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คำานำา
	 ในปีงบประม�ณ	 2559	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 ได้จัดให้มีก�รคัดเลือก 

ผลง�นวิจัยและนวัตกรรม/Best	 Practices	 โครงก�รโรงเรียนในฝันในระดับภ�ค	 “Lab	 Schools	 ก้�วไกล	

ส�นฝัน	สู่ส�กล”	ใน	4	ภูมิภ�ค	5	จุด	ซึ่งเป็นผลง�นในด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	ก�รจัดก�รเรียนรู้	และก�รนิเทศ

ของผู้บริห�ร	 ครูและศึกษ�นิเทศก์	 ที่มีคุณภ�พ	 มีคุณค่�	 และเป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�	

ส�ม�รถใช้เป็นแบบอย่�งได้	 และนำ�ผลง�นที่ผ่�นระดับภ�คม�คัดเลือกเป็นนวัตกรรมดีเด่นระดับประเทศ	 

ในปีงบประม�ณ	 2560	 โดยมีวัตถุประสงค์	 คือ	 เพื่อกระตุ้นให้เกิดก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รจัดก�รเรียนรู้	

และก�รบริห�รจัดก�รให้กับโรงเรียนในฝันอย่�งต่อเน่ืองและย่ังยืน	 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู	 ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	

และศึกษ�นิเทศก์	 สร้�งสรรค์พัฒน�นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทเป้�หม�ยคว�มสำ�เร็จของก�รพัฒน�

โรงเรียนในฝัน	 เผยแพร่ผลง�นนวัตกรรมโรงเรียนในฝันท่ีมีคุณภ�พและมีคุณค่�ท�งวิช�ก�ร	 เป็นประโยชน์ 

ต่อก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�	 รวมทั้งยกย่องบุคล�กรที่มีผลง�นนวัตกรรมที่มีคุณภ�พ	 มีคุณค่�	 และ 

มีประโยชน์ต่อก�รพัฒน�ก�รศึกษ�	

	 ก�รพัฒน�คุณภ�พง�นวิช�ก�รนับเป็นหัวใจสำ�คัญของก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� 

ของโรงเรียนในฝัน	 ที่มุ่งเน้นก�รยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย	 ปรับวิธีเรียน

เปลี่ยนวิธีสอนให้เกิดคว�มก้�วหน้�และเห็นภ�พคว�มสำ�เร็จของก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม	

ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งก�รเรียนรู้	 คิดวิเคร�ะห์	 มีทักษะก�รดำ�รงชีวิต	 มีคว�มเป็นไทย	 และมั่นใจ 

ในตนเอง	และก�รส่งเสริมก�รวิจัยและพัฒน�นวัตกรรมทั้งในด้�นก�รบริห�ร	ก�รจัดก�รเรียนรู้	และก�รนิเทศ	

จะเป็นเครื่องมือสำ�คัญที่จะช่วยให้ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�บรรลุต�มเป้�หม�ยคว�มสำ�เร็จของโรงเรียน 

ในฝัน

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 จึงได้รวบรวมผลง�นวิจัยและนวัตกรรม/Best	

Practices	 โครงก�รโรงเรียนในฝัน	 ที่ได้รับร�งวัลระดับประเทศ	 ประจำ�ปี	 2560	 และ	 จัดพิมพ์เอกส�ร 

รวมผลง�นวิจัยและนวัตกรรม/Best	 Practices	 แนวปฏิบัติท่ีดี	 โครงก�รโรงเรียนในฝัน	ประจำ�ปี	 2560	 เล่มน้ีข้ึน	

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นขอขอบคุณ	 ผู้บริห�รโรงเรียน	 ครู	 ผู้ซึ่งเป็นเจ้�ของผลง�นวิจัย 

ขอขอบคุณศึกษ�นิเทศก์	 สำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�ทุกเขต	และคณะทำ�ง�นทุกท่�น	 ท่ีทุ่มเทในก�รดำ�เนินก�ร

คัดเลือกผลง�นฯ	ม�ตั้งแต่ระดับโรงเรียน	ระดับเขต	ระดับจังหวัด	ระดับภ�ค	ม�จนถึงระดับประเทศ	จนทำ�ให้

ก�รคัดเลือกผลง�นประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งดีย่ิง	 ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ	 และผู้เก่ียวข้องทุกท่�นท่ีได้ให้ข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์	 ทำ�ให้กิจกรรมนี้บรรลุต�มวัตถุประสงค์	 และหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�	 เอกส�ร 

รวมผลง�นวิจัยและนวัตกรรม/Best	 Practices	 แนวปฏิบัติท่ีดี	 โครงก�รโรงเรียนในฝัน	 ประจำ�ปี	 2560	 นี้	 

จะเป็นประโยชน์ต่อ	บุคคล	องค์กร	และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในก�รพัฒ�น�ก�รศึกษ�ต่อไป

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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คำ�นำ�	

ก.	Best	Practices	ประเภท	ประเภทครูผู้สอนโรงเรียนในฝัน	 1

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิช�คณิตศ�สตร ์

	 -	 กล่องพลังสมอง”Brain	Box”	ในรูปแบบ	STEM	สู่	AR-Book		 1

	 -	 ก�รพัฒน�ทักษะและกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์โดยก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ		 8

	 	 “Mini	–	Project”	เรื่อง	อัตร�ส่วนร้อยละ	หัวข้อ	ก�รเปรียบเทียบอัตร�ส่วนร�ยวิช�

	 	 คณิตศ�สตร์พื้นฐ�น	ค	22103	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	2		ปีก�รศึกษ�	2559

	 -	 ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รเรียนรู้ส�ระคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน	โดยใช้	BOONPA	โมเดล	 14

	 	 สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	3	โรงเรียนอนุบ�ลพิบูลมังส�ห�รวิภ�คย์วิทย�กร

	 	 จังหวัดอุบลร�ชธ�นี	

	 -	 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้วิช�คณิตศ�สตร์โดยใช้	STARS	MODEL	 20

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

	 -	 ก�รพัฒน�ศักยภ�พผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมสภ�นักเรียน	 25

	 -	 ก�รส่งเสริมทักษะก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษในชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย	โรงเรียนบ้�นปร�งค์	 30

	 -	 ร�ยง�นก�รพัฒน�ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน		 35

					 	 (ชุมนุมคณิตศ�สตร์ออนไลน์)	โดยก�รประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์

	 -	 โครงง�นอ�ชีพ	ส�นฝันสู่อ�ชีพ	 41

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิช�สุขศึกษ�และพลศึกษ�

	 -	 เครื่องช่วยฝึกดึงกีฬ�	“ชักกะเย่อ”	(Tug	of	war)	 46

	 -	 ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบบทบ�ทสมมติโรงพักจำ�ลองในโรงเรียน	กิจกรรมก�รป้องกัน	และ	 52

	 	 แก้ไขปัญห�ย�เสพติดในสถ�นศึกษ�

	 -	 เครื่องออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด	 57

	 -	 กีฬ�พ�สู่คว�มเป็นเลิศ	“ตะกร้อสุดเจ๋ง”	 62

	 -	 เด็กพิชัยรู้คิด	พิชิตสุขภ�พ	 68

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิช�วิทย�ศ�สตร์

	 -	 ก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รคิดวิเคร�ะห์และเจตคติต่อวิทย�ศ�สตร์ของนักเรียน	 72

	 	 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5	ด้วยกิจกรรมวิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยีวิศวกรรมศ�สตร์	และ	

	 	 คณิตศ�สตร์	ในเนื้อห�เรื่องปริม�ณสัมพันธ์
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	 -	 ก�รพัฒน�กิจกรรมก�รเรียนรู้	STEM	โดยก�รใช้	RDCP	Chem–mation	เป็นเครื่องมือ	 78

	 	 สร้�งองค์คว�มรู้	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5	เรื่องอัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี

	 -	 ผลก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ด้วยกระบวนก�รเรียนรู้	QSCCS	เพื่อพัฒน�คว�มส�ม�รถ	 83

	 	 ในก�รคิดแก้ปัญห�	ร�ยวิช�เคมีเพิ่มเติม	2	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5

	 -	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนร�ยวิช�วิทย�ศ�สตร์	ชั้น	ม.2	ด้วยเทคนิค	iCI	 88

กิจกรรมส่งเสริมคุณภ�พก�รเรียนก�รสอน

	 -	 กิจกรรม	หุ่นยนต์	Lego	พ�เพลิน		 94

	 -	 ก�รพัฒน�ทักษะชีวิตของนักเรียนต�มแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อก�รมีง�นทำ� 99

	 	 ด้วยกิจกรรมบริษัทจำ�ลอง

	 -	 ก�รพัฒน�ก�รอ่�น	ก�รเขียน	ของนักเรียนที่บกพร่องท�งก�รเรียนรู้		 104

	 	 ด้วยชุดก�รสอนซ่อมเสริม	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย	ระดับประถมศึกษ�

	 -	 พน�สนสวยด้วยมือเร�	Cooperative	School	 109

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอนระดับปฐมวัย

	 -	 ก�รพัฒน�หลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย	อำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	จังหวัดสุพรรณบุรี		 114

	 -	 STEP	UP	สู่คว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�สำ�หรับเด็กปฐมวัย	 120

	 -	 สื่อมัลติมีเดียเพื่อเตรียมคว�มพร้อมท�งภ�ษ�ด้�นก�รรับรู้ภ�ษ�	สำ�หรับเด็กปฐมวัย	 126

	 	 ชั้นอนุบ�ลปีที่	2

	 -	 Hulu	number	nine	 131

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิช�ภ�ษ�อังกฤษ

	 -	 จ�กแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญ�ในท้องถิ่นสู่ก�รพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ	 136

	 -	 ก�รพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	6		 142

	 	 โรงเรียนบ้�นเซินร�ษฎร์เกษมศรี	โดยก�รจัดก�รเรียนรู้แบบร�ยก�รเกมโชว์	

	 	 English	Quiz	Game	Show

	 -	 ก�รใช้บทอ่�นแบบ	Graded	Reader	คำ�นึงถึงคว�มแตกต่�งของผู้เรียนและก�รเน้นผู้เรียน	 152

	 	 เป็นสำ�คัญในก�รพัฒน�ทักษะก�รอ่�นคำ�ภ�ษ�อังกฤษ	(Using	Graded	reader	books	

	 	 In	view	of	the	students’	difference	and	Child-center	for	English	reading	

	 	 development	for	Grade	11)

	 -	 ก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถก�รสะกดคำ�ศัพท์ท�งภ�ษ�อังกฤษโดยใช้ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	 158

	 	 B-SLIM	ร่วมกับกิจกรรม	Crossword	Game
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กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิช�ภ�ษ�ไทย

	 -	 ก�รพัฒน�เว็บไซต์เสริมทักษะก�รเรียนรู้	ร่วมกับก�รจัดก�รเรียนรู้	“IQDCE	Model”			 165

	 	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย

	 -	 ก�รพัฒน�ก�รเรียนต�มกระบวนก�ร	Teach	Less	,	Learn	More	เรื่อง	ก�รพัฒน�	 171

	 	 ทักษะก�รอ่�น	คิดวิเคร�ะห์	โดยใช้แบบฝึกทักษะก�รอ่�น	คิดวิเคร�ะห์	สำ�หรับนักเรียน

	 	 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิช�สังคม	ศ�สน�	และวัฒนธรรม

	 -	 ส่งเสริมคุณธรรมและสำ�นึกคว�มเป็นไทยด้วยโครงง�นกลุ่มส�ระก�รเรียนรู	้ 177

	 	 สังคมศึกษ�	ศ�สน�	และวัฒนธรรม

	 -	 Seven	Moral	Ant	แฮงมดแดง	7	สี	สร้�งเด็กดีสู่สังคม	(โครงง�นแฮงมดแดง		 183

	 	 กล้�ดี	วิถีอนุรักษ์)

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิช�ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี

	 -	 ก�รพัฒน�ทักษะง�นช่�งโลหะจ�กวัสดุเหลือใช้เพื่อเตรียมคว�มพร้อมสู่โลกของง�น	 189	

-	 ก�รใช้เฟซบุ๊ก	(Facebook)	เป็นเครื่องมือในก�รจัดก�รเรียนรู้	 194
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ชื่อผลง�น		 กล่องพลังสมอง	“Brain	Box”	ในรูปแบบ	STEM	สู่	AR-Book

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�งจินตน�	อินทุประภ�

โรงเรียน	 แหลมสิงห์วิทย�คม	“อ�ทรสังขะวัฒนะ	4	อุปถัมภ์”	อำ�เภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	17	

โทรศัพท	์ 0	3943	4135	 โทรส�ร	 0	3943	4135
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1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 วิช�คณิตศ�สตร์เป็นวิช�ที่มีคว�มสำ�คัญยิ่งต่อก�รพัฒน�คว�มคิดมนุษย์	 ทำ�ให้มนุษย์มีคว�มคิด

สร้�งสรรค์	 คิดอย่�งมีเหตุผล	 เป็นระบบ	 มีแบบแผน	 ส�ม�รถวิเคร�ะห์ปัญห�หรือสถ�นก�รณ์ได้อย่�งถ่ีถ้วน

รอบคอบ	 เป็นศ�สตร์ที่มีรูปแบบชัดเจนและมีลักษณะเป็นน�มธรรม	 เป็นศิลปะ	 รูปแบบที่มีคว�มงดง�ม

เก่ียวข้องกับก�รคิด	คณิตศ�สตร์เป็นประตูและกุญแจของวิทย�ศ�สตร์หรือเป็นร�ชินีของวิทย�ศ�สตร์	 ด้วยเป็นวิช� 

ที่แสดงคว�มเป็นเหตุเป็นผลทุกขั้นตอนของเนื้อห�	 มีคว�มสัมพันธ์กันอย่�งแยกไม่ออก	 จึงกล่�วได้ว่�

คณิตศ�สตร์เป็นพื้นฐ�นในก�รเรียนรู้ในส�ข�วิช�อื่นๆและก�รเรียนรู้ในระดับสูง	มีประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินชีวิต

ช่วยพัฒน�คุณภ�พชีวิตให้ดีขึ้นและส�ม�รถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่�งมีคว�มสุข

	 จ�กก�รวิเคร�ะห์ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 1	 ปีก�รศึกษ�	 2558	

ร�ยวิช�คณิตศ�สตร์	1	อยู่ในระดับคุณภ�พปรับปรุง	จึงได้สำ�รวจและวิเคร�ะห์เนื้	 	อห�ม�ตรฐ�น/ตัวชี้วัด	พบ

ว่�	 โจทย์ปัญห�เกี่ยวกับ	 ห.ร.ม.	 และ	 ค.ร.น.เป็นเนื้อห�ท่ีเข้�ใจย�ก	 นักเรียนสับสนในก�รตีคว�มไม่ส�ม�รถ 

แก้ปัญห�หรือห�คำ�ตอบได้	 นอกจ�กนี้ยังข�ดกระบวนก�รคิดวิเคร�ะห์	 ข�ดทักษะก�รคิดคำ�นวณ	 ครูจะต้อง 

จัดกระบวนก�รเรียนก�รสอนท่ีส่งผลให้นักเรียนประสบคว�มสำ�เร็จ	 นักเรียนต้องได้รับก�รฝึกทักษะจ�กแบบฝึก 

ท่ีหล�กหล�ย	 ต้องมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	 มีทักษะก�รปฏิบัติท่ีดีและส�ม�รถนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่�งมีคุณภ�พ

ก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ของครูจึงจำ�เป็นอย่�งยิ่งและเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะนำ�พ�นักเรียนไปสู่คว�มสำ�เร็จ 

ดังกล่�วได้

	 จ�กปัญห�ที่ค้นพบ	 ได้ว�งแผนก�รดำ�เนินง�นต�มขั้นตอนวงจรเดมมิ่ง	 (PDCA)	 ศึกษ�แนวคิด	

ทฤษฎีคว�มหม�ยและคว�มสำ�คัญธรรมช�ติของคณิตศ�สตร์	ศึกษ�หลักสูตร	สืบค้นง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง	คิดค้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
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สร้�งรูปแบบของกระบวนก�รเรียนรู้ผ่�นสัมผัส	 “ต�ดูหูฟัง	 สมองคิดป�กพูด	 มือจดและลงมือปฏิบัติจริง” 

โดยบูรณ�ก�รผสมผส�นต�มรูปแบบของ	VARK	 ให้ช่ือว่�	“BRAIN	MODEL”	 ซ่ึงเป็นกระบวนก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 

ที่เปลี่ยนคณิตศาสตร์นามธรรมให้เป็นคณิตศาสตร์รูปธรรม	 ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคร�ะห์	 มีทักษะ 

ในก�รคำ�นวณ	 สรุปองค์คว�มรู้รวมและลงมือปฏิบัติจริง	 จนเกิดการเรียนรู้ที่ลุ่มลึกและเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ใน

ความทรงจำาและคงทน (Enduring Understanding)	 ส�ม�รถวัดและประเมินผลได้ต�มคว�มส�ม�รถ 

และต�มสภ�พจริงมีประสิทธิภ�พ	 ทำ�ให้ก�รจัดก�รเรียนรู้บรรลุจุดประสงค์อย่�งมีคุณภ�พ	 และพบว่�	 

กล่องพลังสมอง	 “Brain	 Box”	 คือ	 ผลง�นแห่งคว�มสำ�เร็จที่เกิดจ�กกระบวนก�รคิดวิเคร�ะห์ของนักเรียน 

มีก�รตรวจสอบประเมินผลปรับปรุงและพัฒน�ต่อยอดองค์คว�มรู้ในรูปแบบ	 STEM	 พัฒน�อย่�งต่อเนื่อง 

นำ�สู่	 AR–Book	 โดยใช้โปรแกรมออรัสม�ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีผส�นโลกแห่งคว�มจริงกับโลกของคว�มจริงเสมือน

เข้�ด้วยกัน	 ปร�กฏเห็นเป็นสื่อมัลติมีเดีย	 ประกอบด้วยภ�พเคลื่อนไหว	 คำ�บรรย�ย	 โมเดล	 3	 มิติ 

และเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต�มที่กำ�หนด	 เป็นก�รใช้เทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21	 นักเรียน 

ให้คว�มสนใจ	 เรียนรู้เพิ่มเติมในค�บลดเวล�เรียน	 เพิ่มเวล�รู้	 มีก�รสะท้อนผลง�น	 กระบวนก�รทำ�ง�น	 

ตรวจสอบ	 ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง	 โดยยึดแนวท�งเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	 

เป็นกระบวนก�ร	PLC	สู่ก�รปฏิบัติเป็นก�รดำ�เนินง�นต�ม	“ศ�สตร์แห่งพระร�ช�”	คือ	เข้�ใจ	เข้�ถึง	พัฒน� 

(ภูมิสังคม	 ระเบิดจ�กข้�งใน	 ก�รมีส่วนร่วม	 องค์รวม	 ทำ�ต�มละดับขั้น	 ไม่ติดตำ�ร�	 ประหยัดเรียบง่�ย	

ประโยชน์สูงสุด)	 เป็นก�รพัฒน�ทักษะก�รเรียนรู้สู่ศตวรรษที่	 21	 ของทั้งครูและนักเรียน	 มีก�รเผยแพร่

ประช�สัมพันธ์ท้ังในและนอกโรงเรียน	 รวมถึงระดับมห�วิทย�ลัย	 นับเป็นก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ท่ีย่ังยืน

และสอดคล้องกับเป้�หม�ยคว�มสำ�เร็จของโรงเรียนในฝัน	ดังแผนภ�พ
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2.	 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

	 2.1	 วัตถุประสงค์

	 	 1)	 เพ่ือพัฒน�รูปแบบก�รจัดกระบวนก�รเรียนก�รสอนคณิตศ�สตร์ที่เรียนรู้ผ่�นสัมผัส

ต�มรูปแบบของ	VARK	ที่เรียกว่�	BRAIN	MODEL	ให้มีประสิทธิภ�พต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น	80/80

	 	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน	 โดยใช้	

BRAIN	MODEL	ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนร�ยวิช�คณิตศ�สตร์ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	1

	 	 3)	 เพื่อศึกษ�คว�มพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อก�รจัดก�รเรียนรู้วิช�คณิตศ�สตร์

	 2.2	 เป้�หม�ย

	 	 1)	 ประสิทธิภ�พก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโดยใช้	 BRAIN	MODEL	 ในก�รจัดก�รเรียนรู้

ร�ยวิช�คณิตศ�สตร์	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	1	มีประสิทธิภ�พต�มเกณฑ์	80/80

	 	 2)	 ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียนในร�ยวิช�คณิตศ�สตร์	 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 1	 

จ�กก�รจัดก�รเรียนรู้โดยใช้	BRAIN	MODEL	หลังเรียนสูงกว่�ก่อนเรียนอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่	.05

	 	 3)	 นักเรียนอย่�งน้อยร้อยละ	 80	 มีคว�มพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อก�รจัดก�รเรียนรู้	 

โดยใช้	BRAIN	MODEL	อยู่ในระดับม�ก

3.	 กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 BRAIN	MODEL	 คือ	 ผลง�นหรือนวัตกรรมที่สร้�งขึ้น	 เป็นรูปแบบกระบวนก�รเรียนก�รสอน 

ที่เรียนรู้ผ่�นสัมผัสผสมผส�นบูรณ�ก�รต�มรูปแบบของ	 VARK	 ท่ีสัมพันธ์กับปัญห�หรือสิ่งท่ีจะพัฒน� 

ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รและสภ�พผู้เรียน	เป้�หม�ยของสถ�นศึกษ�และชุมชน	โดยใช้หลักก�รง่�ย	ๆ	คือ	

“ต�ดูหูฟัง	 สมองคิดป�กพูด	 มือจดและลงมือปฏิบัติ”	 นำ�สู่ก�รปฏิบัติจริงของนักเรียน	 เกิดก�รเรียนรู้ที่ลุ่มลึก 

และฝังอยู่ในคว�มทรงจำ�	 (Enduring	 Understanding)	 ได้นำ�	 BRAIN	MODEL	 ที่สร้�งขึ้นไปทดลองสอน 

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 1	 ปีก�รศึกษ�	 2558	 และไปใช้สอนจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 1	 

ปีก�รศึกษ�	 2559	 มีก�รจัดเก็บข้อมูลก่อนเรียน	 ระหว่�งเรียน	 และหลังเรียนเพื่อวิเคร�ะห์ข้อมูล	 ดำ�เนินก�ร

จัดก�รเรียนก�รสอนต�มรูปแบบกระบวนก�ร	 คือ	Bring	 ก�รนำ�ไปสู่คว�มรู้	นำ�เข้�สู่บทเรียนท่ีหล�กหล�ย/

ทบทวนคว�มรู้เดิม	 เติมเต็มคว�มรู้ใหม่	 เรียนรู้ต�มข้ันตอนผ่�นสัมผัส	“ต�ดูหูฟัง	 สมองคิดป�กพูด	 มือจด

และลงมือปฏิบัติ”	 ใช้สื่อ/เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับกิจกรรมก�รเรียนรู้,	Record	 ก�รจดบันทึก	 นักเรียน 

ร่วมกันอภิปร�ย	 สรุปบทเรียน	 ครูให้ข้อชี้แนะเสริมเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง	 สรุปองค์คว�มรู้สร้�งเป็น 

องค์คว�มรู้ใหม่	และจดบันทึกลงสมุด,	Analyze	ก�รวิเคร�ะห์องค์คว�มรู้	วิเคร�ะห์องค์คว�มรู้ใหม่ที่ได้รับ  

คิดสร้�งโจทย์ปัญห�	และแก้โจทย์ปัญห�ท่ีหล�กหล�ยสู่กระบวนก�ร	“ลดพูด..เพ่ิมทำ�”	 ท่ีมีครู	“พ�คิด	พ�ทำ�” 

และคอยชี้แนะให้สมบูรณ์สู่กิจกรรม	 “ไปให้ถึงซึ่งดวงด�ว”,	 Invent	 ก�รสร้�งสรรค์ผลง�น	 คิดสร้�งสรรค์

ประดิษฐ์เป็นผลง�นจ�กโจทย์ท่ีเป็นน�มธรรมให้เป็นรูปธรรม	 และเกิดมิติจ�กพลังสมอง	 บรรจุองค์คว�มรู้ใหม่ 

ที่ได้รับลงกล่องที่เรียกว่�	 กล่องพลังสมอง	 “Brain	 Box”,	 New	 Idea	 ก�รบูรณ�ก�รข้�มกลุ่มส�ระฯ 

ประดิษฐ์ตกแต่งให้สวยง�ม	 สร้�งสรรค์ให้มีมิติเป็นแนวคิดในรูปแบบใหม่	 ๆ บูรณาระหว่างกลุ่มสาระฯ  
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สร้�งคว�มเข้�ใจให้คว�มรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับ	 “STEM”	 และก�รใช้สื่อเทคโนโลยีผ่�นโปรแกรม	 AURASMA	

เพื่อพัฒน�ต่อยอด	ในรูปแบบ	STEM	สู่	AR-Book	กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดวิเคร�ะห์	อภิปร�ยสรุปและใช้สื่อ

เทคโนโลยีที่ปร�กฏเป็นภ�พเคลื่อนไหวมีมิติและเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต�มที่กำ�หนดม�ประกอบก�รนำ�เสนอ 

เปิดโอก�สให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในก�รประเมินผลง�นเพื่อน	 เชิญครูท่ีสอนในวิช�ภ�ษ�ไทย	 วิทย�ศ�สตร์	

ศิลปะและคอมพิวเตอร์	 ม�ร่วมประเมินผลง�น	 และใช้เป็นคะแนนเก็บในวิช�ท่ีเกี่ยวข้อง	 ปรับปรุง	 แก้ไข 

เก็บข้อมูล	และวิเคร�ะห์ข้อมูลท�งสถิติ	มีก�รวัดและประเมินผลต�มสภ�พจริง	พบว่�	กล่องพลังสมอง	“Brain	Box”	

ในรูปแบบ	 STEM	 สู่	 AR–Book	 เป็นผลง�นแห่งคว�มสำ�เร็จของครูและนักเรียนท่ีเกิดจ�กกระบวน 

ก�รเรียนก�รสอนของครู	 และองค์คว�มรู้ที่เกิดจ�กนักเรียนท่ีฝังอยู่ในส่วนลึกและคงทน	จะเห็นถึงก�รพัฒน�

ต่อยอดผลง�นอย่�งต่อเนื่อง	 มีก�รนำ�เทคโนโลยีในศตวรรษที่	 21	 ม�ใช้เพ่ือก�รเรียนรู้อย่�งบูรณ�ก�ร	

และย่ังยืนมีคว�มสัมพันธ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	 บรรลุสู่เป้�หม�ยคว�มสำ�เร็จของโรงเรียนในฝัน

ได้อย่�งแท้จริง

4.	 ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 4.1	 ผลสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�นที่เกิดจ�กก�รนำ�ไปใช้เป็นไปต�มจุดประสงค์และเป้�หม�ย 

ที่ว�งไว้

	 	 1)	 ประสิทธิภ�พก�รจัดก�รเรียนรู้โดยใช้	 BRAIN	 MODEL	 เรื่องก�รแก้โจทย์ปัญห� 

เกี่ยวกับ	ห.ร.ม.	และ	ค.ร.น.	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	1	มีประสิทธิภ�พต�มเกณฑ์	80/80	(E1/E2	=	82.05/82.86)

	 	 2)	 ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียนในร�ยวิช�คณิตศ�สตร์	 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 1	 

จ�กก�รจัดก�รเรียนรู้	 โดยใช้	 BRAIN	MODEL	 หลังเรียนสูงกว่�ก่อนเรียนอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติท่ี	 .05 

(ค่�	t	ที่คำ�นวณได้	47.23	มีค่�ม�กกว่�ค่�วิกฤต	t	จ�กต�ร�ง	1.6534	ที่ระดับนัยสำ�คัญ	.05)

	 	 3)	 นักเรียนมีคว�มพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อก�รจัดก�รเรียนรู้	 โดยใช้	 BRAIN	MODEL	

อยู่ในระดับม�ก	คิดเป็นร้อยละ	90.12	(ค่�เฉลี่ย	4.47)

	 4.2	 ผลสัมฤทธิ์	คุณค่�ของผลง�น/นวัตกรรมส่งผลต่อก�รพัฒน�นักเรียน	ดังนี้

	 	 1)	 นักเรียนมีก�รพัฒน�กระบวนก�รคิดวิเคร�ะห์	 มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในเน้ือห�วิช�ท่ีเรียน

เป็นคว�มรู้ที่ฝังแน่นอยู่ในส่วนลึกและคงทน	 ส�ม�รถวิเคร�ะห์โจทย์และแก้ปัญห�	 หรือสถ�นก�รณ์ได้ 

อย่�งถี่ถ้วน	 รอบคอบ	 ด้วยองค์คว�มรู้ที่ได้รับ	 โดยใช้กระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์และลงมือปฏิบัติ 

ได้ด้วยตนเอง	ส�ม�รถสรุปองค์คว�มรู้ที่ได้รับสร้�งเป็นองค์คว�มรู้ใหม่	

	 	 2)	 นักเรียนมีคว�มคิดสร้�งสรรค์และจินตน�ก�รประดิษฐ์สร้�งสรรค์ผลง�นจ�กโจทย์ 

ที่เป็นคว�มรู้เชิงน�มธรรมให้เป็นรูปธรรมและเกิดมิติ	 ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒน�คว�มรู้นำ�สู่ผลง�นที่เป็นคว�มสำ�เร็จ 

ท่ีภ�คภูมิใจท่ีมีคว�มสมบูรณ์เชิงคว�มรู้	 ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ท่ีได้ไปบูรณ�ก�รปรับใช้กับก�รเรียนรู้ในส�ข�วิช�อ่ืน

และก�รเรียนรู้ในระดับสูง
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	 	 3)	 นักเรียนได้ฝึกก�รทำ�ง�นเป็นทีม	 มีก�รว�งแผนก�รทำ�ง�น	ทำ�ง�นเป็นระบบ	 มีคว�มเช่ือม่ัน

และมั่นใจในตนเองม�กขึ้น	 มีเพื่อนร่วมง�น	 ก�รอยู่ร่วมกันในสังคม	 ส�ม�รถนำ�ประสบก�รณ์คว�มรู้ที่ได้รับ 

ม�ในก�รดำ�เนินชีวิตช่วยพัฒน�คุณภ�พชีวิตให้ดีขึ้นและส�ม�รถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่�งมีคว�มสุข

	 	 4)	 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศ�สตร์	 สนใจใฝ่เรียนรู้ท�งด้�นคณิตศ�สตร์	 มีคว�ม

กระตือรือร้น	สนใจเรียนตั้งใจเรียน	รู้จักคิดวิเคร�ะห์	กล้�พูดและกล้�แสดงออกอย่�งมั่นใจ	ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์

ท�งก�รเรียนของนักเรียนสูงขึ้น	สร้�งชื่อเสียงแก่ตนเองโรงเรียนและชุมชน

	 4.3	 ประโยชน์ที่ได้รับจ�กผลง�น/นวัตกรรมคว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�นก่อให้เกิด

ประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียน	เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน	ดังนี้

	 	 1)	 เกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจในปัญห�	 วิเคร�ะห์ส�เหตุ	 ศึกษ�สืบค้น	 คิดห�แนวในก�รแก้ปัญห�	

เข้�ถึงกระบวนก�รนำ�สู่ก�รปฏิบัติและแก้ปัญห�อย่�งเป็นขั้นตอน	 ไม่ยึดติดตำ�ร�	 ประเมินผลก�รทำ�ง�น	

ปรับปรุงแก้ไขอย่�งต่อเนื่อง	 พัฒน�รูปแบบกระบวนก�รและใช้เทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนรู้สู่ศตวรรษที่	 21 

ด้วยคว�มประหยัด	 เรียบง่�ย	 คุ้มค่�	 ร�ค�ถูกและเกิดประโยชน์สูงสุดท่ีย่ังยืนสอดคล้องกับเป้�หม�ยคว�มสำ�เร็จ

ของโรงเรียนในฝัน	 ครูและนักเรียนได้พัฒน�ตนเองมีก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน	 รวมถึง

ระดับมห�วิทย�ลัย	 เป็นกระบวนก�ร	 PLC	 สู่ก�รปฏิบัติ	 ดำ�เนินแนวท�งต�ม	 “ศ�สตร์แห่งพระร�ช�”	

อย่�งแท้จริง

	 	 2)	 ครูใช้เป็นสื่อก�รเรียนก�รสอนได้เป็นอย่�งดี	 นักเรียนใช้ในก�รสรุปองค์คว�มรู้และ

ทบทวนคว�มรู้เมื่อจบบทเรียนหรือก่อนสอบ	 เป็นผลง�นที่บรรจุองค์คว�มรู้ได้ทุกเรื่องทุกบทเรียนทุกวิช� 

ทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

	 	 3)	 ก�รนำ�เสนอผลง�นในที่ประชุม	 บูรณ�ก�รเรียนก�รสอนร่วมกันในกลุ่มส�ระฯ	 และ

ระหว่�งกลุ่มส�ระฯ	 เชิญครูร่วมเป็นกรรมก�รประเมินผลง�นและนำ�ผลก�รประเมินไปใช้เป็นคะแนนเก็บในวิช� 

ที่เกี่ยวข้อง	 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อก�รเรียนก�รสอนและประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ร่วมกันท้ังโรงเรียน	 โรงเรียน

ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถพิเศษ	 ต�มคว�มถนัด	 และคว�มสนใจของนักเรียน 

ให้เข้�ร่วมแข่งขันสู่คว�มเป็นเลิศท�งวิช�ก�ร	สร้�งชื่อเสียงให้แก่ตนเอง	โรงเรียนและชุมชน

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 5.1	 คว�มพร้อมในก�รเตรียมก�รสอนกระบวนก�รจัดก�รเรียนก�รสอนท่ีหล�กหล�ย 

ผ่�นสัมผัส	ต�มรูปแบบกลุ่มส�ระฯ	“เปลี่ยนเลขให้เป็นรูป”	และ	“ลดพูด	เพิ่มทำ�”	กลยุทธ์ในก�รสอน	เทคนิค

วิธีก�รกระตุ้นและเร้�คว�มสนใจก�รต้ังคำ�ถ�มเชิงรุก	 “ทำ�ไม”	 ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคร�ะห์	 ด้วยหลักก�ร 

ง่�ย	 ๆ	 คือ	 “ต�ดูหูฟัง	 สมองคิดป�กพูด	 มือจดและลงมือปฏิบัติ”	 และก�รมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน	

ทำ�ให้ . . . .ได้ใจกัน	 ก�รลงลึกเข้�ถึงนักเรียน	 รู้จักผู้ เรียนเป็นร�ยบุคคล	 สังเกตพฤติกรรมขณะเรียน	 

ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนเก่ง	 ห่วงใย...ใกล้ชิดนักเรียนอ่อน	 ชมเชยและให้ขวัญกำ�ลังใจอย่�งสม่ำ�เสมอ	 

ก�รมีส่วนร่วมของนักเรียน	ก�รร่วมแสดงออก	หรือเสนอคว�มคิดเห็น	ก�รตรวจแบบฝึกหัด	และก�รบ้�นของนักเรียน 
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ด้วยกิจกรรม	 “ไปให้ถึงซึ่งดวงด�ว”	 ที่นำ�นักเรียนสู่ก�รเรียนรู้ท่ีฝังอยู่ในลึกและคงทน	 เป็นรูปแบบก�รเรียน	

ก�รสอนที่ส่งผลให้ผู้เรียนประสบคว�มสำ�เร็จ

	 5.2	 ก�รให้ก�รสนับสนุนของโรงเรียนและหน่วยง�นต้นสังกัดในก�รพัฒน�ให้คว�มรู้แก่ครู	 

รวมถึงสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีในก�รจัดก�รเรียนรู้	 ก�รเลือกใช้สื่อที่เหม�ะสมกับเนื้อห�	 คว�มร่วมมือร่วมใจ 

จ�กบุคล�กร	 ล้วนเป็นแรงบันด�ลใจและปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ก�รดำ�เนินง�นประสบผลสำ�เร็จ 

ต�มจุดประสงค์อย่�งมีประสิทธิภ�พทำ�ให้คุณภ�พของผลง�นไปสู่คว�มสำ�เร็จอย่�งแท้จริง

6.	 บทเรียนที่ได้รับ(Lesson	 Learned)	 ข้อค้นพบเทคนิควิธีและแนวทางพัฒนาให้ประสบ 

	 ความสำาเร็จ

	 6.1	 ก�รนำ�เข้�สู่บทเรียนด้วยกิจกรรมท่ีหล�กหล�ย	 สนุก	 และต่ืนเต้น	 ก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ 

ที่หล�กหล�ยมีกลยุทธ์ในก�รสอนของครู	 สอดแทรกเพลง	 ก�รใช้สื่อเทคโนโลยีทำ�ให้นักเรียนสนใจ	 และ 

อย�กเรียนรู้ก�รตั้งคำ�ถ�มเชิงรุก	 “ทำ�ไม”	 ก�รให้นักเรียนได้ทำ�แบบฝึกหัดม�ก	 ๆ	 ซ้ำ�	 ๆ	 ฝึกให้นักเรียน 

ได้คิดวิเคร�ะห์และฝึกทักษะ	ทำ�ให้นักเรียนเกิดทักษะคว�มชำ�น�ญและเกิดก�รเรียนรู้อย่�งคงทน

	 6.2	 ก�รเปิดโอก�สให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในก�รเรียน	 ก�รอภิปร�ยร่วมกัน 

ก�รแสดงออก	 ก�รซักถ�ม	 ก�รรับฟังข้อเสนอแนะ	 หรือแนวคว�มคิดในก�รเรียนรู้	 มีส่วนร่วมในก�รประเมิน 

ผลง�นเพื่อน	ฝึกให้นักเรียนกล้�พูด	กล้�ทำ�	และกล้�ที่จะแสดงออก	นำ�ไปสู่กิจกรรม	“ไปให้ถึงซึ่งดวงด�ว”	

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 มีก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ภ�ยในโรงเรียน	 กลุ่มโรงเรียนในสหวิทย�เขตเดียวกัน	 และ 

ต่�งสหวิทย�เขตบนเว็บไซด์	 ทั้งในและนอกเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 (เช่น	 โรงเรียนเครือหว�ยวิทย�คม,	 โรงเรียน 

บ�งกะจะ	และโรงเรียนหนองต�คงพิทย�ค�ร)	คณะครุศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏรำ�ไพพรรณี	คณะศึกษ�ดูง�น

จ�กต่�งจังหวัด	 (เช่น	 โรงเรียนบ้�นเข็กน้อย,	 โรงเรียนพ�นทอง,	 โรงเรียนนิคมสงเคร�ะห์วิทย�	 และโรงเรียน 

หนองบอนวิทย�คม)	 เข้�ร่วมจัดนิทรรศก�รท�งวิช�ก�รของเขตพื้นที่ก�รศึกษ�,	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	และโรงเรียนในเครือข่�ยอัจฉริยะจรรย�ทั่วประเทศ	 (12	 โรงเรียน	6	จังหวัดทั่วประเทศ)	

มีผลง�นเป็นที่ยอมรับ	 เข้�ประกวดแข่งขันในก�รประกวดแข่งขันระดับต่�ง	 ๆ	 ได้รับโล่และเกียรติบัตรร�งวัล

ระดับเหรียญทอง,	 เกียรติบัตรก�รนำ�เสนอก�รดำ�เนินง�นท่ีดี	 (Best	 Practices),	 เกียรติบัตรร�งวัลดีเด่น	

ก�รนำ�เสนอผลง�นก�รปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ	 (Best	 Practices),	 เกียรติบัตรและก�รยอมรับผลง�นก�รดำ�เนินง�นท่ีดี	

(Best	 Practice)	 จ�กมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏรำ�ไพพรรณี	 จังหวัดจันทบุรี,	 ร�งวัลชนะเลิศก�รประกวดแข่งขัน 

ผลง�นนวัตกรรมก�รปฏิบัติที่เป็นเลิศ	(Best	Practices)	ระดับจังหวัดจันทบุรี	และร�งวัลชนะเลิศก�รประกวด 

ผลง�นวิจัย/นวัตกรรมผลง�นก�รปฏิบัติท่ีดี	 (Best	 Practice)	 ง�น	 “Lab	 Schools	 ก้�วไกล	 เทิดไท้องค์ร�ชัน	

ส�นฝันสู่ส�กล”	ระดับภูมิภ�ค
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ชื่อผลง�น	 ก�รพัฒน�ทักษะและกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์โดยก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	 “Mini-	

Project”	เร่ือง	อตัร�สว่นร้อยละ	หวัขอ้	ก�รเปรยีบเทยีบอตัร�สว่นร�ยวชิ�คณติศ�สตร์

พื้นฐ�น	ค	22103	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	2	ปีก�รศึกษ�	2559

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�ยโชคชัย	ศรีวิโรจน์วงศ์	ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

โรงเรียน	 โคกคอนวิทย�คม	อำ�เภอท่�บ่อ	จังหวัดหนองค�ย	

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	21

1.	 ความเป็นมาและความสำาคัญ

	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบโครงง�นเป็นก�รจัดสภ�พก�รณ์ของก�รเรียนก�รสอน	 โดยให้ 

ผู้เรียนได้ร่วมกันเลือกทำ�โครงง�นที่ตนสนใจ	 โดยร่วมกันสำ�รวจ	 สังเกต	 และกำ�หนดเรื่องที่ตนสนใจ	 ว�งแผน 

ในก�รทำ�โครงง�นร่วมกัน	 ศึกษ�ห�ข้อมูลที่จำ�เป็นและลงมือปฏิบัติง�นต�มแผนที่ว�งไว้จนได้ข้อค้นพบ	หรือ 

สิ่งประดิษฐ์ใหม่	แล้วจึงเขียนร�ยง�น	และนำ�เสนอต่อส�ธ�รณะชน	เก็บข้อมูลแล้วนำ�ผลง�นและประสบก�รณ์

ทั้งหมดม�อภิปร�ยแลกเปลี่ยนคว�มรู้	 คิดค้น	 และสรุปผลก�รเรียนรู้ที่ได้จ�กประสบก�รณ์ที่ได้รับทั้งหมด	 

(ทิศน�	แขมมณี,	2545	:	138)	

	 ทิศน�	 แขมมณี	 (2542	 :	 4-5)	 กล่�วไว้ว่�	 ก�รเรียนก�รสอนท่ีเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กล�ง 

มีหล�ยรูปแบบ	ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีระดับบทบ�ทครูและผู้เรียนแตกต่�งกันไป	ดังนี้

	 รูปแบบที่	 1	 Student-Centred	 Class	 ครูเป็นผู้เตรียมเนื้อห�ขณะท่ีนักเรียนเป็นผู้ดำ�เนิน

กิจกรรมก�รเรียนโดยมีครูเป็นผู้กำ�กับดูแลกิจกรรม	ส่วนม�กเป็นกิจกรรมกลุ่ม

	 รูปแบบที่	 2	 Learner-Based	 Teaching	 รูปแบบนี้ครูเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ดำ�เนิน

กิจกรรมค้นคว้�ห�ข้อมูลท่ีจะเรียนเอง	หรือจัดทำ�ส่ือก�รเรียนรู้เอง	 โดยใช้ประสบก�รณ์	คว�มรู้	 คว�มชำ�น�ญพิเศษ

ของผู้เรียนเป็นฐ�น

	 รูปแบบที่	 3	 Learner-Independence	 หรือ	 Self-Directed	 Learning	 เป็นรูปแบบท่ีผู้เรียน

เป็นอิสระจ�กชั้นเรียน	ส�ม�รถศึกษ�ค้นคว้�จ�กสื่อที่จัดไว้เป็นศูนย์ก�รเรียนด้วยตนเอง

	 ก�รจัดก�รเรียนรู้ในรูปแบบโครงง�นสอดคล้องก�รจัดประสบก�รณ์เรียนรู้ระดับ	 Learner-

Independence	 หรือ	 Self-Directed	 Learning	 ซ่ึงเสมือนเป็นบันไดข้ันท่ี	 3	 ดังนั้นครูจึงต้องมีก�ร 

จัดประสบก�รณ์ในระดับที่	1	และระดับที่	2	ให้กับนักเรียนเสียก่อน	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งวิธีก�รจัดประสบก�รณ ์

ในระดับที่	 2	 Learner-Based	 Teaching	 ที่ครูทำ�หน้�ท่ีเป็นผู้กระตุ้นหรือมอบหม�ยให้ผู้เรียนค้นคว้�เนื้อห�

ข้อมูลของเร่ืองที่จะเรียนหรือจัดทำ�สื่อก�รเรียนขึ้น	 โดยใช้คว�มรู้ประสบก�รณ์และคว�มชำ�น�ญพิเศษ 

ของผู้เรียนนั้น	 ครูจะต้องวิเคร�ะห์ว่�ในเน้ือห�ส�ระใดที่เหม�ะสมจะนำ�ม�จัดก�รเรียนรู้ในรูปแบบนี้	 
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ห�กมีก�รว�งแผนท่ีเหม�ะสมจะทำ�ให้ก�รจัดก�รเรียนรู้รูปแบบน้ีนักเรียนได้เรียนรู้ถึง	 3	 รอบ	 กล่�วคือนักเรียน 

ได้เรียนรู้ในก�รค้นคว้�ข้อมูลครั้งหนึ่ง	 ได้ทบทวนในก�รจัดทำ�สื่อครั้งหนึ่ง	 และขย�ยคว�มรู้ให้แจ่มชัด 

ในก�รนำ�เสนอสื่ออีกครั้งหนึ่ง	 ซึ่งผู้พัฒน�ได้ออกแบบก�รจัดก�รเรียนรู้ดังกล่�ว	 โดยมีก�รพัฒน�เป็นแนวท�ง 

ของตนเอง	และใช้คำ�ว่�	“Mini-Project”	ในก�รเรียกรูปแบบก�รสอนนี้

2.	 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

	 2.1	 วัตถุประสงค์

	 	 2.1.1	 เพื่อออกแบบก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	“Mini-Project”

	 	 2.1.2	 เพื่อก�รพัฒน�ทักษะและกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์โดยก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	

“Mini-Project”

	 	 2.1.3	 เพื่อศึกษ�ผลก�รประเมินผลง�น	“Mini-Project”

	 	 2.1.4	 เพื่อศึกษ�คว�มคิดเห็นของนักเรียนต่อก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	 “Mini-Project”	

และคว�มคิดเห็นเก่ียวกับทักษะและกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ท่ีเกิดจ�กก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	“Mini-Project”

	 2.2	 เป้�หม�ย

	 	 2.2.1	 เชิงปริม�ณ

	 	 	 ส่งเสริมให้นักเรียนสร้�งผลง�นท่ีเกิดจ�กก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	 “Mini-Project”	

จำ�นวน	27	ผลง�น	(ร้อยละ	80)

	 	 2.2.2	 เชิงคุณภ�พ

	 	 	 -	 ผลก�รประเมิน	“Mini	–	Project”	อยู่ในระดับดี

	 	 	 -	 คว�มคิดเห็นของนักเรียนต่อก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	 “Mini-Project”	 อยู่ใน

ระดับม�ก	 คว�มคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะและกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ท่ีเกิดจ�กก�รจัดก�รเรียนรู้ 

แบบ	“Mini-Project”	อยู่ในระดับม�ก

3.	 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

 ขั้นว�งแผน

	 1)	 ศึกษ�หลักสูตร	แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

	 2)	 ออกแบบก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	 “Mini-Project”	 โดยก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	 “Mini-

Project”	 เป็นก�รจัดก�รเรียนรู้ที่นักเรียนค้นคว้�แสวงห�คำ�ตอบของปัญห�สถ�นก�รณ์ในชีวิตจริง	 ท่ีนักเรียน

กำ�หนดขึ้นต�มเนื้อห�ส�ระที่เรียนในชั้นเรียน	แล้วจัดทำ�ผลง�นหรือป้�ยนิทรรศก�รจ�กวัสดุที่นำ�กลับม�ใช้ใหม่

หรือวัสดุธรรมช�ติและมีก�รนำ�เสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้	โดยปฏิบัติภ�ระง�นเป็นกลุ่ม

	 3)	 เขียนแผนก�รจัดก�รเรียนรู้	และสร้�งเครื่องมือที่ใช้ในก�รศึกษ�

	 4)	 ห�คุณภ�พของเครื่องมือโดยแบบประเมิน	 “Mini-Project”	 ได้นำ�ไปให้ผู้เช่ียวช�ญ	 3	 คน

ตรวจสอบห�ค่�คว�มเที่ยงตรงเชิงเนื้อห�	 (Content	 Validity)	 จ�กนั้นห�ค่�เฉลี่ยร�ยข้อ	 คัดเลือกข้อคำ�ถ�ม 
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ที่มีค่�ม�กกว่�	0.5	สำ�หรับแบบสอบถ�มคว�มคิดเห็นของนักเรียนต่อก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	“Mini-	Project”	

ได้นำ�ไป	Try	out	กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่�ง	จำ�นวน	44	คน	ได้ค่�คว�มเชื่อมั่นของแบบสอบถ�มทั้งฉบับ

เป็น	 0.938	 และแบบสอบถ�มคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะและกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์	 ท่ีเกิดจ�ก 

ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	“Mini-Project”	มีค่�คว�มเชื่อมั่นของแบบสอบถ�มทั้งฉบับเป็น	0.938	เช่นกัน

	 5)	 กำ�หนดกลุ่มตัวอย่�ง	 กลุ่มตัวอย่�งได้จ�กก�รสุ่มอย่�งง่�ยจ�กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ�

ปีที่	2	โรงเรียนโคกคอนวิทย�คม	ในภ�คเรียนที่	1	ปีก�รศึกษ�	2559	กำ�หนดขน�ดของกลุ่มตัวอย่�งต�มต�ร�ง

สำ�เร็จรูปของ	Krejcie,	R.V.,and	Morgan,	D.W.	ได้จำ�นวนตัวอย่�ง	80	คน

 ขั้นดำ�เนินก�ร

	 จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ต�มแผนก�รจัดก�รเรียนรู้	 โดยแผนก�รจัดก�รเรียนหน่วยท่ี	 1	 แผนท่ี	 3	

จะเป็นกิจกรรมก�รเรียนรู้แบบ	 “Mini-Project”	 ใช้เวล�ในก�รทำ�กิจกรรม	 4	 ชั่วโมง	 และใช้เวล�ในก�ร 

ให้นักเรียนจัดทำ�ผลง�นและเตรียมก�รนำ�เสนอรวม	2	สัปด�ห์

 ขั้นประเมินผลและขั้นปรับปรุงพัฒน�

	 1)	 มีก�รติดต�มก�รดำ�เนินง�นของนักเรียนอย่�งต่อเนื่องในทุกช่ัวโมงสอน	 ให้นักเรียนนำ�ผล

ก�รศึกษ�/ผลง�นม�ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข

	 2)	 จัดให้นักเรียนนำ�ผลง�นม�นำ�เสนอและให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 6	 และมัธยมศึกษ� 

ปีที่	 3	ที่อ�ส�สมัครเป็นคณะกรรมก�รประเมิน	 โดยจัดเป็นชุด	ๆ	ละ	3	คน	คณะกรรมก�รรับฟังก�รนำ�เสนอ 

ผลก�รศึกษ�ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	2	และประเมินผลต�มแบบประเมิน	“Mini-Project”
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4.	 ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

 4.1	 ผลก�รดำ�เนินก�ร

	 	 ก�รพัฒน�ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ“Mini-Project”	ได้ดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนดังนี้

	 	 1)	 ก�รวิเคร�ะห์คว�มสอดคล้องระหว่�ง	ส�ระ	ม�ตรฐ�น	ตัวชี้วัด	สมรรถนะสำ�คัญ	และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 เพื่อกำ�หนดพฤติกรรมบ่งช้ี	 (จุดประสงค์ก�รเรียนรู้)	 ท่ีจะนำ�ไปสู่ก�รจัดก�รเรียนรู้

แบบ	“Mini-Project”

	 	 2)	 ก�รรวมกลุ่ม	 กำ�หนดกลุ่มละ	 3	 คน	 โดยมีก�รอภิปร�ยแนวท�งในก�รรวมกลุ่ม	 และ

แนวท�งก�รทำ�ง�นกลุ่ม	เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ

	 	 3)	 ก�รจัดก�รเรียนรู้ในชั้นเรียน	 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ครูจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ 

ในเนื้อห�ส�ระที่ใช้เป็นพ้ืนฐ�น	 เพ่ือให้คว�มรู้	 ฝึกทักษะที่นักเรียนต้องนำ�ไปใช้ในก�รแก้ปัญห�สถ�นก�รณ์ 

ที่จะกำ�หนดเป็นประเด็นปัญห�	

	 	 4)	 กำ�หนดประเด็นปัญห�	ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

	 	 	 4.1)	 กำ�หนดตัวอย่�งปัญห�	

	 	 	 4.2)	 วิเคร�ะห์ปัญห�ที่ยกเป็นตัวอย่�งว่�เกี่ยวข้องกับเนื้อห�ส�ระที่เรียนอย่�งไร	

เป็นสถ�นก�รณ์ชีวิตจริงหรือไม่	 โดยครูอ�จใช้ก�รตั้งคำ�ถ�ม	 เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่�ประโยชน์ที่จะได้ 

จ�กก�รศึกษ�

	 	 	 4.3)	 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันกำ�หนดประเด็นปัญห�ที่เหม�ะสม	

	 	 5)	 ค้นคว้�	แสวงห�คำ�ตอบ	ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

	 	 	 5.1)	 กิจกรรมแสดงแนวท�งก�รแก้ปัญห�ของตัวอย่�งปัญห�ที่กำ�หนดไว้	 และ 

ก�รค้นคว้�	แสวงห�คำ�ตอบที่สมบูรณ์

	 	 	 5.2)	 นักเรียนร่วมกันว�งแผน	แบ่งง�น	เพื่อแก้ปัญห�

	 	 	 5.3)	 ปฏิบัติก�รค้นคว้�	แสวงห�คำ�ตอบ

	 	 	 5.4)	 ตรวจสอบคำ�ตอบ	 โดยปรึกษ�กับที่ปรึกษ�	 “Mini-Project”	 ซึ่งอ�จเป็น 

ครูผู้สอน	ครูท่�นอื่น	หรือนักเรียนรุ่นพี่

	 	 6)	 ก�รนำ�เสนอ	ประกอบด้วยก�รนำ�เสนอ	2	ส่วน	ดังนี้

	 	 	 6.1)	 ก�รจัดแสดงผลง�น	 นักเรียนต้องร่วมกันออกแบบและเลือกวัสดุเพ่ือจัดแสดงผลง�น	

โดยใช้วัสดุที่นำ�กลับม�ใช้ใหม่หรือวัสดุธรรมช�ติ	เน้นคว�มคิดสร้�งสรรค์ในก�รออกแบบ	

	 	 	 6.2)	 ก�รอธิบ�ยผลง�น	 นักเรียนต้องแบ่งภ�ระก�รอธิบ�ยนำ�เสนอผลง�น	 ฝึกซ้อม	

และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอื่นๆ	โดยจัดแสดงผลง�นและใช้เวล�ในก�รนำ�เสนอที่เหม�ะสม

	 	 7)	 ก�รประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับ	 ในก�รประเมินเน้นก�รมีส่วนร่วม	 โดยให้นักเรียน

รุ่นพี่อ�ส�สมัครม�เป็นผู้ประเมิน	และมีก�รประช�สัมพันธ์ให้นักเรียนในระดับชั้นอื่น	ๆ	ม�เยี่ยมชม
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 4.2	 ผลสัมฤทธิ์

	 	 4.2.1	 เป้�หม�ยเชิงปริม�ณได้แก่	 ก�รส่งเสริมให้นักเรียนสร้�งผลง�นที่ เกิดจ�ก 

ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	 “Mini-Project”	 ร้อยละ	 80	 ของนักเรียนท่ีเข้�ร่วมกิจกรรมเป็นร�ยกลุ่ม	 (นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 2	 ที่เข้�ร่วมกิจกรรมอย่�งสม่ำ�เสมอมีจำ�นวน	 98	 คน	 รวม	 33	 กลุ่ม)	 คิดเป็น	 27	 ผลง�น	 

พบว่�	มีผลง�นนักเรียนส�ม�รถนำ�ม�จัดแสดงและนำ�เสนอ	รวม	29	กลุ่ม	คิดเป็นร้อยละ	87.88	เกินเป้�หม�ย

ที่กำ�หนดไว้

	 	 4.2.2	 เป้�หม�ยเชิงคุณภ�พ	ได้แก่

	 	 	 จ�กก�รประเมินผลง�นนักเรียน	 “Mini-Project”	 โดยผู้ประเมินเป็นนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษ�ปีท่ี	 6	 และมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 3	 ได้แบบประเมิน	 82	 ฉบับ	 ในภ�พรวมมีค่�เฉล่ีย	 3.74	 อยู่ในระดับดี	 

เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับดี	 (ระดับ	 4)	 พบว่�	 แตกต่�งจ�กเกณฑ์อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ	 .05	

โดยมีค่�	 t-test	 เป็น	 −4.002	 แสดงว่�	 ค่�เฉลี่ยผลก�รประเมิน	 “Mini-Project”	 อยู่ในระดับต่ำ�กว่�เกณฑ์ 

ที่กำ�หนด	

	 	 	 คว�มคิดเห็นของนักเรียนต่อก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	 “Mini-Project”	 พบว่�	 

ในภ�พรวมมีค่�เฉลี่ย	4.12	เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับม�ก	(ระดับ	4)	พบว่�	แตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญ

ท�งสถิติที่ระดับ	 .05	 แสดงว่�	 ระดับคว�มคิดเห็นของนักเรียนต่อก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	 “Mini-Project”	 

มีค่�สูงกว่�เกณฑ์ระดับม�ก	(ระดับ	4)	

	 	 	 ค่�เฉลี่ยระดับคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะและกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ 

ที่ เกิดจ�กก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	 “Mini-Project”	 ในภ�พรวมอยู่ ในระดับม�ก	 มีค่�เฉลี่ย	 4.13	 

เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับม�ก	 (ระดับ	 4)	พบว่�	 ค่�เฉล่ียแตกต่�งจ�กเกณฑ์อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติท่ีระดับ	

.05	 แสดงว่�	 ค่�เฉลี่ยระดับคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะและกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ที่ เกิดจ�ก 

ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	“Mini-Project”	มีค่�สูงกว่�เกณฑ์ระดับม�ก	(ระดับ	4)	

 4.3	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 4.3.1	 ประโยชน์ต่อนักเรียน	นักเรียนมีทักษะพื้นฐ�นที่จะนำ�ไปสู่ก�รจัดทำ�โครงง�น	ได้แก่	 

ก�รทำ�ง�นเป็นกลุ่ม	 ก�รกำ�หนดหัวข้อศึกษ�	 ก�รสำ�รวจ	 และก�รเก็บรวบรวมข้อมูล	 ก�รค้นคว้�แสวงห�คำ�ตอบ	

ก�รจัดทำ�ป้�ยนิทรรศก�ร	และก�รนำ�เสนอผลก�รศึกษ� 

	 	 4.3.2	 ประโยชน์ต่อวงก�รศึกษ�	 ได้แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้เพ่ือพัฒน�ทักษะพ้ืนฐ�นนักเรียน 

ในก�รจัดทำ�โครงง�น	 และเป็นแนวท�งที่เป็นก�รนำ�ส�ระก�รเรียนรู้ไปใช้ในสถ�นก�รณ์จริง	 เกิดก�รเรียน 

ท่ีมีคุณค่�	 มีก�รเช่ือมโยงคณิตศ�สตร์กับศ�สตร์อ่ืน	ๆ	 มีก�รบูรณ�ก�รส�ระ	ม�ตรฐ�น	 ตัวช้ีวัด	 สมรรถนะสำ�คัญ

ของผู้เรียน	และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ
	 ปัจจัยที่เกิดจ�กรูปแบบก�รจัดกิจกรรมซ่ึงทำ�ให้กิจกรรมมีคว�มเหม�ะสม	ส�ม�รถพัฒน�ทักษะ

พ้ืนฐ�นของนักเรียนในก�รจัดทำ�โครงง�นและปัจจัยท่ีเกิดจ�กก�รติดต�มประเมินผลง�น	 ทำ�ให้นักเรียนมีผลง�น

เป็นไปต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด
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6.	 บทเรียนที่ได้รับ

	 ในก�รพัฒน�นักเรียนให้มีทักษะในก�รทำ�โครงง�นต้องใช้เวล�ในก�รฝึกอย่�งค่อยเป็นค่อยไป	

ครูต้องให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�อย่�งใกล้ชิดทุกข้ันตอน	 ต้องมีก�รว�งแผนง�นท่ีดี	 และท่ีสำ�คัญนักเรียนต้องได้รับก�รฝึก

ให้มีคว�มรับผิดชอบในก�รทำ�ง�นและได้รับก�รฝึกก�รคิดก�รทำ�ง�นที่เป็นระบบ

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

 7.1	 ก�รเผยแพร่

	 	 นำ�เสนอผลง�นนักเรียนใน	www.facebook.com	เมื่อวันที่	14	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2559

 7.2	 ก�รได้รับก�รยอมรับ

	 	 ได้รับเชิญไปเป็นวิทย�กรอบรมก�รจัดก�รเรียนรู้แบบโครงง�นที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร	 

ในพระร�ชูปถัมภ์กรุงเทพมห�นคร	และที่โรงเรียนโสตศึกษ�ทุ่งมห�เมฆ	กรุงเทพมห�นคร

	 7.3	 ร�งวัลที่ได้รับ

	 	 โครงง�นคณิตศ�สตร์	 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 ได้ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับที่	 2	 

ง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ระดับช�ติ	ครั้งที่	64	ประจำ�ปี	2557

	 	 โครงง�นคณิตศ�สตร์	 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 ชนะเลิศโครงง�นระดับภ�ค	 ครั้งที่	 13	

มูลนิธิเปรม	ติณสูล�นนท์	ประจำ�ปี	2558	และระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	ได้ร�งวัลชมเชย

	 	 โครงง�นคณิตศ�สตร์	 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 ได้อันดับที่	 6	 ง�นศิลปหัตถกรรม

นักเรียน	ระดับช�ติ	ครั้งที่	66	ประจำ�ปี	2559
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ชื่อผลง�น	 ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รเรียนรู้ส�ระคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน	โดยใช้	BOONPA	โมเดล

	 สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีท่ี	 3	 โรงเรียนอนุบ�ลพิบูลมังส�ห�รวิภ�คย์วิทย�กร	

จังหวัดอุบลร�ชธ�นี

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�ยบุญพ�	อร่�มโชติ	

โรงเรียน	 อนุบ�ลพิบูลมังส�ห�รวิภ�คย์วิทย�กร	อำ�เภอพิบูลมังส�ห�ร	จังหวัด	อุบลร�ชธ�นี	

โทรศัพท	์ 08	1063	7844,	0	4544	1669	 	e-mail	 boonpar04@gmail.com

1.	 ความสำาคัญของผลงาน	หรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 1.1	 คว�มเป็นม�และสภ�พปัญห�

	 	 เพื่อให้ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นสอดคล้องกับสภ�พคว�มเปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจ

สังคม	 คว�มเจริญก้�วหน้�ท�งวิทย�ก�ร	 และต�มแนวปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงในพระบ�ทสมเด็จ	

พระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ที่พ่อได้ให้คำ�ว่�	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 ในเรื่อง	 “บัญชีครัวเรือน”	 เป็นก�ร

ประยุกต์ท�งก�รบัญชี	 เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือประเภทหนึ่งในปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงท่ีส�ม�รถแก้ไขปัญห� 

หน้ีสินได้อย่�งย่ังยืน	 เป็นก�รปลูกฝังให้แก่ผู้เรียน	 ให้นักเรียนมีศักยภ�พในก�รแข่งขันและร่วมมืออย่�งสร้�งสรรค์ 

ในสังคมโลก	 ประกอบกับคณิตศ�สตร์เป็นศ�สตร์แห่งก�รคิดและเป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�รพัฒน�ศักยภ�พ

ของสมอง	 จึงไม่จำ�เป็นต้องระบุเป็นก�รต�ยตัวว่�เนื้อห�นั้นๆ	 จะสอนช้ันใด	 ถ้�นักเรียนส�ม�รถเรียนรู้ 

เพ่ือให้ส�ม�รถนำ�วิธีก�รเรียนรู้ท�งคณิตศ�สตร์ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน	 ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย	ก�รแสวงห�คว�มรู้

อย่�งต่อเน่ือง	 ก�รรับรู้ข้อมูลอย่�งคิดวิเคร�ะห์	 สังเคร�ะห์	 คิดคำ�นวณ	 และรู้จักใช้คว�มเป็นเหตุเป็นผล	 

ในศตวรรษที่	21	ที่เด็กและเย�วชนควรมี	คือ	ทักษะก�รเรียนรู้และนวัตกรรม	3	R	และ	8	C	

	 	 จ�กผลก�รสอบประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 (NT:	 National	 Test)	 (NT)	 ใน 

ชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 3	 จ�กก�รสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนม�เป็นก�รสอบวัดสมรรถนะสำ�คัญ	 3	 ด้�น 

ของนักเรียน	 คือ	 คว�มส�ม�รถด้�นภ�ษ�	 (Literacy)	 คว�มส�ม�รถด้�นคำ�นวณ	 (Numeracy)	 และ 

คว�มส�ม�รถด้�นเหตุผล	 (Reasoning	 Abilities)	 และก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�แห่งช�ติขั้นพื้นฐ�น	

(Ordinary	 National	 Educational	 Test	 :	 O-net)	 ในชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 6	 และมัธยมศึกษ�ปีที่	 3	 

มีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนรู้ต่ำ�	

	 	 จ�กที่กล่�วม�ข้�งต้น	แสดงให้เห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รจัดก�รเรียนก�รสอนคณิตศ�สตร์	

ท่ีต้องเน้นก�รนำ�เน้ือห�คณิตศ�สตร์ท่ีเรียนต�มหลักสูตรในห้องเรียนม�ประยุกต์กับสถ�นก�รณ์ในชีวิตประจำ�วัน	

เพื่อให้นักเรียนส�ม�รถเชื่อมโยงระหว่�งเนื้อห�ของคณิตศ�สตร์กับสถ�นก�รณ์ในชีวิตประจำ�วัน	 ครูจึงมี

บทบ�ทสำ�คัญในก�รนำ�เสนอสถ�นก�รณ์ในชีวิตประจำ�วัน	ประกอบก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน
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เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกตัดสินใจและแก้ปัญห�	 ทำ�ให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของส�ระคณิตศ�สตร์	 ส�ม�รถ 

นำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้จริงและสร้�งองค์คว�มรู้ท่ียั่งยืน	 ผู้วิจัยได้ศึกษ�ต�มแนวคิดของโพลย�	 ท่ีพัฒน� 

รูปแบบกระบวนแก้โจทย์ปัญห�	 4	 ข้ันตอน	 และยังมีอีกหล�ยคนได้กล่�วไว้	 จึงได้แนวคิดก�รพัฒน�ในคร้ังน้ีด้วย	

3R	 และ	 4C	 ซ่ึงมีองค์ประกอบดังนี้	 3R	 ได้แก่	 ก�รอ่�น	 (Reading),	 ก�รเขียน	 (Writing)	 และคณิตศ�สตร์	

(Arithmetic)	 และ	 4C	 ได้แก่	 ก�รคิดวิเคร�ะห์	 (Critical	 Thinking),	 ก�รสื่อส�ร	 (Communication),	 

คว�มคิดสร้�งสรรค์	(Creativity)	และก�รร่วมมือ	(Collaboration)	จึงออกม�ในรูปแบบ	BOONPA	โมเดล

 1.2	 แนวท�งก�รแก้ปัญห�และพัฒน�

	 	 ดังน้ัน	 ผู้วิจัยจึงได้นำ�แนวคิด	 ทฤษฎีของนักก�รศึกษ�ม�ปรับสร้�งโมเดลเป็นของตนเอง	 

ใช้เนื้อห�คณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน	 ได้แก่	 ตัวเลขในชีวิตประจำ�วัน	 คณิตศ�สตร์กับเวล�	 ก�รวัด	 และคณิต

ก�รเงิน	 โดยรวบรวมสถ�นก�รณ์ทั้ง	 4	 ด้�น	 โดยผู้วิจัยได้จัดทำ�เป็น	 “BOONPA	 โมเดล	 ซึ่งมีชุดฝึกก�รพัฒน�

คุณภ�พก�รเรียนรู้ส�ระคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน	 สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 3”	 เพื่อแก้ปัญห�

ดังกล่�ว	และเป็นแนวท�งในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�	

2.	 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

	 2.1	 เพื่อใช้	BOONPA	โมเดล	ในก�รพัฒน�ก�รเรียนรู้ส�ระคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน

	 2.2	 เพื่อศึกษ�ผลก�รใช้	BOONPA	โมเดล	พัฒน�ก�รเรียนรู้ส�ระคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน	

	 2.3	 เพื่อศึกษ�คว�มพึงพอใจที่ใช้	 BOONPA	 โมเดลมีผลต่อก�รพัฒน�ก�รเรียนรู้ส�ระ

คณิตศ�สตร์

3.	กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

 3.1	 ก�รออกแบบผลง�น/นวัตกรรม

  ประช�กร	 ที่ใช้ในก�รวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 3	 จำ�นวน	 271	 คน	

โรงเรียนอนุบ�ลพิบูลมังส�ห�รวิภ�คย์วิทย�กร	อำ�เภอพิบูลมังส�ห�ร	จังหวัดอุบลร�ชธ�นี

   กลุ่มตัวอย่�ง	 ที่ใช้ในก�รวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษ�ปีท่ี	 3	 โรงเรียนอนุบ�ล

พิบูลมังส�ห�รวิภ�คย์วิทย�กร	 ภ�คเรียนที่	 1	 ปีก�รศึกษ�	 2557	 โดยก�รสุ่มแบบเก�ะกลุ่ม	 (Cluster	

Sampling)	 ซึ่งโรงเรียนจัดห้องเรียนแบบคละคว�มส�ม�รถของนักเรียน	 ที่มีระดับเก่ง	 ป�นกล�ง	 อ่อน	 อยู่ใน

ห้องเดียวกัน	จำ�นวน	1	ห้องเรียน	จ�กห้องเรียนทั้งหมด	6	ห้องเรียน	ได้กลุ่มตัวอย่�งจำ�นวน	47	คน

   เนื้อห�	ที่ใช้ในก�รวิจัยครั้งนี้	 เป็นเนื้อห�ส�ระคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน	 ได้แก่	 ตัวเลข 

ในชีวิตประจำ�วัน	จำ�นวน	2	ชั่วโมง	กับเรื่องเวล�	จำ�นวน	3	ชั่วโมง	คณิตศ�สตร์เรื่องก�รวัด	จำ�นวน	2	ชั่วโมง	

เรื่องก�รเงิน	จำ�นวน	3	ชั่วโมง	และก�รเงิน	(ก�รบันทึกบัญชีครัวเรือน)	

  ระยะเวล�ที่ใช้ในก�รวิจัย	 ก�รวิจัยครั้งนี้ดำ�เนินก�รวิจัยในภ�คเรียนที่	 1	 ปีก�รศึกษ�	

2557	โดยใช้เวล�ในก�รเรียนก�รสอนนอกเวล�ปกติรวมทั้งหมด	14	ชั่วโมง	ดังนี้
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	 	 1.	 ระยะเวล�ท่ีใช้ในจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน	 ท่ีใช้	 BOONPA	 โมเดล	 พัฒน�ก�รเรียนรู้

ส�ระคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน	สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	3	จำ�นวน	14	ชั่วโมง	

		 		 2.	 ก�รทดสอบย่อย	หลังจ�กเรียนจบเรื่องที่	1	-	2	และเรื่องที่	3	-	4	จำ�นวน	2	ชั่วโมง

		 		 3.	 ก�รทดสอบวัดผลก�รเรียนรู้ด้�นคว�มส�ม�รถของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้	 BOONPA	

โมเดล	ก�รเรียนรู้ส�ระคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน	สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	3	จำ�นวน	2	ชั่วโมง

  ตัวแปรที่ศึกษ�

  1.	 ตัวแปรอิสระ	 ได้แก่	 ก�รใช้	 BOONPA	 โมเดล	 พัฒน�ก�รเรียนรู้ส�ระคณิตศ�สตร์ 

ในชีวิตประจำ�วันสำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	3

  2.	 ตัวแปรต�ม	ได้แก่	

	 	 	 2.1	 ผลก�รเรียนรู้ด้�นคว�มส�ม�รถในก�รใช้	 BOONPA	 โมเดล	 ด้�นคณิตศ�สตร์ 

ของนักเรียน	ที่เรียนรู้ส�ระคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน	สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	3

	 	 	 2.2	 คว�มพึงพอใจที่ใช้	BOONPA	โมเดล	มีต่อก�รพัฒน�ก�รเรียนรู้ส�ระคณิตศ�สตร์

ในชีวิตประจำ�วัน	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	3

  รูปแบบก�รจัดกิจกรรมที่ใช้ขั้นตอน	BOONPA	โมเดลมีก�รพัฒน�	ดังนี้

	 	 B	 =	 before	ขั้นทำ�คว�มเข้�ใจปัญห�ชัดเจน

	 	 O	 =	 observe	ขั้นจดจำ�	(ก�รฝึกทักษะโดยก�รจดจำ�	ทำ�คว�มเข้�ใจ)

	 	 O	 =	 objective	จุดประสงค์	(ผลที่ประสงค์ให้บรรลุ	จุดหม�ย)

	 	 N	 =	 New	ใช้วิธีก�รใหม่	ๆ	เช่น	เทคนิควิธีลัด	เกม	บทเรียนสำ�เร็จรูป	แบบฝึกเสริมทักษะ	 

	 	 	 		 แบบฝึกก�รคิดสร้�งสรรค์	โปรแกรมคณิตศ�สตร์สร้�งสรรค์	(GSP)

	 	 P	 =	 plan	ก�รว�งแผน	(เกี่ยวกับโจทย์อย่�งมีลำ�ดับขั้นตอน)

	 	 A	 =	 action/assessment	ก�รลงมือปฏิบัติ	และประเมินผล	(ขบวนก�รปฏิบัติก�รทำ� 

	 	 	 		 ชิ้นง�นและก�รประเมินผลเพื่อสะท้อนผล)

	 3.2	 ก�รดำ�เนินง�นต�มกิจกรรม

	 	 1.	 ผู้วิจัยทำ�ก�รสอนกลุ่มตัวอย่�ง	 1	 ห้องเรียน	 จำ�นวน	 47	 คน	 โดยใช้ชุดก�รเรียน 

ก�รเรียนรู้	ส�ระคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วันที่ใช้	BOONPA	โมเดลสำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	3

    เนื้อห�	ที่ใช้เป็นเนื้อห�ส�ระคณิตศ�สตร์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำ�วัน	ได้แก่	ตัวเลขในชีวิต

ประจำ�วัน	 เวล�	 ก�รวัด	 และก�รเงิน	 ชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 3	 หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 

พุทธศักร�ช	2551	จัดทำ�ชุดฝึกและเครื่องมือในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รเรียนรู้ส�ระคณิตศ�สตร์	ทำ�ก�รทดสอบ

ย่อยที่	 1	 และ	 ทำ�ก�รทดสอบย่อยที่	 2	 และได้นำ�เครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวช�ญได้ตรวจสอบคว�มถูกต้องและ

ประสิทธิภ�พของชุดก�รเรียนรู้ส�ระคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน

	 	 2.	 เม่ือกลุ่มตัวอย่�งปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วยก�รเรียนรู้แล้ว	 ผู้วิจัยได้ทำ�ก�รทดสอบ 

กลุ่มตัวอย่�งด้วยแบบทดสอบย่อย	ซึ่งมีร�ยละเอียดดังนี้
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	 	 	 2.1	 ทดสอบด้วยแบบทดสอยย่อยครั้งท่ี	 1	 หลังจ�กกลุ่มตัวอย่�งเรียนจบเรื่อง 

ก�รเรียนรู้ที่	1	-	2	แล้ว	ใช้เวล�ในก�รทดสอบ	1	ชั่วโมง	คะแนนเต็ม	15	คะแนน

		 		 	 2.2	 ทดสอบด้วยแบบทดสอยย่อยครั้งท่ี	 2	 หลังจ�กกลุ่มตัวอย่�งเรียนจบหน่วย 

ก�รเรียนรู้ที่	3	-	4	แล้ว	ใช้เวล�ในก�รทดสอบ	1	ชั่วโมง	คะแนนเต็ม	15	คะแนน

		 		 3.	 เมื่อกลุ่มตัวอย่�งปฏิบัติกิจกรรม	 ครบท้ัง	 4	 เรื่องและทำ�ก�รทดสอบย่อยครบ 

ทั้ง	2	ฉบับ	ดังนี้

		 		 	 3.1	 ให้กลุ่มตัวอย่�งทำ�แบบทดสอบวัดผลก�รเรียนรู้ด้�นคว�มส�ม�รถในทักษะ

คณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน	ใช้เวล�ในก�รทดสอบ	1	ชั่วโมง	คะแนนเต็ม	30	คะแนน

		 		 	 3.2	 ให้กลุ่มตัวอย่�งตอบแบบสอบถ�มวัดคว�มพึงพอใจท่ีมีต่อชุดพัฒน�ก�รเรียนรู้

ส�ระคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วันที่ใช้	BOONPA	โมเดล	จำ�นวน	15	ข้อ	ใช้เวล�	15	น�ที

		 	 4.	 ผู้วิจัยนำ�คะแนนท่ีได้ต่อไปน้ี	ม�วิเคร�ะห์โดยใช้	ค่�ร้อยละ	ค่�เฉล่ีย	และค่�ส่วนเบ่ียงเบน

ม�ตรฐ�น

		 		 	 4.1	 คะแนนแบบทดสอบย่อย	เรื่องที่	1	กับ	2	และ	เรื่องที่	3	กับ	4	

		 		 	 4.2	 คะแนนแบบทดสอบวัดผลก�รเรียนรู้ด้�นคว�มส�ม�รถในทักษะก�รคิด	 

ก่อนเรียนหลังเรียน		

	 	 	 4.3	 คะแนนแบบสอบถ�มวัดคว�มพึงพอใจที่มีต่อชุดก�รเรียนก�รสอนส�ระ

คณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วันที่ใช้	BOONPA	โมเดล	

	 3.3	 ประสิทธิภ�พของก�รดำ�เนินง�น

	 	 ขั้นตอนก�รจัดกิจกรรมต�ม	 BOONPA	 โมเดล	 ในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รเรียนรู้ 

ส�ระคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน	

4.	ผลการดำาเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ

	 4.1	 ผลที่เกิดต�มวัตถุประสงค์	

		 	 ก�รพัฒน�ก�รเรียนรู้ส�ระคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน	โดยใช้ชุด	BOONPA	โมเดล

	 	 1)	 ได้ใช้รูปแบบก�รสอน	 BOONPA	 โมเดล	 ในก�รพัฒน�ก�รเรียนรู้ส�ระคณิตศ�สตร์ 

ในชีวิตประจำ�วัน	นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	3	เป็นแบบในก�รพัฒน�คุณภ�พอย่�งต่อเนื่อง

	 	 2)	 ผลก�รใช้	BOONPA	โมเดล	ในก�รเรียนรู้ด้�นคว�มส�ม�รถในทักษะก�รคิดของนักเรียน

ในก�รพัฒน�ก�รเรียนรู้ส�ระคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วันที่มีประสิทธิภ�พเท่�กับ	 71.21/73.62	 ซึ่งสูงกว่�

เกณฑ์ที่ท�งโรงเรียนกำ�หนดไว้	70/70

	 	 3)	 นักเรียนมีคว�มพึงพอใจต่อชุดพัฒน�ก�รเรียนรู้ส�ระคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน 

ที่ใช้	BOONPA	โมเดล	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	3

	 	 4)	 เป็นแนวท�งในนำ�	 BOONPA	 โมเดล	 ไปพัฒน�ก�รเรียนรู้ส�ระคณิตศ�สตร์ในชีวิต

ประจำ�วัน	สำ�หรับเนื้อห�เรื่องอื่นหรือระดับชั้นอื่นหรือส�ระอื่นๆ	ต่อไป
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	 4.2	 ผลสัมฤทธิ์ของง�น

	 	 1)	 นักเรียนมีผลก�รประเมินผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน	 (NT)	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษ� 

ปีที่	 3	 ประจำ�ปีก�รศึกษ�	 2556	 เฉลี่ย	 3	 ด้�น	 50.04	 ประจำ�ปีก�รศึกษ�	 2557	 เฉลี่ย	 3	 ด้�น	 53.76	 และ 

ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2558	เฉลี่ย	3	ด้�น	56.24	เพิ่มขึ้น	2.48	ซึ่งเพิ่มทุกปี

	 	 2)	 นักเรียนมีผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับขั้นพื้นฐ�น	 (O-NET)	 ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 6	 ประจำ�ปีก�รศึกษ�	 2557	 เฉลี่ยระดับประเทศ	 38.06	 เฉลี่ยโรงเรียน	 45.74	 เพิ่มข้ึน	

7.68	 และมีนักเรียนสอบส�ระคณิตศ�สตร์	คะแนนเต็ม	 100	 จำ�นวน	 5	 คน	 และประจำ�ปีก�รศึกษ�	 2558	

เฉลี่ยระดับประเทศ	43.47	 เฉลี่ยโรงเรียน	48.14	 เพิ่มขึ้น	4.67	และมีนักเรียนสอบส�ระคณิตศ�สตร์	คะแนน

เต็ม	100	จำ�นวน	1	คน	

	 	 3)	 นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 3	 หลังก�รสอนโดยใช้	 BOONPA	 โมเดล	 ไปพัฒน� 

ก�รเรียนรู้ส�ระคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน	 มีผลก�รเรียนรู้ด้�นคว�มส�ม�รถในทักษะก�รคิด 

ผ่�นเกณฑ์	 เป็นจำ�นวนม�กกว่�ร้อยละ	 70	 ของจำ�นวนนักเรียนทั้งหมด	 ที่ระดับนัยสำ�คัญ	 .05	 สรุปได้ว่�

นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 3	 มีคว�มส�ม�รถในก�รเรียนเรื่องคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วันท่ีส่งเสริม 

ทักษะก�รคิด	โดยใช้	BOONPA	โมเดลในก�รพัฒน�ก�รเรียนรู้ส�ระคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน	ท่ีผู้วิจัยสร้�งข้ึน

		 	 4)	 คว�มพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษ�ปีท่ี	 3	 หลังก�รสอนท่ีใช้	 BOONPA	 

โมเดล	ซึ่งประเมินผลจ�กคะแนนเฉลี่ยทั้งฉบับของแบบวัดคว�มพึงพอใจ	พบว่�	อยู่ในระดับเห็นด้วยม�ก

	 4.3	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 1)	 นักเรียนที่ใช้	 BOONPA	 โมเดล	 มีก�รพัฒน�ก�รเรียนรู้ส�ระคณิตศ�สตร์ในชีวิต 

ประจำ�วัน	ผ่�นเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้	และเป็นแนวท�งในก�รจัดทำ�บัญชีครัวเรือน

	 	 2)	 ผลจ�กก�รดำ�เนินง�น	 “โดยใช้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและทำ�อย่�งต่อเนื่อง”	 ทำ�ให้กลุ่ม

ส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์ประสบคว�มสำ�เร็จ	เป็นที่ยอมรับจ�กผู้ปกครองและชุมชน	

	 	 3)	 นักเรียนของโรงเรียนมีคว�มส�ม�รถด้�นคณิตศ�สตร์	 โดยนักเรียนช้ันประถมศึกษ�ปีท่ี	 3 

ได้เป็นตัวแทนระดับเขตเข้�ร่วมแข่งขันทักษะท�งคณิตศ�สตร์ในระดับภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้รับร�งวัล	

เหรียญทอง	1	คน	และผลก�รสอบคณิตศ�สตร์น�น�ช�ติผ่�นรอบแรกจำ�นวน	21	คน	

	 	 4)	 ได้รับคว�มร่วมมือจ�กผู้ปกครองอย่�งดีเยี่ยมในด้�นงบประม�ณในก�รจัดทำ�ชุดฝึก

และก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้ของนักเรียน

	 	 5)	 นักเรียนได้รับร�งวัลจ�กก�รแข่งขันในง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่�ย

สถ�นศึกษ�	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�	ระดับภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

	 	 6)	 โรงเรียนได้รับก�รยกย่องและผู้ปกครองไว้ว�งใจให้เป็นโรงเรียนยอดนิยม	จ�กผู้ปกครอง

นักเรียนที่ม�เรียน	7	อำ�เภอ
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5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ	

	 1.	 นักเรียนมีพื้นฐ�นมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ	 มีทักษะในก�รคิดวิเคร�ะห์	 และมีคว�มมุ่งมั่นตั้งใจ

ในก�รปฏิบัติกิจกรรมก�รเรียนรู้

	 2.	 ครูเป็นผู้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ	มีคว�มตั้งใจ	มีคว�มเสียสละ	และเป็นบุคคลแห่งก�รเรียนรู้

	 3.	 โรงเรียนมีงบประม�ณและให้ก�รสนับสนุนในด้�นก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถด้�นคณิตศ�สตร์ 

ของผู้เรียนให้เต็มศักยภ�พ

	 4.	 ผู้บริห�รเป็นผู้มีวิสัยทัศน์	ให้ก�รสนับสนุนส่งเสริมในก�รปฏิบัติง�น

	 5.	 ผู้ปกครองให้คว�มร่วมมือและสนับสนุนงบประม�ณเพื่อจัดทำ�ชุดฝึกในก�รจัดกิจกรรม	 

ก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถด้�นคณิตศ�สตร์ของผู้เรียนให้เต็มศักยภ�พและส�ระอื่น	ๆ

6.	 บทเรียนที่ได้รับ

	 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน	 BOONPA	 โมเดล	 ในก�รพัฒน�ก�รเรียนรู้ส�ระคณิตศ�สตร์

ในชีวิตประจำ�วัน	 นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 3	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้�ใจบทเรียนยิ่งขึ้น	 มีคว�มพึงพอใจ 

ที่ดีต่อส�ระคณิตศ�สตร์	 มีคว�มส�ม�รถท�งคณิตศ�สตร์สูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	 ส่งผลต่อก�รพัฒน� 

ผลสัมฤทธ์ิท�งก�รเรียน	 ก�รจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จ�กประสบก�รณ์จริงและฝึกปฏิบัติจริง	 เพ่ือให้ผู้เรียน 

มีคุณภ�พต�มเป้�หม�ยของหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	2551	

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 1.	 เด็กช�ยพุทธคุณ	 พิทักษ�	 ได้รับร�งวัลเหรียญทอง	 กิจกรรมก�รแข่งขันอัจฉริยภ�พ 

ท�งคณิตศ�สตร์	 ระดับชั้น	 ป.1	 -	 ป.3	 ง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียนภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	 ครั้งที่	 64	 

จังหวัดสกลนคร	และด้�นอื่น	ๆ	อีกม�กม�ย

	 2.	 ครูผู้สอนได้รับร�งวัลเหรียญทอง	 กิจกรรมก�รแข่งขันอัจฉริยภ�พท�งคณิตศ�สตร์	 

ระดับชั้น	ป.1	-	ป.3	ง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียนภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	ครั้งที่	64	จังหวัดสกลนคร

	 3.	 สอบแข่งขันวิช�ก�รน�น�ช�ติผ่�นรอบแรกจำ�นวน	21	คน	และผ่�นรอบ	2	จำ�นวน	6	คน

	 4.	 อบรมและพัฒน�ครูกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์ของโรงเรียนอนุบ�ลพิบูลมังส�ห�ร 

วิภ�คย์วิทย�กร	ภ�คเรียนละ	1	ครั้ง

	 5.	 อบรมและพัฒน�ครูกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์ของกลุ่มเครือข่�ยโรงเรียน 

ในสถ�นศึกษ�ที่	1	พิบูล	กุดชมภู	ภ�คเรียนละ	1	ครั้ง

	 6.	 อบรมและพัฒน�ครูกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์ของสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�

ประถมศึกษ�อุบลร�ชธ�นี	ปีก�รศึกษ�ละ	1	ครั้ง

	 7.	 facebook.com	น�ยบุญพ�	อร่�มโชติ	

	 8.	 ง�นมหกรรมวิช�ก�รสถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)

	 9.	 สถ�นศึกษ�ต่�ง	ๆ	ม�ศึกษ�ดูง�นที่โรงเรียน	
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ชื่อผลง�น	 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้วิช�คณิตศ�สตร์โดยใช้	STARS	MODEL

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�งส�วเจนจิร�	ทิพย์ญ�ณ

โรงเรียน	 เคียนซ�พิทย�คม	อำ�เภอเคียนซ�	จังหวดสุร�ษฎร์ธ�นี

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	11

โทรศัพท์		 0	7738	7125	 โทรส�ร	 0	7738	7125

  E-mail	 tipyan.j@gmail.com

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 คณิตศ�สตร์มีบทบ�ทสำ�คัญยิ่งต่อก�รพัฒน�คว�มคิดมนุษย์	 ทำ�ให้มนุษย์มีคว�มคิดริเริ่ม

สร้�งสรรค์	คิดอย่�งมีเหตุผล	เป็นระบบ	มีแบบแผน	ส�ม�รถคิดวิเคร�ะห์ปัญห�หรือสถ�นก�รณ์ได้อย่�งถี่ถ้วน

รอบคอบ	 ช่วยให้ค�ดก�รณ์	 ว�งแผน	 ตัดสินใจ	 แก้ปัญห�	 และนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่�งถูกต้อง 

เหม�ะสม	นอกจ�กน้ีคณิตศ�สตร์ยังเป็นเคร่ืองมือในก�รศึกษ�ท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	 และศ�สตร์อ่ืน	ๆ	

คณิตศ�สตร์จึงมีประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินชีวิต	 ช่วยพัฒน�คุณภ�พชีวิตให้ดีขึ้น	 (สำ�นักวิช�ก�รและม�ตรฐ�น 

ก�รศึกษ�.	2552	:	56)

	 จ�กคว�มสำ�คัญของคณิตศ�สตร์ที่กล่�วข้�งต้น	 ทักษะและกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ 

มีคว�มจำ�เป็นในก�รพัฒน�คว�มคิดท�งคณิตศ�สตร์ให้มีอยู่ในทุกระดับชั้น	 (สถ�บันส่งเสริมก�รสอน

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี.	 2555	 :	 143)	 คุณภ�พท�งก�รศึกษ�คณิตศ�สตร์ในช่วง	 4	 ปีที่ผ่�นม�ยังไม่เป็น 

ที่น่�พอใจ	 เด็กวัยเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนในวิช�หลักของระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 (O-NET)	 

วิช�คณิตศ�สตร์	ค่�เฉลี่ยต่ำ�กว่�ร้อยละ	50	(สถ�บันทดสอบท�งก�รศึกษ�แห่งช�ติ.	2557)	ส�เหตุอ�จม�จ�ก

ปัญห�ก�รเรียนก�รสอนคณิตศ�สตร์	 เนื่องจ�กคณิตศ�สตร์เป็นวิช�ท่ีอยู่ในลักษณะเป็นน�มธรรม	 เข้�ใจย�ก	

ก�รสอนในห้องเรียน	คณิตศ�สตร์ไม่น่�สนใจและไม่มีก�รกระตุ้น	ครูควรห�วิธีก�รใหม่	ๆ	ที่น่�ตื่นเต้นน่�สนใจ	

มีก�รสอนที่หล�กหล�ย	 และเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในก�รเรียนวิช�คณิตศ�สตร์	 (ป�ริฉัตร	 ตันติอ�ภรณ์กุล.	

2557	:	12)	

	 จ�กปัญห�และคว�มสำ�คัญของทักษะและกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ข้�งต้นนั้น	 จึงควรมีก�ร

ส่งเสริมและพัฒน�ทักษะและกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถ 

ในก�รคิดและก�รให้เหตุผลท�งคณิตศ�สตร์	 (อัมพร	 ม้�คนอง,	 2554	 :	 1-22)	 ในก�รพัฒน�คว�มคิดและเหตุผล

ท�งคณิตศ�สตร์	 ได้มีนักก�รศึกษ�เสนอก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเพื่อพัฒน�คว�มคิดก�รเขียนพิสูจน์และ 

ก�รให้เหตุผลท�งคณิตศ�สตร์	คือ	นิโคลัวด�คิส	 (Nikoloudakis,	2009	 :	17-45)	ที่เป็นโมเดลสอนเรข�คณิต

ช่ือว่�	 โมเดลเฟสเมท็อดคอมบิเนชัน	 (Phases-Methods	Combinations	Model)	 ซ่ึงมีก�รใช้เอกส�รประกอบ 

ก�รจัดกิจกรรม	(Structured	Form	Worksheet	:	SFW)	โดยมีขั้นตอนในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	3	ขั้นตอน

ดังนี้	 ขั้นที่	 1	ก�รทบทวนคว�มรู้เดิม	 (The	Reminder	Note)	ขั้นที่	 2	กระบวนก�ร	 (Process)	และขั้นที่	 3	

ก�รประเมิน	 (Assessment)	กลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนพัฒน�คว�มคิดท�งคณิตศ�สตร์	 คือ	ฟร�ยวิลลิก	
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(Fraivillig,	 2001	 :	 454-459)	 ที่ได้เสนอกลยุทธ์สำ�หรับพัฒน�คว�มคิดท�งคณิตศ�สตร์ของนักเรียน 

มีเป้�หม�ยเพ่ือช่วยให้นักเรียนสร้�งคว�มเข้�ใจแนวคิดท�งคณิตศ�สตร์อย่�งมีคว�มหม�ยด้วยตัวของนักเรียนเอง

โดยมีองค์ประกอบ	 3	 ประก�รดังนี้	 1)	 ล้วงคว�มคิด	 (Eliciting)	 2)	 สนับสนุนคว�มคิด	 (Supporting)	 และ	 

3)	 ขย�ยคว�มคิด	 (Extending)	 นอกจ�กนี้ โรงเรียนชุมแพศึกษ�	 ขอนแก่น	 (สำ�นักง�นส่งเสริม 

สังคมแห่งก�รเรียนรู้และคุณภ�พเย�วชน	 (สสค.).	 2556	 :	 14)	 ได้ศึกษ�วิธีก�รสอนคณิตศ�สตร์	 โดยใช้กระบวนก�ร

เรื่องร�วและแผนภ�พหรือ	Story	and	Diagram	Method	หรือ	SDM	ผลก�รเรียนของนักเรียนในวิช�ลำ�ดับ

และอนุกรมซึ่งใช้กระบวนก�ร	SDM	ออกม�เป็นที่น่�พอใจ

	 ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงนำ�โมเดลของนักวิช�ก�รม�สังเคร�ะห์แล้วสร้�งเป็น	STARS	MODEL	ซึ่งก�รจัด

กิจกรรมก�รเรียนรู้แบบ	STARS	นี้	ได้นำ�ก�รพัฒน�คว�มคิดท�งคณิตศ�สตร์ม�ใช้ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้

ท�งพีชคณิตและเรข�คณิต	 นอกจ�กก�รพัฒน�ทักษะก�รพิสูจน์จะมีในท�งเรข�คณิตแล้ว	 ท�งพีชคณิต 

ก็ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ได้เช่นกัน	 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ดังกล่�วจึงเป็นก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รคิด	 

ก�รให้เหตุผล	และก�รนึกภ�พท�งคณิตศ�สตร์ให้กับนักเรียนให้มีประสิทธิภ�พม�กย่ิงข้ึน

	 จ�กท่ีได้กล่�วม�ข้�งต้นผู้วิจัยจึงสนใจพัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รให้เหตุผล	 และก�รนึกภ�พ 

ท�งคณิตศ�สตร์ของนักเรียนโรงเรียนเคียนซ�พิทย�คม	 โดยใช้ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์โดยใช้	

STARS	 MODEL	 เป็นเนื้อห�ท�งพีชคณิตและเรข�คณิต	 ผู้วิจัยค�ดว่�จะเป็นแนวท�งสำ�หรับจัดกิจกรรม 

ก�รเรียนรู้เพื่อพัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รให้เหตุผลและก�รนึกภ�พท�งคณิตศ�สตร์ต่อไป

2.	 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

วัตถุประสงค์เชิงปริม�ณ วัตถุประสงค์เชิงคุณภ�พ

-	เพื่อพัฒน�ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนวิช�คณิตศ�สตร์ของนักเรียน

โรงเรียนเคียนซ�พิทย�คมให้สูงขึ้น	อย่�งน้อยร้อยละ	80

-	เพื่อพัฒน�นักเรียนโรงเรียนเคียนซ�พิทย�คมให้มีทักษะ

กระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์

-	เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ของนักเรียน

โรงเรียนเคียนซ�พิทย�คมท่ีได้รับก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้

คณิตศ�สตร์โดยใช้	STARS	MODEL	ระหว่�งก่อนเรียนกับหลังเรียน

-	เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนเคียนซ�พิทย�คมมีเจตคต ิ

ที่ดีต่อวิช�คณิตศ�สตร์

-	เพื่อศึกษ�พัฒน�ก�รคว�มส�ม�รถท�งทักษะกระบวนก�รท�ง

คณิตศ�สตร์ของนักเรียนโรงเรียนเคียนซ�พิทย�คม	ที่ได้รับก�รจัด

กิจกรรมก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์เรื่องลำ�ดับและอนุกรม	โดยใช้	

STARS	MODEL

เป้�หม�ยเชิงปริม�ณ เป้�หม�ยเชิงคุณภ�พ

-	นักเรียนที่ได้รับก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์	โดยใช้	

STARS	MODEL	มีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนวิช�คณิตศ�สตร์สูงขึ้น

ร้อยละ	80

-	นักเรียนที่ได้รับก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์	โดยใช้	

STARS	MODEL	มีคว�มส�ม�รถในทักษะกระบวนก�รท�ง

คณิตศ�สตร์

-	นักเรียนที่ได้รับก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์	โดยใช้	

STARS	MODEL	มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่�คะแนนก่อนเรียน

-	นักเรียนที่ได้รับก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร	์โดยใช้	

STARS	MODEL	มีเจตคติที่ดีต่อวิช�คณิตศ�สตร์

-	นักเรียนที่ได้รับก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์	โดยใช้	

STARS	MODEL	มีทักษะกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์

-	นักเรียนที่ได้รับก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์	โดยใช้	

STARS	MODEL	มีคว�มส�ม�รถท�งทักษะกระบวนก�รท�ง

คณิตศ�สตร์
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3.	 กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 3.1	 ก�รออกแบบผลง�น/นวัตกรรม

	 	 3.1.1	 ขั้นตอนที่	1	ศึกษ�และวิเคร�ะห์ปัญห�	

	 	 	 3.1.1.1	 วิเคร�ะห์ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนวิช�คณิตศ�สตร์ของนักเรียน

	 	 	 3.1.1.2	 ศึกษ�พฤติกรรมกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ของนักเรียน

	 	 3.1.2	 ข้ันตอนท่ี	 2	 ว�งแผนก�รสร้�งก�รจัดก�รเรียนรู้เพ่ือพัฒน�กระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์	

โดยศึกษ�แนวคิด	 หลักก�รทฤษฎีและง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 จ�กง�นวิจัยของนักวิช�ก�รหล�ยท่�น	 ผู้วิจัย 

นำ�ม�สังเคร�ะห์เพื่อได้สร้�งโมเดลก�รสอนวิช�คณิตศ�สตร์	 เพื่อพัฒน�ทักษะกระบวนก�รคิดวิช�คณิตศ�สตร์

โดยมีชื่อว่�	 “STARS	MODEL”	 ดังภ�พที่	 1	 ซึ่งคว�มหม�ยของรูปแบบโมเดลสต�ร์	 มีดังนี้	 S	 :	 Situation	 

T	:	Training	A	:	Application	R	:	Research	S	:	Summary

ภ�พที่	1	แสดงโมเดล	STARS

	 3.2	 ก�รดำ�เนินง�นต�มกิจกรรม	(ต�มวงจรคุณภ�พเดมมิ่ง)

	 	 ผู้วิจัยได้นำ�รูปแบบก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนวิช�คณิตศ�สตร์	 โดยใช้	 STARS	

MODEL	 ไปใช้กับนักเรียนโรงเรียนเคียนซ�พิทย�คม	 ข้ันตอนก�รดำ�เนินง�นและพัฒน�โมเดลโดยใช้วงจร

คุณภ�พ	(PDCA)	ของเดมมิ่ง

4.	 ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 4.1	 ผลที่เกิดต�มจุดประสงค์

	 	 4.1.1	 นักเรียนโรงเรียนเคียนซ�พิทย�คมท่ีได้รับก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์	

โดยใช้	STARS	MODEL	มีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนวิช�คณิตศ�สตร์สูงขึ้น	ร้อยละ	80

	 	 4.1.2	 นักเรียนโรงเรียนเคียนซ�พิทย�คมท่ีได้รับก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์

โดยใช้	 STARS	MODEL	 มีทักษะกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์อยู่ในระดับม�ก	คะแนนหลังเรียนของนักเรียน

โรงเรียนเคียนซ�พิทย�คมที่ได้รับก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์	 โดยใช้	 STARS	 MODEL	 สูงกว่�

คะแนนก่อนเรียน
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	 	 4.1.3	 นักเรียนโรงเรียนเคียนซ�พิทย�คมมีคว�มพึงพอใจในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้

คณิตศ�สตร์	โดยใช้	STARS	MODEL	อยู่ในระดับม�ก	

	 4.2	 ผลสัมฤทธิ์ของง�น

	 	 นวัตกรรม	STARS	MODEL	ส�ม�รถพัฒน�ทักษะกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ของผู้เรียน

ได้ต�มวัตถุประสงค์	ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนวิช�คณิตศ�สตร์เพิ่มขึ้นจ�กปีก�รศึกษ�	2558

	 4.3	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 4.3.1	 นักเรียนโรงเรียนเคียนซ�พิทย�คมท่ีได้รับก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์

โดยใช้	 STARS	MODEL	 ได้รับก�รพัฒน�ทักษะกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ต�มคว�มส�ม�รถของนักเรียน

แต่ละคน	และมีเจตคติที่ดีต่อวิช�คณิตศ�สตร์

	 	 4.3.2	 ครูมีแนวท�งในก�รสร้�งนวัตกรรมก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนท่ีมีประสิทธิภ�พ

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 5.1	 ได้รับก�รส่งเสริมสนับสนุน	 คำ�แนะนำ�	 และข้อเสนอแนะจ�กผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	 และ

รองผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนเคียนซ�พิทย�คม	

	 5.2	 ได้รับคว�มร่วมมือและข้อเสนอแนะท่ีดีจ�กคณะครู	และบุคล�กรโรงเรียนเคียนซ�พิทย�คม

	 5.3	 คว�มร่วมมือของนักเรียนโรงเรียนเคียนซ�พิทย�คมในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ 

วิช�คณิตศ�สตร์	เรื่องลำ�ดับและอนุกรมโดยใช้	STARS	MODEL

6.	 บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)

	 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้วิช�คณิตศ�สตร์	 โดยใช้	 STARS	MODEL	 นั้น	 ส�ม�รถพัฒน�ทักษะ

กระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ได้เป็นอย่�งดี	เนื่องจ�กเป็นขั้นตอนที่เน้นทักษะหล�ย	ๆ	ด้�นของผู้เรียน	ส�ม�รถ

เชื่อมโยงกับชีวิตประจำ�วัน	ทำ�ให้ผู้เรียนมีคว�มเข้�ใจตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของคณิตศ�สตร์	นอกจ�กนี้ผู้เรียน

ยังได้รับก�รฝึกทักษะก�รทำ�โครงง�นคณิตศ�สตร์	 ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ท่ีได้จ�กก�รทำ�โครงง�นไปใช้ในก�รประกวด	

และต่อยอดคว�มรู้ในระดับขั้นที่สูงขึ้นต่อไป

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 7.1	 ก�รเผยแพร่

	 	 7.1.1	 เผยแพร่ ให้ กับ เพื่ อนครู  

ในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์และกลุ่มส�ระอ่ืน	ๆ 

ในโรงเรียนเคียนซ�พิทย�คม
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	 	 7.1.2	 เผยแพร่ในเว็บไซต์	 โรงเรียนเคียนซ�พิทย�คม	 https://www.facebook.com/

khiansapittayakhomschool/

	 7.2	 ร�งวัลที่ได้รับ

	 	 7.2.1	 ครูที่ปรึกษ�ร�งวัลชมเชย	 ก�รประกวดโครงง�นคณิตศ�สตร์ระดับมัธยมศึกษ� 

ตอนปล�ย	 ในง�นสัปด�ห์วิทย�ศ�สตร์แห่งช�ติ	 (ส่วนภูมิภ�ค)	 ประจำ�ปี	 2559	ณ	 คณะวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยี	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุร�ษฎร์ธ�นี	จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี

	 	 7.2.2	 ครูที่ปรึกษ�ร�งวัล	ระดับเหรียญทอง	รองชนะเลิศอันดับที่	1	ก�รประกวดโครงง�น

คณิตศ�สตร์	 ประเภทสร้�งทฤษฎี	 หรือคำ�อธิบ�ยท�งคณิตศ�สตร์	 ระดับช้ัน	 ม.4	 -	 ม.5	 ง�นศิลปหัตถกรรม

นักเรียน	ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	ครั้งที่	66	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2559

	 	 7.2.3	 ครูที่ปรึกษ�ร�งวัล	ระดับเหรียญทอง	รองชนะเลิศอันดับที่	1	ก�รประกวดโครงง�น

คณิตศ�สตร์	 ประเภทสร้�งทฤษฎี	 หรือคำ�อธิบ�ยท�งคณิตศ�สตร์	 ระดับช้ัน	 ม.1	 -	 ม.3	 ง�นศิลปหัตถกรรม

นักเรียน	ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	ครั้งที่	66	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2559

	 	 7.2.4	 ครูที่ปรึกษ�ร�งวัล	 ระดับเหรียญทอง	 ก�รประกวดโครงง�นคณิตศ�สตร์	 ประเภท

สร้�งทฤษฎี	หรือคำ�อธิบ�ยท�งคณิตศ�สตร์	ระดับชั้น	ม.4	-	ม.5	ก�รแข่งขันทักษะท�งวิช�ก�ร	“วชิรวิช�ก�ร

สุร�ษฎร์ธ�นี”	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2559

	 	 7.2.5	 ร�งวัลชนะเลิศระดับยอดเยี่ยม	 ก�รนำ�เสนอผลง�นนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน	 

“Lab	Schools	Festival	:	Towards	World-Class	Education”	ระดับภูมิภ�ค	ภ�คใต้	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2559
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อผลง�น		 ก�รพัฒน�ศักยภ�พผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมสภ�นักเรียน

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�ยกวี	โพธิสุธ�

โรงเรียน		 ส�มชุกรัตนโภค�ร�ม	

สังกัด		 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	9

โทรศัพท์		 0	3557	1244	 	 โทรส�ร	 0	3557	1255

โทรศัพท์มือถือ		 08	3994	2904	 	 e-mail	 pan_oong@hotmail.com

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 กิจกรรมสภ�นักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน	 ซ่ึงเป็นกลไกสำ�คัญท่ีจะช่วยพัฒน�โรงเรียน

ต�มกระบวนก�รนิติธรรม	 และเป็นกิจกรรมที่จะปลูกฝังทัศนคติ	 ค่�นิยม	 คว�มเป็นประช�ธิปไตย	 

มีจิตวิญญ�ณในก�รใช้ธรรม�ภิบ�ล	 เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศช�ติ	 

โดยก�รพัฒน�นักเรียนให้ส�ม�รถนำ�หลักธรรม�ภิบ�ลไปพัฒน�คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ได้แก่	 ก�รมีวินัย	

เค�รพกติก�	 มีจิตอ�ส�เพื่อสังคม	 รู้จักใช้กระบวนก�รประช�ธิปไตยและแนวท�งสันติวิธี	 บทบ�ทของ 

สภ�นักเรียนมีคว�มสำ�คัญในก�รช่วยพัฒน�โรงเรียน	 ได้แก่	 1)	 เป็นผู้นำ�ในก�รปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวม	 

ต�มหลักธรรม�ภิบ�ล	 2)	 ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภ�พของตนเองและเพื่อนนักเรียน	 โดยใช้กระบวนก�ร

ประช�ธิปไตยและแนวท�งสันติวิธี	 3)	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 

ต่อนักเรียนและส่วนรวม	4)	สืบส�นคว�มรู้	ภูมิปัญญ�	อนุรักษ์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของช�ติ	5)	 เป็นผู้นำ�

เพื่อก�รมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม	 6)	 ประส�นและปฏิบัติง�นร่วมกับทุกหน่วยง�น	 องค์กร

ชุมชนต่�ง	ๆ	7)	รณรงค์ให้นักเรียนทำ�คว�มดีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน

	 ปัจจุบันก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ท่ีเน้นก�รปฏิบัติจริง	 เป็นก�รเรียนรู้ในแบบ	 Learning	 by	

doing	 ต�มแนวคิดของจอห์น	 ดิวอี้	 โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กล�งของก�รเรียนรู้	 แนวคิดนี้จะจัดก�รสอน

แบบโครงก�ร	 (Project-based	 learning)	 เป็นก�รสอนท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนจ�กก�รปฏิบัติจริง	 เป็นก�รเรียน

จ�กประสบก�รณ์ตรง	 ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติ	 เส�ะห�ข้อมูล	 จัดระเบียบข้อมูล	 พิจ�รณ�ห�ข้อสรุป	 ค้นคว้� 

ห�วิธีก�รกระบวนก�รด้วยตนเองหรือร่วมกันเป็นกลุ่ม	 เน้นให้ผู้เรียนมีอิสระในก�รศึกษ�ห�คว�มรู้ต�มหลัก

ประช�ธิปไตย	ให้ผู้เรียนได้รู้จักก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่น	

	 โรงเรียนส�มชุกรัตนโภค�ร�ม	 โดยสภ�นักเรียนมีบทบ�ทอย่�งม�กในก�รจัดกิจกรรมของโรงเรียน	

แต่ด้วยคณะกรรมก�รนักเรียนในแต่ละปีก�รศึกษ�	 ยังข�ดประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�นสภ�นักเรียน	 รวมถึง
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คณะกรรมก�รนักเรียนยังไม่ได้แสดงคว�มส�ม�รถของตนอย่�งเต็มที่	ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดกิจกรรมสภ�นักเรียน

ต�มโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พคณะกรรมก�รนักเรียนและสภ�นักเรียน	 โดยก�รฝึกให้คณะกรรมก�รนักเรียน 

ได้จัดกิจกรรมต่�ง	 ๆ	 ด้วยตนเองทั้งหมด	 โดยทักษะต่�ง	 ๆ	 ที่เกิดข้ึนเหล่�นี้จะส่งผลทำ�ให้คณะกรรมก�ร

นักเรียนมีศักยภ�พม�กยิ่งขึ้น	และสภ�นักเรียนมีคว�มเข้มแข็ง

2.	จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

	 2.1	 เพื่อให้คณะกรรมก�รนักเรียนได้พัฒน�ศักยภ�พของตนเองอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ

	 2.2	 เพื่อให้สภ�นักเรียนโรงเรียนส�มชุกรัตนโภค�ร�มมีคว�มเข้มแข็งและเป็นสภ�นักเรียน

ต้นแบบที่ดี

3.	 กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 ก�รออกแบบกิจกรรมสภ�นักเรียนต�มโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พคณะกรรมก�รนักเรียน	 และ 

สภ�นักเรียนนั้น	ได้ใช้แนวคิดของ	จอห์น	ดิวอี้	ทำ�ให้เกิดขั้นตอนก�รออกแบบกิจกรรม	ดังนี้

ก�รออกแบบผลง�น/นวัตกรรม

1.	ศึกษ�สภ�พปัญห�	และพัฒน�ก�รของคณะกรรมก�ร

นักเรียน	และคว�มเข้มแข็งของสภ�นักเรียนโรงเรียน

ส�มชุกรัตนโภค�ร�ม

2.	ศึกษ�แนวคิด	ทฤษฎี	หลักก�รและเหตุผล 

ก�รออกแบบผลง�น/นวัตกรรม	ในก�รนี้	ได้ใช้แนวคิด

ของจอห์น	ดิวอี้	เป็นแนวคิด	ในก�รออกแบบ

3.	ดำ�เนินก�รร่�งโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พคณะกรรมก�ร

นักเรียนและสภ�นักเรียน	ซ่ึงในโครงก�รจะประกอบไปด้วย

กิจกรรมสภ�นักเรียนทั้งหมด	9	กิจกรรม

4.	นำ�ร่�งโครงก�รเข้�พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบจ�ก 

คณะผู้บริห�รและครูโรงเรียนส�มชุกรัตนโภค�ร�ม

5.	นำ�ร่�งโครงก�รที่ผ่�นก�รเห็นชอบม�ปรับปรุงแก้ไข

ต�มคำ�แนะนำ�ของคณะผู้บริห�รและครูโรงเรียนส�มชุก

รัตนโภค�ร�ม

6.	ดำ�เนินก�รเขียนโครงก�รฉบับจริง	และนำ�เสนอต่อ 

ผู้บริห�รโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติ	ในก�รจัดโครงก�รดังกล่�ว

7.	นำ�โครงก�รที่ผ่�นก�รอนุมัติม�ดำ�เนินก�รต�มแนวท�ง

ที่ว�งไว้

ก�รดำ�เนินง�นต�มกิจกรรม		
(ต�มวงจรคุณภ�พเดมิ่ง)

ก�รว�งแผนดำ�เนินง�น	(P	:	Plan)
1.	ว�งแผนก�รจัดโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พคณะกรรมก�ร
นักเรียนและสภ�นักเรียน	
2.	ขออนุมัติโครงก�รต่อคณะผู้บริห�ร	
3.	ประชุมคณะกรรมก�รนักเรียนเพื่อเตรียมคว�มพร้อมในก�ร
จัดกิจกรรมต่�ง	ๆ

ก�รดำ�เนินง�นต�มแผน	(D	:	Do)
คณะกรรมก�รนักเรียนดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมสภ�นักเรียน 
ต�มโครงก�ร

ก�รประเมินผล	(C	:	Check)
1.	ประเมินผลศักยภ�พก�รจัดกิจกรรมต่�ง	ๆ	ของคณะกรรมก�ร
นักเรียน	โดยพิจ�รณ�จ�กผลก�รประเมินของผู้เข้�ร่วมกิจกรรม	
2.	ประเมินผลกระบวนก�รทำ�กิจกรรมของคณะกรรมก�ร
นักเรียนต้ังแต่เร่ิมต้นก�รว�งแผนจัดกิจกรรมจนถึงข้ันตอนสุดท้�ย
3.	ประเมินผลพัฒน�ก�รก�รจัดกิจกรรม	
4.	ติดต�มก�รพัฒน�ศักยภ�พคณะกรรมก�รนักเรียน	และ 
สภ�นักเรียนที่เป็นรูปธรรม	

นำ�เสนอผลของโครงก�ร	(A	:	Act)
1.	วิเคร�ะห์ข้อดีและข้อเสียของก�รจัดโครงก�ร	เพื่อเป็น
แนวท�งในก�รจัดครั้งต่อไป
2.	นำ�เสนอผลก�รพัฒน�พัฒน�ศักยภ�พของคณะกรรมก�รนักเรียน	
และสภ�นักเรียน
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	 กิจกรรมสภ�นักเรียนต�มโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พคณะกรรมก�รนักเรียนและสภ�นักเรียน	

ที่ กิจกรรมสภ�นักเรียน ช่วงเวล�

1 กิจกรรมค่�ยตะแบกประช�ธิปไตย	ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 กรกฎ�คม	2557

2 กิจกรรมก�รเลือกตั้งประธ�นคณะกรรมก�รนักเรียน	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2558	 กุมภ�พันธ์	2558

3 กิจกรรมสื่อสัมพันธ์บริห�ร มิถุน�ยน	2558

4 กิจกรรมค่�ยตะแบกประช�ธิปไตย	ต�มค่�นิยมหลักของคนไทย	12	ประก�ร	 กรกฎ�คม	2558

5 กิจกรรมแบ่งปันคว�มรู้สู่ชุมชน พฤศจิก�ยน	2558

6 กิจกรรมก�รเลือกตั้งประธ�นคณะกรรมก�รนักเรียน	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2559	 กุมภ�พันธ์	2559

7 กิจกรรมกล่องส่งรัก มิถุน�ยน	2559

8 กิจกรรมค่�ยตะแบกประช�ธิปไตย	ต�มคุณลักษณะเย�วชนคนดีศรีสุพรรณ	11	ประก�ร	 กรกฎ�คม	2559

9 กิจกรรมก�รเลือกตั้งประธ�นคณะกรรมก�รนักเรียน	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2560	 กุมภ�พันธ์	2560

	 จะเห็นได้ว่�ก�รดำ�เนินง�นกิจกรรมสภ�นักเรียนต�มโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พคณะกรรมก�ร

นักเรียนและสภ�นักเรียน	 ได้ดำ�เนินก�รสอดคล้องกับแนวท�งของ	 PDCA	 ท้ังหมด	 อย่�งมีระบบและครบถ้วน	

ซึ่งก็จะทำ�ให้ก�รดำ�เนินกิจกรรมเป็นไปอย่�งมีคุณภ�พ	 ซึ่งข้อมูลที่จะนำ�ม�เพื่อม�ใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้�สำ�หรับ

ก�รว�งแผนและกำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนินง�นมีก�รตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะ	 ทำ�ให้ส�ม�รถปรับแผน

ให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ได้	 อีกทั้งยังมีก�รวิเคร�ะห์ผลสำ�เร็จของโครงก�รทำ�ให้รู้ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของ 

ก�รดำ�เนินง�น	 และถือเป็นบทเรียนสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นต่อไป	 และตรงจุดนี้เองท่ีจะทำ�ให้ส�ม�รถยกระดับ

ก�รปรับปรุงและพัฒน�ได้จริง	จึงมีโอก�สที่ก�รพัฒน�ต่อยอดจะเป็นไปอย่�งเหม�ะสมและถูกทิศท�ง

4.	ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 4.1	 ผลที่เกิดต�มวัตถุประสงค์	และผลสัมฤทธิ์ของง�น

	 	 1.	 คณะกรรมก�รนักเรียนได้พัฒน�ศักยภ�พของตนเองอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ

	 	 2.	 สภ�นักเรียนโรงเรียนส�มชุกรัตนโภค�ร�มมีคว�มเข้มแข็งและเป็นสภ�ต้นแบบที่ดี

	 4.2	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 1.	 คณะกรรมก�รนักเรียนได้พัฒน�ศักยภ�พของตนเองอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ

	 	 2.	 สภ�นักเรียนโรงเรียนส�มชุกรัตนโภค�ร�มมีคว�มเข้มแข็งและเป็นสภ�ต้นแบบที่ดี

	 	 3.	 คณะกรรมก�รนักเรียนมีผลง�นที่เป็นรูปธรรมชัดเจน	นำ�ไปต่อยอดก�รเรียนได้

	 	 4.	 ได้แนวท�งในก�รพัฒน�ศักยภ�พคณะกรรมก�รนักเรียน	และสภ�นักเรียน

	 	 5.	 ได้แนวท�งในก�รพัฒน�ศักยภ�พนักเรียนของโรงเรียน

	 	 6.	 นักเรียนที่เข้�ร่วมกิจกรรมต่�ง	 ๆ	 ของคณะกรรมก�รนักเรียนได้รับคว�มรู้	 สมรรถนะ

และทักษะต่�ง	ๆ	คุณลักษณะที่พึงประสงค์	รวมถึงก�รเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
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5.	ปัจจัยความสำาเร็จ

	 กิจกรรมสภ�นักเรียนมีขั้นตอนก�รดำ�เนินกิจกรรมที่เป็นระบบและมีแบบแผน	 มีก�รติดต่อ

ประส�นง�นองค์กรและหน่วยง�นต่�ง	 ๆ	 เพื่อขอคว�มอนุเคร�ะห์ในเรื่องต่�ง	 ๆ	 เช่น	 ก�รขอคว�มอนุเคร�ะห์

เคร่ืองลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์	 จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งประจำ�จังหวัดสุพรรณบุรี	 เพื่อใช้ใน

กิจกรรมก�รเลือกตั้งประธ�นคณะกรรมก�รนักเรียน	ก�รได้รับคว�มร่วมมือเป็นอย่�งดีจ�กสำ�นักง�นเขตพื้นท่ี

ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 9	 และคณะผู้บริห�รของโรงเรียนในก�รสนับสนุนก�รทำ�กิจกรรมอย่�งต่อเนื่อง	 

และได้รับคว�มร่วมมือในเรื่องก�รขอเวล�นักเรียนท่ีเป็นคณะกรรมก�รนักเรียนในก�รทำ�กิจกรรม	 รวมถึง 

ก�รขอเวล�นักเรียนที่เข้�ร่วมกิจกรรม	

6.	บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)

	 6.1	 ข้อสรุป

	 	 คณะกรรมก�รนักเรียนส�ม�รถดำ�เนินกิจกรรมสภ�นักเรียนต�มโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พ

คณะกรรมก�รนักเรียนและสภ�นักเรียนได้เป็นอย่�งดี	โดยพิจ�รณ�จ�กผลก�รประเมินของผู้ที่เข้�ร่วมกิจกรรม 

ในแต่ละกิจกรรม	 ประเมินผลกระบวนก�รทำ�กิจกรรมของคณะกรรมก�รนักเรียน	 ตั้งแต่เริ่มต้นก�รว�งแผน 

จัดกิจกรรมจนถึงขั้นตอนสุดท้�ยของก�รจัดกิจกรรม	 ประเมินผลพัฒน�ก�รก�รจัดกิจกรรมของแต่ละกิจกรรม	

และติดต�มผลก�รพัฒน�ศักยภ�พของคณะกรรมก�รนักเรียนและสภ�นักเรียน	 โรงเรียนส�มชุกรัตนโภค�ร�ม

ที่เป็นรูปธรรมอย่�งต่อเนื่อง	 เช่น	 ร�งวัลเย�วชนดีเด่นในร�ยก�รต่�ง	 ๆ	 โรงเรียนต้นแบบสภ�นักเรียน	 

และกิจกรรมก�รแข่งขันสภ�นักเรียน	เป็นต้น	อย่�งต่อเนื่อง

	 6.2	 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	และข้อควรระวัง

	 	 1.	 คณะกรรมก�รนักเรียนในแต่ละปีก�รศึกษ�ท่ีได้รับก�รเลือกตั้งม�นั้น	 มีศักยภ�พ 

และคว�มถนัดที่แตกต่�งกัน	 ฉะนั้นจึงควรจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับคว�มส�ม�รถของคณะกรรมก�รนักเรียน	

เพื่อให้คณะกรรมก�รนักเรียนได้แสดงศักยภ�พ	และคว�มส�ม�รถของตนได้อย่�งเต็มที่	

	 	 2.	 ควรมีก�รจัดกิจกรรมที่เปิดโอก�สให้คณะกรรมก�รนักเรียนได้แสดงถึงภ�วะผู้นำ�	 

ก�รพูดในที่ส�ธ�รณะ	เพื่อฝึกคว�มกล้�แสดงออก	ก�รแสดงคว�มคิดเห็น	

		 	 3.	 ก�รประเมินผลศักยภ�พของคณะกรรมก�รนักเรียน	ต้องมีก�รประเมินผลในระยะย�ว	

เพร�ะกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่คณะกรรมก�รนักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินั้น	 จะเป็นตัวหล่อหลอมและฝึกทักษะ 

ให้คณะกรรมก�รนักเรียนมีศักยภ�พในก�รทำ�ง�นและประสบคว�มสำ�เร็จม�กยิ่งขึ้น	 โดยเห็นได้จ�กก�ร 

ก�รจัดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมของคณะกรรมก�รนักเรียนจะมีระดับพัฒน�ก�รที่ดีขึ้น	 โดยเฉพ�ะ 

ก�รจัดกิจกรรมหลัง	 ๆ	 นั้น	 ถือได้ว่�จัดกิจกรรมได้อย่�งยอดเยี่ยม	 เนื่องจ�กคณะกรรมก�รได้รู้แนวท�งในก�ร

ดำ�เนินง�นสภ�นักเรียนม�กยิ่งขึ้น	 และเกิดคว�มชำ�น�ญต�มประสบก�รณ์ที่ได้สั่งสมม�จ�กก�รจัดกิจกรรม 

ที่ผ่�นม�
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7.	การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 7.1	 ก�รเผยแพร่	

	 	 1.	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	9	 ได้เชิญเป็นวิทย�กรกระบวนก�รกลุ่ม

ก�รประชุมสภ�นักเรียนไทยก้�วไกลสู่ประช�คมอ�เซียน	 และนำ�เสนอผลง�นสภ�นักเรียนที่เป็นรูปธรรม	 

ในโครงก�รสภ�นักเรียนไทยก้�วไกลสู่ประช�คมอ�เซียน	ปีก�รศึกษ�	2557,	2558	และ	2559

	 	 2.	 โรงเรียนเพิ่มวิทย�	 โรงเรียนหรรษ�สุจิตต์วิทย�	 2	 โรงเรียนกำ�แพงแสนวิทย�	 และ

โรงเรียนคงทองวิทย�	ได้ขอเข้�ศึกษ�ดูง�นสภ�นักเรียนโรงเรียนส�มชุกรัตนโภค�ร�ม

	 	 3.	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	9	ได้เชิญม�นำ�เสนอผลง�นสภ�นักเรียน

เพื่อร่วมรับก�รประเมินสภ�พจริง	 เพื่อรับร�งวัลระบบก�รดูแลช่วยเหลือนักเรียนพระร�ชท�นและเชิญร่วมจัด

นิทรรศก�รกิจกรรมก�รพัฒน�เด็กและเย�วชนในโครงก�ร	“ลดเวล�เรียนเพิ่มเวล�รู้”

	 	 4.	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�สุพรรณบุรี	 เขต	 3	 ได้เชิญเป็นวิทย�กร 

ให้คว�มรู้และจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภ�นักเรียน	และนำ�เสนอผลง�นสภ�นักเรียนที่เป็นรูปธรรม

	 	 5.	 สภ�เด็กและเย�วชนจังหวัดสุพรรณบุรี	 และสำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี	ได้เชิญร่วมจัดนิทรรศก�รกิจกรรมก�รพัฒน�เด็กและเย�วชน

	 7.2	 ก�รที่ได้รับก�รยอมรับ/ร�งวัลที่ได้รับ

	 	 1.	 ได้รับร�งวัลชนะเลิศ	 นักเรียนดีเด่นด้�นคุณธรรมและจริยธรรม	 ระดับประเทศ	

โครงก�รประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้�นคุณธรรมและจริยธรรม	ประจำ�ปี	2557

	 	 2.	 ได้รับร�งวัลเด็กและเย�วชนดีเด่นแห่งช�ติ	ประจำ�ปี	2558

	 	 3.	 ได้รับก�รคัดเลือกเป็นยุวชนเข้�ร่วมกิจกรรมยุวชนประช�ธิปไตย	 สัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร	

ประจำ�ปี	2558,	2559	และ	2560	ของสำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร

	 	 4.	 ได้รับก�รคัดเลือกเข้�ประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งเย�วชนนักพัฒน� 

คุณธรรม	 จริยธรรม	 และง�นมหกรรมเจ้�ฟ้�นักพัฒน�เด็กและเย�วชนฯ	 เพื่อเข้�รับพระร�ชท�นเข็มเย�วชน 

นักพัฒน�	ประจำ�ปี	2559

	 	 5.	 ได้รับก�รคัดเลือกเข้�ร่วมโครงก�รค่�ยผู้นำ�เย�วชนสร้�งช�ติ	 และเป็นเย�วชนดีเด่น	

สภ�สังคมสงเคร�ะห์แห่งประเทศไทยฯ	เนื่องในโอก�สวันเย�วชนแห่งช�ติ	ประจำ�ปี	2559	

	 	 6.		 ได้รับก�รคัดเลือกเข้�ร่วมสัมมน�สภ�นักเรียนระดับประเทศ	 ประจำ�ปี	 2560	 

เพื่อนำ�ข้อเสนอข้อคิดเห็นของสภ�นักเรียนต่อรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

	 	 7.	 ได้รับก�รคัดเลือกเป็นเด็กและเย�วชนที่นำ�ชื่อเสียงม�สู่ประเทศช�ติ	 ด้�นคุณธรรม

และจริยธรรม	ประจำ�ปี	2560

	 	 8.	 ได้รับก�รคัดเลือกเป็นกรรมก�รสภ�นักเรียนระดับประเทศ	ประจำ�ปี	2560	

	 	 9.	 ได้รับก�รแต่งตั้งครูที่ปรึกษ�สภ�นักเรียนระดับประเทศ	ประจำ�ปี	2560	
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ชื่อผลง�น	 ก�รส่งเสริมทักษะก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษในชุมนุมมัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนบ้�นปร�งค์

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�งบุญประภ�	รัตนะประภ�

โรงเรียน	 บ้�นปร�งค์

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�น่�น	เขต	2

โทรศัพท	์ 0	5479	1011	 โทรส�ร	 0	5479	1011

โทรศัพท์มือถือ	 09	7981	5879	 e-mail	 boonprapa_boong@hotmail.com

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 จุดเร่ิมต้นท่ีเป็นท่ีม�ของมัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนบ้�นปร�งค์	 ม�จ�กก�รส่งประเมินโรงเรียนในฝัน

ของโรงเรียนบ้�นปร�งค์ในปี	 2549	 ท�งโรงเรียนได้ฝึกนักเรียนเป็นผู้กล่�วต้อนรับและนำ�เสนอผลง�น 

ในแต่ละกิจกรรมผ่�นก�รประเมินด้วยดี	 และหลังจ�กนั้นเป็นต้นม�เมื่อมีก�รประเมินหรือมีก�รขอเข้�ม� 

ศึกษ�ดูง�นจ�กโรงเรียนหรือหน่วยง�นต่�ง	 ๆ	 จะต้องมีก�รฝึกนักเรียนเพื่อนำ�เสนอหรือกล่�วต้อนรับเรื่อยม�	

จนกระทั่งปีก�รศึกษ�	 2558	 ได้เปิดชุมนุมมัคคุเทศก์น้อยในโรงเรียนบ้�นปร�งค์	 โดยมอบหม�ยให้	 

น�งบุญประภ�	รัตนะประภ�	(ผู้ร�ยง�น)	เป็นผู้รับผิดชอบ	

	 ในตอนนั้น	 เห็นว่�โรงเรียนบ้�นปร�งค์มีบริบทท่ีมีคว�มพร้อม	 ท้ังด้�นผู้เรียน	 ผู้สอน	 และท่ีตั้ง 

ที่อยู่ในชุมชนที่มีสถ�นที่สำ�คัญที่เป็นที่น่�สนใจของนักท่องเที่ยว	 จึงเกิดแรงบันด�ลใจอันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำ�

คว�มรู้ด้�นมัคคุเทศก์และคว�มส�ม�รถท�งภ�ษ�อังกฤษท่ีมีอยู่	 ม�ส่งเสริมปัจจัยอันเอื้อต่อก�รพัฒน� 

ดังที่ได้กล่�วม�ข้�งต้นและพัฒน�จนเกิดเป็นนวัตกรรมก�รปฏิบัติที่เป็นเลิศ

2.	จุดประสงค์และเป้าหมาย	ของการดำาเนินงาน

 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในก�รนำ�เสนอเป็นภ�ษ�อังกฤษ	 และมีคว�มภ�คภูมิใจใจจุดเด่น 

ในท้องถิ่นของตน

	 2.		เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนได้ร่วมมือกันส่งเสริมก�รท่องเที่ยวในชุมชน

	 3.	 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์

	 4.	 เพื่อให้นักเรียนมีคว�มสำ�นึกรักในสถ�บัน	 ภูมิลำ�เน�	 และมีคว�มภ�คภูมิใจที่มีส่วนร่วม 

ทำ�หน้�ที่ประช�สัมพันธ์

	 5.	 เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนประพฤติตนเป็นแบบอย่�งของเจ้�บ้�นท่ีดี	 รู้จักต้อนรับผู้ม�เยือน 

ด้วยน้ำ�ใจไมตรีอันงดง�ม
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	 กลุ่มเป้�หม�ย

 เชิงปริม�ณ	 นักเรียนกิจกรรมชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย	 ชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 4-6	 จำ�นวน	 27	 คน	 

ได้เข้�ร่วมชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย

 เชิงคุณภ�พ	 โรงเรียนบ้�นปร�งค์มีนักเรียนที่ทำ�หน้�ที่มัคคุเทศก์น้อยช่วยประช�สัมพันธ์โรงเรียน

และชุมชน

3.	 กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 ตลอดปีก�รศึกษ�	2559	(เดือนพฤษภ�คม	2559-เดือนมีน�คม	2560)

	 แผนดำ�เนินง�น

กิจกรรม

ระยะเวล�

ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุมพ.ศ.	2559 พ.ศ.	2560

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.	ติดต่อวิทย�กร

3.	จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย

จำ�นวน	30	คน

4.	เรียนรู้ปฏิบัติชั่วโมงกิจกรรม

ชุมนุม

5.	ติดต�มผล

6.	ประเมินผล

น�งบุญประภ�	

รัตนะประภ�

น�ยมนัส	คำ�ชั่ง

น.ส.นันทรัตน์

สมมุติ

น�งณัฐชย�

พันธุลี

	 ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น

 ขั้นเตรียม 

	 1.	 จัดทำ�หลักสูตรชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย

	 2.	 เสนอเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ

	 3.	 แจ้งครูหัวหน้�กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนเพื่อบรรจุร�ยชื่อชุมนุมลงในแผนง�น

 ขั้นดำาเนินการ

	 1.	 เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษ�ปีที่	4-6	จำ�นวน	30	คน

	 2.	 ชี้แจงวัตถุประสงค์กับผู้เรียน

	 3.	 เรียนรู้หลักก�รมัคคุเทศก์	(จ�กวิทย�กรภ�ยนอกโดยก�รจัดค่�ยอบรมมัคคุเทศก์น้อย)

	 4.	 ฝึกปฏิบัติต�มขั้นตอนของแผนก�รสอนในชั่วโมงชุมนุม

	 ก�รจัดกิจกรรมเพื่อพัฒน�ทักษะก�รพูดมีดังนี้

	 1.	 จัดห�สื่อในก�รฝึกพูด

	 2.	 ก�รใช้กิจกรรมแบบคู่และกลุ่ม
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	 	 เคล็ดลับที่ทำ�ให้นักเรียนสนใจในกิจกรรม	มีดังนี้

	 	 2.1	 ออกแบบภ�ระง�นให้ชัดเจน

	 	 2.2	 เริ่มที่กิจกรรมคู่ก่อน	เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับกิจกรรม	แล้วจึงเปลี่ยนเป็นกิจกรรมกลุ่ม

	 	 2.3	 กำ�หนดเวล�ในก�รทำ�กิจกรรมให้ชัดเจน

	 	 2.4	 ให้คำ�อธิบ�ย	แนะนำ�	ช่วยเหลือ	ในขณะที่นักเรียนทำ�กิจกรรม

	 3.	ค็อกเทลป�ร์ตี้	 (Cocktail	party	 technique)	 เป็นเทคนิคที่เปิดโอก�สให้นักเรียนได้สนทน�

กับเพื่อนในชั้นหล�ย	ๆ	คน	เหมือนก�รสนทน�ในง�นป�ร์ตี้ซึ่งส�ม�รถที่จะเดินไปทักท�ยสนทน�กับใครก็ได้	

	 4.	 บทสนทน�ต�ม	 Script	 และบทบ�ทสมมุติ	 เป็นกิจกรรมท่ีสนุกสน�น	 น่�สนใจ	 ท่ีครูควรนำ�

ม�จัดกิจกรรม	เพ่ือพัฒน�ทักษะก�รพูดของนักเรียน	ครูควรเลือก	Script	ส้ันๆ	และตรงคว�มสนใจของนักเรียน

ที่ม�ของข้อมูล		 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.

	 	 ผ่�น	DaruneePonnadee	:	เทคนิคทักษะก�รสอนก�รพูด

	 	 Darunee521.blogspot.com>blog-post	

	 5.	 ฝึกปฏิบัติต�มหัวข้อที่กำ�หนดและส่งคลิปเพื่อประเมินผล

	 6.	 เข้�สู่ก�รเป็นมัคคุเทศก์ที่ใช้ภ�ษ�อังกฤษ	โดยเลือกจ�ก	4	หัวข้อ	ดังนี้

	 	 6.1	 Prang	temple

	 	 6.2	 Tonlang	temple

	 	 6.3	 PayaPanong	monument

	 	 6.4	 Phuket	temple

	 7.	 ตรวจสอบคว�มถูกต้องของก�รออกเสียง	ก�รเว้นวรรคตอน

	 8.	 ผู้เรียนบันทึกวีดีโอในบทบ�ทมัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนบ้�นปร�งค์ในสถ�นที่จริง

 ขั้นสรุป

	 1.	 เก็บข้อมูลเพื่อก�รประเมินผลกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในชุมนุม

	 2.	 สรุปผลก�รทำ�กิจกรรมของชุมนุม

	 3.	 ร�ยง�นผลก�รจัดชุมนุมต่อผู้บริห�รสถ�นศึกษ�และผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 4.	 เผยแพร่ต่อส�ธ�รณชน

4.	 ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 ผลก�รดำ�เนินง�น

	 นักเรียนที่เข้�ร่วมชุมนุมส�ม�รถเป็นมัคคุเทศก์ที่ใช้ภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษในโรงเรียน	 และ

นอกสถ�นที่ในอำ�เภอปัวได้
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	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 1.	 นักเรียนส�ม�รถเป็นมัคคุเทศก์ในโรงเรียน	ประจำ�ท้องถิ่นได้

	 2.	 นักเรียนได้ใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์

	 3.	 นักเรียนมีประสบก�รณ์	และกล้�แสดงออกในท�งสร้�งสรรค์

	 4.	 นักเรียนมีจิตสำ�นึกรักสถ�บัน	รักท้องถิ่น	และได้รับใช้สังคม

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 1.	 ผู้เรียนมีคว�มส�ม�รถ	และมีคว�มส�ม�รถ	และมีคว�มมุ่งมั่นตั้งใจในก�รฝึกซ้อม

	 2.		ผู้สอนมีคว�มถนัด	รักในง�นที่ทำ�

	 3.	 ผู้ปกครองสนับสนุน

	 4.	 ปัจจัยสภ�พแวดล้อมของโรงเรียนบ้�นปร�งค์เป็นโรงเรียนต้นแบบต่�ง	ๆ	 ม�กม�ย	 จึงมีก�ร

ขอเข้�ศึกษ�ดูง�นอยู่เป็นประจำ�

	 5.	 คว�มนิยมของนักท่องเที่ยวที่มีต่ออำ�เภอปัว

6.	 บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)	

	 แม้ว่�นวัตกรรมนี้จะเน้นก�รส่งเสริมทักษะก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ	 แต่เช่ือว่�กระบวนก�รเดียวกันนี้

และบทเรียนที่ได้จะส�ม�รถไปประยุกต์ใช้กับก�รส่งเสริมทักษะก�รพูดอื่น	ๆ	ได้เช่นกัน	

	 ประเด็นแรก	 จุดเริ่มต้นของก�รดำ�เนินง�นในก�รส่งเสริมทักษะก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษในชุมนุม

มัคคุเทศก์น้อยเป็นกิจกรรมก�รเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนต้องมีก�รปรับแนว 

ก�รจัดก�รเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง	 เป็นก�รเรียนรู้ตลอด	 ซ่ึงส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้ในก�รทำ�ง�น	 

มีทักษะกระบวนก�รในก�รทำ�ง�นและก�รจัดก�ร	 ส�ม�รถตัดสินใจแก้ปัญห�ในก�รทำ�ง�น	 ขยัน	 อดทน	

ประหยัด	 รักก�รทำ�ง�น	 ตลอดจนมีคว�มส�ม�รถในก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติ	 พลังง�น	 และสิ่งแวดล้อม 

อย่�งมีจิตสำ�นึก

	 ประเด็นที่สอง	 กลวิธีดำ�เนินง�น	 ผลก�รประเมินโครงก�รกล่�วได้ว่�ชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย

โรงเรียนบ้�นปร�งค์ประสบคว�มสำ�เร็จในระดับที่ค่อนข้�งสูง	 และค�ดว่�ชุมชนนี้จะมีคว�มยั่งยืนระยะย�ว	

กลวิธีก�รดำ�เนินง�นมีจุดเด่นหล�ยประก�ร	 อ�ทิเช่น	 ชุมนุมมีจิตสำ�นึกท่ีจะร่วมกันส่งเสริม	 เห็นได้จ�ก 

ผู้ปกครอง	 ผู้สูงอ�ยุ	 ผู้นำ�ชุมชน	 ต่�งห�หนท�งที่จะให้เร�ได้จัดกิจกรรมได้สำ�เร็จ	 เช่น	 เรื่องเวล�ฝึกซ้อมและ 

ถ่�ยทำ�ก�รบันทึกภ�พส่วนร่วมเองและต�มหัวข้อที่ครูกำ�หนดเป็นภ�ระง�นให้

	 จุดเด่นประก�รหนึ่งของก�รดำ�เนินง�น	 คือ	 คว�มเหม�ะเจ�ะเหม�ะสมของว�ระโอก�ส	 

อันเนื่องม�จ�กจังหวัดน่�นและอำ�เภอปัวกำ�ลังเป็นที่สนใจของนักท่องเท่ียว	 แม้แต่ผู้ท่ีม�ศึกษ�ดูง�นท่ีโรงเรียน

บ้�นปร�งค์ต่�งมีจุดประสงค์ที่จะม�เที่ยวอำ�เภอปัวด้วย	 ดังนั้นจึงเป็นโอก�สสำ�คัญที่จะฝึกนักเรียนให้เป็น 

เจ้�บ้�นที่ดีและได้รับใช้สังคม	ได้เป็นผู้ประช�สัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตนอย่�งภ�คภูมิ
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	 ก�รที่มัคคุเทศก์น้อยเป็นผู้แนะนำ�สถ�นท่ีสำ�คัญต่�งๆ	 ในอำ�เภอปัวท่ีมีวัดเป็นส่วนหนึ่งของก�ร

แนะนำ�นักท่องเที่ยวนั้น	 ก่อให้เกิดลักษณะส�มประส�นหรือท่ีเรียกกันท่ัวไปในโครงก�รอันเนื่องม�จ�ก 

พระร�ชดำ�ริของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	ว่�	บวร	คือ	บ้�น	วัด	โรงเรียน	อีกด้วย	

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 ก�รเผยแพร่

	 ได้เผยแพร่ง�นกิจกรรมของมัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนบ้�นปร�งค์ท�งเพจท่ีตั้งเป็นกลุ่มส�ธ�รณะ

ชื่อชุมนุมมัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนบ้�นปร�งค์	 โดยให้สม�ชิกและผู้ท่ีสนใจเข้�เยี่ยมชมและแสดงคว�มคิดเห็น	

และส�ม�รถโพสต์ผลง�นที่ฝึกปฏิบัติลงได้

	 ก�รได้รับก�รยอมรับ/ร�งวัลที่ได้รับ

	 จ�กก�รฝึกปฏิบัติโดยคว�มถนัดและชอบเป็นพิเศษด้�นก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ	 จึงทำ�ให้ผู้เรียน 

มีผลคะแนนด้�นก�รใช้ภ�ษ�	ดังนี้

	 -	 เด็กหญิงชญ�นิศ	หม่ันกิจ	ทำ�คะแนนสูงสุด	 ร้อยละ	97.14	 ด้�นภ�ษ�	ระดับเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�

ประถมศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นเพื่อก�รประกันคุณภ�พผู้เรียน	(NT)	ปีก�รศึกษ�	2558

	 -	 เด็กหญิงสิริกร	 ศศิวัจน์ไพสิฐ	 ทำ�คะแนนสูงสุด	 ร้อยละ	 97.5	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ� 

ต่�งประเทศ	 (ภ�ษ�อังกฤษ)	 ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�	 จ�กก�รทดสอบก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

(O-NET)	ปีก�รศึกษ�	2558

	 -	 เด็กช�ยอัครวิชญ์	 อุตรชน	 ทำ�คะแนนสูงสุด	 ร้อยละ	 97.5	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ� 

ต่�งประเทศ	 (ภ�ษ�อังกฤษ)	 ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�	 จ�กก�รทดสอบก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

(O-NET)	ปีก�รศึกษ�	2558

	 -	 เด็กช�ยกิตติพิชญ์	 มีเล้	 ทำ�คะแนนสูงสุด	 100	 คะแนนเต็มกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ� 

ต่�งประเทศ	 (ภ�ษ�อังกฤษ)	 ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�	 จ�กก�รทดสอบก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

(O-NET)	ปีก�รศึกษ�	2559
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ชื่อผลง�น		 IS	ONLINE

ชื่อผู้เสนอผลง�น		 น�ยนรินทร์โชติ	บุณยนันท์สิริ

โรงเรียน		 จตุรพักตรพิม�นรัชด�ภิเษก

สังกัด		 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	27

โทรศัพท์		 0	4356	1148	 โทรส�ร	 0	4356	1149

โทรศัพท์มือถือ	 09	1016	1635	 e-mail		 narinchoti@gmail.com

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 จ�กผลก�รประเมินภ�ยนอกรอบ	3	ของโรงเรียนจตุรพักตรพิม�นรัชด�ภิเษก	สำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�น

และประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�	 (องค์ก�รมห�ชน)	 ผลก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�กลุ่มตัวบ่งชี้ 

พื้นฐ�น	 ตัวบ่งชี้ที่	 4	 ผู้เรียนคิดเป็น	 ทำ�เป็น	 ผลก�รประเมินได้ระดับคุณภ�พดี	 และมีข้อแนะนำ�ให้โรงเรียน 

ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีกระบวนก�รคิดอย่�งเป็นระบบ	 และมีก�รลงมือปฏิบัติผ่�นกิจกรรม 

ก�รเรียนรู้ในทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 และกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียน	 ดังนั้น	 ในฐ�นะครูผู้สอน 

จึงได้ศึกษ�ค้นคว้�	 รูปแบบ	 วิธีก�ร	 ส่ือก�รเรียนรู้ต่�ง	 ๆ	 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคว�มส�ม�รถในกระบวนก�รคิด	

และคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�น

	 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้มีหล�ยรูปแบบ	 เช่น	 แบบโครงง�น	 ก�รใช้กระบวนก�รกลุ่ม	 

ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบมุ่งประสบก�รณ์ท�งภ�ษ�	บทเรียนสำ�เร็จรูป	เกมก�รศึกษ�	บทบ�ทสมมติ	ก�รแสดงละคร	

ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้แบบบูรณ�ก�ร	เป็นต้น	(วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์.	2545	:	153-178)	ก�รจัดก�รเรียนรู้

ในแต่ละช่วงชั้น	 ควรใช้รูปแบบวิธีก�รที่หล�กหล�ย	 เน้นก�รจัดก�รเรียนก�รสอนต�มสภ�พจริง	 ก�รเรียนรู้ 

ด้วยตนเอง	 ก�รเรียนรู้ร่วมกัน	 ก�รเรียนรู้จ�กธรรมช�ติ	 ก�รเรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติจริงและก�รเรียนรู้แบบบูรณ�ก�ร	

ก�รบูรณ�ก�รเป็นก�รกำ�หนดเป้�หม�ยก�รเรียนร่วมกัน	 ยึดผู้เรียนเป็นสำ�คัญโดยก�รนำ�กระบวนก�รเรียนรู้

จ�กกลุ่มส�ระเดียวกันหรือต่�งกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ม�บูรณ�ก�รในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 (กรมวิช�ก�ร.	

