียนการสอนต้องมีการปรับแนว
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ตลอด ซึ่งสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน
มีทักษะกระบวนการในการทำ�งานและการจัดการ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาในการทำ�งาน ขยัน อดทน
ประหยัด รักการทำ�งาน ตลอดจนมีความสามารถในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
อย่างมีจิตสำ�นึก
ประเด็นที่สอง กลวิธีดำ�เนินงาน ผลการประเมินโครงการกล่าวได้ว่าชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย
โรงเรียนบ้านปรางค์ประสบความสำ�เร็จในระดับที่ค่อนข้างสูง และคาดว่าชุมชนนี้จะมีความยั่งยืนระยะยาว
กลวิธีการดำ�เนินงานมีจุดเด่นหลายประการ อาทิเช่น ชุมนุมมีจิตสำ�นึกที่จะร่วมกันส่งเสริม เห็นได้จาก
ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ ผู้นำ�ชุมชน ต่างหาหนทางที่จะให้เราได้จัดกิจกรรมได้สำ�เร็จ เช่น เรื่องเวลาฝึกซ้อมและ
ถ่ายทำ�การบันทึกภาพส่วนร่วมเองและตามหัวข้อที่ครูกำ�หนดเป็นภาระงานให้
จุ ด เด่ น ประการหนึ่ ง ของการดำ � เนิ น งาน คื อ ความเหมาะเจาะเหมาะสมของวาระโอกาส
อันเนื่องมาจากจังหวัดน่านและอำ�เภอปัวกำ�ลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว แม้แต่ผู้ที่มาศึกษาดูงานที่โรงเรียน
บ้านปรางค์ต่างมีจุดประสงค์ที่จะมาเที่ยวอำ�เภอปัวด้วย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสสำ�คัญที่จะฝึกนักเรียนให้เป็น
เจ้าบ้านที่ดีและได้รับใช้สังคม ได้เป็นผู้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตนอย่างภาคภูมิ
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การที่มัคคุเทศก์น้อยเป็นผู้แนะนำ�สถานที่สำ�คัญต่างๆ ในอำ�เภอปัวที่มีวัดเป็นส่วนหนึ่งของการ
แนะนำ�นักท่องเที่ยวนั้น ก่อให้เกิดลักษณะสามประสานหรือที่เรียกกันทั่วไปในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ว่า บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน อีกด้วย

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

การเผยแพร่
ได้เผยแพร่งานกิจกรรมของมัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนบ้านปรางค์ทางเพจที่ตั้งเป็นกลุ่มสาธารณะ
ชื่อชุมนุมมัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนบ้านปรางค์ โดยให้สมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมและแสดงความคิดเห็น
และสามารถโพสต์ผลงานที่ฝึกปฏิบัติลงได้
การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
จากการฝึกปฏิบัติโดยความถนัดและชอบเป็นพิเศษด้านการใช้ภาษาอังกฤษ จึงทำ�ให้ผู้เรียน
มีผลคะแนนด้านการใช้ภาษา ดังนี้
- เด็กหญิงชญานิศ หมัน่ กิจ ทำ�คะแนนสูงสุด ร้อยละ 97.14 ด้านภาษา ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2558
- เด็กหญิงสิริกร ศศิวัจน์ไพสิฐ ทำ�คะแนนสูงสุด ร้อยละ 97.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จากการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2558
- เด็ ก ชายอั ค รวิ ช ญ์ อุ ต รชน ทำ � คะแนนสู ง สุ ด ร้ อ ยละ 97.5 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษา
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จากการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2558
- เด็ ก ชายกิ ต ติ พิ ช ญ์ มี เ ล้ ทำ � คะแนนสู ง สุ ด 100 คะแนนเต็ ม กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษา
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จากการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2559
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ชื่อผลงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน
โรงเรียน
สังกัด
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

IS ONLINE
นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ
จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
0 4356 1148
โทรสาร 0 4356 1149
09 1016 1635
e-mail narinchoti@gmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

จากผลการประเมินภายนอกรอบ 3 ของโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สำ�นักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา  (องค์ ก ารมหาชน) ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว บ่ ง ชี้
พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำ�เป็น ผลการประเมินได้ระดับคุณภาพดี และมีข้อแนะนำ�ให้โรงเรียน
ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และมีการลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียน ดังนั้น ในฐานะครูผู้สอน
จึงได้ศกึ ษาค้นคว้า  รูปแบบ วิธกี าร สือ่ การเรียนรูต้ า่ ง ๆ เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความสามารถในกระบวนการคิด
และความสามารถในการทำ�งาน
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มี ห ลายรู ป แบบ เช่ น แบบโครงงาน การใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม
การจัดการเรียนรูแ้ บบมุง่ ประสบการณ์ทางภาษา บทเรียนสำ�เร็จรูป เกมการศึกษา บทบาทสมมติ การแสดงละคร
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นต้น (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. 2545 : 153-178) การจัดการเรียนรู้
ในแต่ละช่วงชั้น ควรใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรูร้ ว่ มกัน การเรียนรูจ้ ากธรรมชาติ การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริงและการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
การบูรณาการเป็นการกำ�หนดเป้าหมายการเรียนร่วมกัน ยึดผู้เรียนเป็นสำ�คัญโดยการนำ�กระบวนการเรียนรู้
จากกลุ่มสาระเดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน (กรมวิชาการ.
2544 : 21)
การให้ ผู้ เรี ย นได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง “Independent Study : IS” นั บ เป็ น วิ ธี ก าร
ที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการพัฒนาผู้เรียน เพราะเป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจ และดำ�เนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำ�ไปสู่การสรุปองค์ความรู้
จากนั้นก็หาวิธีที่เหมาะสมในการสื่อสารนำ�เสนอให้ผู้อื่นได้รับทราบ และสามารถนำ�ความรู้ที่ได้จากการ
ศึกษาค้นคว้าไปทำ�ประโยชน์แก่สาธารณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันตลอดแนว
ภายใต้ “การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)”
การใช้สื่อเทคโนโลยีออนไลน์เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง การเล่น Facebook
Twitter สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำ�วันของนักเรียน ดังนั้น การเข้าถึงผู้เรียนอีกทางหนึ่ง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices
แนวปฏิบัติที่ดี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำ�ปี 2560

35

คือ การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกสถานที่ทุกเวลา  และผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์กับครูได้ตลอดเวลาที่ออนไลน์ในอินเตอร์เน็ต สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษา
แบบมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ทำ�ให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งและอยู่ในสังคมอย่ างมีความสุข มีคุณลักษณะ
ของเด็กไทยในประชาคมอาเซียนและการพัฒนาทักษะทีจ่ �ำ เป็นให้กบั นักเรียนสำ�หรับการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
นำ�ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองชุมชนและประเทศชาติสืบต่อไป และสร้างเจตคติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่างสร้างสรรค์
ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ตระหนักถึงความสำ�คัญดังกล่าว จึงมีความต้องการที่จะพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และคุณลักษณะของนักเรียนในประชาคมอาเซียน

2. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดำ�เนินงาน

2.1 จุดประสงค์
2.1.1 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการ
ประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ 80
2.1.2 เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี อ่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการประยุกต์
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
2.2 เป้าหมาย
2.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 จำ�นวน 24 คน สามารถทำ�
“IS ออนไลน์” ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80
2.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ผู้ เรี ย นมี ทั ก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละทั ก ษะในศตวรรษที่ 21
โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
2. ผู้ เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยการประยุ ก ต์ ใช้
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

3.1 การออกแบบนวัตกรรม
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมในครั้งนี้ผู้จัดทำ�ได้ยึดหลักที่สำ�คัญ ดังนี้
			 1. ศักยภาพที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน ได้แก่ ความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัล (DigitalAge Literacy) ความสามารถคิดประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ (Inventive Thinking) ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิผล (Effective Comunication) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
			 2. ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructivism)
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3.2 การดำ�เนินงานการพัฒนาขั้นตอนการเรียนรู้ : โดยบูรณาการประยุกต์ใช้ ADDIE

MODEL
		
ขั้นที่ 1 Analysis (A) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
รัชดาภิเษก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) จากเอกสาร
วารสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
		
ขั้นที่ 2 Design and Development (D&D) การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ
รูปแบบ รายละเอียด ดังนี้
8. ตรวจสอบแก้ไข/เผยแพร่ผลงาน
7. ตรวจสอบคุณภาพ/ทรัพย์สินทางปัญญา
6. ทดลองระบบการใช้งาน/การแสดงผล
5. นำ�ข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์
4. เขียนเรื่อง/หน้า และใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในสื่อสังคมออนไลน์
3. เลือกและออกแบบหน้า Blog
2. วิเคราะห์องค์ประกอบเนื้อหาที่จะนำ�มาสร้าง BLOG
1. ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่ใช้ในการสร้าง BLOG และ Social Media /ศึกษาตัวอย่างการเขียน
จากเว็บไซต์ http://kruaonmath.wordpress.com/http://krunarinchoti.wordpress.com/ และ
http://thinkttt.net/
		
ขั้นที่ 3 Implementation (I) การนำ�รูปแบบไปใช้ โดยเน้นทั้ง 8 ขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ฝึกทักษะและเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนในประชาคมอาเซียน
		
ขัน้ ที่ 4 Evaluation (E) การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ รายละเอียด ได้แก่ ด้านเนือ้ หา 
ด้านองค์ประกอบ และด้านความพึงพอใจ
3.3 ประสิทธิภาพของการดำ�เนินงาน
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
มีประสิทธิภาพของการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษ
ที่ 21 และคุณลักษณะของนักเรียนในประชาคมอาเซียน โดยสามารถสร้าง IS ออนไลน์ ได้ทุกคน
2. ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นเครื่องมือในการเรียน
อย่างสร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือที่ไม่ใช้เสียค่าใช้จ่าย
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3. กิจกรรมการเรียนรู้ IS ออนไลน์ สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน เนื่องจาก
โรงเรียนเป็นโรงเรียนนำ�ร่องการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
3.4 การใช้ทรัพยากร
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยการประยุ ก ต์ ใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media)
เป็นใช้เครื่องมือสารสนเทศที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ตอย่างหลากหลาย ๆ และเป็นเครื่องมือที่ให้บริการฟรี ทำ�ให้
ผลงานนักเรียน “IS ONLINE” เป็นผลงานที่สร้างขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทำ�ให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า

4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลที่เกิดขึ้นตามจุดประสงค์
1. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการ
ประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) สามารถสร้าง IS ออนไลน์ได้ทุกคน
ตาราง 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยจากกิจกรรม IS ออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 จำ�นวน 24 คน
คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ร้อยละ

ด้านเนื้อหา 
(50 คะแนน)
44.54
2.67
89.08

ด้านองค์ประกอบ
รวม
(50 คะแนน) (100 คะแนน)
48.08
92.63
1.38
2.84
96.17
92.63

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย
92.63
92.63

จากตาราง 1 พบว่า  ภาพรวมกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 92.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.84 คิดเป็นร้อยละ 92.63 ดังนั้น
ผู้เรียนที่เรียนโดยการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้
2. ผู้ เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยการประยุ ก ต์ ใช้ สื่ อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 แสดงว่า 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
การจั ด กรรมการเรี ย นรู้ โดยการประยุ ก ต์ ใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media)
เป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะของนักเรียน
ในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศักยภาพศักยภาพ
ที่สำ�คัญ ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก เทียบเคียงกับนานาอารยประเทศ ซึ่งจากจำ�นวนนักเรียน 24 คน
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ที่ได้ฝึกปฏิบัติ พบว่า  ผู้เรียนทุกคนมี IS ออนไลน์ และเนื้อหาในการนำ�เสนอมีความถูกต้อง และใช้เครื่องมือ
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ครบตามเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
IS ออนไลน์ เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะของนักเรียน
ในประชาคมอาเซียน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เรียนมีเครื่องมือในการสื่อสาร
กับพลเมืองโลก สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ ผู้เรียนสามารถประยุกต์การใช้งานอย่างหลากหลาย

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้กิจกรรมประสบผลสำ�เร็จ ดังนี้
1. การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นเครื่องที่ผู้เรียนมีทักษะการใช้งาน
ในหลาย ๆ เครื่องมือ ทำ�ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาผลงาน “IS ออนไลน์” ได้อย่างสร้างสรรค์
2. โรงเรี ย นมี แ หล่ ง ค้ น คว้ า  ให้ บ ริ ก ารอย่ า งทั่ ว ถึ ง รวมทั้ ง ผู้ เ รี ย นสามารถพั ฒ นางาน
จากแอพิเคชั่นในโทรศัพท์มือได้ และผู้เรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

6. บทเรียนที่ได้รับ(Lesson Learned)

6.1 จุดเด่นของการเรียนรู้
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
มีข้อค้นพบ ดังนี้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 และ
คุณลักษณะของนักเรียนในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผ่านการประยุกต์ใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ ซึง่ ไม่เสียค่าใช้จา่ ย และสร้างจิตสำ�นึกทีด่ ใี นการใช้เครือ่ งมือสือ่ สังคมออนไลน์
อย่างสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
มีทักษะที่สำ�คัญในฐานะพลเมืองโลก
6.2 ข้อเสนอแนะ
1. สร้ า งความตระหนั ก ให้ กั บ ผู้ เรี ย นให้ เ ห็ น ความสำ � คั ญ ของทั ก ษะเพื่ อ การดำ � รงชี วิ ต
ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดจิตสำ�นึกที่ดีในการเรียนรู้ 		
2. เตรียมสือ่ อุปกรณ์ ทีใ่ ช้ในการเรียนรูผ้ า่ นสือ่ สังคมออนไลน์ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
สัญญาณอินเตอร์เน็ต ให้มีการตอบสนองได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
3. สามารถประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

1. การเผยแพร่ URL = https://kruaonmathproject.wordpress.com/ เว็บไซต์เครือข่าย
ของสำ�นักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน http://www.thinkttt.com/
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2. การได้รับการยอมรับ
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
ประจำ�ปี 2557 สาขาวิชาการและการศึกษา  ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ รางวัลเชิดชูเกียรติ ครุสดุดี ครูสอนดี
หนึ่ ง แสนครู ดี ข องคุ รุ ส ภา  เป็ น คณะทำ � งานของกลุ่ ม เผยแพร่ แ ละพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นเทคโนโลยี
สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำ�นักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. รางวัลที่ได้รับ
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ Thailand Social Media Awards 2013, 2014 และ
2016 ระดับประเทศ ของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. รางวัลชนะเลิศ โครงการ Thailand Innovative Teacher awards 2013 และเป็น
ตั ว แทนประเทศไทย เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ภาคพื้ น เอเชี ย แปซิ ฟิ ก จั ด โดยบริ ษั ท ไมโครซอฟ ประเทศไทย
และสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ชื่อผลงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน
โรงเรียน
สังกัด
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

โครงงานอาชีพสานฝันสู่อาชีพ
นางสาวศศินี บัวชุม
บ้านคลองเหนก
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
0 7762 0523
โทรสาร 0 7762 0523
09 3583 9982
e-mail title narak @ windowslive.com

ความสำ�คัญ

โรงเรียนบ้านคลองเหนก เป็นโรงเรียนขนาดกลาง และเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้เรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชน
ซึ่งผู้ปกครองต้องออกไปประกอบอาชีพรับจ้าง รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ�
มีระดับการศึกษาค่อนข้างต่ำ�และไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานเท่าที่ควรเพราะต้องหาเช้ากินค่ำ� ผู้เรียน
ที่จบการศึกษาภาคบังคับคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 40 (ผลการสำ�รวจผู้จบการศึกษา  ปี 2557-2558)
จะออกไปประกอบอาชี พ รั บ จ้ า งเช่ น เดี ย วกั บ ผู้ ป กครอง ทำ � ให้ ผู้ เรี ย นกลุ่ ม นี้ ข าดโอกาสทางการศึ ก ษา
และขาดโอกาสทางอาชีพ ซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ
จบแล้วต้องมีงานทำ� การช่วยแก้ไขปัญหาว่างงานและการแก้ปัญหาสังคม การปรับหลักสูตร ทำ�ให้เด็ก ครู
ผูป้ กครองมีความสุข การใช้สอ่ื การสอน กระตุน้ ผูเ้ รียนเพือ่ สร้างแรงจูงใจในการเรียนรูก้ บั เด็ก ลดความเหลือ่ มล้�ำ
จั ด การศึ ก ษาให้ ทั่ ว ถึ ง เท่ า เที ย มและมี คุ ณ ภาพ เรี ย นไม่ ใช่ เ พื่ อ สอบ แต่ เรี ย นให้ ไ ด้ ทั ก ษะชี วิ ต อยู่ ใ นยุ ค
โลกไร้พรหมแดน
กลุ่มงานกิจกรรมแนะแนวของโรงเรียนบ้านคลองเหนกมีความมุ่งมั่น และมุ่งหวังสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาของผู้เรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อให้มีการพัฒนาตนเอง เรียนรู้การทำ�งาน
อย่างเป็นกระบวนการและมีการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (ProblemBased Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งสมมติฐาน สาเหตุและกลไก
ของการเกิดปัญหานั้น รวมถึงการค้นคว้าความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา เพื่อนำ�ไปสู่การแก้ปัญหาต่อไป
นอกจากนี้ ยังมุ่งให้ผู้เรียนใฝ่หาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา  ได้คิดเป็น ทำ�เป็น มีการตัดสินใจที่ดี
และสามารถเรียนรู้การทำ�งานเป็นทีม โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถนำ�ทักษะ
จากการเรียนมาช่วยแก้ปัญหาในชีวิต
การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานเป็ น การเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ โดยเริ่ ม จากการ
ได้ประสบการณ์ตรงจากโจทย์ปญ
ั หา  ผ่านกระบวนการคิดและการสะท้อนกลับ ไปสูค่ วามรูแ้ ละความคิดรวบยอด
อันจะนำ�ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ต่อไป การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานยังเป็นการตอบสนองต่อแนวคิด
constructivism โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์หรือตั้งคำ�ถามจากโจทย์ปัญหา  ผ่านกระบวนการคิดและสะท้อนกลับ
เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เรียนในกลุ่ม เน้นการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วม นำ�ไปสู่การค้นคว้าหาคำ�ตอบหรือสร้าง
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ความรู้ใหม่บนฐานความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีมาก่อนหน้านี้ มัณฑรา  ธรรมบุศย์ (2545 : 11-17) จากการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการดำ�เนินการใหม่ ๆ และรู้จักประยุกต์ใช้การทำ�งานโดยนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา 
โดยเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่าและเรียนรู้อย่างมีความสุข
ดังนั้นทางผู้จัดทำ�จึงได้สร้างสรรค์ชุดฝึกทักษะโครงงานอาชีพ จำ�นวน 5 ชุด เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำ�คัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่กำ�หนดไว้
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และเพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล ตลอดจนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง
และได้เห็นกระบวนการการทำ�งานที่แท้จริง จากสถานที่จริง เรียนรู้ระบบงานและกระบวนการจริง เช่น
การเขียนแผนธุรกิจ การจัดทำ�บัญชีรายรับ-รายจ่าย การระบุกลุ่มลูกค้าและคู่แข่ง การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
การจัดจำ�หน่าย การสร้างจุดแข็งกำ�จัดจุดอ่อน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้สามารถ
อยู่ ร อดและประสบความสำ � เร็ จ ในยุ ค ที่ มี ก ารแข่ ง ขั น ทางการตลาดสู ง ส่ ง เสริ ม การสร้ า งธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ ม
ให้ผู้เรียนมีความกล้าและมีความมั่นใจ สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ในอนาคต
แนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา
การแก้ปัญหาและพัฒนาได้จัดการศึกษาทั้ง 3 ระบบ คือ
1. การศึกษาในระบบโรงเรียน ได้จัดทำ�แผนกิจกรรมแนะแนว จำ�นวน 20 สัปดาห์
2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน ได้นำ�ผู้เรียนศึกษาจากสถานที่จริง แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
ศู น ย์ SME ของหมู่ บ้ า นที่ ป ระสบความสำ � เร็ จ หรื อ บุ ค คลที่ ป ระสบความสำ � เร็ จ ในการประกอบอาชี พ
เชิงสร้างสรรค์ เช่น การเลี้ยงผึ้งแบบวีถีธรรมชาติ จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และเป็นที่สนใจของตลาด
เพื่อสุขภาพ ของนายน้อม บุญลือ หรือการท่องเที่ยวชุมชนเกาะพิทักษ์ ได้ใช้รูปแบบการจัดทำ� Home stay
ในลักษณะสหกรณ์จนประสบความสำ�เร็จและเกิดความยั่งยืน จนผู้เรียนสามารถริเริ่มจัดทำ�โครงงานอาชีพ
School stay ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นโครงงานที่ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากชุมชน มหาวิทยาลัย
ภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญในการดำ�เนินการด้าน Home stay และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์
อำ�นาจ รักษาพล เลขานุการสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพร ในการเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำ�
โครงงานอาชีพ School stay ของโรงเรียนบ้านคลองเหนก โดยมุ่งเน้นการสร้างอาชีพจากบริบทของตนเอง
เป็นสำ�คัญ
3. การศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
การเข้าร่วมกิจกรรมของกิจการที่น่าสนใจจากห้างร้านบริษัทต่างๆ และจากการศึกษาจากตำ�รา  สิ่งพิมพ์
และสื่อต่าง ๆ หรือการทดลองขายของตามสื่อออนไลน์

จุดประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะโครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
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2. เพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนโครงงานอาชีพ ก่อนและหลังการเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
โครงงานการอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ ชุดฝึกทักษะโครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3
4. เพื่อให้ผู้เรียนนำ�ความรู้โครงงานอาชีพที่ได้รับพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้จริง

ระยะเวลาในการดำ�เนินงาน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2559
รวมทั้งหมด จำ�นวน 20 ชั่วโมง

ขั้นตอนวิธีการดำ�เนินงาน

1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของผู้เรียน
2. วางแผนประชุมหารือ จัดผูร้ บั ผิดชอบ ดำ�เนินการสร้างนวัตกรรม จำ�นวน 5 ชุด ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 เรื่องความหมายและประเภทของโครงงานอาชีพ ชุดที่ 2 เรื่องการเขียนเค้าโครงโครงงานอาชีพ
ชุดที่ 3 เรื่องการเขียนรายงานโครงงานอาชีพ ชุดที่ 4 เรื่องการประเมินโครงงาน ชุดที่ 5 เรื่องการเขียนแผน
ธุรกิจ
3. ดำ � เนิ น การใช้ น วั ต กรรม โดยให้ นั ก เรี ย นทุ ก คนนำ � ไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมที่ ชั ด เจน
โดยไปใช้สอนจริงกับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านคลองเหนก
จำ�นวน 13 คน โดยดำ�เนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่กับแผนกิจกรรมแนะแนว ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จำ�นวน 20 ชั่วโมง
4. รายงานผลการใช้นวัตกรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาดำ�เนินการควบคุม
กำ�กับและติดตามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยให้ครูผู้รับผิดชอบส่งใบรายงานผลให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
ทุกวันสิ้นเดือน
5. เมื่อเสร็จสิ้นครูผู้รับผิดชอบสรุปผลและรายงานผลการใช้นวัตกรรมแก่ผู้บริหาร และโรงเรียน
หลังจากนั้นดำ�เนินการเผยแพร่และนำ�ไปพัฒนาเพื่อดำ�เนินการอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป โดย
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2560 ขยายการใช้ชุดฝึกโครงงานอาชีพ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน จำ�นวน 119 คน โดยจัดในชั่วโมงแนะแนวของแต่ละระดับชั้น จำ�นวน
20 ชั่วโมง ต่อหนึ่งภาคเรียน

ประสิทธิภาพของการดำ�เนินงาน

มีการตรวจสอบและทบทวนนวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง โดยคณะทำ�งานและผูบ้ ริหาร จนได้นวัตกรรม
ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคะแนนที่เพิ่มขึ้น ได้โครงงานอาชีพที่มีคุณภาพ เช่น โครงงานอาชีพ ซอสมังคุด
(โดยนำ�มังคุดที่มีล้นตลาดมาแปรรูปเป็นซอสมังคุด 3 สูตร เผ็ดมาก เผ็ดปานกลาง และเผ็ดน้อย) โครงงาน
อาชีพ “ฟักข้าว” ผักพืน้ บ้านมหัศจรรย์สร้างสรรค์สสู่ ากล โดยการนำ�ฟักข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ
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เช่น น้ำ�ฟักข้าว คุกกี้ฟักข้าว แยมฟักข้าว เป็นต้น โดยโครงงานอาชีพเหล่านี้ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรม
ในระดับภาคใต้

การใช้ทรัพยากร

นวัตกรรม ชุดฝึกทักษะโครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องโครงงานอาชีพ และตระหนักถึงความสำ�คัญของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีคุณค่า  และ
มุ่งพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และมีมูลค่าเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น การนำ�ผักพื้นบ้าน
มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์และมูลค่า  โดยมีผลิตภัณฑ์ที่จำ�หน่ายแล้วประสบความสำ�เร็จ ยอดขายทุกไตรมาส
สูงสุด 3 ลำ�ดับ ได้แก่ น้ำ�ฟักข้าว รองลงมาได้แก่ชาใบเหลียง และข้าวเกรียบผักหวาน ตามระดับ โดยสามารถ
นำ�มาจัดจำ�หน่ายได้จริงและตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ ทั้งการขายปลีกและขายส่ง
ตามร้านค้าภายในชุมชนและขายผ่านสื่อออนไลน์ นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์จากทรัพยากร
ท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง เช่น สบู่น้ำ�ผึ้งรังไหม แชมพูใบย่านาง ในปีการศึกษา  2559 และน้ำ�สลัดเสาวรส
จำ�นวน 3 สูตร ในปี 2560 เป็นต้น

ผลการดำ�เนินการ

1. ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะโครงงานอาชี พ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในภาพรวม
มีประสิทธิภาพ 80.31/81.15 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. คะแนนโครงงานอาชีพของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะโครงงาน
อาชีพ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะโครงงานอาชีพ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. พัฒนากระบวนการสอนกิจกรรมแนะแนวโดยโครงงานอาชีพและบูรณาการวิชาอื่นได้
อย่างมีคุณภาพ โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ด้วยชุดฝึกทักษะโครงงานอาชีพ
2. คะแนนโครงงานอาชีพ หลังการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะโครงงานอาชีพเพิ่มขึ้น
3. ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ ฝึกทักษะโครงงานอาชีพระดับมัธยมศึกษา ปีท่ี 3
4. เพื่อให้ผ้เู รียนมีความพร้อมในการแข่งขันโครงงานอาชีพและมีพ้นื ฐานด้านการประกอบอาชีพ
ในอนาคต และมีรายได้ระหว่างเรียน
5. สามารถขยายผลการเรียนรู้โดยชุดฝึกโครงงานอาชีพ สู่ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 1/2560
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ปัจจัยความสำ�เร็จ

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำ�เนินการ คณะครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียนให้ความร่วมมือกับการจัดทำ�สื่อการเรียนรู้ชุดฝึกทักษะและกิจกรรมของโครงงานอาชีพในทุกด้าน
อย่างต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและที่ปรึกษาด้านอาชีพในอาชีพต่างๆ
3. ผู้ ป กครองและชุ ม ชนให้ ก ารสนั บ สนุ น ในการแสวงหาความรู้ ข องนั ก เรี ย นในรู ป แบบ
ที่หลากหลาย เช่น ให้การต้อนรับสนับสนุนกิจกรรมตลาดนัดโครงงานอาชีพที่จัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดจน
การใช้ทรัพยากรด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณ กำ�ลังคน วัตถุดิบท้องถิ่น เป็นต้น

บทเรียนที่ได้รับ

1. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนมากยิ่งขึ้น เกิดศูนย์การเรียนรู้โดยใช้โครงงานอาชีพ
และเกิดกิจกรรมเชื่อมโยงจากโครงงานอาชีพที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมขยะแลกเงิน กิจกรรมงานเชื่อม
เบื้องต้น กิจกรรมตลาดนัดโครงงานอาชีพ เป็นต้น
2. โรงเรียนได้พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้านโครงงานอาชีพอย่างมีศักยภาพ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการประกอบอาชีพอิสระในอนาคตต่อไป
3. ได้นำ�ทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรในชุมชน

การเผยแพร่

- การนำ�เสนอผลงาน และจัดแสดงผลงานโครงงานอาชีพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้
ปี 2558 - 2559
- ได้เผยแพร่ผลงานทาง Facebook ของโรงเรียนบ้านคลองเหนก
- ได้ เ ผยแพร่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยเข้ า ร่ ว มกลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน ริ เริ่ ม โครงการ School stay
ในปีการศึกษา  2560 และจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโครงงานอาชีพโรงเรียนบ้านคลองเหนก เช่น แชมพู
ใบย่านาง สบู่น้ำ�ผึ้งรังไหม แก่กลุ่มสมาชิกผู้ดำ�เนินกิจการท่องเที่ยวชุมชน นำ�ไปใช้ในกิจการ Home stay และ
จำ�หน่ายปลีกในนามของ “Green House” ซึ่งเป็นยี่ห้อสินค้าของผลิตภัณฑ์โรงเรียนบ้านคลองเหนก

รางวัลที่เป็นที่ยอมรับ 3 ปีติดต่อกันดังนี้

- รางวัลเหรียญทองโครงงานอาชีพ ช่วงชั้นที่ 3 ระดับภาค ปี 2556 - 2559
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เครื่องช่วยฝึกดึงกีฬา “ชักกะเย่อ” (Tug of war)
นายไพฑูรย์ วิเวก
คงทองวิทยา
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
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E-mail Paitoon.veg2009@gmail.com

1. ความสำ�คัญของนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

โรงเรียนคงทองวิทยา  ตั้งอยู่ที่ 135 หมู่ 1 ตำ�บลสามง่าม อำ�เภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
เป็นโรงเรียนในฝันประจำ�อำ�เภอดอนตูม อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ กีฬาเด่น เน้นไอซีที ได้เปิดทำ�การสอน
แผนการเรียนรู้พลศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนด้านวิชาการ
อ่อน เป็นทางเลือกให้กับนักเรียนที่สนใจกีฬาและต้องการเรียนในโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้าน และเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายผู้ปกครองรวมทั้งเวลาในการเดินทางไปเรียน
ในการเรียนแผนการเรียนรูพ้ ลศึกษานัน้ ทางโรงเรียนได้เปิดทำ�การสอนในรายวิชาทีเ่ ป็นกีฬา  เช่น
รายวิ ช า  พ30246 ชั ก กะเย่ อ เป็ น วิ ช าหนึ่ ง ที่ เ ปิ ด ทำ � การสอน แล้ ว ส่ ง นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ า 
ชิงแชมป์ประเทศไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ รวมทั้งเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขัน
ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 10 ณ ประเทศมองโกเลีย
จากการเรียนการสอนในรายวิชา  พ30246 ชักกะเย่อ มีปัญหาเรื่องคู่ฝึกซ้อมในขณะเรียน
ซึ่งเป็นปัญหาเดิม ๆ กิจกรรมไม่หลากหลายในขณะเรียน บางครั้งประสบปัญหาการขาดเรียนของนักเรียน
ศักยภาพของคู่ฝึกซ้อม นักเรียนก็ไม่รู้ศักยภาพของตนเองทำ�ให้ขาดแรงจูงใจในการฝึกซ้อม ทำ�ให้การพัฒนา
ทักษะทางด้านกีฬาชักกะเย่อเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศนั้นเป็นไปได้ยาก สิ่งสำ�คัญคือ การไม่ทราบศักยภาพ
ที่แท้จริงของตนเองว่าดึงน้ำ�หนักได้เท่าไร และออกแรงได้เท่ากันหรือไม่ในแต่ละวัน
อีกปัญหาหนึ่งที่ได้พบ คือ เครื่องช่วยฝึกดึงกีฬา  “ชักกะเย่อ” (Tug of war) ช่วยแก้ปัญหา
และอุปสรรค์ตา่ ง ๆ ทัง้ ด้านจำ�นวนผูเ้ ล่น คูซ่ อ้ มทีต่ อ้ งใช้คนจำ�นวนมาก การใช้คซู่ อ้ มทีม่ คี วามสามารถในการเล่น
น้ อ ยกว่ า นั ก กี ฬ าเป็ น สิ่ ง ที่ ย ากมาก บางครั้ ง คู่ ฝึ ก ซ้ อ มเปลี่ ย นคนอยู่ บ่ อ ยๆ ทำ � ให้ นั ก กี ฬ าไม่ รู้ ม าตรฐาน
ของตนเอง บางครั้งก็ทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บ ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้สร้าง
นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกดึงกีฬา “ชักกะเย่อ” (Tug of war) ขึ้นมา
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าจึงได้สร้างเครื่องช่วยฝึกดึงกีฬา “ชักกะเย่อ” (Tug of war)
ขึ้นมา  เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา  พ30246 ชักกะเย่อ และใช้ฝึกซ้อมนักกีฬาชักกะเย่อ
พร้อมทั้งเป็นนวัตกรรมที่เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักนักเรียนและกีฬาชนิดอื่น ๆ ได้
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2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

2.1 ใช้นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกดึงกีฬา”ชักกะเย่อ”(Tug of war) แทนคนที่เป็นคู่ฝึกซ้อมได้
2.2 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม
2.3 ใช้พื้นที่น้อยกว่าคู่ฝึกซ้อมที่เป็นคน
2.4 สามารถบอกศักยภาพของนักกีฬาแต่ละคน และรวมทั้งทีมได้
2.5 นำ�เครื่องช่วยฝึกดึงกีฬา  “ชักกะเย่อ” (Tug of war) มาใช้กับนักเรียนที่เรียนรายวิชา 
พ30246 ชักกะเย่อ และนักเรียนที่เป็นนักกีฬาของโรงเรียน ตัวแทนจังหวัดนครปฐมและตัวแทนนักกีฬา 
ชักกะเย่อ (Tug of War) ทีมชาติไทย
2.6 เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนได้ทุกคน
2.7 เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาชนิดอื่นได้

3. กระบวนการผลิตนวัตกรรมหรือขั้นตอนในการดำ�เนินงาน

การออกแบบนวัตกรรม
จากทฤษฎี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยมวลสารของโลกใบนี้ ต้ อ งเคลื่ อ นที่ จ ากที่ สู ง ลงสู่ ที่ ต่ำ � ผู้ ส ร้ า ง
จึงออกแบบโดยการให้นักเรียนดึงวัตถุจากที่ต่ำ�ขึ้นสู่ที่สูงโดยวิเคราะห์น้ำ�หนักมวลสารเหมาะสมกับนักกีฬา
ที่จะดึง โดยดึงขึ้นเป็นระยะความสูงเท่ากับระยะแข่งขันตามกติกากีฬาชักกะเย่อ คือ การแพ้ชนะในกีฬา 
“ชักกะเย่อ” (Tug of war) คือ ระยะ 4 เมตร ดังนั้นระยะที่มีการเคลื่อนที่ได้ โดยใช้ลูกลอกแล้วมีการเปลี่ยน
ทิศทางในการดึงขึ้น และลง และในแนวขนานกับพื้น เพื่อสำ�หรับนักกีฬาหรือนักเรียนดึงเมื่อวัตถุลอยสูงขึ้น
ก็จะมีแรงดึงดูดของโลกให้กลับสูพ่ น้ื ผิวของโลก ก็จะเป็นแรงต้านในการดึงนักกีฬากลับอย่างคงที่ ทำ�ให้ทราบได้วา่
นักเรียนหรือนักกีฬามีความสามารถเท่าใด ถ้านักเรียนหรือนักกีฬาขาดความสามัคคีก็จะดึงไม่ขึ้น หรือถ้า
หมดแรงก็จะถูกวัตถุดึงกลับ เมื่อฝึกซ้อมบ่อย ๆ จะทราบพัฒนาการของนักเรียนหรือนักกีฬาว่ามีศักยภาพ
มากน้อยเพียงใด
ขั้นตอนในการดำ�เนินงาน
1. จัดหาวัสดุที่เหลือใช้ในโรงเรียนหรือในท้องถิ่น เช่นยางรถยนต์เก่านำ�มาเป็นแบบเทปูน
เศษเหล็ก นอต เป็นต้น
2. วิธีการผลิต
2.1 ผสมปูน-ทราย-หิน แล้วเทลงในทีล่ อ้ ยางทีเ่ ตรียมไว้โดยให้ตรงกลางมีรู เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 3 นิ้ว จำ�นวน 3-5 เส้น
2.2 ตัดเหล็กแป๊บกลม 4 นิ้ว จำ�นวน 4 ท่อน ตามขนาดที่ออกแบบไว้
2.3 ติดลอก 3 ตัว ที่คานเหล็กแป๊บกึ่งกลางเหล็กขนาด 1 เมตร (ข้างละ 50 เซนติเมตร)
2.4 ใช้ลวดสลิงยึดติดกับเหล็กแป๊บที่สอดเข้าในยางที่เทปูนซีเมนต์เพื่อเป็นตัวถ่วงน้ำ�หนัก
ลอดลูกลอกที่คานตัวบนแล้วลงมาลอดตัวล่าง
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2.5 ใช้เชือกผูกกับห่วงลวดสลิงที่พันสายยางไว้เพื่อกันเชือกชำ�รุด
2.6 ทาสีตกแต่งเพื่อความสวยงาม

เครื่องช่วยฝึกดึงกีฬา “ชักกะเย่อ” (Tug of war)

3. การนำ�ไปใช้
3.1 คำ�นวณน้ำ�หนักของนักเรียนหรือนักกีฬาเป็นรายบุคคล ให้ใช้น้ำ�หนักของวัตถุเริ่มต้นที่
ประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์ของน้ำ�หนักของร่างกาย (ฝึกทักษะเป็นรายบุคคล)
3.2 คำ�นวณน้ำ�หนักของนักเรียนหรือนักกีฬารวมกันทั้งทีมให้ใกล้เคียงกับน้ำ�หนักของวัตถุ
(ฝึกทักษะเป็นทีม) เพิ่มน้ำ�หนักได้ตามพัฒนาการของนักเรียนหรือนักกีฬา
3.3 ให้นักเรียนหรือนักกีฬายืนระยะที่ผู้ฝึกสอนกำ�หนดจับเชือกแล้วดึงวัตถุที่คำ�นวณไว้
ตามโปรแกรมการฝึกที่กำ�หนดไว้
4. การพัฒนาผลงาน
นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกดึงกีฬา  “ชักกะเย่อ” (Tug of war) มีการพัฒนาในเรื่องของ
ความปลอดภัยเป็นสำ�คัญ สะดวกกับการใช้งาน ราคาไม่แพง ทำ�จากวัสดุเหลือใช้มาสร้างขึ้น มีคุณภาพ
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลการดำ�เนินการ
การสร้างเครื่องช่วยฝึกดึงกีฬา “ชักกะเย่อ” (Tug of war) นั้น ได้ดำ�เนินการสร้างมาตั้งแต่
พ.ศ. 2557 และพัฒนาปรับปรุงมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2559 ซึ่งแต่เดิมสร้างไว้ใต้ชายคาห้อง
พลศึกษา  ข้อเสีย ความสูงไม่ได้ วัสดุถ่วงน้ำ�หนักไม่เหมาะ ลวดสลิงไม่ได้ขนาดรับน้ำ�หนักไม่ได้ มีโอกาสเสี่ยง
ต่ออุบัติเหตุ จึงได้ย้ายสถานที่และปรับปรุงมาเป็นปัจจุบัน ซึ่งได้มาตรฐานเหมาะกับการใช้งานสามารถปรับ
น้ำ�หนักได้และมีความปลอดภัยสูง
4.2 ผลสัมฤทธิ์
เครื่องช่วยฝึกดึงกีฬา  “ชักกะเย่อ” (Tug of war) ที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้น สามารถใช้กับ
นักเรียนหรือนักกีฬาได้อย่างมีคุณภาพเหมาะสม มีความปลอดภัยสูง สมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม ชมรมกีฬาชักกะเย่อจังหวัดนครปฐม และโรงเรียนคงทองวิทยา  ได้จัด
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อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา  “ชักกะเย่อ” (Tug of war) โดยเห็นคุณภาพของเครื่องช่วยฝึกดึงกีฬา  “ชักกะเย่อ”
(Tug of war) ที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้น โดยนำ�ไปเผยแพร่และสาธิตการใช้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
“ชักกะเย่อ” (Tug of war) ดูในวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และในวันที่ 15 มีนาคม 2560
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
4.3.1 นักเรียนและนักกีฬาสามารถฝึกซ้อมดึงได้เหมือนจริงโดยไม่ต้องใช้คู่ซ้อม
4.3.2 ประหยัดค่าใช้จ่าย ราคาไม่แพง มีคุณภาพสูง มีความปลอดภัย
4.3.3 เป็นนวัตกรรมที่ใช้แทนคู่ฝึกซ้อมได้เป็นอย่างดีและมีความหนักของงานคงที่
4.3.4 บอกผลการพัฒนาที่ใช้เครื่องช่วยฝึกดึงกีฬา”ชักกะเย่อ”(Tug of war) ได้
4.3.5 นักกีฬาที่ใช้เครื่องช่วยฝึกดึงกีฬา”ชักกะเย่อ”(Tug of war) มีผลงานดังนี้ เช่น
1) ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาชักกะเย่อ ประเภททีม 4 คน (ชาย) รายการกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์
2) รางวัลชนะเลิศกีฬาชักกะเย่อ ประเภททีม 8 คน (หญิง) รายการ “1st ASEAN
Tug of War Invitation CHAMPIONSHIP 2016” ทำ�การแข่งขันในวันที่ 1 - 5 กันยายน 2559 ณ ศูนย์กีฬา
แห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
4.3.6 เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนได้ทุกคน
4.3.7 เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาชนิดอื่นได้

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

ข้าพเจ้าได้ใช้เครื่องช่วยฝึกดึงกีฬา  “ชักกะเย่อ” (Tug of war) ฝึกซ้อมนักเรียน ส่งผลให้
นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา ได้รบั คัดเลือกให้เป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ชักกะเย่อ” (Tug of war)
ในกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬาชักกะเย่อทีมชาติไทย ทั้งทีมชาย
และทีมหญิง เข้าร่วมการแข่งขันรายการ “1st ASEAN Tug of War Invitation CHAMPIONSHIP 2016”
ในวันที่ 1 - 5 กันยายน 2559 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ข้าพเจ้าใช้นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกดึงกีฬา  “ชักกะเย่อ” (Tug of war) มาโดยตลอด สรุปได้ว่า
นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกดึงกีฬา  “ชักกะเย่อ” (Tug of war) มีคุณภาพ เมื่อนำ�มาใช้ในการฝึกซ้อมกีฬา 
“ชักกะเย่อ” (Tug of war) แล้ว นักกีฬาประสบความสำ�เร็จมาโดยตลอด

6. บทเรียนที่ได้รับ (lesson learned)

6.1 ข้ อ สั ง เกต จากการใช้ น วั ต กรรมเดรื่ อ งช่ ว ยฝึ ก ดึ ง กี ฬ า  “ชั ก กะเย่ อ ” (Tug of war)
ใช้ฝกึ ซ้อมนักเรียนทีเ่ รียนรายวิชา  พ 30246 ชักกะเย่อ และนักกีฬาชักกะเย่อ ทำ�ให้ได้รบั รางวัลต่าง ๆ มากมาย
ในระดับชาติ เช่น ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาชักกะเย่อ ประเภท 4 คน (ทีมชาย) และได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬา
ชักกะเย่อทีมชาติไทย ทั้งทีมชาย และทีมหญิง เข้าร่วมแข่งขันรายการ “1st ASEAN Tug of War Invitation
CHAMPIONSHIP 2016” ในวันที่ 1 - 5 กันยายน 2559 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
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ผลงานด้านวิชาการที่เกิดจากนวัตกรรมเดรื่องช่วยฝึกดึงกีฬา  “ชักกะเย่อ” (Tug of war)
ที่ส่งผลให้กับตัวข้าพเจ้าได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ และรางวัล
ชนะเลิ ศ จากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า นวั ต กรรมเดรื่ อ งช่ ว ยฝึ ก ดึ ง กี ฬ า  “ชั ก กะเย่ อ ”
(Tug of war) นี้มีคุณภาพ
6.2 ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง ทีเ่ น้นแนวทางในการทำ�ผลงานใช้พฒ
ั นาต่อ หรือดำ�เนินการ
ให้ประสบความสำ�เร็จมากยิ่งขึ้นต่อไป
จากการใช้นวัตกรรมเดรื่องช่วยฝึกดึงกีฬา  “ชักกะเย่อ” (Tug of war) ต้องคำ�นึงถึง
ความปลอดภัยให้มากที่สุด นักเรียนหรือนักกีฬาไม่ควรอยู่ใกล้ลูกน้ำ�หนักที่ใช้ถ่วง เพราะอาจจะเกิดอันตรายได้
ต้ อ งเช็ ค ลวดสลิ ง และลู ก ปื น ให้ มี คุ ณ ภาพ และสามารถใช้ ซ้ อ มได้ อ ย่ า งปลอดภั ย ในโอกาสต่ อ ไปข้ า พเจ้ า
จะพัฒนาทีใ่ ช้ส�ำ หรับแข่งขันกีฬา “ชักกะเย่อ” (Tug of war) มาใช้ประกอบการฝึกซ้อมด้วย จะทำ�ให้การฝึกซ้อม
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

7.1 การเผยแพร่
7.1.1 วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2559 สมาคมกีฬาชักกะเย่อ (Tug of war) ร่วมกับสมาคมกีฬา
จังหวัดนครปฐม ชมรมกีฬาชักกะเย่อ (Tug of war) จังหวัดนครปฐม และโรงเรียนคงทองวิทยาได้จดั การอบรม
ผู้ ฝึ ก สอนกี ฬ า  “ชั ก กะเย่ อ ” (Tug of war) เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ การแข่ ง ขั น และอบรมผู้ ตั ด สิ น กี ฬ า 
“ชักกะเย่อ” (Tug of war) มีผู้เข้ารับการอบรมจำ�นวน 40 คน จากจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ในการอบรมในครั้งนั้น ได้มีการใช้เครื่องช่วยฝึกดึงกีฬาชักกะเย่อ
ให้ผู้รับการอบรมได้ทราบถึงวิธีการใช้ และวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องช่วยฝึกดึงกีฬาชักกะเย่อ
7.1.2 ได้รับคัดเลือกจากสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬา “ชักกะเย่อ” (Tug of war) สพฐ. จอมพลัง 60 สนามที่ 3
7.1.3 สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ได้แพร่ภาพออกอากาศ เครือ่ งช่วยฝึกดึง “กีฬา ชักกะเย่อ”
(Tug of war) ไปทั่วประเทศ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 น. ตั้งแต่ เวลา 14.05 - 16.00 น.
7.1.4 โรงเรียนคงทองวิทยาร่วมกับสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย จัดอบรม
ผู้ฝึกสอน “กีฬาชักกะเย่อ” (Tug of war) วันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยใช้นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกดึง
“กีฬาชักกะเย่อ” (Tug of war) เป็นสื่อในการอบรม
7.2 การได้รับการยอมรับ
7.2.1 ปัจจุบันได้มีผู้เข้ารับการอบรมนำ�ไปทำ�ตามแบบอย่างแล้ว เช่น โรงเรียนบางลี่
วิทยาคม อำ�เภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น
7.2.2 มีโรงเรียนที่ขอเข้ามาศึกษา  นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกดึง “กีฬาชักกะเย่อ” (Tug of
war) เพื่อนำ�ไปเป็นต้นแบบในการสร้างนวัตกรรม เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมต่อไป
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7.2.3 มี โรงเรี ย นหลายโรงเรี ย นขอเข้ า มาฝึ ก ซ้ อ มโดยใช้ นวั ต กรรมเครื่ อ งช่ ว ยฝึ ก ดึ ง
“กีฬาชักกะเย่อ” (Tug of war) เป็นสื่อในการฝึกซ้อมและข้าพเจ้าได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการใช้นวัตกรรม
อีกด้วย
7.3 รางวัลที่ได้รับ นอกจากผลงานทางด้านกีฬาแล้ว ผลงานทางด้านนวัตกรรมเครื่องช่วยฝึก
ดึงกีฬา “ชักกะเย่อ” (Tug of War) ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
7.3.1 ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 6
ประจำ�ปีการศึกษา 2559
7.3.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาประจำ�ปี 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
7.3.3 ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาชักกะเย่อดีเด่น (ประเภททีมหญิง) รายการกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 44 นครสวรรค์เกมส์ ณ จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2558
7.3.4 ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาชักกะเย่อดีเด่น (ประเภททีมชาย) รายการกีฬาเยาวชน
แห่งชาติครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2559
7.3.5 ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาชักกะเย่อดีเด่น (ประเภททีมหญิง) รายการกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ ณ จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2560
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ชื่อผลงาน

การจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมุติโรงพักจำ�ลองในโรงเรียน กิจกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ชื่อผู้เสนอผลงาน นายปรีชา พุทธอินทรา ตำ�แหน่งครูชำ�นาญการพิเศษโรงเรียนบ้านน้ำ�หมัน
โรงเรียน
บ้านน้ำ�หมัน
สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
โทรศัพท์มือถือ 08 9562 6693
e-mail Buddhaintra_preecha@hotmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงาน หรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

ยาเสพติดเป็นปัญหาสำ�คัญที่ทำ�ลายการพัฒนาประเทศทั้งด้านการศึกษา  สังคมและเศรษฐกิจ
รัฐบาลจึงกำ�หนดนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อลดระดับความรุนแรงที่ส่งผล
กระทบต่อการดำ�รงชีวิตประจำ�วัน คุณภาพชีวิตของลูกหลาน เยาวชน และประชาชนชาวไทย ด้วยหวัง
เพือ่ ให้คนไทยทุกคนมีความปลอดภัย และสังคมมีความสงบสุขมัน่ คง (ข้อมูลจาก : http://www.thaigov.go.th/
index.php?option=com_k2&view=item&id=93151:id93151&Itemid =339&lang=th)
ข้อมูลจากสำ�นักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์ หัวข้อแนวโน้มการแพร่ระบาดของยาเสพติดระหว่างวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 พบว่า  ตำ�บลน้�ำ หมัน ซึง่ เป็นทีต่ ง้ั ของโรงเรียนบ้านน้�ำ หมัน
มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่ในระดับ 3 อีกทั้งพื้นที่ใกล้เคียงก็มีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่เช่นกัน
(ข้อมูลจาก : สำ�นักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ : osthailand.nic.go.th/...Area/.../รายงานวิเคราะห์สถานการณ์
จังหวัดอุตรดิตถ์.pdf)
แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา  ข้าพเจ้าผู้เสนอผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice) ได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมุติโรงพักจำ�ลองในโรงเรียนมาเป็นกิจกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ซึ่งในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโรงพักจำ�ลอง
ในโรงเรียน ยึดหลักการในการเลือกกิจกรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนา  สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของกลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน

2. วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

1. เพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 ข้อ 9.3.2.2 ที่กำ�หนดแนวทางปฏิบัติ ให้จัดกิจกรรมป้องกัน
และเฝ้าระวังในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
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2. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำ�หมัน
3. เพื่อสร้างเครือข่ายและกลไกการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
4. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบทบาทสมมุติโรงพักจำ�ลองในโรงเรียน ใช้เสริมสร้างพลังสังคม
และพลังชุมชนในการสร้างภูมปิ อ้ งกันยาเสพติด สร้างความตระหนัก และจิตสำ�นึกในการป้องกันปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา มีเป้าหมายปกครองดูแลเฝ้าระวัง และสร้างภูมิคุ้มกันในนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำ�หมันทุกคน

3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

ขั้นการวางแผน (Plan : P)
1. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา  และสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดเพื่อสร้างความตระหนักร่วมกัน
2. ศึกษาแนวคิดและนโยบายการจัดตั้งโรงพักจำ�ลองในโรงเรียน
3. ครูผู้สอนศึกษาขั้นตอนและแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมุติ
การปฏิบัติตามแผน (Do : D)
1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ คณะทำ�งาน มอบนโยบาย จัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ แผนปฏิบัติงาน
จัดกิจกรรม ติดตามประเมินผล สรุป สนับสนุนด้านงบประมาณ
2. การกำ�หนดตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างโรงพักจำ�ลอง โดยให้ผู้เรียนมาแสดงบทบาท
ด้วยความเต็มใจ
3. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่กำ�หนดไว้
4. กำ�หนดผู้ทำ�หน้าที่ สังเกต และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำ�มาวิเคราะห์ อภิปราย และ
แก้ปัญหาร่วมกันหลังจากสิ้นสุดการทำ�งานบทบาทสมมติ
5. จัดอบรมและให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน ตามโครงสร้างโรงพักจำ�ลอง เป็นการเตรียมพร้อม
ก่อนการปฏิบัติจริง
6. ตำ�รวจจำ�ลองปฏิบัติหน้าที่จริง ให้นักเรียนใช้ความสามารถของตนได้เต็มที่
การตรวจสอบ (Check : C)
1. ติดตาม ประเมินผล และนำ�ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ มาวิเคราะห์และอภิปราย
ผู้สอนและผู้เรียนร่วมมือกันอภิปรายในรูปแบบของความมีเหตุมีผล
การดำ�เนินการให้เหมาะสม (Action : A)
1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุป เมื่อวิเคราะห์และอภิปรายผลของการแสดงแล้ว ผู้สอน
เร้ า และจู ง ใจให้ ผู้ เรี ย นได้ แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ มี แ นวคิ ด กว้ า งขวางขึ้ น แล้ ว ช่ ว ยกั น
สรุปประเด็นให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการแสดงบทบาทสมมติที่กำ�หนดไว้
ประสิทธิภาพของดำ�เนินงาน
1. กิจกรรมโรงพักจำ�ลองในโรงเรียน ทำ�ให้มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
บรรลุผลตามที่คาดหวัง นักเรียนปลอดสารเสพติด 100 %
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2. เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ และมีทักษะ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้
3. สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด
ได้เรียนรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติด
4. ทำ�ให้มีการดูแลช่วยเหลือป้องกันนักเรียน ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย

4. ผลการดำ�เนินงาน /ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์
1. กิจกรรมโรงพักจำ�ลองในโรงเรียน ทำ�ให้การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
มีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำ�หมัน
ปลอดสารเสพติด 100 %
2. กิจกรรมโรงพักจำ�ลองช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงพิษภัยและแนวทางในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
3. เกิดเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ประกอบด้วยผู้นำ�ชุมชน ครู นักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาและส่วนราชการต่าง ๆ
4. เกิ ด การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ ละดำ � เนิ น การในการเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น ยาเสพติ ด
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เกิดความตระหนักและจิตสำ�นึก ในการร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติด
4.2 ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน จากการดำ � เนิ น งานโรงพั ก จำ � ลองในโรงเรี ย น พบว่ า ผลการตรวจ
คัดกรองสารเสพติดนักเรียนในโรงเรียนบ้านน้ำ�หมัน ปลอดสารเสพติด 100 %
4.3 ประโยชน์ท่ไี ด้รับ นักเรียนได้เรียนรู้การเฝ้าระวังการป้องกันปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วม
ตามกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมุติโรงพักจำ�ลองในโรงเรียน ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดทุกคน

5. ปัจจัยความสำ�เร็จจากการดำ�เนินกิจกรรมโรงพักจำ�ลองในโรงเรียน

1. ได้รับความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  และหน่วยงานต่าง ๆ
ในการดำ�เนินการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณตามแผนงานประจำ � ปี ข องโรงเรี ย นบ้ านน้ำ � หมั น
งบประมาณจากสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 งบประมาณจากคณะกรรมการ
บริหารกองทุนคุม้ ครองเด็ก งบประมาณจากสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยสำ�นักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา  ได้จัดสรรงบประมาณประจำ�ปี 2560 จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูม่ าตรฐาน กิจกรรมหลักโรงเรียนในฝันสูม่ าตรฐานสากล ให้ผทู้ ผ่ี ลงาน
เข้ารอบระดับภาค จากการนำ�เสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน ประจำ�ปี 2559 “Lab School
ก้าวไกลสานฝันสู่สากล”
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3. ผู้เรียนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
4. นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการทำ�งาน และใช้ความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มที่ มีแนวทางในการแก้ปัญหาและมีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์
5. จากการวิ เ คราะห์ แ ละอภิ ป รายร่ ว มกั น ทำ � ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ สึ ก ที่ ดี แ ละมี ค วามตั้ ง ใจ
ในการปฏิบัติงาน
6. นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ตามความสามารถของตน มีการติดตาม ประเมินผล วิเคราะห์และ
อภิปรายผล นำ�ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหา

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบบทบาทสมมติ โรงพั ก จำ � ลองในโรงเรี ย น ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นได้ รู้
เรื่องยาเสพติดและเข้าใจแนวทางในการป้องกันปัญหาได้ด้วยตนเอง เน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง เป็นวิธีสอนที่ให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางความคิดและท่าทางการแสดง ทำ�ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน มีความตระหนักในปัญหาร่วมกัน ดำ�เนินกิจกรรมแก้ปัญหาร่วมกันอย่างมี
เหตุผล มีวิจารณญาณ
ข้อเสนอแนะและข้อควรระวังในการนำ�ผลงานไปประยุกต์ใช้
1. เห็นความสำ�คัญของการนำ�ไปใช้
2. ควรกำ�หนดวัตถุประสงค์ ให้ชัดเจน
3. ควรพัฒนาตนเองอย่างสม่ำ�เสมอ
4. ควรเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ใช้ประโยชน์จากผลงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำ�เนินงานตั้ง
แต่เริ่มต้น โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
5. เมื่ อ การดำ � เนิ น งานเสร็ จ สมบู ร ณ์ ค วรเชิ ญ ผู้ เชี่ ย วชาญมาร่ ว มวิ พ ากษ์ ผ ลงาน พร้ อ มทั้ ง
ให้ข้อเสนอแนะ

7. การเผยแพร่/การได้รับยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

1. ทางเอกสาร ได้จดั ทำ�เอกสารแผ่นพับ นำ�เสนอการดำ�เนินงาน ผลงาน เพือ่ บริการแก่ผทู้ ส่ี นใจ
นำ�ไปศึกษา และปรับใช้
2. เผยแพร่ ก ารดำ � เนิ น งานที่ ก ว้ า งขวางยิ่ ง ขึ้ น โดยใช้ เ ทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารผ่ า นเว็ บ ไซต์
ของโรงเรียนบ้านน้ำ�หมัน http://www.bnm.ac.th/
3. เผยแพร่โดยการจัดกิจกรรมการตรวจเยี่ยมการดำ�เนินงานกิจกรรมโรงพักจำ�ลองในโรงเรียน
บ้านน้ำ�หมัน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ 300 คน ผู้ร่วมงาน ได้แก่ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 2 นายอำ�เภอท่าปลา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลน้ำ�หมัน
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้นำ�ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน เจ้าหน้าที่และบุคลากรจากส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices
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4. เผยแพร่ โ ดยนำ � เสนอผลงานและจั ด นิ ท รรศการงาน โรงเรี ย นในฝั น ก้ า วไกล สานฝั น
สู่สากล “Lab School Festival Towards world-Class Education” ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ปีการศึกษา 
2559 วันที่ 23 - 25 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ� จังหวัดเชียงใหม่
5. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานโรงพักจำ�ลองในโรงเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
ครั้งที่ 66 วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง

การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

รางวัลระดับชาติ
1. โรงเรียนบ้านน้ำ�หมัน ได้รับรางวัลเสมา  ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกัน
ยาเสพติดดีเด่น ประจำ�ปี 2556 เมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม 2558
2. นายสันติภาพ ภูสมศรี ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านน้ำ�หมัน รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น
โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำ�ปี 2557 เมื่อ วันที่ 4 มีนาคม 2559
3. นายปรีชา  พุทธอินทรา  รับรางวัลเสมา  ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกัน
ยาเสพติดดีเด่น ประจำ�ปี 2556 เมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม 2558
4. นายปรีชา พุทธอินทรา รับรางวัลผ่านการประเมินผลการดำ�เนินงานระดับดี โครงการสถานศึกษา
ป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำ�ปี 2554 ให้โดยศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวง
ศึกษาธิการ วันที่ 28 มกราคม 2556
รางวัลระดับภาค
ชนะเลิศผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้
บทบาทสมมติโรงพักจำ�ลองในโรงเรียน กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ในงาน
โรงเรียนในฝัน ก้าวไกล สานฝันสูส่ ากล “Lab School Festival Towards world-Class Education” ระดับภูมภิ าค
ภาคเหนือ ปีการศึกษา  2559 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ�
จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลระดับจังหวัด
1. โรงเรียนบ้านน้ำ�หมัน ได้รับเกียรติบัตรเป็นองค์กรที่ดำ�เนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มอบโดยศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556
2. นายปรีชา  พุทธอินทรา  รับรางวัลเกียรติบัตรผู้เสียสละทุ่มเทและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
“ด้ า นการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น และป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ” มอบเกี ย รติ บั ต ร โดยศู น ย์ อำ � นวยการพลั ง แผ่ น ดิ น
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อ วันที่ 25 มิถุนายน 2556
3. นายปรีชา  พุทธอินทรา  รับรางวัลเป็นผู้มีผลงานระดับดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด จัดโดยศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2557
รางวัลระดับเขตพื้นที่
ชนะเลิศกิจกรรมโรงพักจำ�ลองในสถานศึกษาระดับขยายโอกาส ประจำ�ปี 2557 สำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
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ชื่อผลงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน
โรงเรียน
สังกัด
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

เครื่องออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด
นายทนงศักดิ์ ทินบุตร
กุดบากพัฒนาศึกษา 
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
0 4278 4026
โทรสาร 0 4278 4026
08 5853 7000
e-mail bokudbak@gmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

ด้วยสภาพของนักเรียน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา  อำ�เภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร มีปัญหา
ในการยื ด เหยี ย ดกล้ า มเนื้ อ และไม่ ช อบการออกกำ � ลั ง กาย ทำ � ให้ ผ ลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ� จำ�นวน 40 คน และได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 
เป็นประจำ� บางคนมีขอ้ อ้างมากมายในการไม่ออกกำ�ลังกาย เป็นต้นว่า  ไม่มเี วลา  ไม่มสี ถานที่ ไม่มเี งิน ไม่มเี พือ่ น
เพื่ อ เป็ น การกระตุ้ น และหาวิ ธี ก ารสร้ า งความสนใจให้ นั ก เรี ย น ได้ มี วิ ธี ก ารยื ด เหยี ย ดกล้ า มเนื้ อ และ
การออกกำ�ลังกายทีห่ ลากหลาย สร้างทางเลือกให้นกั เรียนด้วยวิธกี ารออกกำ�ลังกายทีท่ า้ ทายด้วยเครือ่ งออกกำ�ลังกาย
ด้วยยางยืด ที่ช่วยพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพร่างกายตลอดจนกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ และเอ็นข้อต่อให้มี
ความแข็งแรงอดทน รวมทั้งช่วยพัฒนาโครงสร้างร่างกายและกระตุ้นระบบทำ�งานของอวัยวะต่าง ๆ ภายใน
ร่างกายให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติของยางยืด คือ จะมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับหรือมีแรงดึงกลับจากการถูกดึงให้ยืดออก
ที่เรียกว่า  สเทรทช์รีเฟล็กซ์ (Stretch Reflex) ทุกครั้งที่ยางถูกดึงให้ยืดจึงช่วยกระตุ้นระบบประสาทรับรู้
ความรู้สึกของกล้ามเนื้อ เป็นผลดีต่อการพัฒนาและบำ�บัดรักษาระบบการทำ�งานของประสาทกล้ามเนื้อ
และช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของระบบประสาทกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ รวมทั้งข้อต่อกระดูก นอกจากนั้น
ยังช่วยเสริมสร้างความอดทนของกล้ามเนื้อในหลายรูปแบบ ลดไขมัน ทำ�ให้กล้ามเนื้อมีความตึงตัว กระชับ
สัดส่วน ทีส่ �ำ คัญการออกกำ�ลังกายประเภทนีจ้ ะช่วยกระตุน้ ให้เกิดการสะสมแคลเซียมไว้ในกระดูก ทำ�ให้กระดูก
มีความหนาแน่น ป้องกันปัญหากระดูกบาง กระดูกพรุน ข้อติด (เจริญ กระบวนรัตน์. 2540 : 11) ด้วยเหตุผล
ความสำ�คัญดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าการใช้เครื่องออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด
ในการสร้างนวัตกรรมในครั้งนี้

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อพัฒนาอุปกรณ์สำ�หรับออกกำ�ลังกายโดยใช้แรงต้าน คือ ยางยืด และท่าบริหารร่างกาย
ด้วยเครื่องออกกำ�ลังกายด้วยยางยืดที่เหมาะสมกับนักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ สามารถทำ�ได้ง่าย
นำ�ไปปฏิบัติเป็นกลุ่มหรือเดี่ยว
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วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ เ ครื่ อ งออกกำ � ลั ง กายยางยื ด ตามโปรแกรมการออกกำ � ลั ง กายด้ ว ย
เครื่องออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการใช้ เ ครื่ อ งออกกำ � ลั ง กายด้ ว ยยางยื ด ตามโปรแกรม
การออกกำ�ลังกายด้วยเครื่องออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

เครื่องออกกำ�ลังกายด้วยยางยืดนี้ ได้พัฒนามาจากโครงงานนักเรียนที่ข้าพเจ้าเป็นครูที่ปรึกษา 
และได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติแล้ว เมื่อข้าพเจ้ามาจัดกิจกรรมการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปรากฏว่านักเรียนไม่ผา่ นการทดสอบสมรรถภาพ ข้าพเจ้าจึงได้พฒ
ั นานวัตกรรมเครือ่ งออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด
มาส่ ง เสริ ม การออกกำ � ลั ง กาย สำ � หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ ไ ม่ ผ่ า นการทดสอบสมรรถภาพ
จำ�นวน 40 คน โดยกำ�หนดขั้นตอนการดำ�เนินงาน ดังต่อไปนี้
การทดสอบและปรับปรุงเครื่องออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด

นำ � ไปสาธิ ต และทดลองใช้ กั บ นั ก กี ฬ าของโรงเรี ย นกั บ ประชาชนในท้ อ งถิ่ น และนำ � ไปสาธิ ต
และทดลองใช้โดยผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลกุดบาก

รศ. ดร. เจริญ กระบวนรัตน์ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้นำ�การออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด ได้ให้คำ�แนะนำ�การใช้เครื่องออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด
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ขั้นตอนการดำ�เนินงานและการออกกำ�ลังกาย
1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายลงในแบบบันทึก
2. ครูให้นักเรียนตรวจเช็คอัตราการเต้นของหัวใจปกติ พร้อมบันทึกก่อนออกกำ�ลังกายทุกครั้ง
3. ให้นกั เรียนอบอุน่ ร่างกาย (warm-up) โดยใช้เวลาประมาณ 10 - 15 นาที
4. ให้นักเรียนสำ�รวจสภาพยางยืด และพร้อมที่จะออกกำ�ลังกายด้วยเครื่องออกกำ�ลังกาย
ด้วยยางยืด ท่าพื้นฐาน ให้ครบจำ�นวน 6 ท่า  20 - 40 นาที และกำ�หนดอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย
ไว้ที่ร้อยละ 60 - 70 (หัวใจเต้น 121 ครั้ง : นาที - 141 ครั้ง : นาที)

ขั้นตอนการทดลองใช้โปรแกรมการออกกำ�ลังกายด้วยเครื่องออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 - 25 กรกฎาคม 2559
โปรแกรม การออกกำ�ลายโดยเครื่องออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด

ตาราง 1 แสดงโปรแกรมการออกกำ�ลังกายโดยใช้เครื่องออกกำ�ลังกายด้วยยางยืดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ ภาคเรียนที่ 1/2559
วัน

การออกกำ�ลังกาย
10 - 15 นาที
20 - 40 นาที
5 นาที
จันทร์ (15.30 - 16.30)
อบอุ่นร่างกาย กายบริหาร ออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด
คูลดาวน์
อังคาร (15.30 - 16.30)
อบอุ่นร่างกาย วิ่ง
ออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด
คูลดาวน์
พุธ (15.30 - 16.30)
อบอุ่นร่างกาย กายบริหาร ออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด
คูลดาวน์
พฤหัสบดี (15.30 - 16.30) อบอุ่นร่างกาย วิ่ง
ออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด
คูลดาวน์
ศุกร์ (15.30 - 16.30)
อบอุ่นร่างกาย กายบริหาร ออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด
คูลดาวน์
5. ให้นักเรียนร่วมกันคลายกล้ามเนื้อ (cool-down) เพื่อลดการบาดเจ็บจากการออกกำ�ลังกาย
6. ให้นักเรียนสรุปวิธีการออกกำ�ลังกายด้วยเครื่องออกกำ�ลังด้วยยางยืดและการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายที่เกิดขึ้น และทำ�ความสะอาดร่างกายเมื่อปฏิบัติครบตามระยะเวลาแล้ว 30 ถึง 45 วัน ให้นักเรียน
ทดสอบสมรรถภาพลงในแบบบันทึกอีกครั้งหนึ่ง นำ�ผลที่ได้จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งก่อน
และหลังฝึกการออกกำ�ลังกาย โดยใช้เครื่องออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด มาวิเคราะห์และสรุปผล
เวลา

4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลการดำ�เนินการ
โดยรวมเมื่ อ เปรี ย บเที ย บสมรรถภาพทางกายของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ ไ ม่ ผ่ า น
การทดสอบสมรรถภาพ ปีการศึกษา  2559 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา  ระหว่างก่อนกับหลังฝึก
การออกกำ � ลั ง กายด้ ว ยเครื่ อ งออกกำ � ลั ง กายด้ ว ยยางยื ด พบว่ า  นั ก เรี ย นมี ร ะดั บ สมรรถภาพทางกายสู ง
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หรือดีขึ้นกว่าก่อนฝึกการการออกกำ�ลังกายด้วยเครื่องออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด โดยหลังฝึกการออกกำ�ลังกาย
ด้วยเครื่องออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ งอตัว
ข้างหน้า วิ่งเก็บของ ยืนกระโดดไกล ลุก-นั่ง 30 วินาที วิ่ง 50 เมตร และวิ่ง 1,000 เมตร
ความพึงพอใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ ที่ได้ออกกำ�ลังกาย
โดยใช้อปุ กรณ์ยางยืดและเครือ่ งออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากอยู่ 5 ข้อ นอกจากนัน้
อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มี ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.39
นักเรียนมีระดับสมรรถภาพทางกายโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี สูงขึ้นกว่าก่อนการออกกำ�ลังกาย
ด้วยเครื่องออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด แสดงว่าการออกกำ�ลังกายด้วยเครื่องออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด สามารถ
สร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพได้ดี
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้อุปกรณ์การออกกำ�ลังกายด้วยเครื่องออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด ที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้น
สร้างความพึงพอใจต่อนักเรียนในการนำ�ไปใช้ออกกำ�ลังกายเป็นกลุ่มหรือออกกำ�ลังกายด้วยตนเองไม่จำ�กัด
สถานที่
2. ได้ท่าบริหารร่างกายด้วยเครื่องออกกำ�ลังกายด้วยยางยืดจำ�นวน 6 - 10 ท่า  ที่จดจำ�ง่าย
และสามารถปฏิบัติร่วมกัน หรือปฏิบัติคนเดียว เพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เพิ่มความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อ
และข้อต่อ

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

บุคคลทีม่ สี ว่ นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ประสบผลสำ�เร็จ คือ ผูบ้ ริหารโรงเรียนทีม่ กี าร
สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอน นักเรียน และเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่มีส่วนร่วม
ตลอดจนชุ ม ชนที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ และปั จ จั ย ความสำ � เร็ จ อี ก อย่ า งคื อ ได้ รั บ
ความอนุ เ คราะห์ แ ละเมตตาจากท่ า น รศ. เจริ ญ กระบวนรั ต น์ ภาควิ ช าพลศึ ก ษา  คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเสนอแนะและต่อยอดนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

การสร้างนวัตกรรมและการศึกษาครัง้ นี้ มีความมุง่ หมายเพือ่ พัฒนาอุปกรณ์ส�ำ หรับออกกำ�ลังกาย
โดยใช้แรงต้าน คือ ยางยืด และท่าบริหารร่างกายด้วยเครื่องออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด ที่เหมาะสมกับนักเรียน
สามารถจำ�ได้งา่ ยนำ�ไปปฏิบตั เิ ป็นกลุม่ หรือเดีย่ ว และมีความมุง่ หมายเฉพาะเพือ่ ศึกษาการใช้เครือ่ งออกกำ�ลังกาย
ด้ ว ยยางยื ด ตามโปรแกรมการออกกำ � ลั ง กายด้ ว ยยางยื ด นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ภาคเรี ย นที่ 1
ปีการศึกษา  2559 จากการศึกษาการจัดทำ�นวัตกรรมเครื่องออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด พบว่า  นักเรียนมีระดับ
สมรรถภาพทางกายที่ ดี ขึ้ น โดยเฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ ดี แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ถ้ า นั ก เรี ย นมี ก ารออกกำ � ลั ง กาย
ด้วยเครือ่ งออกกำ�ลังกายด้วยยางยืดเป็นประจำ�สามารถสร้างเสริมสุขภาพได้ ถึงแม้วา่ โดยเฉลีย่ จะไม่ถงึ ระดับดีมาก
แต่ก็ยังมีนักเรียนบางคนมีระดับสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดี การออกกำ�ลังกายด้วยเครื่องออกกำ�ลังกาย
ด้วยยางยืด นอกจากจะเกิดความท้าทายแล้ว นักเรียนยังสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ของตนเองร่วมกับเพื่อน ๆ น้อง ๆ ในชุมชนที่เราอยู่ร่วมกันได้ด้วย
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ข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนได้มีโอกาสออกกำ�ลังกายด้วยยางยืดเพิ่มจากวิธีเดิมที่ปฏิบัติ
อยู่แล้ว ในปีต่อไปผู้ศึกษาได้แนวทางการทดลองใช้การออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด ให้กับนักเรียน นักกีฬา  และ
ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและข้อต่อ เช่น ปวดต้นคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง ฯลฯ น่าจะมีการ
ศึกษาในกลุ่มวัยทำ�งาน ได้แก่ กลุ่มที่ทำ�งานในโรงงาน ซึ่งใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมซ้ำ� ๆ ทำ�ให้ปวดเมื่อย เช่น
โรงงานเย็บผ้า เย็บรองเท้า 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

การเผยแพร่ ทางเว็ปไซด์ www.youtube.com/watch?v=FIUHeMtX8D0. www.youtube.com/
watch?v=9ku3Vgr. www.youtube.com/watch?v=0HpgBNjGML4.
- พ.ศ. 2557 ได้รบั รางวัล ครูผฝู้ กึ สอนนักเรียนได้รบั รางวัล ระดับเหรียญทอง ประเภทโครงงาน
สุขศึกษาเละพลศึกษา  (เครื่องออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด) ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 4 งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับชาติ ที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
- พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัล ทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
ด้านนวัตกรรมละเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัล ทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับชาติ
- พ.ศ. 2559 ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยีย่ ม นวัตกรรมการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นเลิศ (Best Practice)
โรงเรียนในฝันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
- พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัล (MOE AWARDS) ระดับดีเด่น ผลงานเครื่องออกกำ�ลังกายยางยืด
สุขภาพดีวิถีพอเพียง ประเภทบุคคล สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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โรงเรียน
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

กีฬาพาสู่ความเป็นเลิศ “ตะกร้อสุดเจ๋ง”
นายอภิเดช ทิพย์สุนา
คอนสวรรค์ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 30
0 4484 8022
โทรสาร 0 4484 8022
08 105 9264
Email
sompis01669@gmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

พลศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุกีฬาตะกร้อ
เข้าไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกำ�หนดไว้ในสาระที่ 3 ของหลักสูตร
แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ซึ่งในการจัดการศึกษา  วิชาทางพลศึกษาเป็นวิชาหนึ่ง
ที่มีความสำ�คัญเป็นอย่างมากในการที่จะพัฒนามนุษย์ เมื่อมีร่างกายแข็งแรงก็จะทำ�ให้มีการพัฒนาด้านจิตใจ
ดังทีฟ่ อง เกิดแก้ว (2520 : 43) กล่าวว่า  วิชาพลศึกษาเป็นการศึกษาแขนงหนึง่ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์และความมุง่ หมาย
เช่นเดียวกับการศึกษาอย่างอื่น ๆ คือ เป็นวิชาที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสังคม ดังนั้นการออกกำ�ลังกายและการเล่นกีฬาจึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะเป็น
การช่วยส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์อยู่เสมอแล้ว ยังสามารถป้องกันโรคที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของร่างกาย
จึงถือได้ว่าวิชาพลศึกษาเป็นวิชาที่สำ�คัญยิ่ง กีฬาตะกร้อเป็นส่วนหนึ่งของพลศึกษา  เป็นกีฬาที่นิยมเล่นกันมาก
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการบรรจุกีฬาเซปักตะกร้อในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ และเอเชี่ยนเกมส์
จากประสบการณ์ การเป็ น ครู พ ลศึ ก ษามา  31 ปี และได้ เ ปิ ด สอนรายวิ ช าพลศึ ก ษา
(กีฬาตะกร้อ) เป็นวิชาเพิม่ เติมในภาคเรียนที่ 1 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ทีผ่ า่ นมา  นักเรียนทีไ่ ม่เคยฝึกมาก่อน
โดยเฉพาะนักเรียนหญิง จะรู้สึกว่าการเรียนกีฬาตะกร้อนั้นค่อนข้างยากและกังวลใจที่จะเรียน ทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์
รายวิชาพลศึกษา (กีฬาตะกร้อ) ต่ำ�กว่าเป้าหมาย สาเหตุมาจากครูผู้สอนใช้วิธีการสอนโดย อธิบาย และสาธิต
แล้วให้นกั เรียนไปฝึกปฏิบตั เิ องโดยไม่มเี อกสารการฝึกให้ ทำ�ให้นกั เรียนส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่สามารถ
ฝึกได้ตามต้องการ ต่อมาข้าพเจ้าได้จัดทำ�เป็นแบบฝึกทักษะแล้วแจกให้นักเรียนไปฝึกตาม ซึ่งกำ�หนดเวลาให้ฝึก
แล้วกลับมารวมกันอีกครั้งก่อนหมดชั่วโมงเรียน ก็ทำ�ให้ผลการฝึกดีขึ้นมากกว่าไม่มีเอกสารประกอบการฝึก
ในปีการศึกษา  2558 เป็นต้นมาข้าพเจ้าได้ปรับปรุงนวัตกรรมจากแบบฝึกทักษะเป็นชุดการเรียน จัดการเรียนรู้
โดยใช้ การเรี ย นรู้ แ บบร่ว มมื อและเสริ ม ด้ว ยการเล่ น เกม ทำ � ให้ นั กเรี ย นได้ เรีย นรู้ ทัก ษะกี ฬ าเซปั ก ตะกร้อ
อย่างเป็นลำ�ดับขั้นตอน รวมทั้งเกมก็ทำ�ให้นักเรียนสนุกสนาน
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2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

2.1 วัตถุประสงค์
2.1.1 เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาเซปักตะกร้อให้สู่ความเป็นเลิศ
2.1.2 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนร่วมกับเกม
2.1.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดการเรียนร่วมกับเกม
2.2 เป้าหมายของการดำ�เนินงาน
2.2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคอนสวรรค์ มีทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ
สามารถต่อยอดเป็นนักกีฬาของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งระดับต่าง ๆ ได้
2.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคอนสวรรค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2.2.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุด
การเรียนร่วมกับเกม อยู่ในระดับมาก

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

3.1 การดำ�เนินงานตามกิจกรรม (ตามวงจรเดมิ่ง)
		
