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ค�ำน�ำ

 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำพืน้ฐำน ได้ให้คว�มสำ�คญัต่อก�รดำ�เนนิง�นโครงก�รโรงเรยีนในฝัน
โดยมอบหม�ยให้สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ� เป็นผู้ดำ�เนินก�รขับเคลื่อนโครงก�รสู่เป้�หม�ย
อย่�งเป็นรูปธรรม ดังนั้น ระหว่�งวันที่ 20 - 21 สิงห�คม 2553 ณ โรงแรมแอมบ�สเดอร์ ซิติ้ จอมเทียน 
พทัย� จงัหวดัชลบรุ ีจงึจดัประชมุสมัมน�ท�งวชิ�ก�ร (Symposium) “โรงเรยีนในฝัน : นวตักรรมก�รพฒัน�
ทัง้ระบบโรงเรยีน (Whole School Approach) เพือ่คณุภ�พนกัเรยีน”
 นบัตัง้แต่ปีก�รศกึษ� 2546 ถงึ 2553 เป็นระยะเวล�ทีเ่หม�ะสม ทีโ่ครงก�รโรงเรยีนในฝันทัง้ 3 รุน่ 
โดยเฉพ�ะรุ่น1-2 จะได้นำ�เสนอผลง�นอันเกิดจ�กก�รร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ ระดมทั้งพลังคว�มคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถ ร่วมพัฒน�โรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับก�รเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน เป็นแหล่งเรียนรู้ในก�ร
พฒัน�ง�นทีส่่งผลต่อคณุภ�พนกัเรยีนโดยรวม  ก�รนำ�เสนอผลง�นครัง้นีจ้งึเป็นก�รนำ�เสนอเพือ่แลกเปลีย่น
เรยีนรูร่้วมกนั
 ส�ระหลกัของก�รสมัมน� มผีูส้นใจนำ�ผลง�น จำ�นวน 180 เรือ่ง 14 ส�ข� นำ�เสนอใน 7 ห้องสมัมน� 
มผีูเ้ข้�ร่วมประชมุสมัมน� 4,200 คน จงึสรปุผลง�นทีน่ำ�เสนอโดยจดัทำ�เป็นเอกส�รฉบบันี ้ซึง่มสี�ระประโยชน์
ในลักษณะแนวปฏิบัติที่ดี ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้และเจ้�ของผลง�นนำ�กลับไปพัฒน�อย่�งต่อเนื่องใน
ลกัษณะ PDCA โดยครอบคลมุทกุกลุม่ส�ระ
 ขอขอบคณุทกุท่�นทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องและหวงัว่� เอกส�รชดุนีจ้ะจดุประก�ยคว�มคดิให้ผูส้นใจในก�รนำ�
ไปใช้เพือ่ก�รปฏริปูก�รเรยีนรูใ้นทศวรรษทีส่องต่อไป

สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น
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ภำษำอังกฤษ

“ภำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกลมีกำรใช้กันอย่ำงแพร่หลำย
มำกที่สุด กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษจึงเป็นเครื่องหมำย 
ของคนมีกำรศึกษำดีอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้”

จำกหนังสือ พูดภำษำอังกฤษอย่ำงไรให้ฝรั่งรู้เรื่อง 
ของ ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกำนต์
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ฝำกถงึครสูอนภำษำองักฤษ

วิทยากร			 ดร.พรพิมล	ประสงค์พร

	 	 นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ

	 	 สถาบันภาษาอังกฤษ	สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษจึงควรดำ�เนินก�รด้วยก�รว�งแผนและลงมือปฏิบัติในด้�นส่งเสริม
ก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษตั้งแต่ระดับประถมศึกษ�เพื่อว�งม�ตรฐ�นให้ผู้เรียนส�ม�รถใช้ภ�ษ� เพื่อก�รสื่อส�ร
ซึ่งจะส่งผลต่อผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษ�ต่อไป คือ
	 1.	ปรบัแนวคดิและทำาความเข้าใจกบัการเรยีนการสอนภาษาเพือ่การสือ่สาร	(communicative	language	
teaching) ซึ่งครูจะต้องส่งเสริมก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไม่เพียงแต่ฝึกฝนให้ใช้ภ�ษ�พูดแต่เพียงอย่�งเดียว คว�มหม�ยของ
ก�รสื่อส�รจะต้องประกอบด้วยทักษะที่สำ�คัญ คือ ทักษะก�รรับส�ร (receptive skills) ซึ่งได้แก่ ก�รฟัง ก�รอ่�น
และทักษะส่งส�ร (productive skills) ได้แก่ ก�รพูดและก�รเขียน ดังนั้นในก�รสอนภ�ษ�ครูจำ�เป็นต้องว�งแผน
และจัดกิจกรรมก�รสอนให้ผู้เรียนได้ใช้ภ�ษ�ในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ โดยครอบคลุมทั้งภ�ษ�พูด (spoken language) 
และภ�ษ�เขยีน (written language) ก�รสือ่ส�รจะเกดิขึน้ได้ต้องประกอบด้วยเนือ้ห�ของภ�ษ� (language content) 
และทักษะท�งภ�ษ� (language skills) ในส่วนของเนื้อห�ของภ�ษ� ประกอบด้วย เสียง (phonology) 
คำ� (morphology) ประโยค (syntax) และหน้�ที่ของภ�ษ� (function) ซึ่งมีวัฒนธรรม (culture) ของเจ้�ของภ�ษ�
ประกอบอยู่ด้วย ผ่�นก�รสื่อส�รหรือก�รเรียนรู้โดยมีหัวเรื่อง (topic) เป็นตัวเชื่อมโยงกับทักษะท�งภ�ษ� ซึ่งได้แก่
ทักษะก�รรับส�ร (receptive skills) และทักษะของก�รส่งส�ร (productive skills)
 2.	ตระหนกัถงึเป้าหมายของการเรยีนการสอนภาษาว่าจำาเป็นต้องพฒันาผูเ้รยีนให้บรรลเุป้าหมายของการเรยีน
รูภ้าษา	ซึง่นกัภาษาศาสตร์ได้กำาหนดสมรรถนะในการใช้ภาษาเพือ่การสือ่สาร	(communicative	competence)	
ดังนี้
  1) สมรรถนะด้�นไวย�กรณ์หรือโครงสร้�ง (grammatical competence) หม�ยถึงคว�มรู้ท�งด้�น
ภ�ษ� ได้แก่ คว�มรู้เกี่ยวกับคำ�ศัพท์ โครงสร้�งของคำ� ประโยค ตลอดจนก�รสะกดและก�รออกเสียง
  2) สมรรถนะด้�นสังคม (sociolinguistic competence) หม�ยถึง ก�รใช้คำ�และโครงสร้�งประโยค
ได้เหม�ะสมต�มบริบทของสังคม เช่น ก�รทักท�ย ก�รกล่�วล� ก�รขอโทษ ก�รขอบคุณ ก�รถ�มทิศท�งหรือข้อมูล
ต่�งๆ
  3) สมรรถนะในก�รใช้โครงสร้�งภ�ษ�เพือ่สือ่คว�มหม�ย (discourse competence) หม�ยถงึ คว�ม
ส�ม�รถในก�รเชื่อมระหว่�งโครงสร้�งภ�ษ� (grammatical form) กับคว�มหม�ย (meaning) ในก�รพูดและเขียน
ต�มรูปแบบและสถ�นก�รณ์ที่แตกต่�งกัน
  4) คว�มส�ม�รถในก�รใช้ กลวิธีในก�รสื่อคว�มหม�ย (strategic competence) หม�ยถึง ก�รใช้
เทคนคิเพือ่ให้ก�รสือ่ส�รประสบคว�มสำ�เรจ็ เช่นก�รใช้ภ�ษ�ท่�ท�ง (body language) ก�รขย�ยคว�มโดยใช้คำ�อืน่
แทนเพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจในภ�ษ�ที่ต้องก�รสื่อคว�ม

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม
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 3.	เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน
  ก�รเสรมิสร้�งบรรย�ก�ศในก�รเรยีนรูภ้�ษ�จะช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิก�รเรยีนรูท้ีเ่ป็นธรรมช�ตแิละกระตุน้
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ภ�ษ�ในชีวิตประจำ�วันตลอดเวล� เช่นก�รจัดป้�ยนิเทศ คำ�ศัพท์ คติพจน์ (motto) คำ�ขวัญ (slogan) 
คำ�คมต่�งๆ ข่�วประจำ�วันที่อยู่ในคว�มสนใจของสังคม ก�รนำ�ผลง�นของนักเรียนติดไว้ในห้องเรียน อ�ค�รเรียน 
นอกจ�กนีก้�รจดัมมุภ�ษ�องักฤษ (english corner) หรอืมมุส่งเสรมิก�รอ่�น (reading corner) ภ�ยในโรงเรยีนโดย
ก�รจัดมุมที่มีบรรย�ก�ศเป็นกันเอง สบ�ยๆ (cozy atmosphere) ร่มรื่น สวยง�มเพื่อเป็นที่พักผ่อนสำ�หรับนักเรียน
ซึ่งส่งเสริมก�รอ่�นไปพร้อมๆ กัน นอกจ�กนี้ครูควรจัดกิจกรรมเสริมก�รเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมค�่ย
วชิ�ก�รภ�ษ�องักฤษ ก�รจดัก�รแข่งขนัทกัษะท�งภ�ษ�ก�รจดัโครงก�รรกัก�รอ่�น เพือ่ส่งเสรมิก�รเรยีนรูภ้�ษ�ม�ก
ยิ่งขึ้น
	 4.	ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาที่เอื้อต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	
  สื่อก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษมีส่วนช่วยให้ก�รเรียนรู ้ของผู ้เรียนบรรลุเป้�หม�ย ซึ่งนัก
ภ�ษ�ศ�สตร์คนสำ�คญั คอื stephen krashen ได้ให้แนวคดิในก�รสอนภ�ษ�ว่�จำ�เป็นต้องให้ปัจจยัป้อนทีเ่ป็นทีเ่ข้�ใจ 
(comprehensible input) ผู้เรียน เช่น ก�รใช้ของจริง ภ�พ สิ่งที่ทดแทนของจริง เพื่อให้ผู้เรียนเข้�ใจและรับรู้ภ�ษ�
ได้อย่�งรวดเร็วขึ้น ดังนั้นก�รใช้สื่อก�รเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สัมผัส ได้เห็นของจริงหรือลงมือปฏิบัติจะทำ�ให้เกิดก�รรับรู้
ท�งภ�ษ� (language acquisition) ซึ่งจะนำ�ไปสู ่ก�รเรียนรู ้ภ�ษ�ในที่สุด ก�รผลิตหรือก�รเลือกใช้สื่อ 
ก�รเรียนก�รสอนนั้นครูควรคำ�นึงถึง เนื้อห�ของบทเรียนที่เป็นจริง นำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้จริง (content 
authenticity) ทันสมัย มีข้อมูลม�กพอที่จะให้ผู้เรียนฝึกทักษะก�รฟัง ก�รพูด ก�รอ่�นและก�รเขียนได้มีภ�ระง�น
ทีส่อดคล้องกบัสถ�นก�รณ์จรงิ (task authenticity) เหม�ะสมกบัเนือ้ห�และทกัษะทีป่ฏบิตั ิเนือ้ห�ของสือ่ก�รเรยีน
รู้สอดคล้องกับระดับคว�มสนใจ (interest level) และระดับคว�มย�กง่�ย (difficulty level) ของผู้เรียน และให้
ข้อมูลพอเพียงมีคว�มย�ว พอเหม�ะ เนื้อห�เข้�ใจได้ง่�ย (accessibility) สำ�นวนภ�ษ�เหม�ะสม บทเรียนห�ได้ง่�ย 
(availability) รูปแบบของบทเรียน (packaging) น่�สนใจ เช่นก�รจัดหน้� ตัวพิมพ์ ภ�พ สีสัน ช่วยให้นักเรียนเข้�ใจ
ข้อคว�มได้ง่�ยขึ้น บทเรียนมีคว�มยืดหยุ่น (flexibility) เหม�ะที่จะใช้สอนก�รบูรณ�ก�รทักษะ และเป็นก�ร เปิด
โอก�สให้ผู้เรียนได้ทำ�กิจกรรมที่หล�กหล�ยและเอื้อต่อผู้เรียนที่มีวิธีก�รเรียนรู้ต่�งกัน นอกจ�กนี้ ในปัจจุบัน ict เข้�
ม�มีบทบ�ทในชีวิตของผู้คน และมีบทบ�ทต่อก�รจัดก�รเรียนรู้ ดังนั้นห�กครูผู้สอนส�ม�รถใช้ ict เพื่อก�รเรียนรู้
ภ�ษ�กจ็ะทำ�ให้บทเรยีนน่�สนใจม�กขึน้ ซึง่เวบ็ไซต์ท�งด้�นก�รเรยีนก�รสอนภ�ษ�องักฤษซึง่เปิดบรกิ�รให้กบับคุคล
ทั่วไป
  ห�กครผููส้อนภ�ษ�องักฤษตระหนกัและให้คว�มสำ�คญักบัหลกัก�รดงักล่�วข้�งต้น กส็�ม�รถจดัก�ร
เรียนรู้ภ�ษ�และพัฒน�ผู้เรียนไปสู่เป้�หม�ยของก�รเรียนรู้ภ�ษ�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ นอกจ�กนี้ห�กครูตระหนัก
ในอ�ชพีของคร ูว่� เป็นวชิ�ชพีชัน้สงู ซึง่ครจูะต้องมบีทบ�ทในก�รจดัก�ร ตลอดจนคดิค้นกระบวนก�รต่�งๆ ให้ บรรลุ
ถึงเป้�หม�ย ครูจำ�เป็นต้องมีคว�มรู้โดยรอบเกี่ยวกับ องค์คว�มรู้ในเนื้อห�ท�งภ�ษ� คว�มรู้ด้�นศ�สตร์ของก�รสอน 
และก�รจดัก�รชัน้เรยีนทีด่ ีสิง่เหล่�นีไ้ม่ได้ม�จ�กสถ�บนัก�รศกึษ�ทีค่รไูด้รำ�่เรยีนม� แต่ม�จ�กตวัครผููส้อนเองทีเ่ป็น
ผู้ที่คิดค้นและกำ�หนดทฤษฎีขึ้นม�ใช้เป็นของตนซึ่งก่อให้เกิดกระบวนก�รของคว�มเข้�ใจและนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ก�ร
สอนของบุคคลนั้น
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง วิธีสอนภ�ษ�อังกฤษผ่�น internet  e-book และข้อสอบ online

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ผลสะท้อนจ�กกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนปร�กฏต่อนักเรียนดังนี้
 1. นกัเรยีนสนใจในก�รอ่�นข่�วภ�ษ�องักฤษจ�ก internet ม�กขึน้ ทำ�ให้ส�ม�รถพฒัน�ทกัษะก�รฟังข่�วจ�ก
เจ้�ของภ�ษ�ได้เป็นอย่�งด ีออกเสยีงได้ถกูต้องต�มเสยีงเจ้�ของภ�ษ� มทีกัษะในก�รใช้สือ่ internet ในก�รพฒัน�ก�ร
เรียนรู้ต่อยอดด้วยตนเองได้ มีคว�มสนใจม�กขึ้น โดยนักเรียนจะขอสื่อไปศึกษ�เพิ่มเติมที่บ้�น
 2. ส�ม�รถแก้ปัญห�คว�มแตกต่�งด้�นก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษของนักเรียนได้ ทั้งนี้เพร�ะนักเรียนมีพื้นฐ�น 
คว�มส�ม�รถด้�นภ�ษ�ต่�งกันม�ก ก�รเรียนผ่�น internet สนับสนุนก�รเรียนด้วยตนเอง คนที่เก่งอยู่แล้วก็เรียน
เพิ่มเตมิด้วยตนเอง และนกัเรียนทีเ่รยีนช้�กส็�ม�รถเรียน โดยก�รฟังซำ้�ๆ จนเกิดคว�มเข้�ใจในที่สดุ เพิ่มคว�มสำ�เร็จ
ในก�รใช้ภ�ษ�ม�กขึ้นทำ�ให้มีคว�มมั่นใจ และส่งผลให้ชอบภ�ษ�อังกฤษ
 3. แก้ปัญห�ก�รข�ดสื่อก�รเรียนก�รสอนที่มีประสิทธิภ�พ และร�ค�แพง

แรงบันดาลใจ
 ก�รเป็นโรงเรียนในโครงก�รโรงเรียนในฝัน ประกอบกับคว�มเข้�ใจในเป้�หม�ยโดยเฉพ�ะทักษะและคว�ม
ส�ม�รถในก�รใช้ภ�ษ�องักฤษซึง่เป็นเครือ่งมอืสำ�คญัในก�รแสวงห�คว�มรู ้โรงเรยีนไม่มสีือ่อปุกรณ์อืน่ช่วยสอน ไม่มี
เจ้�ของภ�ษ�ช่วยสนับสนุน ทำ�ให้แสวงห�สื่อและวิธีก�รที่จะช่วยสอนภ�ษ� ซึ่งก�รเรียนภ�ษ�ท�ง internet ช่วย 
ส่งเสริมก�รเรียนด้วยตนเองได้ทั้งที่บ้�นและโรงเรียนหรือที่อื่นๆ 

วิธีการสำาคัญที่ใช้สื่อ	internet	
  1. ครูศึกษ�ร�ยละเอียดของสื่อก่อนและ เลือกพัฒน�ทักษะท�งภ�ษ�ที่เหม�ะสมเช่น ก�รฟัง ก�รอ่�น 
 2. นำ�กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน ก�รประเมินผลบรรจุในแผนก�รสอน
 3. ตรวจสอบคว�มพร้อมของสื่อเช่น คอมพิวเตอร์ 1 ชุด และเครื่องฉ�ยโปรเจคเตอร์ ระบบ internet พร้อม
สำ�หรับก�รสืบค้นของนักเรียนและก�รเตรียมก�รสอนของครู
 4. ก�รสอนโดย internet explorer ขึ้นไป ส�ม�รถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ทั้งเนื้อห�ก�รเรียนและทดสอบ  
 5. ส�ม�รถจัดทำ�เป็น intranet ได้

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม

กำรสอนภำษำอังกฤษผ่ำนอินเตอร์เน็ต 

ผู้นำาเสนอ			 นายศิริชัย		บัวกอง		โรงเรียนจระเข้วิทยายน		

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ขอนแก่น เขต 5 

  โทรศัพท์ 087-4298798  9sirichaibk@gmail.com
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เงื่อนไขที่ทำาให้กิจกรรมหรือนวัตกรรมประสบความสำาเร็จ	
 ครูให้คว�มสนใจ ในก�รห�วิธีก�รจ�ก internet

การสรุปบทเรียน	
 จ�กก�รพัฒน�วิธีสอนภ�ษ�โดยใช้สื่อ internet ส่งผลให้นักเรียนประสบผลสำ�เร็จในระดับหนึ่ง ดังที่กล่�วข้�ง
ต้น มีบทเรียนที่จะนำ�สู่ก�รแลกเปลี่ยน คือ
 • ครูผู้สอนมีคว�มทันสมัย ใช้ประโยชน์จ�ก internet เพื่อก�รก�รเรียนรู้และพัฒน�ตนเอง พัฒน�ต่อยอด
 • ก�รออกแบบกิจกรรมเน้นก�รใช้ภ�ษ�เพื่อก�รสื่อส�รและก�รใช้ภ�ษ�ในชีวิตประจำ�วัน เพื่อสร้�งโอก�สให้
นักเรียนมีคว�มสุขในก�รเรียนต�มลักษณะ play and learn ทั้ง e-book และ online test

ข้อเสนอแนะจากวิทยากร  
 เนื่องจ�ก website bbc มีหล�ยระดับ ควรวิเคร�ะห์เนื้อห�คว�มเหม�ะสมกับผู้เรียน ควรทำ�คู่มือแนะนำ�
นักเรียนว่�จะเข้�ไปดูศึกษ�เรื่องอะไร ? อย่�งไร ? ซึ่งถ้�ทำ�ได้ดี ส�ม�รถเป็นผลง�นของครูได้และจะเป็นผลง�นที่ 
น่�สนใจม�ก
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ผลงานหรือนวัตกรรม หม�ยถึง วิธีสอนภ�ษ�อังกฤษ 

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 1. นกัเรยีนได้รบัร�งวลัจ�กก�รแข่งขนัทกัษะท�งภ�ษ�ในง�นแสดงศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนทัง้ในระดบัเขตพืน้ที่ 
และระดับภ�คตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย ร�งวัลเหรียญทองก�รแข่งขัน  skit ช่วงชั้นที่ 3 ช่วงชั้นที่ 4 the 
ugly duckling ช่วงชั้นที่ 4  a gregarious teacher ร�งวัลเหรียญเงินก�รแข่งขัน multi skills  ช่วงชั้นที่ 3 ร�งวัล
เหรียญเงินก�รแข่งขัน crossword game  ช่วงชั้นที่ 4  ร�งวัลเหรียญทองแดงก�รแข่งขัน spelling bee  ช่วงชั้นที่ 
3 ร�งวัลชนะเลิศตัวแทนสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ร้อยเอ็ด เขต 2 เข้�ร่วมก�รแข่งขัน spelling bee ช่วงชั้นที่  3 
ได้รบัคำ�ยกย่องชมเชยจ�กคณุหญงิกษม� วรวรรณ  ณ อยธุย� ในคร�วทีม่�ตรวจเยีย่มโรงเรยีน เมือ่วนัที ่14  ธนัว�คม  
2551 พร้อมทัง้ท่�นยงักล่�วถงึใน web ของสพฐ. “พบกนัทกุวนัองัค�ร” ว่�เป็น best practice ทีด่ ี นกัเรยีนมคีว�ม
สนกุสน�นในก�รเรยีน english café กล้�แสดงออกอย่�งมัน่ใจ  มคีว�มภ�คภมูใิจในตนเอง และมผีลสมัฤทธิท์�งก�ร
เรียนภ�ษ�สูงขึ้น

แรงบันดาลใจ
 จ�กก�รทีไ่ด้ปฏบิตักิ�รสอนภ�ษ�องักฤษม�เป็นเวล�หล�ยปี  พบว่�นกัเรยีนส่วนม�กไม่ชอบเรยีนภ�ษ�องักฤษ  
คดิว่�เป็นเรือ่งย�ก และไม่มโีอก�สใช้ในชวีติประจำ�วนัหรอืในสถ�นก�รณ์จรงิ อ�จเป็นเพร�ะชมุชนทีโ่รงเรยีนของเร�
ตั้งอยู่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่�สนใจสำ�หรับช�วต่�งช�ติ ทำ�ให้นักเรียนข�ดโอก�ส สร้�งคว�มคุ้นเคยในก�รสื่อส�ร
ภ�ษ�องักฤษกบัเจ้�ของภ�ษ�โดยตรง นกัเรยีนจงึไม่เหน็คว�มสำ�คญัของก�รเรยีนภ�ษ�และพบว่�ผลสมัฤทธิท์�งเรยีน
ภ�ษ�อังกฤษอยู่ในระดับตำ่�กว่�เกณฑ์  
 จึงได้ออกแบบก�รเรียนรู้ด้วยวิธีก�รอันหล�กหล�ยเพื่อจูงใจให้นักเรียนได้เลือกเรียนต�มคว�มส�ม�รถและ
คว�มสนใจของตนเอง  พร้อมทัง้จดับรรย�ก�ศก�รเรยีนให้มคีว�มรูส้กึผ่อนคล�ย  สนกุสน�น  อย�กเรยีนภ�ษ�องักฤษ
ภ�ยใต้กิจกรรมส่งเสริมก�รเรียนรู้ภ�ษ�อังกฤษชื่อ “english café”

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 ก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษที่มีบรรย�ก�ศผ่อนคล�ย นักเรียนจะรักก�รเรียนรู้โดยก�รดำ�เนินก�รต�มขั้น
ตอน ดังนี้ 1) วิเคร�ะห์ผู้เขียนเป็นร�ยบุคคล โดยก�รสังเกต สัมภ�ษณ์และทำ�แบบทดสอบ  เพื่อทร�บจุดเด่น จุดด้อย
ของผู้เรียนและห�แนวท�งพัฒน�  2) นำ�จุดเด่น จุดด้อยของนักเรียนม�ออกแบบกิจกรรม ส่งเสริมก�รเรียนรู้ภ�ษ�
อังกฤษ จ�กคว�มเชื่อที่ว่� “เมื่อผู้เรียนได้เรียนภ�ษ�อังกฤษที่สอดคล้องกับคว�มสนใจและคว�มส�ม�รถของตนเอง
จะทำ�ให้ส�ม�รถเรียนรู้ได้ดีขึ้น”  -

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม

English Cafe

ผู้นำาเสนอ			 นางสาวเพียงพร		ทาสระคู				โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล		
  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ร้อยเอ็ด เขต 2  
  โทรศัพท์ 089-9434148  Krukaek_@hotmail.com   
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 กิจกรรมส่งเสริมก�รเรียนรู้แบบ “english café” อยู่บริเวณระหว่�งอ�ค�ร 1 และ อ�ค�ร 2 ซึ่งก�รจัดฐ�น
ก�รเรยีนรูภ้�ษ�องักฤษทีม่หีล�กหล�ยกจิกรรม จะช่วยทำ�ให้บรรย�ก�ศก�รเรยีนเอือ้ต่อก�รพฒัน�ทกัษะก�รเรยีนรู้
ภ�ษ�องักฤษ ประกอบด้วยฐ�นกจิกรรมดงันี ้1)	 กจิกรรมการเรยีนรูค้ำาศพัท์เลศิรส	จ�กโครงก�ร english home 
และ crossword games yummy vocabulary from english home project and games 2)	กจิกรรมไวยากรณ์
แสนอร่อยเสนอผ่านเพลง	 (very tasty grammar through song) กิจกรรมอ�ห�รจ�นเผ็ดจ�กโครงง�น (hot 
dishes from project work) กจิกรรมอ�ห�รจ�นพเิศษจ�ก discoveries program  (specialties from discovery 
program) กจิกรรมมหศัจรรย์สือ่ภ�ษ�พฒัน�จ�กบทบ�ทสมมตุ ิ(wonderful communicative skill development 
from role play) 3)	นกัเรยีนเลอืกกจิกรรมการเรยีนตามความสนใจ	และฝึกปฏบิตักิจิกรรม	english	café	สปัดาห์
ละ	1	ชั่วโมง จ�กก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษปกติ  4  ชั่วโมงต่อสัปด�ห์  ซึ่งใน 1  ภ�คเรียน นักเรียนจะเข้�เรียนกิจกรรม  
english café จำ�นวน 18 ชั่วโมง โดยกลุ่มเพื่อนที่มีคว�มส�ม�รถในก�รใช้ทักษะท�งภ�ษ�และครูให้คว�มเอ�ใจใส่
ช่วยเหลือเมื่อมีข้อสงสัย 4)	 นักเรียนรับการประเมินโดยกลุ่มเพื่อนและคร	ู เพื่อให้ทร�บคว�มก้�วหน้�ของตนเอง 
5)	นกัเรยีนทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์ประเมนิได้เรยีนรูแ้ละฝึกเพิม่เตมิโดยครชู่วยเหลอืแนะนำาเสรมิแรงทัง้ในและนอกเวลาเรยีน 
ปกติจนส�ม�รถผ่�นเกณฑ์  6)	 จัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อให้นักเรียนแสดงออกทางการใช้ภาษาอังกฤษ 
7)	วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เงื่อนไขที่ทำาให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความสำาเร็จ
 คุณลักษณะของครูผู้สอน คว�มมุ่งมั่นตั้งใจ ขยัน รับผิดชอบ สัมพันธภ�พที่ดีระหว่�งครูและนักเรียน คว�มต่อ
เนื่องของกิจกรรม  ผู้ปกครองต้องเสริมแรงให้กำ�ลังใจใกล้ชิดกับนักเรียนอย่�งสมำ่�เสมอ

สรุปบทเรียน	
 ก�รดำ�เนนิกจิอย่�งต่อเนือ่ง นบัว่� ประสบผลสำ�เรจ็ในระดบัหนึง่ดงักล่�วข้�งต้น พบบทเรยีนในก�รสอนภ�ษ�
ที่สอดคล้องหลักก�รสอนที่สำ�คัญ คือ ก�รออกแบบกิจกรรมต้องมีพื้นฐ�นคว�มรู้ก�รสอนภ�ษ�ที่เป็นภ�ษ�ที่ 2 เช่น 
ก�รสอนในบรรย�ก�ศที่ผ่อนคล�ยเป็นกันเองในสถ�นก�รณ์ที่จำ�ลองในชีวิตประจำ�วัน ก�รทำ�ให้นักเรียนประสบผล
สำ�เร็จ ทำ�ให้เข�รู้สึกว่�ไม่ย�ก ไม่อ�ย มีคว�มรู้สึกดีๆ ต่อครู ต่อคว�มสำ�เร็จ ส่งผลต่อก�รรักภ�ษ�อังกฤษ ส�ม�รถ
ต่อยอดต่อก�รพัฒน�ท�งภ�ษ�ต่อไป
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ผลงานหรือนวัตกรรม	 หม�ยถึง วิธีสอนทักษะก�รฟัง ก�รพูด ก�รอ่�น และเขียนสะกดคำ�คำ�ศัพท์โดยใช้สื่อ 
ที่หล�กหล�ย 

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย	
 ผลก�รนำ�นวัตกรรมสู่ก�รเรียนก�รสอนปร�กฏต่อนักเรียนเป็นร�ยบุคคลและกลุ่ม ดังนี้
 1. ด.ช.ปิยะ โปมนิทร์ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษ�ปีที ่ 6 ได้รบัร�งวลัเหรยีญทอง ในง�นศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน
ระดบัช�ต ิปีก�รศกึษ� 2552 ระหว่�งวนัที ่18 - 20 เมษ�ยน 2553 ณ อ�ค�รอมิแพค เมอืงทองธ�น ีจงัหวดันนทบรุี 
กิจกรรม spelling bee (ก�รเขียนสะกดคำ�ภ�ษ�อังกฤษ) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ในก�รแข่งขนัทกัษะก�รพดู (speech contest) ระดบัเขตตรวจร�ชก�ร ปีก�รศกึษ� 2552
 2. คะแนน o-net ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 ปีก�รศึกษ� 2552 ค่�เฉลี่ย 64.44%  ซึ่งสูงกว่�ระดับประเทศ 
(ค่�เฉลี่ยระดับประเทศ 31.75%)
 3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิช�ภ�ษ�อังกฤษ ได้รับคว�มชื่นชมจ�กคณะกรรมก�รที่ม�ตรวจเยี่ยมและประเมิน
โรงเรียนทุกร�ยก�ร ตลอดจนคณะศึกษ�ดูง�น ผู้นำ�ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ในคว�มส�ม�รถด้�นก�รใช้ภ�ษ�
อังกฤษของนักเรียน
 4. เป็นแบบอย่�งที่ดี  เป็นแหล่งศึกษ�ดูง�นของโรงเรียนในเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

แรงบันดาลใจ
     จ�กคว�มเชือ่ว่� “นกัเรยีนทกุคนส�ม�รถพฒัน�คว�มรู ้คว�มส�ม�รถในก�รใช้ภ�ษ�องักฤษเพือ่ก�รสือ่ส�รได้
ทุกคน ไม่ว่�จะเป็นนักเรียนในเมือง หรือนักเรียนในชนบท” แต่สภ�พแวดล้อมหรือสังคมของนักเรียนในเขตบริก�ร
ของโรงเรยีน ทำ�ให้นกัเรยีนไม่มโีอก�สได้ใช้ภ�ษ�องักฤษเพิม่เตมิจ�กก�รเรยีนในชัน้เรยีนปกต ิทีบ้่�นไม่มคีอมพวิเตอร์
และอินเทอร์เน็ตในก�รสืบค้น และไม่มีครูที่เป็นเจ้�ครูภ�ษ� (native speaker) ทำ�ให้มีคว�มต้องก�รที่จะสอน 
เติมเต็มให้นักเรียนที่สนใจเรียนภ�ษ�อังกฤษ หลังเลิกเรียน (16.00 -17.00 น.) รวมทุกระดับชั้นตั้งแต่วันจันทร์ 
ถึงวันศุกร์ เป็นก�รเรียนฟรีไม่มีค่�ใช้จ่�ย ผู้บริห�รโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ก�รสนับสนุนก�รสอนนอก
เวล�เรยีน(16.00 -17.00 น.) เริม่ด้วยก�ร เปิดรบัสมคัรนกัเรยีนทีส่นใจ

ผลงานหรือนวัตกรรม
 ออกแบบก�รเรียนรู้เป็นด่�นก�รเรียนรู้ จำ�นวน  4  ด่�นก�รเรียนรู้ ดังนี้
 ด่านที	่1	สอนคำ�ศพัท์พืน้ฐ�นทีค่วรรูจ้กั จำ�นวน 1,000 คำ� โดยใช้โปรแกรมสำ�เรจ็รปู (a e p program) นกัเรยีน
จะผ่�นด่�นก�รเรียนเรียนรู้นี้ได้จะต้องอ่�น และเขียนสะกดคำ�ได้ถูกต้องทั้งหมด

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม

Amazing Vocabulary

ผู้นำาเสนอ		 นางเสาวนีย์		ไทยนุกูล		

	 	 โรงเรยีนชมุชนบ้านสแีก้ว

  สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ร้อยเอด็ เขต  1
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 ด่านที่	 2	  สอนคำ�ศัพท์ที่วิเคร�ะห์ม�จ�กหนังสือเรียนของสำ�นักพิมพ์ต�่งๆ ที่กระทรวงฯ อนุญ�ตให้ใช้สอน 
ในระดับประถมศึกษ�และมัธยมศึกษ�ตอนต้น  นักเรียนจะผ่�นด่�นก�รเรียนเรียนรู้นี้ได้ จะต้องอ่�นและเขียนสะกด
คำ�ศพัท์ทีค่รวูเิคร�ะห์ม�ให้เรยีนได้ถกูต้องทัง้หมด ทดสอบโดยให้นกัเรยีนเขยีนคำ�ศพัท์ต�มคำ�บอก วธิกี�รคอื ครอู่�น 
คำ�ศัพท์ 2 ครั้ง และอ่�นตัวอย่�งประโยค 1 ประโยค ที่มีคำ�ศัพท์คำ�นั้น 2 ครั้ง ให้นักเรียนฟัง แล้วนักเรียนเขียนคำ�
ศัพท์ลงในกระด�ษคำ�ตอบภ�ยใน 30 วิน�ที/คำ� 
 ด่านที่	 3	  สนุกกับเกม search word, puzzle word และแบบฝึกต่�งๆ ( ซึ่งนำ�ม�จ�ก website ดังนี้ 
http://www.English-4kids.Com, http://www.Esl-galaxy.Com, http://www.Englishmedialab.Com, 
http://www.Teyl.Com, http://www.Teachchildrenesl.Com, http://www.Esltower.Com, 
http://www.Bogglesworldesl.Com, http://www.Beginningreading.Com, http://www.Tlsbooks.Com, 
http://www.Superteacherworksheets.Com, http://www.English-avenue.Com, http://www.Starfall.Com, 
http://www.Eslkidsworld.Com, http://www.Learnlishfeelgood.Com,  http://www.Ezschool.Com) นกัเรยีน
จะผ่�นด่�นก�รเรยีนเรยีนรูน้ีไ้ด้จะต้องค้นห�คำ�ใน search word, puzzle word และแบบฝึกต่�งๆ ได้ถกูต้องทัง้หมด
 ด่านที่	4	free style สบ�ยๆ กับก�รฝึกฟังเสียงเจ้�ของภ�ษ� (native speaker) นักเรียนสืบค้นด้วยตนเอง 
โดยครูแนะนำ� website ให้ เช่น http://www.Oddcast.Com/home/demos/tts/tts_example.Php?Sitepal
นักเรียนใช้ talking dictionary (บ�งคนใช้ในโทรศัพท์มือถือของตนเอง) ดู vcd ก�รสนทน�ในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ
 จัดเวทีคนเก่ง ให้นักเรียนที่ผ่�นด่�นก�รเรียนรู้ ทั้ง 4 ด่�นก�รเรียนรู้แล้ว เข้�ร่วมก�รแข่งขันก�รเขียนสะกด
คำ�ภ�ษ�อังกฤษ (spelling bee) แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ ป.1-3 , ระดับ ป.4-6 และระดับ ม.1-3 ผู้ที่ชนะเลิศ
ในแต่ละระดับเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้�ร่วมแข่งขันทักษะวิช�ก�รทุกระดับ

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 คว�มมุ่งมั่นตั้งใจของครูผู้สอน คว�มพร้อมสื่อก�รสอน คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

สรุปบทเรียน	
 จ�กก�รนำ�นวัตกรรมสู่ก�รเรียนก�รสอน ส่งผลให้นักเรียนชอบภ�ษ�อังกฤษมีผลเป็นที่น่�พอใจ  สรุป 
บทเรียนในก�รออกแบบนวัตกรรม คือ
 1. นวัตกรรมส�ม�รถพัฒน�นักเรียนทั้ง 4 ทักษะ เนื้อห�ส�ระสอดคล้องกับสถ�นก�รณ์จริง
 2. จัดบรรย�ก�ศ ให้นักเรียนได้ใช้ภ�ษ�อังกฤษอย่�งต่อเนื่อง 
 3. จัดเวทีก�รแข่งขันก�รใช้ภ�ษ�เพื่อเป็นก�รประเมินและส่งเสริมคว�มภ�คภูมิใจของนักเรียน เช่น speech 
contest, story telling และ crossword  
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ผลงานหรือนวัตกรรม		หม�ยถึง ก�รสอนภ�ษ�อังกฤษ  กิจกรรม english camp เป็นส่วนสำ�คัญในก�รจัดก�รเรียน
ก�รสอนภ�ษ�อังกฤษ

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 1. นักเรียนมีคว�มส�ม�รถใช้ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร (communicative english) ม�กขึ้น
 2. นักเรียนกล้�แสดงออกในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเช่นก�รเล่�นิท�น  ก�รพูดสุนทรพจน์  ก�รร้องเพลงและก�ร
แสดงละคร เป็นต้น

แรงบันดาลใจ
 แรงบันด�ลใจที่สำ�คัญคือคว�มต้องก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษให้สอดคล้องกับก�รนำ�ไปใช้จริง 
จึงเน้นกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�เพื่อก�รสื่อส�ร

ลักษณะสำาคัญของกิจกรรมภายใน	english	camp
 กจิกรรม english camp เพือ่ก�รสอนภ�ษ�องักฤษ เน้นก�รเรยีนก�รสอนจ�กบรรย�ก�ศทีเ่อือ้ต่อก�รใช้ภ�ษ�  
ภ�ยในค่�ยกำ�หนดข้อตกลงให้ใช้ภ�ษ�อังกฤษเท่�นั้น กำ�หนดกิจกรรมในค่�ย  อย่�งหล�กหล�ยและใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  (cai) เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภ�ษ�ในก�รพูดคุยภ�ษ�อังกฤษเป็นธรรมช�ติ อย่�งไม่เขินอ�ย และสื่อคว�ม
ส�ม�รถผ่�นกิจกรรมต่�งๆ เช่น ก�รแสดงบทบ�ทสมมติ (role-play) ก�รเล่นเกม (games) ก�รเล่�นิท�น (story 
telling) ก�รฝึกพดูสนุทรพจน์ในทีส่�ธ�รณะ (public speech) ก�รแสดงละครสัน้ (skit) ก�รถ�ม-ตอบปัญห� (quiz) 
ก�รแสดงคว�มส�ม�รถพิเศษอื่นๆ (talent shows) เช่นก�รร้องเพลง (singing) ก�รเล่นดนตรี (playing music 
instruments) ก�รเต้นรำ� (dancing) เป็นต้น

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 1. ครูจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีก�รสอนใหม่ๆ ก�รนำ�สื่อเทคโนโลยีม�ใช้
 2. ครูและนักเรียนควรร่วมมือกันในก�รสร้�งสื่อ  ก�รเลือกสื่อม�ใช้ในก�รเรียนก�รสอน เป็นต้น
 3. ก�รจดักจิกรรมเข้�ค่�ยภ�ษ�องักฤษบ่อยๆ จะช่วยให้นกัเรยีนได้พบปะกบันกัเรยีนโรงเรยีนอืน่ ได้แลกเปลีย่น
และพูดคุยกับช�วต่�งช�ติม�กขึ้น
 4. ก�รนำ�นักเรียนเข้�ร่วมก�รแข่งขันทักษะภ�ษ�อังกฤษในสถ�นที่ต่�งๆ

สรุปบทเรียน	(lesson	learned)		
 จ�กก�รใช้กิจกรรม english camp พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษนับว่�ประสบผลสำ�เร็จในระดับหนึ่ง 
บทเรียนสำ�คัญคือ ก�รออกแบบกิจกรรมค่�ยที่หล�กหล�ยสอดคล้อง อยู่ในกระแสสังคม จะช่วยเพิ่มคว�มต้องก�ร
เรียนรู้ก�รใช้ภ�ษ�ม�กขึ้นประกอบกับก�รใช้คว�มหล�กหล�ยของสื่อ  

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม

English Camp

ผู้นำาเสนอ				นายผดุงศักดิ์		อาทิเวช	

	 	 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม	อุบลราชธานี   

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�อุบลร�ชธ�นี เขต 1 โทร 08-10716366
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง วิธีก�รจัดก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษ

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอก�รเรยีนภ�ษ�องักฤษ ชอบเรยีนภ�ษ�องักฤษม�กขึน้ ใช้สือ่ก�รเรยีน สือ่ multimedia  
เพือ่ก�รเรยีนภ�ษ�องักฤษได้ด้วยตนเอง ใช้ภ�ษ�องักฤษเพือ่ก�รสือ่ส�รได้ ส�ม�รถนำ�เสนอผลง�นเป็นภ�ษ�องักฤษได้

แรงบันดาลใจ
 นักเรียนค่อนข้�งอ่อนด้�นภ�ษ�อังกฤษโดยเฉพ�ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1 ซึ่งมีคว�มสำ�คัญม�ก เพร�ะ
เป็นพืน้ฐ�น เป็นเครือ่งมอืในก�รเรยีนรู ้ประกอบกบัก�รเป็นโรงเรยีนในฝัน ซึง่ให้คว�มสำ�คญัต่อคณุภ�พนกัเรยีนโดย
เฉพ�ะเครื่องมือในก�รเรียนรู้  ก�รใช้สื่อก�รเรียนก�รสอนเป็นตัวช่วย นับว�่เป็นเรื่องที่สำ�คัญสำ�หรับครูสอนภ�ษ� 
สือ่ส่วนใหญ่มรี�ค�แพง ดงันัน้ผูส้อนจงึพย�มย�มห�สือ่ทีเ่หม�ะสม ปัจจบุนันีม้สีือ่มลัตมิเีดยีมบีทบ�ทม�ก มลัตมิเีดยี
ส�ม�รถจดัเกบ็ข้อมลูได้ม�กม�ย เพือ่ให้เกดิก�รใช้ประโยชน์ได้อย่�งสงูสดุ ครผููส้อนจงึนำ�ประโยชน์จ�กสือ่มลัตมิเีดยี
ม�จัดก�รเรียนก�รสอน

ลักษณะสำาคัญ	english	is	easy	with	multimedia		
 สื่อประเภทมัลติมีเดีย ประกอบด้วย ข้อคว�ม เสียง ภ�พกร�ฟิก และวิดีโอ มีผลต่อก�รพัฒน�ทักษะท�งภ�ษ�
และพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษให้มีประสิทธิภ�พม�ก ประกอบส�ระที่เป็นข้อคว�ม ฐ�นข้อมูล ตัวเลข 
กร�ฟิก ภ�พ เสียง และวีดิทัศน์ เพื่อก�รสื่อส�รที่มีคว�มหม�ย มีคว�มหล�กหล�ย น่�สนใจ และเร้�ให้สนใจ เพิ่ม
คว�มสนุกสน�นในก�รเรียนรู้ม�กยิ่งขึ้น  ส�ม�รถจัดก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษทั้ง 4 ทักษะได้แก่ ทักษะฟัง พูด 
อ่�น เขียนโดยใช้สื่อช่วยในก�รสอนหลักหรือสอนเสริม

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จ
 เงื่อนไขสำ�คัญที่ทำ�ให้ก�รใช้นวัตกรรมที่นำ�เสนอประสบผลสำ�เร็จ ครูผู้สอนมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รใช้สื่อ 
ict อย่�งน้อยระดับพื้นฐ�น และโรงเรียนสนับสนุนก�รใช้สื่อ ict

สรุปบทเรียน
 ก�รพฒัน�ก�รเรยีนก�รสอนโดยมุง่เน้นทีก่�รพฒัน�คณุภ�พนกัเรยีนโดยเฉพ�ะภ�ษ�องักฤษสือ่ มคีว�มจำ�เป็น
ม�ก แม้ครูผู้สอนจะจบวิช�เอกภ�ษ�อังกฤษก็จำ�เป็นต้องใช้สื่อและสื่อที่ห�หรือจัดทำ�ต้องถูกต้องต�มหลักก�รสอน
ภ�ษ�อังกฤษและเนื่องจ�กภ�ษ�อังกฤษเป็นทักษะ สื่อที่ห�หรือจัดทำ�ควรเอื้อต่อก�รฝึกด้วยตนเองของนักเรียน  ผู้
เรียนส�ม�รถฝึกทักษะท�งภ�ษ�ได้ครบทุกทักษะ ผู้เรียนใช้เรียนด้วยตนเอง หรือเรียนเป็นกลุ่มย่อย 2-3 คน  เป็น

English is Easy with Multimedia 

ผู้นำาเสนอ		 นางสาวสัณฑ์ฤทัย	โลนุช	

	 	 โรงเรียนนารายณ์คำาผงวิทยา	

                 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สุรินทร์ เขต 2
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ลักษณะก�รสื่อส�รแบบท�งเดียวและสองท�ง ไม่จำ�กัดว่�ต้องอยู่ในระบบโรงเรียนเท่�นั้น ลักษณะเด่น คือ ผู้เรียน
ส�ม�รถเรียนเวล�ใดหรือสถ�นที่ใดก็ได้ 
  ข้อดีของก�รเรียนก�รสอนผ่�นเว็บไซต์
  ติดต่อสื่อส�รรวดเร็ว ไม่จำ�จัดเวล�สถ�นที่
  ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องพบกันในห้องเรียน
  ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องก�รเรียนและสอนเวล�เดียวกัน
  ผูเ้รยีนกล้�ตอบคำ�ถ�ม และตัง้คำ�ถ�มม�กขึน้ โดยอ�ศยั e-mail chat อืน่ๆ
 ครูผู้สอนส�ม�รถจัดก�รเรียนก�รสอนในเวล�ทำ�กิจกรรมหน้�เส�ธงตอนเช้�ในชั่วโมงเรียน ชั่วโมง ict และใน
ชั่วโมงชุมนุม หลังจ�กที่นักเรียนได้ฝึกทักษะก�ร ฟัง พูด อ่�นและเขียนและเรียนรู้ภ�ษ�อังกฤษด้วยสื่อที่หล�กหล�ย
จ�ก multimedia ในก�รพัฒน�ขั้นต่อไป คือ ฝึกก�รนำ�เสนอเรื่องร�วเกี่ยวกับชีวิตประจำ�วัน ฝึกก�รทำ�ข้อสอบจ�ก 
internet  และสื่อ multimedia เตรียมตัวศึกษ�ต่อในระดับสูงต่อไป  สร้�งเครือข่�ยก�รจัดก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�
อังกฤษด้วย multimedia กับโรงเรียนใกล้เคียง

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม
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ผลงานหรือนวัตกรรม	 หม�ยถึง กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน เทคนิคก�รใช้คำ�ถ�มเพื่อส่งเสริมทักษะก�รพูด

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 นกัเรยีนทีเ่รยีนภ�ษ�องักฤษโดยเทคนคิก�รถ�ม- ตอบ จะกล้�พดู กล้�สือ่ส�รเป็นภ�ษ�องักฤษม�กกว่� เพร�ะ
คำ�ถ�มเป็นก�รเริ่มต้นของบทสนทน� เมื่อมีคำ�ถ�ม คำ�ตอบ บทสนทน�ก็ต�มม�  หลังจ�กที่นักเรียนได้รับก�รฝึก 
โดยใช้กิจกรรมนี้เป็นเวล�ประม�ณ 1 เดือน ได้เชิญวิทย�กรที่เป็นครูภ�ษ�อังกฤษ จ�กโรงเรียนอื่นม�พบปะพูดคุย
กบันกัเรยีนเป็นภ�ษ�องักฤษ และจ�กก�รเยีย่มนเิทศ ตดิต�มของศกึษ�นเิทศก์ปร�กฏว่�นกัเรยีนกล้�สนทน�โต้ตอบ
อย่�งมั่นใจ ได้รับคำ�ชมอยู่เสมอว่�  นักเรียนมีคว�มมั่นใจ และมีคว�มสุขกับกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษ 
ชอบเรียนภ�ษ�  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งเรียนภ�ษ�อังกฤษ สูงขึ้นจ�กเดิม ถึงรัอยละ 5

แรงบันดาลใจ
 ผู้สอนตระหนักในคว�มสำ�คัญต่อก�รว�งพื้นฐ�นด้�นภ�ษ�อังกฤษและเข้�ใจใน concept หลักของโรงเรียน 
ในฝัน  โดยเฉพ�ะด้�นคุณภ�พนักเรียน ทักษะและคว�มส�ม�รถ ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ  ซึ่งเป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�ร
เรียนรู้ ก�รแสวงห�คว�มรู้ เมื่อโรงเรียนจะเข้�รับก�รประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้�น (โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2) 
ซึง่นกัเรยีนจะต้องส�ม�รถสือ่ส�รเป็นภ�ษ�องักฤษได้ในระดบัดเีหม�ะสมกบัระดบัชัน้ ประกอบกบัก่อนเข้�สูโ่ครงก�ร 
นักเรียนไม่ชอบเรียนวิช�ภ�ษ�อังกฤษ ไม่สนุก ไม่กล้�พูด ไม่กล้�ตอบ ไม่กล้�แสดงออกในกิจกรรมท�งภ�ษ�อังกฤษ 
ไม่ส�ม�รถสื่อส�รเป็นภ�ษ�อังกฤษได้ ข�ดคว�มมั่นใจ ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษตำ่� จึงคิดห�วิธีก�รที่
ทำ�ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภ�ษ�อังกฤษ กระตุ้นให้นักเรียนกล้�แสดงออก  มีคว�มมั่นใจ  เรียนภ�ษ�อังกฤษอย่�ง
มีคว�มสุข โดยก�รนำ�เพลง เกม และเทคนิคต่�งๆ ที่ส�ม�รถห�ได้เข้�ม�ช่วยในก�รเรียนก�รสอน จึงพบว่�กิจกรรม
หนึ่งที่ใช้แล้วได้ผล คือ เทคนิคการถาม-ตอบ	เพราะหลังจากใช้กิจกรรมนี้แล้วนักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทาง
ที่ดีขึ้น	โดยมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ	กล้าพูด	กล้าโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น

วิธีการสำาคัญของ	นวัตกรรม	amazing	questions	
 Amazing questions เป็นนวตักรรมเรยีบง่�ย แต่ได้ผล ลงทนุน้อยเหม�ะสมกบัสภ�พทีข่�ดแคลนของโรงเรยีน 
และสภ�พนักเรียนในช่วงนั้น (ก่อนก�รประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้�น รุ่นที่ 2) แต่ต้องใช้เวล�ฝึกต่อเนื่อง สมำ่�เสมอ 
ถึงจะเกิดผลครูส�ม�รถใช้สื่อง่�ยๆ เช่น ภ�พที่ติดอยู่ต�มฝ�ผนังหรือสิ่งของที่มีอยู่ในชั้นเรียน  สื่อที่นักเรียนสนใจห�
ม�เองหรือทำ�ขึ้นเองก็ได้ เพื่อลดคว�มจำ�เจ ครูอาจหาภาพที่เป็นคนดัง	 เป็นที่รู้จักมาเป็นหัวข้อสนทนาถาม-ตอ 
กจ็ะเพิม่ความน่าสนใจยิง่ขึน้ ครเูป็นต้นแบบในก�รฝึก ฉะนัน้สิง่ทีค่รตู้องเตรยีมอยูเ่สมอคอื คำ�ถ�ม โดยป้อนคำ�ถ�ม
เด็กให้ม�กๆ เด็กจะได้ฝึกตอบและนำ�คำ�ถ�มที่ได้ยินจ�กครูไปถ�มเพื่อน ฝึกซำ้�หล�ยๆ ครั้ง นักเรียนก็จะเกิดทักษะ
ก�รสื่อส�ร

Amazing Questions A3

ผู้นำาเสนอ		 นางสาวสุธรรม		ตรีวิเศษ

		 	 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด			

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สุรินทร์  เขต 2  โทร. 086-2557309
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เทคนิคการถาม-ตอบ	เพื่อส่งเสริมทักษะการพูด	หรือเทคนิค	3A  มีขั้นตอนดังนี้   
   A1	(Answer	The	Questions) คอื ก�รตอบคำ�ถ�มเกีย่วกบัภ�พ ในขัน้นี ้ ครเูตรยีมภ�พม�ตดิทีห่น้�กระด�น
ให้นักเรียนดู  ภ�พที่นำ�ม�นั้นต้องชัดเจนมีองค์ประกอบที่เด็กส�ม�รถเด�หรือค�ดคะเนเหตุก�รณ์ได้ และสอดคล้อง
กบัจดุประสงค์ก�รเรยีนรู ้ครตูัง้คำ�ถ�มเกีย่วกบัภ�พ ซึง่คำ�ถ�มทีใ่ช้ถ�มนกัเรยีนนัน้ควรจะเป็นคำ�ถ�มทีต่่อเนือ่งสมัพนัธ์
กัน และให้เด็กมีกระบวนก�รคิดในก�รตอบคำ�ถ�มอย่�งมีเหตุผลด้วย ประเภทคำ�ถ�ม ได้ แก่ yes/no questions 
และ wh-questions นักเรียนทั้งชั้นตั้งใจฟังคำ�ถ�มแต่ละคำ�ถ�ม  เพร�ะเด็กจะต้องจำ�คำ�ถ�มเพื่อนำ�ม�ใช้ถ�มใน 
ขั้นที่ 2 ต่อไป  
 นกัเรยีนช่วยกนัตอบคำ�ถ�มของคร ูครไูม่ต้องจบัผดิและขดัจงัหวะการพดูของนกัเรยีน เพร�ะจะทำ�ให้นกัเรยีน
ข�ดคว�มมั่นใจ เปิดโอก�สให้นักเรียนได้ฝึกตอบคำ�ถ�มให้คล่อง และมีคว�มมั่นใจ ไม่ต้องกังวลว่�ข้อมูลเกี่ยวกับภ�พ 
 A	2	(Ask	The	Questions)	คือ ก�รตั้งคำ�ถ�มเกี่ยวกับภ�พ ในขั้นนี้ ครูจะเริ่มต้นกิจกรรม ด้วยก�รพูดว่�
  i know everything about this picture?
  Please ask me what you want to know.
 นักเรียนจะยกมือเพื่อถ�มคำ�ถ�มทีละคน ให้ทุกคนได้มีโอก�สถ�ม โดยใช้คำ�ถ�มเลียนแบบจ�กขั้นที่ 1 ครูเป็น
ผู้ตอบคำ�ถ�ม  
    A	3	(Ask	&	Answer	The	Questions)	คือ ก�รตั้งคำ�ถ�มและตอบคำ�ถ�มเกี่ยวกับภ�พ ในขั้นนี้นักเรียน
ผลดักนัทำ�หน้�ทีเ่ป็นผูน้ำ�เสนอภ�พ และตอบคำ�ถ�มทกุคำ�ถ�มของเพือ่น ครคูอยชีแ้นะเพิม่เตมิหลงัจ�กก�รตัง้คำ�ถ�ม
ตอบคำ�ถ�มของแต่ละคนเสร็จสิ้นแล้ว ก�รที่นักเรียนจะส�ม�รถตอบคำ�ถ�มเกี่ยวกับภ�พได้ดี  ต้องผ่�นก�รฝึกในขั้น
ที่ 1 และ 2  ม�ม�กพอสมควร
 สรุป	 เทคนิคก�รถ�มตอบในขั้นที่ 1 ครูทำ�หน้�ที่ present ให้นักเรียนรู้จักคำ�ถ�มต่�งๆ ที่เป็นแบบอย่�งที่ดี  
ขั้นที่ 2 นักเรียนเลียนแบบคำ�ถ�มของครู และในขั้นที่ 3  นักเรียนถ�ม และตอบคำ�ถ�มได้
 ก�รเลือกภ�พ หรือสื่อ ที่ใช้ในก�รฝึกนั้น ควรสอดคล้องกับจุดประสงค์ก�รเรียนรู้ เช่น ถ้�ต้องก�รให้นักเรียน
เรียนรู้คำ�ถ�ม-ตอบ เกี่ยวกับอ�ชีพ  ก็ควรนำ�ภ�พที่เกี่ยวกับอ�ชีพม�ฝึกให้ครบทั้ง  3  ขั้นตอน แต่ควรเป็นคำ�ถ�มที่
หล�กหล�ย สอดคล้อง เกี่ยวเนื่อง หรือในเรื่องเดียวกัน นอกจ�กนี้แล้วยังต้องฝึกเพิ่มเติมนอกเหนือเวล�เรียนโดยนำ�
แบบฝึกก�รถ�ม-ตอบในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ ที่ครูได้จัดไว้ เป็นหมวดหมู่ ซึ่งอ�จจะฝึกในชั่วโมงเรียน หรือให้เด็กไป
ทบทวนนอกเวล�เรียนก็ได้

เงื่อนไขที่ทำาให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความสำาเร็จ		
 ครูต้องเป็นต้นแบบในก�รตั้งคำ�ถ�ม  และตอบคำ�ถ�ม ทุกสิ่งทุกอย่�งที่อยู่รอบตัวเป็นสื่อ  ในก�รฝึกได้ทั้งหมด 
รวมทัง้ภ�พต่�งๆ  หรอืสมดุภ�พนทิ�นสัน้ๆ  นกัเรยีนนำ�คำ�ถ�มทีค่รถู�มไปเป็นแบบอย่�ง  ค่อยๆ ฝึกคำ�ถ�มและตอบ
คำ�ถ�มจ�กง่�ยไปห�ย�ก เมือ่นกัเรยีนฝึกบ่อยครัง้ อย่�งต่อเนือ่งกจ็ะทำ�ให้เกดิทกัษะ  ส�ม�รถสือ่ส�รเป็นภ�ษ�องักฤษ
ได้อย่�งมั่นใจ  สิ่งสำ�คัญคือครูควรรวบรวมคำ�ถ�มไว้เป็นเล่ม  จัดไว้เป็นหมวดหมู่ต�มประเภทหรือต�มสถ�นก�รณ์
ต่�งๆ เพือ่ให้นกัเรยีนส�ม�รถนำ�ไปอ่�นทบทวนและสิง่ทีค่รไูม่ควรลมืคอื ก�รทำ�ให้นกัเรยีนเหน็ประโยชน์จ�กก�รฝึก
ด้วยตนเอง จัดสถ�นก�รณ์ให้นักเรียนได้มีโอก�สใช้ภ�ษ�อังกฤษสื่อส�รกับคนอื่นบ�้ง  ให้แรงเสริมกับนักเรียน จะ
ทำ�ให้นักเรียนเกิดคว�มพึงพอใจและมีกำ�ลังใจที่จะเรียนภ�ษ�อังกฤษต่อไป

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม



26

สรุปบทเรียน	
  จ�ก  Amazing  Questions A3  ก�รฝึกกิจกรรมถ�มตอบทุกๆ วัน อย่�งต่อเนื่อง แม้ฝึกเพียงวันละนิดก็
ประสบผลสำ�เร็จน่�ภ�คภูมิใจ สำ�หรับโรงเรียนเล็กๆ ในชนบทที่ห่�งไกล ผู้นำ�เสนอมีบทเรียนที่จะบอกต่อเพื่อเป็น
คว�มรู้ที่จะขอแลกเปลี่ยนคือ  ก�รค้นห�นวัตกรรมเพื่อพัฒน�หรือแก้ปัญห� ต้องอ�ศัยคว�มเชื่อมั่นว่�นักเรียน 
ทุกคนพัฒน�ได้  พย�ย�มห�แนวท�งอย่�งมีหลักคิด ไม่ใช่ทำ�ต�มที่คุ้นชิน  เช่น กรณี Amazing  Questions A3  มี
หลักคิดว่�ทำ�อย่�งไรที่จะทำ�ให้เด็กๆ รู้สึกว่�ภ�ษ�อังกฤษไม่ย�ก เรียนสนุก และภูมิใจในคว�มสำ�เร็จครั้งแรก  ถ้�ไม่
ทำ�ให้เดก็ๆ รกั ให้ชอบภ�ษ�องักฤษกไ็ม่สำ�เรจ็ เมือ่เลอืกนวตักรรมแล้วจงึออกแบบกจิกรรมและทำ�แผนก�รจดักจิกรรม 
จ�กนั้นก็อดทนจนกว่�จะพบผลสำ�เร็จ 

ข้อเสนอแนะจากวิทยากร		
   1. ก�รตั้งคำ�ถ�ม  ตอบควรเป็นคำ�ถ�มที่ต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกัน
 2. ก�รเลอืกภ�พควรเป็นภ�พที ่เป็น authentic เพร�ะมข้ีอมลูเพยีงพอทีจ่ะทำ�ให้นกัเรยีนคดิและครตูัง้คำ�ถ�ม
 3. ก�รตอบอ�จให้นักเรียนช่วยกันบอกคำ�ตอบไม่ซำ้�กันให้ม�กที่สุด 
 4. ก�รฝึกเขียนครูให้ pattern ให้นักเรียนช่วยรวบรวมข้อมูลเขียน
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ผลงานหรือนวัตกรรม หม�ยถึง  วิธีก�รจัดก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษ ที่สถ�นที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 
เป็นสถ�นก�รณ์ในก�รฝีก

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 นักเรียนกลุ่มเป้�หม�ย ส�ม�รถสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษกับช�วต่�งช�ติได้อย่�งคล่องแคล่ว นักเรียนมีคว�ม 
ภ�คภูมิใจและมั่นใจในก�รใช้ภ�ษ�ม�กขึ้น ชอบเรียนภ�ษ�อังกฤษ ทำ�ให้ก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษเป็นอย่�ง
สนุกสน�น 
 นกัเรยีนได้รบัร�งวลัชนะเลศิ  เหรยีญทองอนัดบั 1 ในก�รแข่งขนัสะกดคำ�ศพัท์ ในง�นสดุยอดเดก็ไทย ก้�วไกล
สูส่�กล นกัเรยีนส�ม�รถนำ�ภ�ษ�องักฤษไปใช้ในชวีติประจำ�วนัและศกึษ�ต่อต่�งประเทศ (ประเทศสงิคโปร์)  ผูป้กครอง
ชอบและให้ก�รสนับสนุน

แรงบันดาลใจ
 โรงเรียนอนุบ�ลกระบี่  จัดหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสนองคว�มต้องก�รของชุมชนและท้องถิ่นทั้งนี้ เพร�ะจังหวัด
กระบี่เป็นสถ�นที่ท่องเที่ยว  มีช�วต่�งช�ติเข้�ม�ท่องเที่ยวและสร้�งร�ยได้ให้แก่จังหวัดกระบี่เป็นจำ�นวนม�ก ผู้
ปกครองเห็นคว�มสำ�คัญของก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษในก�รสื่อส�ร  โรงเรียนจึงเปิดสอน english  program ม�ตั้งแต่ 
ปีก�รศึกษ� 2542  ดังนั้นเพื่อให้ก�รเรียนก�รสอนมีคุณภ�พ ส่งผลต่อนักเรียนอย่�งเป็นรูปธรรม จึงพย�พย�มค้นห�
วิธีก�รสอนที่เหม�ะสมและพบว่�  ก�รสอนแบบต�มสถ�นก�รณ์จริง  ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กับเจ้�ของภ�ษ�
และได้ใช้ภ�ษ�จริงต�มสถ�นก�รณ์ต่�งๆ ทำ�ให้นักเรียนส�ม�รถสื่อส�รกับช�วต่�งช�ติได้อย่�งมั่นใจ

ลักษณะและวิธีการนำานวัตกรรมสู่การเรียนการสอน	
		 ขั้นที่	1		สำารวจความต้องการของผู้เรียนหรือคว�มจำ�เป็นในชุมชน นักเรียนเลือกสถ�นที่ที่จะเรียนรู้ 
 ขั้นที่	2	ตรวจสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ	
 • คว�มรู้พื้นฐ�นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องก�รไปศึกษ�ในสถ�นก�รณ์จริง
 • ให้คว�มรู้พื้นฐ�นเพิ่มเติมและร่วมกับนักเรียนห�คำ�ศัพท์ ประโยคที่เกี่ยวข้อง ตั้งคำ�ถ�มต่อๆ กันเป็นเรื่องร�ว  
ช่วยกันตอบ นักเรียนรวมกลุ่ม เรียบเรียงเป็นเรื่องร�วที่เกี่ยวข้อง นักเรียนต้องนำ�ไปว�งแผนก�รเรียนรู้  
 • ทบทวนก�รคำ�ทักท�ย คำ�ขอบคุณ ขอโทษ คำ�แสดงคว�มห่วงใย  เชิญชวน ชี้นำ�ชม คำ�ถ�ม  
 • ทบทวนม�รย�ท ก�รใช้ภ�ษ� และกริย�ท่�ท�ง คว�มเป็นไทย ก�รเตรียมก�รของนักเรียน เน้นก�รทักท�ย 
แนะนำ�สถ�นที่ท่องเที่ยวโดยใช้ภ�พหรือแผนที่ประกอบ (แล้วแต่นักเรียนเตรียมต้องก�ร)

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม

ฝึกภำษำในสถำนกำรณ์จริง

ผู้นำาเสนอ				นางสารพี		กมลเนตร	และนางพรทิยา		พิกุลสนธยา

	 	 โรงเรียนอนุบาลกระบี่	

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กระบี่  
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 • ทบทวนก�รเตรยีมก�รก่อนลงสูส่ถ�นก�รณ์จรงิ ทบทวนก�รทกัท�ย คำ�ขอบคณุ ขอโทษ คำ�แสดงคว�มห่วงใย  
เชิญชวน ชี้นำ�ชม คำ�ถ�ม  
 • ทบทวนม�รย�ท ก�รใช้ภ�ษ� และกริย�ท่�ท�งคว�มเป็นไทย
 ขั้นที่	3	ลงสู่สถานการณ์จริง
 ครูประส�นคว�มเข้�ใจกับนักท่องเที่ยว ขออนุญ�ตให้โอก�สนักเรียนปฏิบัติจริงต�มสถ�นก�รณ์ที่กำ�หนดไว้  
เช่น สนทน�กับช�วต่�งช�ติ  เรื่องสถ�นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ ณ สถ�นที่นั้นๆ หรืออื่นๆ (ที่นักเรียนว�งแผนไว้)
 ขั้นที่	4	สะท้อนการเรียนรู้	
 นักเรียนนำ�คว�มรู้ที่เกิดจ�กประสบก�รณ์ ม�เสนอต�มคว�มถนัด เช่น ก�รเขียนเรื่องร�วสั้นๆ  story writing  
ก�รรวบรวมเป็นคำ�ศัพท์ vocabulary  book  ก�รจัดทำ�บทสนทน� mini conversation  แนะนำ�สถ�นที่ ด้วยบท
สนทน�พร้อมด้วยภ�พประกอบ นำ�เสนอเป็น power point และ  e-book  
 ขั้นที่	5	การวัดผลและประเมินผล			 
 - ประเมินก�รใช้ภ�ษ�ต�มสถ�นก�รณ์จริง
 - ประเมินชิ้นง�น และจัดนิทรรศก�รแสดงผลง�น

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 1. ได้รับงบประม�ณสนับสนุนจ�กโครงก�ร english program  
 2. ผู้ปกครองและชุมชนให้ก�รสนับสนุน
 3. นักเรียนให้คว�มสนใจ 
 4. มีก�รแข่งขันในระดับภ�ค  ระดับประเทศ

การสรุปบทเรียน
 จ�กก�รใช้นวตักรรมทีน่ำ�เสนอและประสบผลสำ�เรจ็ในระดบัหนึง่ดงัทีก่ล่�วข้�งต้น พบว่� ก�รค้นห�นวตักรรม
มคีว�มจำ�เป็นต้องอ�ศยัสภ�พคว�มต้องก�รของผูเ้รยีนและพืน้ฐ�นของสถ�นก�รณ์จรงิเป็นส่วนประกอบ  จงึจะทำ�ให้
ก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�เป็นไปต�มธรรมช�ติของก�รใช้ภ�ษ�

คำาแนะนำาจากวิทยากร
 ก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รอ�จเป็นก�รพ�นักเรียนไปต�มสถ�นที่จริง พบสถ�นก�รณ์จริง นักเรียนรวบรวม 
คำ�ศัพท์ ประโยคหรือส�ระที่ต้องก�รเรียนรู้ แล้วม�กำ�หนดเป็นแผนก�รเรียนรู้ของกลุ่มหรือของตนเอง ก�รเรียน 
ก�รสอนต�มสถ�นก�รณ์จริง นักเรียนได้เรียนรู้กับเจ้�ของภ�ษ�และได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำ�ให้เข้�ใจธรรมช�ติของ
ภ�ษ�องักฤษได้อย่�งแท้จรงิ เกดิทศันคตทิีด่ต่ีอก�รเรยีนภ�ษ�องักฤษและนำ�ม�ใช้ในชวีติประจำ�วนัได้เป็นอย่�งด ี ทัง้
ด้�นก�รพดู ก�รฟัง ก�รอ่�น ก�รเขยีน ก�รแข่งขนัทกัษะวชิ�ก�ร ทัง้ระดบัจงัหวดั ระดบัภ�ค และระดบัช�ต ิ  นกัเรยีน
ส�ม�รถสอบเข้�เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1  โครงก�ร english program ได้ 100% และส�ม�รถค้นคว้�ข้อมูล
จ�กอินเตอร์เน็ต ติดต่อสื่อส�รท�งอีเมล์กับช�วต่�งช�ติได้  
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ผลงานหรือนวัตกรรม หม�ยถึง วิธีก�รจัดก�รเรียนก�รสอนร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 4 

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย		
 ผลง�นของผู้เรียนที่เกิดจ�กก�รร่วมกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่พัฒน�ปัญญ�ทั้ง 8 ด�้น (พหุปัญญ�) และมีผลก�ร
ประเมินผลง�นของผู้เรียน  ที่แสดงถึงก�รคิดวิเคร�ะห์ คิดสังเคร�ะห์ และคิดสร้�งสรรค์

แรงบันดาลใจ
 แรงบันด�ลใจของผู้เสนอผลง�นเกิดขึ้น  ตั้งแต่ได้รับก�รคัดเลือกจ�กสภ�ก�รศึกษ� (สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
ก�รศึกษ�แห่งช�ติ) ให้เป็นครูต้นแบบ ส�ข�วิช�ภ�ษ�อังกฤษ เมื่อปี 2544  ด้วยผลง�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอนวิช�
ภ�ษ�อังกฤษแบบเพลิน (play and learn = plearn) ต่อม�ได้รับคัดเลือกเป็นครูแกนนำ� โครงก�รขับเคลื่อนก�รคิด
สู่ห้องเรียน (thinking classroom project) เมื่อปี  2549  และร่วมโครงก�รวิจัยและพัฒน�รูปแบบก�รจัดก�รเรียน
ก�รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ  แบบบูรณ�ก�รสู่พหุปัญญ�  และได้รับเชิญจ�กสภ�ก�รศึกษ�ให้ร่วมโครงก�ร
กระทรวงศึกษ�ธิก�รสัญจร เพื่อจัดคลินิกพัฒน�ปัญญ�ในกิจกรรมของโครงก�รครั้งที่ 1 ที่จังหวัดขอนแก่นและครั้ง
ที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่
 ผลจ�กก�รพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รเรียนก�รสอนร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษพื้นฐ�น ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 4 
ด้วยวิธีบูรณ�ก�รสู่พหุปัญญ�ม�อย่�งต่อเนื่องทำ�ให้ได้รับก�รยกย่อง ชมเชยและเชิดชูเกียรติ  โดยได้รับก�รคัดเลือก
ให้เป็นครูผู้สอนดีเด่น ส�ข�วิช�ภ�ษ�อังกฤษ  โรงเรียนมัธยมศึกษ�ขน�ดใหญ่ ครูผู้วิจัย  โครงก�รวิจัยและพัฒน� 
รูปแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ แบบบูรณ�ก�รสู่พหุปัญญ� พ.ศ. 2548 และได้รับ 
ก�รคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่น ส�ข�วิช�ภ�ษ�อังกฤษ ของคุรุสภ� พ.ศ. 2552

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 1. ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษพื้นฐ�น ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 4 ด้วยวิธีบูรณ�ก�รสู่ 
พหุปัญญ�  เป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�ต�ม พ.ร.บ.ก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ม�ตร� 24 (2) (3)
 2. เกิดจ�กประสบก�รณ์ของครูผู้สอน โดยมีก�รวิจัยพัฒน�ร่วมกันระหว่�งครูผู้สอนและนักวิช�ก�รศึกษ�  
พัฒน�ต่อยอดจ�กผลง�นก�รวิจัยและพัฒน�ที่เผยแพร่โดยสภ�ก�รศึกษ�

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 เงื่อนไขที่ทำ�ให้ผลง�นหรือนวัตกรรมประสบคว�มสำ�เร็จ จำ�แนกได้ดังนี้
 1. ผูเ้รยีน ให้คว�มร่วมมอืในก�รทำ�กจิกรรมต�มทีค่รนูำ�เสนอได้อย่�งดเียีย่ม มคีว�มพร้อมรบัก�รเปลีย่นแปลง
ในก�รเรียนรู้ได้ดีและตั้งใจสร้�งชิ้นง�นหรือผลง�นอย่�งมีคุณภ�พ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม

สอนวิชำภำษำอังกฤษ : บูรณำกำรสู่พหุปัญญำ

ผู้นำาเสนอ	 นางสมจิตตรา		เทพไทย

	 	 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม		

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�อ่�งทอง
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 2. ผู้นำ�เสนอผลง�น ให้โอก�สกับตนเองในก�รพัฒน�พฤติกรรมก�รสอน เปิดใจรับฟังคว�มคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้อง  ให้เกียรติ ยกย่อง ชมเชย นักเรียนอย่�งจริงใจ
 3. โรงเรียน ให้โอก�สในก�รร่วมประชุมสัมมน�และร่วมกิจกรรมท�งวิช�ก�ร สนับสนุนให้เป็นวิทย�กรและ 
ส่งเสรมิก�รทำ�หน้�ทีเ่ป็นผูท้รงคณุวฒุติรวจผลง�นท�งวชิ�ก�รของคร ู ทีข่อเลือ่นวทิยฐ�นะเป็นครชูำ�น�ญก�รพเิศษ

การสรุปบทเรียน
 บทเรียนที่ได้รับจ�กก�รพัฒน�ผลง�นหรือนวัตกรรมคือ  ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่ได้ผลดีที่สุด หม�ยถึง 
ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนทีท่ำ�ให้ผูเ้รยีนเกดิก�รเรยีนรูท้ีค่งทนถ�วรและส�ม�รถนำ�คว�มรูไ้ปใช้ได้จรงิ  ทัง้ในและนอก
ห้องเรียน
 ก�รพฒัน�ต่อยอดนวตักรรม “การจดัการเรยีนการสอนรายวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน	ระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	 4	 ด้วยวิธีบูรณาการสู่พหุปัญญา”	ต้องเริ่มที่ก�รพัฒน�คว�มคิดของครูผู้สอนมีคว�มคิดวิเคร�ะห์ (วิเคร�ะห์
คว�มแตกต่�งของผู้เรียน) มีคว�มคิดสังเคร�ะห์ (สังเคร�ะห์วิธีก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่หล�กหล�ย รวมถึงก�รวัด
ประเมินผลต�มสภ�พจริงและประเมินพัฒน�ก�รของผู้เรียน) และมีคว�มคิดสร้�งสรรค์ (คิดสร้�งสรรค์รูปแบบหรือ
วิธีก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่เหม�ะสมกับสภ�พก�รเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อนำ�ม�ออกแบบก�รจัดก�รเรียนรู้)
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง แหล่งเรียนรู้ “ศูนย์พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนโรงเรียนในฝัน : ศูนย์แม่ข�่ยจังหวัด 
(กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศ) โรงเรียนคุรุประช�สรรค์ หรือศูนย์พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษ 
(eric ) ของสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ชยัน�ท” โรงเรยีนเป็นโรงเรยีนต้นแบบโรงเรยีนในฝัน กอรปกบัทำ�เลทีต่ัง้ของ
แหล่งเรยีนรูเ้ป็นเอกเทศ  มนีกัเรยีนทีม่คีว�มส�ม�รถในก�รว�ดภ�พ ระบ�ยส ีจงึเนรมติให้ฝ�ผนงัของระเบยีงอ�ค�ร
เรียนเป็น magic wall ให้นักเรียนและครูได้เรียนรู้ ห้องศูนย์ฯ มีคว�มเป็นสัดส่วนของก�รแบ่งอ�ณ�เขตของห้อง
ประชุม  มุมเสมือนบ้�น มุมมัลติมีเดีย มุมหนังสือ พร้อมสื่อหล�กหล�ย จึงนำ�สู่นวัตกรรมของศูนย์ฯ

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 แหล่งเรียนรู้ “ศูนย์พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนโรงเรียนในฝัน : ศูนย์แม่ข�่ยจังหวัด (กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ� 
ต่�งประเทศ) โรงเรียนคุรุประช�สรรค์ ให้บริก�รพัฒน�ครูภ�ษ�อังกฤษโรงเรียนในฝันในเขตพื้นที่บริก�ร (ชัยน�ท 
สิงห์บุรี ลพบุรี เขต 1) เข้�ร่วมอบรมต�มหลักสูตรที่ศูนย์ฯ จัด  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550–ปัจจุบัน เป็นแหล่งเรียนรู้ง�น 
ของครูผู้สอนภ�ษ�อังกฤษในโรงเรียนต่�งๆ  โดยขอเยี่ยมชมศึกษ�ดูง�นในก�รบริห�รจัดก�รแหล่งเรียนรู้ของศูนย์ฯ  
วิธีก�รจัดหลักสูตรและวิธีก�รดำ�เนินก�รจัดอบรมของศูนย์ฯ แหล่งเรียนรู้ของศูนย์ฯ โดยเฉพ�ะ reading corner  
พร้อมสื่อชุด help me be good ได้รับก�รคัดเลือกสู่ก�รนำ�เสนอง�นพัฒน�ทักษะก�รอ่�น ณ ประเทศสิงคโปร์ 
ในปี พ.ศ. 2551

แรงบันดาลใจ
 แนวคิดม�จ�กคว�มหม�ยของศูนย์ที่จะทำ�หน้�ที่เป็นแหล่งเรียนแหล่งเรียนรู้ ดังนั้นจึงให้คว�มสำ�คัญต่อ
บรรย�ก�ศของคว�มเป็นมิตร มีคว�มสดใส มีสีสัน มีมุมสบ�ยๆ ที่เปรียบเสมือนบ้�นและมีสวนไม้ประดับ  กอรปกับ
คว�มทันสมัยท�งเทคโนโลยีส�รสนเทศ แฝงด้วยคว�มเป็นวิช�ก�รอย่�งหล�กหล�ย อันประกอบด้วยหนังสือเรียน 
หนังสืออ้�งอิง  ส�ร�นุกรม  พจน�นุกรม  นิตยส�ร หนังสือพิมพ์  คู่มือครู  หนังสืออ่�นนอกเวล� (graded readers) 
สือ่ dvd  cd-rom   โปรแกรมสำ�เรจ็รปูในก�รเรยีนรูภ้�ษ�องักฤษ  อปุกรณ์วทิยเุทป เครือ่งเล่น dvd เครือ่งคอมพวิเตอร์  
จอโปรเจก็เตอร์ ข้อคว�มคว�มรูแ้ละป้�ยนเิทศ  ส�ม�รถเป็นแรงจงูใจให้เกดิก�รเรยีนรูข้องบคุคลในยคุศตวรรษที ่21 
และเปิดโลกกว้�งท�งเทคโนโลยีในก�รปฏิวัติก�รศึกษ�ได้อย่�งดียิ่ง จึงทำ�ให้ศูนย์ฯ พัฒน�นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ 
(21st century english resource and instruction centre) สู่หลักสูตรก�รพัฒน�ครูของศูนย์ฯ อย่�งเต็มศักยภ�พ
และมีคว�มสุข

ลักษณะสำาคัญที่เป็นจุดเด่นของศูนย์ฯ
 ลกัษณะสำ�คญัของ แหล่งเรยีนรู ้(ศนูย์พฒัน�ก�รเรยีนก�รสอนโรงเรยีนในฝัน) คอื  คว�มมเีอกลกัษณ์ของแหล่ง
เรียนรู้ (ศูนย์พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนฯ) 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม

21st Century English Resource and
Instruction Centre

ผู้นำาเสนอ		 นางสาวสุริยา	จันทร์เนียม	

	 	 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ชัยน�ท
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	 ประการแรก	คือ	บรรยากาศของความเป็นมิตรและสีสันของ	magic	wall	ตลอดระเบียงของชั้นบนอ�ค�ร
เฟ่ืองฟ้� ทีผู่เ้ข้�รบัก�รอบรมหรอืนกัเรยีนส�ม�รถเรยีนรู ้ฝึกปฏบิตักิจิกรรมท�งภ�ษ�ผ่�นภ�พจติรกรรมฝีมอืนกัเรยีน
ที่เป็นสถ�นก�รณ์  พร้อมประโยคภ�ษ�อังกฤษและไม้ประดับตลอดแนวของระเบียง 
	 ประการทีส่อง	ภ�ยในห้องศนูย์ฯ	มมีมุสบายๆ	เปรยีบเสมอืนบ้านเพือ่พกัผ่อน	ในการอ่านหนงัสอืหลากหลาย
ประเภท	กับ	reading	corner		
	 ประการที่สาม	เพลิดเพลินกับมุมฝึกฟังและดูจาก	dvd/vcd		ต�มลีล�ของผู้เรียน (learning style) แบบ 
auditory learners และ visual learners  และที่พล�ดไม่ได้ของก�รเปิดโลกกว้�ง คือ surfing the web  เรียนรู้
จ�กโปรแกรมสำ�เร็จรูปด้วยก�รปฏิบัติจริงแบบ autonomous learners (เรียนรู้แบบพึ่งตนเอง) อันนำ�ไปสู่ก�ร 
เรียนรู้ตลอดชีวิต
	 ประการสุดท้าย	คือ	ความหลากหลายของหนังสือ	คู่มือครู	สื่อในการค้นคว้า	และห้องประชุมในศูนย์ฯ

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน	(แหล่งเรียนรู้)
 ก�รจัดและดำ�เนินก�รศูนย์ได้สอดคล้องกับลักษณะสำ�คัญของศูนย์ฯ ต�มวัตถุประสงค์และบทบ�ทหน้�ที่ โดย
เฉพ�ะอย่�งยิ่งเป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูล คว�มรู้ใหม่ๆ เรียนรู้ง�น ก�รพัฒน�ครูภ�ษ�อังกฤษโรงเรียนในฝันในเขตพื้นที่
บรกิ�ร (ชยัน�ท สงิห์บรุ)ี และก�รพฒัน�ทัง้ระบบโรงเรยีนสูค่ณุภ�พนกัเรยีนและมจีดุเด่นของก�รบรหิ�รจดัก�รศนูย์ฯ 
โดยขอนำ�เสนอดังนี้
 - ก�รสนับสนุนของสพฐ. (งบประม�ณ) โรงเรียน (สถ�นที่ งบประม�ณ บุคล�กร  ทีมง�น)
 - ก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ฯ โดยเฉพ�ะประธ�นศูนย์ฯ  รองประธ�นศูนย์ฯ เลข�นุก�รศูนย์ฯ คณะทำ�ง�นของ
ศูนย์ฯ (ครูกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศ) เพื่อให้ศูนย์ฯมีเอกลักษณ์ของตนเอง
 - วธิกี�รจดัก�รศนูย์ฯให้มรีะบบต่อก�รใช้ง�นและเป็นแหล่งเรยีนรู ้ได้แก่ก�รมป้ี�ยนเิทศบอกวตัถปุระสงค์ บท
หน้�ที่ของศูนย์ฯ  ต�ร�งก�รใช้  ระเบียบก�รใช้ห้องศูนย์ ก�รบริก�รสื่อ ก�รลงชื่อในก�รใช้ห้องศูนย์ฯ ก�รมีนักเรียน
เป็นเวรทำ�คว�มสะอ�ดทุกวัน
 หลักสูตรการอบรมครู
 เน้นการใช้แหล่งเรยีนรู	้(ศนูย์พฒัน�ก�รเรยีนก�รสอน) เป็นเครือ่งมอืขบัเคลือ่นในก�รสร้�งเนือ้ห�ของก�รอบรม
แต่ละหลกัสตูรของแต่ละปีงบประม�ณโดยใช้คูม่อืครกู�รจดัก�รเรยีน ก�รสอนภ�ษ�องักฤษระดบัมธัยมและประถมศกึษ�  
สือ่ genki english สือ่ teacher’s kit สำ�หรบัครรูะดบัประถมศกึษ� dvd cd-rom คอมพวิเตอร์ โปรแกรมสำ�เรจ็รปู
 วิธีการอบรมครู	 ได้ฝึกให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนัก	 ก่อนรับเนื้อหา	 กิจกรรมที่ใช้ระหว่างการ
อบรมมีความหลากหลายทั้งกิจกรรมกลุ่ม  กิจกรรมคู่ กิจกรรมเดี่ยว ก�รเล่�ประสบก�รณ์คว�มสำ�เร็จในก�รสอน 
(ก�รจัดก�รคว�มรู้) ก�รดูวิดีโอก�รสอนของไทยและต�่งประเทศ  สะท้อนคว�มรู้สึกต่อกิจกรรมที่ได้รับก�รเรียนรู้  
ฝึกปฏิบัติก�รสอน เป็นต้น
 ผลการใช้หลกัสตูรการอบรม	ครทูีผ่่�นก�รอบรมส�ม�รถเป็นวทิย�แกนนำ�ให้กบัศนูย์ฯ มผีลง�นพฒัน�นกัเรยีน
สู่ก�รจัดนิทรรศก�รง�นศิลปหัตถกรรมระดับช�ติ “สุดยอดเด็กไทย ก้�วไกลสู่ส�กล ณ เมืองทองธ�นี และได้ออก
ร�ยก�รโทรทัศน์ครูท�งสถ�นีโทรทัศน์ไทยทีวี (ครูมืออ�ชีพ) นักเรียนได้เข้�แข่งขันก�รพูดในที่ชุมชนระดับภ�ค
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สรุปบทเรียน	
 จ�กก�รพัฒน�ศูนย์ฯบทเรียนที่บอกต่อในเรื่องของก�รจัด บรรย�ก�ศที่เอื้อต่อก�รพัฒน� รวมถึงก�รจัด
หลักสูตรที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รพัฒน�

ข้อเสนอแนะจากวิทยากร	 
 เพื่อพัฒน�ต่อยยอดผลง�นวิทย�กรประจำ�ห้องสัมมน�มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1)  กิจกรรม magic wall  กิจกรรมว�ดภ�พจ�กจินตน�ก�ร ต�มสถ�นก�รณ์ในชีวิตจริง  ช่วยฝึกก�รเขียน
ข้อคว�มสำ�นวนภ�ษ� นักเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนเรียนด้วยตนเองต�มคว�มสนใจ                    
 2) 3Rs reading writing arithemetic เป็นก�รสอนที่ส�ม�รถบูรณ�ก�รเนื้อห�ก�รอ่�น เชื่อมโยงต่�งกลุ่ม
ส�ระเช่นเนื้อห�ท�งคณิตศ�สตร์ โดยวิธีก�ร record ข้อมูล สถิติต่�งๆ ที่เป็นภ�ษ�อังกฤษ
 3) ก�รใช้บันทึก reading passport เป็นฝึกเขียนที่ดีกิจกรรมหนึ่ง ฝึกให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่นักเรียนได้เรียน
รู้ สิ่งที่นักเรียนพัฒน� เป็นก�รบันทึกคว�มก้�วหน้�ของนักเรียน
 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม
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ภำษำไทย

“ภำษำนอกจำกจะเป็นเครือ่งสือ่สำรเเสดงควำมรูส้กึนกึคดิของ
คนทัว่โลกเเล้ว ยงัเป็นเครือ่งเเสดงวฒันธรรม อำรยธรรมเเละ
เอกลักษณ์ประจ�ำชำติอีกด ้วย ไทยเป ็นประเทศซึ่งมี
ขนบประเพณี ศิลปกรรมเเละภำษำ ซึ่งเจริญรุ่งเรืองมำแต่
อดตีกำล เรำผูเ้ป็นอนชุนจงึควรภมูใิจ ช่วยกนัผดงุรกัษำมรดก
ทำงวัฒนธรรม อันเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำที่บรรพบุรุษได้ 
อุตส่ำห์สร้ำงสรรค์ขึ้นไว้ให้เจริญสืบไป”

พระรำชด�ำรัส 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี
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ผลงานหรอืนวตักรรม	หม�ยถงึ  รปูแบบก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนรูว้ชิ�ภ�ษ�ไทยเพือ่พฒัน�ทกัษะก�รเขยีน	วารสาร
ทำามือสื่อพัฒนาการเขียน โดยใช้ Tanks Model

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 นักเรียนส�ม�รถสร้�งง�นเขียน ก�รออกแบบง�นเขียนและจัดทำ�เป็นว�รส�รที่ใช้วิธีก�รทำ�มือ ว�รส�รทำ�มือ
เป็นผลง�นที่มีค่�ของนักเรียนเพร�ะเป็นฉบับเดียวในโลก นักเรียนจึงเกิดคว�มภ�คภูมิใจและเห็นคุณค�่ของทักษะ
ก�รเขียน ที่มีวิธีก�รเรียนที่สนุกสน�น บนพื้นฐ�นจ�กก�รฝึกคิด วิเคร�ะห์และเขียน โดยเรียนรู้จ�กธรรมช�ติของ
ภ�ษ� พฒัน�คว�มรู ้ รวบรวมเรยีบเรยีงและสงัเคร�ะห์ง�นให้เป็นคอลมัน์ต่�งๆ ในว�รส�รทีน่กัเรยีนร่วมกนัออกแบบ
เป็นก�รบูรณ�ก�รคว�มรู้ คว�มส�ม�รถทุกด้�นของนักเรียน พัฒน�ต่อม�เป็นว�รส�รอิเล็กทรอนิกส์ในรูป e-book 
เพื่อเผยแพร่ผลง�นได้อย่�งกว้�งขว�ง

แรงบันดาลใจ
 ก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนรู ้เพือ่พฒัน�ก�รเขยีนซึง่เป็นทกัษะถ่�ยทอดไม่ง่�ยนกั จงึจำ�เป็นต้องค้นห�วธิกี�รใหม่ๆ
ให้สอดคล้องกับก�รพัฒน�นักเรียนอยู่เสมอ ผู้สอนจึงศึกษ� หลักก�ร แนวคิด เพื่อออกแบบ tanks	model  เป็น
นวัตกรรมที่เปิดโอก�สให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมก�รเรียนรู้  โดยกำ�หนดหัวข้อในก�รเขียน เลือกรูปแบบก�ร
เขียนที่สนใจ เป็นก�รส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบคว�มส�ม�รถในก�รเขียนของตนเอง

ลักษณะของผลงานหรือนวัตกรรม
 Tanks model เป็นรูปแบบของก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ โดยใช้ลำ�ดับขั้นตอนในก�รเรียนรู้ คือ 
 	 T-	Thinking		คิดสร้างสรรค์เป็นระบบ	 โดยผู้เรียนได้ศึกษ�ค้นคว้�รูปแบบก�รเขียน ประเภทร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง  เช่น  ก�รเขียนบทคว�ม  เรียงคว�ม  ก�รแต่งโคลง  ฉันท์  ก�พย์  กลอน 
  A	–	Analysis	 ครบเครื่องเรื่องวิเคราะห์	 โดยผู้เรียนศึกษ�ตัวอย่�งง�นเขียนที่มีคุณภ�พ  เช่น   บทร้อยกรอง  
บทคว�ม   เรียงคว�มที่ได้รับร�งวัล
  N	–	Nature	Of	Language		เสาะแสวงเรื่องธรรมชาติของภาษา  นักเรียนฝึกก�รเขียนร้อยแก้วร้อยกรอง  
เช่น บทคว�ม บทกวี  ต�มคว�มสนใจ นักเรียนและครูร่วมกันกำ�หนดเกณฑ์ในก�รเขียน ครูตรวจผลง�นนักเรียน  
นกัเรยีนเกบ็ง�นเข้�แฟ้ม กำ�หนดหวัข้อและประเภทของก�รเขยีน ให้นกัเรยีนแบ่งกลุม่ต�มคว�มสนใจ เช่น ก�รเขยีน
บทคว�ม เรียงคว�ม บทกวี  โคลง  ฉันท์  ก�พย์  กลอน  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอผลง�นของตนในห้องเรียนและ
ร่วมกันตรวจชิ้นง�น

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม

TANKS MODEL

ผู้นำาเสนอ	 นางรองรัตน์		จันทรสนาม	

	 	 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล		

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ร้อยเอ็ด  เขต 2
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 K	 –	 Knowledge	 	 พัฒนาให้เกิดความรู้	  นักเรียนค้นคว้�วิธีก�รทำ�ว�รส�รและนำ�ตัวอย่�งว�รส�รต่�งๆ 
แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อจัดทำ�ว�รส�รต�มรูปแบบที่สนใจ กำ�หนดหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบในก�รทำ�ว�รส�ร ทั้งนี้
นักเรียนแต่ละกลุ่ม  จะนำ�ข้อมูลจ�กง�นเขียนในแฟ้มตนม�รวบรวมเรียบเรียงจัดทำ�ว�รส�รต�มรูปแบบและวิธีก�ร
ทำ�ว�รส�ร
 S	 –	 Synthesis	 สู่วารสารทำามือ ให้แต่ละกลุ่มเผยแพร่ว�รส�รโดยจัดตะกร้�หนังสือในมุมหนังสือ ซุ้มรัก 
ก�รอ่�นในโรงเรียน  ทั้งในและนอกห้องสมุด  อีกทั้งจัดทำ�เป็นว�รส�รอิเล็กทรอนิกส์ในรูป e-book  เพื่อเผยแพร่ 
ผลง�นได้อย่�งกว้�งขว�ง

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 ก�รจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง ให้คว�มสำ�คัญต่อผลง�นเพื่อสะท้อนพัฒน�ก�รก�รเขียนเป็นร�ยบุคคล

การสรุปบทเรียน	
 จ�กก�รใช้รูปแบบ	Tanks		Model	 นับว่�ประสบผลสำ�เร็จในก�รพัฒน�ก�รเขียนของนักเรียนเป็นที่น่�พอใจ
ในระดับหนึ่ง  ส�ม�รถสะท้อนเป็นบทเรียนเพื่อก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ดังนี้
 1. ก่อนเลอืกรปูแบบก�รพฒัน�ทีเ่หม�ะสมในก�รพฒัน�หรอืก�รแก้ปัญห� จำ�เป็นต้องศกึษ�แนวคดิ  แนวท�ง
ที่หล�กหล�ย
 2. เลอืกรปูแบบใดแล้ว  ควรกำ�หนดแนวท�งก�รพฒัน�อย่�งชดัเจนทกุขัน้ตอน นำ�ขัน้ตอนทีก่ำ�หนดสูก่�รปฏบิตัิ
จริงและขณะที่ปฏิบัติ   ศึกษ�ผลก�รดำ�เนินง�นเพื่อปรับปรุงแก้ไขและวิธีก�รตลอดเวล�  จนเชื่อได้ว่�เหม�ะสมจึง
กำ�หนดเป็นรูปแบบในก�รพัฒน�ต่อไป 
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ผลงานหรือนวัตกรรม	 หม�ยถึง รูปแบบก�รสอนแบบติวเข้ม (intensive tutorial instruction)

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
	 นักเรียน
 • มีทักษะก�รอ่�น ก�รเขียน ก�รฟัง ก�รดู และก�รพูด ส�ม�รถบูรณ�ก�ร จ�กก�รอ่�นหนังสือส�ร�นุกรมไทย 
เพื่อนำ�ไปใช้ในก�รเรียนวิช�อื่นๆ รวมทั้งนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้
 • ส�ม�รถค้นคว้�ห�คว�มรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองโดยใช้หนังสือส�ร�นุกรมไทย
 • เพื่อพัฒน�ศักยภ�พก�รเรียนให้สูงขึ้นและนำ�คว�มรู้ที่ได้รับจ�กหนังสือส�ร�นุกรมไทย  ไปเผยแพร่ในชุมชน
ของตนเอง  
 • ส�ม�รถเข้�แข่งขันก�รตอบปัญห�ส�ร�นุกรมในระดับจังหวัดระดับภูมิภ�คและระดับประเทศได้
 ชุมชน ภ�คภูมิใจที่ท�งโรงเรียนให้ก�รส่งเสริมและให้คว�มรู้แก่ผู้เรียน โดยเสียสละเวล�นอกเวล�ร�ชก�ร
 ครู	
 ได้รบัส�ระประโยชน์จ�กส�ร�นกุรมไทยสำ�หรบัเย�วชนและได้พฒัน�รปูแบบก�รสอน  โดยคำ�นงึถงึสภ�พคว�ม
ต้องก�รของนักเรียนและได้ใกล้ชิดกับนักเรียน  ซึ่งมีสัมพันธ์อันดีต่อกัน

แรงบันดาลใจ
 ด้วยพระมห�กรณุ�ธคิณุของพระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูห่วั  ทรงมพีระร�ชประสงค์ให้จดัตัง้โครงก�รส�ร�นกุรม
ไทยสำ�หรบัเย�วชนไทยขึน้ เพร�ะหนงัสอืส�ร�นกุรม เป็นหนงัสอืทีม่คีณุค่�รวบรวมสรรพวชิ�ก�รไว้ทกุแขนง  พระบ�ท
สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวเห็นคว�มสำ�คัญว่�ก�รส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ส�ร�นุกรมไทยเป็นแหล่งเรียนรู้  เย�วชนก็จะได้
ประโยชน์อย่�งคุ้มค่�
 หลกัใหญ่ของส�ร�นกุรมไทย คอื แบ่งเป็นส่วนให้กบัเย�วชนทกุรุน่หรอืทกุอ�ย ุ ส�ม�รถทีจ่ะศกึษ�คว�มรูด้้วย
ตนเอง ทั้งส�ม�รถที่จะให้รุ่นพี่  รุ่นพ่อ  รุ่นผู้ใหญ่กว่� สอนให้ผู้ที่เป็นรุ่นน้องหรือรุ่นลูกโดยไม่มีครูก็ได้ ด้วยหน้�ที่ครู
สอนภ�ษ�ไทยจึงห�วิธีก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนเพื่อสนับสนุนก�รใช้ส�ร�นุกรม 

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 1. คว�มร่วมมือของนักเรียน        
 2. ก�รสนับสนุนจ�กผู้บริห�รโรงเรียน
 3. คณะกรรมก�รโครงก�ร           

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม

โครงกำรสอนเสริมสำรำนุกรมไทย

ผู้นำาเสนอ	 นางสุภาพ	อำามุกคะ	โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส		

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สกลนคร  เขต  3 

  โทร  081- 9545361
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 4. หน่วยง�นสโมสรไลออนส์  จังหวัดสกลนคร
 5. ผู้ปกครองและชุมชน

การสรุปบทเรียน	
 1.นักเรียนส�ม�รถใช้คว�มรู้จ�กหนังสือส�ร�นุกรมไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกวิช�และส�ม�รถนำ�คว�มรู้ที่ได้รับ 
ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศช�ติ
 2.  ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนอดทน  สร้�งเสริมประสบก�รณ์ชีวิตต่อตนเองและต่อผู้เข้�ร่วมโครงก�ร ได้ร่วม
สืบส�นเผยแพร่คว�มรู้จ�กก�รอ่�นหนังสือส�ร�นุกรมไทยสำ�หรับเย�วชน 
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ผลงานหรือนวัตกรรม	ละครพัฒน�อ่�น-เขียน หม�ยถึง แนวท�งก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�ไทย ทักษะก�ร
อ่�น-เขียน

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 นักเรียนมีคว�มส�ม�รถในก�รค้นห�ข้อมูลม�กขึ้น มีทักษะในด้�นก�รอ่�น ก�รฟัง ก�รพูด ก�รเขียน และก�ร
คดิทีส่งูขึน้ มคีว�มมัน่ใจและกล้�แสดงออกม�กขึน้ เหน็คณุค่�ของภ�ษ�ไทย วรรณคดไีทย เกดิคว�มรกัและภ�คภมูใิจ
ในคว�มเป็นไทย โรงเรยีนเป็นแบบอย่�งในก�รจดักิจกรรมก�รเรียนรู้วชิ�ภ�ษ�ไทย  ชมุชนและผูป้กครองชืน่ชมยนิดี
ในคว�มสำ�เรจ็ของโรงเรยีนและศรทัธ�ต่อโรงเรยีน ให้ก�รสนบัสนนุและให้คว�มไว้ว�งใจส่งบตุรหล�นเข้�ม�ศกึษ�ต่อ
เพิ่มขึ้น

แรงบันดาลใจ
 เนือ่งจ�กผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนทกุระดบัชัน้ อยูใ่นระดบัป�นกล�ง  ไม่เป็นน่�พอใจ ส�เหตทุีส่ำ�คญักค็อื  นกัเรยีน
มีคว�มบกพร่อง ด้�นก�รอ่�น ก�รเขียน แต่ด้�นก�รแสดง เช่น ก�รจัดกิจกรรมกีฬ�สี  ก�รเล่นดนตรีหรือก�รแสดง
ละคร  นกัเรยีนจะทำ�ได้ดมี�ก จงึมแีนวคดินำ�เอ�วรรณคดใีนบทเรยีนม�บรูณ�ก�รกบัคว�มชอบคว�มถนดัของนกัเรยีน 
ม�ใช้จัดก�รเรียนก�รสอน เพื่อแก้ปัญห�ด้�นก�รอ่�นและก�รเขียน 

ลักษณะสำาคัญของกิจกรรมหรือผลงาน
 นำ�บทละครคำ�ฉนัท์เรือ่งมทันะพ�ธ� ซึง่เป็นบทละครพดูทีแ่ต่งด้วยคำ�ประพนัธ์ประเภทฉนัท์   เป็นบทร้อยกรอง
ที่ย�ก   มีก�รบังคับ ครุ ลหุ (เสียงหนัก เสียงเบ�) แต่มีคว�มไพเร�ะ เนื้อห�เป็นเรื่องเกี่ยวกับคว�มรัก	ซึ่งเหมาะกับ
วัยรุ่น	ที่เป็นวัยกำาลังค้นหาความรัก ให้นักเรียนได้ศึกษ� โดยมีกิจกรรมสำ�คัญดังนี้
 การสร้างความเข้าใจเพือ่ความซาบซึง้ในสาระ ก�รฝึกอ่�น วเิคร�ะห์คำ� อภปิร�ยถงึคว�มหม�ยและจนิตน�ก�ร
จ�กคำ�พูดแต่ละคำ� ค้นคว้� คว�มเป็นม�ของเนื้อห� ผลที่ปร�กฏต่อนักเรียนในขั้นนี้ นักเรียนสนใจม�ก ส�ม�รถ 
เปรียบเทียบกับเหตุก�รณ์ต่�งๆ เป็นต้นว่� วันแห่งคว�มรัก  นำ�คว�มซ�บซึ้ง เสนอในรูปแบบต่�งๆ อย่�งหล�กหล�ย
เช่น จัดเสวน� “มุมมองตำ�น�นดอกกุหล�บ” หรือถ่�ยถอดคว�มรู้สึกผ่�นกิจกรรมท�งภ�ษ�อย่�งหล�กหล�ย เช่น  
เล่� เขียนถึงมุมมองของดอกกุหล�บ
 เข้าถึงบทประพันธ์ ค้นห�วรรณคดีที่เขียนด้วยบทประพันธ์ประเภทคำ�ฉันท์ ได้ฝึกเขียนคำ�ฉันท์ ประกวดคำ�
ฉันท์  ฝึกพูดคำ�ฉันท์ ในรูปแบบต่�งๆ  โดยนักเรียนได้ทำ�กิจกรรมอย่�งสนุกสน�น ในรูปแบบของบทบ�ทสมมุติ 
และขณะเดยีวกนันกัเรยีนกซ็มึซบัคว�มรู ้วรรณคด ีคำ�ประพนัธ์และทกัษะต่�งๆ ในเวล�เดยีวกนั ทำ�ให้นกัเรยีนส�ม�รถ
อ่�นเขียนได้คล่องขึ้น นักเรียนฝึกอ่�น ฉันท์ จ�กบทละครคำ�ฉันท์ มัทนะพ�ธ� โดยอ่�นต�มครูและจ�กแถบเสียง 
พร้อมทั้งอธิบ�ยเรื่องฉันทลักษณ์  ครุ ลหุ ที่ทำ�ให้เกิดคว�มไพเร�ะของก�รใช้คำ�และเสียง         

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม

ละครพัฒนำอ่ำน-เขียน

ผู้นำาเสนอ				นางอำานวยพร		มูลศาสตร์			โรงเรียนสินรินทร์วิทยา	 

       สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สุรินทร์ เขต 1 

  โทรศัพท์  081-6009694 
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 นักสร้างบทละคร	 ให้ค้นคว้�หลักก�รสร้�งบทละคร ขั้นตอนนี้ส่งเสริมคว�มเป็นนักเรียนในฝันได้เป็นอย่�งดี
เนื่องจ�กไม่มีเอกส�รค้นคว้�  จำ�เป็นที่นักเรียนต้องค้นคว้�ผ่�น internet นำ�คำ�แนะนำ�จ�กผู้รู้ม�จัดกลุ่มคำ�แนะนำ� 
ให้ได้ข้อสรปุในก�รจดับทละครทีน่ำ�ไปสูก่�รเลอืกส�ระม�บ�งตอน จดัทำ�บทละครพดูมทันะพ�ธ� ดงันี ้กำาหนดแก่น
ของเรื่อง	กำาหนดโครงเรื่อง		กำาหนดตัวละคร		จัดทำาบทสนทนา	ฉาก	และบรรยากาศ
 สู่การแสดง	นับว่�เป็นขั้นตอนที่นักเรียนชอบและรอเวล�ก�รเป็นนักแสดง  จึงยินดีที่จะร่วมทุกกิจกรรม ครูใช้
โอก�สนี้ฝึกอ่�น เขียน คำ�ประพันธ์ที่ย�กแต่นักเรียนเต็มใจ
 - จัด นักเรียนกลุ่มๆ ละ 10 คน  โดยมีครูรับผิดชอบกลุ่มละ 1 คน และพี่เลี้ยงอย่�งน้อย 2 คน  ฝึกก�รอ่�น  
ก�รเขยีน ก�รสะกดคำ�ย�ก  ก�รแต่งบทร้อยกรอง  ก�รพดูแสดงทรรศนะเกีย่วกบัคว�มรกั  โดยให้ครแูละพีเ่ลีย้งคอย
อธิบ�ยและดูแลอย่�งใกล้ชิดและเสริมแรงให้กำ�ลังใจ และฝึกปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลเป็นที่พอใจ
 - เมื่อเห็นผลก�รพัฒน�แล้วให้แต่ละกลุ่มแข่งขันก�รทำ�กิจกรรมต่�งๆ   นำ�ผลง�นของนักเรียนติดป้�ยนิเทศให้
คุณครูและเพื่อนๆ ได้ชื่นชมและแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทร�บ
 - ให้นกัเรยีนเลอืกส�ระบ�งส่วนบทเรยีนเรือ่งมทันะพ�ธ� ม�จดัทำ�เป็นบทละครต�มหลกัก�รทีน่ำ�เสนอข้�งต้น 
เพื่อแสดงละคร  โดยให้นักเรียนช่วยกันเลือกตัวละครและแบ่งหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ เช่น ฝ่�ยกำ�กับก�รแสดง  ฝ่�ย
จัดฉ�ก เวที  ฝ่�ยเสียง ฝ่�ยจัดเตรียมเครื่องแต่งก�ย  ฝ่�ยอ�ค�รสถ�นที่  ฝ่�ยจัดห�งบประม�ณ ฯลฯ  โดยครูและ
พี่เลี้ยงช่วยดูแลและให้คำ�ปรึกษ�
 - นักเรียนฝึกซ้อมและดำ�เนินก�รต�มบทบ�ทที่ได้รับ   
 - เชิญครู ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจม�ชมก�รแสดงของนักเรียน 

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 จ�กก�รเรยีนก�รสอนต�มปกต ิ นำ�จดุเด่นของกจิกรรมม�เสนอเป็นก�รแสดงจงึมเีงือ่นไข สำ�คญัคอืก�รใช้เวล�
ในก�รเตรียมก�ร  ก�รฝึกซ้อมเตรียมกิจกรรมม�ก  มีภ�ระในก�รเตรียมเอกส�ร สื่อ และเตรียมบุคล�กรในก�รเป็น
พี่เลี้ยง (พี่ดูแลน้อง  เพื่อนดูแลเพื่อน โดยคัดจ�กนักเรียน ม.ปล�ยที่เรียนดี และมีคว�มส�ม�รถในก�รแสดง) จัดทำ� 
ต�ร�งเรียนพิเศษและต�ร�งฝึกซ้อม  ซึ่งต้องทำ�คว�มเข้�ใจกับทุกฝ่�ยและดำ�เนินก�รนอกเวล�เรียนปกติ

การสรุปบทเรียน
 จ�กก�รนำ�ก�รแสดงม�เป็นนวัตกรรม  ฝึกอ่�นเขียนคำ�ประพันธ์และสร้�งคว�มซ�บซึ้งในวรรณคดี อันเป็น
มรดกท�งวัฒนธรรมของช�ติ มีข้อสรุปเป็นบทเรียน คือ นำ�คว�มชอบหรือคว�มนิยมต�มกระแส ม�ขับเคลื่อนก�ร
เรียนรู้ อ่�น เขียน คำ�ประพันธ์และวรรณคดีเรื่องนั้นๆ 
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง วิธีก�รจัดก�รเรียนรู้ด้วยนิท�นแบบร่วมมือ CIRC พัฒน�ก�รอ่�น เขียน

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 • นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1-3 อ่�นออกและแยกข้อเท็จจริงได้  เขียนคำ�ศัพท์จ�กเรื่องที่อ่�นเขียนภ�พจ�ก
เรื่องร�วที่กำ�หนดให้ได้
 • นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษ�ปีที ่ 4-6 อ่�นได้คล่องและส�ม�รถจบัใจคว�มเรือ่งทีอ่่�นได้และส�ม�รถเขยีนเรยีงคว�ม
จ�กเรือ่งทีก่ำ�หนดและเขยีนอสิระจ�กเรือ่งทีส่นใจได้
 • นักเรียนมีทักษะในก�รทำ�ง�นกลุ่ม และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้ดี
 • นกัเรยีนได้รบัร�งวลัก�รประกวดก�รทำ�หนงัสอืเล่มเลก็ในง�นวนัภ�ษ�ไทยระดบัคณุภ�พเหรยีญทอง ปี 2552
 • ครูได้รูปแบบก�รจัดก�รเรียนรู้รูปแบบ CIRC
 • โรงเรียนได้รับร�งวัลก�รจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตระดับดีเยี่ยมของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ศรีสะเกษ 
เขต 4 และร�งวัลก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมรักก�รอ่�นดีเด่น ปีก�รศึกษ� 2552 จ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
 • ผู้ปกครองมีคว�มพึงพอใจต่อก�รจัดก�รเรียนรู้รูปแบบ circ ของครู และให้คว�มไว้ว�งใจส่งบุตรหล�นม�เข้�
เรียนเพิ่มขึ้นทุกปี (ข้อมูลย้อนหลัง 7 ปี)

แรงบันดาลใจ
 ก�รอ่�นออกเขียนได้อย่�งเหม�ะสมกับระดับชั้นและก�รมีนิสัยรักก�รอ่�นของนักเรียน  เป็นเป้�หม�ยในก�ร
พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนของโรงเรียนอนุบ�ลขุนห�ญ (สิ) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบ�ย  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�ร
ศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นทีจ่ะให้นกัเรยีนอ่�นออก เขยีน จงึมคีว�มพย�ย�มค้นห�วธิกี�รต่�งๆ ม�แก้ปัญห�และพฒัน�นกัเรยีน
ให้เป็นไปต�มเป้�หม�ย ดังกล่�ว

ลักษณะสำาคัญของนวัตกรรม			     
 ก�รเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ CIRC ของเด็กเก่ง เด็กป�นกล�ง เด็กอ่อน ที่จะได้มีโอก�สช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในแต่ละขั้นตอน ประกอบด้วย
 ขั้นที่	 1 แบ่งกลุ่มนักเรียนต�มคว�มส�ม�รถในก�รอ่�น เขียน ครูประจำ�ชั้นดำ�เนินก�รทดสอบโดยก�รอ่�น 
เขียนนิท�น และคัดแยกนักเรียนกลุ่มเก่ง  ป�นกล�ง อ่อน
 ขั้นที่	2 ครูคละกลุ่มใหม่กลุ่มละ 4 – 6 คน ซึ่งทั้ง 6 คน มีทั้งเด็กเก่ง ป�นกล�ง อ่อน  อยู่ด้วยกัน
 ขัน้ที	่3 ครแูจ้งวตัถปุระสงค์ในก�รอ่�นนทิ�น พร้อมทัง้แนะนำ�คำ�ศพัท์ใหม่ในนทิ�น ทบทวนคำ�ศพัท์เก่� แนะนำ�
เรื่องหรือนิท�นที่จะอ่�น โดยดำ�เนินก�รต�มขั้นตอน ดังนี้
  - นักเรียนแต่ละคนอ่�นเรื่องร�วนิท�นในใจ

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม

นิทำนรูปแบบ CIRC  

ผู้นำาเสนอ			 นายณรงค์		จำาปา		

	 	 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ	(สิ)		

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ศรีสะเกษ เขต 4
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  - นักเรียนจับคู่อ่�นออกเสียงให้เพื่อนฟัง  หลังจ�กที่อ่�นแล้วให้ช่วยกันแก้ไข ข้อบกพร่องของเพื่อน
  - นักเรียนตอบคำ�ถ�ม วิเคร�ะห์เรื่อง วิเคร�ะห์ปัญห� โดยครูเป็นผู้ใช้คำ�ถ�มกระตุ้น
 ขั้นที่	4 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปร�ยเรื่องร�วที่อ่�นโดยก�รจับประเด็นปัญห�
  ขั้นที่	5 นักเรียนรับก�รทดสอบก�รอ่�นทั้งร�ยบุคคลและเป็นกลุ่ม
 ขั้นที่	6 ฝึกทกัษะก�รอ่�นเพิม่เตมิ ได้แก่ ก�รจบัใจคว�ม ก�รแยกข้อเทจ็จรงิ ก�รวเิคร�ะห์เรือ่ง ก�รสรปุเรือ่ง
  ขั้นที่	7 ฝึกทักษะก�รเขียน โดยก�รเขียนอิสระ ก�รทำ�หนังสือเล่มเล็ก
  ขั้นที่	8 นักเรียนรับก�รบ้�น เลือกอ่�นหนังสือที่สนใจ เขียนร�ยง�นเรื่องที่อ่�นร�ยบุคคล
 จดุเด่นของก�รจดัก�รเรยีนรูด้้วยนทิ�นแบบร่วมมอื รปูแบบ CIRC  นอกจ�กขัน้ตอนทีก่ล่�วไปแล้ว ยงัมจีดุเด่น
ในเรื่อง 1) ก�รเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่สอดแทรกอยู่ในนิท�น เช่น เรื่องร�วเกี่ยวกับคว�มเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ก�รช่วยเหลือ แบ่งปัน คว�มซื่อสัตย์ ก�รประหยัด อดทน ล้วนเป็นเรื่องร�วที่ให้คติสอนใจที่นักเรียนส�ม�รถนำ�ไปใช้
ในก�รดำ�เนนิชวีติได้ดอีกีด้วย  2) ก�รมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในก�รประเมนิคว�มส�ม�รถในก�รอ่�นของลกูทีบ้่�น 
ซึ่งนอกจ�กจะเป็นนิท�นที่นักเรียนสนใจหนังสือแล้ว จะเป็นพื้นฐ�นให้นักเรียนมีนิสัยรักก�รอ่�นหนังสือประเภทอื่น 
ผูป้กครองจะได้รบัแบบประเมนิก�รอ่�นของลกูทีบ้่�นและให้ข้อคดิเหน็ เสนอแนะกจิกรรมทีผู่ป้กครองเหน็ว่�จะเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียน 

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 ความร่วมมือของครู บุคล�กรในโรงเรียน ผู้ปกครอง เป็นปัจจัยสำาคัญที่จะทำ�ให้ก�รจัดก�รเรียนรู้ด้วยนิท�น
แบบร่วมมือ รูปแบบ CIRC  ประสบคว�มสำ�เร็จ ควรมีการยืดหยุ่นเวลาในการทำางานให้นักเรียนในชั่วโมงวิช�ภ�ษ�
ไทย ห�กนักเรียนทำ�ง�นไม่ทันเวล�
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ผลงานหรือนวัตกรรม หม�ยถึง ก�รบริห�รจัดก�ร  ระบบก�รบริห�รจัดก�รศูนย์ภ�ษ�ไทยโรงเรียนในฝัน     