2544	:	21)

	 ก�รให้ผู้เรียนได้ศึกษ�ค้นคว้�ด้วยตนเอง	 “Independent	 Study	 :	 IS”	 นับเป็นวิธีก�ร 

ที่มีประสิทธิภ�พวิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่�งกว้�งขว�งในก�รพัฒน�ผู้เรียน	 เพร�ะเป็นก�รเปิดโลกกว้�งให้ผู้เรียนได้

ศึกษ�ค้นคว้�อย่�งอิสระในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจ	 และดำ�เนินก�รค้นคว้�แสวงห�คว�มรู้จ�กแหล่งข้อมูล 

ที่หล�กหล�ย	มีก�รวิเคร�ะห์	สังเคร�ะห์	ก�รอภิปร�ยแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น	เพื่อนำ�ไปสู่ก�รสรุปองค์คว�มรู้	

จ�กนั้นก็ห�วิธีที่เหม�ะสมในก�รสื่อส�รนำ�เสนอให้ผู้อื่นได้รับทร�บ	 และส�ม�รถนำ�คว�มรู้ท่ีได้จ�กก�ร 

ศึกษ�ค้นคว้�ไปทำ�ประโยชน์แก่ส�ธ�รณะ	 ซึ่งสิ่งเหล่�นี้เป็นกระบวนก�รที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันตลอดแนว	 

ภ�ยใต้	“ก�รศึกษ�ค้นคว้�ด้วยตนเอง	(Independent	Study	:	IS)”

	 ก�รใช้สื่อเทคโนโลยีออนไลน์เข้�ม�มีบทบ�ทในสังคมไทยอย่�งกว้�งขว�ง	 ก�รเล่น	 Facebook	

Twitter	 สื่อสังคมออนไลน์เข้�ม�มีบทบ�ทในชีวิตประจำ�วันของนักเรียน	ดังนั้น	 ก�รเข้�ถึงผู้เรียนอีกท�งหนึ่ง
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คือ	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนผ่�นสื่อออนไลน์	 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกสถ�นที่ทุกเวล�	 และผู้เรียน 

มีปฏิสัมพันธ์กับครูได้ตลอดเวล�ที่ออนไลน์ในอินเตอร์เน็ต	 สอดคล้องกับเป้�หม�ยของก�รจัดก�รศึกษ� 

แบบมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	 ทำ�ให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งและอยู่ในสังคมอย่�งมีคว�มสุข	 มีคุณลักษณะ 

ของเด็กไทยในประช�คมอ�เซียนและก�รพัฒน�ทักษะท่ีจำ�เป็นให้กับนักเรียนสำ�หรับก�รเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21	

นำ�คว�มรู้ที่ได้รับไปพัฒน�ตนเองชุมชนและประเทศช�ติสืบต่อไป	และสร้�งเจตคติในก�รใช้สื่อสังคมออนไลน ์

อย่�งสร้�งสรรค์

	 ผู้ศึกษ�ค้นคว้�ได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญดังกล่�ว	 จึงมีคว�มต้องก�รท่ีจะพัฒน�ก�รจัดกิจกรรม

ก�รเรียนรู้โดยก�รประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์	 (Social	Media)	 เพื่อพัฒน�ทักษะก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	

และคุณลักษณะของนักเรียนในประช�คมอ�เซียน

2.	 จุดประสงค์และเป้าหมาย	ของการดำาเนินงาน

	 2.1	 จุดประสงค์

	 	 2.1.1	 เพื่อพัฒน�กระบวนก�รเรียนรู้ท�งคณิตศ�สตร์และทักษะในศตวรรษที่	21	โดยก�ร

ประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์	(Social	Media)	ที่มีประสิทธิภ�พต�มเกณฑ์ร้อยละ	80

	 	 2.1.2	 เพ่ือศึกษ�คว�มพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้	 โดยก�รประยุกต์

ใช้สื่อสังคมออนไลน์	(Social	Media)

	 2.2	 เป้�หม�ย

	 	 2.2.1	 เป้�หม�ยเชิงปริม�ณ

	 	 	 1.	 นักเรียนกลุ่มเป้�หม�ย	 ช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 6/10	 จำ�นวน	 24	 คน	 ส�ม�รถทำ�	

“IS	ออนไลน์”	ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมิน	ร้อยละ	80

	 	 2.2.2	 เป้�หม�ยเชิงคุณภ�พ

	 	 	 1.	 ผู้เรียนมีทักษะกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์และทักษะในศตวรรษที่	 21	 

โดยก�รประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์	(Social	Media)	

	 	 	 2.	 ผู้ เรียนมีคว�มพึงพอใจต่อก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้โดยก�รประยุกต์ใช้ 

สื่อสังคมออนไลน์	(Social	Media)

3.	 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 3.1	 ก�รออกแบบนวัตกรรม

	 	 	 ก�รออกแบบและพัฒน�นวัตกรรมในครั้งนี้ผู้จัดทำ�ได้ยึดหลักที่สำ�คัญ	ดังนี้

   1.	 ศักยภ�พที่ต้องก�รให้เกิดกับผู้เรียน	 ได้แก่	 คว�มรู้พื้นฐ�นในยุคดิจิทัล	 (Digital-

Age	 Literacy)	 คว�มส�ม�รถคิดประดิษฐ์อย่�งสร้�งสรรค์	 (Inventive	 Thinking)	 ทักษะก�รสื่อส�รอย่�งมี

ประสิทธิผล	(Effective	Comunication)	คว�มส�ม�รถในก�รใช้ทักษะชีวิต

   2.	 ทฤษฎีก�รสร้�งคว�มรู้ด้วยตนเอง	(constructivism)
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	 3.2	 ก�รดำ�เนินง�นก�รพัฒน�ขั้นตอนก�รเรียนรู้	 :	 โดยบูรณ�ก�รประยุกต์ใช้	 ADDIE	

MODEL

  ขั้นที่	 1	 Analysis	 (A)	 ก�รศึกษ�ข้อมูลพื้นฐ�นและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องก�รวิเคร�ะห์

หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	2551	และหลักสูตรสถ�นศึกษ�โรงเรียนจตุรพักตรพิม�น

รัชด�ภิเษก	 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้	 โดยก�รประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์	 (Social	Media)	 จ�กเอกส�ร	

ว�รส�รต่�ง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจ

  ข้ันที่	 2	 Design	 and	 Development	 (D&D)	 ก�รพัฒน�และตรวจสอบคุณภ�พ 

รูปแบบ	ร�ยละเอียด	ดังนี้

8.	 ตรวจสอบแกไ้ข/เผยแพรผ่ลง�น

7.	 ตรวจสอบคุณภ�พ/ทรัพย์สินท�งปัญญ�

6.	 ทดลองระบบก�รใช้ง�น/ก�รแสดงผล

5.	 นำ�ข้อมูลเข้�สู่เว็บไซต์

4.	 เขียนเรื่อง/หน้�	และใช้ข้อมูลต่�ง	ๆ	ในสื่อสังคมออนไลน์	

3.	 เลือกและออกแบบหน้�	Blog

2.	 วิเคร�ะห์องค์ประกอบเนื้อห�ที่จะนำ�ม�สร้�ง	BLOG

1.	ศึกษ�	ค้นคว้�	ห�คว�มรู้ที่ใช้ในก�รสร้�ง	BLOG	และ	Social	Media	/ศึกษ�ตัวอย่�งก�รเขียน 

จ�กเว็บไซต์	http://kruaonmath.wordpress.com/http://krunarinchoti.wordpress.com/	และ	 

http://thinkttt.net/

  ขั้นที่	3	Implementation	(I)	ก�รนำ�รูปแบบไปใช้	โดยเน้นทั้ง	8	ขั้นตอน	เพื่อให้ผู้เรียน

ได้ฝึกทักษะและเสริมสร้�งคุณลักษณะของผู้เรียนในประช�คมอ�เซียน

  ข้ันท่ี	4	Evaluation	(E)	ก�รประเมินและปรับปรุงรูปแบบ	ร�ยละเอียด	ได้แก่	 ด้�นเน้ือห�	

ด้�นองค์ประกอบ	และด้�นคว�มพึงพอใจ	

	 3.3	 ประสิทธิภ�พของก�รดำ�เนินง�น

	 	 จ�กก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้	 โดยก�รประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์	 (Social	 Media) 

มีประสิทธิภ�พของก�รดำ�เนินง�น	ดังนี้

	 	 1.	 ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	 ซ่ึงเป็นทักษะก�รเรียนรู้	 ในศตวรรษ

ที่	21	และคุณลักษณะของนักเรียนในประช�คมอ�เซียน	โดยส�ม�รถสร้�ง	IS	ออนไลน์	ได้ทุกคน	

	 	 2.	 ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์	 (Social	 Media)	 เป็นเครื่องมือในก�รเรียน	 

อย่�งสร้�งสรรค์	เป็นเครื่องมือที่ไม่ใช้เสียค่�ใช้จ่�ย	
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	 	 3.	 กิจกรรมก�รเรียนรู้	 IS	 ออนไลน์	 สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของโรงเรียน	 เนื่องจ�ก

โรงเรียนเป็นโรงเรียนนำ�ร่องก�รจัดก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	และเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

	 3.4	 ก�รใช้ทรัพย�กร

	 	 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้	 โดยก�รประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์	 (Social	 Media)	 

เป็นใช้เคร่ืองมือส�รสนเทศที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ตอย่�งหล�กหล�ย	 ๆ	 และเป็นเครื่องมือท่ีให้บริก�รฟรี	 ทำ�ให้ 

ผลง�นนักเรียน	 “IS	 ONLINE”	 เป็นผลง�นที่สร้�งข้ึนโดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย	 ทำ�ให้ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ 

มีประสิทธิภ�พและมีคว�มคุ้มค่�

4.	ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 4.1	 ผลที่เกิดขึ้นต�มจุดประสงค์

	 	 1.	 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

	 	 	 ผู้เรียนมีทักษะกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์และทักษะในศตวรรษที่	 21	 โดยก�ร

ประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์	(Social	Media)	ส�ม�รถสร้�ง	IS	ออนไลน์ได้ทุกคน	

ต�ร�ง	1	แสดงคะแนนเฉลี่ยจ�กกิจกรรม	IS	ออนไลน์	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	6/10	จำ�นวน	24	คน

คะแนน
ด้�นเนื้อห�		

(50	คะแนน)

ด้�นองค์ประกอบ	

(50	คะแนน)

รวม		

(100	คะแนน)

ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย 44.54 48.08 92.63 92.63

ส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น 2.67 1.38 2.84

ร้อยละ 89.08 96.17 92.63 92.63

	 จ�กต�ร�ง	1	พบว่�	ภ�พรวมกิจกรรมก�รเรียนรู้	 โดยก�รประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์	 (Social	

Media)	 มีคะแนนเฉลี่ยเท่�กับ	 92.63	 ส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น	 เท่�กับ	 2.84	 คิดเป็นร้อยละ	 92.63	 ดังนั้น 

ผู้เรียนที่เรียนโดยก�รประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์	(Social	Media)	ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินที่ตั้งไว้

	 	 2.	 ผู้ เรียนมีคว�มพึงพอใจต่อก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ 	 โดยก�รประยุกต์ใช้สื่อ 

สังคมออนไลน์	 (Social	 Media)	 ค่�เฉลี่ยเท่�กับ	 4.16	 ส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�นเท่�กับ	 0.63	 แสดงว่�	 

คว�มพึงพอใจอยู่ในระดับม�ก

	 4.2	 ผลสัมฤทธิ์ของง�น

	 	 ก�รจัดกรรมก�รเรียนรู้ 	 โดยก�รประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์	 (Social	 Media)	 

เป็นก�รพัฒน�ทักษะกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์และทักษะในศตวรรษที่	 21	 และคุณลักษณะของนักเรียน 

ในประช�คมอ�เซียน	 โดยเฉพ�ะด้�นก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	 และศักยภ�พศักยภ�พ 

ท่ีสำ�คัญ	 ในฐ�นะพลเมืองไทยและพลโลก	 เทียบเคียงกับน�น�อ�รยประเทศ	 ซ่ึงจ�กจำ�นวนนักเรียน	 24	 คน	 
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ที่ได้ฝึกปฏิบัติ	 พบว่�	 ผู้เรียนทุกคนมี	 IS	 ออนไลน์	 และเนื้อห�ในก�รนำ�เสนอมีคว�มถูกต้อง	 และใช้เครื่องมือ 

สื่อสังคมออนไลน์	(Social	Media)	ครบต�มเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้	

	 4.3	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 IS	ออนไลน์	เป็นก�รพัฒน�ทักษะก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	และคุณลักษณะของนักเรียน

ในประช�คมอ�เซียน	 ด้�นก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รของผู้เรียนมีเครื่องมือในก�รสื่อส�ร 

กับพลเมืองโลก	ส�ม�รถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้	ผู้เรียนส�ม�รถประยุกต์ก�รใช้ง�นอย่�งหล�กหล�ย

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้กิจกรรมประสบผลสำ�เร็จ	ดังนี้

	 1.	 ก�รประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์	 (Social	 Media)	 เป็นเครื่องที่ผู้เรียนมีทักษะก�รใช้ง�น 

ในหล�ย	ๆ	เครื่องมือ	ทำ�ให้ผู้เรียนส�ม�รถพัฒน�ผลง�น	“IS	ออนไลน์”	ได้อย่�งสร้�งสรรค์

	 2.	 โรงเรียนมีแหล่งค้นคว้�	 ให้บริก�รอย่�งทั่วถึง	 รวมทั้งผู้ เรียนส�ม�รถพัฒน�ง�น 

จ�กแอพิเคชั่นในโทรศัพท์มือได้	และผู้เรียนมีทักษะกระบวนก�รเรียนรู้ร่วมกัน	ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	

6.	 บทเรียนที่ได้รับ(Lesson	Learned)

	 6.1	 จุดเด่นของก�รเรียนรู้	

	 	 จ�กก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้	 โดยก�รประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์	 (Social	 Media)	 

มีข้อค้นพบ	ดังนี้

	 	 ผู้เรียนได้พัฒน�ทักษะกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์และทักษะในศตวรรษท่ี	 21	 และ

คุณลักษณะของนักเรียนในประช�คมอ�เซียน	 โดยเฉพ�ะด้�นก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 

ผ่�นก�รประยุกต์ใช้ส่ือสังคมออนไลน์	 ซ่ึงไม่เสียค่�ใช้จ่�ย	 และสร้�งจิตสำ�นึกท่ีดีในก�รใช้เคร่ืองมือส่ือสังคมออนไลน์

อย่�งสร้�งสรรค์	 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระร�ชบัญญัติว่�ด้วยก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	

มีทักษะที่สำ�คัญในฐ�นะพลเมืองโลก	

	 6.2	 ข้อเสนอแนะ

	 	 1.	 สร้�งคว�มตระหนักให้กับผู้เรียนให้เห็นคว�มสำ�คัญของทักษะเพื่อก�รดำ�รงชีวิต 

ในศตวรรษที่	21	และก�รเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นกับประช�คมอ�เซียน	เพื่อให้เกิดจิตสำ�นึกที่ดีในก�รเรียนรู้	  

	 	 2.	 เตรียมส่ืออุปกรณ์	 ท่ีใช้ในก�รเรียนรู้ผ่�นส่ือสังคมออนไลน์	 เช่น	คอมพิวเตอร์	 ระบบเครือข่�ย	

สัญญ�ณอินเตอร์เน็ต	ให้มีก�รตอบสนองได้อย่�งเหม�ะสมเพื่อให้มีประสิทธิภ�พ

	 	 3.	ส�ม�รถประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ต่�ง	ๆ	ได้

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

 1.	 ก�รเผยแพร่	URL	=	https://kruaonmathproject.wordpress.com/	 เว็บไซต์เครือข่�ย

ของสำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน	http://www.thinkttt.com/
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	 2.	 ก�รได้รับก�รยอมรับ

	 	 ได้รับก�รคัดเลือกเป็นผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อเด็กและเย�วชนเนื่องในวันเย�วชนแห่งช�ติ	

ประจำ�ปี	 2557	 ส�ข�วิช�ก�รและก�รศึกษ�	 ได้รับร�งวัลครูดีในดวงใจ	 ร�งวัลเชิดชูเกียรติ	 ครุสดุดี	 ครูสอนดี	

หนึ่ งแสนครูดีของคุรุสภ�	 เป็นคณะทำ�ง�นของกลุ่มเผยแพร่และพัฒน�บุคล�กรด้�นเทคโนโลยี	 

สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน	สำ�นักง�นก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 3.	 ร�งวัลที่ได้รับ

	 	 1.	 ได้รับร�งวัลชนะเลิศ	 โครงก�ร	 Thailand	 Social	Media	 Awards	 2013,	 2014	 และ	

2016	ระดับประเทศ	ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 	 2.	 ร�งวัลชนะเลิศ	 โครงก�ร	 Thailand	 Innovative	 Teacher	 awards	 2013	 และเป็น

ตัวแทนประเทศไทย	 เข้�ร่วมก�รแข่งขันภ�คพื้นเอเชียแปซิฟิก	 จัดโดยบริษัทไมโครซอฟ	 ประเทศไทย 

และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ชื่อผลง�น	 โครงง�นอ�ชีพส�นฝันสู่อ�ชีพ

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�งส�วศศินี	บัวชุม	

โรงเรียน	 บ้�นคลองเหนก	

สังกัด		 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ชุมพร	เขต	2

โทรศัพท์		 0	7762	0523	 โทรส�ร	 0	7762	0523

โทรศัพท์มือถือ		 09	3583	9982		 e-mail	 title	narak	@	windowslive.com

ความสำาคัญ

	 โรงเรียนบ้�นคลองเหนก	 เป็นโรงเรียนขน�ดกล�ง	 และเป็นโรงเรียนขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�	

จัดก�รเรียนก�รสอนตั้งแต่ชั้นอนุบ�ล	 1	 จนถึงชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 3	 ผู้เรียนส่วนใหญ่อ�ศัยอยู่ในชุมชน 

ซึ่งผู้ปกครองต้องออกไปประกอบอ�ชีพรับจ้�ง	 ร�ยได้เฉลี่ยของผู้ปกครองอยู่ในระดับป�นกล�งถึงค่อนข้�งต่ำ�	

มีระดับก�รศึกษ�ค่อนข้�งต่ำ�และไม่มีเวล�เอ�ใจใส่ดูแลบุตรหล�นเท่�ที่ควรเพร�ะต้องห�เช้�กินค่ำ�	 ผู้เรียน 

ที่จบก�รศึกษ�ภ�คบังคับคือชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 3	 ร้อยละ	 40	 (ผลก�รสำ�รวจผู้จบก�รศึกษ�	 ปี	 2557-2558)	

จะออกไปประกอบอ�ชีพรับจ้�งเช่นเดียวกับผู้ปกครอง	 ทำ�ให้ผู้ เรียนกลุ่มนี้ข�ดโอก�สท�งก�รศึกษ� 

และข�ดโอก�สท�งอ�ชีพ	 ซึ่งต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ลท่ีมุ่งเน้นผลิตคนให้ทันกับคว�มต้องก�รของประเทศ	 

จบแล้วต้องมีง�นทำ�	 ก�รช่วยแก้ไขปัญห�ว่�งง�นและก�รแก้ปัญห�สังคม	 ก�รปรับหลักสูตร	 ทำ�ให้เด็ก	 ครู	 

ผู้ปกครองมีคว�มสุข	 ก�รใช้ส่ือก�รสอน	 กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้�งแรงจูงใจในก�รเรียนรู้กับเด็ก	 ลดคว�มเหล่ือมล้ำ�	

จัดก�รศึกษ�ให้ทั่วถึง	 เท่�เทียมและมีคุณภ�พ	 เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ	 แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต	 อยู่ในยุค 

โลกไร้พรหมแดน

	 กลุ่มง�นกิจกรรมแนะแนวของโรงเรียนบ้�นคลองเหนกมีคว�มมุ่งมั่น	 และมุ่งหวังสนองต่อ

นโยบ�ยของรัฐบ�ล	 พร้อมทั้งแก้ไขปัญห�ของผู้เรียนท่ีไม่ได้ศึกษ�ต่อให้มีก�รพัฒน�ตนเอง	 เรียนรู้ก�รทำ�ง�น

อย่�งเป็นกระบวนก�รและมีก�รจัดก�รอย่�งเป็นระบบ	 โดยใช้ก�รเรียนรู้แบบใช้ปัญห�เป็นฐ�น	 (Problem-

Based	Learning)	 เป็นกระบวนก�รเรียนรู้โดยใช้ปัญห�เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งสมมติฐ�น	ส�เหตุและกลไก

ของก�รเกิดปัญห�นั้น	รวมถึงก�รค้นคว้�คว�มรู้พื้นฐ�นที่เกี่ยวข้องกับปัญห�	เพื่อนำ�ไปสู่ก�รแก้ปัญห�ต่อไป	

	 นอกจ�กนี้	 ยังมุ่งให้ผู้เรียนใฝ่ห�คว�มรู้เพื่อแก้ไขปัญห�	 ได้คิดเป็น	 ทำ�เป็น	 มีก�รตัดสินใจที่ดี	

และส�ม�รถเรียนรู้ก�รทำ�ง�นเป็นทีม	 โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง	 และส�ม�รถนำ�ทักษะ 

จ�กก�รเรียนม�ช่วยแก้ปัญห�ในชีวิต

	 ก�รเรียนรู้ โดยใช้ปัญห�เป็นฐ�นเป็นก�รเรียนรู้จ�กประสบก�รณ์	 โดยเริ่มจ�กก�ร 

ได้ประสบก�รณ์ตรงจ�กโจทย์ปัญห�	 ผ่�นกระบวนก�รคิดและก�รสะท้อนกลับ	 ไปสู่คว�มรู้และคว�มคิดรวบยอด	

อันจะนำ�ไปใช้ในสถ�นก�รณ์ใหม่ต่อไป	 ก�รเรียนรู้โดยใช้ปัญห�เป็นฐ�นยังเป็นก�รตอบสนองต่อแนวคิด	

constructivism	 โดยให้ผู้เรียนวิเคร�ะห์หรือตั้งคำ�ถ�มจ�กโจทย์ปัญห�	 ผ่�นกระบวนก�รคิดและสะท้อนกลับ	

เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่�ง	 ผู้เรียนในกลุ่ม	 เน้นก�รเรียนรู้ท่ีมีส่วนร่วม	 นำ�ไปสู่ก�รค้นคว้�ห�คำ�ตอบหรือสร้�ง 
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คว�มรู้ใหม่บนฐ�นคว�มรู้เดิมที่ผู้เรียนมีม�ก่อนหน้�นี้	 มัณฑร�	 ธรรมบุศย์	 (2545	 :	 11-17)	 จ�กก�รเรียนรู้ 

โดยใช้ปัญห�เป็นฐ�นส่งผลให้ผู้เรียนส�ม�รถพัฒน�คว�มคิดสร้�งสรรค์	 มีทักษะในก�รออกแบบพัฒน�

ผลิตภัณฑ์หรือวิธีก�รดำ�เนินก�รใหม่	 ๆ	 และรู้จักประยุกต์ใช้ก�รทำ�ง�นโดยนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ในก�รพัฒน�	 

โดยเน้นก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติที่มีอยู่อย่�งประหยัด	คุ้มค่�และเรียนรู้อย่�งมีคว�มสุข

	 ดังนั้นท�งผู้จัดทำ�จึงได้สร้�งสรรค์ชุดฝึกทักษะโครงง�นอ�ชีพ	 จำ�นวน	 5	 ชุด	 เพื่อให้ผู้เรียน 

เกิดก�รเรียนรู้ต�มม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้	 สมรรถนะสำ�คัญ	 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ต�มท่ีกำ�หนดไว้ 

ในหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น	และเพ่ือให้ผู้เรียนส�ม�รถประยุกต์ใช้เป็นแนวท�งในก�รประกอบอ�ชีพ

ในอน�คตได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและก่อให้เกิดประสิทธิผล	 ตลอดจนก�รเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 

และได้เห็นกระบวนก�รก�รทำ�ง�นที่แท้จริง	 จ�กสถ�นที่จริง	 เรียนรู้ระบบง�นและกระบวนก�รจริง	 เช่น	 

ก�รเขียนแผนธุรกิจ	 ก�รจัดทำ�บัญชีร�ยรับ-ร�ยจ่�ย	 ก�รระบุกลุ่มลูกค้�และคู่แข่ง	 ก�รสร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์	

ก�รจัดจำ�หน่�ย	 ก�รสร้�งจุดแข็งกำ�จัดจุดอ่อน	 ตลอดจนก�รปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ท�งก�รตล�ด	 เพื่อให้ส�ม�รถ

อยู่รอดและประสบคว�มสำ�เร็จในยุคที่มีก�รแข่งขันท�งก�รตล�ดสูง	 ส่งเสริมก�รสร้�งธุรกิจขน�ดย่อม	 

ให้ผู้เรียนมีคว�มกล้�และมีคว�มมั่นใจ	ส�ม�รถประกอบอ�ชีพอิสระได้ในอน�คต

	 แนวท�งในก�รแก้ปัญห�และพัฒน�

	 ก�รแก้ปัญห�และพัฒน�ได้จัดก�รศึกษ�ทั้ง	3	ระบบ	คือ

	 1.	 ก�รศึกษ�ในระบบโรงเรียน	ได้จัดทำ�แผนกิจกรรมแนะแนว	จำ�นวน	20	สัปด�ห์

	 2.	 ก�รศึกษ�นอกระบบโรงเรียน	 ได้นำ�ผู้เรียนศึกษ�จ�กสถ�นที่จริง	 แหล่งเรียนรู้ภ�ยในชุมชน	

ศูนย์	 SME	 ของหมู่บ้�นที่ประสบคว�มสำ�เร็จ	 หรือบุคคลท่ีประสบคว�มสำ�เร็จในก�รประกอบอ�ชีพ	 

เชิงสร้�งสรรค์	 เช่น	 ก�รเลี้ยงผึ้งแบบวีถีธรรมช�ติ	 จนได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีประโยชน์และเป็นท่ีสนใจของตล�ด 

เพื่อสุขภ�พ	 ของน�ยน้อม	 บุญลือ	 หรือก�รท่องเที่ยวชุมชนเก�ะพิทักษ์	 ได้ใช้รูปแบบก�รจัดทำ�	 Home	 stay	

ในลักษณะสหกรณ์จนประสบคว�มสำ�เร็จและเกิดคว�มยั่งยืน	 จนผู้เรียนส�ม�รถริเริ่มจัดทำ�โครงง�นอ�ชีพ	

School	stay	ในปีก�รศึกษ�	2560	ซึ่งเป็นโครงง�นที่ได้รับคว�มร่วมมือและสนับสนุนจ�กชุมชน	มห�วิทย�ลัย

ภ�ครัฐและผู้เชี่ยวช�ญในก�รดำ�เนินก�รด้�น	 Home	 stay	 และได้รับคว�มอนุเคร�ะห์จ�กผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์

อำ�น�จ	 รักษ�พล	 เลข�นุก�รสม�คมก�รท่องเที่ยวโดยชุมชน	 จังหวัดชุมพร	 ในก�รเป็นที่ปรึกษ�ในก�รจัดทำ�

โครงง�นอ�ชีพ	 School	 stay	 ของโรงเรียนบ้�นคลองเหนก	 โดยมุ่งเน้นก�รสร้�งอ�ชีพจ�กบริบทของตนเอง

เป็นสำ�คัญ

	 3.	 ก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย	 โดยให้นักเรียนได้ศึกษ�เรียนรู้ด้วยตนเองจ�กแหล่งเรียนรู้ต่�ง	 ๆ	

ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมของกิจก�รที่น่�สนใจจ�กห้�งร้�นบริษัทต่�งๆ	 และจ�กก�รศึกษ�จ�กตำ�ร�	 สิ่งพิมพ์	 

และสื่อต่�ง	ๆ	หรือก�รทดลองข�ยของต�มสื่อออนไลน์

จุดประสงค์

	 1.	 เพื่อพัฒน�และห�ประสิทธิภ�พของชุดฝึกทักษะโครงง�นอ�ชีพ	 ระดับมัธยมศึกษ�ปีที่	 3	 

ให้มีประสิทธิภ�พต�มเกณฑ์	80/80
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	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนโครงง�นอ�ชีพ	 ก่อนและหลังก�รเรียน	 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ 

โครงง�นก�รอ�ชีพ	ระดับมัธยมศึกษ�ปีที่	3

	 3.	 เพ่ือศึกษ�คว�มพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดฝึกทักษะโครงง�นอ�ชีพ	ระดับมัธยมศึกษ�ปีท่ี	3

	 4.	 เพื่อให้ผู้เรียนนำ�คว�มรู้โครงง�นอ�ชีพที่ได้รับพัฒน�ต่อยอดเป็นอ�ชีพในอน�คตได้จริง

ระยะเวลาในการดำาเนินงาน

	 ภ�คเรียนที่	 2	ปีก�รศึกษ�	2558	ตั้งแต่วันที่	 26	พฤศจิก�ยน	2558	ถึงวันที่	 1	มีน�คม	2559	

รวมทั้งหมด	จำ�นวน	20	ชั่วโมง

ขั้นตอนวิธีการดำาเนินงาน

	 1.	 วิเคร�ะห์สภ�พปัจจุบัน	ปัญห�	และคว�มต้องก�รของผู้เรียน

	 2.	 ว�งแผนประชุมห�รือ	 จัดผู้รับผิดชอบ	ดำ�เนินก�รสร้�งนวัตกรรม	จำ�นวน	5	 ชุด	ประกอบด้วย 

ชุดที่	 1	 เร่ืองคว�มหม�ยและประเภทของโครงง�นอ�ชีพ	 ชุดที่	 2	 เรื่องก�รเขียนเค้�โครงโครงง�นอ�ชีพ 

ชุดที่	 3	 เรื่องก�รเขียนร�ยง�นโครงง�นอ�ชีพ	 ชุดที่	 4	 เรื่องก�รประเมินโครงง�น	 ชุดที่	 5	 เรื่องก�รเขียนแผน

ธุรกิจ

	 3.	 ดำ�เนินก�รใช้นวัตกรรม	 โดยให้นักเรียนทุกคนนำ�ไปปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	 

โดยไปใช้สอนจริงกับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษ�ปีที่	3	ภ�คเรียนที่	2	ปีก�รศึกษ�	2558	โรงเรียนบ้�นคลองเหนก	

จำ�นวน	13	คน	โดยดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนควบคู่กับแผนกิจกรรมแนะแนว	ระดับมัธยมศึกษ�

ปีที่	3	จำ�นวน	20	ชั่วโมง	

	 4.	 ร�ยง�นผลก�รใช้นวัตกรรมแก่ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	 ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�รควบคุม	

กำ�กับและติดต�มอย่�งจริงจังและต่อเนื่อง	 โดยให้ครูผู้รับผิดชอบส่งใบร�ยง�นผลให้กับผู้บริห�รสถ�นศึกษ� 

ทุกวันสิ้นเดือน	

	 5.	 เมื่อเสร็จสิ้นครูผู้รับผิดชอบสรุปผลและร�ยง�นผลก�รใช้นวัตกรรมแก่ผู้บริห�ร	 และโรงเรียน	

หลังจ�กน้ันดำ�เนินก�รเผยแพร่และนำ�ไปพัฒน�เพื่อดำ�เนินก�รอย่�งเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป	 โดย 

ในภ�คเรียนที่	 1	 ปีก�รศึกษ�	 2560	 ขย�ยก�รใช้ชุดฝึกโครงง�นอ�ชีพ	 ในระดับช้ันประถมศึกษ�ปีท่ี	 1	 

ถึง	 ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 3	 ใน	 จำ�นวน	 119	 คน	 โดยจัดในช่ัวโมงแนะแนวของแต่ละระดับช้ัน	 จำ�นวน	 

20	ชั่วโมง	ต่อหนึ่งภ�คเรียน

ประสิทธิภาพของการดำาเนินงาน

	 มีก�รตรวจสอบและทบทวนนวัตกรรมอย่�งต่อเน่ือง	โดยคณะทำ�ง�นและผู้บริห�ร	จนได้นวัตกรรม	

ที่มีคุณภ�พ	 ส่งผลให้ผู้เรียนมีคะแนนที่เพิ่มขึ้น	 ได้โครงง�นอ�ชีพท่ีมีคุณภ�พ	 เช่น	 โครงง�นอ�ชีพ	 ซอสมังคุด	

(โดยนำ�มังคุดที่มีล้นตล�ดม�แปรรูปเป็นซอสมังคุด	 3	 สูตร	 เผ็ดม�ก	 เผ็ดป�นกล�ง	 และเผ็ดน้อย)	 โครงง�น

อ�ชีพ	 “ฟักข้�ว”	 ผักพ้ืนบ้�นมหัศจรรย์สร้�งสรรค์สู่ส�กล	 โดยก�รนำ�ฟักข้�วม�แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภ�พ	
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เช่น	 น้ำ�ฟักข้�ว	 คุกก้ีฟักข้�ว	 แยมฟักข้�ว	 เป็นต้น	 โดยโครงง�นอ�ชีพเหล่�น้ีได้เข้�ร่วมก�รแข่งขันศิลปหัตกรรม 

ในระดับภ�คใต้

การใช้ทรัพยากร

	 นวัตกรรม	 ชุดฝึกทักษะโครงง�นอ�ชีพ	 ระดับมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 3	 ส่งผลให้ผู้เรียนมีคว�มรู้ 

คว�มเข้�ใจในเรื่องโครงง�นอ�ชีพ	 และตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รใช้ทรัพย�กรท่ีมีอยู่ให้มีคุณค่�	 และ 

มุ่งพัฒน�ทรัพย�กรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และมีมูลค่�เป็นที่ต้องก�รของตล�ด	 เช่น	 ก�รนำ�ผักพื้นบ้�น 

ม�แปรรูปให้เกิดประโยชน์และมูลค่�	 โดยมีผลิตภัณฑ์ท่ีจำ�หน่�ยแล้วประสบคว�มสำ�เร็จ	 ยอดข�ยทุกไตรม�ส

สูงสุด	3	ลำ�ดับ	ได้แก่	น้ำ�ฟักข้�ว	รองลงม�ได้แก่ช�ใบเหลียง	และข้�วเกรียบผักหว�น	ต�มระดับ	โดยส�ม�รถ

นำ�ม�จัดจำ�หน่�ยได้จริงและตรงกับคว�มต้องก�รของกลุ่มลูกค้�ที่รักสุขภ�พ	 ทั้งก�รข�ยปลีกและข�ยส่ง 

ต�มร้�นค้�ภ�ยในชุมชนและข�ยผ่�นสื่อออนไลน์	 นอกจ�กนี้ผู้เรียนส�ม�รถคิดค้นผลิตภัณฑ์จ�กทรัพย�กร

ท้องถิ่นได้อย่�งต่อเน่ือง	 เช่น	 สบู่น้ำ�ผึ้งรังไหม	 แชมพูใบย่�น�ง	 ในปีก�รศึกษ�	 2559	 และน้ำ�สลัดเส�วรส	 

จำ�นวน	3	สูตร	ในปี	2560	เป็นต้น

 

ผลการดำาเนินการ

	 1.	 ประสิทธิภ�พของชุดฝึกทักษะโครงง�นอ�ชีพ	 ระดับมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 3	 ในภ�พรวม 

มีประสิทธิภ�พ	80.31/81.15	ซึ่งมีประสิทธิภ�พต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น	80/80

	 2.	 คะแนนโครงง�นอ�ชีพของระดับมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 3	 หลังเรียน	 โดยใช้ชุดฝึกทักษะโครงง�น

อ�ชีพ	สูงกว่�ก่อนเรียนอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ	.05

	 3.	 คว�มพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ปีที่	 3	 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะโครงง�นอ�ชีพ	 

ในภ�พรวมอยู่ในระดับม�ก	

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 1.	 พัฒน�กระบวนก�รสอนกิจกรรมแนะแนวโดยโครงง�นอ�ชีพและบูรณ�ก�รวิช�อื่นได้ 

อย่�งมีคุณภ�พ	โดยใช้สื่อก�รเรียนรู้ที่มีคุณภ�พ	ด้วยชุดฝึกทักษะโครงง�นอ�ชีพ

	 2.	 คะแนนโครงง�นอ�ชีพ	หลังก�รเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะโครงง�นอ�ชีพเพิ่มขึ้น

	 3.	 ผู้เรียนมีคว�มพึงพอใจต่อก�รเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะโครงง�นอ�ชีพระดับมัธยมศึกษ�	ปีท่ี	3

	 4.	 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคว�มพร้อมในก�รแข่งขันโครงง�นอ�ชีพและมีพ้ืนฐ�นด้�นก�รประกอบอ�ชีพ	

ในอน�คต	และมีร�ยได้ระหว่�งเรียน

	 5.	 ส�ม�รถขย�ยผลก�รเรียนรู้โดยชุดฝึกโครงง�นอ�ชีพ	สู่ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	1	

จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	3	ในปีก�รศึกษ�	1/2560
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ปัจจัยความสำาเร็จ

	 1.	 ผู้บริห�รให้ก�รสนับสนุนด้�นงบประม�ณในก�รดำ�เนินก�ร	 คณะครูและบุคล�กรภ�ยใน

โรงเรียนให้คว�มร่วมมือกับก�รจัดทำ�สื่อก�รเรียนรู้ชุดฝึกทักษะและกิจกรรมของโครงง�นอ�ชีพในทุกด้�น 

อย่�งต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ

	 2.	 ผู้เชี่ยวช�ญด้�นนวัตกรรมและที่ปรึกษ�ด้�นอ�ชีพในอ�ชีพต่�งๆ

	 3.	 ผู้ปกครองและชุมชนให้ก�รสนับสนุนในก�รแสวงห�คว�มรู้ของนักเรียนในรูปแบบ 

ที่หล�กหล�ย	 เช่น	 ให้ก�รต้อนรับสนับสนุนกิจกรรมตล�ดนัดโครงง�นอ�ชีพที่จัดขึ้นเดือนละ	1	ครั้ง	 ตลอดจน

ก�รใช้ทรัพย�กรด้�นต่�ง	ๆ	เช่น	งบประม�ณ	กำ�ลังคน	วัตถุดิบท้องถิ่น	เป็นต้น

บทเรียนที่ได้รับ

	 1.	 โรงเรียนได้รับก�รยอมรับจ�กชุมชนม�กยิ่งขึ้น	 เกิดศูนย์ก�รเรียนรู้โดยใช้โครงง�นอ�ชีพ 

และเกิดกิจกรรมเชื่อมโยงจ�กโครงง�นอ�ชีพที่หล�กหล�ย	 เช่น	 กิจกรรมขยะแลกเงิน	 กิจกรรมง�นเชื่อม 

เบื้องต้น	กิจกรรมตล�ดนัดโครงง�นอ�ชีพ	เป็นต้น

	 2.	 โรงเรียนได้พัฒน�ผู้เรียนให้เกิดก�รเรียนรู้ด้�นโครงง�นอ�ชีพอย่�งมีศักยภ�พ	 เพื่อเป็น 

พื้นฐ�นในก�รประกอบอ�ชีพอิสระในอน�คตต่อไป

	 3.	 ได้นำ�ทรัพย�กรในชุมชนม�ใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่�ของทรัพย�กรในชุมชน	

การเผยแพร่	

	 -	 ก�รนำ�เสนอผลง�น	 และจัดแสดงผลง�นโครงง�นอ�ชีพง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียนภ�คใต้ 

ปี	2558	-	2559

	 -	 ได้เผยแพร่ผลง�นท�ง	Facebook	ของโรงเรียนบ้�นคลองเหนก

	 -	 ได้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์โดยเข้�ร่วมกลุ่มท่องเท่ียวชุมชน	 ริเริ่มโครงก�ร	 School	 stay	 

ในปีก�รศึกษ�	 2560	 และจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโครงง�นอ�ชีพโรงเรียนบ้�นคลองเหนก	 เช่น	 แชมพู 

ใบย่�น�ง	สบู่น้ำ�ผึ้งรังไหม	แก่กลุ่มสม�ชิกผู้ดำ�เนินกิจก�รท่องเที่ยวชุมชน	นำ�ไปใช้ในกิจก�ร	Home	stay	และ

จำ�หน่�ยปลีกในน�มของ	“Green	House”	ซึ่งเป็นยี่ห้อสินค้�ของผลิตภัณฑ์โรงเรียนบ้�นคลองเหนก

รางวัลที่เป็นที่ยอมรับ	3	ปีติดต่อกันดังนี้

	 -	 ร�งวัลเหรียญทองโครงง�นอ�ชีพ	ช่วงชั้นที่	3	ระดับภ�ค	ปี	2556	-	2559
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ชื่อผลง�น	 เครื่องช่วยฝึกดึงกีฬ�	“ชักกะเย่อ”	(Tug	of	war)	

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�ยไพฑูรย์	วิเวก

โรงเรียน	 คงทองวิทย�

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	9

โทรศัพท์		 0	3438	1769	 โทรส�ร	 0	3438	1077

โทรศัพท์มือถือ	 08	1941	2135	 E-mail	 Paitoon.veg2009@gmail.com

1.	 ความสำาคัญของนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 โรงเรียนคงทองวิทย�	 ต้ังอยู่ที่	 135	 หมู่	 1	 ตำ�บลส�มง่�ม	 อำ�เภอดอนตูม	 จังหวัดนครปฐม	 

เป็นโรงเรียนในฝันประจำ�อำ�เภอดอนตูม	 อัตลักษณ์ของโรงเรียน	 คือ	 กีฬ�เด่น	 เน้นไอซีที	 ได้เปิดทำ�ก�รสอน

แผนก�รเรียนรู้พลศึกษ�ในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีผลก�รเรียนด้�นวิช�ก�ร

อ่อน	 เป็นท�งเลือกให้กับนักเรียนที่สนใจกีฬ�และต้องก�รเรียนในโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้�น	 และเป็นก�รประหยัด

ค่�ใช้จ่�ยผู้ปกครองรวมทั้งเวล�ในก�รเดินท�งไปเรียน

	 ในก�รเรียนแผนก�รเรียนรู้พลศึกษ�น้ัน	 ท�งโรงเรียนได้เปิดทำ�ก�รสอนในร�ยวิช�ท่ีเป็นกีฬ�	 เช่น	

ร�ยวิช�	 พ30246	 ชักกะเย่อ	 เป็นวิช�หน่ึงที่เปิดทำ�ก�รสอน	 แล้วส่งนักเรียนเข้�ร่วมก�รแข่งขันกีฬ�	 

ชิงแชมป์ประเทศไทย	 กีฬ�เย�วชนแห่งช�ติ	 กีฬ�แห่งช�ติ	 รวมท้ังเป็นตัวแทนทีมช�ติไทย	 เข้�ร่วมแข่งขัน 

ชิงแชมป์เอเชีย	ครั้งที่	10	ณ	ประเทศมองโกเลีย

	 จ�กก�รเรียนก�รสอนในร�ยวิช�	 พ30246	 ชักกะเย่อ	 มีปัญห�เรื่องคู่ฝึกซ้อมในขณะเรียน	 

ซึ่งเป็นปัญห�เดิม	 ๆ	 กิจกรรมไม่หล�กหล�ยในขณะเรียน	 บ�งครั้งประสบปัญห�ก�รข�ดเรียนของนักเรียน	

ศักยภ�พของคู่ฝึกซ้อม	 นักเรียนก็ไม่รู้ศักยภ�พของตนเองทำ�ให้ข�ดแรงจูงใจในก�รฝึกซ้อม	 ทำ�ให้ก�รพัฒน�

ทักษะท�งด้�นกีฬ�ชักกะเย่อเพื่อมุ่งสู่คว�มเป็นเลิศนั้นเป็นไปได้ย�ก	 สิ่งสำ�คัญคือ	 ก�รไม่ทร�บศักยภ�พ 

ที่แท้จริงของตนเองว่�ดึงน้ำ�หนักได้เท่�ไร	และออกแรงได้เท่�กันหรือไม่ในแต่ละวัน

	 อีกปัญห�หนึ่งที่ได้พบ	 คือ	 เครื่องช่วยฝึกดึงกีฬ�	 “ชักกะเย่อ”	 (Tug	 of	 war)	 ช่วยแก้ปัญห� 

และอุปสรรค์ต่�ง	 ๆ	 ท้ังด้�นจำ�นวนผู้เล่น	 คู่ซ้อมท่ีต้องใช้คนจำ�นวนม�ก	ก�รใช้คู่ซ้อมท่ีมีคว�มส�ม�รถในก�รเล่น

น้อยกว่�นักกีฬ�เป็นสิ่งที่ย�กม�ก	 บ�งครั้งคู่ฝึกซ้อมเปลี่ยนคนอยู่บ่อยๆ	 ทำ�ให้นักกีฬ�ไม่รู้ม�ตรฐ�น 

ของตนเอง	 บ�งครั้งก็ทำ�ให้เกิดก�รบ�ดเจ็บ	 ต้องสิ้นเปลืองค่�ใช้จ่�ย	 จึงเป็นอีกส�เหตุหนึ่งที่ข้�พเจ้�ได้สร้�ง

นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกดึงกีฬ�	“ชักกะเย่อ”	(Tug	of	war)	ขึ้นม�

	 จ�กเหตุผลดังกล่�วข้�งต้น	ข้�พเจ้�จึงได้สร้�งเครื่องช่วยฝึกดึงกีฬ�	“ชักกะเย่อ”	(Tug	of	war)	

ข้ึนม�	 เพ่ือใช้ในกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนร�ยวิช�	 พ30246	 ชักกะเย่อ	 และใช้ฝึกซ้อมนักกีฬ�ชักกะเย่อ 

พร้อมทั้งเป็นนวัตกรรมที่เสริมสร้�งสมรรถภ�พท�งก�ยของนักนักเรียนและกีฬ�ชนิดอื่น	ๆ	ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
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2.	 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

	 2.1	 ใช้นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกดึงกีฬ�”ชักกะเย่อ”(Tug	of	war)	แทนคนที่เป็นคู่ฝึกซ้อมได้

	 2.2		ประหยัดค่�ใช้จ่�ยในก�รฝึกซ้อม

	 2.3		ใช้พื้นที่น้อยกว่�คู่ฝึกซ้อมที่เป็นคน

	 2.4		ส�ม�รถบอกศักยภ�พของนักกีฬ�แต่ละคน	และรวมทั้งทีมได้

	 2.5	 นำ�เครื่องช่วยฝึกดึงกีฬ�	 “ชักกะเย่อ”	 (Tug	 of	 war)	 ม�ใช้กับนักเรียนท่ีเรียนร�ยวิช�	

พ30246	 ชักกะเย่อ	 และนักเรียนที่เป็นนักกีฬ�ของโรงเรียน	 ตัวแทนจังหวัดนครปฐมและตัวแทนนักกีฬ�	 

ชักกะเย่อ	(Tug	of	War)	ทีมช�ติไทย

	 2.6	 เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในก�รเสริมสร้�งสมรรถภ�พท�งก�ยของนักเรียนได้ทุกคน

	 2.7	 เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในก�รเสริมสร้�งสมรรถภ�พท�งก�ยของนักกีฬ�ชนิดอื่นได้

3.	 กระบวนการผลิตนวัตกรรมหรือขั้นตอนในการดำาเนินงาน

	 ก�รออกแบบนวัตกรรม

	 จ�กทฤษฎีก�รเคลื่อนย้�ยมวลส�รของโลกใบนี้	 ต้องเคลื่อนที่จ�กที่สูงลงสู่ที่ต่ำ�	 ผู้สร้�ง 

จึงออกแบบโดยก�รให้นักเรียนดึงวัตถุจ�กที่ต่ำ�ขึ้นสู่ที่สูงโดยวิเคร�ะห์น้ำ�หนักมวลส�รเหม�ะสมกับนักกีฬ� 

ที่จะดึง	 โดยดึงขึ้นเป็นระยะคว�มสูงเท่�กับระยะแข่งขันต�มกติก�กีฬ�ชักกะเย่อ	 คือ	 ก�รแพ้ชนะในกีฬ�	 

“ชักกะเย่อ”	(Tug	of	war)	คือ	ระยะ	4	เมตร	ดังนั้นระยะที่มีก�รเคลื่อนที่ได้	โดยใช้ลูกลอกแล้วมีก�รเปลี่ยน

ทิศท�งในก�รดึงขึ้น	 และลง	 และในแนวขน�นกับพื้น	 เพื่อสำ�หรับนักกีฬ�หรือนักเรียนดึงเมื่อวัตถุลอยสูงขึ้น 

ก็จะมีแรงดึงดูดของโลกให้กลับสู่พ้ืนผิวของโลก	 ก็จะเป็นแรงต้�นในก�รดึงนักกีฬ�กลับอย่�งคงท่ี	 ทำ�ให้ทร�บได้ว่�

นักเรียนหรือนักกีฬ�มีคว�มส�ม�รถเท่�ใด	 ถ้�นักเรียนหรือนักกีฬ�ข�ดคว�มส�มัคคีก็จะดึงไม่ข้ึน	 หรือถ้� 

หมดแรงก็จะถูกวัตถุดึงกลับ	 เมื่อฝึกซ้อมบ่อย	 ๆ	 จะทร�บพัฒน�ก�รของนักเรียนหรือนักกีฬ�ว่�มีศักยภ�พ 

ม�กน้อยเพียงใด

	 ขั้นตอนในก�รดำ�เนินง�น

	 1.	 จัดห�วัสดุที่เหลือใช้ในโรงเรียนหรือในท้องถิ่น	 เช่นย�งรถยนต์เก่�นำ�ม�เป็นแบบเทปูน	 

เศษเหล็ก	นอต	เป็นต้น

	 2.	 วิธีก�รผลิต

	 	 2.1	 ผสมปูน-ทร�ย-หิน	 แล้วเทลงในท่ีล้อย�งท่ีเตรียมไว้โดยให้ตรงกล�งมีรู	 เส้นผ่�นศูนย์กล�ง

ประม�ณ	3	นิ้ว	จำ�นวน	3-5	เส้น

	 	 2.2	 ตัดเหล็กแป๊บกลม	4	นิ้ว	จำ�นวน	4	ท่อน	ต�มขน�ดที่ออกแบบไว้

	 	 2.3	 ติดลอก	3	ตัว	ที่ค�นเหล็กแป๊บกึ่งกล�งเหล็กขน�ด	1	เมตร	(ข้�งละ	50	เซนติเมตร)

	 	 2.4	 ใช้ลวดสลิงยึดติดกับเหล็กแป๊บท่ีสอดเข้�ในย�งท่ีเทปูนซีเมนต์เพื่อเป็นตัวถ่วงน้ำ�หนัก

ลอดลูกลอกที่ค�นตัวบนแล้วลงม�ลอดตัวล่�ง
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	 	 2.5	 ใช้เชือกผูกกับห่วงลวดสลิงที่พันส�ยย�งไว้เพื่อกันเชือกชำ�รุด

	 	 2.6	 ท�สีตกแต่งเพื่อคว�มสวยง�ม

เครื่องช่วยฝึกดึงกีฬา “ชักกะเย่อ” (Tug of war)

	 3.	 ก�รนำ�ไปใช้

	 	 3.1	 คำ�นวณน้ำ�หนักของนักเรียนหรือนักกีฬ�เป็นร�ยบุคคล	 ให้ใช้น้ำ�หนักของวัตถุเริ่มต้นที่	

ประม�ณ	70-80	เปอร์เซ็นต์ของน้ำ�หนักของร่�งก�ย	(ฝึกทักษะเป็นร�ยบุคคล)

	 	 3.2	 คำ�นวณน้ำ�หนักของนักเรียนหรือนักกีฬ�รวมกันทั้งทีมให้ใกล้เคียงกับน้ำ�หนักของวัตถุ	

(ฝึกทักษะเป็นทีม)	เพิ่มน้ำ�หนักได้ต�มพัฒน�ก�รของนักเรียนหรือนักกีฬ�

	 	 3.3	 ให้นักเรียนหรือนักกีฬ�ยืนระยะที่ผู้ฝึกสอนกำ�หนดจับเชือกแล้วดึงวัตถุที่คำ�นวณไว้	 

ต�มโปรแกรมก�รฝึกที่กำ�หนดไว้

	 4.	 ก�รพัฒน�ผลง�น

	 	 นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกดึงกีฬ�	 “ชักกะเย่อ”	 (Tug	 of	 war)	 มีก�รพัฒน�ในเรื่องของ 

คว�มปลอดภัยเป็นสำ�คัญ	 สะดวกกับก�รใช้ง�น	 ร�ค�ไม่แพง	 ทำ�จ�กวัสดุเหลือใช้ม�สร้�งขึ้น	 มีคุณภ�พ 

ต�มวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

4.	 ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 4.1	 ผลก�รดำ�เนินก�ร

	 	 ก�รสร้�งเครื่องช่วยฝึกดึงกีฬ�	“ชักกะเย่อ”	(Tug	of	war)	นั้น	ได้ดำ�เนินก�รสร้�งม�ตั้งแต่	

พ.ศ.	 2557	 และพัฒน�ปรับปรุงม�โดยตลอดจนถึงปัจจุบัน	 พ.ศ.	 2559	 ซึ่งแต่เดิมสร้�งไว้ใต้ช�ยค�ห้อง	

พลศึกษ�	 ข้อเสีย	 คว�มสูงไม่ได้	 วัสดุถ่วงน้ำ�หนักไม่เหม�ะ	 ลวดสลิงไม่ได้ขน�ดรับน้ำ�หนักไม่ได้	 มีโอก�สเสี่ยง 

ต่ออุบัติเหตุ	 จึงได้ย้�ยสถ�นที่และปรับปรุงม�เป็นปัจจุบัน	 ซ่ึงได้ม�ตรฐ�นเหม�ะกับก�รใช้ง�นส�ม�รถปรับ 

น้ำ�หนักได้และมีคว�มปลอดภัยสูง

	 4.2	 ผลสัมฤทธิ์

	 	 เครื่องช่วยฝึกดึงกีฬ�	 “ชักกะเย่อ”	 (Tug	 of	 war)	 ที่ข้�พเจ้�สร้�งขึ้น	 ส�ม�รถใช้กับ

นักเรียนหรือนักกีฬ�ได้อย่�งมีคุณภ�พเหม�ะสม	 มีคว�มปลอดภัยสูง	 สม�คมกีฬ�ชักกะเย่อแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ	 สม�คมกีฬ�จังหวัดนครปฐม	 ชมรมกีฬ�ชักกะเย่อจังหวัดนครปฐม	 และโรงเรียนคงทองวิทย�	 ได้จัด
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อบรมผู้ฝึกสอนกีฬ�	 “ชักกะเย่อ”	 (Tug	 of	 war)	 โดยเห็นคุณภ�พของเครื่องช่วยฝึกดึงกีฬ�	 “ชักกะเย่อ” 

(Tug	 of	 war)	 ที่ข้�พเจ้�สร้�งขึ้น	 โดยนำ�ไปเผยแพร่และส�ธิตก�รใช้ให้กับผู้เข้�รับก�รอบรมผู้ฝึกสอนกีฬ� 

“ชักกะเย่อ”	(Tug	of	war)	ดูในวันที่	6	-	7	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2559	และในวันที่	15	มีน�คม	2560

	 4.3	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 4.3.1	 นักเรียนและนักกีฬ�ส�ม�รถฝึกซ้อมดึงได้เหมือนจริงโดยไม่ต้องใช้คู่ซ้อม

	 	 4.3.2	 ประหยัดค่�ใช้จ่�ย	ร�ค�ไม่แพง	มีคุณภ�พสูง	มีคว�มปลอดภัย

	 	 4.3.3	 เป็นนวัตกรรมที่ใช้แทนคู่ฝึกซ้อมได้เป็นอย่�งดีและมีคว�มหนักของง�นคงที่	 	

	 	 4.3.4	 บอกผลก�รพัฒน�ที่ใช้เครื่องช่วยฝึกดึงกีฬ�”ชักกะเย่อ”(Tug	of	war)	ได้

	 	 4.3.5	 นักกีฬ�ที่ใช้เครื่องช่วยฝึกดึงกีฬ�”ชักกะเย่อ”(Tug	of	war)	มีผลง�นดังนี้	เช่น

	 	 	 1)	 ได้รับร�งวัลชนะเลิศ	 กีฬ�ชักกะเย่อ	 ประเภททีม	 4	 คน	 (ช�ย)	 ร�ยก�รกีฬ�

เย�วชนแห่งช�ติ	ครั้งที่	32	สุพรรณบุรีเกมส์

	 	 	 2)	ร�งวัลชนะเลิศกีฬ�ชักกะเย่อ	ประเภททีม	8	คน	(หญิง)	ร�ยก�ร	“1st	ASEAN	

Tug	of	War	Invitation	CHAMPIONSHIP	2016”	ทำ�ก�รแข่งขันในวันที่	1	-	5	กันย�ยน	2559	ณ	ศูนย์กีฬ�

แห่งช�ติภ�คตะวันออก	เมืองพัทย�	จังหวัดชลบุรี

	 	 4.3.6	 เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในก�รเสริมสร้�งสมรรถภ�พท�งก�ยของนักเรียนได้ทุกคน

	 	 4.3.7	 เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในก�รเสริมสร้�งสมรรถภ�พท�งก�ยของนักกีฬ�ชนิดอื่นได้

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 ข้�พเจ้�ได้ใช้เครื่องช่วยฝึกดึงกีฬ�	 “ชักกะเย่อ”	 (Tug	 of	 war)	 ฝึกซ้อมนักเรียน	 ส่งผลให้ 

นักเรียนโรงเรียนคงทองวิทย�	 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน	 เข้�ร่วมก�รแข่งขันกีฬ�	 “ชักกะเย่อ”	 (Tug	 of	war)	

ในกีฬ�แห่งช�ติ	 กีฬ�เย�วชนแห่งช�ติ	 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬ�ชักกะเย่อทีมช�ติไทย	 ทั้งทีมช�ย

และทีมหญิง	 เข้�ร่วมก�รแข่งขันร�ยก�ร	 “1st	 ASEAN	 Tug	 of	War	 Invitation	 CHAMPIONSHIP	 2016”	 

ในวันที่	1	-	5	กันย�ยน	2559	ณ	เมืองพัทย�	จังหวัดชลบุรี

	 ข้�พเจ้�ใช้นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกดึงกีฬ�	 “ชักกะเย่อ”	 (Tug	 of	war)	 ม�โดยตลอด	สรุปได้ว่� 

นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกดึงกีฬ�	 “ชักกะเย่อ”	 (Tug	 of	 war)	 มีคุณภ�พ	 เมื่อนำ�ม�ใช้ในก�รฝึกซ้อมกีฬ�	 

“ชักกะเย่อ”	(Tug	of	war)	แล้ว	นักกีฬ�ประสบคว�มสำ�เร็จม�โดยตลอด

6.	 บทเรียนที่ได้รับ	(lesson	learned)

	 6.1	 ข้อสังเกต	 จ�กก�รใช้นวัตกรรมเดรื่องช่วยฝึกดึงกีฬ�	 “ชักกะเย่อ”	 (Tug	 of	 war)	 

ใช้ฝึกซ้อมนักเรียนท่ีเรียนร�ยวิช�	 พ	 30246	 ชักกะเย่อ	 และนักกีฬ�ชักกะเย่อ	 ทำ�ให้ได้รับร�งวัลต่�ง	 ๆ	 ม�กม�ย 

ในระดับช�ติ	เช่น	ได้รับร�งวัลชนะเลิศกีฬ�ชักกะเย่อ	ประเภท	4	คน	(ทีมช�ย)	และได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬ�

ชักกะเย่อทีมช�ติไทย	ทั้งทีมช�ย	และทีมหญิง	เข้�ร่วมแข่งขันร�ยก�ร	“1st	ASEAN	Tug	of	War	Invitation	

CHAMPIONSHIP	2016”	ในวันที่	1	-	5	กันย�ยน	2559	ณ	เมืองพัทย�	จังหวัดชลบุรี
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	 	 ผลง�นด้�นวิช�ก�รที่เกิดจ�กนวัตกรรมเดรื่องช่วยฝึกดึงกีฬ�	 “ชักกะเย่อ”	 (Tug	 of	war)	

ที่ส่งผลให้กับตัวข้�พเจ้�ได้รับร�งวัลชนะเลิศร�งวัลทรงคุณค่�	สพฐ.	 (OBEC	AWARDS)	ระดับช�ติ	และร�งวัล

ชนะเลิศจ�กมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	 แสดงให้เห็นว่�นวัตกรรมเดรื่องช่วยฝึกดึงกีฬ�	 “ชักกะเย่อ”	 

(Tug	of	war)	นี้มีคุณภ�พ

	 6.2	 ข้อเสนอแนะ	 และข้อควรระวัง	 ท่ีเน้นแนวท�งในก�รทำ�ผลง�นใช้พัฒน�ต่อ	หรือดำ�เนินก�ร

ให้ประสบคว�มสำ�เร็จม�กยิ่งขึ้นต่อไป

	 	 จ�กก�รใช้นวัตกรรมเดรื่องช่วยฝึกดึงกีฬ�	 “ชักกะเย่อ”	 (Tug	 of	 war)	 ต้องคำ�นึงถึง 

คว�มปลอดภัยให้ม�กที่สุด	 นักเรียนหรือนักกีฬ�ไม่ควรอยู่ใกล้ลูกน้ำ�หนักที่ใช้ถ่วง	 เพร�ะอ�จจะเกิดอันตร�ยได้	

ต้องเช็คลวดสลิงและลูกปืนให้มีคุณภ�พ	 และส�ม�รถใช้ซ้อมได้อย่�งปลอดภัย	 ในโอก�สต่อไปข้�พเจ้� 

จะพัฒน�ท่ีใช้สำ�หรับแข่งขันกีฬ�	“ชักกะเย่อ”	(Tug	of	war)	ม�ใช้ประกอบก�รฝึกซ้อมด้วย	จะทำ�ให้ก�รฝึกซ้อม

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 7.1	 ก�รเผยแพร่

	 	 7.1.1	 วันท่ี	6	-	7	กรกฎ�คม	2559	สม�คมกีฬ�ชักกะเย่อ	(Tug	of	war)	ร่วมกับสม�คมกีฬ�

จังหวัดนครปฐม	ชมรมกีฬ�ชักกะเย่อ	 (Tug	of	war)	 จังหวัดนครปฐม	และโรงเรียนคงทองวิทย�ได้จัดก�รอบรม 

ผู้ ฝึกสอนกีฬ�	 “ชักกะเย่อ”	 (Tug	 of	 war)	 เชิงปฏิบัติก�ร	 เพื่อก�รแข่งขันและอบรมผู้ตัดสินกีฬ�	 

“ชักกะเย่อ”	 (Tug	 of	 war)	 มีผู้เข้�รับก�รอบรมจำ�นวน	 40	 คน	 จ�กจังหวัดนครปฐม	 จังหวัดร�ชบุรี	 

จังหวัดเพชรบุรี	 และจังหวัดสุพรรณบุรี	 ในก�รอบรมในครั้งนั้น	 ได้มีก�รใช้เครื่องช่วยฝึกดึงกีฬ�ชักกะเย่อ 

ให้ผู้รับก�รอบรมได้ทร�บถึงวิธีก�รใช้	และวัตถุประสงค์ของก�รใช้เครื่องช่วยฝึกดึงกีฬ�ชักกะเย่อ

	 	 7.1.2	 ได้รับคัดเลือกจ�กสม�คมกีฬ�ชักกะเย่อแห่งประเทศไทย	 ให้เป็นเจ้�ภ�พจัดก�ร

แข่งขันกีฬ�	“ชักกะเย่อ”	(Tug	of	war)	สพฐ.	จอมพลัง	60	สน�มที่	3

	 	 7.1.3	 สถ�นีโทรทัศน์	Thai	PBS	 ได้แพร่ภ�พออกอ�ก�ศ	 เคร่ืองช่วยฝึกดึง	“กีฬ�	 ชักกะเย่อ”	

(Tug	of	war)	ไปทั่วประเทศ	ในวันที่	21	พฤษภ�คม	2560	น.	ตั้งแต่	เวล�	14.05	-	16.00	น.

	 	 7.1.4	 โรงเรียนคงทองวิทย�ร่วมกับสม�คมกีฬ�ชักกะเย่อแห่งประเทศไทย	 จัดอบรม 

ผู้ฝึกสอน	 “กีฬ�ชักกะเย่อ”	 (Tug	 of	 war)	 วันที่	 15	 มีน�คม	 2560	 โดยใช้นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกดึง	 

“กีฬ�ชักกะเย่อ”	(Tug	of	war)	เป็นสื่อในก�รอบรม

	 7.2	 ก�รได้รับก�รยอมรับ

	 	 7.2.1	 ปัจจุบันได้มีผู้เข้�รับก�รอบรมนำ�ไปทำ�ต�มแบบอย่�งแล้ว	 เช่น	 โรงเรียนบ�งลี่

วิทย�คม	อำ�เภอสองพี่น้อง	จังหวัดสุพรรณบุรี	เป็นต้น

	 	 7.2.2	 มีโรงเรียนที่ขอเข้�ม�ศึกษ�	นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกดึง	 “กีฬ�ชักกะเย่อ”	 (Tug	 of	

war)	เพื่อนำ�ไปเป็นต้นแบบในก�รสร้�งนวัตกรรม	เพื่อใช้ในก�รฝึกซ้อมต่อไป
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	 	 7.2.3	 มีโรงเรียนหล�ยโรงเรียนขอเข้�ม�ฝึกซ้อมโดยใช้	 นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกดึง	 

“กีฬ�ชักกะเย่อ”	 (Tug	 of	war)	 เป็นสื่อในก�รฝึกซ้อมและข้�พเจ้�ได้รับเชิญเป็นวิทย�กรในก�รใช้นวัตกรรม

อีกด้วย

 7.3	 ร�งวัลที่ได้รับ	นอกจ�กผลง�นท�งด้�นกีฬ�แล้ว	 ผลง�นท�งด้�นนวัตกรรมเครื่องช่วยฝึก

ดึงกีฬ�	“ชักกะเย่อ”	(Tug	of	War)	ได้รับร�งวัลดังต่อไปนี้	

	 	 7.3.1	 ได้รับร�งวัลชนะเลิศร�งวัลทรงคุณค่�	สพฐ.	(OBEC	AWARDS)	ระดับช�ติ	ครั้งที่	6	

ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2559

	 	 7.3.2	 ได้รับร�งวัลชนะเลิศ	ในก�รประกวดผลง�นนวัตกรรมท�งก�รศึกษ�ประจำ�ปี	2559	

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�	มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	วิทย�เขตกำ�แพงแสน

	 	 7.3.3	 ได้รับร�งวัลผู้ฝึกสอนกีฬ�ชักกะเย่อดีเด่น	 (ประเภททีมหญิง)	 ร�ยก�รกีฬ�แห่งช�ติ

ครั้งที่	44	นครสวรรค์เกมส์	ณ	จังหวัดนครสวรรค์	ปี	พ.ศ.	2558

	 	 7.3.4	 ได้รับร�งวัลผู้ฝึกสอนกีฬ�ชักกะเย่อดีเด่น	 (ประเภททีมช�ย)	 ร�ยก�รกีฬ�เย�วชน

แห่งช�ติครั้งที่	32	สุพรรณบุรีเกมส์	ณ	จังหวัดสุพรรณบุรี	ปี	พ.ศ.	2559

	 	 7.3.5	 ได้รับร�งวัลผู้ฝึกสอนกีฬ�ชักกะเย่อดีเด่น	 (ประเภททีมหญิง)	 ร�ยก�รกีฬ�แห่งช�ติ

ครั้งที่	45	สงขล�เกมส์	ณ	จังหวัดสงขล�	ปี	พ.ศ.	2560
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ชื่อผลง�น	 ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบบทบ�ทสมมุติโรงพักจำ�ลองในโรงเรียน	 กิจกรรมก�รป้องกันและ

แก้ไขปัญห�ย�เสพติดในสถ�นศึกษ�	

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�ยปรีช�	พุทธอินทร�	ตำ�แหน่งครูชำ�น�ญก�รพิเศษโรงเรียนบ้�นน้ำ�หมัน	

โรงเรียน	 บ้�นน้ำ�หมัน	

สังกัด		 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุตรดิตถ์	เขต	2

โทรศัพท์มือถือ	 08	9562	6693		 e-mail	 Buddhaintra_preecha@hotmail.com

1.	 ความสำาคัญของผลงาน	หรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ
	 ย�เสพติดเป็นปัญห�สำ�คัญที่ทำ�ล�ยก�รพัฒน�ประเทศทั้งด้�นก�รศึกษ�	 สังคมและเศรษฐกิจ	

รัฐบ�ลจึงกำ�หนดนโยบ�ยในก�รแก้ไขปัญห�ย�เสพติดเป็นว�ระแห่งช�ติ	 เพื่อลดระดับคว�มรุนแรงที่ส่งผล

กระทบต่อก�รดำ�รงชีวิตประจำ�วัน	 คุณภ�พชีวิตของลูกหล�น	 เย�วชน	 และประช�ชนช�วไทย	 ด้วยหวัง 

เพ่ือให้คนไทยทุกคนมีคว�มปลอดภัย	และสังคมมีคว�มสงบสุขม่ันคง	(ข้อมูลจ�ก	 :	http://www.thaigov.go.th/ 

index.php?option=com_k2&view=item&id=93151:id93151&Itemid	=339&lang=th)

	 ข้อมูลจ�กสำ�นักง�นสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์	 หัวข้อแนวโน้มก�รแพร่ระบ�ดของย�เสพติดระหว่�งวันท่ี	 

1	 ตุล�คม	พ.ศ.	 2556	 ถึง	 31	 สิงห�คม	พ.ศ.	 2557	พบว่�	 ตำ�บลน้ำ�หมัน	 ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของโรงเรียนบ้�นน้ำ�หมัน	 

มีก�รแพร่ระบ�ดของย�เสพติดอยู่ในระดับ	 3	 อีกท้ังพื้นท่ีใกล้เคียงก็มีก�รแพร่ระบ�ดในหล�ยพื้นท่ีเช่นกัน	

(ข้อมูลจ�ก	:	สำ�นักง�นสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์	:	osthailand.nic.go.th/...Area/.../ร�ยง�นวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์

จังหวัดอุตรดิตถ์.pdf)

	 แนวท�งก�รแก้ปัญห�และพัฒน�	 ข้�พเจ้�ผู้เสนอผลง�นนวัตกรรมก�รปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 (Best	

Practice)	 ได้พัฒน�ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบบทบ�ทสมมุติโรงพักจำ�ลองในโรงเรียนม�เป็นกิจกรรมก�รป้องกัน

และแก้ไขปัญห�ย�เสพติดในสถ�นศึกษ�	 ซึ่งในก�รพัฒน�ก�รจัดก�รเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโรงพักจำ�ลอง 

ในโรงเรียน	 ยึดหลักก�รในก�รเลือกกิจกรรมที่สัมพันธ์กับปัญห�หรือสิ่งที่จะพัฒน�	 สอดคล้องกับธรรมช�ติ 

ของกลุ่มเป้�หม�ย	คว�มต้องก�รของสถ�นศึกษ�และชุมชน	

2.	 วัตถุประสงค์	และเป้าหมายของการดำาเนินงาน
	 1.	 เพื่อให้ก�รขับเคลื่อนก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	 เป็นไปต�มแผนยุทธศ�สตร์ 

พลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติด	 พ.ศ.	 2555	 ข้อ	 9.3.2.2	 ที่กำ�หนดแนวท�งปฏิบัติ	 ให้จัดกิจกรรมป้องกัน 

และเฝ้�ระวังในสถ�นศึกษ�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน	 เกิดประโยชน์สูงสุดในก�ร 

ป้องกัน	และแก้ไขปัญห�ย�เสพติด
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	 2.	 เพื่อเสริมสร้�งภูมิคุ้มกันย�เสพติดในสถ�นศึกษ�	ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้�นน้ำ�หมัน

	 3.	 เพื่อสร้�งเครือข่�ยและกลไกก�รเฝ้�ระวังปัญห�ย�เสพติดในสถ�นศึกษ�

	 4.	 เพ่ือพัฒน�ก�รเรียนรู้แบบบทบ�ทสมมุติโรงพักจำ�ลองในโรงเรียน	 ใช้เสริมสร้�งพลังสังคม

และพลังชุมชนในก�รสร้�งภูมิป้องกันย�เสพติด	 สร้�งคว�มตระหนัก	 และจิตสำ�นึกในก�รป้องกันปัญห�ย�เสพติด	

ในสถ�นศึกษ�	มีเป้�หม�ยปกครองดูแลเฝ้�ระวัง	และสร้�งภูมิคุ้มกันในนักเรียนโรงเรียนบ้�นน้ำ�หมันทุกคน

3.	 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 ขั้นก�รว�งแผน	(Plan	:	P)

	 1.	 โรงเรียนและชุมชนร่วมกันวิเคร�ะห์สภ�พปัจจุบัน	 ปัญห�	 และสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด

ของย�เสพติดเพื่อสร้�งคว�มตระหนักร่วมกัน

	 2.	 ศึกษ�แนวคิดและนโยบ�ยก�รจัดตั้งโรงพักจำ�ลองในโรงเรียน

	 3.	 ครูผู้สอนศึกษ�ขั้นตอนและแนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้แบบบทบ�ทสมมุติ

	 ก�รปฏิบัติต�มแผน	(Do	:	D)

	 1.	 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ	คณะทำ�ง�น	มอบนโยบ�ย	จัดทำ�แผนก�รจัดก�รเรียนรู้	แผนปฏิบัติง�น	

จัดกิจกรรม	ติดต�มประเมินผล	สรุป	สนับสนุนด้�นงบประม�ณ

	 2.	 ก�รกำ�หนดตัวผู้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มโครงสร้�งโรงพักจำ�ลอง	 โดยให้ผู้เรียนม�แสดงบทบ�ท 

ด้วยคว�มเต็มใจ

	 3.	 ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในก�รจัดสถ�นที่ให้เหม�ะสมกับกิจกรรมที่กำ�หนดไว้

	 4.	 กำ�หนดผู้ทำ�หน้�ที่	 สังเกต	 และรวบรวมข้อมูลต่�ง	 ๆ	 เพื่อนำ�ม�วิเคร�ะห์	 อภิปร�ย	 และ 

แก้ปัญห�ร่วมกันหลังจ�กสิ้นสุดก�รทำ�ง�นบทบ�ทสมมติ

	 5.	 จัดอบรมและให้คว�มรู้ในก�รปฏิบัติง�น	 ต�มโครงสร้�งโรงพักจำ�ลอง	 เป็นก�รเตรียมพร้อม

ก่อนก�รปฏิบัติจริง

	 6.	 ตำ�รวจจำ�ลองปฏิบัติหน้�ที่จริง	ให้นักเรียนใช้คว�มส�ม�รถของตนได้เต็มที่	

	 ก�รตรวจสอบ	(Check	:	C)	

	 1.	 ติดต�ม	 ประเมินผล	 และนำ�ข้อมูลที่ได้จ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่	 ม�วิเคร�ะห์และอภิปร�ย	 

ผู้สอนและผู้เรียนร่วมมือกันอภิปร�ยในรูปแบบของคว�มมีเหตุมีผล

	 ก�รดำ�เนินก�รให้เหม�ะสม	(Action	:	A)

	 1.	 แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์และสรุป	 เมื่อวิเคร�ะห์และอภิปร�ยผลของก�รแสดงแล้ว	 ผู้สอน

เร้�และจูงใจให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 เพื่อให้มีแนวคิดกว้�งขว�งข้ึน	 แล้วช่วยกัน 

สรุปประเด็นให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของก�รแสดงบทบ�ทสมมติที่กำ�หนดไว้

	 ประสิทธิภ�พของดำ�เนินง�น

	 1.	 กิจกรรมโรงพักจำ�ลองในโรงเรียน	ทำ�ให้ม�ตรก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติดในสถ�นศึกษ�

บรรลุผลต�มที่ค�ดหวัง	นักเรียนปลอดส�รเสพติด	100	%
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	 2.	 เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�

และพลศึกษ�	ผู้เรียนได้เรียนรู้	ได้รับประสบก�รณ์	และมีทักษะ	ต�มม�ตรฐ�นและตัวชี้วัดของส�ระก�รเรียนรู้

	 3.	 สอดคล้องกับนโยบ�ยรัฐบ�ลในก�รป้องกันเด็กและเย�วชนไม่ให้เข้�ไปเก่ียวข้องกับย�เสพติด	

ได้เรียนรู้ถึงพิษภัยของย�เสพติด	รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงย�เสพติด

	 4.	 ทำ�ให้มีก�รดูแลช่วยเหลือป้องกันนักเรียน	 ไม่ให้ไปเก่ียวข้องกับย�เสพติดโดยก�รมีส่วนร่วม

ของทุกฝ่�ย

4.	ผลการดำาเนินงาน	/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
	 4.1	 ผลที่เกิดต�มวัตถุประสงค์

	 	 1.	 กิจกรรมโรงพักจำ�ลองในโรงเรียน	 ทำ�ให้ก�รเฝ้�ระวังป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด 

มีประสิทธิภ�พ	 นักเรียนได้รับก�รเสริมสร้�งภูมิคุ้มกันย�เสพติด	 ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้�นน้ำ�หมัน 

ปลอดส�รเสพติด	100	%

	 	 2.	 กิจกรรมโรงพักจำ�ลองช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงพิษภัยและแนวท�งในก�รป้องกัน

ปัญห�ย�เสพติด

	 	 3.	 เกิดเครือข่�ยในก�รเฝ้�ระวังปัญห�ย�เสพติด	 ประกอบด้วยผู้นำ�ชุมชน	 ครู	 นักเรียน	

คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�และส่วนร�ชก�รต่�ง	ๆ

	 	 4.	 เกิดก�รพัฒน�ก�รเรียนรู้และดำ�เนินก�รในก�รเฝ้�ระวังป้องกันย�เสพติด	 

สร้�งภูมิคุ้มกันย�เสพติด	เกิดคว�มตระหนักและจิตสำ�นึก	ในก�รร่วมกันป้องกันปัญห�ย�เสพติด

	 4.2	 ผลสัมฤทธิ์ของง�น	 จ�กก�รดำ�เนินง�นโรงพักจำ�ลองในโรงเรียน	 พบว่�ผลก�รตรวจ 

คัดกรองส�รเสพติดนักเรียนในโรงเรียนบ้�นน้ำ�หมัน	ปลอดส�รเสพติด	100	%

	 4.3	 ประโยชน์ท่ีได้รับ	 นักเรียนได้เรียนรู้ก�รเฝ้�ระวังก�รป้องกันปัญห�ย�เสพติดแบบมีส่วนร่วม

ต�มกระบวนก�รก�รจัดก�รเรียนรู้แบบบทบ�ทสมมุติโรงพักจำ�ลองในโรงเรียน	 ได้รับก�รเสริมสร้�งภูมิคุ้มกัน

ย�เสพติดทุกคน

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จจากการดำาเนินกิจกรรมโรงพักจำาลองในโรงเรียน
	 1.	 ได้รับคว�มร่วมมือจ�กครู	 ผู้ปกครอง	 คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�	 และหน่วยง�นต่�ง	 ๆ	 

ในก�รดำ�เนินก�รป้องกันปัญห�และแก้ไขปัญห�ย�เสพติด

	 2.	 ได้รับก�รสนับสนุนด้�นงบประม�ณต�มแผนง�นประจำ�ปีของโรงเรียนบ้�นน้ำ�หมัน	 

งบประม�ณจ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุตรดิตถ์	 เขต	 2	 งบประม�ณจ�กคณะกรรมก�ร

บริห�รกองทุนคุ้มครองเด็ก	 งบประม�ณจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น	 โดยสำ�นักพัฒน�นวัตกรรม

ก�รจัดก�รศึกษ�	 ได้จัดสรรงบประม�ณประจำ�ปี	 2560	 จ�กแผนง�นพื้นฐ�นด้�นก�รพัฒน�และเสริมสร้�ง

ศักยภ�พคน	 โครงก�รพัฒน�คุณภ�พโรงเรียนสู่ม�ตรฐ�น	 กิจกรรมหลักโรงเรียนในฝันสู่ม�ตรฐ�นส�กล	 ให้ผู้ท่ีผลง�น

เข้�รอบระดับภ�ค	 จ�กก�รนำ�เสนอผลง�นวิจัยและนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน	 ประจำ�ปี	 2559	 “Lab	 School	

ก้�วไกลส�นฝันสู่ส�กล”	
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	 3.	 ผู้เรียนให้คว�มร่วมมือและมีส่วนร่วมในก�รจัดกิจกรรม

	 4.	 นักเรียนได้รับประสบก�รณ์จ�กก�รทำ�ง�น	 และใช้คว�มส�ม�รถของตนในก�รปฏิบัติง�น

อย่�งเต็มที่	มีแนวท�งในก�รแก้ปัญห�และมีคว�มส�ม�รถในก�รแก้ไขสถ�นก�รณ์

	 5.	 จ�กก�รวิเคร�ะห์และอภิปร�ยร่วมกัน	 ทำ�ให้นักเรียนมีคว�มรู้สึกที่ดีและมีคว�มตั้งใจ 

ในก�รปฏิบัติง�น

	 6.	 นักเรียนปฏิบัติหน้�ที่ต�มคว�มส�ม�รถของตน	 มีก�รติดต�ม	 ประเมินผล	 วิเคร�ะห์และ

อภิปร�ยผล	นำ�ไปสู่ก�รปรับปรุงแก้ไขปัญห�

6.	 บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)

	 กิจกรรมก�รเรียนรู้แบบบทบ�ทสมมติโรงพักจำ�ลองในโรงเรียน	 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้รู้ 

เรื่องย�เสพติดและเข้�ใจแนวท�งในก�รป้องกันปัญห�ได้ด้วยตนเอง	 เน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม	 ผู้เรียน 

เป็นศูนย์กล�ง	 เป็นวิธีสอนที่ให้ผู้เรียนได้แสดงออกท�งคว�มคิดและท่�ท�งก�รแสดง	 ทำ�ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

อย่�งสนุกสน�นและเพลิดเพลิน	 มีคว�มตระหนักในปัญห�ร่วมกัน	 ดำ�เนินกิจกรรมแก้ปัญห�ร่วมกันอย่�งมี

เหตุผล	มีวิจ�รณญ�ณ

	 ข้อเสนอแนะและข้อควรระวังในก�รนำ�ผลง�นไปประยุกต์ใช้

	 1.	 เห็นคว�มสำ�คัญของก�รนำ�ไปใช้

	 2.	 ควรกำ�หนดวัตถุประสงค์	ให้ชัดเจน

	 3.	 ควรพัฒน�ตนเองอย่�งสม่ำ�เสมอ

	 4.	 ควรเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ใช้ประโยชน์จ�กผลง�น	เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินง�นตั้ง

แต่เริ่มต้น	โดยเฉพ�ะง�นที่เกี่ยวข้องกับชุมชน

	 5.	 เมื่อก�รดำ�เนินง�นเสร็จสมบูรณ์ควรเชิญผู้เช่ียวช�ญม�ร่วมวิพ�กษ์ผลง�น	 พร้อมท้ัง 

ให้ข้อเสนอแนะ

7.	 การเผยแพร่/การได้รับยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
	 1.	 ท�งเอกส�ร	 ได้จัดทำ�เอกส�รแผ่นพับ	นำ�เสนอก�รดำ�เนินง�น	ผลง�น	 เพ่ือบริก�รแก่ผู้ท่ีสนใจ

นำ�ไปศึกษ�	และปรับใช้

	 2.	 เผยแพร่ก�รดำ�เนินง�นที่กว้�งขว�งยิ่งข้ึน	 โดยใช้เทคโนโลยีก�รสื่อส�รผ่�นเว็บไซต์ 

ของโรงเรียนบ้�นน้ำ�หมัน	http://www.bnm.ac.th/

	 3.	 เผยแพร่โดยก�รจัดกิจกรรมก�รตรวจเยี่ยมก�รดำ�เนินง�นกิจกรรมโรงพักจำ�ลองในโรงเรียน

บ้�นน้ำ�หมัน	 โดยมีผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธ�น	 เมื่อวันที่	 18	 มิถุน�ยน	 พ.ศ.	 2556	 มีผู้เข้�ร่วม

กิจกรรมประม�ณ	 300	 คน	 ผู้ร่วมง�น	 ได้แก่	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุตรดิตถ์	

เขต	 2	 น�ยอำ�เภอท่�ปล�	 สม�ชิกสภ�องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด	 น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลน้ำ�หมัน	 

ผู้บริห�ร	 ครู	 นักเรียน	 ในเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุตรดิตถ์	 เขต	 2	 คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�	 

ผู้นำ�ชุมชน	ผู้ปกครองนักเรียน	เจ้�หน้�ที่และบุคล�กรจ�กส่วนร�ชก�รจังหวัดอุตรดิตถ์
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	 4.	 เผยแพร่โดยนำ�เสนอผลง�นและจัดนิทรรศก�รง�น	 โรงเรียนในฝัน	 ก้�วไกล	 ส�นฝัน	 

สู่ส�กล	“Lab	School	Festival	Towards	world-Class	Education”	ระดับภูมิภ�ค	ภ�คเหนือ	ปีก�รศึกษ�	

2559	วันที่	23	-	25	กันย�ยน	พ.ศ.	2559	ณ	โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ�	จังหวัดเชียงใหม่

	 5.	 จัดนิทรรศก�รเผยแพร่ผลง�นโรงพักจำ�ลองในโรงเรียน	 ในง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียนภ�คเหนือ

ครั้งที่	66	วันที่	14	-	16	ธันว�คม	2559	ณ	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏลำ�ป�ง	

การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
	 ร�งวัลระดับช�ติ

	 1.	 โรงเรียนบ้�นน้ำ�หมัน	 ได้รับร�งวัลเสม�	 ป.ป.ส.	 ระดับดีเด่น	 โครงก�รสถ�นศึกษ�ป้องกัน 

ย�เสพติดดีเด่น	ประจำ�ปี	2556	เมื่อ	วันที่	12	ตุล�คม	2558

	 2.	 น�ยสันติภ�พ	ภูสมศรี	ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนบ้�นน้ำ�หมัน	รับร�งวัลเสม�	ป.ป.ส.	ระดับดีเด่น	

โครงก�รสถ�นศึกษ�ป้องกันย�เสพติดดีเด่น	ประจำ�ปี	2557	เมื่อ	วันที่	4	มีน�คม	2559

	 3.	 น�ยปรีช�	 พุทธอินทร�	 รับร�งวัลเสม�	 ป.ป.ส.	 ระดับดีเด่น	 โครงก�รสถ�นศึกษ�ป้องกัน 

ย�เสพติดดีเด่น	ประจำ�ปี	2556	เมื่อ	วันที่	12	ตุล�คม	2558

	 4.	 น�ยปรีช�	 พุทธอินทร�	 รับร�งวัลผ่�นก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นระดับดี	 โครงก�รสถ�นศึกษ�

ป้องกันย�เสพติดดีเด่น	 ประจำ�ปี	 2554	 ให้โดยศูนย์อำ�นวยก�รพลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติด	 กระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร	วันที่	28	มกร�คม	2556

	 ร�งวัลระดับภ�ค

	 ชนะเลิศผลง�น/นวัตกรรมก�รปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 (Best	 Practice)	 ชื่อผลง�น	 ก�รจัดก�รเรียนรู้

บทบ�ทสมมติโรงพักจำ�ลองในโรงเรียน	 กิจกรรมก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติดในสถ�นศึกษ�	 ในง�น

โรงเรียนในฝัน	ก้�วไกล	ส�นฝันสู่ส�กล	“Lab	School	Festival	Towards	world-Class	Education”	ระดับภูมิภ�ค	

ภ�คเหนือ	 ปีก�รศึกษ�	 2559	 ระหว่�งวันที่	 23	 -	 25	 กันย�ยน	 พ.ศ.	 2559	 ณ	 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ�	 

จังหวัดเชียงใหม่

	 ร�งวัลระดับจังหวัด

	 1.	 โรงเรียนบ้�นน้ำ�หมัน	 ได้รับเกียรติบัตรเป็นองค์กรที่ดำ�เนินง�นก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�	 

ย�เสพติด	 โดยมีผลง�นเป็นที่ประจักษ์มอบโดยศูนย์อำ�นวยก�รพลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติด	 จังหวัดอุตรดิตถ์	

เมื่อวันที่	25	มิถุน�ยน	2556

	 2.	 น�ยปรีช�	 พุทธอินทร�	 รับร�งวัลเกียรติบัตรผู้เสียสละทุ่มเทและมีผลง�นเป็นท่ีประจักษ์	

“ด้�นก�รสร้�งภูมิคุ้มกันและป้องกันย�เสพติด”	 มอบเกียรติบัตร	 โดยศูนย์อำ�นวยก�รพลังแผ่นดิน 

เอ�ชนะย�เสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์	เมื่อ	วันที่	25	มิถุน�ยน	2556

	 3.	 น�ยปรีช�	พุทธอินทร�	 รับร�งวัลเป็นผู้มีผลง�นระดับดีเด่นด้�นก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�

ย�เสพติด	จัดโดยศูนย์อำ�นวยก�รพลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์	เมื่อ	วันที่	26	มิถุน�ยน	2557

	 ร�งวัลระดับเขตพื้นที่

	 ชนะเลิศกิจกรรมโรงพักจำ�ลองในสถ�นศึกษ�ระดับขย�ยโอก�ส	 ประจำ�ปี	 2557	 สำ�นักง�น 

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุตรดิตถ์	เขต	2
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ชื่อผลง�น	 เครื่องออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�ยทนงศักดิ์	ทินบุตร

โรงเรียน	 กุดบ�กพัฒน�ศึกษ�	

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	23

โทรศัพท์		 0	4278	4026	 โทรส�ร		 0	4278	4026	

โทรศัพท์มือถือ		 08	5853	7000		 e-mail		 bokudbak@gmail.com

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ	

	 ด้วยสภ�พของนักเรียน	 โรงเรียนกุดบ�กพัฒน�ศึกษ�	 อำ�เภอกุดบ�ก	 จังหวัดสกลนคร	 มีปัญห�

ในก�รยืดเหยียดกล้�มเนื้อและไม่ชอบก�รออกกำ�ลังก�ย	 ทำ�ให้ผลก�รทดสอบสมรรถภ�พท�งก�ย 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 6	อยู่ในระดับค่อนข้�งต่ำ�	 จำ�นวน	40	คน	และได้รับบ�ดเจ็บจ�กก�รเล่นกีฬ�	 

เป็นประจำ�	 บ�งคนมีข้ออ้�งม�กม�ยในก�รไม่ออกกำ�ลังก�ย	 เป็นต้นว่�	 ไม่มีเวล�	 ไม่มีสถ�นท่ี	 ไม่มีเงิน	 ไม่มีเพ่ือน	 

เพื่อเป็นก�รกระตุ้นและห�วิธีก�รสร้�งคว�มสนใจให้นักเรียน	 ได้มีวิธีก�รยืดเหยียดกล้�มเนื้อ	 และ 

ก�รออกกำ�ลังก�ยท่ีหล�กหล�ย	สร้�งท�งเลือกให้นักเรียนด้วยวิธีก�รออกกำ�ลังก�ยท่ีท้�ท�ยด้วยเคร่ืองออกกำ�ลังก�ย

ด้วยย�งยืด	 ที่ช่วยพัฒน�สร้�งเสริมสุขภ�พร่�งก�ยตลอดจนกล้�มเนื้อ	 เอ็นกล้�มเนื้อ	 และเอ็นข้อต่อให้มี 

คว�มแข็งแรงอดทน	 รวมทั้งช่วยพัฒน�โครงสร้�งร่�งก�ยและกระตุ้นระบบทำ�ง�นของอวัยวะต่�ง	 ๆ	 ภ�ยใน

ร่�งก�ยให้มีคุณภ�พดียิ่งขึ้น	

	 คุณสมบัติของย�งยืด	 คือ	 จะมีปฏิกิริย�สะท้อนกลับหรือมีแรงดึงกลับจ�กก�รถูกดึงให้ยืดออก 

ที่เรียกว่�	 สเทรทช์รีเฟล็กซ์	 (Stretch	 Reflex)	 ทุกครั้งท่ีย�งถูกดึงให้ยืดจึงช่วยกระตุ้นระบบประส�ทรับรู้ 

คว�มรู้สึกของกล้�มเนื้อ	 เป็นผลดีต่อก�รพัฒน�และบำ�บัดรักษ�ระบบก�รทำ�ง�นของประส�ทกล้�มเนื้อ 

และช่วยป้องกันก�รเสื่อมสภ�พของระบบประส�ทกล้�มเนื้อ	 เอ็นกล้�มเนื้อ	 รวมทั้งข้อต่อกระดูก	 นอกจ�กนั้น 

ยังช่วยเสริมสร้�งคว�มอดทนของกล้�มเนื้อในหล�ยรูปแบบ	 ลดไขมัน	 ทำ�ให้กล้�มเนื้อมีคว�มตึงตัว	 กระชับ

สัดส่วน	 ท่ีสำ�คัญก�รออกกำ�ลังก�ยประเภทน้ีจะช่วยกระตุ้นให้เกิดก�รสะสมแคลเซียมไว้ในกระดูก	 ทำ�ให้กระดูก 

มีคว�มหน�แน่น	ป้องกันปัญห�กระดูกบ�ง	กระดูกพรุน	ข้อติด	(เจริญ	กระบวนรัตน์.	2540	:	11)	ด้วยเหตุผล

คว�มสำ�คัญดังกล่�วข้�งต้น	 ผู้ศึกษ�จึงมีคว�มสนใจท่ีจะศึกษ�ค้นคว้�ก�รใช้เครื่องออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด 

ในก�รสร้�งนวัตกรรมในครั้งนี้

2.	 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	

	 เพ่ือพัฒน�อุปกรณ์สำ�หรับออกกำ�ลังก�ยโดยใช้แรงต้�น	 คือ	 ย�งยืด	 และท่�บริห�รร่�งก�ย 

ด้วยเครื่องออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืดที่เหม�ะสมกับนักเรียนที่ไม่ผ่�นก�รทดสอบสมรรถภ�พ	ส�ม�รถทำ�ได้ง่�ย

นำ�ไปปฏิบัติเป็นกลุ่มหรือเดี่ยว
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	 วัตถุประสงค์เฉพ�ะ

	 1.	 เพื่อศึกษ�ก�รใช้เครื่องออกกำ�ลังก�ยย�งยืดต�มโปรแกรมก�รออกกำ�ลังก�ยด้วย 

เครื่องออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด

	 2.	 เพื่อศึกษ�คว�มพึงพอใจในก�รใช้เครื่องออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด	 ต�มโปรแกรม 

ก�รออกกำ�ลังก�ยด้วยเคร่ืองออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 6	 ท่ีไม่ผ่�นก�รทดสอบ

สมรรถภ�พ	ภ�คเรียนที่	1	ปีก�รศึกษ�	2559

3.	กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 เครื่องออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืดนี้	 ได้พัฒน�ม�จ�กโครงง�นนักเรียนที่ข้�พเจ้�เป็นครูที่ปรึกษ�	

และได้รับร�งวัลเหรียญทอง	 ระดับช�ติแล้ว	 เมื่อข้�พเจ้�ม�จัดกิจกรรมก�รเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 6	

ปร�กฏว่�นักเรียนไม่ผ่�นก�รทดสอบสมรรถภ�พ	 ข้�พเจ้�จึงได้พัฒน�นวัตกรรมเคร่ืองออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด	 

ม�ส่งเสริมก�รออกกำ�ลังก�ย	 สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 6	 ท่ีไม่ผ่�นก�รทดสอบสมรรถภ�พ 

จำ�นวน	40	คน	โดยกำ�หนดขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น	ดังต่อไปนี้

ก�รทดสอบและปรับปรุงเครื่องออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด

	 นำ�ไปส�ธิตและทดลองใช้กับนักกีฬ�ของโรงเรียนกับประช�ชนในท้องถ่ินและนำ�ไปส�ธิต 

และทดลองใช้โดยผู้ป่วยเบ�หว�นที่โรงพย�บ�ลกุดบ�ก

	 รศ.	ดร.	 เจริญ	กระบวนรัตน์	ภ�ควิช�พลศึกษ�	คณะศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	

ผู้นำ�ก�รออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด	ได้ให้คำ�แนะนำ�ก�รใช้เครื่องออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด	
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	 ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นและก�รออกกำ�ลังก�ย

	 1.	 นักเรียนที่เข้�ร่วมโครงก�รทดสอบสมรรถภ�พท�งก�ยลงในแบบบันทึก

	 2.	 ครูให้นักเรียนตรวจเช็คอัตร�ก�รเต้นของหัวใจปกติ	พร้อมบันทึกก่อนออกกำ�ลังก�ยทุกครั้ง

	 3.	 ให้นักเรียนอบอุ่นร่�งก�ย	(warm-up)	โดยใช้เวล�ประม�ณ	10	-	15	น�ที

	 4.	 ให้นักเรียนสำ�รวจสภ�พย�งยืด	 และพร้อมท่ีจะออกกำ�ลังก�ยด้วยเครื่องออกกำ�ลังก�ย 

ด้วยย�งยืด	 ท่�พื้นฐ�น	 ให้ครบจำ�นวน	 6	 ท่�	 20	 -	 40	 น�ที	 และกำ�หนดอัตร�ก�รเต้นของหัวใจเป้�หม�ย 

ไว้ที่ร้อยละ	60	-	70	(หัวใจเต้น	121	ครั้ง	:	น�ที	-	141	ครั้ง	:	น�ที)	

ขั้นตอนการทดลองใช้โปรแกรมการออกกำาลังกายด้วยเครื่องออกกำาลังกายด้วยยางยืด	

ระหว่�งวันที่	1	มิถุน�ยน	2559	-	25	กรกฎ�คม	2559

โปรแกรม	ก�รออกกำ�ล�ยโดยเครื่องออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด

ต�ร�ง	1	 แสดงโปรแกรมก�รออกกำ�ลังก�ยโดยใช้เครื่องออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ� 

	 ปีที่	6	ที่ไม่ผ่�นก�รทดสอบสมรรถภ�พ	ภ�คเรียนที่	1/2559	

วัน
เวล�

ก�รออกกำ�ลังก�ย

10	-	15	น�ที 20	-	40	น�ที 5	น�ที

จันทร์	(15.30	-	16.30) อบอุ่นร่�งก�ย	ก�ยบริห�ร ออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด คูลด�วน์

อังค�ร	(15.30	-	16.30) อบอุ่นร่�งก�ย	วิ่ง ออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด คูลด�วน์

พุธ	(15.30	-	16.30) อบอุ่นร่�งก�ย	ก�ยบริห�ร ออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด คูลด�วน์

พฤหัสบดี	(15.30	-	16.30) อบอุ่นร่�งก�ย	วิ่ง ออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด คูลด�วน์

ศุกร์	(15.30	-	16.30) อบอุ่นร่�งก�ย	ก�ยบริห�ร ออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด คูลด�วน์

	 5.	 ให้นักเรียนร่วมกันคล�ยกล้�มเนื้อ	(cool-down)	เพื่อลดก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รออกกำ�ลังก�ย	

	 6.	 ให้นักเรียนสรุปวิธีก�รออกกำ�ลังก�ยด้วยเครื่องออกกำ�ลังด้วยย�งยืดและก�รเปลี่ยนแปลง

ของร่�งก�ยที่เกิดขึ้น	และทำ�คว�มสะอ�ดร่�งก�ยเมื่อปฏิบัติครบต�มระยะเวล�แล้ว	30	ถึง	45	วัน	ให้นักเรียน

ทดสอบสมรรถภ�พลงในแบบบันทึกอีกครั้งหนึ่ง	 นำ�ผลที่ได้จ�กก�รทดสอบสมรรถภ�พท�งก�ยทั้งก่อน 

และหลังฝึกก�รออกกำ�ลังก�ย	โดยใช้เครื่องออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด	ม�วิเคร�ะห์และสรุปผล

4.	 ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 ผลก�รดำ�เนินก�ร

	 โดยรวมเมื่อเปรียบเทียบสมรรถภ�พท�งก�ยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 6	 ท่ีไม่ผ่�น 

ก�รทดสอบสมรรถภ�พ	 ปีก�รศึกษ�	 2559	ภ�คเรียนท่ี	 1	 โรงเรียนกุดบ�กพัฒน�ศึกษ�	 ระหว่�งก่อนกับหลังฝึก

ก�รออกกำ�ลังก�ยด้วยเครื่องออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด	 พบว่�	 นักเรียนมีระดับสมรรถภ�พท�งก�ยสูง 
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หรือดีขึ้นกว่�ก่อนฝึกก�รก�รออกกำ�ลังก�ยด้วยเครื่องออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด	 โดยหลังฝึกก�รออกกำ�ลังก�ย

ด้วยเครื่องออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด	 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี	 เรียงอันดับค่�เฉลี่ยจ�กม�กไปห�น้อย	 คือ	 งอตัว

ข้�งหน้�	วิ่งเก็บของ	ยืนกระโดดไกล	ลุก-นั่ง	30	วิน�ที	วิ่ง	50	เมตร	และวิ่ง	1,000	เมตร

	 คว�มพึงพอใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	6	ที่ไม่ผ่�นก�รทดสอบสมรรถภ�พ	ที่ได้ออกกำ�ลังก�ย

โดยใช้อุปกรณ์ย�งยืดและเคร่ืองออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด	 มีคว�มพึงพอใจอยู่ในระดับม�กอยู่	 5	 ข้อ	นอกจ�กน้ัน

อยู่ในระดับม�กที่สุด	และมีคว�มพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ	ม�ก	มี	ค่�เฉลี่ยคว�มพึงพอใจเท่�กับ	4.39

	 นักเรียนมีระดับสมรรถภ�พท�งก�ยโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี	 สูงข้ึนกว่�ก่อนก�รออกกำ�ลังก�ย

ด้วยเครื่องออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด	 แสดงว่�ก�รออกกำ�ลังก�ยด้วยเครื่องออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด	 ส�ม�รถ

สร้�งเสริมและพัฒน�สุขภ�พได้ดี	

	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 1.	 ได้อุปกรณ์ก�รออกกำ�ลังก�ยด้วยเครื่องออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด	 ท่ีผู้ศึกษ�ได้พัฒน�ข้ึน	

สร้�งคว�มพึงพอใจต่อนักเรียนในก�รนำ�ไปใช้ออกกำ�ลังก�ยเป็นกลุ่มหรือออกกำ�ลังก�ยด้วยตนเองไม่จำ�กัด

สถ�นที่	

	 2.	 ได้ท่�บริห�รร่�งก�ยด้วยเครื่องออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืดจำ�นวน	 6	 -	 10	 ท่�	 ท่ีจดจำ�ง่�ย 

และส�ม�รถปฏิบัติร่วมกัน	 หรือปฏิบัติคนเดียว	 เพื่อสร้�งกล้�มเนื้อให้แข็งแรง	 เพิ่มคว�มยืดหยุ่นให้กล้�มเนื้อ

และข้อต่อ

 

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ
	 บุคคลท่ีมีส่วนในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนให้ประสบผลสำ�เร็จ	 คือ	 ผู้บริห�รโรงเรียนท่ีมีก�ร

สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้	 ครูผู้สอน	 นักเรียน	 และเพื่อนร่วมง�นทุกท่�นที่มีส่วนร่วม	

ตลอดจนชุมชนที่ให้คว�มร่วมมือในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้	 และปัจจัยคว�มสำ�เร็จอีกอย่�งคือได้รับ 

คว�มอนุเคร�ะห์และเมตต�จ�กท่�น	 รศ.	 เจริญ	 กระบวนรัตน์	 ภ�ควิช�พลศึกษ�	 คณะศึกษ�ศ�สตร์	

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	ในก�รเสนอแนะและต่อยอดนวัตกรรมให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

 

6.	บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)
	 ก�รสร้�งนวัตกรรมและก�รศึกษ�คร้ังน้ี	 มีคว�มมุ่งหม�ยเพ่ือพัฒน�อุปกรณ์สำ�หรับออกกำ�ลังก�ย

โดยใช้แรงต้�น	คือ	 ย�งยืด	 และท่�บริห�รร่�งก�ยด้วยเครื่องออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด	ที่เหม�ะสมกับนักเรียน	

ส�ม�รถจำ�ได้ง่�ยนำ�ไปปฏิบัติเป็นกลุ่มหรือเด่ียว	และมีคว�มมุ่งหม�ยเฉพ�ะเพ่ือศึกษ�ก�รใช้เคร่ืองออกกำ�ลังก�ย

ด้วยย�งยืด	 ต�มโปรแกรมก�รออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 6	 ภ�คเรียนที่	 1	 

ปีก�รศึกษ�	 2559	 จ�กก�รศึกษ�ก�รจัดทำ�นวัตกรรมเครื่องออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด	 พบว่�	 นักเรียนมีระดับ

สมรรถภ�พท�งก�ยที่ดีขึ้น	 โดยเฉลี่ยอยู่ ในระดับดี	 แสดงให้เห็นว่�ถ้�นักเรียนมีก�รออกกำ�ลังก�ย 

ด้วยเคร่ืองออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืดเป็นประจำ�ส�ม�รถสร้�งเสริมสุขภ�พได้	 ถึงแม้ว่�โดยเฉล่ียจะไม่ถึงระดับดีม�ก	

แต่ก็ยังมีนักเรียนบ�งคนมีระดับสมรรถภ�พท�งก�ยอยู่ในระดับดี	 ก�รออกกำ�ลังก�ยด้วยเครื่องออกกำ�ลังก�ย

ด้วยย�งยืด	 นอกจ�กจะเกิดคว�มท้�ท�ยแล้ว	 นักเรียนยังส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้�งเสริมสุขภ�พ 

ของตนเองร่วมกับเพื่อน	ๆ	น้อง	ๆ	ในชุมชนที่เร�อยู่ร่วมกันได้ด้วย	
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	 ข้อเสนอแนะ	

	 เพื่อเป็นก�รเผยแพร่ให้ประช�ชนได้มีโอก�สออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืดเพิ่มจ�กวิธีเดิมที่ปฏิบัติ 

อยู่แล้ว	 ในปีต่อไปผู้ศึกษ�ได้แนวท�งก�รทดลองใช้ก�รออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด	 ให้กับนักเรียน	 นักกีฬ�	 และ 

ผู้ที่มีปัญห�ท�งด้�นสุขภ�พเกี่ยวกับกล้�มเนื้อและข้อต่อ	เช่น	ปวดต้นคอ	ปวดไหล่	ปวดหลัง	ฯลฯ	น่�จะมีก�ร

ศึกษ�ในกลุ่มวัยทำ�ง�น	 ได้แก่	 กลุ่มที่ทำ�ง�นในโรงง�น	 ซึ่งใช้กล้�มเนื้อมัดเดิมซ้ำ�	 ๆ	 ทำ�ให้ปวดเมื่อย	 เช่น	 

โรงง�นเย็บผ้�	เย็บรองเท้�	

7.	การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 ก�รเผยแพร่	ท�งเว็ปไซด์	www.youtube.com/watch?v=FIUHeMtX8D0.	www.youtube.com/ 

watch?v=9ku3Vgr.	www.youtube.com/watch?v=0HpgBNjGML4.

	 -	 พ.ศ.	 2557	 ได้รับร�งวัล	 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับร�งวัล	 ระดับเหรียญทอง	ประเภทโครงง�น	

สุขศึกษ�เละพลศึกษ�	 (เครื่องออกกำ�ลังก�ยด้วยย�งยืด)	 ได้รับร�งวัลเหรียญทองอันดับท่ี	 4	 ง�นศิลป

หัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	63	ระดับช�ติ	ที่เมืองทองธ�นี	จังหวัดนนทบุรี

	 -	 พ.ศ.	 2557	 ได้รับร�งวัล	 ทรงคุณค่�	 สพฐ.	 (OBEC	 AWARDS)	 ชนะเลิศ	 ระดับเหรียญทอง	 

ด้�นนวัตกรรมละเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน	ระดับภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

	 -	 พ.ศ.	 2558	 ได้รับร�งวัล	 ทรงคุณค่�	 สพฐ.	 (OBEC	 AWARDS)	 ชนะเลิศ	 ระดับเหรียญทอง	 

ด้�นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน	ระดับช�ติ

	 -	 พ.ศ.	 2559	 ได้รับร�งวัลชนะเลิศ	 ระดับดีเย่ียม	นวัตกรรมก�รปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ	 (Best	 Practice)	 

โรงเรียนในฝันกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�	ระดับภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

	 -	 พ.ศ.	 2560	 ได้รับร�งวัล	 (MOE	 AWARDS)	 ระดับดีเด่น	 ผลง�นเครื่องออกกำ�ลังก�ยย�งยืด	

สุขภ�พดีวิถีพอเพียง	ประเภทบุคคล	ส�ข�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง
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ชื่อผลง�น	 กีฬ�พ�สู่คว�มเป็นเลิศ	“ตะกร้อสุดเจ๋ง”

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�ยอภิเดช	ทิพย์สุน�

โรงเรียน	 คอนสวรรค์	สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	มัธยมศึกษ�	เขต	30

โทรศัพท์		 0	4484	8022	 โทรส�ร	 0	4484	8022

โทรศัพท์มือถือ		 08	105	9264		 Email	 sompis01669@gmail.com

1.	ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 พลศึกษ�ถือเป็นส่วนหน่ึงของระบบก�รศึกษ�ไทย	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้บรรจุกีฬ�ตะกร้อ 

เข้�ไว้ในหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 พุทธศักร�ช	 2551	 โดยกำ�หนดไว้ในส�ระที่	 3	 ของหลักสูตร

แกนกล�ง	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�	 ซ่ึงในก�รจัดก�รศึกษ�	 วิช�ท�งพลศึกษ�เป็นวิช�หนึ่ง 

ที่มีคว�มสำ�คัญเป็นอย่�งม�กในก�รที่จะพัฒน�มนุษย์	 เมื่อมีร่�งก�ยแข็งแรงก็จะทำ�ให้มีก�รพัฒน�ด้�นจิตใจ	

ดังท่ีฟอง	 เกิดแก้ว	 (2520	 :	 43)	กล่�วว่�	 วิช�พลศึกษ�เป็นก�รศึกษ�แขนงหน่ึงซ่ึงมีวัตถุประสงค์และคว�มมุ่งหม�ย

เช่นเดียวกับก�รศึกษ�อย่�งอื่น	 ๆ	 คือ	 เป็นวิช�ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีก�รพัฒน�ท�งด้�นร่�งก�ย	 จิตใจ	

อ�รมณ์	 และสังคม	 ดังนั้นก�รออกกำ�ลังก�ยและก�รเล่นกีฬ�จึงมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่ง	 นอกจ�กจะเป็น 

ก�รช่วยส่งเสริมสุขภ�พให้สมบูรณ์อยู่เสมอแล้ว	 ยังส�ม�รถป้องกันโรคที่เกิดจ�กคว�มเสื่อมสภ�พของร่�งก�ย	

จึงถือได้ว่�วิช�พลศึกษ�เป็นวิช�ที่สำ�คัญยิ่ง	 กีฬ�ตะกร้อเป็นส่วนหนึ่งของพลศึกษ�	 เป็นกีฬ�ที่นิยมเล่นกันม�ก

ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	มีก�รบรรจุกีฬ�เซปักตะกร้อในก�รแข่งขันกีฬ�ซีเกมส์	และเอเชี่ยนเกมส์

	 จ�กประสบก�รณ์	 ก�รเป็นครูพลศึกษ�ม�	 31	 ปี	 และได้เปิดสอนร�ยวิช�พลศึกษ� 

(กีฬ�ตะกร้อ)	 เป็นวิช�เพ่ิมเติมในภ�คเรียนท่ี	 1	 ระดับช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 4	 ท่ีผ่�นม�	 นักเรียนท่ีไม่เคยฝึกม�ก่อน	

โดยเฉพ�ะนักเรียนหญิง	 จะรู้สึกว่�ก�รเรียนกีฬ�ตะกร้อน้ันค่อนข้�งย�กและกังวลใจท่ีจะเรียน	 ทำ�ให้ผลสัมฤทธ์ิ

ร�ยวิช�พลศึกษ�	 (กีฬ�ตะกร้อ)	ต่ำ�กว่�เป้�หม�ย	ส�เหตุม�จ�กครูผู้สอนใช้วิธีก�รสอนโดย	อธิบ�ย	และส�ธิต

แล้วให้นักเรียนไปฝึกปฏิบัติเองโดยไม่มีเอกส�รก�รฝึกให้	 ทำ�ให้นักเรียนส่วนใหญ่ข�ดคว�มรู้	 คว�มเข้�ใจ	 ไม่ส�ม�รถ

ฝึกได้ต�มต้องก�ร	 ต่อม�ข้�พเจ้�ได้จัดทำ�เป็นแบบฝึกทักษะแล้วแจกให้นักเรียนไปฝึกต�ม	 ซ่ึงกำ�หนดเวล�ให้ฝึก

แล้วกลับม�รวมกันอีกคร้ังก่อนหมดชั่วโมงเรียน	 ก็ทำ�ให้ผลก�รฝึกดีขึ้นม�กกว่�ไม่มีเอกส�รประกอบก�รฝึก	 

ในปีก�รศึกษ�	 2558	 เป็นต้นม�ข้�พเจ้�ได้ปรับปรุงนวัตกรรมจ�กแบบฝึกทักษะเป็นชุดก�รเรียน	 จัดก�รเรียนรู้	

โดยใช้ก�รเรียนรู้แบบร่วมมือและเสริมด้วยก�รเล่นเกม	 ทำ�ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะกีฬ�เซปักตะกร้อ 

อย่�งเป็นลำ�ดับขั้นตอน	รวมทั้งเกมก็ทำ�ให้นักเรียนสนุกสน�น
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2.	วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

	 2.1	 วัตถุประสงค์	 	

	 	 2.1.1	 เพื่อพัฒน�ทักษะกีฬ�เซปักตะกร้อให้สู่คว�มเป็นเลิศ

	 	 2.1.2	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 	 4	 

ก่อนและหลังก�รเรียนโดยใช้ชุดก�รเรียนร่วมกับเกม

	 	 2.1.3	 เพื่อศึกษ�คว�มพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 4	 ที่มีต่อก�รจัดก�รเรียนรู้

โดยใช้ชุดก�รเรียนร่วมกับเกม

	 2.2	 เป้�หม�ยของก�รดำ�เนินง�น

	 	 2.2.1	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 4	 โรงเรียนคอนสวรรค์	 มีทักษะกีฬ�เซปักตะกร้อ

ส�ม�รถต่อยอดเป็นนักกีฬ�ของโรงเรียนเข้�ร่วมก�รแข่งระดับต่�ง	ๆ	ได้

	 	 2.2.2	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 4	 โรงเรียนคอนสวรรค์	 มีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน 

หลังเรียนสูงกว่�ก่อนเรียน	

	 	 2.2.3	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 4	 มีคว�มพึงพอใจต่อก�รจัดก�รเรียนรู้	 โดยใช้ชุด 

ก�รเรียนร่วมกับเกม	อยู่ในระดับม�ก

3.	 กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

 3.1	 ก�รดำ�เนินง�นต�มกิจกรรม	(ต�มวงจรเดมิ่ง)

  3.2.1	 ขั้นก�รว�งแผน	(Plan)	

	 	 	 1)	 ศึกษ�หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 พุทธศักร�ช	 2551	 กลุ่มส�ระ

ก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�	วิเคร�ะห์ม�ตรฐ�น	ตัวช้ีวัด	ส�ระก�รเรียนรู้	ผลก�รเรียนรู้	แล้วแบ่งเน้ือห�ส�ระ	

ว�งแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ในเวล�	16	ชั่วโมง	

	 	 	 2)	 ศึกษ�วิธีก�ร	หลักก�ร	แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับก�รสร้�งชุดก�รเรียน	ก�รสร้�ง

แบบทดสอบ	สร้�งแบบทดสอบทักษะ	แบบสอบถ�มคว�มพึงพอใจ	และเทคนิคก�รเขียนแผนก�รจัดก�รเรียนรู้	

	 	 	 3)	 กำ�หนดเครื่องมือที่ใช้ในก�รดำ�เนินก�ร	ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 ชุดก�รเรียน	ร�ยวิช�พลศึกษ�	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	4	จำ�นวน	7	ชุดเกม	จำ�นวน 

15	 เกม	 แผนก�รจัดก�รเรียนรู้	 จำ�นวน	 16	 แผน	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน	 ร�ยวิช�พลศึกษ�	 

ช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 4	 จำ�นวน	30	 ข้อ	แบบทดสอบทักษะกีฬ�เซปักตะกร้อ	 ร�ยวิช�พลศึกษ�	 ช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 4	

แบบสอบถ�มคว�มพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อก�รเรียน	 โดยใช้ชุดก�รเรียนร่วมกับเกม	 ร�ยวิช�พลศึกษ�	 

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	4	

  3.2.2	 ขั้นก�รดำ�เนินง�น	(Do)

   1.	 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รสร้�งเครื่องมือและห�ประสิทธิภ�พ
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	 	 	 	 1.1	 ชุดก�รเรียนจำ�นวน	 7	 ชุด	 ดำ�เนินก�รสร้�งต�มท่ีออกแบบไว้แล้ว	นำ�เสนอ 

ผู้เชี่ยวช�ญให้ตรวจสอบและประเมิน	 นำ�ไปทดลองใช้	 3	 ครั้ง	 ได้แก่	 กลุ่มเดี่ยว	 กลุ่มเล็ก	 และภ�คสน�ม	 

มีประสิทธิภ�พ	80.79/80.00	ปรับปรุงแล้วพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์จึงนำ�ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่�ง

	 	 	 	 1.2	 แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ ดำ � เนินก�รสร้ �งแผนก�รจัดก�รเรียนรู้  

ต�มกระบวนก�รปฏิบัติ	 แบ่งออกเป็น	 5	 ขั้น	 ได้แก่	 ข้ันเตรียม	 ข้ันอธิบ�ยและส�ธิตข้ันฝึกหัด	 ข้ันก�รนำ�ไปใช้	

และขั้นสรุปและประเมินผล	 (เกมจะอยู่ในขั้นก�รนำ�ไปใช้)	 หลังจ�กนั้นนำ�ไปให้ผู้เช่ียวช�ญตรวจสอบ 

และประเมินแผนก�รจัดก�รเรียนรู้	นำ�ไปทดลองใช้ก่อนที่จะนำ�ไปใช้จริง 

	 	 	 	 1.3	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน	 เป็นแบบปรนัย	 ชนิดเลือกตอบ	 

4	ตัวเลือก	จำ�นวน	30	ข้อ	มีค่�	 IOC	ตั้งแต่	0.66	 -	1.00	ค่�อำ�น�จจำ�แนก	 (B)	ระหว่�ง	0.22	 -	0.86	และ 

ค่�คว�มเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่�กับ	0.88

	 	 	 	 1.4	 แบบทดสอบทักษะกีฬ�เซปักตะกร้อ	

	 	 	 	 1.5	 แบบสอบถ�มคว�มพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อก�รเรียน	 โดยใช้ชุด 

ก�รเรียนร่วมกับเกมที่สร้�งขึ้น	 เป็นแบบสอบถ�มแบบม�ตร�ส่วนประม�ณค่�	 5	 ระดับ	 จำ�นวน	 20	 ข้อ	 

โดยผ่�นกระบวนก�รตรวจสอบของผู้เชี่ยวช�ญ	 และห�ค่�อำ�น�จจำ�แนก	 ซ่ึงมีค่�	 t	 ตั้งแต่	 1.76	 -	 5.63	 และ 

ค่�คว�มเชื่อมั่น	0.82

   2.	 ขั้นตอนดำ�เนินก�รศึกษ�

	 	 	 	 2.1	 พัฒน�ทักษะกีฬ�เซปักตะกร้อ	 ในร�ยวิช�พลศึกษ�	 (กีฬ�เซปักตะกร้อ) 

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	4	ดำ�เนินก�รจัดก�รเรียนก�รสอนต�มแผนก�รจัดก�รเรียนรู้	โดยใช้ชุดก�รเรียนร่วมกับเกม

ด้วยตัวเอง	ใช้เวล�ในก�รสอนสัปด�ห์ละ	1	แผน	ๆ	ละ	1	ช่ัวโมง	สอนติดต่อกัน	16	สัปด�ห์	รวมเวล�ท่ีดำ�เนินง�น	

16	ชั่วโมง	ทั้งนี้ไม่รวมเวล�ทดสอบก่อนเรียน	และหลังเรียน	ระยะเวล�ที่ใช้ในก�รศึกษ�	คือ	ภ�คเรียนที่	 1	ปี

ก�รศึกษ�	2559	มีขั้นตอนก�รจัดก�รเรียนรู้ดังนี้

	 	 	 	 	 1)	 ขั้นเตรียม	ตรวจสอบก�รม�เรียน	อบอุ่นร่�งก�ย	

	 	 	 	 	 2)	 ขั้นอธิบ�ยและส�ธิต	 โดยครูและให้นักเรียนที่ เป็นนักกีฬ�หรือ 

ที่มีทักษะ	ส�ธิต

	 	 	 	 	 3)	 ข้ันฝึกหัด/ใช้กระบวนก�รเรียนรู้แบบร่วมมือ	และแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน

แบ่งนักเรียนออกเป็น	 9	 กลุ่ม	 ๆ	 ละ	 4-5	 คน	 โดยคละคว�มส�ม�รถ	 นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้�	 และ

เลข�นุก�ร	หัวหน้�กลุ่มรับชุดก�รเรียน	ไปศึกษ�ประกอบก�รฝึกปฏิบัติให้ถูกต้องต�มขั้นตอนต�มคำ�ชี้แจง

	 	 	 	 	 4)	 ขั้นก�รนำ�ไปใช้	 ขั้นนี้จะให้นักเรียนเล่นเกมซึ่งเป็นเกมที่สอดคล้องกับ

ทักษะกีฬ�เซปักตะกร้อที่ฝึกในชั่วโมงน้ัน	 ๆ	 เช่น	 แข่งขันก�รเด�ะ	 ลิงชิงลูกตะกร้อ	 เด�ะตะกร้อเข้�ตะกร้�	

เป็นต้น

	 	 	 	 	 5)	 ขั้นสรุปและประเมินผล	นักเรียนม�รวมกันบริเวณที่นัดหม�ย	เข้�แถว

เป็นกลุ่มสอบถ�มเกี่ยวกับก�รฝึก	 ผ่อนคล�ยกล้�มเนื้อหลังฝึก	 แล้วรวมแถว	 ตรวจดูคว�มเรียบร้อย	 บอกเลิก

และสุขปฏิบัติ
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	 	 	 	 2.2	 พัฒน�ทักษะกีฬ�เซปักตะกร้อสู่คว�มเป็นเลิศ	ดำ�เนินก�รดังนี้

	 	 	 	 	 1)	 รับสมัครนักเรียนที่มีคว�มสนใจเข้�ร่วมกิจกรรมชุมนุมตะกร้อ

	 	 	 	 	 2)	 รับสมัครนักเรียนเพ่ือเป็นนักกีฬ�เซปักตะกร้อของโรงเรียน	แล้วทำ�ก�ร

ฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนทุกวันตั้งแต่เวล�	16.00	-	18.30	น.	(เปลี่ยนแปลงได้ต�มสถ�นก�รณ์)

	 	 	 	 	 3)	 นำ�นักกีฬ�เซปักตะกร้อเข้�ร่วมก�รแข่งขันในร�ยก�รต่�ง	ๆ	เพื่อสร้�ง	

ประสบก�รณ์	

	 	 	 	 	 4)	 ส่งต่อนักกีฬ�ที่มีคว�มส�ม�รถโดดเด่น	 โดยส่งต่อไปยังโรงเรียนกีฬ�	

และโรงเรียนที่ส่งเสริมกีฬ�	และมห�วิทย�ลัย	เพื่อพัฒน�ต่อยอดสู่นักกีฬ�ทีมช�ติไทย	และนักกีฬ�อ�ชีพ

  3.2.3	 ก�รตรวจสอบ	(Check)	ก�รตรวจสอบและประเมินผล	ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 หลังจ�กที่ดำ�เนินก�รเสร็จแล้วได้มีกระบวนก�รในก�รติดต�มและประเมินผล	ดังนี้

	 	 	 1.	 พัฒน�ก�รด้�นทักษะกีฬ�เซปักตะกร้อ

	 	 	 2.	 ผลสัมฤทธ์ิท�งก�รเรียน	 ได้แก่	 คะแนนทดสอบหลังเรียนจ�กก�รเรียน	 โดยใช้ชุด

ก�รเรียนร่วมกับเกม	และก�รตัดสินผลก�รเรียนเมื่อสิ้นภ�คเรียน

	 	 	 3.	 สรุปผลก�รเข้�ร่วมก�รแข่งขันเมื่อสิ้นปีก�รศึกษ�

	 	 	 4.	 สังเกตก�รประพฤติปฏิบัติตนของนักกีฬ�/ก�รศึกษ�ต่อในระดับอุดมศึกษ�

	 	 	 5.	 ก�รได้รับก�รยกย่อง	ชมเชยของโรงเรียน	และชุมชน

  3.2.4	 ก�รปรับปรุงแก้ไข	(Action)

	 	 	 นำ�ผลที่ได้จ�กก�รประเมินม�สรุปห�จุดเด่น	 จุดด้อยในแต่ละขั้นตอน	 โดยศึกษ�

จ�กผลก�รทดสอบทักษะและก�รทำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน	 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒน�ต่อไป	

เช่น	ปรับปรุงกระบวนก�รฝึก	ปรับปรุงสื่อก�รเรียนรู้	จัดห�สื่อเทคโนโลยี	เป็นต้น

4.	ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 4.1	 ผลที่เกิดต�มวัตถุประสงค์	ผลก�รปฏิบัติต�มกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุมและเป็นไปต�ม

วัตถุประสงค์ทุกวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 	 1)	 นักเรียนกลุ่มตัวอย่�งส�ม�รถทำ�คะแนนจ�กก�รทดสอบทักษะกีฬ�เซปักตะกร้อ	 

ทั้ง	 5	 ทักษะ	 สูงกว่�ร้อยละ	 80	 ทักษะที่นักเรียนทำ�คะแนนเฉลี่ยร้อยละได้สูงสุด	 ได้แก่	 ทักษะก�รเสิร์ฟ	 

ร้อยละ	92.11	รองลงม�	ได้แก่	ทักษะก�รตั้งหรือชงลูกตะกร้อ	ร้อยละ	91.84	และคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำ�สุด

ได้แก่	ทักษะก�รรุก	ร้อยละ	84.47	

	 	 2)	 ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่�งสูงกว่�ก่อนเรียนอย่�งมีนัยสำ�คัญ

ท�งสถิติที่ระดับ	.05

	 	 3)	 นักเรียนกลุ่มตัวอย่�งมีคว�มพึงพอใจต่อชุดก�รเรียนและเกมโดยรวม	 ระดับม�กท่ีสุด 

มีค่�เฉลี่ย	4.52



66
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices  

แนวปฏิบัติที่ดี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำาปี 2560

	 4.2	 ผลสัมฤทธิ์ของง�น

	 	 4.2.1	 ส�ม�รถแก้ปัญห�และพัฒน�ผู้เรียนได้ต�มวัตถุประสงค์	 นักเรียนได้รับก�รพัฒน� 

ทั้งในด้�นคว�มรู้และด้�นทักษะกีฬ�เซปักตะกร้อ	 ส�ม�รถฝึกฝนและนำ�ไปพัฒน�ทักษะต่อยอดเป็นนักกีฬ�

ของโรงเรียน	 เข้�ร่วมก�รแข่งขันในระดับต่�ง	 ๆ	 และนำ�คว�มรู้ไปใช้เพื่อเข้�ศึกษ�ต่อในระดับท่ีสูงข้ึน	 รวมท้ัง 

เพื่อนำ�ไปประกอบอ�ชีพได้	 ส่วนนักเรียนที่เรียนต�มโครงสร้�งของหลักสูตรก็นำ�คว�มรู้และทักษะไปใช้ 

เพื่อก�รยกระดับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของตนเองในร�ยวิช�พลศึกษ�	 ซ่ึงพบว่�นักเรียนทุกคน 

ผ่�นก�รประเมิน	ไม่มีผลก�รเรียนเป็น	0	

	 4.3	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 4.3.1	 นักเรียนได้รับก�รพัฒน�ทักษะท�งกีฬ�เซปักตะกร้อ	 และส�ม�รถนำ�คว�มรู้ไปใช้

ในก�รเล่นกีฬ�เซปักตะกร้อเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้�ร่วมก�รแข่งขันในระดับต่�ง	ๆ	ได้

	 	 4.3.2	 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนในร�ยวิช�พลศึกษ�สูงขึ้น

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 สิ่งที่ช่วยให้ก�รศึกษ�ประสบคว�มสำ�เร็จในครั้งนี้	คือ

	 5.1	 ครูผู้สอนควรแนะนำ�ก�รใช้ชุดก�รเรียนและอธิบ�ยก�รเล่นเกมให้นักเรียนเข้�ใจจะทำ�ให้

ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรวมทั้งก�รฝึกเป็นไปต�มที่กำ�หนด

	 5.2	 นักเรียน	 เป็นหัวใจสำ�คัญของก�รศึกษ�คร้ังน้ี	 ซ่ึงสำ�เร็จได้ด้วยดีเพร�ะนักเรียนให้คว�มร่วมมือ

ในก�รฝึกปฏิบัติต�มแบบฝึกทักษะที่สร้�งขึ้น	 จนเกิดคว�มรู้	 คว�มชำ�น�ญและทักษะท่ีจำ�เป็นในก�รนำ�ไป 

เล่นเป็นทีม	

	 5.3	 ชุมชน/ผู้ปกครอง	 ให้ก�รสนับสนุน	 และอนุญ�ตให้บุตรหล�นเข้�ร่วมฝึกกิจกรรมและ 

ให้เข้�ร่วมแข่งขันกีฬ�ในระดับต่�ง	ๆ	

	 5.6	 ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ที่เห็นคว�มสำ�คัญของก�รศึกษ�	 ให้คำ�แนะนำ�	 ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้ครูผู้สอนได้พัฒน�ตนเอง	พัฒน�ง�นอยู่ตลอดเวล�เพื่อนำ�ไปสู่นักเรียน

6.	 บทเรียนที่ได้รับ

	 6.1	 ก�รใช้ชุดก�รเรียนร่วมกับเกมทำ�ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยมีเอกส�รชัดเจน	 ส�ม�รถเรียนรู้ 

ได้ด้วยตนเอง	 ก�รนำ�เกมเข้�ม�มีส่วนช่วยทำ�ให้ก�รเรียนรู้มีคว�มสนุกสน�นม�กข้ึน	 รวมท้ังส่งเสริมให้ 

ก�รฝึกทักษะได้ง่�ย	เพร�ะเกมสอดคล้องกับทักษะก�รฝึกในแต่ละชั่วโมง

	 6.2	 ครูผู้สอนควรเอ�ใจใส่นักเรียนอย่�งใกล้ชิด	 และให้ก�รเสริมแรงด้วยคำ�ชมหรือให้ร�งวัล	 

ซึ่งจะเป็นก�รกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในก�รเรียนม�กขึ้น	
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7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 7.1	 ก�รเผยแพร่

	 	 1)	 นำ�ผลง�นจัดนิทรรศก�รของหน่วยง�นต้นสังกัดและหน่วยง�นอื่น	 ๆ	 ที่ได้รับเชิญ 

ในโอก�สต่�ง	ๆ	เช่น	ง�นมหกรรมวิช�ก�รของอำ�เภอ	และสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	30

	 	 2)	 นำ�ไปเผยแพร่โดยก�รจัดนิทรรศก�รนำ�เสนอผลง�น	 เข้�ร่วมประกวด	 เพื่อรับร�งวัล

ต่�ง	ๆ	ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่	ระดับจังหวัด	ระดับภ�ค	และระดับประเทศ	

	 	 3)	 เผยแพร่ผ่�นเว็บไซต์	ครูบ้�นนอก	เว็บไซต์โรงเรียนคอนสวรรค์	และ	Facebook

	 7.2	 ก�รได้รับก�รยอมรับ/ร�งวัลที่ได้รับ

	 	 1)	 เป็นผู้ฝึกสอนกีฬ�เซปักตะกร้ออ�ชีพของสโมสรจังหวัดชัยภูมิ	 เข้�ร่วมแข่งขันกีฬ�

เซปักตะกร้อ	ไทยแลนด์ลีก	เป็นประจำ�ทุกปี

	 	 2)	 ได้รับคัดเลือกเข้�อบรมหลักสูตรก�รพัฒน�บุคล�กรกีฬ�ระดับช�ติ	 ที่จังหวัดสุรินทร์

และจังหวัดเชียงใหม่

	 	 3)	 ร�งวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง	ร�งวัลทรงคุณค่�	สพฐ.	(OBEC	AWARDS)	ครูผู้สอน

ยอดเยี่ยม	 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�	 ด้�นวิช�ก�ร	 ประจำ�ปี

พุทธศักร�ช	2556	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 	 4)	 ร�งวัลระดับช�ติ	 ร�งวัลทรงคุณค่�	 สพฐ.	 (OBEC	 AWARDS)	 รับร�งวัลเหรียญทอง	 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม	 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�ด้�นนวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน	ประจำ�ปี	2555	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 	 5)	 เครื่องหม�ยเชิดชูเกียรติ	“คุรุสดุดี”	ประจำ�ปี	2557	โดยคุรุสภ�

	 	 6)	 ครูผู้สอนดีเด่น	 ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�/หน่วยง�นต้นสังกัด	 ประจำ�ปี	 2557	 

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	สุขศึกษ�และพลศึกษ�โดยคุรุสภ�

	 	 7)	 ร�งวัล	ครูดีในดวงใจ	คร้ังท่ี	11	ประจำ�ปี	2557	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น

	 	 8)	 บุคล�กรต้นแบบปฏิรูปก�รเรียนรู้ร�งวัลครูเกียรติยศ	 (TEACHER	 AWARDS) 

ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	

	 	 9)	 ได้รับร�งวัล	 สุดยอดครูดี	 ระดับจังหวัด	 โครงก�ร	 “ครูดีมีทุกวัน”	 ประจำ�ปี	 2558 

จ�ก	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมสวัสดิก�รและสวัสดิภ�พครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 (สกสค.)	