3.2.1 ขั้นการวางแผน (Plan)
1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชีว้ ดั สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ แล้วแบ่งเนือ้ หาสาระ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ในเวลา 16 ชั่วโมง
2) ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร้างชุดการเรียน การสร้าง
แบบทดสอบ สร้างแบบทดสอบทักษะ แบบสอบถามความพึงพอใจ และเทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
3) กำ�หนดเครื่องมือที่ใช้ในการดำ�เนินการ ดังต่อไปนี้
ชุดการเรียน รายวิชาพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำ�นวน 7 ชุดเกม จำ�นวน
15 เกม แผนการจัดการเรียนรู้ จำ�นวน 16 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาพลศึกษา 
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำ�นวน 30 ข้อ แบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชาพลศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนร่วมกับเกม รายวิชาพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
		
3.2.2 ขั้นการดำ�เนินงาน (Do)
			 1. ขั้นตอนการดำ�เนินการสร้างเครื่องมือและหาประสิทธิภาพ
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1.1 ชุดการเรียนจำ�นวน 7 ชุด ดำ�เนินการสร้างตามทีอ่ อกแบบไว้แล้ว นำ�เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญให้ตรวจสอบและประเมิน นำ�ไปทดลองใช้ 3 ครั้ง ได้แก่ กลุ่มเดี่ยว กลุ่มเล็ก และภาคสนาม
มีประสิทธิภาพ 80.79/80.00 ปรับปรุงแล้วพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์จึงนำ�ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
1.2 แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ดำ � เนิ น การสร้ า งแผนการจั ด การเรี ย นรู้
ตามกระบวนการปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นเตรียม ขั้นอธิบายและสาธิตขั้นฝึกหัด ขั้นการนำ�ไปใช้
และขั้ น สรุ ป และประเมิ น ผล (เกมจะอยู่ ใ นขั้ น การนำ � ไปใช้ ) หลั ง จากนั้ น นำ � ไปให้ ผู้ เชี่ ย วชาญตรวจสอบ
และประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ นำ�ไปทดลองใช้ก่อนที่จะนำ�ไปใช้จริง
1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จำ�นวน 30 ข้อ มีค่า  IOC ตั้งแต่ 0.66 - 1.00 ค่าอำ�นาจจำ�แนก (B) ระหว่าง 0.22 - 0.86 และ
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.88
1.4 แบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ
1.5 แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย น โดยใช้ ชุ ด
การเรียนร่วมกับเกมที่สร้างขึ้น เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ จำ�นวน 20 ข้อ
โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ และหาค่าอำ�นาจจำ�แนก ซึ่งมีค่า  t ตั้งแต่ 1.76 - 5.63 และ
ค่าความเชื่อมั่น 0.82
			 2. ขั้นตอนดำ�เนินการศึกษา
2.1 พัฒนาทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ ในรายวิชาพลศึกษา  (กีฬาเซปักตะกร้อ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนร่วมกับเกม
ด้วยตัวเอง ใช้เวลาในการสอนสัปดาห์ละ 1 แผน ๆ ละ 1 ชัว่ โมง สอนติดต่อกัน 16 สัปดาห์ รวมเวลาทีด่ �ำ เนินงาน
16 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังนี้
1) ขั้นเตรียม ตรวจสอบการมาเรียน อบอุ่นร่างกาย
2) ขั้ น อธิ บ ายและสาธิ ต โดยครู แ ละให้ นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น นั ก กี ฬ าหรื อ
ที่มีทักษะ สาธิต
3) ขัน้ ฝึกหัด/ใช้กระบวนการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ และแบบเพือ่ นช่วยเพือ่ น
แบ่งนักเรียนออกเป็น 9 กลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน โดยคละความสามารถ นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้า  และ
เลขานุการ หัวหน้ากลุ่มรับชุดการเรียน ไปศึกษาประกอบการฝึกปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนตามคำ�ชี้แจง
4) ขั้นการนำ�ไปใช้ ขั้นนี้จะให้นักเรียนเล่นเกมซึ่งเป็นเกมที่สอดคล้องกับ
ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อที่ฝึกในชั่วโมงนั้น ๆ เช่น แข่งขันการเดาะ ลิงชิงลูกตะกร้อ เดาะตะกร้อเข้าตะกร้า 
เป็นต้น
5) ขั้นสรุปและประเมินผล นักเรียนมารวมกันบริเวณที่นัดหมาย เข้าแถว
เป็นกลุ่มสอบถามเกี่ยวกับการฝึก ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังฝึก แล้วรวมแถว ตรวจดูความเรียบร้อย บอกเลิก
และสุขปฏิบัติ
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2.2 พัฒนาทักษะกีฬาเซปักตะกร้อสู่ความเป็นเลิศ ดำ�เนินการดังนี้
1) รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตะกร้อ
2) รับสมัครนักเรียนเพือ่ เป็นนักกีฬาเซปักตะกร้อของโรงเรียน แล้วทำ�การ
ฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนทุกวันตั้งแต่เวลา 16.00 - 18.30 น. (เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์)
3) นำ�นักกีฬาเซปักตะกร้อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ประสบการณ์
4) ส่งต่อนักกีฬาที่มีความสามารถโดดเด่น โดยส่งต่อไปยังโรงเรียนกีฬา 
และโรงเรียนที่ส่งเสริมกีฬา และมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่นักกีฬาทีมชาติไทย และนักกีฬาอาชีพ
		
3.2.3 การตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบและประเมินผล ดังต่อไปนี้
หลังจากที่ดำ�เนินการเสร็จแล้วได้มีกระบวนการในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พัฒนาการด้านทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ได้แก่ คะแนนทดสอบหลังเรียนจากการเรียน โดยใช้ชดุ
การเรียนร่วมกับเกม และการตัดสินผลการเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน
3. สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อสิ้นปีการศึกษา
4. สังเกตการประพฤติปฏิบัติตนของนักกีฬา/การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
5. การได้รับการยกย่อง ชมเชยของโรงเรียน และชุมชน
		
3.2.4 การปรับปรุงแก้ไข (Action)
นำ�ผลที่ได้จากการประเมินมาสรุปหาจุดเด่น จุดด้อยในแต่ละขั้นตอน โดยศึกษา
จากผลการทดสอบทักษะและการทำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป
เช่น ปรับปรุงกระบวนการฝึก ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ จัดหาสื่อเทคโนโลยี เป็นต้น

4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์ ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุมและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ทุกวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างสามารถทำ�คะแนนจากการทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ
ทั้ง 5 ทักษะ สูงกว่าร้อยละ 80 ทักษะที่นักเรียนทำ�คะแนนเฉลี่ยร้อยละได้สูงสุด ได้แก่ ทักษะการเสิร์ฟ
ร้อยละ 92.11 รองลงมา ได้แก่ ทักษะการตั้งหรือชงลูกตะกร้อ ร้อยละ 91.84 และคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำ�สุด
ได้แก่ ทักษะการรุก ร้อยละ 84.47
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนและเกมโดยรวม ระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 4.52
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4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
4.2.1 สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ตามวัตถุประสงค์ นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทั้งในด้านความรู้และด้านทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ สามารถฝึกฝนและนำ�ไปพัฒนาทักษะต่อยอดเป็นนักกีฬา
ของโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ และนำ�ความรู้ไปใช้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้ง
เพื่อนำ�ไปประกอบอาชีพได้ ส่วนนักเรียนที่เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรก็นำ�ความรู้และทักษะไปใช้
เพื่ อ การยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของตนเองในรายวิ ช าพลศึ ก ษา  ซึ่ ง พบว่ า นั ก เรี ย นทุ ก คน
ผ่านการประเมิน ไม่มีผลการเรียนเป็น 0
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
4.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางกีฬาเซปักตะกร้อ และสามารถนำ�ความรู้ไปใช้
ในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ได้
4.3.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาพลศึกษาสูงขึ้น

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

สิ่งที่ช่วยให้การศึกษาประสบความสำ�เร็จในครั้งนี้ คือ
5.1 ครูผู้สอนควรแนะนำ�การใช้ชุดการเรียนและอธิบายการเล่นเกมให้นักเรียนเข้าใจจะทำ�ให้
การจัดกิจกรรมการเรียนรวมทั้งการฝึกเป็นไปตามที่กำ�หนด
5.2 นักเรียน เป็นหัวใจสำ�คัญของการศึกษาครัง้ นี้ ซึง่ สำ�เร็จได้ดว้ ยดีเพราะนักเรียนให้ความร่วมมือ
ในการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้น จนเกิดความรู้ ความชำ�นาญและทักษะที่จำ�เป็นในการนำ�ไป
เล่นเป็นทีม
5.3 ชุมชน/ผู้ปกครอง ให้การสนับสนุน และอนุญาตให้บุตรหลานเข้าร่วมฝึกกิจกรรมและ
ให้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ
5.6 ผู้บริหารสถานศึกษาที่เห็นความสำ�คัญของการศึกษา ให้คำ�แนะนำ� ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเอง พัฒนางานอยู่ตลอดเวลาเพื่อนำ�ไปสู่นักเรียน

6. บทเรียนที่ได้รับ

6.1 การใช้ชุดการเรียนร่วมกับเกมทำ�ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยมีเอกสารชัดเจน สามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง การนำ�เกมเข้ามามีส่วนช่วยทำ�ให้การเรียนรู้มีความสนุกสนานมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้
การฝึกทักษะได้ง่าย เพราะเกมสอดคล้องกับทักษะการฝึกในแต่ละชั่วโมง
6.2 ครูผู้สอนควรเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และให้การเสริมแรงด้วยคำ�ชมหรือให้รางวัล
ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น
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7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

7.1 การเผยแพร่
1) นำ�ผลงานจัดนิทรรศการของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รับเชิญ
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานมหกรรมวิชาการของอำ�เภอ และสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
2) นำ�ไปเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการนำ�เสนอผลงาน เข้าร่วมประกวด เพื่อรับรางวัล
ต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
3) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ครูบ้านนอก เว็บไซต์โรงเรียนคอนสวรรค์ และ Facebook
7.2 การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
1) เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้ออาชีพของสโมสรจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
เซปักตะกร้อ ไทยแลนด์ลีก เป็นประจำ�ทุกปี
2) ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ ที่จังหวัดสุรินทร์
และจังหวัดเชียงใหม่
3) รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ด้านวิชาการ ประจำ�ปี
พุทธศักราช 2556 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) รางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) รับรางวัลเหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจำ�ปี 2555 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำ�ปี 2557 โดยคุรุสภา
6) ครู ผู้ ส อนดี เ ด่ น ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา/หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ประจำ � ปี 2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาโดยคุรุสภา
7) รางวัล ครูดใี นดวงใจ ครัง้ ที่ 11 ประจำ�ปี 2557 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
8) บุ ค ลากรต้ น แบบปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ ร างวั ล ครู เ กี ย รติ ย ศ (TEACHER AWARDS)
ของกระทรวงศึกษาธิการ
9) ได้รับรางวัล สุดยอดครูดี ระดับจังหวัด โครงการ “ครูดีมีทุกวัน” ประจำ�ปี 2558
จาก สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  (สกสค.)
กระทรวงศึกษาธิการ
10) ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูสอนดี” พุทธศักราช 2554 จังหวัดชัยภูมิสำ�นักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)
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ชื่อผลงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน
โรงเรียน
สังกัด สพป.
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

“เด็กพิชยั รูค้ ดิ พิชติ สุขภาพ” สำ�หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนวัดพิชยั ยาราม
นายสมโชค จ่าวิสูตร
วัดพิชัยยาราม อำ�เภอเมือง จังหวัดชุมพร
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
0 7755 3273
โทรสาร 0 7755 3273
09 6986 2792

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

ปัจจุบันสุขภาพของประชากรมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงของประชากร
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพฤติกรรมและวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่แตกต่าง อันมีสาเหตุจากการพัฒนาประเทศ
และระบบเศรษฐกิจที่เน้นการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรซึ่งเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของชีวิตมนุษย์
มากเกิ น ไป ทั้ ง นี้ ป ระชากรถู ก คุ ก คามด้ ว ยโรคระบาดต่ า ง ๆ และปั จ จุ บั น พบว่ า มี จำ � นวนเพิ่ ม มากขึ้ น
ส่วนใหญ่ล้วนเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม ปัญหาจากพฤติกรรม อาทิ เพศสัมพันธ์ในกลุ่ม
ต่าง ๆ ยาเสพติด การบริโภคที่ไม่เหมาะสม และการผลิตอาหารที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน ความหนาแน่น
ของเมือง การย้ายถิ่นฐานและการค้า  รวมทั้งโรคติดเชื้อที่อุบัติใหม่ อีกทั้งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทำ�ให้มนุษย์มีเครื่องทุ่นแรงมากมายเป็นผลให้การใช้แรงงานในชีวิตประจำ�วันลดน้อยลง
จากแผนพั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ การออกกำ � ลั ง กายและเล่ น กี ฬ าอย่ า งสม่ำ � เสมอ
เป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถช่วยพัฒนาคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยพัฒนาให้มีร่างกายแข็งแรง
พลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ที่มั่นคง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพิ่มพูนสติปัญญา  พัฒนาคุณลักษณะประจำ�ตัวที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมยิ่งขึ้น ได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความอดทนเข้มแข็ง ความมีระเบียบวินัย
ความยุตธิ รรม การเคารพและปฏิบตั ติ ามกฎกติกา การมีน�ำ้ ใจนักกีฬา การรู้จักแพ้ รู้จักชนะ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
การเสียสละ นอกจากนี้กีฬายังก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว และร่วมแรงร่วมใจฟันฝ่าอุปสรรคของคน
ในหมู่คณะ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมในการสร้างความสามัคคี ความภาคภูมิใจ และสร้างสรรค์ส่งิ ดีงามให้แก่ชุมชน
จิตใจ อารมณ์ สติปญ
ั ญา และสังคม ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำ�ลังกายและกีฬา  และกิจกรรมเหล่านั้น
ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้ว
ปัจจุบันสภาพปัญหาเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำ�นวน 126 คน โรงเรียน
วัดพิชัยยาราม อำ�เภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ได้รับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และออกกำ�ลังกาย
น้อยลง รวมทั้งสภาพแวดล้อมรอบบริเวณโรงเรียนมีการจำ�หน่ายสินค้าที่ไม่ค่อยมีคุณภาพให้แก่นักเรียน
จากเหตุผลและหลักการดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ทำ�ให้เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม ตำ�บลท่ายาง อำ�เภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีสภาพปัญหาโรคอ้วนมากขึ้น
ทุก ๆ ปี จึงมีความจำ�เป็นที่จะต้องช่วยส่งเสริมดูแลนักเรียนในโรงเรียนในความรับผิดชอบให้มีสุขภาพดี
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เป็ น การสร้ า งสุ ข ภาวะและสุ ข อนามั ย ที่ ดี ขึ้ น ของเด็ ก ในวั ย เรี ย น รวมทั้ ง การสนั บ สนุ น การสร้ า งนิ สั ย
ด้านการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และการส่งเสริมการออกกำ�ลังกายให้กับนักเรียนในโรงเรียนวัดพิชัยยาราม
ดังนั้น การให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้องและการให้บริการ จึงจำ�เป็นที่โรงเรียนต้องดำ�เนินการให้มีขึ้น
เพื่อเป็นรากฐานของสุขภาพที่ดีของนักเรียน

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

จุดประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและโภชนาการให้แก่นักเรียน และ
สามารถนำ�ความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำ�วันได้
2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ด้านการออกกำ�ลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม ร้อยละ 80 มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
และสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

3.1 การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม
การผลิตสื่อโภชนาการอาหารเพื่อให้ความรู้กับนักเรียน การศึกษาภาวะโภชนาการและ
การบริ โ ภคเป็ น พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ ต นและสามารถนำ � ไปใช้ รวมทั้ ง สามารถแนะนำ � ให้ ผู้ อื่ น หรื อ บุ ค คล
ในครอบครัวได้รู้จักการบริโภคอาหารที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
การแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยใช้ สื่ อ การเรี ย นรู้ ชุ ด ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง เรื่ อ งโภชนาการ
ธงโภชนาการ อาหารที่ ค วรบริ โ ภค อาหารและโภชนาการ การอ่ า นฉลากโภชนาอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ
การออกกำ�ลังกายถูกวิธี สือ่ อ่าน ปรับ ขยับ เปลีย่ น ซึง่ กลุม่ นักเรียนได้ศกึ ษาสือ่ แล้วสามารถวิเคราะห์ และนำ�ไปใช้
กับตนเองได้อย่างถูกต้อง
3.2 การดำ�เนินงานตามกิจกรรม (ตามวงจรคุณภาพเดมิ่ง)
(1) สำ�รวจนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในโรงเรียน
วัดพิชัยยาราม วางแผนการจัดกิจกรรม ดำ�เนินงานวิเคราะห์สภาพปัญหาจากการเรียนการสอนในแต่ละ
กิจกรรม (Plan)
(2) ดำ�เนินการจัดกิจกรรมกับกลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียน
วัดพิชัยยาราม ที่เข้าร่วมโครงการตามกิจกรรม กิจกรรมอ่านเป็นกินเป็น (อ่าน) ระยะเวลาดำ�เนินงาน
20 - 24 ก.ค. 2558 กิจกรรมเปรียบเทียบฉลากผลิตภัณฑ์ (อ่าน) 27 - 31 ก.ค. 2558 กิจกรรมกระดาน
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กินหลากหลาย (ปรับ) 3 - 7 สิงหาคม 2558 กิจกรรมแข่งขันโภชนาการน่ารู้ (ปรับ) 10 - 14 สิงหาคม 2558
กิจกรรมวิ่งแข่งอาหาร (ขยับ) 17- 21 สิงหาคม 2558 กิจกรรมกินเท่าไร ใช้ให้หมด (ขยับ) 24 - 28 สิงหาคม
2558 กิจกรรมลดหวาน มัน เค็ม (เปลี่ยน) 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2558 กิจกรรมทายสิ ใครหวานกว่า 
(เปลี่ยน) 7 - 11 กันยายน 2558 ออกกำ�ลังกายแอโรบิกยามเช้าก่อนเข้าชั้นเรียน 20 นาที ในวันจันทร์, พุธ,
ศุกร์ และหลังเลิกเรียนเวลา  15.30 - 16.30 น. วันอังคารและวันพฤหัสบดี จะดำ�เนินกิจกรรมลานกีฬา
หลังเลิกเรียน เวลา 15.30 - 16.30 น. (วอลเลย์บอลพาเพลิน, แบดมินตันสดใส, แชร์บอลสัมพันธ์) (Do)
(3) ติดตามประเมินผลตามโครงการเดือนกันยายน 2558 (Check)
(4) สรุปและรายงานผลโครงการเดือนกันยายน 2558 (Action)
3.3 ประสิทธิภาพของการดำ�เนินงาน
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 รู้หลักการอ่านเป็นกินเป็นถูกหลักโภชนาการ
รู้หลักการเปรียบเทียบฉลากผลิตภัณฑ์ของอาหาร รู้จักการกิน ลด หวาน มัน เค็ม และรู้หลักการออกกำ�ลังกาย
ที่ถูกต้อง
3.4 การใช้ทรัพยากร
แอโรบิค วิทยากรท้องถิน่ ในชุมชน และตัวแทนนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ โรงเรียนวัดพิชยั ยาราม
กระทรวงสาธารณสุข ตำ�บทท่ายาง อำ�เภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรให้ความรู้หลักโภชนาการ คณะผู้ปกครอง
นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมแอโรบิคบางส่วน

4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
4.1.1 นักเรียนสามารถวิเคราะห์โภชนาการด้านอาหารของตนเองได้
4.1.2 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี และเข้าร่วมกับสังคมได้อย่างมี

ความสุข
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
4.2.1 นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 - 6 ร้ อ ยละ 80 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
ในหลักโภชนาการมากขึ้น
4.2.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีความตั้งใจที่จะมาโรงเรียนเพิ่มขึ้น
4.2.3 นักเรียนร้อยละ 90 รูจ้ กั เลือกซือ้ อาหาร และรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์มากขึน้
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
4.3.1 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ได้ทำ�กิจกรรมร่วมกัน
ในกิจกรรมแอโรบิคยามเช้าหน้าเสาธงทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
4.3.2 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
4.3.3 นั ก เรี ย นที่ เข้ า ร่ ว มโรงเรี ย นร้ อ ยละ 90 ไม่ ข าดเรี ย น ชอบเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ตามที่โครงการจัดให้
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5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

5.1 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น ภารกิจพิชิตสุขภาพดี ประจำ�ภูมิภาคอันดับ 1
5.2 นักเรียนมีความสนใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน
5.3 คณะครูให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี
5.4 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีการเสริมแรงในทางบวก
5.5 ได้รับความไว้วางใจทำ�โครงการต่อเนื่องจากบริษัทเนสท์เล่ แห่งประเทศไทย ชื่อโครงการ
ลด ปรับ ขยับ ห่วง

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

ข้อเสนอแนะทั่วไป
การให้ความรู้แก่นักเรียนในกลุ่มเป้าหมายในด้านของโภชนาการ นักเรียนบางส่วนยังไม่มีความรู้
เบื้องต้นของหลักโภชนาการและความรู้เบื้องต้นของการออกกำ�ลังกายที่ถูกต้อง ปัญหาอุปสรรคในการ
จัดกิจกรรม มีปัญหาในเรื่องของการออกกำ�ลังกายแอโรบิคหน้าเสาธงยามเช้าในวันที่ฝนตก ทางโรงเรียนไม่มี
พื้นที่เพียงพอต่อนักเรียนทั้งหมด
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ก่อนจัดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ควรให้ความรู้ในด้านของหลักโภชนาการ ควรสอดแทรก
ในวิ ช าสุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา  และหลั ก ของการออกกำ � ลั ง กายแก่ นั ก เรี ย น จั ด บอร์ ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู้
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ให้ความรู้ในเรื่องของโภชนาการ และการออกกำ�ลังกาย
ในปัจจุบันมีงานวิจัยมากมายที่บ่งชี้ว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเยาวชนไทยได้เปลี่ยนไป
จากเดิม และเยาวชนมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวออกกำ�ลังกายน้อยลง ซึ่งการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลัก
โภชนาการ รวมกับการออกกำ�ลังกายน้อยนั้นเองเป็นที่มาของภาวการณ์มีน้ำ�หนักเกิน จนนำ�ไปสู่โรคอ้วน
จากการจัดกิจกรรมตามโครงการเด็กพิชยั รูค้ ดิ พิชติ สุขภาพ กลุม่ เป้าหมายนักเรียน ได้แก่ ในระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 ได้รับความรู้ทางโภชนาการ เมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วนักเรียนมีความรู้ในเรื่องของการกินมากยิ่งขึ้น
สิ่งไหนควรกิน และสิ่งในควรหลีกเลี่ยง หลักโภชนาการถือว่าเป็นสิ่งสำ�คัญยิ่งในการที่ทุกคนควรรู้ และ
รู้หลักการออกกำ�ลังกายที่ถูกต้อง มีความกล้าแสดงออกในการเป็นผู้นำ�ได้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

7.1 การเผยแพร่
- ได้เผยแพร่สอ่ื โภชนาการ ในเรือ่ งของการอ่าน ปรับ ขยับ เปลีย่ น ในระดับชัน้ มัธยมศึกษา 
ในสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
- เกมและกิจกรรมการออกกำ�ลังกาย ได้เผยแพร่ให้กับกลุ่มโรงเรียนในเครือข่ายเมือง 4
- ได้เผยแพร่ผลงานเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
7.2 การที่ได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
- ได้รับรางวัลชนะเลิศประจำ�ภูมิภาคโรงเรียนดีเด่น โครงการภารกิจพิชิตสุขภาพดี
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ชื่อผลงาน

การพั ฒ นาความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเจตคติ ต่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย น
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท5ี่ ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวศิ วกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ในเนื้อหาเรื่องปริมาณสัมพันธ์
ชื่อผู้เสนอผลงาน นางพัชรี ช้อนแก้ว
โรงเรียน
บ้านนา “นายกพิทยากร”
สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
โทรศัพท์
0 3738 1785
โทรสาร 0 3738 2020 ต่อ 101
โทรศัพท์มือถือ 08 3269 3836
e-mail patcharee_npk@hotmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
เปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาทุกระดับควรเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง เช่น การคิด
วิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นต้น แต่จากการศึกษาพบว่ามีปัญหาหลายประการที่ทำ�ให้การพัฒนา
ไม่สำ�เร็จ สิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็น คือ ผลการสอบ PISA ที่พบว่าการสอบครั้งล่าสุด ปี ค.ศ. 2015 อันดับรวม
ของประเทศไทยอยู่ลำ�ดับที่ 55 ลดลงจากครั้งก่อน (ปี 2012) 6 - 7 อันดับ
การจัดการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำ�ให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปญ
ั หา  และคิดอย่างสร้างสรรค์ และเมือ่ นำ�มาประกอบร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM Education) ด้วยแล้ว มีแนวโน้ม
ที่จะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของไทยให้ดีขึ้นได้ ดังหลายงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า  สามารถสร้าง
การเรียนรู้แบบมีความหมาย และเกิดแรงจูงใจเป็นอย่างดี (Tseng, 2011)
จากการวิเคราะห์ผู้เรียน โรงเรียนบ้านนา  “นายกพิทยากร” ที่เรียนในรายวิชาเคมี พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีการเรียนแบบท่องจำ� ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ไม่สามารถจำ�แนกแยกแยะ
หรืออธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนไปได้ และมองการเรียนวิชาเคมีว่าเป็นเรื่องยาก ไกลตัว ไม่สามารถ
นำ � มาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จ ริ ง ในชี วิ ต ประจำ � วั น ผู้ วิ จั ย ตระหนั ก ถึ ง สภาพสั ง คมโลกในปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารพั ฒ นา
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วิทยาการด้าน STEM มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมเจริญก้าวหน้า  ดังนั้น
จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาความคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนด้วยกิจกรรม STEM
ในเนื้อหา  เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ในรายวิชาเคมี ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
การวิจัยในครั้งนี้จะเป็นการเตรียมผู้เรียนในวันนี้ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ที่ดี
ซึ่งส่งผลให้เยาวชนเหล่านั้นสามารถดำ�รงชีวิตในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้และตื่นตัวที่จะเผชิญหน้า
กับสภาพสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในอนาคต
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2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

1) เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเจตคติ ต่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม STEM แบบใช้ปัญหาเป็นฐานในเนื้อหา 
เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์
2) เพื่อศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมสำ�หรับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม STEM แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

3.1 การออกแบบนวัตกรรม
		
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน
1) ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำ�มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
2) ศึกษา และดำ�เนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการดำ�เนินการวิจัย ประกอบด้วย
2.1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
รายวิชาเคมี ในหัวข้อเรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ จำ�นวน 6 แผน ใช้เวลา 21 ชั่วโมง
2.2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการวิจัย ได้แก่ ใบงานประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL), อนุทินสะท้อนการเรียนรู้ของนักเรียน, แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้, แบบบันทึกการสัมภาษณ์นักเรียน, แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรมชิ้นงาน, แบบทดสอบหลังเรียน
ในแต่ละกิจกรรม
2.3) เครื่องมือในการประเมินผลการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์เป็นแบบปรนัย 30 ข้อ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีค่าความยากง่าย อำ�นาจจำ�แนก
และค่าความเชื่อมั่นเหมาะสมตามเกณฑ์ และ แบบประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 30 ข้อ
		
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ
นำ�แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นซึ่งได้พัฒนาแล้วมาดำ�เนินการสอนจริงกับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายในเวลาเรียนปกติทำ�การ วิเคราะห์ผลเมื่อสิ้นสุดแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จากนั้นนำ�ผลไป
ปรับปรุงในแผนการจัดการเรียนรู้ถัดไป ทำ�เช่นนี้จนครบทั้ง 6 แผนการจัดการเรียนรู้
		
ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์
เป็ น ขั้ น การสั ง เกตการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ของแต่ ล ะแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นด้ า น
กระบวนการของการปฏิ บั ติ ผ ลของการทดลองและสภาพแวดล้ อ ม ตลอดจนข้ อ จำ � กั ด ของการทดลอง
ซึ่งจะสังเกตทั้งสิ่งที่คาดหวังจะให้เกิด และสิ่งที่ไม่คาดหวังโดยอาศัยเครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการวิจัย
และเครื่องมือในการประเมินผลการวิจัย
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ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนผลการทดลอง
เป็นการประเมินหรือตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดแต่ละแผนการจัดการ
เรียนรู้จะนำ�ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือในการเก็บข้อมูลในขั้นที่ 3 มาวิเคราะห์วิจารณ์อภิปรายประเมิน โดยผู้วิจัย
เพื่ อ หาสาเหตุ ข องปั ญ หาและทำ � การปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอน และวางแผนการทดลองในแต่ ล ะแผน
การจัดการเรียนรู้ต่อไปจนกว่าจะได้ผลการทดลองที่เกิดประโยชน์สูงสุด
3.2 การดำ�เนินงานตามกิจกรรม
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ (ใช้แผนการวิจัยตามวงจร PAOR (Plan-ActObserve-Reflect) โดย มีการทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
ทางการเรียนก่อนการทดลองแล้วดำ�เนินการจัดกิจกรรม STEM ซึง่ ได้วางแผนไว้ (Plan) ปฏิบตั กิ ารจัดการเรียน
การสอน (Act) แล้วสังเกตการณ์ผลที่เกิดขึ้น (Observe) และสะท้อนผลการทดลอง (Reflect) โดยใช้
เครื่ อ งมื อ การทดลองที่ ส ร้ า งไว้ เมื่ อ สิ้ น สุ ด การจั ด กิ จ กรรมจึ ง ทำ � การทดสอบหลั ง เรี ย นด้ ว ยแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์อีกครั้ง
3.3 ประสิทธิภาพของการดำ�เนินงาน
หากพบปัญหาก็จะทำ�การปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา  ตามวงจร PAOR เพื่อให้การดำ�เนิน
กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ถัดไปมีปัญหาลดลง สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดำ�เนินการสูงสุด
3.4 การใช้ทรัพยากร
มีการกำ�หนดปัญหาหรือสถานการณ์ให้นักเรียนทำ�การออกแบบผลิตภัณฑ์จากสารเคมี
ทีก่ �ำ หนดให้ (เป็นสารเคมีทห่ี าง่าย ราคาถูก หรือมีอยูแ่ ล้วในโรงเรียน) โดยใช้ความรูด้ า้ น STEM ในการบูรณาการ
ความรู้ สร้างเป็นชิ้นงานที่มีเป็นประโยชน์ ใช้งานได้จริง

4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
		
1) เรื่อง สมการเคมี พบว่า นักเรียนสามารถดุลสมการจากผลการทำ�ปฏิกิริยา 2KI(aq) +
Pb(NO3)2(aq) → PbI2(s) + 2KNO3(aq) แล้วนำ�ตะกอน PbI2 มาตกผลึก เพื่อนำ�ไปออกแบบเป็นอุปกรณ์
ที่มีประโยชน์ได้
		
2) เรื่ อ ง มวลของสารในปฏิ กิ ริ ย าเคมี พบว่ า  นั ก เรี ย นสามารถศึ ก ษากฎทรงมวล
จากการเปรียบเทียบมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกริ ยิ า HCl(aq) + NaHCO3(s) → NaCl(aq) + H2O(l) + CO2(g)
แล้วนำ�หลักการผลิตแก๊ส CO2 ไปออกแบบเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ได้
		
3) เรื่อง ปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมี พบว่า  นักเรียนสามารถศึกษาอัตราส่วน
โดยปริมาตรของแก๊สจากปฏิกิริยา 2H2O(l) → O2(g) + 2H2(g) และ O2(g) + 2H2(g) → 2H2O(l) แล้วนำ�
พลังงานที่เกิดจากการทำ�ปฏิกิริยาระหว่างแก๊ส H2 กับ O2 ไปออกแบบเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ได้
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4) เรือ่ ง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมี พบว่า  นักเรียนสามารถศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารจากการดุลสมการ Ca(OH)2(s) + 2CH3COOH(aq) → Ca(CH3COO)2(aq)
+ 2H 2 O(l) ซึ่ ง ทำ � ให้ เ กิ ด เป็ น เจลเชื้ อ เพลิ ง ได้ เ มื่ อ นำ � มาผสมกั บ แอลกอฮอล์ แล้ ว นำ � ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้
ไปออกแบบเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ได้
		
5) เรื่ อ ง สารกำ � หนดปริ ม าณและการคำ � นวณจากสมการเคมี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมากกว่ า
หนึ่งสมการ พบว่า  นักเรียนสามารถคำ�นวณหาสารกำ�หนดปริมาณ และคำ�นวณปริมาณสารที่ต้องใช้สำ�หรับ
ปฏิกริ ยิ า CaC2(s) + 2H2O(l) → C2H2(g) + Ca(OH)2(s) และ 2C2H2(g) + 5O2(g) → 4CO2(g) + 2H2O(g)
แล้วทำ�การออกแบบเป็นอุปกรณ์ที่เกิดประโยชน์ด้านการให้ความร้อนและแสงสว่างได้
		
6) เรื่ อ ง ผลได้ ร้ อ ยละ พบว่ า  นั ก เรี ย นสามารถตรวจสอบหาผลได้ จ ริ ง ของปริ ม าตร
แก๊ส CO2 ในชิน้ งานจากการทำ�ปฏิกริ ยิ าระหว่าง NaHCO3 กับ HCl (แผนที่ 2) เพือ่ นำ�มาคำ�นวณหาผลได้รอ้ ยละ
จากอุปกรณ์ที่เคยทำ�การออกแบบได้
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
1) การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม STEM แบบใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ เนื่องจากเน้นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ทำ�ให้ผู้เรียนเห็นความสำ�คัญของการเรียนรู้ทฤษฎี และสามารถนำ�ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ มาบูรณาการกัน
เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งทำ�ให้นักเรียนได้ฝึกฝนการวิเคราะห์ความสำ�คัญ คือ การรู้ว่าชิ้นส่วนใดที่ต้อง
ให้ความสำ�คัญในการออกแบบจึงจะทำ�ให้สร้างชิ้นงานได้สำ�เร็จ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ คือ การรู้ถึง
ความเชื่อมโยงกันระหว่างปริมาณสารที่นำ�มาใช้ กลไกการควบคุมต้องมีความสัมพันธ์กับปริมาณสารที่ผลิต
ได้ด้วย และการวิเคราะห์หลักการ คือ การรู้ว่าหลักการการเข้าทำ�ปฏิกิริยาของสาร การออกแบบโครงสร้าง
เทคนิค และระบบการทำ�งานของกลไกในระบบ ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ 78.89 ของจำ�นวนนักเรียนทั้งหมด
ได้คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญและเนื่องด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดความคิดอย่างเป็นระบบ มีกิจกรรมที่นำ�ความรู้มาใช้ ทำ�ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าท้าทาย โดยไม่คิดว่า
เป็นภาระที่น่าเบื่อหน่าย และเรียนด้วยความสนุกสนาน ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น
ซึง่ การเปิดโอกาสให้นกั เรียนคิดว่าจะนำ�ความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปสร้างสรรค์เป็นชิน้ งานใด จากสารเคมีทก่ี �ำ หนดให้ ทำ�ให้
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจึงเกิดเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
ทั้งในองค์ประกอบด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ 92.22 ของจำ�นวนนักเรียน
ทั้งหมด ได้คะแนนเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ สูงกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีคะแนนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
2) แนวทางที่เหมาะสมสำ�หรับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ (STEM) แบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน จากการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ทั้ง 6 กิจกรรม ในการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมได้ดังนี้ 1) กิจกรรม
เริ่มต้น : การเรียนรู้ด้วยการให้ความรู้แก่ผู้เรียน ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ จนผู้เรียนสามารถ
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สร้างองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีความรูเ้ พียงพอสำ�หรับการนำ�ไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ชน้ิ งานได้
2) ผลิตภัณฑ์/ชิ้นงานที่ได้ : การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์/ชิ้นงานโดยนำ�ความรู้ด้าน STEM มาบูรณาการได้
โดยครูควรเลือกการทดลองที่พิจารณาแล้วว่า  ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีแนวโน้มที่จะสามารถนำ�เอาความรู้
STEM มาบูรณาการในการสร้างสรรค์ชิ้นงานต่อไปได้ เพื่อให้ง่ายต่อการนำ�ไปออกแบบชิ้นงาน 3) สถานการณ์
ปัญหา  : การออกแบบเพื่อนำ�ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผลการทดลองไปสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานที่เกิดประโยชน์
ซึ่ ง จะทำ � ให้ นั ก เรี ย นเข้ า ใจในทฤษฎี ที่ ไ ด้ เรี ย นรู้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น เพราะได้ นำ � ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ มาใช้ ต่ อ ยอดในการ
สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ทฤษฎี
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
1) สามารถพั ฒ นาความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเจตคติ ต่ อ วิ ท ยาศาสตร์
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม STEM แบบใช้ปญ
ั หาเป็นฐานได้เป็นอย่างดี
2) ได้แนวทางที่เหมาะสมสำ�หรับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม STEM แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน ที่สามารถเผยแพร่แนวทางนี้ให้กับผู้ที่สนใจนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
3) นักเรียนสามารถนำ�ความรู้ทางทฤษฎีที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ที่บูรณาการความรู้ด้าน STEM สามารถนำ�ชิ้นงานมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย และมีประสิทธิภาพ

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

1) เนื่ อ งจากผู้ วิ จั ย ได้ ทำ � การออกแบบและวางแผนกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ม าเป็ น อย่ า งดี
ทุกแผนการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือที่ใช้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ และในระหว่างการจัดการเรียน
การสอนหากพบปัญหาก็ท�ำ การปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบกับการใส่ใจ ทุม่ เทในการสร้างเสริมความรู้
ให้กับนักเรียนผ่านการทดลองที่ลงมือปฏิบัติจริง เชื่อมโยงกับชีวิตประจำ�วัน ทำ�ให้ผู้เรียนเห็นความสำ�คัญ
ของการเรียนรู้และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
2) ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศน์ ให้การสนับสนุน คำ�แนะนำ� ติดตาม และให้ขวัญกำ�ลังใจ
อย่ า งเต็ ม ที่ นั ก เรี ย นให้ ค วามร่ ว มมื อ อย่ า งเต็ ม ที่ ทุ ก ครั้ ง ที่ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เนื่ อ งด้ ว ยเป็ น กิ จ กรรม
ที่นำ�ความรู้ด้านทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ทำ�ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าท้าทาย มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนดีมาก ผู้ปกครอง ชุมชน พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมอย่างดียิ่ง

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

1) การเลือกสถานการณ์ปัญหาควรสอดคล้องกับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ ปฏิบัติได้จริง และ
สามารถนำ�มาใช้ต่อยอดสำ�หรับการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือแก้ไขปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้ และควรออกแบบ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลักการให้มากยิ่งขึ้น
2) ควรให้เวลากับนักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้นอกเวลาเรียน ครูแนะนำ�แหล่งสืบค้น
ข้อมูลที่มีประโยชน์ และควรส่งเสริมให้นักเรียนทำ�กิจกรรมร่วมกันเป็นคู่ หรือกลุ่ม ซึ่งจะทำ�ให้นักเรียนได้ฝึกฝน
การเสนอความคิดและการรับฟังความเห็นของผู้อื่นมากยิ่งขึ้น
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7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

1) ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยนี้ใน Proceedings The 7th National Science Research
Conference. 30 - 31 March 2015. Naresuan University.
2) ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยนี้ในหัวข้อเรื่อง Development of analytical thinking ability
andattitudes towards science learning of grade-11students through science technology
engineering and mathematics (STEM education) in the study of stoichiometry ใน Royal
Society of Chemistry (RSC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเคมี ในวันที่
19 พฤษภาคม 2559
3) ได้รบั การคัดเลือกให้เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรูด้ ้านสะเต็มศึกษา  โครงการพัฒนาศักยภาพครู
เพื่อเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงฯ ณ ประเทศไต้หวัน 5 - 9 ตุลาคม 2559
4) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูต้นแบบวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำ�ปี 2559
5) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการคัดเลือกตัวชี้วัดต้องรู้และออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
ที่กำ�หนดให้เรียน ในระหว่างวันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา 
6) วิทยากรและคณะทำ�งาน การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านในโรงเรียน พ.ศ. 2558 - 2559
8) วิ ท ยากรและคณะทำ � งาน การดำ � เนิ น โครงการพั ฒ นาความสามารถด้ า นสื่ อ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา เครื่องฉายภาพทึบแสงแบบพกพาคุณภาพสูง 26 - 27 กรกฎาคม 2559
9) วิทยากรและคณะทำ�งาน การดำ�เนินโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ 23 - 24 กรกฎาคม
2559
10) ได้ รั บ หน้ า ที่ เ ป็ น หั ว หน้ า ครู พี่ เ ลี้ ย งจั ด อบรมทางไกล STEM Education ให้ ค รู ร ะดั บ
ประถมศึกษาจัดอบรมทางไกล stem eduction ให้ครูระดับประถมศึกษา 1 - 3 พฤษภาคม 2560
11) ได้รับรางวัลระดับดีเด่นประเภทการนำ�เสนองานแบบบรรยาย ในการประชุมวิช าการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรในระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2558
12) ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล จากการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์การทดลองเคมีแบบย่อส่วนเชิงการประยุกต์ ในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2559
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ชื่อผลงาน

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ STEM โดยการใช้ RDCP Chem-mation เป็นเครื่องมือ
สร้างองค์ความรูของนั
้ กเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท5ี่ เรือ่ งอัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี
ชื่อผู้เสนอผลงาน นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
หน่วยงาน
หนองนาคำ�วิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
โทรศัพท์
0 4321 7118
โทรสาร 0 4321 7217
โทรศัพท์มือถือ 08 7387 7576
e-mail pingpong_pj56@hotmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

ประเทศไทยกำ � ลั ง เข้ า สู่ ยุ ค “Thailand 4.0” ที่ ต้ อ งขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศไทย
ด้วย “นวัตกรรม” เพื่อให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามชุดใหม่ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเด็กในศตวรรษ
ที่ 21 นี้ ควรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำ�เป็นตลอดจนสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทำ�ให้เกิด
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills, 2009) ทักษะสำ�คัญที่สุดของศตวรรษ
ที่ 21 จึงเป็นทักษะของการเรียนรู้ ครูต้องเปลี่ยนบทบาทของตนเองจาก “ครูสอน” (Teacher) ไปเป็น
“ครูฝึก” (Coach) หรือ “ผู้อำ�นวยความสะดวกในการเรียนรู้” (Learning facilitator) และครูต้องเรียนรู้
ทักษะในการทำ�หน้าที่ (วิจารณ์ พานิช, 2555) อนึ่ง STEM Education กำ�ลังเป็นนโยบายสำ�คัญที่รัฐส่งเสริม
ให้เกิดขึ้นกับทุกโรงเรียน ซึ่งเป็นการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา  โดยนำ�จุดเด่นของธรรมชาติ
ตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อให้ผู้เรียนนำ�ความรู้ทุกแขนงมาใช้
ในการแก้ปัญหาการค้นคว้าและการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน นอกจากนี้ STEM Education
ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะสำ�คัญในโลกโลกาภิวัฒน์หรือทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับศตวรรษที่ 21 อีกด้วย
(Johnson & Koehler, 2012) ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM โดยการใช้
RDCP Chem-mation เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องอัตราการเกิด
ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ว่ า เป็ น อย่ า งไร มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลอย่ า งไรโดยใช้ ICT ง่ า ย ๆ มาบู ร ณาการ
กับการเรียนการสอนในห้องเรียนให้เข้ากันอย่างลงตัว อันเป็นแนวทางในการสร้างความคิดใหม่ ๆ หรือผลผลิต
ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ สามารถส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนหลายด้าน โดยมุ่งหวัง
ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ และมี ทั ก ษะใหม่ ๆ ในการแสวงหาความรู้ และสามารถ
นำ�ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในอนาคต
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2. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดำ�เนินงาน

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ STEM โดยการใช้ RDCP
Chem–mation เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวิชาเคมี เรื่องอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมีให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้ RDCP
Chem-mation เป็ น เครื่ อ งมื อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ 3) เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ 4) เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาเคมี
ของนั ก เรี ย นระหว่ า งก่ อ นเรี ย นกั บ หลั ง เรี ย น 5) ศึ ก ษาความคิ ด สร้ า งสรรค์ จ ากผลงาน Chem-mation
ของนักเรียน

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

3.1 กรอบแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการใช้ RDCP Chem-mation
เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้
3.2 วิธีดำ�เนินการวิจัย
		
3.2.1 แบบแผนการวิจัย One Group pretest-posttest Design
		
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 ที่กำ�ลังเรียนวิชาเคมี 3 ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนหนองนาคำ�วิทยาคม อำ�เภอหนองนาคำ� จังหวัดขอนแก่น จำ�นวน 1 ห้องเรียน
มีนักเรียนจำ�นวน 42 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เนื่องจากแต่ละห้องเรียน
มีจำ�นวนนักเรียน เพศ อายุ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ยเท่า ๆ กัน หน่วยที่สุ่ม คือ ห้องเรียน
		
3.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
			 1) ที่ใช้ในการดำ�เนินการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเคมี เรื่อง อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้ RDCP Chem-mation เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้
จำ�นวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ เวลา 18 ชัว่ โมง ทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญและผ่านการทดลองใช้แล้ว
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			 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้
2.1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือกตอบ จำ�นวน 30 ข้อ ซึง่ มีคา 
่ IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ มีคา่ ความยากง่ายตัง้ แต่ 0.33  - 0.72
และค่าอำ�นาจการจำ�แนก ตั้งแต่ 0.26 - 0.89 และมีค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.799
2.2) แบบวัดเจตคติ เป็นแบบวัดเจตคติต่อวิชาเคมี โดยการใช้ RDCP Chemmation เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้ลักษณะของแบบวัดเป็นแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก
มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ด้านละ 4 ข้อคำ�ถาม รวม 24 ข้อ ซึ่งมีค่า  IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ มีค่า  t ตั้งแต่
1.98 - 5.11 และมีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.860
2.3) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ เป็นแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์
จากผลงานการสร้าง Chem-mation ของนักเรียน โดยพัฒนาแบบประเมินมาจากเอกสารต่างประเทศ
เป็นลักษณะของแบบมาตราส่วนคะแนน หรือ Rubric Score มี 4 ระดับมีองค์ประกอบ 7 ด้าน ซึ่งมีค่า  IOC
เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
		
3.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาเคมี เรือ่ ง อัตราการเกิด
ปฏิกิริยาเคมี และแบบเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2) ดำ�เนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตามแผนการจัดการเรียนรู้
เรือ่ ง อัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี กับนักเรียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง โดยการใช้ RDCP Chem-mation เป็นเครือ่ งมือ
สร้างองค์ความรู้ จำ�นวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ เวลา 18 ชั่วโมง
3) ระหว่างที่ดำ�เนินการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้นั้น
จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนจากแบบฝึกหัดระหว่างเรียน และการประเมินความคิดสร้างสรรค์
จากผลงาน Chem-mation ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
4) หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรูแ้ ล้ว ทดสอบหลังเรียน
ด้วยแบบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แบบเจตคติต่อวิชาเคมี และ
การสัมภาษณ์เพิ่มเติม กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
		
3.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน เพือ่ ศึกษาระดับคะแนน
โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้ t–test แบบ Dependent
Samples และทดสอบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กับเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้
โดยใช้ t–test แบบ Independent Samples
2) การวิเคราะห์คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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3) การวิเคราะห์คะแนนเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียน เพื่อศึกษาระดับคะแนน
โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ย เจตคติ
ต่อวิชาเคมีของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้ t–test แบบ Dependent Samples
4) การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้ RDCP Chem-mation
เป็ น เครื่ อ งมื อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ โดยการหาค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพแห่ ง กระบวนการ (E1)/ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ
แห่งผลลัพธ์ (E2)
5) การหาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index;E.I.) ของกิจกรรมการเรียนรู้
โดยการใช้ RDCP Chem-mation เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้

4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ประสิทธิภาพของของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้ RDCP Chem–mation เป็นเครือ่ งมือ
สร้างองค์ความรู้ ในวิชาเคมี เรือ่ ง อัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี ของชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีคา่ เท่ากับ 86.95/82.94
4.2 ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้ RDCP Chem-mation เป็นเครื่องมือ
สร้างองค์ความรู้ ในวิชาเคมี เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.763
4.3 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยการใช้ RDCP Chem-mation เป็นเครือ่ งมือสร้างองค์ความรู้
และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.4 คะแนนเจตคติต่อวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้ RDCP Chemmation เป็ น เครื่ อ งมื อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ เรื่ อ ง อั ต ราการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี หลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.5 คะแนนความคิดสร้างสรรค์จากผลงาน Chem-mation วิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิด
ปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

การดำ�เนินงานพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการดำ�เนินงานจากผู้อำ�นวยการ
โรงเรี ย นและเพื่ อ นครู เ ป็ น อย่ า งดี ในกระบวนการสร้ า งเครื่ อ งมื อ ได้ มี ค ณะผู้ เชี่ ย วชาญจากทั้ ง ภายใน
และภายนอกโรงเรียนเป็นผู้ประเมินและให้คำ�แนะนำ� ในกระบวนการเก็บรวมรวมข้อมูลและช่วยสังเกตการณ์
ได้มีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเป็นผู้ช่วยวิจัย ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียน
ได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการดำ�เนินกิจกรรมเป็นอย่างดี เมื่อนักเรียนนำ�ภาระงานไปทำ�ที่บ้าน
ผู้ปกครองก็ได้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้กำ�ลังใจ และเรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยสู่ความสำ�เร็จ

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

6.1 เป็นแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ และความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียน โดยการใช้ RDCP Chem-mation เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้
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6.2 เป็ น แนวทางในการกระตุ้ น ความสนใจในการเรี ย นรู้ เ นื้ อ หาวิ ช ากั บ นั ก เรี ย นกลุ่ ม ที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอ่อนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และใช้เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการสอน
ของครูได้
6.3 เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในหลาย ๆ ด้าน
เช่น ความสามารถในการคิด จินตนาการ การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ทักษะ
ทางสังคม การใช้ทักษะทางศิลปะ การใช้ทักษะการสื่อสาร เป็นต้น
6.4 เป็ น แนวทางในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นชั้ น เรี ย น อั น จะช่ ว ยยกระดั บ การเรี ย นรู้
และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสามารถรับมือกับความท้าทายในสังคมแห่งศตวรรษที่ 21

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

7.1 ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 เหรี ย ญทอง “ระดั บ ประเทศ” ในการประกวด
OBEC Awards ประจำ�ปีการศึกษา 2559
7.2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง“ระดับภูมิภาค” ในการประกวด OBEC
Awards ประจำ�ปีการศึกษา 2559
7.3 นำ�เสนอการวิจัยในรูปแบบนานาชาติในงาน “The 9th International Conference on
Educational Research 2016” ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.4 ได้รับการคัดเลือกนำ�เสนอผลงานวิจัย ในการประชุมสัมมนาวิชาการการเสนอผลงานวิจัยดี
มีคุณภาพ สำ�นักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประเทศปี 2558
7.5 ได้รับการคัดสรรให้เป็นผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น “ระดับประเทศ” และนำ�เสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2557
7.6 ได้รับคัดสรรเป็นผลงานวิจัยในระดับดีเด่น จากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา 
เพื่อนำ�เสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำ�ปี 2557 “ระดับภูมิภาค”
7.7 เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ RDCP Easy-mation เป็นเครื่องมือ
สร้ า งองค์ ค วามรู้ ” ในการประชุ ม วิ ช าการวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ ใ นโรงเรี ย น (วทร.) ครั้ ง ที่ 22
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2558
7.8 นำ�เสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.)
ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2558
7.9 เป็ น วิ ท ยากรอบรมปฏิ บั ติ ก าร ในโครงการ“การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ด้ ว ยกิ จ กรรมการใช้
Clay animation เป็ น เครื่ อ งมื อ การเรี ย นรู้ เพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น”
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ของชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
7.10 ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจำ�ปี 2557
จากสำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา
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ชื่อผลงาน

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ QSCCS เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหา รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้เสนอผลงาน นางวิไล คำ�สิทธิ์
โรงเรียน
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
โทรศัพท์
08 1324 4561
โทรสาร 0 5654 1179
E-mail
wilai_pum_pop@hotmail.com

ความสำ�คัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ปจจุบันเปนยุคที่โลกมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยี
เพื่อเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น
ในศตวรรษที่ 21 จึงสงผลตอวิถีการดํารงชีวิตในสังคมอยางทั่วถึง ลักษณะของนักเรียนสมัยใหม่นี้ จึงมีอิสระ
ที่จะเลือกสิ่งที่ตนพอใจ กล้าแสดงความเห็น เป็นตัวของตัวเองและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ต้องการ
ความรวดเร็วในการสื่อสาร การหาข้อมูลและตอบคำ�ถาม ด้วยเหตุนี้ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพรอม
ในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมใหก ับผู้เรียน ให้มีทักษะสำ�หรับการดำ�รงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21
โดยมีทักษะที่สำ�คัญคือ วิชาแกนและประเด็นสำ�คัญ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ
และเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทำ�งาน ซึ่งทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกำ�หนดความพร้อม
ของนักเรียนเข้าสูโ่ ลกการทำ�งานทีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้ ในปัจจุบนั ได้แก่ ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์และนวัตกรรม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาการสื่อสารและการร่วมมือ วิธีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะแบบที่นักเรียนร่วมกันสร้างความรู้เองและเรียนรู้เป็นทีม การฝึก
ตั้งคำ�ถาม ครูต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งคำ�ถามแปลก ๆ และชวนกันทดลองหรือค้นคว้าเพื่อตอบคำ�ถามนั้น
การออกแบบการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาทักษะการคิดแก้ปญ
ั หา  ครูตอ้ งฝึกการคิดแก้ปญ
ั หาทีไ่ ม่คนุ้ เคย หลากหลายรูปแบบ
ตั้งคำ�ถามที่ช่วยทำ�ความกระจ่าง ให้มุมมองต่าง ๆ เพื่อนำ�ไปสู่ทางออกที่ดีกว่า  (วิจารณ์ พานิช, 2555)
ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ QSCCS ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ 5 กิจกรรม ได้แก่ การเรียนรู้ตั้งคำ�ถาม (Learning to question) การเรียนรู้แสวงหา
สารสนเทศ (Learning to search) การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ (Learning to construct) การเรียนรู้
เพื่อการสื่อสาร (Learning to communicate) และการเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม (Learning to serve)
และกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานตามแนวคิด STEM Education เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้คิด ได้พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ผู้รายงานได้บูรณาการ
กระบวนการเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็นฐานตามแนวคิด STEM Education เข้าไปในขัน้ การเรียนรูเ้ พือ่ สร้างองค์ความรู้
(Learning to construct) ของกระบวนการเรียนรู้ QSCCS ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของโรงเรียนในฝัน
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ด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมและความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะที่สำ�คัญในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการเข้าสู่โลกของการทำ�งาน

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ QSCCS รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. เพื่อให้นักเรียนได้ออกแบบและสร้างชิ้นงานตามแนวคิด STEM Education

ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

1. กำ�หนดยุทธศาสตร์การเรียนรู้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ QSCCS เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา นักเรียนทำ�งานเป็นทีม ได้ออกแบบและสร้างชิ้นงานตามแนวคิด STEM Education
2. ขั้นวางแผนการพัฒนา  (Plan) ประกอบด้วย ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารและทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการเรี ย นรู้ QSCCS สร้ า งแผนการจั ด การเรี ย นรู้
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ QSCCS บูรณาการแนวคิด STEM Education ในขั้นสร้างองค์ความรู้ ตรวจสอบ
ความเหมาะสม สอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ศึกษาเอกสารและทฤษฎีการเรียนรู้
ที่เกี่ยวข้องกับแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  สร้างแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ตามแนวคิดของโพลยาและหาคุณภาพโดยหาค่า  IOC ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำ�นาจจำ�แนก (r) และ
ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  แบ่งกลุ่มนักเรียนภายในกลุ่ม ประกอบด้วย
นักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน และเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
3. ขั้ น ดำ � เนิ น การพั ฒ นาตามแผน (Do) ประกอบด้ ว ย ขั้ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ QSCCS โดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเช่นเทคนิค K W L ระดมพลังสมอง
การอภิปรายกลุ่มกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw และบูรณาการ STEM
Education ในขั้นสรางองคความรู้ (Learning to Construct) สร้างชิ้นงานตามสถานการณ์ที่กำ�หนดให้
เช่น เครื่องดักจับยุง จิงโจ้น้ำ�จำ�ลอง และอุปกรณ์ออกกำ�ลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อแบบอาศัยแรงดันอากาศ
4. ขั้ น ตรวจสอบและประเมิ น ผล (Check) ประกอบด้ ว ย การประเมิ น ขั้ น การวางแผน
ขั้ น การออกแบบ การสร้ า งชิ้ น งาน การนำ � เสนอ การทดลอง ผลการทดลอง การสรุ ป ผลการทดลอง
ประเมินชิ้นงาน กระบวนการกลุ่ม ทดสอบโดยใช้แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียน
5. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  (Action) ประกอบด้วย การนำ�ผลการประเมินนักเรียนมาวิเคราะห์
เป็นรายบุคคล วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย นำ�จุดด้อยมาวางแผน ปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
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แผนภูมิบูรณาการตามแนวคิด STEM EDUCATION สร้างชิ้นงาน เรื่อง เครื่องดักจับยุง

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

เทคโนโลยี

วิศวกรรม

แผนภูมิบูรณาการตามแนวคิด STEM EDUCATION สร้างชิ้นงาน เรื่อง จิงโจ้น้ำ�จำ�ลอง

มาตรฐาน ค 2.2, ค 3.1

แผนภูมิบูรณาการตามแนวคิด STEM EDUCATION สร้างชิ้นงาน เรื่อง อุปกรณ์ออกกำ�ลังกาย
วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

Vα 1

2

เทคโนโลยี

วิศวกร

มาตรฐาน ง 2.1
มาตรฐาน ง 3.1
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ผลการดำ�เนินงานและประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผลการเปรี ย บเที ย บความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หาระหว่ า งก่ อ นเรี ย นกั บ หลั ง เรี ย น
ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ QSCCS จำ�นวน 42 คน
คะแนนความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหา
ก่อนเรียน
หลังเรียน

คะแนนเต็ม

X

�D2

(�D)

ค่าที (t-test)

32
32

10.97
24.76

8,133

579

46.54*

** มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t(.05, 41) = 1.684)
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า  คะแนนการทดสอบความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หา
เฉลี่ยหลังเรียน (X = 24.76) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (X = 10.97) และเมื่อทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test
ได้ ค่ า  t เท่ า กั บ 46.54 ซึ่ ง มี ค่ า มากกว่ า  1.684 แสดงว่ า นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ เรี ย นด้ ว ยวิ ธี
การจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการเรียนรู้ QSCCS หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2. นักเรียนมีความสุขในการเรียน ทำ�งานเป็นทีม ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเอง
3. นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงาน นำ�เสนอ สื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจ เผยแพร่ผลงานสู่ชุมชน

ปัจจัยความสำ�เร็จ

1. กระบวนการ Coaching & Mentoring ในโรงเรียน
2. บรรยากาศในการเรียนรู้ เป็นการสื่อสารระหว่างครูกับผู้เรียนเป็นแบบกัลยาณมิตร

บทเรียนที่ได้รับ

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
2. ควรพัฒนาเครื่องดักจับยุงที่สามารถเก็บแก๊ส CO2 ไว้ได้นาน ๆ
3. ควรพัฒนาอุปกรณ์ออกกำ�ลังกายที่มีอุปกรณ์ช่วยป้องการกระแทกมือ
4. ควรพัฒนาอุปกรณ์ออกกำ�ลังกายโดยออกแบบให้มีแรงดันของอากาศในกระบอกเพิ่มขึ้น
เพื่อให้เหมาะสมกับคนที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรง

การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

1. ได้รับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรผู้มีผลงานวิจัยที่ผ่านการประเมินตามบทบาทครูนักวิจัย
ระดับดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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2. เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การคำ�นวณปริมาณสาร
ในปฏิกิริยาเคมี โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ STEM EDUCATION ในกิจกรรมสัมมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการคูปองพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครสวรรค์
3. เกียรติบัตรเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
เรี ย นรู้ 5 STEPs (QSCCS) ที่ มี ต่ อ ความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมี เพิ่มเติม 2 เรื่อง แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
4. ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับภูมิภาค : ภาคเหนือ
ในการแสดงผลงานทางวิชาการ “Lab School Festivel : Towards Word Class Education”
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ชื่อผลงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน
โรงเรียน
สังกัด
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิค iCI
นางสุธาทิพย์ ทวีเมือง
ปาล์มพัฒนวิทย์ อำ�เภอมะนัง จังหวัดสตูล
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
0 7477 4326
โทรสาร 0 7477 4326
08 1542 2076
อีเมล์
suthathip@pptw.ac.th

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา
ในสั ง คมปั จ จุ บั น ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า นเทคโนโลยี ทำ � ให้ โ ลกเปลี่ ย นแปลงไป
ทั้งทางด้านธรรมชาติและวิถีการดำ�เนินชีวิต สมาชิกของสังคมจึงจำ�เป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีทักษะชีวิตที่สำ�คัญและจำ�เป็น ซึ่งหมายความว่า  การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจำ�เป็น
ต่อการดำ�รงชีวิตจึงเป็นหน้าที่ที่สำ�คัญของครู สุคนธ์ สินธพานนท์ (2558) ได้สรุปไว้ว่า  การพัฒนาผู้เรียน
ให้มที กั ษะจำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 นัน้ มีความสำ�คัญอย่างยิง่ เป็นการเตรียมเยาวชนให้เป็นผูท้ ่ี
มีทักษะสำ�คัญในการเผชิญโลกที่มีกระแสของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะทำ�ให้เยาวชนเป็นผู้ที่คิดเป็น
ทำ�เป็น ตัดสินใจถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาได้โดยวิธีการที่เหมาะสมในทุกสถานการณ์ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างปกติสุข บนพื้นฐานการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาความเจริญ
ในด้านต่าง ๆ ให้แก่สังคมทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก
การวิ เ คราะห์ แ ละทำ � ความเข้ า ใจผู้ เรี ย นเป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ อั น ดั บ แรกของการจั ด กิ จ กรรม
การเรียนการสอน เพื่อที่ผู้สอนจะได้พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเรียนรู้แล้วบรรลุเป้าหมายของการเรียน
การสอน โดยเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ต้องว่าด้วยความเป็นสากล ผู้เรียนอาศัยกระบวนการคิดและลงมือทำ�
เข้าไปสัมผัสและสัมพันธ์กบั ประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนทีผ่ สู้ อนส่งผ่านความรูแ้ ละการมีสว่ นร่วม
ของผู้ เรี ย นด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายจะช่ ว ยเชื่ อ มโยงความรู้ ใ นบทเรี ย นให้ ต อบสนองกั บ สไตล์ ก ารเรี ย นรู้
ได้เป็นอย่างดี (Rickett, 2003 อ้างถึงใน ประสาท, 2558)
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา  2556 เทียบกับปีการศึกษา  2557 พบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนน
ระดับดี (มีค่าคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ) ปีการศึกษา  2556 เท่ากับ 34.21 และปีการศึกษา  2557
เท่ากับ 35.56 ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่ค่าคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2556 เท่ากับ 37.95 และปีการศึกษา 
2557 เท่ากับ 38.62 ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน แต่ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ผลการสอบรายมาตรฐานการเรียนรู้
พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ ว3.1 และ ว3.2 นักเรียนยังมีค่าคะแนนต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ ดังนั้น
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์มีพัฒนาการที่ดีในปีการศึกษา 2558 และ 2559
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ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ มาตรฐานการเรียนรู้ ว3.1 และ ว3.2
ตัวชีว้ ดั ส่วนใหญ่อยูใ่ นรายวิชาวิทยาศาสตร์พน้ื ฐาน 3 ว22101 และเมือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิข์ องผูเ้ รียนในรายวิชานี้
ปีการศึกษา 2557 พบว่านักเรียนจำ�นวน 47 คน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 59.47 ซึ่งต่ำ�กว่าเกณฑ์ของกลุ่มสาระฯ
ที่ตั้งไว้ คือ 60.00
1.2 แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา
จากสภาพปัญหาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ข้าพเจ้าได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2558 โดยใช้
เทคนิค iCI ซึ่งหมายถึงการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการห้องเรียน iPad Classroom ร่วมกับการสอน
แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) และการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ (Inquiry based Learning)

2. จุดประสงค์และเป้าหมายการดำ�เนินงาน

2.1 จุดประสงค์
2.1.1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน รายวิชา  ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้เทคนิคการสอน iCI
2.1.2 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้เทคนิคการสอน iCI
2.2 เป้าหมาย
		
2.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา  ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำ�นวน 40 คน
		
2.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา  ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 5
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา  ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มีทักษะการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา  ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มีความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระดับมากขึ้นไป
2.3 นิยามศัพท์เฉพาะ
iCI หมายถึง เทคนิคการสอนที่บูรณาการห้องเรียน iPad Classroom กับเทคนิคการสอน
แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) และการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ (Inquiry based
Learning)
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3. กระบวนการผลิตงาน
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ศึกษาหลักสูตร/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จัดทำ�แผนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรฯโดยใช้เทคนิค
ดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
ดำ�เนินการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน
ถ้าไม่ผ่าน ดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไข
ถ้าผ่าน สรุปจบ และรายงานผล

4. ผลการดำ�เนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้เทคนิคการสอน iCI
จากผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคiCI คือการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน iPad Classroom ร่วมกับ
การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative learning) และเทคนิคการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry based
Learning) พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา  ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำ�นวน 40 คน มีค่า  t เฉลี่ยเท่ากับ 51.33 เทียบกับปีการศึกษา 2557 จำ�นวน
47 คน มีคา 
่ t เฉลีย่ 48.87 นัน่ คือปีการศึกษา 2558 มีคา 
่ t เฉลีย่ สูงกว่าปีการศึกษา 2557 คิดเป็นร้อยละ 5.02
และคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยปีการศึกษา  2558 จำ�นวน 40 คน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 62.93 เทียบกับ
ปีการศึกษา 2557 จำ�นวน 47 คน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 59.47 นั่นคือปีการศึกษา 2558 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ปีการศึกษา 2557 คิดเป็นร้อยละ 5.82
4.2 ผลการประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้เทคนิคการสอน iCI
จากการประเมิ น ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละสมรรถนะที่ สำ � คั ญ ของผู้ เรี ย น นั ก เรี ย นจำ � นวน
40 คน ผลการประเมินเป็นไปดังนี้
1) ผลการประเมิน ทักษะและความสามารถในการสื่อสาร พบว่า  ค่าคะแนนการประเมิน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.33 (S.D. = 0.74) ซึ่งตรงกับทักษะ/ความสามารถของนักเรียนระดับมาก
2) ผลการประเมิน ทักษะและความสามารถในการคิด พบว่า  ค่าคะแนนการประเมิน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.24 (S.D. = 0.59) ซึ่งตรงกับทักษะ/ความสามารถของนักเรียนระดับมาก
3) ผลการประเมิ น ทั ก ษะและความสามารถในการแก้ ปั ญ หา  พบว่ า  ค่ า คะแนน
การประเมิน เฉลี่ยเท่ากับ 4.17 (S.D. = 0.69) ซึ่งตรงกับทักษะ/ความสามารถของนักเรียนระดับมาก
4) ผลการประเมิน ทักษะและความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต พบว่า  ค่าคะแนน
การประเมิน เฉลี่ยเท่ากับ 4.30 (S.D. = 0.65) ซึ่งตรงกับทักษะ/ความสามารถของนักเรียนระดับมาก
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5) ผลการประเมิน ทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พบว่า  ค่าคะแนน
การประเมินเฉลี่ย เท่ากับ 4.26 (S.D. = 0.60) ซึ่งตรงกับทักษะ/ความสามารถของนักเรียนระดับมาก
ทั้งนี้ค่าคะแนนการประเมินทักษะและสมรรถนะในการเรียนรู้ของผู้เรียนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26
(S.D. = 0.65) ซึ่งตรงกับทักษะ/ความสามารถของนักเรียนมาก
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา  2558
ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 โดยใช้เทคนิคการสอน iCI
จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา  2558
ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 โดยใช้เทคนิคการสอน iCI นักเรียน
จำ�นวน 40 คน ผลการประเมินเป็นไปดังนี้
1) ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการจัดการศึกษา  พบว่า  มีค่าคะแนนการประเมิน
เฉลี่ย เท่ากับ 4.19 (S.D. = 0.61) อยู่ในระดับมาก
2) ผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพนักเรียน พบว่า  มีค่าคะแนนการประเมิน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.09 (S.D. = 0.64) อยู่ในระดับมาก
3) ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า  มีค่าคะแนน
การประเมินเฉลี่ย เท่ากับ 4.12 (S.D. = 0.62) อยู่ในระดับมาก
ทัง้ นีค้ า่ คะแนนการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา  2558 ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 โดยใช้เทคนิค
การสอน iCI มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 (S.D. = 0.64) คือ มีความพึงพอใจในระดับมาก
4.4 ประโยชน์ที่ได้รับ
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2) นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุขเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ผ่านกระบวนการกลุ่ม มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี มีการสื่อสารภายในกลุ่มและร่วมกันสร้างองค์ความรู้
อย่างสร้างสรรค์
3) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
4) ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

1) การได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากสำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยสำ � นั ก
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ตามโครงการนำ�ร่องพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 
2556
2) การสนั บ สนุ น จากผู้ บ ริ ห าร ที่ เ ห็ น ความสำ � คั ญ ของการปรั บ วิ ธี เรี ย นเปลี่ ย นวิ ธี ส อน
ให้เหมาะสมกับทั้งบริบทของสังคมและบริบทของชุมชน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices
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3) การสนับสนุนจากผู้ปกครอง ในการดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4) นักเรียน ที่มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ทำ�ให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีความสุข
5) ครูที่มีความสามารถและตระหนักถึงความสำ�คัญของการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนให้ทัน
กับโลกในศตวรรษที่ 21

6. บทเรียนที่ได้รับ(Lesson Learned)

1) สรุป
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 2 โดยใช้เทคนิค iCI พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีค่า  t เฉลี่ยเท่ากับ 51.33 เทียบกับปีการศึกษา 2557 ที่มีค่า  t
เฉลี่ย 48.87 นั่นคือ ปีการศึกษา  2558 มีค่า  t เฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา  2557 คิดเป็นร้อยละ 5.02 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา  ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 เฉลี่ยปีการศึกษา  2558 มีเท่ากับ 62.93
เทียบกับปีการศึกษา  2557 ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 59.47 นั่นคือ ปีการศึกษา  2558 มีค่าผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยสูงกว่า
ปีการศึกษา  2557 คิดเป็นร้อยละ 3.46 และนักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม
ได้ดี และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยผลการประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า 
ค่าคะแนนการประเมินทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 (S.D. = 0.65) ซึ่งอยู่ในระดับมาก และ
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 (S.D. = 0.64)
คือ มีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน
2) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคiCI ครูได้จัดกิจกรรมในห้องเรียน iPad Classroom ซึ่งนักเรียนมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่ดีและมีความสุขในการเรียน ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียน ดังนั้นเมื่อนักเรียนมีทักษะในการ
ใช้ iPad หรือแท็บเล็ตที่ดี มีทักษะในการสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สิ่งที่สำ�คัญคือการสนับสนุนด้านอุปกรณ์
ให้เพียงพอ รวมไปถึงการวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
3) ข้อควรระวัง
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ iCI นั้น สิ่งที่ครูต้องทำ�อยู่ตลอด คือ
การกระตุ้นให้นักเรียนทำ�กิจกรรมตามภาระหน้าที่และแผนงาน รวมถึงต้องกระตุ้นให้นักเรียนคิด โดยการ
ตั้งคำ�ถามกระตุ้นการคิดให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ
ในคาบที่มีการใช้เทคโนโลยีเช่น iPad ครูควรสอดแทรกเรื่องการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตให้เหมาะสม หรือการมี
คุณธรรมจริยธรรมในการใช้ ไม่มีพฤติกรรมที่ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในทางที่ผิดกฎหมาย หรือ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
และสิ่งสำ�คัญคือ การสร้างปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน ไม่ให้นักเรียนสนใจแต่อุปกรณ์ที่อยู่ในมือมากเกินไป
จนไม่สามารถเข้ากับเพื่อนได้
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7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

7.1 การเผยแพร่
1) การเผยแพร่ กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นการสอนในเว็ บ ไซต์ ชุ ม ชนแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
http://school3.rmutp.ac.th/blog2/ppw/
2) การเผยแพร่ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน Facebook
3) การประกวดวิจัยและนวัตกรรมกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กปีการศึกษา 2559
4) การประกวดวิจัยและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปีการศึกษา 2559
5) การประกวดวิจัยและนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2559
6) การประกวดวิจัยและนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน ระดับภาค ปีการศึกษา 2559
7.2 การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
1) รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน ระดับเขตภาค ปีการศึกษา 2559
2) รางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายมะนัง เนื่องในวันครู
ปี พ.ศ. 2560
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1. ความสำ�คัญของผลงาน

จากนโยบายของ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  2558 ได้กำ�หนด
กลยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึ ก ษาให้ ทั่ ว ถึ ง ครอบคลุ ม ผู้ เรี ย นให้ ไ ด้ รั บ โอกาสในการพั ฒ นา
เต็มตามศักยภาพ โดยจุดเน้นที่ 4 ด้านผู้เรียนได้กำ�หนดให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริม
ให้ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพน้ื ฐาน ทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬาและศิลปะ
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลละงูในปัจจุบนั จัดการเรียนการสอนเป็นกลุม่ สาระหลัก
8 สาระวิชา  โดยครูสอนตามเนื้อหาวิชาที่หลักสูตรกำ�หนดไว้ ครูส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็ก
จำ�รายละเอียดในเนื้อหาวิชา  ทำ�ให้ต้องใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนมาก เพราะว่าหลักสูตรได้เน้น
เนื้อหามาก ครูใช้วิธีการป้อนหรือบรรยายให้นักเรียนฟัง แม้ว่าการใช้เวลาในห้องเรียนมากแต่ผลลัพธ์ที่ได้
จากการเรียนรู้น้อย ทั้งผู้สอนและผู้เรียนต่างก็เกิดความเหนื่อยล้าเบื่อหน่ายด้วยกันทั้งสองฝ่าย อีกปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำ�ให้เด็กมีผลการเรียนอ่อนลง มาจากความสนใจของตัวเด็กเองที่พบว่าเด็กให้ความสนใจเรื่องของเกม และ
สื่อเพื่อความบันเทิงมากขึ้น ทำ�ให้ความสนใจในการศึกษาหาความรู้ลดน้อยลง ทั้งนี้ ครอบครัวก็มีส่วนในการ
ทำ�ร้ายเด็กทางอ้อม พ่อแม่ทุ่มเวลาหาเงิน ทำ�งาน และใช้เงิน ใช้เทคโนโลยีเลี้ยงดูเด็ก เช่น ซื้อทีวี ซื้อเครื่องเล่น
เกมคอมพิวเตอร์ให้ลูกเล่นอยู่บ้าน เพราะคิดว่าดีกว่า  ปลอดภัยกว่าที่จะให้ลูกไปเล่นนอกบ้าน ซึ่งจะทำ�ให้เกิด
ผลเสี ย ต่ อ พั ฒ นาการ ซึ่ ง โลกปั จ จุ บั น ได้ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งมาก และคงเปลี่ ย นไปเรื่ อ ยๆ ทั้ ง ทางด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและสังคม โลกเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 เน้นการใช้
แรงงานที่มีความรู้ทักษะแนวคิดวิเคราะห์เป็น มีจินตนาการ ปรับตัวได้เก่ง เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ดี แก้ปัญหา
ได้เก่ง การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงูจึงจำ�เป็นต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนานักเรียน
ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความฉลาด มีความรับผิดชอบ สามารถคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
ในชีวิตประจำ�วันให้เป็น มีความสารถในการทำ�งานได้มากขึ้น แต่ในการเปลี่ยนแปลงนั้นหากจะเปลี่ยนแปลง
ทั้งระบบนั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่และทำ�ได้ยาก หากจะเปลี่ยนแปลงควรเริ่มจากเรื่องเล็ก ๆ เรื่องง่าย ๆ ก่อนแล้ว
ค่อยพัฒนาไปจากปัญหาดังกล่าว หากครูผสู้ อนเปลีย่ นรูปแบบการจัดการเรียนการทีเ่ น้นการจัดการเรียนการสอน
ที่บูรณาการเนื้อหาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครู
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เป็ น ผู้ ค อยให้ คำ � แนะนำ � ไม่ ใช่ เ ป็ น ผู้ ชี้ นำ � หรื อ กำ � หนดการปฏิ บั ติ ก ารเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น กระบวนการหนึ่ ง
ที่สามารถตอบสนองการแก้ปัญหาเล่านั้นได้ คือ การจัดการเรียนการโดยนำ�ระบบ STEM มาใช้ในการจัดการ
ศึกษาโดยบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสะเต็ ม ศึ ก ษา  เป็ น การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ไ ม่ เ น้ น เพี ยงการท่ องจำ � ทฤษฎี หรือ กฎทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้น ผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริง
ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด การตั้งคำ�ถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ
พร้ อ มทั้ ง สามารถนำ � ข้ อ ค้ น พบนั้ น ไปใช้ ห รื อ บู ร ณาการกั บ ชี วิ ต ประจำ � วั น ได้ (อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล จากบทความ
ออนไลน์ http://www.stemedthailand.org/?page_id=23/หัวข้อรู้จักสะเต็ม วันที่ 6 มิถุนายน 2559)
ทางโรงเรียนอนุบาลละงูได้เล็งเห็นความสำ�คัญและประโยชน์ของการนำ�หุ่นยนต์ ตัวต่อ Lego
มาเป็นสื่อ และเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ
เทคโนโลยีด้วยการใช้ความรู้ใน 4 สหวิทยา  (STEM) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
คณิตศาสตร์ มาบูรณาการ เพื่อส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะและเติมเต็มศักยภาพของนักเรียนให้ก้าวไปสู่
ศตวรรษที่ 21 ทั้งยังส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนปลูกฝังความมีจิตสำ�นึกที่ดีมีคุณธรรม
อยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื ได้อย่างมีความสุขโดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของกิจกรรม “หุน่ ยนต์ Lego พาเพลิน” ขึน้
เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว และเพิ่มพูนทักษะชีวิตด้วยการนำ�นักเรียนไปแข่งขันแสดงศักยภาพในระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับประเทศต่อไป

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน ในการประกอบและใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์
2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูและนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 60 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครูและนักเรียนมีความสามารถในการประกอบ Lego และใช้โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ได้
อย่างน้อยร้อยละ 80