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 1) ครูผู้สอนได้รับก�รพัฒน�ด้�นคว�มรู้ เทคนิคก�รสอน รวมทั้งก�รผลิตสื่อด้�น ict เพื่อให้ตรงกับเป้�หม�ย
ของโรงเรียนในฝันที่เน้นก�รเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยระบบ ict
 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนดีขึ้น มีทัศนคติที่ดีต่อวิช�ภ�ษ�ไทย  และมีทักษะภ�ษ�ไทยในระดับที่ได้
รับร�งวัลจ�กก�รแข่งขันในระดับต่�งๆ
 3) ศูนย์ได้ทำ�หน้�ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริก�รง�นวิช�ก�รแก่บุคล�กรและหน่วยง�นที่ต้องก�รรับบริก�ร

แรงบันดาลใจ
  ก�รทีโ่รงเรยีนได้รบัเลอืกเป็นศนูย์พฒัน�ก�รเรยีนก�รสอนภ�ษ�ไทย โรงเรยีนในฝันของจงัหวดันครสวรรค์ ทำ�ให้
ต้องรับผิดชอบในก�รช่วยเหลือ ดูแลบุคล�กรผู้สอนภ�ษ�ไทยให้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถทั้งท�งวิช�ก�รเฉพ�ะวิช�
เอกและคว�มรู้ด้�น ict ต�มลักษณะจุดเด่นของโรงเรียนในฝัน ทำ�ให้ศูนย์ต้องห�วิธีก�รบริห�รจัดก�รศูนย์ให้ดำ�เนิน
ง�นไปได้ด้วยงบประม�ณที่จะได้รับจัดสรรม�เป็นครั้งคร�วเท่�นั้น แต่ด้วยก�รที่ท�งศูนย์ดำ�เนินก�รด้วยระบบทีม
ง�น มีก�รปรึกษ�ห�รือกันและทำ�ง�นอย่�งมีระบบ ขั้นตอน ทำ�ให้ผู้สอนมีคุณลักษณะต�มที่โรงเรียนในฝันต้องก�ร
และส่งผลไปถึงนักเรียนด้วย โดยเฉพ�ะท�งโรงเรียนล�ดย�ววิทย�คม  ในฐ�นะที่เป็นศูนย์พัฒน�ก�รเรียนก�รสอน
จำ�เป็นต้องพฒัน�ตนเองอย่�งม�ก  เพือ่เป็นแบบอย่�งให้กบัโรงเรยีนในเครอืข่�ย จงึทำ�ให้นกัเรยีนของโรงเรยีนล�ดย�ว
วิทย�คม ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รเข้�แข่งขันทักษะท�งภ�ษ�ในระดับต่�งๆ เป็นจำ�นวนที่น่�พอใจ

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 1) ครูเอ�ใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถในด้�นก�รเรียนก�รสอน และก�รเข้�แข่งขันร�ยก�รต่�งๆ
 2)  ดูแลและเต็มใจให้บริก�รเครือข่�ยด้วยคว�มเต็มใจ  
 3) ประส�นก�รดำ�เนินง�นกับศึกษ�นิเทศก์อย่�งมีประสิทธิภ�พ
 4) ผู้บริห�รในระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�และโรงเรียนให้ก�รสนับสนุนในก�รดำ�เนินก�รของศูนย์ฯ อย่�งดี  
การสรุปบทเรียน
 1) เชื่อมโยงคว�มตระหนักในหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยกับคว�มส�ม�รถและพื้นฐ�นคว�มพร้อม
 2) ว�งแผนร่วมกันกับผู้บริห�รและคณะครู
 3) พัฒน�ก�รเรียนก�รสอน  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในด้�นทักษะภ�ษ�ไทยยิ่งขึ้น
 4) จัดทำ�หลักสูตรก�รพัฒน�ครูภ�ษ�ไทย   
 5) สร้�งเครือข่�ยครูภ�ษ�ไทยโดยก�รร่วมมือกับศึกษ�นิเทศก์ในเขตพื้นที่ฯ ซึ่งมีหน้�ที่ช่วยเหลือครูโดยตรงให้
เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อจะได้ช่วยกันพัฒน�บุคล�กรและผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนให้ดีขึ้นและทำ�ง�นไม่ซำ้�ซ้อนกัน

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม

ระบบกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ภำษำไทย

ผู้นำาเสนอ	:		 นางนิตยา		น้อยพินิจ						 	 	 	 	

	 	 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

  สำ�นักง�นเขตพื้นทีก�รศึกษ�นครสวรรค์ เขต 2
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ศิลปะ

“ศิลปะคือกำรถ่ำยทอดควำมรู้สึกของมนุษย์ออกมำ”
Leo Tolstoi 

“ศิลปะคืองำน อันเป็นควำมพำกเพียรของมนุษย์
ซึ่งต้องใช้ควำมพยำยำม ด้วยมือและควำมคิด”

ศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี
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กระบวนทัศน์ PICC เพื่อบริหำรจัดกำรศูนย์ 

ผู้นำาเสนอ	:		 นางสาวศิริลักษณ์		ฐานวิเศษ

	 	 โรงเรียนคำาตากล้าราชประชาสงเคราะห์	

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สกลนคร  เขต  3 

ผลงานหรือนวัตกรรม	 หม�ยถึง ก�รบริห�รจัดก�รศูนย์พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปะ   
 กระบวนทัศน์	PICC	ประกอบด้วย P	การฝึกปฏิบัติ	มุ่งเน้นสู่ความชำานาญ	(Practice) โดยมีจุดเน้นทั้งครู 
ผูส้อนและนกัเรยีน เป็นก�รบรหิ�รจดัก�รเพือ่พฒัน� ครใูห้เก่งก�รสอน โดยผ่�นก�รฝึกอบรม สมัมน� สร้�งเครอืข่�ย
ก�รเรยีนรู ้เพือ่แลกเปลีย่นแนวคดิเทคนคิก�รสอนตลอดจนนวตักรรม  เพือ่ให้ครอูอกแบบก�รสอนให้ นกัเรยีนมกี�ร
ปฏิบัติจริงด้วยรูปแบบวิธีก�รเรียนก�รสอนและกิจกรรมเสริมต่�งๆ ที่ส่งเสริมก�รเรียนรู้อย่�งมีประสิทธิผล	 I	 การ
บูรณาการ	(Integration) มีก�รใช้องค์คว�มรู้จ�กสหส�ข� จ�กบุคล�กรที่หล�กหล�ย ร่วมกับก�รระดมทรัพย�กร
ต่�งๆ เพื่อให้กระบวนก�รขับเคลื่อนขององค์กรสัมฤทธิ์ผลต�มเป้�ประสงค์ C	 การมีส่วนร่วม	 (Collaboration)	
คณะทำ�ง�นเน้นก�รมีส่วนร่วมของครูกับครู ครูกับโรงเรียนและนักเรียนและองค์กรกับชุมชน C	 การรับใช้ชุมชน	
(Community	Services) ซึ่งปร�กฏออกม�ในรูปของก�รสร้�งผลง�น  สร้�งบุคล�กร และสร้�งสุนทรียะ จะเห็น
ได้ว่�กรอบแนวคิดทั้ง 4  เสริมสร้�ง เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันก็มุ่งสู่ก�รบรรลุเป้�หม�ยของศูนย์  

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ก�รพัฒน�ทักษะท�งศิลปะและทักษะก�รสอน ครูโรงเรียนในฝันกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปะ  มีผลง�นปร�กฏ
ดังนี้
 จัดอบรมโครงการ	More	Than	Arts	1	ปีก�รศึกษ� 2552 และ More	Than	Arts	2	ปีก�รศึกษ� 2553  
 จัดตั้งเครือข่ายครูศิลปะ จังหวัดสกลนคร เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด เทคนิคก�รสอน ตลอดจนนวัตกรรม เพื่อให้
ครูออกแบบก�รสอน ให้นักเรียนมีก�รปฏิบัติจริงด้วยรูปแบบวิธีก�รเรียนก�รสอน และกิจกรรมเสริมต่�งๆ ที่ส่งเสริม
ก�รเรียนรู้อย่�งมีประสิทธิผล 
 จัดแสดงนวัตกรรม	และผลงานทางศิลปะ		ของ ครู นักเรียน ปีก�รศึกษ� 2552 และ 2553
 สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการและคุณภาพนักเรียน โครงก�รพี่สอนน้อง ค่�ยศิลปะเสกสรรปั้นแต่ง 
ก�รเข้�ร่วมแข่งขนัทกัษะท�งศลิปะระดบัเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�และระดบัภ�คฯ ก�รสร้�งและพฒัน�นวตักรรมเพือ่พฒัน�
ทักษะท�งศิลปะของนักเรียน ก�รนิเทศ ติดต�ม เพื่อประเมินก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนศิลปะ
 ให้บริการชุมชน	โครงก�รศิลปะเพื่อสังคม โดยก�รนำ�นักเรียนแกนนำ�ศิลปะ ไปว�ดรูปบำ�เพ็ญประโยชน์ต�ม
สถ�นที่ร�ชก�รและวัดในพื้นที่ใกล้เคียง ออกแบบและจัดตกแต่งริ้วขบวน ในกิจกรรมต่�งๆ ของชุมชน ร่วมแสดง
ความสามารถทางศิลปะ	 ดนตร	ี นาฏศิลป	์ ในเทศก�ลบุญประเพณีต�่งๆ เป็นคณะกรรมการดำาเนินงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมชุมชน	เป็นวิทยากรด้านศิลปะให้กับหน่วยง�นและสถ�นศึกษ�ต่�งๆ 
 จัดหา	และพัฒนาแหล่งเรียนรู้	 	มีห้องปฏิบัติก�รศิลปะ ห้องจัดแสดงผลง�น  ห้องพัฒน�สื่อและนวัตกรรม  
ตดิต่อประส�นง�นกบัองค์กรในท้องถิน่ วทิย�กรท้องถิน่ เพือ่ใช้เป็นทรพัย�กรก�รเรยีนรู ้ เป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละศกึษ�
ดูง�นเกี่ยวกับศิลปะของหน่วยง�นต่�งๆ

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม
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แรงบันดาลใจ
 เพือ่ยกระดบัสมรรถนะในก�รสอนของ ครผููส้อนศลิปะในเขตจงัหวดัสกลนคร เพือ่ให้ครสู�ม�รถบรูณ�ก�รองค์
คว�มรูสู้ก่�รเรยีนก�รสอน   ให้เหม�ะสมกบับรบิทของโรงเรยีนและเพือ่ช่วยเหลอืโรงเรยีนเครอืข่�ยในด้�นต่�งๆ เช่น 
ให้คว�มรู้ ให้ยืมวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม ก�รเป็นวิทย�กร เป็นต้น

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 ก�รใช้กรอบแนวคิด PICC ในก�รออกแบบบริห�รจัดก�รศูนย์ศิลปะ ทำ�ให้เกิดผลในด้�นต่�งๆ ดังนี้
 ด้านการบริหารจัดการ	กิจกรรมต่�งๆ ที่ท�งศูนย์ได้จัดดำ�เนินก�ร แบบมีส่วนร่วมและบูรณ�ก�รคว�มรู้จ�ก
หล�ยส�ข� ใช้บุคล�กรที่หล�กหล�ย เพื่อเน้นให้ครูและนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนเกิดคว�มชำ�น�ญ มีผลง�น
เป็นที่ยอมรับ 
 ด้านหลักสูตรการพัฒนาครู	  เป็นหลักสูตรที่ส�ม�รถยืดหยุ่นและบูรณ�ก�รสู่ก�รเรียนก�รสอน ให้เหม�ะสม
กบับรบิทของโรงเรยีน มกี�รสร้�งเครอืข่�ยครศูลิปะ เพือ่ช่วยให้ครสู�ม�รถออกแบบบทเรยีนได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พ
สูงสุด รวมทั้งก�รสร้�งเครือข่�ยนักเรียนแกนนำ�ศิลปะ
 ด้านการพัฒนานักเรียน จ�กก�รบริห�รจัดก�รเพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถท�งก�รสอนของครู ได้ส่งผลโดยตรง
กับนักเรียน นักเรียนมีเจตคติต่อศิลปะสูงขึ้น ผลง�นของนักเรียนเป็นที่ยอมรับจ�กบุคคลทั้งภ�ยนอก และภ�ยใน
องค์กร  
	 ด้านการบริการชุมชน	ได้จัดตั้งโครงก�รต่�งๆ เพื่อให้นักเรียนมีจิตส�ธ�รณะ ตลอดทั้งเป็นก�รสร้�งเวทีแสดง
ผลง�นให้กับนักเรียนได้แสดงออกอีกท�งหนึ่ง

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ				
 ก�รให้คว�มร่วมมืออย่�งดีจ�กบุคล�กร ก�รสนับสนุนจ�กผู้บริห�ร และ คว�มเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่�ย

การสรุปบทเรียน
 จ�กผลก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม� ถือว่�ประสบคว�มสำ�เร็จเป็นที่น่�พอใจในระดับหนึ่ง  แนวคิดในก�รพัฒน� 
คือ ก�รบริห�รจัดก�ร ก�รสร้�งเครือข่�ยให้เข้มแข็งม�กขึ้น โดยก�รกระตุ้นให้ครูสร้�งและแลกเปลี่ยนนวัตกรรม 
มีก�รนำ�ไปใช้จริง จัดเสวน�เพื่อแลกเปลี่ยนคว�มคิด เทคนิคก�รสอน  ตลอดจนช่วยเหลือเพื่อนครูในเครือข่�ย
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ผลงานหรือนวัตกรรม	 หม�ยถึง ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนศิลปะ

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนศลิปะโรงเรยีนศรสีงคร�มวทิย� เป็นทีรู่จ้กัทัง้ในและต่�งประเทศด้วยผลง�นทีป่ร�กฏ
กับนักเรียนจ�กครูสังคม ทองมี ครูศิลปะซึ่งเป็นบุคคลคลแรกที่บุกเบิก โดยได้นำ�นักเรียนสร้�งสรรค์ผลง�นศิลปะ 
ทัง้ภ�ยในและภ�ยนอกประเทศ ก�รส่งผลง�นเข้�ประกวดทัง้ในและต่�งประเทศ ทำ�ให้โรงเรยีนมภี�พลกัษณ์โดดเด่น
ท�งด้�นศิลปะ  มีหน่วยง�นทั้งภ�ครัฐและเอกชน เลือกเป็นสถ�นที่ศึกษ�ดูง�นด้�นศิลปะ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2522  อย่�ง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ด้วยผลง�นเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ส่งผลให้โรงเรียนได้รับเกียรติให้เป็นที่ตั้งของ “ศูนย์ศิลป์ 
สิรินธร” ซึ่งเป็นศูนย์ศิลปะเด็กและเย�วชนที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวิช�คว�มรู้ 
เกี่ยวกับศิลปะ ซึ่งมีคว�มพร้อมในก�รจัดตั้งให้เป็นศูนย์กล�งในก�รพัฒน�ส่งเสริมศักยภ�พของเด็กและเย�วชนใน
ก�รสร้�งสรรค์ง�นศิลปะ ตลอดจนพัฒน�ครูผู้สอนศิลปะ ผู้ที่มีใจรักศิลปะ ผู้สนใจทั่วไป ให้มีโอก�สได้รับรู้ข่�วส�ร 
ได้รับก�รพัฒน�ม�กยิ่งขึ้น ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเป็นไปอย่�งต่อเนื่องทั้งด้�นคว�มรู้ ทักษะและก�รสร้�งสรรค์
 โครงงานศลิปะ  เป็นอกีร�ยวชิ�หนึง่ทีช่่วยส่งเสรมิเรือ่งก�รเตรยีมตวัเพือ่เข้�ศกึษ�ต่อระดบัอดุมศกึษ� สำ�หรบั
นกัเรยีนแผนก�รเรยีนศลิป์  ชัน้มธัยมศกึษ�ปีที ่6 โดยยดึคว�มแตกต่�งระหว่�งบคุคลของนกัเรยีน ใครมคีว�มส�ม�รถ 
มีคว�มสนใจ มีคว�มถนัดในด้�นใด ก็ให้ศึกษ�ค้นคว้�ในเรื่องที่ตนเองให้คว�มสนใจ  เพื่อเป็นแนวท�งในก�รศึกษ�
ต่ออุดมศึกษ�ต่อไป
 ค่ายศลิปะในวนัหยดุและวนัปิดภาคเรยีน	 ปีก�รศกึษ�ละ 2 ครัง้ จดัส่งนกัเรยีนเข้�ร่วมประกวดทัง้ภ�ครฐัและ
เอกชน  ทัง้ในระดบัท้องถิน่และระดบัประเทศ  จดัส่งผลง�นและนกัเรยีนเข้�ร่วมประกวดทัง้ภ�ครฐัและเอกชน  ทัง้ใน
และต่�งประเทศ  นกัเรยีนได้เรยีนรูท้ัง้ในห้องเรยีน หลงัเลกิเรยีนและผลง�นจ�กก�รเข้�ค่�ยศลิปะได้จดัส่งเข้�ร่วมประกวด
ทัง้ในและต่�งประเทศสบืเนือ่งม�โดยตลอด รวมถงึจดัห�ทนุก�รศกึษ�นกัเรยีนส�ยศลิป์ให้กบันกัเรยีนแผนศลิป์ เพือ่
สนบัสนนุและส่งเสรมินกัเรยีน ทีม่คีว�มส�ม�รถท�งด้�นศลิปะ โดยก�รจดัห�ของครสูงัคม ทองม ีปีละประม�ณ 2 แสน
กว่�บ�ท

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ	  
 •	นักเรียนมีแบบอย่างที่ดี	ได้รับแรงบันด�ลใจ มีฮีโร่ในดวงใจ มีคว�มมุ่งมั่น
 •	ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่น ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน อุทิศตน  เสียสละ มีคว�มชำ�น�ญมีคว�มส�ม�รถในก�ร
ดึงศักยภ�พของผู้เรียน 
 •	ผู้บริหารและคณะครูการสนับสนุนเป็นอย่างดี
	 •	 มีแหล่งศึกษาค้นคว้าศึกษา ดูง�นง�นด้�นศิลปะในโรงเรียน “ศูนย์ศิลป์สิรินธร” เป็นที่ศึกษ�ค้นคว้�ง�น 
มีก�รจัดภูมิทัศน์ที่เหม�ะสม  บรรย�ก�ศร่มรื่น  เอื้อต่อก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและก�รศึกษ�ดูง�น

ศิลปะกับกำรพัฒนำเยำวชน

ผู้นำาเสนอ	 นางสาวพรพรหม		ตะพรหม	
	 	 โรงเรยีนศรสีงครามวทิยา		
  สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�เลย เขต 2

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง บทเรียนหรือแบบฝึกทักษะน�ฏศิลป์ ที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติต�มกระบวนท่� ทีละ
ท่� เป็นแบบฝึกทักษะน�ฏศิลป์และหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ ชุดฝึกทักษะน�ฏศิลป์

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 นักเรียน	มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถจนเกิดคว�มชำ�น�ญ เข้�ร่วมก�รแข่งขันทักษะท�งด้�นน�ฏศิลป์ได้รับร�งวัล 
เหรียญทองระดับเขต ระดับภ�ค  และระดับประเทศ  ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542–2553 องค์กรหรือชุมชน  ให้คว�มร่วม
มือสนับสนุน มีคว�มเชื่อถือ  เชื่อมั่น และชื่นชมผลง�นนักเรียนมีจิตอ�ส�ร่วมกันทำ�กิจกรรม ออกเผยแพร่คว�มรู้ 
สู่ชมชนโดยร่วมกันออกฝึกสอนก�รแสดงให้กับชุมชนต่�งๆ ในง�นขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นนั้นๆ

แรงบันดาลใจ
 จ�กพระร�ชดำ�รสั พระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูห่วั “การรกัษาวฒันธรรม	คอืการรกัษาชาต”ิ	สร้�งคว�มตระหนกั
ในหน้�ทีค่รสูอนน�ฏศลิป์ และส�ระน�ฏศลิป์เป็นวชิ�หนึง่ทีน่กัเรยีนมสีนใจ  แต่เวล�เรยีนมน้ีอย คอื 1  ชัว่โมงต่อสปัด�ห์  
หน่วยก�รเรยีน 0.5 นกัเรยีนจงึข�ดคว�มรู ้ข�ดทกัษะทีถ่กูต้องแท้จรงิ  ส่วนม�กเป็นนกัเรยีนทีอ่�ศยัอยูต่�มหมูบ้่�นแต่ละ
หมูบ้่�นจะห่�งไกลจ�กโรงเรยีนประม�ณ 10-30 กโิลเมตร ก�รเดนิท�งม�โรงเรยีนของนกัเรยีนจะนัง่รถรบัส่งนกัเรยีน
ประจำ�หมูบ้่�นม�โรงเรยีนและเดนิท�งกลบัด้วยรถรบัส่งนกัเรยีนประจำ�หมูบ้่�นเวล�กำ�หนด  จงึทำ�ให้เกดิปัญห� ประกอบ
กบันกัเรยีนบ�งส่วนไม่มพีืน้ฐ�นในด้�นก�รแสดงน�ฏศลิป์ทีถ่กูต้องม�ก่อน แต่สนใจท�งด้�นก�รแสดงน�ฏศลิป์ ไม่มเีวล�
ทีจ่ะเพิม่พนูทกัษะท�งด้�นก�รแสดงน�ฏศลิป์ในเวล�หลงัเลกิเรยีน  มนีกัเรยีนบ�งส่วนทีส่นใจในเรือ่งก�รแสดงน�ฏศลิป์ 
และไม่มปัีญห�ในก�รเดนิท�ง  กส็�ม�รถทำ�ก�รฝึกซ้อมและเพิม่พนูทกัษะด้�นก�รแสดงน�ฏศลิป์ ในเวล�หลงัเลกิเรยีน 
หรอืวนัหยดุได้ 

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 การกำาหนดกรอบสาระ เกี่ยวกับท่�พื้นฐ�น เช่น ก�รจีบ ก�รตั้งวง ก�รยกเท้� ก�รก้�วเท้�  กิริย�ก�รใช้มือแบ 
กริยิ�มอืจบี  กริยิ�มอืชี ้ ฯลฯ  จนถงึก�รปฏบิตัท่ิ�รำ�เพลงต่�งๆ จ�กง่�ยไปห�ย�ก  จดัลำ�ดบัแต่ละท่� มภี�พประกอบ 
พร้อมคำ�อธิบ�ยที่ให้ผู้เรียนส�ม�รถฝึกปฏิบัติเองได้ ก�รปฏิบัติบ่อยๆ จะทำ�ให้เกิดทักษะและคว�มชำ�น�ญ  โดยจะ
ฝึกบ่อยครัง้หรอืน�นเท่�ใดต�มแต่คว�มพอใจของผูฝึ้ก แบบฝึกทกัษะน�ฏศลิป์นีจ้ะเป็นก�รช่วยให้นกัเรยีนทีจ่ำ�ท่�รำ�
ไม่ได้ ได้เกิดก�รจดจำ�ได้แม่นขึ้น 
 หนงัสอือเิลก็ทรอนคิส์		(e-book)	หม�ยถงึ หนงัสอืทีส่ร้�งขึน้ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ มลีกัษณะเป็นเอกส�ร
อเีลก็ทรอนกิส์โดยปกตมิกัจะเป็นแฟ้มข้อมลูทีส่�ม�รถอ่�นเอกส�รผ่�นท�งหน้�จอคอมพวิเตอร์ทัง้ในระบบออฟไลน์
และออนไลน์   คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ส�ม�รถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่�งๆ ของหนังสือ  เว็บไซด์ต่�งๆ 
ตลอดจนส�ม�รถปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ นอกจ�กนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ส�ม�รถแทรกภ�พ เสียง 

ชุดฝึกทักษะนำฏศิลป์

ผู้นำาเสนอ	 นางสาวพนมพร		ชินชนะ
	 	 โรงเรยีนจนัทรเุบกษาอนสุรณ์		
  สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ร้อยเอด็ เขต 2
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ภ�พเคลื่อนไหว แบบทดสอบ อีกประก�รหนึ่งที่สำ�คัญก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ส�ม�รถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
ได้ตลอดเวล�  ซึ่งคุณสมบัติเหล่�นี้จะไม่มีในหนังสือธรรมด�ทั่วไป   
 	แผ่นวีดีทัศน์	เป็นสื่อ/นวัตกรรมที่แสดงเป็นภ�พยนตร์ พร้อมบทบรรย�ย เนื้อห�ต�มแบบชุดทักษะเพื่อให้ผู้
เรียน ฝึกท่�เคลื่อนไหวร่�งก�ยได้ถูกต้อง โดยครูผู้สอนเป็นผู้แสดงแบบ

เงื่อนไขที่ทำาให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความสำาเร็จ
 ครผููส้อน ควรมอีดุมก�รณ์ทีต้่องก�รรกัษ�และสบืส�นศลิปะก�รแสดงน�ฏศลิป์ไทย น�ฏศลิปะพืน้บ้�นอย่�งต่อ
เนือ่ง ถงึแม้จะมแีบบฝึกช่วยแต่ครตู้องมกี�รให้ฝึกปฏบิตัิ

การสรุปบทเรียน
 จ�กก�รใช้ชดุฝึกทีก่ล่�วข้�งต้นม�อย่�งต่อเนือ่งและประสบผลสำ�เรจ็ สรปุเป็นแนวคดิในก�รสร้�งสือ่ช่วยสอน
สำ�หรบัน�ฏศลิป์  เนือ่งจ�กน�ฏศลิป์เป็นวชิ�ทีเ่ป็นก�รฝึกทกัษะ ดงันัน้ ควรได้ฝึกปฏบิตัคิวบคูก่บัก�รใช้สือ่  และควรมี
สือ่ประเภทเพือ่ต้องก�รให้เหน็ภ�พ  ทัง้ภ�พนิง่ ภ�พเคลือ่นไหว  และเข้�ใจในคว�มหม�ยของท่�ท�ง

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม
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สังคมศึกษำ
ศำสนำและวัฒนธรรม

 “วฒันธรรม เป็นผลรวมของกำรสัง่สม สร้ำงสรรค์ ภมูธิรรม
ภูมิปัญญำที่ถ่ำยทอดสืบต่อกันมำของสังคมนั้นๆ หรือกล่ำวได้
ว่ำ วัฒนธรรมคอืประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ที่สงัคม
มีอยู่หรือเนื้อตัวทั้งหมดของสังคมนั่นเอง”

พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
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ก�ำแพงแสนควรค่ำแห่งควำมทรงจ�ำ

ผู้นำาเสนอ	 ว่าที่	ร.ต.หญิงน้องนุช	เก้าลิ้ม		ครูชำานาญการ

	 	 โรงเรียนประถมฐานบินกำาแพงแสน

     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�นครปฐม เขต 2 โทร 086-9009425

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม

ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง  กิจกรรมก�รสอนประวัติศ�สตร์ท้องถิ่น โดยใช้วิธีก�รท�งประวัติศ�สตร์

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 นักเรียนมีคว�มรู้คว�มสนใจในก�รเรียนประวัติศ�สตร์ท้องถิ่นม�กขึ้น ส�ม�รถนำ�เสนอผลง�นจ�กหลักฐ�น 
ท�งประวัติศ�สตร์ที่ศึกษ�ในรูปแบบของ ict ได้แก่ e- book  power point แผ่นพับ เว็ปไซต์  มีคว�มภ�คภูมิใจใน
ท้องถิ่นของตน

แรงบันดาลใจ
 ก�รเรียนรู้เรื่องร�วของท้องถิ่นเป็นส�ระหนึ่งในคว�มรับผิดชอบของส�ระสังคมศึกษ� เพร�ะที่ผ่�นม�ไม่มีก�ร
เรยีนรูเ้กีย่วกบัประวตัศิ�สตร์ท้องถิน่และหลกัสตูรไม่ให้คว�มสำ�คญัเท่�ทีค่วร  มคีว�มมัน่ใจว่�ก�รเรยีนรูเ้รือ่งร�วของ
ท้องถิ่นจะทำ�ให้คนในท้องถิ่นมีคว�มรักคว�มภ�คภูมิใจ ในท้องถิ่นของตน  

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 ผูส้อนจดัทำ�กรอบเนือ้ห�ส�ระประวตัศิ�สตร์ท้องถิน่ใกล้ตวันกัเรยีน เริม่จ�กก�รเรยีนรูป้ระวตัศิ�สตร์ในระดบัอำ�เภอ 
ซึง่เป็นทีต่ัง้ของโรงเรยีนและหมูบ้่�นของนกัเรยีนส่วนใหญ่ แล้วเชือ่มโยงสูร่ะดบัจงัหวดัและระดบัประเทศต่อไป  ก�รจดั
กจิกรรมก�รเรยีนก�รสอนก�รโดยวธิกี�รท�งประวตัศิ�สตร์  5  ขัน้ตอน  คอื  กำ�หนดประเดน็ทีจ่ะศกึษ� รวบรวมข้อมลู  
ตรวจสอบข้อมลู ตคีว�มและจดัระบบข้อมลู นำ�เสนอข้อมลู ในก�รสบืค้นข้อมลูและนำ�เสนอข้อมลูด้วย ict  
 จดุเด่นของกจิกรรม คอื ก�รร่วมกนักำ�หนด เรือ่ง (them) สนใจศกึษ� จ�กนัน้ ระดมคำ�ถ�มทีน่กัเรยีนอย�กเรยีน
รู ้ (ครรู่วมตัง้คำ�ถ�ม)  จดักลุม่คำ�ถ�ม ตรวจสอบว่�ครอบคลมุส�ระทีต้่องก�รเรยีนรูห้รอืไม่ จ�กนัน้ถ�มห�แหล่งข้อมลู 
ซึง่ขัน้นีเ้ป็นก�รสนบัสนนุคณุภ�พเด่นชดัของนกัเรยีนโรงเรยีนในฝันเรือ่งก�รค้นคว้� ก�รใช้แหล่งเรยีนรูอ้ย่�งหล�กหล�ย
ทัง้ภ�ยใน ภ�ยนอก รวมถงึก�รใช้สือ่ internet ข้อมลูจ�กแหล่งเรยีนรูท้ีน่กัเรยีนค้�ห� นำ�ไปสูก่จิกรรมสำ�คญัทีก่ระตุน้
คว�มรกัและภ�คภมูใิจ คอื ก�รพ�นกัเรยีนไปทศันศกึษ�แหล่งเรยีนรูจ้รงิ  เพือ่พบปร�ชญ์ช�วบ้�นเล่�เรือ่งร�วเกีย่วกบั
เมอืงกำ�แพงแสน  ในขัน้นีค้รใูห้นกัเรยีนเตรยีมคำ�ถ�ม  เตรยีมก�รบนัทกึข้อมลู บนัทกึภ�พ เมือ่ได้ข้อมลูครบถ้วนแล้ว 
นำ�ม�ตรวจสอบร่วมกนัโดยดวู่�ข้อมลูทีไ่ด้ม�นัน้น่�เชือ่ถอืหรอืไม่ มแีหล่งอ้�งองิทีช่ดัเจน ส�ม�รถตรวจสอบได้ เช่น ชือ่
เวป็ไซต์ ชือ่ผูแ้ต่งหนงัสอื จ�กนัน้แต่ละกลุม่ช่วยกนัตคีว�มข้อมลูทีไ่ด้ม�จ�กหล�ยๆ แหล่ง และจดัระบบข้อมลูต�มประเดน็
ทีศ่กึษ� เช่น คว�มเป็นม�ของท้องถิน่กำ�แพงแสน คว�มสำ�คญัของเมอืงกำ�แพงแสนตัง้แต่อดตี เมือ่ได้ข้อมลูครบถ้วนแล้ว
ให้แต่ละกลุม่นำ�เสนอผลง�นด้�นคว�มรูผ่้�นกระบวนก�รด้วย ict ต�มคว�มสนใจของแต่ละกลุม่  
 เมือ่นกัเรยีนเข้�ใจประวตัคิว�มเป็นม�และคว�มสำ�คญัของเมอืงกำ�แพงแสนแล้ว จงึจดัก�รเรยีนรูเ้ชือ่มโยงสบืค้น
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น โดยใช้วิธีก�รท�งประวัติศ�สตร์ในก�รสืบค้นทั้งจ�กผู้รู้ในชุมชน ทั้งจ�ก
อินเตอร์เน็ต หนังสืออ่�นเพิ่มเติมและศึกษ�สถ�นที่สำ�คัญต่�งๆ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอข้อมูลด้วย ict เช่น 
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e- book  power point  website แผ่นพับ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคว�มรู้ ให้นักเรียนช่วยกันบอกคว�มรู้สึก 
ที่มีต่อท้องถิ่นของตนในรูปแผนที่คว�มคิด

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 ผูบ้รหิ�ร สนบัสนนุก�รออกนอกสถ�นที ่ ครตู้องมคีว�มรูด้้�นเนือ้ห� แหล่งเรยีนรู ้ มหีรอืรูแ้หล่งข้อมลู ส�ม�รถ
ให้คำ�แนะนำ�ไดร้วดเรว็และตดิต่อประส�นง�นผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง เช่น หัวหน้�พพิธิภณัฑสถ�นแห่งช�ต ิพระปฐมเจดยี์ 
ปร�ชญ์ช�วบ้�น เป็นต้น

การสรุปบทเรียน
 จ�กก�รดำ�เนนิก�รต�มแนวท�งของวธิกี�รดงักล่�วข้�งต้น ผูน้ำ�เสนอมแีนวคดิในการพฒันาการเรยีนการสอน
ประวตัศิาสตร์	คอื	การเรยีนรูเ้รือ่งราวท้องถิน่เป็นส่วนสำาคญัในการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์	 แนวท�งก�รจดักจิกรรม
จึงเป็นวิธีก�รท�งประวัติศ�สตร์เชื่อมโยงกับก�รสนับสนุน ก�รค้นคว้� ก�รคิดวิเคร�ะห์ สร้�งสรรค์ผลง�น 
โดยมี ict เป็นเครื่องมือ 



53

ผลงานหรือนวัตกรรม คือ กิจกรรมก�รเรียนก�รสอนให้นักเรียนใช้โปรแกรมพอยท์เอเชีย (point asia) ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่ต้องออนไลน์บนเครือข่�ยอินเตอร์เน็ต ในก�รระบุพิกัดภูมิศ�สตร์ของปร�ส�ทในจังหวัดสุรินทร์ จำ�นวน 
30 แห่ง  เป็นส่วนสำ�คัญในก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้จ�กสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หล�กหล�ย โดยเฉพ�ะสื่อ ict

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ด้านครู ครสู�ม�รถออกแบบก�รจดัก�รเรยีนรูโ้ดยใช้สือ่และเทคโนโลยไีด้ ครนูำ�นกัเรยีนลงพืน้ทีภ่�คสน�มและ
ทำ�ก�รวดัทศิท�งก�รว�งตวัปร�ส�ท ถ่�ยภ�พปร�ส�ทและใช้ข้อมลูภ�พถ่�ยด�วเทยีมเปรยีบเทยีบกบัสภ�พโดยรอบ
ปร�ส�ท ส�ม�รถจัดทำ�โปสเตอร์ส่งเสริมก�รเรียนรู้ เรื่อง โบร�ณด�ร�ศ�สตร์ และธรณีวิทย� จ�กปร�ส�ทในจังหวัด
สุรินทร์ รวมถึงส�ม�รถออกแบบบทปฏิบัติก�ร เรื่อง ด�ร�ศ�สตร์กับภูมิปัญญ�ท้องถิ่นและจัดทำ�บทเรียน เรื่อง 
“บ้�นขุมดิน ถิ่นนี้ มีปร�ส�ท” ในหนังสือพัฒน�ก�รท�งประวัติศ�สตร์ฯ อำ�เภอโนนน�ร�ยณ์
 ด้านนักเรียน นักเรียนส�ม�รถรวบรวมเนื้อห� แผ่นภ�พ เพื่อนำ�เสนอข้อมูลของปร�ส�ท จำ�นวน 30 แห่ง มี
หนังสือเล่มเล็กนำ�เสนอข้อมูลปร�ส�ททั้ง 30 แห่ง ซึ่งเป็นหนังสือทำ�มือเล่มแรก ที่นำ�เสนอข้อมูลปร�ส�ทในจังหวัด
สุรินทร์ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด รวมถึงมีหนังสือก�ร์ตูน นำ�เสนอข้อมูลปร�ส�ทต�มร�ชมรรค� (ถนน) ของ 
พระเจ้�ชัยวรมันที่ 7 แต่ละเส้นท�ง ซึ่งยังไม่มีผู้ใดศึกษ�หรือตีพิมพ์เรื่องร�วดังกล่�วม�ก่อน 

แรงบันดาลใจ
 จังหวัดสุรินทร์ มีคำ�ขวัญประจำ�จังหวัดว่� “สุรินทร์	 ถิ่นช้างใหญ่	 ผ้าไหมงาม	 ปะคำาสวย	 รำ่ารวยปราสาท 
ผักกาดหวาน	 ข้าวสารหอม	 งามพร้อมวัฒนธรรม”	 กล่�วเฉพ�ะเรื่องปร�ส�ทนั้น จังหวัดสุรินทร์มีปร�ส�ทที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมศิลป�กรจำ�นวนกว่� 30 แห่ง แต่เมื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปร�ส�ทแต่ละแห่ง จ�กหล�ยหน่วยง�น
และหล�ยแหล่งข้อมูล พบว่�มีก�รนำ�เสนอเฉพ�ะบ�งปร�ส�ทที่สำ�คัญและเสนอเนื้อห�เกี่ยวกับมิติท�งศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นหลัก ไม่มีก�รนำ�เสนอภ�พถ่�ยปร�ส�ททุกแห่ง ให้นักเรียนได้เรียนรู้ คือ นักเรียนรู้แต่คำ�ขวัญ แต่เห็น
ปร�ส�ทไม่เกิน 5 แห่ง บ�งคนไม่รู้ ไม่เคยเห็นและไม่เคยรู้จัก
 ผู้จัดทำ�ผลง�นจึงต้องก�รจัดก�รเรียนรู้แก่นักเรียน โดยอ�ศัยแนวคิดวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและสังคม ม�ใช้
จดัก�รเรยีนรู ้เพือ่ให้ครแูละนกัเรยีนได้ร่วมกนัศกึษ�และนำ�เสนอคว�มรูเ้กีย่วกบั “ปร�ส�ทในจงัหวดัสรุนิทร์” ในเชงิ
วิทย�ศ�สตร์ (โบร�ณด�ร�ศ�สตร์ที่เกี่ยวกับทิศท�งก�รว�งตัวปร�ส�ท วัดจ�กทิศเหนือ ภูมิศ�สตร์และธรณีวิทย�
เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้�งปร�ส�ท) วัฒนธรรม (รูปแบบก�รก�รกระจ�ยตัวของปร�ส�ท ซึ่งค�ดว่�เป็นร�ชมรรค� (ถนน) 
ของพระเจ้�ชัยวรมันที่ 7  ในจังหวัดสุรินทร์)  โดยค�ดว่�ผลผลิตที่เกิดขึ้น (สื่อก�รเรียนรู้) จะช่วยส่งเสริมก�รเรียนรู้
เพิ่มคว�มเข้�ใจในท้องถิ่นและมีก�รใช้ประโยชน์อย่�งกว้�งขว�งต่อไป

ปรำสำทในจังหวัดสุรินทร์

ผู้นำาเสนอ	 นายศักดิ์อนันต์		อนันตสุข	และ	นางสาวสุภาพร		สบู่แก้ว			

	 	 โรงเรียนนารายณ์คำาผงวิทยา		

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สุรินทร์ เขต 2 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม
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ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 ภ�พถ่�ยด�วเทียมช่วยให้มองเห็นบริบทรอบประส�ท ทำ�ให้ส�ม�รถจำ�แนกประเภทของปร�ส�ทและเห็นรูป
แบบก�รกระจ�ยตวัของปร�ส�ทในพืน้ทีจ่งัหวดัสรุนิทร์ ซึง่ค�ดว่�เป็นร�ชมรรค� (ถนน) ของพระเจ้�ชยัวรมนัที ่7 ใน
จงัหวดัสรุนิทร์ ทัง้นี ้เนือ่งจ�กในสมยัดงักล่�วมกี�รสร้�งอโรคย�ศ�ล (โรงพย�บ�ล) นอกจ�กนีว้สัดทุีใ่ช้ในก�รก่อสร้�ง
ปร�ส�ทแต่ละแห่ง จะมีคว�มสัมพันธ์กับทิศท�งก�รว�งตัวปร�ส�ทและสัมพันธ์กับยุคสมัยที่มีก�รก่อสร้�ง คว�มรู้ที่
ได้รับ ทั้งครูและนักเรียนได้นำ�ม�จัดทำ�เป็นสื่อก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์และวัฒนธรรม จ�กปร�ส�ทในจังหวัดสุรินทร์ 
หล�ยร�ยก�ร 
 ก�รนำ�เทคโนโลยีภ�พถ่�ยด�วเทียมจ�กโปรแกรมพอยท์เอเชีย (point asia) ม�ใช้จัดก�รเรียนรู้ทำ�ให้นักเรียน
มีคว�มสนใจในก�รเรียนอย่�งดี เพร�ะทำ�ให้มองเห็นภ�พสถ�นที่ที่นักเรียนสนใจจ�กมุมสูง (จ�กอวก�ศ) 

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ	
 ก�รได้รับก�รสนับสนุนด้�นสื่อ ict และครูผู้สอนมีคว�มรู้ด้�นสื่อหรือโปรแกรมนั้นๆ เป็นอย่�งดี

การสรุปบทเรียน
 สบืเนือ่งจ�กก�รใช้สือ่เพือ่พฒัน�ก�รเรยีนก�รสอน และประสบผลสำ�เรจ็ในระดบัหนึง่  ผูน้ำ�เสนอมข้ีอสรปุเป็น
แนวคิดในเรื่องก�รใช้สื่ออุปกรณ์ ที่ทันสมัย ดังนี้ การใช้สื่อประเภทโปรแกรมสำาเร็จ	ครูควรศึกษารายละเอียดจาก
โปรแกรมนั้นๆ	แล้วเชื่อมโยงกับสาระที่สอน	จากนั้นจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน	อาจเป็นในลักษณะ
บัตรงาน	หรือการทำาโครงงาน	จากนั้นกระตุ้นให้ในนักเรียนสร้างผลงานจากข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ทุกครั้ง		
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง ภ�พยนตร์ส�รคดีสั้น สื่อก�รเรียนก�รสอน

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ก�รนำ�สื่อภ�พยนตร์ส�รคดีสั้นเข้�ม�ประกอบแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้�งองค์คว�มรู้ให้แก่นักเรียน ทำ�ให้นักเรียน 
มีคว�มสนใจที่จะเรียนรู้ เนื่องจ�กนักเรียนมีคว�มสนุกสน�น  เพลิดเพลินกับภ�พยนตร์ ทำ�ให้มีคว�มเข้�ใจบทเรียน 
มีคว�มเข้�ใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญ�ท้องถิ่น และทำ�ให้นักเรียนมีคว�มตระหนักถึงคุณค่�
และคว�มสำ�คญั ให้คว�มร่วมมอืในก�รอนรุกัษ์เผยแพร่ ซึง่ต่�งจ�กก�รจดัแหล่งเรยีนรูโ้ดยก�รทำ�ป้�ยนเิทศ หรอืก�ร
จดัหมวดหมูแ่ล้ว   เขยีนคำ�อธบิ�ยประกอบทัว่ไป จ�กก�รนำ�สือ่ภ�พยนตร์ส�รคดสีัน้เข้�ม�ประกอบแหล่งเรยีนรูแ้ล้ว
ทำ�ให้นกัเรยีนมคีว�มสนใจในก�รสร้�งภ�พยนตร์ส�รคดสีัน้ ครแูละนกัเรยีนจงึร่วมกนัสร้�งภ�พยนตร์สัน้จำ�นวนหล�ย
เรือ่งและอยูใ่นระหว่�งก�รพฒัน�ให้ภ�พยนตร์มคีว�มสมบรูณ์ยิง่ขึน้ โดยมอี�จ�รย์จ�กสำ�นกัวทิยบรกิ�รและเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎสกลนครให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�

แรงบันดาลใจ
 นักเรียนไม่ค่อยสนใจสื่อที่จัดในแหล่งเรียนรู้ในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นสื่อที่ไม่มีชีวิต และไม่สนใจกิจกรรม
ก�รเรียนก�รสอนเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่งเป็นสิ่งที่วัยรุ่นให้คว�มสนใจน้อย จึงมีแนวคิดที่จะพัฒน�สื่อ 
ก�รเรยีนก�รสอนให้เป็นสือ่ทีม่ชีวีติเพือ่สร้�งคว�มสนใจและให้นกัเรยีนตระหนกัในคณุค่�ของศลิปวฒันธรรมท้องถิน่ 
จงึจดัทำ�โครงก�รอบรมก�รสร้�งภ�พยนตร์สัน้   ต�มโครงก�รพฒัน�บคุล�กรโรงเรยีนในฝัน  ครผููส้อนวชิ�สงัคมศกึษ�
โรงเรียนร่มเกล้�หล�ยท่�น  ที่ทำ�ผลง�นท�งวิช�ก�รและผ่�นก�รประเมินวิทยฐ�นะให้ได้รับวิทยฐ�นะที่สูงขึ้นได้นำ�
ผลง�นม�ต่อยอดและสร้�งสรรค์ให้มีคว�มน่�สนใจม�กขึ้นโดยก�รนำ�ม�สร้�งเป็นภ�พยนตร์สั้นโดยคว�มร่วมมือกัน
ระหว่�งครูและนักเรียน

ลักษณะสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรม
 ลักษณะสำ�คัญคือก�รจัดทำ�สื่อ ก�รค้นห�เนื้อห�ม�จ�กแนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้ ผ่�นโครงง�น กิจกรรมที่ครู
ต้องว�งแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ตลอดแนว ดังนี้
 1. แจ้งเป้�หม�ยก�รเรียนรู้  คือ  ก�รจัดทำ�ภ�พยนตร์ (จูงใจนักเรียนสนใจม�ก) ระบุกิจกรรม คือ  ก�รค้นห�
เนื้อห� โดย 1) กิจกรรมโครงง�น 2) กิจกรรมก�รฝึกเขียนบท ทำ� story board (มีวิทย�กรม�ฝึกอบรม)   3) ฝึกก�ร
ถ่�ยทำ� ตัดต่อภ�พยนตร์ (มีวิทย�กร)
 2. ทุกคนทำ�โครงง�นโดยเรียนรู้ส�ระทัองถิ่นต�มคว�มสนใจ จัดทำ�กรอบส�ระในก�รทำ�ภ�พยนตร์  นำ�ข้อมูล
ที่ได้เสนอในกลุ่ม จัดรวมข้อมูล 

กำรพัฒนำศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผู้นำาเสนอ					นายณัฐพล	หล้าชาญ		โรงเรียนร่มเกล้า

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สกลนคร เขต 1

  โทร. 0-84430-8448  E–mail : nathaphol2553@gmail.com

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม
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 3. เชิญวิทย�กรให้คว�มรู้ในก�รเขียนบท วิธีก�รทำ� story board  
 4. เชิญวิทย�กรฝึกด้�นก�รถ่�ยทำ�ตัดต่อ (นักเรียนที่สนใจ)
 ทำ�ให้มีสื่อที่ทันสมัยตรงกับคว�มสนใจของวัยรุ่น เป็นสื่อที่มีคว�มเคลื่อนไหว เป็นสื่อที่มีชีวิตซึ่งทำ�ให้นักเรียน
สนใจบทเรียน มีคว�มเข้�ใจ มีคว�มเพลิดเพลินกับบทเรียนและมีคว�มตระหนักในคุณค่�ของศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น มีคว�มภ�คภูมิใจในคว�มเป็นท้องถิ่นของตน

เงื่อนไขที่ทำาให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบผลสำาเร็จ
 1. ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ให้ก�รสนับสนุนและส่งเสริม และให้กำ�ลังใจในก�รดำ�เนินง�น
 2. จัดทำ�แผนพัฒน�ศูนย์ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต โดยก�รพัฒน�สื่อในทุกรูปแบบ
 3. ได้รับคว�มร่วมมือจ�กวิทย�กรในท้องถิ่นในก�รถ่�ยทำ�จ�กสถ�นที่จริง
 4. ได้รบัคำ�แนะนำ�ปรกึษ�จ�กอ�จ�รย์ประจำ�สำ�นกัวทิยบรกิ�รและเทคโนโลยสี�รสนเทศ มห�วทิย�ลยัร�ชภฏั
สกลนคร

การสรุปบทเรียน
 ก�รผลติสือ่ลกัษณะภ�พยนตร์ทีอ่�จจะไม่เคย จงึมคีว�มจำ�เป็นต้องอ�ศยัผูท้ีม่คีว�มรูค้ว�มส�ม�รถเชงิเทคนคิ
เป็นพิเศษ  แต่เรื่องก�รเรียนรู้เนื้อห�ส�ระ โดยก�รค้นคว้�และเป็นจุดเน้นของโรงเรียนในฝัน จึงต้องว�งแผน 
ก�รเรยีนรูแ้บบโครงง�น นอกจ�กนีก้�รสร้�งภ�พยนตร์เป็นโอก�สทีท้่องถิน่เข้�ม�มส่ีวนร่วม   ทัง้ให้ข้อมลูด้�นเนือ้ห� 
ด้�นสถ�นที่และนำ�ไปเผยแพร่ นับว่�มีประโยชน์ต่อก�รเรียนรู้เรื่องร�วท้องถิ่นและสอดคล้องกับก�รจัดตั้งศูนย์ฯ
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง กิจกรรมก�รเรียนก�รสอนประวัติศ�สตร์

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 นักเรียน	 มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเรื่องร�วท�งประวัติศ�สตร์ และประวัติศ�สตร์ท้องถิ่นตนเอง  ผ่�น point asia 
มคีว�มส�ม�รถและมทีกัษะในก�รสบืค้นข้อมลู โดยวธิกี�รท�งประวตัศิ�สตร์ ผ่�นสือ่เทคโนโลย ีนอกจ�กนีย้งัส�ม�รถ
วิเคร�ะห์สรุปคว�มคิดท�งประวัติศ�สตร์ได้และส�ม�รถนำ�เสนอผลง�นผ่�นสื่อเทคโนโลยี (ict) ได้ 
 ครู ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน โดยเน้นก�รใช้สื่อเทคโนโลยี (ict) ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน ทำ�ให้บรรย�ก�ศ
ในก�รเรียนก�รสอนน่�สนใจม�กขึ้น

แรงบันดาลใจ
 ประวัติศ�สตร์กับก�รสอนแบบบรรย�ย ถึงแม้จะเป็นวิธีสอนยอดนิยมที่สุด แต่ก็เป็นวิธีสอนที่น่�เบื่อ ทำ�ให้ 
หล�ยคนเข้�ใจผิดว่�เป็นวิช�ที่ต้องอ่�นเท่�นั้น ผู้นำ�เสนอผลง�นต้องก�รให้ก�รเรียนประวัติศ�สตร์น่�สนใจ ผู้เรียนมี
คว�มรู้และคว�มเข้�ใจในส�ระสำ�คัญม�กขึ้น ทั้งยังสร้�งคว�มตระหนักสำ�หรับก�รเรียนรู้ประวัติศ�สตร์ว่� เป็นก�ร
เรียนรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล ผ่�นกระบวนก�รสืบค้นข้อมูลจ�กสื่อที่หล�กหล�ย โดยเฉพ�ะสื่อ ict 

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 โปรแกรม point asia ฟรีแวร์คุณภ�พฝีมือคนไทยซึ่งจะง่�ยกว่� google earth การจัดการเรียนการสอน		
ดำาเนินการ	1)	ศึกษาข้อมูลจาก	point	asia	(แผนที่)		2)	เชื่อมโยงเนื้อหา		3)	ออกแบบกิจกรรม		เน้นกิจกรรม
การค้นคว้า		การใช้สื่อ	ict		google	earth		และ	point	asia		นักเรียนมีผลงานจากการเรียนการสอน

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 โรงเรียนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ internet และสื่อ ict ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน ครู นักเรียน ต้องมี
คว�มรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ก�รสืบค้นข้อมูลผ่�นเครือข่�ย internet 

การสรุปบทเรียน
 ก�รศึกษ�ประวัติศ�สตร์ท้องถิ่นโดยใช้โปรแกรม point asia ม�ประยุกต์ใช้ในก�รค้นห�แหล่งข้อมูลที่อ้�งถึง
เส้นท�งท�งประวัติศ�สตร์ท้องถิ่นและประวัติศ�สตร์ช�ติไทย ตลอดทั้งส�ม�รถบูรณ�ก�รใช้กับเนื้อห�อื่นๆ ได้.. 
 ก�รปรบัวธิเีรยีนเปลีย่นวธิสีอน ครแูละผูเ้รยีนเกดิก�รแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่ลดช่องว่�งท�งคว�มคดิทีว่่� “ครคูอื
ผูใ้ห้และนกัเรยีนคอืผูร้บัเท่�นัน้” การเรยีนยคุใหม่ต้องเดนิเคยีงข้างกบัสือ่เทคโนโลยทีีค่รแูละเดก็ต้องเรยีนรู	้	ต้องรบั
และส่งข้อมลูซึง่กนัและกนัได้	 เปลีย่นบรรยากาศการเรยีนให้หลากหลาย ในก�รเรยีนรูป้ระวตัศิ�สตร์ทีห่ล�ยคนมอง
ว่�ไกลตวั ให้ม�เป็นเพือ่นท�งคว�มคดิทีจ่ะตดิตวัตรงึใจ เข้�ถงึคว�มภ�คภมูใิจในตวัตนของตนเองม�กขึน้ 

เส้นทำงประวัติศำสตร์ จำก Point Asia

ผู้นำาเสนอ		 นายสากล	ประทุม	โรงเรียนขุขันธ์		

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ศรีสะเกษ เขต3 

  โทรศัพท์ 084-9599841  Email : sakol@khukhan.ac.th 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม
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ผลงานหรอืนวตักรรม หม�ยถงึ แนวท�งก�รเรยีนก�รสอนประวตัศิ�สตร์ท้องถิน่ ผ่�นก�รสร้�งภ�พยนตร์ประวตัศิ�สตร์
ท้องถิน่ตำ�บลท่�ฬ่อ  เรือ่ง “บ้�นท่�ฬ่อ”     

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 นักเรียนได้รับก�รส่งเสริมศึกษ�เนื้อห�ข้อมูลท�งประวัติศ�สตร์ท้องถิ่นตำ�บลท่�ฬ่อ จ�กก�รรวบรวมหลักฐ�น 
คัดเลือก วิเคร�ะห์ ตีคว�ม สร้�งองค์คว�มรู้จ�กเหตุก�รณ์ ข้อเท็จจริงในอดีตม�เป็นเรื่องร�วต่�งๆ สร้�งเป็นภ�พ 
ทีเ่คลือ่นไหวได้ เพือ่อนรุกัษ์สบืส�น ตำ�น�น เกดิจติสำ�นกึ คว�มภ�คภมูใิจ ตระหนกัในคณุค่�ของมรดกท�งวฒันธรรม
ที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้ นักเรียนได้รับการอบรมศึกษา	 วิธีการสร้างภาพยนตร์	 จากวิทยากรรับเชิญที่มีความรู้ 
ด้านการถ่ายทำาภาพยนตร์		โดย	1)	นักเรียนศึกษาเนื้อหา	ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก่อน	2)	ฝึกเขียนสตอรี่บอร์ด	
(story	board)	 โดยการสืบค้นหลักฐานจากแหล่งเรียนรู้	 	ภูมิปัญญาชาวบ้าน	 	3)	ฝึกใช้กล้องดิจิตอล	(vdo)
สำาหรบัการถ่ายทำาภาพยนตร์  คณะครแูละวทิย�กร นำ�นกัเรยีนไปศกึษ�นอกสถ�นที ่ก่อนก�รถ่�ยทำ�จรงิด้วยตนเอง
ศึกษ�แหล่งเรียนรู้ที่มีคว�มสำ�คัญต�มสถ�นศึกษ�ที่ต่�งๆ   

แรงบันดาลใจ
 ส่งเสริมพัฒน�ก�รจัดก�รเรียนรู้ให้นักเรียนรู้เรื่องประวัติศ�สตร์ท้องถิ่นในอดีตม�เล่�สู่ปัจจุบันได้ โดยก�รนำ�
เทคโนโลยีส�รสนเทศและสื่อ ict ม�ช่วยสอน เป็นต้นแบบในก�รพัฒน�บทเรียนและมีแรงบันด�ลใจจ�กนักเรียน 
ทีม่ภี�พยนตร์เกีย่วกบัประวตัศิ�สตร์ท้องถิน่ของตนเอง  ซึง่นำ�ม�ใช้เป็นสือ่ก�รเรยีนก�รสอน  

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 นกัเรยีนส�ม�รถสร้�งกระบวนก�รศกึษ�เพือ่ให้ได้คว�มรูแ้ละคำ�ตอบ เริม่จ�ก อะไร (what) “เหตกุ�รณ์นัน้เกดิ
ขึน้เมือ่ไหร่” ทำ�อย่�งไร (how) วธิกี�รท�งประวตัศิ�สตร์ประกอบด้วยขัน้ตอนต่�งๆ และทำ� ทำ�ไม (why)  เหตกุ�รณ์
เกิดขึ้นอย่�งไร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อก�รศึกษ� สร้�งคว�มภูมิใจและเห็นคุณค่�ของมรดกท�งวัฒนธรรม นักเรียนมี
กระบวนก�รจดัทำ�ภ�พยนตร์ประวตัศิ�สตร์ท้องถิน่ทีป่ระสบคว�มสำ�เรจ็ โดยจดัทำ�อย่�งเป็นระบบ มกี�รตรวจสอบ 
ทบทวน ประส�นง�นและช่วยกนัทำ�ง�นทกุคน

เงื่อนไขที่ทำาให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความสำาเร็จ
 ผู้บริห�รสนับสนุนและได้รับคว�มร่วมมือจ�กชุมชน

การสรุปบทเรียน
 ก�รพัฒน�ก�รเรียนรู้ประวัติศ�สตร์ครั้งนี้ได้ค้นพบว่� “การเรียนการสอนประวัติศาสตร์สามารถประสบ 
ผลสำาเร็จได้	ถ้ากิจกรรมนั้นๆ	มีความแปลกใหม่	น่าสนใจ		มีความเป็นรูปธรรมไม่ใช่การท่องจำา”

กำรเรยีนรู ้“บ้ำนท่ำฬ่อ”

ผู้นำาเสนอ			 นางสังวาลย์		คงเมือง

	 	 โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ	“ครุฑวิทยากร”	

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�พิจิตร เขต 1
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ผลงานหรอืนวตักรรม	หม�ยถงึ ก�รจดัก�รเรยีนรูว้ชิ�ประวตัศิ�สตร์ด้วยกระบวนก�ร “7 ย” ได้แก่ ย้อนกลบั  ยอมรบั  
แยกแยะ โยนิโส ยั่วยุ ยำ้�คิดและยกย่อง

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย	
 ก�รจัดก�รเรียนรู้โดย กระบวนก�ร “7 ย” นั้น ผลสะท้อนที่เกิดขึ้นทำ�ให้นักเรียนแสดงออกถึงพลังคว�มคิด
และก�รแสวงห�คว�มรู้อย่�งถูกต้อง มีคว�มน่�เชื่อถือ ดังนี้
 1)	ด้านผู้เรียน  ทำ�ให้นักเรียนมีทัศนคติและพฤติกรรมก�รเรียนต่อวิช�ประวัติศ�สตร์เปลี่ยนไป คือ นักเรียน
ชอบเรียนประวัติศ�สตร์ เพร�ะได้แสดงคว�มส�ม�รถอย่�งรอบด้�น เข้�ถึงคว�มเป็นประวัติศ�สตร์ด้วยวิธีก�รใช้วิธี
ก�รท�งประวัติศ�สตร์ในก�รสืบค้นข้อมูล นำ�เสนอผลง�นอย่�งบูรณ�ก�รคว�มส�ม�รถท�งภ�ษ� ศิลปะ เทคโนโลยี 
นำ�เสนอแบบร่วมสมัย ประกอบด้วย ก�รแสดงละครประวัติศ�สตร์ ก�รทำ�วีดีทัศน์ส�รคดีประวัติศ�สตร์ ภูมิปัญญ�
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
 2)	 ผู้บริหารและครูในโรงเรียน	 ยอมรับคว�มแปลกใหม่ในวิธีก�ร ชื่นชมผลง�นนักเรียนโดยไม่ต้องนัดหม�ย 
ไม่ต้องเชิญ   ท�่นผู้อำ�นวยก�รได้ให้เจ�้หน้�ที่โสตทัศนูปกรณ์ถ�่ยทำ�ก�รนำ�เสนอ แล้วนำ�ไปออกอ�ก�ศท�งสถ�นี
โทรทัศน์เพื่อก�รศึกษ�โรงเรียนปทุมรัตต์พิทย�คม เป็นก�รเผยแพร่ผลง�นที่ร่วมสมัย

แรงบันดาลใจ
 1. จ�กเจตคติที่ดีต่อก�รเรียนประวัติศ�สตร์ ต้องก�รให้นักเรียนเรียนอย่�งสนุก ไม่เบื่อ 
 2. คว�มต้องก�รทีจ่ะนำ�เทคโนโลยทีีก้่�วไกลม�เป็นแนวท�งในก�รมองย้อนประวตัศิ�สตร์และเรือ่งร�วในอดตี 
 3. ต้องก�รให้ผูเ้รยีน รูเ้รือ่งร�วในอดตีด้วยคว�มภ�คภมูใิจในบรรพบรุษุ มคีว�มรกัและหวงแหนผนืแผ่นดนิไทย

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 กระบวนก�ร “ 7 ย” ซึ่งเป็นกระบวนก�รที่เน้นก�รดึงเอ�พลังคว�มคิดของเด็กม�เรียนรู้วิช�ประวัติศ�สตร์ 
อย่�งเหม�ะสมกับ เวล� สถ�นก�รณ์และวัยของผู้เรียน กล่�วได้ว่�ร่วมสมัยกระบวนก�ร“ 7 ย” ประกอบด้วย
 “ย”	ที่	1	ย้อนกลับ	(backward)	ครผูู้สอนพ�ชวน มองย้อนอดีต โดยภ�พยนต์ (ที่สอดคลอ้งกับเนื้อห�ทีส่อน) 
ใชัคำ�ถ�มกระตุ้นให้ต้องก�รเรียน ต้องห�คำ�ตอบ (ภ�พยนตร์ไม่ให้ชมจนจบ) ให้ค้นห�เนื้อห�ส�ระรวบรวมข้อมูลต่อ  
 “ย”	ที	่2	คอื	ยอมรบั	(accept)	ก�รยอมรบัเป็นขัน้ตอนทีต่่อเนือ่งม�จ�กก�รรวบรวมข้อมลู ในขัน้ที ่1 เป็นก�ร
นำ�เสนอข้อมูลประกอบคว�มคิดเห็นของนักเรียน ครูรับฟังคว�มคิดเห็นที่มีเหตุผล อ�จสุ่มเลือกสัมภ�ษณ์นักเรียน
และก�รตอบแบบสอบถ�ม ซึง่ครตู้องสร้�งสมัพนัธ์ภ�พทีด่กีบันกัเรยีน  เพือ่ให้นกัเรยีนได้สะท้อนคว�มคดิอย่�งแท้จรงิ 
จ�กนั้นครูก็นำ�ข้อมูลจ�กคว�มคิดของนักเรียนม�พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสม
 “ย”	ที่	 3	แยกแยะ	 (analyze)	แยกแยะ เป็นกระบวนก�รคัดแยกข้อมูลที่ได้ในแต่ละประเด็นข้อมูลใดเป็น
คว�มคิดเห็นข้อมูลใดม�จ�กก�รค้นคว้� วิเคร�ะห์เนื้อห�ที่นักเรียนสนใจม�กที่สุด เพื่อนำ�ไปออกแบบกิจกรรมต่อ

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม

“7 ย” For Incredible History Teaching

ผู้นำาเสนอ			 นายเรืองเดช	เกิ้นโนนกอก	

	 	 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม	

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ร้อยเอ็ด เขต 2
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ว�งแผนก�รจดัก�รเรยีนรู ้ออกแบบก�รจดัก�รเรยีนรู ้โดยสอนแทรกวธิกี�รท�งประวตัศิ�สตร์ในกระบวนก�รจดัก�ร
เรียนรู้และเน้นก�รทำ�ง�นเป็นกลุ่ม แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเพื่อศึกษ�ประเด็นที่ครูกำ�หนดให้ต่อไป
 “ย”	ที่	 4	 โยนิโส	 (criticize) โยนิโส เป็นก�รคิดแบบแยบยล ครบครัน ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนก�รลงมือ
ปฏิบัติหลังจ�กที่ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้ว โดยใช้วิธีก�รท�งประวัติศ�สตร์ ขั้นที่ 1 กำ�หนดประเด็นก�รศึกษ� เช่น 
ประวัติศ�สตร์ไทย เหตุก�รณ์สำ�คัญ เป็นต้น ขั้นที่ 2 ก�รรวบรวมข้อมูลซึ่งแหล่งข้อมูลที่นักเรียนจะไปรวบรวมม�นั้น 
ครผููส้อนต้องคอยให้คำ�ปรกึษ�อย่�งใกล้ชดิ ทัง้แหล่งเรยีนรูใ้นท้องถิน่ ก�รสบืค้นจ�กอนิเตอร์เนต็ ก�รลงพืน้ทีใ่นก�ร
ห�ข้อมลู ขัน้ที ่3 ก�รวเิคร�ะห์ส�ม�รถใช้กระบวนก�รวเิคร�ะห์แบบ 5w1h ในก�รจำ�แนกข้อมลู พจิ�รณ�พฤตกิรรม
และมติของเวล�ในประวัติศ�สตร์  ขั้นที่ 4 ก�รตีคว�มเพื่อห�คว�มจริง เป็นกระบวนก�รคิดที่นักเรียนแต่ละกลุ่มต้อง
ออกแบบก�รตคีว�ม เพือ่ทำ�ให้ข้อมลูทีศ่กึษ�ม�ให้มคีว�มน่�เชือ่ถอืและขัน้ที ่5 ก�รนำ�เสนอ จะเน้นก�รนำ�เสนอเพือ่
เผยแพร่ข้อมูลให้น่�สนใจอ�จออกแบบนิทรรศก�ร จำ�ลองเหตุก�รณ์ที่ศึกษ�ม� เป็นต้น
 “ย”	ที	่5	คอื	ยัว่ย	ุ(incite)	หม�ยถงึ ก�รกระตุน้ ดงึคว�มสนใจให้แสดงพฤตกิรรมในด้�นใดด้�นหนึง่ ซึง่ในขัน้
ตอนนี้ก�รยั่วยุ เป็นก�รออกแบบก�รจัดก�รเรียนรู้ที่จะให้นักเรียนได้นำ�คว�มรู้เสนอเป็นผลง�นที่สร้�งสรรค์ เช่น 
ก�รจำ�ลองสถ�นก�รณ์นัน้ๆ ช่วยกนัคดิกจิกรรมทีจ่ะกระตุน้ผูอ้ืน่ ต้องก�รก�รรูเ้รือ่งร�วทีแ่ต่ละกลุม่ศกึษ�ม� โดยครู 
จะต้องใช้ทกัษะก�รพดูและก�รสือ่ส�รทีจ่ะทำ�ให้นกัเรยีนเกดิแรงบนัด�ลใจ ในก�รสร้�งสรรค์ผลง�น ขัน้นีแ้ทรกคว�มรู้
ว�งเค้�โครงก�รนำ�เสนอ วธิกี�รเขยีนบท (script) จ�กนัน้กก็ำ�หนดวนัเวล� สถ�นทีก่�รนำ�เสนอ เพือ่ให้ทกุกลุม่ได้ม�
แสดงผลง�นอย่�งพร้อมกนั 
 “ย”	ที	่6	คอื	ยำา้คดิ	(reflect) หลงัจ�กก�รนำ�เสนอผลง�น ก�รยำ�้คดิเป็นก�รตรวจสอบเนือ้ห�ส�ระทีแ่ต่ละกลุม่
ได้เรยีนรูไ้ปแล้วขัน้นีค้ร ู  เพือ่นนกัเรยีน ผูช้ม (ผูบ้รหิ�ร ครทูีช่มก�รนำ�เสนอผลง�น) ให้คำ�แนะนำ�ในสิง่ทีค่วรปรบัปรงุ 
ข้อบกพร่องทีค่วรแก้ไข สิง่ทีค่วรเพิม่เตมิและพฒัน�ต่อไป ทีส่ำ�คญัจะมคีำ�แนะนำ�ในก�รศกึษ�ข้อมลูเพิม่เตมิ
 “ย”	ที	่7	คอื	ยกย่อง	(admire)	ก�รยกย่องนัน้เป็นก�รคดัเลอืกผลง�นโดดเด่นทีส่ดุโดย ผูค้ดัเลอืกมทีัง้นกัเรยีน 
คร ูบคุล�กรในโรงเรยีนและผูบ้รหิ�ร เพือ่มอบเกยีรตบิตัร ก�รคดัเลอืกกม็�จ�กก�รพจิ�รณ�ในขัน้ที ่6  ถอืว่�เป็นก�ร
เสริมสร้�งกำ�ลังใจที่ดีให้กับนักเรียนและที่สำ�คัญ เพื่อให้นักเรียนได้นำ�สิ่งที่ทำ�เก็บสะสมเป็นผลง�นต่อไปในอน�คต 
จ�กรูปแบบกระบวนก�รทั้ง 7 ขั้นตอนดังกล่�ว เป็นก�รจัดก�รเรียนรู้ค้นห�พลังแห่งก�รเรียนรู้ในตัวผู้เรียน  

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 ครสู�ม�รถถอดรหสัคว�มคดิของผูเ้รยีนได้อย่�งถกูต้องเหม�ะสมคว�มเป็นกนัเองกบันกัเรยีนและเป็นแบบอย่�ง
ในก�รคิดมีทักษะในก�รพูดเพื่อสร้�งแรงจูงใจ กล้�คิด กล้�ทำ� กล้�สอนในสิ่งที่แปลกใหม่และศึกษ�ข้อมูลอย่�ง 
กว้�งขว�ง  ผู้บริห�ร ครูในโรงเรียนให้ก�รสนับสนุน

การสรุปบทเรียน
 จ�กผลสำ�เร็จของกระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้ “ 7 ย” ในก�รจัดก�รเรียนรู้ประวัติศ�สตร์ที่ส�ม�รถทำ�ให้ผู้เรียน
มีมุมมองในก�รเรียนประวัติศ�สตร์ที่เปลี่ยนไปจ�กเดิม รักก�รอ่�นค้นคว้�ม�กขึ้น นับว่�ประสบผลสำ�เร็จในระดับ
หนึง่ จงึสรปุเป็น แนวคดิในก�รพฒัน�วธิสีอนหรอืออกแบบก�รสอน ได้ว่� การสอนครตู้องให้มคีวามเชือ่ว่านกัเรยีน
ทุกคนพร้อมและต้องการที่จะเรียนรู้		ดังนั้น	ครูจึงมีหน้าที่		ที่จะจัดสถานการณ์ให้เขาได้เรียนรู้	สะท้อนศักยภาพ
ของนักเรียนออกมา		และสถานการณ์ที่ครูจัด	อยู่บนพื้นฐานของหลักวิชา	เช่น	การเรียนการสอนประวัติศาสตร์		
“7	ย”	ดำาเนินการ	ภายใต้วิธีการทางประวัติศาสตร์	
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ผลงานหรือนวัตกรรม หม�ยถึง ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนประวัติศ�สตร์แนวใหม่ เน้นก�รใช้สื่อเทคโนโลยี (ict) 

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ด้านนักเรียน  นักเรียนมีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเรื่องร�วท�งประวัติศ�สตร์ ผ่�น  e-book หนังสือพูดได้ม�กขึ้น มี
ทักษะในก�รสืบค้นข้อมูล เรื่องร�วท�งประวัติศ�สตร์ ผ่�นสื่อเทคโนโลยี (ict) ส�ม�รถวิเคร�ะห์สรุปคว�มคิดท�ง
ประวัติศ�สตร์ได้ และส�ม�รถนำ�เสนอผลง�นผ่�นสื่อเทคโนโลยี (ict) ได้ ส�ม�รถสร้�งชิ้นง�นเรื่องบทเรียนก�ร์ตูน 
สื่อ power point  e-book จ�กก�รศึกษ�ประวัติศ�สตร์ได้ มีคว�มสุขในก�รเรียน และส�ม�รถบูรณ�ก�รวิช�ต่�งๆ 
ม�ใช้ในก�รเรียนได้
 ด้านคร ูครปูรบัเปลีย่นวธิสีอน โดยเน้นก�รใช้สือ่เทคโนโลย ี(ict) ในก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน ทำ�ให้มบีรรย�ก�ศ
ในก�รเรียนก�รสอนม�กขึ้น

แรงบันดาลใจ
 จ�กประสบก�รณ์ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนที่ผ่�นม� ก�รเรียนประวัติศ�สตร์เป็นเรื่องที่น่�เบื่อ 
ต้องจดจำ�เรื่องร�วต่�งๆ (ท่องจำ�) ครูไม่มีสื่อในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน บ�งครั้งครูไม่แม่นในเนื้อห� 
เหตกุ�รณ์ต่�งๆ ทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้แหล่งสบืค้นข้อมลูมน้ีอยและไม่ตรงกบัคว�มต้องก�ร ส่งผลให้ผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน
ตำ่�  ไม่เป็นที่น่�พอใจ หลังจ�กโรงเรียนขุขันธ์ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนในฝัน ซึ่งมีจุดประสงค์ในก�รปรับเปลี่ยนวิธีสอน 
มีก�รใช้ ict ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนม�กขึ้น จึงได้พัฒน�ก�รสอนโดยนำ� ict เข้�สู่บทเรียน

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 วธิกีารสบืค้นข้อมลูทางประวตัศิาสตร ์ใช้วธิสีบืค้นผ่�นเวบ็ไซต์ www.Google..Com โดยพมิพ์คำ�หรอืเรือ่งร�วที่
ต้องก�รสบืค้นลงในช่อง เช่น ก�รเสยีดนิแดน แล้วกด enter (ทีแ่ป้นพมิพ์) หรอื กด search รอสกัครู ่ข้อมลูเรือ่งร�วที่
ต้องก�รจะม�ปร�กฏทีห่น้�จอคอมพวิเตอร์ แล้วให้ download ม�ไว้ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอร์

ลักษณะพิเศษของ	e-book	ประวัติศาสตร์	หนังสือพูดได้
 เมื่อเปิดหน้�หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) ประวัติศ�สตร์จะมีเสียงพูด บรรย�ยหรือเสียงเพลงเกี่ยวกับ 
เรื่องร�วที่ปร�กฏในหนังสือหน้�นั้นๆ ให้ฟัง โดยที่คนเปิดไม่ต้องอ่�น (จะได้ยินเสียงเมื่อต่อเข้�กับลำ�โพงหรือเครื่อง
เสียงเท่�นั้น)  นอกจ�กนั้น ยังมีวีดีโอ ภ�พเคลื่อนไหวเรื่องร�วต่�งๆ เกี่ยวกับประวัติศ�สตร์ที่นักเรียนสนใจในหล�ย
เรื่อง เช่น ก�รเสียดินแดน, ประวัติธงช�ติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน, เพลงช�ติไทยในอดีต (ดั้งเดิม), อ�ณ�จักร
สุโขทัย อยุธย�, ธนบุรี, รัตนโกสินทร์ และประวัติบุคคลสำ�คัญ เป็นต้น

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม

E-book ประวัติศำสตร์ หนังสือพูดได้

ผู้นำาเสนอ			 นายธนพล		สาระไทย		โรงเรียนขุขันธ์

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ศรีสะเกษ เขต 3

  โทรศัพท์ 089-2812690  Email : tanthai09@gmail.com
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เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ	
	 นักเรียน	ต้องมีคว�มรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ก�รสืบค้นข้อมูล ครู	มีทักษะก�รใช้คอมพิวเตอร์  ก�รสืบค้นข้อมูล
ผ่�นเครือข่�ย internet และก�รใช้โปรแกรม flipalbum 6.0 Pro	โรงเรียน สนับสนุนสื่อ ict ในก�รจัดกิจกรรมก�ร
เรียนก�รสอน

การสรุปบทเรียน
 ก�รเรียนก�รสอนประวัติศ�สตร์ในโรงเรียนเปลี่ยนไปประสบผลสำ�เร็จอย่�งน่�พอใจ  แนวคิดในก�รพัฒน� 
ครั้งนี้ เชื่อว่�ครูทุกคนทำ�ได้ ต้องให้คว�มสำ�คัญกับก�รกระตุ้นให้บทเรียนสนุกสน�นน่�เรียนและใช้สื่อ ict ทั้งเพื่อ 
ก�รเรียนรู้และก�รนำ�เสนอผลง�นของนักเรียน ผลง�นของนักเรียนควรมีคว�มหม�ย ได้แสดงคว�มส�ม�รถนักเรียน
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ผลงานหรือนวัตกรรม หม�ยถึง ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน ส�ระก�รเรียนรู้ประวัติศ�สตร์

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
  1.นักเรียนส�ม�รถสืบค้นข้อมูล จ�กแหล่งเรียนรู้ ได้อย่�งหล�กหล�ยทั้งจ�ก internet และจ�กภูมิปัญญ�  
 2.นักเรียนส�ม�รถนำ�ข้อมูลท�งประวัติศ�สตร์ ผ่�นโปรแกรมนำ�เสนอง�นได้
  3.นักเรียนมีคว�มสนใจอย�กเรียนรู้เรื่อท้องถิ่นม�กขึ้น

แรงบันดาลใจ
 พื้นฐ�นของนักเรียนในโรงเรียนขย�ยโอก�สส่วนม�ก จะมีคว�มสนใจใฝ่รู้น้อย ไม่ค่อยรักก�รอ่�น ก�รค้นคว้� 
จงึเป็นหน้�ทีข่องครทูีจ่ะต้องห�วธิกี�รเรยีนรูท้ีน่่�สนใจโดยเฉพ�ะจดุเน้นนกัเรยีนโรงเรยีนในฝันทีเ่น้นก�รใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน 
เน้นก�รเรยีนรูจ้�กแหล่งเรยีนรู ้ ประกอบกบัท้องถิน่ของนกัเรยีน    มปีระวตัคิว�มเป็นม�ทีน่่�ค้นห� คอื ชมุชนหมูบ้่�น
นิคมทห�รผ่�นศึก ซึ่งเป็นหมู่บ้�นเดียวในละแวกนี้ ที่หัวหน้�ครอบครัวเกือบทุกครัวเรือนเป็นทห�รผ่�นศึก แต่ละ
ครอบครัวม�จ�กต่�งภูมิลำ�เน�หล�ยจังหวัดอีกทั้งครูผู้สอนส�ระก�รเรียนรู้ประวัติศ�สตร์ประสบปัญห�สื่อก�รเรียน
รูเ้กีย่วกบัประวตัศิ�สตร์ท้องถิน่ (โดยเฉพ�ะประวตัศิ�สตร์ตำ�บลดงหม)ู มน้ีอย จงึมคีว�มมุง่หวงัทีจ่ะพฒัน�แหล่งเรยีน
รู้ที่เป็นภูมิปัญญ�ท้องถิ่นและใช้ประโยชน์เพื่อก�รเรียนรู้ให้ม�กขึ้น

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม 
 ก�รออกแบบกิจกรรมวิถีประวัติศ�สตร์ :หมู่บ้�นนักรบ ประกอบด้วยกิจกรรมสำ�คัญดังนี้
  1) ถ�มห�หรือจุดประก�ยเรื่องที่เป็นที่สนใจ 
 2) ระดมคำ�ถ�มและจัดกลุ่มประเด็นที่จะค้นห�คำ�ตอบ	(ฝึกการคิด)
 3) นักเรียนห�ข้อมูลต�มประเด็นที่ต้องก�รคำ�ตอบ (ฝึกการค้นหา)	
 4) นำ�ข้อมูล ( เบื้องต้น ) ที่ได้ เรียงลำ�ดับเหตุก�รณ์ (ฝึกการนำาเสนอ	เทคนิคที่ใช้เกมการแข่งขัน)		
 5) ระดมคำ�ถ�มที่ต้องก�รรู้เพิ่มเติม	(ฝึกการคิด)	เทคนิคก�รใช้คำ�ถ�มของครู “ให้ตั้งคำาถามที่ต้องการหาคำา
ตอบไม่ซำ้ากัน”		ในขั้นนี้ พบว่� นักเรียนมีคำ�ถ�มจ�กช�วบ้�น ให้ช่วยห�คำ�ตอบ และมอบง�นต่อให้ถ�มคนในชุมชน  
“อยากรู้อะไรเกี่ยวกับหมู่บ้านนักรบบ้าง”
 6) รวบรวม ปรับปรุงคำ�ถ�ม จัดเป็นหมวดหมู่ (ฝึกการคิด)	 (ฝึกการค้นหา)ระบุแหล่งข้อมูล เช่น internet 
หนังสือ (บอกชื่อหนังสือ) ภูมิปัญญ� (ระบุชื่อ) เตรียมคำ�ถ�ม ทำ�แบบสอบถ�ม 
 7) กำ�หนดวิธีก�รในก�รห�ข้อมูลม�ตอบคำ�ถ�ม กำ�หนดวิธีก�รเก็บข้อมูล (ฝึกการคิด	วิเคราะห์	และการจัด
ระบบข้อมูล)	

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม

วิถีประวัติศำสตร์ : หมู่บ้ำนนักรบ

ผู้นำาเสนอ			 นายเบ็ลล่า		เมืองโคตร

	 	 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	84	พรรษา

    สำ�นักง�นเขตพื้นที่มุกด�ห�ร โทร. 0801921116
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 8 ) ทำ�ง�นภ�คสน�มโดยก�รเกบ็ข้อมลูให้เป็นระบบ เน้นให้นกัเรยีนเกบ็ข้อมลู ถ่�ยภ�พประกอบและนำ�ข้อมลู
เรียบเรียง ตอบประเด็นที่เป็นคำ�ถ�ม  
 9) เรียบเรียงข้อมูลเป็นประวัติหมู่บ้�นพร้อมภ�พประกอบ ส่วนหนึ่งนักเรียนสรุปเนื้อห�ส�ระนำ�เสนอผลง�น
โดยจัดทำ�เป็น e- book และกลุ่มที่ชอบด้�น computer ร่วมกับครูสอน computer จัดทำ� story broad
 10) ตรวจสอบคว�มสอดคล้องกับเนื้อห�  
 11) จัดทำ� script และ vdo ประกอบคำ�บรรย�ย

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 ก�รสนับสนุนด�้นย�นพ�หนะที่ใช้ในก�รเดินท�งไปยังแหล่งเรียนรู้ แหล่งข้อมูลและสื่ออุปกรณ์ที่จำ�เป็น เช่น 
กล้องดิจิตอล computer และก�รบูรณ�ก�รกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่นๆ โดยคว�มร่วมมือ ประส�นสัมพันธ์ต่อกัน 
เช่น computer

การสรุปบทเรียน
 ก�รเรียนก�รสอนรูปแบบนี้นับว่�ประสบผลสำ�เร็จในระดับหนึ่งดังกล่�ว มีบทเรียนที่ได้รับจ�กดำ�เนินง�น ดังนี้ 
 1. ก�รจัดทำ�แนวท�งก�รสอนควรเชื่อมโยงแนวท�งก�รสอน เน้นก�รค้นคว้�กับวิธีก�รท�งประวัติศ�สตร์ 
 2. ก�รจัดทำ�ร�ยละเอียดหรือขั้นตอนก�รสอนต้องสอดแทรกก�รคิดวิเคร�ะห์
 3. ก�รสร้�งคว�มภ�คภูมิใจให้กับผู้เรียนโดยจัดเวทีให้นำ�เสนอผลง�น
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง ก�รสอนวธิกี�รท�งประวตัศิ�สตร์ด้วยก�รเล่�เรือ่งจ�กภ�พ และเทคนคิวธิ ี 6  ต

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ด้านนักเรียน	 มีกระบวนก�รทำ�ง�นที่เป็นระบบและเรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติจริง พัฒน�ทักษะก�รคิดบนพื้นฐ�น
ของก�รสืบค้นข้อเท็จจริงอย่�งมีเหตุผล  รู้จักห�ข้อมูล  ทฤษฎี หลักก�รม�สนับสนุนสิ่งที่ค้นพบ ส�ม�รถใช้  ict  ใน
ก�รสืบค้นข้อมูลและสร้�งสรรค์ชิ้นง�น  ส่งเสริมคว�มส�ม�รถในก�รใช้ภ�ษ�ในก�รอ่�น เขียน ฟัง พูดของผู้เรียน มี
ทกัษะในก�รสือ่ส�ร  ช่วยให้ผูเ้รยีนได้พฒัน�คว�มส�ม�รถในก�รเรยีนรูอ้ย่�งต่อเนือ่งตลอดชวีติ  ในสภ�วก�รณ์ปัจจบุนั
ที่โลกมีก�รเปลี่ยนแปลง กระบวนก�รคิด จึงเป็นภูมิคุ ้มกันในก�รดำ�เนินชีวิตในสังคมที่มีคว�มยุ่งย�ก เรียนรู้
ประวตัศิ�สตร์ด้วยวธิกี�รท�งประวตัศิ�สตร์ ด้วยก�รปฏบิตัไิม่ใช่ก�รท่องจำ� เกดิคว�มสนกุสน�นและเร้�ใจ ไม่เบือ่ทีจ่ะ
เรยีนได้เรยีนรูป้ระวตัศิ�สตร์ชมุชน เกดิคว�มภ�คภมูใิจและรกับ้�นเกดิ
 ด้านคร ูส�ม�รถออกแบบก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนให้นกัเรยีนได้บรรลวุตัถปุระสงค์สอดคล้องกบัม�ตรฐ�นและ
ตวัชีว้ดั มกี�รปรบัวธิเีรยีนเปลีย่นวธิสีอนและค้นพบวธิสีอนประวตัศิ�สตร์แนวใหม่ ส่งผลให้โรงเรยีนได้รบัก�รคดัเลอืก
เป็นศูนย์พัฒน�ก�รเรียนรู้ประวัติศ�สตร์ของเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ศรีสะเกษ เขต 3  เป็นแหล่งศึกษ�ดูง�นของโรงเรียน
ในเขตพืน้ทีแ่ละโรงเรยีนอืน่ๆ ทีส่นใจชมุชนมแีหล่งบ่มเพ�ะต้นกล้�แห่งก�รอนรุกัษ์วฒันธรรมประเพณแีละวถิชีวีติให้
ชุมชนอย่�งยั่งยืน และเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลท�งประวัติศ�สตร์ท้องถิ่นของชุมชน

แรงบันดาลใจ
 นักประวัติศ�สตร์อเมริกันท่�นหนึ่งได้บอกกับผู้ที่อ่�นง�นเขียนของท่�นว่� “ศัตรูตัวฉกาจของประวัติศาสตร์
ก็คือครูสอนประวัติศาสตร์ที่แย่ๆ	นั่นเอง”	 ครูผู้สอนประวัติศ�สตร์  ควรปรับเปลี่ยนบทบ�ทจ�กก�รเป็นผู้ถ่�ยทอด
ไปสู่ก�รเป็นมัคคุเทศก์ท�งคว�มรู้  ก�รสอนโดยใช้กิจกรรมที่ฝึกฝน  ทักษะก�รสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง  โดยใช้วิธีก�ร
ท�งประวตัศิ�สตร์อย่�งง่�ยๆ เป็นก�รฝึกฝนให้เดก็รวบรวมข้อมลู  มทีกัษะก�รคดิวเิคร�ะห์ และประเมนิค่�ของข้อมลู
ก่อนตดัสนิใจเชือ่  เพือ่ช่วยให้ก�รดำ�เนนิชวีติเป็นไปอย่�งมปีระสทิธภิ�พ  ก�รใช้กจิกรรมก�รเล่�เรือ่งจ�กภ�พ  เป็นก�ร
จดักจิกรรม ให้นกัเรยีนเข้�ใจโดยไม่ต้องอธบิ�ยคว�มหม�ย นกัเรยีนเข้�ใจโดยก�รปฏบิตั ิจงึน่�จะเป็นแนวท�งในก�ร
จัดก�รเรียนก�รสอนประวัติศ�สตร์ที่ไม่น่�เบื่อและนักเรียนส�ม�รถเกิดก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 1.	กจิกรรมเล่าเรือ่งจากภาพ		เป็นแนวคดิก�รสอนวธิกี�รท�งประวตัศิ�สตร์ให้กบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษ�  
โดยผ่�นคำ�สำ�คญั 2 คำ� คอื ภาพ (ร่องรอยก�รกระทำ�ของมนษุย์ ซึง่นบัเป็นหลกัฐ�นชัน้ต้นเพร�ะเกดิขึน้ในเหตกุ�รณ์) 
และการเล่าเรือ่ง	(ก�รนำ�เสนอผลก�รศกึษ�) ทีจ่ำ�เป็นต้องจดักจิกรรมให้นกัเรยีนเข้�ใจโดยไม่ต้องอธบิ�ยคว�มหม�ย  

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒ
นธรรม

กำรจดักำรเรยีนกำรสอนประวตัศิำสตร์แนวใหม่ 6 ต

ผู้นำาเสนอ			 นางสุนันท์		ใจดี		

	 	 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล	

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ศรีสะเกษ เขต  3
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แต่ให้นักเรียนเข้�ใจโดยก�รปฏิบัติ  โดยเฉพ�ะทักษะก�รเล่�เรื่องที่ดี  เป็นจุดเน้นที่จะฝึกฝนให้เด็กได้พัฒน�ต่อเนื่อง
ต่อไป ส่วนวธิกี�รได้ม�ซึง่ข้อมลู ประกอบด้วย  ก�รสอบถ�ม ก�รสงัเกต ก�รตรวจสอบจ�กสภ�พพืน้ทีจ่รงิ ก�รสบืค้น
ข้อมูลโดยใช้ ict เป็นทักษะที่จำ�เป็นที่จะต้องฝึกฝนเด็กๆ ก่อนที่จะพ�ไปทัศนศึกษ�หรือเรียนรู้เรื่องไกลตัว
 2.	ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้		ใช้วิธี	(1)	กระตุก–กระตุ้น	ให้สนใจกิจกรรม	(2)	ตระหนัก	 ถึงคว�ม
สำ�คัญของเรื่องที่จะเรียนรู้ (3)	ตริตรอง คือ ขั้นตอนในก�รรับรู้ข้อมูลที่อ�จได้จ�กก�รฟังครูอธิบ�ย ก�รอ่�น ก�ร
ศึกษ�ในวิธีก�รต่�งๆ แล้วนำ�ข้อมูลนั้นม�วิเคร�ะห์ วิพ�กษ์วิจ�รณ์ รวมทั้งห�แนวท�งและว�งแผนก�รดำ�เนินง�น 
(4)	ตรวจสอบ	 คือขั้นตอนก�รฝึกฝนทักษะในสภ�พจริง	(5)	ตอบสนอง  คือขั้นตอนก�รให้นักเรียนได้ทำ�ผลง�น ได้
แสดงคว�มคิดเห็นเป็นปฏิกิริย�ตอบกลับ สิ่งที่ได้เรียนรู้	(6)	ตลบคิด	 คือขั้นตอนก�รสรุปกิจกรรมด้วยก�รย้อนคิด
ว่�  ส�ระสำ�คัญของก�รเรียนรู้คืออะไร และจะนำ�ไปใช้ประโยชน์อย่�งไร  
 3.	การใช้		ict	ในการสืบค้นข้อมูล	รับรู้ข้อมูล	ทำ�ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่�งกว้�งขว�ง  สกัดกั้นอุปสรรคของ
ก�รเรียนรู้  ไม่เกิดคว�มเบื่อหน่�ยที่จะเรียนประวัติศ�สตร์อีกต่อไป

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 ครูผู้สอนตระหนักในก�รปรับก�รเรียนเปลี่ยนก�รสอน ไม่ทำ�ให้ตนเองเป็นปัญห�ก�รสอนประวัติศ�สตร์ 

การสรุปบทเรียน
 ก�รปรบัก�รเรยีนเปลีย่นก�รสอนครัง้นีน้บัว่�ประสบผลสำ�เรจ็อย่�งน่�พอใจ จงึสรปุแนวคดิเพือ่ก�รแลกเปลีย่น 
คือ การสอนประวัติศาสตร์ไม่ใช่การท่องจำา	แต่เป็นการสอนที่จัดการให้ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง	ด้วยวิธีการสอนไม่
ซับซ้อน	แต่มีความชัดในตัว	การออกแบบการเรียนรู้	 ให้นักเรียนได้เรียนรู้	 ได้พบคำาตอบ	พบข้อมูลด้วยตัวเอง
เป็นเรื่องที่ครูให้ความสำาคัญมากที่สุดสำาหรับครูประวัติศาสตร์ยุคใหม่
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งำนสร้ำงสรรค์
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ไอซีที

“Genius is one percent inspiration and 
ninety-nine percent perspiration”

Thomas Alva Edision
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ICT มีควำมจ�ำเป็นอย่ำงไร

วิทยากร			 นายอภิชาติ	พุทธเจริญ

	 	 ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สระบุรี เขต 1

	 เราและท่านตกอยู่ในสภาวะถูกกระแสของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง	 เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยง 
ไม่ได้	เนื่องจากการบริหารประเทศเลือกทิศทาง	“เปิดเสรี”	และต้องสมาคมกับประชาคมโลก	ด้วยกติกาสากลต่างๆ	
ที่ร่วมกันก�าหนดขึ้น
	 เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและรวดเร็วที่สุดในยุคนี้	 คือ	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	 ซึ่งเข้าไปอยู่ในเครื่องมืออ�านวย 
ความสะดวกเกือบทุกอย่างและที่ส�าคัญ	คือ	การสื่อสาร	(communication)
 ก�รบรหิ�รจดัก�รในยคุปัจจบุนั มกี�รแข่งขนักนัสงูม�ก ก�รบรหิ�รจดัก�รและก�รตดัสนิใจทีด่ ีคอื ก�รบรหิ�ร
จัดก�รและก�รตัดสินใจที่มี information ที่ถูกต้องและเพียงพอ ใครมี information ที่ดีม�กกว่� ย่อมได้เปรียบต่อ
ก�รตัดสินใจและตัดสินใจได้ไม่ผิดพล�ดหรือผิดพล�ดน้อยที่สุด
 ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีก�รพัฒน�กระบวนก�รต่�งๆ ให้ได้ม�ซึ่ง information ม�กม�ยและมีประสิทธิภ�พสูง 
กระบวนก�รซึ่งจะได้ม�ซึ่ง information จะประกอบด้วยกระบวนก�รหลักๆ ดังนี้ คือ
  การสร้างระบบข้อมูล
	 	 การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล
	 	 การเรียกใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
 กระบวนก�รเหล่�นี้ คือ กระบวนก�ร information and communication technologyหรือ ict นั่นเอง
 เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบันที่น�ามาใช้ในกระบวนการนี้	 คือ	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ 
การสื่อสาร	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารด้วยระบบ	internet	
 ดงันัน้ คนในยคุใหม่ทีจ่ะอยูใ่นสงัคมโลกเทคโนโลยเีหล่�นีไ้ด้อย่�งกลมกลนื จงึจำ�เป็นอย่�งยิง่ ทีจ่ะต้องมทีกัษะ
พื้นฐ�นที่เพียงพอในด้�น ict 

Ict	จะเข้าไปมีบทบาทส่วนไหน	กับ	โรงเรียนในฝัน
 Ict เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภ�พสูงในยุคปัจจุบัน มีคว�มเหม�ะสมที่จะนำ�ม�เป็น “เครื่องมือ” ที่สำ�คัญ ถ้�
พิจ�รณ�ถึงบทบ�ทหน้�ที่ในโรงเรียน อ�จจะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ก�รบริห�รจัดก�รและก�รจัดก�รเรียน
ก�รสอน
 การนำา	ict	มาใช้เพือ่การบรหิารจดัการ หม�ยถงึก�รนำ�ม�ใช้เป็นเครือ่งมอืช่วยก�รทำ�ง�น เพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พ
ในระบบบริห�ร เช่น
  - ทำ�ง�นได้เร็วขึ้น ลดเวล�ทำ�ง�นให้น้อยลง
  - ทำ�ง�นได้ง�นเพิ่มขึ้น ใช้คนน้อยลง
  - คุณภ�พง�นดีขึ้น

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณ
ิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์
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 การนำา	ict	มาใช้เพื่อการเรียนการสอน	หม�ยถึง ก�รนำ�ม�เป็นเครื่องมือสำ�หรับครูและนักเรียน เช่น
  - สร้�งสื่อก�รเรียนก�รสอนต่�งๆ ของครู
  - ก�รนำ�ม�ฝึกทกัษะพืน้ฐ�นให้แก่นกัเรยีนเพือ่ให้นกัเรยีนเรยีนรูเ้กีย่วกบัวชิ�คอมพวิเตอร์ให้มทีกัษะ
    เพียงพอ
  - ใช้เป็นเครื่องมือในก�รเรียนรู้วิช�อื่นๆ
  - ใช้เป็นแหล่งก�รเรียนรู้เสมือนห้องสมุดที่เข้�ถึงข้อมูลข่�วส�รได้ทั่วโลก
 สรปุว่า มกี�รใช้ ict เป็นเครือ่งมอืในก�รทำ�ง�นและเพือ่ก�รเรยีนรู ้จนเป็นวถิชีวีติประจำ�วนั ทัง้ครแูละนกัเรยีน

เงื่อนไขความสำาเร็จในการนำา	ict	เข้ามาใช้ในโรงเรียนในฝัน
 - โรงเรียนมี hardware และ software พื้นฐ�นสำ�หรับง�น ict เพียงพอหรือเหม�ะสมกับจำ�นวน ครู และ
นักเรียน
 - ผู้บริห�รมี วิสัยทัศน์ ด้�น ict อย่�งถูกต้อง และ ทักษะพื้นฐ�นในก�รใช้ง�น พอสมควร มีก�รบริห�รจัดก�ร
ที่ดี (ถ้�ไม่มีแต่ตั้งใจจะมี ก็ส�ม�รถประสบคว�มสำ�เร็จได้ไม่ย�ก)
 - ครู อ�จ�รย์ ทุกคน หรือ ส่วนม�กมีทักษะพื้นฐ�นในก�รใช้ง�น ict เพียงพอที่จะไปจัดกิจกรรมก�รเรียนก�ร
สอน วิช�ต่�ง ๆ ได้ และเป็นบุคคลแห่งก�รเรียนรู้ (ถ้�ไม่มีก็ต้องมีคว�มตั้งใจที่จะฝึกให้มี จึงจะประสบผลสำ�เร็จ)
 - ครู อ�จ�รย์ แต่ละส�ระวิช�จะต้องรู้ว่�แหล่งเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับส�ระวิช�ที่รับผิดชอบ อยู่ที่ไหนบ้�ง และ
จะเข้�ถึงแหล่งข้อมูลได้อย่�งไร
 - ผู้บริห�รและครู มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ หลักการวิธีการสอนแบบพัฒนาปัญญา	และ	มุ่งมั่นจัดการเรียนการ
สอนแบบพัฒนาปัญญา
 - โรงเรียนและชุมชน มีคว�มร่วมมือกันในก�รจัดก�รศึกษ�
 - รัฐให้ก�รสนับสนุน ส่งเสริมในด้�นก�รบริห�ร และพัฒน�บุคล�กร ทรัพย�กร ในส่วนที่เป็นข้อจำ�กัดของ
โรงเรียนอย่�งเหม�ะสม และเพียงพอ
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ผลงานหรือนวัตกรรม หม�ยถึง ส่วนหนึ่งของก�รจัดแหล่งเรียนรู้ ก�รติดตั้ง linux sis 5.5.5 + Cms lms ลงใน 
server อย่�งง่�ยและรวดเร็ว

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย				
 ผู้รับก�รอบรมส�ม�รถติดตั้ง linux sis 5.5.5 + Cms lms ได้ภ�ยในเวล�ประม�ณ 3 ชั่วโมง

แรงบันดาลใจ
 จ�กประสบก�รณ์ในก�รตั้งตั้ง linux sis 5.5.5 + Cms lms ของตนเองมีขั้นตอนยุ่งย�กและมีโอก�สที่จะไม่
สำ�เร็จสูง  จึงได้จัดทำ�แผ่น source code เป็นคำ�สั่งแบบ  shell script ในก�รติดตั้ง linux  sis 5.5.5 + Cms  lms  
ซึ่งง่�ยได้ผล 100 %

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 1.ก�รจัดทำ�คู่มือ วิธีการติดตั้ง	linux		sis	5.5.5	+	Cms		lms		ลงใน	server	อย่�งง่�ยและรวดเร็ว
  1)  ติดตั้ง linux sis 5.5.5 
  2)  เปิดบริก�รต่�งๆ ของ server
  3)  เพิ่มผู้ใช้เป็น webmaster เพื่อจัดก�รข่�วประช�สัมพันธ์ของ web โรงเรียน
  4)  ติดตั้ง cms- lms โดยขั้นตอนง่�ย ๆ โดยใช้ install.Sh
 2.อบรมโดยก�รลงปฏิติบัติและรับปรึษ� on line

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ระัดบ server ที่มีคุณภ�พส�ม�รถรองรับคว�มต้องก�รของระบบได้

การสรุปบทเรียน
 จ�กก�รดำ�เนินง�นก�รอบรมและประสบผลสำ�เร็จในระดับหนึ่งพบบทเรียนในก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญ คือ ก�ร
จะเชี่ยวช�ญ ส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มรู้ได้ ควรศึกษ�ค้นคว้�โดยก�รทดลองปฏิบัติ เมื่อพบว่�ประสบผลสำ�เร็จต�ม
วัตถุประสงค์ จึงจัดทำ�คู่มือหรือแนวดำ�เนินก�ร ให้คว�มรู้ผู้อื่นโดยศึกษ�คู่มือพร้อมลงมือปฏิบัติจริง และติดต�มผล
ก�รอบรมในที่นี้โดยเปิดโอก�สให้ปรีกษ� on line 
 ก�รติดตั้งระบบอื่นๆ ที่มีคว�มจำ�เป็นของโรงเรียน เช่น ก�รแจ้งเกรดออนไลน์  ก�รข�ด ล� ของนักเรียน  เพิ่ม
สื่อ vdo หรือสื่อ dltv โดยแปลงไฟล์ให้เป็น flv เพื่อให้ขน�ดไฟล์เล็กลงและเพิ่ม authen เพื่อเก็บ log file ได้ เข้�ไป
ในขั้นตอนของก�รติดตั้งนี้ด้วย จะดียิ่งขึ้น

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณ
ิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์

กำรติดตั้ง Linux SIS 5.5.5+CMS LMS อย่ำงง่ำย

ผู้นำาเสนอ	:		 นายสุริยันต์		สีแก้ว		

		 	 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี	

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�นครร�ชสีม� เขต 1
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กำรน�ำสื่อ ICT สู่แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ผู้นำาเสนอ	 ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์		จันทร์สุภาเสน
	 	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า	อุตรดิตถ์		
  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�อุตรดิตถ์ เขต 1

ผลงานหรือนวัตกรรม หม�ยถึง วิธีก�รรวบรวมสื่อ ict ทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ จ�ก internet  ม�ใช้ในก�รจัดก�ร
เรียนก�รสอนในห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ต่�งๆ  ในโรงเรียนและก�รระดมทรัพย�กรจ�กผู้ปกครองและหน่วยง�น
ต่�งๆ เพื่อปรับปรุงห้องเรียนคุณภ�พ

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 โรงเรียน	เป็นผู้นำ�ก�รใช้ ict ในก�รจัดก�รเรียนรู้ และเป็น e-school ที่มีศักยภ�พและสมบูรณ์แบบ โดยครู
และนักเรียนใช้สื่อ ict ในก�รเรียนรู้และก�รสืบค้นข้อมูลก�รทำ�กิจกรรมและสร้�งชิ้นง�นที่มีคุณภ�พครบ 100 %
 ครู	มีทักษะในก�รใช้ สร้�งและรวบรวมสื่อ ict และส�ม�รถจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนผ่�นระบบเครือข่�ย 
internet/intranet
 นักเรียน	เรียนรู้ผ่�นระบบ เครือข่�ย internet/intranet และส�ม�รถนำ�เสนอผลง�น ผ่�นระบบ ict รวมทั้ง
ส�ม�รถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่�งครูและนักเรียนผ่�นระบบ  ict

แรงบันดาลใจ
 ในปีหนึง่ๆ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษ�น้อมเกล้� อตุรดติถ์ ได้จดัก�รอบรมก�รผลติสือ่ก�รสอนให้กบัครทูกุกลุม่
ส�ระในโรงเรยีน  จำ�นวนหล�ยโปรแกรม  แต่กม็คีรทูีผ่ลติสือ่ก�รสอนได้ไม่ถงึ 20 %  ผูน้ำ�เสนอจงึคดิห�วธิกี�รทีเ่ปลีย่น
จ�กก�รผลติเองซึง่ใช้เวล�น�น ทำ�แล้วผลง�นออกม�ไม่ดหีรอืไม่มปีระสทิธภิ�พ  ม�เป็นก�รรวบรวมหรอืสบืค้นห�สือ่
ก�รเรยีนก�รสอน ทัง้จ�กอนิเทอร์เนต็และแหล่งอืน่ๆ เพือ่ใช้ในก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน รวบรวมเป็นแหล่งเรยีนรูใ้น
ระบบเครอืข่�ย ทีพ่ร้อมใช้ง�นในห้องเรยีน (ห้องเรยีนคณุภ�พ) มอีปุกรณ์ทนัสมยั ครบครนั ห้องเรยีนคณุภ�พแต่ละ
ห้อง ประกอบด้วย เครือ่งคอมพวิเตอร์ทีใ่ห้ครใูช้สอน 1 เครือ่ง เครือ่งฉ�ยโปรเจคเตอร์ 1 เครือ่ง เครือ่งคอมพวิเตอร์
สำ�หรบัให้นกัเรยีนสบืค้นข้อมลู 1 เครือ่ง มกี�รเชือ่มต่อระบบอนิเทอร์เนต็และอนิทร�เนต็ไว้พร้อมต่อก�รใช้ง�น
 ก�รจดัห้องเรยีนคณุภ�พ ต้องใช้งบประม�ณจำ�นวนม�ก จงึต้องอ�ศยัก�รระดมทรพัย�กร จ�กหน่วยง�นต่�งๆ 
เริ่มจ�กชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยง�นเอกชนให้ก�รสนับสนุน จึงส�ม�รถสร้�งแหล่ง
เรียนรู้และจัดห้องเรียนคุณภ�พได้ 

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 ส�ม�รถรวบรวมสื่อ ict ได้ทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้  มีอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ใช้ประกอบก�รเรียนก�รสอน
ในแหล่งเรียนรู้และห้องเรียนคุณภ�พ  มีบรรย�ก�ศสภ�พแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รเรียนรู้  ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรยีนการสอนทกุขัน้ตอน	ช่วยให้ครจูดักจิกรรมก�รเรยีน ก�รสอนครบ 100 %  ก�รนำ�สือ่ทีด่�วน์โหลด
ม� ใส่ server ของโรงเรียน นักเรียนและครูส�ม�รถใช้สื่อผ่�นระบบเครือข่�ย intranet ในโรงเรียน และผ่�นระบบ 
internet นอกโรงเรียนได้  โดยนำ�เมนูสื่อลิงก์ไว้ในเว็บไซต์ของโรงเรียน
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เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 1) ผู้บริห�รเห็นคว�มสำ�คัญและให้ก�รสนับสนุน  2) คว�มพร้อมของวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และระบบ 
เครือข่�ย  3) ก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก�รสอนและยอมรับเทคโนโลยที่ทันสมัยของครู

การสรุปบทเรียน
 จ�กก�รทำ�ง�นด้�นสื่อ ict ในโรงเรียน ดังกล่�ว พบว่� เป็นกระบวนก�รที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะใน
ก�รดำ�รงชีวิตในสังคมยุคใหม่ได้อย่�งมั่นใจ ใช้เทคโนโลยีและก�รสื่อส�รก�รเรียนรู้ สร้�งง�น สร้�งอ�ชีพ ส�ม�รถนำ�
เสนอผลง�นได้อย่�งสร้�งสรรค์ และมทีกัษะในก�รแสวงห�คว�มรูจ้�กแหล่งเรยีนรูท้ีห่ล�กหล�ยอย่�งแท้จรงิ รวมทัง้
ส่งผลให้ครูพัฒน�ตนเองเพิ่มขึ้น ส�ม�รถจัดกระบวนก�รเรียนรู้ได้หล�กหล�ย โดยใช้สื่อ ict ที่ทันสมัย เหม�ะสมกับ
นักเรียน  
 ก�รพัฒน�ต่อยอดก�รด�วน์โหลดสื่อ ส�ม�รถด�วน์โหลดจ�กเว็บไซต์ you tube ในรูปแบบของวีดิโอได้

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณ
ิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์
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ICT น�ำครูสู่มืออำชีพ

ผู้นำาเสนอ	:		 นายพิเชษฐ			หาญมนตรี		โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร				

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� สกลนคร เขต 1 

  โทรศัพท์ 081–8736687  e–mail  p4444@hotmail.com

 
ผลงานหรอืนวตักรรม หม�ยถงึ หลกัสตูรพฒัน�บคุล�กรด้�น  ict :ซึง่ผลติบทเรยีนด้วยโปรแกรม adobe captivate  

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ครูและบุคล�กรที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รเรียนสอนที่เข้�รับก�รอบรม  ส�ม�รถพัฒน�ตนเองในด้�นก�รสร้�ง
และผลิตสื่อก�รเรียนก�รสอน และมีสื่อก�รเรียนก�รสอนที่ทันสมัย  ส�ม�รถนำ�ไปใช้  ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียน
ก�รสอนในแต่ละร�ยวิช�ของตนเอง  โดยบทเรียนที่พัฒน�ขึ้นนั้น  มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน  นักเรียนส�ม�รถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง  ทุกที่ ทุกเวล�  ส�ม�รถกลับม�ทบทวนบทเรียนที่ตนเองไม่เข้�ใจได้ใหม่  รู้ผลก�รเรียนของตนเองได้
ทันที  เป็นสื่อที่ช่วยกระตุ้นและเร้�คว�มสนใจของผู้เรียน  อันส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของผู้เรียนดีขึ้น

แรงบันดาลใจ
 ก�รจัดกระบวนก�รเรียนก�รสอนเป็นอีกด้�นหนึ่งที่ต้องอ�ศัยสื่อและเทคโนโลยีส�รสนเทศ เข้�ม�ช่วยใน
กระบวนก�รจัดเรียนก�รสอนในปัจจุบัน  เพื่อให้ทันสมัยและทันเหตุก�รณ์ในสภ�พปัจจุบัน  ครูและบุคล�กรที่
เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รเรียนสอน  จึงจำ�เป็นต้องพัฒน�ตนเองในด้�นก�รสร้�งและผลิตสื่อก�รเรียนก�รสอน เพื่อให้
ทันกับคว�มเจริญก้�วหน้�ของเทคโนโลยี และส�ม�รถนำ�คว�มรู้คว�มส�ม�รถม�ประยุกต์และใช้จัดกระบวนก�ร
เรียนก�รสอนของตนเอง  เพื่อให้ก�รเรียนก�รสอนดำ�เนินก�รไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล 

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 ครู และ บุคล�กรที่เข้�ร่วมอบรม มีสื่อ นวัตกรรมด้�น ict เพื่อพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รเรียน
ก�รสอน ict มีผลง�นครูและนักเรียนในก�รเข้�ร่วมแสดงและประกวดสื่อ นวัตกรรมด้�น ict มีก�รเผยแพร่และเปิด
โอก�สแลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อ นวัตกรรมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่�ย

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จ
 ครู ที่สนใจเข้�ร่วมในก�รอบรมส�ม�รถผลิตสื่อ ict ของตนเองได้ โดยศูนย์ ict โรงเรียนร่มเกล้� ดำ�เนินก�ร 
ดังนี้
 1. ทำ�ก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รคณะครูที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของศูนย์ว่� ต้องก�รพัฒน�ในเรื่องใด
 2. นำ�ข้อมูลที่ได้นำ�ม�วิเคร�ะห์คว�มต้องก�รรับก�รพัฒน�
 3. คัดเลือกหลักสูตรที่จะจัดก�รอบรมพัฒน�
 4. จัดหลักสูตรพัฒน�บุคล�กรด้�นสื่อ ict  ก�รผลิตบทเรียนด้วยโปรแกรม adobe captivate
 5. ครูที่ผ่�นก�รอบรมนำ�สื่อที่ได้ไปใช้กับนักเรียนแล้วนำ�ม�ปรับปรุง
 6. ส่งเสริมให้มีก�รนำ�ผลง�นส่งเข้�ประกวด
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 ผูบ้รหิารให้ก�รสนบัสนนุจำ�นวนเครือ่งคอมพวิเตอร์สำ�หรบัก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน มกี�รสนบัสนนุก�รใช้  ict 
เพื่อก�รเรียนรู้ในก�รเรียนก�รสอนทั้ง 8 กลุ่มส�ระ มีห้องปฏิบัติก�ร ict ครบทั้ง 8 กลุ่มส�ระ บริห�รจัดก�รแหล่ง
เรียนรู้เป็นไปอย่�งพอเพียงทั่วถึง

การสรุปบทเรียน
 ก�รพัฒน�ครูและบุคล�กรในก�รผลิตสื่อนวัตกรรม ict ของศูนย์พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนโรงเรียนในฝัน : ศูนย์
แม่ข่�ยจงัหวดัด้�นเทคโนโลยแีละก�รสือ่ส�รเพือ่ก�รเรยีนรูจ้งัหวดัสกลนคร ให้เป็นแหล่งพฒัน�ครแูละบคุล�กรด้�น
ก�รผลิตสื่อนวัตกรรม ict อย่�งหล�กหล�ย  มีประสิทธิภ�พและน่�เชื่อถือนั้น ส่งผลโดยตรงต่อก�รพัฒน�คุณภ�พ
ของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนที่ดียิ่งขึ้น

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณ
ิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์
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หนูน้อยเทคนิคเชียล

ผู้นำาเสนอ	:		 นางสุวิมล		สีคง		โรงเรียนลาดยาววิทยาคม		

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�นครสวรรค์ เขต 2  

  โทร 081-9735453

ผลงานหรือนวัตกรรม		หม�ยถึง ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนก�รซ่อมบำ�รุง computer

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 นกัเรยีน กลุม่ kiddy technician  ส�ม�รถซ่อมบำ�รงุรกัษ�เครือ่งคอมพวิเตอร์ ตดิตัง้โปรแกรมพืน้ฐ�น ส�ม�รถ
ว�งระบบเครือข่�ยและจัดก�รข้อมูลบนระบบเครือข่�ยได้ ซ่อมบำ�รุงและดูแลรักษ�เครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นสูงได้ 
รวมทั้งส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มรู้ให้กับรุ่นน้อง เพื่อสร้�งทีมหนูน้อยเทคนิคเชียล ในรุ่นต่อไป 

แรงบันดาลใจ
 เนื่องจ�กโรงเรียนในฝัน มีเป้�หม�ยในก�รสร้�งนักเรียนให้มีประสิทธิภ�พและเป็นแบบอย่�งที่ดีกับโรงเรียน
ต่�งๆ ได้ ประกอบกบัโรงเรยีนล�ดย�ววทิย�คม ได้รบัเลอืกให้เป็นศนูย์พฒัน�ก�รเรยีนก�รสอนเทคโนโลยสี�รสนเทศ
และก�รสือ่ส�ร (ict) โรงเรยีนในฝัน ซึง่เน้นก�รเรยีนก�รสอนด้�น ict ก�รนำ� ict เข้�ม�ช่วยปฏบิตังิ�นด้�นต่�งๆ เป็น
หลัก ดังนั้น โรงเรียนจึงมีอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จำ�นวนม�กที่ต้องดูแลรักษ�และซ่อมบำ�รุง บุคล�กรด้�น ict 
ของโรงเรยีนมไีม่เพยีงพอต่อก�รปฏบิตังิ�น  และประกอบกบัก�รทีน่กัเรยีนได้เหน็ก�รทำ�ง�นด้�น ict ของคร ูนกัเรยีน
จึงมีคว�มประทับใจและต้องก�รฝึกง�นด้�น ict จึงได้มีโครงก�รฝึกนักเรียนด้�น ict ขึ้น เริ่มจ�กก�รฝึกใช้โปรแกรม
ออกแบบเว็บไซต์ ซ่อมบำ�รุง ติดตั้งระบบเครือข่�ย เป็นต้น โดยมีก�รพัฒน�จ�กเว็บม�สเตอร์ นักคอมพิวเตอร์ช่วย
ง�น ict ม�เป็น “หนูน้อยเทคนิคเชียล” ในยุคปัจจุบัน