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

	 	 10)	ได้รับคัดเลือกเป็น	 “ครูสอนดี”	 พุทธศักร�ช	 2554	 จังหวัดชัยภูมิสำ�นักง�นส่งเสริม

สังคมแห่งก�รเรียนรู้และคุณภ�พเย�วชน	(สสค)
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ชื่อผลง�น		 “เด็กพิชัยรู้คิด	พิชิตสุขภ�พ”	สำ�หรับนักเรียนช้ันประถมศึกษ�ปีท่ี	4-6	โรงเรียนวัดพิชัยย�ร�ม

ชื่อผู้เสนอผลง�น		 น�ยสมโชค	จ่�วิสูตร	

โรงเรียน	 วัดพิชัยย�ร�ม	อำ�เภอเมือง	จังหวัดชุมพร

สังกัด	สพป.	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ชุมพร	เขต	1

โทรศัพท์		 0	7755	3273	 โทรส�ร	 0	7755	3273

โทรศัพท์มือถือ		 09	6986	2792	

1.	ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 ปัจจุบันสุขภ�พของประช�กรมีคว�มเสี่ยงเพิ่มม�กขึ้น	 จ�กก�รเปลี่ยนแปลงของประช�กร 

และสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งพฤติกรรมและวัฒนธรรมก�รใช้ชีวิตท่ีแตกต่�ง	 อันมีส�เหตุจ�กก�รพัฒน�ประเทศ	

และระบบเศรษฐกิจที่เน้นก�รแสวงห�ประโยชน์จ�กทรัพย�กรซึ่งเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของชีวิตมนุษย์ 

ม�กเกินไป	 ทั้งนี้ประช�กรถูกคุกค�มด้วยโรคระบ�ดต่�ง	 ๆ	 และปัจจุบันพบว่�มีจำ�นวนเพิ่มม�กข้ึน	 

ส่วนใหญ่ล้วนเป็นผลม�จ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งสิ่งแวดล้อม	 ปัญห�จ�กพฤติกรรม	 อ�ทิ	 เพศสัมพันธ์ในกลุ่ม

ต่�ง	ๆ	ย�เสพติด	ก�รบริโภคที่ไม่เหม�ะสม	และก�รผลิตอ�ห�รที่ไม่มีคุณภ�พ	ไม่ได้ม�ตรฐ�น	คว�มหน�แน่น

ของเมือง	 ก�รย้�ยถิ่นฐ�นและก�รค้�	 รวมทั้งโรคติดเช้ือท่ีอุบัติใหม่	 อีกท้ังคว�มเจริญก้�วหน้�ท�งวิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีทำ�ให้มนุษย์มีเครื่องทุ่นแรงม�กม�ยเป็นผลให้ก�รใช้แรงง�นในชีวิตประจำ�วันลดน้อยลง	

	 จ�กแผนพัฒน�ก�รกีฬ�แห่งช�ติ 	 ก�รออกกำ�ลั งก�ยและเล่นกีฬ�อย่�งสม่ำ � เสมอ 

เป็นกระบวนก�รหนึ่งที่ส�ม�รถช่วยพัฒน�คนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 โดยจะช่วยพัฒน�ให้มีร่�งก�ยแข็งแรง

พล�น�มัยสมบูรณ์	 ปร�ศจ�กโรคภัยไข้เจ็บ	 มีสุขภ�พจิตท่ีดี	 มีอ�รมณ์ท่ีมั่นคง	 ส�ม�รถปรับตัวให้เข้�กับสังคม 

ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่�งเหม�ะสม	 เพิ่มพูนสติปัญญ�	 พัฒน�คุณลักษณะประจำ�ตัวที่ช่วยเสริมสร้�งคุณธรรม	 

และจริยธรรมยิ่งขึ้น	 ได้แก่คว�มซื่อสัตย์สุจริต	 คว�มรับผิดชอบ	 คว�มอดทนเข้มแข็ง	 คว�มมีระเบียบวินัย	 

คว�มยุติธรรม	ก�รเค�รพและปฏิบัติต�มกฎกติก�	ก�รมีน้ำ�ใจนักกีฬ�	ก�รรู้จักแพ้	รู้จักชนะ	คว�มเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	

ก�รเสียสละ	 นอกจ�กน้ีกีฬ�ยังก่อให้เกิดคว�มส�มัคคีกลมเกลียว	 และร่วมแรงร่วมใจฟันฝ่�อุปสรรคของคน 

ในหมู่คณะ	 รวมท้ังเป็นศูนย์รวมในก�รสร้�งคว�มส�มัคคี	 คว�มภ�คภูมิใจ	 และสร้�งสรรค์ส่ิงดีง�มให้แก่ชุมชน	 

จิตใจ	 อ�รมณ์	 สติปัญญ�	และสังคม	 ด้วยก�รเข้�ร่วมกิจกรรมก�รออกกำ�ลังก�ยและกีฬ�	 และกิจกรรมเหล่�นั้น

ได้รับก�รคัดสรรม�เป็นอย่�งดีแล้ว	

	 ปัจจุบันสภ�พปัญห�เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 4-6	 จำ�นวน	 126	 คน	 โรงเรียน 

วัดพิชัยย�ร�ม	 อำ�เภอเมืองชุมพร	 จังหวัดชุมพร	 ได้รับประท�นอ�ห�รที่ไม่ถูกสุขลักษณะ	 และออกกำ�ลังก�ย

น้อยลง	รวมทั้งสภ�พแวดล้อมรอบบริเวณโรงเรียนมีก�รจำ�หน่�ยสินค้�ที่ไม่ค่อยมีคุณภ�พให้แก่นักเรียน	

	 จ�กเหตุผลและหลักก�รดังที่กล่�วม�ข้�งต้นนั้น	 ทำ�ให้เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ� 

ปีที่	 4-6	 โรงเรียนวัดพิชัยย�ร�ม	ตำ�บลท่�ย�ง	อำ�เภอเมืองชุมพร	จังหวัดชุมพร	มีสภ�พปัญห�โรคอ้วนม�กขึ้น 

ทุก	 ๆ	 ปี	 จึงมีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องช่วยส่งเสริมดูแลนักเรียนในโรงเรียนในคว�มรับผิดชอบให้มีสุขภ�พดี	
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เป็นก�รสร้�งสุขภ�วะและสุขอน�มัยที่ดีขึ้นของเด็กในวัยเรียน	 รวมทั้งก�รสนับสนุนก�รสร้�งนิสัย 

ด้�นก�รบริโภคอ�ห�รที่มีประโยชน์และก�รส่งเสริมก�รออกกำ�ลังก�ยให้กับนักเรียนในโรงเรียนวัดพิชัยย�ร�ม	 

ดังนั้น	 ก�รให้คว�มรู้ด้�นโภชน�ก�รที่ถูกต้องและก�รให้บริก�ร	 จึงจำ�เป็นที่โรงเรียนต้องดำ�เนินก�รให้มีขึ้น	 

เพื่อเป็นร�กฐ�นของสุขภ�พที่ดีของนักเรียน

2.	 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน
	 จุดประสงค์

	 1.	 เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รดูแลสุขภ�พและโภชน�ก�รให้แก่นักเรียน	และ

ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำ�วันได้

	 2.	 นักเรียนที่เข้�ร่วมกิจกรรม	มีคว�มรู้ด้�นก�รออกกำ�ลังก�ยที่ถูกต้องและเหม�ะสมกับวัย

	 เป้�หม�ย

 เป้าหมายเชิงปริมาณ

	 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 4	 -	6	 โรงเรียนวัดพิชัยย�ร�ม	ร้อยละ	80	มีสุขภ�พร่�งก�ย

แข็งแรง	

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 4	 -	 6	 โรงเรียนวัดพิชัยย�ร�ม	 มีสุขภ�พร่�งก�ยท่ีแข็งแรง	 

และส�ม�รถดูแลสุขภ�พอน�มัยของตนเองได้

3.	 กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน
	 3.1	 ก�รออกแบบผลง�น/นวัตกรรม

	 	 ก�รผลิตสื่อโภชน�ก�รอ�ห�รเพื่อให้คว�มรู้กับนักเรียน	 ก�รศึกษ�ภ�วะโภชน�ก�รและ 

ก�รบริโภคเป็นพื้นฐ�นในก�รปฏิบัติตนและส�ม�รถนำ�ไปใช้	 รวมท้ังส�ม�รถแนะนำ�ให้ผู้อื่นหรือบุคคล 

ในครอบครัวได้รู้จักก�รบริโภคอ�ห�รที่เหม�ะสมและเกิดประโยชน์ได้เป็นอย่�งดี	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก

ก�รแสวงห�คว�มรู้ด้วยตนเอง	 โดยใช้สื่อก�รเรียนรู้ชุดส่งเสริมก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง	 เรื่องโภชน�ก�ร	 

ธงโภชน�ก�ร	 อ�ห�รที่ควรบริโภค	 อ�ห�รและโภชน�ก�ร	 ก�รอ่�นฉล�กโภชน�อ�ห�รเพื่อสุขภ�พ	 

ก�รออกกำ�ลังก�ยถูกวิธี	 ส่ืออ่�น	ปรับ	ขยับ	 เปล่ียน	 ซ่ึงกลุ่มนักเรียนได้ศึกษ�ส่ือแล้วส�ม�รถวิเคร�ะห์	และนำ�ไปใช้ 

กับตนเองได้อย่�งถูกต้อง

	 3.2	 ก�รดำ�เนินง�นต�มกิจกรรม	(ต�มวงจรคุณภ�พเดมิ่ง)

	 	 (1)	 สำ�รวจนักเรียนที่เข้�ร่วมโครงก�รในระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 4	 -	 6	 ในโรงเรียน 

วัดพิชัยย�ร�ม	 ว�งแผนก�รจัดกิจกรรม	 ดำ�เนินง�นวิเคร�ะห์สภ�พปัญห�จ�กก�รเรียนก�รสอนในแต่ละ

กิจกรรม	(Plan)

	 	 (2)	 ดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมกับกลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 4	 -	 6	 โรงเรียน 

วัดพิชัยย�ร�ม	 ที่เข้�ร่วมโครงก�รต�มกิจกรรม	 กิจกรรมอ่�นเป็นกินเป็น	 (อ่�น)	 ระยะเวล�ดำ�เนินง�น	 

20	 -	 24	 ก.ค.	 2558	 กิจกรรมเปรียบเทียบฉล�กผลิตภัณฑ์	 (อ่�น)	 27	 -	 31	 ก.ค.	 2558	 กิจกรรมกระด�น 
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กินหล�กหล�ย	(ปรับ)	3	-	7	สิงห�คม	2558	กิจกรรมแข่งขันโภชน�ก�รน่�รู้	(ปรับ)	10	-	14	สิงห�คม	2558	

กิจกรรมวิ่งแข่งอ�ห�ร	(ขยับ)	17-	21	สิงห�คม	2558	กิจกรรมกินเท่�ไร	ใช้ให้หมด	(ขยับ)	24	-	28	สิงห�คม	

2558	 กิจกรรมลดหว�น	มัน	 เค็ม	 (เปลี่ยน)	 31	 สิงห�คม	 -	 4	 กันย�ยน	 2558	 กิจกรรมท�ยสิ	 ใครหว�นกว่�	

(เปลี่ยน)	 7	 -	 11	กันย�ยน	2558	ออกกำ�ลังก�ยแอโรบิกย�มเช้�ก่อนเข้�ชั้นเรียน	 20	น�ที	 ในวันจันทร์,	 พุธ,	

ศุกร์	 และหลังเลิกเรียนเวล�	 15.30	 -	 16.30	 น.	 วันอังค�รและวันพฤหัสบดี	 จะดำ�เนินกิจกรรมล�นกีฬ� 

หลังเลิกเรียน	เวล�	15.30	-	16.30	น.	(วอลเลย์บอลพ�เพลิน,	แบดมินตันสดใส,	แชร์บอลสัมพันธ์)	(Do)

	 	 (3)	 ติดต�มประเมินผลต�มโครงก�รเดือนกันย�ยน	2558	(Check)	

	 	 (4)	 สรุปและร�ยง�นผลโครงก�รเดือนกันย�ยน	2558	(Action)

	 3.3	 ประสิทธิภ�พของก�รดำ�เนินง�น

		 		 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 4	 -	 6	 รู้หลักก�รอ่�นเป็นกินเป็นถูกหลักโภชน�ก�ร	 

รู้หลักก�รเปรียบเทียบฉล�กผลิตภัณฑ์ของอ�ห�ร	รู้จักก�รกิน	ลด	หว�น	มัน	เค็ม	และรู้หลักก�รออกกำ�ลังก�ย

ที่ถูกต้อง	

		 3.4	 ก�รใช้ทรัพย�กร

		 	 แอโรบิค	 วิทย�กรท้องถ่ินในชุมชน	และตัวแทนนักเรียนท่ีเข้�ร่วมโครงก�ร	 โรงเรียนวัดพิชัยย�ร�ม	

กระทรวงส�ธ�รณสุข	ตำ�บทท่�ย�ง	อำ�เภอเมืองชุมพร	จังหวัดชุมพรให้คว�มรู้หลักโภชน�ก�ร	คณะผู้ปกครอง

นักเรียนเข้�ม�มีส่วนร่วมกิจกรรมแอโรบิคบ�งส่วน

4.	 ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 4.1	 ผลที่เกิดต�มจุดประสงค์

	 	 4.1.1	 นักเรียนส�ม�รถวิเคร�ะห์โภชน�ก�รด้�นอ�ห�รของตนเองได้

	 	 4.1.2	 นักเรียนมีสุขภ�พร่�งก�ยแข็งแรง	 มีสุขภ�พจิตท่ีดี	 และเข้�ร่วมกับสังคมได้อย่�งมี

คว�มสุข

	 4.2	 ผลสัมฤทธิ์ของง�น

	 	 4.2.1	 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ปีท่ี	 4	 -	 6	 ร้อยละ	 80	 มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ 

ในหลักโภชน�ก�รม�กขึ้น	

	 	 4.2.2	 นักเรียนร้อยละ	90	มีคว�มตั้งใจที่จะม�โรงเรียนเพิ่มขึ้น	

	 	 4.2.3	 นักเรียนร้อยละ	90	รู้จักเลือกซ้ืออ�ห�ร	และรับประท�นอ�ห�รท่ีมีประโยชน์ม�กข้ึน

	 4.3	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 4.3.1	 นักเรียนที่เข้�ร่วมโครงก�รและท่ีไม่ได้เข้�ร่วมโครงก�ร	 ได้ทำ�กิจกรรมร่วมกัน 

ในกิจกรรมแอโรบิคย�มเช้�หน้�เส�ธงทุกวันจันทร์	วันพุธ	และวันศุกร์

	 	 4.3.2	 นักเรียนที่เข้�ร่วมโครงก�รร้อยละ	80	มีสุขภ�พก�ยและสุขภ�พจิตที่ดีขึ้น

	 	 4.3.3	 นักเรียนที่ เข้�ร่วมโรงเรียนร้อยละ	 90	 ไม่ข�ดเรียน	 ชอบเข้�ร่วมกิจกรรม 

ต�มที่โครงก�รจัดให้
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5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ
	 5.1	 ได้รับร�งวัลโรงเรียนดีเด่น	ภ�รกิจพิชิตสุขภ�พดี	ประจำ�ภูมิภ�คอันดับ	1

	 5.2	 นักเรียนมีคว�มสนใจ	ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	และเรียนรู้ได้อย่�งสนุกสน�น

	 5.3	 คณะครูให้คว�มร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่�งดี

	 5.4	 ผู้บริห�รมีวิสัยทัศน์	มีก�รเสริมแรงในท�งบวก

	 5.5	 ได้รับคว�มไว้ว�งใจทำ�โครงก�รต่อเนื่องจ�กบริษัทเนสท์เล่	 แห่งประเทศไทย	 ชื่อโครงก�ร

ลด	ปรับ	ขยับ	ห่วง

6.	 บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)
	 ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 ก�รให้คว�มรู้แก่นักเรียนในกลุ่มเป้�หม�ยในด้�นของโภชน�ก�ร	 นักเรียนบ�งส่วนยังไม่มีคว�มรู้

เบื้องต้นของหลักโภชน�ก�รและคว�มรู้เบื้องต้นของก�รออกกำ�ลังก�ยที่ถูกต้อง	 ปัญห�อุปสรรคในก�ร 

จัดกิจกรรม	 มีปัญห�ในเรื่องของก�รออกกำ�ลังก�ยแอโรบิคหน้�เส�ธงย�มเช้�ในวันท่ีฝนตก	ท�งโรงเรียนไม่มี

พื้นที่เพียงพอต่อนักเรียนทั้งหมด	

	 ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ครั้งต่อไป

	 ก่อนจัดกลุ่มเป้�หม�ยเข้�ร่วมโครงก�ร	ควรให้คว�มรู้ในด้�นของหลักโภชน�ก�ร	ควรสอดแทรก

ในวิช�สุขศึกษ�และพลศึกษ�	 และหลักของก�รออกกำ�ลังก�ยแก่นักเรียน	 จัดบอร์ดกิจกรรมให้คว�มรู้	

ประช�สัมพันธ์เสียงต�มส�ย	ให้คว�มรู้ในเรื่องของโภชน�ก�ร	และก�รออกกำ�ลังก�ย	

	 ในปัจจุบันมีง�นวิจัยม�กม�ยที่บ่งชี้ว่�พฤติกรรมก�รบริโภคอ�ห�รของเย�วชนไทยได้เปลี่ยนไป

จ�กเดิม	 และเย�วชนมีกิจกรรมก�รเคลื่อนไหวออกกำ�ลังก�ยน้อยลง	 ซึ่งก�รรับประท�นอ�ห�รที่ไม่ถูกหลัก

โภชน�ก�ร	 รวมกับก�รออกกำ�ลังก�ยน้อยนั้นเองเป็นท่ีม�ของภ�วก�รณ์มีน้ำ�หนักเกิน	 จนนำ�ไปสู่โรคอ้วน 

จ�กก�รจัดกิจกรรมต�มโครงก�รเด็กพิชัยรู้คิด	 พิชิต	 สุขภ�พ	กลุ่มเป้�หม�ยนักเรียน	 ได้แก่	 ในระดับช้ันประถมศึกษ� 

ปีที่	 4	 -	 6	 ได้รับคว�มรู้ท�งโภชน�ก�ร	 เมื่อเข้�ร่วมโครงก�รแล้วนักเรียนมีคว�มรู้ในเรื่องของก�รกินม�กยิ่งขึ้น	

สิ่งไหนควรกิน	 และสิ่งในควรหลีกเลี่ยง	 หลักโภชน�ก�รถือว่�เป็นสิ่งสำ�คัญยิ่งในก�รที่ทุกคนควรรู้	 และ 

รู้หลักก�รออกกำ�ลังก�ยที่ถูกต้อง	มีคว�มกล้�แสดงออกในก�รเป็นผู้นำ�ได้	และใช้เวล�ว่�งให้เกิดประโยชน์	

7.	การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
	 7.1	 ก�รเผยแพร่

	 	 -	 ได้เผยแพร่ส่ือโภชน�ก�ร	 ในเร่ืองของก�รอ่�น	ปรับ	 ขยับ	 เปล่ียน	 ในระดับช้ันมัธยมศึกษ�	

ในส�ระสุขศึกษ�และพลศึกษ�

	 	 -	 เกมและกิจกรรมก�รออกกำ�ลังก�ย	ได้เผยแพร่ให้กับกลุ่มโรงเรียนในเครือข่�ยเมือง	4

	 	 -	 ได้เผยแพร่ผลง�นเข้�สู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดพิชัยย�ร�ม

	 7.2	 ก�รที่ได้รับก�รยอมรับ/ร�งวัลที่ได้รับ	

	 	 -	 ได้รับร�งวัลชนะเลิศประจำ�ภูมิภ�คโรงเรียนดีเด่น	โครงก�รภ�รกิจพิชิตสุขภ�พดี	
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ชื่อผลง�น	 ก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รคิดวิเคร�ะห์และเจตคติต่อวิทย�ศ�สตร์ของนักเรียน 

ชัน้มธัยมศึกษ�ปทีี	่5	ด้วยกจิกรรมวทิย�ศ�สตร	์เทคโนโลยวีศิวกรรมศ�สตรแ์ละ

คณิตศ�สตร์	ในเนื้อห�เรื่องปริม�ณสัมพันธ์

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�งพัชรี	ช้อนแก้ว

โรงเรียน		 บ้�นน�	“น�ยกพิทย�กร”

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	7

โทรศัพท	์ 0	3738	1785	 โทรส�ร		 0	3738	2020	ต่อ	101

โทรศัพท์มือถือ	 08	3269	3836		 e-mail		 patcharee_npk@hotmail.com

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 คว�มเจริญก้�วหน้�ท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	 ส่งผลให้กระบวนทัศน์ท�งก�รศึกษ�

เปลี่ยนแปลงไป	 ก�รจัดก�รศึกษ�ทุกระดับควรเน้นให้ผู้เรียนเกิดก�รพัฒน�ทักษะก�รคิดขั้นสูง	 เช่น	 ก�รคิด

วิเคร�ะห์	 ก�รประยุกต์ใช้คว�มรู้	 เป็นต้น	 แต่จ�กก�รศึกษ�พบว่�มีปัญห�หล�ยประก�รท่ีทำ�ให้ก�รพัฒน� 

ไม่สำ�เร็จ	สิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็น	คือ	ผลก�รสอบ	PISA	ที่พบว่�ก�รสอบครั้งล่�สุด	ปี	ค.ศ.	2015	อันดับรวม

ของประเทศไทยอยู่ลำ�ดับที่	55	ลดลงจ�กครั้งก่อน	(ปี	2012)	6	-	7	อันดับ

	 ก�รจัดก�รสอนโดยใช้ปัญห�เป็นฐ�นเป็นแนวท�งหนึ่งที่จะทำ�ให้นักเรียนเกิดทักษะก�รคิด

วิเคร�ะห์	 คิดแก้ปัญห�	 และคิดอย่�งสร้�งสรรค์	 และเม่ือนำ�ม�ประกอบร่วมกับก�รจัดก�รเรียนรู้แบบบูรณ�ก�ร

ด้�นวิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	 วิศวกรรมศ�สตร์	 และคณิตศ�สตร์	 (STEM	 Education)	 ด้วยแล้ว	 มีแนวโน้ม 

ที่จะส�ม�รถช่วยพัฒน�คุณภ�พท�งก�รศึกษ�ของไทยให้ดีข้ึนได้	 ดังหล�ยง�นวิจัยท่ีช้ีให้เห็นว่�	 ส�ม�รถสร้�ง

ก�รเรียนรู้แบบมีคว�มหม�ย	และเกิดแรงจูงใจเป็นอย่�งดี	(Tseng,	2011)

	 จ�กก�รวิเคร�ะห์ผู้เรียน	 โรงเรียนบ้�นน�	 “น�ยกพิทย�กร”	 ที่เรียนในร�ยวิช�เคมี	 พบว่�	

นักเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีก�รเรียนแบบท่องจำ�	 ข�ดคว�มส�ม�รถในก�รคิดวิเคร�ะห์	 ไม่ส�ม�รถจำ�แนกแยกแยะ	

หรืออธิบ�ยคว�มสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนไปได้	 และมองก�รเรียนวิช�เคมีว่�เป็นเรื่องย�ก	 ไกลตัว	 ไม่ส�ม�รถ 

นำ�ม�ใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำ�วัน	 ผู้วิจัยตระหนักถึงสภ�พสังคมโลกในปัจจุบันท่ีมีก�รพัฒน�

เปลี่ยนแปลงไปอย่�งรวดเร็ว	 วิทย�ก�รด้�น	 STEM	 มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมเจริญก้�วหน้�	 ดังนั้น 

จึงมีแนวคิดที่จะพัฒน�คว�มคิดวิเคร�ะห์	 และเจตคติต่อวิทย�ศ�สตร์ของนักเรียนด้วยกิจกรรม	 STEM	 

ในเนื้อห�	 เรื่อง	 ปริม�ณสัมพันธ์	 ในร�ยวิช�เคมี	 ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมก�รเรียนรู้โดยใช้ปัญห�เป็นฐ�น	

ก�รวิจัยในครั้งนี้จะเป็นก�รเตรียมผู้เรียนในวันนี้ให้มีคว�มรู้	 คว�มส�ม�รถ	 และมีเจตคติต่อวิทย�ศ�สตร์ท่ีดี	 

ซึ่งส่งผลให้เย�วชนเหล่�น้ันส�ม�รถดำ�รงชีวิตในสังคมโลกท่ีมีก�รเปลี่ยนแปลงได้และตื่นตัวท่ีจะเผชิญหน้� 

กับสภ�พสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในอน�คต

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์



ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices  

แนวปฏิบัติที่ดี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำาปี 2560
73

2.	 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

	 1)	 เพื่อศึกษ�คว�มส�ม�รถในก�รคิดวิเคร�ะห์และเจตคติต่อวิทย�ศ�สตร์ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 5	 ก่อนและหลังก�รจัดก�รเรียนรู้ด้วยกิจกรรม	 STEM	 แบบใช้ปัญห�เป็นฐ�นในเนื้อห�	 

เรื่อง	ปริม�ณสัมพันธ์

	 2)	 เพื่อศึกษ�ห�แนวท�งที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รจัดก�รเรียนรู้ด้วยกิจกรรม	 STEM	 แบบใช้

ปัญห�เป็นฐ�น

3.	 กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 3.1	 ก�รออกแบบนวัตกรรม

  ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน

	 	 1)	 ศึกษ�ค้นคว้�เอกส�รและง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำ�ม�เป็นแนวท�งในก�รพัฒน� 

ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน	ในก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รคิดวิเคร�ะห์	และเจตคติต่อวิทย�ศ�สตร์

	 	 2)	 ศึกษ�	และดำ�เนินก�รสร้�งเครื่องมือที่ใช้ในก�รดำ�เนินก�รวิจัย	ประกอบด้วย

	 	 	 2.1)	 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย	 ได้แก่	 แผนก�รจัดก�รเรียนรู้แบบใช้ปัญห�เป็นฐ�น

ร�ยวิช�เคมี	ในหัวข้อเรื่อง	ปริม�ณสัมพันธ์	จำ�นวน	6	แผน	ใช้เวล�	21	ชั่วโมง

	 	 	 2.2)	 เครื่องมือที่ใช้ในก�รสะท้อนผลก�รวิจัย	 ได้แก่	 ใบง�นประกอบก�รจัดกิจกรรม

ก�รเรียนรู้แบบใช้ปัญห�เป็นฐ�น	 (PBL),	 อนุทินสะท้อนก�รเรียนรู้ของนักเรียน,	 แบบประเมินพฤติกรรม 

ก�รเรียนรู้,	 แบบบันทึกก�รสัมภ�ษณ์นักเรียน,	 แบบประเมินคุณภ�พนวัตกรรมชิ้นง�น,	 แบบทดสอบหลังเรียน

ในแต่ละกิจกรรม

	 	 	 2.3)	 เครื่องมือในก�รประเมินผลก�รวิจัย	 ได้แก่	 แบบทดสอบวัดคว�มส�ม�รถในก�ร

คิดวิเคร�ะห์เป็นแบบปรนัย	 30	 ข้อ	 ซึ่งผ่�นก�รพิจ�รณ�จ�กผู้ทรงคุณวุฒิ	 มีค่�คว�มย�กง่�ย	 อำ�น�จจำ�แนก

และค่�คว�มเชื่อมั่นเหม�ะสมต�มเกณฑ์	และ	แบบประเมินเจตคติต่อวิทย�ศ�สตร์	30	ข้อ

  ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ

	 	 นำ�แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่สร้�งขึ้นซึ่งได้พัฒน�แล้วม�ดำ�เนินก�รสอนจริงกับนักเรียน 

กลุ่มเป้�หม�ยในเวล�เรียนปกติทำ�ก�ร	 วิเคร�ะห์ผลเมื่อสิ้นสุดแต่ละแผนก�รจัดก�รเรียนรู้	 จ�กนั้นนำ�ผลไป

ปรับปรุงในแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ถัดไป	ทำ�เช่นนี้จนครบทั้ง	6	แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

  ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์

	 	 เป็นขั้นก�รสังเกตก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของแต่ละแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ในด้�น

กระบวนก�รของก�รปฏิบัติผลของก�รทดลองและสภ�พแวดล้อม	 ตลอดจนข้อจำ�กัดของก�รทดลอง 

ซึ่งจะสังเกตทั้งสิ่งที่ค�ดหวังจะให้เกิด	 และสิ่งที่ไม่ค�ดหวังโดยอ�ศัยเครื่องมือท่ีใช้ในก�รสะท้อนผลก�รวิจัย	

และเครื่องมือในก�รประเมินผลก�รวิจัย
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  ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนผลการทดลอง

	 	 เป็นก�รประเมินหรือตรวจสอบกระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้	 เมื่อสิ้นสุดแต่ละแผนก�รจัดก�ร

เรียนรู้จะนำ�ข้อมูลที่ได้จ�กเครื่องมือในก�รเก็บข้อมูลในขั้นที่	3	ม�วิเคร�ะห์วิจ�รณ์อภิปร�ยประเมิน	โดยผู้วิจัย

เพื่อห�ส�เหตุของปัญห�และทำ�ก�รปรับปรุงก�รเรียนก�รสอน	 และว�งแผนก�รทดลองในแต่ละแผน 

ก�รจัดก�รเรียนรู้ต่อไปจนกว่�จะได้ผลก�รทดลองที่เกิดประโยชน์สูงสุด

	 3.2	 ก�รดำ�เนินง�นต�มกิจกรรม

	 	 ก�รวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติก�ร	 (ใช้แผนก�รวิจัยต�มวงจร	 PAOR	 (Plan-Act-

Observe-Reflect)	 โดย	 มีก�รทดสอบวัดคว�มส�ม�รถในก�รคิดวิเคร�ะห์	 และเจตคติต่อวิทย�ศ�สตร์ 

ท�งก�รเรียนก่อนก�รทดลองแล้วดำ�เนินก�รจัดกิจกรรม	 STEM	 ซ่ึงได้ว�งแผนไว้	 (Plan)	 ปฏิบัติก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอน	 (Act)	 แล้วสังเกตก�รณ์ผลที่เกิดขึ้น	 (Observe)	 และสะท้อนผลก�รทดลอง	 (Reflect)	 โดยใช้ 

เครื่องมือก�รทดลองที่สร้�งไว้	 เมื่อสิ้นสุดก�รจัดกิจกรรมจึงทำ�ก�รทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบ 

วัดคว�มส�ม�รถในก�รคิดวิเคร�ะห์	และเจตคติต่อวิทย�ศ�สตร์อีกครั้ง

	 3.3	 ประสิทธิภ�พของก�รดำ�เนินง�น

	 	 ห�กพบปัญห�ก็จะทำ�ก�รปรับปรุงแก้ไขตลอดเวล�	 ต�มวงจร	 PAOR	 เพื่อให้ก�รดำ�เนิน

กิจกรรมในแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ถัดไปมีปัญห�ลดลง	 ส�ม�รถพัฒน�ก�รเรียนรู้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินก�รสูงสุด

	 3.4	 ก�รใช้ทรัพย�กร

	 	 มีก�รกำ�หนดปัญห�หรือสถ�นก�รณ์ให้นักเรียนทำ�ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์จ�กส�รเคมี 

ท่ีกำ�หนดให้	 (เป็นส�รเคมีท่ีห�ง่�ย	ร�ค�ถูก	หรือมีอยู่แล้วในโรงเรียน)	 โดยใช้คว�มรู้ด้�น	STEM	ในก�รบูรณ�ก�ร

คว�มรู้	สร้�งเป็นชิ้นง�นที่มีเป็นประโยชน์	ใช้ง�นได้จริง	

4.	 ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 4.1	 ผลที่เกิดต�มจุดประสงค์	

  1)	 เรื่อง	สมก�รเคม	ีพบว่�	นักเรียนส�ม�รถดุลสมก�รจ�กผลก�รทำ�ปฏิกิริย�	2KI(aq)	+	

Pb(NO
3
)
2
(aq)	→	 PbI

2
(s)	 +	 2KNO

3
(aq)	 แล้วนำ�ตะกอน	 PbI

2
	 ม�ตกผลึก	 เพื่อนำ�ไปออกแบบเป็นอุปกรณ์ 

ที่มีประโยชน์ได้

  2)	 เรื่อง	 มวลของส�รในปฏิกิริย�เคมี	 พบว่�	 นักเรียนส�ม�รถศึกษ�กฎทรงมวล 

จ�กก�รเปรียบเทียบมวลก่อนและหลังก�รเกิดปฏิกิริย�	HCl(aq)	+	NaHCO
3
(s)	→ NaCl(aq)	+	H2

O(l)	+	CO
2
(g) 

แล้วนำ�หลักก�รผลิตแก๊ส	CO
2
	ไปออกแบบเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ได้

  3)	 เรื่อง	 ปริม�ตรของแก๊สในปฏิกิริย�เคมี	 พบว่�	 นักเรียนส�ม�รถศึกษ�อัตร�ส่วน 

โดยปริม�ตรของแก๊สจ�กปฏิกิริย�	2H
2
O(l)	→ O2

(g)	+	2H
2
(g)	และ	O

2
(g)	+	2H

2
(g)	→ 2H2

O(l)	แล้วนำ�

พลังง�นที่เกิดจ�กก�รทำ�ปฏิกิริย�ระหว่�งแก๊ส	H
2
	กับ	O

2
	ไปออกแบบเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ได้
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  4)	 เร่ือง	คว�มสัมพันธ์ระหว่�งปริม�ณของส�รในสมก�รเคมี	พบว่�	 นักเรียนส�ม�รถศึกษ�

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งปริม�ณส�รจ�กก�รดุลสมก�ร	Ca(OH)
2
(s)	+	2CH

3
COOH(aq)	→	Ca(CH

3
COO)

2
(aq)	

+	 2H
2
O(l)	 ซึ่ งทำ�ให้ เกิดเป็นเจลเชื้อเพลิงได้ เมื่อนำ�ม�ผสมกับแอลกอฮอล์	 แล้วนำ�ผลิตภัณฑ์ที่ ได้ 

ไปออกแบบเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ได้

  5)	 เรื่อง	 ส�รกำ�หนดปริม�ณและก�รคำ�นวณจ�กสมก�รเคมีท่ีเกี่ยวข้องม�กกว่�	

หน่ึงสมก�ร	 พบว่�	 นักเรียนส�ม�รถคำ�นวณห�ส�รกำ�หนดปริม�ณ	 และคำ�นวณปริม�ณส�รที่ต้องใช้สำ�หรับ

ปฏิกิริย�	CaC
2
(s)	+	2H

2
O(l)	→ C2

H
2
(g)	+	Ca(OH)

2
(s)	 และ	2C

2
H

2
(g)	+	5O

2
(g)	→ 4CO2

(g)	+	2H
2
O(g)	 

แล้วทำ�ก�รออกแบบเป็นอุปกรณ์ที่เกิดประโยชน์ด้�นก�รให้คว�มร้อนและแสงสว่�งได้

  6)	 เรื่อง	 ผลได้ร้อยละ	 พบว่�	 นักเรียนส�ม�รถตรวจสอบห�ผลได้จริงของปริม�ตร 

แก๊ส	CO
2
	ในช้ินง�นจ�กก�รทำ�ปฏิกิริย�ระหว่�ง	NaHCO

3
	กับ	HCl	(แผนท่ี	2)	เพ่ือนำ�ม�คำ�นวณห�ผลได้ร้อยละ

จ�กอุปกรณ์ที่เคยทำ�ก�รออกแบบได้

	 4.2	 ผลสัมฤทธิ์ของง�น

	 	 1)	 ก�รจัดก�รเรียนรู้ด้วยกิจกรรม	 STEM	 แบบใช้ปัญห�เป็นฐ�นช่วยพัฒน�คว�มส�ม�รถ

ในก�รคิดวิเคร�ะห์	 และเจตคติต่อวิทย�ศ�สตร์ของนักเรียนได้	 เนื่องจ�กเน้นก�รเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง	

ทำ�ให้ผู้เรียนเห็นคว�มสำ�คัญของก�รเรียนรู้ทฤษฎี	 และส�ม�รถนำ�คว�มรู้จ�กศ�สตร์ต่�ง	 ๆ	 ม�บูรณ�ก�รกัน

เพื่อสร้�งนวัตกรรมใหม่	 ๆ	 ซึ่งทำ�ให้นักเรียนได้ฝึกฝนก�รวิเคร�ะห์คว�มสำ�คัญ	 คือ	 ก�รรู้ว่�ชิ้นส่วนใดที่ต้อง 

ให้คว�มสำ�คัญในก�รออกแบบจึงจะทำ�ให้สร้�งชิ้นง�นได้สำ�เร็จ	 ก�รวิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์	 คือ	 ก�รรู้ถึง 

คว�มเชื่อมโยงกันระหว่�งปริม�ณส�รที่นำ�ม�ใช้	 กลไกก�รควบคุมต้องมีคว�มสัมพันธ์กับปริม�ณส�รท่ีผลิต 

ได้ด้วย	 และก�รวิเคร�ะห์หลักก�ร	 คือ	 ก�รรู้ว่�หลักก�รก�รเข้�ทำ�ปฏิกิริย�ของส�ร	 ก�รออกแบบโครงสร้�ง	

เทคนิค	 และระบบก�รทำ�ง�นของกลไกในระบบ	 ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ	 78.89	 ของจำ�นวนนักเรียนทั้งหมด	

ได้คะแนนคว�มส�ม�รถในก�รคิดวิเคร�ะห์สูงกว่�ร้อยละ	 70	 ของคะแนนเต็ม	 และคะแนนหลังเรียนสูงกว่�

ก่อนเรียนอย่�งมีนัยสำ�คัญและเนื่องด้วยก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้แบบใช้ปัญห�เป็นฐ�น	 ส่งเสริมให้นักเรียน

เกิดคว�มคิดอย่�งเป็นระบบ	 มีกิจกรรมที่นำ�คว�มรู้ม�ใช้	 ทำ�ให้ผู้เรียนเกิดคว�มรู้สึกว่�ท้�ท�ย	 โดยไม่คิดว่� 

เป็นภ�ระที่น่�เบื่อหน่�ย	 และเรียนด้วยคว�มสนุกสน�น	 ผู้เรียนมีคว�มกระตือรือร้นในก�รเรียนม�กขึ้น	 

ซ่ึงก�รเปิดโอก�สให้นักเรียนคิดว่�จะนำ�คว�มรู้ท่ีได้รับไปสร้�งสรรค์เป็นช้ินง�นใด	จ�กส�รเคมีท่ีกำ�หนดให้	ทำ�ให้

นักเรียนเกิดคว�มภ�คภูมิใจและเห็นคุณค่�ของก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์	 ผู้เรียนจึงเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิทย�ศ�สตร์

ทั้งในองค์ประกอบด้�นคว�มคิด	คว�มรู้สึก	และพฤติกรรม	ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ	92.22	ของจำ�นวนนักเรียน

ทั้งหมด	 ได้คะแนนเจตคติต่อวิทย�ศ�สตร์	 สูงกว่�ร้อยละ	 70	 ของคะแนนเต็ม	 และมีคะแนนหลังเรียน 

สูงกว่�ก่อนเรียนอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ

	 	 2)	 แนวท�งที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รจัดก�รเรียนรู้ด้วยกิจกรรมวิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	

วิศวกรรมศ�สตร์และคณิตศ�สตร์	 (STEM)	 แบบใช้ปัญห�เป็นฐ�น	 จ�กก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ 

ทั้ง	 6	 กิจกรรม	 ในก�รวิจัยครั้งน้ีส�ม�รถสรุปเป็นแนวท�งก�รจัดกิจกรรมท่ีเหม�ะสมได้ดังนี้	 1)	 กิจกรรม 

เริ่มต้น	 :	 ก�รเรียนรู้ด้วยก�รให้คว�มรู้แก่ผู้เรียน	 ผ่�นกระบวนก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้	 จนผู้เรียนส�ม�รถ 
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สร้�งองค์คว�มรู้ได้ด้วยตนเอง	 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคว�มรู้เพียงพอสำ�หรับก�รนำ�ไปต่อยอดในก�รสร้�งสรรค์ช้ินง�นได้	

2)	 ผลิตภัณฑ์/ชิ้นง�นที่ได้	 :	 ก�รสร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์/ช้ินง�นโดยนำ�คว�มรู้ด้�น	 STEM	 ม�บูรณ�ก�รได้	 

โดยครูควรเลือกก�รทดลองที่พิจ�รณ�แล้วว่�	 ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีแนวโน้มที่จะส�ม�รถนำ�เอ�คว�มรู้	

STEM	ม�บูรณ�ก�รในก�รสร้�งสรรค์ชิ้นง�นต่อไปได้	 เพื่อให้ง่�ยต่อก�รนำ�ไปออกแบบชิ้นง�น	3)	สถ�นก�รณ์

ปัญห�	 :	 ก�รออกแบบเพื่อนำ�ผลิตภัณฑ์ที่ได้จ�กผลก�รทดลองไปสร้�งสรรค์เป็นช้ินง�นท่ีเกิดประโยชน์ 

ซึ่งจะทำ�ให้นักเรียนเข้�ใจในทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ม�กยิ่งข้ึน	 เพร�ะได้นำ�คว�มรู้ท่ีได้รับม�ใช้ต่อยอดในก�ร 

สร้�งสรรค์ผลง�นของตนเอง	ส่งเสริมให้เห็นคุณค่�ของก�รเรียนรู้ทฤษฎี

	 4.3	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 1)	 ส�ม�รถพัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รคิดวิ เคร�ะห์และเจตคติต่อวิทย�ศ�สตร์ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี	5	ด้วยก�รจัดก�รเรียนรู้ด้วยกิจกรรม	STEM	แบบใช้ปัญห�เป็นฐ�นได้เป็นอย่�งดี

	 	 2)	 ได้แนวท�งที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รจัดก�รเรียนรู้ด้วยกิจกรรม	 STEM	 แบบใช้ปัญห�

เป็นฐ�น	ที่ส�ม�รถเผยแพร่แนวท�งนี้ให้กับผู้ที่สนใจนำ�ไปประยุกต์ใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนได้

	 	 3)	 นักเรียนส�ม�รถนำ�คว�มรู้ท�งทฤษฎีที่ได้รับ	 ไปประยุกต์ใช้ในก�รสร้�งสรรค์ชิ้นง�น 

ที่บูรณ�ก�รคว�มรู้ด้�น	STEM	ส�ม�รถนำ�ชิ้นง�นม�ใช้ประโยชน์ได้อย่�งแพร่หล�ย	และมีประสิทธิภ�พ

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 1)	 เนื่องจ�กผู้วิจัยได้ทำ�ก�รออกแบบและว�งแผนกิจกรรมก�รเรียนรู้ม�เป็นอย่�งดี	 

ทุกแผนก�รจัดก�รเรียนรู้และเครื่องมือที่ใช้ผ่�นก�รประเมินจ�กผู้เชี่ยวช�ญ	 และในระหว่�งก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอนห�กพบปัญห�ก็ทำ�ก�รปรับปรุงแก้ไขอย่�งต่อเน่ือง	 ประกอบกับก�รใส่ใจ	 ทุ่มเทในก�รสร้�งเสริมคว�มรู้	

ให้กับนักเรียนผ่�นก�รทดลองที่ลงมือปฏิบัติจริง	 เชื่อมโยงกับชีวิตประจำ�วัน	 ทำ�ให้ผู้เรียนเห็นคว�มสำ�คัญ 

ของก�รเรียนรู้และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิทย�ศ�สตร์

	 2)	 ผู้บริห�รโรงเรียน	 ศึกษ�นิเทศน์	 ให้ก�รสนับสนุน	 คำ�แนะนำ�	 ติดต�ม	 และให้ขวัญกำ�ลังใจ 

อย่�งเต็มที่	 นักเรียนให้คว�มร่วมมืออย่�งเต็มที่ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้	 เนื่องด้วยเป็นกิจกรรม 

ที่นำ�คว�มรู้ด้�นทฤษฎีม�ประยุกต์ใช้ในก�รสร้�งสรรค์ช้ินง�น	 ทำ�ให้ผู้เรียนเกิดคว�มรู้สึกว่�ท้�ท�ย	 มีคว�ม

กระตือรือร้นในก�รเรียนดีม�ก	ผู้ปกครอง	ชุมชน	พร้อมให้ก�รสนับสนุนกิจกรรมอย่�งดียิ่ง

6.	 บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)

	 1)	 ก�รเลือกสถ�นก�รณ์ปัญห�ควรสอดคล้องกับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้	 ปฏิบัติได้จริง	 และ

ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ต่อยอดสำ�หรับก�รสร้�งสรรค์ชิ้นง�นหรือแก้ไขปัญห�ที่พบในชีวิตจริงได้	 และควรออกแบบ

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคว�มส�ม�รถในก�รคิดวิเคร�ะห์หลักก�รให้ม�กยิ่งขึ้น	

	 2)	 ควรให้เวล�กับนักเรียนได้มีโอก�สศึกษ�ห�คว�มรู้นอกเวล�เรียน	 ครูแนะนำ�แหล่งสืบค้น

ข้อมูลที่มีประโยชน์	และควรส่งเสริมให้นักเรียนทำ�กิจกรรมร่วมกันเป็นคู่	หรือกลุ่ม	ซึ่งจะทำ�ให้นักเรียนได้ฝึกฝน

ก�รเสนอคว�มคิดและก�รรับฟังคว�มเห็นของผู้อื่นม�กยิ่งขึ้น
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7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 1)	 ได้รับก�รตีพิมพ์ง�นวิจัยน้ีใน	 Proceedings	 The	 7th	 National	 Science	 Research	

Conference.	30	-	31	March	2015.	Naresuan	University.

	 2)	 ได้รับก�รตีพิมพ์ง�นวิจัยนี้ในหัวข้อเรื่อง	 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)	 ซึ่งเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปที่มีคว�มเชี่ยวช�ญท�งด้�นเคมี	 ในวันที่	

19	พฤษภ�คม	2559

	 3)	 ได้รับก�รคัดเลือกให้เข้�ศึกษ�ดูง�นแหล่งเรียนรู้ด้�นสะเต็มศึกษ�	 โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พครู

เพื่อเป็นผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงฯ	ณ	ประเทศไต้หวัน	5	-	9	ตุล�คม	2559

	 4)	ได้รับก�รคัดเลือกให้เป็นครูต้นแบบวิทย�ศ�สตร์ดีเด่น	ประจำ�ปี	2559	

	 5)	 ได้รับเชิญให้เข้�ร่วมประชุมปฏิบัติก�รคัดเลือกตัวช้ีวัดต้องรู้และออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวล�รู้

ที่กำ�หนดให้เรียน	ในระหว่�งวันที่	23	-	26	ธันว�คม	2559	ณ	โรงแรมรอแยลเบญจ�	

	 6)	 วิทย�กรและคณะทำ�ง�น	ก�รส่งเสริมศักยภ�พผู้เรียนด้�นในโรงเรียน	พ.ศ.	2558	-	2559

	 8)	 วิทย�กรและคณะทำ�ง�น	 ก�รดำ�เนินโครงก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถด้�นสื่อเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมท�งก�รศึกษ�	เครื่องฉ�ยภ�พทึบแสงแบบพกพ�คุณภ�พสูง	26	-	27	กรกฎ�คม	2559

	 9)	 วิทย�กรและคณะทำ�ง�น	ก�รดำ�เนินโครงก�รพัฒน�ทักษะท�งวิช�ก�ร	23	-	24	กรกฎ�คม	

2559

	 10)	 ได้รับหน้�ที่เป็นหัวหน้�ครูพ่ีเลี้ยงจัดอบรมท�งไกล	 STEM	 Education	 ให้ครูระดับ 

ประถมศึกษ�จัดอบรมท�งไกล	stem	eduction	ให้ครูระดับประถมศึกษ�	1	-	3	พฤษภ�คม	2560

	 11)	 ได้รับร�งวัลระดับดีเด่นประเภทก�รนำ�เสนอง�นแบบบรรย�ย	 ในก�รประชุมวิช�ก�ร 

ระดับช�ติ	ครั้งที่	7	ณ	มห�วิทย�ลัยนเรศวรในระหว่�งวันที่	30	-	31	มีน�คม	2558

	 12)	 ได้รับร�งวัลชมเชย	 พร้อมโล่ร�งวัล	 เกียรติบัตรและเงินร�งวัล	 จ�กก�รประกวดโครงง�น

วิทย�ศ�สตร์ก�รทดลองเคมีแบบย่อส่วนเชิงก�รประยุกต์	ในวันที่	1	-	2	ธันว�คม	2559
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ชื่อผลง�น		 ก�รพัฒน�กิจกรรมก�รเรียนรู้	 STEM	 โดยก�รใช้	 RDCP	 Chem-mation	 เป็นเครื่องมือ

สร�้งองคค์ว�มรู	้ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษ�ปทีี	่5	เรือ่งอตัร�ก�รเกดิปฏกิริยิ�เคมี

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�ยธีรพงษ์	แสงสิทธิ์

หน่วยง�น	 หนองน�คำ�วิทย�คม	จังหวัดขอนแก่น	

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	25

โทรศัพท	์ 0	4321	7118	 โทรส�ร	 0	4321	7217

โทรศัพท์มือถือ	 08	7387	7576	 e-mail	 pingpong_pj56@hotmail.com

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 ประเทศไทยกำ�ลังเข้�สู่ยุค	 “Thailand	 4.0”	 ที่ต้องขับเคลื่อนก�รปฏิรูปประเทศไทย 

ด้วย	 “นวัตกรรม”	 เพื่อให้ส�ม�รถรับมือกับโอก�สและภัยคุกค�มชุดใหม่ในศตวรรษท่ี	 21	 ซ่ึงเด็กในศตวรรษ 

ที่	21	นี้	ควรมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	และทักษะจำ�เป็นตลอดจนสิ่งต่�ง	ๆ	ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทำ�ให้เกิด

ก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 (Partnership	 for	 21st	 Century	 Skills,	 2009)	 ทักษะสำ�คัญที่สุดของศตวรรษ 

ที่	 21	 จึงเป็นทักษะของก�รเรียนรู้	 ครูต้องเปลี่ยนบทบ�ทของตนเองจ�ก	 “ครูสอน”	 (Teacher)	 ไปเป็น	 

“ครูฝึก”	 (Coach)	 หรือ	 “ผู้อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเรียนรู้”	 (Learning	 facilitator)	 และครูต้องเรียนรู้

ทักษะในก�รทำ�หน้�ที่	 (วิจ�รณ์	พ�นิช,	2555)	อนึ่ง	 STEM	Education	กำ�ลังเป็นนโยบ�ยสำ�คัญที่รัฐส่งเสริม

ให้เกิดขึ้นกับทุกโรงเรียน	 ซึ่งเป็นก�รสอนแบบบูรณ�ก�รข้�มกลุ่มส�ระวิช�	 โดยนำ�จุดเด่นของธรรมช�ติ 

ตลอดจนวิธีก�รสอนของแต่ละส�ข�วิช�ม�ผสมผส�นกันอย่�งลงตัว	 เพื่อให้ผู้เรียนนำ�คว�มรู้ทุกแขนงม�ใช้ 

ในก�รแก้ปัญห�ก�รค้นคว้�และก�รพัฒน�สิ่งต่�ง	ๆ	ในสถ�นก�รณ์โลกปัจจุบัน	นอกจ�กนี้	STEM	Education	

ยังเป็นก�รส่งเสริมก�รพัฒน�ทักษะสำ�คัญในโลกโลก�ภิวัฒน์หรือทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับศตวรรษที่	 21	 อีกด้วย	

(Johnson	&	Koehler,	2012)	ดังนั้น	ข้�พเจ้�จึงมีคว�มสนใจพัฒน�จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้	STEM	โดยก�รใช้	

RDCP	 Chem-mation	 เป็นเครื่องมือสร้�งองค์คว�มรู้	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 5	 เรื่องอัตร�ก�รเกิด

ปฏิกิริย�เคมีว่�เป็นอย่�งไร	 มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลอย่�งไรโดยใช้	 ICT	 ง่�ย	 ๆ	 ม�บูรณ�ก�ร 

กับก�รเรียนก�รสอนในห้องเรียนให้เข้�กันอย่�งลงตัว	อันเป็นแนวท�งในก�รสร้�งคว�มคิดใหม่	ๆ	หรือผลผลิต

ใหม่	 ๆ	 เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อก�รเรียนรู้	 ส�ม�รถส่งเสริมศักยภ�พของนักเรียนหล�ยด้�น	 โดยมุ่งหวัง 

ให้นักเรียนเกิดก�รเรียนรู้อย่�งเต็มศักยภ�พ	 และมีทักษะใหม่	 ๆ	 ในก�รแสวงห�คว�มรู้	 และส�ม�รถ 

นำ�ประสบก�รณ์ที่ได้รับไปใช้ในอน�คต
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2.		จุดประสงค์และเป้าหมาย	ของการดำาเนินงาน

	 ก�รศึกษ�ในครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 พัฒน�กิจกรรมก�รเรียนรู้	 STEM	 โดยก�รใช้	 RDCP	

Chem–mation	 เป็นเครื่องมือสร้�งองค์คว�มรู้	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 5	 ในวิช�เคมี	 เรื่องอัตร� 

ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมีให้มีประสิทธิภ�พต�มเกณฑ์	 80/80	 2)	 ศึกษ�ค่�ดัชนีประสิทธิผลของก�รใช้	 RDCP	

Chem-mation	 เป็นเครื่องมือสร้�งองค์คว�มรู้	 3)	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียน	 

ระหว่�งก่อนเรียนกับหลังเรียน	 และระหว่�งหลังเรียนกับเกณฑ์ท่ีกำ�หนดไว้	 4)	 เปรียบเทียบเจตคติต่อวิช�เคมี	

ของนักเรียนระหว่�งก่อนเรียนกับหลังเรียน	 5)	 ศึกษ�คว�มคิดสร้�งสรรค์จ�กผลง�น	 Chem-mation	 

ของนักเรียน

3.	 กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 3.1	 กรอบแนวคิดและทฤษฎีในก�รพัฒน�นวัตกรรม

ภ�พที่	1	แสดงกรอบแนวคิดและทฤษฎีในก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน	โดยก�รใช้	RDCP	Chem-mation	

เป็นเครื่องมือสร้�งองค์คว�มรู้

	 3.2	 วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

  3.2.1	 แบบแผนก�รวิจัย	One	Group	pretest-posttest	Design

  3.2.2	 กลุ่มตัวอย่�ง	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ที่	5	ที่กำ�ลังเรียนวิช�เคมี	3	ในภ�คเรียน 

ที่	2	ปีก�รศึกษ�	2557	โรงเรียนหนองน�คำ�วิทย�คม	อำ�เภอหนองน�คำ�	จังหวัดขอนแก่น	จำ�นวน	1	ห้องเรียน	

มีนักเรียนจำ�นวน	 42	 คน	 โดยก�รสุ่มตัวอย่�งแบบกลุ่ม	 (Cluster	 Sampling)	 เนื่องจ�กแต่ละห้องเรียน 

มีจำ�นวนนักเรียน	เพศ	อ�ยุ	และผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียนเฉลี่ยเท่�	ๆ	กัน	หน่วยที่สุ่ม	คือ	ห้องเรียน

  3.2.3	 เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

   1)	 ที่ใช้ในก�รดำ�เนินก�รวิจัย	 คือ	 แผนก�รจัดก�รเรียนรู้	 วิช�เคมี	 เรื่อง	 อัตร� 

ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี	 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 5	 โดยก�รใช้	 RDCP	 Chem-mation	 เป็นเครื่องมือสร้�งองค์คว�มรู้

จำ�นวน	8	แผนก�รจัดก�รเรียนรู้	เวล�	18	ช่ัวโมง	ท่ีผ่�นก�รพิจ�รณ�โดยผู้เช่ียวช�ญและผ่�นก�รทดลองใช้แล้ว
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   2)	 เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล	มีดังนี้

	 	 	 	 2.1)	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน	 เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ท�งก�รเรียนวิช�เคมี	 เรื่อง	 อัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี	 สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 5	 แบบปรนัย 

เลือกตอบ	4	ตัวเลือกตอบ	จำ�นวน	30	ข้อ	ซ่ึงมีค่�	IOC	เท่�กับ	1.00	ทุกข้อ	มีค่�คว�มย�กง่�ยต้ังแต่	0.33		-	0.72 

และค่�อำ�น�จก�รจำ�แนก	ตั้งแต่	0.26	-	0.89	และมีค่�คว�มเที่ยงของแบบทดสอบ	เท่�กับ	0.799	

	 	 	 	 2.2)	 แบบวัดเจตคติ	 เป็นแบบวัดเจตคติต่อวิช�เคมี	 โดยก�รใช้	RDCP	Chem-

mation	 เป็นเครื่องมือสร้�งองค์คว�มรู้ลักษณะของแบบวัดเป็นแบบลิเคิร์ท	 (Likert	 Scale)	 ชนิด	 5	 ตัวเลือก	 

มีองค์ประกอบ	 6	 ด้�น	 ด้�นละ	 4	 ข้อคำ�ถ�ม	 รวม	 24	 ข้อ	 ซึ่งมีค่�	 IOC	 เท่�กับ	 1.00	 ทุกข้อ	 มีค่�	 t	 ตั้งแต่	 

1.98	-	5.11	และมีค่�คว�มเที่ยง	เท่�กับ	0.860

	 	 	 	 2.3)	 แบบประเมินคว�มคิดสร้�งสรรค์	 เป็นแบบประเมินคว�มคิดสร้�งสรรค์

จ�กผลง�นก�รสร้�ง	 Chem-mation	 ของนักเรียน	 โดยพัฒน�แบบประเมินม�จ�กเอกส�รต่�งประเทศ	 

เป็นลักษณะของแบบม�ตร�ส่วนคะแนน	หรือ	Rubric	Score	มี	4	ระดับมีองค์ประกอบ	7	ด้�น	ซึ่งมีค่�	 IOC	

เท่�กับ	1.00	ทุกข้อ	

  3.2.4	 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 	 1)	 ทดสอบก่อนเรียน	 ด้วยแบบผลสัมฤทธ์ิท�งก�รเรียนวิช�เคมี	 เร่ือง	 อัตร�ก�รเกิด

ปฏิกิริย�เคมี	และแบบเจตคติต่อวิช�เคมีของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่�ง	

	 	 	 2)	 ดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนในชั้นเรียน	 ต�มแผนก�รจัดก�รเรียนรู้	

เร่ือง	 อัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี	 กับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่�ง	 โดยก�รใช้	 RDCP	Chem-mation	 เป็นเคร่ืองมือ	

สร้�งองค์คว�มรู้	จำ�นวน	8	แผนก�รจัดก�รเรียนรู้	เวล�	18	ชั่วโมง	

	 	 	 3)	 ระหว่�งที่ดำ�เนินก�รจัดก�รเรียนรู้ในชั้นเรียนต�มแผนก�รจัดก�รเรียนรู้นั้น	 

จะมีก�รเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนจ�กแบบฝึกหัดระหว่�งเรียน	 และก�รประเมินคว�มคิดสร้�งสรรค์ 

จ�กผลง�น	Chem-mation	ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่�ง

	 	 	 4)	 หลังจ�กจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้	 ต�มแผนก�รจัดก�รเรียนรู้แล้ว	 ทดสอบหลังเรียน

ด้วยแบบผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนวิช�เคมี	 เรื่อง	 อัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี	 แบบเจตคติต่อวิช�เคมี	 และ 

ก�รสัมภ�ษณ์เพิ่มเติม	กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่�ง

  3.2.5	 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

	 	 	 1)	 ก�รวิเคร�ะห์คะแนนผลสัมฤทธ์ิท�งก�รเรียนของนักเรียน	 เพ่ือศึกษ�ระดับคะแนน	

โดยใช้สถิติพื้นฐ�น	 ได้แก่	 ร้อยละค่�เฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น	 ก�รทดสอบคว�มแตกต่�งคะแนนเฉลี่ย 

ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียน	 ระหว่�งก่อนเรียนกับหลังเรียน	 โดยใช้	 t–test	 แบบ	 Dependent	

Samples	 และทดสอบคว�มแตกต่�งคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียน	 กับเกณฑ์ท่ีกำ�หนดไว้	

โดยใช้	t–test	แบบ	Independent	Samples

	 	 	 2)	 ก�รวิเคร�ะห์คะแนนคว�มคิดสร้�งสรรค์ของนักเรียน	 โดยใช้สถิติพื้นฐ�น	 ได้แก่	

ร้อยละ	ค่�เฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น
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 	 	 3)	 ก�รวิเคร�ะห์คะแนนเจตคติต่อวิช�เคมีของนักเรียน	 เพื่อศึกษ�ระดับคะแนน	

โดยใช้สถิติพ้ืนฐ�น	 ได้แก่	 ค่�เฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น	 ทดสอบคว�มแตกต่�งคะแนนเฉลี่ย	 เจตคติ 

ต่อวิช�เคมีของนักเรียน	ระหว่�งก่อนเรียนกับหลังเรียน	โดยใช้	t–test	แบบ	Dependent	Samples

	 	 	 4)	 ก�รห�ประสิทธิภ�พของกิจกรรมก�รเรียนรู้	โดยก�รใช้	RDCP	Chem-mation

เป็นเคร่ืองมือสร้�งองค์คว�มรู้	 โดยก�รห�ค่�ประสิทธิภ�พแห่งกระบวนก�ร	 (E1)/ค่�ประสิทธิภ�พ 

แห่งผลลัพธ์	(E2)	

	 	 	 5)	 ก�รห�ค่�ดัชนีประสิทธิผล	(Effectiveness	Index;E.I.)	ของกิจกรรมก�รเรียนรู้	

โดยก�รใช้	RDCP	Chem-mation	เป็นเครื่องมือสร้�งองค์คว�มรู้

4.	 ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
	 4.1	 ประสิทธิภ�พของของกิจกรรมก�รเรียนรู้	 โดยก�รใช้	 RDCP	Chem–mation	 เป็นเคร่ืองมือ

สร้�งองค์คว�มรู้	ในวิช�เคมี	เร่ือง	อัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี	ของช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี	5	มีค่�เท่�กับ	86.95/82.94

	 4.2	 ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมก�รเรียนรู้	 โดยก�รใช้	 RDCP	Chem-mation	 เป็นเครื่องมือ

สร้�งองค์คว�มรู้	ในวิช�เคมี	เรื่องอัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี	ของชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5	มีค่�เท่�กับ	0.763

	 4.3	 คะแนนผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน	 วิช�เคมี	 เรื่อง	 อัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี	 ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี	5	หลังเรียนสูงกว่�ก่อนเรียน	โดยก�รใช้	RDCP	Chem-mation	เป็นเคร่ืองมือสร้�งองค์คว�มรู้	

และหลังเรียนสูงกว่�เกณฑ์ที่กำ�หนดไว้	อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ	.01

	 4.4	 คะแนนเจตคติต่อวิช�เคมี	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 5	 โดยก�รใช้	 RDCP	 Chem-

mation	 เป็นเครื่องมือสร้�งองค์คว�มรู้	 เรื่อง	 อัตร�ก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี	 หลังเรียนสูงกว่�ก่อนเรียน	 

อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ	.01

	 4.5	 คะแนนคว�มคิดสร้�งสรรค์จ�กผลง�น	 Chem-mation	 วิช�เคมี	 เรื่อง	 อัตร�ก�รเกิด	

ปฏิกิริย�เคมี	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5	อยู่ในระดับดีเยี่ยม

5.		ปัจจัยความสำาเร็จ
	 ก�รดำ�เนินง�นพัฒน�นวัตกรรมครั้งนี้	 ได้รับก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นจ�กผู้อำ�นวยก�ร

โรงเรียนและเพ่ือนครูเป็นอย่�งดี	 ในกระบวนก�รสร้�งเครื่องมือได้มีคณะผู้ เชี่ยวช�ญจ�กทั้งภ�ยใน 

และภ�ยนอกโรงเรียนเป็นผู้ประเมินและให้คำ�แนะนำ�	 ในกระบวนก�รเก็บรวมรวมข้อมูลและช่วยสังเกตก�รณ์	

ได้มีคณะครูกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ในโรงเรียนเป็นผู้ช่วยวิจัย	 ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้	 นักเรียน

ได้ให้คว�มสนใจและให้คว�มร่วมมือในก�รดำ�เนินกิจกรรมเป็นอย่�งดี	 เมื่อนักเรียนนำ�ภ�ระง�นไปทำ�ที่บ้�น	 

ผู้ปกครองก็ได้ให้ก�รสนับสนุน	ช่วยเหลือ	ให้กำ�ลังใจ	และเรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียน	ซึ่งเป็นปัจจัยสู่คว�มสำ�เร็จ

6.	 บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)

	 6.1	 เป็นแนวท�งก�รวิจัยเพื่อพัฒน�ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน	 เจตคติ	 และคว�มคิดสร้�งสรรค์

ของนักเรียน	โดยก�รใช้	RDCP	Chem-mation	เป็นเครื่องมือสร้�งองค์คว�มรู้
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	 6.2	 เป็นแนวท�งในก�รกระตุ้นคว�มสนใจในก�รเรียนรู้ เนื้อห�วิช�กับนักเรียนกลุ่มที่มี 

ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนอ่อนให้ได้รับก�รพัฒน�อย่�งเต็มศักยภ�พ	 และใช้เพิ่มพูนประสิทธิภ�พในก�รสอน 

ของครูได้

	 6.3	 เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียนและส่งเสริมศักยภ�พของนักเรียนในหล�ย	 ๆ	 ด้�น	

เช่น	 คว�มส�ม�รถในก�รคิด	 จินตน�ก�ร	 ก�รแก้ปัญห�	 ก�รใช้เทคโนโลยี	 คว�มคิดสร้�งสรรค์	 ก�รใช้ทักษะ

ท�งสังคม	ก�รใช้ทักษะท�งศิลปะ	ก�รใช้ทักษะก�รสื่อส�ร	เป็นต้น

	 6.4	 เป็นแนวท�งในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ในชั้นเรียน	 อันจะช่วยยกระดับก�รเรียนรู้ 

และเป็นก�รเตรียมคว�มพร้อมให้กับนักเรียนส�ม�รถรับมือกับคว�มท้�ท�ยในสังคมแห่งศตวรรษที่	21

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 7.1	 ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 เหรียญทอง	 “ระดับประเทศ”	 ในก�รประกวด	 

OBEC	Awards	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2559

	 7.2	 ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 เหรียญทอง“ระดับภูมิภ�ค”	 ในก�รประกวด	 OBEC	

Awards	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2559

	 7.3	 นำ�เสนอก�รวิจัยในรูปแบบน�น�ช�ติในง�น	 “The	 9th	 International	 Conference	 on	

Educational	Research	2016”	ณ	คณะศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

	 7.4	 ได้รับก�รคัดเลือกนำ�เสนอผลง�นวิจัย	 ในก�รประชุมสัมมน�วิช�ก�รก�รเสนอผลง�นวิจัยดี

มีคุณภ�พ	สำ�นักคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ระดับประเทศปี	2558

	 7.5	 ได้รับก�รคัดสรรให้เป็นผู้มีผลง�นวิจัยดีเด่น	 “ระดับประเทศ”	 และนำ�เสนอผลง�นวิจัย	 

ในก�รประชุมท�งวิช�ก�รของคุรุสภ�	ประจำ�ปี	2557	

	 7.6	 ได้รับคัดสรรเป็นผลง�นวิจัยในระดับดีเด่น	 จ�กคณะกรรมก�รม�ตรฐ�นวิช�ชีพคุรุสภ�	

เพื่อนำ�เสนอในก�รประชุมท�งวิช�ก�รของคุรุสภ�	ประจำ�ปี	2557	“ระดับภูมิภ�ค”

	 7.7	 เป็นวิทย�กรในก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร	 “ก�รใช้	 RDCP	 Easy-mation	 เป็นเครื่องมือ 

สร้�งองค์คว�มรู้”	 ในก�รประชุมวิช�ก�รวิทย�ศ�สตร์	 คณิตศ�สตร์ในโรงเรียน	 (วทร.)	 ครั้งที่ 	 22	 

ณ	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี	วันที่	5	-	7	มีน�คม	2558

	 7.8	 นำ�เสนอผลง�นวิจัย	 ในก�รประชุมวิช�ก�รวิทย�ศ�สตร์	 คณิตศ�สตร์ในโรงเรียน	 (วทร.)	

ครั้งที่	22	ณ	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี	วันที่	5	-	7	มีน�คม	2558

	 7.9	 เป็นวิทย�กรอบรมปฏิบัติก�ร	 ในโครงก�ร“ก�รพัฒน�วิช�ชีพด้วยกิจกรรมก�รใช้	 

Clay	 animation	 เป็นเครื่องมือก�รเรียนรู้ 	 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียน”	 

เมื่อวันที่	22	สิงห�คม	2557	ของชมรมผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ขอนแก่น	เขต	5	

	 7.10	 ได้รับร�งวัล	 “ครูผู้สอนดีเด่น	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ดีเด่น”	 ประจำ�ปี	 2557	

จ�กสำ�นักง�นเลข�ธิก�รคุรุสภ�
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ชื่อผลง�น	 ผลก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ด้วยกระบวนก�รเรียนรู้	 QSCCS	 เพื่อพัฒน�คว�มส�ม�รถ 

ในก�รคิดแก้ปัญห�	ร�ยวิช�เคมีเพิ่มเติม	2	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�งวิไล	คำ�สิทธิ์	

โรงเรียน	 โรงเรียนตลุกดู่วิทย�คม	จังหวัดอุทัยธ�นี	

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	42

โทรศัพท	์	 08	1324	4561	 โทรส�ร	 0	5654	1179	

E-mail	 wilai_pum_pop@hotmail.com

ความสำาคัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

	 ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีคว�มเจริญก้�วหน้�อย่�งรวดเร็ว	 อันสืบเนื่องม�จ�กก�รใช้้เทคโนโลยี 

เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่�ง	 ๆ	 ของทุกภูมิภ�คของโลกเข้�ด้้วยกัน	 กระแสก�รปรับเปลี่ยนท�งสังคมที่เกิดขึ้น 

ในศตวรรษที่	 21	 จึงส่งผลต่อวิถีก�รดำ�รงชีวิตในสังคมอย่�งทั่วถึง	 ลักษณะของนักเรียนสมัยใหม่นี้	 จึงมีอิสระ

ที่จะเลือกสิ่งที่ตนพอใจ	 กล้�แสดงคว�มเห็น	 เป็นตัวของตัวเองและสร้�งปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้	 ต้องก�ร 

คว�มรวดเร็วในก�รสื่อส�ร	 ก�รห�ข้อมูลและตอบคำ�ถ�ม	 ด้วยเหตุนี้ครูจึงต้องมีคว�มตื่นตัวและเตรียมพร้อม 

ในก�รจัดก�รเรียนรู้เพ่ือเตรียมคว�มพร้อมใหกั้บผู้เรียน	 ให้มีทักษะสำ�หรับก�รดำ�รงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี	 21 

โดยมีทักษะที่สำ�คัญคือ	 วิช�แกนและประเด็นสำ�คัญ	 ทักษะก�รเรียนรู้และนวัตกรรม	 ทักษะด้�นส�รสนเทศ	 

และเทคโนโลยี	 ทักษะชีวิตและก�รทำ�ง�น	 ซึ่งทักษะก�รเรียนรู้และนวัตกรรม	 จะเป็นตัวกำ�หนดคว�มพร้อม

ของนักเรียนเข้�สู่โลกก�รทำ�ง�นท่ีมีคว�มซับซ้อนม�กข้ึนในปัจจุบัน	 ได้แก่	 คว�มคิดริเร่ิมสร้�งสรรค์และนวัตกรรม	

ก�รคิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ	 ก�รแก้ปัญห�ก�รสื่อส�รและก�รร่วมมือ	 วิธีก�รเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ 

ก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ต้องมีลักษณะแบบที่นักเรียนร่วมกันสร้�งคว�มรู้เองและเรียนรู้เป็นทีม	 ก�รฝึก 

ตั้งคำ�ถ�ม	 ครูต้องเปิดโอก�สให้นักเรียนตั้งคำ�ถ�มแปลก	ๆ	 และชวนกันทดลองหรือค้นคว้�เพื่อตอบคำ�ถ�มนั้น	

ก�รออกแบบก�รเรียนรู้พัฒน�ทักษะก�รคิดแก้ปัญห�	 ครูต้องฝึกก�รคิดแก้ปัญห�ท่ีไม่คุ้นเคย	หล�กหล�ยรูปแบบ	

ตั้งคำ�ถ�มที่ช่วยทำ�คว�มกระจ่�ง	 ให้มุมมองต่�ง	 ๆ	 เพื่อนำ�ไปสู่ท�งออกที่ดีกว่�	 (วิจ�รณ์	 พ�นิช,	 2555) 

ซึ่งสอดคล้องกับก�รจัดก�รเรียนรู้ด้วยกระบวนก�รเรียนรู้	 QSCCS	 ซึ่งประกอบด้วย	 กิจกรรมก�รเรียนรู้ที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	 5	 กิจกรรม	 ได้แก่	 ก�รเรียนรู้ตั้งคำ�ถ�ม	 (Learning	 to	 question)	 ก�รเรียนรู้แสวงห� 

ส�รสนเทศ	 (Learning	 to	 search)	 ก�รเรียนรู้เพื่อสร้�งองค์คว�มรู้	 (Learning	 to	 construct)	 ก�รเรียนรู้ 

เพื่อก�รส่ือส�ร	 (Learning	 to	 communicate)	 และก�รเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม	 (Learning	 to	 serve)	

และกระบวนก�รเรียนรู้แบบโครงง�นเป็นฐ�นต�มแนวคิด	 STEM	 Education	 เป็นก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้

แบบบูรณ�ก�รด้�นวิทย�ศ�สตร์	 ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี	 วิศวกรรมศ�สตร์และคณิตศ�สตร์	 ที่มุ่งเน้น 

ให้ผู้เรียนได้คิด	 ได้พัฒน�ทักษะด้�นต่�ง	 ๆ	 ด้วยก�รลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง	 ผู้ร�ยง�นได้บูรณ�ก�ร

กระบวนก�รเรียนรู้แบบโครงง�นเป็นฐ�นต�มแนวคิด	STEM	Education	 เข้�ไปในข้ันก�รเรียนรู้เพ่ือสร้�งองค์คว�มรู้	

(Learning	 to	 construct)	 ของกระบวนก�รเรียนรู้	 QSCCS	 ซ่ึงสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของโรงเรียนในฝัน
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ด้�นก�รพัฒน�หลักสูตรและกระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้เชิงบูรณ�ก�ร	 เพื่อพัฒน�ผู้เรียนให้สอดคล้องกับ

แนวท�งก�รพัฒน�คนให้มีคุณภ�พในศตวรรษที่	 21	 ด้�นทักษะก�รเรียนรู้และนวัตกรรมและคว�มส�ม�รถ 

ในก�รคิดแก้ปัญห�	ซึ่งเป็นทักษะที่สำ�คัญในก�รเตรียมคว�มพร้อมของผู้เรียนในก�รเข้�สู่โลกของก�รทำ�ง�น

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

	 1.	 เพื่อเปรียบเทียบคว�มส�ม�รถในก�รคิดแก้ปัญห�ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 

ที่เรียนด้วยกระบวนก�รเรียนรู้	QSCCS	ร�ยวิช�เคมีเพิ่มเติม	2	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5	

	 2.	 เพื่อให้นักเรียนได้ออกแบบและสร้�งชิ้นง�นต�มแนวคิด	STEM	Education	

ขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 1.	 กำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รเรียนรู้

	 	 จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ด้วยกระบวนก�รเรียนรู้	 QSCCS	 เพื่อพัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รคิด

แก้ปัญห�	นักเรียนทำ�ง�นเป็นทีม	ได้ออกแบบและสร้�งชิ้นง�นต�มแนวคิด	STEM	Education

	 2.	 ขั้นว�งแผนก�รพัฒน�	 (Plan)	 ประกอบด้วย	 ศึกษ�หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	

เอกส�รและทฤษฎีก�รเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนก�รเรียนรู้	 QSCCS	 สร้�งแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ 

ด้วยกระบวนก�รเรียนรู้	 QSCCS	 บูรณ�ก�รแนวคิด	 STEM	 Education	 ในข้ันสร้�งองค์คว�มรู้	 ตรวจสอบ 

คว�มเหม�ะสม	สอดคล้อง	 (IOC)	 ของแผนก�รจัดก�รเรียนรู้โดยผู้เช่ียวช�ญ	 ศึกษ�เอกส�รและทฤษฎีก�รเรียนรู้ 

ที่เกี่ยวข้องกับแบบวัดคว�มส�ม�รถในก�รคิดแก้ปัญห�	 สร้�งแบบวัดคว�มส�ม�รถในก�รคิดแก้ปัญห� 

ต�มแนวคิดของโพลย�และห�คุณภ�พโดยห�ค่�	 IOC	 ค่�คว�มย�กง่�ย	 (p)	 ค่�อำ�น�จจำ�แนก	 (r)	 และ 

ค่�คว�มเชื่อมั่นของแบบวัดคว�มส�ม�รถในก�รคิดแก้ปัญห�	 แบ่งกลุ่มนักเรียนภ�ยในกลุ่ม	 ประกอบด้วย	

นักเรียนเก่ง	ป�นกล�ง	อ่อน	และเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์

	 3.	 ขั้นดำ�เนินก�รพัฒน�ต�มแผน	 (Do)	 ประกอบด้วย	 ข้ันก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ 

ด้วยกระบวนก�รเรียนรู้	 QSCCS	 โดยใช้เทคนิคก�รสอนท่ีหล�กหล�ยเช่นเทคนิค	 K	W	 L	 ระดมพลังสมอง 

ก�รอภิปร�ยกลุ่มกระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	 Jigsaw	 และบูรณ�ก�ร	 STEM	

Education	 ในขั้นสร้�งองค์คว�มรู้	 (Learning	 to	 Construct)	 สร้�งช้ินง�นต�มสถ�นก�รณ์ท่ีกำ�หนดให้	 

เช่น	เครื่องดักจับยุง	จิงโจ้น้ำ�จำ�ลอง	และอุปกรณ์ออกกำ�ลังก�ยเสริมสร้�งกล้�มเนื้อแบบอ�ศัยแรงดันอ�ก�ศ

	 4.	 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล	 (Check)	 ประกอบด้วย	 ก�รประเมินข้ันก�รว�งแผน	 

ขั้นก�รออกแบบ	 ก�รสร้�งชิ้นง�น	 ก�รนำ�เสนอ	 ก�รทดลอง	 ผลก�รทดลอง	 ก�รสรุปผลก�รทดลอง	 

ประเมินชิ้นง�น	 กระบวนก�รกลุ่ม	 ทดสอบโดยใช้แบบวัดคว�มส�ม�รถในก�รคิดแก้ปัญห�เปรียบเทียบ 

คว�มส�ม�รถในก�รคิดแก้ปัญห�ก่อนเรียนและหลังเรียน

	 5.	 ขั้นปรับปรุงและพัฒน�	 (Action)	 ประกอบด้วย	 ก�รนำ�ผลก�รประเมินนักเรียนม�วิเคร�ะห์

เป็นร�ยบุคคล	วิเคร�ะห์ห�จุดเด่น	จุดด้อย	นำ�จุดด้อยม�ว�งแผน	ปรับปรุงและสร้�งนวัตกรรมใหม่	ๆ
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แผนภูมิบูรณ�ก�รต�มแนวคิด	STEM	EDUCATION	สร้�งชิ้นง�น	เรื่อง	เครื่องดักจับยุง

แผนภูมิบูรณ�ก�รต�มแนวคิด	STEM	EDUCATION	สร้�งชิ้นง�น	เรื่อง	อุปกรณ์ออกกำ�ลังก�ย

แผนภูมิบูรณ�ก�รต�มแนวคิด	STEM	EDUCATION	สร้�งชิ้นง�น	เรื่อง	จิงโจ้น้ำ�จำ�ลอง

วิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์

เทคโนโลยี
วิศวกร

Vα
1
2

วิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์

เทคโนโลยี วิศวกรรม

ม�ตรฐ�น	ค	2.2,	ค	3.1

ม�ตรฐ�น	ง	2.1
ม�ตรฐ�น	ง	3.1
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ผลการดำาเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับ

	 1.	 ผลก�รเปรียบเทียบคว�มส�ม�รถในก�รคิดแก้ปัญห�ระหว่�งก่อนเรียนกับหลังเรียน 

ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ด้วยกระบวนก�รเรียนรู้	QSCCS	จำ�นวน	42	คน	

คะแนนคว�มส�ม�รถ

ในก�รคิดแก้ปัญห�
คะแนนเต็ม X �D2 (�D) ค่�ที	(t-test)

ก่อนเรียน

หลังเรียน

	32

	32

10.97

24.76
8,133 579 46.54*

	 **	มีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ	.05	(t(.05,	41)	=	1.684)

	 	 ผลก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล	 พบว่�	 คะแนนก�รทดสอบคว�มส�ม�รถในก�รคิดแก้ปัญห� 

เฉลี่ยหลังเรียน	(X =	24.76)	สูงกว่�คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน	(X =	10.97)	และเมื่อทดสอบด้วยค่�สถิติ	t-test	

ได้ค่�	 t	 เท่�กับ	 46.54	 ซึ่งมีค่�ม�กกว่�	 1.684	 แสดงว่�นักเรียนช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 5	 ท่ีเรียนด้วยวิธี 

ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ด้วยกระบวนก�รเรียนรู้	 QSCCS	หลังเรียน	 สูงกว่�ก่อนเรียนอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ 

ที่ระดับ	.05	

	 2.	 นักเรียนมีคว�มสุขในก�รเรียน	ทำ�ง�นเป็นทีม	ภ�คภูมิใจ	เห็นคุณค่�ในตนเอง

	 3.	 นักเรียนส�ม�รถสร้�งชิ้นง�น	นำ�เสนอ	สื่อส�รให้ผู้เรียนเข้�ใจ	เผยแพร่ผลง�นสู่ชุมชน

ปัจจัยความสำาเร็จ

	 1.	 กระบวนก�ร	Coaching	&	Mentoring	ในโรงเรียน

	 2.	 บรรย�ก�ศในก�รเรียนรู้	เป็นก�รสื่อส�รระหว่�งครูกับผู้เรียนเป็นแบบกัลย�ณมิตร

บทเรียนที่ได้รับ

	 1.	 นักเรียนได้รับก�รพัฒน�ทักษะก�รเรียนรู้ด้�นคว�มส�ม�รถในก�รคิดแก้ปัญห�

	 2.	 ควรพัฒน�เครื่องดักจับยุงที่ส�ม�รถเก็บแก๊ส	CO2	ไว้ได้น�น	ๆ	

	 3.	 ควรพัฒน�อุปกรณ์ออกกำ�ลังก�ยที่มีอุปกรณ์ช่วยป้องก�รกระแทกมือ	

	 4.	 ควรพัฒน�อุปกรณ์ออกกำ�ลังก�ยโดยออกแบบให้มีแรงดันของอ�ก�ศในกระบอกเพิ่มข้ึน 

เพื่อให้เหม�ะสมกับคนที่มีกล้�มเนื้อแข็งแรง

การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 1.	 ได้รับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรผู้มีผลง�นวิจัยท่ีผ่�นก�รประเมินต�มบทบ�ทครูนักวิจัย

ระดับดีเด่นคณะศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยนเรศวร
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	 2.	 เผยแพร่ผลง�นวิจัย	 เรื่อง	 ผลก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้	 เรื่อง	 ก�รคำ�นวณปริม�ณส�ร 

ในปฏิกิริย�เคมี	 โดยใช้แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ด้วยกระบวนก�รเรียนรู้	 STEM	EDUCATION	 ในกิจกรรมสัมมน�	

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต�มโครงก�รคูปองพัฒน�ครูของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏจังหวัดนครสวรรค์	

	 3.	 เกียรติบัตรเผยแพร่ง�นวิจัยในชั้นเรียน	เรื่อง	ก�รพัฒน�กิจกรรมก�รเรียนรู้ด้วยกระบวนก�ร

เรียนรู้	 5	 STEPs	 (QSCCS)	 ที่มีต่อคว�มส�ม�รถในก�รคิดแก้ปัญห�ท�งวิทย�ศ�สตร์และผลสัมฤทธิ์ 

ท�งก�รเรียนวิช�เคมี	เพิ่มเติม	2	เรื่อง	แก๊ส	ของเหลว	ของแข็ง	สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5

	 4.	 ได้รับร�งวัลชนะเลิศผลง�นก�รปฏิบัติท่ีดี	 (Best	 Practices)	 ระดับภูมิภ�ค	 :	 ภ�คเหนือ	 

ในก�รแสดงผลง�นท�งวิช�ก�ร	“Lab	School	Festivel	:	Towards	Word	Class	Education”



88
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices  

แนวปฏิบัติที่ดี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำาปี 2560

ชื่อผลง�น	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนร�ยวิช�วิทย�ศ�สตร์ด้วยเทคนิค	iCI

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�งสุธ�ทิพย์	ทวีเมือง

โรงเรียน	 ป�ล์มพัฒนวิทย์	อำ�เภอมะนัง	จังหวัดสตูล

สังกัด		 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	16

โทรศัพท์		 0	7477	4326	 โทรส�ร	 0	7477	4326

โทรศัพท์มือถือ		 08	1542	2076	 อีเมล	์ suthathip@pptw.ac.th

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 1.1	 คว�มเป็นม�และสภ�พปัญห�

	 	 ในสังคมปัจจุบัน	 คว�มเจริญก้�วหน้�ท�งด้�นเทคโนโลยีทำ�ให้โลกเปลี่ยนแปลงไป 

ทั้งท�งด้�นธรรมช�ติและวิถีก�รดำ�เนินชีวิต	 สม�ชิกของสังคมจึงจำ�เป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้�กับสภ�พสังคม 

ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีทักษะชีวิตที่สำ�คัญและจำ�เป็น	 ซึ่งหม�ยคว�มว่�	 ก�รพัฒน�ผู้เรียนให้มีทักษะจำ�เป็น 

ต่อก�รดำ�รงชีวิตจึงเป็นหน้�ที่ที่สำ�คัญของครู	 สุคนธ์	 สินธพ�นนท์	 (2558)	 ได้สรุปไว้ว่�	 ก�รพัฒน�ผู้เรียน 

ให้มีทักษะจำ�เป็นต่อก�รดำ�รงชีวิตในศตวรรษท่ี	 21	 น้ัน	 มีคว�มสำ�คัญอย่�งย่ิง	 เป็นก�รเตรียมเย�วชนให้เป็นผู้ท่ี 

มีทักษะสำ�คัญในก�รเผชิญโลกที่มีกระแสของก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว	 จะทำ�ให้เย�วชนเป็นผู้ที่คิดเป็น	 

ทำ�เป็น	 ตัดสินใจถูกต้อง	 ส�ม�รถแก้ปัญห�ได้โดยวิธีก�รท่ีเหม�ะสมในทุกสถ�นก�รณ์	 อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ได้อย่�งปกติสุข	 บนพื้นฐ�นก�รเป็นผู้มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และร่วมกันสร้�งสรรค์และพัฒน�คว�มเจริญ 

ในด้�นต่�ง	ๆ	ให้แก่สังคมทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว	โรงเรียน	ชุมชน	ประเทศช�ติ	และสังคมโลก

	 	 ก�รวิเคร�ะห์และทำ�คว�มเข้�ใจผู้เรียนเป็นสิ่งสำ�คัญอันดับแรกของก�รจัดกิจกรรม 

ก�รเรียนก�รสอน	 เพื่อที่ผู้สอนจะได้พัฒน�ผู้เรียนให้มีคว�มส�ม�รถเรียนรู้แล้วบรรลุเป้�หม�ยของก�รเรียน	

ก�รสอน	 โดยเน้ือห�ส�ระวิทย�ศ�สตร์ต้องว่�ด้วยคว�มเป็นส�กล	 ผู้เรียนอ�ศัยกระบวนก�รคิดและลงมือทำ�	

เข้�ไปสัมผัสและสัมพันธ์กับประสบก�รณ์	อย่�งไรก็ต�ม	ก�รเรียนก�รสอนท่ีผู้สอนส่งผ่�นคว�มรู้และก�รมีส่วนร่วม

ของผู้เรียนด้วยวิธีก�รที่หล�กหล�ยจะช่วยเชื่อมโยงคว�มรู้ในบทเรียนให้ตอบสนองกับสไตล์ก�รเรียนรู้ 

ได้เป็นอย่�งดี	(Rickett,	2003	อ้�งถึงใน	ประส�ท,	2558)

	 	 จ�กผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติข้ันพื้นฐ�น	 วิช�วิทย�ศ�สตร์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษ�ชั้นปีที่	 3	 ปีก�รศึกษ�	 2556	 เทียบกับปีก�รศึกษ�	 2557	 พบว่�	 ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนน

ระดับดี	 (มีค่�คะแนนสูงกว่�ค่�เฉลี่ยของประเทศ)	 ปีก�รศึกษ�	 2556	 เท่�กับ	 34.21	 และปีก�รศึกษ�	 2557	

เท่�กับ	35.56	ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น	ในขณะที่ค่�คะแนนเฉลี่ยปีก�รศึกษ�	2556	เท่�กับ	37.95	และปีก�รศึกษ�	

2557	 เท่�กับ	 38.62	 ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน	 แต่ทั้งนี้	 เมื่อวิเคร�ะห์ผลก�รสอบร�ยม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ 

พบว่�	 ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้	 ว3.1	 และ	 ว3.2	 นักเรียนยังมีค่�คะแนนต่ำ�กว่�ค่�เฉลี่ยของระดับประเทศ	ดังนั้น

เพื่อให้ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนวิช�วิทย�ศ�สตร์มีพัฒน�ก�รที่ดีในปีก�รศึกษ�	2558	และ	2559	
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	 	 ต�มหลักสูตรสถ�นศึกษ�โรงเรียนป�ล์มพัฒนวิทย์	 ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้	 ว3.1	 และ	 ว3.2	

ตัวช้ีวัดส่วนใหญ่อยู่ในร�ยวิช�วิทย�ศ�สตร์พ้ืนฐ�น	 3	 ว22101	 และเม่ือศึกษ�ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนในร�ยวิช�น้ี	 

ปีก�รศึกษ�	2557	พบว่�นักเรียนจำ�นวน	47	คน	มีคะแนนเฉลี่ยเท่�กับ	59.47	ซึ่งต่ำ�กว่�เกณฑ์ของกลุ่มส�ระฯ	

ที่ตั้งไว้	คือ	60.00	

	 1.2	 แนวท�งก�รแก้ปัญห�และพัฒน�

	 	 จ�กสภ�พปัญห�ดังที่ได้กล่�วม�ข้�งต้น	 ข้�พเจ้�ได้ออกแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 

ในร�ยวิช�วิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น	 3	 ว22101	 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 2	 ภ�คเรียนท่ี	 1	 ปีก�รศึกษ�	 2558	 โดยใช้

เทคนิค	 iCI	 ซึ่งหม�ยถึงก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโดยบูรณ�ก�รห้องเรียน	 iPad	 Classroom	 ร่วมกับก�รสอน

แบบร่วมมือ	(Collaborative	Learning)	และก�รเรียนก�รสอนแบบสืบเส�ะ	(Inquiry	based	Learning)

2.	 จุดประสงค์และเป้าหมายการดำาเนินงาน

	 2.1	 จุดประสงค์

	 	 2.1.1	 เพื่อพัฒน�ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน	 ร�ยวิช�	 ว22101	 วิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น	 3	

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ชั้นปีที่	2	ภ�คเรียนที่	1	ปีก�รศึกษ�	2558	โดยใช้เทคนิคก�รสอน	iCI	

	 	 2.1.2	 เพื่อพัฒน�ทักษะก�รเรียนรู้ของนักเรียน	ร�ยวิช�	ว22101	วิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น	3 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ชั้นปีที่	2	ภ�คเรียนที่	1	ปีก�รศึกษ�	2558	โดยใช้เทคนิคก�รสอน	iCI

	 2.2	 เป้�หม�ย

  2.2.1	 เป้�หม�ยเชิงปริม�ณ

	 	 	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ชั้นปีที่	 2	 ในร�ยวิช�	 ว22101	 วิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น	 3	 

ภ�คเรียนที่	1	ปีก�รศึกษ�	2558	จำ�นวน	40	คน

  2.2.2	 เป้�หม�ยเชิงคุณภ�พ

	 	 	 1)	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ช้ันปีท่ี	 2	 ในร�ยวิช�	 ว22101	 วิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น	 3	

ภ�คเรียนที่	1	ปีก�รศึกษ�	2558	มีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นจ�กปีก�รศึกษ�	2557	ร้อยละ	5

	 	 	 2)	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ช้ันปีท่ี	 2	 ในร�ยวิช�	 ว22101	 วิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น	 3	

ภ�คเรียนที่	1	ปีก�รศึกษ�	2558	มีทักษะก�รเรียนรู้ที่ดีขึ้น

	 	 	 3)	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ช้ันปีท่ี	 2	 ในร�ยวิช�	 ว22101	 วิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น	 3	

ภ�คเรียนที่	1	ปีก�รศึกษ�	2558	มีคว�มพึงพอใจในรูปแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนในระดับม�กขึ้นไป

	 2.3	 นิย�มศัพท์เฉพ�ะ

	 	 iCI	หม�ยถึง	เทคนิคก�รสอนที่บูรณ�ก�รห้องเรียน	iPad	Classroom	กับเทคนิคก�รสอน

แบบร่วมมือ	 (Collaborative	 Learning)	 และก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบสืบเส�ะ	 (Inquiry	 based	

Learning)
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3.	 กระบวนการผลิตงาน

	 1)	 ศึกษ�หลักสูตร/ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ทักษะก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	21

	 2)	 จัดทำ�แผนก�รสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรฯโดยใช้เทคนิค	

	 3)	 ดำ�เนินก�รจัดก�รเรียนก�รสอนต�มแผนก�รจัดก�รเรียนรู้

	 4)	 ดำ�เนินก�รวัดผลและประเมินผลผู้เรียน

	 5)	 ถ้�ไม่ผ่�น	ดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไข

	 6)	 ถ้�ผ่�น	สรุปจบ	และร�ยง�นผล

4.	 ผลการดำาเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์	และประโยชน์ที่ได้รับ

	 4.1	ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียน	ร�ยวิช�	ว22101	วิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น	3	นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษ�ชั้นปีที่	2	ปีก�รศึกษ�	2558	โดยใช้เทคนิคก�รสอน	iCI

	 	 จ�กผลก�รจัดก�รเรียนก�รสอนร�ยวิช�	 ว22101	 วิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น	 3	 นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษ�ชั้นปีที่	2	 โดยใช้เทคนิคiCI	คือก�รจัดก�รเรียนก�รสอนในห้องเรียน	 iPad	Classroom	ร่วมกับ 

ก�รเรียนแบบร่วมมือ	 (Collaborative	 learning)	 และเทคนิคก�รเรียนรู้แบบสืบเส�ะ	 (Inquiry	 based	

Learning)	 พบว่�	 ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนร�ยวิช�	 ว22101	 วิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น	 3	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษ� 

ชั้นปีที่	2	ปีก�รศึกษ�	2558	จำ�นวน	40	คน	มีค่�	 t	 เฉลี่ยเท่�กับ	51.33	เทียบกับปีก�รศึกษ�	2557	จำ�นวน	 

47	คน	มีค่�	t	เฉล่ีย	48.87	น่ันคือปีก�รศึกษ�	2558	มีค่�	t	เฉล่ียสูงกว่�ปีก�รศึกษ�	2557	คิดเป็นร้อยละ	5.02	

และคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยปีก�รศึกษ�	 2558	 จำ�นวน	 40	 คน	 มีค่�คะแนนเฉลี่ยเท่�กับ	 62.93	 เทียบกับ 

ปีก�รศึกษ�	2557	จำ�นวน	47	คน	มีค่�คะแนนเฉลี่ย	59.47	นั่นคือปีก�รศึกษ�	2558	มีค่�คะแนนเฉลี่ยสูงกว่�

ปีก�รศึกษ�	2557	คิดเป็นร้อยละ	5.82

	 4.2	 ผลก�รประเมินทักษะก�รเรียนรู้ของนักเรียน	ร�ยวิช�	ว22101	วิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น	3	

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ชั้นปีที่	2	ปีก�รศึกษ�	2558	โดยใช้เทคนิคก�รสอน	iCI

	 	 จ�กก�รประเมินทักษะก�รเรียนรู้และสมรรถนะท่ีสำ�คัญของผู้เรียน	 นักเรียนจำ�นวน	 

40	คน	ผลก�รประเมินเป็นไปดังนี้

	 	 1)	 ผลก�รประเมิน	ทักษะและคว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�ร	พบว่�	ค่�คะแนนก�รประเมิน

เฉลี่ยเท่�กับ	4.33	(S.D.	=	0.74)	ซึ่งตรงกับทักษะ/คว�มส�ม�รถของนักเรียนระดับม�ก	

	 	 2)	 ผลก�รประเมิน	 ทักษะและคว�มส�ม�รถในก�รคิด	 พบว่�	 ค่�คะแนนก�รประเมิน

เฉลี่ยเท่�กับ	4.24	(S.D.	=	0.59)	ซึ่งตรงกับทักษะ/คว�มส�ม�รถของนักเรียนระดับม�ก

	 	 3)	 ผลก�รประเมิน	 ทักษะและคว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�	 พบว่�	 ค่�คะแนน 

ก�รประเมิน	เฉลี่ยเท่�กับ	4.17	(S.D.	=	0.69)	ซึ่งตรงกับทักษะ/คว�มส�ม�รถของนักเรียนระดับม�ก

	 	 4)	 ผลก�รประเมิน	 ทักษะและคว�มส�ม�รถในก�รใช้ทักษะชีวิต	 พบว่�	 ค่�คะแนน 

ก�รประเมิน	เฉลี่ยเท่�กับ	4.30	(S.D.	=	0.65)	ซึ่งตรงกับทักษะ/คว�มส�ม�รถของนักเรียนระดับม�ก
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	 	 5)	 ผลก�รประเมิน	 ทักษะและคว�มส�ม�รถในก�รใช้เทคโนโลยี	 พบว่�	 ค่�คะแนน 

ก�รประเมินเฉลี่ย	เท่�กับ	4.26	(S.D.	=	0.60)	ซึ่งตรงกับทักษะ/คว�มส�ม�รถของนักเรียนระดับม�ก	

	 	 ทั้งนี้ค่�คะแนนก�รประเมินทักษะและสมรรถนะในก�รเรียนรู้ของผู้เรียนเฉลี่ยเท่�กับ	 4.26	

(S.D.	=	0.65)	ซึ่งตรงกับทักษะ/คว�มส�ม�รถของนักเรียนม�ก

	 4.3	 ผลก�รประเมินคว�มพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ชั้นปีที่	 2	 ปีก�รศึกษ�	 2558	

ต่อก�รจัดก�รเรียนก�รสอนร�ยวิช�	ว22101	วิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น	3	โดยใช้เทคนิคก�รสอน	iCI

	 	 จ�กก�รประเมินคว�มพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ชั้นปีที่	 2	 ปีก�รศึกษ�	 2558	 

ต่อก�รจัดก�รเรียนก�รสอนร�ยวิช�	 ว22101	 วิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น	 3	 โดยใช้เทคนิคก�รสอน	 iCI	 นักเรียน

จำ�นวน	40	คน	ผลก�รประเมินเป็นไปดังนี้

	 	 1)	 ผลก�รประเมินคว�มพึงพอใจด้�นก�รจัดก�รศึกษ�	 พบว่�	 มีค่�คะแนนก�รประเมิน

เฉลี่ย	เท่�กับ	4.19	(S.D.	=	0.61)	อยู่ในระดับม�ก

	 	 2)	 ผลก�รประเมินคว�มพึงพอใจด้�นคุณภ�พนักเรียน	 พบว่�	 มีค่�คะแนนก�รประเมิน

เฉลี่ยเท่�กับ	4.09	(S.D.	=	0.64)	อยู่ในระดับม�ก

	 	 3)	 ผลก�รประเมินคว�มพึงพอใจด้�นก�รสร้�งสังคมแห่งก�รเรียนรู้	 พบว่�	 มีค่�คะแนน

ก�รประเมินเฉลี่ย	เท่�กับ	4.12	(S.D.	=	0.62)	อยู่ในระดับม�ก

	 	 ท้ังน้ีค่�คะแนนก�รประเมินคว�มพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษ�ช้ันปีท่ี	2	ภ�คเรียนท่ี	 1	

ปีก�รศึกษ�	 2558	 ต่อก�รจัดก�รเรียนก�รสอนร�ยวิช�	 ว22101	 วิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น	 3	 โดยใช้เทคนิค 

ก�รสอน	iCI	มีค่�เฉลี่ยเท่�กับ	4.11	(S.D.	=	0.64)	คือ	มีคว�มพึงพอใจในระดับม�ก

	 4.4	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 1)	 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนสูงขึ้น

	 	 2)	 นักเรียนมีทักษะก�รเรียนรู้	 ส�ม�รถเรียนรู้อย่�งมีคว�มสุขเกิดก�รเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ผ่�นกระบวนก�รกลุ่ม	 มีคว�มรับผิดชอบ	มีคว�มส�มัคคี	 มีก�รสื่อส�รภ�ยในกลุ่มและร่วมกันสร้�งองค์คว�มรู้

อย่�งสร้�งสรรค์

	 	 3)	 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อก�รเรียนวิทย�ศ�สตร์

	 	 4)	 ครูส�ม�รถจัดก�รเรียนก�รสอนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 1)	 ก�รได้รับก�รสนับสนุนจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 โดยสำ�นัก

เทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน	 ต�มโครงก�รนำ�ร่องพัฒน�ต้นแบบหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนผ่�นระบบ 

เครือข่�ยอินเตอร์เน็ต	 ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 พุทธศักร�ช	 2551	 รุ่นท่ี	 2	 ปีก�รศึกษ�	

2556

	 2)	 ก�รสนับสนุนจ�กผู้บริห�ร	 ที่ เห็นคว�มสำ�คัญของก�รปรับวิธี เรียนเปลี่ยนวิธีสอน	 

ให้เหม�ะสมกับทั้งบริบทของสังคมและบริบทของชุมชน
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	 3)	 ก�รสนับสนุนจ�กผู้ปกครอง	ในก�รดูแลนักเรียนให้ส�ม�รถเรียนรู้ได้อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ

	 4)	 นักเรียน	ที่มีคว�มสนใจใฝ่เรียนรู้	ทำ�ให้ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเป็นไปอย่�งมีคว�มสุข

	 5)	 ครูที่มีคว�มส�ม�รถและตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนให้ทัน

กับโลกในศตวรรษที่	21

6.	 บทเรียนที่ได้รับ(Lesson	Learned)

	 1)	สรุป

	 	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนร�ยวิช�	 ว22101	 วิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น	 3	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�

ชั้นปีที่	2	 โดยใช้เทคนิค	 iCI	พบว่�	ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนร�ยวิช�	ว22101	วิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น	3	นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษ�ชั้นปีที่	 2	ปีก�รศึกษ�	2558	มีค่�	 t	 เฉลี่ยเท่�กับ	51.33	 เทียบกับปีก�รศึกษ�	2557	ที่มีค่�	 t	

เฉลี่ย	 48.87	 น่ันคือ	 ปีก�รศึกษ�	 2558	 มีค่�	 t	 เฉลี่ยสูงกว่�ปีก�รศึกษ�	 2557	 คิดเป็นร้อยละ	 5.02	 และ 

ผลสัมฤทธ์ิท�งก�รเรียนร�ยวิช�	 ว22101	 วิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น	 3	 เฉลี่ยปีก�รศึกษ�	 2558	 มีเท่�กับ	 62.93	

เทียบกับปีก�รศึกษ�	 2557	 ที่มีค่�เฉลี่ยเท่�กับ	 59.47	 นั่นคือ	 ปีก�รศึกษ�	 2558	 มีค่�ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยสูงกว่� 

ปีก�รศึกษ�	 2557	 คิดเป็นร้อยละ	 3.46	 และนักเรียนมีทักษะก�รเรียนรู้	 ส�ม�รถเรียนรู้ผ่�นกระบวนก�รกลุ่ม

ได้ดี	 และมีเจตคติที่ดีต่อก�รเรียนวิทย�ศ�สตร์	 โดยผลก�รประเมินทักษะก�รเรียนรู้ของนักเรียน	 พบว่�	 

ค่�คะแนนก�รประเมินทักษะก�รเรียนรู้ของผู้เรียนเฉลี่ยเท่�กับ	 4.26	 (S.D.	 =	 0.65)	 ซ่ึงอยู่ในระดับม�ก	 และ 

ผลก�รประเมินคว�มพึงพอใจด้�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 มีค่�คะแนนเฉลี่ยเท่�กับ	 4.11	 (S.D.	 =	 0.64)	 

คือ	มีคว�มพึงพอใจในระดับม�กเช่นกัน

	 2)	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

	 	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนร�ยวิช�	 ว22101	 วิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น	 3	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�

ชั้นปีที่	 2	 โดยใช้เทคนิคiCI	 ครูได้จัดกิจกรรมในห้องเรียน	 iPad	 Classroom	 ซึ่งนักเรียนมีทักษะก�รใช้

เทคโนโลยีที่ดีและมีคว�มสุขในก�รเรียน	 ทุกคนมีส่วนร่วมในก�รเรียน	 ดังนั้นเมื่อนักเรียนมีทักษะในก�ร 

ใช้	 iPad	หรือแท็บเล็ตที่ดี	มีทักษะในก�รส�ม�รถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	สิ่งที่สำ�คัญคือก�รสนับสนุนด้�นอุปกรณ์ 

ให้เพียงพอ	รวมไปถึงก�รว�งระบบเครือข่�ยอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภ�พ	

	 3)	ข้อควรระวัง

	 	 ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโดยใช้เทคนิคก�รสอนแบบ	 iCI	 นั้น	 สิ่งที่ครูต้องทำ�อยู่ตลอด	 คือ	

ก�รกระตุ้นให้นักเรียนทำ�กิจกรรมต�มภ�ระหน้�ที่และแผนง�น	 รวมถึงต้องกระตุ้นให้นักเรียนคิด	 โดยก�ร 

ต้ังคำ�ถ�มกระตุ้นก�รคิดให้กับนักเรียน	 เพื่อให้นักเรียนส�ม�รถเกิดก�รเรียนรู้ได้อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ	 และ 

ในค�บที่มีก�รใช้เทคโนโลยีเช่น	 iPad	 ครูควรสอดแทรกเรื่องก�รใช้สื่ออินเตอร์เน็ตให้เหม�ะสม	 หรือก�รมี 

คุณธรรมจริยธรรมในก�รใช้	 ไม่มีพฤติกรรมที่ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในท�งที่ผิดกฎหม�ย	หรือ	พ.ร.บ.	คอมพิวเตอร์	

และสิ่งสำ�คัญคือ	 ก�รสร้�งปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน	 ไม่ให้นักเรียนสนใจแต่อุปกรณ์ที่อยู่ในมือม�กเกินไป 

จนไม่ส�ม�รถเข้�กับเพื่อนได้	
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7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 7.1	 ก�รเผยแพร่

	 	 1)	 ก�รเผยแพร่กิจกรรมก�รจัดก�รเรียนก�รสอนในเว็บไซต์ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

http://school3.rmutp.ac.th/blog2/ppw/

	 	 2)	 ก�รเผยแพร่ภ�พกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนผ่�น	Facebook

	 	 3)	 ก�รประกวดวิจัยและนวัตกรรมกลุ่มโรงเรียนขน�ดเล็กปีก�รศึกษ�	2559

	 	 4)	 ก�รประกวดวิจัยและนวัตกรรมกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	16	ปีก�รศึกษ�	2559

	 	 5)	 ก�รประกวดวิจัยและนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน	ระดับเขตพื้นที่	ปีก�รศึกษ�	2559

	 	 6)	 ก�รประกวดวิจัยและนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน	ระดับภ�ค	ปีก�รศึกษ�	2559

	 7.2	 ก�รได้รับก�รยอมรับ/ร�งวัลที่ได้รับ

	 	 1)	 ร�งวัลชนะเลิศก�รประกวดนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน	ระดับเขตภ�ค	ปีก�รศึกษ�	2559

	 	 2)	 ร�งวัลครูดีเด่น	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์	 ศูนย์เครือข่�ยมะนัง	 เนื่องในวันครู 

ปี	พ.ศ.	2560
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ชื่อผลง�น	 กิจกรรม	หุ่นยนต์	Lego	พ�เพลิน

ชื่อผู้เสนอผลง�น		 น�ยกูอ�หม�ด	กูหลง

โรงเรียน	 อนุบ�ลละงู	

สังกัด		 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�	สตูล

โทรศัพท	์ 0	7470	1618

โทรศัพท์มือถือ	 08	7899	8195	 E-mail	 Kuamad99@hotmail.com

   

1.	 ความสำาคัญของผลงาน

	 จ�กนโยบ�ยของ	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 ปีก�รศึกษ�	 2558	 ได้กำ�หนด

กลยุทธศ�สตร์ที่	 3	 ขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอก�สในก�รพัฒน� 

เต็มต�มศักยภ�พ	 โดยจุดเน้นที่	 4	 ด้�นผู้เรียนได้กำ�หนดให้นักเรียนท่ีมีคว�มส�ม�รถพิเศษ	 ได้รับก�รส่งเสริม 

ให้คว�มเป็นเลิศด้�นวิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยีพ้ืนฐ�น	ท�งวิศวกรรมศ�สตร์	คณิตศ�สตร์	ภ�ษ�	กีฬ�และศิลปะ	

	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของโรงเรียนอนุบ�ลละงูในปัจจุบัน	 จัดก�รเรียนก�รสอนเป็นกลุ่มส�ระหลัก	

8	 ส�ระวิช�	 โดยครูสอนต�มเน้ือห�วิช�ที่หลักสูตรกำ�หนดไว้	 ครูส่วนใหญ่จัดก�รเรียนก�รสอนท่ีเน้นให้เด็ก

จำ�ร�ยละเอียดในเนื้อห�วิช�	 ทำ�ให้ต้องใช้เวล�ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนม�ก	 เพร�ะว่�หลักสูตรได้เน้น 

เน้ือห�ม�ก	 ครูใช้วิธีก�รป้อนหรือบรรย�ยให้นักเรียนฟัง	 แม้ว่�ก�รใช้เวล�ในห้องเรียนม�กแต่ผลลัพธ์ท่ีได้ 

จ�กก�รเรียนรู้น้อย	 ทั้งผู้สอนและผู้เรียนต่�งก็เกิดคว�มเหนื่อยล้�เบื่อหน่�ยด้วยกันทั้งสองฝ่�ย	 อีกปัจจัยหนึ่ง	 

ที่ทำ�ให้เด็กมีผลก�รเรียนอ่อนลง	 ม�จ�กคว�มสนใจของตัวเด็กเองที่พบว�่เด็กให้คว�มสนใจเรื่องของเกม	 และ

สื่อเพื่อคว�มบันเทิงม�กขึ้น	 ทำ�ให้คว�มสนใจในก�รศึกษ�ห�คว�มรู้ลดน้อยลง	 ทั้งนี้	 ครอบครัวก็มีส่วนในก�ร

ทำ�ร้�ยเด็กท�งอ้อม	พ่อแม่ทุ่มเวล�ห�เงิน	ทำ�ง�น	และใช้เงิน	ใช้เทคโนโลยีเลี้ยงดูเด็ก	เช่น	ซื้อทีวี	ซื้อเครื่องเล่น

เกมคอมพิวเตอร์ให้ลูกเล่นอยู่บ้�น	 เพร�ะคิดว่�ดีกว่�	 ปลอดภัยกว่�ท่ีจะให้ลูกไปเล่นนอกบ้�น	 ซ่ึงจะทำ�ให้เกิด

ผลเสียต่อพัฒน�ก�ร	 ซึ่งโลกปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่�งม�ก	 และคงเปลี่ยนไปเรื่อยๆ	 ทั้งท�งด้�น

วิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยี	และก�รบริห�รจัดก�รท�งเศรษฐกิจและสังคม	โลกเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี	21	เน้นก�รใช้

แรงง�นที่มีคว�มรู้ทักษะแนวคิดวิเคร�ะห์เป็น	 มีจินตน�ก�ร	 ปรับตัวได้เก่ง	 เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ดี	 แก้ปัญห� 

ได้เก่ง	ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของนักเรียนโรงเรียนอนุบ�ลละงูจึงจำ�เป็นต้องเปลี่ยนแปลง	เพื่อพัฒน�นักเรียน

ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภ�พ	 มีคว�มฉล�ด	 มีคว�มรับผิดชอบ	 ส�ม�รถคิดวิเคร�ะห์	 ประยุกต์ใช้แก้ปัญห� 

ในชีวิตประจำ�วันให้เป็น	 มีคว�มส�รถในก�รทำ�ง�นได้ม�กข้ึน	 แต่ในก�รเปลี่ยนแปลงนั้นห�กจะเปลี่ยนแปลง 

ทั้งระบบนั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่และทำ�ได้ย�ก	 ห�กจะเปลี่ยนแปลงควรเริ่มจ�กเรื่องเล็ก	 ๆ	 เรื่องง่�ย	 ๆ	 ก่อนแล้ว

ค่อยพัฒน�ไปจ�กปัญห�ดังกล่�ว	ห�กครูผู้สอนเปล่ียนรูปแบบก�รจัดก�รเรียนก�รท่ีเน้นก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 

ที่บูรณ�ก�รเนื้อห�วิช�ต่�ง	 ๆ	 เข้�ด้วยกัน	 เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติเกิดทักษะก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง	 โดยมีครู

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน
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เป็นผู้คอยให้คำ�แนะนำ�ไม่ใช่เป็นผู้ชี้นำ�หรือกำ�หนดก�รปฏิบัติก�รเรียนรู้ของนักเรียน	 กระบวนก�รหนึ่ง 

ที่ส�ม�รถตอบสนองก�รแก้ปัญห�เล่�นั้นได้	 คือ	 ก�รจัดก�รเรียนก�รโดยนำ�ระบบ	 STEM	 ม�ใช้ในก�รจัดก�ร

ศึกษ�โดยบูรณ�ก�รคว�มรู้ใน	 4	 สหวิทย�ก�ร	 ได้แก่	 วิทย�ศ�สตร์	 วิศวกรรม	 เทคโนโลยี	 และคณิตศ�สตร์	 

ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษ�	 เป็นก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงก�รท่องจำ�ทฤษฎี	 หรือกฎท�ง

วิทย�ศ�สตร์	 และคณิตศ�สตร์	 แต่เป็นก�รสร้�งคว�มเข้�ใจทฤษฎีหรือกฎเหล่�นั้น	 ผ่�นก�รปฏิบัติให้เห็นจริง

ควบคู่กับก�รพัฒน�ทักษะก�รคิด	 ก�รตั้งคำ�ถ�ม	 แก้ปัญห�และก�รห�ข้อมูลและวิเคร�ะห์ข้อค้นพบใหม่	 ๆ	

พร้อมทั้งส�ม�รถนำ�ข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณ�ก�รกับชีวิตประจำ�วันได้	 (อ้�งอิงข้อมูลจ�กบทคว�ม 

ออนไลน์	http://www.stemedthailand.org/?page_id=23/หัวข้อรู้จักสะเต็ม	วันที่	6	มิถุน�ยน	2559)

	 ท�งโรงเรียนอนุบ�ลละงูได้เล็งเห็นคว�มสำ�คัญและประโยชน์ของก�รนำ�หุ่นยนต์	 ตัวต่อ	 Lego 

ม�เป็นสื่อ	 และเครื่องมือในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 เพื่อส่งเสริมและพัฒน�คว�มคิดสร้�งสรรค์	 ก�รออกแบบ

เทคโนโลยีด้วยก�รใช้คว�มรู้ใน	 4	 สหวิทย�	 (STEM)	 ด้�นวิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	 วิศวกรรม	

คณิตศ�สตร์	 ม�บูรณ�ก�ร	 เพื่อส่งเสริมคว�มเป็นอัจฉริยะและเติมเต็มศักยภ�พของนักเรียนให้ก้�วไปสู่

ศตวรรษที่	 21	 ทั้งยังส่งเสริมคว�มเป็นเลิศท�งวิช�ก�ร	 ตลอดจนปลูกฝังคว�มมีจิตสำ�นึกที่ดีมีคุณธรรม 

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่�งมีคว�มสุขโดยจัดก�รเรียนก�รสอนในรูปแบบของกิจกรรม	“หุ่นยนต์	 Lego	พ�เพลิน”	 ข้ึน	

เพื่อสนองนโยบ�ยดังกล่�ว	 และเพิ่มพูนทักษะชีวิตด้วยก�รนำ�นักเรียนไปแข่งขันแสดงศักยภ�พในระดับจังหวัด	

ระดับภ�ค	และระดับประเทศต่อไป

2.	 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

	 2.1	 เพื่อส่งเสริมและพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถของนักเรียน	 ในก�รประกอบและใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์

	 2.2	 เพื่อส่งเสริมและพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถของครู	 ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์

	 เป้�หม�ยเชิงปริม�ณ

	 ครูและนักเรียนช่วงชั้นที่	2	และช่วงชั้นที่	3	เข้�ร่วมกิจกรรม	จำ�นวน	60	คน

	 เป้�หม�ยเชิงคุณภ�พ

	 ครูและนักเรียนมีคว�มส�ม�รถในก�รประกอบ	 Lego	 และใช้โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ได้ 

อย่�งน้อยร้อยละ	80

3.	 การบวนการผลิตผลงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 3.1	 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร	

	 	 1.	 ว�งแผน	โดยรับสมัครนักเรียน/คัดเลือกนักเรียน

	 	 2.	 ค้นคว้�	ห�ข้อมูล	ตัวอย่�ง	วิทย�กร	

	 	 3.	 ศึกษ�ต�มตัวอย่�ง	เชิญวิทย�กรม�บรรย�ยให้คำ�แนะนำ�
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	 	 4.	 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงต�มตัวอย่�ง	จนเกิดคว�มชำ�น�ญ

	 	 5.	 ร่วมกันคิดก�รออกแบบ	ทำ�ต�มแบบ	ฝึกจนเกิดทักษะคว�มชำ�น�ญ

	 	 6.	 ร่วมกันประกอบ	เขียนโปรแกรมและประเมิน	ผ่�น	/	ไม่ผ่�น	/	ปรับปรุง

	 	 7.	 สรุป	นำ�เข้�สู่สน�มแข่งขัน

	 	 โดยแสดงเป็น	Flow	chart	ดังนี้

 3.2	 ก�รดำ�เนินก�รต�มกิจกรรม	(ต�มวง	PDCA)

	 	 1.	 ขั้นเตรียมก�ร	(Plan)

	 	 	 -	 ประชุมปรึกษ�ห�รือเพื่อรับสมัครนักเรียนเข้�ร่วมกิจกรรม

	 	 	 -	 แจ้งจุดมุ่งหม�ยในทำ�กิจกรรมให้กับนักเรียน

	 	 	 -	 ก�รเตรียมอุปกรณ์	เคร่ืองมือ	ช้ินส่วนต่�ง	ๆ	ของท่ีใช้ในก�รปฏิบัติกิจกรรมให้พร้อม

	 	 	 -	 ติดต่อวิทย�กร	ม�ให้คว�มรู้

	 	 2.	 ขั้นดำ�เนินก�ร	(Do)

	 	 	 2.1	 ศึกษ�ทฤษฏีเกี่ยวกับก�รสอนของบรูเนอร์	(Bruner’s	Theory	of	Instruction)	

Jerome	 S.	 Bruner	 เป็นผู้ที่มีคว�มเห็นว่�ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนนั้น	 ครูส�ม�รถช่วยจัดประสบก�รณ์ 

เพ่ือช่วยให้เด็กเกิดคว�มพร้อมได้	 โดยไม่ต้องรอให้เด็กพร้อมต�มธรรมช�ติ	 ซ่ึงเป็นก�รเสียเวล�น้ัน	หม�ยคว�มว่�	

ต�มคว�มคิดเห็นของบรูเนอร์แล้ว	คว�มพร้อมเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดเร็วขึ้นได้

	 	 	 	 บรูเนอร์	 ได้สรุปให้เห็นว่�	 พัฒน�ก�รท�งสติปัญญ�นั้นขึ้นอยู่กับสัมพันธภ�พ

ระหว่�งเนื้อห�ส�ระ	 ครูและผู้เรียน	 มิใช่เป็นเพียงก�รให้ผู้เรียนจำ�เนื้อห�ส�ระได้เท่�นั้น	 แต่ครูจะต้องช่วย 

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับเนื้อห�ส�ระซึ่งทำ�ให้พัฒน�คว�มรู้ใหม่

(อ้างอิงข้อมูลจากบทความออนไลน์ http://kanyhaphorn.blogspot.com/2010/06/ bruner.html 

หัวข้อ“ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์”)

	 	 	 2.2	 จัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฏีก�รเรียนรู้ของบรูเนอร์	

(Bruner)	โดยก�รจัดก�รเรียนก�รสอนบูรณ�ก�รกับกลุ่มส�ระวิช�ต่�ง	ๆ	ดังนี้

	 	 	 	 -	 วิทย�ศ�สตร์คือก�รทดลอง	 ก�รคิดคำ�นวณ	 แรง	 พลังง�นศิลปะคือ 

ก�รออกแบบ	 ก�รสร้�งหุ่นยนต์คณิตศ�สตร์คือ	 ก�รคิดคำ�นวณ	 ห�ค่�ต่�ง	 ๆ	 สังคมคือ	 กระบวนก�รทำ�ง�น 

เป็นทีม	 ภ�ษ�ไทยคือ	 ก�รนำ�เสนอแผนผังคว�มคิด	 ก�รนำ�เสนอผลง�น	 ทักษะก�รสื่อส�ร	 ภ�ษ�ต่�งประเทศ

คือ	ก�รค้นห�คำ�ศัพท์	ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์

	 	 	 	 2.2.1	 ครูแนะนำ�อุปกรณ์	เคร่ืองมือ	ช้ินส่วนต่�ง	ๆ	ของหุ่นยนต์และตัวต่อ	Lego

	 	 	 	 2.2.2	 ครูนำ�ตัวอย่�งกิจกรรมหุ่นยนต์และตัวต่อ	Lego	ม�ให้นักเรียนศึกษ�

	 	 	 	 2.2.3	 แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษ�เพิ่มเติมกิจกรรมหุ่นยนต์และต่อ	Lego	อื่น	โดยใช้

สื่อ	DLIT

	 	 	 	 2.2.4	 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต�มตัวอย่�งที่นักเรียนศึกษ�
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	 	 	 	 2.2.5	 ครูและนักเรียนร่วมสรุปปัญห�และแนวท�งแก้ไข	 ท่ีเกิดจ�กก�รปฏิบัติ

กิจกรรม

	 	 	 	 2.2.6	 เชิญวิทย�กรม�ให้คว�มรู้	คำ�แนะนำ�

	 	 	 	 2.2.7	 นักเรียนร่วมกันออกแบบก�รต่อหุ่นยนต์และ	Lego	ต�มโจทย์ที่กำ�หนด

	 	 	 	 2.2.8	 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจนเกิดคว�มชำ�น�ญ

	 	 3.	 ขั้นตรวจสอบและประเมินผลก�รพัฒน�	(Check)

	 	 	 ร่วมกันตรวจสอบผลง�นดูผลง�นที่ปร�กฏและประเมินผลง�นคัดเลือกนักเรียน 

เข้�ร่วมแข่งขัน

	 	 4.	 ขั้นสรุปและร�ยง�น	(Action)

	 	 	 สรุปองค์คว�มรู้และข้อบกพร่องของง�นปรับปรุงพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง	 สรุปร�ยง�นผล

ก�รปฏิบัติกิจกรรมให้ผู้บริห�ร	ครู	นักเรียน	และผู้ปกครองทร�บเป็นระยะ

	 3.3	 ประสิทธิภ�พของก�รดำ�เนินง�น

	 	 จ�กก�รที่ได้ดำ�เนินกิจกรรมต�มรูปแบบ	 PDCA	 ทำ�ให้นักเรียนเกิดทักษะ	 องค์คว�มรู้	

ส�ม�รถสร้�งสรรค์ผลง�นหุ่นยนต์	และก�รต่อ	Lego	ต�มแบบของตนเอง	และส�ม�รถไปสู่เวทีก�รแข่งขันได้

	 3.4	 ขั้นประเมินผล

	 	 -	 ประเมิลผลจ�กผลง�นและก�รนำ�เสนอของนักเรียน	

	 	 -	 ประเมินจ�กร�งวัลเกียรติบัตรที่นักเรียนได้รับ

	 	 -	 ประเมินผลจ�กก�รแสดงนิทรรศก�รสู่ส�ธรณชน

4.	 ผลการดำาเนินงาน

	 4.1	 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน	 นักเรียนมีคว�มรู้มีคว�มส�ม�รถและได้รับประสบก�รณ์ตรง 

ในก�รประกอบและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์

	 4.2	 ผลที่เกิดขึ้นกับครู	 ครูได้พัฒน�คว�มรู้และทักษะก�รจัดก�รเรียนก�รสอนให้มีคุณภ�พเพิ่ม

ขึ้นโดยใช้สื่อที่หล�กหล�ย

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 ผู้บริห�รมีวิสัยทัศน์	 ครูต้องเป็นผู้ที่มีคว�มรู้	 ผู้ปกครองให้ก�รสนับสนุน	และได้รับก�รสนับสนุน 

จ�กองค์กรภ�ยนอก
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6.	 บทเรียนที่ได้รับ

	 นักเรียนมีก�รพัฒน�ตนเองอย่�งเต็มศักยภ�พ	 และเกิดทักษะในศตวรรษที่	 21	 โดยครูมีคว�มรู้

คว�มเข้�ใจและตระหนักในก�รพัฒน�คุณภ�พของผู้เรียนต�มม�ตรฐ�นและพัฒน�ตนเองสู่ครูมืออ�ชีพ	 ซึ่งครู

เกิดคว�มภ�คภูมิใจและชื่นชมในผลที่เกิดแก่ผู้เรียน	 ส่งผลให้โรงเรียนได้รับคว�มเช่ือมั่นเป็นท่ียอมรับ 

และศรัทธ�ต่อผู้ปกครองและชุมชน

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 -	 เว็บไซต์ของโรงเรียน	Face	Book	โรงเรียน	YouTube.com

	 -		 จัดนิทรรศก�รวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน	

	 -		 จัดแสดงผลง�น	“ลดเวล�เรียน	เพ่ิมเวล�รู้”	คณะนิเทศติดต�มจ�ก	สพฐ.	19	กุมภ�พันธ์	2559

	 -		 ส�ร	สพป.สตูล	ปีที่	8	ฉบับที่	57,	58,	59

	 -		 จัดนิทรรศก�ร	 เสนอผลง�น	 (Symposium)	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 “ลดเวล�เรียนเพิ่มเวล�รู้”	 

28	เมษ�ยน	พ.ศ.	2559	ณ	โรงเรียนบ้�นคลองขุด	จังหวัดสตูล

	 -		 จัดนิทรรศก�ร	 ก�รประชุมยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�ในศตวรรษท่ี	 21	 เขต	 จชต.	 จุดท่ี	 4	 

9	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2559	ณ	ม.สงขล�นครินทร์	วิทย�เขตห�ดใหญ่	จังหวัดสงขล�

	 -	 ได้รับคัดเลือกจ�ก	สพฐ.	ถ่�ยทำ�ร�ยก�รทีวี	“เสียงแห่งอน�คต”	11	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2559	

ช่อง	11	(NBT)

	 -	 ได้เกียรติบัตรชนะเลิศเกียรติบัตร	 Against	 All	 Odd	 Award	 ก�รแข่งขัน	 First	 LEGO	

League	2015	Thailand	13	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2559

	 -	 ได้รับร�งวัลและเกียรติบัตรชนะเลิศต่อ	 Lego	 เล่�นิท�น	 LEGO	 Education	 Brick	

Challenge	24	มิถุน�ยน	พ.ศ.	2559	ณ	ม.ร�ชภัฏภูเก็ต	เข้�แข่งขันต่อในระดับประเทศ

	 -	 เหรียญทองชนะเลิศ	กิจกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ	 ระดับ	ป.1	 -	ป.6	และ	ม.1	 -	ม.3	 ง�นศิลป

หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่	66	จังหวัดสตูล	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2559	ระดับจังหวัด

	 -	 เหรียญเงิน	กิจกรรมก�รแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ	ระดับ	ป.1	-	ป.6	และ	ม.1	-	ม.3	ง�นศิลป

หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่	66	จังหวัดระนอง	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2559	ระดับภ�คใต้

	 -	 ชนะเลิศเหรียญทองระดับภ�คใต้และเหรียญทองระดับช�ติ	 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับ

มัธยมศึกษ�ตอนต้น	 กิจกรรมนักเรียนด้�นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน	 ประจำ�ปีก�รศึกษ�	

2559	จ�ก	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	(OBEC	AWARDS)
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ชื่อผลง�น	 ก�รพัฒน�ทักษะชีวิตของนักเรียนต�มแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อก�รมีง�นทำ� 

ด้วยกิจกรรมบริษัทจำ�ลอง	

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�ยสมเกียรติ	แซ่เต็ง

โรงเรียน	 เข�น้อยวิทย�คม	จังหวัดตร�ด

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	17

โทรศัพท์		 09	4448	9914	 โทรส�ร	 -	

โทรศัพท์มือถือ	 08	6511	3317	 e-mail	 khownoi.math@gmail.com

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 สภ�พสังคมในทศวรรษใหม่เป็นยุคของคว�มเร็วและคว�มล้ำ�สมัยของเทคโนโลยีก�รสื่อส�ร

คว�มหล�กหล�ยท�งเชื้อช�ติ	 วัฒนธรรม	 ก�รหล่อหลอมรวมคว�มคิด	 และคว�มเช่ือของกลุ่มคนท่ีบุคคล 

ในสังคมจะต้องตั้งรับก�รมีวิถีชีวิตยุคใหม่อย่�งมีวิจ�รณญ�ณ	 ซ่ึงจ�กสภ�พสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่�งม�กนี้เอง

ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียน	 ท้ังก�รดำ�เนินชีวิตท่�มกล�งกระแสเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงและคว�มค�ดหวัง

ของผู้ปกครองต่อก�รศึกษ�ของบุตรหล�น	ตลอดจนก�รเผชิญสิ่งยั่วยุหรือตัวแบบที่ไม่เหม�ะสมต่�ง	ๆ	รอบตัว

ก่อให้เกิดปัญห�เด็กและเย�วชนอย่�งม�ก	 ทั้งปัญห�ด้�นก�รปรับตัว	 ปัญห�ด้�นอ�รมณ์และจิตใจ	 ปัญห�

สุขภ�พ	ปัญห�คว�มรุนแรง	ปัญห�เด็กติดเกม	เด็กติดมือถือ	ปัญห�ย�เสพติด	ปัญห�ท�งเพศ	ฯลฯ	โดยเฉพ�ะ

ในเด็กและเย�วชนที่มีทักษะชีวิตต่ำ�ข�ดภูมิคุ้มกันท�งสังคมที่ดี	 เมื่อจบก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นไปแล้วอ�จเป็นคน

ที่ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จในชีวิต	 มีปัญห�ท�งอ�รมณ์จิตใจ	 และมีคว�มขัดแย้งในชีวิตได้ง่�ย	 ครูจึงต้องจัด

กระบวนก�รเรียนรู้ที่มีประสิทธิภ�พให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันให้รอดพ้นจ�กก�รครอบงำ�คว�มคิด

ของสื่อเทคโนโลยี	และตั้งรับต่อก�รก้�วรุกท�งสังคมอย่�งรู้เท่�กัน

	 ก�รพัฒน�ทักษะชีวิตในหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นพุทธศักร�ช	 2551	 

เป็นกระบวนก�รเรียนรู้ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนพัฒน�ตนเอง	 ในด้�นคว�มรู้	 ทักษะและเจตคติ	 ในก�รเห็นคุณค่�ในตนเอง

และผู้อื่น	 ก�รคิดวิเคร�ะห์ตัดสินใจและแก้ไขปัญห�ก�รจัดก�รกับอ�รมณ์และคว�มเครียด	 และก�รสร้�ง

สัมพันธภ�พที่ดีกับผู้อื่นเพื่อก�รปรับตัวก�รป้องกันตนเองในสถ�นก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 จัดก�รกับชีวิตตนเองได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พซึ่งสอดคล้องกับเป้�หม�ยของหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นพุทธศักร�ช	 2551	 ท่ีได้

กำ�หนดให้ทักษะชีวิตเป็นสมรรถนะสำ�คัญที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับก�รพัฒน�	 โดยสถ�นศึกษ�ต้องจัดก�รศึกษ�

ให้ผู้เรียนมีคุณภ�พต�มตัวชี้วัดม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ทั้ง	 8	 ส�ระก�รเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ต�มเจตน�รมณ์ของหลักสูตร
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	 หัวใจก�รจัดก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�	 คือ	 ก�รจัดว�งเส้นท�งก�รศึกษ�สู่ก�รประกอบอ�ชีพ

ให้กับนักเรียนเป็นร�ยบุคคล	ทั้งนี้ต้องเป็นไปต�มคว�มสนใจ	บุคลิกภ�พ	และคว�มถนัดของนักเรียนร�ยบุคคล	

เม่ือนักเรียนรู้ข้อมูลคว�มต้องก�รอัตร�กำ�ลังแรงง�นในแต่ละประเภท	และกลุ่มส�ข�อ�ชีพของจังหวัดและอำ�เภอ

ของนักเรียนแล้ว	 ควรทำ�ให้นักเรียนเริ่มสำ�รวจตนเองเพื่อจัดว�งเส้นท�งก�รศึกษ�สู่ก�รประกอบอ�ชีพ	 

ซึ่งถือเป็นบทบ�ทที่สำ�คัญของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษ�จะต้องว�งรูปแบบก�รบริห�รจัดก�ร	 และจัดห�

หรือสร้�งเครื่องมือก�รค้นพบตัวตนของนักเรียน	 เพื่อไม่ให้เกิดก�รสูญเสียก�รลงทุนก�รจัดก�รศึกษ� 

ที่ไม่ตรงกับบุคลิกภ�พและคว�มถนัดของนักเรียนแม้แต่คนเดียว	

	 กิจกรรมบริษัทจำ�ลองเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ได้พัฒน�ม�จ�กกิจกรรมในก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอนของกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์	 โรงเรียนเข�น้อยวิทย�คม	 จังหวัดตร�ด	 โดยมีรูปแบบ 

ของกิจกรรม	 คือ	 ก�รให้นักเรียนได้ดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�รและทำ�ธุรกิจเป็นกลุ่ม	 โดยก�รแบ่งเป็นง�นธุรกิจ

ออกเป็นกิจก�รต่�ง	 ๆ	 อ�ทิเช่น	 ง�นเกษตร	 ง�นแปรรูป	 ง�นประดิษฐ์	 เป็นต้น	 นักเรียนจะได้ออกแบบ 

ก�รทำ�ธุรกิจในกลุ่มของตนเองที่ตั้งชื่อเรียกว่�บริษัทจำ�ลอง	 โดยมีก�รจำ�ลองหน้�ที่และบทบ�ทของตำ�แหน่ง

ง�นต่�ง	 ๆ	 ในบริษัท	 และได้ดำ�เนินก�รจริง	 บริห�รง�นจริง	 ซื้อข�ยจริง	 ภ�ยใต้กรอบระยะเวล�ช่วงหนึ่ง	 

ซึ่งผลจ�กก�รดำ�เนินก�รในร�ยวิช�คณิตศ�สตร์ในด้�นของพฤติกรรม	พบว่�	 นักเรียนมีทักษะในก�รว�งแผน	

แก้ปัญห�และก�รทำ�ง�นเป็นทีม	 มีกระบวนก�รเรียนรู้อย่�งเป็นระบบ	 มีขั้นตอน	 รู้จักก�รบริห�รจัดก�ร	 

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รบริห�รจัดก�รสื่อ	 เทคโนโลยีต่�ง	 ๆ	 ได้อย่�งมีคุณภ�พและรู้จักก�รเข้�สังคม	 ตลอดจน

ก�รทำ�ง�นร่วมกันกับผู้อ่ืน	 อีกท้ังยังส�ม�รถสร้�งร�ยได้	 และมีเจตคติท่ีดีต่อก�รทำ�ง�น	 และก�รประกอบอ�ชีพ 

ที่สุจริต	รู้จักที่จะเรียนรู้เพื่อก�รทำ�ง�นได้อย่�งมีเป้�หม�ยม�กยิ่งขึ้น

	 จ�กเหตุผลดังกล่�วข้�งต้นและจ�กก�รศึกษ�เอกส�รที่เกี่ยวข้อง	 ผู้วิจัยเห็นว่�ทักษะชีวิต 

เป็นส่ิงสำ�คัญในก�รพัฒน�เย�วชนของช�ติให้เป็นบุคคลมีคุณภ�พ	 โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในโลกยุคปัจจุบันท่ีจำ�เป็น

ต้องมุ่งเน้นก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นเพื่อก�รมีง�นทำ�ต�มแนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	21	 ผู้วิจัย

จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภ�พก�รเรียนก�รสอน	โดยก�รจัดกิจกรรมต�มนโยบ�ยและจุดเน้น	เพื่อเป็นแนวท�ง 

ในก�รส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พผู้เรียนให้เป็นไปในแนวท�งดังกล่�ว	 โดยได้จัดทำ�นวัตกรรมก�รปฏิบัติ 

เกี่ยวกับก�รทำ�บริษัทจำ�ลอง	 ม�ใช้ในก�รพัฒน�ทักษะชีวิตของนักเรียนต�มแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�	 

เพื่อก�รมีง�นทำ�	 โดยสนองแนวนโยบ�ยลดเวล�เรียน	 เพิ่มเวล�รู้	 และเพื่อศึกษ�ว่�ก�รส่งเสริมและพัฒน� 

ผู้เรียนด้วยกิจกรรมบริษัทจำ�ลองแล้วจะทำ�ให้มีนักเรียนมีคว�มส�ม�รถก�รใช้ทักษะชีวิตโดยภ�พรวมระดับใด

และมีคว�มส�ม�รถก�รใช้ทักษะชีวิตร�ยด้�นแต่ละด้�นม�กน้อยเพียงใด	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในด้�นเจตคติ 

ต่อก�รทำ�ง�นอ�ชีพ

2.	จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

 2.1	 จุดประสงค์ของก�รดำ�เนินง�น

	 	 1)	 เพื่อสร้�งนวัตกรรมกิจกรรมบริษัทจำ�ลอง

	 	 2)	 เพื่อศึกษ�ผลก�รพัฒน�ทักษะชีวิตของนักเรียนต�มแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�	 

เพื่อก�รมีง�นทำ�ด้วยกิจกรรมบริษัทจำ�ลอง
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	 2.2	 เป้�หม�ยของก�รดำ�เนินก�ร

	 	 เป้�หม�ยเชิงปริม�ณ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	1	-	6	จำ�นวน	165	คน

	 	 	 	 	 	 ครูโรงเรียนเข�น้อยวิทย�คม	จำ�นวน	16	คน

	 	 เป้�หม�ยเชิงคุณภ�พ	 นักเรียนมีทักษะชีวิตด้�นก�รทำ�ง�นประกอบอ�ชีพ

	 	 	 	 	 	 ครูมีคว�มเข้�ใจในแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�เพ่ือก�รมีทักษะชีวิต

	 	 	 	 	 	 และทักษะอ�ชีพ	แลได้แนวท�งก�รพัฒน�นวัตกรรมกิจกรรม

	 	 	 	 	 	 บริษัทจำ�ลอง

3.	กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 3.1	 แนวคิดในก�รออกแบบผลง�น/นวัตกรรม

	 	 จ�กนโยบ�ยของโรงเรียนในฝันบูรณ�ก�รร่วมกันกับนโยบ�ยลดเวล�เรียน	 เพิ่มเวล�รู้	

นโยบ�ยด้�นก�รจัดก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 และก�รเรียนรู้ในรูปแบบ	 STEM	 ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 

ทำ�ให้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่�ก�รส่งเสริมทักษะกระบวนก�รเป็นสิ่งสำ�คัญม�กในก�รจัดก�รศึกษ�	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

ก�รพัฒน�ด้�นทักษะชีวิตและก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อก�รมีง�นทำ�	ดังนั้นก�รเพิ่มเวล�รู้ให้แก่นักเรียนในแต่ละวัน	

กิจกรรมที่เพิ่มพูนได้ทั้งคว�มรู้และทักษะชีวิต	 ควรจะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ร่วมลงมือและพัฒน�ว�งแผน

อย่�งเป็นระบบร่วมกัน	 ตลอดจนส�ม�รถสร้�งร�ยได้ระหว่�งเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดคว�มตระหนักรู้ 

ถึงคุณค่�ของก�รใช้คว�มคิดและเวล�อย่�งสร้�งสรรค์

	 	 ด้วยเหตุผลดังกล่�วผู้วิจัยจึงได้ใช้แนวท�งของกิจกรรมซ้ือได้ข�ยเป็นของกลุ่มส�ระ 

ก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์	 โรงเรียนเข�น้อยวิทย�คมม�พัฒน�	 เป็นกิจกรรมบริษัทจำ�ลอง	 โดยนำ�กระบวนก�ร

ทำ�ง�นในรูปแบบสภ�ของสภ�ยุวเกษตรกร	 โรงเรียนเข�น้อยวิทย�คม	 ม�บูรณ�ก�รร่วมกันเพื่อสร้�งทักษะ

กระบวนก�รทำ�ง�น	 อีกทั้งยังกำ�หนดแนวท�งในก�รพัฒน�กิจกรรมของแต่ละกลุ่มง�นโดยใช้กระบวนก�ร 

เรียนรู้แบบ	STEM	ม�ใช้ในก�รสร้�งสรรค์ง�นให้มีคุณภ�พม�กยิ่งขึ้น

	 รูปแบบของนวัตกรรม

	 นวัตกรรมที่พัฒน�ขึ้นน้ี	 เป็นนวัตกรรมประเภทกระบวนก�ร	 ใช้ก�รพัฒน�แนวคิดและสร้�ง 

รูปแบบก�รปฏิบัติขึ้นใหม่	 โดยใช้แนวท�งระเบียบวิธีก�รวิจัยและพัฒน�เพื่อดำ�เนินก�รไปควบคู่กับ 

ก�รปรับปรุงและพัฒน�แนวท�ง	 เพื่อให้ได้รูปแบบก�รดำ�เนินก�รที่เป็นนวัตกรรมอย่�งสมบูรณ์และมีคุณภ�พ

และประสิทธิภ�พตรงต�มคว�มต้องก�รโดยว�งแผนก�รดำ�เนินง�นต�มวงจรคุณภ�พเดมิ่ง	 (Plan	 Do	 Check	

Action)	

	 กระบวนก�รดำ�เนินง�น

 ขั้นตอนที่	 1	 จัดก�รประชุมให้นักเรียนได้เลือกกลุ่มกิจกรรมที่สนใจ	 โดยมุ่งเน้นให้เป็นกิจกรรม 

ที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐ�นของครอบครัวและดำ�เนินก�รให้นักเรียนเลือกกลุ่มต�มคว�มถนัดหรือคว�มสนใจ	 

เรียกว่�	 “บริษัท”	 ทั้งนี้ในแต่ละบริษัทจำ�เป็นต้องมีสม�ชิกอย่�งน้อย	 3	 คน	 และมีครูที่ปรึกษ�ของบริษัท 

ที่นักเรียนได้เลือกและติดต่อด้วยตนเอง
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 ขั้นตอนที่	 2	 แต่ละบริษัทจะต้องดำ�เนินก�รทำ�ง�นของบริษัทตนเอง	 อ�ทิเช่น	 ก�รศึกษ�

ห�คว�มรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับง�นและผลิตภัณฑ์ของบริษัท	 ต้องทำ�ก�รพัฒน�สินค้�และผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

โดยใช้แนวท�งก�รศึกษ�ของ	 STEM	 และก�รเรียนรู้แบบโครงง�น	 ม�เป็นหลักในก�รดำ�เนินก�รโดยก�รนำ�

และให้คำ�ปรึกษ�อย่�งใกล้ชิดจ�กครูที่ปรึกษ�บริษัท	 โดยกำ�หนดให้ครูได้ออกแบบกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

ให้สอดคล้องกับก�รพัฒน�ง�นของแต่ละบริษัทโดยมุ่งเน้น	 4H	 (Heart	 Head	 Hand	 Health)	 ของกิจกรรม

เพิ่มเวล�รู้

 ขั้นตอนที่	 3	 ให้หัวหน้�ของแต่ละบริษัทม�ร่วมดำ�เนินก�รบริห�รง�นร่วมกันในระบบ 

สภ�ยุวเกษตรกรและจัดทำ�ระเบียบแนวท�งก�รบริห�รง�นของสภ�ฯ	 ร่วมกัน	 โดยใช้แนวท�งต�มหลักก�ร 

ของประช�ธิปไตย	โดยมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข	เป็นแนวท�งขับเคลื่อนก�รบริห�รง�นทั้งหมด

 ขั้นตอนที่	 4	 จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รและปฏิทินก�รดำ�เนินง�นของบริษัท	 และดำ�เนินก�ร 

ต�มแนวท�งที่ได้พัฒน�ขึ้น	 โดยมีกลุ่มและสภ�ยุวเกษตรกรเป็นผู้ติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินก�ร 

อย่�งต่อเนื่อง	โดยก�รใช้ก�รประชุม	ก�รทำ�	PLC	ของครูที่ปรึกษ�	ของนักเรียนแต่ละบริษัท	และก�รทำ�	AAR	

เพื่อสะท้อนภ�พผลของก�รดำ�เนินก�ร	 เป็นวิธีก�รหลักในก�รดำ�เนินง�นและนำ�ผลจ�กก�รประชุมไปใช้ในก�ร

ว�งแผนและปรับปรุงพัฒน�ง�นของแต่ละบริษัท	แต่ละกลุ่มต่อไป

 ขั้นตอนท่ี	 5	 ประชุมสรุปผลก�รดำ�เนินง�นของแต่ละบริษัท	 แต่ละกลุ่ม	 และภ�พรวมของ 

สภ�ยุวเกษตรกรโรงเรียนเข�น้อยวิทย�คม	 โดยกำ�หนดจัดให้มีก�รจัดแสดงสินค้�และผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ 

ก�รพัฒน�ขึ้น	 โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่�ตล�ดนัดยุวเกษตรกรโรงเรียนเข�น้อยวิทย�คม	 เพื่อแสดงภ�พเชิงประจักษ์

อันเกิดจ�กก�รพัฒน�และเพื่อแสดงผลก�รพัฒน�ทักษะชีวิตของนักเรียนต�มแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ� 

เพื่อก�รมีง�นทำ�ด้วยกิจกรรมบริษัทจำ�ลองและจัดทำ�ร�ยง�นสรุปต่อไป

4.	 ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

 ประสิทธิภ�พของก�รดำ�เนินง�น	 ในก�รดำ�เนินก�รต�มกิจกรรมท่ีออกแบบไว้น้ัน	ส�ม�รถดำ�เนินก�ร

ได้ทุกขั้นตอน	 และมีก�รปรับปรุงพัฒน�กิจกรรมต�มข้ันตอนและกระบวนก�รอย่�งต่อเนื่องจนเกิดเป็น

แนวท�งก�รปฏิบัติที่เป็นเลิศ	(Best	Practice)

 ผลท่ีเกิดต�มจุดประสงค์	ผลก�รปฏิบัติครอบคลุมและเป็นไปต�มจุดประสงค์ทุกข้อ	 โดยมีหลักฐ�น

เป็นภ�พกิจกรรม	 ชุดกิจกรรมและก�รเผยแพร่ผลง�นจนเป็นท่ียอมรับอย่�งกว้�งขว�ง	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง 

ในด้�นทักษะชีวิตของนักเรียน

 ผลสัมฤทธิ์ของง�น	 ส�ม�รถแก้ปัญห�และพัฒน�ผู้เรียนหรือพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� 

ได้ตรงต�มจุดประสงค์และเป้�หม�ยอย่�งครบถ้วน	โดยมีข้อมูลทุกส่วนแสดงให้เห็นก�รเปล่ียนแปลงในท�งท่ีดีข้ึน

 ประโยชน์ที่ได้รับ	 กระบวนก�รพัฒน�นวัตกรรมก่อให้เกิดประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ร่วมกัน 

ทั้งโรงเรียน	 โดยครูทุกคน	 ทุกกลุ่มส�ระจะมีบทบ�ทหน้�ท่ีเป็นครูท่ีปรึกษ�บริษัทท่ีนักเรียนได้เลือก	 และครู 

ก็จะต้องพัฒน�กิจกรรมที่ตนเองได้รับผิดชอบเพื่อให้เกิดแนวท�งก�รปฏิบัติที่ดี



ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices  

แนวปฏิบัติที่ดี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำาปี 2560
103

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 ส่ิงท่ีช่วยให้ง�นประสบคว�มสำ�เร็จ	 พบว่�ปัจจัยคว�มสำ�เร็จท่ีนำ�เสนอมีคว�มสอดคล้องกับระบบ

และวิธีก�รปฏิบัติง�นที่เป็นผลม�จ�กก�รมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติง�น	 โดยมีก�รพัฒน�ผลง�น

อย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน	 กล่�วคือ	 กิจกรรมบริษัทจำ�ลองส�ม�รถสร้�งผลง�นเป็นที่ประจักษ์ได้	 โดยก�รเรียนรู้

ร่วมกันอย่�งเป็นระบบของทั้งครู	 นักเรียนและชุมชน	 โดยก�รสร้�งระบบให้เกิดก�รเรียนรู้	 และมีคว�มยั่งยืน

เม่ือสินค้�และผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น	 ๆ	 ได้รับก�รต่อยอดและนำ�ไปสู่ก�รสร้�งเป็นอ�ชีพเสริมร�ยได้ 

ให้แก่นักเรียนและครอบครัวต่อไป

6.	บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)
	 จ�กก�รดำ�เนินง�น	 พบว่�	 ก�รพัฒน�ทักษะชีวิตของนักเรียนต�มแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ� 

เพื่อก�รมีง�นทำ�ด้วยกิจกรรมบริษัทจำ�ลองนี้	 ส�ม�รถสะท้อนภ�พก�รพัฒน�ตนของนักเรียนได้อย่�งชัดเจน	

แต่จ�กก�รดำ�เนินก�รทำ�ให้ทร�บว่�ยังมีข้อเสนอแนะในก�รพัฒน�อยู่บ�งประก�ร	 โดยพบว่�	 ก�รดำ�เนินก�ร

ต�มแนวท�งกิจกรรมของนวัตกรรมที่พัฒน�ขึ้นเป็นไปในลักษณะของก�รวิจัยและพัฒน�	ทำ�ให้ต้องดำ�เนินก�ร

และปรับปรุงขั้นตอนและร�ยละเอียดเป็นระยะ	 ๆ	 อีกท้ังครูผู้ควบคุมก็จำ�เป็นต้องกำ�กับติดต�ม	 และพัฒน�

กิจกรรมร่วมกับนักเรียนอย่�งต่อเน่ือง	 จึงทำ�ให้บ�งคร้ังอ�จมีคว�มล่�ช้�ในก�รดำ�เนินก�รและไม่ส�ม�รดำ�เนินก�ร 

ได้ต�มปฏิทินที่กำ�หนดไว้ได้	 และในช่วงระยะเวล�ก�รดำ�เนินก�รเป็นช่วงฤดูฝน	 ทำ�ให้กิจกรรมของบ�งกลุ่ม	

บ�งบริษัทไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งสะดวกม�กนัก	 ในก�รดำ�เนินก�รปีงบประม�ณนี้ส�ม�รถพัฒน� 

รูปแบบของกิจกรรมได้อย่�งเป็นรูปธรรมและสะท้อนภ�พคว�มสำ�เร็จได้อย่�งชัดเจนทำ�ให้ก�รดำ�เนินก�ร 

ในปีงบประม�ณต่อไปจะส�ม�รถดำ�เนินก�รต่อยอดกิจกรรมต่�ง	 ๆ	 ได้	 โดยเน้นที่กระบวนก�รวิจัยและพัฒน�

ของแต่ละกิจกรรมให้ม�กข้ึน	 และกระตุ้นให้เกิดก�รบูรณ�ก�รกับก�รจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

ให้ม�กยิ่งขึ้น

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 ผลง�นบริษัทจำ�ลองของโรงเรียนเข�น้อยวิทย�คม	 ได้รับก�รส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่ 

อย่�งกว้�งขว�ง	 ได้คัดเลือกให้เป็นผลง�นนำ�เสนอถว�ยสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	 

ในโอก�สเสด็จเยี่ยมชมผลง�นของกลุ่มยุวเกษตรกรระดับประเทศ	 ปี	 2560	 ได้รับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 

ยุวเกษตรกรที่ได้รับร�งวัลระดับประเทศ	 ร�งวัลลูกโลกสีเขียวระดับประเทศ	 ร�งวัลก�รปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ของโรงเรียนที่ดำ�เนินก�รต�มแนวปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 รวมไปจนถึงก�รนำ�เสนอผ่�นท�งส่ือต่�ง	 ๆ	 

ในหัวข้อไม่ต้องจบปริญญ�ตรีก็เป็นเศรษฐีได้	 โรงเรียนส่งเสริมอ�ชีพ	 และโรงเรียนนำ�ร่องกิจกรรมลดเวล�เรียน 

เพิ่มเวล�รู้	และเป็นต้นแบบนำ�เสนอให้แก่หน่วยง�นต่�ง	ๆ	ม�กม�ย	
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ชื่อผลง�น	 ก�รพัฒน�ก�รอ่�น	ก�รเขียน	ของนักเรียนท่ีบกพร่องท�งก�รเรียนรู้	 ด้วยชุดก�รสอนซ่อมเสริม	

กลุม่ส�ระก�รเรยีนรูภ้�ษ�ไทย	ระดบัประถมศกึษ�	โรงเรยีนหว้ยหว�้วทิย�คม	สำ�นกัง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น	เขต	1

ชื่อผู้เสนอผลง�น		 น�ยคำ�สังข์	พลห�ญ

โรงเรียน	 ห้วยหว้�วิทย�คม	

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น	เขต	1

โทรศัพท	์ 0	4345	1279	 โทรส�ร	 	 0	4345	1279

โทรศัพท์มือถือ	 09	1417	0302	 e-mail	 	 konhuaywa@gmail.com

1.	 ความสำาคัญของผลงาน/ที่มาของนวัตกรรม

	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย	 เป็นกลุ่มวิช�ทักษะพื้นฐ�นในก�รใช้เป็นเครื่องมือสำ�หรับ 

ก�รแสวงห�คว�มรู้ในกลุ่มวิช�อื่น	 ๆ	 และนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำ�วัน	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง 

ก�รติดต่อสื่อส�ร	

	 ดังนั้น	 ก�รใช้ภ�ษ�ไทยที่ถูกต้องจึงมีคว�มสำ�คัญม�ก	 ห�กใช้ภ�ษ�ในก�รพูดและก�รเขียน 

โดยไม่คำ�นึงถึงหลักเกณฑ์ท�งภ�ษ�อ�จก่อให้เกิดคว�มเข้�ใจผิด	ในคว�มหม�ยของคำ�หรือประโยคได้

	 นักเรียนท่ีมีคว�มบกพร่องท�งก�รเรียนรู้	 โรงเรียนห้วยหว้�วิทย�คม	 โดยผู้ร�ยง�นเป็นครูรับผิดชอบ

และสอนวิช�ภ�ษ�ไทย	นักเรียนพูดและฟังแยกเสียงควบกล้ำ�	ร	ล	ว	ได้ไม่ถูกต้อง	พูดภ�ษ�ไทยกล�งไม่ชัดเจน	

ชอบใช้ภ�ษ�ถิ่นผสม	 ก�รเว้นวรรคก�รเขียน	 ก�รอ่�น	 ก�รพูด	 ไม่ถูกต้องเหม�ะสม	 นักเรียนข�ดเรียนบ่อย	

นักเรียนกลุ่มเก่งไม่ชอบเรียนกับนักเรียนกลุ่มอ่อน

	 ปัญห�ดังกล่�วข้องต้นเกิดจ�กส�เหตุใหญ่	ดังนี้	

	 1.	 เนื้อห�ในบทเรียนกว้�งเกินไป	ไม่เจ�ะจงหรือเน้นหลักภ�ษ�ไทย

	 2.	 ประสบก�รณ์และภูมิหลังของนักเรียน	 ส่วนม�กเป็นนักเรียนที่มีผู้ปกครองมีพื้นฐ�น 

ก�รศึกษ�ค่อนข้�งต่ำ�	 ร�ยได้ไม่ดี	 ไม่มีเวล�ท่ีจะสนใจบุตรของตนเองม�ก	 ภูมิหลังของนักเรียนก็มีพ้ืนคว�มรู้เดิมน้อย	

เรียนไม่ทันเพื่อนร่วมชั้น

	 3.	 ครูข�ดสื่อซ่อมเสริมที่มีประสิทธิภ�พ	
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2.	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือสร้�งแบบฝึกทักษะก�รสอนซ่อมเสริมภ�ษ�ไทย	 ซ่ึงประกอบด้วย	 แบบทดสอบก่อนเรียน	

เนื้อห�ของหลักก�รใช้ภ�ษ�ไทยเฉพ�ะเรื่อง	แบบฝึกทักษะ	แบบทดสอบหลังเรียน	จำ�นวน	14	เล่ม

	 2.	 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทยสูงขึ้น

	 3.	 เพื่อศึกษ�เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียนจ�กก�รใช้ชุดก�รสอนซ่อมเสริม	

ก่อนและหลังก�รสอนซ่อมเสริม	จำ�นวน	14	เล่ม	

3.	 กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินการศึกษา

	 วิธีดำ�เนินก�ร

	 ก�รร�ยง�นคร้ังน้ี	 เพ่ือศึกษ�รูปแบบของก�รสอนซ่อมเสริม	 โดยใช้ชุดฝึกทักษะก�รอ่�นก�รเขียน	

หลักเกณฑ์ท�งภ�ษ�ไทย	 โดยเน้นเน้ือห�ของหลักเกณฑ์ท�งภ�ษ�และก�รใช้ภ�ษ�ไทย	 ของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษ�	มีวิธีดำ�เนินก�ร	ดังนี้

	 3.1	 กลุ่มตัวอย่�งที่ศึกษ�

	 	 นักเรียนที่บกพร่องท�งก�รเรียนรู้โรงเรียนห้วยหว้�วิทย�คม	ตำ�บลโนนฆ้อง	อำ�เภอบ้�นฝ�ง	