3. การบวนการผลิตผลงาน/ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

3.1 ขั้นตอนการดำ�เนินการ
1. วางแผน โดยรับสมัครนักเรียน/คัดเลือกนักเรียน
2. ค้นคว้า หาข้อมูล ตัวอย่าง วิทยากร
3. ศึกษาตามตัวอย่าง เชิญวิทยากรมาบรรยายให้คำ�แนะนำ�
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4. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงตามตัวอย่าง จนเกิดความชำ�นาญ
5. ร่วมกันคิดการออกแบบ ทำ�ตามแบบ ฝึกจนเกิดทักษะความชำ�นาญ
6. ร่วมกันประกอบ เขียนโปรแกรมและประเมิน ผ่าน / ไม่ผ่าน / ปรับปรุง
7. สรุป นำ�เข้าสู่สนามแข่งขัน
โดยแสดงเป็น Flow chart ดังนี้
3.2 การดำ�เนินการตามกิจกรรม (ตามวง PDCA)
1. ขั้นเตรียมการ (Plan)
- ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
- แจ้งจุดมุ่งหมายในทำ�กิจกรรมให้กับนักเรียน
- การเตรียมอุปกรณ์ เครือ่ งมือ ชิน้ ส่วนต่าง ๆ ของทีใ่ ช้ในการปฏิบตั กิ จิ กรรมให้พร้อม
- ติดต่อวิทยากร มาให้ความรู้
2. ขั้นดำ�เนินการ (Do)
2.1 ศึกษาทฤษฏีเกี่ยวกับการสอนของบรูเนอร์ (Bruner’s Theory of Instruction)
Jerome S. Bruner เป็นผู้ที่มีความเห็นว่าในการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูสามารถช่วยจัดประสบการณ์
เพือ่ ช่วยให้เด็กเกิดความพร้อมได้ โดยไม่ตอ้ งรอให้เด็กพร้อมตามธรรมชาติ ซึง่ เป็นการเสียเวลานัน้ หมายความว่า 
ตามความคิดเห็นของบรูเนอร์แล้ว ความพร้อมเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดเร็วขึ้นได้
บรูเนอร์ ได้สรุปให้เห็นว่า  พัฒนาการทางสติปัญญานั้นขึ้นอยู่กับสัมพันธภาพ
ระหว่างเนื้อหาสาระ ครูและผู้เรียน มิใช่เป็นเพียงการให้ผู้เรียนจำ�เนื้อหาสาระได้เท่านั้น แต่ครูจะต้องช่วย
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับเนื้อหาสาระซึ่งทำ�ให้พัฒนาความรู้ใหม่
(อ้างอิงข้อมูลจากบทความออนไลน์ http://kanyhaphorn.blogspot.com/2010/06/ bruner.html
หัวข้อ“ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์”)
2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้ของบรูเนอร์
(Bruner) โดยการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ดังนี้
- วิ ท ยาศาสตร์ คื อ การทดลอง การคิ ด คำ � นวณ แรง พลั ง งานศิ ล ปะคื อ
การออกแบบ การสร้างหุ่นยนต์คณิตศาสตร์คือ การคิดคำ�นวณ หาค่าต่าง ๆ สังคมคือ กระบวนการทำ�งาน
เป็นทีม ภาษาไทยคือ การนำ�เสนอแผนผังความคิด การนำ�เสนอผลงาน ทักษะการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ
คือ การค้นหาคำ�ศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์
2.2.1 ครูแนะนำ�อุปกรณ์ เครือ่ งมือ ชิน้ ส่วนต่าง ๆ ของหุน่ ยนต์และตัวต่อ Lego
2.2.2 ครูนำ�ตัวอย่างกิจกรรมหุ่นยนต์และตัวต่อ Lego มาให้นักเรียนศึกษา
2.2.3 แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมกิจกรรมหุ่นยนต์และต่อ Lego อื่น โดยใช้
สื่อ DLIT
2.2.4 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามตัวอย่างที่นักเรียนศึกษา
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2.2.5 ครูและนักเรียนร่วมสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข ที่เกิดจากการปฏิบัติ
กิจกรรม
2.2.6 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ คำ�แนะนำ�
2.2.7 นักเรียนร่วมกันออกแบบการต่อหุ่นยนต์และ Lego ตามโจทย์ที่กำ�หนด
2.2.8 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำ�นาญ
3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา (Check)
ร่ ว มกั น ตรวจสอบผลงานดู ผ ลงานที่ ป รากฏและประเมิ น ผลงานคั ด เลื อ กนั ก เรี ย น
เข้าร่วมแข่งขัน
4. ขั้นสรุปและรายงาน (Action)
สรุปองค์ความรู้และข้อบกพร่องของงานปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สรุปรายงานผล
การปฏิบัติกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองทราบเป็นระยะ
3.3 ประสิทธิภาพของการดำ�เนินงาน
จากการที่ได้ดำ�เนินกิจกรรมตามรูปแบบ PDCA ทำ�ให้นักเรียนเกิดทักษะ องค์ความรู้
สามารถสร้างสรรค์ผลงานหุ่นยนต์ และการต่อ Lego ตามแบบของตนเอง และสามารถไปสู่เวทีการแข่งขันได้
3.4 ขั้นประเมินผล
- ประเมิลผลจากผลงานและการนำ�เสนอของนักเรียน
- ประเมินจากรางวัลเกียรติบัตรที่นักเรียนได้รับ
- ประเมินผลจากการแสดงนิทรรศการสู่สาธรณชน

4. ผลการดำ�เนินงาน

4.1 ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ เรี ย น นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ มี ค วามสามารถและได้ รั บ ประสบการณ์ ต รง
ในการประกอบและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์
4.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครู ครูได้พัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพิ่ม
ขึ้นโดยใช้สื่อที่หลากหลาย

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ครูต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ผู้ปกครองให้การสนับสนุน และได้รับการสนับสนุน
จากองค์กรภายนอก
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6. บทเรียนที่ได้รับ

นักเรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยครูมีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานและพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ ซึ่งครู
เกิ ด ความภาคภู มิ ใจและชื่ น ชมในผลที่ เ กิ ด แก่ ผู้ เรี ย น ส่ ง ผลให้ โรงเรี ย นได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น เป็ น ที่ ย อมรั บ
และศรัทธาต่อผู้ปกครองและชุมชน

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

- เว็บไซต์ของโรงเรียน Face Book โรงเรียน YouTube.com
- จัดนิทรรศการวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน
- จัดแสดงผลงาน “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู”้ คณะนิเทศติดตามจาก สพฐ. 19 กุมภาพันธ์ 2559
- สาร สพป.สตูล ปีที่ 8 ฉบับที่ 57, 58, 59
- จัดนิทรรศการ เสนอผลงาน (Symposium) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”
28 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด จังหวัดสตูล
- จัดนิทรรศการ การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขต จชต. จุดที่ 4
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. ถ่ายทำ�รายการทีวี “เสียงแห่งอนาคต” 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ช่อง 11 (NBT)
- ได้เกียรติบัตรชนะเลิศเกียรติบัตร Against All Odd Award การแข่งขัน First LEGO
League 2015 Thailand 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
- ได้ รั บ รางวั ล และเกี ย รติ บั ต รชนะเลิ ศ ต่ อ Lego เล่ า นิ ท าน LEGO Education Brick
Challenge 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ
- เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับ ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3 งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 จังหวัดสตูล ประจำ�ปีการศึกษา 2559 ระดับจังหวัด
- เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับ ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3 งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 จังหวัดระนอง ประจำ�ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคใต้
- ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทองระดั บ ภาคใต้ แ ละเหรี ย ญทองระดั บ ชาติ ครู ผู้ ส อนยอดเยี่ ย มระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจำ�ปีการศึกษา 
2559 จาก สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC AWARDS)
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ชื่อผลงาน

การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ของนั ก เรี ย นตามแนวทางการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การมี ง านทำ �
ด้วยกิจกรรมบริษัทจำ�ลอง
ชื่อผู้เสนอผลงาน นายสมเกียรติ แซ่เต็ง
โรงเรียน
เขาน้อยวิทยาคม จังหวัดตราด
สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
โทรศัพท์
09 4448 9914
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 6511 3317
e-mail khownoi.math@gmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

สภาพสังคมในทศวรรษใหม่เป็นยุคของความเร็วและความล้ำ�สมัยของเทคโนโลยีการสื่อสาร
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม การหล่อหลอมรวมความคิด และความเชื่อของกลุ่มคนที่บุคคล
ในสังคมจะต้องตั้งรับการมีวิถีชีวิตยุคใหม่อย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากนี้เอง
ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียน ทั้งการดำ�เนินชีวิตท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีท่เี ปลี่ยนแปลงและความคาดหวัง
ของผู้ปกครองต่อการศึกษาของบุตรหลาน ตลอดจนการเผชิญสิ่งยั่วยุหรือตัวแบบที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ รอบตัว
ก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างมาก ทั้งปัญหาด้านการปรับตัว ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ปัญหา
สุขภาพ ปัญหาความรุนแรง ปัญหาเด็กติดเกม เด็กติดมือถือ ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ ฯลฯ โดยเฉพาะ
ในเด็กและเยาวชนที่มีทักษะชีวิตต่ำ�ขาดภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแล้วอาจเป็นคน
ที่ไม่ประสบความสำ�เร็จในชีวิต มีปัญหาทางอารมณ์จิตใจ และมีความขัดแย้งในชีวิตได้ง่าย ครูจึงต้องจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันให้รอดพ้นจากการครอบงำ�ความคิด
ของสื่อเทคโนโลยี และตั้งรับต่อการก้าวรุกทางสังคมอย่างรู้เท่ากัน
การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ในหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551
เป็นกระบวนการเรียนรูท้ ม่ี งุ่ ให้ผเู้ รียนพัฒนาตนเอง ในด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ ในการเห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาการจัดการกับอารมณ์และความเครียด และการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นเพื่อการปรับตัวการป้องกันตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ จัดการกับชีวิตตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ได้
กำ�หนดให้ทักษะชีวิตเป็นสมรรถนะสำ�คัญที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา  โดยสถานศึกษาต้องจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร
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หัวใจการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  คือ การจัดวางเส้นทางการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ
ให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามความสนใจ บุคลิกภาพ และความถนัดของนักเรียนรายบุคคล
เมือ่ นักเรียนรูข้ อ้ มูลความต้องการอัตรากำ�ลังแรงงานในแต่ละประเภท และกลุม่ สาขาอาชีพของจังหวัดและอำ�เภอ
ของนักเรียนแล้ว ควรทำ�ให้นักเรียนเริ่มสำ�รวจตนเองเพื่อจัดวางเส้นทางการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ
ซึ่งถือเป็นบทบาทที่สำ�คัญของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาจะต้องวางรูปแบบการบริหารจัดการ และจัดหา
หรื อ สร้ า งเครื่ อ งมื อ การค้ น พบตั ว ตนของนั ก เรี ย น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การสู ญ เสี ย การลงทุ น การจั ด การศึ ก ษา
ที่ไม่ตรงกับบุคลิกภาพและความถนัดของนักเรียนแม้แต่คนเดียว
กิจกรรมบริษัทจำ�ลองเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ได้พัฒนามาจากกิจกรรมในการจัดการเรียน
การสอนของกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ โรงเรี ย นเขาน้ อ ยวิ ท ยาคม จั ง หวั ด ตราด โดยมี รู ป แบบ
ของกิจกรรม คือ การให้นักเรียนได้ดำ�เนินการบริหารจัดการและทำ�ธุรกิจเป็นกลุ่ม โดยการแบ่งเป็นงานธุรกิจ
ออกเป็นกิจการต่าง ๆ อาทิเช่น งานเกษตร งานแปรรูป งานประดิษฐ์ เป็นต้น นักเรียนจะได้ออกแบบ
การทำ�ธุรกิจในกลุ่มของตนเองที่ตั้งชื่อเรียกว่าบริษัทจำ�ลอง โดยมีการจำ�ลองหน้าที่และบทบาทของตำ�แหน่ง
งานต่าง ๆ ในบริษัท และได้ดำ�เนินการจริง บริหารงานจริง ซื้อขายจริง ภายใต้กรอบระยะเวลาช่วงหนึ่ง
ซึ่งผลจากการดำ�เนินการในรายวิชาคณิตศาสตร์ในด้านของพฤติกรรม พบว่า  นักเรียนมีทักษะในการวางแผน
แก้ปัญหาและการทำ�งานเป็นทีม มีกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน รู้จักการบริหารจัดการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการสื่อ เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพและรู้จักการเข้าสังคม ตลอดจน
การทำ�งานร่วมกันกับผูอ้ น่ื อีกทัง้ ยังสามารถสร้างรายได้ และมีเจตคติทด่ี ตี อ่ การทำ�งาน และการประกอบอาชีพ
ที่สุจริต รู้จักที่จะเรียนรู้เพื่อการทำ�งานได้อย่างมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น และจากการศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า ทั ก ษะชี วิ ต
เป็นสิง่ สำ�คัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นบุคคลมีคณ
ุ ภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในโลกยุคปัจจุบนั ทีจ่ �ำ เป็น
ต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ�ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัย
จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน โดยการจัดกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้น เพื่อเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปในแนวทางดังกล่าว โดยได้จัดทำ�นวัตกรรมการปฏิบัติ
เกี่ ย วกั บ การทำ � บริ ษั ท จำ � ลอง มาใช้ ใ นการพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ของนั ก เรี ย นตามแนวทางการจั ด การศึ ก ษา 
เพื่อการมีงานทำ� โดยสนองแนวนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และเพื่อศึกษาว่าการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนด้วยกิจกรรมบริษัทจำ�ลองแล้วจะทำ�ให้มีนักเรียนมีความสามารถการใช้ทักษะชีวิตโดยภาพรวมระดับใด
และมีความสามารถการใช้ทักษะชีวิตรายด้านแต่ละด้านมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเจตคติ
ต่อการทำ�งานอาชีพ

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

2.1 จุดประสงค์ของการดำ�เนินงาน
1) เพื่อสร้างนวัตกรรมกิจกรรมบริษัทจำ�ลอง
2) เพื่ อ ศึ ก ษาผลการพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ของนั ก เรี ย นตามแนวทางการจั ด การศึ ก ษา 
เพื่อการมีงานทำ�ด้วยกิจกรรมบริษัทจำ�ลอง
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2.2 เป้าหมายของการดำ�เนินการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำ�นวน 165 คน
ครูโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จำ�นวน 16 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนมีทักษะชีวิตด้านการทำ�งานประกอบอาชีพ
ครูมคี วามเข้าใจในแนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ การมีทกั ษะชีวติ
และทักษะอาชีพ แลได้แนวทางการพัฒนานวัตกรรมกิจกรรม
บริษัทจำ�ลอง

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

3.1 แนวคิดในการออกแบบผลงาน/นวัตกรรม
จากนโยบายของโรงเรียนในฝันบูรณาการร่วมกันกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
นโยบายด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM ของกระทรวงศึกษาธิการ
ทำ�ให้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการส่งเสริมทักษะกระบวนการเป็นสิ่งสำ�คัญมากในการจัดการศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาด้านทักษะชีวิตและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ� ดังนั้นการเพิ่มเวลารู้ให้แก่นักเรียนในแต่ละวัน
กิจกรรมที่เพิ่มพูนได้ทั้งความรู้และทักษะชีวิต ควรจะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ร่วมลงมือและพัฒนาวางแผน
อย่างเป็นระบบร่วมกัน ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความตระหนักรู้
ถึงคุณค่าของการใช้ความคิดและเวลาอย่างสร้างสรรค์
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ใช้ แ นวทางของกิ จ กรรมซื้ อ ได้ ข ายเป็ น ของกลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมมาพัฒนา  เป็นกิจกรรมบริษัทจำ�ลอง โดยนำ�กระบวนการ
ทำ�งานในรูปแบบสภาของสภายุวเกษตรกร โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม มาบูรณาการร่วมกันเพื่อสร้างทักษะ
กระบวนการทำ�งาน อีกทั้งยังกำ�หนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรมของแต่ละกลุ่มงานโดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบ STEM มาใช้ในการสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
รูปแบบของนวัตกรรม
นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นนี้ เป็นนวัตกรรมประเภทกระบวนการ ใช้การพัฒนาแนวคิดและสร้าง
รู ป แบบการปฏิ บั ติ ขึ้ น ใหม่ โดยใช้ แ นวทางระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ ดำ � เนิ น การไปควบคู่ กั บ
การปรับปรุงและพัฒนาแนวทาง เพื่อให้ได้รูปแบบการดำ�เนินการที่เป็นนวัตกรรมอย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพตรงตามความต้องการโดยวางแผนการดำ�เนินงานตามวงจรคุณภาพเดมิ่ง (Plan Do Check
Action)
กระบวนการดำ�เนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 จัดการประชุมให้นักเรียนได้เลือกกลุ่มกิจกรรมที่สนใจ โดยมุ่งเน้นให้เป็นกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานของครอบครัวและดำ�เนินการให้นักเรียนเลือกกลุ่มตามความถนัดหรือความสนใจ
เรียกว่า  “บริษัท” ทั้งนี้ในแต่ละบริษัทจำ�เป็นต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 3 คน และมีครูที่ปรึกษาของบริษัท
ที่นักเรียนได้เลือกและติดต่อด้วยตนเอง
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ขั้นตอนที่ 2 แต่ละบริษัทจะต้องดำ�เนินการทำ�งานของบริษัทตนเอง อาทิเช่น การศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ต้องทำ�การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
โดยใช้แนวทางการศึกษาของ STEM และการเรียนรู้แบบโครงงาน มาเป็นหลักในการดำ�เนินการโดยการนำ�
และให้คำ�ปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากครูที่ปรึกษาบริษัท โดยกำ�หนดให้ครูได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับการพัฒนางานของแต่ละบริษัทโดยมุ่งเน้น 4H (Heart Head Hand Health) ของกิจกรรม
เพิ่มเวลารู้
ขั้ น ตอนที่ 3 ให้ หั ว หน้ า ของแต่ ล ะบริ ษั ท มาร่ ว มดำ � เนิ น การบริ ห ารงานร่ ว มกั น ในระบบ
สภายุวเกษตรกรและจัดทำ�ระเบียบแนวทางการบริหารงานของสภาฯ ร่วมกัน โดยใช้แนวทางตามหลักการ
ของประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นแนวทางขับเคลื่อนการบริหารงานทั้งหมด
ขั้ น ตอนที่ 4 จั ด ทำ � แผนปฏิ บั ติ ก ารและปฏิ ทิ น การดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท และดำ � เนิ น การ
ตามแนวทางที่ได้พัฒนาขึ้น โดยมีกลุ่มและสภายุวเกษตรกรเป็นผู้ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยการใช้การประชุม การทำ� PLC ของครูที่ปรึกษา ของนักเรียนแต่ละบริษัท และการทำ� AAR
เพื่อสะท้อนภาพผลของการดำ�เนินการ เป็นวิธีการหลักในการดำ�เนินงานและนำ�ผลจากการประชุมไปใช้ในการ
วางแผนและปรับปรุงพัฒนางานของแต่ละบริษัท แต่ละกลุ่มต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมสรุปผลการดำ�เนินงานของแต่ละบริษัท แต่ละกลุ่ม และภาพรวมของ
สภายุวเกษตรกรโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม โดยกำ�หนดจัดให้มีการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การพัฒนาขึ้น โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่าตลาดนัดยุวเกษตรกรโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม เพื่อแสดงภาพเชิงประจักษ์
อันเกิดจากการพัฒนาและเพื่อแสดงผลการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนตามแนวทางการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานทำ�ด้วยกิจกรรมบริษัทจำ�ลองและจัดทำ�รายงานสรุปต่อไป

4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

ประสิทธิภาพของการดำ�เนินงาน ในการดำ�เนินการตามกิจกรรมทีอ่ อกแบบไว้นน้ั สามารถดำ�เนินการ
ได้ทุกขั้นตอน และมีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมตามขั้นตอนและกระบวนการอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็น
แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ผลทีเ่ กิดตามจุดประสงค์ ผลการปฏิบตั คิ รอบคลุมและเป็นไปตามจุดประสงค์ทกุ ข้อ โดยมีหลักฐาน
เป็นภาพกิจกรรม ชุดกิจกรรมและการเผยแพร่ผลงานจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านทักษะชีวิตของนักเรียน
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน สามารถแก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาผู้ เรี ย นหรื อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ได้ตรงตามจุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีขอ้ มูลทุกส่วนแสดงให้เห็นการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ
ประโยชน์ที่ได้รับ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน
ทั้งโรงเรียน โดยครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระจะมีบทบาทหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาบริษัทที่นักเรียนได้เลือก และครู
ก็จะต้องพัฒนากิจกรรมที่ตนเองได้รับผิดชอบเพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ดี
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5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

สิ่งที่ช่วยให้งานประสบความสำ�เร็จ พบว่าปัจจัยความสำ�เร็จที่นำ�เสนอมีความสอดคล้องกับระบบ
และวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาผลงาน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กล่าวคือ กิจกรรมบริษัทจำ�ลองสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้ โดยการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างเป็นระบบของทั้งครู นักเรียนและชุมชน โดยการสร้างระบบให้เกิดการเรียนรู้ และมีความยั่งยืน
เมื่ อ สิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท นั้ น ๆ ได้ รั บ การต่ อ ยอดและนำ � ไปสู่ ก ารสร้ างเป็ น อาชี พ เสริ ม รายได้
ให้แก่นักเรียนและครอบครัวต่อไป

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

จากการดำ�เนินงาน พบว่า  การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนตามแนวทางการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานทำ�ด้วยกิจกรรมบริษัทจำ�ลองนี้ สามารถสะท้อนภาพการพัฒนาตนของนักเรียนได้อย่างชัดเจน
แต่จากการดำ�เนินการทำ�ให้ทราบว่ายังมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาอยู่บางประการ โดยพบว่า  การดำ�เนินการ
ตามแนวทางกิจกรรมของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเป็นไปในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา ทำ�ให้ต้องดำ�เนินการ
และปรับปรุงขั้นตอนและรายละเอียดเป็นระยะ ๆ อีกทั้งครูผู้ควบคุมก็จำ�เป็นต้องกำ�กับติดตาม และพัฒนา
กิจกรรมร่วมกับนักเรียนอย่างต่อเนือ่ ง จึงทำ�ให้บางครัง้ อาจมีความล่าช้าในการดำ�เนินการและไม่สามารดำ�เนินการ
ได้ตามปฏิทินที่กำ�หนดไว้ได้ และในช่วงระยะเวลาการดำ�เนินการเป็นช่วงฤดูฝน ทำ�ให้กิจกรรมของบางกลุ่ม
บางบริษัทไม่สามารถดำ�เนินการได้อย่างสะดวกมากนัก ในการดำ�เนินการปีงบประมาณนี้สามารถพัฒนา
รูปแบบของกิจกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมและสะท้อนภาพความสำ�เร็จได้อย่างชัดเจนทำ�ให้การดำ�เนินการ
ในปีงบประมาณต่อไปจะสามารถดำ�เนินการต่อยอดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ โดยเน้นที่กระบวนการวิจัยและพัฒนา
ของแต่ละกิจกรรมให้มากขึน้ และกระตุน้ ให้เกิดการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้
ให้มากยิ่งขึ้น

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

ผลงานบริษัทจำ�ลองของโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง ได้คัดเลือกให้เป็นผลงานนำ�เสนอถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสเสด็จเยี่ยมชมผลงานของกลุ่มยุวเกษตรกรระดับประเทศ ปี 2560 ได้รับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ยุวเกษตรกรที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ รางวัลลูกโลกสีเขียวระดับประเทศ รางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ของโรงเรียนที่ดำ�เนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปจนถึงการนำ�เสนอผ่านทางสื่อต่าง ๆ
ในหัวข้อไม่ตอ้ งจบปริญญาตรีก็เป็นเศรษฐีได้ โรงเรียนส่งเสริมอาชีพ และโรงเรียนนำ�ร่องกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ และเป็นต้นแบบนำ�เสนอให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ มากมาย
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ชื่อผลงาน

การพัฒนาการอ่าน การเขียน ของนักเรียนทีบ่ กพร่องทางการเรียนรู้ ด้วยชุดการสอนซ่อมเสริม
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยระดับประถมศึกษา โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ชื่อผู้เสนอผลงาน นายคำ�สังข์ พลหาญ
โรงเรียน
ห้วยหว้าวิทยาคม
สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
โทรศัพท์
0 4345 1279
โทรสาร
0 4345 1279
โทรศัพท์มือถือ 09 1417 0302
e-mail
konhuaywa@gmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงาน/ที่มาของนวัตกรรม

กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย เป็ น กลุ่ ม วิ ช าทั ก ษะพื้ น ฐานในการใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ สำ � หรั บ
การแสวงหาความรู้ในกลุ่มวิชาอื่น ๆ และนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำ�วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การติดต่อสื่อสาร
ดังนั้น การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องจึงมีความสำ�คัญมาก หากใช้ภาษาในการพูดและการเขียน
โดยไม่คำ�นึงถึงหลักเกณฑ์ทางภาษาอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ในความหมายของคำ�หรือประโยคได้
นักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม โดยผูร้ ายงานเป็นครูรบั ผิดชอบ
และสอนวิชาภาษาไทย นักเรียนพูดและฟังแยกเสียงควบกล้ำ� ร ล ว ได้ไม่ถูกต้อง พูดภาษาไทยกลางไม่ชัดเจน
ชอบใช้ภาษาถิ่นผสม การเว้นวรรคการเขียน การอ่าน การพูด ไม่ถูกต้องเหมาะสม นักเรียนขาดเรียนบ่อย
นักเรียนกลุ่มเก่งไม่ชอบเรียนกับนักเรียนกลุ่มอ่อน
ปัญหาดังกล่าวข้องต้นเกิดจากสาเหตุใหญ่ ดังนี้
1. เนื้อหาในบทเรียนกว้างเกินไป ไม่เจาะจงหรือเน้นหลักภาษาไทย
2. ประสบการณ์ แ ละภู มิ ห ลั ง ของนั ก เรี ย น ส่ ว นมากเป็ น นั ก เรี ย นที่ มี ผู้ ป กครองมี พื้ น ฐาน
การศึกษาค่อนข้างต่�ำ รายได้ไม่ดี ไม่มเี วลาทีจ่ ะสนใจบุตรของตนเองมาก ภูมหิ ลังของนักเรียนก็มพี น้ื ความรูเ้ ดิมน้อย
เรียนไม่ทันเพื่อนร่วมชั้น
3. ครูขาดสื่อซ่อมเสริมที่มีประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค์

1. เพือ่ สร้างแบบฝึกทักษะการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ซึง่ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน
เนื้อหาของหลักการใช้ภาษาไทยเฉพาะเรื่อง แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบหลังเรียน จำ�นวน 14 เล่ม
2. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้ชุดการสอนซ่อมเสริม
ก่อนและหลังการสอนซ่อมเสริม จำ�นวน 14 เล่ม

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินการศึกษา

วิธีดำ�เนินการ
การรายงานครัง้ นี้ เพือ่ ศึกษารูปแบบของการสอนซ่อมเสริม โดยใช้ชดุ ฝึกทักษะการอ่านการเขียน
หลักเกณฑ์ทางภาษาไทย โดยเน้นเนื้อหาของหลักเกณฑ์ทางภาษาและการใช้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา มีวิธีดำ�เนินการ ดังนี้
3.1 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ตำ�บลโนนฆ้อง อำ�เภอบ้านฝาง
จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2559 จำ�นวน 23 คน
3.2 เกณฑ์ในการจำ�แนกนักเรียน
จำ�แนกเป็น 3 ระดับ ตามระดับความรู้ ประสบการณ์ และภูมิหลัง ดังนี้
กลุ่มเก่ง (A)
คะแนน 16-20
กลุ่มปานกลาง (B)
คะแนน 10-15
กลุ่มอ่อน (C)
คะแนน 0-9
3.3 เครื่องมือในการดำ�เนินการสอนซ่อมเสริม
ใช้วิธีตรวจผลงานจากการปฏิบัติงานของนักเรียนแล้วบันทึกไว้ในตารางวิเคราะห์พฤติกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านการเขียนหลักเกณฑ์ภาษาไทย จำ�นวน 14 เล่ม
การจัดทำ�แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย
การจัดทำ�ชุดแบบฝึกทักษะการสอนเสริมภาษาไทยนี้ ผู้รายงานได้ดำ�เนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
3.3.1 หาข้อมูลความสนใจของนักเรียนว่า  จะมีความสนใจเรียนชุดการเรียนลักษณะใด
โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
3.3.1.1 ผูร้ ายงานได้น�ำ ชุดการสอนหลายลักษณะมาให้นกั เรียนเลือกและทดลองทำ�
จากการสังเกตพฤติกรรมและสอบถาม จึงได้ข้อสรุปว่า  ชุดแบบฝึกครูมีตอนที่สำ�คัญ คือ บทนำ� แบบทดสอบ
ก่อนเรียน เนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียน
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3.3.1.2 ผู้รายงานได้คัดเลือกกิจกรรมในการเรียนโดยเน้นจากเรื่องที่ง่ายไปหายาก
แยกเนื้อหาในแต่ละชุดให้เป็นเฉพาะเรื่องเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน ตามหลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553)
3.3.2 ทดสอบ แก้ ไขแบบฝึ ก หั ด การสอนซ่ อ มเสริ ม ภาษาไทย ผู้ ร ายงานได้ คั ด เลื อ ก
เด็กนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง มาทดลองใช้ชุดแบบฝึกการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย
ทีผ่ รู้ ายงานได้จดั ทำ�ขึน้ ในระหว่างทีน่ กั เรียนเรียน ผูร้ ายงานได้สงั เกตพฤติกรรมนักเรียน บันทึกข้อบกพร่องทีพ่ บ
ในชุดแบบฝึกการสอนซ่อมเสริม และนำ�มาปรับปรุงอีกหลายครั้ง จนเสร็จสมบูรณ์
การหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึก
ผู้ ร ายงานได้ ทำ � การทดลองชุ ด แบบฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นการเขี ย น โดยคั ด เลื อ กนั ก เรี ย น
ทีบ่ กพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 จำ�นวน 12 คน แบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุม่
คือ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน โดยให้นักเรียนทั้ง 3 กลุ่มศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมตามแบบฝึก
โดยผู้รายงานได้ตั้งเกณฑ์ประสิทธิภาพขั้นต่ำ�ที่ E1 : E2 = 75 : 75
E1 หมายถึง คะแนนที่นักเรียนทำ�ได้ระหว่างปฏิบัติกิจกรรมตามแบบฝึกแต่ละชุด ทุกชุด
ทุกคน รวมกัน แล้วหาค่าร้อยละจากคะแนนเต็ม
E2 หมายถึงคะแนนที่นักเรียนทำ�ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมหลังจบการศึกษาชุดแบบฝึก
ทุกชุด ทุกคน รวมกันแล้วหาค่าร้อยละจากคะแนนเต็ม
หลังจากทำ�การทดลองหาประสิทธิภาพของชุดฝึก ปรากฏว่ามีค่าประสิทธิภาพสูงกว่า
ค่าประสิทธิภาพที่ตั้งไว้
ผู้รายงานได้ทำ�การปรับปรุง ชุดฝึกทักษะการอ่านการเขียนหลักเกณฑ์ทางภาษาอีกครั้ง
และได้เริ่มนำ�มาใช้ปฏิบัติกับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ปีการศึกษา  2559
โดยตั้งค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกไว้ที่ E1 : E2 = 80 : 80 เมื่อผู้รายงานได้ดำ�เนินการสอนซ่อมเสริมจนครบ
กระบวนการ ทุกชุดฝึก โดยหาค่าประสิทธิภาพของชุดฝึก
3.4 การเก็บข้อมูล
3.4.1 จัดเก็บคะแนนนักเรียนจากการทำ�แบบประเมินก่อนการสอนซ่อมเสริม และหลัง
การสอนซ่อมเสริม
3.4.2 สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในระหว่างการเรียนการสอนและบันทึกความก้าวหน้า 
ในการเขียนและการอ่าน แล้วนำ�มาวิเคราะห์เป็นรายบุคคล
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่อรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการสอนซ่อมเสริม ผู้รายงานได้นำ�ข้อมูลที่ได้มาหาค่า
ความแตกต่าง เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทางการเรียน ระหว่างก่อนได้รับการสอนซ่อมเสริมและหลัง
การได้รับการสอนซ่อมเสริม โดยใช้สูตรหาค่า t-test
�D2
t =
N �D2 − (�D)
N −1
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4. ผลการดำ�เนินการ / ผลสัมฤทธิ์

ผลการดำ�เนินการ
ในบทนี้ ผู้ ร ายงานขอนำ � เสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การอ่ า นและการเขี ย นของนั ก เรี ย น
ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ระหว่างก่อนได้รับการสอนซ่อมเสริม
และหลังการได้รับการสอนซ่อมเสริมด้วยชุดแบบฝึกทักษะ การอ่าน การเขียน และหลักเกณฑ์ทางภาษา 
จำ�นวน 14 ชุด เป็นรายพฤติกรรม ดังนี้
การสอนซ่อมเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านการเขียนความรู้
หลักเกณฑ์ทางภาษา  นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ของโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมมีพัฒนาการที่ดีขึ้น คือ
จำ�หลักเกณฑ์การสะกดคำ� การอ่าน การเขียนได้แม่นยำ� ใช้ได้ถกู ต้อง ทำ�ให้สามารถอ่านคำ�ยากได้ถกู ต้องมากขึน้
ใช้แนวเทียบได้ดี ใช้มาตราตัวสะกดได้ถูกต้อง ใช้คำ�ได้ตรงความหมาย แยกคำ�พ้องรูป พ้องเสียงได้ถูกต้อง
ทำ�ให้การนำ�ไปใช้ได้ตรงความหมายของคำ� เขียนสะกดตัวหนังสือถูกต้อง สวยงาม มีระเบียบ มีความรู้
ในหลักเกณฑ์ การใช้ค�ำ ราชาศัพท์ ประโยค เครือ่ งหมายวรรคตอน คำ�ทีบ่ อกจำ�นวน บอกลักษณะนามได้เหมาะสม
ถูกต้อง นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก ซักถามครูเมื่อมีปัญหาทุกด้าน มีความตั้งใจในการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามแบบฝึกทีม่ ใี นแต่ละชุด ทำ�งานได้ถกู ต้อง สะอาด มีระเบียบ ส่งงานได้ตรงกำ�หนดเวลามากขึน้
ผู้รายงานพบว่า  นักเรียนมีความสนุกสนานในการศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมในชุดแบบฝึกทักษะ
กิจกรรมมีความเร้าใจ ทำ�ให้ตื่นเต้นเมื่อได้รู้ผลคำ�ตอบว่า  ถูกหรือผิด หลังจากที่นักเรียนทำ�แบบทดสอบทันที
ทำ�ให้ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย
ผลที่ ไ ด้ ทั้ ง หมดดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เกิ ด จากการปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารเรี ย นการสอน โดยใช้ สื่ อ
หลากหลายผสมผสานกัน เช่น การใช้แบบฝึกทักษะเฉพาะเนื้อหาและสื่อประกอบชุดอื่น ๆ ทำ�ให้นักเรียน
สามารถที่จะเลือกวิธีการศึกษาค้นคว้าตามความชอบ ความสนใจของตนเอง และเลือกเรียนเนื้อหาวิชาใดก็ได้
โดยอิสระ

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

ได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมทุกท่าน
เป็นอย่างดี นอกจากนั้นได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้วยหว้า
วิทยาคมทุกท่าน
ปัจจัยหลักที่ทำ�ให้การศึกษาพัฒนาการอ่านการเขียน ครั้งนี้สำ�เร็จคือ
1. ความพร้อมของสถานศึกษา
2. ความพร้อมของผู้ศึกษา
3. ความสนใจและการให้ความร่วมมือของผู้เรียน
4. ความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา
5. ความสนใจ และความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง
6. เวลา และโอกาสของการจัดการเรียนการสอน
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6. บทเรียนที่ได้รับ

จากการศึกษาและพัฒนา  การอ่าน การเขียน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษาโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ทำ�ให้ได้แนวทางทางในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ เพื่อนำ�ไปใช้เปรียบเทียบกับนักเรียนปกติ เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนา
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษารูปแบบวิธีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารของผู้เรียน สามารถ
ที่จะนำ�วิธีการเรียนรู้มาใช้ได้อย่างมากมาย แต่สำ�หรับรูปแบบการใช้แบบฝึกทักษะนั้น ผู้รายงานเห็นว่าเป็นวิธี
ที่เหมาะกับการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นอย่างยิ่ง จึงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ควรนำ�ไปใช้กับเนื้อหาอื่น ๆ บ้าง เช่นการอ่านคำ�ร้อยกรอง อ่านคำ�ประพันธ์
2. ในการสร้างแบบฝึกนั้น ในหนึ่งเล่มควรมีเนื้อหาเดียว และกระทัดรัด
3. ควรศึกษาเพิ่มเติมว่า  หากนำ�ไปใช้ในการฝึกทักษะการพูด จะเป็นอย่างไร เช่น ทำ�ชุดฝึก
ในรูปหนังสือบทสนทนาเป็นตอนสั้น ๆ หรือเป็นนิทานบทสนทนาสั้น ๆ
4. ควรให้เวลาในการฝึกแต่ละกิจกรรมเหมาะสมกับเนื้อหา

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ /รางวัลที่ได้รับ

ในการเผยแพร่ผลงาน ได้เผยแพร่แก่ โรงเรียนและชุมชนทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ด้านเอกสารและการเป็น
วิทยากร นอกจากนั้น ได้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ได้รับรางวัลครูสอนกิจกรรมของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ เช่น ครูผู้สอนกิจกรรมวากภาพระบายสี เหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานศิลปะ
หัตกรรม ครั้งที่ 64 และครั้งที่ 65
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ชื่อผลงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน
โรงเรียน
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1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
โรงเรี ย นเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ที่ จ ะต้ อ งเสริ ม สร้ า งผู้ เรี ย นให้ ไ ด้ รั บ โอกาสอั น ควร
จะได้รับในการพัฒนาศักยภาพตามวัย ในการพัฒนาโรงเรียนสิ่งที่ควรให้ความสำ�คัญอย่างมาก คือการจัด
สภาพแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสภาพแวดล้อมหมายถึง ส่วนประกอบสำ�คัญ
ส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ มีความปลอดภัย มีแรงจูงใจและเกิดความสุข มีความเต็มใจในการ
แสวงหาความรู้ ซึ่งหากโรงเรียนใดขาดการเอาใจใส่ในด้านสภาพแวดล้อมหรือไม่เห็นความสำ�คัญของการ
จัดสภาพแวดล้อม จะทำ�ให้บุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษาขาดปฏิสัมพันธ์ท่ดี ี ทำ�ให้ส่วนประกอบของคำ�ว่า 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ขาดความสมบูรณ์ตามมาในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุญทรง สังข์ทอง
(2537 : 46) ชี้ ใ ห้ เ ห็ น สภาพบรรยากาศและสิ่ ง แวดล้ อ มของโรงเรี ย นที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ซึง่ นักเรียนจะมีความรูค้ วามสามารถและคุณธรรมมากยิง่ ขึน้ ในบรรยากาศทีเ่ อือ้ อำ�นวย
ลักษณะทางสังคม จิตวิทยา  การเรียนการสอน ทั้งทางด้านอารมณ์ สังคม เจตคติและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
โรงเรี ย นพนาสนวิ ท ยาเป็ น โรงเรี ย นมั ธ ยมขนาดกลาง สั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 33 โดยเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำ�อำ�เภอ) รุน่ ที่ 3 ซึง่ ในการบริหารงาน
ของโรงเรียนในฝันนั้นได้เน้นในเรื่องบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งในและนอกห้องเรียน Green Clean
and Safety โรงเรียนต้องมีการพัฒนาเรื่องการใช้ ICT เพื่อการสอนและมี ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน
ต้องมีแหล่งเรียนรูท้ ง้ั ภายในและภายนอกโรงเรียน ทีค่ รูสามารถนำ�ไปใช้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพือ่ ให้นกั เรียน
มีประสบการณ์ตรง และโรงเรียนต้องมีกระบวนการบริหารการเรียนรูอ้ ย่างสม่�ำ เสมอ แม้วา่ โรงเรียนพนาสนวิทยา
จะเห็ น ความสำ � คั ญ ของการพั ฒ นากระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนและงานสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย น
การสอนเพียงใด แต่เนื่องด้วยการพัฒนาสถานศึกษาภายใต้งบประมาณที่จำ�กัด ทำ�ให้การพัฒนาโรงเรียน
ขาดความต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในโรงเรียนและกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเหตุนี้การบริหารงานภายในโรงเรียนจึงยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร
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1.2 แนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา 
โรงเรียนพนาสนวิทยาเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้หาแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา
เรื่ อ งดั ง กล่ า ว โดยบุ ค ลากรในโรงเรี ย นและชุ ม ชนได้ ว างแผนร่ ว มกั บ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการพั ฒ นา
และปรับปรุง บริบท สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยการใช้แนวคิดร่วมกันภายใต้พนาสนโมเดล
(PSS) ผนวกเข้ากับวงจรเดมมิ่ง (PDCA) โดยในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ทีป่ ระชุมครูและผูป้ กครองได้รว่ มกันพิจารณาข้อเสนอในการร่วมกันปรับปรุงแหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ ภายในโรงเรียน
ดังกล่าว โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำ�ไปสู่
การพัฒนาผู้เรียน และสร้างสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเป็นโรงเรียนในฝันที่ยั่งยืนสืบไป

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

1. เพื่อพัฒนาสภาพโรงเรียนในฝันให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม บริบทของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก

ห้องเรียน

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

3.1 การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม
โรงเรียนพนาสนวิทยาได้ดำ�เนินการปรับปรุงและพัฒนาบริบท สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนโดยยึดหลัก พนาสนโมเดล (PSS) P : Participation การมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน
S : Strategy การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ S : Sufficiency การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผนวกกับวงจรเดมมิ่ง (PDCA)
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3.2 การดำ�เนินงานตามกิจกรรม (ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง)
P : Plan (วางแผน)
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน โดยให้คณะทำ�งานและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง (กรรมการสถานศึกษา  คณะครูและชุมชน) ทำ�การศึกษาและนำ�เสนอในที่ประชุมร่วมกันในการ
พัฒนาบริบท สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
2. วิเคราะห์บริบท สภาพแวดล้อมของโรงเรียน แหล่งเรียนรู้เดิมภายในโรงเรียน เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เดิมหรือสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่
3. ประชุ ม วางแผนทำ � กรอบงาน ด้ า นตั ว ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ วิ ธี ดำ � เนิ น การ งบประมาณ
ระยะเวลาและการกำ�กับติดตาม
D : Do (ปฎิบัติ)
4. กำ�หนดรูปแบบการปรับปรุงและพัฒนาโดยกำ�หนดบริบท สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
ที่มีความสำ�คัญและจำ�เป็นเร่งด่วนในการพัฒนาตามลำ�ดับ อันได้แก่ บริบทภายในและภายนอกห้องเรียน เช่น
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้น (Searching Room) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารโรงเรียน
ธนาคารขยะโรงเรียน คลินิกคอมพิวเตอร์และการพัฒนาด้านสื่อ ICT การจัดสวนหย่อมบริเวณอาคารเรียน
การสร้างโดมสิริพนารมย์ ปรับปรุงสนามโรงเรียนและการก่อสร้างกำ�แพงโรงเรียน เป็นต้น
5. ดำ�เนินการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยโรงเรียนประสานความร่วมมือกับคณะครู
บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ในการร่วมมือและลงมือปรับปรุงและพัฒนาบริบท
สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ตามกรอบงานที่รับผิดชอบบนพื้นฐานความพอเพียง
C : Check (ตรวจสอบ)
6. มีการกำ�กับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำ�เนินงาน โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะดำ�เนินงานและผู้รับผิดชอบทุกฝ่าย ร่วมกันประเมินและให้ข้อเสนอแนะ
A : Act (การปรับปรุง)
7. หลั ง จากการตรวจสอบและประเมิ น ผลการทำ � งานแล้ ว คณะทำ � งานในโรงเรี ย น
และชุมชนมีการร่วมกันหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น การหาแนวทางและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปรับปรุงและพัฒนาบริบท สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนร่วมกัน
3.3 ประสิทธิภาพของการทำ�งาน
จากการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนในการปรับปรุง พัฒนา  บริบท สภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ “พนาสนสวยด้วยมือเรา” ส่งผลให้บรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนดีขึ้น มีแหล่งเรียนรู้ในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียน เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
3.4 การใช้ทรัพยากร
การปรับปรุง พัฒนา  บริบท สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ “พนาสนสวยด้วยมือเรา
Cooperative School” มีการนำ�ทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชนมาใช้ในการพัฒนา ดังนี้
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- บุคลากร/คณะดำ�เนินงาน คือ ครู นักเรียน ศิษย์เก่าและผู้ปกครอง ร่วมแรงร่วมใจ
ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนาทั้งทุนทรัพย์และแรงงาน
- วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาได้ล้วนมาจากการบริจาค การประยุกต์ใช้
สิ่งของที่มีในโรงเรียนหรือชุมชน หรือการซื้อมาในราคาถูก

4. ผลการดำ�เนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
1. โรงเรียนมีการคงสภาพการเป็นโรงเรียนในฝัน มีสภาพแวดล้อมสวยงาม มีบรรยากาศ
เหมาะแก่การเรียนรู้
2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
การพัฒนาบริบทและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนตามนโยบาย “พนาสนสวยด้วยมือเรา 
Cooperative School” บรรลุผลสำ�เร็จ โดยทำ�ให้โรงเรียนมีบริบทและสภาพแวดล้อมทีส่ วยงาม มีแหล่งเรียนรู้
ที่สอดคล้องในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากร
และชุมชน (บวร : บ้าน วัด โรงเรียน) ผ่านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision)
ของโรงเรี ย น “นั ก เรี ย นโรงเรี ย นพนาสนวิ ท ยา  มี วิ นั ย ใฝ่ เรี ย นรู้ อยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง เคี ย งคู่ เ ทคโนโลยี
มีส่วนร่วมกับชุมชน มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
1. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ
2. ทุกคนมีความสุขในการเห็นความก้าวหน้าของการพัฒนาสถานศึกษาที่ตนเองมีส่วน
รับผิดชอบ
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากการใช้บริการ
แหล่งเรียนรู้ที่มีในโรงเรียน เช่น การค้นหาความรู้จากสื่อ ICT การใช้สถานที่ในการจัดอบรม จัดกิจกรรมต่าง ๆ
อย่างสม่ำ�เสมอ

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

1. คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีวิสัยทัศน์ในการ
วางแผนและดำ�เนินงาน ในการปรับปรุงและพัฒนาบริบท สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
2. การบริหารงานโดยการใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3. ทุกคนให้ความร่วมมือในการสนับสนุนในทุกๆด้าน เช่น สนับสนุนงบประมาณ แรงงาน วัสดุ
อุปกรณ์
4. ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกันใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างเห็นคุณค่า
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

1. การปรับปรุงและพัฒนาบริบทของโรงเรียนรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
ควรมีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร เพือ่ ให้ได้รบั ความร่วมมือและความช่วยเหลือ
อย่างสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง
2. การพัฒนาบริบท สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียนนั้น อาจมีอุปสรรค
และปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น แตกต่ า งกั น เนื่ อ งจากนโยบายของสถานศึ ก ษาและความร่ ว มมื อ ของชุ ม ชน ดั ง นั้ น
ควรทำ�ความเข้าใจกับทุกฝ่าย โดยวางแผนการดำ�เนินงานให้รอบคอบที่สุด เนื่องจากหากไม่มีการวางแผนที่ดี
อาจส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา  เช่น ใช้งบประมาณมากเกินไปและไม่เป็นไปตามแผน ใช้เวลาในการดำ�เนินการ
นานเกินไป ชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาเท่าทีค่ วรส่งผลให้การพัฒนาไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามที่คาดหวังไว้

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

7.1 การเผยแพร่
1. มีการนำ�เสนอกิจกรรมการดำ�เนินงานและภาพกิจกรรมการพัฒนาบริบท สภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การประชาสัมพันธ์และการประสานความร่วมมือผ่านตัวแทนชุมชนและศิษย์เก่า
ของโรงเรียนให้ทราบถึงการดำ�เนินงานของโรงเรียน
3. การประชุม ชี้แจงครูและบุคลากรในโรงเรียน ปลูกจิตสำ�นึกให้นักเรียนทุกคนช่วยกัน
ใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งรักษาสภาพบริบทและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สวยงาม คงสภาพ
ความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
7.2 การที่ได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
1. โรงเรียนมีการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในทุกๆด้าน ทำ�ให้นักเรียนได้รับ
รางวัลต่าง ๆ ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ
2. โรงเรียนพนาสนวิทยาได้รับการยอมรับให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง
3. การได้ รั บ คำ � ชื่ น ชมจากหน่ ว ยงานต่ า งๆและชุ ม ชนในด้ า นการจั ด สภาพแวดล้ อ ม
และบรรยากาศดีน่าอยู่ น่าเรียน
4. การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ
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กิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
ชื่อผลงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน
โรงเรียน
สังกัด
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย อำ�เภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
นายพัฒนา พวงมาลี
อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
0 3557 8508
โทรสาร 0 3557 8508
08 5834 5500
e-mail pattana_teacher@hotmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

การนำ � มรดกทางวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เข้ า มาใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่น เป็นการปลูกฝัง
รากฐานให้เด็กปฐมวัยมีความรักและผูกพันกับท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถนำ�มาใช้ในการ
จัดการเรียนรูไ้ ด้หลายประเภทตามสภาพภูมศิ าสตร์ สภาพสังคม และวัฒนธรรม ความสำ�คัญในการศึกษาเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยมีประสบการณ์เบื้องต้น เกี่ยวกับการเรียนรู้ในท้องถิ่น
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง ทำ � ให้ เ ด็ ก ปฐมวั ย ได้ เรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจ เพื่ อ ให้ เ ด็ ก เกิ ด ความรั ก ความผู ก พั น และ
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ซึ่งในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นจะเน้นการเรียนรู้ให้พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง สามารถ
แก้ปัญหา  พัฒนาชีวิต อาชีพ เศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นของตนเองต่อไปในอนาคต ฉะนั้นหลักสูตร
สถานศึกษา  คือ หัวใจสำ�คัญของการจัดการศึกษาและเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียนตามสภาพท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย สถานศึกษาจึงได้นำ�สภาพต่าง ๆ ที่เป็น
ปัญหา  จุดเด่น เอกลักษณ์ของชุมชน สังคมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์
เพื่ อ เป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม ประเทศชาติ ม ากำ � หนดเป็ น สาระการเรี ย นรู้ แ ละ
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กบนพื้นฐานของหลักสูตรแกนกลางและเพิ่มเติมสาระตามความถนัด ความสนใจ
ของเด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือของทุกคนในสถานศึกษาและชุมชน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
จึงควรนำ�ข้อมูลท้องถิ่นอันได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นและให้ผ้เู รียนสามารถนำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
ซึ่งเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) อำ�เภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
จึงควรได้เรียนรูเ้ รือ่ งของประเพณี วัฒนธรรม นิทานพืน้ บ้าน แหล่งท่องเทีย่ ว บุคคลสำ�คัญและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะเฉพาะของอำ � เภอเดิ ม บางนางบวช ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น สำ � หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย อำ � เภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จึงพัฒนาขึ้นมาจากการสำ�รวจความต้องการของท้องถิ่นในอำ�เภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษาเอกสารและงานวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย อำ�เภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยคำ�นึงถึงการมีส่วนร่วมและบริบท
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ของสังคมไทยในท้องถิน่ รวมถึงความต้องการในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยศึกษาในท้องถิน่ โดยนำ�ประเพณี
วัฒนธรรม นิทานพื้นบ้าน แหล่งท่องเที่ยว บุคคลสำ�คัญและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการใช้สื่อ วัสดุต่าง ๆ
ที่มีในท้องถิ่น เพื่อมุ่งพัฒนาเด็กให้มีความพร้อม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
โดยบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เด็กปฐมวัย
ได้เรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่นซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก ทำ�ให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจและหวงแหนในความเป็น
ชุมชนของตนเอง

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย อำ�เภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
2) เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย อำ�เภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี ที่มีต่อพัฒนาการและการเรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย

3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

1) สร้ า งแบบสอบถามความต้ อ งการพั ฒ นาหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น สำ � หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย อำ � เภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
2) สร้ า งหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น สำ � หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย อำ � เภอเดิ ม บางนางบวช จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย อำ�เภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีครั้งนี้ ได้กำ�หนด
ขั้นตอนในการดำ�เนินการพัฒนาตามลำ�ดับ ดังนี้
		
ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
(1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสำ�หรับเด็กปฐมวัย
(2) สำ � รวจสภาพความต้ อ งการของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เด็ ก ปฐมวั ย โดยได้ ดำ � เนิ น การ
แจกแบบสอบถามให้กับศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ผู้นำ�ชุมชน ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำ�เภอเดิมบางนางบวช
		
ขั้นที่ 2 การสร้างหลักสูตร
(1) กำ�หนดร่างหลักสูตรโดยการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ ศึกษานิเทศก์
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ผู้นำ�ชุมชน ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับท้องถิ่นและผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำ�เภอเดิมบางนางบวช รวมทั้งหมดจำ�นวน 230 คน
(2) นำ�ข้อมูลมาสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน กำ�หนดเป็นร่างหลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย
อำ�เภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ฉบับยกร่าง
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(3) ศึกษาเอกสารและสำ�รวจข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นของอำ�เภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี ได้แก่ นิทานพื้นบ้าน บุคคล สถานที่สำ�คัญ แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(4) ดำ�เนินการเก็บข้อมูล 3 วิธี คือ
(4.1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  นิทานพื้นบ้าน สถานที่ท่องเที่ยว
โบราณสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งคำ�ขวัญของอำ�เภอ
เดิมบางนางบวช
(4.2) สัมภาษณ์ผู้รู้ในท้องถิ่น ผู้นำ�ชุมชนและชาวบ้านด้วยการสัมภาษณ์และพูดคุย
เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีข้อมูลที่เป็นเอกสารจำ�นวนน้อย โดยกำ�หนดหัวข้อที่จะสัมภาษณ์แล้วเข้าไปพูดคุย
ซักถามและเจาะลึกในบางเรื่องแล้วจดบันทึกข้อมูลไว้
(4.3) เข้าร่วมในสถานการณ์จริง เมื่อมีงานประเพณีประจำ�ปี จะเข้าไปร่วมงาน สังเกต
ถ่ายภาพ จดบันทึกขั้นตอนของพิธีการไว้ รวมทั้งเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ต่าง ๆ
(5) เมื่ อ ได้ ข้ อ มู ล มาแล้ ว ได้ นำ � มาจั ด แบ่ ง เป็ น เนื้ อ หาซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะเฉพาะของอำ � เภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนำ�เนื้อเรื่องทั้งหมดมายกร่างหลักสูตร โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 กลุ่ม
แต่ละกลุ่มเนื้อหาจัดอยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 จำ�นวน 9 หน่วย
ประสบการณ์ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 บุคคลสำ�คัญและสถานที่สำ�คัญต่าง ๆ ประกอบด้วย 2 หน่วยประสบการณ์
คือ หน่วยบ้านฉันที่นั่นเดิมบางและหน่วยคนดีศรีเดิมบาง
กลุ่ ม ที่ 2 สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วประกอบด้ ว ย 3 หน่ ว ยประสบการณ์ คื อ หน่ ว ย
เที่ยวสุขสันต์มหัศจรรย์บึงฉวาก หน่วยตื่นตามัจฉาน่าชม และหน่วยผักพื้นบ้านรับประทานแล้วแข็งแรง
กลุ่ ม ที่ 3 ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม ประกอบด้ ว ย 2 หน่ ว ย
ประสบการณ์ คือ หน่วยสุขใจเมื่อได้ตักบาตร และหน่วยยกธงวันสงกรานต์
กลุ่มที่ 4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย 2 หน่วย ประสบการณ์ คือ หน่วยผ้าทอมือ
สื่อวัฒนธรรม และหน่วยของฝากจากตลาดท่าช้าง
(6) ดำ�เนินการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ จัดทำ�หนังสือภาพ ชุดถิ่นฐานบ้านเดิมบาง
เพื่อใช้ประกอบการจัดประสบการณ์ ในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ และนำ�ไปไว้ในมุมหนังสือและจัดทำ�
เกมการศึกษา เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
		
ขั้นที่ 3 การประเมินหลักสูตร
(1) นำ�ร่างหลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย อำ�เภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิทำ�การพิจารณาตรวจสอบร่างหลักสูตรเพื่อประเมินความเหมาะสมของร่างหลักสูตรก่อนที่
จะนำ�ไปใช้ ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

116

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices
แนวปฏิบัติที่ดี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำ�ปี 2560

กลุ่ ม ที่ 1 ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นเนื้ อ หา  ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเนื้ อ หาในท้ อ งถิ่ น
จำ�นวน 3 ท่าน
กลุ่มที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตร
จำ�นวน 3 ท่าน
กลุ่มที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านครูผู้สอน ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมในฐานะที่เป็นครู
ผู้ใช้หลักสูตร จำ�นวน 3 ท่าน
(2) เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 9 คน ได้ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะแล้วได้นำ�ร่างหลักสูตร
ท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย อำ�เภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มาปรับปรุงแก้ไข
		
ขั้นที่ 4 การทดลองใช้และปรับปรุงหลักสูตร
(1) นำ�หลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย อำ�เภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 2/1 ของโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช
(วัดท่าช้าง) จำ�นวน 35 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
(2) ดำ�เนินการตามแนวทางการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรท้องถิ่น
สำ�หรับเด็กปฐมวัย อำ�เภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีโดยผ่านการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ซึ่งเป็น
กิจกรรมประจำ�วันที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
(3) ในส่วนหลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย อำ�เภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่พัฒนาขึ้นนี้ ซึ่งมีแผนการจัดประสบการณ์ ทั้ง 9 หน่วยประสบการณ์ ได้กำ�หนดส่วนที่เป็นสาระที่ควรเรียนรู้
อยู่ในกรอบของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
(4) ประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย
(5) นำ�ผลที่ได้ไปปรับปรุงร่างหลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย อำ�เภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
		
ขั้นที่ 5 การนำ�หลักสูตรไปใช้และสรุปผล
(1) นำ�หลักสูตรส่วนที่เป็นแผนการจัดประสบการณ์จำ�นวน 9 หน่วย จาก 4 กลุ่มเนื้อหา 
หน่วยละ 5 แผน รวมทั้งหมด 45 แผน ไปใช้จริงกับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ของโรงเรียนอนุบาล
เดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำ�นวน 35 คน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา  9 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน โดยผู้วิจัยซึ่งเป็นครูประจำ�ชั้นเป็นผู้จัดประสบการณ์
ทั้ง 9 หน่วยการจัดประสบการณ์ พร้อมกับทำ�การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่น
ของเด็กปฐมวัยในระหว่างการจัดประสบการณ์
(2) นำ�ผลจากการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย
รวมทั้งการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการจัดประสบการณ์ มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น
สำ�หรับเด็กปฐมวัย อำ�เภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
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4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 ผลการดำ�เนินการที่เกิดตามจุดประสงค์
1) ได้หลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทุกด้านอยู่ในระดับดี เกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจถึง
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก
4.2 ประโยชน์ที่ได้รับ
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการและการเรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่นอยู่ในระดับดี ทั้งนี้เพราะ
การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย อำ�เภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีในแต่ละวัน
กั บ เด็ ก ปฐมวั ย ชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 2 พบว่ า  หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น สำ � หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย อำ � เภอเดิ ม บางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนได้ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม
และสติปัญญา
5. ปัจจัยความสำ�เร็จ
1) ในเขตอำ�เภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยที่หลากหลาย อาทิ เช่น อุทยานบึงฉวาก
เฉลิมพระเกียรติ การทอผ้า วัดเขานางบวช และวัดหัวเขา เป็นต้น
2) ผู้ปกครองนักเรียน ครู ผู้บริหารและชุมชน ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการ
จัดประสบการณ์ด้วยหลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย อำ�เภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เช่น
ผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมเป็นวิทยากรในการสาธิต เรื่อง การแกะสลักหน่อไม้ไผ่ตง ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในท้องถิ่นที่เด็กปฐมวัยควรได้เรียนรู้ รวมทั้งการสนับสนุนสื่อต่าง ๆ
ที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ และการเข้ามามีส่วนร่วมในการนำ�เด็กปฐมวัยไปยังแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในท้องถิ่น
เป็นต้น
6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
1) ในการนำ�หลักสูตรท้องถิน่ สำ�หรับเด็กปฐมวัย อำ�เภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ไปใช้ ต้องคำ�นึงถึงฤดูกาลเทศกาล ประเพณี ของท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อสะดวกต่อการจัดเตรียมสื่อ/อุปกรณ์
วิทยากรท้องถิ่น อีกทั้งเป็นเหตุการณ์ที่เด็กกำ�ลังประสบพบเจออีกด้วย
2) กิจกรรมที่เสนอไว้ในหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์เป็นเพียงแนวทาง ในการ
จัดกิจกรรมเท่านั้น ครูผ้สู อนระดับปฐมวัยควรศึกษาและทำ�ความเข้าใจหลักสูตร และแผนการจัดประสบการณ์
โดยละเอียด สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของเด็กและชุมชนของผู้เรียนได้ตามสภาพโอกาสของการนำ�ไปใช้
3) ลักษณะกิจกรรมต่าง ๆ ในแผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับ
เด็กปฐมวัย อำ�เภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นกิจกรรมที่เด็กได้เรียนรู้จากของจริง ได้ลงมือปฏิบัติ
และคิด ได้แสดงออกในการนำ�เสนอสิ่งที่เด็กพบเห็นมาและคิดค้นเรียนรู้จากการทำ�กิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้
สิ่งใกล้ตัวและมีอยู่ในท้องถิ่น ส่งผลต่อความรู้สึกภาคภูมิใจในท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่
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7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
1) ชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ ประจำ�ปีการศึกษา 2559
2) ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เรื่อง หลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับ
เด็กปฐมวัย อำ�เภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จากสำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา
3) ได้รับเกียรติบัตรในการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรร ในการประชุมทางวิชาการ
ของคุรุสภา ประจำ�ปี 2558 เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”
4) ได้รับรางวัลการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย
ระดับดีเยี่ยม จากสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
5) นำ�เสนอในงานการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนวิชาการปฐมวัย 4 ภูมิภาค (ภาคกลาง)
“การศึกษาปฐมวัย ก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร
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ชื่อผลงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน
โรงเรียน
สังกัด
โทรศัพท์
e-mail

STEP UP สู่ความสามารถในการแก้ปัญหาสำ�หรับเด็กปฐมวัย
นางรัชนก แสงขำ�
อนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
0 5629 1241
มือถือ
09 0985 4592
kroonok1.2@hotmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรม

ปัจจุบันเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่โลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21
ซึ่งต้องการบุคคลที่รอบรู้ คิดเป็น ทำ�เป็น แก้ปัญหาเป็น มีความสามารถอย่างสร้างสรรค์ในวงกว้าง (วิจารณ์
พานิช. 2555 : 11) ดังนั้น ความสามารถในการแก้ปัญหาจึงมีความสำ�คัญต่อการพัฒนาคน โดยเฉพาะ
การจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นวัยแห่งช่วงพลังแห่งความเติบโตงอกงามสำ�หรับชีวิตและเป็นช่วงที่
สำ�คัญที่สุดของการพัฒนาร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา (ธีรภรณ์ ภักดี. 2550 : 3) และกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้กำ�หนดให้เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2546 ข้อ 10 ที่ว่า  เด็กปฐมวัยต้องมีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย (กรมวิชาการ.
2546 : 9) การแก้ปัญหาเป็นพื้นฐานที่สำ�คัญของการคิดเพราะการดำ�รงชีวิตต้องเผชิญกับปัญหาและใช้
ความคิดเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  ดิวอี้ (Dewey) ได้กล่าวถึง เป้าหมายแรกของการศึกษาว่า  ให้เด็ก
สามารถแก้ปญ
ั หาได้ และการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญ
ั หาควรเริม่ ฝึกฝนตัง้ แต่ปฐมวัย (กุลยา ตันติผลาชีวะ.
2545 : 40)
จากจุดเน้นของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ชุมชนและผูป้ กครอง ทีม่ งุ่ หวังให้เด็กปฐมวัยเป็นคนดี มีความสามารถคิดเป็น ทำ�เป็น แก้ปญ
ั หาเป็น
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ และจากผลการประเมินจาก สมศ. รอบที่ 3 (สมศ. 2556 : 4) ในตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมี
พัฒนาการด้านสติปญ
ั ญาสมวัย ระดับคุณภาพ ดี ชีใ้ ห้เห็นว่า  ต้องส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มพี ฒ
ั นาการด้านสติปญ
ั ญา
ให้สูงขึ้นและจากการสังเกตพฤติกรรมพบว่า  เด็กขาดทักษะหรือพฤติกรรมในการแก้ปัญหา  เด็กไม่พยายาม
หาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง มักจะถามครู ถามผู้อื่น ไม่ยอมคิดแก้ปัญหาที่ตนเผชิญด้วยตนเอง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงจำ�เป็นต้องจัดกิจกรรมที่หลากหลายในการกระตุ้นให้เด็กคิดและแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสมกับวัย
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การจั ด กิ จ กรรมเกมสนุ ก กระตุ ก ต่ อ มคิ ด ตามวิ ถี ชี วิ ต พอเพี ย ง สำ � หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย
ตามกระบวนการเรียนรูแ้ บบ STEP UP ได้น�ำ แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 9 มาเป็นกรอบแนวคิดในการผลิตเกม นำ�แนวคิดพัฒนาการทางสมอง (Brain-Based Learning :
BBL) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์บรูเนอร์และไวก็อตสกี้ มาเป็นแนวทางในการกำ�หนด
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่าน
การคิดของกระบวนการกลุม่ ซึง่ ในแต่ละเกมมีจดุ ประสงค์ให้เด็กได้แก้ปญ
ั หา  เป็นกิจกรรมทีเ่ น้นการเรียนปนเล่น
มีความเหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับพัฒนาการและความต้องการของเด็ก (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ,
2546 : 5)
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงได้คิดค้นสร้างและพัฒนาการจัดกิจกรรมเกมสนุก
กระตุกต่อมคิด ตามวิถีชีวิตพอเพียงสำ�หรับเด็กปฐมวัย ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ STEP UP ซึ่งจะส่งผล
ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาสำ�หรับเด็กปฐมวัย
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

2. จุดประสงค์และเป้าหมาย

1. เพื่ อ พั ฒ นากิ จ กรรมเกมสนุ ก กระตุ ก ต่ อ มคิ ด ตามวิ ถี ชี วิ ต พอเพี ย งสำ � หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ STEP UP ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมสนุก
กระตุกต่อมคิด ตามวิถีชีวิตพอเพียงสำ�หรับเด็กปฐมวัย ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ STEP UP
3. เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปญ
ั หาของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังได้รบั การจัดกิจกรรม
เกมสนุกกระตุกต่อมคิด ตามวิถีชีวิตพอเพียงสำ�หรับเด็กปฐมวัย สำ�หรับเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบ STEP UP

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

วิธีการดำ�เนินงาน
1. กำ � หนดจุ ด ประสงค์ แ ละเป้ า หมายของการส่ ง เสริ ม ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา
ของเด็กปฐมวัย โดยจำ�แนกเป็น 3 ด้านดังนี้
- การแก้ปัญหาของตนเอง หมายถึง การกระทำ�ที่เด็กตัดสินใจว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับตนเองให้หมดไป โดยการกระทำ�ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น
- การแก้ปัญหาของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น หมายถึง การกระทำ�ที่เด็กตัดสินใจในการ
ช่วยเหลือตนเองหรือผู้อื่น เมื่อปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับตนเองและผู้อื่น
- การแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หมายถึง การกระทำ�ที่เด็กตัดสินใจในการช่วยเหลือผู้อื่น
หรือบอกวิธีเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น
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2. ออกแบบนวัตกรรมในการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ได้แก่
1. ชุดเกมสนุกกระตุกต่อมคิด ตามวิถีชีวิตพอเพียงสำ�หรับเด็กปฐมวัย 12 ชุด 48 เกม 2. แผนการจัดกิจกรรม
เกมสนุกกระตุกต่อมคิด ตามวิถีชีวิตพอเพียงสำ�หรับเด็กปฐมวัย ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ STEP UP
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำ�นวน 48 แผน และสร้างเครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยจำ�นวน 15 ข้อ
3. ดำ�เนินการจัดกิจกรรม เป็นระยะเวลา  12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 30 นาที
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 - 11 กุมภาพันธ์ 2559
4. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการจัดกิจกรรมและรายงานผล
ขั้นตอนการดำ�เนินงาน ตามวงจรคุณภาพเดมิ่ง
วงจรที่ 1 ระยะเริ่มต้น
1. P (Plan) โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะภาคี 4 ฝ่าย คณะครูปฐมวัย
และผู้บริหาร ร่วมกันวางแผนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นทักษะที่จำ�เป็น
ในศตวรรษที่ 21
2. D (Do) ออกแบบนวัตกรรมในการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
3. C (Check) ตรวจสอบหาคุณภาพของนวัตกรรมและเครื่องมือประเมิน
4. A (Act) ปรับปรุงแก้ไขตามคำ�แนะนำ�ของผู้เชี่ยวชาญ
วงจรที่ 2 ระยะทำ�ให้ดีเพิ่มขึ้น
1. P (Plan) วางแผนการจัดกิจกรรมเกมสนุกกระตุกต่อมคิด ตามวิถีชีวิตพอเพียงสำ�หรับ
เด็กปฐมวัย ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ STEP UP
2. D (Do) ดำ � เนิ น การจั ด กิ จ กรรมเกมสนุ ก กระตุ ก ต่ อ มคิ ด ตามวิ ถี ชี วิ ต พอเพี ย งสำ � หรั บ
เด็กปฐมวัย ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ STEP UP โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ ดังนี้
ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม (Set up)
ขั้นที่ 2 ทบทวนความรู้เดิม - เชื่อมโยงความรู้ใหม่ (Tie in)
ขั้นที่ 3 เร้าความสนใจ (Engage)
ขั้นที่ 4 ลงมือทำ� (Perform)
ขั้นที่ 5 การฝึกปฏิบัติ (Use) *กำ�หนดเงื่อนไขด้วยปัญหา*
ขั้นที่ 6 สรุป ( Pack)
3. C (Check) วั ด ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาของเด็ ก ปฐมวั ย ในสั ป ดาห์ ที่ 7 พบว่ า 
เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมาย ไม่สนใจในกิจกรรมและเพิกเฉยต่อการแก้ปัญหาที่เกิดจากการเล่นเกม และ
การปฏิบัติกิจกรรม
4. A (Act) ปรับปรุงแก้ไขด้วยการให้เด็กปฐมวัยมีส่วนร่วมในการผลิตเกมสนุกกระตุกต่อมคิด
ตามวิถีชีวิตพอเพียง
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วงจรที่ 3 ระยะทำ�ให้ดีอย่างต่อเนื่อง
1. P (Plan) วางแผนการจัดกิจกรรมเกมสนุกกระตุกต่อมคิด ตามวิถีชีวิตพอเพียงสำ�หรับ
เด็กปฐมวัย ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ STEP UP โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการผลิตเกม
2. D (Do) ดำ � เนิ น การจั ด กิ จ กรรมเกมสนุ ก กระตุ ก ต่ อ มคิ ด ตามวิ ถี ชี วิ ต พอเพี ย งสำ � หรั บ
เด็กปฐมวัย ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ STEP UP
3. C (Check) วั ด ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาของเด็ ก ปฐมวั ย ในสั ป ดาห์ ที่ 9 พบว่ า 
เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายต้องการให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียน
4. A (Act) ปรับปรุงแก้ไขด้วยการจัดกิจกรรม “รวมพลังผูป้ กครอง ทำ�ของเล่นกระตุกต่อมคิด”

4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
1. กิจกรรมเกมสนุกกระตุกต่อมคิด ตามวิถชี วี ติ พอเพียงสำ�หรับเด็กปฐมวัย ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบ STEP UP มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.93/92.80
2. หลังการทดลองจัดกิจกรรมเกมสนุกกระตุกต่อมคิด ตามวิถีชีวิตพอเพียงสำ�หรับเด็ก
ปฐมวัย ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ STEP UP เด็กปฐมวัยมีระดับความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น
3. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมสนุกกระตุกต่อมคิด ตามวิถีชีวิตพอเพียงสำ�หรับ
เด็กปฐมวัย ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ STEP UP มีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
1. เด็กปฐมวัยผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทัง้ 12 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100
2. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการในด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ร้อยละ 96 อยู่ในระดับคุณภาพ 3 (ดี)
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ จากการนำ�นวัตกรรมนี้ไปใช้ส่งผลให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
ประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน
1) เด็กมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมทุกสถานการณ์
2) เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเป็นผู้ที่มีความคิดที่อยากจะเป็นนักพัฒนา
3) ช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนาน ผู้เรียนได้รับประสบการณ์สู่การแลกเปลี่ยน
ความคิด
		
ประโยชน์ที่เกิดกับสถานศึกษา  สถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับ
ก่อนประถมศึกษาขนาดเล็กของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
		
ประโยชน์ที่เกิดกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ครูปฐมวัยได้แนวคิด ได้รูปแบบของกระบวนการ
เรียนรู้แบบ STEP UP ไปปรับใช้กับบริบทของตนเอง
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5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

นวัตกรรมนี้ประสบผลสำ�เร็จเนื่องจากมีปัจจัยดังนี้
1. การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง ในการพัฒนาร่วมกัน
2. การจัดการเรียนรู้ที่ยึดพัฒนาการเด็กเป็นสำ�คัญ จึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของเด็กวัยนี้ได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับการนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของเพียเจต์บรูเนอร์ และไวก็อตสกี้ มาเป็นกรอบแนวทางในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของสมอง
3. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือผลิตสื่อด้วยตนเอง

6. บทเรียนที่ได้รับ

ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ของการจัดกิจกรรม ครูต้องจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสดงออกในการ
แก้ปัญหา ยกย่องชื่นชม แสดงบุคลิกภาพของความเป็นมิตรกับเด็ก เชื่อมั่นในความสามารถของเด็ก

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

7.1 การเผยแพร่
1) ได้รับการเผยแพร่ในหนังสือ Best Practices เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาร่วมกันซึ่งเป็นเอกสาร สพป.นว.1 ที่ 5/2559
2) เผยแพร่โดยการนำ�เสนอบนเวทีการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ได้รับรางวัลและ
พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “ครูดีในดวงใจ” และ “สพฐ.ดีเด่น” ในวันที่ 13 - 15 มกราคม 2559
3) เผยแพรผ่านทาง facebook ที่ใช้ชื่อว่า  รัชนก แสงขำ� กลุ่มกิจกรรมและสื่อปฐมวัย
ที่มีข้าพเจ้าเป็น admin ด้วยตัวเอง
4) เผยแพรผ่านทาง line กลุ่มครูปฐมวัยนครสวรรค์ 1
5) เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารคู่มือ แผ่นพับ กับผู้ศึกษาดูงานและจัดป้ายประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียนให้สาธารณชนรับรู้
6) เผยแพร่โดยสาธิตการจัดกิจกรรมและร่วมเสวนาบนเวที ในการประชุมปฏิบตั กิ ารพัฒนา
นวัตกรรมสมดุลภาษา  (Balance Literacy) บูรณาการกับการเล่นตามรอยพระยุคลบาทกับศึกษานิเทศก์
ทัว่ ประเทศ จำ�นวน 185 คน ในวันที่ 23 - 25 มกราคม 2558 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท และโรงเรียนอนุบาล
เมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) จังหวัดนครสวรรค์
7) เผยแพร่โดยนำ�เสนอผลการจัดกิจกรรมกับองค์การยูนิเซฟ ณ ศูนย์สมองดี สำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา  นครสวรรค์ เขต 1 และทางทีมงานยูนเิ ซฟได้เข้ามาถ่ายทำ�วีดโี อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
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7.2 การเป็นที่ยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
1) รางวั ล ชนะเลิ ศ โครงการยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ ภาค ประเภท
สื่อ-นวัตกรรมทางการศึกษา
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศ ประเภท
สื่อ-นวัตกรรมทางการศึกษา
3) รางวัลครูดีเด่น มูลนิธิ รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี
4) รางวัลครูดีมีทุกวัน ประเภทรางวัลครูดีที่หนูรัก ระดับภาค
5) รางวัลครูดีในดวงใจครั้งที่ 13 ประจำ�ปีพุทธศักราช 2559
6) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในรางวัลครูไทยของแผ่นดิน ประจำ�ปี 2558 ประเภทชมเชย
7) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. ระดับประเทศ (OBEC AWARDS)
ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
8) รางวัลผลงานนวัตกรรมอยู่ในเกณฑ์ผลงานดีเด่น “อันดับ 1” จากโครงการวิจัย เรื่อง
“การพัฒนารูปแบบสภาพแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ออนไลน์ ตามแนวคิดหุน้ ส่วนภาคเอกชนทีเ่ สริมสร้างพฤติกรรม
การสร้างนวัตกรรมของครูปฐมวัย” วันที่ 13 มีนาคม - 24 เมษายน พ.ศ. 2560
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ชื่อผลงาน

สื่อมัลติมีเดียเพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาด้านการรับรู้ภาษา  สำ�หรับเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชื่อผู้เสนอผลงาน นางธัญพร ไชยอินทร์
โรงเรียน
บ้านจรเข้มาก
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
โทรศัพท์มือถือ 08 7431 3741
E-mail aod 0874313741@ gmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงาน หรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

ความเป็นมาและสภาพปัญหา
การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและ
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพภายใต้
บริบทสังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้าง
รากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2546 : 5) จากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในรอบปีที่ผ่านมา  ผู้ศึกษาได้จัดทำ�หนังสือ
ภาพสามมิ ติ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ด้ า นภาษา  สำ � หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 2 พบจุ ด เด่ น และจุ ด ด้ อ ย ดั ง นี้
จุดเด่น เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาการออกเสียง ได้แสดงออกด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการใช้
หนังสือภาพสามมิติ จุดด้อย คือ หนังสือฉีกขาดง่าย จำ�นวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนา
ต่อยอดนวัตกรรมใหม่ “เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเตรียมความพร้อมทางภาษา  ด้านการรับรู้ภาษา  เพื่อให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ในการสื่อสารและนำ�ไปสู่การพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

2.1 จุดประสงค์
1) เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเตรียมความพร้อมทางภาษาด้านการรับรู้ภาษา  ของเด็ก
ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมทางภาษาด้านการรับรู้ภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล
ปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย
3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น
2.2 กลุ่มเป้าหมายที่ดำ�เนินงาน
กลุม่ เป้าหมายเป็นเด็กชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำ�นวน 20 คน
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3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

3.1 การออกแบบผลงานนวัตกรรม
1) สื่อมัลติมีเดีย เพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาด้านการรับรู้ภาษา จำ�นวน 11 เรื่อง
2) การสร้างและหาคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียเตรียมความพร้อมทางภาษาด้านการรับรู้
2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.2 กำ�หนดรูปแบบ เค้าโครงเรื่อง และจัดทำ�ต้นฉบับคำ�คล้องจองสื่อมัลติมีเดีย
2.3 การสร้างภาพประกอบและเลือกเพลงให้สอดคล้องกับคำ�คล้องจองสื่อมัลติมีเดีย
2.4 นำ�สื่อมัลติมีเดีย เพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาไปตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ
2.5 นำ�ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง
2.6 สร้างสื่อมัลติมีเดีย ตามที่ออกแบบไว้ จัดพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
3) จัดทำ�แผนการจัดประสบการณ์ประกอบนวัตกรรม จำ�นวน 33 แผน ผูศ้ กึ ษาได้ด�ำ เนินการ
สร้างและพัฒนา ดังนี้
3.1 ศึกษาหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546
3.2 สร้างแบบประเมินความคิดเห็นของครูที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียเพื่อเตรียมความพร้อม
ทางภาษาด้านความพร้อมทางภาษาสำ�หรับเด็กปฐมวัย
3.3 เก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูล
3.2 การดำ�เนินงานตามกิจกรรม
แผนการดำ�เนินการ
ดำ�เนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระยะเวลา 11 สัปดาห์ สัปดาห์ละ
3 วัน วันละ 20 นาที ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ใน วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ตัง้ แต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน
2557 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2558 โดยไม่รวมทดสอบก่อนและหลังการจัดประสบการณ์
มีขั้นตอนในการดำ�เนินงาน ดังนี้
ขั้นที่ 1 นำ�เสนอให้คนเก่งรู้จัก ใช้กิจกรรมอย่างหลากหลาย ดังนี้
การสนทนาและตอบคำ�ถาม ปริศนาคำ�ทาย การร้องเพลง การท่อง คำ�คล้องจอง การเล่นเกมต่าง ๆ
ขั้นที่ 2 คนดีร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมตามลำ�ดับขั้นตอนจากสื่อมัลติมีเดียเรื่องที่ 1 - 11
ที่ได้กำ�หนดไว้ ซึ่งได้ใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
1) แนะนำ�สื่อมัลติมีเดีย เพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาด้านการรับรู้ภาษา
2) เด็กฟังครูอ่านคำ�คล้องจองจากสื่อมัลติมีเดีย ให้เด็กฟังจนจบเรื่องทุกครั้ง
3) เด็กอ่านคำ�คล้องจองทีละวรรคตามครู (ครูชส้ี อ่ื มัลติมเี ดียจากซ้ายไปขวา จากโทรทัศน์)
4) เด็กดูสื่อมัลติมีเดียจากโทรทัศน์
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ขั้นที่ 3 แจกันดอกไม้นำ�ความรู้คู่คุณธรรม
เด็กเรียนรู้คำ�พื้นฐานจากแจกันดอกไม้ในสื่อมัลติมีเดีย และครูสอดแทรกคุณธรรม
ในแต่ละเรื่อง เพื่อส่งเสริมคุณธรรมขั้นพื้นฐานให้กับเด็ก
3.3 ประสิทธิภาพของการดำ�เนินงาน
ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นในการให้ คำ � ปรึ ก ษา  แนะนำ � และสนั บ สนุ น
งบประมาณอย่างดียิ่ง บุคลากรในโรงเรียนโดยเฉพาะครูสายชั้นอนุบาลทุกคนมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนและ
ให้กำ�ลังใจด้วยดีตลอดมา  ผู้เรียนเด็กปฐมวัยทุกคนให้ความร่วมมือและมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ผู้ปกครองทุกคนให้ความร่วมมือและสนับสนุน
3.4 การใช้ทรัพยากร
1) ผู้บริหารโรงเรียน ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�และให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างดียิ่ง
2) บุคลากรในโรงเรียน ครูสายชัน้ อนุบาลทุกคนมีสว่ นร่วม ให้การสนับสนุนและให้ก�ำ ลังใจ
ด้วยดีตลอดมา
3) ผู้เรียน เด็กปฐมวัยทุกคนให้ความร่วมมือและมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
4) ผู้ปกครอง พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนให้ความร่วมมือและสนับสนุน