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 รวบรวมนักเรียนที่สนใจเป็นกลุ่มๆ เช่น จัดระบบก�รบริห�รจัดก�รในกลุ่ม หัวหน้�กลุ่ม ฝ่�ย เทคนิคต่�งๆ  
ฝึกทักษะ โดยก�รลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนได้รับคว�มรู้จ�กประสบก�รณ์จริง เพิ่มเติมคว�มรู้ ระหว่�งก�รลงมือทำ� 
ถ่�ยทอดคว�มรู้ จ�กรุ่นสู่รุ่น ชื่นชม ประก�ศคว�มส�ม�รถให้เป็นที่ปร�กฏ จัดหาที่ฝึกประสบการณ์	ให้กับนักเรียน
อย่างเต็มรูปแบบ เช่น ในช่วงเส�ร์ – อ�ทิตย์ จัดให้นักเรียนได้ฝึกง�นกับร้�นคอมพิวเตอร์ในชุมชน หรือในช่วงปิด
ภ�คเรียนจัดห�ที่ฝึกง�นให้กับนักเรียน เช่น หน่วยง�นร�ชก�ร บริษัทหรือร้�นคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 1.	นักเรียนมีความตั้งใจ ในก�รเรียนรู้ มีก�รพัฒน�และฝึกทักษะอยู่เสมอ    
 2.	มีบุคลากรที่เป็นต้นแบบก�รปฏิบัติง�นเกี่ยวกับง�นคอมพิวเตอร์ ง�น ict  
	 3.	มีสื่อ	วัสดุอุ	ปกรณ์	ที่ใช้ฝึกปฏิบัติจริง	

การสรุปบทเรียน
 ก�รจัดตั้งกลุ ่มนักเรียนต�มแนวท�งที่นำ�เสนอ ม�จ�กคว�มเชื่อที่ว่� “นักเรียนทุกคนเรียนรู ้ได้ถ้�ครูรู ้ 
คว�มส�ม�รถของเข�” ก�รจัดตั้งกลุ่มจึงต้องจัดทำ�อย่�งเป็นระบบ เพร�ะส่วนหนึ่งเป็นก�รฝึกทักษะชีวิต ซึ่งครูต้อง
ติดต�มดูแลอย่�งใกล้ชิดและเพิ่มเติมเสริมคว�มรู้และประสบก�รณ์ให้กับนักเรียนเป็นระยะ โดยโรงเรียนต้องจัดห�
สื่ออุปกรณ์ในก�รปฏิบัติง�น 
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ผลงานหรือนวัตกรรม หม�ยถงึ ก�รออกแบบหลกัสตูรทีใ่ช้ในก�รพฒัน�ครทูกุกลุม่ส�ระก�รเรยีนรู ้โดยคำ�นงึถงึ
คว�มต้องก�รของครูที่เข้�รับก�รอบรม 11 หลักสูตร ประกอบไปด้วย  1) ระบบปฏิบัติก�ร ก�รจัดก�ร server ด้วย
โปรแกรม linux 2) ก�รทำ� e-learning ด้วยโปรแกรม moodle 3) ก�รทำ� e-book โปรแกรม desktop author  
4) ก�รใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อก�รจัดก�รเรียนก�รสอนสำ�หรับครูผู้สอน 5) ก�รสร้�งบทเรียนสำ�เร็จรูปด้วยโปรแกรม 
authorware  6) ก�รสร้�งบทเรยีนสำ�เรจ็รปูด้วยโปรแกรม captivate”   7) ก�รสร้�งสือ่ด้วยโปรแกรม powerpoint 
ขั้นเทพ  8) ก�รสร้�งสื่อด้วยโปรแกรม flash  9) ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รผลิตสื่อนวัตกรรมหนังสือ pop up ด้วย
คอมพิวเตอร์ 10) ก�รตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม adobe premier pro  11) ก�รดูแลและซ่อมบำ�รุงคอมพิวเตอร์ 

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ครทูีเ่ข้�รบัก�รอบรมได้นำ�คว�มรูท้ีไ่ด้รบัไปสร้�งบรรย�ก�ศท�งวชิ�ก�ร มกี�รแบ่งปันประสบก�รณ์แลกเปลีย่น
เรียนรู้ระหว่�งครูภ�ยในโรงเรียนเทพศิรินทร์ล�ดหญ้� ครูโรงเรียนในฝันอื่นๆ และโรงเรียนเครือข่�ย เพื่อพัฒน�
ศกัยภ�พในก�รใช้เทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�รในก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน ส่งผลให้นกัเรยีนมคีว�มตัง้ใจใน
ก�รเรียนและสร้�งสรรค์ผลง�นที่หล�กหล�ยขึ้น 
 คว�มสำ�เรจ็เกดิขึน้จ�กผูเ้ข้�รบัก�รอบรมมคีว�มพงึพอใจในหลกัสตูรทีศ่นูย์จดัให้และมคีว�มเชือ่มัน่ในวทิย�กร
ทีท่�งศนูย์ได้เชญิม�เป็นวทิย�กรให้คว�มรู ้ โดยศนูย์ฯ จดัเตรยีมสถ�นทีอ่ปุกรณ์และระบบทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดให้ก�ร
บริห�รงบประม�ณเป็นไปอย่�งคุ้มค่� ผู้เข้�รับก�รอบรมมีเพียงตัวและคว�มตั้งใจม� ก็รับคว�มรู้ไปได้อย่�งเต็มที่

แรงบันดาลใจ	
 ผู้นำ�เสนอ ต้องก�รให้ครูส�ม�รถผลิตสื่อใช้สอนได้ด้วยตนเองอย่�งง่�ยๆ แต่ทันสมัย 

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
	 หลกัสตูรทีใ่ช้ในการอบรม	สอดคล้องกบัความต้องการของคร	ู โรงเรยีนในฝันจงัหวดัก�ญจนบรุแีละพืน้ทีใ่กล้
เคยีงทีเ่ป็นกลุม่เป้�หม�ย  ส่งผลให้ครมูคีว�มตืน่ตวัในก�รผลติสือ่ก�รสอนม�กขึน้ หลงัก�รผลติมกี�รนำ�สือ่ม�ใช้ในก�ร
เรยีนก�รสอนจรงิ

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 1) หลักสูตรที่ใช้ในก�รอบรม ต้องอยู่บนพื้นฐ�นของคว�มต้องก�รที่แท้จริง
 2) คว�มพร้อมของศูนย์ในด้�นสถ�นที่ สื่อ อุปกรณ์ และไมตรีจิตจ�กผู้จัดก�รอบรม
 3) คว�มตั้งใจจริงของผู้เข้�รับก�รอบรม

การสรุปบทเรียน
 สรุปได้ว่� “การสร้างสื่อนั้นไม่จำาเป็นที่ต้องใช้โปรแกรมที่ยาก	เพียงแค่รู้จักการปรับแต่ง	เชื่อมโยงให้ได้		ก็
จะได้สื่อที่หลากหลายมากขึ้น”	

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณ
ิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์

หลกัสตูรอบรมโปรแกรมพืน้ฐำนสูผ่ลงำนครขูัน้เทพฯ

ผู้นำาเสนอ:			 นางจันทร์ศิริ		ชูวา

	 	 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า	กาญจนบุรี	

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ก�ญจนบุรี เขต 1
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ผลงานหรือนวัตกรรม  หม�ยถึง กระบวนก�รเรียนรู้  และสื่อ ict

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ผู้เรียนมีคว�มรู้  คว�มส�ม�รถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
 1. มีคว�มรู้ มีคว�มคิด มีคว�มส�ม�รถในก�รคิดวิเคร�ะห์ ก�รคิดสังเคร�ะห์ ก�รคิดอย่�งสร้�งสรรค์ ก�รคิด
อย่�งมีวิจ�รณญ�ณและก�รคิดเป็นระบบ เพื่อนำ�ไปสู่ก�รสร้�งองค์คว�มรู้ด้วยตนเอง แสวงห�คว�มรู้ใหม่ๆ  โดยใช้
กระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์และก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร (ict) เป็นเครื่องมือในก�รสร้�ง 
คว�มรู้และมีคว�มคิด   
 2. มวีธิกี�รเรยีนรู ้ โดยใช้กระบวนก�รท�งวทิย�ศ�สตร์  กระบวนก�รสบืเส�ะห�คว�มรู ้กระบวนก�รแก้ปัญห� 
เพื่อแสวงห�คว�มรู้โดยใช้กระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์เป็นเครื่องมือ  
 3. มีคว�มส�ม�รถในก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร (ict) รู้จักเลือกและใช้ เทคโนโลยีด้�นต่�งๆ 
และมทีกัษะกระบวนก�รท�งเทคโนโลย ีในก�รเรยีนรู ้มวีธิกี�รก�รเรยีนรูด้้วยตนเอง มกี�รเรยีนรูอ้ย่�งต่อเนือ่งตลอด
ชีวิต มีก�รสื่อส�ร ก�รนำ�เสนอภ�ระง�นและสร้�งผลง�นอย่�งสร้�งสรรค์ ถูกต้อง เหม�ะสม และมีคุณธรรม  
 4. มีคว�มส�ม�รถในก�รใช้ทักษะชีวิต  เป็นคว�มส�ม�รถในก�รนำ�กระบวนก�รต่�งๆ ไปใช้ในก�รดำ�เนินชีวิต
ประจำ�วัน ก�รทำ�ง�น และก�รอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยก�รสร้�งเสริมคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งบุคคล  

แรงบันดาลใจ
 ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งโลก�ภิวัฒน์มีก�รเปลี่ยนแปลงท�งด้�นเทคโนโลยีอย่�งรวดเร็ว ก่อให้เกิดวิกฤติต่�งๆ  
เช่น  ก�รเมือง สังคม เศรษฐกิจ ก�รศึกษ� วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ส่งผลต่อทัศนคติและก�รดำ�รงชีวิตของคน
ไทย จงึจำ�เป็นทีต้่องมกี�รพฒัน�ประช�กรในประเทศให้พร้อมทีจ่ะเผชญิกบัก�รเปลีย่นแปลงต่�งๆ วทิย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลย ีจงึมคีว�มสำ�คญัสำ�หรบัคนในสงัคมไทย  ก�รจดัก�รศกึษ�ให้กบัคนในประเทศเป็นก�รเตรยีมคว�มพร้อม
เพื่อให้มีคว�มส�ม�รถในก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจุดเน้นที่ปรับเปลี่ยนคือ ฝึกให้มีคว�มรู้คู่กับคว�มคิดด้วยตนเอง
ตลอดเวล� ปลูกฝังและส่งเสริมให้มีคุณลักษณะที่สำ�คัญ คือ เป็นผู้ที่คิดเป็น ทำ�เป็นและแก้ปัญห�ต่�งๆ  ที่เกิดขึ้นได้ 
ก�รคิดเป็นหัวใจของก�รเรียนรู้  ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้�ถึงคว�มรู้และคว�มส�ม�รถที่จะนำ�คว�มรู้ไปประยุกต์ใช้  ใน
ก�รดำ�รงชีวิตได้
 พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. 2542  หมวด 4 แนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�ม�ตร� 24 ได้ระบุไว้ว่�ก�ร
จัดกระบวนก�รเรียนรู้ ให้สถ�นศึกษ�และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องดำ�เนินก�รฝึกทักษะกระบวนก�รคิด ก�รจัดก�ร 
ก�รเผชิญสถ�นก�รณ์และก�รประยุกต์คว�มรู้เพื่อป้องกันแก้ไขปัญห�  ก�รจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จ�ก
ประสบก�รณ์จริง ฝึกก�รปฏิบัติให้ทำ�ได้  คิดเป็นทำ�เป็น รักก�รอ่�นและเกิดก�รใฝ่รู้อย่�งต่อเนื่อง 
 จ�กเหตผุลดงักล่�วข้�งต้น โรงเรยีนธรีก�นท์บ้�นโฮ่ง ศนูย์พฒัน�ก�รเรยีนก�รสอนวทิย�ศ�สตร์โรงเรยีนในฝัน 
จังหวัดลำ�พูน จึงได้จัดก�รเรียนก�รพัฒน�คว�มรู้คู ่คว�มคิดด้วยกระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

กำรพัฒนำควำมรู้ คู่ควำมคิด 
  ด้วยกระบวนกำรวิทย์ และ ICT
ผู้นำาเสนอ	 นายพงศ์นรินทร์			อินกองงาม	

	 	 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง	

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ลำ�พูน  เขต 2
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ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร (ict) ขึ้น  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในก�รพัฒน�ครูวิทย�ศ�สตร์และผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดัง
กล่�วข้�งต้น อนัจะส่งผลให้ก�รจดัก�รเรยีนรูเ้ป็นไปต�มเจตน�รมณ์ของพระร�ชบญัญตักิ�รศกึษ�แห่งช�ต ิพ.ศ. 2542  
และเกิดภ�พคว�มสำ�เร็จของโครงก�รต่อไป

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 เป็นก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ใช้ กระบวนก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้ (5e) ซึ่งมีขั้นตอนก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ โดย
แต่ละขั้นครูผู้สอนได้นำ�ทั้งกระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์และสื่อ ict เช่น powerpoint, authorware, e–book, cai 
เข้�ม�ใช้ และส่งผลให้ผูเ้รยีนส�ม�รถสร้�งวธิกีารเรยีนรูแ้ละสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง	ครผููส้อนส่งเสรมิสนบัสนนุ
และกำ�หนดกิจกรรมก�รเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีในก�รสืบค้นข้อมูลท�งอินเทอร์เน็ตและแหล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอกสถ�นศึกษ� ส่งผลให้ผู้เรียนมีคว�มรู้ มีคว�มคิด รู้จักแก้ปัญห�อย่�งสร้�งสรรค์  และได้รับก�รพัฒน�
ศักยภ�พท�งด้�นก�รใช้สื่อ  ict สร้�งผลง�นเป็นที่ยอมรับและนำ�ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำ�วัน/ศึกษ�ต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 	ได้รับทุนการศึกษาระยะยาวถึงระดับปริญญาเอกจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย	ีของ	สวทช.	  มสีทิธพิเิศษในก�รเข้�ศกึษ�ต่อในระดบัอดุมศกึษ�ของมห�วทิย�ลยัต่�งๆ ตัง้แต่ปีก�รศกึษ�  
2548 – ปัจจุบัน

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 1.	 การบริหารจัดการของโรงเรียนที่ดี	 ส�ม�รถส่งเสริมศักยภ�พของครูในก�รสอนเพื่อพัฒน�ก�รคิดให้แก่
นักเรียนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและสร้�งบรรย�ก�ศแห่งก�รเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภ�ยในโรงเรียน
 2.	การสนบัสนนุจากครแูละผูบ้รหิาร	ตลอดจนพฒัน�สือ่ นวตักรรม  แหล่งเรยีนรู ้และเทคโนโลยเีพือ่สนบัสนนุ
อย่�งพอเพียง  ครูมีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูให้คำ�ปรึกษ�ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่�งเข้�ใจ  ผู้บริห�รสนับสนุนและ
มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�ระบบเรียนรู้
 3.	 ครูได้รับการพัฒนาอบรมอย่างต่อเนื่องและพัฒน�รูปแบบก�รสอน เทคนิคก�รสอนต่�งๆ ที่ช่วยให้ก�ร
จัดก�รเรียนก�รสอนส่งเสริมด้�นก�รคิดเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
 4.	นักเรียนสนใจใฝ่รู้ในก�รร่วมกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนเพื่อพัฒน�ตนเองอย่�งสร้�งสรรค์
 5.	การสนบัสนนุและการมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง		ผูป้กครองมส่ีวนร่วมและส่งเสรมินกัเรยีนในก�รทำ�กจิกรรม
ต่�งๆ เป็นอย่�งด ีเป็นผูส้นบัสนนุทัง้ด้�นค่�ใช้จ่�ย วสัดอุปุกรณ์ในก�รทำ�กจิกรรมและเป็นวทิย�กรให้คว�มรูแ้ก่นกัเรยีน 
รวมทัง้ก�รสนบัสนนุจ�กสม�คมผูป้กครองและครโูรงเรยีนธรีก�นท์บ้�นโฮ่ง ชมุชน หน่วยง�น  ภ�ครฐั สถ�บนัต่�งๆ 
ให้ก�รสนบัสนนุทัง้ด้�นงบประม�ณ วทิย�กร  สือ่และเทคโนโลยต่ี�งๆ 

การสรุปบทเรียน
 1. นักเรียนทุกคนมีศักยภ�พที่ส�ม�รถพัฒน�ทั้งด้�นคว�มรู้และคว�มคิดโดยใช้ ict 
 2. ก�รจดัก�รเรยีนรูท้ีเ่น้น“วธิกีารเรยีนรู้	”(how to learn) โดยใช้กระบวนก�รท�งวทิย�ศ�สตร์  กระบวนก�ร
สบืเส�ะห�คว�มรู ้ ฝึกก�รเรยีนรูอ้ย่�งเป็นระบบ รูจ้กัคดิเป็นทำ�เป็น แก้ปัญห�เป็น มจีติวทิย�ศ�สตร์ โดยผ่�นกจิกรรม
ก�รจัดทำ�โครงง�นวิทย�ศ�สตร์ซึ่งเป็นวิธีก�รเรียนรู้ ที่ให้นักเรียนค้นห�คว�มรู้ใหม่ด้วยตนเองโดยผ�่นกระบวนก�ร
คดิและใช้กระบวนก�รท�งวทิย�ศ�สตร์เป็นเครือ่งมอืเพือ่พฒัน�กระบวนก�รคดิระดบัสงูและพฒัน�ผลง�นไปสูโ่ครง
ง�นวทิย�ศ�สตร์ เป็นก�รจดัก�รเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสำ�คญั ส�ม�รถฝึกนกัเรยีนให้รูจ้กัคดิเป็นทำ�เป็นและแก้ปัญห�
เป็น มกี�รทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบ และส�ม�รถนำ�ไปประยกุต์ใช้และพฒัน�ต่อยอดในระดบัอดุมศกึษ�  ซึง่เป็นไปต�ม
วัตถุประสงค์ของโครงก�รโรงเรียนในฝัน

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณ
ิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์
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ผลงานหรือนวัตกรรม หม�ยถึง  โปรแกรมระบบบริห�รจัดก�รโรงเรียน  ที่ทำ�ง�นผ่�นระบบ  internet  และระบบ  
intranet

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 บุคล�กรทุกคนในโรงเรียนให้คว�มร่วมมือในก�รจัดทำ�ข้อมูล  มีคว�มส�มัคคีกัน ลดคว�มซำ้�ซ้อนของง�น  
ประหยัดเวล�ในก�รทำ�ง�น ประหยัดงบประม�ณ ส�ม�รถนำ�ข้อมูลม�จัดทำ�เป็นส�รสนเทศเพื่อก�รว�งแผนในก�ร
ทำ�ง�นขั้นต่อไปได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ มีผู้ม�ศึกษ�ดูง�นอย่�งต่อเนื่องทำ�ให้มีโอก�สเผยแพร่แนวคิดในก�รจัดทำ�
ระบบไปยังโรงเรียนต่�งๆ ทั่วประเทศ  ผู้ปกครองและชุมชนชื่นชมให้คว�มร่วมมือและให้ก�รสนับสนุนท�งโรงเรียน
เป็นอย่�งดี

แรงบันดาลใจ
 ก�รบริห�รง�นด้�นต่�งๆ ก�รว�งแผนกลยุทธ์  ก�รจะตัดสินใจดำ�เนินก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งกับกิจกรรมใดๆ  
สิ่งสำ�คัญที่สุดคือ ข้อมูลและส�รสนเทศสำ�หรับใช้ในก�รตัดสินใจ  จึงเกิดแนวคิดที่จะจัดทำ�ระบบสำ�หรับรวบรวม
ข้อมูลและสรุปเป็นส�รสนเทศของแต่ละด�้น  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ในระยะแรกได้จัดทำ�เป็น
ระบบบริห�รที่ทำ�ง�นผ่�นระบบ intranet ผลออกม�เป็นที่   น่�พอใจ  คณะครูให้คว�มร่วมมือในก�รเข้�ใช้ระบบ  
ฝ่�ยบริห�รมีข้อมูลและส�รสนเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในก�รนำ�ไปใช้ตัดสินใจสำ�หรับก�รบริห�รง�นต่�งๆ 
แต่ระบบที่สร้�งขึ้นใช้ได้แต่เพียงภ�ยในโรงเรียนเท�่นั้น  เมื่อผู้บริห�รไปร�ชก�รก็ไม่ส�ม�รถจะใช้ข้อมูลของระบบ 
ให้เกิดประโยชน์ได้  อีกทั้งผู้ปกครองและชุมชนก็ไม่มีโอก�สได้มีส่วนร่วมในก�รใช้ง�นระบบที่สร้�งขึ้น ประกอบกับ
ปัจจุบัน  internet ได้พัฒน�คว�มเร็วของก�รสื่อส�ร  และขย�ยตัวเข้�ถึงชุมชนในทุกระดับทำ�ให้ชุมชนส�ม�รถ 
ใช้ง�น internet ได้อย่�งสะดวกและทัว่ถงึ เพือ่ให้ชมุชนและผูป้กครอง รวมทัง้ผูบ้รหิ�รส�ม�รถใช้ข้อมลูในก�รบรหิ�ร
ง�นได้ทุกที่ทุกโอก�สที่มี internet ผู้นำ�เสนอจึงได้สร้�ง“ระบบบริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้		ict”	ขึ้น

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 เป็นโปรแกรมสำ�เรจ็รปูทีส่ร้�งขึน้เองใช้ง�นได้ทัง้ในระบ  internet และ intranet จงึมคีว�มยดืหยุน่สงู ส�ม�รถ
ปรบัแก้ให้ตรงกบัคว�มต้องของผูใ้ช้ง�นได้ตลอดเวล� ทำ�ให้ผูใ้ช้ง�นเกดิคว�มพงึพอใจ โรงเรยีนได้ข้อมลูและส�รสนเทศ
ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน นอกจ�กนี้ก�รออกแบบฐ�นข้อมูล ได้ใช้ก�รออกแบบโดยก�รเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นข้อมูล 
พืน้ฐ�นส่วนกล�ง เช่น ข้อมลูคร ูข้อมลูนกัเรยีน  ทำ�ให้สะดวกต่อก�รปรบัปรงุข้อมลูและยดืหยุน่ต่อก�รเชือ่มต่อระบบ

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 คว�มสำ�เร็จของง�นที่สร้�งขึ้นนี้เกิดจ�กปัจจัยหล�ยอย่�ง ดังนี้
 1. คว�มจริงใจและคว�มตั้งใจที่ต้องก�รสร้�งโปรแกรมขึ้นม�เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พของง�นและอำ�นวย 
คว�มสะดวกให้กับผู้ร่วมง�นและผู้ใช้ง�นโดยตรง

บริหำรจัดกำรโรงเรียนโดยใช้  ICT

ผู้นำาเสนอ	:			นายยมนา		สุขหอม

	 	 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา		

  สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ลำ�ป�ง เขต 1
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 2. คณะครเูหน็ถงึประโยชน์ของก�รใช้ ict ม�ช่วยในก�รบรหิ�รง�น และให้คว�มร่วมมอืในก�รจดัทำ�ข้อมลูของ
แต่ละโปรแกรมอย่�งต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน
 3. ฝ่�ยบริห�รมีวิสัยทัศน์ด้�น ict ให้คว�มสำ�คัญ ให้คำ�แนะนำ� ให้แนวคิด  และให้กำ�ลังใจ
 4. โรงเรียนมีคว�มพร้อมท�งด้�นระบบเครือข่�ยและระบบ internet มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอ

การสรุปบทเรียน
 ก�รทำ�ง�นจะประสบผลสำ�เร็จ  ต้องเกิดจ�กคว�มตั้งใจที่จะพัฒน�ในง�นนั้นอย่�งแท้จริง ต้องให้ผู้ร่วมง�น
ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของระบบที่สร้�งขึ้นด้วยตนเอง ต้องปรับปรุงและพัฒน�ตอบสนองคว�มต้องก�รของ 
ผูใ้ช้ง�นอย่�งทนัททีนัใด  ต้องอดทน หนกัแน่น  ยอมรบัฟังคำ�ตชิมด้วยคว�มเตม็ใจ  คณะครแูละฝ่�ยบรหิ�รเป็นกลไก
ที่สำ�คัญในก�รขับเคลื่อนให้ง�นเดินหน้�และพัฒน�ต่อไปได้อย่�งไม่มีที่สิ้นสุด   ปัจจุบันระบบบริห�รจัดก�รโรงเรียน
ที่ได้สร้�งขึ้นนี้เป็นระบบที่ทำ�ง�นได้ทั้งบนระบบเครือข่�ยภ�ยในที่เร�เรียกว่� intranet และบนระบบ internet ซึ่ง
ทำ�ให้ก�รบริห�รง�นและก�รใช้ง�นโปรแกรมมีคว�มยืดหยุ่นม�กยิ่งขึ้น ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในก�รใช้ง�น
ระบบทีส่ร้�งขึน้ช่วยให้เกดิคว�มใกล้ชดิกนัระหว่�งโรงเรยีน ชมุชน และผูป้กครอง  ในอน�คตจะพฒัน�ระบบง�นอืน่ๆ 
ที่ยังไม่ได้จัดทำ�เป็นระบบ ict ให้ครอบคลุมทุกง�น

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณ
ิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์
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วิทยำศำสตร์

“ไม่มีวิทยำศำสตร์ ก็ปรำศจำกควำมคิดฝัน
และไม่มีศิลปะที่ปรำศจำกควำมจริง”

Vladimir Nabokov 
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วิทย์เพื่อสนิท ICT

วิทยากร	 นายอดุลย์		วงษ์ใหญ่
	 	 ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ	
  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ลพบุรี เขต 1

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณ
ิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์

 ก�รจัดก�รกิจกรรมก�รเรียนรู้กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์  โครงก�รโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้�น) 
ซึ่งเป็นวิช�แกนหลักและเป็นกลุ่มส�ระ  ที่โครงก�รมุ่งให้นักเรียนในโครงก�รโรงเรียนในฝันทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ก�ร
เรียนรู้ในกลุ่มส�ระวิทย�ศ�สตร์สูงขึ้นและนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์
 ในข้อกำ�หนดม�ตรฐ�นของโรงเรียนในฝัน ได้กำ�หนดให้มีก�รมีห้องวิทย�ศ�สตร์ที่ทันสมัย มีเครื่องมือ อุปกรณ์
สำ�หรับห้องปฏิบัติก�รที่พร้อมใช้และต้องมี ictเพื่อช่วยให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้ได้ในเวล�อันสั้น มีแนวคิด 
คว�มเข้�ใจที่กว้�งไกล เมื่อนักเรียนต้องก�รรู้เรื่องใด นักเรียนต้องส�ม�รถเรียนรู้ได้ สื่อที่จะส�ม�รถช่วยได้ต�มคว�ม
ประสงค์ของโครงก�รในฝันกค็อื ict โครงก�รจงึได้กำ�หนดให้ม ีict เข้�ไปอยูใ่นห้องปฏบิตักิ�รวทิย�ศ�สตร์และกำ�หนด
ให้ครูนักเรียนต้องใช้อุกรณ์ ict ในก�รจัดก�รเรียนรู้  ให้เสมือนหนึ่งว่�ห้องเรียนวิทย์กับ ict ต้องอยู่เคียงคู่กัน อย่�งรู้
ใจเหมือนเพื่อนสนิท เมื่อครูใช้ก็ช่วยให้นักเรียนเข้�ใจ นักเรียนแสดงออกท�งสื่อ ict ได้อย่�งไม่กังข� สื่อ ict ที่ว่�ไว้
ทั้งหมดนี้ คือ
   ต้องนำ�ระบบเครอืข่�ย internet เข้�ม�ไว้ในห้องปฏบิตักิ�รวทิย�ศ�สตร์ พร้อมเครือ่งคอมพวิเตอร์
ต�มศักยภ�พของท�งโรงเรียน แต่ไม่ควรน้อยกว่�สองเครื่อง เพื่อให้นักเรียนสืบค้นได้เมื่อต้องก�ร
   ต้องมเีครือ่งคร ู(เครือ่งคอมพวิเตอร์) ทีว่�งไว้หน้�ห้องหนึง่ชดุพร้อมอปุกรณ์ต่อพ่วงระบบเครอืข่�ย 
พร้อมลำ�โพงสำ�หรับครูหรือนักเรียนนำ�เสนอง�นหรือจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้
   ต้องมอีปุกรณ์ทีส่�ม�รถขย�ยสญัญ�ณภ�พจ�กหน้�จอคอมพวิเตอร์เพือ่ช่วยให้นกัเรยีนในห้องมอง
เหน็ชดัเจนในห้องปฏบิตักิ�ร เช่น เครือ่งจอรบัภ�พ เครือ่งฉ�ยภ�พสญัญ�ณคอมพวิเตอร์หรอืเครือ่งโทรทศัน์ทีม่ขีน�ด
ที่พอเหม�ะกับห้องและจำ�นวนนักเรียน
   ต้องมโีปรแกรมสำ�เรจ็รปูหรอืโปรแกรมกึง่สำ�เรจ็รปู   สำ�หรบัครหูรอืนกัเรยีนทีส่�ม�รถขย�ยคว�ม
เข้�ใจ เพิม่ศกัยภ�พในก�รเรยีนก�รสอนของครแูละนกัเรยีนได้ โดยเฉพ�ะกลุม่ส�ระวทิย�ศ�สตร์ค่อนข้�งจะได้เปรยีบ
กลุ่มส�ระอื่นๆ เพร�ะมีก�รผลิตโปรแกรมเกี่ยวกับก�รเรียนก�รสอนวิทย�ศ�สตร์ไว้อย่�งม�กม�ย ทั้งเป็นโปรแกรม
ทีม่แีละไม่มลีขิสทิธิ ์เพือ่ให้เลอืกใช้ได้ต�มคว�มต้องก�ร  ซึง่จะไม่ขอกล่�วถงึชือ่โปรแกรมช่วยสอนเหล่�นี ้แต่ถ้�สนใจ
อ�จค้นได้จ�ก google.co.th หรือที่ 26ict
 ดงันัน้เมือ่มกี�รตรวจเยีย่มโรงเรยีนเพือ่รบัรองเป็นโรงเรยีนต้นแบบโรงเรยีนในฝัน คณะกรรมก�รกจ็ะเฝ้�มองดู
ว่�นักเรียนโรงเรียนนี้ได้มีกระบวนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้กลุ่มส�ระวิทย�ศ�สตร์ ที่แสดงว่�โรงเรียนนี้นักเรียน
ส�ม�รถใช้ ict ในก�รนำ�เสนอง�นของตน ถ้�มกี�รทดลองส�ม�รถทำ�ก�รทดลองและส�ธติก�รทดลองโดยใช้อปุกรณ์
ในห้องปฏิบัติก�รและใช้โปรแกรมช่วยในก�รสรุปหรือขย�ยคว�มรู้ ขย�ยผลก�รทดลองได้อย่�งแคล้วคล่อง แต่ถ้�มี
ข้อสงสัยหรือไม่เข้�ใจในคว�มหม�ย หรือนิย�มใดๆ ก็ต�ม นักเรียนส�ม�รถสืบค้นจ�กระบบเครือข่�ยคอมพิวเตอร์
เพื่อห�คำ�ตอบ หรือตอบคำ�ถ�มได้ในขณะนั้น ไม่ต้องรอในค�บต่อไป
 ในชวีติจรงิในปัจจบุนัก�รปฏบิตังิ�นเกีย่วกบัท�งด้�นวทิย�ศ�สตร์ เช่นก�รพย�กรณ์อ�ก�ศ ก�รผ่�ตดัของแพทย์ 
ก�ร x-ray มีคว�มจำ�เป็นต้องใช้ ict เพื่อให้ได้ผลวิเคร�ะห์ที่แน่นอนถูกต้อง จนอ�จกล่�วได้ว่� “วิทย�ศ�สตร์กับ ict” 
น่�จะเป็นเพื่อนสนิทกันแบบแยกจ�กกันได้ลำ�บ�กครับ
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เรียนรู้คู่วิจัย

ผู้นำาเสนอ		 นางสาวดวงแข		เพชรเรือนทอง

		 	 โรงเรียนสภาราชินี		

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ตรัง  เขต  1  

ผลงานหรือนวัตกรรม หม�ยถึง  กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน ส�ระวิทย�ศ�สตร์ 

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 1. นักเรียนกลุ่มที่สนใจเรื่อง วิศวก�รบิน  ได้รับโอก�สเข้�ร่วมค่�ยวิศวก�รบิน (Aviation And Space Camp) 
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวล� 3 ปี  ได้ร่วมเป็นวิทย�กรค่�ยวิศวก�รบิน ครั้งที่ 2 และ 3  ซึ่งจัดโดยสำ�นักง�น
พฒัน�วทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีห่งช�ต ิ(สวทช) สามารถเป็นวทิยากรค่ายวศิวการบนิ ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	 
ก�รประกวดโครงง�นวทิย�ศ�สตร์ประเภทสิง่ประดษิฐ์ ระดบัมธัยมศกึษ�ตอนต้น ในง�นศลิปะหตักรรมนกัเรยีนภ�ค
ใต้ ครัง้ที ่59 และได้รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนัโครงการหนนู้อยจ้าวเวหา	ทวีไีทย	ชงิถ้วยพระร�ชท�นพระบ�ท
สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวประเภทยุทธวิธี สน�มภ�คใต้ ซึ่งเป็นโครงก�รคว�มร่วมมือของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�ร
ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ� ทีวีไทย  และส.ส.ส.
 2. นักเรียนกลุ่มที่สนใจเรื่อง หุ่นยนต์  อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์  พัฒน�คว�มรู้และทักษะก�รพัฒน�
หุน่ยนต์ ได้รบัรางวลัชนะเลศิการประกวดหุน่ยนต์ประเภททำ�มอืและชนะเลศิก�รแข่งขนัหุน่ยนต์ซโูม่ชงิแชมป์ภ�ค
ใต้ (PSU robot competition 2009) ได้รับร�งวัลชนะเลิศก�รแข่งขัน cubic robocode national tournament 
2007 (รุ่นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย)  ซึ่งจัดโดย sipa  และมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์  ผ่�นคัดเลือกระดับภ�คใต้ ก�ร
แข่งขันระบบปฏิบัติก�รลินุกซ์แห่งประเทศไทย ประเภทคอมพิวเตอร์ควบคุมและบริก�รเครือข่�ย ซึ่งจัดโดยศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ
 3. นกัเรยีนกลุม่ทีส่นใจด�ร�ศ�สตร์ พฒัน�ความรูด้้านดาราศาสตร์	สอบผ่านค่ายดาราศาสตร์โอลมิปิก	ค่าย	
1	และค่าย	2	จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมวิช�ก�รโอลิมปิกวิช�ก�รและพัฒน�ม�ตรฐ�นวิทย�ศ�สตร์ศึกษ�
 4. นกัเรยีนได้รบัคดัเลอืกเข้าร่วมโครงก�รพฒัน�อจัฉรยิภ�พท�งด้�นวทิย� ศ�สตร์และเทคโนโลยสีำ�หรบัเดก็
และเย�วชน (Junior Science Project : JSTP)  ทั้งในระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นและตอนปล�ย    
 ก�รนำ�กระบวนก�รดังกล่�วม�ใช้ในชั้นเรียน โดยปรับใช้กับเนื้อห�ต�มหลักสูตรในวิช�ฟิสิกส์ พบว่านักเรียน
มีความเข้าใจที่คงทนในเนื้อหาที่ศึกษาสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติและนักเรียนสามารถนำาทฤษฎีความรู้มา
วิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหาได้สูงขึ้น

แรงบันดาลใจ
 วิช�วิทย�ศ�สตร์ โดยเฉพ�ะวิช�ฟิสิกส์นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนตำ่�กว่�เกณฑ์ม�ตรฐ�นที่โรงเรียน
กำ�หนด และมีผลง�นในก�รประกวดแข่งขันกิจกรรมท�งวิทย�ศ�สตร์น้อย ทั้งๆ ที่นักเรียนมีศักยภ�พท�งด้�น
วิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์สูงพร้อมที่จะได้รับก�รพัฒน�  แต่นักเรียนยังข�ดโอก�สที่จะแสดงคว�มส�ม�รถ  รวมถึง
ก�รได้รับก�รฝึกพัฒน�ก�รคิดอย่�งเป็นระบบ ในฐ�นะครูผู้สอนจึงได้นำ�กระบวนก�รวิจัย  ม�ประยุกต์กับวิธีก�ร
เรียนรู้เพื่อสร้�งสรรค์ด้วยปัญญ�ผ่�นก�รเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ
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 โดยก�รทำ�โครงง�นหรือก�รวิจัย (project based learning) โดยแบ่งลำ�ดับขั้นของกระบวนก�รทำ�ง�นเป็น 6 
ลำ�ดับขั้น เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมได้อย่�งเป็นกัลย�ณมิตร
จนติดเป็นนิสัยใฝ่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต (life - long learning)  และส�ม�รถนำ�คว�มรู้และทักษะที่ได้ม�คิดวิเคร�ะห์
แก้ปัญห�ได้ ต�มแนวคิดที่ว่� “ก�รเรียนรู้ที่ดีกว่� ไม่ได้เกิดม�จ�กก�รที่ครูค้นพบวิธีก�รสอนที่ดีกว่� แต่เกิดม�จ�ก
ก�รที่ครูได้ให้โอก�สที่ดีกว่�แก่ผู้เรียนให้ส�ม�รถสร้�งองค์คว�มรู้ได้ด้วยตัวเอง” (prof. Seymour papert, 1996)  
ซึ่งจะช่วยให้เกิดวัฒนธรรมวิจัยและวัฒนธรรมวิทย�ศ�สตร์ต่อไป 

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 ก�รนำ�กระบวนก�รวิจัยม�ใช้ในก�รสร้�งคว�มรู้องค์คว�มรู้ด้�นวิทย�ศ�สตร์ ดำ�เนินก�รเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้
 ขั้นตอนที่	1	สร้างความตระหนักในสิ่งที่นักเรียนสนใจ		หรือประเด็นปัญหาที่นักเรียนต้องการศึกษา	 สร้�ง
โอก�สให้นักเรียนเกิดคว�มสนใจเป็นพิเศษ เช่น ร่วมประชุม สัมมน�  เยี่ยมชมก�รนำ�เสนอผลง�นร่วมทำ�กิจกรรมกับ
ผู้เชี่ยวช�ญผู้มีผลง�นที่น่�ประทับใจหรือก�รตั้งโจทย์หรือประเด็นปัญห�ที่น่�สนใจ ให้นักเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง
ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ สร้�งแรงจูงใจให้นักเรียนอย�กรู้ ในสิ่งที่สนใจหรือประเด็นปัญห�นั้นๆ
 ขั้นตอนที่	 2	 ครูและนักเรียนวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน	 ครูในฐ�นะผู้อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเรียนรู้  
(facilitator) นำ�เสนอสิ่งที่ผู้เรียนควรจะได้เรียนรู้และนักเรียนนำ�เสนอสิ่งที่อย�กเรียนรู้เพิ่มเติม พร้อมทั้งเชื่อมโยง
คว�มรู้ต่�งๆ ให้นักเรียนเห็นภ�พรวมทั้งหมดด้วยตนเอง ทำ�ให้ผู้เรียนมีคว�มเป็นเจ้�ของโครงง�นหรือง�นวิจัยและมี
คว�มกระตือรือร้นที่จะทำ�ง�นนั้นให้บรรลุผลสำ�เร็จ
 ขั้นตอนที่	3		เรียนรู้ด้วยการลงมือทำาจริง	ทั้งก�รห�ข้อมูล ก�รทดลอง ก�รสร้�งชิ้นง�น หรือก�รพบปะเรียน
รู้จ�กผู้เชี่ยวช�ญและสถ�นที่จริง  นักเรียนจะได้สัมผัสและเข้�ใจกับสิ่งต่�งๆ ได้อย่�งลึกซึ้ง หลักจ�กนั้นนักเรียนจะ
นำ�องค์คว�มรู้ที่ได้สร�้งขึ้นม�นำ�เสนอ เพื่อเข�้สู่กระบวนก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว�่งเพื่อนๆ ในกลุ่มและให้ครูได้
ตรวจสอบได้ว่�ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ ถ้�ยังไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ต้องให้ผู้เรียนย้อนกลับไปเริ่มต้น ห�ข้อมูล
ใหม่หรือเพิ่มเติมอีกครั้ง จนกว่�จะสมบูรณ์
 ขั้นตอนที่	4	สังเคราะห์และวิเคราะห์จนสรุปเป็นความรู้และเก็บบันทึกผลงาน สังเคร�ะห์และวิเคร�ะห์จน
สรุปเป็นคว�มรู้และเก็บบันทึกผลง�นในรูปแบบของบทคว�ม สมุด รวบรวมผลง�น (portfolio) และแผนภ�พ 
คว�มคิด (mind map) ซึ่งเป็นก�รให้นักเรียนส�ม�รถสร้�งองค์คว�มรู้ขึ้นได้ด้วยตนเอง
 ขัน้ตอนที	่5		นำาเสนอผลงานจากการเรยีนรู	้นำ�เสนอผลง�นให้ผูป้กครองหรอืผูท้ีส่นใจได้ชม  เพือ่แสดงคณุภ�พ
ของผลง�นและเป็นก�รสร้�งแรงจูงใจ กระตุ้นให้เกิดคว�มภ�คภูมิใจในผลง�นและมุ่งมั่นพัฒน�ผลง�นต่อไป โดยขั้น
ตอนนี้ อ�จจัดเวทีในก�รนำ�เสนอผลง�นเช่น ก�รเข้�ร่วมประกวดแข่งขันหรือร่วมจัดนิทรรศก�รต่�งๆ
 ขั้นตอนที่	6	ประเมินผลและต่อยอดองค์ความรู้	(modification)	ผู้เรียนประเมินตนเอง รับก�รประเมินโดย
เพื่อนและครู เพื่อนำ�ข้อมูลม�พัฒน�ตนเอง ก�รประเมินด้�นคว�มรู้ ทักษะ และพฤติกรรม ผ่�นแบบทดสอบ ชิ้นง�น 
กิจกรรม แฟ้มผลง�น แบบบันทึกพฤติกรรมโดยครู นำ�เอ�สิ่งที่ได้เรียนรู้จ�กก�รทำ�โครงง�นหรือวิจัยนั้นม�ใช้เพื่อ
พัฒน�ตนเองไปสู่ก�รทำ�โครงง�นหรือวิจัย 6 ขั้นตอน ทุกขั้นตอนของกระบวนก�รเรียนรู้ นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วย
คว�มภ�คภมูใิจและมแีรงจงูใจสูค่ว�มสำ�เรจ็ ครมูหีน้�ทีอ่ำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเรยีนรู ้สร้�งโอก�สให้นกัเรยีนอย�ก
รู้ ได้รู้ ได้ทำ�และได้คิด ครูเป็นผู้ชี้แนะตรวจสอบให้นักเรียนได้เรียนรู้และดำ�เนินก�รต�มลำ�ดับขั้นให้บรรลุเป้�หม�ยที่
ว�งไว้
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เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 1.	ผูเ้รยีนต้องได้รบัการสนบัสนนุให้เลอืกโครงงานหรอืประเดน็ปัญหาทีส่นใจทีส่ดุ	และพฒันาโครงงานหรอื
ประเด็นปัญหาของเขาเอง	ด้วยคว�มเชื่อว่�พลังก�รเรียนรู้ที่มีคว�มกระตือรือร้นของผู้เรียน  ทำ�ให้มีคว�มพอใจใน
สิ่งที่ทำ�และแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ผิดพล�ดอย่�งไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เป็นก�รบ่มเพ�ะนิสัยในก�รร่วมกันทำ�ง�นอย่�ง
เป็นกัลย�ณมิตร
 2. ครตู้องแสวงห�  คว�มรู ้ แหล่งเรยีนรู ้  นกัวชิ�ก�ร  ผูเ้ชีย่วช�ญ  จดัเวทใีนก�รนำ�เสนอผลง�นอย่�งสมำ�่เสมอ
ต�มคว�มเหม�ะสม  และตรงกับคว�มต้องก�รของนักเรียน

สรุปบทเรียน
 จ�กก�รดำ�เนินก�รต�มนวัตกรรมและประสบคว�มสำ�เร็จ ดังที่นำ�เสนอข้�งต้น สรุปเป็นแนวท�งในก�ร
พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนหรือก�รออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒน�นักเรียน  ดังนี้
 1.ศึกษ�และรวบรวมข้อมูลนักเรียน นำ�ข้อมูลม�เป็นพื้นฐ�นในก�รออกแบบกิจกรรมพัฒน�นักเรียน
 2.ออกแบบกิจกรรมอย่�ง เป็นระบบ มีคว�มน่�เชื่อถือ ต�มหลักก�รของกระบวนก�รวิจัย
 3.สร้�งเสริมคว�มเป็นเลิศ กำ�หนดเป้�หม�ย คว�มรู้คว�มส�ม�รถหรือผลง�นนักเรียนให้ได้ม�ตรฐ�นส�กล 
พร้อมก�รสร้�งโอก�สให้นักเรียนได้แสดงผลง�นในระดับน�น�ช�ติ
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง สื่อก�รเรียนก�รสอนในรูปแบบ ชุดก�รสอนวิช�เคมี ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 5

ผลงานต่อกลุ่มเป้าหมาย
 จ�กก�รใช้แผนก�รจดัก�รเรยีนรู ้วชิ�เคม ีทีม่นีวตักรรมหล�กหล�ย ทำ�ให้เกดิผลสะท้อนกบัผูเ้รยีนในด้�นต่�งๆ  
ประกอบด้วย
 ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์�ง ก�รเรยีนวชิ�เคมสีงูขึน้ ออกแบบก�รทดลองเกีย่วกบัวชิ�เคมโีดยใช้โปรแกรม crocodile 
ได้ มทีกัษะในก�รสบืค้นข้อมลูทีห่ล�กหล�ยและส�ม�รถนำ�เสนอข้อมลูผ่�นท�ง internet  และก�รส่งง�นท�งจดหม�ย
อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ได้ ส�ม�รถสร้�งองค์คว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์ได้เอง มีคว�มพึงพอใจต่อก�รเรียนวิช�
วิทย�ศ�สตร์ สอบเข้�เรียนต่อในระดับอุดมศึกษ�  ในส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์ได้  เช่น 1) น�งส�วนันทิก� จ�รุไพบูลย์  
คณะครุศ�สตร์ ส�ข�วิทย�ศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย  2) น�ยสุวิทย์  พันธุ์น�ร� และน�งส�วศิริพร  แจ่มทอง 
คณะวิศวกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 3) น�ยเอกรินทร์ พงษ์หงส์ น�ยจักรพันธ์ เชื้อน�คและ 
น�ยกรณ์ธชิยั ขย�ยศร ีคณะวศิวกรรมศ�สตร์ มห�วทิย�ลยัเทคโนโลยสีรุน�ร ี 4) น�งส�วอสม�ภรณ์ แย้มเยือ้น คณะ
ศึกษ�ศ�สตร์ ส�ข�วิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ  5) น�งส�วทิพย์วรรณ  แสวงเจริญ น�ยวร�ภัทร  
ชื่นพักตร์ น�งส�วศิรินทิพย์ เกรงข�ม น�งส�ววรินทร ชัยทัพ  และน�งส�วสุรีรัตน์  คงพันสี คณะพย�บ�ลศ�สตร์  
วิทย�ลัยพย�บ�ลบรมร�ชชนนี จังหวัดชัยน�ท 

แรงบันดาลใจ
 แรงบนัด�ลใจทีท่ำ�ให้เกดิผลง�นชดุก�รสอนวชิ�เคม ีคอื ผูส้อนทำ�ก�รวเิคร�ะห์ปัญห�เกีย่วกบัผลสมัฤทธิท์�งก�ร
เรียนพบว่� มีผลก�รเรียนเฉลี่ยค่อนข้�งตำ่� ผู้เรียนข�ดคว�มกระตือรือร้น อีกทั้งเนื้อห�วิช�ค่อนข้�งย�กไม่เป็นรูป
ธรรม ดังนั้นจึงเกิดแรงบันด�ลใจที่ผลิตชุดก�รสอนขึ้น โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองพร้อมทั้งทร�บผลจ�ก
ก�รปฏิบัติได้ทันทีสื่อน่�สนใจมีคว�มหล�กหล�ย มีสีสันสวยง�ม  

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 สื่อก�รสอนประเภทสื่อประสม (multimedia) ซึ่งประกอบด้วยสื่อที่หล�กหล�ย เช่น โปรแกรมสำ�เร็จรูป 
crocodile เกม สื่อ powerpoint e–book บทเรียนสำ�เร็จรูป บัตรคำ�สั่ง บัตรคว�มรู้  บัตรกิจกรรม บัตรเฉลย  คู่มือ
ครู  บทบ�ทนักเรียน แบบฝึกปฏิบัติ แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ เครื่องมือวัดและประเมินผล เช่น แบบทดสอบก่อนเรียน
หลังเรียน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเกณฑ์ก�รวัดประเมินผล จุดเด่นของชุดก�รสอนวิช�เคมี 
นวัตกรรมที่นำ�เสนอ คือผู้เรียนส�ม�รถเรียนรู้พร้อมทั้งตรวจคำ�ตอบได้ด้วยตนเอง  ตัวอย่�งเช่น
 1.	การเรียนรู้จากโปรแกรม	power	point	และ	e–book	 ผู้เรียนส�ม�รถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  เนื่องจ�กมี
เสียงบรรย�ยของผู้สอนจ�กสื่อนั้นๆ เมื่อผู้เรียนเรียนจบทำ�แบบฝึกปฏิบัติส�ม�รถตรวจคำ�ตอบได้  ลักษณะของแบบ
ฝึกปฏิบัติ เป็นส�มมิติ มีสีสันสวยง�มน่�สนใจ 

ชุดกำรสอนวิชำเคมี ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5

ผู้นำาเสนอ	:			นางบังอร		เอี่ยมสุมล

	 	 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สิงห์บุรี

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณ
ิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์
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	 2.	การทดลอง	ผูเ้รยีนส�ม�รถเรยีนรูไ้ด้จ�กโปรแกรม crocodile chemistry ฝึกทดลองได้ด้วยตนเอง ออกแบบ
ก�รทดลองเอง ซึ่งไม่ทำ�ให้เกิดอันตร�ย เหมือนก�รทดลองในห้องปฏิบัติก�รจริง  เมื่อตนเองต้องก�รฝึกทักษะก�ร
ทดลองที่บ้�น
 3.	เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนคดิอย่างอสิระ	สบืค้นข้อมลูจ�ก internet ส่งง�นท�งจดหม�ยอเิลก็ทรอนกิส์ (e–mail) 
โทรศัพท์ซักถ�มข้อสงสัยได้อย่�งเป็นกันเอง

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 คว�มพร้อมในระบบก�รสบืค้นก�รเรยีนรูจ้�กกจิกรรมต่�งๆ ซึง่มสีือ่ประสมเพิม่ก�รช่วยเหลอืกนัในระบบกลุม่

การสรุปบทเรียน
 จ�กก�รใช้นวัตกรรมที่นำ�เสนออ�จจะดูธรรมด�แต่คุณค่�มีต่อก�รพัฒน�ม�ก ส�ม�รถสรุปเป็นแนวคิดในก�ร
พัฒน�นักเรียน ดังนี้ “ก�รเป็นครูโรงเรียนในฝัน จุดที่น่�จะพัฒน� คือ ก�รพัฒน�ตนเองให้เป็นที่พึ่งของนักเรียนโดย
เฉพ�ะคว�มรู้คว�มส�ม�รถของครู ก�รคิดค้นสื่อหรือวิธีก�รใดๆ อ�จจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ต้องดำ�เนินก�รอย่�งจริงจัง 
ต่อเนือ่ง ใช้โอก�สทีโ่ครงก�รในฝันมกี�รสนบัสนนุด้�น ict ให้เป็นประโยชน์ เน้นก�รเรยีนรูด้้วยตนเองเป็นสำ�คญั ทัง้นี้
เพร�ะนกัเรยีนโรงเรยีนในฝันต้องมคีว�มส�ม�รถในก�รแสวงห�คว�มรูไ้ด้ด้วยตนเอง ในกรณนีีเ้น้นก�รสบืค้น ก�รคดิ
วิเคร�ะห์ ก�รใช้สื่อผสม  ก�รลงมือปฏิบัติ ฯลฯ   
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ผลงานหรือนวัตกรรม		หม�ยถึง กระบวนก�รพัฒน�  ศูนย์พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนวิทย�ศ�สตร์  โรงเรียนในฝัน : 
ศูนย์แม่ข่�ยจังหวัดอุตรดิตถ์  ให้เป็นศูนย์แม่ข่�ยจังหวัดที่มีคุณภ�พ  และเป็นต้นแบบของก�รพัฒน�

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 โรงเรยีน เป็นศนูย์พฒัน�ก�รเรยีนก�รสอนวทิย�ศ�สตร์โรงเรยีนในฝัน : ศนูย์แม่ข่�ยจงัหวดัอตุรดติถ์  ทีม่คีณุภ�พ
และเป็นต้นแบบของก�รพัฒน� ให้โรงเรียนต่�งๆ ทั้งที่เป็นโรงเรียนในฝัน  รุ่น 1 - 3  และโรงเรียนต่�งๆ  ทั้งในจังหวัด
อุตรดิตถ์  และต่�งจังหวัดทั่วประเทศ เข้�ศึกษ�ดูง�นและนำ�ไปเป็นต้นแบบในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รเรียนก�รสอน
วิทย�ศ�สตร์

แรงบันดาลใจ
 จ�กก�รที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษ�น้อมเกล้� อุตรดิตถ์ ได้ผ่�นก�รประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน 
ในฝัน รุ่นที่ 1 เมื่อ ปีก�รศึกษ� 2548 และได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น| 
โดยได้รับเกียรติให้เป็นที่ตั้งของ  ศูนย์พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนวิทย�ศ�สตร์ โรงเรียนในฝัน : แม่ข่�ยจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ในปีก�รศกึษ�  2549  ประกอบกบัก�รได้รบัก�รสนบัสนนุ งบประม�ณในก�รพฒัน�ห้องปฏบิตักิ�รวทิย�ศ�สตร์จ�ก 
บมจ. ธน�ค�รกรงุไทย  จงึทำ�ให้คณะกรรมก�รบรหิ�รศนูย์พฒัน�ก�รเรยีนก�รสอนวทิย�ศ�สตร์ฯ ได้เหน็คว�มสำ�คญั
ในเรือ่งนี ้จงึดำ�เนนิก�รพฒัน�ศนูย์ฯ  ให้เป็นต้นแบบของก�รจดัก�รเรยีนรูว้ทิย�ศ�สตร์ โดยเน้นก�รใช้ ict ในรปูแบบ
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษ�น้อมเกล้� อุตรดิตถ์ (T.U.N.U.)

ลักษณะสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรม
 ขั้นตอนก�รปฏิบัติเพื่อให้เป็นศูนย์ ฯ แม่ข่�ยจังหวัดที่มีคุณภ�พเป็นแบบอย่�ง ประกอบด้วย
  1.พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้เป็นห้องปฏิบัติก�รที่ทันสมัย เน้นก�รใช้ระบบ ict ในก�ร
เรียนก�รสอน
  2.พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน	ให้เป็นครูแกนนำ�ก�รใช้ ict ในก�รจัดก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์  
  3.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	โดยการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน	
รุน่ที	่1-3	 และโรงเรยีนเครอืข่�ยมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย  จงัหวดัอตุรดติถ์  ให้ส�ม�รถจดัก�รเรยีนก�รสอนวทิย�ศ�สตร์
โดยใช้  ict  ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ  ก�รเลือกหลักสูตรที่มีคว�มสำ�คัญและจำ�เป็นสำ�หรับครูวิทย�ศ�สตร์
  4.ส่งเสรมิให้ครวูทิยาศาสตร์ผลติสือ่การเรยีนการสอนและการรวบรวมสือ่	ict	เพือ่ก�รจดัก�รเรยีน
ก�รสอนวิทย�ศ�สตร์
  5.นำาระบบ	 ict	 มาใช้ในการบริหารจัดการ	 ก�รติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินง�นและก�รติดต่อ
สื่อส�รกับเครือข่�ยก�รเรียนรู้ต่�งๆ ทั้งในจังหวัด  ต่�งจังหวัด  และต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง

T.U.N.U. ศนูย์พฒันำกำรเรยีนกำรสอน 
วทิยำศำสตร์ 

ผู้นำาเสนอ			 นายชัยชาญ		พรวญหาญ	

	 	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า	อุตรดิตถ์	

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�อุตรดิตถ์ เขต 1

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณ
ิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์
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เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จ
 1.	ผู้บริหารมีความตระหนักและเห็นความสำาคัญของง�นที่ได้รับมอบหม�ย และคว�มไว้ว�งใจจ�ก สพฐ. ให้
เป็นศูนย์พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนวิทย�ศ�สตร์โรงเรียนในฝัน : แม่ข่�ยจังหวัด จึงมุ่งที่จะพัฒน�ศูนย์ฯ ให้มีคุณภ�พ
และเป็นแม่ข่�ยในก�รพัฒน�ครูวิทย�ศ�สตร์ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และเป็นแบบอย่�งได้
 2.	 คณะกรรมการดำ�เนินง�นของศูนย์และครูวิทยาศาสตร์	 	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษ�น้อมเกล้�อุตรดิตถ์ 
ให้ความร่วมมือและพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่าง		ส�ม�รถเป็นพี่เลี้ยงให้กับครูวิทย�ศ�สตร์ โรงเรียนอื่นๆ ได้
 3.	ได้รับงบประมาณสนับสนุนในก�รพัฒน� จ�กผู้ปกครอง  องค์กรเอกชน และ สพฐ. ให้ก�รสนับสนุนในก�ร
พัฒน�ห้องปฏิบัติก�ร  สื่อ อุปกรณ์  คอมพิวเตอร์และเครือข่�ย  อินเทอร์เน็ต และงบประม�ณในก�รฝึกอบรมครู
วิทย�ศ�สตร์
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนวิทย�ศ�สตร์โดยวิธีก�รจัดค่�ยด�ร�ศ�สตร์เน้น
ก�รใช้สื่อ ict เช่น  ซอฟต์แวร์ท้องฟ้�จำ�ลอง (stellarium) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ท้องฟ้�จำ�ลอง 

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 1. โรงเรียนมีนักด�ร�ศ�สตร์รุ่นเย�ว์ที่ส�ม�รถบรรย�ยให้คว�มรู้เกี่ยวกับ ดวงด�วและวัตถุท้องฟ้�
 2. นักเรียนสนใจและสมัครเข้�ร่วมกิจกรรมชุมนุมด�ร�ศ�สตร์ม�กขึ้น ทุกปี
 3.โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนวิทย�ศ�สตร์ โรงเรียนในฝันสิ่งที่เป็นแรงบันด�ลใจที่ทำ�ให้
เกิดผลง�นหรือนวัตกรรมที่นำ�เสนอ
 โรงเรยีนให้ก�รสนบัสนนุก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนประเภทค่�ย ด้วยเหน็ประโยชน์ทีจ่ะเกดิกบันกัเรยีนโดยตรง  
โดยเฉพ�ะค่�ยวทิย�ศ�สตร์ แต่มงีบประม�ณจำ�กดัไม่สะดวกต่อก�รทีจ่ะส่งนกัเรยีนไปเข้�ค่�ยด�ร�ศ�สตร์ทีห่น่วยง�น
อืน่จดั  จงึเป็นโจทย์ทีค่รวูทิย�ศ�สตร์ต้องแก้ให้ได้ ทัง้ๆทีค่รยูงัไม่ค่อยชำ�น�ญในก�รดดู�ว จงึต้องใช้ซอฟต์แวร์ท้องฟ้�
จำ�ลอง (stellarium) และบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์ช่วยซึง่เป็นสือ่ทีช่่วยให้นกัเรยีนได้บรรย�ก�ศเหมอืนท้องฟ้�จรงิ 

ลักษณะการนำาสู่การเรียนการสอน
 1.	ครศูกึษา	ทำาความเข้าใจกบัโปรแกรม	stellarium	และอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	โดยมคีำ�ถ�มกบัตวัครวู่� จะเรยีน
รูอ้ะไรจ�กโปรแกรม หรอืสือ่นัน้ๆ เช่น stellarium ใช้ดวูตัถทุ้องฟ้�ในตำ�แหน่งทีส่�ม�รถมองเหน็ได้จรงิ ต�มวนั เวล�
และสถ�นที่ที่สังเกต แสดงกลุ่มด�ว (constellations) และจำ�ลองปร�กฏก�รณ์ท�งด�ร�ศ�สตร์ได้ เช่น ฝนด�วตก 
สรุยิปุร�ค� จนัทรปุร�ค� พระจนัทร์ยิม้ เป็นต้นและบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์ ได้แก่ เรือ่งก�รสงัเกตกลุม่ด�ว ก�รกำ�หนด
ทศิ  ก�รห�ตำ�แหน่งทรงกลมท้องฟ้� ประกอบก�รใช้ก�รเรยีนก�รสอนและเครือ่งมอืท�งด�ร�ศ�สตร์อืน่ๆ เช่น แผนที่
ด�ว  ทรงกลมท้องฟ้�  กล้องโทรทรรศน์  เป็นต้น
 2.	จัดทำาคู่มือประกอบค่าย	ในก�รจัดค่�ยด�ร�ศ�สตร์มีคู่มือประกอบวิธีก�รจัดค่�ย และ กิจกรรมในค่�ยซึ่งมี 
2 ส่วน คือ กิจกรรมก�รอยู่ร่วมกัน เพิ่มทักษะท�งสังคม (เป็นส�กลมีทุกค่�ย) และกิจกรรมเฉพ�ะ ในที่นี้คือกิจกรรม
เฉพ�ะค่�ย เช่น กิจกรรมในส�ระด�ร�ศ�สตร์ ประกอบด้วยใบกิจกรรม (คำ�สั่งหรือคำ�ถ�ม) เน้นก�รค้นคว้�ข้อมูล นำ�
ข้อมูลม�เชื่อมโยงเป็นคำ�ตอบ ก�รสร้�งชิ้นหรือผลง�น ต�มคว�มถนัดเช่น album ด�ว ทั้งรูปแบบ ปกติ และรูปแบบ
ที่บูรณ�ก�รคว�มส�ม�รถด้�น ict เช่น power point  e – book  ดูดวงจ�กด�ว เกมห�ด�ว animation ด�ว  เรื่อง
สั้น คืนวันฝนด�วตก  ใครพบด�ว เป็นต้น  ประกวดผลง�นโดยเน้นแนวคิดที่จะนำ�ไปพัฒน�ต่อ  ใบความรู้เป็นส�ระ
คว�มรู้ที่เพิ่มเติมให้นักเรียนในที่นี้เป็นก�รจัดทำ�ใบคว�มรู้ในรูปแบบของ e – book  
 3.	นักเรียนฝึกใช้ซอฟต์แวร์ท้องฟ้าจำาลอง	(stellarium)	สื่อภ�พเคลื่อนไหว  เช่น  แผนที่ด�ว กลุ่มด�วจัก
ร�ศี  ก�รทำ�ง�นของกล้องโทรทรรศน์ และนำ�ส่วนประกอบของกล้องโทรทรรศน์ม�ใช้ประกอบก�รศึกษ� นักเรียน
ศกึษ�สภ�พจำ�ลองก�รดดู�วจ�กซอฟต์แวร์ก่อนไปดดู�วจรงิ  นกัเรยีนจดัทำ�บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์เพือ่ประกอบก�ร

ดำรำศำสตร์นอกห้องเรยีน “เปิดฟ้ำ..ตำมหำดำว”

ผู้นำาเสนอ			 นางสาวยุพาพรรณ		วรรณสาย

	 	 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี	

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�อุบลร�ชธ�นี เขต 1 

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณ
ิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์
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ศึกษ�  มีก�รฝึกใช้กล้องโทรทรรศน์  แผนที่ด�ว  ก่อนวันที่ไปเข้�ค่�ยด�ร�ศ�สตร์ และมีคู่มือประกอบก�รเข้�ค่�ย
ด�ร�ศ�สตร์ให้นกัเรยีนได้ศกึษ�และบนัทกึสิง่ทีไ่ด้รบัจ�กก�รเรยีนรู ้ ทำ�ให้นกัเรยีนเข้�ใจในก�รดดู�วและวตัถทุ้องฟ้�
ได้ง่�ยขึ้น  นักเรียนจะต้องฝึกใช้ซอฟต์แวร์ท้องฟ�้จำ�ลองให้ชำ�น�ญ ฝึกอ�่น แผนที่ด�วและใช้กล้องโทรทรรศน์ให้
คล่องก่อนไปดูด�วจริง  จึงจะทำ�ให้นักเรียนดูด�วเป็น

เงื่อนไขที่ทำาให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความสำาเร็จ
 ก�รใช้ซอฟต์แวร์ท้องฟ้�จำ�ลอง (stellarium) ม�ประกอบก�รสอนดดู�วเพือ่ให้นกัเรยีนเข้�ใจ ได้ง่�ยยิง่ขึน้ ควร
จัดควบคู่กับก�รดูด�วบนท้องฟ้�จริง  ครูต้องผ่านการอบรมและมีความรู้เกี่ยวกับก�รดูด�วและส�ม�รถใช้
กล้องโทรทรรศน์ได้ดี  ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมค่�ยด�ร�ศ�สตร์ มีสื่ออุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัด
ค่ายดาราศาสตร์ เช่น กล้องโทรทรรศน์ ประเภทหกัเหแสงทีม่ปีระสทิธภิ�พด ี ภ�พคมชดั และป�กก�เลเซอร์สำ�หรบั
ชี้ดวงด�ว  ควรจัดค่ายดาราศาสตร์ในฤดูหนาวในวันที่ท้องฟ้าเปิดและเป็นคืนข้างแรม		สถานที่ดูดาวควรอยู่ห่าง
ไกลจากตัวเมือง		เพื่อป้องกันแสงรบกวน	

การสรุปบทเรียน
 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนผ่�นก�รจัดค่�ย และสื่อดังกล่�วนับว่�ประสบผลสำ�เร็จเป็นที่น่�พอใจ จ�กแนวท�ง
ดงักล่�ว สรปุได้ว่� ก�รพฒัน�ก�รเรยีนก�รสอนต�มแนวท�งโรงเรยีนในฝัน จำาเป็นทีค่รผููส้อนต้องเรยีนรูว้ธิกีาร	สือ่
ใหม่ๆ		ยอมรับที่จะปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ถ้�ยังคงวิธีก�รเดิมๆ อ่�น จด ทำ�แบบฝึก นอกจ�กจะไม่ส่งผลต่อ
ก�รพัฒน�นักเรียนแล้วทำ�ให้ไม่ทันต่อคว�มเปลี่ยนแปลงทั้งปวง 
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง  สื่อก�รเรียนก�รสอนในรูปแบบชุดทดลองก�รเคลื่อนที่แนวตรง เป็นสื่อก�รเรียน
ก�รสอนประเภทอุปกรณ์ ที่สร้�งขึ้นม�เพื่อใช้ในก�รศึกษ�เรียนรู้ และห�คว�มสัมพันธ์ของปริม�ณต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับก�รเคลื่อนที่แนวตรง ในวิช�ฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 4 

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย	
 สือ่ชดุนีไ้ด้รบัรางวลัชนะเลศิ	จ�กสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�จงัหวดัสกลนคร เขต 1 พ.ศ. 2553 ก�รประกวด
สือ่ก�รเรียนก�รสอนท�งวิทย�ศ�สตร์ จ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�จังหวัดสกลนคร เขต 1 พ.ศ. 2552 ก�ร
ประกวดสื่อก�รเรียนก�รสอนท�งวิทย�ศ�สตร์ โครงก�รยกระดับผลสัมฤทธิ์วิช�หลักวิทย�ศ�สตร์ รางวัลที่	2	จ�ก
คณะวิทย�ศ�สตร์มห�วิทย�ลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 ก�รประกวดสื่อก�รเรียนก�รสอนท�งวิทย�ศ�สตร์ ประเภท
อุปกรณ์ส�ธิต/ทดลอง จ�กคณะวิทย�ศ�สตร์  มห�วิทย�ลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546  ก�รประกวดสื่อก�รเรียนก�รสอน
ท�งวิทย�ศ�สตร์ ประเภทอุปกรณ์ส�ธิต/ทดลอง

แรงบันดาลใจ
 โรงเรียนโพนพิทย�คมเป็นโรงเรียนที่ข�ดแคลนสื่อก�รเรียนก�รสอน ซึ่งส่วนม�ก ครูสอนโดยอ�ศัยแบบเรียน
และคู่มือครูวิช�ฟิสิกส์ของสถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก จึงทำ�ให้นักเรียนมีคว�มรู้  
คว�มเข้�ใจเป็นเพียงในลักษณะก�รท่องจำ� ทำ�ให้นักเรียนข�ดทักษะในก�รทดลอง ไม่ส�ม�รถสรุปคว�มคิด รวบ
ยอดจ�กก�รเรียนได้ ประกอบกับ  ผู้นำ�เสนอง�นมีคว�มเชื่อว่� “สื่อก�รเรียนก�รสอนเป็นปัจจัยสำ�คัญอย่�งหนึ่งของ
กระบวนก�รเรียนก�รสอน ก�รใช้สื่อที่ทันสมัยและมีคุณภ�พในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ก็ย่อมเป็นวิถีท�งหนึ่งที่    
ทำ�ให้เกิดกระบวนก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ” ดังนั้น จึงเกิดแนวคว�มคิด ในก�รออกแบบ
และประดิษฐ์ชุดทดลองก�รเคลื่อนที่แนวตรง (linear  motion  model) ขึ้น  

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 ชุดทดลองก�รเคลื่อนที่แนวตรง (linear  motion  model) จะครอบคลุมทั้งก�รเคลื่อนของวัตถุที่ตกแบบเสรี 
(free fall) และก�รเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวระดับ (horizontal) โดยเฉพ�ะก�รห�คว�มสัมพันธ์ของ แรง  มวล  และ
คว�มเร่ง  ต�มกฎข้อทีส่องของนวิตนั เพือ่กระตุน้คว�มสนใจของนกัเรยีนซึง่จะนำ�ไปสู ่คว�มรู ้คว�มเข้�ใจในหลกัก�ร  
ทฤษฎี ส�ม�รถเชื่อมโยงคว�มสัมพันธ์ของปริม�ณต่�งๆ หรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อให้นักเรียนเกิดคว�มสนใจ  
ตลอดจนส�ม�รถประยุกต์ใช้สูตรคำ�นวณต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รเคลื่อนที่แนวตรงได้อย่�งถูกต้อง ก�รนำ�ไปใช้  
ส�ม�รถใช้ได้หล�ยกิจกรรม ได้แก่  
 1.ก�รเคลื่อนของวัตถุที่ตกแบบเสรี  (free fall) วัตถุใดก็ต�มที่เคลื่อนที่แบบตกเสรี  จะเคลื่อนที่ด้วยคว�มเร่ง  
เนื่องจ�กแรงดึงดูดของโลกที่มีค่�เดียวกัน คือ 9.8065  เมตร/วิน�ที2   เพื่อคว�มสะดวกในก�รคำ�นวณ ใช้  g =  9.8  
M/s2  หรือ  10  m/s2 และเร�ส�ม�รถใช้ชุดส�ธิตนี้เป็นเครื่องมือห�ค่�คว�มเร่งอันเนื่องม�จ�กแรงดึงดูดของโลก 
(ค่� g) ได้จ�กสมก�ร    

ชุดทดลองกำรเคลื่อนที่แนวตรง

ผู้นำาเสนอ		 นายนวรัตน์		พรหมจักร

	 	 โรงเรยีนโพนพทิยาคม	

  สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�สกลนคร เขต 1

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณ
ิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์
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 2. ก�รเคลือ่นทีข่องวตัถใุนแนวระดบั (horizontal) โดยเฉพ�ะก�รห�คว�มสมัพนัธ์ของ แรง มวลและคว�มเร่ง  
ต�มกฎข้อที่สองของนิวตัน 
  2.1 เมื่อให้แรงกับวัตถุ จะทำ�ให้วัตถุเกิดก�รเคลื่อนที่ในแนวระดับด้วยคว�มเร็วที่มีทิศท�งเดียวกับ
แรงที่ให้กับวัตถุ
  2.2 เมื่อให้แรงคงตัว  มวลของวัตถุยิ่งม�กขึ้นเท่�ใด  คว�มเร่งของวัตถุก็จะยิ่งลดลง 
  2.3 เมื่อให้มวลคงตัว  แรงที่ให้กับวัตถุยิ่งม�กขึ้นเท่�ใด  คว�มเร่งของวัตถุจะม�กขึ้น
 3. ก�รห�สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดท�นโดยก�รใช้พื้นเอียง ส�ม�รถปรับให้เอียงเป็นมุมต่�งๆ เพื่อใช้ศึกษ�  
ทดลองเกี่ยวกับก�รห�สัมประสิทธิ์คว�มเสียดท�น ของคู่ผิวสัมผัสต่�งๆ  ได้โดยใช้สูตร  

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จ
 คว�มเข้�ใจในหลักก�ร ทฤษฎี ส�ม�รถเชื่อมโยงคว�มสัมพันธ์ของปริม�ณต่�งๆ ม�ประยุกต์  สร�้งเป็นสื่อ 
ก�รเรียนก�รสอน

การสรุปบทเรียน
 ชดุทดลองก�รเคลือ่นทีแ่นวตรง (linear motion model) ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ในก�รทดลองทัง้ก�รเคลือ่นของวตัถุ
ทีต่กแบบเสร ี (free  fall) }ก�รเคลือ่นทีข่องวตัถใุนแนวระดบั (horizontal) และก�รห�สมัประสทิธิข์องแรงเสยีดท�น
โดยก�รใช้พืน้เอยีง  
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ผลงานหรือนวัตกรรม		หม�ยถึง รูปแบบก�รดำ�เนินง�นของศูนย์พัฒน�ก�รก�รเรียนก�รสอนโรงเรียนในฝัน : ศูนย์
แม่ข่�ยจังหวัดปทุมธ�นี กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์  

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ผลจ�กก�รพัฒน�ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของครูโดยก�รจัดอบรมเชิงปฏิบัติก�รให้ครูนำ�คว�มรู้ที่ได้จ�กก�ร
อบรมนำ�ไปพัฒน�นักเรียน  ทำ�ให้นักเรียนมีผลง�นเชิงประจักษ์ และส่งผลให้นักเรียนส�ม�รถสอบเข้�มห�วิทย�ลัย
ต�มคว�มสนใจของนักเรียน ร้อยเปอร์เซ็นต์ และได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  โครงง�นวิทย�ศ�สตร์“กังหัน
ลมผลิตกระแสไฟฟ�้” ช่วงชั้นที่ 3 และร�งวัลเหรียญทองแดง ในฐ�นะตัวแทนระดับภ�คกล�งและภ�คตะวันออก 
ปี 2552 ณ จังหวัดลพบุรี 
 โรงเรยีนทีเ่ข้�อบรมส�ม�รถจดักจิกรรมส่งเสรมิก�รเรยีนรูว้ทิย�ศ�สตร์ ค่�ยวทิย�ศ�สตร์  ได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พ 
นักเรียนมีคว�มสนุกสน�นได้รับส�ระคว�มรู้และทักษะกระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ และส�ม�รถจัดกิจกรรมก�ร
เพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ โดยใช้สื่อ  ict  ครูได้นำ�สื่อที่สร้�งขึ้นม�สอนโดยแทรก
กระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน  นักเรียนส�ม�รถสรุปก�รเรียนได้ด้วยตนเองและนักเรียน
ส�ม�รถสร้�งหนังสั้นโดยใช้กระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ ส่งเข้�แข่งขันได้ร�งวัลชนะเลิศ 

แรงบันดาลใจ
 จ�กที่ได้แต่งตั้งให้เป็น “ศูนย์พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนโรงเรียนในฝัน” ซึ่งเป็นภ�รกิจสำ�คัญในด้�นก�รพัฒน� 
ก�รเรียนก�รสอนวิช�วิทย�ศ�สตร์ที่จะส่งผลต่อก�รพัฒน�คุณภ�พของนักเรียนให้มีคว�มรู้ มีกระบวนก�รท�ง
วทิย�ศ�สตร์และเพือ่ให้ทนักบัยคุของอ�เซยีน จงึดำ�เนนิปรบัปรงุศนูย์ฯวทิย�ศ�สตร์ โดยจดัห�และจดัซือ้สือ่ก�รเรยีน
ก�รสอน  วัสดุ  อุปกรณ์วิทย�ศ�สตร์ให้มีคว�มพร้อม  ในก�รพัฒน�ครูในจังหวัดปทุมธ�นี  

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 S.S.F for science teacher  S หม�ยถึง service คือ การบริการ ศูนย์ฯ ต้องมีคว�มพร้อมให้บริก�รโรงเรียน
ในเครือข่�ยและโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง  ทั้งด้�นอ�ค�รสถ�นที่  สื่อก�รเรียนก�รสอน  วัสดุ  อุปกรณ์วิทย�ศ�สตร์ 
และก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนวทิย�ศ�สตร์ โดยดำ�เนนิก�ร S (survey) คอื การสำารวจคว�มต้องก�รพฒัน�คร ูบคุล�กร
ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์  พัฒน�คุณภ�พก�รเรียนก�รสอนเพื่อส่งผลต่อคุณภ�พนักเรียน และ F (follow)  คือ ติดตาม
ผล	และให้การนิเทศ	       
 ศนูย์พฒัน�ก�รก�รเรยีนก�รสอนโรงเรยีนในฝัน : ศนูย์แม่ข่�ยจงัหวดัปทมุธ�น ีกลุม่ส�ระก�รเรยีนรูว้ทิย�ศ�สตร์ 
มีจุดประสงค์สำ�คัญเพื่อพัฒน�ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนวิทย�ศ�สตร์ และก�รให้บริก�รพัฒน�ครูวิทย�ศ�สตร์ โดย
เริ่มจ�กก�ร	survey	สำารวจความต้องการในการพัฒนา	ครู บุคล�กร ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์ของโรงเรียนเครือข่�ย

S.S.F for Science Teacher

ผู้นำาเสนอ	:			นางสาวลำาเพย	อทุาโย	

	 	 โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ	ลำาลกูกา

        สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ปทุมธ�นี เขต 2  

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณ
ิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์
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และโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง  เพื่อจัดทำ�หลักสูตรก�รอบรม เพื่อพัฒน�ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของครูวิทย�ศ�สตร์
ให้ดขีึน้	กจิกรรมในหลกัสตูรเน้นการปฏบิตัจิรงิ	การใช้สือ่	ict ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนในห้องปฏบิตักิ�รและมกี�ร 
follow	ติดตามประเมินผลก�รจัดก�รเรียนก�รสอนให้เห็นเป็นรูปธรรม
 ก�รบริห�รจัดก�รดำ�เนินก�ร ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมก�รศูนย์พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนโรงเรียนในฝัน (ต�มแนวท�งที่กำ�หนดในคู่มือ) 
 2. จดัทำ�แผนพฒัน�และแผนปฏบิตักิ�รปรบัปรงุห้องปฏบิตักิ�รให้มคีว�มพร้อมทัง้ในด้�นอ�ค�ร สถ�นที ่วสัดุ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งสืบค้นข้อมูล 
 ก�รดำ�เนินง�นของ  S.S.F for science teacher ดำ�เนินก�รดังนี้
 1. จัดทำ�ทะเบียนประวัติครูวิทย�ศ�สตร์ทุกโรงเรียน โดยแบบกรอกประวัติ (ขณะนี้กำ�ลังทำ�เว็บบล็อคศูนย์ฯ 
เพื่อให้กรอกข้อมูลครู)
 2. ติดต�มโดยทำ�แบบสอบถ�มในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน จัดส่งให้โรงเรียนที่เข้�รับก�รอบรม  
สอบถ�มผ่�นท�ง e-mail   และ/หรือก�รใช้โทรศัพท์สอบถ�ม โดยทำ�สมุดบันทึกก�รโทรศัพท์   ไปเยี่ยมชมผลง�น
และก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่โรงเรียน  พร้อมบันทึกภ�พ    ติดต�มโรงเรียนในเครือข่�ยที่ไม่เข้�รับก�รอบรม  โดย
ทำ�เป็นหนังสือร�ชก�รส่งไปยังโรงเรียนนั้นๆ

เงื่อนไขที่ทำาให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบผลสำาเร็จ
 คว�มทุ่มเทและให้คว�มช่วยเหลือในสิ่งที่ส�ม�รถช่วยได้

การสรุปบทเรียน
 ก�รดำ�เนนิง�นของศนูย์แม่ข่�ยจงัหวดัปทมุธ�น ีs.S.F for science teacher นบัว่�เป็นนวตักรรมสำ�คญัทีช่่วย
พัฒน�คุณภ�พก�รเรียนก�รสอนตรงต่อกลุ่มเป้�หม�ยในระดับปฏิบัติ  ทั้งครูผู้สอนและนักเรียน ซึ่งควรบริหาร
จดัการอย่างเป็นระบบ	เน้นความต้องการของครใูนการพฒันาการเรยีนการสอนและต้องตดิตามผลงานทีน่กัเรยีน
อย่างใกล้ชิด	
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คณิตศำสตร์

“ควำมสนุกในกำรค้นคว้ำและท�ำควำมเข้ำใจ
คือของขวัญอันยิ่งใหญ่จำกธรรมชำติ”

Albert Einstein
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง วิธีก�รสอนคณิตศ�สตร์ด้วยโปรแกรม GSP

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ผูเ้รยีนทีใ่ช้โปรแกรม GSP ในก�รสร้�งรปูหรอืภ�พเคลือ่นไหวจำ�ลองสถ�นก�รณ์ปัญห� มคีว�มเข้�ใจโจทย์ซบั
ซ้อนม�กขึ้น ส�ม�รถอธิบ�ยเพื่อนที่เรียนช�้ได้ ส่งให้ผลฤทธิ์ท�งก�รเรียนคณิตศ�สตร์สูงขึ้นทุกระดับชั้น  ทั้งร�ย
บคุคลและโดยรวม ขณะเดยีวกนัมคีว�มสขุ สนกุสน�น และมคีว�มพงึพอใจต่อก�รเรยีน ผูเ้รยีนนำ�เสนอผลก�รศกึษ�
ค้นคว้�ในรูปสื่อ GSP และพัฒน�ต่อยอดเป็นโครงง�นคณิตศ�สตร์ ผู้สอนมีสื่อนวัตกรรมที่ได้รับก�รพัฒน�และแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กับสถ�นศึกษ�อื่นได้

แรงบันดาลใจ
 คณติศ�สตร์ เป็นวชิ�ทีน่กัเรยีนไม่ชอบเรยีนม�กทีส่ดุทำ�ให้ผูส้อนแสดงภ�พลกัษณ์ทีไ่ม่ประทบัใจสำ�หรบันกัเรยีน
อยูต่ลอดเวล� บรรย�ก�ศในชัน้เรยีนจงึไม่ส่งผลให้เกดิกระบวนก�รเรยีนรูท้ีย่ัง่ยนื เมือ่เป็นต้นแบบโรงเรยีนในฝัน คว�ม
เป็นต้นแบบทีค่นอืน่เรยีนรูจ้�กเร� ได้ทำ�ให้มคีว�มพย�ย�มปรบัวธิเีรยีนเปลีย่นวธิสีอน ก�รนำ�โปรแกรม GSP (The 
Geometer’s  Sketchpad) ม�ใช้ในก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนเป็นส่วนหนึง่ทีส่ำ�คญัในก�รปรบัก�รเรยีนเปลีย่นก�รสอน

ลักษณะสำาคัญของการปรับเปลี่ยนการสอน
 เตรยีมคร	ูครผููส้อนทำ�คว�มเข้�ใจต่อสือ่ และวธิกี�รใช้สือ่เพือ่ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนในทีน่ีค้อืโปรแกรม GSP 
(The Geometer’s Sketchpad) เป็นคว�มเข้�ใจในส�ระและคว�มสำ�คัญนำ�คว�มเข้�ใจสู่ก�รสร้�งสื่อ ก�รสอน ใน
ที่นี้คือ ตัวแบบเชิงคณิตศ�สตร์ที่มีปฏิสัมพันธ์และเคลื่อนไหวได้ จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีก�รสร้�งรูป  สำ�รวจ สร้�งข้อ
ค�ดก�รณ์หรือคำ�ตอบทำ�ให้เกิดจินตน�ก�ร  เพื่อแก้ปัญห�ในลักษณะที่แปลกใหม่  
 การนำาสู่การเรียนการสอนโดย ใช้นำ�เข้�สู่บทเรียน  เพื่อสร�้งคว�มตื่นเต้นเร�้ใจให้กับนักเรียน  กระตุ้นให้
นกัเรยีนตดิต�ม ใช้แก้โจทย์ปัญห�  ภ�พเคลือ่นไหวช่วยให้เกดิคว�มเข้�ใจและมองเหน็ลูท่�งในก�รแก้ปัญห� ใช้เชือ่ม
โยงคว�มรู้ท�งต่�งๆ ท�งคณิตศ�สตร์  ช่วยให้ผูเ้รยีนทีเ่รยีนช้�หรอืข�ดเรยีนได้มโีอก�สเรยีนซำ�้อกีกีค่รัง้กไ็ด้ต�มคว�ม
ต้องก�รช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นคว้�ท�งคณิตศ�สตร์ได้ต�มคว�มต้องก�ร

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 จัดแข่งขันก�รสร้�งสรรค์ผลง�นคณิตศ�สตร์โดยใช้โปรแกรม GSP กระบวนก�รวิจัยห�ประสิทธิภ�พของสื่อ  
ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนและคว�มพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อก�รเรียนที่ใช้โปรแกรม GSP

การสรุปบทเรียน
	 การพฒันาวธิกีารสอนและประสบความสำาเรจ็ในระดบัหนึง่	พบว่� ควรให้คว�มสำ�คญักบัสือ่ทีท่นัสมยั แปลก 
และให้นักเรียนประสบผลสำ�เร็จจ�กก�รเรียนรู้ ที่สำ�คัญผู้สอนต้องพัฒน�ตนเองให้รู้จริงในเรื่องนั้นๆ

คณิตศำสตร์ก็ตื่นเต้นได้ ถ้ำใช้ GSP

ผู้นำาเสนอ		 นางเตือนใจ	บดีรัฐ

	 	 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม	

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กำ�แพงเพชร เขต 1
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึงหลักสูตรก�รจัดก�รอบรม ก�รใช้โปรแกรม  The Geometer’s  Sketchpad  

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย	
 ครสู�ม�รถใช้โปรแกรม  The Geometer’s  Sketchpad  เบือ้งต้นเป็น และนำ�คว�มรูท้ีไ่ด้ไปสร้�งสือ่นวตักรรม
ก�รเรียนก�รสอน และพัฒน�ทักษะก�รใช้โปรแกรมจนได้เป็นตัวแทนระดับภูมิภ�คเพื่อเข้�แข่งขันก�รประกวด 
ผลง�นสร้�งสรรค์ของคนมคีว�มส�ม�รถท�งคณติศ�สตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad  ในระดบั
ประเทศ ครแูละนกัเรยีนโรงเรยีนเข�สมงิวทิย�คม จงัหวดัตร�ด  และโรงเรยีนเบญจม�นสุรณ์  จงัหวดัจนัทบรุ ี ส�ม�รถ
นำ�โปรแกรม  The Geometer’s  sketchpad  ไปช่วยจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนและสร้�งสื่อก�รเรียนก�รสอน
เพื่อนำ�เสนอในก�รประเมินโรงเรียนในฝัน

แรงบันดาลใจ
 โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad  หรอื  โปรแกรม GSP  เป็นโปรแกรมคณติศ�สตร์  ทีม่ปีระสทิธภิ�พ 
ส�ม�รถนำ�ไปใช้จดักจิกรรมในวชิ�คณติศ�สตร์ได้อย่�งหล�กหล�ย  เช่น วชิ�เรข�คณติ ตรโีกณมติ ิและแคลคลูสัเป็นต้น 
โปรแกรม GSP เป็นสือ่เทคโนโลยทีีช่่วยให้ผูเ้รยีนมโีอก�สเรยีนคณติศ�สตร์ โดยก�รสร้�งสรรค์คว�มรูด้้วยตนเอง (Con-
structivist approach) และเป็นกระบวนก�รเรยีนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสำ�คญั (Child-Center Learning) ช่วยให้ผูเ้รยีน
พฒัน�ทกัษะของก�รนกึภ�พ (Visualization)  ทกัษะในก�รใช้เหตผุลเกีย่วกบัปรภิมู ิ(Spatial Reasoning) ทกัษะของ
กระบวนก�รแก้ปัญห� (Problem Solving Skills) และทกัษะเกีย่วกบัแบบจำ�ลองคณติศ�สตร์ (Mathematical Mod-
eling) นอกจ�กนี ้ ก�รใช้โปรแกรม  GSP  ในก�รเรยีนก�รสอนคณติศ�สตร์ เป็นก�รบรูณ�ก�รส�ระทีเ่กีย่วข้องกบัคว�ม
รูค้ณติศ�สตร์และทกัษะท�งด้�นเทคโนโลยเีข้�ด้วยกนั ผูเ้รยีนมโีอก�สพฒัน�ปัญญ�ท�งด้�นภ�ษ� พฒัน�ปัญญ�ท�ง
ด้�นตรรกศ�สตร์   พฒัน�ปัญญ�ท�งด้�นมติสิมัพนัธ์  และพฒัน�ปัญญ�ท�งด้�นศลิป์

ลักษณะสำาคัญของผลงาน
 กิจกรรมของท�งศูนย์พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนคณิตศ�สตร์โดยใช้โปรแกรม The  Geometer’s  Sketchpad  
ของ สสวท. ที่จัดอบรมให้กับทั้งครูและนักเรียนซึ่งมีก�รจัดอบรมทั้งในศูนย์โรงเรียนท่�ใหม่ “พูลสวัสดิ์ร�ษฎร์นุกูล”  
และเคลื่อนที่จัดอบรมให้กับโรงเรียนในจังหวัดภ�คตะวันออก
 ศนูย์ฯ ได้จดัอบรมเชงิปฏบิตักิ�รเกีย่วกบัคว�มรูเ้บือ้งต้นจนครบ 5 จงัหวดั  (ชลบรุ,ี ระยอง, จนัทบรุ,ี ตร�ดและ
สระแก้ว) ประจำ�ภ�คตะวนัออกเสรจ็เรยีบร้อยแล้วจะดำ�เนนิก�รพฒัน�ต่อยอดในโอก�สต่อไปอย่�งต่อเนือ่งโดยให้มคีว�ม
เข้มข้นม�กขึน้เรือ่ยๆ  และได้ดำ�เนนิก�รอบรมคว�มรูร้ะดบั advance ให้กบัโรงเรยีนทกุโรงเรยีนแล้ว

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 ก�รอบรมแต่ละครั้งกำ�หนดให้ครูและนักเรียนสร้�งชิ้นง�น แลกเปลี่ยนชิ้นง�น ช่วยกันประเมินชิ้นง�นและ
ปรับปรุงพัฒน�ชิ้นง�นให้เป็นตัวอย่�งกลับไปขย�ยผลในโรงเรียนให้กับเพื่อนครูและนักเรียนใช้เป็นแนวท�งในก�ร
สร้�งสื่อก�รเรียนก�รสอนที่หล�กหล�ยม�กขึ้น  

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณ
ิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์

หลักสูตรพัฒนำทักษะกำรใช้โปรแกรม GSP

ผู้นำาเสนอ	 นายสุเมธ	เชี่ยวชาญ	และนางสุกัญญา	ตันติสันติสม		

	 	 โรงเรียนท่าใหม่	“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”		 

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�จันทบุรี เขต 1
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ผลงานหรือนวัตกรรม หม�ยถึง ก�รบริห�รจัดก�รศูนย์พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์
ด้วยกระบวนก�ร PIN เป็นกระบวนการพฒันาศนูย์ฯทัง้ระบบโดยใช้หลกัก�ร  Process เพือ่เป็นกระบวนก�รพฒัน�
ครใูนกลุม่ส�ระก�รเรยีนรูค้ณติศ�สตร์ในโรงเรยีนให้มคีว�มรู ้ คว�มชำ�น�ญด้�นก�รใช้โปรแกรม  GSP  ภ�ยใต้แนวคดิ
ที่ว่� “เร�จะแนะนำ�ผู้อื่นได้ก็ต่อเมื่อเร�ต้องมีคว�มรู้  คว�มชำ�น�ญที่เพียงพอ” 

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	การใช้โปรแกรม	The	Geometer’s	Sketchpad  ให้กับเขตตรวจร�ชก�รที่ 11 
จำ�นวน  2 หลักสูตรคือ หลักสูตรที่ 1  จำ�นวน 44 คน  หลักสูตรที่ 2 สำ�หรับช่วงชั้นที่ 4 จำ�นวน 42  คน ระดับคว�ม
ส�ม�รถหลังก�รอบรมอยู่ในระดับดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์	 เพื่อพัฒน�ก�รคิดสำ�หรับครู จำ�นวน  3  หลักสูตร  มีผู้เข้�รับก�รอบรมจำ�นวน  87  คน  ผลก�รอบรม
ในภ�พรวมอยู่ในระดับดี  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม	The		Geometer’s	Sketchpad	จำ�นวน 2   
หลักสูตร  มีผู้เข้�รับก�รอบรมจำ�นวน 61  คน ผลก�รอบรม  ในภ�พรวมอยู่ในระดับดีและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพฒันาการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ด้วยกระบวนการวจิยั		มจีำ�นวน 3 หลกัสตูร ผูเ้ข้�รบัก�รอบรมทัง้สิน้  60  
คน  ผลก�รอบรมในภ�พรวมอยู่ในระดับดี
 2.	สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการและคุณภาพนักเรียน ก�รเข้�ร่วมประกวดก�รแข่งขันก�รสร้�งสรรค์ผล
ง�นของคนมีคว�มส�ม�รถท�งคณิตศ�สตร์ด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ของ สสวท. ระดับ ม.ต้น 
ได้รับร�งวัลเหรียญทองแดง ระดับ ม.ปล�ย ได้รับร�งวัลเหรียญเงิน ก�รเข้�ร่วมแข่งขันทักษะวิช�ก�รระดับเขตพื้นที่
ก�รศึกษ� ทั้งระดับม.ต้นและระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยได้รับร�งวัลชนะเลิศในก�รแข่งขันก�รใช้โปรแกรม The  
Geometer’s  Sketchpad และเป็นตัวแทนไปแข่งระดับภูมิภ�คทั้ง 2 ระดับ ก�รเข้�ร่วมก�รแข่งขันทักษะวิช�ก�ร
ระดับภูมิภ�ค ระดับ ม.ต้น ได้รับร�งวัล เหรียญทองแดง 
แรงบันดาลใจ
 เพื่อต้องก�รห�กระบวนก�รบรหิ�รศูนยฯ์ทีพ่ฒัน�ทัง้โรงเรยีนของตนรวมถงึโรงเรียนเครอืข่�ย และตอ้งก�รให้
ครูในเครือข่�ยส�ม�รถใช้โปรแกรม  GSP  ประกอบก�รเรียนก�รสอนได้อย่�งชำ�น�ญ

ลักษณะสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรม	
 หลักก�ร (process) เป็นกระบวนก�รพัฒน�ครู ภ�ยใต้แนวคิดที่ว่�  “เร�จะแนะนำ�ผู้อื่นได้ก็ต่อเมื่อเร�ต้องมี
คว�มรู้คว�มชำ�น�ญ  ที่เพียงพอ” ก�รนำ� ICT ม�ช่วยพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนในที่นี้   คือ โปรแกรม GSP  สื่อ VCD  
Intranet และ Internet สำ�หรับกระบวนก�รสร้�ง Network เป็นก�รสร้�งเครือข่�ยของครูคณิตศ�สตร์ในเขตรับ
ผิดชอบ โดยมีก�รอบรมพัฒน�ครู ก�รสร้�งผลง�นร่วมกันภ�ยใต้ก�รออกแบบหลักสูตรที่เหม�ะสมในแต่ละช่วงชั้น  
ก�รสร้�งเครือข่�ยนักเรียน  สร้�งนักเรียนต้นแบบคณิตศ�สตร์และขย�ยผลไปยังเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ ในรูปแบบพี่
ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน

 ศูนย์คณิตศำสตร์กับกระบวนกำร PIN

ผู้นำาเสนอ				นายวรวุฒิ			เทียนแก้ว

	 	 โรงเรียนคำาตากล้าราชประชาสงเคราะห์

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สกลนคร เขต 3  
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การบริหารจัดการศูนย์โดยใช้กระบวนการ	PIN
 P	(Process)	: กระบวนก�รพัฒน�ครูในโรงเรียน ส่งเสริมให้มีก�รพัฒน�ของครูในโรงเรียนก่อนโดยเริ่มตั้งแต่
ก�รได้รบัก�รอบรมเพือ่พฒัน�ตนเอง  นำ�ไปสูก่�รออกแบบก�รสอนในรปูแบบต่�งๆและมกี�รประเมนิเพือ่ให้เกดิก�ร
พัฒน�
  I	(ICT)	:  ก�รนำ�สื่อท�งด้�น ICT  ม�พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนในโรงเรียนโดยครู หลังจ�กได้รับก�รพัฒน�แล้ว
นำ�ใช้สื่อ ICT ม�ประกอบก�รสอนเช่น โปรแกรม GSP   E-Learning   E-Book  เป็นต้น  โดยจัดห้องปฏิบัติก�รท�ง
คณิตศ�สตร์ให้มีคว�มพร้อมในด้�นสื่อ ICT   
 N	(Network)	:  ก�รสร้�งเครือข่�ย ประกอบด้วย
 1) เครอืข่�ยนกัเรยีนต้นแบบคณติศ�สตร์ ในขัน้นีต้้องรบัสมคัรนกัเรยีนทีม่คีว�มสนใจท�งด้�นคณติศ�สตร์และ
โปรแกรม  GSP แต่ละคนก็จะไปขย�ยเครือข่�ยอีก  5  คน ก็จะได้นักเรียนต้นแบบและเครือข่�ยนักเรียน นักเรียน
เครือข่ายที่ผ่านการประเมินแล้วก็สามารถเลื่อนระดับเป็นนักเรียนต้นแบบได้และสามารถขยายผลต่อได้ซึ่งจะ
ทำาให้นักเรียนเครือข่ายคณิตศาสตร์เพิ่มจำานวนขึ้นในแต่ละปี	 (ขยายผลแบบลูกโซ่) ซึ่งหลักสูตรจะแยกเป็น 2  
ลักษณะคือ หลักสูตรเนื้อห�ท�งคณิตศ�สตร์และหลักสูตรที่สองเป็นก�รอบรมก�รใช้โปรแกรม  GSP  ให้กับนักเรียน  
 2) ก�รสร้�งเครือข่�ยครูคณิตศ�สตร์กับโรงเรียนอื่นๆ  ซึ่งนอกจ�กท�งศูนย์ฯจะมีก�รอบรมพัฒน�ครูโรงเรียน
ในฝัน ในปี 49  ปี 50 ปี 52  และ ปี 53  แล้วได้มีก�รสร้�งเครือข่�ยครูในด้�นก�รใช้โปรแกรม GSP โดยในช่วงเริ่ม
ต้นนั้นได้ให้คำ�แนะนำ�สำ�หรับโรงเรียนที่จะประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 ในเรื่องก�รจัดห้องปฏิบัติ ก�รคณิตศ�สตร์  
ก�รจดักระบวนก�รเรยีนก�รสอน ต่อม�ได้ออกให้คำ�แนะนำ�โรงเรยีนทีจ่ะประเมนิโรงเรยีนในฝันรุน่ที ่2  และได้ดำ�เนนิ
ก�รให้ก�รอบรมก�รใช้โปรแกรม  GSP  ให้กับโรงเรียนที่เตรียมรับประเมินโรงเรียนในฝันรุ่น 3 นอกจ�กนี้ท�งศูนย์ฯ 
ได้ออกเยี่ยมเยียนและติดต�มก�รใช้โปรแกรม GSP ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนคณิตศ�สตร์ และได้มีก�รว�งแผนที่
จะจัดก�รแข่งขันก�รใช้โปรแกรม  GSP ของนักเรียนในเครือข่�ยศูนย์พัฒน� เพื่อเป็นก�รกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคว�ม
คิดสร้�งสรรค์และสร้�งคว�มเชื่อมโยง  มั่นคงของศูนย์พัฒน�ก�รเรียน ก�รสอน 
 ด้านหลักสูตรการพัฒนาครู	ระหว่�งปีก�รศึกษ�  2552-2553  ออกแบบเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรแรก 
คอืหลกัสตูร Basic ซึง่เหม�ะสำ�หรบัผูเ้ข้�อบรมทีย่งัไม่เคยใช้โปรแกรม GSP ใช้เวล�ในก�รอบรมจำ�นวน 3 วนั หลกัสตูร
ที่สอง คือ หลักสูตร advance 1 ซึ่งเหม�ะสำ�หรับผู้เข้�อบรมที่มีพื้นฐ�นก�รใช้โปรแกรม GSP แล้วใช้เวล�ในก�ร
อบรมจำ�นวน 3 วัน หลักสูตรก�รจัดก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์ด้วยกระบวนก�รวิจัยในระดับประถมศึกษ�และระดับ
มัธยมศึกษ�ตอนต้น เนื้อห�ส�ระที่เป็นจุดเน้นคือก�รให้คว�มรู้ในเรื่องก�รทำ�วิจัย ก�รเขียนร�ยง�นก�รวิจัยและมี
เนือ้ห�เกีย่วกบัก�รใช้โปรแกรม GSP โดยเป็นก�รแนะนำ�เทคนคิก�รใช้สร้�งรปูเรข�คณติ เทคนคิก�รสร้�งเกม  เทคนคิ
ก�รสร้�งภ�พเคลื่อนไหว  เทคนิคก�รแก้ไขโจทย์ปัญห�  ในวันที่  3  จะเป็นก�รออกแบบผลง�นก�รจัดก�รเรียนรู้
ด้วยกระบวนก�รวิจัยโดยใช้  GSP

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ	
  คว�มรู้คว�มส�ม�รถของผู้ดำ�เนินก�ร คว�มพร้อมด้�นสื่ออุปกรณ์ และก�รสนับสนุนจ�กผู้บริห�รโรงเรียน 

การสรุปบทเรียน
 ก�รบรหิ�รจดัก�รศนูย์ควรดำ�เนนิต�มขัน้ตอนของกระบวนก�ร PIN นบัว่�ประสบผลสำ�เรจ็ทีน่่�พอใจมแีนวคดิ
ในก�รพัฒน� คือ ผู้รับผิดชอบ ทำ�คว�มเข้�ใจอย่�งถ่องแท้ แก้ไข (พัฒน�อย่�งเป็นระบบ) คบห�เครือข่�ยและใช้ ICT 

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณ
ิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์
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ผลงานหรือนวัตกรรม หม�ยถึง  ก�รดำ�เนินง�นของศูนย์พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนคณิตศ�สตร์สำ�รวจคว�มต้องก�ร
ด้�นหลักสูตรก�รอบรม เพื่อนำ�ข้อมูลคว�มต้องก�รของผู้เข้�อบรมม�สร้�งเป็นหลักสูตรและจัดทำ�หลักสูตรต�ม 
คว�มต้องก�ร  จัดทำ�สื่อที่ใช้ในก�รอบรมของวิทย�กร

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 คณุภาพโรงเรยีน	โรงเรยีนและศนูย์เป็นทีย่อมรบัและรูจ้กัในจงัหวดั ว่�มศีกัยภ�พในก�รจดัอบรม มคีว�มพร้อม
ด้�นวิทย�กรส�ม�รถเป็นวิทย�กรให้กับโรงเรียนอื่นได้ จะเห็นได้จ�กก�รได้รับเชิญเป็นวิทย�กรอบรมโปรแกรม 
algebrator ให้กับศูนย์คณิตศ�สตร์โรงเรียนศรีเมืองวิทย�ค�รและโรงเรียนสว่�งวีระวงศ์ เป็นต้น
  คุณภาพครู	ครูที่ผ่�นก�รอบรมมีสื่อ ict ที่สร้�งขึ้นเอง ซึ่งมีหล�กหล�ยประเภท เช่น ประเภท cai ประเภท 
vcd หรือ dvd ประเภท presentation ประเภท e-book และครูที่ผ่�นก�รอบรมจัดทำ�ผลง�นเพื่อเลื่อนวิทยฐ�นะ 
โดยใช้นวัตกรรมด้�น ict เพิ่มขึ้น 
 คุณภาพผู้เรียน นักเรียนจัดทำ�โครงง�นด้�น ict เพิ่มขึ้น เช่นโครงง�นศึกษ�เปรียบเทียบขีดคว�มส�ม�รถของ
โปรแกรมต่�งๆ ที่ครูอบรม 
  ความพึงพอใจต่อการรับบริการจากศูนย์แม่ข่ายก�รประเมินผลเป็นแบบประเมินออนไลน์   ผลก�รประเมิน
โดยรวมอยู่ในระดับม�กที่สุด 

แรงบันดาลใจ
 เกดิจ�กคว�มทกุข์ ทีก่�รจดัอบรมในปีแรกมจีำ�นวนผูเ้ข้�รบัก�รอบรมตำ�่กว่�เป้�หม�ยทีต่ัง้ไว้ และบทบ�ทของ
ศูนย์ในก�รพัฒน�ครูได้ข้อค้นพบจ�กก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รในก�รอบรมของครู คือ ผลิตสื่อ ict เพื่อให้ครูสอน
คณิตศ�สตร์เป็นรูปธรรม แปลงสิ่งย�กให้เข้�ใจง่�ย จึงได้ดำ�เนินก�รบริห�รพัฒน�หลักสูตรเพื่อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รของผู้เข้�อบรม และให้จำ�นวนผู้เข้�รับก�ครอบรมเป็นไปต�มเป้�หม�ยที่ตั้งไว้

รายละเอียดของผลงานและลักษณะที่เป็นจุดเด่น	
 การบรหิารจดัการทีใ่ช้วธิกีารทีแ่ยบยล โดยนำ�กระบวนก�รอรยิสจั 4 ม�ใช้ดงันี้
 ทุกข์		ก�รดำ�เนินก�รจัดก�รอบรมในปีแรกมีจำ�นวนผู้เข้�รับก�รอบรมตำ่�กว่�เป้�หม�ยที่ตั้งไว้
 สมทุยั ได้ศกึษ�ห�ส�เหต ุพบว่�หลกัสตูรไม่ตรงกบัคว�มต้องก�รของผูเ้ข้�รบัก�รอบรม วทิย�กรไม่เป็นทีย่อมรบั
โดยทัว่ไป ห้วงเวล�ในก�รอบรมจดัในเวล�ทีไ่ม่เหม�ะสม ผูเ้ข้�รบัก�รอบรมไม่มคีว�มพร้อมในก�รเข้�รบัก�รอบรม
 นิโรธ ได้นำ�หลักก�รตล�ดม�ใช้ในก�รแก้ปัญห� โดยบูรณ�ก�รหลักสูตรจ�กส่วนกล�ง ให้สอดคล้องกับคว�ม
ต้องก�รของผู้เข้�อบรม และนำ�ข้อเสนอแนะจ�กก�รจัดก�รอบรมที่ผ่�นม�  ม�ปรับปรุงแก้ไข เช่นห้วงเวล�  คว�ม
พร้อมของผู้เข้�รับก�รอบรม
 มรรค	 จ�กที่ได้ศึกษ�ห�แนวท�งในก�รแก้ปัญห�ไว้หล�กหล�ยวิธีแล้วพบว่� วิธีก�รแก้ปัญห�โดยใช้หลักก�ร
ตล�ดเป็นวิธีที่เหม�ะสมและศูนย์ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ เช่น 

กระบวนกำรอริยสัจ 4 สู่ E–Math Center

ผู้นำาเสนอ			 นางประดจุเพชร		เกศรนิหอมหวล

	 	 โรงเรียนวารินชำาราบ

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�อุบลร�ชธ�นี เขต 4 
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 • นำ�หลักก�รตล�ดม�ใช้ในก�รบริห�รหลักสูตร คือ ลดปริม�ณเอกส�รประกอบก�รอบรม แต่เพิ่มเป็นแจก 
Flash drive ขน�ด 2 GB แก่ผู้เข้�อบรมโดยได้ประช�สัมพันธ์แจ้งไว้ในต�ร�งอบรมที่ส่งไปเพื่อประช�สัมพันธ์และ
เชิญชวนเข้�รับก�รอบรม และหลักสูตรนั้นเกิดจ�กคว�มต้องก�รของตล�ด                                                           
 • ห�โปรแกรมแปลกใหม่ น่�สนใจ บูรณ�ก�รเข้�กับกรอบหลักสูตรที่ได้รับ เช่น  Algebrator SCILAB 
Adobe Audition   Adobe Captivate   Flip Album เป็นก�รสร้�งจุดข�ย
 • ทีมวิทย�กรใช้เทคนิคก�รอบรมที่แปลกใหม่ เช่น สร้�งสื่อ ICT ม�ใช้ประกอบก�รอบรม 
 • กิจกรรมก�รอบรมมีรูปแบบที่แปลกใหม่ เช่น อบรมรวมกลุ่มใหญ่, แยกกลุ่มย่อยโดยให้เลือกปฏิบัติก�รเป็น 
Work Shop ได้คนละ 1 ปฏิบัติก�รจ�กทั้งหมด 3 ปฏิบัติก�ร  และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เข้�อบรมจะรู้สึกว่�
ม�ที่นี่ง�นเดียวคุ้มค่�ได้ทุกอย่�ง

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จ
 1. ผู้เข้�อบรมม�อบรมด้วยคว�มต้องก�รอบรม ไม่ใช่โดยหน้�ที่ เพร�ะหลักสูตรม�จ�กคว�มต้องก�รของผู้เข้�
อบรม 
 2. เคล็ดลับในก�รจัดอบรมให้ประสบผลสำ�เร็จคือ จังหวะและช่วงเวล�ในก�รจัดก�รอบรม 3 วันเป็นเวล�ที่
เหม�ะสม  ไม่ใช่วันหยุด ไม่ใช่ช่วงใกล้สอบหรือไม่ใช่ช่วงที่นักเรียนพึ่งจะสอบเสร็จ

สรุปบทเรียน
 จ�กนวัตกรรม กระบวนก�รอริยสัจ 4 สู่ E–Math center ซึ่งเป็นแนวท�งหลักในก�รดำ�เนินก�รพัฒน�ศูนย์ฯ
และประสบผลสำ�เร็จในระดับที่น่�พอใจในระดับหนึ่ง สรุปเป็นบทเรียนว่�
 1. หลักสูตรที่เกิดจ�กคว�มต้องก�รของผู้เข้�อบรมจะได้รับคว�มสนใจจ�กครูม�กกว่�หลักสูตรที่ส่วนกล�ง
กำ�หนด กล่�วได้ว่� คุ้มค่� คุ้มเวล� และให้ผลทันใจ ผลง�นจับต้องได้ ต�มที่ผู้เข้�อบรมต้องก�ร
 2. จัดก�รอบรมในช่วงจังหวะที่เหม�ะสม คือช่วงสอบปล�ยภ�คเรียนหลังจ�กนักเรียนสอบ  เสร็จแล้ว
 3. ก�รพัฒน�ศูนย์ฯ มีข้อเสนอแนะเพื่อก�รพัฒน�
   3.1 คว�มต้องก�รของผู้เข้�อบรมครั้งต่อไป คือก�รจัดในรูปก�รประกวดสื่อ โดยผู้เข้�อบรมต้องม�
รับทร�บเกณฑ์และแนวท�งก�รประกวดก่อนอย่�งน้อย 1 ภ�คเรียน
  3.2  ห�กมีงบประม�ณ  ก�รขย�ยง�นศูนย์โดยออกประส�นสัมพันธ์ถึงโรงเรียนอ�จทำ�ให้พบสิ่งดีๆ
ที่ครูทำ�ไว้และอ�จได้วิทย�กรเพิ่มขึ้น เพื่อนำ�ม�สร้�งเป็นหลักสูตรอบรมต่อไปได้อีก
  3.3  เสนอแนะให้พัฒน�จ�กศูนย์ฯ เป็นสม�คมคณิตศ�สตร์ มีห้องเรียนส�ธิต  มีศูนย์สื่อคณิตศ�สตร์ 
มีศึกษ�นิเทศก์ดูแลโดยเฉพ�ะ

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณ
ิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง ก�รจัดก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รครูสอนคณิตศ�สตร์โรงเรียนในฝัน โดยยึดหลักก�ร
ทำ�ง�นต�มแบบ

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
  ครทูีเ่ข้�อบรมมผีลง�นนำ�สูก่�รจดัก�รเรยีนก�รสอนจรงิ ถ่�ยทอดประสบก�รณ์ทีไ่ด้รบัไปสูเ่พือ่นครแูละนกัเรยีน
ทำ�ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนสูงขึ้น  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อก�รเรียนคณิตศ�สตร์  นักเรียนผ่�นก�รคัด
เลอืกก�รแข่งขนัเป็นตวัแทนระดบักลุม่โรงเรยีน เข้�ร่วมก�รแข่งขนัระดบัเขตพืน้ที ่ ผ่�นก�รคดัเลอืกก�รแข่งขนัระดบั
เขตพื้นที่ เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้�ร่วมก�รแข่งขันในระดับภ�ค เช่น ก�รแข่งขันผลง�นโปรแกรม GSP  ผลง�น
โครงง�นคณิตศ�สตร์  เป็นต้น

แรงบันดาลใจ
 คว�มต้องก�รในก�รจดัก�รอบรมทีส่�ม�รถทำ�ให้ผูเ้ข้�รบัก�รอบรมนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ  ส่งผลถงึนกัเรยีน
ดังเป้�ประสงค์ของโครงก�รฯ  โดยเน้นก�รจัดก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รที่ได้ผลคุ้มค่� ซึ่งกำ�หนดเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน  
ในก�รจัดก�รอบรมต�มที่ได้รับมอบหม�ยในแต่ละครั้ง ต�มขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - แต่งตั้งคณะกรรมก�รของศูนย์ฯ 
 - ก�รประชมุคณะกรรมก�รศนูย์ฯ  มกี�รว�งแผนก�รจดัก�รอบรมร่วมกนั โดยเน้นก�รมส่ีวนร่วมในก�รจดัก�ร
อบรม 
 - เชิญคณะกรรมก�รศูนย์ ฯ ที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ  ร่วมเป็นวิทย�กรให้ก�รอบรม  
 - ผู้เชี่ยวช�ญจ�กภ�ยนอกศูนย์ ฯ เป็นวิทย�กร  
 - จัดก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รให้แก่ครูผู้สอนของโรงเรียนในฝัน  และโรงเรียนเครือข่�ยในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  
หรอืครจู�กเขตพืน้ทีอ่ืน่ๆ ทีต้่องก�รเข้�รบัก�รอบรมเพือ่พฒัน�ตนเอง  และต้องก�รพฒัน�ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน
คณิตศ�สตร์แก่นักเรียนของตนเอง 
 - ประเมินผลก�รจัดก�รอบรมทั้งก่อน  ระหว่�งและหลังก�รอบรบ
 - จดัก�รนำ�เสนอผลง�นเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่�งผูเ้ข้�รบัก�รอบรมซึง่ เป็นก�รช่วยตรวจสอบผลจ�กก�ร
จัดก�รอบรมว่�ผู้เข้�รับก�รอบรมได้รับม�กน้อยเพียงไร  ส�ม�รถนำ�ไปใช้ต่อยอดคว�มคิด  นำ�จัดก�รเรียนรู้ให้แก่ผู้
เรียนได้หรือไม่   
 - จัดให้มีผู้เชี่ยวช�ญให้ก�รวิพ�กย์ผลง�นทุกครั้ง  ทำ�ให้ผู้เข้�รับก�รอบรมมีคว�มมั่นใจในก�รนำ�ผลง�น
นวัตกรรมที่สร้�งขึ้นไปใช้กับนักเรียนได้อย่�งถูกต้องและต่อยอดพัฒน�คว�มคิดให้กับนักเรียน  ซึ่งนักเรียนมีผลง�น 
เช่น  ผลง�นสร้�งสรรค์จ�กโปรแกรม GSP หรือ นำ�คว�มรู้ไปประยุกต์ใช้ในก�รทำ�โครงง�นคณิตศ�สตร์ เป็นต้น (ทั้ง
ก�รนำ�เสนอผลง�นและก�รวิพ�กย์ผลง�นเป็นขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นที่ทำ�ให้ศูนย์ประสบคว�มสำ�เร็จในระดับหนึ่ง)
 - สรุปร�ยง�นผลและประเมินผลก�รอบรม เพื่อเสนอผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ

รำชวินิตบำงแคฯ โมเดล

ผู้นำาเสนอ	:		 นางสาวลัดดา		ด่านวิริยะกุล

	 	 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำา

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กรุงเทพมห�นคร เขต 3
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เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 - ก�รให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของผู้บริห�ร 
 - ก�รได้รับคว�มร่วมมือของคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ฯ
 - ก�รได้รับคว�มร่วมมือของบุคล�กรในศูนย์ฯ
 - ก�รได้รับคว�มร่วมมือจ�กผู้เข้�รับก�รอบรมที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 - ก�รได้รับคว�มร่วมมือจ�กวิทย�กรทั้งวิทย�กรประจำ�ศูนย์ฯ และวิทย�กรจ�กภ�ยนอกศูนย์ 
 - ก�รนำ�นวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในก�รจัดก�รเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่�งจริงจังของผู้เข้�รับก�รอบรม 
ในแต่ละครั้งที่ส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติได้จริง 