จังหวัดขอนแก่น	ปีก�รศึกษ�	2559	จำ�นวน	23	คน

	 3.2	 เกณฑ์ในก�รจำ�แนกนักเรียน

	 	 จำ�แนกเป็น	3	ระดับ	ต�มระดับคว�มรู้	ประสบก�รณ์	และภูมิหลัง	ดังนี้

	 	 กลุ่มเก่ง	(A)	 	 	 คะแนน	 16-20

	 	 กลุ่มป�นกล�ง	(B)	 	 คะแนน	 10-15

	 	 กลุ่มอ่อน	(C)	 	 	 คะแนน	 	0-9

	 3.3	 เครื่องมือในก�รดำ�เนินก�รสอนซ่อมเสริม

	 	 ใช้วิธีตรวจผลง�นจ�กก�รปฏิบัติง�นของนักเรียนแล้วบันทึกไว้ในต�ร�งวิเคร�ะห์พฤติกรรม

ก�รเรียนก�รสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะก�รอ่�นก�รเขียนหลักเกณฑ์ภ�ษ�ไทย	จำ�นวน	14	เล่ม

	 	 ก�รจัดทำ�แบบฝึกทักษะก�รอ่�นและก�รเขียนภ�ษ�ไทย

		 	 ก�รจัดทำ�ชุดแบบฝึกทักษะก�รสอนเสริมภ�ษ�ไทยนี้	 ผู้ร�ยง�นได้ดำ�เนินก�รต�มข้ันตอน	

ดังนี้

	 	 3.3.1	 ห�ข้อมูลคว�มสนใจของนักเรียนว่�	 จะมีคว�มสนใจเรียนชุดก�รเรียนลักษณะใด	

โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในก�รแสดงคว�มคิดเห็น

	 	 	 3.3.1.1	 ผู้ร�ยง�นได้นำ�ชุดก�รสอนหล�ยลักษณะม�ให้นักเรียนเลือกและทดลองทำ�

จ�กก�รสังเกตพฤติกรรมและสอบถ�ม	 จึงได้ข้อสรุปว่�	 ชุดแบบฝึกครูมีตอนท่ีสำ�คัญ	 คือ	 บทนำ�	 แบบทดสอบ 

ก่อนเรียน	เนื้อห�	แบบฝึกหัด	แบบทดสอบหลังเรียน	
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	 	 	 3.3.1.2	 ผู้ร�ยง�นได้คัดเลือกกิจกรรมในก�รเรียนโดยเน้นจ�กเร่ืองท่ีง่�ยไปห�ย�ก

แยกเนื้อห�ในแต่ละชุดให้เป็นเฉพ�ะเรื่องเหม�ะสมกับระดับช้ันของนักเรียน	 ต�มหลักสูตรประถมศึกษ� 

พุทธศักร�ช	2551	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2553)

	 	 3.3.2	 ทดสอบ	 แก้ไขแบบฝึกหัดก�รสอนซ่อมเสริมภ�ษ�ไทย	 ผู้ร�ยง�นได้คัดเลือก 

เด็กนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนป�นกล�ง	 ม�ทดลองใช้ชุดแบบฝึกก�รสอนซ่อมเสริมภ�ษ�ไทย 

ท่ีผู้ร�ยง�นได้จัดทำ�ข้ึน	 ในระหว่�งท่ีนักเรียนเรียน	 ผู้ร�ยง�นได้สังเกตพฤติกรรมนักเรียน	 บันทึกข้อบกพร่องท่ีพบ

ในชุดแบบฝึกก�รสอนซ่อมเสริม	และนำ�ม�ปรับปรุงอีกหล�ยครั้ง	จนเสร็จสมบูรณ์	

	 	 ก�รห�ประสิทธิภ�พของชุดแบบฝึก

	 	 ผู้ร�ยง�นได้ทำ�ก�รทดลองชุดแบบฝึกทักษะก�รอ่�นก�รเขียน	 โดยคัดเลือกนักเรียน 

ท่ีบกพร่องท�งก�รเรียนรู้	โรงเรียนห้วยหว้�วิทย�คม	ปีก�รศึกษ�	2559	จำ�นวน	12	คน	แบ่งนักเรียนเป็น	3	กลุ่ม	

คือ	 กลุ่มเก่ง	 กลุ่มป�นกล�ง	 กลุ่มอ่อน	 โดยให้นักเรียนทั้ง	 3	 กลุ่มศึกษ�และปฏิบัติกิจกรรมต�มแบบฝึก	 

โดยผู้ร�ยง�นได้ตั้งเกณฑ์ประสิทธิภ�พขั้นต่ำ�ที่	E1	:	E2	=	75	:	75

	 	 E1	 หม�ยถึง	 คะแนนที่นักเรียนทำ�ได้ระหว่�งปฏิบัติกิจกรรมต�มแบบฝึกแต่ละชุด	 ทุกชุด	

ทุกคน	รวมกัน	แล้วห�ค่�ร้อยละจ�กคะแนนเต็ม

	 	 E2	 หม�ยถึงคะแนนที่นักเรียนทำ�ได้จ�กก�รปฏิบัติกิจกรรมหลังจบก�รศึกษ�ชุดแบบฝึก 

ทุกชุด	ทุกคน	รวมกันแล้วห�ค่�ร้อยละจ�กคะแนนเต็ม

	 	 หลังจ�กทำ�ก�รทดลองห�ประสิทธิภ�พของชุดฝึก	 ปร�กฏว่�มีค่�ประสิทธิภ�พสูงกว่� 

ค่�ประสิทธิภ�พที่ตั้งไว้

	 	 ผู้ร�ยง�นได้ทำ�ก�รปรับปรุง	 ชุดฝึกทักษะก�รอ่�นก�รเขียนหลักเกณฑ์ท�งภ�ษ�อีกครั้ง	

และได้เร่ิมนำ�ม�ใช้ปฏิบัติกับนักเรียนที่บกพร่องท�งก�รเรียนรู้	 โรงเรียนห้วยหว้�วิทย�คม	 ปีก�รศึกษ�	 2559	

โดยตั้งค่�ประสิทธิภ�พของชุดฝึกไว้ที่	 E1	 :	 E2	 =	 80	 :	 80	 เมื่อผู้ร�ยง�นได้ดำ�เนินก�รสอนซ่อมเสริมจนครบ

กระบวนก�ร	ทุกชุดฝึก	โดยห�ค่�ประสิทธิภ�พของชุดฝึก

	 3.4	 ก�รเก็บข้อมูล

	 	 3.4.1	 จัดเก็บคะแนนนักเรียนจ�กก�รทำ�แบบประเมินก่อนก�รสอนซ่อมเสริม	 และหลัง

ก�รสอนซ่อมเสริม

	 	 3.4.2	 สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในระหว่�งก�รเรียนก�รสอนและบันทึกคว�มก้�วหน้�	 

ในก�รเขียนและก�รอ่�น	แล้วนำ�ม�วิเคร�ะห์เป็นร�ยบุคคล

	 3.5	 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 เมื่อรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังก�รสอนซ่อมเสริม	 ผู้ร�ยง�นได้นำ�ข้อมูลที่ได้ม�ห�ค่� 

คว�มแตกต่�ง	 เพื่อเปรียบเทียบผลก�รพัฒน�ท�งก�รเรียน	 ระหว่�งก่อนได้รับก�รสอนซ่อมเสริมและหลัง 

ก�รได้รับก�รสอนซ่อมเสริม	โดยใช้สูตรห�ค่�	t-test

	 		 t		 =	
�D2

�D2N (�D)−
N − 1
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4.	 ผลการดำาเนินการ	/	ผลสัมฤทธิ์

	 ผลก�รดำ�เนินก�ร

	 ในบทนี้ผู้ร�ยง�นขอนำ�เสนอผลก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล	 ก�รอ่�นและก�รเขียนของนักเรียน	

ที่บกพร่องท�งก�รเรียนรู	้ ปีก�รศึกษ�	2559	 โรงเรียนห้วยหว้�วิทย�คม	ระหว่�งก่อนได้รับก�รสอนซ่อมเสริม	

และหลังก�รได้รับก�รสอนซ่อมเสริมด้วยชุดแบบฝึกทักษะ	 ก�รอ่�น	 ก�รเขียน	 และหลักเกณฑ์ท�งภ�ษ�	

จำ�นวน	14	ชุด	เป็นร�ยพฤติกรรม	ดังนี้

	 ก�รสอนซ่อมเสริมกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย	 โดยใช้ชุดฝึกทักษะก�รอ่�นก�รเขียนคว�มรู้

หลักเกณฑ์ท�งภ�ษ�	 นักเรียนที่บกพร่องท�งก�รเรียนรู้ของโรงเรียนห้วยหว้�วิทย�คมมีพัฒน�ก�รท่ีดีข้ึน	 คือ	

จำ�หลักเกณฑ์ก�รสะกดคำ�	 ก�รอ่�น	 ก�รเขียนได้แม่นยำ�	 ใช้ได้ถูกต้อง	ทำ�ให้ส�ม�รถอ่�นคำ�ย�กได้ถูกต้องม�กข้ึน	

ใช้แนวเทียบได้ดี	 ใช้ม�ตร�ตัวสะกดได้ถูกต้อง	 ใช้คำ�ได้ตรงคว�มหม�ย	 แยกคำ�พ้องรูป	 พ้องเสียงได้ถูกต้อง	

ทำ�ให้ก�รนำ�ไปใช้ได้ตรงคว�มหม�ยของคำ�	 เขียนสะกดตัวหนังสือถูกต้อง	 สวยง�ม	 มีระเบียบ	 มีคว�มรู้ 

ในหลักเกณฑ์	ก�รใช้คำ�ร�ช�ศัพท์	ประโยค	 เคร่ืองหม�ยวรรคตอน	คำ�ท่ีบอกจำ�นวน	บอกลักษณะน�มได้เหม�ะสม	

ถูกต้อง	 นักเรียนมีคว�มเชื่อมั่นในตนเอง	 กล้�แสดงออก	 ซักถ�มครูเมื่อมีปัญห�ทุกด้�น	 มีคว�มตั้งใจในก�ร

ปฏิบัติกิจกรรมต�มแบบฝึกท่ีมีในแต่ละชุด	ทำ�ง�นได้ถูกต้อง	สะอ�ด	มีระเบียบ	ส่งง�นได้ตรงกำ�หนดเวล�ม�กข้ึน

	 ผู้ร�ยง�นพบว่�	นักเรียนมีคว�มสนุกสน�นในก�รศึกษ�	ก�รปฏิบัติกิจกรรมในชุดแบบฝึกทักษะ	

กิจกรรมมีคว�มเร้�ใจ	 ทำ�ให้ตื่นเต้นเมื่อได้รู้ผลคำ�ตอบว่�	 ถูกหรือผิด	 หลังจ�กที่นักเรียนทำ�แบบทดสอบทันที	

ทำ�ให้ไม่รู้สึกเบื่อหน่�ย

	 ผลที่ได้ทั้งหมดดังกล่�วข้�งต้น	 เกิดจ�กก�รปรับเปลี่ยนวิธีก�รเรียนก�รสอน	 โดยใช้สื่อ 

หล�กหล�ยผสมผส�นกัน	 เช่น	 ก�รใช้แบบฝึกทักษะเฉพ�ะเนื้อห�และสื่อประกอบชุดอื่น	 ๆ	 ทำ�ให้นักเรียน

ส�ม�รถที่จะเลือกวิธีก�รศึกษ�ค้นคว้�ต�มคว�มชอบ	 คว�มสนใจของตนเอง	 และเลือกเรียนเนื้อห�วิช�ใดก็ได้

โดยอิสระ

5.	ปัจจัยความสำาเร็จ

	 ได้รับคว�มร่วมมือจ�ก	ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	คณะครู	นักเรียนโรงเรียนห้วยหว้�วิทย�คมทุกท่�น

เป็นอย่�งดี	 นอกจ�กนั้นได้รับคว�มร่วมมือจ�กผู้ปกครอง	 กรรมก�รสถ�นศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นโรงเรียนห้วยหว้�

วิทย�คมทุกท่�น

	 ปัจจัยหลักที่ทำ�ให้ก�รศึกษ�พัฒน�ก�รอ่�นก�รเขียน	ครั้งนี้สำ�เร็จคือ

	 1.	 คว�มพร้อมของสถ�นศึกษ�

	 2.	 คว�มพร้อมของผู้ศึกษ�

	 3.	 คว�มสนใจและก�รให้คว�มร่วมมือของผู้เรียน

	 4.	 คว�มร่วมมือของบุคล�กรในสถ�นศึกษ�

	 5.	 คว�มสนใจ	และคว�มเอ�ใจใส่ของผู้ปกครอง

	 6.	 เวล�	และโอก�สของก�รจัดก�รเรียนก�รสอน
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6.	 บทเรียนที่ได้รับ

	 จ�กก�รศึกษ�และพัฒน�	 ก�รอ่�น	 ก�รเขียน	 ของนักเรียนท่ีมีคว�มบกพร่องท�งก�รเรียนรู้	

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทยระดับประถมศึกษ�โรงเรียนห้วยหว้�วิทย�คม	 ทำ�ให้ได้แนวท�งท�งในก�ร 

พัฒน�รูปแบบก�รเรียนก�รสอนแบบใหม่	 เพ่ือนำ�ไปใช้เปรียบเทียบกับนักเรียนปกติ	 เพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน� 

ก�รเรียนก�รสอนให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้นต่อไป

	 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

	 ในก�รศึกษ�รูปแบบวิธีก�รเรียนก�รสอนเพื่อพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รของผู้เรียน	 ส�ม�รถ 

ที่จะนำ�วิธีก�รเรียนรู้ม�ใช้ได้อย่�งม�กม�ย	 แต่สำ�หรับรูปแบบก�รใช้แบบฝึกทักษะนั้น	 ผู้ร�ยง�นเห็นว่�เป็นวิธี 

ที่เหม�ะกับก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทยเป็นอย่�งยิ่ง	จึงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ดังนี้

	 1.	 ควรนำ�ไปใช้กับเนื้อห�อื่น	ๆ	บ้�ง	เช่นก�รอ่�นคำ�ร้อยกรอง	อ่�นคำ�ประพันธ์	

	 2.	 ในก�รสร้�งแบบฝึกนั้น	ในหนึ่งเล่มควรมีเนื้อห�เดียว	และกระทัดรัด

	 3.	 ควรศึกษ�เพ่ิมเติมว่�	 ห�กนำ�ไปใช้ในก�รฝึกทักษะก�รพูด	 จะเป็นอย่�งไร	 เช่น	 ทำ�ชุดฝึก 

ในรูปหนังสือบทสนทน�เป็นตอนสั้น	ๆ	หรือเป็นนิท�นบทสนทน�สั้น	ๆ

	 4.	 ควรให้เวล�ในก�รฝึกแต่ละกิจกรรมเหม�ะสมกับเนื้อห�

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ	/รางวัลที่ได้รับ

	 ในก�รเผยแพร่ผลง�น	 ได้เผยแพร่แก่	 โรงเรียนและชุมชนท่ีเก่ียวข้อง	 ท้ังด้�นเอกส�รและก�รเป็น

วิทย�กร	 นอกจ�กนั้น	 ได้เผยแพร่ท�งสื่อออนไลน์	 ได้รับร�งวัลครูสอนกิจกรรมของนักเรียนที่มีคว�มบกพร่อง

ท�งก�รเรียนรู้	 เช่น	ครูผู้สอนกิจกรรมว�กภ�พระบ�ยสี	เหรียญทองระดับภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	ง�นศิลปะ

หัตกรรม	ครั้งที่	64	และครั้งที่	65
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ชื่อผลง�น		 “พน�สนสวยด้วยมือเร�	Cooperative	School”

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�งณพรรณม�ฎ�ร์	โชติวิริยะตระกูล

โรงเรียน	 พน�สนวิทย�

สังกัด		 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	33

โทรศัพท์		 0	4406	9730	 โทรส�ร	 0	4406	9730

โทรศัพท์มือถือ		 09	6725	0643	 E-mail	 Utada-tangmo@live.com

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 1.1	 คว�มเป็นม�และสภ�พปัญห�	

	 	 โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้ที่จะต้องเสริมสร้�งผู้เรียนให้ได้รับโอก�สอันควร 

จะได้รับในก�รพัฒน�ศักยภ�พต�มวัย	 ในก�รพัฒน�โรงเรียนสิ่งท่ีควรให้คว�มสำ�คัญอย่�งม�ก	 คือก�รจัด 

สภ�พแวดล้อมในทุก	 ๆ	ด้�น	ที่ส่งผลต่อก�รเรียนรู้ของผู้เรียน	ซึ่งสภ�พแวดล้อมหม�ยถึง	 ส่วนประกอบสำ�คัญ

ส่วนหน่ึงที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒน�ก�ร	 มีคว�มปลอดภัย	 มีแรงจูงใจและเกิดคว�มสุข	 มีคว�มเต็มใจในก�ร

แสวงห�คว�มรู้	 ซึ่งห�กโรงเรียนใดข�ดก�รเอ�ใจใส่ในด้�นสภ�พแวดล้อมหรือไม่เห็นคว�มสำ�คัญของก�ร 

จัดสภ�พแวดล้อม	 จะทำ�ให้บุคล�กรท้ังในและนอกสถ�นศึกษ�ข�ดปฏิสัมพันธ์ท่ีดี	 ทำ�ให้ส่วนประกอบของคำ�ว่�	

องค์กรแห่งก�รเรียนรู้ข�ดคว�มสมบูรณ์ต�มม�ในที่สุด	 ซึ่งสอดคล้องกับผลก�รวิจัยของ	 บุญทรง	 สังข์ทอง	

(2537	 :	 46)	 ชี้ให้เห็นสภ�พบรรย�ก�ศและส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนท่ีมีคว�มสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ 

ท�งก�รเรียนของนักเรียน	 ซ่ึงนักเรียนจะมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและคุณธรรมม�กย่ิงข้ึนในบรรย�ก�ศท่ีเอ้ืออำ�นวย	

ลักษณะท�งสังคม	 จิตวิทย�	 ก�รเรียนก�รสอน	 ทั้งท�งด้�นอ�รมณ์	 สังคม	 เจตคติและปฏิสัมพันธ์ระหว่�ง

นักเรียน	ครู	ผู้ปกครอง	

	 โรงเรียนพน�สนวิทย�เป็นโรงเรียนมัธยมขน�ดกล�ง	 สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

มัธยมศึกษ�	 เขต	33	 โดยเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน	 (โรงเรียนดีประจำ�อำ�เภอ)	 รุ่นท่ี	 3	 ซ่ึงในก�รบริห�รง�น

ของโรงเรียนในฝันนั้นได้เน้นในเรื่องบรรย�ก�ศและสิ่งแวดล้อมท่ีดี	 ท้ังในและนอกห้องเรียน	 Green	 Clean	

and	Safety	โรงเรียนต้องมีก�รพัฒน�เรื่องก�รใช้	ICT	เพื่อก�รสอนและมี	ICT	เพื่อก�รจัดก�รเรียนรู้	โรงเรียน

ต้องมีแหล่งเรียนรู้ท้ังภ�ยในและภ�ยนอกโรงเรียน	 ท่ีครูส�ม�รถนำ�ไปใช้ออกแบบก�รจัดก�รเรียนรู้	 เพ่ือให้นักเรียน

มีประสบก�รณ์ตรง	 และโรงเรียนต้องมีกระบวนก�รบริห�รก�รเรียนรู้อย่�งสม่ำ�เสมอ	แม้ว่�โรงเรียนพน�สนวิทย�

จะเห็นคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�กระบวนก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและง�นสนับสนุนก�รจัดก�รเรียน 

ก�รสอนเพียงใด	 แต่เนื่องด้วยก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�ภ�ยใต้งบประม�ณท่ีจำ�กัด	 ทำ�ให้ก�รพัฒน�โรงเรียน 

ข�ดคว�มต่อเนื่อง	 ส่งผลกระทบต่อบรรย�ก�ศในโรงเรียนและกระบวนก�รในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 

ด้วยเหตุนี้ก�รบริห�รง�นภ�ยในโรงเรียนจึงยังไม่บรรลุผลเท่�ที่ควร
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	 1.2	 แนวท�งแก้ปัญห�และพัฒน�	

	 	 โรงเรียนพน�สนวิทย�เข้�ใจสภ�พปัญห�ที่เกิดขึ้นจึงได้ห�แนวท�งแก้ปัญห�และพัฒน�

เรื่องดังกล่�ว	 โดยบุคล�กรในโรงเรียนและชุมชนได้ว�งแผนร่วมกับบุคล�กรที่เกี่ยวข้องในก�รพัฒน� 

และปรับปรุง	 บริบท	 สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	 โดยก�รใช้แนวคิดร่วมกันภ�ยใต้พน�สนโมเดล	

(PSS)	 ผนวกเข้�กับวงจรเดมมิ่ง	 (PDCA)	 โดยในที่ประชุมคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นของโรงเรียน	 

ท่ีประชุมครูและผู้ปกครองได้ร่วมกันพิจ�รณ�ข้อเสนอในก�รร่วมกันปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ต่�ง	 ๆ	 ภ�ยในโรงเรียน

ดังกล่�ว	 โดยคว�มร่วมแรงร่วมใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย	 โดยก�รบริห�รจัดก�รแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำ�ไปสู่ 

ก�รพัฒน�ผู้เรียน	และสร้�งสถ�นศึกษ�ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภ�พและเป็นโรงเรียนในฝันที่ยั่งยืนสืบไป

2.	 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

	 1.	 เพื่อพัฒน�สภ�พโรงเรียนในฝันให้มีก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

	 2.	 เพื่อปรับปรุงและพัฒน�สภ�พแวดล้อม	บริบทของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก

ห้องเรียน	

3.	 กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 3.1	 ก�รออกแบบผลง�น/นวัตกรรม

	 	 โรงเรียนพน�สนวิทย�ได้ดำ�เนินก�รปรับปรุงและพัฒน�บริบท	สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้

ภ�ยในโรงเรียนโดยยึดหลัก	 พน�สนโมเดล	 (PSS)	 P	 :	 Participation	 ก�รมีส่วนร่วมของบุคล�กรและชุมชน	 

S	 :	 Strategy	 ก�รบริห�รจัดก�รเชิงกลยุทธ์	 S	 :	 Sufficiency	 ก�รใช้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 

ผนวกกับวงจรเดมมิ่ง	(PDCA)
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		 3.2	 ก�รดำ�เนินง�นต�มกิจกรรม	(ต�มวงจรคุณภ�พเดมมิ่ง)

	 	 P	:	Plan	(ว�งแผน)	

	 	 1.	 ศึกษ�หลักก�ร	 แนวคิด	 ในก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�และผู้เรียน	 โดยให้คณะทำ�ง�นและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 (กรรมก�รสถ�นศึกษ�	 คณะครูและชุมชน)	 ทำ�ก�รศึกษ�และนำ�เสนอในท่ีประชุมร่วมกันในก�ร

พัฒน�บริบท	สภ�พแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภ�ยในโรงเรียน

	 	 2.	 วิเคร�ะห์บริบท	สภ�พแวดล้อมของโรงเรียน	แหล่งเรียนรู้เดิมภ�ยในโรงเรียน	 เพื่อเป็น

ข้อมูลประกอบก�รก�รพัฒน�แหล่งเรียนรู้เดิมหรือสร้�งแหล่งเรียนรู้ใหม่

	 	 3.	 ประชุมว�งแผนทำ�กรอบง�น	 ด้�นตัวผู้รับผิดชอบ	 วิธีดำ�เนินก�ร	 งบประม�ณ	 

ระยะเวล�และก�รกำ�กับติดต�ม

	 	 D	 :	Do	(ปฎิบัติ)

	 	 4.	 กำ�หนดรูปแบบก�รปรับปรุงและพัฒน�โดยกำ�หนดบริบท	สภ�พแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้

ที่มีคว�มสำ�คัญและจำ�เป็นเร่งด่วนในก�รพัฒน�ต�มลำ�ดับ	 อันได้แก่	 บริบทภ�ยในและภ�ยนอกห้องเรียน	 เช่น	

ห้องสมุด	ห้องปฏิบัติก�ร	ห้องสืบค้น	(Searching	Room)	ศูนย์ก�รเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ธน�ค�รโรงเรียน	

ธน�ค�รขยะโรงเรียน	 คลินิกคอมพิวเตอร์และก�รพัฒน�ด้�นสื่อ	 ICT	 ก�รจัดสวนหย่อมบริเวณอ�ค�รเรียน	 

ก�รสร้�งโดมสิริพน�รมย์	ปรับปรุงสน�มโรงเรียนและก�รก่อสร้�งกำ�แพงโรงเรียน	เป็นต้น

	 	 5.	 ดำ�เนินก�รปรับปรุงและพัฒน�แหล่งเรียนรู้	 โดยโรงเรียนประส�นคว�มร่วมมือกับคณะครู	

บุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 นักเรียน	 ผู้ปกครองและชุมชน	 ในก�รร่วมมือและลงมือปรับปรุงและพัฒน�บริบท	 

สิ่งแวดล้อม	และแหล่งเรียนรู้ต�มกรอบง�นที่รับผิดชอบบนพื้นฐ�นคว�มพอเพียง

	 	 C	:	Check	(ตรวจสอบ)

	 	 6.	 มีก�รกำ�กับติดต�ม	 ตรวจสอบ	 และประเมินผลก�รดำ�เนินง�น	 โดยคณะกรรมก�ร

สถ�นศึกษ�	คณะดำ�เนินง�นและผู้รับผิดชอบทุกฝ่�ย	ร่วมกันประเมินและให้ข้อเสนอแนะ

	 	 A	:	Act	(ก�รปรับปรุง)

	 	 7.	 หลังจ�กก�รตรวจสอบและประเมินผลก�รทำ�ง�นแล้ว	 คณะทำ�ง�นในโรงเรียน 

และชุมชนมีก�รร่วมกันห�ส�เหตุของปัญห�ที่เกิดขึ้น	 ก�รห�แนวท�งและแก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้นจ�กก�ร

ปรับปรุงและพัฒน�บริบท	สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนร่วมกัน

	 3.3	 ประสิทธิภ�พของก�รทำ�ง�น

	 	 จ�กก�รมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนในก�รปรับปรุง	 พัฒน�	 บริบท	 สภ�พแวดล้อม

และแหล่งเรียนรู้	“พน�สนสวยด้วยมือเร�”	ส่งผลให้บรรย�ก�ศก�รเรียนรู้ในโรงเรียนดีขึ้น	มีแหล่งเรียนรู้ในก�ร

สนับสนุนและส่งเสริมก�รจัดก�รเรียนรู้	 โดยผู้เรียนเกิดแรงบันด�ลใจในก�รเรียน	 เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 และเรียนรู้

ด้วยตนเองอย่�งต่อเนื่องและมีคุณภ�พ	

	 3.4	 ก�รใช้ทรัพย�กร

	 	 ก�รปรับปรุง	 พัฒน�	 บริบท	 สภ�พแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้	 “พน�สนสวยด้วยมือเร�

Cooperative	School”	มีก�รนำ�ทรัพย�กรที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชนม�ใช้ในก�รพัฒน�	ดังนี้
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	 	 -	 บุคล�กร/คณะดำ�เนินง�น	 คือ	 ครู	 นักเรียน	 ศิษย์เก่�และผู้ปกครอง	 ร่วมแรงร่วมใจ

ให้ก�รสนับสนุนและคว�มร่วมมือในก�รปรับปรุงและพัฒน�ทั้งทุนทรัพย์และแรงง�น

	 	 -	 วัสดุอุปกรณ์	 ที่ใช้ในก�รปรับปรุงและพัฒน�ได้ล้วนม�จ�กก�รบริจ�ค	 ก�รประยุกต์ใช้

สิ่งของที่มีในโรงเรียนหรือชุมชน	หรือก�รซื้อม�ในร�ค�ถูก

4.	ผลการดำาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 4.1	ผลที่เกิดต�มจุดประสงค์

	 	 1.	 โรงเรียนมีก�รคงสภ�พก�รเป็นโรงเรียนในฝัน	 มีสภ�พแวดล้อมสวยง�ม	 มีบรรย�ก�ศ

เหม�ะแก่ก�รเรียนรู้

	 	 2.	 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่�งหล�กหล�ย

	 4.2	 ผลสัมฤทธิ์ของง�น

	 	 ก�รพัฒน�บริบทและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนต�มนโยบ�ย	 “พน�สนสวยด้วยมือเร�	

Cooperative	 School”	บรรลุผลสำ�เร็จ	 โดยทำ�ให้โรงเรียนมีบริบทและสภ�พแวดล้อมท่ีสวยง�ม	 มีแหล่งเรียนรู้ 

ที่สอดคล้องในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 ซึ่งได้รับคว�มร่วมแรงร่วมใจจ�กทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้องทั้งบุคล�กร 

และชุมชน	(บวร	:	บ้�น	วัด	โรงเรียน)	ผ่�นก�รบริห�รจัดก�รแบบมีส่วนร่วมซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์	(Vision)	

ของโรงเรียน	 “นักเรียนโรงเรียนพน�สนวิทย�	 มีวินัย	 ใฝ่เรียนรู้	 อยู่อย่�งพอเพียง	 เคียงคู่เทคโนโลยี	 

มีส่วนร่วมกับชุมชน	มุ่งผลสัมฤทธิ์ท�งก�รศึกษ�	พัฒน�สู่เกณฑ์ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น”

	 4.3	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 1.	 โรงเรียนได้รับก�รยอมรับจ�กชุมชนและหน่วยง�นภ�ยนอกอื่น	ๆ	

	 	 2.	 ทุกคนมีคว�มสุขในก�รเห็นคว�มก้�วหน้�ของก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�ท่ีตนเองมีส่วน 

รับผิดชอบ

	 	 3.	 ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 นักเรียนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์จ�กก�รใช้บริก�ร

แหล่งเรียนรู้ที่มีในโรงเรียน	เช่น	ก�รค้นห�คว�มรู้จ�กสื่อ	ICT	ก�รใช้สถ�นที่ในก�รจัดอบรม	จัดกิจกรรมต่�ง	ๆ	

อย่�งสม่ำ�เสมอ

5.	ปัจจัยความสำาเร็จ

	 1.	 คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�	 ผู้บริห�ร	 ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 มีวิสัยทัศน์ในก�ร

ว�งแผนและดำ�เนินง�น	ในก�รปรับปรุงและพัฒน�บริบท	สภ�พแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภ�ยในโรงเรียน

	 2.	 ก�รบริห�รง�นโดยก�รใช้หลักธรรม�ภิบ�ล	(Good	Governance)	ของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

	 3.	 ทุกคนให้คว�มร่วมมือในก�รสนับสนุนในทุกๆด้�น	เช่น	สนับสนุนงบประม�ณ	แรงง�น	วัสดุ

อุปกรณ์

	 4.	 ครูบุคล�กรท�งก�รศึกษ�และนักเรียน	 ร่วมกันใช้และพัฒน�แหล่งเรียนรู้อย่�งเห็นคุณค่� 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน
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6.	 บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)	

	 1.	 ก�รปรับปรุงและพัฒน�บริบทของโรงเรียนรวมท้ังแหล่งเรียนรู้ให้เกิดคว�มต่อเน่ืองและย่ังยืน	 

ควรมีก�รประส�นง�นกับภ�คีเครือข่�ยด้วยคว�มเป็นกัลย�ณมิตร	 เพ่ือให้ได้รับคว�มร่วมมือและคว�มช่วยเหลือ

อย่�งสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง

	 2.	 ก�รพัฒน�บริบท	 สภ�พแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียนนั้น	 อ�จมีอุปสรรค 

และปัญห�ที่เกิดขึ้นแตกต่�งกัน	 เนื่องจ�กนโยบ�ยของสถ�นศึกษ�และคว�มร่วมมือของชุมชน	 ดังนั้น 

ควรทำ�คว�มเข้�ใจกับทุกฝ่�ย	 โดยว�งแผนก�รดำ�เนินง�นให้รอบคอบที่สุด	 เนื่องจ�กห�กไม่มีก�รว�งแผนที่ดี

อ�จส่งผลให้เกิดปัญห�ต�มม�	 เช่น	 ใช้งบประม�ณม�กเกินไปและไม่เป็นไปต�มแผน	 ใช้เวล�ในก�รดำ�เนินก�ร 

น�นเกินไป	 ชุมชนไม่ให้คว�มร่วมมือในก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�เท่�ท่ีควรส่งผลให้ก�รพัฒน�ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ต�มที่ค�ดหวังไว้

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 7.1	 ก�รเผยแพร่

	 	 1.	 มีก�รนำ�เสนอกิจกรรมก�รดำ�เนินง�นและภ�พกิจกรรมก�รพัฒน�บริบท	สภ�พแวดล้อม

และแหล่งเรียนรู้ภ�ยในโรงเรียนอย่�งต่อเนื่องผ่�นระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ

	 	 2.	 ก�รประช�สัมพันธ์และก�รประส�นคว�มร่วมมือผ่�นตัวแทนชุมชนและศิษย์เก่� 

ของโรงเรียนให้ทร�บถึงก�รดำ�เนินง�นของโรงเรียน

	 	 3.	 ก�รประชุม	 ชี้แจงครูและบุคล�กรในโรงเรียน	 ปลูกจิตสำ�นึกให้นักเรียนทุกคนช่วยกัน

ใช้และพัฒน�แหล่งเรียนรู้	 รวมทั้งรักษ�สภ�พบริบทและสภ�พแวดล้อมของโรงเรียนให้สวยง�ม	 คงสภ�พ 

คว�มยั่งยืนโรงเรียนในฝัน

	 7.2	 ก�รที่ได้รับก�รยอมรับ/ร�งวัลที่ได้รับ

	 	 1.	 โรงเรียนมีก�รสนับสนุนและส่งเสริมก�รจัดก�รเรียนรู้ในทุกๆด้�น	 ทำ�ให้นักเรียนได้รับ

ร�งวัลต่�ง	ๆ	ทั้งระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	ระดับภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	และระดับประเทศ	

	 	 2.		 โรงเรียนพน�สนวิทย�ได้รับก�รยอมรับให้เป็นสถ�นศึกษ�พอเพียง

	 	 3.	 ก�รได้รับคำ�ชื่นชมจ�กหน่วยง�นต่�งๆและชุมชนในด้�นก�รจัดสภ�พแวดล้อม 

และบรรย�ก�ศดีน่�อยู่	น่�เรียน

	 	 4.	 ก�รเยี่ยมชมและศึกษ�ดูง�นจ�กโรงเรียนและหน่วยง�นต่�ง	ๆ
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ชื่อผลง�น	 ก�รพัฒน�หลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย	อำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�ยพัฒน�	พวงม�ลี

โรงเรียน	 อนุบ�ลเดิมบ�งน�งบวช	(วัดท่�ช้�ง)

สังกัด		 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�สุพรรณบุรี	เขต	3

โทรศัพท์		 0	3557	8508	 โทรส�ร	 0	3557	8508

โทรศัพท์มือถือ		 08	5834	5500	 e-mail	 pattana_teacher@hotmail.com

1.	ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 ก�รนำ�มรดกท�งวัฒนธรรมและภูมิปัญญ�ท้องถิ่นเข้�ม�ใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 

ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย	 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับประโยชน์จ�กก�รเรียนรู้เรื่องร�วในท้องถิ่น	 เป็นก�รปลูกฝัง

ร�กฐ�นให้เด็กปฐมวัยมีคว�มรักและผูกพันกับท้องถิ่นของตนเอง	 ซ่ึงภูมิปัญญ�ท้องถ่ินส�ม�รถนำ�ม�ใช้ในก�ร

จัดก�รเรียนรู้ได้หล�ยประเภทต�มสภ�พภูมิศ�สตร์	 สภ�พสังคม	 และวัฒนธรรม	 คว�มสำ�คัญในก�รศึกษ�เรียนรู้

ของเด็กปฐมวัยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยมีประสบก�รณ์เบื้องต้น	 เกี่ยวกับก�รเรียนรู้ในท้องถิ่น 

ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงทำ�ให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และเข้�ใจ	 เพื่อให้เด็กเกิดคว�มรัก	 คว�มผูกพันและ 

คว�มภ�คภูมิใจในท้องถิ่น	 ซึ่งในระดับก�รศึกษ�ที่สูงข้ึนจะเน้นก�รเรียนรู้ให้พัฒน�ท้องถ่ินของตนเอง	 ส�ม�รถ 

แก้ปัญห�	 พัฒน�ชีวิต	 อ�ชีพ	 เศรษฐกิจและสังคมในท้องถ่ินของตนเองต่อไปในอน�คต	 ฉะนั้นหลักสูตร 

สถ�นศึกษ�	 คือ	 หัวใจสำ�คัญของก�รจัดก�รศึกษ�และเป็นแนวท�งในก�รจัดก�รศึกษ�ให้มีคุณภ�พ	 เพื่อให้

สอดคล้องและเหม�ะสมกับผู้เรียนต�มสภ�พท้องถิ่นท่ีตนเองอ�ศัย	 สถ�นศึกษ�จึงได้นำ�สภ�พต่�ง	 ๆ	 ท่ีเป็น

ปัญห�	 จุดเด่น	 เอกลักษณ์ของชุมชน	 สังคมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์	

เพื่อเป็นสม�ชิกที่ดีของครอบครัว	 ชุมชน	 สังคม	 ประเทศช�ติม�กำ�หนดเป็นส�ระก�รเรียนรู้และ 

จัดกระบวนก�รเรียนรู้ให้เด็กบนพื้นฐ�นของหลักสูตรแกนกล�งและเพิ่มเติมส�ระต�มคว�มถนัด	 คว�มสนใจ 

ของเด็กปฐมวัย	 โดยคว�มร่วมมือของทุกคนในสถ�นศึกษ�และชุมชน	 ดังนั้นก�รพัฒน�หลักสูตรสถ�นศึกษ� 

จึงควรนำ�ข้อมูลท้องถิ่นอันได้แก่	 ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นม�จัดก�รเรียนก�รสอนให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร 

ของท้องถ่ินและให้ผู้เรียนส�ม�รถนำ�ภูมิปัญญ�ท้องถ่ินของบรรพบุรุษม�ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่�งย่ังยืน 

ซึ่งเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบ�ลเดิมบ�งน�งบวช	 (วัดท่�ช้�ง)	 อำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 

จึงควรได้เรียนรู้เร่ืองของประเพณี	 วัฒนธรรม	 นิท�นพ้ืนบ้�น	 แหล่งท่องเท่ียว	 บุคคลสำ�คัญและภูมิปัญญ�ท้องถ่ิน

ซึ่งเป็นลักษณะเฉพ�ะของอำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	 ดังนั้นหลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย	 อำ�เภอ

เดิมบ�งน�งบวช	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 จึงพัฒน�ขึ้นม�จ�กก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รของท้องถ่ินในอำ�เภอ

เดิมบ�งน�งบวช	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 ก�รศึกษ�เอกส�รและง�นวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลในก�รพัฒน�หลักสูตร 

ท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย	 อำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 โดยคำ�นึงถึงก�รมีส่วนร่วมและบริบท

กิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
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ของสังคมไทยในท้องถ่ิน	 รวมถึงคว�มต้องก�รในก�รจัดก�รศึกษ�ระดับปฐมวัยศึกษ�ในท้องถ่ิน	 โดยนำ�ประเพณี	

วัฒนธรรม	 นิท�นพื้นบ้�น	 แหล่งท่องเที่ยว	 บุคคลสำ�คัญและภูมิปัญญ�ท้องถ่ิน	 รวมท้ังก�รใช้สื่อ	 วัสดุต่�ง	 ๆ	 

ที่มีในท้องถิ่น	 เพื่อมุ่งพัฒน�เด็กให้มีคว�มพร้อม	 ทั้งท�งด้�นร่�งก�ย	 อ�รมณ์	 จิตใจ	 สังคมและสติปัญญ�	 

โดยบูรณ�ก�รกิจกรรมต่�ง	 ๆ	 ให้สอดคล้องกับประเพณี	 วัฒนธรรมและภูมิปัญญ�ท้องถ่ิน	 เพื่อให้เด็กปฐมวัย 

ได้เรียนรู้เรื่องร�วในท้องถิ่นซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก	ทำ�ให้เกิดคว�มรัก	คว�มภ�คภูมิใจและหวงแหนในคว�มเป็น

ชุมชนของตนเอง	

2.	 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

	 1)	 เพื่อพัฒน�หลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย	อำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	จังหวัดสุพรรณบุรี

	 2)	 เพื่อศึกษ�ผลก�รใช้หลักสูตรท้องถ่ินสำ�หรับเด็กปฐมวัย	 อำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	 จังหวัด

สุพรรณบุรี	ที่มีต่อพัฒน�ก�รและก�รเรียนรู้เรื่องร�วในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย

3.	 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 1)	 สร้�งแบบสอบถ�มคว�มต้องก�รพัฒน�หลักสูตรท้องถ่ินสำ�หรับเด็กปฐมวัย	 อำ�เภอ

เดิมบ�งน�งบวช	จังหวัดสุพรรณบุรี

	 2)	 สร้�งหลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย	 อำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	 จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก�รพัฒน�หลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย	 อำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	 จังหวัดสุพรรณบุรีครั้งนี้	 ได้กำ�หนด 

ขั้นตอนในก�รดำ�เนินก�รพัฒน�ต�มลำ�ดับ	ดังนี้

  ขั้นที่	1	ก�รศึกษ�ข้อมูลพื้นฐ�น	

	 	 (1)	 ศึกษ�ข้อมูลพื้นฐ�น	จ�กเอกส�รและง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�หลักสูตรท้องถิ่น

และแนวท�งก�รพัฒน�หลักสูตรสำ�หรับเด็กปฐมวัย

	 	 (2)	 สำ�รวจสภ�พคว�มต้องก�รของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย	 โดยได้ดำ�เนินก�ร 

แจกแบบสอบถ�มให้กับศึกษ�นิเทศก์	 ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	 คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 ครูผู้สอน	 

ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบ�ล	 ผู้นำ�ชุมชน	 ผู้เชี่ยวช�ญเกี่ยวกับท้องถิ่นและผู้บริห�รองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	อำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช

  ขั้นที่	2	ก�รสร้�งหลักสูตร	

	 	 (1)	 กำ�หนดร่�งหลักสูตรโดยก�รรวบรวมข้อมูลจ�กแบบสอบถ�ม	 ซ่ึงได้แก่	 ศึกษ�นิเทศก์

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�สุพรรณบุรี	 เขต	 3	 ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	 คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�น	 ครูผู้สอน	 ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบ�ล	 ผู้นำ�ชุมชน	 ผู้เชี่ยวช�ญเกี่ยวกับท้องถิ่นและผู้บริห�ร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	รวมทั้งหมดจำ�นวน	230	คน

	 	 (2)	 นำ�ข้อมูลม�สังเคร�ะห์ข้อมูลพื้นฐ�น	 กำ�หนดเป็นร่�งหลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย	

อำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	จังหวัดสุพรรณบุรี	ฉบับยกร่�ง	
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	 	 (3)	 ศึกษ�เอกส�รและสำ�รวจข้อมูลเกี่ยวกับท้องถ่ินของอำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	 จังหวัด

สุพรรณบุรี	 ได้แก่	 นิท�นพื้นบ้�น	 บุคคล	 สถ�นที่สำ�คัญ	 แหล่งท่องเที่ยว	 โบร�ณสถ�น	 ขนบธรรมเนียม	

ประเพณีและภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

	 	 (4)	 ดำ�เนินก�รเก็บข้อมูล	3	วิธี	คือ

	 	 	 (4.1)	 ศึกษ�เอกส�รเกี่ยวกับประวัติคว�มเป็นม�	 นิท�นพื้นบ้�น	 สถ�นท่ีท่องเท่ียว	

โบร�ณสถ�น	 ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	 ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม	 รวมทั้งคำ�ขวัญของอำ�เภอ

เดิมบ�งน�งบวช	

	 	 	 (4.2)	 สัมภ�ษณ์ผู้รู้ในท้องถ่ิน	 ผู้นำ�ชุมชนและช�วบ้�นด้วยก�รสัมภ�ษณ์และพูดคุย	

เนื่องจ�กเป็นเรื่องที่มีข้อมูลที่เป็นเอกส�รจำ�นวนน้อย	 โดยกำ�หนดหัวข้อท่ีจะสัมภ�ษณ์แล้วเข้�ไปพูดคุย	 

ซักถ�มและเจ�ะลึกในบ�งเรื่องแล้วจดบันทึกข้อมูลไว้	

	 	 	 (4.3)	 เข้�ร่วมในสถ�นก�รณ์จริง	เมื่อมีง�นประเพณีประจำ�ปี	จะเข้�ไปร่วมง�น	สังเกต	

ถ่�ยภ�พ	จดบันทึกขั้นตอนของพิธีก�รไว้	รวมทั้งเข้�ชมสถ�นที่ท่องเที่ยวและสถ�นที่ต่�ง	ๆ	

	 	 (5)	 เมื่อได้ข้อมูลม�แล้วได้นำ�ม�จัดแบ่งเป็นเนื้อห�ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพ�ะของอำ�เภอ

เดิมบ�งน�งบวช	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 โดยนำ�เนื้อเรื่องทั้งหมดม�ยกร่�งหลักสูตร	 โดยแบ่งเนื้อห�เป็น	 4	 กลุ่ม	

แต่ละกลุ่มเน้ือห�จัดอยู่ในกรอบเนื้อห�ของหลักสูตรก�รศึกษ�ปฐมวัย	 พุทธศักร�ช	 2546	 จำ�นวน	 9	 หน่วย

ประสบก�รณ์	ดังนี้

	 	 	 กลุ่มที่	 1	 บุคคลสำ�คัญและสถ�นท่ีสำ�คัญต่�ง	 ๆ	 ประกอบด้วย	 2	 หน่วยประสบก�รณ์	

คือ	หน่วยบ้�นฉันที่นั่นเดิมบ�งและหน่วยคนดีศรีเดิมบ�ง

	 	 	 กลุ่มที่ 	 2	 สถ�นที่ท่องเท่ียวประกอบด้วย	 3	 หน่วยประสบก�รณ์	 คือ	 หน่วย	 

เที่ยวสุขสันต์มหัศจรรย์บึงฉว�ก	หน่วยตื่นต�มัจฉ�น่�ชม	และหน่วยผักพื้นบ้�นรับประท�นแล้วแข็งแรง

	 	 	 กลุ่มที่ 	 3	 ขนบธรรมเนียม	 ประเพณีและวัฒนธรรม	 ประกอบด้วย	 2	 หน่วย

ประสบก�รณ์	คือ	หน่วยสุขใจเมื่อได้ตักบ�ตร	และหน่วยยกธงวันสงกร�นต์

	 	 	 กลุ่มที่	4	ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	ประกอบด้วย	2	หน่วย	ประสบก�รณ์	คือ	หน่วยผ้�ทอมือ

สื่อวัฒนธรรม	และหน่วยของฝ�กจ�กตล�ดท่�ช้�ง

	 	 (6)	 ดำ�เนินก�รเขียนแผนก�รจัดประสบก�รณ์	 จัดทำ�หนังสือภ�พ	 ชุดถิ่นฐ�นบ้�นเดิมบ�ง	

เพื่อใช้ประกอบก�รจัดประสบก�รณ์	 ในช่วงกิจกรรมเสริมประสบก�รณ์	 และนำ�ไปไว้ในมุมหนังสือและจัดทำ�

เกมก�รศึกษ�	เพื่อใช้เป็นสื่อในก�รจัดกิจกรรมเกมก�รศึกษ�	

  ขั้นที่	3	ก�รประเมินหลักสูตร	

	 	 (1)	 นำ�ร่�งหลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย	 อำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	 จังหวัดสุพรรณบุรี	

ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิทำ�ก�รพิจ�รณ�ตรวจสอบร่�งหลักสูตรเพื่อประเมินคว�มเหม�ะสมของร่�งหลักสูตรก่อนท่ี

จะนำ�ไปใช้	ซึ่งแบ่งเป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้
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	 	 	 กลุ่มที่	 1	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นเนื้อห�	 ตรวจสอบคว�มถูกต้องของเนื้อห�ในท้องถิ่น	 

จำ�นวน	3	ท่�น	

	 	 	 กลุ่มที่	 2	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นก�รพัฒน�หลักสูตร	 ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักสูตร	

จำ�นวน	3	ท่�น	

	 	 	 กลุ่มที่	3	ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นครูผู้สอน	ตรวจสอบคว�มถูกต้องเหม�ะสมในฐ�นะที่เป็นครู

ผู้ใช้หลักสูตร	จำ�นวน	3	ท่�น	

	 	 (2)	 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิ	 ทั้ง	 9	 คน	 ได้ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะแล้วได้นำ�ร่�งหลักสูตร

ท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย	อำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	จังหวัดสุพรรณบุรี	ม�ปรับปรุงแก้ไข	

  ขั้นที่	4	ก�รทดลองใช้และปรับปรุงหลักสูตร

	 	 (1)	 นำ�หลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย	 อำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 

ไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นเด็กปฐมวัย	 ชั้นอนุบ�ลชั้นปีที่	 2/1	 ของโรงเรียนอนุบ�ลเดิมบ�งน�งบวช	 

(วัดท่�ช้�ง)	จำ�นวน	35	คน	ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่�ง	

	 	 (2)	 ดำ�เนินก�รต�มแนวท�งก�รจัดประสบก�รณ์เรียนรู้ที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรท้องถิ่น

สำ�หรับเด็กปฐมวัย	อำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	จังหวัดสุพรรณบุรีโดยผ่�นก�รจัดกิจกรรมหลัก	6	กิจกรรม	ซึ่งเป็น

กิจกรรมประจำ�วันที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรก�รศึกษ�ปฐมวัย	พุทธศักร�ช	2546	

	 	 (3)	 ในส่วนหลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย	 อำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	 จังหวัดสุพรรณบุรี	

ที่พัฒน�ขึ้นนี้	 ซึ่งมีแผนก�รจัดประสบก�รณ์	ทั้ง	9	หน่วยประสบก�รณ์	 ได้กำ�หนดส่วนที่เป็นส�ระที่ควรเรียนรู้

อยู่ในกรอบของหลักสูตรก�รศึกษ�ปฐมวัย	พุทธศักร�ช	2546	

	 	 (4)	 ประเมินพัฒน�ก�รและก�รเรียนรู้เรื่องร�วในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย	

	 	 (5)	 นำ�ผลที่ได้ไปปรับปรุงร่�งหลักสูตรท้องถ่ินสำ�หรับเด็กปฐมวัย	 อำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	

จังหวัดสุพรรณบุรี

  ขั้นที่	5	ก�รนำ�หลักสูตรไปใช้และสรุปผล

	 	 (1)	 นำ�หลักสูตรส่วนที่เป็นแผนก�รจัดประสบก�รณ์จำ�นวน	 9	 หน่วย	 จ�ก	 4	 กลุ่มเนื้อห�	

หน่วยละ	 5	 แผน	 รวมทั้งหมด	 45	 แผน	 ไปใช้จริงกับเด็กปฐมวัย	 ชั้นอนุบ�ลปีที่	 2/1	 ของโรงเรียนอนุบ�ล

เดิมบ�งน�งบวช	 (วัดท่�ช้�ง)	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�สุพรรณบุรี	 เขต	 3	 จำ�นวน	 35	 คน	 

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่�ง	 เป็นเวล�	 9	 สัปด�ห์	 ๆ	 ละ	 5	 วัน	 โดยผู้วิจัยซ่ึงเป็นครูประจำ�ช้ันเป็นผู้จัดประสบก�รณ์ 

ทั้ง	 9	 หน่วยก�รจัดประสบก�รณ์	 พร้อมกับทำ�ก�รประเมินพัฒน�ก�รและก�รเรียนรู้เรื่องร�วในท้องถิ่น 

ของเด็กปฐมวัยในระหว่�งก�รจัดประสบก�รณ์	

	 	 (2)	 นำ�ผลจ�กก�รประเมินพัฒน�ก�รและก�รเรียนรู้เรื่องร�วในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย	

รวมทั้งก�รสังเกตพฤติกรรมระหว่�งก�รจัดประสบก�รณ์	 ม�วิเคร�ะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลก�รใช้หลักสูตรท้องถ่ิน

สำ�หรับเด็กปฐมวัย	อำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	จังหวัดสุพรรณบุรี
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	 4.	 ผลก�รดำ�เนินก�ร/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 4.1	 ผลก�รดำ�เนินก�รที่เกิดต�มจุดประสงค์

	 	 	 1)	 ได้หลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของท้องถิ่น

	 	 	 2)	 เด็กปฐมวัยมีพัฒน�ก�รทุกด้�นอยู่ในระดับดี	 เกิดก�รเรียนรู้	 มีคว�มเข้�ใจถึง

วัฒนธรรม	ประเพณี	ภูมิปัญญ�	และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก	

	 	 4.2	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 	 เด็กปฐมวัยมีพัฒน�ก�รและก�รเรียนรู้เรื่องร�วในท้องถ่ินอยู่ในระดับดี	 ทั้งนี้เพร�ะ 

ก�รจัดกิจกรรมต�มหลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย	 อำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	 จังหวัดสุพรรณบุรีในแต่ละวัน

กับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบ�ลปีที่	 2	 พบว่�	 หลักสูตรท้องถ่ินสำ�หรับเด็กปฐมวัย	 อำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	 

จังหวัดสุพรรณบุรี	 ส�ม�รถส่งเสริมพัฒน�ก�รของผู้เรียนได้ทั้ง	 4	 ด้�น	 คือ	 ด้�นร่�งก�ย	 อ�รมณ์-จิตใจ	 สังคม

และสติปัญญ�

	 5.	 ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ

	 	 1)	 ในเขตอำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญ�ท้องถิ่น 

ที่เอื้อต่อก�รจัดประสบก�รณ์และก�รเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยที่หล�กหล�ย	 อ�ทิ	 เช่น	 อุทย�นบึงฉว�ก

เฉลิมพระเกียรติ	ก�รทอผ้�	วัดเข�น�งบวช	และวัดหัวเข�	เป็นต้น

	 	 2)	 ผู้ปกครองนักเรียน	 ครู	 ผู้บริห�รและชุมชน	 ให้ก�รสนับสนุนและมีส่วนร่วมในก�ร 

จัดประสบก�รณ์ด้วยหลักสูตรท้องถิ่นสำ�หรับเด็กปฐมวัย	 อำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 เช่น	 

ผู้ปกครองนักเรียนม�ร่วมเป็นวิทย�กรในก�รส�ธิต	 เรื่อง	 ก�รแกะสลักหน่อไม้ไผ่ตง	 ชุมชนมีส่วนร่วมในก�ร 

ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งต่�ง	 ๆ	 ในท้องถิ่นที่เด็กปฐมวัยควรได้เรียนรู้	 รวมทั้งก�รสนับสนุนสื่อต่�ง	 ๆ	 

ที่ใช้ในก�รจัดประสบก�รณ์	 และก�รเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รนำ�เด็กปฐมวัยไปยังแหล่งเรียนรู้ต่�ง	 ๆ	 ในท้องถ่ิน	

เป็นต้น

	 6.	 บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)

	 	 1)	 ในก�รนำ�หลักสูตรท้องถ่ินสำ�หรับเด็กปฐมวัย	 อำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	 จังหวัดสุพรรณบุรี	

ไปใช้	 ต้องคำ�นึงถึงฤดูก�ลเทศก�ล	 ประเพณี	 ของท้องถ่ินนั้น	 ๆ	 เพื่อสะดวกต่อก�รจัดเตรียมสื่อ/อุปกรณ์	

วิทย�กรท้องถิ่น	อีกทั้งเป็นเหตุก�รณ์ที่เด็กกำ�ลังประสบพบเจออีกด้วย

	 	 2)	 กิจกรรมที่เสนอไว้ในหลักสูตรและแผนก�รจัดประสบก�รณ์เป็นเพียงแนวท�ง	 ในก�ร

จัดกิจกรรมเท่�น้ัน	 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยควรศึกษ�และทำ�คว�มเข้�ใจหลักสูตร	 และแผนก�รจัดประสบก�รณ์	

โดยละเอียด	 ส�ม�รถปรับเปลี่ยนรูปแบบก�รจัดกิจกรรมเพื่อให้เหม�ะสมและสอดคล้องกับสภ�พแวดล้อม 

ของเด็กและชุมชนของผู้เรียนได้ต�มสภ�พโอก�สของก�รนำ�ไปใช้

	 	 3)	 ลักษณะกิจกรรมต่�ง	 ๆ	 ในแผนก�รจัดประสบก�รณ์ต�มหลักสูตรท้องถ่ินสำ�หรับ	 

เด็กปฐมวัย	อำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	จังหวัดสุพรรณบุรี	เป็นกิจกรรมที่เด็กได้เรียนรู้จ�กของจริง	ได้ลงมือปฏิบัติ

และคิด	 ได้แสดงออกในก�รนำ�เสนอสิ่งที่เด็กพบเห็นม�และคิดค้นเรียนรู้จ�กก�รทำ�กิจกรรมร่วมกัน	 เรียนรู้ 

สิ่งใกล้ตัวและมีอยู่ในท้องถิ่น	ส่งผลต่อคว�มรู้สึกภ�คภูมิใจในท้องถิ่นที่ตนอ�ศัยอยู่
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	 7.	 ก�รเผยแพร่/ก�รได้รับก�รยอมรับ/ร�งวัลที่ได้รับ

	 	 1)	 ชนะเลิศเหรียญทอง	 ร�งวัลทรงคุณค่�	 สพฐ.	 (OBEC	 AWARDS)	 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม

ระดับก่อนประถมศึกษ�	ด้�นวิช�ก�ร	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2559

	 	 2)	 ได้รับร�งวัลผลง�นนวัตกรรมระดับเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�	 เรื่อง	 หลักสูตรท้องถ่ินสำ�หรับ

เด็กปฐมวัย	อำ�เภอเดิมบ�งน�งบวช	จังหวัดสุพรรณบุรี	จ�กสำ�นักง�นเลข�ธิก�รคุรุสภ�

	 	 3)	 ได้รับเกียรติบัตรในก�รส่งผลง�นวิจัยเข้�ร่วมก�รคัดสรร	 ในก�รประชุมท�งวิช�ก�ร

ของคุรุสภ�	ประจำ�ปี	2558	เรื่อง	ก�รวิจัยเพื่อพัฒน�นวัตกรรมก�รเรียนรู้และก�รจัดก�รศึกษ�”

	 	 4)	 ได้รับร�งวัลก�รพัฒน�รูปแบบก�รปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ	 (Best	 Practices)	 ระดับปฐมวัย	

ระดับดีเยี่ยม	จ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�สุพรรณบุรี	เขต	3

	 	 5)	 นำ�เสนอในง�นก�รประชุมสัมมน�แลกเปลี่ยนวิช�ก�รปฐมวัย	 4	 ภูมิภ�ค	 (ภ�คกล�ง)	

“ก�รศึกษ�ปฐมวัย	ก้�วไกลสู่คว�มเป็นเลิศ	ณ	โรงแรมแอมบ�สเดอร์	กรุงเทพมห�นคร	
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ชื่อผลง�น	 STEP	UP	สู่คว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�สำ�หรับเด็กปฐมวัย	

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�งรัชนก	แสงขำ�

โรงเรียน	 อนุบ�ลโกรกพระ	(ประช�ชนูทิศ)

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�นครสวรรค์	เขต	1

โทรศัพท	์ 0	5629	1241	 มือถือ	 09	0985	4592	

e-mail	 kroonok1.2@hotmail.com

1.	ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรม

	 ปัจจุบันเป็นยุคที่ข้อมูลข่�วส�รมีก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วไปสู่โลกยุคใหม่ในศตวรรษท่ี	 21	

ซึ่งต้องก�รบุคคลที่รอบรู้	 คิดเป็น	 ทำ�เป็น	 แก้ปัญห�เป็น	 มีคว�มส�ม�รถอย่�งสร้�งสรรค์ในวงกว้�ง	 (วิจ�รณ์	

พ�นิช.	 2555	 :	 11)	 ดังนั้น	 คว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�จึงมีคว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�คน	 โดยเฉพ�ะ 

ก�รจัดก�รศึกษ�ให้กับเด็กปฐมวัย	 ซึ่งเป็นวัยแห่งช่วงพลังแห่งคว�มเติบโตงอกง�มสำ�หรับชีวิตและเป็นช่วงที่

สำ�คัญที่สุดของก�รพัฒน�ร่�งก�ย	อ�รมณ์จิตใจ	สังคมและสติปัญญ�	(ธีรภรณ์	ภักดี.	2550	:	3)	และกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร	 ได้กำ�หนดให้เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ปฐมวัย	 พุทธศักร�ช	

2546	 ข้อ	 10	 ที่ว่�	 เด็กปฐมวัยต้องมีคว�มส�ม�รถในก�รคิดและแก้ปัญห�ได้เหม�ะสมกับวัย	 (กรมวิช�ก�ร.	

2546	 :	 9)	 ก�รแก้ปัญห�เป็นพื้นฐ�นที่สำ�คัญของก�รคิดเพร�ะก�รดำ�รงชีวิตต้องเผชิญกับปัญห�และใช้ 

คว�มคิดเพื่อแก้ปัญห�ที่เกิดขึ้นตลอดเวล�	 ดิวอี้	 (Dewey)	 ได้กล่�วถึง	 เป้�หม�ยแรกของก�รศึกษ�ว่�	 ให้เด็ก

ส�ม�รถแก้ปัญห�ได้	 และก�รส่งเสริมคว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�ควรเร่ิมฝึกฝนต้ังแต่ปฐมวัย	 (กุลย�	 ตันติผล�ชีวะ.	

2545	:	40)	

	 จ�กจุดเน้นของสถ�นศึกษ�ระดับปฐมวัย	 ซ่ึงได้รับก�รเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�

ข้ันพ้ืนฐ�น	 ชุมชนและผู้ปกครอง	 ท่ีมุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยเป็นคนดี	 มีคว�มส�ม�รถคิดเป็น	 ทำ�เป็น	 แก้ปัญห�เป็น	

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้	 และจ�กผลก�รประเมินจ�ก	 สมศ.	 รอบที่	 3	 (สมศ.	 2556	 :	 4)	 ในตัวบ่งชี้ที่	 4	 เด็กมี

พัฒน�ก�รด้�นสติปัญญ�สมวัย	 ระดับคุณภ�พ	 ดี	 ช้ีให้เห็นว่�	 ต้องส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒน�ก�รด้�นสติปัญญ� 

ให้สูงขึ้นและจ�กก�รสังเกตพฤติกรรมพบว่�	 เด็กข�ดทักษะหรือพฤติกรรมในก�รแก้ปัญห�	 เด็กไม่พย�ย�ม 

ห�วิธีแก้ปัญห�ด้วยตนเอง	 มักจะถ�มครู	 ถ�มผู้อื่น	 ไม่ยอมคิดแก้ปัญห�ที่ตนเผชิญด้วยตนเอง	 จ�กปัญห� 

ดังกล่�วข้�งต้น	 ผู้ศึกษ�จึงจำ�เป็นต้องจัดกิจกรรมท่ีหล�กหล�ยในก�รกระตุ้นให้เด็กคิดและแก้ปัญห�ได้ 

อย่�งเหม�ะสมกับวัย	
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	 ก�รจัดกิจกรรมเกมสนุกกระตุกต่อมคิด	 ต�มวิถีชีวิตพอเพียง	 สำ�หรับเด็กปฐมวัย	 

ต�มกระบวนก�รเรียนรู้แบบ	 STEP	UP	 ได้นำ�แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

รัชก�ลที่	 9	 ม�เป็นกรอบแนวคิดในก�รผลิตเกม	นำ�แนวคิดพัฒน�ก�รท�งสมอง	 (Brain-Based	 Learning	 :	

BBL)	 ทฤษฎีพัฒน�ก�รท�งสติปัญญ�ของเพียเจต์บรูเนอร์และไวก็อตสกี้	 ม�เป็นแนวท�งในก�รกำ�หนด 

ก�รจัดประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้	ตลอดจนจัดสภ�พแวดล้อมให้เอื้อต่อก�รเรียนรู้	เปิดโอก�สให้เด็กได้เรียนรู้ผ่�น

ก�รคิดของกระบวนก�รกลุ่ม	 ซ่ึงในแต่ละเกมมีจุดประสงค์ให้เด็กได้แก้ปัญห�	 เป็นกิจกรรมท่ีเน้นก�รเรียนปนเล่น 

มีคว�มเหม�ะสมกับวัย	สอดคล้องกับพัฒน�ก�รและคว�มต้องก�รของเด็ก	 (กรมวิช�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร,	

2546	:	5)

	 ด้วยเหตุผลดังที่กล่�วม�ข้�งต้น	 ผู้ศึกษ�จึงได้คิดค้นสร้�งและพัฒน�ก�รจัดกิจกรรมเกมสนุก

กระตุกต่อมคิด	 ต�มวิถีชีวิตพอเพียงสำ�หรับเด็กปฐมวัย	 ต�มกระบวนก�รเรียนรู้แบบ	 STEP	 UP	 ซ่ึงจะส่งผล 

ต่อคว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�ของเด็กปฐมวัย	 ท้ังนี้เพื่อเป็นแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับเด็กปฐมวัย 

ให้มีประสิทธิภ�พและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

2.	จุดประสงค์และเป้าหมาย

	 1.	 เพื่อพัฒน�กิจกรรมเกมสนุกกระตุกต่อมคิด	 ต�มวิถีชีวิตพอเพียงสำ�หรับเด็กปฐมวัย 

ด้วยกระบวนก�รเรียนรู้แบบ	STEP	UP	ให้มีประสิทธิภ�พต�มเกณฑ์	E1/E2	=	80/80

	 2.	 เพื่อศึกษ�คว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับก�รจัดกิจกรรมเกมสนุก

กระตุกต่อมคิด	ต�มวิถีชีวิตพอเพียงสำ�หรับเด็กปฐมวัย	ด้วยกระบวนก�รเรียนรู้แบบ	STEP	UP

	 3.	 เพ่ือเปรียบเทียบคว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�ของเด็กปฐมวัย	 ก่อนและหลังได้รับก�รจัดกิจกรรม

เกมสนุกกระตุกต่อมคิด	 ต�มวิถีชีวิตพอเพียงสำ�หรับเด็กปฐมวัย	 สำ�หรับเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนก�รเรียนรู้

แบบ	STEP	UP

3.	กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 วิธีก�รดำ�เนินง�น

	 1.	 กำ�หนดจุดประสงค์และเป้�หม�ยของก�รส่งเสริมคว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห� 

ของเด็กปฐมวัย	โดยจำ�แนกเป็น	3	ด้�นดังนี้

	 	 -	 ก�รแก้ปัญห�ของตนเอง	 หม�ยถึง	 ก�รกระทำ�ที่เด็กตัดสินใจว่�เป็นวิธีก�รแก้ปัญห� 

ที่เกิดขึ้นกับตนเองให้หมดไป	โดยก�รกระทำ�ดังกล่�วไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น 

	 	 -	 ก�รแก้ปัญห�ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น	 หม�ยถึง	 ก�รกระทำ�ท่ีเด็กตัดสินใจในก�ร

ช่วยเหลือตนเองหรือผู้อื่น	เมื่อปัญห�ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับตนเองและผู้อื่น

	 	 -	 ก�รแก้ปัญห�เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น	หม�ยถึง	ก�รกระทำ�ที่เด็กตัดสินใจในก�รช่วยเหลือผู้อื่น

หรือบอกวิธีเพื่อแก้ปัญห�ที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น
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	 2.	 ออกแบบนวัตกรรมในก�รส่งเสริมคว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�ของเด็กปฐมวัย	 ได้แก่	 

1.	ชุดเกมสนุกกระตุกต่อมคิด	ต�มวิถีชีวิตพอเพียงสำ�หรับเด็กปฐมวัย	12	ชุด	48	เกม	2.	แผนก�รจัดกิจกรรม

เกมสนุกกระตุกต่อมคิด	 ต�มวิถีชีวิตพอเพียงสำ�หรับเด็กปฐมวัย	 ด้วยกระบวนก�รเรียนรู้แบบ	 STEP	 UP	 

ชั้นอนุบ�ลปีที่	 2	 จำ�นวน	 48	 แผน	 และสร้�งเครื่องมือในก�รประเมิน	 ได้แก่	 แบบทดสอบวัดคว�มส�ม�รถ 

ในก�รแก้ปัญห�ของเด็กปฐมวัยจำ�นวน	15	ข้อ

	 3.	 ดำ�เนินก�รจัดกิจกรรม	 เป็นระยะเวล�	 12	 สัปด�ห์	 สัปด�ห์ละ	 4	 วัน	 วันละ	 30	 น�ที	 

ในภ�คเรียนที่	2	ปีก�รศึกษ�	2558	ระหว่�งวันที่	9	พฤศจิก�ยน	2558	-	11	กุมภ�พันธ์	2559

	 4.	วิเคร�ะห์ข้อมูล	สรุปผลก�รจัดกิจกรรมและร�ยง�นผล	

	 ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น	ต�มวงจรคุณภ�พเดมิ่ง

	 วงจรที่	1	ระยะเริ่มต้น

	 1.	 P	 (Plan)	 โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�	คณะภ�คี	 4	ฝ่�ย	คณะครูปฐมวัย

และผู้บริห�ร	 ร่วมกันว�งแผนเพื่อส่งเสริมคว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�ของเด็กปฐมวัย	 ซ่ึงเป็นทักษะท่ีจำ�เป็น

ในศตวรรษที่	21	

	 2.	 D	(Do)	ออกแบบนวัตกรรมในก�รส่งเสริมคว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�ของเด็กปฐมวัย	

	 3.	 C	(Check)	ตรวจสอบห�คุณภ�พของนวัตกรรมและเครื่องมือประเมิน

	 4.	 A	(Act)	ปรับปรุงแก้ไขต�มคำ�แนะนำ�ของผู้เชี่ยวช�ญ

	 วงจรที่	2	ระยะทำ�ให้ดีเพิ่มขึ้น

 1.	 P	 (Plan)	 ว�งแผนก�รจัดกิจกรรมเกมสนุกกระตุกต่อมคิด	 ต�มวิถีชีวิตพอเพียงสำ�หรับ 

เด็กปฐมวัย	ด้วยกระบวนก�รเรียนรู้แบบ	STEP	UP

 2.	 D	 (Do)	 ดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมเกมสนุกกระตุกต่อมคิด	 ต�มวิถีชีวิตพอเพียงสำ�หรับ 

เด็กปฐมวัย	ด้วยกระบวนก�รเรียนรู้แบบ	STEP	UP	โดยมีขั้นตอนก�รเรียนรู้	ดังนี้

	 	 ขั้นที่	1	เตรียมคว�มพร้อม	(Set	up)

	 	 ขั้นที่	2	ทบทวนคว�มรู้เดิม	-	เชื่อมโยงคว�มรู้ใหม่	(Tie	in)

	 	 ขั้นที่	3	เร้�คว�มสนใจ	(Engage)

	 	 ขั้นที่	4	ลงมือทำ�	(Perform)

	 	 ขั้นที่	5	ก�รฝึกปฏิบัติ	(Use)	*กำ�หนดเงื่อนไขด้วยปัญห�*

	 	 ขั้นที่	6	สรุป	(	Pack)		

 3.	 C	 (Check)	 วัดคว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�ของเด็กปฐมวัยในสัปด�ห์ที่	 7	 พบว่�	 

เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้�หม�ย	 ไม่สนใจในกิจกรรมและเพิกเฉยต่อก�รแก้ปัญห�ท่ีเกิดจ�กก�รเล่นเกม	 และ 

ก�รปฏิบัติกิจกรรม

 4.	 A	 (Act)	ปรับปรุงแก้ไขด้วยก�รให้เด็กปฐมวัยมีส่วนร่วมในก�รผลิตเกมสนุกกระตุกต่อมคิด	

ต�มวิถีชีวิตพอเพียง
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	 วงจรที่	3	ระยะทำ�ให้ดีอย่�งต่อเนื่อง

 1.	 P	 (Plan)	 ว�งแผนก�รจัดกิจกรรมเกมสนุกกระตุกต่อมคิด	 ต�มวิถีชีวิตพอเพียงสำ�หรับ 

เด็กปฐมวัย	ต�มกระบวนก�รเรียนรู้แบบ	STEP	UP	โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในก�รผลิตเกม

 2.	 D	 (Do)	 ดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมเกมสนุกกระตุกต่อมคิด	 ต�มวิถีชีวิตพอเพียงสำ�หรับ 

เด็กปฐมวัย	ต�มกระบวนก�รเรียนรู้แบบ	STEP	UP

 3.	 C	 (Check)	 วัดคว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�ของเด็กปฐมวัยในสัปด�ห์ท่ี	 9	 พบว่�	 

เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้�หม�ยต้องก�รให้ผู้ปกครองเข้�ม�ร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียน

 4.	 A	(Act)	ปรับปรุงแก้ไขด้วยก�รจัดกิจกรรม	“รวมพลังผู้ปกครอง	ทำ�ของเล่นกระตุกต่อมคิด”

4.	ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 4.1	 ผลที่เกิดต�มจุดประสงค์

	 	 1.	 กิจกรรมเกมสนุกกระตุกต่อมคิด	 ต�มวิถีชีวิตพอเพียงสำ�หรับเด็กปฐมวัย	 ด้วยกระบวนก�ร

เรียนรู้แบบ	STEP	UP	มีประสิทธิภ�พต�มเกณฑ์	80/80	โดยมีประสิทธิภ�พเท่�กับ	83.93/92.80

	 	 2.	หลังก�รทดลองจัดกิจกรรมเกมสนุกกระตุกต่อมคิด	 ต�มวิถีชีวิตพอเพียงสำ�หรับเด็ก

ปฐมวัย	ด้วยกระบวนก�รเรียนรู้แบบ	STEP	UP	เด็กปฐมวัยมีระดับคว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�สูงขึ้น	

	 	 3.	 เด็กปฐมวัยที่ได้รับก�รจัดกิจกรรมเกมสนุกกระตุกต่อมคิด	 ต�มวิถีชีวิตพอเพียงสำ�หรับ

เด็กปฐมวัย	 ด้วยกระบวนก�รเรียนรู้แบบ	 STEP	 UP	 มีคว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�สูงข้ึน	 อย่�งมีนัยสำ�คัญ

ท�งสถิติ	ที่ระดับ	.05

	 4.2	 ผลสัมฤทธิ์ของง�น

	 	 1.	 เด็กปฐมวัยผ่�นก�รประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบท้ัง	12	ข้อ	คิดเป็นร้อยละ	100

	 	 2.	 เด็กปฐมวัยมีผลก�รประเมินพัฒน�ก�รในด้�นร่�งก�ย	 อ�รมณ์	 -	 จิตใจ	 สังคมและ 

สติปัญญ�	ร้อยละ	96	อยู่ในระดับคุณภ�พ	3	(ดี)		 	 	

	 4.3	 ประโยชน์ที่ได้รับ	จ�กก�รนำ�นวัตกรรมนี้ไปใช้ส่งผลให้เกิดประโยชน์	ดังน้ี

	 	 ประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน

	 	 1)	เด็กมีคว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�ได้เหม�ะสมทุกสถ�นก�รณ์

	 	 2)	เป็นก�รเปิดโอก�สให้เด็กเป็นผู้ที่มีคว�มคิดที่อย�กจะเป็นนักพัฒน�

	 	 3)	ช่วยให้บรรย�ก�ศก�รเรียนรู้สนุกสน�น	 ผู้เรียนได้รับประสบก�รณ์สู่ก�รแลกเปลี่ยน

คว�มคิด

  ประโยชน์ที่เกิดกับสถ�นศึกษ�	 สถ�นศึกษ�ได้รับร�งวัลโรงเรียนพระร�ชท�น	 ระดับ 

ก่อนประถมศึกษ�ขน�ดเล็กของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

  ประโยชน์ที่เกิดกับเพื่อนร่วมวิช�ชีพ	 ครูปฐมวัยได้แนวคิด	 ได้รูปแบบของกระบวนก�ร

เรียนรู้แบบ	STEP	UP	ไปปรับใช้กับบริบทของตนเอง	 	 	
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5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 นวัตกรรมนี้ประสบผลสำ�เร็จเนื่องจ�กมีปัจจัยดังนี้

	 1.	 ก�รประส�นคว�มร่วมมือระหว่�งโรงเรียน	ชุมชน	ผู้ปกครอง	ในก�รพัฒน�ร่วมกัน

	 2.	 ก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ยึดพัฒน�ก�รเด็กเป็นสำ�คัญ	 จึงส�ม�รถตอบสนองต่อคว�มต้องก�ร 

ของเด็กวัยนี้ได้อย่�งเหม�ะสม	 ประกอบกับก�รนำ�ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง	 ทฤษฎีพัฒน�ก�รท�งสติปัญญ�

ของเพียเจต์บรูเนอร์	 และไวก็อตสกี้	 ม�เป็นกรอบแนวท�งในก�รออกแบบและพัฒน�กิจกรรมก�รเรียนรู้	 

จัดสภ�พแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รเรียนรู้ของสมอง	

	 3.	 ก�รเปิดโอก�สให้ผู้เรียนได้ลงมือผลิตสื่อด้วยตนเอง	

6.	 บทเรียนที่ได้รับ

	 ในช่วงสัปด�ห์ที่	 1	 ของก�รจัดกิจกรรม	 ครูต้องจัดสภ�พแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รแสดงออกในก�ร

แก้ปัญห�	ยกย่องชื่นชม	แสดงบุคลิกภ�พของคว�มเป็นมิตรกับเด็ก	เชื่อมั่นในคว�มส�ม�รถของเด็ก	

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 7.1	 ก�รเผยแพร่

	 	 1)	 ได้รับก�รเผยแพร่ในหนังสือ	Best	Practices	เพื่อสร้�งเครือข่�ยก�รเรียนรู้และพัฒน�

คุณภ�พก�รศึกษ�ร่วมกันซึ่งเป็นเอกส�ร	สพป.นว.1	ที่	5/2559

	 	 2)	 เผยแพร่โดยก�รนำ�เสนอบนเวทีก�รประชุมอบรมเชิงปฏิบัติก�ร	 ผู้ได้รับร�งวัลและ 

พิธีมอบร�งวัลเกียรติยศ	“ครูดีในดวงใจ”	และ	“สพฐ.ดีเด่น”	ในวันที่	13	-	15	มกร�คม	2559

	 	 3)	 เผยแพร่ผ่�นท�ง	 facebook	 ที่ใช้ชื่อว่�	 รัชนก	 แสงขำ�	 กลุ่มกิจกรรมและสื่อปฐมวัย 

ที่มีข้�พเจ้�เป็น	admin	ด้วยตัวเอง

	 	 4)	 เผยแพร่ผ่�นท�ง	line	กลุ่มครูปฐมวัยนครสวรรค์	1

	 	 5)	 เผยแพร่ในรูปแบบเอกส�รคู่มือ	 แผ่นพับ	 กับผู้ศึกษ�ดูง�นและจัดป้�ยประช�สัมพันธ์

ของโรงเรียนให้ส�ธ�รณชนรับรู้

	 	 6)	 เผยแพร่โดยส�ธิตก�รจัดกิจกรรมและร่วมเสวน�บนเวที	 ในก�รประชุมปฏิบัติก�รพัฒน�

นวัตกรรมสมดุลภ�ษ�	 (Balance	 Literacy)	 บูรณ�ก�รกับก�รเล่นต�มรอยพระยุคลบ�ทกับศึกษ�นิเทศก์ 

ท่ัวประเทศ	จำ�นวน	185	คน	ในวันท่ี	23	-	25	มกร�คม	2558	ณ	โรงแรมบ้�นสวนรีสอร์ท	และโรงเรียนอนุบ�ล

เมืองนครสวรรค์	(เข�กบ	วิวรณ์สุขวิทย�)	จังหวัดนครสวรรค์

	 	 7)	 เผยแพร่โดยนำ�เสนอผลก�รจัดกิจกรรมกับองค์ก�รยูนิเซฟ	ณ	 ศูนย์สมองดี	 สำ�นักง�น

เขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�ประถมศึกษ�	 นครสวรรค์	 เขต	 1	 และท�งทีมง�นยูนิเซฟได้เข้�ม�ถ่�ยทำ�วีดีโอก�รจัดกิจกรรม

ก�รเรียนรู้
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	 7.2	 ก�รเป็นที่ยอมรับ/ร�งวัลที่ได้รับ

	 	 1)	 ร�งวัลชนะเลิศ	 โครงก�รยกย่องเชิดชูเกียรติ	 ระดับจังหวัด	 ระดับภ�ค	 ประเภท 

สื่อ-นวัตกรรมท�งก�รศึกษ�

	 	 2)	 ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 โครงก�รยกย่องเชิดชูเกียรติ	 ระดับประเทศ	 ประเภท 

สื่อ-นวัตกรรมท�งก�รศึกษ�

	 	 3)	 ร�งวัลครูดีเด่น	มูลนิธิ	รศ.ดร.มังกร	ทองสุขดี

	 	 4)	 ร�งวัลครูดีมีทุกวัน	ประเภทร�งวัลครูดีที่หนูรัก	ระดับภ�ค

	 	 5)	 ร�งวัลครูดีในดวงใจครั้งที่	13	ประจำ�ปีพุทธศักร�ช	2559

	 	 6)	 เป็นผู้ได้รับก�รคัดเลือกในร�งวัลครูไทยของแผ่นดิน	ประจำ�ปี	2558	ประเภทชมเชย

	 	 7)	 ร�งวัลชนะเลิศเหรียญทอง	 ร�งวัลทรงคุณค่�	 สพฐ.	 ระดับประเทศ	 (OBEC	AWARDS)	

ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม	ระดับก่อนประถมศึกษ�	ด้�นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

	 	 8)	 ร�งวัลผลง�นนวัตกรรมอยู่ในเกณฑ์ผลง�นดีเด่น	 “อันดับ	 1”	 จ�กโครงก�รวิจัย	 เรื่อง	

“ก�รพัฒน�รูปแบบสภ�พแวดล้อมเชิงสร้�งสรรค์ออนไลน์	 ต�มแนวคิดหุ้นส่วนภ�คเอกชนท่ีเสริมสร้�งพฤติกรรม	

ก�รสร้�งนวัตกรรมของครูปฐมวัย”	วันที่	13	มีน�คม	-	24	เมษ�ยน	พ.ศ.	2560
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ชื่อผลง�น	 สื่อมัลติมีเดียเพื่อเตรียมคว�มพร้อมท�งภ�ษ�ด้�นก�รรับรู้ภ�ษ�	 สำ�หรับเด็กปฐมวัย	 

ชั้นอนุบ�ลปีที่	2	

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�งธัญพร	ไชยอินทร์

โรงเรียน	 บ้�นจรเข้ม�ก	

	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�บุรีรัมย์	เขต	2

โทรศัพท์มือถือ	 08	7431	3741		 E-mail	 aod	0874313741@	gmail.com

1.	 ความสำาคัญของผลงาน	หรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 คว�มเป็นม�และสภ�พปัญห�	

	 ก�รศึกษ�ปฐมวัยเป็นก�รพัฒน�เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง	 5	 ปี	 บนพื้นฐ�นก�รอบรมเลี้ยงดูและ 

ก�รส่งเสริมกระบวนก�รเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมช�ติและพัฒน�ก�รของเด็กแต่ละคน	 ต�มศักยภ�พภ�ยใต้

บริบทสังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอ�ศัยอยู่	 ด้วยคว�มรัก	 คว�มเอื้ออ�ทร	 และคว�มเข้�ใจของทุกคน	 เพื่อสร้�ง

ร�กฐ�นคุณภ�พชีวิตให้เด็กพัฒน�ไปสู่คว�มเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์	 เกิดคุณค่�ต่อตนเองและสังคม	 (กระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร.	 2546	 :	 5)	 จ�กก�รจัดกิจกรรมเสริมประสบก�รณ์ในรอบปีที่ผ่�นม�	 ผู้ศึกษ�ได้จัดทำ�หนังสือ 

ภ�พส�มมิติ	 เพ่ือส่งเสริมด้�นภ�ษ�	 สำ�หรับเด็กปฐมวัยช้ันอนุบ�ลปีท่ี	 2	 พบจุดเด่นและจุดด้อย	 ดังนี้	 

จุดเด่น	 เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับก�รใช้ภ�ษ�ก�รออกเสียง	 ได้แสดงออกด้วยคว�มสนุกสน�นเพลิดเพลินจ�กก�รใช้

หนังสือภ�พส�มมิติ	 จุดด้อย	 คือ	 หนังสือฉีกข�ดง่�ย	 จำ�นวนไม่เพียงพอต่อคว�มต้องก�ร	 ผู้ศึกษ�จึงได้พัฒน�

ต่อยอดนวัตกรรมใหม่	 “เพื่อพัฒน�สื่อมัลติมีเดียเตรียมคว�มพร้อมท�งภ�ษ�	 ด้�นก�รรับรู้ภ�ษ�	 เพื่อให้เด็ก

เกิดก�รเรียนรู้ในก�รสื่อส�รและนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ทั้งด้�นร่�งก�ย	อ�รมณ์	จิตใจ	สังคม	และสติปัญญ�	

2.	จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

	 2.1	 จุดประสงค์

	 	 1)	 เพื่อพัฒน�สื่อมัลติมีเดียเตรียมคว�มพร้อมท�งภ�ษ�ด้�นก�รรับรู้ภ�ษ�	 ของเด็ก

ปฐมวัย	ชั้นอนุบ�ลปีที่	2	ให้มีประสิทธิภ�พต�มเกณฑ์	80/80

	 	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบคว�มพร้อมท�งภ�ษ�ด้�นก�รรับรู้ภ�ษ�ของเด็กปฐมวัย	 ชั้นอนุบ�ล 

ปีที่	2	ก่อนและหลังก�รจัดประสบก�รณ์โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย

	 	 3)	 เพื่อห�ค่�ดัชนีประสิทธิผลของสื่อมัลติมีเดียที่พัฒน�ขึ้น	

	 2.2	 กลุ่มเป้�หม�ยที่ดำ�เนินง�น

	 		 กลุ่มเป้�หม�ยเป็นเด็กช้ันอนุบ�ลปีท่ี	 2	 โรงเรียนบ้�นจรเข้ม�ก	สำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�

ประถมศึกษ�บุรีรัมย์	เขต	2	ภ�คเรียนที่	2	ปีก�รศึกษ�	2557	จำ�นวน	20	คน
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3.	กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 3.1	 ก�รออกแบบผลง�นนวัตกรรม

	 	 1)	 สื่อมัลติมีเดีย	เพื่อเตรียมคว�มพร้อมท�งภ�ษ�ด้�นก�รรับรู้ภ�ษ�	จำ�นวน	11	เรื่อง	

	 	 2)	 ก�รสร้�งและห�คุณภ�พของสื่อมัลติมีเดียเตรียมคว�มพร้อมท�งภ�ษ�ด้�นก�รรับรู้	

	 	 	 2.1	 ศึกษ�หลักสูตรก�รศึกษ�ปฐมวัย	พุทธศักร�ช	2546	และเอกส�รที่เกี่ยวข้อง	

	 	 	 2.2	 กำ�หนดรูปแบบ	เค้�โครงเรื่อง	และจัดทำ�ต้นฉบับคำ�คล้องจองสื่อมัลติมีเดีย	

	 	 	 2.3	 ก�รสร้�งภ�พประกอบและเลือกเพลงให้สอดคล้องกับคำ�คล้องจองสื่อมัลติมีเดีย	

	 	 	 2.4	 นำ�สื่อมัลติมีเดีย	 เพื่อเตรียมคว�มพร้อมท�งภ�ษ�ไปตรวจสอบและประเมิน

คุณภ�พ	โดยผู้เชี่ยวช�ญ

	 	 	 2.5	 นำ�ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวช�ญม�ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง

	 	 	 2.6	 สร้�งสื่อมัลติมีเดีย	ต�มที่ออกแบบไว้	จัดพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

	 	 3)	 จัดทำ�แผนก�รจัดประสบก�รณ์ประกอบนวัตกรรม	จำ�นวน	33	แผน	 ผู้ศึกษ�ได้ดำ�เนินก�ร

สร้�งและพัฒน�	ดังนี้

	 	 	 3.1	 ศึกษ�หลักสูตรปฐมวัย	พุทธศักร�ช	2546

	 	 	 3.2	 สร้�งแบบประเมินคว�มคิดเห็นของครูที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียเพื่อเตรียมคว�มพร้อม

ท�งภ�ษ�ด้�นคว�มพร้อมท�งภ�ษ�สำ�หรับเด็กปฐมวัย	

	 	 	 3.3	 เก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 	 3.4	 สรุปผลและวิเคร�ะห์ข้อมูล

	 3.2	 ก�รดำ�เนินง�นต�มกิจกรรม

	 	 แผนก�รดำ�เนินก�ร

	 	 ดำ�เนินก�รทดลองในภ�คเรียนที่	 2	ปีก�รศึกษ�	2557	ระยะเวล�	11	สัปด�ห์	สัปด�ห์ละ	 

3	วัน	วันละ	20	น�ที	ในกิจกรรมเสริมประสบก�รณ์	ใน	วันจันทร์	วันพุธ	และวันศุกร์	ต้ังแต่วันท่ี	14	พฤศจิก�ยน	

2557	ถึง	วันที่	10	มกร�คม	2558	โดยไม่รวมทดสอบก่อนและหลังก�รจัดประสบก�รณ์

	 	 มีขั้นตอนในก�รดำ�เนินง�น	ดังนี้

	 		 ขั้นที่	1	นำ�เสนอให้คนเก่งรู้จัก	ใช้กิจกรรมอย่�งหล�กหล�ย	ดังนี้

	 	 ก�รสนทน�และตอบคำ�ถ�ม	ปริศน�คำ�ท�ย	ก�รร้องเพลง	ก�รท่อง	คำ�คล้องจอง	ก�รเล่นเกมต่�ง	ๆ	

   ขั้นที่	 2	 คนดีร่วมกิจกรรม	 จัดกิจกรรมต�มลำ�ดับขั้นตอนจ�กสื่อมัลติมีเดียเรื่องที่	 1	 -	 11	 

ที่ได้กำ�หนดไว้	ซึ่งได้ใช้กิจกรรมที่หล�กหล�ย	เช่น

	 	 1)	 แนะนำ�สื่อมัลติมีเดีย	เพื่อเตรียมคว�มพร้อมท�งภ�ษ�ด้�นก�รรับรู้ภ�ษ�

	 	 2)	 เด็กฟังครูอ่�นคำ�คล้องจองจ�กสื่อมัลติมีเดีย	ให้เด็กฟังจนจบเรื่องทุกครั้ง

	 	 3)		 เด็กอ่�นคำ�คล้องจองทีละวรรคต�มครู	(ครูช้ีส่ือมัลติมีเดียจ�กซ้�ยไปขว�	จ�กโทรทัศน์) 

	 	 4)	 เด็กดูสื่อมัลติมีเดียจ�กโทรทัศน์



128
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices  

แนวปฏิบัติที่ดี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำาปี 2560

	 	 	 ขั้นที่	3	แจกันดอกไม้นำ�คว�มรู้คู่คุณธรรม

	 	 	 เด็กเรียนรู้คำ�พื้นฐ�นจ�กแจกันดอกไม้ในสื่อมัลติมีเดีย	 และครูสอดแทรกคุณธรรม	 

ในแต่ละเรื่อง	เพื่อส่งเสริมคุณธรรมขั้นพื้นฐ�นให้กับเด็ก	 	 	

	 3.3	 ประสิทธิภ�พของก�รดำ�เนินง�น

	 	 ได้รับคว�มร่วมมือจ�กผู้บริห�รโรงเรียนในก�รให้คำ�ปรึกษ�	 แนะนำ�และสนับสนุน 

งบประม�ณอย่�งดียิ่ง	 บุคล�กรในโรงเรียนโดยเฉพ�ะครูส�ยชั้นอนุบ�ลทุกคนมีส่วนร่วมให้ก�รสนับสนุนและ 

ให้กำ�ลังใจด้วยดีตลอดม�	 ผู้เรียนเด็กปฐมวัยทุกคนให้คว�มร่วมมือและมีคว�มกระตือรือร้นในก�รร่วมกิจกรรม	

ผู้ปกครองทุกคนให้คว�มร่วมมือและสนับสนุน

	 3.4	 ก�รใช้ทรัพย�กร

	 	 1)	 ผู้บริห�รโรงเรียน	ให้คำ�ปรึกษ�	แนะนำ�และให้ก�รสนับสนุนงบประม�ณอย่�งดียิ่ง	

	 	 2)	 บุคล�กรในโรงเรียน	 ครูส�ยช้ันอนุบ�ลทุกคนมีส่วนร่วม	 ให้ก�รสนับสนุนและให้กำ�ลังใจ

ด้วยดีตลอดม�

	 	 3)	 ผู้เรียน	เด็กปฐมวัยทุกคนให้คว�มร่วมมือและมีคว�มกระตือรือร้นในก�รร่วมกิจกรรม

	 	 4)	 ผู้ปกครอง	พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนให้คว�มร่วมมือและสนับสนุน

4.	 ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 4.1	 ผลที่เกิดต�มจุดประสงค์

	 	 เด็กปฐมวัยมีคว�มพร้อมท�งภ�ษ�ด้�นก�รรับรู้ภ�ษ�ที่ดีขึ้น	 และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น	

ทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�ภ�ษ�อย่�งต่อเนื่อง	ส�ม�รถสื่อส�รให้ผู้อื่นเข้�ใจซึ่งเป็นพื้นฐ�นในก�รศึกษ�ระดับต่อไป	

	 4.2	 ผลสัมฤทธิ์ของง�น

	 	 เด็กนักเรียนชั้นอนุบ�ลปี่ที่	 2	 โรงเรียนบ้�นจระเข้ม�ก	 จำ�นวน	 20	 คน	 ได้รับก�ร 

จัดประสบก�รณ์	 โดยใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อเตรียมคว�มพร้อมท�งภ�ษ�ด้�นก�รรับรู้ภ�ษ�	 สำ�หรับเด็กปฐมวัย 

ชั้นอนุบ�ลปีที่	2	ที่พัฒน�ขึ้นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	คิดเป็นร้อยละ	93.94

	 4.3	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 1)	 เพ่ือพัฒน�ส่ือมัลติมีเดียเตรียมคว�มพร้อมท�งภ�ษ�ด้�นก�รรับรู้ภ�ษ�	 ของเด็กปฐมวัย

ชั้นอนุบ�ลปีที่	2	ให้มีประสิทธิภ�พของกระบวนก�ร/ผลลัพธ์	93.94/89.33

	 	 2)	 เพ่ือเปรียบเทียบคว�มพร้อมท�งภ�ษ�ด้�นก�รรับรู้ภ�ษ�ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบ�ล 

ปีที่	 2	 สูงกว่�คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังก�รจัดประสบก�รณ์โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย	 อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ 

ที่ระดับ	.01

	 	 3)	 ห�ค่�ดัชนีประสิทธิผลของสื่อมัลติมี เดียที่พัฒน�ขึ้น	 มีคว�มรู้ เพิ่มขึ้นคิดเป็น	 

ร้อยละ	79.49
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5.	 ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 ก�รดำ�เนินง�นประสบผลสำ�เร็จในคร้ังน้ี	 ได้รับคว�มอนุเคร�ะห์	 และคำ�ปรึกษ�แนะนำ�จ�กบุคคล

และองค์กรดังต่อไปนี้

	 1)	 ได้รับคว�มร่วมมือ	เกื้อหนุน	สนับสนุนจ�กผู้บริห�รคณะครูและผู้ปกครองเป็นอย่�งดี

	 2)	 เด็กมีคว�มพึงพอใจต่อก�รใช้สื่อมัลติมีเดีย	และได้เรียนรู้อย่�งมีคว�มสุข	

	 3)	 มีก�รประเมินผลพัฒน�ก�รและปรับปรุงผลง�นเพื่อให้บรรลุ	ต�มเป้�หม�ย	อย่�งต่อเนื่อง

	 4)	 เด็กมีคว�มพร้อมที่จะศึกษ�ในระดับที่สูงขึ้น

6.	 บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)

	 1)	 เพื่อพัฒน�สื่อมัลติมีเดียเตรียมคว�มพร้อมท�งภ�ษ�ด้�นก�รรับรู้ภ�ษ�	 ของเด็กปฐมวัย 

ชั้นอนุบ�ลปีที่	2	ให้มีประสิทธิภ�พของกระบวนก�ร/ผลลัพธ์	93.94/89.33

	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบคว�มพร้อมท�งภ�ษ�ด้�นก�รรับรู้ภ�ษ�ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบ�ลปีที่	 2	

สูงกว่�คะแนนเฉล่ียก่อนและหลังก�รจัดประสบก�รณ์	โดยใช้ส่ือมัลติมีเดีย	อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติท่ีระดับ	.01

	 3)	 ห�ค่�ดัชนีประสิทธิผลของสื่อมัลติมีเดียที่พัฒน�ขึ้น	มีคว�มรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	79.49

7.		การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 7.1	 ก�รเผยแพร่

	 	 1)	 ได้เผยแพร่ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�ประถมศึกษ�บุรีรัมย์	เขต	2	

	 	 2)	 ได้เผยแพร่ท�ง	facebook	:	โรงเรียนบ้�นจรเข้ม�ก

		 	 3)	 ได้เผยแพร่ท�ง	Email	:	aod	0874313741@	gmail.com

	 	 4)	 แผ่นพับ/จัดนิทรรศก�ร/ก�รศึกษ�ดูง�น	

	 7.2	 ก�รได้รับก�รยอมรับ/ร�งวัลที่ได้รับ

	 	 ด้�นผู้เรียน

	 	 1)	 ได้รับร�งวัลเหรียญทอง	กิจกรรมก�รเล่�นิท�นประกอบสื่อ	ระดับปฐมวัย	ปีก�รศึกษ�	

2557	เมื่อวันที่	28	-	29	พฤศจิก�ยน	2557	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�บุรีรัมย์	เขต	2	

	 	 2)	 ได้รับร�งวัลเหรียญเงิน	กิจกรรมก�รก�รปั้นดินน้ำ�มัน	ระดับปฐมวัย	ปีก�รศึกษ�	2557	

เมื่อวันที่	23	-	24	พฤศจิก�ยน	2557	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�บุรีรัมย์	เขต	2	

	 	 ด้�นครู

	 	 1)	 ครูร�งวัลเกียรติยศ	 ส�ข�ปฐมวัย	 ปีก�รศึกษ�	 2550	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

ประถมศึกษ�บุรีรัมย์	เขต	2	
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	 	 2)	 ได้รับก�รยกย่องเชิดชูเกียรติ	 “ผู้ทำ�คุณประโยชน์ท�งด้�นก�รศึกษ�”	 ประจำ�ปี	 2554	

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมสวัสดิก�รและสวัสดิภ�พครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	(สกสค.)

	 	 3)	 ได้รับเครื่องหม�ยเชิดชูเกียรติ	“คุรุสดุดี”	ประจำ�ปี	2554	คุรุสภ�

	 	 4)	 ได้นำ�เสนอผลง�นแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ	 (Best	 Practices)	 ในง�นจัดแสดง	 ผลง�น 

ท�งวิช�ก�ร	“Lab	School	Symposium	2011”	ระดับประเทศ	ณ	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎสกลนคร	ปี	2554

	 	 5)	 ได้รับคัดเลือกผลง�นแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ	 (Best	 Practices)	 ระดับประเทศ	 

Lab	 School	 Symposium	 2011	 ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	 ตีพิมพ์ลงเผยแพร่ในโครงก�รโรงเรียนในฝัน	

สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�	 สำ�นักนักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 กระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร	พิมพ์ครั้งแรก	กันย�ยน	2554	(หน้�	44)

	 	 6)	 ได้รับร�งวัลดีเยี่ยม	 ด้�นก�รเรียนก�รสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนในก�ร

ประกวดสื่อนวัตกรรมท�งก�รศึกษ�ต้นแบบ	ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	ประจำ�ปี	2554	

	 	 7)	 ได้รับก�รคัดเลือกรับร�งวัลครูผู้สอนดีเด่น	ประเภทครูผู้สอนระดับปฐมวัย	ปีก�รศึกษ�	

2555	จ�กคุรุสภ�เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�บุรีรัมย์	เขต	2	

	 	 8)	 ได้รับร�งวัลชนะเลิศก�รพัฒน�รูปแบบก�รปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 ระดับปฐมวัย	 (Best	

Practices)	ปีก�รศึกษ�	2555	เม่ือวันท่ี	23	-	24	สิงห�คม	2555	ระดับสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�ประถมศึกษ�

บุรีรัมย์	เขต	2	

	 	 9)	 ได้รับร�งวัล	 ครูดีในดวงใจ	 ระดับปฐมวัย	 ปีก�รศึกษ�	 2555	 เมื่อวันที่	 19	 กันย�ยน	

2555	ระดับ	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�บุรีรัมย์	เขต	2	

	 	 10)	 เข้�ร่วมประชุมสัมมน�วิช�ก�รก�รพัฒน�รูปแบบก�รปฏิบัติที่ เป็นเลิศ	 (Best	

Practices)	ระดับปฐมวัย	ปีก�รศึกษ�	2555	เมื่อวันที่	27	-	28	กันย�ยน	2555	ณ	โรงแรมแอมบ�สซ�เดอร์ซิตี้	

จอมเทียน	พัทย�	จังหวัดชลบุรี	ระดับ	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�บุรีรัมย์	เขต	2	

	 	 11)	 ได้รับร�งวัลชนะเลิศจ�กก�รนำ�เสนอนวัตกรรม/Best	 Practices	 ต�มกลยุทธ 

ก�รพัฒน�	โครงก�รโรงเรียนในฝัน	“Lab	School	ก้�วไกล	ส�นฝันสู่ส�กล”	ประจำ�ปี	2559	ระดับภ�คอีส�น

ตอนล่�ง	วันท่ี	2	-	4	กันย�ยน	2559	ณ	โรมแรมสุนีย์	แกรนด์	โฮเทล	แอนด์	คอนเวนช่ันเตอร์	จังหวัดอุบลร�ชธ�นี
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ชื่อผลง�น	 HULU	NUMBER	NINE	

ช่ือผู้เสนอโครงก�ร	 น�งสือแตเต�ะ	สะด�มะ	 	

โรงเรียน	 บ้�นคอลอก�เว

สังกัด		 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�นร�ธิว�ส	เขต	1

โทรศัพท์มือถือ	 09	3736	8029	 e-mail	 vanara	2522	@hotmail.com

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 1.1	 คว�มเป็นม�และสภ�พปัญห�

	 	 โรงเรียนบ้�นคอลอก�เวเป็นโรงเรียนขน�ดใหญ่	 มีนักเรียนอนุบ�ล	 จำ�นวน	 285	 คน	 

มีเขตพื้นที่ให้บริก�รหล�ยหมู่บ้�นและมีระยะท�งห่�งไกลจ�กโรงเรียนที่ไกลที่สุดประม�ณ	 15	 กิโลเมตร	 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ย้�ยม�จ�กต่�งพื้นที่	เพื่อม�ประกอบอ�ชีพรับจ้�งทำ�สวนย�ง	มีฐ�นะย�กจน	และส่วนใหญ่

ข�ดโอก�สท�งก�รศึกษ�	 ทำ�ให้ไม่เห็นคว�มสำ�คัญของก�รศึกษ�ของบุตรหล�นของตน	 ที่สำ�คัญไม่มีเวล� 

ดูแลนักเรียน	 นักเรียนบ�งคนม�โรงเรียนโดยไม่ได้รับประท�นอ�ห�รเช้�	 จ�กสภ�พปัญห�ดังกล่�ว	 ส่งผลให้

นักเรียนมีผลพัฒน�ก�รท�งด้�นร่�งก�ยที่ช้�	 ไม่เป็นไปต�มเกณฑ์	 เนื่องจ�กนักเรียนข�ดส�รอ�ห�ร	 ส่งผลให้ 

มีผลพัฒน�ก�รด้�นกล้�มเนื้อที่ค่อนข้�งช้�	 ปฏิบัติกิจกรรมต่�งๆได้ไม่คล่องแคล่วและกระทบถึงผลพัฒน�ก�ร

ด้�นอ�รมณ์-จิตใจของนักเรียน	 นักเรียนไม่ร่�เริงแจ่มใส	 ตลอดจนผลพัฒน�ก�รด้�นสังคมของนักเรียน	 

นักเรียนไม่ค่อยคบกับเพื่อน	 ชอบทำ�กิจกรรมคนเดียว	 ไม่ยอมเข้�กลุ่ม	 นักเรียนไม่รู้จักก�รทำ�ง�นเป็นกลุ่ม	 

ไม่รู้จักก�รแบ่งปัน	 เป็นต้น	 ในด้�นสติปัญญ�	 นักเรียนเรียนรู้สิ่งต่�งๆที่ครูมอบหม�ยค่อนข้�งช้�	 และ 

ไม่กระตือรือร้นในก�รทำ�กิจกรรม	 ยิ่งในด้�นภ�ษ�นั้น	 ผู้ปกครองมีก�รใช้ภ�ษ�ถ่ินพูดคุยสนทน�กับนักเรียน	

ทำ�ให้นักเรียนไม่กล้�สนทน�โต้ตอบกับคุณครู	 ส่งผลกระทบถึงก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนในชั้นเรียน 

เป็นอย่�งม�ก

	 1.2	 แนวท�งก�รแก้ปัญห�และพัฒน�

	 	 โรงเรียนบ้�นคอลอก�เวตระหนักถึงปัญห�ดังกล่�ว	 จึงได้คิดค้นกิจกรรมที่จะส่งเสริม

พัฒน�ก�รทั้ง	 4	 ด้�นของนักเรียน	 ให้ส�ม�รถพัฒน�เต็มศักยภ�พเหม�ะสมกับวัยของเด็กและนักเรียน 

จึงพัฒน�ทักษะด้�นภ�ษ�ด้วย	HULU	NUMBER	NINE	 ซ่ึงเป็นกิจกรรมสร้�งสรรค์	 โดยได้นำ�กิจกรรมต�ร�ง	9	 ช่อง	

ของศ�สตร�จ�รย์เจริญ	 กระบวนรัตน์	 อ�จ�รย์ภ�ควิช�วิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�	 คณะครุศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัย

เกษตรศ�สตร์	 ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นก�รเคลื่อนไหวของร่�งก�ยนำ�ไปสู่พัฒน�ก�รของสมอง	 ซึ่งเหม�ะ

สำ�หรับนักเรียนระดับปฐมวัย	 ม�ผสมผส�นกับศิลปะพื้นบ้�นประจำ�ภ�คใต้	 คือ	 ก�รแสดง	 ดีเกฮูลู	 ซ่ึงถือเป็น

กิจกรรมท่ีนอกจ�กส�ม�รถพัฒน�ด้�นร่�งก�ย	 อ�รมณ์-จิตใจ	 สังคม	และสติปัญญ�แล้ว	 ยังเป็นก�รปลูกจิตสำ�นึก

ให้กับนักเรียน	 ในเร่ืองก�รอนุรักษ์ศิลปะพ้ืนบ้�นของตัวเองด้วย	 เม่ือนำ�กิจกรรมท้ัง	 2	 กิจกรรม	ม�ผสมผส�นกัน 

จึงเกิดเป็นกิจกรรมโดยใช้ชื่อว่�	 ฮูลู	 นัมเบอร์	 ไนน์	 (	 Hulu	 Number	 Nine	 )	 ขึ้นถือเป็นกิจกรรมที่ส�ม�รถ 

ช่วยพัฒน�นักเรียนในเรื่องผลของพัฒน�ก�รได้ครบทั้ง	 4	 ด้�น	 ทั้งท�งด้�นร่�งก�ย	 อ�รมณ์จิตใจ	 สังคม	 และ



132
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices  

แนวปฏิบัติที่ดี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำาปี 2560

สติปัญญ�	 ทำ�ให้นักเรียนที่ผ่�นก�รฝึกจ�กกิจกรรมนี้	 บรรลุผลต�มคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 เป็นไปต�ม 

จุดมุ่งหม�ยของหลักสูตรก�รศึกษ�ปฐมวัย

2.	 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

	 2.1	 วัตถุประสงค์

	 	 2.1.1	 เพื่อส่งเสริมพัฒน�ก�รทั้ง	4	ด้�น

	 	 2.1.2	 เพื่อส่งเสริมพัฒน�ก�รด้�นภ�ษ�ไทย	ภ�ษ�มล�ยู	และภ�ษ�อังกฤษ

	 2.2	 เป้�หม�ย

	 	 2.2.1	 เป้�หม�ยเชิงปริม�ณ

	 	 	 2.2.1.1	 ร้อยละ	80	ของนักเรียนมีผลพัฒน�ก�รทั้ง	4	ด้�นดีขึ้น

	 	 	 2.2.1.2	 ร้อยละ	 80	 ของนักเรียนมีผลพัฒน�ก�รด้�นภ�ษ�ไทย	 ภ�ษ�มล�ยู	 

และภ�ษ�อังกฤษดีขึ้น

	 	 2.2.2	 เป้�หม�ยเชิงคุณภ�พ

	 	 	 2.2.2.1	 นักเรียนชั้นอนุบ�ลมีผลพัฒน�ก�รทั้ง	4	ด้�นดีขึ้น

	 	 	 2.2.2.2	 นักเรียนชั้นอนุบ�ลมีผลพัฒน�ก�รด้�นภ�ษ�ไทย	 ภ�ษ�มล�ยู	 และ 

ภ�ษ�อังกฤษดีขึ้น

   

3.	 กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 ก�รออกแบบผลง�น/นวัตกรรม	 โรงเรียนได้ใช้	 โมเดล	 (Hulu	 9)	 ในก�รออกแบบกิจกรรม 

ใช้สัญลักษณ์	Hulu	Number	Nine	โดยแยกคำ�ว่�	Hulu	และ	Number	Nine	ซึ่งมีคว�มหม�ย	ดังนี้

	 -	 Hulu	=	เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนี้แล้ว	ส�ม�รถดำ�เนินง�นเพื่อใช้บรรลุถึง

	 วัตถุประสงค์	คือ

	 1.	 H	=	Healthy	(สุขภ�พ)

	 	 เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พ	 ทั้งสุขภ�พท�งด้�นร่�งก�ย	 และสุขภ�พ 

ท�งด้�นอ�รมณ์	-	จิตใจ	

	 2.	 U	=	Union	(รวมกัน)	

	 	 เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒน�ก�รด้�นสังคม	 โดยให้ผู้เรียนฝึกก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่น	

รู้จักช่วยเหลือ	และก�รทำ�ง�นเป็นทีม

	 3.	 L	=	Language	(ภ�ษ�)	

	 	 เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒน�ก�รท�งด้�นภ�ษ�	ซึ่งภ�ษ�ที่ใช้ในก�รจัดกิจกรรม	Hulu	9	

ได้แก่	 ภ�ษ�ไทย	 ภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�มล�ยู	 ผู้เรียนจะได้รับก�รพัฒน�ท้ัง	 3	 ภ�ษ�ไปพร้อม	 ๆ	 กันในเรื่อง

ตัวเลขและผลไม้	และส�ม�รถส่งเสริมพัฒน�ก�รด้�นสติปัญญ�ไปพร้อมกัน
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	 4.	 U	=	Upgrade	(ยกระดับ)	

	 	 เมื่อดำ�เนินกิจกรรมต�มโมเดลทั้ง	 3	 ข้�งต้น	 จะทำ�ให้นักเรียนเกิดก�รยกระดับพัฒน�ก�ร 

ทั้ง	 4	 ด้�น	 ทั้งท�งด้�นร่�งก�ย	 อ�รมณ์-จิตใจ	 ก�รอยู่ร่วมกันในสังคม	 ด้�นสติปัญญ�และพัฒน�ด้�นภ�ษ�	 

ซึ่งผู้เรียน	 ส�ม�รถเรียนรู้เร่ือง	 ตัวเลขและผลไม้ได้	 3	 ภ�ษ�	 ทั้งภ�ษ�ไทย	 มล�ยูและอังกฤษ	 ทำ�ให้ผู้เรียน 

มีคว�มมั่นใจ	และกล้�พูดและกล้�สนทน�ม�กขึ้น

	 -	 Number	Nine	หม�ยถึง	กิจกรรม	ต�ร�ง	9	ช่อง	ในหน่วยตัวเลขและผลไม้	ทั้ง	3	ภ�ษ�

โมเดลก�รดำ�เนินง�น

	 โดยใช้กระบวนก�ร	PDCA	ในก�รดำ�เนินง�น	ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

	 3.1	 ก�รออกแบบผลง�น	(	P	)

	 	 -	 ประชุมออกแบบผลง�น	 ที่เหม�ะสมกับผู้เรียนระดับปฐมวัย	 โดยได้นำ�ศิลปะพื้นบ้�น 

ท�งภ�คใต้	 คือ	 ดีเกฮูลู	 ม�ผสมผส�นกับกิจกรรมต�ร�ง	 9	 ช่อง	 ที่เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นก�รเคลื่อนไหว	 

ของร่�งก�ยนำ�ไปสู่พัฒน�ก�รของสมอง	 ซึ่งเหม�ะสำ�หรับนักเรียนระดับปฐมวัย	 โดยกำ�หนดให้มี	 1.	 ซีดีเพลง	 

3	 ภ�ษ�	 หน่วยตัวเลขและผลไม้	 2.	 แผนก�รจัดประสบก�รณ์หน่วยตัวเลขและผลไม้	 3.	 แผ่นต�ร�ง	 9	 ช่อง	

ภ�พตัวเลขและผลไม้

	 3.2	 ก�รดำ�เนินง�นต�มกิจกรรม	(D)	

	 	 1.	 ผู้บริห�ร	 หัวหน้�ง�นบริห�รง�นต่�ง	 ๆ	 และคณะครูระดับปฐมวัยร่วมประชุมห�รือ

เกี่ยวกับก�รจัดทำ�รูปแบบของนวัตกรรม

	 	 2.	 แบ่งฝ่�ยง�นรับผิดชอบ	แต่งเพลง	จัดทำ�แผนก�รจัดประสบก�รณ์	และจัดทำ�ต�ร�ง	9	ช่อง	

	 	 3.	 ประชุมกับผู้ปกครอง	 ชี้แจงถึงคว�มสำ�คัญของกิจกรรมและให้ผู้ปกครองร่วมกัน 

จัดทำ�ต�ร�ง	9	ช่อง	พร้อมครูและนักเรียน

	 	 4.	 ประชุมชี้แจงคณะครูระดับปฐมวัย	ก�รใช้นวัตกรรม	
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	 3.3	 นำ�ไปใช้	(C)

	 	 1.	 เริ่มใช้ตั้งแต่เปิดภ�คเรียนวันแรก	 โดยคุณครูจะเปิดเพลงให้นักเรียนในห้องเรียนฟังก่อน 

เพื่อสร้�งคว�มเคยชิน	และให้นักเรียนร้องเพลงต�มจนนักเรียนส�ม�รถร้องเพลงได้แต่ยังไม่ค่อยคล่อง	

	 	 2.	 สัปด�ห์แรกของเดือนมิถุน�ยน	คุณครูเริ่มกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน	

	 	 	 กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

	 	 	 ส�ระก�รเรียนรู้	 เด็กรู้จักผลไม้ที่มีอยู่รอบตัว	 รู้จักตัวเลข	ภ�ษ�ไทย	ภ�ษ�มล�ยู	 และ

ภ�ษ�อังกฤษ

	 	 	 วัตถุประสงค์		

	 	 	 1.	 เพื่อส่งเสริมพัฒน�ก�รทั้ง	4	ด้�น

	 	 	 2.	 เพื่อส่งเสริมพัฒน�ก�รด้�นภ�ษ�ไทย	ภ�ษ�มล�ยู	และภ�ษ�อังกฤษ

	 	 	 	 สัปด�ห์ที่	1	ต�ร�ง	9	ช่อง	หน่วยตัวเลขภ�ษ�ไทย

	 	 	 	 สัปด�ห์ที่	2	ต�ร�ง	9	ช่อง	หน่วยตัวเลขภ�ษ�มล�ยู

	 	 	 	 สัปด�ห์ที่	3	ต�ร�ง	9	ช่อง	หน่วยตัวเลขภ�ษ�อังกฤษ

	 	 	 	 สัปด�ห์ที่	4	ต�ร�ง	9	ช่อง	หน่วยผลไม้ภ�ษ�ไทย

	 	 	 	 สัปด�ห์ที่	5	ต�ร�ง	9	ช่อง	หน่วยผลไม้ภ�ษ�มล�ยู

	 	 	 	 สัปด�ห์ที่	6	ต�ร�ง	9	ช่อง	หน่วยผลไม้ภ�ษ�อังกฤษ

    หมายเหตุ	ให้นักเรียนปฏิบัติทุกวัน	ๆ	ละ	15	น�ที	ก่อนปฏิบัติกิจกรรมอ่ืนในห้องเรียน	

   สื่อก�รเรียนก�รสอน

	 	 	 1.	 ต�ร�งเก้�ช่องตัวเลข	1	-	9	

	 	 	 2.	 ต�ร�งเก้�ช่อง	ภ�พผลไม้

	 	 	 3.	 กรับ	

	 	 	 4.	 เพลงตัวเลข	3	ภ�ษ�

	 	 	 5.	 เพลงผลไม้ไทย	3	ภ�ษ�	

	 	 	 6.	 ใบง�น

   ก�รประเมิน

	 	 	 1.	 สังเกตจ�กก�รร่วมกิจกรรมของนักเรียน

	 	 	 2.	 สังเกตจ�กก�รตอบคำ�ถ�มและก�รสนทน�

	 	 	 3.	 สังเกตจ�กผลง�นของนักเรียน

		 3.4	 จัดกิจกรรมภ�คสน�ม	(	A	)

	 	 1.	 ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำ�วันหน้�เส�ธงก่อนเข้�ห้องเรียน

	 	 2.	 แสดงในง�นประกวดโรงเรียนร�งวัลพระร�ชท�นระดับก่อนประถมศึกษ�

	 	 3.	 นำ�ไปเผยแพร่ท่ีสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�นร�ธิว�ส	เขต	1	และง�นมหกรรมวิช�ก�ร 

	 	 4.	 นำ�ไปเผยแพร่กับโรงเรียนศูนย์เครือข่�ยและจัดแสดงในง�นสำ�คัญต่�ง	ๆ	ของโรงเรียน
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4.	 ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 จ�กก�รจัดกิจกรรมดังกล่�วส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยส�ม�รถเรียนรู้ก�รใช้ภ�ษ�ไทย	 

ภ�ษ�อังกฤษ	 และภ�ษ�มล�ยู	 ผ่�นบทเพลงและก�รเคลื่อนไหวประกอบต�ร�งเก้�ช่องได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	

นักเรียนกล้�แสดงออกในท�งที่สร้�งสรรค์และได้รับก�รส่งเสริมพัฒน�ก�รทั้ง	 4	 ด้�นอย่�งเต็มศักยภ�พ	 

ส่งผลให้ผู้เรียนระดับประปฐมวัยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปร่วมก�รแข่งขันมหกรรมวิช�ก�รระดับภ�คทุกปี	

เช่น	ก�รแข่งขัน	ปั้นดินน้ำ�มัน	และฉีก	ตัด	ปะ	ตลอดจนได้รับร�งวัลม�กม�ยในก�รแข่งขันกีฬ�ระดับอำ�เภอ 

5.	ปัจจัยความสำาเร็จ

	 5.1	 ใช้เคร่ืองมือแบบสังเกตพฤติกรรมและมีก�รประเมินภ�คเรียนละ	2	 คร้ัง	 ร่วมกับตัวแทนครู	 

ผู้ปกครอง	

	 5.2	 ได้รับก�รส่งเสริมสนับสนุนจ�กผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	 คณะครู	 ผู้ปกครองนักเรียน	 

คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�

	 5.3		คว�มตระหนักดีในปัญห�ของเด็กปฐมวัยของครูผู้สอนในโรงเรียน

	 5.4	 สื่อ	บทเพลงที่มีคว�มหล�กหล�ย	สนุกสน�นและกระตุ้นคว�มสนใจของเด็กปฐมวัย

6.	 บทเรียนที่ได้รับ

	 6.1	 คณะครูอนุบ�ลควรให้คว�มสำ�คัญแก่กิจกรรม

	 6.2	 ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติอย่�งต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ

	 6.3	 คุณครูควรฝึกให้นักเรียนปฏิบัติต�มขั้นตอนจ�กง่�ยไปย�ก

	 6.4	 ควรฝึกนักเรียนจ�กกลุ่มย่อยก่อนแล้วค่อยฝึกปฏิบัติกลุ่มใหญ่

	 6.5	 คุณครูควรจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อกระตุ้นคว�มสนใจในกิจกรรม	 เช่น	 แข่งขันคว�มพร้อม

ในแต่ละกลุ่ม	เป็นต้น	และมีร�งวัลเพื่อสร้�งขวัญและกำ�ลังใจ

	 6.6	 ควรให้นักเรียนได้เรียนรู้ตัวเลขและผลไม้จ�กต�ร�ง	 9	 ช่อง	 และฝึกก�รเคลื่อนไหวโดยใช้

ต�ร�ง	9	ช่องประกอบเพลงอย่�งช้�	ๆ

	 6.7	 ควรคัดเลือกเด็กแกนนำ�	(กลุ่มเก่ง)	ม�ฝึกเพื่อช่วยเหลือเพื่อน	ๆ

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ	

	 7.1	 นำ�นักเรียนไปแสดง	ณ	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�นร�ธิว�ส	เขต	1

	 7.2	 จัดทำ�เอกส�รแผ่นพับแจกให้กับบุคล�กรที่ม�ศึกษ�ดูง�น

	 7.3	 นำ�นักเรียนไปแสดงกิจกรรมต�มโรงเรียนต่�งๆ	ในเครือข่�ย

	 7.4	 นำ�กิจกรรมร่วมแสดงในก�รรับก�รประเมินร�งวัลพระร�ชท�นระดับก่อนประถมศึกษ�

	 7.5	 นำ�นักเรียนไปแสดงในง�นมหกรรมวิช�ก�รระดับจังหวัด	
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ชื่อผลง�น	 จ�กแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญ�ในท้องถิ่นสู่ก�รพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ	

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�งธนิต�	สูงติวงศ์

โรงเรียน	 ประช�รัฐธรรมคุณ	

สังกัด		 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	35	

โทรศัพท	์ 0	5426	1152	 โทรส�ร	 0	5426	1413	

โทรศัพท์มือถือ	 08	9851	2041		 E-mai	 jenny8457@gmail.com

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 จ�กผลก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ระดับช�ติ	 (O-NET)	 วิช�ภ�ษ�อังกฤษของระดับชั้น

มัธยมศึกษ�ปีที่	 3	 ปีก�รศึกษ�	 2556	 โรงเรียนประช�รัฐธรรมคุณ	 สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�

มัธยมศึกษ�	 เขต	 35	 พบว่�	 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำ�กว่�คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด	 ระดับสังกัด	 และ 

ระดับประเทศ	 โดยเฉพ�ะส�ระที่	 1	 ภ�ษ�เพื่อก�รสื่อส�ร	 อยู่ในระดับปรับปรุง	 ร้อยละ	 28.98	 แสดงว่� 

ก�รจัดก�รเรียนรู้วิช�ภ�ษ�อังกฤษไม่ประสบผลสำ�เร็จ	 และทักษะก�รอ่�นเป็นทักษะท่ีต้องได้รับก�รพัฒน� 

ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษ	3	 (อ22101)	 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 2	ปีก�รศึกษ�	 2556	

ซ่ึงเป็นพ้ืนฐ�นก�รทดสอบม�ตรฐ�นระดับช�ติ	 ก็ประสบปัญห�เช่นกัน	 พบว่�	 มีผลก�รประเมินระดับปรับปรุง	 

สูงถึงร้อยละ	 13.00	 สูงกว่�เกณฑ์ที่เขตพื้นที่และโรงเรียนกำ�หนดไว้	 จ�กก�รวิเคร�ะห์พบว่�	 ส�ระก�รเรียนรู้ 

ที่มีปัญห�ม�กที่สุด	คือ	ส�ระที่	1	ภ�ษ�เพื่อก�รสื่อส�ร	และทักษะที่ต้องปรับปรุงม�กที่สุด	คือ	ทักษะก�รอ่�น

เพ่ือจับใจคว�มและอ่�น	 เพ่ือสรุปคว�ม	 ซ่ึงจำ�เป็นและสำ�คัญต่อก�รเรียนรู้	 จึงทำ�ให้ผลสัมฤทธ์ิท�งก�รเรียนตกต่ำ�	

นอกจ�กนั้น	 สื่อและนวัตกรรมยังไม่เหม�ะสมกับระดับนักเรียน	 รูปแบบไม่น่�สนใจ	 เนื้อห�เป็นเรื่องไกลตัว 

และนักเรียนไม่มีคว�มรู้พื้นฐ�นม�ก่อน	 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้�งคว�มรู้	 (Schema	 Theory)	 ที่เชื่อว่�

คว�มรู้ของคนเร�น้ันจะรวบรวมเป็นหน่วยๆ	 เรียกว่�โครงสร้�งคว�มรู้	 (Schemata)	 เรียบเรียงคว�มรู้ที่มี 

เกี่ยวกับผู้คน	 สิ่งของ	 สถ�นที่	 เหตุก�รณ์	 กระบวนก�ร	 มโนมติและสิ่งต่�ง	 ๆ	 ท่ีเป็นพื้นฐ�นคว�มรู้	 เมื่อมี

ประสบก�รณ์เกี่ยวกับสิ่งใหม่ที่ไม่คุ้นเคยจะเกิดก�รเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้จัดจำ�ไว้	 ถ้�มีลักษณะผสมกลมกลืน 

ก็จะเพิ่มคว�มรู้ใหม่เข้�กับโครงสร้�งที่มีอยู่เดิม	 (Assimilation)	 หรือเปลี่ยนโครงสร้�งเก่�ด้วยคว�มรู้ใหม่	

(Accommodation)	 ทฤษฎีนี้ เชื่อว่�ก�รอ่�นเป็นกระบวนก�รปฏิสัมพันธ์ระหว่�งผู้อ่�นกับบทอ่�น	 

ผสมกลมกลืนกันระหว่�งคว�มรู้เดิมและคว�มรู้ใหม่	 ทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจบทอ่�นม�กขึ้นผู้ศึกษ�จึงมีแนวคิดว่�

ห�กได้ผลิตนวัตกรรมท่ีพัฒน�บทเรียนจ�กแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญ�ในท้องถ่ิน	 นักเรียนมีคว�มรู้พ้ืนฐ�นเดิม	 

โดยใช้เทคนิคก�รสอนท่ีหล�กหล�ย	 จะทำ�ให้นักเรียนเกิดคว�มพึงพอใจ	 สนใจเรียน	 และเข้�ใจเน้ือห�ในบทอ่�น 

ดียิ่งขึ้น	 จนทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนด้�นก�รอ่�นหลังก�รพัฒน�เพิ่มสูงข้ึน	 ส่งผลต่อก�รพัฒน�ทักษะ 

ก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษได้ในที่สุด

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
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2.	 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน
	 1.	 เพ่ือพัฒน�นวัตกรรมจ�กแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญ�ในท้องถ่ินสู่ก�รพัฒน�ทักษะก�รอ่�น

ภ�ษ�อังกฤษ	ที่มีประสิทธิภ�พต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น	80/80

	 2.	 เพื่อศึกษ�ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนด้�นก�รอ่�น	 ก่อนและหลังก�รพัฒน�	 โดยใช้นวัตกรรม 

จ�กแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญ�ในท้องถิ่น	สู่ก�รพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ	

	 3.	 เพื่อศึกษ�คว�มพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 2	ที่มีต่อก�รเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม

จ�กแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญ�ในท้องถิ่นสู่ก�รพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ	

3.	 กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน
	 ขั้นตอนก�รว�งแผน	(Plan)	

	 กำ�หนดเป้�หม�ยก�รพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 2	 

เพื่อสร้�งนวัตกรรมที่ส�ม�รถพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษที่มีประสิทธิภ�พ	 ทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์ 

ท�งก�รเรียนด้�นก�รอ่�นหลังก�รพัฒน�สูงขึ้นและนักเรียนพึงพอใจในก�รเรียน	 จ�กนั้นศึกษ�หลักสูตร 

สถ�นศึกษ�	 ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พ.ศ.	 2551	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศ	

(ภ�ษ�อังกฤษ)	 ศึกษ�แนวคิด	 ทฤษฎีและง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำ�ม�ออกแบบนวัตกรรม	 ศึกษ�ข้อมูล 

แหล่งเรียนและภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	ข้อมูลทั่วไปของอำ�เภอง�ว	คำ�ขวัญ	ประวัติคว�มเป็นม�ของตำ�บล	ประเพณี

วัฒนธรรม	 แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์	 เลือกรูปแบบนวัตกรรมท่ีเหม�ะสม	 ได้แก่	 ชุดกิจกรรม	 เนื่องจ�ก 

มีคว�มเหม�ะสมกับนักเรียนส�ม�รถออกแบบกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะก�รอ่�นท่ีหล�กหล�ย	 ง่�ยและท่ีสะดวก 

ต่อก�รจัดก�รเรียนรู้	 จ�กนั้นกำ�หนดเนื้อห�ส�ระจ�กแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญ�ในท้องถ่ิน	 เอกส�รท่ีเก่ียวข้อง	

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	 ศึกษ�จ�กแหล่งเรียนรู้และสถ�นประกอบก�ร	 เช่นก�รทำ�กระเป๋�หนังบ้�นสบแหง	 

ก�รทำ�ขนมจีนบ้�นน้ำ�จำ�	เป็นต้น

	 ขั้นดำ�เนินง�น	(Do)

	 นำ�ข้อมูลที่รวบรวมจ�กแหล่งเรียนรู้ที่กำ�หนดในก�รจัดกิจกรรม	 นำ�ม�แปลและเรียบเรียง 

เป็นภ�ษ�อังกฤษด้วยตนเองท้ังหมด	ปรับเน้ือห�ให้ง่�ยต่อก�รทำ�คว�มเข้�ใจและเหม�ะสมกับนักเรียน	 ออกแบบ

หน่วยก�รเรียนรู้ที่	 5	 My	 Community	 กิจกรรมพัฒน�ทักษะก�รอ่�น	 ออกแบบนวัตกรรมชุดกิจกรรม 

“จ�กแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญ�ในท้องถิ่นสู่ก�รพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ”	 ถูกต้องต�มหลักวิช�ก�ร

มีองค์ประกอบ	คือ	คู่มือครู	คู่มือนักเรียน	แผนก�รจัดก�รเรียนรู้	ใบคว�มรู้	ใบกิจกรรม	แบบทดสอบก่อน	-	หลังเรียน	

เฉลยคำ�ตอบและเอกส�รอ้�งอิง	จำ�นวน	5	ชุด	ดังนี้	

 ชุดกิจกรรมท่ี	 1	 เรื่อง	 Ngao	 Community	 มีเนื้อห�เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของอำ�เภอง�ว 

แบ่งออกเป็น	3	กิจกรรม	ดังนี้	1.1)	Let’s	go	to	Ngao	1.2)	My	Hometown	Location	และ	1.3)	General	

Information	โดยใช้เทคนิคก�รสอน	Jeopardy	Games

 ชุดกิจกรรมที่	2	เรื่อง	Stories	of	My	Hometown	มีเนื้อห�เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและประวัติ

คว�มเป็นม�ของ	 10	 ตำ�บลในอำ�เภอง�ว	 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

ก�รสอน	Mind	Mapping
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 ชุดกิจกรรมที่	 3	 เรื่อง	 Our	 Attractions	 มีเนื้อห�เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอำ�เภอง�ว	 

แบ่งออกเป็น	3	กิจกรรม	ดังนี้	3.1)	Tham	Phathai	National	Park	3.2)	Attractions	 in	Tham	Phathai	

National	Park	และ	3.3)	Unseen	in	Ngao	โดยใช้เทคนิคก�รสอน	Field	Trip

 ชุดกิจกรรมที่	 4	 เรื่อง	 Fun	 Festivals	 มีเนื้อห�เกี่ยวกับประเพณี	 วัฒนธรรมในท้องถิ่น	 

แบ่งออกเป็น	3	กิจกรรม	ดังนี้	4.1)	Pee	Mai	Muang	4.2)	Wan	Khao	Phansa	และ	4.3)	Tan	Khaw	Salak

โดยใช้เทคนิคก�รสอน	Jigsaw	Reading

 ชุดกิจกรรมที่	 5	 เรื่อง	 Local	 Products	มีเนื้อห�เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จ�กภูมิปัญญ�ในท้องถิ่น

คือ	ก�รทำ�ขนมจีนบ้�นน้ำ�จำ�และกระเป๋�หนังบ้�นสบแหง	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	โดยใช้เทคนิคก�รสอน	Field	Trip

	 จ�กน้ัน	 จัดทำ�แผนก�รจัดก�รเรียนรู้	 โดยใช้เทคนิค	 Jeopardy	 Game,	 Jigsaw	 Reading,	

Mind	Mapping	และ	Field	Trip	ทำ�สื่อประกอบก�รสอนและพัฒน�เครื่องมือวัด

	 ขั้นตอนก�รตรวจสอบ	(Check)

	 ทำ�ก�รตรวจสอบและห�ประสิทธิภ�พโดยตรวจสอบคว�มถูกต้องของภ�ษ�	 โครงสร้�ง 

และไวย�กรณ์ท�งภ�ษ�ในนวัตกรรม	โดยผู้เชี่ยวช�ญเจ้�ของภ�ษ�และด้�นนวัตกรรมตรวจสอบ	ปรับปรุงแก้ไข

ต�มข้อเสนอแนะเพื่อให้ถูกต้องต�มหลักวิช�ก�รและผู้เชี่ยวช�ญรับรองก่อนนำ�ไปห�ประสิทธิภ�พ

	 ขั้นตอนก�รปรับปรุง	(Act)	

	 นำ�นวัตกรรมไปห�ประสิทธิภ�พ	 1)	 แบบร�ยบุคคล	 พบว่�	 นวัตกรรมมีประสิทธิภ�พเท่�กับ	

85.07/81.67	 ต�มเกณฑ์	 แต่ให้แก้ไขเน้ือห�	 คว�มย�กง่�ยและเวล�	 2)	 แบบกลุ่มเล็ก	 พบว่�	 นวัตกรรม 

มีประสิทธิภ�พเท่�กับ	 85.96/81.25	 ต�มเกณฑ์	 แต่ปรับคำ�อธิบ�ยภ�ษ�ไทยและแก้ไขภ�พประกอบ	 

3)	 กลุ่มตัวอย่�ง	 พบว่�	 นวัตกรรมมีประสิทธิภ�พเท่�กับ	 89.77/84.81	 ต�มเกณฑ์	 ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน 

ด้�นก�รอ่�นหลังก�รพัฒน�สูงขึ้น	ร้อยละ	44.72	และคว�มพึงพอใจอยู่ในระดับ	ม�ก	

	 นวัตกรรม	 ชุดกิจกรรม	 “จ�กแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญ�ในท้องถ่ิน	 สู่ก�รพัฒน�ทักษะก�รอ่�น

ภ�ษ�อังกฤษ”	 พัฒน�ตั้งแต่ปีก�รศึกษ�	 2553	 เพื่อประเมินวิทยฐ�นะชำ�น�ญก�รพิเศษ	 ต่อม�ได้ปรับเนื้อห�

รูปภ�พและรูปเล่มใหม่ให้เป็นปัจจุบัน	 นำ�ม�จัดก�รเรียนสอนในชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 2	 ในปีก�รศึกษ�	 2557	

จนถึงปัจจุบัน	 ต่อม�ปีก�รศึกษ�	 2559-2560	 ได้พัฒน�ต่อยอดนวัตกรรมเป็นร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษ	 

เพื่อพัฒน�ท้องถิ่นชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	2	และ	4	แผนก�รเรียนศิลป์-ภ�ษ�

4.	ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
	 นวัตกรรมจ�กแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญ�ในท้องถิ่นสู่ก�รพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ	

เม่ือได้นำ�ไปจัดก�รเรียนรู้ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้�หม�ยแล้ว	 พบว่�	 เป็นนวัตกรรมท่ีมีคุณภ�พและมีประสิทธิภ�พ	

ส�ม�รถนำ�ไปแก้ปัญห�และพัฒน�ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนด้�นก�รอ่�นหลังก�รพัฒน�สูงขึ้นกว่�ก่อน 

ก�รพัฒน�	 นอกจ�กน้ันนักเรียนกลุ่มเป้�หม�ยมีคว�มพึงพอใจในก�รเรียนที่ส่งผลต่อก�รมีเจตคติที่ดี 

ต่อก�รเรียนวิช�ภ�ษ�อังกฤษ	 ส่งผลให้ส�ม�รถพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษเพ่ือพัฒน�ก�รเรียนรู้สู่ทักษะ 

ในศตวรรษท่ี	 21	 ได้ต�มวัตถุประสงค์ท่ีว�งไว้	นอกจ�กน้ัน	 ในปีก�รศึกษ�	2558	 ท่ีผ่�นม�นักเรียนกลุ่มเป้�หม�ย 
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ที่ผ่�นก�รพัฒน�ทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนจ�กก�รประเมินระดับช�ติข้ันพื้นฐ�น	 วิช�ภ�ษ�อังกฤษ	 

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 3	 โรงเรียนประช�รัฐธรรมคุณ	 เพิ่มสูงข้ึนถึงร้อยละ	 3.35	 โดยมีประโยชน์ต่อบุคคล 

และหน่วยง�น	ดังนี้	1)	ประโยชน์ต่อผู้เรียน	ส�ม�รถเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่มีบทเรียนออกแบบจ�กแหล่งเรียนรู้

ใกล้ตัวและอยู่ในคว�มสนใจ	 จุดประก�ยให้เกิดก�รเรียนรู้จ�กบทอ่�นที่ย�กกล�ยเป็นง่�ยต่อก�รทำ�คว�มเข้�ใจ	

นอกจ�กจะทำ�ให้พัฒน�ผลสัมฤทธิ์ด้�นก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษแล้ว	 ยังก่อให้เกิดคว�มรักและหวงแหนถิ่นกำ�เนิด	

เกิดคว�มภ�คภูมิใจที่ได้นำ�เสนอข้อมูลชุมชนท้องถิ่นสู่ส�กล	 ร่วมมือร่วมใจกันทำ�ง�นและเรียนรู้อย่�งมีคว�มสุข	

ก่อให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้�งองค์คว�มรู้ร่วมกัน	 2)	 ประโยชน์ต่อเพื่อนครู	 ส�ม�รถนำ�นวัตกรรม

และผลก�รศึกษ�ไประยุกต์ใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนให้เหม�ะสมกับลักษณะวิช�ในท้องถ่ินที่มีบริบท 

ใกล้เคียง	 3)	 ประโยชน์ต่อผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	 จุดประก�ยและสร้�งแรงจูงใจให้ครูผู้สอนสร้�งสรรค์นวัตกรรม

เพ่ือแก้ปัญห�ก�รพัฒน�ผลสัมฤทธ์ิท�งก�รเรียนพัฒน�หลักสูตรท้องถ่ินและประส�นคว�มร่วมมือกับหน่วยง�น 

ในชุมชนเพื่อพัฒน�โรงเรียนให้ยั่งยืน	 4)	 ประโยชน์ต่อสถ�นศึกษ�	 พัฒน�บุคล�กรให้สร้�งสรรค์ผลง�น 

ท�งวิช�ก�ร	 สร้�งแรงจูงใจ	 เผยแพร่ประช�สัมพันธ์	 และนำ�องค์กรภ�ยนอกเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รจัดก�รศึกษ�	

5)	 ประโยชน์ต่อวงก�รวิช�ชีพ	 เกิดก�รพัฒน�องค์กรโดยสนับสนุนบุคล�กรที่มีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่�ง 

ในก�รพัฒน�วิช�ก�ร	และร่วมมือกันพัฒน�วงก�รวิช�ชีพจ�กก�รมีส่วนร่วมของชุมชน	และ	6)	ประโยชน์ต่อชุมชน	

นำ�ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนท้องถ่ิน	หน่วยง�น	หรือองค์กรส่วนท้องถ่ิน	 ทุกท่ีท่ีมีบริบทใกล้เคียงกัน	 พัฒน�บุคล�กร

ในก�รนำ�เสนอข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญ�ในท้องถิ่น	 ให้นักท่องเที่ยวและช�วต่�งช�ติ	 ส่งผลให้ชุมชน 

เกิดก�รพัฒน�	เกิดคว�มรัก	ภ�คภูมิในถิ่นเกิดและอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญ�ให้ยั่งยืนสืบไป

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 1)	 นวัตกรรม	 มีประสิทธิภ�พและออกแบบพัฒน�อย่�งถูกต้องต�มหลักวิช�ก�ร	 ยึดทฤษฎี

คว�มแตกต่�งระหว่�งบุคคลและก�รจัดประสบก�รณ์ให้กับผู้ เรียน	 สร้�งเครื่องมือวัดที่สอดคล้อง 

กับจุดประสงค์ก�รเรียนรู้	ตรวจสอบคุณภ�พเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวช�ญเจ้�ของภ�ษ�และด้�นนวัตกรรม

	 2)	 เนื้อห�ส�ระในนวัตกรรมนำ�ม�จ�กข้อมูลแหล่งเรียนรู้	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	 ผลิตภัณฑ์ 

จ�กภูมิปัญญ�	และสถ�นประกอบก�รจริง	จึงมีคว�มสมบูรณ์น่�เชื่อถือและครบถ้วน

	 3)	 วัตถุประสงค์เป้�หม�ยของผลง�นสอดคล้องกับสภ�พปัญห�นักเรียนข�ดทักษะก�รอ่�น	 

จึงห�วิธีก�รแก้ปัญห�โดยก�รใช้นวัตกรรมจ�กแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นใกล้ตัวและเป็นที่สนใจของนักเรียน	 

นำ�ม�ออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�นวัตกรรมท�งก�รศึกษ�ที่มีประสิทธิภ�พ	 ส�ม�รถนำ�ไปพัฒน� 

ผลสัมฤทธิ์ด้�นก�รอ่�นสูงขึ้น	ส่งผลให้นักเรียนพึงพอใจในก�รเรียนม�กขึ้น

	 4)	 ก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน	นวัตกรรมเกิดจ�กคว�มร่วมมือของทุกภ�คส่วน	ไม่ว่�จะเป็น

หน่วยง�นส่วนท้องถิ่น	 แหล่งเรียนรู้	 ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นและสถ�นประกอบก�ร	 ที่อนุเคร�ะห์ข้อมูลและคว�มรู้

ขณะไปศึกษ�ดูง�น	 ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	 คณะครูและภ�คีเครือข่�ย	 ท่ีคอยส่งเสริมและสนับสนุนทุกด้�น	

นักเรียนที่ทำ�กิจกรรมด้วยคว�มมุ่งมั่น	ตั้งใจ	ตลอดจน	ผู้ปกครอง	ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
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6.	 บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)	

	 นวัตกรรมจ�กแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญ�ท้องถ่ินสู่ก�รพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ	 

เป็นนวัตกรรมที่มีคุณภ�พและมีประสิทธิภ�พ	ส�ม�รถนำ�ไปแก้ปัญห�และพัฒน�นักเรียนที่ข�ดทักษะก�รอ่�น

ภ�ษ�อังกฤษให้มีเจตคติในก�รเรียนม�กขึ้น	 ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนสูงข้ึนต�ม	 สถ�นศึกษ�ทุกแห่ง	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยง�นในชุมชนท้องถิ่นที่มีบริบทใกล้เคียงกัน	 ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ 

ในก�รจัดก�รเรียนก�รรู้หรือพัฒน�คว�มรู้ภ�ษ�อังกฤษบุคล�กรในท้องถ่ิน	 เพ่ือเผยแพร่ประช�สัมพันธ์หน่วยง�น	

แหล่งเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม	 ผลิตภัณฑ์	 แหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวและช�วต่�งช�ติ	 นอกจ�กทำ�ให้

นักเรียน	 และบุคล�กรในชุมชนท้องถิ่นได้พัฒน�องค์คว�มรู้จ�กแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญ�ในท้องถ่ินแล้ว	 

ยังปลูกจิตสำ�นึกก�รรักบ้�นเกิด	 ก่อให้เกิดคว�มรักและภ�คภูมิใจในถิ่นกำ�เนิดของตนเอง	 ส่งผลให้เกิด 

คว�มร่วมมือกันพัฒน�ชุมชนท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไป

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 ก�รเผยแพร่ผลง�น

	 เผยแพร่ผลง�นให้กับครูผู้สอนภ�ษ�อังกฤษ	 สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 

เขต	35	และโรงเรียนขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�	สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ลำ�ป�ง	เขต	1	

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�พะเย�	 เขต	 2	 และสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�

เชียงร�ย	 เขต	 2	 เผยแพร่ผลง�นให้ส่วนร�ชก�รและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดลำ�ป�งและเชียงร�ย	 

เผยแพร่ผลง�นโดยก�รจัดนิทรรศก�รวันวิช�ก�รวิช�ชีพอำ�เภอง�ว	 นิทรรศก�รประเมินจุดเน้นพัฒน� 

และประกันคุณภ�พท�งก�รศึกษ�	 สำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 35	 นิทรรศก�รนำ�เสนอผลง�น	

โครงก�รโรงเรียนในฝัน	 ระดับภ�คเหนือ	 และนำ�เสนอผลง�นเพ่ือรับร�งวัลทรงคุณค�่	 สพฐ.	 (OBEC	 AWARDS)	

ระดับช�ติ

	 ร�งวัลที่ได้รับ

	 ระดับเขตพื้นที่/จังหวัด	 พ.ศ.	2558	 -	 ชนะเลิศนวัตกรรม	 Best	 Practices	 กลุ่มส�ระ 

	 	 	 	 	 	 ก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศ	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ 

	 	 	 	 	 	 ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	35	

	 	 	 	 พ.ศ.	2559	 -	 ชนะเลิศนวัตกรรม	 Best	 Practices	 โครงก�ร 

	 	 	 	 	 	 โรงเรียนในฝัน	สำ�นักง�นศึกษ�ธิก�รจังหวัดลำ�ป�ง

	 ระดับเขตภ�คเหนือ	 พ.ศ.	2559	 -	 ชนะเลิศผลง�นวิจัย/นวัตกรรม	 Best	 Practices	 

	 	 	 	 	 	 โครงก�รโรงเรียนในฝันระดับภูมิภ�ค	 ภ�คเหนือ	 

	 	 	 	 	 	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 	 	 	 พ.ศ.	2559	 -	 ชนะเลิศเหรียญเงิน	 ร�งวัลทรงคุณค่�	 สพฐ.	 

	 	 	 	 	 	 (OBECAWARDS)	 ระดับภ�คเหนือ	ครูผู้สอนยอดเย่ียม	 

	 	 	 	 	 	 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	ด้�นนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
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	 ระดับช�ติ	 พ.ศ.	2559	 -	 ชนะเลิศเหรียญทองร�งวัลทรงคุณค่�	 สพฐ.	 