4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
เด็กปฐมวัยมีความพร้อมทางภาษาด้านการรับรู้ภาษาที่ดีขึ้น และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ทำ�ให้เกิดการพัฒนาภาษาอย่างต่อเนื่อง สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับต่อไป
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
เด็ ก นั ก เรี ย นชั้ น อนุ บ าลปี่ ที่ 2 โรงเรี ย นบ้ า นจระเข้ ม าก จำ � นวน 20 คน ได้ รั บ การ
จัดประสบการณ์ โดยใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาด้านการรับรู้ภาษา สำ�หรับเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 93.94
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
1) เพือ่ พัฒนาสือ่ มัลติมเี ดียเตรียมความพร้อมทางภาษาด้านการรับรูภ้ าษา  ของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธ์ 93.94/89.33
2) เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมทางภาษาด้านการรับรู้ภาษาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล
ปีที่ 2 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
3) หาค่ า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ค วามรู้ เ พิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ น
ร้อยละ 79.49

128

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices
แนวปฏิบัติที่ดี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำ�ปี 2560

5. ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ

การดำ�เนินงานประสบผลสำ�เร็จในครัง้ นี้ ได้รบั ความอนุเคราะห์ และคำ�ปรึกษาแนะนำ�จากบุคคล
และองค์กรดังต่อไปนี้
1) ได้รับความร่วมมือ เกื้อหนุน สนับสนุนจากผู้บริหารคณะครูและผู้ปกครองเป็นอย่างดี
2) เด็กมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อมัลติมีเดีย และได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
3) มีการประเมินผลพัฒนาการและปรับปรุงผลงานเพื่อให้บรรลุ ตามเป้าหมาย อย่างต่อเนื่อง
4) เด็กมีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

1) เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเตรียมความพร้อมทางภาษาด้านการรับรู้ภาษา  ของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธ์ 93.94/89.33
2) เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมทางภาษาด้านการรับรู้ภาษาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2
สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้สอ่ื มัลติมเี ดีย อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
3) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น มีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 79.49

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

7.1 การเผยแพร่
1) ได้เผยแพร่ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรรี มั ย์ เขต 2
2) ได้เผยแพร่ทาง facebook : โรงเรียนบ้านจรเข้มาก
3) ได้เผยแพร่ทาง Email : aod 0874313741@ gmail.com
4) แผ่นพับ/จัดนิทรรศการ/การศึกษาดูงาน
7.2 การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
ด้านผู้เรียน
1) ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการเล่านิทานประกอบสื่อ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 
2557 เมื่อวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2557 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
2) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการการปั้นดินน้ำ�มัน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2557 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ด้านครู
1) ครูรางวัลเกียรติยศ สาขาปฐมวัย ปีการศึกษา  2550 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
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2) ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำ�คุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา” ประจำ�ปี 2554
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
3) ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำ�ปี 2554 คุรุสภา
4) ได้นำ�เสนอผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในงานจัดแสดง ผลงาน
ทางวิชาการ “Lab School Symposium 2011” ระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ปี 2554
5) ได้ รั บ คั ด เลื อ กผลงานแนวปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practices) ระดั บ ประเทศ
Lab School Symposium 2011 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตีพิมพ์ลงเผยแพร่ในโครงการโรงเรียนในฝัน
สำ � นั ก พั ฒ นานวั ต กรรมการจั ด การศึ ก ษา  สำ � นั ก นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2554 (หน้า 44)
6) ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ด้านการเรียนการสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการ
ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาต้นแบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำ�ปี 2554
7) ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภทครูผู้สอนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 
2555 จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
8) ได้รับรางวัลชนะเลิศการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับปฐมวัย (Best
Practices) ปีการศึกษา 2555 เมือ่ วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2555 ระดับสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2
9) ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา  2555 เมื่อวันที่ 19 กันยายน
2555 ระดับ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
10) เข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการการพั ฒ นารู ป แบบการปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best
Practices) ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 27 - 28 กันยายน 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ระดับ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
11) ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ จากการนำ � เสนอนวั ต กรรม/Best Practices ตามกลยุ ท ธ
การพัฒนา โครงการโรงเรียนในฝัน “Lab School ก้าวไกล สานฝันสู่สากล” ประจำ�ปี 2559 ระดับภาคอีสาน
ตอนล่าง วันที่ 2 - 4 กันยายน 2559 ณ โรมแรมสุนยี ์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
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ชื่อผลงาน
ชือ่ ผูเ้ สนอโครงการ
โรงเรียน
สังกัด
โทรศัพท์มือถือ

HULU NUMBER NINE
นางสือแตเตาะ สะดามะ
บ้านคอลอกาเว
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
09 3736 8029
e-mail vanara 2522 @hotmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา
โรงเรียนบ้ านคอลอกาเวเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนอนุบ าล จำ�นวน 285 คน
มีเขตพื้นที่ให้บริการหลายหมู่บ้านและมีระยะทางห่างไกลจากโรงเรียนที่ไกลที่สุดประมาณ 15 กิโลเมตร
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ย้ายมาจากต่างพื้นที่ เพื่อมาประกอบอาชีพรับจ้างทำ�สวนยาง มีฐานะยากจน และส่วนใหญ่
ขาดโอกาสทางการศึกษา  ทำ�ให้ไม่เห็นความสำ�คัญของการศึกษาของบุตรหลานของตน ที่สำ�คัญไม่มีเวลา
ดูแลนักเรียน นักเรียนบางคนมาโรงเรียนโดยไม่ได้รับประทานอาหารเช้า  จากสภาพปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้
นักเรียนมีผลพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ช้า  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจากนักเรียนขาดสารอาหาร ส่งผลให้
มีผลพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างช้า  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ไม่คล่องแคล่วและกระทบถึงผลพัฒนาการ
ด้านอารมณ์-จิตใจของนักเรียน นักเรียนไม่ร่าเริงแจ่มใส ตลอดจนผลพัฒนาการด้านสังคมของนักเรียน
นักเรียนไม่ค่อยคบกับเพื่อน ชอบทำ�กิจกรรมคนเดียว ไม่ยอมเข้ากลุ่ม นักเรียนไม่รู้จักการทำ�งานเป็นกลุ่ม
ไม่ รู้ จั ก การแบ่ ง ปั น เป็ น ต้ น ในด้ า นสติ ปั ญ ญา  นั ก เรี ย นเรี ย นรู้ สิ่ ง ต่ า งๆที่ ค รู ม อบหมายค่ อ นข้ า งช้ า  และ
ไม่กระตือรือร้นในการทำ�กิจกรรม ยิ่งในด้านภาษานั้น ผู้ปกครองมีการใช้ภาษาถิ่นพูดคุยสนทนากับนักเรียน
ทำ�ให้นักเรียนไม่กล้าสนทนาโต้ตอบกับคุณครู ส่งผลกระทบถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
เป็นอย่างมาก
1.2 แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา
โรงเรียนบ้านคอลอกาเวตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้คิดค้นกิจกรรมที่จะส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านของนักเรียน ให้สามารถพัฒนาเต็มศักยภาพเหมาะสมกับวัยของเด็กและนักเรียน
จึงพัฒนาทักษะด้านภาษาด้วย HULU NUMBER NINE ซึง่ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยได้น�ำ กิจกรรมตาราง 9 ช่อง
ของศาสตราจารย์เจริญ กระบวนรัตน์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นการเคลื่อนไหวของร่างกายนำ�ไปสู่พัฒนาการของสมอง ซึ่งเหมาะ
สำ�หรับนักเรียนระดับปฐมวัย มาผสมผสานกับศิลปะพื้นบ้านประจำ�ภาคใต้ คือ การแสดง ดีเกฮูลู ซึ่งถือเป็น
กิจกรรมทีน่ อกจากสามารถพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปญ
ั ญาแล้ว ยังเป็นการปลูกจิตสำ�นึก
ให้กบั นักเรียน ในเรือ่ งการอนุรกั ษ์ศลิ ปะพืน้ บ้านของตัวเองด้วย เมือ่ นำ�กิจกรรมทัง้ 2 กิจกรรม มาผสมผสานกัน
จึงเกิดเป็นกิจกรรมโดยใช้ชื่อว่า  ฮูลู นัมเบอร์ ไนน์ ( Hulu Number Nine ) ขึ้นถือเป็นกิจกรรมที่สามารถ
ช่วยพัฒนานักเรียนในเรื่องผลของพัฒนาการได้ครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
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สติปัญญา  ทำ�ให้นักเรียนที่ผ่านการฝึกจากกิจกรรมนี้ บรรลุผลตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

2.1 วัตถุประสงค์
2.1.1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
2.1.2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาไทย ภาษามลายู และภาษาอังกฤษ
2.2 เป้าหมาย
2.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
2.2.1.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีผลพัฒนาการทั้ง 4 ด้านดีขึ้น
2.2.1.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีผลพัฒนาการด้านภาษาไทย ภาษามลายู
และภาษาอังกฤษดีขึ้น
2.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.2.2.1 นักเรียนชั้นอนุบาลมีผลพัฒนาการทั้ง 4 ด้านดีขึ้น
2.2.2.2 นั ก เรี ย นชั้ น อนุ บ าลมี ผ ลพั ฒ นาการด้ า นภาษาไทย ภาษามลายู และ
ภาษาอังกฤษดีขึ้น
			

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม โรงเรียนได้ใช้ โมเดล (Hulu 9) ในการออกแบบกิจกรรม
ใช้สัญลักษณ์ Hulu Number Nine โดยแยกคำ�ว่า Hulu และ Number Nine ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
- Hulu = เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนี้แล้ว สามารถดำ�เนินงานเพื่อใช้บรรลุถึง
วัตถุประสงค์ คือ
1. H = Healthy (สุขภาพ)
เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ทั้งสุขภาพทางด้านร่างกาย และสุขภาพ
ทางด้านอารมณ์ - จิตใจ
2. U = Union (รวมกัน)
เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม โดยให้ผู้เรียนฝึกการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น
รู้จักช่วยเหลือ และการทำ�งานเป็นทีม
3. L = Language (ภาษา)
เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา ซึ่งภาษาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม Hulu 9
ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษามลายู ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทั้ง 3 ภาษาไปพร้อม ๆ กันในเรื่อง
ตัวเลขและผลไม้ และสามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาไปพร้อมกัน
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4. U = Upgrade (ยกระดับ)
เมื่อดำ�เนินกิจกรรมตามโมเดลทั้ง 3 ข้างต้น จะทำ�ให้นักเรียนเกิดการยกระดับพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ การอยู่ร่วมกันในสังคม ด้านสติปัญญาและพัฒนาด้านภาษา 
ซึ่งผู้เรียน สามารถเรียนรู้เรื่อง ตัวเลขและผลไม้ได้ 3 ภาษา  ทั้งภาษาไทย มลายูและอังกฤษ ทำ�ให้ผู้เรียน
มีความมั่นใจ และกล้าพูดและกล้าสนทนามากขึ้น
- Number Nine หมายถึง กิจกรรม ตาราง 9 ช่อง ในหน่วยตัวเลขและผลไม้ ทั้ง 3 ภาษา
โมเดลการดำ�เนินงาน

โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการดำ�เนินงาน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
3.1 การออกแบบผลงาน ( P )
- ประชุมออกแบบผลงาน ที่เหมาะสมกับผู้เรียนระดับปฐมวัย โดยได้นำ�ศิลปะพื้นบ้าน
ทางภาคใต้ คือ ดีเกฮูลู มาผสมผสานกับกิจกรรมตาราง 9 ช่อง ที่เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นการเคลื่อนไหว
ของร่างกายนำ�ไปสู่พัฒนาการของสมอง ซึ่งเหมาะสำ�หรับนักเรียนระดับปฐมวัย โดยกำ�หนดให้มี 1. ซีดีเพลง
3 ภาษา  หน่วยตัวเลขและผลไม้ 2. แผนการจัดประสบการณ์หน่วยตัวเลขและผลไม้ 3. แผ่นตาราง 9 ช่อง
ภาพตัวเลขและผลไม้
3.2 การดำ�เนินงานตามกิจกรรม (D)
1. ผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานต่าง ๆ และคณะครูระดับปฐมวัยร่วมประชุมหารือ
เกี่ยวกับการจัดทำ�รูปแบบของนวัตกรรม
2. แบ่งฝ่ายงานรับผิดชอบ แต่งเพลง จัดทำ�แผนการจัดประสบการณ์ และจัดทำ�ตาราง 9 ช่อง
3. ประชุ ม กั บ ผู้ ป กครอง ชี้ แจงถึ ง ความสำ � คั ญ ของกิ จ กรรมและให้ ผู้ ป กครองร่ ว มกั น
จัดทำ�ตาราง 9 ช่อง พร้อมครูและนักเรียน
4. ประชุมชี้แจงคณะครูระดับปฐมวัย การใช้นวัตกรรม
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3.3 นำ�ไปใช้ (C)
1. เริ่มใช้ตั้งแต่เปิดภาคเรียนวันแรก โดยคุณครูจะเปิดเพลงให้นักเรียนในห้องเรียนฟังก่อน
เพื่อสร้างความเคยชิน และให้นักเรียนร้องเพลงตามจนนักเรียนสามารถร้องเพลงได้แต่ยังไม่ค่อยคล่อง
2. สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน คุณครูเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้ เด็กรู้จักผลไม้ที่มีอยู่รอบตัว รู้จักตัวเลข ภาษาไทย ภาษามลายู และ
ภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาไทย ภาษามลายู และภาษาอังกฤษ
สัปดาห์ที่ 1 ตาราง 9 ช่อง หน่วยตัวเลขภาษาไทย
สัปดาห์ที่ 2 ตาราง 9 ช่อง หน่วยตัวเลขภาษามลายู
สัปดาห์ที่ 3 ตาราง 9 ช่อง หน่วยตัวเลขภาษาอังกฤษ
สัปดาห์ที่ 4 ตาราง 9 ช่อง หน่วยผลไม้ภาษาไทย
สัปดาห์ที่ 5 ตาราง 9 ช่อง หน่วยผลไม้ภาษามลายู
สัปดาห์ที่ 6 ตาราง 9 ช่อง หน่วยผลไม้ภาษาอังกฤษ
				หมายเหตุ ให้นกั เรียนปฏิบตั ทิ กุ วัน ๆ ละ 15 นาที ก่อนปฏิบตั กิ จิ กรรมอืน่ ในห้องเรียน
			สื่อการเรียนการสอน
1. ตารางเก้าช่องตัวเลข 1 - 9
2. ตารางเก้าช่อง ภาพผลไม้
3. กรับ
4. เพลงตัวเลข 3 ภาษา
5. เพลงผลไม้ไทย 3 ภาษา 
6. ใบงาน
			การประเมิน
1. สังเกตจากการร่วมกิจกรรมของนักเรียน
2. สังเกตจากการตอบคำ�ถามและการสนทนา
3. สังเกตจากผลงานของนักเรียน
3.4 จัดกิจกรรมภาคสนาม ( A )
1. ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำ�วันหน้าเสาธงก่อนเข้าห้องเรียน
2. แสดงในงานประกวดโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา
3. นำ�ไปเผยแพร่ทส่ี �ำ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานราธิวาส เขต 1 และงานมหกรรมวิชาการ
4. นำ�ไปเผยแพร่กับโรงเรียนศูนย์เครือข่ายและจัดแสดงในงานสำ�คัญต่าง ๆ ของโรงเรียน

134

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices
แนวปฏิบัติที่ดี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำ�ปี 2560

4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยสามารถเรียนรู้การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษามลายู ผ่านบทเพลงและการเคลื่อนไหวประกอบตารางเก้าช่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างเต็มศักยภาพ
ส่งผลให้ผู้เรียนระดับประปฐมวัยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปร่วมการแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับภาคทุกปี
เช่น การแข่งขัน ปั้นดินน้ำ�มัน และฉีก ตัด ปะ ตลอดจนได้รับรางวัลมากมายในการแข่งขันกีฬาระดับอำ�เภอ

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

5.1 ใช้เครื่องมือแบบสังเกตพฤติกรรมและมีการประเมินภาคเรียนละ 2 ครั้ง ร่วมกับตัวแทนครู

ผู้ปกครอง
5.2 ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น จากผู้ อำ � นวยการโรงเรี ย น คณะครู ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น
คณะกรรมการสถานศึกษา
5.3 ความตระหนักดีในปัญหาของเด็กปฐมวัยของครูผู้สอนในโรงเรียน
5.4 สื่อ บทเพลงที่มีความหลากหลาย สนุกสนานและกระตุ้นความสนใจของเด็กปฐมวัย

6. บทเรียนที่ได้รับ

6.1 คณะครูอนุบาลควรให้ความสำ�คัญแก่กิจกรรม
6.2 ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ
6.3 คุณครูควรฝึกให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนจากง่ายไปยาก
6.4 ควรฝึกนักเรียนจากกลุ่มย่อยก่อนแล้วค่อยฝึกปฏิบัติกลุ่มใหญ่
6.5 คุณครูควรจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อกระตุ้นความสนใจในกิจกรรม เช่น แข่งขันความพร้อม
ในแต่ละกลุ่ม เป็นต้น และมีรางวัลเพื่อสร้างขวัญและกำ�ลังใจ
6.6 ควรให้นักเรียนได้เรียนรู้ตัวเลขและผลไม้จากตาราง 9 ช่อง และฝึกการเคลื่อนไหวโดยใช้
ตาราง 9 ช่องประกอบเพลงอย่างช้า ๆ
6.7 ควรคัดเลือกเด็กแกนนำ� (กลุ่มเก่ง) มาฝึกเพื่อช่วยเหลือเพื่อน ๆ

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

นำ�นักเรียนไปแสดง ณ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
จัดทำ�เอกสารแผ่นพับแจกให้กับบุคลากรที่มาศึกษาดูงาน
นำ�นักเรียนไปแสดงกิจกรรมตามโรงเรียนต่างๆ ในเครือข่าย
นำ�กิจกรรมร่วมแสดงในการรับการประเมินรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา
นำ�นักเรียนไปแสดงในงานมหกรรมวิชาการระดับจังหวัด

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices
แนวปฏิบัติที่ดี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำ�ปี 2560

135

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อผลงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน
โรงเรียน
สังกัด
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นสู่การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
นางธนิตา สูงติวงศ์
ประชารัฐธรรมคุณ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
0 5426 1152
โทรสาร 0 5426 1413
08 9851 2041
E-mai
jenny8457@gmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษของระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2556 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 35 พบว่า  คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำ�กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด และ
ระดับประเทศ โดยเฉพาะสาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร อยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 28.98 แสดงว่า
การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษไม่ประสบผลสำ�เร็จ และทักษะการอ่านเป็นทักษะที่ต้องได้รับการพัฒนา
ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 3 (อ22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ซึ่งเป็นพื้นฐานการทดสอบมาตรฐานระดับชาติ ก็ประสบปัญหาเช่นกัน พบว่า  มีผลการประเมินระดับปรับปรุง
สูงถึงร้อยละ 13.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่เขตพื้นที่และโรงเรียนกำ�หนดไว้ จากการวิเคราะห์พบว่า  สาระการเรียนรู้
ที่มีปัญหามากที่สุด คือ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร และทักษะที่ต้องปรับปรุงมากที่สุด คือ ทักษะการอ่าน
เพือ่ จับใจความและอ่าน เพือ่ สรุปความ ซึง่ จำ�เป็นและสำ�คัญต่อการเรียนรู้ จึงทำ�ให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตกต่�ำ
นอกจากนั้น สื่อและนวัตกรรมยังไม่เหมาะสมกับระดับนักเรียน รูปแบบไม่น่าสนใจ เนื้อหาเป็นเรื่องไกลตัว
และนักเรียนไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) ที่เชื่อว่า
ความรู้ของคนเรานั้นจะรวบรวมเป็นหน่วยๆ เรียกว่าโครงสร้างความรู้ (Schemata) เรียบเรียงความรู้ที่มี
เกี่ยวกับผู้คน สิ่งของ สถานที่ เหตุการณ์ กระบวนการ มโนมติและสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานความรู้ เมื่อมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งใหม่ที่ไม่คุ้นเคยจะเกิดการเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้จัดจำ�ไว้ ถ้ามีลักษณะผสมกลมกลืน
ก็จะเพิ่มความรู้ใหม่เข้ากับโครงสร้างที่มีอยู่เดิม (Assimilation) หรือเปลี่ยนโครงสร้างเก่าด้วยความรู้ใหม่
(Accommodation) ทฤษฎี นี้ เชื่ อ ว่ า การอ่ า นเป็ น กระบวนการปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ อ่ า นกั บ บทอ่ า น
ผสมกลมกลืนกันระหว่างความรู้เดิมและความรู้ใหม่ ทำ�ให้เกิดความเข้าใจบทอ่านมากขึ้นผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดว่า
หากได้ผลิตนวัตกรรมที่พัฒนาบทเรียนจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น นักเรียนมีความรู้พ้นื ฐานเดิม
โดยใช้เทคนิคการสอนทีห่ ลากหลาย จะทำ�ให้นกั เรียนเกิดความพึงพอใจ สนใจเรียน และเข้าใจเนือ้ หาในบทอ่าน
ดียิ่งขึ้น จนทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านหลังการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษได้ในที่สุด
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2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นสู่การพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน ก่อนและหลังการพัฒนา  โดยใช้นวัตกรรม
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น สู่การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นสู่การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

ขั้นตอนการวางแผน (Plan)
กำ�หนดเป้าหมายการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เพื่ อ สร้ า งนวั ต กรรมที่ ส ามารถพั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นภาษาอั ง กฤษที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทำ � ให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนด้านการอ่านหลังการพัฒนาสูงขึ้นและนักเรียนพึงพอใจในการเรียน จากนั้นศึกษาหลักสูตร
สถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำ�มาออกแบบนวัตกรรม ศึกษาข้อมูล
แหล่งเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลทั่วไปของอำ�เภองาว คำ�ขวัญ ประวัติความเป็นมาของตำ�บล ประเพณี
วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ เลือกรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม ได้แก่ ชุดกิจกรรม เนื่องจาก
มีความเหมาะสมกับนักเรียนสามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการอ่านที่หลากหลาย ง่ายและที่สะดวก
ต่อการจัดการเรียนรู้ จากนั้นกำ�หนดเนื้อหาสาระจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการ เช่นการทำ�กระเป๋าหนังบ้านสบแหง
การทำ�ขนมจีนบ้านน้ำ�จำ� เป็นต้น
ขั้นดำ�เนินงาน (Do)
นำ�ข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งเรียนรู้ที่กำ�หนดในการจัดกิจกรรม นำ�มาแปลและเรียบเรียง
เป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเองทัง้ หมด ปรับเนือ้ หาให้งา่ ยต่อการทำ�ความเข้าใจและเหมาะสมกับนักเรียน ออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 My Community กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน ออกแบบนวัตกรรมชุดกิจกรรม
“จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นสู่การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ” ถูกต้องตามหลักวิชาการ
มีองค์ประกอบ คือ คูม่ อื ครู คูม่ อื นักเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบทดสอบก่อน - หลังเรียน
เฉลยคำ�ตอบและเอกสารอ้างอิง จำ�นวน 5 ชุด ดังนี้
ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง Ngao Community มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของอำ�เภองาว
แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 1.1) Let’s go to Ngao 1.2) My Hometown Location และ 1.3) General
Information โดยใช้เทคนิคการสอน Jeopardy Games
ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง Stories of My Hometown มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและประวัติ
ความเป็นมาของ 10 ตำ�บลในอำ�เภองาว แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 2.1) Stories of Ten Tambon
Part 1 2.2) Stories of Ten Tambon Part 2 และ 2.3) Stories of Ten Tambon Part 3 โดยใช้เทคนิค
การสอน Mind Mapping
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ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง Our Attractions มีเนื้อหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอำ�เภองาว
แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 3.1) Tham Phathai National Park 3.2) Attractions in Tham Phathai
National Park และ 3.3) Unseen in Ngao โดยใช้เทคนิคการสอน Field Trip
ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง Fun Festivals มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น
แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 4.1) Pee Mai Muang 4.2) Wan Khao Phansa และ 4.3) Tan Khaw Salak
โดยใช้เทคนิคการสอน Jigsaw Reading
ชุดกิจกรรมที่ 5 เรื่อง Local Products มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาในท้องถิ่น
คือ การทำ�ขนมจีนบ้านน้ำ�จำ�และกระเป๋าหนังบ้านสบแหง แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 5.1) Khanom Jeen
in Ban Namjam 5.2) How to Make Khanom Jeen และ 5.3) Leather Bags : Five Star OTOP
in Ngao โดยใช้เทคนิคการสอน Field Trip
จากนั้น จัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค Jeopardy Game, Jigsaw Reading,
Mind Mapping และ Field Trip ทำ�สื่อประกอบการสอนและพัฒนาเครื่องมือวัด
ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check)
ทำ � การตรวจสอบและหาประสิ ท ธิ ภ าพโดยตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของภาษา  โครงสร้ า ง
และไวยากรณ์ทางภาษาในนวัตกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาและด้านนวัตกรรมตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะเพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญรับรองก่อนนำ�ไปหาประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการปรับปรุง (Act)
นำ�นวัตกรรมไปหาประสิทธิภาพ 1) แบบรายบุคคล พบว่า  นวัตกรรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ
85.07/81.67 ตามเกณฑ์ แต่ให้แก้ไขเนื้อหา  ความยากง่ายและเวลา  2) แบบกลุ่มเล็ก พบว่า  นวัตกรรม
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ 85.96/81.25 ตามเกณฑ์ แต่ ป รั บ คำ � อธิ บ ายภาษาไทยและแก้ ไขภาพประกอบ
3) กลุ่มตัวอย่าง พบว่า  นวัตกรรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.77/84.81 ตามเกณฑ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านการอ่านหลังการพัฒนาสูงขึ้น ร้อยละ 44.72 และความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
นวัตกรรม ชุดกิจกรรม “จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น สู่การพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ” พัฒนาตั้งแต่ปีการศึกษา  2553 เพื่อประเมินวิทยฐานะชำ�นาญการพิเศษ ต่อมาได้ปรับเนื้อหา
รูปภาพและรูปเล่มใหม่ให้เป็นปัจจุบัน นำ�มาจัดการเรียนสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในปีการศึกษา  2557
จนถึ ง ปั จ จุ บั น ต่ อ มาปี ก ารศึ ก ษา  2559-2560 ได้ พั ฒ นาต่ อ ยอดนวั ต กรรมเป็ น รายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา

4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

นวัตกรรมจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นสู่การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เมื่อได้นำ�ไปจัดการเรียนรูใ้ ห้กับนักเรียนกลุม่ เป้าหมายแล้ว พบว่า  เป็นนวัตกรรมที่มคี ุณภาพและมีประสิทธิภาพ
สามารถนำ � ไปแก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ า นการอ่ า นหลั ง การพั ฒ นาสู ง ขึ้ น กว่ า ก่ อ น
การพั ฒ นา  นอกจากนั้ น นั ก เรี ย นกลุ่ ม เป้ า หมายมี ค วามพึ ง พอใจในการเรี ย นที่ ส่ ง ผลต่ อ การมี เจตคติ ที่ ดี
ต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ส่งผลให้สามารถพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส่ทู ักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ได้ตามวัตถุประสงค์ทว่ี างไว้ นอกจากนัน้ ในปีการศึกษา 2558 ทีผ่ า่ นมานักเรียนกลุม่ เป้าหมาย
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ที่ผ่านการพัฒนาทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 3.35 โดยมีประโยชน์ต่อบุคคล
และหน่วยงาน ดังนี้ 1) ประโยชน์ต่อผู้เรียน สามารถเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่มีบทเรียนออกแบบจากแหล่งเรียนรู้
ใกล้ตัวและอยู่ในความสนใจ จุดประกายให้เกิดการเรียนรู้จากบทอ่านที่ยากกลายเป็นง่ายต่อการทำ�ความเข้าใจ
นอกจากจะทำ�ให้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษแล้ว ยังก่อให้เกิดความรักและหวงแหนถิ่นกำ�เนิด
เกิดความภาคภูมิใจที่ได้นำ�เสนอข้อมูลชุมชนท้องถิ่นสู่สากล ร่วมมือร่วมใจกันทำ�งานและเรียนรู้อย่างมีความสุข
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน 2) ประโยชน์ต่อเพื่อนครู สามารถนำ�นวัตกรรม
และผลการศึกษาไประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับลักษณะวิชาในท้องถิ่นที่มีบริบท
ใกล้เคียง 3) ประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา  จุดประกายและสร้างแรงจูงใจให้ครูผู้สอนสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ในชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ยั่งยืน 4) ประโยชน์ต่อสถานศึกษา  พัฒนาบุคลากรให้สร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิชาการ สร้างแรงจูงใจ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และนำ�องค์กรภายนอกเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา 
5) ประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพ เกิดการพัฒนาองค์กรโดยสนับสนุนบุคลากรที่มีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง
ในการพัฒนาวิชาการ และร่วมมือกันพัฒนาวงการวิชาชีพจากการมีสว่ นร่วมของชุมชน และ 6) ประโยชน์ตอ่ ชุมชน
นำ�ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนท้องถิน่ หน่วยงาน หรือองค์กรส่วนท้องถิน่ ทุกทีท่ ม่ี บี ริบทใกล้เคียงกัน พัฒนาบุคลากร
ในการนำ�เสนอข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ให้นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ ส่งผลให้ชุมชน
เกิดการพัฒนา เกิดความรัก ภาคภูมิในถิ่นเกิดและอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาให้ยั่งยืนสืบไป

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

1) นวัตกรรม มีประสิทธิภาพและออกแบบพัฒนาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ยึดทฤษฎี
ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลและการจั ด ประสบการณ์ ใ ห้ กั บ ผู้ เรี ย น สร้ า งเครื่ อ งมื อ วั ด ที่ ส อดคล้ อ ง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาและด้านนวัตกรรม
2) เนื้อหาสาระในนวัตกรรมนำ�มาจากข้อมูลแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี ผลิตภัณฑ์
จากภูมิปัญญา และสถานประกอบการจริง จึงมีความสมบูรณ์น่าเชื่อถือและครบถ้วน
3) วัตถุประสงค์เป้าหมายของผลงานสอดคล้องกับสภาพปัญหานักเรียนขาดทักษะการอ่าน
จึงหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้นวัตกรรมจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นใกล้ตัวและเป็นที่สนใจของนักเรียน
นำ�มาออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำ�ไปพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านสูงขึ้น ส่งผลให้นักเรียนพึงพอใจในการเรียนมากขึ้น
4) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นวัตกรรมเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประกอบการ ที่อนุเคราะห์ข้อมูลและความรู้
ขณะไปศึกษาดูงาน ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและภาคีเครือข่าย ที่คอยส่งเสริมและสนับสนุนทุกด้าน
นักเรียนที่ทำ�กิจกรรมด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ตลอดจน ผู้ปกครอง ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
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6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

นวัตกรรมจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เป็นนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถนำ�ไปแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนที่ขาดทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษให้มีเจตคติในการเรียนมากขึ้น ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตาม สถานศึกษาทุกแห่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในชุมชนท้องถิ่นที่มีบริบทใกล้เคียงกัน สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการรูห้ รือพัฒนาความรูภ้ าษาอังกฤษบุคลากรในท้องถิน่ เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
แหล่งเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ นอกจากทำ�ให้
นักเรียน และบุคลากรในชุมชนท้องถิ่นได้พัฒนาองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นแล้ว
ยั ง ปลู ก จิ ต สำ � นึ ก การรั ก บ้ า นเกิ ด ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรั ก และภาคภู มิ ใจในถิ่ น กำ � เนิ ด ของตนเอง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
ความร่วมมือกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไป

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

การเผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงานให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำ�ปาง เขต 1
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2 และสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 เผยแพร่ผลงานให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำ�ปางและเชียงราย
เผยแพร่ ผ ลงานโดยการจั ด นิ ท รรศการวั น วิ ช าการวิ ช าชี พ อำ � เภองาว นิ ท รรศการประเมิ น จุ ด เน้ น พั ฒ นา
และประกันคุณภาพทางการศึกษา สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นิทรรศการนำ�เสนอผลงาน
โครงการโรงเรียนในฝัน ระดับภาคเหนือ และนำ�เสนอผลงานเพือ่ รับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับชาติ
รางวัลที่ได้รับ
ระดับเขตพื้นที่/จังหวัด พ.ศ. 2558 - ชนะเลิ ศ นวั ต กรรม Best Practices กลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
พ.ศ. 2559 - ชนะเลิ ศ นวั ต กรรม Best Practices โครงการ
โรงเรียนในฝัน สำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดลำ�ปาง
ระดับเขตภาคเหนือ พ.ศ. 2559 - ชนะเลิศผลงานวิจัย/นวัตกรรม Best Practices
โครงการโรงเรียนในฝันระดับภูมิภาค ภาคเหนือ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2559 - ชนะเลิ ศ เหรี ย ญเงิ น รางวั ล ทรงคุ ณ ค่ า  สพฐ.
(OBECAWARDS) ระดับภาคเหนือ ครูผสู้ อนยอดเยีย่ ม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
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ระดับชาติ

พ.ศ. 2559

- ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทองรางวั ล ทรงคุ ณ ค่ า  สพฐ.
(OBECAWARDS) ระดั บ ชาติ ค รู ผู้ ส อนยอดเยี่ ย ม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ

การที่ได้รับการยอมรับ
1) นวัตกรรมได้รบั การยอมรับจากผูท้ รงคุณวุฒใิ นประเทศ คือ ผศ.ดร.ศรชัย มุง่ ไธสง อธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ เชี ย งราย และ ผศ.ดร.เลหล้ า  ตรี เ อกานุ กู ล รองคณบดี สำ � นั ก วิ ช าสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศ คือ Mr. Don FergusonMs.Peggy Humphrey,
Mr. Kevin White (New Zealand) และ Ms. Laura Miles Wright (England)
2) ครูได้รับการยอมรับและการการยกย่องเชิดชูเกียรติ
พ.ศ. 2557 - รางวัล Best Practice ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่อาเซียน
“มหกรรมล้านนาสู่อาเซียน 57” สำ�นักงานศึกษาธิการ ภาค 1
พ.ศ. 2558 - รางวัลชนะเลิศ Best Practice นวัตกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศสพม. เขต 35
พ.ศ. 2559 - เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน เหรียญทองระดับประเทศ การทดสอบ
ทั ก ษะการใช้ ภ าษากลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น (อั ง กฤษ) สำ � นั ก งานปลั ด
กระทรวงศึกษาธิการ
- รางวัลชนะเลิศ ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอาเซียนด้านการบริหาร
จัดการและการบริการวิชาการสัปดาห์อาเซียน ปี พ.ศ. 2559
- รางวัลชนะเลิศ ผลงานวิจัย/นวัตกรรมBest Practicesระดับภาคเหนือ
โครงการโรงเรี ย นในฝั น กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ
ครูผสู้ อนยอดเยีย่ ม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
3) นักเรียนได้รับการยอมรับและมีผลงานระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ
ระดับเขตพื้นที่ พ.ศ. 2557 - เหรียญเงิน Impromptu Speechม.ต้น
- เหรียญทองแดง Spelling Bee ม.ต้น
ระดับประเทศ พ.ศ. 2559 - เหรี ย ญทอง การทดสอบการใช้ ทั ก ษะภาษาในกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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ชื่อผลงาน

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีโดยการจัดการเรียนรูแ้ บบรายการเกมโชว์EnglishQuizGame
Show
ชื่อผู้เสนอผลงาน นายฉัตรชัย นามมี
โรงเรียน
บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี อำ�เภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
โทรศัพท์
09 5191 4729
E-mail pupil.p@hotmail.com Line0951914729

1. ความสำ�คัญของผลงานนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา
สั ง คมโลกในปั จ จุ บั น มี ค วามก้ า วหน้ า ทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ประกอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อแสวงหา
ความรู้ ประกอบอาชี พ และศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น มี ค วามเข้ า ใจวั ฒ นธรรมขนบธรรมเนี ย มประเพณี
ของประชาคมโลก และยั ง สามารถถ่ า ยทอดความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของผู้ เรี ย นไปยั ง ชุ ม ชนโลกได้ (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2551 : 2) สภารัฐมนตรีอาเซียนได้ตระหนักรู้ประชากรในการเป็นสมาชิกอาเซียน จึงกำ�หนดให้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของประชาคมอาเซียน ตามกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า  (The working
language of ASEAN shall be English) ภาษาที่ใช้ในการทำ�งานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ (สมเกียรติ
อ่อนวิมล, 2554) กระทรวงศึกษาธิการได้มนี โยบายเร่งปฏิรปู การศึกษาทัง้ ระบบเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองและเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในประชาคมอาเซียนตามสถานการณ์ตา่ ง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557: 4) ในศตวรรษที่ 21 นี้
การจัดการศึกษาได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้มีความรู้ ทักษะการดำ�รงชีวิต และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2554 : 3 - 10)
โดยเฉพาะทักษะการอ่านเป็นหัวใจหลักของการเรียนรู้และมีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการ
เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามสามารถได้ ด้ ว ยตนเอง ฉะนั้ น ครู ผู้ ส อนควรที่ จ ะพั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ที่มุ่งทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียน ให้เหมาะสมกับความสนใจของผู้เรียนและเลือกเทคนิควิธี
การสอนทีด่ ที ส่ี ดุ มาจัดกิจกรรมในห้องเรียนให้มปี ระสิทธิภาพ (Syrja. 2011 : 133 - 134) ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทีส่ อง
สำ�หรับผู้เรียนที่ไม่คุ้นเคยมักจะมีปัญหาด้านการอ่าน (พรสวรรค์ สีป้อ. 2550 : 178 - 179)
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมาถึ ง แม้ จ ะมี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน
ภาษาอั ง กฤษ การเข้ า ค่ า ยเพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2558
โรงเรี ย นบ้ า นเซิ น ราษฎร์ เ กษมศรี มี ค ะแนนเฉลี่ ย ระดั บ โรงเรี ย นน้ อ ยกว่ า ระดั บ ประเทศอยู่ ที่ 9.77
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สาเหตุและปัจจัยนั้นคือการอ่าน ซึ่งผู้เรียนได้ประสบปัญหาเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยจึงพยายามหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (แผนปฏิบัติงานประจำ�ปี.
2558 : 6)
1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา การศึกษาและวิจัย
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การใช้ เ กมในการพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นภาษาอั ง กฤษ
จะทำ�ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ อยากรู้อยากเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะนำ�กิจกรรมเกมมาพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และจะใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบจัดรายการเกมโชว์ English Quiz Game Show ด้วยโปรแกรม Microsoft Power
Point 2010 ลักษณะของเกมจะนำ�แบบทดสอบระหว่างเรียนของแต่แผนการจัดการเรียนรู้ จำ�นวน 4 แผน
มาจัดทำ�เป็นเกม โดยครูผ้สู อนดำ�เนินรายการในรูปแบบรายการเกมโชว์ มี 10 ข้อ 4 ตัวเลือก กำ�หนดเวลา
การเล่นเกมด้วยเสียงกระดิ่ง มีภาพ และสีสันในเกม Power Point สวยงาม มีเสียงเชียร์ที่คำ�ตอบที่ถูกต้อง
เพื่อช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และดึงดูดความสนใจของผู้เรียน นอกจากจะเล่นเกมเลือกคำ�ตอบแล้ว นักเรียนยังได้
ฝึกฝนการอ่านและฝึกวิเคราะห์ข้อสอบภาษาอังกฤษอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
สามารถนำ�เทคนิควิธีการนี้เตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นใจ และเป็น
อีกแนวทางที่จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

2.1 จุดประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย น
บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โดยใช้รูปแบบการจัดรายการเกมโชว์ English Quiz Game Show
2.2 เป้าหมาย
		
2.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
2.2.1.1 นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นบ้ า นเซิ น ราษฎร์ เ กษมศรี
จำ�นวน 35 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
2.2.1.2 ความสามารถด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
		
2.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.2.2.1 นักเรียนมีประสิทธิภาพด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น
2.2.2.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
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3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

3.1 การออกแบบนวัตกรรม
3.1.1 วิเคราะห์ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปัญหา
ผู้เรียนอ่อนด้านการอ่านภาษาอังกฤษ)
3.1.2 ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี
3.1.3 ออกแบบนวั ต กรรมเทคนิ ค การสอนที่ จ ะพั ฒ นาด้ า นการอ่ า นภาษาอั ง กฤษ
ของนักเรียน เพื่อให้เกิดทักษะอย่างยั่งยืน
3.1.4 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3.1.5 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรโรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี)
3.1.6 จัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีมี 4 แผนการจัดการเรียนรู้ รวมทัง้ สิน้ 12 ชัว่ โมง จำ�นวน 1 ห้องเรียน มีนกั เรียน 35 คน
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และเสนอแผนให้กับฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหาร
3.1.7 นำ � แบบทดสอบ ก่ อ นเรี ย น ระหว่ า งเรี ย น หลั ง เรี ย น แผนการจั ด การเรี ย นรู้
แบบสั ง เกตพฤติ ก รรม แบบสอบถามแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ แบบวั ด เจตคติ เ สนอไปยั ง ผู้ เชี่ ย วชาญ
เพื่อหาค่า IOC หาค่าอำ�นาจจำ�แนกและความเชื่อมั่น
3.1.8 นำ�แบบทดสอบระหว่างเรียนที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วมาปรับปรุง
และจัดทำ�เกม Power Point ซึ่งนำ�แบบทดสอบระหว่างเรียน ที่จะทดสอบ มาใส่ในเกม พร้อมแทรกภาพ
Video background เสียง Sound Effect ทำ� Link เชื่อมโยงแต่ละ Frame ให้สอดคล้องมีการเชื่อมโยง
ไปหน้าแรก Home ทุกครั้งหลังจากเฉลยแล้ว แล้วบันทึกคะแนนที่นักเรียนที่ได้แต่ละรอบ
3.1.9 ดำ�เนินการสอนการอ่านภาษาอังกฤษตามแผนการจัดการเรียนรู้ Pre-reading/
While-reading และนำ�เทคนิคการจัดรายการเกมโชว์มาใช้ในขั้น Post-reading พร้อมเก็บคะแนน (ข้อมูล
เชิงปริมาณ) และประเมินผลเชิงคุณภาพจากบันทึกอนุทินของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้จาก VDO กิจกรรมการสอนโดยการจัดแบบรายการเกมโชว์ที่บันทึกไว้ (แบบสังเกต
พฤติกรรม) เพื่อนำ�มาวิเคราะห์และประเมินผล
3.1.10 สรุป ประเมินผล เผยแพร่ผลงาน และจัดทำ�รูปเล่ม
3.2 การดำ�เนินงานและกิจกรรมตามรูปแบบ PAOR
การดำ�เนินการวิจยั เรือ่ งการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปี ที่ 6 โรงเรี ย นบ้ า นเซิ น ราษฎร์ เ กษมศรี โดยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบรายการเกมโชว์ ในภาคเรี ย นที่ 1
ปีการศึกษา 2559 ตามทฤษฏีของ เคมมิส และ แม็คแท็คการ์ด (Kemmis and McTaggart. 1988 อ้างถึงใน
ธูปทอง กว้างสวาสดิ์, 2549 : 204) เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในวงการศึกษา 
โดยกำ�หนดการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ดังนี้
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P (Plan) วางแผน ผูบ้ ริหารจัดประชุมครูเพือ่ จัดทำ�นวัตกรรมการสอน ในกลุม่ สาระการเรียนรู้
หลักตามโครงการโรงเรียนในฝัน โดยให้งบประมาณสนับสนุนกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 2,000 บาท เพื่อจัดทำ�
งานวิ จั ย และนวั ต กรรมตามนโยบายโรงเรี ย นในฝั น จั ด ทำ � ปฏิ ทิ น ดำ � เนิ น การตามโครงการโรงเรี ย นในฝั น
จัดทำ�บันทึกข้อความเพื่อให้คณะครูในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษา  สังเกตผลการนำ�นวัตกรรมมาใช้
ในห้องเรียน วิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียน ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทาง
และรูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
A (Action) สร้างเครื่องมือแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความพึงพอใจ แบบสังเกต
พฤติกรรม แบบวัดเจตคติ แบบสอบถาม แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ หลังเรียน นำ�เครื่องมือ
ทั้งหมดให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจเพื่อหาค่า  IOC ค่าความเชื่อมั่นและค่าอำ�นาจจำ�แนก นำ�แบบทดสอบที่ผ่าน
การตรวจสอบมาจัดทำ�เป็นเกมลงใน โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 แจ้งประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี เพื่อทราบเกี่ยวกับการนำ�
นวัตกรรมเกมมาพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน พร้อมให้ผู้ปกครองสังเกตพฤติกรรม
แล้วบันทึกผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนลงในแบบบันทึก ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทราบและอนุมตั แิ ผนการจัดการเรียนรู้
คณะครูในโรงเรียนร่วมสังเกตการใช้สื่อและนวัตกรรมการสอน นักเรียนมีสมุดบันทึกอนุทินคนละ 1 เล่ม
เพื่อบันทึกผลการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง
O (Observe) มีการทดสอบ สัมภาษณ์ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน รวมทั้งการดูวีดีโอ
ที่บันทึกไว้
R (Reflect) การนำ�เอาผลสะท้อนในแต่ละวงรอบนำ�กลับไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
กับบริบทหรือสถานการณ์
3.3 ประสิทธิภาพของการดำ�เนินงาน
การนำ�นวัตกรรมรูปแบบการจัดรายการแบบเกมโชว์มาพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โดยมีการบริหารจัดการใช้ทรัพยากร
ตามหลัก 4M ดังนี้
Man การวิจัยในครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือและนิเทศติดตามจากผู้บริหารสถานศึกษา
และคณะครูโรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี รวมทั้งประธานและคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายคุณภาพ
การศึกษาสุวรรณคูหา  2 ที่ได้สนับสนุนให้จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้ให้ข้อมูลผลสะท้อนกลับของนักเรียน ที่สำ�คัญคือนักเรียนมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้
และทำ�ตามระเบียบกฎ กติกา มารยาทตลอดจนเสร็จสิ้นผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเกมโชว์
Money สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2 ได้แจ้งจัดสรรงบ
ประมาณสนับสนุนจากโครงการโรงเรียนในฝันโรงเรียนละ 20,000 บาท ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาได้แจกให้
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำ�นวน 2,000 บาท เพื่อดำ�เนินการทำ�วิจัยพัฒนาผู้เรียน
ด้านภาษาอังกฤษ
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Material มีการบริหารจัดการวัสดุอปุ กรณ์ทม่ี ี ให้ได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทีส่ �ำ คัญ ๆ
ได้แก่ คอมพิวเตอร์แบบพกพา โปรเจคเตอร์ ลำ�โพง ไมค์โครโฟน กระดาษตารางคะแนน ปากกาเคมี และกระดาษ
คำ�ตอบ
Management การบริหารจัดการโดยภาพรวม โดยผู้บริหารสถานศึกษาจัดประชุมครู
เพื่อดำ�เนินการตามโครงการโรงเรียนในฝันโดยให้ครูมี 1 นวัตกรรมการสอนของแต่ละกลุ่มสาระฯ ขึ้นวางแผน
การดำ�เนินงานตามกรอบระยะเวลาที่กำ�หนด
การพั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย น
บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โดยการจัดการเรียนรู้แบบรายการเกมโชว์ ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ และ
บุคลากรสนับสนุน (Man) ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำ�เนินการที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
ทุกขัน้ ตอนการดำ�เนินการวิจยั (Money) ต้องมีวสั ดุอปุ กรณ์ทเ่ี หมาะสมกับความต้องการของแผนการดำ�เนินงาน
และการจัดกิจกรรม (Material) และต้องมีระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่จำ�กัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Management)

4. ผลการดำ�เนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลทีเ่ กิดตามวัตถุประสงค์ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี
มีทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น โดยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยการจัดการเรียนรู้แบบรายการเกมโชว์
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรีตง้ั แต่วงรอบที่ 1 - 4 มีประเด็นทีน่ �ำ มาอภิปรายผล ดังนี้
ในวงรอบที่ 1 ปรากฏว่าในขั้นกิจกรรม Post-reading แบ่งนักเรียนออกเป็น 7 ทีม ทีมละ
5 คน เพื่อเล่นเกมมีจำ�นวน 3 ทีมตอบคำ�ถามไม่ถูกต้อง เนื่องจากผู้เรียนยังไม่คุ้นเคยกับการเรียนแบบการจัด
รายการแบบเกมโชว์ โดยพบว่า  ผู้เรียนรู้สึกตื่นเต้นในการตอบคำ�ถาม ไม่มั่นใจในคำ�ถาม ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้อง
แก้ไขในวงรอบต่อไป ผลจากการประเมินทักษะการอ่านในวงรอบที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ คือ
คิดเป็นร้อยละ 75.71
ในวงรอบที่ 2 ผู้ วิ จั ย จึ ง ทำ � การแก้ ปั ญ หาโดยใช้ วิ ธี ก ารให้ นั ก เรี ย นฝึ ก อ่ า นจากบริ บ ท
ในเนื้อเรื่องและตรวจสอบความเข้าใจ โดยให้ทำ�แบบฝึกหัดและกิจกรรมจนคุ้นชินกันเนื้อหาในบทเรียน และ
ในขั้น Post-reading นักเรียนที่ตื่นเต้นกับการได้ร่วมกิจกรรมเกมโชว์ครั้งแรก ครูผู้สอนก็ได้มีการซักซ้อม
การจั ด รายการเพื่ อ ปรั บ สภาพผู้ เรี ย นให้ พ ร้ อ มที่ จ ะเล่ น ผู้ เรี ย นเริ่ ม เข้ า ใจและตอบคำ � ถามได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
ซึ่งสังเกตได้จากการตอบคำ�ถามอย่างมั่นใจของผู้เรียนในแต่ละทีม ผู้เรียนอยากให้มีข้อคำ�ถามมากกว่าที่ได้เล่น
ตามบทเรียน แต่เนื่องจากการเล่มเกมต้องใช้เวลาในการเล่นนานอาจเป็นปัญหาเรื่องเวลาไม่พอกับการเรียน
วิชาอื่น ๆ ในวงรอบนี้ยังพบปัญหาคือมีจำ�นวน 1 ทีม ได้คะแนนน้อยที่สุด เนื่องจากรีบตอบคำ�ถามแล้ว
ไม่ได้ทบทวนคำ�ถามอีกครัง้ จึงต้องแก้ไขในวงรอบต่อไปผลการประเมินทักษะการอ่านในวงรอบที่ 2 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับพอใช้คือคิดเป็นร้อยละ 79.52
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ในวงรอบที่ 3 ผู้วิจัยได้นำ�แบบทดสอบทักษะการอ่านเนื้อเรื่องฝึกการอ่าน แบบ scanning
ให้ ผู้ เรี ย นได้ ฝึ ก เรี ย นรู้ จ นชำ � นาญทุ ก คน ในขั้ น Post-reading ที่ ไ ด้ นำ � เกมโชว์ ม าใช้ ผ ลปรากฏว่ า ผู้ เรี ย น
มี ทั ก ษะด้ า นการอ่ า นเพิ่ ม ขึ้ น ระมั ด ระวั ง ในการตอบคำ � ถามมากยิ่ ง ขึ้ น จั บ ใจความสำ � คั ญ ในประโยคได้
สามารถตอบคำ�ถามได้ถูกต้อง มีความสุขกับการเล่นเกมและมีคะแนนเพิ่มมากขึ้นจากรอบที่แล้ว เพราะ
การแบ่งกลุม่ จะคละกลุม่ ไปแต่ละวงรอบจะไม่ใช่กลุม่ เดิมในการเล่นเกม นอกจากนีย้ งั มีอกี 1 ทีม ทีม่ คี ะแนนน้อย
จากการสอบถาม ผู้เรียนให้เหตุผลว่าเพื่อนในกลุ่มมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ซึ่งในกลุ่มมีผู้ที่มีอิทธิพลในกลุ่ม
(dominant) คอยบังคับให้เพื่อนเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นของตนเอง ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นเพื่อนในกลุ่ม
และต้องรีบตอบเพราะกลัวไม่ทนั เวลาทีก่ �ำ หนด จึงทำ�ให้ผเู้ รียนรีบตอบแบบไม่มน่ั ใจ จึงต้องแก้ไขในวงรอบต่อไป
ผลการประเมินทักษะการอ่านในวงรอบที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ 83.43
ในวงรอบที่ 4 ผู้วิจัยจึงแก้ปัญหาจากวงรอบที่ 3 ดังกล่าวซึ่งผู้เรียนได้ให้เหตุผลว่าการอ่าน
จะต้องใช้เวลานานอ่านไม่ทันเวลาที่กำ�หนด จึงรีบตอบคำ�ถามไม่มีความมั่นใจในการตอบคำ�ถาม ผู้สอนจึงได้
เพิ่มเวลาในการอ่านแต่ละข้อ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีเวลาในการอ่านและแปล แล้ว 1 ในกลุ่มผู้เรียนที่มีอิทธิพล
ในกลุม่ (dominant) ก็ได้แก้ปญ
ั หาโดยการเรียกมาว่ากล่าวตักเตือนอธิบายความเป็นประชาธิปไตย การยอมรับ
เหตุผลซึ่งกันและกัน ผลจากการจัดรายการแบบเกมโชว์ในวงรอบที่ 4 ปรากฏว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการเล่นเกมมากยิ่งขึ้น มีทักษะการอ่านอย่างคล่องแคล่ว ผู้เรียนสนุกสนานและกระตือรือร้นเมื่อตอบ
ได้ถูกต้อง ถึงแม้ต้องใช้เวลาในการเล่นในแต่ละข้อนาน เนื่องจากให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่านข้อคำ�ถามแต่ละข้อ
จนเข้าใจมีความมั่นใจที่จะตอบคำ�ถาม แต่ละทีมช่วยกันตอบคำ�ถามและตอบได้ถูกต้องผ่ านเกณฑ์ทุกทีม
ซึ่งนักเรียนอ่อนในแต่ละทีมก็เข้า ใจบทอ่านได้มากขึ้นกว่าวงรอบที่ผ่านมา  ผลการประเมินทักษะการอ่าน
ในวงรอบที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี คือ คิดเป็นร้อยละ 85.71
ผลสรุปการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โดยการจัดการเรียนรู้แบบรายการเกมโชว์ ทั้ง 4 วงรอบพบว่าสามารถพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิม่ มากขึ้น โดยมีคะแนนร้อยละเฉลี่ยเพิม่ ขึน้ และพิจารณาเป็นภาพรวมเฉลี่ย
ทั้ง 4 วงรอบอยู่ในระดับดีคือคิดเป็นร้อยละ 81.09
การใช้เกมโชว์มาพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ทำ�ให้ผู้เรียนมีความรู้
เกิดทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นนั้น มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชวินโรจน์ พจน์ประบุญ
(2558 : บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ของกลุม่ เรียนปกติกบั กลุม่ ทีส่ อน
โดยใช้กิจกรรมเกมโชว์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้เกมโชว์ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง เกิดแรงจูงใจในการอ่านและทำ�ให้
การอ่านภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย นักเรียนสามารถอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษได้หลากหลาย ซึ่งพบเห็นได้
โดยทั่วไปในชีวิตประจำ�วัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคาเรย์ (Carey. 2005 : Web Site) ที่พบว่า  รายการ
ทีวีเกมโชว์สามารถเป็นจุดเริ่มต้นทางความคิด เพื่อเพิ่มพูนการเรียนรู้สอดคล้องกับงานวิจัยของแอนเน่ (Anne.
1997 : Web Site) พบว่า  สภาพแวดล้อมในห้องเรียนจะสนุกสนาน ทำ�ให้เด็กอยากเรียนและเป็นตัวเชื่อม
ดึงดูดความสนใจของเด็ก ๆ นั้นคือ การจัดกิจกรรมแบบเกมโชว์ในห้องเรียน เกมช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน
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มี ค วามมั่ น ใจในตนเองเกิ ด แรงจู ง ใจในการอ่ า น ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น เจตคติ ที่ ดี ส่ ง ผลต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา
ต่อเนือ่ ง ซึง่ ทำ�ให้นกั เรียนเห็นว่าการอ่านภาษาอังกฤษเป็นเรือ่ งง่าย โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุชาติ ทัง่ สถิรสิมา 
(2554 : บทคัดย่อ) พบว่า  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 4.90 ด้านรูปแบบ อยู่ในระดับ 4.86 ด้านประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด 4.90 ด้านความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 4.94
สรุปได้ว่า  การจัดการเรียนรู้เพื่อการทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบรายการเกมโชว์สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี เป็นนวัตกรรม
ที่มีสามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียนการการสอนภาษาอังกฤษได้จริงตามที่ได้อภิปรายผลดังกล่าว
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผู้บริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือกับคณะครูในโรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี
ที่ได้มาสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และได้ให้คำ�ชี้แนะแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน ข้อมูลจาก
บันทึกข้อความการเข้าร่วมสังเกตการสอน ผู้เรียนมีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ ชอบกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว ใช้ไหวพริบและแข่งขันเป็นทีม มีความสุขกับการเล่นเกม
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคนและชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น ข้อมูลจากอนุทินของนักเรียน
ครู ผู้ ส อนมี ค วามสุ ข กั บ การสอนและดู แ ลได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และผู้ ป กครองนั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยรูปแบบการจัดรายการเกมโชว์
จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนและอนุทินของผู้ปกครองในแต่ละวงรอบทั้ง 4 วงรอบได้เห็นความร่วมมือ
ของทุกฝ่ายและผลการพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนเพิ่มขึ้น
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
4.3.1 ประโยชน์ที่ได้รับระดับห้องเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น มีทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์ และ
คาดคะเนความหมายของคำ�ศัพท์ที่อ่านในบทอ่านได้ ครูผู้สอนได้มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมเสริมในห้องเรียน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสามารถนำ�ไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมอื่น ๆ ต่อไป
4.3.2 ประโยชน์ที่ได้รับระดับโรงเรียน เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สำ�หรับครูในโรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนด้วยเกม
ในรูปแบบต่าง ๆ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนเพิ่มสูงขึ้น
4.3.3 ประโยชน์ที่ได้รับระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากการนำ�นวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนแบบรายการเกมโชว์นี้เผยแพร่ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความ
เข้มแข็ง ความร่วมมือระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2 ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นเครื่องมือ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนต่อไป
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5. ปัจจัยความสำ�เร็จสามารถอธิบายเชิงระบบ ได้ดังนี้

5.1 Input (ตัวป้อน) มีสองด้านคือ ตัวป้อนด้านการสนับสนุน และตัวป้อนด้านการดำ�เนินงานวิจยั
		
5.1.1 ตัวป้อนด้านการสนับสนุน ได้แก่ งบประมาณ โอกาส และกำ�ลังใจ ในการทำ�งาน
จากผู้บังคับบัญชา เพื่อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพ แสดงองค์ประกอบที่ส่งให้ประสบผลสำ�เร็จ
5.1.2 ตัวป้อนการวิจัยที่สร้างความท้าทาย คือ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี มีปัญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษที่เป็นเป้าหมายการดำ�เนินงาน และ
ให้ความร่วมมือตลอดระยะเวลาการพัฒนานวัตกรรม
5.2 Process (กระบวนการ) ปัจจัยเชิงประมวนการที่ส่งผลให้การดำ�เนินงานประสบผลสำ�เร็จ
ได้แก่ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่นำ�มาใช้ในการทำ�งานครั้งนี้ ซึ่งทำ�งานเป็นรอบ ๆ และมีการสะท้อน
ในแต่ละรอบ และนำ�ผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในศาสตร์การบริหารจะใช้วงจร PDCA ซึ่งเป็น
วงจรแก้ปัญหาพัฒนางานของแดมมิ่ง และมีควาาเหมือนกับวงจรวิจัยปฏิบัติการของเคมมิส และเมคเทคการ์ด
ที่เรียกว่า PAOR (Kemmis and Mc Taggart. 1988 อ้างถึงใน ธูปทอง กว้างสวาสดิ์. 2549 : 204)
5.3 Out put (ผลลัพธ์) ปัจจัยที่เป็นผลในเชิงระบบที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จในการพัฒนา
นวั ต กรรมคื อ ผลจากการจั ด กิ จ กรรมแบบรายการเกมโชว์ ใ นแต่ ล ะรอบที่ ส่ ง ผลต่ อ ผู้ เรี ย น และผู้ เรี ย น
มีความกระตือรือร้นอยากจะเรียน เด็ก ๆ นักเรียนมีทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษมากขึ้น และยังมี
ปมปัญหาท้าทายให้พัฒนาต่อทุกระยะ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ผู้เรียนสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ ผู้วิจัย
ได้จัดทำ�ไฟล์ข้อมูล แผนการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมไว้ในแผ่น CD แล้วนำ�ไปมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียน
และแจกให้ครูในโรงเรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู
เขต 2 เพื่อนำ�ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่อไป ซึ่งทุกครั้งที่ขยายผลจะได้รับ
ผลตอบกลับมา และได้ข้อมูลการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
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6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

การพัฒนานวัตกรรมเกมโชว์ในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ได้บทเรียนสำ�หรับตนเอง นักเรียน
และสังคมในวงกว้าง ตามวัตถุประสงค์การพัฒนาโรงเรียนในฝันเพื่อความยั่งยืนและก้าวสู่มาตรฐานสากล
ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนมีความเชื่อมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำ�หรับโรงเรียนดีใกล้บ้าน
จึงไม่ค่อยนิยมนำ�บุตรหลานไปเรียนยังโรงเรียนเอกชนทั่วไป
6.2 ข้อเสนอแนะ
6.2.1 ในด้านเทคนิคการใช้นวัตกรรมเกมโชว์
การจั ด กิ จ กรรมแบบรายการเกมโชว์ นี้ ถ้ า ผู้ เรี ย นยั ง ไม่ พ ร้ อ มหรื อ ยั ง ไม่ คุ้ น เคย
ก็จะเป็นปัญหาต่อผูเ้ รียนทีย่ งั ไม่กล้าทีจ่ ะใช้ภาษาอังกฤษ และอาจจะทำ�ให้ผเู้ รียนเกิดอคติตอ่ วิชาภาษาอังกฤษได้
ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารปฐมนิ เ ทศผู้ เรี ย นเข้ า ใจในแต่ ล ะขั้ น ตอนการจั ด กิ จ กรรมก่ อ นที่ จ ะจั ด กิ จ กรรมจริ ง
ส่วนการนำ�โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 มาใช้ มีความซับซ้อนอยู่พอสมควร หากครูผู้สอน
ไม่ชำ�นาญหรือไม่ได้รับการฝึกอบรมก็จะทำ�ให้การจัดทำ�เกมออกมาได้ไม่สมบูรณ์ ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย
เกมไม่นา่ สนใจ และครูผู้สอนจะต้องซักซ้อมการเป็นพิธีกรดำ�เนินรายการให้สนุกสนานไม่เคร่งเครียด ใช้น้ำ�เสียง
ที่ไพเราะเหมือนกับการจัดรายการเกมโชว์จริง
		
6.2.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนานวัตกรรมในครั้งต่อไป
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยการจัดรายการแบบเกมโชว์นี้ สามารถ
นำ�ไปปรับใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น นอกจากนี้ยังสามารถนำ�เกม
อัพโหลดบนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเล่นผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านเพื่อทบทวนบทเรียนได้
6.3 ข้อควรระวัง
6.3.1 ในการนำ�เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดแบบรายการเกมโชว์ จะต้องนำ�เสนอนวัตกรรมและวางแผนแบบมีส่วนร่วม ถ้าหาก
มี ใ ครไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนแบบเกมโชว์ ครู ผู้ ส อนควรกลั บ ไปที่ P (Plan)
เสนอรูปแบบการสอนให้เป็นที่ยอมรับกับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ หรือหัวหน้าหมวด ผู้บริหารสถานศึกษา 
และฝ่ายวิชาการโรงเรียน
6.3.2 พื้นฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน ผู้สอน
ควรที่จะปรับพื้นฐานผู้เรียนให้เท่ากัน มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนการแบ่งกลุ่มผู้เรียนแบบคละ
6.4 แนวทางในการพัฒนา
6.4.1 ควรมีการพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และ
การพูดภาษาอังกฤษในปีการศึกษาถัดไป ในหลายๆ ระดับชั้น เพื่อนำ�ผลมาเปรียบเทียบและพัฒนานวัตกรรม
การการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
6.4.2 โรงเรียนควรใช้เกม ในการทบทวนบทเรียน และเตรียมพร้อมเพื่อยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามตัวชี้วัด และให้ส่งผลถึงการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)
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7. การเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยเทคนิคการจัดเกมโชว์ English Quiz Game Show

มีการเผยแพร่ ดังนี้
7.1 การจัดกิจกรรมและเผยแพร่ภายในโรงเรียน จัดทำ�บันทึกข้อความแจ้งให้คณะครูโรงเรียน
บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี เข้าชมการสาธิตการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบรายการเกมโชว์
และบันทึกเกมลงแผน CD แจกจ่ายให้กับคณะครูในโรงเรียนเพื่อนำ�ไปใช้ในห้องเรียนต่อได้
7.2 การจัดกิจกรรมและเผยแพร่ภายนอกโรงเรียน
7.2.1 นำ�เสนอนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษด้วยเกม เมื่อวันที่ 17 เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย อ.สุวรรณคูหา  จ.หนองบัวลำ�ภู ในกิจกรรม Coaching ระดับกลุ่ม
โรงเรียนในฝัน
7.2.2 นำ � เสนอระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหนองบั ว ลำ � ภู เขต 2 ในงาน
“การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ส ร้ า งความเข้ ม แข็ ง ความร่ ว มมื อ ของศู น ย์ PEER เมื่ อ วั น ที่ 18 เดื อ นมิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำ�ภู
7.2.3 เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนอาชีวะศึกษา อ.เมือง จ.อุดรธานี ระดับภาค 10 ในกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับภาค
7.2.4 เผยแพร่ผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ครูบ้านนอก เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
2559 อ้างอิงเว็บไซต์ http://www.kroobannok.com/board_cat_list.php?bcat_id=16
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1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

จากการสังเกตและจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 3 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียน
ที่ 1 ประจำ�ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ พบว่า  นักเรียนมีปัญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษ คือ
นักเรียนบางคนอ่านออกเสียงคำ� ประโยค ย่อหน้าและเรื่องสั้น ๆ ไม่ได้ และไม่สามารถตีความ สรุปความ
และระบุประเด็นสำ�คัญจากสิ่งที่อ่านได้อีกด้วย ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าปัญหาด้านการอ่านถือเป็นปัญหาสำ�คัญ
สำ � หรั บ นั ก เรี ย นในระดั บ นี้ที่ ต้ อ งรีบ แก้ ไข เพราะการอ่ า นถื อ เป็ น ทั ก ษะพื้ น ฐานที่ นำ �ไปสู่ ทั กษะทางภาษา
ด้านอื่น ๆ จากปัญหาด้านการอ่านของนักเรียนข้าพเจ้าได้วิเคราะห์โดยใช้แผนที่ความคิด พบว่าอาจมีสาเหตุ
มาจากหลายประการด้วยกัน แต่สาเหตุที่สำ�คัญที่เลือกมาแก้ปัญหา  คือ การที่ผู้เรียนขาดการฝึกฝนในเรื่อง
การอ่านบทอ่านประเภทต่าง ๆ ผู้เรียนยังไม่เข้าใจวิธีการอ่านที่ถูกต้องซึ่งต้องเริ่มจากการอ่านสิ่งที่มีเนื้อหาง่าย
ไปสู่เนื้อหาที่ยากขึ้นเรื่อย ๆ และอาจเป็นเพราะความแตกต่างของผู้เรียนในชั้นเรียนที่มีไม่เท่ากัน ทำ�ให้
การจั ด การเรี ย นการสอนให้ ป ระสบความสำ � เร็ จ เป็ น ไปได้ ย าก โดยเฉพาะการจั ด การเรี ย นการสอน
เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษในห้องเรียนที่ผู้เรียนมีระดับความสามารถในการอ่านไม่เท่ากัน เหตุผลสำ�คัญ
คือ นักเรียนมีโอกาสในการเลือกพัฒนาการอ่านด้วยตัวเองได้น้อยมาก ทำ�ให้โอกาสที่นักเรียนสามารถแสดง
ความสนใจหรือกระตือรือร้นในการพัฒนาการอ่านของตนเองด้วยการเลือกเรื่องที่จะอ่านนั้นเป็นไปได้ยาก
เช่นกัน จากสาเหตุเหล่านี้มีผลต่อผู้เรียนโดยตรง คือ เมื่อผู้เรียนขาดการฝึกฝนในเรื่องการอ่านบทอ่านประเภท
ต่ า ง ๆ ผู้ เรี ย นจึ ง ขาดการพั ฒ นาด้ า นทั ก ษะการอ่ า น อี ก ทั้ ง เมื่ อ ผู้ เรี ย นอ่ า นบทอ่ า นในระดั บ ที่ ย ากกว่ า
ความสามารถของตนเอง ผู้เรียนจะรู้สึกเบื่อหน่ายและคิดว่าตนเองไม่สามารถทำ�ได้ ที่สำ�คัญคือ ผู้เรียนไม่มี
โอกาสในการเลือกบทอ่านที่ตนสนใจ ผู้เรียนจึงมีเจตคติที่ไม่ดีต่อภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นและไม่มีแรงจูงใจในการ
อ่านบทอ่านภาษาอังกฤษ
จากปัญหาข้างต้น ข้าพเจ้าคิดว่าการให้ผู้เรียนได้อ่านบทอ่านภาษาอังกฤษ ซ้ำ� ๆ บ่อย ๆ และ
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการเลือกเรื่องที่สนใจและเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนนั้นถือเป็นสิ่งที่สำ�คัญ
ดังเช่น ผลงานเขียนชือ่ “Teaching Reading Skills in a Foreign Language” ของคริสตัน นัตทอลล์ (อ้างถึง
ใน บาสเซตต์, เจนนิเฟอร์. 2554) ได้กล่าวไว้ว่า “วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาความรู้ภาษาต่างประเทศ คือ การไป
อาศัยอยู่ในสังคมที่ใช้ภาษานั้น วิธีที่ดีรองลงมาคือการอ่านหนังสือภาษานั้นให้มากที่สุดและเริ่มจากการอ่าน
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หนังสือที่มีเนื้อหาง่ายและเหมาะกับระดับความรู้ของตน” ทั้งนี้ข้าพเจ้าจึงคิดว่าการแก้ปัญหาด้านการอ่าน
ของนักเรียนควรใช้บทอ่านแบบ Graded Reader เพราะเมื่อนักเรียนได้อ่านบทอ่านจากระดับที่ง่ายตามความ
สามารถของตนเองแล้ว และยังสามารถเลือกบทอ่านในแต่ละระดับได้ด้วยตนเองตามการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญนั้น จะทำ�ให้ผู้เรียนรู้สึกสนใจและคิดว่าสิ่งที่อ่านไม่ยากเกินความสามารถของตน
ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ ศึกษาว่าการใช้บทอ่านแบบ Graded Reader ทีค่ �ำ นึงถึงความแตกต่าง
ของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญจะสามารถพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ดีขึ้น
ได้หรือไม่ ดีขน้ึ มากน้อยเพียงใด นักเรียนใช้ทกั ษะในการอ่านเพือ่ แสวงหาความรูไ้ ด้จากแหล่งต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
มากขึ้นหรือไม่ นักเรียนมีคลังคำ�ศัพท์หรือความรู้ด้านโครงสร้างไวยากรณ์อังกฤษเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงได
นักเรียนมีความสุขกับการอ่านภาษาอังกฤษหรือไม่ และนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด
และจากการศึกษาครั้งนี้ ข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะทำ�ให้นักเรียนมีทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และ
ให้ครูมีแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษต่อไป

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

2.1 จุดประสงค์
1. เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นทั้ ง ด้ า นหลั ก การอ่ า น และ
ความเข้าใจในการอ่าน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยเฉพาะการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น
4. เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาคำ�ศัพท์ และมีคลังศัพท์มากขึน้ ตลอดจนได้เรียนรูโ้ ครงสร้างประโยค
และไวยากรณ์ดีขึ้น
5. เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ย นภาษาอั ง กฤษ เห็ น ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า
ของการอ่านภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์มากขึ้น มีความรู้รอบตัว ทันสมัยและก้าวทันโลก
2.2 เป้าหมายของการดำ�เนินงาน
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะการอ่านที่ดีขึ้น ร้อยละ 60
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีนิสัยรักการอ่านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 60
3. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 สูงขึน้ ร้อยละ 60
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคลังศัพท์และความรู้ด้านไวยากรณ์มากขึ้น ร้อยละ 60
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80
6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความรู้ที่กว้างขวางและทันสมัย ร้อยละ 50
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3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

3.1 ขั้นวางแผน
1. นวั ต กรรมที่ ใช้ คื อ บทอ่ า นแบบ Graded Reader กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษา
ต่างประเทศ เรื่อง Social relation ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- ลั ก ษณะของบทอ่ า นแบบ Graded Reader คื อ แบบฝึ ก อ่ า นภาษาอั ง กฤษ
ที่สร้างขึ้นมี 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 (Level 1story information) เป็นส่วนของการฝึกอ่านและตีความหมาย
ของคำ�ศัพท์ สำ�นวน และประโยคของเรื่องเพื่อเลือกเรื่องที่นักเรียนสนใจจะอ่าน ระดับที่ 2 (Level 2
Character list) เป็นส่วนของการฝึกอ่านตีความย่อหน้าสั้น ๆ เกี่ยวกับตัวละครของเรื่องที่นักเรียนเลือก
และระดับที่ 3 (Level 3 Full story) เป็นการอ่านเนื้อเรื่องเต็มที่นักเรียนเลือกพร้อมกับทำ�แบบฝึกหัด
ในเล่มทั้งก่อนอ่าน ระหว่างอ่าน และหลังอ่าน
- ขั้นตอนการสร้างบทอ่านแบบ Graded Reader มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1) ศึกษาและวิเคราะห์ปญ
ั หาการเรียนการสอน กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อกำ�หนดสิ่งที่ต้องพัฒนา
2) ศึกษาทฤษฎี หลักการ จากเอกสาร ตำ�รา  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำ�หนด
กรอบในการสร้างและพัฒนา บทอ่านแบบ Graded Reader
3) กำ�หนดวัตถุประสงค์และเนื้อหาสาระในเรื่อง Social Relation ที่จะสร้าง
บทอ่านแบบ Graded Reader
4) สร้างบทอ่านแบบ Graded Reader กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เรื่อง Social Relation
2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่คำ�นึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง Social Relation ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย 4 แผน
การจัดการเรียนรู้ย่อย ใช้เวลา 11 คาบเรียน ดังนี้
- แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Story’s Information ใช้เวลา 2 คาบเรียน
- แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Character List ใช้เวลา 2 คาบเรียน
- แผนการจัดการเรียนรู้ย่อย เรื่อง Full Story ใช้เวลา 5 คาบเรียน
- แผนการจัดการเรียนรู้ย่อย เรื่อง After Reading ใช้เวลา 2 คาบเรียน
3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ใช้เครื่องมือวัดและประเมินความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) “ทักษะการอ่าน” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย สำ�นักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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- ลักษณะของแบบทดสอบ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ทักษะการอ่าน ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถแยกแยะข้อเท็จจริง
และความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อภาษาอังกฤษอย่างหลากหลาย จำ�นวน 20 ข้อ ใช้เวลาในการ
ทำ�ข้อสอบก่อนเรียน 1 คาบเรียน และหลังเรียน 1 คาบเรียน
3.2 ขั้นดำ�เนินการแก้ปัญหา
1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้เวลาในคาบเรียนที่ 1
2. วิ เ คราะห์ ผ ลการสอบเพื่ อ แยกระดั บ นั ก เรี ย นตามความสามารถด้ า นการอ่ า น
เพื่อการตีความภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 อยู่ในระดับอ่อนทั้ง 20 คน และนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5/2 อยู่ ใ นระดั บ ดี 2 คน อยู่ ใ นระดั บ พอใช้ 5 คน และอยู่ ใ นระดั บ อ่ อ น 18 คน
รวมนักเรียนที่อยู่ในระดับอ่อนทั้งหมด 38 คน
3. ดำ�เนินการสอน โดยใช้บทอ่านแบบ Graded Reader Level 1 Story Information
ในคาบเรียนที่ 2, Level 2 Character List ในคาบเรียนที่ 3-4 และ Level 3 Full Story ในคาบเรียนที่ 5-9
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่คำ�นึงถึงความสามารถของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เรื่อง Social Relation ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
4. ทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง โดยใช้เวลาในคาบเรียนที่ 11
3.3 ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. บันทึกผลการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้เวลาในคาบเรียนที่ 1
2. บันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทอ่านแบบ Graded Reader ตั้งแต่ Level 1
จนถึง Level 3
3. เก็บรวบรวมแบบฝึกและบทอ่านในระดับต่าง ๆ มาประเมินความถูกต้อง
4. บันทึกผลการทดสอบหลังเรียน โดยใช้เวลาในคาบเรียนที่ 11
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน เพื่อศึกษาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการใช้บทอ่านแบบ Graded Reader ซึ่งคำ�นึงถึงความแตกต่าง
ของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
2. เปรียบเทียบปริมาณ การยืม การคืน หนังสือภาษาอังกฤษระหว่างก่อนและหลัง
การใช้บทอ่านแบบ Graded reader โดยหาค่าความต่างของปริมาณหนังสือ
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 กับภาคเรียนที่ 2
ที่มีการใช้บทอ่านแบบ Graded reader
4. เปรียบเทียบผลการสังเกตพฤติกรรมในการทำ�ข้อสอบของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1
และภาคเรียนที่ 2 ที่มีการใช้บทอ่านแบบ Graded reader
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4. ผลการดำ�เนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์
1. นักเรียนมีทักษะการอ่านที่ดีขึ้น
2. นักเรียนใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือมากขึ้น โดยเฉพาะหนังสือภาษาอังกฤษ
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น
4. นักเรียนมีคลังศัพท์มากขึ้นสามารถแต่งประโยคและสื่อสารได้ดีขึ้น
5. นักเรียนชืน่ ชอบภาษาอังกฤษมากขึน้ และรูจ้ กั ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น ข้อมูลต่าง ๆ
อย่างกว้างขวาง
6. นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ร อบตั ว มากขึ้ น โดยเฉพาะประเพณี ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรม
ของประเทศต่าง ๆ ในโลก
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะการอ่านที่ดีขึ้น ร้อยละ 65 สูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 5
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีนิสัยรักการอ่านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 70 สูงกว่า
เป้าหมาย ร้อยละ 10
3. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 สูงขึน้ ร้อยละ 80
สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 20
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคลังศัพท์และความรู้ด้านไวยากรณ์มากขึ้น ร้อยละ 70
สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ร้อยละ 90 สูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 10
6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีความรู้ที่กว้างขวางและทันสมัย ร้อยละ 60 สูงกว่า
เป้าหมาย ร้อยละ 10
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
2. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่ ๆ
3. ได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และกระบวนการในการแก้ปัญหารูปแบบต่าง ๆ