การสรุปบทเรียน
 จ�กก�รอบรมและก�รนำ�เสนอผลง�นต�มรูปแบบ “ร�ชวินิตบ�งแคฯ โมเดล” มีแนวคิดสำ�คัญที่ผู้สนใจจะ
ดำ�เนินก�รต่อ คือ “ก�รอบรมที่จะประสบผลสำ�เร็จต้องขึ้นอยู่ที่คว�มต้องก�รผู้เข�้รับก�รอบรม และให้มุ่งที่ผลต่อ
นกัเรยีน ทำ�ให้ครเูกดิคว�มมัน่ใจในก�รสร้�งและพฒัน�สือ่ก�รเรยีนก�รสอนและนำ�สือ่ก�รเรยีนก�รสอนไปใช้ได้อย่�ง
มีประสิทธิภ�พขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�ก�รเรียนรู้ของผู้เรียนอย่�งแท้จริง” 
 ศูนย์ฯ ต้องก�รสร้�งและพัฒน�สื่อหรือนวัตกรรม ท�งด้�นคณิตศ�สตร์พร้อมคู่มือก�รใช้สื่อหรือนวัตกรรม 
สำ�หรับเป็นแบบอย่�งในทุกเนื้อห�ให้แก่ครูเพื่อให้ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนหรือพัฒน�ต่อยอด
เพร�ะในปัจจุบันครูผู้สอนส่วนใหญ่มีภ�ระหน้�ที่อื่นๆ นอกเหนือจ�กก�รเรียนก�รสอนม�ก  จึงไม่มีเวล�ในก�รสร้�ง
หรือพัฒน�สื่อหรือนวัตกรรม ม�กนัก ห�กศูนย์ฯ ส�ม�รถรวบรวม  สร้�ง พัฒน�สื่อหรือนวัตกรรมเพื่อรองรับก�รใช้
ง�นได้จะเป็นประโยชน์ในก�รจัดก�รเรียนรู้ได้อย่�งหล�กหล�ยม�กขึ้น 

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณ
ิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง  ก�รพัฒน�ก�รสอนคณิตศ�สตร์โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม  GSP  ออกแบบล�ย
เข็มขัดผลิตภัณฑ์จ�ก กะล�มะพร้�วบูรณ�ก�รคว�มรู้สู่ชุมชนพ�ชีวิตอยู่อย่�งพอเพียง

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
	 ผลที่เกิดกับผู้เรียน	
 นกัเรยีนได้พฒัน�ก�รคดิจ�กก�รเรยีนรูจ้�กโปรแกรม  GSP  นกัเรยีนส�ม�รถออกแบบผลติภณัฑ์โดยสร้�งล�ย
เข็มขัดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำ�ม�จ�กกะล�มะพร้�วได้สวยง�มและแตกต่�งกัน  จำ�นวน  21  ล�ย
 นักเรียนได้ใช้  ICT  ในก�รเรียนรู้ใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์  โรงเรียน และชุมชนได้รับผลประโยชน์จ�กชิ้น
ง�นของนักเรียน  นักเรียนได้คิดสร้�งสรรค์ เรียนรู้อย่�งมีคว�มสุข เกิดคว�มตระหนักสำ�นึกในคุณค่�ของปรัชญ�
เศรษฐกิจพอเพียง  
 ผลที่เกิดกับครู 
 ครูผู้สอนส�ม�รถบูรณ�ก�ร คว�มรู้วิช�คณิตศ�สตร์กับกลุ่มก�รง�นอ�ชีพและและเทคโนโลยีได้  ใช้ลวดล�ย
ทีอ่อกแบบสอนนกัเรยีนร้อยเขม็ขดัจ�กล�ยทีไ่ด้ ชมุชนมส่ีวนร่วมเป็นเจ้�ของและสนบัสนนุก�รดำ�เนนิง�นของโรงเรยีน 
โดยบรูณ�ก�รก�รสอนวชิ�คณติศ�สตร์ในก�รออกแบบผลติภณัฑ์นำ�ไป   เผยเผยแพร่ให้กลุม่แม่บ้�นโป่งเกต ุ ชมุชน
ได้เกิดแนวคิดใหม่ ในก�รสร้�งลวดล�ยใหม่ๆ ในสินค้�ของตนเองเป็นสินค้� OTOP นอกจ�กนั้นยังมีง�นฝีมือจ�ก
ก�รออกแบบด้วย GSP นำ�เสนอในง�นนิทรรศก�รต่�งๆ

แรงบันดาลใจ
 แรงบันด�ลใจที่ทำ�ให้เกิดนวัตกรรมที่นำ�เสนอเนื่องจ�กโรงเรียนได้เข้�ร่วมโครงก�รโรงเรียนในฝัน ซึ่งครูแต่ละ
กลุ่มส�ระจะต้องคิดวิธีสอนที่หล�กหล�ยที่ทำ�ให้นักเรียนรู้จักคิดก�รเรียนรู้และใช้ ICT  ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียน
รู้  ซึ่งครูจะต้องพัฒน�ตนเองเพื่อนำ�คว�มรู้ไปพัฒน�ผู้เรียน

ลักษณะของผลงานหรือนวัตกรรม
 วิธีก�รปฏิบัติที่จะต้องใช้วิธีก�รและกระบวนก�รที่หล�กหล�ยดังนี้ คือ
  1. ใช้ก�รสอนแบบบูรณ�ก�รในวิช�คณิตศ�สตร์ไปกลุ่มก�รง�นพื้นฐ�นอ�ชีพและเทคโนโลยีและขย�ยผลสู่
ชุมชน
 2. พฒัน�คว�มคดิสร้�งสรรค์โดยก�รฝึกคดิรเิริม่  คดิคล่องแคล่วด้�นถ้อยคำ� ก�รเชือ่มโยงสมัพนัธ์ ก�รแสดงออก  
คล่องแคล่วในก�รคิด  คิดยืดหยุ่น คิดดัดแปลง  คิดละเอียดลออ
 3. ใช้กระบวนก�รกลุ่มในก�รรวมกลุ่มและแบ่งหน้�ที่รับผิดชอบ  ในก�รว�งแผน ปฏิบัติต�มแผน  ประเมินผล
ก�รปฏิบัติง�น  ปรับปรุงและพัฒน�
 4. วิธีก�รเรียนรู้ การฝึกมี	9	ขั้นตอน	 1) สอนก�รใช้โปรแกรม GSP  2) ฝึกก�รสร้�งรูปเรข�คณิตอย่�งง่�ย 

GSP กับชีวิตอยู่อย่ำงพอเพียง

ผู้นำาเสนอ			 นางสาวอาพร	มะสุทธิ

	 	 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก	มิตรภาพที่	157	

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ลพบุรี เขต 2   
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3) เรียนรู้ก�รแปลงท�งเรข�คณิต 4) นักเรียนคิดสร้�งสรรค์ง�น คนละ 1 ชิ้นลงมือปฏิบัติจริงจ�กห้องปฏิบัติก�รและ
จ�กแหล่งเรียนรู้  5) ครูตรวจแนะนำ�เสริมสร้�งวินัยเชิงบวก 6) นักเรียนปรับปรุงพัฒน�ง�นของตนเอง 7) จัดกลุ่มทำ�
โครงง�นคณิตศ�สตร์สร้�งสรรค์กับชีวิตประจำ�วัน 8) นำ�เสนอผลง�น  9) นำ�คว�มรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง
 5. สนับสนุนก�รสร้�งสรรค์ผลง�นโดยก�รเรียนรู้แบบโครงง�น  มีขั้นตอนก�รทำ�กิจกรรม คือ กำ�หนดปัญห�
หรือสำ�รวจคว�มสนใจ ในกรณีนี้ “ออกแบบชิ้นง�น คนละ 1 ชิ้น  กำ�หนดจุดมุ่งหม�ย  ว�งแผนห�ข้อมูล เช่นจะห�
คำ�ตอบที่ไหน อย่�งไร  ในที่นี้ หม�ยถึงก�รออกแบบชิ้นง�นที่ไม่ซำ้� ศึกษ�วิธีทำ�ชิ้นง�น ลงมือทำ� ประเมินชิ้นง�น 
ปรับปรุง ต่อยอดทำ�เสนอชิ้นง�น

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 ผู้บริห�รสนับสนุนด้�นสื่ออุปกรณ์ Computer  คว�มสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน

สรุปบทเรียน
 จ�กก�รนำ�แนวท�งที่นำ�เสนอสู่ก�รพัฒน�นักเรียนและปร�กฏผลต่อนักเรียนดังที่กล่�วข้�งต้น มีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวก�รคิดค้นห�วิธีก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโดยเฉพ�ะเนื้อห�ในเชิงปรัชญ� คือ
 “ควรจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ลงมือทำาด้วยตนเอง	รับผลอย่างเป็นรูปธรรม	จับต้องได้		พร้อม
ทั้งเผยแพร่ผลงานให้เกิดความภาคภูมิใจ”

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณ
ิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์
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ผลงานหรอืนวตักรรม  หม�ยถงึ ก�รบรหิ�รจดัก�รศนูย์พฒัน�ก�รเรยีนก�รสอนโรงเรยีนในฝัน  กลุม่ส�ระก�รเรยีนรู้ 
คณิตศ�สตร์ แบบมีส่วนร่วม

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ผลก�รจดัก�รอบรมทำ�ให้ครแูละนกัเรยีนส�ม�รถพฒัน�ตนเอง ทัง้เป็นร�ยบคุคลและกลุม่ สะท้อนถงึคณุภ�พ
ที่ปร�กฏดังตัวอย่�งต่อไปนี้
 1. น�งอ�รย์ี  นไิทรโยค ครชูำ�น�ญก�รพเิศษ  โรงเรยีนป่�ซ�ง นำ�คว�มรูจ้�กก�รอบรมจ�กศนูย์ไปสร้�งนวตักรรม
ก�รสอน เรือ่งฟังก์ชัน่ ชัน้มธัยมศกึษ�ปีที ่4 เป็นผลง�นท�งวชิ�ก�รและได้รบัก�รประเมนิให้เป็นครชูำ�น�ญก�รพเิศษ 
 2. ครูโรงเรียนท�ขุมเงินวิทย�ค�ร จังหวัดลำ�พูน ได้จัดก�รเรียนรู้ให้นักเรียน จัดทำ�โครงง�นคณิตศ�สตร์เทียน
ในฝัน  ได้รับร�งวัล ระดับดีเด่น โครงง�นคณิตศ�สตร์ช่วงชั้นที่  4 ปีก�รศึกษ� 2551
 3. ครโูรงเรยีนโรงเรยีนทุง่หวัช้�งพทิย�คม จงัหวดัลำ�พนู ได้จดัก�รเรยีนรูใ้ห้นกัเรยีน จดัทำ�โครงง�นคณติศ�สตร์ 
เรือ่ง ก�รคณูจำ�นวนเตม็ด้วยเส้นตรง ได้รบัร�งวลัยอดเยีย่ม อนัดบั 1 ในง�นศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนภ�คเหนอื ประจำ�
ปี 2551 
 4. ครโูรงเรยีนโรงเรยีนป่�ซ�ง จงัหวดัลำ�พนู ได้จดัก�รเรยีนรูใ้ห้นกัเรยีน จดัทำ�โครงง�นคณติศ�สตร์ร่มจิว๋ GSP  
ได้รับร�งวัลระดับเหรียญทอง ในง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียนภ�คเหนือ ประจำ�ปี 2552 

แรงบันดาลใจ
   โรงเรยีนป่�ซ�งได้รบัก�รประเมนิให้เป็นต้นแบบโรงเรยีนในฝันตัง้เป็นศนูย์คณติศ�สตร์ในปี 2548  และปัจจบุนั
ได้ปรบัเป็นศนูย์พฒัน�ก�รเรยีนก�รสอนคณติศ�สตร์ประจำ�จงัหวดัลำ�พนู ผูบ้รหิ�รให้ก�รส่งเสรมิสนบัสนนุประกอบ
กบัผ่�นก�รอบรมข�กส่วนกล�งเลข�ศนูย์มคีว�มมัน่ใจในก�รดแูลพฒัน�ศนูย์ให้ประสบผลสำ�เรจ็ และมคีว�มเชือ่มัน่
ในวิธีก�รทำ�ง�นที่อ�ศัยคว�มร่วมมือเป็นสำ�คัญ

ลักษณะสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรม
 หาแนวร่วมพฒันาคร ูจดัแผนก�รสอนหรอืฝึกอบรมนกัเรยีนให้มคีว�มรูค้ว�มส�ม�รถ เพือ่ทำ�หน้�ทีเ่ป็นผูช่้วย
วิทย�กรร่วมในก�รอบรมและนำ�เสนอง�น (โดยใช้โปรแกรม GSP) ส่วนนีเ้ป็นอกีหนึง่ของผลง�นศนูย์พฒัน�ก�รเรยีน
ก�รสอนคณติศ�สตร์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษ�ดูง�นได้  ลักษณะสำ�คัญในก�รฝึกนักเรียนมีข้อตกลงว่�ครูสอน
คณติศ�สตร์ทกุคนในโรงเรยีนร่วมเป็นพีเ่ลีย้งนกัเรยีน ทำ�ให้มโีอก�ส ฝึกครทูกุคน โดยมคีรทูีม่คีว�มรู ้เช่น น�ยวรพงศ์ 
แสนสิงห์ ร่วมเป็นวิทย�กร (เป็นผู้ที่มีคว�มส�ม�รถมีผลง�นเป็นรูปธรรมคือ พัฒน� น�ยณัฐพงศ์  เรือนน้อย ได้เข้�
ศึกษ�ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนจุฬ�ภรณ์  จังหวัดเชียงร�ย และน�ยณัฐพงศ์ เรือนแก้ว ได้รับคะแนนคณิตศ�สตร์
สูงสุดของจังหวัดลำ�พูน ในก�รทดสอบวัดคว�มรู้ของสถ�บัน Top test)
 ก�รดำ�เนนิก�รขัน้นีน้อกจ�กจะทำ�ให้นกัเรยีนมคีว�มรู ้คว�มเข้�ใจในก�รเรยีนรูค้ณติศ�สตร์โดยโปรแกรม GSP 

ศูนย์ในฝัน : แนวร่วมพัฒนำครู

ผู้นำาเสนอ	:			นางสาวรัตนา	นันทชัย		

	 	 โรงเรียนป่าซาง		

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ลำ�พูน  เขต  1 
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แล้ว ครูสอนคณิตศ�สตร์ยังมีคว�มเข้�ใจดีๆ ต่อโครงก�รโรงเรียนในฝัน เข้�ใจบทบ�ทของศูนย์ และยินดีที่จะเรียนรู้
ก�รใช้โปรแกรมม�กขึ้น                
 พัฒนาแนวร่วม จัดอบรมให้คว�มรู้แก่บุคล�กรในศูนย์ฯ ซึ่งมีครูโรงเรียนอื่นที่สนใจ สมัครใจเข�้ร่วมก�รฝึก
ปฏิบัติ โดยก�รลงมือปฏิบัติจริง ด้วยก�รร่วมกันฝึกนักเรียนทุกคนที่จะนำ�เสนอคว�มส�ม�รถ ในก�รประเมินเพื่อ
รับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน ทำ�ให้บุคล�กรเหล่�นี้ทำ�หน้�ที่วิทย�กรประจำ�ศูนย์ฯได้เป็นอย่�งดี
 พัฒนาครู	ดำ�เนินก�รจัดทำ�หลักสูตรก�รพัฒน�ครูต�มภ�รกิจที่ได้รับมอบหม�ย ลักษณะสำ�คัญของหลักสูตร 
เน้นก�รฝึกปฏบิตั ิ ครจูดัทำ�แผนไปปฏบิตักิ�รสอนทีโ่รงเรยีน แจ้งผลก�รสอนสอบถ�มปัญห�เป็นระยะ (ถ้�ม)ี จดัเวที
ให้นำ�เสนอผลง�น ร่วมกันวิพ�กษ์ผลง�นเพื่อก�รพัฒน�ต่อเนื่องและชื่นชมคว�มสำ�เร็จร่วมกัน 

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ	  
 ผู้บริห�รให้ก�รสนับสนุนเป็นอย่�งดีประกอบกับก�รติดต�มถ�มถึงก�รทำ�ง�นจ�กคณะนิเทศ (Roving team) 
อย่�งสมำ่�เสมอ ทีส่ำ�คญัทีส่ดุเลข�ศนูย์ ฯ ต้องมคีว�มรูใ้นเรือ่งทีจ่ดัก�รอบรมเป็นอย่�งด ี มคีว�มอดทน จรงิใจต่อง�น 
ขณะเดียวกันสื่ออุปกรณ์ควรพร้อม

สรุปบทเรียน
 ก�รดำ�เนินก�รพัฒน�ครูสอนคณิตศ�สตร์ต�มภ�รกิจที่ได้รับมอบหม�ยครั้งนี้นับว่�ประสบผลสำ�เร็จในระดับ
หนึ่ง มีแนวคิดสำ�คัญที่จะขอนำ�สู่ก�รแลกเปลี่ยนในก�รสัมมน� (Symposium) ดังนี้
 ก�รพัฒน�ครูโดยเฉพ�ะกลุ่มที่รู้จักและมีคว�มคุ้นชินกัน (ไม่ใช่คนแปลกหน้�) มีแนวคิดหลักในก�รดำ�เนินก�ร
คือ  ก�รให้ผู้เข้�รับก�รอบรมได้ เรียนรู้หรือให้รับก�รพัฒน� โดยยังไม่ต้องบอกว่�ม�อบรม  ม�พัฒน�  แต่ให้รับรู้ว่�
เป็นผู้ม�ช่วยเหลือ ม�เป็นพี่เลี้ยง ม�ร่วมเป็นวิทย�ก�กร จ�กนั้นจะเป็นก�รเรียนรู้โดยก�รลงมือปฏิบัติจริง  ปล่อย
ให้ก�รเรยีนด้วยตนเองเป็นไปต�มธรรมช�ต ิต�มคว�มต้องก�ร  จะพบก�รเรยีนรูด้้วยก�รลงมอืทำ�อย่�งต่อเนือ่ง ตัง้ใจ  
เมื่อไม่เข้�ใจจะถ�มแล้วทำ�ต่อ ลดทิฐิ ไม่อ�ย (บ�งคนไม่คุ้นกับอุปกรณ์ โดยเฉพ�ะก�รใช้ Computer) ผู้จัดก�รอบรม 
ต้องมีคว�มรู้ มีคว�มอดทน หมั่น ติดต�มถ�มถึงอย่�งสมำ่�เสมอ รวมถึงก�รชื่นชมผลง�นที่ปร�กฏอย่�งเป็นรูปธรรม  
จริงใจ และเช่นเดียวกัน เมื่อจัดทำ�หลักสูตรอบรมครูในวงที่กว้�งขึ้น หรือกลุ่มเป้�หม�ยอื่น  แนวร่วมหรือวิทย�กรผู้
ช่วยเหล่�นี้ก็จะดำ�เนินก�รเช่นเดียวกับที่ได้รับ 
 ดังนั้นขอสรุปอีกครั้งว่�  “ถ้�ต้องก�รให้ครูสอนนักเรียน โดยวิธีใดก็ต้องอบรมเข�วิธีนั้น”
 ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณ

ิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง หลักสูตรพัฒน�ครูคณิตศ�สตร์เกี่ยวกับก�รใช้โปรแกรม GSP และก�รวิจัยในชั้น
เรียน โดยใช้กระบวนก�ร PAOR

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 นักเรียน ซึ่งเป็นผลจ�กครูที่ผ่�นอบรมระหว่�งปีก�รศึกษ� 2551-2552 ได้ร�งวัลเหรียญทองระดับภ�คตะวัน
ออกเฉียงเหนือ  ในก�รแข่งขันโครงง�นคณิตศ�สตร์ ก�รแข่งขันก�รสร้�งสรรค์ผลง�นด้วยโปรแกรม  GSP  ก�ร
แข่งขันคณิตคิดเร็ว ช่วงชั้นที่ 3 - 4 นักเรียนมีผลก�รเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจ�กปีก�รศึกษ�  2551 ร้อยละ 10.32  
 ครสูร้�งสือ่ก�รสอนคณติศ�สตร์ด้วยโปรแกรม GSP ประกอบด้วย ชดุฝึกทกัษะก�รสร้�งองค์คว�มรูด้้วยโปรแกรม 
GSP ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษ�ปีที ่5 ก�รสอนแบบค้นพบด้วยตวัเองจ�กโปรแกรม GSP เรือ่ง กำ�หนดสมก�ร
เชงิเส้นของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษ�ปีที ่6 ชดุสือ่ประสม เรือ่ง พ�ร�โบล�  สำ�หรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษ�ปีที ่3 และร่วม
นำ�เสนอผลง�นสือ่ก�รเรยีนรูค้ณติศ�สตร์ ด้วยโปรแกรม GSP ทีค่ณะวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลย ีมห�วทิย�ลยัร�ชภฎั
สวนสนุนัท� กรงุเทพมห�นคร สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�อบุลร�ชธ�น ีเขต 1 และทีโ่รงเรยีนมหดิลวทิย�นสุรณ์  จงัหวดั
นครปฐม เป็นพีเ่ลีย้งครใูนกลุม่ส�ระก�รเรยีนรูค้ณติศ�สตร์โรงเรยีนในฝันรุน่ที ่2 (โรงเรยีนดใีกล้บ้�น ) ในห้องปฏบิตักิ�ร
คณติศ�สตร์เกีย่วกบัก�รใช้โปรแกรม GSP ในก�รจดัก�รเรยีนรูค้ณติศ�สตร์ ครมูผีลง�นก�รวจิยัในชัน้เรยีน เพือ่แก้ปัญห�
และหรอืเพือ่ก�รพฒัน�โดยใช้โปรแกรม GSP

แรงบันดาลใจ
 ด้วยภ�ระหน้�ที่ของศูนย์พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนโรงเรียนในฝัน : ศูนย์แม่ข่�ยจังหวัด ที่ต้องดำ�เนินง�นจัด
อบรมหรอืพฒัน�ครกูลุม่ส�ระก�รเรยีนรูค้ณติศ�สตร์ เรือ่งก�รใช้โปรแกรม GSP และก�รวจิยัในชัน้เรยีน  เพือ่ก�รนำ�
ไปใช้แก้ปัญห�และพัฒน�นักเรียนในห้องเรียนคณิตศ�สตร์ ประกอบกับนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนวิช�
คณิตศ�สตร์ตำ่�  จึงจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่ต้องพัฒน�ครูในก�รใช้นวัตกรรมก�รสอนที่แปลกใหม่  ปรับเปลี่ยนคณิตศ�สตร์
น�มธรรมให้เป็นรูปธรรม  ให้นักเรียนมองภ�พที่ชัดเจน เข้�ใจง่�ยขึ้นและมีคว�มเชื่อมั่นต่อก�รวิจัยในชั้นเรียนว่� 
จะเป็นก�รนำ�นวัตกรรมก�รสอน ไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 หลักสูตรพัฒน�ครูคณิตศ�สตร์เกี่ยวกับก�รใช้โปรแกรม GSP และก�รวิจัยในชั้น มีวิธีดำ�เนินก�รดังนี้  
 P	(PLAN) ฝึกอบรมเพื่อนำ�คว�มรู้คว�มเข้�ใจ ก�รใช้โปรแกรม GSP และก�รวิจัยในชั้นเรียน สร้�งนวัตกรรม
ก�รสอนในร�ยวิช�คณิตศ�สตร์ที่ทำ�ก�รสอนจริง และผู้เข้�รับก�รอบรมว�งแผน ว�งแผนก�รสอนเพื่อก�รพัฒน�
นักเรียนก�ร ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญของก�รอบรม

GSP เพื่อนครูมืออำชีพ

ผู้นำาเสนอ	 นางสุจิตรา		เถาว์โท

	 	 โรงเรียนพนาศึกษา

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�อำ�น�จเจริญ
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 A	(ACTION)	ครนูำ�คว�มรูแ้ละแผนทีไ่ด้จ�กก�รอบรมไปจดัก�รเรยีนก�รสอนในร�ยวชิ�คณติศ�สตร์และระดบั
ชั้นที่สอนด้วยโปรแกรม GSP และนำ�ส่งผลง�นนวัตกรรมก�รสอนม�ที่ศูนย์พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนกลุ่มส�ระก�ร
เรียนรู้คณิตศ�สตร์ระยะเวล�พัฒน�ง�น 1 เดือนหลังก�รอบรมเสร็จสิ้น    
 O	(OBSEARVE)	เมื่อครูพัฒน�นวัตกรรมก�รสอนวิช�คณิตศ�สตร์ด้วยโปรแกรม GSP แล้วให้นำ�ไปใช้ในก�ร
แก้ปัญห�และหรือพัฒน�นักเรียนในห้องเรียนจริงแล้วเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคร�ะห์ข้อมูล สรุปผลและเขียนร�ยง�น
ก�รวิจัยต�มแนวท�งที่ได้อบรมไปแล้ว
 R	(REFLECT)	 เขียนร�ยง�นก�รแก้ปัญห�และหรือก�รพัฒน� (ร�ยง�นก�รวิจัยในชั้นเรียน 5 บท) ส่งม�ยัง
ศูนย์พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์ รวบรวมจัดทำ�มุมสื่อนวัตกรรม  ผลง�นก�รวิจัยของ
ครูคณิตศ�สตร์  เพื่อเป็นแหล่งก�รเรียนรู้สำ�หรับครูคณิตศ�สตร์และนักเรียนโรงเรียนในฝัน

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 โรงเรียนมีเครื่องมือสำ�คัญ คือ “คอมพิวเตอร์ และโปรเจ็กเตอร์ โปรแกรม GSP ที่เป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียน”  
เพือ่ใช้ในก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนก�รสอน และคว�มพร้อมของห้องปฏบิตักิ�รคณติศ�สตร์เพือ่ก�รสอนและก�รศกึษ�
ค้นคว้�ของนักเรียน 
 ครตู้องนำ�ไปใช้ในก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนก�รสอนในห้องเรยีนจรงิ จงึจะแก้ปัญห�นกัเรยีนได้ประสบผลสำ�เรจ็
และมีประสิทธิภ�พ

การสรุปบทเรียน
 จ�กก�รดำ�เนนิง�นครัง้นีน้บัว่�ประสบผลเป็นทีน่่�พอใจมบีทสรปุทีจ่ะนำ�สูก่�รแลกเปลีย่นในก�ร Symposium 
คือ นำ�หลักสูตรพัฒน�ครูไปใช้ให้ประผลสำ�เร็จต้องมีคว�มพร้อมหล�ยด้�นประกอบด้วย วิทยากรที่เป็นแกนหลัก
พร้อม	ความพร้อมของโรงเรียน	ที่ส่งครูเข้�อบรมก�รพัฒนก�รเรียนก�รสอนด้วยกระบวนก�รวิจัย 
 จดัระบบกำ�กบัตดิต�มต�มพร้อมมเีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้จงึจะทำ�ให้ก�รพฒัน�ยัง่ยนื และครจูะต้องมคีว�มรบั
ผิดชอบในก�รทำ�ง�นต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณ
ิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์
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ผลงานหรือนวัตกรรม หม�ยถึง กระบวนก�รพัฒน�  ศูนย์พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนคณิตศ�สตร์  โรงเรียนในฝัน : 
ศูนย์แม่ข่�ยจังหวัดอุตรดิตถ์  ให้เป็นศูนย์แม่ข่�ยจังหวัดที่คุณภ�พ  และเป็นต้นแบบของก�รพัฒน�ได้

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ศนูย์พฒัน�ก�รเรยีนก�รสอนคณติศ�สตร์  โรงเรยีนในฝัน : ศนูย์แม่ข่�ยจงัหวดัอตุรดติถ์ ทีม่คีณุภ�พและเป็นต้น
แบบของก�รพัฒน� ให้โรงเรียนต่�งๆ ทั้งที่เป็นโรงเรียนในฝัน รุ่น 1 2 3 และโรงเรียนต่�งๆ ทั้งในจังหวัดอุตรดิตถ์
และต่�งจงัหวดัทัว่ประเทศเข้�ศกึษ�ดงู�นและนำ�ไปเป็นต้นแบบในก�รพฒัน�คณุภ�พก�รเรยีนก�รสอนคณติศ�สตร์

แรงบันดาลใจ
 จ�กก�รที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษ�น้อมเกล้�อุตรดิตถ์  ได้ผ่�นก�รประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียน
ในฝันรุ่นที่ 1 เมื่อปีก�รศึกษ�  2548  และได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น โดย
ได้รับเกียรติให้เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนวิทย�ศ�สตร์ โรงเรียนในฝัน : แม่ข�่ยจังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี 
ก�รศึกษ� 2551 ประกอบกับก�รได้รับก�รสนับสนุน งบประม�ณในก�รพัฒน�ห้องปฏิบัติก�รวิทย�ศ�สตร์จ�ก 
บมจ. ธน�ค�รกรุงไทย จึงทำ�ให้คณะกรรมก�รบริห�รศูนย์พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนคณิตศ�สตร์ ได้เห็นคว�มสำ�คัญ
ในเรื่องนี้  จึงดำ�เนินก�รพัฒน�ศูนย์ฯ  ให้เป็นต้นแบบของก�รจัดก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์โดยเน้นก�รใช้ ICT ใน 
รูปแบบของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษ�น้อมเกล้� อุตรดิตถ์ (T.U.N.U.)

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 ขัน้ตอนก�รปฏบิตัเิพือ่ให้เป็นศนูย์พฒัน�ก�รเรยีนก�รสอนคณติศ�สตร์โรงเรยีนในฝัน : แม่ข่�ยจงัหวดัทีม่คีณุภ�พ 
เป็นแบบอย่�งในก�รพฒัน�แก่ศนูย์แม่ข่�ยจงัหวดัต่�งๆ ทัว่ประเทศใช้เป็นแนวท�งก�รพฒัน�ซึง่ประกอบด้วย
 1) ขั้นตอนก�รพัฒน�ห้องปฏิบัติก�รคณิตศ�สตร์ เป็นห้องปฏิบัติก�รที่ทันสมัย เน้นก�รใช้ระบบ ICT  ในก�ร
เรียนก�รสอน
 2) ขัน้ตอนก�รพฒัน� คร ูคณติศ�สตร์ ในโรงเรยีน ให้เป็นครแูกนนำ�ก�รใช้ ICT ในก�รจดัก�รเรยีนรูค้ณติศ�สตร์  
 3) ขั้นตอนก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์    โดยก�รพัฒน�ครูคณิตศ�สตร์โรงเรียนในฝัน  
รุน่ที ่1 และ โรงเรยีนเครอืข่�ยมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย  จงัหวดัอตุรดติถ์  ให้ส�ม�รถจดัก�รเรยีนก�รสอน  คณติศ�สตร์ 
โดยใช้ ICT ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ  ก�รเลือกหลักสูตรที่มีคว�มสำ�คัญและจำ�เป็นสำ�หรับครูคณิตศ�สตร์  
 4) ขั้นตอนก�รส่งเสริม ให้ครูคณิตศ�สตร์ผลิตสื่อก�รเรียนก�รสอนและก�รรวบรวมสื่อ ICT เพื่อก�รจัดก�ร
เรียนก�รสอนคณิตศ�สตร์
 5) ขั้นตอนก�รนำ�ระบบ ICT  ม�ใช้ในก�รบริห�รจัดก�ร ก�รติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินง�นและก�รติดต่อ
สื่อส�รกับเครือข่�ยก�รเรียนรู้ต่�งๆ ทั้งในจังหวัด  ต่�งจังหวัดและต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง

T.U.N.U. ศนูย์พฒันำกำรเรยีนกำรสอนคณติศำสตร์ 

ผู้นำาเสนอ	 นางวาสนา		สุวรรณบูลย์

		 	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า	อุตรดิตถ์		

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�อุตรดิตถ์ เขต 1 
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เงื่อนไขที่ทำาให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบผลสำาเร็จ
 1) ผูบ้รหิ�รมคีว�มตระหนกัและเหน็คว�มสำ�คญัของก�รทีไ่ด้รบัมอบหม�ยและคว�มไว้ว�งใจจ�ก สพฐ. ให้เป็น
ศูนย์พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนคณิตศ�สตร์ โรงเรียนในฝัน : แม่ข่�ยจังหวัด จึงมุ่งที่จะพัฒน�ศูนย์ฯ ให้มีคุณภ�พและ
เป็นแม่ข่�ยในก�รพัฒน�ครูคณิตศ�สตร์ ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และเป็นแบบอย่�งได้
 2) คณะกรรมก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ฯ และครูคณิตศ�สตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษ�น้อมเกล้� อุตรดิตถ์ ให้
คว�มร่วมมือ และพัฒน�ตนเองให้เป็นแบบอย่�ง  ส�ม�รถเป็นพี่เลี้ยงกับครูคณิตศ�สตร์ โรงเรียนอื่นๆ ได้
 3) ได้รับงบประม�ณสนับสนุนในก�รพัฒน�จ�กผู้ปกครอง  องค์กรเอกชน และ สพฐ.  ให้ก�รสนับสนุนในก�ร
พัฒน�ห้องปฏิบัติก�ร  สื่อ อุปกรณ์  คอมพิวเตอร์ และเครือข่�ย  อินเทอร์เน็ต และงบประม�ณในก�รฝึกอบรมครู
คณิตศ�สตร์

การสรุปบทเรียน
 ครโูรงเรยีนในฝันจะมลีกัษณะทีแ่ตกต่�งไปจ�กเดมิ คอื ปรบัเปลีย่นวธิสีอนจ�กก�รเป็นผูส่้งผ่�นคว�มรูโ้ดยตรง 
ม�เป็นผูจ้ดัให้มกี�รเรยีนรู ้เป็นผูจ้ดัก�รให้นกัเรยีนได้เรยีนรู ้ก�รเป็นผูจ้ดัก�ร  ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูแ้ละบรรลเุป้�หม�ย
ต�มภ�พคว�มสำ�เร็จของนักเรียนโรงเรียนในฝัน จึงมีคว�มจำ�เป็นต้องพัฒน�ครูผู้จัดก�รเรียนก�รสอนรวมทั้งวิธีก�ร
พัฒน� จะให้คว�มสำ�คัญด้�นก�รจัดก�รเรียนรู ้ของครูเป็นร�ยบุคคล โดยคำ�นึงถึงง�นในหน้�ที่ที่รับผิดชอบ 
สถ�นก�รณ์ทีเ่ป็นจรงิ กจิกรรมพฒัน�ทีต่่อเนือ่งและสอดคล้องกบัแนวดำ�เนนิง�นของโครงก�ร ดงันัน้ ศนูย์พฒัน�ก�ร
เรียนก�รสอนโรงเรียนในฝันต้องเป็นโรงเรียนที่มีคว�มพร้อมทั้งด้�นสถ�นที่ สื่อ อุปกรณ์ วิทย�กร (ครู) และที่สำ�คัญ
มีก�รบริห�รจัดก�รทั้งระบบที่เป็นต้นแบบได้

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณ
ิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง วิธีสอนคณิตศ�สตร์เรื่องกร�ฟของฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
  นักเรียนได้รับร�งวัลเหรียญทอง ก�รแข่งขันโครงง�นคณิตศ�สตร์ชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย ระดับภ�คตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ผลง�นก�รสร้�งสรรค์โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย มีคว�มส�ม�รถในก�รเป็นวิทย�กร ถ่�ยทอดคว�มรู้เกี่ยวกับวิธีก�รใช้
โปรแกรม GSP ได้ ลขิสทิธิท์ะเบยีนข้อมลูเลขที ่ว.6175 จ�กกรมทรพัย์สนิท�งปัญญ� จ�กผลง�นโครงง�นคณติศ�สตร์
ระดับชั้นมัยธมศึกษ�ตอนปล�ยเรื่องก�รออกแบบล�ยผ้�ไหมสุรินทร์โดยใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

แรงบันดาลใจ
 วิช�คณิตศ�สตร์มีลักษณะเป็นน�มธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยส่วนใหญ่ มีปัญห�ในก�รเรียนวิช�
คณติศ�สตร์ โดยเฉพ�ะก�รเรยีนเรือ่งกร�ฟของฟังก์ชนั ห�กใช้ก�รเขยีนกร�ฟประกอบก�รเคลือ่นไหวโดยใช้โปรแกรม 
GSP จะทำ�ให้นักเรียนเห็นภ�พพจน์และเข้�ใจม�กขึ้น  อีกทั้งบูรณ�ก�รกับส�ข�วิช�อื่นๆ โดยก�รออกแบบชิ้นง�น
เพื่อใช้ในชีวิตประจำ�วัน

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 บรูณ�ก�รกบัส�ข�วชิ�อืน่ๆ  โดยก�รออกแบบชิน้ง�นเพือ่ใช้ในชวีติประจำ�วนัได้ดงึดดูคว�มสนใจของนกัเรยีน 
เนื่องจ�กเป็นก�รเรียนที่เป็นรูปธรรม  

เงื่อนไขที่ทำาให้ผลงานหรือนวัตกรรม	ประสบความสำาเร็จ
 1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติก�รหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติก�รโปรแกรม GSP เพื่อทำ�ให้นักเรียน มีพื้นฐ�นก�รใช้ 
โปรแกรม ก่อนก�รเรียนก�รสอนวิช�คณิตศ�สตร์
 2.จัดก�รแข่งขันก�รใช้ โปรแกรม GSP ในรูปแบบต่�งๆ และให้นักเรียนได้แสดงผลง�น
 3. ห้องปฏิบัติก�รคณิตศ�สตร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ลงโปรแกรม GSP ที่เพียงพอกับนักเรียน

การสรุปบทเรียน
 1. นักเรียนมีคว�มรู้และสร้�งองค์คว�มรู้ ส�ม�รถทำ�ข้อสอบหรือโจทย์แข่งขันได้ มีผลง�นจ�กก�รออกแบบ
สร้�งสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP มคีว�มส�ม�รถในก�รเป็นวทิย�กร ถ่�ยทอดคว�มรูแ้ก่เพือ่นทัง้ในโรงเรยีนและนอก
โรงเรียน
 2. ครูได้ฝึกฝนตนเองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในกลุ่มส�ระเดียวกันและเป็นพี่เลี้ยงให้โรงเรียนในฝันทั้งในและ
นอกจังหวัดสุรินทร์
 3. โรงเรยีนเป็นแหล่งเรยีนรูใ้ห้แก่โรงเรยีนในฝันทีม่�ศกึษ�ดงู�นแลกเปลีย่นเรยีนรูห้รอืศกึษ�ดงู�นเกีย่วกบัก�ร
ใช้โปรแกรม GSP รวมทั้งส�ข�วิช�อื่นๆ  

รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูค้ณติศำสตร์โดยใช้ GSP

ผู้นำาเสนอ				นางภัทรา	ประดับศรี	

	 	 โรงเรยีนจอมพระประชาสรรค์	

  สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�สรุนิทร์  เขต 1
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งำนสร้ำงสรรค์

“ไม่กล้ำคิด ก็ไม่มีวันเดินหน้ำ”
William Shakespear



114

สำนฝันด้วยหุ่นยนต์

ผู้นำาเสนอ	:		 นางสมจิตต์		ตีบกลาง		โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม		

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�พัทลุง เขต 1 

  โทรศัพท์ (074) 624412 E-mail : sjklang@hotmail.com

ผลงานหรือนวัตกรรม  หม�ยถึง ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนหลักสูตรหุ่นยนต์

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย	
 จ�กก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม� มีคว�มภ�คภูมิใจในคุณภ�พนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 
 1. นักเรียนมีทักษะพื้นฐ�นในก�รใช้เครื่องมือช่�ง และมีทักษะในก�รทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบ ส�ม�รถสร้�ง 
หุ่นยนต์ต�มจินตน�ก�รได้ มีคว�มคิดสร้�งสรรค์ในก�รประดิษฐ์หุ่นยนต์และสิ่งประดิษฐ์อื่นและส�ม�รถนำ�คว�มรู้
ไปสอนผู้อื่นได้ 
 2. หุ่นยนต์ผลง�นนักเรียนเข�้ร่วมแข่งขันและได้รับร�งวัลในระดับช�ติและระดับน�น�ช�ติ เช่น รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ	 2 ก�รแข่งขันก�รเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ ปีก�รศึกษ� 2549 จัดโดยสถ�บัน 
ส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ร�งวัลชนะเลิศการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุม
หุ่นยนต์ ปีก�รศึกษ� 2550 จัดโดยมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์  ก�รประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ง�นเก่งสร้�งช�ติ 
ณ เมืองทองธ�นี ระหว่�งวันที่ 21–22 เมษ�ยน 2552  ได้รับร�งวัลชนะเลิศการประกวดหุ่นยนต์ทำามือ ร�งวัลชนะ
เลศิก�รแข่งขนัหุน่ยนต์สำ�รวจด�วนพเคร�ะห์ ช่วงชัน้ที ่3 ณ ห้�งสรรพสนิค้� เซยีร์รงัสติ ระหว่�งวนัที ่22–23 สงิห�คม 
2552 และได้เป็นตวัแทนประเทศไทยไปแข่งขนัหุน่ยนต์นานาชาติ	ณ เขตปกครองพเิศษฮ่องกง ระหว่�งวนัที ่22-24  
ตุล�คม 2552 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 1	 ก�รแข่งขันหุ่นยนต์ชักเย่อ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2 
ก�รแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งผลัดและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ		3  ก�รแข่งขันหุ่นยนต์ 2  ข�ปั่นมือ รับโล่เกียรติยศ
จ�กรฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร น�ยจรุนิทร์ ลกัษณวศิษิฐ์  เมือ่เดอืนพฤศจกิ�ยน 2552 และนกัเรยีนโรงเรยีน
ป่�พะยอมพทิย�คม ได้รบัคดัเลอืกจ�กจงัหวดัพทัลงุเป็นตวัแทนนกัเรยีนเข้�เยีย่มค�รวะน�ยอภสิทิธิ ์เวชช�ชวีะ น�ยก
รฐัมนตร ีและรบัโล่นกัเรยีนผูท้ำาชือ่เสยีงให้กบัประเทศชาติ	จากรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร น�ยจรุนิทร์   
ลักษณวิศิษฐ์  ในวันที่ 8 มกร�คม 2553 ในง�นวันเด็กแห่งช�ติ ณ ทำ�เนียบรัฐบ�ล 

แรงบันดาลใจ
 ปัจจุบันวิทย�ก�รด้�นหุ่นยนต์ได้ก้�วหน้�ไปอย่�งม�ก แต่นักเรียนที่อยู่ต่�งจังหวัด ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีคว�ม
เข้�ใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์  คิดว่� หุ่นยนต์เป็นสิ่งที่ไกลตัวม�ก เมื่อมีก�รแข่งขันหุ่นยนต์ในร�ยก�รต่�งๆ ข้�พเจ้�ได้ส่ง
นักเรียนเข้�ร่วมแข่งขัน แต่ไม่ประสบผลสำ�เร็จ  คือหุ่นยนต์ไม่ทำ�ง�น  ประกอบกับโรงเรียนป่�พะยอมพิทย�คมเป็น
โรงเรียนในฝัน เมื่อครั้งเข้�รับก�รประเมินเพื่อรับรองก�รเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน มีนักเรียนส่วนหนึ่งส�ม�รถนำ�
เสนอก�รเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ควบคมุหุน่ยนต์ ซึง่ใช้ทกัษะก�รเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ควบคมุหุน่ยนต์ชดุ
สำ�เร็จ  แต่ยังไม่มีหุ่นยนต์ที่นักเรียนสร้�งขึ้น  ทั้งนี้เป็นเพร�ะนักเรียนข�ดทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์ และทักษะพื้นฐ�น
ในก�รประดิษฐ์หุ่นยนต์  จึงได้จัดทำ�หลักสูตรหุ่นยนต์
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ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 วิช�หุ่นยนต์เปิดสอนเป็นวิช�เพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ 3 ให้นักเรียนได้เลือกเรียนต�มคว�มถนัดและคว�มสนใจ สร้�ง
แบบฝึกก�รสร้�งหุน่ยนต์บงัคบัด้วยมอื แล้วจดัก�รเรยีนรูโ้ดยใช้ทฤษฏกี�รสร้�งองค์คว�มรู ้(Constructionism) และ
ทฤษฎีก�รฝึกทักษะปฏิบัติ (Motor Skills Learning) ให้นักเรียนมีก�รออกแบบหุ่นยนต์และสร้�งหุ่นยนต์ให้ทำ�ง�น
ได้ต�มที่กำ�หนด โดยมีขั้นตอนในก�รทำ�ง�นต�มลำ�ดับ  ดังนี้ 
 1.ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยของหุ่นยนต์ที่จะสร้�ง 
 2.ศึกษ�ค้นคว้�ห�คว�มรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์  
 3.ก�รออกแบบ 
 4. ก�รลงมือสร้�งหุ่นยนต์ 
 5.ก�รทดสอบประสิทธิภ�พ 
 6.ก�รนำ�เสนอผลง�น 
 สำ�หรับนักเรียนที่มีคว�มส�ม�รถพิเศษ หรือคว�มสนใจหุ่นยนต์เป็นพิเศษได้จัดค่�ยพัฒน�คว�มส�ม�รถพิเศษ
ด้�นหุน่ยนต์ขึน้ เพือ่เตรยีมคว�มพร้อมในก�รร่วมประกวดและแข่งขนัหุน่ยนต์โดยมรีุน่พีท่ีจ่บไปแล้วม�ช่วยสอนน้อง
และมีกิจกรรม เน้น 1) นักเรียนได้ลงมือทำ�ด้วยตัวเอง 2) นักเรียนได้แสดงออกถึงคว�มคิดสร้�งสรรค์ 3) เป็นเรื่อง
ใหม่ที่นักเรียนกำ�ลังสนใจ 4) เป็นก�รบูรณ�ก�รระหว่�งส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์กับส�ระก�รเรียนรู้อื่นที่หล�ก
หล�ย 5) นำ� ICT ม�ใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับก�รสร้�งหุ่นยนต์และคว�ม
ก้�วหน้�ของเทคโนโลยีด้�นหุ่นยนต์

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ	
 1. ครตู้องมคีว�มรูค้ว�มเข้�ใจในพืน้ฐ�นก�รสร้�งหุน่ยนต์ และต้องสร้�งหุน่ยนต์ให้สำ�เรจ็ก่อนก�รสอนนกัเรยีน 
ครูต้องศึกษ�ห�คว�มรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ตลอดเวล� เพื่อจะได้ว�งแผนจัดก�รเรียนก�รสอนให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 
ครูต้องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมโดยมีข้อตกลงในก�รใช้อุปกรณ์  ครูต้องมีจิตใจเมตต� ทุ่มเท ทั้งเวล�และคว�ม
คิด 
 2. นักเรียนต้องมีคว�มสนใจและชอบก�รทำ�หุ่นยนต์หรือสิ่งประดิษฐ์เป็นพื้นฐ�น และนักเรียนทุกคนควรได้
ลงมือสร้�งหุ่นยนต์อย่�งจริงจัง เพร�ะจะได้รู้จักวิธีแก้ไขเมื่อหุ่นยนต์เกิดปัญห� 
 3. ผู้บริห�รให้ก�รสนับสนุนด้�นงบประม�ณ กำ�ลังใจ แก้ไขปัญห�ต่�งๆ ที่เกิดขึ้น
 4. ผู้ปกครองและชุมชน ต้องได้รับก�รสนับสนุนด�้นเวล�แก่นักเรียนเพร�ะก�รสร้�งหุ่นยนต์ต้องใช้เวล�ม�ก
คือต้องทำ�นอกเวล�เรียน และสนับสนุนงบประม�ณค่�อ�ห�ร และให้กำ�ลังใจกับนักเรียน

การสรุปบทเรียน
 ก�รจัดก�รเรียนรู้วิช�หุ่นยนต์ จนประสบคว�มสำ�เร็จ ในระดับหนึ่ง พบว่�บทเรียนสำ�คัญคือ ก�รนำ�สิ่งที่อยู่ใน
คว�มสนใจของนักเรียนเข้�สู่หลักสูตร จัดก�รเรียนก�รสอนที่ถูกต้องต�มหลัก ให้นักเรียนพบกับคว�มสำ�เร็จในก�ร
สร้�งหุ่นยนต์ของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่เร�ต้องก�รให้เกิดขึ้นใน  ตัวของนักเรียนและเป็นสิ่งจะติดตัวนักเรียนต่อไป 
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง กิจกรรมก�รจัดก�รเรียนก�รสอน เน้นนักเรียนมีก�รออกแบบหุ่นยนต์และสร้�ง 
หุ่นยนต์ให้ทำ�ง�นต�มที่กำ�หนดหรือทำ�ง�นได้ต�มวัตถุประสงค์   

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ผลงานนักเรียน	ปี	2549	ร�งวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับ 2 และร�งวัลเทคนิคยอดเยี่ยมในก�รแข่งขันหุ่น
ยนต์ยุวชนอ�ชีวะระดับช�ติ รับถ้วยพระร�ชท�นจ�กสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มร�ชกุม�รี  เป็นตัวแทน
ประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนน�น�ช�ติที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จ�ก Robot  
Combat Competition รองชนะเลิศอันดับ 3 จ�ก Land and Water Robot Obstacle Avoidance 
Competition ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ  สย�มร�ชกุม�รี  พระร�ชท�นพระร�ชวโรก�สให้นักเรียนและครู
ผู้ควบคุมนักเรียนที่ไปแข่งขันเข้�เฝ้� ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ปี	2550	ร�งวัลชนะเลิศ และร�งวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ก�รแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอ�ชีวศึกษ�ระดับช�ติ ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น รับถ้วย
พระร�ชท�นจ�กสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ  สย�มบรมร�ชกุม�รี และไปทัศนศึกษ� ณ ประเทศเวียดน�ม	 	ปี	
2553	ร�งวัลเหรียญทองก�รแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ช่วงชั้นที่ 4 ง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับช�ติ  ประจำ�ปีก�ร
ศึกษ�  2552  ที่ศูนย์แสดงสินค้�และก�รประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธ�นี  

แรงบันดาลใจ
 ผลก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนก�รสอนทีผ่่�นม�  ชิน้ง�นทีน่กัเรยีนออกแบบเป็นชิน้ง�นทีไ่ม่เป็นระบบ ข�ดคว�ม
คิดริเริ่ม สร้�งสรรค์ และใช้เทคโนโลยีระดับตำ่� เช่น ออกแบบ ที่โกยขยะ  ม้�นั่ง  ไม้กว�ด ข้�พเจ้�จึงมีแนวคิดว่� น่�
จะเปิดสอนก�รออกแบบและเทคโนโลย ีเป็นวชิ�เลอืกเสรใีห้กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษ�ปีที ่2 โดยบรูณ�ก�รกบักลุม่
ส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ เมื่อค้นคว้�ห�คว�มรู้จ�กสื่อต่�งๆ  และสอบถ�มจ�กผู้รู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์  ข้�พเจ้�จึง
ได้เปิดสอนก�รออกแบบเทคโนโลยี  โดยเน้นก�รออกแบบและสร้�งหุ่นยนต์อย่�งเป็นระบบ

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 1. ได้รับงบประม�ณสนับสนุนจ�กโครงก�รหนึ่งอำ�เภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน  2. นักเรียนให้คว�มสนใจและมี
ทักษะด้�นก�รออกแบบ 3. ผู้ปกครองและชุมชนให้ก�รสนับสนุน 4. ส่งนักเรียนเข้�ร่วมเวทีก�รแข่งขันหุ่นยนต์ใน
ระดับภ�ค,ระดับประเทศและน�น�ช�ติ โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นจัดเวทีก�รแข่งขัน

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม	
 1.	เน้นการออกแบบหุ่นยนต์ที่โครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน	ใช้เศษวัสดุเหลือใช้หรือที่
หาได้ง่ายในท้องถิ่น ร�ค�ต่อชิ้นง�นตำ่�ไม่เกิน 500 บ�ท  
 2.	ปลกูฝังให้นกัเรยีนมรีะบบในการทำางานต�มลำ�ดบัขัน้ตอน ก�รเรยีนก�รสอนจะประยกุต์ก�รสอนต�มแนว
ของบลูม (Bloom)โดยใช้ทฤษฎีก�รฝึกทักษะปฏิบัติ (Motor Skills Learning)  ซึ่งมีขั้นตอนที่สำ�คัญ คือ 1)	ขั้นการ

หุ่นยนต์สู่ควำมเป็นเลิศ

ผู้นำาเสนอ		 นายปริญญา		นุ่มน้อย		

	 	 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา		

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�นครศรีธรรมร�ช เขต 4 
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รบัรู-้เข้าใจ	สิง่ทีจ่ะนำ�ไป 	2)	ขัน้วเิคราะห์ตวัอย่าง	3)	ขัน้วางแผนออกแบบ	ผูเ้รยีนจะฝึกปฏบิตัอิอกแบบสิง่ประดษิฐ์
ด้�นหุ่นยนต์ ต�มขั้นตอนของโครงง�น ได้แก่ 1) ก�รคิดและก�รตั้งชื่อสิ่งประดิษฐ์ 2) ก�รศึกษ�ค้นคว้�ห�คว�มรู้
เกีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะประดษิฐ์  3) ก�รจดัทำ�เค้�โครงย่อของสิง่ประดษิฐ์  4) ก�รสร้�งสิง่ประดษิฐ์เพือ่อำ�นวยคว�มสะดวก 
5) ก�รทดสอบคุณภ�พ ประสิทธิภ�พของสิ่งประดิษฐ์ 6) ก�รจัดทำ�ร�ยง�นและนำ�เสนอสิ่งประดิษฐ์  7) ขั้นทำ�เอง
โดยอัตโนมัติ โดยผู้เรียนจะสร�้งสิ่งประดิษฐ์ต�มวัตถุประสงค์  มีก�รทดสอบประสิทธิภ�พของสิ่งประดิษฐ์ จัดทำ�
ร�ยง�นและนำ�เสนอสิง่ประดษิฐ์  และมกี�รจดัค่�ยพฒัน�นกัเรยีนทีม่คีว�มส�ม�รถพเิศษด้�นหุน่ยนต์ขึน้ เพือ่เตรยีม
คว�มพร้อมในก�รร่วมประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์  

การสรุปบทเรียน
 ก�รเปิดสอนร�ยวิช�ก�รออกแบบเทคโนโลยี  ว 30203  ซึ่งเป็นวิช�เลือกให้นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2  
และค่�ยพฒัน�นกัเรยีนทีม่คีว�มส�ม�รถพเิศษด้�นหุน่ยนต์  ทำ�ให้นกัเรยีนทำ�ง�นเป็นระบบ  มคีว�มคดิรเิริม่สร้�งสรรค์
ในก�รออกแบบและสร�้งหุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภ�พ ผลง�นของรุ่นพี่จะเป็นตัวอย�่งและเป็นแรงบันด�ลใจให้รุ่นน้อง  
ทั้งนี้ ควรจัดกิจกรรมสร้�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งรุ่นพี่กับรุ่นน้อง  

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณ
ิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง ก�รพัฒน�กระบวนก�รเรียนรู้เครื่องบินจำ�ลองและวิทยุบังคับ

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 นกัเรยีนมกี�รพฒัน�ทกัษะก�รคดิวเิคร�ะห์อย่�งมเีหตผุล  มกีระบวนก�รก�รเรยีนรูเ้ครือ่งบนิจำ�ลองและวทิยุ
บังคับ  มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในด้�นเทคโนโลยีก�รบิน และได้เข้�ร่วม ก�รแข่งขันในระดับต่�งๆ ซึ่งเป็นก�รพัฒน�
ทักษะจ�กประสบก�รณ์จริง  นักเรียนและบุคล�กรตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของเทคโนโลยีก�รบิน  นำ�ม�ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในด้�นก�รจัดกิจกรรม ก�รเรียนรู้และในก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน  มีก�รประช�สัมพันธ์และขย�ยผล 
คว�มรู้ที่ได้จ�กก�รจัดกิจกรรมลงสู่เย�วชนและชุมชน

แรงบันดาลใจ
 นักเรียนในปัจจุบัน ข�ดคว�มสนใจในก�รเรียน มองก�รเรียนเป็นเรื่องที่น่�เบื่อ ไม่สนุกสน�น นักเรียนข�ดแรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่จะประสบผลสำ�เร็จในก�รเรียน ดังนั้น ผู้นำ�เสนอจึงมีคว�มคิดเห็นว่�ต้องห�กิจกรรมที่มีคว�มตื่น
เต้นสนุกสน�นพร้อมทั้งสอดแทรกเนื้อห�มุมมองก�รคิดกระตุ้นให้นักเรียนเกิดคว�มคิดริเริ่ม เกิดกระบวนก�รก�ร
เรียนด้วยตัวเอง และส�ม�รถขย�ยผลไปยังกลุ่มเครือข่�ยได้  

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 เป็นกจิกรรมทีแ่ปลกใหม่ส�ม�รถดงึดดูคว�มสนใจของนกัเรยีน  นกัเรยีนเกดิคว�มสนกุสน�นในก�รทำ�กจิกรรม
และในขณะเดียวกันก็ส�ม�รถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองไปพร้อมๆ กัน

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จ
 ดำ�เนินกิจกรรมอย่�งต่อเนื่อง ห�ข้อมูลและแนวคิดในก�รจัดกิจกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ  สร้�งนักเรียนที่ส�ม�รถ
ดำ�เนินกิจกรรมโดยเป็นวิทย�กรแทนครูได้  หรือจัดเป็นกิจกรรมในรูปแบบ    พี่สอนน้อง ปลูกฝังนักเรียนให้เกิด
กระบวนก�ร ก�รคดิวเิคร�ะห์อย่�งมเีหตผุลโดยก�ร ตัง้คำาถามให้นกัเรยีนได้คดิห�คำ�ตอบ สาธติและปฏบิตัใิห้ดเูป็น
ตัวอย่�ง  ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยก�รลองผิดลองถูกเอง แต่เป็นไปต�มหลักก�รและเหตุผล สนับสนุนให้
นกัเรยีนเกดิประสบการณโ์ดยก�รลงแข่งขนัต�มสน�มแข่งขนัต่�งๆ  จนได้รบัร�งวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ระดบัภ�ค 
ณ มห�วทิย�ลยัแม่ฟ้�หลวง  จงัหวดัเชยีงร�ย ร�งวลัชมเชย  ระดบัประเทศ  รอบชงิถ้วยพระร�ชท�นพระบ�ทสมเดจ็
พระเจ้�อยู่หัว และร่วมง�นต่�ง ๆ กับชุมชน โดยนักเรียนส�ม�รถเป็นวิทย�กรให้คว�มรู้ และขย�ยคว�มรู้ให้กับ
โรงเรียนในเครือข่�ยได้

การสรุปบทเรียน
 ผลจ�ก�รดำ�เนนิง�น พบว่�  นกัเรยีนส�ม�รถศกึษ�และพฒัน�ระบบก�รบงัคบัก�รบนิระยะไกล  ระบบก�ร
บงัคบัก�รบนิแบบไร้คนบงัคบั  ระบบก�รถ่�ยทอดสดภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศ ได้ด้วยตนเอง รวมทัง้ส�ม�รถประยกุต์ใช้
ระบบก�รบงัคบัก�รบนิและระบบก�รถ่�ยทอดสดภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศร่วมกนัได้  นอกจ�กนี ้นกัเรยีนยงัมคีว�มส�ม�รถ
ในก�รเป็นผูบ้รรย�ยข่�วทีไ่ด้จ�กก�รถ่�ยภ�พท�งอ�ก�ศได้  นกัเรยีนเกดิองค์คว�มรูท้ีฝั่งแน่นส�ม�รถนำ�ไปใช้ในชวีติ
ประจำ�วนัได้อย่�งลงตวั ดงันัน้ ควรสร้�งโอก�สให้นกัเรยีนได้คดิค้น ทดลอง และฝึกปฏบิตัใินระดบัทีส่งูขึน้ต่อไป

กำรเรียนรู้เครื่องบินจ�ำลองและวิทยุบังคับ

ผู้นำาเสนอ	:			นายนรินทร์		เชื้อหมอ

	 	 โรงเรียนสองพิทยาคม

        สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�แพร่  เขต  1
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ผลงานหรือนวัตกรรม  หม�ยถึง สื่อก�รเรียนก�รสอน

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ก�รประดิษฐ์เครื่องบินเล็กเป็นก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน โดยใช้กระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์และก�รทำ�ง�น
เป็นกลุ่ม

แรงบันดาลใจ
 เนือ่งด้วยก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสำ�คญันัน้ ต้องให้ผูเ้รยีนได้ลงมอืปฏบิตัจิรงิ กจ็ะเป็นก�รกระตุน้
ให้ผูเ้รยีนมคีว�มกระตอืรอืร้น และส�ม�รถเรยีนรูไ้ด้เรว็ขึน้ เป็นก�รจดักจิกรรมแบบเล่นปนเรยีน  เป็นก�รส่งเสรมิก�ร
เรยีนรูก้ระบวนก�รกลุม่ ผูเ้รยีนได้ใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์  ให้ผูเ้รยีนได้แสดงออกในท�งทีถ่กูต้อง ดงันัน้ โรงเรยีน
ภูเรือวิทย�จึงได้จัดตั้งชุมนุมเครื่องบินเล็กขึ้น โดยในระยะแรกใช้แก้ปัญห�ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกรณีเด็ก
นกัเรยีน กลุม่เสีย่ง หรอืกลุม่มปัีญห� เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้ส�นสมัพนัธ์อนัดกีบัเพือ่นและคร ูมคีว�มตัง้ใจเรยีนม�กยิง่ขึน้ ไม่
มวัเม�ในอบ�ยมขุ  ระยะต่อม�ได้เริม่ขย�ยให้กบันกัเรยีนกลุม่ทีม่คีว�มสนใจกส็�ม�รถ เข้�ร่วมกจิกรรมของชมุนมุเครือ่ง
บนิเลก็ได้  ซึง่ตอนหลกัเลกิเรยีนนกัเรยีนชมุนมุเครือ่งบนิเลก็กจ็ะม�หดับงัคบัเครือ่งบนิทีต่นเองได้ประกอบขึน้บรเิวณ
สน�มกฬี�  ต่อม�กเ็ริม่ประยกุต์ใช้ในกจิกรรมก�รเรยีนก�รสอนในร�ยวชิ�วทิย�ศ�สตร์ในทกุระดบั  เช่น วชิ�วทิย�ศ�สตร์ 
วิช�ฟิสิกส์ เป็นต้น อย�่งกรณีวิช�ฟิสิกส์นอกจากนักเรียนจะได้ฝึกทำาเครื่องบินเล็กด้วยตนเองแล้ว	 ยังได้ฝึกการ
คำานวณจรงิ		เช่น		การคำานวณหาความเรว็		ความเร่ง	หรอืเวลาในการเคลือ่นทีข่องเครือ่งบนิเลก็	เปรยีบเทยีบกบั
การเรยีนทฤษฎใีนห้องเรยีน จ�กก�รดำ�เนนิกจิกรรมของชมุนมุเครือ่งบนิเลก็โรงเรยีนภเูรอืวทิย�ประสบผลสำ�เรจ็เป็น
อย่�งดนีกัเรยีนให้คว�มสนใจและส่งเสรมิก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนรูข้องผูเ้รยีนอย่�งมปีระสทิธภิ�พ

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 จุดประสงค์ในก�รประดิษฐ์เครื่องบินเล็กนั้น เพื่อให้ผู้เรียนมีคว�มอดทน มีคว�มคิดสร้�งสรรค์ รู้จักก�รทำ�ง�น
เป็นทีม ส�ม�รถประยุกต์ในกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ  มีก�รก�รเรียนรู้ต�มลำ�ดับขั้นตอน 
คอื 1)	ศกึษาทฤษฎปีระวตักิารบนิ	ส่วนประกอบของเครือ่งบนิ		หลกัการบนิ	ฯ	 จ�กวทิย�กรภ�ยนอก  ก�รถ่�ยทอด
คว�มรูจ้�กรุน่พีแ่ละเอกส�รเผยแพร่จ�กชมุนมุฯ  2)	ฝึกภาคปฏบิตัสิร้างเครือ่งบนิเลก็ตามแบบมาตรฐานใช้โปรแกรม 
Pro desktop ในก�รออกแบบ  ทดลองสร้�งเครื่องบินต�มแบบม�ตรฐ�นโดยก�รดูแลของรุ่นพี่ 3)	ฝึกภาคปฏิบัติ
ในการฝึกบนิจรงิ ผ่�นโปรแกรมจำ�ลอง และทดสอบก�รบนิจรงิโดยคำ�แนะนำ�ของรุน่พี ่4)	ออกแบบและพฒันางาน
ของตนเองคนละ 1 ลำ�  โดยค้นคว้�ห�ข้อมูลจ�กเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ออกแบบด้วย Pro desktop  และสร้�งเครื่อง
บินเล็กโดยคำ�แนะนำ�ของครูที่ปรึกษ�ชุมนุม
 ก�รประดิษฐ์เครื่องบินเล็ก ในเบื้องต้น ชุมนุมเครื่องบินเล็กจะให้ประดิษฐ์ต�มรูปแบบม�ตรฐ�นก่อนซึ่งก�ร
ประดษิฐ์ชิน้ง�นไม่ยุง่ย�กเป็นก�รสร้�งแรงจงูใจและกระตุน้คว�มคดิสร้�งสรรค์ของนกัเรยีนได้ดแีล้ว ค่อยพฒัน�ง�น
ของตนเองให้ส�ม�รถสร้�งชิ้นง�นได้เองต�มขั้นตอน ดังนี้

กำรประดิษฐ์เครื่องบินเล็ก

ผู้นำาเสนอ				นายทินกร		นนทการ

	 	 โรงเรียนภูเรือวิทยา			

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�เลยเขต 3

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณ
ิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์
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เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 ก�รทีก่จิกรรมเครือ่งบนิเลก็ของโรงเรยีนภเูรอืวทิย� ประสบคว�มสำ�เรจ็นัน้ เนือ่งม�จ�กหล�ยส่วนทีใ่ห้คว�ม
ร่วมมอืและสนบัสนนุก�รดำ�เนนิกจิกรรมม�โดยตลอด  เช่น
 1. ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนภูเรือวิทย�ให้ก�รสนับสนุนอย่�งต่อเนื่อง ทั้งในด้�นงบประม�ณ ก�รจัดกิจกรรมค่�ย
ประดิษฐ์เครื่องบินเล็ก ก�รว�งแผนระบบก�รนำ�เครื่องบินเล็กประยุกต์ใช้ในกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน ฯลฯ
 2. ก�รจดัตัง้ชมุนมุเครือ่งบนิเลก็ ทำ�ให้มกี�รถ่�ยทอดเทคนคิวธิกี�ร จ�กรุน่ไปสูรุ่น่และพฒัน�ชิน้ง�นได้อย่�ง 
ต่อเนือ่ง  พร้อมกนันีไ้ด้มกี�รถ่�ยทอดคว�มรูเ้กีย่วกบัเครือ่งบนิเลก็ให้แก่ผูท้ีส่นใจในหล�ยๆ รปูแบบ เช่น แผ่นพบั  บอร์ด
ประช�สมัพนัธ์ หรอืนกัเรยีนประจำ�ชมุนมุกต็�ม ทำ�ให้เป็นทีแ่พร่หล�ยของนกัเรยีนในโรงเรยีนและชมุชน
 3. คณะครู นักเรียน ชุมชน ได้ให้คว�มร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมเครื่องบินเล็กเป็นอย่�งดี

การสรุปบทเรียน
 กิจกรรมก�รประดิษฐ์เครื่องบินเล็ก เป็นผลง�นที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคว�มคิดสร�้งสรรค์ ซึ่งท�งชุมนุมเครื่อง
บินเล็ก ได้พย�ย�มส่งเสริมก�รประดิษฐ์เครื่องบินเล็กในหล�ยๆ รูปแบบอย่�งอิสระ ไม่ว่�จะเป็นก�รใช้โปรแกรม
ออกแบบเครือ่งบนิหรอืโปรแกรมก�รจำ�ลองก�รบนิ  รวมทัง้ก�รจดัแข่งขนัก�รประดษิฐ์และแข่งขนัก�รบนิในรปูแบบ
ต่�งๆ เพื่อที่จะเป็นก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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ปฐมวัย

ทักษะชีวิต

ห้องสมุด

สุขศึกษำและพลศึกษำ
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ปฐมวัย

 “กำรศึกษำไม่เพียงแค่เป็นกำรให้ควำมรู้อีกต่อไปแล้ว 
แต่ควรเป็นหนทำงใหม่ของกำรแสวงหำเพื่อให้มนุษย์ได้
แสดงศักยภำพต่ำงๆ”

Dr. Maria Montessori 
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 มอนเทสซอริ	 (Montessori)	 เป็นรูปแบบแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ� อีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ 
ขณะเดยีวกนักจ็ะพฒัน�ผูเ้รยีนอย่�งสมดลุโดยองค์รวมทัง้ด้�นร่�งก�ย อ�รมณ์ จติใจ สงัคม สตปัิญญ�และจติวญิญ�ณ 
ซึ่งในปี ค.ศ. 1870-1952  Dr.Maria	 Montessori แพทย์หญิงคนแรกของอิต�ลี เป็นผู ้ที่คิดวิธีก�รสอน 
แบบนี้ขึ้นม� โดยท่�นมีคว�มเชื่อว่�ก�รจัดก�รศึกษ�นั้น  ผู้จัดจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องรู้จักเด็ก เข้�ใจและเข้�ถึง 
ผู้เรียนก่อนม�กที่สุด ครูต้องทำ�คว�มเข้�ใจกับธรรมช�ติของเด็กและสังเกตสิ่งที่เด็กต้องก�รเพื่อพัฒน� ก�รจัดก�ร
ศึกษ�ไม่ใช่สิ่งที่ครูให้กับเด็กโดยก�รบอกเล่� แต่ก�รศึกษ�เป็นกระบวนก�รท�งธรรมช�ติที่ค่อยๆ เกิดขึ้นและสะสม
ม�กขึ้นในมนุษย์แต่ละคน จ�กประสบก�รณ์ที่ได้รับในสภ�พสิ่งแวดล้อมที่อ�ศัยอยู่ เด็กแต่ละคนมีจิตซึมซับ  
(absorbent mind) และมีช่วงก�รเรียนรู้ไว (sensitive period) โดยเด็กจะส�ม�รถซึมซับรับเอ�สิ่งต่�งๆ รอบตัวได้
อย่�งง่�ยด�ย... ด้วยเหตุนี้เร�จึงต้องม�รู้จักมอนเทสซอริ

การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอริ	ครูจึงต้องมีหน้าที่หลัก	ดังนี้
 1.	จัดเตรียมสภาพแวดล้อม จัดห�สื่ออุปกรณ์ของจริงใช้ได้จริง ที่สวยง�มปร�ณีต ได้แก่ หมวดชีวิตประจำ�วัน 
หมวดประส�ทรับรู้ หมวดภ�ษ�และหมวดคณิตศ�สตร์ ให้เหม�ะสมและปลอดภัยสำ�หรับเด็ก จัดอุปกรณ์ทุกอย่�งมี
ที่อยู่เฉพ�ะ  ก�รจัดว�งมีลำ�ดับขั้นตอน เช่น จัดจ�กง่�ยไปห�ย�ก, จัดจ�กส�มัญไปสู่คว�มสลับซับซ้อน, ทุกอย่�งที่
จัดไว้ต้องชัดเจนเห็นกระจ่�ง  ก�รที่จัดว�งของไว้เป็นที่เป็นท�งอย่�งเป็นระบบระเบียบ  ทำ�ให้เด็กเกิดคว�มมั่นคง 
รู้ว่�ทุกสิ่งทุกอย่�งมีที่อยู่  เพร�ะเด็กมีคว�มเชื่อว่�ห�อะไรต้องเจอ  เป็นก�รสร้�งคว�มคุ้นเคยและสร้�งเด็กให้มี
อิสรภ�พในก�รที่จะได้สำ�รวจ เป็นต้น
 2.	จดับรรยากาศการเรยีนรู	้ครตู้องจดับรรย�ก�ศก�รเรยีนรูท้ีม่คีว�มสขุ อบอุน่สบ�ยใจ ให้คว�มรกัและแนะนำ�
ส�ธิตวิธีก�รใช้สื่ออุปกรณ์ทุกอย่�งช้�ๆ ชัดเจน เป็นขั้นตอน เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีใช้ ตลอดจนรู้จักวัตถุประสงค์ของสื่อ
 3.	ให้เวลาเด็กในการเรียนรู้	ครูต้องใจเย็นให้เด็กเรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไปอย่�งระมัดระวัง มีอิสระในก�รปฏิบัติ
กิจกรรม โดยให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมต�มขั้นตอนที่ถูกต้องจนสำ�เร็จก่อน จ�กนั้นเปิดโอก�สให้เด็กได้พัฒน�ต�มคว�ม
คิดสร้�งสรรค์จ�กสื่อที่ปฏิบัติ  ต�มช่วงเวล�ที่สนใจ

มำรู้จัก Montessori กันเถอะ

วิทยากร	 นางสาวสวาสฎิพร	แสนคำา	ศึกษานิเทศก์ชำานาญการ
	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	2
	 	 Certificate	AMI	การจัดการเรียนการสอนแบบ	Montessori
	 	 หัวหน้า	Roving	Team	คณะที่	22

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา



124

 จ�กผลก�รวิจัยท�งก�รศึกษ�ที่พบว่� ระดับสติปัญญ�ของเย�วชนไทย อ�ยุ 6-18 ปี มีสติปัญญ�ค่อนข้�งตำ่�
ถึง 60.53% ที่สูงกว่�ปกติมีเพียง 0.5% ซึ่งสังคมในอน�คตเป็นสังคมแห่งก�รเรียนรู้ ผู้คนต้องต่อสู้บนพื้นฐ�นคว�มรู้ 
และควรมีระดับสติปัญญ�สูงกว่�ปกติ ประกอบกับเทคโนโลยีของยุคนี้ ก่อให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงมห�ศ�ล ห�ก
เย�วชนไม่รู้เท่�ทัน ก็จะไม่ส�ม�รถนำ�พ�ชีวิตให้ก้�วไปข้�งหน้�ได้ ซึ่งหม�ยถึงประเทศต้องล้�หลังอย่�งไม่ต้องสงสัย 
เป้�หม�ยของก�รจัดก�รศึกษ�ในภ�พรวมปัจจุบันจึงกำ�หนดให้คุณลักษณะของเย�วชนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นนัก
แสวงห�คว�มรู้ และมีก�รรณรงค์ปฏิวัติ ก�รเรียนรู้ โดยมีก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับก�รทำ�ง�นของสมอง จิตวิทย�ก�ร
เรียนรู้และจิตวิทย�พัฒน�ก�รม�ออกแบบและจัดองค์ประกอบของก�รเรียนรู้ให้สอดคล้องเหม�ะสมกับก�รทำ�ง�น
ของสมอง ก�รเรียนรู้ที่ทรงประสิทธิภ�พและเต็มต�มศักยภ�พของผู้เรียนจึงเกิดขึ้น เรียกว่� Brain Based Learning 
(BBL)
 ก�รจัดก�รเรียนรู้เพื่อพัฒน�ศักยภ�พของสมองคือก�รจัดกิจกรรมกระตุ้นก�รทำ�ง�นของสมอง ทุกส่วน ให้
เซลล์ได้ตื่นตัว เชื่อมโยงกันทั่วทั้งสมองยิ่งเชื่อมต่อม�กยิ่งเกิดวงจรก�รเรียนรู้ ทำ�ให้ฉล�ด ปัจจัยที่ทำ�ให้สมอง
เชื่อมต่อกัน คือ ก�รกระตุ้นประส�ททุกมิติ ก�รเกิดเยื่อหุ้มเส้นประส�ททำ�ให้เซลล์แข็งแรง ทำ�ง�นได้เร็ว และก�ร
กระตุ้นสมองทำ�ให้สมองเปลี่ยนแปลงได้ ก�รเชื่อมต่อของเซลล์สมองหรือก�รตัดทอน(pruning) เป็นผลจ�ก
ประสบก�รณ์ที่ได้รับ คว�มเครียดทำ�ให้ส�ร cortisol หลั่ง ไม่ทำ�ให้เกิดก�รเรียนรู้ โดยต้องจัดให้สัมพันธ์กับโอก�สใน
ก�รเรียนรู้ซึ่งสัมพันธ์กับอ�ยุในแต่ละช่วงวัยBBLจึงเป็นก�รเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองต�มธรรมช�ติ หรือก�รจัด
ประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิธีก�รทำ�ง�นของสมองแทนที่จะสอดคล้องกับอ�ยุ ชั้นเรียนหรือห้องเรียน
เพียงอย่�งเดียว
 ครูมีบทบ�ทสำ�คัญยิ่งในก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้เพื่อเสริมสร้�งศักยภ�พของสมอง กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ของสมอง สำ�หรับเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นวัยทองของก�รเรียนรู้ ที่จะพัฒน�สมองของเด็กทั้ง 2 
ซีก ส�ม�รถจัดกิจกรรมได้หล�ยรูปแบบ
 แนวท�งก�รจัดกิจกรรมต�มรูปแบบ BBL จึงมีหลักก�ร ดังนี้
 กำ�หนดระยะเวล�ในก�รจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหม�ะสมกับวัยของเด็ก ในแต่ละวัน และยืดหยุ่นต�ม
คว�มต้องก�รคว�มสนใจของเด็ก
 กิจกรรมที่ต้องใช้คว�มคิดทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ไม่ควรใช้เวล�ต่อเนื่องน�นเกินกว่� 20 น�ที กิจกรรมที่เด็ก
มีอิสระเลือกเล่นเสรี ควรมีคว�มสมดุลระหว่�งกิจกรรมในห้องนอกห้อง กิจกรรม ที่ใช้กล้�มเนื้อใหญ่ กล้�มเนื้อเล็ก 
กลุม่ใหญ่กลุม่ย่อย กจิกรรมทีเ่ดก็รเิริม่ กจิกรรมทีค่รรูเิริม่ กจิกรรมทีใ่ช้กำ�ลงัและไม่ใช้กำ�ลงั ให้ครบทกุประเภทแต่ควร
สลับกัน เพื่อไม่ให้เด็กเหนื่อยเกินไป
 ขอบข่�ยของกิจกรรมประจำ�วัน ควรเลือกกิจกรรมในแต่ละวันให้เด็กได้พัฒน�ทั้งตัว คือ ได้พัฒน�
สมองส่วนหลังจ�กกิจกรรมพัฒน�กล้�มเนื้อใหญ่ ฝึกคว�มคล่องแคล่วในก�รเคลื่อนไหว พัฒน�สมองส่วนกล�งหรือ

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ BBL

วิทยากร	 โสพิศ	กฤษณะไกรวุฒิ

	 	 ศึกษานิเทศก์

	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี	เขต	1
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ส่วนกระหม่อม จ�กกิจกรรมพัฒน�กล้�มเนื้อเล็ก ได้ฝึกสัมพันธ์ต�มือ ได้สัมผัสจับต้องวัตถุ ได้พัฒน�สมองส่วนข้�ง
จ�กกจิกรรมท�งภ�ษ� หล�ยรปูแบบทัง้ฟังเพลง คำ�คล้องจอง เสยีงดนตรไีด้มโีอก�สสือ่ส�ร ถ่�ยทอดคว�มรูส้กึนกึคดิ 
มีบุคคลใกล้ชิดเป็นแบบอย่�งที่ดีในก�รใช้ภ�ษ�ได้พัฒน�สมองส่วนหน้�โดยจัดกิจกรรมให้เด็กพัฒน�คว�มคิดรวบ
ยอด สังเกต จำ�แนก เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ เรียงลำ�ดับเหตุก�รณ์ แก้ปัญห� โดยออกแบบกิจกรรมให้แปลกใหม่ 
น่�สนใจ เช่น พ�ไปแหล่งเรียนรู้ทดลอง ประกอบอ�ห�ร เพ�ะปลูก ประดิษฐ์ เป็นต้น จัดให้เด็กได้พัฒน�อ�รมณ์ 
จิตใจ ได้พัฒน�คว�มรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ผ่�นก�รเล่น ก�รมีปฏิสัมพันธ์ท�งสังคม ได้ควบคุมก�ร แสดงออกที่
พึงประสงค์ (ก�รควบคุมสมองส่วนอย�ก)ประก�รสำ�คัญ สภ�พแวดล้อมในก�รเรียนมีส่วนสำ�คัญอย่�งยิ่ง สมองจะ
เรียนรู้และรับรู้ได้ดีในบรรย�ก�ศที่เร้�ใจ ไม่เครียด ห้องเรียนแปลกใหม่ สะอ�ด สว่�ง มีดนตรีเบ�ๆ มีมุมอิสระ มี
คว�มรู้สึกได้รับก�รยอมรับ ใช้เหตุผล เสริมพลัง โดยเฉพ�ะระหว่�งครูกับเด็ก และเด็กกับเด็กด้วยกัน สัมพันธภ�พ
ระหว่�งครูกับนักเรียนแบบมนุษยนิยมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พก�รสอนของครู กับนักเรียนทุกวัย ครูต้องสร้�ง
บรรย�ก�ศแบบประช�ธิปไตย จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ให้เด็กมีปฎิสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน ยอมรับกันและกัน ให้โอก�ส
เด็กทุกคนประสบผลสำ�เร็จ ประเมินผลง�นจ�กแฟ้มสะสมง�น ให้คะแนนคว�มพ�กเพียร คว�มภูมิใจเพื่อสร้�งแรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ฝึกระเบียบวินัยในห้องเรียนโดยใช้เทคนิคประชุม ตั้งข้อตกลง ร่วมมือ ร่วมตัดสินแทนก�รใช้อำ�น�จ 
ก�รลงโทษ ขู่บังคับ ไม่ใช้คำ�พูดแสดงก�รไม่ยอมรับปิดกั้นก�รสื่อส�รกับนักเรียน เช่น ก�รออกคำ�สั่ง เตือน ขู่ เทศน� 
แนะนำ� สั่งสอน วิจ�รณ์ ตร�หน้� ทำ�ให้อับอ�ย ไม่ใช้คำ�พูดทำ�ล�ยคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์ของเด็ก
 นอกจ�กบทบ�ทหน้�ที่ของครูแล้ว ผู้บริห�รโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนก็มีบทบ�ทสำ�คัญยิ่งในก�รจัดก�ร
ศึกษ�เพื่อเสริมสร้�งศักยภ�พของสมอง ทุกฝ่�ยต้องถือเป็นหน้�ที่ ร่วมกันประกันคุณภ�พของกระบวนก�รพัฒน�
นกัเรยีนให้มคีณุภ�พและประสทิธภิ�พ จงึจะทำ�ให้เกดิก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนืโจทย์ทีท่กุฝ่�ยต้องช่วยกนัแก้ คอื ทำ�อย่�งไร
ให้กระบวนก�รจัดก�รศึกษ�แบบ BBL เกิดขึ้นในทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
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ผลงานหรือนวัตกรรม	 หม�ยถึง วิธีก�รจัดประสบก�รณ์บูรณ�ก�รกิจกรรมหลักต�มแนวคิดพหุปัญญ� 6 ขั้นตอน 
ดังนี้
 ขั้นที่	1		ขั้นผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง (active learning) 
 ขั้นที่	2	 ขั้นก�รปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมกับผู้อื่น (cooperative learning) 
 ขั้นที่	3		ขั้นสร้�งองค์คว�มรู้ด้วยตนเอง (constructivism) 
 ขั้นที่	4		ขั้นวิเคร�ะห์กิจกรรมก�รเรียนรู้ (nalysis) 
 ขั้นที่	5	 ขั้นสรุปองค์คว�มรู้  (constructivism) 
 ขั้นที่	6  ขั้นก�รนำ�ไปประยุกต์ใช้อย่�งมีคว�มหม�ย  (application)

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย  
 จ�กก�รดำ�เนินก�รต�มกิจกรรมที่ออกแบบอย่�งต่อเนื่องพบว่�
 พัฒน�ก�รเด็กๆ ด้�นคว�มส�ม�รถในก�รควบคุมก�รเคลื่อนไหวร่�งก�ยแขนข� เมื่อทำ�กิจกรรมต่�งๆ ได้ม�ก
ขึ้น มีคว�มส�ม�รถในก�รควบคุมก�รประส�นสัมพันธ์ระหว่�งกล้�มเนื้อมือกับประส�ทต� ในก�รปฏิบัติกิจกรรม
ต่�งๆ ได้ เช่น กิจกรรม	ดนตรีและจังหวะ เด็กแสดงปฏิกิริย�โต้ตอบต่อจังหวะและเสียงเพลงได้  ร้องเพลงและแสดง
ท่�ท�งประกอบเพลงได้ แสดงท่�ท�งต�มจังหวะและสัญญ�ณได้  ด้านการเข้าใจตนเอง	เด็กมีคว�มตั้งใจและเอ�ใจ
ใส่ต่อง�นที่ทำ�ได้ ทำ�ง�นที่ได้รับมอบหม�ยด้วยตนเองได้ ทำ�ง�นอย่�งมีเป้�หม�ยและเด็กกล้�แสดงออก	 ด้าน
มนุษยสัมพันธ์	ทำ�ง�นเป็นกลุ่มได้ แสดงคว�มเอื้อเฟื้อแบ่งปันได้  เด็กแสดงตนเป็นผู้นำ� ผู้ต�มได้ เด็กมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น   ด้านภาษา	  เด็กเข้�ใจคำ�สั่งและปฏิบัติต�มคำ�สั่งได้ บอกคว�มหม�ยของคำ�ได้ บอกเล่�อธิบ�ยเรื่องร�ว
ต่�งๆ ได้ เสนอหรือแสดงคว�มคิดเห็นในขณะที่ทำ�กิจกรรมต่�งๆ ได้ ด้านคณิตศาสตร์ เด็กรับรู้แสดงค่�จำ�นวนได้ 
ส�ม�รถสังเกต  เปรียบเทียบสิ่งต่�งๆ ได้ ส�ม�รถแสดงก�รจัดหมวดหมู่สิ่งต่�งๆ ได้ ส�ม�รถค�ดคะเนสถ�นก�รณ์
หรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ได้ ส�ม�รถเชือ่มโยงคว�มสมัพนัธ์ของสถ�นก�รณ์หรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ ด้านมติสิมัพนัธ์  เดก็ส�ม�รถว�ด
ภ�พ/ออกแบบผลง�นด้�นศิลปะอย่�งสร้�งสรรค์และมีจินตน�ก�ร  ส�ม�รถบอกตำ�แหน่ง  ทิศท�ง ของสิ่งต่�งๆ ได้
ส�ม�รถบอกคุณลักษณะของสิ่งต่�งๆ ได้  ด้านการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เด็กบอกก�รเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
แวดล้อมได้ บอกคุณค่�ของสิ่งแวดล้อมได้ บอกวิธีใช้สิ่งแวดล้อมอย่�งคุ้มค่�ได้ บอกวิธีบำ�รุงรักษ�และอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมได้ บอกวิธีปฏิบัติตนต่อสิ่งแวดล้อมได้

แรงบันดาลใจ
 ผู้สอนเชื่อว่�เด็กแต่ละคนมีคว�มส�ม�รถแตกต่�งกันและส�ม�รถพัฒน�ได้ แรงบันด�ลใจอีกประก�รหนึ่ง คือ 
ผลจ�กก�รวเิคร�ะห์เดก็เป็นร�ยบคุคล พบว่� เดก็มพีฒัน�ก�รแต่ละด้�นแตกต่�งกนัม�ก โดยเฉพ�ะพฒัน�ก�รด้�น
สตปัิญญ� มรีะดบัคณุภ�พตำ�่กว่�ด้�นอืน่ๆ ทำ�ให้เดก็ได้รบัก�รพฒัน�คว�มพร้อมด้�นต่�งๆ ม�กน้อยต่�งกนั ซึง่คว�ม

พหุปัญญำสู่กำรพัฒนำองค์รวม

ผู้นำาเสนอ	 นางนิตยา	จำาปา			

	 	 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ	(สิ)		

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ศรีสะเกษ เขต 4 



127
ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

เป็นจริงเด็กแต่ละคนมีคว�มส�ม�รถติดตัวม�ตั้งแต่เกิดแล้ว ห�กได้รับก�รส่งเสริม พัฒน� แก้ไขในจุดเด่น จุดด้อย 
ของแต่ละคนจะทำ�ให้เด็กมีคว�มส�ม�รถ  องค์รวม อย่�งสมดุล

แนวคิดสำาคัญในการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรม
 1.	การบรูณาการกจิกรรมหลกั	ได้แก่ กจิกรรมเคลือ่นไหวและจงัหวะ กจิกรรมสร้�งสรรค์ กจิกรรมเสร ี กจิกรรม
เสริมประสบก�รณ์  กิจกรรมกล�งแจ้งเกมก�รศึกษ� ใน 1 วัน เด็กจะได้เรียนรู้ ต�มต�ร�งกิจกรรมประจำ�วัน จ�ก
กิจกรรมหลัก ทั้ง 6 กิจกรรม โดยใช้เนื้อห�เดียวกัน บูรณ�ก�รทั้ง  6 กิจกรรม ดังคำ�กล่�วที่ระบุไว้ในหลักสูตรว่�  
“หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม   หนึ่งกิจกรรมสามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะและหลาย
ประสบการณ์ส�าคัญ” เช่น	 กิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ	 	 ให้เด็กร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบเพลงผลไม้	
กิจกรรมสร้างสรรค์	 ให้เด็ก	 ตัดกระดาษเป็นรูปผลไม้	 วาดรูปผลไม้ตามจินตนาการ	 เล่นกับสีนำ้า	 ปั้นผลไม้ตาม
จินตนาการ	กิจกรรมเสรี	เด็กเล่นอิสระตามมุมประสบการณ์
 กจิกรรมเสรมิประสบการณ์		การรบัรูค่้าแสดงจำานวนผลไม้	การสงัเกต	เปรยีบเทยีบผลไม้	การจดัหมวดหมู่
ผลไม้	การรับรู้ตำาแหน่งบน-ล่าง	นอก	ใน	กิจกรรมกลางแจ้ง	เล่นเกมตะล็อกต๊อกแต๊ก	ผลไม้	เกมการศึกษา	เกม
ติดแม่เหล็ก	เกมจับคู่ภาพผลไม้ที่มีรูปร่าง	รูปทรงเหมือนกัน โดยทั้ง 6 กิจกรรม มีคู่มือก�รปฏิบัติกิจกรรม คือ คู่มือ
ก�รจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ คู่มือก�รจัดกิจกรรมสร้�งสรรค์ แบบฝึกทักษะพัฒน�คว�มส�ม�รถด้�น
คณิตศ�สตร์ แบบฝึกทักษะพัฒน�คว�มส�ม�รถด้�นมิติสัมพันธ์ คู่มือก�รจัดกิจกรรมกล�งแจ้ง คู่มือก�รจัดกิจกรรม
เกมติดแม่เหล็ก
	 2.	 	 เลือกวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ	 เป็นก�รเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นในลักษณะต่�งๆ และก�รสร้�งองค์คว�มรู้ให้
ตนเอง เช่น ก�รเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ think pair sharing ปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน แบบ team  pair 
solo เป็นก�รเรียนรู้และสร้�งองค์คว�มรู้เป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน ปฏิบัติกิจกรรมเป็นคู่และทำ�กิจกรรมคนเดียว
	 3.	การนำาความรูไ้ปประยกุต์ใช้อย่างมคีวามหมาย หลงัจ�กทีเ่ดก็เรยีนรูค้รยูกสถ�นก�รณ์ ต่�งๆ ในชวีติประจำ�
วันให้นักเรียนได้ตอบ ได้แสดงกิจกรรมเพิ่มเติม

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 1. เงื่อนไขในก�รเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกลุ่ม ต้องเป็นกลุ่มที่ไม่ควรเกิน 4  คน ถ้�กลุ่มมีสม�ชิกม�กกว่�นี้จะ
ทำ�ให้สม�ชิกบ�งคนไม่มีง�นทำ�
 2. สื่อวัสดุอุปกรณ์ในก�รปฏิบัติกิจกรรมต้องมีเพียงพอต่อจำ�นวนเด็ก
 3. ต้องเรยีนรูจ้�กสือ่ของจรงิ โดยให้เดก็ได้เรยีนรูจ้�กก�รใช้ประส�ทสมัผสัทัง้ห้�ก่อนทีจ่ะเรยีนรูส้ญัลกัษณ์หรอื
แบบฝึกทักษะอื่นเพิ่มเติม
 4. มีข้อสังเกตุเกี่ยวกับเกม  เกมที่เด็กเล่นต้องเป็นเกมที่ติดแม่เหล็กและเล่นกับกระด�นแม่เหล็กเท่�นั้น จึงจะ
ส�ม�รถดึงดูดคว�มสนใจของเด็กได้

การสรุปบทเรียน
 จ�กก�รนำ�กิจกรรมที่ออกแบบสู่ก�รเรียนก�รสอนอย่�งต่อเนื่อง และพบว่�มีผลที่ปร�กฎต่อนักเรียนที่น่�ภ�ค
ภูมิใจซึ่งในที่นี้ถือว่�ประสบผลสำ�เร็จในระดับหนึ่ง  มีบทเรียนที่นำ�ม�บอกต่อดังนี้ 
 การออกแบบ ประสบการณ์ บูรณาการกิจกรรมหลักตามแนวคิดพหุปัญญา ควรเลือกหน่วยการเรียนที่
สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก โดยผ่านการระดมความคิดร่วมกันระหว่างครู เด็ก ชุมชน และจ�าเป็นต้องมี
คู่มือการจัดกิจกรรมหลักตามแนวคิดพหุปัญญาเพิ่มเติม 
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ผลงานหรือนวัตกรรม	 	หม�ยถึง กิจกรรมก�รเรียนก�รสอนที่ส่งเสริมพัฒน�ก�รนักเรียนด้�นปฐมวัย

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย			
 ก�รท่องนับขยับท่�ท�ง ส่งผลต่อก�รพัฒน�นักเรียนทั้ง 4  ด้�น ประกอบด้วย 1)	ด้านร่างกาย	เด็กได้รับก�ร
พฒัน�กล้�มเนือ้เลก็ 2)	ด้านอารมณ์-จติใจ เดก็ได้รบัคว�มสนกุสน�นเพลดิเพลนิ และกล้�แสดงออก  3)	ด้านสงัคม 
เด็กได้เล่นและร่วมทำ�ท่�ท�งกับเพื่อน 4)	ด้านสติปัญญา เด็กเกิดสม�ธิ และคว�มคิดสร้�งสรรค์ และซึมซับคว�มรู้
จ�กสิ่งที่นักเรียนท่อง 

แรงบันดาลใจ
 จ�กประสบก�รณ์ที่สอนเด็กปฐมวัยม�กกว่� 16 ปี เด็กปฐมวัยมีสม�ธิในก�รทำ�กิจกรรมน้อย จึงคิดห�วิธีที่จะ
ทำ�ให้เด็กมีสม�ธิและเรียนรู้ม�กขึ้น เรียนรู้อย่�งมีคว�มสุข กล้�แสดงออก ประกอบกับเห็นประโยชน์ของก�รท่องสิ่ง
ต่�งๆ ในสมัยก่อน ซึ่งเด็กส�ม�รถท่องจำ�ได้ และนำ�คว�มรู้ในสิ่งต่�งๆ  ที่ท่องม�ใช้ประโยชน์ จึงได้นำ�วิธีก�รท่องม�
ให้เด็กปฏิบัติ โดยใส่ท่�ท�งเพิ่มคว�มสนุกสน�นเข้�ไปด้วย

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 1.	คัดเลือกบทอาขยานหรือคำาคล้องจองที่เหมาะสมกับวัย	หรือต้องก�รจะให้เด็กได้รับคว�มรู้ ตัวอย่�ง  บท
อ�ขย�น ได้แก่ สระ ใ- จำ�นวนนับ 1-10 คำ�คล้องจองที่แต่งขึ้นใหม่ โดยสอดแทรกคว�มรู้เรื่องคุณธรรม ระเบียบวินัย
และคว�มรู้ใกล้ตัวเด็ก ได้แก่ 1.คว�มกตัญญู  2.คว�มเมตต� 3.ก�รใช้สุข� 4.ก�รทิ้งขยะไม่เป็นที่ 5.ก�รม�โรงเรียน 
6.ชือ่โรงเรยีน 7.ผูก่้อตัง้โรงเรยีน 8.ดอกไม้ประจำ�โรงเรยีน 9.สปีระจำ�โรงเรยีน 10.ต้นไม้ประจำ�โรงเรยีน 11.สญัลกัษณ์
ของโรงเรียน
 2. คิดท่�ท�งให้เหม�ะสมกับจังหวะ
 3. ครูท่องเป็นตัวอย่�ง นักเรียนทำ�ท่�ท�งประกอบ เริ่มจ�กก�รทำ�ต�มและให้เด็กทำ�ท่�ท�ง ประกอบ
 4. เด็กท่องและทำ�ท่�ท�งอิสระต�มคว�มคิดของเด็กเอง 
 5. จัดประกวดก�รคิดท่�ท�งประกอบคำ�คล้องจอง  
 ก�รท่องนับลับสมอง เป็นก�รใช้บทอ�ขย�ย ก�รนับเลข 1-10 และคำ�คล้องจองที่แต่งขึ้นเอง โดยสอดแทรก
เนื้อห�คุณธรรม ระเบียบวินัย ประกอบท่�ท�ง เด็กซึมซับคว�มรู้ โดยค่อยเป็นค่อยไป และขณะเดียวกันเด็กมีคว�ม
สุข สนุกสน�น

สรุปบทเรียน	
 จ�กก�รออกแบบกิจกรรมพัฒน�นักเรียน ท่อง	นับ	ขยับท่าทาง มีบทเรียนที่จะขอแลกเปลี่ยนคือ ก่อนก�ร
ออกแบบ ครตู้องมพีืน้ฐ�นในก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนในระดบัปฐมวยั ซึง่กจิกรรมทีอ่อกแบบ ต้องให้คว�มสำ�คญัต่อ
ก�รพัฒน�นักเรียนทั้งตัวส�ระที่นำ�ม�เป็นกิจกรรมควรสอดคล้องกับสภ�พใกล้ตัวนักเรียน และกิจกรรมนั้นต้องผ่�น
ก�รทดลอง ก�รสังเกตและปรับปรุงให้เหม�ะสมต�มลำ�ดับ

ท่อง นับ ขยับท่ำทำง

ผู้นำาเสนอ			 นางศรีนวล		ภูมิวราภรณ์	

	 	 โรงเรียนวัดสามง่าม	(คงทองอนุสรณ์)	 

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�นครปฐม เขต 1
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ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

ผลงานหรอืนวตักรรม	หม�ยถงึ กจิกรรมก�รเรยีนก�รสอนเป็นผลง�นของนกัเรยีน ทีเ่กดิขึน้หลงัจ�กได้ร่วมกจิกรรม
ก�รเตรียมคว�มพร้อมทักษะท�งภ�ษ� (ฟัง  พูด  อ่�น  และเขียน) โดยครูใช้เทคนิคก�รสอนแบบ bbl แล้วนำ�หนังสือ
เล่มเล็กของหนูม�เป็น สื่อ สำ�หรับเด็กฝึกอ่�นอีกครั้ง เป็นก�รทวนซำ้�  ทำ�เพิ่ม เสริมคว�มมั่นใจ ให้กับเด็กชั้นอนุบ�ล
ปีที่ 2 (5 ปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักก�รอ่�น เพื่อพัฒน�เด็กให้มีคว�มพร้อม ด้�นก�รฟัง พูด อ่�น 
เขียน  และเพื่อให้เด็กกล้�แสดงออกอย่�งมั่นใจในตนเอง

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย	
 หนังสือเล่มเล็กของหนู จ�กก�รที่นักเรียนส�ม�รถจัดทำ�หนังสือเล่มเล็กของตนเองได้อย่�งภ�คภูมิใจ มีผลต่อ 
คุณภ�พนักเรียน ด้�นนิสัยรักก�รอ่�นคว�มพร้อมทักษะท�งภ�ษ� ด้�นก�รฟัง พูด  อ่�น และเขียน ได้ต�มวัย กล้�
แสดงออกและมีคว�มมั่นใจในตนเอง 
 นอกจ�กนี้เด็กได้รับร�งวัลต่�งๆม�กม�ยโดยเฉพ�ะก�รแข่งขันด้�นวิช�ก�ร เช่น  ร�งวัลเหรียญทองเล่�นิท�น
ประกอบท่�ท�ง/ประกอบสือ่  ตัง้แต่ระดบัเครอืข่�ยสถ�นศกึษ� ระดบัเขตพืน้ทีท่กุปีและระดบัภ�ค (อสี�น) ได้เหรยีญ
เงิน โรงเรียนได้รับเลือกเป็นโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบประจำ�อำ�เภอ เป็นแหล่งศึกษ�ดูง�นของคณะครูในจังหวัดและ
ต่�งจังหวัดอยู่เนืองๆ เด็กๆ ได้รับเลือกให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยได้แสดงบนเวทีม�กม�ยในก�รประเมินโรงเรียนในฝัน 
ซึ่งได้รับคำ�ชมจ�กคณะกรรมก�รว่�เด็กกล้�แสดงออกดีม�ก “ถ้�ประเมินระดับปฐมวัยจะให้ผ่�นเลย” และมีผลง�น
ของเด็กม�กม�ย เช่น หนังสือเล่มเล็กของหนู เรื่อง ก. ไก่  ข. ไข่  ช. ช้�ง  ด. เด็ก  ศ. ส�ล�  ฝนจ๋�  ของขวัญวันแม่  
ต้นไม้ที่รัก ฯลฯ ส่วนครูผู้สอนได้รับเลือกเป็นครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่นหล�ยๆ ครั้ง ตั้งแต่ระดับเครือข่�ยสถ�นศึกษ� 
ระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ  ครูดีในดวงใจ ครูดีที่หนูรัก คุรุสดุดี (เข็มเชิดชูเกียรติ) ฯลฯ เป็นต้น

แรงบันดาลใจ
 จ�กพื้นฐ�นคว�มรับผิดชอบส่วนตัวครูผู้สอนที่ต้องรู้จักนักเรียน และออกแบบกิจกรรม   ก�รเรียนก�รสอนให้
สอดคล้องกับก�รพัฒน�นักเรียนทำ�ให้สนใจกับพื้นฐ�นของนักเรียนและพบว่�นักเรียนส่วนม�กม�จ�กครอบครัว
ย�กจน  เพร�ะพ่อแม่ไปทำ�ง�นต่�งจังหวัด ไม่มีเวล�เลี้ยงดู ให้เด็กๆ อ�ศัยอยู่กับญ�ติผู้ใหญ่ เช่น ปู่ ย่� ต� ย�ย  เด็ก
ส่วนม�กจึงเป็นคนเฉื่อยช� ขี้อ�ย ข�ดคว�มมั่นใจในตนเอง  กลัวคน ไม่กล้�แสดงออก พูดแต่ภ�ษ�ถิ่น (อีส�น) ขาด
การส่งเสริมทักษะการฟัง	พูด	ส่งผลต่อพื้นฐานการอ่าน		เขียน	และขาดหนังสือสำาหรับเด็กไว้ฝึกอ่าน (ที่เหม�ะ
กับวัยเช่นหนังสือภ�พ) เพร�ะไม่มีเงินซื้อ และจ�กก�รสนทน�แลกเปลี่ยนกับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1 มักจะ
พดูว่�  “เดก็ของเร�ไม่มพีืน้ฐ�นคว�มพร้อมเท่�กบัเดก็ทีม่�จ�กโรงเรยีนเอกชน ในเรือ่งก�รอ่�น ก�รเขยีน เดก็เอกชน
ล�ยมอืสวยง�มและอ่�นได้”  จงึทำ�ให้เกดิคว�มคดิทีจ่ะพฒัน�เดก็ในเรือ่งก�รว�งพืน้ฐ�น ก�รอ่�นและเขยีนให้ทดัเทยีม
กับเด็กเอกชน จ�กก�รได้เข�้รับก�รอบรมบ่อยๆ เช่น อบรมเชิงปฏิบัติก�รเรื่องก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพัฒน�ก�รท�งสมอง “สมองเรียนรู้ได้อย่�งไร” ของอ�จ�รย์พรพิไล  เลิศวิช� และอ�จ�รย์อีกหล�ยๆ
ท่�นจึงได้นำ�คว�มรู้เหล่�นั้นม�บูรณ�ก�รใช้พัฒน�เด็กจนทำ�ให้เกิดผลง�นที่ภ�คภูมิใจม�กม�ย

หนังสือเล่มเล็กของหนู

ผู้นำาเสนอ	 นางวรรณะ			จันทร์ศรี	

	 	 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่	

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�หนองค�ย เขต 1
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ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 ได้กล่�วแล้วว่�เป็นผลง�นของนักเรียนที่สะท้อนจ�กก�รจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจ�กได้ร่วมกิจกรรมก�ร 
เตรียมคว�มพร้อมทักษะท�งภ�ษ�  (ฟัง พูด อ่�น และเขียน)โดยครูใช้เทคนิคก�รสอนแบบ bbl แล้วนำ�หนังสือเล่ม
เล็กของหนูม�เป็นสื่อสำ�หรับเด็กฝึกอ่�นอีกครั้ง	เป็นการทวนซำ้า		ทำาเพิ่ม		เสริมความมั่นใจ	ให้กับเด็กชั้นอนุบ�ลปี
ที่ 2 (5 ปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักก�รอ่�น หนังสือเล่มเล็กของหนูเป็นผลง�นของเด็กที่จัดทำ�ขึ้นเอง
แล้วนำ�ม�เป็นสื่ออีกครั้ง เพื่อให้เด็กได้พัฒน�ทักษะท�งภ�ษ� ด้�นก�รฟัง พูด อ่�นและเขียน ก่อนจัดกิจกรรมแต่ละ
ครั้งเตรียมเด็กด้วยก�รบริห�รสมองก่อน 4-5  ท่� แล้วปฏิบัติต�มขั้นตอนก�รสอนดังนี้
	 การสอนทักษะการฟัง,	พูด	และอ่านสำาหรับเด็กปฐมวัย
 ขั้นที่		1 ให้เด็กเล่นกับบทคล้องจอง  โดยใช้มือ  มือกับต้นข�  มือกับไหล่  มือและเท้�เคลื่อนไหวเป็นจังหวะ
ต่�งๆ พร้อมกบัท่องบทคล้องจอง โดยก�รท่องป�กเปล่�ต�มคร ู(เพือ่ต้องก�รให้สมองเพ่งคว�มสนใจไปทีก่�รฟังเสยีง)  
และเคลื่อนไหวมือ, เท้�  เป็นจังหวะ  พร้อมกับเปล่งเสียง (คือก�รทำ�ง�นของสมอง  สมองจะได้รับก�รพัฒน�)
 ขั้นที่	 2 เด็กอ�่นคำ�คล้องจองต�มครูบนกระด�นเคลื่อนที่ โดยครูพ�เด็กอ�่นและใช้ไม้ชี้ที่คำ�คล้องจองให้ตรง
กับเสียงเป็นจังหวะ จ�กซ้�ยไปขว� จ�กบนลงล่�ง อย่�ทำ�ให้จังหวะห�ย  จะไม่สนุก ทำ�ซำ้�ๆ หล�ยๆ รอบ  จนมั่นใจ
ว่�เดก็เข้�ใจและจำ�ได้ (คำ�คล้องจองสัน้ๆ เขยีนแยกเป็นคำ�ๆ) ครชูีท้ีค่ำ�คล้องจองช้�ลงๆ แต่ยงัรกัษ�จงัหวะ ครทูดลอง
ชี้สลับตัว ให้เด็กออกเสียงเอง
 ขัน้ที	่3 ฝึกอ่�นจ�กใบง�น/หนงัสอื โดยรอบแรกครอู่�นให้ฟังก่อน เพือ่ให้สมองรบัเสยีงและทำ�คว�มเข้�ใจเรือ่ง
กับภ�พ  รอบต่อไปจึงให้เด็กอ่�นต�ม
 ขั้นที่	 4 นักเรียนอ่�นเอง โดยครูแจกใบง�น/หนังสืออ่�นพร้อมกันทั้งห้อง (กลุ่มใหญ่) เด็กชี้ที่ตัวหนังสือและ
เปล่งเสียงพร้อมกัน  อ่�นเป็นกลุ่ม (กลุ่มเล็ก) อ่�นเป็นคู่ พร้อมกันบ้�ง ผลัดกันอ่�นบ้�ง  อ่�นคนละวรรคบ้�งอ่�น
เดี่ยว  (ทำ�ให้เด็กกล้�แสดงออกและมั่นใจภูมิใจในตนเองม�กที่อ่�นได้)
  การสอนเขียนสำาหรับเด็กปฐมวัย  ฝึกลีล�มือ (เส้น  13  เส้น) ฝึกเขียนพยัญชนะบนอักษรทร�ย - ฝึกเขียน
บนถ�ดทร�ย – ฝึกเขียนในอ�ก�ศ - ฝึกเขียนบนร่�งก�ย - บนพื้นดิน - ฝึกเขียนต�มรอยประ เขียนต�มแบบ (บัตร
ภ�พ, คำ�คล้องจอง) - เขียนอิสระ
 การทำาหนังสือเล่มเล็กของหนู (สื่อ กระด�ษ a4  ที่เย็บกระด�ษ สีเทียน สีไม้ ใบง�น กรรไกร ก�ว)  กระด�ษ  
a4 2 แผ่น พบัครึง่แล้วจบัซ้อนกนั เยบ็ทำ�เป็นเล่มได้ 8 หน้� (ครชู่วยเยบ็เล่ม) หน้�ที ่1 เดก็ว�ดรปูออกแบบปกหนงัสอื
เอง (ต�มเรื่องที่กำ�ลังเรียน) แจกใบง�นทีละใบ ครูอธิบ�ยก�รทำ� เสร็จแล้วตัดภ�พ  ท�ก�วปะลงทีละหน้� ตัวอย่�ง 
เช่น 
  ใบงานที่	1 ฝึกอ่�นคำ�คล้องจอง  ข ไข่ แล้วตัดไปปะในหนังสือ (ติดหน้�ที่ 2) เช่น ถ้�  ตั้ง  ไข่  ล้ม  จะ  ต้ม  
ไข่  กิน ไข่  พลัด  ตก  ดิน อด  กิน  ไข่  ต้ม
 ใบงานที่	2 ครูอ่�นให้ฟัง เด็กใช้กรรไกรตัดต�มรอยประ  แล้วเรียงต�มลำ�ดับให้ถูกต้อง  ท�ก�วติดลงหนังสือ
เล่มเล็ก  แล้วระบ�ยสีให้สวยง�ม  ( ติดหน้� 3 )
 ใบงานที่	3 ครูอ่�นให้ฟังทีละคำ� เด็กตัดภ�พที่มีอักษร ข ไข่ แล้วนำ�ไปติดในหนังสือเล่มเล็ก (ติดหน้�  4)
 ใบงานที่	4 ฝึกเขียน ข ไข่  ต�มรอยประ  แล้วตัดติดลงในหนังสือเล่มเล็ก  (ติดหน้� 5)
 ใบงานที่	5 ครูอ่�นให้ฟัง  ระบ�ยสีให้สวยง�ม  คัดต�มแบบให้สวยง�ม (ติดหน้� 6)
 ใบงานที่	6 ครูอ่�นให้ฟังทีละคำ� ระบ�ยสีคำ�ที่มีอักษร ข ไข่  ตัดติดลงในหนังสือเล่มเล็ก (ติดหน้� 7)
 หน้าที่		8		เขียน ข ไข่  อิสระให้สวยง�ม ก็จะได้หนังสือเล่มเล็กเป็นของตนเองไว้ฝึกอ่�น  เป็นก�รเตรียมคว�ม
พร้อมท�งภ�ษ� ส่งผลให้เด็กกล้�แสดงออกเพร�ะมีคว�มมั่นใจในตนเองที่อ่�นได้  เขียนได้
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 นำาสื่อหนังสือเล่มเล็กของหนู		ไปทวนซำ้า	ทำาเพิ่ม	เสริมความมั่นใจ ในก�รสอนทักษะก�รฟัง พูด และอ่�น
สำ�หรับเด็กปฐมวัย  อีกครั้ง

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จ
  ครูต้องศึกษ�เรื่องเทคนิคก�รสอนแบบ bbl ให้เข้�ใจจนส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้ รวมถึงต้องเต็มใจ ใจรัก  เสียสละ 
และอดทน ในก�รสอนและก�รทำ�หนังสือเล่มเล็กของหนู ครูนำ�หนังสือเล่มเล็กของหนู  ไปใช้ทวนซำ้�เพื่อฝึกทักษะ
ก�รอ่�น

สรุปบทเรียน
 กจิกรรมก�รพฒัน�นกัเรยีนทีน่ำ�เสนอนบัว่�ประสบผลสำ�เรจ็  ในระดบัหนึง่มบีทเรยีนทีจ่ะนำ�ม�บอกต่อคอื ก�ร
ออกแบบกจิกรรมพฒัน�นกัเรยีนมคีว�มจำ�เป็นทีต้่องรูจ้รงิในเรือ่งข้อมลูพืน้ฐ�นของนกัเรยีนทีเ่ร�ต้องรบัผดิชอบสอน 
คว�มรูใ้นก�รพฒัน�นกัเรยีน คว�มรูค้ว�มเข้�ใจในก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนก�รสอน ซึง่จำ�เป็นต้องศกึษ�และทำ�คว�ม
เข้�ใจกับหลักก�ร ทฤษฎี ไม่ควรใช้คว�มรู้สึกของตนเอง หรือ“เคยทำ�อย่�งไรก็ทำ�อย่�งนั้น”

ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะของวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ	การสรุปบทเรียน		
 ให้เพิ่มเติมดังนี้
 1. ครูต้องมีคว�มรู้เรื่องสมอง
 2. ก�รออกเสียงครั้งแรกของครู (อ่�น) ต้องชัดเจน 
 3. ควรนำ�หนังสือเล่มเล็กของหนูไปจัดนิทรรศก�ร
 4. ควรทำ�หล�ยๆหน่วย แล้วนำ�ไปว�งที่มุมหนังสือ เพื่อเป็นก�รเผยแพร่ผลง�นและให้เด็กได้แสดงคว�มชื่นชม
ในผลง�นของตนเองและผู้อื่น



132

ผลงานหรอืนวตักรรม	หม�ยถงึ  ก�รออกแบบกจิกรรมคำ�คล้องจองประกอบลลี�ท่�ท�งทีม่ต่ีอพฒัน�ก�รท�งภ�ษ�
ของเด็กปฐมวัย  เป็น ก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒน�ก�รท�งสมอง (bbl)

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ก�รจัดกิจกรรมคำ�คล้องจองประกอบลีล�ท่�ท�งส่งผลต่อพัฒน�ก�รท�งภ�ษ�ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้�น
คลองพร้�ว โดยสรุป นักเรียนมีพัฒน�ก�รท�งภ�ษ�ทั้งห้�ด้�น ได้แก่ ด้�นก�รใช้ภ�ษ�  ด้�นคว�มเข้�ใจ ด้�นก�รสื่อ
คว�ม ด้�นคว�มสนใจภ�ษ� และด้�นคว�มส�ม�รถในก�รฟัง ในช่วงก�รทดลองมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ต�มลำ�ดบั ลกัษณะ
ดังกล่�วอธิบ�ยด้วยหลักก�รสำ�คัญๆ คือ ก�รเรียนรู้ผ่�นก�รเคลื่อนไหวร่�งก�ยทำ�ให้สมองมองเห็นโลกในมุมมอง
ต่�งๆ คำ�คล้องจองมีบทบ�ทในก�รกระตุ้นด้�นจังหวะและทำ�นองที่จัดระเบียบก�รเชื่อมโยงของเซลล์สมอง เด็กได้
เรียนรู้คำ�ศัพท์ เด็กได้ฝึกคิดท่�ท�งทำ�ให้สนุกในก�รเรียนรู้สอดคล้องกับแนวคิดก�รสอน สร้�งเด็กให้เรียนรู้พัฒน�
ตนเองสนุกกับก�รเรียนรู้ เรียนได้อย่�งเต็มศักยภ�พ

แรงบันดาลใจ
 คว�มรับผิดชอบในหน้�ที่ คว�มชอบ ที่จะจัดก�รเรียนก�รสอนระดับปฐมวัยและสนใจแนวคิดของ bbl

เงื่อนไขที่นำาไปสู่ความสำาเร็จ
 ก�รออกแบบกจิกรรมและนำ�สูก่�รพฒัน�นกัเรยีนและปร�กฏผลดงัทีน่ำ�เสนอข้�งต้น มเีงือ่นไขสำ�คญัคอื คว�ม
ต่อเนือ่งในก�รดำ�เนนิก�รต�มกจิกรรมทีก่ำ�หนดและ ก�รปรบัปรงุกจิกรรมทีด่ำ�เนนิก�รระหว่�งก�รจดัก�รเรยีนก�ร
สอนเป็นระยะ

ลำาดับขั้นตอนการดำาเนินการ	นำากิจกรรมสู่การพัฒนา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 8 สัปด�ห์ๆ ละ 5 วันๆ ละ 15 น�ที ในช่วงเวล� 15.00 – 15.15 น.ของทุกวันทำ�ก�ร 
แนวคิดหลัก การดำาเนินกิจกรรมใน	1	วัน
 ขั้นนำา เป็นก�รจูงใจเรียนรู้ด้วยก�รฟังคำ�คล้องจองจ�ก cd กระตุ้นคว�มสนใจให้นักเรียนฟังและพูดต�ม  
 ขั้นดำาเนินกิจกรรม เป็นขั้นตอนของก�รกระตุ้นด้วยครูผู้บริก�รก�รเรียนรู้ตั้งคำ�ถ�มนำ�ให้นักเรียนดำ�เนิน
กิจกรรม ประกอบด้วย 1.นักเรียนและครูร่วมกันทำ�ข้อตกลงในก�รเล่นคำ�คล้องจองในแต่ละวัน 2. คิดลีล�ท่�ท�ง
ประกอบต�มบทบ�ทของตนเองในก�รเล่นคำ�คล้องจอง
 ขั้นสรุป	 เป็นขั้นตอนสุดท้�ยที่เด็กแสดลคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับลีล�ท่�ท�งต�มจุดประสงค์ของก�รสอนแต่ละ
วัน  แต่ละวันดำ�เนินก�รดังนี้
 วันที่ 1 :  ครูเป็นผู้พูดและคิดลีล�ท่�ท�งคำ�คล้องจอง
 วันที่ 2 :  แบ่งนักเรียนเป็นสองกลุ่มคิดลีล�ท่�ท�งโดยครูเป็นผู้พูดคำ�คล้องจอง