	 	 	 	 	 	 (OBECAWARDS)	 ระดับช�ติครูผู้สอนยอดเยี่ยม	 

	 	 	 	 	 	 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	ด้�นนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ

	 ก�รที่ได้รับก�รยอมรับ

	 1)	 นวัตกรรมได้รับก�รยอมรับจ�กผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศ	 คือ	 ผศ.ดร.ศรชัย	 มุ่งไธสง	 อธิก�รบดี	

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎเชียงร�ย	 และ	 ผศ.ดร.เลหล้�	 ตรีเอก�นุกูล	 รองคณบดี	 สำ�นักวิช�สังคมศ�สตร์	

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎเชียงร�ย	 ผู้ทรงคุณวุฒิต่�งประเทศ	 คือ	Mr.	 Don	 FergusonMs.Peggy	 Humphrey,	 

Mr.	Kevin	White	(New	Zealand)	และ	Ms.	Laura	Miles	Wright	(England)

	 2)	 ครูได้รับก�รยอมรับและก�รก�รยกย่องเชิดชูเกียรติ	

	 	 พ.ศ.	2557	 -	 ร�งวัล	Best	Practice	ด้�นก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อพัฒน�ผู้เรียนสู่อ�เซียน	 

	 	 	 	 	 “มหกรรมล้�นน�สู่อ�เซียน	57”	สำ�นักง�นศึกษ�ธิก�ร	ภ�ค	1	

	 	 พ.ศ.	2558	 -	 ร�งวัลชนะเลิศ	 Best	 Practice	นวัตกรรมพัฒน�ผลสัมฤทธ์ิท�งก�รเรียน	 

	 	 	 	 	 กลุ่มส�ระภ�ษ�ต่�งประเทศสพม.	เขต	35

	 	 พ.ศ.	2559	 -	 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน	 เหรียญทองระดับประเทศ	 ก�รทดสอบ 

	 	 	 	 	 ทักษะก�รใช้ภ�ษ�กลุ่มประเทศอ�เซียน	 (อังกฤษ)	 สำ�นักง�นปลัด 

	 	 	 	 	 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

	 	 	 	 -	 ร�งวัลชนะเลิศ	 ด้�นก�รพัฒน�ทักษะภ�ษ�อ�เซียนด้�นก�รบริห�ร 

	 	 	 	 	 จัดก�รและก�รบริก�รวิช�ก�รสัปด�ห์อ�เซียน	ปี	พ.ศ.	2559

	 	 	 	 -	 ร�งวัลชนะเลิศ	 ผลง�นวิจัย/นวัตกรรมBest	 Practicesระดับภ�คเหนือ	 

	 	 	 	 	 โครงก�รโรงเรียนในฝัน	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศ	 

	 	 	 	 	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 	 	 	 -	 ชนะเลิศเหรียญทอง	 ร�งวัลทรงคุณค่�	สพฐ.	 (OBEC	AWARDS)	 ระดับช�ติ	 

	 	 	 	 	 ครูผู้สอนยอดเย่ียม	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นด้�นนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ

	 3)	 นักเรียนได้รับก�รยอมรับและมีผลง�นระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ

	 	 ระดับเขตพื้นที่	 พ.ศ.	2557	 -	 เหรียญเงิน	Impromptu	Speechม.ต้น

	 	 	 	 -	 เหรียญทองแดง	Spelling	Bee	ม.ต้น

	 	 ระดับประเทศ	 พ.ศ.	2559	 -	 เหรียญทอง	 ก�รทดสอบก�รใช้ทักษะภ�ษ�ในกลุ่ม 

	 	 	 	 	 ประเทศอ�เซียน	(ภ�ษ�อังกฤษ)	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 

	 	 	 	 	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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ชื่อผลง�น	 ก�รพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษ�ปีท่ี	 6	 โรงเรียน 

บ�้นเซนิร�ษฎรเ์กษมศร	ีโดยก�รจดัก�รเรยีนรูแ้บบร�ยก�รเกมโชว	์English	Quiz	Game	

Show	

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�ยฉัตรชัย	น�มมี

โรงเรียน	 บ้�นเซินร�ษฎร์เกษมศรี	อำ�เภอสุวรรณคูห�	จังหวัดหนองบัวลำ�ภู

โทรศัพท์		 09	5191	4729	 E-mail	 pupil.p@hotmail.com	Line0951914729

1.	 ความสำาคัญของผลงานนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 1.1	 คว�มเป็นม�และสภ�พปัญห�

	 	 สังคมโลกในปัจจุบันมีคว�มก้�วหน้�ท�งด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 ข้อมูลข่�วส�ร	 

ก�รเปลี่ยนแปลงท�งด้�นสังคม	 ก�รเมือง	 เศรษฐกิจและวัฒนธรรม	 ประกอบกับหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�น	 พุทธศักร�ช	 2551	 ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนส�ม�รถใช้ภ�ษ�อังกฤษในสถ�นก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 เพื่อแสวงห�

คว�มรู้	 ประกอบอ�ชีพและศึกษ�ต่อในระดับที่สูงขึ้น	 มีคว�มเข้�ใจวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 

ของประช�คมโลก	 และยังส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มรู้สึกนึกคิดของผู้เรียนไปยังชุมชนโลกได้	 (กระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร.	 2551	 :	 2)	 สภ�รัฐมนตรีอ�เซียนได้ตระหนักรู้ประช�กรในก�รเป็นสม�ชิกอ�เซียน	 จึงกำ�หนดให้

ภ�ษ�อังกฤษเป็นภ�ษ�กล�งของประช�คมอ�เซียน	 ต�มกฎบัตรอ�เซียนข้อ	 34	 บัญญัติว่�	 (The	working	

language	of	ASEAN	shall	be	English)	ภ�ษ�ที่ใช้ในก�รทำ�ง�นของอ�เซียน	คือ	ภ�ษ�อังกฤษ	(สมเกียรติ	

อ่อนวิมล,	 2554)	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้มีนโยบ�ยเร่งปฏิรูปก�รศึกษ�ท้ังระบบเพ่ือยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�

และพัฒน�ศักยภ�พของผู้เรียน	 เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รพัฒน�ตนเองและเพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถ 

ใช้ภ�ษ�อังกฤษในประช�คมอ�เซียนต�มสถ�นก�รณ์ต่�ง	ๆ	(กระทรวงศึกษ�ธิก�ร,	2557:	4)	ในศตวรรษท่ี	21	น้ี

ก�รจัดก�รศึกษ�ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียน	 ได้มีคว�มรู้	 ทักษะก�รดำ�รงชีวิต	 และส�ม�รถใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ	

(กระทรวงศึกษ�ธิก�ร.	2554	:	3	-	10)

	 	 โดยเฉพ�ะทักษะก�รอ่�นเป็นหัวใจหลักของก�รเรียนรู้และมีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งต่อก�ร

เพิ่มพูนคว�มรู้คว�มส�ม�รถได้ด้วยตนเอง	 ฉะนั้นครูผู้สอนควรท่ีจะพัฒน�ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ 

ที่มุ่งทักษะก�รอ่�นเพื่อคว�มเข้�ใจของผู้เรียน	 ให้เหม�ะสมกับคว�มสนใจของผู้เรียนและเลือกเทคนิควิธี 

ก�รสอนท่ีดีท่ีสุดม�จัดกิจกรรมในห้องเรียนให้มีประสิทธิภ�พ	(Syrja.	2011	 :	133	 -	134)	ภ�ษ�อังกฤษเป็นภ�ษ�ท่ีสอง	

สำ�หรับผู้เรียนที่ไม่คุ้นเคยมักจะมีปัญห�ด้�นก�รอ่�น	(พรสวรรค์	สีป้อ.	2550	:	178	-	179)

	 	 ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม�ถึงแม้จะมีก�รปรับปรุงพัฒน�หลักสูตรก�รเรียนก�รสอน 

ภ�ษ�อังกฤษ	 ก�รเข้�ค่�ยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน	 พบว่�ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน 

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศ	 (ภ�ษ�อังกฤษ)	 ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 6	 ปีก�รศึกษ�	 2558	

โรงเรียนบ้�นเซินร�ษฎร์เกษมศรี	 มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนน้อยกว่�ระดับประเทศอยู่ ท่ี 	 9.77	 
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ส�เหตุและปัจจัยนั้นคือก�รอ่�น	 ซึ่งผู้เรียนได้ประสบปัญห�เป็นอย่�งม�ก	 ผู้วิจัยจึงพย�ย�มห�แนวท�งแก้ไข

ปัญห�เพ่ือพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษให้กับผู้เรียนมีประสิทธิภ�พม�กย่ิงข้ึน	 (แผนปฏิบัติง�นประจำ�ปี.	

2558	:	6)	

	 1.2	 แนวท�งก�รแก้ไขปัญห�และพัฒน�	ก�รศึกษ�และวิจัย	

	 	 จ�กก�รศึกษ�ง�นวิจัยเกี่ยวกับก�รใช้เกมในก�รพัฒน�ทักษะก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษ 

จะทำ�ให้ผู้เรียนเกิดคว�มสนใจ	 อย�กรู้อย�กเรียน	 ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนเพิ่มสูงข้ึน	 ผู้วิจัยจึงสนใจ 

ที่จะนำ�กิจกรรมเกมม�พัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ	และจะใช้กระบวนก�รวิจัยเชิงปฏิบัติก�รในชั้นเรียน	

เพื่อพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษ�ปีท่ี	 6	 โรงเรียนบ้�นเซินร�ษฎร์เกษมศรี	

โดยใช้เทคนิคก�รสอนแบบจัดร�ยก�รเกมโชว์	English	Quiz	Game	Show	ด้วยโปรแกรม	Microsoft	Power	

Point	 2010	 ลักษณะของเกมจะนำ�แบบทดสอบระหว่�งเรียนของแต่แผนก�รจัดก�รเรียนรู้	 จำ�นวน	 4	 แผน	 

ม�จัดทำ�เป็นเกม	 โดยครูผู้สอนดำ�เนินร�ยก�รในรูปแบบร�ยก�รเกมโชว์	 มี	 10	 ข้อ	 4	 ตัวเลือก	 กำ�หนดเวล� 

ก�รเล่นเกมด้วยเสียงกระดิ่ง	 มีภ�พ	 และสีสันในเกม	 Power	 Point	 สวยง�ม	 มีเสียงเชียร์ท่ีคำ�ตอบท่ีถูกต้อง	

เพื่อช่วยกระตุ้นก�รเรียนรู้และดึงดูดคว�มสนใจของผู้เรียน	นอกจ�กจะเล่นเกมเลือกคำ�ตอบแล้ว	นักเรียนยังได้

ฝึกฝนก�รอ่�นและฝึกวิเคร�ะห์ข้อสอบภ�ษ�อังกฤษอีกด้วย	ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ	

ส�ม�รถนำ�เทคนิควิธีก�รน้ีเตรียมคว�มพร้อมในก�รสอบภ�ษ�อังกฤษระดับท่ีสูงข้ึนได้อย่�งมั่นใจ	 และเป็น 

อีกแนวท�งที่จะช่วยพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษของผู้เรียนได้ด้วยตนเองอย่�งยั่งยืน

2.	 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

	 2.1	 จุดประสงค์

	 	 เพื่อพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษ�ปีท่ี	 6	 โรงเรียน 

บ้�นเซินร�ษฎร์เกษมศรี	โดยใช้รูปแบบก�รจัดร�ยก�รเกมโชว์	English	Quiz	Game	Show

	 2.2	 เป้�หม�ย

  2.2.1	 เป้�หม�ยเชิงปริม�ณ

	 	 	 2.2.1.1	 นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีท่ี	 6	 โรงเรียนบ้�นเซินร�ษฎร์เกษมศรี	 

จำ�นวน	35	คน	มีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนเพิ่มขึ้น

	 	 	 2.2.1.2	 คว�มส�ม�รถด้�นทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ	ของนักเรียนช้ันประถมศึกษ�

ปีที่	6	เพิ่มขึ้นร้อยละ	5

  2.2.2	 เป้�หม�ยเชิงคุณภ�พ

	 	 	 2.2.2.1	 นักเรียนมีประสิทธิภ�พด้�นทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษเพิ่มสูงขึ้น

	 	 	 2.2.2.2	 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิช�ภ�ษ�อังกฤษ
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3.	 กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 3.1	 ก�รออกแบบนวัตกรรม

	 	 3.1.1	 วิเคร�ะห์ปัญห�ก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษ�ปีท่ี	 6	 (ปัญห� 

ผู้เรียนอ่อนด้�นก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ)

	 	 3.1.2	 ศึกษ�แนวท�งแก้ไขปัญห�ด้�นก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษ�

ปีที่	6	โรงเรียนบ้�นเซินร�ษฎร์เกษมศรี

	 	 3.1.3	 ออกแบบนวัตกรรมเทคนิคก�รสอนท่ีจะพัฒน�ด้�นก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ 

ของนักเรียน	เพื่อให้เกิดทักษะอย่�งยั่งยืน

	 	 3.1.4	 ศึกษ�หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�พื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	2551

	 	 3.1.5	 ศึกษ�หลักสูตรสถ�นศึกษ�	(หลักสูตรโรงเรียนบ้�นเซินร�ษฎร์เกษมศรี)

	 	 3.1.6	 จัดทำ�แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ภ�ษ�อังกฤษ	 ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 6	 โรงเรียน

บ้�นเซินร�ษฎร์เกษมศรี	 ต�มกรอบหลักสูตรแกนกล�งขั้นพื้นฐ�น	 2551	 และหลักสูตรสถ�นศึกษ�โรงเรียน 

บ้�นเซินร�ษฎร์เกษมศรีมี	4	แผนก�รจัดก�รเรียนรู้	รวมท้ังส้ิน	12	ช่ัวโมง	จำ�นวน	1	ห้องเรียน	มีนักเรียน	35	คน	

ในภ�คเรียนที่	1	ปีก�รศึกษ�	2559	และเสนอแผนให้กับฝ่�ยวิช�ก�ร	และฝ่�ยบริห�ร

	 	 3.1.7	 นำ�แบบทดสอบ	 ก่อนเรียน	 ระหว่�งเรียน	 หลังเรียน	 แผนก�รจัดก�รเรียนรู้	 

แบบสังเกตพฤติกรรม	 แบบสอบถ�มแบบประเมินคว�มพึงพอใจ	 แบบวัดเจตคติเสนอไปยังผู้เช่ียวช�ญ 

เพื่อห�ค่�	IOC	ห�ค่�อำ�น�จจำ�แนกและคว�มเชื่อมั่น

	 	 3.1.8	 นำ�แบบทดสอบระหว่�งเรียนท่ีผ่�นก�รตรวจสอบจ�กผู้เช่ียวช�ญแล้วม�ปรับปรุง

และจัดทำ�เกม	 Power	 Point	 ซึ่งนำ�แบบทดสอบระหว่�งเรียน	 ที่จะทดสอบ	 ม�ใส่ในเกม	 พร้อมแทรกภ�พ	

Video	 background	 เสียง	 Sound	 Effect	 ทำ�	 Link	 เชื่อมโยงแต่ละ	 Frame	 ให้สอดคล้องมีก�รเชื่อมโยง 

ไปหน้�แรก	Home	ทุกครั้งหลังจ�กเฉลยแล้ว	แล้วบันทึกคะแนนที่นักเรียนที่ได้แต่ละรอบ

	 	 3.1.9	 ดำ�เนินก�รสอนก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษต�มแผนก�รจัดก�รเรียนรู้	 Pre-reading/	

While-reading	 และนำ�เทคนิคก�รจัดร�ยก�รเกมโชว์ม�ใช้ในขั้น	 Post-reading	 พร้อมเก็บคะแนน	 (ข้อมูล 

เชิงปริม�ณ)	 และประเมินผลเชิงคุณภ�พจ�กบันทึกอนุทินของนักเรียน	 และผู้ปกครองนักเรียน	 และสังเกต

พฤติกรรมก�รเรียนรู้จ�ก	 VDO	 กิจกรรมก�รสอนโดยก�รจัดแบบร�ยก�รเกมโชว์ท่ีบันทึกไว้	 (แบบสังเกต

พฤติกรรม)	เพื่อนำ�ม�วิเคร�ะห์และประเมินผล

	 	 3.1.10	 สรุป	ประเมินผล	เผยแพร่ผลง�น	และจัดทำ�รูปเล่ม	

 3.2	 ก�รดำ�เนินง�นและกิจกรรมต�มรูปแบบ	PAOR	

	 	 ก�รดำ�เนินก�รวิจัย	 เร่ืองก�รพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษ�

ปีที่	 6	 โรงเรียนบ้�นเซินร�ษฎร์เกษมศรี	 โดยก�รจัดก�รเรียนรู้แบบร�ยก�รเกมโชว์	 ในภ�คเรียนท่ี	 1	 

ปีก�รศึกษ�	2559	ต�มทฤษฏีของ	เคมมิส	และ	แม็คแท็คก�ร์ด	(Kemmis	and	McTaggart.	1988	อ้�งถึงใน	

ธูปทอง	 กว้�งสว�สดิ์,	 2549	 :	 204)	 เป็นก�รวิจัยเชิงปฏิบัติก�รท่ีได้รับคว�มนิยมแพร่หล�ยในวงก�รศึกษ�	 

โดยกำ�หนดก�รปฏิบัติ	4	ขั้นตอน	ดังนี้



ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices  

แนวปฏิบัติที่ดี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำาปี 2560
145

	 	 P	 (Plan)	 ว�งแผน	 ผู้บริห�รจัดประชุมครูเพ่ือจัดทำ�นวัตกรรมก�รสอน	 ในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

หลักต�มโครงก�รโรงเรียนในฝัน	 โดยให้งบประม�ณสนับสนุนกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ละ	 2,000	 บ�ท	 เพื่อจัดทำ� 

ง�นวิจัยและนวัตกรรมต�มนโยบ�ยโรงเรียนในฝัน	 จัดทำ�ปฏิทินดำ�เนินก�รต�มโครงก�รโรงเรียนในฝัน	 

จัดทำ�บันทึกข้อคว�มเพื่อให้คณะครูในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในก�รศึกษ�	 สังเกตผลก�รนำ�นวัตกรรมม�ใช้ 

ในห้องเรียน	 วิเคร�ะห์สภ�พปัญห�ของโรงเรียน	 ศึกษ�เอกส�รและง�นวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อห�แนวท�ง 

และรูปแบบก�รพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ

	 	 A	 (Action)	สร้�งเครื่องมือแผนก�รจัดก�รเรียนรู้	 แบบประเมินคว�มพึงพอใจ	แบบสังเกต

พฤติกรรม	 แบบวัดเจตคติ	 แบบสอบถ�ม	 แบบทดสอบก่อนเรียน	 ระหว่�งเรียน	 และ	 หลังเรียน	 นำ�เครื่องมือ

ทั้งหมดให้ผู้เชี่ยวช�ญตรวจเพื่อห�ค่�	 IOC	 ค่�คว�มเช่ือมั่นและค่�อำ�น�จจำ�แนก	 นำ�แบบทดสอบท่ีผ่�น 

ก�รตรวจสอบม�จัดทำ�เป็นเกมลงใน	 โปรแกรม	 Microsoft	 Power	 Point	 2010	 แจ้งประช�สัมพันธ์ 

ให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 6	 โรงเรียนบ้�นเซินร�ษฎร์เกษมศรี	 เพื่อทร�บเกี่ยวกับก�รนำ� 

นวัตกรรมเกมม�พัฒน�ทักษะด้�นก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษให้กับนักเรียน	 พร้อมให้ผู้ปกครองสังเกตพฤติกรรม

แล้วบันทึกผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบบันทึก	 ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ทร�บและอนุมัติแผนก�รจัดก�รเรียนรู้	

คณะครูในโรงเรียนร่วมสังเกตก�รใช้สื่อและนวัตกรรมก�รสอน	 นักเรียนมีสมุดบันทึกอนุทินคนละ	 1	 เล่ม 

เพื่อบันทึกผลก�รเข้�ร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง

	 	 O	 (Observe)	 มีก�รทดสอบ	 สัมภ�ษณ์ครู	 ผู้ปกครอง	 และนักเรียน	 รวมทั้งก�รดูวีดีโอ 

ที่บันทึกไว้

	 	 R	 (Reflect)	 ก�รนำ�เอ�ผลสะท้อนในแต่ละวงรอบนำ�กลับไปปรับปรุงแก้ไขให้เหม�ะสม 

กับบริบทหรือสถ�นก�รณ์

	 3.3	 ประสิทธิภ�พของก�รดำ�เนินง�น

	 	 ก�รนำ�นวัตกรรมรูปแบบก�รจัดร�ยก�รแบบเกมโชว์ม�พัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 6	 โรงเรียนบ้�นเซินร�ษฎร์เกษมศรี	 โดยมีก�รบริห�รจัดก�รใช้ทรัพย�กร 

ต�มหลัก	4M	ดังนี้

	 	 Man	 ก�รวิจัยในครั้งนี้ได้รับคว�มช่วยเหลือและนิเทศติดต�มจ�กผู้บริห�รสถ�นศึกษ� 

และคณะครูโรงเรียนบ้�นเซินร�ษฎร์เกษมศรี	 รวมท้ังประธ�นและคณะกรรมก�รกลุ่มเครือข่�ยคุณภ�พ 

ก�รศึกษ�สุวรรณคูห�	 2	 ที่ได้สนับสนุนให้จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษ	 

ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้ให้ข้อมูลผลสะท้อนกลับของนักเรียน	 ท่ีสำ�คัญคือนักเรียนมีคว�มตั้งใจท่ีจะเรียนรู้ 

และทำ�ต�มระเบียบกฎ	กติก�	ม�รย�ทตลอดจนเสร็จสิ้นผลก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนด้วยเกมโชว์

	 	 Money	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�หนองบัวลำ�ภู	 เขต	 2	 ได้แจ้งจัดสรรงบ

ประม�ณสนับสนุนจ�กโครงก�รโรงเรียนในฝันโรงเรียนละ	 20,000	 บ�ท	 ท้ังนี้ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ได้แจกให้

กลุ่มส�ระภ�ษ�ต่�งประเทศ	 (ภ�ษ�อังกฤษ)	 จำ�นวน	 2,000	 บ�ท	 เพื่อดำ�เนินก�รทำ�วิจัยพัฒน�ผู้เรียน 

ด้�นภ�ษ�อังกฤษ
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	 	 Material	 มีก�รบริห�รจัดก�รวัสดุอุปกรณ์ท่ีมี	 ให้ได้ใช้ง�นอย่�งเต็มประสิทธิภ�พ	 ท่ีสำ�คัญ	 ๆ	

ได้แก่	คอมพิวเตอร์แบบพกพ�	โปรเจคเตอร์	ลำ�โพง	ไมค์โครโฟน	กระด�ษต�ร�งคะแนน	ป�กก�เคมี	และกระด�ษ

คำ�ตอบ

	 	 Management	 ก�รบริห�รจัดก�รโดยภ�พรวม	 โดยผู้บริห�รสถ�นศึกษ�จัดประชุมครู 

เพื่อดำ�เนินก�รต�มโครงก�รโรงเรียนในฝันโดยให้ครูมี	 1	 นวัตกรรมก�รสอนของแต่ละกลุ่มส�ระฯ	 ข้ึนว�งแผน

ก�รดำ�เนินง�นต�มกรอบระยะเวล�ที่กำ�หนด

	 	 ก�รพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษ�ปีท่ี	 6	 โรงเรียน 

บ้�นเซินร�ษฎร์เกษมศรี	 โดยก�รจัดก�รเรียนรู้แบบร�ยก�รเกมโชว์	 ต้องอ�ศัยบุคล�กรที่มีคุณภ�พ	 และ

บุคล�กรสนับสนุน	 (Man)	 ต้องได้รับงบประม�ณสนับสนุนก�รดำ�เนินก�รที่เพียงพอต่อก�รจัดกิจกรรม 

ทุกข้ันตอนก�รดำ�เนินก�รวิจัย	 (Money)	 ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเหม�ะสมกับคว�มต้องก�รของแผนก�รดำ�เนินง�น

และก�รจัดกิจกรรม	 (Material)	 และต้องมีระบบก�รจัดก�รท่ีดีมีประสิทธิภ�พเพื่อให้ทรัพย�กรท่ีมีอยู่จำ�กัด 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	(Management)

4.	 ผลการดำาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

 4.1	 ผลท่ีเกิดต�มวัตถุประสงค์	 นักเรียนช้ันประถมศึกษ�ปีท่ี	 6	 โรงเรียนบ้�นเซินร�ษฎร์เกษมศรี	

มีทักษะด้�นก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษเพิ่มสูงขึ้น	โดยส�ม�รถอภิปร�ยผลได้ดังนี้

	 	 ผลก�รพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ	 โดยก�รจัดก�รเรียนรู้แบบร�ยก�รเกมโชว์ 

ช้ันประถมศึกษ�ปีท่ี	6	โรงเรียนบ้�นเซินร�ษฎร์เกษมศรีต้ังแต่วงรอบท่ี	1	-	4	มีประเด็นท่ีนำ�ม�อภิปร�ยผล	ดังน้ี

	 	 ในวงรอบที่	1	ปร�กฏว่�ในขั้นกิจกรรม	Post-reading	แบ่งนักเรียนออกเป็น	7	ทีม	ทีมละ	

5	 คน	 เพื่อเล่นเกมมีจำ�นวน	 3	 ทีมตอบคำ�ถ�มไม่ถูกต้อง	 เนื่องจ�กผู้เรียนยังไม่คุ้นเคยกับก�รเรียนแบบก�รจัด

ร�ยก�รแบบเกมโชว์	 โดยพบว่�	 ผู้เรียนรู้สึกตื่นเต้นในก�รตอบคำ�ถ�ม	 ไม่มั่นใจในคำ�ถ�ม	 ซึ่งเป็นปัญห�ที่ต้อง

แก้ไขในวงรอบต่อไป	 ผลจ�กก�รประเมินทักษะก�รอ่�นในวงรอบท่ี	 1	 โดยภ�พรวมอยู่ในระดับพอใช้	 คือ	 

คิดเป็นร้อยละ	75.71

	 	 ในวงรอบที่	 2	 ผู้วิจัยจึงทำ�ก�รแก้ปัญห�โดยใช้วิธีก�รให้นักเรียนฝึกอ่�นจ�กบริบท 

ในเน้ือเร่ืองและตรวจสอบคว�มเข้�ใจ	 โดยให้ทำ�แบบฝึกหัดและกิจกรรมจนคุ้นชินกันเนื้อห�ในบทเรียน	 และ 

ในขั้น	 Post-reading	 นักเรียนที่ต่ืนเต้นกับก�รได้ร่วมกิจกรรมเกมโชว์ครั้งแรก	 ครูผู้สอนก็ได้มีก�รซักซ้อม 

ก�รจัดร�ยก�รเพื่อปรับสภ�พผู้เรียนให้พร้อมที่จะเล่นผู้เรียนเริ่มเข้�ใจและตอบคำ�ถ�มได้อย่�งถูกต้อง	 

ซึ่งสังเกตได้จ�กก�รตอบคำ�ถ�มอย่�งมั่นใจของผู้เรียนในแต่ละทีม	 ผู้เรียนอย�กให้มีข้อคำ�ถ�มม�กกว่�ท่ีได้เล่น

ต�มบทเรียน	 แต่เนื่องจ�กก�รเล่มเกมต้องใช้เวล�ในก�รเล่นน�นอ�จเป็นปัญห�เรื่องเวล�ไม่พอกับก�รเรียน 

วิช�อื่น	 ๆ	 ในวงรอบนี้ยังพบปัญห�คือมีจำ�นวน	 1	 ทีม	 ได้คะแนนน้อยที่สุด	 เนื่องจ�กรีบตอบคำ�ถ�มแล้ว 

ไม่ได้ทบทวนคำ�ถ�มอีกคร้ัง	 จึงต้องแก้ไขในวงรอบต่อไปผลก�รประเมินทักษะก�รอ่�นในวงรอบท่ี	 2	 โดยภ�พรวม

อยู่ในระดับพอใช้คือคิดเป็นร้อยละ	79.52
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	 	 ในวงรอบที่	3	ผู้วิจัยได้นำ�แบบทดสอบทักษะก�รอ่�นเนื้อเรื่องฝึกก�รอ่�น	แบบ	scanning

ให้ผู้เรียนได้ฝึกเรียนรู้จนชำ�น�ญทุกคน	 ในขั้น	 Post-reading	 ที่ได้นำ�เกมโชว์ม�ใช้ผลปร�กฏว่�ผู้เรียน 

มีทักษะด้�นก�รอ่�นเพิ่มขึ้น	 ระมัดระวังในก�รตอบคำ�ถ�มม�กยิ่งข้ึน	 จับใจคว�มสำ�คัญในประโยคได้ 

ส�ม�รถตอบคำ�ถ�มได้ถูกต้อง	 มีคว�มสุขกับก�รเล่นเกมและมีคะแนนเพิ่มม�กขึ้นจ�กรอบที่แล้ว	 เพร�ะ 

ก�รแบ่งกลุ่มจะคละกลุ่มไปแต่ละวงรอบจะไม่ใช่กลุ่มเดิมในก�รเล่นเกม	นอกจ�กน้ียังมีอีก	 1	 ทีม	 ท่ีมีคะแนนน้อย	

จ�กก�รสอบถ�ม	 ผู้เรียนให้เหตุผลว่�เพ่ือนในกลุ่มมีคว�มคิดเห็นไม่ตรงกัน	 ซึ่งในกลุ่มมีผู้ที่มีอิทธิพลในกลุ่ม	

(dominant)	 คอยบังคับให้เพื่อนเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นของตนเอง	 ไม่ยอมรับฟังคว�มคิดเห็นเพื่อนในกลุ่ม	 

และต้องรีบตอบเพร�ะกลัวไม่ทันเวล�ท่ีกำ�หนด	 จึงทำ�ให้ผู้เรียนรีบตอบแบบไม่ม่ันใจ	 จึงต้องแก้ไขในวงรอบต่อไป

ผลก�รประเมินทักษะก�รอ่�นในวงรอบที่	3	โดยภ�พรวมอยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ	83.43

	 	 ในวงรอบที่	 4	 ผู้วิจัยจึงแก้ปัญห�จ�กวงรอบที่	 3	 ดังกล่�วซึ่งผู้เรียนได้ให้เหตุผลว่�ก�รอ่�น 

จะต้องใช้เวล�น�นอ่�นไม่ทันเวล�ที่กำ�หนด	 จึงรีบตอบคำ�ถ�มไม่มีคว�มมั่นใจในก�รตอบคำ�ถ�ม	 ผู้สอนจึงได้

เพิ่มเวล�ในก�รอ่�นแต่ละข้อ	 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีเวล�ในก�รอ่�นและแปล	 แล้ว	 1	 ในกลุ่มผู้เรียนท่ีมีอิทธิพล 

ในกลุ่ม	 (dominant)	 ก็ได้แก้ปัญห�โดยก�รเรียกม�ว่�กล่�วตักเตือนอธิบ�ยคว�มเป็นประช�ธิปไตย	ก�รยอมรับ

เหตุผลซ่ึงกันและกัน	 ผลจ�กก�รจัดร�ยก�รแบบเกมโชว์ในวงรอบท่ี	 4	 ปร�กฏว่�ผู้เรียนมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ 

ในก�รเล่นเกมม�กยิ่งขึ้น	 มีทักษะก�รอ่�นอย่�งคล่องแคล่ว	 ผู้เรียนสนุกสน�นและกระตือรือร้นเมื่อตอบ 

ได้ถูกต้อง	 ถึงแม้ต้องใช้เวล�ในก�รเล่นในแต่ละข้อน�น	 เนื่องจ�กให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่�นข้อคำ�ถ�มแต่ละข้อ 

จนเข้�ใจมีคว�มมั่นใจที่จะตอบคำ�ถ�ม	 แต่ละทีมช่วยกันตอบคำ�ถ�มและตอบได้ถูกต้องผ่�นเกณฑ์ทุกทีม 

ซึ่งนักเรียนอ่อนในแต่ละทีมก็เข้�ใจบทอ่�นได้ม�กขึ้นกว่�วงรอบที่ผ่�นม�	 ผลก�รประเมินทักษะก�รอ่�น 

ในวงรอบที่	4	โดยภ�พรวมอยู่ในระดับดี	คือ	คิดเป็นร้อยละ	85.71

	 	 ผลสรุปก�รพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	6	โรงเรียน

บ้�นเซินร�ษฎร์เกษมศรี	 โดยก�รจัดก�รเรียนรู้แบบร�ยก�รเกมโชว์	 ทั้ง	 4	 วงรอบพบว่�ส�ม�รถพัฒน�ทักษะ

ก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษของนักเรียนเพ่ิมม�กข้ึน	 โดยมีคะแนนร้อยละเฉล่ียเพ่ิมข้ึนและพิจ�รณ�เป็นภ�พรวมเฉล่ีย

ทั้ง	4	วงรอบอยู่ในระดับดีคือคิดเป็นร้อยละ	81.09

	 	 ก�รใช้เกมโชว์ม�พัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษของนักเรียน	 ทำ�ให้ผู้เรียนมีคว�มรู้ 

เกิดทักษะในก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษได้ดีขึ้นนั้น	 มีคว�มสอดคล้องกับผลก�รวิจัยของ	 ชวินโรจน์	 พจน์ประบุญ	

(2558	 :	 บทคัดย่อ)	 ท่ีได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิท�งก�รเรียน	 วิช�วิทย�ศ�สตร์ของกลุ่มเรียนปกติกับกลุ่มท่ีสอน

โดยใช้กิจกรรมเกมโชว์	 พบว่�ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนแตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ	 .05	

นอกจ�กนี้เกมโชว์ที่พัฒน�ขึ้นในครั้งนี้ช่วยให้นักเรียนมีคว�มมั่นใจในตนเอง	 เกิดแรงจูงใจในก�รอ่�นและทำ�ให้

ก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษเป็นเรื่องง่�ย	 นักเรียนส�ม�รถอ่�นบทอ่�นภ�ษ�อังกฤษได้หล�กหล�ย	 ซึ่งพบเห็นได้ 

โดยทั่วไปในชีวิตประจำ�วัน	ซึ่งสอดคล้องกับง�นวิจัยของค�เรย์	 (Carey.	2005	 :	Web	Site)	ที่พบว่�	ร�ยก�ร

ทีวีเกมโชว์ส�ม�รถเป็นจุดเริ่มต้นท�งคว�มคิด	 เพื่อเพิ่มพูนก�รเรียนรู้สอดคล้องกับง�นวิจัยของแอนเน่	 (Anne.	

1997	 :	Web	 Site)	 พบว่�	 สภ�พแวดล้อมในห้องเรียนจะสนุกสน�น	 ทำ�ให้เด็กอย�กเรียนและเป็นตัวเช่ือม

ดึงดูดคว�มสนใจของเด็ก	 ๆ	 นั้นคือ	 ก�รจัดกิจกรรมแบบเกมโชว์ในห้องเรียน	 เกมช่วยพัฒน�ให้ผู้เรียน 
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มีคว�มมั่นใจในตนเองเกิดแรงจูงใจในก�รอ่�น	 ซ่ึงถือว่�เป็นเจตคติท่ีดีส่งผลต่อก�รเรียนรู้และพัฒน� 

ต่อเน่ือง	 ซ่ึงทำ�ให้นักเรียนเห็นว่�ก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษเป็นเร่ืองง่�ย	 โดยสอดคล้องกับง�นวิจัยของ	 สุช�ติ	 ท่ังสถิรสิม�	

(2554	 :	 บทคัดย่อ)	 พบว่�	 นักเรียนมีคว�มคิดเห็นต่อก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้โดยใช้เกมในภ�พรวมอยู่ใน

ระดับม�กที่สุด	 4.90	 ด้�นรูปแบบ	 อยู่ในระดับ	 4.86	 ด้�นประโยชน์อยู่ในระดับม�กที่สุด	 4.90	 ด้�นคว�ม 

พึงพอใจอยู่ในระดับม�กที่สุด	4.94

	 	 สรุปได้ว่�	 ก�รจัดก�รเรียนรู้เพื่อก�รทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษด้วยก�รจัดก�รเรียนรู้ 

แบบร�ยก�รเกมโชว์สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 6	 โรงเรียนบ้�นเซินร�ษฎร์เกษมศรี	 เป็นนวัตกรรม 

ที่มีส�ม�รถแก้ปัญห�ก�รจัดก�รเรียนก�รก�รสอนภ�ษ�อังกฤษได้จริงต�มที่ได้อภิปร�ยผลดังกล่�ว	

 4.2	 ผลสัมฤทธ์ิของง�น	 ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�มีคว�มพึงพอใจต่อก�รจัดกิจกรรมผลสัมฤทธ์ิ

ท�งก�รเรียนเพ่ิมสูงขึ้น	 ก�รจัดกิจกรรมได้รับคว�มร่วมมือกับคณะครูในโรงเรียนบ้�นเซินร�ษฎร์เกษมศรี	 

ที่ได้ม�สังเกตก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน	 และได้ให้คำ�ชี้แนะแนวท�งในก�รพัฒน�ผู้เรียน	 ข้อมูลจ�ก

บันทึกข้อคว�มก�รเข้�ร่วมสังเกตก�รสอน	ผู้เรียนมีทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษเพิ่มขึ้น	และมีเจตคติที่ดีต่อวิช�

ภ�ษ�อังกฤษ	 ชอบกิจกรรมที่มีก�รเคลื่อนไหว	 ใช้ไหวพริบและแข่งขันเป็นทีม	 มีคว�มสุขกับก�รเล่นเกม	

นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคนและชอบเรียนวิช�ภ�ษ�อังกฤษม�กขึ้น	 ข้อมูลจ�กอนุทินของนักเรียน	 

ครูผู้สอนมีคว�มสุขกับก�รสอนและดูแลได้อย่�งท่ัวถึง	 และผู้ปกครองนักเรียนมีคว�มพึงพอใจต่อก�ร 

จัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนเพื่อพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ	 ด้วยรูปแบบก�รจัดร�ยก�รเกมโชว์ 

จ�กก�รสัมภ�ษณ์ผู้ปกครองนักเรียนและอนุทินของผู้ปกครองในแต่ละวงรอบท้ัง	 4	 วงรอบได้เห็นคว�มร่วมมือ 

ของทุกฝ่�ยและผลก�รพัฒน�ทักษะด้�นก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษของผู้เรียนเพิ่มขึ้น

	 4.3	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 4.3.1	 ประโยชน์ที่ได้รับระดับห้องเรียน	 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษ 

สูงขึ้น	 มีทักษะด้�นก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษและมีเจตคติท่ีดีต่อก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษ	ส�ม�รถวิเคร�ะห์	 และ 

ค�ดคะเนคว�มหม�ยของคำ�ศัพท์ที่อ่�นในบทอ่�นได้	 ครูผู้สอนได้มีแนวคิดในก�รจัดกิจกรรมเสริมในห้องเรียน

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนและส�ม�รถนำ�ไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมอื่น	ๆ	ต่อไป

	 	 4.3.2	 ประโยชน์ที่ได้รับระดับโรงเรียน	 เป็นแนวท�งในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

สำ�หรับครูในโรงเรียนบ้�นเซินร�ษฎร์เกษมศรี	 เพ่ือกระตุ้น	 ส่งเสริมและสนับสนุนก�รพัฒน�ผู้เรียนด้วยเกม 

ในรูปแบบต่�ง	ๆ	ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษของผู้เรียนเพิ่มสูงขึ้น

	 	 4.3.3	 ประโยชน์ที่ได้รับระดับเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�	 จ�กก�รนำ�นวัตกรรมก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอนแบบร�ยก�รเกมโชว์นี้เผยแพร่ให้กับครูผู้สอนภ�ษ�อังกฤษในโครงก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 สร้�งคว�ม

เข้มแข็ง	 คว�มร่วมมือระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�หนองบัวลำ�ภู	 เขต	 2	 ที่ผ่�นม�	 เพื่อเป็นเครื่องมือ

ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษและเทคนิคก�รสอนภ�ษ�อังกฤษในห้องเรียนต่อไป
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5.	 ปัจจัยความสำาเร็จสามารถอธิบายเชิงระบบ	ได้ดังนี้	

 5.1	 Input	(ตัวป้อน)	มีสองด้�นคือ	ตัวป้อนด้�นก�รสนับสนุน	และตัวป้อนด้�นก�รดำ�เนินง�นวิจัย

  5.1.1	 ตัวป้อนด้�นก�รสนับสนุน	 ได้แก่	 งบประม�ณ	 โอก�ส	 และกำ�ลังใจ	 ในก�รทำ�ง�น

จ�กผู้บังคับบัญช�	เพื่อนและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	ดังแผนภ�พที่	1

แผนภ�พ	แสดงองค์ประกอบที่ส่งให้ประสบผลสำ�เร็จ

	 	 5.1.2	 ตัวป้อนก�รวิจัยที่สร้�งคว�มท้�ท�ย	 คือ	 เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 6	

โรงเรียนบ้�นเซินร�ษฎร์เกษมศรี	 มีปัญห�ด้�นก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษที่เป็นเป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�น	 และ 

ให้คว�มร่วมมือตลอดระยะเวล�ก�รพัฒน�นวัตกรรม

	 5.2	 Process	(กระบวนก�ร)	ปัจจัยเชิงประมวนก�รที่ส่งผลให้ก�รดำ�เนินง�นประสบผลสำ�เร็จ	

ได้แก่	 กระบวนก�รวิจัยเชิงปฏิบัติก�รที่นำ�ม�ใช้ในก�รทำ�ง�นครั้งนี้	 ซ่ึงทำ�ง�นเป็นรอบ	 ๆ	 และมีก�รสะท้อน 

ในแต่ละรอบ	 และนำ�ผลที่ได้ม�ปรับปรุงแก้ไขอย่�งต่อเนื่อง	 ซึ่งในศ�สตร์ก�รบริห�รจะใช้วงจร	 PDCA	 ซึ่งเป็น

วงจรแก้ปัญห�พัฒน�ง�นของแดมมิ่ง	 และมีคว��เหมือนกับวงจรวิจัยปฏิบัติก�รของเคมมิส	 และเมคเทคก�ร์ด	

ที่เรียกว่�	PAOR	(Kemmis	and	Mc	Taggart.	1988	อ้�งถึงใน	ธูปทอง	กว้�งสว�สดิ์.	2549	:	204)

	 5.3	 Out	 put	 (ผลลัพธ์)	 ปัจจัยที่เป็นผลในเชิงระบบที่ส่งผลต่อคว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�

นวัตกรรมคือ	 ผลจ�กก�รจัดกิจกรรมแบบร�ยก�รเกมโชว์ในแต่ละรอบที่ส่งผลต่อผู้เรียน	 และผู้เรียน 

มีคว�มกระตือรือร้นอย�กจะเรียน	 เด็ก	 ๆ	 นักเรียนมีทักษะด้�นก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษม�กข้ึน	 และยังมี 

ปมปัญห�ท้�ท�ยให้พัฒน�ต่อทุกระยะ	 ผู้ปกครองมีคว�มพึงพอใจที่ผู้เรียนส�ม�รถอ่�นภ�ษ�อังกฤษได้	 ผู้วิจัย

ได้จัดทำ�ไฟล์ข้อมูล	 แผนก�รจัดก�รเรียนรู้	 และนวัตกรรมไว้ในแผ่น	 CD	 แล้วนำ�ไปมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียน

และแจกให้ครูในโรงเรียนและครูผู้สอนภ�ษ�อังกฤษในสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�หนองบัวลำ�ภู	

เขต	 2	 เพื่อนำ�ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อก�รเรียนวิช�ภ�ษ�อังกฤษต่อไป	 ซ่ึงทุกครั้งท่ีขย�ยผลจะได้รับ

ผลตอบกลับม�	และได้ข้อมูลก�รพัฒน�ง�นอย่�งต่อเนื่อง
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6.	บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)	

	 ก�รพัฒน�นวัตกรรมเกมโชว์ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนครั้งนี้ได้บทเรียนสำ�หรับตนเอง	นักเรียน	

และสังคมในวงกว้�ง	 ต�มวัตถุประสงค์ก�รพัฒน�โรงเรียนในฝันเพื่อคว�มยั่งยืนและก้�วสู่ม�ตรฐ�นส�กล	

ชุมชน	 และผู้ปกครองนักเรียนมีคว�มเชื่อมั่นในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนสำ�หรับโรงเรียนดีใกล้บ้�น	 

จึงไม่ค่อยนิยมนำ�บุตรหล�นไปเรียนยังโรงเรียนเอกชนทั่วไป

	 6.2	 ข้อเสนอแนะ

	 	 6.2.1	 ในด้�นเทคนิคก�รใช้นวัตกรรมเกมโชว์	

	 	 	 ก�รจัดกิจกรรมแบบร�ยก�รเกมโชว์นี้ ถ้�ผู้เรียนยังไม่พร้อมหรือยังไม่คุ้นเคย 

ก็จะเป็นปัญห�ต่อผู้เรียนท่ียังไม่กล้�ท่ีจะใช้ภ�ษ�อังกฤษ	 และอ�จจะทำ�ให้ผู้เรียนเกิดอคติต่อวิช�ภ�ษ�อังกฤษได้	

ดังน้ันจึงต้องมีก�รปฐมนิเทศผู้ เรียนเข้�ใจในแต่ละขั้นตอนก�รจัดกิจกรรมก่อนที่จะจัดกิจกรรมจริง	 

ส่วนก�รนำ�โปรแกรม	Microsoft	 Power	 Point	 2010	 ม�ใช้	 มีคว�มซับซ้อนอยู่พอสมควร	 ห�กครูผู้สอน 

ไม่ชำ�น�ญหรือไม่ได้รับก�รฝึกอบรมก็จะทำ�ให้ก�รจัดทำ�เกมออกม�ได้ไม่สมบูรณ์	 ผู้เรียนเกิดคว�มเบ่ือหน่�ย	 

เกมไม่น่�สนใจ	และครูผู้สอนจะต้องซักซ้อมก�รเป็นพิธีกรดำ�เนินร�ยก�รให้สนุกสน�นไม่เคร่งเครียด	ใช้น้ำ�เสียง

ที่ไพเร�ะเหมือนกับก�รจัดร�ยก�รเกมโชว์จริง	

  6.2.2	 ข้อเสนอแนะในก�รพัฒน�นวัตกรรมในครั้งต่อไป	

	 	 	 ก�รพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษด้วยก�รจัดร�ยก�รแบบเกมโชว์นี้	 ส�ม�รถ

นำ�ไปปรับใช้กับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่น	 บูรณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่น	 นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถนำ�เกม	

อัพโหลดบนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถเล่นผ่�นสัญญ�ณอินเทอร์เน็ตที่บ้�นเพื่อทบทวนบทเรียนได้

	 6.3	 ข้อควรระวัง

	 	 6.3.1	 ในก�รนำ�เสนอรูปแบบก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนเพื่อพัฒน�ทักษะก�รอ่�น

ภ�ษ�อังกฤษด้วยก�รจัดแบบร�ยก�รเกมโชว์	 จะต้องนำ�เสนอนวัตกรรมและว�งแผนแบบมีส่วนร่วม	 ถ้�ห�ก 

มีใครไม่เห็นด้วยกับก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนแบบเกมโชว์	 ครูผู้สอนควรกลับไปที่	 P	 (Plan)	 

เสนอรูปแบบก�รสอนให้เป็นที่ยอมรับกับครูผู้สอนภ�ษ�อังกฤษ	 หรือหัวหน้�หมวด	 ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	 

และฝ่�ยวิช�ก�รโรงเรียน

	 	 6.3.2	 พื้นฐ�นก�รเรียนรู้ภ�ษ�อังกฤษของผู้เรียนแต่ละคนย่อมมีคว�มแตกต่�งกัน	 ผู้สอน

ควรที่จะปรับพื้นฐ�นผู้เรียนให้เท่�กัน	มีก�รทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนก�รแบ่งกลุ่มผู้เรียนแบบคละ	

	 6.4	 แนวท�งในก�รพัฒน�

	 	 6.4.1	 ควรมีก�รพัฒน�นวัตกรรมก�รสอนภ�ษ�อังกฤษเพื่อพัฒน�ทักษะก�รอ่�น	 และ

ก�รพูดภ�ษ�อังกฤษในปีก�รศึกษ�ถัดไป	 ในหล�ยๆ	 ระดับชั้น	 เพื่อนำ�ผลม�เปรียบเทียบและพัฒน�นวัตกรรม

ก�รก�รสอนให้มีประสิทธิภ�พต่อไป

	 	 6.4.2	 โรงเรียนควรใช้เกม	 ในก�รทบทวนบทเรียน	 และเตรียมพร้อมเพื่อยกผลสัมฤทธิ์

ท�งก�รเรียนวิช�ภ�ษ�อังกฤษต�มตัวชี้วัด	และให้ส่งผลถึงก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�แห่งช�ติ	(O-NET)	
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7.	 การเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการจัดเกมโชว์	English	Quiz	Game	Show	

	 มีก�รเผยแพร่	ดังนี้

	 7.1	 ก�รจัดกิจกรรมและเผยแพร่ภ�ยในโรงเรียน	 จัดทำ�บันทึกข้อคว�มแจ้งให้คณะครูโรงเรียน

บ้�นเซินร�ษฎร์เกษมศรี	 เข้�ชมก�รส�ธิตก�รจัดก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษด้วยรูปแบบร�ยก�รเกมโชว์	

และบันทึกเกมลงแผน	CD	แจกจ่�ยให้กับคณะครูในโรงเรียนเพื่อนำ�ไปใช้ในห้องเรียนต่อได้

	 7.2	 ก�รจัดกิจกรรมและเผยแพร่ภ�ยนอกโรงเรียน	

	 	 7.2.1	 นำ�เสนอนวัตกรรมก�รสอนภ�ษ�อังกฤษด้วยเกม	 เมื่อวันที่	 17	 เดือนมิถุน�ยน	 

พ.ศ.	 2559	ณ	 โรงเรียนบ้�นโคกทุ่งน้อย	 อ.สุวรรณคูห�	 จ.หนองบัวลำ�ภู	 ในกิจกรรม	 Coaching	 ระดับกลุ่ม

โรงเรียนในฝัน	

	 	 7.2.2	 นำ�เสนอระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�หนองบัวลำ�ภู	 เขต	 2	 ในง�น	 

“ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้�งคว�มเข้มแข็งคว�มร่วมมือของศูนย์	 PEER	 เมื่อวันท่ี	 18	 เดือนมิถุน�ยน	 

พ.ศ.	2559	ณ	โรงเรียนบ้�นกกค้อกกโพธิ์	อ.น�กล�ง	จ.หนองบัวลำ�ภู

	 	 7.2.3	 เผยแพร่ผลง�น	 เผยแพร่ผลง�นนวัตกรรมก�รสอนอ่�นภ�ษ�อังกฤษ	 เมื่อวันที่	 29	

กรกฎ�คม	พ.ศ.	 2559	ณ	 โรงเรียนอ�ชีวะศึกษ�	อ.เมือง	 จ.อุดรธ�นี	 ระดับภ�ค	10	 ในกิจกรรมแข่งขันทักษะ

ภ�ษ�อังกฤษระดับภ�ค	

	 	 7.2.4	 เผยแพร่ผลง�นผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเว็บไซต์ครูบ้�นนอก	 เมื่อวันท่ี	 30	 สิงห�คม	

2559	อ้�งอิงเว็บไซต์	http://www.kroobannok.com/board_cat_list.php?bcat_id=16
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ชื่อผลง�น	 Using	Graded	reader	books	 in	view	of	 the	students’	difference	and	Child-

center	for	English	reading	development	for	Grade	11

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�งส�ววรรณวิส�	ส�เม�ะ

โรงเรียน	 ป�ล์มพัฒนวิทย์	อ.มะนัง	จ.สตูล	

สังกัด		 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	16

โทรศัพท	์ 0	7477	4326	 โทรส�ร	 	 0	7477	4326

โทรศัพท์มือถือ	 09	3589	3789	 e-mail	 	 sofia23forever@gmail.com

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 จ�กก�รสังเกตและจัดก�รเรียนก�รสอนวิช�ภ�ษ�อังกฤษ	 3	 ในชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 5	 ภ�คเรียน 

ที่	1	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2558	โรงเรียนป�ล์มพัฒนวิทย์	พบว่�	นักเรียนมีปัญห�ด้�นก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ	คือ	

นักเรียนบ�งคนอ่�นออกเสียงคำ�	 ประโยค	 ย่อหน้�และเรื่องสั้น	 ๆ	 ไม่ได้	 และไม่ส�ม�รถตีคว�ม	 สรุปคว�ม 

และระบุประเด็นสำ�คัญจ�กสิ่งที่อ่�นได้อีกด้วย	 ซึ่งข้�พเจ้�คิดว่�ปัญห�ด้�นก�รอ่�นถือเป็นปัญห�สำ�คัญ 

สำ�หรับนักเรียนในระดับนี้ที่ต้องรีบแก้ไข	 เพร�ะก�รอ่�นถือเป็นทักษะพื้นฐ�นที่นำ�ไปสู่ทักษะท�งภ�ษ� 

ด้�นอื่น	 ๆ	 จ�กปัญห�ด้�นก�รอ่�นของนักเรียนข้�พเจ้�ได้วิเคร�ะห์โดยใช้แผนท่ีคว�มคิด	 พบว่�อ�จมีส�เหตุ 

ม�จ�กหล�ยประก�รด้วยกัน	 แต่ส�เหตุที่สำ�คัญที่เลือกม�แก้ปัญห�	 คือ	 ก�รท่ีผู้เรียนข�ดก�รฝึกฝนในเรื่อง 

ก�รอ่�นบทอ่�นประเภทต่�ง	 ๆ	 ผู้เรียนยังไม่เข้�ใจวิธีก�รอ่�นที่ถูกต้องซึ่งต้องเริ่มจ�กก�รอ่�นสิ่งที่มีเนื้อห�ง่�ย

ไปสู่เนื้อห�ที่ย�กขึ้นเรื่อย	 ๆ	 และอ�จเป็นเพร�ะคว�มแตกต่�งของผู้เรียนในชั้นเรียนที่มีไม่เท่�กัน	 ทำ�ให้ 

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนให้ประสบคว�มสำ�เร็จเป็นไปได้ย�ก	 โดยเฉพ�ะก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 

เพื่อพัฒน�ก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษในห้องเรียนที่ผู้เรียนมีระดับคว�มส�ม�รถในก�รอ่�นไม่เท่�กัน	 เหตุผลสำ�คัญ

คือ	 นักเรียนมีโอก�สในก�รเลือกพัฒน�ก�รอ่�นด้วยตัวเองได้น้อยม�ก	 ทำ�ให้โอก�สที่นักเรียนส�ม�รถแสดง

คว�มสนใจหรือกระตือรือร้นในก�รพัฒน�ก�รอ่�นของตนเองด้วยก�รเลือกเรื่องท่ีจะอ่�นนั้นเป็นไปได้ย�ก 

เช่นกัน	 จ�กส�เหตุเหล่�นี้มีผลต่อผู้เรียนโดยตรง	 คือ	 เมื่อผู้เรียนข�ดก�รฝึกฝนในเรื่องก�รอ่�นบทอ่�นประเภท

ต่�ง	 ๆ	 ผู้เรียนจึงข�ดก�รพัฒน�ด้�นทักษะก�รอ่�น	 อีกท้ังเมื่อผู้เรียนอ่�นบทอ่�นในระดับท่ีย�กกว่� 

คว�มส�ม�รถของตนเอง	 ผู้เรียนจะรู้สึกเบื่อหน่�ยและคิดว่�ตนเองไม่ส�ม�รถทำ�ได้	 ที่สำ�คัญคือ	 ผู้เรียนไม่มี

โอก�สในก�รเลือกบทอ่�นที่ตนสนใจ	 ผู้เรียนจึงมีเจตคติที่ไม่ดีต่อภ�ษ�อังกฤษเพิ่มขึ้นและไม่มีแรงจูงใจในก�ร

อ่�นบทอ่�นภ�ษ�อังกฤษ

	 จ�กปัญห�ข้�งต้น	 ข้�พเจ้�คิดว่�ก�รให้ผู้เรียนได้อ่�นบทอ่�นภ�ษ�อังกฤษ	 ซ้ำ�	 ๆ	 บ่อย	 ๆ	 และ 

ให้ผู้เรียนได้มีโอก�สในก�รเลือกเร่ืองที่สนใจและเหม�ะสมกับคว�มส�ม�รถของผู้เรียนนั้นถือเป็นสิ่งท่ีสำ�คัญ	 

ดังเช่น	ผลง�นเขียนช่ือ	“Teaching	Reading	Skills	 in	a	Foreign	Language”	ของคริสตัน	นัตทอลล์	 (อ้�งถึง 

ใน	บ�สเซตต์,	เจนนิเฟอร์.	2554)	ได้กล่�วไว้ว่�	“วิธีที่ดีที่สุดในก�รพัฒน�คว�มรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศ	คือ	ก�รไป

อ�ศัยอยู่ในสังคมที่ใช้ภ�ษ�นั้น	 วิธีที่ดีรองลงม�คือก�รอ่�นหนังสือภ�ษ�นั้นให้ม�กที่สุดและเริ่มจ�กก�รอ่�น
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หนังสือที่มีเนื้อห�ง่�ยและเหม�ะกับระดับคว�มรู้ของตน”	 ท้ังนี้ข้�พเจ้�จึงคิดว่�ก�รแก้ปัญห�ด้�นก�รอ่�น 

ของนักเรียนควรใช้บทอ่�นแบบ	Graded	Reader	 เพร�ะเมื่อนักเรียนได้อ่�นบทอ่�นจ�กระดับที่ง่�ยต�มคว�ม

ส�ม�รถของตนเองแล้ว	 และยังส�ม�รถเลือกบทอ่�นในแต่ละระดับได้ด้วยตนเองต�มก�รจัดก�รเรียนรู้ 

แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญนั้น	จะทำ�ให้ผู้เรียนรู้สึกสนใจและคิดว่�สิ่งที่อ่�นไม่ย�กเกินคว�มส�ม�รถของตน

	 ดังน้ัน	 ก�รศึกษ�คร้ังน้ีจึงศึกษ�ว่�ก�รใช้บทอ่�นแบบ	Graded	 Reader	 ท่ีคำ�นึงถึงคว�มแตกต่�ง

ของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญจะส�ม�รถพัฒน�ทักษะด้�นก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษของนักเรียนให้ดีข้ึน 

ได้หรือไม่	 ดีข้ึนม�กน้อยเพียงใด	 นักเรียนใช้ทักษะในก�รอ่�นเพ่ือแสวงห�คว�มรู้ได้จ�กแหล่งต่�ง	ๆ	อย่�งกว้�งขว�ง

ม�กขึ้นหรือไม่	 นักเรียนมีคลังคำ�ศัพท์หรือคว�มรู้ด้�นโครงสร้�งไวย�กรณ์อังกฤษเพิ่มข้ึนม�กน้อยเพียงได	

นักเรียนมีคว�มสุขกับก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษหรือไม่	 และนักเรียนมีนิสัยรักก�รอ่�นเพิ่มขึ้นม�กน้อยเพียงใด	 

และจ�กก�รศึกษ�ครั้งนี้	 ข้�พเจ้�ค�ดหวังว่�จะทำ�ให้นักเรียนมีทักษะด้�นก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษเพิ่มข้ึน	 และ 

ให้ครูมีแนวท�งในก�รพัฒน�ทักษะด้�นก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษต่อไป

2.	จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

	 2.1	 จุดประสงค์

	 	 1.	 เพื่อพัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษของนักเรียนทั้งด้�นหลักก�รอ่�น	 และ 

คว�มเข้�ใจในก�รอ่�น

	 	 2.	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักก�รอ่�น	โดยเฉพ�ะก�รอ่�นหนังสือภ�ษ�อังกฤษ

	 	 3.	 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษสูงขึ้น

	 	 4.	 เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒน�คำ�ศัพท์	 และมีคลังศัพท์ม�กข้ึน	ตลอดจนได้เรียนรู้โครงสร้�งประโยค

และไวย�กรณ์ดีขึ้น

	 	 5.	 เพื่อให้ผู้ เรียนมีเจตคติที่ ดีต่อก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษ	 เห็นประโยชน์และคุณค่� 

ของก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษในก�รแสวงห�คว�มรู้อย่�งต่อเนื่อง

	 	 6.	 เพื่อให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์ม�กขึ้น	มีคว�มรู้รอบตัว	ทันสมัยและก้�วทันโลก

	 2.2	 เป้�หม�ยของก�รดำ�เนินง�น

	 	 1.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5	มีทักษะก�รอ่�นที่ดีขึ้น	ร้อยละ	60

	 	 2.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5	มีนิสัยรักก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ	ร้อยละ	60

	 	 3.	 ผลสัมฤทธ์ิท�งก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี	5	สูงข้ึน	ร้อยละ	60

	 	 4.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5	มีคลังศัพท์และคว�มรู้ด้�นไวย�กรณ์ม�กขึ้น	ร้อยละ	60

	 	 5.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5	มีเจตคติที่ดีต่อภ�ษ�อังกฤษ	ร้อยละ	80

	 	 6.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5	มีคว�มรู้ที่กว้�งขว�งและทันสมัย	ร้อยละ	50
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3.	 กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 3.1	 ขั้นว�งแผน	

	 	 1.	นวัตกรรมที่ใช้	 คือ	 บทอ่�นแบบ	 Graded	 Reader	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ� 

ต่�งประเทศ	เรื่อง	Social	relation	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5

	 	 	 -	 ลักษณะของบทอ่�นแบบ	 Graded	 Reader	 คือ	 แบบฝึกอ่�นภ�ษ�อังกฤษ 

ที่สร้�งขึ้นมี	3	ระดับ	คือ	ระดับที่	1	(Level	1story	information)	เป็นส่วนของก�รฝึกอ่�นและตีคว�มหม�ย

ของคำ�ศัพท์	 สำ�นวน	 และประโยคของเรื่องเพื่อเลือกเรื่องที่นักเรียนสนใจจะอ่�น	 ระดับที่	 2	 (Level	 2	

Character	 list)	 เป็นส่วนของก�รฝึกอ่�นตีคว�มย่อหน้�สั้น	 ๆ	 เกี่ยวกับตัวละครของเรื่องที่นักเรียนเลือก 

และระดับที่	 3	 (Level	 3	 Full	 story)	 เป็นก�รอ่�นเนื้อเรื่องเต็มที่นักเรียนเลือกพร้อมกับทำ�แบบฝึกหัด 

ในเล่มทั้งก่อนอ่�น	ระหว่�งอ่�น	และหลังอ่�น

	 	 	 -	 ขั้นตอนก�รสร้�งบทอ่�นแบบ	Graded	Reader	มีขั้นตอนก�รสร้�ง	ดังนี้

	 	 	 	 1)	 ศึกษ�และวิเคร�ะห์ปัญห�ก�รเรียนก�รสอน	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศ	

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5	เพื่อกำ�หนดสิ่งที่ต้องพัฒน�

	 	 	 	 2)	 ศึกษ�ทฤษฎี	 หลักก�ร	 จ�กเอกส�ร	 ตำ�ร�	 และง�นวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	 เพื่อกำ�หนด

กรอบในก�รสร้�งและพัฒน�	บทอ่�นแบบ	Graded	Reader

	 	 	 	 3)	 กำ�หนดวัตถุประสงค์และเนื้อห�ส�ระในเรื่อง	 Social	 Relation	 ท่ีจะสร้�ง 

บทอ่�นแบบ	Graded	Reader	

	 	 	 	 4)	 สร้�งบทอ่�นแบบ	 Graded	 Reader	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศ	 

เรื่อง	Social	Relation	

	 	 2.	 แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่คำ�นึงถึงคว�มแตกต่�งของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศ	 เรื่อง	 Social	 Relation	 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 5	 ประกอบด้วย	 4	 แผน 

ก�รจัดก�รเรียนรู้ย่อย	ใช้เวล�	11	ค�บเรียน	ดังนี้

	 	 	 -	 แผนก�รจัดก�รเรียนรู้	เรื่อง	Story’s	Information	ใช้เวล�	2	ค�บเรียน	

	 	 	 -	 แผนก�รจัดก�รเรียนรู้	เรื่อง	Character	List	ใช้เวล�	2	ค�บเรียน

	 	 	 -	 แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ย่อย	เรื่อง	Full	Story	ใช้เวล�	5	ค�บเรียน

	 	 	 -	 แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ย่อย	เรื่อง	After	Reading	ใช้เวล�	2	ค�บเรียน

	 	 3.	 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน	ส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศ	ชั้นมัธยมศึกษ�

ปีที่	 5	 ใช้เครื่องมือวัดและประเมินคว�มส�ม�รถและทักษะต�มจุดเน้นก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียนด้�นก�รใช้

ภ�ษ�ต่�งประเทศ	 (ภ�ษ�อังกฤษ)	 “ทักษะก�รอ่�น”	 ช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 5	 โดย	 สำ�นักวิช�ก�รและม�ตรฐ�น

ก�รศึกษ�	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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	 	 	 -	 ลักษณะของแบบทดสอบ	 เป็นแบบเลือกตอบ	 4	 ตัวเลือก	 ด้�นก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ	

ทักษะก�รอ่�น	ต�มจุดเน้นก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน	 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้นักเรียนส�ม�รถแยกแยะข้อเท็จจริง

และคว�มคิดเห็น	 วิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กสื่อภ�ษ�อังกฤษอย่�งหล�กหล�ย	 จำ�นวน	 20	 ข้อ	 ใช้เวล�ในก�ร 

ทำ�ข้อสอบก่อนเรียน	1	ค�บเรียน	และหลังเรียน	1	ค�บเรียน

	 3.2	 ขั้นดำ�เนินก�รแก้ปัญห�

	 	 1.	ทดสอบก่อนเรียน	โดยใช้เวล�ในค�บเรียนที่	1	

	 	 2.	 วิ เคร�ะห์ผลก�รสอบเพื่อแยกระดับนักเรียนต�มคว�มส�ม�รถด้�นก�รอ่�น	 

เพื่อก�รตีคว�มภ�ษ�อังกฤษ	 ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 5/1	 อยู่ในระดับอ่อนทั้ง	 20	 คน	 และนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 5/2	 อยู่ในระดับดี	 2	 คน	 อยู่ในระดับพอใช้	 5	 คน	 และอยู่ในระดับอ่อน	 18	 คน	 

รวมนักเรียนที่อยู่ในระดับอ่อนทั้งหมด	38	คน

	 	 3.	ดำ�เนินก�รสอน	 โดยใช้บทอ่�นแบบ	Graded	Reader	 Level	 1	 Story	 Information	

ในค�บเรียนที่	2,	Level	2	Character	List	ในค�บเรียนที่	3-4	และ	Level	3	Full	Story	ในค�บเรียนที่	5-9	

ต�มแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่คำ�นึงถึงคว�มส�ม�รถของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

ภ�ษ�ต่�งประเทศ	เรื่อง	Social	Relation	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5	

	 	 4.	ทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง	โดยใช้เวล�ในค�บเรียนที่	11

	 3.3	 ขั้นก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 1.	บันทึกผลก�รทดสอบก่อนเรียน	โดยใช้เวล�ในค�บเรียนที่	1

	 	 2.	บันทึกก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้โดยใช้บทอ่�นแบบ	Graded	Reader	ตั้งแต่	Level	1	

จนถึง	Level	3	

	 	 3.	 เก็บรวบรวมแบบฝึกและบทอ่�นในระดับต่�ง	ๆ	ม�ประเมินคว�มถูกต้อง

	 	 4.	บันทึกผลก�รทดสอบหลังเรียน	โดยใช้เวล�ในค�บเรียนที่	11

	 3.4	 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

	 	 1.	 เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน	 เพื่อศึกษ�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 5	 หลังก�รใช้บทอ่�นแบบ	 Graded	 Reader	 ซึ่งคำ�นึงถึงคว�มแตกต่�ง 

ของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	

	 	 2.	 เปรียบเทียบปริม�ณ	 ก�รยืม	 ก�รคืน	 หนังสือภ�ษ�อังกฤษระหว่�งก่อนและหลัง 

ก�รใช้บทอ่�นแบบ	Graded	reader	โดยห�ค่�คว�มต่�งของปริม�ณหนังสือ

	 	 3.	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียนในภ�คเรียนท่ี	 1	 กับภ�คเรียนท่ี	 2	 

ที่มีก�รใช้บทอ่�นแบบ	Graded	reader	

	 	 4.	 เปรียบเทียบผลก�รสังเกตพฤติกรรมในก�รทำ�ข้อสอบของนักเรียนในภ�คเรียนท่ี	 1	

และภ�คเรียนที่	2	ที่มีก�รใช้บทอ่�นแบบ	Graded	reader
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4.	 ผลการดำาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับ

	 4.1	 ผลที่เกิดต�มวัตถุประสงค์

	 	 1.	 นักเรียนมีทักษะก�รอ่�นที่ดีขึ้น

	 	 2.	 นักเรียนใช้เวล�ว่�งในก�รอ่�นหนังสือม�กขึ้น	โดยเฉพ�ะหนังสือภ�ษ�อังกฤษ

	 	 3.	 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษสูงขึ้น

	 	 4.	 นักเรียนมีคลังศัพท์ม�กขึ้นส�ม�รถแต่งประโยคและสื่อส�รได้ดีขึ้น

	 	 5.	 นักเรียนช่ืนชอบภ�ษ�อังกฤษม�กข้ึนและรู้จักใช้ภ�ษ�อังกฤษในก�รสืบค้น	 ข้อมูลต่�ง	 ๆ	

อย่�งกว้�งขว�ง

	 	 6.	 นักเรียนมีคว�มรู้รอบตัวม�กข้ึนโดยเฉพ�ะประเพณี	 ศิลปะ	 และวัฒนธรรม 

ของประเทศต่�ง	ๆ	ในโลก

	 4.2	 ผลสัมฤทธิ์ของง�น

	 	 1.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 5	 มีทักษะก�รอ่�นท่ีดีข้ึน	 ร้อยละ	 65	 สูงกว่�เป้�หม�ย	 

ร้อยละ	5

	 	 2.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 5	 มีนิสัยรักก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ	 ร้อยละ	 70	 สูงกว่� 

เป้�หม�ย	ร้อยละ	10

	 	 3.	 ผลสัมฤทธ์ิท�งก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 5	 สูงข้ึน	 ร้อยละ	80	

สูงกว่�เป้�หม�ย	ร้อยละ	20

	 	 4.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 5	 มีคลังศัพท์และคว�มรู้ด้�นไวย�กรณ์ม�กขึ้น	 ร้อยละ	 70	

สูงกว่�เป้�หม�ย	ร้อยละ	10

	 	 5.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5	มีเจตคติที่ดีต่อภ�ษ�อังกฤษ	ร้อยละ	90	สูงกว่�เป้�หม�ย	

ร้อยละ	10	

	 	 6.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 5	 มีคว�มรู้ที่กว้�งขว�งและทันสมัย	 ร้อยละ	 60	 สูงกว่� 

เป้�หม�ย	ร้อยละ	10

	 4.3	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 1.	 ได้พัฒน�ทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษของนักเรียน

	 	 2.	 ได้เรียนรู้ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษแบบใหม่	ๆ	

	 	 3.	 ได้พัฒน�ทักษะก�รแก้ปัญห�	และกระบวนก�รในก�รแก้ปัญห�รูปแบบต่�ง	ๆ	

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 5.1	 ก�รให้คว�มร่วมมือของนักเรียนในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน	 โดยเฉพ�ะในก�ร 

ทำ�ข้อสอบ	ที่ต้องอ�ศัยคว�มตั้งใจในก�รทำ�ข้อสอบจริง	ๆ	จึงจะทำ�ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ�

	 5.2	 เวล�ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน	 ห�กกิจกรรมได้ดำ�เนินก�รไปต�มแผนที่ว�งไว้	

นักเรียนจะได้รับก�รฝึกฝนอย่�งจริงจังและเต็มที่	ซึ่งจะทำ�ให้ผลก�รศึกษ�มีคว�มคล�ดเคลื่อนน้อยลง
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6.	 บทเรียนที่ได้รับ

	 6.1	 คว�มส�ม�รถที่ไม่เท่�กันของนักเรียนมีผลต่อก�รจัดก�รเรียนรู้	 ห�กครูส�ม�รถแก้ปัญห�

คว�มต่�งกันได้	ก�รจัดก�รเรียนรู้จะมีคุณภ�พม�กขึ้น

	 6.2	 คว�มจัดก�รเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจ	ทำ�ให้นักเรียนมีคว�มกระตือรือร้นและเอ�ใจใส่

ในสิ่งที่เรียนรู้ม�กขึ้น

	 6.3	 สื่อที่ทำ�ให้นักเรียนสนใจได้จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอย�กเรียนรู้และกระตือรือร้นม�กขึ้น

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 7.1	 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนำ�เสนอผลง�นกลุ่มส�ระภ�ษ�ต่�งประเทศของสหวิทย�เขต

อันด�มัน	 ในก�รเข้�ร่วมก�รประกวด	 Best	 practice	 โรงเรียนขน�ดเล็ก	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

มัธยมศึกษ�	เขต	16	ณ	โรงเรียนห�ดใหญ่พิทย�คม

	 7.2	 ผ่�นก�รคัดเลือกให้เข้�ร่วมประกวดก�รนำ�เสนอ	 Best	 Practice	 ระดับศูนย์ก�รส่งเสริม

ก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�ต่�งประเทศ	 สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 16	ณ	 โรงเรียนห�ดใหญ่

วิทย�ลัย	2

	 7.3	 ได้รับร�งวัลชนะเลิศก�รประกวด	 Best	 Practice	 กลุ่มส�ระภ�ษ�ต่�งประเทศ	 ระดับ 

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	16	
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ชื่อผลง�น	 ก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถก�รสะกดคำ�ศัพท์ท�งภ�ษ�อังกฤษ	 โดยใช้ก�รจัดก�รเรียนรู้ 

แบบ	B-SLIM	ร่วมกับกิจกรรม	Crossword	Game	

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�ยวัชรินทร์	อุปัชฌ�ย์

โรงเรียน	 เมืองย�ง	“คุรุร�ษฎร์อุทิศ”	ตำ�บลเมืองย�ง	อำ�เภอเมืองย�ง	จังหวัดนครร�ชสีม�

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�นครร�ชสีม�	เขต	7

โทรศัพท์		 0	4422	9118	 โทรศัพท์มือถือ	 08	9285	5467

E-mail	 tomrintom@gmail.com

1.	ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ	

	 1.1	 คว�มเป็นม�และสภ�พปัญห�

	 	 ทักษะแห่งศตวรรษท่ี	21	(21st	Century	Skills)	วิจ�รณ์	พ�นิช	(2555:	16-21)	ได้กล่�วถึง

ทักษะเพื่อก�รดำ�รงชีวิตในศตวรรษที่	 21	 ดังนี้	 ส�ระวิช�ก็มีคว�มสำ�คัญ	 แต่ไม่เพียงพอสำ�หรับก�รเรียนรู้ 

เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่	 21	 ปัจจุบันก�รเรียนรู้ส�ระวิช�	 (content	 หรือ	 subject	matter)	 ควรเป็น 

ก�รเรียนจ�กก�รค้นคว้�เองของศิษย์	 โดยครูช่วยแนะนำ�และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคน

ส�ม�รถประเมินคว�มก้�วหน้�ของก�รเรียนรู้ของตนเองได้	

	 	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษในปัจจุบัน	 เน้นก�รเรียนก�รสอนต�มแนวก�รสอนภ�ษ�

เพื่อก�รสื่อส�ร	 ซึ่ งแนวก�รสอนภ�ษ�เพื่อก�รสื่อส�รนี้มีจุดมุ่ งหม�ยให้ผู้ เรียนส�ม�รถนำ�คว�มรู้ 

ท�งภ�ษ�ไปใช้ในก�รสื่อส�รได้	 และสภ�พปัญห�ที่พบในช้ันเรียนพบว่�	 นักเรียนมีพื้นฐ�นภ�ษ�อังกฤษไม่ดี	

นักเรียนข�ดทักษะก�รฟัง	 พูด	 อ่�น	 และเขียน	 เมื่อมีก�รทดสอบทักษะก�รเขียนนักเรียนจะเขียนสะกดคำ�	

โครงสร้�งไวย�กรณ์ผิด	 ส่งผลให้นักเรียนได้คะแนนอยู่ในระดับต่ำ�และนักเรียนไม่มีคว�มกระตือรือร้นในก�รท่ีจะ 

ใฝ่เรียนใฝ่รู้และยังข�ดทักษะด้�นก�รจำ�คำ�ศัพท์และข�ดคว�มมั่นใจในก�รใช้ภ�ษ�ซึ่งต้องได้รับก�รพัฒน�	 

อย่�งเร่งด่วน	 ครูผู้สอนวิช�ภ�ษ�อังกฤษจึงได้พัฒน�ศักยภ�พด้�นภ�ษ�อังกฤษ	 โดยเริ่มก�รพัฒน� 

คว�มส�ม�รถก�รสะกดคำ�ศัพท์ท�งภ�ษ�อังกฤษ	 โดยใช้ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	 B-SLIM	 ร่วมกับกิจกรรม	

Crossword	 Game	 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ	 กระบวนก�รเรียนรู้	 และจ�กก�รร�ยง�นผลก�รทดสอบ 

ท�งก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น	O-NET	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	 2556	 ในร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษระดับประเทศ	ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษ�ปีที่	6	มีค่�เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ	33.82	ระดับจังหวัด	คิดเป็นร้อยละ	30.15	และระดับโรงเรียน

ของโรงเรียนเมืองย�ง	 “คุรุร�ษฎร์อุทิศ”	 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ	 26.64	 (โรงเรียนเมืองย�ง	 

“คุรุร�ษฎร์อุทิศ”.	 2556	 :	 86)	 จ�กข้อมูลดังกล่�วแสดงให้เห็นว่�คว�มส�ม�รถในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ	 

ของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่�พอใจ	 จึงจำ�เป็นอย่�งยิ่งท่ีจะต้องห�วิธีก�รพัฒน�ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ 
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วิช�ภ�ษ�อังกฤษให้ประสบผลสำ�เร็จ	 จ�กก�รสะท้อนผลก�รสอนของครูและจ�กก�รสัมภ�ษณ์ครูผู้สอน 

วิช�ภ�ษ�อังกฤษถึงสภ�พก�รเรียนก�รสอนวิช�ภ�ษ�อังกฤษระดับช้ันอ่ืน	ๆ	 ในโรงเรียนเมืองย�ง	“คุรุร�ษฎร์อุทิศ” 

ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนวิช�ภ�ษ�อังกฤษยังไม่ได้นำ�เทคนิคและวิธีก�รเรียนก�รสอนโดยคำ�นึงถึงธรรมช�ติ	

ก�รรับรู้ภ�ษ�ของผู้เรียน	และยังไม่ได้รับก�รพัฒน�อย่�งเต็มที่

	 1.2	 แนวท�งแก้ปัญห�และพัฒน�

	 	 ก�รที่ผู้วิจัยได้ศึกษ�เกี่ยวกับก�รใช้รูปแบบก�รสอนภ�ษ�ที่สองของ	 Olenka	 Bilash	

อ�จ�รย์ประจำ�	 University	 of	 Alberta	 ประเทศแคน�ด�	 ก�รสอนภ�ษ�ที่สองประสบคว�มสำ�เร็จ	 คือ	 

รูปแบบ	ก�รสอนแบบ	B-SLIM	(Bilash’s	Second	Language	Instructional	Model)	(Bilash.	2002	:	307)	

เป็นรูปแบบก�รสอนท่ีประสบคว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�คนในชุมชนให้ส�ม�รถอ่�นออกเขียนได้	 ก�รจัดก�รเรียน

ภ�ษ�อังกฤษต�มแนวก�รสอนที่เน้นก�รสื่อคว�มหม�ย	 ด้�นทักษะต่�ง	 ๆ	 ทั้งก�รฟัง	 พูด	 อ่�นและเขียน 

โดยกำ�หนดขั้นตอนกิจกรรมก�รเรียนให้สอดคล้องกับกระบวนก�รรับรู้ภ�ษ�ของนักเรียน	 ซึ่งเริ่มจ�กทักษะ 

ก�รฟัง	 ก�รพูด	 ก�รอ่�น	 และก�รเขียน	 แล้วนำ�ม�จัดลำ�ดับขั้นตอนของกระบวนก�รเรียนรู้ให้เหม�ะสม	 

โดยก�รเน้นให้ปัจจัยตัวป้อนที่มีคว�มหม�ยเข้�ใจได้และอยู่บนคว�มรู้ เดิมของนักเรียน	 ซึ่งนักเรียน 

จะประสบผลสำ�เร็จดังที่ค�ดหม�ยได้	 ซึ่งจะส่งผลต่อก�รพัฒน�ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียน	 

(ธูปทอง	กว้�งสว�สดิ์.	2549	:	36-41)

	 	 จ�กก�รทำ�วิจัยในชั้นเรียนโดยใช้กลวิธีก�รเรียนแบบร่วมมือท่ีเน้นก�รแข่งขันระหว่�งกลุ่ม

ด้วยเกม	 (TGT)	 พบว่�	 ส�ม�รถพัฒน�ทักษะก�รพูดและก�รเขียนภ�ษ�อังกฤษของนักเรียนให้ดีขึ้น 

โดยมีคะแนนร้อยละเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	 74.25	 แสดงให้เห็นว่�ก�รเรียนแบบร่วมมือท่ีเน้นก�รแข่งขัน

ระหว่�งกลุ่มด้วยเกม	 (TGT)	 ได้ช่วยให้นักเรียนเปล่ียนแปลงและพัฒน�พฤติกรรมในก�รเรียนทักษะก�รเขียน

ภ�ษ�อังกฤษดีข้ึนอย่�งต่อเน่ืองเป็นลำ�ดับ	 ประกอบกับกิจกรรม	 Crossword	 Game	 เป็นกิจกรรม 

ท่ีจัดอย่�งเป็นกระบวนก�รด้�นรูปแบบ	 วิธีก�รท่ีหล�กหล�ย	 ในก�รพัฒน�ผู้เรียนด้วยกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน	 

ที่หล�กหล�ย	 กระตุ้นให้นักเรียนสนใจภ�ษ�อังกฤษเพิ่มม�กขึ้น	 มีคว�มแม่นยำ�ในก�รสะกดคำ�ศัพท์ 

ภ�ษ�อังกฤษ	

2.	 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

	 2.1	 จุดประสงค์

	 	 2.1.1	 เพ่ือพัฒน�นักเรียนให้มีคว�มรู้	 ในก�รสะกดคำ�ศัพท์และทักษะก�รจดจำ�คำ�ศัพท์

ภ�ษ�อังกฤษ

	 	 2.1.2	 เพื่อส่งเสริมทักษะก�รคิด	วิเคร�ะห์	แก้ปัญห�	และก�รทำ�ง�นร่วมกัน

	 	 2.1.3	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์

	 2.2	 เป้�หม�ยเชิงปริม�ณ	 นักเรียนชุมนุมครอสเวิร์ดทุกคนได้รับก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถ 

ก�รสะกดคำ�ศัพท์ท�งภ�ษ�อังกฤษ	 โดยใช้ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	 B-SLIM	 ร่วมกับกิจกรรม	 Crossword	

Game	
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	 	 เป้�หม�ยเชิงคุณภ�พ	 นักเรียนชุมนุมครอสเวิร์ดมีทักษะพัฒน�ก�รสะกดคำ�ศัพท์ภ�ษ�อังกฤษ 

และก�รจดจำ�คำ�ศัพท์ภ�ษ�อังกฤษได้ถูกต้องขึ้น	โดยใช้กิจกรรม	Crossword	Game

3.	กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 3.1	 ก�รออกแบบผลง�น/นวัตกรรม

	 	 โรงเรียนเมืองย�ง	 “คุรุร�ษฎร์อุทิศ”	 ได้จัดก�รเรียนก�รสอนเพื่อพัฒน�ทักษะก�รสะกดคำ�

ภ�ษ�อังกฤษ	 และก�รจดจำ�คำ�ศัพท์ภ�ษ�อังกฤษได้ถูกต้องขึ้น	 โดยใช้ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	 B-SLIM	 ร่วมกับ

กิจกรรม	 Crossword	 Game	 ซึ่งมีก�รออกแบบโดยใช้วงจรของเดมมิ่งหรือ	 PDCA	 +	 R	 เข้�ม�ช่วยในก�ร

จัดก�รเรียนก�รสอน

	 3.2	 ก�รดำ�เนินง�นต�มกิจกรรม	 ครูผู้สอนได้ออกแบบโดยใช้วงจรของเดมมิ่งหรือ	 PDCA	 +	 R	

เข้�ม�ช่วยในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	ดังนี้

  1.	 P:	 Plan	 ก�รว�งแผน	 ครูผู้สอนวิช�ภ�ษ�อังกฤษร่วมกันสำ�รวจปัญห�ท่ีเกิดข้ึน 

เรื่องก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษของนักเรียนศึกษ�เทคนิควิธีก�รในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและห�ท�งแก้ไข 

ร่วมกันในก�รกระตุ้นให้เกิดก�รเรียนรู้เพื่อนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติก�รเกมส์ต่ออักษรคำ�ศัพท์ภ�ษ�อังกฤษ

	 	 	 1.1	 ครูผู้สอนวิช�ภ�ษ�อังกฤษ	 พบว่�	 ปัญห�ของผู้เรียนเกิดจ�กก�รข�ดทักษะ 

ก�รจดคำ�ศัพท์์จึงเลือกใช้เกมส์ต่ออักษรคำ�ศัพท์	 Crossword	 Game	 เป็นแนวท�ง	 ในก�รพัฒน�ศักยภ�พ 

ด้�นก�รจดจำ�คำ�ศัพท์	 โดยครูนำ�ไปบูรณ�ก�รโดยจัดทำ�เป็นแผนก�รจัดก�รเรียนรู้โดยใช้เกมส์ต่ออักษรคำ�ศัพท์

ภ�ษ�อังกฤษ

  2.	 D	 :	 Do	 ขั้นปฏิบัติต�มแผน	 จัดกิจกรรมก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถก�รสะกดคำ�ศัพท์ 

ท�งภ�ษ�อังกฤษโดยใช้ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	B-SLIM	 ร่วมกับกิจกรรม	Crossword	Game	 ท่ีได้ผ่�นก�รจัดลำ�ดับ

กิจกรรมก�รฝึกอย่�งเป็นระบบ

   2.1	 ขั้นทำ�คว�มเข้�ใจตัวป้อน

		 		 	 	 ครูให้คำ�แนะนำ�กติก�	 วิธีก�รเล่น	 ก�รนับคะแนนและเทคนิคก�รเล่น	

Crossword	 Game	 โดยกระตุ้นให้ผู้เรียน	 ได้ฝึกก�รคิดคะแนน	 เรียนรู้เรื่องคำ�ศัพท์	 เริ่มฝึกก�รเล่นเกมส์ 

ต่ออักษรคำ�ศัพท์	Crossword	Game	ต้ังแต่ข้ันตอนก�รนับคะแนน	ก�รวิเคร�ะห์ก�รเล่น	ก�รคิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ	

เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดอย่�งเป็นระบบโดยเทคนิคและได้เขียนคำ�ศัพท์ภ�ษ�อังกฤษลงในสมุดทุกวัน

		 	 	 2.2	 ขั้นกิจกรรมเพื่อคว�มเข้�ใจและฝึก

    •	 Intake-Getting	 it	1	ครูสอนนักเรียนเรียนรู้ก�รเล่นเกม	Crossword	Game	

ต�มกติก�	 ก�รจดจำ�คำ�ศัพท์	 ก�รว�งแผนก�รเล่นอย่�งมีระบบ	 และเทคนิควิธีก�รเล่น	 Crossword	 Game	

โดยครูจะคอยอธิบ�ยและให้คว�มช่วยเหลือนักเรียน	 ครูลองสุ่มนักเรียนออกม�ทำ�กิจกรรม	 จนครูแน่ใจว่�

นักเรียนเข้�ใจ
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    •	 Intake-Getting	 it	 2	 ครูแบ่งนักเรียนนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยให้สม�ชิก 

ในกลุ่มย่อยช่วยกันทบทวนก�รเรียนรู้ก�รเล่นเกม	Crossword	Game	ต�มกติก�	ก�รจดจำ�คำ�ศัพท์	ก�รว�งแผน 

ก�รเล่นอย่�งมีระบบ	และ	เทคนิควิธีก�รเล่น	Crossword	Game

    •	 Intake-Getting	 it	 3	 ครูคอยดูนักเรียน	 คอยให้คำ�ก�รแนะนำ�	 คำ�ชี้แนะ	 

รวมทั้งมีก�รแนะนำ�เพื่อน	 ๆ	 ในกลุ่มและครูเป็นผู้ให้คำ�แนะนำ�อยู่ตลอดเวล�	 นักเรียนได้พัฒน�ก�รเขียน 

คำ�ศัพท์จ�กกิจกรรม	 Crossword	 Game	 ได้ฝึกทักษะก�รเขียนทุกวันเป็นผลทำ�ให้นักเรียนส�ม�รถเขียน 

คำ�ศัพท์ได้ถูกต้องและมีคว�มสุขกับก�รเขียนคำ�ศัพท์ในขณะที่เล่น	Crossword	Game	ไปด้วย

    •	 Intake-Using	 it	 1	 ข้ันจัดทีมฝึกซ้อมและข้ันก�รแข่งขัน	 ทดสอบนักเรียน 

เพื่อจัดเป็นทีมในก�รแข่งขัน	 ครูผู้สอนจัดต�มคว�มส�ม�รถของนักเรียนและครูเป็นผู้ร่วมฝึกซ้อม 

กับนักเรียนด้วย	 โดยใช้เวล�ฝึกซ้อมอย่�งสม่ำ�เสมอ	 ยึดหลักก�รที่ว่�	 “ก�รฝึกซ้อมอย่�งสม่ำ�เสมอ	 คือ 

วิธีก�รเรียนรู้ที่ดีที่สุด”	

    •	 Intake-Using	 it	 2	 ครูได้จัดก�รแข่งขัน	 Crossword	 Game	 ภ�ยใน

โรงเรียน	 ในระดับประถมศึกษ�ทุกระดับชั้นและเข้�ร่วมก�รแข่งขัน	 Crossword	 Game	 ในร�ยก�รต่�ง	 ๆ	 

ทั้งระดับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	ระดับจังหวัด	ระดับภูมิภ�ค	และระดับประเทศ	

  3.	 C	 :	 Check	 ตรวจสอบ/ประเมินผลและนำ�ผลประเมินม�วิเคร�ะห์	 ก�รประเมินผล

เป็นก�รดำ�เนินง�นต�มแผนที่ได้ตั้งไว้	 นักเรียนได้เขียนคำ�ศัพท์ทุกวัน	 คำ�ศัพท์เพิ่มข้ึนเรื่อย	 ๆ	 นักเรียนส�ม�รถ

เขียนเป็นประโยคได้	 และมีโอก�สนำ�นักเรียนได้เข้�ร่วมกิจกรรมก�รแข่งขันทักษะภ�ษ�อังกฤษต่�ง	 ๆ	 เช่น	

ก�รนำ�เสนอภ�ษ�อังกฤษในโรงเรียน	 ก�รแข่งขันโครงง�นภ�ษ�อังกฤษ	 ก�รเข้�ร่วมแข่งขันครอสเวิร์ด	 

ชิงแชมป์ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ	 ก�รเล่�นิท�นภ�ษ�อังกฤษ	 ก�รแข่งขันตอบปัญห�

อ�เซียน	 ก�รแข่งขันพูดภ�ษ�อังกฤษ	 เป็นต้น	 หลังจ�กก�รแข่งขันได้นำ�ผลท่ีได้จ�กก�รแข่งขันม�ประเมิน 

ซ่ึงยึดหลักก�รว่�	 นักเรียนจะต้องได้พัฒน�และประเมินตนเองอยู่สม่ำ�เสมอ	และนำ�ผลก�รประเมินก�รดำ�เนินง�น	

ม�วิเคร�ะห์

  4.	 Action	ปรับปรุงแก้ไขให้เหม�ะสมต�มผลก�รประเมิน

	 	 	 นำ�ผลก�รวิเคร�ะห์ก�รดำ�เนินง�นม�ห�ข้อบกพร่องเพื่อแก้ไขปัญห�และนำ�อุปสรรค

ของก�รร่วมก�รแข่งขันในกิจกรรมต่�ง	ๆ	ม�วิเคร�ะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขก�รพัฒน�ในครั้งต่อไป

  5.	 Reflect	 สะท้อนผล	 เมื่อนักเรียนมีทักษะต�มกระบวนก�รท่ีได้พัฒน�อย่�งต่อเนื่อง	

นักเรียนจึงส�ม�รถนำ�คว�มรู้ท่ีได้รับจ�กก�รฝึกไปประยุกต์ใช้ในสถ�นก�รณ์จริงในก�รเรียน	 ก�รเขียนสะกดคำ�

ภ�ษ�อังกฤษได้ถูกต้อง	 ครูผู้ฝึกซ้อมได้นำ�นักเรียนท่ีได้เข้�ร่วมชุมนุม	 Crossword	 Game	 เข้�ร่วมกิจกรรม 

ก�รแข่งขันทักษะภ�ษ�อังกฤษหล�ย	 ๆ	 หล�ยกิจกรรม	 นักเรียนได้รับร�งวัลต่�ง	 ๆ	 ในก�รแข่งขันและ 

ทำ�ให้ผลสัมฤทธ์ิท�งก�รเรียนสูงข้ึน	 ครูผู้ฝึกซ้อมได้มีก�รประมวลผลก�รปฏิบัติง�น	 ปัญห�อุปสรรค	แนวท�งก�รแก้ไข	

และมีก�รเก็บรวบรวมข้อมูลก�รพัฒน�อย่�งเป็นระบบ	 ทำ�ให้เกิดคว�มภ�คภูมิใจในผลง�น	 เป็นแบบอย่�งท่ีดี

สำ�หรับผู้สนใจทั้งภ�ยในและภ�ยนอกสถ�นศึกษ�	และเป็นต้นแบบในก�รทำ�ง�นอย่�งยั่งยืนต่อไป
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4.	 ผลการดำาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ

	 4.1	 ผลที่เกิดต�มจุดประสงค์

	 	 4.1.1	 จ�กก�รสังเกตและก�รทดสอบก�รจดจำ�คำ�ศัพท์ภ�ษ�อังกฤษ	พบว่�นักเรียนท่ีได้รับ

ก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถก�รสะกดคำ�ศัพท์ท�งภ�ษ�อังกฤษโดยใช้ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	 B-SLIM	 ร่วมกับ

กิจกรรม	Crossword	Game	 ในวงจรของเดมมิ่งหรือ	PDCA	+	R	พบว่�	นักเรียนส�ม�รถสะกดคำ�ได้ถูกต้อง

และจดจำ�คำ�ศัพท์ภ�ษ�อังกฤษได้ม�กข้ึน	 โดยนักเรียนส�ม�รถนำ�คำ�ศัพท์ท่ีได้จ�กกิจกรรม	Crossword	Game	

ไปใช้ในก�รเรียน	 ก�รเขียนคำ�ศัพท์	 ก�รแต่งประโยคภ�ษ�อังกฤษได้อย่�งถูกต้อง	 ก�รฝึกอ่�นนิท�น	 คำ�กลอน

ภ�ษ�อังกฤษ	 จึงทำ�ให้มีคว�มมั่นใจทั้งในโรงเรียนและชุมชน	 ตลอดจนได้เข้�ร่วมกิจกรรมภ�ษ�อังกฤษต่�ง	 ๆ	

เช่นกิจกรรมค่�ยภ�ษ�อังกฤษ	 กิจกรรมนำ�เสนอหน้�เส�ธง	 กิจกรรมเล่�นิท�น	 กิจกรรมพูดภ�ษ�อังกฤษ	 

ร้องเพลงภ�ษ�อังกฤษ	และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนสูงขึ้น		

	 	 4.1.2	 จัดกิจกรรมก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถก�รสะกดคำ�ศัพท์ภ�ษ�อังกฤษ	 โดยใช้ 

ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	 B-SLIM	 ร่วมกับกิจกรรม	 Crossword	 Game	 ในวงจรของเดมมิ่งหรือ	 PDCA	 +	 R	 

พบว่�	 เมื่อครูได้สอนทักษะก�รเล่น	 Crossword	 Game	 และก�รกิจกรรมก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถ 

ก�รสะกดคำ�ศัพท์ภ�ษ�อังกฤษโดยใช้ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	 B-SLIM	 ร่วมกับกิจกรรม	 Crossword	 Game	 

พบว่�นักเรียนท่ีได้ใช้เวล�ฝึกฝนและจดคำ�ศัพท์อยู่อย่�งสม่ำ�เสมอ	 จะมีคว�มม่ันใจและแม่นยำ�ในก�รลงคำ�ศัพท์ 

ที่นักเรียนได้เขียนอยู่เป็นประจำ�ทุกวัน	 นักเรียนมีก�รคิดวิเคร�ะห์อย่�งเป็นระบบ	 โดยอยู่ภ�ยใต้กติก�	 

ก�รนับและก�รคิดคะแนน	นักเรียนส�ม�รถวิเคร�ะห์ก�รเล่นได้ดีขึ้น	 มีก�รคิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ	มีก�รแก้ไข

ปัญห�ที่เกิดขึ้นจ�กก�รเล่นเกมก�รแข่งขัน	 รวมถึงก�รช่วยเหลือปรึกษ�ก�รลงคำ�ศัพท์	 ก�รนับคะแนนช่วยกัน

ในทีม	และมีวิธีกันไม่ให้คู่ต่อสู้ได้คะแนนม�กกว่�

	 	 4.1.3	 จ�กก�รสังเกตและสัมภ�ษณ์	 นักเรียน	 ครูประจำ�ช้ันและผู้ปกครอง	 พบว่�นักเรียน 

มีก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก�รใช้เวล�ว่�งหลังจ�กเลิกเรียนม�เล่น	 Crossword	 Game	 และมีคว�มสนใจ 

ที่จะเข้�ร่วมกิจกรรมก�รแข่งขันในร�ยก�รต่�ง	 ๆ	 ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน	 นักเรียน	 มีคำ�ถ�ม 

เม่ือไม่เข้�ใจในก�รลงคำ�ศัพท์	 ก�รใช้เวล�อยู่กับก�รอ่�นหนังสือและจดคำ�ศัพท์ภ�ษ�อังกฤษและอ่�นเทคนิค

ต่�ง	 ๆ	 ด้วยตนเอง	 นับว่�เป็นก�รพัฒน�ทักษะก�รเขียนและก�รสะกดคำ�ภ�ษ�อังกฤษได้เป็นอย่�งดี	 

มีก�รใช้เวล�ว่�งในก�รเล่น	 Crossword	 Game	 เพื่อจดจำ�คำ�ศัพท์ภ�ษ�อังกฤษ	 ฝึกก�รคิด	 และว�งแผน 

อย่�งเป็นระบบม�กขึ้น	ซึ่งเป็นใช้เวล�ว่�งให้เกิดประโยชน์อีกด้วย	

	 นักเรียนที่เข้�ร่วมก�รแข่งขันกิจกรรม	 Crossword	 Game	 ได้ลำ�ดับต้น	 ๆ	 ในก�รแข่งขัน	 

แสดงให้เห็นว่�นักเรียนมีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง	 รวมทั้งนักเรียนยังเข้�ร่วมกิจกรรมทักษะภ�ษ�อังกฤษ	 

ในร�ยก�รต่�ง	ๆ	อีกม�กม�ย	ส�ม�รถนำ�ทักษะก�รพัฒน�ก�รสะกดคำ�ศัพท์ภ�ษ�อังกฤษโดยใช้	Crossword	Game	

นี้ไปสู่ก�รเรียน	ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษในห้องเรียน	ในโรงเรียน	ในชุมชน	และในชีวิตประจำ�วันได้
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5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 ปัจจัยท่ีช่วยให้ประสบผลสำ�เร็จ	 ได้แก่	 ตัวนักเรียน	 นักเรียนมีคว�มสนใจและใฝ่เรียนรู้ท่ีจะเข้�ร่วม

และปฏิบัติกิจกรรมด้วยคว�มสนุกสน�น	 ส�ม�รถประยุกต์และนำ�คว�มรู้ท่ีได้จ�กก�รทำ�กิจกรรมไปใช้

ประโยชน์กับตนเองได้	 ครูผู้สอน	 มีคว�มมุ่งมั่น	 ตั้งใจ	 ทุ่มเท	 เสียสละในก�รฝึกฝน	 ฝึกซ้อมนักเรียนให้เกิด 

คว�มชำ�น�ญ	 เป็นผู้ที่มีบทบ�ทม�กในก�รสนับสนุน	 ส่งเสริม	 และกระตุ้นให้เกิดคว�มกระตือรือร้น	 ชี้แนะ	 

สร้�งคว�มเข้�ใจ	คว�มรับผิดชอบ	สร้�งขวัญกำ�ลังใจ	เพื่อพัฒน�ผู้เรียนอย่�งเต็มที่	ผู้ปกครอง	ให้ก�รสนับสนุน

และยินยอมให้บุตรหล�นม�ฝึกฝนและฝึกซ้อมนอกเวล�เรียน	 รวมท้ังเข้�ร่วมกิจกรรมเพ่ิมเติม	 และให้ก�รสนับสนุน

ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมดังกล่�ว	ชื่นชมกับผลง�นของนักเรียนด้วยคว�มภ�คภูมิใจ	ผู้บริห�รโรงเรียน	 ได้สนับสนุน

ในด้�นงบประม�ณ	 กระบวนก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อพัฒน�ผู้เรียน	 มีวิสัยทัศน์ในก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�และ 

ผู้เรียนอย�่งเต็มที่	ชุมชน	มีคว�มเชื่อมั่นศรัทธ�ต่อครูผู้ฝึกสอนและโรงเรียน	 ส่งผลให้มีก�รส่งบุตรหล�นเข้�รับ

ก�รศึกษ�อย่�งต่อเนื่องและสนับสนุนก�รเข้�ร่วมก�รแข่งขันในง�นต่�ง	ๆ	

6.	 บทเรียนที่ได้รับ

	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเพื่อก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถก�รสะกดคำ�ศัพท์ภ�ษ�อังกฤษ 

โดยใช้ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	 B-SLIM	 ร่วมกับกิจกรรม	 Crossword	 Game	 ซ่ึงมีก�รออกแบบโดยใช้วงจร 

ของเดมมิ่งหรือ	 PDCA	 +	 R	 ทำ�ให้นักเรียนคิดอย่�งมีระบบม�กข้ึน	 มีเจตคติท่ีดีต่อภ�ษ�อังกฤษ	 นักเรียน

ส�ม�รถจำ�คำ�ศัพท์และเขียนคำ�ศัพท์ได้ถูกต้องแม่นยำ�	 มีคว�มมั่นใจในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร 

ในชีวิตประจำ�วันม�กขึ้น	รวมทั้งเป็นพื้นฐ�นที่สำ�คัญในก�รเรียนรู้และศึกษ�ต่อในอน�คต

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 7.1	 ก�รเผยแพร่

	 	 นำ�นักเรียนเข้�ร่วมก�รแข่งขันร�ยก�รต่�ง	 ๆ	 ที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 จัดกิจกรรม	

ก�รแข่งขันทักษะภ�ษ�อังกฤษและเข้�ร่วมกิจกรรม	 Crossword	 Game	 ในระดับจังหวัด	 และระดับประเทศ	

โดยนักเรียนส�ม�รถถ่�ยทอดวิธีก�รเล่น	 ทักษะก�รว�งแผนให้กับผู้ท่ีสนใจในโรงเรียนของตนเอง	 และ 

โรงเรียนอื่น	 ๆ	 ได้และส�ม�รถนำ�เสนอเทคนิคก�รพัฒน�คำ�ศัพท์จ�กเกมโดยก�รนำ�ม�ปรับใช้ภ�ษ�อังกฤษ 

ให้เป็นประโยค	และนำ�ม�ใช้ชีวิตประจำ�วันกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน	บุคคลที่สนใจ	

	 7.2	 ก�รได้ก�รยอมรับ

	 	 นักเรียนได้เรียนรู้อย่�งมีคว�มสุข	 เกิดก�รเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	 รู้จักตนเองและรู้จัก 

คว�มสำ�เร็จของตนเองได้	 ครูพัฒน�วิธีก�รจัดกิจกรรมก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	 B-SLIM	 ร่วมกับกิจกรรม	

Crossword	 Game	 โดยใช้วงจรของเดมมิ่งหรือ	 PDCA	 +	 R	 ครูส�ม�รถจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ 	 

ให้ผู้เรียนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและคุณภ�พของผู้เรียนดีข้ึน	 มีก�รทำ�ง�นท่ีเป็นระบบช่วยให้ก�รจัดก�รเรียนรู้ 

มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น	 เป็นที่ยอมรับของสังคมหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 โดยผู้ปกครองให้ก�รสนับสนุนโรงเรียนอย่�งดี
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ม�ตลอด	 ส่งผลให้เกิดคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งผู้เรียน/ผู้ปกครองและครู	 ทำ�ให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดี 

ต่อวิช�ภ�ษ�อังกฤษ	 มีก�รคิดอย่�งระบบ	 นำ�คว�มรู้จ�กก�รเรียนรู้คำ�ศัพท์จ�กกิจกรรม	 Crossword	 Game	

ไปพัฒน�ต่อ	 ตอบเขียนเป็นประโยคได้อย่�งถูกต้องและมีคว�มมั่นใจในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร 

ในชีวิตประจำ�วันม�กขึ้น

	 7.3	 ร�งวัลที่ได้รับ

  ปี	 2556	 นักเรียนได้รับร�งวัลเหรียญเงินกิจกรรมก�รแข่งขัน	 Crossword	 จ�ก 

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�นครร�ชสีม�	เขต	7	

  ปี	 2557	 นักเรียนได้รับร�งวัลเหรียญทอง	 ครอสเวิร์ดเกม	 เกมต่อศัพท์ภ�ษ�อังกฤษ	 

รุ่นประถมศึกษ�ตอนปล�ย	 (ไม่เกิน	 ป.6)	 ร�ยก�ร	 แม็กซ์	 พลอยส์	 เอแม็ท	 ชิงแชมป์	 ประเทศไทย	 ครั้งท่ี	 9	 

ชิงโล่พระร�ชท�นพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	รัชก�ลที่	9	ประจำ�ปี	2557

  ปี	 2558	 นักเรียนได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 ก�รแข่งขันครอสเวิร์ด	 ระดับประถม

ศึกษ�ตอนปล�ย	ร�ยก�ร	Sawad	crossword	 Inter-School	tournament	2558	ณ	โรงเรียนสีคิ้ว	“สวัสดิ์

ผดุงวิทย�”

	 	 -	 ได้รับร�งวัลเหรียญทอง	 อันดับที่	 6	 ครอสเวิร์ดเกม	 เกมต่อศัพท์ภ�ษ�อังกฤษ	 

รุ่นประถมศึกษ�ตอนปล�ย	(ไม่เกิน	ป.6)	ร�ยก�ร	ทรู	เอแม็ท	ชิงแชมป์	ประเทศไทย	คร้ังท่ี	10	ชิงโล่พระร�ชท�น

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	รัชก�ลที่	9	ประจำ�ปี	2558

	 	 -	 ลำ�ดับที่	 12	 ก�รแข่งขัน	 “ครอสเวิร์ด”	 ระดับ	ประถมศึกษ�	 ในร�ยก�ร	 “มหกรรม	

แข่งขันกีฬ�ท�งวิช�ก�ร	 ครอสเวิร์ด-เอแม็ท-คำ�คม”	 ACN	 BOARD	GAME	 #5	 ชิงถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จ 

พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รี

  ปี	2559

	 	 -	 ร�งวัลเหรียญเงิน	ครอสเวิร์ดเกม	เกมต่อศัพท์ภ�ษ�อังกฤษ	รุ่น	ประถมศึกษ�	ร�ยก�ร	

ทรู	 เอแม็ท	 ชิงแชมป์ประเทศไทยและน�น�ช�ติ	 ครั้งที่	 11	 ชิงโล่พระร�ชท�นพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	

รัชก�ลที่	9	ประจำ�ปี	2559

		 	 -	 ร�งวัลเหรียญทอง	 กิจกรรมเล่�นิท�นภ�ษ�อังกฤษ	 (Story	 Telling)	 ระดับช้ัน

มัธยมศึกษ�ตอนต้น	ก�รแข่งขันทักษะกลุ่มส�ระภ�ษ�ต่�งประเทศระดับศึกษ�ธิก�ร	ภ�ค	14	ณ	จังหวัดชัยภูมิ

  ปี	2560

	 	 -	 ร�งวัลชมเชย	 ลำ�ดับที่	 5	 ก�รแข่งขัน	“ครอสเวิร์ด”	 ระดับ	ประถมศึกษ�	 ในร�ยก�ร	

“มหกรรมแข่งขันกีฬ�ท�งวิช�ก�ร	 ครอสเวิร์ด-เอแม็ท-คำ�คม”	 ACN	 BOARD	 GAME	 #6	 ชิงถ้วย

พระร�ชท�นสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รี
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ชื่อผลง�น	 ก�รพัฒน�เว็บไซต์เสริมทักษะก�รเรียนรู้	 ร่วมกับก�รจัดก�รเรียนรู้.	 “IQDCE	Model”	

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย	 	 	 	

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�ยไอหยุ	หมัดชูดชู	 	 	 	 	 	

โรงเรียน	 บ้�นโต		 	 	 	 	 	

สังกัด		 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ยะล�	เขต	3  

โทรศัพท	์ 0	7328	0162	 โทรส�ร	 0	7328	0162	

โทรศัพท์มือถือ	 08	6289	0029	 E-mail	 admin@banto.ac.th

 

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 ภ�ษ�ไทยเป็นเอกลักษณ์ของช�ติเป็นสมบัติท�งวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดคว�มเป็นเอกภ�พ	 

และเสริมสร้�งบุคลิกภ�พของคนในช�ติให้มีคว�มเป็นไทย	 เป็นเครื่องมือในก�รติดต่อสื่อส�รเพื่อสร้�ง 

คว�มเข้�ใจและคว�มสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 พัฒน�คว�มรู้	 กระบวนก�รคิดวิเคร�ะห์	 วิจ�รณ์	 สร้�งสรรค์ให้ทัน 

ต่อก�รเปลี่ยนแปลงท�งสังคมและคว�มก้�วหน้�ท�งวิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยี	 ตลอดจนนำ�ไปใช้ในก�รพัฒน�

อ�ชีพให้มีคว�มมั่นคง	 ภ�ษ�ไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน	 ท้ังท�งด้�นก�รอ่�น	 ก�รเขียน	 ก�รฟัง	 ก�รดู	 และ 

ก�รพูด	 หลักก�รใช้ภ�ษ�เพื่อก�รสื่อส�รให้เกิดคว�มชำ�น�ญ	และนำ�ทักษะต่�ง	 ๆ	 ไปใช้ในก�รศึกษ�	 ค้นคว้�	

และก�รดำ�รงชีวิตอย่�งมีประสิทธิภ�พ	

	 ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีคว�มเจริญก้�วหน้�อย่�งรวดเร็ว	 อันสืบเนื่องม�จ�กก�รใช้เทคโนโลยี 

เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่�ง	 ๆ	 ของทุกภูมิภ�คของโลกเข้�ด้วยกัน	 กระแสก�รปรับเปลี่ยนท�งสังคมที่เกิดขึ้น 

ในศตวรรษที่	21	ส่งผลต่อวิถีก�รดำ�รงชีพของสังคมอย่�งทั่วถึง	ครูจึงต้องมีคว�มตื่นตัวและเตรียมพร้อมในก�ร

จัดก�รเรียนรู้เพื่อเตรียมคว�มพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำ�หรับก�รออกไปดำ�รงชีวิตบนโลกในศตวรรษที่	 21	 

ที่เปลี่ยนไปจ�กศตวรรษที่	 20	 และ	 19	 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่	 21	 ที่สำ�คัญที่สุด	 คือ	 ทักษะก�รเรียนรู้	

(Learning	 Skill)	 ส่งผลให้มีก�รเปลี่ยนแปลงก�รจัดก�รเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่	 21	 นี้	 มีคว�มรู้	 

คว�มส�ม�รถและทักษะจำ�เป็น	 ซึ่งเป็นผลจ�กก�รปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 

ตลอดจนก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�นต่�ง	ๆ	ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทำ�ให้เกิดก�รเรียนรู้ดังกล่�ว

	 ปัจจัยก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รท่ีทันสมัย	 ผู้เรียนส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�ร

ได้อย่�งรวดเร็ว	 ได้ทุกที่ทุกเวล�	 ส่งผลให้พฤติกรรมก�รเรียนรู้ของผู้เรียนเปลี่ยนไป	มีคว�มรุนแรงด้�นอ�รมณ์	

จ�กก�รเล่นเกมออนไลน์	 ก�รใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อคว�มบันเทิงในเวล�เรียนและไม่สนใจเรียน	 ก�รใช้เวล�

ส่วนใหญ่ของผู้เรียนอยู่กับสม�ร์ทโฟนเพื่อคว�มบันเทิงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนตกต่ำ�	 อีกท้ังผล 

ก�รทดสอบระดับช�ติ	 (O-NET)	ปีก�รศึกษ�	 2557	ชั้นมัธยมสึกษ�ปีที่	 3	 มีค่�เฉลี่ยร้อยละ	27.82	ซึ่งต่ำ�กว่� 

ค่�เฉล่ียระดับประเทศ	 และจ�กก�รวิเคร�ะห์แต่ละม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้พบว่�นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ำ�กว่�

ระดับประเทศทุกส�ระก�รเรียนรู้	

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
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	 จ�กปัญห�ดังกล่�วข้�พเจ้�ได้ออกแบบระบบก�รสอน	 เพื่อให้สอดคล้องกับก�รจัดก�รเรียนรู้ 

ในศตวรรษที่	 21	 ให้ผู้เรียนได้เป็นผู้สร้�งองค์คว�มรู้ด้วยตนเองม�กกว่�ก�รรับก�รถ่�ยทอดจ�กครูผู้สอน	

(Constructivism)	 โดยออกแบบให้นักเรียนได้ค้นห�คว�มรู้ด้วยตนเอง	 วิเคร�ะห์ข้อมูล	 ตรวจสอบข้อมูล	 

และสรุปเป็นองค์คว�มรู้	 ครูเป็นผู้รวบรวมแหล่งเรียนรู้ที่จำ�เป็นต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	

พุทธศักร�ช	 2551	 เผยแพร่ผ่�นเว็บไซต์	 kruyou.banto.ac.th	 และจัดก�รเรียนรู้แบบ	 “IQDCE	MODEL”	 

ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะห้องเรียนกลับด้�น	 (Flipped	Classroom)	ของ	 Jonathan	Bergman	และ	Aaron	

Sams	เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เสริมให้กับผู้เรียนในก�รยกระดับผลสัมฤทธิ์	

2.	 จุดประสงค์และเป้าหมาย	ของการดำาเนินงาน

	 2.1.	จุดประสงค์

	 	 1.	 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะก�รแสวงห�คว�มรู้	มีทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์และมีวิจ�รณญ�ณ

	 	 2.	 เ พ่ือให้ นักเรียนใช้ทักษะภ�ษ�ไทยบูรณ�ก�รผ่�นเทคโนโลยี เพื่อก�รเรียนรู้ 

อย่�งสร้�งสรรค์

	 	 3.	เพื่อยกระดับผลก�รทดสอบระดับช�ติ	(ONET)	ให้สูงขึ้น

	 2.2	 เป้�หม�ย

  เชิงปริม�ณ

	 	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษ�ตอนต้น	จำ�นวน	30	คน	 มีทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์อย่�งมีวิจ�รณญ�ณ	

มีทักษะก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	นำ�ม�ประยุกต์ใช้ในก�รเรียนรู้

  เชิงคุณภ�พ

	 	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 ร้อยละ	 80	 มีทักษะก�รใช้ทักษะภ�ษ�ไทยและแสวงห�

คว�มรู้	 มีทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์และมีวิจ�รณญ�ณ	 บูรณ�ก�รก�รใช้เทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนรู้อย่�งสร้�งสรรค์	

และมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนสูงขึ้น

3.	 กระบวนการผลิตผลงาน

	 ข้�พเจ้�ได้นำ�วงจรคุณภ�พของเดมม่ิง	 (PDCA)	 ม�ประยุกต์ใช้ในก�รพัฒน�ผลง�น/นวัตกรรม	

เร่ืองก�รพัฒน�เว็บไซต์เสริมทักษะก�รเรียนรู้	 ร่วมกับก�รจัดก�รเรียนรู้	 “IQDCE	Model”	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

ภ�ษ�ไทย	ดังนี้

	 3.1	 ขั้น	Plan	(P)	:	ได้ดำ�เนินก�รดังนี้

	 	 1.	 วิเคร�ะห์หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 พุทธศักร�ช	 2551	 เกี่ยวกับ

ม�ตรฐ�นตัวชี้วัด	 โครงสร้�งเวล�เรียน	 ก�รจัดก�รเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี	 21	 ก�รวัดและประเมินผล	

ก�รประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะผู้เรียน

	 	 2.	 วิเคร�ะห์ผู้เรียนจ�กผลของก�รประเมินปีก�รศึกษ�ที่ผ่�นม�	
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	 	 3.	 ศึกษ�เอกส�รแนวคิด	ทฤษฎี	ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รเรียนรู้

	 	 4.	 ศึกษ�ก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อก�รจัดก�รเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่	21	

	 3.2	 ขั้น	DO	(	D	)	

  1.	 จัดทำ�เว็บไซต์ประกอบก�รจัดก�รเรียนรู้	 (htttp://kruyou.banto.ac.th)	ต�มระดับช้ัน	

โดยใช้ม�ตรฐ�น	ตัวชี้วัด	ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	2551	เป็นเป้�หม�ยในก�ร

จัดก�รเรียนรู้	สร้�งกลุ่ม	Line	 facebook	และ	google	group	ต�มระดับชั้น	 เพื่อเป็นช่องท�งในก�รสื่อส�ร	

และมอบหม�ยภ�ระง�น

  2.	 จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้	ต�มขั้นตอนก�รจัดก�รเรียนรู้	(IQDCE	Model)	ดังนี้

	 	 	 ขั้นที่	1	Information	Awareness	(รับรู้ข้อมูล)

	 	 	 สร้�งเว็บเพ็จ	นำ�เน้ือห�	คลิปวีดีโอท่ีต้องก�รให้ผู้เรียน	 เรียนรู้	มอบหม�ยง�นผ่�นท�งระบบ	

line	 และ	 facebook	 ล่วงหน้�ก่อนเรียน	 เพื่อให้ผู้เรียนศึกษ�ก่อน	 นักเรียนส�ม�รถรับชมได้ผ่�นมือถือ 

หรือคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน	ก่อนก�รจัดก�รเรียนรู้ในค�บเรียน	(ผู้เรียนส�ม�รถเรียนรู้ได้ทุกที่	ทุกเวล�)	

   ขั้นที่	2	Questioning	(ตั้งคำ�ถ�ม)

	 	 	 เมื่อผู้เรียนศึกษ�เนื้อห�ส�ระจ�กวิดีทัศน์	 ให้ผู้เรียนตั้งคำ�ถ�มคนละ	 1	 คำ�ถ�ม	 

ผ่�นเว็บไซต์	โดยใช้	googlefrom	เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคร�ะห์ข้อมูล

   ขั้นที่	3	Discussions	(แลกเปลี่ยนเรียนรู้)

	 	 	 นักเรียนแบ่งกลุ่มคละคว�มส�ม�รถ	 ร่วมกันสรุปเน้ือห�ท่ีชมจ�กคลิปวีดีโอ	 แลกเปล่ียน

เรียนรู้กันภ�ยในกลุ่มและทำ�กิจกรรมที่ได้รับมอบหม�ย

   ขั้นที่	4	Create	knowledge	(สร้�งองค์คว�มรู้)

	 	 	 นักเรียนสร้�งองค์คว�มรู้ใหม่จ�กก�รเรียนรู้	 โดยสรุปเป็นแผนภ�พคว�มคิดหรือ 

อินโฟกร�ฟฟิก	บูรณ�ก�รโดยใช้เทคโนโลยี	โปรแกรม	PowerPoint	Word	หรือโปรแกรมอ่ืน	ๆ	ท่ีนักเรียนถนัด	

   ขั้นที่	5	Evaluation	(ประเมินผล)

	 	 	 ครูประเมินชิ้นง�น	ทดสอบหลังเรียน	สรุปองค์คว�มรู้เพิ่มเติมให้แก่ผู้เรียน	

	 3.3	 ขั้น	Check	(C)

	 	 1.	 ตรวจสอบ	 ประเมิน	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนต�มแผนก�รจัดก�รเรียนรู้	 ต�มข้ันตอน	

“IQDCE	Model”	

	 	 2.	 ประเมินผล	 จ�กก�รใช้ง�นของผู้ เข้�ชมผ่�นเว็บไซต์	 kruyou.banto.ac.th	 

เพื่อปรับปรุงเนื้อห�ส�ระ	ระยะเวล�ก�รเข้�ชม	

	 	 3.	 ตรวจสอบคว�มพึงพอใจของผู้เรียนหลังก�รใช้ง�น

	 3.4	 Act	(A)	

	 	 1.	 นำ�ข้อมูลจ�กก�รวิเคร�ะห์ผลด้�นผู้เรียน	 ด้�นก�รจัดก�รเรียนรู้	 ด้�นก�รใช้สื่อ	 

เพื่อพัฒน�รูปแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนต่อไป	
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	 	 	 ก�รออกแบบนวัตกรรม

	 	 	 ก�รออกแบบก�รจัดก�รเรียนรู้ก�รเลือกใช้ทรัพย�กร	 โดยบูรณ�ก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ

เพื่อก�รเรียนรู้	 ประกอบกับเทคนิคก�รสอนแบบห้องเรียนกลับด้�น	 (Flipped	 classroom)	 เพื่อให้ 

เกิดประสิทธิภ�พของก�รดำ�เนินง�นต�มเป้�หม�ย	 ได้มีก�รว�งแผน	ปรับปรุง	 พัฒน�	 ใช้ทรัพย�กร	และเทคโนโลยี	

สื่อสังคมออนไลน์ในท�งสร้�งสรรค์	 สอดคล้องกับนโยบ�ยก�รใช้	 DLIT	 เพื่อก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 

ดังแผนภ�พ

4.	 ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 4.1	 ผลที่เกิดต�มจุดประสงค์

	 	 1.	 นักเรียนมีทักษะก�รแสวงห�คว�มรู้	 มีทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์และมีวิจ�รณญ�ณ 

ในก�รใช้สื่อสูงขึ้น	

	 	 2.	 นักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนรู้อย่�งสร้�งสรรค์สูงขึ้น

	 	 3.	 ผลก�รทดสอบระดับช�ติ	 (O-NET)	 ปีก�รศึกษ�	 2558	 สูงขึ้นร้อยละ	 16.43	 

ปีก�รศึกษ�	2559	สูงขึ้นร้อยละ	6.32

	 4.2	 ผลสัมฤทธิ์ของง�น

	 	 1.	 นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีและสังคมออนไลน์	เพื่อก�รเรียนรู้ม�กขึ้น

	 	 2.	 นักเรียนส�ม�รถคิดวิเคร�ะห์และเลือกรับส�รอย่�งมีวิจ�รญ�ณม�กขึ้น

	 4.3	ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 1.	 นวัตกรรมที่ใช้ส�ม�รถนำ�ไปใช้กับก�รจัดก�รเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 โดยใช้

เทคโนโลยีส�รสนเทศ	เพื่อก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ไม่มีค่�ใช้จ่�ยในก�รลงทุนเป็นก�รประหยัดงบประม�ณ



ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices  

แนวปฏิบัติที่ดี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำาปี 2560
169

	 	 2.	 ผู้เรียนปรับเปล่ียนพฤติกรรมก�รใช้เทคโนโลยี	ม�ใช้เพ่ือก�รจัดก�รเรียนก�รสอนม�กข้ึน

	 	 3.	 สร้�งกระบวนก�รเรียนรู้ให้กับผู้เรียน	ในสังคมยุคศตวรรษที่	21	(	3R	7C	)

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 1.	 ผู้เรียนมีคว�มสนใจและให้คว�มร่วมมือต่อก�รจัดก�รเรียนรู้	 โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์ต่อก�รเรียนรู้

	 2.	 ครูผู้สอนมีพื้นฐ�นคว�มรู้ด้�นก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อก�รสื่อส�ร

	 3.	 ผู้บริห�รมีนโยบ�ยส่งเสริม	สนับสนุน	และสร้�งองค์กรแห่งก�รเรียนรู้ด้�นเทคโนโลยี

6.	 บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)

	 1.	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโดยใช้เทคโนโลยีม�ประยุกต์ใช้ในก�รจัดก�รเรียนรู้	 เพื่อให้

สอดคล้องกับวิถีชีวิต	 และพฤติกรรมของผู้เรียน	 ทำ�ให้ผู้เรียนคิดวิเคร�ะห์	 และเลือกใช้สื่ออย่�งมีวิจ�รญ�ณ 

ในก�รบริโภคสื่อสังคมออนไลน์	

	 2.	 ก�รใช้เทคโนโลยีเพื่อก�รจัดก�รเรียนรู้	 ผู้สอนต้องสอดแทรกคุณธรรม	 จริยธรรม	 ให้แก่ 

ผู้เรียนในขั้นตอนก�รตั้งคำ�ถ�ม	ซึ่งผู้เรียนอ�จคัดลอกหรือให้ผู้อื่นตั้งคำ�ถ�มแทน	

	 3.	 ครูผู้สอนควรระวังในก�รนำ�สื่อม�เผยแพร่ในห้องเรียนออนไลน์	 ในด้�นก�รละเมิดทรัพย์สิน

ท�งปัญญ�	และ	พรบ.คอมพิวเตอร์	

	 4.	 ครูควรสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่�งก�รเรียนทุกคนและรับฟังปัญห�ท่ีเกิดข้ึน	 เช่น	

นักเรียนไม่มีโทรศัพท์มือถือ	หรือที่บ้�นไม่มีสัญญ�ณอินเตอร์เน็ต	และห�ท�งแก้ปัญห�โดยไม่เป็นก�รเพิ่มภ�ระ

ให้กับผู้เรียนหรือผู้ปกครอง

 

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 7.1	 ก�รเผยแพร่	

	 	 1.	 เผยแพร่ผลง�นผ่�นเว็บไซต์	 www.banto.ac.th,https://kruyou.banto.ac.th, 

facebook/ไอหยุ	หมัดชูดชู,	แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคล�กรครูทั้งภ�ยในและภ�ยนอก

	 7.2	 ก�รได้รับก�รยอมรับ	

	 	 1.	 เป็นวิทย�กรบรรย�ยก�รใช้เทคโนโลยีเพ่ือก�รจัดก�รเรียนรู้	 (ก�รใช้โปรแกรม	School	MIS	

เป็นวิทย�กรบรรย�ยก�รใช้ง�นโปรแกรมระบบง�นประกันคุณภ�พภ�ยใน

	 	 2.	 เป็นผู้ช่วยวิทย�กร	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 PISA	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

ประถมศึกษ�ยะล�	เขต	3
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	 7.3	 ร�งวัลที่ได้รับ

	 		 ด้�นครู

	 	 1.	 โล่ร�งวัลผลก�รทดสอบระดับช�ติ	 (ONET)	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย	 

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	3	สูงกว่�ระดับประเทศ	ปีก�รศึกษ�	2558	และ	2559

	 	 2.		ร�งวัลชนะเลิศ	Innovative	teacher	leadership	Awards	ระดับประเทศ

	 	 3.		ร�งวัลครูดีในดวงใจ	ครั้งที่	11	ระดับประเทศ

	 	 4.	 ร�งวัลหน่วยง�นและผู้มีผลง�นดีเด่นประสพผลสำ�เร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับร�งวัล 

ทรงคุณค่�	 สพฐ.	 (OBEC	 AWARDS)	 ระดับช�ติ	 ครั้งท่ี	 3	 ประจำ�ปีก�รศึกษ�	 2556	 ประเภท	 ครูผู้สอน 

ยอดเยี่ยม	 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย	 ด้�นนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เพื่อก�รเรียนก�รสอน	ระหว่�งวันที่	13	-	14	กรกฎ�คม	2557	ณ	โรงแรมอะเดรียติก

	 	 ด้�นผู้เรียน	 	

	 	 1.	 เหรียญทอง	 ก�รประกวดโครงง�นคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์	 ม.1	 -	 ม.3	 ในง�น 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 ระดับภ�คใต้	 คร้ังท่ี	 66	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	 2559	 สังกัดเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�ประถมศึกษ�	 

ณ	จังหวัดระนอง	ระหว่�ง	วันที่	21	-	23	เดือน	ธันว�คม	พ.ศ.	2559

	 	 2.	 โล่ร�งวัลผลก�รทดสอบ	ONET	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	3	สูงกว่�ระดับประเทศ
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ชื่อผลง�น	 ก�รพัฒน�ก�รเรียนต�มกระบวนก�ร	Teach	Less,	Learn	More	เรื่อง	ก�รพัฒน�ทักษะ

ก�รอ�่นคิดวเิคร�ะห	์โดยใชแ้บบฝกึทักษะก�รอ�่นคดิวเิคร�ะห	์สำ�หรบันกัเรยีน 

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5	โรงเรียนลองวิทย�	อำ�เภอลอง	จังหวัดแพร่

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�ยเอนก	สุภ�

โรงเรียน	 ลองวิทย�	อำ�เภอลอง	จังหวัดแพร่

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	37	

โทรศัพท์		 054581439	 โทรศัพท	์	 0878164211

e-mail	 supa_2527@hotmail.com

1.	 ความสำาคัญของผลงาน	หรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รมีนโยบ�ยเกี่ยวกับปฏิรูปก�รศึกษ�	 ซึ่งมีเป้�หม�ยสูงสุดท่ีก�รยกระดับ

ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของเย�วชน	 เพื่อให้สอดคล้องกับภ�วะของก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจและ 

คว�มเปล่ียนแปลงท�งเทคโนโลยีในยุคโลก�ภิวัตน์	 ซ่ึงแนวท�งของก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ดังกล่�วมีจุดมุ่งหม�ย	

เพื่อสร้�งบุคคลแห่งก�รเรียนรู้	องค์กรแห่งก�รเรียนรู้	และสังคมแห่งก�รเรียนรู้ให้เกิดขึ้น	โดยที่ผู้ผ่�นก�รศึกษ�

แต่ละคนจะมีคว�มส�ม�รถและคุณลักษณะพื้นฐ�นท่ีสำ�คัญ	นอกจ�กนี้ในก�รเตรียมพร้อมเพื่อเข้�สู่ประช�คม

เศรษฐกิจอ�เซียน	(AEC)	ในปี	2558	ซึ่งเด็กไทยควรได้รับก�รพัฒน�ทักษะ	3	ข้อ	คือ

	 1.	 ทักษะก�รเรียนรู้	 (Learning	 Skill)	 เป็นก�รเรียนรู้ได้จ�กทุกสถ�นท่ีทุกเวล�	 ก�รคิด 

เชิงวิพ�กษ์ก�รสื่อส�ร	ก�รทำ�ง�นเป็นทีมและก�รสร้�งนวัตกรรม	ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

	 2.	 ทักษะก�รใช้ชีวิต	 (Life	 Skill)	 เด็กรู้จักใช้ชีวิตท่ีมีจุดมุ่งหม�ย	 มีแรงบันด�ลใจ	 รู้จักว�งแผน	

กล้�ตัดสินใจและรับผิดชอบ	ทำ�ง�นมุ่งผลสัมฤทธิ์	รู้จักประเมินตนเองและมีคว�มยืดหยุ่น

	 3.	 ทักษะก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ	 (IT	 Skill)	 หม�ยถึง	 เด็กรู้จักบริโภคข้อมูลข่�วส�ร	 

อย่�งรู้เท่�ทันและใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศยุคใหม่อย่�งช�ญฉล�ด

	 ดังนั้นสิ่งสำ�คัญคือ	 ครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจ�กครูผู้สอน	 (Teacher)	 เป็นผู้อำ�นวย 

คว�มสะดวก	 (Facilitator)	 ให้ผู้เรียนได้พัฒน�ทักษะก�รเรียนรู้ซ่ึงถือว่�สำ�คัญกว่�คว�มรู้	 และกระบวนก�ร 

ห�คำ�ตอบสำ�คัญกว่�คำ�ตอบ	ปัจจุบันเรื่องของ	 “ก�รคิด”	 และ	“ก�รสอนคิด”	 เป็นเรื่องที่จัดว่�สำ�คัญอย่�งยิ่ง

ในก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อให้ได้คุณภ�พสูง	 สภ�พก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนของครูควรที่จะส่งเสริม 

ให้ผู้เรียนเกิดก�รเรียนรู้อย่�งต่อเนื่องด้วยตนเองด้วยกระบวนก�รสอนท่ีนักเรียนมีส่วนร่วม	 และก�รใช้คำ�ถ�ม

เพื่อส่งเสริมก�รคิดเพื่อให้ผู้เรียนได้วิเคร�ะห์	 ผู้ศึกษ�ในฐ�นะครูผู้สอนในส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทยได้ศึกษ� 

ผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 (O-NET)	 และผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น
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มัธยมศึกษ�ปีที่	6	โรงเรียนลองวิทย�	อำ�เภอลอง	จังหวัดแพร่	ในรอบ	3	ปีที่ผ่�นม�	พบว่�นักเรียนมีพัฒน�ก�ร

ด้�นทักษะก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์	 วรรณคดีและวรรณกรรม	 มีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนที่ค่อนข้�งต่ำ�	 อนึ่ง 

สภ�พปัญห�ก�รเรียนก�รสอนในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย	ที่ผู้ศึกษ�ได้รวบรวมข้อมูลนักเรียนร�ยบุคคล

สรุปส�เหตุของปัญห�	ได้ดังนี้

	 1.	 นักเรียนไม่ส�ม�รถเข้�ใจกระบวนก�รอ่�น	คิด	วิเคร�ะห์แยกแยะ	ข้อคว�มต่�ง	ๆ	ได้

	 2.	 นักเรียนไม่ส�ม�รถอ่�นจับใจคว�มสำ�คัญจ�กบทคว�มที่กำ�หนดให้ได้

	 จ�กก�รที่ผู้ศึกษ�ได้ทำ�ก�รสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 5	ภ�คเรียนที่	 1	ปีก�รศึกษ�	2558	

โรงเรียนลองวิทย�	 อำ�เภอลอง	 จังหวัดแพร่	 และได้ประเมินผลก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์ของนักเรียน	 ปร�กฏว่�

นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ส�ม�รถอ่�นเชิงคิดวิเคร�ะห์ได้	 อ่�นแล้วไม่รู้เรื่อง	 วิเคร�ะห์ร�ยละเอียดไม่ได้	 ส่งผลให้

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนด้�นก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่�พึงพอใจ	

	 ผู้ศึกษ�จึงต้องก�รพัฒน�ก�รเรียนต�มกระบวนก�ร	Teach	Less,	Learn	More	และสร้�งแบบ

ฝึกทักษะ	 เพื่อใช้เสริมก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้เรื่องก�รพัฒน�ทักษะก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์	 สำ�หรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5	และยังเป็นก�รสร้�งบรรย�ก�ศในก�รจัดก�รเรียนรู้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมม�กที่สุด	อีกทั้ง

ยังเป็นก�รยกระดับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนวิช�ภ�ษ�ไทยให้สูงขึ้น	 เป็นก�รพัฒน�ทักษะกระบวนก�รคิด 

และกระบวนก�รเรียนรู้ของนักเรียนสู่ศตวรรษที่	21	อีกด้วย	

2.	 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

	 1.	 เพื่อพัฒน�ก�รสอนแบบ	 Teach	 Less,	 Learn	 More	 และสร้�งแบบฝึกทักษะก�รอ่�น 

คิดวิเคร�ะห์	สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5	โรงเรียนลองวิทย�	อำ�เภอลอง	จังหวัดแพร่

	 2.	 เพื่อศึกษ�ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนก่อนและหลังเรียนที่เน้นสอนแบบ	 Teach	 Less,	More	

โดยใช้แบบฝึกทักษะก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์	สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5	

	 3.	 เพื่อศึกษ�คว�มพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อก�รสอนแบบ	 Teach	 Less,	 Learn	 More	 

โดยใช้แบบฝึกทักษะก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์	สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5	โรงเรียนลองวิทย�	

	 เป้�หม�ยของก�รดำ�เนินง�น	 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�งคือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 5	

ภ�คเรียนที่	1	ปีก�รศึกษ�	2558	จำ�นวน	236	คน	ที่ได้ม�โดยก�รเลือกแบบเจ�ะจง	(Purposive	Selected)	

กลุ่มตัวอย่�งในก�รศึกษ�ครั้งนี้คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 5/1	 ภ�คเรียนที่	 1	 ปีก�รศึกษ�	 2558	

จำ�นวน	31	คน	ที่ได้ม�โดยก�รเลือกแบบเจ�ะจง	

3.	 กระบวนการผลิตงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 ก�รปฏิบัติที่เป็นเลิศ	คือ	ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนต�มกระบวนก�ร	Teach	Less,	Learn	More

โดยใช้แบบฝึกทักษะก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์	สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 5	 โรงเรียนลองวิทย�	อำ�เภอลอง	

จังหวัดแพร่	เป็นกิจกรรมที่เปิดโอก�สให้ผู้เรียนได้ใช้คว�มส�ม�รถด้�นภ�ษ�ไทย	ในก�รคิดห�คำ�ตอบ	ส�ม�รถ

วิเคร�ะห์เน้ือห�	 คุณค่�	 เกี่ยวกับเรื่องของภ�ษ�ไทย	 วรรณคดี	 วรรณกรรม	 ศิลปะ	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	 
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ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	หรือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำ�วัน	สิ่งแวดล้อม	เทคโนโลยี	ผู้ศึกษ�ได้มีกระบวนก�รผลิตง�น

และขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น	ดังนี้

	 1.	 ศึกษ�หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พ.ศ.	2551	และวิเคร�ะห์ผู้เรียนร�ยบุคคล

	 2.	 ศึกษ�ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนวิช�ภ�ษ�ไทยของนักเรียน	 3	 ปีที่ผ่�นม�เพื่อเปรียบเทียบ

คะแนนในแต่ละส�ระก�รเรียนรู้	5	ส�ระหลัก	ของวิช�ภ�ษ�ไทย

	 3.	 ศึกษ�แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้สู่ศตวรรษที่	 21	 ก�รพัฒน�ก�รเรียนต�มกระบวนก�ร	

Teach	Less,	Learn	More	เพื่อเป็นแนวท�งในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	

	 4.	 ผู้ ศึกษ�พัฒน�สร้�งเครื่องมือแบบฝึกทักษะก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์	 โดยก�รสร้�งและ 

ห�ประสิทธิภ�พแนวก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ในร�ยวิช�ภ�ษ�ไทยพื้นฐ�น	 ดำ�เนินก�รออกแบบชุดแบบฝึก

ทักษะและแผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้	โดยยึดหลักก�รสอนที่เรียงลำ�ดับจ�กง่�ยไปห�ย�ก

	 5.	 สร้�งแบบฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์วรรณกรรมง�นเขียน

ประเภทต่�ง	ๆ	เช่น	บทเพลง	ข่�ว	บทคว�ม	ส�รคดี	เรื่องสั้น	ตำ�น�น	กวีนิพนธ์	บทร้อยกรอง	เป็นต้น

	 6.	 พัฒน�แบบฝึกทักษะก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์ง�นเขียน	มีเรื่องร�วเกี่ยวกับก�รอ่�น	คิดวิเคร�ะห์

วรรณกรรม	ง�นเขียนประเภทต่�ง	ๆ	ได้เรียงลำ�ดับกิจกรรม	ดังนี้

	 	 (1)	 ก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์บทเพลง		 (5)	 ก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์ข่�ว	

	 	 (2)	 ก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์ตำ�น�น	 (6)	 ก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์บทร้อยกรอง	

	 	 (3)	 ก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์บทคว�ม	 (7)	 ก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์กวีนิพนธ์	

	 	 (4)	 ก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์ส�รคดี		 (8)	 ก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์เรื่องสั้น

	 7.	 ก�รห�ประสิทธิภ�พของแบบฝึกทักษะก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์	 โดยได้ให้ผู้เช่ียวช�ญด้�นภ�ษ�ไทย	

จำ�นวน	 3	 ท่�น	 พิจ�รณ�คว�มสอดคล้อง	 ถูกต้องของหลักก�ร	 โครงสร้�งของสื่อ	 เนื้อห�	 และรูปแบบ 

ของแบบฝึกทักษะ	 ผลก�รพิจ�รณ�คว�มสอดคล้องของผู้เช่ียวช�ญได้ค่�ดัชนีคว�มสอดคล้อง	 (IOC)	 

อยู่ระหว่�ง	 0.89	 ปรับปรุงแบบฝึกทักษะให้ถูกต้อง	 เหม�ะสม	 ต�มข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวช�ญ 

ดำ�เนินก�รทดสอบก่อนเรียนและดำ�เนินก�รสอนต�มแผนก�รจัดก�รเรียนรู้

	 8.	 ผู้ศึกษ�ได้เรียนรู้และให้ทำ�แบบทักษะก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์ในช่วงเวล�เรียนทุกสัปด�ห์ 

ใช้เวล�เรียนจำ�นวน	10	ชั่วโมง	ตลอดภ�คเรียนที่	1	ปีก�รศึกษ�	2558

	 9.		ดำ�เนินก�รสอนแบบกระบวนก�ร	Teach	Less,	Learn	More	ดังแผนผัง	

ดำ�เนินก�รสอนแบบกระบวนก�ร	Teach	Less,	Learn	More

วิธีสอนแบบก�รเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	(Participatory	Leaning)

กระบวนก�รกลุ่ม

ก�รเรียนแบบศูนย์ก�รเรียนรู้
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	 10.	 ก�รสอนแบบกระบวนก�ร	 Teach	 Less,	 Learn	More	 เป็นก�รจัดก�รเรียนรู้สู่ศตวรรษ 

ที่	21	ในรูปแบบของศูนย์ก�รเรียนรู้	โดยจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน	ดังนี้

	 	 ขั้นนำ�เข้�สู่บทเรียน

	 	 10.1	 ครูผู้สอนปฐมนิเทศก�รเรียนก�รสอน	 โดยกำ�หนดบทบ�ทของนักเรียน	 อีกทั้งกติก�

ในก�รเรียนรู้และสร้�งบรรย�ก�ศในก�รเรียนรู้เบื้องต้นพร้อมทั้งให้นักเรียนนั่งสม�ธิก่อนเรียน	 2	 น�ที	 

เพื่อเตรียมคว�มพร้อมในก�รเรียน

  ขั้นสอน

	 	 10.2	 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น	6	กลุ่ม	กลุ่มละเท่�	ๆ	 กัน	 โดยสม�ชิกในกลุ่มคละต�มคว�มรู้	

คว�มส�ม�รถ	 และคว�มถนัดของนักเรียน	 ดังนี้กลุ่มเก่ง	 กลุ่มป�นกล�ง	 กลุ่มอ่อนและกลุ่มพิเศษ	 กำ�หนดให้

สม�ชิกภ�ยในกลุ่มเลือก	ประธ�น	รองประธ�น	เลข�นุก�ร	และอื่น	ๆ	เพื่อฝึกทักษะก�รทำ�ง�นเป็นทีม

	 	 10.3	 กำ�หนดศูนย์ก�รเรียนรู้	จำ�นวน	8	ศูนย์ก�รเรียนรู้	เพื่อให้นักเรียนเข้�ไปศึกษ�ค้นคว้�

และเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ต�มแบบฝึกทักษะก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์ที่ครูกำ�หนดให้	 เช่น	 เอกส�รแบบฝึกทักษะ 

ก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์สื่อก�รเรียนรู้ออนไลน์	 เว็บไซต์ของโรงเรียนลองวิทย�	https://www.longwittaya.ac.th

และแหล่งเรียนรู้ต่�ง	ๆ	เช่น	ห้องสมุด	อินเตอร์เน็ต	เว็บไซต์อื่นๆ

	 	 10.4	 นักเรียนนำ�ผลจ�กก�รศึกษ�ค้นคว้�ด้วยตนเองม�สรุปเป็นองค์คว�มรู้	 แล้วนำ�เสนอ	

สะท้อนคว�มรู้ที่หน้�ชั้นเรียน	จ�กนั้นให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต�มสมควร	

  ขั้นสรุป

	 	 10.5	 ดำ�เนินก�รทดสอบหลังเรียนแล้วบันทึกผลเพื่อสรุปเป็นผลง�นก�รวิจัย

	 11.	 ครูผู้สอนสัมภ�ษณ์และประเมินคว�มพึงพอใจนักเรียนเกี่ยวกับบรรย�ก�ศก�รเรียน	 เจตคติ 

ที่มีต่อก�รเรียนวิช�ภ�ษ�ไทย

	 12.	 เก็บรวบรวมข้อมูลผลคะแนนเพื่อห�ค่�ข้อมูลท�งสถิติ

	 13.	 สรุปและร�ยง�นผลก�รวิจัยในชั้นเรียนเป็นรูปเล่ม

4.	 ผลการดำาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 ผลก�รดำ�เนินง�นและผลสัมฤทธิ์จ�กก�รจัดก�รเรียนก�รสอนต�มกระบวนก�ร	 Teach	 Less,	

Learn	More	 เพื่อพัฒน�ทักษะก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์	 สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 5	 โรงเรียนลองวิทย�	

ผลปร�กฏดังนี้

	 4.1	 ผลสัมฤทธิ์ของก�รจัดก�รเรียนก�รสอนต�มกระบวนก�ร	 Teach	 Less,	 Learn	More 

จ�กก�รเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน	 พบว่�	 คะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน	 มีค่�เฉลี่ย 

ร้อยละ	60.81	และผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีค่�เฉลี่ยร้อยละ	83.31	ดังนั้นคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนจึงมีค่�เฉลี่ย

ร้อยละ	สูงกว่�ค่�เฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน	
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	 4.2	 ก�รเปรียบเทียบคะแนนระหว่�งเรียนและหลังเรียนต�มกระบวนก�ร	 Teach	 Less,	 

Learn	 More	 พบว่�	 คะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่�งเรียน	 มีค่�เฉลี่ยร้อยละ	 75.22	 และผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 

มีค่�เฉลี่ยร้อยละ	 83.31	 ดังนั้นคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่�งเรียนจึงมีค่�เฉลี่ยร้อยละต่ำ�กว่�ค่�เฉลี่ยร้อยละ 

ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

	 4.3	 คว�มพึงพอใจมีต่อก�รสอนแบบ	 Teach	 Less,	 Learn	 More	 โดยใช้แบบฝึกทักษะ	 

ก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 5	 พบว่�	 นักเรียนมีคว�มพึงพอใจต่อก�รสอนแบบ	