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

5.1 การให้ความร่วมมือของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะในการ
ทำ�ข้อสอบ ที่ต้องอาศัยความตั้งใจในการทำ�ข้อสอบจริง ๆ จึงจะทำ�ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ�
5.2 เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หากกิจกรรมได้ดำ�เนินการไปตามแผนที่วางไว้
นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนอย่างจริงจังและเต็มที่ ซึ่งจะทำ�ให้ผลการศึกษามีความคลาดเคลื่อนน้อยลง
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6. บทเรียนที่ได้รับ

6.1 ความสามารถที่ไม่เท่ากันของนักเรียนมีผลต่อการจัดการเรียนรู้ หากครูสามารถแก้ปัญหา
ความต่างกันได้ การจัดการเรียนรู้จะมีคุณภาพมากขึ้น
6.2 ความจัดการเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจ ทำ�ให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่
ในสิ่งที่เรียนรู้มากขึ้น
6.3 สื่อที่ทำ�ให้นักเรียนสนใจได้จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้และกระตือรือร้นมากขึ้น

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

7.1 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนำ�เสนอผลงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศของสหวิทยาเขต
อันดามัน ในการเข้าร่วมการประกวด Best practice โรงเรียนขนาดเล็ก สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ณ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
7.2 ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดการนำ�เสนอ Best Practice ระดับศูนย์การส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 16 ณ โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย 2
7.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Best Practice กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
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ชื่อผลงาน

การพัฒนาความสามารถการสะกดคำ�ศัพท์ทางภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบ B-SLIM ร่วมกับกิจกรรม Crossword Game
ชื่อผู้เสนอผลงาน นายวัชรินทร์ อุปัชฌาย์
โรงเรียน
เมืองยาง “คุรุราษฎร์อุทิศ” ตำ�บลเมืองยาง อำ�เภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
โทรศัพท์
0 4422 9118
โทรศัพท์มือถือ
08 9285 5467
E-mail
tomrintom@gmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้กล่าวถึง
ทักษะเพื่อการดำ�รงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ สาระวิชาก็มีความสำ�คัญ แต่ไม่เพียงพอสำ�หรับการเรียนรู้
เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา  (content หรือ subject matter) ควรเป็น
การเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะนำ�และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคน
สามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบนั เน้นการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษา
เพื่ อ การสื่ อ สาร ซึ่ ง แนวการสอนภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารนี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายให้ ผู้ เ รี ย นสามารถนำ � ความรู้
ทางภาษาไปใช้ในการสื่อสารได้ และสภาพปัญหาที่พบในชั้นเรียนพบว่า  นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี
นักเรียนขาดทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เมื่อมีการทดสอบทักษะการเขียนนักเรียนจะเขียนสะกดคำ�
โครงสร้างไวยากรณ์ผดิ ส่งผลให้นกั เรียนได้คะแนนอยูใ่ นระดับต่�ำ และนักเรียนไม่มคี วามกระตือรือร้นในการทีจ่ ะ
ใฝ่เรียนใฝ่รู้และยังขาดทักษะด้านการจำ�คำ�ศัพท์และขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาซึ่งต้องได้รับการพัฒนา 
อย่ า งเร่ ง ด่ ว น ครู ผู้ ส อนวิ ช าภาษาอั ง กฤษจึ ง ได้ พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นภาษาอั ง กฤษ โดยเริ่ ม การพั ฒ นา
ความสามารถการสะกดคำ�ศัพท์ทางภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับกิจกรรม
Crossword Game เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะ กระบวนการเรี ย นรู้ และจากการรายงานผลการทดสอบ
ทางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน O-NET ประจำ�ปีการศึกษา 2556 ในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับประเทศ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 33.82 ระดับจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 30.15 และระดับโรงเรียน
ของโรงเรี ย นเมื อ งยาง “คุ รุ ร าษฎร์ อุ ทิ ศ ” มี ค ะแนนเฉลี่ ย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 26.64 (โรงเรี ย นเมื อ งยาง
“คุรุราษฎร์อุทิศ”. 2556 : 86) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของนั ก เรี ย นยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ น่ า พอใจ จึ ง จำ � เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งหาวิ ธี ก ารพั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
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วิชาภาษาอังกฤษให้ประสบผลสำ�เร็จ จากการสะท้อนผลการสอนของครูและจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอน
วิชาภาษาอังกฤษถึงสภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชัน้ อืน่ ๆ ในโรงเรียนเมืองยาง “คุรรุ าษฎร์อทุ ศิ ”
การจัดกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษยังไม่ได้นำ�เทคนิคและวิธีการเรียนการสอนโดยคำ�นึงถึงธรรมชาติ
การรับรู้ภาษาของผู้เรียน และยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่
1.2 แนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา
การที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการสอนภาษาที่สองของ Olenka Bilash
อาจารย์ประจำ� University of Alberta ประเทศแคนาดา  การสอนภาษาที่สองประสบความสำ�เร็จ คือ
รูปแบบ การสอนแบบ B-SLIM (Bilash’s Second Language Instructional Model) (Bilash. 2002 : 307)
เป็นรูปแบบการสอนทีป่ ระสบความสำ�เร็จในการพัฒนาคนในชุมชนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ การจัดการเรียน
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนที่เน้นการสื่อความหมาย ด้านทักษะต่าง ๆ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
โดยกำ�หนดขั้นตอนกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับกระบวนการรับรู้ภาษาของนักเรียน ซึ่งเริ่มจากทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แล้วนำ�มาจัดลำ�ดับขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสม
โดยการเน้ น ให้ ปั จ จั ย ตั ว ป้ อ นที่ มี ค วามหมายเข้ า ใจได้ แ ละอยู่ บ นความรู้ เ ดิ ม ของนั ก เรี ย น ซึ่ ง นั ก เรี ย น
จะประสบผลสำ � เร็ จ ดั ง ที่ ค าดหมายได้ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น
(ธูปทอง กว้างสวาสดิ์. 2549 : 36-41)
จากการทำ�วิจัยในชั้นเรียนโดยใช้กลวิธีการเรียนแบบร่วมมือที่เน้นการแข่งขันระหว่างกลุ่ม
ด้ ว ยเกม (TGT) พบว่ า  สามารถพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด และการเขี ย นภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นให้ ดี ขึ้ น
โดยมีคะแนนร้อยละเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 74.25 แสดงให้เห็นว่าการเรียนแบบร่วมมือที่เน้นการแข่งขัน
ระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) ได้ช่วยให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมในการเรียนทักษะการเขียน
ภาษาอั ง กฤษดี ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ลำ � ดั บ ประกอบกั บ กิ จ กรรม Crossword Game เป็ น กิ จ กรรม
ทีจ่ ดั อย่างเป็นกระบวนการด้านรูปแบบ วิธกี ารทีห่ ลากหลาย ในการพัฒนาผูเ้ รียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ ห ลากหลาย กระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นสนใจภาษาอั ง กฤษเพิ่ ม มากขึ้ น มี ค วามแม่ น ยำ � ในการสะกดคำ � ศั พ ท์
ภาษาอังกฤษ

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

2.1 จุดประสงค์
2.1.1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ในการสะกดคำ�ศัพท์และทักษะการจดจำ�คำ�ศัพท์

ภาษาอังกฤษ
2.1.2 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการทำ�งานร่วมกัน
2.1.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนชุมนุมครอสเวิร์ดทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถ
การสะกดคำ�ศัพท์ทางภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับกิจกรรม Crossword
Game
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนชุมนุมครอสเวิรด์ มีทกั ษะพัฒนาการสะกดคำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษ
และการจดจำ�คำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องขึ้น โดยใช้กิจกรรม Crossword Game

3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

3.1 การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม
โรงเรียนเมืองยาง “คุรุราษฎร์อุทิศ” ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการสะกดคำ�
ภาษาอังกฤษ และการจดจำ�คำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องขึ้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับ
กิจกรรม Crossword Game ซึ่งมีการออกแบบโดยใช้วงจรของเดมมิ่งหรือ PDCA + R เข้ามาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน
3.2 การดำ�เนินงานตามกิจกรรม ครูผู้สอนได้ออกแบบโดยใช้วงจรของเดมมิ่งหรือ PDCA + R
เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
		
1. P: Plan การวางแผน ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษร่วมกันสำ�รวจปัญหาที่เกิดขึ้น
เรื่องการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนศึกษาเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการสอนและหาทางแก้ไข
ร่วมกันในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เพื่อนำ�ไปสู่การปฏิบัติการเกมส์ต่ออักษรคำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษ
1.1 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า  ปัญหาของผู้เรียนเกิดจากการขาดทักษะ
การจดคำ�ศัพท์์จึงเลือกใช้เกมส์ต่ออักษรคำ�ศัพท์ Crossword Game เป็นแนวทาง ในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการจดจำ�คำ�ศัพท์ โดยครูนำ�ไปบูรณาการโดยจัดทำ�เป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมส์ต่ออักษรคำ�ศัพท์
ภาษาอังกฤษ
		
2. D : Do ขั้นปฏิบัติตามแผน จัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถการสะกดคำ�ศัพท์
ทางภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบ B-SLIM ร่วมกับกิจกรรม Crossword Game ทีไ่ ด้ผา่ นการจัดลำ�ดับ
กิจกรรมการฝึกอย่างเป็นระบบ
			2.1 ขั้นทำ�ความเข้าใจตัวป้อน
ครู ใ ห้ คำ � แนะนำ � กติ ก า  วิ ธี ก ารเล่ น การนั บ คะแนนและเทคนิ ค การเล่ น
Crossword Game โดยกระตุ้นให้ผู้เรียน ได้ฝึกการคิดคะแนน เรียนรู้เรื่องคำ�ศัพท์ เริ่มฝึกการเล่นเกมส์
ต่ออักษรคำ�ศัพท์ Crossword Game ตัง้ แต่ขน้ั ตอนการนับคะแนน การวิเคราะห์การเล่น การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบโดยเทคนิคและได้เขียนคำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษลงในสมุดทุกวัน
2.2 ขั้นกิจกรรมเพื่อความเข้าใจและฝึก
				 • Intake-Getting it 1 ครูสอนนักเรียนเรียนรูก้ ารเล่นเกม Crossword Game
ตามกติกา  การจดจำ�คำ�ศัพท์ การวางแผนการเล่นอย่างมีระบบ และเทคนิควิธีการเล่น Crossword Game
โดยครูจะคอยอธิบายและให้ความช่วยเหลือนักเรียน ครูลองสุ่มนักเรียนออกมาทำ�กิจกรรม จนครูแน่ใจว่า
นักเรียนเข้าใจ
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				 • Intake-Getting it 2 ครูแบ่งนักเรียนนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยให้สมาชิก
ในกลุม่ ย่อยช่วยกันทบทวนการเรียนรูก้ ารเล่นเกม Crossword Game ตามกติกา การจดจำ�คำ�ศัพท์ การวางแผน
การเล่นอย่างมีระบบ และ เทคนิควิธีการเล่น Crossword Game
				 • Intake-Getting it 3 ครูคอยดูนักเรียน คอยให้คำ�การแนะนำ� คำ�ชี้แนะ
รวมทั้งมีการแนะนำ�เพื่อน ๆ ในกลุ่มและครูเป็นผู้ให้คำ�แนะนำ�อยู่ตลอดเวลา  นักเรียนได้พัฒนาการเขียน
คำ�ศัพท์จากกิจกรรม Crossword Game ได้ฝึกทักษะการเขียนทุกวันเป็นผลทำ�ให้นักเรียนสามารถเขียน
คำ�ศัพท์ได้ถูกต้องและมีความสุขกับการเขียนคำ�ศัพท์ในขณะที่เล่น Crossword Game ไปด้วย
				 • Intake-Using it 1 ขั้นจัดทีมฝึกซ้อมและขั้นการแข่งขัน ทดสอบนักเรียน
เพื่ อ จั ด เป็ น ที ม ในการแข่ ง ขั น ครู ผู้ ส อนจั ด ตามความสามารถของนั ก เรี ย นและครู เ ป็ น ผู้ ร่ ว มฝึ ก ซ้ อ ม
กั บ นั ก เรี ย นด้ ว ย โดยใช้ เวลาฝึ ก ซ้ อ มอย่ า งสม่ำ � เสมอ ยึ ด หลั ก การที่ ว่ า  “การฝึ ก ซ้ อ มอย่ า งสม่ำ � เสมอ คื อ
วิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุด”
				 • Intake-Using it 2 ครูได้จัดการแข่งขัน Crossword Game ภายใน
โรงเรียน ในระดับประถมศึกษาทุกระดับชั้นและเข้าร่วมการแข่งขัน Crossword Game ในรายการต่าง ๆ
ทั้งระดับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
		
3. C : Check ตรวจสอบ/ประเมินผลและนำ�ผลประเมินมาวิเคราะห์ การประเมินผล
เป็นการดำ�เนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ นักเรียนได้เขียนคำ�ศัพท์ทุกวัน คำ�ศัพท์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นักเรียนสามารถ
เขียนเป็นประโยคได้ และมีโอกาสนำ�นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษต่าง ๆ เช่น
การนำ�เสนอภาษาอังกฤษในโรงเรียน การแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ การเข้าร่วมแข่งขันครอสเวิร์ด
ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ การเล่านิทานภาษาอังกฤษ การแข่งขันตอบปัญหา
อาเซียน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ เป็นต้น หลังจากการแข่งขันได้นำ�ผลที่ได้จากการแข่งขันมาประเมิน
ซึง่ ยึดหลักการว่า  นักเรียนจะต้องได้พฒ
ั นาและประเมินตนเองอยูส่ ม่�ำ เสมอ และนำ�ผลการประเมินการดำ�เนินงาน
มาวิเคราะห์
		
4. Action ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามผลการประเมิน
นำ�ผลการวิเคราะห์การดำ�เนินงานมาหาข้อบกพร่องเพื่อแก้ไขปัญหาและนำ�อุปสรรค
ของการร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาในครั้งต่อไป
		
5. Reflect สะท้อนผล เมื่อนักเรียนมีทักษะตามกระบวนการที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นักเรียนจึงสามารถนำ�ความรู้ท่ไี ด้รับจากการฝึกไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงในการเรียน การเขียนสะกดคำ�
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง ครูผู้ฝึกซ้อมได้นำ�นักเรียนที่ได้เข้าร่วมชุมนุม Crossword Game เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษหลาย ๆ หลายกิจกรรม นักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันและ
ทำ�ให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ ครูผฝู้ กึ ซ้อมได้มกี ารประมวลผลการปฏิบตั งิ าน ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข
และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทำ�ให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน เป็นแบบอย่างที่ดี
สำ�หรับผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และเป็นต้นแบบในการทำ�งานอย่างยั่งยืนต่อไป
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4. ผลการดำ�เนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ

4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
4.1.1 จากการสังเกตและการทดสอบการจดจำ�คำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั
การพัฒนาความสามารถการสะกดคำ�ศัพท์ทางภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับ
กิจกรรม Crossword Game ในวงจรของเดมมิ่งหรือ PDCA + R พบว่า  นักเรียนสามารถสะกดคำ�ได้ถูกต้อง
และจดจำ�คำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษได้มากขึน้ โดยนักเรียนสามารถนำ�คำ�ศัพท์ทไ่ี ด้จากกิจกรรม Crossword Game
ไปใช้ในการเรียน การเขียนคำ�ศัพท์ การแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง การฝึกอ่านนิทาน คำ�กลอน
ภาษาอังกฤษ จึงทำ�ให้มีความมั่นใจทั้งในโรงเรียนและชุมชน ตลอดจนได้เข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษต่าง ๆ
เช่นกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมนำ�เสนอหน้าเสาธง กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมพูดภาษาอังกฤษ
ร้องเพลงภาษาอังกฤษ และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4.1.2 จั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นาความสามารถการสะกดคำ � ศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษ โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับกิจกรรม Crossword Game ในวงจรของเดมมิ่งหรือ PDCA + R
พบว่ า  เมื่ อ ครู ไ ด้ ส อนทั ก ษะการเล่ น Crossword Game และการกิ จ กรรมการพั ฒ นาความสามารถ
การสะกดคำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับกิจกรรม Crossword Game
พบว่านักเรียนที่ได้ใช้เวลาฝึกฝนและจดคำ�ศัพท์อยู่อย่างสม่ำ�เสมอ จะมีความมั่นใจและแม่นยำ�ในการลงคำ�ศัพท์
ที่ นั ก เรี ย นได้ เขี ย นอยู่ เ ป็ น ประจำ � ทุ ก วั น นั ก เรี ย นมี ก ารคิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ โดยอยู่ ภ ายใต้ ก ติ ก า 
การนับและการคิดคะแนน นักเรียนสามารถวิเคราะห์การเล่นได้ดีขึ้น มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเล่นเกมการแข่งขัน รวมถึงการช่วยเหลือปรึกษาการลงคำ�ศัพท์ การนับคะแนนช่วยกัน
ในทีม และมีวิธีกันไม่ให้คู่ต่อสู้ได้คะแนนมากกว่า
4.1.3 จากการสังเกตและสัมภาษณ์ นักเรียน ครูประจำ�ชั้นและผู้ปกครอง พบว่านักเรียน
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้เวลาว่างหลังจากเลิกเรียนมาเล่น Crossword Game และมีความสนใจ
ที่ จ ะเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการแข่ ง ขั น ในรายการต่ า ง ๆ ทั้ ง ในโรงเรี ย นและนอกโรงเรี ย น นั ก เรี ย น มี คำ � ถาม
เมื่อไม่เข้าใจในการลงคำ�ศัพท์ การใช้เวลาอยู่กับการอ่านหนังสือและจดคำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษและอ่านเทคนิค
ต่ า ง ๆ ด้ ว ยตนเอง นั บ ว่ า เป็ น การพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นและการสะกดคำ � ภาษาอั ง กฤษได้ เ ป็ น อย่ า งดี
มีการใช้เวลาว่างในการเล่น Crossword Game เพื่อจดจำ�คำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกการคิด และวางแผน
อย่างเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งเป็นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม Crossword Game ได้ลำ�ดับต้น ๆ ในการแข่งขัน
แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนักเรียนยังเข้าร่วมกิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษ
ในรายการต่าง ๆ อีกมากมาย สามารถนำ�ทักษะการพัฒนาการสะกดคำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ Crossword Game
นี้ไปสู่การเรียน การใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน ในโรงเรียน ในชุมชน และในชีวิตประจำ�วันได้
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5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

ปัจจัยทีช่ ว่ ยให้ประสบผลสำ�เร็จ ได้แก่ ตัวนักเรียน นักเรียนมีความสนใจและใฝ่เรียนรูท้ จ่ี ะเข้าร่วม
และปฏิ บั ติ กิ จ กรรมด้ ว ยความสนุ ก สนาน สามารถประยุ ก ต์ แ ละนำ � ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการทำ � กิ จ กรรมไปใช้
ประโยชน์กับตนเองได้ ครูผู้สอน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละในการฝึกฝน ฝึกซ้อมนักเรียนให้เกิด
ความชำ�นาญ เป็นผู้ที่มีบทบาทมากในการสนับสนุน ส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น ชี้แนะ
สร้างความเข้าใจ ความรับผิดชอบ สร้างขวัญกำ�ลังใจ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มที่ ผู้ปกครอง ให้การสนับสนุน
และยินยอมให้บตุ รหลานมาฝึกฝนและฝึกซ้อมนอกเวลาเรียน รวมทัง้ เข้าร่วมกิจกรรมเพิม่ เติม และให้การสนับสนุน
การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ชื่นชมกับผลงานของนักเรียนด้วยความภาคภูมิใจ ผู้บริหารโรงเรียน ได้สนับสนุน
ในด้านงบประมาณ กระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาและ
ผู้เรียนอย่างเต็มที่ ชุมชน มีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อครูผู้ฝึกสอนและโรงเรียน ส่งผลให้มีการส่งบุตรหลานเข้ารับ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันในงานต่าง ๆ

6. บทเรียนที่ได้รับ

การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ การพั ฒ นาความสามารถการสะกดคำ � ศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษ
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับกิจกรรม Crossword Game ซึ่งมีการออกแบบโดยใช้วงจร
ของเดมมิ่งหรือ PDCA + R ทำ�ให้นักเรียนคิดอย่างมีระบบมากขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ นักเรียน
สามารถจำ�คำ�ศัพท์และเขียนคำ�ศัพท์ได้ถูกต้องแม่นยำ� มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจำ�วันมากขึ้น รวมทั้งเป็นพื้นฐานที่สำ�คัญในการเรียนรู้และศึกษาต่อในอนาคต

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

7.1 การเผยแพร่
นำ�นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ที่สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จัดกิจกรรม
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและเข้าร่วมกิจกรรม Crossword Game ในระดับจังหวัด และระดับประเทศ
โดยนักเรียนสามารถถ่ายทอดวิธีการเล่น ทักษะการวางแผนให้กับผู้ที่สนใจในโรงเรียนของตนเอง และ
โรงเรียนอื่น ๆ ได้และสามารถนำ�เสนอเทคนิคการพัฒนาคำ�ศัพท์จากเกมโดยการนำ�มาปรับใช้ภาษาอังกฤษ
ให้เป็นประโยค และนำ�มาใช้ชีวิตประจำ�วันกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน บุคคลที่สนใจ
7.2 การได้การยอมรับ
นั ก เรี ย นได้ เรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข เกิ ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง รู้ จั ก ตนเองและรู้ จั ก
ความสำ�เร็จของตนเองได้ ครูพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับกิจกรรม
Crossword Game โดยใช้ ว งจรของเดมมิ่ ง หรื อ PDCA + R ครู ส ามารถจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพของผู้เรียนดีขึ้น มีการทำ�งานที่เป็นระบบช่วยให้การจัดการเรียนรู้
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เป็นที่ยอมรับของสังคมหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยผู้ปกครองให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่างดี
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มาตลอด ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งผู้ เรี ย น/ผู้ ป กครองและครู ทำ � ให้ นั ก เรี ย นมี เจตคติ ที่ ดี
ต่อวิชาภาษาอังกฤษ มีการคิดอย่างระบบ นำ�ความรู้จากการเรียนรู้คำ�ศัพท์จากกิจกรรม Crossword Game
ไปพัฒนาต่อ ตอบเขียนเป็นประโยคได้อย่างถูกต้องและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจำ�วันมากขึ้น
7.3 รางวัลที่ได้รับ
		
ปี 2556 นั ก เรี ย นได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญเงิ น กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น Crossword จาก
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
		
ปี 2557 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ครอสเวิร์ดเกม เกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ
รุ่นประถมศึกษาตอนปลาย (ไม่เกิน ป.6) รายการ แม็กซ์ พลอยส์ เอแม็ท ชิงแชมป์ ประเทศไทย ครั้งที่ 9
ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประจำ�ปี 2557
		
ปี 2558 นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันครอสเวิร์ด ระดับประถม
ศึกษาตอนปลาย รายการ Sawad crossword Inter-School tournament 2558 ณ โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์
ผดุงวิทยา”
- ได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญทอง อั น ดั บ ที่ 6 ครอสเวิ ร์ ด เกม เกมต่ อ ศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษ
รุน่ ประถมศึกษาตอนปลาย (ไม่เกิน ป.6) รายการ ทรู เอแม็ท ชิงแชมป์ ประเทศไทย ครัง้ ที่ 10 ชิงโล่พระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประจำ�ปี 2558
- ลำ�ดับที่ 12 การแข่งขัน “ครอสเวิร์ด” ระดับ ประถมศึกษา ในรายการ “มหกรรม
แข่งขันกีฬาทางวิชาการ ครอสเวิร์ด-เอแม็ท-คำ�คม” ACN BOARD GAME #5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
		
ปี 2559
- รางวัลเหรียญเงิน ครอสเวิร์ดเกม เกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ รุ่น ประถมศึกษา รายการ
ทรู เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ประจำ�ปี 2559
- รางวั ล เหรี ย ญทอง กิ จ กรรมเล่ า นิ ท านภาษาอั ง กฤษ (Story Telling) ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับศึกษาธิการ ภาค 14 ณ จังหวัดชัยภูมิ
		
ปี 2560
- รางวัลชมเชย ลำ�ดับที่ 5 การแข่งขัน “ครอสเวิร์ด” ระดับ ประถมศึกษา ในรายการ
“มหกรรมแข่ ง ขั น กี ฬ าทางวิ ช าการ ครอสเวิ ร์ ด -เอแม็ ท -คำ � คม” ACN BOARD GAME #6 ชิ ง ถ้ ว ย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

164

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices
แนวปฏิบัติที่ดี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำ�ปี 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ชื่อผลงาน

การพัฒนาเว็บไซต์เสริมทักษะการเรียนรู้ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้. “IQDCE Model”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่อผู้เสนอผลงาน นายไอหยุ หมัดชูดชู
โรงเรียน
บ้านโต
สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3		
โทรศัพท์
0 7328 0162
โทรสาร 0 7328 0162
โทรศัพท์มือถือ 08 6289 0029
E-mail
admin@banto.ac.th

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริ ม สร้ า งบุ ค ลิ ก ภาพของคนในชาติ ใ ห้ มี ค วามเป็ น ไทย เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพื่ อ สร้ า ง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สร้างสรรค์ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนนำ�ไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพให้มีความมั่นคง ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน ทั้งทางด้านการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และ
การพูด หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้เกิดความชำ�นาญ และนำ�ทักษะต่าง ๆ ไปใช้ในการศึกษา  ค้นคว้า 
และการดำ�รงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยี
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น
ในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำ�รงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำ�หรับการออกไปดำ�รงชีวิตบนโลกในศตวรรษที่ 21
ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สำ�คัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้
(Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้
ความสามารถและทักษะจำ�เป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทำ�ให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว
ปัจจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างรวดเร็ว ได้ทุกที่ทุกเวลา  ส่งผลให้พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเปลี่ยนไป มีความรุนแรงด้านอารมณ์
จากการเล่นเกมออนไลน์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อความบันเทิงในเวลาเรียนและไม่สนใจเรียน การใช้เวลา
ส่วนใหญ่ของผู้เรียนอยู่กับสมาร์ทโฟนเพื่อความบันเทิงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนตกต่ำ� อีกทั้งผล
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมสึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 27.82 ซึ่งต่ำ�กว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และจากการวิเคราะห์แต่ละมาตรฐานการเรียนรู้พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ำ�กว่า
ระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices
แนวปฏิบัติที่ดี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำ�ปี 2560

165

จากปัญหาดังกล่าวข้าพเจ้าได้ออกแบบระบบการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนได้เป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมากกว่าการรับการถ่ายทอดจากครูผู้สอน
(Constructivism) โดยออกแบบให้นักเรียนได้ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล
และสรุปเป็นองค์ความรู้ ครูเป็นผู้รวบรวมแหล่งเรียนรู้ที่จำ�เป็นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ kruyou.banto.ac.th และจัดการเรียนรู้แบบ “IQDCE MODEL”
ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ของ Jonathan Bergman และ Aaron
Sams เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เสริมให้กับผู้เรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์

2. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดำ�เนินงาน

2.1. จุดประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์และมีวิจารณญาณ
2. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นใช้ ทั ก ษะภาษาไทยบู ร ณาการผ่ า นเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นรู้
อย่างสร้างสรรค์
3. เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) ให้สูงขึ้น
2.2 เป้าหมาย
		
เชิงปริมาณ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น จำ�นวน 30 คน มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณ
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นำ�มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้
		
เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 80 มีทักษะการใช้ทักษะภาษาไทยและแสวงหา
ความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์และมีวิจารณญาณ บูรณาการการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3. กระบวนการผลิตผลงาน

ข้าพเจ้าได้นำ�วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรม
เรือ่ งการพัฒนาเว็บไซต์เสริมทักษะการเรียนรู้ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ “IQDCE Model” กลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ดังนี้
3.1 ขั้น Plan (P) : ได้ดำ�เนินการดังนี้
1. วิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 เกี่ ย วกั บ
มาตรฐานตัวชี้วัด โครงสร้างเวลาเรียน การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 การวัดและประเมินผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะผู้เรียน
2. วิเคราะห์ผู้เรียนจากผลของการประเมินปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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3. ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
4. ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
3.2 ขั้น DO ( D )
		
1. จัดทำ�เว็บไซต์ประกอบการจัดการเรียนรู้ (htttp://kruyou.banto.ac.th) ตามระดับชัน้
โดยใช้มาตรฐาน ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ สร้างกลุ่ม Line facebook และ google group ตามระดับชั้น เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร
และมอบหมายภาระงาน
		
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ (IQDCE Model) ดังนี้
ขั้นที่ 1 Information Awareness (รับรู้ข้อมูล)
สร้างเว็บเพ็จ นำ�เนือ้ หา คลิปวีดโี อทีต่ อ้ งการให้ผเู้ รียน เรียนรู้ มอบหมายงานผ่านทางระบบ
line และ facebook ล่วงหน้าก่อนเรียน เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาก่อน นักเรียนสามารถรับชมได้ผ่านมือถือ
หรือคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน ก่อนการจัดการเรียนรู้ในคาบเรียน (ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา)
			ขั้นที่ 2 Questioning (ตั้งคำ�ถาม)
เมื่ อ ผู้ เรี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาสาระจากวิ ดี ทั ศ น์ ให้ ผู้ เรี ย นตั้ ง คำ � ถามคนละ 1 คำ � ถาม
ผ่านเว็บไซต์ โดยใช้ googlefrom เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
			ขั้นที่ 3 Discussions (แลกเปลี่ยนเรียนรู้)
นักเรียนแบ่งกลุม่ คละความสามารถ ร่วมกันสรุปเนือ้ หาทีช่ มจากคลิปวีดโี อ แลกเปลีย่ น
เรียนรู้กันภายในกลุ่มและทำ�กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
			ขั้นที่ 4 Create knowledge (สร้างองค์ความรู้)
นักเรียนสร้ างองค์ความรู้ใหม่จ ากการเรียนรู้ โดยสรุปเป็นแผนภาพความคิดหรือ
อินโฟกราฟฟิก บูรณาการโดยใช้เทคโนโลยี โปรแกรม PowerPoint Word หรือโปรแกรมอืน่ ๆ ทีน่ กั เรียนถนัด
			ขั้นที่ 5 Evaluation (ประเมินผล)
ครูประเมินชิ้นงาน ทดสอบหลังเรียน สรุปองค์ความรู้เพิ่มเติมให้แก่ผู้เรียน
3.3 ขั้น Check (C)
1. ตรวจสอบ ประเมิน การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตามขั้นตอน
“IQDCE Model”
2. ประเมิ น ผล จากการใช้ ง านของผู้ เข้ า ชมผ่ า นเว็ บ ไซต์ kruyou.banto.ac.th
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาสาระ ระยะเวลาการเข้าชม
3. ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการใช้งาน
3.4 Act (A)
1. นำ � ข้ อ มู ล จากการวิ เ คราะห์ ผ ลด้ า นผู้ เรี ย น ด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ า นการใช้ สื่ อ
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนต่อไป
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การออกแบบนวัตกรรม
การออกแบบการจัดการเรียนรูก้ ารเลือกใช้ทรัพยากร โดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ การเรี ย นรู้ ประกอบกั บ เทคนิ ค การสอนแบบห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น (Flipped classroom) เพื่ อ ให้
เกิดประสิทธิภาพของการดำ�เนินงานตามเป้าหมาย ได้มกี ารวางแผน ปรับปรุง พัฒนา ใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยี
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ใ นทางสร้ า งสรรค์ สอดคล้ อ งกั บ นโยบายการใช้ DLIT เพื่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน
ดังแผนภาพ

4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
1. นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์และมีวิจารณญาณ
ในการใช้สื่อสูงขึ้น
2. นักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สูงขึ้น
3. ผลการทดสอบระดั บ ชาติ (O-NET) ปี ก ารศึ ก ษา  2558 สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 16.43
ปีการศึกษา 2559 สูงขึ้นร้อยละ 6.32
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
1. นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีและสังคมออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้มากขึ้น
2. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และเลือกรับสารอย่างมีวิจารญาณมากขึ้น
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
1. นวัตกรรมที่ใช้สามารถนำ�ไปใช้กับการจัดการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นการประหยัดงบประมาณ
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2. ผูเ้ รียนปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี มาใช้เพือ่ การจัดการเรียนการสอนมากขึน้
3. สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 ( 3R 7C )

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

1. ผู้เรียนมีความสนใจและให้ความร่วมมือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้
2. ครูผู้สอนมีพื้นฐานความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
3. ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

1. การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ เ ทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิต และพฤติกรรมของผู้เรียน ทำ�ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ และเลือกใช้สื่ออย่างมีวิจารญาณ
ในการบริโภคสื่อสังคมออนไลน์
2. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนต้องสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
ผู้เรียนในขั้นตอนการตั้งคำ�ถาม ซึ่งผู้เรียนอาจคัดลอกหรือให้ผู้อื่นตั้งคำ�ถามแทน
3. ครูผู้สอนควรระวังในการนำ�สื่อมาเผยแพร่ในห้องเรียนออนไลน์ ในด้านการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา และ พรบ.คอมพิวเตอร์
4. ครูควรสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการเรียนทุกคนและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น
นักเรียนไม่มีโทรศัพท์มือถือ หรือที่บ้านไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต และหาทางแก้ปัญหาโดยไม่เป็นการเพิ่มภาระ
ให้กับผู้เรียนหรือผู้ปกครอง

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

7.1 การเผยแพร่
1. เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์ www.banto.ac.th,https://kruyou.banto.ac.th,
facebook/ไอหยุ หมัดชูดชู, แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลากรครูทั้งภายในและภายนอก
7.2 การได้รับการยอมรับ
1. เป็นวิทยากรบรรยายการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การจัดการเรียนรู้ (การใช้โปรแกรม School MIS
เป็นวิทยากรบรรยายการใช้งานโปรแกรมระบบงานประกันคุณภาพภายใน
2. เป็นผู้ช่วยวิทยากร การจัดการเรียนการสอน PISA สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 3
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7.3 รางวัลที่ได้รับ
ด้านครู
1. โล่ ร างวั ล ผลการทดสอบระดั บ ชาติ (ONET) กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558 และ 2559
2. รางวัลชนะเลิศ Innovative teacher leadership Awards ระดับประเทศ
3. รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 11 ระดับประเทศ
4. รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำ�เร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัล
ทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำ�ปีการศึกษา  2556 ประเภท ครูผู้สอน
ยอดเยี่ ย ม ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ด้ า นนวั ต กรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมอะเดรียติก
ด้านผู้เรียน
1. เหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1 - ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครัง้ ที่ 66 ประจำ�ปีการศึกษา  2559 สังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา 
ณ จังหวัดระนอง ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
2. โล่รางวัลผลการทดสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศ
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ชื่อผลงาน

การพัฒนาการเรียนตามกระบวนการ Teach Less, Learn More เรื่อง การพัฒนาทักษะ
การอ่านคิดวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์สำ�หรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนลองวิทยา อำ�เภอลอง จังหวัดแพร่
ชื่อผู้เสนอผลงาน นายเอนก สุภา
โรงเรียน
ลองวิทยา อำ�เภอลอง จังหวัดแพร่
สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
โทรศัพท์
054581439
โทรศัพท์ 0878164211
e-mail
supa_2527@hotmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงาน หรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเกี่ยวกับปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดที่การยกระดับ
มาตรฐานการศึ ก ษาของเยาวชน เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภาวะของการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และ
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น โดยที่ผู้ผ่านการศึกษา
แต่ละคนจะมีความสามารถและคุณลักษณะพื้นฐานที่สำ�คัญ นอกจากนี้ในการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึ่งเด็กไทยควรได้รับการพัฒนาทักษะ 3 ข้อ คือ
1. ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) เป็นการเรียนรู้ได้จากทุกสถานที่ทุกเวลา  การคิด
เชิงวิพากษ์การสื่อสาร การทำ�งานเป็นทีมและการสร้างนวัตกรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. ทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill) เด็กรู้จักใช้ชีวิตที่มีจุดมุ่งหมาย มีแรงบันดาลใจ รู้จักวางแผน
กล้าตัดสินใจและรับผิดชอบ ทำ�งานมุ่งผลสัมฤทธิ์ รู้จักประเมินตนเองและมีความยืดหยุ่น
3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Skill) หมายถึง เด็กรู้จักบริโภคข้อมูลข่าวสาร
อย่างรู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่อย่างชาญฉลาด
ดั ง นั้ น สิ่ ง สำ � คั ญ คื อ ครู ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมจากครู ผู้ ส อน (Teacher) เป็ น ผู้ อำ � นวย
ความสะดวก (Facilitator) ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ซึ่งถือว่าสำ�คัญกว่าความรู้ และกระบวนการ
หาคำ�ตอบสำ�คัญกว่าคำ�ตอบ ปัจจุบันเรื่องของ “การคิด” และ “การสอนคิด” เป็นเรื่องที่จัดว่าสำ�คัญอย่างยิ่ง
ในการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้คุณภาพสูง สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูควรที่จะส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเองด้วยกระบวนการสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วม และการใช้คำ�ถาม
เพื่อส่งเสริมการคิดเพื่อให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ ผู้ศึกษาในฐานะครูผู้สอนในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ศึกษา
ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (O-NET) และผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
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มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลองวิทยา อำ�เภอลอง จังหวัดแพร่ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วรรณคดีและวรรณกรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ค่อนข้างต่ำ� อนึ่ง
สภาพปัญหาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
สรุปสาเหตุของปัญหา ได้ดังนี้
1. นักเรียนไม่สามารถเข้าใจกระบวนการอ่าน คิด วิเคราะห์แยกแยะ ข้อความต่าง ๆ ได้
2. นักเรียนไม่สามารถอ่านจับใจความสำ�คัญจากบทความที่กำ�หนดให้ได้
จากการที่ผู้ศึกษาได้ทำ�การสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนลองวิทยา  อำ�เภอลอง จังหวัดแพร่ และได้ประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ปรากฏว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านเชิงคิดวิเคราะห์ได้ อ่านแล้วไม่รู้เรื่อง วิเคราะห์รายละเอียดไม่ได้ ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านคิดวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ
ผู้ศึกษาจึงต้องการพัฒนาการเรียนตามกระบวนการ Teach Less, Learn More และสร้างแบบ
ฝึกทักษะ เพื่อใช้เสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำ�หรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และยังเป็นการสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด อีกทั้ง
ยังเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น เป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

1. เพื่อพัฒนาการสอนแบบ Teach Less, Learn More และสร้างแบบฝึกทักษะการอ่าน
คิดวิเคราะห์ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนลองวิทยา อำ�เภอลอง จังหวัดแพร่
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนที่เน้นสอนแบบ Teach Less, More
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนแบบ Teach Less, Learn More
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนลองวิทยา 
เป้าหมายของการดำ�เนินงาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำ�นวน 236 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selected)
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2558
จำ�นวน 31 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง

3. กระบวนการผลิตงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

การปฏิบัติที่เป็นเลิศ คือ การจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ Teach Less, Learn More
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนลองวิทยา อำ�เภอลอง
จังหวัดแพร่ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถด้านภาษาไทย ในการคิดหาคำ�ตอบ สามารถ
วิเคราะห์เนื้อหา  คุณค่า  เกี่ยวกับเรื่องของภาษาไทย วรรณคดี วรรณกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำ�วัน สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ผู้ศึกษาได้มีกระบวนการผลิตงาน
และขั้นตอนการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน 3 ปีที่ผ่านมาเพื่อเปรียบเทียบ
คะแนนในแต่ละสาระการเรียนรู้ 5 สาระหลัก ของวิชาภาษาไทย
3. ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 การพัฒนาการเรียนตามกระบวนการ
Teach Less, Learn More เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
4. ผู้ ศึ ก ษาพั ฒ นาสร้ า งเครื่ อ งมื อ แบบฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นคิ ด วิ เ คราะห์ โดยการสร้ า งและ
หาประสิทธิภาพแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ดำ�เนินการออกแบบชุดแบบฝึก
ทักษะและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดหลักการสอนที่เรียงลำ�ดับจากง่ายไปหายาก
5. สร้างแบบฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วรรณกรรมงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ เช่น บทเพลง ข่าว บทความ สารคดี เรื่องสั้น ตำ�นาน กวีนิพนธ์ บทร้อยกรอง เป็นต้น
6. พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์งานเขียน มีเรื่องราวเกี่ยวกับการอ่าน คิดวิเคราะห์
วรรณกรรม งานเขียนประเภทต่าง ๆ ได้เรียงลำ�ดับกิจกรรม ดังนี้
(1) การอ่านคิดวิเคราะห์บทเพลง
(5) การอ่านคิดวิเคราะห์ข่าว
(2) การอ่านคิดวิเคราะห์ตำ�นาน
(6) การอ่านคิดวิเคราะห์บทร้อยกรอง
(3) การอ่านคิดวิเคราะห์บทความ
(7) การอ่านคิดวิเคราะห์กวีนิพนธ์
(4) การอ่านคิดวิเคราะห์สารคดี
(8) การอ่านคิดวิเคราะห์เรื่องสั้น
7. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยได้ให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านภาษาไทย
จำ�นวน 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้อง ถูกต้องของหลักการ โครงสร้างของสื่อ เนื้อหา  และรูปแบบ
ของแบบฝึ ก ทั ก ษะ ผลการพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของผู้ เชี่ ย วชาญได้ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC)
อยู่ ร ะหว่ า ง 0.89 ปรั บ ปรุ ง แบบฝึ ก ทั ก ษะให้ ถู ก ต้ อ ง เหมาะสม ตามข้ อ เสนอแนะของผู้ เชี่ ย วชาญ
ดำ�เนินการทดสอบก่อนเรียนและดำ�เนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
8. ผู้ศึกษาได้เรียนรู้และให้ทำ�แบบทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในช่วงเวลาเรียนทุกสัปดาห์
ใช้เวลาเรียนจำ�นวน 10 ชั่วโมง ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
9. ดำ�เนินการสอนแบบกระบวนการ Teach Less, Learn More ดังแผนผัง
ดำ�เนินการสอนแบบกระบวนการ Teach Less, Learn More
วิธีสอนแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Leaning)
กระบวนการกลุ่ม
การเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้
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10. การสอนแบบกระบวนการ Teach Less, Learn More เป็นการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษ
ที่ 21 ในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
ขั้นนำ�เข้าสู่บทเรียน
10.1 ครูผู้สอนปฐมนิเทศการเรียนการสอน โดยกำ�หนดบทบาทของนักเรียน อีกทั้งกติกา
ในการเรี ย นรู้ แ ละสร้ า งบรรยากาศในการเรี ย นรู้ เ บื้ อ งต้ น พร้ อ มทั้ ง ให้ นั ก เรี ย นนั่ ง สมาธิ ก่ อ นเรี ย น 2 นาที
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน
		
ขั้นสอน
10.2 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุม่ กลุม่ ละเท่า  ๆ กัน โดยสมาชิกในกลุม่ คละตามความรู้
ความสามารถ และความถนัดของนักเรียน ดังนี้กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อนและกลุ่มพิเศษ กำ�หนดให้
สมาชิกภายในกลุ่มเลือก ประธาน รองประธาน เลขานุการ และอื่น ๆ เพื่อฝึกทักษะการทำ�งานเป็นทีม
10.3 กำ�หนดศูนย์การเรียนรู้ จำ�นวน 8 ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเข้าไปศึกษาค้นคว้า
และเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ที่ครูกำ�หนดให้ เช่น เอกสารแบบฝึกทักษะ
การอ่านคิดวิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เว็บไซต์ของโรงเรียนลองวิทยา https://www.longwittaya.ac.th
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์อื่นๆ
10.4 นักเรียนนำ�ผลจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมาสรุปเป็นองค์ความรู้ แล้วนำ�เสนอ
สะท้อนความรู้ที่หน้าชั้นเรียน จากนั้นให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตามสมควร
		
ขั้นสรุป
10.5 ดำ�เนินการทดสอบหลังเรียนแล้วบันทึกผลเพื่อสรุปเป็นผลงานการวิจัย
11. ครูผู้สอนสัมภาษณ์และประเมินความพึงพอใจนักเรียนเกี่ยวกับบรรยากาศการเรียน เจตคติ
ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย
12. เก็บรวบรวมข้อมูลผลคะแนนเพื่อหาค่าข้อมูลทางสถิติ
13. สรุปและรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนเป็นรูปเล่ม

4. ผลการดำ�เนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลการดำ�เนินงานและผลสัมฤทธิ์จากการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ Teach Less,
Learn More เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนลองวิทยา 
ผลปรากฏดังนี้
4.1 ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ Teach Less, Learn More
จากการเปรี ย บเที ย บคะแนนก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น พบว่ า  คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ก่ อ นเรี ย น มี ค่ า เฉลี่ ย
ร้อยละ 60.81 และผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.31 ดังนั้นคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนจึงมีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
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4.2 การเปรียบเทียบคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียนตามกระบวนการ Teach Less,
Learn More พบว่า  คะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.22 และผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.31 ดังนั้นคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียนจึงมีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
4.3 ความพึงพอใจมีต่อการสอนแบบ Teach Less, Learn More โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนแบบ
Teach Less, Learn More ดังนี้ ด้านรูปแบบการนำ�เสนอ ฝึกเสริมทักษะการเรียนมีกิจกรรมหลากหลาย
ไม่น่าเบื่อ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.56 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริม
ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง มีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 90.33
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่เน้นการสอนแบบกระบวนการ Teach Less , Learn More ที่มีประสิทธิภาพในการสอน
2. ได้แนวคิดเกี่ยวกับการสอนตามขั้นตอนกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ช่วยให้ครูเกิด
การเรียนรู้และเข้าใจปรากฏการณ์ที่ครูกำ�ลังเผชิญอยู่ สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
4. ได้แนวทางในการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระภาษาไทย
5. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนที่เน้นการสอนแบบกระบวนการ Teach Less,
Learn More มีทักษะในการอ่านคิดวิเคราะห์งานเขียนได้มากยิ่งขึ้น

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

1. ครู ผู้ ส อน เป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบาทสำ � คั ญ ที่ สุ ด เพราะจะต้ อ งมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ทั ก ษะการอ่ า น
คิดวิเคราะห์ ตลอดจนมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย คิดค้นวิธีการตั้งคำ�ถามที่กระตุ้นความคิด
2. ผู้บริหารสถานศึกษา สนใจและส่งเสริมให้ครูพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสม่ำ�เสมอ
3. ผู้ปกครอง ให้กำ�ลังใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างใกล้ชิด
4. ผู้เรียน ให้ความสนใจใฝ่เรียนรู้หมั่นฝึกฝนตนเองและแสวงหาความรู้อย่างสม่ำ�เสมอ
5. ความรู้จากการอบรมโครงการยกระดับพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง
Coaching and Mentoring ของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
6. ความรู้จากการเข้ารับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “มุมมองการจัดการศึกษาศตวรรษที่ 21”
โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ตามโครงการโรงเรียนในฝัน LAB SCHOOL และ
เรื่อง “สื่อและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิด วิเคราะห์” โดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเทือง
คล้ายสุบรรณ์
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7. การเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 37 (แพร่-น่าน) ในการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA” และ
การสอนเสริมเติมความรู้สู่การสอบ (O-NET) เป็นต้น

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

1. ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ครู ผู้ ส อนต้ อ งกำ � หนดบทบาทหน้ า ที่ ข องนั ก เรี ย น
ให้ชัดเจนและอธิบายกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้ที่คอยให้
คำ�แนะนำ� ช่วยเหลือ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2. ผู้สอนต้องตกลงกติกากับผู้เรียนให้ชัดเจนก่อนเรียนแล้วดำ�เนินการตามกติกา
3. ผู้เรียนนำ�ความรู้ไปต่อยอดในการอ่านคิดวิเคราะห์ข้อเขียน งานวรรณกรรม และจัดทำ�
ผลงานที่ใช้การอ่านคิดวิเคราะห์ และวรรณคดีเรื่องต่างๆได้ ตลอดจนบูรณาการความรู้ในวิชาอื่น ๆ ได้
4. ผู้เรียนนำ�ความรู้ที่ได้จากการอ่าน คิดวิเคราะห์ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

การเผยแพร่ผลงาน
1. เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมลงในเว็บไซต์ของโรงเรียนลองวิทยา  เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้นอกเวลา และเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมลงในคอมพิวเตอร์สืบค้น ห้องสมุดโรงเรียนและห้องภาษาไทย
3. จัดการอบรมและขยายผลความรู้สู่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย สำ�หรับโรงเรียนในฝัน
4. เป็ น วิ ท ยากรบรรยาย สอนเสริ ม เติ ม ความรู้ แ ก่ นั ก เรี ย นโรงเรี ย น ในสั ง กั ด สพม. 37
เป็นการเผยแพร่ความรู้สู่ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ให้กับครูและนักเรียน
การได้รับการยอมรับ
จากการจั ด การเรี ย นการสอน พบว่ า ผลของการฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย นได้ พั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า น
คิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ ทำ�ให้ผู้เรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา  ระดั บ ภาคเหนื อ และระดั บ ประเทศ เช่ น ผู้ เรี ย นสามารถสอบวั ด ความรู้
ความสามารถทั่วไป หรือ GAT เชื่อมโยง สอบได้คะแนนเต็ม 150 เป็นจำ�นวนมาก สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพิ่มสูงขึ้นตามลำ�ดับ
รางวัลที่ได้รับ
1. นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ
2. นักเรียนได้รับโล่รางวัล ชนะเลิศการประกวดคำ�ขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
3. โรงเรียนลองวิทยา  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยในการทดสอบ O-NET
อยู่ในกลุ่มสูง รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในกลุ่มสูง อันดับที่ 3 ของจังหวัดแพร่
4. โล่รางวัลโรงเรียนได้รบั รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยทีป่ ระสบผลสำ�เร็จ
เชิงประจักษ์ ระดับยอดเยี่ยม ระดับประเทศ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่อผลงาน

ส่งเสริมคุณธรรมและสำ�นึกความเป็นไทยด้วยโครงงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่อผู้เสนอผลงาน นางสาวผ่องศรี บุญยพันธ์
โรงเรียน
ปากพะยูนพิทยาคาร
สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
โทรศัพท์
0 7469 9033
โทรสาร 0 7469 9618
โทรศัพท์มือถือ 08 7295 3693
e-mail pakpayoonpit@gmail.com

1. ความสำ�คัญของนวัตกรรม

1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา
ข้อมูลสารสนเทศงานบริหาร งานวิชาการของโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปีการศึกษา 
2550 - 2552 แสดงให้เห็นว่ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนต่�ำ
เมื่อวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาในการดำ�เนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่านักเรียนขาดความรับผิดชอบ
ไม่มีน้ำ�ใจ ขาดการมีสัมมาคารวะ ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ขาดทักษะการวางแผน ขาดทักษะการสืบค้น
ข้ อ มู ล ขาดทั ก ษะการแสดงถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนาและพระมหากษั ต ริ ย์ และไม่ ช อบเรี ย น
วิชาสังคมศึกษาเนื่องจากครูสอนแบบบรรยายอยู่ในห้องเรียน
จากข้อมูลดังกล่าว โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารได้จดั ทำ�หลักสูตรสถานศึกษา  ปรับวิสยั ทัศน์
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับบริบทในชุมชน โดยยึดมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลาง
พุทธศักราช 2551 เป็นหลัก ให้ครูผู้สอนปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทเรียนรู้
ด้วยตนเอง ด้วยการปฏิบัติจริงที่เน้นทักษะการสืบค้นจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น จากภูมิปัญญาและ
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนั้นผู้สอนพิจารณา
เห็นว่าการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ โดยนำ�
ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการทำ�งานเป็นกลุ่ม ทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีคุณธรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่กับการดำ�เนินชีวิตให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป
1.2 แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา
		
แนวคิดทฤษฎี
แนวคิ ด ในการสร้ า งและออกแบบนวั ต กรรม กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและสำ � นึ ก
ความเป็นไทยด้วยโครงงาน ได้มาจากแนวคิดและทฤษฎีต่อไปนี้
1) แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ซึ่งมีลักษณะสำ�คัญ
พอสรุปได้ คือ 1.1 Active Learning 1.2 Construct 1.3 Resource 1.4 Thinking 1.5 Happiness 1.6
Participation 1.7 Individualization 1.8 Good Habit
2) ทฤษฎีการเรียนรู้ 5 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุข ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ทฤษฎีการเรียนรู้เพี่อพัฒนาสุนทรียภาพ และ
ลักษณะนิสัยทางด้านการฝึกฝนกาย วาจา  ใจ และทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพกีฬาและลักษณะ
นิสัยด้านศิลปะ ดนตรี
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3) แนวคิดการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) แนวคิ ด การจั ด กิ จ กรรมตามนโยบายการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ ข อง
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี
5) แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management = K.M.) เป็นการรวบรวม
องค์ความรู้ซึ่งอยู่กระจัดกระจายในแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วนำ�มาประมวลให้เป็นระบบ เพื่อการนำ�มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งก่อให้เกิดนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
จึงร่วมกันคิดวางแผนสร้างนวัตกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและสำ�นึกความเป็นไทยด้วยโครงงาน
ให้เป็นนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองนโยบายและแนวคิดได้อย่างหลากหลายในหนึ่งเดียว

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

2.1 จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและสำ�นึกความเป็นไทยด้วยโครงงาน
2.1.1 เพื่อให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล และแสดงผลงานที่เกิดจากการสืบค้นข้อมูล
ภูมิปัญญาพื้นบ้านได้อย่างสร้างสรรค์
2.1.2 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ แม่ ข องแผ่ น ดิ น และ
แผ่นดินเกิดของตนเอง
2.1.3 เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะการทำ�งานและเห็นคุณค่าในการทำ�ดีต่อถิ่นกำ�เนิดและ
มีความภาคภูมิใจในวิถีพื้นบ้านของตนเอง
2.1.4 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
2.2 เป้าหมายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานทั้งระบบ
2.2.1 นักเรียนระดับชั้น ม.3, ม.4, ม.5, และ ม.6 จัดทำ�โครงงานจากการสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านและนำ�เสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์กลุ่มละ 1 โครงงาน
2.2.2 นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนปากพะยูน-พิทยาคาร
เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ
2.2.3 นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 มีทักษะการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น และเห็นคุณค่าในการ
ทำ�ดีต่อถิ่นกำ�เนิด และมีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตพื้นบ้านของตนเอง
2.2.4 นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ม.3 - ม.6 มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น

3. กระบวนการผลิตผลงาน (ขั้นตอนการดำ�เนินงาน)

3.1 การดำ�เนินงานตามกิจกรรม
การวางแผน (P)
3.1.1 ศึกษาสภาพบริบทในชุมชนและความต้องการของผู้เรียน โดยการสัมภาษณ์
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3.1.2 ประชุมบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1) ศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2) วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สอดคล้องมาจัดบูรณาการทำ�หน่วยการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้โครงงานภูมิปัญญาไทย (ม.3, ม.4) หน่วยการเรียนรู้
โครงงานศึกษาวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชน (ม.5) หน่วยการเรียนรู้โครงงานคุณธรรม (ม.6)
3) ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการนำ�หน่วยการเรียนรู้จากข้อ 2)
มากำ�หนดในส่วนของภาระงานนักเรียนมาบูรณาการ และกำ�หนดเป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและสำ�นึก
ความเป็นไทย
4) นำ�เสนอหน่วยการเรียนรู้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกำ�หนดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมและสำ�นึกความเป็นไทยต่อคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
		
การดำ�เนินงาน (D)
3.1.3 ดำ�เนินกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
3.1.4 ครู จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยมี ภ าระงานในแต่ ล ะระดั บ ชั้ น ดั ง นี้ ม.3 - ม.4
จัดทำ�โครงงานภูมิปัญญาไทย ม.5 จัดทำ�โครงงานศึกษาวิถีเศรษฐกิจชุมชน ม.6 จัดทำ�โครงงานคุณธรรม
“การเล่านิทานคุณธรรม” และทุกระดับชั้นช่วยทำ�กิจกรรมทำ�ดีเพื่อแผ่นดินถิ่นของเรา
3.1.5 ให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะระดั บ ชั้ น นำ � เสนอร่ า งโครงงานเพื่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ในคาบเรียน พร้อมการแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน
3.1.6 ให้นักเรียนลงพื้นที่ศึกษาโครงงานตามที่กลุ่มสนใจ (โดยใช้เวลานอกห้องเรียน)
3.1.7 นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้แล้วนำ�เสนอครูผู้สอนเป็นรายกลุ่มในแต่ละวิชา 
และเตรียมวางแผนในการปฏิบัติภารกิจของโครงงานต่อไป
3.1.8 นักเรียนดำ�เนินกิจกรรมในการนำ�เสนอโครงงาน ดังนี้
ระยะที่ 1 วันที่ 1 - 10 สิงหาคม นักเรียนร่วมกันอาสาสมัครทำ�กิจกรรมทำ�ดี
เพื่อแผ่นดินถิ่นของเราเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ
ระยะที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม มีกิจกรรม 2 ช่วง คือ
o ช่วงเช้า  ทำ � พิ ธีเ ทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า พระบรมราชิ นีน าถ นั ก เรี ย น
ชั้น ม.6 นำ�เสนอโครงงานการเล่านิทานคุณธรรม
o ช่ ว งบ่ า ย มี ก ารนำ � เสนอโครงงานภู มิ ปั ญ ญาไทยและโครงงานศึ ก ษาวิ ถี ชี วิ ต
เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งนักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจน
ร่วมทำ� big cleaning หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
		
การตรวจสอบ (C)
3.2.6 การกำ�กับ ติดตาม และประเมินผลโดยใช้แบบบันทึกและแบบประเมิน
3.2.7 คณะกรรมการประชุม และร่วมวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมิน
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การเผยแพร่ (A)
3.2.8 รายงานผลและนำ�ภาพกิจกรรมลงเว็บไซต์โรงเรียน
3.2.9 แจ้งผลการประเมินผลงานและมอบเกียรติบัตร
3.3 ประสิทธิภาพของการดำ�เนินงาน
3.3.1 นักเรียนนำ�เสนอแนวคิดโครงงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มในชั้นเรียน ด้านองค์ความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสภาพบริบทชุมชน
3.3.2 นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากการสืบค้นในแหล่งเรียนรู้
3.3.3 นักเรียนสามารถนำ�เสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์และมีทักษะการทำ�งานเป็นทีม
3.3.4 นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความเต็มใจอย่างสมานฉันท์
3.3.5 นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ร่วมทำ�งานตามบทบาทด้วยความรับผิดชอบ
และสามัคคีเป็นอย่างดี
3.4 การใช้ทรัพยากร
3.4.1 ผู้ เรี ย นสามารถศึ ก ษาข้ อ มู ล โดยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งรุ่ น พี่ เพื่ อ น ครู
ปราชญ์ผู้รู้ในท้องถิ่น หนังสือ และเว็บไซต์ เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้มาประยุกต์ใช้
3.4.2 นำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน
3.4.3 บุคลากร ครู ผู้มีความรู้ เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาผลงานต่อไป

4. ผลการดำ�เนิน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลการดำ�เนินงาน
		
4.1.1 ผลที่ เ กิ ด จากการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญาผ่ า นการนำ � เสนอโครงงาน
จำ�นวน 40 โครงงาน
4.1.2 ผลงานด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของนั ก เรี ย นในการแสดงถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ แม่
ของแผ่นดิน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วม จำ�นวน 515 คน คิดเป็นร้อยละ 95
4.1.3 ผลงานด้านทักษะการงานร่วมกับผูอ้ น่ื เห็นคุณค่าในการทำ�ดี และเกิดความภาคภูมใิ จ
ผลการตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้อง พบว่า ร้อยละ 91.20 มีความชื่นชอบในระดับ มากที่สุด
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
		
4.2.1 ผลการประเมิ น การนำ � เสนอโครงงานระดั บ ชั้ น ม.3, ม.4, ม.5 และ ม.6
(แหล่งข้อมูลรายงานโครงการ) พบว่าโครงงานที่ได้คุณภาพ ระดับทอง จำ�นวน 19 โครงงาน (ปีการศึกษา 
2557) และระดับทอง จำ�นวน 37 โครงงาน (ปีการศึกษา 2558 และ 2559)
4.2.2 ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม (แหล่งข้อมูล
รายงานประจำ�ปีของสถานศึกษา) ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 - ม.6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ปีการศึกษา  2557-2558 และข้อมูลสารสนเทศ 2559
ของกลุ่ ม บริ ห ารงานวิ ช าการที่ ไ ด้ ผ ลคะแนนระดั บ 3 ขึ้ น ไป มี ก ารพั ฒ นาตามลำ � ดั บ ปี ก ารศึ ก ษา  ดั ง นี้
ปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 74.26 ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 78.60 ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 78.83
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4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
4.3.1 นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการเรียนรู้
4.3.2 ครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ

5. ปัจจัยที่ทำ�ให้สำ�เร็จ

5.1 ความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีของนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกับ
ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 ความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
5.3 ความมีศักยภาพที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพของนักเรียน
5.4 สภาพบริบทของโรงเรียนและชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
5.5 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันเหตุการณ์ปัจจุบันโลก ตลอดจนการให้ความสนับสนุน
งบประมาณ และเอื้ออำ�นวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
5.6 ผู้สอนมีจิตวิญญาณของการเป็นครูมืออาชีพ

6. บทเรียนที่ได้รับ

ข้อสังเกต
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานทั้งระบบ เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
องค์ความรูด้ า้ นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาถ่ายทอดผ่านการนำ�เสนอผลงานการปฏิบตั จิ ริง และใช้ความรูค้ วามสามารถ
ของตนในการแก้ปญ
ั หา ทำ�ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข รักและภาคภูมใิ จในวัฒนธรรม ท้องถิน่ ของตน
ข้อเสนอแนะ
การจัดกิจกรรมหลากหลายทำ�ให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ เป็นหลักการคิดทีด่ ี
แต่ต้องคำ�นึงถึงความแตกต่างของนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกัน จึงต้องมีครูพี่เลี้ยงคอยกำ�กับหรือให้คำ�ปรึกษา 
เพื่อให้กิจกรรมสำ�เร็จลุล่วงด้วยดี
ข้อควรระวัง
1) ครูควรตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่นจากการนำ�เสนอของผู้เรียน
เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาสืบเสาะแหล่งปราชญ์ผู้รู้ให้แก่กลุ่มที่ไม่สามารถหาแหล่งเรียนรู้ได้
2) กิจกรรมที่จะกำ�หนดในโครงงานจะต้องสามารถระบุต้นทุน ปริมาณงาน และองค์ประกอบ
ของชิ้นงานอย่างชัดเจน
3) มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยอันเกิดจากการเตรียมการนำ�เสนอของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบโครงงานทั้ ง ระบบบู ร ณาการอยู่ ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมเท่านั้น ซึ่งการจัดการศึกษาให้ตรงเป้าหมายที่แท้จริง ควรต้องบูรณาการ
ทุก ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และส่งเสริมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายอีกทางหนึ่ง
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7. เผยแพร่/การได้รับการยอมรับ

7.1 เผยแพร่
7.1.1 นำ�กิจกรรมโครงงานภูมิปัญญาไทยและโครงงานศึกษาวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชน
จัดเป็นฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในการจัดค่ายภาษา และวัฒนธรรมไทย - มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 5 - 6
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล
7.1.2 ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน งานมัธยมศึกษา  จังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน -1 ตุลาคม 2558 และครั้งที่ 26 ในวันที่ 8 - 9 กันยายน 2559
7.1.3 นักเรียนนำ�กิจกรรมโครงงาน มาจัดเป็นฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในโครงการปากพะยูนคูณยิ้ม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559
7.2 การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
รางวัลที่นักเรียนได้รับ
1. โล่เกียรติคณ
ุ ฐานะเยาวชนดีเด่นประจำ�ปี 2554 โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. รางวัลนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ของธนาคารออมสิน
3. รางวั ล ชมเชย การประกวดผลงานสื่ อ สารคดี เรื่ อ งสั้ น ภายใต้ ชื่ อ “วิ ถี ชี วิ ต ลุ่ ม เล
ปากพะยูน” กิจกรรมเยาวชนต้นแบบพัทลุง “ค่ายเยาวชนสื่อสร้างสรรค์พัทลุง” ประจำ�ปี 2558 ระดับจังหวัด
รางวัลที่ครูได้รับ
1. รางวัล “ครูสอนดี” โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดใี ห้ศษิ ย์ ยกย่องเชิดชู “ครูแสนดี”
พ.ศ. 2554 (สสค.)
2. รางวัลผลงานการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นเลิศ (Best Practices) ในงานการแสดงผลงานด้านวิชาการ
“Lab School Symposium 2013” พ.ศ. 2556 ระดับประเทศ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
3. รางวัล“หนึ่งแสนครูดี” กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม ปีพ.ศ. 2556
(คุรุสภา)
4. รางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)โรงเรียนสุจริต ระดับชาติ ปี 2557
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” งานมัธยมศึกษา
จังหวัดพัทลุงครั้งที่ 25 ประจำ�ปี 2558 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 12
6. รางวัล “การปฏิบตั ทิ ด่ี ี (Best Practices) ระดับดีเยีย่ ม” ในการแสดงผลงานทางวิชาการ
“Lab Schools Festival : Toward World-Class Education”ระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2559
รางวัลที่โรงเรียนได้รับ
1. ได้รบั คัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำ�ปี 2556
2. ได้รับเกียรติบัตรมีผลการสอบทางการศึกษา  ระดับชาติ ชั้น ม.3 และ ม.6 สูงกว่า
ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559
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ชื่อผลงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน
โรงเรียน
สังกัด
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

Seven Moral Ant แฮงมดแดง 7 สี สร้างเด็กดีสสู่ งั คม (โครงงานแฮงมดแดง กล้าดี วิถอี นุรกั ษ์)
นางธนิตตา รอดสุนทรา
สามเงาวิทยาคม อำ�เภอสามเงา จังหวัดตาก
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
0 5559 9026
โทรสาร
0 5559 9080
08 3214 7196
e-mail Thanitta_rod@hotmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่เสนอ

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วในสังคมยุคปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิต
ของคนในสังคมเป็นอย่างมาก การดำ�เนินชีวิตจำ�เป็นต้องมีความพร้อมที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
เหล่านั้น ทั้งในเรื่องของความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ทันโลกทันเหตุการณ์ และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้น การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันจะต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อทำ�ให้
ศั ก ยภาพที่ มี อ ยู่ ใ นตั ว คนได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งเต็ ม ที่ ทำ � ให้ เ ป็ น คนรู้ จั ก การคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์
รูจ้ กั แก้ปญ
ั หา มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ รูจ้ กั เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
อย่างรวดเร็ว มีจริยธรรมคุณธรรม รู้จักพึ่งตนเอง สามารถดำ�รงชีวิตได้อย่างเป็นสุข (สำ�นักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ. 2545) สอดคล้องกับโครงการโรงเรียนในฝันที่มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
จึ ง ควรมุ่ ง เน้ น วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายน่ า สนใจ สามารถพั ฒ นาศั ก ยภาพของนั ก เรี ย นได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ รวมทั้ ง
ให้ความสำ�คัญกับการบูรณการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนอย่างยั่งยืน
การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมนั้ น มี อ ยู่ ห ลายแนวทาง รวมทั้ ง
การจัดกิจกรรมแบบโครงงาน ซึง่ เป็นสิง่ ทีจ่ ะสามารถตอบสนองแนวทางดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และโดยเฉพาะอย่างยิง่
การสอนให้นักเรียนได้ทำ�โครงงานคุณธรรม เพราะจะทำ�ให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรม
การเรี ย นรู้ นี้ เ อง ผ่ า นเทคนิ ค วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ แ บบโครงงานเน้ น กระบวนการเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการกลุ่ ม
ที่ลงมือปฏิบัติงานด้วยความพากเพียรพยายามอย่างจดจ่อต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร
ผสมผสานกั บ เทคนิ ค การรั บ ใช้ สั ง คม โดยตั้ ง กลุ่ ม แฮงมดแดงซึ่ ง มี ม ดทั้ ง หมด 7 สี และมี ค วามหมาย
ไปในลั ก ษณะที่ แ สดงให้ เ ห็ น พลั ง ของมดที่ ทำ � สิ่ ง ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ไ ด้ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ใ นการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
เพื่อส่วนรวมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง อันจะนำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความเสื่อมทราม
ทางศีลธรรมและส่งเสริมการบ่มเพาะความดีมีคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ รวมทั้งการขยาย
ความร่ ว มมื อ ไปสู่ บุ ค คลต่ า ง ๆ ในสถานศึ ก ษาและในชุ ม ชนของตนเอง หรื อ ชุ ม ชนอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อสร้างสังคมที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน
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2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินการ

2.1 จุดประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิครับใช้สังคมสู่การมีจิตสาธารณะของนักเรียน
2. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการทำ�งานของนักเรียนแฮงมดแดง
3. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ ส ร้ า งสรรค์ กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ว นรวมและมี จิ ต สำ � นึ ก ที่ ดี
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 เป้าหมาย
1. นักเรียนแฮงมดแดงและเครือข่าย จำ�นวน 30 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
รับใช้สังคมสู่การมีจิตสาธารณะ
2. นักเรียนแฮงมดแดงและเครือข่าย จำ�นวน 30 คน มีกระบวนการคิด กระบวนการ
ทำ�งานร่วมกัน
3. นักเรียนแฮงมดแดงและเครือข่าย จำ�นวน 30 คน ได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อส่วนรวม
และจิตสำ�นึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ขั้นตอนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

1. ศึกษาเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฏี เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน
การปลูกฝังจิตสาธารณะ การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยเทคนิครับใช้สงั คม การพัฒนากระบวนการคิด การทำ�งานร่วมกัน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ การวัดผลและประเมินผล
2. ศึกษาขั้นตอนการสอนแบบโครงงานและการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิครับใช้สังคม
3. กำ�หนดกรอบ ปัจจัย ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิครับใช้สังคม
โดยการทำ�โครงงาน
4. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกต
พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ ทักษะการคิดและกระบวนการทำ�งานเป็นทีม และแบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการมีจิตสาธารณะ ทักษะการคิดและกระบวนการทำ�งานเป็นทีม
5. ดำ � เนิ น การจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย นแฮงมดแดงตามขั้ น ตอนการสอนแผนการสอน
แบบโครงงานด้วยเทคนิครับใช้สังคม
ขัน้ ตอนในการทำ�โครงงานด้วยเทคนิครับใช้สงั คม (Active Citizenship Today : ACT)
1. ขั้นเตรียมการ (ระบุชุมชน และปัญหา)
2. ขั้นเลือกปัญหาที่สนใจ
3. การศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. การปฏิบัติกิจกรรม
4.1 การวางแผนปฏิบัติการ
4.2 ลงมือกระทำ�ตามแผนปฏิบัติการที่กำ�หนดไว้
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5. การไตร่ตรอง ประเมินกิจกรรมและแสดงผลงาน (บทเรียนที่เรียนรู้ ประชาสัมพันธ์
ผลงานตนเอง)
6. การวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิครับใช้สังคมสู่การมีจิตสาธารณะ ทักษะการคิด
และการทำ�งานร่วมกันของนักเรียนแฮงมดแดง ดังนี้
วิเคราะห์โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ ทักษะการคิดและการทำ�งาน
ร่ ว มกั น ของนั ก เรี ย นแฮงมดแดง โดยครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเป็ น ผู้ วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ แ บบสอบถามความพึ ง พอใจ
ต่อการมีจิตสาธารณะ ทักษะการคิดและการทำ�งานร่วมกันของนักเรียนแฮงมดแดง โดยครูผู้รับผิดชอบและ
ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน
7. นำ�ผลที่ได้จัดบันทึกเป็นองค์ความรู้และพัฒนาต่อยอดส่งเสริมให้มีโครงงานแฮงมดแดง
จากรุ่นสู่รุ่นและพัฒนาต่อไป
8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาต่อไป
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4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลต่อนักเรียน
Seven Moral Ant แฮงมดแดง 7 สี สร้างเด็กดีสู่สังคม (โครงงานแฮงมดแดง) เป็นกิจกรรม
ที่ทำ�ให้นักเรียนได้เกิดความตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดจิตสาธารณะที่จะทำ�ประโยชน์
เพือ่ ส่วนรวม มีทกั ษะการคิดจากการทำ�งานและสร้างสรรค์กจิ กรรมทีน่ า่ สนใจ และมีทกั ษะในการทำ�งานร่วมกัน
โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
ผลจากการประเมินโดยแบบสังเกตพฤติกรรมโดยครูผู้รับผิดชอบ
1. นักเรียนแฮงมดแดง มีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะจากการสังเกต โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(X = 4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่นักเรียนมีพฤติกรรมในระดับมากที่สุด คือ ข้อที่ 13 คือ มากที่สุด
(X = 4.93) คือ นักเรียนช่วยกิจกรรมธนาคารการจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันคัดแยกขยะแม้จะต้อง
เหน็ดเหนื่อยและต้องสกปรกไปบ้าง
2. นักเรียนแฮงมดแดง มีทักษะการคิดจากการจากการสังเกตโดยครูผู้รับผิดชอบ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (X = 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่นักเรียนมีพฤติกรรมในระดับมากที่สุด คือ ข้อที่ 9
คือ มาก (X = 4.33) คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
3. นักเรียนแฮงมดแดง มีทักษะการทำ�งานร่วมกันจากการจากการสังเกต โดยครูผู้รับผิดชอบ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่นักเรียนมีพฤติกรรมในระดับมากที่สุด คือ
ข้อที่ 4 คือ มากที่สุด (X = 4.57) คือ ทำ�งานกับเพื่อนด้วยความสามัคคี ปรองดอง
ผลจากการประเมิน โดยแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยครูผู้รับผิดชอบและผู้ปกครอง
1. ระดับความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.41)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ ข้ อ ที่ มี ค วามพึ ง พอใจระดั บ มากที่ สุ ด คื อ ข้ อ ที่ 3 คื อ มากที่ สุ ด (X = 4.65)
คือ การอุทิศเวลาในการทำ�กิจกรรมเพื่อส่วนรวม
2. ระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การมี ทั ก ษะการคิ ด โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (X = 4.28)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ข้อที่ 5 คือ มาก (X = 4.63) คือ
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น
3. ระดับความพึงพอใจต่อการมีทักษะการทำ�งานร่วมกัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.36)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ข้อที่ 4 คือ มากที่สุด (X = 4.53)
คือ มีความสามัคคีในการทำ�งาน
ผลต่อสถานศึกษา
การจัดกิจกรรม Seven Moral Ant แฮงมดแดง 7 สี สร้างเด็กดีสู่สังคม (โครงงานแฮงมดแดง)
ได้รับการยอมรับว่านักเรียนแฮงมดแดงเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีจิตสาธารณะทำ�ประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยเฉพาะ
ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม สร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ โรงเรี ย นทั้ ง ในระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา  ระดั บ ภาค
และระดับประเทศ สามารถช่วยกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับเยาวชนคนอื่น ๆ
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ผลต่อชุมชน
เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และร่วมมือกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน ซึ่งจะทำ�ให้เกิด
สังคมที่เข้มแข็งทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งที่เกิดจากการร่วมมือกันทำ�กิจกรรมความดีเพื่อส่วนรวม

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

โครงการดังกล่าวสำ�เร็จได้ด้วยปัจจัย ดังต่อไปนี้
1. ผูบ้ ริหาร คณะครู และนักเรียนของโรงเรียนสามเงาวิทยาคมให้การสนับสนุนในการทำ�กิจกรรม
ของเยาวชนแฮงมดแดงอย่างเต็มที่
2. ชุมชน และหน่วยงานของรัฐเช่น วัดท่าปุย เทศบาลตำ�บลสามเงา  เขื่อนภูมิพล สถาบัน
สิง่ แวดล้อมไทย และชาวบ้านในหมูบ่ า้ นต่าง ๆ โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงต่าง ให้การสนับสนุนในการทำ�กิจกรรม
3. นักเรียนแฮงมดแดงและเครือข่าย มีความตั้งใจที่จะทำ�ประโยชน์เพื่อสังคม โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน มุ่งมั่น รู้จักการบริหารเวลาในการทำ�กิจกรรมกับการเรียน แบ่งหน้าที่ และมีความภาคภูมิใจ
ในสิ่งที่ตนเองทำ�จึงทำ�งานอย่างมีความสุข

6. บทเรียนที่ได้รับแนวทางการพัฒนาต่อไป

จากการส่งเสริมให้เกิดกลุ่มแฮงมดแดงและประกอบด้วยมด 7 สี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการ
ทำ � กิ จ กรรมตามความถนั ด และความสนใจของตนเองโดยใช้ ก ารทำ � โครงงานด้ ว ยเทคนิ ค การรั บ ใช้ สั ง คม
บทเรียนทีเ่ กิดขึน้ คือ เหล่าเยาวชนแฮงมดแดงมีความภาคภูมใิ จในตนเองและเต็มใจทีจ่ ะทำ�กิจกรรมเพือ่ ส่วนรวม
ทุกอย่างทุกประเภท ไม่เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น นักเรียนเกิดความตระหนักในการเป็นพลังมดของตนเอง
ตระหนักในบทบาทและภาคภูมิใจในความเป็นแฮงมดแดง และแม้ทุกคนจะเหนื่อยจากการทำ�กิจกรรม
เพื่อสังคมแต่ก็เต็มไปด้วยรอยยิ้ม บทเรียนที่สำ�คัญคือ การที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทำ�กิจกรรมเพื่อส่วนรวม
และมีโอกาสที่จะแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ เหล่านี้เป็นการเรียนรู้อย่างแท้จริงและมีความยั่งยืน
เพราะทุ ก คนต้ อ งเรี ย นจากประสบการณ์ ต้ อ งเจอทั้ ง ปั ญ หาอุ ป สรรค ความท้ อ แท้ การทำ � งานร่ ว มกั น
การวางแผน การคิด และในที่สุดคือความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองได้ทำ� เป็นโครงการและเทคนิคที่จะช่วยเสริม
สร้างพลเมืองดีให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างยั่งยืน
สำ�หรับแนวทางการพัฒนาต่อไปคือ การส่งเสริมนักเรียนทุกกลุม่ ทุกคนให้คดิ ว่าตนคือแฮงมดแดง
และร่วมมือกันทำ�เพื่อส่วนรวม และอาจจำ�กัดขอบเขตของการทำ�กิจกรรมที่เป็นปัญหาระดับชาติให้มากขึ้น
เช่น ปัญหาขยะมูลฝอยควบคู่ไปกับจิตสาธารณะ ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