ค�ำคล้องจองกับลีลำท่ำทำงพัฒนำภำษำ

ผู้นำาเสนอ					นางสาวกิ่งแก้ว		บริรักษ์ศุภกร	

	 	 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ตร�ด
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 วันที่ 3 :  แบ่งนักเรียนเป็นสี่กลุ่มพูดและคิดลีล�ท่�ท�งประกอบคำ�คล้องจอง
 วันที่ 4 :  แบ่งนักเรียนเป็นสี่กลุ่มประดิษฐ์อุปกรณ์ใช้ในก�รเล่นประกอบลีล� ท่�ท�งคำ�คล้องจอง 
 วันที่ 5 :  นักเรียนแสดงลีล�ท่�ท�งประกอบคำ�คล้องจองร�ยบุคคล
	 การประเมินผล	
 1. สังเกตพฤติกรรมก�รใช้ภ�ษ� คว�มเข้�ใจ ก�รสื่อคว�ม คว�มสนใจภ�ษ�และคว�มส�ม�รถในก�รฟัง ของ
นักเรียนขณะทำ�กิจกรรมแต่ละวัน
 2. สังเกตก�รตอบคำ�ถ�มและก�รปฏิบัติตนขณะร่วมกิจกรรมแต่ละวัน
 สื่อ	: เครื่องเล่น cd แผ่น cd คำ�คล้องจองกุ๊ก กุ๊ก ไก่ อุปกรณ์ประดิษฐ์ง�นกระด�ษ ได้แก่ กระด�ษสี กรรไกร 
ก�ว ไหมพรม เศษวัสดุ

สรุปบทเรียน
 ก�รนำ�กิจกรรม คำ�คล้องจองกับลีล�ท่�ท�งพัฒน�ภ�ษ� ต�มแนวท�งแต่ละวันที่กำ�หนด และประสบผลสำ�เร็จ
ใจระดบัหนึง่ มบีทเรยีนทีจ่ะบอกต่อ คอื ก�รออกแบบกจิกรรมต้องอ�ศยัแนวคดิ หลกัก�รทีเ่ป็นทีย่อมรบัเป็นพืน้ฐ�น
สำ�คญั ก�รนำ�กจิกรรมเข้�สูก่�รจัดก�รเรียน ก�รสอน ต้องอ�ศยัคว�มจริงจัง ต่อเนื่องของครผููส้อน และส�ม�รถปรับ
กิจกรรมได้ต�มสถ�นก�รณ์
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ผลงานหรอืนวตักรรม หม�ยถงึ รปูแบบก�รจดัประสบก�รณ์ทีเ่ปิดโอก�สให้เดก็ได้เรยีน ได้ค้นคว้�ห�ต�มคว�มสนใจ
ของตนเองเป็นหลัก

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 นกัเรยีน เดก็ มพีฒัน�ก�รด้�นสตปัิญญ�ต�มม�ตรฐ�นคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ มคีว�มส�ม�รถในก�รคดิและ
ก�รแก้ปัญห�ได้เหม�ะสมกบัวยั มจีนิตน�ก�รและคว�มคดิสร้�งสรรค์  มพีฒัน�ก�รต�มม�ตรฐ�นก�รศกึษ�ปฐมวยั  
ด้�นคณุภ�พเดก็ซึง่ผ่�นก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกของสถ�นศกึษ�ระดบัก�รศกึษ�ปฐมวยัได้รบัคำ�ยกย่องชมเชย
จ�กคณะกรรมก�รประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ว่�ส�ม�รถตอบคำ�ถ�ม  แก้ปัญห�  ค้นห�คำ�ตอบได้ด้วยตนเอง
 นอกจ�กนี้ผลที่ป�กฎต่อครูและโรงเรียน ครูทุกคนเป็นแม่แบบในก�รจัดประสบก�รณ์แบบโครงก�รที่มีผลต่อ
ทักษะกระบวนก�รวิทย�ศ�สตร์ของเด็กปฐมวัยครูได้รับเชิญให้เป็นวิทย�กรในก�รจัดประสบก�รณ์แบบโครงก�รที่
มีผลต่อทักษะกระบวนก�รวิทย�ศ�สตร์ให้กับครูในศูนย์เครือข่�ยก�รศึกษ�ที่ 7 และบุคคลทั่วไป
 โรงเรยีนมห้ีองปฐมวยัต้นแบบใช้เป็นแหล่งเรยีนรูข้องเดก็และครใูนศนูย์เครอืข่�ยก�รศกึษ�ที ่7และ 8  ทัง้ด้�น
สื่อก�รจัดประสบก�รณ์เรียนรู้  ตัวอย่�งผลง�นหรือนวัตกรรมของครู ตัวอย่�งก�รจัดประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้แบบ
โครงก�รที่มีผลต่อทักษะกระบวนก�รวิทย�ศ�สตร์

แรงบันดาลใจ
 เพื่อพัฒน�คุณภ�พเด็กให้ได้ต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นด้�นก�รศึกษ�ปฐมวัยและพัฒน�ก�รของเด็ก
ปฐมวัยทุกด้�น 

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 หลักก�รสำ�คัญเพื่อให้เด็กได้มีโอก�สเรียนเรื่องที่ตนสนใจ  มีก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์  มีก�รว�งแผนร่วม
กันได้ฝึกสังเกต ค้นคว้� ทดลองปฏิบัติ  ฝึกก�รปฏิบัติให้ทำ�ได้ คิดเป็น ทำ�เป็น รักก�รอ่�นและเกิดก�รใฝ่รู้อย่�งต่อ
เนื่อง เพื่อคิดค้นห�คำ�ตอบเรื่องที่สงสัย จึงเป็นก�รสอนที่เน้นทักษะกระบวนก�รแสวงห�คว�มรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ทักษะกระบวนก�รวิทย�ศ�สตร์โดยผู้สอนมีบทบ�ทยอมรับคว�มคิดเห็นและก�รแสดงออกของเด็ก เป็นผู้คอยช่วย
เหลือและสนับสนุนให้เด็กได้มีโอก�ส  สังเกต ทดลอง จัดกระทำ�สิ่งต่�งๆ ด้วยตนเอง โดยมีผู้ปกครองและชุมชนเป็น
แหล่งเรียนรู้ท�งวิช�ก�ร เป็นผู้สนับสนุนและมีส่วนร่วม  
 จุดเด่นในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน จัดกิจกรรมให้ได้เลือกเรียนรู้ต�มคว�มสนใจได้ฝึกทักษะกระบวนก�รท�ง
วิทย�ศ�สตร์ (สำ�หรับเด็กปฐมวัย) ประกอบด้วย สังเกต จำ�แนกประเภท ก�รวัด สื่อคว�มหม�ย ก�รลงคว�มเห็น
จ�กข้อมูล คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสเปสกับสเปส  สเปสกับเวล� และก�รคิดคำ�นวณ
 การเลอืกหวัเรือ่งโครงการ	เดก็ควรมปีระสบก�รณ์อยูบ้่�งแล้ว  และส�ม�รถใช้ประสบก�รณ์ตรงในก�รค้นคว้�
ห�ข้อเท็จจริงมีข้อมูลจริงที่ส�ม�รถตอบคำ�ถ�มของเด็กได้

โครงกำรวิทยำศำสตร์เด็กปฐมวัย

ผู้นำาเสนอ			 นางนุชนาช	วงศ์ศรีลา

				 	 โรงเรียนบ้านพังโคน	(จำาปาสามัคคีวิทยา)		

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สกลนคร เขต 2
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 การจัดประสบการณ์แบบโครงการ	  จัดเด็กเป็นกลุ่มเล็กๆ  เด็กจะส�ม�รถศึกษ�ได้อย่�งลึกซึ้งกว่�โครงก�ร
กับเด็กกลุ่มใหญ่  ถึงแม้จะมีครูหล�ยคนก็ต�ม

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 ครูผู้จัดประสบก�รณ์ต้องศึกษ�เนื้อห�ให้ชัดเจนและนำ�ไปปรับใช้ให้เข้�กับสภ�พของท้องถิ่น  โดยคำ�นึงถึงวัย
และศักยภ�พของเด็ก

การสรุปบทเรียน
 ก�รพัฒน�ก�รเรียนสอนต�มโครงก�รนับว่�ประสบผลสำ�เร็จในระดับหนึ่ง สรุปแนวคิดได้ดังนี้ ก�รจะเลือกวิธี
ก�รใดกต็�มเพือ่พฒัน�นกัเรยีนมคีว�มจำ�เป็นต้องศกึษ� แนวคดิสำ�คญั โดยเฉพ�ะก�รพฒัน�เดก็ปฐมวยั เลอืกกจิกรรม
ที่เสอดคล้องกับก�รพัฒน�นักเรียนและ  ควรทำ�แผนพัฒน�ตลอดแนว 
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ผลงานหรือนวัตกรรม	 หม�ยถึง วิธีก�รเล่�นิท�นประกอบรูปภ�พ โดยก�รใช้คำ�ถ�มกระตุ้นก�รเรียนรู้

ผลต่อกลุ่มกับเป้าหมาย
 เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบ�ล กลุ่มเป้�หม�ย ได้รับร�งวัลเหรียญทองก�รแข่งขันส่งเสริมศักยภ�พก�รเล่�เรื่อง
ประกอบภ�พระดับปฐมวัย ในง�นมหกรรมก�รศึกษ�เด็กอุบลเขต 5 ก้�วหน้� อย่�งสดใส ปีก�รศึกษ� 2551 และ 
ปีก�รศึกษ� 2552
 มีพัฒน�ก�รท�งคว�มคิด กล้�แสดงออก เป็นก�รกระตุ้นกระบวนก�รเรียนรู้ของเด็กโดยเด็กอย�กรู้เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ  มีแรงจูงใจในก�รเรียนรู้  มีเหตุผล จินตน�ก�ร ก�รผสมผส�น ก�รเชื่อมโยง ก�รค�ดคะเนของเด็กจ�กสิ่งที่
รู้เดิมบวกกับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่วิธีก�รนี้ส�ม�รถกระตุ้นให้เด็กเกิดคว�มคิดของตนเอง และคิดแปลกแตกต่�งจ�กสิ่งที่
ได้พบ ได้เห็น อันเป็นท�งหนึ่งที่กระตุ้นให้เด็กคิดสร้�งสรรค์และเรียนรู้ก�รแก้ปัญห�ต่อไป

แรงบันดาลใจ
 ด้วยคว�มเชือ่ทีว่่� คว�มคดิสร้�งสรรค์ มใิช่พรสวรรค์ทีไ่ด้รบัก�รถ่�ยทอดม�จ�กพนัธกุรรม แต่เป็นคว�มส�ม�รถ
ที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน เป็นสมรรถภ�พที่ส�ม�รถส่งเสริมให้พัฒน�ขึ้นได้ เด็กทุกคนมีคว�มคิดสร้�งสรรค์ และพร้อม
ที่จะได้รับก�รส่งเสริมพัฒน� โดยเฉพ�ะเด็กในช่วงแรกเกิดไปจนถึง 6 ขวบ เป็นช่วงที่สำ�คัญม�กต่อก�รพัฒน�คว�ม
คิดสร้�งสรรค์เป็นวัยแห่งคว�มคิดคะนึงฝันและจินตน�ก�ร ทั้งนี้เนื่องจ�กก่อนที่เด็กจะมีอ�ยุได้ 7 ปี เส้นใยประส�ท
ทีเ่ป็นตวัเชือ่มโยงระหว่�งสมองทัง้สองซกี ยงัก่อตวัขึน้ไม่สมบรูณ์ และสมองซกีซ้�ย ซึง่ทำ�หน้�ทีเ่กีย่วกบัก�รคดิห�เหตุ
ผล ก�รวเิคร�ะห์ ก�รว�งกฎเกณฑ์ทีแ่น่นอนต�ยตวัต่�ง ๆ  ยงัทำ�หน้�ทีเ่ฉพ�ะตวัของตวัเองได้ไม่ครบถ้วน ก�รตดิต�ม
ธรรมช�ตขิองเดก็ จงึเป็นก�รคดิด้วยสมองซกีขว� ซึง่เป็นคว�มคดิแบบจนิตน�ก�ร คว�มคดิคะนงึฝันและสร้�งสรรค์
คว�มคิดแปลกใหม่จ�กแนวคิดนี้จึงนำ�ม�สู่ก�รออกแบบ ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนสำ�หรับเด็กปฐมวัยจุดมุ่งหม�ย
สำ�คญักค็อื ก�รพฒัน�คว�มคดิสร้�งสรรค์ ทัง้นีเ้พือ่ตอบสนองธรรมช�ตขิองพฒัน�ก�รในตวัเดก็ทีก่ำ�ลงัต้องก�ร และ
เป็นสิ่งที่จำ�เป็นต่อเข� ก�รจัดกิจกรรมเพื่อเป็นก�รเตรียมคว�มพร้อมให้กับเด็กจึงควรจัดให้เหม�ะสม เน้นคว�ม
ส�ม�รถด้�นนี้ของเด็ก แทนที่จะเป็นก�รสอนอ่�น เขียน เรียนเลข โดยตรง หรือบังคับให้เรียนในขณะที่เด็กยังไม่
พร้อม แต่ควรเป็นก�รให้เดก็เรยีนรูด้้วยคว�มสนกุสน�น เร�จงึควรตระหนกัถงึก�รห�วธิกี�รต่�งๆ ม�สอนเพือ่พฒัน�
คว�มคิดสร้�งสรรค์สำ�หรับเด็กปฐมวัย

ขั้นตอนสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรม
 1.ขั้นนำา เป็นขั้นกระตุ้นให้เด็กคิดโดยใช้สิ่งที่คลุมเครือไม่ชัดเจน แล้วให้เด็กทำ�น�ยจ�กข้อมูลที่จำ�กัด โดยครู
ให้เด็กดูภ�พตอนหนึ่งของนิท�น แล้วถ�มคำ�ถ�มให้เด็กอธิบ�ยสิ่งที่เห็น เช่น  บอกซิว่�จะมีอะไรเกิดขึ้น ลองเด�ดูสิ
ว่�เรื่องจะเป็นอย่�งไรต่อไป 2.ขั้นเล่า เป็นขั้นที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดภ�พพจน์ด้วยก�รเล่�นิท�นประกอบรูปภ�พโดย
ครูเล่�ไม่จบเรื่อง แล้วให้เด็กช่วยกันระดมสมองเล่�ต�มคว�มคิดของเด็กเองจนจบเรื่อง 3.	ขั้นสรุป	เป็นขั้นที่ให้เด็ก

นิทำนสรรค์สร้ำง…ปันควำมคิดและ จินตนำกำร

ผู้นำาเสนอ				นางสาวสาธิณี			วิทยาขาว	

	 	 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�อุบลร�ชธ�นี เขต 5
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คิดโยงคว�มสัมพันธ์จ�กเรื่องไปสู่สิ่งอื่นต่อไปภ�ยหลังจ�กก�รฟังนิท�นด้วยก�รใช้คำ�ถ�มแล้วให้เด็กคิดห�คำ�ตอบ
หล�ยๆ อย่�งที่แปลกใหม่ไม่ซำ้�กัน
 กิจกรรมส่งผลต่อก�รเปลี่ยนแปลงของนักเรียนดังนี้         
 1) นักเรียนได้สังเกต คิดเด�เหตุก�รณ์จ�กสิ่งที่คลุมเครือไม่สมบูรณ์  ลักษณะคว�มไม่สมบูรณ์ของสิ่งเร้� จะ
กระตุ้นกระบวนก�รเรียนรู้ของเด็ก  ให้เด็กอย�กรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  เกิดแรงจูงใจในก�รเรียนรู้  ซึ่งเด็กจะต้องใช้คว�ม
คิด  เหตุผล  จินตน�ก�ร  ก�รผสมผส�น  ก�รเชื่อมโยง  ก�รค�ดคะเนของเด็กจ�กสิ่งที่รู้เดิมบวกกับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่  
 2) นักเรียนเกิดคว�มรู้สึกนึกคิด ในขณะที่ฟังหรือหลังจ�กก�รฟังนิท�นแล้วให้เด็กคิดโยงคว�มสัมพันธ์ไปสู่สิ่ง
อื่นต่อไปโดยใช้รูปภ�พ ก�รใช้สื่อประกอบนี้ เพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นน�มธรรมไปสู่รูปธรรมต�มลักษณะท�งสติปัญญ�
ของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีคว�มคิดหรือเหตุผลในขั้นที่เป็นรูปธรรมม�กกว่�น�มธรรม นอกจ�กนี้ ก�รเล่�นิท�นโดยใช้สื่อ
ประกอบจะช่วยให้ก�รเล่�มีชีวิตชีว� น่�สนใจ และที่สำ�คัญคือ  สื่อทั้งหล�ยจะช่วยให้จินตน�ก�รของเด็กซึ่งเคยเป็น
แค่ภ�พเลือนๆ กลับเด่นชัดยิ่งขึ้น
 3) นักเรียนเรียนรู้วิธีระดมพลังสมองต่�งร่วมกันคิด ตอบคำ�ถ�มในลักษณะตอบได้หล�ยๆ อย่�ง และร่วมกัน
คดิสร้�งเรือ่งร�วขึน้ใหม่ หรอืร่วมกนัคดิบทสนทน�โต้ตอบของตวัละครจ�กรปูภ�พ ส�ม�รถคดิอะไรทีเ่ชือ่มโยงสมัพนัธ์
กันเป็นลูกโซ่ เช่น เมื่อเห็นป�กก�ก็ทำ�ให้นึกถึงกระด�ษ ดินสอ ขวดหมึก ยิ่งคิดได้ม�กเท่�ไหร่ยิ่งแสดงถึงศักยภ�พ
ด้�นคว�มคิดสร้�งสรรค์ม�กเท่�นั้นล

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ	
 สำ�หรับเงื่อนไขที่ทำ�ให้ผลง�นหรือนวัตกรรมประสบคว�มสำ�เร็จในที่นี้เป็นเงื่อนไขเฉพ�ะของกิจกรรมได้แก่ (1) 
ก�รใช้รูปภ�พที่ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของนักเรียนให้นักเรียนมีส่วนร่วมเลือกภ�พที่เข�ต้องก�รและยอมรับฟัง
ข้อเสนอแนะของนักเรียน (2) อย่�ใช้รูปภ�พครั้งละม�กๆ เพร�ะจะทำ�ให้นักเรียนเกิดคว�มสับสน และก�รใช้รูปภ�พ
นั้นจะไม่มีคุณค่�เท่�ที่ควรและควรมีเฉพ�ะเรื่องที่เกี่ยวข้องต�มหน่วยก�รจัดประสบก�รณ์ในสัปด�ห์นั้น (3) ควรใช้
รปูภ�พเพือ่ทำ�ให้ก�รสอนด้วยคำ�พดูลดน้อยลงและต้องพจิ�รณ�แล้วว่�ภ�พนัน้จะแสดงคว�มหม�ยหรอืสิง่ทีต้่องก�ร
ได้อย่�งชัดเจนกว่�ก�รอธิบ�ยด้วยคำ�พูด

สรุปบทเรียน
 ก�รออกแบบกจิกรรมมพีืน้ฐ�นจ�กหลกัก�รในก�รพฒัน�นกัเรยีนและสอดคล้องกบัก�รพฒัน�ก�รต�มหลกัสตูร 
 ก�รเล่�นทิ�นเพือ่พฒัน�คว�มคดิสร้�งสรรค์ ควรบรูณ�ก�รกบักจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัคว�มคดิสร้�งสรรค์  เช่น 
กิจกรรมด้�นศิลปะ ด้�นภ�ษ� ด้�นน�ฏกรรม ก�รฝึกให้เข�มีคว�มเชื่อมั่นในตนเอง  กล้�แสดงออก ควรใช้คำ�ถ�มที่
ไม่ย�วเกินไป ให้เด็กมีอิสระในก�รตอบ ชมเชย ให้กำ�ลังใจ  สนับสนุนให้เด็กตอบ โดยไม่มีก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์  ว่�ถูก
หรือผิด  เพื่อฝึกให้เด็กกล้�แสดงคว�มคิดเห็นออกม�ให้เพื่อนๆ ฟัง
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ผลงานหรอืนวตักรรม	หม�ยถงึ  กจิกรรมก�รเรยีนก�รสอนเน้นก�รเล่�นทิ�นคตธิรรมประกอบก�รเล่นบทบ�ทสมมติ 
โดยมีสื่อประกอบก�รเล่นบทบ�ทสมมติเพื่อให้เด็กใช้ร่วมกัน

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย จ�กก�รใช้กิจกรรมก�รเรียนก�รสอนบทบ�ทสมมุติจ�กนิท�น   คติธรรมม�อย่�งต่อเนื่องพบ
ว่� เด็กปฐมวัยโรงเรียนเมืองพนมไพรมีพฤติกรรมท�งสังคมดีขึ้นต�มตัวชี้วัดดังต่อไปนี้
 1. มีพฤติกรรมยอมรับผู้อื่นดีขึ้น เช่น ยอมรับฟังคว�มคิดเห็นของเพื่อน ยอมรับก�รช่วยเหลือจ�กเพื่อน ปฏิบัติ
ต�มข้อตกลงของกลุ่ม แสดงคว�มยินดีเมื่อผู้อื่นประสบผลสำ�เร็จ และทำ�หน้�ที่ๆ กลุ่มมอบหม�ยด้วยคว�มเต็มใจ
 2. มีวินัยในตนเองสูงขึ้น เช่น เด็กอดทนรอคอยจนกว�่จะถึงโอก�สของตน เด็กส�ม�รถปฏิบัติต�มกติก�ข้อ
ตกลงในก�รเล่นหรอืก�รทำ�กจิกรรมร่วมกบัเพือ่นเดก็ปฏบิตักิจิกรรมทีไ่ด้รบัมอบหม�ยได้สำ�เรจ็ตรงต�มเวล�ทีต่กลง
ไว้  เด็กรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันขณะปฏิบัติกิจกรรม
 3. เด็กมีพฤติกรรมช่วยเหลือผู้อื่นสูงขึ้น เช่น เด็กช่วยพูดแนะนำ�วิธีก�รทำ�ง�นแก่เพื่อนได้  เด็กช่วยเพื่อนเก็บ
สื่ออุปกรณ์เมื่อเลิกใช้แล้ว  เด็กพูดสนับสนุนและให้กำ�ลังใจเพื่อน เด็กช่วยครูจัดเตรียมสื่อก�รเรียน
 4. มีพฤติกรรมก�รแบ่งปันสูงขึ้น เช่น เด็กพูดชักชวนเพื่อนให้ร่วมใช้วัสดุอุปกรณ์ เด็กแบ่งสิ่งของหรือของเล่น
ทีต่นกำ�ลงัเล่นให้เพือ่น เดก็ให้เพือ่นยมืของใช้ เดก็ชวนเพือ่นให้ม�เล่นด้วยกนั เดก็หยบิส่งอปุกรณ์ของตนเองให้เพือ่น
เมื่อเพื่อนต้องก�ร  และที่สำ�คัญกว่�นี้หลังจ�กใช้นวัตกรรมกิจกรรมก�รเล่�นิท�นคติธรรมประกอบก�รเล่นบทบ�ท
สมมตแิล้ว เดก็ปฐมวยัโรงเรยีนเมอืงพนมไพรเป็นเดก็กล้�พดู กล้�แสดงออก รูจ้กัพดูอธบิ�ยและถ�มในสิง่ทีต่นสงสยั
อยู่เสมอ จนทำ�ให้โรงเรียนเมืองพนมไพรได้รับก�รรับรองเป็นโรงเรียนในฝัน ( โรงเรียนดีใกล้บ้�น ) และได้ร�งวัลชนะ
ก�รประเมินโรงเรียนพระร�ชท�นปฐมวัยขน�ดเล็ก  ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2552 จ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�ร  

แรงบันดาลใจ
 คว�มรับผิดชอบที่สำ�คัญสำ�หรับครูปฐมวัยทุกคนคือก�รว�งพื้นฐ�นก�รพัฒน� จ�กบ้�นม�สู่โรงเรียน ครั้งแรก
ในชีวิตของเด็กๆ  ผู้สอนจึงได้วิเคร�ะห์พฤติกรรมท�งสังคมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ด้�นก�รมีวินัยในตนเอง ด้�นก�ร
ยอมรับผู้อื่น ด้�นก�รช่วยเหลือผู้อื่นและด้�นก�รแบ่งปัน จ�กปัญห�ที่กล่�ว ผู้สอนได้พย�ย�มศึกษ�ห�วิธีก�รที่จะ
พัฒน�พฤติกรรมท�งสังคมของเด็กให้สูงขึ้น   

ขัน้ตอนสำาคญัในการออกแบบกจิกรรมหรอืนวตักรรม
 1. เลือกนิท�นคติธรรมที่เป็นเรื่องง่�ยๆ เน้นเหตุก�รณ์เดียว และมีคว�มสมบูรณ์ในตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก ใช้
ภ�ษ�ง่�ย มีคำ�สัมผัสคล้องจองมีภ�พประกอบร้อยละ 70 และมีเนื้อห�ร้อยละ 30  มีรูปภ�พประกอบที่มีสีสันสดใส 
สอดแทรกข้อคิด คุณธรรมจริยธรรม และมี คติธรรมสอนใจ ใช้เวล�เล่�ไม่เกิน 15 น�ที  นิท�นแต่ละเรื่องที่ใช้กับเด็ก
ชั้นอนุบ�ล 2  มีภ�พประกอบไม่เกิน 10  ภ�พและนิท�น แต่ละเรื่องที่ใช้กับเด็กชั้นอนุบ�ล 1  มีภ�พประกอบไม่เกิน  
6  ภ�พ เป็นนิท�นคติธรรมที่มีเนื้อห�ส่งเสริมพฤติกรรมท�งสังคมให้กับเด็กปฐมวัยในเรื่องของก�รมีวินัยในตนเอง 
ก�รยอมรับผู้อื่น ก�รช่วยเหลือผู้อื่นและก�รแบ่งปัน และสอดคล้องกับหน่วยก�รจัดประสบก�รณ์ในภ�คเรียนที่ 2  

บทบำทสมมติจำกนิทำนสู่พัฒนำกำรทำงสังคม

ผู้นำาเสนอ				นางราตรี		พวงช้อย			

	 	 โรงเรียนเมืองพนมไพร

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ร้อยเอ็ด เขต 2
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ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

ปีก�รศึกษ� 2552 จำ�นวน 18  เรื่อง ภ�พประกอบเหม�ะสมกับวัยของเด็กจบในเรื่อง มีขน�ดกว้�ง 8 นิ้ว คว�มย�ว 
11  นิ้ว เรียงลำ�ดับภ�พกับเนื้อเรื่องให้สอดคล้องกันอย่�งสมบูรณ์
 2. นำ�นิท�นที่สร้�งขึ้นไปผลิตสื่อประเภท c.A.I. มีเสียงเล่�นิท�นประกอบภ�พ และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อจัด
ว�งในมุมหนังสือ ในที่นี้มีทั้งหมด  18  เรื่อง  
 3.จดัทำ�สือ่ประกอบก�รเล่�นทิ�นและก�รเล่นบทบ�ทสมมต ิทัง้นีใ้ห้สอดคล้องกบัตวัละครในนทิ�น เช่น มงกฎุ
ค�ดศีรษะ หน้�ก�ก เครื่องแต่งก�ยจ�กกระด�ษ  หุ่นถุงมือ หุ่นนิ้วมือ  
 4. เขยีนแผนก�รจดัประสบก�รณ์ กจิกรรมเสรมิประสบก�รณ์ โดยใช้กจิกรรมก�รเล่�นทิ�นคตธิรรมประกอบก�ร
เล่นบทบ�ทสมมตเิพือ่พฒัน�พฤตกิรรมท�งสงัคมของเดก็ปฐมวยัในภ�คเรยีนที ่2 ปีก�รศกึษ� 2552  นทิ�น 1 เรือ่งใช้
สอน 1 สปัด�ห์ จำ�นวน 90  แผนก�รจดัประสบก�รณ์  แล้วนำ�แผนก�รจดัประสบก�รณ์ โดยใช้เทคนคิก�รสอนดงันี้   
 วันที่	1 ครูเล่�นิท�นคติธรรมโดยใช้สื่อ cai หรือภ�พประกอบก�รเล่�นิท�นต�มเนื้อเรื่องในนิท�น  ที่ผู้ศึกษ�
สร้�งขึ้น ประกอบก�รเล่�  แล้วก�รใช้คำ�ถ�มย้อนกลับ และ ก�รกล่�วคำ�ชมเชยเมื่อเด็กตอบคำ�ถ�มเสร็จ  
 วนัที	่2 ครเูล่�นทิ�นคตธิรรมโดยใช้ภ�พประกอบก�รเล่�นทิ�น หรอืสือ่ cai ทีผู่ศ้กึษ�สร้�งขึน้  ประกอบก�รเล่� 
แล้วให้เดก็แบ่งกลุม่เล่นเกมท�ยตวัละครปรศิน� โดยให้เดก็แต่ละกลุม่ออกม�แสดงท่�ท�งเลยีนแบบตวัละครในนทิ�นให้
เดก็กลุม่อืน่ท�ยตวัละครปรศิน�นัน้ เดก็ทีอ่อกไปแสดง ตวัละครปรศิน�ใช้สือ่ประกอบก�รแสดง เช่น มงกฎุค�ดศรีษะ 
หน้�ก�ก เครือ่งแต่งก�ยทีท่ำ�จ�กกระด�ษ หุน่ถงุมอื  และหุน่นิว้มอื ครกูล่�วคำ�ชมเชยเมือ่เดก็แสดงเสรจ็ 
      วันที่	 3 ครูเล่�นิท�นคติธรรมโดยใช้หุ่นถุงมือ และหุ่นนิ้วมือประกอบก�รเล่�เด็กเปลี่ยนกลุ่มใหม่เล่นบทบ�ท
สมมตติ�มเนือ้เรือ่งในนทิ�นคตธิรรม โดยใช้สือ่ประกอบก�รเล่นบทบ�ทสมมต ิ เช่น มงกฎุค�ดศรีษะ หน้�ก�ก  เครือ่ง
แต่งก�ยที่ทำ�จ�กกระด�ษ หุ่นถุงมือ  ต�มตัวละครในนิท�นคติธรรม  และครูให้คำ�ชมเชย   
 วนัที	่4 เดก็เปลีย่นกลุม่ใหม่แล้วส่งตวัแทนของกลุม่ออกม�เป็นผูเ้ล่�นทิ�นคตธิรรม และให้สม�ชกิภ�ยในกลุม่เล่น
บทบ�ทสมมตติ�มเนือ้เรือ่งในนทิ�นทีต่วัแทนกลุม่เป็นผูเ้ล่�และใช้สือ่ประกอบก�รเล่นบทบ�ทสมมต ิ เช่น  มงกฎุค�ด
ศรีษะ หน้�ก�ก เครือ่งแต่งก�ยทีท่ำ�จ�กกระด�ษ และหุน่ถงุมอื ครใูห้คำ�ชมเชยเมือ่เดก็เล่นบทบ�ทสมมตเิสรจ็
   วนัที	่5 เดก็เปลีย่นกลุม่ใหม่ แล้วให้เดก็กลุม่ใดกไ็ด้อ�ส�สมคัรออกม�เล่�นทิ�นคตธิรรมให้เดก็แต่ละกลุม่ออกม�
เล่นบทบ�ทสมมต ิต�มเนือ้เรือ่งในนทิ�นทีอ่�ส�สมคัรเป็นผูเ้ล่� เดก็ใช้สือ่ประกอบก�รเล่นบทบ�ทสมมต ิ เช่น  มงกฎุ
ค�ดศรีษะ หน้�ก�ก  เครือ่งแต่งก�ยทีท่ำ�จ�กกระด�ษ  และหุน่ถงุมอื  แล้วครใูห้คำ�ชมเชยเมือ่เดก็เล่นบทบ�ทสมมตเิสรจ็

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ		
 ก�รมีส่วนร่วม ก�รให้คว�มร่วมมือและสนับสนุนจ�กผู้เกี่ยวข้องดังนี้ 1. ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�สนับสนุนด้�น
งบประม�ณบ�งส่วน  2. ผูป้กครอง และคณะกรรมก�รสถ�นศกึษ�บรจิ�คทรพัย์เพือ่ผลติสือ่ประกอบก�รเล่นบทบ�ท
สมมติ ให้เพียงพอกับเด็ก3. คณะครูปฐมวัยเอ�ใจใส่ ดูแลก�รสร้�งนวัตกรรม  ดูแลก�รปฏิบัติกิจกรรมของเด็กอย่�ง
ใกล้ชิดและจริงจัง

การสรุปบทเรียน	
 จ�กก�รออกแบบกจิกรรมนำ�สูก่�รสอนจนประสบผลสำ�เรจ็ในระดบัหนึง่พบบทเรยีนทีน่ำ�สูก่�รแลกเปลีย่นดงันี้ 
 1. พื้นฐ�นสำ�คัญของผู้ที่จะออกแบบกิจกรรม คือ คว�มรู้คว�มเข้�ใจของครูผู้สอนโดยก�ร ศึกษ�หลักสูตรและ
คูม่อืก�รใช้หลกัสตูรก�รศกึษ�ปฐมวยัและศกึษ�ทฤษฎ ีหลกัก�ร จ�กเอกส�รและง�นวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัก�รใช้กจิกรรม
ก�รเล่�นิท�น คติธรรมประกอบก�รเล่นบทบ�ทสมมติ
 2. ก�รออกแบบกิจกรรมที่สำ�คัญคือก�รเรียงลำ�ดับขั้นตอนของกิจกรรม พร้อมทั้งระบุ สื่ออุปกรณ์ อย่�ง
สอดคล้องกับกิจกรรม เช่น เตรียม ฉ�กเวทีก�รเล่นให้เหม�ะสมกับเหตุก�รณ์ในบรรย�ก�ศของนิท�นแต่ละเรื่อง ที่
สำ�คญัคอื ก�รเตรยีมคำ�ถ�มปล�ยเปิดในนทิ�นแต่ละเรือ่ง ไว้ล่วงหน้�เพือ่กระตุน้ก�รคดิของเดก็และเพือ่ให้เดก็แสดง
พฤติกรรมท�งสังคมออกม�ตรงจุดที่ครูต้องก�รประเมิน 
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ผลงานหรอืนวตักรรม	หม�ยถงึ รปูแบบก�รจดักจิกรรมกลุม่เพือ่พฒัน�  พฒัน�ก�รท�งสงัคมเดก็ปฐมวยั โดยกจิกรรม
สร้�งสรรค์

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 หลังจ�กก�รพัฒน�นักเรียน พบว�่ โดยรวมนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนพระตำ�หนักสวนกุหล�บมห�มงคล 
เดก็ๆ มคีว�มสขุ  สนกุสน�นกบัก�รทำ�กจิกรรมร่วมกบัเพือ่นๆ ส่งผลให้พฤตกิรรมก�รทำ�ง�นเป็นกลุม่และพฒัน�ก�ร
ด้�นสังคมดีขึ้น
 ผลร�ยบคุคลมผีลง�นทีไ่ด้รบัร�งวลั เช่น ได้รบัเหรยีญทองในกจิกรรมก�รแข่งขนัป้ันดนินำ�้มนั แข่งขนั เล่�นทิ�น 
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�นครปฐม เขต 2

แรงบนัดาลใจ
 ด้วยภ�รกิจสำ�คัญในก�รเป็นครูสอนระดับปฐมวัยตระหนักดีว่�เด็กในช่วงแรกเกิดจนถึง 6 ปี ระบบประส�ท
และสมองเจริญเติบโตในอัตร�ที่สูงที่สุด ดังนั้นก�รอบรมปลูกฝัง และสร้�งเสริมพัฒน�ก�รทุกด้�นให้แก่เด็กปฐมวัย
ได้เจรญิเตบิโตเตม็ศกัยภ�พในช่วงอ�ยนุีเ้พือ่เป็นร�กฐ�นทีด่ใีห้เดก็ ได้เจรญิเตบิโตมคีว�มเฉลยีงฉล�ด คดิเป็น ทำ�เป็น 
แก้ไขปัญห�เป็น และอยูไ่ด้ในสงัคมอย่�งมคีว�มสขุ ซึง่สอดคล้องกบัปรชัญ�ก�รจดัก�รศกึษ�ระดบัปฐมวยัของโรงเรยีน 
และก�รเลือกพัฒน�ด้วยกิจกรรมกลุ่มจะเป็นส่วนสำ�คัญที่จะช่วยให้มีพัฒน�ก�รท�งสังคม      

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 รูปแบบก�รจัดกิจกรรมกลุ่มโดยใช้กิจกรรมสร้�งสรรค์ มีลักษณะพิเศษคือ เด็กได้ทำ�ง�นผ่�นกระบวนก�รกลุ่ม
ต�มหลักก�รประช�ธิปไตย โดยเฉพ�ะก�รเลือกเข้�กลุ่มที่สนใจ ก�รเลือกหัวหน้�กลุ่มทำ�หน้�ที่ แนะนำ�เพื่อนในกลุ่ม 
ชักชวนเพื่อนทำ�กิจกรรม แนะนำ�กิจกรรมให้เพื่อน ดูแลเพื่อน เลข�กลุ่ม ช่วยนำ�อุปกรณ์ม�ให้เพื่อน ช่วยดูแลเพื่อน 
เก็บรวมรวมง�นเพื่อนม�ส่งครูหรือจัดแสดงผลง�น แต่ละหน้าที่จะไม่ระบุว่าเป็นตำาแหน่งอะไร แต่ใช้วิธีก�รติด
สัญลักษณ์ที่ตัวนักเรียนและเปลี่ยนไปเรื่อยๆ โดยเพื่อนๆ	 เป็นคนเลือก กระบวนก�รดังกล่�วดำ�เนินก�รโดยผ่�น
กิจกรรมสร้�งสรรค์ที่หล�กหล�ย ได้แก่ กิจกรรมฉีกปะกระด�ษกิจกรรมตัด ฉีก ปะ กระด�ษ กิจกรรมปั้นดินนำ้�มัน 
กิจกรรมสร้�งสรรค์ง�นจ�กเศษวัสดุ ทำ�ให้เด็กได้รู้จักก�รว�งแผน ก�รปฏิบัติกิจกรรม ระหว่�งก�รปฏิบัติกรรม ร่วม
กันแก้ปัญห� แบ่งปันกัน เอื้ออ�ทรกัน ใครทำ�ไม่ได้จะช่วยเหลือกัน ผลัดกันชื่นชมผลง�น โดยให้ติดสัญญลักษณ์ผล
ง�นทีเ่ร�ชอบ 1 ชิน้ไม่ซำ้�กนั (กจิกรรมตดิด�วให้เพือ่น) กจิกรรมนีร้ะยะแรกเดก็ๆ จะตดิด�วทีผ่ลง�นตนเอง ทำ�บ่อยๆ 
จะเริ่มเลือกติดผลง�นเพื่อน เด็กมีคว�มสุข สนุกสน�นกับก�รทำ�กิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 ผู้บริห�ร ครู และผู้ปกครองให้ก�รสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่�งดีกับก�รทำ�กิจกรรมกลุ่มโดยใช้กิจกรรม

ร่วมพลังสร้ำงสรรค์งำนศิลป์

ผู้นำาเสนอ			 นางณิชรัตน์		ทรวดทรง	

  โรงเรยีนพระตำ�หนกัสวนกหุล�บมห�มงคล

  สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�นครปฐม เขต 2
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สร้�งสรรค์ ครูมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รพัฒน�รูปแบบก�รจัดกิจกรรมกลุ่มโดยใช้กิจกรรมสร้�งสรรค์ ให้ผู้เรียน  มี
งบประม�ณ วัสดุ อุปกรณ์ เหม�ะสมกับก�รจัดกิจกรรม

การสรุปบทเรียน
 จ�กก�รนำ�นวัตกรรม “ร่วมพลังสร้�งสรรค์ง�นศิลป์” พัฒน�นักเรียนและประสบผลสำ�เร็จระดับหนึ่งดังที่นำ�
เสนอข้�งต้น สรุปเป็นบทเรียนในก�รค้นห�นวัตกรรมดังนี้
 1.	 การเลือกกิจกรรมการพัฒนา นักเรียนปฐมวัยควรมีคว�มรู้พื้นฐ�นในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนปฐมวัย 
เป็นสำ�คัญ
 2.	จัดทำาแผน	(เค้าโครง)	การพัฒนา เช่น กำ�หนดเป้�หม�ยก�รพฤติกรรมที่ต้องก�รพัฒน�อย่�งชัดเจน ทั้งนี้
เพื่อก�รนำ�สู่ก�รออกแบบกิจกรรมและประเมินผลที่สอดคล้องกัน มีคว�มน่�เชื่อถือ
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ผลงานหรือนวัตกรรม หม�ยถึง กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน บทร้องเล่นและบทกล่อมเด็กประกอบภ�พโดยนำ�ม�
ประยุกต์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเช่น รูปแบบของ e-book หรือจ�กโปรแกรม ulead (ตัดต่อ vdo) เป็นต้น เพื่อพัฒน�
ทักษะท�งภ�ษ�คือก�รฟัง ก�รพูด ว�งพื้นฐ�นก�รอ่�น ก�รเขียนของเด็กปฐมวัย

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย 
 ผลที่ปร�กฎกับนักเรียนที่ภ�คภูมิใจและในที่นี้นับว่�ประสบผลสำ�เร็จใจระดับหนึ่งประกอบด้วย นักเรียนวาด
ภาพได้เหรยีญทอง	ระดบักลุม่โรงเรยีนและระดบัเขตพืน้ทีก่�รศกึษ� 	นกัเรยีนประดษิฐ์เศษวสัดไุด้เหรยีญทอง	ระดบั
กลุม่โรงเรยีน ระดบัเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�และเหรยีญเงนิระดบัภมูภิ�ค นกัเรยีนเล่นนทิานเหรยีญทอง	ระดบักลุม่โรงเรยีน 
และระดบัเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�นกัเรยีนป้ันดนินำ�้มนันำ�เสนอโรงเรยีนในฝันได้ดมี�ก นกัเรยีนเล่านทิานประกอบหุน่มอื	
นำ�เสนอผลง�นโรงเรียนในฝันเป็นที่ประทับใจ นักเรียนสวดมนต์	บูช�พระรัตนตรัย ได้โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที	่2	ประเภทบคุคลและประเภทหมู ่พร้อมนำ�เสนอโรงเรยีนในฝันทำ�ให้ผ่�นก�รประเมนิได้รบัก�รรบัรองเป็นต้นแบบ
โรงเรยีนในฝันนกัเรยีนเป็น มคัคเุทศก์ระดบัปฐมวยั	นำ�เสนอโรงเรยีนในฝันได้อย่�งประทบัใจ นกัเรยีนฉกี	ตดั	กระดาษ
ได้เหรียญทอง	 ระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�  เป็นตัวแทน สพท.สิงห์บุรีในก�รจัดนิทรรศก�ร
โครงก�รวิช�ก�รปฐมวัย 4 ภูมิภ�ค นักเรียนมีพฤติกรรมกระตือรือร้น	ในก�รอ่�นหนังสือเมื่อว่�งจะอยู่ในมุมหนังสือ

แรงบันดาลใจ
 คว�มสำ�คญัในก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนระดบัปฐมวยั ทีใ่ห้คว�มสำ�คญัต่อก�รว�งพืน้ฐ�น ก�รอ่�นของเดก็เป็น
แรงบันด�ลใจที่ 

วิธีการและแนวคิดสำาคัญในการออกแบบกิจกรรมหรือนวัตกรรม
 1. คว�มคิดในก�รออกแบบนวัตกรรมจ�กก�รเก็บรวบรวมข้อมูลโดยก�รศึกษ�ค้นคว้�เอกส�รที่เกี่ยวข้อง
 2. ก�รนำ�ข้อมูลที่อยู่ใกล้ๆตัว ก�รออกแบบง่�ยๆ แต่ส�ม�รถนำ�ม�พัฒน�ภ�ษ�เด็กๆได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
ลกัษณะสำ�คญัในก�รออกแบบกจิกรรมประกอบด้วย ภ�พประกอบสวยง�มมคีว�มหม�ยตรงกบัคำ�อ่�นหรอืข้อคว�ม
ในแต่ละบท สือ่คว�มหม�ยให้เดก็มคีว�มเข้�ใจได้ด ีรปูแบบ สสีนั ขน�ด  เร้�คว�มสนใจเดก็ได้ ก�รผสมผส�นภมูปัิญญ�
ไทยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่�งกลมกลืน มีประสิทธิภ�พ  ส�ม�รถเปลี่ยนแปลง ประยุกต์ใช้ได้หล�กหล�ยรูปแบบ
จ�กชิ้นง�นเพียงชิ้นเดียว
 3. ก�รค้นห�เนือ้ห�ส�ระทีม่�จ�กภมูปัิญญ�ท้องถิน่ดำ�เนนิก�รดงันี ้(1) เทคนคิล้อมวงคยุกนั โดยให้กลุม่บคุล�กร
มปีระสบก�รณ์เดยีวกนัม�พดูคยุกนัเปิดโอก�สให้ผูอ้ืน่แลกเปลีย่นคว�มคดิเหน็ (2) ก�รสมัภ�ษณ์ตวัต่อตวั โดยทำ�ก�ร
สอบถ�ม แบบผู้ถ�มไม่ทร�บเหตุก�รณ์ม�ก่อน ถ�มให้เจ�ะลึก มีก�รบันทึกเรื่องของก�รสื่อส�รและก�รสอบถ�ม 
(3) มีก�รบันทึกเสียงเล่�ประสบก�รณ์ ควรใช้เครื่องบันทึกเสียง ควรเป็นแบบดิจิตอล เพร�ะส�ม�รถถอดออกม�เป็น 
file  เสียงได้                                                             

ทักษะทำงภำษำ : ภูมิปัญญำบูรณำกำร ICT

ผู้นำาเสนอ		 นางนภา		แหสุวรรณ

  โรงเรียนอนุบ�ลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) 

  สพท. สิงห์บุรี  
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 ขัน้ตอนก�รใช้กจิกรรม ฟังครอู่�น พดูต�มคร ูอ่�นเองจ�กภ�พ อ่�นเองจ�ก บตัรคำ� ก�รระบ�ยสตีวัอกัษร ก�ร
ระบ�ยสภี�พนทิ�น ทดลองเขยีนต�มคำ�บอก ทดลองใช้พร้อมกบัก�รพฒัน� จดัทำ�สือ่ให้เป็นรปูแบบทีส่มบรูณ์ พร้อม
พัฒน�ผสมผส�นกับสื่อ ict ให้มีคว�มน่�สนใจทันสมัยเหม�ะสมกับสภ�พของโรงเรียน
        จ�กก�ร ติดต�มนักเรียนกลุ่มที่ผ่�นกิจกรรมก�รเรียนรู้โดยวิธีก�รที่นำ�เสนอเมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1 พบ
ว่�นักเรียนมีคว�มพร้อมในก�รอ่�นเขียนม�กกลุ่มกลุ่มอื่นๆ

เงื่อนไขที่ทำาให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความสำาเร็จ
 1. ครูผู้สอนในส�ยชั้นอนุบ�ลมีคว�มส�มัคคี  ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในก�รดำ�เนินกิจกรรมอย่�งต่อเนื่อง
 2. ก�รจดักระบวนก�รในก�รรวบรวมข้อมลูเพือ่ห�ประสทิธภิ�พของนวตักรรมและรปูแบบก�รปฏบิตักิจิกรรม 
ซึ่งเป็นก�รเก็บข้อมูลระยะย�ว

การสรุปบทเรียน	
 จ�กก�รออกแบบกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนและนำ�สู่ก�รพัฒน�นักเรียนและประสบผลสำ�เร็จที่น่�ภ�คภูมิใจ
ข้�งต้น มีบทเรียนที่จะม�บอกต่อเพื่อก�รแลกเปลี่ยน คือ ผู้ที่จะออกแบบกิจกรรม
 (1) ศึกษ�และทำ�คว�มเข้�ใจในหลักก�รและวิธีสอนระดับปฐมวัยเป็นอย่�งดี 
  (2) สร้�งคว�มเข้�ใจในก�รทดลองใช้นวัตกรรมกับทุกๆ ฝ่�ย 
 (3) ติดต�มผลอย่�งต่อเนื่อง
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ผลงานหรอืนวตักรรม	หม�ยถงึ สือ่ก�รเรยีนก�รสอนระดบัปฐมวยั  บทเรยีนคอมพวิเตอร์

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 นกัเรยีนอนบุ�ล 2 สนกุกบัก�รเรยีนรูจ้�กสือ่ ส�ม�รถเปิด-เปิด computer ต�มลำ�ดบัขั้นตอนได้ กล้�แสดงออก 
เล่�เรือ่งร�วได้อย่�งถกูต้อง  คดิ-วเิคร�ะห์ แก้ปัญห�ได้ สร้�งนสิยัใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน จ�กแหล่งเรยีนรูท้ีห่ล�กหล�ย  ส�ม�รถ
เล่�นทิ�นได้รูเ้รือ่งร�วทีเ่ล่�เป็นอย่�งด ีอย�กม�เรยีน เรยีนรูจ้�กสือ่ด้วยตนเอง ผลทีเ่ป็นรปูธรรมทีภ่�คภมูใิจนกัเรยีน
ในห้องเรียนด้วยสื่อที่นำ�เสนอ  มีคว�มรู้โดดเด่นกว่�นักเรียนห้องอื่นที่ไม่ได้เรียนซึ่งอยู่ในระดับชั้นเดียวกัน จะเห็นได้
จ�กก�รแสดงกิจกรรมต่�งๆ ในโรงเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ตลอดจนก�รส่งผลง�นแสดงในระดับอำ�เภอและระดับ
เขตพื้นที่ก�รศึกษ� นักเรียนกลุ่มนี้เป็นผู้ทำ�กิจกรรมทั้งหมด โดยได้แสดงผลง�นต่อส�ธ�รณชน  เช่น  ก�รเล่�นิท�น 
ก�รเล่นเกมก�รศึกษ�  ก�รว�ดภ�พระบ�ยสี  และก�รแสดงบนเวที ก�รศึกษ�ต่อในระดับ ป.1-2-3 เด็กกลุ่มนี้จะมี
คว�มพร้อมสูงม�ก   เข�จะนำ�ชื่อเสียงม�สู่โรงเรียนเสมอในก�รแข่งขันกิจกรรมต่�งๆ

แรงบันดาลใจ
 โรงเรยีนได้รบัมอบ computer ทำ�ให้ต้องคดิทีจ่ะใช้สือ่ computer อย่�งเหม�ะสมคุม้ค่� และจ�กประสบก�รณ์
ในก�รสอนระดับอนุบ�ลม�  25  ปีแล้ว เด็กอนุบ�ล  2 ในภ�คเรียนที่ 2 จะดื้อและซนม�ก  ถ้�เร�ไม่มีวิธีก�รสอน
ดีๆ  หรอือปุกรณ์ก�รสอนใหม่ๆ ม�ใช้ เดก็กจ็ะเบือ่ จะเป็นปัญห� ในก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนก�รสอน ดงันัน้ จงึเลอืก
ที่จะสร้�งบทเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่�น computer ผลสะท้อนจ�กก�รสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่งผล
ให้เด็กนักเรียนมีคว�มส�ม�รถโดดเด่นกว่�นักเรียนห้องอื่นที่ไม่ได้เรียนซึ่งอยู่ในระดับชั้นเดียวกันดังกล่�วข้�งต้น

ลักษณะสำาคัญของผลงานหรือนวัตกรรม              
 จัดทำ�บทเรียนมีภ�พและเสียงประกอบให้เด็กได้ดู ได้ฟัง ได้สัมผัสด้วยตัวเองทุกบทเรียนเป็นเรื่องง่�ยๆ ใกล้ตัว
เด็ก ทุกกิจกรรมมีรูปและเสียงประกอบชัดเจน ลักษณะ มีคว�มหล�กหล�ยให้นักเรียนได้เลือก เช่น เกมก�รศึกษ�
ม�กม�ยให้เด็กได้ฝึก เช่น เกมก�รบวก เกมภ�พตัดต่อ เกมคว�มสัมพันธ์ และเกมลำ�ดับเหตุก�รณ์  รวมทั้งปริศน�
คำ�ท�ย  อะไรเอ่ย  โดยใช้ภ�พและเสียงอธิบ�ยทุกครั้ง ระยะเวล�ที่ทำ�กิจกรรมใช้เวล�สั้นและเหม�ะสม (20 น�ที)    
 ลักษณะสำ�คัญเป็นบทเรียนและเกมคือก�รอธิบ�ยด้วยภ�พจริง มีสีสันสวยง�มน่�สนใจ  เข้�ใจง่�ย
 กจิกรรมการเรยีนการสอน	ครนูำ�สือ่คอมพวิเตอร์ม�แนะนำ�ก�รเปิด ก�รปิด ทำ�ตวัอย่�งให้ดจูนเดก็เข้�ใจ  จ�ก
นั้นโปรแกรมจะนำ�เข้�สู่บทเรียนโดยอัตโนมัติ
 ตัวอย่�งบทเรียน  เรื่อง  บ้�น  ไข่  อ�ห�ร  ผลไม้  วันขึ้นปีใหม่ วันลอยกระทง  วันพ่อ  ประส�ทสัมผัส  ผีเสื้อ  
กบ  เกมก�รศึกษ�  ประกอบด้วย  เกมก�รบวก  เกมภ�พตัดต่อ  เกมเรียงลำ�ดับ  เกมคว�มสัมพันธ์และ เกมอะไร
เอ่ย ครแูนะนำ�เรือ่งทีจ่ะเรยีนแล้วให้นกัเรยีนเลอืกเรยีนเรือ่งอะไรกไ็ด้โดยก�รคลกิเข้�ไปเรยีน  บทเรยีนจะมเีสยีง  มี

“หนูท�ำได้”

ผู้นำาเสนอ			 นางติ๋ว		พลหนองคูณ

  โรงเรียนบ้�นน�อ่�งม่วงคำ� 

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่สกลนคร เขต 1 
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ภ�พ มีเนื้อห�สั้นๆ ให้เด็กเรียนจนเข้�ใจ  จ�กนั้นจะมีเกมก�รศึกษ�  1-2  เกมให้เด็กเล่นอย่�งสนุกสน�นโดยจะให้
เด็กม�จับเม้�ส์แล้วเล่นที่ละคน เด็กจะได้เล่นทุกคนโดยเมื่อเด็กทำ�ได้จะมีเสียงที่แสดงคว�มชื่นชม  ยินดี  หรือเมื่อ
ตอบไม่ถูกต้องก็จะเป็นเสียงที่แสดงถึงก�รให้กำ�ลังใจในก�รทำ�ต่อไปจนถูกต้อง  เด็กจะมีคว�มสุขที่ตนเองทำ�ได้และ
สนใจบทเรียนม�ก เนื้อห�ที่เรียนจะเรียน วันละ 20 น�ที เรียนทุกวัน ในกิจกรรมเสริมประสบก�รณ์  หลังเรียนจะมี
ข้อสอบถ�ม-ตอบ ในเรื่องที่เรียน   
 ผลเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด หนูทำ�ได้ ใช้สอนในชั้นอนุบ�ล 2 ได้ทำ�ก�รวิจัยผ�่นก�รตรวจสอบจ�กผู้
เชี่ยวช�ญ ทั้งเนื้อห�และรูปภ�พ   

ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะของวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ
 1. ควรใช้กับเด็กอนุบ�ล 2 จริงๆ ก่อนขึ้นเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1
 2. ภ�พที่ใช้ควรเป็นภ�พนิ่งเพื่อไม่ให้เป็นผลเสียต่อส�ยต�เด็ก
 3. ครูผู้สอนควรจัดสรรเวล�ให้เหม�ะสมกับวัยของผู้เรียน
 4. ก�รให้เด็กอยู่หน้�จอคอมพิวเตอร์น�นๆ อ�จส่งผลต่อส�ยต�
 5. ให้ครูพิจ�รณ�เนื้อห�ให้เหม�ะสมกับวัย

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์  

สรุปบทเรียน
 จากการใช้เพือ่การเรยีนการสอน	“หนทูำาได้”	นบัว่าประสมผลสำาเรจ็ในระดบัหนึง่	สรปุเป็นบทเรยีนในการ
จัดทำาและใช้สื่อ	“	บทเรียนหนูทำาได้”	คือ ก�รจัดทำ�บทเรียนต้องให้คว�มสำ�คัญต่อเรื่องเป็นเรื่องง่�ยๆ ใกล้ตัว ภ�พ
และเสียงอธิบ�ยชัดเจน แต่ละเรื่องใช้เวล�สั้นๆ ทั้งบทเรียนไม่เกิน 20 น�ทีและต้องทดลองใช้ ปรับปรุงให้เหม�ะสม
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ทกัษะชีวิต

 “กระบวนกำรเรียนรู้ที่เอำวิชำเป็นตัวตั้ง ท�ำให้มนุษย์
อ่อนแอ ท�ำให้คิดไม่เป็นท�ำไม่เป็น กำรเรียนรู้ควรจะท�ำให้
คนคิดเป็น ท�ำเป็น นั่นคือ เรียนรู้จำกวิถีชีวิตและกำรท�ำ
มำหำกิน”

ดร.โกวิท วรพิพัฒน์
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง  ก�รจัดกิจกรรมที่สนับสนุนก�รพัฒน�ทักษะชีวิต ฯลฯ และหรือกิจกรรมพัฒน� 
ผู้เรียน ก�รพัฒน�คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโดยใช้เทคนิค GNLF WALK  
 G : Gratitude     ก�รขอบคุณสิ่งดีที่เกิดขึ้นกับตัวเร�ในแต่ละวัน
 N : New Learning    ก�รได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในวันนี้ 
 L : Looking forward to ก�รนำ�สิง่ใหม่ๆ ในวนันี ้เชือ่มโยงไปสูก่�รกระทำ�ใน
    อน�คต ปฏบิตัใิห้เกดิคว�มเคยชนิ จนตดิเป็นนสิยัทีด่ี
 F : Friendliness      ก�รมองเหน็มติรภ�พระหว่�งเพือ่นแบบกลัย�ณมติร ก�รเหน็คณุค่�ของ
    คนรอบข้�ง และมอบสิ่งที่ดีให้เพื่อน มีคว�มสุขเมื่อเพื่อนมีคว�มสุข

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม รู้จักขอบคุณสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในแต่ละวัน รู้จักมอง
ห�สิ่งที่ดีๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง มองคนรอบข้�งอย่�งมีคุณค่� ทุกคนปฏิบัติตนสมกับ คำ�ว่� “ลูก ทร.ม.ยิ้ม ไหว้ ให้อภัย
กันและกัน”  
 นักเรียนได้รับเกียรติบัตรด้�นก�รมีผลง�นดีเด่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่�งที่ดี ด้�นคว�มซื่อสัตย์ สุจริต 
จ�กคณะกรรมก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ (ป.ป.ช.) วนัที ่16 มถินุ�ยน  2552 ได้รบัร�งวลัชนะเลศิ นกัเรยีน
ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�
 ครูทุกท่านและนักเรียนรุ่นพี่สามารถปฏิบัติตัวที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนและน้องๆ 
 ผู้ปกครอง	ชุมชน	นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่�งดี เต็มคว�มส�ม�รถ  เป็นต้นแบบด้�นก�ร
ทำ�คว�มดี คว�มง�ม คว�มรู้  และเห็นคุณค่�ในคว�มดีคว�มง�มของตนเอง
 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจ�กเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ก�ญจนบุรี เขต 3 ให้จัดนิทรรศก�รก�รนำ�เสนอกลยุทธ์ที่ 3 และ
กลยุทธ์ที่ 5 ในง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภ�คกล�งและภ�คตะวันออก  ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่�งวันที่ 5 
ถงึ 8 มกร�คม 2552 ได้รบัโล่ด้�นก�รสนบัสนนุกจิกรรมสถ�บนัก�รศกึษ�สมัพนัธ์  ร�งวลัชนะเลศิ “โรงเรยีนวธิพีทุธ” 
ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ก�ญจนบุรี เขต 3 วันที่ 4 กันย�ยน 2552  ร�งวัลชนะเลิศ ก�รประกวดโรงเรียนดีเด่นด้�น
คุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ก�ญจนบุรีเขต 3 เป็นตัวแทนเข้�ประกวดแข่งขันในระดับกลุ่มพื้นที่ก�ร
ศึกษ� (กลุ่มที่ 14) วันที่ 3 กันย�ยน 2552 ได้รับเกียรติจ�กสำ�นักบริห�รยุทธศ�สตร์และบูรณ�ก�รก�รศึกษ�ที่ 6 ให้
เผยแพร่ผลง�นลงในเอกส�ร การบูรณาการการจัดการความรู้สถานศึกษา	3D		เนื่องจ�กโรงเรียนได้จัดทำ�โครงก�ร
พฒัน�ผูเ้รยีนทีเ่ป็นแบบอย่�งทีด่ใีนสถ�นศกึษ�ต�มนโยบ�ย 3D 2 โครงก�ร คอื (1)โครงก�รพฒัน�คณุธรรม จรยิธรรม 
ต�มรูปแบบ OPARTS		MODEL (2) โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พนักเรียน เย�วชนต้นแบบคนดี ศรี ทร.ม.

กิจกรรมสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะชีวิต

ผู้นำาเสนอ	 นางสาววิมล	อยู่พิพัฒน์
  โรงเรียนไทรโยคมณีก�ญจน์วิทย�    
                สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ก�ญจนบุรี เขต 3

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา
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แรงบันดาลใจ
 ผู้ปกครอง เครือข่�ยผู้ปกครอง ชุมชนให้คว�มร่วมมือและให้ก�รสนับสนุนกิจกรรมพัฒน�คุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียนในโรงเรียนอย่�งดียิ่ง 

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 วิธีดำาเนินการ
 1 )  ประชุมเพื่อชี้แจงและประช�สัมพันธ์ รูปแบบก�รพัฒน�คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยใช้เทคนิค 
GNLF	WALK	 ให้กับครูทุกท่�น คณะกรรมก�รเครือข่�ยผู้ปกครองนักเรียนให้ทร�บถึงวัตถุประสงค์  กระบวนก�ร/
ขั้นตอนดำ�เนินง�น บทบ�ทหน้�ที่ของครูที่ปรึกษ�และครูผู้สอน 
 2 ) จัดทำ�สมุด GNLF WALK ให้กับนักเรียนทุกคนทำ�ก�รบันทึกก�รเรียนรู้ในแต่ละวัน รวมทั้งฝึกให้นักเรียนคิด
เชิงบวก ( Positive thinking ) นักเรียนมองเห็นคว�มดี คว�มง�มในตัวเอง และบุคคลรอบข้�ง     
 3 ) ดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 4 ) ครูทุกท่�นนิเทศเพื่อให้กำ�ลังใจนักเรียนอย่�งสมำ่�เสมอเพื่อเป็นก�รเสริมแรงท�งบวก และ เป็น Coach ให้
กับนักเรียนในที่ปรึกษ� และนักเรียนในโรงเรียน รวมทั้งให้คว�มช่วยเหลือนักเรียน 
 5 ) ครูที่ปรึกษ�ทุกท่�นตรวจสมุดบันทึก GNLF WALK สรุปผลก�รพัฒน�คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดย
ใช้เทคนิค GNLF WALK
 6 ) ครทูีป่รกึษ�ทกุท่�น คณะกรรมก�รนกัเรยีน เครอืข่�ยผูป้กครองนกัเรยีน ร่วมกนัสรปุผลก�รพฒัน�คณุธรรม 
จริยธรรม ของนักเรียน
 7 ) มอบร�งวัลให้กับนักเรียนที่รู้จักขอบคุณสิ่งดีๆ ก�รได้เรียนรู้สิ่งใหม่ รู้จักมองห�สิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวเอง มี
คว�มรักให้เพื่อน มองเห็นคว�มดีในตัวเพื่อน บุคคลรอบข้�งและชุมชน 
 8 ) ประเมินโครงก�รโดยใช้เทคนิค GNLF  WALK” โดยใช้แนวคิด Stufflebeam’s CIPP Model 
 9 ) สรุปประเมินโครงก�รโดยใช้เทคนิค GNLF  WALK

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จ	
 โรงเรยีนมเีป้าหมายการพฒันาด้านคณุธรรมอย่างชดัเจนโดยครแูละบคุล�กรท�งก�รศกึษ� นกัเรยีน ผูป้กครอง 
ชมุชน ร่วมกำ�หนดและทร�บแนวท�งก�รพฒัน�นกัเรยีนด้�นคณุธรรมอย่�งชดัเจน ร่วมมอืกนัว�งแผนกำ�หนดกจิกรรม 
ร่วมกันดำ�เนินก�รพัฒน�และกำ�กับติดต�มดูแล  เพื่อมุ่งไปสู่คำ�ขวัญประจำ�โรงเรียน “วินัยดี กีฬ�เด่น เน้นคุณธรรม 
ลำ้�เลิศวิช�” 
	 ผูป้กครอง	เครอืข่ายผูป้กครอง	ชมุชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และหน่วยงานราชการมส่ีวนร่วม	ในก�ร
จัดกิจกรรม/โครงก�รพัฒน�นักเรียนให้เป็นคนดี  ให้กับน้องๆ  เพื่อน และคนในชุมชน    

การสรุปบทเรียน	
          โรงเรยีนประสบผลสำ�เรจ็ ในก�รจดักจิกรรมส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม ให้กบันกัเรยีนและบคุล�กรในโรงเรยีน
มีแนวคิดสำ�คัญในก�รออกแบบกิจกรรมคือ กำ�หนดกิจอย่�งชัดเจนตลอดแนว ผู้ปกครอง เครือข่�ยผู้ปกครองชุมชน
มีส่วนร่วม 
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ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 โรงเรียน	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ระดับภ�ค ( ประถมศึกษ� ) ของสำ�นักง�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 
ภ�คที่ 13 ชลบุรี โครงก�รประกวดธน�ค�รขยะรีไซเคิล ปี พ.ศ.2552 ของกรมส่งเสริมคุณภ�พสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถ�บันก�รจัดก�รบรรจุภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อม สภ�อุตส�หกรรมแห่ง
ประเทศไทย และบริษัทบ�งกอกกล๊�ส จำ�กัด ร�งวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ทั่วไประดับประถมศึกษ� ชื่อผล
ง�น “กระเป๋�เอนกประสงค์” โครงก�รประกวดสร้�งสรรค์สิ่งประดิษฐ์จ�กวัสดุเหลือใช้ ปี 2552 ของสำ�นักง�น
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตร�ด
	 ผู้เรียน	ได้เรียนรู้จ�กกิจกรรมอย่�งหล�กหล�ยของโครงก�รธน�ค�รขยะรีไซเคิล ซึ่งแต่ละกิจกรรมมุ่งเน้นและ
สร้�งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตสำ�นึกในก�รรักษ�สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ผู้เรียนมีวินัยในก�ร ทิ้งขยะ รู้จักคัดแยกขยะ และ
นำ�ไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำ�วัน รวมทั้งร่วมกันทำ�คว�มสะอ�ดบริเวณโรงเรียนอ�ค�รเรียนห้องเรียน บริเวณรอบ ๆ  
โรงเรยีนโดยสมคัรใจ  เกบ็ขยะได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องรอให้ใครบอกกล่�ว มจีติสาธารณะช่วยเหลอืโดยเกบ็ขยะทำ�คว�ม
สะอ�ดบริเวณวัด และชุมชน
 ครูและบุคลากรในโรงเรียน		หน่วยงาน		องค์กรและชุมชนในท้องถิ่น	 มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่�งๆ ของโครง
ก�รฯ เข้�ร่วมกิจกรรม โครงก�รต่�งๆ ของโรงเรียน  เช่น ผู้นำ�ชุมชนได้เข้�ม�มีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษ� เป็นคณะ
กรรมก�รในโครงก�ร กจิกรรม ให้คว�มช่วยเหลอืด้�นงบประม�ณ มเีครอืข่�ยผูป้กครอง เข้�ม�ร่วมในระบบดแูลช่วย
เหลือเต็มรูปแบบ และเป็นคณะกรรมก�รกิจกรรมส�ยสัมพันธ์ครอบครัว 

แรงบันดาลใจ
 จ�กก�รศกึษ�พฤตกิรรมผูเ้รยีนและก�รสำ�รวจในกจิกรรมเยีย่มบ้�นนกัเรยีน 100%  ต�มปฏทินิปฏบิตักิ�รของ
โรงเรยีนทำ�ให้ทร�บข้อมลูพืน้ฐ�น สภ�พครอบครวั สงัคม เศรษฐกจิและพฤตกิรรมรวมทัง้วฒันธรรมทีบ้่�นของนกัเรยีน 
โดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองเป็นช�วกัมพูช�ที่เข้�ม�ทำ�ง�นข�ยแรงง�น จะมีนิสัยไม่มีวินัยก�รทิ้งขยะ อย�กโยนทิ้งตรง
ไหนก็ทิ้งโดยไม่คำ�นึงถึงปัญห�สิ่งแวดล้อมที่จะต�มม� เช่น คว�มสกปรก  ส่งกลิ่นเหม็น  ก�รไม่ย่อยสล�ย เกิดปัญห�
ขยะล้นเมอืง โรงเรยีนมนีโยบ�ยมุง่เน้นพฒัน�ม�ตรฐ�นด้�นคณุภ�พผูเ้รยีน ให้ผูเ้รยีนมคีณุธรรมจรยิธรรมและค่�นยิม
ทีพ่งึประสงค์ ต้องก�รพฒัน�ให้ผูเ้รยีนมคีว�มรบัผดิชอบต่อหน้�ที ่มจีติสำ�นกึในก�รอนรุกัษ์และพฒัน�สิง่แวดล้อม มี
ทักษะในก�รทำ�ง�น รักก�รทำ�ง�นส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ ที่ดีต่ออ�ชีพสุจริต   มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้รบัประสบก�รณ์ตรง และพฒัน�ให้มทีกัษะในก�รทำ�ง�น รกัก�รทำ�ง�นส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกบัผูอ้ืน่ได้และมเีจตคติ
ที่ดีต่ออ�ชีพสุจริต  
 ด้วยแหตุผลดังกล่�ว  คณะทำ�ง�นเล็งเห็นคว�มสำ�คัญของปัญห�  จึงได้ระดมคว�มคิดในก�รแก้ปัญห�เพื่อจะ
สร้�งคว�มตระหนักให้กับผู้เรียนเกิดจิตสำ�นึกให้มีจิตส�ธ�รณะ ไม่ทิ้งขยะเกลื่อนเหมือนดังที่เคยปฏิบัติ ที่มักจะทิ้ง
ขยะต�มใจชอบ เช่น ท้องถนน ส�ธ�รณะ บ้�น หรือบริเวณบ้�นติดกับคลอง ทะเล ก็จะทิ้งขว้�งขยะลงไป

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

ธนำคำรขยะรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม

ผู้นำาเสนอ			 นางคนึงนิจ	รุ่งโรจน์			

  โรงเรียนอนุบ�ลวัดคลองใหญ่ 

     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ตร�ด
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ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 ดำาเนินการตามหลักคิด	4	R	คือ reduce/reject, reuse, repair และ recycle เป็นส�ระเป็นจุดเน้นในรูป
แบบกิจกรรมให้กับนักเรียนให้รู้เรื่องก�รคัดแยกขยะ เห็นคุณค่�ของวัสดุสิ่งเหลือใช้ที่ยังมีประโยชน์  ช่วยประหยัด
พลังง�น รักษ�สิ่งแวดล้อมและส�ม�รถช่วยลดภ�วะโลกร้อน  
 กำาหนดวิสัยทัศน์	ขยะไม่มีในโลก	เพื่อเป็นเป้�หม�ยหลักในก�รดำ�เนินง�น คือ 1) ก�รศึกษ�ข้อมูล โดยศึกษ�
ค้นคว้�จ�กอินเตอร์เน็ต  หนังสือพิมพ์ ว�รส�ร 2) ก�รอบรมพัฒน� 3) ก�รศึกษ�ดูง�น 4) ก�รดำ�เนินกิจกรรม โดย
มจีดุประสงค์สำ�คญั คอื เพือ่พฒันาบคุลากร	คร ูนกัเรยีนให้มคีว�มรูค้ว�มเข้�ใจและมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของธน�ค�ร
ขยะ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำานึกในการมีวินัยการทิ้งขยะ	 มีจิตสาธารณะและช่วยกันรักษ�สิ่งแวดล้อม เพื่อการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนท้องถิ่นร่วมกันระหว่�งโรงเรียน ผู้นำ�ท้องถิ่น และชุมชน
 กลยุทธ์ที่ทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นประสบผลสำ�เร็จ มี 3 กิจกรรมเป็นหลักในก�รดำ�เนินก�รเพื่อให้ได้ตรงต�มเป้�
หม�ยคอืก�รสร้�งวนิยัให้กบันกัเรยีน ซึง่ในแต่ละกจิกรรมนัน้ได้ใช้ระบบก�รบรหิ�รจดัก�รในก�รดำ�เนนิง�นต�มวงจร 
PDCA  คือ 1) P คือ Plan ว�งแผน 2) D คือ Do  ดำ�เนินก�ร  3) C คือ Check  ตรวจสอบประเมิน  4) A คือ  Act  
ปรับปรุงพัฒน�ก�รปฏิบัติก�รต�มกลยุทธ์  มีดังนี้
 1.	กิจกรรมลักลอบ คือ กิจกรรมที่ใช้เวล�ว่�งช่วงเช้�ก่อนเข้�เรียน พักกล�งวัน หลังเลิกเรียน โดยไม่กระทบ
ต่อชั่วโมงเรียนของนักเรียนและครูผู้สอน  เช่น 1	)	กิจกรรมถังขยะ	4	สี  นักเรียนรู้จักก�รคัดแยกขยะ  2	)	กิจกรรม
เด็กดีรักสะอาด	 นักเรียนมีวินัยก�รทิ้งขยะ 3)	 กิจกรรมยุวชนจิตอาสา นักเรียนมีจิตส�ธ�รณะ 4)	 กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คว�มรู้เคลื่อนที่ นักเรียนและชุมชนได้รับคว�มรู้โดยก�รประช�สัมพันธ์เสียงต�มส�ย ติด
ประก�ศ และทำ�ป้�ยนเิทศตดิไว้ในทกุห้องเรยีนเป็นร�ยสปัด�ห์	5)	กจิกรรมประกวดคำาขวญัและสิง่ประดษิฐ์ นกัเรยีน
มีจิตสำ�นึกรู้คุณค่�ของวัสดุสิ่งเหลือใช้และวัสดุในท้องถิ่น และมีคว�มคิดสร้�งสรรค์ง�น 6)	 กิจกรรมถุงนมรีไซเคิล 
นักเรียนรู้คุณค่�และก�รนำ�กลับม�ใช้ใหม่ มีคว�มคิดสร้�งสรรค์
 2.	กิจกรรมบูรณาการ คือ กิจกรรมก�รเรียนก�รสอนที่มุ่งเน้นบูรณ�ก�รหลักสูตร  เช่น 1) กิจกรรมก�รเรียน
ก�รสอนมุ่งเน้นบูรณ�ก�รกับสิ่งแวดล้อม เน้นก�รรักษ�สิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนเกิดก�รเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อ เกิด
ทกัษะกระบวนก�ร 2) กจิกรรมกระด�ษรไีซเคลิในกลุม่ส�ระวทิย�ศ�สตร์ในก�รเรยีนก�รสอนแบบโครงง�นนกัเรยีน
ได้รับคว�มรู้ รู้จักก�รทำ�ง�นเป็นคณะและทำ�ง�นโดยอิสระ
 3.		กิจกรรมสมำ่าเสมอ	คือกิจกรรมที่ทำ�เป็นกิจวัตร เช่น  กิจกรรมรับฝ�กขยะ รับฝ�กทุกวันจันทร์ พุธและศุกร์ 
เวล� 11.45- 12.15 น.นักเรียนที่เป็นคณะทำ�ง�นรู้จักก�รทำ�ง�นเป็นหมู่คณะมีคว�มรับผิดชอบ  มีวินัยในก�รทำ�ง�น
 4.	 กจิกรรมทีส่่งเสรมิกจิกรรมอืน่ๆ เช่น กจิกรรมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมร่วมกบัชมุชนจดัดงู�นวนัสิง่แวดล้อมโลก 
ศกึษ�แหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบัธน�ค�รขยะและสิง่แวดล้อม โรงง�นคดัแยกขยะอบรมให้คว�มรูเ้กีย่วกบัธน�ค�รขยะและก�ร
อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 รู้สภ�พปัจจุบัน ปัญห�และคว�มต้องก�รโดยก�รประเมินตนเอง ปัจจัยภ�ยในที่เอื้อ คือบุคล�กรที่อ�ส�สมัคร
ร่วมทำ�ง�นด้วยคว�มตัง้ใจ ระบบก�รทำ�ง�นของบคุล�กรแต่ละคนมมี�ตรฐ�นในก�รทำ�ง�นและปัจจยัภ�ยนอกทีเ่อือ้ 
คือ คว�มเข้มแข็งของชุมชน เครือข่�ยผู้ปกครอง ทำ�ให้ก�รดำ�เนินก�รได้รับคว�มร่วมมืออย่�งดียิ่ง  ส่งผลให้ระบบ
ก�รทำ�ง�นเป็นไปด้วยคว�มร�บรื่นและต่อเนื่อง

การสรุปบทเรียน	
 ผลจ�กก�รทำ�ง�นของกจิกรรมดงักล่�ว ส่งผลให้โครงก�รธน�ค�รขยะรไีซเคลิมคีว�มคบืหน้�ตรงกบัวตัถปุระสงค์  
สรปุแนวคดิสำ�คญั คอื การศกึษาสภาพปัญหา	จดักลุม่ปัญหา	หาแนวทางแก้ไขในทีน่ีก้จิกรรมทีก่ำาหนดนออกจาก
สอดคล้องกับปัญหาแล้ว	ยังสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติและเป็นกิจกรรมเห็นผลเป็นรูปธรรม
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ผลงานหรือนวัตกรรม  หม�ยถึง กิจกรรมก�รพัฒน�ทักษะชีวิตส่งเสริมประช�ธิปไตย 

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย		
 นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในก�รดูแล/ปรับปรุง/พัฒน�โรงเรียนผ่�นโครงก�รของสภ�นักเรียนฯ และกิจกรรมที่
ทำ�ร่วมกัน ทำ�ให้โรงเรียนหนองห�นวิทย�เป็นเครือข่�ยเผยแพร่คว�มรู้ประช�ธิปไตยแบบสัญจรภ�คตะวันออกเฉียง
เหนือ  ของสำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันสภานักเรียน	 ในง�นศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ประจำ�ปี 2553 ที่จังหวัดอุบลร�ชธ�นี สม�ชิกสภ�นักเรียนของโรงเรียน มีคว�มส�ม�รถเป็นที่
ประจักษ์ต่อสังคม ดังนี้ 
 1.นายศักดิ์ชัย	ใจแก้ว	ม.6/3 ได้รับก�รเลือกตั้งเป็นประธ�นสภ�นักเรียน เขตพื้นที่ก�รศึกษ�อุดรธ�นี เขต 3  
และเข้�ร่วมก�รประชุมสภ�นักเรียนไทย  ประจำ�ปี 2553 ได้รับก�รเลือกตั้งเป็นรองประธ�นสภ�นักเรียนไทยคนที่ 1 
ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น เป็นประธ�นสภ�เด็กและเย�วชนของอำ�เภอหนองห�น  และเป็น
คณะกรรมก�รสภ�เด็กและเย�วชนจังหวัดอุดรธ�นี  ฝ่�ยกีฬ�และนันทน�ก�ร  ประจำ�ปี 2553-2555
 2.	นายทวีศักดิ์	หล้าหมอ		รุ่น	2/2549	นางสาววิกานดา	ตั้งเตรียมใจ	รุ่น	2/2550,	นายพุทธิพงษ์	สงวน
นาม	รุ่น	2/2551	และนายศักดิ์ชัย		ใจแก้ว  รุ่น 2/2552  ได้รับคัดเลือกเป็นยุวชนประช�ธิปไตย ช่วยจัดกิจกรรม
ต�มโครงก�รต่�งๆ ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในสภ�นักเรียนให้ประสบผลสำ�เร็จ

แรงบันดาลใจ
 จ�กประสบก�รณ์  และก�รศึกษ�ถึงปัจจัยคว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�นหรือโครงก�รต่�งๆพบว่� ก�รรวม
กลุม่ของสม�ชกิก่อให้เกดิก�รประส�นคว�มร่วมมอืร่วมใจ ส�ม�รถสร้�งสรรค์ผลง�นหรอืทำ�ง�นให้บรรลวุตัถปุระสงค์
ได้  ก�รรวมกลุ่มห�กมีก�รบริห�รจัดก�รที่ดีจะเป็นกลไกที่ทรงพลังในก�รทำ�ง�น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง  ห�กส�ม�รถ
สร้�งเครอืข่�ยก�รทำ�ง�นขึน้ในองค์กรได้ จะกล�ยเป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิ�พในก�รบรหิ�รจดัก�รทีน่ำ�ไปสูค่ว�ม
สำ�เร็จต�มเป้�หม�ยขององค์กร 

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 1.	 การจัดสภานักเรียนเต็มรูป	 จำาลองจากรัฐสภาของไทย	 ให้มีองค์ประกอบและรูปแบบที่ใกล้เคียงกับของ
จรงิให้ม�กทีส่ดุเท่�ทีจ่ะทำ�ได้  มตีวัแทนจ�กชมรม  ชมุนมุ กลุม่สนใจ คณะส ี ตวัแทนชัน้เรยีน และตวัแทนฝ่�ยบรหิ�ร
ที่ได้รับก�รเลือกตั้งจ�กนักเรียนทั้งโรงเรียน เข้�ร่วมประชุมเดือนละครั้ง  โดยใช้ทักษะก�รประชุมที่ถูกต้องและยึด
หลักประช�ธิปไตย ทั้งนี้ครูที่ปรึกษ�ต้องชี้แจง  แนะนำ� ให้นักเรียนปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีง�ม  บ�งสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
แต่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  ไม่ควรเอ�อย่�ง 
 2.	การประชมุแต่ละครัง้	จะเป็นการสะท้อนความคดิเหน็และความต้องการของนกัเรยีนโดยตรง	 บ�งประเดน็
ปัญห�จะนำ�เสนอต่อฝ่�ยบริห�ร  แต่ในบ�งประเด็นที่สม�ชิกมองเห็นแนวท�งที่จะแก้ปัญห�ได้โดยอ�ศัยก�รมีส่วน

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

สภำร่วมใจ

ผู้นำาเสนอ			 นางสาวศิรินุช		สนิทชน	

  โรงเรียนหนองห�นวิทย� 

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�อุดรธ�นี เขต 3
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ร่วมของสม�ชิก ก็จะห�รือเพื่อได้ข้อสรุปในก�รดำ�เนินก�ร กล�ยเป็นกิจกรรม/โครงก�รที่สม�ชิกร่วมแรงร่วมใจให้ 
ได้แก่
 •โครงก�รอะไหล่ประช�ธิปไตย เป็นก�รโครงก�รให้คว�มรู้พื้นฐ�นและปลูกฝังค�่นิยมประช�ธิปไตยที่ถูกต้อง
ให้กับสม�ชิก โดยได้รับก�รสนับสนุนงบประม�ณจ�กสำ�นักเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร  องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล
หนองห�น  
 • โครงก�รข้�วห่อประช�ธปิไตย สม�ชกิออกให้คว�มรูแ้ละสร้�งเครอืข่�ยภ�ยนอกโรงเรยีน สม�ชกิทัง้วทิย�กร
และกลุ่มเป้�หม�ยต้องเตรียมอ�ห�รมื้อกล�งวันม�รับประท�นเอง อ�ห�รว่�งและเครื่องดื่มจ�กผู้บริจ�ค  โรงเรียน
สนับสนุนค่�เอกส�รและวัสดุฝึก  ดำ�เนินก�รในช่วงปิดภ�คเรียน ต�มคว�มเหม�ะสม 
 • โครงก�รร้อยใจรักษ์หนองห�นวิทย� เป็นโครงก�รในก�รดูแลเรื่องคว�มสะอ�ด คว�มเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสถ�นที่  ดูแลและฟื้นฟูสภ�พแวดล้อมภ�ยในโรงเรียนโดยก�รแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ ( Zoning ) เป็น 6 เขต  
ภ�ยใต้ก�รดูแลของ 6 คณะสี  แต่ละเขตจะแบ่งพื้นที่ให้แต่ละชั้นเรียนที่สังกัดคณะสีดูแลโดยประส�นง�นระดับชั้น
และครทูีป่รกึษ�  มกี�รประเมนิโดยคณะกรรมก�รทีแ่ต่งตัง้จ�กสภ�นกัเรยีน  ขออนมุตักิ�รดำ�เนนิก�รจ�กฝ่�ยบรหิ�ร
 • โครงก�รฟุตซอลต�้นย�เสพติด จัดกิจกรรมก�รแข่งขันโดยมีทีมตัวแทนจ�กห้องเรียนทุกระดับชั้น ห้องละ 
1-2 ทมี เข้�ร่วมแข่งขนั  ห�ผูช้นะเลศิในแต่ละระดบัชัน้  โดยมเีงนิร�งวลัจ�กผูบ้รจิ�คและเกยีรตบิตัรประก�ศเกยีรตคิณุ  
กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกปีในภ�คเรียนที่ 1

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 • ฝ่�ยบริห�รเห็นคว�มสำ�คัญของสภ�นักเรียน  
 • ครูเห็นคว�มสำ�คัญและสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในสภ�นักเรียน
 • นักเรียนเห็นคุณค่�ของตนเองจ�กก�รทำ�ง�นอย่�งเสียสละ ร่วมรับผิดชอบ              
มีบทบ�ทหน้�ที่  มีส่วนร่วมแสดงออกท�งสังคมต�มหลักประช�ธิปไตย

การสรุปบทเรียน
 จ�กก�รดำ�เนนิง�นทีผ่่�นม�สภ�นกัเรยีน โรงเรยีนหนองห�นวทิย� มคีว�มสำ�เรจ็อยูใ่นระดบัหนึง่  มผีลปร�กฏ
ที่ทำ�ให้เกิดคว�มภ�คภูมิใน  และมีคว�มเชื่อมั่นว่�สภ�นักเรียนเป็นเครื่องมือ   หรือนวัตกรรมที่ส�ม�รถนำ�เอ�ก�รมี
ส่วนร่วมของนักเรียนต�มหลักประช�ธิปไตยม�ช่วยในก�รบริห�รจัดก�รในเชิงระบบ  พัฒน�คุณภ�พผู้เรียน  เป็น
นวัตกรรมในก�รพัฒน�ทั้งระบบโรงเรียน ( Whole School Approach ) ได้ก�รทำ�ง�นทุกครั้ง  ทุกกิจกรรม  จะ
ต้องมกี�รประเมนิผล เพือ่ให้ได้แนวปฏบิตัทิีถ่กูต้องในก�รทำ�ง�นและนำ�ปัญห� ข้อเสนอแนะทีไ่ด้  ม�กำ�หนดทศิท�ง
ในก�รปรับปรุงหรือพัฒน�ง�นสภ�นักเรียนให้ดียิ่งขึ้น  ส�ม�รถสร�้งเครือข�่ยในก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียน
อื่นๆ ในเขตพื้นที่ก�รศึกษ�  ในจังหวัด  ในประเทศ  และสภ�นักเรียนของต่�งประเทศได้ในอน�คต   

ข้อเสนอแนะจากวิทยากร		
 ผลสะท้อนจ�กผลง�น ขอให้เตมิร�ยละเอยีดว่�นกัเรยีนค้นพบคณุค่�ของตนเองอย่�งไร เกดิทกัษะชวีติ อธบิ�ย
ด้วยว่�ใช้วิธีก�รอย่�งไรจึงค้นพบ ก�รจำ�ลองสภ�ให้เหมือนสภ�พจริง  ให้เน้นยำ้�กับนักเรียนด้วยว่�ให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่
ดี  ถูกต้อง สิ่งไม่ดีไม่ต้องนำ�ไปปฏิบัติ เช่น ก�รเป็นผู้แทนที่ดีมีบทบ�ทหน้�ที่อย่�งไร นำ�เสนออย่�งไร  KM  ที่ใช้อยู่
ในก�รประชุมสภ�ดีอยู่แล้ว  ขอให้ใช้ต่อไป โอก�สหน้�ห�กเล่�ที่อื่น ขอให้เล่�ถึงคุณธรรมของเด็กให้ชัดเจนขึ้น  เช่น 
ก�รมจีติอ�ส�  เสยีสละเพือ่ส่วนรวม  ก�รเสยีสละเพือ่โรงเรยีนคอือะไร และให้เพิม่เตมิด้วยว่�ประช�ธปิไตยทีถ่กูต้อง
ดีง�มไม่ได้อยู่ที่กล่องเลือกตั้ง แต่อยู่ที่คว�มถูกต้องดีง�มเป็นสำ�คัญ ไม่ใช่เสียงข้�งม�กเท่�นั้น ใช้จริง เกิดจริง  
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง  กิจกรรมสนับสนุนก�รพัฒน�ทักษะชีวิต 

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 นักเรียนมีคว�มรู้  มีทักษะในก�รเย็บด้วยมือจนเกิดคว�มชำ�น�ญส�ม�รถเย็บเสื้อได้อย่�งประณีต  สวยง�ม  มี
คว�มรับผิดชอบ  มุ่งมั่น  มีวินัย  และคว�มอดทน รู้จักแบ่งเวล�ในก�รทำ�ง�น ใช้เวล�ว่�งให้เกิดประโยชน์  ส�ม�รถ
จัดตั้งบริษัทผลิตเสื้อเย็บด้วยมือ โดยได้รับก�รสนับสนุนจ�กโครงก�รกรุงไทยยุวว�นิช และคุณพ่อเล็ก  กุดวงศ์แก้ว  
ปร�ชญ์ช�วบ้�นในชุมชน  ทำ�ให้นักเรียนมีร�ยได้ระหว่�งเรียน
 นายธีระศักดิ์	งามสิทธิ์	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 6/1 ปีก�รศึกษ� 2551  ได้มีโอก�สถว�ยร�ยง�นก�รเย็บ
เสือ้ด้วยมอื และทลูเกล้�ถว�ยเสือ้เยบ็ด้วยมอืจ�กผ้�ย้อมคร�ม แด่พระเจ้�วรวงศ์เธอพระองคเฺจ้�ศรรีศัมิ ์พระวรช�ย�
ในสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ช เจ้�ฟ้�มห�วชิร�ลงกรณ  สย�มมกุฎร�ชกุม�ร  นางสาวกรกนก	บุตรเพ็ง		นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 5/1 ปีก�รศึกษ� 2552 ได้มีโอก�สถว�ยร�ยง�นและทูลเกล้�ถว�ยเสื้อเย็บด้วยมือจ�กผ้�ย้อม
คร�ม ในง�นประท�นร�งวัลและจัดนิทรรศก�ร “ต�มรอยเท้�พ่อกับฮอนด้�” โครงก�รสร้�งสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น
เฉลมิพระเกยีรต ิและ นายทววีฒัน์	วงศ์วชิติ	 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษ�ปีที ่6/1 ปีก�รศกึษ� 2549 ปัจจบุนักำ�ลงัศกึษ�
อยู่ที่มห�วิทย�ลัยเทคคโนโลยีร�ชมงคลกรุงเทพ  ส�ข�ผ้�และเครื่องแต่งก�ย  ประสบผลสำ�เร็จในวิช�ชีพ โดยเปิด
ร้�นจำ�หน่�ยเสื้อเย็บมือ  และผลิตภัณฑ์จ�กผ้�ย้อมคร�มที่ห้�งสรรพสินค้� เจ เจ มอล ชื่อร้�น “น�ฮ้อยเก่ง”  สินค้�
เป็นที่นิยมกับลูกค้�ทั้งในและต่�งประเทศ

แรงบันดาลใจ
 โรงเรียนกุดบ�กพัฒน�ศึกษ� เป็นโรงเรียนประจำ�อำ�เภอขน�ดกล�ง  ห่�งจ�กจังหวัดประม�ณ 45 กิโลเมตร  
ประช�กรส่วนใหญ่ประกอบอ�ชพีเกษตรกรรมทำ�ไร่ ทำ�น� หลงัฤดกู�ลเกบ็เกีย่วช�วบ้�นจะใช้เวล�ว่�งทอผ้�และเยบ็
เครือ่งนุง่ห่มใช้เองในครวัเรอืน ห�กใครขยนัม�กกจ็ะทอเพือ่ก�รจำ�หน่�ยเป็นร�ยได้  ปัจจบุนัวถิชีวีติเหล่�นีเ้ริม่เปลีย่น
ไป  ผู้คนนิยมไปข�ยแรงง�นในเมืองและซื้อเสื้อผ้�จ�กโรงง�นสวมใส่แทน  นับวันก�รทอผ้�อันเป็นศิลปหัตถกรรม
ของท้องถิ่นเริ่มสูญห�ย  เนื่องจ�ก เมื่อผลิตแล้วไม่มีผู้ซื้อและไม่มีผู้นิยมสวมใส่  ประกอบกับช่วงเวล�นั้นโรงเรียน
ประสบกับปัญห�อ�ค�รเรียนไม่เพียงพอ  ห้องปฏิบัติก�รในกลุ่มส�ระก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยีต้องแปรสภ�พ
เป็นห้องเรียนประจำ�  เนื่องจ�กมีนักเรียนเพิ่มขึ้น  ผู้สอนจึงเปลี่ยนวิธีก�รสอนจ�กก�รใช้จักรเย็บผ้�ในห้องเรียนเป็น 
ก�รเย็บด้วยมือซึ่งเป็นศิลปะหัตกรรมที่กำ�ลังสูญห�ยไปม�ใช้ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน  ซึ่งส�ม�รถจัดก�ร
เรยีนก�รสอนได้ทัง้ในและนอกห้องเรยีน  ใช้รปูแบบก�รสอนแบบพีส่อนน้อง  พีเ่ป็นแล้วบอกต่อ  พ่อแม่เป็นแล้วสอน
ลูก  ซึ่งเป็นก�รใช้วิทย�กรท้องถิ่นไปในตัว  และกำ�หนดให้ใช้ผ้�ทอของท้องถิ่นในก�รตัดเย็บเพื่อเป็นก�รกระตุ้นให้
เกิดก�รผลิตผ้�ที่เป็นหัตถกรรมของชุมชน  จึงบูรณ�ก�ร  ก�รเย็บเสื้อด้วยมือจ�กผ้�ย้อมคร�ม เข้�ในร�ยวิช�ก�ร
ง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี (ง�นบ้�น) ส�ระก�รเรียนรู้ผ้�และก�รตัดเย็บ  ในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 5 จ�กก�รจัด

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

เสื้อจำกมือชนเผ่ำกะเลิง

ผู้นำาเสนอ		 นางประภาศรี		พันธุวร		โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา		

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สกลนคร เขต 2  

  โทรศัพท์ 089 - 94181293



154

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอนดังกล่�วจึงทำ�ให้เกิดเป็นผลง�นที่เป็นฝีมือของนักเรียน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้
นำ�ผลง�นไปจัดแสดงในโอก�สต่�งๆ  เช่น ง�นก�ช�ดของจังหวัด  ง�นรวมใจไทกะเลิง  ง�นมอบร�งวัลลูกโลกสีเขียว 
ง�นมหกรรมท�งวชิ�ก�ร  และง�นอืน่ๆ ทำ�ให้เสือ้ทีเ่ยบ็ด้วยมอืเป็นทีส่นใจและเป็นทีน่ยิมสวมใส่และส�ม�รถจำ�หน่�ย
เป็นร�ยได้ระหว่�งเรียนของนักเรียน

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 รูปแบบก�รสอนแบบพี่สอนน้องและภูมิปัญญ�ท้องถิ่น มีขั้นตอนดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนักเรียนสำ�รวจและศึกษ�ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นในหมู่บ�้นของตนเอง  
แล้วนำ�ม�อภปิร�ยในห้องเรยีน เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้วเิคร�ะห์ปัญห�และห�แนวท�งร่วมกนัในก�รอนรุกัษ์ภมูปัิญญ�
ท้องถิ่น
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวางเงื่อนไข  กำ�หนดให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 5 ที่เรียนในร�ยวิช�ก�รง�นอ�ชีพ
และเทคโนโลยี ( ง�นบ้�น ) ต้องเย็บเสื้อด้วยมือจ�กผ้�ทอของท้องถิ่นได้อย่�งน้อยคนละ 1 ตัว
 ขั้นตอนที่ 3 ให้ความรู้ คว�มหม�ย คว�มสำ�คัญของก�รเย็บเสื้อด้วยมือของชนเผ่�กะเลิงได้แก่ ลักษณะของ
เสื้อเย็บมือ และลักษณะของผ้�ย้อมคร�ม วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในก�รเย็บ  วิธีก�รเย็บ  ซึ่งประกอบด้วย ก�รเน�  ก�ร
ด้น  และก�รเย็บแบบเกี้ยวห�งสิงห์  ก�รสร้�งแบบเสื้อ  ขน�ดของตัวเสื้อ  แบบตัวเสื้อ  แบบแขน  แบบปก  แบบ
ส�บเสื้อและแบบกระเป๋�  ก�รเย็บประกอบตัวเสื้อ  ก�รปักแต่งลวดล�ยบนตัวเสื้อ โดยให้นักเรียนศึกษ�จ�กเอกส�ร
ประกอบก�รสอนทีค่รสูร้�งขึน้เองและครสู�ธติให้นกัเรยีนด ู นอกจ�กนีน้กัเรยีนยงัส�ม�รถสบืค้นข้อมลูได้จ�กเวบ็ไซต์
ของโรงเรียน
 ขั้นตอนที่ 4 ฝึกให้เกิดความช�านาญ โดยใช้กลุ่มนักเรียนที่ผลิตเสื้อเย็บมือและนักเรียนรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษ�ปี
ที่ 6 ที่เรียนผ่�นร�ยวิช�นี้ม�แล้วเป็นพี่เลี้ยง ให้คำ�แนะนำ�ในก�รเย็บ จนนักเรียนส�ม�รถเย็บประกอบตัวเสื้อเสร็จ
เรยีบร้อยสมบรูณ์  เป็นก�รสร้�งเครอืข่�ยคนเยบ็เสือ้ด้วยมอืให้เพิม่ขึน้ และครคูอยให้คำ�แนะนำ�ตดิต�มผลก�รปฏบิตัิ
ง�นของนักเรียนอย่�งสมำ่�เสมอ
 ขัน้ตอนที ่5 ชืน่ชมผลงาน เป็นก�รประเมนิผลก�รปฏบิตังิ�นโดยให้นกัเรยีนนำ�ผลง�นทีเ่สรจ็เรยีบร้อยแล้วม�
นำ�เสนอในชั้นเรียนและให้เพื่อนในห้องเรียนร่วมกันประเมินผลง�น

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จ
 คว�มร่วมมือจ�กชุมชนทั้งด้�นภูมิปัญญ� โอก�ส และเงินทุน ผู้บริห�รเห็นคว�มสำ�คัญ  สนับสนุนก�รดำ�เนิน
ง�น  และเปิดโอก�สให้นำ�เสนอผลง�นต่อส�ธ�รณะ ครูผู้สอนต้องเสียสละทั้งแรงก�ย  แรงใจ  ในก�รจัดกิจกรรมก�ร
เรียนก�รสอนทุกรูปแบบทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน และก�รบริห�รจัดก�รอื่นๆ

การสรุปบทเรียน	 	
 จ�กก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนก�รสอน ทำ�ให้นกัเรยีนเหน็คว�มสำ�คญัและภ�คภมูใิจในภมูปัิญญ�ท้องถิน่ เข้�ใจ
ในก�รอนุรักษ์ศิลปะหัตกรรมท้องถิ่น โดยก�รฝึกทักษะก�รเย็บด้วยมือ  อย่�งตั้งใจและผลง�นดีขึ้น  นอกจ�กนี้ยัง
ค้นพบว่� ก�รที่มีชุมชนเข้มแข็ง  มีภูมิปัญญ�ท้องถิ่นที่สนใจ  ในก�รอนุรักษ์   
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง ก�รจัดกิจกรรมที่สนับสนุนก�รพัฒน�ทักษะชีวิต 

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 มคีณะกรรมก�รนกัเรยีนเป็นแกนนำ�มจีติอ�ส�ในก�รดำ�เนนิกจิกรรม นกัเรยีนในโรงเรยีนให้คว�มร่วมมอืในก�ร
ดำ�เนนิกจิกรรมลดภ�วะโลกร้อน โรงเรยีนมสีภ�พแวดล้อมทีด่ไีด้รบัก�รยกย่อง  ว่�โรงเรยีนสะอ�ด  ร่มรืน่  น่�อยู ่ จ�ก
ผูเ้ข้�เยีย่มชมและม�ใช้บรกิ�รและ ได้รบัคดัเลอืกให้เป็นโรงเรยีน  ทีม่ผีลง�นดเีด่นระดบัประเทศ ในก�รประกวดโครงก�ร
ลดภ�วะโลกร้อนในโรงเรยีน ภ�ยใต้โครงก�ร “โลกยิม้” ของสถ�บนัสิง่แวดล้อมไทย  และได้รบัเชญิให้ไปศกึษ�ดงู�นที่
ประเทศไต้หวนั ได้รบัโล่ร�งวลัโรงเรยีนทีม่ผีลง�นดเีด่น  ภ�ยใต้โครงก�ร “โลกยิม้” และร่วมจดัแสดงผลง�นในง�น
มหกรรมวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีห่งช�ต ิณ  ศนูย์แสดงนทิรรศก�รและก�รประชมุไบเทค  บ�งน� 

แรงบันดาลใจ
 โรงเรียนบึงก�ฬ  อำ�เภอบึงก�ฬ  จังหวัดหนองค�ย  เป็นโรงเรียนประจำ�อำ�เภอขน�ดใหญ่  และมีพื้นที่กว้�ง
ขว�ง  ก�รบริห�รจัดก�รเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยังไม่ทั่วถึง  เช่น  ก�รจัดก�รขยะที่มีปริม�ณม�กในแต่ละวันเศษอ�ห�ร
เหลือทิ้งจ�กโรงอ�ห�ร  เศษใบไม้ในแต่ละวันที่มีปริม�ณม�ก  แต่มีก�รกำ�จัดไม่ถูกวิธี  ส่งผลให้เกิดมลภ�วะรบกวน
บรรย�ก�ศในก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน  ประกอบกบักระแสภ�วะโลกร้อนในปัจจบุนั  ทีม่ผีลกระทบต่อก�รดำ�รงชวีติ
รนุแรงม�กขึน้ ทำ�ให้เกดิคว�มตระหนกัในปัญห�นี ้ก�รดำ�เนนิกจิกรรมลดภ�วะโลกร้อนในโรงเรยีน ยงัข�ดนกัเรยีนที่
มจีติส�ธ�รณะและจติอ�ส�เป็นผูน้ำ�  ในก�รดำ�เนนิกจิกรรมก�รส่งเสรมิให้นกัเรยีนมจีติอ�ส�เป็นแกนนำ� เพือ่ให้นกัเรยีน
ในโรงเรยีนร่วมมอืร่วมใจในก�รดแูลรกัษ�สิง่แวดล้อมภ�ยในโรงเรยีน  น่�จะเป็นท�งออกทีค่�ดหวงัว่�จะแก้ปัญห�ก�ร
จดัก�รสิง่แวดล้อมในโรงเรยีนให้ดขีึน้ได้

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 จัดก�รเรียนก�รสอนปกติในร�ยวิช�วิทย�ศ�สตร์ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1 เรื่องลมฟ้�อ�ก�ศ  และภ�วะโลกร้อน 
เพื่อสร้�งคว�มตระหนัก กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นน�านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนที่
เป็นแหล่งสร้�งมลพิษที่สำ�คัญ  มีปัญห�ด้�นสิ่งแวดล้อม และศึกษ�ชุมชนที่มีก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมที่ดี ห�ตัวแทน
นักเรียนที่เต็มใจ  มีจิตอ�ส� กล้�แสดงออก ห�คณะทำ�ง�นร่วมกันในก�รแก้ปัญห�สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  เน้น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่  1  เพื่อสร้�งแรงจูงใจ ให้รุ่นพี่เห็นว่�น้องมีคว�มเสียสละ  เป็นก�รกระตุ้นให้รุ่นพี่ม�ร่วม
ดำ�เนินง�น นำ�นักเรียนกลุ่มดังกล่�ว   ไปนำ�เสนอหน้�เส�ธงเกี่ยวกับปัญห�สิ่งแวดล้อมที่พบในโรงเรียน  พร้อมกับ
เชิญชวนนักเรียนเพื่อสร้�งเครือข่�ยในก�รดำ�เนินง�นด้วยจิตอ�ส�ในโรงเรียน 
 แต่งตัง้คณะกรรมก�รดำ�เนนิง�น โดยมนีกัเรยีนกจิกรรมสำ�คญัคอืร่วมกนัสำ�รวจสภ�พแวดล้อมภ�ยในโรงเรยีน  
วิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อมเพื่อที่จะว�งแผนดำ�เนินก�รในก�รแก้ปัญห�สิ่งแวดล้อมร่�งโครงก�รเสนอต่อครูที่ปรึกษ�
โครงก�รและเสนอต่อผูอ้ำ�นวยก�รโรงเรยีน  ก�รดำ�เนนิก�รต�มโครงก�รทีเ่สนอ โดยคณะกรรมก�รเป็นแกนนำ�ดำ�เนนิ

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

จิตอำสำลดภำวะโลกร้อนในโรงเรียน

ผู้นำาเสนอ			 นางสาวกาญจนา	ศรีโสภา		โรงเรียนบึงกาฬ

	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย	เขต		3	

  โทรศัพท์  082-8503739  E-mail:Karnjana3@hotmail.com
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ก�ร และมีครูที่ปรึกษ�คอยดูแล ประช�สัมพันธ์ให้คว�มรู้เกี่ยวกับภ�วะโลกร้อน และประช�สัมพันธ์เกี่ยวกับก�ร
ดำ�เนินโครงก�รเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนให้คว�มร่วมมือในก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ โดยเน้นคว�มมีจิตอ�ส�ที่จะ
เข้�ม�ช่วยง�น  จัดตั้งชุมนุมอนุรักษ์พลังง�นและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อดำ�เนินโครงก�รต่อและเพื่อคว�มยั่งยืน
ของโครงก�ร

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จ
 จิตอ�ส�ของบุคล�กรแกนนำ� (ครูผู้รับผิดชอบโครงก�รและคณะกรรมก�รนักเรียน) ผู้บริห�ร บุคล�กรและ
นักเรียนให้ก�รสนับสนุนทุกฝ่�ย ก�รมีส่วนร่วมของระบบเครือข่�ยที่เข้มแข็งและมีงบประม�ณในก�รดำ�เนินง�น

การสรุปบทเรียน	
 1.มีทีมง�นครูที่เข้มแข็งดูแลเอ�ใจใส่ในก�รดำ�เนินง�นและสร้�งขวัญกำ�ลังใจให้กับนักเรียน
 2.เน้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1 เป็นตัวกระตุ้นสร้�งแรงจูงใจให้รุ่นพี่เข้�ม�ร่วมทำ�ง�น
 3. มีนักเรียนแกนนำ�ที่มีจิตอ�ส�ในก�รดำ�เนินกิจกรรมเอง
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ผลงานหรือนวัตกรรม หม�ยถึง ก�รจัดกิจกรรมเรียนรู้ก�รทำ�ง�นผส�นหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 1. นักเรียนมีทักษะก�รจัดก�ร  ทักษะก�รทำ�ง�นร่วมกันทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบและมีคว�มคิดสร้�งสรรค์ 
ส�ม�รถนำ�คว�มรู้และทักษะก�ร สร้�งชิ้นง�นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน  รู้และเข้�ใจเกี่ยวกับพื้นฐ�นอ�ชีพ  
 2. นักเรียนเห็นคุณค่�และรักษ์สิ่งแวดล้อมของรักในท้องถิ่น
 3. ผู้ปกครอง  ชุมชน  ยอมรับในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนที่เน้นก�รใช้วัสดุท้องถิ่น ก�รลงมือทำ�ด้วย
ตนเอง  ก�รว�งพืน้ฐ�นสูอ่�ชพีและมคีว�มภมูใิจในคว�มส�ม�รถของบตุรหล�น โดยเข้�ร่วมกจิกรรมต่�งๆ ทีโ่รงเรยีน
จัดขึ้นด้วยคว�มเต็มใจ  
 4. นักเรียนมีคว�มสุขในขณะเรียนรู้และภูมิใจในตนเอง

แรงบันดาลใจ
 เนื่องจ�กก�รเรียนง�นประดิษฐ์ ส่วนใหญ่ต้องใช้วัสดุที่ต้องจัดซื้อเป็นก�รสิ้นเปลืองประกอบกับมีคว�มเชื่อมั่น
ต่อปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจำ�เป็นต้องปลูกฝังแก่เย�วชน  จึงเกิดแนวคิดนำ�ในก�รปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงม�
เป็นแนวท�งจัดกระบวนก�รเรียนรู้  โดยเรียนรู้จ�กสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  เช่น บริเวณโรงเรียน  บริเวณที่พักอ�ศัย  
ทุ่งน�  ประกอบด้วย ผลประดู่  ผลสะแกน�  ใบล�น  เมล็ดห�งนกยูง  เมล็ดกระถิน  ฯลฯ  และเศษกระด�ษที่มีอยู่
ทั่วไป  นำ�ม�สร้�งเป็นชิ้นง�น

ลักษณะของผลงานหรือนวัตกรรม
 สรุปเป็นขั้นตอน ดังนี้
 1 ) ศึกษ�คว�มรู้เรื่อง ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง  ร่วมกันวิเคร�ะห์และอภิปร�ยแนวท�งก�รนำ�ไปปฏิบัติใน
กจิกรรมก�รเรยีนรู ้ ก�รทำ�ง�น  และชวีติประจำ�วนั  พร้อมกบัฝึกก�รสงัเกตสิง่แวดล้อมใกล้ตวั โดยให้นกัเรยีนสงัเกต
สิง่แวดล้อมใกล้ๆ ตวั เช่น เดนิสำ�รวจบรเิวณโรงเรยีน บรเิวณทีพ่กัอ�ศยัว่�พบเจอสิง่ใดบ้�ง มสีิง่ใดทีน่่�สนใจทีส่�ม�รถ
นำ�ม�ใช้ในก�รประดิษฐ์ชิ้นง�นได้ โดยพิจ�รณ�ต�มหลักก�รคว�มคุ้มค่�และก�รเพิ่มมูลค่�   
 2 ) จดักลุม่ผูเ้รยีนเพือ่วเิคร�ะห์จำ�แนก  แจกแจงประเภทของวสัด ุ ว่�มอีะไรทีเ่หมอืนกนัหรอืคล้�ยกนั ส�ม�รถ
นำ�ม�ประดิษฐ์เป็นอะไรได้บ้�งและมีประโยชน์อย่�งไร  แล้วร่วมกันสรุปอย่�งมีเหตุผล
 3 ) ศึกษ�คว�มรู้เพิ่มเติมจ�กเอกส�รประกอบก�รเรียนที่ครูจัดทำ�ขึ้น และศึกษ�จ�กภูมิปัญญ�ท้องถิ่น
 4 ) ครูส�ธิตก�รประดิษฐ์  และแนะนำ�ก�รใช้อุปกรณ์ต่�ง ๆอย่�งระมัดระวัง
 5 ) นักเรียนฝึกปฏิบัติต�มขั้นตอนหล�ยๆ ครั้ง จนชำ�น�ญ
 6 ) แก้ไขปรับปรุงง�นให้ดีขึ้น
 7 ) ประเมินผลง�นโดยตนเอง  เพื่อน  ครู  และผู้ปกครอง

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

ดอกไม้ประดิษฐ์เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้นำาเสนอ			 นางเย็นฤดี		พูลพจน์		นางจีรนุช		รัตนโชติพานิช		

	 	 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว	(เทพวิทยาคม)	

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�นครสวรรค์  เขต 3
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 8 ) นำ�ผลง�นไปจัดจำ�หน่�ย
 9 ) จัดทำ�บัญชีร�ยรับ-ร�ยจ่�ย
 10 ) ร่วมกันสรุปผลและแนวท�งก�รพัฒน�สู่อ�ชีพ 

การสรุปบทเรียน	
 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนเพื่อสร้�งจิตสำ�นึก สร้�งคว�มตระหนัก และเชื่อมโยงปรัชญ�ชิ้นนี้  เริ่มจ�ก
สิง่ทีอ่ยูใ่กล้ตวั จบัต้องได้ ลงมอืทำ� มคีว�มสขุเหน็ผลง�นทีต่นทำ� มคีนคอยชืน่ชม และเชือ่มโยงสูช่วีติประจำ�วนั แปรผนั
สู่ร�ยได้ แม้เล็กน้อย เป็นบทเรียนจ�กนวัตกรรมชิ้นเล็กๆ ชิ้นนี้ ที่ภูมิใจ

ข้อเสนอแนะจากวิทยากร	
 1.ก�รออกแบบกิจกรรมสร้�งคว�มตระหนักต�มปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงควรกำ�หนดตัวบ่งชี้ด้�นคุณภ�พ 
ให้ชัด จะมีกี่ตัวก็ได้แต่ต้องชัด 
 2. ลกัษณะกจิกรรมควรมลีกัษณะนกัเรยีนโรงเรยีนในฝันทีเ่ด่นชดั เช่น ก�รสบืค้นห�แบบเรยีนรูร้ปูแบบต่�งๆ ก�ร
ออกแบบ ก�รบรูณ�ก�รกบัคว�มส�ม�รถด้�น ICT 
 3.ก�รว�งแผนสูพ่ืน้ฐ�นอ�ชพีทีช่ดัเจน พืน้ฐ�นก�รสร้�งมลูค่�เพิม่ คงไม่ใช่เฉพ�ะก�รคดิต้นทนุ ร�ค�ข�ย  กำ�ไร
เท่�นั้น ดังนั้นง�นที่นำ�เสนอที่ระบุว่�  ร่วมกันสรุปผลและแนวท�งก�รพัฒน�สู่อ�ชีพ ควรชัดเพร�ะเป็นบทเรียนที่มี
คุณค่�ต่อแนวคิดก�รปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในส�ระนี้
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ผลงานหรือนวัตกรรม	 หม�ยถึง  กิจกรรมสนับสนุนพัฒน�ทักษะชีวิตในรูปแบบ Mini Company   

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 1. กลุ่มบริษัท Poa Healthy Food ได้รับร�งวัล ชนะเลิศ ในก�รแข่งขันโครงง�นอ�ชีพ  เรื่องซ�ล�เป�เพื่อ
สุขภ�พ (ไส้ผัก) ระดับช่วงชั้นที่ 4  ปีก�รศึกษ� 2552 และร�งวัลยอดเยี่ยม ปีก�รศึกษ� 2551 และ จ�กง�นศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ  ได้รับเกียรติให้แสดงผลง�นและถว�ยร�ยง�นแด่ “สมเด็จพระเทพพระรัตนราช
สดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร”ี เรือ่ง โครงง�นอ�ชพีซ�ล�เป�เพือ่สขุภ�พ ณ ศนูย์บรหิ�รกจิก�รศ�สน�อสิล�มแห่งช�ติ
เฉลิมพระเกียรติ ฮิจเร�ะห์ศักร�ช 1430  และได้รับคัดเลือกจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นให้ไป
ส�ธิต และจำ�หน่�ยซ�ล�เป� ง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ  
 2 นักเรียนมีทักษะในง�นอ�ชีพ มีทักษะด้�นก�รนำ�เสนอผลง�น และมีร�ยได้ระหว่�งเรียน
 3.นักเรียนมีทักษะในก�รว�งแผนก�รบริห�รจัดก�รตล�ดและศึกษ�ค้นคว้� เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่�งเป็น
ระบบ

แรงบันดาลใจ
 นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษ�พัฒน�ก�ร ลำ�ลูกก�  ร้อยละ 10 มีปัญห�ด้�นเศรษฐกิจ ผู้ปกครองมีร�ยได้
น้อย  โรงเรียนจึงได้มอบหม�ยให้กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี  รับผิดชอบกิจกรรมก�รห�ร�ย
ได้ระหว่�งเรียน นักเรียน กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่ม ร่วมกับนักเรียนจัดตั้งบริษัทจำ�ลอง อย่�งน้อย 1 บริษัท 
โดยมีครูเป็นที่ปรึกษ�อย่�งน้อยบริษัทละ 1 คน 