Teach	 Less,	 Learn	More	 ดังนี้	 ด้�นรูปแบบก�รนำ�เสนอ	 ฝึกเสริมทักษะก�รเรียนมีกิจกรรมหล�กหล�ย	 

ไม่น่�เบื่อ	 มีคว�มพึงพอใจระดับม�กที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 93.56	 ด้�นกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนส่งเสริม 

ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจนค้นพบคว�มรู้ด้วยตนเอง	มีคว�มพึงพอใจระดับม�ก	คิดเป็นร้อยละ	90.33

	 	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 1.	 ได้แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ใช้พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย 

ที่เน้นก�รสอนแบบกระบวนก�ร	Teach	Less	,	Learn	More	ที่มีประสิทธิภ�พในก�รสอน

	 	 2.	 ได้แนวคิดเกี่ยวกับก�รสอนต�มข้ันตอนกระบวนก�รวิจัยในช้ันเรียน	 ช่วยให้ครูเกิด 

ก�รเรียนรู้และเข้�ใจปร�กฏก�รณ์ที่ครูกำ�ลังเผชิญอยู่	 ส�ม�รถพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนให้มีประสิทธิภ�พ 

ม�กยิ่งขึ้น

	 	 3.	 นักเรียนได้รับก�รพัฒน�ทักษะก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์	 ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน 

สูงขึ้น

	 	 4.	 ได้แนวท�งในก�รสร้�งแบบฝึกทักษะก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์	กลุ่มส�ระภ�ษ�ไทย	

	 	 5.	 ผู้เรียนมีคว�มพึงพอใจต่อก�รสอนที่เน้นก�รสอนแบบกระบวนก�ร	 Teach	 Less,	

Learn	More	มีทักษะในก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์ง�นเขียนได้ม�กยิ่งขึ้น

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 1.	 ครูผู้สอน	 เป็นผู้ที่มีบทบ�ทสำ�คัญท่ีสุดเพร�ะจะต้องมีคว�มรู้เกี่ยวกับทักษะก�รอ่�น	 

คิดวิเคร�ะห์	ตลอดจนมีเทคนิคก�รสอนที่หล�กหล�ย	คิดค้นวิธีก�รตั้งคำ�ถ�มที่กระตุ้นคว�มคิด

	 2.	 ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	สนใจและส่งเสริมให้ครูพัฒน�ง�นวิจัยในชั้นเรียนอย่�งสม่ำ�เสมอ

	 3.	 ผู้ปกครอง	ให้กำ�ลังใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษ�ค้นคว้�ห�คว�มรู้อย่�งใกล้ชิด

	 4.	 ผู้เรียน	ให้คว�มสนใจใฝ่เรียนรู้หมั่นฝึกฝนตนเองและแสวงห�คว�มรู้อย่�งสม่ำ�เสมอ	

	 5.	 คว�มรู้จ�กก�รอบรมโครงก�รยกระดับพัฒน�ครู	 โดยใช้กระบวนก�รสร้�งระบบพี่เลี้ยง	

Coaching	and	Mentoring	ของคณ�จ�รย์คณะครุศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎเชียงใหม่		

	 6.	 คว�มรู้จ�กก�รเข้�รับฟังบรรย�ยพิเศษเรื่อง	 “มุมมองก�รจัดก�รศึกษ�ศตวรรษที่	 21”	 

โดยวิทย�กร	 รองศ�สตร�จ�รย์	 ดร.สุขุม	 เฉลยทรัพย์	 ต�มโครงก�รโรงเรียนในฝัน	 LAB	 SCHOOL	 และ 

เรื่อง	“สื่อและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒน�ทักษะก�รอ่�นคิด	วิเคร�ะห์”	โดยวิทย�กรผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ประเทือง	

คล้�ยสุบรรณ์	
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 7.	 ก�รเป็นวิทย�กรให้คว�มรู้แก่คณะครูและนักเรียนในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

มัธยมศึกษ�	 เขต	 37	 (แพร่-น่�น)	 ในก�รบรรย�ย	 เรื่อง	 “ก�รพัฒน�อ่�นเอ�เรื่องต�มแนวท�ง	 PISA”	 และ	 

ก�รสอนเสริมเติมคว�มรู้สู่ก�รสอบ	(O-NET)	เป็นต้น

6.	 บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)
	 1.	 ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน	 ครูผู้สอนต้องกำ�หนดบทบ�ทหน้�ท่ีของนักเรียน 

ให้ชัดเจนและอธิบ�ยกระบวนก�รเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้สร้�งองค์คว�มรู้ด้วยตนเอง	 โดยครูเป็นผู้ท่ีคอยให้ 

คำ�แนะนำ�	ช่วยเหลือ	ผ่�นกระบวนก�รเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่หล�กหล�ย

	 2.	 ผู้สอนต้องตกลงกติก�กับผู้เรียนให้ชัดเจนก่อนเรียนแล้วดำ�เนินก�รต�มกติก�

	 3.	 ผู้เรียนนำ�คว�มรู้ไปต่อยอดในก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์ข้อเขียน	 ง�นวรรณกรรม	 และจัดทำ� 

ผลง�นที่ใช้ก�รอ่�นคิดวิเคร�ะห์	และวรรณคดีเรื่องต่�งๆได้	ตลอดจนบูรณ�ก�รคว�มรู้ในวิช�อื่น	ๆ	ได้

	 4.	 ผู้เรียนนำ�คว�มรู้ที่ได้จ�กก�รอ่�น	คิดวิเคร�ะห์ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้

 

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
	 ก�รเผยแพร่ผลง�น

	 1.	 เผยแพร่ผลง�นนวัตกรรมลงในเว็บไซต์ของโรงเรียนลองวิทย�	 เป็นก�รเปิดโอก�สให้นักเรียน

ส�ม�รถเรียนรู้ได้นอกเวล�	และเรียนได้ทุกที่ทุกเวล�ต�มก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	21

	 2.	 เผยแพร่ผลง�นนวัตกรรมลงในคอมพิวเตอร์สืบค้น	ห้องสมุดโรงเรียนและห้องภ�ษ�ไทย

	 3.	 จัดก�รอบรมและขย�ยผลคว�มรู้สู่ครูผู้สอนวิช�ภ�ษ�ไทย	สำ�หรับโรงเรียนในฝัน

	 4.	 เป็นวิทย�กรบรรย�ย	 สอนเสริมเติมคว�มรู้แก่นักเรียนโรงเรียน	 ในสังกัด	 สพม.	 37	 

เป็นก�รเผยแพร่คว�มรู้สู่ภ�ยนอกสถ�นศึกษ�	เพื่อสร้�งเครือข่�ยในก�รเรียนรู้ให้กับครูและนักเรียน	

	 ก�รได้รับก�รยอมรับ

	 จ�กก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 พบว่�ผลของก�รฝึกให้ผู้ เรียนได้พัฒน�ทักษะก�รอ่�น	 

คิดวิเคร�ะห์เป็นพื้นฐ�นในก�รเรียนรู้	 ทำ�ให้ผู้เรียนได้รับร�งวัลในก�รแข่งขันง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 ระดับภ�คเหนือ	 และระดับประเทศ	 เช่น	 ผู้ เรียนส�ม�รถสอบวัดคว�มรู้ 	 

คว�มส�ม�รถทั่วไป	หรือ	 GAT	 เชื่อมโยง	 สอบได้คะแนนเต็ม	 150	 เป็นจำ�นวนม�ก	 ส�ม�รถสอบเข้�ศึกษ�ต่อ

ระดับอุดมศึกษ�ได้	ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนวิช�ภ�ษ�ไทยเพิ่มสูงขึ้นต�มลำ�ดับ

	 ร�งวัลที่ได้รับ

	 1.	นักเรียนได้รับร�งวัลก�รแข่งขันง�นศิลปหัตถกรรม	ระดับภ�คเหนือ	และระดับประเทศ

	 2.	นักเรียนได้รับโล่ร�งวัล	ชนะเลิศก�รประกวดคำ�ขวัญ	ง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่	64

	 3.	 โรงเรียนลองวิทย�	 ได้รับร�งวัลเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนท่ีมีค่�เฉลี่ยในก�รทดสอบ	 O-NET	 

อยู่ในกลุ่มสูง	ร�ยวิช�ภ�ษ�ไทย	ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	6	อยู่ในกลุ่มสูง	อันดับที่	3	ของจังหวัดแพร่

	 4.	 โล่ร�งวัลโรงเรียนได้รับร�งวัลโรงเรียนส่งเสริมก�รจัดก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�ไทยท่ีประสบผลสำ�เร็จ	

เชิงประจักษ์	ระดับยอดเยี่ยม	ระดับประเทศ	เนื่องในวันภ�ษ�ไทยแห่งช�ติ	29	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2558
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ชื่อผลง�น	 ส่งเสริมคุณธรรมและสำ�นึกคว�มเป็นไทยด้วยโครงง�น

	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ�	ศ�สน�	และวัฒนธรรม

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�งส�วผ่องศรี	บุญยพันธ์

โรงเรียน	 ป�กพะยูนพิทย�ค�ร

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	12

โทรศัพท์		 0	7469	9033	 โทรส�ร		 0	7469	9618

โทรศัพท์มือถือ		 08	7295	3693	 e-mail	 pakpayoonpit@gmail.com

1.	ความสำาคัญของนวัตกรรม
	 1.1	 คว�มเป็นม�และสภ�พปัญห�
	 	 ข้อมูลส�รสนเทศง�นบริห�ร	 ง�นวิช�ก�รของโรงเรียนป�กพะยูนพิทย�ค�ร	 ปีก�รศึกษ�	
2550	 -	 2552	แสดงให้เห็นว่�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ�	 ศ�สน�	และวัฒนธรรม	 มีผลสัมฤทธ์ิท�งก�รเรียนต่ำ�	
เมื่อวิเคร�ะห์ถึงประเด็นปัญห�ในก�รดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้	 พบว่�นักเรียนข�ดคว�มรับผิดชอบ	
ไม่มีน้ำ�ใจ	 ข�ดก�รมีสัมม�ค�รวะ	 ข�ดทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์	 ข�ดทักษะก�รว�งแผน	 ข�ดทักษะก�รสืบค้น
ข้อมูล	 ข�ดทักษะก�รแสดงถึงคว�มจงรักภักดีต่อช�ติ	 ศ�สน�และพระมห�กษัตริย์	 และไม่ชอบเรียน 
วิช�สังคมศึกษ�เนื่องจ�กครูสอนแบบบรรย�ยอยู่ในห้องเรียน
	 	 จ�กข้อมูลดังกล่�ว	 โรงเรียนป�กพะยูนพิทย�ค�รได้จัดทำ�หลักสูตรสถ�นศึกษ�	 ปรับวิสัยทัศน์	
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับบริบทในชุมชน	 โดยยึดม�ตรฐ�นของหลักสูตรแกนกล�ง 
พุทธศักร�ช	 2551	 เป็นหลัก	 ให้ครูผู้สอนปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน	 โดยเน้นให้ผู้เรียนมีบทบ�ทเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง	 ด้วยก�รปฏิบัติจริงที่เน้นทักษะก�รสืบค้นจ�กสภ�พแวดล้อมในท้องถ่ิน	 จ�กภูมิปัญญ�และ 
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่	 รวมทั้งก�รปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรม	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ดังนั้นผู้สอนพิจ�รณ�
เห็นว่�ก�รใช้กระบวนก�รเรียนรู้แบบโครงง�น	 เป็นก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษ�เรียนรู้	 โดยนำ�
ทักษะกระบวนก�รคิด	 ทักษะก�รทำ�ง�นเป็นกลุ่ม	 ทักษะก�รแก้ปัญห�อย่�งมีคุณธรรมเพื่อพัฒน�ผู้เรียน 
ให้เป็นบุคคลแห่งก�รเรียนรู้ควบคู่กับก�รดำ�เนินชีวิตให้เป็นพลเมืองดีของช�ติต่อไป
	 1.2	 แนวท�งก�รแก้ปัญห�และพัฒน�
  แนวคิดทฤษฎี
	 	 แนวคิดในก�รสร้�งและออกแบบนวัตกรรม	 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและสำ�นึก 
คว�มเป็นไทยด้วยโครงง�น	ได้ม�จ�กแนวคิดและทฤษฎีต่อไปนี้
	 	 1)	 แนวคิดก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�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)	 ทฤษฎีก�รเรียนรู้	 5	 ทฤษฎี	 คือ	 ทฤษฎีก�รเรียนรู้อย่�งมีคว�มสุข	 ทฤษฎีก�รเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม	 ทฤษฎีก�รเรียนรู้เพ่ือพัฒน�กระบวนก�รคิด	 ทฤษฎีก�รเรียนรู้เพี่อพัฒน�สุนทรียภ�พ	 และ
ลักษณะนิสัยท�งด้�นก�รฝึกฝนก�ย	 ว�จ�	 ใจ	 และทฤษฎีก�รเรียนรู้เพื่อพัฒน�สุนทรียภ�พกีฬ�และลักษณะ
นิสัยด้�นศิลปะ	ดนตรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
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	 	 3)	 แนวคิดก�รจัดกิจกรรมต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 4)	 แนวคิดก�รจัดกิจกรรมต�มนโยบ�ยก�รจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติของ 

สมเด็จพระบรมร�ชินีน�ถ	12	สิงห�มห�ร�ชินี

	 	 5)	 แนวคิดก�รจัดก�รคว�มรู้	 (Knowledge	Management	 =	 K.M.)	 เป็นก�รรวบรวม

องค์คว�มรู้ซึ่งอยู่กระจัดกระจ�ยในแหล่งเรียนรู้ที่หล�กหล�ยแล้วนำ�ม�ประมวลให้เป็นระบบ	 เพื่อก�รนำ�ม�

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งก่อให้เกิดนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล

	 	 จ�กแนวคิดและทฤษฎีดังกล่�ว	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ�	 ศ�สน�	 และวัฒนธรรม 

จึงร่วมกันคิดว�งแผนสร้�งนวัตกรรมก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและสำ�นึกคว�มเป็นไทยด้วยโครงง�น	 

ให้เป็นนวัตกรรมที่ส�ม�รถตอบสนองนโยบ�ยและแนวคิดได้อย่�งหล�กหล�ยในหนึ่งเดียว

2.	 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

	 2.1	 จุดประสงค์ของก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและสำ�นึกคว�มเป็นไทยด้วยโครงง�น

	 	 2.1.1	 เพ่ือให้นักเรียนส�ม�รถสืบค้นข้อมูล	 และแสดงผลง�นที่เกิดจ�กก�รสืบค้นข้อมูล 

ภูมิปัญญ�พื้นบ้�นได้อย่�งสร้�งสรรค์

	 	 2.1.2	 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในก�รแสดงคว�มจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดินและ 

แผ่นดินเกิดของตนเอง

	 	 2.1.3	 เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะก�รทำ�ง�นและเห็นคุณค่�ในก�รทำ�ดีต่อถ่ินกำ�เนิดและ 

มีคว�มภ�คภูมิใจในวิถีพื้นบ้�นของตนเอง	

 	 2.1.4	 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ�	 ศ�สน�	

และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

	 2.2	 เป้�หม�ยก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้แบบโครงง�นทั้งระบบ

	 	 2.2.1	 นักเรียนระดับชั้น	 ม.3,	 ม.4,	 ม.5,	 และ	 ม.6	 จัดทำ�โครงง�นจ�กก�รสืบค้นข้อมูล

เกี่ยวกับภูมิปัญญ�พื้นบ้�นและนำ�เสนอผลง�นได้อย่�งสร้�งสรรค์กลุ่มละ	1	โครงง�น

	 	 2.2.2	 นักเรียนระดับชั้น	 ม.1	 -	 ม.6	 คณะครูและบุคล�กรโรงเรียนป�กพะยูน-พิทย�ค�ร	 

เข้�ร่วมกิจกรรม	เพื่อแสดงถึงคว�มจงรักภักดีในวโรก�สวันแม่แห่งช�ติ

	 	 2.2.3	 นักเรียนระดับชั้น	ม.1	-	ม.6	มีทักษะก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่น	และเห็นคุณค่�ในก�ร

ทำ�ดีต่อถิ่นกำ�เนิด	และมีคว�มภ�คภูมิใจในวิถีชีวิตพื้นบ้�นของตนเอง

	 	 2.2.4	 นักเรียนระดับชั้น	 ม.3	 -	 ม.6	 มีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

สังคมศึกษ�	ศ�สน�	และวัฒนธรรม	เพิ่มขึ้น

3.	 กระบวนการผลิตผลงาน	(ขั้นตอนการดำาเนินงาน)
	 3.1	 ก�รดำ�เนินง�นต�มกิจกรรม

	 	 ก�รว�งแผน	(P)

	 	 3.1.1	 ศึกษ�สภ�พบริบทในชุมชนและคว�มต้องก�รของผู้เรียน	โดยก�รสัมภ�ษณ์
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	 	 3.1.2	 ประชุมบุคล�กรในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ�	ศ�สน�	และวัฒนธรรม

	 	 	 	 1)	 ศึกษ�ตัวชี้วัดและส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ�	

ศ�สน�	และวัฒนธรรม	ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	2551

	 	 	 	 2)	 วิเคร�ะห์ตัวชี้วัดที่สอดคล้องม�จัดบูรณ�ก�รทำ�หน่วยก�รเรียนรู้ที่เอื้อต่อก�ร

จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ด้วยโครงง�น	ได้แก่	หน่วยก�รเรียนรู้โครงง�นภูมิปัญญ�ไทย	(ม.3,	ม.4)	หน่วยก�รเรียนรู้

โครงง�นศึกษ�วิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชน	(ม.5)	หน่วยก�รเรียนรู้โครงง�นคุณธรรม	(ม.6)

	 	 	 	 3)	 ออกแบบก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้	 โดยก�รนำ�หน่วยก�รเรียนรู้จ�กข้อ	 2)	

ม�กำ�หนดในส่วนของภ�ระง�นนักเรียนม�บูรณ�ก�ร	 และกำ�หนดเป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและสำ�นึก 

คว�มเป็นไทย

	 	 	 	 4)	 นำ�เสนอหน่วยก�รเรียนรู้แผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้และกำ�หนดกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมและสำ�นึกคว�มเป็นไทยต่อคณะกรรมก�รบริห�รง�นวิช�ก�ร

  ก�รดำ�เนินง�น	(D)

	 	 3.1.3	 ดำ�เนินกิจกรรมต�มแผนก�รจัดก�รเรียนรู้

	 	 3.1.4	 ครูจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้โดยมีภ�ระง�นในแต่ละระดับชั้นดังนี้ 	 ม.3	 -	 ม.4	 

จัดทำ�โครงง�นภูมิปัญญ�ไทย	 ม.5	 จัดทำ�โครงง�นศึกษ�วิถีเศรษฐกิจชุมชน	 ม.6	 จัดทำ�โครงง�นคุณธรรม	 

“ก�รเล่�นิท�นคุณธรรม”	และทุกระดับชั้นช่วยทำ�กิจกรรมทำ�ดีเพื่อแผ่นดินถิ่นของเร�

	 	 3.1.5	 ให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นนำ�เสนอร่�งโครงง�นเพื่อก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ในค�บเรียน	พร้อมก�รแสดงคว�มคิดเห็นร่วมกันระหว่�งครูกับนักเรียน

	 	 3.1.6	 ให้นักเรียนลงพื้นที่ศึกษ�โครงง�นต�มที่กลุ่มสนใจ	(โดยใช้เวล�นอกห้องเรียน)

	 	 3.1.7	 นักเรียนร่วมกันสรุปองค์คว�มรู้แล้วนำ�เสนอครูผู้สอนเป็นร�ยกลุ่มในแต่ละวิช�	 

และเตรียมว�งแผนในก�รปฏิบัติภ�รกิจของโครงง�นต่อไป

	 	 3.1.8	 นักเรียนดำ�เนินกิจกรรมในก�รนำ�เสนอโครงง�น	ดังนี้

	 	 	 ระยะที่	 1	 วันที่	 1	 -	 10	 สิงห�คม	 นักเรียนร่วมกันอ�ส�สมัครทำ�กิจกรรมทำ�ดี 

เพื่อแผ่นดินถิ่นของเร�เนื่องในวโรก�สวันแม่แห่งช�ติ

	 	 	 ระยะที่	2	วันที่	11	สิงห�คม	มีกิจกรรม	2	ช่วง	คือ

	 	 	 o	 ช่วงเช้�		ทำ�พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระน�งเจ้�พระบรมร�ชินีน�ถ	 นักเรียน 

	 	 	 	 ชั้น	ม.6	นำ�เสนอโครงง�นก�รเล่�นิท�นคุณธรรม

	 	 	 o	 ช่วงบ่�ย	 มีก�รนำ�เสนอโครงง�นภูมิปัญญ�ไทยและโครงง�นศึกษ�วิถีชีวิต 

	 	 	 	 เศรษฐกิจชุมชน	 ซึ่งนักเรียนระดับช้ันอื่น	 ๆ	 เข้�ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจน 

	 	 	 	 ร่วมทำ�	big	cleaning	หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

  ก�รตรวจสอบ	(C)

	 	 3.2.6	 ก�รกำ�กับ	ติดต�ม	และประเมินผลโดยใช้แบบบันทึกและแบบประเมิน

	 	 3.2.7	 คณะกรรมก�รประชุม	และร่วมวิเคร�ะห์ข้อมูลต�มแบบประเมิน
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  ก�รเผยแพร่	(A)

	 	 3.2.8	 ร�ยง�นผลและนำ�ภ�พกิจกรรมลงเว็บไซต์โรงเรียน

	 	 3.2.9	 แจ้งผลก�รประเมินผลง�นและมอบเกียรติบัตร

	 3.3	 ประสิทธิภ�พของก�รดำ�เนินง�น

	 	 3.3.1	 นักเรียนนำ�เสนอแนวคิดโครงง�นของนักเรียนแต่ละกลุ่มในชั้นเรียน	ด้�นองค์คว�มรู้

เกี่ยวกับภูมิปัญญ�ท้องถิ่นและสภ�พบริบทชุมชน

	 	 3.3.2	 นักเรียนมีทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์และสรุปข้อมูลจ�กก�รสืบค้นในแหล่งเรียนรู้

	 	 3.3.3	 นักเรียนส�ม�รถนำ�เสนอผลง�นอย่�งสร้�งสรรค์และมีทักษะก�รทำ�ง�นเป็นทีม

	 	 3.3.4	 นักเรียน	 ครู	 บุคล�กรในโรงเรียน	 และผู้ปกครอง	 มีส่วนร่วมในก�รเข้�ร่วมกิจกรรม

ด้วยคว�มเต็มใจอย่�งสม�นฉันท์

	 	 3.3.5	 นักเรียน	 ครูและบุคล�กรในโรงเรียน	 ร่วมทำ�ง�นต�มบทบ�ทด้วยคว�มรับผิดชอบ

และส�มัคคีเป็นอย่�งดี

	 3.4	ก�รใช้ทรัพย�กร

	 	 3.4.1	 ผู้เรียนส�ม�รถศึกษ�ข้อมูลโดยก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่�งรุ่นพี่	 เพื่อน	 ครู	

ปร�ชญ์ผู้รู้ในท้องถิ่น	หนังสือ	และเว็บไซต์	เพื่อสร้�งสรรค์องค์คว�มรู้ม�ประยุกต์ใช้

	 	 3.4.2	 นำ�ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นที่มีอยู่ม�ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน

	 	 3.4.3	 บุคล�กร	ครู	ผู้มีคว�มรู้	เข้�ร่วมให้ข้อเสนอแนะแนวท�งพัฒน�ผลง�นต่อไป

4.	 ผลการดำาเนิน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 4.1	 ผลก�รดำ�เนินง�น

  4.1.1	 ผลที่ เกิดจ�กก�รสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับภูมิปัญญ�ผ่�นก�รนำ�เสนอโครงง�น	 

จำ�นวน	40	โครงง�น

	 	 4.1.2	 ผลง�นด้�นก�รมีส่วนร่วมของนักเรียนในก�รแสดงถึงคว�มจงรักภักดีต่อแม่ 

ของแผ่นดิน	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	1	-	6	เข้�ร่วม	จำ�นวน	515	คน	คิดเป็นร้อยละ	95

	 	 4.1.3	 ผลง�นด้�นทักษะก�รง�นร่วมกับผู้อ่ืน	 เห็นคุณค่�ในก�รทำ�ดี	 และเกิดคว�มภ�คภูมิใจ	

ผลก�รตอบแบบสอบถ�มผู้มีส่วนร่วมและเก่ียวข้อง	พบว่�	ร้อยละ	91.20	มีคว�มชื่นชอบในระดับ	ม�กที่สุด

	 4.2	 ผลสัมฤทธิ์ของง�น

  4.2.1	 ผลก�รประเมินก�รนำ�เสนอโครงง�นระดับชั้น	 ม.3,	 ม.4,	 ม.5	 และ	 ม.6	 

(แหล่งข้อมูลร�ยง�นโครงก�ร)	 พบว่�โครงง�นที่ได้คุณภ�พ	 ระดับทอง	 จำ�นวน	 19	 โครงง�น	 (ปีก�รศึกษ�	

2557)	และระดับทอง	จำ�นวน	37	โครงง�น	(ปีก�รศึกษ�	2558	และ	2559)

	 	 4.2.2	 ผลสัมฤทธิ์กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ�	 ศ�สน�	 และวัฒนธรรม	 (แหล่งข้อมูล

ร�ยง�นประจำ�ปีของสถ�นศึกษ�)	ของนักเรียนระดับชั้น	ม.3	-	ม.6	พบว่�	ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนรู้	กลุ่มส�ระ

ก�รเรียนรู้สังคมศึกษ�	 ศ�สน�	 และวัฒนธรรม	 ปีก�รศึกษ�	 2557-2558	 และข้อมูลส�รสนเทศ	 2559	 

ของกลุ่มบริห�รง�นวิช�ก�รที่ได้ผลคะแนนระดับ	 3	 ขึ้นไป	 มีก�รพัฒน�ต�มลำ�ดับปีก�รศึกษ�	 ดังนี้	 

ปีก�รศึกษ�	2557	ร้อยละ	74.26	ปีก�รศึกษ�	2558	ร้อยละ	78.60	ปีก�รศึกษ�	2559	ร้อยละ	78.83	
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	 4.3	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 4.3.1	 นักเรียนเป็นคนดี	คนเก่ง	และมีคว�มสุขในก�รเรียนรู้

	 	 4.3.2	 ครูมีทักษะในก�รจัดกิจกรรมแบบบูรณ�ก�ร

5.	 ปัจจัยที่ทำาให้สำาเร็จ
	 5.1	 คว�มร่วมมือร่วมใจและคว�มส�มัคคีของนักเรียน	 ครูและบุคล�กรในโรงเรียนร่วมกับ 

ผู้ปกครอง	และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

	 5.2	 คว�มเป็นกัลย�ณมิตรระหว่�งครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง	และชุมชน

	 5.3	 คว�มมีศักยภ�พที่หล�กหล�ยอย่�งมีคุณภ�พของนักเรียน

	 5.4	 สภ�พบริบทของโรงเรียนและชุมชน	มีแหล่งเรียนรู้ที่หล�กหล�ย

	 5.5	 ผู้บริห�รมีวิสัยทัศน์กว้�งไกล	 ทันเหตุก�รณ์ปัจจุบันโลก	 ตลอดจนก�รให้คว�มสนับสนุน 

งบประม�ณ	และเอื้ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รจัดกิจกรรม

	 5.6	 ผู้สอนมีจิตวิญญ�ณของก�รเป็นครูมืออ�ชีพ

6.	บทเรียนที่ได้รับ
	 ข้อสังเกต

	 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้แบบโครงง�นท้ังระบบ	 เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ 

องค์คว�มรู้ด้�นภูมิปัญญ�ท้องถ่ิน	 ม�ถ่�ยทอดผ่�นก�รนำ�เสนอผลง�นก�รปฏิบัติจริง	 และใช้คว�มรู้คว�มส�ม�รถ

ของตนในก�รแก้ปัญห�	ทำ�ให้ผู้เรียนเกิดก�รเรียนรู้อย่�งมีคว�มสุข	รักและภ�คภูมิใจในวัฒนธรรม	ท้องถ่ินของตน

	 ข้อเสนอแนะ

	 ก�รจัดกิจกรรมหล�กหล�ยทำ�ให้ผู้เรียนส�ม�รถพัฒน�ตนเองได้ต�มศักยภ�พ	 เป็นหลักก�รคิดท่ีดี	

แต่ต้องคำ�นึงถึงคว�มแตกต่�งของนักเรียนที่มีศักยภ�พต่�งกัน	 จึงต้องมีครูพี่เลี้ยงคอยกำ�กับหรือให้คำ�ปรึกษ�	

เพื่อให้กิจกรรมสำ�เร็จลุล่วงด้วยดี

	 ข้อควรระวัง	

	 1)	 ครูควรตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่เป็นปร�ชญ์ช�วบ้�นในท้องถิ่นจ�กก�รนำ�เสนอของผู้เรียน	

เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญห�สืบเส�ะแหล่งปร�ชญ์ผู้รู้ให้แก่กลุ่มที่ไม่ส�ม�รถห�แหล่งเรียนรู้ได้

	 2)	 กิจกรรมที่จะกำ�หนดในโครงง�นจะต้องส�ม�รถระบุต้นทุน	 ปริม�ณง�น	 และองค์ประกอบ

ของชิ้นง�นอย่�งชัดเจน

	 3)	 มีม�ตรก�รในก�รดูแลคว�มปลอดภัยอันเกิดจ�กก�รเตรียมก�รนำ�เสนอของผู้เรียน

	 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

	 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้แบบโครงง�นทั้งระบบบูรณ�ก�รอยู่ในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

สังคมศึกษ�	 ศ�สน�	 และวัฒนธรรมเท่�นั้น	 ซึ่งก�รจัดก�รศึกษ�ให้ตรงเป้�หม�ยที่แท้จริง	 ควรต้องบูรณ�ก�ร

ทุก	 ๆ	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 และส่งเสริมหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องให้เข้�ม�มีบทบ�ทในก�รจัดกิจกรรม	 เพื่อสร้�ง 

ก�รมีส่วนร่วมและเครือข่�ยอีกท�งหนึ่ง	
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7.	เผยแพร่/การได้รับการยอมรับ
	 7.1	 เผยแพร่

	 	 7.1.1	 นำ�กิจกรรมโครงง�นภูมิปัญญ�ไทยและโครงง�นศึกษ�วิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชน	 

จัดเป็นฐ�นแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในก�รจัดค่�ยภ�ษ�	และวัฒนธรรมไทย	-	ม�เลเซีย	ระหว่�งวันที่	5	-	6	

กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2559	ณ	อุทย�นแห่งช�ติทะเลบัน	จังหวัดสตูล

	 	 7.1.2	 ได้เข้�ร่วมจัดนิทรรศก�รแสดงผลง�นครูและนักเรียน	 ง�นมัธยมศึกษ�	 จังหวัดพัทลุง	

ครั้งที่	25	ระหว่�งวันที่	30	กันย�ยน	-1	ตุล�คม	2558	และครั้งที่	26	ในวันที่	8	-	9	กันย�ยน	2559

	 	 7.1.3	 นักเรียนนำ�กิจกรรมโครงง�น	 ม�จัดเป็นฐ�นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญ�ท้องถ่ิน 

ในโครงก�รป�กพะยูนคูณยิ้ม	ได้รับงบประม�ณสนับสนุนจ�ก	สสส.	วันที่	27	สิงห�คม	พ.ศ.	2559

	 7.2	 ก�รได้รับก�รยอมรับ/ร�งวัลที่ได้รับ

	 	 ร�งวัลที่นักเรียนได้รับ

	 	 1.	 โล่เกียรติคุณฐ�นะเย�วชนดีเด่นประจำ�ปี	 2554	 โดยสภ�สังคมสงเคร�ะห์แห่งประเทศไทย	

ในพระบรมร�ชูปถัมภ์

	 	 2.	 ร�งวัลนักเรียนดีเด่น	ด้�นคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ	ของธน�ค�รออมสิน

	 	 3.	 ร�งวัลชมเชย	 ก�รประกวดผลง�นสื่อส�รคดีเรื่องสั้นภ�ยใต้ช่ือ	 “วิถีชีวิตลุ่มเล 

ป�กพะยูน”	กิจกรรมเย�วชนต้นแบบพัทลุง	“ค่�ยเย�วชนสื่อสร้�งสรรค์พัทลุง”	ประจำ�ปี	2558	ระดับจังหวัด

	 	 ร�งวัลที่ครูได้รับ

	 	 1.	 ร�งวัล	 “ครูสอนดี”	 โครงก�รสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์	 ยกย่องเชิดชู	 “ครูแสนดี”	

พ.ศ.	2554	(สสค.)

	 	 2.	 ร�งวัลผลง�นก�รปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ	(Best	Practices)	ในง�นก�รแสดงผลง�นด้�นวิช�ก�ร	

“Lab	School	Symposium	2013”	พ.ศ.	2556	ระดับประเทศ	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น

	 	 3.	 ร�งวัล“หน่ึงแสนครูดี”	 กลุ่มส�ระสังคมศึกษ�ศ�สน�	 และวัฒนธรรม	 ปีพ.ศ.	 2556	 

(คุรุสภ�)

	 	 4.	ร�งวัลผลง�นก�รปฏิบัติที่เป็นเลิศ	(Best	Practices)โรงเรียนสุจริต	ระดับช�ติ	ปี	2557	

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 	 5.	 ร�งวัล	 “ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มส�ระสังคมศึกษ�	ศ�สน�และวัฒนธรรม”	 ง�นมัธยมศึกษ�

จังหวัดพัทลุงครั้งที่	25	ประจำ�ปี	2558	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	12

	 	 6.	 ร�งวัล	“ก�รปฏิบัติท่ีดี	 (Best	Practices)	 ระดับดีเย่ียม”	 ในก�รแสดงผลง�นท�งวิช�ก�ร	

“Lab	Schools	Festival	:	Toward	World-Class	Education”ระหว่�งวันที่	15	-	17	กันย�ยน	2559

	 	 ร�งวัลที่โรงเรียนได้รับ

	 	 1.	 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถ�นศึกษ�แบบอย่�งก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้และก�รบริห�รจัดก�ร

ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงประจำ�ปี	2556

	 	 2.	 ได้รับเกียรติบัตรมีผลก�รสอบท�งก�รศึกษ�	 ระดับช�ติ	 ช้ัน	 ม.3	 และ	 ม.6	 สูงกว่� 

ระดับประเทศ	คะแนนเฉลี่ยกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ�	ศ�สน�	และวัฒนธรรม	ปีก�รศึกษ�	2559



ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices  

แนวปฏิบัติที่ดี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำาปี 2560
183

ชื่อผลง�น		 Seven	Moral	Ant	แฮงมดแดง	7	สี	สร้�งเด็กดีสู่สังคม	(โครงง�นแฮงมดแดง	กล้�ดี	วิถีอนุรักษ์)

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�งธนิตต�	รอดสุนทร�

โรงเรียน	 ส�มเง�วิทย�คม	อำ�เภอส�มเง�	จังหวัดต�ก

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	38

โทรศัพท์		 0	5559	9026		 โทรส�ร	 	0	5559	9080

โทรศัพท์มือถือ	 08	3214	7196	 e-mail		 Thanitta_rod@hotmail.com

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่เสนอ

	 ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจที่รวดเร็วในสังคมยุคปัจจุบัน	 ได้ก่อให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิต

ของคนในสังคมเป็นอย่�งม�ก	 ก�รดำ�เนินชีวิตจำ�เป็นต้องมีคว�มพร้อมที่จะรับมือต่อก�รเปลี่ยนแปลงต่�ง	 ๆ

เหล่�น้ัน	 ทั้งในเรื่องของคว�มรู้	 คว�มส�ม�รถ	 คว�มเข้�ใจ	 ทันโลกทันเหตุก�รณ์	 และก�รมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

ต่อก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	ดังนั้น	ก�รจัดก�รศึกษ�ในยุคปัจจุบันจะต้องเป็นก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ	เพื่อทำ�ให้

ศักยภ�พที่มีอยู่ในตัวคนได้รับก�รพัฒน�อย่�งเต็มที่ 	 ทำ�ให้เป็นคนรู้จักก�รคิดวิเคร�ะห์	 สังเคร�ะห์	 

รู้จักแก้ปัญห�	 มีคว�มคิดริเร่ิมสร้�งสรรค์	 รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง	ส�ม�รถปรับตัวให้ทันกับก�รเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

อย่�งรวดเร็ว	 มีจริยธรรมคุณธรรม	 รู้จักพึ่งตนเอง	 ส�ม�รถดำ�รงชีวิตได้อย่�งเป็นสุข	 (สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รประถมศึกษ�แห่งช�ติ.	 2545)	 สอดคล้องกับโครงก�รโรงเรียนในฝันที่มุ่งเน้นก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พ 

ก�รเรียนรู้	ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�อย่�งยั่งยืน	ดังนั้นก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

จึงควรมุ่งเน้นวิธีก�รที่หล�กหล�ยน่�สนใจ	 ส�ม�รถพัฒน�ศักยภ�พของนักเรียนได้อย่�งเต็มท่ี	 รวมท้ัง 

ให้คว�มสำ�คัญกับก�รบูรณก�รก�รพัฒน�คุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนอย่�งยั่งยืน	 

	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเพื่อพัฒน�คุณธรรมจริยธรรมนั้น	 มีอยู่หล�ยแนวท�ง	 รวมท้ัง 

ก�รจัดกิจกรรมแบบโครงง�น	 ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะส�ม�รถตอบสนองแนวท�งดังกล่�วได้เป็นอย่�งดี	และโดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง

ก�รสอนให้นักเรียนได้ทำ�โครงง�นคุณธรรม	 เพร�ะจะทำ�ให้เด็กและเย�วชนเกิดคว�มรู้สึกเป็นเจ้�ของกิจกรรม

ก�รเรียนรู้นี้เอง	 ผ่�นเทคนิควิธีก�รเรียนรู้แบบโครงง�นเน้นกระบวนก�รเรียนรู้ผ่�นกระบวนก�รกลุ่ม 

ที่ลงมือปฏิบัติง�นด้วยคว�มพ�กเพียรพย�ย�มอย่�งจดจ่อต่อเนื่องในช่วงระยะเวล�ที่ย�วน�นพอสมควร	 

ผสมผส�นกับเทคนิคก�รรับใช้สังคม	 โดยต้ังกลุ่มแฮงมดแดงซึ่งมีมดทั้งหมด	 7	 สี	 และมีคว�มหม�ย 

ไปในลักษณะที่แสดงให้เห็นพลังของมดที่ทำ�สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้	 เป็นสัญลักษณ์ในก�รขับเคลื่อนกิจกรรม	 

เพ่ือส่วนรวมต�มคว�มถนัดและคว�มสนใจของตนเอง	 อันจะนำ�ไปสู่ก�รแก้ไขปัญห�ด้�นคว�มเสื่อมทร�ม 

ท�งศีลธรรมและส่งเสริมก�รบ่มเพ�ะคว�มดีมีคุณธรรมอย่�งเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ	 รวมทั้งก�รขย�ย

คว�มร่วมมือไปสู่บุคคลต่�ง	 ๆ	 ในสถ�นศึกษ�และในชุมชนของตนเอง	 หรือชุมชนอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 

เพื่อสร้�งสังคมที่ดีและมีคว�มสุขอย่�งยั่งยืน
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2.	 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินการ

	 2.1	 จุดประสงค์

	 	 1.	 เพื่อศึกษ�ผลก�รจัดก�รเรียนรู้ด้วยเทคนิครับใช้สังคมสู่ก�รมีจิตส�ธ�รณะของนักเรียน

	 	 2.	 เพื่อพัฒน�ทักษะกระบวนก�รคิด	กระบวนก�รทำ�ง�นของนักเรียนแฮงมดแดง

	 	 3.	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้สร้�งสรรค์ กิจกรรมเพื่อส่วนรวมและมีจิตสำ�นึกท่ีดีี  

ในก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

	 2.2	 เป้�หม�ย

	 	 1.	 นักเรียนแฮงมดแดงและเครือข่�ย	 จำ�นวน	 30	 คน	 ได้รับก�รจัดก�รเรียนรู้ด้วยเทคนิค	

รับใช้สังคมสู่ก�รมีจิตส�ธ�รณะ	

	 	 2.	 นักเรียนแฮงมดแดงและเครือข่�ย	 จำ�นวน	 30	 คน	 มีกระบวนก�รคิด	 กระบวนก�ร

ทำ�ง�นร่วมกัน

	 	 3.	 นักเรียนแฮงมดแดงและเครือข่�ย	 จำ�นวน	 30	 คน	 ได้สร้�งสรรค์กิจกรรมเพื่อส่วนรวม

และจิตสำ�นึกที่ดีในก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

3.	 ขั้นตอนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 1.	 ศึกษ�เอกส�รต่�ง	 ๆ	 เกี่ยวกับหลักก�ร	 ทฤษฏี	 เกี่ยวกับก�รจัดก�รเรียนรู้โดยโครงง�น	 

ก�รปลูกฝังจิตส�ธ�รณะ	ก�รจัดก�รเรียนรู้ด้วยเทคนิครับใช้สังคม	ก�รพัฒน�กระบวนก�รคิด	ก�รทำ�ง�นร่วมกัน	

ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	และ	ก�รวัดผลและประเมินผล

	 2.	 ศึกษ�ขั้นตอนก�รสอนแบบโครงง�นและก�รจัดก�รเรียนรู้ด้วยเทคนิครับใช้สังคม

	 3.	 กำ�หนดกรอบ	 ปัจจัย	 ในก�รสร้�งเครื่องมือท่ีใช้ในก�รจัดก�รเรียนรู้ด้วยเทคนิครับใช้สังคม

โดยก�รทำ�โครงง�น

	 4.	 สร้�งเครื่องมือที่ใช้ในก�รพัฒน�ผู้เรียน	 ประกอบด้วย	 แผนก�รจัดก�รเรียนรู้	 แบบสังเกต

พฤติกรรมก�รมีจิตส�ธ�รณะ	ทักษะก�รคิดและกระบวนก�รทำ�ง�นเป็นทีม	 และแบบประเมินคว�มพึงพอใจ 

ต่อก�รมีจิตส�ธ�รณะ	ทักษะก�รคิดและกระบวนก�รทำ�ง�นเป็นทีม

	 5.	 ดำ�เนินก�รจัดก�รเรียนรู้ให้กับนักเรียนแฮงมดแดงต�มข้ันตอนก�รสอนแผนก�รสอน 

แบบโครงง�นด้วยเทคนิครับใช้สังคม

	 	 ข้ันตอนในก�รทำ�โครงง�นด้วยเทคนิครับใช้สังคม	(Active	Citizenship	Today	:	ACT)

	 	 1.	 ขั้นเตรียมก�ร	(ระบุชุมชน	และปัญห�)

	 	 2.	 ขั้นเลือกปัญห�ที่สนใจ

	 	 3.	 ก�รศึกษ�คว�มรู้ที่เกี่ยวข้อง

	 	 4.	 ก�รปฏิบัติกิจกรรม	

	 	 	 4.1	 ก�รว�งแผนปฏิบัติก�ร

	 	 	 4.2	 ลงมือกระทำ�ต�มแผนปฏิบัติก�รที่กำ�หนดไว้
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	 	 5.	 ก�รไตร่ตรอง	 ประเมินกิจกรรมและแสดงผลง�น	 (บทเรียนที่เรียนรู้	 ประช�สัมพันธ์	 

ผลง�นตนเอง)

	 6.	 ก�รวิเคร�ะห์ผลก�รจัดก�รเรียนรู้ด้วยเทคนิครับใช้สังคมสู่ก�รมีจิตส�ธ�รณะ	ทักษะก�รคิด	

และก�รทำ�ง�นร่วมกันของนักเรียนแฮงมดแดง	ดังนี้

	 	 วิเคร�ะห์โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมก�รมีจิตส�ธ�รณะ	 ทักษะก�รคิดและก�รทำ�ง�น 

ร่วมกันของนักเรียนแฮงมดแดง	 โดยครูผู้รับผิดชอบเป็นผู้วิเคร�ะห์โดยใช้แบบสอบถ�มคว�มพึงพอใจ 

ต่อก�รมีจิตส�ธ�รณะ	 ทักษะก�รคิดและก�รทำ�ง�นร่วมกันของนักเรียนแฮงมดแดง	 โดยครูผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน

	 7.	 นำ�ผลที่ได้จัดบันทึกเป็นองค์คว�มรู้และพัฒน�ต่อยอดส่งเสริมให้มีโครงง�นแฮงมดแดง 

จ�กรุ่นสู่รุ่นและพัฒน�ต่อไป

	 8.	 เผยแพร่ประช�สัมพันธ์และเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก�รพัฒน�ต่อไป
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4.	 ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 ผลต่อนักเรียน

 Seven	Moral	Ant	แฮงมดแดง	7	สี	สร้�งเด็กดีสู่สังคม	(โครงง�นแฮงมดแดง)	เป็นกิจกรรม

ท่ีทำ�ให้นักเรียนได้เกิดคว�มตระหนักต่อก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ	 และเกิดจิตส�ธ�รณะท่ีจะทำ�ประโยชน์

เพ่ือส่วนรวม	 มีทักษะก�รคิดจ�กก�รทำ�ง�นและสร้�งสรรค์กิจกรรมท่ีน่�สนใจ	และมีทักษะในก�รทำ�ง�นร่วมกัน

โดยมีผลก�รประเมิน	ดังนี้

	 ผลจ�กก�รประเมินโดยแบบสังเกตพฤติกรรมโดยครูผู้รับผิดชอบ

	 1.	 นักเรียนแฮงมดแดง	 มีพฤติกรรมก�รมีจิตส�ธ�รณะจ�กก�รสังเกต	 โดยรวมอยู่ในระดับม�ก 

(X	 =	 4.34)	 เมื่อพิจ�รณ�เป็นร�ยข้อ	 ข้อที่นักเรียนมีพฤติกรรมในระดับม�กท่ีสุด	 คือ	 ข้อท่ี	 13	 คือ	 ม�กท่ีสุด 

(X	=	4.93)	คือ	นักเรียนช่วยกิจกรรมธน�ค�รก�รจัดก�รขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม	โดยร่วมกันคัดแยกขยะแม้จะต้อง

เหน็ดเหนื่อยและต้องสกปรกไปบ้�ง

	 2.		นักเรียนแฮงมดแดง	 มีทักษะก�รคิดจ�กก�รจ�กก�รสังเกตโดยครูผู้รับผิดชอบ	 โดยรวม 

อยู่ในระดับม�ก	 (X	=	4.16)	 เมื่อพิจ�รณ�เป็นร�ยข้อ	ข้อที่นักเรียนมีพฤติกรรมในระดับม�กที่สุด	คือ	ข้อที่	 9	

คือ	ม�ก	(X	=	4.33)	คือ	นักเรียนมีส่วนร่วมในก�รแสดงคว�มคิดเห็น	

	 3.	 นักเรียนแฮงมดแดง	 มีทักษะก�รทำ�ง�นร่วมกันจ�กก�รจ�กก�รสังเกต	 โดยครูผู้รับผิดชอบ 

โดยรวมอยู่ในระดับม�ก	 (X	=	 4.30)	 เมื่อพิจ�รณ�เป็นร�ยข้อ	 ข้อที่นักเรียนมีพฤติกรรมในระดับม�กที่สุด	 คือ

ข้อที่	4	คือ	ม�กที่สุด	(X	=	4.57)	คือ	ทำ�ง�นกับเพื่อนด้วยคว�มส�มัคคี	ปรองดอง	

	 ผลจ�กก�รประเมิน	โดยแบบสอบถ�มคว�มพึงพอใจ	โดยครูผู้รับผิดชอบและผู้ปกครอง

	 1.	 ระดับคว�มพึงพอใจต่อพฤติกรรมก�รมีจิตส�ธ�รณะ	 โดยรวมอยู่ในระดับม�ก	 (X	 =	 4.41) 

เมื่อพิจ�รณ�เป็นร�ยข้อ	 ข้อที่มีคว�มพึงพอใจระดับม�กที่สุด	 คือ	 ข้อที่	 3	 คือ	 ม�กที่สุด	 (X	 =	 4.65)	 

คือ	ก�รอุทิศเวล�ในก�รทำ�กิจกรรมเพื่อส่วนรวม

	 2.		ระดับคว�มพึงพอใจต่อก�รมีทักษะก�รคิด	 โดยรวมอยู่ในระดับม�ก	 (X	 =	 4.28)	 

เมื่อพิจ�รณ�เป็นร�ยข้อ	 ข้อที่มีคว�มพึงพอใจในระดับม�กที่สุด	 คือ	 ข้อที่	 5	 คือ	 ม�ก	 (X	 =	 4.63)	 คือ	 

ก�รปฏิบัติตนเป็นแบบอย่�งที่ดีให้กับผู้อื่น

	 3.	 ระดับคว�มพึงพอใจต่อก�รมีทักษะก�รทำ�ง�นร่วมกัน	 โดยรวมอยู่ในระดับม�ก	 (X	 =	 4.36)	

เมื่อพิจ�รณ�เป็นร�ยข้อ	 ข้อที่มีคว�มพึงพอใจในระดับม�กที่สุด	 คือ	 ข้อที่	 4	 คือ	 ม�กที่สุด	 (X	 =	 4.53) 

คือ	มีคว�มส�มัคคีในก�รทำ�ง�น

	 ผลต่อสถ�นศึกษ�

	 ก�รจัดกิจกรรม	Seven	Moral	Ant	แฮงมดแดง	7	สี	สร้�งเด็กดีสู่สังคม	(โครงง�นแฮงมดแดง)	

ได้รับก�รยอมรับว่�นักเรียนแฮงมดแดงเป็นกลุ่มเย�วชนท่ีมีจิตส�ธ�รณะทำ�ประโยชน์เพื่อส่วนรวม	 โดยเฉพ�ะ

ด้�นก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 สร้�งชื่อเสียงให้กับโรงเรียนทั้งในระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 ระดับภ�ค 

และระดับประเทศ	ส�ม�รถช่วยกิจกรรมต่�ง	ๆ	ของสถ�นศึกษ�ได้เป็นอย่�งดี	อีกทั้งส�ม�รถเป็นแบบอย่�งที่ดี

ให้กับเย�วชนคนอื่น	ๆ
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	 ผลต่อชุมชน

	 เกิดกิจกรรมที่สร้�งสรรค์และร่วมมือกันระหว่�งบ้�น	 วัด	 โรงเรียน	 และชุมชน	 ซ่ึงจะทำ�ให้เกิด

สังคมที่เข้มแข็งทั้งด้�นสิ่งแวดล้อม	และคว�มเข้มแข็งที่เกิดจ�กก�รร่วมมือกันทำ�กิจกรรมคว�มดีเพื่อส่วนรวม

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 โครงก�รดังกล่�วสำ�เร็จได้ด้วยปัจจัย	ดังต่อไปนี้

	 1.	 ผู้บริห�ร	คณะครู	 และนักเรียนของโรงเรียนส�มเง�วิทย�คมให้ก�รสนับสนุนในก�รทำ�กิจกรรม

ของเย�วชนแฮงมดแดงอย่�งเต็มที่

	 2.	 ชุมชน	 และหน่วยง�นของรัฐเช่น	 วัดท่�ปุย	 เทศบ�ลตำ�บลส�มเง�	 เข่ือนภูมิพล	 สถ�บัน 

ส่ิงแวดล้อมไทย	และช�วบ้�นในหมู่บ้�นต่�ง	ๆ	โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงต่�ง	ให้ก�รสนับสนุนในก�รทำ�กิจกรรม

	 3.	 นักเรียนแฮงมดแดงและเครือข่�ย	 มีคว�มตั้งใจท่ีจะทำ�ประโยชน์เพื่อสังคม	 โดยไม่หวัง 

ผลตอบแทน	 มุ่งมั่น	 รู้จักก�รบริห�รเวล�ในก�รทำ�กิจกรรมกับก�รเรียน	 แบ่งหน้�ท่ี	 และมีคว�มภ�คภูมิใจ 

ในสิ่งที่ตนเองทำ�จึงทำ�ง�นอย่�งมีคว�มสุข

 

6.	บทเรียนที่ได้รับแนวทางการพัฒนาต่อไป

	 จ�กก�รส่งเสริมให้เกิดกลุ่มแฮงมดแดงและประกอบด้วยมด	 7	 สี	 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของก�ร 

ทำ�กิจกรรมต�มคว�มถนัดและคว�มสนใจของตนเองโดยใช้ก�รทำ�โครงง�นด้วยเทคนิคก�รรับใช้สังคม	 

บทเรียนท่ีเกิดข้ึน	 คือ	 เหล่�เย�วชนแฮงมดแดงมีคว�มภ�คภูมิใจในตนเองและเต็มใจท่ีจะทำ�กิจกรรมเพ่ือส่วนรวม

ทุกอย่�งทุกประเภท	ไม่เฉพ�ะด้�นสิ่งแวดล้อมเท่�นั้น	นักเรียนเกิดคว�มตระหนักในก�รเป็นพลังมดของตนเอง	

ตระหนักในบทบ�ทและภ�คภูมิใจในคว�มเป็นแฮงมดแดง	 และแม้ทุกคนจะเหนื่อยจ�กก�รทำ�กิจกรรม 

เพื่อสังคมแต่ก็เต็มไปด้วยรอยยิ้ม	 บทเรียนที่สำ�คัญคือ	 ก�รที่เปิดโอก�สให้เย�วชนได้ทำ�กิจกรรมเพื่อส่วนรวม

และมีโอก�สที่จะแสดงศักยภ�พของตนเองอย่�งเต็มท่ี	 เหล่�นี้เป็นก�รเรียนรู้อย่�งแท้จริงและมีคว�มยั่งยืน	

เพร�ะทุกคนต้องเรียนจ�กประสบก�รณ์	 ต้องเจอท้ังปัญห�อุปสรรค	 คว�มท้อแท้	 ก�รทำ�ง�นร่วมกัน	 

ก�รว�งแผน	ก�รคิด	และในที่สุดคือคว�มภ�คภูมิใจในสิ่งที่ตนเองได้ทำ�	เป็นโครงก�รและเทคนิคที่จะช่วยเสริม

สร้�งพลเมืองดีให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่�งยั่งยืน

	 สำ�หรับแนวท�งก�รพัฒน�ต่อไปคือ	 ก�รส่งเสริมนักเรียนทุกกลุ่มทุกคนให้คิดว่�ตนคือแฮงมดแดง

และร่วมมือกันทำ�เพ่ือส่วนรวม	 และอ�จจำ�กัดขอบเขตของก�รทำ�กิจกรรมท่ีเป็นปัญห�ระดับช�ติให้ม�กข้ึน	

เช่น	ปัญห�ขยะมูลฝอยควบคู่ไปกับจิตส�ธ�รณะ	ต่อทรัพย�กรธรรมช�ติและส�ธ�รณสมบัติของแผ่นดิน

7.	การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 ระดับประเทศ

	 -	 ร�งวัล	 MOE	 AWARDS	 ปีก�รศึกษ�	 2558	 ผลง�นระดับดีเด่น	 ประเภทโครงก�ร	 ส�ข� 

ส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	จ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	วันที่	26	มิถุน�ยน	2560
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	 -	 ร�งวัล	 MOE	 AWARDS	 ปีก�รศึกษ�	 2558	 ผลง�นระดับดีเด่น	 ประเภทสถ�นศึกษ�	 

ส�ข�ส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	จ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	วันที่	26	มิถุน�ยน	2560

	 -	 ร�งวัลโล่เกียรติยศ	 โครงง�นคุณธรรม	 ดีเยี่ยม	 ระดับประเทศ	 จ�กเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 โครงก�รพัฒน�โครงง�นคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ	 “เย�วชนไทย	 ทำ�ดี	 ถว�ยในหลวง”	 

ปีก�รศึกษ�	2558

	 -	 ร�งวัลคุรุสดุดี	จ�กสำ�นักง�นเลข�ธิก�รคุรุสภ�	ประจำ�ปี	2558

	 -	 ได้รับร�งวัลเหรียญเงิน	 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม	 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

สังคมศึกษ�	 ด้�นวิช�ก�ร	 ร�งวัลทรงคุณค่�	 สพฐ.	 (OBEC	 AWARDS)	 ระดับช�ติ	 ในก�รประกวดหน่วยง�น 

และผู้มีผลง�นดีเด่น	ประสบคว�มสำ�เร็จและเป็นที่ประจักษ์	ระดับช�ติ	ปีก�รศึกษ�	2558

	 -	 ได้รับร�งวัลเหรียญเงิน	 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม	 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

สังคมศึกษ�	 ด้�นวิช�ก�ร	 ร�งวัลทรงคุณค่�	 สพฐ.	 (OBEC	 AWARDS)	 ระดับช�ติ	 ในก�รประกวดหน่วยง�น 

และผู้มีผลง�นดีเด่น	ประสบคว�มสำ�เร็จและเป็นที่ประจักษ์	ระดับช�ติ	ปีก�รศึกษ�	2557

	 -	 ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 ระดับประเทศ	 สถ�นศึกษ�ดีเด่น	 ด้�นก�รอนุรักษ์พลังง�นและ 

สิ่งแวดล้อม	จ�ก	TEI	และก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	จัดที่	ศูนย์สิริธร	จ.เพชรบุรี	ปี	2557

	 -	 ร�งวัลระดับเหรียญทอง	 กิจกรรมก�รประกวดโครงง�นคุณธรรม	 ระดับช้ัน	 ม.1-ม.3	 

ง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับช�ติ	ครั้งที่	63	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2556

	 -	 ร�งวัล	Best	Practice	โครงก�รโรงเรียนสุจริต	ปี	2556-2557

	 -	 ร�งวัลชนะเลิศ	Best	Practice	โครงก�รเย�วชนพลยุติธรรม	ระดับประเทศ	ปี	2557

	 ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 -	 ได้รับเชิญให้เข้�ร่วมเสวน�ในกิจกรรมเปิดโลกวิช�ก�ร	 ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

มัธยมศึกษ�	เขต	38	ปีก�รศึกษ�	2558	ณ	โรงเรียนต�กพิทย�คม	จังหวัดต�ก

	 -	 ขย�ยผลในก�รเข้�ร่วมประกวดและจัดนิทรรศก�รในโอก�สต่�ง	 ๆ	 เช่น	 ก�รประกวดร�งวัล

ทรงคุณค่�	สพฐ.	(OBEC	AWARDS)	ทั้งในปีก�รศึกษ�	2557	และปีก�รศึกษ�	2558

	 -	 เผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน

	 -	 ขย�ยผลต่อผู้ม�ศึกษ�ดูง�นยังโรงเรียนส�มเง�วิทย�คม	 และจัดนิทรรศก�รท้ังภ�ยใน 

และภ�ยนอกสถ�นศึกษ�
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ชื่อผลง�น	 ก�รพัฒน�ทักษะง�นช่�งโลหะจ�กวัสดุเหลือใช้เพื่อเตรียมคว�มพร้อมสู่โลกของง�น	

ชื่อผู้เสนอผลง�น		 น�ยอดิศักดิ์	เจ๊ะดะระหม�น

โรงเรียน	 ท่�นครญ�ณวโรภ�สอุทิศ	

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	12	(นครศรีธรรมร�ช-พัทลุง)

โทรศัพท	์ 0	7544	6981		 โทรส�ร		 0	7544	6981

โทรศัพท์มือถือ	 08-9586-8391		 e-mail	 adisak.jeh@gmail.com

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 ก�รพัฒน�ทักษะง�นช่�งโลหะจ�กวัสดุเหลือใช้เพื่อเตรียมคว�มพร้อมสู่โลกของง�น	 เป็นวิธีก�ร

จัดก�รเรียนรู้ที่มุ่งเน้นก�รออกแบบก�รเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภ�พและบริบทของผู้เรียน	 ให้คว�มสำ�คัญ 

กับก�รใช้ส่ือ	 ก�รพัฒน�สื่อ	 ก�รใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญ�ท้องถ่ิน	 มีก�รวัดและประเมินผลท่ีหล�กหล�ย 

และนำ�ผลที่ได้ใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒน�ปรับปรุงก�รจัดก�รเรียนรู้เพื่อให้เกิดคุณภ�พสูงสุดต่อผู้เรียน	ก�รจัดก�ร

เรียนก�รสอนแบบโครงง�นเป็นวิธีก�รจัดก�รสอนที่เน้นประสบก�รณ์ในก�รปฏิบัติง�นให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับ

ก�รทำ�ง�นในชีวิตจริงอย่�งเป็นระบบ	 เพื่อเปิดโอก�สให้ผู้เรียนได้มีประสบก�รณ์ตรง	 ได้เรียนรู้วิธีก�รแก้ปัญห�	

ได้ทำ�ก�รทดลองประดิษฐ์	 ได้พิสูจน์สิ่งต่�ง	 ๆ	 ด้วยตนเอง	 รู้จักก�รว�งแผนก�รทำ�ง�น	 ฝึกก�รเป็นผู้นำ�ผู้ต�ม	

ตลอดจนได้พัฒน�กระบวนก�รคิดโดยเฉพ�ะก�รคิดขั้นสูง	 (Higher	Order	Thinking)	และก�รประเมินทักษะ

คว�มส�ม�รถของตนเอง

	 ผลง�นที่เกิดจ�กก�รจัดก�รเรียนรู้ร�ยวิช�	ง23261	ผลิตภัณฑ์โลหะ	ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	3	

เป็นวิช�เพิ่มเติมต�มหลักสูตรสถ�นศึกษ�พุทธศักร�ช	2553	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี	

มุ่งพัฒน�ผู้เรียนให้ทำ�ง�นอย่�งเป็นกระบวนก�รและจัดก�รอย่�งเป็นระบบ	พัฒน�คว�มคิดสร้�งสรรค์มีทักษะ

ในก�รออกแบบสิ่งประดิษฐ์ต่�ง	 ๆ	 โดยก�รนำ�เทคโนโลยีม�ประยุกต์ใช้ในก�รออกแบบชิ้นง�นให้สอดคล้อง 

กับบริบทของชุมชนและสถ�นศึกษ�	 ให้นักเรียนผลิตและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น	 โดยยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง	 เน้นก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งประหยัด	 คุ้มค่�	 และส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิต

ประจำ�วัน	 โดยเฉพ�ะก�รเชื่อมโยง	 ก�รเตรียมคว�มพร้อมสู่โลกของง�นอ�ชีพในอน�คตซึ่งก�รจัดก�รเรียนรู้

ร�ยวิช�	ช่�งโลหะ	ที่ผ่�นม�	นักเรียน	ร้อยละ	70	ข�ดคว�มมั่นใจในก�รนำ�เสนอผลง�นของตนเอง	ซึ่งส่วนใหญ่

นักเรียนที่เลือกเรียนเป็นนักเรียนกลุ่มหลังห้อง	ไม่สนใจก�รเรียนวิช�ก�ร	ไม่กล้�แสดงออก	ครูผู้สอนจึงต้องก�ร

สร้�งคว�มเชื่อมั่น	 ฝึกให้นักเรียนกล้�คิด	 กล้�นำ�เสนอผลง�นของตนเอง	 และก�รนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จนั้นจำ�เป็น

ต้องปรับวิธีก�รเรียนเปลี่ยนวิธีก�รสอน	 ด้วยก�รจัดกิจกรรมให้เหม�ะสมและหล�กหล�ยต�มคว�มต้องก�ร

ของผู้เรียน	 โดยผู้เรียนส�ม�รถกำ�หนดปัญห�รวมท้ังสิ่งท่ีต้องก�รจะเรียนด้วยตนเอง	 ฝึกก�รศึกษ�ค้นคว้� 

ด้วยตัวเอง	 ด้วยกระบวนก�รกลุ่ม	 ผู้สอนจึงจัดกระบวนก�รเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงง�นเป็นนวัตกรรม 

ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
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2.	 จุดประสงค์และเป้าหมาย	ของการดำาเนินงาน

	 2.1	 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนก�รคิดวิเคร�ะห์คิดสร้�งสรรค์	ก�รคิดแก้ปัญห�	และก�รคิดข้ันสูง

	 2.2	 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนก�รทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบ	ได้มีโอก�สเรียนและทำ�ง�นร่วมกัน

	 2.3	 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนสูงขึ้น

	 2.4	 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่�งมีคว�มสุข

	 2.5	 เพื่อจัดประสบก�รณ์ตรงให้ผู้เรียนได้นำ�ไปใช้ในก�รดำ�รงชีวิต	 มีคว�มกล้�แสดงออก 

อย่�งสร้�งสรรค์

	 2.6	 เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้ทรัพย�กรให้เกิดประโยชน์อย่�งประหยัด	และคุ้มค่�

3.	 กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

ก�รพัฒน�ทักษะง�นช่�งโลหะจ�กวัสดุเหลือใช้เพื่อเตรียมคว�มพร้อมสู่โลกของง�น

วิเคร�ะห์สภ�พปัญห�	คว�มต้องก�รจำ�เป็นในก�รพัฒน�ทักษะง�นอ�ชีพปัจจุบันและอน�คต

วิเคร�ะห์ม�ตรฐ�น	ตัวชี้วัดต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	2551

สำ�รวจคว�มต้องก�รของผู้เรียน	ต�มคว�มสนใจ	นำ�ข้อมูลม�ออกแบบหน่วยก�รเรียนรู้	

จัดทำ�แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ร�ยชั่วโมง

จัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนด้วยเทคนิควิธีก�รสอนแบบโครงง�น

เน้นก�รเลือกใช้วัสดุเหลือใช้ที่นักเรียนส�ม�รถห�ได้ง่�ยในท้องถิ่น

เน้นก�รฝึกปฏิบัติให้เกิดคว�มชำ�น�ญ

ประมวลผลก�รเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีโครงง�นอ�ชีพ

วัดและประเมินผล

สรุป	ร�ยง�นผล

แผนภ�พ	แสดงขั้นตอนกระบวนก�รสร้�งนวัตกรรมก�รจัดก�รเรียนรู้เพื่อพัฒน�ทักษะง�นช่�งโลหะ	

จ�กวัสดุเหลือใช้เพ่ือเตรียมคว�มพร้อมสู่โลกของง�น	(อดิศักด์ิ	เจ๊ะดะระหม�น,	โรงเรียนท่�นครญ�ณวโรภ�สอุทิศ)
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4.	 ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 ผลของก�รพัฒน�ทักษะง�นช่�งโลหะจ�กวัสดุเหลือใช้สู่โลกของง�น	 บรรลุผลต�มวัตถุประสงค์	

ดังนี้

	 1)	 นักเรียนมีทักษะ	 กระบวนก�รคิดชั้นสูง	 มีคว�มส�ม�รถในก�รคิดวิเคร�ะห์	 คิดสร้�งสรรค์ 

ชิ้นง�นได้อย่�งสวยง�ม	 เหม�ะสมกับก�รใช้ประโยชน์	 ส�ม�รถคิดแก้ปัญห�จ�กกระบวนก�รทำ�ง�นได้ 

จนประสบคว�มสำ�เร็จ	

	 2)	 ผู้เรียนมีทักษะในก�รทำ�ง�นอย่�งเป็นเป็นระบบเป็นขั้นตอน	 ส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่น 

ได้อย่�งมีคว�มสุข

	 3)	 ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

	 4)	 นักเรียนส�ม�รถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง	และทำ�ง�นอย่�งมีคว�มสุข

	 5)	 นักเรียนส�ม�รถนำ�ประสบก�รณ์ก�รทำ�ชิ้นง�นไปใช้ในก�รดำ�รงชีวิตทั้งในปัจจุบัน 

และอน�คต	มีคว�มกล้�แสดงออกด้วยก�รนำ�เสนอผลง�นอย่�งสร้�งสรรค์

	 6)	 นักเรียนส�ม�รถเลือกใช้วัสดุเหลือใช้	นำ�ม�ใช้ประโยชน์ได้ใหม่อย่�งประหยัด	คุ้มค่�

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

 5.1	 ผู้บริห�รโรงเรียน	 ให้คว�มช่วยเหลือ	 ส่งเสริม	 สนับสนุนในก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้	 

ก�รพัฒน�สื่อก�รเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้	 รวมทั้งสนับสนุนด้�นงบประม�ณ	 ส่งเสริมบุคล�กรเข้�รับก�รอบรม

เพื่อพัฒน�ศักยภ�พของตนเองอย่�งต่อเนื่อง	 สร้�งบรรย�ก�ศและสภ�พแวดล้อมของก�รทำ�ง�น 

ในสถ�นศึกษ�	เป็นมิตร	ให้ขวัญกำ�ลังใจ	และมุ่งสร้�งชุมชนแห่งก�รเรียนรู้วิช�ชีพในสถ�นศึกษ�

 5.2	 ครู	 มีลักษณะเป็นบุคคลแห่งก�รเรียนรู้	 ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 แบ่งปันประสบก�รณ์ 

ในก�รทำ�ง�น	 ให้คว�มช่วยเหลือในก�รปฏิบัติง�น	 โดยเฉพ�ะก�รจัดก�รเรียนรู้บูรณ�ก�รข้�มส�ระก�รเรียนรู้	

ให้ก�รยอมรับ	ให้คว�มคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อก�รจัดก�รเรียนรู้	

 5.3	 ผู้เรียน	 มีคว�มกระตือรือร้น	 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 รู้จักคิดอย่�งเป็นระบบ	 มีทักษะในก�รพัฒน�

ตนเอง	และสร้�งสรรค์ผลง�นอย่�งต่อเนื่อง	

 5.4		บุคล�กรท้องถิ่น	 มีส่วนร่วมในก�รให้ข้อมูล	 ให้คำ�ปรึกษ�แก่นักเรียน	 ผู้ปกครองและ	

ชุมชนมีคว�มพึงพอใจต่อก�รจัดก�รเรียนรู้สู่โลกของง�น	 และเช่ือมั่นศรัทธ�ก�รทำ�ง�นของครูและบุคล�กร 

ของโรงเรียน

 5.5	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น	 ให้ก�รส่งเสริม	 สนับสนุนช่วยเหลือ 

ด้�นงบประม�ณ	และสร้�งขวัญกำ�ลังใจให้ครู
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6.	 บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)

	 6.1	 บทเรียนที่ได้รับ

	 	 1)	 ก�รฝึกให้คนมีวินัยในตนเอง	มีคว�มรับผิดชอบในหน้�ที่	มีจิตอ�ส�	สร้�งก�รเป็นคนดี	

คนเก่ง	และคนที่มีคว�มสุขก็จะต�มม�

	 	 2)	 ก�รจัดก�รเรียนรู้ที่เชื่อมโยงไปสู่อ�ชีพ	 ก�รสร้�งร�ยได้ระหว่�งเรียน	 ส่งผลให้นักเรียน

เห็นประโยชน์และคุณค่�ต่อก�รดำ�รงชีวิตจริง

	 	 3)	 ก�รเรียนรู้ด้วยก�รปฏิบัติจริง	 (Active	 Learning)	 ส�ม�รถพัฒน�นักเรียนหลังห้อง 

ให้เป็นที่ตั้งใจเรียนได้

	 6.2	 ปรับคุณภ�พมุ่งพัฒน�ต่อไป

	 	 1)	 ก�รสร้�งระบบที่ยั่งยืนและจัดก�รเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	 เน้นก�รพัฒน�

กระบวนก�รคิด

	 	 2)	 ก�รสร้�งคว�มมีส่วนร่วมเป็นเรื่องจำ�เป็น	 โดยเฉพ�ะก�รปฏิบัติระบบกลุ่มที่ทำ�ให้ 

ผลก�รปฏิบัติง�นชิ้นง�นมีคว�มสำ�เร็จและมีคุณภ�พ

	 	 3)	 สร้�งวินัยเชิงบวก	 ที่ไม่ใช่เรื่องของก�รใจอ่อน	 ยอมทุกอย่�ง	 แต่เป็นก�รสร้�งข้อตกลง	

กฎ	กติก�ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม	เพื่อก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียน

	 	 4)	 ในส่วนของครูผู้สอนต้องสร้�งชุมชนก�รเรียนรู้วิช�ชีพเรื่องเทคนิควิธีก�รจัดเรียนรู้ 

ให้ม�กขึ้น

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 7.1	 ก�รเผยแพร่	/	ก�รได้รับก�รยอมรับ

	 	 7.1.1	 นักเรียน	 ครู	 บุคล�กร	 และผู้บริห�รโรงเรียนได้รับเชิญให้เข้�ร่วมเป็นคณะทำ�ง�น 

ในระดับชุมชน	ระดับจังหวัด	และระดับช�ติ

	 	 7.1.2	 นักเรียน	 ครู	 บุคล�กร	 และผู้บริห�รโรงเรียนได้รับเชิญให้เข้�ร่วมแสดงผลง�น 

ก�รจัดนิทรรศก�รในระดับชุมชน	ระดับจังหวัด	และระดับช�ติ

	 	 7.1.3	จัดนิทรรศก�รวันวิช�ก�ร	“ท่�นครปริทรรศน์”	เพื่อเผยแพร่ผลง�นท�งวิช�ก�ร

	 7.2	 ก�รได้รับก�รยอมรับ	/	ร�งวัลที่ได้รับ

	 	 7.2.1	 ได้รับร�งวัลชมเชยโรงเรียนพระร�ชท�น	ปีก�รศึกษ�	2556	 	

	 	 7.2.2	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 สถ�นศึกษ�แบบอย่�งก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้และ

ก�รบริห�รจัดก�รต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง	สถ�นศึกษ�พอเพียง	ประจำ�ปี	2556	

	 	 7.2.3	 ได้รับร�งวัลผลก�รปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 (Best	 Practices)	 ง�นมหกรรมวิช�ก�ร

มัธยมศึกษ�	ครั้งที่	25	ปี	ก�รศึกษ�	2558

	 	 7.2.4	 ร�งวัลและเกียรติบัตรของนักเรียน	 ครู	 และบุคล�กรทั้งในระดับจังหวัด	 ระดับ 

เขตพื้นที่	ระดับภ�ค	และระดับช�ติ
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	 	 7.2.5	 ร�งวัล	 Best	 Practice	 “Lap	 School	 Festival	 :	 Towards	 World-Class	

Education”

   ร�งวัลสำ�หรับนักเรียน

	 	 	 1.	 เกียรติบัตรร�งวัลชนะเลิศ	 ประเภทประดิษฐ์ของใช้ภ�ยในบ้�นจ�กวัสดุเหลือใช้	

ระดับมัธยม/ปวช.	สำ�นักง�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมร�ช	ปี	พ.ศ.	2555

	 	 	 2.	 เกียรติบัตรเหรียญทอง	 ง�นเชื่อมไฟฟ้�เบื้องต้น	 ชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 

ง�นมหกรรมวิช�ก�รมัธยมศึกษ�	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2555

	 	 	 3.	 เกียรติบัตรเหรียญทอง	 ง�นเช่ือมไฟฟ้�	 (ช้ันว�งรองเท้�)	 ช้ันมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	

ง�นมหกรรมวิช�ก�รมัธยมศึกษ�	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2555

	 	 	 4.	 เกียรติบัตรเหรียญทอง	 ง�นเชื่อมไฟฟ้�เบื้องต้น	 ชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 

ง�นมหกรรมวิช�ก�รมัธยมศึกษ�	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2556

	 	 	 5.	 เกียรติบัตรเหรียญทอง	 ง�นเช่ือมไฟฟ้�	 (ช้ันว�งรองเท้�)	 ช้ันมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	

ง�นมหกรรมวิช�ก�รมัธยมศึกษ�	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2556

	 	 	 6.	 เกียรติบัตรเหรียญทองโครงง�นอ�ชีพ	 ชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 ง�นมหกรรม

วิช�ก�รมัธยมศึกษ�	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2556

	 	 	 7.	 เกียรติบัตรเหรียญเงิน	 ถ�ดขนม	 ชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 ง�นมหกรรมวิช�ก�ร

มัธยมศึกษ�	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2556

	 	 	 8.	 เกียรติบัตรเหรียญทอง	 ถ�ดขนม	 ชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 ง�นมหกรรมวิช�ก�ร

มัธยมศึกษ�	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2558

   ร�งวัลสำ�หรับครู

	 	 	 1.	 ร�งวัลหนึ่งแสนครูดี	ประจำ�ปี	2554

	 	 	 2.	 ร�งวัลครูผู้สอนดีเด่น	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี	ปี	2556	

	 	 	 3.	 ครูที่ปรึกษ�สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภ�ยในบ้�นจ�กวัสดุเหลือใช้	 ระดับมัธยม/ปวช.	

สำ�นักง�นทรัพย�กรธรรมช�ติ	และสิ่งแวดล้อม	จังหวัดนครศรีธรรมร�ช	ปี	2555

	 	 	 4.	 ร�งวัลวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ	 (Best	 Practices)	 เกียรติบัตรเหรียญทอง	ครูผู้สอนดีเด่น

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี	 (ช่�งอุตส�หกรรม)	 จ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

มัธยมศึกษ�	เขต	12	ปีก�รศึกษ�	2558

	 	 	 5.	 ร�งวัล	 Best	 Practice	 “Lap	 School	 Festival	 :	 Towards	World-Class	

Education”	ระดับภ�คใต้	ปีก�รศึกษ�	2559
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ชื่อผลง�น	 ก�รใช้เฟซบุ๊ก	(Facebook)	เป็นเครื่องมือในก�รจัดก�รเรียนรู้

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�งส�วศิริรัตน์	รุจิวณิชช�

โรงเรียน	 วัดส�มง่�ม	(คงทองอนุสรณ์)	

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�นครปฐม	เขต	1

โทรศัพท	์ 0	3438	1116	 โทรส�ร	 034-381643

โทรศัพท์มือถือ	 0812969632	 อีเมล์		 sirirat296@hotmail.com

1.	ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 โรงเรียนวัดส�มง่�ม	 (คงทองอนุสรณ์)	 เป็นโรงเรียนประถมศึกษ�ขน�ดใหญ่	 ประจำ�อำ�เภอ

ดอนตูม	จังหวัดนครปฐม	จัดก�รเรียนก�รสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบ�ล	1	ถึงชั้นประถมศึกษ�ปีที่	6	และได้ผ่�น

ก�รประเมินและรับรองให้เป็นโรงเรียนในฝัน	 รุ่นที่	 2	 เมื่อวันที่	 29	 สิงห�คม	 2551	 ในก�รจัดก�รศึกษ�นั้น	 

ได้ส่งเสริมและเพิ่มศักยภ�พในก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รเพื่อพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�	 

โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะก�รดำ�รงชีวิตในสังคมยุคใหม่	 ใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศสร้�งง�น	 สร้�งอ�ชีพ	 และ

ส�ม�รถนำ�เสนอผลง�นได้อย่�งสร้�งสรรค์ต�มกรอบและแนวท�งของโรงเรียนในฝัน	 (สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น,	2549	:	5)	จึงได้จัดร�ยวิช�	“เทคโนโลยีส�รสนเทศ”	เป็นร�ยวิช�เพิ่มเติมให้กับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 4-6	 ตั้งแต่ปีก�รศึกษ�	 2551	 เป็นต้นม�	 จ�กสภ�พก�รเรียนก�รสอนในร�ยวิช�ดังกล่�ว	 

ผู้สอนพบว่�	 นักเรียนมีปัญห�ในด้�นก�รนำ�เสนอและส่งชิ้นง�น	 ซึ่งในระยะแรกนั้นผู้เรียนได้นำ�เสนอและ 

ส่งชิ้นง�นของตนเองผ่�นหน้�จอคอมพิวเตอร์	 ซึ่งผู้สอนมีเวล�จำ�กัดเพียงในช่ัวโมงเรียน	 แต่จำ�นวนนักเรียน 

ในแต่ละห้องเรียนโดยเฉลี่ยในแต่ละปีก�รศึกษ�	 มีจำ�นวน	 40	 คน	 ต่อห้องเรียน	 ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถตรวจช้ินง�น	

และเสนอข้อควรแก้ไขปรับปรุงให้กับผู้เรียนได้ทันท่วงที	 ต่อม�ผู้สอนจึงได้พัฒน�รูปแบบก�รนำ�เสนอและ 

ส่งชิ้นง�นใหม่	 โดยให้ผู้เรียนส่งผ่�นระบบจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์	 (e-mail)	 แต่ก็พบว่�	 ก�รส่งด้วยวิธีก�รนี้	 

ผู้สอนไม่ส�ม�รถตอบโต้กับผู้เรียนได้ทันทีและยังข�ดก�รปฏิสัมพันธ์ระหว่�งผู้เรียนกับผู้เรียน	 และผู้เรียน 

กับผู้ปกครอง	ทำ�ให้ก�รแลกเปล่ียนเรียนรู้จำ�กัดเพียงด้�นเดียว	 ต่อม�กระแสคว�มนิยมของก�รใช้สังคมออนไลน์	

และอิทธิพลท�งสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปต�มยุคสมัย	 เฟซบุ๊ก	 (Facebook)	 ถูกนำ�ม�ใช้อย่�งกว้�งขว�ง	 

ด้วยคว�มส�ม�รถอันหล�กหล�ย	 ซึ่ง	 ม�ร์ก	 ซักเคอร์เบิร์ก	 นักศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยฮ�ร์เวิร์ด	 ได้สร้�ง 

และพัฒน�ขึ้น	 ตั้งแต่เมื่อวันที่	 4	 กุมภ�พันธ์	 2547	 ผู้สอนจึงได้นำ�คว�มส�ม�รถของเฟซบุ๊ก	 (Facebook)	 

ม�เป็นเครื่องมือในก�รนำ�เสนอและส่งชิ้นง�น	พร้อมท้ังประยุกต์ใช้ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 โดยก�รรวมกลุ่ม

ก�รใช้สังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ต่อก�รสร้�งองค์คว�มรู้	 ก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์	 และก�รแบ่งปัน

ข้อมูลด้�นวิช�ก�รในก�รเรียนก�รสอน	 รวมถึงก�รมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่�งครูผู้สอนกับผู้ เรียน	 
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ผู้เรียนกับผู้เรียน	 รวมทั้งผู้ปกครองกับครูและผู้เรียน	 ทำ�ให้ก�รถ่�ยทอดคว�มรู้	 ภ�ระง�น	 ช้ินง�น	 เป็นไปด้วย 

คว�มสะดวก	 ประหยัดเวล�และค่�ใช้จ่�ย	 นอกจ�กนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในก�รชักจูงให้ผู้เรียนใช้เฟซบุ๊ก	

(Facebook)	 ในเชิงสร้�งสรรค์	 เกิดประโยชน์ต่อตนเองในด้�นก�รสร้�งองค์คว�มรู้	 พัฒน�สติปัญญ�	 ทั้งยัง

เชื่อมโยงกับชีวิตประจำ�วันของนักเรียน	 โดยส�ม�รถใช้เป็นเครื่องมือในก�รติดต�มดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ในเรื่องก�รส่งง�น	 ส่งก�รบ้�น	 ก�รตอบปัญห�ข้อสงสัยต่�ง	 ๆ	 ท้ังด้�นก�รเรียนและพฤติกรรมให้กับนักเรียน 

ได้ตลอดเวล�	หรือก�รแชร์สถ�นที่เพื่อก�รเยี่ยมบ้�นนักเรียนได้อีกด้วย

2.	จุดประสงค์และเป้าหมาย	ของการดำาเนินงาน

	 2.1	 จุดประสงค์

	 	 1)	 เพื่อสร้�งกลุ่มก�รเรียนรู้	 โดยใช้เว็บไซต์สังคมออนไลน์	 เฟซบุ๊ก	 (Facebook)	 เป็น

เครื่องมือในก�รจัดก�รเรียนรู้

	 	 2)	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เว็บไซต์สังคมออนไลน์	เฟซบุ๊ก	(Facebook)	อย่�งสร้�งสรรค์	

และเกิดประโยชน์ต่อก�รศึกษ�ทั้งในและนอกเวล�เรียน

	 	 3)	 เพื่อศึกษ�คว�มคิดเห็นของนักเรียนต่อก�รเรียนวิช�เทคโนโลยีส�รสนเทศ	

	 2.2	 เป้�หม�ย

	 	 นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 6	 ทุกคน	 ได้ใช้เว็บไซต์สังคมออนไลน์	 เฟซบุ๊ก	 (Facebook)	

เป็นเครื่องมือในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนวิช�เทคโนโลยีส�รสนเทศได้

3.	กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 ในก�รออกแบบผลง�น/นวัตกรรมน้ัน	 ผู้สอนได้จัดทำ�เป็นแผนผังแสดงถึงข้ันตอนก�รออกแบบไว้	

โดยใช้ชื่อ	“วงจร	5	ส”	ซึ่งพัฒน�ม�จ�กแนวคิดก�รจัดก�รด้วยวงจรคุณภ�พเดมมิ่ง	(PDCA)	ของ	ดร.เอดว�ร์ด	

เดมมิ่ง	หรือที่รู้จักกันอย่�งแพร่หล�ย	ในอีกชื่อหนึ่งว่�	“วงจรของเดมมิ่ง	(Deming	Cycle)”	ดังนี้	

	 1)	 สำ�รวจ	 คือ	 ก�รสำ�รวจพฤติกรรมก�รใช้เฟซบุ๊ก	 (Facebook)	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษ� 

ปีที่	 6	 โดยวิธีก�รสอบถ�มและสังเกตจ�กก�รใช้	 ซึ่งพบว่�	 นักเรียน

เป็นสม�ชิกเฟซบุ๊ก	 (Facebook)	 ทุกคน	 จึงถือว่�มีคว�มพร้อม 

ในก�รจัดก�รเรียนรู้โดยนำ�เฟซบุ๊ก	(Facebook)	ม�เป็นเครื่องมือ

	 2)	 สร้�ง	คือ	ดำ�เนินก�รสร้�งกลุ่มก�รเรียนรู้ในเฟซบุ๊ก	

(Facebook)	ส่วนตัวของผู้สอน	และตั้งชื่อกลุ่มว่�	ป.6/2559

	 3)	 เสริม	คือ	ก�รสร้�งเนื้อห�ส�ระ	ใบคว�มรู้	กิจกรรม

ก�รเรียนรู้ต่�ง	 ๆ	 ในกลุ่มเฟซบุ๊ก	 (Facebook)	 ที่สร้�งข้ึน	 รวมถึง	 

ก�รส่งชิ้นง�นของผู้เรียน

	 4)	 	สรุป	คือ	ก�รสรุปองค์คว�มรู้	ปรับปรุงแก้ไข	และ

ประเมินคว�มพึงพอใจของผู้เรียน	
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	 5)	 เสนอ	 คือ	 เสนอผลง�นของผู้เรียนที่ประสบคว�มสำ�เร็จผ่�นสื่อประเภทต่�ง	 ๆ	 อันเป็นก�ร

ต่อยอดและขย�ยผลสู่คว�มเป็นม�ตรฐ�นส�กล

4.	ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 4.1	 ผลที่เกิดต�มจุดประสงค์

	 	 1)	 มีกลุ่มก�รเรียนรู้ที่ใช้เว็บไซต์สังคมออนไลน์	เฟซบุ๊ก	(Facebook)	เป็นเครื่องมือในก�ร

จัดก�รเรียนรู้	วิช�เทคโนโลยีส�รสนเทศ	ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	6	ม�ตั้งแต่ปีก�รศึกษ�	2554-2559

	 	 2)	 นักเรียนใช้เฟซบุ๊ก	 (Facebook)	 อย่�งสร้�งสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อก�รศึกษ�	 

ทั้งในและนอกเวล�เรียน	โดยก�รนำ�เสนอ	ส่งชิ้นง�น	และเผยแพร่ต่อส�ธ�รณชน

	 	 3)	 นักเรียนมีคว�มพึงพอใจและชื่นชอบก�รเรียนวิช�เทคโนโลยีส�รสนเทศ	

	 4.2	 ผลสัมฤทธิ์ของง�น

	 	 ในปีก�รศึกษ�	 2558	 ที่ผ่�นม�	 นักเรียนช้ันประถมศึกษ�ปีท่ี	 6	 มีคว�มส�ม�รถในก�รใช้

เทคโนโลยีในก�รเรียนรู้และนำ�เสนอผลง�น	ในระดับดีเยี่ยม-ดีม�ก	คิดเป็นร้อยละ	94.27	(ร�ยง�นก�รประเมิน

ตนเอง	 โรงเรียนวัดส�มง่�ม	 (คงทองอนุสรณ์),	 2558)	 และผลสืบเนื่องจ�กก�รใช้เฟซบุ๊ก	 (Facebook)	 

เป็นช่องท�งในก�รสอนเสริมเพิ่มเติมเพื่อเตรียมทดสอบระดับช�ติขั้นพื้นฐ�น	 (O-NET)	 ในกลุ่มส�ระฯ	 

ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี	 ต้ังแต่ปีก�รศึกษ�	 2554	 ทำ�ให้มีค่�เฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่�ระดับประเทศ	 

และเป็นค่�เฉลี่ยที่สูงขึ้นอย่�งต่อเนื่องตลอด	4	ปีก�รศึกษ�	ดังนี้

ปีก�รศึกษ� จำ�นวนผู้เข้�สอบ
ค่�สถิติ

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ เปรียบเทียบ

2554 153 56.44 55.38 1.06

2555 144 56.83 53.85 2.98

2556 149 58.39 53.16 5.23

2557 148 62.92 56.32 6.60

	 	 เมื่อพิจ�รณ�ค่�สถิติอย่�งละเอียดจะพบว่�	 ค่�สถิติระดับประเทศ	 มีค่�เฉลี่ยต่ำ�ลง 

ในปีก�รศึกษ�	 2555	 และ	 2556	 แต่ค่�เฉล่ียในระดับโรงเรียนกลับสูงข้ึนอย่�งต่อเน่ืองและสูงกว่�ระดับประเทศ	

ทุกปีก�รศึกษ�

	 4.3	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 นอกจ�กผู้สอนจะนำ�เฟซบุ๊ก	 (Facebook)	 ม�เป็นเครื่องมือจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ 

ในร�ยวิช�เทคโนโลยีส�รสนเทศแล้ว	 ยังได้ใช้ในก�ร	 “ติวเข้ม”	 นักเรียนท่ีมีศักยภ�พด้�นคอมพิวเตอร์	 เพ่ือไปแข่งขัน

กับหน่วยง�นต่�ง	 ๆ	 จ�กประสบก�รณ์	 ชิ้นง�นเดิม	 ทำ�ให้นักเรียนเกิดก�รเรียนรู้ต่อเนื่อง	 ส่งผลให้นักเรียน

พัฒน�ตนเอง	จนได้รับร�งวัลจ�กก�รประกวดแข่งขันในง�นศิลปหัตถกรรม	ดังนี้



ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices  

แนวปฏิบัติที่ดี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำาปี 2560
197

	 	 ปีก�รศึกษ�	2558	

	 	 1)	 ร�งวัลเหรียญทอง	(ชนะเลิศ)	ก�รใช้โปรแกรมนำ�เสนอ	(Presentation)	ระดับ	ป.4	-	ป.6	

ในระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�นครปฐม	 เขต	 1	 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภ�คกล�ง 

และภ�คตะวันออก	ได้รับร�งวัล	ระดับเหรียญทอง	

	 	 2)	 ร�งวัลเหรียญทอง	 (ชนะเลิศ)	 ก�รว�ดภ�พด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กร�ฟิก	 ระดับ	

ป.1	-	ป.3	ในระดับเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�ประถมศึกษ�นครปฐม	เขต	1	และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภ�คกล�ง

และภ�คตะวันออก	ได้รับร�งวัลระดับเหรียญทอง	

	 	 ปีก�รศึกษ�	2559	

	 	 1)	 ร�งวัลเหรียญทอง	(ชนะเลิศ)	ก�รใช้โปรแกรมนำ�เสนอ	(Presentation)	ระดับ	ป.4	-	ป.6	

ในระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�นครปฐม	 เขต	 1	 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภ�คกล�งและ

ภ�คตะวันออก	(3	ปีซ้อน)	ได้รับร�งวัล	ระดับเหรียญเงิน	

	 	 2)	 ได้รับร�งวัลเหรียญทอง	 (ชนะเลิศ)	ก�รหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 (E-book)	 ระดับ	ป.4	 -	ป.6	

ในระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�นครปฐม	 เขต	 1	 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภ�คกล�ง 

และภ�คตะวันออก	ได้รับร�งวัล	ระดับเหรียญเงิน	

5.	ปัจจัยความสำาเร็จ

	 นโยบ�ยและก�รบริห�รจัดก�รของโรงเรียนที่เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รใช้เทคโนโลยี 

ส�รสนเทศ	 โดยกำ�หนดเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่�	 “โรงเรียนวัดส�มง่�ม	 (คงทองอนุสรณ์)	 เป็นโรงเรียน

ม�ตรฐ�นส�กล	ดำ�รงตนอยู่ในคุณธรรม	คว�มเป็นไทย	ก้�วไกลเทคโนโลยี	ต�มวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”	โรงเรียน

จึงสนับสนุนให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมสัญญ�ณอินเทอร์เน็ตที่เพียงพอต่อก�รใช้ของนักเรียนและ 

มีระบบก�รนิเทศ	 กำ�กับ	 ติดต�ม	 จ�กฝ่�ยบริห�รอย่�งสม่ำ�เสมอ	 ท้ังยังมีโครงก�รท่ีรองรับและร่วมสนับสนุน

ก�รใช้เทคโนโลยีอย่�งสร้�งสรรค์	 คือ	 “โครงก�รสังคมแห่งก�รเรียนรู้ เทคโนโลยีส�รสนเทศ”	 ซ่ึง 

ประกอบด้วย	 6	 กิจกรรม	 ได้แก่	 1)	 สร้�ง	 สรรห�	 และพัฒน�สื่อเทคโนโลยีส�รสนเทศท�งก�รศึกษ�	 

2)	 มุ่งสู่คว�มเป็นเลิศ	 เชิดชูสถ�บัน	 (แข่งขันท�งวิช�ก�ร)	 3)	 ประกวดสื่อสร้�งสรรค์	 4)	 รู้ทันโลก	 รู้ทันลูก	

(อบรมก�รใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่ผู้ปกครอง)	 5)	 แฟนพันธุ์แท้	 ICT	 (แข่งขันตอบคำ�ถ�มด้�น	 ICT)	 และ	 

6)	แก้ไขให้ตรงจุด	หยุดอ�ก�รเสีย	(ซ่อมบำ�รุงรักษ�อุปกรณ์เทคโนโลยีส�รสนเทศ)

6.	บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)	

	 1.	 มีนวัตกรรมที่ส�ม�รถแก้ปัญห�และพัฒน�ผู้ เรียนได้ตรงต�มกรอบก�รดำ�เนินง�น 

ของโรงเรียนในฝัน	

	 2.	 ใช้เป็นช่องท�งในติดต่อส่ือส�รและติดต�มพฤติกรรมของนักเรียนเพ่ิมข้ึน	ทำ�ให้เกิดประโยชน์ 

ต่อก�รระบบก�รดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้�นวิช�ก�ร	 ก�รพัฒน�คุณธรรมจริยธรรม	 และก�รแชร์สถ�นที่	

เพื่อคว�มสะดวกในก�รเยี่ยมบ้�นนักเรียนต�มโครงก�รของกระทรวงศึกษ�
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	 3.	 ผู้สอนส�ม�รถให้คำ�แนะนำ�และเป็นที่ปรึกษ�ให้แก่นักเรียนในเรื่องก�รสร้�งเพจ	 

เพื่อเป็นช่องท�งในก�รประช�สัมพันธ์สินค้�และบริก�รอันเกิดจ�กภ�ระง�น/ชิ้นง�นที่ได้เรียนในร�ยวิช�ต่�ง	ๆ	

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมลดเวล�เรียน	 เพิ่มเวล�รู้	 และดำ�รงอยู่ในศตวรรษที่	 21	 ได้อย่�งมีคุณภ�พ	 โดยในปี 

ก�รศึกษ�	 2560	 ผู้สอนได้แนะนำ�ให้นักเรียนสร้�งเพจภ�ยใต้ช่ือ	 Samngam’s	 Kids	 Shop	 ผู้สนใจส�ม�รถ 

ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สแกน	QR	Code	จ�กแอพลิเคชั่น	Line	เพื่อเข้�ถึงเพจได้ทันที

7.	การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 7.1	 ก�รเผยแพร่

	 	 1)	 เผยแพร่ผลง�นด้วยตนเอง	 จำ�นวน	 3	 ครั้ง	 จ�กก�รนำ�เสนอผลง�น/นวัตกรรม 

ก�รปฏิบัติที่เป็นเลิศ	(Best	Practices)	โรงเรียนในฝันปี	2559	ให้กับผู้บริห�ร	ศึกษ�นิเทศก์	รองผู้อำ�นวยก�ร

โรงเรียน	ครูวิช�ก�ร	และครูผู้สอนโรงเรียนในฝัน	

	 	 2)	 เผยแพร่ออนไลน์ผ่�นรูปแบบวิธีก�รจัดก�รเรียนรู้	 โดยก�รสร้�งกลุ่มก�รเรียนรู้ 

ผ่�นเว็บไซต์สังคมออนไลน์ท�งเฟซบุ๊ก	 (Facebook)	 ท่ีผู้สอนตั้งค่�คว�มเป็นส่วนตัวแบบส�ธ�รณะ 

ซึ่งผู้ปกครอง	 ครูที่สอนในระดับชั้นเดียวกัน	 หรือผู้สนใจ	 ส�ม�รถเข้�ม�ติดต�มกิจกรรมก�รเรียนรู้ได้อย่�งเสรี	

โดยไม่จำ�กัดเวล�	และสถ�นที่ดัง	QR	Code	

	 	 3)	 เผยแพร่ผ่�นว�รส�ร	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	(มปป).	นวัตกรรม

ก�รเตรียมคว�มพร้อมสู่ประช�คมอ�เซียนและทักษะในศตวรรษที่	 21	 ภ�คกล�งและภ�คตะวันออก. 

	 (หน้�	 53	 -	 57)	 กรุงเทพมห�นคร	 :	 โรงพิมพ์องค์ก�รสงเคร�ะห์ทห�รผ่�นศึก	 ซึ่งเป็นผลง�นของผู้เรียน 

ที่เกิดจ�กก�รใช้เฟซบุ๊ก	 (Facebook)	 เป็นเครื่องมือในก�รจัดก�รเรียนรู้	 จนส�ม�รถสร้�งเป็นนวัตกรรม	 

ทำ�ให้ได้รับร�งวัลจ�กก�รประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยมผู้มีผลง�นดีเด่นที่ประสบผลสำ�เร็จ	 “ด้�นวิช�ก�ร”	

ร�งวัลทรงคุณค่�	 สพฐ.	 (OBEC	 AWARDS)	 ระดับภ�คกล�งและภ�คตะวันออก	 และระดับช�ติในปีก�รศึกษ�	

2556

	 7.2	 ก�รที่ได้รับก�รยอมรับ/ร�งวัลที่ได้รับ

	 	 จ�กก�รนำ�เฟซบุ๊ก	 (Facebook)	 ม�เป็นเครื่องมือในก�รเรียนรู้	 ทำ�ให้ก�รเรียนก�รสอน	

ก�รเรียนรู้และก�รพัฒน�นักเรียนท่ีมีศักยภ�พด้�นคอมพิวเตอร์	 ดำ�เนินไปอย่�งมีประสิทธิภ�พเกิดประสิทธิผล 

ทั้งต่อนักเรียน	ผู้สอน	และผู้ปกครอง	โดยได้รับก�รยอมรับและได้รับร�งวัล	ดังนี้

	 	 ด้�นนักเรียน

	 	 1)	 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจ�กก�รทดสอบระดับช�ติข้ันพื้นฐ�น	 (O-NET)	 ในกลุ่มส�ระฯ	

ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี	 สูงกว่�ระดับระดับประเทศ	 และเป็นค่�เฉลี่ยท่ีสูงข้ึนอย่�งต่อเนื่อง	 ตลอด	 4	 ปี

ก�รศึกษ�ตั้งแต่ปีก�รศึกษ�	2554	-	2557	

	 	 2)	 นักเรียนได้รับร�งวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�	 ไปแข่งขัน 

ในระดับภ�คกล�งและภ�คตะวันออก	 จ�กก�รประกวดแข่งขันคว�มส�ม�รถท�งด้�นคอมพิวเตอร์	 ในง�น 

ศิลปหัตถกรรม	ทุกปีก�รศึกษ�
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	 	 ด้�นครูผู้สอน

	 	 ในด้�นครูผู้สอน	 ซึ่งต้องใช้ข้อมูลจ�กก�รจัดก�รเรียนรู้โดยใช้เฟซบุ๊ก	 (Facebook) 

เป็นเครื่องมือในก�รจัดก�รเรียนรู้	ส่งผลให้ได้รับร�งวัล	ดังนี้

	 	 1)	 ได้รับร�งวัลเหรียญทอง	 ชนะเลิศ	 ก�รประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยมผู้มีผลง�นดีเด่น 

ที่ประสบผลสำ�เร็จ	 “ด้�นวิช�ก�ร”	 เพื่อรับร�งวัลทรงคุณค่�	 สพฐ.	 (OBEC	 AWARDS)	 ระดับภ�คกล�ง 

และภ�คตะวันออก	และเหรียญเงิน	ระดับช�ติปีก�รศึกษ�	2556

	 	 2)	 ได้รับร�งวัลร�งวัลระดับ	 Platinum	 อันดับ	 1	 จ�กก�รนำ�เสนอนวัตกรรมของครู	

โครงก�รเตรียมคว�มพร้อมสู่ประช�คมอ�เซียนและทักษะในศตวรรษที่	21	ในระดับเขตพื้นที่	และร�งวัลระดับ	

Platinum	ในระดับภูมิภ�คปีก�รศึกษ�	2556

	 	 3)	 ร�งวัลในฐ�นะผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้�ร่วมก�รแข่งขันในง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียน	

ระหว่�งปีก�รศึกษ�	2558-2559	ต�มที่ปร�กฏในผลง�นนักเรียน

	 	 ด้�นผู้ปกครอง	และครูผู้สอนวิช�อื่น	ๆ

	 	 ผู้ปกครองและครูผู้สอนได้มีโอก�สช่ืนชมยินดีกับผลง�นของนักเรียน	 อันเป็นก�รตอบรับ 

ที่บ่งบอกถึงก�รเสริมสร้�งคุณธรรมให้กับผู้เรียนด้วยก�รให้ผู้เรียนนำ�ช้ินง�นท่ีตนเองสร้�งข้ึนไปให้ผู้ปกครอง 

ได้ร่วมประเมินชิ้นง�นในโอก�สสำ�คัญต่�ง	ๆ	เช่น	วันแม่	วันพ่อ	และได้รับก�รตอบรับที่พึงพอใจจ�กผู้ปกครอง	

และครูผู้สอนวิช�อื่น	ๆ	
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ชื่อผลง�น	 ก�รจัดก�รเรียนรู้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒน�สู่คว�มเป็นเลิศโดยใช้กระบวนก�รเรียนรู้ 

แบบ	5	ขั้นตอน	(5	STEPs)

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�ยธนศุภกิจ	เชื้อน่วม

โรงเรียน	 บ้�นวังแดง	(สหจิตวิทย�ค�ร)	

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุตรดิตถ์	เขต1

โทรศัพท์		 0	5545	1275	 โทรส�ร	 -

โทรศัพท์มือถือ	 08	6204	6546	 E-mail	 kruyo04@gmail.com

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ	

	 ก�รมีคว�มรู้อย่�งเดียวไม่เพียงพอ	 นักเรียนจะต้องมีทักษะในศตวรรษที่	 21	 ประกอบด้วย	

ทักษะก�รเรียนรู้และนวัตกรรม	 ทักษะอ�ชีพและก�รใช้ชีวิต	 และทักษะด้�นก�รสื่อส�รและเทคโนโลยี	 

ตลอดจนส�ม�รถเป็นกำ�ลังสำ�คัญของก�รขับเคลื่อนสู่ประเทศ	 4.0	 หรือพัฒน�ประเทศให้ก้�วสู่ก�รเป็น

ประเทศโลก	ปรับเปลี่ยนจ�กเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภ�พเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	

	 ก�รเตรียมคว�มพร้อมให้นักเรียนส�ม�รถดำ�เนินชีวิตในศตวรรษที่	21	และในยุค	Thailand	4.0	

ครูจะต้องห�วิธีก�รสอนซึ่งทำ�ให้เด็กไทยมีทักษะหรือคุณสมบัติม�กพอท่ีจะดำ�รงชีวิตได้อย่�งมีคว�มสุข	 

และเป็นคนท่ีมีคุณภ�พในสังคมปัจจุบันตรงต�มเอกลักษณ์ของท�งโรงเรียนท่ีว่�	“ง�นอ�ชีพเด่นเน้นเทคโนโลยี”

2.	 จุดประสงค์และเป้าหมาย	ของการดำาเนินงาน	

	 2.1	 เพื่อให้นักเรียนมีคว�มรู้เพิ่มสูงขึ้น	และส�ม�รถนำ�คว�มรู้ม�ประยุกต์ใช้ในก�รปฏิบัติง�นได้

	 2.2	 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและมีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันคอมพิวเตอร์

	 2.3	 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะตรงต�มคว�มต้องก�รของโรงเรียนและชุมชน

3.	 ขั้นตอนการดำาเนินงาน

 ขั้นเตรียมก�ร	 (Plan)	 ศึกษ�วิเคร�ะห์หลักสูตรผู้เรียน	 วิเคร�ะห์สภ�พปัญห�ของโรงเรียน 

และชุมชน	เข้�อบรมศึกษ�วิธีก�รสร้�งและออกแบบก�รจัดก�รเรียนรู้

 ขั้นดำ�เนินก�ร	 (Do)	 จัดทำ�คู่มือก�รออกแบบพัฒน�สื่อเพื่อก�รศึกษ�จัดทำ�แผนก�รจัดก�ร

เรียนรู้จัดกระบวนก�รเรียนรู้และนำ�ม�ใช้สอนโดยใช้กระบวนก�รเรียนรู้แบบ	 5	 ข้ันตอน	 (5	 STEPs)	 คัดเลือก

นักเรียนที่มีคว�มส�ม�รถเข้�ร่วมก�รแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และนำ�ผลง�นนวัตกรรมที่ได้ขย�ยผล	 โดยก�ร

ส�ธิต	เผยแพร่	เพื่อสร้�งเครือข่�ยโดยให้คว�มรู้กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่น	ๆ	
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 ขั้นก�รตรวจสอบประเมินผล	 (Check)	ประเมินจ�กก�รปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน	ประเมิน

จ�กผลก�รแข่งขันคอมพิวเตอร์	 สอบถ�มคว�มพึงพอใจคุณลักษณะของนักเรียนจ�กคณะครู	 ผู้ปกครอง	 และ

บุคล�กรในชุมชน

 ขั้นก�รปรับปรุงพัฒน�	(Action)	ปรับปรุงนวัตกรรมให้เนื้อห�มีคว�มเหม�ะสมและสอดคล้อง

กับม�ตรฐ�นและตัวชี้วัด	 นำ�ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้และก�รศึกษ�ค้นคว้�ครั้งต่อไปจ�กนวัตกรรมเดิมไป

พัฒน�แผนก�รจัดก�รเรียนรู้	ขย�ยคว�มร่วมมือไปยังเครือข่�ยกลุ่มส�ระอื่น	ๆ

4.	 ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 ผลที่เกิดต�มจุดประสงค์

	 1.	 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนในปีก�รศึกษ�	 2559	 เพิ่มสูงข้ึนจ�กปีก�รศึกษ�	 2558 

เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.72	 เพิ่มสูงขึ้นจ�กปีก�รศึกษ�	2557	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	9.98	และนักเรียนยังส�ม�รถนำ�คว�มรู้

ม�ประยุกต์ใช้ในก�รปฏิบัติง�นจ�กก�รสอบถ�มคว�มพึงพอใจต่อช้ินง�นของนักเรียนพบว่�	 ร้อยละ	 100 

พึงพอใจกับชิ้นง�นที่นักเรียนจัดทำ�

	 2.	 นักเรียนมีทักษะและมีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับช�ติต่อเนื่อง	 3	 ปี	 

ในปี	 2559	 ได้รับร�งวัลระดับเหรียญทอง	 รองชนะเลิศระดับช�ติ	 กิจกรรมก�รสร้�ง	Webpage	 ประเภท	

Web	Text	ปี	2558	ได้รับร�งวัลระดับเหรียญทองระดับช�ติ	กิจกรรมก�รสร้�ง	Webpage	ประเภท	Web	Editor 

ปี	2557	ได้รับร�งวัลระดับเหรียญทองระดับช�ติ	กิจกรรมก�รสร้�ง	Webpage	ประเภท	Web	Editor

	 3.	 นักเรียน	คณะครู	 ผู้ปกครอง	และบุคล�กรในชุมชน	มีคว�มพึงพอใจต่อคุณลักษณะนักเรียน	

หลังก�รจัดก�รเรียนรู้โดยใช้กระบวนก�รเรียนรู้แบบ	 5	 ขั้นตอน	 (5	 STEPs)	 เฉลี่ยร้อยละ	 94.8	 โดยมี 

คว�มพึงพอใจอยู่ในระดับดีม�ก

	 ผลสัมฤทธิ์ของง�น

	 1)	 ค่�ทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนวิช�คอมพิวเตอร์	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพ 

และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้�นวังแดง	(สหจิตวิทย�ค�ร)	ปีก�รศึกษ�	2557	-	2559

ปีก�รศึกษ� คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ หม�ยเหตุ

2557 70.09

2558 78.35

2559 80.07

เปรียบเทียบผลต่�งคะแนนทั้ง	3	ปี 9.98
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	 2)	 จ�กก�รจัดก�รเรียนรู้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒน�สู่คว�มเป็นเลิศโดยใช้กระบวนก�รเรียนรู้ 

แบบ	 5	 ขั้นตอน	 (5	 STEPs)	 นักเรียนมีทักษะคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้น	 ดังผลที่ปร�กฏจ�กก�รส่งนักเรียนเข้�ร่วม

ก�รแข่งขันทักษะวิช�ก�ร	กิจกรรมก�รแข่งขันคอมพิวเตอร์	และได้รับร�งวัลระดับช�ติ	ดังนี้

  1)	 ร�งวัลระดับเหรียญทอง	 รองชนะเลิศระดับช�ต ิ	 กิจกรรมก�รสร้�ง	 Webpage	

ประเภท	Web	Text	ระดับชั้น	ม.1	-	ม.3	ครั้งที่	66	ปีก�รศึกษ�	2559

  2)	 ร�งวัลระดับเหรียญทอง	 ระดับช�ติ	 กิจกรรมก�รสร้�ง	Webpage	 ประเภท	Web	

Editor	ระดับชั้น	ม.1	-	ม.3	ครั้งที่	65	ปีก�รศึกษ�	2558

  3)	 ร�งวัลระดับเหรียญทอง	 ระดับช�ต ิ	 กิจกรรมก�รสร้�ง	Webpage	 ประเภท	Web	

Editor	ระดับชั้น	ป.4	-	ป.6	ครั้งที่	64	ปีก�รศึกษ�	2557

  4)	 ร�งวัลระดับเหรียญทอง	ระดับช�ติ	กิจกรรมก�รว�ดภ�พด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	

(โปรแกรม	 Paint)	 ประเภทบกพร่องท�งก�รเรียนรู้	 ระดับชั้น	 ไม่กำ�หนดช่วงชั้น	 ง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับช�ติ	ครั้งที่	62	ปีก�รศึกษ�	2555	เมืองทองธ�นี

	 	 	 และนักเรียนยังได้รับร�งวัลก�รแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับภ�คเหนือ	 ในปีก�รศึกษ�	

2557	-	2559	ดังนี้

	 	 	 -	 ปีก�รศึกษ�	 2557	 ได้รับร�งวัลระดับเหรียญทอง	 1	 ร�งวัล	 ระดับเหรียญเงิน	 

2	ร�งวัล	ระดับเหรียญทองแดง	2	ร�งวัล

	 	 	 -	 ปีก�รศึกษ�	 2558	 ได้รับร�งวัลระดับเหรียญทอง	 2	 ร�งวัล	 ระดับเหรียญเงิน	 

2	ร�งวัล	ระดับเหรียญทองแดง	1	ร�งวัล

	 	 	 -	 ปีก�รศึกษ�	2559	ได้รับร�งวัลระดับเหรียญทอง	3	ร�งวัล	ระดับเหรียญเงิน	2	ร�งวัล	

	 	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 1)	 ผู้เรียนส�ม�รถนำ�คว�มรู้ท่ีได้สร้�งสรรค์ผลง�นเข้�ร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 

จนได้รับร�งวัลระดับช�ติ

	 	 2)	 ผู้เรียนมีทักษะท�งคอมพิวเตอร์ในก�รสร้�งสรรค์ชิ้นง�นออกม�ได้อย่�งถูกต้องและ

เหม�ะสม	และส�ม�รถเข้�ร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ในระดับช�ติต่อเนื่อง	3	ปี

	 	 3)	 ครูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน	 ทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้เกิดคว�มร่วมมือบูรณ�ก�ร 

ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนร่วมกัน

	 	 4)	 โรงเรียนได้รับก�รยกย่อง	 มีช่ือเสียง	 มีส่ือก�รเรียนและแหล่งเรียนรู้ท่ีส�ม�รถเรียนรู้ 

ได้ตลอดเวล�เพิ่มขึ้น

	 	 5)	 ชุมชนมีบุคล�กรท่ีมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	มีคุณลักษณะท่ีดีและเป็นคนดีในสังคมเพ่ิมข้ึน
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5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 สิ่งที่ช่วยให้ง�นประสบผลสำ�เร็จได้แก่	 ผู้เรียนมีคว�มสนใจ	 ตั้งใจให้คว�มร่วมมือในก�รเรียนรู้	 

ครูมีคว�มรู้	คว�มเข้�ใจ	คว�มส�ม�รถ	เกิดคว�มร่วมมือของครูผู้สอนทั้งในและนอกโรงเรียน	ในก�รร่วมมือกัน

จัดกระบวนก�รเรียนก�รสอน	 ผู้บริห�รโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนทรัพย�กรต่�ง	 ๆ	 ท่ีเก่ียวกับข้อง 

กับก�รดำ�เนินง�นอย่�งเป็นระบบ	 โรงเรียนมีนโยบ�ยสนับสนุนกิจกรรมก�รพัฒน�ด้�นไอซีที	 แก่ครูผู้สอนและ

แก่ผู้เรียนอย่�งชัดเจน	ก�รมีส่วนร่วมของทุกฝ่�ย	 ผู้ปกครอง	 และบุคล�กรในชุมชน	ที่ให้คำ�แนะนำ�	 คำ�ปรึกษ�	 

ก�รร่วมคิด	ร่วมทำ�อย่�งเป็นระบบ	จนนำ�ไปสู่คุณภ�พที่ยั่งยืนของนักเรียน

6.	 บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)

	 ก�รจัดก�รเรียนรู้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒน�สู่คว�มเป็นเลิศ	 โดยใช้กระบวนก�รเรียนรู้ 

แบบ	5	ข้ันตอน	(5	STEPs)	ท่ีพัฒน�ข้ึน	ออกแบบก�รเรียนรู้ต�มทฤษฎีระบบ	จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้โดยใช้ปัญห� 

เป็นฐ�น	 เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้นำ�ทักษะก�รเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน	 สร้�งภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง 

ที่ต้องเจอกับปัญห�ต่�ง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของสังคม	 บูรณ�ก�รม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้กลุ่มส�ระ	

ก�รเรียนรู้ต่�ง	 ๆ	 และปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ประเมินผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนครอบคลุมทั้งด้�น 

พุทธิพิสัย	 ทักษะพิสัย	 และจิตพิสัย	 รูปแบบก�รจัดก�รเรียนรู้ส�ม�รถนำ�ไปออกแบบ	 พัฒน�รูปแบบ 

ก�รจัดก�รเรียนรู้รูปแบบอื่น	 ๆ	 ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บรรลุต�มเป้�หม�ยของหลักสูตรและส�ม�รถ 

จัดกิจกรรมรณรงค์ต่�ง	 ๆ	 สร้�งคว�มตระหนักให้กับผู้เรียนตลอดภ�คเรียนและตลอดปีก�รศึกษ�	 โดยอ�ศัย

ก�รมีส่วนร่วมของทุกฝ่�ยของโรงเรียนและส�ม�รถลงพื้นที่สู่ชุมชนได้ม�กขึ้น	 อีกทั้งก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้

หน่วยบูรณ�ก�รใช้จัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนโดยใช้ส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี	 

ส�ระเทคโนโลยีเป็นหลัก	 บูรณ�ก�รกับส�ระม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ต่�ง	 ๆ	 ควรมีก�รพัฒน�ต่อยอดให้ทุกกลุ่มส�ระ	

ได้จัดกิจกรรมบูรณ�ก�รในปีก�รศึกษ�ต่อไป

7.	 การเผยแพร่/การได้รับความยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ	

	 ก�รจัดก�รเรียนรู้คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒน�สู่คว�มเป็นเลิศโดยใช้กระบวนก�รเรียนรู้  

แบบ	 5	 ขั้นตอน	 (5	 STEPs)	 ได้เผยแพร่ผ่�นท�งเว็บไซต์	 https://goo.gl/oMhJIW	 และที่ห้องเรียน	 

E-classroom	 ของครูธนศุภกิจ	 https://goo.gl/ITHX2R	 และในก�รอบรมพัฒน�ต่อยอดนวัตกรรม	 

Best	 Practics	 ให้กับครูนอกโรงเรียน	 และร่วมมือกันจัดทำ�	 E-Classroom	 ใน	Wangdang	 PLC	 รวมท้ัง

ประช�สัมพันธ์ผ่�นส�รประช�สัมพันธ์โรงเรียนและเผยแพร่ในก�รประชุม	 เพื่อนครู	 นักเรียนผู้ปกครอง 

คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ผู้ปกครองเครือข่�ยและจัดนิทรรศก�รก�รดำ�เนินกิจกรรม	 ตลอดจนส่งเข้�ร่วม 

ก�รคัดสรรร�งวัลในระดับต่�ง	 ๆ	 จนได้รับก�รยอมรับให้เป็นคณะกรรมก�รตัดสินก�รแข่งขัน	 กิจกรรม 

ก�รประกวดก�รสร้�ง	Webpage	 ด้วยชุดพัฒน�เว็บสำ�เร็จรูป	 ป.4	 -	 ป.6	 ในง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ภ�คเหนือ	 เป็นวิทย�กรก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รประยุกต์และบูรณ�ก�รก�รใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพ�	
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(Tablet)	 เพ่ือยกระดับก�รเรียนก�รสอน	 เป็นวิทย�กรก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 

ผ่�น	Google	App	และยังได้รับร�งวัล	ดังนี้

	 -	 ร�งวัลครูผู้สอนนักเรียน	 ได้รับร�งวัลระดับเหรียญทอง	 รองชนะเลิศระดับช�ติ	 กิจกรรม 

ก�รสร้�ง	 Webpage	 ประเภท	 Web	 Text	 ระดับชั้น	 ม.1	 -	 ม.3	 ก�รแข่งขันทักษะท�งวิช�ก�ร 

ง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ระดับช�ติ	ครั้งที่	66	ปีก�รศึกษ�	2559	สพฐ.

	 -	 ร�งวัลครูผู้สอนนักเรียน	 ได้รับร�งวัลระดับเหรียญทอง	 ระดับช�ติ	 กิจกรรมก�รสร้�ง	

Webpage	 ประเภท	Web	 Editor	 ระดับชั้น	 ม.1	 -	 ม.3	 ก�รแข่งขันทักษะท�งวิช�ก�รง�นศิลปหัตถกรรม

นักเรียน	ระดับช�ติ	ครั้งที่	65	ปีก�รศึกษ�	2558	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 -	 ร�งวัลครูผู้สอนนักเรียน	 ได้รับร�งวัลระดับเหรียญทอง	 ระดับช�ติ	 กิจกรรมก�รสร้�ง	

Webpage	 ประเภท	Web	 Editor	 ระดับชั้น	 ป.4	 -	 ป.6	 ก�รแข่งขันทักษะท�งวิช�ก�รง�นศิลปหัตถกรรม

นักเรียน	ครั้งที่	64	ปีก�รศึกษ�	2557	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 -	 ร�งวัลผู้ร่วมพัฒน�ผลง�นที่ได้รับร�งวัล	 หนึ่งโรงเรียน	 หนึ่งนวัตกรรม	 “ระดับประเทศ”	

ประจำ�ปี	 2557	 ร�งวัลระดับเหรียญทองแดง	 เรื่อง	 วังแดงโมเดล	 :	 รูปแบบก�รพัฒน�ทักษะชีวิตด้วยก�ร	 

ฝึกประสบก�รณ์ง�นอ�ชีพนอกห้องเรียนคุรุสภ�

	 -	 ร�งวัลครูผู้สอนนักเรียน	 ได้รับร�งวัลระดับเหรียญทอง	 ระดับช�ติ	 กิจกรรมก�รว�ดภ�พ

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 (โปรแกรม	 Paint)	 ประเภทบกพร่องท�งก�รเรียนรู้	 ระดับช้ัน	 ไม่กำ�หนดช่วงช้ัน	

ง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับช�ติ	คร้ังท่ี	62	ปีก�รศึกษ�	2555	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น

	 -	 ร�งวัลครูผู้สอนนักเรียน	 ร�งวัลระดับเหรียญทอง	 กิจกรรมก�รสร้�ง	Webpage	 ประเภท	

Web	Editorระดับช้ัน	ม.1	-	ม.3	ก�รแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภ�คเหนือ	คร้ังท่ี	66	ปีก�รศึกษ�	2559

	 -	 ร�งวัลครูผู้สอนนักเรียน	 ร�งวัลระดับเหรียญทอง	 กิจกรรม	 ก�รประกวดโครงง�น

คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับชั้น	 ม.1	 -	 ม.3	 ก�รแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภ�คเหนือ	 

ครั้งที่	66	ปีก�รศึกษ�	2559

	 -	 ร�งวัลครูผู้สอนนักเรียน	 ร�งวัลระดับเหรียญทอง	 กิจกรรมก�รสร้�งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	

(E-Book)	ระดับชั้น	ป.4	-	ป.6	ง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ภ�คเหนือ	ครั้งที่	65	ปีก�รศึกษ�	2558

	 -	 ร�งวัลครูผู้สอนนักเรียน	 ร�งวัลระดับเหรียญทอง	 กิจกรรมก�รสร้�ง	Webpage	 ประเภท	

CMS	ง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ภ�คเหนือ	ระดับชั้น	ม.1	-	ม.3	ครั้งที่	65	ปีก�รศึกษ�	2558

	 -	 ร�งวัลชนะเลิศก�รประกวดก�รนำ�เสนอผลง�น/นวัตกรรมผลง�น/นวัตกรรมก�รปฏิบัติ 

ที่เป็นเลิศ	 (Best	 Practice)	 “โรงเรียนในฝัน	 ก้�วไกล	 ส�นฝัน	 สู่ส�กล”	 ส�ข�ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี	

ระดับภูมิภ�ค	ภ�คเหนือ
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ชื่อผลง�น	 สื่อก�รสอนออนไลน์	วิช�คอมพิวเตอร์

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�ยเจษบดินทร	อินทสงค์	ตำ�แหน่ง	ครูอันดับ	คศ.1

โรงเรียน	 ผึ่งแดดวิทย�ค�ร	ตำ�บลผึ่งแดด	อำ�เภอเมือง	จังหวัดมุกด�ห�ร

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	22

โทรศัพท	์ 0	4263	5088	 โทรส�ร	 0	4263	6196

โทรศัพท์มือถือ	 08	8309	4950

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 ปัญห�ก�รที่นักเรียนไม่อย�กเรียน	 ไม่อย�กทำ�ก�รบ้�น	 ไม่อย�กส่งง�น	 ลืม	 ง�นย�กเกินไป	 

ไม่มีแรงดึงดูดที่น่�สนใจกับก�รเรียนและไม่มีอะไรใหม่ท่ีน่�ทดลอง	 ส่งผลให้ผู้สอนคิดใช้แนวทฤษฎีก�รศึกษ�

ของ	จอห์น	ดิวอี้	(John	Dewey)	ซึ่งเป็นต้นคิดในเรื่องของ	“ก�รเรียนรู้โดยก�รกระทำ�”	หรือ	“Learning	by	

Doing”	(Dewey,	1963)	อันเป็นแนวคิดที่แพร่หล�ยและได้รับก�รยอมรับทั่วโลกม�น�นแล้ว	ก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอน	 โดยให้ผู้ เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัตินี้ 	 นับว่�เป็นก�รเปลี่ยนบทบ�ทในก�รเรียนรู้ของผู้ เรียน 

จ�กก�รเป็น	“ผู้รับ”	ม�เป็น	“ผู้เรียน”	และเปล่ียนบทบ�ทของครูจ�ก	“ผู้สอน”	หรือ	“ผู้ถ่�ยทอดข้อมูลคว�มรู้”	

ม�เป็น	“ผู้จัดประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้”	 ให้ผู้เรียน	ซึ่งก�รเปลี่ยนแปลงบทบ�ทนี้	 เท่�กับเป็นก�รเปลี่ยนจุดเน้น

ของก�รเรียนรู้ว่�อยู่ที่ผู้เรียนม�กกว่�อยู่ที่ผู้สอน	 ดังนั้นผู้เรียนจึงกล�ยเป็นศูนย์กล�งของก�รเรียนก�รสอน	

เพร�ะบทบ�ทในก�รเรียนรู้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตัวผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

	 หลังจ�กแนวคิดดังกล่�วเกิดขึ้น	 ต่อม�ได้มีผู้พัฒน�แนวคิดใหม่	 ๆ	 ขึ้นจำ�นวนม�ก	 ซึ่งล้วนแต่

สนับสนุนแนวคิดพื้นฐ�นของดิวอี้	 (John	Dewey)	 ท้ังสิ้น	 แนวคิดใหม่	 ๆ	 เหล่�นี้ต่�งช่วยส่งเสริมแนวคิดหลัก

ของดิวอี้	 (John	Dewey)	 ให้ส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งข้ึน	 กว้�งและหล�กหล�ยยิ่งข้ึน	

น่�สนใจและได้ผลม�กยิ่งขึ้น	 ผู้สอนจึงเล็งเห็นคว�มสำ�คัญของทฤษฎีของดิวอี้	 (John	 Dewey)	 ในหลักก�ร	

“ก�รเรียนรู้โดยก�รกระทำ�”	หรือ	“Learning	by	Doing”	ซึ่งปัจจุบันสื่อออนไลน์ได้เข้�ม�มีบทบ�ทกับสังคม

อย่�งรวดเร็วและมีอิทธิพลเป็นอย่�งม�ก	 คือ	 ก�รทำ�เว็บไซต์ออนไลน์	 เป็นวิธีท่ีง่�ยสำ�หรับก�รสร้�งเว็บไซต์ส่วนตัว	

โดยผู้เขียนไม่จำ�เป็นต้องมีคว�มรู้ในก�รเขียนเว็บไซต์	 เป็นเสมือนเครื่องมือในก�รนำ�พ�ข่�วส�ร	 คว�มรู้	 

คว�มคิด	 คว�มเห็น	 คว�มรู้สึก	 เรื่องเล่�	 เรื่องร�ว	 ม�แลกเปลี่ยนทัศนะ	 และคว�มคิดที่ต้องก�รสื่อส�ร 

ผ่�นเว็บไซต์ออนไลน์	 โดยมีก�รเชิญชวนให้ผู้ท่ีเข้�ม�อ่�นแสดงคว�มเห็นด้วย	 ก�รเรียนก�รสอนวิช�คอมพิวเตอร์	

จึงนำ�เอ�เว็บไซต์ออนไลน์ม�ใช้ร่วมกับก�รสอนแบบปกติ	 เพื่อเป็นก�รขย�ยซ่องท�งก�รรับรู้ของนักเรียน	

ตลอดจนเป็นก�รเปิดโอก�สให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงคว�มคิดเห็น	 อันจะส่งผลให้ก�รเรียน 

ก�รสอนส�ม�รถบรรลุวัตถุประสงค์ของร�ยวิช�ได้อย่�งสมบูรณ์ม�กขึ้น
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2.	 จุดประสงค์และเป้าหมาย	ของการดำาเนินงาน

	 1.1	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พและประสิทธิผลในก�รเรียนให้สูงขึ้น	 ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ 

ท�งก�รเรียนสูงขึ้น

	 1.2	 เพื่อพัฒน�กระบวนก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของครูผู้สอน	 โดยก�รสร้�งสื่อนวัตกรรม

ท�งก�รศึกษ�

	 1.3	 เพื่อพัฒน�สื่อนวัตกรรมท�งก�รศึกษ�	ให้มีคว�มหล�กหล�ย

	 1.4	 เพื่อสร้�งโอก�สท�งก�รเรียนสำ�หรับนักเรียนที่ต้องก�รเรียนแบบออนไลน์

3.	 กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน	(PDCA)

	 3.1	 ขั้นตอนก�รเตรียม	(Plan)

	 	 1.	ศึกษ�หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นและส�ระก�รเรียนรู้	 กลุ่มส�ระก�รง�น

อ�ชีพและเทคโนโลยี	และหลักสูตรสถ�นศึกษ�

	 	 2.	ศึกษ�และวิเคร�ะห์ผู้เรียน	โดยใช้แบบสอบถ�มและสังเกตพฤติกรรมก�รเรียน

	 	 3.	 วิเคร�ะห์สภ�พปัญห�	จ�ก

	 	 	 -	 บันทึกหลังแผนก�รจัดก�รเรียนรู้

	 	 	 -	 ก�รสังเกตพฤติกรรมก�รเรียน

	 	 	 -	 ผลก�รทดสอบท�งก�รเรียนก�รศึกษ�ระดับช�ติขั้นพื้นฐ�น	 (O-NET)	 ชั้นมัธยม 

ศึกษ�ปีที่	3	ปีก�รศึกษ�	2557

	 	 	 -	 ผลก�รทดสอบท�งก�รเรียนก�รศึกษ�ระดับช�ติขั้นพื้นฐ�น	 (O-NET)	 ชั้นมัธยม 

ศึกษ�ปีที่	6	ปีก�รศึกษ�	2557

	 	 4.	ศึกษ�และเข้�อบรมวิธีก�รสร้�งและออกแบบจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนผ่�นสื่อ 

ก�รเรียนออนไลน์

	 	 5.	ดำ�เนินก�รออกแบบก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนผ่�นสื่อก�รเรียนออนไลน์

	 3.2	 ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น	(Do)

	 	 1.	 จัดทำ�สื่อออนไลน์ให้สอดครองกับเนื้อห�ที่เรียนในหน่วยก�รเรียนตลอดภ�คเรียน

	 	 2.	 จัดทำ�แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

	 	 3.	 จัดกระบวนก�รเรียนรู้ด้วยสื่อก�รเรียนก�รสอนออนไลน์

	 	 4.	 สร้�งเครือข่�ยโดยให้คว�มรู้ทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 ให้ส�ม�รถเข้�ใจและใช้ง�น 

สื่อก�รเรียนออนไลน์ได้
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	 3.3	 ขั้นตอนก�รตรวจสอบประเมินผล	(Check)

	 	 1.	 ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน	หลังเรียน	และคำ�ถ�มหลังกิจกรรม

	 	 2.	ประเมินจ�กก�รปฏิบัติกิจกรรม

	 	 3.	ประเมินผลก�รเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน

	 	 4.	ประเมินผลก�รจัดก�รเรียนรู้ด้วยแบบสอบถ�มวัดคว�มพึงพอใจก�รใช้ส่ือก�รเรียนออนไลน์

	 3.4	 ขั้นก�รปรับปรุง	(Action)

	 	 1.	ทำ�ก�รปรับปรุงสื่อให้เนื้อห�มีคว�มชัดเจน	ถูกต้อง	และเหม�ะสมเป็นปัจจุบัน

	 	 2.	ปรับปรุงนวัตกรรมให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�น	 ตัวช้ีวัด	 และส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	2551	ส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี	

	 	 3.		นำ�ข้อผิดพล�ด	ข้อเสนอแนะต่�ง	ๆ	จ�กก�รนำ�ไปทดสอบใช้	ม�ปรับปรุงสื่อให้สมบูรณ์

ม�กขึ้น

	 	 4.	ค้นห�ข้อมูลและเนื้อห�ใหม่	ๆ	ม�ปรับปรุงสื่อให้ดียิ่งขึ้น

	 	 5.	 ขย�ยเครือข่�ยโดยก�รจัดโครงก�รอบรมก�รสร้�งส่ือออนไลน์ให้แก่ครูทุกคนในสถ�นศึกษ�

 

4.	 ผลการดำาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 4.1	 ผลก�รเรียนรู้ร�ยวิช�	ก�รพัฒน�เว็บไซต์	ง31241	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	4	ดังนี้

ปีก�รศึกษ�
ระดับผลก�รเรียน	(ร้อยละ) ร้อยละระดับผลก�รเรียนนักเรียนท่ี

ได้ระดับกล�ง	หรือ	เกรด	2.5	ข้ึนไป4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0

2558 11 8 9 8 5 3 2 0 89.13

2557 13 9 10 3 4 2 2 4 82.98

	 จ�กต�ร�ง	 4.1	 พบว่�นักเรียนได้ระดับผลก�รเรียนร�ยวิช�	 ก�รพัฒน�เว็บไซต์	 ง31241	 

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 4	 ระดับ	พอใช้	 เกรด	2.5	ขึ้นไป	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	และผลก�รเรียนบกพร่อง	 (0)	น้อยลง

แสดงให้เห็นว่�นักเรียนมีก�รพัฒน�ก�รเรียนได้ดีขึ้น

	 4.2	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 1.	 ผู้เรียนมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รใช้อินเตอร์เน็ตม�กขึ้น

	 	 2.	 ผู้เรียนมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รใช้อินเตอร์เน็ต	 สื่อก�รเรียนก�รสอนออนไลน์	 ในก�ร

แสวงห�คว�มรู้	และทำ�ง�นที่ได้รับมอบหม�ยได้อย่�งถูกต้องและเหม�ะสม

	 	 3.	 นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีส�ม�รถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวล�	ต�มนโยบ�ยและตรงกับวิสัยทัศน์	

พันธกิจ	เป้�หม�ย	ของโรงเรียน

	 	 4.	 ผู้เรียนส�ม�รถนำ�คว�มรู้ที่ได้รับเข้�ร่วมก�รแข่งทักษะท�งด้�นคอมพิวเตอร์ในระดับ

ต่�ง	ๆ	
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5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 5.1	 สื่อก�รเรียนใหม่ๆ	ส่งผลให้ผู้เรียนมีคว�มสนใจ	ตั้งใจให้คว�มร่วมมือในก�รเรียนรู้

	 5.2	 นโยบ�ยด้�นก�รใช้สื่อเทคโนโลยี

	 5.3	 ก�รจัดก�รเรียนรู้โดยใช้สื่อก�รเรียนรู้ออนไลน์	 เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนและผู้สอนส�ม�รถ 

โต้ตอบกันได้ผ่�นท�งสื่อออนไลน์	ผู้เรียนเกิดคว�มสนใจและใฝ่รู้

	 5.4	 ก�รบูรณ�ก�รหลักเศรษฐกิจพอเพียง

	 5.5	 จัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถ	 โดยส่งประกวดและแข่งขัน	 ระดับเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�	

และระดับภ�ค	เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจม�กขึ้น

	 5.6	 คว�มมุ่งมั่น	อดทน	เสียสละ	ของครูผู้สอนในก�รจัดทำ�เว็บไซต์สื่อออนไลน์

	 5.7	 ใช้หลักก�รจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม	 โดยอ�ศัยคว�มร่วมมือของผู้บริห�ร	 ครู	 นักเรียน	 

ผู้ปกครอง		ชุมชน	และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

6.	 บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learn)

	 6.1	ข้อสรุปที่ได้

	 	 1.	 กิจกรรมก�รเรียนผ่�นเว็บไซต์นี้ 	 เป็นกิจกรรมที่ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในก�รเรียนรู้ 	 

โดยส�ม�รถศึกษ�ได้เอง	 เรียนได้ทุกที่ทุกเวล�	 ห�กไม่เข้�ใจก็ส�ม�รถสอบถ�มครูผู้ เสนอผ่�นระบบ

แฮงเอ�ท์ออนไลน์	 หรือช่องท�งอื่นอีกม�กม�ย	 โดยกิจกรรมก�รเรียนรู้มุ่งส่งเสริมและพัฒน�กระบวนก�รคิด

วิเคร�ะห์ให้กับผู้เรียน	 ในก�รศึกษ�ห�คว�มรู้และคว�มจริงจนได้ข้อสรุปเป็นองค์คว�มรู้ใหม่	และส่งผลให้สร้�งผลง�น

เชิงสร้�งสรรค์	พัฒน�เป็นคว�มรู้ที่คงทนตลอดไป

	 	 2.	กิจกรรมก�รปลูกฝังให้ผู้ เรียนรู้จักรับฟังคว�มคิดเห็นของผู้อื่น	 มีคว�มเอื้อเฟื้อ 

เผื่อแผ่	รู้จักแบ่งปันคว�มรู้ซึ่งกันและกัน

	 	 3.	นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อก�รใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

	 	 4.	ประยุกต์คว�มรู้สู่ก�รแข่งขันทักษะด้�นคอมพิวเตอร์และก�รพัฒน�เว็บไซต์ส่ือก�รเรียน

ก�รสอนออนไลน์

	 6.2	 ก�รนำ�ไปใช้ในช่วงต่อไป

	 	 1.	นำ�นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับก�รสอนวิช�คอมพิวเตอร์ทุกระดับชั้นและร�ยวิช�อื่น	ๆ	

	 	 2.	 ขย�ยเครือข่�ยโดยเพิ่มก�รแนะนำ�	ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโดยใช้เว็บไซต์	สื่อก�รเรียน

ก�รสอนออนไลน์	ให้ครอบทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	และหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

	 6.3	ข้อควรระวังในก�รนำ�ไปใช้

	 	 1.	ควรมีข้อตกลงในก�รเรียนรู้ระหว่�งครูผู้สอนและผู้เรียน	 เพื่อให้ก�รเรียนรู้ดำ�เนินไปได้

ต�มขั้นตอนที่ว�งไว้

	 	 2.	 ครูผู้สอนต้องอธิบ�ยก�รเรียนรู้ โดยใช้เว็บไซต์	 สื่อก�รเรียนก�รสอนออนไลน์	 

อย่�งละเอียด	ก่อนที่จะเริ่มเรียน
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7.	 การเผยแพร่/การได้รับความยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 7.1	 ก�รเผยแพร่ผลง�น/วิทย�กรนอกโรงเรียน

	 	 1.	 เผยแพร่ผลง�นและเป็นวิทย�กร	 ในโครงก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ด้วยเทคโนโลยี

ก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ	ให้กับครูผู้สอน	ณ	ห้องประชุมเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	22

	 	 2.	 เผยแพร่ผลง�นและเป็นวิทย�กรอบรมดำ�เนินก�รจัดก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเพ่ือพัฒน�

คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�	 โครงก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ด้วยเทคโนโลยีก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ	 ให้กับคณะครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทย�ค�ร	 ณ	 ห้องคอมพิวเตอร์	 3	 โรงเรียนผึ่งแดดวิทย�ค�ร	 

ปีก�รศึกษ�	2558
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ชื่อผลง�น	 Knowledge	base	learning	by	QR	code	ก�รใช้คลังคว�มรู้เพ่ือก�รเรียนรู้	โดยใช้	QR	Code

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�ยณัฐวุฒิ	จิตรปัญญ�	

โรงเรียน	 น้ำ�ยืนวิทย�	อำ�เภอน้ำ�ยืน	จังหวัดอุบลร�ชธ�นี

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	29

โทรศัพท	์ 045-371177	 โทรส�ร	 045-371177

โทรศัพท์มือถือ	 095-5650591	 e-mail	 nuthawut26@gmail.com

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 ปัจจุบันเทคโนโลยีส�รสนเทศได้เข้�ม�มีบทบ�ทต่อก�รเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่�งม�ก	 

ก�รจัดก�รเรียนรู้ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	 ผู้เรียนต้องมีก�รเรียนรู้ผ่�นก�รปฏิบัติ	 (Active	 learning)	 

ก�รจัดก�รสภ�พแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำ�คัญ	 ผู้สอนควรทำ�ให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นก�รสนับสนุน 

ให้ผู้เรียนเกิดก�รใฝ่รู้	ใฝ่เรียน	ซึ่งเป็นวิธีก�รเรียนในคริสต์ศตวรรษที่	21	คือ	ก�รเรียนรู้แบบสร้�งประสบก�รณ์

โดยเน้นให้นักเรียนค้นพบด้วยตัวเอง	 (Learning	 by	Discovery)	 เป็นก�รศึกษ�ท่ีผู้เรียนจะเรียนรู้ว่�จะเรียนรู้เอง

ต่อไปได้อย่�งไร	 (Learning	 How	 to	 Learn)	 เพร�ะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีทำ�ง�นมัลติมีเดียจะทำ�ให้เร�

ส�ม�รถกลับไปใช้ระบบท่ีผู้สอนทำ�หน้�ท่ีสำ�คัญในก�รสอนและช้ีนำ�ผู้เรียนเป็นร�ยบุคคล	คอมพิวเตอร์จะช่วยให้ 

ผู้สอนไม่ต้องทำ�ง�นซ้ำ�	 ๆ	กันในก�รสอนกิจกรรมและส�ม�รถใช้เวล�ม�กขึ้นกับผู้เรียนที่ต้องก�รคว�มเอ�ใจใส่

ม�กเป็นพิเศษ	 ก�รศึกษ�ที่ใช้เทคโนโลยี	 (Technology	 Aided	 Education)	 มีข้อได้เปรียบหล�ยประก�ร	 

คือ	 ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ในอัตร�คว�มเร็วที่เหม�ะสมกับตนเอง	 ก�รเรียนรู้จะเกิดขึ้นที่ใดก็ได้	 โดยผ่�นระบบ 

ก�รเรียนท�งไกล	 (Distance	 Learning)	 ท่ีเช่ือมโยงผู้เรียนผ่�นเครือข่�ยคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียไปยังอินเตอร์เน็ต	

และอุปกรณ์ประกอบก�รเรียน	จะช่วยให้เข้�ใจเนื้อห�ได้ดีขึ้น	 เพร�ะจะมีทั้งตัวอักษร	ภ�พนิ่ง	ภ�พเคลื่อนไหว	

และเสียง	 และก�รต่อโยงของเน้ือห�ในแบบไฮเปอร์มีเดีย	 (Hypermedia)	 ซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนส�ม�รถค้นห� 

ถึงสิ่งที่ตนสนใจต่อโยงกันไปได้เรื่อย	ๆ	โดยไม่ถูกจำ�กัดให้เห็นเฉพ�ะส่วนที่กำ�หนดไว้

	 จ�กรูปแบบก�รเรียนที่เป็นรูปเล่มก็มีก�รใส่	“คิวอ�ร์โค้ด”	 (QR	Code	หรือ	Quick	Respond	

Code)	 ลงในแหล่งเรียนรู้รอบตัวนักเรียนที่นำ�เสนอในรูปแบบใหม่	 ซึ่งมีเนื้อห�ครบถ้วนสอดคล้อง 

ต�มที่หลักสูตรกำ�หนด	 ซึ่งเป็นรหัสบ�ร์โค้ดที่จะเชื่อมโยงไปยังเนื้อห�ส�ระที่นักเรียนควรได้เรียนรู้เพิ่มเติม 

อ�จจะอยู่ในลักษณะของข้อคว�มป๊อปอัพ	 (Pop	 Up)	 ภ�พนิ่ง	 สไลด์	 วิดีโอคลิป	 หรือลิงก์ไปยังเนื้อห�ส�ระ 

ในเว็บไซต์ต่�ง	 ๆ	 ที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�เลือกสรรม�อย่�งถูกต้องเหม�ะสม	 หรืออ�จจะเป็นเนื้อห�ส�ระที่จัดทำ�

ขึ้นใหม่และเก็บไว้ในเว็บไซต์หรือฐ�นข้อมูลของหน่วยง�น	 เพียงแค่นักเรียนสแกนบ�ร์โค้ดด้วยกล้อง	 ไม่ว่� 

จะจ�กแท็บเล็ตหรือสม�ร์ทโฟนก็ส�ม�รถเชื่อมโยงไปยังเนื้อห�อื่น	 ๆ	 ได้อีกม�กม�ย	 โดยไม่จำ�เป็นต้องไป 

ห้องสมุดเพื่อค้นคว้�ห�หนังสืออ่�นเพิ่มเติมอีกต่อไป
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2.	จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

	 2.1	 สร้�งส่ือก�รเรียนก�รสอนท่ีส�ม�รถก้�วข้�มข้อจำ�กัดเร่ืองคว�มแตกต่�งกันของประสบก�รณ์

ดั้งเดิมของผู้เรียน	 คือเมื่อใช้สื่อก�รเรียนก�รสอนแล้วจะช่วยให้เด็กซึ่งมีประสบก�รณ์เดิมต่�งกันเข้�ใจได้ 

ใกล้เคียงกัน	โดยใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

	 2.2	 ขจัดปัญห�เกี่ยวกับเรื่องสถ�นที่ในก�รเรียนรู้ของนักเรียน	 มีก�รเข้�ถึงข้อมูลอย่�งรวดเร็ว

และถูกต้อง	มีก�รอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวล�

	 2.3	 เข้�ใจ	 เห็นคุณค่�	และใช้กระบวนก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศในก�รสืบค้นข้อมูล	ก�รเรียนรู้	

ก�รสื่อส�ร	ก�รแก้ปัญห�	อย่�งมีประสิทธิภ�พ	และประสิทธิผล	

	 2.4	 ทำ�ให้เด็กได้รับประสบก�รณ์ตรงจ�กสิ่งแวดล้อมและสังคม

	 2.5	 ทำ�ให้ผู้เรียนมีคว�มสนใจและต้องก�รเรียนในเรื่องต่�ง	ๆ	ม�กขึ้น	โดยใช้เทคโนโลยี

3.	 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 3.1	 วิธีก�รสร้�ง	QR	Code

		 	 จุดประสงค์ของ	 QR	 Code	 เพื่อให้ส�ม�รถสแกนดูข้อมูลต่�ง	 ๆ	 ที่ถูกสร้�งไว้ในบ�ร์โค้ด 

เป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลขึ้นม�	ไม่ว่�จะเป็น

	 	 -	 เว็บไซต์	URL	เช่น	http://www.namyuenwit.ac.th

	 	 -	 ข้อคว�ม	ตัวอักษร	ตัวเลขต่�ง	ๆ

	 	 -	 เบอร์โทรศัพท์

	 	 -	 ข้อคว�ม	SMS

	 	 -	 ช่ือผู้ติดต่อ	Contact	(ช่ือ	น�มสกุล	เบอร์โทร	ท่ีอยู่	อีเมล	ช่ือบริษัท)	ส�ม�รถรวมกันได้เลย