ระดับประเทศ
- รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา  2558 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทโครงการ สาขา
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 26 มิถุนายน 2560
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- รางวั ล MOE AWARDS ปี ก ารศึ ก ษา  2558 ผลงานระดั บ ดี เ ด่ น ประเภทสถานศึ ก ษา 
สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 26 มิถุนายน 2560
- รางวัลโล่เกียรติยศ โครงงานคุณธรรม ดีเยี่ยม ระดับประเทศ จากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำ�ดี ถวายในหลวง”
ปีการศึกษา 2558
- รางวัลคุรุสดุดี จากสำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำ�ปี 2558
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ในการประกวดหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่น ประสบความสำ�เร็จและเป็นที่ประจักษ์ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2558
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ในการประกวดหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่น ประสบความสำ�เร็จและเป็นที่ประจักษ์ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ สถานศึกษาดีเด่น ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม จาก TEI และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดที่ ศูนย์สิริธร จ.เพชรบุรี ปี 2557
- รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทอง กิ จ กรรมการประกวดโครงงานคุ ณ ธรรม ระดั บ ชั้ น ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำ�ปีการศึกษา 2556
- รางวัล Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต ปี 2556-2557
- รางวัลชนะเลิศ Best Practice โครงการเยาวชนพลยุติธรรม ระดับประเทศ ปี 2557
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนาในกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
- ขยายผลในการเข้าร่วมประกวดและจัดนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ เช่น การประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ทั้งในปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558
- เผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน
- ขยายผลต่ อ ผู้ ม าศึ ก ษาดู ง านยั ง โรงเรี ย นสามเงาวิ ท ยาคม และจั ด นิ ท รรศการทั้ ง ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อผลงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน
โรงเรียน
สังกัด
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

การพัฒนาทักษะงานช่างโลหะจากวัสดุเหลือใช้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของงาน
นายอดิศักดิ์ เจ๊ะดะระหมาน
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
0 7544 6981
โทรสาร 0 7544 6981
08-9586-8391
e-mail adisak.jeh@gmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

การพัฒนาทักษะงานช่างโลหะจากวัสดุเหลือใช้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของงาน เป็นวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียน ให้ความสำ�คัญ
กับการใช้สื่อ การพัฒนาสื่อ การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และนำ�ผลที่ได้ใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดต่อผู้เรียน การจัดการ
เรียนการสอนแบบโครงงานเป็นวิธีการจัดการสอนที่เน้นประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับ
การทำ�งานในชีวิตจริงอย่างเป็นระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา 
ได้ทำ�การทดลองประดิษฐ์ ได้พิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง รู้จักการวางแผนการทำ�งาน ฝึกการเป็นผู้นำ�ผู้ตาม
ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) และการประเมินทักษะ
ความสามารถของตนเอง
ผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้รายวิชา ง23261 ผลิตภัณฑ์โลหะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เป็นวิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ทำ�งานอย่างเป็นกระบวนการและจัดการอย่างเป็นระบบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีทักษะ
ในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ โดยการนำ�เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบชิ้นงานให้สอดคล้อง
กับบริบทของชุมชนและสถานศึกษา  ให้นักเรียนผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า  และสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิต
ประจำ�วัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยง การเตรียมความพร้อมสู่โลกของงานอาชีพในอนาคตซึ่งการจัดการเรียนรู้
รายวิชา ช่างโลหะ ที่ผ่านมา นักเรียน ร้อยละ 70 ขาดความมั่นใจในการนำ�เสนอผลงานของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่
นักเรียนที่เลือกเรียนเป็นนักเรียนกลุ่มหลังห้อง ไม่สนใจการเรียนวิชาการ ไม่กล้าแสดงออก ครูผู้สอนจึงต้องการ
สร้างความเชื่อมั่น ฝึกให้นักเรียนกล้าคิด กล้านำ�เสนอผลงานของตนเอง และการนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จนั้นจำ�เป็น
ต้องปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอน ด้วยการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและหลากหลายตามความต้องการ
ของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถกำ�หนดปัญหารวมทั้งสิ่งที่ต้องการจะเรียนด้วยตนเอง ฝึกการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตัวเอง ด้วยกระบวนการกลุ่ม ผู้สอนจึงจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นนวัตกรรม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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2. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดำ�เนินงาน
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
อย่างสร้างสรรค์
2.6

เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีทกั ษะกระบวนการคิดวิเคราะห์คดิ สร้างสรรค์ การคิดแก้ปญั หา และการคิดขัน้ สูง
เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีทกั ษะกระบวนการทำ�งานอย่างเป็นระบบ ได้มโี อกาสเรียนและทำ�งานร่วมกัน
เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข
เพื่ อ จั ด ประสบการณ์ ต รงให้ ผู้ เรี ย นได้ นำ � ไปใช้ ใ นการดำ � รงชี วิ ต มี ค วามกล้ า แสดงออก
เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างประหยัด และคุ้มค่า

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน
การพัฒนาทักษะงานช่างโลหะจากวัสดุเหลือใช้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของงาน
วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการจำ�เป็นในการพัฒนาทักษะงานอาชีพปัจจุบันและอนาคต
วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สำ�รวจความต้องการของผู้เรียน ตามความสนใจ นำ�ข้อมูลมาออกแบบหน่วยการเรียนรู้
จัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนแบบโครงงาน
เน้นการเลือกใช้วัสดุเหลือใช้ที่นักเรียนสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น
เน้นการฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำ�นาญ
ประมวลผลการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีโครงงานอาชีพ
วัดและประเมินผล

สรุป รายงานผล
แผนภาพ แสดงขั้นตอนกระบวนการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะงานช่างโลหะ
จากวัสดุเหลือใช้เพือ่ เตรียมความพร้อมสูโ่ ลกของงาน (อดิศกั ดิ์ เจ๊ะดะระหมาน, โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทศิ )
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4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลของการพัฒนาทักษะงานช่างโลหะจากวัสดุเหลือใช้สู่โลกของงาน บรรลุผลตามวัตถุประสงค์

ดังนี้
1) นักเรียนมีทักษะ กระบวนการคิดชั้นสูง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
ชิ้นงานได้อย่างสวยงาม เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ สามารถคิดแก้ปัญหาจากกระบวนการทำ�งานได้
จนประสบความสำ�เร็จ
2) ผู้เรียนมีทักษะในการทำ�งานอย่างเป็นเป็นระบบเป็นขั้นตอน สามารถทำ�งานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
4) นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และทำ�งานอย่างมีความสุข
5) นั ก เรี ย นสามารถนำ � ประสบการณ์ ก ารทำ � ชิ้ น งานไปใช้ ใ นการดำ � รงชี วิ ต ทั้ ง ในปั จ จุ บั น
และอนาคต มีความกล้าแสดงออกด้วยการนำ�เสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์
6) นักเรียนสามารถเลือกใช้วัสดุเหลือใช้ นำ�มาใช้ประโยชน์ได้ใหม่อย่างประหยัด คุ้มค่า

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

5.1 ผู้บริหารโรงเรียน ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดกระบวนการเรียนรู้
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งสนับสนุนด้านงบประมาณ ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สร้ า งบรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มของการทำ � งาน
ในสถานศึกษา เป็นมิตร ให้ขวัญกำ�ลังใจ และมุ่งสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา
5.2 ครู มีลักษณะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์
ในการทำ�งาน ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้บูรณาการข้ามสาระการเรียนรู้
ให้การยอมรับ ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้
5.3 ผู้เรียน มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะในการพัฒนา
ตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง
5.4 บุคลากรท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ให้คำ�ปรึกษาแก่นักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้สู่โลกของงาน และเชื่อมั่นศรัทธาการทำ�งานของครูและบุคลากร
ของโรงเรียน
5.5 สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ให้ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ
ด้านงบประมาณ และสร้างขวัญกำ�ลังใจให้ครู
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6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

6.1 บทเรียนที่ได้รับ
1) การฝึกให้คนมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีจิตอาสา สร้างการเป็นคนดี
คนเก่ง และคนที่มีความสุขก็จะตามมา
2) การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงไปสู่อาชีพ การสร้างรายได้ระหว่างเรียน ส่งผลให้นักเรียน
เห็นประโยชน์และคุณค่าต่อการดำ�รงชีวิตจริง
3) การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Active Learning) สามารถพัฒนานักเรียนหลังห้อง
ให้เป็นที่ตั้งใจเรียนได้
6.2 ปรับคุณภาพมุ่งพัฒนาต่อไป
1) การสร้างระบบที่ยั่งยืนและจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำ�คัญ เน้นการพัฒนา
กระบวนการคิด
2) การสร้างความมีส่วนร่วมเป็นเรื่องจำ�เป็น โดยเฉพาะการปฏิบัติระบบกลุ่มที่ทำ�ให้
ผลการปฏิบัติงานชิ้นงานมีความสำ�เร็จและมีคุณภาพ
3) สร้างวินัยเชิงบวก ที่ไม่ใช่เรื่องของการใจอ่อน ยอมทุกอย่าง แต่เป็นการสร้างข้อตกลง
กฎ กติกาทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียน
4) ในส่วนของครูผู้สอนต้องสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพเรื่องเทคนิควิธีการจัดเรียนรู้
ให้มากขึ้น

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

7.1 การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ
7.1.1 นักเรียน ครู บุคลากร และผู้บริหารโรงเรียนได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นคณะทำ�งาน
ในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับชาติ
7.1.2 นักเรียน ครู บุคลากร และผู้บริหารโรงเรียนได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงผลงาน
การจัดนิทรรศการในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับชาติ
7.1.3 จัดนิทรรศการวันวิชาการ “ท่านครปริทรรศน์” เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7.2 การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ
7.2.1 ได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556
7.2.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง ประจำ�ปี 2556
7.2.3 ได้รับรางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) งานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา ครั้งที่ 25 ปี การศึกษา 2558
7.2.4 รางวัลและเกียรติบัตรของนักเรียน ครู และบุคลากรทั้งในระดับจังหวัด ระดับ
เขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับชาติ
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7.2.5 รางวัล Best Practice “Lap School Festival : Towards World-Class
Education”
			 รางวัลสำ�หรับนักเรียน
1. เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ประเภทประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้
ระดับมัธยม/ปวช. สำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2555
2. เกี ย รติ บั ต รเหรี ย ญทอง งานเชื่ อ มไฟฟ้ า เบื้ อ งต้ น ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2555
3. เกียรติบตั รเหรียญทอง งานเชือ่ มไฟฟ้า  (ชัน้ วางรองเท้า) ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2555
4. เกี ย รติ บั ต รเหรี ย ญทอง งานเชื่ อ มไฟฟ้ า เบื้ อ งต้ น ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2556
5. เกียรติบตั รเหรียญทอง งานเชือ่ มไฟฟ้า  (ชัน้ วางรองเท้า) ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2556
6. เกียรติบัตรเหรียญทองโครงงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2556
7. เกียรติบัตรเหรียญเงิน ถาดขนม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2556
8. เกียรติบัตรเหรียญทอง ถาดขนม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2558
			 รางวัลสำ�หรับครู
1. รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำ�ปี 2554
2. รางวัลครูผสู้ อนดีเด่น กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2556
3. ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยม/ปวช.
สำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2555
4. รางวัลวิธปี ฏิบตั ทิ เ่ี ป็นเลิศ (Best Practices) เกียรติบตั รเหรียญทอง ครูผสู้ อนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม) จากสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ปีการศึกษา 2558
5. รางวัล Best Practice “Lap School Festival : Towards World-Class
Education” ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2559
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ชื่อผลงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน
โรงเรียน
สังกัด
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

การใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
นางสาวศิริรัตน์ รุจิวณิชชา
วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
0 3438 1116
โทรสาร 034-381643
0812969632
อีเมล์
sirirat296@hotmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำ�อำ�เภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้ผ่าน
การประเมินและรับรองให้เป็นโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ในการจัดการศึกษานั้น
ได้ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการดำ�รงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างงาน สร้างอาชีพ และ
สามารถนำ�เสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ตามกรอบและแนวทางของโรงเรียนในฝัน (สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549 : 5) จึงได้จัดรายวิชา “เทคโนโลยีสารสนเทศ” เป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตั้งแต่ปีการศึกษา  2551 เป็นต้นมา  จากสภาพการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว
ผู้สอนพบว่า  นักเรียนมีปัญหาในด้านการนำ�เสนอและส่งชิ้นงาน ซึ่งในระยะแรกนั้นผู้เรียนได้นำ�เสนอและ
ส่งชิ้นงานของตนเองผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้สอนมีเวลาจำ�กัดเพียงในชั่วโมงเรียน แต่จำ�นวนนักเรียน
ในแต่ละห้องเรียนโดยเฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษา  มีจำ�นวน 40 คน ต่อห้องเรียน ทำ�ให้ไม่สามารถตรวจชิ้นงาน
และเสนอข้อควรแก้ไขปรับปรุงให้กับผู้เรียนได้ทันท่วงที ต่อมาผู้สอนจึงได้พัฒนารูปแบบการนำ�เสนอและ
ส่งชิ้นงานใหม่ โดยให้ผู้เรียนส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แต่ก็พบว่า  การส่งด้วยวิธีการนี้
ผู้สอนไม่สามารถตอบโต้กับผู้เรียนได้ทันทีและยังขาดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียน
กับผูป้ กครอง ทำ�ให้การแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ �ำ กัดเพียงด้านเดียว ต่อมากระแสความนิยมของการใช้สงั คมออนไลน์
และอิทธิพลทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เฟซบุ๊ก (Facebook) ถูกนำ�มาใช้อย่างกว้างขวาง
ด้วยความสามารถอันหลากหลาย ซึ่ง มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ได้สร้าง
และพัฒนาขึ้น ตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 ผู้สอนจึงได้นำ�ความสามารถของเฟซบุ๊ก (Facebook)
มาเป็นเครื่องมือในการนำ�เสนอและส่งชิ้นงาน พร้อมทั้งประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอน โดยการรวมกลุ่ม
การใช้สังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการแบ่งปัน
ข้ อ มู ล ด้ า นวิ ช าการในการเรี ย นการสอน รวมถึ ง การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น ระหว่ า งครู ผู้ ส อนกั บ ผู้ เรี ย น
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ผู้เรียนกับผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครองกับครูและผู้เรียน ทำ�ให้การถ่ายทอดความรู้ ภาระงาน ชิ้นงาน เป็นไปด้วย
ความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการชักจูงให้ผู้เรียนใช้เฟซบุ๊ก
(Facebook) ในเชิงสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์ต่อตนเองในด้านการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาสติปัญญา  ทั้งยัง
เชื่อมโยงกับชีวิตประจำ�วันของนักเรียน โดยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในเรื่องการส่งงาน ส่งการบ้าน การตอบปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียนและพฤติกรรมให้กับนักเรียน
ได้ตลอดเวลา หรือการแชร์สถานที่เพื่อการเยี่ยมบ้านนักเรียนได้อีกด้วย

2. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดำ�เนินงาน

2.1 จุดประสงค์
1) เพื่อสร้างกลุ่มการเรียนรู้ โดยใช้เว็บไซต์สังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เว็บไซต์สังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก (Facebook) อย่างสร้างสรรค์
และเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งในและนอกเวลาเรียน
3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 เป้าหมาย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ได้ใช้เว็บไซต์สังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก (Facebook)
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

ในการออกแบบผลงาน/นวัตกรรมนัน้ ผูส้ อนได้จดั ทำ�เป็นแผนผังแสดงถึงขัน้ ตอนการออกแบบไว้
โดยใช้ชื่อ “วงจร 5 ส” ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดการจัดการด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) ของ ดร.เอดวาร์ด
เดมมิ่ง หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในอีกชื่อหนึ่งว่า “วงจรของเดมมิ่ง (Deming Cycle)” ดังนี้
1) สำ�รวจ คือ การสำ�รวจพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยวิธีการสอบถามและสังเกตจากการใช้ ซึ่งพบว่า  นักเรียน
เป็ น สมาชิ ก เฟซบุ๊ ก (Facebook) ทุ ก คน จึ ง ถื อ ว่ า มี ค วามพร้ อ ม
ในการจัดการเรียนรู้โดยนำ�เฟซบุ๊ก (Facebook) มาเป็นเครื่องมือ
2) สร้าง คือ ดำ�เนินการสร้างกลุ่มการเรียนรู้ในเฟซบุ๊ก
(Facebook) ส่วนตัวของผู้สอน และตั้งชื่อกลุ่มว่า ป.6/2559
3) เสริม คือ การสร้างเนื้อหาสาระ ใบความรู้ กิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ ในกลุ่มเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่สร้างขึ้น รวมถึง
การส่งชิ้นงานของผู้เรียน
4) สรุป คือ การสรุปองค์ความรู้ ปรับปรุงแก้ไข และ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
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5) เสนอ คือ เสนอผลงานของผู้เรียนที่ประสบความสำ�เร็จผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ อันเป็นการ
ต่อยอดและขยายผลสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
1) มีกลุ่มการเรียนรู้ที่ใช้เว็บไซต์สังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2559
2) นักเรียนใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อการศึกษา 
ทั้งในและนอกเวลาเรียน โดยการนำ�เสนอ ส่งชิ้นงาน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
3) นักเรียนมีความพึงพอใจและชื่นชอบการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ในปีการศึกษา  2558 ที่ผ่านมา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำ�เสนอผลงาน ในระดับดีเยี่ยม-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 94.27 (รายงานการประเมิน
ตนเอง โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์), 2558) และผลสืบเนื่องจากการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook)
เป็ น ช่ อ งทางในการสอนเสริ ม เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เตรี ย มทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ในกลุ่ ม สาระฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตั้งแต่ปีการศึกษา  2554 ทำ�ให้มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ
และเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 4 ปีการศึกษา ดังนี้
ปีการศึกษา

จำ�นวนผู้เข้าสอบ

2554
2555
2556
2557

153
144
149
148

ระดับโรงเรียน
56.44
56.83
58.39
62.92

ค่าสถิติ
ระดับประเทศ
55.38
53.85
53.16
56.32

เปรียบเทียบ
1.06
2.98
5.23
6.60

เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า สถิ ติ อ ย่ า งละเอี ย ดจะพบว่ า  ค่ า สถิ ติ ร ะดั บ ประเทศ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ำ � ลง
ในปีการศึกษา  2555 และ 2556 แต่คา่ เฉลีย่ ในระดับโรงเรียนกลับสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและสูงกว่าระดับประเทศ
ทุกปีการศึกษา
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
นอกจากผู้ ส อนจะนำ � เฟซบุ๊ ก (Facebook) มาเป็ น เครื่ อ งมื อ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ยังได้ใช้ในการ “ติวเข้ม” นักเรียนทีม่ ศี กั ยภาพด้านคอมพิวเตอร์ เพือ่ ไปแข่งขัน
กับหน่วยงานต่าง ๆ จากประสบการณ์ ชิ้นงานเดิม ทำ�ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียน
พัฒนาตนเอง จนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม ดังนี้
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ปีการศึกษา 2558
1) รางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ) การใช้โปรแกรมนำ�เสนอ (Presentation) ระดับ ป.4 - ป.6
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
2) รางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ
ป.1 - ป.3 ในระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ปีการศึกษา 2559
1) รางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ) การใช้โปรแกรมนำ�เสนอ (Presentation) ระดับ ป.4 - ป.6
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก (3 ปีซ้อน) ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
2) ได้รบั รางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ) การหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับ ป.4 - ป.6
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

นโยบายและการบริ ห ารจั ด การของโรงเรี ย นที่ เ ล็ ง เห็ น ความสำ � คั ญ ของการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยกำ�หนดเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่า  “โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) เป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล ดำ�รงตนอยู่ในคุณธรรม ความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียน
จึ ง สนั บ สนุ น ให้ มี อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มสั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ พี ย งพอต่ อ การใช้ ข องนั ก เรี ย นและ
มีระบบการนิเทศ กำ�กับ ติดตาม จากฝ่ายบริหารอย่างสม่ำ�เสมอ ทั้งยังมีโครงการที่รองรับและร่วมสนับสนุน
การใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ คื อ “โครงการสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ” ซึ่ ง
ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) สร้าง สรรหา  และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
2) มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูสถาบัน (แข่งขันทางวิชาการ) 3) ประกวดสื่อสร้างสรรค์ 4) รู้ทันโลก รู้ทันลูก
(อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่ผู้ปกครอง) 5) แฟนพันธุ์แท้ ICT (แข่งขันตอบคำ�ถามด้าน ICT) และ
6) แก้ไขให้ตรงจุด หยุดอาการเสีย (ซ่อมบำ�รุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ)

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

1. มี น วั ต กรรมที่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาผู้ เรี ย นได้ ต รงตามกรอบการดำ � เนิ น งาน
ของโรงเรียนในฝัน
2. ใช้เป็นช่องทางในติดต่อสื่อสารและติดตามพฤติกรรมของนักเรียนเพิ่มขึ้น ทำ�ให้เกิดประโยชน์
ต่อการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้านวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการแชร์สถานที่
เพื่อความสะดวกในการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการของกระทรวงศึกษา
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3. ผู้ ส อนสามารถให้ คำ � แนะนำ � และเป็ น ที่ ป รึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก เรี ย นในเรื่ อ งการสร้ า งเพจ
เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการอันเกิดจากภาระงาน/ชิ้นงานที่ได้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และดำ�รงอยู่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ โดยในปี
การศึกษา  2560 ผู้สอนได้แนะนำ�ให้นักเรียนสร้างเพจภายใต้ชื่อ Samngam’s Kids Shop ผู้สนใจสามารถ
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สแกน QR Code จากแอพลิเคชั่น Line เพื่อเข้าถึงเพจได้ทันที

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

7.1 การเผยแพร่
1) เผยแพร่ ผ ลงานด้ ว ยตนเอง จำ � นวน 3 ครั้ ง จากการนำ � เสนอผลงาน/นวั ต กรรม
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) โรงเรียนในฝันปี 2559 ให้กับผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ รองผู้อำ�นวยการ
โรงเรียน ครูวิชาการ และครูผู้สอนโรงเรียนในฝัน
2) เผยแพร่ อ อนไลน์ ผ่ า นรู ป แบบวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ โดยการสร้ า งกลุ่ ม การเรี ย นรู้
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ สั ง คมออนไลน์ ท างเฟซบุ๊ ก (Facebook) ที่ ผู้ ส อนตั้ ง ค่ า ความเป็ น ส่ ว นตั ว แบบสาธารณะ
ซึ่งผู้ปกครอง ครูที่สอนในระดับชั้นเดียวกัน หรือผู้สนใจ สามารถเข้ามาติดตามกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเสรี
โดยไม่จำ�กัดเวลา และสถานที่ดัง QR Code
3) เผยแพร่ผ่านวารสาร สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มปป). นวัตกรรม
การเตรี ย มความพร้ อ มสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นและทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 ภาคกลางและภาคตะวั น ออก.
(หน้า  53 - 57) กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ซึ่งเป็นผลงานของผู้เรียน
ที่เกิดจากการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ จนสามารถสร้างเป็นนวัตกรรม
ทำ�ให้ได้รับรางวัลจากการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยมผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำ�เร็จ “ด้านวิชาการ”
รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และระดับชาติในปีการศึกษา 
2556
7.2 การที่ได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
จากการนำ�เฟซบุ๊ก (Facebook) มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ทำ�ให้การเรียนการสอน
การเรียนรู้และการพัฒนานักเรียนที่มีศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ ดำ�เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
ทั้งต่อนักเรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง โดยได้รับการยอมรับและได้รับรางวัล ดังนี้
ด้านนักเรียน
1) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในกลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สูงกว่าระดับระดับประเทศ และเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอด 4 ปี
การศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 - 2557
2) นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ก ารศึกษา  ไปแข่งขัน
ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากการประกวดแข่งขันความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ในงาน
ศิลปหัตถกรรม ทุกปีการศึกษา
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ด้านครูผู้สอน
ในด้ า นครู ผู้ ส อน ซึ่ ง ต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล จากการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ เ ฟซบุ๊ ก (Facebook)
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ได้รับรางวัล ดังนี้
1) ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยมผู้มีผลงานดีเด่น
ที่ประสบผลสำ�เร็จ “ด้านวิชาการ” เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก และเหรียญเงิน ระดับชาติปีการศึกษา 2556
2) ได้รับรางวัลรางวัลระดับ Platinum อันดับ 1 จากการนำ�เสนอนวัตกรรมของครู
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในระดับเขตพื้นที่ และรางวัลระดับ
Platinum ในระดับภูมิภาคปีการศึกษา 2556
3) รางวัลในฐานะผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระหว่างปีการศึกษา 2558-2559 ตามที่ปรากฏในผลงานนักเรียน
ด้านผู้ปกครอง และครูผู้สอนวิชาอื่น ๆ
ผู้ปกครองและครูผู้สอนได้มีโอกาสชื่นชมยินดีกับผลงานของนักเรียน อันเป็นการตอบรับ
ที่บ่งบอกถึงการเสริมสร้างคุณธรรมให้กับผู้เรียนด้วยการให้ผู้เรียนนำ�ชิ้นงานที่ตนเองสร้างขึ้นไปให้ผู้ปกครอง
ได้ร่วมประเมินชิ้นงานในโอกาสสำ�คัญต่าง ๆ เช่น วันแม่ วันพ่อ และได้รับการตอบรับที่พึงพอใจจากผู้ปกครอง
และครูผู้สอนวิชาอื่น ๆ
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ชื่อผลงาน

การจั ด การเรี ย นรู้ ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ พั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ โดยใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้
แบบ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
ชื่อผู้เสนอผลงาน นายธนศุภกิจ เชื้อน่วม
โรงเรียน
บ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)
สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1
โทรศัพท์
0 5545 1275
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 6204 6546
E-mail kruyo04@gmail.com

1. ความสําคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นําเสนอ

การมีความรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอ นักเรียนจะต้องมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะอาชีพและการใช้ชีวิต และทักษะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี
ตลอดจนสามารถเป็นกำ�ลังสำ�คัญของการขับเคลื่อนสู่ประเทศ 4.0 หรือพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็น
ประเทศโลก ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
การเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถดำ�เนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 และในยุค Thailand 4.0
ครู จ ะต้ อ งหาวิ ธี ก ารสอนซึ่ ง ทำ � ให้ เ ด็ ก ไทยมี ทั ก ษะหรื อ คุ ณ สมบั ติ ม ากพอที่ จ ะดำ � รงชี วิ ต ได้ อย่างมีความสุข
และเป็นคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพในสังคมปัจจุบนั ตรงตามเอกลักษณ์ของทางโรงเรียนทีว่ า 
่ “งานอาชีพเด่นเน้นเทคโนโลยี”

2. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดําเนินงาน

2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มสูงขึ้น และสามารถนำ�ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
2.2 เพือ่ ให้นักเรียนมีทักษะและมีความสามารถในการแข่งขันคอมพิวเตอร์
2.3 เพือ่ ให้นักเรียนมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของโรงเรียนและชุมชน

3. ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

ขั้นเตรียมการ (Plan) ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรผู้เรียน วิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียน
และชุมชน เข้าอบรมศึกษาวิธีการสร้างและออกแบบการจัดการเรียนรู้
ขั้นดำ�เนินการ (Do) จัดทำ�คู่มือการออกแบบพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาจัดทำ�แผนการจัดการ
เรียนรู้จัดกระบวนการเรียนรู้และนำ�มาใช้สอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) คัดเลือก
นักเรียนที่มีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และนำ�ผลงานนวัตกรรมที่ได้ขยายผล โดยการ
สาธิต เผยแพร่ เพื่อสร้างเครือข่ายโดยให้ความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
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ขั้นการตรวจสอบประเมินผล (Check) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน ประเมิน
จากผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ สอบถามความพึงพอใจคุณลักษณะของนักเรียนจากคณะครู ผู้ปกครอง และ
บุคลากรในชุมชน
ขั้นการปรับปรุงพัฒนา (Action) ปรับปรุงนวัตกรรมให้เนื้อหามีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับมาตรฐานและตัวชี้วัด นำ�ข้อเสนอแนะในการนำ�ไปใช้และการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไปจากนวัตกรรมเดิมไป
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ขยายความร่วมมือไปยังเครือข่ายกลุ่มสาระอื่น ๆ

4. ผลการดําเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา  2559 เพิ่มสูงขึ้นจากปีการศึกษา  2558
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.72 เพิ่มสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.98 และนักเรียนยังสามารถนำ�ความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจากการสอบถามความพึงพอใจต่อชิ้นงานของนักเรียนพบว่า  ร้อยละ 100
พึงพอใจกับชิ้นงานที่นักเรียนจัดทำ�
2. นักเรียนมีทักษะและมีความสามารถในการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับชาติต่อเนื่อง 3 ปี
ในปี 2559 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศระดับชาติ กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท
Web Text ปี 2558 ได้รบั รางวัลระดับเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
ปี 2557 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
3. นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชน มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะนักเรียน
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) เฉลี่ยร้อยละ 94.8 โดยมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
1) ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2557 - 2559
ปีการศึกษา
2557
2558
2559
เปรียบเทียบผลต่างคะแนนทั้ง 3 ปี

คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
70.09
78.35
80.07
9.98

หมายเหตุ
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2) จากการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) นักเรียนมีทักษะคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้น ดังผลที่ปรากฏจากการส่งนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ และได้รับรางวัลระดับชาติ ดังนี้
		
1) รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศระดับชาติ กิจกรรมการสร้าง Webpage
ประเภท Web Text ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
		
2) รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web
Editor ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
		
3) รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web
Editor ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
		
4) รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ไม่กำ�หนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 เมืองทองธานี
และนักเรียนยังได้รับรางวัลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับภาคเหนือ ในปีการศึกษา 
2557 - 2559 ดังนี้
- ปีการศึกษา  2557 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 1 รางวัล ระดับเหรียญเงิน
2 รางวัล ระดับเหรียญทองแดง 2 รางวัล
- ปีการศึกษา  2558 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 2 รางวัล ระดับเหรียญเงิน
2 รางวัล ระดับเหรียญทองแดง 1 รางวัล
- ปีการศึกษา 2559 ได้รบั รางวัลระดับเหรียญทอง 3 รางวัล ระดับเหรียญเงิน 2 รางวัล
ประโยชน์ที่ได้รับ
1) ผู้เรียนสามารถนำ�ความรู้ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
จนได้รับรางวัลระดับชาติ
2) ผู้เรียนมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม และสามารถเข้าร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ในระดับชาติต่อเนื่อง 3 ปี
3) ครูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เกิดความร่วมมือบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
4) โรงเรียนได้รับการยกย่อง มีช่ือเสียง มีส่ือการเรียนและแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถเรียนรู้
ได้ตลอดเวลาเพิ่มขึ้น
5) ชุมชนมีบคุ ลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ มีคณ
ุ ลักษณะทีด่ แี ละเป็นคนดีในสังคมเพิม่ ขึน้
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5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

สิ่งที่ช่วยให้งานประสบผลสำ�เร็จได้แก่ ผู้เรียนมีความสนใจ ตั้งใจให้ความร่วมมือในการเรียนรู้
ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ เกิดความร่วมมือของครูผู้สอนทั้งในและนอกโรงเรียน ในการร่วมมือกัน
จัดกระบวนการเรียนการสอน ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อง
กับการดำ�เนินงานอย่างเป็นระบบ โรงเรียนมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาด้านไอซีที แก่ครูผู้สอนและ
แก่ผู้เรียนอย่างชัดเจน การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชน ที่ให้คำ�แนะนำ� คำ�ปรึกษา 
การร่วมคิด ร่วมทำ�อย่างเป็นระบบ จนนำ�ไปสู่คุณภาพที่ยั่งยืนของนักเรียน

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

การจั ด การเรี ย นรู้ ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ พั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ โดยใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้
แบบ 5 ขัน้ ตอน (5 STEPs) ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ออกแบบการเรียนรูต้ ามทฤษฎีระบบ จัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หา
เป็นฐาน เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้นําทักษะการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง
ที่ต้องเจอกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม บูรณาการมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครอบคลุมทั้งด้าน
พุ ท ธิ พิ สั ย ทั ก ษะพิ สั ย และจิ ต พิ สั ย รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ส ามารถนําไปออกแบบ พั ฒ นารู ป แบบ
การจัดการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรและสามารถ
จัดกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ สร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนตลอดภาคเรียนและตลอดปีการศึกษา โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายของโรงเรียนและสามารถลงพื้นที่สู่ชุมชนได้มากขึ้น อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หน่ ว ยบู ร ณาการใช้ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยใช้ ส าระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี
สาระเทคโนโลยีเป็นหลัก บูรณาการกับสาระมาตรฐานการเรียนรูต้ า่ ง ๆ ควรมีการพัฒนาต่อยอดให้ทกุ กลุม่ สาระ
ได้จัดกิจกรรมบูรณาการในปีการศึกษาต่อไป

7. การเผยแพร่/การได้รับความยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

การจั ด การเรี ย นรู้ ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ พั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ โดยใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้
แบบ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ https://goo.gl/oMhJIW และที่ห้องเรียน
E-classroom ของครูธนศุภกิจ https://goo.gl/ITHX2R และในการอบรมพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม
Best Practics ให้กับครูนอกโรงเรียน และร่วมมือกันจัดทำ� E-Classroom ใน Wangdang PLC รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ผ่านสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนและเผยแพร่ในการประชุม เพื่อนครู นักเรียนผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองเครือข่ายและจัดนิทรรศการการดําเนินกิจกรรม ตลอดจนส่งเข้าร่วม
การคัดสรรรางวัลในระดับต่าง ๆ จนได้รับการยอมรับให้เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม
การประกวดการสร้าง Webpage ด้วยชุดพัฒนาเว็บสำ�เร็จรูป ป.4 - ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์และบูรณาการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
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(Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน
ผ่าน Google App และยังได้รับรางวัล ดังนี้
- รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศระดับชาติ กิจกรรม
การสร้ า ง Webpage ประเภท Web Text ระดั บ ชั้ น ม.1 - ม.3 การแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สพฐ.
- รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมการสร้าง
Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1 - ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมการสร้าง
Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4 - ป.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- รางวัลผู้ร่วมพัฒนาผลงานที่ได้รับรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ”
ประจำ�ปี 2557 รางวัลระดับเหรียญทองแดง เรื่อง วังแดงโมเดล : รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยการ
ฝึกประสบการณ์งานอาชีพนอกห้องเรียนคุรุสภา
- รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมการวาดภาพ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ไม่กำ�หนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครัง้ ที่ 62 ปีการศึกษา 2555 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
- รางวัลครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท
Web Editorระดับชัน้ ม.1 - ม.3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครัง้ ที่ 66 ปีการศึกษา 2559
- รางวั ล ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย น รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทอง กิ จ กรรม การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับชั้น ม.1 - ม.3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
- รางวัลครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Book) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
- รางวัลครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท
CMS งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
- รางวัลชนะเลิศการประกวดการนำ�เสนอผลงาน/นวัตกรรมผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) “โรงเรียนในฝัน ก้าวไกล สานฝัน สู่สากล” สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ

204

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices
แนวปฏิบัติที่ดี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำ�ปี 2560

ชื่อผลงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน
โรงเรียน
สังกัด
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

สื่อการสอนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์
นายเจษบดินทร อินทสงค์ ตำ�แหน่ง ครูอันดับ คศ.1
ผึ่งแดดวิทยาคาร ตำ�บลผึ่งแดด อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
0 4263 5088
โทรสาร 0 4263 6196
08 8309 4950

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

ปัญหาการที่นักเรียนไม่อยากเรียน ไม่อยากทำ�การบ้าน ไม่อยากส่งงาน ลืม งานยากเกินไป
ไม่มีแรงดึงดูดที่น่าสนใจกับการเรียนและไม่มีอะไรใหม่ที่น่าทดลอง ส่งผลให้ผู้สอนคิดใช้แนวทฤษฎีการศึกษา
ของ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ซึ่งเป็นต้นคิดในเรื่องของ “การเรียนรู้โดยการกระทำ�” หรือ “Learning by
Doing” (Dewey, 1963) อันเป็นแนวคิดที่แพร่หลายและได้รับการยอมรับทั่วโลกมานานแล้ว การจัดการเรียน
การสอน โดยให้ ผู้ เรี ย นเป็ น ผู้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ นี้ นั บ ว่ า เป็ น การเปลี่ ย นบทบาทในการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย น
จากการเป็น “ผูร้ บั ” มาเป็น “ผูเ้ รียน” และเปลีย่ นบทบาทของครูจาก “ผูส้ อน” หรือ “ผูถ้ า่ ยทอดข้อมูลความรู”้
มาเป็น “ผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้” ให้ผู้เรียน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบทบาทนี้ เท่ากับเป็นการเปลี่ยนจุดเน้น
ของการเรียนรู้ว่าอยู่ที่ผู้เรียนมากกว่าอยู่ที่ผู้สอน ดังนั้นผู้เรียนจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน
เพราะบทบาทในการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตัวผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
หลังจากแนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้น ต่อมาได้มีผู้พัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ ขึ้นจำ�นวนมาก ซึ่งล้วนแต่
สนับสนุนแนวคิดพื้นฐานของดิวอี้ (John Dewey) ทั้งสิ้น แนวคิดใหม่ ๆ เหล่านี้ต่างช่วยส่งเสริมแนวคิดหลัก
ของดิวอี้ (John Dewey) ให้สามารถนำ�ไปปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น กว้างและหลากหลายยิ่งขึ้น
น่าสนใจและได้ผลมากยิ่งขึ้น ผู้สอนจึงเล็งเห็นความสำ�คัญของทฤษฎีของดิวอี้ (John Dewey) ในหลักการ
“การเรียนรู้โดยการกระทำ�” หรือ “Learning by Doing” ซึ่งปัจจุบันสื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทกับสังคม
อย่างรวดเร็วและมีอทิ ธิพลเป็นอย่างมาก คือ การทำ�เว็บไซต์ออนไลน์ เป็นวิธที ง่ี า่ ยสำ�หรับการสร้างเว็บไซต์สว่ นตัว
โดยผู้เขียนไม่จำ�เป็นต้องมีความรู้ในการเขียนเว็บไซต์ เป็นเสมือนเครื่องมือในการนำ�พาข่าวสาร ความรู้
ความคิด ความเห็น ความรู้สึก เรื่องเล่า  เรื่องราว มาแลกเปลี่ยนทัศนะ และความคิดที่ต้องการสื่อสาร
ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ โดยมีการเชิญชวนให้ผทู้ เ่ี ข้ามาอ่านแสดงความเห็นด้วย การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
จึงนำ�เอาเว็บไซต์ออนไลน์มาใช้ร่วมกับการสอนแบบปกติ เพื่อเป็นการขยายซ่องทางการรับรู้ของนักเรียน
ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น อันจะส่งผลให้การเรียน
การสอนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชาได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น
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2. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดำ�เนินงาน

1.1 เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการเรี ย นให้ สู ง ขึ้ น ผู้ เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
1.2 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยการสร้างสื่อนวัตกรรม
ทางการศึกษา
1.3 เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ให้มีความหลากหลาย
1.4 เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนสำ�หรับนักเรียนที่ต้องการเรียนแบบออนไลน์

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน (PDCA)

3.1 ขั้นตอนการเตรียม (Plan)
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และหลักสูตรสถานศึกษา
2. ศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียน โดยใช้แบบสอบถามและสังเกตพฤติกรรมการเรียน
3. วิเคราะห์สภาพปัญหา จาก
- บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้
- การสังเกตพฤติกรรมการเรียน
- ผลการทดสอบทางการเรียนการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
- ผลการทดสอบทางการเรียนการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
4. ศึกษาและเข้าอบรมวิธีการสร้างและออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อ
การเรียนออนไลน์
5. ดำ�เนินการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อการเรียนออนไลน์
3.2 ขั้นตอนการดำ�เนินงาน (Do)
1. จัดทำ�สื่อออนไลน์ให้สอดครองกับเนื้อหาที่เรียนในหน่วยการเรียนตลอดภาคเรียน
2. จัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้
3. จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
4. สร้ า งเครือข่ า ยโดยให้ความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ส ามารถเข้ า ใจและใช้ง าน
สื่อการเรียนออนไลน์ได้
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3.3 ขั้นตอนการตรวจสอบประเมินผล (Check)
1. ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และคำ�ถามหลังกิจกรรม
2. ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรม
3. ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. ประเมินผลการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยแบบสอบถามวัดความพึงพอใจการใช้สอ่ื การเรียนออนไลน์
3.4 ขั้นการปรับปรุง (Action)
1. ทำ�การปรับปรุงสื่อให้เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง และเหมาะสมเป็นปัจจุบัน
2. ปรับปรุงนวัตกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3. นำ�ข้อผิดพลาด ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการนำ�ไปทดสอบใช้ มาปรับปรุงสื่อให้สมบูรณ์
มากขึ้น
4. ค้นหาข้อมูลและเนื้อหาใหม่ ๆ มาปรับปรุงสื่อให้ดียิ่งขึ้น
5. ขยายเครือข่ายโดยการจัดโครงการอบรมการสร้างสือ่ ออนไลน์ให้แก่ครูทกุ คนในสถานศึกษา

4. ผลการดำ�เนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลการเรียนรู้รายวิชา การพัฒนาเว็บไซต์ ง31241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้

ปีการศึกษา
2558
2557

4
11
13

ระดับผลการเรียน (ร้อยละ)
3.5 3 2.5 2 1.5 1
8
9
8
5
3
2
9 10 3
4
2
2

0
0
4

ร้อยละระดับผลการเรียนนักเรียนที่
ได้ระดับกลาง หรือ เกรด 2.5 ขึน้ ไป
89.13
82.98

จากตาราง 4.1 พบว่านักเรียนได้ระดับผลการเรียนรายวิชา  การพัฒนาเว็บไซต์ ง31241
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับ พอใช้ เกรด 2.5 ขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และผลการเรียนบกพร่อง (0) น้อยลง
แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีการพัฒนาการเรียนได้ดีขึ้น
4.2 ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น
2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อินเตอร์เน็ต สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในการ
แสวงหาความรู้ และทำ�งานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. นักเรียนมีแหล่งเรียนรูท้ ส่ี ามารถเรียนรูไ้ ด้ทกุ ทีท่ กุ เวลา ตามนโยบายและตรงกับวิสยั ทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย ของโรงเรียน
4. ผู้เรียนสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับเข้าร่วมการแข่งทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับ
ต่าง ๆ
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5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

5.1 สื่อการเรียนใหม่ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนใจ ตั้งใจให้ความร่วมมือในการเรียนรู้
5.2 นโยบายด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี
5.3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนและผู้สอนสามารถ
โต้ตอบกันได้ผ่านทางสื่อออนไลน์ ผู้เรียนเกิดความสนใจและใฝ่รู้
5.4 การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมเพิม่ ขีดความสามารถ โดยส่งประกวดและแข่งขัน ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา 
และระดับภาค เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจมากขึ้น
5.6 ความมุ่งมั่น อดทน เสียสละ ของครูผู้สอนในการจัดทำ�เว็บไซต์สื่อออนไลน์
5.7 ใช้หลักการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม โดยอาศัยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง  ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learn)

6.1 ข้อสรุปที่ได้
1. กิ จ กรรมการเรี ย นผ่ า นเว็ บ ไซต์ นี้ เป็ น กิ จ กรรมที่ ผู้ เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู้
โดยสามารถศึ ก ษาได้ เ อง เรี ย นได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา  หากไม่ เข้ า ใจก็ ส ามารถสอบถามครู ผู้ เ สนอผ่ า นระบบ
แฮงเอาท์ออนไลน์ หรือช่องทางอื่นอีกมากมาย โดยกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ให้กบั ผูเ้ รียน ในการศึกษาหาความรูแ้ ละความจริงจนได้ขอ้ สรุปเป็นองค์ความรูใ้ หม่ และส่งผลให้สร้างผลงาน
เชิงสร้างสรรค์ พัฒนาเป็นความรู้ที่คงทนตลอดไป
2. กิ จ กรรมการปลู ก ฝั ง ให้ ผู้ เรี ย นรู้ จั ก รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น มี ค วามเอื้ อ เฟื้ อ
เผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4. ประยุกต์ความรู้ส่กู ารแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการพัฒนาเว็บไซต์ส่อื การเรียน
การสอนออนไลน์
6.2 การนำ�ไปใช้ในช่วงต่อไป
1. นำ�นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ทุกระดับชั้นและรายวิชาอื่น ๆ
2. ขยายเครือข่ายโดยเพิ่มการแนะนำ� การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เว็บไซต์ สื่อการเรียน
การสอนออนไลน์ ให้ครอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
6.3 ข้อควรระวังในการนำ�ไปใช้
1. ควรมีข้อตกลงในการเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียน เพื่อให้การเรียนรู้ดำ�เนินไปได้
ตามขั้นตอนที่วางไว้
2. ครู ผู้ ส อนต้ อ งอธิ บ ายการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ เ ว็ บ ไซต์ สื่ อ การเรี ย นการสอนออนไลน์
อย่างละเอียด ก่อนที่จะเริ่มเรียน
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7. การเผยแพร่/การได้รับความยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

7.1 การเผยแพร่ผลงาน/วิทยากรนอกโรงเรียน
1. เผยแพร่ผลงานและเป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กบั ครูผสู้ อน ณ ห้องประชุมเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
2. เผยแพร่ผลงานและเป็นวิทยากรอบรมดำ�เนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้กับคณะครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
ปีการศึกษา 2558
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ชื่อผลงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน
โรงเรียน
สังกัด
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

Knowledge base learning by QR code การใช้คลังความรูเ้ พือ่ การเรียนรู้ โดยใช้ QR Code
นายณัฐวุฒิ จิตรปัญญา 
น้ำ�ยืนวิทยา อำ�เภอน้ำ�ยืน จังหวัดอุบลราชธานี
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
045-371177
โทรสาร 045-371177
095-5650591
e-mail nuthawut26@gmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ เข้ า มามี บ ทบาทต่ อ การเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย นเป็ น อย่ า งมาก
การจัดการเรียนรู้ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ผู้เรียนต้องมีการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Active learning)
การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำ�คัญ ผู้สอนควรทำ�ให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุน
ให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ซึ่งเป็นวิธีการเรียนในคริสต์ศตวรรษที่ 21 คือ การเรียนรู้แบบสร้างประสบการณ์
โดยเน้นให้นกั เรียนค้นพบด้วยตัวเอง (Learning by Discovery) เป็นการศึกษาทีผ่ เู้ รียนจะเรียนรูว้ า่ จะเรียนรูเ้ อง
ต่อไปได้อย่างไร (Learning How to Learn) เพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทำ�งานมัลติมีเดียจะทำ�ให้เรา
สามารถกลับไปใช้ระบบทีผ่ สู้ อนทำ�หน้าทีส่ �ำ คัญในการสอนและชีน้ �ำ ผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล คอมพิวเตอร์จะช่วยให้
ผู้สอนไม่ต้องทำ�งานซ้ำ� ๆ กันในการสอนกิจกรรมและสามารถใช้เวลามากขึ้นกับผู้เรียนที่ต้องการความเอาใจใส่
มากเป็นพิเศษ การศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี (Technology Aided Education) มีข้อได้เปรียบหลายประการ
คือ ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ในอัตราความเร็วที่เหมาะสมกับตนเอง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นที่ใดก็ได้ โดยผ่านระบบ
การเรียนทางไกล (Distance Learning) ทีเ่ ชือ่ มโยงผูเ้ รียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มลั ติมเี ดียไปยังอินเตอร์เน็ต
และอุปกรณ์ประกอบการเรียน จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น เพราะจะมีทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
และเสียง และการต่อโยงของเนื้อหาในแบบไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia) ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถค้นหา
ถึงสิ่งที่ตนสนใจต่อโยงกันไปได้เรื่อย ๆ โดยไม่ถูกจำ�กัดให้เห็นเฉพาะส่วนที่กำ�หนดไว้
จากรูปแบบการเรียนที่เป็นรูปเล่มก็มีการใส่ “คิวอาร์โค้ด” (QR Code หรือ Quick Respond
Code) ลงในแหล่ ง เรี ย นรู้ ร อบตั ว นั ก เรี ย นที่ นำ � เสนอในรู ป แบบใหม่ ซึ่ ง มี เ นื้ อ หาครบถ้ ว นสอดคล้ อ ง
ตามที่หลักสูตรกำ�หนด ซึ่งเป็นรหัสบาร์โค้ดที่จะเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาสาระที่นักเรียนควรได้เรียนรู้เพิ่มเติม
อาจจะอยู่ในลักษณะของข้อความป๊อปอัพ (Pop Up) ภาพนิ่ง สไลด์ วิดีโอคลิป หรือลิงก์ไปยังเนื้อหาสาระ
ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ผ่านการพิจารณาเลือกสรรมาอย่างถูกต้องเหมาะสม หรืออาจจะเป็นเนื้อหาสาระที่จัดทำ�
ขึ้นใหม่และเก็บไว้ในเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลของหน่วยงาน เพียงแค่นักเรียนสแกนบาร์โค้ดด้วยกล้อง ไม่ว่า
จะจากแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนก็สามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาอื่น ๆ ได้อีกมากมาย โดยไม่จำ�เป็นต้องไป
ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมอีกต่อไป
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2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

2.1 สร้างสือ่ การเรียนการสอนทีส่ ามารถก้าวข้ามข้อจำ�กัดเรือ่ งความแตกต่างกันของประสบการณ์
ดั้งเดิมของผู้เรียน คือเมื่อใช้สื่อการเรียนการสอนแล้วจะช่วยให้เด็กซึ่งมีประสบการณ์เดิมต่างกันเข้าใจได้
ใกล้เคียงกัน โดยใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ขจัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ในการเรียนรู้ของนักเรียน มีการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง มีการอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา
2.3 เข้าใจ เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้
การสื่อสาร การแก้ปัญหา อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2.4 ทำ�ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสิ่งแวดล้อมและสังคม
2.5 ทำ�ให้ผู้เรียนมีความสนใจและต้องการเรียนในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี

3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

3.1 วิธีการสร้าง QR Code
จุดประสงค์ของ QR Code เพื่อให้สามารถสแกนดูข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกสร้างไว้ในบาร์โค้ด
เป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น
- เว็บไซต์ URL เช่น http://www.namyuenwit.ac.th
- ข้อความ ตัวอักษร ตัวเลขต่าง ๆ
- เบอร์โทรศัพท์
- ข้อความ SMS
- ชือ่ ผูต้ ดิ ต่อ Contact (ชือ่ นามสกุล เบอร์โทร ทีอ่ ยู่ อีเมล ชือ่ บริษทั ) สามารถรวมกันได้เลย
- อีเมล (E-mail)
- ชื่อเครือข่าย WIFI และรหัสเข้าใช้งาน
3.2 การสแกน QR code สำ�หรับผู้ใช้งาน
การสแกน QR code ผู้ใช้งานสามารถสแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) หรือ
แท็บเล็ต (Tablet) ซึง่ อุปกรณ์นน้ั จะต้องรองรับระบบการอ่าน QR Code โดยต้องมีกล้องถ่ายภาพบรรจุมาด้วย
และมีแอปพลิเคชันสำ�หรับการอ่านเรียกว่า  QR Code Reader หากผู้ใช้งานยังไม่มีแอปพลิเคชันสามารถ
Download ได้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ เช่น
กรณีเป็นระบบปฏิบัติการ iOS ค้นหา  QR Code Reader จาก App store ตัวอย่าง
แอปพลิเคชัน : QR Code Reader, Quick Scan, Qrafter
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ตัวอย่างแอปพลิเคชัน : QR Code Reader, Quick Scan, Qrafter

กรณีเป็นระบบปฏิบัติการ Android ค้นหา  QR Code Reader จาก Google Play
ตัวอย่างแอปพลิเคชัน : QR Code Reader, QR Droid, QuickMark
ตัวอย่างแอปพลิเคชัน QR Code Reader สำ�หรับระบบปฏิบัติการ Android

3.3 กำ�หนดการจัดการเรียนรู้
สัปดาห์ ที่
1
2
3
4
5
6-8
9
10 - 13
14
15-16
17-20
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เนื้อหา
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมชุมนุมคอมพิวเตอร์
ให้ความรู้เกี่ยวกับ ระบบ QR Code
ลงพื้นที่สำ�รวจโรงเรียน
เก็บข้อมูลที่นักเรียนสนใจในโรงเรียน เช่น ชื่อต้นไม้ ข้อมูลอาคารต่างๆ
แยกประเภทข้อมูล ให้เป็นหมวดหมู่
สืบค้นข้อมูล จากอินเตอรเน็ต เช่น link เว็บไซต์ รูปภาพ
เรียนรู้การทำ� QR Code
ลงมือทำ� QR Code จากข้อมูลที่ได้ไปสืบค้นมา
ปริ้นลงกระดาษแล้วทำ�การเคลือบแข็ง
นำ� QR Code ไปติดที่บริเวณลงพื้นที่สำ�รวจ
สาธิตและประชาสัมพันธ์ การใช้งาน QR Code
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4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลจากการที่ครูในชุมนุมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนน้ำ�ยืนวิทยา  ได้ดำ�เนินการจัดการเรียนรู้ โดยทำ�
workshop การทำ� QR Code เพื่อการเรียนรู้ ทำ�ให้เกิดผล ดังนี้
4.1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน
ทำ�ให้นักเรียนมีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ มีโอกาสตัดสินใจ
ในการเลือกเรียนตามช่องทางทีเ่ หมาะสมกับความสามารถของตนเอง ทำ�ให้กระบวนการเรียนรูง้ า่ ยขึน้ และมีอสิ ระ
ในการเลือกเรียนรู้ในทุกเวลา  ทุกสถานที่ ทำ�ให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักเสาะหา
แหล่งการเรียนรู้ ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นและสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
4.2 ผลที่เกิดกับครู
ทำ � ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการสอนสู ง ขึ้ น สามารถจั ด กิ จ กรรมได้ ห ลากหลาย สามารถ
เพิ่มเนื้อหาและจุดมุ่งหมายในการสอนมากขึ้น ผู้สอนไม่ต้องใช้เวลาสอนทั้งหมดอยู่ในชั้นเรียน เพราะบทบาท
ส่วนหนึ่งผู้เรียนทำ�เองและผู้สอนสามารถสอนผู้เรียนได้เนื้อหาที่กว้างและลึกกว่าเดิม ง่ายในการประเมิน
เพราะการใช้เทคโนโลยีมุ่งให้ผู้เรียนประเมินตนเองด้วย
4.3 ผลที่เกิดกับโรงเรียน
โรงเรียนมีแหล่งความรู้เพิ่มขึ้น เป็นข้อมูลที่นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง
4.4 ผลที่เกิดกับชุมชน
ชุมชนให้การยอมรับว่าโรงเรียนน้ำ�ยืนวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพในการใช้สื่อ ICT
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

5.1 นักเรียนที่มีความสนใจในการทำ� QR Code สมัครเข้าทำ� workshop การทำ� QR Code
เพื่อการเรียนรู้กับครูในชุมนุมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5.2 ครูในชุมนุมได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารสำ�หรับการจัด workshop การทำ� QR
Code เพื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์ในการสร้าง QR Code
5.3 นักเรียนมีพื้นที่ในการแสวงหาความรู้มากขึ้น โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น smartphone
และ tablet เป็นเครื่องมือในการค้นหาคำ�ตอบในเรื่องที่ตัวเองสนใจ

6. บทเรียนที่ได้รับ(Lesson Learned)

6.1 ข้อสังเกต
การนำ� QR Code มาใช้ในโรงเรียน เป็นการประยุกต์ใช้กับโปรแกรมเสรี (Freeware)
ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีข้อดีคือ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้เรียน ช่วยให้
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและหลากหลายได้รวดเร็ว โดยโรงเรียนพิจารณานำ�คิวอาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้
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ในการค้นหาข้อมูลได้โดยใช้เป็นเครื่องมือ โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อไปยังข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น
รูปภาพ บทความ วิดีโอ ข้อความ เว็บไซต์ เป็นต้น เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ผู้เรียนโดยการสแกน QR Code
จากสิ่งที่ผู้เรียนต้องการหาข้อมูล เพื่อเปิดดูข้อมูลจาก smartphone และ tablet
6.2 ข้อเสนอแนะ
ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน QR Code ต่อผู้เรียน ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถสร้างคลังความรู้ของตัวเองด้วย QR Code ได้

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

1. มีการนำ� QR Code ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์แนะนำ�ข้อมูลโรงเรียนในด้านต่าง ๆ
2. นักเรียนในชุมนุมคอมพิวเตอร์ จัดทำ� QR Code ไปติดตามแหล่งเรียนรู้ เช่น ต้นไม้และ
สถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน และประชาสัมพันธ์การใช้ QR Code ให้กับเพื่อนนักเรียนใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เปิดให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนที่สนใจ จัดทำ� QR Code เพื่อจัดการเรียนการสอน
เข้าอบรม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชื่อผลงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน
โรงเรียน
สังกัด
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

จิตรกรรมผสมแกะไม้ระบายสี
นายสุริชัย ศิริบูรณ์
ธารปราสาทเพชรวิทยา อำ�เภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30420
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
0 4491 7005
โทรสาร 0 4491 7005
08 1955 9240
Email
krusurichai56@gmail.com

1. ความสำ�คัญ /ปัญหาความต้องการ/แนวคิดหลักการในการออกแบบนวัตกรรม

นวัตกรรมสื่อผสมแกะไม้ระบายสี เป็นเทคนิคผสมระหว่างการพิมพ์ภาพ (Graphic Art)
เทคนิคการพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) ผสมกับจิตรกรรม (Painting) เป็นการรวมเทคนิคจากการพิมพ์ภาพ
ผสมผสานกับเทคนิคการเขียนภาพระบายสี ที่คิดค้นขึ้นเอง เนื่องจากปัญหาและความต้องการ ดังนี้
1.1 การเรียนการสอนจิตรกรรมและภาพพิมพ์ไม่มีความแปลกใหม่ นักเรียนขาดแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้
1.2 แผ่นไม้แม่พิมพ์ที่ใช้พิมพ์แล้วเป็นเศษวัสดุ ควรนำ�มาพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานต่อยอด

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

2.1 เพื่อพัฒนาเทคนิคการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ให้แปลกใหม่
2.2 เพือ่ พัฒนากระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์ ทดลอง ค้นหา วิจัยทัศนศิลป์
2.3 เพือ่ สร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ ให้ตื่นเต้น ท้าทาย สนุกสนานในการเรียน

3. กระบวนการผลิตผลงาน/ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

3.1 ขั้นวางแผน
การวิ เ คราะห์ เ ทคนิ ค การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานจิ ต รกรรมและภาพพิ ม พ์ แ กะไม้ เกี่ ย วกั บ
รูปแบบผลงาน เทคนิคการสร้างสรรค์ และแนวทางการผสมระหว่างการพิมพ์แกะไม้กับเทคนิคการระบายสี
3.2 ขั้นทดลอง
นำ � แม่ พิ ม พ์ แ กะไม้ ที่ ใช้ แ ล้ ว มาระบายสี ล งในร่ อ งลึ ก แล้ ว กลิ้ ง หมึ ก พิ ม พ์ ล งบนส่ ว นนู น
ที่ยังไม่แกะและระบายสีตกแต่งเพิ่มเติมรายละเอียดที่ต้องการ
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3.3 ขั้นประเมินผลและสรุปผลการทดลอง
3.3.1 ผลการทดลองระบายสี ล งบนแผ่ น ไม้ แ ม่ พิ ม พ์ แ กะไม้ ที่ ใช้ พิ ม พ์ แ ล้ ว ผลงานใหม่
ที่เกิดขึ้นมีความงามคล้ายผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ แต่มีลักษณะสีที่ระบายหลากหลาย ตามคุณค่าของผลงาน
ภาพพิมพ์แกะไม้และงานจิตกรรมได้ชัดเจน เป็นผลงานมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะที่น่าสนใจ
3.3.2 เทคนิคสื่อผสมแกะไม้ระบายสี ผลงานมีคุณค่าความงามที่มีคุณค่าทั้งด้านจิตรกรรม
และคุณค่าด้านภาพพิมพ์แกะไม้ ไม่ทำ�ลายเอกลักษณ์ทางเทคนิคการสร้างสรรค์ แต่ส่งเสริมกันและกันให้เป็น
ผลงานที่แปลกใหม่ น่าสนใจยิ่งขึ้น ควรนำ�แผ่นไม้แม่พิมพ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเนื่อง
3.3.3 สร้างสรรค์บนแผ่นไม้โดยตรง ไม่ต้องพิมพ์กรณีผลงานมีขนาดใหญ่ไม่สามารถพิมพ์
บนกระดาษได้ เป็นผลงานที่แปลกใหม่น่าสนใจเป็นต้นฉบับเพียงชิ้นเดียวในโลก
3.4 ขั้นสร้างนวัตกรรม ขั้นตอนการแกะไม้ระบายสี

ขั้นตอนที่ 1 กำ�หนดแนวความคิดออกแบบผลงาน

ขั้นตอนที่ 2 ร่างแบบลงบนแผ่นไม้ที่ทาสีรองพื้นเข้ม

ขั้นตอนที่ 3 แกะไม้แสดงเรื่องราว ด้วยน้ำ�หนักอ่อนแก่

ขั้นตอนที่ 4 ระบายสีลงในร่องลึกที่แกะไม้

ขั้นตอนที่ 5 กลิ้งหมึกพิมพ์บนส่วนนูนที่ไม่ได้แกะ

ขั้นตอนที่ 6 ระบายสีตกแต่งเพิ่มเติมรายละเอียด
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ผลงานที่สำ�เร็จ

3.5 ขั้นตรวจสอบคุณภาพ
ให้ผู้เชี่ยวชาญ ครูอาจารย์ ศิลปิน ด้านทัศนศิลป์ วิเคราะห์ ตรวจสอบ วิพากษ์ วิจารณ์
เสนอแนะ และ ปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ ของผู้เชี่ยวชาญ ด้านรูปแบบ คุณค่าความงาม
3.6 ขั้นนำ�ไปใช้
ใช้กับนักเรียนกลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมศิลปะ ระดับ ม.ปลาย ในชั้นเรียน นักเรียนกลุ่มชมรม
ค่ายศิลปะที่พักนอนประจำ�ที่โรงเรียน โดยนำ�แม่พิมพ์แกะไม้ที่ใช้พิมพ์เสร็จแล้วมาสร้างสรรค์ต่อเนื่อง และ
สร้างสรรค์บนแผ่นไม้โดยตรง สร้างสรรค์อสิ ระและตามหัวข้อเรือ่ งราวทีก่ �ำ หนดเพือ่ ร่วมประกวดแข่งขันระดับต่าง ๆ
3.7 การประเมินผลการสร้างสรรค์
3.7.1 ประเมินกระบวนการสร้างสรรค์
3.7.2 ประเมินคุณภาพชิ้นงาน
3.7.3 ประเมินผลจากการร่วมประกวดแข่งขันทักษะศิลปะ
3.7.4 สังเกตและสอบถามความพึงพอใจนักเรียน
3.8 ขั้นสรุปผลการประเมินการสร้างสรรค์
1) นักเรียนสามารถปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการสร้างสรรค์ 2) ผลงานมีคณ
ุ ภาพ มีความแตกต่าง
สร้างสรรค์หลากหลาย 3) ได้รับรางวัลการประกวดระดับต่าง ๆ กว่า  100 รางวัล 4) นักเรียนสนใจมีความสุข
ในการเรียนรู้ มีความพึงพอใจระดับมาก

4. ผลการดำ�เนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1
4.2
4.3
4.4

ครูและนักเรียนค้นพบเทคนิคกระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แปลกใหม่
นักเรียนพัฒนากระบวนการคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ทดลองต่อยอดในการสร้างสรรค์ไม่มที ส่ี น้ิ สุด
นักเรียนตื่นเต้นกับเทคนิคการสร้างสรรค์แปลกใหม่ มีแรงจูงใจ เรียนรู้อย่างมีความสุข
นักเรียนได้รบั รางวัล มีรายได้จากการประกวดและจำ�หน่ายผลงาน ศึกษาต่อสายศิลปกรรม
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5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

5.1 ครูผู้สอน มีความรักศรัทธาในวิชาชีพ คิดค้น พัฒนาตนเอง แก้ปัญหาการเรียนรู้ตลอดเวลา
เป็นผู้นำ�การสร้างสรรค์ จุดประกายความคิด กระตุ้นนักเรียน สอนกระบวนการแสวงหาความรู้
5.2 นักเรียน มีความใฝ่รู้ เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย ค้นพบตนเอง พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ
5.3 โรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เอื้ออำ�นวยและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
5.4 เครือข่ายศิลปะ ได้แก่อาจารย์ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ ครูอาจารย์ ศิษย์เก่า
5.5 ชุมชน สนับสนุน ห้องปฏิบตั กิ าร ห้องนิทรรศการศิลปะ งบประมาณรวม กว่า 900,000 บาท

6. บทเรียนที่ได้รับ

6.1 การแสวงหาความรู้ พัฒนานวัตกรรม ทดลองปฏิบัติจริง นำ�ไปสู่ผลการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
พัฒนากระบวนการคิดและยั่งยืนไม่สิ้นสุด
6.2 การสอนกระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู้ เป็นการเปิดโอกาสทางการเรียน
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
6.3 ครู ผู้ ส อนทำ � หน้ า ที่ โ ค้ ช แก้ ปั ญ หา  สร้ า งโอกาสและพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ
ตามความสนใจ
6.4 การต่อยอดนวัตกรรม นำ�การปัน้ การปะติด วัสดุจริง ปรับเปลีย่ นรูปทรง สือ่ ความหมายใหม่
6.5 การเคลือบผลงานเพือ่ ป้องกันความชืน้ บนแผ่นไม้ จะทำ�ให้ผลงานมีความแข็งแรงคงทนถาวร

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

7.1 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับชาติ และเผยแพร่สื่อสารมวลชน หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
7.2 การแสดงผลงานระดั บ ชาติ โดย สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
และกระทรวงศึกษาธิการต่อเนื่อง ปี 2554 - 2559
7.3 รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมผลผลิตนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมฯระดับชาติครัง้ ที่ 65 ปี 2558
7.4 ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 ศิลป์สร้างสรรค์ งานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ ปี 2556
และ ปี 2557
7.5 รางวัลเหรียญทอง อันดับ1 การประกวดสือ่ นวัตกรรมระดับชาติ “ครูสร้างคน คนสร้างชาติ”
โดย สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (29 - 30 พฤศจิกายน 2559)
7.6 ผลงานดีเด่นกระทรวงศึกษาธิการ งาน “การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯสร้างสุข”
ปี 2559
7.7 เป็นวิทยากรอบรมครู โครงการ”สร้างนวัตกรรมศิลปะด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ตามรอยพระบาทด้วยศาสตร์พระราชา” โดยสมาคมครูศลิ ปะแห่งประเทศไทย 28 - 30 เมษายน 60 ณ คุรสุ ภา
7.8 รางวัลครูขวัญศิษย์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่น 1 ปี 2558
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นิทรรศการศิลป์ถิ่นธารปราสาท รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเปิด “ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จ.นครราชสีมา 
(22 ตุลาคม 2550 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา)

เหรียญทองศิลปกรรมเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2551
โดยสำ�นักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม
เหรียญเงินศิลปกรรมเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2552
โดยสำ�นักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม
เหรียญทองแดงศิลปกรรมเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2551
โดยสำ�นักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม

ชนะเลิศ การนำ�เสนอ นวัตกรรมผลผลิต
นักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ 65 ปี 2558

รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 การประกวดสื่อนวัตกรรมระดับชาติ
“ครูสร้างคน คนสร้างชาติ”
โดย สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวง
ศึกษาธิการ (29 - 30 พฤศจิกายน 2559)
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices
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ชื่อผลงาน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์โดยใช้นวัตกรรม 5I อุ่นรักนาฏศิลป์โมเดล
(ผ่านสื่อเอกสารประกอบการสอนฟ้อนคำ�บางลงสรง )
ชื่อผู้เสนอผลงาน นายวุฒิศักดิ์ มานะศรี
โรงเรียน
วังสามหมอวิทยาคาร
สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
โทรศัพท์
09 7312 7899
e-mail Yuttapong.2543@gmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

นาฏศิลป์เป็นศิลปวัฒนธรรมประจำ�ชาติไทย ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และเผยแพร่
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีต้องเกิดจากครู นักเรียน สถานศึกษา และชุมชนต้องร่วมกัน
ครูได้พัฒนารูปแบบการสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ได้
เนื่องจากนักเรียนสร้างสรรค์ผลงานไม่เป็น
แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา
ครู ไ ด้ คิ ด ค้ น นวั ต กรรม 5I อุ่ น รั ก นาฏศิ ล ป์ โ มเดล (ผ่ า นสื่ อ เอกสารประกอบการสอน
ฟ้อนคำ�บางลงสรง) เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและรู้จักการคิดสร้างสรรค์นาฏศิลป์ขึ้น ซึ่งมีรูปแบบกระบวนการ

คิดสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ ดังนี้

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

จุดประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ได้ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และ
สามารถนำ�ความรู้มาใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่างมีความสุขโดยใช้แนวการสอน 5I อุ่นรักนาฏศิลป์โมเดล
(ผ่านสื่อเอกสารประกอบการสอนฟ้อนคำ�บางลงสรง) ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.1 นั ก เรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง ขึ้ น และสามารถสร้ า ง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
1.2 ครูเกิดสมรรถนะในการทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
1.3 สถานศึ ก ษามี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐานการจั ด การศึ ก ษาตรงตามจุ ด มุ่ ง หมาย
ของหลักสูตร
1.4 ชุมชนเกิดความศรัทธาเห็นคุณค่าในการส่งเสริมและพัฒนางานโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน
ดีใกล้บ้าน
1.5 องค์กรอื่น ๆ เชื่อมั่น และศรัทธา จนเกิดเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เป้าหมายเชิงปริมาณ
2.1 นักเรียนกลุ่มที่สอน ร้อยละ 97 มีความรัก เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์และทำ�งานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2.2 นักเรียนกลุ่มที่สอน ร้อยละ 97 สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ได้ ภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง สามารถนำ�ความรู้ด้านนาฏศิลป์มาใช้ในชีวิตประจำ�วันและสร้างอาชีพได้
2.3 บุคลากรในโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ร้อยละ 97 ชุมชนและองค์กรอื่น ๆ มีความ
พึงพอใจในผลงานนาฏศิลป์ของนักเรียน

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

3.1 ออกแบบผลงาน/นวัตกรรม
5I อุ่ น รั ก นาฏศิ ล ป์ โ มเดล (ผ่ า นสื่ อ เอกสารประกอบการสอน “ฟ้ อ นคำ � บางลงสรง”)
เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้คิดสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ โดยมีแนวคิดในการสร้างสรรค์
ผลงานนาฏศิลป์ ดังนี้
1) ศึ ก ษาความรู้ เ กี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพผู้ เรี ย นด้ า นการคิ ด
สร้างสรรค์
2) สร้างนวัตกรรม 5I อุน่ รักนาฏศิลป์โมเดล (ผ่านสือ่ เอกสารประกอบการสอน “ฟ้อนคำ�บาง
ลงสรง”) ขึ้น ซึ่งมี 5 ขั้นตอนในการคิดสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้
ขั้นที่ 1 INFORMATION ค้นคว้า แสวงหา ศึกษาข้อมูลที่จะสร้าง
ขั้นที่ 2 INSPIRATION มีแรงบันดาลใจ ความประทับใจในสิ่งนั้น
ขั้นที่ 3 IMAGINATION จินตนาการ คิดฝันในสิ่งนั้น
ขั้นที่ 4 INNOVATION ความคิดแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ประทับใจ
ขั้นที่ 5 INTENTION ความตั้งใจจริง มุมานะ ตั้งมั่น สมาธิ
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3) ดำ�เนินการออกแบบและสร้างสื่อการเรียนการสอน รายละเอียดดังนี้
3.1 ศึกษาหลักสูตร
3.2 ศึกษาเนื้อหาสาระการเรียนรู้
3.3 ศึกษาหลักสูตรกลุม่ สาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) เพือ่ จัดทำ�เอกสารประกอบการสอน
3.4 ศึกษาวิเคราะห์ที่เน้นทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ
3.5 ศึกษาเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการสร้างเอกสารประกอบการสอน
3.6 สร้างเอกสารประกอบการสอนเพื่อเป็นสื่อในการเรียน
3.2 การดำ�เนินงานตามกิจกรรม
การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบ 5I อุ่นรักนาฏศิลป์โมเดล (ผ่านสื่อเอกสาร
ประกอบการสอน “ฟ้อนคำ�บางลงสรง”) โดยใช้สื่อเอกสารประกอบการสอน เรื่อง ฟ้อนคำ�บางลงสรง
มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 INFORMATION ให้นักเรียนค้นคว้า  แสวงหา  ศึกษาข้อมูล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ความรู้จากสื่อเอกสารประกอบการสอน โดยมีครูคอยชี้แจงและให้คำ�ปรึกษา
ขั้นที่ 2 INSPIRATION ให้นักเรียนสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
ขั้นที่ 3 IMAGINATION ให้นักเรียนจินตนาการสร้างฝันในสิ่งที่จะทำ�
ขั้นที่ 4 INNOVATION สร้างสรรค์งานที่แปลกใหม่ ผู้เรียนดำ�เนินการออกแบบชุดการแสดง
ศึกษาประวัติความเป็นมาของการแสดง ดนตรีและเพลงประกอบการแสดง ขั้นตอนการแสดง การแต่งกาย
และการเกล้าผมแต่งหน้า เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่
ขั้นที่ 5 INTENTION ให้นักเรียนตั้งใจจริง โดยยึดหลักธรรมอิทธิบาท 4 ในการสร้างสรรค์
ผลงานนาฏศิลป์ โดยกระตุ้นผู้เรียนทั้ง 5 ขั้นตอน (5I) ครูเสริมแรงในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดี จากนั้นร่วมกัน
อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าของผลงานเพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ต่อไป
1) คัดสรรค์ผลงานนักเรียนเพื่อต่อยอดผลงานให้ดีขึ้น
2) ให้นักเรียนแสดงศักยภาพของตนเอง อนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่
3) จากขั้นตอนการดำ�เนินงาน สร้างเป็นผังการดำ�เนินงานตามวงจรเดมมิ่ง PDCA
3.3 ประสิทธิภาพของการดำ�เนินงาน
1) นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ได้
2) นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
3) นักเรียนนำ�ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข
4) นักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคี เคารพ เอื้อเฟื้อ มีความผูกพันซึ่งกันและกัน
5) โรงเรียนได้เป็นแหล่งเรียนรู้เและมีชื่อเสียงในด้านนาฏศิลป์
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3.4 การใช้ทรัพยากร
ใช้ทรัพยากรในการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ได้อย่างประหยัด โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

4. ผลการดำ�เนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ได้ เกิดการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์
มีสุนทรียภาพด้านอารมณ์ จิตใจ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
นักเรียนสามารถแก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไม่เป็น จนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านนาฏศิลป์ได้ตามศักยภาพของตนเอง
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ได้ มีสุนทรียภาพด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม
ทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

คือ การปฏิบัติงานที่มีผลมาจากการมีส่วนร่วมของครูนักเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และองค์กร

อื่น ๆ

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

6.1 ครูควรพัฒนาตนเองโดยการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ
6.2 ครูควรส่งเสริมนักเรียนให้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ อนุรักษ์ เผยแพร่
6.3 ครูควรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มสาระอื่น ๆ

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

7.1 การเผยแพร่
1) นักเรียนสร้างสรรค์ อนุรักษ์ และเผยแพร่นาฏศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สืบสานนาฏศิลป์จากรุ่นสู่รุ่นในลักษณะพี่สอนน้อง
3) ครูได้เผยแพร่ผลงานนักเรียนทีส่ ร้างสรรค์ขน้ึ และเป็นวิทยากรกรรมการในหน่วยงานต่าง ๆ
4) เข้าร่วมประกวดผลงานระดับเขต ระดับจังหวัดภาค และระดับชาติ
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7.2 การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
นักเรียน ครู สถานศึกษา  ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ยอมรับในผลงานนาฏศิลป์ และได้รับ
รางวัลระดับชาติ ดังนี้
1. รางวั ล ครู ผู้ ฝึ ก สอนนั ก เรี ย นนาฏศิ ล ป์ ไ ทยสร้ า งสรรค์ ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553
2. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554
3. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554
4. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
5. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
6. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
7. รางวัลปี 2554 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี ประจำ�ปีการศึกษา 2554
8. รางวั ล ปี 2554 ได้ รั บ รางวั ล ครู ผู้ มี ผ ลงานดี เ ด่ น สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 20
9. รางวัลปี 2556 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีผลงานดีเด่น จังหวัดอุดรธานี
10. ปี 2559 ได้รับรางวัลคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) เหรียญทอง ระดับชาติ
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ชื่อผลงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน
โรงเรียน
สังกัด
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

การพัฒนาและฝึกทักษะศิลปะ โดยใช้ฐานการเรียนรู้
นายสมชาย สุขกรม
ชุมชนวัดขันเงิน
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
0 7754 1701
08 1895 0368
e-mail armani_chai@hotmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

ตามนโยบายของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการดำ�เนินงานคัดเลือก
ผลงานนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ซึ่งผู้นำ�เสนอได้มีโอกาสในการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาของกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะ (ทั ศ นศิ ล ป์ ) เรื่ อ งการฝึ ก ทั ก ษะศิ ล ปะ
โดยใช้ฐานการเรียนรู้ จึงเริ่มดำ�เนินงานเพื่อปรับปรุงนวัตกรรมศิลปะจากฐานการเรียนรู้เพื่อต่อยอดและเติมเต็ม
ในสิ่งที่ขาด ซึ่งภาวะของการจัดการเรียนการสอนศิลปะของโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินในขณะนั้น ผู้นำ�เสนอ
เน้นให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบตั จิ ริง และส่งเสริมความสามารถของผูเ้ รียนอย่างต่อเนือ่ งและสม่�ำ เสมอ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีพื้นฐานทางด้านศิลปะในระดับดี แต่ปัญหาหนึ่งที่พบคือ การพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่
อีกทั้งผู้เรียนบางส่วนมีเจตคติที่ไม่ดีต่องานศิลปะ เช่น คิดว่าศิลปะเป็นเรื่องยาก น่าเบื่อหน่าย และสิ้นเปลือง
จึงดำ�เนินงานตามนโยบายแล้วนำ�มาดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการพัฒนาเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนของโรงเรียนต่อไปในอนาคต
ความคิดสร้างสรรค์ คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีขอบเขตจำ�กัด บุคคลสามารถมีความคิด
สร้ า งสรรค์ ใ นหลายรู ป แบบ และผลของความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น มี ม ากมายไม่ มี ข้ อ จำ � กั ด เช่ น กั น
(Torrance, 1971 อ้างอิงจากสมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2541)
จากคำ�นิยามข้างต้นจะเห็นว่า  “ผลงานศิลปะ” “ทักษะกระบวนการ” และ “ความคิดสร้างสรรค์” นัน้
เป็ น สิ่ ง ที่ เชื่ อ มโยงกั น ที่ ไ ม่ ส ามารถแยกออกจากกั น ได้ เพราะเป็ น วิ ธี ก ารและวิ ธี คิ ด จากการแสดงออก
จากสิ่งที่เป็นนามธรรมแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างสรรค์ผลงาน และนับเป็นกลไกสำ�คัญ
ในการ “พัฒนารูปแบบผลงานศิลปะ”
ฐานการเรียนรู้ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึง่ ซึง่ ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้
(ฐานกิจกรรม) ที่แตกต่างกัน การเรียนรู้ด้วยรูปแบบดังกล่าวได้ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความถนัด ความสนใจ ผู้เรียนจะได้คิดและสร้างสรรค์
ศิลปะจากประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม ความคิด จินตนาการ และการแสดงออก เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้น�ำ ความรูไ้ ปใช้จากกระบวนการทางศิลปะ ได้แก่ การวาด การปัน้ การพิมพ์ภาพและปะติด และการสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น
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นอกจากนี้การเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ยังเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้อย่างสมบูรณ์ มีโอกาส
ศึกษาเนื้อหาแปลกใหม่ พบปัญหาที่ยากกว่าเดิม และได้เห็นวิธีการแก้ปัญหาหลายรูปแบบ นำ�ไปสู่การฝึก
นำ�เสนอความคิดเห็นของตนและการพัฒนางานของตนเองต่อไป

2. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดำ�เนินงาน

จุดประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคู่มือทักษะศิลปะโดยใช้ฐานการเรียนรู้
2. เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนศิลปะเรื่องการวาด การปั้น การพิมพ์ภาพและปะติด และ
การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์โดยใช้ฐานการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมายเชิงปริมาณในการใช้นวัตกรรม
1. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน จำ�นวน 676 คน ได้รบั การพัฒนา
รูปแบบการฝึกทักษะศิลปะโดยใช้ฐานการเรียนรู้
2. ได้คู่มือกิจกรรมศิลปะฐานการเรียนรู้เรื่องการวาด การปั้น การพิมพ์ภาพและปะติด และ
การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เพิ่มขึ้น
3. นักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะศิลปะจากฐานการเรียนรู้ทุกคน สามารถสร้างผลงานศิลปะ
ได้ทุกกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพในการใช้นวัตกรรม
1. นักเรียนได้รับการพัฒนารูปแบบการฝึกโดยใช้ฐานการเรียนรู้ศิลปะอย่างมีคุณภาพ
2. ได้คู่มือกิจกรรมศิลปะฐานการเรียนรู้ ที่สามารถเผยแพร่และนำ�ไปเป็นแนวทางจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สำ�หรับครูผู้สอนศิลปะในโรงเรียนอื่น ๆ ได้
3. พัฒนาคู่มือและเผยแพร่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - book)

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan - P) นักเรียนและครูผู้สอนร่วมกันกำ�หนดแนวทางในการ
แก้ปัญหา/วิธีการพัฒนารูปแบบผลงาน โดยดำ�เนินงาน ดังนี้
เตรียมนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
เตรียมนวัตกรรม ในทีน่ ้ี คือ รูปแบบของการฝึกทักษะศิลปะโดยใช้ฐานการเรียนรู้ การดำ�เนินงาน
ตลอดปีการศึกษา  ประกอบด้วยคู่มือกิจกรรมฐานต่าง ๆ ฐานการเรียนรู้ 4 กิจกรรมคือเรื่องการวาด การปั้น
การพิมพ์ภาพและปะติด และการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จำ�นวน 15 ฐาน
1.1 ครูและนักเรียนร่วมกันระดมสรรพกำ�ลังจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา  เพื่อระดม
ทรัพยากร เช่น ทุนในการดำ�เนินงาน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
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1.2 ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาสภาพความจำ�เป็นที่ต้องการพัฒนารูปแบบผลงานศิลปะ
โดยการร่วมกันคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำ�หนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโดยการวางแผนกำ�หนดแนวทาง
การพัฒนาให้บรรลุผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ก่อนการเริ่มต้นลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Do–D) นักเรียนและครูผู้สอนร่วมกันดำ�เนินการตามขั้นตอน
การวางแผน ที่ได้ร่วมวางแผนการดำ�เนินงานไว้แล้ว เกี่ยวกับรายละเอียดและขั้นตอนการพัฒนาผลงาน
การสร้างนวัตกรรม (กิจกรรมในแต่ละฐาน) มีขั้นตอนดังนี้
- ศึกษาเอกสาร หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรอบแนวคิดการจัดกิจกรรม
- ศึกษาองค์ความรู้ การวาด การปั้น การพิมพ์ภาพและปะติด การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
- กำ�หนดจุดประสงค์ของการทำ�กิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้
- สร้างองค์ความรู้และกิจกรรมประจำ�ฐานการเรียนรู้โดยใช้คู่มือกิจกรรมแต่ละฐาน
- นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติประจำ�ฐานการเรียนรู้ศิลปะ
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check-C) นักเรียนและครูร่วมกันประเมินผล เพื่อตรวจสอบ
ผลการพัฒนารูปแบบผลงานศิลปะ โดยการประเมินผล แบ่งเป็นการประเมินความรู้ทางศิลปะ การประเมิน
เจตคติ ท างศิ ล ปะ การประเมิ น ผลการจั ด กิ จ กรรมค่ า ยศิ ล ปะ และการประเมิ น กิ จ กรรมฐานการเรี ย นรู้
โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
3.1 ประเมินผลงานสำ�เร็จ ออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผล ระหว่างครู และนักเรียน ด้วย
เครื่องมือวัดและประเมินผลการพัฒนารูปแบบผลงาน และเกณฑ์การตรวจให้ระดับคะแนน
3.2 ประเมินผลงานสำ�เร็จนักเรียนจากผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องทางการศึกษา  ด้วยการแสดงความคิดเห็น
ต่อผลงาน
3.3 ประเมินผลการดำ�เนินงานตามโครงการการพัฒนารูปแบบผลงานศิลปะ โดยวิธีการปฏิบัติ
และรายงานผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำ�เนินการ
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง (ACTION–A) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินผลงาน
สำ�เร็จ และผลการดำ�เนินงานการพัฒนารูปแบบผลงานโดยวิธีการปฏิบัติ จากการประเมินผลคุณภาพผลงาน
ศิลปะและจากการออกแบบสอบถามผู้เกี่ยวข้อง ถึงความพึงพอใจ /ปัญหาอุปสรรค รวมไปถึงข้อเสนอแนะ
ที่จะเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาต่อยอดต่อไป

4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผู้เรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
2. ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการศิลปะระหว่างกันทั้งในส่วนของโรงเรียน
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
3. นักเรียนมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการพัฒนา  ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์และทักษะ
ทางด้านศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
4. โรงเรียนเกิดการพัฒนารูปแบบและวิธีการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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5. ได้ออกเผยแพร่คู่มือ ผลงาน/นิทรรศการศิลปะในระดับต่าง ๆ ของครูและนักเรียน
6. กิจกรรมศิลปะสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ตัวนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนและชุมชน
จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
7. โรงเรี ย นเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ศิ ล ปะของชุ ม ชน เป็ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารศิ ล ปะจั ง หวั ด ชุ ม พร
และเป็นที่ตั้งของชมรมครูศิลปศึกษา สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

ปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทางความคิดสร้างสรรค์จนนำ�ไปสู่ทักษะการปฏิบัติ
กิจกรรม จากนวัตกรรมศิลปะโดยใช้ฐานการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เกิดประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกฝน
อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา 2 ปีการศึกษา 
รวมถึงการสนับสนุนจากโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง
ที่ ส่ ง เสริ ม อำ � นวยความสะดวกด้ า นวั ส ดุ - อุ ป กรณ์ แ ละงบประมาณอย่ า งเพี ย งพอ ทำ � ให้ ค รู ไ ด้ แ สดงพลั ง
และศักยภาพอย่างเต็มที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

จากการดำ�เนินงานการพัฒนาและฝึกทักษะศิลปะโดยใช้ฐานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้
กระบวนการ PDCA ซึ่งนักเรียนเกิดการพัฒนาอย่างเห็นได้จัดเจน จัดเป็นการใช้กิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนา
ความรู้ทางศิลปะ พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ และมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
นักเรียนสามารถรูจ้ กั การคิดวิเคราะห์ สังเกต จินตนาการ และการพัฒนาต่อยอด สามารถหาวิธกี ารหรือเทคนิค
ที่แปลกใหม่และแตกต่างออกไป ผู้เสนอผลงานได้พัฒนาคู่มือของแต่ละกิจกรรมให้ดูน่าสนใจ ภาพประกอบ
เนื้อหาและขั้นตอนเข้าใจง่าย มีตัวอย่างให้ปฏิบัติไว้ด้านหลังของคู่มือ เพื่อทุกคนสามารถปฏิบัติตามคู่มือได้
รวมถึงรูปแบบและการดำ�เนินการ และต่อยอดในปีการศึกษา  2559 โดยการจัดกิจกรรมจากฐานการเรียนรูศ้ ลิ ปะ
ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น สามารถเผยแพร่ กิ จ กรรมโดยรวบรวมคู่ มื อ แต่ ล ะฐานกิ จ กรรมเป็ น เล่ ม เผยแพร่
ผ่านเว็ปไซต์โรงเรียน เว็ปไซต์ชมรมครูศิลปศึกษา  และพัฒนาเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ E-book โดยสามารถ
เรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ได้
การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การพัฒนา  และฝึกทักษะ
ศิลปะโดยใช้ฐานการเรียนรู้ในปีการศึกษา  2559 นั้น จะใช้ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในการดำ�เนิน
กิจกรรมเพิ่มอีกจำ�นวน 8 ฐาน หรือนำ�กิจกรรมที่ดำ�เนินการแล้วมาประยุกต์ปรับปรุงเพื่อดำ�เนินการอีกครั้ง
ให้สมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ นำ�ไปสูก่ ารจัดกิจกรรมค่ายศิลปะโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ขยายผลไปยังโรงเรียนในเครือข่าย
และโรงเรียนที่สนใจ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนตามคุณภาพโรงเรียนในฝัน
ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา
1. กิจกรรมทีก่ �ำ หนดไว้อาจดำ�เนินการได้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาอันเนือ่ งมาจาก
ครูผู้สอนมีภาระงานด้านอื่น ๆ มาก รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนมีมากด้วยเช่นกัน
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2. คู่มือฐานการเรียนรู้ให้ดูน่าสนใจ และกระบวนการปฏิบัติของแต่ละกิจกรรมและควรมี
ตัวอย่างแบบฝึกไว้ในคู่มือของแต่ละชุดอย่างน้อย 1 กิจกรรม
3. พัฒนาองค์ความรู้จากคู่มือฐานการเรียนรู้ศิลปะให้เป็นภาษาอังกฤษเข้าไปด้วย

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

ได้นำ�เสนอและเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการและนิทรรศการศิลปะต่าง ๆ ดังนี้
- เผยแพร่ผลการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นเลิศ (Best Practices) และนิทรรศการศิลปะ แก่หน่วยงานต่าง ๆ
มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้อง/อาคารเรียนศิลปะ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
- นำ�เสนอผลงานและจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2557 - 2558
- รับคัดเลือกในนามสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำ�เสนอผลงาน
นวัตกรรมฯ ศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ประจำ�ปี 2557 - 2559
- นำ�ผลงานทางวิชาการ Best Practice ศิลปะ ร่วมจัดแสดงผลงานรับการประเมินเพื่อเลื่อน
ตำ�แหน่งวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ของนายวิรัตน์ สกุณา  ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 ณ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
- นำ�เสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม “Lab School Festival : TowardsWorld-Class
Education” ปี 2559 วันที่ 15 - 17 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์ จ.สุราษฎร์ธานี
- นำ�นวัตกรรมจัดแสดงนิทรรศการศิลปะครูและนักเรียน ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะ
สีชอล์ค น้ำ�มัน และสีน้ำ� สำ�หรับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสวรรค์ ระหว่าง
วันที่ 22 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ สำ�นักงานเทศบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
- ได้ รั บ เชิ ญ เป็ น วิ ท ยากรศิ ล ปะทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและภาคปฏิ บั ติ ให้ แ ก่ นั ก เรี ย น เยาวชน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
- ได้รับรางวัลครูดีเด่น รางวัลบุคคลต้นแบบ รางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลผู้ทำ�คุณประโยชน์
ทางด้านการศึกษา  และรางวัลชนะเลิศด้านวิชาการ ระดับประเทศ จากหน่วยงานอื่น ๆ และรางวัลศิลปะ
ของนักเรียนในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ ปีการศึกษา  2557 ระดับชาติ รางวัลผู้ทำ�คุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา  สำ�นักงาน
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ระดับประเทศ ประจำ�ปี 2559 บุคคลต้นแบบ
รางวัล “อวโลกิเตศวร อวอร์ด” ประเภทข้าราชการและบุคคล ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สาขาส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม จากสำ�นักงานรัฐบุรุษ และได้รับคำ�ยกย่องชมเชย คำ�นิยม/ชื่นชม จากบุคคลสำ�คัญ เป็นต้น
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ชื่อผลงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน
โรงเรียน
สังกัด
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

ปลูกไทยด้วยดนตรีไทย
นางสาวประเสริฐศรี ชื่นพลี
อนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2				
0 2338 1490
โทรสาร 0 2338 1490
08 6509 5047
E-mail ame_demon@hotmail.co.th

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

ระดับชั้นประถมศึกษา  เป็นระดับชั้นที่มีการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยมากที่สุด
แต่ ปั ญ หาพื้ น ฐานสำ � หรั บ การเรี ย นการสอนดนตรี ไ ทยทั่ ว ประเทศ คื อ ขาดแคลนบุ ค ลากรทำ � การสอน
(ครู ผู้ ส อน) และงบประมาณในการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งดนตรี ไ ทย ขณะเดี ย วกั น ท่ า มกลางความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ วัฒนธรรมมีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนหันไปชืน่ ชอบวัฒนธรรมแบบใหม่ทร่ี บั รูซ้ บึ ซับสะดวกรวดเร็ว และรับเอาวัฒนธรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
มากขึ้ น โดยปราศจากการรู้ เ ท่ า ทั น ขณะที่ วั ฒ นธรรมไทยถู ก ละเลยและมี ก ารถ่ า ยทอดสู่ ค นรุ่ น ใหม่ น้ อ ย
และปรับเปลี่ยนไปโดยให้ความสำ�คัญกับกระพี้มากกว่าแก่นแท้ที่เป็นคุณค่า
ด้ ว ยเหตุ นี้ ค รู ผู้ ส อนจึ ง เล็ ง เห็ น ความสำ � คั ญ ในการปลู ก ฝั ง และส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย น
เกิดความตระหนักถึงคุณค่า  และสาระความสำ�คัญของดนตรีไทย อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมใิ จในความเป็นไทย
และเป็นการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้อยู่อย่างยั่งยืน โดยการใช้
กระบวนการเรียนรู้ เรื่อง ปลูกไทย ด้วยดนตรีไทย

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

1. เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดดนตรีไทยให้คงอยู่
2. เพือ่ พัฒนาทักษะการบรรเลงดนตรีไทยตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า  สาระสำ�คัญของดนตรีไทย และเกิดความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

แบ่งออกเป็น 5 กระบวนการดังนี้
1. บรรจงร้อย
คำ�ว่า  บรรจงร้อย หมายถึง การเตรียม ด้วยความประณีตและรอบคอบ การจะทำ�การใด
ให้เกิดผลสำ�เร็จนั้นมิได้เกิดจากธรรมชาติประทานเพียงอย่างเดียว การเตรียมตัวนั่นเป็นสิ่งสำ�คัญ แม้ในด้าน
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การเรียนการสอนดนตรีไทยก็เช่นกัน ครูผู้สอนจะต้องมีการเตรียมตัวเพื่อให้สามารถดำ�เนินงานไปได้อย่างลุล่วง
ในการเตรียมนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 เตรียม คือ
1. เตรียมครู
2. เตรียมเครื่อง
3. เตรียมนักเรียน
2. สร้อยเสียงเพลง
คำ�ว่า  สร้อยเสียงเพลง หมายถึง การสังเกต คำ�ว่า  สร้อย ในวิชาการด้านดนตรีไทยนั้น
หมายถึง ส่วนที่แทรก เสริม รายล้อม ทำ�ให้เพลงนั้น ๆ มีความอลังการขึ้น
การเรียนการสอนดนตรีไทยในอดีต ลูกศิษย์จะเข้าไปคลุกคลีอยู่ในบ้าน หรือสำ�นักดนตรี
ของครูเพื่อศึกษา  ครูผู้สอนสามารถเห็นถึงนิสัยใจคอของลูกศิษย์ รวมทั้งเชาว์ปัญญาในด้านดนตรีของลูกศิษย์
ได้อย่างชัดเจน แต่ในปัจจุบนั การเรียนการสอนดนตรีไทยมิได้เอือ้ อำ�นวยไปในทิศทางเดิม มีบริบททางสังคมอืน่ ๆ
เข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงในด้านการเรียนดนตรีไทยเข้าสู่ระบบของการศึกษาในโรงเรียน
3. บรรเลงจำ�เรียง
คำ�ว่า  บรรเลงจำ�เรียง มีความหมายว่า  การปฏิบัติ คำ�ว่า  “บรรเลง” ให้ความหมายถึง
การบรรเลงดนตรี ส่วนคำ�ว่า “จำ�เรียง” ให้ความหมายถึง การขับร้อง
ขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น ขั้ น ตอนที่ มี ค วามสำ � คั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง คื อ การลงมื อ ปฏิ บั ติ ทั้ ง ครู ผู้ ส อน
และนักเรียนในด้านรูปธรรมและนามธรรม รูปธรรม คือ การลงมือปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย ส่วนนามธรรม คือ
จิตสำ�นึกที่ดีโดยครูผู้สอนจะสอดแทรกลงไปในขณะการเรียนรู้
4. สำ�เนียงผสาน
คำ�ว่า  “สำ�เนียงผสาน” หมายถึง การบูรณาการ การบรรเลงดนตรีที่ไพเราะต้องมีการ
ผสานเสียงที่พอดีกลมกล่อม
การเรียนการสอนดนตรีไทยมิใช่จะอยู่ในเรื่องทักษะการปฏิบัติเพลงอย่างเดียว การรอบรู้
ในด้านอื่น ๆ ก็เป็นส่วนช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องดนตรีไทยมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะ
การปฏิบัติที่ดีตามมา  ดังบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9
สรุปได้ดังนี้ งานที่ดีต้องประกอบด้วยหลักพื้นฐาน 3 ประการ คือ
1. ศิลปะ
2. วิชาการ
3. วิทยาศาสตร์
5. หวานเสนาะ
คำ � ว่ า  หวานเสนาะ เปรี ย บได้ กั บ การแสดง การแสดงดนตรี อ อกในทางดนตรี ไ ทย
ย่อมต้องกระทำ�ด้วยความไพเราะเสนาะโสต คัดเลือกแต่สิ่งที่ดี ๆ นำ�เสนอต่อหน้าสาธารณะชน ครูผู้สอน
จึงนำ�มาใช้เป็นคำ�อุปมาขั้นตอนนี้
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices
แนวปฏิบัติที่ดี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำ�ปี 2560

231

ขั้นตอนนี้เป็นความเกี่ยวโยงมาจากขั้นตอนปฏิบัติมาขยายต่อ เริ่มต้นจากการส่งเสริมให้
นักเรียนกล้าแสดงออกทางด้านดนตรีต่อหน้าสาธารณะชน เช่น งานภายในโรงเรียน งานภายนอก รวมถึง
งานประกวดแข่งขันทางดนตรี

4. ผลการดำ�เนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

1. นักเรียนอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอดดนตรีไทยให้คงอยู่
2. นักเรียนมีทักษะการบรรเลงดนตรีไทยตามเกณฑ์มาตรฐานที่ถูกต้อง
3. นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า  สาระสำ�คัญของดนตรีไทย และเกิดความภาคภูมิใจในความ

เป็นไทย
ประโยชน์ที่ได้รับจากกระบวนการ “ปลูกไทยด้วยดนตรีไทย” พัฒนางานที่ได้จัดกิจกรรมทั้งใน
และนอกห้องเรียน ส่งผลให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสนใจในด้านดนตรีไทย มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีจิตสำ�นึก
และรักในดนตรีไทยมากขึ้น มีนักเรียนที่ให้ความสนใจและมีใจรักในดนตรีไทย นำ�ความสามารถด้านดนตรีไทย
ไปต่อยอด โดยเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา  ด้วยความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยอย่างต่อเนื่องในทุกปี
การศึกษา  นักเรียนมีความรู้สึกหวงแหนและเห็นถึงคุณค่าคุณประโยชน์ของดนตรีไทย นอกจากประโยชน์
ที่ได้รับทางตรงแล้ว ประโยชน์ทางอ้อมของดนตรีไทย คือ การสร้างให้นักเรียนเกิดความอดทน มีระเบียบวินัย
ตรงต่อเวลา ฝึกความอุสาหะ ความพยายาม ความกล้าหาญ รู้หน้าที่ มีความสามัคคีและมีน้ำ�ใจนักกีฬา อีกทั้ง
ยังเป็นตัวช่วยในการสร้างสุนทรียภาพให้แก่ผู้เล่นและผู้ฟัง สร้างความสุข ช่วยกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์
ให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

สิ่งที่ช่วยให้งานประสบความสำ�เร็จได้นั้น มีองค์ประกอบ 6 ประการได้แก่
1. อุปถัมภ์และอบรมสั่งสอนศิษย์ดี
ดนตรีไทย ได้รับการอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะถือว่า
ดนตรีไทย คือ เครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์ จึงทำ�ให้ดนตรีไทยคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ฉะนั้นโรงเรียน
ที่ให้ความสำ�คัญในด้านดนตรีไทยย่อมสร้างงานที่ดีด้านดนตรีไทยได้เช่นเดียวกัน
2. มีศิลปะการสอนเหมาะแก่ศิษย์
นักเรียนแต่ละคนย่อมมีศิลปะในตัวเอง การที่ครูผู้สอนจะดึงความสามารถของแต่ละคน
ออกมาได้นั้นต้องมีศิลปะในการสอนที่เหมาะสม ถูกต้อง
3. ครูผู้สอนประพฤติดีเป็นแบบอย่าง
นักเรียนมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะนิสัย การเลี้ยงดู ครูผู้สอนก็เช่นเดียวกัน
การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ข องครู ผู้ ส อนคื อ สิ่ ง ที่ เ ป็ น กระจกสะท้ อ นตั ว นั ก เรี ย น ไม่ ว่ า จะเป็ น ในเรื่ อ งทั ก ษะฝี มื อ
ความตรงต่อเวลา จิตสำ�นึก มารยาท สิ่งเหล่านี้นักเรียนจะถอดออกมาจากครูผู้สอนเป็นลำ�ดับแรก
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4. วินัยและความรับผิดชอบ
ดนตรี ไ ทยหรื อ ดนตรี ทั่ ว โลกไม่ ใช่ ง านศิ ล ปะแล้ ว ไร้ ซึ่ ง ความมี วิ นั ย กลั บ กั น วิ นั ย และ
ความรับผิดชอบนัน้ ได้สอดแทรกเป็นเนือ้ เดียวกับศิลปะโดยแท้ ไม่วา่ จะเป็นวินยั ต่อตนเอง การฝึกซ้อมดนตรีไทย
ความรับผิดต่อวงดนตรี วินัยต่อเพื่อนร่วมวง ในการบรรเลงดนตรีไทยมิได้บรรเลงเพียงแค่คนเดียวแต่บรรเลง
เป็นหมูค่ ณะ เครือ่ งดนตรีทกุ เครือ่ งมีความสำ�คัญไม่ยง่ิ หย่อนไปกว่ากัน ฉะนัน้ ก็รวมวงฝึกซ้อมต้องไปพร้อม ๆ กัน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจที่ ต รงกั น เชื่ อ มโยงมาถึ ง วิ นั ย ในการฝึ ก ซ้ อ ม เป็ น ต้ น สิ่ ง เหล่ า นี้ ปั จ จั ย ที่ สำ � คั ญ
ต่อความสำ�เร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดนตรีไทย หรือในเรื่องใด ๆ ก็ตาม
5. ยกย่องศิษย์เมื่อถึงคราวสมควร
การยกย่อง การติเตียน เป็นเรื่องที่ครูผู้สอนกระทำ�อยู่แล้วในด้านการศึกษาวิชาการใด ๆ
ก็ ต าม แต่ สิ่ ง สำ � คั ญ ในองค์ ป ระกอบนี้ คื อ กาลเวลาที่ ค วรยกหย่ อ งหรื อ ติ เ ตี ย น มิ ใช่ ก ารยกย่ อ งเกิ น พอดี
จนนักเรียนมีความถือดี หรือการติเตียนจนมากเกินไปจนทำ�ให้นกั เรียนเกิดความท้อแท้ใจ ฉะนัน้ ในองค์ประกอบนี้
จึงเป็นเรื่องเฉพาะครูผู้สอนจะพิจารณาก่อนกระทำ�ในบริบทของตนเอง แต่ควรกระทำ�เพื่อสร้างกำ�ลังใจ
และพัฒนาทักษะของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น
6. ส่งเสริมความสามารถของศิษย์ในทุก ๆ โอกาส
การส่งเสริมของครูผู้สอนคือสิ่งสำ�คัญกับนักเรียน ส่งเสริม คือ การนำ�นักเรียนออกไปแสดง
ความสามารถให้สาธารณะชนได้เห็น เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตัวนักเรียนเอง
สร้างความรักความสามัคคีกับเพื่อนรวมวง และสร้างมิตรภาพของพี่น้องชาวดนตรีไทย
นอกจากองค์ประกอบ 6 ประการที่กล่าวมานั้น ผู้ปกครองยังถือเป็นหัวใจสำ�คัญของผู้ที่
อยู่เบื้องหลังความสำ�เร็จของวงดนตรีไทยโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) ด้วยเหตุผลที่ว่า 
ไม่เพียงแต่เด็กๆที่เสียสละเวลาส่วนตัว ผู้ปกครองก็เสียสละเช่นกัน และสนับสนุนส่งเสริมให้ลูก ๆ มาทำ�
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม ความสำ�เร็จจึงเกิดขึ้นได้ด้วยการร่วมไม้ร่วมมือของทุกคน
ทั้งในและนอกองค์กรนั่นเอง

6. บทเรียนที่ได้รับ

วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กลุ่มสาระการเรียน ศิลปะ (ดนตรี นาฏศิลป์) เรื่อง
“ปลูกไทยด้วยดนตรีไทย” เป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่สามารถทำ�ให้เกิดผลสำ�เร็จในกิจกรรมดนตรีไทยโรงเรียน
อนุ บ าลชุ ม ชนบางบ่ อ (ศุ ภ พิ พั ฒ น์ รั ง สรรค์ ) ตามปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ อำ � นวย ทั้ ง นี้ เ มื่ อ นำ � แนวทางไปประยุ ก ต์ ใช้
ข้อควรระวังคือ ความแตกต่างของนักเรียนและบริบทอืน่ ๆ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง แต่ในส่วนทีเ่ ป็นเนือ้ หาวิชาการนัน้
ก็เป็นส่วนสำ�คัญอีกประการที่ครูผู้สอนจะต้องคำ�นึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะในการประเมินทักษะทางดนตรี
นอกจากทักษะการปฏิบัติเนื้อหาทางวิชาการก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้นก่อนที่จะถ่ายทอดให้กับนักเรียน
ครูผู้สอนต้องมีการศึกษา  ค้นคว้า  หลักวิชาการมาให้ถูกต้องเสียก่อน โดยยึดตามแบบแผนจากโบราณาจารย์
ทีไ่ ด้สร้างสรรค์เอาไว้แล้ว การจะสร้างสรรค์เพิม่ เติมนัน้ ควรไตร่ตรองให้รอบคอบ เพราะงานศิลปะทีเ่ ป็นศิลปะชัน้ สูง
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อย่างดนตรีไทย เป็นงานที่สร้างมาจากภูมิปัญญาของโบราณาจารย์ได้วางไว้เป็นแบบอย่าง เพื่อเป็นรากฐาน
สู่ความแข็งแรง แข็งแกร่งทางวัฒนธรรมดนตรีไทย

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ ระดับประถมศึกษา  และรางวัลชนะเลิศ
ประเภทวงอังกะลุง ระดับประถมศึกษา  การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9
2. รางวั ล ชนะเลิ ศ ประเภทวงอั ง กะลุ ง ระดั บ ประถมศึ ก ษา  การประกวดดนตรี ไ ทย
ระดั บ นั ก เรี ย นภาคตะวั น ออก ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ติดต่อกัน 7 สมัย
3. รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำ�ปี 2557 และ ปี 2559
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม
4. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทวงอังกะลุง ระดับประถมศึกษา  งานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 วงเครือ่ งสายวงเล็ก เดียวขับร้อง เดีย่ วซออู้ รางวัลเหรียญทอง
เดี่ยวจะเข้ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย
5. สถานศึกษาและโครงการดีเด่น สาขาอนุรักษ์มรดกไทย รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 
2557 และ ปีการศึกษา 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
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ชื่อผลงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน
โรงเรียน
สังกัด
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

การบูรณาการการสอนนาฏศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุด ระบำ�ข้าวซี่
นางนงนุช วงศ์วิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
0 5479 9115
โทรสาร 0 5475 5503
08 1961 9108
e-mail Krunuch59@hotmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงาน ณ โรงสีข้าวพระราชทาน
บ้านห้วยเดื่อ ตำ�บลศรีภูมิ อำ�เภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2555 ทรงมี
พระราชกระแสรับสั่งให้ประสานโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ในการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง การปลูกข้าว
การบริ ห ารจั ด การโรงสี ข้ า วพระราชทาน และประสานศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละบริ ก ารวิ ช าการเครื อ ข่ า ย
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนรู้
และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำ�หรับเตรียมสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่
โรงเรี ย นท่ า วั ง ผาพิ ท ยาคม เป็ น โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาขนาดกลางประจำ � อำ � เภอท่ า วั ง ผา 
จังหวัดน่าน จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสู่สากล บนพื้นฐานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อัตลักษณ์ของโรงเรียน “เด่นวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม” เอกลักษณ์
“ท่ า วั ง ผาวิ ช าการ สื บ สานวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ” โรงเรี ย นตั้ ง อยู่ ใ นชุ ม ชนที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ด้ า นวั ฒ นธรรม
ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีรายได้ปานกลาง จึงนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ในโรงเรียนใกล้บ้าน
เพื่อสนองพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียน
จึงกำ�หนดเป็นนโยบายให้ใช้โรงสีข้าวพระราชทาน เป็นแหล่งเรียนรู้โดยให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยสอดแทรกความรู้เรื่องข้าวสู่แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) บูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุนทรียศิลป์ 1 รหัสวิชา 
ศ31101 สาระนาฏศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสืบสานนาฏศิลป์พื้นเมือง
ในชุด ระบำ�ข้าวซี่ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ บูรณาการเรือ่ งข้าวสูแ่ ผนการจัดการเรียนรู้ การสืบสานอาชีพการทำ�ขนมซี่
ระบำ�ข้าวซี่เป็นการแสดงที่ถ่ายทอดขั้นตอนการทำ�ขนมซี่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นโดยท่ารำ�ประยุกต์
มาจากขั้นตอนและกรรมวิธีการทำ�ขนมซี่จากคำ�บอกเล่าของชาวบ้าน “บ้านอาฮาม” ที่มีอาชีพผลิตขนมซี่
คือ นายอินสอน พิสอน อยู่บ้านเลขที่ 94 หมู่ 3 บ้านอาฮาม ตำ�บลท่าวังผา อำ�เภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
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แนวทางการพัฒนา
จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ผู้สอนได้เล็งเห็นความสำ�คัญในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
นาฏศิลป์บูรณาการเรื่องข้าวสู่การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองอย่างเป็นรูปธรรมคือ การบูรณาการ
การสอนนาฏศิลป์จากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ชุด ระบำ�ข้าวซี่ หมูบ่ า้ นอาฮาม และชุมชนทีเ่ ป็นเขตพืน้ ที่
บริการของโรงเรียน ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและการทำ�ขนม
ที่ ผ ลิ ต จากข้ า วเป็ น อาชี พ เสริ ม จนกลายเป็ น อุ ต สาหกรรมครอบครั ว จนมี ร ายได้ เ ลี้ ย งครอบครั ว สามารถ
ส่งบุตรหลานศึกษาเล่าเรียนในระดับสูง จากวิถีชีวิตดังกล่าวของชาวบ้านอาฮามซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียน
ส่วนใหญ่ของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ส่งผลให้บุตรหลานได้เรียนรู้ทักษะชีวิตด้านการประกอบอาชีพ
ของครอบครัว รวมทัง้ ซึมซับวัฒนธรรมท้องถิน่ จากรุน่ สูร่ นุ่ การบูรณาการการสอนนาฏศิลป์จากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ชุด ระบำ�ข้าวซี่ มีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับขั้นตอนการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ในขั้นเตรียมการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร กำ�หนดการสอนเพื่อจัดทำ�แผน
การจัดการเรียนรู้ ที่สอดแทรกความรู้ของนาฏศิลป์พื้นเมืองภูมิปัญญาท้องถิ่น กำ�หนดยุทธศาสตร์การเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยการปฏิบัติจริง (AuthenticLearning) ตามความสนใจ เพื่อให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในสิ่งที่สนใจอย่างลุ่มลึก (Active Learning) เรียนรู้ร่วมกัน โดยนักเรียนร่วมมือช่วยเหลือกัน
(Collaborative Learning) ประเมินผลตามสภาพจริงจากการปฏิบัติจริง (Authentic Assessment)
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ข้อ หรือบันได 5 ขั้น ดังนี้
1) ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฏีการเรียนรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับศิลปะ
2) ศึกษาเอกสารและวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
3) ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาสุนทรียศิลป์ 1 รหัส ศ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4) ศึกษาและวิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด รายวิชาสุนทรียศิลป์ 1
รหัส ศ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
5) รวบรวมผลการศึกษาเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้
โดยสอดแทรกความรู้เรื่องนาฏศิลป์พื้นเมืองจังหวัดน่าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกำ�หนดรูปแบบของคู่มือ
การจัดการเรียนรู้ การบูรณาการการสอนนาฏศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุด ระบำ�ข้าวซี่ รายวิชาสุนทรียศิลป์
1 รหัสวิชา ศ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
6) สร้างและนำ�คู่มือการจัดการเรียนรู้การบูรณาการการสอนนาฏศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชุด ระบำ�ข้าวซี่ รายวิชาสุนทรียศิลป์ 1 รหัส ศ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องของสำ�นวนภาษาที่ใช้และความเหมาะสมของเนื้อหา 
7) นำ�คู่มือการจัดการเรียนรู้การบูรณาการการสอนนาฏศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุด ระบำ�
ข้าวซี่ รายวิชาสุนทรียศิลป์ 1 รหัส ศ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
ไปปรับปรุงและนำ�ไปใช้จดั การเรียนรูก้ บั นักเรียน โดยกำ�หนดขัน้ ตอนให้นกั เรียนศึกษาเรียนรูต้ ามลำ�ดับ โดยเริม่ จาก
ทำ�แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ศึกษาเอกสารประวัติความเป็นมาของการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง

236

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices
แนวปฏิบัติที่ดี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำ�ปี 2560

ชุด ระบำ�ข้าวซี่ โอกาสที่ใช้ในการแสดง ลักษณะการแต่งกาย เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง และศึกษา
การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองจากวีดิทัศน์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงกระบวนการและขั้นตอนการผลิต
ขนมซี่กับลีลาท่ารำ� ระบำ�ข้าวซี่ ได้อย่างกลมกลืนอ่อนช้อยสวยงามเป็นธรรมชาติ หลังจากนักเรียนได้ศึกษา
จนเข้าใจแล้ว นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติกลุ่มละ 6-8 คน โดยมีเอกสารท่ารำ�และวีดิทัศน์การแสดง
นาฏศิลป์พื้นเมืองชุดระบำ�ข้าวซี่ ประกอบการฝึกปฏิบัติรวมทั้งการฝึกปฏิบัตินอกเวลาเรียนปกติ โดยใช้สื่อ
ICT (YOUTUBE) ชุดระบำ�ข้าวซี่ ประกอบการฝึกปฏิบตั จิ นเกิดทักษะทางนาฏศิลป์ แล้วจึงนำ�มาแสดงหน้าชัน้ เรียน
เพือ่ ประเมินผลตามสภาพจริง และฝึกปฏิบตั กิ ารแสดงชุดระบำ�ข้าวซีอ่ ย่างสม่�ำ เสมอและต่อเนือ่ ง จนเกิดความชำ�นาญ
สามารถแสดงต้อนรับแขกที่มาเยือน แสดงในที่ชุมชนและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุน
การแสดงชุดระบำ�ข้าวซี่ จนทำ�ให้การแสดงชุดระบำ�ข้าวซี่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจนกลายเป็น
การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

1) เพื่อสนองพระราชกระแสรับสั่งของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตามนโยบายของโรงเรียนเรื่อง การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ข้าว
2) เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ข้าว ในรูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) เพื่อให้มีชุดการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนและชุมชน

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

3.1 การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม
ผูส้ อนได้น�ำ แนวคิดสำ�คัญมาเป็นพืน้ ฐานในการออกแบบกิจกรรมดังนี้ การเรียนรูโ้ ดยยึดผูเ้ รียน
เป็นสำ�คัญ การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และวงจรคุณภาพเดมมิ่ง
3.2 การดำ�เนินงานตามกิจกรรม (ตามวงจรเดมมิ่ง)
P : Plan ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับศิลปะ
ศึกษาเอกสารและวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศึกษา  และวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชาสุนทรียศิลป์1รหัสวิชา  ศ31101 ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ศึกษาและวิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดรายวิชาสุนทรียศิลป์ 1 รหัสวิชา  ศ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และศึกษาบริบทการประกอบอาชีพ
ของผู้ปกครองนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับ ข้าว
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D : Doขั้นตอนที่ 2
นักเรียนสำ�รวจ ศึกษาเรียนรู้อาชีพของผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับ “ข้าว” นักเรียนแต่ละกลุ่ม
นำ�เสนอข้อมูลที่ได้สำ�รวจและศึกษาเรียนรู้ ครูและนักเรียนร่วมคัดเลือกอาชีพการทำ�ขนมซี่สู่การบูรณาการ
การเรียนรู้ นักเรียนศึกษาเอกสารการเรียนรู้เพิ่มเติม ศึกษาดนตรีพื้นเมืองน่าน
ศึกษาท่ารำ�ตามหลักของนาฏศิลป์ เพื่อคิดค้นประดิษฐ์ ออกแบบท่ารำ�ที่ถูกต้อง ศึกษา
เครื่องแต่งกายในท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติท่ารำ�ให้เกิดความอ่อนช้อย สวยงาม เป็นธรรมชาติ แสดง “ระบำ�ข้าวซี่”
หน้าชัน้ เรียน ฝึกฝนการแสดงระบำ�ข้าวซีอ่ ย่างสม่�ำ เสมอและต่อเนือ่ งจนเกิดความชำ�นาญ และแสดงในโอกาสต่าง ๆ
จนเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
C : Check ขั้นตอนที่ 3
นักเรียนและครูร่วมกันประเมินชุดการแสดง ระบำ�ข้าวซี่ ในห้องเรียนผู้ชมการแสดง
ชุด ระบำ�ข้าวซีใ่ นโอกาสต่าง ๆ ร่วมประเมินการแสดง ชุมชนบ้านอาฮามประเมินความพึงพอใจต่อการแสดงชุด
ระบำ�ข้าวซี่ นำ�ผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ดนตรีอุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบ
การแสดงท่ารำ�และรูปแบบการจัดองค์ประกอบของการแสดงระบำ�ข้าวซี่ให้ดียิ่งขึ้น
A : Actขั้นตอนที่ 4
ดำ�เนินงานตามกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และการเผยแพร่ให้เป็นทีร่ จู้ กั ผ่านช่องทาง
ที่ ห ลากหลาย เช่ น การแสดงภายในโรงเรี ย นท่ า วั ง ผาพิ ท ยาคม อาทิ เช่ น ต้ อ นรั บ แขกที่ ม าเยี่ ย มเยื อ น
วั น สำ � คั ญ กิ จ กรรมพิ เ ศษต่ า ง ๆ เป็ น ต้ น การแสดงสู่ ชุ ม ชน หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น
ชุดการแสดงจากโรงเรียน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) บันทึกการแสดง เพือ่ ใช้
เป็นสือ่ ในการเผยแพร่การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เรือ่ ง ข้าว ทางเวปไซต์ของโรงเรียนและยูทปู (YouTube)
3.3 ประสิทธิภาพของการดำ�เนินงาน
ระบำ�ข้าวซี่เป็นการแสดงที่ถ่ายทอดกระบวน การขั้นตอน การผลิตขนมซี่ ซึ่งผลิตจากข้าว
เป็นอาชีพเสริมของผู้ปกครองนักเรียนบ้านอาฮาม ทำ�ให้นักเรียนได้เรียนรู้การประกอบอาชีพผลิตขนมซี่
ซึ่งน้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักปฏิบัติ
ในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น มีรายได้
เพียงพอในการเลี้ยงดูบุตรหลานและให้การศึกษาจนสามารถประกอบอาชีพที่ดี เป็นพลเมืองที่ดี มีทักษะ
การเรียนรู้พร้อมสู่ศตวรรษ ที่ 21 และยกระดับสังคมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
3.4 การใช้ทรัพยากร
ระบำ�ข้าวซี่ ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนตามวิถีชีวิตอย่างพอเพียง อาทิเช่น
เครื่องแต่งกาย ใช้ผ้าถุงซึ่งเป็นผ้าทอของท้องถิ่นที่ชาวบ้านทอด้วยตัวเอง เป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
เพิ่ ม รายได้ ใ นชุ ม ชน อุ ป กรณ์ เช่ น หม้ อ หวดข้ า ว หม้ อ นึ่ ง ตะกร้ า บรรจุ ข นมซี่ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น เองในท้ อ งถิ่ น
เครื่องประดับนิยมใช้เครื่องเงินบนพื้นฐานความเชื่อว่าป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ซึ่งเครื่องเงินที่นำ�มาประดับ
จะเป็นสินค้าท้องถิ่นที่ผลิตในจังหวัดน่าน ดนตรี ใช้ดนตรีพื้นเมืองน่าน สะล้อ ซอ ปิน ประกอบการแสดง
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4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
1) สนองพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี
ตามนโยบายของโรงเรียน เรื่อง การบูรณาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ข้าว
2) บูรณาการการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ข้าว ในรูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง
3) มีชุดการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ระบำ�ข้าวซี่ เป็นชุดการแสดงของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมและของชุมชนที่ใช้แสดง
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เกิดความคุ้มค่าในการจัดชุดแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนและท้องถิ่น
ทำ�ให้ประหยัดเวลา  ทรัพยากรในการวางแผน ฝึกซ้อม จัดหาชุดการแสดงในโอกาสต่าง ๆ และนักเรียน
สามารถถ่ายทอดชุดการแสดงจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องได้อย่างยั่งยืน มีเอกลักษณ์การแสดง ชุดระบำ�ข้าวซี่ เป็นชุด
การแสดงที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเองโดยมิได้ลอกเลียนแบบชุดการแสดงอื่น ๆ
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
ระบำ�ข้าวซี่ ก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยกระบวนการการพัฒนาที่มีขั้นตอน
ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและประเมินผล ร่วมชื่นชมความสำ�เร็จของผลงาน
ส่งผลให้การแสดงชุด ระบำ�ข้าวซี่ เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย และทำ�ให้ขนมซี่เป็นสินค้า  (OTOP)
ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาการบูรณาการสอนนาฏศิลป์ต่อไป

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

แรงบันดาลใจจากพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การจัดการเรียนรู้การบูรณาการเรื่องข้าว นโยบายของโรงเรียนด้านการจัดการบูรณาการเรื่องข้าว สู่แผน
การจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ความร่วมมือจากครูภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างดียิ่งเต็มใจและเสียสละเรื่องการสาธิต กระบวนการ
ขั้นตอนการผลิตขนมซี่อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอนคำ�แนะนำ� จากเพื่อนครูที่มีความรู้เรื่องนาฏศิลป์ เกี่ยวกับ
การออกแบบท่ารำ�นักเรียนให้ความร่วมมือและตั้งใจ เอาใจใส่อดทน มีความวิริยะอุตสาหะ พากเพียรในการ
ฝึกซ้อมอย่างสม่ำ�เสมอ ต่อเนื่องจนเกิดความชำ�นาญและสามารถแสดงระบำ�ข้าวซี่ได้อย่างอ่อนช้อยสวยงาม
การยอมรับจากโรงเรียน ชุมชน องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนการแสดงชุดระบำ�ข้าวซี่

6. บทเรียนที่ได้รับ

ระบำ�ข้าวซี่ ก่อให้เกิดความภาคภูมใิ จทีส่ ามารถสรรค์สร้างประดิษฐ์คดิ ค้น และพัฒนาชุดการแสดง
ด้วยตนเองเพื่อสนองพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามนโยบาย
ของโรงเรียนประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างดี ด้วยกระบวนการวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) ควบคู่กับการ
มีส่วนร่วม (Participation) ของทุกฝ่าย อาทิ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้รู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียน ชุมชน
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จนส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความสำ � เร็ จ อย่ า งน่ า ประทั บ ใจ จนกลายเป็ น ชุ ด การแสดงที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องโรงเรี ย น
สามารถถ่ า ยทอดวิ ถี ชี วิ ต ของชาวบ้ า นที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และมี แ นวทาง
ในการพัฒนางานต่อเนื่อง โดยการศึกษาต่อยอดเชิงวิจัยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์ให้เกิดการแสดง
ชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

การเผยแพร่ ท างเว็ บ ไชต์ ข องโรงเรี ย นท่ า วั ง ผาพิ ท ยาคมการแสดงชุ ด ระบำ � ข้ า วซี่ ล งใน
www.youtube.com จัดอบรมการแสดงระบำ�ข้าวซี่ให้กับเยาวชนหมู่บ้านอาฮาม เพื่อใช้เป็นการแสดงประจำ�
หมู่บ้าน ครูนาฏศิลป์โรงเรียนในฝัน จังหวัดน่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
การได้รับการยอมรับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ถ่ายทำ�วีดิโอ
บันทึก การแสดงชุด ระบำ�ข้าวซี่ เพื่อจัดทำ�สื่อการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง ข้าวเป็นการแสดงนาฏศิลป์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับภูมิภาค : ภาคเหนือ ร.ร.ในฝัน
ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัล MOE Awards สาขาอนุรักษ์
มรดกไทย ประเภทบุคคล จากกระทรวงศึกษาธิการ
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ข. Best Practices
ประเภทผู้บริหารโรงเรียนในฝัน

ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
ชื่อผลงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน
โรงเรียน
สังกัด

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยใช้ TPL Model
นายวิเชียร ทองคลี่
เทพาลัย
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

1. ความสำ�คัญของผลงาน หรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา
โรงเรี ย นเทพาลั ย สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา  เขต 31 เป็ น โรงเรี ย น
มัธยมศึกษาประจำ�ตำ�บลขนาดเล็ก ประสบปัญหาวิกฤตคุณภาพการศึกษาจากผลการทดสอบทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-net) ปีการศึกษา  2555 - 2556 ต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับประเทศ
เกือบทุกกลุ่มสาระและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) ปีการศึกษา  2556
อยู่ในระดับต่ำ� อีกทั้งมีผลการเรียน 0 ร มส มผ สะสมเป็นจำ�นวนมาก เกิดปัญหานักเรียนออกกลางคัน
ไม่จบหลักสูตรมากขึ้นในทุกปี ส่งผลให้ผู้ปกครองชุมชนขาดความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของโรงเรียน จากสถิติ
นักเรียนปีการศึกษา 2555 - 2556 พบว่า มีจำ�นวนลดลงและมีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่อง
1.2 แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา
การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทพาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคง
และยั่ ง ยื น ได้ นั้ น ได้ นำ � แนวคิ ด ทฤษฏี ก ารบริ ห ารการศึ ก ษา  ได้ แ ก่ การทำ � งานเป็ น ที ม (Team work)
การมีส่วนร่วม (Participation) และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) มาใช้เป็นหลักการ
การทำ�งาน แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ แก้อดีต สร้างปัจจุบนั และวาดฝันอนาคต กำ�หนดการทำ�งาน 4 กระบวนการ
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหา  (SWOT Analysis) การทำ�งาน/การสอน (Teaching) การวัดประเมินผล
(Assessment) และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา  (Research) ที่เรียกว่า  STAR โดยเรียกแนวทาง
การบริหารนี้ว่า TPL Model กรอบแนวคิดแสดงดัง ภาพที่ 1
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บริบทโรงเรียนเทพาลัย/แนวคิดการบริหาร

บริบทโรงเรียนเทพาลัย/แนวคิดการบริหาร

สภาพปัญหาโรงเรียนเทพาลัย
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ�
- GPA ต่ำ�  
- 0 ร มส มผ  
- O-net ต่ำ�
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
- ไม่จบหลักสูตร
- ผู้ปกครอง ชุมชน  ขาดความเชื่อมั่น
- นักเรียนลดลง
- ครูขาดความเป็นมืออาชีพ
แนวคิดทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
- การทำ�งานเป็นทีม (Team work)  
- การมีส่วนร่วม (Participation)
- Learning  Organization องค์กรแห่งการเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 1 แก้อดีต (TPL)
T  =  Team ทีมเทพาลัย
P  =  Participation การมีส่วนร่วม
L  =  Learning Organization องค์กรแห่งการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 2 สร้างปัจจุบัน (STAR)
S = SWOT Analysis
T  =  Teaching  
A =  Assessment
R  =  Research
ขั้นตอนที่ 3 วาดฝันอนาคต การทำ�ข้อตกลง (MOU)
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น (GPA)
- 0 ร มส มผ  ลดลง
- O-net เพิ่มขึ้น
- จบหลักสูตรร้อยละ 100
- นักเรียนเพิ่ม
- ครูมืออาชีพ
- ผู้ปกครอง/ชุมชนเชื่อมั่น

โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ครูคุณภาพ ผู้ปกครอง/ชุมชนเชื่อมั่น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ TPL Model

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ TPL Model
2.2 เพือ่ เปรียบเทียบผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการใช้ TPL Model
2.3 เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการใช้TPL Model

3. กระบวนการผลิตงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

3.1 การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ TPL Model ถูกออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการแก้ปัญหาของสถานศึกษาใช้แนวคิดทฤษฎีทางการบริหาร ได้แก่
การทำ�งานเป็นทีม การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นพื้นฐานในการพัฒนา
มีการเชื่อมโยงกันทุกกระบวนการ (ดังแสดงในภาคผนวก หน้า 8) โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา TPL Model ดำ�เนินการ ดังนี้
1.1 การศึกษาบริบท สภาพปัญหา/ความต้องการ โรงเรียนเทพาลัย
1.2 การศึกษาแนวคิดทฤษฏีเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา
1.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ TPL Model
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2. การดำ�เนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ TPL Model ดำ�เนินการ ดังนี้
2.1 การเตรียมความพร้อมชี้แจงทำ�ความเข้าใจผู้เกี่ยวข้อง
2.2 การดำ�เนินการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ แก้อดีต สร้างปัจจุบัน และวาดฝันในอนาคต
3. การประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบ TPL Model
3.1 ประเมินผลการบริหารงานโดยใช้ TPL Modelตามวัตถุประสงค์การพัฒนารูปแบบ
3.2 การเปรียบเทียบผลการดำ�เนินงาน ปีการศึกษา  2556 และผลการดำ�เนินการ
บริหารจัดการโดยใช้ TPL Model ปีการศึกษา 2557 และ 2558
3.3 ประเมินผลความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ (ดังแสดง
ในภาคผนวก หน้า 38)
3.2 การดำ�เนินงานตามกิจกรรมดำ�เนินกิจกรรมตามทีอ่ อกแบบไว้ทกุ ขัน้ ตอน แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ TPL Model โรงเรียนเทพาลัย
3.3 ประสิทธิภาพของการดำ�เนินงาน TPL Model เป็นนวัตกรรมทีม่ กี จิ กรรม มีล�ำ ดับขัน้ ตอน
กรอบเวลาที่ชัดเจน ใช้แนวคิด ทฤษฎี การบริหารการศึกษาประยุกต์ใช้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของโรงเรียน
จนได้นวัตกรรมการบริหารใหม่ TPL Model สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ (แสดงดัง ภาพที่ 2หน้า 2)
3.4 การใช้ทรัพยากร TPL Model เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ มุ่งสร้างวัฒนธรรมทำ�งานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทั้งระบบอย่างมีกระบวนการ มีเป้าหมาย
ที่ชัดเจน โดยไม่ใช้งบประมาณ เน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกในการ
แก้ปัญหาสถานศึกษา  ตามแนวทางปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง จึงกล่าวได้ว่า  TPL Model ใช้ทรัพยากร
บุคคลให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าอย่างแท้จริง
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4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลทีเ่ กิดตามจุดประสงค์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้รปู แบบการบริหาร TPL Model
บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการดังนี้
1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่ (GPA) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน้ั พืน้ ฐาน
(O-NET) ของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา  2558 สูงขึ้น (ดังแสดงในภาคผนวก
หน้า 9 : ตารางที่ 1)
2. ผลการเรียนไม่พึงประสงค์ 0, ร, มส, มผ ปีการศึกษา  2558 ลดลงเหลือจำ�นวน
25 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของจำ�นวนผลการเรียนทั้งหมด (ดังแสดงในภาคผนวก หน้า 9 : ตารางที่ 2)
3. นั ก เรี ย นจบหลั ก สู ต ร ปี ก ารศึ ก ษา  2558 ทั้ ง ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จบหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 (ดังแสดงในภาคผนวก หน้า 9 : ตารางที่ 3)
4. ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเทพาลัย ปีการศึกษา 
2558 นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  31 คน ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
จำ�นวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ดังแสดงในภาคผนวก หน้า 10 : ตารางที่ 4)
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยใช้ TPL Model สามารถแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเทพาลัย มีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 - 2559 ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนเทพาลัย จากการบริหารโดยใช้
รู ป แบบ TPL Model มี พั ฒ นาการสู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง กล่ า วคื อ ปี ก ารศึ ก ษา  2556 (X = 2.54,
S.D. = 1.08) ปี ก ารศึ ก ษา  2557 (X = 2.96, S.D. = 0.90) และปี ก ารศึ ก ษา  2558 (X = 3.03,
S.D. = 0.89) (ดังแสดงในภาคผนวก หน้า 10 : ตารางที่ 5)
2. ผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ของนักเรียนโรงเรียนเทพาลัย ปีการศึกษา 2557 และ 2558
ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปีการศึกษา  2558 ผลการเรียน 0, ร, มส, มผของนักเรียนมีเพียงร้อยละ 0.30
(ดังแสดงในภาคผนวก หน้า 10 : ตารางที่ 6)
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียน
เทพาลัย มีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ปีการศึกษา  2558 สูงกว่าปี 2557 และปี 2556
(ดังแสดงในภาคผนวก หน้า 10 : ตารางที่ 7)
4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทพาลัย มีพัฒนาการสูงขึ้นตามลำ�ดับ
กล่าวคือ ปีการศึกษา 2556 ระดับดี (ร้อยละ 78.33) ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 91.00) และ
ปีการศึกษา 2558 ระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 92.00) (ดังแสดงในภาคผนวก หน้า 11 : ตารางที่ 8)
5. นักเรียนโรงเรียนเทพาลัยจบหลักสูตร ปีการศึกษา  2557 และ 2558 ร้อยละ 100
(ดังแสดงในภาคผนวก หน้า 11 : ตารางที่ 9)
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6. นักเรียนโรงเรียนเทพาลัยผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 
2557 และ 2558 คิดเป็นร้อยละ 100 (ดังแสดงในภาคผนวก หน้า 11 : ตารางที่ 10)
7. ความพึงพอใจของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับ มากที่สุด (X = 4.54, S.D. = 0.39) (ดังแสดงในภาคผนวก หน้า 12 : ตารางที่ 11)
4.3 ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั รูปแบบการบริหารสถานศึกษา TPL Model มุง่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ทั้งด้านคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพขององค์กร ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำ�งานของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในและนอกโรงเรียน ดังนี้
4.3.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร มีวัฒนธรรมในการทำ�งาน
4.3.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีวัฒนธรรมการทำ�งาน เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งองค์กร
เกิดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา
4.3.3 โรงเรียนเทพาลัยเป็นสถานที่ศึกษาดูงานในด้านนวัตกรรมที่ประสบผลสำ�เร็จและ
ได้รับรางวัลระดับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
4.3.4 โรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ได้รับรางวัลระดับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

5. ปัจจัยความสำ�เร็จปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบผลสำ�เร็จได้แก่
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
การทำ�งานเป็นทีมอย่างเป็นระบบตามวงจรการทำ�งาน PDCA
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
วัฒนธรรมองค์กร

6. บทเรียนที่ได้รับ

TPL Model ประยุ ก ต์ ใช้ แ นวคิ ด ทางการบริ ห ารการศึ ก ษาให้ เ หมาะสมกั บ สภาพปั ญ หา
ของโรงเรียนเทพาลัยประสบผลสำ�เร็จ ซึ่งสถานศึกษาอื่น ๆ สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอด
เป็นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป แต่อย่างไรก็ตามการที่จะนำ�แนวคิดไปใช้
ต้องเข้าใจสภาพปัญหาและบริบทขององค์กรตนเองอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะทำ�ให้การนำ�ไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป
รูปแบบการบริหาร TPL Model ได้ถูกนำ�ไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นบ้ า นเหลื่ อ มพิ ท ยาสรรพ์ โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาขนาดกลาง
ในภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา  2559 ซึ่ ง ประสบปั ญ หาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเช่ น เดี ย วกั บ โรงเรี ย นเทพาลั ย
ภายใต้การนำ�ของผู้อำ�นวยการโรงเรียนคนใหม่ คือ นายวิเชียร ทองคลี่ (ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนเทพาลัย)
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จากการดำ�เนินงานใน 6 เดือนแรก พบว่า คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหลือ่ มพิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา  2559
(X = 2.94 , S.D. = 7.41) สูงกว่า  ปีการศึกษา 2558 (X = 2.87 , S.D. = 9.58) (ดังแสดงในภาคผนวกหน้า 
13 : ตารางที่ 12)
2. ผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2559
น้อยกว่า  ปีการศึกษา  2558 กล่าวคือ ปีการศึกษา  2558 ผลการเรียน 0, ร, มส, มผ จำ�นวน 185 คน
คิดเป็นร้อยละ 23.48 และปีการศึกษา  2559 จำ�นวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 8.77 (ดังแสดงในภาคผนวก
หน้า 13 : ตารางที่ 13)
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน้ั พืน้ ฐาน (O-NET) โรงเรียนบ้านเหลือ่ มพิทยาสรรพ์
โดยภาพรวม ปีการศึกษา 2559 (X = 32.95) สูงกว่าปี 2558 (X = 32.65) (ดังแสดงในภาคผนวกหน้า  13 :
ตารางที่ 14 )
4. นักเรียนโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ จบหลักสูตรมากขึ้น ดังนี้ ปีการศึกษา  2558
จบหลักสูตร จำ�นวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 83.20 และปีการศึกษา  2559 จบหลักสูตรจำ�นวน 219 คน
คิดเป็นร้อยละ 97.33 (ดังแสดงในภาคผนวก หน้า 14 : ตารางที่ 15)
5. นักเรียนโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา  2558 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษา  ร้อยละ 75.00 และ ปีการศึกษา  2559 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 87.62 ซึ่งสูงกว่าปี 2558 (ดังแสดงในภาคผนวก หน้า 14 : ตารางที่ 16)

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

7.1 การเผยแพร่
- เผยแพร่ นวัตกรรม TPL Model ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเทพาลัย www.tpl.ac.th
- เผยแพร่ นวัตกรรม TPL Model ทางเว็บไซต์ของ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 www.mattayom31.go.th
- ได้คัดเลือกนำ�เสนอผลงานนิทรรศการโรงเรียนในฝันระดับภูมิภาค ด้านนวัตกรรม
โรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา 2559 จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2559
- ได้รับคัดเลือกนำ�เสนอผลงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS)
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 ระดับภาค และ ระดับชาติ
7.2 การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
- รางวัลOBEC AWARDS เหรียญทองระดับภาค ผู้อำ�นวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559
- รางวัล OBEC AWARDS เหรียญทองระดับชาติ ผู้อำ�นวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559
- รางวัลดีเยี่ยม ชนะเลิศระดับภูมิภาค ด้านนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา 2559
- รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจำ�ปี 2559 ส.บ.ม.ท.
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ชื่อผลงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน
โรงเรียน
สังกัด
โทรศัพท์

“การบริหารโรงเรียนในฝันทั้งระบบต้องครบ 4 P”
นายยุทธพงษ์ ทองหล้า
บ้านห้วยมุ่น
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อำ�เภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
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1. ความสำ�คัญของผลงานที่นำ�เสนอ

การศึ ก ษาเป็ น กระบวนการสำ � คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการพั ฒ นาคนให้ มี คุ ณ ภาพ ดั ง พระราชดำ � รั ส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้ว่า
“...การศึกษาเป็นปัจจัยสำ �คัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและ
คุณธรรมของบุคคล สังคม และบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วน พอเหมาะกับ
ทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้น ก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธำ�รงรักษาความเจริญมั่นคง
ของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปโดยตลอด…” (กรมวิชาการ, 2540 : 3)
การศึ ก ษาเป็ น กระบวนการที่ สำ � คั ญ ยิ่ ง ในการพั ฒ นาคนให้ มี คุ ณ ภาพ สามารถดำ � รงชี วิ ต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และวั ฒ นธรรมของแต่ ล ะประเทศ รั ฐ บาลตระหนั ก ว่ า การจั ด การศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ พั ฒ นาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดำ�รงชีวติ สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื ได้อย่างมีความสุข เพือ่ ให้สอดคล้องกับสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปสูก่ ระแส
โลกาภิวัฒน์ ประเทศไทยจึงมีการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ด้วยการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีแนวทางในการจัดการศึกษาในมาตรา  24 เป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ยึดหลักทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำ�คัญที่สุด
การสร้างโรงเรียนในฝันให้กระจายอยู่ทุกอำ�เภอเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติจริงถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิรูปการศึกษา  เป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมเด็กไทยที่ขาดโอกาสให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ในโรงเรียนดี
มีคุณภาพได้รับมาตรฐานใกล้บ้าน เป็นการขับเคลื่อนพลังปัญญา  พลังประสบการณ์ พลังทรัพย์เข้าสู่โรงเรียน
เพื่อให้สามารถเป็นโรงเรียนที่เติมฝันให้คนในชนบทหรือคนมีรายได้น้อยทุกคน ได้รับโอกาสเสมอภาคกัน
ในการให้บุตรหลานเติบโตขึ้นมามีการศึกษาที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการงานอาชีพที่ดี ซึ่งหมายถึงการได้รับผล
การตอบแทนสูงเป็นหลักประกันว่าจะไม่ยากจนอีกต่อไป โครงการมีแนวคิดว่า  “พลิกระบบการศึกษา 
หยุดวงจรความยากจน” (สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549 : 5)
เจตนารมณ์ของโรงเรียนในฝันมุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชั้นดี เป็นต้นแบบของการปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งรวมทั้งผู้บริหารจัดการและการให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร มีส่วนร่วม
ในการบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกโรงเรียน สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงต้องให้ชุมชนคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการให้เป็นโรงเรียนในฝันของตนแต่ละท้องถิ่น เพื่อเร่งพัฒนา
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ให้เป็นโรงเรียนที่มีระบบการเรียนการสอนที่ดี มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย
ทันสมัย ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
จากเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของโครงการข้างต้น สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงดำ�เนินการจัดทำ�แผนหลัก โครงการหนึ่งอำ�เภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน (Master of Lab School
Project) ขึ้น
โดยมีกลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 1) สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ
โรงเรียนที่ดี 2) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 3) สร้างเสริมศักยภาพบุคลากร
ทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 4) เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
5) ระดมสรรพกำ�ลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง
ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในหลักการ
ดังกล่าว จึงได้นำ�หลักการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม มีโครงสร้างบริหารงาน ที่ชัดเจน มีบุคลากร
ที่มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นผู้นำ�ที่เอื้ออาทรต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึง
และเสมอภาค จึงเกิดเป็นพลังอันแข็งแกร่งที่ทำ�ให้บุคลากรของโรงเรียนมีความพร้อมที่จะพัฒนานักเรียน
พัฒนาตนเองและพัฒนางาน อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและ
หน่วยงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษายังได้สนับสนุนการดำ�เนินงานของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา  ทำ�ให้เกิด
แรงบันดาลใจที่จะพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ

2. วัตถุประสงค์ของการดำ�เนินงาน

2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
2.2 เพือ่ ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.3 เพือ่ พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

3. กระบวนการหรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

3.1 กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นบริหารงานโดยใช้กลยุทธ์ ดังนี้
1. หลักการมีสว่ นร่วม บุคลากรและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องมีสว่ นร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน
ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมติดตามผล
2. หลักวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)
- การวางแผน (Plan)
- การปฏิบัติ (Do )
- การตรวจสอบ (Check )
- แก้ไขปรับปรุง (Action)
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3.2 ความเชื่อมโยงกับความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น
มีความคาดหวัง ดังนี้
1) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง เป็นคนดี มีคุณธรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำ�หนด
2) บุคลากรทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและมีความ
สามัคคี ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนานักเรียน พัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
3) ชุมชนมีความพึงพอใจกับระบบบริหารงานและชื่นชมกับความสำ�เร็จของสถานศึกษา 
3.3 กระบวนการปฏิบัติงาน
โรงเรียนได้ใช้หลักการบริหารโดยยึดหลัก “4 P” ดังนี้
1) การเตรียมบุคลากร (Person)
2) การมีส่วนร่วม (Participation)
3) การฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (Practice)
4) การนำ�ไปสู่มืออาชีพ (Professional)

4. ผลการดำ�เนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลสำ�เร็จของการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ด้วยเทคนิคการบริหาร “การบริหารโรงเรียนในฝัน
ทั้งระบบ ต้องครบ 4 P” ทำ�ให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ และได้รับรางวัล ดังนี้
ผลงานที่เกิดกับนักเรียน ระดับชาติ
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O - net) ระดับชั้น ม.3 เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
4 กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2559
2) รางวัลชนะเลิศโครงการนักสื่อความหมาย 2 ภู แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน พร้อมเงินสนับสนุน จำ�นวน 20,000 บาท จากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)
3) รางวัลลำ�ดับที่ 4 การแข่งขันการเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ปี 2559
4) รางวัลความสามารถพิเศษ การเขียนเรียงเรียงความ ระดับประเทศ ระดับชั้น ม.1 - ม.3
ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
5) รางวัลเหรียญทอง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - book) ระดับชั้น ม.1 - ม.3
6) รางวัลเหรียญทอง โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3
7) รางวัลเหรียญทอง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - book) ระดับชั้น ม.1 - ม.3
8) รางวัลเหรียญทอง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - book) ระดับชั้น ป.4 - ป.6
9) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1 - ม.3 ปีการศึกษา
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10) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ปีการศึกษา 
11) รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E–book) ระดับชั้น ม.1 - ม.3
12) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม.1 - ม.3
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 จำ�นวน 12 เหรียญทอง
2) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 จำ�นวน 9 เหรียญทอง
3) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 จำ�นวน 20 เหรียญทอง
4) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 จำ�นวน 16 เหรียญทอง
ผลงานที่เกิดกับโรงเรียน
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา  2559 พัฒนา
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป
2) โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รอบที่ 2
3) มี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ (O-NET) กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย
ปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 5 อันดับแรก
4) โรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
5) โรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
6) โรงเรียนต้นแบบสะเต็มศึกษา ( STEM ) education
7) โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
ผลงานที่เกิดกับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
เป็นลำ�ดับที่ 8 ของประเทศ
2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 
2558 เป็นลำ�ดับที่ 10 ของประเทศ
3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
เป็นลำ�ดับที่ 1 ของประเทศ และมีพัฒนาการเป็นลำ�ดับที่ 2

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

5.1 นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดีและร่วมปฏิบัติกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่
5.2 คณะครูให้ความร่วมมือและร่วมกันทำ�งานกันเป็นอย่างดี ตลอดจนให้ก�ำ ลังใจด้วยดีเสมอมา
5.3 ชุมชนให้การสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
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6. บทเรียนที่ได้รับ

1) บุคลากรได้พัฒนาตนเอง มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตน และพัฒนาตนเองสู่การเป็น
ครูมืออาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนให้ได้รับการพัฒนาทั้งระบบ

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

ได้ทำ�การเผยแพร่ผลงานโดยการจัดแสดงผลงาน ให้โรงเรียนอื่นมาศึกษาดูงาน แสดงผลงาน
นวัตกรรมโรงเรียนในฝัน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเผยแพร่บนเว็ปไซด์ www.loei3.go.th
จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
1) รางวัล ผู้ทำ�คุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา  ของสำ�นักงานคณะกรรมการ สำ�นักส่งเสริม
สวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
2) รางวัล คุรุสดุดี จากสำ�นักงานคุรุสภา
3) รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จากสำ�นักงานลูกเสือแห่งชาติ
4) เป็ น ผู้ มี ผ ลงานดี เ ด่ น ที่ ป ระสบผลสำ � เร็ จ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ผ่ า นการประเมิ น และแต่ ง ตั้ ง
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ คนแรกของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
5) ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ การศึกษาจังหวัดเลย ฝ่ายวิทยฐานะและสวัสดิการ
(อกศจ.เลย)
6) ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการดำ � เนิ น การพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ก่อนแต่งตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการสถานศึกษา สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 3
7) ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ
สถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ชื่อผลงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน
โรงเรียน
สังกัด
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

การพัฒนาระบบ e-School ในการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 				
0 5370 5944
โทรสาร 0 5370 5910
08 8253 8999
e-mail mengrai1@gmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรม

โรงเรี ย นเม็ ง รายมหาราชวิ ท ยาคมได้ รั บ การจั ด ตั้ ง ให้ เ ป็ น ศู น ย์ พั ฒ นาวิ ช าการต่ า ง ๆ เช่ น
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศูนย์พัฒนาสารสนเทศและเทคโนโลยี ศูนย์การจัดการศึกษาเรียนรวมของ
จังหวัดเชียงราย และศูนย์ AFS จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังเป็นเครือข่ายการจัดการศึกษาของ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  มีงานด้านเอกสารซึ่งมาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานชุมชนในพื้นที่ และหน่วยงานการศึกษาอื่น ๆ เป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้เสียเวลา
จ่ายหนังสือราชการ การค้นหาหนังสือราชการใช้เวลานาน บางครั้งเกิดการสูญหาย ครูไม่ได้ดำ�เนินการ
ตามหนังสือที่ได้รับมอบหมาย ขาดการติดตามการดำ�เนินงาน ครูต้องขอหนังสือหรือคำ�สั่งจากเจ้าหน้าที่ธุรการ
ทำ�ให้เสียเวลา  ส่วนในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบปัญหาครูประจำ�ชั้นไม่ทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ด้านความประพฤติและการมาเรียนของนักเรียน ทำ�ให้การช่วยเหลือไม่ทันเวลา  นอกจากนี้ฝ่ายแผนงานพบว่า
โรงเรียนใช้เงินเกินงบประมาณ ไม่สามารถคุมงบประมาณได้ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
เกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียน เช่น ขาด ลา มาสาย รวมถึงการใช้งบประมาณที่เป็นปัจจุบันได้
จากสภาพปั ญ หาดั ง กล่ า ว โรงเรี ย นจึ ง ได้ มี แ นวทางในการแก้ ปั ญ หาด้ ว ยการพั ฒ นาระบบ
e-School ซึ่งประกอบด้วย 4 ระบบ ได้แก่ ระบบ e-Office ระบบ e-Student ระบบ e-Material และระบบ
e-Money แล้วนำ�มาใช้ในการบริหารโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โดยระบบ e-Office จะช่วยในการ
ค้นหาหนังสือและคำ�สั่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีการเก็บหนังสืออย่างเป็นระบบ ครูและผู้เกี่ยวข้อง
สามารถเปิดดูหนังสือหรือคำ�สั่งต่าง ๆ ได้จากมือถือ แท็ปเลต และคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวก ทุกที่ทุกเวลา
ทำ�ให้สามารถดำ�เนินการตามหนังสือได้ทันเวลา  ลดการใช้กระดาษในการพิมพ์หนังสือหรือคำ�สั่งต่าง ๆ ระบบ
e-Student เป็นระบบที่ช่วยให้ครูประจำ�ชั้นเข้าดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันด้านความประพฤติและการมาเรียน
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ของนักเรียนได้ และระบบจะแจ้งเตือนเมื่อนักเรียนต้องได้รับการช่วยเหลือ จึงทำ�ให้ครูประจำ�ชั้นช่วยเหลือ
นักเรียนได้ทนั เวลา เกิดผลดีกบั นักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชน ส่วนระบบ e-Material ช่วยให้แผนงานสามารถ
ควบคุมการใช้งบประมาณของโรงเรียนได้ การเสนอขอใช้งบประมาณของทุกโครงการต้องเข้าระบบและ
ผ่านความเห็นชอบของแผนงาน สำ�หรับงานพัสดุ ระบบจะมีการแจ้งการเบิกวัสดุครุภัณฑ์ทุกรายการไปยัง
ผู้เบิกและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมพัสดุของโรงเรียน สามารถติดตามการใช้งานของวัสดุครุภัณฑ์ได้ทุกรายการ
และระบบ e-Money เป็นระบบการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานและร้านค้า  สามารถติดตามการใช้งบประมาณ
ของแต่ละโครงการ ของโรงเรียนเป็นไปตามแผน

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

1. พัฒนาระบบ e-School ในการดำ�เนินงานของโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
2. เพื่อศึกษาผลการใช้นวัตกรรม e-School ต่อการบริหารโรงเรียน
เป้าหมาย
1. ระบบ e-School มีประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเม็งรายมหาราช
วิทยาคม สูงกว่าระบบเดิมทุกด้าน
2. การใช้ทรัพยากรด้านกระดาษของโรงเรียน มีจำ�นวนลดลง
3. ครูและบุคลากรโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม มีความพึงพอใจต่อระบบ e-School
เพื่อการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม อยู่ในระดับมากขึ้นไป

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนของการการดำ�เนินงาน

แนวคิดในการออกแบบระบบ e-School ได้ศึกษาแนวคิดของ วันชัย ริจิรวนิช (2545 :
91-120) ได้กล่าวเกี่ยวกับการศึกษาวิธี (Method Study) ที่จะมาทำ�ระบบ e-School แทนระบบเดิม
ได้ชัดเจน โดยมีขั้นตอนการศึกษาวิธีการทำ�งานพอสรุปได้ ดังนี้ 1. การเลือกงาน 2. การเก็บข้อมูลวิธี
การทำ�งาน 3. การวิเคราะห์วิธีการทำ�งาน 4. การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงวิธีการทำ�งาน 5. การเปรียบเทียบ
วัดผลวิธีการทำ�งาน 6. การพัฒนามาตรฐานวิธีการทำ�งาน 7. การส่งเสริมใช้วิธีการทำ�งานที่ปรับปรุงแล้ว
8. การติดตามการใช้วิธีการที่ปรับปรุงแล้ว จึงดำ�เนินการตามความคิดดังกล่าว
3.1 การออกแบบระบบ e-School
3.1.1 การเลือกงาน ได้พิจารณาจากเงื่อนไขเวลา  ประโยชน์การใช้งาน โดยได้นำ�งาน
ในโรงเรียนมาพิจารณา  ได้แก่ งานสารบรรณ งานบุคคล งานแผนงาน งานพัสดุ งานการเงิน และงานกิจการ
นักเรียน ซึ่งใช้ผู้ปฏิบัติงาน งานละ 1 คน และระบบงานมีความเกี่ยวโยงกัน ผลที่ได้เป็นการลดระยะเวลา
การทำ�งาน การใช้ทรัพยากรที่ลดน้อยลงและลดภาระงาน
3.1.2 การเก็บข้อมูลวิธีการทำ�งาน เพื่อจะสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทำ�งาน
จำ�เป็นต้องการเก็บข้อมูลวิธีการทำ�งานของงานที่เลือกที่จะศึกษาวิธีการทำ�งาน การบันทึกข้อมูลวิธีการทำ�งาน
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ให้ถูกต้อง ของงานสารบรรณ งานบุคคล งานแผนงาน งานพัสดุ งานการเงิน และงานกิจการนักเรียน โดยนำ�
แบบฟอร์มต่าง ๆ หนังสือราชการ สมุดบันทึกหนังสือรับ ส่ง ตลอดจนถึงวิธีการทำ�งานในแต่ละงาน
3.1.3 การวิเคราะห์วิธีการทำ�งาน ผู้รายงานได้ศึกษา
3.1.3.1 งานสารบรรณ ได้ ศึ ก ษากระบวนการส่ ง หนั ง สื อ ราชการและคำ � สั่ ง
ที่ออกจากธุรการ ไปถึงครูผู้ปฏิบัติ โดยเริ่มจากธุรการลงรับหนังสือจากภายนอก เสนอต่อรองผู้อำ�นวยการ
และเสนอต่อผู้บริหาร ผู้บริหารพิจารณาให้กลุ่มงานดำ�เนินการ กลุ่มงานพิจารณามอบงานให้กับบุคลากร
เป็นผู้ปฎิบัติ เอกสารจะเก็บไว้ที่ผู้ปฎิบัติและเจ้าหน้าที่สารบรรณ
3.1.3.2 งานแผนงาน การเงิน และพัสดุ ได้ศกึ ษากระบวนการใช้งบประมาณ โดยเริม่
จากแผนงานพิจารณา  บันทึกข้อความขออนุญาตดำ�เนินโครงการ ว่าอยู่ในโครงการใดงบประมาณเพียงพอ
หรือไม่ แล้วเสนอต่อผู้บริหาร ผู้บริหารพิจารณาให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำ�เนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดทำ�เอกสาร
บันทึกข้อความ รายงานขอจัดซือ้ /จัดจ้าง ใบสัง่ ซือ้ /จ้าง ใบตรวจรับพัสดุ ใบเบิกพัสดุ และให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องตรวจสอบ
ลงลายมือชื่อ จากนั้นการเงินชำ�ระเงิน ระบบนี้มีการส่งเอกสารผ่านผู้ที่เกี่ยวข้องจำ�นวนมาก
3.1.2.3 งานกิจการนักเรียน ได้ศึกษากระบวนการใช้งานการบันทึกและรายงาน
การขาด ลา  มาสาย พฤติกรรมเชิงบวก เชิงลบ โดยบันทึกลงใน excel ในแต่ละวัน เมื่อครบ 1 สัปดาห์
จะดำ�เนินการประมวลผลเป็นรายงานสรุป ให้ที่ประชุมหัวหน้าระดับได้รับทราบ
3.1.2.4 วิ เ คราะห์ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ใช้ ร ะบบ ในกลุ่ ม งาน สารบรรณ งานบุ ค คล
งานแผนงาน งานการเงิน งานพัสดุ งานกิจการนักเรียน ถึงวิธีการทำ�งาน เครื่องมือที่ใช้ในการทำ�งาน
3.1.2.5 ขัน้ ตอนการออกแบบระบบงาน ได้พฒ
ั นาระบบ e-School ประกอบด้วย
ระบบย่อย 8 ระบบ ได้แก่ 1. ระบบผู้ดูแลระบบ 2. ระบบครูผู้ใช้ 3. ระบบผู้บริหาร 4. ระบบจัดการนักเรียน
5. ระบบเจ้าหน้าที่สารบรรณและบุคลากร 6. ระบบเจ้าหน้าที่แผนงาน 7. ระบบเจ้าหน้าที่พัสดุ 8. ระบบ
เจ้าหน้าที่การเงิน
3.2 การดำ�เนินการพัฒนา e-School
3.2.1 การปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงวิธกี ารทำ�งาน
โรงเรียนพัฒนาระบบงาน e-School ซึ่งประกอบด้วยระบบ e-Office ระบบ
e-Student ระบบ e-Material และระบบ e-Money โดยทดลองให้กับครูผ้รู ับผิดชอบในงานต่าง ๆ ใช้งาน
พร้อมกับการใช้ระบบงานเดิมและเก็บข้อมูลมาเปรียบเทียบ การใช้ทรัพยากรและภาระงาน โดยนำ�ระบบ
e-School มาใช้งาน เปลีย่ นแปลงระบบการทำ�งานแบบเดิม
3.2.2 การเปรียบเทียบวัดผลวิธกี ารทำ�งาน โดยนำ�ระบบเดิมและระบบใหม่มาเปรียบเทียบ
โดยหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมระบบ e-School โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของรายการ
ประเมินด้านระยะเวลาทีใ่ ช้ในการทำ�งาน
3.2.3 การพัฒนามาตรฐานวิธกี ารทำ�งาน หลังจากได้ทดลองการใช้งาน ซึง่ ได้แก้ไขปรับปรุง
ระบบให้เหมาะสมกับโรงเรียนทุกประเภทแล้ว จึงได้กำ�หนดแนวทางการใช้งานในระบบ e-School ออกเป็น
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4 เล่ม ประกอบด้วย 1. คู่มือการใช้งานในระบบ e-Office 2. คู่มือการใช้งานระบบ e-Material 3. คู่มือ
การใช้งานระบบ e-Money และ 4. คู่มือการใช้งานในระบบ e-Student
3.2.4 การส่งเสริมใช้วิธีการทำ�งานจากการปรับปรุงระบบงาน ได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้ ท ราบถึ ง ระบบงานที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ ทุ ก ครั้ ง โดยแจ้ ง ในที่ ป ระชุ ม ประจำ � เดื อ นและใช้ เว็ บ ประชาสั ม พั น ธ์
ในเมนูจะแทรก รูปภาพ New กระพริบ พร้อมมีคมู่ อื การใช้งานทีส่ ามารถเปิดดูได้อย่างสะดวก ทำ�ให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
ใช้งานระบบใหม่ได้ และจัดการอบรมระบบ e-School ให้กับโรงเรียนที่สนใจ
3.2.5 การติดตามการใช้วธิ กี ารทีป่ รับปรุงแล้วได้น�ำ ระบบ e - School มาทดลองใช้ในโรงเรียน
ในปีการศึกษา  2556 โดยนำ�ร่องด้วยระบบ e-Office พบว่าการใช้งานระบบเจ้าหน้าที่สารบรรณ ผู้บริหาร
และครูใช้งานได้ขอเพิ่มความต้องการ ให้มีการเตือนเมื่อมีหนังสือฉบับใหม่ที่ยังไม่ได้อ่าน จึงได้เพิ่มตัวเลขสีแดง
ในเมนูต่าง ๆ ปีการศึกษา 2557 ได้ทดลองใช้ระบบ e-Material ระบบ e - money ระบบ e-Student และ
ได้พัฒนาแก้ไขตามความต้องการของผู้ใช้ อย่างต่อเนื่อง

4. ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ระบบ e-School ทำ�ให้มีการใช้ทรัพยากรลดลง อาทิ จำ�นวนกระดาษ จำ�นวนบุคลากร ลดเวลา
ในการทำ � งาน ซึ่ ง ส่ ง ผลทำ � ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรมี เวลาว่ า งจากการทำ � งานมาใช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย น
การสอนเพิ่มมากขึ้น สามารถสังเกตได้จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในระดับชั้น ม.3 เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 กับปีการศึกษา 2557
พบว่าค่าเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระหลักสูงขึ้น ร้อยละ 5.54 เป็นลำ�ดับที่ 1 จาก 27 ของโรงเรียนขนาดกลาง และ
ค่าเฉลีย่ กลุม่ สาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สูงกว่าระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค
และระดับประเทศ ตามลำ�ดับ และค่าเฉลีย่ กลุม่ สาระภาษาอังกฤษ สูงกว่าระดับภาค และระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ ม.6 ปีการศึกษา 2558
กับปีการศึกษา 2557 พบว่าค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 1.98 และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษสูงขึ้น
และค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระสังคมฯ สูงกว่าระดับสังกัด และสูงกว่าระดับประเทศ ระบบ e-School มีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สูงกว่าระบบเดิมทุกด้าน โดยภาพรวมมีคา่ เฉลีย่ สูงกว่า
ระบบเดิม 1.64 และเป็นระบบงานที่โรงเรียนใช้งานแล้ว 3 ปีการศึกษา  เป็นสิ่งที่ครูและบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการทำ�งานทุกวัน โดยภาพรวมครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบ e-School
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.63 และโรงเรียนได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์สารสนเทศ จังหวัดเชียงราย
ได้ พั ฒ นาระบบสารสนเทศของโรงเรี ย นในเครื อ ข่ า ยส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
จังหวัดเชียงราย 41 โรงเรียน อยู่ในระบบ e-School โดยทุกโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน
อยู่ในหน้าเว็บของทุกโรงเรียน และโรงเรียนต่าง ๆ ได้ขอใช้โปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
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5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

1. ได้รับความร่วมมือในทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ใช้ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารของโรงเรียนในการ
ให้ข้อมูลการใช้งานระบบ e-school และทางผู้พัฒนาโปรแกรมเป็นครูในโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
(เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและโปรแกรมของเว็บ obec awards) ได้พัฒนาโปรแกรม
ขึ้นใหม่อยู่เสมอ
2. ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาโปรแกรมให้ครอบคลุมระบบงานโรงเรียนให้ครบทุกงานภายในปี
การศึกษา 2562 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร
3. ได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการติดตั้งระบบ e-office ภายใต้
โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาพัฒนาชนบท เฉลิมพระเกียรติ ในปีการศึกษา  2555 - 2557
ซึ่งได้จัดทำ�โครงการของการใช้ e-office ระยะที่ 1 จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน รวมจำ�นวน 50 โรงเรียน
ในปีการศึกษา 2558-2559
4. ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากกลุ่ ม 46ict โรงเรี ย นในฝั น และโรงเรี ย นเครื อ ข่ า ย ในการ
ประชาสัมพันธ์ ขยายเครือข่าย ทำ�ให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้มาศึกษาดูงานงานอย่าต่อเนื่อง

6. บทเรียนที่ได้รับ ( Lesson Learned )

1. ผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนสำ�คัญมากในการเป็นผู้นำ�การใช้ ระบบ e- School
2. การนำ�หนังสือเข้าในรูปแบบของ PDF ที่มีรูปแบบต่างกัน ทำ�ให้หนังสือไม่สามารถเข้าสู่
ระบบได้ จึงได้เขียนโปรแกรมให้รองรับกับ PDF ทุกรูปแบบ
3. ครูสามารถเก็บหนังสือราชการและคำ�สัง่ ทุกฉบับทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ สามารถค้นหาเปิดดูได้ทกุ เวลา 
ครูผู้รับผิดชอบในโครงการสามารถเปิดดูการใช้เงินของในโครงการได้ และผู้บริหารสามารถเปิดดูการใช้เงิน
ได้ทุกโครงการอย่างเป็นปัจจุบัน ระบบ e-school ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

มีโรงเรียนและหน่วยงานทางการศึกษา  ได้ขอเข้าศึกษาดูงานตั้งแต่ ปีการศึกษา  2557-2559
จำ�นวน 33 โรงเรียน นอกจากนี้ยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ e-school ให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งโรงเรียนได้จัดทีมวิทยากรของโรงเรียน ไปอบรมการใช้งานให้กับกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ
จำ�นวน 10 กลุ่ม 108 โรงเรียน ปัจจุบันทางโรงเรียนได้อนุเคราะห์ระบบ e-School ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ
130 โรงเรียน และยังเปิดให้โรงเรียนที่มีความประสงค์ใช้ระบบ e-School อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้สนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ได้จดั ทำ�โครงการของการใช้ e-Office ระยะที่ 1 จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน
รวมจำ�นวน 50 โรงเรียน ในปีงบประมาณ 2559 และกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จังหวัดเชียงราย ได้นำ�ระบบ e-School ไปใช้ในโรงเรียนทุกโรงเรียนและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (server) เพิ่มอีก 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดตรังและจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีโรงเรียนที่ใช้บริการระบบ
e-School จำ � นวน 60 โรงเรี ย น ผู้ เ สนอได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญทอง ระดั บ ชาติ รางวั ล ทรงคุ ณ ค่ า  สพฐ.
(OBEC AWARDS) ประจำ�ปีการศึกษา  2558 ผู้อำ�นวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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ชื่อผลงาน

COACHModel เพื่อการนิเทศแบบ“พาคิด พาทำ�” (COACH Model for coaching to
think and to do together)
ชื่อผู้เสนอผลงาน นางสาวสุดใจ ดำ�คำ�
โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)
สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
โทรศัพท์
0 7765 1250
โทรสาร 0 7765 1250
โทรศัพท์มือถือ 08 1737 9607
e-mail sudjai-bum@hotmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

1) ความเป็นมาและสภาพปัญหา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) ปีการศึกษา 2557 พบว่า  ชั้น ป.6 มีค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่สูงกว่าระดับเขตพื้นที่ แต่ต่ำ�กว่าระดับระดับประเทศ ส่วนชั้น ม.3 มีค่าเฉลี่ยต่ำ�กว่าระดับเขตพื้นที่ ระดับ
สังกัด และระดับประเทศ ทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ เมือ่ ได้วเิ คราะห์สาเหตุแล้ว พบว่า  ครูวเิ คราะห์หลักสูตรทีน่ �ำ มา
จัดการเรียนรู้ได้ไม่ตรงตามตัวชี้วัดของแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สอนตามเนื้อหา
ในหนังสือเรียน ขาดการใช้สื่อที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและไม่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อที่ใช้
ยังไม่เร้าความสนใจของผู้เรียน จัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนน้อย ผู้เรียนยังมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้กับครูน้อย ขาดการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และกระบวนการนิเทศ กำ�กับ ติดตาม
งานด้านวิชาการยังไม่เป็นระบบและไม่ต่อเนื่อง 2) แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา  จากปัญหาที่เกิดขึ้น
เมื่อวิเคราะห์สาเหตุและนำ�มาจัดลำ�ดับความสำ�คัญแล้ว พบว่าปัญหาที่เกิดจากตัวครูและผู้เรียนนั้น ล้วนมีที่มา
จากการขาดกระบวนการนิเทศ กำ�กับติดตามที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพราะการนิเทศเป็นกระบวนการ
ทำ � งานร่ ว มกั น ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง สั ม ฤทธิ ผ ลสู ง สุ ด ในการพั ฒ นาผู้ เรี ย น
การร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อแก้ปัญหาต้องใช้วิธีที่หลากหลายเพื่อก้าวข้ามข้อจำ�กัดของบุคลากรและปัจจัยพื้นฐาน
ของโรงเรียน คือ ครูที่จบและสอนตรงวิชาเอก แต่ยังขาดประสบการณ์ จึงเลือกแนวทางแก้ปัญหา  โดยใช้
“กระบวนการนิเทศภายใน” ซึ่งต้องพัฒนากระบวนการนิเทศให้ครอบคลุมในด้านองค์ประกอบ 3 องค์
ประกอบ คือ 1) บุคลากรนิเทศ 2) วิธีการนิเทศ และ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ โดยหลักการนิเทศซึ่งเป็น
แนวปฏิบัติโดยเฉพาะทางด้านวิชาการ คือ หลักการมีส่วนร่วมแสวงหาความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคล
สร้างความเชือ่ มัน่ ในความสามารถของตนเองและเกิดความพึงพอใจในการทำ�งาน ต้องดำ�เนินการอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องซึ่งเขียนสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้ ดังนี้
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การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา
ความต้องการ

การวางแผนและกำ�หนดทางเลือก
การสร้างสื่อ, เครื่องมือ

การประเมินผลและรายงานผล

การพัฒนา
วิธีการนิเทศ

การปฏิบัติการนิเทศ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดำ�เนินการ

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

2.1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ที่เกิดจากการใช้ COACHModel เพื่อการนิเทศแบบ “พาคิด พาทำ�”
2.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ที่เกิดจากการใช้ COACHModel เพื่อการนิเทศ
แบบ “พาคิด พาทำ�”

3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

3.1 การออกแบบผลงาน “COACH Model เพื่อการนิเทศแบบ “พาคิด พาทำ�” (COACH
Model for coaching to think and to do together) เป็นกระบวนการนิเทศภายในที่ดำ�เนินการแบบ
มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย โดยผู้บริหารเปรียบเสมือน “โค้ช” ที่จะต้องสอนนักกีฬาคือ “ครู”ให้มีเทคนิค
ในการเล่นให้ประสบชัยชนะ ภายใต้แนวคิดพื้นฐานว่า“ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้” ให้ได้แสดง
ศักยภาพออกมาให้ได้มากที่สุด เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน โดยมีขั้นตอนการนิเทศคือ 1) การศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการ 2) การวางแผนและกำ�หนดทางเลือก 3) การสร้างสื่อเครื่องมือการพัฒนา
วิธีการนิเทศ 4) การปฏิบัติการนิเทศ และ 5) การประเมินผลสรุปและรายงานผล ในการแก้ปัญหาต้องทำ�
ทั้งระบบ เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาผู้เรียนในทุกชั้นเรียนต่อเนื่องกัน “COACH Model เป็นการ
ปฏิบัติการนิเทศตามขั้นตอนดังกล่าว โดยเป็นการ “พาคิด พาทำ�” ซึ่งการสร้างแรงจูงใจในการพาคิด พาทำ�
มีที่มาจาก
1. C = confused to creation ซึ่ง confused = mix somebody’s ideas/
creation = making something new. ดังนั้นการ confused to creation จึงเป็นการรวบรวมความคิด
ของทุกคนเพื่อเป็นแนวคิดใหม่ เป็นขั้นที่เรียกว่า  “กระตุ้นให้คิด” ได้แก่ การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา
ความต้องการ
		
2. O = outstanding to offering ซึ่ง outstanding = much better than other/
offering = say or show that you will do or give something if another person want it ดังนั้น
outstanding to offering จึงเป็นการทำ�ในสิ่งที่ดีกว่าตามที่ทุกคนต้องการ เป็นขั้นที่เรียกว่า  “สะกิดให้ทำ�”
ได้แก่ การวางแผนและกำ�หนดทางเลือกและการสร้างสื่อเครื่องมือเป็นคู่มือนิเทศงานวิชาการ
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3. A= acceptable to attempt ซึ่ง acceptable = allowed by most people/
attempt = try to do something ดังนั้น acceptable to attempt จึงเป็นการพยายามทำ�ตาม
ที่กลุ่มคนส่วนใหญ่ได้คิดไว้ เป็นขั้นที่เรียกว่า “แนะนำ�วิธีการปฏิบัติ” ได้แก่ การพัฒนาวิธีการนิเทศ
		
4. C = cooperate to competition ซึ่ง cooperate = work together with
someone else in a helpful way/competition = trying to win or be best ดังนั้น cooperate to
competition จึงเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันทำ�งานเพื่อให้ดีที่สุด เป็นขั้นที่เรียกว่า  “ชี้ชัดวิธีการที่ถูกต้อง”
ได้แก่ การปฏิบัติการนิเทศตามคู่มือนิเทศงานวิชาการที่ได้จากขั้นตอนที่ 2
		
5. H = helpful to the hero ซึ่ง helpful = a person or thing that is helpful
give help/hero = a person who has done something brave or good ดังนั้น helpful to the hero
จึงเป็นการเต็มใจที่จะยกย่องคนเก่ง เป็นขั้นที่เรียกว่า  “รับรองผลงาน” ได้แก่ การประเมินผล สรุปผล
รายงานผล รวมทั้งเผยแพร่ผลงาน
3.2 ขัน้ ตอนการดำ�เนินงาน COACH Model เพือ่ การนิเทศแบบ “พาคิด พาทำ�” แบ่งขัน้ ตอน
การดำ�เนินงานเป็น 5 ขั้น ดังนี้
		
1. C = confused to creation “กระตุ้นให้คิด” เป็นขั้นเตรียมการ (Plan = P) คือ
การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการตามขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหา โดยการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบ O - NET ปีการศึกษา  2557 ของระดับชั้น ม.3 วิเคราะห์ผล
การทดสอบเรี ย งลำ � ดั บ รายมาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ำ � ที่ สุ ด จากมากไปหาน้ อ ย เพื่ อ จั ด ลำ � ดั บ
ความสำ � คั ญ เร่ ง ด่ ว นในการแก้ ปั ญ หา  วิ เ คราะห์ ส าเหตุ และหาวิ ธี ก ารแก้ ไขให้ ต รงกั บ สาเหตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
เขียนกิจกรรมเพื่อดำ�เนินการแก้ปัญหาตามสาเหตุ และเขียนแผนการดำ�เนินงาน 2) ทำ�ความเข้าใจให้ความรู้
โดยการประชุมครูชี้แจงความเป็นมาความสำ�คัญของการแก้ปัญหา  ให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมมือช่วยเหลือ
ชีแ้ จงขัน้ ตอนการดำ�เนินงานให้ความรูเ้ กีย่ วกับการนิเทศ รูปแบบต่าง ๆ ประชุมกลุม่ ย่อยแต่ละช่วงชัน้ เลือกรูปแบบ
การนิเทศมาอภิปรายหาข้อสรุปในที่ประชุมครูทั้งหมด
		
2. O = outstanding to offering “สะกิดให้ทำ�” เป็นขั้นดำ�เนินการระยะที่ 1
(Do = D1) ได้แก่ การวางแผนและกำ�หนดทางเลือกและการสร้างสื่อเครื่องมือ มีขั้นตอนการดำ�เนินงาน คือ
1) กำ�หนดรูปแบบวิธีการและปฏิทินปฏิบัติงาน โดยการประชุมกลุ่มใหญ่เลือกรูปแบบและวิธีการดำ�เนินการ
ซึ่งได้รูปแบบ คือ การทำ�คู่มือนิเทศงานวิชาการ กำ�หนดปฏิทินการสร้างคู่มือ แต่งตั้งคำ�สั่งในการจัดทำ�คู่มือ
2) จัดทำ�แบบบันทึกการนิเทศ โดยให้ความรูก้ อ่ นสร้างแบบบันทึกการนิเทศ สร้างแบบบันทึกการนิเทศฉบับร่าง
ตรวจสอบแบบบันทึกการนิเทศและปรับแก้ และจัดทำ�ฉบับสมบูรณ์ และ 3) สำ�รวจการมีส่วนร่วมของครู
ในแต่ละขั้นตอน คือ วิเคราะห์สภาพปัญหาและเสนอแนวดำ�เนินการการประชุมกลุ่มย่อย อภิปรายหาข้อสรุป
เลือกวิธีการดำ�เนินการ และการสร้างเครื่องมือในการนิเทศ
		
3. A = acceptable to attempt “แนะนำ�วิธีการปฏิบัติ” เป็นขั้นดำ�เนินการระยะ
ที่ 2 (Do = D2) ได้แก่ การพัฒนาวิธกี ารนิเทศมีขน้ั ตอนการดำ�เนินงาน คือ 1) จัดทำ�คูม่ อื นิเทศ โดยประกอบด้วย
3 ส่วน คือ ขอบข่ายของการนิเทศรูปแบบการนิเทศและปฏิทินการนิเทศ 2) จัดทำ�คู่มือให้เพียงพอสำ�หรับ
ครูทุกคนนำ�ไปใช้ เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติของครู 3) ชี้แจงทำ�ความเข้าใจ
การใช้คู่มือนิเทศ เป็นการทำ�ความเข้าใจที่ตรงกันว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร ทั้งการใช้แบบบันทึกการนิเทศ
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ข้อปฏิบตั ขิ องผูน้ เิ ทศ ผูร้ บั การนิเทศ เงือ่ นไขเวลาตามปฏิทนิ และค่าเป้าหมายทีก่ �ำ หนด และ 4) แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ
ในการดำ � เนิ น การนิ เ ทศตามปฏิ ทิ น ที่ กำ � หนด เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ทราบบทบาทหน้าที่ และเกิด
การยอมรับซึ่งกันและกันในบทบาทที่ตนเองได้รับมอบหมาย และง่ายต่อการติดตามผลการดำ�เนินงาน
		
4. C = cooperate to competition “ชี้ชัดวิธีการที่ถูกต้อง” เป็นขั้นตรวจสอบ
ผลการดำ�เนินการ (Check = C) ได้แก่ การปฏิบัติการนิเทศตามคู่มือ มีขั้นตอน คือ 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกคนปฏิบัติการนิเทศตามปฏิทินที่กำ�หนดในคู่มือติดตามผลเป็นระยะ ๆ 2) ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือนิเทศ คือ สำ�รวจรายการที่ปฏิบัติตามปฏิทินในคู่มือนิเทศบันทึกข้อมูลที่ได้และรวบรวมข้อมูล
3) ประเมินผลสำ�เร็จที่เกิดจากการนิเทศเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในคู่มือนิเทศ คือ ผลการปฏิบัติงาน
ของครูตามคู่มือและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ 4) ประเมินความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ
ผลการดำ�เนินการนิเทศ ทั้งด้านการมีส่วนร่วมและความคิดเห็นที่มีต่อการดำ�เนินการ
		
5. H = helpful to the hero “รั บ รองผลงาน” เป็นขั้นสรุปและรายงานผล
ดำ�เนินการ (Action = A) ได้แก่ การประเมินผล สรุปผลและรายงานผลแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) สรุปผล
การดำ�เนินการ ประกอบด้วย วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินทุกขั้นตอน สรุปผลการประเมิน อภิปรายผล
ปัญหา อุปสรรค และสรุปผลการดำ�เนินงานทั้งหมด 2) รายงานผลการดำ�เนินการรายงาน ผลการดำ�เนินการ
เป็นรูปเล่ม ทั้งในส่วนการดำ�เนินการจัดทำ�คู่มือนิเทศและการนำ�คู่มือนิเทศไปใช้ และ 3) เผยแพร่ผลการ
ดำ � เนิ น การ โดยเผยแพร่ ผ ลการดำ � เนิ น งานในรู ป เอกสารรายงานแก่ ค รู ทุ ก คน และเผยแพร่ คู่ มื อ นิ เ ทศ
งานวิชาการแก่โรงเรียนอื่น ๆ
3.3 ประสิทธิภาพของการดำ�เนินงาน COACH Model เพื่อการนิเทศแบบ “พาคิด พาทำ�”
ได้กำ�หนดกระบวนการเป็นขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติได้จริงทั้ง 5 ขั้นตอน และร่วมกันสร้างองค์ความรู้ใหม่
ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพตามเป้ า หมายที่ กำ � หนด เป็ น รู ป ธรรมที่ ชั ด เจน และเกิ ด ความพึ ง พอใจ
ในการดำ�เนินงาน
3.4 การใช้ทรัพยากร COACH Modelเพื่อการนิเทศแบบ “พาคิด พาทำ�” ได้ดำ�เนินการ
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล
ที่มีในโรงเรียนให้เต็มศักยภาพ และทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์ที่น้อย เน้นประหยัด เกิดประโยชน์ และคุ้มค่า

4. ผลการดำ�เนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์มีดังนี้
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นในทุ ก ระดั บ ชั้ น ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2557 และ ปีการศึกษา 2558 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังข้อมูลในตาราง
กลุ่มสาระ/
ปีการศึกษา
2557
2558
เพิ่มขึ้น

สังคมศึกษา 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสนาและ ศิลปะ
วัฒนธรรม
66.53
72.65
70.11
72.24
74.64
69.02
72.67
72.20
72.31
74.67
2.49
0.02
2.09
0.07
0.03

สุขศึกษา  การงาน
ภาษา
และ
อาชีพและ
ต่างประเทศ
พลศึกษา เทคโนโลยี
74.55
76.01
70.04
77.96
76.74
70.32
3.41
0.73
0.28
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2558 สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2557 ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังข้อมูลในตาราง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา
2557
2558
เพิ่มขึ้น

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

30.88
43.70
12.82

21.91
29.00
7.09

33.08
34.10
1.02

สังคมศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
44.00
44.30
0.30

ภาษาต่าง
ประเทศ
26.62
28.20
1.58

4.2 ผลสัมฤทธิ์
เป็นผลที่เกิดนอกเหนือวัตถุประสงค์ที่เป็นผลกระทบเชิงบวก คือ 1) ระดับการมีส่วนร่วม,
การสร้างและพัฒนาคู่มือนิเทศ การดำ�เนินการตามขั้นตอนในคู่มือนิเทศและความคิดเห็นของครูที่มีต่อ
COACH Model เพือ่ การนิเทศแบบ “พาคิด พาทำ�” คือ ระดับการมีสว่ นร่วมในการมีสว่ นร่วมมาก การสร้างและ
พัฒนาคู่มือนิเทศ ปฏิบัติได้มากที่สุด การดำ�เนินการตามขั้นตอนการนิเทศ ปฏิบัติได้มากที่สุด การปฏิบัติงาน
ตามคู่มือนิเทศ ปฏิบัติได้มาก ความคิดเห็นของครูในการจัดทำ�คู่มือนิเทศ คือ เห็นด้วยมากที่สุด ความคิดเห็น
ของครูในการนำ�คู่มือนิเทศไปใช้ คือ เห็นด้วยมากที่สุด 2) ผลจากการดำ�เนินการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ในระดับ
เครือข่าย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาคใต้
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ การใช้ COACH Model เพื่อการนิเทศแบบ “พาคิด พาทำ�” ก่อให้เกิด
ประโยชน์ คื อ กระบวนการพั ฒ นาคู่ มื อ นิ เ ทศงานวิ ช าการที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ทั้ ง โรงเรี ย นและ
ภาคภูมิใจในผลงานที่เกิดขึ้น ทุกคนสามารถนำ�ไปพัฒนาต่อยอดได้และนำ�ไปเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่น ๆ
ประยุกต์ใช้ได้

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ COACH Model

การนิ เ ทศแบบ “พาคิ ด พาทำ � ” ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความสำ � เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เนื่ อ งจาก
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน ทุกคนรู้ เข้าใจ เห็นความสำ�คัญและตระหนักในบทบาทหน้าที่
ของตน ดังนี้ 1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นิเทศ คือ ต้องทำ�ให้เกิดความเข้าใจอันดีและ
ขจั ด ข้ อ ขั ด แย้ ง พั ฒ นาความเป็ น ผู้ นำ � ให้ แ ก่ ค รู ให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจและ
ร่วมรับผิดชอบและใช้บุคลากรให้ตรงกับความสามารถ ช่วยให้ครูพอใจงานที่ทำ� มีส่วนร่วมในการวางโครงการ
และนโยบายต่าง ๆ ประชุมอบรมในหน่วยงาน การส่งครูเข้ารับการอบรม และให้ศึกษาด้วยตนเอง ช่วยให้ครู
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 2) บทบาทของครูในฐานะผู้นิเทศ คือ ร่วมวางแผนในการปฏิบัติงานคิดวิเคราะห์
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สภาพปัญหาและความต้องการ วางแนวทางในการปฏิบัติงานช่วยเป็นวิทยากรหรือเชิญวิทยากรจากแหล่งวิชา
การอื่นมาช่วยให้ความรู้นิเทศการปฏิบัติงาน ให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา  ช่วยเหลือแก้ไขจุดบกพร่องและชี้แนะ
ให้ผู้รับการนิเทศได้พัฒนาตนเองสร้างขวัญและกำ�ลังใจ กระตุ้นสนับสนุนให้ผู้รับการนิเทศได้พัฒนาตนเอง
และประเมินผลการจัดการนิเทศ เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขและเพื่อหาทางยกระดับคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ให้สูงขึ้น และ 3) บทบาทของครูในฐานะผู้รับการนิเทศ คือ ต้องให้ความร่วมมือกับผู้นิเทศในการร่วมประชุม
วางแผนแก้ ปั ญ หา  แสดงความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะแล้ ว นำ � ไปปฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ผู้ นิ เ ทศเป็ น อย่ า งดี ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มปรึ ก ษากั บ ครู ผู้ นิ เ ทศ
ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนางาน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการนิเทศในชั้นเรียน เป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้
พยายามเสริมสร้างทักษะและความสามารถเพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาวิชาชีพ

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

1) COACH Model เพื่อการนิเทศแบบ “พาคิด พาทำ�” มุ่งเน้นกระบวนการความร่วมมือ
โดยเปิดโอกาสและให้อสิ ระกับผูร้ บั การนิเทศในการแสดงความคิดเห็นและความคิดริเริม่ ในข้อตกลงทีก่ �ำ หนดร่วมกัน
ในการจัดทำ�เครื่องมือนิเทศและการดำ�เนินการนิเทศ เพื่อให้ประสบความสำ�เร็จและชื่นชมผลงานร่วมกัน
2) ข้อเสนอแนะทั่วไป คือ การลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนจะส่งผลสัมฤทธิ์ที่ดีแก่ผู้เรียน
ที่สำ�คัญคือ ครูจะต้องไม่มีอคติต่อกันในเรื่องการแสดงความคิดเห็นในการนิเทศ ต้องมีความเป็นกัลยาณมิตร
อย่างแท้จริง ยอมรับในความแตกต่างของปัจจัยพืน้ ฐานของตนก็จะส่งผลให้การดำ�เนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์
3) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป คือ COACHModel เพื่อการนิเทศแบบ “พาคิด พาทำ�”
สามารถเลือกจุดเด่นจากตอนใดตอนหนึ่งของคู่มือนิเทศ ไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมของตนเองได้

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

COACH Model เพื่อการนิเทศแบบ “พาคิด พาทำ�” ได้เผยแพร่ส่วนที่เป็นเครื่องมือนิเทศ คือ
“คู่ มื อ นิ เ ทศงานวิ ช าการ” และได้ รั บ การยอมรั บ ในคุ ณ ภาพของผู้ เรี ย นที่ เ กิ ด ขึ้ น นอกจากนี้ ไ ด้ มี โ อกาส
ต้ อ นรั บ คณะครู จ ากโรงเรี ย นวั ด ชากลู ก หญ้ า  สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดหนองบัว สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้ว
ประชาสามัคคี สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มาศึกษาดูงานและได้รับเกียรติบัตร
“สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาการสอบ O - NET สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 
2558 จากสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นอกจากนี้ได้เผยแพร่ผลงานในเฟซบุ๊ก
และในเว็บไซต์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)
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รองผู้อำ�นวยการโรงเรียน
ชื่อผลงาน
ผู้เสนอผลงาน
โรงเรียน
สังกัด
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ FAIKWANG
Model
นางนรีรัตน์ โอภาสนิธิวัฒน์
ฝายกวางวิทยาคม อำ�เภอเชียงคำ� จังหวัดพะเยา
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
0 5488 3518
โทรสาร 0 5488 3517
09 3131 3739
e-mail student.mwk04@gmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดำ�รัสแก่พสกนิกชน
ชาวไทย เกี่ยวกับการดำ�เนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำ�นึงถึงการรูจ้ กั พึง่ ตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมี พอใช้
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรม การวางแผน
ตัดสินใจและกระทำ�ในสิ่งที่ควรจะเป็น เพื่อให้สามารถดำ�รงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ
ความเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 21 การวางรากฐานการดำ�เนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็น
อนาคตของชาติ ซึ่งสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำ�หนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม
ความสำ � นึ ก ในความเป็ น ชาติ ไ ทยและวิ ถี ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง รวมทั้ ง นโยบาย
ในการปฏิรปู การศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2561) ซึง่ มุง่ เน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่ Thailand 4.0
โครงการโรงเรี ย นในฝั น ตั้ ง ขึ้ น มาเพื่ อ สร้ า งโอกาสให้ แ ก่ เ ด็ ก ไทย เป็ น โอกาสที่ จ ะได้ เรี ย นรู้ ใ ห้ ทั ด เที ย มกั บ
โรงเรียนดีในเมือง โดยการสร้างโรงเรียนชัน้ ดีให้เด็กไทยได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเองตลอดชีวติ คิดวิเคราะห์ มีความสามารถ
ด้ า นเทคโนโลยี มี คุ ณ ธรรม รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมไทยและมั่ น ใจในตนเอง โรงเรี ย นฝายกวางวิ ท ยาคม
ได้เข้าโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อปี พ.ศ. 2549
การดำ�เนินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้มีการต่อยอดและค้นหา
ศักยภาพของตนเองและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ
ที่สามารถส่งเสริมพัฒนายิ่งขึ้น ได้แก่ โครงการสถานศึกษาพอเพียงสู่การพัฒนาเป็นศูนย์การจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทวิศึกษาเพื่อการมีงานทำ� ฯลฯ ดังนั้นจึงจำ�เป็นต้องมีการบริหารจัดการ
โรงเรี ย นต้ น แบบในฝั น อย่ า งยั่ ง ยื น โรงเรี ย นต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ
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อย่างมีคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร พัฒนาด้านสภาพแวดล้อม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
สื่อนวัตกรรม และการพัฒนาด้านระบบ ICTฯลฯ ทำ�ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถ พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาสมรรถนะ พัฒนาทักษะชีวติ และอุปนิสยั พอเพียง ผูน้ �ำ เสนอผลงาน
จึงได้ร่วมกับฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยโรงเรี ย นมี ก ารพั ฒ นาตามรู ป แบบ FAIKWANG Model ซึ่ ง ได้ ดำ � เนิ น การ
ขั บ เคลื่ อ นและจั ด กิ จ กรรมตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในสถานศึ ก ษา  สามารถนำ � แนวคิ ด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาครู บุคลากร นักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดอุปนิสัยที่พอเพียง
เกิดคุณประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน สถานศึกษาอื่น ชุมชน
องค์ ก ร และเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ ที่ จ ะนำ � องค์ ค วามรู้ ต ามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปประยุ ก ต์ ใช้
ในการดำ�เนินชีวติ ตลอดจนนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทีจ่ ะส่งผลต่อการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ระดับท้องถิ่นและประเทศชาติ เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกอย่างยั่งยืน

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

จุดประสงค์
1. เพื่ อ น้ อ มนำ � หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ รู ป แบบ FAIKWANG
Model พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากร และนักเรียน มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการทำ�งาน และทักษะชีวิตของนักเรียน ให้อยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
4. เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ให้ นั ก เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต อาสา 
มีอปุ นิสยั พอเพียง ตลอดจนมีจติ สำ�นึกความเป็นไทยและพลโลก ดำ�รงชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
1. ผู้ บ ริ ห ารและครู ทุ ก คนมี ก ารน้ อ มนำ � หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใช้
กับรูปแบบ FAIKWANG Model พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา  จนเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ในทุก ๆ ด้าน สูงขึ้น
2. ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมากขึ้น
3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ การมีทกั ษะการทำ�งานและทักษะชีวติ ให้กบั นักเรียนทุกคนให้สามารถอยูร่ ว่ มกัน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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4. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา  มีอุปนิสัย
พอเพียง ตลอดจนมีจิตสำ�นึกในความเป็นไทยและพลโลก ดำ�รงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. กระบวนการผลิ ต ผลงานหรื อ ขั้ น ตอนการดำ � เนิ น งานในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
เป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถดำ�รงตนอยู่ในสังคมได้อย่ างมีความสุข การพัฒนาคน
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการพัฒนาคนให้มีหลักคิด และหลักปฏิบัติในการดำ�เนินชีวิต ใช้หลัก
คุณธรรมนำ�ความรู้ ซึ่งนอกจากพัฒนาตนเองแล้วยังสามารถพัฒนาครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ
โดยจัดทำ�แนวทางการจัดการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน มีการสอดแทรกสาระ
เศรษฐกิจพอเพียงไว้ในการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นจัดระบบการบริหารจัดการตามแนวทาง
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในการขั บ เคลื่ อ นรู ป แบบการพั ฒ นาโรงเรี ย นคุ ณ ภาพตามหลั ก ปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยใช้ FAIKWANG Model ซึ่ง เป็ น รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การและการพั ฒ นา
การเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้เป็นคนมีคณ
ุ ภาพแบบพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีความรู้ ความสามารถ รูจ้ กั แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง รักการเรียนรู้ ปลูกฝังอาชีพ สร้างความสามารถเฉพาะตัว
เช่น ดนตรี ศิลปะ กีฬา  รักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และใช้หลักศาสนาดำ�เนินชีวิต
โดยมีกระบวนการขับเคลื่อน ดังแผนภาพต่อไปนี้
ขั้นตอนในการดำ�เนินงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน
2. ประชุมชี้แจงคณะทำ�งานเพื่อเสนอแนวคิดและวิธีการทำ�งาน
3. กำ�หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ ในการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ FAIKWANG Model ประยุกต์ใช้กบั ระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเน้นการมีสว่ นร่วมจากทุกฝ่าย
4. ดำ�เนินการจัดกิจกรรม
4.1 กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและนำ�หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ FAIKWANG Model มาประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
4.2 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 8 กลุ่ม
สาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดให้มีการเปิดสอนหลักสูตรวิชาพื้นฐานและวิชาอาชีพ
1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.1 - ม.6 (จบการศึกษาได้วุฒิ ม.3/ม.6)
2) หลักสูตรการศึกษาคูข่ นานวิชาอาชีพ (ทวิศกึ ษา) ม.4 - ม.6 โดยนักเรียนจะต้องเรียน
วิ ช าพื้ น ฐานที่ โรงเรี ย นฝายกวางวิ ท ยาคม (จบการศึ ก ษาได้ วุ ฒิ ม.6) และเรี ย นวิ ช าเพิ่ ม เติ ม วิ ช าอาชี พ
จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ� (จบการศึกษาได้วุฒิ ปวช.)
3) เปิดการสอนให้นักเรียนทุกคนได้เรียนภาษาอังกฤษและจัดค่ายพิเศษเพื่อการสื่อสาร
กับชาวต่างชาติ
4) เปิดการสอนให้นักเรียน ม.1 และ ม.4 ได้เรียนภาษาจีนทุกคน
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5) จัดกิจกรรมประชุม อบรม ทัศนศึกษา  และจัดฐานการเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นั ก เรี ย น เพื่ อ สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ นำ � หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งประยุ ก ต์ ใช้ กั บ การเรี ย น
และการดำ�รงชีวิตประจำ�วัน
4.3 พัฒนาทักษะการทำ�งานและทักษะชีวติ ของนักเรียนให้อยูร่ ว่ มกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมฐานการเรียนสูว่ ถิ ชี วี ติ พอเพียง การปลูกกาแฟ
และธุรกิจกาแฟ การจักสานไม้ไผ่ การปลูกพืชผักสวนครัว กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ ฯลฯ
4.4 ปลูกฝังให้นกั เรียนมีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีจติ อาสา ตลอดจน
มีจิตสำ�นึกในความเป็นไทยและพลโลก ดำ�รงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้นักเรียนศึกษา
และทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ เช่น
1) กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 กลุ่มสาระ มีการ
ขับเคลื่อนตามวงจรคุณภาพ PDCA ด้วยทีมนำ� ทีมทำ� และทีมประสาน (ครูแกนนำ�และนักเรียนแกนนำ�)
2) กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ รักษาศีล และเจริญภาวนาในคาบคุณธรรม คาบที่ 7
ทุกวันพฤหัสบดี โดยจะทำ�กิจกรรมพร้อมกันทั้งฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียน
3) กิจกรรมจิตอาสา  เช่น สร้างฝายแม้ว พัฒนาวัด ชุมชน และบริจาคช่วยเหลือ
แก่ผู้ประสบภัย
4) กิ จ กรรมสวั ส ดี ต อนเช้ า /กิ จ กรรมหน้ า เสาธงที่ เ น้ น ให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะคณะสี
ดำ�เนินการจัดกิจกรรมด้วยตนเอง
5) กิจกรรมทำ�บุญตักบาตรในวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา 
6) กิจกรรมวันสำ�คัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ
7) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย/สภานักเรียน
8) กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.5 กิ จ กรรมเปิ ด โลกการเรี ย นรู้ แ ละคาราวานวิ ท ยาศาสตร์ จากองค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) บูรณการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
5. มีการส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนใช้ในการ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และ FAIKWANG Model ด้วย QR Code และ AR Code
6. มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลแบบกัลยาณมิตร มีการ Coaching งาน และจัดเป็น
สังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) อย่างสม่ำ�เสมอ
7. สรุปและรายงานผลการดำ�เนินงานตามสภาพจริง
8. ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
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4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลสำ�เร็จของการดำ�เนินงานที่เกิดจากการนำ�ไปใช้จริง
1. ผู้บริหารและครูทุกคน ร้อยละ 100 มีการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ FAIKWANG Model มาประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา  จนเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ในทุก ๆ ด้านสูงขึ้น
2. ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคน ร้อยละ 100 มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น
3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการทำ�งานและทักษะชีวิตให้กับนักเรียนทุกคน
ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา  มีอุปนิสัย
พอเพียง ตลอดจนมีจิตสำ�นึกในความเป็นไทยและพลโลก ดำ�รงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและอื่น ๆ เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมทักษะชีวิต
เป็นต้น
4.2 คุณค่าและประโยชน์ของผลงาน
1. นักเรียนมีทกั ษะการทำ�งานและทักษะชีวติ สามารถอยูร่ ว่ มกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. นั ก เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต อาสา  ดำ � รงชี วิ ต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมีจิตสำ�นึกในความเป็นไทยและพลโลก
3. ผู้บริหาร ครูและนักเรียน มีส่วนร่วมในการดำ�เนินการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทีห่ ลากหลาย ทัง้ ในและนอกสถานศึกษา  เพือ่ เผยแพร่ ขยายผล และสร้างเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง
เพื่อให้การดำ�เนินการขับเคลื่อนการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ทั้งในและสถานศึกษา 
ตลอดจนนำ�สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และนำ�สู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันที่ยั่งยืนต่อไป

5. ปัจจัยสู่ความสำ�เร็จ

1. มี ก ารวางระบบการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และ FAIKWANG Model มีความชัดเจนและมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง สามารถนำ�ไปสู่การปฏิบัติจริงได้
2. ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามสำ � คั ญ ในการกระตุ้ น กำ � กั บ ติ ด ตามและสนั บ สนุ น ให้ ค รู ไ ด้ แ สดงพลั ง
และศั ก ยภาพอย่ า งเต็ ม ที่ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ตลอดจนการส่ ง เสริ ม ในเรื่ อ งขวั ญ และกำ � ลั ง ใจ
อย่างสม่ำ�เสมอ
3. ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการนำ � หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจำ � วั น และให้ ค วามร่ ว มมื อ
ในการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
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4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ มีการจัดกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจน
จัดกิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลังและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำ�ให้ครูมีการพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนอยู่เสมอ
เกิดความเป็นเอกภาพในการทำ�งานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีความสุข

6. บทเรียนที่ได้รับ

ผลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ FAIKWANG
Model สามารถดำ�เนินการได้อย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำ�งานทุกฝ่าย
มีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ น จนสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีย่ ดึ หลักธรรมาภิบาลในการทำ�งานและดำ�เนินชีวติ
อย่างมีความสุข โดยมีแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน คือ ควรมีการส่งเสริม พัฒนาและขยายเครือข่าย
การขับเคลือ่ นให้ครอบคลุมทัง้ ในโรงเรียนและชุมชนให้กว้างขวางขึน้ ตลอดจนพัฒนาแกนนำ�รุน่ ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
สร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญกำ�ลังใจในการทำ�งานเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
อย่างยั่งยืน

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

1. นางนรีรัตน์ โอภาสนิธิวัฒน์ ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร รางวัลยอดเยี่ยม ระดับประเทศ
ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา  ที่เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำ�ปี 2558
2. นางนรี รั ต น์ โอภาสนิ ธิ วั ฒ น์ ได้ รั บ โล่ ร างวั ล ชนะเลิ ศ ผลการปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best
Practice) ระดับภูมิภาค : ภาคเหนือ ด้านรองผู้อำ�นวยการสถานศึกษา  ในการแสดงผลงานทางวิชาการ
“Lab Schools Festival : Towards world Class Education” ปีการศึกษา  2559 จากสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นางนรี รั ต น์ โอภาสนิ ธิ วั ฒ น์ ได้ รั บ เกี ย รติ บั ต ร ระดั บ ดี การประกวดผลงานวิ จั ย และ
นวัตกรรม/Best Practice ด้านรองผู้อำ�นวยการสถานศึกษา ในการแสดงผลงานทางวิชาการ “Lab Schools
ก้าวไกล สานฝันสู่สากล” โครงการโรงเรียนในฝัน ระดับประเทศ ประจำ�ปี 2560 สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. โรงเรียนมีการเผยแพร่ความรู้และรับการศึกษาดูงานจากสถานศึกษาอื่น หน่วยงานต่าง ๆ
และชุ ม ชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ได้ แ ก่ คณะผู้ เข้ า รั บ การอบรมเพื่ อ เข้ า สู่ ตำ � แหน่ ง รองผู้ อำ � นวยการสถานศึ ก ษา
จากหลายจังหวัดทั่วประเทศ, การประชุมของสำ�นักนโยบายและแผน สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  จากสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 20
(อุดรธานี), สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ), สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 22 (นครพนม-มุกดาหาร), โรงเรียนสะเดา  “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
จังหวัดสงขลา และนักศึกษาจากสถาบัน Himeji Fukushi Senmon Gegko ประเทศญี่ปุ่น และอาสาสมัคร
จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
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ค. Best Practices
ประเภท Roving Team หรือศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบโรงเรียนในฝัน

ชื่อผลงาน

การนิเทศแบบมีส่วนร่วมตามแนวทาง GROWN Model เพื่อการคงสภาพโรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน
ชื่อผู้เสนอผลงาน นางสาวศศิธร นาคดิลก
สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
โทรศัพท์
0 4233 4575
โทรสาร 0 4233 4438
โทรศัพท์มือถือ 08 9843 2778
e-mail
sasithon_nakdilok@hotmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา
เจตนารมณ์ของโรงเรียนในฝัน มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชั้นดีเป็นต้นแบบของ
การปฏิรูปการศึกษาซึ่งรวมทั้งผู้บริหารจัดการและการให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร
มีส่วนร่วมในการบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกโรงเรียน สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงต้องให้ชุมชนคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการให้เป็นโรงเรียนในฝันของตนแต่ละท้องถิ่น
เพื่อดำ�เนินการเร่งพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่มีระบบการเรียนการสอนที่ดี มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน
มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายทันสมัยในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการในกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้
การดำ � เนิ น โครงการโรงเรี ย นในฝั น สั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุดรธานี เขต 2 นับตั้งแต่เริ่มโครงการในปีการศึกษา  2546 ถึง ปีการศึกษา  2556 มีโรงเรียนในฝันทั้งหมด
11 โรงเรียน ใน 6 อำ�เภอ ได้รับการตรวจเยี่ยมรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันแล้วทุกโรงเรียน และ
ในจำ�นวน 11 โรงเรียนนี้ ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการมาตรฐานสู่สากล จำ�นวน 1 โรงเรียน และเพื่อให้
การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนฝันอีก 10 โรงเรียน พัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล คณะกรรมการนิเทศ
กำ�กับ ติดตาม การดำ�เนินงานโรงเรียนในฝัน สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ออกนิเทศ
กำ�กับ ติดตามและประเมิน การคงสภาพโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน เพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยใช้แนวทาง GROWN Model
1.2 แนวทางการพัฒนา
ผูร้ ายงานในฐานะทีเ่ ป็นผูร้ บั ผิดชอบงานโครงการโรงเรียนในฝัน สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ที่ต้องดูแลโรงเรียนในฝันทั้ง 10 โรงเรียน ได้คิดหาแนวทางในการขับเคลื่อน
และนำ�พาโรงเรียนในฝันในสังกัด ให้รักษาสภาพการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันไว้ให้ได้ จึงได้กำ�หนดรูปแบบ
การนิเทศแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นกระบวนการทำ�งานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการนิเทศ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเป็นการทำ�งาน
อยู่บนพื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับหลักการเรียนรู้ร่วมกัน หลักการทำ�งานเป็นทีม หลักการทำ�งานอย่างเป็นระบบ
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และหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งน่าจะส่งผลให้การขับเคลื่อนในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
รักษาสภาพไว้ได้โดยใช้กระบวนการในการนิเทศ แบบมีส่วนร่วม 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรียมการนิเทศ
ขั้นที่ 2 รูปแบบและแนวทางการนิเทศ
ขั้นที่ 3 กำ�หนดเครื่องมือนิเทศ
ขั้นที่ 4 ดำ�เนินการนิเทศ
ขั้นที่ 5 การประชุม
ขั้นที่ 6 การประเมินผล
โดยในขั้นตอนที่ 2 รูปแบบและแนวทางการนิเทศ นั้นได้นำ�แนวทางการนิเทศแบบ GROWN
Model ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. G = Goal : กำ�หนดเป้าหมาย
2. R = Reality : ดูว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร
3. O = Options : มองหาทางเลือกที่เป็นไปได้
4. W = Will : ให้มี commit ว่าจะทำ�กับทางเลือกนั้น ๆ  
5. N = Network : เชื่อมโยงเครือข่าย
ขั้นตอนจะเริ่มขึ้นจากการตั้งเป้าหมาย (Goal) ก่อน ว่ากำ�ลังต้องการจะแก้ปัญหาหรือต้องการ
ทำ�อะไร หลังจากนั้นก็จะเข้าไปสู่การดูว่า  แล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร (Reality) และเรามีทางเลือก
อะไรบ้าง (Option) แล้วจากทางเลือกเหล่านั้นคิดว่าจะลงมือทำ�อันไหนก่อน (Will)

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

2.1 เพื่อยกระดับความสามารถของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

ในฝัน
2.2 เพื่อรักษาสภาพโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
2.3 เพือ่ ศึกษารูปแบบการนิเทศการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน

3.1 การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม
การนิเทศแบบมีส่วนร่วมเป็นการนิเทศที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ�
ร่ ว มวางแผน ร่ ว มปฏิ บั ติ ร่ ว มแก้ ปั ญ หา  ร่ ว มประเมิ น ผล ร่ ว มภู มิ ใจหลั ง การพั ฒ นางาน เป็ น การนิ เ ทศ
ที่มีสว่ นร่วมทุกขัน้ ตอนระหว่างผูใ้ ห้การนิเทศและผูร้ บั การนิเทศ จนโรงเรียนมีมาตรฐานทุกด้าน ส่งผลสูก่ ารพัฒนา
นักเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง และเป็นการกำ�หนดแนวทางการนิเทศให้เป็นแนวทาง
ที่สามารถปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง กล่าวคือการนิเทศแบบมีส่วนร่วมจะต้องกระจายความรับผิดชอบ
ไปยังสถานศึกษา  ได้แก่ โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
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โดยมีขั้นตอนตามกระบวนการ คือ 1) การเตรียมการนิเทศ 2) รูปแบบและแนวทางการนิเทศ 3) กำ�หนด
เครื่องมือนิเทศ 4) ดำ�เนินการนิเทศ 5) การประชุม และ 6) การประเมินผล โดยใช้รูปแบบการนิเทศ GROWN
Model
3.2 การดำ�เนินงานตามกิจกรรม
ขั้นที่ 1 การเตรียมการนิเทศ ก่อนที่จะดำ�เนินการนิเทศต้องชี้แจงนโยบาย แผนงาน
โครงการที่จะต้องปฏิบัติ มอบหมายงานในหน้าที่ ภารกิจที่จะต้องดำ�เนินการ ศึกษาสภาพความพร้อม
บรรยากาศ ข้อมูลและอื่นๆ
ขั้นที่ 2 ใช้รูปแบบและแนวทางการนิเทศ แบบ GROWN Model โดยขั้นตอนจะเริ่มขึ้น
จากการตั้งเป้าหมาย (Goal) ก่อน ว่ากำ�ลังต้องการจะแก้ปัญหาหรือต้องการทำ�อะไร หลังจากนั้นก็จะเข้าไปสู่
การดูว่า  แล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร (Reality) และเรามีทางเลือกอะไรบ้าง (Option) แล้วจาก
ทางเลือกเหล่านั้นคิดว่าจะลงมือทำ�อันไหนก่อน (Will)
ขั้นที่ 3 กำ�หนดเครื่องมือประกอบการนิเทศ ชี้แจงการนำ�เครื่องมือประกอบการนิเทศ
ได้แก่ เอกสารเพื่อนร่วมทางโรงเรียนในฝันให้ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศได้ศึกษาและวิเคราะห์ในแต่ละประเด็น
ร่วมกัน
ขั้นที่ 4 ร่วมปฏิบัติการนิเทศ โดยการนิเทศติดตาม ณ สถานที่จริง ปฏิบัติจริง คือ โรงเรียน
ห้องปฏิบตั กิ าร และแหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนือ่ งแบบมีสว่ นร่วม
เก็บข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบผลงาน โดยพิจารณาผลที่ปรากฏต่อนักเรียนสะท้อน
การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นสำ�คัญ
ขัน้ ที่ 5 การประชุม ร่วมสร้างเสริมกำ�ลังใจ และพัฒนาเครือข่ายนิเทศ ร่วมสร้างขวัญกำ�ลังใจ
และพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ โดยการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมอง หาจุดเด่น จุดด้อย
ในการพัฒนาโรงเรียนในฝัน
ขั้นที่ 6 ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำ�เนินงาน
3.3 ประสิทธิภาพของการดำ�เนินงาน
จากการนิเทศโรงเรียนในฝันโดยใช้ก ารนิเทศแบบมีส่วนร่วม พบว่าส่งผลให้การดำ�เนิน
การนิเทศโรงเรียนในฝันบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้และเกิดประโยชน์สูงสุด ทำ�ให้เกิดมิตรภาพที่ดีทั้งผู้ให้และ
ผู้รับโดยมีกิจกรรมที่ดำ�เนินการ ดังนี้
1) กิจกรรมการเยี่ยมนิเทศ ติดตาม เพื่อความยั่งยืนของโรงเรียนในฝัน โดยจะดำ�เนินการ
เหมือนรูปแบบการประเมินความยั่งยืน
2) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม/Best Practices/งานวิจัย
3) กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อการพัฒนา
4) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
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3.4 การใช้ทรัพยากร
การนิเทศแบบมีส่วนร่วมนี้ ใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานคือคู่มือเพื่อนร่วมทางซึ่งทาง สพฐ.
ได้จัดทำ�และได้นำ�ไปวางไว้ที่ www.labschools.net การใช้ช่องทาง social network ในการติดต่อสื่อสาร
ทำ�ให้สะดวกในการนำ�มาใช้ได้ตลอดเวลาและประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย

4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
1) โรงเรียนในฝันสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จำ�นวน
10 โรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ทั้ง NT และ O-NET สูงขึ้น และสูงกว่าระดับประเทศ
2) โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันทุกโรง ผ่านการประเมินการรักษาสภาพโรงเรียนในฝัน
ทุกโรงเรียน
3) ได้รูปแบบการนิเทศที่สามารถนำ�ไปใช้ได้จริง
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
1) นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า  สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
เป็นคนดีมีคุณธรรม สามารถนำ�เสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์
2) ครู ไ ด้ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนให้ ทั น สมั ย มี ก ารนำ � เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้
ในการเรียนการสอนและใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น มาสร้างเครือข่ายในการพัฒนาครู ครูพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3) ผู้บริหารเป็นผู้นำ�ในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้
ความสามารถ ในการพั ฒ นางานวิ ช าการไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยอาศั ย การมี ส่ ว นร่ ว ม
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4) ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชน ให้การยอมรับ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ
และสนับสนุนการดำ�เนินงานของโรงเรียน
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
กระบวนการนิเทศแบบการมีสว่ นร่วม ทำ�ให้ทง้ั ผูน้ เิ ทศและผูร้ บั การนิเทศ ได้มกี ารช่วยเหลือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานของโรงเรียน
ในฝันให้มีความยั่งยืน

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

ปัจจัยที่ทำ�ให้การดำ�เนินงานประสบความสำ�เร็จ ได้แก่
1) ผู้ บ ริ ห าร ได้ แ ก่ ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา  รองผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษา  มีความเข้าใจในเจตนารมณ์ของโรงเรียนในฝันอย่างชัดเจน ให้การสนับสนุนทรัพยากร
การนิเทศ กำ�กับช่วยเหลือ การดำ�เนินงานอย่างเป็นระบบ
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2) ผู้นิเทศมีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในเจตนารมณ์ของโรงเรียนในฝันอย่างชัดเจน
สามารถชี้แจง ทำ�ความเข้าใจ โน้มน้าว พาทำ� ตามบริบทและประเด็นความต้องการนิเทศ ติดตาม อย่างใกล้ชิด
สม่ำ�เสมอ ให้คำ�แนะนำ�และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
3) การมีส่วนร่วมของคณะนิเทศอย่างเป็นระบบ การร่วมคิด ร่วมทำ� วางแผนพัฒนาร่วมกัน
และนำ � ผลการนิ เ ทศมาเป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาโรงเรี ย นในฝั น อย่ า งสร้ า งสรรค์ จนนำ � ไปสู่ คุ ณ ภาพ
ของสถานศึกษา
4) บุคลากรในสถานศึกษา  ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อคงสภาพโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

6. บทเรียนที่ได้รับ(Lesson Learned)

1) การนิเทศแบบมีส่วนร่วม เป็นการนิเทศที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีจุดหมายทิศทางเดียวกัน
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2) การพัฒนาโรงเรียนในฝัน โรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องมีความเข้าใจ
ในเป้าหมายของโรงเรียนในฝันเป็นอย่างดี
3) ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ตนเอง

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

1) การนำ�เสนอผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในงาน Lab School
Symposium 2013 และ 2016 ระดับประเทศ และระดับภาค จุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2) การนำ�เสนอผลงานรางวัลอันทรงคุณค่า  Obec awards ครั้งที่ 64, 65 ด้านวิชาการ
ทั้งระดับภาค และระดับประเทศ
3) ผลงานศึกษานิเทศก์ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำ�เร็จ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557 2558 และ 2560 ระดับสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
4) การนำ�เสนอผลงาน วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการนิเทศการศึกษา  ประเภท
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ประจำ�ปี 2558 ระดับเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 10
5) การนำ�เสนอผลงาน วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการนิเทศการศึกษา  ประเภท
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ประจำ�ปี 2558 ระดับภาคอีสานตอนบน
6) การนำ�เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกผลงานการนิเทศวิธีปฏิบัติที่ดี ที่เอื้อต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ระดับสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำ�ปี 2558
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ชื่อผลงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน
สังกัด
โทรศัพท์มือถือ

การฝึกอบรมครูในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บ สำ�หรับครูผู้สอน โรงเรียนในฝัน
นายจำ�รัส สอนกล้า
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
09 4615 5397
e-mail jamrat25@gmail.com

1. ความสำ�คัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ

ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี มี ค วามสำ � คั ญ มากในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา  ทั้ ง การบริ ห ารและ
การเรียนการสอน สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีนโยบายให้ครูผู้สอนนำ�เทคโนโลยีมาใช้
ในการจั ด การเรี ย นรู้ แต่ จ ากผลการนิ เ ทศติ ด ตามและการสำ � รวจการใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการจั ด การเรี ย นรู้
ของครูผู้สอนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พบว่า  ครูผู้สอนส่วนใหญ่ใช้สื่อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมั ล ติ มี เ ดี ย ประเภท วิ ดี โ อจากเว็ บ ไซท์ You Tube เป็ น สื่ อ การสอน ไม่ ไ ด้ ผ ลิ ต สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ขน้ึ ใช้เองเนือ่ งจากไม่มคี วามรู้ และต้องการเรียนรูเ้ รือ่ งการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ นำ�ไปใช้
ในการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น โดยต้องการใช้โปรแกรมผลิตสื่อที่มีการใช้งานง่าย
รองรับได้ทุกไฟล์แบบมัลติมีเดีย ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง วิดีโอ และควรเป็นโปรแกรมที่มีอยู่แล้วในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ไม่ต้องติดตั้งใหม่
การฝึกอบรมครูสว่ นใหญ่ใช้แบบเผชิญหน้า  ครูตอ้ งละทิง้ ห้องเรียนมารับการฝึกอบรม ทำ�ให้เสียเวลา 
เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก้ปัญหา
โดยให้มีการพัฒนาครูผ่านเว็บฝึกอบรม แบบ UTQ online ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องละทิ้งห้องเรียน
เพื่อเดินทางไปฝึกอบรม และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกสถานที่ ทุกเวลา (Any where Any Time)
จากความต้องการเรียนรู้เรื่องการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของครูผู้สอนในสังกัดและนโยบาย
ของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการฝึกอบรมผ่านเว็บ ข้าพเจ้าเป็นศึกษานิเทศก์กลุ่มงาน
ส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และรับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน จึงดำ�เนินการ
ฝึกอบรมครูในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บ สำ�หรับครูผู้สอนโรงเรียนในฝันสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงาน

2.1 จุดประสงค์
1) เพื่อศึกษาผลการฝึกอบรมครูในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บ สำ�หรับครู
ผู้สอนโรงเรียนในฝัน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ในด้านความรู้ ทักษะ
และความพึงพอใจ
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2) เพือ่ ศึกษาผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทม่ี ตี อ่ นักเรียนในด้านความรู้ และความพึงพอใจ
2.2 เป้าหมาย
ครู ผู้ ส อนชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 - ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 จากโรงเรี ย นในฝั น จำ � นวน
8 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน รวม 40 คน ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้คนละ 1 เรื่อง รวม 40 เรื่อง

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน
3.1 การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม

นิเทศออนไลน์และสังเกตชั้นเรียน
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3.2 การดำ�เนินงานตามกิจกรรม
ดำ�เนินการตามกระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อเตรียมนำ�ไปสร้างเว็บฝึกอบรม แบ่งเป็น 3 ขั้น
ขั้นที่ 1 สำ�รวจความต้องการโดยสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนแบบออนไลน์ พบว่า 
ครูผู้สอนต้องการฝึกอบรมการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น ด้วยโปรแกรม
ที่ใช้งานง่าย รองรับทุกไฟล์ มีอยู่แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์
ขั้ น ที่ 2 ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ โปรแกรมที่ ใช้ ผ ลิ ต หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บฝึกอบรม และหลักสูตรฝึกอบรม
ขัน้ ที่ 3 สนทนากลุม่ โดยนำ�ข้อมูลจากการสำ�รวจและข้อมูลจากศึกษาเอกสารมาสนทนากลุม่
กำ�หนดแนวทางฝึกอบรมการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บ พบว่า  ควรใช้โปรแกรม MS PowerPoint
2013 ที่มีอยู่แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์ เว็บฝึกอบรมควรสร้างด้วยโปรแกรม Moodle ซึ่งเป็นโปรแกรมสำ�หรับ
การเรียนและฝึกอบรม และหลักสูตรฝึกอบรมควรจัดทำ�ให้ครอบคลุบทุกองค์ประกอบ
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมผ่านเว็บแบ่งเป็น 2 ขั้น
ขัน้ ที่ 1 สร้างหลักสูตรฝึกอบรม ให้มี 8 องค์ประกอบ คือ หลักการและเหตุผล แนวคิดพืน้ ฐาน
ในการพัฒนาหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร ระยะเวลา  กิจกรรม สื่อและอุปกรณ์
และการวัดผลและประเมินผล เนื้อหามี 3 หน่วยประกอบด้วย การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และการนำ�หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ โดยวัดผลประเมินผลด้วย แบบทดสอบความรู้
แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ขั้นที่ 2 ประเมินหลักสูตรฝึกอบรมพบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเว็บฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ขั้น
ขั้นที่ 1 สร้างเว็บฝึกอบรมชื่อ www.jamratsornkla.com มีโครงสร้าง ประกอบด้วย
ระบบลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก เนื้อหาการฝึกอบรม แบบทดสอบความรู้ กิจกรรมฝึกปฏิบัติ แบบสอบถาม
ความคิดเห็น ช่องทางส่งไฟล์งาน และช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วิจัยกับผู้ฝึกอบรม
ขั้นที่ 2 ประเมินเว็บฝึกอบรมพบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 4 การฝึกอบรมผ่านเว็บแบ่งเป็น 2 ขั้น
ขั้ น ที่ 1 เตรี ย มการก่ อ นฝึ ก อบรม โดยรั บ สมั ค รครู เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมทางออนไลน์
แล้วประชุมชีแ้ จงการใช้งานเว็บฝึกอบรม การเตรียมเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และการเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต
ขัน้ ที่ 2 ดำ�เนินการฝึกอบรม โดยครูลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บฝึกอบรม ศึกษาคูม่ อื การใช้งาน
ทดสอบความรู้ก่อนฝึกอบรม ศึกษาเนื้อหาความรู้ ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 เรื่อง ส่งไฟล์งาน ทดสอบ
ความรู้หลังฝึกอบรม และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
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ขั้นตอนที่ 5 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล แบ่งเป็น 2 ขั้น
ขัน้ ที่ 1 นิเทศออนไลน์และสังเกตชัน้ เรียน โดยผูว้ จิ ยั นิเทศเยีย่ มชัน้ เรียน สังเกตการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมสะท้อนผลการนิเทศให้ครูผู้สอนทราบ และนิเทศออนไลน์
ติดต่อสื่อสารให้คำ�แนะนำ�กับครูผู้สอนตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บ
ขั้ น ที่ 2 แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละเผยแพร่ โ ดยครู ผู้ ส อนนำ � ผลงานจากการใช้ ห นั ง สื อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน จำ � นวน 3 รายการ ประกอบด้ ว ย สื่ อ CD-ROM หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และรายงานผลการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ไปร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำ�เสนอผลงาน ณ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พร้อมรับวุฒิบัตรผ่านการอบรมและเกียรติบัตรการนำ�เสนอผลงาน จากนั้นผู้วิจัย
นำ�ไฟล์ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของครูผู้สอน ไปเผยแพร่ที่เว็บไซต์ dr.pi.esdc.go.th
3.3 ประสิทธิภาพของการดำ�เนินงาน
ผลการดำ�เนินงานฝึกอบรมครูในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บครั้งนี้ สำ�เร็จด้วยดี
เพราะดำ�เนินการแบบวิจัยพัฒนา  5 ขั้นตอน ครูผู้สอนสามารถศึกษาเรียนรู้และผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้
คนละ 1 เรื่อง นำ�ไปใช้ในการเรียนการสอนและสรุปรายงานผลด้านความรู้และความพึงพอใจของนักเรียนได้
รวมทั้งร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำ�เสนอเผยแพร่ผลงานด้วย
3.4 การใช้ทรัพยากร
1) รูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในฝันทีใ่ ช้ ICT
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าไปรับการฝึกอบรม
2) โปรแกรมที่ใช้ในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
2013 ซึ่งมีอยู่แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ต้องจัดหามาติดตั้งใหม่ และครูผู้สอนมีความคุ้นเคยกับโปรแกรมนี้
3) สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตขึ้นจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013
สามารถใช้งานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะต่ำ�ทุกเครื่อง และสามารถส่งไฟล์สื่อผ่านอินเตอร์เน็ตได้

4. ผลการดำ�เนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
ผลที่เกิดกับครู
1) ด้านความรู้ ครูผู้สอนมีคะแนนด้านความรู้หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม
2) ด้านทักษะ ครูผู้สอนผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกคน คนละ 1 เรื่อง รวม 40 เรื่อง
มีคุณภาพระดับดีมาก 7 เรื่อง และมีคุณภาพระดับดี 33 เรื่อง
3) ด้านความพึงพอใจ ครูผสู้ อนมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด
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ผลที่เกิดกับผู้เรียน
1) ด้านความรู้ นักเรียนมีคะแนนด้านความรู้หลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่า
ก่อนเรียน
2) ด้านความพึงพอใจ นักเรียนพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับ
มากที่สุด
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
1) งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้
2) การฝึ ก อบรมผ่ า นเว็ บ ช่ ว ยประหยั ด เวลาและค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางมาฝึ ก อบรม
ณ จุดอบรม
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
1) ครูผู้สอนสามารถใช้งานเว็บฝึกอบรม และสามารถศึกษาเรียนรู้จากเว็บฝึกอบรมได้
2) ครูผสู้ อนผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ และนำ�ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
3) นักเรียนมีความสุขจากการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครูผลิตขึ้นและช่วยให้มี
ความรู้เพิ่มขึ้น
4) ครูผู้สอนภาคภูมิใจที่ได้นำ�ผลงานการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปร่วมจัดนิทรรศการ
นำ�เสนอผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
5) ได้เว็บฝึกอบรม www.jamratsornkla.com
6) ได้ แ นวทางในการพั ฒ นาครู ผ่ า นเว็ บ ฝึ ก อบรม และสามารถนำ � ไปปรั บ ประยุ ก ต์ ใช้
ในเรื่องอื่น ๆ ได้

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

5.1 โรงเรียนในฝันมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตใช้ในการฝึกอบรมผ่านเว็บได้
5.2 ผู้บริหารโรงเรียนในฝัน สนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีและระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียน
การสอน และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
5.3 ครูผู้สอนตั้งใจเรียนรู้พัฒนาตนเองในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
5.4 โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ที่ใช้ในการฝึกอบรมครูผู้สอนในการผลิตหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นโปรแกรมที่ครูผู้สอนคุ้นเคยใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
5.5 ผู้วิจัยดำ�เนินการฝึกอบรมแบบวิจัยพัฒนา 5 ขั้นตอน ทำ�ให้งานเป็นระบบต่อเนื่อง

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

6.1 ครูผู้สอนควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต มีโปรแกรมที่ใช้ผลิตงาน
ได้ตามที่กำ�หนด มีไมโครโฟนและลำ�โพงหูฟัง ทั้งที่บ้านและที่ทำ�งาน
6.2 ครูผู้สอนควรดาวน์โหลดหลักสูตรฝึกอบรมไว้ศึกษากรณีเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices
แนวปฏิบัติที่ดี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำ�ปี 2560

281

6.3 ครู ผู้ ส อนสามารถผลิ ต หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สำ � หรั บ ใช้ ป ระกอบการเรี ย นการสอน
ในเวลาเรียนปกติ หรือใช้สำ�หรับเรียนเสริมนอกเวลาเรียนก็ได้
6.4 การใช้ง านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กรณีไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำ�หรับนักเรียนใช้ง าน
สามารถปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่องฉายโปรเจ็กเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันได้

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

7.1 การเผยแพร่
ได้นำ�เสนอผลงานวิจัยการฝึกอบรมผ่านเว็บในรูปแบบการบรรยายและเอกสารงานวิจัย
ในเวทีวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติหลายครั้ง เช่น งานวิจัยดีมีคุณภาพ การประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
7.2 การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
1) เป็นวิทยากรระดับ สพฐ. ด้านการใช้ ICT ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น การใช้
ICT เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน การใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอน การขยายผลการใช้ DLTV/
DLIT ในสถานศึกษา และการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นิเทศโรงเรียนในฝัน ในเรื่องการใช้ ICT ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำ�เสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
โรงเรียนในฝัน ประเภทศึกษานิเทศก์ ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
4) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS)
ประเภทศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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ชื่อผลงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน โดยใช้รูปแบบการนิเทศ 4 A
ชื่อผู้เสนอผลงาน นางศรีสุดา รัตนพล
สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

1. จุดประสงค์

1. เพื่อพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการที่หลายหลาก และเป็นครูมืออาชีพ
2. เพือ่ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดและการใช้เทคโนโลยี
3. เพือ่ นิเทศ กำ�กับติดตาม การดำ�เนินงานของโรงเรียนในฝันให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

2. กลุ่มเป้าหมาย

1. โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศกึ ษาคาร) โรงเรียนบ้านมูโนะ
โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ โรงเรียนบ้านสากอ โรงเรียนนิคมพัฒนา  10 โรงเรียนบ้านโคกตา  โรงเรียนบ้านแว้ง
โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง และ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
2. ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียนโรงเรียนในฝันทุกโรงเรียน

3. กระบวนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3.1 กระบวนการปฏิบัติงาน ด้วยรูปแบบการนิเทศ 4 A
		 A 1 : Analysis (ร่วมคิด) เป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหา  บริบท และความต้องการ
ของโรงเรียนในฝันแต่ละโรงเรียน
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แนวปฏิบัติที่ดี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำ�ปี 2560

283

		
A 2 : Actions (ร่วมพัฒนา) เป็นการปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถาน ศึกษา ครูวิชาการ
ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และผู้รับผิดชอบโครงการสร้างทีมงานการนิเทศโรงเรียนในฝันด้วยกัลยาณมิตร

		
A 3 : Assessment (ร่วมประเมิน) ตั้งคณะกรรมการนิทศภายในโรงเรียน เขตพื้นที่
มีทีม นิเทศ ติดตาม และประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนในฝัน
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A 4 : Achievemen (นำ�พาสู่ความสำ�เร็จ) : โรงเรียนในฝันมีผลงานวิจัย นวัตกรรม
และผลงานปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการ ด้านครู และด้านนักเรียน ได้รับ
รางวัล เกียรติบตั ร และได้รบั การชืน่ ชมผลงานอย่างภาคภูมใิ จ เป็นแบบอย่างให้กบั โรงเรียนในเครือข่าย เขตพืน้ ที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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3.2 ขั้นตอนการดำ�เนินงานที่ช่วยให้โรงเรียนประสบความสำ�เร็จ
1. กำ�หนดกรอบงานการปฏิบัติ
2. ชี้ชัดแนวทางการทำ�งาน
3. ประสานความร่วมมือพัฒนา
4. ร่วมปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง
5. พร้อมทุกสิ่งรับการนิเทศ
6. เพลินเพลินรับรองความยั่งยืน
7. ยืนยันคงสภาพความยั่งยืน

4. ผลการดำ�เนินงาน

1. โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับดี ดีมาก

และดีเยี่ยม
2. โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนผ่านการรับรองความยั่งยืนในการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน
เป็นทีย่ อมรับของผูป้ กครองและชุมชน ส่งผลให้จ�ำ นวนนักเรียนเพิม่ ขึน้ สามารถเป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละศึกษาดูงาน
ของโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่ และจังหวัดอื่น ๆ
3. โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียน มีจดุ เด่น จุดด้อย จุดทีต่ อ้ งพัฒนา และจุดทีป่ รับปรุงแก้ไขแตกต่างกัน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียน และยอมรับสภาพที่ต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไปให้ดีขึ้น
4. นักเรียน ครู ผู้บริหาร ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice) ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัดและระดับภาค

5. ปัจจัยความสำ�เร็จ

1. ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาต้ อ งให้ ค วามสำ � คั ญ และเอาใจใส่ มี เจตคติ
การพัฒนาโรงเรียนในฝันในเชิงบวก
2. ทีมศึกษานิเทศก์สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องมีความเข้มแข็งและเป็นกัลยาณมิตร
ต่อการนิเทศ
3. โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนต้องเปิดใจพร้อมรับการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่เป้าหมายของเจตนารมณ์ความเป็นโรงเรียนในฝันอย่างเต็มใจ
4. โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียน ผูบ้ ริหารโรงเรียน จะต้องมีภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงในทุก ๆ ด้าน
สามารถบูรณาการการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทั้ง 4 งาน และมีความโดดเด่นในการบริหารจัดการ
5. โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา  จะต้องมีการปรับเปลี่ยน
การสอนให้ ทันสมัยต่อการเปลี่ย นแปลงตามนโนบายของรัฐบาล มีความโดดเด่ นในการวิจัย นวัตกรรม
และมีผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
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6. บทเรียนที่ได้รับ

1. ข้อควรพึงระวังของคณะกรรมนิเทศต้องหลีกเลี่ยงการใช้คำ�สั่ง หรือบังคับให้โรงเรียนทำ�ตาม
ที่กรรมการนิเทศได้กำ�หนดรูปแบบเอาไว้
2. คณะกรรมการนิเทศ ควรให้โอกาสโรงเรียนได้ออกแบบการปรับปรุง พัฒนา  ตามบริบท
ของโรงเรียน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ /รางวัลที่ได้รับ

1. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้รับโล่รางวัลการเป็นต้นแบบ
โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียน
2. โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้รับรางวัล
ครูดีในดวงใจ ปีการศึกษา พ.ศ 2558 - 2559 ซึ่งมีครูที่รับรางวัลเป็นครูอยู่ในโครงการโรงเรียนในฝัน
3. โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีผลงานปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการสอนสาระทัศนศิลปการจัดการเรียนรู้กับเด็กพิเศษ ระดับภาค ปีการศึกษา 
2558 และ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559
4. โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีผลงานปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา  2557 - 2559 และ
ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2559
5. การเผยแพร่ผลงาน เอกสารในรูปแบบ DVD และสื่อสารอินเตอร์เน็ต ทาง Facebook, ไลน์
และเว็ปไซต์ ของเขตพื้นที่ นราธิวาส เขต 2 www. naratiwan.go .th
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รายชื่อคณะทำ�งาน การประกวดผลงานวิจัย
และนวัตกรรม/Best Practices
โครงการโรงเรียนในฝัน ระดับประเทศ ประจำ�ปี 2560
ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5
กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษา

1. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
2. นางสุกญ
ั ญา งามบรรจง
3. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี

คณะทำ�งานส่วนกลาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นางสาวสิริมา หมอนไหม
นางมัลลวีร์ รอชโฟล
นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด
นางสาวนลินี จีนกูล
นางสาวนภัสสรณ์ ฐิตวิ ฒ
ั นานันท์
นางธนิตา สุขสมบูรณ์
นางสาวชิตยาภรณ์ หงส์ทอง
นางมัณฑนา ปรียวนิตย์
นายพรชัย ถาวรนาน
นางสาววิสนีย์ นุราช
นางสาวกัญญาพร ไทรชมพู
นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ
นางสาวศศิรภ์ ทั ร พิพฒ
ั นธนพงศา
นางสุจิตรา พิชัย
นางอรพิณ ไกรดิษฐ์
นางสาวปุญชรัศมิ์ เตือนจิตต์
นางสาวภคอร จันบุญเรือง
นางวัชรินทร์ ทองวิลัย

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิจยั ทางการศึกษา สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษา สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษา สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษา สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษา สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษา สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษา สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษา สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษา สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษา สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษา สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษา สำ�นักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
นักวิชาการศึกษา สำ�นักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
พนักงานธุรการ ส 4/หัวหน้า สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
พนักงานราชการ สำ�นักอำ�นวยการ
พนักงานราชการ สำ�นักอำ�นวยการ
พนักงานพิมพ์ดีด สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
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19. นายชาญชัย ทักษ์ประดิษฐ์ พนักงานพิมพ์ดีด สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
20. นางสาวพิณกรณ์ สุวรรณทิพย์ พนักงานบันทึกข้อมูล สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
21. นางสาวอรอุมา เสือเฒ่า
พนักงานพิมพ์ สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

คณะกรรมการดำ�เนินงาน

1. นางสาวประยงค์ศรี พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2. นางณัฐติกา หอมประกอบ ศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
3. นางสาวเสาวนีย์ สุภรสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการฝ่ายตัดสิน
1. นางเพชรรัตน์ ฮีมินกูล

อาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2. นางนิตยา ศรีมกุฏพันธ์
อาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3. นายสำ�เริง อ่อนสัมพันธ์
อาจารย์ประจำ�คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. นางสาวปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ภาควิชาคุรุศาสตร์เทคโนโลยี คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. นางสาวปนัฐษรณ์ จารุชยั นิวฒ
ั น์ อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรการสอน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. นางสาวสมพร สามทองกล่ำ� นักวิชาการศึกษา สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
7. นางสาวกาญจนาภรณ์ มุขดารา นักวิชาการศึกษา สำ�นักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
8. นายกิตติ กสิณธารา
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. นายอมร แก้วศรียงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. นายอดุลย์ วงศ์ใหญ่
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. นางศิริชาติ วงศ์ใหญ่
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12. นางสาวพิสมร วัยวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. นางเนาวนิตย์ แสงนาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. นางสุพร รักบำ�รุง
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15. นางสาววิภาพร นิธิปรีชานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16. นายปราโมทย์ ขจรภัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17. นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18. นางเอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา  ศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
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19. นางไพรวรรณ พานิช
20. นางสาวกุลสมบัติ หินซุย
21. นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์
22. นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์
23. นายเมธี มูลธิ
24. นางอุมาพร ปานโท้
25. นางปานทอง ปัญญาเดช
26. นายบุญชม ยะแสง
27. นายวิเชียร จันทร
28. นายอินสวน สาธุเม
29. นายบุญไทย แสนอุบล
30. นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร
31. นางสาวอัญชลี เกษสุริยงค์
32. นางนิธิวดี ป่าหวาย
33. นายสมเดียว เกตอินทร์
34. นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง
35.
36.
37.
38.

ศึกษานิเทศก์
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ผอ.โรงเรียนอุดรธานีพทิ ยาคม สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศึกษานิเทศก์ ช่วยราชการ สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม (พิจิตร)
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ประภาษ เพ็งพุม่ อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านวังธน
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
นางกมลวรรณ สุวรรณ์
ศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
นางพวงเพ็ญ เปล่งปลั่ง
ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

คณะบรรณาธิการกิจ

1. นางมัลลวีร์ รอชโฟล
2. นางธนิตา สุขสมบูรณ์

นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ�้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