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 บรษิทัจำ�ลอง  เป็นก�รทำ�ธรุกจิขน�ดเลก็ เหม�ะสมกบัก�รให้นกัเรยีนเป็นผูด้ำ�เนนิก�รบรหิ�รจดัก�รโดยสนิค้�
ที่จำ�หน่�ยใน Mini Company เป็นสินค�้ที่นักเรียนรวมกลุ่มกันผลิตขึ้นในโรงเรียน หรือ นำ�สินค้�จ�กที่อื่น โดย
นักเรียนส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งเป็นระบบ มีก�รว�งแผนธุรกิจ  ดำ�เนินก�รจัดจำ�หน่�ย จัดทำ�บัญชีร�ยรับ ร�ยจ่�ย 
และเพิ่มประสิทธิภ�พของก�รทำ�ง�น มีก�รใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในก�รจัดก�รทุกระบบ เพื่อให้เป็นพื้นฐ�นของ
ก�รนำ�ไปสู่แนวท�งก�รประกอบอ�ชีพในอน�คต  สอดคล้องกับจุดมุ่งหม�ยของกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพ
และเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นพัฒน�ผู้เรียนแบบองค์รวม  เพื่อให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถมีทักษะในก�รทำ�ง�นเห็นแนวท�ง
ในก�รประกอบอ�ชีพ   
 กิจกรรม Mini Company โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษ�พัฒน�ก�ร ลำ�ลูกก�  ดำ�เนินก�ร ดังนี้  
 1. นักเรียนที่สนใจเขียนใบสมัครเข้�ร่วมโครงก�ร  
 2. นักเรียนเขียนโครงก�รบริษัท เสนอโรงเรียน 
 3. นักเรียนเขียนแบบขออนุมัติโครงก�ร

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

Mini Company

ผู้นำาเสนอ		 นางอนงค์		มีปัญญา		

	 	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ	ลำาลูกกา		

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ปทุมธ�นี  เขต 2 
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 4. นักเรียนเขียนคำ�ร้องขอจดทะเบียนบริษัท 
 5. นักเรียนจดทะเบียนบริษัท 
 6. โรงเรียนออกใบสำ�คัญก�รจดทะเบียนบริษัท
 7. ผู้ปกครองลงน�มคำ�รับรองยินยอม และครูที่ปรึกษ�โครงก�รลงน�ม
 8. ผู้ปกครองลงน�มยินยอม (กรณีนักเรียนขอยืมเงินในโครงก�รของโรงเรียน) 
 9. นักเรียนจัดทำ�บัญชีทรัพย์สินของบริษัท
 10. นักเรียนจัดประชุมบริษัท และบันทึกร�ยง�นก�รประชุม
 11. นักเรียนดำ�เนินก�รในเวล�เรียน /นอกเวล�เรียน
 12. นักเรียนจัดทำ�แบบบันทึกก�รปฏิบัติง�น
 13. นักเรียนจัดทำ�บัญชีเงินสดบริษัท
 14. นักเรียนจัดทำ�ทะเบียนจ่�ยเงินปันผล และโบนัส
 15. นักเรียนสรุปผลก�รปฏิบัติ

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 1. ผู้บริห�รสนับสนุนงบประม�ณ ให้กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่ม ร่วมกับนักเรียนจัดตั้งบริษัทจำ�ลอง อย่�ง
น้อย 1 บริษัท โดยมีครูเป็นที่ปรึกษ�อย่�งน้อยบริษัทละ 1 คน  
 2. กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี รับผิดชอบกิจกรรมโดยจัดทำ�หน่วยก�รเรียนรู้ในร�ยวิช�
ก�รง�นอ�ชีพ ให้นักเรียนได้นำ�ประสบก�รณ์ คว�มรู้ในแต่ละกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ทั้ง  8 กลุ่ม บูรณ�ก�รจัดตั้งบริษัท
จำ�ลอง
 3. ครูที่ปรึกษ�ศึกษ�คู่มือก�รจัดกิจกรรม Mini Company บริษัทจำ�ลอง และให้คำ�แนะนำ�ในก�รจัดตั้งบริษัท
จำ�ลองแก่นักเรียนได้ 

 การสรุปบทเรียน   
 บทเรียนจ�ก บริษัทจำ�ลอง นับว่�เป็นรูปแบบก�รสอนที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยก�รปฏิบัติจริงในสน�ม
บรูณ�ก�รอย่�งเป็นระบบครบวงจร  นบัว่�เป็นรปูแบบทีเ่หม�ะสมต่อก�รพฒัน�ทกัษะชวีติในสภ�พปัจจบุนั เพือ่ก�ร
พัฒน�ต่อยอดสู่ก�รมีอ�ชีพ 
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ผลงานหรือนวัตกรรม		หม�ยถึง กิจกรรมสนับสนุนก�รพัฒน�ทักษะชีวิตรูปแบบก�รจัดทำ�ไบโฮดีเซล 

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย	
 นกัเรยีนมคีว�มรู ้และส�ม�รถผลติไบโอดเีซลอย่�งเป็นระบบครบวงจร สอดคล้องกบัแนวท�งก�รพฒัน�ทกัษะ
ชีวิตนำ�สู่ครอบครัวเพิ่มร�ยได้ มีหลักคิดและแนวท�งในก�รประกอบอ�ชีพต�มหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

แรงบันดาลใจ
 จ�กพระร�ชดำ�รัสของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวที่ทรงพระร�ชท�นแก่คณะบุคคลต่�งๆ ที่เข้�เฝ้�ฯ ถว�ย
ชัยมงคล ในวโรก�ส วันเฉลิมพระชนมพรรษ� วันที่ 4 ธันว�คม 2548 สะท้อนให้เห็นถึงคว�มห่วงใยพสกนิกร  ใน
เรื่องก�รพึ่งพ�ตนเองด้�นพลังง�น โดยเฉพ�ะก�รใช้ไบโอดีเซล ที่ทรงให้ผู้เกี่ยวข้องดำ�เนินก�ร ทั้งในระดับชุมชนและ
เชิงพ�ณิชย์  คว�มว่� “เราทำาแล้ว	ก็หมายความว่าเรา	ไม่เดือดร้อน		ถึงเวลาเราอายุร้อยสิบแปด		ถ้าอย่างไรเรา
ก็ใช้นำ้ามันปาล์มของเราเอง	คนอื่นอาจจะไม่ได้	คนอื่นอาจจะไม่มี		แต่ว่าเรามี		เพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำา
เชื้อเพลิง	ทดแทนได้	ถ้าไม่ได้ทำาเชื้อเพลิงทดแทน		เราก็เดือดร้อน	แล้วก็เป็นห่วง	แต่เราไม่ต้องเป็นห่วง	ถ้าคน
อื่นเขาไม่ทำา	เขาอาจจะไม่มีนำ้ามัน	ไบโอดีเซลใช้	แต่ว่าเรามี	เราคือข้าพเจ้าทำาเอง”	 
 ประกอบกับโรงเรียนวัดเข�วิเศษตระหนักในคว�มสำ�คัญ จึงน้อมนำ�เอ�พระร�ชดำ�รัส  สู่ก�รปฏิบัติอย่�งเป็น
รูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับสภ�พปัญห�และคว�มต้องก�รจำ�เป็นของโรงเรียน ด�้นพลังง�นและก�รจัดก�รเรียนก�ร
สอนเกีย่วกบัก�รดำ�รงชวีติแบบพอเพยีง  โดยเฉพ�ะสือ่ก�รเรยีนก�รสอนด้�นก�รสร้�งพลงัง�นทดแทนต�ม พระร�ช
ดำ�รัสของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยุ่หัว

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน  ก�รผลิตไบโอดีเซลโดยใช้นวัตกรรมในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนประกอบด้วย
 1.	คูม่อืการจดัการเรยีนการสอนการผลติไบโอดเีซล		5 หน่วยก�รเรยีนรู ้ใช้เวล�เรยีน 10  ชัว่โมง  ดงันี ้  คว�ม
รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนำ้�มันที่ใช้แล้ว  2  ชั่วโมง  อุปกรณ์ในก�รผลิตนำ้�มันไบโอดีเซล  1 ชั่วโมง   ส�รตั้งต้นและสูตรใน
ก�รผลิตนำ้�มันไบโอดีเซล 1 ชั่วโมง  วิธีก�รผลิตนำ้�มันไบโอดีเซล  4  ชั่วโมง  ก�รคำ�นวณต้นทุนผลผลิตนำ้�มันไบโอ
ดีเซล  2  ชั่วโมง  ในแต่ละหน่วยก�รเรียนจัดทำ�เป็นแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ ใบคว�มรู้  ใบง�น  นักเรียนส�ม�รถศึกษ�
และ ทำ�กิจกรรมได้ด้วยตนเอง  ครูเพียงแต่คอยแนะนำ�เพิ่มเติมและกำ�กับให้เป็นไปต�มแผนก�รจัดก�รเรียนรู้
 2.	 เครื่องผลิตไบดีเซล	 เป็นอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นม�ใช้เอง มีร�ค�ถูกกว่�เครื่องผลิตสำ�เร็จรูปม�ก  และมี
ประสิทธิภ�พในก�รผลิตนำ้�มันไบโอดีเซลได้ดี  
 
เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 ก�รได้ศึกษ�ดูง�น และค้นคว้�เกี่ยวกับก�รผลิตไบโอดีเซล ซึ่งได้รับกำ�ลังใจและก�รสนับสนุนจ�ก น�ยสง่�  
พิร�มวิทวัส  ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนวัดเข�วิเศษ  บุคล�กรในโรงเรียน นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน ในก�รจัดห�และ

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

ไบโอดีเซลเพื่อพ่อแบบพอเพียง

ผู้นำาเสนอ		 นายสุรชัย		ทองอ่อน		โรงเรียนวัดเขาวิเศษ		

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ตรัง  เขต 2 

  โทรศัพท์ (075) 261301



162

บริจ�คอุปกรณ์ในก�รผลิต และนำ้�มันพืชที่ใช้แล้วนำ�ม�ดำ�เนินก�รผลิตและส่งให้มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ 
วิทย�เขตห�ดใหญ่  ตรวจสอบคุณภ�พ นำ้�มันไบโอดีเซล ที่ผลิตขึ้น ปร�กฏว่�  นำ้�มันที่ผลิตได้มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น  
ส�ม�รถใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลได้

การสรุปบทเรียน	
 ก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนก�รสอน ผลติไบโอดเีซล ต�มคูม่อืก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนทีก่ำ�หนดไว้  ทำ�ให้นกัเรยีน
ส�ม�รถผลิตโดยใช้เครื่องผลิตที่ประดิษฐ์ขึ้นเองได้  ทำ�ให้ได้นำ้�มันที่มีคุณภ�พและได้ม�ตรฐ�น  นักเรียนรู้จักก�ร
จำ�หน่�ย  และมีร�ยได้ระหว่�งเรียน ซึ่งเป็นก�รส่งเสริมทักษะชีวิตพื้นฐ�นในก�รดำ�รงชีวิตอย่�งพอเพียง และยังเป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนอีกด้วย
 จ�กผลง�นนี้ สรุปเป็นแนวคิดในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนสอดคล้องกับแนวท�งเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแลก
เปลี่ยนกับผู้สนใจ คือ ผู้สอนจำ�เป็นต้องศึกษ�แนวคิดต�มปรัชญ� เพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจและกำ�หนดแนวท�งในก�ร
ดำ�เนินง�นอย่�งสอดคล้อง แนวท�งดังกล่�ว เน้นก�รจัดก�รเรียนก�รสอน  โดยก�รลงมือทำ�ทุกขั้นตอนนักเรียนได้
ผลจ�กก�รเรียนรู้อย่�งเป็นรูปธรรมต�มหลักก�รของปรัชญ�
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ผลงานหรอืนวตักรรม หม�ยถงึ  กจิสนบัสนนุก�รพฒัน�ทกัษะชวีติรปูแบบก�รกจิกรรมสภ�นกัเรยีนแบบบรูณ�ก�รสู่
คว�มเข้มแขง็ต�มแนวท�งหลกัปรชัญ�เศรษฐกจิพอเพยีงของโรงเรยีนกำ�แพงแสนวทิย�  ซึง่นำ�อกัษรย่อภ�ษ�องักฤษตวั
แรกของชือ่โรงเรยีน  ม�วเิคร�ะห์ต�มองค์ประกอบทีใ่ช้พฒัน�ก�รดำ�เนนิง�นของสภ�นกัเรยีน ได้แก่  K :  Knowledge  
ก้�วเดนิด้วยองค์ความรู ้ P : Practice  ควบคูก่�รลงมอืปฏบิตั	ิ S : Sufficiency บรูณ�ก�รความพอเพยีง	W	: World 
Wide  เผยแพร่ชือ่เสยีงสร้างเครอืข่าย

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 นักเรียน ได้รับร�งวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับช�ติ จ�กก�รประกวดผลง�นสภ�นักเรียน ในง�น
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน “สุดยอดเด็กไทย ก้�วไกลสู่ส�กล” เข้�ศึกษ�ต่อในมห�วิทย�ลัยได้สำ�เร็จในส�ข�ที่สะท้อน
ก�รมีจิตอ�ส�, ICT และก�รบริห�รจัดก�ร ได้แก่ พย�บ�ลศ�สตร์ วิศวกรรมศ�สตร์ บริห�รธุรกิจ วิทย�ก�ร
คอมพิวเตอร์และรัฐประส�นศนศ�สตร์ 
 โรงเรียน	 ได้รับร�งวัลโรงเรียนส่งเสริมประช�ธิปไตยดีเด่น จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2553

แรงบันดาลใจ
 มคีว�มเชือ่มัน่ในพลงัสร้�งสรรค์ของเย�วชนซึง่จะเป็นกำ�ลงัในก�รพฒัน�โรงเรยีน สงัคมและประเทศช�ต ิโดยใช้
กจิกรรมสภ�นกัเรยีนเป็นเครือ่งมอืในก�รปลกูฝังให้นกัเรยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ พร้อมทีจ่ะก้�วไปเผชญิกบัสงัคม
ในกระแสโลก�ภวิฒัน์ได้อย่�งเป็นสขุ ภ�ยใต้หลกัปรชัญ�เศรษฐกจิพอเพยีงทีจ่ะนำ�ตน  นำ�สงัคมสูก่�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนื

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 มีก�รพัฒน�รูปแบบภ�ยใต้บริบทและลักษณะเฉพ�ะของโรงเรียน  และมีก�รถอดบทเรียนจ�กโครงก�รหลัก
ของง�นสภ�นักเรียนต�มแนวท�งปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง มีผลง�นที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

เงื่อนไขที่ทำาให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความสำาเร็จ
 ก�รทำ�ง�นเป็นทีม และก�รนำ�ศักยภ�พของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้อง ก�รได้รับก�รสนับสนุนจ�กผู้บริห�ร ทั้ง
ด้�นงบประม�ณ ก�รอำ�นวยก�รต่�งๆ ตลอดจนขวัญและกำ�ลังใจในก�รทำ�ง�น ก�รมีส่วนร่วมระหว่�งนักเรียน คณะ
ครู-บุคล�กรท�งก�รศึกษ� ผู้ปกครอง  ชุมชนและหน่วยง�นภ�ยนอกที่เกี่ยวข้อง

การสรุปบทเรียน	
 กิจกรรมก�รเรียนก�รสอนเพื่อพัฒน�ทักษะชีวิตเป็นก�รจัดกิจกรรมในรูปแบบของก�รบูรณ�ก�ร หรือสน�ม
บูรณ�ก�ร สิ่งที่สำาคัญ	คือ	การออกแบบกิจกรรมตลอดแนวอย่างมีหลักความรู้	หลักความร่วมมือ	และการปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบครบวงจรของนกัเรยีนกลุม่เป้าหมาย		ต้องใช้เวลาจงึจะเหน็ผลดงันัน้	ความต่อเนือ่ง	อดทนจงึเป็น
สิ่งสำาคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่ง		

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

KPSW Model : สภำนักเรียนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้นำาเสนอ	 นางภัสรัญ		สระทองนวล	

		 	 โรงเรียนกำาแพงแสนวิทยา		

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�นครปฐม เขต 1
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ผลงานหรือนวัตกรรม หม�ยถึง กิจกรรมของระบบก�รดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 นักเรียน จำ�นวน 872  คน หรือกว่�ร้อยละ 80 ของจำ�นวนนักเรียนทั้งหมด 1,299 คน ได้รับก�รช่วยเหลือใน
ระบบพ่อแม่อปุถมัภ์  นกัเรยีนเหล่�นีม้ขีวญักำ�ลงัใจทีจ่ะได้มโีอก�สศกึษ�ต่อในระดบัชัน้มธัยมศกึษ�ตอนต้น และชัน้
มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย  มีพัฒน�ก�รท�งก�ยและใจที่บ่งบอก  ถึงคว�มเป็น คนเก่ง  คนดี  และมีคว�มสุข  ต�ม
อัตภ�พ  ภ�ยใต้บริบทอันเป็นวิถีชีวิตของผู้คน ในอำ�เภออุ้มผ�ง  แม้ว่�จะต้องพบกับคว�มหล�กหล�ยของปัญห�
และอุปสรรคเพียงใดก็ต�ม

แรงบันดาลใจ
 ด้วยสภ�พภมูปิระเทศ คว�มเป็นชนบท ทีห่่�งไกลทำ�ให้ผูค้นส่วนใหญ่ยงัไม่พ้นจ�กคว�มย�กจน  เป็นคว�มตัง้
ในของผู้นำ�เสนอผลง�นไว้แต่แรกเริ่มว่�ห�กมีคว�มส�ม�รถและมีโอก�สที่จะตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ที่ให้ชีวิต  
ตอบแทนพระคณุของคณุครทูีใ่ห้วชิ�คว�มรู ้ และตอบแทนแผ่นดนิถิน่เกดิ  ทีท่ำ�ให้เป็นคนไทย  กจ็ะขอช่วยผูท้ีอ่ยูใ่น
สถ�นะตำ�่ต้อยกว่�เร�  เพือ่จะได้สร้�งโอก�สท�งสงัคมให้แก่เข� ทัง้ๆ ทีย่งัไม่รูด้้วยซำ�้ว่� ก�รเป็นผูม้กี�รศกึษ�ของเร�
จะเป็นอะไรได้ และจะช่วยเข�เหล่�นั้นได้อย่�งไร และจ�กก�รที่ได้ศึกษ�เล่�เรียนท�งด้�นจิตวิทย�แนะแนวได้รับ
ร�ชก�รเป็นครมูโีอก�สได้ปฏบิตัริ�ชก�รในถิน่กำ�เนดิ  จงึเป็นทีม่�ของก�รสร้�งผลง�นนี ้ และแรงบนัด�ลใจทีส่ำ�คญั 
และยิง่ใหญ่ทีส่ดุ  คอื สมเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ�ฯ  สย�มบรมร�ชกมุ�ร ีได้เสดจ็พระร�ชดำ�เนนิไปปฏบิตัพิระร�ช
กรณยีกจิทีอ่ำ�เภออุม้ผ�งทกุปี  ซึง่ส่วนใหญ่จะเสดจ็ฯ เยีย่มโรงเรยีนตำ�รวจตระเวนช�ยแดน  โรงเรยีนในสงักดัของ 
ก.ศ.น. รวมทัง้โรงเรยีนของ สพฐ. ด้วย  ในฐ�นะทีเ่ป็นครดูแูลนกัเรยีนในพระร�ช�นเุคร�ะห์  ทีจ่บชัน้ประถมศกึษ�
จ�กโรงเรยีนตำ�รวจตระเวนช�ยแดน จงึมโีอก�สได้เข้�เฝ้�ใกล้ชดิเพือ่กร�บบงัคมทลูถว�ยร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�น  
ได้เหน็ก�รทรงง�นแล้วกร็ูเ้ลยว่�พระองค์ท่�นทรงเหนด็เหนือ่ยพระวรก�ยยิง่กว่�ตวัเร�นบัเป็นล้�นๆ เท่�  ด้วยสำ�นกึ
ในฐ�นะข้�ร�ชก�รในพระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูห่วั จงึมุง่มัน่ตัง้ใจปฏบิตัหิน้�ทีข่องตนให้สมกบัพระร�ชดำ�ร ิและพระ
ร�ชปณิธ�น ที่ทรงปร�รถน�ที่จะให้โอก�สนักเรียนด้อยสถ�นะในพื้นที่ห่�งไกลได้รับก�รศึกษ�เล่�เรียนในระดับชั้น
ต่�งๆ เท่�เทยีมกบันกัเรยีนในพืน้ทีท่ัว่ไป 

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 จ�กคว�มตัง้ใจทีแ่น่วแน่ นำ�สูก่�รปฏบิตัภิ�ยใต้ “โครงก�รพ่อแม่อปุถมัภ์ท�งก�รศกึษ�” พ่อแม่อปุถมัภ์ท�งก�ร
ศึกษ�  มิได้เป็นเพียงก�รแสวงห�คว�มช่วยเหลือนักเรียนเฉพ�ะทุนก�รศึกษ�ที่เป็นตัวเงินเท่�นั้น  แต่ยังเป็นก�ร
แสวงห�ของกินและของใช้ ที่จำ�เป็นในชีวิตประจำ�วันของนักเรียนอีกด้วย โดยอำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้สนใจและผู้
ให้ก�รอุปถัมภ์ส�ม�รถติดต่อสื่อส�รได้โดยตรงกับโรงเรียน หรือผู้บริห�ร หรือครูผู้รับผิดชอบโครงก�ร  หรือนักเรียน
ผูไ้ด้รบัก�รอปุถมัภ์หล�ยช่องท�ง ได้แก่ จดหม�ย  โทรศพัท์ โทรส�ร จดหม�ยอเิลคทรอนคิส์  ( E-mail )  อนิเทอร์เนต็  

พ่อแม่อุปถัมภ์

ผู้นำาเสนอ			 นางโสภา	พุ่มนวล	

	 	 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม	

      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ต�ก เขต  2
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วิทยุสื่อส�ร หรือก�รเดินท�งไปเยี่ยมถึงโรงเรียน ซึ่งวิธีก�รนี้ส�ม�รถสร้�งคว�มศรัทธ�เชื่อมั่นให้แก่ผู้ให้ก�รอุปถัมภ์
ได้เป็นอย่�งด ี แต่อย่�งไรกต็�ม ปัญห�ทีอ่�จเกดิขึน้จ�กก�รตดิต่อโดยตรงระหว่�งผูใ้ห้ก�รอปุถมัภ์ กบัผูร้บัก�รอปุถมัภ์
ซึ่งยังไม่เคยปร�กฏแต่โรงเรียนได้กำ�หนดม�ตรก�รป้องกันและแก้ไขอย่�งเป็นระบบไว้แล้ว 
 
เงื่อนไขที่ทำาให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความสำาเร็จ
 1.	ผู้บริหาร	 มีใจ  มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของกระบวนก�รทำ�ง�น  มีจิตวิทย�โน้มน้�วใจคน ให้เกิดคว�มรู้สึกที่
ดีต่อองค์กร ส�ม�รถประส�นกับหน่วยง�นและบุคคลนอกโรงเรียนได้เป็นกัลย�ณมิตร ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ให้กำ�ลังใจ  
จริงจังและจริงใจเสมอต้นเสมอปล�ย กับผู้ร่วมง�น   
 2.	ครูผู้รับผิดชอบ	มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถท�งวิช�ก�ร มีประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�นระบบดูแลช่วยนักเรียน
และผู้อ่อนด้อยท�งสังคม มีผลก�รปฏิบัติง�นที่เป็นม�ตรฐ�น  เมตต� สงส�ร สุภ�พอ่อนโยน  เข้�ใจคนง่�ย ไม่ถือตัว 
เสียสละ อุทิศตน  เป็นนักฟังที่ดี  ส�ม�รถเก็บคว�มลับของนักเรียนได้ดี   
 3.ครแูละบคุลากรทางการศกึษาทัว่ไป เข้�ใจวสิยัทศัน์ของโรงเรยีนทีว่่� “สร้�งโอก�สท�งก�รศกึษ� ให้นกัเรยีน
ในถิ่นทุรกันด�รห่�งไกล ได้พัฒน�ตนต�มศักยภ�พ และส่งเสริมให้มีร�ยได้ระหว่�งเรียน”  และส�ม�รถแปลคว�ม
หม�ยเป็นก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนให้เป็นไปต�มเป้�ประสงค์ได้อย่�งเป็นรูปธรรม มีอุดมก�รณ์และมีจิต
วิญญ�ณก�รเป็นครู เรียนรู้วิถีชีวิต  วัฒนธรรมจ�รีต  ประเพณีของท้องถิ่นอย่�งเข้�ใจ  และส�ม�รถปฏิบัติต�มได้โดย
ไม่มีเงื่อนไข

การสรุปบทเรียน
 โครงก�รพ่อแม่อุปถัมภ์ นับว่�ประสบผลสำ�เร็จ สร้�งโอก�สให้นักเรียนได้รับก�รดูแลช่วยเหลือ สังคม 
ประเทศไทย น่�อยู่เพิ่มขึ้น จ�กก�รดำ�เนินง�นที่ต่อเนื่องและประสบผลสำ�เร็จดังกล่�ว มีแนวคิดในก�รทำ�ง�นว่� 
คณุค่าของชวีติคอืการทำางาน	เริม่ทีค่ว�มตัง้ใจอย่�งแน่วแน่  แปลคว�มตัง้ใจ  สูก่�รกระทำ�อย่�งเป็นระบบ  นำ�ปัญห�
ที่พบม�เป็นโอก�สในก�รสร้�งง�น ก�รทำ�ง�นที่มีก�รว�งแผน  ที่ส่งผลสู่เป้�หม�ยอย่�งเป็นรูปธรรม  จะสร้�งคว�ม
น่�เชื่อถือ ผลของง�นช่วยคนหล�ยคนบ�งคน อ�จหม�ยถึงที่ ทั้งชีวิตก�รทำ�ง�นในลักษณะเช่นนี้จะได้ก�รยอมรับ  มี
ผู้ช่วยเหลือให้ง�นเดินต่อไป 

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา
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ผลงานหรือนวัตกรรม	 หม�ยถึง  ก�รจัดกิจกรรมที่สนับสนุนก�รพัฒน�ทักษะชีวิต

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 1.นักเรียนให้คว�มร่วมมือ ในก�รคดัแยกประเภทขยะ และนำ�ไปจำ�หน่�ยสร�้งร�ยได ้จดัทำ�ปุย๋นำ้�และ
ปุ๋ยหมักชีวภ�พ เพื่อนำ�ไปใช้ในกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวสมุนไพร  แทนก�รใช้ปุ๋ยเคมีเป็นก�รประหยัดค่�
ใช้จ่�ยในโรงเรยีน ปลกูพชืผกัสวนครวัพชืสมนุไพร  นำ�ไปประกอบอ�ห�ร  ทำ�เป็นย�สมนุไพรเป็นก�รประหยดั
ค่�ใช้จ่�ย
 2.มีแหล่งเรียนรู้ บูรณ�ก�รทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงต�ม
แนวพระร�ชดำ�ริของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว
 3.ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลง�นดีเด่นติด 1 ใน 5 ระดับประเทศ ในก�รประกวดโครงก�รลดภ�วะโลก
ร้อนในโรงเรยีนกบัโครงก�ร “โลกยิม้” ของสถ�บนัสิง่แวดล้อมไทย  และได้รบัเชญิให้ไปศกึษ�ดงู�นทีป่ระเทศ
ไต้หวัน 
 4.โรงเรียนมีสภ�พแวดล้อมดี ได้รับก�รยกย่อง ชื่นชม ว่�โรงเรียนสะอ�ด  ร่มรื่น  น่�อยู่ จ�กผู้ที่เข้�ม�
เยี่ยมชมและม�ใช้บริก�รโรงเรียนบึงก�ฬ

แรงบันดาลใจ
 ด้วยสภ�พพืน้ทีก่ว้�งใหญ่ ใช้พืน้ทีจ่ดัทำ�สน�ม ก่อสร้�งอ�ค�รสถ�นทีเ่พือ่รองรบันกัเรยีนจำ�นวนเพิม่ขึน้
ทกุปี  ส่งผลให้สภ�พแวดล้อมของโรงเรยีนข�ดคว�มร่มรืน่ อ�ก�ศร้อนเป็นอปุสรรค อย่�งหนึง่ต่อก�รเรยีนก�ร
สอน  นอกจ�กนี ้นกัเรยีนมพีฤตกิรรมในก�รทิง้ขยะไม่เป็นที ่ประกอบกบัโรงอ�ห�รมปีรมิ�ณเศษอ�ห�รม�ก  
แต่มกี�รกำ�จดัไม่ถกูวธิทีำ�ให้ส่งกลิน่เหมน็รบกวนบรรย�ก�ศในก�รเรยีนก�รสอน
  ถ้�นำ�วสัดเุหล่�นีไ้ปทำ�ปุย๋หมกัปุย๋นำ�้ชวีภ�พจะมปีระโยชน์ม�กกว่� ดงันัน้ก�รจดัก�รสิง่แวดล้อมภ�ยใน
โรงเรยีน จงึจำ�เป็นทีจ่ะต้องห�วธิทีีจ่ะทำ�ให้นกัเรยีนและบคุล�กรภ�ยในโรงเรยีนตระหนกั สนใจและมส่ีวนร่วม
ในก�รรกัษ�สภ�พแวดล้อมในโรงเรยีนเพือ่ลดภ�วะโลกร้อน

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 1.จัดก�รเรียนก�รสอนในร�ยวิช�วิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น รหัสวิช� ว 31101 ชั้นมัธยมศึกษ� ปีที่ 1 ส�ระ
ที่ 6 : กระบวนก�รเปลี่ยนแปลงของโลก หน่วยที่ 5 เรื่อง บรรย�ก�ศ  และบูรณ�ก�รในก�รจัดก�รเรียนก�ร
สอนร�ยวิช�ชีววิทย�ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 4 และ 6 
 2.สร้�งเครอืข่�ยในก�รดำ�เนนิง�น ด้วยจติอ�ส� ด้วยก�รสร้�งแรงจงูใจคณะกรรมก�รนกัเรยีน  นกัเรยีน
และบุคล�กร ให้มีส่วนร่วมในก�รช่วยลดภ�วะโลกร้อนในโรงเรียน

บึงกำฬ : ลดภำวะโลกร้อนในโรงเรียน

ผู้นำาเสนอ			 นางสาวกาญจนา	ศรีโสภา		โรงเรียนบึงกาฬ

	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย	เขต		3	

  โทรศัพท์  082-8503739  E-mail:Karnjana3@hotmail.com
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 3.คณะกรรมก�รดำ�เนินง�นและนักเรียนร่วมกันสำ�รวจสภ�พแวดล้อมภ�ยในโรงเรียนเพื่อที่จะว�งแผน 
ดำ�เนินก�รในก�รลดภ�วะโลกร้อน คณะทำ�ง�นร่วมกันวิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อมในโรงเรียนและร่�งโครงก�รเสนอต่อ
ครูที่ปรึกษ�โครงก�ร โดยมี 1 โครงก�ร  3 กิจกรรม  ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวสมุนไพร  กิจกรรมที่
คัดแยกขยะ  และกิจกรรมปุ๋ยนำ้�ปุ๋ยหมักชีวภ�พ        
 4. คณะกรรมก�รนกัเรยีนเป็นแกนนำ�ดำ�เนนิก�รทกุกจิกรรม โดยมคีรทูีป่รกึษ�ลกัษณะผูร่้วมกจิกรรมเน้นคว�ม
มีจิตอ�ส� ประช�สัมพันธ์ กระตุ้นคว�มสนใจด้วยก�รแข่งขัน เช่น  ตอบคำ�ถ�มหน้�เส�ธงเกี่ยวกับก�รลดภ�วะโลก
ร้อน และมีร�งวัลให้ สัปด�ห์ละ 1 ร�งวัล  จัดประกวดเขียนเรียงคว�ม เพื่อชิงร�งวัลเกี่ยวกับก�รลดภ�วะโลกร้อน 
และแนวท�งก�รป้องกนั  กจิกรรมสร้�งเครอืข่�ยจติอ�ส�ด้วยกจิกรรมเข้�ค่�ยเย�วชนรกัษ์สิง่แวดล้อม กจิกรรมเครอื
ข่�ยลดโลกร้อนโรงเรียนพี่ สู่โรงเรียนน้อง  กิจกรรมแรลลี่เศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญ�ท้องถิ่น
 5 .กิจกรรมก�รประเมินผลที่สำ�คัญ คือ ส่งโครงก�รเข้�ร่วมประกวดกับโครงก�ร “โลกยิ้ม” สถ�บันสิ่งแวดล้อม
ไทยผลคอืก�รได้รบัคดัเลอืกให้เป็นผูม้ผีลง�นดเีด่นตดิ 1 ใน 5 ระดบัประเทศ และได้รบัเชญิให้ไปศกึษ�ดงู�นทีป่ระเทศ
ไต้หวัน
 6. ส�นต่อเพื่อคว�มยั้งยืนโดยจัดตั้งชุมนุมอนุรักษ์พลังง�นและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  

เงื่อนไขที่ทำาให้เกิดผลงานหรือนวัตกรรมประสบผลสำาเร็จ
 จิตอ�ส�ของบุคล�กรแกนนำ� (ครูผู้รับผิดชอบโครงก�รและคณะกรรมก�รนักเรียน)  ผู้บริห�ร บุคล�กร และ
นักเรียนให้ก�รสนับสนุนทุกฝ่�ย  ก�รมีส่วนร่วมของระบบเครือข่�ยที่เข้มแข็ง

การสรุปบทเรียน
 จ�กก�รจัดกิจกกกรรมที่ดำ�เนินก�รม�อย่�งต่อเนื่องและประสบผลสำ�เร็จในระดับหนึ่ง   พบบทเรียนสำ�คัญใน
ก�รออกแบบกจิกรรม ทีเ่น้นก�รสร้�งเครอืข่�ย ระดมผูม้จีติส�ธ�รณะร่วมเป็นเครอืข่�ย และ สร้�งข่�ยทีเ่ข้มแขง็ ด้วย
ผลของกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม
 

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา
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ผลงานหรือนวัตกรรม หม�ยถึง  สื่อก�รเรียนก�รสอน ชุดคำ�ถ�มส่งเสริมทักษะกระบวนก�รคิด 

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 1. นักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ในด้�นทักษะกระบวนก�รคิดสูงขึ้น 
 2. นกัเรยีนระดบั ชัน้ประถมศกึษ�ปีที ่5 ได้ที ่ 1 ของเขต  ด้�นทกัษะกระบวนก�รคดิสร้�งสรรค์ จ�กก�รทดสอบ
ของสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�กรงุเทพมห�นคร  เขต 1
 3. นักเรียน ชั้นประถมศึกษ�ปีที่  6  ส�ม�รถทำ�โครงง�นสุขศึกษ�ได้  

แรงบันดาลใจ
 เนือ่งจ�กโรงเรยีนวดัเวตวนัธรรม�ว�ส ได้รบัก�รประเมนิจ�ก  สำ�นกัง�นรบัรองม�ตรฐ�นและประเมนิคณุภ�พ
ก�รศึกษ� (องค์ก�รมห�ชน) หรือ สมศ. ระหว่�งวันที่  2–5 กุมภ�พันธ์ 2550 ผลก�รประเมินม�ตรฐ�นที่ 4  ทักษะ
กระบวนก�รคิด อยู่ในระดับ ดี ท�งโรงเรียนจึงถือเป็นเป้�หม�ยสำ�คัญในก�รพัฒน�นักเรียนให้เกิดศักยภ�พ ด้�น
ทักษะกระบวนก�รคิดอย่�งยั่งยืน เนื่องจ�กก�รศึกษ� ผลของก�รมีส่วนร่วมในกระบวนก�รปฏิสัมพันธ์กลุ่มต่อ
พัฒน�ก�รด้�นทักษะก�รคิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ ในห้องเรียนแบบร่วมมือ วิช� สร้�งเสริมประสบก�รณ์ชีวิต  ชั้น
ประถมศึกษ�ปีที่  5 ในปี 2536  ได้ใช้วิธีก�รเรียนก�รสอนแบบร่วมมือ Cooperative  Learning  ส่งเสริมทักษะ
กระบวนก�รคดิ  เพร�ะทฤษฏเีชือ่ว่� เมือ่นกัเรยีนมปีฏสิมัพนัธ์กนัจะก่อให้เกดิทกัษะก�รคดิชัน้สงู ข้�พเจ้�และเพือ่น
ครูจึงได้สร้�งชุดคำ�ถ�มสร้�งเสริมทักษะก�รคิดขึ้น ใช้ในก�รพัฒน�นักเรียนให้มีศักยภ�พด้�นก�รคิดที่ยั่งยืน

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 1. คุณภ�พกิจกรรม ชุดคำ�ถ�มส่งเสริมกระบวนคิด ของโรงเรียนวัดเวตะวันธรรม�ว�ส 3 ส�ระก�รเรียนรู้  คือ 
กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์  สุขศึกษ�และพลศึกษ� และศิลปะ  ได้รับร�งวัลชนะเลิศ  ทั้ง 3  ส�ระก�รเรียนรู้  
ในระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กรุงเทพมห�นคร เขต 1 ผลที่มีต่อคุณภ�พนักเรียน  ปร�กฏดังนี้
 นกัเรยีนส�ย ชัน้ประถมศกึษ�ปีที ่ 6  ส�ม�รถสร้�งผลง�นจ�กทกัษะก�รคดิสูโ่ครงง�นโดยคณะครสู�ยชัน้ประถม
ศกึษ�ปีที ่ 6 ซึง่มจีำ�นวนห้องทัง้หมด  4- 6  ห้อง ร่วมกนัจดัทำ�สปัด�ห์โครงง�นบรูณ�ก�รทกุวชิ� ตัง้แต่ปีก�รศกึษ�  
2551 - 2553 ทกุปี  โดยก�รดำ�เนนิก�ร ดงันี ้1 ) ห้องเรยีน มนีกัเรยีนประม�ณ  40  คน แบ่งเป็นกลุม่ๆ ละ  5  คน 
ได้  8  กลุม่ ถ้�ห้องไหนไม่ลงตวั จะเป็นกลุม่ละ 3  คน ต่อ คร ู2 คน  2 ) โครงง�น ให้จดัทำ� เป็นแบบสำ�รวจสิง่ประดษิฐ์
และทดลอง จงึมผีลง�นออกม�หล�กหล�ย 3 จดักจิกรรม  ใน  5 วนั  วนัที ่ 1 ประชมุทำ�ข้อตกลง  ตัง้ปัญห� วนัที ่2  
จดัทำ�เอกส�ร/ทฤษฎ ี วนัที ่ 3  ดำ�เนนิก�รลงมอืปฏบิตั ิทดลอง ประดษิฐ์ สำ�รวจ วนัที ่ 4 สรปุผลง�นเป็นรปูเล่มและ
เตรยีมง�นนำ�เสนอ วนัที ่ 5 จดันทิรรศก�รนำ�เสนอผลง�น
 นักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษ�ปีที่  5 มีผลสัมฤทธิ์ในด้�นทักษะกระบวนก�รคิดสูงขึ้น และได้ที่ 1 ของเขต  
ด้�นทักษะกระบวนก�รคิดสร้�งสรรค์ จ�กก�รทดสอบของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กรุงเทพมห�นคร  เขต 1

ชุดค�ำถำม : กระบวนกำรคิด

ผู้นำาเสนอ			 นางอัจฉราพร		ทรัพย์แก้ว

	 	 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส		  

              สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กรุงเทพมห�นคร  เขต 1
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 ลักษณะกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน เน้นสอนวิธีก�รเรียนรู้ (How  to  learn)
 1 ) ใช้วิธีก�รเรียนแบบร่วมมือว่� Cooperative Learning  หล�กหล�ยวิธี  (ซึ่งม�ปรับใช้เหม�ะสมกับนักเรียน
ไทยและสภ�พแวดล้อมอย่�งไทย) ส่งเสริมทักษะกระบวนก�รคิด  เพร�ะทฤษฏี ระบุว่� เมื่อนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน
จะก่อให้เกิดทักษะก�รคิดชั้นสูง ให้จัดทำ�ร�ยง�น (ก�รคิดสังเคร�ะห์) 
  
เงื่อนไขที่ทำาให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความสำาเร็จ
 1. ควรใช้  “ชุดคำ�ถ�มส่งเสริมกระบวนคิด” นี้ สอดแทรกเข้�กับแผนก�รจัดก�รเรียนรู้หรือเมื่อจบหน่วยก�ร
เรียนรู้ ทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ ซึ่งที่โรงเรียนดำ�เนินไปไม่น้อยกว่� 5 ส�ระก�รเรียนรู้ และกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่นๆ 
ขอบูรณ�ก�ร นำ�ไปใช้ ทำ�ให้กระตุ้นนักเรียนในด้�นทักษะก�รคิดตลอดเวล�ที่ทำ�ก�รเรียนก�รสอน 
 2. ครใูนโรงเรยีนมส่ีวนร่วมในก�รจดัทำ�หรอืเข้�ร่วมในก�รนำ�ไปใช้ทำ�ให้เกดิผลเป็นรปูธรรม  เช่น ในชัน้ประถม
ศึกษ�ปีที่ 3 เร�พบว่� ก�รเขียนเรียงคว�มมีปัญห� ตอนสอบ NT ปี 2551 ท�งโรงเรียนแก้ไขด้วยก�รจัดทำ�ภ�พ เพื่อ
ให้นักเรียนฝึกเขียนเรียงคว�ม รวมทั้งก�รสรุปสิ่งที่ทำ�  ไม่ใช่แต่ให้นักเรียน ป.3 ทำ�  แต่ทั้งโรงเรียนต้องทำ� ( เนื่องจ�ก
ข้�พเจ้�มีตำ�แหน่งหน้�ที่เป็นผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนฝ่�ยวิช�ก�รด้วย  จึงทำ�ให้ดำ�เนินก�รเป็นไปด้วยดี )  ฝ่�ย
บริห�รให้ก�รสนับสนุนเต็มที่

การสรุปบทเรียน	
 ก�รจดัทำ�สือ่เพือ่พฒัน�ก�รคดิทีน่ำ�เสนอ  นบัว่�ประสบผลสำ�เรจ็ในระดบัหนึง่  จ�กก�รทำ�ง�นครัง้นี ้ ข้อสรปุที่
เป็นบทเรยีนในก�รดำ�เนนิง�น  คอื การสร้างสือ่ควรสร้างอย่างมหีลกัวชิาและผ่านกระบวนการทำางานทีน่่าเชือ่ถอืหรอื
กระบวนการวจิยั

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา
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ผลงานหรอืนวตักรรม หม�ยถงึ กจิกรรมพฒัน�นกัเรยีนหรอืกจิกรรมพฒัน�ทกัษะชวีติในรปูแบบของโฮมสเตย์ บรษิทั
จำ�ลองที่ให้นักเรียนได้ฝึกวิช�ชีพก�รโรงแรมเบื้องต้นต�มหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 นักเรียน  มีคว�มรู้วิช�ก�รโรงแรม ทักษะง�นบริก�ร วิช�คหกรรมศ�สตร์  เป็นยุวมัคคุเทศก์  มีร�ยได้ระหว่�ง
เรียน มีโอก�สได้ศึกษ�ต่อ และมีจิตสำ�นึกรักษ์บ้�นเกิด  นอกจ�กนี้มีนักเรียนได้เปิดบ้�นเป็นโฮมสเตย์รองรับนักท่อง
เที่ยว    
 ชุมชน	 เชื่อถือและยอมรับโรงเรียนม�กขึ้น  เป็นที่สนใจของรีสอร์ทที่ต้องก�รแรงง�นในช่วงปิดภ�คเรียน
 โรงเรียน มีงบประม�ณพัฒน�ด้�นต่�งๆ เพิ่มเติมจ�กที่ได้รับจัดสรร
 ผู้ปกครอง ได้ประโยชน์จ�กก�รที่นักเรียนมีร�ยได้  ช่วยลดภ�ระของครอบครัว 
 หน่วยงานต่างๆ ให้คว�มสนใจ  ส่งวิทย�กรม�ช่วยอบรมเสริมคว�มรู้แก่นักเรียนนอกจ�กนี้ได้กระจ�ยร�ยได้
สู่กลุ่มประกอบยานพาหนะ	ร้านค้า	ชาวประมงและหมอนวด	

แรงบันดาลใจ
 ด้วยคว�มรบัผดิชอบต่อก�รพฒัน�ทกัษะชวีติของโรงเรยีนทีพ่ย�ย�มแสวงห�วธิกี�รทีเ่หม�ะสม สอดคล้องกบั
สภ�พท้องถิ่นและคว�มต้องก�รของนักเรียนซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีฐ�นะย�กจน ข�ดโอก�สที่จะเรียนรู้ประสบก�ร
ต่�งๆ ที่ส่งผลต่อก�รพัฒน�ทักษะชีวิต ประกอบกับสภ�พท้องถิ่นที่เป็นชนบท แต่เป็นชนบทที่ธรรมช�ติมีคุณค่� ดัง
นั้น ก�รใช้ส่วนที่เป็นวิกฤตพัฒน�ให้เป็นโอก�ส  จึงเป็นแนวคิดในก�รออกแบบกิจกรรมพัฒน�ทักษะชีวิตในรูปแบบ 
โฮมสเตย์

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 ว�งแผนก�รจดัทำ�หลกัสตูร/กำ�หนดรปูแบบกจิกรรมว�งแผนก�รจดัทำาหลกัสตูรออกแบบกจิกรรมจดัทำาหลกัสตูร
วชิาการจดัการโรงแรมเบือ้งต้น บรูณ�ก�ร 8 กลุม่ส�ระก�รเรยีนรู ้ เช่น สงัคมศกึษา	 ส�ระ ท้องถิน่ของเร�  ศลิปะ 
ส�ระก�รทำ�ผ้�บ�ตกิ  ชมรมน�ฏศลิป์และดนตร ี 	 การงานอาชพีและเทคโนโลย	ีส�ระ ก�รจดัก�รโรงแรมเบือ้งต้น  
เวบ็ไซต์  แผ่นพบั  โฆษณ�  ก�รทำ�อ�ห�รและขนมของท้องถิน่ภ�ษ�ไทย  ภาษาต่างประเทศ		ยวุมคัคเุทศก์  สขุศกึษ�  
นวดแผนไทย  วทิย�ศ�สตร์ สบู ่ และแชมพ ู คณติศ�สตร์ ก�รทำ�บญัช ีสถติ ิโดยดำ�เนนิก�รต�มขัน้ตอน ดงันี้
 ขั้นการให้ความรู้		ครูสอนโดยใช้หลักสูตรวิช�ก�รจัดก�รโรงแรมฯ ( ร�ยวิช�เพิ่มเติม ม.ต้น ) และจัดกิจกรรม
ค้นห�ตนเอง โดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติง�นทุกส่วน  เช่น ฝ่�ยต้อนรับ จัดที่พัก จัดเลี้ยง อ�ห�ร  ห้องอ�ห�ร เสริฟ  
ครัว  ฝ่�ยจล้�ง จัดเก็บ  กลุ่มส�ระฯที่บูรณ�ก�ร จัดเป็นโครงก�รอบรมนอกเวล�เรียน ( ส�ธิตและฝึกปฏิบัติ ) ฝึก
อบรมจ�กวทิย�กรภ�ยนอก ในส�ระต่�งๆ เช่น  ก�รทำ�อ�ห�รท้องถิน่  ก�รนวดแผนไทย  ก�รปลกูผกัไฮโดรโปรนกิส์  

โฮมสเตย์น้อมน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้นำาเสนอ	 น.ส.นวรัตน์		โยวะบุตร	และ	น.ส.ศิรินทิพย์		ตันเฮง

	 	 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ตร�ด 

  โทร.039-525585, 039-525754
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ก�รปลูกพืชสวนครัว  ก�รทำ�ปุยหมักชีวภ�พก�รเพ�ะเห็ด ก�รเลี้ยงปล�ดุก  ก�รทำ�ขนมอบ  ก�รทำ�ของที่ระลึก จัด
กิจกรรมแยกขยะ เพื่อนำ�ไปข�ย  ทำ�ปุ๋ยหมักชีวภ�พ  และนำ�ม�ประดิษฐ์เป็นของที่ระลึกจำ�หน่�ย ก�รส�ธิตและฝึก
ปฏิบัติ  ศึกษ�แหล่งเรียนรู้ เช่น  แหล่งท่องเที่ยว  สถ�นที่สำ�คัญ  รีสอร์ท
 ขัน้ทดลองงาน	(ต้อนรบัคณะทวัร์)	แบ่งหน้�ทีน่กัเรยีนต�มคว�มสนใจและคว�มถนดั จ�กนัน้ให้นกัเรยีนลงมอื
ปฏิบัติจริงโดยมีครูเป็นที่คำ�ปรึกษ�
 ขัน้ประเมนิผล	ประเมนิทกัษะก�รทำ�ง�นของนกัเรยีนต�มสภ�พจรงิ (กระบวนก�รทำ�ง�นกลุม่  ก�รแก้ไขปัญห�
ก�รคิด วิเคร�ะห์และว�งแผน ฯลฯ)  จ�กก�รสังเกตและสอบถ�มจ�กผู้ที่ม�พัก-ประเมินคว�มพึงพอใจต่อก�รให้
บริก�รโฮมสเตย์ของผู้ที่ม�พัก โดยใช้แบบสอบถ�ม

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 มีหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับคว�มต้องก�รของชุมชน ผู้บริห�รเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและให้ก�รสนับสนุน
อย่�งต่อเนื่อง คณะครูและนักเรียนเห็นคว�มสำ�คัญและทุ่มเทแรงก�ยแรงใจ ผู้ปกครอง ชุมชน สถ�นประกอบก�ร
และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องให้คว�มร่วมมือ  สนับสนุนและส่งเสริมเป็นอย่�งดี

การสรุปบทเรียน
 จ�กก�รดำ�เนนิง�นต�มนวตักรรมทีน่ำ�เสนอสรปุเป็นแนวท�งในก�รพฒัน�  ดงันี ้ ห�จดุเด่นของท้องถิน่ทีแ่ตกต่�ง
จ�กทีอ่ืน่ๆ นำ�ม�สร้�งเป็นจดุข�ย โรงเรยีนไม่จำ�เป็นต้องสร้�งโฮมสเตย์ขึน้ม�เอง  แต่ใช้บ้�นของนกัเรยีนแทน  มกี�ร
ประช�สมัพนัธ์ทีห่ล�กหล�ยและต่อเนือ่ง มชีมุนมุโฮมสเตย์ สำ�หรบันกัเรยีนทีส่นใจและอย�กจะมรี�ยได้ระหว่�งเรยีน  
โรงเรยีนมกี�รจดัห�แหล่งง�นรองรบันกัเรยีนทีผ่่�นหลกัสตูรวชิ�ก�รโรงแรม  ของทีร่ะลกึผลติจ�กวสัดทุีม่อียูใ่นท้องถิน่
มรีปูแบบก�รทำ�ง�นทีช่ดัเจน (วงจรเดมิง่) 

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง กระบวนก�รสร้�งนิสัย   

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 นักเรียน  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนสูงขึ้น มีอัตร�ก�รติด 0 ร ลดลง  จบพร้อมรุ่น 100%  ได้รับร�งวัล
จ�กก�รแข่งขันทักษะท�งวิช�ก�รทั้งด้�นวิช�ก�รและด้�นคุณธรรมจริยธรรม ระดับจังหวัด ระดับภ�ค และระดับ
ประเทศ  ด้�นภ�ษ�ไทย  ict  และกีฬ�  ฯลฯ ได้รับร�งวัลเชิดชูเกียรติ  ด้�นคุณธรรม  จริยธรรม  อ�ทิ  นักเรียน
ทนุสมเดจ็พระบรมโอรส�ธริ�ช สย�มมกฎุร�ชกมุ�ร  เย�วชนดเีด่น  ก�รตอบปัญห�ศลีธรรม  ก�รสวดมนต์หมูท่ำ�นอง
สรภัญญะ 
 ครู	  ครูมีก�รเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตส่วนตัว และชีวิตก�รสอน ผลก�รประเมินก�รปฏิบัติง�นอยู่ในระดับดีเด่น 
เพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 883.2.3  ผลก�รประเมินคว�มพึงพอใจของนักเรียน   ที่มีต่อก�รสอนของครู 
และคว�มพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อครูที่ปรึกษ� และครูผู้สอนสูงขึ้นทุกคนได้รับก�รเลื่อนวิทยฐ�นะชำ�น�ญก�ร
พิเศษ  จำ�นวน 4 ร�ย ได้รับร�งวัลครูเกียรติยศ  ครูดีเด่น  ผู้บริห�รเกียรติยศ รองผู้บริห�รเกียรติยศรวม 10 ร�ย   
 โรงเรียน โรงเรียนมีบรรย�ก�ศและสิ่งแวดล้อมสะอ�ด  ร่มรื่น  สวยง�ม  ปลอดภัย  เพียงพอและมีคุณภ�พได้
รับก�รยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ� โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงแบบอย่�ง ต้นแบบส่งเสริมนิสัย
รักก�รอ่�น ได้รับร�งวัล best practice ยอดเยี่ยมในง�นศิลปหัตถกรรมภ�คเหนือ ได้รับก�รคัดเลือกให้นำ�เสนอผล
ง�น best practice  ทัง้ระดบัเขตพืน้ทีแ่ละระดบัประเทศ  ผลก�รประเมนิก�รพฒัน�คณุภ�พก�รศกึษ� ปีก�รศกึษ� 
2552  เพิ่มขึ้นทุกม�ตรฐ�น

แรงบันดาลใจ
 ต�มเป้�หม�ยในก�รจัดก�รศึกษ�  มุ่งสู่ก�รพัฒน�นักเรียนเด็ก เก่ง ดี มีสุข ตลอดจนก�รสร้�งคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ทั้ง 10 ประก�รของหลักสูตร ต้องก�รคว�มมุ่งมั่น ตั้งใจจริงของสถ�นศึกษ�  ในก�รที่จะสร้�งนิสัยดีๆ  
จึงถือว่�เป็นหน้�ที่หลักและเห็นพ้องต้องกันทุกฝ่�ยว่� จะพัฒน�นิสัยของบุคล�กรของเร� ทั้งครู และนักเรียนอย่�ง
จริงจัง

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 1. สร้�งคว�มชดัเจนในกระบวนก�รสร้�งคว�มเข้�ใจ และคว�มตระหนกัในเรือ่งก�รสร้�งนสิยั  ตัง้แต่ทีม่�ของ
นิสัย องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดนิสัย  กระบวนก�ร และก�รประเมินผล
 2 .กลยุทธ์ที่ใช้ในก�รพัฒน�บุคล�กรมีคว�มต่อเนื่องชัดเจน 5  ขั้นตอน  
 3. สื่อที่ใช้ในก�รสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ คว�มตระหนัก และก�รปฏิบัติ เป็นสื่อ power point ที่ตรงประเด็น 
สัน้ กระชบั และส�ม�รถปรบัใช้ได้ในเวล�ทีเ่หม�ะสม เข้�ใจง่�ย ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทัง้หมดมคีว�มพงึพอใจ  และเข้�ใจ
จ�กสื่อที่ใช้แต่ละเรื่อง  เช่น  เรื่อง  ก�รสื่อส�รอย่�งสันติ (ใช้ในเรื่องก�รสร้�งคนดีด้วยวินัยเชิงบวก ใช้สำ�หรับครู และ

บ้ำนทุ่งนำวิทยำสร้ำงคนดี

ผู้นำาเสนอ			 นางนภาลัย	สงวนวงษ์		

	 	 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�อุทัยธ�นี  เขต  2
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ผู้ปกครอง) เรื่อง แบบก�รเรียนรู้ของนักเรียน (ใช้กับครูให้รู้ธรรมช�ติของนักเรียน)
 4 ก�รนิเทศ กำ�กับ ติดต�ม ในแบบกัลย�ณมิตรนิเทศ  ให้ค�มรู้ ให้กำ�ลังใจ และร่วมกันเก็บเกี่ยวคว�มสำ�เร็จ
ระหว่�งท�ง ม�เป็นกำ�ลังใจและภูมิใจร่วมกัน

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 ก�รให้คว�มสำ�คัญของก�รสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ คว�มตระหนักและคว�มชัดเจนในเป้�หม�ย แนวท�ง  
กระบวนก�รทำ�ง�นร่วมกัน  ก�รมีส่วนร่วมของทุกฝ่�ย ในทุกขั้นตอนของก�รขับเคลื่อน  ก�รสร้�งวัฒนธรรมองค์กร  
ในเรื่อง คว�มเค�รพ  ก�รให้  ก�รออม  ก�รอ่�น ก�รสื่อส�รเชิงสร้�งสรรค์  และก�รจัดก�รคว�มรู้  และคว�มเป็น
แบบอย่�งที่ดีของผู้บริห�รและครู  ทุกเรื่องเริ่มต้น ที่ตนเอง

การสรุปบทเรียน	
 ก�รดำ�เนนิง�นต�มขัน้ตอนและกจิกรรมต่�ง ๆ  นบัว่�ประสบผลสำ�เรจ็ในระดบัหนึง่ ดงัทีก่ล่�วข้�งต้นม ีข้อสรปุ
ทีเ่ป็นแนวคดิในก�รทำ�ง�นครัง้นีแ้ม้จะดวู่�อย�ก  แต่ก�รมองภ�พง�นตลอดแนวเป็นเรือ่งสำ�คญัสำ�หรบัผูบ้รหิ�ร  ก�ร
สร้�งคว�มเข้�ใจระหว่�งผู้ทำ�ง�นในเป้�หม�ยร่วมกัน จะทำ�ให้ก�รกำ�หนดกิจกรรมเป็นต�มที่ทุกคนเห็นคว�มสำ�คัญ 
จึงน่�จะเป็นแนวคิด ที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รทำ�ง�นลักษณะนี้

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา
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ผลงานหรือนวัตกรรม  หม�ยถึง   สื่อก�รเรียนก�รสอน ก�รฝึกกระบวนก�รคิดวิเคร�ะห์

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 นกัเรยีนร้อยละ 75  มพีฒัน�ก�รด้�นกระบวนก�รคดิวเิคร�ะห์  คดิสงัเคร�ะห์  คดิเปรยีบเทยีบและคดิสร้�งสรรค์
ได้สูงขึ้น  ทุกคนผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินก�รอ่�นคิด วิเคร�ะห์และเขียน ระดับดี  และดีม�ก  มีคว�มส�ม�รถในก�ร
ใช้กระบวนก�รคิดสร้�งสรรค์ผลง�นด้�นก�รเขียนเรียงคว�มได้รับร�งวัลชนะเลิศจ�ก มห�วิทย�ลัยมหิดล ศ�ล�ย�  
เรื่องทำ�ไมหนูต้องแทนคุณแม่และเรื่องบอกรักพ่อขอเป็นคนดี

แรงบันดาลใจ
 ผลก�รประเมินคุณภ�พนักเรียนทุกครั้ง ไม่ว่�ระดับใดก็ต�ม จุดอ่อน คือ ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์  เด็กไทยข�ด
ก�รคดิวเิคร�ะห์ คงจะเพยีงพอสำ�หรบัแรงจงูใจ จ�กครทูกุคนและวธิกี�รแก้ปัญห�ทีค่รทูกุคนทำ�ได้ คอื ก�รใช้คำ�ถ�ม  
จึงเป็นที่ม�ของ “แบบฝึกกระบวนก�รคิดโดยเทคนิคก�รใช้คำ�ถ�ม” 

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 แบบฝึกชุดนี้  เน้นพัฒน�ทักษะกระบวนก�รคิด เกี่ยวกับก�รคิดวิเคร�ะห์  ก�รคิดสังเคร�ะห์  ก�รคิดเปรียบ
เทียบ ก�รคิดสร้�งสรรค์  โดยดำ�เนินก�ร  ดังนี้
 1.	เลือกสื่อที่หลากหลาย  ได้แก่  ภ�พ  ข่�ว  นิท�น  แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น บทร้อยกรอง  เพลง  พระบรม
ร�โชว�ท  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อใช้ตั้งถ�ม
 2.	เป็นคำาถามจากง่ายไปยาก และเป็นคำ�ถ�มที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเพื่อแสวงห�คำ�ตอบ  โดยใช้เหตุผลแสดง
คว�มคิดเห็น  เช่น เมื่อนักเรียนอ่�นบทร้อยกรองเรื่อง “ก�รรู้จักคว�มพอเพียง”  มีคำ�ถ�ม ดังนี้ 
 - ส�เหตุที่ทำ�ให้คนเร�ไม่มีคว�มสุขเพร�ะเหตุใด (คิดวิเคร�ะห์) 
 - เปรียบเทียบกับสำ�นวนไทยได้ว่�อย่�งไร (คิดเปรียบเทียบ)  
 - ถ้�คนเร�ไม่รู้จัก “คว�มพอเพียง” จะมีผลกระทบอย่�งไร (คิดสังเคร�ะห์)
 - นักเรียนเขียนแสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับ “คว�มพอเพียง” ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำ�วัน  (คิดสร้�งสรรค์)
 3.	ใช้แบบฝึกบูรณาการในก�รเรียนก�รสอนในชั่วโมงปกติ

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 ครมูคีว�มรูค้ว�มเข้�ใจในก�รพฒัน�กระบวนก�รคดิให้ผูเ้รยีน  บคุล�กรทกุคนให้ก�รสนบัสนนุและร่วมมอืเป็น
อย่�งดีในก�รพัฒน�กระบวนก�รคิด

การสรุปบทเรียน	
 จ�กก�รออกแบบสื่อ และนำ�ไปใช้นับว่�ประสบผลสำ�เร็จอย่�งน่�ภ�คภูมิใจดังกล่�วข้�งต้น มีข้อสรุปสำ�หรับ
เพื่อนครูและท่�นผู้สนใจดังนี้	การแก้ปัญหาเรื่องการคิด-วิเคราะห์	อยู่ที่วิธีสอนของครูเป็นสำาคัญ		การที่จะฝึกได้		
ครูผู้สอนต้องเป็นผู้มีกระบวนการคิด-วิเคราะห์	 มีความอดทน	 รอคำาตอบจากนักเรียน	 เพราะวิธีการเหล่านี้อยู่
ใกล้ตัวครู		นำามาจัดเป็นระบบ	จัดทำาสื่อ	และใช้อย่างจริงจัง

แบบฝึกคิดด้วยเทคนิคค�ำถำม

ผู้นำาเสนอ				นางรัตนา		เสาวคนธ์	

					 	 โรงเรียนพระตำาหนักสวนกุหลาบ	มหามงคล		

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�นครปฐม เขต 2
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ผลงานหรอืนวตักรรม	หม�ยถงึ กจิกรรมทีส่นบัสนนุก�รพฒัน�ทกัษะชวีติ รปูแบบกจิกรรมธน�ค�รขยะรไีซเคลิ โดย
ใช้กระบวนก�รเรยีนรู ้เชือ่มโยงกจิกรรมสูก่�รพฒัน�ทกัษะชวีติ สนบัสนนุปรชัญ�เศรษฐกจิพอเพยีงและก�รเพิม่มลูค่�
ของผลง�น  ตลอดจนสนับสนุนก�รใช้ ict เป็นเครื่องมือในก�รเรียนรู้ ก�รพัฒน�ง�น   และก�รพัฒน�คว�มรู้อย่�ง
สร้�งสรรค์ 

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ธน�ค�รขยะรีไซเคิลเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้น ดังนี้ นักเรียนมีวินัยใน
การรักษาสิ่งแวดล้อมม�กขึ้น  เห็นคุณค่�ของขยะ ไม่ทิ้งขยะให้เป็นปัญห�สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ใช้ระบบ	ict	ใน
การสืบค้นข้อมูล	 	 ออกแบบสิ่งประดิษฐ์และเผยแพร่ความรู้  มีคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์ในก�รจัดทำ�สิ่งประดิษฐ์
รไีซเคลิ มทีกัษะก�รคดิ ก�รตดัสนิใจและทำ�ง�นเป็นทมี  มจีติสำานกึในการรกัษาและหวงแหนสิง่แวดล้อมในโรงเรยีน
และชุมชนและได้รับก�รสนับสนุนและส่งเสริมเรื่องระบบธน�ค�ร ก�รออมต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง ขยะ
ในโรงเรียนและชุมชนลดลง เป็นกิจกรรมที่ส�ม�รถพัฒน�และรักษ�สิ่งแวดล้อมโดยอ�ศัยคว�มร่วมมือระหว่�ง
โรงเรียนและชุมชน นักเรียนมีคว�มรู้เกี่ยวกับระบบของธน�ค�รและก�รออมต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง 

แรงบันดาลใจ
 โรงเรยีนท่�แซะรชัด�ภเิษก ตัง้อยูใ่นชมุชนเมอืง เป็นศนูย์ก�รศกึษ�ของมห�วทิย�ลยัร�ชภฏัเพชรบรุ ีให้บรกิ�ร
ชุมชนด้�นกีฬ�และก�รจัดง�นเลี้ยงต่�งๆ ทำ�ให้มีขยะเป็นจำ�นวนม�ก ห�กไม่มีระบบก�รจัดก�รที่ดี จะก่อให้เกิด
ปัญห�ขยะล้นโรงเรียน  ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนจึงได้จัดตั้งธน�ค�รขยะรีไซเคิล เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิธีคัดแยกขยะ  
และเห็นคุณค่�ของขยะส�ม�รถเพิ่มมูลค่�ของขยะโดยก�รประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล  

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 1. กำ�หนดแผนก�รดำ�เนนิง�นกำ�หนดชือ่กจิกรรม ครแูละนกัเรยีนมส่ีวนร่วมในก�รตัง้ชือ่กจิกรรมรบัสมคัรคณะ
ทำ�ง�น รับสมัครนักเรียนที่มีจิตอ�ส�เป็นนักเรียนแกนนำ�
 2. ก�รดำ�เนนิง�นกจิกรรมธน�ค�รขยะรไีซเคลิ ก�รฝ�กขยะ (ข�ย) จดัระบบเกบ็รวบรวมจำ�หน่�ยต่อ จดัระบบ
บญัช ีต�มรปูแบบธน�ค�ร ใช้ computer ช่วยในก�รบรหิ�รจดัก�ร ประช�สมัพนัธ์โครงก�ร โดยประช�สมัพนัธ์หน้�
เส�ธงตอนเช้� และออกร�ยก�รเสยีงต�มส�ยตอนพกัเทีย่ง ก�รให้คว�มรูใ้นโรงเรยีนและชมุชน   นำ�นกัเรยีนกลุม่แกน
นำ�ไปศึกษ�ดูง�นในสถ�นประกอบก�รณ์ในเขตพื้นที่  เชิญวิทย�กรผู้เชี่ยวช�ญด้�นสิ่งแวดล้อมม�อบรมให้คว�มรู้แก่
นักเรียน ครู และบุคล�กรในโรงเรียน 
 3. รณรงค์ให้นักเรียนเกิดจิตสำ�นึกในก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนก�ร 3rs คือ reduce  reuse  และ 
recycle  ตลอดจนก�รสร้�งแรงจูงใจด้วยก�รให้ร�งวัล หรือ คำ�ชมเชยจนนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ 
 4. ก�รจัดตั้งธน�ค�รขยะรีไซเคิลโรงเรียนและชุมชนได้รับก�รสนับสนุนจ�กผู้บริห�ร และ ทุกคนในโรงเรียน  
ดำ�เนินกิจกรรมธน�ค�รขยะรีไซเคิลโรงเรียนและชุมชน

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

ธนำคำรขยะรีไซเคิล

ผู้นำาเสนอ			 นางพาพิศ		โกษฐเพชร		โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก		

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ชุมพร เขต 1 

  โทรศัพท์ 0857966616   E-mall :papit@rachada.ac.th
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 5. ก�รติดต�มและประเมินผลติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น ประเมินคว�มพึงพอใจของสม�ชิก ก�รจัดทำ�ร�ยง�น
และนำ�เสนอผลง�น
 6. นักเรียนทุกคนมีชิ้นง�นสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล เพิ่มประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นโดยนำ�เทคโนโลยีใหม่ ๆ ม�ใช้ 
เช่น ก�รใช้โปรแกรม  ProdeskTop  ออกแบบสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล ก�รใช้โปรแกรม Microsoft Word ทำ�เอกส�ร
ต่�งๆ ก�รใช้โปรแกรม Microsoft Excel เกบ็ค่�สถติต่ิ�งๆ ใช้ระบบเสยีงต�มส�ยในโรงเรยีน อนิเตอร์เนต็ วทิยชุมุชน
เผยแพร่คว�มรู้

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 ผู้บริห�รผู้ปกครองและชุมชนให้ก�รสนับสนุน ก�รจัดก�รแข่งขันธน�ค�รรีไซเคิลในระดับจังหวัด ระดับภ�ค
และระดับประเทศ

การสรุปบทเรียน
 ก�รดำ�เนินง�นธน�ค�รขยะรีไซเคิล ประสบคว�มสำ�เร็จได้ ต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือร่วมใจอย�่งจริงจังจ�กทุก
ภ�คส่วน สม�ชกิเหน็คณุค่�ของขยะ มคีว�มคดิรเิริม่สร้�งสรรค์ในก�รออกแบบสิง่ประดษิฐ์รไีซเคลิ เกดิจติสำ�นกึรกัษ์
และหวงแหนสิ่งแวดล้อม ทำ�ให้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนดีขึ้น ส�ม�รถพัฒน�คุณภ�พชีวิตได้อย่�งยั่งยืน
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ผลงานหรือนวัตกรรม หม�ยถึง  กิจกรรมพัฒน�ทักษะชีวิต จ�กก�รสอนโดยก�รบูรณ�ก�ร  

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 นักเรียนเกิดกระบวนก�รคิดจ�กก�รเรียนก�รสอน ส�ม�รถสร้�งสรรค์ง�นก�รแสดง อุปกรณ์ก�รแสดงและ
เครื่องแต่งก�ย ด้วยคว�มรู้และคว�มส�ม�รถของนักเรียนเอง โรงเรียนได้รับร�งวัลชนะเลิศจ�กผลง�นนี้ ในระดับ
ต่�งๆ ม�กม�ย เช่น ก�รประกวดร้องเพลงพร้อมห�งเครื่อง ชุมชนให้ก�รยอมรับและสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นจน
นักเรียนได้รับร�ยได้ระหว่�งเรียน

แรงบันดาลใจ
 ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนเพือ่พฒัน�ทกัษะชวีติ ก�รเรยีนรูอ้ย่�งบรูณ�ก�ร ก�รสร้�งมลูค่�ให้กบัผลง�นนกัเรยีน
เป็นเป้�หม�ยในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่รับผิดชอบ จึงมีแนวท�งที่จะส่งเสริม  ให้นักเรียนมีร�ยได้ระหว�่งเรียน 
เมื่อนักเรียนประดิษฐ์อุปกรณ์ก�รแสดงหรือชุดก�รแสดงได้แล้ว   ก็นำ�ไปจำ�หน่�ยและให้เช่�  ก็จะเป็นก�รเพิ่มร�ย
ได้ให้กับนักเรียน นอกจ�กจะทำ�ให้นักเรียนจะเห็นคุณค่�ของผลง�นแล้วนักเรียนยังได้เรียนรู้ก�รคิดอย่�งเป็นระบบ 
คิดและทำ�อย่�งบูรณ�ก�รซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญในก�รพัฒน�ทักษะชีวิต

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 เป็นผลง�นที่เกิดขึ้นจ�กกระบวนก�รคิดและก�รบูรณ�ก�รจ�กกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ อื่นๆ เช่น กลุ่มส�ระก�ร
เรียนรู้ศิลปะ ( ทัศนศิลป์ ) และกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนเอง โดยใช้ทักษะจ�ก
เรียนก�รสอนที่ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเอง ทำ�เอง		โดยตั้งเป้าหมายว่า	แต่ละกลุ่มจะมีชิ้นงานที่สามารถ
นำาสู่การมีรายได้	 เริ่มจ�กก�ร รวมกลุ่มกันต�มคว�มสนใจ ภ�ยในกลุ่ม คิดอย่�งเป็นระบบด้วย ห�ข้อมูลเพื่อตอบ
คำ�ถ�มตนเอง ว่�จะทำ�อะไร ทำ�อย่�งไร ผลที่ได้ จะทำ�ให้มีร�ยได้หรือเพิ่มมูลค่�อย่�งไร  ภ�พนักเรียนโรงเรียนในฝัน
จะปร�กฏชัด คือ ก�รค้นคว้� ก�รดูแบบก�รแสดงชุดห�งเครื่อง เครื่องประดับ ท่�ท�งก�รแสดง จ�กนั้นจะมีก�รพูด
คุยเลือกคว�มเหม�ะสม  ครูจะเป็นที่ปรึกษ�ช่วยห�แหล่งข้อมูล 	สิ่งที่ค้นครูได้ค้นพบจากการเรียนรู้		คือ	พบแวว
นักออกแบบที่บูรณาการความสามารถทาง	 Computer	 	 คณิตศาสตร์	 	 ศิลปะ	 และจากการที่นักเรียนได้แลก
เปลี่ยนข้อมูล	 	 เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองของนักเรียน	ม�สร้�งผลง�นด้�นก�รแสดง  ก�รออกแบบเครื่องแต่งตัว  
เครือ่งประทบั จนเกดิผลสำ�เรจ็ต�มเป้�หม�ยทีต่ัง้ไว้  ส�ม�รถแสดงและก�รแข่งขนัในระดบัต่�งๆ ได้ จนเป็นทีย่กย่อง
และได้รับร�งวัลชนะเลิศ ต�มลำ�ดับที่กำ�หนดให้ ตัวอย่�งเช่น ก�รแสดง “เพลงเอกลักษณ์ไทย” สิ่งที่นักเรียนร่วม
ว�งแผนได้มีข้อสรุปต้องค้นคว้�ในเรื่องต่อไปนี้
 1 ) ท่�ท�งหรือท่�เต้นที่ใช้ในก�รแสดง 
 2 ) ชุดและเครื่องประดับในก�รแสดง 
 3 ) ฉ�กประกอบก�รแสดง 

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

จินตนำกำรเลิศล�้ำ น�ำสู่อำชีพ

ผู้นำาเสนอ				นายสรุยินั		กาคะ	

	 	 โรงเรยีนชมุชนบ้านเนนิหวัโล้หนองยาง		

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�พิจิตร  เขต  1
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 4 ) ชุดที่ใช้ประกอบก�รแสดง 
 นกัเรยีนจะต้องออกแบบโดยใช้คว�มรูใ้นรายวชิาทศันศลิป์และก�รเลอืกวสัดทุีจ่ะใช้โดยคำานงึถงึค่าใช้จ่ายให้
ม�กที่สุด รวมถึงฉ�กหรืออุปกรณ์ก�รแสดงด้วย  ไม่ว�่จะเป็นก�รแสดงใดๆ นักเรียนก็จะใช้กระบวนก�รนี้ทั้งหมด 
ทั้งนี้ ครูเป็นผู้ให้คำ�ปรึกษ� และแนะนำ�นักเรียนเท่�นั้น เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนก�รคิดและส�ม�รถสร้�งสรรค์
ผลง�นด้วยตนเองได้  ตลอดจนนำ�ผลง�นที่สร้�งสรรค์นี้   ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำ�วัน  และ
ถ่�ยทอดให้รุ่นน้องต่อไปได้

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 ผู้บริห�รและชุมชนให้ก�รส่งเสริม สนับสนุนเป็นอย่�งดี ทั้งเรื่องงบประม�ณ สถ�นที่ในก�รฝึกซ้อมก�รแสดง
ของนักเรียนรวมทั้งก�รให้คำ�แนะนำ�ต่�งๆ จนประสบคว�มสำ�เร็จ  

การสรุปบทเรียน	
 จ�กก�รจัดก�รเรียนก�รสอนต�มแนวท�งที่นำ�เสนอ นับว่� ประสบผลสำ�เร็จเป็นที่น่�พอใจโรงเรียนมีชื่อเสียง 
ผลง�นที่เกิดจ�กคว�มส�ม�รถ ทักษะในก�รบูรณ�ก�ร ก�รคิด วิเคร�ะห์ของนักเรียน และเป็นก�รสร้�งคว�มมั่นใจ
ว่�ครูทุกคนมีส่วนช่วยพัฒน�ก�รคิดวิเคร�ะห์ของนักเรียนได้
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง กิจกรรมพัฒน�ทักษะชีวิต ในรูปแบบกิจกรรมบริษัทจำ�ลอง  แหล่งเรียนรู้ก�รง�น
อ�ชีพและก�รประกอบก�ร    

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 นักเรียนจัดทำ�โครงง�นธุรกิจโดยจัดตั้งบริษัทเพื่อดำ�เนินธุรกิจได้ โดยนักเรียนส�ม�รถ  เขียนแผนธุรกิจ จัดทำ�
ผลิตภัณฑ์เพื่อจำ�หน่�ย มีร�ยได้ระหว่�งเรียน ซึ่งนักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้เห็นถึงอุปสรรคปัญห�เห็น
คว�มผิดพล�ด  ก�รแก้ปัญห� ก�รนำ�คุณธรรมม�ใช้ประกอบก�รทำ�ง�นทุกขั้นตอน  ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รเกิดทักษะและ
เกิดแรงบันด�ลใจที่เป็นผู้ประกอบก�รที่ดีในอน�คต มองเห็นช่องท�งในก�รประกอบอ�ชีพ ตลอดจนชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในก�รทำ�และก�รใช้ประโยชน์จ�กแหล่งเรียนรู้กิจก�รจำ�ลองบริษัทร่มเกล้�จำ�กัด (Mini Company)

แรงบันดาลใจ
 คว�มย�กจน คว�มเสียเปรียบ ก�รด้อยโอก�สในสังคม ก�รเป็นแรงง�นร�ค�ถูกและย�กจนของนักเรียน ดัง
นั้น จึงต้องก�รสร้�งให้นักเรียนมีคว�มคิด มีจินตน�ก�ร มีคว�มใฝ่ฝัน ในก�รที่จะเป็นผู้ประกอบก�รที่ดี  มีคุณธรรม
ในก�รทำ�ง�น มีคว�มซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ก�รรู้จักว�งเป้�หม�ยระยะย�วในชีวิต ก�รใช้ชีวิตอย่�งมีส�ระต�มแนว
เศรษฐกจิพอเพยีง ก�รรูจ้กัออกแบบสร้�งง�นด้วยตนเอง ซึง่จะมส่ีวนช่วยประเทศช�ตใินด้�นเศรษฐกจิและสงัคมต่อ
ไปในอน�คตได้

ลักษณะของผลงานหรือนวัตกรรม
 บูรณาการความรู้มาสร้างผลิตภัณฑ์		โดยใช้กระบวนการจัดองค์กรแบบบริษัทจำาลอง มีก�รบริห�รจัดก�ร 
ก�รผลติ ก�รจำ�หน่�ย โดยก�รจำ�ลองโรงเรยีนเป็นโลกของธรุกจิทีม่เีงนิหมนุเวยีนแต่ละวนัหล�ยหมืน่บ�ท  ซึง่นกัเรยีน
ส�ม�รถสร้�งกิจก�รเพื่อให้มีร�ยได้จ�กเงินดังกล่�ว โดยมีวิธีก�รปฏิบัติดังนี้ 
	 1.จดัทำาหลกัสตูรสถานศกึษาโดยให้มรีายวชิาทีเ่อือ้ต่อการจดักจิกรรม เช่น วชิ�โครงง�นอ�ชพีบรษิทัจำ�ลอง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น  วิช�ก�รประกอบก�รในระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น  จัดตั้งห้องแหล่งเรียน
รูก้จิก�รจำ�ลองโดยให้มห้ีองประชมุ (ห้องเรยีน) ห้องผลติ ห้องจำ�หน่�ย (ตล�ด) ซึง่ทำ�ได้โดยก�รระดมทรพัย�กร คว�ม
ช่วยเหลือจ�กสม�คมผู้ปกครองและครู องค์ก�รบริห�รส่วนท้องถิ่น วัด  ผู้มีจิตศรัทธ�และสม�คมศิษย์เก่�  เพื่อนำ�
ม�จัดห�วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในก�รผลิตและก�รปรับปรุงห้อง
 2.เปิดรายวิชาต่างๆ	 ที่เอื้อต่อกิจกรรมให้นักเรียนที่สนใจเลือกเรียน	 เช่น วิช�โครงง�นอ�ชีพบริษัทจำ�ลอง 
(Mini Company) ในระดบัชัน้มธัยมศกึษ�ตอนต้น และวชิ�ก�รประกอบก�รในระดบัชัน้มธัยมศกึษ�ตอนปล�ย ชมุนมุ
จำ�หน่�ยผลผลิตรับนักเรียนที่สนใจทุกระดับชั้น ทำ�ให้เกิดคว�มหล�กหล�ยด้�ยคว�มคิดและมีก�รผสมผส�นในก�ร
เรียนรู้ระหว่�งกัน

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

บริษัทร่มเกล้ำ จ�ำกัด

ผู้นำาเสนอ			 นายปัญญา		ศรีผายวงษ์		

	 	 โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร			 

            สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สกลนคร เขต 1
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 3.	จัดตั้งองค์กร	บริษัทจำาลอง	โดยดำ�เนินก�ร ดังนี้
 • ตั้งคณะกรรมก�รที่ปรึกษ� ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริห�ร ครูผู้สอน นักธุรกิจ ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น เพื่อให้คำ�ปรึกษ�
ด้�นก�รบริห�รง�น ก�รควบคุมดูแล ก�รสอนอ�ชีพแก่นักเรียน
 • คณะกรรมก�รบริห�ร ประกอบด้วยนักเรียนที่เรียนวิช�โครงง�นอ�ชีพ วิช�ก�รประกอบก�รและชุมนุม
จำ�หน่�ยผลผลิต โดยมีตำ�แหน่งต่�งๆที่สำ�คัญ เช่น ผู้จัดก�ร รองผู้จัดก�ร ฝ่�ยผลิต  ฝ่�ยจำ�หน่�ย ฝ่�ยก�รเงิน  ฝ่�ย
บัญชี  ฝ่�ยประช�สัมพันธ์และเลข�นุก�ร ซึ่งเป็นคณะกรรมก�รที่รับผิดชอบก�รดำ�เนินง�นของบริษัททั้งหมด
 4.	 จัดหาทุนหมุนเวียนในการดำาเนินการ โดยก�รจำ�หน่�ยหุ้นๆ ละ 20 บ�ทให้แก่ครู นักเรียนที่สนใจและ
นกัเรยีนทีเ่รยีนวชิ�โครงง�นอ�ชพี วชิ�ก�รประกอบก�ร  และชมุนมุจำ�หน่�ยผลผลติต้องมหีุน้ทกุคน อย่�งน้อยคนละ 
1 หุ้น
 5.	ดำาเนนิธรุกจิ	สร้�งผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นตวัสนิค้�เพือ่จำ�หน่�ย เช่น ป�ท่องโก๋ นมทรงเครือ่ง ขนมกะหรีป๊ั่บ  เครือ่ง
ดื่มช�มะข�ม ขนมทองม้วน โดยจะผลิตในชั่วโมงเรียนเป็นหลัก และนำ้�ดื่มซึ่งรับม�ว�งข�ยอีกต่อหนึ่ง  รับฝ�กข�ย
สนิค้�จ�กสม�ชกิ  เช่น จ�กกลุม่นกัเรยีนทีร่วมตวักนัเป็นบรษิทัลกูผลติสนิค้�ม�ฝ�กข�ย หรอืจ�กนกัเรยีนทีผู่ป้กครอง
ช่วยผลิตให้แล้วนำ�ม�ฝ�กข�ยโดยคิดค่�ฝ�กข�ยร้อยละ 10
	 6.	บริหารจัดการ	 เปิดบริก�รจำ�หน่�ยสินค้�ที่ห้องจำ�หน่�ยของบริษัทในวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยก�รจัดเวรรับ
ผิดชอบก�รข�ยและอยู่ในคว�มดูแลของครูที่ปรึกษ�อย่�งใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดก�รรั่วไหลหรือก�รทุจริต  มีก�รจัด
ระบบควบคุม คือ มีก�รลงบัญชีคุมร�ยก�รสินค้� บัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทให้เป็นปัจจุบัน  เพื่อให้ส�ม�รถ
ควบคุมตรวจสอบได้  เงินที่ได้จ�กก�รข�ยต้องมีก�รสรุปและนำ�ส่งฝ�กธน�ค�รทุกวัน  ก�รผลิตสินค้�ผลิตในชั่วโมง
เรียนสัปด�ห์ละครั้ง โดยนักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อยรับผิดชอบเป็นร�ยผลิตภัณฑ์ ว�งสินค้�ข�ยในห้องบริษัท  อบรม
บ่มนิสัยให้นักเรียนที่ปฏิบัติง�นให้มีคุณธรรม มีคว�มรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ให้รู้จักตนเองและพัฒน�ตนเอง
ให้เป็นผู้มีคว�มเก่ง ดีและชีวีเป็นสุข
 7.	จดัสรรแบ่งปันผลประโยชน์	ทำ�ก�รสรปุผลก�รดำ�เนนิก�รปีละ 1 ครัง้โดยกำ�หนดเป็นปีบญัช ี(31 มกร�คม–
1 กมุภ�พนัธ์) จดัสรรกำ�ไร ดงันี ้ ปันผลต�มหุน้ ร้อยละ 15–25 (ม�กน้อยต�มผลก�รประกอบก�ร) จ่�ยเป็นทนุสำ�รอง
กิจก�ร  จ่�ยเป็นทุนส�ธ�รณะประโยชน์  จ่�ยค่�ปรับปรุงกิจก�ร  จ่�ยโบนัสกรรมก�ร โดยเน้นให้นักเรียนเห็นว่�ร�ย
ได้ที่เกิดขึ้นควรแบ่งนำ�ม�สร้�งองค์กรให้เข้มแข็ง ให้องค์กรได้ประโยชน์ไม่ควรเน้นประโยชน์ตนเองอย่�งเดียวซึ่ง
เป็นก�รส่งเสริมจิตส�ธ�รณะและทักษะชีวิตให้เข้มแข็ง

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จ
 ครู  ผู้บริห�ร นักเรียน ผู้ปกครอง ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น มีอิทธิบ�ท 4  ร่วมกัน คือ รักในสิ่งที่ทำ�  ไม่ท้อ ทำ�ต่อเนื่อง 
และปรับประเมินผล อยู่เสมอ

การสรุปบทเรียน	
 Mini company เป็นกิจกรรม ที่เป็นเครื่องมือในก�รสร้�งให้นักเรียนให้มีทักษะชีวิต มีคุณธรรมในก�รทำ�ง�น 
เป็นผู้ประกอบก�รที่ มีคุณธรรม มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

สรุปข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะวิทยากร
 1. ควรให้นกัเรยีนทำ�ง�นด้วยตนเองให้ม�กทีส่ดุ เพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูค้ว�มผดิพล�ด (ก�รทำ�ง�นผดิพล�ดได้) 
ให้เรยีนรูก้�รแก้ปัญห�เพือ่ให้เกดิก�รเรยีนรูท้กัษะชวีติ
 2. ในก�รทำ�ง�นอย่�มองนักเรียนเป็นแรงง�นท�สแต่ให้เข�ได้ทำ�ง�นเพื่อเรียนรู้ทักษะชีวิตอย่�งแท้จริง
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 3. ให้แทรกคุณธรรมให้แก่นักเรียนในทุกขั้นตอนของก�รทำ�ง�น เช่น คว�มซื่อสัตย์ คว�มรับผิดชอบต่อสังคม
และต่อผู้บริโภค
 4. ไม่ควรเน้นเรื่องร�ยได้เพียงอย่�งเดียวแต่ควรเน้นเรื่องคุณธรรม ทักษะชีวิต และคุณธรรม
 5. ควรแสดงให้เห็นว่�นวัตกรรม mini company แต่ละขั้นตอนเกิดทักษะชีวิตอะไรต่อเด็กบ้�ง
 6. ในเรื่องของปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไขนั้นควรบอกให้นักเรียนรู้จักทักษะชีวิตทั้งหมดและ
ควรมีก�รพัฒน�ทักษะชีวิตตลอดเวล�
 7. ควรเปิดโอก�สให้นักเรียนได้มีคว�มคิดสร้�งสรรค์ในก�รทำ�ง�น เช่น ก�รผลิตสินค้�ต่�งๆ
 8. ร�ยได้ที่เกิดจ�กกิจกรรมนี้เช่นก�รจำ�หน่�ยสินค้�ต่�งๆ ควรสอนให้นักเรียนมีคุณธรรม ในก�รใช้จ่�ยและ
ก�รเก็บออม
 9. ควรดูแลนักเรียนที่ผลของก�รประเมินคว�มพอใจในกิจกรรมนี้ ทั้งกลุ่มพอใจม�ก ป�นกล�ง และน้อย ให้
มีก�รต่อยอดอย่�งเหม�ะสม                                                    

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา
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หอ้งสมุด

 “ห้องสมดุเป็นสิง่เจรญิเตบิโตได้ (Library is growing 
organism) ห้องสมุดเป็นสิ่งมีชีวิต ห้องสมุดจะต้อง
พยำยำมจัดหำหนังสือและวัสดุเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ”

Dr. Shiyali Ramamitra Ranganathan
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง ก�รจัดก�รห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้�นโคกทม

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 จ�กทีโ่รงเรยีนเคยมปัีญห� ไม่มห้ีองสมดุ ใช้บรกิ�รมมุหนงัสอืในห้องเรยีน นกัเรยีน มคีว�มสขุกบัก�รม�โรงเรยีน 
ชอบห้องสมุด เข้�ไปใช้บริก�รแน่นในช่วงพักกล�งวัน ทำ�ให้ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมรักก�รอ่�น นอกห้องสมุด  เมื่อมี
ก�รก�รสอบถ�ม มุมหรือสถ�นที่ที่นักเรียนชอบ พบว�่นักเรียนชอบห้องสมุดม�กที่สุด นักเรียนรักก�รอ่�นม�กขึ้น 
จะเห็นได้จ�กกิจกรรมส่งเสริมรักก�รอ่�นและประเภทตอบคำ�ถ�มเกี่ยวกับหนังสือสำ�คัญในห้องสมุดจะเป็นที่นิยม
ม�ก  คณะครู  นักเรียน  และชุมชน มีคว�มภ�คภูมิใจและเข้�ม�ใช้บริก�รเป็นประจำ�

แรงบันดาลใจ
 คว�มตระหนักในลักษณะสำ�คัญของโรงเรียนในฝัน ที่เน้นก�รเรียนรู้จ�กแหล่งเรียนรู้ที่หล�กหล�ย ก�รจัดห�
แหล่งเรียนรู้จึงเป็นภ�รกิจที่สำ�คัญที่ต้องดำ�เนินก�ร  ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคว�มเป็นรูปธรรม และเป็นคว�ม
ต้องก�รของโรงเรียนในชนบทเป็นอย่�งยิ่ง   

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 1. บรหิ�รจดัก�รศกึษ�ให้มห้ีองสมดุโดย แสดงข้อมลู ให้เหน็คว�มสำ�คญั คว�มจำ�เป็นของห้องสมดุต่อคณุภ�พ
ก�รเรียนรู้ ก�รพัฒน�คุณภ�พนักเรียน
 2. เปิดโอก�สให้ทุกภ�คส่วนในชุมชนเข้�ม�มีส่วนร่วม  โดยมีคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�  คณะครู  ผู้นำ�ชุมชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่�  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้มีส่วนร่วมในก�ร ตัดสินใจ  รับผิดชอบ  
ดังนั้น โรงเรียนจึงมีห้องสมุดเป็นเอกเทศจ�กก�รจัดทำ�ผ้�ป่�ศิษย์เก่�ของโรงเรียน และผู้มีจิตศรัทธ�ร่วมกันบริจ�ค  
ใช้งบประม�ณทั้งสิ้น 1,500,000 บ�ท (หนึ่งล้�นห้�แสนบ�ทถ้วน) โดยไม่ใช้เงินงบประม�ณของท�งร�ชก�ร และได้
รับจัดสรรงบประม�ณจ�กภ�ครัฐและได้รับบริจ�คคอมพิวเตอร์และหนังสือ  เพื่อใช้ในก�รเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลใน
อ�ค�รหอสมุด  ทั้งจ�กหน่วยง�นของภ�ครัฐและเอกชน
 3.อ�ค�รหอสมดุเป็นเอกเทศ ตัง้อยูใ่นสถ�นทีท่ีเ่หม�ะสมจดัสวนหย่อมหน้�อ�ค�รหอสมดุ ให้มบีรรย�ก�ศร่มรืน่ 
น่�เข้�ไปใช้บริก�ร บรรย�ก�ศภ�ยใน  จัดบริก�รมุมต่�งๆ ที่เอื้อต่อก�รศึกษ�ค้นคว้�ห�คว�มรู้และจัดหนังสือ เอื้อ
ต่อก�รให้บรกิ�ร เช่น มมุบรกิ�รสบืค้นข้อมลู–ข่�วส�รท�งอนิเตอร์เนต็ มสีือ่จ�กโครงก�รทรปูลกูปัญญ�  เพือ่ใช้เรยีน
รู้เพิ่มเติมทั้งในและนอกเวล�เรียน โดยมี  ยุวบรรณ�รักษ์เป็นผู้ให้บริก�ร  มีก�รคดัเลือกหนังสือที่เหม�ะสมกับวยั  ทั้ง
ด้�นส�ระคว�มรู้  คว�มบันเทิง เช่น  นิตยส�ร ว�รส�ร  เรื่องสั้น หนังสือพิมพ์ และยังให้เด็กนักเรียนได้รวบรวมคว�ม
รู้จ�กหนังสือพิมพ์  โดยก�รทำ�เป็นกฤตภ�คและมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้คอยบริก�รครู–นักเรียน ครบทุกกลุ่มส�ระก�ร
เรียนรู้และครบทุกระดับชั้นเรียน นอกจ�กนี้ยังมีสื่อที่ให้ทั้งส�ระคว�มรู้ คว�มบันเทิง  ที่ให้นักเรียนได้ใช้ในหอสมุด

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

พลงัร่วมสร้ำงสรรค์แหล่งเรยีนรู้

ผู้นำาเสนอ			 นายขจร	ไตรทิพย์	

			 	 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม	(พิศิษฐ์พิทยาคาร)		

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ร้อยเอ็ด เขต 2
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และให้นักเรียนได้ยืมกลับไปศึกษ�ที่บ้�นครูบรรณารักษ์และยุวบรรณารักษ์	 เป็นคณะกรรมก�รหอสมุด รับผิดชอบ
โดยแบ่งเป็นเวรประจำ�วนั ในก�รรบัผดิชอบง�นบรกิ�รด้�นต่�งๆ รวมทัง้ก�รจดัเกบ็ ซ่อมบำ�รงุแต่ละวนั อำ�นวยคว�ม
สะดวกในเรื่องของก�รให้บริก�รกับผู้ที่ม�รับบริก�ร

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 แรงสนบัสนนุจ�กชมุชนต้องก�รพฒัน�คณุภ�พท�งก�รศกึษ�ของโรงเรยีนขย�ยโอก�ส    ในชนบทให้ทดัเทยีม
กับโรงเรียนในเมืองไม่ต้องก�รให้เด็กในเขตบริก�รของโรงเรียนเข้�ไปกระจุกตัวที่โรงเรียนในเมือง  ซึ่งจะทำ�ให้เกิด
ปัญห�หล�ย ๆ อย่�งต�มม�  และผู้ปกครองก็ประหยัดค่�ใช้จ่�ยไปด้วยประกอบกับคว�มคว�มเชื่อมั่น  และศรัทธ�
ในบุคล�กรของโรงเรียน 
 
การสรุปบทเรียน
 ก�รดำ�เนนิง�นนบัว่�ประสบผลสำ�เรจ็ในระดบัหนึง่พบบทเรยีนทีน่ำ�สูก่�รแลกเปลีย่นทีส่ำ�คญั คอื ก�รเรยีกแรง
ศรัทร�จ�กชุมชน 
 1.โดยก�รนำ�เสนอภ�พง�นทีเ่ป็นรปูธรรม ผลส่งต่อคณุภ�พนกัเรยีนต่อผูน้ำ�ชมุชน ผูน้ำ�กลุม่บคุคลในชมุชนและ 
ป็นที่ยอมรับว่� ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม ทุกคนมองเห็น ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ ก�รอ่�นเก่งก�รชอบ
อ่�นของเด็กๆ บอกคุณภ�พเป็นรูปธรรมได้เร็วที่สุด 
 1. คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�  มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�หลักสูตร  ให้เป็นไปต�มที่ชุมชนและท้องถิ่นต้องก�ร
 2. ก�รเปิดโอก�สให้ชมุชนเข้�ม�มส่ีวนร่วม ในก�รตดัสนิใจ ก�รดำ�เนนิก�รในทกุส่วน ให้มคีว�มรูส้กึถงึก�รเป็น
เจ้�ของ ยอมรับจ�กชุมชน  
 3. ก�รบริห�รจัดก�รในสิ่งที่ได้ม�ให้ดี มีคุณภ�พ ต่อนักเรียน มีผู้ม�ดูง�นเป็นแรงเสริมที่สำ�คัญที่ทำ�ให้ชุมชน
ศรัทธ� เพิ่มก�รสนับสนุน
 4. คว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินก�รเป็นสิ่งสำ�คัญยิ่ง 
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ผลงานหรือนวัตกรรม	 หม�ยถึง  กิจกรรมหลักในห้องสมุด	ก�รสร้�งนิสัยรักก�รอ่�น  อ่�นให้มั่นคงยั่งยืน อย่�ง
เต็มภูมิปัญญ�  ด้วยวิธีก�รร่วมมือกันทั้งโรงเรียน

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย		
 เมื่อจัดกิจกรรมสร้�งนิสัยรักก�รอ่�นให้มั่นคง ยั่งยืนด้วยวิธีก�รร่วมมือกันทั้งโรงเรียนแล้วประสบผลสำ�เร็จ 
ดังนี้
 1. นักเรียน ครู  บุคล�กร  พนักง�นร�ชก�ร แม่ค้�โรงอ�ห�ร โรงเรียนธวัชบุรีวิทย�คม  ทุกคนอ่�นหนังสือ
ทุกวัน ส�ม�รถพัฒน�ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  ส�ม�รถพัฒน�ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น  
 2. ผูป้กครองนกัเรยีนและชมุชนให้ก�รสนบัสนนุกจิกรรมรกัก�รอ่�น และเป็นแบบอย่�งทีด่ใีนก�รสร้�งนสิยั
รักก�รอ่�นแก่นักเรียน
 3. ได้รับร�งวัลด้�นก�รสร้�งนิสัยรักก�รอ่�นดังนี้ ร�งวัลชนะเลิศ  ระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนรักการอ่าน		
โรงเรยีนมธัยมศกึษ�ขน�ดกล�ง  โครงก�รส่งเสรมินสิยัรกัก�รอ่�น  ระดบัเครอืข่�ย  ระดบัอำ�เภอ  ระดบัสำ�นกัง�น
เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ร้อยเอ็ดเขต 1  ปีก�รศึกษ� 2549  และ ปีก�รศึกษ� 2550 ร�งวัลชนะเลิศ  ระดับยอดเยี่ยม 
ห้องสมุดจัดกิจกรรมรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมศึกษ�ขน�ดกล�ง  โครงก�รส่งเสริมนิสัยรักก�รอ่�น ระดับเครือ
ข่�ย ระดับอำ�เภอ ระดับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ร้อยเอ็ดเขต 1 ปีก�รศึกษ� 2549  และ ปีก�รศึกษ� 2550  
ได้รับก�รรับรองจ�กสำ�นกัง�นเขตพืน้ที่ก�รศึกษ�ร้อยเอ็ดเขต 1  ปกี�รศึกษ� 2550  ให้เป็นโรงเรียนตน้แบบห้อง
สมุดมีชีวิต
 4.	ผู้บริหาร	ได้รับร�งวัลชนะเลิศ  ระดับยอดเยี่ยม ผู้บริหารบริหารรักการอ่านโรงเรียนมัธยมศึกษ�ขน�ด
กล�ง  โครงก�รส่งเสรมินสิยัรกัก�รอ่�น ระดบัเครอืข่�ย  ระดบัอำ�เภอ   ระดบัสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ร้อยเอด็
เขต 1 ปีก�รศกึษ� 2549 ครไูด้รบัร�งวลัชนะเลศิ ระดบัยอดเยีย่ม ครรูกัการอ่าน โรงเรยีนมธัยมศกึษ�ขน�ดกล�ง
โครงก�รส่งเสริมนิสัยรักก�รอ่�น ระดับเครือข่�ย ระดับอำ�เภอ ระดับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ร้อยเอ็ดเขต 1 
ปีก�รศึกษ� 2549 และ ปีก�รศึกษ� 2550 นักเรียน	 ได้รับร�งวัลชนะเลิศ  ระดับดีเด่น 	นักเรียนรักการอ่าน	
โรงเรยีนมธัยมศกึษ�ขน�ดกล�ง  โครงก�รส่งเสรมินสิยัรกัก�รอ่�น ระดบัสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ร้อยเอด็เขต 
1  ปีก�รศึกษ� 2549 ร�งวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรมไทย	 ระดับภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ	และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ	ปี	พ.ศ.	2551	ร�งวัล 	รองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา
จากสารานุกรมไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปี	พ.ศ.	2552	ร�งวัลเหรียญทองก�รแข่งขันก�รอ่�นจับใจ
คว�มสำ�คัญระดับประเทศ		งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ปีการศึกษา	2552 และร�งวัลจ�กก�รประกวดแข่งขัน
ทกัษะท�งวชิ�ก�รในกลุม่ส�ระก�รเรยีนรูต่้�งๆทัง้ระดบัเครอืข่�ย ระดบัอำ�เภอ ระดบัสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�
และระดับจังหวัดอีกจำ�นวนม�ก

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

ฮักอ่ำนมั่น โฮมตุ้มให้เต็มภูมิ 

ผู้นำาเสนอ	 นางนภาภรณ์		แสงสุวอ	

	 	 โรงเรยีนธวชับรุวีทิยาคม	

  สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ร้อยเอด็ เขต 1 
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แรงบันดาลใจ
 จ�กก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนก�รสอน พบปัญห�นกัเรยีนส่วนใหญ่ไม่ชอบอ่�นหนงัสอื  ทำ�ให้นกัเรยีนอ่�นหนงัสอื
ไม่ออก  เขยีนหนงัสอืไม่ถกู ผลสมัฤทธิท์�งก�รเรยีนของนกัเรยีนตำ�่ โรงเรยีนจงึจดัทำ�โครงก�รสร้�งนสิยัรกัก�รอ่�นขึน้

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 นอกจ�กมกีระบวนก�รทำ�ง�นแบบ PDCA แล้ว  ยงัมลีกัษณะพเิศษคอืกจิกรรมส่งเสรมินสิยัรกัก�รอ่�นทีห่ล�ก
หล�ย  ร่วมมือกันทั้งโรงเรียนทำ�ให้เกิดคว�มสำ�เร็จเป็นที่พึงพอใจอย่�งยิ่ง ได้แก่ บันทึกก�รอ่�นประจำ�วัน เล่�ข่�ว
เด่นประจำ�วนัก่อนเรยีน ดซูดีหีรอืวซีดี ีมสี�ระรูท้นัข่�วก้�วทนัโลก   หน้�เส�ธง  เสยีงต�มส�ย  มมุหนงัสอืในห้องเรยีน  
ห้องสมดุทกุกลุม่ส�ระฯ มมุหนงัสอืห้องสำ�นกัง�นฝ่�ยต่�งๆ  มมุหนงัสอืนกัก�ร มมุหนงัสอืแม่ค้�โรงอ�ห�ร ป้�ยนเิทศ  
ตะกร้�หนังสือเคลื่อนที่  บริก�รตอบคำ�ถ�มและสืบค้นของห้องสมุด  กฤตภ�ค  ต้นไม้ให้คว�มรู้  วรรณกรรมฝ�ผนัง  
นิทรรศก�รกวีซีไรต์ แนะนำ�หนังสือใหม่  แนะนำ�หนังสือพระร�ชนิพนธ์  อ่�นแล้วเล่�สู่กันฟัง  อ่�นไปว�ดไป หนังสือ
เล่มโปรด  ประกวดเล่�นิท�น  เขียนเรื่องจ�กข่�ว  เขียนเรื่องจ�กภ�พ  เรียงคว�มหนังสือดีที่ฉันชอบ  หนังสือเล่ม
เล็ก  ตอบปัญห�ประจำ�สัปด�ห์  โต้ว�ที แฟนพันธุ์แท้  แข่งขันเปิดพจน�นุกรม  แข่งขันตอบปัญห�จ�กส�ร�นุกรม  
แข่งขันสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต  ประกวดโครงง�น ประกวดคำ�ขวัญห้องสมุด กระเป๋�คว�มรู้สู่ชุมชน  จุลส�รรักก�ร
อ่�น  จดหม�ยข่�ว สดุยอดนกัอ่�นประจำ�เดอืน  กจิกรรมก�รพฒัน�นสิยัรกัก�รอ่�นเริม่ต้นทีท่กุคนอ่�นพฒัน�ตนเอง 
ขั้นต่อไป คือ ขย�ยผลก�รอ่�นโดยก�รเผยแพร่คว�มรู้  สู่ผู้อื่น และสุดยอดคือก�รประกวดแข่งขัน
  
เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 1. ทกุคนตระหนกัเหน็คว�มสำ�คญัในก�รจดักจิกรรม  พอใจเตม็ใจสนบัสนนุและร่วมกจิกรรมอย่�งต่อเนือ่ง ทัง้
ผู้บริห�ร  ครู  นักเรียน  บุคล�กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
 2. โรงเรยีนส่งเสรมิสนบัสนนุเตม็ที ่ เช่น ก�รพฒัน�แหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อกจิกรรมส่งเสรมิรกัก�รอ่�น ทัง้ในและ
นอกโรงเรยีนอย่�งหล�กหล�ย  ก�รจดัซือ้จดัห�หนงัสอื สือ่สิง่พมิพ์ สือ่อเิลก็ทรอนกิส์  คอมพวิเตอร์ เป็นต้น นอกจ�ก
นี้ห้องสมุดโรงเรียนธวัชบุรีวิทย�คมยังเปิดให้บริก�รทั้งวันเส�ร์และอ�ทิตย์ด้วย
 3. กจิกรรมนีด้ำ�เนนิง�นในรปูของคณะกรรมก�รนกัเรยีน  แบ่งกลุม่ย่อยต�มกจิกรรมทีไ่ด้รบัมอบหม�ย ครเูป็น
ทีป่รกึษ�และช่วยเหลอื  มกี�รนเิทศตดิต�มอย่�งต่อเนือ่ง ก�รให้ขวญักำ�ลงัใจ  ก�รประก�ศยกย่องเชดิชเูกยีรต ิ ทำ�ให้
เกดิพลงัอนัยิง่ใหญ่ทำ�ให้ง�นประสบคว�มสำ�เรจ็  สิง่ทีไ่ด้เพิม่ คอืกลุม่นกัเรยีนผูจ้ดักจิกรรมจะได้ประสบก�รณ์อนัเป็น
ประโยชน์ม�กม�ย

การสรุปบทเรียน			
 กิจกรรมก�รสร้�งนิสัยรักก�รอ่�น  “ฮักอ่�นมั่น โฮมตุ้มให้เต็มภูมิ”  นี้  เป็นกิจกรรมที่มีเป้�หม�ยสร้�งนิสัยรัก
ก�รอ่�น  นอกจ�กทกุคนพฒัน�ตนเองให้มนีสิยัรกัก�รอ่�นแล้ว  ยงัส�ม�รถพฒัน�ผลสมัฤทธิท์�งก�รเรยีนของนกัเรยีน
ให้สูงขึ้นได้ในระดับหนึ่ง  กิจกรรมต่อเนื่องที่จะดำ�เนินต่อไปคือก�รพัฒน�สู่ยอดนักอ่�น
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ผลงานหรือนวัตกรรม		หม�ยถึง  ก�รบริห�รจัดก�รห้องสมุด

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 จ�กก�รดำ�เนินก�รพัฒน�ห้องสมุด ผลที่น่�พึงพอใจ ดังนี้
 1) นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักก�รอ่�น กล่�วคือ  นักเรียนมีหนังสือเล่มโปรดม�กขึ้น  นักเรียนส�ม�รถตอบ
คำ�ถ�มจ�กหนังสือที่อ่�นได้  นักเรียนยืมหนังสืออ่�นนอกเวล�ม�กกว่�  3 เล่ม ต่อคนต่อภ�คเรียน
 2) โรงเรยีนได้รบัร�งวลัโรงเรยีนส่งเสรมินสิยัรกัก�รอ่�น ระดบัประถมศกึษ�ดเีด่น 
 3) นักเรียนร้อยละ  80  มีผลก�รทดสอบก�รอ่�นของหน่วยง�นต้นสังกัด  อยู่ในระดับดี
 4) ผู้ปกครองร้อยละ 80  มีคว�มพึงพอใจต่อก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักก�รอ่�น

แรงบันดาลใจ
 ห้องสมดุได้นำ�พระร�ชดำ�รสั และล�ยพระหตัถ์ก�รรณรงค์  “ร่วมกนัทำ�ให้ช�วโลกอ่�นออกเขยีนได้” ของสมเดจ็
พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ไปเป็นแนวท�งในก�รรณรงค์ก�รรู้หนังสือ ตอนหนึ่งว่�…...การรู้หนังสือ
เป็นความจ�าเป็นส�าหรับทุกชาติที่ก�าลังพัฒนาตลอดจนเป็นกิจกรรมที่ต้องร่วมมือกัน	 ส่งเสริมให้บรรลุผลให้ได้	 ถ้า
ปราศจากพื้นฐานการรู้หนังสือของประชาชนในประเทศแล้ว	ความพยายามในการ	ด�าเนินการพัฒนาคงไร้ผล	การรู้
หนังสือเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่จะน�าไปสู่จุดมุ่งหมายอันสูงสุด.."	 และเนื่องจ�กปัจจุบันเด็กไทยสนใจก�รอ่�นน้อย
ม�ก  ซึ่งอ�จเชื่อมโยงม�จ�กปัญห�หล�ยอย่�ง  เช่น  คว�มเจริญก้�วหน้�ด้�นเทคโนโลยี   ปัญห�ท�งเศรษฐกิจ ฯลฯ  
ซึง่กระทบต่อกระบวนก�รเรยีนรู ้ และก�รดำ�รงชวีติของเดก็ไทยในอน�คต  ประกอบกบัโรงเรยีนวดัเทพชมุนมุ ได้ค้น
พบปัญห�นักเรียนอ่�นหนังสือไม่ออก  อ่�นไม่คล่อง  เพื่อเป็นก�รแก้ปัญห�ดังกล่�ว  จึงพัฒน�ห้องสมุดให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในก�รส่งเสริมนิสัยรักก�รอ่�นและก�รเรียนรู้ของนักเรียน  ครูและชุมชน อย่�งยั่งยืน  ให้ทุกคนมีคว�มสุขเมื่อ
เข้�ม�ใช้บริก�รห้องสมุด

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักก�รอ่�นโดยใช้กลยุทธ์เชิงรุกและกลยุทธ์เชิงรับ ดำ�เนินก�รดังนี้
 กลยุทธ์เชิงรุก		ประกอบด้วย
 1) ก�รสร้�งคว�มตระหนกันกัเรยีน คร ูผูป้กครอง รวมถงึผูบ้รหิ�ร ให้คว�มสำ�คญัต่อกจิกรรมรกัก�รอ่�น  ให้ก�ร
ยกย่อง ชมเชย  ต่อส�ธ�รณชน
 2) ก�รจดักจิกรรมส่งเสรมินสิยัรกัก�รอ่�น จดักจิกรรมส่งเสรมินสิยัรกัก�รอ่�นอย่�งหล�กหล�ย โดยก�รจดัทำ�
คู่มือก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักก�รอ่�น  กำ�หนดกิจกรรมให้เหม�ะสมกับวัย  และคว�มสนใจของนักเรียน  ได้
ดำ�เนินจัดกิจกรรมประจำ�อย่�งต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมเช�้นี้มีข่�วบอกเล�่เก้�สิบ กิจกรรมเสียงใสให้ส�ระ กิจกรรม

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

ห้องสมุดหรรษำพัฒนำกำรอ่ำน

ผู้นำาเสนอ			 นางสาวสุนันท์		แซ่แต้		

	 	 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม	 

        สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สงขล�  เขต 2 
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อ่�นวันละนิดสะกิดปัญญ�  กิจกรรมกลุ่มสีหรรษ�พัฒน�ก�รอ่�น  กิจกรรมตอบปัญห�พ�โชค  กิจกรรมส่งเสริมก�ร
อ่�น  8  กลุ่มส�ระประจำ�เดือน
 กลยุทธ์เชิงรับ	หม�ยถึง ก�รบริห�รจัดก�รภ�ยในห้องสมุด ได้แก่ จัดสภ�พแวดล้อมบรรย�ก�ศภ�ยในห้อง
สมุด 1) มีระบบส�รสนเทศให้คว�มสะดวกแก่ก�รค้นห� บริก�ร และจัดเก็บข้อมูล และจำ�แนกหมวดหมู่หนังสือต�ม
หลักส�กล โดยใช้ระบบทศนิยมดิวอี้ 2) ให้บริก�รสืบค้นยืม-คืนหนังสือโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3) จัดมุมสบ�ย
ต่�งๆ เช่น  เวทีคนเก่ง  มุมก้�วไกลไปกับสื่อดิจิตอล  มุมเอกเขนก  มุมก�ร์ตูนพ�เพลิน  มุมต้นไม้สร้�งปัญญ� และ
มุมนันทน�ก�ร
 โรงเรียนนำ�ระบบ  ICT  ม�ใช้ในก�รบริก�รจัดก�รห้องสมุด  ส�ม�รถให้บริก�รได้สะดวก  รวดเร็วขึ้นห้องสมุด
มีก�รบริห�รจัดก�รโดยก�รแบ่งโครงสร้�งบริห�รง�นออกเป็น 4  ฝ่�ย คือ ฝ่�ยเทคนิค  ฝ่�ยบริก�ร  ฝ่�ยกิจกรรม  
และฝ่�ย  ICT  และมอบหม�ยง�นให้บุคล�กรปฏิบัติต�มคว�มถนัด

เงื่อนไขที่ทำาให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความสำาเร็จ
 ก�รบริห�รจัดก�รห้องสมุด ได้ยึดหลัก 9 ประก�ร (เพื่อนร่วมท�ง) ในก�รดำ�เนินง�น ดังนี้
 1. ให้ผูใ้ช้บรกิ�รได้มส่ีวนร่วมในก�รคดัเลอืกสือ่ ด้วยก�รตัง้ไตรภ�ค ี3 ฝ่�ย หรอืก�รสอบถ�มคว�มต้องก�รจ�ก
นกัเรยีน คร ูและผูป้กครอง ห้องสมดุจงึมสีือ่ทีเ่หม�ะสม  ตรงกบัคว�มต้องก�รของผูใ้ช้และเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้บรกิ�ร
เป็นส่วนม�ก
 2. บุคล�กรที่ปฏิบัติหน้�ที่บรรณ�รักษ์  มีคว�มกระตือรือร้น มุ่งมั่น มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถจัดบริก�รห้องสมุด
ได้ถูกต้องต�มหลักส�กล  เป็นแบบอย่�ง และเป็นแหล่งศึกษ�ดูง�นของสถ�นศึกษ�อื่นๆ
 
การสรุปบทเรียน	
 ก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�นับว่�  ประสบคว�มสำ�เร็จในระดับหนึ่ง มีบทเรียนสรุปได้  ดังนี้  1)	ผู้รับผิดชอบ	ต้อง
มคีวามรูค้วามเข้าใจในงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย		ยิง่เป็นงานทีร่กัด้วยแล้วยิง่ประสบผลสำาเรจ็มากขึน้		2)	การพฒันา
วิธีการทำางานให้ทันต่อความก้าวไกลของเทคโนโลยี	(โดยเฉพาะงานห้องสมุด)	3)	เข้าใจในแนวทางการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย เช่น ก�รส่งเสริมรักก�รอ่�น
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ผลงานหรือนวัตกรรม	 หม�ยถึง คู่มือก�รจัดก�รห้องสมุด สื่อก�รเรียนก�รสอน cai  e-book  และระบบเครือข่�ย 
คอมพิวเตอร์ server  ระบบ  e-leaning  

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ก�รจัดก�รห้องสมุด  e–library ส่งผลต่อก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนทำ�ให้มีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนสูง
ขึ้นทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ สร้�งนิสัยรักก�รอ่�นให้กับครู  นักเรียน และชุมชนให้เป็นบุคคลแห่งก�รเรียนรู้  โดยรับ
คว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คีเครือข่�ยอย่�งดียิ่ง 1) ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต เป็นต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนในฝันระดับ
ประถมศกึษ�  2) นกัเรยีนชนะก�รประกวดแข่งขนั หนงัสอืเล่มเลก็  ตอบปัญห�คอมพวิเตอร์  ตอบปัญห�วทิย�ศ�สตร์ 
และร�งวัลเหรียญทองก�รสร้�งหนังสือ e–book ระดับจังหวัด ร�งวัลเหรียญทองก�รแข่งขันสร้�ง animation และ
ก�รสร้�งเกมสร้�งสรรค์ แรงบนัด�ลใจทีท่ำ�ให้เกดิผลง�นหรอืนวตักรรมทีน่ำ�เสนอ  จ�กคอมพวิเตอร์  ระดบัภ�คตะวนั
ออกเฉียงเหนือ  3) ครู และผู้บริห�รได้รับร�งวัลผู้บริห�รรักก�รอ่�น 4) บรรณ�รักษ์ได้รับคัดเลือกเป็น master 
teacher 