	 	 -	 อีเมล	(E-mail)

	 	 -	 ชื่อเครือข่�ย	WIFI	และรหัสเข้�ใช้ง�น

	 3.2	 ก�รสแกน	QR	code	สำ�หรับผู้ใช้ง�น

	 	 ก�รสแกน	QR	 code	 ผู้ใช้ง�นส�ม�รถสแกนผ่�นโทรศัพท์มือถือ	 (Smartphone)	 หรือ

แท็บเล็ต	 (Tablet)	 ซ่ึงอุปกรณ์น้ันจะต้องรองรับระบบก�รอ่�น	QR	Code	 โดยต้องมีกล้องถ่�ยภ�พบรรจุม�ด้วย	

และมีแอปพลิเคชันสำ�หรับก�รอ่�นเรียกว่�	 QR	 Code	 Reader	 ห�กผู้ใช้ง�นยังไม่มีแอปพลิเคชันส�ม�รถ	

Download	ได้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติก�ร	เช่น	

	 	 กรณีเป็นระบบปฏิบัติก�ร	 iOS	 ค้นห�	 QR	 Code	 Reader	 จ�ก	 App	 store	 ตัวอย่�ง 

แอปพลิเคชัน	:	QR	Code	Reader,	Quick	Scan,	Qrafter
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ตัวอย่�งแอปพลิเคชัน	:	QR	Code	Reader,	Quick	Scan,	Qrafter	

 

	 	 กรณีเป็นระบบปฏิบัติก�ร	 Android	 ค้นห�	 QR	 Code	 Reader	 จ�ก	 Google	 Play	 

ตัวอย่�งแอปพลิเคชัน	:	QR	Code	Reader,	QR	Droid,	QuickMark	

 

ตัวอย่�งแอปพลิเคชัน	QR	Code	Reader	สำ�หรับระบบปฏิบัติก�ร	Android

	 3.3	 กำ�หนดก�รจัดก�รเรียนรู้

สัปด�ห์	ที่ เนื้อห�

1 รับสมัครนักเรียนเข้�ร่วมชุมนุมคอมพิวเตอร์

2 ให้คว�มรู้เกี่ยวกับ	ระบบ	QR	Code	

3 ลงพื้นที่สำ�รวจโรงเรียน

4 เก็บข้อมูลที่นักเรียนสนใจในโรงเรียน	เช่น	ชื่อต้นไม้	ข้อมูลอ�ค�รต่�งๆ

5 แยกประเภทข้อมูล	ให้เป็นหมวดหมู่

6-8 สืบค้นข้อมูล	จ�กอินเตอรเน็ต	เช่น	link	เว็บไซต์	รูปภ�พ

9 เรียนรู้ก�รทำ�	QR	Code

10	-	13 ลงมือทำ�	QR	Code	จ�กข้อมูลที่ได้ไปสืบค้นม�

14 ปริ้นลงกระด�ษแล้วทำ�ก�รเคลือบแข็ง

15-16 นำ�	QR	Code	ไปติดที่บริเวณลงพื้นที่สำ�รวจ

17-20 ส�ธิตและประช�สัมพันธ์	ก�รใช้ง�น	QR	Code
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4.	 ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 ผลจ�กก�รที่ครูในชุมนุมคอมพิวเตอร์	 โรงเรียนน้ำ�ยืนวิทย�	 ได้ดำ�เนินก�รจัดก�รเรียนรู้	 โดยทำ�	

workshop	ก�รทำ�	QR	Code	เพื่อก�รเรียนรู้	ทำ�ให้เกิดผล	ดังนี้

	 4.1	 ผลที่เกิดกับผู้เรียน

		 	 ทำ�ให้นักเรียนมีโอก�สใช้คว�มส�ม�รถของตนเองในก�รเรียนรู้อย่�งเต็มท่ี	 มีโอก�สตัดสินใจ

ในก�รเลือกเรียนต�มช่องท�งท่ีเหม�ะสมกับคว�มส�ม�รถของตนเอง	 ทำ�ให้กระบวนก�รเรียนรู้ง่�ยข้ึนและมีอิสระ

ในก�รเลือกเรียนรู้ในทุกเวล�	 ทุกสถ�นที่	 ทำ�ให้ก�รเรียนมีประสิทธิภ�พม�กข้ึน	 ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักเส�ะห� 

แหล่งก�รเรียนรู้	ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นและส�ม�รถแก้ปัญห�ด้วยตนเองได้

	 4.2	 ผลที่เกิดกับครู	

		 	 ทำ�ให้ประสิทธิภ�พของก�รสอนสูงขึ้น	 ส�ม�รถจัดกิจกรรมได้หล�กหล�ย	 ส�ม�รถ 

เพิ่มเนื้อห�และจุดมุ่งหม�ยในก�รสอนม�กขึ้น	 ผู้สอนไม่ต้องใช้เวล�สอนทั้งหมดอยู่ในชั้นเรียน	 เพร�ะบทบ�ท

ส่วนหน่ึงผู้เรียนทำ�เองและผู้สอนส�ม�รถสอนผู้เรียนได้เนื้อห�ที่กว้�งและลึกกว่�เดิม	 ง่�ยในก�รประเมิน	

เพร�ะก�รใช้เทคโนโลยีมุ่งให้ผู้เรียนประเมินตนเองด้วย

	 4.3	 ผลที่เกิดกับโรงเรียน

	 	 โรงเรียนมีแหล่งคว�มรู้เพ่ิมขึ้น	 เป็นข้อมูลที่นักเรียนส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลได้อย่�งรวดเร็ว

และถูกต้อง

	 4.4	 ผลที่เกิดกับชุมชน

	 		 ชุมชนให้ก�รยอมรับว่�โรงเรียนน้ำ�ยืนวิทย�เป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภ�พในก�รใช้สื่อ	 ICT	 

ในก�รจัดก�รเรียนรู้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 5.1	 นักเรียนที่มีคว�มสนใจในก�รทำ�	QR	Code	สมัครเข้�ทำ�	workshop	ก�รทำ�	QR	Code	

เพื่อก�รเรียนรู้กับครูในชุมนุมคอมพิวเตอร์	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี	

	 5.2	 ครูในชุมนุมได้รับก�รสนับสนุนจ�กฝ่�ยบริห�รสำ�หรับก�รจัด	 workshop	 ก�รทำ�	 QR	

Code	เพื่อก�รเรียนรู้	และอุปกรณ์ในก�รสร้�ง	QR	Code

	 5.3	 นักเรียนมีพื้นที่ในก�รแสวงห�คว�มรู้ม�กขึ้น	 โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย	 เช่น	 smartphone	

และ	tablet	เป็นเครื่องมือในก�รค้นห�คำ�ตอบในเรื่องที่ตัวเองสนใจ	

6.	 บทเรียนที่ได้รับ(Lesson	Learned)

	 6.1	 ข้อสังเกต

		 	 ก�รนำ�	 QR	 Code	 ม�ใช้ในโรงเรียน	 เป็นก�รประยุกต์ใช้กับโปรแกรมเสรี	 (Freeware)	 

ในก�รสร้�งแหล่งเรียนรู้	 ซึ่งมีข้อดีคือ	 เป็นก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รให้ข้อมูลต่�ง	 ๆ	 แก่ผู้เรียน	 ช่วยให้ 

ผู้ใช้ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลที่ถูกต้องและหล�กหล�ยได้รวดเร็ว	 โดยโรงเรียนพิจ�รณ�นำ�คิวอ�ร์โค้ดม�ประยุกต์ใช้
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ในก�รค้นห�ข้อมูลได้โดยใช้เป็นเครื่องมือ	 โดยเน้นให้ผู้เรียนส�ม�รถเชื่อมต่อไปยังข้อมูลต่�ง	 ๆ	 ได้	 เช่น	 

รูปภ�พ	บทคว�ม	วิดีโอ	ข้อคว�ม	เว็บไซต์	เป็นต้น	เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้เรียนโดยก�รสแกน	QR	Code	

จ�กสิ่งที่ผู้เรียนต้องก�รห�ข้อมูล	เพื่อเปิดดูข้อมูลจ�ก	smartphone	และ	tablet	

	 6.2	 ข้อเสนอแนะ

	 	 ควรให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รใช้ง�น	 QR	 Code	 ต่อผู้เรียน	 ให้ใช้ง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ 

เกิดประโยชน์สูงสุดและส�ม�รถสร้�งคลังคว�มรู้ของตัวเองด้วย	QR	Code	ได้	

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 1.	 มีก�รนำ�	QR	Code	ไปใช้ในก�รประช�สัมพันธ์แนะนำ�ข้อมูลโรงเรียนในด้�นต่�ง	ๆ

	 2.	 นักเรียนในชุมนุมคอมพิวเตอร์	 จัดทำ�	 QR	 Code	 ไปติดต�มแหล่งเรียนรู้	 เช่น	 ต้นไม้และ

สถ�นที่ต่�งๆ	 ภ�ยในโรงเรียน	 และประช�สัมพันธ์ก�รใช้	 QR	 Code	 ให้กับเพื่อนนักเรียนใช้ง�นอย่�งมี

ประสิทธิภ�พ	

	 3.	 เปิดให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนที่สนใจ	 จัดทำ�	 QR	 Code	 เพื่อจัดก�รเรียนก�รสอน	 

เข้�อบรม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชื่อผลง�น	 จิตรกรรมผสมแกะไม้ระบ�ยสี

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�ยสุริชัย	ศิริบูรณ์

โรงเรียน	 ธ�รปร�ส�ทเพชรวิทย�	อำ�เภอโนนสูง	จังหวัดนครร�ชสีม�	30420

สังกัด		 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	31

โทรศัพท์		 0	4491	7005		 โทรส�ร	 0	4491	7005	

โทรศัพท์มือถือ		 08	1955	9240	 Email	 krusurichai56@gmail.com

1.	 ความสำาคัญ	/ปัญหาความต้องการ/แนวคิดหลักการในการออกแบบนวัตกรรม

 นวัตกรรมสื่อผสมแกะไม้ระบ�ยสี	 เป็นเทคนิคผสมระหว่�งก�รพิมพ์ภ�พ	 (Graphic	 Art)	

เทคนิคก�รพิมพ์แกะไม้	 (Woodcut)	 ผสมกับจิตรกรรม	 (Painting)	 เป็นก�รรวมเทคนิคจ�กก�รพิมพ์ภ�พ	

ผสมผส�นกับเทคนิคก�รเขียนภ�พระบ�ยสี	ที่คิดค้นขึ้นเอง	เนื่องจ�กปัญห�และคว�มต้องก�ร	ดังนี้

	 1.1	 ก�รเรียนก�รสอนจิตรกรรมและภ�พพิมพ์ไม่มีคว�มแปลกใหม่	 นักเรียนข�ดแรงจูงใจ 

ในก�รเรียนรู้

	 1.2	 แผ่นไม้แม่พิมพ์ที่ใช้พิมพ์แล้วเป็นเศษวัสดุ	ควรนำ�ม�พัฒน�สร้�งสรรค์ผลง�นต่อยอด	

2.	 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

	 2.1	 เพื่อพัฒน�เทคนิคก�รสร้�งสรรค์ทัศนศิลป์ให้แปลกใหม่

	 2.2	 เพื่อพัฒน�กระบวนก�รคิดริเริ่มสร้�งสรรค์	ประยุกต์	ทดลอง	ค้นห�	วิจัยทัศนศิลป์

	 2.3	 เพื่อสร้�งแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้	ให้ตื่นเต้น	ท้�ท�ย	สนุกสน�นในก�รเรียน

3.	กระบวนการผลิตผลงาน/ขั้นตอนการดำาเนินงาน

		 3.1	 ขั้นว�งแผน

	 	 ก�รวิเคร�ะห์เทคนิคก�รสร้�งสรรค์ผลง�นจิตรกรรมและภ�พพิมพ์แกะไม้	 เก่ียวกับ 

รูปแบบผลง�น	เทคนิคก�รสร้�งสรรค์	และแนวท�งก�รผสมระหว่�งก�รพิมพ์แกะไม้กับเทคนิคก�รระบ�ยสี

	 3.2	 ขั้นทดลอง

	 	 นำ�แม่พิมพ์แกะไม้ที่ใช้แล้วม�ระบ�ยสีลงในร่องลึก	 แล้วกลิ้งหมึกพิมพ์ลงบนส่วนนูน 

ที่ยังไม่แกะและระบ�ยสีตกแต่งเพิ่มเติมร�ยละเอียดที่ต้องก�ร
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	 3.3	 ขั้นประเมินผลและสรุปผลก�รทดลอง	

	 		 3.3.1	 ผลก�รทดลองระบ�ยสีลงบนแผ่นไม้แม่พิมพ์แกะไม้ที่ใช้พิมพ์แล้ว	 ผลง�นใหม่ 

ที่เกิดขึ้นมีคว�มง�มคล้�ยผลง�นภ�พพิมพ์แกะไม้	 แต่มีลักษณะสีที่ระบ�ยหล�กหล�ย	 ต�มคุณค่�ของผลง�น

ภ�พพิมพ์แกะไม้และง�นจิตกรรมได้ชัดเจน	เป็นผลง�นมีคว�มโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพ�ะที่น่�สนใจ	

	 		 3.3.2	 เทคนิคสื่อผสมแกะไม้ระบ�ยสี	 ผลง�นมีคุณค่�คว�มง�มท่ีมีคุณค่�ท้ังด้�นจิตรกรรม	

และคุณค่�ด้�นภ�พพิมพ์แกะไม้	 ไม่ทำ�ล�ยเอกลักษณ์ท�งเทคนิคก�รสร้�งสรรค์	 แต่ส่งเสริมกันและกันให้เป็น

ผลง�นที่แปลกใหม่	น่�สนใจยิ่งขึ้น	ควรนำ�แผ่นไม้แม่พิมพ์ม�ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเนื่อง	

	 	 3.3.3	 สร้�งสรรค์บนแผ่นไม้โดยตรง	 ไม่ต้องพิมพ์กรณีผลง�นมีขน�ดใหญ่ไม่ส�ม�รถพิมพ์

บนกระด�ษได้	เป็นผลง�นที่แปลกใหม่น่�สนใจเป็นต้นฉบับเพียงชิ้นเดียวในโลก

	 3.4	 ขั้นสร้�งนวัตกรรม	ขั้นตอนก�รแกะไม้ระบ�ยสี

ขั้นตอนที่ 1 กำาหนดแนวความคิดออกแบบผลงาน ขั้นตอนที่ 2 ร่างแบบลงบนแผ่นไม้ที่ทาสีรองพื้นเข้ม

ขั้นตอนที่ 3 แกะไม้แสดงเรื่องราว ด้วยน้ำาหนักอ่อนแก่ ขั้นตอนที่ 4 ระบายสีลงในร่องลึกที่แกะไม้ 

ขั้นตอนที่ 5 กลิ้งหมึกพิมพ์บนส่วนนูนที่ไม่ได้แกะ ขั้นตอนที่ 6 ระบายสีตกแต่งเพิ่มเติมรายละเอียด
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ผลง�นที่สำ�เร็จ

	 3.5	 ขั้นตรวจสอบคุณภ�พ

	 	 	 ให้ผู้เชี่ยวช�ญ	 ครูอ�จ�รย์	 ศิลปิน	 ด้�นทัศนศิลป์	 วิเคร�ะห์	 ตรวจสอบ	 วิพ�กษ์	 วิจ�รณ์	

เสนอแนะ	และ	ปรับปรุงพัฒน�ต�มข้อเสนอแนะ	ของผู้เชี่ยวช�ญ	ด้�นรูปแบบ	คุณค่�คว�มง�ม	

	 3.6	 ขั้นนำ�ไปใช้

	 	 	 ใช้กับนักเรียนกลุ่มวิช�เลือกเพิ่มเติมศิลปะ	 ระดับ	 ม.ปล�ย	 ในชั้นเรียน	 นักเรียนกลุ่มชมรม

ค่�ยศิลปะที่พักนอนประจำ�ที่โรงเรียน	 โดยนำ�แม่พิมพ์แกะไม้ที่ใช้พิมพ์เสร็จแล้วม�สร้�งสรรค์ต่อเนื่อง	 และ

สร้�งสรรค์บนแผ่นไม้โดยตรง	สร้�งสรรค์อิสระและต�มหัวข้อเร่ืองร�วท่ีกำ�หนดเพ่ือร่วมประกวดแข่งขันระดับต่�ง	ๆ	

	 3.7	 ก�รประเมินผลก�รสร้�งสรรค์

	 	 3.7.1		 ประเมินกระบวนก�รสร้�งสรรค์

	 	 3.7.2		 ประเมินคุณภ�พชิ้นง�น

	 	 3.7.3		 ประเมินผลจ�กก�รร่วมประกวดแข่งขันทักษะศิลปะ

	 	 3.7.4	 สังเกตและสอบถ�มคว�มพึงพอใจนักเรียน

	 3.8	 ขั้นสรุปผลก�รประเมินก�รสร้�งสรรค์

	 	 1)	 นักเรียนส�ม�รถปฏิบัติต�มข้ันตอนก�รสร้�งสรรค์	 2)	 ผลง�นมีคุณภ�พ	 มีคว�มแตกต่�ง

สร้�งสรรค์หล�กหล�ย	3)	 ได้รับร�งวัลก�รประกวดระดับต่�ง	ๆ	กว่�	100	ร�งวัล	4)	นักเรียนสนใจมีคว�มสุข

ในก�รเรียนรู้	มีคว�มพึงพอใจระดับม�ก

4.	ผลการดำาเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 4.1	 ครูและนักเรียนค้นพบเทคนิคกระบวนก�รก�รสร้�งสรรค์ผลง�นศิลปะที่แปลกใหม่

	 4.2	 นักเรียนพัฒน�กระบวนก�รคิดริเร่ิมสร้�งสรรค์	ทดลองต่อยอดในก�รสร้�งสรรค์ไม่มีท่ีส้ินสุด

	 4.3	 นักเรียนตื่นเต้นกับเทคนิคก�รสร้�งสรรค์แปลกใหม่	มีแรงจูงใจ	เรียนรู้อย่�งมีคว�มสุข

	 4.4	 นักเรียนได้รับร�งวัล	มีร�ยได้จ�กก�รประกวดและจำ�หน่�ยผลง�น	ศึกษ�ต่อส�ยศิลปกรรม	
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5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 5.1	 ครูผู้สอน	มีคว�มรักศรัทธ�ในวิช�ชีพ	คิดค้น	พัฒน�ตนเอง	แก้ปัญห�ก�รเรียนรู้ตลอดเวล�

เป็นผู้นำ�ก�รสร้�งสรรค์	จุดประก�ยคว�มคิด	กระตุ้นนักเรียน	สอนกระบวนก�รแสวงห�คว�มรู้

	 5.2	 นักเรียน	มีคว�มใฝ่รู้	เรียนรู้อย่�งมีเป้�หม�ย	ค้นพบตนเอง	พัฒน�ตนเองเต็มศักยภ�พ	

	 5.3	 โรงเรียน	ผู้บริห�ร	คณะครู	บุคล�กร	เอื้ออำ�นวยและสนับสนุนก�รจัดกิจกรรม

	 5.4	 เครือข่�ยศิลปะ	ได้แก่อ�จ�รย์ทวี	รัชนีกร	ศิลปินแห่งช�ติ	ครูอ�จ�รย์	ศิษย์เก่�

	 5.5	 ชุมชน	สนับสนุน	ห้องปฏิบัติก�ร	ห้องนิทรรศก�รศิลปะ	งบประม�ณรวม	กว่�	900,000	บ�ท	

6.	 บทเรียนที่ได้รับ

	 6.1	 ก�รแสวงห�คว�มรู้	 พัฒน�นวัตกรรม	ทดลองปฏิบัติจริง	 นำ�ไปสู่ผลก�รเรียนรู้ที่สร้�งสรรค์	

พัฒน�กระบวนก�รคิดและยั่งยืนไม่สิ้นสุด	

	 6.2	 ก�รสอนกระบวนก�รคิด	 กระบวนก�รแสวงห�คว�มรู้	 เป็นก�รเปิดโอก�สท�งก�รเรียน 

ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง	และพัฒน�ตนเองให้เต็มศักยภ�พ

	 6.3	 ครูผู้สอนทำ�หน้�ที่โค้ช	 แก้ปัญห�	 สร้�งโอก�สและพัฒน�นักเรียนให้เต็มศักยภ�พ 

ต�มคว�มสนใจ	

	 6.4	 ก�รต่อยอดนวัตกรรม	นำ�ก�รป้ัน	ก�รปะติด	วัสดุจริง	ปรับเปล่ียนรูปทรง	ส่ือคว�มหม�ยใหม่

	 6.5	 ก�รเคลือบผลง�นเพ่ือป้องกันคว�มช้ืนบนแผ่นไม้	จะทำ�ให้ผลง�นมีคว�มแข็งแรงคงทนถ�วร	

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ	

	 7.1	 ก�รตีพิมพ์เผยแพร่ผลง�นระดับช�ติ	และเผยแพร่สื่อส�รมวลชน	หนังสือพิมพ์	โทรทัศน์

	 7.2	 ก�รแสดงผลง�นระดับช�ติ	 โดย	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น 

และกระทรวงศึกษ�ธิก�รต่อเนื่อง	ปี	2554	-	2559

	 7.3	 ร�งวัลชนะเลิศ	นวัตกรรมผลผลิตนักเรียน	ง�นศิลปหัตถกรรมฯระดับช�ติคร้ังท่ี	65	ปี	2558

	 7.4	 ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ	 1	 ศิลป์สร้�งสรรค์	 ง�นศิลปหัตถกรรมฯ	 ระดับช�ติ	 ปี	 2556	 

และ	ปี	2557	

	 7.5	 ร�งวัลเหรียญทอง	 อันดับ1	ก�รประกวดส่ือนวัตกรรมระดับช�ติ	 “ครูสร้�งคน	คนสร้�งช�ติ” 

โดย	สม�คมพัฒน�วิช�ชีพครูแห่งประเทศไทย	ร่วมกับกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	(29	-	30	พฤศจิก�ยน	2559)

	 7.6	 ผลง�นดีเด่นกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ง�น	 “ก�รศึกษ�สร้�งช�ติ	 ตล�ดคลองผดุงฯสร้�งสุข”	 

ปี	2559	

	 7.7	 เป็นวิทย�กรอบรมครู	 โครงก�ร”สร้�งนวัตกรรมศิลปะด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่	 21	 

ต�มรอยพระบ�ทด้วยศ�สตร์พระร�ช�”	โดยสม�คมครูศิลปะแห่งประเทศไทย	28	-	30	เมษ�ยน	60	ณ	คุรุสภ�

	 7.8	 ร�งวัลครูขวัญศิษย์	มูลนิธิร�งวัลสมเด็จเจ้�ฟ้�มห�จักรี	รุ่น	1	ปี	2558
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เหรียญทองศิลปกรรมเด็ก

และเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2551 

โดยสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

กระทรวงวัฒนธรรม

เหรียญเงินศิลปกรรมเด็ก

และเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2552 

โดยสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

กระทรวงวัฒนธรรม

เหรียญทองแดงศิลปกรรมเด็ก

และเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2551 

โดยสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

กระทรวงวัฒนธรรม

ชนะเลิศ การนำาเสนอ นวัตกรรมผลผลิต

นักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 

ครั้งที่ 65 ปี 2558

รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 การประกวดสื่อนวัตกรรมระดับชาติ 

 “ครูสร้างคน คนสร้างชาติ”

โดย สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวง

ศึกษาธิการ (29 - 30 พฤศจิกายน 2559)

นิทรรศก�รศิลป์ถิ่นธ�รปร�ส�ท	รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รี	

เสด็จเปิด	“ศ�ล�เฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษ�	5	ธันว�คม	2550	จ.นครร�ชสีม�	

(22	ตุล�คม	2550	ณ	โรงเรียนสุรน�รีวิทย�	จ.นครร�ชสีม�)
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ชื่อผลง�น	 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้น�ฏศิลป์โดยใช้นวัตกรรม	5I	อุ่นรักน�ฏศิลป์โมเดล

	 (ผ่�นสื่อเอกส�รประกอบก�รสอนฟ้อนคำ�บ�งลงสรง	)

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�ยวุฒิศักดิ์	ม�นะศรี

โรงเรียน	 วังส�มหมอวิทย�ค�ร

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	20

โทรศัพท	์ 09	7312	7899	 e-mail	 Yuttapong.2543@gmail.com	

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 น�ฏศิลป์เป็นศิลปวัฒนธรรมประจำ�ช�ติไทย	 ควรค่�แก่ก�รอนุรักษ์	 สร้�งสรรค์	 และเผยแพร่	

ก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีต้องเกิดจ�กครู	นักเรียน	สถ�นศึกษ�	และชุมชนต้องร่วมกัน

	 ครูได้พัฒน�รูปแบบก�รสร้�งสรรค์ให้ผู้เรียนเกิดศักยภ�พในก�รสร้�งสรรค์ผลง�นน�ฏศิลป์ได้	

เนื่องจ�กนักเรียนสร้�งสรรค์ผลง�นไม่เป็น

	 แนวท�งก�รแก้ปัญห�และพัฒน�

	 ครูได้คิดค้นนวัตกรรม	 5I	 อุ่นรักน�ฏศิลป์โมเดล	 (ผ่�นสื่อเอกส�รประกอบก�รสอน 

ฟ้อนคำ�บ�งลงสรง)	 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษ�และรู้จักก�รคิดสร้�งสรรค์น�ฏศิลป์ขึ้น	 ซึ่งมีรูปแบบกระบวนก�ร

คิดสร้�งสรรค์ผลง�นน�ฏศิลป์	ดังนี้

2.	 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

	 จุดประสงค์

	 เพื่อให้ผู้เรียนสร้�งสรรค์ผลง�นน�ฏศิลป์ได้	 เกิดคว�มภ�คภูมิใจในผลง�นของตนเอง	 และ

ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ม�ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่�งมีคว�มสุขโดยใช้แนวก�รสอน	 5I	 อุ่นรักน�ฏศิลป์โมเดล	 

(ผ่�นสื่อเอกส�รประกอบก�รสอนฟ้อนคำ�บ�งลงสรง)	ให้มีประสิทธิภ�พและเกิดประสิทธิผล
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	 เป้�หม�ย

	 1.	 เป้�หม�ยเชิงคุณภ�พ

	 	 1.1	 นักเรียนได้รับก�รพัฒน�เต็มต�มศักยภ�พ	 มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและส�ม�รถสร้�ง 

องค์คว�มรู้ได้ด้วยตนเอง

	 	 1.2	 ครูเกิดสมรรถนะในก�รทำ�ง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พและเกิดประสิทธิผล

	 	 1.3	 สถ�นศึกษ�มีคุณภ�พและได้ม�ตรฐ�นก�รจัดก�รศึกษ�ตรงต�มจุดมุ่งหม�ย 

ของหลักสูตร

	 	 1.4	 ชุมชนเกิดคว�มศรัทธ�เห็นคุณค่�ในก�รส่งเสริมและพัฒน�ง�นโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน

ดีใกล้บ้�น

	 	 1.5	 องค์กรอื่น	ๆ	เชื่อมั่น	และศรัทธ�	จนเกิดเป็นก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

	 2.	 เป้�หม�ยเชิงปริม�ณ

	 	 2.1	 นักเรียนกลุ่มที่สอน	 ร้อยละ	97	มีคว�มรัก	 เห็นคุณค่�ของน�ฏศิลป์และทำ�ง�นร่วมกับ 

ผู้อื่นได้อย่�งมีคว�มสุข	

	 	 2.2	 นักเรียนกลุ่มที่สอน	 ร้อยละ	 97	 สร้�งสรรค์ผลง�นน�ฏศิลป์ได้	 ภ�คภูมิใจในผลง�น 

ของตนเอง	ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ด้�นน�ฏศิลป์ม�ใช้ในชีวิตประจำ�วันและสร้�งอ�ชีพได้

	 	 2.3	 บุคล�กรในโรงเรียนวังส�มหมอวิทย�ค�ร	 ร้อยละ	 97	 ชุมชนและองค์กรอื่น	 ๆ	 มีคว�ม

พึงพอใจในผลง�นน�ฏศิลป์ของนักเรียน

3.	 กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 3.1	 ออกแบบผลง�น/นวัตกรรม

	 	 5I	 อุ่นรักน�ฏศิลป์โมเดล	 (ผ่�นสื่อเอกส�รประกอบก�รสอน	 “ฟ้อนคำ�บ�งลงสรง”)	 

เป็นนวัตกรรมก�รเรียนก�รสอนที่ให้นักเรียนได้คิดสร้�งสรรค์ผลง�นน�ฏศิลป์	 โดยมีแนวคิดในก�รสร้�งสรรค์

ผลง�นน�ฏศิลป์	ดังนี้

	 	 1)	 ศึกษ�คว�มรู้ เกี่ยวกับก�รเรียนก�รสอนท่ีส่งเสริมศักยภ�พผู้ เรียนด้�นก�รคิด

สร้�งสรรค์

	 	 2)	 สร้�งนวัตกรรม	5I	 อุ่นรักน�ฏศิลป์โมเดล	 (ผ่�นส่ือเอกส�รประกอบก�รสอน	“ฟ้อนคำ�บ�ง

ลงสรง”)	ขึ้น	ซึ่งมี	5	ขั้นตอนในก�รคิดสร้�งสรรค์ผลง�น	ดังนี้

	 	 	 ขั้นที่	1	INFORMATION	ค้นคว้�	แสวงห�	ศึกษ�ข้อมูลที่จะสร้�ง

	 	 	 ขั้นที่	2	INSPIRATION	มีแรงบันด�ลใจ	คว�มประทับใจในสิ่งนั้น

	 	 	 ขั้นที่	3	IMAGINATION	จินตน�ก�ร	คิดฝันในสิ่งนั้น

	 	 	 ขั้นที่	4	INNOVATION	คว�มคิดแปลกใหม่	ตื่นต�ตื่นใจ	ประทับใจ

	 	 	 ขั้นที่	5	INTENTION	คว�มตั้งใจจริง	มุม�นะ	ตั้งมั่น	สม�ธิ	 	
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	 	 3)	 ดำ�เนินก�รออกแบบและสร้�งสื่อก�รเรียนก�รสอน	ร�ยละเอียดดังนี้

	 	 	 3.1	 ศึกษ�หลักสูตร

	 	 	 3.2	 ศึกษ�เนื้อห�ส�ระก�รเรียนรู้

	 	 	 3.3	 ศึกษ�หลักสูตรกลุ่มส�ระศิลปะ	(ส�ระน�ฏศิลป์)	เพ่ือจัดทำ�เอกส�รประกอบก�รสอน

	 	 	 3.4	 ศึกษ�วิเคร�ะห์ที่เน้นทักษะกระบวนก�รฝึกปฏิบัติ

	 	 	 3.5	 ศึกษ�เอกส�รวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักก�รสร้�งเอกส�รประกอบก�รสอน

	 	 	 3.6	 สร้�งเอกส�รประกอบก�รสอนเพื่อเป็นสื่อในก�รเรียน

	 3.2	 ก�รดำ�เนินง�นต�มกิจกรรม

	 	 ก�รจัดกระบวนก�รเรียนก�รสอนต�มรูปแบบ	 5I	 อุ่นรักน�ฏศิลป์โมเดล	 (ผ่�นสื่อเอกส�ร

ประกอบก�รสอน	 “ฟ้อนคำ�บ�งลงสรง”)	 โดยใช้สื่อเอกส�รประกอบก�รสอน	 เรื่อง	 ฟ้อนคำ�บ�งลงสรง	 

มีขั้นตอนดังนี้

	 	 ขั้นที่	 1	 INFORMATION	 ให้นักเรียนค้นคว้�	 แสวงห�	 ศึกษ�ข้อมูล	 โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษ�

คว�มรู้จ�กสื่อเอกส�รประกอบก�รสอน	โดยมีครูคอยชี้แจงและให้คำ�ปรึกษ�

	 	 ขั้นที่	2	INSPIRATION	ให้นักเรียนสร้�งแรงบันด�ลใจในก�รสร้�งสรรค์ผลง�น

	 	 ขั้นที่	3	IMAGINATION	ให้นักเรียนจินตน�ก�รสร้�งฝันในสิ่งที่จะทำ�

	 	 ขั้นที่	4	INNOVATION	สร้�งสรรค์ง�นที่แปลกใหม่	ผู้เรียนดำ�เนินก�รออกแบบชุดก�รแสดง	

ศึกษ�ประวัติคว�มเป็นม�ของก�รแสดง	 ดนตรีและเพลงประกอบก�รแสดง	 ขั้นตอนก�รแสดง	 ก�รแต่งก�ย	

และก�รเกล้�ผมแต่งหน้�	เพื่อสร้�งสรรค์ผลง�นที่แปลกใหม่	

	 	 ขั้นที่	 5	 INTENTION	ให้นักเรียนตั้งใจจริง	 โดยยึดหลักธรรมอิทธิบ�ท	4	 ในก�รสร้�งสรรค์

ผลง�นน�ฏศิลป์	โดยกระตุ้นผู้เรียนทั้ง	5	ขั้นตอน	(5I)	ครูเสริมแรงในก�รสร้�งสรรค์ผลง�นที่ดี	จ�กนั้นร่วมกัน

อภิปร�ย	และให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้�ของผลง�นเพื่อเป็นข้อมูลในก�รสร้�งสรรค์ผลง�นน�ฏศิลป์ต่อไป

	 	 1)	 คัดสรรค์ผลง�นนักเรียนเพื่อต่อยอดผลง�นให้ดีขึ้น

	 	 2)	 ให้นักเรียนแสดงศักยภ�พของตนเอง	อนุรักษ์	สร้�งสรรค์	เผยแพร่

	 	 3)	 จ�กขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น	สร้�งเป็นผังก�รดำ�เนินง�นต�มวงจรเดมมิ่ง	PDCA	

	 3.3	 ประสิทธิภ�พของก�รดำ�เนินง�น

	 	 1)	 นักเรียนสร้�งสรรค์ผลง�นน�ฏศิลป์ได้

	 	 2)	 นักเรียนมีคว�มภ�คภูมิใจในผลง�นของตนเอง

	 	 3)	 นักเรียนนำ�คว�มรู้ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันและประกอบอ�ชีพได้อย่�งมีคว�มสุข

	 	 4)	 นักเรียนเกิดคว�มรัก	คว�มส�มัคคี	เค�รพ	เอื้อเฟื้อ	มีคว�มผูกพันซึ่งกันและกัน

	 	 5)	 โรงเรียนได้เป็นแหล่งเรียนรู้เและมีชื่อเสียงในด้�นน�ฏศิลป์
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	 3.4	 ก�รใช้ทรัพย�กร

	 	 ใช้ทรัพย�กรในก�รสร้�งสรรค์ผลง�นน�ฏศิลป์ได้อย่�งประหยัด	 โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

4.	 ผลการดำาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 4.1	 ผลที่เกิดต�มจุดประสงค์

	 	 ผู้เรียนส�ม�รถสร้�งสรรค์ผลง�นน�ฏศิลป์ได้	 เกิดก�รพัฒน�ด้�นคว�มคิดสร้�งสรรค์ 

มีสุนทรียภ�พด้�นอ�รมณ์	จิตใจ	และอยู่ในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุข

	 4.2	 ผลสัมฤทธิ์ของง�น

	 	 นักเรียนส�ม�รถแก้ปัญห�ก�รคิดสร้�งสรรค์น�ฏศิลป์ไม่เป็น	 จนส�ม�รถสร้�งสรรค์ผลง�น

ด้�นน�ฏศิลป์ได้ต�มศักยภ�พของตนเอง

	 4.3	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 นักเรียนส�ม�รถสร้�งสรรค์ผลง�นน�ฏศิลป์ได้	มีสุนทรียภ�พด้�นอ�รมณ์	จิตใจ	และสังคม	

ทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นได้อย่�งมีคว�มสุข

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 คือ	 ก�รปฏิบัติง�นที่มีผลม�จ�กก�รมีส่วนร่วมของครูนักเรียน	 สถ�นศึกษ�	 ชุมชน	 และองค์กร

อื่น	ๆ

6.	 บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)

	 6.1	 ครูควรพัฒน�ตนเองโดยก�รแสวงห�คว�มรู้อย่�งต่อเนื่องเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ

	 6.2	 ครูควรส่งเสริมนักเรียนให้สร้�งสรรค์ผลง�นอย่�งต่อเนื่อง	เพื่อสร้�งสรรค์	อนุรักษ์	เผยแพร่

	 6.3	 ครูควรพัฒน�คว�มคิดสร้�งสรรค์ในกลุ่มส�ระอื่น	ๆ

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 7.1	 ก�รเผยแพร่

	 	 1)	 นักเรียนสร้�งสรรค์	อนุรักษ์	และเผยแพร่น�ฏศิลป์ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

	 	 2)	 สืบส�นน�ฏศิลป์จ�กรุ่นสู่รุ่นในลักษณะพี่สอนน้อง

	 	 3)	 ครูได้เผยแพร่ผลง�นนักเรียนท่ีสร้�งสรรค์ข้ึน	และเป็นวิทย�กรกรรมก�รในหน่วยง�นต่�ง	ๆ

	 	 4)	 เข้�ร่วมประกวดผลง�นระดับเขต	ระดับจังหวัดภ�ค	และระดับช�ติ
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	 7.2	 ก�รได้รับก�รยอมรับ/ร�งวัลที่ได้รับ

	 	 นักเรียน	 ครู	 สถ�นศึกษ�	 ชุมชน	 และองค์กรอื่น	 ๆ	 ยอมรับในผลง�นน�ฏศิลป์	 และได้รับ

ร�งวัลระดับช�ติ	ดังนี้

	 	 1.	 ร�งวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนน�ฏศิลป์ไทยสร้�งสรรค์ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 

ได้รับร�งวัลเหรียญทองชนะเลิศ	ในง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับช�ติ	ครั้งที่	60	ปีก�รศึกษ�	2553

	 	 2.	 ร�งวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนน�ฏศิลป์ไทยสร้�งสรรค์ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 ได้รับ

ร�งวัลเหรียญทอง	ในง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับช�ติ	ครั้งที่	61	ปีก�รศึกษ�	2554

	 	 3.	 ร�งวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนน�ฏศิลป์ไทยสร้�งสรรค์ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 ได้รับ

ร�งวัลเหรียญเงิน	ในง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับช�ติ	ครั้งที่	61	ปีก�รศึกษ�	2554

	 	 4.	 ร�งวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนน�ฏศิลป์ไทยสร้�งสรรค์ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 ได้รับ

ร�งวัลเหรียญทองแดง	ในง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับช�ติ	ครั้งที่	62	ปีก�รศึกษ�	2555

	 	 5.	 ร�งวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนน�ฏศิลป์ไทยสร้�งสรรค์ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 ได้รับ

ร�งวัลเหรียญเงิน	ในง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับช�ติ	ครั้งที่	64	ปีก�รศึกษ�	2557

	 	 6.	 ร�งวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนน�ฏศิลป์ไทยสร้�งสรรค์ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 ได้รับ

ร�งวัลเหรียญทองชนะเลิศ	ในง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับช�ติ	ครั้งที่	65	ปีก�รศึกษ�	2558

	 	 7.		ร�งวัลปี	2554	ได้รับเครื่องหม�ยเชิดชูเกียรติ	หนึ่งแสนครูดี	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2554

	 	 8.	 ร�งวัลปี	 2554	 ได้รับร�งวัลครูผู้มีผลง�นดีเด่น	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

มัธยมศึกษ�	เขต	20

	 	 9.	 ร�งวัลปี	 2556	 ได้รับก�รคัดเลือกให้เป็นข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� 

ผู้มีผลง�นดีเด่น	จังหวัดอุดรธ�นี

	 	 10.	 ปี	2559	ได้รับร�งวัลคุณค่�	สพฐ.(OBEC	AWARDS)	เหรียญทอง	ระดับช�ติ
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ชื่อผลง�น	 ก�รพัฒน�และฝึกทักษะศิลปะ	โดยใช้ฐ�นก�รเรียนรู้	

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�ยสมช�ย	สุขกรม

โรงเรียน		 ชุมชนวัดขันเงิน		

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ชุมพร	เขต	2	

โทรศัพท์		 0	7754	1701	

โทรศัพท์มือถือ		 08	1895	0368		 e-mail	 armani_chai@hotmail.com

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ	

	 ต�มนโยบ�ยของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ให้มีก�รดำ�เนินง�นคัดเลือก 

ผลง�นนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน	 ผลง�นก�รปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 (Best	 Practices)	 ซ่ึงผู้นำ�เสนอได้มีโอก�สในก�ร

พัฒน�คุณภ�พท�งก�รศึกษ�ของกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปะ	 (ทัศนศิลป์)	 เรื่องก�รฝึกทักษะศิลปะ 

โดยใช้ฐ�นก�รเรียนรู้	จึงเริ่มดำ�เนินง�นเพื่อปรับปรุงนวัตกรรมศิลปะจ�กฐ�นก�รเรียนรู้เพื่อต่อยอดและเติมเต็ม 

ในสิ่งที่ข�ด	 ซึ่งภ�วะของก�รจัดก�รเรียนก�รสอนศิลปะของโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินในขณะนั้น	 ผู้นำ�เสนอ 

เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้	 ฝึกปฏิบัติจริง	 และส่งเสริมคว�มส�ม�รถของผู้เรียนอย่�งต่อเน่ืองและสม่ำ�เสมอ	 ส่งผลให้ 

ผู้เรียนมีพื้นฐ�นท�งด้�นศิลปะในระดับดี	 แต่ปัญห�หนึ่งที่พบคือ	 ก�รพัฒน�ผู้เรียน	 ผู้เรียนยังพัฒน�ได้ไม่เต็มที่	

อีกทั้งผู้เรียนบ�งส่วนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อง�นศิลปะ	 เช่น	 คิดว่�ศิลปะเป็นเรื่องย�ก	 น่�เบ่ือหน่�ย	 และสิ้นเปลือง	

จึงดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยแล้วนำ�ม�ดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	 รวมทั้งก�รพัฒน�เพื่อให้เกิด 

คว�มยั่งยืนของโรงเรียนต่อไปในอน�คต

	 คว�มคิดสร้�งสรรค	์ คือ	 ปร�กฏก�รณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีขอบเขตจำ�กัด	 บุคคลส�ม�รถมีคว�มคิด

สร้�งสรรค์ในหล�ยรูปแบบ	 และผลของคว�มคิดสร้�งสรรค์ท่ีเกิดข้ึนนั้นมีม�กม�ยไม่มีข้อจำ�กัดเช่นกัน	

(Torrance,	1971	อ้�งอิงจ�กสมศักดิ์	ภู่วิภ�ด�วรรธน์,	2541)	

	 จ�กคำ�นิย�มข้�งต้นจะเห็นว่�	“ผลง�นศิลปะ”	“ทักษะกระบวนก�ร”	และ	“คว�มคิดสร้�งสรรค์”	 น้ัน	

เป็นสิ่งที่ เชื่อมโยงกันที่ไม่ส�ม�รถแยกออกจ�กกันได้	 เพร�ะเป็นวิธีก�รและวิธีคิดจ�กก�รแสดงออก 

จ�กสิ่งที่เป็นน�มธรรมแล้วถ่�ยทอดออกม�เป็นรูปธรรมด้วยก�รสร้�งสรรค์ผลง�น	 และนับเป็นกลไกสำ�คัญ 

ในก�ร	“พัฒน�รูปแบบผลง�นศิลปะ”	

	 ฐ�นก�รเรียนรู้	 เป็นรูปแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนรูปแบบหน่ึง	 ซ่ึงประกอบด้วยฐ�นก�รเรียนรู้	

(ฐ�นกิจกรรม)	 ที่แตกต่�งกัน	 ก�รเรียนรู้ด้วยรูปแบบดังกล่�วได้ตระหนักถึงคว�มแตกต่�งระหว่�งบุคคล	 

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒน�ตนเองต�มคว�มถนัด	คว�มสนใจ	ผู้เรียนจะได้คิดและสร้�งสรรค์

ศิลปะจ�กประสบก�รณ์	 สิ่งแวดล้อม	 คว�มคิด	 จินตน�ก�ร	 และก�รแสดงออก	 เป็นก�รเปิดโอก�สให้ผู้เรียน 

ได้นำ�คว�มรู้ไปใช้จ�กกระบวนก�รท�งศิลปะ	ได้แก่	ก�รว�ด	ก�รป้ัน	ก�รพิมพ์ภ�พและปะติด	และก�รสร้�งสรรค์

สิ่งประดิษฐ์	เป็นต้น	
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	 นอกจ�กน้ีก�รเรียนรู้จ�กฐ�นก�รเรียนรู้ยังเป็นวิธีก�รถ่�ยทอดคว�มรู้อย่�งสมบูรณ์	 มีโอก�ส

ศึกษ�เนื้อห�แปลกใหม่	 พบปัญห�ที่ย�กกว่�เดิม	 และได้เห็นวิธีก�รแก้ปัญห�หล�ยรูปแบบ	 นำ�ไปสู่ก�รฝึก 

นำ�เสนอคว�มคิดเห็นของตนและก�รพัฒน�ง�นของตนเองต่อไป

2.	 จุดประสงค์และเป้าหมาย	ของการดำาเนินงาน	

	 จุดประสงค์

	 1.	 เพื่อพัฒน�คู่มือทักษะศิลปะโดยใช้ฐ�นก�รเรียนรู้

	 2.	 เพื่อพัฒน�ทักษะของนักเรียนศิลปะเรื่องก�รว�ด	 ก�รปั้น	 ก�รพิมพ์ภ�พและปะติด	 และ 

ก�รสร้�งสรรค์สิ่งประดิษฐ์โดยใช้ฐ�นก�รเรียนรู้

	 กลุ่มเป้�หม�ยเชิงปริม�ณในก�รใช้นวัตกรรม

	 1.	 นักเรียนช้ันประถมศึกษ�ปีท่ี	4	-	6	โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน	จำ�นวน	676	คน	ได้รับก�รพัฒน�

รูปแบบก�รฝึกทักษะศิลปะโดยใช้ฐ�นก�รเรียนรู้	

	 2.	 ได้คู่มือกิจกรรมศิลปะฐ�นก�รเรียนรู้เรื่องก�รว�ด	 ก�รปั้น	 ก�รพิมพ์ภ�พและปะติด	 และ 

ก�รสร้�งสรรค์สิ่งประดิษฐ์	เพิ่มขึ้น

	 3.	 นักเรียนที่ได้รับก�รฝึกทักษะศิลปะจ�กฐ�นก�รเรียนรู้ทุกคน	 ส�ม�รถสร้�งผลง�นศิลปะ 

ได้ทุกกิจกรรม

	 กลุ่มเป้�หม�ยเชิงคุณภ�พในก�รใช้นวัตกรรม

	 1.	 นักเรียนได้รับก�รพัฒน�รูปแบบก�รฝึกโดยใช้ฐ�นก�รเรียนรู้ศิลปะอย่�งมีคุณภ�พ

	 2.	 ได้คู่มือกิจกรรมศิลปะฐ�นก�รเรียนรู้	 ที่ส�ม�รถเผยแพร่และนำ�ไปเป็นแนวท�งจัดกิจกรรม

ก�รเรียนรู้สำ�หรับครูผู้สอนศิลปะในโรงเรียนอื่น	ๆ	ได้	

	 3.	 พัฒน�คู่มือและเผยแพร่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E	-	book)

3.	 กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน	

 ขั้นตอนที่	 1	 ก�รว�งแผน	 (Plan	 -	 P)	 นักเรียนและครูผู้สอนร่วมกันกำ�หนดแนวท�งในก�ร 

แก้ปัญห�/วิธีก�รพัฒน�รูปแบบผลง�น	โดยดำ�เนินง�น	ดังนี้

 เตรียมนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย	ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	4	-	6		 	

 เตรียมนวัตกรรม ในท่ีน้ี	 คือ	 รูปแบบของก�รฝึกทักษะศิลปะโดยใช้ฐ�นก�รเรียนรู้	 ก�รดำ�เนินง�น

ตลอดปีก�รศึกษ�	 ประกอบด้วยคู่มือกิจกรรมฐ�นต่�ง	 ๆ	 ฐ�นก�รเรียนรู้	 4	 กิจกรรมคือเรื่องก�รว�ด	 ก�รป้ัน	

ก�รพิมพ์ภ�พและปะติด	และก�รสร้�งสรรค์สิ่งประดิษฐ์	จำ�นวน	15	ฐ�น	

	 1.1	 ครูและนักเรียนร่วมกันระดมสรรพกำ�ลังจ�กผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท�งก�รศึกษ�	 เพื่อระดม

ทรัพย�กร	เช่น	ทุนในก�รดำ�เนินง�น	วัสดุอุปกรณ์ต่�ง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ฯลฯ
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	 1.2	 ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษ�สภ�พคว�มจำ�เป็นที่ต้องก�รพัฒน�รูปแบบผลง�นศิลปะ	 

โดยก�รร่วมกันคิด	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เพื่อกำ�หนดวัตถุประสงค์ในก�รพัฒน�โดยก�รว�งแผนกำ�หนดแนวท�ง

ก�รพัฒน�ให้บรรลุผลเป็นไปต�มวัตถุประสงค์	ก่อนก�รเริ่มต้นลงมือปฏิบัติกิจกรรม

	 ขั้นตอนที่	 2	ก�รปฏิบัติต�มแผน	 (Do–D)	นักเรียนและครูผู้สอนร่วมกันดำ�เนินก�รต�มขั้นตอน

ก�รว�งแผน	 ที่ได้ร่วมว�งแผนก�รดำ�เนินง�นไว้แล้ว	 เกี่ยวกับร�ยละเอียดและขั้นตอนก�รพัฒน�ผลง�น 

ก�รสร้�งนวัตกรรม	(กิจกรรมในแต่ละฐ�น)	มีขั้นตอนดังนี้

	 -	 ศึกษ�เอกส�ร	หลักสูตรกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปะ	กรอบแนวคิดก�รจัดกิจกรรม	

	 -	 ศึกษ�องค์คว�มรู้	ก�รว�ด	ก�รปั้น	ก�รพิมพ์ภ�พและปะติด	ก�รสร้�งสรรค์สิ่งประดิษฐ์

	 -	 กำ�หนดจุดประสงค์ของก�รทำ�กิจกรรมในแต่ละฐ�นก�รเรียนรู้

	 -	 สร้�งองค์คว�มรู้และกิจกรรมประจำ�ฐ�นก�รเรียนรู้โดยใช้คู่มือกิจกรรมแต่ละฐ�น	

	 -	 นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติประจำ�ฐ�นก�รเรียนรู้ศิลปะ

 ขั้นตอนที่	 3	 ก�รตรวจสอบ	 (Check-C)	 นักเรียนและครูร่วมกันประเมินผล	 เพื่อตรวจสอบ 

ผลก�รพัฒน�รูปแบบผลง�นศิลปะ	 โดยก�รประเมินผล	 แบ่งเป็นก�รประเมินคว�มรู้ท�งศิลปะ	 ก�รประเมิน

เจตคติท�งศิลปะ	 ก�รประเมินผลก�รจัดกิจกรรมค่�ยศิลปะ	 และก�รประเมินกิจกรรมฐ�นก�รเรียนรู้	 

โดยแบ่งก�รประเมินออกเป็น	3	ส่วน	ดังนี้

	 3.1	 ประเมินผลง�นสำ�เร็จ	ออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผล	ระหว่�งครู	และนักเรียน	ด้วย

เครื่องมือวัดและประเมินผลก�รพัฒน�รูปแบบผลง�น	และเกณฑ์ก�รตรวจให้ระดับคะแนน

	 3.2	 ประเมินผลง�นสำ�เร็จนักเรียนจ�กผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องท�งก�รศึกษ�	 ด้วยก�รแสดงคว�มคิดเห็น

ต่อผลง�น

	 3.3	 ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�มโครงก�รก�รพัฒน�รูปแบบผลง�นศิลปะ	 โดยวิธีก�รปฏิบัติ	

และร�ยง�นผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวล�ดำ�เนินก�ร

 ขั้นตอนที่	 4	 ก�รปรับปรุง	 (ACTION–A)	 โดยก�รเก็บรวบรวมข้อมูลผลก�รประเมินผลง�น

สำ�เร็จ	 และผลก�รดำ�เนินง�นก�รพัฒน�รูปแบบผลง�นโดยวิธีก�รปฏิบัติ	 จ�กก�รประเมินผลคุณภ�พผลง�น

ศิลปะและจ�กก�รออกแบบสอบถ�มผู้เกี่ยวข้อง	 ถึงคว�มพึงพอใจ	 /ปัญห�อุปสรรค	 รวมไปถึงข้อเสนอแนะ 

ที่จะเป็นแนวท�งในก�รแก้ไข	ปรับปรุง	หรือพัฒน�ต่อยอดต่อไป

4.	 ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ	

	 1.	 ผู้เรียนเกิดพัฒน�ก�รเรียนรู้ที่ดีขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนที่สูงขึ้น

	 2.	 ก่อให้เกิดเครือข่�ยคว�มร่วมมือท�งด้�นวิช�ก�รศิลปะระหว่�งกันทั้งในส่วนของโรงเรียน	 

ครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง	และชุมชน

	 3.	 นักเรียนมีองค์คว�มรู้	 คว�มเข้�ใจ	 และเกิดก�รพัฒน�	 ก่อให้เกิดก�รสร้�งสรรค์และทักษะ

ท�งด้�นศิลปะอย่�งมีประสิทธิภ�พที่ดีขึ้น

		 4.	 โรงเรียนเกิดก�รพัฒน�รูปแบบและวิธีก�รเรียนก�รสอน	อย่�งมีประสิทธิภ�พเพิ่มขึ้น
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		 5.	 ได้ออกเผยแพร่คู่มือ	ผลง�น/นิทรรศก�รศิลปะในระดับต่�ง	ๆ	ของครูและนักเรียน	

		 6.	 กิจกรรมศิลปะส�ม�รถสร้�งชื่อเสียงให้แก่ตัวนักเรียน	 ผู้ปกครอง	 ครู	 โรงเรียนและชุมชน	 

จนเป็นที่ยอมรับอย่�งกว้�งขว�ง	

		 7.	 โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะของชุมชน	 เป็นศูนย์ปฏิบัติก�รศิลปะจังหวัดชุมพร	 

และเป็นที่ตั้งของชมรมครูศิลปศึกษ�	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ชุมพร	เขต	2	

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ	

	 ปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนเกิดก�รพัฒน�ท�งคว�มคิดสร้�งสรรค์จนนำ�ไปสู่ทักษะก�รปฏิบัติ

กิจกรรม	 จ�กนวัตกรรมศิลปะโดยใช้ฐ�นก�รเรียนรู้ประเภทต่�ง	 ๆ	 เกิดประสบก�รณ์ที่ได้จ�กก�รฝึกฝน 

อย่�งต่อเนื่องในช่วงระยะเวล�	2	ปีก�รศึกษ�	

	 รวมถึงก�รสนับสนุนจ�กโรงเรียน	 ผู้บริห�ร	 คณะครูและบุคล�กรในโรงเรียน	 ชุมชน	 ผู้ปกครอง 

ที่ส่งเสริมอำ�นวยคว�มสะดวกด้�นวัสดุ-อุปกรณ์และงบประม�ณอย่�งเพียงพอ	 ทำ�ให้ครูได้แสดงพลัง 

และศักยภ�พอย่�งเต็มที่ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้	

6.	 บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)	

	 จ�กก�รดำ�เนินง�นก�รพัฒน�และฝึกทักษะศิลปะโดยใช้ฐ�นก�รเรียนรู้อย่�งต่อเนื่อง	 โดยใช้

กระบวนก�ร	 PDCA	 ซึ่งนักเรียนเกิดก�รพัฒน�อย่�งเห็นได้จัดเจน	 จัดเป็นก�รใช้กิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒน�

คว�มรู้ท�งศิลปะ	 พัฒน�ศักยภ�พในก�รสร้�งสรรค์	 และมีคว�มสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนท่ีสูงข้ึน	

นักเรียนส�ม�รถรู้จักก�รคิดวิเคร�ะห์	 สังเกต	 จินตน�ก�ร	 และก�รพัฒน�ต่อยอด	ส�ม�รถห�วิธีก�รหรือเทคนิค 

ที่แปลกใหม่และแตกต่�งออกไป	 ผู้เสนอผลง�นได้พัฒน�คู่มือของแต่ละกิจกรรมให้ดูน่�สนใจ	 ภ�พประกอบ	

เนื้อห�และขั้นตอนเข้�ใจง่�ย	 มีตัวอย่�งให้ปฏิบัติไว้ด้�นหลังของคู่มือ	 เพื่อทุกคนส�ม�รถปฏิบัติต�มคู่มือได้	

รวมถึงรูปแบบและก�รดำ�เนินก�ร	 และต่อยอดในปีก�รศึกษ�	 2559	 โดยก�รจัดกิจกรรมจ�กฐ�นก�รเรียนรู้ศิลปะ 

ที่มีคว�มแตกต่�งกัน	 ส�ม�รถเผยแพร่กิจกรรมโดยรวบรวมคู่มือแต่ละฐ�นกิจกรรมเป็นเล่ม	 เผยแพร่ 

ผ่�นเว็ปไซต์โรงเรียน	 เว็ปไซต์ชมรมครูศิลปศึกษ�	 และพัฒน�เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิคส	์ E-book	 โดยส�ม�รถ

เรียนรู้ผ่�นสื่อออนไลน์ได้

	 ก�รพัฒน�ต่อยอดนวัตกรรมก�รปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 (Best	 Practices)	 ก�รพัฒน�	 และฝึกทักษะ

ศิลปะโดยใช้ฐ�นก�รเรียนรู้ในปีก�รศึกษ�	 2559	 นั้น	 จะใช้ในกิจกรรมลดเวล�เรียน	 เพิ่มเวล�รู้	 ในก�รดำ�เนิน

กิจกรรมเพิ่มอีกจำ�นวน	 8	 ฐ�น	 หรือนำ�กิจกรรมที่ดำ�เนินก�รแล้วม�ประยุกต์ปรับปรุงเพื่อดำ�เนินก�รอีกครั้ง 

ให้สมบูรณ์ม�กย่ิงข้ึน	นำ�ไปสู่ก�รจัดกิจกรรมค่�ยศิลปะโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน	ขย�ยผลไปยังโรงเรียนในเครือข่�ย	

และโรงเรียนที่สนใจ	เพื่อให้เกิดคว�มต่อเนื่องและยั่งยืนต�มคุณภ�พโรงเรียนในฝัน

	 ปัญห�	อุปสรรค	จุดที่ควรพัฒน�

	 1.	 กิจกรรมท่ีกำ�หนดไว้อ�จดำ�เนินก�รได้ไม่เป็นไปต�มวัตถุประสงค์และระยะเวล�อันเน่ืองม�จ�ก 

ครูผู้สอนมีภ�ระง�นด้�นอื่น	ๆ	ม�ก	รวมทั้งกิจกรรมต่�ง	ๆ	ของนักเรียนมีม�กด้วยเช่นกัน	
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	 2.	 คู่มือฐ�นก�รเรียนรู้ให้ดูน่�สนใจ	 และกระบวนก�รปฏิบัติของแต่ละกิจกรรมและควรมี

ตัวอย่�งแบบฝึกไว้ในคู่มือของแต่ละชุดอย่�งน้อย	1	กิจกรรม

	 3.	 พัฒน�องค์คว�มรู้จ�กคู่มือฐ�นก�รเรียนรู้ศิลปะให้เป็นภ�ษ�อังกฤษเข้�ไปด้วย

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ	

	 ได้นำ�เสนอและเผยแพร่ผลง�นท�งด้�นวิช�ก�รและนิทรรศก�รศิลปะต่�ง	ๆ	ดังนี้	

	 -	 เผยแพร่ผลก�รปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ	 (Best	 Practices)	 และนิทรรศก�รศิลปะ	 แก่หน่วยง�นต่�ง	 ๆ	

ม�ศึกษ�ดูง�นแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ณ	ห้อง/อ�ค�รเรียนศิลปะ	โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

	 -	 นำ�เสนอผลง�นและจัดแสดงนิทรรศก�รศิลปะ	ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	ปี	2557	-	2558

	 -	 รับคัดเลือกในน�มสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ชุมพร	 เขต	 2	 นำ�เสนอผลง�น

นวัตกรรมฯ	ศิลปะ	ง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภ�คใต้	ประจำ�ปี	2557	-	2559	

	 -	 นำ�ผลง�นท�งวิช�ก�ร	 Best	 Practice	 ศิลปะ	 ร่วมจัดแสดงผลง�นรับก�รประเมินเพื่อเลื่อน

ตำ�แหน่งวิทยฐ�นะเชี่ยวช�ญ	 ของน�ยวิรัตน์	 สกุณ�	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�ประถมศึกษ�

ชุมพร	เขต	2	ณ	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ชุมพร	เขต	2

	 -	 นำ�เสนอ/เผยแพร่ผลง�นวิจัย/นวัตกรรม	“Lab	School	Festival	 :	TowardsWorld-Class	

Education”	ปี	2559	วันที่	15	-	17	กันย�ยน	พ.ศ.	2559	ณ	โรงแรมไดมอนด์	จ.สุร�ษฎร์ธ�นี	

	 -	 นำ�นวัตกรรมจัดแสดงนิทรรศก�รศิลปะครูและนักเรียน	 ในก�รฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�รศิลปะ 

สีชอล์ค	น้ำ�มัน	และสีน้ำ�	สำ�หรับครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ของโรงเรียนสังกัดเทศบ�ลนครสวรรค์	 ระหว่�ง

วันที่	22	-	23	มิถุน�ยน	พ.ศ.	2560	ณ	สำ�นักง�นเทศบ�ลนครสวรรค์	จังหวัดนครสวรรค์	

	 -	 ได้รับเชิญเป็นวิทย�กรศิลปะทั้งด้�นวิช�ก�รและภ�คปฏิบัติ	 ให้แก่นักเรียน	 เย�วชน	 

ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�และผู้สนใจ	ให้แก่หน่วยง�นทั้งภ�ครัฐและเอกชน

	 -	 ได้รับร�งวัลครูดีเด่น	 ร�งวัลบุคคลต้นแบบ	 ร�งวัลเชิดชูเกียรติ	 ร�งวัลผู้ทำ�คุณประโยชน์ 

ท�งด้�นก�รศึกษ�	 และร�งวัลชนะเลิศด้�นวิช�ก�ร	 ระดับประเทศ	 จ�กหน่วยง�นอื่น	 ๆ	 และร�งวัลศิลปะ 

ของนักเรียนในระดับประเทศ	 และระดับน�น�ช�ติ	 อย่�งต่อเนื่อง	 ร�งวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง	 ร�งวัล 

ทรงคุณค่�	สพฐ.	(OBEC	AWARDS)	ครูผู้สอนยอดเยี่ยม	ระดับประถมศึกษ�	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปะ	ดนตรี	

น�ฏศิลป์	 ด้�นวิช�ก�ร	 ปีก�รศึกษ�	 2557	 ระดับช�ติ	 ร�งวัลผู้ทำ�คุณประโยชน์ท�งด้�นก�รศึกษ�	 สำ�นักง�น 

ส่งเสริมสวัสดิก�รและสวัสดิภ�พครู	และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	ระดับประเทศ	ประจำ�ปี	2559	บุคคลต้นแบบ

ร�งวัล	“อวโลกิเตศวร	อวอร์ด”	ประเภทข้�ร�ชก�รและบุคคล	ในสังกัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ส�ข�ส่งเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรม	จ�กสำ�นักง�นรัฐบุรุษ	และได้รับคำ�ยกย่องชมเชย	คำ�นิยม/ชื่นชม	จ�กบุคคลสำ�คัญ	เป็นต้น
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ชื่อผลง�น	 ปลูกไทยด้วยดนตรีไทย	

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�งส�วประเสริฐศรี	ชื่นพลี	 	 	 	

โรงเรียน	 อนุบ�ลชุมชนบ�งบ่อ	(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)	 	 	 	

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�สมุทรปร�ก�ร	เขต	2    

โทรศัพท	์ 0	2338	1490	 โทรส�ร	 0	2338	1490	

โทรศัพท์มือถือ	 08	6509	5047	 E-mail	 ame_demon@hotmail.co.th	

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 ระดับชั้นประถมศึกษ�	 เป็นระดับชั้นที่มีก�รส่งเสริมก�รเรียนก�รสอนดนตรีไทยม�กที่สุด	 

แต่ปัญห�พ้ืนฐ�นสำ�หรับก�รเรียนก�รสอนดนตรีไทยท่ัวประเทศ	 คือข�ดแคลนบุคล�กรทำ�ก�รสอน	 

(ครูผู้สอน)	 และงบประม�ณในก�รจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	 ขณะเดียวกันท่�มกล�งคว�มหล�กหล�ย 

ท�งวัฒนธรรมภ�ยใต้กระแสโลก�ภิวัตน์	วัฒนธรรมมีก�รถ่�ยทอดและแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวล�	โดยเฉพ�ะ

เด็กและเย�วชนหันไปช่ืนชอบวัฒนธรรมแบบใหม่ท่ีรับรู้ซึบซับสะดวกรวดเร็ว	 และรับเอ�วัฒนธรรมท่ีไม่พึงประสงค์

ม�กขึ้นโดยปร�ศจ�กก�รรู้เท่�ทัน	 ขณะที่วัฒนธรรมไทยถูกละเลยและมีก�รถ่�ยทอดสู่คนรุ่นใหม่น้อย 

และปรับเปลี่ยนไปโดยให้คว�มสำ�คัญกับกระพี้ม�กกว่�แก่นแท้ที่เป็นคุณค่�

	 ด้ วย เหตุนี้ ครู ผู้ สอนจึ ง เล็ ง เห็นคว�มสำ �คัญในก�รปลูกฝั งและส่ ง เสริม ให้นั ก เรี ยน 

เกิดคว�มตระหนักถึงคุณค่�	 และส�ระคว�มสำ�คัญของดนตรีไทย	 อันจะก่อให้เกิดคว�มภ�คภูมิใจในคว�มเป็นไทย 

และเป็นก�รปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมอันทรงคุณค่�ของช�ติให้อยู่อย่�งยั่งยืน	 โดยก�รใช้

กระบวนก�รเรียนรู้	เรื่อง	ปลูกไทย	ด้วยดนตรีไทย

2.	 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

	 1.	 เพื่อส่งเสริม	อนุรักษ์	สืบส�น	และถ่�ยทอดดนตรีไทยให้คงอยู่

	 2.		เพื่อพัฒน�ทักษะก�รบรรเลงดนตรีไทยต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น

	 3.	 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่�	 ส�ระสำ�คัญของดนตรีไทย	 และเกิดคว�มภ�คภูมิใจ 

ในคว�มเป็นไทย

3.	 กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 แบ่งออกเป็น	5	กระบวนก�รดังนี้

	 1.	 บรรจงร้อย

	 	 คำ�ว่�	 บรรจงร้อย	 หม�ยถึง	ก�รเตรียม	 ด้วยคว�มประณีตและรอบคอบ	 ก�รจะทำ�ก�รใด 

ให้เกิดผลสำ�เร็จน้ันมิได้เกิดจ�กธรรมช�ติประท�นเพียงอย่�งเดียว	 ก�รเตรียมตัวนั่นเป็นสิ่งสำ�คัญ	 แม้ในด้�น
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ก�รเรียนก�รสอนดนตรีไทยก็เช่นกัน	ครูผู้สอนจะต้องมีก�รเตรียมตัวเพื่อให้ส�ม�รถดำ�เนินง�นไปได้อย่�งลุล่วง	

ในก�รเตรียมนั้นจะแบ่งออกเป็น	3	เตรียม	คือ

	 	 1.	 เตรียมครู

	 	 2.	 เตรียมเครื่อง

	 	 3.	 เตรียมนักเรียน

	 2.	 สร้อยเสียงเพลง

	 	 คำ�ว่�	 สร้อยเสียงเพลง	 หม�ยถึง	 ก�รสังเกต	 คำ�ว่�	 สร้อย	 ในวิช�ก�รด้�นดนตรีไทยนั้น 

หม�ยถึง	ส่วนที่แทรก	เสริม	ร�ยล้อม	ทำ�ให้เพลงนั้น	ๆ	มีคว�มอลังก�รขึ้น	

	 	 ก�รเรียนก�รสอนดนตรีไทยในอดีต	 ลูกศิษย์จะเข้�ไปคลุกคลีอยู่ในบ้�น	 หรือสำ�นักดนตรี 

ของครูเพื่อศึกษ�	 ครูผู้สอนส�ม�รถเห็นถึงนิสัยใจคอของลูกศิษย์	 รวมท้ังเช�ว์ปัญญ�ในด้�นดนตรีของลูกศิษย ์

ได้อย่�งชัดเจน	แต่ในปัจจุบันก�รเรียนก�รสอนดนตรีไทยมิได้เอ้ืออำ�นวยไปในทิศท�งเดิม	 มีบริบทท�งสังคมอ่ืน	ๆ	 

เข้�ม�เกี่ยวข้อง	รวมทั้งคว�มเปลี่ยนแปลงในด้�นก�รเรียนดนตรีไทยเข้�สู่ระบบของก�รศึกษ�ในโรงเรียน

	 3.	 บรรเลงจำ�เรียง

	 	 คำ�ว่�	 บรรเลงจำ�เรียง	 มีคว�มหม�ยว่�	 ก�รปฏิบัติ	 คำ�ว่�	 “บรรเลง”	 ให้คว�มหม�ยถึง 

ก�รบรรเลงดนตรี	ส่วนคำ�ว่�	“จำ�เรียง”	ให้คว�มหม�ยถึง	ก�รขับร้อง	

	 	 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่มีคว�มสำ�คัญเป็นอย่�งยิ่ง	 คือ	 ก�รลงมือปฏิบัติ ท้ังครูผู้สอน 

และนักเรียนในด้�นรูปธรรมและน�มธรรม	 รูปธรรม	 คือ	 ก�รลงมือปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย	 ส่วนน�มธรรม	 คือ	

จิตสำ�นึกที่ดีโดยครูผู้สอนจะสอดแทรกลงไปในขณะก�รเรียนรู้

	 4.	 สำ�เนียงผส�น

	 	 คำ�ว่�	 “สำ�เนียงผส�น”	 หม�ยถึง	 ก�รบูรณ�ก�ร	 ก�รบรรเลงดนตรีที่ไพเร�ะต้องมีก�ร 

ผส�นเสียงที่พอดีกลมกล่อม	

	 	 ก�รเรียนก�รสอนดนตรีไทยมิใช่จะอยู่ในเรื่องทักษะก�รปฏิบัติเพลงอย่�งเดียว	 ก�รรอบรู้ 

ในด้�นอื่น	 ๆ	 ก็เป็นส่วนช่วยให้นักเรียนมีคว�มเข้�ใจในเรื่องดนตรีไทยม�กยิ่งข้ึน	 ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะ 

ก�รปฏิบัติที่ดีต�มม�	 ดังบรมร�โชว�ทของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชรัชก�ลที่	 9	 

สรุปได้ดังนี้	ง�นที่ดีต้องประกอบด้วยหลักพื้นฐ�น	3	ประก�ร	คือ

	 	 1.	 ศิลปะ

	 	 2.	 วิช�ก�ร

	 	 3.	 วิทย�ศ�สตร์

	 5.	 หว�นเสน�ะ

	 	 คำ�ว่�	 หว�นเสน�ะ	 เปรียบได้กับ	 ก�รแสดง	 ก�รแสดงดนตรีออกในท�งดนตรีไทย 

ย่อมต้องกระทำ�ด้วยคว�มไพเร�ะเสน�ะโสต	 คัดเลือกแต่สิ่งที่ดี	 ๆ	 นำ�เสนอต่อหน้�ส�ธ�รณะชน	 ครูผู้สอน 

จึงนำ�ม�ใช้เป็นคำ�อุปม�ขั้นตอนนี้	
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	 	 ขั้นตอนนี้เป็นคว�มเกี่ยวโยงม�จ�กข้ันตอนปฏิบัติม�ขย�ยต่อ	 เริ่มต้นจ�กก�รส่งเสริมให้

นักเรียนกล้�แสดงออกท�งด้�นดนตรีต่อหน้�ส�ธ�รณะชน	 เช่น	 ง�นภ�ยในโรงเรียน	 ง�นภ�ยนอก	 รวมถึง 

ง�นประกวดแข่งขันท�งดนตรี

4.	 ผลการดำาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 1.	 นักเรียนอนุรักษ์	สืบส�น	ถ่�ยทอดดนตรีไทยให้คงอยู่

	 2.	 นักเรียนมีทักษะก�รบรรเลงดนตรีไทยต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นที่ถูกต้อง

	 3.	 นักเรียนตระหนักถึงคุณค่�	 ส�ระสำ�คัญของดนตรีไทย	 และเกิดคว�มภ�คภูมิใจในคว�ม 

เป็นไทย	

	 ประโยชน์ที่ได้รับจ�กกระบวนก�ร	 “ปลูกไทยด้วยดนตรีไทย”	 พัฒน�ง�นที่ได้จัดกิจกรรมทั้งใน 

และนอกห้องเรียน	 ส่งผลให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีคว�มสนใจในด้�นดนตรีไทย	 มีคว�มใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 มีจิตสำ�นึก

และรักในดนตรีไทยม�กขึ้น	 มีนักเรียนที่ให้คว�มสนใจและมีใจรักในดนตรีไทย	 นำ�คว�มส�ม�รถด้�นดนตรีไทย

ไปต่อยอด	 โดยเข้�ศึกษ�ต่อในระดับมัธยมศึกษ�	 ด้วยคว�มส�ม�รถพิเศษด้�นดนตรีไทยอย่�งต่อเนื่องในทุกปี

ก�รศึกษ�	 นักเรียนมีคว�มรู้สึกหวงแหนและเห็นถึงคุณค่�คุณประโยชน์ของดนตรีไทย	 นอกจ�กประโยชน์ 

ที่ได้รับท�งตรงแล้ว	ประโยชน์ท�งอ้อมของดนตรีไทย	คือ	 ก�รสร้�งให้นักเรียนเกิดคว�มอดทน	มีระเบียบวินัย

ตรงต่อเวล�	ฝึกคว�มอุส�หะ	คว�มพย�ย�ม	คว�มกล้�ห�ญ	รู้หน้�ที่	มีคว�มส�มัคคีและมีน้ำ�ใจนักกีฬ�	อีกทั้ง

ยังเป็นตัวช่วยในก�รสร้�งสุนทรียภ�พให้แก่ผู้เล่นและผู้ฟัง	 สร้�งคว�มสุข	 ช่วยกล่อมเกล�จิตใจของมนุษย์ 

ให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 สิ่งที่ช่วยให้ง�นประสบคว�มสำ�เร็จได้นั้น	มีองค์ประกอบ	6	ประก�รได้แก่

	 1.	 อุปถัมภ์และอบรมสั่งสอนศิษย์ดี	

	 	 ดนตรีไทย	 ได้รับก�รอุปถัมภ์จ�กพระมห�กษัตริย์ม�ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 เพร�ะถือว่�

ดนตรีไทย	 คือ	 เครื่องร�ชูปโภคของพระมห�กษัตริย์	 จึงทำ�ให้ดนตรีไทยคงอยู่ม�จนถึงปัจจุบัน	 ฉะนั้นโรงเรียน 

ที่ให้คว�มสำ�คัญในด้�นดนตรีไทยย่อมสร้�งง�นที่ดีด้�นดนตรีไทยได้เช่นเดียวกัน	

	 2.	 มีศิลปะก�รสอนเหม�ะแก่ศิษย์

	 	 นักเรียนแต่ละคนย่อมมีศิลปะในตัวเอง	 ก�รที่ครูผู้สอนจะดึงคว�มส�ม�รถของแต่ละคน 

ออกม�ได้นั้นต้องมีศิลปะในก�รสอนที่เหม�ะสม	ถูกต้อง	

	 3.	 ครูผู้สอนประพฤติดีเป็นแบบอย่�ง

	 	 นักเรียนมีคว�มแตกต่�งกันออกไปต�มลักษณะนิสัย	 ก�รเลี้ยงดู	 ครูผู้สอนก็เช่นเดียวกัน	 

ก�รประพฤติปฏิบัติของครูผู้สอนคือสิ่งที่เป็นกระจกสะท้อนตัวนักเรียน	 ไม่ว่�จะเป็นในเรื่องทักษะฝีมือ	 

คว�มตรงต่อเวล�	จิตสำ�นึก	ม�รย�ท	สิ่งเหล่�นี้นักเรียนจะถอดออกม�จ�กครูผู้สอนเป็นลำ�ดับแรก	
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	 4.	 วินัยและคว�มรับผิดชอบ

	 	 ดนตรีไทยหรือดนตรีทั่วโลกไม่ใช่ง�นศิลปะแล้วไร้ซึ่งคว�มมีวินัย	 กลับกัน	 วินัยและ 

คว�มรับผิดชอบน้ัน	 ได้สอดแทรกเป็นเน้ือเดียวกับศิลปะโดยแท้	 ไม่ว่�จะเป็นวินัยต่อตนเอง	 ก�รฝึกซ้อมดนตรีไทย	

คว�มรับผิดต่อวงดนตรี	 วินัยต่อเพื่อนร่วมวง	 ในก�รบรรเลงดนตรีไทยมิได้บรรเลงเพียงแค่คนเดียวแต่บรรเลง

เป็นหมู่คณะ	 เคร่ืองดนตรีทุกเคร่ืองมีคว�มสำ�คัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่�กัน	ฉะน้ันก็รวมวงฝึกซ้อมต้องไปพร้อม	ๆ	 กัน	

เพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจที่ตรงกันเชื่อมโยงม�ถึงวินัยในก�รฝึกซ้อม	 เป็นต้น	 สิ่งเหล่�นี้ปัจจัยที่สำ�คัญ 

ต่อคว�มสำ�เร็จไม่ว่�จะเป็นในเรื่องของดนตรีไทย	หรือในเรื่องใด	ๆ	ก็ต�ม

	 5.	 ยกย่องศิษย์เมื่อถึงคร�วสมควร

	 	 ก�รยกย่อง	 ก�รติเตียน	 เป็นเรื่องที่ครูผู้สอนกระทำ�อยู่แล้วในด้�นก�รศึกษ�วิช�ก�รใด	 ๆ	

ก็ต�ม	 แต่ส่ิงสำ�คัญในองค์ประกอบนี้คือ	 ก�ลเวล�ท่ีควรยกหย่องหรือติเตียน	 มิใช่ก�รยกย่องเกินพอดี 

จนนักเรียนมีคว�มถือดี	หรือก�รติเตียนจนม�กเกินไปจนทำ�ให้นักเรียนเกิดคว�มท้อแท้ใจ	ฉะน้ันในองค์ประกอบน้ี

จึงเป็นเรื่องเฉพ�ะครูผู้สอนจะพิจ�รณ�ก่อนกระทำ�ในบริบทของตนเอง	 แต่ควรกระทำ�เพื่อสร้�งกำ�ลังใจ 

และพัฒน�ทักษะของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น

	 6.	 ส่งเสริมคว�มส�ม�รถของศิษย์ในทุก	ๆ	โอก�ส

	 	 ก�รส่งเสริมของครูผู้สอนคือสิ่งสำ�คัญกับนักเรียน	 ส่งเสริม	 คือ	 ก�รนำ�นักเรียนออกไปแสดง

คว�มส�ม�รถให้ส�ธ�รณะชนได้เห็น	 เพื่อให้นักเรียนเกิดคว�มภ�คภูมิใจในคว�มส�ม�รถของตัวนักเรียนเอง	

สร้�งคว�มรักคว�มส�มัคคีกับเพื่อนรวมวง	และสร้�งมิตรภ�พของพี่น้องช�วดนตรีไทย	

	 	 นอกจ�กองค์ประกอบ	 6	 ประก�รท่ีกล่�วม�นั้น	 ผู้ปกครองยังถือเป็นหัวใจสำ�คัญของผู้ท่ี 

อยู่เบื้องหลังคว�มสำ�เร็จของวงดนตรีไทยโรงเรียนอนุบ�ลชุมชนบ�งบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)	 ด้วยเหตุผลท่ีว่�	 

ไม่เพียงแต่เด็กๆที่เสียสละเวล�ส่วนตัว	 ผู้ปกครองก็เสียสละเช่นกัน	 และสนับสนุนส่งเสริมให้ลูก	 ๆ	 ม�ทำ�

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม	คว�มสำ�เร็จจึงเกิดขึ้นได้ด้วยก�รร่วมไม้ร่วมมือของทุกคน

ทั้งในและนอกองค์กรนั่นเอง

6.	 บทเรียนที่ได้รับ

	 วิธีก�รปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 (Best	 Practices)	 กลุ่มส�ระก�รเรียน	 ศิลปะ	 (ดนตรี	 น�ฏศิลป์)	 เรื่อง	

“ปลูกไทยด้วยดนตรีไทย”	 เป็นเพียงแนวท�งหนึ่งที่ส�ม�รถทำ�ให้เกิดผลสำ�เร็จในกิจกรรมดนตรีไทยโรงเรียน

อนุบ�ลชุมชนบ�งบ่อ	 (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)	 ต�มปัจจัยที่เอื้ออำ�นวย	 ทั้งนี้เมื่อนำ�แนวท�งไปประยุกต์ใช้ 

ข้อควรระวังคือ	 คว�มแตกต่�งของนักเรียนและบริบทอ่ืน	ๆ	 ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง	 แต่ในส่วนท่ีเป็นเน้ือห�วิช�ก�รน้ัน 

ก็เป็นส่วนสำ�คัญอีกประก�รที่ครูผู้สอนจะต้องคำ�นึงถึงเป็นอันดับแรก	 เพร�ะในก�รประเมินทักษะท�งดนตรี	

นอกจ�กทักษะก�รปฏิบัติเนื้อห�ท�งวิช�ก�รก็เป็นส่ิงท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ฉะนั้นก่อนท่ีจะถ่�ยทอดให้กับนักเรียน	

ครูผู้สอนต้องมีก�รศึกษ�	 ค้นคว้�	 หลักวิช�ก�รม�ให้ถูกต้องเสียก่อน	 โดยยึดต�มแบบแผนจ�กโบร�ณ�จ�รย ์

ท่ีได้สร้�งสรรค์เอ�ไว้แล้ว	 ก�รจะสร้�งสรรค์เพ่ิมเติมน้ันควรไตร่ตรองให้รอบคอบ	 เพร�ะง�นศิลปะท่ีเป็นศิลปะช้ันสูง
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อย่�งดนตรีไทย	 เป็นง�นที่สร้�งม�จ�กภูมิปัญญ�ของโบร�ณ�จ�รย์ได้ว�งไว้เป็นแบบอย่�ง	 เพื่อเป็นร�กฐ�น 

สู่คว�มแข็งแรง	แข็งแกร่งท�งวัฒนธรรมดนตรีไทย

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 1.	 ร�งวัลชนะเลิศ	 ประเภทวงเครื่องส�ยผสมปี่พ�ทย์	 ระดับประถมศึกษ�	 และร�งวัลชนะเลิศ	

ประเภทวงอังกะลุง	 ระดับประถมศึกษ�	 ก�รประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้�นเพื่อคว�มมั่นคงของช�ติ	 

ชิงถ้วยพระร�ชท�นพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ	รัชก�ลที่	9

	 2.	 ร�งวัลชนะเลิศ	 ประเภทวงอังกะลุง	 ระดับประถมศึกษ�	 ก�รประกวดดนตรีไทย	 

ระดับนักเรียนภ�คตะวันออก	 ชิงถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	 

ติดต่อกัน	7	สมัย

	 3.	 ร�งวัลสถ�นศึกษ�ดีเด่น	 ด้�นดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้�น	 ประจำ�ปี	 2557	 และ	 ปี	 2559	 

ถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�	ฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รี	จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม

	 4.	 ร�งวัลเหรียญทองชนะเลิศ	 ประเภทวงอังกะลุง	 ระดับประถมศึกษ�	 ง�นศิลปหัตถกรรม

ระดับช�ติ	ร�งวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ	1	วงเคร่ืองส�ยวงเล็ก	 เดียวขับร้อง	 เด่ียวซออู้	ร�งวัลเหรียญทอง	

เดี่ยวจะเข้	วงปี่พ�ทย์ไม้นวมผสมเครื่องส�ย

	 5.		สถ�นศึกษ�และโครงก�รดีเด่น	ส�ข�อนุรักษ์มรดกไทย	ร�งวัล	MOE	AWARDS	ปีก�รศึกษ�	

2557	และ	ปีก�รศึกษ�	2558	ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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ชื่อผลง�น	 ก�รบูรณ�ก�รก�รสอนน�ฏศิลป์จ�กภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	ชุด	ระบำ�ข้�วซี่

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�งนงนุช	วงศ์วิเศษ

โรงเรียน	 ท่�วังผ�พิทย�คม	

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	37

โทรศัพท์		 0	5479	9115	 โทรส�ร	 0	5475	5503

โทรศัพท์มือถือ	 08	1961	9108	 e-mail	 Krunuch59@hotmail.com

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	 เสด็จทรงง�น	 ณ	 โรงสีข้�วพระร�ชท�น 

บ้�นห้วยเดื่อ	ตำ�บลศรีภูมิ	อำ�เภอท่�วังผ�	จังหวัดน่�น	 เมื่อวันที่	 29	 เดือน	ตุล�คม	พุทธศักร�ช	2555	ทรงมี

พระร�ชกระแสรับสั่งให้ประส�นโรงเรียนท่�วังผ�พิทย�คม	 ในก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้เรื่อง	 ก�รปลูกข้�ว	 

ก�รบริห�รจัดก�รโรงสีข้�วพระร�ชท�น	 และประส�นศูนย์ก�รเรียนรู้และบริก�รวิช�ก�รเครือข่�ย 

แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	 เพื่อให้นักเรียนไปศึกษ�เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่�ง	 ๆ	 ของศูนย์ก�รเรียนรู้ 

และบริก�รวิช�ก�รเครือข่�ยแห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัยสำ�หรับเตรียมสร้�งเกษตรกรรุ่นใหม่

	 โรงเรียนท่�วังผ�พิทย�คม	 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษ�ขน�ดกล�งประจำ�อำ�เภอท่�วังผ�	 

จังหวัดน่�น	 จัดก�รเรียนก�รสอนโดยใช้หลักสูตรสถ�นศึกษ�ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 

พุทธศักร�ช	2551	ภ�ยใต้วิสัยทัศน์	“มุ่งพัฒน�ผู้เรียนให้มีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นสู่ส�กล	บนพื้นฐ�นวัฒนธรรม

ท้องถิ่น	ด้วยปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง”	อัตลักษณ์ของโรงเรียน	“เด่นวิช�ก�ร	สืบส�นวัฒนธรรม”	เอกลักษณ์	

“ท่�วังผ�วิช�ก�ร	 สืบส�นวัฒนธรรมท้องถิ่น”	 โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนท่ีมีคว�มเข้มแข็งด้�นวัฒนธรรม	 

ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอ�ชีพเกษตรกรรมและมีร�ยได้ป�นกล�ง	 จึงนิยมส่งบุตรหล�นเข้�เรียน

ในโรงเรียนใกล้บ้�น	

	 เพื่อสนองพระร�ชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	 โรงเรียน 

จึงกำ�หนดเป็นนโยบ�ยให้ใช้โรงสีข้�วพระร�ชท�น	 เป็นแหล่งเรียนรู้โดยให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ 

มีก�รบูรณ�ก�รก�รจัดก�รเรียนก�รสอนต�มหลักสูตร	 โดยสอดแทรกคว�มรู้เรื่องข้�วสู่แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปะ	 (ส�ระน�ฏศิลป์)	 บูรณ�ก�รแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ร�ยวิช�สุนทรียศิลป์	 1	 รหัสวิช�	

ศ31101	 ส�ระน�ฏศิลป์	 ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 4	 หน่วยก�รเรียนรู้ที่	 4	 ก�รสืบส�นน�ฏศิลป์พื้นเมือง 

ในชุด	 ระบำ�ข้�วซ่ี	 โดยมีจุดมุ่งหม�ยเพ่ือบูรณ�ก�รเร่ืองข้�วสู่แผนก�รจัดก�รเรียนรู้	 ก�รสืบส�นอ�ชีพก�รทำ�ขนมซ่ี	

ระบำ�ข้�วซี่เป็นก�รแสดงที่ถ่�ยทอดขั้นตอนก�รทำ�ขนมซี่	 ซึ่งเป็นภูมิปัญญ�ของคนในท้องถิ่นโดยท่�รำ�ประยุกต์

ม�จ�กขั้นตอนและกรรมวิธีก�รทำ�ขนมซี่จ�กคำ�บอกเล่�ของช�วบ้�น	 “บ้�นอ�ฮ�ม”	 ท่ีมีอ�ชีพผลิตขนมซี่	 

คือ	น�ยอินสอน	พิสอน	อยู่บ้�นเลขที่	94	หมู่	3	บ้�นอ�ฮ�ม	ตำ�บลท่�วังผ�	อำ�เภอท่�วังผ�	จังหวัดน่�น
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	 แนวท�งก�รพัฒน�

	 จ�กคว�มเป็นม�ดังกล่�วข้�งต้น	 ผู้สอนได้เล็งเห็นคว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�ก�รจัดก�รเรียนรู้

น�ฏศิลป์บูรณ�ก�รเรื่องข้�วสู่ก�รแสดงน�ฏศิลป์พื้นเมืองอย่�งเป็นรูปธรรมคือ	ก�รบูรณ�ก�ร

	 ก�รสอนน�ฏศิลป์จ�กภูมิปัญญ�ท้องถ่ิน	 ชุด	 ระบำ�ข้�วซ่ี	 หมู่บ้�นอ�ฮ�ม	 และชุมชนท่ีเป็นเขตพ้ืนท่ี

บริก�รของโรงเรียน	 ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอ�ชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและก�รทำ�ขนม 

ที่ผลิตจ�กข้�วเป็นอ�ชีพเสริมจนกล�ยเป็นอุตส�หกรรมครอบครัว	 จนมีร�ยได้เลี้ยงครอบครัวส�ม�รถ 

ส่งบุตรหล�นศึกษ�เล่�เรียนในระดับสูง	 จ�กวิถีชีวิตดังกล่�วของช�วบ้�นอ�ฮ�มซ่ึงเป็นผู้ปกครองของนักเรียน 

ส่วนใหญ่ของโรงเรียนท่�วังผ�พิทย�คม	 ส่งผลให้บุตรหล�นได้เรียนรู้ทักษะชีวิตด้�นก�รประกอบอ�ชีพ 

ของครอบครัว	 รวมท้ังซึมซับวัฒนธรรมท้องถ่ินจ�กรุ่นสู่รุ่น	 ก�รบูรณ�ก�รก�รสอนน�ฏศิลป์จ�กภูมิปัญญ�ท้องถ่ิน	

ชุด	 ระบำ�ข้�วซี่	 มีแนวท�งก�รพัฒน�ที่สอดคล้องกับข้ันตอนก�รพัฒน�วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ	 (Best	 Practices)	 

ในขั้นเตรียมก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้	 มีก�รศึกษ�และวิเคร�ะห์หลักสูตร	 กำ�หนดก�รสอนเพื่อจัดทำ�แผน 

ก�รจัดก�รเรียนรู้	 ที่สอดแทรกคว�มรู้ของน�ฏศิลป์พื้นเมืองภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	 กำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รเรียนรู้	

จัดก�รเรียนรู้ต�มสภ�พจริงด้วยก�รปฏิบัติจริง	 (AuthenticLearning)	 ต�มคว�มสนใจ	 เพื่อให้นักเรียนมีคว�ม

กระตือรือร้นในสิ่งที่สนใจอย่�งลุ่มลึก	 (Active	 Learning)	 เรียนรู้ร่วมกัน	 โดยนักเรียนร่วมมือช่วยเหลือกัน	

(Collaborative	 Learning)	 ประเมินผลต�มสภ�พจริงจ�กก�รปฏิบัติจริง	 (Authentic	 Assessment)	

สอดคล้องกับก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ต�มกระบวนก�ร	5	ข้อ	หรือบันได	5	ขั้น	ดังนี้

	 1)	 ศึกษ�และวิเคร�ะห์หลักก�รเรียนรู้	จิตวิทย�ก�รเรียนรู้	ทฤษฏีก�รเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกับศิลปะ

	 2)	 ศึกษ�เอกส�รและวิเคร�ะห์ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รเรียนรู้บูรณ�ก�ร

	 3)	 ศึกษ�และวิเคร�ะห์หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 พุทธศักร�ช	 2551	 หลักสูตร

สถ�นศึกษ�	หลักสูตรกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปะ	ร�ยวิช�สุนทรียศิลป์	1	รหัส	ศ31101	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	4

	 4)	 ศึกษ�และวิเคร�ะห์ส�ระและม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้และตัวช้ีวัด	 ร�ยวิช�สุนทรียศิลป์	 1	 

รหัส	ศ31101	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	4

	 5)	 รวบรวมผลก�รศึกษ�เพื่อออกแบบก�รจัดก�รเรียนรู้	 และจัดทำ�แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ 

โดยสอดแทรกคว�มรู้เรื่องน�ฏศิลป์พื้นเมืองจังหวัดน่�น	 ภูมิปัญญ�ท้องถ่ินและกำ�หนดรูปแบบของคู่มือ 

ก�รจัดก�รเรียนรู้	ก�รบูรณ�ก�รก�รสอนน�ฏศิลป์จ�กภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	ชุด	ระบำ�ข้�วซี่	ร�ยวิช�สุนทรียศิลป์	

1	รหัสวิช�	ศ31101	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	4

	 6)	 สร้�งและนำ�คู่มือก�รจัดก�รเรียนรู้ก�รบูรณ�ก�รก�รสอนน�ฏศิลป์จ�กภูมิปัญญ�ท้องถิ่น 

ชุด	 ระบำ�ข้�วซี่	 ร�ยวิช�สุนทรียศิลป์	 1	 รหัส	ศ31101	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 4	 ไปให้ผู้เชี่ยวช�ญจำ�นวน	3	ท่�น	

ตรวจสอบคว�มถูกต้องของสำ�นวนภ�ษ�ที่ใช้และคว�มเหม�ะสมของเนื้อห�	

	 7)	 นำ�คู่มือก�รจัดก�รเรียนรู้ก�รบูรณ�ก�รก�รสอนน�ฏศิลป์จ�กภูมิปัญญ�ท้องถ่ิน	 ชุด	 ระบำ�

ข้�วซ่ี	 ร�ยวิช�สุนทรียศิลป์	 1	 รหัส	 ศ31101	 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 4	 ที่ผ่�นก�รตรวจสอบจ�กผู้เชี่ยวช�ญ 

ไปปรับปรุงและนำ�ไปใช้จัดก�รเรียนรู้กับนักเรียน	 โดยกำ�หนดข้ันตอนให้นักเรียนศึกษ�เรียนรู้ต�มลำ�ดับ	 โดยเร่ิมจ�ก

ทำ�แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน	 ศึกษ�เอกส�รประวัติคว�มเป็นม�ของก�รแสดงน�ฏศิลป์พื้นเมือง 
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ชุด	 ระบำ�ข้�วซี่	 โอก�สที่ใช้ในก�รแสดง	 ลักษณะก�รแต่งก�ย	 เครื่องดนตรีท่ีใช้ประกอบก�รแสดง	 และศึกษ�

ก�รแสดงน�ฏศิลป์พ้ืนเมืองจ�กวีดิทัศน์	 เพ่ือให้นักเรียนส�ม�รถเช่ือมโยงกระบวนก�รและข้ันตอนก�รผลิต

ขนมซ่ีกับลีล�ท่�รำ�	 ระบำ�ข้�วซี่	 ได้อย่�งกลมกลืนอ่อนช้อยสวยง�มเป็นธรรมช�ติ	 หลังจ�กนักเรียนได้ศึกษ� 

จนเข้�ใจแล้ว	 นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติกลุ่มละ	 6-8	 คน	 โดยมีเอกส�รท่�รำ�และวีดิทัศน์ก�รแสดง 

น�ฏศิลป์พื้นเมืองชุดระบำ�ข้�วซี่	 ประกอบก�รฝึกปฏิบัติรวมท้ังก�รฝึกปฏิบัตินอกเวล�เรียนปกติ	 โดยใช้สื่อ 

ICT	 (YOUTUBE)	 ชุดระบำ�ข้�วซ่ี	 ประกอบก�รฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะท�งน�ฏศิลป์	 แล้วจึงนำ�ม�แสดงหน้�ช้ันเรียน

เพ่ือประเมินผลต�มสภ�พจริง	และฝึกปฏิบัติก�รแสดงชุดระบำ�ข้�วซ่ีอย่�งสม่ำ�เสมอและต่อเน่ือง	จนเกิดคว�มชำ�น�ญ

ส�ม�รถแสดงต้อนรับแขกที่ม�เยือน	 แสดงในที่ชุมชนและหน่วยง�นองค์กรต่�ง	 ๆ	 ที่ขอรับก�รสนับสนุน 

ก�รแสดงชุดระบำ�ข้�วซี่	 จนทำ�ให้ก�รแสดงชุดระบำ�ข้�วซี่มีชื่อเสียง	 เป็นที่รู้จักอย่�งแพร่หล�ยจนกล�ยเป็น 

ก�รแสดงน�ฏศิลป์พื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนท่�วังผ�พิทย�คม

2.	 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

	 1)	 เพื่อสนองพระร�ชกระแสรับสั่งของ	 สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี 

ต�มนโยบ�ยของโรงเรียนเรื่อง	ก�รบูรณ�ก�รก�รจัดก�รเรียนรู้	เรื่อง	ข้�ว

	 2)	 เพื่อบูรณ�ก�รก�รจัดก�รเรียนรู้	 เรื่อง	 ข้�ว	 ในรูปแบบของก�รแสดงน�ฏศิลป์พื้นเมือง 

จ�กภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

	 3)	 เพื่อให้มีชุดก�รแสดงน�ฏศิลป์พื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนและชุมชน

3.	 กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 3.1	 ก�รออกแบบผลง�น/นวัตกรรม

	 	 ผู้สอนได้นำ�แนวคิดสำ�คัญม�เป็นพ้ืนฐ�นในก�รออกแบบกิจกรรมดังน้ี	ก�รเรียนรู้โดยยึดผู้เรียน

เป็นสำ�คัญ	ก�รเรียนรู้ด้วยก�รลงมือปฏิบัติจริง	ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่	21	และวงจรคุณภ�พเดมมิ่ง 

	 3.2	 ก�รดำ�เนินง�นต�มกิจกรรม	(ต�มวงจรเดมมิ่ง)

	 	 P	:	Plan	ขั้นตอนที่	1

	 	 ศึกษ�และวิเคร�ะห์หลักก�รเรียนรู้	 จิตวิทย�ก�รเรียนรู้	 ทฤษฎีก�รเรียนรู้ท่ีเก่ียวกับศิลปะ

ศึกษ�เอกส�รและวิเคร�ะห์ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รเรียนรู้แบบบูรณ�ก�รศึกษ�	 และวิเคร�ะห์

หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	 2551	 หลักสูตรสถ�นศึกษ�	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปะ	

ร�ยวิช�สุนทรียศิลป์1รหัสวิช�	 ศ31101	 ช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 4	 ศึกษ�และวิเคร�ะห์ส�ระและม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้	

ตัวชี้วัดร�ยวิช�สุนทรียศิลป์	 1	 รหัสวิช�	 ศ31101	 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 4	 และศึกษ�บริบทก�รประกอบอ�ชีพ 

ของผู้ปกครองนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับ	ข้�ว
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	 	 D	:	Doขั้นตอนที่	2

	 	 นักเรียนสำ�รวจ	ศึกษ�เรียนรู้อ�ชีพของผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับ	“ข้�ว”	นักเรียนแต่ละกลุ่ม

นำ�เสนอข้อมูลที่ได้สำ�รวจและศึกษ�เรียนรู้	 ครูและนักเรียนร่วมคัดเลือกอ�ชีพก�รทำ�ขนมซี่สู่ก�รบูรณ�ก�ร 

ก�รเรียนรู้	นักเรียนศึกษ�เอกส�รก�รเรียนรู้เพิ่มเติม	ศึกษ�ดนตรีพื้นเมืองน่�น

	 	 ศึกษ�ท่�รำ�ต�มหลักของน�ฏศิลป์	 เพื่อคิดค้นประดิษฐ์	 ออกแบบท่�รำ�ที่ถูกต้อง	 ศึกษ� 

เครื่องแต่งก�ยในท้องถิ่น	 ฝึกปฏิบัติท่�รำ�ให้เกิดคว�มอ่อนช้อย	 สวยง�ม	 เป็นธรรมช�ติ	 แสดง	 “ระบำ�ข้�วซี่”	

หน้�ช้ันเรียน	 ฝึกฝนก�รแสดงระบำ�ข้�วซ่ีอย่�งสม่ำ�เสมอและต่อเน่ืองจนเกิดคว�มชำ�น�ญ	และแสดงในโอก�สต่�ง	ๆ	

จนเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนท่�วังผ�พิทย�คม

	 	 C	:	Check	ขั้นตอนที่	3

	 	 นักเรียนและครูร่วมกันประเมินชุดก�รแสดง	 ระบำ�ข้�วซี่	 ในห้องเรียนผู้ชมก�รแสดง 

ชุด	 ระบำ�ข้�วซ่ีในโอก�สต่�ง	 ๆ	 ร่วมประเมินก�รแสดง	 ชุมชนบ้�นอ�ฮ�มประเมินคว�มพึงพอใจต่อก�รแสดงชุด	

ระบำ�ข้�วซี่	 นำ�ผลก�รประเมินม�ปรับปรุง	พัฒน�	 เครื่องแต่งก�ย	 เครื่องประดับ	ดนตรีอุปกรณ์	ที่ใช้ประกอบ

ก�รแสดงท่�รำ�และรูปแบบก�รจัดองค์ประกอบของก�รแสดงระบำ�ข้�วซี่ให้ดียิ่งขึ้น 

	 	 A	:	Actขั้นตอนที่	4

	 	 ดำ�เนินง�นต�มกระบวนก�รพัฒน�อย่�งต่อเน่ือง	 และก�รเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จักผ่�นช่องท�ง 

ที่หล�กหล�ย	 เช่นก�รแสดงภ�ยในโรงเรียนท่�วังผ�พิทย�คม	 อ�ทิเช่น	 ต้อนรับแขกท่ีม�เยี่ยมเยือน	 

วันสำ�คัญกิจกรรมพิเศษต่�ง	 ๆ	 เป็นต้น	 ก�รแสดงสู่ชุมชน	 หน่วยง�นหรือองค์กรท่ีขอรับก�รสนับสนุน 

ชุดก�รแสดงจ�กโรงเรียน	สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	 (สสวท.)	 บันทึกก�รแสดง	 เพ่ือใช้

เป็นส่ือในก�รเผยแพร่ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบบูรณ�ก�ร	เร่ือง	ข้�ว	ท�งเวปไซต์ของโรงเรียนและยูทูป	(YouTube)	

	 3.3	 ประสิทธิภ�พของก�รดำ�เนินง�น

	 	 ระบำ�ข้�วซี่เป็นก�รแสดงที่ถ่�ยทอดกระบวน	 ก�รข้ันตอน	 ก�รผลิตขนมซ่ี	 ซ่ึงผลิตจ�กข้�ว	

เป็นอ�ชีพเสริมของผู้ปกครองนักเรียนบ้�นอ�ฮ�ม	 ทำ�ให้นักเรียนได้เรียนรู้ก�รประกอบอ�ชีพผลิตขนมซ่ี 

ซึ่งน้อมนำ�หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ	 รัชก�ลที่	 9	 ม�เป็นหลักปฏิบัติ 

ในก�รประกอบอ�ชีพอุตส�หกรรมครอบครัวจ�กรุ่นสู่รุ่น	 ส่งผลคุณภ�พชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น	 มีร�ยได้ 

เพียงพอในก�รเลี้ยงดูบุตรหล�นและให้ก�รศึกษ�จนส�ม�รถประกอบอ�ชีพที่ดี	 เป็นพลเมืองที่ดี	 มีทักษะ 

ก�รเรียนรู้พร้อมสู่ศตวรรษ	ที่	21	และยกระดับสังคมให้มีคุณภ�พยิ่งขึ้น

	 3.4	 ก�รใช้ทรัพย�กร

	 	 ระบำ�ข้�วซี่	 ประยุกต์ใช้ทรัพย�กรท่ีมีอยู่ในชุมชนต�มวิถีชีวิตอย่�งพอเพียง	 อ�ทิเช่น 

เครื่องแต่งก�ย	 ใช้ผ้�ถุงซึ่งเป็นผ้�ทอของท้องถิ่นที่ช�วบ้�นทอด้วยตัวเอง	 เป็นก�รส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	

เพิ่มร�ยได้ในชุมชน	 อุปกรณ์	 เช่น	 หม้อ	 หวดข้�ว	 หม้อนึ่ง	 ตะกร้�บรรจุขนมซี่ที่ผลิตขึ้นเองในท้องถิ่น 

เคร่ืองประดับนิยมใช้เครื่องเงินบนพื้นฐ�นคว�มเชื่อว่�ป้องกันภัยอันตร�ยต่�ง	 ๆ	 ซ่ึงเครื่องเงินท่ีนำ�ม�ประดับ 

จะเป็นสินค้�ท้องถิ่นที่ผลิตในจังหวัดน่�น	ดนตรี	ใช้ดนตรีพื้นเมืองน่�น	สะล้อ	ซอ	ปิน	ประกอบก�รแสดง
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4.	 ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 4.1	 ผลที่เกิดต�มจุดประสงค์

	 	 1)	 สนองพระร�ชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	 

ต�มนโยบ�ยของโรงเรียน	เรื่อง	ก�รบูรณ�ก�รจัดก�รเรียนรู้	เรื่อง	ข้�ว

	 	 2)	 บูรณ�ก�รก�รจัดก�รเรียนรู้	เรื่อง	ข้�ว	ในรูปแบบของก�รแสดงน�ฏศิลป์พื้นเมือง

	 	 3)	 มีชุดก�รแสดงน�ฏศิลป์พื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน	

	 4.2	 ผลสัมฤทธิ์ของง�น

	 	 ระบำ�ข้�วซี่	 เป็นชุดก�รแสดงของโรงเรียนท่�วังผ�พิทย�คมและของชุมชนท่ีใช้แสดง 

ในโอก�สต่�ง	 ๆ	 อย่�งแพร่หล�ย	 เกิดคว�มคุ้มค่�ในก�รจัดชุดแสดงท่ีเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนและท้องถ่ิน	

ทำ�ให้ประหยัดเวล�	 ทรัพย�กรในก�รว�งแผน	 ฝึกซ้อม	 จัดห�ชุดก�รแสดงในโอก�สต่�ง	 ๆ	 และนักเรียน

ส�ม�รถถ่�ยทอดชุดก�รแสดงจ�กรุ่นพี่สู่รุ่นน้องได้อย่�งยั่งยืน	 มีเอกลักษณ์ก�รแสดง	 ชุดระบำ�ข้�วซี่	 เป็นชุด

ก�รแสดงที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเองโดยมิได้ลอกเลียนแบบชุดก�รแสดงอื่น	ๆ	

	 4.3	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 ระบำ�ข้�วซี่	 ก่อให้เกิดประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้	 โดยกระบวนก�รก�รพัฒน�ที่มีขั้นตอน

ชัดเจน	 เปิดโอก�สให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมแสดงคว�มคิดเห็นและประเมินผล	 ร่วมช่ืนชมคว�มสำ�เร็จของผลง�น	 

ส่งผลให้ก�รแสดงชุด	 ระบำ�ข้�วซี่	 เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่�งแพร่หล�ย	 และทำ�ให้ขนมซี่เป็นสินค้�	 (OTOP)	 

ที่ได้รับคว�มนิยมอย่�งกว้�งขว�ง	รวมทั้งเป็นแนวท�งในก�รพัฒน�ก�รบูรณ�ก�รสอนน�ฏศิลป์ต่อไป

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 แรงบันด�ลใจจ�กพระร�ชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี

ก�รจัดก�รเรียนรู้ก�รบูรณ�ก�รเรื่องข้�ว	 นโยบ�ยของโรงเรียนด้�นก�รจัดก�รบูรณ�ก�รเรื่องข้�ว	 สู่แผน 

ก�รจัดก�รเรียนรู้	 8	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ต�มพระร�ชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 สย�ม

บรมร�ชกุม�รี	 คว�มร่วมมือจ�กครูภูมิปัญญ�ท้องถ่ินอย่�งดียิ่งเต็มใจและเสียสละเรื่องก�รส�ธิต	 กระบวนก�ร

ขั้นตอนก�รผลิตขนมซี่อย่�งครบถ้วนทุกขั้นตอนคำ�แนะนำ�	 จ�กเพื่อนครูท่ีมีคว�มรู้เรื่องน�ฏศิลป์	 เกี่ยวกับ 

ก�รออกแบบท่�รำ�นักเรียนให้คว�มร่วมมือและตั้งใจ	 เอ�ใจใส่อดทน	 มีคว�มวิริยะอุตส�หะ	 พ�กเพียรในก�ร 

ฝึกซ้อมอย่�งสม่ำ�เสมอ	 ต่อเนื่องจนเกิดคว�มชำ�น�ญและส�ม�รถแสดงระบำ�ข้�วซี่ได้อย่�งอ่อนช้อยสวยง�ม

ก�รยอมรับจ�กโรงเรียน	ชุมชน	องค์กรและหน่วยง�นต่�ง	ๆ	ที่ขอรับก�รสนับสนุนก�รแสดงชุดระบำ�ข้�วซี่

6.	 บทเรียนที่ได้รับ

	 ระบำ�ข้�วซ่ี	 ก่อให้เกิดคว�มภ�คภูมิใจท่ีส�ม�รถสรรค์สร้�งประดิษฐ์คิดค้น	และพัฒน�ชุดก�รแสดง

ด้วยตนเองเพื่อสนองพระร�ชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รี	ต�มนโยบ�ย

ของโรงเรียนประสบคว�มสำ�เร็จเป็นอย่�งดี	 ด้วยกระบวนก�รวงจรคุณภ�พเดมมิ่ง	 (PDCA)	 ควบคู่กับก�ร 

มีส่วนร่วม	 (Participation)	 ของทุกฝ่�ย	 อ�ทิ	 ครูผู้สอน	 นักเรียน	 ผู้รู้	 ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นโรงเรียน	 ชุมชน	 
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จนส่งผลให้เกิดคว�มสำ�เร็จอย่�งน่�ประทับใจ	 จนกล�ยเป็นชุดก�รแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน	 

ส�ม�รถถ่�ยทอดวิถีชีวิตของช�วบ้�นที่สอดคล้องกับหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง	 และมีแนวท�ง 

ในก�รพัฒน�ง�นต่อเนื่อง	 โดยก�รศึกษ�ต่อยอดเชิงวิจัยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์ให้เกิดก�รแสดง

ชุดใหม่ขึ้นม�เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 ก�รเผยแพร่ท�งเว็บไชต์ของโรงเรียนท่�วังผ�พิทย�คมก�รแสดงชุดระบำ�ข้�วซี่ลงใน

www.youtube.com	จัดอบรมก�รแสดงระบำ�ข้�วซี่ให้กับเย�วชนหมู่บ้�นอ�ฮ�ม	 เพื่อใช้เป็นก�รแสดงประจำ�

หมู่บ้�น	ครูน�ฏศิลป์โรงเรียนในฝัน	จังหวัดน่�น	เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รจัดกิจกรรม

	 ก�รได้รับก�รยอมรับสถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	 (สสวท.)	 ถ่�ยทำ�วีดิโอ

บันทึก	 ก�รแสดงชุด	 ระบำ�ข้�วซี่	 เพื่อจัดทำ�สื่อก�รเรียนรู้บูรณ�ก�ร	 เรื่อง	 ข้�วเป็นก�รแสดงน�ฏศิลป์ท่ีเป็น

เอกลักษณ์ของโรงเรียนท่�วังผ�พิทย�คม

	 ร�งวัลที่ได้รับ

	 ร�งวัลชนะเลิศ	 ผลง�นก�รปฏิบัติที่ดี	 (Best	 Practices)	 ระดับภูมิภ�ค	 :	 ภ�คเหนือ	 ร.ร.ในฝัน

ชนะเลิศเหรียญทอง	ระดับช�ติ	ร�งวัลทรงคุณค่�สพฐ.	(OBEC	AWARDS)	ร�งวัล	MOE	Awards	ส�ข�อนุรักษ์

มรดกไทย	ประเภทบุคคล	จ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	



ข. Best Practices

ประเภทผู้บริหารโรงเรียนในฝัน
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ผู้อำานวยการโรงเรียน

ชื่อผลง�น	 รูปแบบก�รพัฒน�คุณภ�พสถ�นศึกษ�	โดยใช้	TPL	Model

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�ยวิเชียร	ทองคลี่

โรงเรียน	 เทพ�ลัย

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	31

1.	 ความสำาคัญของผลงาน	หรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 1.1	 คว�มเป็นม�และสภ�พปัญห�

	 	 โรงเรียนเทพ�ลัย	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 31	 เป็นโรงเรียน

มัธยมศึกษ�ประจำ�ตำ�บลขน�ดเล็ก	 ประสบปัญห�วิกฤตคุณภ�พก�รศึกษ�จ�กผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�นระดับช�ติ	 (O-net)	 ปีก�รศึกษ�	 2555	 -	 2556	 ต่ำ�กว่�ค่�เฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

เกือบทุกกลุ่มส�ระและมีแนวโน้มลดลงอย่�งต่อเนื่อง	 ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน	 (GPA)	 ปีก�รศึกษ�	 2556	 

อยู่ในระดับต่ำ�	 อีกทั้งมีผลก�รเรียน	 0	 ร	 มส	 มผ	 สะสมเป็นจำ�นวนม�ก	 เกิดปัญห�นักเรียนออกกล�งคัน	 

ไม่จบหลักสูตรม�กขึ้นในทุกปี	 ส่งผลให้ผู้ปกครองชุมชนข�ดคว�มเช่ือมั่นต่อคุณภ�พของโรงเรียน	 จ�กสถิติ 

นักเรียนปีก�รศึกษ�	2555	-	2556	พบว่�	มีจำ�นวนลดลงและมีแนวโน้มจะลดลงอย่�งต่อเนื่อง

	 1.2		แนวท�งก�รแก้ปัญห�และพัฒน�	

	 	 ก�รแก้ปัญห�และพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�โรงเรียนเทพ�ลัยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พมั่นคง

และยั่งยืนได้นั้น	 ได้นำ�แนวคิดทฤษฏีก�รบริห�รก�รศึกษ�	 ได้แก่	 ก�รทำ�ง�นเป็นทีม	 (Team	 work)	 

ก�รมีส่วนร่วม	 (Participation)	 และองค์กรแห่งก�รเรียนรู้	 (Learning	 Organization)	 ม�ใช้เป็นหลักก�ร 

ก�รทำ�ง�น	แบ่งเป็น	3	ระยะ	ได้แก่	แก้อดีต	สร้�งปัจจุบัน	และว�ดฝันอน�คต	กำ�หนดก�รทำ�ง�น	4	กระบวนก�ร	

ประกอบด้วย	 ก�รวิเคร�ะห์ปัญห�	 (SWOT	 Analysis)	 ก�รทำ�ง�น/ก�รสอน	 (Teaching)	 ก�รวัดประเมินผล	

(Assessment)	 และก�รวิจัยเพื่อแก้ปัญห�และพัฒน�	 (Research)	 ที่เรียกว่�	 STAR	 โดยเรียกแนวท�ง 

ก�รบริห�รนี้ว่�	TPL	Model	กรอบแนวคิดแสดงดัง	ภ�พที่	1



ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices  

แนวปฏิบัติที่ดี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำาปี 2560
243

2.	 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

	 2.1		เพื่อพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�จ�กก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�โดยใช้	TPL	Model	

	 2.2	 เพื่อเปรียบเทียบผลก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�จ�กก�รใช้	TPL	Model	

	 2.3	 เพื่อศึกษ�คว�มพึงพอใจก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�จ�กก�รใช้TPL	Model

3.	 กระบวนการผลิตงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 3.1	 ก�รออกแบบผลง�น/นวัตกรรม

	 	 รูปแบบก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�โดยใช้	 TPL	Model	 ถูกออกแบบและพัฒน�นวัตกรรม	

ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยก�รแก้ปัญห�ของสถ�นศึกษ�ใช้แนวคิดทฤษฎีท�งก�รบริห�ร	 ได้แก่

ก�รทำ�ง�นเป็นทีม	 ก�รบริห�รแบบมีส่วนร่วม	 และก�รพัฒน�องค์กรแห่งก�รเรียนรู้	 เป็นพื้นฐ�นในก�รพัฒน� 

มีก�รเชื่อมโยงกันทุกกระบวนก�ร	(ดังแสดงในภ�คผนวก	หน้�	8)	โดยแบ่งเป็น	3	ขั้นตอน	ดังนี้

	 	 1.	 ก�รพัฒน�รูปแบบก�รบริห�รสถ�นศึกษ�	TPL	Model	ดำ�เนินก�ร	ดังนี้

	 	 	 1.1	 ก�รศึกษ�บริบท	สภ�พปัญห�/คว�มต้องก�ร	โรงเรียนเทพ�ลัย	

	 	 	 1.2	 ก�รศึกษ�แนวคิดทฤษฏีเอกส�รง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รสถ�นศึกษ�

	 	 	 1.3	 ก�รสร้�งรูปแบบก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�	โดยใช้	TPL	Model	

บริบทโรงเรียนเทพ�ลัย/แนวคิดก�รบริห�ร บริบทโรงเรียนเทพ�ลัย/แนวคิดก�รบริห�ร

สภ�พปัญห�โรงเรียนเทพ�ลัย
-	ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนต่ำ�
-	GPA	ต่ำ�		
-	0	ร	มส	มผ		
-	O-net	ต่ำ�	
-	คุณลักษณะที่พึงประสงค์
-	ไม่จบหลักสูตร
-	ผู้ปกครอง	ชุมชน		ข�ดคว�มเชื่อมั่น
-	นักเรียนลดลง
-	ครูข�ดคว�มเป็นมืออ�ชีพ
แนวคิดทฤษฎีท�งก�รบริห�รก�รศึกษ�
-	ก�รทำ�ง�นเป็นทีม	(Team	work)		
-	ก�รมีส่วนร่วม	(Participation)
-	Learning		Organization	องค์กรแห่งก�รเรียนรู้

ขั้นตอนที่	1	แก้อดีต	(TPL)
T		=		Team	ทีมเทพ�ลัย
P		=		Participation	ก�รมีส่วนร่วม
L		=		Learning	Organization	องค์กรแห่งก�รเรียนรู้

ขั้นตอนที่	2	สร้�งปัจจุบัน	(STAR)
S	 =		SWOT	Analysis	 T		=		Teaching		
A		=		Assessment		 R		=		Research

ขั้นตอนที่	3	ว�ดฝันอน�คต	ก�รทำ�ข้อตกลง	(MOU)
-	ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนเพิ่มขึ้น	(GPA)
-	0	ร	มส	มผ		ลดลง	 	 -	O-net	เพิ่มขึ้น
-	จบหลักสูตรร้อยละ	100	 -	นักเรียนเพิ่ม
-	ครูมืออ�ชีพ	 	 -	ผู้ปกครอง/ชุมชนเชื่อมั่น

โรงเรียนมีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�	นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนดี	มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ครูคุณภ�พ	ผู้ปกครอง/ชุมชนเชื่อมั่น

ภ�พที่	1	กรอบแนวคิดก�รแก้ปัญห�และพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�โดยใช้	TPL	Model
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	 	 2.	 ก�รดำ�เนินก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�	โดยใช้	TPL	Model	ดำ�เนินก�ร	ดังนี้

	 	 	 2.1	 ก�รเตรียมคว�มพร้อมชี้แจงทำ�คว�มเข้�ใจผู้เกี่ยวข้อง

	 	 	 2.2	 ก�รดำ�เนินก�ร	3	ขั้นตอน	ได้แก่	แก้อดีต	สร้�งปัจจุบัน	และว�ดฝันในอน�คต

	 	 3.	ก�รประเมินผลก�รใช้รูปแบบก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�โดยใช้รูปแบบ	TPL	Model	

	 	 	 3.1	 ประเมินผลก�รบริห�รง�นโดยใช้	TPL	Modelต�มวัตถุประสงค์ก�รพัฒน�รูปแบบ

	 	 	 3.2	 ก�รเปรียบเทียบผลก�รดำ�เนินง�น	 ปีก�รศึกษ�	 2556	 และผลก�รดำ�เนินก�ร

บริห�รจัดก�รโดยใช้	TPL	Model	ปีก�รศึกษ�	2557	และ	2558

	 	 	 3.3	 ประเมินผลคว�มพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องโดยใช้แบบสอบถ�มคว�มพึงพอใจ	 (ดังแสดง

ในภ�คผนวก	หน้�	38)

	 3.2	 ก�รดำ�เนินง�นต�มกิจกรรมดำ�เนินกิจกรรมต�มท่ีออกแบบไว้ทุกข้ันตอน	แสดงดังภ�พท่ี	3

 

ภ�พที่	2	ขั้นตอนก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�โดยใช้	TPL	Model	โรงเรียนเทพ�ลัย

 3.3	 ประสิทธิภ�พของก�รดำ�เนินง�น	 TPL	Model	 เป็นนวัตกรรมท่ีมีกิจกรรม	 มีลำ�ดับข้ันตอน	

กรอบเวล�ที่ชัดเจน	 ใช้แนวคิด	 ทฤษฎี	 ก�รบริห�รก�รศึกษ�ประยุกต์ใช้เหม�ะสมกับสภ�พปัญห�ของโรงเรียน

จนได้นวัตกรรมก�รบริห�รใหม่	 TPL	 Model	 ส�ม�รถแก้ปัญห�และพัฒน�คุณภ�พสถ�นศึกษ�ได้บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่�งมีประสิทธิภ�พ	(แสดงดัง	ภ�พที่	2หน้�	2)

 3.4	 ก�รใช้ทรัพย�กร	 TPL	Model	 เป็นก�รบริห�รท่ีมุ่งเน้นก�รใช้ทรัพย�กรบุคคลอย่�งมี

ประสิทธิภ�พ	มุ่งสร้�งวัฒนธรรมทำ�ง�นของผู้บริห�ร	ครูและบุคล�กรทั้งระบบอย่�งมีกระบวนก�ร	มีเป้�หม�ย

ที่ชัดเจน	 โดยไม่ใช้งบประม�ณ	 เน้นก�รบูรณ�ก�รร่วมกันของทุกภ�คส่วนทั้งภ�ยในและภ�ยนอกในก�ร 

แก้ปัญห�สถ�นศึกษ�	 ต�มแนวท�งปรัชญ�ชองเศรษฐกิจพอเพียง	 จึงกล่�วได้ว่�	 TPL	Model	 ใช้ทรัพย�กร

บุคคลให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่�อย่�งแท้จริง
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4.	ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 4.1	 ผลท่ีเกิดต�มจุดประสงค์	ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�	 โดยใช้รูปแบบก�รบริห�ร	TPL	Model	

บรรลุต�มวัตถุประสงค์ทุกประก�รดังนี้

	 	 1.	 ผลสัมฤทธ์ิท�งก�รเรียนเฉล่ีย	 (GPA)	 ผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติข้ันพ้ืนฐ�น	

(O-NET)	 ของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ปีก�รศึกษ�	 2558	 สูงขึ้น	 (ดังแสดงในภ�คผนวก	 

หน้�	9	:	ต�ร�งที่	1)

	 	 2.	 ผลก�รเรียนไม่พึงประสงค์	 0,	 ร,	 มส,	 มผ	 ปีก�รศึกษ�	 2558	 ลดลงเหลือจำ�นวน	 

25	คน	คิดเป็นร้อยละ	0.30	ของจำ�นวนผลก�รเรียนทั้งหมด	(ดังแสดงในภ�คผนวก	หน้�	9	:	ต�ร�งที่	2)

	 	 3.	 นักเรียนจบหลักสูตร	 ปีก�รศึกษ�	 2558	 ท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 และ

มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	จบหลักสูตร	คิดเป็นร้อยละ	100	(ดังแสดงในภ�คผนวก	หน้�	9	:	ต�ร�งที่	3)

	 	 4.	 ผลก�รสอบเข้�ศึกษ�ต่อระดับอุดมศึกษ�ของนักเรียนโรงเรียนเทพ�ลัย	 ปีก�รศึกษ�	

2558	 นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้�ศึกษ�ต่อระดับอุดมศึกษ�	 31	 คน	 ผ่�นก�รคัดเลือกเข้�ศึกษ�ต่อ	 

จำ�นวน	31	คน	คิดเป็นร้อยละ	100	(ดังแสดงในภ�คผนวก	หน้�	10	:	ต�ร�งที่	4)

	 4.2	 ผลสัมฤทธิ์ของง�น	

	 	 รูปแบบก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�	 โดยใช้	 TPL	Model	 ส�ม�รถแก้ปัญห�และพัฒน�

คุณภ�พก�รศึกษ�ได้ตรงต�มวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยอย่�งครบถ้วน	 ก�รเปลี่ยนแปลงคุณภ�พก�รศึกษ�

ของโรงเรียนเทพ�ลัย	มีพัฒน�ก�รดีขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	ตั้งแต่ปีก�รศึกษ�	2557	-	2559	ดังนี้

	 	 1.	 ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนเทพ�ลัย	 จ�กก�รบริห�รโดยใช้ 

รูปแบบ	 TPL	 Model	 มีพัฒน�ก�รสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	 กล่�วคือ	 ปีก�รศึกษ�	 2556	 (X	 =	 2.54,	 

S.D.	 =	 1.08)	 ปีก�รศึกษ�	 2557	 (X	 =	 2.96,	 S.D.	 =	 0.90)	 และปีก�รศึกษ�	 2558	 (X	 =	 3.03,	 

S.D.	=	0.89)	(ดังแสดงในภ�คผนวก	หน้�	10	:	ต�ร�งที่	5)

	 	 2.	 ผลก�รเรียน	0,	ร,	มส,	มผ	ของนักเรียนโรงเรียนเทพ�ลัย	ปีก�รศึกษ�	2557	และ	2558	

ลดลงอย่�งต่อเนื่องโดยในปีก�รศึกษ�	 2558	 ผลก�รเรียน	 0,	 ร,	 มส,	 มผของนักเรียนมีเพียงร้อยละ	 0.30	 

(ดังแสดงในภ�คผนวก	หน้�	10	:	ต�ร�งที่	6)

	 	 3.	 ผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติข้ันพื้นฐ�น	 (O-NET)	 ของนักเรียนโรงเรียน 

เทพ�ลัย	 มีพัฒน�ก�รสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	 กล่�วคือ	 ปีก�รศึกษ�	 2558	 สูงกว่�ปี	 2557	 และปี	 2556	 

(ดังแสดงในภ�คผนวก	หน้�	10	:	ต�ร�งที่	7)

	 	 4.	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทพ�ลัย	 มีพัฒน�ก�รสูงขึ้นต�มลำ�ดับ	

กล่�วคือ	ปีก�รศึกษ�	2556	ระดับดี	 (ร้อยละ	78.33)	ปีก�รศึกษ�	2557	ระดับดีเยี่ยม	 (ร้อยละ	91.00)	และ 

ปีก�รศึกษ�	2558	ระดับดีเยี่ยม	(ร้อยละ	92.00)	(ดังแสดงในภ�คผนวก	หน้�	11	:	ต�ร�งที่	8)

	 	 5.	 นักเรียนโรงเรียนเทพ�ลัยจบหลักสูตร	 ปีก�รศึกษ�	 2557	 และ	 2558	 ร้อยละ	 100	 

(ดังแสดงในภ�คผนวก	หน้�	11	:	ต�ร�งที่	9)
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	 	 6.	 นักเรียนโรงเรียนเทพ�ลัยผ่�นก�รคัดเลือกเข้�ศึกษ�ต่อระดับอุดมศึกษ�ในปีก�รศึกษ�	

2557	และ	2558	คิดเป็นร้อยละ	100	(ดังแสดงในภ�คผนวก	หน้�	11	:	ต�ร�งที่	10)

	 	 7.	 คว�มพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับก�รจัดก�รศึกษ�	ปีก�รศึกษ�	2558	โดยภ�พรวม

อยู่ในระดับ	ม�กที่สุด	(X	=	4.54,	S.D.	=	0.39)	(ดังแสดงในภ�คผนวก	หน้�	12	:	ต�ร�งที่	11)

	 4.3	 ประโยชน์ท่ีได้รับรูปแบบก�รบริห�รสถ�นศึกษ�	TPL	Model	 มุ่งยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�

ทั้งด้�นคุณภ�พผู้เรียนและคุณภ�พขององค์กร	 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมก�รทำ�ง�นของผู้บริห�ร	 ครูและบุคล�กร	

เกิดประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ร่วมกันทั้งภ�ยในและนอกโรงเรียน	ดังนี้

	 	 4.3.1	 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนสูงข้ึน	 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต�มหลักสูตร

ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	ครูและบุคล�กร	มีวัฒนธรรมในก�รทำ�ง�น

	 	 4.3.2	 ผู้บริห�ร	 ครูและบุคล�กร	 มีวัฒนธรรมก�รทำ�ง�น	 เกิดก�รเรียนรู้ร่วมกันท้ังองค์กร	

เกิดนวัตกรรมเพื่อพัฒน�คุณภ�พผู้เรียนในรูปแบบต่�ง	ๆ	โดยใช้กระบวนก�รวิจัยและพัฒน�

	 	 4.3.3	 โรงเรียนเทพ�ลัยเป็นสถ�นที่ศึกษ�ดูง�นในด้�นนวัตกรรมที่ประสบผลสำ�เร็จและ 

ได้รับร�งวัลระดับต่�ง	ๆ	อย่�งต่อเนื่อง

	 	 4.3.4	 โรงเรียนมีคุณภ�พเป็นท่ียอมรับ	 ได้รับร�งวัลระดับต่�ง	 ๆ	 อย่�งต่อเนื่อง	 ได้แก่	

ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	ระดับจังหวัด	ระดับภ�ค	และระดับประเทศ

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบผลสำาเร็จได้แก่

	 5.1	 ภ�วะผู้นำ�ท�งวิช�ก�รของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

	 5.2	 ก�รมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภ�คส่วน

	 5.3	 ก�รทำ�ง�นเป็นทีมอย่�งเป็นระบบต�มวงจรก�รทำ�ง�น	PDCA

	 5.4	 มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง

	 5.5	 วัฒนธรรมองค์กร

6.	บทเรียนที่ได้รับ

	 TPL	 Model	 ประยุกต์ใช้แนวคิดท�งก�รบริห�รก�รศึกษ�ให้เหม�ะสมกับสภ�พปัญห� 

ของโรงเรียนเทพ�ลัยประสบผลสำ�เร็จ	 ซึ่งสถ�นศึกษ�อื่น	 ๆ	 ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้และพัฒน�ต่อยอด 

เป็นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญห�และพัฒน�คุณภ�พสถ�นศึกษ�ต่อไป	 แต่อย่�งไรก็ต�มก�รที่จะนำ�แนวคิดไปใช้ 

ต้องเข้�ใจสภ�พปัญห�และบริบทขององค์กรตนเองอย่�งลึกซ้ึง	 ซ่ึงจะทำ�ให้ก�รนำ�ไปใช้เพื่อก�รพัฒน�คุณภ�พ

สถ�นศึกษ�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและมีประสิทธิผลต่อไป

	 รูปแบบก�รบริห�ร	 TPL	Model	 ได้ถูกนำ�ไปพัฒน�ต่อยอดและประยุกต์ใช้ในก�รแก้ปัญห� 

และพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ของโรงเรียนบ้�นเหลื่อมพิทย�สรรพ์	 โรงเรียนมัธยมศึกษ�ขน�ดกล�ง	 

ในภ�คเรียนที่	 2	 ปีก�รศึกษ�	 2559	 ซึ่งประสบปัญห�คุณภ�พก�รศึกษ�เช่นเดียวกับโรงเรียนเทพ�ลัย	 

ภ�ยใต้ก�รนำ�ของผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนคนใหม่	 คือ	 น�ยวิเชียร	 ทองคลี่	 (ซึ่งย้�ยม�จ�กโรงเรียนเทพ�ลัย)	 
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จ�กก�รดำ�เนินง�นใน	6	เดือนแรก	พบว่�	คุณภ�พก�รศึกษ�ของโรงเรียนมีพัฒน�ก�รดีขึ้น	ดังนี้

	 1.	 ผลสัมฤทธ์ิท�งก�รเรียนเฉล่ียของนักเรียนโรงเรียนบ้�นเหล่ือมพิทย�สรรพ์	 ปีก�รศึกษ�	 2559	

(X	=	2.94	,	S.D.	=	7.41)	สูงกว่�	ปีก�รศึกษ�	2558	(X	=	2.87	,	S.D.	=	9.58)	(ดังแสดงในภ�คผนวกหน้�	

13	:	ต�ร�งที่	12)

	 2.	 ผลก�รเรียน	0,	ร,	มส,	มผ	ของนักเรียนโรงเรียนบ้�นเหลื่อมพิทย�สรรพ์	ปีก�รศึกษ�	2559	

น้อยกว่�	 ปีก�รศึกษ�	 2558	 กล่�วคือ	 ปีก�รศึกษ�	 2558	 ผลก�รเรียน	 0,	 ร,	 มส,	 มผ	 จำ�นวน	 185	 คน	 

คิดเป็นร้อยละ	 23.48	 และปีก�รศึกษ�	 2559	 จำ�นวน	 59	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 8.77	 (ดังแสดงในภ�คผนวก 

หน้�	13	:	ต�ร�งที่	13)

	 3.	 ผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติข้ันพ้ืนฐ�น	 (O-NET)	 โรงเรียนบ้�นเหล่ือมพิทย�สรรพ์

โดยภ�พรวม	ปีก�รศึกษ�	2559	(X	=	32.95)	สูงกว่�ปี	2558	(X	=	32.65)	(ดังแสดงในภ�คผนวกหน้�	13	:	

ต�ร�งที่	14	)

	 4.	 นักเรียนโรงเรียนบ้�นเหลื่อมพิทย�สรรพ์	 จบหลักสูตรม�กขึ้น	 ดังนี้	 ปีก�รศึกษ�	 2558	 

จบหลักสูตร	 จำ�นวน	 208	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 83.20	 และปีก�รศึกษ�	 2559	 จบหลักสูตรจำ�นวน	 219	 คน	 

คิดเป็นร้อยละ	97.33	(ดังแสดงในภ�คผนวก	หน้�	14	:	ต�ร�งที่	15)

	 5.	 นักเรียนโรงเรียนบ้�นเหลื่อมพิทย�สรรพ์	 ปีก�รศึกษ�	 2558	 ผ่�นก�รคัดเลือกเข้�ศึกษ� 

ต่อระดับอุดมศึกษ�	 ร้อยละ	 75.00	 และ	 ปีก�รศึกษ�	 2559	 ผ่�นก�รคัดเลือกเข้�ศึกษ�ต่อระดับอุดมศึกษ� 

คิดเป็นร้อยละ	87.62	ซึ่งสูงกว่�ปี	2558	(ดังแสดงในภ�คผนวก	หน้�	14	:	ต�ร�งที่	16)

7.	การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
	 7.1	 ก�รเผยแพร่

	 	 -	 เผยแพร่	นวัตกรรม	TPL	Model	ท�งเว็บไซต์ของโรงเรียนเทพ�ลัย	www.tpl.ac.th

	 	 -		 เผยแพร่	 นวัตกรรม	 TPL	 Model	 ท�งเว็บไซต์ของ	 สำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�

มัธยมศึกษ�	เขต	31	www.mattayom31.go.th

	 	 -	 ได้คัดเลือกนำ�เสนอผลง�นนิทรรศก�รโรงเรียนในฝันระดับภูมิภ�ค	 ด้�นนวัตกรรม

โรงเรียนในฝัน	ปีก�รศึกษ�	2559	จ.อุบลร�ชธ�นี	ระหว่�งวันที่	3	-	4	กันย�ยน	2559

	 	 -	 ได้รับคัดเลือกนำ�เสนอผลง�นก�รประกวดร�งวัลทรงคุณค่�	 สพฐ.	 (OBEC	 AWARDS)	

ด้�นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน	ปีก�รศึกษ�	2559	ระดับภ�ค	และ	ระดับช�ติ	

	 7.2	 ก�รได้รับก�รยอมรับ/ร�งวัลที่ได้รับ

	 	 -	 ร�งวัลOBEC	 AWARDS	 เหรียญทองระดับภ�ค	 ผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�ยอดเยี่ยม	 

ด้�นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน	ปีก�รศึกษ�	2559	

	 	 -	 ร�งวัล	 OBEC	 AWARDS	 เหรียญทองระดับช�ติ	 ผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�ยอดเยี่ยม	 

ด้�นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน	ปีก�รศึกษ�	2559	

	 	 -	 ร�งวัลดีเยี่ยม	ชนะเลิศระดับภูมิภ�ค	ด้�นนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน	ปีก�รศึกษ�	2559

	 	 -	 ร�งวัลผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ดีเด่น	ระดับช�ติ	ประจำ�ปี	2559	ส.บ.ม.ท.
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ชื่อผลง�น		 “ก�รบริห�รโรงเรียนในฝันทั้งระบบต้องครบ	4	P”

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�ยยุทธพงษ์	ทองหล้�

โรงเรียน	 บ้�นห้วยมุ่น

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�เลย	เขต	3	อำ�เภอด่�นซ้�ย	จังหวัดเลย

โทรศัพท์		 08	1061	2613	 E-mail	 ytyut2178@gmail.com

1.	 ความสำาคัญของผลงานที่นำาเสนอ

	 ก�รศึกษ�เป็นกระบวนก�รสำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รพัฒน�คนให้มีคุณภ�พ	 ดังพระร�ชดำ�รัส	 

ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวที่พระร�ชท�นไว้ว่�

 “...การศึกษาเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและ  

คุณธรรมของบุคคล สังคม และบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วน พอเหมาะกับ 

ทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้น ก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธำารงรักษาความเจริญมั่นคง  

ของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปโดยตลอด…”	(กรมวิช�ก�ร,	2540	:	3)

	 ก�รศึกษ�เป็นกระบวนก�รที่สำ�คัญยิ่งในก�รพัฒน�คนให้มีคุณภ�พ	 ส�ม�รถดำ�รงชีวิต 

อยู่ในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุข	 ส�ม�รถปรับตัวให้ทันกับคว�มเปลี่ยนแปลงท�งสังคม	 เศรษฐกิจ	 ก�รเมือง 

และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ	 รัฐบ�ลตระหนักว่�ก�รจัดก�รศึกษ�ต้องเป็นไปเพื่อพัฒน�คนไทย 

ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่�งก�ยและจิตใจ	 สติปัญญ�	 คว�มรู้และคุณธรรม	 มีจริยธรรม	 และวัฒนธรรม 

ในก�รดำ�รงชีวิต	 ส�ม�รถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่�งมีคว�มสุข	 เพ่ือให้สอดคล้องกับสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่กระแส 

โลก�ภิวัฒน์	 ประเทศไทยจึงมีก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ครั้งใหญ่ด้วยก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ� 

แห่งช�ติ	 พ.ศ.	 2542	 ที่มีแนวท�งในก�รจัดก�รศึกษ�ในม�ตร�	 24	 เป็นก�รปฏิรูปก�รเรียนรู้ที่ยึดหลักทุกคน 

มีคว�มส�ม�รถเรียนรู้และพัฒน�ตนเองได้และถือว่�ผู้เรียนสำ�คัญที่สุด	

	 ก�รสร้�งโรงเรียนในฝันให้กระจ�ยอยู่ทุกอำ�เภอเป็นจุดเริ่มต้นของก�รปฏิบัติจริงถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของก�รปฏิรูปก�รศึกษ�	 เป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมเด็กไทยท่ีข�ดโอก�สให้ได้รับก�รพัฒน�คุณภ�พ	 ในโรงเรียนดี

มีคุณภ�พได้รับม�ตรฐ�นใกล้บ้�น	 เป็นก�รขับเคลื่อนพลังปัญญ�	พลังประสบก�รณ์	 พลังทรัพย์เข้�สู่โรงเรียน	

เพื่อให้ส�ม�รถเป็นโรงเรียนที่เติมฝันให้คนในชนบทหรือคนมีร�ยได้น้อยทุกคน	 ได้รับโอก�สเสมอภ�คกัน 

ในก�รให้บุตรหล�นเติบโตขึ้นม�มีก�รศึกษ�ที่ดี	มีคุณภ�พชีวิตที่ดี	มีก�รง�นอ�ชีพที่ดี	ซึ่งหม�ยถึงก�รได้รับผล 

ก�รตอบแทนสูงเป็นหลักประกันว่�จะไม่ย�กจนอีกต่อไป	 โครงก�รมีแนวคิดว่�	 “พลิกระบบก�รศึกษ�		

หยุดวงจรคว�มย�กจน”	(สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น,	2549	:	5)	

	 เจตน�รมณ์ของโรงเรียนในฝันมุ่งพัฒน�โรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชั้นดี	 เป็นต้นแบบของก�รปฏิรูป

ก�รศึกษ�	ซึ่งรวมทั้งผู้บริห�รจัดก�รและก�รให้ประช�คมมีส่วนร่วมในก�รปรับปรุง	พัฒน�หลักสูตร	มีส่วนร่วม

ในก�รบูรณ�ก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้อย่�งสมบูรณ์แบบในทุกโรงเรียน	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�น	จึงต้องให้ชุมชนคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องก�รให้เป็นโรงเรียนในฝันของตนแต่ละท้องถิ่น	เพื่อเร่งพัฒน�
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ให้เป็นโรงเรียนที่มีระบบก�รเรียนก�รสอนที่ดี	 มีอุปกรณ์ก�รเรียนก�รสอนครบครัน	 มีแหล่งเรียนรู้หล�กหล�ย

ทันสมัย	ตลอดจนก�รจัดสภ�พแวดล้อมที่เหม�ะสมเพื่อสนับสนุนก�รเรียนรู้	

	 จ�กเจตน�รมณ์และวัตถุประสงค์ของโครงก�รข้�งต้น	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�น	 จึงดำ�เนินก�รจัดทำ�แผนหลัก	 โครงก�รหนึ่งอำ�เภอ	 หนึ่งโรงเรียนในฝัน	 (Master	 of	 Lab	 School	

Project)	ขึ้น

	 โดยมีกลยุทธ์หลัก	 5	 กลยุทธ์	 ดังน้ี	 1)	 สร้�งพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริห�รจัดก�ร

โรงเรียนที่ดี	 2)	 พัฒน�หลักสูตรและกระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้เชิงบูรณ�ก�ร	 3)	 สร้�งเสริมศักยภ�พบุคล�กร

ทุกระดับให้เป็นมืออ�ชีพ	 4)	 เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	 และ	 

5)	ระดมสรรพกำ�ลังสร้�งภ�คีเครือข่�ยอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง

	 ข้�พเจ้�ในฐ�นะผู้บริห�รสถ�นศึกษ�โรงเรียนบ้�นห้วยมุ่น	 ได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญในหลักก�ร

ดังกล่�ว	จึงได้นำ�หลักก�รบริห�รจัดก�รโดยยึดหลักก�รมีส่วนร่วม	มีโครงสร้�งบริห�รง�น	ที่ชัดเจน	มีบุคล�กร

ที่มีคว�มรับผิดชอบ	 มีคว�มส�มัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 เป็นผู้นำ�ท่ีเอื้ออ�ทรต่อผู้ใต้บังคับบัญช�อย่�งท่ัวถึง

และเสมอภ�ค	 จึงเกิดเป็นพลังอันแข็งแกร่งที่ทำ�ให้บุคล�กรของโรงเรียนมีคว�มพร้อมที่จะพัฒน�นักเรียน	

พัฒน�ตนเองและพัฒน�ง�น	 อีกทั้งยังได้รับคว�มร่วมมือจ�กชุมชนในก�รระดมทรัพย�กรเพื่อก�รศึกษ�และ

หน่วยง�นในระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ยังได้สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของโรงเรียนด้วยดีเสมอม�	 ทำ�ให้เกิด 

แรงบันด�ลใจที่จะพัฒน�โรงเรียนทั้งระบบ

2.	 วัตถุประสงค์ของการดำาเนินงาน

	 2.1	 เพื่อพัฒน�บุคล�กรเป็นบุคคลที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถสู่คว�มเป็นครูมืออ�ชีพ

	 2.2	 เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่�งมีคว�มสุข	เป็นคนดี	คนเก่ง	และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

	 2.3	 เพื่อพัฒน�โรงเรียนให้มีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�น

3.	 กระบวนการหรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 3.1	 กลยุทธ์ที่ใช้ในก�รพัฒน�

	 	 โรงเรียนบ้�นห้วยมุ่นบริห�รง�นโดยใช้กลยุทธ์	ดังนี้

	 	 1.	 หลักก�รมีส่วนร่วม	 บุคล�กรและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในก�รร่วมคิด	 ร่วมว�งแผน	

ร่วมปฏิบัติ	ร่วมรับผิดชอบ	ร่วมรับประโยชน์	และร่วมติดต�มผล

	 	 2.	 หลักวงจรเดมมิ่ง	(Deming	Cycle)

	 	 	 -	 ก�รว�งแผน	(Plan)

	 	 	 -	 ก�รปฏิบัติ	(Do	)

	 	 	 -	 ก�รตรวจสอบ	(Check	)

	 	 	 -	 แก้ไขปรับปรุง	(Action)
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	 3.2	 คว�มเชื่อมโยงกับคว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

	 	 ชุมชน	 ผู้ปกครอง	 และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ของโรงเรียนบ้�นห้วยมุ่น	 

มีคว�มค�ดหวัง	ดังนี้

	 	 1)	 นักเรียนได้รับก�รดูแลช่วยเหลืออย่�งทั่วถึง	 เป็นคนดี	 มีคุณธรรม	 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่�งมีคว�มสุข	และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต�มที่สถ�นศึกษ�กำ�หนด

	 	 2)	 บุคล�กรทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและมีคว�ม

ส�มัคคี	ให้คว�มร่วมมือกับสถ�นศึกษ�ในก�รพัฒน�นักเรียน	พัฒน�ตนเอง	และพัฒน�ง�น

	 	 3)	 ชุมชนมีคว�มพึงพอใจกับระบบบริห�รง�นและชื่นชมกับคว�มสำ�เร็จของสถ�นศึกษ�	

	 3.3	 กระบวนก�รปฏิบัติง�น	

	 	 โรงเรียนได้ใช้หลักก�รบริห�รโดยยึดหลัก	“4	P”	ดังนี้	

	 	 1)	 ก�รเตรียมบุคล�กร	(Person)	

	 	 2)	 ก�รมีส่วนร่วม	(Participation)	

	 	 3)	 ก�รฝึกปฏิบัติอย่�งต่อเนื่อง	(Practice)	

	 	 4)	 ก�รนำ�ไปสู่มืออ�ชีพ	(Professional)

4.	 ผลการดำาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 ผลสำ�เร็จของก�รพัฒน�โรงเรียนทั้งระบบ	 ด้วยเทคนิคก�รบริห�ร	 “ก�รบริห�รโรงเรียนในฝัน 

ทั้งระบบ	ต้องครบ	4	P”	ทำ�ให้เป็นที่ยอมรับจ�กหน่วยง�นองค์กรต่�ง	ๆ	และได้รับร�งวัล	ดังนี้

	 ผลง�นที่เกิดกับนักเรียน	ระดับช�ติ

	 1)	 ผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติ	(O	-	net)	ระดับชั้น	ม.3	เฉลี่ยสูงกว่�ระดับประเทศ 

4	กลุ่มส�ระ	ปีก�รศึกษ�	2559

	 2)	 ร�งวัลชนะเลิศโครงก�รนักสื่อคว�มหม�ย	 2	ภู	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เพื่อพัฒน�ก�รท่องเที่ยว

อย่�งยั่งยืน	 พร้อมเงินสนับสนุน	 จำ�นวน	 20,000	 บ�ท	 จ�กองค์ก�รบริห�รก�รพัฒน�พื้นที่พิเศษ	 เพื่อก�ร 

ท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืน	(อพท.)