แรงบันดาลใจ
 คว�มตระหนักในบทบ�ทหน้�ที่ของห้องสมุดทั้งปัจจุบันและอน�คตที่น่�จะได้รับก�รพัฒน�ให้เป็นห้องสมุด
อเิลก็ทรอนกิส์ม�กขึน้ โดยเพิม่ก�รพฒัน�หรอืจดัห�ทรพัย�กรในรปูสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ อปุกรณ์ ส�รสนเทศและเครือ่ง
มอืสือ่ส�รสมยัใหม่ รวมถงึพฒัน�ทรพัย�กรบคุคล  ด้�นส�รสนเทศของห้องสมดุ โดยให้มกี�รแบ่งปันก�รใช้ทรพัย�กร
ต่�งๆ ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้ใช้ห้องสมุดและผู้เรียนโดยเฉพ�ะe-leaning เพื่อก้�วไปสู่ก�รเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ�ที่เต็มไปด้วยสื่อข้อมูลต่�งๆ ของ e-leaning

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 ก�รดำ�เนินง�น  มีขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น  ดังนี้
 การสร้างมิติใหม่ 1) ปรับปรุงจ�กห้องสมุดอัตโนมัติเป็นห้องสมุด e – library 2) ครูนักเรียนบุคล�กรได้รับก�ร
พัฒน�ด้�นเทคโนโลยี  3) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 4) แหล่งศึกษ�ห�คว�มรู้และบริก�รแก่ผู้สนใจ
 ร่วมใจพฒันา	 1) พฒัน�ระบบห้องสมดุ e–library  2) พฒัน�ครโูดยจดัอบรมครทูกุคนก�รสร้�งบทเรยีน e-book  
cai  เวบ็ไซต์  e–mail  และสือ่ระบบ  e-leaning  ระบบ server  3)  พฒัน�ผูเ้รยีนโดยจดัก�รเรยีนก�รสอนก�รสร้�ง
บทเรยีน e-book cai  เวบ็ไซต์ e–mail 4) พฒัน�กระบวนก�รเรยีนรูโ้ดยใช้กจิกรรมหล�กหล�ย เช่น สอนแบบโครงง�น  
สอนแบบสบืค้น  สอนแบบร�ยง�น  สอนโดยใช้ห้องปฏบิตักิ�รต่�งๆ
 สร้างภูมิปัญญาสู่สากล	 1)  นำ�ระบบเทคโนโลยีเข้�ม�ใช้ในก�รสืบค้นแหล่งเรียนรู้ภ�ยใน  และภ�ยนอกห้อง
สมุด  เช่น  คอมพิวเตอร์สืบค้นหนังสือภ�ยในห้องสมุด  จ�กอินเตอร์เน็ต  ก�รยืม-คืน  หนังสือและวัสดุสื่อก�รเรียน
ก�รสอน cai ซีดี วีซีดี ก�รเรียนรู้จ�กสื่อ  e-leaning  ก�รเรียนก�รสอนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่�ย server   

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

ห้องสมุด E–Library

ผู้นำาเสนอ			 นายสุรชัย		งามชื่น	

	 	 โรงเรียนบ้านจอมพระ	

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สุรินทร์  เขต  1
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ก�รเรียนรู้โดยใช้โทรทัศน์สัญญ�ณจ�นด�วเทียมทรู  true  และสัญญ�ณด�วเทียมโรงเรียนไกลกังวล  2) ด้�นผู้เรียน 
มีนิสัยรักก�รอ่�น  ค้นคว้�ห�คว�มรู้จ�กระบบ  ict  ผลิตผลง�นจ�กก�รอ่�น  เช่นหนังสือ  e-book  หนังสือเล่มเล็ก 
หนังสือ  pop–up  สมุดบันทึกก�รอ่�น อ่�นข่�ว  ตอบปัญห�วิช�ก�ร  ประกวดก�รแข่งขันทักษะวิช�ก�รในโรงเรียน
ในวันสำ�คัญ 
	 สะท้อนผลผูบ้รกิาร	1)  ต้นแบบห้องสมดุมชีวีติ  เป็นต้นแบบห้องสมดุโรงเรยีนในฝันระดบัประถมศกึษ�นอกจ�ก 
นักเรียนชนะก�รประกวดแข่งขันต่�งๆ แล้วยังสะท้อนต่อผู้บริห�รได้รับร�งวัลผู้บริห�รรักก�รอ่�น 
 ห้องสมุด e – library เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกโรงเรียน กล่�วคือ 
 1) มเีครือ่งคอมพวิเตอร์  จำ�นวน 7 เครือ่ง  สำ�หรบับนัทกึสถติเิข้�ใช้  และยมื–คนื หนงัสอืวสัดดุ้วยระบบโปรแกรม
คอมพวิเตอร์อตัโนมตั ิ2 เครือ่ง  จดัทำ�เครือ่ง server เครอืข่�ย 1 เครือ่ง  เพือ่เรยีนรูส้ือ่ก�รเรยีนก�รสอนผ่�นเครอืข่�ย  
server และคอมพวิเตอร์สบืค้นอนิเตอร์เนต็ จำ�นวน 4 เครือ่ง   
        2) มห้ีองสมดุเสยีงจำ�นวน 1 ห้อง  ประกอบด้วยโทรทศัน์ตดิตัง้สญัญ�ณด�วเทยีม 1 เครือ่ง เพือ่ศกึษ�แหล่งเรยีน
รูจ้�กทร ูและโรงเรยีนไกลกงัวล  เครือ่งฉ�ยภ�พโปรเจก็เตอร์ 1 เครือ่ง  เครือ่งคอมพวิเตอร์ตดิตัง้ระบบเครอืข่�ยและ
ระบบอนิเตอร์เนต็ 1 เครือ่ง สำ�หรบัส่งสญัญ�ณภ�พจ�กคอมพวิเตอร์ออกสูเ่ครือ่งฉ�ยภ�พโปรเจก็เตอร์  และโทรทศัน์  
มเีครือ่งเสยีงจำ�นวน 1 ชดุ 
  3) ห้องเรยีนและห้องปฏบิตักิ�รเพือ่สะดวกรวดเรว็และส่งเสรมิก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนรู ้ต้องมโีทรทศัน์  1  เครือ่ง 
เครือ่งคอมพวิเตอร์ 1 เครือ่ง  เพือ่เชือ่มต่อระบบเครอืข่�ยสือ่ก�รเรยีนก�รสอนจ�กเครือ่ง server ระบบอนิเตอร์เนต็จ�ก
ห้องสมดุ  สญัญ�ณโทรทศัน์ด�วเทยีมทรแูละโรงเรยีนไกลกงัวล  พร้อมเชือ่มต่อสญัญ�ณคอมพวิเตอร์ออก  tv – out  
และเครือ่งฉ�ยภ�พโปรเจก็เตอร์

เงื่อนไขที่ทำาให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความสำาเร็จ	
 ก�รพฒัน�ห้องสมดุทีท่นัสมยัสูห้่องสมดุม�ตรฐ�นและเป็นต้นแบบห้องสมดุยคุใหม่ส่งผลต่อก�รพฒัน�บคุล�กร
ให้เป็นบุคคลแหล่งก�รเรียนรู้  ซึ่งได้รับก�รร่วมมือจ�กทุกภ�คีเครือข่�ย

การสรุปบทเรียน		
 จ�กก�รพัฒน�ห้องสมุดและให้บริก�รคว�มรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่�งทั่วถึงฉับไว นับว่�ประสบผลสำ�เร็จ
เป็นที่น่�พอใจ มีบทเรียนสำ�คัญ คือ บรรณ�รักษ์ควรทันสมัยมองก�รณ์ไกลและมีทักษะด้�น ICT    
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง ก�รบริห�รจัดก�รห้องสมุดน่�ใช้ น่�เรียนรู้ ส่งเสริมนิสัยรักก�รอ่�น 

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 1. นกัเรยีนได้รบัร�งวลัดเีด่นจ�กก�รประกวดนกัเรยีนรกัก�รอ่�น ประเภท โรงเรยีนประถมศกึษ�ขน�ดใหญ่ จ�ก
สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ประจวบครีขีนัธ์  เขต  2
 2. ห้องสมดุโรงเรยีนบ้�นหนองข�ม (สนัตกิ�ญจน์ร�ษฎร์บำ�รงุ) ได้รบัร�งวลัห้องสมดุ  ยอดเยีย่ม ประเภท โรงเรยีน
ประถมศึกษ�ขน�ดใหญ่ ในก�รประกวดห้องสมุดและมุมหนังสือในสถ�นศึกษ� จ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�
ประจวบครีขีนัธ์ เขต  2
 3. ห้องสมดุโรงเรยีนบ้�นหนองข�ม (สนัตกิ�ญจน์ร�ษฎร์บำ�รงุ) ผ่�นก�รประเมนิและรบัรองเป็นห้องสมดุต้นแบบ
ต�มโครงก�รห้องสมุดมีชีวิตและโครงก�รส่งเสริมนิสัยรักก�รอ่�นจ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประจวบคีรีขันธ์ 
เขต  2 

แรงบันดาลใจ
 ด้วยคว�มตระในคว�มสำ�คัญของห้องสมุด โลกแห่งก�รเรียนรู้ และให้คว�มสำ�คัญต่อก�ร  รักก�รอ่�น พื้นฐ�น
ทีเ่ป็นเครือ่งมอืสำ�คญัในก�รแสวงห�คว�มรู ้ จ�กก�รสำ�รวจสถติกิ�รอ่�นหนงัสอื ของนกัเรยีนโรงเรยีนบ้�นหนองข�ม 
(สันติก�ญจน์ร�ษฎร์บำ�รุง) พบว่� นักเรียนมีสถิติก�รอ่�นอยู่ในระดับที่ไม่น่�พึงพอใจ  และมีค่�เฉลี่ยก�รอ่�นลดลง
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงจัดทำ�โครงก�รห้องสมุดมีชีวิตขึ้น 

ลักษณะสำาคัญของการบริหารจัดการ
 โครงก�รห้องสมุดมีชีวิต มีขั้นตอนในก�รดำ�เนินก�รดังนี้ 
	 1.	ศึกษาข้อมูลการอ่าน : เป็นก�รสำ�รวจสถิติก�รอ่�นและรสนิยมท�งก�รอ่�นของนักเรียน เพื่อนำ�ข้อมูลที่ได้
เป็นข้อมลูพืน้ฐ�นในก�รว�งแผนก�รส่งเสรมินสิยัรกัก�รอ่�น และก�รพฒัน�ก�รให้บรกิ�รของห้องสมดุให้ สอดคล้อง
กับคว�มต้องก�รของนักเรียน
 2.	 ประสานเพื่อนร่วมพัฒนา	 : เป็นก�รระดมทรัพย�กร (4 M) อันได้แก่ บุคล�กร (Man) งบประม�ณ 
(Money)  สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ (Material)  และก�รบริห�รจัดก�ร (Management) ในก�รพัฒน�ห้องสมุด ระบบก�ร
ให้บรกิ�ร เหม�ะสมกบัคว�มสนใจของนกัเรยีนทัง้สือ่สิง่พมิพ์และสือ่ ICT ในส่วนของก�รบรหิ�รจดัก�รมกี�รนำ�ระบบ
เทคโนโลยีส�รสนเทศ “ระบบส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�รห้องสมุด (Library Management Information System 
: Lib  MIS)” ม�ใช้ในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรส�รสนเทศในห้องสมุด
 3.	สรรหากิจกรรม : เป็นก�รจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมก�รอ่�นของนักเรียน ซึ่งมีจุดเน้นในก�รส่งเสริมนิสัยรัก
ก�รอ่�น ดังนั้นลักษณะของกิจกรรมจึงมีคว�มหล�กหล�ย สร้�งสรรค์ และมีก�รดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
ผลจริง ตัวอย่�งกิจกรรมส่งเสริมก�รอ่�น  อ�ทิ  กิจกรรมเล่มนี้ที่ฉันรัก กิจกรรมโลกสวยด้วยเรื่องเล่�  กิจกรรมก�ร

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

ห้องสมุดมีชีวิต

ผู้นำาเสนอ		 นางสาวสุวรรณา	ปัญจมหาคีรี		

	 	 โรงเรียนบ้านหนองขาม	(สันติกาญจน์ราษฎร์บำารุง)		 					

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
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เล่�นทิ�นไม่จบเรื่อง  กจิกรรมครอบครัวรกัก�รอ่�น  กจิกรรมชวนน้องอ่�น  กจิกรรมค่�ยยุวชนรกัก�รอ่�น  กจิกรรม
ยุวบรรณ�รักษ์  กิจกรรมจ�กหนังสือที่อ่�นสู่ผลง�น ICT ฝีมือหนู กิจกรรมสุดยอดนักอ่�น  เป็นต้น  ซึ่งในก�รดำ�เนิน
กิจกรรมทุกกิจกรรมจะมีขั้นตอนในก�รดำ�เนินก�รที่สำ�คัญประกอบด้วย  1) ก�รเตรียมก�รหรือว�งแผนก�รดำ�เนิน
ง�นอย่�งเป็นระบบ (Plan)  2 ) ก�รดำ�เนินก�รต�มแผนที่ว�งไว้ (Do) 3)ก�รประเมินผล  (Check)  และ 4) ก�ร
ปรับปรุงแก้ไข (Action) เพื่อนำ�ข้อมูลที่ได้ม�ใช้ในก�รแก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้นหรือพัฒน�ก�รดำ�เนินกิจกรรมให้มี
ประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น
 4.	ผลนำาสร้างนสิยั : เป็นก�รตรวจสอบผลก�รดำ�เนนิโครงก�รในภ�พรวมว่�บรรลตุ�มวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้หรอื
ไม่ โดยก�รทำ�วิจัยย่อยๆ ซึ่งมีก�รเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริม�ณและเชิงคุณภ�พ  และนำ�ผลที่ได้ม�ใช้ในก�ร
พัฒน�ก�รดำ�เนินโครงก�รให้ส�ม�รถส่งเสริมนิสัยรักก�รอ่�นและทักษะก�รใช้ห้องสมุดของนักเรียนได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พต่อไป

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ		
 ก�รสนับสนุนที่ดีจ�กผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนและบุคล�กรทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ปกครองของนักเรียนที่เห็น
คว�มสำ�คัญตอบรับเข้�ร่วมกิจกรรมส่งเสริม  ก�รอ่�นที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อร่วมส่งเสริมนิสัย รักก�รอ่�นให้เกิดแก่
นักเรียนตั้งแต่ที่บ้�น จนทำ�ให้โครงก�รห้องสมุดมีชีวิตประสบคว�มสำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สรุปบทเรียน	
 บทเรยีนจ�ก�รดำ�เนนิห้องสมดุจนประสบผลสำ�เรจ็ดงักล่�วข้�งต้น สรปุได้ดงันี ้1) เข้�ใจ จดุประสงค์ เป้�หม�ย 
ของง�นทีร่บัผดิชอบ 2) ให้คว�มสำ�คญัต่อข้อมลูฐ�น นำ�สูก่�รว�งแผนอย่�งเป็นระบบ  3) ก�รทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบ 
ต่อเนื่อง  4) แสวงห�คว�มร่วมมือจ�กทุกฝ่�ย โดยเฉพ�ะผู้ร่วมง�นและผู้ปกครอง
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สขุศึกษำพลศึกษำ

 “กำรดูแลสุขภำพ กำรออกก�ำลังกำย และกำรท�ำจิตใจให้
แจ่มใสเบิกบำน เป็นหลักปฏิบัติอย่ำงง่ำยที่ท�ำให้มีสุขภำพ
อนำมัยที่สมบูรณ์แข็งแรง”

ศ.นพ.ประเวศ วะสี
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ผลงานหรือนวัตกรรม หม�ยถึง ก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้  ที่ใช้กระบวนก�รเรียนก�รสอน พัฒน�ศักยภ�พทั้งด้�น
ทักษะ และศักยภ�พด้�นกีฬ�  ต�มลำ�ดับขั้นของกีฬ�แต่ละประเภท ควบคู่กับวิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�

แรงบันดาลใจ
ด้วยพืน้ฐ�นผูส้อนมคีว�มรูค้ว�มเข้�ใจด้�นวทิย�ศ�สตร์ก�รกฬี�และมเีจตน�ทีจ่ะคว�มรูค้ว�มเข้�ใจม�พฒัน�นกัเรยีน  
โดยสนับสนุนก�รก�รจัดก�รเรียนก�รสอนกีฬ�ที่คำ�นึงถึงคว�มแตกต่�งระหว่�งบุคคล เป็นก�รสร้�งโอก�สให้กับ
เย�วชน ทั้งนี้ด้วยก�รสนับสนุนของโรงเรียน 

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 ก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้สู่คว�มเป็นเลิศด้�นกีฬ�  เป็นก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่มุ่งพัฒน�ศักยภ�พ และ
สมรรถภ�พของนกัเรยีนด้�นกฬี� ควบคูก่บัวทิย�ศ�สตร์ก�รกฬี� ทัง้ด้�นทกัษะคว�มส�ม�รถด้�นกฬี�ในแต่ละประเภท  
พฒัน�คว�มสมบรูณ์สรรีะของร่�งก�ยให้มคีว�มเหม�ะสมประเภทกฬี� โดยก�รศกึษ�นกัเรยีนเป็นร�ยบคุคล  กำ�หนด
ต�ร�งก�รเรียน ก�รฝึกซ้อม เป็นไปต�มลำ�ดับขั้นของแต่ละม�ตรฐ�นประเภทกีฬ�  ใช้วิทย�ศ�สตร์
 จดัทำ�โครงสร้�งหลกัสตูร คดัเลอืกนกัเรยีน ทัง้ทฤษฎ ีและปฏบิตั ิก�รจดักระบวนก�รเรยีนรูเ้ป็นไปต�มแนวท�ง
วิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ� ประเมินต�มเกณฑ์กีฬ�แต่ละประเภท ปรับปรุงและพัฒน�    ต�มหลักส�กลกีฬ�ในก�รตรวจ
สอบ ก�รพัฒน�ของทักษะ และก�รพัฒน�ของกล้�มเนื้อมัด  ก่อให้เกิดก�รพัฒน�ศักยภ�พของนักเรียนสูงสุด
ก�รนำ�ครูเจ้�ของภ�ษ�ม�สอนเสริมให้นักกีฬ� ก�รฝึกคว�มพร้อมด้�นระเบียบวินัย ท�งโครงก�รได้เชิญทห�รม�ฝึก
วินัยให้กับนักเรียนภ�คเรียนละครั้ง  เพื่อให้นักเรียนมีวินัยในตัวเอง
 ก�รจดักระบวนก�รเรยีนรูท้กัษะด้�นกฬี�โดยใช้วทิย�ศ�สตร์ก�รกฬี� มกี�รเกบ็ข้อมลู ตรวจสอบวเิคร�ะห์ เพือ่
กำ�หนดก�รพัฒน�ด้�นสรีระ ก�รพัฒน�กล้�มเนื้อ ก�รแก้ไขข้อบกพร่องให้มีคว�มเหม�ะสมในแต่ละประเภทกีฬ�
อย่�งเป็นระบบ

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 ก�รจดักระบวนก�รเรยีนรูท้ีเ่ป็นระบบต�มลำ�ดบัขัน้ของแผนก�รฝึกซ้อม ก�รเกบ็ข้อมลูนกัเรยีนเป็นร�ยบคุคล 
นำ�ผลม�วิเคร�ะห์ ปรับปรุงและพัฒน� ใช้วิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�เพิ่มสมรรถนะ  พัฒน�ศักยภ�พสูงสุดของนักเรียน

การสรุปบทเรียน	
 สรปุแนวคดิสำ�คญัทีอ่�จเป็นประโยชน์ต่อก�รนำ�ไปพฒัน�ต่อคอื ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนเพือ่พฒัน�คว�มเป็น
เลิศท�งกีฬ� จำ�เป็นต้องรู้จักศักยภ�พของนักเรียน ก�รมีข้อมูลนักเรียนทุกคน  ก�รพัฒน�อย่�งเป็นระบบ โดยมีหลัก
วิช�ด้�นวิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�ย่�งเป็นระบบ เข้�ร่วมในระบบโรงเรียนกีฬ� ประส�นสม�คมกีฬ� ในระดับช�ติจัดห�
โค้ช พัฒน�เทคนิคสู่ระดับส�กล  

กระบวนกำรเรียนรู้สู่ควำมเป็นเลิศด้ำนกีฬำ

ผู้นำาเสนอ			 นายวรเจษฎ์			รัตนจรณะโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สงขล� เขต  1 

  โทรศัพท์  074-467800 -1
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ผลงานหรอืนวตักรรม	หม�ยถงึ ก�รใช้กจิกรรมด้�นกฬี�และก�รออกกำ�ลงัก�ย  พฒัน�นกัเรยีนให้มสีขุภ�พพล�น�มยั
ที่สมบูรณ์แข็งแรง ด้�นร่�งก�ย จิตใจ อ�รมณ์ สังคมและสติปัญญ�  ทำ�ให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ส่วน
นักเรียนที่มีคว�มส�ม�รถพิเศษด้�นกีฬ�ก็ส่งเสริมให้สู่คว�มเป็นเลิศ

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย		
 นักเรียนมีสุขภ�พจิตดี  อย่�งน้อย 90 % มีคว�มส�มัคคีในหมู่คณะ มีคว�มเป็นเลิศท�งด้�นกีฬ� เช่น  ชนะ
เลิศวิ่ง  สพฐ. - ฮอนด้�  31 ข� ส�มัคคี ปี 5 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี  2553 เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่
แข่งขันคริกเก็ตช�ยได้เหรียญทอง และเป็นนักกีฬ�เย�วชนแห่งช�ติ  ประจำ�ปี  2553  ได้ 2 เหรียญทอง 1  เหรียญ
เงิน  2 เหรียญทองแดง ในก�รแช่งขันกรีฑ�ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ชนะเลิศถ้วยพระร�ชท�นก�รแข่งขันวิ่งมิ
นิม�ร�ธอน ปี 2553
 นักเรียนห่�งไกลจ�กย�เสพติด 100 % นักเรียนรักก�รออกกำ�ลังก�ย อย่�งน้อย 85 %  ได้รับเกียรติบัตร
โรงเรยีนส่งเสรมิสขุภ�พ  ระดบัทอง  2  ปีซ้อน  นอกจ�กนี ้นำ้�หนกัและส่วนสงูเป็นไปต�มเกณฑ์  สมรรถภ�พร่�งก�ย
อยู่ในเกณฑ์ดี และใช้เวล�ว่�งหลังเลิกเรียนอย่�งเป็นประโยชน์   

แรงบันดาลใจ
 โรงเรียนได้เน้นง�นวิช�ก�รในทุกๆ ด้�น เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนมีพื้นฐ�นในด้�นง�นวิช�ก�ร มีคว�มรู้และ
ประสบก�รณ์ เพือ่ให้นกัเรยีนใช้ในก�รศกึษ�ต่อและใช้ในก�รดำ�รงชวีติประจำ�วนัอย่�งมคีว�มสขุ เนือ่งม�จ�กตวันกัเรยีน
ส่วนม�กยงัไม่มคีว�มพร้อมเพยีงพอทีจ่ะรบัก�รถ่�ยทอดคว�มรูจ้�กกระบวนก�รสอนของคร ูเนือ่งม�จ�กพืน้ฐ�นด้�น
สขุภ�พและคณุลกัษณะด้�นคว�ม มวีนิยั คว�มรบัผดิชอบ แนวโน้มตดิเกมส์ และมพีฤตกิรรมเสีย่ง ดงันัน้ โรงเรยีนจงึ
ให้คว�มสำ�คญัต่อก�รพฒัน�ด้�นสขุภ�พอน�มยั โดยให้นกัเรยีนทกุคนออกกำ�ลงัก�ยและเล่นกฬี�ทกุวนัหลงัเลกิเรยีน
ทกุวนั  

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จ	
 การประเมินและปรับปรุงกิจกรรม  เพื่อคว�มทันสมัยและตรงกับคว�มต้องก�รของนักเรียน จัดกิจกรรมให้
เป็นส่วนหนึง่ของการเรยีนการสอนสาระสขุศกึษาและพลศกึษา เพิม่แรงจงูใจโดยให้นกัเรยีนรุน่พีท่ีม่ปีระสบก�รณ์
ก�รแข่งขนักฬี�ระดบัจงัหวดั  ระดบัภ�คและระดบัประเทศ มาคยุให้ฟังและความร่วมมอืและเสยีสละของ  นกัเรยีน  
ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชนและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะสำาคัญของนวัตกรรม
 ก�รทำ�กจิกรรมมหีลกัก�รง่�ยๆ โดยยดึหลกัทฤษฎี	คอื ก�รให้นกัเรยีนปฏบิตักิจิกรรมทกุวนัอย่�งต่อเนือ่ง (แต่
ไม่หนักหรือม�กเกิน) จนติดเป็นนิสัย (เบนจามิน	บลูม)	ก�รปฏิบัติซำ้�ๆบ่อยๆเมื่อได้รับสิ่งเร้� ช่วยให้ก�รเรียนรู้และ

เธอกับฉันชวนกันออกก�ำลังกำย

ผู้นำาเสนอ			 นายอรุณ		นำาโชคชัยเจริญกุล		

	 	 โรงเรยีนชลประทานผาแตก

  สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�เชยีงใหม่  เขต 1



196

คว�มส�ม�รถคงทนถ�วรและเกิดคว�มชำ�น�ญ	(ธอร์นไดค์) หลักก�รจูงใจ  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคว�มสนใจและ
เต็มใจเข้�ร่วมกิจกรรม	(ไฮซ์เบอร์ก)	โดยคิดแบบฝึกใหม่ๆ  วิธีก�รออกกำ�ลังก�ยที่สนุกสน�นและนักเรียนมีส่วนร่วม
ม�ใช้   ซื้อ  ดัดแปลง  ปรับปรุง  อุปกรณ์กีฬ�และอุปกรณ์ก�รออกกำ�ลังก�ยที่หล�กหล�ยและน่�สนใจ รวมทั้งก�ร
เชิญนักกีฬ�ที่มีชื่อเสียง เช่น  นักกีฬ�ทีมช�ติ ม�เป็นวิทย�กร
 กิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้  คือ
 1. นักเรียนที่เป็นนักกีฬ�ของโรงเรียนอยู่แล้วแยกซ้อมต�มประเภทของตนเอง
 2. นกัเรยีนชัน้ ป.1 -ป.2 วิง่อย่�งน้อย 5 รอบ (สน�มหน้�โรงเรยีนรอบละ 200 เมตร) 
  3. นักเรียนชั้น ป. 3 - ป. 6 วิ่งอย่�งน้อย 7  รอบ
 4. นักเรียนชั้น ม. 1 - ม. 3 วิ่งอย่�งน้อย 10 รอบ
 5. นักเรียนทุกคนต้องเต้นแอโรบิค สัปด�ห์ละ 2 วัน ต�มต�ร�งที่จัดให้
 6. หลงัจ�กเลกิกจิกรรมแล้ว นกัเรยีนส�ม�รถทำ�กจิกรรมอืน่ ทีต่นเองต้องก�รได้  
 7. เข้�ร่วมกิจกรรม  วันละ 45 น�ที - 1 ชั่วโมง  
 8. วันไหนฝนตกงดกิจกรรม  ยกเว้นกีฬ�บ�งประเภท  ที่ส�ม�รถซ้อมในร่มได้   
 9. นักเรียนที่ป่วยไม่ต้องทำ�กิจกรรม       
 ดังนั้น ท�งโรงเรียนจึงได้กำ�หนดกิจกรรมนี้ขึ้นม�เพื่อใช้แก้ปัญห�  
 การติดตาม  การควบคุมดูแล  
 หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม	นักเรียนทุกคนจะมีสมุดบันทึกกิจกรรมเธอกับฉันชวนกันออกกำ�ลังก�ยคนละ
เล่ม เพื่อบันทึกว่�แต่ละวันทำ�กิจกรรมอะไรบ้�ง  ทุกห้องจะมีคณะกรรมก�รที่ได้รับก�รแต่งตั้ง ห้องละ 5-7 คน ซึ่ง
เป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่ไว้ว�งใจได้ เป็นผู้ดูแลและลงชื่อเป็นหลักฐ�นก�รเข้�ร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน  ห�กเป็น
วนัหยดุเรยีนให้ผูป้กครองลงชือ่แทนทกุวนัสิน้เดอืนให้หวัหน้�ห้องรวบรวมสมดุบนัทกึให้ครปูระจำ�ชัน้ตรวจและลงชือ่ 
แต่ละภ�คเรียน ครูผู้สอนส�ระสุขศึกษ�และพลศึกษ� จะรวบรวมสมุดบันทึก ม�ตรวจเพื่อให้คะแนนโดยคิดเป็น 20 
% ของวิช�พลศึกษ�และให้ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนลงชื่อรับทร�บ
 โดยความร่วมมือของบุคลการหลายส่วน	ประกอบด้วย
	 ครู	 ครูเป็นผู้ดูแลและร่วมกิจกรรมก�รออกกำ�ลังก�ยด้วย   
 นักเรียน ใช้ระบบพี่ดูแลน้อง  โดยรุ่นพี่จะแบ่งหน้�ที่ควบคุมก�รทำ�กิจกรรมของรุ่นน้องต�มคว�มถนัด
 ศิษย์เก่า	ที่เป็นรุ่นพี่เป็นผู้ดูแล โดยแยกต�มชนิดกีฬ�ที่ถนัดและรุ่นพี่ก็ร่วมซ้อมเองด้วย  เพื่อเตรียมตัวในก�ร
คดัตวักฬี�เย�วชนของจงัหวดั  ซึง่ปัจจบุนัเร�มนีกัเรยีนและศษิย์เก่�หล�ยคนเป็นนกักฬี�เย�วชนของจงัหวดัเชยีงใหม่
และนักกีฬ�ทีมช�ติไทย
 ผู้ปกครอง	ที่ม�รอรับนักเรียนก็จะร่วมกิจกรรมด้วย เช่น เต้นแอโรบิค วิ่ง  เล่นฟุตบอล เปตองล

สรุปบทเรียน
 จ�กกจิกรรมทีด่ำ�เนนิก�รอย่�งต่อเนือ่งและประสบผลสำ�เรจ็ มข้ีอสรปุทีข่อบอกต่อ คอื การจดักจิกรรมบนพืน้
ฐานตามต้องการ มีหลักวิชาเป็นหลักคิดความจริงจังต่อเนื่อง และจริงใจต่องาน เป็นส�าคัญ            
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ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พลศึกษา

ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง คู่มือก�รลดนำ้�หนักเด็กอ้วน ชุดฝึกสำ�หรับเด็กอ้วน

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 จ�กผลสำ�รวจนักเรียนกลุ่มเป้�หม�ยในปีก�รศึกษ� 2552 พบว่� มีกลุ่มเป้�หม�ยนักเรียน  79 คน ดำ�เนิน
กิจกรรมต�มคู่มือ ผลปร�กฏว่� นักเรียนลดนำ้�หนักลง 35 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30 ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภ�พจิตดี 
ร่�เริงแจ่มใส สุขภ�พแข็งแรง  มีคว�มตั้งใจสนใจก�รเรียนดีขึ้น ก�รเรียนประสบผลสำ�เร็จมีประสิทธิภ�พ  นักเรียนมี
สุขภ�พก�ย สมบูรณ์แข็งแรง  ส�ม�รถเคลื่อนไหวอย่�งคล่องแคล่วและทำ�ให้ม�เรียนอย่�งสมำ่�เสมอและมีวินัยใน
ตนเองเกี่ยวกับก�รรักษ�สุขภ�พ สอดคล้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 ครไูด้รูจ้กันกัเรยีนเป็นร�ยบคุคล  ส�ม�รถแก้ปัญห�นกัเรยีนได้ตรงเป้�หม�ยทัง้นีเ้พร�ะโรงเรยีนเน้นจดักจิกรรม
โดยเน้นผู้เรียนร�ยกลุ่มหรือร�ยบุคคล
 โรงเรยีนได้ให้คว�มสำ�คญัในเรือ่งสภ�พแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อก�รเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิสขุภ�พอน�มยั และคว�มปลอดภยั
ของนักเรียน

แรงบันดาลใจ
 โรงเรยีนชมุชนบงึบ�ให้คว�มสำ�คญัด้�นสขุภ�พอน�มยันกัเรยีน เชือ่มัน่ว่�สขุภ�พด ี ส่งผลต่อก�รพฒัน�คณุภ�พ 
ทั้งจิตใจ คุณภ�พด้�นผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน  ประกอบกับโรงเรียนได้เข้�ร่วมโครงก�รส่งเสริมสุขภ�พ ซึ่งโรงเรียน
ผ่�นเกณฑ์ต�มองค์ประกอบในขั้นระดับทองติดต่อกันเป็นระยะเวล�  2  ปี  ทำ�ให้บุคล�กรมีขวัญและกำ�ลังใจในก�ร
ทำ�ง�นสงูขึน้ แต่จ�กก�รดำ�เนนิง�นในรอบปีก�รศกึษ� 2552  ผลสรปุโครงก�รโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภ�พ พบว่� นกัเรยีน
มีนำ้�หนักเกินเกณฑ์ ร้อยละ 40 ซึ่งโรงเรียนให้คว�มสำ�คัญม�กจึงได้มีก�รศึกษ�ส�เหตุ และพบว่� ปัญห�ม�จ�ก
นกัเรยีนออกกำ�ลงัก�ยทีย่งัไม่เป็นนสิยัเท่�ทีค่วร  ประกอบกบัมปัีญห�ด้�นพฤตกิรรมก�รบรโิภคอย่�งรูเ้ท่�ไม่ถงึก�รณ์  
โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม “บึงบ�...พ�ลดพุง” เพื่อแก้ไขปัญห�ดังกล่�ว 

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 โรงเรยีนชมุชนดำ�เนนิง�นต�มโครงก�รโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภ�พต�มองค์ประกอบ 10 ประก�ร ได้แก่  เรือ่งนโยบ�ย
ของโรงเรยีน ก�รบรหิ�รจดัก�รในโรงเรยีน ก�รร่วมมอืระหว่�งโรงเรยีนและชมุชน ก�รจดัสิง่แวดล้อมในโรงเรยีนทีเ่อือ้
ต่อสขุภ�พ  ก�รบรกิ�รอน�มยัโรงเรยีน  สขุศกึษ� ในโรงเรยีน โภชน�ก�รและอ�ห�รทีป่ลอดภยั  ก�รออกกำ�ลงัก�ย 
กฬี� และนนัทน�ก�ร ก�รให้คำ�ปรกึษ�และสนบัสนนุท�งสงัคม  รวมถงึก�รส่งเสรมิสขุภ�พบคุล�กรในโรงเรยีน และได้
ร่วมมอืกบัชมุชนในก�รพฒัน�ก�รศกึษ� ก�รอน�มยั 
 เริ่มที่ก�รให้คว�มรู้แก่คณะครูและบุคคล�กรในโรงเรียนด้�นสุขภ�พซึ่งสอดคล้องกับโรงพย�บ�ลหนองเสือมี
โครงก�ร กินพอดีไม่มีอ้วน เป็นกิจกรรมที่ให้คว�มรู้ สร้�งคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ เรื่องอ�ห�ร และหลักก�รรับประท�น
อ�ห�รที่เหม�ะสม ครู และนักเรียนที่สมัครเข้�ร่วมกิจกรรม 3 วัน   ณ  โรงเรียนน�ยร้อยพระจุลจอมเกล้� จังหวัด

“บึงบำ...พำลดพุง”

ผู้นำาเสนอ			 นายเนตร		รอดประชา

	 	 โรงเรยีนชมุชนบงึบา	

  สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ปทมุธ�น ีเขต  2
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นครน�ยก 
 ก�รจัดทำ�คู่มือ เพื่อเป็นแนวดำ�เนินก�รดำ�เนินง�น มีส่วนประกอบสำ�คัญคือ
 1.ก�รกำ�หนดกจิกรรมย�มเช้� สำ�หรบันกัเรยีนทีม่นีำ�้หนกัเกนิเกณฑ์ (เดก็อ้วน)โดยก�รบรหิ�รร่�งก�ยตดิต่อกนัใน
ระยะเวล� 30 น�ท ีตัง้แต่เวล� 07.50–08.30 ประกอบด้วยกจิกรรม  จำ�นวน 5 ฐ�น  ดงันี ้ฐานที	่1	 ก�ยบรหิ�ร  ฐาน
ที	่2	 Jocking ฐานที	่3	 ซทิอพั   ฐานที	่4	 กระโดดเชอืก ฐานที	่5	กระโดดตบ  ซึง่แต่ละฐ�นมคีูม่อืวธิกี�รปฏบิตั ิและ
ประโยชน์ทีน่กัเรยีนจะได้รบัจ�กก�รออกกำ�ลงัก�ย (โดยมคีูม่อืเดก็อ้วน)
 2. ก�รจดักจิกรรมให้คว�มรู ้กจิกรรมค่�ย วทิย์ – คณติ รกัษ์สขุภ�พ  เป็นกจิกรรมทีน่ำ�ส�ระก�รเรยีนรูว้ทิย�ศ�สตร์ 
และคณติศ�สตร์ ม�บรูณ�ก�ร ให้นกัเรยีนเรยีนรูเ้ป็นฐ�น นกัเรยีนได้คว�มรูเ้กีย่วกบัสขุภ�พอน�มยั เช่น ฐ�นโยกเอวลด
หุน่ หว�นอนัตร�ย ดชันมีวลก�ย แคลลอรีท่ีร่กั นำ�้สมนุไพร ฯ (โดยมคีูม่อืก�รเข้�ค่�ยฯ เป็นแนวท�ง)
 3. จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคในช่วงกิจกรรมย�มเช้�ทุกวันอังค�ร โดยเชิญวิทย�กรที่มีคว�มชำ�น�ญเป็นผู้นำ� 
นักเรียนเต้นแอโรบิค และตอนพักกล�งวันฝึกท่�ขยับก�ยสบ�ยชีวี ท่�ผ่อนคล�ย  ก่อนเข้�เรียนตอนบ่�ย
 4. จดัก�รแข่งขนักฬี�สำ�หรบัเดก็อ้วนเป็นกฬี�ทีน่กัเรยีนสนใจ ได้แก่ กระโดดเชอืก ฮลู�ฮปู ฟตุบอล กฬี�วิง่เป้ียว 
มอบร�งวัลแก่ผู้ชนะเพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจในก�รทำ�กิจกรรม
 5. จัดทำ�บันทึกก�รรับประท�นอ�ห�รในแต่ละวัน ในแบบบันทึกก�รรับประท�นอ�ห�ร    ให้นักเรียนบันทึก
ร�ยก�รอ�ห�รที่รับประท�นในแต่ละวันรวมทั้งหมด 3 มื้อ  ประกอบด้วย ร�ยก�รอ�ห�ร  จำ�นวนหน่วยบริโภค  และ
ปริม�ณแคลลอรี่ เพื่อวิเคร�ะห์องค์ประกอบของอ�ห�ร  ปริม�ณและคุณค่�ท�งโภชน�ก�รครบถ้วนทั้ง 5 หมู่  รวม
ถึงกิจกรรมก�รออกกำ�ลังก�ยประจำ�วันของนักเรียน โดยคว�มร่วมมือของครูกับผู้ปกครอง จัดมอบร�งวัลนักเรียนที่
มีนำ้�หนักลดลง
 6. ก�รชั่งนำ้�หนักเปรียบเทียบ นำ้�หนักนักเรียนก่อนและหลังเข้�ร่วมกิจกรรม  “บึงบ�พ� ลดพุง” และนักเรียน
ส�ม�รถตรวจสอบนำ้�หนักของตนเองได้ตลอดเวล�  ท�งโรงเรียนมีจุดบริก�รชั่งนำ้�หนักทุกอ�ค�ร
 7. ก�รมอบร�งวลัและเกยีรตบิตัรนกัเรยีนทีน่ำ้�หนกัลด ก�รประก�ศชืน่ชมตอนเช้�หน้�เส�ธง ก�รประช�สมัพนัธ์
ท�งจดหม�ยข่�วส�ร  และเว็บไซต์ของโรงเรียน 

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 1. โรงเรียนต้องมีก�รสร้�งคว�มเข้�ใจ ร่วมกันชี้แจงให้เข้�ใจ สร้�งคว�มตระหนักในเรื่อง “เด็กอ้วน” ทุกกลุ่ม
ให้เข้�ใจตรงกัน
 2. โรงเรียนต้องดำ�เนินก�รอย่�งมีส่วนร่วมจ�กทุกส่วน ไม่ว่�จะเป็นผู้บริห�ร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
 3. โรงเรียนต้องดำ�เนินก�รติดต�ม ถ�มนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้�หม�ยต่อเนื่อง
 4. ต้องให้ก�รชืน่ชม ให้กำ�ลงัใจกบันกัเรยีนทีเ่ข้�ร่วมกจิกรรม “บงึบ�...พ�ลดพงุ”

การสรุปบทเรียน	
 ก�รดำ�เนนิง�นต�มกจิกรรม “บงึบ�...พ�ลดพงุ” ต�มคูม่อืดงักล่�วข้�งต้นนบัว่�ประสบผลสำ�เรจ็ มข้ีอสรปุเพือ่
เป็นแนวท�งทีผู่ส้นใจจะนำ�ไปใช้ในก�รพฒัน�คณุภ�พนกัเรยีนต่อไป  คอื ก�รพฒัน�นกัเรยีนให้คว�มสำ�คญัต่อสขุภ�พ
อน�มัย มีเป้�หม�ยที่ชัดเจน ครูทุกคนต้องมีส่วนร่วม  ผู้มีส่วนร่วมทุกคนควรมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจต่อเรื่องนั้นๆ อย่�ง
แท้จริง  และก�รดำ�เนินก�รควรมี   แนวท�งอย่�งชัดเจน  ในที่นี้ได้จัดทำ�คู่มือ  สุดท้�ยก�รพัฒน�ควรเป็นไปอย่�ง
สมำ่�เสมอ โดยมีก�รประเมินเป็นระยะ พร้อมให้ขวัญกำ�ลังใจ และปรับปรุงอย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นนิสัย 
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ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พลศึกษา

ผลงานหรือนวัตกรรม		หม�ยถึง  แผนก�รฝึกทักษะพื้นฐ�นมวยส�กลสมัครเล่น 

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย		
 ผลทีส่ร้�งคว�มภ�คภมูใิจ นกัเรยีนได้รบัร�งวลัจ�กก�รเข้�ร่วมก�รแข่งขนักฬี�ระดบัประเทศ กฬี�แห่งช�ต ิ กฬี�
เย�วชนแห่งช�ต ิ กฬี�นกัเรยีนนกัศกึษ�แห่งประเทศไทย  มวยส�กลสมคัรเล่นยวุชนชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย  มวย
ส�กลเย�วชนนวมทองต้�นย�เสพตดิระดบัประเทศ  ได้รบัเกยีรตเิป็นนกักฬี�วิง่คบเพลงิในก�รแข่งขนักฬี�ระดบัประเทศ  
คอื กฬี�นกัเรยีนนกัศกึษ�แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่26 เมอืงช้�งเกมส์  นกัเรยีนได้รบัร�งวลันกัชกยอดเยีย่มก�รแข่งขนั
มวยส�กลสมคัรเล่น กฬี�นกัเรยีน  นกัศกึษ�จงัหวดัสรุนิทร์ปี  2543 – 2551  กฬี�นกัเรยีน  นกัศกึษ�  เย�วชน  และ
ประช�ชนท้องถิน่ จงัหวดัสรุนิทร์ตัง้แต่ปี 2552 – ปัจจบุนั  นกัเรยีนได้ถกูคดัเลอืกเข้�โครงก�รพฒัน� กฬี�จงัหวดั  
Sport Hero ของก�รกฬี�แห่งประเทศไทย ซึง่ได้รบัสทิธปิระโยชน์ต่�งๆม�กม�ย  เช่น อปุกรณ์ก�รฝึกซ้อม ชดุฝึกซ้อม  
เบีย้เลีย้งในก�รฝึกซ้อม  และก�รเข้�รบัก�รอบรมสมัมน�ทีท่�งก�รกฬี�แห่งประเทศไทยจดัขึน้  นกัเรยีนได้รบัร�งวลั
ก�รประกวดโครงง�นระดบัจงัหวดั ได้เข้�ศกึษ�ต่อในสถ�บนัก�รศกึษ�ทีม่ชีือ่เสยีง ในโควต�นกักฬี�มวยส�กลสมคัร
เล่น โรงเรยีนน�ยสบิทห�รบก   โรงเรยีนจ่�ทห�รเรอื  และมห�วทิย�ลยัอืน่ๆ รวมทัง้ ได้รบัร�งวลัเย�วชนดเีด่นของ
จงัหวดัสรุนิทร์

แรงบันดาลใจ
 นักกีฬ�ส่วนม�กอยู่ในกลุ่มนักเรียนที่ด้อยโอก�ส มีฐ�นะย�กจน  ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนค่อนข้�งตำ่�  ปัญห�
ของนักเรียน คือ ง�นของครู และในฐ�นะที่เป็นครูพละศึกษ� นักเรียนเหล่�นี้จะให้คว�มสนใจด้�นกีฬ�  ดังนั้น 
นอกจ�กจะเป็นผูฝึ้กด้�นกฬี�แล้ว ก�รดแูลนกัเรยีน  ให้เป็นเย�วชนทีป็่นพลเมอืงด ีส�ม�รถดแูลตนเองและครอบครวั
ได้ จึงเป็นภ�รกิจสำ�คัญ  สำ�หรับก�รสร้�งโอก�สให้นักเรียนด้วยมวยสมัครเล่นเป็นท�งเลือกที่เหม�ะสมที่สุด  เพร�ะ
เป็นก�รสร้�งวินัยในตัวเองได้  และถ้�คว�มส�ม�รถเป็นที่ยอมรับ ย่อมหม�ยถึงโอก�สทั้งก�รศึกษ�ต่อ  และร�ยได้ 
ประกอบกับโรงเรียนอยู่ในชุมชนที่นิยมมวยสมัครเล่น

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 กีฬ�มวยส�กลสมัครเล่นส�ม�รถฝึกซ้อมได้ทุกเพศทุกวัย ดังนั้น จึงมีนักกีฬ�มวยส�กลสมัครเล่นหญิง ดำ�เนิน
ก�รฝึกสอน ดังนี้
 1. สร้�งแรงจูงใจให้นักเรียนรักก�รออกกำ�ลังก�ยใช้เวล�ว่�งให้เกิดประโยชน์โดยก�รเล่นกีฬ�
 2. เปิดรับสมัครกลุ่มที่มีคว�มสนใจกีฬ�มวยส�กลสมัครเล่น
 3. ฝึกซ้อมโดยใช้นวัตกรรมแบบฝึกทักษะพื้นฐ�นมวยส�กลสมัครเล่น

สินรินทร์นวมทอง สองก�ำปั้น สำนฝัน สร้ำงอนำคต

ผู้นำาเสนอ			 นายชนะศึก	จินดาศรี	โรงเรียนสินรินทร์วิทยา	

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สุรินทร์เขต 1 

  โทรศพัท์ 089- 9179241   E-mail  primpokpong@hotmail.com 
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 4. สร้�งแรงจูงใจระหว่�งก�รฝึกซ้อม
 5. คัดเลือกนักกีฬ�ตัวแทนโรงเรียนเพื่อเข้�ร่วมก�รแข่งขัน
 6. รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง
 7. จัดต�ร�งก�รฝึกซ้อมของนักเรียนเป็นร�ยบุคคล
 8. วิเคร�ะห์ปัญห�ที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงในโอก�สต่อไป

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 1. คว�มมุ่งมั่น  คว�มตั้งใจของนักเรียน
 2. ก�รให้คว�มร่วมมือ ของนักเรียน บุคล�กรในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
 3. นำ�นวัตกรรมไปใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

การสรุปบทเรียน
 จ�กกิจกรรมที่ดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่องและประสบผลสำ�เร็จ มีข้อสรุปดังนี้
 1. ใช้หลกัพทุธศ�สตร์ก�รกฬี�ม�ช่วยในก�รฝึกสม�ธขิองนกักฬี� ทัง้ก�รฝึกซ้อมก่อนก�รแข่งขนั  ระหว่�งก�ร
แข่งขัน  และหลังจ�กก�รแข่งขัน
 2.ใช้แบบฝึกทกัษะพืน้ฐ�นมวยส�กลสมคัรเล่นสร้�งคว�มมรีะเบยีบวนิยัให้นกักฬี� เช่น ก�รตรงต่อเวล�  คว�ม
ซื่อสัตย์  คว�มมีนำ้�ใจนักกีฬ�
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เทคนิคกำรนิเทศ

กำรพัฒนำทั้งระบบโรงเรียน
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เทคนิคกำรนิเทศ

“กำรนิเทศที่ดี จะต้องสร้ำงบรรยำกำศที่เป็นกันเอง ยั่วยุ
และสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีต่อกันและต้องท�ำให้ครูรู้สึกว่ำ   
จะช่วยให้เขำพบวิธีที่ดีกว่ำในกำรท�ำงำน เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์”

Jane Franseth
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เทคนิคการนิเทศ การพัฒ

นาท้ั้ระบบโรงเรียน 

ผลงานหรอืนวตักรรม	หม�ยถงึ เทคนคิก�รนเิทศ เพือ่สนบัสนนุก�รพฒัน�โรงเรยีนทัง้ระบบโรงเรยีน (whole school 
approach) สู่คุณภ�พนักเรียนกรณีโรงเรียนในฝัน 

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 พิจ�รณ�ผลก�รนิเทศครอบคลุมทุกด้�น ทั้งระบบ ประกอบด้วย
 ผูบ้รหิารและโรงเรยีน โรงเรยีนพฒัน�และได้รบัก�รรบัรอง เป็นต้นแบบโรงเรยีนในฝันและพฒัน�ต่อยอดด้�น 
แหล่งเรยีนรู ้ก�รใช้ ict ช่วยในก�รบรหิ�รจดัก�รและก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนของคร ูพฒัน�ตนเองจนได้รบัร�งวลัจ�ก
หน่วยง�นต่�งๆ เป็นแหล่งเรยีนรูง้�น  ผูบ้รหิารโรงเรยีนเข้มแขง็ มผีลก�รปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ เป็นผูน้ำ�ก�รเปลีย่นแปลง 
เป็นทีย่อมรบั มผีลง�นนำ�เสนอในก�รประชมุสมัมน�วชิ�ก�รโรงเรยีนในฝัน 8 ร�ย 	Team	นเิทศเข้มแขง็	ทัง้ทมีนเิทศ
ในระดบัสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ� โดยเฉพ�ะคณะนเิทศคณะที ่ 25 (จงัหวดัยโสธรและจงัหวดัศรสีะเกษ) ส�ม�รถ
นเิทศตดิต�ม  ให้คำ�แนะนำ�ในก�รพฒัน�โรงเรยีนและผ่�นก�รตรวจเยีย่มรบัรองเป็นต้นแบบในฝันรุน่ที ่1 และ 2 จำ�นวน 
45 โรงเรยีน
 ชุมชน	 ให้ก�รยอมรับเชื่อถือในก�รปฏิบัติง�นของผู้บริห�ร ครูในโรงเรียนมีคว�มรู้สึกร่วมเป็นเจ้�ของและ
สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของโรงเรียนอย่�งต่อเนื่อง
	 โรงเรยีน		มผีลงานโดดเด่นระดบัประเทศ เป็นโรงเรยีนยอดนยิม มโีรงเรยีนทีอ่ยูใ่นเขตทีร่บัผดิชอบในก�รนเิทศ
ของโรงเรยีนในโครงก�รในฝันประกอบด้วย โรงเรยีนกนัทร�รมย์  ซึง่เป็นโรงเรยีนแรกทีม่คีว�มพร้อม ผ่�นก�รประเมนิ
เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่น 1 โรงเรียนอนุบ�ลศรีประช�นุกูล โรงเรียนขุขันธ์ โรงเรียนเลิงนกท� (ยโสธร) 
และโรงเรียนอนุบ�ลดำ�รงร�ช�นุสรณ์
 คร ู มคีว�มรูค้ว�มเข้�ใจในแนวท�งก�รดำ�เนนิง�นต�มโครงก�ร ปรบัก�รเรยีนก�รสอนเน้นก�รพฒัน�นกัเรยีน
เป็นร�ยบุคคล ก�รสร้�งนักเรียนเป็นบุคคลแห่งก�ร้รียนรู้ ครูมีคว�มรู้คว�มส�รถด้�น ict มีผลง�นนำ�เสนอในก�ร
ประชุมสัมม�ท�งวิชก�รโรงเรียนในฝัน 10 ร�ย
 นักเรียน	 ส�ม�รถแสวงห�คว�มรู้ได้ด้วยตนเอง โดยรวมมีคุณภ�พสอดคล้องกับนักเรียนโรงเรียนในฝันและมี 
ผลง�นระดับบุคคลม�กม�ย 

แรงบันดาลใจ
 ก�รนิเทศของศึกษ�นิเทศก์รุ่นพี่เป็นต้นแบบและจุดประก�ยก�รทำ�ง�นด้วยก�รส�ธิต นิเทศและแนะนำ� 
กับโรงเรียน ผู้บริห�รโรงเรียนปรับวิธีคิด ครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน โรงเรียนมีเจตคติที่ดีต่อก�รนิเทศ มีคว�ม
ต้องก�รในก�รนิเทศต่อเนื่อง  ล้วนแล้วแต่เป็นแรงบันด�ล ประกอบกับโรงเรียนในฝันมีคว�มท้�ท�ยในก�รทำ�ง�น 
ทุกระบบไม่เว้นแม้แต่ก�รนิเทศ ด้วยคว�มเชื่อในก�รทำ�ง�นที่ทุกฝ่�ยมีส่วนร่วมในก�รพัฒน� ร่วมกันคิดห�วิธีก�ร
ทำ�ง�น วิธีก�รเรียนรู้ ซึ่งนำ�ม�เป็นบทเรียน  ในก�รพัฒน�ก�รทำ�ง�น	“we	all	can	learn	from	each	others	:	
เราทุกคนสามารถเรียนรู้จากกันและกัน”	

3 ยุทธศำสตร์กับ 5 ขั้นตอนกำรนิเทศ 

ผู้นำาเสนอ	 นางสาวรัชนีวัลย์	จุลบาท	

  ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ศรีสะเกษ เขต 3
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ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม		
 ยุทธศาสตร์ที่	1		สร้างทีมนิเทศที่เข้มแข็ง	 เลือกบุคคลที่ประสบคว�มสำ�เร็จ เป็นที่ยอมรับเป็น roving team  
พฒัน�ทมีโดยก�รประชมุว�งแผนกำ�หนดเป้�หม�ยก�รนเิทศ  กำ�หนดปฏทินิก�รทำ�ง�นร่วมกนั ให้เวล� ให้ใจและให้
เกียรติเพื่อนร่วมทีม
 ยทุธศาสตร์ที	่2	การสร้างศรทัธาให้เกดิความไว้วางใจ 1) จดุประก�ยให้มองเหน็เป้�หม�ย/ผลสำ�เรจ็ของง�น
ร่วมกัน 2) ให้เกียรติ รับฝังคว�มคิดเห็นของทีมง�น  3) ประส�นก�รทำ�ง�นทุกช่องท�งที่มีโอก�ส  เข้�ร่วมกิจกรรม
ทุกอย่�งที่โรงเรียนเชิญ 4) พ�ทำ�ง�น แนะนำ� ช่วยเหลืออย่�งต่อเนื่อง เป็นเพื่อนร่วมท�งทุกเวล� 5) สรุปสะท้อนผล
ของก�รนเิทศ เพือ่ให้ผูร้บัก�รนเิทศรูจ้ดุพฒัน� 6) ให้กำ�ลงัใจ ชืน่ชมผลง�นของผูบ้รหิ�ร ครทูีท่ำ�ง�นสำ�เรจ็และประก�ศ
ชื่นชมผลง�นให้ส�ธ�รณชนรับรู้คว�มดีของโรงเรียนนั้น   
 ยุทธศาสตร์ที่	3	พัฒนารูปแบบการนิเทศ	(แบบ	24	ชั่วโมง) ตอบทุกคำ�ถ�มติดต�มทุกวันที่ร้องขอ นิเทศทุก
สถ�นที่ไม่มีข้อจำ�กัด สรุปง�นหลังก�รนิเทศทุกครั้ง ก�รนิเทศทุกครั้งผู้นิเทศ ดำ�เนินก�ร 5 ขั้นตอน คือ	 ขั้นที่	 1	
กำาหนดเป้าหมายหรือกลุ่มเป้�หม�ยก�รนิเทศที่ชัดเจน ขั้นที่	2	เตรียมตนเองและทีม	ประส�นทีมง�นและโรงเรียน
เพื่อก�รนิเทศ  จัดทีมย่อยในก�รนิเทศให้ทุกคนในทีมมีโอก�สได้เรียนรู้ด้วยกันอย่�งทั่วถึง  ขั้นที่	3	ทำาหน้าที่เป็น 
กระจกเงาสะท้อนภาพความจริงในโรงเรียนเป็นคำาพูด	 เพื่อให้ผู้รับก�รนิเทศเกิดคว�มตระหนักพร้อมเปิดใจรับวิธี
ก�รพัฒน�ต�มแนวท�งก�รพัฒน�โรงเรียนในฝัน ขั้นที่	 4	 พาทำางานให้เห็นความสำาเร็จ ให้เกิดคว�มไว้ว�งใจ 
แสดงให้เข�เกิดคว�มมั่นใจว่�มีท�งเลือก ห�กทำ�แล้วจะเกิดผลดีอย่�งไร  ชักชวนให้ลงมือทำ�ดู โดยฝ�กคำ�ถ�มให้คิด
มอบก�รบ้�นให้ทำ� 	ขั้นที่	5	บันทึก	ขยันติดตามถามถึง	 บันทึกคว�มก้�วหน้�ของโรงเรียนที่พบเห็นและจ�กก�ร
บอกเล่�ของทีมนิเทศ เพื่อให้เห็นภ�พก�รพัฒน�ง�นตลอดแนวและอย่�งต่อเนื่องร่วมกัน

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ	 
 1.	 ทีมงานเข้มแข็ง	 แต่ละคนมีคว�มรู้ ให้คำ�แนะนำ�ช่วยเหลือกันได้ทุกเวล� มีคว�มศรัทธ�ง�นไว้ว�งใจกัน 
ให้คว�มร่วมมือในก�รนิเทศและยอมรับซึ่งกันและกัน
 2.	แกร่งภมูธิรรม	คอื ก�รเสยีสละเวล� มคีว�มจรงิใจต่อเพือ่นร่วมง�น  มองคว�มผดิพล�ดทีเ่กดิจ�กก�รทำ�ง�น
ที่มีผลกระทบต่อทีมง�น  ด้วยก�รให้อภัยและให้เกียรติเมื่อมีโอก�ส
 3.	มั่นในเป้าหมาย หม�ยก�รนิเทศ คือ ก�รพัฒน�โรงเรียนเพื่อพัฒน�คุณภ�พของนักเรียน

การสรุปบทเรียน
 ก�รนิเทศแนวท�งที่นำ�เสนอนับว่�ประสบผลสำ�เร็จดังที่กล่�วข้�งต้น พบข้อสรุปที่เป็นบทเรียน คือ  ก�รนิเทศ
ในรูปแบบที่เหม�ะสม เกิดจ�กก�รลงมือปฏิบัติ เก็บข้อมูลผลจ�กก�รปฏิบัติอย่�งต่อเนื่อง  ประมวลกิจกรรมดีๆ ที่
ประสบผลสำ�เร็จ เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�ก�รนิเทศต่อไป  เช่นเดียวกับ 3	ยุทธศาสตร์	5	ขั้นตอนการนิเทศ		24	
ชั่วโมง			         
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ผลงานหรือนวัตกรรม หม�ยถึง เทคนิคก�รนิเทศ

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ก�รนิเทศแบบพ�ทัวร์รอบรั้วโรงเรียนส่งผลต่อก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�โดยสรุปในด้�นต่�งๆ ดังนี้ 
 ด้านนักเรียน	 นักเรียนได้รับก�รพัฒน�อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ ต�มคว�มสนใจ ได้รับร�งวัลในระดับช�ติ 
หล�ยกิจกรรม เช่น เหรียญเงิน ก�รแข่งขันตอบปัญห�สุขภ�พระดับ ม.ต้น ของ สพท.บุรีรัมย์ เขต1 โครงง�น
วิทย�ศ�สตร์เพื่อสุขภ�พที่ดีกว่� ของศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งเทคโนโลยีชีวภ�พแห่งช�ติ (ไบโอเทค) สำ�นักง�นพัฒน�
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ รองชนะเลิศอันดับ	3	ก�รแข่งขันฟุตบอลนักเรียนช�ยรุ่นอ�ยุไม่เกิน 15 ปี  
 ด้านครู	 	 ครูผู้สอนได้รับก�รพัฒน�ส�ม�รถปรับพฤติกรรมก�รจัดก�รเรียนก�รสอน  โดยเน้นผลต่อผู้เรียน 
นักเรียนได้เรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติจริง ได้รับร�งวัลจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ม�กม�ย เช่น น�ยดำ�รงค์ ภูกองไชย และ 
น�งอุม�พร พรพันธ์พิสุทธิ์ 	ครูรางวัลเพชรแผ่นดิน ของ สพท. บุรีรัมย์ เขต1 
 ด้านผู้บริหาร	 ได้รับก�รพัฒน� มีคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�รได้รับก�รยอมรับจ�กทุกภ�คส่วนและได้
รับร�งวัลในระดับต่�งๆ ม�กม�ย เช่น น�ยปรีช� แก้ววิเชียร	ครูรางวัลเพชรแผ่นดิน	ของ สพท.บุรีรัมย์ เขต1 
 ด้านโรงเรียน	  โรงเรียนได้รับร�งวัลบริห�รจัดก�รส้วมส�ธ�รณะได้ม�ตรฐ�นระดับจังหวัด  โรงเรียนส่งเสริม 
สขุภ�พระดบัทองของอำ�เภอบ้�นด่�น โรงเรยีนแกนนำ�เครอืข่�ยเดก็ไทยฟันด ีร�งวลัชนะเลศิโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภ�พ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 
 ด้านชุมชน	ผูป้กครอง ชมุชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้คว�มร่วมมอื สนบัสนนุและรบัผดิชอบก�ร
พฒัน�คณุภ�พก�รศกึษ�อย่�งดยีิง่  มกี�รมอบหม�ยคว�มรบัผดิชอบในก�รพฒัน�ในแต่ละกจิกรรมหรอืปรบัปรงุสภ�พ
แวดล้อมในแต่ละพืน้ที ่ เกดิคว�มรกั คว�มหวงแหนและมคีว�มรูส้กึเป็นเจ้�ของ ทำ�ให้เกดิคว�มยัง่ยนืในก�รพฒัน�

แรงบันดาลใจ
 เป้�หม�ยในก�รพัฒน�คุณภ�พนักเรียน ป็นแรงบันด�ลใจที่สำ�คัญที่จะต้องทำ�ให้เกิดผลสำ�เร็จและก�รพัฒน�
คุณภ�พต้องอ�ศัย ก�รขับเคลื่อนจ�กผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้นจำ�เป็นต้องมีวิธีก�รมีคว�มหล�กหล�ยของเทคนิคก�รนิเทศ   

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 ก�รนิเทศแบบพ�ทัวร์รอบรั้วโรงเรียนดำ�เนินง�น ดังนี้
 1. กำ�หนดวัตถุประสงค์และภ�พคว�มสำ�เร็จร่วมกับคณะนิเทศ (roving team) 
 2. ว�งแผนกำ�หนดปฏิทินก�รนิเทศร่วมกับโรงเรียน

กำรนิเทศพำทัวร์รอบรั้วโรงเรียน

ผู้นำาเสนอ			 นายอดุลย์		สุชิรัมย์		

  ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ  

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�บุรีรัมย์ เขต 1

เทคนิคการนิเทศ การพัฒ
นาท้ั้ระบบโรงเรียน 
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 3. เชญิผูบ้รหิ�รโรงเรยีน คร ูผูป้กครองนกัเรยีน ผูน้ำ�ท้องถิน่ ชมุชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้�ร่วมประชมุ 
  3.1 ชี้แจงทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับภ�พคว�มสำ�เร็จของโรงเรียนในฝัน ด�้นนักเรียน ด้�นครู ด้�นผู้
บริห�ร และแนวท�งก�รพัฒน�สู่คว�มสำ�เร็จ 
  3.2 พ�ผู้บริห�รโรงเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำ�ท้องถิ่น ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิน
เยีย่มชมรอบบรเิวณโรงเรยีน ทัง้ภ�ยในห้องเรยีน อ�ค�รประกอบและบรเิวณนอกห้องเรยีน พร้อมอธบิ�ยถงึประโยชน์
ที่นักเรียนได้รับในปัจจุบัน และห�กมีก�รพัฒน�เพิ่มเติมขึ้นม�แล้วนักเรียนจะได้อะไร  (เน้นประโยคที่ว่�	“ทำาแล้ว
นักเรียนจะได้อะไร”)
   3.3 ประชุมสรุปผลก�รเยี่ยมชม  ร่วมอภิปร�ยและให้ข้อเสนอแนะ สร้างความตระหนักในความ
รับผิดชอบร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของทุกคน “ร่วมคิดร่วมทำ�ร่วมรับผิดชอบ”
 4. มอบหม�ยคว�มรับผิดชอบในก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ของโรงเรียนในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� โดย
คว�มสมัครใจของทุกคน
 5. นิเทศติดต�มถ�มถึงคว�มก้�วหน้�อย่�งต่อเนื่อง

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 1) ก�รทำาความเข้าใจกับทุกฝ่ายเกี่ยวกับภ�พคว�มสำ�เร็จให้ชัดเจน  
 2) มีคว�มจริงใจและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 3) สร้�งศรัทธ�และคว�มเชื่อมั่นว่�เร�เป็นฝ่�ยเดียวกันและเร�ส�ม�รถช่วยเข�ได้ 
 4) นิเทศติดต�มคว�มก้�วหน้� และให้ขวัญกำ�ลังใจอย่�งต่อเนื่อง

สรุปบทเรียน	
 ก�รนเิทศพ�ทวัร์รอบรัว้โรงเรยีน นบัว่�ประสบผลสำ�เรจ็ในระดบัหนึง่ ซึง่ได้ข้อสรปุว่� ก�รนเิทศทีเ่หม�ะสม หรื
จะเลือกเทคนิคหรือวิธีก�ร ต้องพิจ�รณ�พื้นฐ�น สถ�นภ�พและคว�มต้องก�รของผู้รับก�รนิเทศเป็นสำ�คัญ แต่สิ่งที่
ไม่ควรละเว้นคือ คว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ concept หลักในเรื่องที่จะนิเทศและคว�มส�ม�รถในก�รสื่อ concept 
กบัผูร้บัก�รนเิทศได้รวดเรว็ เช่น ในกรณ ีนเิทศพาทวัร์รอบรัว้โรงเรยีน	ใช้ประโยคหลกั “ทำ�แล้วนกัเรยีนจะได้อะไร” 
ประโยคนี้ส�ม�รถใช้ได้กับผู้บริห�รโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน  ซึ่งนำ�ไปสู่ การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
ก�รมีส่วนร่วมของทุกฝ่�ยและคว�มรู้สึกเป็นเจ้�ของจะทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน
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ผลงานหรือนวัตกรรม หม�ยถึง ก�รนิเทศ ยุทธศาสตร์การนิเทศแบบ	 “2	 jedees”	 เป็นรูปแบบนิเทศของ
ศกึษ�นเิทศก์ทีร่บัผดิชอบนเิทศโรงเรยีนในฝันจ�กจงัหวดันครปฐมและจงัหวดัสพุรรณบรุ ีซึง่มอีงค์พระปฐมเจดย์ีและ
พระบรมร�ช�นุสรณ์ดอนเจดีย์เป็นโบร�ณสถ�นสำ�คัญประจำ�จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนำ�คำ�ว่� 
"เจดีย์"	ม�รวมเข้�ด้วยกันเป็น 2	jedees	ซึ่งมีกิจกรรมก�รนิเทศสรุปได้ ดังนี้  2 หม�ยถึง ก�รทำ�ง�นร่วมกันอย่�ง
กัลย�ณมิตรของคณะผู้นิเทศระดับเขตตรวจร�ชก�รและโรงเรียนในฝัน เพื่อก�รพัฒน�โรงเรียนไปสู่ก�รรับรอง 
เป็นโรงเรียนต้นแบบในฝันและก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน 

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 โรงเรียนในฝัน รุ่น 1 และรุ่น 2 ผ่�นก�รประเมินเป็นต้นแบบในฝันทุกโรงเรียน และได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งของ
ศูนย์พัฒน�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้โรงเรียนในฝัน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม	โรงเรียนประถมฐานบินกำาแพงแสน	และ
โรงเรียนวัดสามง่าม	(คงทองอนุสรณ์) ได้รับก�รประเมินรับรองเป็นโรงเรียนแรก ลำ�ดับ 3 และ 21 ของสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น นอกจ�กนี ้โรงเรยีนอนบุาลนครปฐม	ได้รบัก�รพจิ�รณ�คดัเลอืกให้เป็นโรงเรยีน
หนึ่งใน 500 โรงเรียนในโครงก�รโรงเรียนม�ตรฐ�นส�กลและได้รับก�รพิจ�รณ�คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนได้รับร�งวัล
พระร�ชท�น ในปี 2552
  
แรงบันดาลใจ
 จ�กคว�มสำ�เรจ็ของโรงเรยีนทีไ่ด้รบัก�รประเมนิและผ่�นก�รรบัรองเป็นต้นแบบโรงเรยีนในฝันทกุโรงเรยีน โดย
เฉพ�ะโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ที่ผ่�นก�รเป็นโรงเรียนแรกและในลำ�ดับต้นๆ  ของประเทศและมีคว�มคิดเห็นร่วมกัน
ของคณะผูน้เิทศโรงเรยีนในฝัน ระดบัเขตตรวจร�ชก�ร คณะที ่12 ว่�มอีงค์ประกอบอะไรบ้�งทีท่ำ�ให้ก�รนเิทศประสบ
คว�มสำ�เร็จ จึงได้ทำ�ก�รสังเคร�ะห์ด้วยวิธีก�รจัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group) ระหว่�งผู้นิเทศด้วยกันเพื่อ
สังเคร�ะห์รูปแบบก�รนิเทศที่ทำ�ให้ประสบผลสำ�เร็จ

ลักษณะของผลงานหรือนวัตกรรม
 ยุทธศ�สตร์ 2 เจดีย์ (2 jedees) เกิดจ�กก�รร่วมสังเคร�ะห์ของคณะผู้นิเทศโรงเรียนในฝัน ระดับเขตตรวจ
ร�ชก�ร คณะที่ 12 ได้รับก�รลงมติมห�ชนจ�กศึกษ�นิเทศก์ที่เข้�ประชุมสัมมน�คณะผู้นิเทศโรงเรียนในฝัน ระดับ
เขตตรวจร�ชก�ร (roving team)  เมื่อวันที่ 4 พฤษภ�คม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรีและได้รับร�งวัล 
จ�กน�ยปิยะบุตร ชลวิจ�รณ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�รและรัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวง
อุตส�หกรรม 
 J ได้แก่ Judicious (คว�มสุขุมรอบคอบ) เป็นก�รนิเทศที่เสริมสร้�งทัศนคติเชิงบวก มีคว�มสุขุมรอบคอบใน
ก�รนิเทศเพื่อสร้�งทศนคติเชิงบวก

ยทุธศำสตร์กำรนเิทศ 2 เจดย์ี (2 JEDEES) 

ผู้นำาเสนอ				นายกิตติ		กสิณธารา		

  ศึกษ�นิเทศก์เชี่ยวช�ญ 

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�นครปฐม เขต 1  

เทคนิคการนิเทศ การพัฒ
นาท้ั้ระบบโรงเรียน 
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 E	ได้แก่ Experience (ประสบก�รณ์) เป็นก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ระหว่�งคณะผู้นิเทศกับผู้รับก�รนิเทศ
เพือ่ก�รพฒัน�ง�นอย่�งมอือ�ชพี ต้องใช้มวลประสบก�รณ์ทีไ่ด้จ�ก�รนเิทศโรงเรยีนและจ�กก�รนเิทศโรงเรยีนในฝัน
ในรุ่นที่ 1 ม�ใช้ในก�รนิเทศ  
 D ได้แก่ Delight (ยินดี พอใจ) เป็นก�รสร้�งคว�มพึงพอใจ และยินดีร่วมมือกันระหว่�งคณะ  ผู้นิเทศกับผู้รับ
ก�รนิเทศในก�รพัฒน�ง�นไปสู่คว�มสำ�เร็จกล่�วก�รได้รับก�รรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน
  E ได้แก่ Elucidatory (อธบิ�ยให้แจ่มแจ้ง) ในก�รให้ข้อเสนอแนะสำ�หรบัก�รนเิทศ คณะผูน้เิทศต้องให้คำ�อธบิ�ย
อย่�งแจ่มแจ้ง เพือ่ให้ครแูละนกัเรยีนส�ม�รถปฏบิตัไิด้อย่�งถกูต้อง ดทีีส่ดุ เมือ่มข้ีอสงสยักใ็ห้มกี�รแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่
ให้เกดิองค์คว�มรูแ้ละประสบก�รณ์ โดย 1) ก�รให้คำ�ปรกึษ�ท�งไกลผ่�น e – supervision กลุม่นเิทศตดิต�มและ
ประเมนิผลก�รจดัก�รศกึษ� และเวบ็ไซต์ของศนูย์ประส�นง�นโรงเรยีนในฝัน สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�นครปฐม เขต 
1 ที ่http://www.nites.esanpt1.org/ และ http://www. labschools.net/nakornpatom1/  และ www.gotoknow.
org  และ http://wwws.kasinthara.multiply.com  2) ก�รบรกิ�รตอบปัญห�โดยบรกิ�รผ่�น e–mail address: 
kasinthara@yahoo.co.th, kasinthara@hotmail.com, kasinthara@hi-supervisory4.net และผ่�น web board 
ของกลุ ่มนิเทศ ติดต�มและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ� สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�นครปฐม เขต 1 
3) ก�รบรกิ�รตอบปัญห�ผ่�นท�งโทรศพัท์มอืถอืส่วนบคุคลและโทรศพัท์ของกลุม่นเิทศ ตดิต�มและประเมนิผลก�ร
จดัก�รศกึษ�ของทกุเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ทัง้จงัหวดันครปฐมและสพุรรณบรุี
 E ได้แก่ Encourage (ทำ�ให้กล้�) เมื่อผู้บริห�ร ครู นักเรียนและคณะผู้นิเทศได้มีคว�มเข้�ใจตรงกัน มีคว�ม
พร้อม คณะผู้นิเทศต้องให้กำ�ลังใจเพื่อให้ผู้บริห�ร ครูและนักเรียนเกิดคว�มกล้�และพร้อมเข้�รับก�รประเมินเป็น
โรงเรียนต้นแบบในฝัน โดยก�รให้โรงเรียนปักธงเพื่อกำ�หนดวัน เตรียมก�รประเมินและวันประเมินจริง 
 S ได้แก่ Satisfaction (คว�มพึงพอใจ) ก�รได้รับคว�มพึงพอใจร่วมกันของบุคล�กรทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้องทั้งผู้
อำ�นวยก�รโรงเรยีน คร ูนกัเรยีน ผูป้กครอง คณะกรรมก�รสถ�นศกึษ� คณะผูน้เิทศระดบัเขตตรวจร�ชก�ร สำ�นกัง�น
เขตพื้นที่ก�รศึกษ� เมื่อโรงเรียนประสบคว�มสำ�เร็จได้รับก�รรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ		 
 เงือ่นไขทีท่ำ�ให้ผลง�นหรอืนวตักรรมประสบคว�มสำ�เรจ็ คอื  คว�มจรงิจงัในก�รดำ�เนนิง�นทกุขัน้ตอนประกอบ
ก�รประส�นก�รนิเทศ ของศึกษ�นิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงก�รโรงเรียนในฝัน ในระดับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 
และคณะนิเทศโรงเรียนในฝัน ระดับเขตตรวจร�ชก�ร (roving team)

การสรุปบทเรียน	
 จ�กก�รนเิทศทีผ่่�นม�นบัว่�ประสบผลสำ�เรจ็ในระดบัทีน่่�พอใจ มข้ีอสรปุในก�รนเิทศทีป่ระสบผลสำ�เรจ็ ต้อง
เป็นก�รนิเทศที่แสวงห�คว�มร่วมมือ โดยเฉพ�ะระหว่�งผู้นิเทศ   
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง  เทคนิคก�รนิเทศเฉพ�ะกรณีโรงเรียนในฝัน

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย	
 จ�กเทคนคิ โรงเรยีนพี	่พบว่�โรงเรยีนได้รบัก�รพฒัน�และได้รบัก�รประเมนิเป็นต้นแบบโรงเรยีนในฝัน มกี�ร
พฒัน�ต่อยอด เป็นศนูย์พฒัน�ก�รเรยีนก�รสอนระดบัจงัหวดัได้รบัก�รคดัเลอืกเข้�โครงก�รพฒัน�ก�รศกึษ�สูส่�กล 
(world class) ทำ�  mou  เป็นคูพ่ฒัน�กบัโรงเรยีนในต่�งประเทศ  เช่น  ประเทศม�เลเซยี ประเทศองักฤษ เป็นต้น 
นอกจ�กนีโ้รงเรยีนยงัได้รบัร�งวลัโรงเรยีนพระร�ชท�น คร ู ปรบัเปลีย่นก�รเรยีนก�รสอน มคีว�มรูค้ว�มส�ม�รถด้�น 
computer เพือ่ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนและพฒัน�ตนเอง คณุภาพนกัเรยีน ซึง่เป็นผลจ�กก�รปรบัเปลีย่นก�รจดัก�ร
เรยีนก�รสอนของคร ูเช่น นกัเรยีนรูจ้กัและมคีว�มคุน้ชนิกบัวธิกี�รเรยีนรู ้ โดยใช้สือ่ ict สือ่เอกส�ร ใช้บรกิ�รห้องสมดุ  
ก�รทำ�ง�นได้อย่�งคล่องแคล่วมัน่ใจ ทำ�ง�นกลุม่ได้มผีลง�นอย่�งเป็นรปูธรรมและก�รเรยีนต่อม�กขึน้  นกัเรยีนมผีลง�น
เป็นร�ยบคุคลได้รบัร�งวลัในระดบัต่�งๆ รวมถงึร�งวลันกัเรยีนพระร�ชท�นม�กขึน้ 

แรงบันดาลใจ
 โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่  2  ส่วนม�กเป็นโรงเรียนมัธยมประจำ�อำ�เภอและเป็นโรงเรียนขน�ดใหญ่  เปิด
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1-6   มีครูจำ�นวน 50-170 คน และครูแต่ละคนจบก�รศึกษ�และสอนตรงต�มวิช�เอกมี
ประสบก�รณ์ในก�รสอนสูงโรงเรียนมีบริเวณกว้�ง อ�ค�รเรียนมีจำ�นวนหล�ยหลัง ผู ้รับผิดชอบโครงก�ร 
โรงเรยีนในฝันหรอืผูน้เิทศ (คอืผูน้ำ�เสนอผลง�น) มจีำ�นวนน้อยและมปีระสบก�รณ์ในก�รนเิทศก�รศกึษ�ระดบัประถม
ศึกษ� และประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�นจะน้อยกว่�ผู้ที่รับก�รนิเทศ จึงจำ�เป็นต้องมีเทคนิควิธีก�รช่วยและพบว่�การ
สร้างศรัทธาและพัฒนาโรงเรียนโดยพี่เลี้ยง	หรือ	ถนนสายนี้มีพี่ร่วมเดินทาง	เป็นวิธีการที่ทำาให้การนิเทศประสบ
ผลสำาเร็จ

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 รูปแบบก�รนิเทศ ถนนส�ยนี้มีพี่ร่วมเดินท�ง มีขั้นตอนก�รนิเทศ  ดังนี้
 1.	 สร้างศรทัธาจากความคุน้เคย	 หลกัคดิ คอื ไม่เสแสร้งเป็นกนัเองในก�รพดูคยุ แสดงคว�มรูส้กึทีเ่ป็นมติร 
เปิดเผยตวัเองว่�เร�มคีว�มจรงิใจ ให้คว�มสำ�คญั คว�มเชือ่มัน่ มคีว�มไว้ว�งใจให้กบัครแูละผูบ้รหิ�รให้คว�มช่วยเหลอื
ในสิง่ทีร้่องขอทนัท ีไม่ว่�จะเป็นเรือ่งอะไรกต็�มทีส่�ม�รถทำ�ได้ ถ้�ทำ�ไม่ได้กจ็ะช่วยห�ให้ เช่น ตดิต่อวทิย�กร ประส�น
ง�น  ช่วยขจดัจดุอ่อนของคร ูเช่น ครไูม่มเีวล�ค้นคว้�หรอืไม่คล่องตวัทีจ่ะตดิต่อกบัหน่วยง�นอืน่ เป็นต้น  
 2.	 สร้างความน่าเชือ่ถอื ผูน้เิทศ เตรยีมคว�มพร้อมในก�รนเิทศ ทัง้ด้�นคว�มรูแ้ละเตรยีมเอกส�รต่�งๆ เพือ่ 
เผยแพร่ แนะนำ� ช่วยเหลอือย่�งไม่ปิดบงั ห�ตวัอย่�งผลง�นดีๆ  ม�แลกเปลีย่นกบัครเูป็นก�รให้เปล่� ให้เวล�พบปะครู
ทกุคนเป็นร�ยบคุคล ทัง้ในและนอกเวล�ร�ชก�ร  หมัน่โทรศพัท์ไปห� ช่วยเป็นธรุะแก้ปัญห�ทีเ่กดิขึน้  อ�ส�สมคัรช่วย

เทคนิคโรงเรียนพี่

ผู้นำาเสนอ	 นางสาวสวาสฎิพร	แสนคำา	ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ	

       สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ร้อยเอ็ด  เขต  2  

  โทร. 081-7395638 Email:  sawatdipron220905@hotmail.com  

เทคนิคการนิเทศ การพัฒ
นาท้ั้ระบบโรงเรียน 
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คร ู(ทำ�ง�นทีถ่นดั) ดแูลนกัเรยีน ส�ธติก�รสอน  สอนโดยใช้คว�มส�ม�รถเฉพ�ะตวัเป็นตวัตัง้ (ในกรณนีี ้ผูน้ำ�เสนอง�น
เป็นอดีตนักกีฬ�บ�สเกตบอลทีมช�ติไทยเหรียญทองกีฬ�ซีเกมส์ และมีคว�มรู้เรื่องจัดก�รเรียนก�รสอนแบบ 
มอนเทสซอร ิระดบัปฐมวยัจ�กสม�คมมอนเทสซอรสิ�กล AMI) เรยีกพลงัศรทัธาความเชือ่ถอืได้มาก	 
 3.	แนะนำาเพือ่ร่วมเดนิทาง	ผูน้เิทศดำ�เนนิก�รเป็นระยะๆ ดงันี ้ระยะที ่1 (ระยะแรก) ผูน้เิทศนำ�โรงเรยีนในฝัน
รุ่นพี่ที่ผ่�นก�รประเมิน ประสบผลสำ�เร็จเป็นเพื่อนร่วมเดินท�งก�รนิเทศในบทบาทของพี่เลี้ยงด้วยก�รเดินท�งไป
พฒัน�โรงเรยีนในฝันรุน่น้องด้วยกนั (ทกุครัง้ในระยะแรก) โดยก�รสร้�งคว�มมัน่ใจให้กบัเพือ่นร่วมเดนิท�งด้วยก�ร
ลงมอืร่วมปฏบิตัอิย่�งเป็นรปูธรรม  สามารถน�ามาเป็นตวัตัง้  ทีจ่ะให้คว�มช่วยเหลอื  เช่น  ก�รฝึกทดลองใช้สือ่อปุกรณ์  
และโรงเรยีนรุน่พีท่ีเ่ป็นพีเ่ลีย้งนำ�นกัเรยีนเป็นเพือ่นร่วมเดนิท�งกบันกัเรยีนโรงเรยีนน้องให้ก�รแนะนำ�ช่วยเหลอืซึง่กนั
และกนั ระยะที ่ 2 สะท้อนผลงานเพือ่นร่วมเดนิทาง ผูร้บัผดิชอบโครงก�รไม่ได้ไปนเิทศโรงเรยีนด้วยทกุครัง้ จะใช้
เทคนคิตดิตามถามถงึ โดยหมัน่ตดิต�มถ�มถงึ  ถ�มห�คว�มก้�วหน้�  นำ�ผลง�นสะท้อนจ�กก�รเปลีย่นแปลงม� 
เผยแพร่  ในกรณนีีร้ะยะแรกจะไม่ย�า้ว่ามผีลงานจากเพือ่นร่วมเดนิทางทัง้นีเ้พือ่คว�มมัน่ใจใน concept ของพีเ่ลีย้ง
ถ้�มีอะไรผิดพล�ด ผู้นิเทศจะรับประส�นแก้ไขทันท่วงที นอกจ�กนี้ห�โอก�สไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนเพื่อนสะท้อน 
คว�มพงึพอใจ (ส่วนม�กจะพอใจ) ก�รนเิทศจ�กผูร้บัก�รนเิทศ  นำ�คว�มไว้ว�งใจบอกต่อผูน้เิทศ  ร่วมกำ�หนดแนวท�ง
ในก�รนเิทศต่อไป  เผยแพร่ผลง�นของผูน้เิทศ  ตดิตามถามถงึการนเิทศอย่างต่อเนือ่งพร้อมให้การช่วยเหลอื      
	 4.	เปิดตวัเครอืข่ายผูน้เิทศ ผูน้เิทศให้คว�มไว้ว�งใจกบัโรงเรยีนรุน่พีท่ีป่ระสบผลสำ�เรจ็  จดัทมีนเิทศ เป็นผูน้เิทศ
โรงเรยีนในโครงก�รโรงเรยีนรุน่น้อง โดยมคีว�มเชือ่ว่�ผูบ้รหิ�รโรงเรยีนย่อมมคีว�มเข้�ใจกบัผูบ้รหิ�รด้วยกนั  ครมูคีว�ม
เข้�ใจกบัครดู้วยกนั  ส�ม�รถทีจ่ะสือ่สือ่ส�รได้ซึง่กนัและกนั  รูจ้ดุเด่น จดุทีค่วรพฒัน�ร่วมกนั 
 5.	ฝังตวันเิทศทีโ่รงเรยีน	ทมีพีเ่ลีย้งจ�กโรงเรยีนรุน่พี ่ลงปฏบิตักิ�รนเิทศช่วยเหลอืโรงเรยีนรุน่น้อง โดยร่วมทกุข์
ร่วมสขุ  ร่วมว�งแผนก�รพฒัน�และนเิทศแบบพ�ทำ�ต�มคว�มต้องก�รของผูร้บัก�รนเิทศเป็นร�ยบคุคล  ร�ยกจิกรรม 
ในระยะเวล�ทีเ่หม�ะสม

เงื่อนไขที่ทำาให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความสำาเร็จ	  
 ผู้นิเทศต้องมีคว�มพร้อมด้�นบุคลิกภ�พและคว�มรู้ เช่น ก�รแต่งก�ยดีเหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ รู้ก�ลเทศะ  
พดูจ�ด ีมคีว�มจรงิใจ ตรงต่อเวล�และมคีว�มรูเ้ข้�ใจในส�ระกจิกรรม ทีน่เิทศอย่�งลุม่ลกึ ลกึซึง้ เปิดใจ เป็นทีป่รกึษ�
ได้ตลอดเวล� พร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขยืนเคียงข�้งกับผู้รับก�รนิเทศตลอดเวล� มีคว�มพร้อมที่ร่วมรับผิดชอบ  
ร่วมแก้ปัญห�จ�กแนวท�งที่กำ�หนด

การสรุปบทเรียน	
 จ�กก�รดำ�เนินง�นง�นประสบผลสำ�เร็จในระยะหนึ่ง บทเรียนที่นำ�สู่ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ดังนี้
 1.	ความมั่นใจของผู้รับการนิเทศ หม�ยถึง พื้นฐ�นของผู้ที่จะเข้�สู่ก�รเป็นศึกษ�นิเทศก์ ต้นทุนที่ทุกคนควรมี 
ได้แก่ คว�มรู้คว�มส�ม�รถในส�ระใด ส�ระหนึ่ง บุคลิกภ�พส่วนตัว คว�มภ�คภูมิใจในวิช�ชีพ รวมถึงคว�มรู้และ
คว�มเข้�ใจในง�นที่รับผิดชอบ
 2.	 กำาหนดแนวทางการนิเทศ	  จ�กก�รลงมือทำ�ก่อน ปรับปรุง  และทดลองจนมีคว�มแน่ใจจึงกำ�หนดเป็น 
รูปแบบที่จะดำ�เนินก�รต่อ   
 3.	รปูแบบหรอืเทคนคิการนเิทศ แต่ละรปูแบบส�ม�รถวเิคร�ะห์เป็นแนวท�งดีๆ  ได้อย่�งหล�กหล�ย จะทำ�ให้
แนวท�งหรือเทคนิคนั้นได้รับก�รตอบรับทันที
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง  รูปแบบก�รนิเทศ   

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 โรงเรียนต้นแบบในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้�น) ในเขตจังหวัดกำ�แพงเพชร ต�ก และเพชรบูรณ์ รุ่นที่ 1-2 ผ่�นก�ร
รับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันเกือบครบทุกโรงเรียน โดยเฉพ�ะจังหวัดกำ�แพงเพชร ได้รับก�รรับรองต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน เป็นลำ�ดับที่ 4 ของประเทศ โดยส�ม�รถสรุปผลง�นต�มเป้�หม�ยได้ ดังนี้
 1.	ภมูทิศัน์เปลีย่น ทกุโรงเรยีนมภี�พคว�มสำ�เรจ็ทีส่ภ�พเดมิทีเ่ก่� ชำ�รดุทรดุโทรม ม�เป็นก�รซ่อมแซม ปรบัปรงุ 
พัฒน� สิ่งที่ดีอยู่แล้วได้รับก�รพัฒน�ให้เกิดคว�มสมบูรณ์พร้อม จนเกิดคว�มแปลกต�แก่ผู้พบเห็น นักเรียนตื่นเต้น
ดีใจที่เห็นคว�มเปลี่ยนแปลงด้�นก�ยภ�พ
 2.	นักเรียน	เก่ง	สุข	ดี	คุณภ�พของผู้เรียนได้รับก�รพัฒน�ต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นก�รประเมิน จนมีผลสัมฤทธิ์
ท�งก�รเรียนสูงขึ้น มีม�รย�ทที่ดี มีคว�มเป็นไทย อยู่ในสังคมอย่�งมีคว�มสุข มีคว�มเชื่อมั่นในก�รเรียนรู้สูงขึ้นจน
ประสบผลสำ�เร็จในชีวิต
 3.	 ICT	 ทันสมัย โรงเรียนในฝันได้รับก�รพัฒน�ระบบ ict เครือข่�ยก�รเรียนรู้และสื่อก�รเรียนรู้ที่ทันสมัย 
นักเรียนส�ม�รถศึกษ�ค้นคว้� สืบค้นข้อมูลจ�กแหล่งเรียนรู้ที่หล�กหล�ย ครูและนักเรียนใช้ ict เพื่อก�รสอนและ
ก�รเรียนรู้เพิ่มขึ้น
	 4.	เครือข่ายสนับสนุน	โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนจะมีภ�คีเครือข่�ยในชุมชนและหน่วยง�นภ�ยนอกเข้�ม�ให้
คว�มช่วยเหลือสนับสนุนม�กม�ย ทั้งด้�นแหล่งก�รเรียนรู้ ปร�ชญ์ช�วบ้�น  ก�รสนับสนุนด้�นงบประม�ณ ฯลฯ

แรงบันดาลใจ
 ก�รนเิทศ กำ�กบั ตดิต�มโรงเรยีนให้บรรลเุป้�หม�ยเป็นคว�มท้�ท�ยในก�รนเิทศ คว�มตระหนกัในบทบ�ทของ 
roving team ปัญห�ของโรงเรียนคือง�นของ roving team  ยอมรับว่�ระยะแรกมีคว�มหนักใจไม่น้อย แต่หลังจ�ก
ได้พ�โรงเรยีนผ่�นก�รประเมนิได้เป็นต้นแบบ เปรยีบเสมอืนของขวญัจ�กก�รทุม่เท ทำ�ให้มกีำ�ลงัใจทีจ่ะปรบัปรงุและ
พัฒน�ก�รนิเทศต่อไปห�แนวท�งก�รนิเทศและได้ค้นพบแนวท�ง king	model

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
	 king	model	 เป็นก�รนิเทศที่ส่งเสริม พัฒน�และสนับสนุนโรงเรียนในฝันมีคว�มเข้มแข็ง  มีพัฒน�อย่�งต่อ
เนื่อง เกิดผลง�นที่เป็นรูปธรรม ประสบผลสำ�เร็จ ส�ม�รถผ่�นก�รรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดี
ใกล้บ้�น)  องค์ประกอบของรูปแบบก�รนิเทศจะมีก�รเชื่อมโยงคว�มสัมพันธ์กันทุกทิศท�งทุกด้�น ส�ม�รถอธิบ�ย
ได้ ดังนี้

รูปแบบกำรนิเทศ KING Model

ผู้นำาเสนอ			 นายสุวิทย์			ศรีเริงหล้า			

  ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ 

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กำ�แพงเพชร เขต 1

เทคนิคการนิเทศ การพัฒ
นาท้ั้ระบบโรงเรียน 
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 K	–	Knowledge คว�มรู้ เป็นแกนหลักในก�รปฏิบัติหน้�ที่ เพร�ะก�รนิเทศ คว�มรู้คือสิ่งสำ�คัญ ก�รนำ�คว�ม
รู้ คว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นที่ roving team ควรมีต้องครอบคลุมกรอบแนวคิดในก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�สู่คว�มมี
คุณภ�พและประสิทธิภ�พ
	 I	 -	 Indicate	ก�รชี้แนะ กระบวนก�รนิเทศโดยใช้เทคนิคสอนแนะ (coaching) เป็นก�รช่วยเหลือครูในก�ร
พฒัน�กจิกรรมก�รเรยีนก�รสอนร่วมกนั โดยเน้นคว�มต้องก�รของผูร้บัก�รนเิทศเป็นสำ�คญั ซึง่ก�รให้คำ�แนะนำ�สอน
แนะนี้ จะดำ�เนินก�รจนกว่�ก�รดำ�เนินง�นจะบรรลุเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ร่วมกัน
 N	–	Nearly  คว�มใกล้ชดิ ก�รสร้�งบรรย�ก�ศก�รนเิทศแบบกลัย�ณมติร ตดิต�ม ถ�มถงึต่อเนือ่ง แสดงนำ้�ใจ 
ช่วยเหลอื สร้�งมติรภ�พมคีว�มเป็นเพือ่นทีเ่ดนิร่วมท�งพ�กนัไปสูถ่นนแห่งก�รพฒัน�ร่วมกนัด้วยคว�มจรงิใจ ห่วงใย
ซึง่กนัและกนั โดยประส�นสมัพนัธ์ฉนัเพือ่น เหมอืนญ�ตมิติร ดงันัน้ก�รสร้�งคว�มอบอุน่เป็นกนัเอง เอือ้ให้เกดิคว�ม
ร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ได้สำ�เร็จ 
 G	 –	Group กลุ่ม ก�รสร้�งทีมง�นที่ร่วมอุดมก�รณ์ ประส�นช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มเป็นสิ่งที่สำ�คัญ
ที่สุดของกระบวนก�ร king model คว�มหล�กหล�ยในคว�มส�ม�รถของบุคล�กรในกลุ่ม ส�ม�รถสร้�งได้แต่ 
คว�มรักส�มัคคี คว�มปรองดองในก�รทำ�ง�นร่วมกันต่�งห�ก ที่เป็นสิ่งท้�ท�ยในคว�มร่วมมือสู่ก�รพัฒน�คุณภ�พ
ก�รศึกษ�ที่มีประสิทธิภ�พ เพร�ะไม่มีพวกเร�ย่อมไร้เง�คว�มสำ�เร็จ เป็นแนวคิดในก�รปฏิบัติก�รนิเทศรูปแบบใหม่ 
king model

เงื่อนไขที่ทำาให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความสำาเร็จ
 1. ผู้นิเทศต้องมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ มีคว�มเข้�ใจในเจตน�รมณ์ของโรงเรียนในฝันอย่�งชัดเจน เพื่อชี้แจง
ทำ�คว�มเข้�ใจ โน้มน้�ว พ�ทำ� ต�มบริบทและประเด็นคว�มต้องก�ร
 2. นิเทศ ติดต�มอย่�งใกล้ชิด สมำ่�เสมอ ให้คำ�แนะนำ�และช่วยเหลืออย่�งต่อเนื่อง
 3. มีทีมง�นที่มีคุณภ�พ ก�รร่วมคิด ร่วมทำ� ว�งแผนพัฒน�ง�นร่วมกัน ก�รยอมรับคว�มคิดเห็นของทีม และ
นำ�ผลก�รปฏบิตังิ�นม�เป็นข้อมลูในก�รพฒัน�ร่วมกนัอย่�งสร้�งสรรค์ นำ�ม�ซึง่คว�มรกัคว�มเข้�ใจและคว�มส�มคัคี
ในทีมง�น จนนำ�ไปสู่คุณภ�พของคนของง�นและของกลุ่ม

การสรุปบทเรียน
 จ�ก king model   ซึ่งนับว่�เป็นแนวท�งก�รนิเทศที่มีผลเป็นที่น่�พอใจ  มีข้อคิดที่ถือว่�บทเรียน คือ ที่จะนำ�
โรงเรียนในเป้�หม�ยสู่ก�รเปลี่ยนหรือก�รพัฒน� ไม่มีวิธีก�รนิเทศใดที่ส�ม�รถใช้ได้ตลอด ก�รออกแบบก�รนิเทศ
ย่อมมีก�รปรับเปลี่ยนเพื่อได้แนวท�งที่เหม�ะสม king model จึงเป็นก�รรวบรวมผสมผส�นหล�ยๆ ทักษะของ 
ก�รนิเทศ โดยมีคว�มรู้ของผู้นิเทศเป็นแกน 
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ผลงานหรือนวัตกรรม หม�ยถึง วิธีก�รนิเทศเชิงรุกส�มประส�น ประกอบไปด้วย ทีมบริห�ร ทีมนิเทศและเครือข่�ย
อุปถัมภ์

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย		
 ก�รนเิทศโดยส�มประส�นโรงเรยีนในฝัน ส่งผลให้ โรงเรยีนในฝันรุน่ที ่2 ทกุโรงเรยีนของจงัหวดัขอนแก่น จำ�นวน 
23 โรงเรยีนได้รบัก�รรบัรองให้เป็นต้นแบบโรงเรยีนในฝัน ภ�ยในเดอืนมกร�คม  2553  เป็นจงัหวดัแรก ในภ�คตะวนั
ออกเฉียงเหนือ  โรงเรียนในฝันทุกเขตพื้นที่ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบก�รใช้หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�
ขัน้พืน้ฐ�น พทุธศกัร�ช 2551 นกัเรยีนได้รบัร�งวลัจ�กก�รแข่งขนัมหกรรมวชิ�ก�รระดบัประเทศ เช่น โรงเรยีนชมุชน
หนองเรอืได้รบัร�งวลัชนะเลศิ เหรยีญทองแข่งขนัสภ�นกัเรยีนระดบัประเทศ  โรงเรยีนบ้�นน�ก้�นเหลอืง ได้รบัร�งวลั
ชนะเลิศเหรียญทอง ก�รแข่งขันคอมพิวเตอร์ ระดับประเทศ  โรงเรียนชุมชนบ้�นหัวขัวได้รับร�งวัลชนะเลิศนักเรียน
รักก�รอ่�นของ สพฐ.ได้รับโล่ร�งวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ห้องสมุดมีชีวิต ของ สพฐ. ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน (2549 
-2553) ได้รับโล่ร�งวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักก�รอ่�นของ สพฐ. และของกระทรวง
ศึกษ�ธิก�ร ปี 2553 โรงเรียนมัญจ�ศึกษ�ชนะเลิศก�รแข่งขันท�งคณิตศ�สตร์  โดยใช้โปรแกรม  GSP ระดับประเทศ  
ฯลฯ ทุกโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนทั้งในสังกัดและต่�งสังกัดทั่วประเทศ โรงเรียนในฝันทั้ง รุ่นที่ 1 และรุ่น
ที่ 2 มีประสิทธิภ�พและพัฒน�ตนเองอย่�งยั่งยืน

แรงบันดาลใจ
 ก�รได้รับมอบหม�ยให้เป็น roving team ประกอบกับ ก�รนิเทศโรงเรียนในฝันให้ไปสู่เป้�หม�ยเป็นง�นที่
ท�้ท�ยคว�มส�ม�รถของผู้นิเทศ และส�ระหลักในก�รพัฒน�คอืก�รพัฒน�ทั้งระบบโรงเรียน ดังนั้นก�รนเิทศจำ�เป็น
ต้องได้รับคว�มร่วมมือจ�กทุกฝ่�ยโดยเฉพ�ะระดับบริห�ร

ลักษณะสำาคัญของการนิเทศ
 เริม่ประสานสบิทศิ	พชิติเป้าหมาย		คลายความกงัวล	ทกุคนพบความสำาเรจ็
 คว�มเข้�ใจในส�ระง�น เป้�หม�ยง�น เป็นเรื่องที่สำ�คัญที่สุด roving team ทุกคนเป็นผู้ประส�นสิบทิศ ทำ�
หน้�ที่ประส�นคว�มเข้�ใจในระดับบริห�ร ผ่�นเอกส�ร ก�รบอกเล่�ทั้งในและนอกรูปแบบ นำ�เสนอผลง�นที่ควร
ชืน่ชมของโรงเรยีนเป็นระยะ กรณทีีม่ปัีญห�จะนำ�เสนอพร้อมแนว ท�งแก้ไข เสนอชือ่ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นเขตพืน้ที่
ก�รศึกษ� ต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น เป็นประธ�นก�รประเมินฯ สะท้อนภ�พก�รประเมิน
โรงเรียนต้นแบบ ผ่�นสื่อ เอกส�รสิ่งพิมพ์ internet โชว์ case roving team ที่เป็นผู้บริห�รโรงเรียน ส่งเสริมข้อมูล
เชิงบวก ช่วยแก้ปัญห� นำ�เยี่ยมชมโรงเรียน	พิชิตเป้าหมายโดยฝ่�ยบริห�รร่วมปรึกษ�ห�รือพร้อมกำ�หนดเป้�หม�ย
เชิงรุกด้วยก�รประก�ศ 	“ประเมินยกจังหวัด” ระดมก�รสนับสนุน ทุกทีมผู้อุปถัมภ์ ชุมชน ก�รเมืองท้องถิ่น เข้�ม�

สำมประสำนงำนโรงเรียนในฝัน

ผู้นำาเสนอ				นางสมหวัง		ซื่อสัตย์	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

	 	 นายวราวุธ		ปัทถาพงษ์		ศึิกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ขอนแก่น เขต 2 และ 4   

เทคนิคการนิเทศ การพัฒ
นาท้ั้ระบบโรงเรียน 



214

รับรู้ให้ก�รสนับสนุน โรงเรียนคลายความกังวล	 จ�กก�รสะท้อนผลเชิงบวก จ�กคว�มตั้งใจ ที่ให้ก�รดูแลจ�ก 
ฝ่�ยบรหิ�ร ชมุชน พีเ่ลีย้ง เป็นระยะ  ทำ�ให้เกดิภ�พก�รให้คว�มสำ�คญั ต่อโครงก�รฯ ดงัคำ�กล่�วต่อไปนี ้ “ท่�นเขตฯ 
และหรือท่�นรองฯ นิเทศโรงเรียนในฝันด้วยตนเอง ติดต�มถ�มถึงคว�มก้�วหน้�อย่�งสมำ่�เสมอ ให้ศึกษ�นิเทศก์ 
และบุคล�กรลงมือช่วยเต็มที่โรงเรียนใดที่ยังไม่ผ่�น  “ติด ร.” ท่�นเขตฯ จะติดต�มซ่อมด้วยตนเอง ท่�นเขตฯ แต่ละ
เขตฯ จะสลบักนัเป็นประธ�นก�รประเมนิฯ เป็นรองประธ�นก�รประเมนิฯ เป็นภ�พของบรรย�ก�ศ ก�รทำ�ง�นอย่�ง
สร้�งสรรค์” ทุกคนพบความสำาเร็จ ชื่นชมร่วมกัน
 เทคนิคสำาคัญในการนิเทศ	คือ	ความเป็นกัลยาณมิตร	แม่นในหลักวิชา	แล้วพาทำา	นำาสู่เป้าหมายเงื่อนไข
นำาความสำาเร็จ	
 ผู้นิเทศได้รับก�รยอมรับโดยมีลักษณะสำ�คัญคือ คว�มอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอและเข้มแข็งท�งวิช�ก�ร

การสรุปบทเรียน	
 จ�กก�รใช้เทคนคิส�มประส�น ซึง่เป็นก�รนเิทศเชงิรกุ นบัว่�พบคว�มสำ�เรจ็เป็นทีน่่�พอใจ มบีทเรยีนทีข่อแลก
เปลีย่นคอื ก�รนเิทศทีเ่หม�ะสมในทีน่ีเ้กดิจ�กคว�มร่วมมอืของทกุฝ่�ย  คว�มร่วมมอืม�จ�กคว�มเข้�ใจในเป้�หม�ย
และแนวท�งร่วมกัน และกำ�หนดเป็นหม�ยในเชิงรุก เป็นผลง�นร่วมกัน
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ผลงานหรือนวัตกรรม	 หม�ยถึง กระบวนก�รนิเทศของคณะผู้นิเทศระดับเขตตรวจร�ชก�ร (roving team) คณะที่ 
24 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันกำ�หนดแนวท�งก�รนิเทศ เพื่อให้ก�รช่วยเหลือ แนะนำ� 
เสนอแนะ พัฒน�ก�รเรียนก�รสอน ก�รบริห�รจัดก�ร นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ให้บรรลุเป้�หม�ยโรงเรียนในฝัน 

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 จ�กก�รใช้กระบวนก�รนิเทศ  ห้�ก้�วย่�ง…อย่�งภ�คภูมิ ส่งผลต่อก�รพัฒน�ง�นของผู้บริห�รสถ�นศึกษ� ครู
ผู้สอน นักเรียน โรงเรียนและชุมชน ดังนี้
 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ได้รับก�รยอมรับ วิธีก�รพัฒน�ง�นอย่�งเป็นระบบ  ส�ม�รถพัฒน�ง�นต่อยอดสู่ก�ร
เป็นโรงเรียนรับร�งวัลพระร�ชท�น (โรงเรียนสุรพินท์พิทย�, จอมพระประช�สรรค์) ครูผู้สอนมีเทคนิควิธีก�รสอน 
ก�รตรวจผลงง�นหรอืชิน้ง�น ก�รพฒัน�ต่อยอดคว�มรู ้และได้พฒัน�ศ�สตร์ก�รสอนในกลุม่ส�ระก�รเรยีนรูท้ีต่นเอง
รับผิดชอบ เป็นที่ยอมรับให้นำ�เสนอในก�รสัมมน�โรงเรียนในฝัน อ�ทิ น�งภัทร� ประดับศรี น�ยชนะศึก จินด�ศรี 
น�งอำ�นวยพร มูลศ�สตร์ ฯลฯ 
 นกัเรยีน ได้รบัก�รพฒัน�ให้ส�ม�รถแสวงห�คว�มรูไ้ด้ด้วยตนเอง เกดิทกัษะในก�รใช้เครือ่งมอืต่�งๆ ได้รบัก�ร
พัฒน�ทักษะชีวิต มีคว�มส�ม�รถด้�นก�รคิดวิเคร�ะห์กล้�แสดงออก มีภ�วะผู้นำ�ผู้ต�มต�มระบอบประช�ธิปไตย 
แสดงออกต�มเหม�ะสมถึงคว�มเป็นคนไทยที่ดี
 โรงเรียน	 ได้รับก�รยอมรับจ�กส�ธ�รณชน จำ�นวนนักเรียนเพิ่มขึ้น เป็นแหล่งเรียนรู้ (โรงเรียนบ้�นจอมพระ, 
โรงเรียนสุรพินท์พิทย� ฯลฯ )   
 ชุมชน ได้เห็นแนวท�งในก�รพัฒน�นักเรียนให้ส�ม�รถแสวงห�คว�มรู้และใช้คว�มรู้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต
ประจำ�วัน

แรงบันดาลใจ
 ก�รแสดงออกถงึคว�มกระตอืรอืร้นทีต้่องก�รพฒัน�โรงเรยีนให้บรรลเุป้�หม�ยของคณะผูน้เิทศระดบัเขตตรวจ
ร�ชก�ร ทำ�ให้เกิดคว�มคิดที่จะใช้กระบวนก�รนิเทศเป็นแรงขับเคลื่อนก�รพัฒน�และขณะใช้กระบวนก�รนิเทศ 
ได้เห็นถึงคว�มก้�วหน้�ของผู้รับก�รนิเทศทำ�ให้ผู้นิเทศมีกำ�ลังใจที่จะสรรห�เทคนิค วิธีก�รพัฒน�ง�นม�กขึ้น

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 กระบวนก�รพัฒน�ก�รนิเทศ ห้�ก้�วย่�ง…อย่�งภ�คภูมิ มีกระบวนก�รดำ�เนินง�น ดังนี้
 ขัน้ที	่1		เปิดใจรบั	ใกล้	 เพือ่ให้ผูบ้รหิ�รสถ�นศกึษ�ครผููส้อนและผูเ้กีย่วข้อง มคีว�มเข้�ใจในเป้�หม�ย วตัถปุระสงค์
และแนวคดิหลกัในก�รดำ�เนนิก�รพฒัน�คณุภ�พก�รศกึษ�ของโรงเรยีนในฝัน  โดยมุง่ตรงสูโ่รงเรยีนเป้�หม�ย จ�กประชมุ
ทมีบรหิ�รทกุคนจ�กทกุโรงเรยีน ประชมุเป็นกลุม่โรงเรยีน (ทกุโรงเรยีน)  กลุม่ย่อย (2-3 โรงเรยีน) ร�ยโรงเรยีนโดยประชมุ
บคุล�กรทกุคนในโรงเรยีนร่วมกบัตวัแทนนกัเรยีน คณะกรรมก�รสถ�นศกึษ�และตวัแทนชมุชน ส�ระเด่นโรงเรยีนนำ�

ห้ำก้ำวย่ำง…อย่ำงภำคภูมิ

ผู้นำาเสนอ			 นางวิไลวรรณ	เหมือนชาติ	

  ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ   

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สุรินทร์  เขต 1

เทคนิคการนิเทศ การพัฒ
นาท้ั้ระบบโรงเรียน 
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เสนอปัญห� ข้อกงัวลในทกุประเดน็  ทมีคณะผูน้เิทศและผูเ้กีย่วข้องร่วมเสนอแนวท�งแก้ไขหรอืลงมอืช่วยแก้ไข  ในกรณี
ทีส่�ม�รถทำ�ได้ เช่น โรงเรยีนข�ดแคลนบคุล�กรทีจ่ะช่วยพฒัน�ด้�นก�รเรยีนก�รสอนเฉพ�ะเรือ่ง คณะผูน้เิทศหรอื 
เขตพืน้ที ่จะสรรห�บคุล�กรทีม่คีว�มส�ม�รถในด้�นนัน้ๆ เข้�ไปช่วยเหลอื ประชดิกลุม่เป้�หม�ย คณะผูน้เิทศ เข้�ไปพดู
คุย ทำ�คว�มรู้จักบุคล�กรในโรงเรียน สร้�งคว�มเป็นมิตรและทำ�คว�มรู้จักเพื่อให้เข้�ใจถึงวัฒนธรรมก�รทำ�ง�น 
ของบคุล�กรในโรงเรยีนและทำ�ให้ผูน้เิทศและผูร้บัก�รนเิทศเปิดใจรบัฟัง เกดิคว�มศรทัธ�ซึง่กนัและกนั อนัจะนำ�ไปสูก่�ร
เสนอแนะในก�รพฒัน�ง�นต่อไป
 ขัน้ที	่2		ขยบัสูก่ารพฒันา	ให้ข้อเสนอแนะก�รพฒัน�ง�นต�มสภ�พปัญห� หรอืจดุทีต้่องพฒัน�ต�มสภ�พจรงิ 
โดยไปดูของจริง  สภ�พบริบท อ�ค�รเรียน ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติก�รต่�งๆ  หรือตรวจสอบเอกส�ร 
หลักฐ�น ร่องรอยก�รปฏิบัติจริงของโรงเรียน ในก�รให้ข้อเสนอแนะในขั้นนี้  จะคำ�นึงถึงศักยภ�พที่โรงเรียนส�ม�รถ
ดำ�เนนิก�รได้  ประส�นโรงเรยีนทีเ่ข้มแขง็ให้เป็นพีเ่ลีย้งในก�รพฒัน�ในลกัษณะ “พ�กนัทำ�” โรงเรยีนในรุน่ที ่1 ระดม
พี่ลี้ยงช่วย ส่วนใหญ่จะเป็นศึกษ�นิเทศก์ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญในด้�นต่�งๆ  ผู้นิเทศ พี่เลี้ยง บุคล�กรในโรงเรียน สรรห�
วิธีก�รพัฒน�ง�นเพื่อให้บรรลุต�มเป้�หม�ย เช่น ก�รจัดห�สื่อก�รสอน ก�รศึกษ�ถึงเทคนิคก�รสอน วิธีก�รพัฒน�
ต่อยอดคว�มรู้ให้กับนักเรียน
 ขัน้ที	่3		สร้างศรทัธา	เสรมิพลงัร่วมคดิ	 ก�รให้กำ�ลงัใจในก�รทำ�ง�นแก่ผูร้บัก�รนเิทศโดยถ�มถงึคว�มก้�วหน้�
ของง�นทุกครั้งที่มีโอก�ส ด้วยวิธีต่�งๆ เช่น โทรศัพท์สอบถ�ม ลงไปสอบถ�มที่โรงเรียน บันทึกข้อคว�ม จดหม�ย
น้อย หรอืสอบถ�มด้วยตวัเองเมือ่มโีอก�สพบกนั ให้กำ�ลงัใจ เสรมิแรงท�งบวก โดยเน้นก�รให้กำ�ลงัใจในคว�มพย�ย�ม  
เมื่อโรงเรียนมีปัญห�หรือร้องขอคว�มช่วยเหลือผู้นิเทศ ลงไปนิเทศทันที กำ�หนดปฏิทินก�รนิเทศอย่�งต่อเนื่อง 
สมำ่�เสมอ เพื่อให้บุคล�กรมีคว�มมั่นใจว่�มี  “เพื่อนร่วมท�ง” อย่�งแท้จริง  
 ขั้นที่	4		พิชิตงานด้วยการนิเทศอย่างสร้างสรรค์	ก�รนิเทศของคณะผู้นิเทศ เป็นก�รนิเทศที่มุ่งผลสำ�เร็จของ
ง�นอย่�งสร้�งสรรค์ โดยยึดหลักว่� “ง�นได้ผล คนพอใจ” เทคนิค วิธีก�รที่ปฏิบัติ ได้แก่ walk around  ลงโรงเรียน
ทุกครั้งต้องเดินดูให้เห็นของจริง  พ�ทำ�...พ�อ่�น...พ�วิเคร�ะห์  ชี้แนะ (coaching) ตัวต่อตัว กลุ่มย่อย เสนอแนะให้
ไปเรียนรู้กับคนอื่น  ส�ธิตให้ดู  ประชุมกลุ่มย่อยในประเด็นที่ต้องสร้�งคว�มเข้�ใจให้ตรงกัน  ฟันธงตรงประเด็นเน้น
ให้พัฒน�ง�นต�มจุดที่กำ�หนด  นิเทศง�นต่อยอดจ�กก�รนิเทศครั้งที่ผ่�นม� นิเทศโดยวิธีหล�กหล�ย อ�ทิ จดหม�ย 
โทรศัพท์ e-mail  เว็บไซด์ ฯลฯ  ผูกมิตร จิตอ�ส� ในเรื่องที่ผู้นิเทศไม่ถนัด จะขออ�ส�สมัครหรือขอคว�มช่วยเหลือ
จ�กศึกษ�นิเทศก์คนอื่นๆ
 ขั้นที่	5	ร่วมกันภาคภูมิใจ เมื่อผู้นิเทศเห็นว่�บุคล�กรส�ม�รถพัฒน�ง�นได้บรรลุต�มเป้�หม�ยแล้ว จะสร้�ง
คว�มภูมิใจให้กับโรงเรียน โดยให้บุคล�กรทุกคนร่วมกันประเมินตนเองต�มคู่มือก�รประเมินเพื่อรับรองโรงเรียน
ต้นแบบในฝัน คณะผู้นิเทศและพี่เลี้ยง ร่วมกันประเมินคว�มก้�วหน้� ประส�นผู้เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมเพื่อรับรอง
เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน  บอกจุดที่ต้องพัฒน�ต่อยอด

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 สิ่งที่ทำ�ให้นวัตกรรมก�รนิเทศนี้ประสบคว�มสำ�เร็จ คือ คว�มพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีก�รทำ�ง�นของคณะ 
ผู้นิเทศ  ก�รแลกเปลี่ยนวิธีก�ร เทคนิค คว�มรู้กันอย่�งอย่�งสมำ่�เสมอของผู้นิเทศ ก�รสร้�งสัมพันธภ�พที่ดีระหว่�ง
ผู้นิเทศและผู้รับก�รนิเทศ