	 3)	 ร�งวัลลำ�ดับที่	4	ก�รแข่งขันก�รเรียงร้อยถ้อยคว�ม	ระดับชั้น	ม.1	-	ม.3	ปี	2559

	 4)	 ร�งวัลคว�มส�ม�รถพิเศษ	 ก�รเขียนเรียงเรียงคว�ม	 ระดับประเทศ	 ระดับชั้น	 ม.1	 -	 ม.3 

ในวันภ�ษ�ไทยแห่งช�ติ	ปีก�รศึกษ�	2559

	 5)	 ร�งวัลเหรียญทอง	ก�รสร้�งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	(E	-	book)	ระดับชั้น	ม.1	-	ม.3	

	 6)	 ร�งวัลเหรียญทอง	โครงง�นคอมพิวเตอร์	ประเภทซอฟแวร์	ระดับชั้น	ม.1	-	ม.3	

	 7)	 ร�งวัลเหรียญทอง	ก�รสร้�งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	(E	-	book)	ระดับชั้น	ม.1	-	ม.3	

	 8)	 ร�งวัลเหรียญทอง	ก�รสร้�งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	(E	-	book)	ระดับชั้น	ป.4	-	ป.6

	 9)	 ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ก�รเขียนเรียงคว�มและคัดล�ยมือ	ม.1	-	ม.3	ปีก�รศึกษ�
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	 10)	 ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	อัจฉริยภ�พคณิตศ�สตร์	ระดับชั้น	ม.1	-	ม.3	ปีก�รศึกษ�	

	 11)	 ร�งวัลเหรียญทองชนะเลิศก�รสร้�งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	(E–book)	ระดับชั้น	ม.1	-	ม.3	

	 12)	 ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ก�รเขียนเรียงคว�มและคัดล�ยมือ	ระดับชั้น	ม.1	-	ม.3	

	 ระดับภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

	 1)	 ง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	66	จำ�นวน	12	เหรียญทอง

	 2)	 ง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	65	จำ�นวน	9	เหรียญทอง

	 3)	 ง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	64	จำ�นวน	20	เหรียญทอง

	 4)	 ง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	63	จำ�นวน	16	เหรียญทอง

	 ผลง�นที่เกิดกับโรงเรียน

	 1)	 ผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติ	 (O-net)	 ระดับช้ัน	 ม.3	 ปีก�รศึกษ�	 2559	พัฒน� 

ตั้งแต่ร้อยละ	3	ขึ้นไป

	 2)	 โรงเรียนได้รับก�รรับรองคุณภ�พ	โครงก�รบ้�นวิทย�ศ�สตร์น้อย	รอบที่	2

	 3)	 มีผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติ	 (O-NET)	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย	 

ปีก�รศึกษ�	2558	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	3	สูงกว่�ค่�เฉลี่ยระดับประเทศ	5	อันดับแรก

	 4)	 โรงเรียนต้นแบบก�รจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน

	 5)	 โรงเรียนต้นแบบก�รจัดกิจกรรมลดเวล�เรียนเพิ่มเวล�รู้

	 6)	 โรงเรียนต้นแบบสะเต็มศึกษ�	(	STEM	)	education

	 7)	 โรงเรียนต้นแบบก�รจัดก�รเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนก�ร

	 ผลง�นที่เกิดกับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�เลย	เขต	3

	 1)	 ผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติ	(O-net)	ระดับมัธยมศึกษ�ปีที่	3	ปีก�รศึกษ�	2559	

เป็นลำ�ดับที่	8	ของประเทศ

	 2)	 ผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติ	 (O-net)	 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 ปีก�รศึกษ�	

2558	เป็นลำ�ดับที่	10	ของประเทศ	

	 3)	 ผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติ	(O-net)	ระดับมัธยมศึกษ�ปีที่	3	ปีก�รศึกษ�	2557	

เป็นลำ�ดับที่	1	ของประเทศ	และมีพัฒน�ก�รเป็นลำ�ดับที่	2

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 5.1	 นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดีและร่วมปฏิบัติกิจกรรมต�มบทบ�ทหน้�ที่

	 5.2	 คณะครูให้คว�มร่วมมือและร่วมกันทำ�ง�นกันเป็นอย่�งดี	ตลอดจนให้กำ�ลังใจด้วยดีเสมอม�

	 5.3	 ชุมชนให้ก�รสนับสนุนปัจจัยต่�ง	ๆ	และมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รเรียนรู้ของนักเรียน
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6.	 บทเรียนที่ได้รับ

	 1)	 บุคล�กรได้พัฒน�ตนเอง	มีคว�มเชื่อมั่นในคว�มส�ม�รถของตน	และพัฒน�ตนเองสู่ก�รเป็น

ครูมืออ�ชีพ	เพื่อพัฒน�ผู้เรียนและโรงเรียนให้ได้รับก�รพัฒน�ทั้งระบบ

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 ได้ทำ�ก�รเผยแพร่ผลง�นโดยก�รจัดแสดงผลง�น	 ให้โรงเรียนอื่นม�ศึกษ�ดูง�น	 แสดงผลง�น

นวัตกรรมโรงเรียนในฝัน	 ระดับภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 และเผยแพร่บนเว็ปไซด์	 www.loei3.go.th	

จนเป็นที่ยอมรับและได้รับร�งวัลต่�ง	ๆ	ดังนี้

	 1)	 ร�งวัล	 ผู้ทำ�คุณประโยชน์ท�งด้�นก�รศึกษ�	 ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร	 สำ�นักส่งเสริม

สวัสดิก�ร	และสวัสดิภ�พครู	และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	(สกสค.)

	 2)	 ร�งวัล	คุรุสดุดี	จ�กสำ�นักง�นคุรุสภ�

	 3)	 ร�งวัลผู้บังคับบัญช�ลูกเสือดีเด่น	จ�กสำ�นักง�นลูกเสือแห่งช�ติ	

	 4)	 เป็นผู้มีผลง�นดีเด่นที่ประสบผลสำ�เร็จเป็นท่ีประจักษ์	 ผ่�นก�รประเมินและแต่งตั้ง 

เป็นผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	วิทยฐ�นะเชี่ยวช�ญ	คนแรกของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�เลย	เขต	3

	 5)	 ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นอนุกรรมก�ร	 ก�รศึกษ�จังหวัดเลย	 ฝ่�ยวิทยฐ�นะและสวัสดิก�ร	 

(อกศจ.เลย)

	 6)	 ได้รับก�รแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กร 

ท�งก�รศึกษ�	 ก่อนแต่งต้ังให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�	 สำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�ประถมศึกษ�เลย	

เขต	3

	 7)	 ได้รับก�รแต่งต้ังเป็นคณะกรรมก�รประเมินสัมฤทธ์ิผลก�รปฏิบัติหน้�ท่ีตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�ร

สถ�นศึกษ�ในระยะเวล�	1	ปี	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ชื่อผลง�น	 ก�รพัฒน�ระบบ	e-School	ในก�รบริห�รโรงเรียนให้มีประสิทธิภ�พ	

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�ยณรงค์	คูร์พิพัฒน์

โรงเรียน	 เม็งร�ยมห�ร�ชวิทย�คม	 	 	

สังกัด		 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	36	    

โทรศัพท์		 0	5370	5944	 โทรส�ร	 0	5370	5910	

โทรศัพท์มือถือ	 08	8253	8999	 e-mail		 mengrai1@gmail.com

1.	ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรม

	 โรงเรียนเม็งร�ยมห�ร�ชวิทย�คมได้รับก�รจัดตั้งให้เป็น	 ศูนย์พัฒน�วิช�ก�รต่�ง	 ๆ	 เช่น	 

ศูนย์ก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์	 ศูนย์พัฒน�ส�รสนเทศและเทคโนโลยี	 ศูนย์ก�รจัดก�รศึกษ�เรียนรวมของ 

จังหวัดเชียงร�ย	และศูนย์	AFS	จังหวัดเชียงร�ย	นอกจ�กนี้ยังเป็นเครือข่�ยก�รจัดก�รศึกษ�ของ	มห�วิทย�ลัย

แม่ฟ้�หลวง	 และมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเชียงร�ย	 ในก�รบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ�	 มีง�นด้�นเอกส�รซึ่งม�จ�ก

หน่วยง�นต้นสังกัด	 หน่วยง�นชุมชนในพื้นที่	 และหน่วยง�นก�รศึกษ�อื่น	 ๆ	 เป็นจำ�นวนม�ก	 ทำ�ให้เสียเวล�

จ่�ยหนังสือร�ชก�ร	 ก�รค้นห�หนังสือร�ชก�รใช้เวล�น�น	 บ�งครั้งเกิดก�รสูญห�ย	 ครูไม่ได้ดำ�เนินก�ร 

ต�มหนังสือที่ได้รับมอบหม�ย	ข�ดก�รติดต�มก�รดำ�เนินง�น	ครูต้องขอหนังสือหรือคำ�สั่งจ�กเจ้�หน้�ที่ธุรก�ร

ทำ�ให้เสียเวล�	 ส่วนในด้�นก�รดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 พบปัญห�ครูประจำ�ชั้นไม่ทร�บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	 

ด้�นคว�มประพฤติและก�รม�เรียนของนักเรียน	 ทำ�ให้ก�รช่วยเหลือไม่ทันเวล�	 นอกจ�กนี้ฝ่�ยแผนง�นพบว่�

โรงเรียนใช้เงินเกินงบประม�ณ	 ไม่ส�ม�รถคุมงบประม�ณได้	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนไม่ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูล 

เกี่ยวกับบุคล�กรของโรงเรียน	เช่น	ข�ด	ล�	ม�ส�ย	รวมถึงก�รใช้งบประม�ณที่เป็นปัจจุบันได้	

	 จ�กสภ�พปัญห�ดังกล่�ว	 โรงเรียนจึงได้มีแนวท�งในก�รแก้ปัญห�ด้วยก�รพัฒน�ระบบ	 

e-School	ซึ่งประกอบด้วย	4	ระบบ	ได้แก่	ระบบ	e-Office	ระบบ	e-Student	ระบบ	e-Material	และระบบ	

e-Money	 แล้วนำ�ม�ใช้ในก�รบริห�รโรงเรียนเม็งร�ยมห�ร�ชวิทย�คม	 โดยระบบ	 e-Office	 จะช่วยในก�ร

ค้นห�หนังสือและคำ�สั่งต่�ง	 ๆ	 ได้อย่�งรวดเร็ว	 และมีก�รเก็บหนังสืออย่�งเป็นระบบ	 ครูและผู้เกี่ยวข้อง

ส�ม�รถเปิดดูหนังสือหรือคำ�สั่งต่�ง	 ๆ	 ได้จ�กมือถือ	 แท็ปเลต	 และคอมพิวเตอร์ได้อย่�งสะดวก	 ทุกท่ีทุกเวล�

ทำ�ให้ส�ม�รถดำ�เนินก�รต�มหนังสือได้ทันเวล�	 ลดก�รใช้กระด�ษในก�รพิมพ์หนังสือหรือคำ�สั่งต่�ง	 ๆ	 ระบบ	

e-Student	 เป็นระบบที่ช่วยให้ครูประจำ�ชั้นเข้�ดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันด้�นคว�มประพฤติและก�รม�เรียน 
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ของนักเรียนได้	 และระบบจะแจ้งเตือนเมื่อนักเรียนต้องได้รับก�รช่วยเหลือ	 จึงทำ�ให้ครูประจำ�ช้ันช่วยเหลือ

นักเรียนได้ทันเวล�	 เกิดผลดีกับนักเรียน	 ผู้ปกครอง	 และชุมชน	 ส่วนระบบ	e-Material	 ช่วยให้แผนง�นส�ม�รถ

ควบคุมก�รใช้งบประม�ณของโรงเรียนได้	 ก�รเสนอขอใช้งบประม�ณของทุกโครงก�รต้องเข้�ระบบและ 

ผ่�นคว�มเห็นชอบของแผนง�น	 สำ�หรับง�นพัสดุ	 ระบบจะมีก�รแจ้งก�รเบิกวัสดุครุภัณฑ์ทุกร�ยก�รไปยัง 

ผู้เบิกและเจ้�หน้�ที่ผู้ควบคุมพัสดุของโรงเรียน	 ส�ม�รถติดต�มก�รใช้ง�นของวัสดุครุภัณฑ์ได้ทุกร�ยก�ร	 

และระบบ	 e-Money	 เป็นระบบก�รจ่�ยเงินให้กับหน่วยง�นและร้�นค้�	 ส�ม�รถติดต�มก�รใช้งบประม�ณ

ของแต่ละโครงก�ร	ของโรงเรียนเป็นไปต�มแผน

2.	จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

	 1.	 พัฒน�ระบบ	e-School	ในก�รดำ�เนินง�นของโรงเรียนเม็งร�ยมห�ร�ชวิทย�คม

	 2.	 เพื่อศึกษ�ผลก�รใช้นวัตกรรม	e-School	ต่อก�รบริห�รโรงเรียน

	 เป้�หม�ย

	 1.	 ระบบ	 e-School	 มีประสิทธิภ�พ	 ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�โรงเรียนเม็งร�ยมห�ร�ช

วิทย�คม	สูงกว่�ระบบเดิมทุกด้�น

	 2.		ก�รใช้ทรัพย�กรด้�นกระด�ษของโรงเรียน	มีจำ�นวนลดลง

	 3.	 ครูและบุคล�กรโรงเรียนเม็งร�ยมห�ร�ชวิทย�คม	 มีคว�มพึงพอใจต่อระบบ	 e-School 

เพื่อก�รพัฒน�ก�รศึกษ�โรงเรียนเม็งร�ยมห�ร�ชวิทย�คม	อยู่ในระดับม�กขึ้นไป

3.	 กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนของการการดำาเนินงาน

	 แนวคิดในก�รออกแบบระบบ	 e-School	 ได้ศึกษ�แนวคิดของ	 วันชัย	 ริจิรวนิช	 (2545	 :	 

91-120)	 ได้กล่�วเกี่ยวกับก�รศึกษ�วิธี	 (Method	 Study)	 ที่จะม�ทำ�ระบบ	 e-School	 แทนระบบเดิม 

ได้ชัดเจน	 โดยมีขั้นตอนก�รศึกษ�วิธีก�รทำ�ง�นพอสรุปได้	 ดังนี้	 1.	 ก�รเลือกง�น	 2.	 ก�รเก็บข้อมูลวิธี 

ก�รทำ�ง�น	 3.	 ก�รวิเคร�ะห์วิธีก�รทำ�ง�น	 4.	 ก�รปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงวิธีก�รทำ�ง�น	 5.	 ก�รเปรียบเทียบ

วัดผลวิธีก�รทำ�ง�น	 6.	 ก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นวิธีก�รทำ�ง�น	 7.	 ก�รส่งเสริมใช้วิธีก�รทำ�ง�นที่ปรับปรุงแล้ว	 

8.	ก�รติดต�มก�รใช้วิธีก�รที่ปรับปรุงแล้ว	จึงดำ�เนินก�รต�มคว�มคิดดังกล่�ว

	 3.1	 ก�รออกแบบระบบ	e-School	

	 	 3.1.1	 ก�รเลือกง�น	 ได้พิจ�รณ�จ�กเงื่อนไขเวล�	 ประโยชน์ก�รใช้ง�น	 โดยได้นำ�ง�น 

ในโรงเรียนม�พิจ�รณ�	 ได้แก่	 ง�นส�รบรรณ	 ง�นบุคคล	 ง�นแผนง�น	 ง�นพัสดุ	 ง�นก�รเงิน	 และง�นกิจก�ร

นักเรียน	 ซึ่งใช้ผู้ปฏิบัติง�น	 ง�นละ	 1	 คน	 และระบบง�นมีคว�มเก่ียวโยงกัน	 ผลท่ีได้เป็นก�รลดระยะเวล� 

ก�รทำ�ง�น	ก�รใช้ทรัพย�กรที่ลดน้อยลงและลดภ�ระง�น

	 	 3.1.2	 ก�รเก็บข้อมูลวิธีก�รทำ�ง�น	 เพื่อจะส�ม�รถวิเคร�ะห์และปรับปรุงวิธีก�รทำ�ง�น	

จำ�เป็นต้องก�รเก็บข้อมูลวิธีก�รทำ�ง�นของง�นที่เลือกท่ีจะศึกษ�วิธีก�รทำ�ง�น	 ก�รบันทึกข้อมูลวิธีก�รทำ�ง�น
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ให้ถูกต้อง	ของง�นส�รบรรณ	ง�นบุคคล	ง�นแผนง�น	ง�นพัสดุ	 ง�นก�รเงิน	และง�นกิจก�รนักเรียน	 โดยนำ�

แบบฟอร์มต่�ง	ๆ	หนังสือร�ชก�ร	สมุดบันทึกหนังสือรับ	ส่ง	ตลอดจนถึงวิธีก�รทำ�ง�นในแต่ละง�น

	 	 3.1.3	 ก�รวิเคร�ะห์วิธีก�รทำ�ง�น	ผู้ร�ยง�นได้ศึกษ�

	 	 	 3.1.3.1	 ง�นส�รบรรณ	 ได้ศึกษ�กระบวนก�รส่งหนังสือร�ชก�รและคำ�สั่ง	 

ที่ออกจ�กธุรก�ร	 ไปถึงครูผู้ปฏิบัติ	 โดยเร่ิมจ�กธุรก�รลงรับหนังสือจ�กภ�ยนอก	 เสนอต่อรองผู้อำ�นวยก�ร	

และเสนอต่อผู้บริห�ร	 ผู้บริห�รพิจ�รณ�ให้กลุ่มง�นดำ�เนินก�ร	 กลุ่มง�นพิจ�รณ�มอบง�นให้กับบุคล�กร 

เป็นผู้ปฎิบัติ	เอกส�รจะเก็บไว้ที่ผู้ปฎิบัติและเจ้�หน้�ที่ส�รบรรณ

	 	 	 3.1.3.2	 ง�นแผนง�น	ก�รเงิน	และพัสดุ	 ได้ศึกษ�กระบวนก�รใช้งบประม�ณ	โดยเร่ิม

จ�กแผนง�นพิจ�รณ�	 บันทึกข้อคว�มขออนุญ�ตดำ�เนินโครงก�ร	 ว่�อยู่ในโครงก�รใดงบประม�ณเพียงพอ 

หรือไม่	 แล้วเสนอต่อผู้บริห�ร	 ผู้บริห�รพิจ�รณ�ให้เจ้�หน้�ท่ีพัสดุดำ�เนินก�รจัดซื้อ/จัดจ้�ง	 จัดทำ�เอกส�ร	

บันทึกข้อคว�ม	 ร�ยง�นขอจัดซ้ือ/จัดจ้�ง	 ใบส่ังซ้ือ/จ้�ง	 ใบตรวจรับพัสดุ	 ใบเบิกพัสดุ	 และให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบ	

ลงล�ยมือชื่อ	จ�กนั้นก�รเงินชำ�ระเงิน	ระบบนี้มีก�รส่งเอกส�รผ่�นผู้ที่เกี่ยวข้องจำ�นวนม�ก

	 	 	 3.1.2.3	 ง�นกิจก�รนักเรียน	 ได้ศึกษ�กระบวนก�รใช้ง�นก�รบันทึกและร�ยง�น	

ก�รข�ด	 ล�	 ม�ส�ย	 พฤติกรรมเชิงบวก	 เชิงลบ	 โดยบันทึกลงใน	 excel	 ในแต่ละวัน	 เมื่อครบ	 1	 สัปด�ห์	 

จะดำ�เนินก�รประมวลผลเป็นร�ยง�นสรุป	ให้ที่ประชุมหัวหน้�ระดับได้รับทร�บ

	 	 	 3.1.2.4	 วิเคร�ะห์ผู้เกี่ยวข้องท่ีใช้ระบบ	 ในกลุ่มง�น	 ส�รบรรณ	 ง�นบุคคล	 

ง�นแผนง�น	ง�นก�รเงิน	ง�นพัสดุ	ง�นกิจก�รนักเรียน	ถึงวิธีก�รทำ�ง�น	เครื่องมือที่ใช้ในก�รทำ�ง�น

	 	 	 3.1.2.5	 ข้ันตอนก�รออกแบบระบบง�น	 ได้พัฒน�ระบบ	 e-School	 ประกอบด้วย

ระบบย่อย	8	ระบบ	ได้แก่	1.	ระบบผู้ดูแลระบบ	2.	ระบบครูผู้ใช้	3.	ระบบผู้บริห�ร	4.	ระบบจัดก�รนักเรียน	 

5.	 ระบบเจ้�หน้�ที่ส�รบรรณและบุคล�กร	 6.	 ระบบเจ้�หน้�ที่แผนง�น	 7.	 ระบบเจ้�หน้�ที่พัสดุ	 8.	 ระบบ 

เจ้�หน้�ที่ก�รเงิน

	 3.2	 ก�รดำ�เนินก�รพัฒน�	e-School	

	 	 3.2.1	 ก�รปรับปรุง/เปล่ียนแปลงวิธีก�รทำ�ง�น	

		 		 	 โรงเรียนพัฒน�ระบบง�น	 e-School	 ซ่ึงประกอบด้วยระบบ	 e-Office	 ระบบ	 

e-Student	 ระบบ	 e-Material	 และระบบ	 e-Money	 โดยทดลองให้กับครูผู้รับผิดชอบในง�นต่�ง	 ๆ	 ใช้ง�น 

พร้อมกับก�รใช้ระบบง�นเดิมและเก็บข้อมูลม�เปรียบเทียบ	 ก�รใช้ทรัพย�กรและภ�ระง�น	 โดยนำ�ระบบ	 

e-School	ม�ใช้ง�น	เปล่ียนแปลงระบบก�รทำ�ง�นแบบเดิม

	 	 3.2.2	 ก�รเปรียบเทียบวัดผลวิธีก�รทำ�ง�น	 โดยนำ�ระบบเดิมและระบบใหม่ม�เปรียบเทียบ	

โดยห�ประสิทธิภ�พของนวัตกรรมระบบ	 e-School	 โดยห�ค่�เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนม�ตรฐ�น	 ของร�ยก�ร

ประเมินด้�นระยะเวล�ท่ีใช้ในก�รทำ�ง�น

	 	 3.2.3	 ก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นวิธีก�รทำ�ง�น	หลังจ�กได้ทดลองก�รใช้ง�น	 ซ่ึงได้แก้ไขปรับปรุง	

ระบบให้เหม�ะสมกับโรงเรียนทุกประเภทแล้ว	 จึงได้กำ�หนดแนวท�งก�รใช้ง�นในระบบ	 e-School	 ออกเป็น	 
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4	 เล่ม	 ประกอบด้วย	 1.	 คู่มือก�รใช้ง�นในระบบ	 e-Office	 2.	 คู่มือก�รใช้ง�นระบบ	 e-Material	 3.	 คู่มือ 

ก�รใช้ง�นระบบ	e-Money	และ	4.	คู่มือก�รใช้ง�นในระบบ	e-Student

	 	 3.2.4	 ก�รส่งเสริมใช้วิธีก�รทำ�ง�นจ�กก�รปรับปรุงระบบง�น	 ได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ได้ทร�บถึงระบบง�นที่ปรับปรุงใหม่ทุกครั้ง	 โดยแจ้งในท่ีประชุมประจำ�เดือนและใช้เว็บประช�สัมพันธ์	 

ในเมนูจะแทรก	 รูปภ�พ	New	กระพริบ	พร้อมมีคู่มือก�รใช้ง�นท่ีส�ม�รถเปิดดูได้อย่�งสะดวก	ทำ�ให้ผู้ปฏิบัติง�น

ใช้ง�นระบบใหม่ได้	และจัดก�รอบรมระบบ	e-School	ให้กับโรงเรียนที่สนใจ

	 	 3.2.5	 ก�รติดต�มก�รใช้วิธีก�รท่ีปรับปรุงแล้วได้นำ�ระบบ	e	-	School	ม�ทดลองใช้ในโรงเรียน	

ในปีก�รศึกษ�	 2556	 โดยนำ�ร่องด้วยระบบ	 e-Office	 พบว่�ก�รใช้ง�นระบบเจ้�หน้�ที่ส�รบรรณ	 ผู้บริห�ร	

และครูใช้ง�นได้ขอเพิ่มคว�มต้องก�ร	 ให้มีก�รเตือนเมื่อมีหนังสือฉบับใหม่ที่ยังไม่ได้อ่�น	 จึงได้เพิ่มตัวเลขสีแดง

ในเมนูต่�ง	ๆ	ปีก�รศึกษ�	2557	ได้ทดลองใช้ระบบ	e-Material	ระบบ	e	-	money	ระบบ	e-Student	และ 

ได้พัฒน�แก้ไขต�มคว�มต้องก�รของผู้ใช้	อย่�งต่อเนื่อง

4.	 ผลสัมฤทธิ์ของงาน	

	 ระบบ	e-School	ทำ�ให้มีก�รใช้ทรัพย�กรลดลง	อ�ทิ	จำ�นวนกระด�ษ	จำ�นวนบุคล�กร	ลดเวล�

ในก�รทำ�ง�น	 ซึ่งส่งผลทำ�ให้ครูและบุคล�กรมีเวล�ว่�งจ�กก�รทำ�ง�นม�ใช้ในก�รพัฒน�ก�รเรียน 

ก�รสอนเพิ่มม�กขึ้น	 ส�ม�รถสังเกตได้จ�กผลก�รทดสอบระดับช�ติ	 (O-NET)	 ในระดับชั้น	 ม.3	 เปรียบเทียบ 

ค่�เฉลี่ยผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติขั้นพื้นฐ�น	 (O-NET)	ปีก�รศึกษ�	2558	กับปีก�รศึกษ�	2557	

พบว่�ค่�เฉลี่ย	 5	 กลุ่มส�ระหลักสูงขึ้น	 ร้อยละ	 5.54	 เป็นลำ�ดับท่ี	 1	 จ�ก	 27	 ของโรงเรียนขน�ดกล�ง	 และ 

ค่�เฉล่ียกลุ่มส�ระภ�ษ�ไทย	คณิตศ�สตร์	 วิทย�ศ�สตร์	 สังคมศึกษ�ฯ	 สูงกว่�ระดับจังหวัด	 ระดับสังกัด	 ระดับภ�ค	

และระดับประเทศ	ต�มลำ�ดับ	และค่�เฉล่ียกลุ่มส�ระภ�ษ�อังกฤษ	 สูงกว่�ระดับภ�ค	และระดับช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 6	

เปรียบเทียบค่�เฉลี่ยผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติขั้นพื้นฐ�น	(O-NET)	ระดับ	ม.6	ปีก�รศึกษ�	2558	

กับปีก�รศึกษ�	2557	พบว่�ค่�เฉลี่ยสูงขึ้น	1.98	และกลุ่มส�ระคณิตศ�สตร์	สังคมศึกษ�ฯ	ภ�ษ�อังกฤษสูงขึ้น	

และค่�เฉลี่ยกลุ่มส�ระสังคมฯ	สูงกว่�ระดับสังกัด	และสูงกว่�ระดับประเทศ	ระบบ	e-School	มีประสิทธิภ�พ

ในก�รพัฒน�ก�รศึกษ�โรงเรียนเม็งร�ยมห�ร�ชวิทย�คม	 สูงกว่�ระบบเดิมทุกด้�น	 โดยภ�พรวมมีค่�เฉล่ียสูงกว่�

ระบบเดิม	 1.64	 และเป็นระบบง�นที่โรงเรียนใช้ง�นแล้ว	 3	 ปีก�รศึกษ�	 เป็นสิ่งที่ครูและบุคล�กรทุกคน 

ในโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในก�รทำ�ง�นทุกวัน	 โดยภ�พรวมครูและบุคล�กรมีคว�มพึงพอใจต่อระบบ	 e-School	

อยู่ในระดับม�กท่ีสุด	 มีค่�เฉลี่ย	 4.63	 และโรงเรียนได้รับก�รแต่งตั้งเป็นศูนย์ส�รสนเทศ	 จังหวัดเชียงร�ย	 

ได้พัฒน�ระบบส�รสนเทศของโรงเรียนในเครือข่�ยส่งเสริมประสิทธิภ�พมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 

จังหวัดเชียงร�ย	 41	 โรงเรียน	 อยู่ในระบบ	 e-School	 โดยทุกโรงเรียนมีข้อมูลส�รสนเทศของนักเรียน	 

อยู่ในหน้�เว็บของทุกโรงเรียน	และโรงเรียนต่�ง	ๆ	ได้ขอใช้โปรแกรมอย่�งต่อเนื่อง	
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5.	ปัจจัยความสำาเร็จ
		 1.	 ได้รับคว�มร่วมมือในทุกภ�คส่วนตั้งแต่ผู้ใช้	 ผู้ปฏิบัติง�น	 ผู้บริห�รของโรงเรียนในก�ร 

ให้ข้อมูลก�รใช้ง�นระบบ	 e-school	 และท�งผู้พัฒน�โปรแกรมเป็นครูในโรงเรียนเม็งร�ยมห�ร�ชวิทย�คม	

(เป็นผู้พัฒน�โปรแกรมง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียนและโปรแกรมของเว็บ	 obec	 awards)	 ได้พัฒน�โปรแกรม

ขึ้นใหม่อยู่เสมอ

	 2.	 ตั้งเป้�หม�ยในก�รพัฒน�โปรแกรมให้ครอบคลุมระบบง�นโรงเรียนให้ครบทุกง�นภ�ยในปี

ก�รศึกษ�	2562	เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่	นักเรียน	ผู้ปกครอง	ครู	ผู้บริห�ร	

	 3.	 ได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กมห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวงในก�รติดตั้งระบบ	 e-office	 ภ�ยใต้

โครงก�รต้นแบบศูนย์ท�งไกลเพ่ือก�รศึกษ�พัฒน�ชนบท	 เฉลิมพระเกียรติ	 ในปีก�รศึกษ�	 2555	 -	 2557	 

ซึ่งได้จัดทำ�โครงก�รของก�รใช้	e-office	ระยะที่	1	จังหวัดเชียงร�ย	และจังหวัดน่�น	รวมจำ�นวน	50	โรงเรียน	

ในปีก�รศึกษ�	2558-2559

	 4.	 ได้รับก�รสนับสนุนจ�กกลุ่ม	 46ict	 โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่�ย	 ในก�ร

ประช�สัมพันธ์	ขย�ยเครือข่�ย	ทำ�ให้โรงเรียนต่�ง	ๆ	ได้ม�ศึกษ�ดูง�นง�นอย่�ต่อเนื่อง

6.	 บทเรียนที่ได้รับ	(	Lesson	Learned	)
	 1.	 ผู้บริห�รโรงเรียนมีส่วนสำ�คัญม�กในก�รเป็นผู้นำ�ก�รใช้	ระบบ	e-	School	

	 2.	 ก�รนำ�หนังสือเข้�ในรูปแบบของ	 PDF	 ที่มีรูปแบบต่�งกัน	 ทำ�ให้หนังสือไม่ส�ม�รถเข้�สู่

ระบบได้	จึงได้เขียนโปรแกรมให้รองรับกับ	PDF	ทุกรูปแบบ	

	 3.	 ครูส�ม�รถเก็บหนังสือร�ชก�รและคำ�ส่ังทุกฉบับท่ีเก่ียวข้อง	 ซ่ึงส�ม�รถค้นห�เปิดดูได้ทุกเวล�	

ครูผู้รับผิดชอบในโครงก�รส�ม�รถเปิดดูก�รใช้เงินของในโครงก�รได้	 และผู้บริห�รส�ม�รถเปิดดูก�รใช้เงิน 

ได้ทุกโครงก�รอย่�งเป็นปัจจุบัน	ระบบ	e-school	ใช้ง�นได้สะดวก	รวดเร็ว	และทันสมัย

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
	 มีโรงเรียนและหน่วยง�นท�งก�รศึกษ�	 ได้ขอเข้�ศึกษ�ดูง�นตั้งแต่	 ปีก�รศึกษ�	 2557-2559	

จำ�นวน	 33	 โรงเรียน	 นอกจ�กน้ียังได้รับเชิญให้เป็นวิทย�กร	 อบรมเชิงปฏิบัติก�รระบบ	 e-school	 ให้กับ 

หน่วยง�นต่�ง	 ๆ	 ซึ่งโรงเรียนได้จัดทีมวิทย�กรของโรงเรียน	 ไปอบรมก�รใช้ง�นให้กับกลุ่มโรงเรียนต่�ง	ๆ	

จำ�นวน	 10	 กลุ่ม	 108	 โรงเรียน	 ปัจจุบันท�งโรงเรียนได้อนุเคร�ะห์ระบบ	 e-School	 ให้กับโรงเรียนต่�ง	ๆ	 

130	 โรงเรียน	 และยังเปิดให้โรงเรียนที่มีคว�มประสงค์ใช้ระบบ	 e-School	 อย่�งต่อเนื่อง	 โดยมีผู้สนับสนุน 

จ�กมห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง	 ได้จัดทำ�โครงก�รของก�รใช้	 e-Office	 ระยะท่ี	 1	 จังหวัดเชียงร�ย	และจังหวัดน่�น	

รวมจำ�นวน	50	 โรงเรียน	 ในปีงบประม�ณ	2559	และกลุ่มโรงเรียนเครือข่�ยส่งเสริมประสิทธิภ�พมัธยมศึกษ�

ตอนปล�ย	 จังหวัดเชียงร�ย	 ได้นำ�ระบบ	 e-School	 ไปใช้ในโรงเรียนทุกโรงเรียนและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์

แม่ข่�ย	 (server)	 เพิ่มอีก	 2	 จังหวัด	 ได้แก่จังหวัดตรังและจังหวัดเพชรบูรณ์	 โดยมีโรงเรียนท่ีใช้บริก�รระบบ	 

e-School	 จำ�นวน	 60	 โรงเรียน	 ผู้เสนอได้รับร�งวัลเหรียญทอง	 ระดับช�ติ	 ร�งวัลทรงคุณค่�	 สพฐ.	 

(OBEC	AWARDS)	 ประจำ�ปีก�รศึกษ�	 2558	 ผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�ยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษ�ขน�ดกล�ง	

ด้�นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน
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ชื่อผลง�น	 COACHModel	 เพื่อก�รนิเทศแบบ“พ�คิด	พ�ทำ�”	 (COACH	Model	 for	coaching	to	

think	and	to	do	together)	

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�งส�วสุดใจ	ดำ�คำ�

โรงเรียน		 ไทยรัฐวิทย�	76	(บ้�นพละ)

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ชุมพร	เขต	1

โทรศัพท์		 0	7765	1250	 โทรส�ร		 0	7765	1250

โทรศัพท์มือถือ	 08	1737	9607	 e-mail	 sudjai-bum@hotmail.com

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ
 1)	คว�มเป็นม�และสภ�พปัญห�	ผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติขั้นพื้นฐ�น	(O-NET)	

ของโรงเรียนไทยรัฐวิทย�	76	(บ้�นพละ)	ปีก�รศึกษ�	2557	พบว่�	ชั้น	ป.6	มีค่�เฉลี่ยทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู ้

ที่สูงกว่�ระดับเขตพื้นที่	 แต่ต่ำ�กว่�ระดับระดับประเทศ	 ส่วนชั้น	 ม.3	 มีค่�เฉลี่ยต่ำ�กว่�ระดับเขตพื้นที่	 ระดับ

สังกัด	และระดับประเทศ	ทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 เม่ือได้วิเคร�ะห์ส�เหตุแล้ว	พบว่�	ครูวิเคร�ะห์หลักสูตรท่ีนำ�ม�

จัดก�รเรียนรู้ได้ไม่ตรงต�มตัวชี้วัดของแต่ละม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้	 ในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สอนต�มเนื้อห� 

ในหนังสือเรียน	 ข�ดก�รใช้สื่อที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและไม่สอดคล้องกับก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้	 สื่อที่ใช้ 

ยังไม่เร้�คว�มสนใจของผู้เรียน	 จัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนน้อย	 ผู้เรียนยังมีส่วนร่วมในก�รจัดกิจกรรม

ก�รเรียนรู้กับครูน้อย	 ข�ดก�รค้นคว้�แสวงห�คว�มรู้ด้วยตนเอง	 และกระบวนก�รนิเทศ	 กำ�กับ	 ติดต�ม	 

ง�นด้�นวิช�ก�รยังไม่เป็นระบบและไม่ต่อเนื่อง	2)	 แนวท�งก�รแก้ไขปัญห�และพัฒน�	จ�กปัญห�ที่เกิดขึ้น	

เมื่อวิเคร�ะห์ส�เหตุและนำ�ม�จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญแล้ว	 พบว่�ปัญห�ที่เกิดจ�กตัวครูและผู้เรียนนั้น	 ล้วนมีที่ม�

จ�กก�รข�ดกระบวนก�รนิเทศ	 กำ�กับติดต�มที่เป็นระบบและต่อเนื่อง	 เพร�ะก�รนิเทศเป็นกระบวนก�ร

ทำ�ง�นร่วมกันของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�และครู	 เพื่อให้ได้ม�ซึ่งสัมฤทธิผลสูงสุดในก�รพัฒน�ผู้ เรียน	 

ก�รร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อแก้ปัญห�ต้องใช้วิธีที่หล�กหล�ยเพื่อก้�วข้�มข้อจำ�กัดของบุคล�กรและปัจจัยพื้นฐ�น

ของโรงเรียน	 คือ	 ครูที่จบและสอนตรงวิช�เอก	 แต่ยังข�ดประสบก�รณ์	 จึงเลือกแนวท�งแก้ปัญห�	 โดยใช้	

“กระบวนก�รนิเทศภ�ยใน”	 ซึ่งต้องพัฒน�กระบวนก�รนิเทศให้ครอบคลุมในด้�นองค์ประกอบ	 3	 องค์

ประกอบ	คือ	1)	บุคล�กรนิเทศ	2)	วิธีก�รนิเทศ	และ	3)	 เครื่องมือที่ใช้ในก�รนิเทศ	โดยหลักก�รนิเทศซึ่งเป็น

แนวปฏิบัติโดยเฉพ�ะท�งด้�นวิช�ก�ร	 คือ	 หลักก�รมีส่วนร่วมแสวงห�คว�มส�ม�รถพิเศษของแต่ละบุคคล

สร้�งคว�มเช่ือม่ันในคว�มส�ม�รถของตนเองและเกิดคว�มพึงพอใจในก�รทำ�ง�น	 ต้องดำ�เนินก�รอย่�งเป็นระบบ

และต่อเนื่องซึ่งเขียนสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้	ดังนี้
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แผนภ�พที่	1	กรอบแนวคิดในก�รดำ�เนินก�ร

2.		จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

	 2.1	 เพื่อศึกษ�ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษ�ปีท่ี	 1	 ถึงช้ันมัธยมศึกษ� 

ปีที่	3	ปีก�รศึกษ�	2558	ที่เกิดจ�กก�รใช้	COACHModel	เพื่อก�รนิเทศแบบ	“พ�คิด	พ�ทำ�”

	 2.2	 เพื่อศึกษ�ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียนจ�กก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติ	

(O-NET)	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	3	ปีก�รศึกษ�	2558	ที่เกิดจ�กก�รใช้	COACHModel	เพื่อก�รนิเทศ

แบบ	“พ�คิด	พ�ทำ�”

3.	 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

 3.1	 ก�รออกแบบผลง�น	 “COACH	Model	 เพื่อก�รนิเทศแบบ	 “พ�คิด	 พ�ทำ�”	 (COACH	

Model	 for	 coaching	 to	 think	 and	 to	 do	 together)	 เป็นกระบวนก�รนิเทศภ�ยในที่ดำ�เนินก�รแบบ 

มีส่วนร่วมของบุคล�กรทุกฝ่�ย	 โดยผู้บริห�รเปรียบเสมือน	 “โค้ช”	 ท่ีจะต้องสอนนักกีฬ�คือ	 “ครู”ให้มีเทคนิค 

ในก�รเล่นให้ประสบชัยชนะ	 ภ�ยใต้แนวคิดพื้นฐ�นว่�“ทุกคนส�ม�รถเรียนรู้และพัฒน�ได้”	 ให้ได้แสดง

ศักยภ�พออกม�ให้ได้ม�กที่สุด	 เกิดก�รยอมรับซ่ึงกันและกัน	 โดยมีข้ันตอนก�รนิเทศคือ	 1)	 ก�รศึกษ� 

สภ�พปัจจุบัน	ปัญห�คว�มต้องก�ร	2)	ก�รว�งแผนและกำ�หนดท�งเลือก	3)	ก�รสร้�งสื่อเครื่องมือก�รพัฒน�

วิธีก�รนิเทศ	 4)	 ก�รปฏิบัติก�รนิเทศ	 และ	 5)	 ก�รประเมินผลสรุปและร�ยง�นผล	 ในก�รแก้ปัญห�ต้องทำ� 

ทั้งระบบ	 เพื่อเป็นก�รว�งร�กฐ�นก�รพัฒน�ผู้เรียนในทุกชั้นเรียนต่อเนื่องกัน	 “COACH	Model	 เป็นก�ร

ปฏิบัติก�รนิเทศต�มขั้นตอนดังกล่�ว	 โดยเป็นก�ร	 “พ�คิด	 พ�ทำ�”	 ซึ่งก�รสร้�งแรงจูงใจในก�รพ�คิด	 พ�ทำ�	 

มีที่ม�จ�ก

 	 1.	 C	 =	 confused	 to	 creation	 ซึ่ง	 confused	 =	mix	 somebody’s	 ideas/

creation	 =	making	 something	 new.	 ดังนั้นก�ร	 confused	 to	 creation	 จึงเป็นก�รรวบรวมคว�มคิด 

ของทุกคนเพ่ือเป็นแนวคิดใหม่	 เป็นขั้นที่เรียกว่�	 “กระตุ้นให้คิด”	 ได้แก่	 ก�รศึกษ�สภ�พปัจจุบันปัญห� 

คว�มต้องก�ร

  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	 จึงเป็นก�รทำ�ในสิ่งที่ดีกว่�ต�มท่ีทุกคนต้องก�ร	 เป็นข้ันท่ีเรียกว่�	“สะกิดให้ทำ�” 

ได้แก่	ก�รว�งแผนและกำ�หนดท�งเลือกและก�รสร้�งสื่อเครื่องมือเป็นคู่มือนิเทศง�นวิช�ก�ร

ก�รศึกษ�สภ�พปัจจุบันปัญห�

คว�มต้องก�ร

ก�รว�งแผนและกำ�หนดท�งเลือก 

ก�รสร้�งสื่อ,	เครื่องมือ

ก�รพัฒน� 

วิธีก�รนิเทศ

ก�รปฏิบัติก�รนิเทศก�รประเมินผลและร�ยง�นผล
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  3.	 A=	acceptable	to	attempt	ซึ่ง	acceptable	=	allowed	by	most	people/

attempt	 =	 try	 to	 do	 something	 ดังนั้น	 acceptable	 to	 attempt	 จึงเป็นก�รพย�ย�มทำ�ต�ม 

ที่กลุ่มคนส่วนใหญ่ได้คิดไว้	เป็นขั้นที่เรียกว่�	“แนะนำ�วิธีก�รปฏิบัติ”	ได้แก่	ก�รพัฒน�วิธีก�รนิเทศ

  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	 จึงเป็นก�รร่วมแรงร่วมใจกันทำ�ง�นเพื่อให้ดีที่สุด	 เป็นขั้นที่เรียกว่�	 “ชี้ชัดวิธีก�รที่ถูกต้อง”	

ได้แก่	ก�รปฏิบัติก�รนิเทศต�มคู่มือนิเทศง�นวิช�ก�รที่ได้จ�กขั้นตอนที่	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	

จึงเป็นก�รเต็มใจที่จะยกย่องคนเก่ง	 เป็นขั้นที่เรียกว่�	 “รับรองผลง�น”	 ได้แก่	 ก�รประเมินผล	 สรุปผล 

ร�ยง�นผล	รวมทั้งเผยแพร่ผลง�น

 3.2	 ข้ันตอนก�รดำ�เนินง�น	COACH	Model	 เพ่ือก�รนิเทศแบบ	“พ�คิด	พ�ทำ�”	แบ่งข้ันตอน

ก�รดำ�เนินง�นเป็น	5	ขั้น	ดังนี้

  1.	 C	=	confused	to	creation	“กระตุ้นให้คิด”	 เป็นขั้นเตรียมก�ร	(Plan	=	P)	คือ	

ก�รศึกษ�สภ�พปัจจุบันปัญห�คว�มต้องก�รต�มขั้นตอน	 คือ	 1)	 วิเคร�ะห์สภ�พปัญห�	 โดยก�รศึกษ� 

ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนจ�กผลก�รทดสอบ	O	 -	 NET	 ปีก�รศึกษ�	 2557	 ของระดับช้ัน	 ม.3	 วิเคร�ะห์ผล 

ก�รทดสอบเรียงลำ�ดับร�ยม�ตรฐ�นและตัวชี้วัดท่ีมีค่�เฉลี่ยต่ำ�ท่ีสุดจ�กม�กไปห�น้อย	 เพื่อจัดลำ�ดับ 

คว�มสำ�คัญเร่งด่วนในก�รแก้ปัญห�	 วิเคร�ะห์ส�เหตุ	 และห�วิธีก�รแก้ไขให้ตรงกับส�เหตุที่ เกิดขึ้น 

เขียนกิจกรรมเพื่อดำ�เนินก�รแก้ปัญห�ต�มส�เหตุ	 และเขียนแผนก�รดำ�เนินง�น	2)	 ทำ�คว�มเข้�ใจให้คว�มรู้

โดยก�รประชุมครูชี้แจงคว�มเป็นม�คว�มสำ�คัญของก�รแก้ปัญห�	 ให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมมือช่วยเหลือ 

ช้ีแจงข้ันตอนก�รดำ�เนินง�นให้คว�มรู้เก่ียวกับก�รนิเทศ	 รูปแบบต่�ง	ๆ	ประชุมกลุ่มย่อยแต่ละช่วงช้ันเลือกรูปแบบ

ก�รนิเทศม�อภิปร�ยห�ข้อสรุปในที่ประชุมครูทั้งหมด

  2.	 O	 =	 outstanding	 to	 offering	 “สะกิดให้ทำ�”	 เป็นขั้นดำ�เนินก�รระยะที่	 1	 

(Do	 =	 D1)	 ได้แก่	 ก�รว�งแผนและกำ�หนดท�งเลือกและก�รสร้�งสื่อเครื่องมือ	 มีข้ันตอนก�รดำ�เนินง�น	 คือ	 

1)	 กำ�หนดรูปแบบวิธีก�รและปฏิทินปฏิบัติง�น	 โดยก�รประชุมกลุ่มใหญ่เลือกรูปแบบและวิธีก�รดำ�เนินก�ร 

ซึ่งได้รูปแบบ	 คือ	 ก�รทำ�คู่มือนิเทศง�นวิช�ก�ร	 กำ�หนดปฏิทินก�รสร้�งคู่มือ	 แต่งตั้งคำ�สั่งในก�รจัดทำ�คู่มือ 

2)	 จัดทำ�แบบบันทึกก�รนิเทศ	 โดยให้คว�มรู้ก่อนสร้�งแบบบันทึกก�รนิเทศ	 สร้�งแบบบันทึกก�รนิเทศฉบับร่�ง

ตรวจสอบแบบบันทึกก�รนิเทศและปรับแก้	 และจัดทำ�ฉบับสมบูรณ์	 และ	 3)	 สำ�รวจก�รมีส่วนร่วมของครู	

ในแต่ละขั้นตอน	 คือ	 วิเคร�ะห์สภ�พปัญห�และเสนอแนวดำ�เนินก�รก�รประชุมกลุ่มย่อย	อภิปร�ยห�ข้อสรุป

เลือกวิธีก�รดำ�เนินก�ร	และก�รสร้�งเครื่องมือในก�รนิเทศ

  3.	 A	 =	 acceptable	 to	 attempt	 “แนะนำ�วิธีก�รปฏิบัติ”	 เป็นขั้นดำ�เนินก�รระยะ 

ท่ี	2	(Do	=	D2)	ได้แก่	ก�รพัฒน�วิธีก�รนิเทศมีข้ันตอนก�รดำ�เนินง�น	คือ	1)	จัดทำ�คู่มือนิเทศ	โดยประกอบด้วย	

3	 ส่วน	 คือ	 ขอบข่�ยของก�รนิเทศรูปแบบก�รนิเทศและปฏิทินก�รนิเทศ	 2)	 จัดทำ�คู่มือให้เพียงพอสำ�หรับ	

ครูทุกคนนำ�ไปใช้	 เพ่ือเป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกและง่�ยต่อก�รปฏิบัติของครู	 3)	 ชี้แจงทำ�คว�มเข้�ใจ	

ก�รใช้คู่มือนิเทศ	 เป็นก�รทำ�คว�มเข้�ใจที่ตรงกันว่�จะต้องปฏิบัติอย่�งไร	 ท้ังก�รใช้แบบบันทึกก�รนิเทศ	 
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ข้อปฏิบัติของผู้นิเทศ	 ผู้รับก�รนิเทศ	 เง่ือนไขเวล�ต�มปฏิทิน	และค่�เป้�หม�ยท่ีกำ�หนด	และ	4)	แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ

ในก�รดำ�เนินก�รนิเทศต�มปฏิทินที่กำ�หนด	 เพื่อให้ทุกคนท่ีเก่ียวข้องได้ทร�บบทบ�ทหน้�ท่ี	 และเกิด 

ก�รยอมรับซึ่งกันและกันในบทบ�ทที่ตนเองได้รับมอบหม�ย	และง่�ยต่อก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น

  4.	 C	 =	 cooperate	 to	 competition	 “ชี้ชัดวิธีก�รท่ีถูกต้อง”	 เป็นข้ันตรวจสอบ 

ผลก�รดำ�เนินก�ร	 (Check	 =	 C)	 ได้แก่	 ก�รปฏิบัติก�รนิเทศต�มคู่มือ	 มีขั้นตอน	 คือ	 1)	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	

ทุกคนปฏิบัติก�รนิเทศต�มปฏิทินที่กำ�หนดในคู่มือติดต�มผลเป็นระยะ	 ๆ	 2)	 ประเมินผลก�รปฏิบัติง�น	

ต�มคู่มือนิเทศ	 คือ	 สำ�รวจร�ยก�รที่ปฏิบัติต�มปฏิทินในคู่มือนิเทศบันทึกข้อมูลที่ได้และรวบรวมข้อมูล	 

3)	ประเมินผลสำ�เร็จที่เกิดจ�กก�รนิเทศเปรียบเทียบกับเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ในคู่มือนิเทศ	คือ	ผลก�รปฏิบัติง�น

ของครูต�มคู่มือและผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียน	 และ	 4)	 ประเมินคว�มคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ	

ผลก�รดำ�เนินก�รนิเทศ	ทั้งด้�นก�รมีส่วนร่วมและคว�มคิดเห็นที่มีต่อก�รดำ�เนินก�ร

  5.	 H	 =	 helpful	 to	 the	 hero	 “รับรองผลง�น”	 เป็นข้ันสรุปและร�ยง�นผล 

ดำ�เนินก�ร	 (Action	=	A)	 ได้แก่	ก�รประเมินผล	สรุปผลและร�ยง�นผลแบ่งเป็น	3	ขั้นตอน	คือ	1)	สรุปผล	

ก�รดำ�เนินก�ร	 ประกอบด้วย	 วิเคร�ะห์ข้อมูลและประเมินทุกข้ันตอน	 สรุปผลก�รประเมิน	 อภิปร�ยผล	 

ปัญห�	อุปสรรค	และสรุปผลก�รดำ�เนินง�นทั้งหมด	2)	ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รร�ยง�น	ผลก�รดำ�เนินก�ร

เป็นรูปเล่ม	 ทั้งในส่วนก�รดำ�เนินก�รจัดทำ�คู่มือนิเทศและก�รนำ�คู่มือนิเทศไปใช้	 และ	 3)	 เผยแพร่ผลก�ร

ดำ�เนินก�ร	 โดยเผยแพร่ผลก�รดำ�เนินง�นในรูปเอกส�รร�ยง�นแก่ครูทุกคน	 และเผยแพร่คู่มือนิเทศ 

ง�นวิช�ก�รแก่โรงเรียนอื่น	ๆ

 3.3	 ประสิทธิภ�พของก�รดำ�เนินง�น	 COACH	Model	 เพื่อก�รนิเทศแบบ	 “พ�คิด	 พ�ทำ�”	

ได้กำ�หนดกระบวนก�รเป็นขั้นตอนที่ส�ม�รถปฏิบัติได้จริงทั้ง	 5	 ขั้นตอน	 และร่วมกันสร้�งองค์คว�มรู้ใหม่ 

ที่ ส่งผลต่อก�รพัฒน�คุณภ�พต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด	 เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	 และเกิดคว�มพึงพอใจ 

ในก�รดำ�เนินง�น

 3.4	 ก�รใช้ทรัพย�กร	 COACH	Modelเพื่อก�รนิเทศแบบ	 “พ�คิด	 พ�ทำ�”	 ได้ดำ�เนินก�ร 

แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	 ภ�ยใต้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นก�รใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรบุคคล 

ที่มีในโรงเรียนให้เต็มศักยภ�พ	และทรัพย�กรด้�นวัสดุอุปกรณ์ที่น้อย	เน้นประหยัด	เกิดประโยชน์	และคุ้มค่�

 

4.	 ผลการดำาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
	 4.1	 ผลที่เกิดต�มวัตถุประสงค์มีดังนี้

	 	 1.	 ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียนในทุกระดับช้ันทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ 	 

เปรียบเทียบระหว่�งปีก�รศึกษ�	2557	และ	ปีก�รศึกษ�	2558	ทั้ง	8	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	ดังข้อมูลในต�ร�ง

กลุ่มส�ระ/	
ปีก�รศึกษ�

ภ�ษ�ไทย คณิตศ�สตร์ วิทย�ศ�สตร์
สังคมศึกษ�	
ศ�สน�และ
วัฒนธรรม

ศิลปะ
สุขศึกษ�	

และ
พลศึกษ�

ก�รง�น
อ�ชีพและ
เทคโนโลยี

ภ�ษ�	
ต่�งประเทศ

2557 66.53 72.65 70.11 72.24 74.64 74.55 76.01 70.04

2558 69.02 72.67 72.20 72.31 74.67 77.96 76.74 70.32

เพิ่มขึ้น 2.49 0.02 2.09 0.07 0.03 3.41 0.73 0.28
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	 2.	ผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติ	 (O-NET)	ในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	3	ปีก�รศึกษ�	

2558	สูงขึ้นจ�กปีก�รศึกษ�	2557	ทั้ง	5	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	ดังข้อมูลในต�ร�ง

ปีก�รศึกษ�

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

ภ�ษ�ไทย คณิตศ�สตร์ วิทย�ศ�สตร์

สังคมศึกษ�

ศ�สน�	

และวัฒนธรรม

ภ�ษ�ต่�ง

ประเทศ

2557 30.88 21.91 33.08 44.00 26.62

2558 43.70 29.00 34.10 44.30 28.20

เพิ่มขึ้น 12.82 7.09 1.02 0.30 1.58

	 4.2	 ผลสัมฤทธิ์

	 	 เป็นผลที่เกิดนอกเหนือวัตถุประสงค์ท่ีเป็นผลกระทบเชิงบวก	 คือ	 1)	 ระดับก�รมีส่วนร่วม,	

ก�รสร้�งและพัฒน�คู่มือนิเทศ	 ก�รดำ�เนินก�รต�มข้ันตอนในคู่มือนิเทศและคว�มคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ	

COACH	Model	 เพ่ือก�รนิเทศแบบ	“พ�คิด	พ�ทำ�”	 คือ	 ระดับก�รมีส่วนร่วมในก�รมีส่วนร่วมม�ก	ก�รสร้�งและ

พัฒน�คู่มือนิเทศ	 ปฏิบัติได้ม�กท่ีสุด	 ก�รดำ�เนินก�รต�มข้ันตอนก�รนิเทศ	 ปฏิบัติได้ม�กท่ีสุด	 ก�รปฏิบัติง�น 

ต�มคู่มือนิเทศ	 ปฏิบัติได้ม�ก	 คว�มคิดเห็นของครูในก�รจัดทำ�คู่มือนิเทศ	 คือ	 เห็นด้วยม�กที่สุด	 คว�มคิดเห็น

ของครูในก�รนำ�คู่มือนิเทศไปใช้	 คือ	 เห็นด้วยม�กท่ีสุด	 2)	 ผลจ�กก�รดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ�ในปีก�รศึกษ�	

2558	โรงเรียนได้รับร�งวัลจ�กก�รแข่งขันในง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่	65	ปีก�รศึกษ�	2558	ในระดับ

เครือข่�ย	ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	และระดับภ�คใต้	

 4.3	 ประโยชน์ที่ได้รับ	ก�รใช้	COACH	Model	เพื่อก�รนิเทศแบบ	“พ�คิด	พ�ทำ�”	ก่อให้เกิด

ประโยชน์	 คือ	 กระบวนก�รพัฒน�คู่มือนิเทศง�นวิช�ก�รท่ีเกิดจ�กก�รเรียนรู้ร่วมกันท้ังโรงเรียนและ 

ภ�คภูมิใจในผลง�นที่เกิดขึ้น	ทุกคนส�ม�รถนำ�ไปพัฒน�ต่อยอดได้และนำ�ไปเป็นแบบอย่�งให้กับโรงเรียนอื่น	ๆ

ประยุกต์ใช้ได้

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ	COACH	Model

	 ก�รนิเทศแบบ	 “พ�คิด	 พ�ทำ�”	 ส่งผลให้เกิดคว�มสำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์	 เนื่องจ�ก	 

ก�รมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน	 ทุกคนรู้	 เข้�ใจ	 เห็นคว�มสำ�คัญและตระหนักในบทบ�ทหน้�ท่ี 

ของตน	 ดังน้ี	 1)	 บทบ�ทของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ในฐ�นะผู้นิเทศ	 คือ	 ต้องทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจอันดีและ 

ขจัดข้อขัดแย้ง	 พัฒน�คว�มเป็นผู้นำ�ให้แก่ครู	 ให้มีคว�มรับผิดชอบ	 มีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจและ 

ร่วมรับผิดชอบและใช้บุคล�กรให้ตรงกับคว�มส�ม�รถ	 ช่วยให้ครูพอใจง�นท่ีทำ�	 มีส่วนร่วมในก�รว�งโครงก�ร 

และนโยบ�ยต่�ง	 ๆ	 ประชุมอบรมในหน่วยง�น	 ก�รส่งครูเข้�รับก�รอบรม	 และให้ศึกษ�ด้วยตนเอง	 ช่วยให้ครู 

มีคว�มก้�วหน้�ในวิช�ชีพ	2)	 บทบ�ทของครูในฐ�นะผู้นิเทศ	คือ	 ร่วมว�งแผนในก�รปฏิบัติง�นคิดวิเคร�ะห์ 
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สภ�พปัญห�และคว�มต้องก�ร	 ว�งแนวท�งในก�รปฏิบัติง�นช่วยเป็นวิทย�กรหรือเชิญวิทย�กรจ�กแหล่งวิช�

ก�รอื่นม�ช่วยให้คว�มรู้นิเทศก�รปฏิบัติง�น	 ให้คำ�แนะนำ�ปรึกษ�	 ช่วยเหลือแก้ไขจุดบกพร่องและชี้แนะ 

ให้ผู้รับก�รนิเทศได้พัฒน�ตนเองสร้�งขวัญและกำ�ลังใจ	 กระตุ้นสนับสนุนให้ผู้รับก�รนิเทศได้พัฒน�ตนเอง 

และประเมินผลก�รจัดก�รนิเทศ	 เพ่ือห�ท�งปรับปรุงแก้ไขและเพ่ือห�ท�งยกระดับคุณภ�พของก�รปฏิบัติง�น 

ให้สูงขึ้น	และ	3)	บทบ�ทของครูในฐ�นะผู้รับก�รนิเทศ	คือ	ต้องให้คว�มร่วมมือกับผู้นิเทศในก�รร่วมประชุม

ว�งแผนแก้ปัญห�	 แสดงคว�มคิดเห็น	 และข้อเสนอแนะแล้วนำ�ไปปฏิบัติต�มหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ย	 

ให้คว�มร่วมมือกับผู้นิเทศเป็นอย่�งดี	 ติดต�ม	 ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นร่วมปรึกษ�กับครูผู้นิ เทศ 

ในก�รห�แนวท�งแก้ไขปัญห�และก�รพัฒน�ง�น	 เป็นผู้มีส่วนร่วมในก�รนิเทศในช้ันเรียน	 เป็นผู้ท่ีใฝ่ห�คว�มรู้	

พย�ย�มเสริมสร้�งทักษะและคว�มส�ม�รถเพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อก�รพัฒน�วิช�ชีพ

6.	 บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)

 1)	COACH	Model	 เพื่อก�รนิเทศแบบ	“พ�คิด	พ�ทำ�”	มุ่งเน้นกระบวนก�รคว�มร่วมมือ 

โดยเปิดโอก�สและให้อิสระกับผู้รับก�รนิเทศในก�รแสดงคว�มคิดเห็นและคว�มคิดริเร่ิมในข้อตกลงท่ีกำ�หนดร่วมกัน

ในก�รจัดทำ�เคร่ืองมือนิเทศและก�รดำ�เนินก�รนิเทศ	 เพื่อให้ประสบคว�มสำ�เร็จและชื่นชมผลง�นร่วมกัน	 

 2)	 ข้อเสนอแนะทั่วไป	 คือ	 ก�รลงมือปฏิบัติจริงในทุกข้ันตอนจะส่งผลสัมฤทธิ์ท่ีดีแก่ผู้เรียน	 

ท่ีสำ�คัญคือ	 ครูจะต้องไม่มีอคติต่อกันในเรื่องก�รแสดงคว�มคิดเห็นในก�รนิเทศ	 ต้องมีคว�มเป็นกัลย�ณมิตร

อย่�งแท้จริง	ยอมรับในคว�มแตกต่�งของปัจจัยพ้ืนฐ�นของตนก็จะส่งผลให้ก�รดำ�เนินก�รบรรลุต�มวัตถุประสงค์	

 3)	ข้อเสนอแนะเพื่อก�รพัฒน�ต่อไป	คือ	COACHModel	เพื่อก�รนิเทศแบบ	“พ�คิด	พ�ทำ�”	

ส�ม�รถเลือกจุดเด่นจ�กตอนใดตอนหนึ่งของคู่มือนิเทศ	ไปพัฒน�เป็นนวัตกรรมของตนเองได้

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 COACH	Model	 เพื่อก�รนิเทศแบบ	“พ�คิด	พ�ทำ�”	 ได้เผยแพร่ส่วนที่เป็นเครื่องมือนิเทศ	คือ	

“คู่มือนิเทศง�นวิช�ก�ร”	 และได้รับก�รยอมรับในคุณภ�พของผู้เรียนที่เกิดขึ้น	 นอกจ�กนี้ได้มีโอก�ส 

ต้อนรับคณะครูจ�กโรงเรียนวัดช�กลูกหญ้�	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ระยอง	 เขต	 1	 

โรงเรียนวัดหนองบัว	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�เพชรบุรี	 เขต	 2	 โรงเรียนบ้�นบ�งไม้แก้ว 

ประช�ส�มัคคี	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ชุมพร	 เขต	 1	 ม�ศึกษ�ดูง�นและได้รับเกียรติบัตร	

“สถ�นศึกษ�ที่มีผลก�รพัฒน�ก�รสอบ	O	-	NET	สูงขึ้นทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 ในระดับชั้น	ม.3	ปีก�รศึกษ�	

2558	 จ�กสำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ชุมพร	 เขต	 1	 นอกจ�กนี้ได้เผยแพร่ผลง�นในเฟซบุ๊ก 

และในเว็บไซต์โรงเรียนไทยรัฐวิทย�	76	(บ้�นพละ)
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ชื่อผลง�น	 ก�รพัฒน�โรงเรียนคุณภ�พต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยใช้	 FAIKWANG	

Model	

ผู้เสนอผลง�น	 น�งนรีรัตน์	โอภ�สนิธิวัฒน์

โรงเรียน	 ฝ�ยกว�งวิทย�คม	อำ�เภอเชียงคำ�	จังหวัดพะเย�

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	36

โทรศัพท์		 0	5488	3518	 โทรส�ร	 0	5488	3517	

โทรศัพท์มือถือ	 09	3131	3739	 e-mail	 student.mwk04@gmail.com	

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ

	 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช	 ทรงมีพระร�ชดำ�รัสแก่พสกนิกชน 

ช�วไทย	 เกี่ยวกับก�รดำ�เนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งเป็นปรัชญ�ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐ�น

ของท�งส�ยกล�งและคว�มไม่ประม�ท	 โดยคำ�นึงถึงก�รรู้จักพ่ึงตนเอง	 คว�มพอประม�ณ	พอมีพอกิน	พอมี	พอใช้	

คว�มมีเหตุผล	 ก�รสร้�งภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว	 ตลอดจนใช้คว�มรู้	 คว�มรอบคอบและคุณธรรม	 ก�รว�งแผน 

ตัดสินใจและกระทำ�ในสิ่งที่ควรจะเป็น	 เพื่อให้ส�ม�รถดำ�รงชีวิตอย่�งยั่งยืนภ�ยใต้กระแสโลก�ภิวัตน์และ 

คว�มเปล่ียนแปลงต่�ง	ๆ	 ในศตวรรษท่ี	 21	ก�รว�งร�กฐ�นก�รดำ�เนินชีวิตต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเด็กเย�วชนท่ีจะเป็น

อน�คตของช�ติ	 ซึ่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 ได้กำ�หนดกลยุทธ์ก�รปลูกฝังคุณธรรม	 

คว�มสำ�นึกในคว�มเป็นช�ติไทยและวิถีชีวิตต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 รวมทั้งนโยบ�ย 

ในก�รปฏิรูปก�รศึกษ�รอบท่ี	2	(พ.ศ.	2552	-	2561)	 ซ่ึงมุ่งเน้นก�รจัดกระบวนก�รเรียนก�รสอนและก�รบริห�ร

จัดก�รต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ตลอดจนเป็นก�รขับเคลื่อนก�รจัดก�รศึกษ�สู่	 Thailand	 4.0	

โครงก�รโรงเรียนในฝันตั้งขึ้นม�เพื่อสร้�งโอก�สให้แก่เด็กไทย	 เป็นโอก�สท่ีจะได้เรียนรู้ให้ทัดเทียมกับ 

โรงเรียนดีในเมือง	 โดยก�รสร้�งโรงเรียนช้ันดีให้เด็กไทยได้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต	 คิดวิเคร�ะห์	 มีคว�มส�ม�รถ

ด้�นเทคโนโลยี 	 มีคุณธรรม	 รักษ์วัฒนธรรมไทยและมั่นใจในตนเอง	 โรงเรียนฝ�ยกว�งวิทย�คม 

ได้เข้�โครงก�รโรงเรียนในฝัน	รุ่นที่	1	ได้รับก�รรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน	เมื่อปี	พ.ศ.	2549

	 ก�รดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนฝ�ยกว�งวิทย�คม	 ได้มีก�รต่อยอดและค้นห�

ศักยภ�พของตนเองและพัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ม�อย่�งต่อเนื่อง	 โรงเรียนได้เข้�ร่วมโครงก�รต่�ง	 ๆ	 

ที่ส�ม�รถส่งเสริมพัฒน�ยิ่งขึ้น	 ได้แก่	 โครงก�รสถ�นศึกษ�พอเพียงสู่ก�รพัฒน�เป็นศูนย์ก�รจัดก�รเรียนรู้ 

ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 โครงก�รโรงเรียนวิถีพุทธ	 โครงก�รโรงเรียนคุณธรรม	 โครงก�ร 

ก�รจัดก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	และทวิศึกษ�เพื่อก�รมีง�นทำ�	ฯลฯ	ดังนั้นจึงจำ�เป็นต้องมีก�รบริห�รจัดก�ร

โรงเรียนต้นแบบในฝันอย่�งยั่งยืน	 โรงเรียนต้องเตรียมคว�มพร้อมด้�นก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�ร 

รองผู้อำานวยการโรงเรียน
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อย่�งมีคุณภ�พ	 ก�รพัฒน�บุคล�กร	 พัฒน�ด้�นสภ�พแวดล้อม	 ก�รพัฒน�ก�รจัดก�รเรียนรู้	 ก�รพัฒน� 

สื่อนวัตกรรม	 และก�รพัฒน�ด้�นระบบ	 ICTฯลฯ	 ทำ�ให้นักเรียนได้มีโอก�สเรียนรู้และส�ม�รถพัฒน�คว�มรู้	

คว�มส�ม�รถ	 พัฒน�ด้�นคุณธรรม	จริยธรรม	 พัฒน�สมรรถนะ	 พัฒน�ทักษะชีวิตและอุปนิสัยพอเพียง	 ผู้นำ�เสนอผลง�น

จึงได้ร่วมกับฝ่�ยบริห�ร	 ครู	 บุคล�กรและผู้เกี่ยวข้อง	 ร่วมกันพัฒน�โรงเรียนให้มีคุณภ�พต�มหลักปรัชญ� 

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยโรงเรียนมีก�รพัฒน�ต�มรูปแบบ	 FAIKWANG	 Model	 ซ่ึงได้ดำ�เนินก�ร 

ขับเคลื่อนและจัดกิจกรรมต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถ�นศึกษ�	 ส�ม�รถนำ�แนวคิด 

ต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงม�พัฒน�ครู	 บุคล�กร	 นักเรียนอย่�งต่อเนื่อง	 จนเกิดอุปนิสัยที่พอเพียง	 

เกิดคุณประโยชน์อย่�งยิ่งในก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน	ครู	บุคล�กร	ผู้ปกครองนักเรียน	สถ�นศึกษ�อื่น	ชุมชน	

องค์กร	 และเครือข่�ยต่�งๆ	 ที่จะนำ�องค์คว�มรู้ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 

ในก�รดำ�เนินชีวิต	ตลอดจนนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ท่ีจะส่งผลต่อก�รพัฒน�ด้�นทรัพย�กรมนุษย์	

เศรษฐกิจ	 สังคม	 ก�รเมือง	 ระดับท้องถิ่นและประเทศช�ติ	 เพื่อพร้อมรับก�รเปลี่ยนแปลงสู่ประช�คมอ�เซียน

และประช�คมโลกอย่�งยั่งยืน

2.	 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน	

	 จุดประสงค์

	 1.	 เพื่อน้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ประยุกต์ใช้กับรูปแบบ	 FAIKWANG	

Model	พัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ�

	 2.	 เพื่อส่งเสริมให้ครู	 บุคล�กร	 และนักเรียน	 มีก�รปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตต�มหลักปรัชญ�ของ

เศรษฐกิจพอเพียง

	 3.	 เพื่อส่งเสริมก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้บูรณ�ก�รต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในก�รพัฒน�คว�มรู้	 คว�มเข้�ใจ	 ทักษะก�รทำ�ง�น	 และทักษะชีวิตของนักเรียน	 ให้อยู่ร่วมกันในสังคม 

ได้อย่�งมีคว�มสุข

	 4.	 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 มีจิตอ�ส�	 

มีอุปนิสัยพอเพียง	ตลอดจนมีจิตสำ�นึกคว�มเป็นไทยและพลโลก	ดำ�รงชีวิตต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

	 เป้�หม�ย

	 1.	 ผู้บริห�รและครูทุกคนมีก�รน้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ประยุกต์ใช้ 

กับรูปแบบ	 FAIKWANG	Model	 พัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ�	 จนเกิดก�รพัฒน�คุณภ�พ 

ในทุก	ๆ	ด้�น	สูงขึ้น

	 2.	 ครู	 บุคล�กร	 และนักเรียนทุกคน	 มีก�รปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ 

พอเพียงม�กขึ้น

	 3.	 โรงเรียนมีก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้บูรณ�ก�รต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในก�รพัฒน�คว�มรู้	 คว�มเข้�ใจ	 ก�รมีทักษะก�รทำ�ง�นและทักษะชีวิตให้กับนักเรียนทุกคนให้ส�ม�รถอยู่ร่วมกัน 

ในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุข
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	 4.	 นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 มีจิตอ�ส�	 มีอุปนิสัย 

พอเพียง	ตลอดจนมีจิตสำ�นึกในคว�มเป็นไทยและพลโลก	ดำ�รงชีวิตต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

	 5.	 กระบวนก�รผลิตผลง�นหรือขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� 

เป็นก�รพัฒน�คนให้มีคว�มรู้	 คู่คุณธรรม	 ส�ม�รถดำ�รงตนอยู่ในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุข	 ก�รพัฒน�คน 

โดยยึดหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง	เป็นก�รพัฒน�คนให้มีหลักคิด	และหลักปฏิบัติในก�รดำ�เนินชีวิต	ใช้หลัก

คุณธรรมนำ�คว�มรู้	ซึ่งนอกจ�กพัฒน�ตนเองแล้วยังส�ม�รถพัฒน�ครอบครัว	ชุมชน	ท้องถิ่น	และประเทศช�ติ	

โดยจัดทำ�แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงสู่ก�รเรียนก�รสอน	 มีก�รสอดแทรกส�ระ	

เศรษฐกิจพอเพียงไว้ในก�รเรียนรู้และกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	 มุ่งเน้นจัดระบบก�รบริห�รจัดก�รต�มแนวท�ง

หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง	 ในก�รขับเคลื่อนรูปแบบก�รพัฒน�โรงเรียนคุณภ�พต�มหลักปรัชญ� 

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยใช้	 FAIKWANG	 Model	 ซ่ึงเป็นรูปแบบก�รบริห�รจัดก�รและก�รพัฒน� 

ก�รเรียนก�รสอนเพ่ือพัฒน�คุณภ�พนักเรียน	 ให้เป็นคนมีคุณภ�พแบบพอเพียงต�มแนวปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง	 

มีคว�มรู้	 คว�มส�ม�รถ	 รู้จักแสวงห�คว�มรู้ด้วยตนเอง	 รักก�รเรียนรู้	 ปลูกฝังอ�ชีพ	สร้�งคว�มส�ม�รถเฉพ�ะตัว	

เช่น	 ดนตรี	 ศิลปะ	 กีฬ�	 รักษ์สิ่งแวดล้อม	 เข้�ใจวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	 และใช้หลักศ�สน�ดำ�เนินชีวิต	 

โดยมีกระบวนก�รขับเคลื่อน	ดังแผนภ�พต่อไปนี้

	 ขั้นตอนในก�รดำ�เนินง�น	

		 1.	 ศึกษ�	วิเคร�ะห์	สภ�พปัจจุบันและปัญห�ของโรงเรียน

		 2.	 ประชุมชี้แจงคณะทำ�ง�นเพื่อเสนอแนวคิดและวิธีก�รทำ�ง�น

		 3.	 กำ�หนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้�หม�ยและกลยุทธ์	 ในก�รนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	

และ	FAIKWANG	Model	ประยุกต์ใช้กับระบบก�รบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ�โดยเน้นก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกฝ่�ย

	 4.	 ดำ�เนินก�รจัดกิจกรรม

	 	 4.1	 กิจกรรมประชุม	 อบรม	 สัมมน�	 ศึกษ�ดูง�น	 เพื่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจและนำ�หลัก

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงและ	FAIKWANG	Model	ม�ประยุกต์ใช้กับระบบก�รบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ�

	 	 4.2	 ครูจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้บูรณ�ก�รต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง	 8	 กลุ่ม

ส�ระและกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	โดยจัดให้มีก�รเปิดสอนหลักสูตรวิช�พื้นฐ�นและวิช�อ�ชีพ

	 	 	 1)	 หลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ม.1	-	ม.6	(จบก�รศึกษ�ได้วุฒิ	ม.3/ม.6)

	 	 	 2)	 หลักสูตรก�รศึกษ�คู่ขน�นวิช�อ�ชีพ	 (ทวิศึกษ�)	 ม.4	 -	 ม.6	 โดยนักเรียนจะต้องเรียน

วิช�พื้นฐ�นที่โรงเรียนฝ�ยกว�งวิทย�คม	 (จบก�รศึกษ�ได้วุฒิ	 ม.6)	 และเรียนวิช�เพิ่มเติมวิช�อ�ชีพ 

จ�กวิทย�ลัยเทคนิคเชียงคำ�	(จบก�รศึกษ�ได้วุฒิ	ปวช.)

	 	 	 3)	 เปิดก�รสอนให้นักเรียนทุกคนได้เรียนภ�ษ�อังกฤษและจัดค่�ยพิเศษเพื่อก�รสื่อส�ร 

กับช�วต่�งช�ติ

	 	 	 4)	 เปิดก�รสอนให้นักเรียน	ม.1	และ	ม.4	ได้เรียนภ�ษ�จีนทุกคน
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	 	 	 5)	 จัดกิจกรรมประชุม	 อบรม	 ทัศนศึกษ�	 และจัดฐ�นก�รเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ

นักเรียน	 เพื่อสร้�งคว�มรู้	 คว�มเข้�ใจ	 นำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้กับก�รเรียน 

และก�รดำ�รงชีวิตประจำ�วัน

	 	 4.3	 พัฒน�ทักษะก�รทำ�ง�นและทักษะชีวิตของนักเรียนให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุข

ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรม	ได้แก่	กิจกรรมฐ�นก�รเรียนสู่วิถีชีวิตพอเพียง	ก�รปลูกก�แฟ

และธุรกิจก�แฟ	ก�รจักส�นไม้ไผ่	ก�รปลูกพืชผักสวนครัว	กิจกรรมต�มคว�มถนัดและคว�มสนใจ	ฯลฯ

	 	 4.4	 ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์	 มีคุณธรรม	จริยธรรม	 มีจิตอ�ส�	ตลอดจน 

มีจิตสำ�นึกในคว�มเป็นไทยและพลโลก	 ดำ�รงชีวิตต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้นักเรียนศึกษ�

และทำ�กิจกรรมต่�ง	ๆ	ต�มคว�มถนัดและคว�มสนใจ	เช่น

		 	 	 1)	 กิจกรรมศูนย์ก�รเรียนรู้ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	8	กลุ่มส�ระ	มีก�ร 

ขับเคลื่อนต�มวงจรคุณภ�พ	PDCA	ด้วยทีมนำ�	ทีมทำ�	และทีมประส�น	(ครูแกนนำ�และนักเรียนแกนนำ�)

	 	 	 2)	 กิจกรรมสวดมนต์	 ไหว้พระ	 รักษ�ศีล	 และเจริญภ�วน�ในค�บคุณธรรม	 ค�บที่	 7	 

ทุกวันพฤหัสบดี	โดยจะทำ�กิจกรรมพร้อมกันทั้งฝ่�ยบริห�ร	คณะครูและนักเรียน

	 	 	 3)	 กิจกรรมจิตอ�ส�	 เช่น	 สร้�งฝ�ยแม้ว	 พัฒน�วัด	 ชุมชน	 และบริจ�คช่วยเหลือ 

แก่ผู้ประสบภัย

	 	 	 4)	 กิจกรรมสวัสดีตอนเช้�/กิจกรรมหน้�เส�ธงท่ีเน้นให้นักเรียนแต่ละคณะสี	 

ดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมด้วยตนเอง

	 	 	 5)	 กิจกรรมทำ�บุญตักบ�ตรในวันสำ�คัญท�งพระพุทธศ�สน�	

	 	 	 6)		กิจกรรมวันสำ�คัญต่�ง	ๆ	เช่น	วันพ่อแห่งช�ติ	วันแม่แห่งช�ติ	ฯลฯ

	 	 	 7)	 กิจกรรมส่งเสริมประช�ธิปไตย/สภ�นักเรียน

	 	 	 8)	 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

	 	 4.5	 กิจกรรมเปิดโลกก�รเรียนรู้และค�ร�ว�นวิทย�ศ�สตร์	 จ�กองค์ก�รพิพิธภัณฑ์

วิทย�ศ�สตร์แห่งช�ติ	(อพวช.)	บูรณก�รกับหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	ฯลฯ

	 5.	 มีก�รส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�อย่�งมีคุณภ�พ	 ตลอดจนใช้ในก�ร

จัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน	 และกิจกรรมพัฒน�ผู้ เรียนต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 

และ	FAIKWANG	Model	ด้วย	QR	Code	และ	AR	Code	

	 6.	 มีก�รนิเทศ	 ติดต�ม	 และประเมินผลแบบกัลย�ณมิตร	 มีก�ร	 Coaching	 ง�น	 และจัดเป็น

สังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	(PLC)	อย่�งสม่ำ�เสมอ	

		 7.	 สรุปและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มสภ�พจริง	

		 8.	 ปรับปรุงและพัฒน�ง�นอย่�งต่อเนื่อง
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4.	ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 4.1	 ผลสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�นที่เกิดจ�กก�รนำ�ไปใช้จริง

	 	 1.	 ผู้บริห�รและครูทุกคน	 ร้อยละ	 100	 มีก�รน้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

และ	 FAIKWANG	Model	 ม�ประยุกต์ใช้กับระบบก�รบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ�	 จนเกิดก�รพัฒน�คุณภ�พ 

ในทุก	ๆ	ด้�นสูงขึ้น

	 	 2.	 ครู	 บุคล�กรและนักเรียนทุกคน	 ร้อยละ	 100	 มีก�รปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตต�มหลัก 

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�กขึ้น

	 	 3.	 โรงเรียนมีก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้บูรณ�ก�รต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้ง	 8	 กลุ่มส�ระ	 ในก�รพัฒน�คว�มรู้	 คว�มเข้�ใจ	 มีทักษะก�รทำ�ง�นและทักษะชีวิตให้กับนักเรียนทุกคน 

ให้ส�ม�รถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุข

		 	 4.	 นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 มีจิตอ�ส�	 มีอุปนิสัย

พอเพียง	 ตลอดจนมีจิตสำ�นึกในคว�มเป็นไทยและพลโลก	 ดำ�รงชีวิตต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยใช้กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนและอื่น	 ๆ	 เช่น	 กิจกรรมลูกเสือ	 เนตรน�รี	 กิจกรรมชุมนุม	 กิจกรรมทักษะชีวิต	

เป็นต้น

	 4.2	 คุณค่�และประโยชน์ของผลง�น

	 	 1.	 นักเรียนมีทักษะก�รทำ�ง�นและทักษะชีวิต	ส�ม�รถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุข

	 	 2.	 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 มีจิตอ�ส�	 ดำ�รงชีวิต 

ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	ตลอดจนมีจิตสำ�นึกในคว�มเป็นไทยและพลโลก	

	 	 3.	 ผู้บริห�ร	 ครูและนักเรียน	 มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมต�มหลักปรัชญ�ของ

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีหล�กหล�ย	 ท้ังในและนอกสถ�นศึกษ�	 เพ่ือเผยแพร่	 ขย�ยผล	 และสร้�งเครือข่�ยท่ีเข้มแข็ง

เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รขับเคลื่อนก�รนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ประยุกต์ใช้ท้ังในและสถ�นศึกษ�	

ตลอดจนนำ�สู่ชุมชนเพื่อพัฒน�คว�มรู้	คว�มเข้�ใจ	และนำ�สู่ก�รประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันที่ยั่งยืนต่อไป

5.	 ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ	

	 1.	 มีก�รว�งระบบก�รบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ�ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 

และ	FAIKWANG	Model	มีคว�มชัดเจนและมีก�รพัฒน�ระบบอย่�งต่อเนื่อง	ส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติจริงได้

	 2.	 ผู้บริห�รให้คว�มสำ�คัญในก�รกระตุ้น	 กำ�กับติดต�มและสนับสนุนให้ครูได้แสดงพลัง 

และศักยภ�พอย่�งเต็มที่ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้	 ตลอดจนก�รส่งเสริมในเรื่องขวัญและกำ�ลังใจ 

อย่�งสม่ำ�เสมอ

	 3.	 ครู	 บุคล�กร	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง	 ชุมชนและเครือข่�ยองค์กรต่�ง	 ๆ	 มีคว�มรู้	 คว�มเข้�ใจ 

ในก�รนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน	 และให้คว�มร่วมมือ 

ในก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่อง
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	 4.	 ครูจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน	บูรณ�ก�รต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	มีก�รจัดกิจกรรมในฐ�นก�รเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มส�ระ	และกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	ตลอดจน

จัดกิจกรรมเร่ืองเล่�เร้�พลังและมีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ทำ�ให้ครูมีก�รพัฒน�เทคนิคและวิธีก�รสอนอยู่เสมอ	

เกิดคว�มเป็นเอกภ�พในก�รทำ�ง�นจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีคว�มสุข	

6.	 บทเรียนที่ได้รับ	
	 ผลก�รบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ�ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้	 FAIKWANG	

Model	 ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งเป็นระบบ	 เกิดประสิทธิภ�พ	 และประสิทธิผลในก�รทำ�ง�นทุกฝ่�ย 

มีส่วนร่วมในก�รขับเคล่ือน	 จนส�ม�รถสร้�งวัฒนธรรมองค์กรท่ียึดหลักธรรม�ภิบ�ลในก�รทำ�ง�นและดำ�เนินชีวิต

อย่�งมีคว�มสุข	 โดยมีแนวท�งก�รพัฒน�สู่คว�มย่ังยืน	 คือ	 ควรมีก�รส่งเสริม	 พัฒน�และขย�ยเครือข่�ย 

ก�รขับเคล่ือนให้ครอบคลุมท้ังในโรงเรียนและชุมชนให้กว้�งขว�งข้ึน	 ตลอดจนพัฒน�แกนนำ�รุ่นใหม่	 ๆ	 อยู่เสมอ	

สร้�งแรงจูงใจและสร้�งขวัญกำ�ลังใจในก�รทำ�ง�นเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง	ครอบครัว	 สังคมและประเทศช�ติ	

อย่�งยั่งยืน

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
	 1.	 น�งนรีรัตน์	 โอภ�สนิธิวัฒน์	 ได้รับประก�ศเกียรติคุณบัตร	 ร�งวัลยอดเยี่ยม	 ระดับประเทศ	

ประเภท	 ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	 ที่เป็นแบบอย่�งในด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต	 ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียงและก�รสร้�งวินัยท�งก�รเงิน	จ�กรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ประจำ�ปี	2558

	 2.	 น�งนรีรัตน์	 โอภ�สนิธิวัฒน์	 ได้รับโล่ร�งวัลชนะเลิศ	 ผลก�รปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 (Best	

Practice)	 ระดับภูมิภ�ค	 :	 ภ�คเหนือ	 ด้�นรองผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�	 ในก�รแสดงผลง�นท�งวิช�ก�ร	 

“Lab	 Schools	 Festival	 :	 Towards	 world	 Class	 Education”	 ปีก�รศึกษ�	 2559	 จ�กสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 3.	 น�งนรีรัตน์	 โอภ�สนิธิวัฒน์	 ได้รับเกียรติบัตร	 ระดับดี	 ก�รประกวดผลง�นวิจัย	 และ 

นวัตกรรม/Best	Practice	ด้�นรองผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�	ในก�รแสดงผลง�นท�งวิช�ก�ร	“Lab	Schools	

ก้�วไกล	 ส�นฝันสู่ส�กล”	 โครงก�รโรงเรียนในฝัน	 ระดับประเทศ	 ประจำ�ปี	 2560	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 4.	 โรงเรียนมีก�รเผยแพร่คว�มรู้และรับก�รศึกษ�ดูง�นจ�กสถ�นศึกษ�อื่น	 หน่วยง�นต่�ง	 ๆ	

และชุมชนอย่�งต่อเนื่อง	 ได้แก่	 คณะผู้เข้�รับก�รอบรมเพื่อเข้�สู่ตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ� 

จ�กหล�ยจังหวัดทั่วประเทศ,	 ก�รประชุมของสำ�นักนโยบ�ยและแผน	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 

ข้ันพ้ืนฐ�น,	 ผู้บริห�รก�รศึกษ�	 ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	 จ�กสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 20	

(อุดรธ�นี),	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 21	 (หนองค�ย-บึงก�ฬ),	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ 

ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 เขต	 22	 (นครพนม-มุกด�ห�ร),	 โรงเรียนสะเด�	 “ขรรค์ชัยกัมพล�นนท์อนุสรณ์”	 

จังหวัดสงขล�	และนักศึกษ�จ�กสถ�บัน	Himeji	 Fukushi	 Senmon	Gegko	ประเทศญี่ปุ่น	 และอ�ส�สมัคร

จ�กประเทศสหรัฐอเมริก�	เป็นต้น





ค. Best Practices 

ประเภท Roving Team หรือศึกษานิเทศก์

ผู้รับผิดชอบโรงเรียนในฝัน
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ชื่อผลง�น	 ก�รนิเทศแบบมีส่วนร่วมต�มแนวท�ง	GROWN	Model	เพื่อก�รคงสภ�พโรงเรียนต้นแบบ

โรงเรียนในฝัน	

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�งส�วศศิธร	น�คดิลก

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี	เขต	2

โทรศัพท	์	 0	4233	4575	 โทรส�ร	 0	4233	4438

โทรศัพท์มือถือ		 08	9843	2778		 e-mail	 sasithon_nakdilok@hotmail.com

1.	 ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ 

	 1.1	 คว�มเป็นม�และสภ�พปัญห�

	 	 เจตน�รมณ์ของโรงเรียนในฝัน	 มุ่งพัฒน�โรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชั้นดีเป็นต้นแบบของ 

ก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ซึ่งรวมทั้งผู้บริห�รจัดก�รและก�รให้ประช�คมมีส่วนร่วมในก�รปรับปรุง	 พัฒน�หลักสูตร 

มีส่วนร่วมในก�รบูรณ�ก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้อย่�งสมบูรณ์แบบในทุกโรงเรียน	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 จึงต้องให้ชุมชนคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องก�รให้เป็นโรงเรียนในฝันของตนแต่ละท้องถิ่น	 

เพื่อดำ�เนินก�รเร่งพัฒน�ให้เป็นโรงเรียนที่มีระบบก�รเรียนก�รสอนท่ีดี	 มีอุปกรณ์ก�รเรียนก�รสอนครบครัน	 

มีแหล่งเรียนรู้หล�กหล�ยทันสมัยในโรงเรียน	เช่น	ห้องสมุด	ห้องปฏิบัติก�รในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้และมีก�รใช้

สื่อเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	 (ICT)	 ตลอดจนก�รจัดสภ�พแวดล้อมที่เหม�ะสม	 เพื่อสนับสนุน 

ก�รเรียนรู้	

	 	 ก�รดำ�เนินโครงก�รโรงเรียนในฝัน	 สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�ประถมศึกษ�

อุดรธ�นี	 เขต	 2	 นับตั้งแต่เริ่มโครงก�รในปีก�รศึกษ�	 2546	 ถึง	 ปีก�รศึกษ�	 2556	 มีโรงเรียนในฝันทั้งหมด	 

11	 โรงเรียน	 ใน	 6	 อำ�เภอ	 ได้รับก�รตรวจเยี่ยมรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันแล้วทุกโรงเรียน	 และ 

ในจำ�นวน	 11	 โรงเรียนนี้	 ได้รับก�รคัดเลือกเข้�สู่โครงก�รม�ตรฐ�นสู่ส�กล	 จำ�นวน	 1	 โรงเรียน	 และเพื่อให้ 

ก�รพัฒน�โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนฝันอีก	 10	 โรงเรียน	 พัฒน�สู่โรงเรียนม�ตรฐ�นส�กล	 คณะกรรมก�รนิเทศ	

กำ�กับ	 ติดต�ม	ก�รดำ�เนินง�นโรงเรียนในฝัน	สำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี	 เขต	2	 ได้ออกนิเทศ	

กำ�กับ	 ติดต�มและประเมิน	 ก�รคงสภ�พโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน	 เพื่อพัฒน�สู่โรงเรียนม�ตรฐ�นส�กล	

เพื่อให้เกิดคว�มยั่งยืน	โดยใช้รูปแบบก�รนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยใช้แนวท�ง	GROWN	Model	

	 1.2	 แนวท�งก�รพัฒน�

	 	 ผู้ร�ยง�นในฐ�นะท่ีเป็นผู้รับผิดชอบง�นโครงก�รโรงเรียนในฝัน	สำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�

ประถมศึกษ�อุดรธ�นี	 เขต	 2	 ที่ต้องดูแลโรงเรียนในฝันทั้ง	 10	 โรงเรียน	 ได้คิดห�แนวท�งในก�รขับเคลื่อน 

และนำ�พ�โรงเรียนในฝันในสังกัด	 ให้รักษ�สภ�พก�รเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันไว้ให้ได้	 จึงได้กำ�หนดรูปแบบ 

ก�รนิเทศแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นกระบวนก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งผู้นิเทศและผู้รับก�รนิเทศ	 ตั้งแต่ต้นจนจบ

กระบวนก�รนิเทศ	 ซึ่งมีเป้�หม�ยที่จะพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�โดยก�รนิเทศแบบมีส่วนร่วมเป็นก�รทำ�ง�น 

อยู่บนพื้นฐ�นแนวคิดเกี่ยวกับหลักก�รเรียนรู้ร่วมกัน	 หลักก�รทำ�ง�นเป็นทีม	 หลักก�รทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบ
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และหลักของก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนซึ่งน่�จะส่งผลให้ก�รขับเคลื่อนในก�รพัฒน�โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

รักษ�สภ�พไว้ได้โดยใช้กระบวนก�รในก�รนิเทศ	แบบมีส่วนร่วม	6	ขั้นตอน	ดังนี้

	 ขั้นที่	1	ก�รเตรียมก�รนิเทศ	

	 ขั้นที่	2	รูปแบบและแนวท�งก�รนิเทศ	

	 ขั้นที่	3	กำ�หนดเครื่องมือนิเทศ 

	 ขั้นที่	4	ดำ�เนินก�รนิเทศ  

	 ขั้นที่	5	ก�รประชุม	

	 ขั้นที่	6	ก�รประเมินผล

	 โดยในขั้นตอนที่	 2	 รูปแบบและแนวท�งก�รนิเทศ	 นั้นได้นำ�แนวท�งก�รนิเทศแบบ	GROWN	

Model	ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

	 1.	 G	=	Goal	:	กำ�หนดเป้�หม�ย

	 2.	 R	=	Reality	:	ดูว่�สถ�นก�รณ์ตอนนี้เป็นอย่�งไร

	 3.	 O	=	Options	:	มองห�ท�งเลือกที่เป็นไปได้

	 4.	 W	=	Will	:	ให้มี	commit	ว่�จะทำ�กับท�งเลือกนั้น	ๆ		

	 5.	 N	=	Network	:	เชื่อมโยงเครือข่�ย	

	 ขั้นตอนจะเริ่มขึ้นจ�กก�รตั้งเป้�หม�ย	 (Goal)	 ก่อน	 ว่�กำ�ลังต้องก�รจะแก้ปัญห�หรือต้องก�ร

ทำ�อะไร	 หลังจ�กนั้นก็จะเข้�ไปสู่ก�รดูว่�	 แล้วสถ�นก�รณ์ตอนนี้เป็นอย่�งไร	 (Reality)	 และเร�มีท�งเลือก

อะไรบ้�ง	(Option)	แล้วจ�กท�งเลือกเหล่�นั้นคิดว่�จะลงมือทำ�อันไหนก่อน	(Will)

2.	 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน    

	 2.1	 เพื่อยกระดับคว�มส�ม�รถของผู้เรียนให้เป็นไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของโรงเรียน

ในฝัน

	 2.2	 เพื่อรักษ�สภ�พโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

	 2.3	 เพื่อศึกษ�รูปแบบก�รนิเทศก�รพัฒน�โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

3.	 กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 3.1	 ก�รออกแบบผลง�น/นวัตกรรม

	 	 ก�รนิเทศแบบมีส่วนร่วมเป็นก�รนิเทศที่เกิดจ�กคว�มร่วมมือ	 ร่วมใจ	 ร่วมคิด	 ร่วมทำ�	 

ร่วมว�งแผน	 ร่วมปฏิบัติ	 ร่วมแก้ปัญห�	 ร่วมประเมินผล	 ร่วมภูมิใจหลังก�รพัฒน�ง�น	 เป็นก�รนิเทศ 

ที่มีส่วนร่วมทุกข้ันตอนระหว่�งผู้ให้ก�รนิเทศและผู้รับก�รนิเทศ	จนโรงเรียนมีม�ตรฐ�นทุกด้�น	 ส่งผลสู่ก�รพัฒน�

นักเรียนและพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�อย่�งแท้จริง	 และเป็นก�รกำ�หนดแนวท�งก�รนิเทศให้เป็นแนวท�ง 

ที่ส�ม�รถปฏิบัติได้อย่�งทั่วถึงและต่อเนื่อง	 กล่�วคือก�รนิเทศแบบมีส่วนร่วมจะต้องกระจ�ยคว�มรับผิดชอบ

ไปยังสถ�นศึกษ�	 ได้แก่	 โรงเรียน	 ผู้บริห�รโรงเรียน	 ครูผู้สอน	 ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในก�รจัดก�รศึกษ�	
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โดยมีขั้นตอนต�มกระบวนก�ร	 คือ	 1)	 ก�รเตรียมก�รนิเทศ	 2)	 รูปแบบและแนวท�งก�รนิเทศ	 3)	 กำ�หนด

เครื่องมือนิเทศ	4)	ดำ�เนินก�รนิเทศ	5)	ก�รประชุม	และ	6)	ก�รประเมินผล	โดยใช้รูปแบบก�รนิเทศ	GROWN	

Model

	 3.2	 ก�รดำ�เนินง�นต�มกิจกรรม

	 		 ขั้นที่	 1	 ก�รเตรียมก�รนิเทศ	 ก่อนที่จะดำ�เนินก�รนิเทศต้องชี้แจงนโยบ�ย	 แผนง�น	

โครงก�รที่จะต้องปฏิบัติ	 มอบหม�ยง�นในหน้�ที่	 ภ�รกิจท่ีจะต้องดำ�เนินก�ร	 ศึกษ�สภ�พคว�มพร้อม	

บรรย�ก�ศ	ข้อมูลและอื่นๆ	

	 	 ขั้นที่	 2	 ใช้รูปแบบและแนวท�งก�รนิเทศ	 แบบ	 GROWN	Model	 โดยข้ันตอนจะเริ่มข้ึน

จ�กก�รตั้งเป้�หม�ย	 (Goal)	 ก่อน	 ว่�กำ�ลังต้องก�รจะแก้ปัญห�หรือต้องก�รทำ�อะไร	 หลังจ�กนั้นก็จะเข้�ไปสู่

ก�รดูว่�	 แล้วสถ�นก�รณ์ตอนนี้เป็นอย่�งไร	 (Reality)	 และเร�มีท�งเลือกอะไรบ้�ง	 (Option)	 แล้วจ�ก 

ท�งเลือกเหล่�นั้นคิดว่�จะลงมือทำ�อันไหนก่อน	(Will)	

	 	 ขั้นที่	 3	 กำ�หนดเครื่องมือประกอบก�รนิเทศ	 ชี้แจงก�รนำ�เครื่องมือประกอบก�รนิเทศ	

ได้แก่	เอกส�รเพื่อนร่วมท�งโรงเรียนในฝันให้ผู้นิเทศ	และผู้รับก�รนิเทศได้ศึกษ�และวิเคร�ะห์ในแต่ละประเด็น

ร่วมกัน

	 	 ขั้นที่	4	ร่วมปฏิบัติก�รนิเทศ	โดยก�รนิเทศติดต�ม	ณ	สถ�นที่จริง	ปฏิบัติจริง	คือ	โรงเรียน	

ห้องปฏิบัติก�ร	 และแหล่งเรียนรู้ต่�ง	 ๆ	พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคุณภ�พอย่�งต่อเน่ืองแบบมีส่วนร่วม	

เก็บข้อมูลจ�กก�รสังเกต	 สัมภ�ษณ์	 และตรวจสอบผลง�น	 โดยพิจ�รณ�ผลที่ปร�กฏต่อนักเรียนสะท้อน 

ก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้เป็นสำ�คัญ

		 	 ข้ันท่ี	5	ก�รประชุม	 ร่วมสร้�งเสริมกำ�ลังใจ	และพัฒน�เครือข่�ยนิเทศ	 ร่วมสร้�งขวัญกำ�ลังใจ

และพัฒน�เครือข่�ยก�รนิเทศ	 โดยก�รประชุมสัมมน�แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ระดมสมอง	 ห�จุดเด่น	 จุดด้อย	 

ในก�รพัฒน�โรงเรียนในฝัน	

	 	 ขั้นที่	6	ประเมินผล	และสรุปร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น

	 3.3	 ประสิทธิภ�พของก�รดำ�เนินง�น

	 	 จ�กก�รนิเทศโรงเรียนในฝันโดยใช้ก�รนิเทศแบบมีส่วนร่วม	 พบว่�ส่งผลให้ก�รดำ�เนิน 

ก�รนิเทศโรงเรียนในฝันบรรลุต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้และเกิดประโยชน์สูงสุด	 ทำ�ให้เกิดมิตรภ�พท่ีดีท้ังผู้ให้และ

ผู้รับโดยมีกิจกรรมที่ดำ�เนินก�ร	ดังนี้

	 	 1)	 กิจกรรมก�รเยี่ยมนิเทศ	 ติดต�ม	 เพื่อคว�มยั่งยืนของโรงเรียนในฝัน	 โดยจะดำ�เนินก�ร

เหมือนรูปแบบก�รประเมินคว�มยั่งยืน

	 	 2)	 กิจกรรมก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม/Best	Practices/ง�นวิจัย

	 	 3)	 กิจกรรมก�รศึกษ�ดูง�นนอกสถ�นที่เพื่อก�รพัฒน�

	 	 4)	 กิจกรรมพัฒน�บุคล�กรด้�น	ICT
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	 3.4	 ก�รใช้ทรัพย�กร

	 	 ก�รนิเทศแบบมีส่วนร่วมนี้	 ใช้เครื่องมือท่ีได้ม�ตรฐ�นคือคู่มือเพื่อนร่วมท�งซ่ึงท�ง	 สพฐ.	

ได้จัดทำ�และได้นำ�ไปว�งไว้ที่	 www.labschools.net	 ก�รใช้ช่องท�ง	 social	 network	 ในก�รติดต่อสื่อส�ร	

ทำ�ให้สะดวกในก�รนำ�ม�ใช้ได้ตลอดเวล�และประหยัดงบประม�ณค่�ใช้จ่�ย	

 

4.	 ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 4.1	 ผลที่เกิดต�มจุดประสงค์	

		 	 1)	 โรงเรียนในฝันสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี	 เขต	 2	 จำ�นวน	

10	โรงเรียน	มีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนระดับช�ติ	ทั้ง	NT	และ	O-NET	สูงขึ้น	และสูงกว่�ระดับประเทศ

	 	 2)	 โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันทุกโรง	 ผ่�นก�รประเมินก�รรักษ�สภ�พโรงเรียนในฝัน

ทุกโรงเรียน

	 	 3)	 ได้รูปแบบก�รนิเทศที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้จริง

	 4.2	 ผลสัมฤทธิ์ของง�น

	 	 1)	 นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้	 รักก�รอ่�นและก�รค้นคว้�	 ส�ม�รถแสวงห�คว�มรู้ด้วยตนเอง	 

เป็นคนดีมีคุณธรรม	ส�ม�รถนำ�เสนอผลง�นได้อย่�งสร้�งสรรค์

	 	 2)	 ครูได้พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนให้ทันสมัย	 มีก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศม�ใช้ 

ในก�รเรียนก�รสอนและใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนม�กขึ้น	 ม�สร้�งเครือข่�ยในก�รพัฒน�ครู	 ครูพัฒน� 

สื่อก�รเรียนรู้ที่ทันสมัย	และพัฒน�ตนเองอย่�งต่อเนื่อง	

	 	 3)	 ผู้บริห�รเป็นผู้นำ�ในก�รเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีก�รบริห�รจัดก�รที่ดี	 มีคว�มรู้ 

คว�มส�ม�รถ	 ในก�รพัฒน�ง�นวิช�ก�รไปสู่ก�รปฏิบัติอย่�งมีประสิทธิภ�พ	 โดยอ�ศัยก�รมีส่วนร่วม 

จ�กทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง	

	 	 4)	 ผู้ปกครอง	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชน	 ให้ก�รยอมรับ	 มีคว�มรู้สึกร่วมเป็นเจ้�ของ 

และสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของโรงเรียน

	 4.3	 ประโยชน์ที่ได้รับ	

	 	 กระบวนก�รนิเทศแบบก�รมีส่วนร่วม	ทำ�ให้ท้ังผู้นิเทศและผู้รับก�รนิเทศ	 ได้มีก�รช่วยเหลือ	

ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 ในก�รห�แนวท�งในก�รพัฒน�เพื่อยกระดับม�ตรฐ�นของโรงเรียน

ในฝันให้มีคว�มยั่งยืน

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 ปัจจัยที่ทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นประสบคว�มสำ�เร็จ	ได้แก่

	 1)	 ผู้บริห�ร	 ได้แก่ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น 

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 มีคว�มเข้�ใจในเจตน�รมณ์ของโรงเรียนในฝันอย่�งชัดเจน	 ให้ก�รสนับสนุนทรัพย�กร 

ก�รนิเทศ	กำ�กับช่วยเหลือ	ก�รดำ�เนินง�นอย่�งเป็นระบบ
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	 2)	 ผู้นิเทศมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ	 มีคว�มเข้�ใจในเจตน�รมณ์ของโรงเรียนในฝันอย่�งชัดเจน	

ส�ม�รถชี้แจง	ทำ�คว�มเข้�ใจ	โน้มน้�ว	พ�ทำ�	ต�มบริบทและประเด็นคว�มต้องก�รนิเทศ	ติดต�ม	อย่�งใกล้ชิด	

สม่ำ�เสมอ	ให้คำ�แนะนำ�และช่วยเหลืออย่�งต่อเนื่อง 

	 3)	 ก�รมีส่วนร่วมของคณะนิเทศอย่�งเป็นระบบ	 ก�รร่วมคิด	 ร่วมทำ�	 ว�งแผนพัฒน�ร่วมกัน	

และนำ�ผลก�รนิเทศม�เป็นข้อมูลในก�รพัฒน�โรงเรียนในฝันอย่�งสร้�งสรรค์	 จนนำ�ไปสู่คุณภ�พ 

ของสถ�นศึกษ�	

	 4)	 บุคล�กรในสถ�นศึกษ�	 ได้แก่	 ผู้บริห�รโรงเรียน	 ครูผู้สอน	 นักเรียน	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 

มีคว�มมุ่งมั่นตั้งใจในก�รพัฒน�โรงเรียนเพื่อคงสภ�พโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน	

6.	บทเรียนที่ได้รับ(Lesson	Learned)

	 1)	 ก�รนิเทศแบบมีส่วนร่วม	 เป็นก�รนิเทศที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีจุดหม�ยทิศท�งเดียวกัน	

ให้คว�มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	

	 2)	 ก�รพัฒน�โรงเรียนในฝัน	โรงเรียน	ผู้บริห�ร	ครู	นักเรียน	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ต้องมีคว�มเข้�ใจ

ในเป้�หม�ยของโรงเรียนในฝันเป็นอย่�งดี

	 3)	 ผู้บริห�ร	 ครู	 นักเรียน	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ต้องมีคว�มพร้อมในก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�

ตนเอง		

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 1)	 ก�รนำ�เสนอผลง�นที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ	 (Best	 Practices)	 ในง�น	 Lab	 School	

Symposium	2013	และ	2016	ระดับประเทศ	และระดับภ�ค	จุดภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	

	 2)	 ก�รนำ�เสนอผลง�นร�งวัลอันทรงคุณค่�	 Obec	 awards	 ครั้งที่	 64,	 65	 ด้�นวิช�ก�ร	 

ทั้งระดับภ�ค	และระดับประเทศ	

	 3)	 ผลง�นศึกษ�นิเทศก์ที่ส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ประสบผลสำ�เร็จ	

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์	 ปี	 พ.ศ.	 2557	 2558	 และ	 2560	 ระดับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�น	(สพฐ.)

	 4)	 ก�รนำ�เสนอผลง�น	 วิธีปฏิบัติที่ดี	 (Best	 Practices)	 ด้�นก�รนิเทศก�รศึกษ�	 ประเภท 

ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รเรียนรู้	ประจำ�ปี	2558	ระดับเครือข่�ยก�รนิเทศกลุ่มจังหวัด	เครือข่�ยที่	10

	 5)	 ก�รนำ�เสนอผลง�น	 วิธีปฏิบัติที่ดี	 (Best	 Practices)	 ด้�นก�รนิเทศก�รศึกษ�	 ประเภท 

ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รเรียนรู้	ประจำ�ปี	2558	ระดับภ�คอีส�นตอนบน

	 6)	 ก�รนำ�เสนอผลง�นเข้�รับก�รคัดเลือกผลง�นก�รนิเทศวิธีปฏิบัติที่ดี	 ที่เอื้อต่อก�รยกระดับ

คุณภ�พก�รศึกษ�	ระดับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ประจำ�ปี	2558	
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ชื่อผลง�น	 ก�รฝึกอบรมครูในก�รผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่�นเว็บ	สำ�หรับครูผู้สอน	โรงเรียนในฝัน

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�ยจำ�รัส	สอนกล้�

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�สุรินทร์	เขต	1

โทรศัพท์มือถือ	 09	4615	5397	 e-mail	 jamrat25@gmail.com

1.		ความสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำาเสนอ	
	 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีคว�มสำ�คัญม�กในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�	 ทั้งก�รบริห�รและ 
ก�รเรียนก�รสอน	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 จึงมีนโยบ�ยให้ครูผู้สอนนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ 
ในก�รจัดก�รเรียนรู้	 แต่จ�กผลก�รนิเทศติดต�มและก�รสำ�รวจก�รใช้เทคโนโลยีในก�รจัดก�รเรียนรู้ 
ของครูผู้สอนในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�สุรินทร์	 เขต	 1	พบว่�	 ครูผู้สอนส่วนใหญ่ใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียประเภท	 วิดีโอจ�กเว็บไซท์	 You	 Tube	 เป็นสื่อก�รสอน	 ไม่ได้ผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ข้ึนใช้เองเน่ืองจ�กไม่มีคว�มรู้	 และต้องก�รเรียนรู้เร่ืองก�รผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 เพ่ือนำ�ไปใช้
ในก�รเรียนก�รสอน	 ทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 ทุกระดับชั้น	 โดยต้องก�รใช้โปรแกรมผลิตสื่อที่มีก�รใช้ง�นง่�ย	
รองรับได้ทุกไฟล์แบบมัลติมีเดีย	 ทั้งข้อคว�ม	 ภ�พนิ่ง	 วิดีโอ	 และควรเป็นโปรแกรมท่ีมีอยู่แล้วในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ไม่ต้องติดตั้งใหม่
	 ก�รฝึกอบรมครูส่วนใหญ่ใช้แบบเผชิญหน้�	ครูต้องละท้ิงห้องเรียนม�รับก�รฝึกอบรม	ทำ�ให้เสียเวล�	
เสียค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง	 ค่�อ�ห�ร	 ค่�ที่พัก	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นได้แก้ปัญห� 
โดยให้มีก�รพัฒน�ครูผ่�นเว็บฝึกอบรม	 แบบ	 UTQ	 online	 ช่วยประหยัดค่�ใช้จ่�ย	 ไม่ต้องละท้ิงห้องเรียน 
เพื่อเดินท�งไปฝึกอบรม	และส�ม�รถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	ทุกสถ�นที่	ทุกเวล�	(Any	where	Any	Time)
	 จ�กคว�มต้องก�รเรียนรู้เรื่องก�รผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของครูผู้สอนในสังกัดและนโยบ�ย
ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ให้มีก�รฝึกอบรมผ่�นเว็บ	ข้�พเจ้�เป็นศึกษ�นิเทศก์กลุ่มง�น
ส่งเสริมพัฒน�สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีท�งก�รศึกษ�	และรับผิดชอบโครงก�รโรงเรียนในฝัน	จึงดำ�เนินก�ร
ฝึกอบรมครูในก�รผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่�นเว็บ	 สำ�หรับครูผู้สอนโรงเรียนในฝันสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นท่ี 
ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�สุรินทร์	เขต	1

2.	 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำาเนินงาน

 2.1	 จุดประสงค์
	 	 1)	 เพื่อศึกษ�ผลก�รฝึกอบรมครูในก�รผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่�นเว็บ	 สำ�หรับครู 
ผู้สอนโรงเรียนในฝัน	 สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�สุรินทร์	 เขต	 1	 ในด้�นคว�มรู้	 ทักษะ 
และคว�มพึงพอใจ
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	 	 2)	 เพ่ือศึกษ�ผลก�รใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อนักเรียนในด้�นคว�มรู้	และคว�มพึงพอใจ

	 2.2	 เป้�หม�ย

	 	 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 1	 -	 ช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 3	 จ�กโรงเรียนในฝันจำ�นวน	 

8	โรงเรียน	โรงเรียนละ	5	คน	รวม	40	คน	ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้คนละ	1	เรื่อง	รวม	40	เรื่อง	

3.	 กระบวนการผลิตผลงาน	หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน

	 3.1	 ก�รออกแบบผลง�น/นวัตกรรม

นิเทศออนไลน์และสังเกตชั้นเรียน
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	 3.2	 ก�รดำ�เนินง�นต�มกิจกรรม

	 	 ดำ�เนินก�รต�มกระบวนก�รวิจัยและพัฒน�	(Research	and	Development)	5	ข้ันตอน	ดังน้ี

	 	 ขั้นตอนที่	1	ก�รศึกษ�ข้อมูลพื้นฐ�นเพื่อเตรียมนำ�ไปสร้�งเว็บฝึกอบรม	แบ่งเป็น	3	ขั้น

	 	 ขั้นที่	 1	 สำ�รวจคว�มต้องก�รโดยสอบถ�มคว�มคิดเห็นของครูผู้สอนแบบออนไลน์	 พบว่�	

ครูผู้สอนต้องก�รฝึกอบรมก�รผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 ทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 ทุกระดับช้ัน	 ด้วยโปรแกรม

ที่ใช้ง�นง่�ย	รองรับทุกไฟล์	มีอยู่แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์	

	 	 ขั้นที่ 	 2	 ศึกษ�เอกส�รและง�นวิจัยที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ผลิตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์	เว็บฝึกอบรม	และหลักสูตรฝึกอบรม		

	 	 ข้ันท่ี	3	สนทน�กลุ่ม	 โดยนำ�ข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจและข้อมูลจ�กศึกษ�เอกส�รม�สนทน�กลุ่ม	

กำ�หนดแนวท�งฝึกอบรมก�รผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่�นเว็บ	พบว่�	 ควรใช้โปรแกรม	MS	 PowerPoint	

2013	ที่มีอยู่แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์	เว็บฝึกอบรมควรสร้�งด้วยโปรแกรม	Moodle	ซึ่งเป็นโปรแกรมสำ�หรับ

ก�รเรียนและฝึกอบรม	และหลักสูตรฝึกอบรมควรจัดทำ�ให้ครอบคลุบทุกองค์ประกอบ	

	 	 ขั้นตอนที่	2	ก�รสร้�งหลักสูตรฝึกอบรมผ่�นเว็บแบ่งเป็น	2	ขั้น

	 	 ข้ันท่ี	 1	สร้�งหลักสูตรฝึกอบรม	 ให้มี	 8	องค์ประกอบ	 คือ	หลักก�รและเหตุผล	แนวคิดพ้ืนฐ�น

ในก�รพัฒน�หลักสูตร	 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร	 เนื้อห�ของหลักสูตร	 ระยะเวล�	 กิจกรรม	 สื่อและอุปกรณ์	

และก�รวัดผลและประเมินผล	 เนื้อห�มี	 3	 หน่วยประกอบด้วย	 ก�รออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 ก�รสร้�ง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 และก�รนำ�หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้	 โดยวัดผลประเมินผลด้วย	 แบบทดสอบคว�มรู้	

แบบประเมินคุณภ�พหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	และแบบสอบถ�มคว�มพึงพอใจ	

	 	 ขั้นที่	2	ประเมินหลักสูตรฝึกอบรมพบว่�	โดยรวมมีคว�มเหม�ะสมอยู่ในระดับม�กที่สุด	

	 	 ขั้นตอนที่	3	ก�รสร้�งเว็บฝึกอบรมแบ่งเป็น	2	ขั้น

	 	 ขั้นที่	 1	 สร้�งเว็บฝึกอบรมชื่อ	 www.jamratsornkla.com	 มีโครงสร้�ง	 ประกอบด้วย	

ระบบลงทะเบียนสมัครเป็นสม�ชิก	เนื้อห�ก�รฝึกอบรม	แบบทดสอบคว�มรู้	กิจกรรมฝึกปฏิบัติ	แบบสอบถ�ม

คว�มคิดเห็น	ช่องท�งส่งไฟล์ง�น	และช่องท�งก�รติดต่อสื่อส�รระหว่�งผู้วิจัยกับผู้ฝึกอบรม	

	 	 ขั้นที่	2	ประเมินเว็บฝึกอบรมพบว่�	โดยรวมมีคว�มเหม�ะสมอยู่ในระดับม�กที่สุด	

	 	 ขั้นตอนที่	4	ก�รฝึกอบรมผ่�นเว็บแบ่งเป็น	2	ขั้น

	 	 ขั้นที่	 1	 เตรียมก�รก่อนฝึกอบรม	 โดยรับสมัครครูเข้�รับก�รฝึกอบรมท�งออนไลน์	 

แล้วประชุมช้ีแจงก�รใช้ง�นเว็บฝึกอบรม	ก�รเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	และก�รเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต

	 	 ข้ันท่ี	2	ดำ�เนินก�รฝึกอบรม	โดยครูลงทะเบียนเป็นสม�ชิกเว็บฝึกอบรม	ศึกษ�คู่มือก�รใช้ง�น

ทดสอบคว�มรู้ก่อนฝึกอบรม	 ศึกษ�เนื้อห�คว�มรู้	 ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 1	 เรื่อง	 ส่งไฟล์ง�น	 ทดสอบ 

คว�มรู้หลังฝึกอบรม	และตอบแบบสอบถ�มคว�มพึงพอใจ
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	 	 ขั้นตอนที่	5	นิเทศ	ติดต�ม	ประเมินผล	แบ่งเป็น	2	ขั้น

	 	 ข้ันท่ี	 1	 นิเทศออนไลน์และสังเกตช้ันเรียน	 โดยผู้วิจัยนิเทศเย่ียมช้ันเรียน	 สังเกตก�รจัดกิจกรรม

ก�รเรียนก�รสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมสะท้อนผลก�รนิเทศให้ครูผู้สอนทร�บ	 และนิเทศออนไลน์

ติดต่อสื่อส�รให้คำ�แนะนำ�กับครูผู้สอนตลอดระยะเวล�ก�รฝึกอบรมก�รผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่�นเว็บ	

	 	 ขั้นที่ 	 2	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่โดยครูผู้สอนนำ�ผลง�นจ�กก�รใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 จำ�นวน	 3	 ร�ยก�ร	 ประกอบด้วย	 สื่อ	 CD-ROM	 หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์	 แผนก�รจัดก�รเรียนรู้บูรณ�ก�รใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 และร�ยง�นผลก�รใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์	 ไปร่วมจัดนิทรรศก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำ�เสนอผลง�น	 ณ	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

ประถมศึกษ�สุรินทร์	 เขต	 1	 พร้อมรับวุฒิบัตรผ่�นก�รอบรมและเกียรติบัตรก�รนำ�เสนอผลง�น	 จ�กนั้นผู้วิจัย

นำ�ไฟล์ผลง�นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของครูผู้สอน	ไปเผยแพร่ที่เว็บไซต์	dr.pi.esdc.go.th

	 3.3	 ประสิทธิภ�พของก�รดำ�เนินง�น

	 	 ผลก�รดำ�เนินง�นฝึกอบรมครูในก�รผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่�นเว็บครั้งนี้	 สำ�เร็จด้วยดี	

เพร�ะดำ�เนินก�รแบบวิจัยพัฒน�	 5	 ขั้นตอน	 ครูผู้สอนส�ม�รถศึกษ�เรียนรู้และผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้

คนละ	 1	 เรื่อง	 นำ�ไปใช้ในก�รเรียนก�รสอนและสรุปร�ยง�นผลด้�นคว�มรู้และคว�มพึงพอใจของนักเรียนได้	

รวมทั้งร่วมจัดนิทรรศก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำ�เสนอเผยแพร่ผลง�นด้วย	

	 3.4	 ก�รใช้ทรัพย�กร

	 	 1)	 รูปแบบก�รฝึกอบรมผ่�นเว็บ	 เหม�ะสม	สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในฝันท่ีใช้	 ICT	

เป็นเครื่องมือในก�รจัดก�รเรียนรู้	ช่วยประหยัดเวล�	และค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งเข้�ไปรับก�รฝึกอบรม	

	 	 2)	 โปรแกรมที่ใช้ในก�รผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 ใช้โปรแกรม	Microsoft	PowerPoint	

2013	ซึ่งมีอยู่แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ต้องจัดห�ม�ติดตั้งใหม่	และครูผู้สอนมีคว�มคุ้นเคยกับโปรแกรมนี้

	 	 3)	 สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตขึ้นจ�กโปรแกรม	Microsoft	 PowerPoint	 2013	

ส�ม�รถใช้ง�นได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะต่ำ�ทุกเครื่อง	และส�ม�รถส่งไฟล์สื่อผ่�นอินเตอร์เน็ตได้

4.	 ผลการดำาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

	 4.1	 ผลที่เกิดต�มจุดประสงค์

	 	 ผลที่เกิดกับครู

	 	 1)	 ด้�นคว�มรู้	ครูผู้สอนมีคะแนนด้�นคว�มรู้หลังก�รฝึกอบรมสูงกว่�ก่อนก�รฝึกอบรม

	 	 2)	 ด้�นทักษะ	ครูผู้สอนผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกคน	คนละ	1	เรื่อง	รวม	40	เรื่อง	

มีคุณภ�พระดับดีม�ก	7	เรื่อง	และมีคุณภ�พระดับดี	33	เรื่อง

	 	 3)	 ด้�นคว�มพึงพอใจ	ครูผู้สอนมีคว�มพึงพอใจต่อก�รฝึกอบรมผ่�นเว็บ	 โดยรวมอยู่ในระดับ

ม�กที่สุด
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	 	 ผลที่เกิดกับผู้เรียน

	 	 1)	 ด้�นคว�มรู้	 นักเรียนมีคะแนนด้�นคว�มรู้หลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่�

ก่อนเรียน

	 	 2)	 ด้�นคว�มพึงพอใจ	นักเรียนพึงพอใจต่อก�รเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับ

ม�กที่สุด

	 4.2	 ผลสัมฤทธิ์ของง�น

	 	 1)	 ง�นบรรลุต�มวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้	

	 	 2)	 ก�รฝึกอบรมผ่�นเว็บช่วยประหยัดเวล�และค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งม�ฝึกอบรม	 

ณ	จุดอบรม

	 4.3	 ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 1)	 ครูผู้สอนส�ม�รถใช้ง�นเว็บฝึกอบรม	และส�ม�รถศึกษ�เรียนรู้จ�กเว็บฝึกอบรมได้

	 	 2)	 ครูผู้สอนผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้	และนำ�ไปใช้ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนได้	

	 	 3)	 นักเรียนมีคว�มสุขจ�กก�รเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีครูผลิตข้ึนและช่วยให้มี

คว�มรู้เพิ่มขึ้น	

	 	 4)	 ครูผู้สอนภ�คภูมิใจที่ได้นำ�ผลง�นก�รใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปร่วมจัดนิทรรศก�ร 

นำ�เสนอผลง�นระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	

	 	 5)	 ได้เว็บฝึกอบรม	www.jamratsornkla.com

	 	 6)	 ได้แนวท�งในก�รพัฒน�ครูผ่�นเว็บฝึกอบรม	 และส�ม�รถนำ�ไปปรับประยุกต์ใช้ 

ในเรื่องอื่น	ๆ	ได้

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 5.1	 โรงเรียนในฝันมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตใช้ในก�รฝึกอบรมผ่�นเว็บได้	

	 5.2	 ผู้บริห�รโรงเรียนในฝัน	 สนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีและระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อก�รเรียน

ก�รสอน	และสนับสนุนก�รพัฒน�บุคล�กรให้เรียนรู้ก�รใช้เทคโนโลยีในก�รจัดก�รเรียนรู้

	 5.3	 ครูผู้สอนตั้งใจเรียนรู้พัฒน�ตนเองในก�รใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในก�รจัดก�รเรียนรู้

	 5.4	 โปรแกรม	Microsoft	PowerPoint	2013	ที่ใช้ในก�รฝึกอบรมครูผู้สอนในก�รผลิตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์	เป็นโปรแกรมที่ครูผู้สอนคุ้นเคยใช้ง�นง่�ย	ไม่ซับซ้อน

	 5.5	 ผู้วิจัยดำ�เนินก�รฝึกอบรมแบบวิจัยพัฒน�	5	ขั้นตอน	ทำ�ให้ง�นเป็นระบบต่อเนื่อง	

6.	 บทเรียนที่ได้รับ	(Lesson	Learned)

	 6.1	 ครูผู้สอนควรมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต	 มีโปรแกรมที่ใช้ผลิตง�น 

ได้ต�มที่กำ�หนด	มีไมโครโฟนและลำ�โพงหูฟัง	ทั้งที่บ้�นและที่ทำ�ง�น

	 6.2	 ครูผู้สอนควรด�วน์โหลดหลักสูตรฝึกอบรมไว้ศึกษ�กรณีเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้	
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	 6.3	 ครูผู้สอนส�ม�รถผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับใช้ประกอบก�รเรียนก�รสอน 

ในเวล�เรียนปกติ	หรือใช้สำ�หรับเรียนเสริมนอกเวล�เรียนก็ได้	

	 6.4	 ก�รใช้ง�นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 กรณีไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำ�หรับนักเรียนใช้ง�น

ส�ม�รถปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่องฉ�ยโปรเจ็กเตอร์	เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อม	ๆ	กันได้	

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

	 7.1	 ก�รเผยแพร่	

	 	 ได้นำ�เสนอผลง�นวิจัยก�รฝึกอบรมผ่�นเว็บในรูปแบบก�รบรรย�ยและเอกส�รง�นวิจัย	 

ในเวทีวิช�ก�รระดับภ�คตะวันออกเฉียงเหนือและระดับช�ติหล�ยครั้ง	 เช่น	 ง�นวิจัยดีมีคุณภ�พ	 ก�รประกวด

ร�งวัลทรงคุณค่�	สพฐ.	(OBEC	AWARDS)	

	 7.2	 ก�รได้รับก�รยอมรับ/ร�งวัลที่ได้รับ

	 	 1)	 เป็นวิทย�กรระดับ	สพฐ.	ด้�นก�รใช้	 ICT	ในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�	เช่น	ก�รใช้	

ICT	 เพื่อก�รบริห�รและก�รเรียนก�รสอน	 ก�รใช้	 Tablet	 เพื่อก�รเรียนก�รสอน	 ก�รขย�ยผลก�รใช้	 DLTV/	

DLIT	ในสถ�นศึกษ�	และก�รผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

	 	 2)	 ได้รับมอบหม�ยให้เป็นผู้นิเทศโรงเรียนในฝัน	ในเรื่องก�รใช้	 ICT	ในก�รพัฒน�คุณภ�พ

ก�รศึกษ�

	 	 3)	 ได้รับร�งวัลชนะเลิศ	 ก�รนำ�เสนอผลง�นก�รปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 (Best	 Practices)	

โรงเรียนในฝัน	ประเภทศึกษ�นิเทศก์	ในระดับภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่�ง

	 	 4)	 ได้รับร�งวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับช�ติ	 ร�งวัลทรงคุณค่�	สพฐ.	 (OBEC	AWARDS)	

ประเภทศึกษ�นิเทศก์ยอดเยี่ยม	ด้�นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน	
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ชื่อผลง�น	 ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�โรงเรียนในฝัน	โดยใช้รูปแบบก�รนิเทศ	4	A

ชื่อผู้เสนอผลง�น	 น�งศรีสุด�	รัตนพล

สังกัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�นร�ธิว�ส	เขต	2

1.	 จุดประสงค์

	 1.	 เพื่อพัฒน�ครูให้จัดก�รเรียนรู้ที่เน้นกระบวนก�รที่หล�ยหล�ก	และเป็นครูมืออ�ชีพ

	 2.	 เพื่อพัฒน�ผู้เรียนให้มีคว�มส�ม�รถในก�รคิดและก�รใช้เทคโนโลยี

	 3.	 เพื่อนิเทศ	กำ�กับติดต�ม	ก�รดำ�เนินง�นของโรงเรียนในฝันให้เป็นระบบและมีประสิทธิภ�พ

 

2.	 กลุ่มเป้าหมาย

	 1.	 โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียน	 ได้แก่	 โรงเรียนวัดชลธ�ร�สิงเห	 (เส�ร์ศึกษ�ค�ร)	 โรงเรียนบ้�นมูโนะ	

โรงเรียนบ้�นศ�ล�ใหม่	 โรงเรียนบ้�นส�กอ	 โรงเรียนนิคมพัฒน�	 10	 โรงเรียนบ้�นโคกต�	 โรงเรียนบ้�นแว้ง	

โรงเรียนบ้�นบ�ลูก�ย�อิง	และ	โรงเรียนศึกษ�สงเคร�ะห์	

	 2.	 ผู้บริห�รโรงเรียน	ครูผู้สอน	และนักเรียนโรงเรียนในฝันทุกโรงเรียน

3.	 กระบวนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

	 3.1	 กระบวนก�รปฏิบัติง�น	ด้วยรูปแบบก�รนิเทศ	4	A	

   A	 1	 :	 Analysis	 (ร่วมคิด)	 เป็นก�รวิเคร�ะห์สภ�พปัญห�	 บริบท	 และคว�มต้องก�ร 

ของโรงเรียนในฝันแต่ละโรงเรียน	



284
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Pracitices  

แนวปฏิบัติที่ดี โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำาปี 2560

  A	2	:	Actions	(ร่วมพัฒน�)	เป็นก�รปฏิบัติก�รพัฒน�ผู้บริห�รสถ�น	ศึกษ�	ครูวิช�ก�ร	

ครูผู้สอนทั้ง	8	กลุ่มส�ระ	และผู้รับผิดชอบโครงก�รสร้�งทีมง�นก�รนิเทศโรงเรียนในฝันด้วยกัลย�ณมิตร	

  A	 3	 :	 Assessment	 (ร่วมประเมิน)	 ตั้งคณะกรรมก�รนิทศภ�ยในโรงเรียน	 เขตพื้นที่ 

มีทีม	นิเทศ	ติดต�ม	และประเมินคว�มยั่งยืนของโรงเรียนในฝัน	
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  A	 4	 :	 Achievemen	 (นำ�พ�สู่คว�มสำ�เร็จ)	 :	 โรงเรียนในฝันมีผลง�นวิจัย	 นวัตกรรม 

และผลง�นปฏิบัติง�นที่เป็นเลิศ	 (Best	 Practice)	 ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	 ด้�นครู	 และด้�นนักเรียน	 ได้รับ

ร�งวัล	 เกียรติบัตร	 และได้รับก�รช่ืนชมผลง�นอย่�งภ�คภูมิใจ	 เป็นแบบอย่�งให้กับโรงเรียนในเครือข่�ย	 เขตพ้ืนท่ี	 

และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
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	 3.2	 ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นที่ช่วยให้โรงเรียนประสบคว�มสำ�เร็จ

	 	 1.	 กำ�หนดกรอบง�นก�รปฏิบัติ

	 	 2.	 ชี้ชัดแนวท�งก�รทำ�ง�น

		 	 3.	 ประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�

		 	 4.	 ร่วมปฏิบัติง�นอย่�งเข้มแข็ง

		 	 5.	 พร้อมทุกสิ่งรับก�รนิเทศ

		 	 6.	 เพลินเพลินรับรองคว�มยั่งยืน

	 	 7.	 ยืนยันคงสภ�พคว�มยั่งยืน

4.	 ผลการดำาเนินงาน

	 1.	 โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนมีก�รพัฒน�ตนเองอย่�งต่อเนื่อง	 ท้ัง	 6	 ด้�นอยู่ในระดับดี	 ดีม�ก	

และดีเยี่ยม

	 2.	 โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนผ่�นก�รรับรองคว�มยั่งยืนในก�รเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน	 

เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน	 ส่งผลให้จำ�นวนนักเรียนเพ่ิมข้ึน	 ส�ม�รถเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษ�ดูง�น

ของโรงเรียนในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่	และจังหวัดอื่น	ๆ

	 3.	 โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียน	 มีจุดเด่น	 จุดด้อย	 จุดท่ีต้องพัฒน�	และจุดท่ีปรับปรุงแก้ไขแตกต่�งกัน	

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียน	และยอมรับสภ�พที่ต้องปรับปรุงพัฒน�ต่อไปให้ดีขึ้น

	 4.	 นักเรียน	 ครู	 ผู้บริห�ร	 ได้รับก�รคัดเลือกให้ได้รับร�งวัลผลง�นปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 (Best	

Practice)	ในระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	ระดับจังหวัดและระดับภ�ค

5.	 ปัจจัยความสำาเร็จ

	 1.	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ต้องให้คว�มสำ�คัญและเอ�ใจใส่	 มีเจตคติ 

ก�รพัฒน�โรงเรียนในฝันในเชิงบวก	

	 2.	 ทีมศึกษ�นิเทศก์สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�ต้องมีคว�มเข้มแข็งและเป็นกัลย�ณมิตร 

ต่อก�รนิเทศ

	 3.	 โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนต้องเปิดใจพร้อมรับก�รปรับปรุงและพัฒน�	 เพื่อก�รเปลี่ยนแปลง

ไปสู่เป้�หม�ยของเจตน�รมณ์คว�มเป็นโรงเรียนในฝันอย่�งเต็มใจ

	 4.	 โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียน	 ผู้บริห�รโรงเรียน	 จะต้องมีภ�วะผู้นำ�ก�รเปล่ียนแปลงในทุก	 ๆ	 ด้�น	

ส�ม�รถบูรณ�ก�รก�รบริห�รจัดก�รให้ครอบคลุมทั้ง	4	ง�น	และมีคว�มโดดเด่นในก�รบริห�รจัดก�ร

	 5.	 โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียน	 ครูผู้สอนและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 จะต้องมีก�รปรับเปลี่ยน 

ก�รสอนให้ทันสมัยต่อก�รเปลี่ยนแปลงต�มนโนบ�ยของรัฐบ�ล	 มีคว�มโดดเด่นในก�รวิจัย	 นวัตกรรม	 

และมีผลง�นปฏิบัติที่เป็นเลิศ	(Best	Practice)
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6.	 บทเรียนที่ได้รับ

	 1.	 ข้อควรพึงระวังของคณะกรรมนิเทศต้องหลีกเลี่ยงก�รใช้คำ�สั่ง	 หรือบังคับให้โรงเรียนทำ�ต�ม

ที่กรรมก�รนิเทศได้กำ�หนดรูปแบบเอ�ไว้	

	 2.	 คณะกรรมก�รนิเทศ	 ควรให้โอก�สโรงเรียนได้ออกแบบก�รปรับปรุง	 พัฒน�	 ต�มบริบท 

ของโรงเรียน	โดยตั้งอยู่บนพื้นฐ�นของคว�มประหยัด	คุ้มค่�	และพอเพียง

7.	 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ	/รางวัลที่ได้รับ

	 1.	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�นร�ธิว�ส	 เขต	 2	 ได้รับโล่ร�งวัลก�รเป็นต้นแบบ

โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียน

	 2.	 โรงเรียนในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�ประถมศึกษ�นร�ธิว�ส	 เขต	 2	 ได้รับร�งวัล 

ครูดีในดวงใจ	ปีก�รศึกษ�	พ.ศ	2558	-	2559	ซึ่งมีครูที่รับร�งวัลเป็นครูอยู่ในโครงก�รโรงเรียนในฝัน

	 3.	 โรงเรียนในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�นร�ธิว�ส	เขต	2	มีผลง�นปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศ	(Best	Practice)	ด้�นก�รสอนส�ระทัศนศิลปก�รจัดก�รเรียนรู้กับเด็กพิเศษ	ระดับภ�ค	ปีก�รศึกษ�	

2558	และ	ระดับประเทศ	ปีก�รศึกษ�	2559

	 4.	 โรงเรียนในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�นร�ธิว�ส	เขต	2	มีผลง�นปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศ	 (Best	 Practice)	 ด้�นผู้บริห�ร	 ด้�นครูผู้สอน	 ระดับเขตพื้นที่	 ปีก�รศึกษ�	 2557	 -	 2559	 และ 

ระดับจังหวัด	ปีก�รศึกษ�	2559

	 5.	 ก�รเผยแพร่ผลง�น	เอกส�รในรูปแบบ	DVD	และสื่อส�รอินเตอร์เน็ต	ท�ง	Facebook,	ไลน์	

และเว็ปไซต์	ของเขตพื้นที่	นร�ธิว�ส	เขต	2	www.	naratiwan.go	.th
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รายชื่อคณะทำางาน การประกวดผลงานวิจัย 

และนวัตกรรม/Best Practices

โครงการโรงเรียนในฝัน ระดับประเทศ ประจำาปี 2560
ระหว่างวันที่	20	–	24	กรกฎาคม	2560	ณ	โรงแรมรอแยล	เบญจา	สุขุมวิท	5	

กรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษา

	 1.	 น�ยบุญรักษ์	ยอดเพชร	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 2.	 น�งสุกัญญ�	ง�มบรรจง	 รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 3.	 น�ยอโณทัย	ไทยวรรณศรี	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

คณะทำางานส่วนกลาง

	 1.	 น�งส�วสิริม�	หมอนไหม	 ผู้เช่ียวช�ญด้�นวิจัยท�งก�รศึกษ�	สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

	 2.	 น�งมัลลวีร์	รอชโฟล	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

	 3.	 น�งส�วธัญนันท์	แก้วเกิด	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

	 4.	 น�งส�วนลินี	จีนกูล	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

	 5.	 น�งส�วนภัสสรณ์	ฐิติวัฒน�นันท์	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

	 6.	 น�งธนิต�	สุขสมบูรณ์	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

	 7.	 น�งส�วชิตย�ภรณ์	หงส์ทอง	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

	 8.	 น�งมัณฑน�	ปรียวนิตย์	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

	 9.	 น�ยพรชัย	ถ�วรน�น	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

	10.	 น�งส�ววิสนีย์	นุร�ช	 	นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

	11.	 น�งส�วกัญญ�พร	ไทรชมพู	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

	12.	 น�งส�ววรรณสุภ�	เฉลิมชีพ	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักติดต�มและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น

	13.	 น�งส�วศศิร์ภัทร	พิพัฒนธนพงศ�	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักติดต�มและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น

	14.	 น�งสุจิตร�	พิชัย	 เจ้�พนักง�นธุรก�รชำ�น�ญง�น	สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

	15.	 น�งอรพิณ	ไกรดิษฐ์	 พนักง�นธุรก�ร	ส	4/หัวหน้�	สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

	16.	 น�งส�วปุญชรัศมิ์	เตือนจิตต์	 พนักง�นร�ชก�ร	สำ�นักอำ�นวยก�ร

	17.	 น�งส�วภคอร	จันบุญเรือง		 พนักง�นร�ชก�ร	สำ�นักอำ�นวยก�ร 

	18.	 น�งวัชรินทร์	ทองวิลัย	 พนักง�นพิมพ์ดีด	สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
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	19.	 น�ยช�ญชัย	ทักษ์ประดิษฐ์	 พนักง�นพิมพ์ดีด	สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

	20.	 น�งส�วพิณกรณ์	สุวรรณทิพย์		พนักง�นบันทึกข้อมูล	สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

	21.	 น�งส�วอรอุม�	เสือเฒ่�	 พนักง�นพิมพ์	สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

คณะกรรมการดำาเนินงาน

	 1.	 น�งส�วประยงค์ศรี	พูลทรัพย์		 ศึกษ�นิเทศก์	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	29

	 2.	 น�งณัฐติก�	หอมประกอบ		 ศึกษ�นิเทศก์	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	11

	 3.	 น�งส�วเส�วนีย์	สุภรสุข	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

คณะกรรมการฝ่ายตัดสิน

	 1.	 น�งเพชรรัตน์	ฮีมินกูล	 อ�จ�รย์ภ�ควิช�บริห�รก�รศึกษ�		 	

	 	 	 คณะศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยกรุงเทพธนบุรี

	 2.	 น�งนิตย�	ศรีมกุฏพันธ์	 อ�จ�รย์ภ�ควิช�บริห�รก�รศึกษ�		 	

	 	 	 คณะศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยกรุงเทพธนบุรี

	 3.	 น�ยสำ�เริง	อ่อนสัมพันธ์	 อ�จ�รย์ประจำ�คณะศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยศิลป�กร

	 4.	 น�งส�วปณิต�	วรรณพิรุณ	 อ�จ�รย์ภ�ควิช�คุรุศ�สตร์เทคโนโลยี	คณะคุรุศ�สตร์อุตส�หกรรม	

	 	 	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�พระนครเหนือ

	 5.	 น�งส�วปนัฐษรณ์	จ�รุชัยนิวัฒน์	 อ�จ�รย์ส�ข�วิช�ก�รศึกษ�ปฐมวัย	ภ�ควิช�หลักสูตรก�รสอน

	 	 	 คณะครุศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

	 6.	 น�งส�วสมพร	ส�มทองกล่ำ�	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

	 7.	 น�งส�วก�ญจน�ภรณ์	มุขด�ร�	 นักวิช�ก�รศึกษ�	สำ�นักติดต�มและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น

	 8.	 น�ยกิตติ	กสิณธ�ร�	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 9.	 น�ยอมร	แก้วศรียงค์	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	10.	 น�ยอดุลย์	วงศ์ใหญ่	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	11.	 น�งศิริช�ติ	วงศ์ใหญ่	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	12.	 น�งส�วพิสมร	วัยวุฒิ	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	13.	 น�งเน�วนิตย์	แสงน�ค	 	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	14.	 น�งสุพร	รักบำ�รุง	 	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	15.	 น�งส�ววิภ�พร	นิธิปรีช�นันท์	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	16.	 น�ยปร�โมทย์	ขจรภัย	 	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	17.	 น�งพจม�น	พงษ์ไพบูลย์	 	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	18.	 น�งเอื้อมพรพิชญ์	แสงศิล�		 ศึกษ�นิเทศก์	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี	เขต	1
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	19.	 น�งไพรวรรณ	พ�นิช		 ศึกษ�นิเทศก์		 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	20

	20.	 น�งส�วกุลสมบัติ	หินซุย		 ผอ.โรงเรียนอุดรธ�นีพิทย�คม	สำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	20	

	21.	 น�งกฤตชญ�	เที่ยงรัตน์		 ศึกษ�นิเทศก์	สำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�ประถมศึกษ�หนองค�ย	เขต	1	

	22.	 น�ยปรีด�	พงษ์วุฒินันท์		 ศึกษ�นิเทศก์	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี	เขต	2	

	23.	 น�ยเมธี	มูลธิ		 ศึกษ�นิเทศก์	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี	เขต	4	

24.		น�งอุม�พร	ป�นโท้		 ศึกษ�นิเทศก์	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�พิษณุโลก	เขต	3

25.		น�งป�นทอง	ปัญญ�เดช	 	ศึกษ�นิเทศก์	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุตรดิตถ์	เขต	1

26.		น�ยบุญชม	ยะแสง	 	ศึกษ�นิเทศก์	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�เชียงร�ย	เขต	4

27.		น�ยวิเชียร	จันทร	 	ศึกษ�นิเทศก์	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุทัยธ�นี	เขต	2

28.		น�ยอินสวน	ส�ธุเม		 	ศึกษ�นิเทศก์	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ก�ฬสินธุ์	เขต	1

29.		น�ยบุญไทย	แสนอุบล		 ศึกษ�นิเทศก์	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�สกลนคร	เขต	3

30.		น�งส�วอภิณญ�ณ	บุญอุไร	 ศึกษ�นิเทศก์	ช่วยร�ชก�ร	สำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	32

	31.	 น�งส�วอัญชลี	เกษสุริยงค์		 ศึกษ�นิเทศก์	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ร�ชบุรี	เขต	1

	32.	 น�งนิธิวดี	ป่�หว�ย	 ศึกษ�นิเทศก์	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�สระแก้ว	เขต	1 

	33.	 น�ยสมเดียว	เกตอินทร์	 ศึกษ�นิเทศก์	สำ�นักง�นศึกษ�ธิก�รจังหวัดอุตรดิตถ์

	34.	 น�งส�วจิรวรรณ	สุรเสียง	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนแหลมรังวิทย�คม	(พิจิตร)

	 	 	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	41

	35.	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ประภ�ษ	เพ็งพุ่ม	 อ�จ�รย์ภ�ควิช�ภ�ษ�ไทย	คณะมนุษยศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยนเรศวร

	36.	 น�ยเกรียงศักดิ์	ศรีรุ่งเรือง		 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนบ้�นวังธน	

	 	 	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�นครศรีธรรมร�ช	เขต	2

	37.	 น�งกมลวรรณ	สุวรรณ์		 ศึกษ�นิเทศก์	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	13

	38.	 น�งพวงเพ็ญ	เปล่งปลั่ง		 ครู	โรงเรียนชัยน�ทพิทย�คม	สำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	5

คณะบรรณาธิการกิจ

	 1.	 น�งมัลลวีร์	รอชโฟล	 นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�รพิเศษ

	 	 	 สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

	 2.	 น�งธนิต�	สุขสมบูรณ์	 นักวิช�ก�รศึกษ�ปฏิบัติก�ร

	 	 	 สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
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