การสรุปบทเรียน	
 กระบวนก�รนิเทศนี้เป็นกระบวนก�รที่ผ่�นก�รพัฒน� ปรับปรุงม�เป็นระยะ โดยนำ�วิธีก�รปฏิบัติที่ได้ผลจริง
ม�ปรับใช้  ผู้รับก�รนิเทศมีคว�มพึงพอใจในกระบวนก�รนิเทศนี้เพร�ะปร�กฏผลจริง สิ่งที่ควรพัฒน�ต่อคือก�รทำ�
แผนก�รนิเทศร�ยคน เพื่อให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของผู้รับก�รนิเทศ
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ผลงานหรือนวัตกรรม	  หม�ยถึง วิธีการนิเทศ ทั้งนี้ เพร�ะ การนิเทศ หม�ยถึง ก�รพัฒน�ผู้ปฏิบัติง�นให้ส�ม�รถ
ทำ�ง�นให้ประสบผลสำ�เร็จอย่�งมีคุณภ�พ  ดังนั้น ผลง�นจึงเป็นหนึ่งในวิธีก�รนิเทศที่มุ่งเน้นก�รพัฒน�ครูเพื่อให้
สอดคล้องกับคว�มเปลี่ยนด้�นเทคโนโลยีคว�มฉับไวต�มคว�มต้องก�รของผู้รับก�รนิเทศ

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ครไูด้รบัก�รพฒัน�ต�มคว�มต้องก�รอย่�งรวดเรว็ ส่งผลต่อก�รพฒัน�ตนเอง พฒัน�วธิกี�รจดัก�รเรยีนก�รสอน 
ก�รบรหิ�รจดัก�ร นกัเรยีนมคีณุภ�พ โรงเรยีนในเป้�หม�ยมคีณุภ�พ ได้รบัก�รรบัรองเป็นต้นแบบโรงเรยีนในฝัน

แรงบันดาลใจ	
 โรงเรียนในเขตภ�คเหนือตอนบน อยู่ในภูมิประเทศที่เป็นภูเข� โรงเรียนที่อยู่ในคว�มดูแลกระจัดกระจ�ย 
ก�รอยู่ต�มพื้นที่ต่�งๆ ที่ห่�งไกล ต้องใช้เวล�ในก�รเดินท�งม�ก ประกอบกับโรงเรียนในโครงก�รโรงเรียนในฝันทุก
โรงจะมีอุปกรณ์ด้�นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่�ย internet ใช้ทั้งสิ้น คณะผู้นำ�เสนอง�นจึงมีแนวคิดที่จะ
ประยุกต์ใช้ ict เพื่อก�รนิเทศ

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 ก�รนำ�ระบบประชมุท�งไกล ผ่�นเครอืข่�ยอนิเทอร์เนต็ ม�ใช้ในภ�รกจิก�รนเิทศ เป็นส่วนสำ�คญัในก�รพฒัน�
คร ูผูบ้รหิ�ร กรณตีวัอย่�ง	กรณกีารจดัการเรยีนรูร้ะหว่างโรงเรยีนในฝัน	2	โรงเรยีน	ได้ร่วมกบั อ�จ�รย์สว�ท จนัทร์
ทะเล  และอ�จ�รย์ดำ�รัส พลเมือง ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนของท่�นผู้อำ�นวยก�รพิริยะ เอกปิยะกุล  จัดประชุมท�งไกล
ให้นกัเรยีนโรงเรยีนยพุร�ชวทิย�ลยัและโรงเรยีนเข�สมงิพทิย�คม จงัหวดัตร�ด ฝ่�ยละ 9 กลุม่  จบัคูส่นทน�ในหวัข้อ 
โรงเรียนสีเขียว จบแล้วนักเรียนมีร่องรอยผลก�รก�รสนทน� ดังที่ได้สรุปเสนอไว้ในเว็บไซต์ http://gotoknow.org/
blog/chatboonya/370821 กรณีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในฝันกับโรงเรียนในสหราช
อาณาจักร	ในวันที่ 13  กรกฎ�คม 2553  มีก�รจัดก�รเรียนรู้ เรื่องโรงเรียนสีเขียวระหว่�งห้องเรียนจ�กโรงเรียนใน
สหร�ชอ�ณ�จักร กับห้องเรียนจ�กโรงเรียนยุพร�ชวิทย�ลัยโดยมีอ�จ�รย์สว�ท จันทร์ทะเล เป็นผู้จัดก�รเรียนก�ร
สอน และคณะผู้เขียนได้ไปเยี่ยมชมที่ห้องเรียนด้วย  เวล�ไทย 15.30 น.  สหร�ชอ�ณ�จักร  8.30 น.  นักเรียนจับคู่
กัน  6  คู่   อ�จ�รย์สว�ท กับ อ�จ�รย์ claire   ให้นักเรียนสนทน� ถ�มตอบเกี่ยวกับ โครงง�นออนไลน์ที่นักเรียน
ทั้งสองฝ่�ยร่วมกันทำ�ม�แรมเดือน ก�รถ�มไปตอบม� และถ�มม�ตอบไป ของเด็กๆชั้น ม.2  เป็นไปอย่�งน่�ตื่นเต้น  
เด็กๆ ดูมีชีวิตชีว�กับเพื่อนนักเรียนแดนไกล  http://gotoknow.org/blog/chatboonya/370821  กรณีเยี่ยม
ห้องเรียนในต่างประเทศในปี  2553  ตั้งแต่เดือนพฤษภ�คมถึงเดือนกรกฎ�คม  ได้เยี่ยมห้องเรียนใน 3 ประเทศ 
ได้แก่ ม�เลเซีย  อินโดนีเซียและไต้หวัน    ด้วยวิธีก�รประชุมท�งไกลโดยใช้โปรแกรม skype ครูส�มคนที่เข้�ร่วม
ประชมุพงึพอใจม�ก  ได้นำ�ม�เล่�ไว้ใน http://gotoknow.org/blog/chatboonya/377166 กรณกีารประเมนิเพือ่
รับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน	ในฝัน เมื่อวันที่  12  กรกฎ�คม  2553  คณะไปประเมินโรงเรียนเพื่อรับรอง

Teleconference กรณศีกึษำเพือ่กำรนเิทศแนวใหม่

ผู้นำาเสนอ			 นายพิชิตพล	สุทธิสานนท์		นายชัด	บุญญา	

	 	 และนายจงภพ	ชูประทีป		RovingTeam	ชุดที่	1	

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�เชียงใหม่ เขต 1

เทคนิคการนิเทศ การพัฒ
นาท้ั้ระบบโรงเรียน 
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เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันโรงเรียนหนึ่ง  คณะได้เดินท�งไปยังโรงเรียนเป้�หม�ย ทีมง�นอีกสองคนอยู่ที่
สำ�นกัง�น เมือ่ไปถงึกม็อบเนต็บุค๊ทีต่ดิตวัไปด้วยให้คร ูict นำ�ไปตัง้ในห้องทีน่กัเรยีนเสนอผลง�น  ให้นกัเรยีนนำ�เสนอ
ผลง�นของเข�ต่อทมีง�นทีอ่ยูท่ีส่ำ�นกัง�น ผ่�นระบบวดีโิอคอนเฟอร์เร้นท์  ทมีง�น สมัภ�ษณ์นกัเรยีน และมส่ีวนร่วม
ในก�รตัดสินรับรองคว�มเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันได้ กรณีการอบรม	 เรื่อง	 การจัดการเรียนรู้ร่วมกับ
โรงเรียนเครือข่ายผ่านอินเตอร์เน็ต เมื่อวันที่ 11 มิถุน�ยน  2553  และวันที่ 21 มิถุน�ยน  2553  ผู้เขียนได้รับเชิญ
จ�กโรงเรียนฮอดพิทย�คม จังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนแม่ส�ยประสิทธิศ�สตร์ จังหวัดเชียงร�ย  ไปให้ก�รอบรม
เรือ่ง ก�รจดัก�รเรยีนรูร่้วมกบัโรงเรยีนเครอืข่�ยผ่�นอนิเทอร์เนต็ โดยมวีตัถปุระสงค์  เพือ่ให้ผูเ้ข้�รบัก�รอบรมมคีว�ม
รู้คว�มเข้�ใจหลักก�รแนวคิดพื้นฐ�นในก�รจัดก�รเรียนรู้ ผ่�นอินเทอร์เน็ตและเพื่อให้ผู้เข้�รับก�รอบรมส�ม�รถ
ออกแบบโครงก�รเพื่อใช้ในก�รจัดก�รเรียนรู้ร่วมกับเครือข่�ยภ�ยในและภ�ยนอกประเทศได้  เช่น  ก�รเชิญครูใหญ่ 
ในอนิโดนเีซยีและผูแ้ทนจ�ก บรติชิ เค�น์ซลิ ม�เยีย่มห้องประชมุ มกี�รจบัคูส่นทน�ระหว่�งครจู�กประเทศ อนิโดนเีซยี  
และสหร�ชอ�ณ�จักรกับคุณครูในห้องประชุมอบรม เป็นต้น ด�วโหลดหลักสูตรก�รอบรมได้ ใน http://www. 
nitesonline.net  กรณีการจัดงานลอยกระทงข้ามประเทศ	 ในปี	 2552  เป็นก�รจัดง�นลอยกระทงภ�คภ�ษ�
อังกฤษ ของโรงเรียนในฝัน จำ�นวน 6  โรงเรียน  และโรงเรียนอื่นๆ อีก 3 โรงเรียน  ภ�พก�รจัดง�นไปปร�กฏใน
ม�เลเซยี 2 โรงเรยีน และสหร�ชอ�ณ�จกัร 2 โรงเรยีน  ขณะทีท่ัง้สองฝ่�ยชมภ�พก�รแสดงในสน�มหญ้�ของโรงเรยีน
สันกำ�แพงนักเรียนจะจับคู่กันคุย    ถึงภ�พก�รจัดง�นที่ปร�กฏในจอโปรเจ็คเตอร์  ซึ่งกรณีนี้ เป็นกรณีที่เรียกได้ว่�
เป็นกรณีตั้งต้นที่ช่วยให้เกิดแนวคิดที่กล่�วม�ทั้งหมด ยังมีร่องรอยให้ชม  ดังที่ได้เล่�ไว้ใน  http://gotoknow.org/
blog/chatboonya/170609

เงื่อนไขที่ทำาให้ผลงาน	ประสบความสำาเร็จ		
 1. คว�มส�ม�รถในก�รประยุกต์ใช้ ict ของ ศึกษ�นิเทศก์  ครู นักเรียน ต้องอยู่ในระดับดี 
 2. คว�มร่วมมือจ�กผู้เกี่ยวข้อง
 3. โรงเรียนมีระบบเครือข่�ย internet คว�มเร็วสูง

การสรุปบทเรียน	
 ก�รนิเทศต�มแนวท�งดังกล่�วนับว่�ได้ผลเป็นที่น่�พอใจ  ผู้นำ�เสนอ ขอนำ�เสนอแนวคิดที่เป็นบทเรียนสำ�หรับ
ผู้ที่สนใจ พัฒน�ก�รนิเทศ คือ  การคิด	และประยุกต์ใช้	ict	เพื่อพัฒนาการทำางาน	ซึ่งทุกหน่วยงานให้ความสำาคัญ		
การนเิทศกเ็ช่นกนัในโอกาสต่อไปจะมกีารนเิทศในลกัษณะเช่นนีอ้กีมาก	รปูแบบจะเปลีย่นไปซึง่จะเป็นตวัชีท้ีเ่ป็น
รูปธรรมของความเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง
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กำรพัฒนำ
ทั้งระบบโรงเรียน

“สิ่งที่สอนในโรงเรียนและมหำวิทยำลัยไม่ใช่กำรศึกษำ
แต่เป็นวิธีกำรศึกษำ”

Ralph Waldo Emerson 
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TV Online เพื่อกำรศึกษำ

ผู้นำาเสนอ:			 นายแสวง	จันทร์ถนอม	

	 	 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม		

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�พะเย� เขต 1

ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง สื่อ ICT ในรูปแบบ VDO บนเว็บไซต์ ในก�รส่งเสริมก�รพัฒน�กิจกรรมก�รเรียนรู้
และก�รสอนของครู 

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ครูนักเรียนให้คว�มสนใจในนวัตกรรมและเข้�ม�ใช้ง�น TV Online เพื่อก�รศึกษ�อีกทั้งยังได้รับคว�มสนใจ
จ�กโรงเรียนต่�งๆ เข้�ม�ศึกษ�ดูง�น 
 ได้รับคัดเลือกนำ�เสนอผลง�นในง�นก�รประชุมผู้บริห�รโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 2 และ 3

แรงบันดาลใจ
 โรงเรียนฟ�กกว๊�นวิทย�คม เป็นหนึ่งในโรงเรียนผู้นำ� ICT โรงเรียนในฝัน ที่มุ่งเน้นก�รบูรณ�ก�ร ICT สู่ก�ร
จัดก�รเรียนก�รสอนและก�รบริห�รจัดก�รโรงเรียน จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยี online เพื่อรองรับ
ก�รใช้ง�นของบุคล�กรทุกฝ่�ยในโรงเรียน ให้ส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ยนักเรียนส�ม�รถเลือกเรียนได้ต�มคว�มต้องก�ร
โดยไม่จำ�กดัในเรือ่งของระยะเวล� ระยะท�ง และสถ�นทีซ่ึง่เป็นนโยบ�ยทีส่ำ�คญัของโรงเรยีน จงึมุง่พฒัน�ระบบ TV 
Online เพื่อรองรับก�รใช้ง�น ดังกล่�ว

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 ก�รเข้�ถึงเนื้อห� ของ VDO clip หรือ VDO real time ของกิจกรรมหรือก�รเรียนก�รสอนส�ม�รถเข้�ถึงได้
ทุกที่ๆ มีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ โดยมีผู้ดูแลระบบดูแลจัดก�รเรื่องของพื้นที่ในก�รนำ� file ไปฝ�กบนเครื่อง Server  
ก�รเข้�ถึงเนื้อห�โดยผ่�นท�งเว็บไซด์ของโรงเรียน

เงื่อนไขที่ทำาให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความสำาเร็จ
 1. นโยบ�ยของกระทรวงศึกษ�ธิก�รเกี่ยวกับนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศม�ใช้เพื่อก�รศึกษ�
 2. ผู้บริห�รให้ก�รสนับสนุนในเรื่องของนโยบ�ยและงบประม�ณ
 3. คว�มร่วมมือของคณะครู บุคล�กร นักเรียน

การสรุปบทเรียน
 ก�รใช้ ICT ในก�รส่งเสริมก�รพัฒน�กิจกรรมก�รเรียนรู้และก�รสอนของครูเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีบทบ�ท 
อย่�งม�กท�งด้�นก�รศึกษ�ในปัจจุบัน ถ้�แต่ละโรงเรียนส�ม�รถให้นักเรียนครูเข้�ม�ใช้ประโยชน์จ�กก�รเรียน 
ก�รสอน Real Time หรือ ก�รบันทึกกิจกรรมต่�งๆ ไว้ เป็นคลังคว�มรู้ในรูปแบบ VDO บนเว็บไซด์จะทำ�ให้ทุกคน
มีส่วนร่วมในก�รจัดก�รคว�มรู้ในรูปแบบใหม่ ก�รเรียนรู้ส�ม�รถเรียนรู้ที่ไหนก็ได้ถ้�มีอินเทอร์เน็ตเข้�ถึง 
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นาท้ั้ระบบโรงเรียน 

ผลงานหรอืนวตักรรม หม�ยถงึ โปรแกรมระบบข้อมลูส�รสนเทศ “SRITRANG MODEL ON CHILD CARE SYSTEM”

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 จ�กก�รใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นวัตกรรม  “SRITRANG MODEL ON CHILD CARE SYSTEM”  
ส่งผลให้
	 1.	นักเรียน ได้รับก�รพัฒน�ศักยภ�พในก�รเรียนรู้  ได้รับก�รดูแลช่วยเหลืออย่�งเหม�ะสม ทำ�ให้โรงเรียนไม่มี
นกัเรยีนทีอ่อกกล�งคนั  นกัเรยีนมผีลก�รประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ผ่�น   ร้อยละ 100  นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิ์
ท�งก�รเรียนของนักเรียนสูงขึ้น นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 6  ส�ม�รถเข้�เรียนต่อในระดับอุดมศึกษ�ได้ม�ก
ขึ้น  นักเรียนได้รับร�งวัลต่�ง ๆ จ�กก�รแข่งขันทักษะท�งด้�นวิช�ก�รทั้งในระดับประเทศ  ระดับภ�ค  และระดับ
จังหวัด  น�ยอธิวัฒน์  เขตพิบูลย์ชัย  ได้รับร�งวัลนักเรียนพระร�ชท�น  และได้รับทุนก�รศึกษ�ต่อ ณ ประเทศสเปน  
จนถึงระดับปริญญ�เอก
 2.	 ผู้บริหาร	 ครู	 และบุคลากร ได้รับก�รพัฒน�ตนเองด้�น ICT และด้�นก�รใช้ข้อมูลส�รสนเทศผ่�นระบบ
เครือข่�ยม�ใช้ในก�รทำ�ง�น และก�รว�งแผนก�รพัฒน�ง�น ส่งผลให้ครูได้รับคัดเลือกให้ได้รับร�งวัลครูดีในดวงใจ 
ครูแกนนำ� และครูต้นแบบครบทุกกลุ่มส�ระ  ผู้บริห�รโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้ได้รับร�งวัลผู้บริห�รดีเด่นในระดับ
เขตพื้นที่  ได้รับร�งวัลผู้บริห�รดีเด่นจ�กสม�คมผู้บริห�รโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย  
	 3.	โรงเรยีน	มข้ีอมลูส�รสนเทศทีช่ดัเจน ถกูต้องและเป็นปัจจบุนั ซึง่ส่งผลให้ก�รว�งแผนในก�รพฒัน�โรงเรยีนมี
ประสทิธภิ�พและประสบคว�มสำ�เรจ็จนได้รบัร�งวลัต่�งๆ ดงันี ้  ปีการศกึษา	 2548 เป็นต้นแบบโรงเรยีนในฝันเป็น
โรงเรยีนแรกของจงัหวดัตรงั ปีการศกึษา	2551 ร�งวลัโรงเรยีนพระร�ชท�น ปีการศกึษา	2552 ร�งวลัโรงเรยีนต้นแบบ
ก�รบรหิ�รก�รศกึษ�ภ�ยใต้แนวคดิปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง ร�งวลัโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภ�พระดบัเพชร ปีการศกึษา	
2553	 ร�งวลัโรงเรยีนส่งเสรมิประช�ธปิไตยตวัอย่�ง จ�กสำ�นกัง�นส่งเสรมิเอกลกัษณ์ของช�ต ิ  ร�งวลัวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็น
เลศิ (best practice) ใน 3 ระบบหลกั คอื ระบบเรยีนรู	้ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน	และระบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
จ�กสถ�บนัวจิยัและพฒัน�ก�รเรยีนรู ้ ได้รบัคดัเลอืกเป็นโรงเรยีนต้นแบบโรงเรยีนส่งเสรมิคณุธรรมชัน้นำ� และโรงเรยีน
ผูน้ำ� ICT โรงเรยีนในฝัน

แรงบันดาลใจ
 โรงเรยีนสภ�ร�ชนิ ี2 ตัง้อยูใ่นพืน้ทีช่�นเมอืงของเขตเทศบ�ลนครตรงั เป็นรอยต่อระหว่�งชมุชนเมอืงกบัชมุชน
ชนบท โดยตั้งอยู่ในตำ�บลบ�งรัก อำ�เภอเมือง จังหวัดตรัง  เมื่อปี พ.ศ. 2536  มีเนื้อที่ 108 ไร่ 3 ง�น 74 ต�ร�งว�  
เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษ�ปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 มีจำ�นวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,623 คน ครู  56  คน
 สภ�พพืน้ทีโ่ดยรอบของโรงเรยีนเป็นทีร่�บลุม่ ในอดตีเป็นแหล่งทีม่นีำ�้ท่วมขงัเกอืบตลอดปี เมือ่ชมุชนเมอืงขย�ย
ตวั ได้มกี�รถมพืน้ทีเ่พือ่สร้�งเป็นทีอ่ยูอ่�ศยัและสำ�นกัง�นของหน่วยง�นต่�งๆ  ทำ�ให้ชมุชนโดยรอบของโรงเรยีนต้อง
ประสบกบัปัญห�นำ�้ท่วม และไม่ส�ม�รถประกอบอ�ชพีเกษตรกรรมได้  สงัคมโดยรอบโรงเรยีนจงึเปลีย่นไปเป็นสงัคม

SRITRANG MODEL ON CHILD CARE SYSTEM 

ผู้นำาเสนอ	:			นายอำานาจ	แก้วรักษ์	

	 	 โรงเรียนสภาราชินี	2

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ตรัง เขต 1
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กึ่งอุตส�หกรรม อ�ชีพของผู้ปกครองก็เปลี่ยนไป หล�ยครอบครัวต้องไปทำ�ง�นต�มโรงง�น จนไม่มีเวล�ได้ใกล้ชิด
และอบรมสั่งสอนลูกหล�น ส่งผลกระทบถึงเย�วชน เช่น ปัญห�ก�รหย่�ร้�ง  ครอบครัวแตกแยก  ปัญห�ย�เสพติด  
ปัญห�คว�มย�กจน  เป็นส�เหตุหนึ่งที่ทำ�ให้ผู้เรียนข�ดคว�มรัก คว�มอบอุ่น มีปัญห�ท�งด้�นจิตใจ  มีพฤติกรรมที่
ไมพ่ึงประสงคห์ล�ยอย่�ง  นอกจ�กนี้ นักเรยีนอีกส่วนหนึ่งม�จ�กชุมชนเมืองซึง่ท�งบ้�นมีฐ�นะด ี แต่ไมส่�ม�รถเข้�
เรียนในโรงเรียนยอดนิยมของจังหวัดได้  และยังมีนักเรียนต่�งอำ�เภออีกจำ�นวนหนึ่ง แต่เดินท�งม�เรียนในเมือง 
บ�งส่วนจะม�เช่�หอพักอยู่ต�มลำ�พังหรือพักอยู่กับญ�ติ โอก�สที่ครอบครัวจะได้ใกล้ชิดและอบรมสั่งสอนลูกหล�น
จึงไม่มี  ปัจจัยต่�งๆ เหล่�นี้เป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้นักเรียน มีศักยภ�พที่แตกต่�งกันอย่�งม�ก ระหว่�งนักเรียนที่มี
คว�มพร้อมทุกๆ ด้�นกับนักเรียนที่ด้อยโอก�ส  ที่โรงเรียนจะต้องให้คว�มช่วยเหลือและดูแลเป็นพิเศษ  แต่โรงเรียน
ยังข�ดข้อมูลและส�รสนเทศ ซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว�่งระบบและภ�คส่วนต่�งๆ ในองค์กร ข�ดก�รบูรณ�ก�รจ�ก 
ส่วนต่�งๆ ในองค์กร  ดงันัน้ โรงเรยีนสภ�ร�ชนิ ี2 จงึได้นำ�ระบบ ICT ซึง่ได้พฒัน�และออกแบบ ภ�ยใต้ชือ่ SRITRANG	
MODEL	ON	CHILD	CARE		SYSTEM ม�เป็นเครื่องมือในก�รรวบรวมข้อมูลและส�รสนเทศที่จำ�เป็น เพื่อเป็นตัว
เชื่อมระหว่�งระบบและภ�คส่วนต่�งๆ ในก�รบูรณ�ก�ร ก�รแก้ปัญห�และพัฒน�คุณภ�พนักเรียน ผ่�นระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 SRITRANG		MODEL	ON		CHILD		CARE	SYSTEM	 เป็นเครือ่งมอืสนบัสนนุก�รดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนและ
ใช้เป็น “นวตักรรม”	  ทีเ่ป็นก�รเชือ่มโยงระหว่�งก�รบรหิ�รจดัก�รโรงเรยีน  เพือ่ให้มคีณุภ�พและเป็นเครือ่งมอืใน
ก�รพฒัน�ผูเ้รยีนทีม่ปีระสทิธภิ�พ มคีว�มทนัสมยั เป็นข้อมลูทีร่�ยง�นเป็นปัจจบุนั ก้�วทนัยคุของข้อมลูและส�รสนเทศ 
ด้วยคุณสมบัติปัจจัยต่�งๆ ของระบบเครือข่�ย โดยเฉพ�ะเครือข่�ยอินเตอร์เน็ตและระบบก�รสื่อส�รต่�งๆ ที่ใน 
ปัจจบุนั ทัง้นีเ้ป็นก�รเปิดโอก�สให้คร ูนกัเรยีน ผูป้กครอง และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง ส�ม�รถเข้�ถงึแหล่งข้อมลูส�รสนเทศ
และคว�มรูท้ีห่ล�กหล�ยหรอือกีนยัหนึง่ม ี“ห้องสมดุโลก” (library of the world) เพยีงปล�ยนิว้สมัผสั 
 ก�รทำ�ง�นดังกล่�วโรงเรยีนใชร้ะบบ ICT และซอฟแวร์ต่�งๆ จ�กก�รพัฒน�โดยบุคล�กรของโรงเรียนเอง จ�ก
โปรแกรมสำ�เรจ็รปูทีท่�งสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นจดัห�ให้ ผนวกรวมกบัซอฟแวร์อืน่ๆ ทีโ่รงเรยีน
จดัห�ม� แล้วนำ�ม�บรูณ�ก�รรวบรวมเป็นตวัเชือ่มโยงระบบข้อมลูส�รสนเทศ เพือ่ใช้ในระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 ครู ผู้บริห�ร และผู้เกี่ยวข้อง เห็นประโยชน์ของข้อมูลส�รสนเทศ ที่รวบรวมทั้งหมดให้เป็นส่วนเดียวกัน โดย
ใช้โปรแกรมต่�งๆ ที่โรงเรียนได้ออกแบบไว้  และนำ�ไปใช้วิเคร�ะห์ผู้เรียนและรู้จักนักเรียนเป็นร�ยบุคคล ในเวล�
เดียวกันส�ม�รถแยกผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเก่ง ป�นกล�ง และกลุ่มอ่อน  รู้จักพื้นฐ�นของผู้เรียน ไม่ว่�จะเป็นด้�นผล
ก�รเรียนจ�ก 8 กลุ่มส�ระ ด้�นสุขภ�พก�ย  สุขภ�พจิต   ด้�นคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ทำ�ให้พบจุดเด่น จุดด้อย
จ�กก�รเรยีนรูข้องแต่ละคนในเวล�เดยีวกนัได้  ง่�ยต่อก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน ส�ม�รถเลอืกใช้สือ่ ออกแบบกจิกรรม  
ทำ�ให้ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษ�และครูอื่นๆ ทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและผู้เรียนก็เรียนอย่�งมีคว�มสุข

การสรุปบทเรียน	(Lesson	Learned)
 จ�กก�รใช้โปรแกรม “SRITRANG	MODEL	ON		CHILD		CARE		SYSTEM”	พบว่� ในระยะแรกอ�จจะมี
อุปสรรคค่อนข้�งม�ก โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเรื่องก�รประส�นง�น  ทั้งนี้ ครูอ�จจะยังไม่เข้�ใจบทบ�ทของตนเองด้�น
ก�รจัดก�รข้อมูลเท่�ที่ควร  ดังนั้น จึงต้องม�อภิปร�ยพูดคุย เพื่อสร้�งคว�มตระหนักและคว�มเข้�ใจร่วมกัน ฝ่�ย
บรหิ�รต้องให้กำ�ลงัใจให้สูต่้อไปจนอปุสรรคนีห้มดไปและส�ม�รถดำ�เนนิง�นไปได้อย่�งร�บรืน่และประสบคว�มสำ�เรจ็
ต�มเป้�หม�ยที่ตั้งไว้
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นาท้ั้ระบบโรงเรียน 

ผลงานหรือนวัตกรรม หม�ยถึง รูปแบบก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�โดยบูรณ�ก�รหลักก�รแนวคิดทฤษฏีในก�รบริห�ร 
กับวิถีชีวิของชุมชนเข้�ด้วยกัน เพื่อใช้เป็นแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รเพื่อสร้�งโอก�สท�งก�รศึกษ� สำ�หรับเด็กด้อย
โอก�ส

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 “สามประสบ” ทำ�ให้นักเรียนพบโอก�ส แสดงคว�มส�ม�รถจนได้รับร�งวัลม�กม�ย  เช่น
  1. เด็กช�ยณัฐพงษ์ สุขวิสิฎฐ์ ได้รับพระร�ชท�นร�งวัลชนะเลิศก�รประกวดคำ�ขวัญเนื่องในวันวิส�ขะบูช� 
จ�ก สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� สย�มบรมร�ชกุม�รีฯ  
 2. น�ยมนัส  เพชรสุข  ร�งวัลผู้มีคว�มส�ม�รถดีเด่นและนำ�ชื่อเสียงม�สู่ประเทศช�ติ  ในง�นวันเด็กแห่งช�ติ
และร�งวัลนักเรียนพระร�ชท�นระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย
 3. น�งส�วปฏิม�ภรณ์  ไทรสังขธิติชัย ร�งวัลผู้มีคว�มส�ม�รถดีเด่นและนำ�ชื่อเสียงม�สู่ประเทศช�ติ ในง�นวัน
เด็กแห่งช�ติ ประจำ�ปี  2553
 4. ร�งวัลก�รแข่งขันทักษะท�งวิช�ก�ร ง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับร�งวัลเหรียญทอง  ก�รแข่งขันร้อง
เพลงไทยส�กลและก�รแข่งขันเด�ะบอลช�ย ช่วงชั้นที่  3  
 5. ผลสมัฤทธิท์�งก�รเรยีนสงูขึน้ ปีก�รศกึษ� 2550 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษ�ตอนต้นและมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย 
โดยภ�พรวมคะแนนเฉลีย่ 66.28  ปีก�รศกึษ� 2551 คะแนนเฉลีย่ 66.28  ปีก�รศกึษ� 2552  คะแนนเฉลีย่ 73.16
 6. นักเรียนในเขตพื้นที่บริก�รของโรงเรียน ได้รับโอก�สท�งก�รศึกษ�เพิ่มขึ้นในปีก�รศึกษ� 2550 มีนักเรียน 
568 คน ปีก�รศึกษ� 2551 มี 589 คน ปีก�รศึกษ� 2552  มี 802 คน ปีก�รศึกษ� 2553 มี 981 คน ต�มลำ�ดับ
 7. ก�รออกกล�งคนัของนกัเรยีนลดลง ในปีก�รศกึษ� 2550 ออกกล�งคนั จำ�นวน 38 คน  ปีก�รศกึษ�  2551  
จำ�นวน  21  คน ปีก�รศกึษ� 2552 จำ�นวน  5 คน 
 8. บคุลก�รของโรงเรยีนได้รบัก�รยกย่อง อ�ท ิน�ยประยรู สธุ�บรูณ์  ผูบ้รหิ�รโรงเรยีนได้รบัก�รประก�ศเกยีรตคิณุ
จ�ก สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมสวัสดิก�รและสวัสดิภ�พครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� (สกสค.) กระทรวง
ศกึษ�ธกิ�ร ในด้�นเป็นผูป้ฏบิตัหิน้�ทีด้่วยคว�มมมุ�นะ อตุส�หะ เสยีสละ อดทนและพฒัน�คณุภ�พชวีติได้เป็นแบบ
อย่�งทีด่ปีระจำ�ปี 2552 และ ปี 2553 น�ยธงชยั  สงัขวภิ�ส ร�งวลัครดูใีนดวงใจ ประจำ�ปี 2553 จ�กสำ�นกัง�นคณะ
กรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น 
 9. ปี 2551 โรงเรยีนได้รบั ร�งวลัเหรยีญเงนิ นวตักรรมก�รบรหิ�รจดัก�รรปูแบบส�มประสบโมเดล จ�กโครงก�ร
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภ� และ ร�งวัลเหรียญทองจ�กโครงก�รเดียวกันใน ปี2552 ส่งผลให้ ชุมชนมี
ส่วนร่วมในก�รจดัก�รศกึษ�ของโรงเรยีนเพิม่ขึน้ และเข้�ม�ร่วมเป็นวทิย�กรในก�รเรยีนก�รสอนแต่ละกลุม่ส�ระก�ร
เรยีนรู ้ชมุชนมคีว�มพงึพอใจต่อก�รจดัก�รศกึษ�ของโรงเรยีนเพิม่ขึน้และได้ส่งลกูหล�นเข้�เรยีนในโรงเรยีนอดุมสทิธิ
ศึกษ�เพิ่มขึ้นและทำ�ให้ประช�กรวัยเรียนได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้�น

สำมประสบพบโอกำส 

ผู้นำาเสนอ			 นายประยูร		สุธาบูรณ์	

	 	 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา		

      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ก�ญจนบุรี  เขต  3
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แรงบันดาลใจ
 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษ� ตั้งอยู่ในอำ�เภอสังขละบุรี  ซึ่งเป็นเขตช�ยแดนติดกับประเทศพม่�  ห่�งจ�กตัวจังหวัด
ก�ญจนบุรี 220  กิโลเมตร ก�รเดินท�งย�กลำ�บ�ก ประช�ชนที่อ�ศัยอยู่มีคว�มหล�กหล�ยของเชื้อช�ติ  ศ�สน�  
และวัฒนธรรม นักเรียนเป็นเด็กด้อยโอก�สต�มแนวช�ยขอบ จึงเป็นแรงบันด�ลใจในก�รคิดค้นนวัตกรรม

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 ก�รบริห�รรูปแบบส�มประสบ  ส�ม�รถประยุกต์หลักก�รและองค์ประกอบรูปแบบส�มประสบเป็นกระบวน
ก�รบริห�รก�รจัดก�รเรียกว่�	ASROVN	 มีร�ยละเอียดดังนี้
 A	=	Awareness	ก�รสร้�งคว�มตระหนักรู้ ด้วยก�รประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมก�ร  ครู  นักเรียนและผู้นำ�
ชมุชน เพือ่สร้�งคว�มรูค้ว�มเข้�ใจต่อวถิชี�วอดุมสทิธศิกึษ� ช�วสงัขละบรุแีละเป้�หม�ยก�รจดัก�รศกึษ�ของโรงเรยีน  
 S	 =	 Survey	 ก�รสำ�รวจสภ�พปัจจุบันของโรงเรียนและสำ�รวจประช�กรวัยเรียน โดยก�รมีส่วนร่วมของผู้
ปกครอง ผู้นำ�ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลส�รสนเทศเพื่อก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ของ
โรงเรียนด้วยโปรแกรม School  Mic
 R	=	Road	Map แผนที่นำ�ท�ง ออกแบบระบบโรงเรียนเพื่อจัดทำ�แผนง�น โครงก�ร  กิจกรรม ให้สอดคล้อง
กับม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นทั้ง 18 ม�ตรฐ�น ได้แก่  แผนที่นำ�ท�งพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน  แผนที่นำ�ท�งพัฒน�
ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�  แผนที่นำ�ท�งก�รบริห�รจัดก�รและแผนที่นำ�ท�งพัฒน�ชุมชนและแหล่งเรียนรู้
 O	=	Observation ก�รเฝ้�ระวงั ก�รจดัก�รศกึษ�ของโรงเรยีนเพือ่สร้�งโอก�สท�งก�รศกึษ�สำ�หรบัเดก็ด้อย
โอก�ส  ด้วยก�รจัดก�รศึกษ�ทั้ง 3  รูปแบบ ก�รศึกษ�ในระบบ ก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย  
เพื่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ� ที่มีรูปแบบยืดหยุ่นในก�รอำ�นวยคว�มสะดวกก�รรับบริก�รท�งก�รศึกษ�และ
ก�รมีส่วนร่วม  ตลอดจนก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่�ของโรงเรียน  
 V	=	Valuate ก�รเพิ่มมูลค่�เด็กด้อยโอก�สได้รับก�รศึกษ�จนจบก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น โดยไม่ออกกล�งคัน  
ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนวิช�ชีพในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีร�ยได้ระหว่�งเรียน เช่น  ก�รท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
ก�รบริก�รที่พัก  ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนบนฐ�นวัฒนธรรมชุมชน
 N	=	Network เครือข่�ย ก�รสร้�งเครือข่�ยท�งก�รศึกษ�ของโรงเรียนสำ�หรับเด็กด้อยโอก�สด้วยรูปแบบที่
หล�กหล�ย  เพื่อระดมทรัพย�กรเพื่อก�รศึกษ�ร่วมมือกับบุคคล หน่วยง�นต่�งๆ

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 1. ก�รมส่ีวนร่วมของผูเ้กีย่วข้อง  ได้แก่  นกัเรยีน  คร ู ผูบ้รหิ�ร  พ่อแม่  ผูป้กครอง ชมุชน  คณะกรรมก�รสถ�น
ศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น  องค์กร  และหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้อง
 2. ภ�วะผู้นำ�ของผู้บริห�รและคณะครู  เป็นแบบอย่�งที่ดีในก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
 3. คว�มมุ่งมั่นของผู้บริห�รและคณะครู  ก�รมีเป้�หม�ยและค่�นิยมขององค์กรร่วมกัน

การสรุปบทเรียน
 ข้อคิดและประสบก�รณ์ก�รจัดก�รศึกษ� ด้วยกระบวนก�ร ASROVN ทำ�ให้ก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียน
สอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมชุมชน วิถีชีวิตชุมชน  เป็นก�รจัดก�รศึกษ� ไม่แปลกแยกออกจ�กชีวิตคว�มเป็น
อยู่ของชุมชน และสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจของบุคล�กรในกระบวนก�ร  และมีก�รขับเคลื่อนแต่ละขั้นตอนอย่�งต่อ
เนื่อง  โดยคว�มร่วมมือของทุกคน  มีก�รนิเทศ  ติดต�ม ประเมินผลก�รใช้นวัตกรรมตลอดจนก�รสร้�งเครือข่�ย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒน�ต่อยอดขย�ยผลก�รพัฒน�นวัตกรรม  
 



225
เทคนิคการนิเทศ การพัฒ

นาท้ั้ระบบโรงเรียน 

ผลงานหรอืนวตักรรม	หม�ยถงึ ก�รพฒัน�ก�รบรหิ�รจดัก�รง�นวชิ�ก�รโดยใช้ยทุธศ�สตร์ “โรงเรยีนเลก็ในโรงเรยีน
ใหญ่” และก�รนิเทศภ�ยในแบบใจประส�นใจ

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 1. ครูออกแบบก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ได้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รผู้เรียนและส�ม�รถใช้วิจัยพัฒน�ก�ร
เรียนก�รสอน โดยครูทุกคนมี Best Practices
 2. โรงเรียนเล็ก ค้นพบรูปแบบก�รจัดกิจกรรม ที่เหม�ะสมกับนักเรียน และทุกโรงเรียนมี Best Practices
 3. นักเรียนส�ม�รถอ่�นออก เขียนได้ถูกต้องม�กขึ้น 
 4. นักเรียนสร้�งชิ้นง�นจ�กคว�มรู้องค์รวมได้ เช่น ก�รทำ�โครงง�น ก�รทำ�แฟ้มสะสมผลง�น
 5. นักเรียนมีสุขภ�พก�ยและสุขภ�พจิตที่ดี ร่�เริง แจ่มใสสมวัย กล้�แสดงออกอย่�งเหม�ะสม
 6. คณะกรรมก�รสถ�นศกึษ� ผูน้ำ�ชมุชน และผูป้กครองนกัเรยีนมคีว�มพงึพอใจและให้คว�มร่วมมอืในก�รจดั
กิจกรรมต่�งๆ ของโรงเรียน 

แรงบันดาลใจ
 โรงเรยีนประสบปัญห�ก�รจดัก�รเรยีนรู ้นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์�งก�รเรยีนตำ�่ ข�ดทกัษะก�รคดิวเิคร�ะห์ และ
นักเรียนบ�งส่วนอ่�นไม่ออก เขียนไม่ได้ และจ�กก�รประเมินของ สมศ. ม�ตรฐ�นด้�นผู้เรียนและด้�นก�รเรียนก�ร
สอน มผีลก�รประเมนิอยูใ่นระดบัพอใช้  ทัง้นีเ้นือ่งจ�กครสู่วนใหญ่ยงัข�ดก�รวเิคร�ะห์ ผูเ้รยีนเป็นร�ยบคุคล  ออกแบบ
ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้โดยไม่สนองคว�มแตกต่�งระหว่�งบุคคลของผู้เรียน ไม่มีก�รใช้กระบวนก�รวิจัยเพื่อ
พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนและข�ดก�รรวมพลังหรือก�รมีส่วนร่วมในก�รแก้ปัญห�ก�รจัดก�รเรียนรู้อย่�งจริงจัง 

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม 
 กำ�หนดนโยบ�ย  นำ�สู่ก�รปฏิบัติโดย
	 1.	จดัโครงสร้างการบรหิารแบบโรงเรยีนเลก็ในโรงเรยีนใหญ่	 โครงสร้�งเป็นช่วงชัน้ คอื ปฐมวยั ประถมศกึษ�
ตอนต้น ประถมศกึษ�ตอนปล�ย และมธัยมศกึษ�ตอนต้น และจดัให้มคีณะกรรมก�รบรหิ�รง�นในแต่ละช่วงชัน้ ร่วม
กนัแก้ปัญห�และพฒัน�ก�รเรยีนก�รสอน โดยมอีำ�น�จในก�รตดัสนิใจ ว�งแผนดำ�เนนิง�นวชิ�ก�รในช่วงชัน้ทีร่บัผดิ
ชอบ เพือ่ให้บรรลแุละสอดคล้องกบัเป้�หม�ย นโยบ�ยทีโ่รงเรยีนกำ�หนด เปรยีบเสมอืนโรงเรยีนเลก็ในโรงเรยีนใหญ่		
จดุเด่น	คอื ทำ�ให้ส�ม�รถมองเหน็ปัญห�หรอืจดุทีต้่องพฒัน�ได้ชดัเจนและครทูกุคนมส่ีวนร่วมในก�รพฒัน�ก�รเรยีน
ก�รสอนอย่�งเป็นระบบ
 2.	การนิเทศภายในแบบใจประสานใจ	คือ รูปแบบก�รนิเทศภ�ยในที่โรงเรียนใช้ในก�รพัฒน�ครู ซึ่งจะทำ�ให้
ก�รบรหิ�รง�นต�มยุทธศ�สตรโ์รงเรียนเลก็ในโรงเรียนใหญ่มีคว�มเขม้แขง็	เป็นการนเิทศแบบกลัยาณมติร	เน้นก�ร

MINI SCHOOLS WITHIN A LARGE SCHOOL

ผู้นำาเสนอ	:		 นายคำาตัน		เดชผล			โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง	  

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�อำ�น�จเจริญ 

  โทร. 045272335, 0801703819 
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นิเทศด้วยก�ร Coaching ที่ผู้นิเทศกับผู้รับก�รนิเทศมีคว�มใกล้ชิด รู้จักกันและผู้นิเทศกับผู้รับก�รนิเทศอยู่ใน
สภ�วก�รณ์เดียวกัน
 ขั้นตอนการนิเทศ
	 ขั้นที่	1	เปิดใจ	ศึกษาสภาพปัญหา	ความต้องการในการพัฒนา	และกำาหนดเป้าหมายร่วมกัน	
	 ขั้นที่	2	วางใจ		มอบหมายภารกิจ	จัดทีมผู้นิเทศ
	 ขั้นที่	 3	 ให้ใจ	การนิเทศโดยทีมผู้นิเทศโรงเรียนใหญ่และโรงเรียนเล็ก	ก�รประชุม สัมมน� ก�รชี้แนะ ก�ร
ศึกษ�จ�กต้นแบบ/แบบอย่�ง
	 ขัน้ที	่4	ร่วมใจ		ทกุฝ่ายร่วมกนัประเมนิผล	นำาเสนอ	Best	Practices	ของครู
	 ขั้นที่	5	ภูมิใจ		เผยแพร่ผลงาน		นำาเสนอ	Best	Practices	ของโรงเรียน
เงื่อนไขที่ทำาให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความสำาเร็จ
 1. ก�รจัดโครงสร้�ง“โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่”ครูต้องมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจและมีทัศนคติที่ดีต่อก�รบริห�ร
แบบมีส่วนร่วม เข้�ใจขอบข่�ยภ�ระง�น และส�ม�รถดำ�เนินง�นต�มวงจร PDCA ได้
 2. ก�รนเิทศภ�ยในแบบใจประส�นใจ องค์คณะบคุคล (coaching) ต้องมคีว�มเข้มแขง็ รูจ้กัและเข้�ใจลกัษณะ
เฉพ�ะบุคล�กรแต่ละคนอย่�งลึกซึ้ง และมีก�รสร้�งแรงจูงใจที่เหม�ะสม

การสรุปบทเรียน
 แนวคิดที่เป็นบทเรียนสำ�หรับนวัตกรรมชิ้นนี้ คือ ก�รนำ�หลักวิช�ก�รบริห�รจัดก�รสู่ก�รปฏิบัติอย่�งเป็นรูป
ธรรมต�มแนวท�งของก�รกระจ�ยอำ�น�จจุดเน้นที่เด่นชัดคือให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง  มีส่วนร่วม สร้�งคว�มเข้�ใจ และ
พัฒน�ในระหว่�งก�รทำ�ง�น ผู้บริห�รต้องรู้จักคว�มถนัดคว�มส�ม�รถของผู้ร่วมง�น
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เทคนิคการนิเทศ การพัฒ

นาท้ั้ระบบโรงเรียน 

ผลงานหรือนวัตกรรม		หม�ยถึง วิธีก�รสอนพัฒน�ก�รอ่�น ก�รเขียนทั้งระบบ เป็นนวัตกรรมก�รเรียนรู้แบบร่วม
มือรูปแบบ CIRC	(cooperative	integrated	reading	and	composition)

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 นักเรียน	 ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1-3 อ่�นออกและแยกข้อเท็จจริงได้ เขียนคำ�ศัพท์จ�กเรื่องที่อ่�นเขียนภ�พจ�ก
เรือ่งร�วทีก่ำ�หนดให้ได้ ชัน้ประถมศกึษ�ปีที ่4 - ม.3 อ่�นได้คล่องและส�ม�รถจบัใจคว�มเรือ่งทีอ่่�นได้ ส�ม�รถเขยีน
เรียงคว�มจ�กเรื่องที่กำ�หนดและเขียนอิสระจ�กเรื่องที่สนใจได้ และมีทักษะในก�รทำ�ง�นกลุ่ม และมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อนได้ดี  ได้รับร�งวัลก�รประกวดก�รทำ�หนังสือเล่มเล็กในง�นวันภ�ษ�ไทยระดับคุณภ�พเหรียญทอง ปี 2552
 ครู	ได้รูปแบบก�รจัดก�รเรียนรู้รูปแบบ CIRC
 ผูป้กครอง	มคีว�มพงึพอใจต่อก�รจดัก�รเรยีนรูร้ปูแบบ CIRC ของคร ูและให้คว�มไว้ว�งใจส่งบตุรหล�นม�เข้�
เรียนเพิ่มขึ้นทุกปี (ข้อมูลย้อนหลัง 7 ปี)
 โรงเรียน	 ได้รับร�งวัลก�รจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตระดับดีเยี่ยม ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ศรีสะเกษ 
เขต 4 ร�งวัลก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมรักก�รอ่�นดีเด่น ปีก�รศึกษ� 2552 จ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

แรงบันดาลใจ
 สังคมมองก�รจัดก�รศึกษ�ในปัจจุบันล้มเหลว เด็กอ่�นไม่ออก เขียนไม่ได้ สู้เด็กที่จบชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 4 
สมยัก่อนไม่ได้ สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นมนีโยบ�ยทีจ่ะให้นกัเรยีนอ่�นออกเขยีนได้ ดงันัน้โรงเรยีน
อนุบ�ลขุนห�ญ (สิ) จึงต้องก�รที่จะพัฒน�ก�รอ่�น เขียน ของนักเรียนทั้งระบบ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1-3 ให้
อ่�นออกเขียนได้ในชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3 อ่�นคล่อง เขียนคล่องและให้นักเรียนเรียนรู้ด้�น
คุณธรรมจริยธรรมจ�กนิท�นที่อ่�น ส่งเสริมนิสัยรักก�รอ่�นให้ติดเป็นนิสัย

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 1. เด็กเก่ง เด็กป�นกล�ง และเด็กอ่อน มีโอก�สช่วยเหลือซึ่งกันและกันในแต่ละขั้นตอน  
 2.มีก�รก�รเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม  ที่สอดแทรกอยู่ในนิท�น เช่น เรื่องเกี่ยวกับคว�มเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ก�รช่วยเหลือ แบ่งปัน คว�มซื่อสัตย์ ก�รประหยัด อดทน ล้วนเป็นเรื่องร�ว ที่ให้คติสอนใจ ที่นักเรียนส�ม�รถนำ�ไป
ใช้ในก�รดำ�เนินชีวิตได้ดีอีกด้วย 
 3. ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในก�รประเมนิคว�มส�ม�รถในก�รอ่�นของลกูทีบ้่�น ซึง่นอกจ�กจะเป็นนทิ�นทีน่กัเรยีน
สนใจแล้ว จะเป็นพื้นฐ�นให้นักเรียนมีนิสัยรักก�รอ่�นหนังสือประเภทอื่น ผู้ปกครองจะได้รับแบบประเมินก�รอ่�น
ของลูกที่บ้�นและให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะกิจกรรมที่ผู้ปกครองเห็นว่�จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน 

CIRC พัฒนำสู่กำรอ่ำนเขียนทั้งระบบ

ผู้นำาเสนอ			 นายณรงค์		จำาปา		

	 	 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ	(สิ)

          สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ศรีสะเกษ เขต 4  
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เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 1. คว�มร่วมมอืของคร ูบคุล�กรในโรงเรยีน ผูป้กครอง เป็นปัจจยัสำ�คญัทีจ่ะทำ�ให้ก�รจดัก�รเรยีนรูด้้วยนทิ�น
แบบร่วมมือ รูปแบบ CIRC  ประสบคว�มสำ�เร็จ 
 2. สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เช่น สี กระด�ษ  ต้องมีจำ�นวนเพียงพอต่อคว�มต้องก�รของเด็กแต่ละกลุ่ม หนังสือนิท�น
ที่นำ�ม�ใช้ในก�รอ่�นควรมีคว�มเหม�ะสมกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น
 3. ก�รแบ่งกลุ่มเด็กไม่ควรเกิน กลุ่มละ 6 คน เพร�ะถ้�ม�กกว่�นี้ จะทำ�ให้มีสม�ชิกในกลุ่มม�กเกินไป หัวหน้�
กลุ่มอ�จดูแลไม่ทั่วถึง 
 4. ควรมีก�รยืดหยุ่นเวล�ในก�รทำ�ง�นให้นักเรียนในชั่วโมงวิช�ภ�ษ�ไทย ห�กนักเรียนทำ�ง�นไม่ทันเวล�

การสรุปบทเรียน	
 ก�รสรุปบทเรียนเพื่อพัฒน�ต่อยอด โรงเรียนควรจัดสรรงบประม�ณอย่�งต่อเนื่อง  ควรสอดแทรกบูรณ�ก�ร
ก�รสอนรูปแบบ CIRC เข้�ในกลุ่มส�ระอื่น 

นวัตกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ	CIRC	
(Cooperative	Integrated	Reading	and	Composition)

วิธีดำาเนินการ
 1 ) สำ�รวจสภ�พปัญห� คว�มค�ดหวังเกี่ยวกับก�รอ่�น  ก�รเขียนของนักเรียนในโรงเรียน จ�กผู้ปกครอง 
ชุมชน สภ�พปัจจุบันปัญห�ก�รอ่�น เขียน ของนักเรียน 2 ) ประชุมคณะครู  ศึกษ�สภ�พปัญห�ก�รจัดกิจกรรมก�ร
สอนอ่�น ก�รเขียน ระดมคว�มคิดเห็น ร่วมกันสรุปปัญห� เพื่อสร้�งท�งเลือก 3 ) ศึกษ�เอกส�รเกี่ยวกับขั้นตอนก�ร
พัฒน�ก�รอ่�น ก�รเขียน  4 ) เลือกแนวท�งพัฒน�ก�รอ่�น เขียน ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบก�รสอน CIRC 
(Cooperative Integrated Reading  And Compositio ) 5 ) ประชุมคณะครู ชี้แจงทำ�คว�มเข้�ใจถึงคว�มจำ�เป็น
คว�มเหม�ะสม ที่ต้องพัฒน�ก�รอ่�นโดยใช้รูปแบบ CIRC 6 ) อบรมคณะครูให้คว�มรู้เทคนิคก�รสอนรูปแบบ CIRC  
แนวการจัดกิจกรรม	8	ขั้นตอน
 ขั้นที่		1  แบ่งกลุ่มนักเรียนต�มคว�มส�ม�รถในก�รอ่�น เขียน  กลุ่มเก่ง  กลุ่มป�นกล�ง  กลุ่มอ่อน 
 ขั้นที่		2  คละกลุ่มใหม่กลุ่มละ 4  - 6 คน มีทั้ง เด็กเก่ง  ป�นกล�ง อ่อน 
	 ขั้นที่		3	 พัฒน�ก�รอ่�น  มีขั้นตอนก�รสอน  ดังนี้
 ขั้นที่	4	นักเรียนร่วมกันอภิปร�ยเรื่องร�วที่อ่�น จับประเด็นปัญห� ขั้นที่	5	ทดสอบก�รอ่�น ทั้งเป็นร�ยบุคคล 
และเป็นกลุ่ม ขั้นที่		6  ฝึกทักษะก�รอ่�นเพิ่มเติม ได้แก่ ก�รอ่�นจับใจคว�ม ก�รแยกข้อเท็จจริง ก�รวิเคร�ะห์เรื่อง 
ก�รสรปุเรือ่ง  ขัน้ที	่	7	ฝึกทกัษะก�รเขยีน เขยีนอสิระ ก�รทำ�หนงัสอืเล่มเลก็ 	ขัน้ที	่	8	นกัเรยีนรบัก�รบ้�น        เลอืก
อ่�นหนังสือที่สนใจ เขียนร�ยง�นเรื่องที่อ่�นร�ยบุคคล 
แนวทางการเลือกนิทาน	
 เลือกให้เหม�ะสม กับชั้นที่เรียน ในแต่ละภ�คเรียนจะใช้นิท�นแต่ละชั้น 5-6 เรื่อง ดังนี
กำาหนดช่วงเวลาที่จะสอน		
 ใช้เวล�สอนภ�คเช้�  เวล�  08.30 - 09.00 น.
การประเมินผล
 ให้คุณครูในแต่ละชั้นร่วมกันกำ�หนดเกณฑ์ก�รประเมินเองต�มคว�มเหม�ะสมของแต่ละชั้น แล้วร�ยง�นผู้
บริห�รเมื่อสิ้นภ�คเรียน  ผู้บริห�รประเมินก�รจัดกิจกรรมก�รสอนของครู โดยฝ่�ยบริห�รดำ�เนินก�รนิเทศ  กำ�กับ 
ติดต�มก�รสอนอย่�งต่อเนื่อง
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นาท้ั้ระบบโรงเรียน 

ผลงานหรอืนวตักรรม  หม�ยถงึ ก�รบรหิ�รโรงเรยีนเพือ่ส่งเสรมิวฒันธรรมและก�รท่องเทีย่ว แบบ phimai model

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ร�งวัลยอดเยี่ยม	thailand	tourism	awards ประจำ�ปี 2551 ของก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 วิธีก�รดำ�เนินง�นต�มรูปแบบ รูปแบบ  phimai		model  
	 P-planning	 ก�รว�งแผนด้วยก�รศกึษ�สภ�พชมุชนแล้วนำ�ม�กำ�หนดเป็นวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้�ประสงค์ของ
โรงเรียน เตรียมบุคล�กร และวิธีก�รดำ�เนินง�น
	 H-head,	hand,	human	with	high	quality กำ�หนดแนวปฏบิตัแิละลงมอืปฏบิตัด้ิวยกระบวนก�รประส�น
ง�น ร่วมคิดร่วมทำ� จัดระบบบริก�ร สื่อวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ  ต�มระบบคุณภ�พสูงสุด  
เช่น กำ�หนดม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�น จัดทำ�คู่มือก�รปฏิบัติง�น แต่งตั้งคณะกรรมก�รรับผิดชอบ กำ�หนดโครงสร้�ง
หลักสูตร จัดทำ�หลักสูตรวิช�เพิ่มเติม  กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน  
 I-integrated	subjects	and	cross-culture   บูรณ�ก�รหล�กหล�ยวิช�และข้�มวัฒนธรรม  สอนแบบ
บรูณ�ก�รสอดแทรก/โครงง�นทกุกลุม่ส�ระฯ  และตดิต่อประส�นง�นกบัหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้อง  เช่น  ททท.  เทศบ�ล  
อบต. ทุกตำ�บล  ในเขตอำ�เภอพิม�ย  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ฯ  อบจ. คณะกรรมก�รสภ�วิจัยแห่งช�ติ และนำ�ผลง�นที่
เกิดจ�กก�รร่วมคิด ร่วมทำ� ของคณะครูและนักเรียนทั้งในและต่�งประเทศ
 M-moral		system  ต้องยึดระบบคุณธรรม คำ�นึงถึงคว�มถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส  เน้นระบบทีมง�นและก�ร
ทำ�ง�นเป็นกลุ่ม  เปิดโอก�สให้ชุมชน  องค์กรท้องถิ่น  ภ�ครัฐและเอกชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินง�น  และ
ดำ�เนินง�นไปสู่เป้�หม�ยได้อย่�งชัดเจน    
	 A-assessment	 	  จัดระบบก�รนิเทศติดต�ม และประเมินผลเพื่อพัฒน�  แต่งตั้งคณะกรรมก�รติดต�มผล 
ประเมนิผลและวจิยัเพือ่จดัทำ�แบบฟอร์มก�รตดิต�มผล  และประเมนิผล  แสดงผลง�นทีไ่ด้จ�กก�รประเมนิผล  รวม
ทั้งประช�สัมพันธ์เผยแพร่ให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทร�บ
 I-improvement	model	to	go	 inter	   พัฒน�รูปแบบสู่ส�กลด้วยก�รใช้ระบบ ict  ภ�ษ�ต่�งประเทศ  
และพัฒน�ทักษะคว�มเป็นพลโลกให้กับนักเรียน เช่น มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชน  เพื่อให้เกิดคว�มเท่�เทียม  
คว�มยุติธรรมในสังคม  เห็นปัญห�สังคม ลงมือแก้ปัญห�เพื่อนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลง  และมีทักษะในก�รจัดก�ร
ตนเองและผู้อื่น 

ส่งเสริมวัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยว
  รูปแบบ PHIMAI MODEL

ผู้นำาเสนอ				นายประจักษ์		ธีรพงศธร		นายสมชาติ		รชตวิฑูร

	 	 โรงเรยีนพมิายวทิยา			

  สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�นครร�ชสมี�  เขต  7
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ผลงานหรือนวัตกรรม	 หม�ยถึง รูปแบบก�รบริห�รจัดก�รโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภ�พ

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 โรงเรียน	ได้รับรางวัลจากการประกวด	แข่งขัน	ในโครงการโรงเรียนดีมีคุณภาพ		มีเป้�หม�ยที่ส�ม�รถทำ�
สำ�เรจ็และเหน็ผลได้ มตีวัชีว้ดัทีเ่หน็ชดัและวดัได้จรงิ  เพือ่ให้นกัเรยีนซึง่เป็นผลผลติสดุท้�ยของก�รจดัก�รศกึษ�เป็น
ผู้มีคว�มรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต�มจุดหม�ยของหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้น
ฐ�น  รวมถึงคว�มค�ดหวังของสังคมที่ส�ม�รถสร้�งผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคว�มสุข มีศักยภ�พในก�รให้คว�ม
ร่วมมือเพื่อก�รสร้�งสรรค์สังคมไทยให้มีคุณภ�พและ มีก�รบริห�รสถ�นศึกษ�ให้บรรลุเป้�หม�ยดังกล่�วได้

แรงบันดาลใจ
 จ�กก�รทีโ่รงเรยีนชมุชนกระนวน  ได้รบัคดัเลอืกเป็นโรงเรยีนนำ�ร่องผูน้ำ�ก�รเปลีย่นแปลงเพือ่รองรบัก�รกระจ�
ยอำ�น�จ เมือ่ปี 2550 ในด้�นก�รมุง่เน้นให้สถ�นศกึษ� บรหิ�รจดัก�รเรยีนรูม้คีณุภ�พและมคีว�มเป็นเลศิ  มกี�รจดัก�ร
เชงิระบบ โดยเฉพ�ะระบบก�รเรยีนรู ้ได้ดำ�เนนิก�รเพือ่ให้โรงเรยีนเข้มแขง็ซึง่เน้นดำ�เนนิก�รภ�ยใต้วฎัจกัรวงจร pdca 
เพือ่พฒัน�ระบบให้ยัง่ยนื  ตระหนกัและเหน็คว�มสำ�คญัของก�รพฒัน�โรงเรยีน จงึได้นำ�เอ�แนวคดิของก�รพฒัน�เชงิ
ระบบม�ใช้และมคีว�มค�ดหวงัให้โรงเรยีนมรีะบบทีม่คีณุภ�พ   มคีว�มเป็นเลศิ  ช่วยส่งเสรมิและพฒัน�ศกัยภ�พก�ร
เรยีนรูแ้ละลกัษณะนสิยัของนกัเรยีนให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�น  ภ�ยใต้บรบิทและต�มคว�มค�ดหวงัของโรงเรยีน คร ู ผู้
ปกครอง และชมุชน
 ก�รพฒัน�อย่�งต่อเนือ่งจ�กอดตีถงึปัจจบุนั ได้สร้�งคว�มเปลีย่นแปลงในเชงิบวกทีย่กระดบัคณุภ�พให้แก่โรงเรยีน  
เนือ่งจ�กผูบ้รหิ�รโรงเรยีนมเีจตน�มุง่มัน่ในก�รพฒัน�สถ�นศกึษ�  พฒัน�บคุล�กร  พฒัน�ผูเ้รยีนให้เป็นคนด ี คนเก่ง  
มคีว�มสขุ  ตลอดทัง้พฒัน�สภ�พแวดล้อม อ�ค�รสถ�นทีแ่ละภมูทิศัน์เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูท้ัง้ในและนอกห้องเรยีน 
พฒัน�ต�มสภ�พจรงิ  พฒัน�แบบมส่ีวนร่วม  พฒัน�ให้โรงเรยีนสูค่ว�มเป็นผูน้ำ�ก�รปฏริปูก�รศกึษ�อย่�งต่อเนือ่ง ต�ม
นโยบ�ยของกระทรวงศกึษ�ธกิ�รสอดคล้องกบัคว�มค�ดหวงัของชมุชนและโรงเรยีน  ซึง่เป็นแนวปฏบิตัสิำ�คญัทีโ่รงเรยีน
ใช้ในก�รบรหิ�รจดัก�รและพฒัน�คณุภ�พก�รศกึษ�ให้ได้ม�ตรฐ�น เพือ่ให้โรงเรยีนมรีะบบดแีละมคีณุภ�พเป็นส�กล 
 
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 “5	Golden	stairs” สูโ่รงเรยีนคณุภ�พ คอื วธิทีำ�ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูอ้ย่�งมคีว�มสขุ ท่�มกล�งกจิกรรม  สือ่ ict  
ทีห่ล�กหล�ย และทำ�ให้ผูเ้รยีนเป็นคนด ีคนเก่ง โดยมวีธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิดงันี้
 บนัไดขัน้ที	่1	ห้องเรยีนมกีารเปลีย่นแปลง	 เปลีย่นแปลงห้องเรยีนในด้�นก�ยภ�พ  เน้นให้ทกุห้องมคีว�มสะอ�ด 
มรีะเบยีบ  สวยง�ม มจีำ�นวนเพยีงพอ  มสีภ�พพร้อมใช้เอือ้ต่อก�รเรยีนรู ้มห้ีองปฏบิตักิ�รพเิศษครบทกุกลุม่ส�ระก�ร
เรยีนรู ้ มสีือ่ อปุกรณ์ ict ทีม่คีณุภ�พครบทกุห้อง มสีภ�พสมบรูณ์ พร้อมใช้ นอกจ�กนัน้ โรงเรยีนยงัมบีรเิวณโดยรอบ
และอ�ค�รสถ�นทีส่วยง�ม เอือ้ต่อก�รเรยีนรู ้ มห้ีองสมดุมชีวีติ  มหีนงัสอืเพยีงพอต่อจำ�นวนผูเ้รยีน  มแีหล่งเรยีนรูท้ี่
หล�กหล�ย  ปลอดภยั  เหม�ะสมกบับรบิทของโรงเรยีน

“5 Golden Stairs” สู่โรงเรียนคุณภำพ

ผู้นำาเสนอ		 นายอัศวิน		อินทรปัญญา	

	 	 โรงเรียนชุมชนกระนวน

                สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ขอนแก่น เขต 4  
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นาท้ั้ระบบโรงเรียน 

	 บันไดขั้นที่	2	เป็นครูดีมีคุณภาพ  ครูมีคุณภ�พต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นวิช�ชีพ  พัฒน�ตัวเองอย่�งสมำ่�เสมอ สอน
อย่�งเต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถ มีคว�มรู้คู่คุณธรรม มีคว�มรู้รอบตัว ก้�วทันกับก�รเปลี่ยนแปลงท�งวิช�ก�รและก�ร
จัดก�รเรียนก�รสอน ซึ่งจะช่วยพัฒน�ผู้เรียนให้มีคุณภ�พ รู้ผิด รู้ชอบ ดำ�รงชีพให้อยู่ในสังคมปัจจุบันได้และทำ�ให้
ระบบก�รศึกษ�ของไทยมีคุณภ�พส�ม�รถแข่งขันได้ในระดับส�กล นำ�ผลก�รเรียนรู้ม�พัฒน�ผู้เรียนอย่�งเป็นระบบ 
โดยก�รทำ�วิจัยในชั้นเรียนและวิจัยเพื่อพัฒน�ก�รเรียนรู้ในรูปแบบที่หล�กหล�ย มีก�รสร้�งสื่อนวัตกรรมที่มีคุณภ�พ 
รวมทั้งมีก�รพัฒน�และเผยแพร่ผลง�นก�รวิจัยสู่สังคมในวงกว้�งอย่�งต่อเนื่อง  
 บันไดขั้นที่	3	เสริมแรงด้วยวินัยเชิงบวก	 ครูสร้�งแรงจูงใจให้ผู้เรียนรักและศรัทธ� ให้ผู้เรียนเกิดคว�มประทับ
ใจในก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนรูข้องคร ูครมูคีว�มรบัผดิชอบ ตรงเวล�  มกี�รให้ร�งวลั  ครเูป็นผูเ้สยีสละ มคีว�มเมตต�
กรุณ� สร้�งคว�มตระหนักและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เป็นแบบอย่�งที่ดี เพื่อให้ผู้
เรยีนเป็นคนด ีมคีว�มเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ เป็นคนเก่งด้�นวชิ�ก�ร เน้นให้มกี�รคดิวเิคร�ะห์ เรยีนรูท้กัษะชวีติป้องกนั
ตนเองจ�กอบ�ยมุข  มีสุขภ�พก�ย สุขภ�พจิตที่ดี และส�ม�รถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุข  ภ�ยใต้ก�ร
นิเทศติดต�มและประเมินผล   แบบมีส่วนร่วม
 บันไดขั้นที่	 4	พัฒนางาน	พัฒนาความรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี  จัดระบบก�รเรียนรู้กระบวนกลุ่ม  
เน้นก�รสอนวิธีก�รเรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติจริง มีทักษะปฏิบัติ มีคว�มส�ม�รถใช้สื่อ ict เพื่อใช้แสวงห�คว�มรู้และ
ส�ม�รถเชือ่มโยงกจิกรรมสูก่�รพฒัน�ทกัษะชวีติ สนบัสนนุภมูปัิญญ�ท้องถิน่   สือ่ต่�งๆ ให้เกดิประโยชน์ต่อก�รเรยีน
รู้อย่�งประหยัดและคุ้มค่� ส�ม�รถนำ�เสนอและเผยแพร่ผลง�นต่อส�ธ�รณะผ่�นสื่อ ict  ส�ม�รถใช้โปรแกรม 
prodesktop ออกแบบ ก�รว�ดภ�พ  ก�รเพ้นท์รูป  ก�รเรียนรู้ผ่�นระบบ e – learning  มี e – mail address เป็น
ของตนเอง  มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ กล้�พูดกล้�แสดงออกอย่�งมีคุณภ�พ  
 บันไดขั้นที่	5		ปรับการเรียน		เปลี่ยนการสอน	ครูปรับเปลี่ยนวิธีสอน  ลดบทบ�ทจ�กผู้สอนม�เป็นผู้จัดก�ร
คว�มรู้  ยกระดับผู้เรียนโดยพัฒน�ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน และพัฒน�ตนเอง ให้เรียนรู้  และใช้สื่อ ict ในก�รจัด
กิจกรรมก�รเรียนรู้ให้ผู้เรียน ใช้เทคนิคก�รสอนและสื่อที่หล�กหล�ย  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในก�รเรียนรู้  มีก�รวัดและ
ประเมนิผลต�มสภ�พจรงิด้วยเครือ่งมอืทีท่นัสมยั  หล�ยรปูแบบและมปีระสทิธภิ�พ  จดัก�รเรยีนรูท้ีอ่งิม�ตรฐ�นและ
ตวัชีว้ดั ทีเ่น้นวธิกี�รเรยีนรูใ้ห้นกัเรยีนส�ม�รถเชือ่มโยงข้อมลูทีไ่ด้จ�กก�รเรยีนรูเ้ป็นคำ�ตอบ  เป็นผลง�นนำ�เสนอองค์
คว�มรู้และส�ม�รถเป็นผลง�นที่สร้�งสรรค์สู่คว�มเป็นเลิศ 

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 โรงเรียนมีก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�โดยใช้โรงเรียนเป็นฐ�น เปิดโอก�สให้บุคล�กรมีส่วนร่วมคิด (plan) ร่วมทำ� 
(do) ร่วมตรวจสอบ ประเมินผล (check) ร่วมปรับปรุงพัฒน� (action) ซึ่งหม�ยถึง ก�รพัฒน�คุณภ�พโรงเรียนทั้ง
ระบบ (total quality management) หรอื เส�หลกัคำ�้จนุคณุภ�พ  คอื 1. ทกุคนมส่ีวนร่วม 2. ตรวจวดัคว�มก้�วหน้� 
3. มีคว�มผูกพัน 4. ปรับปรุงโดยต่อเนื่อง  

การสรปุบทเรยีน
   โรงเรยีนได้พฒัน�หลกัสตูรและกระบวนก�รจดัก�รเรยีนรูเ้ชงิบรูณ�ก�ร ให้ผูเ้รยีนได้พฒัน�คว�มรู ้ คว�มส�ม�รถ 
คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์และทกัษะก�รดำ�รงชวีติได้ต�มศกัยภ�พ เสรมิสร้�งศกัยภ�พบคุล�กรทกุระดบัให้เป็นครดูมีี
คณุภ�พ  มทีกัษะในก�รปฏบิตังิ�น ส�ม�รถจดักระบวนก�รเรยีนรู ้พฒัน�คณุภ�พก�รจดัก�รศกึษ�และระดมสรรพกำ�ลงั
สร้�งภ�คเีครอืข่�ยอปุถมัภ์ทีเ่ข้มแขง็อนัเกดิจ�กพลงัก�รมส่ีวนร่วมของชมุชน องค์กร ประช�สงัคมในรปูแบบของผูอ้ปุถมัภ์
และผูร่้วมคดิร่วมปฏบิตั ิ ร่วมพฒัน�เพิม่สมรรถนะของโรงเรยีนในก�รใช้เทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร เพือ่จดั
กระบวนก�รเรยีนรูแ้ละบรหิ�รจดัก�รให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูเ้รยีน สร้�งพลงัขบัเคลือ่นให้โรงเรยีนมรีะบบบรหิ�รจดัก�ร
โรงเรยีนทีด่ ีคล่องตวั มปีระสทิธภิ�พ ส่งผลให้นกัเรยีนพฒัน�ศกัยภ�พ มคีณุภ�พเป็นส�กล
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง กระบวนก�รบริห�รจัดก�รเพื่อให้เกิดก�รพัฒน�แหล่งเรียนรู้ สู่คว�มเป็นเลิศท�ง
วิช�ก�ร

แรงบันดาลใจ
 โรงเรียนท่�ปล�อนุสรณ์ 1 เป็นโรงเรียนที่ได้อพยพม�จ�กผลกระทบก�รสร้�งเขื่อนสิริกิติ์กั้นแม่นำ้�น่�น เพื่อ
เก็บกักนำ้�ไว้ใช้ก�รผลิตกระแสไฟฟ้�และก�รเกษตร  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514  เป็นต้นม�  ทำ�ให้โรงเรียนต้องย้�ยม�สร้�ง
ที่แห่งใหม่  คือ อำ�เภอท่�ปล�ปัจจุบัน  ซึ่งเป็นบริเวณที่เนินเข� ดินลูกรัง แหล่งที่ทำ�ม�ห�กินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์  
ประช�กรส่วนใหญ่ ทำ�ไร่ ทำ�สวน  รับจ้�ง ค้�ข�ย อพยพไปทำ�ง�นต่�งจังหวัด  นักเรียนส่วนม�กอ�ศัยอยู่กับปู่ย่�ต�
ย�ยและเป็นอำ�เภอที่มีฐ�นะท�งเศรษฐกิจค่อนข้�งย�กจนที่สุดของจังหวัดอุตรดิตถ์  อยู่ห่�งจ�กตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ประม�ณ 41 กิโลเมตร  ด้�นก�รศึกษ�นักเรียนข�ดโอก�สท�งก�รศึกษ�  เช่น ข�ดโรงเรียนที่มีคุณภ�พ  ข�ดสื่อก�ร
เรยีนก�รสอน  และแหล่งเรยีนรูต่้�ง ๆ   ทีจ่ะช่วยให้นกัเรยีนแสวงห�คว�มรูด้้วยตนเอง  ดงันัน้ โรงเรยีนท่�ปล�อนสุรณ์ 
1  จงึกำ�หนดเป้�หม�ยพฒัน�โรงเรยีนด้�นก�รพฒัน�แหล่งเรยีนรู ้สูค่ว�มเป็นเลศิท�งวชิ�ก�รเพือ่เพิม่โอก�สท�งก�ร
ศึกษ�สำ�หรับนักเรียนต�มชนบทให้เกิดคุณภ�พ  

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จ
 1.  วิเคร�ะห์บริบท (context analysis)  ทั้งภ�ยในและภ�ยนอก ที่จะส่งผลกระทบต่อก�รจัดก�รศึกษ�  เช่น 
นักเรียน  บุคล�กร  ชุมชน ผู้ปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  โดยใช้เครื่องมือวิเคร�ะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ขององค์กร หรือ 
swot analysis  ศึกษ�สภ�พปัจจุบันและปัญห�  วินิจฉัยองค์ก�รทำ�ให้เร�เข้�ใจบริบทของโรงเรียนม�กขึ้น
 2. ผู้บริห�รใช้หลักธรรม�ภิบ�ล (good governance) เป็นหลักในก�รทำ�ง�นในโรงเรียน ทำ�ให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่�ยได้รับคว�มสุขและคว�มสำ�เร็จในก�รทำ�ง�นต�มที่ตนเองถนัด
 3. ก�รนำ�องค์ก�รและเทคโนโลยีก�รบริห�รก�รศึกษ� (leading organization and educational 
management technology) ผู้บริห�รต้องทำ�หน้�ที่ในก�รกระตุ้น ส่งเสริม และสร้�งบรรย�ก�ศในก�รทำ�ง�นที่ดี
และเป็นแบบอย่�งทีด่ ีมกี�รสือ่ส�รนำ�เทคโนโลยที�งก�รศกึษ�ม�ใช้ในห้องปฏบิตักิ�รต่�งๆ เพือ่ให้เดก็ศกึษ�ค้นคว้�
เพิ่มเติม
 4. มีก�รว�งแผนและก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ (strategic planning and formulating) ของก�รพัฒน�แหล่ง
เรียนรู้ภ�ยในโรงเรียน ที่จะมุ่งสู่เป้�หม�ยของโรงเรียน คือคุณภ�พของผู้เรียน
 5. โรงเรียนนำ�ยุทธศ�สตร์สู่ก�รปฏิบัติ  (strategy implementation) โดยมอบหม�ยคว�มรับผิดชอบให้ครู 
หรือเจ้�ภ�พที่ชัดเจน เช่น ก�รจัดสภ�พแวดล้อมในโรงเรียนเอื้อต่อก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน  จัดห้องปฏิบัติ
ก�รต่�งๆ ทั้ง 8  กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์

แหล่งเรียนรู้สู่ควำมเป็นเลิศ

ผู้นำาเสนอ			 นายสง่า		มีอินถา

	 	 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์		1	

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�อุตรดิตถ์ เขต  2
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 6.  ผู้บริห�รใช้หลักก�รบริห�รก�รเปลี่ยนแปลง (change management) ก�รทำ�ง�นจะไม่หยุดนิ่ง  พร้อมรับ
ก�รเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
 7.  มีก�รสร้�งเครือข่�ยและก�รมีส่วนร่วม (network building  and participatory) เปิดโอก�สให้บุคล�กร
ทกุฝ่�ยร่วมคดิร่วมทำ� ร่วมรบัรู ้และร่วมในก�รตดัสนิใจ  และประส�นคว�มร่วมมอื นำ�ม�ซึง่ก�รพฒัน�โรงเรยีนอย่�ง
มีคุณภ�พ
 8. มีก�รควบคุม  ก�รวัดและประเมินผล และก�รจัดก�รคว�มรู้ (control, measurement, evaluation and 
knowledge management) ก�รดำ�เนินง�นว่�เป็นไปต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้หรือไม่ เพื่อนำ�ม�ปรับปรุงโรงเรียน
ให้มีคุณภ�พยิ่งขึ้น

การสรุปบทเรียน
 จ�กก�รที่โรงเรียนได้ใช้หลักก�รบริห�รที่กล่�วม� ทำ�ให้ก�รบริห�รง�นเกิดก�รพัฒน�แหล่งเรียนรู้ สู่คว�มเป็น
เลศิท�งวชิ�ก�ร นกัเรยีนส�ม�รถเข้�แข่งขนัง�นด้�นวชิ�ก�รระดบัเขตพืน้ที ่ระดบัเขตตรวจร�ชก�ร และระดบัประเทศ  
ด้�นครูผู้สอนเป็นครูต้นแบบร�งวัลเกียรติยศ  โรงเรียนประสบคว�มสำ�เร็จได้รับก�รคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นำ�ก�ร
เปลี่ยนแปลง  โรงเรียนผู้นำ�ก�รใช้หลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช 2551  โรงเรียนผ่�นก�รประเมิน สมศ.
รอบสอง  โรงเรียนสถ�นที่ทำ�ง�นน่�อยู่  โรงเรียนผ่�นก�รรับรองโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2 โรงเรียนรองชนะเลิศโรงเรียน
พระร�ชท�นโรงเรียนประถมศึกษ�ขน�ดใหญ่  เป็นสถ�นที่ศึกษ�ดูง�น
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ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง กระบวนก�รสร้�งนิสัย  โรงเรียนบ้�นทุ่งน�วิทย�

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 นักเรยีน	มีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนสูงขึ้น  มีอตัร�ก�รติด 0, ร ลดลง ผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบสอง
ดีม�ก  11  ม�ตรฐ�น ได้รับร�งวัลจ�กก�รแข่งขันทักษะท�งวิช�ก�รทั้งด้�นวิช�ก�รและด้�นคุณธรรมจริยธรรมเป็น
จำ�นวนม�ก 
 ครู	มีก�รเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตส่วนตัว และชีวิตก�รสอนมีผลก�รปฏิบัติง�น อยู่ในระดับดีเด่นสูงขึ้นได้รับก�ร
เลื่อนวิทยฐ�นะ ได้รับร�งวัลครูเกียรติยศ และครูดีเด่น ทั้งผู้บริห�รและครู
 โรงเรยีน	มบีรรย�ก�ศและสิง่แวดล้อมสะอ�ด ร่มรืน่ สวยง�ม ปลอดภยั เพยีงพอและมคีณุภ�พ ได้รบัก�รยกย่อง
เชดิชเูกยีรตใิห้เป็นโรงเรยีนคณุธรรมชัน้นำ� โรงเรยีนต้นแบบส่งเสรมินสิยัรกัก�รอ่�น โรงเรยีนเศรษฐกจิพอเพยีงแบบอย่�ง

แรงบันดาลใจ
 ในก�รประชุมปฏิบัติก�รเพื่อว�งแผนพัฒน�โรงเรียนในทุกๆ สิ้นปีก�รศึกษ� ข้อสรุปของที่ประชุมมักจะเป็น
เรื่องเกี่ยวกับนิสัยของเด็กในเรื่องคว�มใฝ่รู้ ใฝ่ดี และมีคว�มรับผิดชอบ ยังไม่เป็นที่ พึงพอใจของครู และผู้เกี่ยวข้อง 
จึงมุ่งมั่นที่จะทำ�เรื่องก�รสร้�งนิสัยอย่�งจริงจัง

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 1. คว�มชัดเจนในกระบวนก�รสร้�งคว�มเข้�ใจ และคว�มตระหนักในเรื่องก�รสร้�งนิสัย ตั้งแต่ที่ม�ของนิสัย 
องค์ประกอบ กระบวนก�ร และก�รประเมินผล
 2. กลยุทธ์ที่ใช้ในก�รพัฒน�บุคล�กรมีคว�มต่อเนื่องชัดเจน 5  ขั้นตอน 
 3. สื่อที่ใช้ตรงประเด็น สั้น กระชับ ใช้ได้ในระยะเวล�ที่เหม�ะสม

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ
 1.ก�รให้คว�มสำ�คัญของก�รสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ คว�มตระหนักและคว�มชัดเจนในเป้�หม�ย แนวท�ง
กระบวนก�รทำ�ง�นร่วมกัน 
 2. ก�รมีส่วนร่วมของทุกฝ่�ยในทุกขั้นตอนของก�รขับเคลื่อน
 3. ก�รสร้�งวฒันธรรมองค์กรในเรือ่งก�รให้ ก�รออม ก�รอ่�น  ก�รสือ่ส�รเชงิสร้�งสรรค์และก�รจดัก�รคว�มรู้
 4. คว�มเป็นแบบอย่�งที่ดีของผู้บริห�รและครู  ทุกเรื่องเริ่มต้นที่ตนเอง

กระบวนกำรสร้ำงนิสัย บันไดสู่กำรเปลี่ยนแปลง

ผู้นำาเสนอ			 นางนภาลัย		สงวนวงษ์		

	 	 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา	  

              สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�อุทัยธ�นี  เขต  2
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การสรุปบทเรียน	
 1. พัฒน�นิสัยด้วยก�รพัฒน�บรรย�ก�ศและสิ่งแวดล้อมทั้ง 3 ด้�น คือ ด้�นก�ยภ�พ ด้�นบุคคล และด้�น
วัฒนธรรม ให้มีคว�มพร้อม และมีคุณภ�พม�กยิ่งขึ้น ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่�งมีคว�มสุข  ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้
เห็นแบบอย่�งที่ดี ได้ร่วมกิจกรรมที่ดีจนเป็นวัฒนธรรม  เพื่อให้เกิดนิสัยที่ดีอย่�งยั่งยืน
 2. พฒัน�ครทูกุคนให้มคีว�มสขุในก�รทำ�ง�น เหน็ประโยชน์และคณุค่�ของก�รเปลีย่นแปลงตนเองอย่�งแท้จรงิ
ทั้งชีวิตส่วนตัว และชีวิตก�รสอน มิใช่ทำ�ต�มคำ�สั่ง หรือทำ�เพื่อก�รติดต�มประเมินผล และก�รร�ยง�น
 3. พัฒน�ก�รจัดก�รคว�มรู้ ให้เข้มข้นม�กขึ้น ให้ส�ม�รถเปลี่ยนคว�มสัมพันธ์ผู้คนให้ชื่นชม ให้เค�รพ เห็น
คุณค่�ของกันและกัน ยอมรับในคว�มแตกต่�งหล�กหล�ย มั่นใจในตนเอง ในระดับที่พอเหม�ะพอควร ยืนหยัดใน
คว�มถูกต้อง แต่ไม่ดื้อรั้น ปฏิบัติดีต่อกันทั้งว�จ�และพฤติกรรม ทุกคนมีคว�มสุขกับก�รเรียนรู้ โรงเรียนเป็นองค์กร
แห่งก�รเรียนรู้ ครูทุกคนอุดมไปด้วยปัญญ�และคุณธรรม
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ผลงานหรือนวัตกรรม หม�ยถึง ยุทธศาสตร์	 banrai	  เป็นวิธีก�รบริห�รจัดก�รเพื่อพัฒน�ทั้งระบบโรงเรียนที่
ออกแบบโดยก�รนำ�หลักก�รดำ�เนินก�ร 5 ส่วนม�บูรณ�ก�รกำ�หนดเป็นรูปแบบ  ซึ่งได้แก่ ก�รระดมคว�มคิด 
(brainstorming) เครือข�่ยร่วมพัฒน� (network partnership) ก�รนิเทศแบบสอนแนะ (coaching) หลักก�ร
บริห�รจัดก�รโดยระบบคุณภ�พ (quality system management) กระบวนก�รวิจัยและพัฒน� (research and 
development)  ยุทธศาสตร์	banrai	 มีกระบวนก�รดำ�เนินง�น  ดังนี้
 ส�ม�รถใช้คว�มส�ม�รถของตนเองช่วยสร้�งสรรค์ผลง�นได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พเกดิคว�มภ�คภมูใิจ  เกดิก�ร
เรยีนรูอ้ย่�งยัง่ยนืและทีส่ำ�คญัทีส่ดุ  คอื  นกัเรยีนมโีอก�สฝึกคดิอย่�งเป็นระบบอนัเป็นผลให้มทีกัษะก�รคดิวเิคร�ะห์
ในที่สุด

การสรุปบทเรียน
 จ�กปัจจยัด้�นแรงบนัด�ลใจ  ประกอบกบัก�รศกึษ�แนวทฤษฏ ีแล้วนำ�ม�พฒัน�เป็นรปูแบบก�รบรหิ�รจดัก�ร
เพื่อพัฒน�ทั้งระบบโรงเรียน (whole school approach) ทำ�ให้เกิดยุทธศ�สตร์ banrai  ซึ่งส�ม�รถสรุปเป็นบท
เรียนเพื่อก�รพัฒน�ต่อยอดได้ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์	 banrai	  เป็นวิธีดำ�เนินง�นที่นำ�หลักก�ร  5 ส่วน ม�บูรณ�ก�ร อนัได้แก่ ก�รระดมคว�มคดิ 
(brainstorming) เครอืข่�ยร่วมพฒัน� (network partnership) ก�รนเิทศแบบสอนแนะ (coaching) หลกัก�รบรหิ�ร
จัดก�รโดยระบบคุณภ�พ (quality system management) กระบวนก�รวิจัยและพัฒน�  ( research and 
development) ซึง่ขัน้ตอนก�รดำ�เนนิง�นต�มยทุธศ�สตร์ banrai นีส้�ม�รถพฒัน�ก�รทกัษะก�รคดิวเิคร�ะห์ของ
นกัเรยีนให้ดขีึน้  มขีัน้ตอนก�รดำ�เนนิง�น 6 ขัน้ตอน ดงันี้
	 ขัน้ที	่1	brainstorming-based agreement  (b) เป็นขัน้ก�รสร้�งข้อตกลงทีอ่ยูบ่นพืน้ฐ�นของก�รระดมคว�ม
คดิจ�กทกุฝ่�ยทีเ่กีย่วข้องในก�รดำ�เนนิง�น  เพือ่กำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนนิง�น  วตัถปุระสงค์  วธิดีำ�เนนิง�นและ 
ก�รสรปุผลก�รดำ�เนนิง�น
 ขั้นที่	 2	 action planning  (a) ขั้นก�รว�งแผนปฏิบัติก�ร เป็นขั้นก�รนำ�ข้อตกลงที่ได้ม�กำ�หนดเป็นแผน 
ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รหรือกิจกรรม
 ขั้นที่	 3	 network implementing and coaching (n) เป็นขั้นก�รนำ�แผนก�รปฏิบัติง�นไปดำ�เนินก�ร 
โดยก�รมีส่วนร่วมของทุกฝ่�ย
 ขั้นที่	4		research and development (r) ก�รวิจัยและพัฒน� เป็นก�รตรวจสอบผลก�รดำ�เนินง�นเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒน�ง�นให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น
 ขั้นที่	5	application  ( a )   เป็นขั้นตอนก�รนำ�ผลก�รวิจัยและทิศท�งก�รปรับปรุงพัฒน�ง�นไปประยุกต์
ใช้ในก�รดำ�เนินก�รครั้งต่อไป

ยุทธศำสตร์ Banrai ก้ำวไกลสู่สำกล

ผู้นำาเสนอ	:		 นางสงวนทรัพย์		ทิพรังศรี		

	 	 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

              สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�อุทัยธ�นี  เขต  2
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 ขัน้ที	่6	information ( i ) ขัน้สดุท้�ยของก�รดำ�เนนิง�นต�มยทุธศ�สตร์ banrai  คอืก�รเผยแพร่ผลก�รดำ�เนนิ
ง�นซึง่นอกจ�กจะเป็นก�รแจ้งหรอืร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นให้คณะดำ�เนนิง�นและเครอืข่�ยผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทร�บ
แล้ว ในกรณทีีผ่ลง�นประสบผลสำ�เรจ็มปีระสทิธภิ�พส�ม�รถเป็นแบบอย่�งให้ผูส้นใจศกึษ�เรยีนรูแ้ละนำ�ไปประยกุต์
ใช้ ส�ม�รถเผยแพร่แก่องค์กรที่สนใจด้วย 
 การพัฒนาต่อยอด	ในก�รใช้ยุทธศ�สตร์  banrai  นั้น ผู้ดำ�เนินง�นต้องชี้แจงหลักก�รและสร้�งคว�มเป็นหนึ่ง
ของบุคล�กรที่เกี่ยวข้องทุกคนให้มีวิสัยทัศน์และอุดมก�รณ์ร่วมกัน มีคว�มมุ่งมั่นและพร้อมที่จะอุทิศก�ย  ใจ  และ
คว�มส�ม�รถ  ทำ�ง�นต�มหน้�ที่อย่�งเต็มศักยภ�พ ภ�คีเครือข่�ยผู้ร่วมง�นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องให้ก�ร
สนับสนุนอย่�งต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดจนทำ�ง�นร่วมกันอย่�งกัลย�ณมิตร 
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ผลงานหรอืนวตักรรม	หม�ยถงึ รปูแบบก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนรูใ้นก�รอนรุกัษ์ทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดล้อม
อย่�งยั่งยืนโดยใช้ ทฤษฎี 6 ส , 4  บ  และ 1 กลุ่มเย�วชน ดังนี้
 ทฤษฎี	6	ส	ได้แก่	1	)	สะอาด	หม�ยถึง ต้องเป็นกิจกรรมและวิธีก�รที่มีคว�มอ่อนโยน สุภ�พ ไม่ก้�วร้�ว ส่ง
เสริมและพัฒน�คุณธรรม จริยธรรมอันดีง�ม 2	)	สนุกสนาน	หม�ยถึง ต้องสร้�งคว�มเร้�ใจ คว�มสนุกให้เกิดกับผู้
เรียนทำ�ให้ผู้เรียนมีคว�มสุขโดยคำ�นึงถึงประสบก�รณ์เดิมของผู้เรียน 3	)	สร้างสรรค์ หม�ยถึง ต้องใช้คว�มส�ม�รถ 
ใช้ทั้งศ�สตร์และศิลป์ในก�รสื่อคว�มหม�ยธรรมช�ติ 4	 )	 ส่วนร่วม	หม�ยถึง ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนิน
กิจกรรมทั้งแบบคนเดียว หรือแบบกลุ่ม ได้สัมผัสประสบก�รณ์ตรง 5	)	สัมพันธ์	หม�ยถึง  ไม่พูดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพ�ะ แต่ต้องแสดงให้เหน็ถงึคว�มเกีย่วข้องกนัของสิง่ต่�งๆ 6	)	แสวงหา	หม�ยถงึ ก�รสือ่คว�มหม�ยธรรมช�ติ
ไม่ใช่ก�รให้ข้อมลูแต่ต้องก�รให้ผูเ้รยีนได้สมัผสัใจ กบัธรรมช�ตแิละเกดิก�รแสวงห� พฒัน�ต่อยอดคว�มรูข้องตนเอง
 ทฤษฎี	4	บ	ได้แก่	1	)	เบิกบาน เป็นขั้นตอนแรก เพื่อเป็นก�รสร้�งคว�มตื่นตัว อีกทั้งเป็นก�รตรวจสอบ ผู้
เรียนว่�เป็นใคร จัดว่�เป็นขั้นของก�รเตรียมคว�มพร้อมทั้งผู้สอนและผู้เรียนก่อนเข้�สู่โจทย์ หรือกิจกรรมต่อไป 
อย่�งไรก็ต�มคว�มเบิกบ�นหรือสนุกนั้นจะต้องยังดำ�เนินอยู่ต่อไปจนตลอดกิจกรรม 2	)	บทเรียน	คือขั้นตอนที่สอง  
เป็นก�รให้โจทย์ รวบรวมคว�มสนใจของผู้เรียนอยู่ที่โจทย์ซึ่งอ�จจะมีก�รอธิบ�ย บอกกติก� ซักถ�ม ขั้นตอนก�รทำ�
กิจกรรม ก่อนลงมือปฏิบัติจริงต่อไป	3	)บรรเลง	คือ ก�รลงมือปฏิบัติจริง ต�มโจทย์ หรือหัวข้อที่กำ�หนด ซึ่งอ�จเป็น
ได้ทั้งกิจกรรมส่วนบุคคลหรือกิจกรรมกลุ่ม ประสบก�รณ์ตรงกับธรรมช�ติ ส�ม�รถทำ�ให้ผู้เรียนเข้�ถึงธรรมช�ติได้
อย่�งแท้จริง และขย�ยผลไปถึงคว�มตระหนักในเรื่องอื่นๆ	4	)แบ่งปัน คือขั้นตอนสุดท้�ย เพื่อให้ทุกคนได้พูดหรือ
แสดงออกถึงประสบก�รณ์ของตนเอง ก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์เป็นก�รเสริมสร้�งคว�มอย�กรู้อย�กเห็น และ
ทำ�ให้คนในกลุ่มมีคว�มผูกพันกันม�กขึ้น

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 คอืผูเ้รยีนทีผ่่�นกระบวนก�รจดัก�รเรยีนรูแ้ล้วนัน้ มคีว�มรูค้ว�มเข้�ใจในสภ�พปัญห�ของทรพัย�กรธรรมช�ติ
และสิง่แวดล้อมดขีึน้ และมกี�รแสดงออกถงึพฤตกิรรมทีช่ดัเจนในเรือ่งของคว�มตระหนกั เหน็คณุค่�และมส่ีวนร่วม
ลงมือปฏิบัติในก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพ�ะทำ�ให้เกิดกลุ่มเย�วชนในชื่อว่�กลุ่มลูกสน 
ที่มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รทำ�หน้�ที่ เป็นแกนนำ�ด้�นก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

แรงบันดาลใจ
 สืบเนื่องจ�กปร�กฏก�รณ์ภ�วะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลกนี้และก�รดูแลแก้ไขปัญห�ดังกล่�ว 
เป็นหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของทุกคน เย�วชนทุกคนเป็นอน�คต เป็นกำ�ลังสำ�คัญของประเทศช�ติและของโลก
ซึ่งควรมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในสภ�พปัจจุบันปัญห� วิธีก�รดูแลแก้ไขรวมทั้งก�รใช้ประโยชน์อย่�งเหม�ะสม ที่จะไม่
เกดิผลกระทบและคว�มเสยีห�ยต�มม� โดยเริม่จ�กสิง่ใกล้ตวัในท้องถิน่และชมุชน ซึง่ในพืน้ทีข่องจงัหวดักำ�แพงเพชร 

รปูแบบกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตอิย่ำงยัง่ยนื

ผู้นำาเสนอ				นายสุทธิพงษ์			ธรรมสอน	

	 	 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา				

   สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กำ�แพงเพชร เขต 1
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โดยเฉพ�ะในอำ�เภอโกสัมพีนครที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนโกสัมพีวิทย� มีแหล่งทรัพย�กรท�งธรรมช�ติที่สำ�คัญหล�ย
แห่ง ทีเ่อือ้ประโยชน์ มคีว�มสมัพนัธ์ต่อก�รดำ�เนนิชวีติของประช�ชนในท้องถิน่ และกำ�ลงัอยูใ่นสภ�วะทีเ่สีย่งต่อก�ร
ถูกบุกรุกทำ�ล�ย และเสื่อมโทรม จึงอย�กให้นักเรียนซึ่งเป็นเย�วชนในท้องถิ่น มีคว�มตระหนัก เห็นคว�มสำ�คัญ และ
มีบทบ�ทร่วมลงมือปฏิบัติเพื่อดูแลป้องกันแก้ไขปัญห�ดังกล่�ว โดยเริ่มต้นที่ตนเองแล้วจึงขย�ยผลไปสู่ครอบครัว สู่
ชมุชน เพือ่ให้เกดิคว�มร่วมมอืกนัอย่�งกว้�งขว�ง จรงิจงั ในก�รอนรุกัษ์ทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดล้อมของท้อง
ถิ่นไว้ให้ยั่งยืน

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
 เป็นนวตักรรมทีเ่น้นบทบ�ทและคว�มสำ�คญัของกลุม่เย�วชนทีเ่ป็นแกนนำ� ได้นำ�รปูแบบ วธิกี�รและทฤษฎขีอง
นวตักรรม ไปลงมอืปฏบิตัใินก�รดำ�เนนิกจิกรรมก�รเรยีนก�รสอน เพือ่ถ่�ยทอดคว�มรูค้ว�มเข้�ใจ สร้�งเจตคตแิละก�ร
มส่ีวนร่วมของกลุม่ผูเ้รยีน ซึง่สอดคล้องกบัวธิกี�รเรยีนรูโ้ดยให้นกัเรยีนเป็นสำ�คญั ส่งเสรมิทัง้ด้�นคว�มรู ้คณุธรรมจรยิธรรม 
และทกัษะชวีติ ทีจ่ะทำ�ให้นกัเรยีนเป็นทัง้คนเก่ง คนด ีและมคีว�มสขุ

เงื่อนไขที่ทำาใหประสบความสำาเร็จ
 1. ผู้บริห�ร คณะครู ของโรงเรียน มีวิสัยทัศน์ เห็นคว�มสำ�คัญและให้ก�รสนับสนุนอย่�งดียิ่ง
 2. คว�มเข้มแข็ง คว�มมุ่งมั่นตั้งใจ ของเย�วชนกลุ่มแกนนำ�ซึ่งจะมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ คว�ม
เข้�ใจ และเป็นแบบอย่�งทีด่ใีห้กบัเย�วชนอืน่ๆ โดยโรงเรยีนโกสมัพวีทิย�มเีย�วชนกลุม่ลกูสนทีม่คีว�มรูค้ว�มส�ม�รถ 
และทักษะในก�รดำ�เนินกิจกรรม 
 3. ก�รได้รับคว�มสนับสนุนและคว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�น องค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท�งโรงเรียนได้รับคว�มร่วม
มือเป็นอย่�งดีจ�กเขตรักษ�พันธุ์สัตว์ป่�เข�สน�มเพรียง อุทย�นแห่งช�ติคลองวังเจ้� องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลโกสั
มพี และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในระดับอำ�เภอและระดับจังหวัด

การสรุปบทเรียน
 จ�กก�รสร้�งสรรค์พฒัน�และใช้นวตักรรมเรือ่ง วธิกี�รสือ่คว�มหม�ยธรรมช�ตสิำ�หรบัเย�วชน ซึง่พบว่�มคีณุค่�
และคว�มเหม�ะสมต่อก�รนำ�ไปปฏิบัติจริง และมีผลสัมฤทธิ์ต�มวัตถุประสงค์ นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ต่อยอดโดยก�รจัด
ทำ�ร�ยวิช�เพิ่มเติมเป็นหลักสูตรท้องถิ่นได้แก่ ร�ยวิช�เขตรักษ�พันธุ์สัตว์ป่�เข�สน�มเพรียง สำ�หรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษ�ปีที่ 1 และร�ยวิช�อุทย�นแห่งช�ติคลองวังเจ้�สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบก�ร
จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ในก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน   ม�ดำ�เนินในกิจกรรมก�รเรียน
ก�รสอน และบรูณ�ก�รรปูแบบวธิกี�รดงักล่�วไปสูก่�รเรยีนก�รสอนร�ยวชิ�อืน่ๆ หรอืก�รจดักจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีน
อื่นๆ ต่อไป
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 ผลงานหรือนวัตกรรม	หม�ยถึง 
 1.ก�รบริห�รด้วยระบบคุณภ�พ  lsqm  
 2.โปรแกรมบริห�ร :  it-school 

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
 1. บคุล�กรนำ�แผนสูก่�รปฏบิตัมิ�กขึน้ และส�ม�รถวดัประเมนิขดีคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นของบคุล�กรได้
ชัดเจนขึ้น โดยเฉพ�ะด้�นก�รใช้ข้อมูล เทคโนโลยี และส�รสนเทศ ต�มเกณฑ์ตัวชี้วัดโรงเรียนในฝัน
 2.ทักษะคว�มส�ม�รถในก�รใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และก�รจัดก�รข้อมูลของบุคล�กรทั้งระบบโรงเรียน 
เพิ่มขึ้น 100 %
 3. บคุล�กร ทัง้ระบบโรงเรยีน ทกุคน มคีว�มเชือ่มัน่ ในขดีคว�มส�ม�รถของตน ในก�รใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 
ของตนต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นโรงเรียนในฝัน    
 4. นักเรียนได้เรียนรู้ผ่�นสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ครบทุกห้องเรียน ทุกคน

แรงบันดาลใจ
 ทุกวันนี้ก�รเรียกร้องคุณภ�พม�กขึ้น ประสิทธิภ�พและประสิทธิผลส่วนหนึ่ง เกิดจ�กก�รใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ อย่�งไรก็ต�มแม้ว่�เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะแทนบุคล�กรไม่ได้  แต่บุคล�กรที่ไม่ใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์จะถูกแทนที่ด้วยบุคล�กรที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 ในฐ�นะเป็นผู้นำ�ขององค์กร เร�จะไม่ให้บุคล�กรขององค์กรเสียโอก�ส ตำ่�กว่�ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นในยุค
ก�รเปลี่ยนแปลง น�นเกินคว�มจำ�เป็น ประกอบกับที่เป็นโรงเรียนในฝัน ซึ่งต้อง สร้�งโอก�สให้เด็กไทยในทุกพื้นที

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม	
 1. ก�รทำ�ง�นที่เป็นระบบภ�ยใต้ขั้นตอน pdca ของ lsqm (labschool quality management) 
 2. นำ�ข้อมูล ส�รสนเทศ สู่ก�รตัดสินใจของผู้บริห�ร โดยก�รจัดหมวดหมู่ ผ่�นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ชุด it –school และ ฝึกทักษะขีดคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�รข้อมูลให้บุคล�กร ทีมบริห�รของโรงเรียน ทั้ง
ระบบ
 3.งบประม�ณในก�รลงทนุน้อย แต่ส�ม�รถสร้�งแรงจงูใจให้โรงเรยีนในเครอืข่�ย 26  ict ขน�ดกล�งและขน�ด
เล็ก ยอมรับในก�รบริห�รจัดก�รข้อมูลผ่�นโปรแกรม it –school ได้  

เงื่อนไขที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ	
 1. ก�รนำ�องค์กรด้วยวิสัยทัศน์  โรงเรียนในฝัน ที่ว่� “สร้�งโอก�สให้เด็กไทย”
 2. แผนที่กลยุทธ์ที่ชัดเจนของโรงเรียนในฝัน 

LSQM : พัฒนำครู สู่ E-School

ผู้นำาเสนอ				 น�งศิริวรรณ  อ�จศรี     
  โรงเรียนบ้�นแท่นวิทย�
       สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ชัยภูมิ เขต  2 
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 3. คว�มเชื่อที่ว่� “บุคล�กรทุกคนส�ม�รถเรียนรู้ได้“  
 4. กลไกก�รสร้�งแรงจงูใจให้บคุล�กรเกดิคว�มเชือ่มัน่ และยอมรบัในก�รทำ�ง�นโรงเรยีนในฝัน เพือ่ให้เกดิคว�ม
ร่วมมือและสนับสนุนอย่�งต่อเนื่อง
 5. คว�มส�มัคคี คว�มมุ่งมั่น  คว�มตั้งใจ และก�รบริห�รจัดก�รตนเองของบุคล�กรในองค์กร  

การสรุปบทเรียน	
 1.	 พัฒนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์	 สร้�งค่�นิยมให้บุคล�กรเชื่อมั่นร่วมกันในก�รทำ�ง�นสู่อน�คต ในยุคก�ร
เปลี่ยนแปลง โดยอ�ศัยข้อมูลที่เป็นจริงขององค์กรสู่ระบบก�รพัฒน�โรงเรียนในฝันสู่คว�มยั่งยืน
 2.	 นำาขั้นตอนการทำางาน	 pdca	 เข้าสู่ชีวิตจริงก�รทำ�ง�น โดยก�รจัดกระทำ�ข้อมูล ว�งแผนร่วมกันในก�ร
ทำ�ง�น บนข้อมูลที่พบ และมีก�รวัดประเมินโดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
 3.	พัฒนาองค์กร	โรงเรียน	e-school	 ว�งกรอบก�รพัฒน�และยกระดับขีดคว�มส�ม�รถของบุคล�กรอย่�ง
ต่อเนื่อง
 4.	การจัดการความรู้ของบุคลากร	ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ที่เกิดจ�กคว�มตระหนักของตนเอง องค์กร
ต้องให้คว�มสำ�คัญยิ่ง 
	 5.	สร้างระบบงานขององค์กรทีเ่ป็นการนำาขดีความสามารถของบคุลากรมอือาชพีสูก่ารพฒันาองค์กร	และ
นำาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	ด้วยก�รนำ�เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่ก�รบริห�รจัดก�รเพื่อก�รตัดสินใจที่แท้จริง เช่นก�ร 
นำ� โปรแกรม it-school เข้�สู่ก�รบริห�รจัดก�ร  ก�รนำ�เกณฑ์ TQA  เข้�สู่ก�รบริห�รจัดก�รองค์กร  ก�รเทียบเคียง
สมรรถนะ กับองค์กรโรงเรียนอื่นๆ 
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แนวทำงคัดเลือกผลงำนหรือนวัตกรรม

รำยละเอียดผลงำนหรือนวัตกรรม

รำยนำมวิทยำกร

คณะท�ำงำน
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แนวทางคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมสู่ Symposium 

 
ความสําคญั 
            สืบเนื่องจากโครงการโรงเรียนในฝันจะจัดกิจกรรมการนําเสนอผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นผล
จากการดําเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือ 
Symposium การประชุมสัมมนาครั้งน้ีมีจุดประสงค์สําคัญ คือ สะท้อนบทเรียนจากการดําเนินงานและ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมแห่งการเรียนรู้ เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พิจารณาเลือกผลงานเพื่อเข้าสู่การ Symposium 
ระยะเวลาดาํเนินงาน   
 ดําเนินการ 3 วัน ระหว่างวันที่ 20-22  สิงหาคม 2553 ซึ่งเป็นการจัดในคราวเดียวกับการ
ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1-3 รุ่น ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม 
แอมบาสซาเดอร์ ซิต้ิ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี  

ความหมายและลักษณะสําคัญ 
 Symposium หรือ การประชุมนานาทรรศน์ หมายถึง การประชุมทางวิชาการที่เป็นเน้ือหา
เดียวกันหรือเรื่องเดียวกัน เพ่ือรวบรวมให้ได้ความเห็นที่หลากหลาย ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมีส่วนร่วมให้
ความคิดเห็น ดังนั้นการประชุมจึงมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

1. ผลงานที่นําเสนอเป็นเรื่องเดียวกัน แต่มีความหลากหลายในวิธีการ ซึ่งผ่านกระบวนการ
ทํางานที่น่าเช่ือถือ / กระบวนการวิจัย  

2. เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยศึกษาเอกสาร รับฟังการนําเสนอ ซักถาม
พร้อมเสนอแนะความคิดเห็นหรือนําผลงานที่คล้ายคลึงกันร่วมแลกเปลี่ยนผลงาน   

3. มีวิทยากรเสนอแนะความคิดเห็นเพ่ือเติมเต็มหรือต่อยอดความรู้       
4. มีการรวบรวมผลงานและข้อเสนอแนะไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการเผยแพร่ต่อไป    

แนวทางการคัดเลือกผลงาน 
          1.1 การเตรยีมการคัดเลือก 
 

                            ส่วนกลาง                                สพท. 
1. จัดทําคู่มือ/แนวทางคัดเลือกงาน 1. Roving Teams ประสานงานการเลือกผลงาน 
2. แจ้งแนวทางผา่นWeb siteและแจ้งโดยตรง  
    ผ่าน Roving Teams 

2. แจ้งรายชื่อพร้อมรายละเอียดมายังส่วนกลาง 
  

3. คัดเลือกผลงาน โดยทีมงานส่วนกลางเป็นผู้เลือก 
    1 ) กําหนดแนวทางในการนําเสนอ (7 ห้องๆละประมาณ7 
เรื่อง) 
     2) เลือกผลงานท่ีนําเสนอเป็นนิทรรศการห้องประชุมใหญ่ 

3. ประสานผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกผลงาน 
    เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเตรียมการ  
    Symposium ในวันท่ี 7-10 กรกฎาคม 2553 

4. จัดประชุมปฏิบัติการเตรียมการ Symposium 
    (จะดําเนินการ ภายในวันท่ี 7- 10 กรกฎาคม 2553) 

4.ประสานการเข้าร่วมกิจกรรม Symposium 
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 1.2 ภาพรวมของการนาํเสนอ     
ชื่องาน Symposium  : 

โรงเรียนในฝัน: นวัตกรรมการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach)  
เพ่ือคุณภาพนักเรียน 

ขอบข่ายผลงาน 
ผลงานโรงเรียนในฝันที่จะนําเข้าสู่ Symposium เพ่ือสะท้อนเป็นบทเรียน จําแนกเป็นสาระ 

ดังนี้   
 1.การพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach) เพ่ือคุณภาพนักเรียน 
ที่ครอบคลุมทั้ง 2 ด้าน  คือ 

การพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน ประเด็นการพิจารณา 
1. ด้านคุณภาพครู หรือ ด้านการจัดการเรียน 
การสอน 

1) การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
2) การจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต  
3) การจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพอนามัย 

2. ด้านคุณภาพการบริหาร หรือการพัฒนาท้ังระบบ 
โรงเรียนเป็นการจัดการสนับสนุนการเรียนการสอน     

ผลที่สืบเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

**ทั้ง 2 ด้าน มีผลสู่คุณภาพนักเรียน จัดให้นําเสนอเป็น 5 กลุ่ม (5 ห้อง) ตามประเภทการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ดังนี้ 
1) ประถมศึกษา (ปฐมวัย-ประถมศึกษาปีท่ี 6) 
2) ประถมศึกษา (ขยายโอกาสทางการศึกษา) 
3) มัธยมศึกษาขนาดกลางหรือเล็ก (มัธยมประจําตําบล) 
4) มัธยมศึกษาศึกษาขนาดใหญ่หรือขนาดกลาง หรือมัธยมประจํา อําเภอ 
5) มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และหรือระดับ World Class 
                             
 2 การสนับสนุนการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach) เพื่อคุณภาพ
นักเรียน ผลที่ปรากฎกับนักเรียน งานที่จะนําเสนอประกอบด้วย 
 2.1) ผลงานการดําเนินงานจากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน เน้นการ
นําเสนอคุณภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ หลักสูตรการพัฒนาครูและวิธีการดีๆที่นําไปสู่ความสําเร็จ 
(Best Practices)    
        2.2) การนิเทศโรงเรียนในฝันจาก Roving Teams โดยนําเสนอวิธีการดีๆที่นําไปสู่
ความสําเร็จ(Best Practices)    

ลักษณะสําคญัของผลงาน 
1.การพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach) สู่คุณภาพนักเรียน พิจารณา  

3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 คุณภาพนักเรียน ด้านที่ 2 คุณภาพครู ด้านที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการ 
สนับสนุนแต่ละด้านมีลักษณะสําคัญดังนี้    
                ทุกผลงานควรตรวจสอบกับลักษณะสาํคญัและการนําเสนอผลงานมีความจําเปน็ตอ้ง
ระบุข้อมูลที่แสดงลักษณะสาํคัญทีเ่ก่ียวขอ้งต่อไปนี ้
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    ด้านทีน่ําเสนอ ลักษณะสําคญั 
1. นักเรียน ผลสะท้อนจากการดําเนินการพัฒนาท้ังระบบโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จสามารถ 

นํามาเป็นตัวอย่าง แบบอย่าง ประกอบการนําเสนอผลงาน อาทิ ชิน้งาน โครงงาน   
ตัวผู้เรียน รางวัลท่ีได้รับ ฯลฯ 

2. คุณภาพคร ูหรือ
คุณภาพการเรยีน 
การสอน 
หรือ การสนับสนุน 
การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผลการดําเนนิงานระบุคณุภาพนักเรียน ระบุ ผลท่ีปรากฏเป็นรูปธรรมได้แก่ 
คุณภาพเป็นรายคน(ส่วนมาก) ผลการเรียนต่อ ผลเป็นรางวัลท่ีได้รับ มีผลงานเป็น
รายบุคคล และรายกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรมท้ังผลงานที่ปกติ ผลงานผ่านระบบ ICT  
ผลงานสะท้อนจากสถานศึกษาหน่วยงานอื่นท้ังภาครัฐเอกชน ฯลฯ 

2.ระบุวิธีการจดัการเรียนการสอนหรือวิธีการสนบัสนุนการเรียนการสอน เช่น 
    1) การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ โดยกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม  
การจัดการเรียนการสอนที่เน้น “การสอนวิธีการเรียนรู้” (How to learn) 
ประกอบด้วยลักษณะสําคัญ ดังนี้  
          1. กิจกรรมการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย กิจกรรมการลง
มือปฏิบัติจริงจากห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง
แหล่งเรียนรู้ปกติและระบบ ICT ตลอดจนกิจกรรมสนับสนุน การคิด-วิเคราะห์ ฯลฯ 
        2. กิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถสะท้อนกระบวนการเรียนรู้อย่างชัดเจน เช่น
การเรียนรู้ผ่านโครงงาน การสนบัสนุนการสรา้งงาน สร้างความรู้ด้วยตนเอง  
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
      3.การใช้สือ่สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งสื่อปกติและสื่อ ICT(โปรดระบุอย่างชัดเจน
พร้อมนําเสนอโดยการสาธิต ) 

ฯลฯ 
      2) การจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิตและหรือกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน  เช่น 
           - คณะกรรมการนักเรียน ชุมนุม ชมรม   - สหกรณ์โรงเรียน  
           - ธนาคารโรงเรียน            - บริษัทจําลอง ( Mini Company)  
           - กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บําเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมพัฒนาจิต
สาธารณะ เป็นต้น   
            ลักษณะกิจกรรมเน้นการฝึกวิธีการเรียนเรียนรู้ (How to learn) ท่ีเป็น
กระบวนการ ได้แก่  
            2.1 การฝึกการเรียนรู้จากกิจกรรมกลุ่ม การเรียนรู้จากการทํางานเป็น
ระบบ อย่างครบวงจรสอดคล้องกับ Concept หลักของแต่ละกิจกรรม  
           2 .2 ฝึกการเรียนรู้เพ่ือเชื่อมโยงสู่การพัฒนาทักษะชีวิต 
           2.3 สนับสนุนการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการพัฒนางาน 
สร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาความรู้อย่างสร้างสรรค์     
    3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพอนามัย ซ่ึงกิจกรรมในขอบข่ายนี้
ประกอบด้วย การดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว การดูแลแล
สุขภาพและอนามัย ฯลฯ  ลักษณะสําคัญของกิจกรรมเน้นกิจกรรมที่มีพ้ืนฐานแนวคิด 
แนวทางของวินัยเชิงบวก ( Positive Discipline)  การให้ความรู้ และแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีเป็นส่วนหนึ่ง ในชีวิตประจําวันท้ังท่ีโรงเรียน ท่ีบ้าน และในชุมชน ลักษณะ
กิจกรรมประกอบด้วย 
           3.1  กระบวนการเรียนรู้  3.2  กระบวนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และ
กระบวนการนําเสนอ 3.3ใช้ ICT เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้    

ฯลฯ 
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    ด้านทีน่ําเสนอ ลักษณะสําคญั 
3.บริหารจัดการ 
การพัฒนา 
ทั้งระบบ 
สู่คุณภาพนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนําเสนองานการพัฒนาท้ังระบบโรงเรียน (Whole School Approach)  ) เพ่ือคุณภาพ
นักเรียนให้พิจารณา 
               1.หาจุดเด่นหรือวิธีการดีๆที่นําไปสู่ความสําเร็จ ( Best practices) พร้อม
ระบุเงื่อนไขที่นําไปสู่ความสําเร็จ 
               2.นํารายการสําคัญต่อไปนี้เป็นพ้ืนฐานในการรวมรวมและประกอบการ
นําเสนอ 
ผลการดําเนินงาน 
              1. ผลงานที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ จํานวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น นักเรียนเรียนต่อมากขึ้น 
กิจกรรม นักเรียน ผลงานนักเรียน ผลงานครู ผลงานโรงเรียนในภาพรวม ได้รับรางวัล  
              2.โรงเรียนเป็นที่ยอมรับจากโรงเรียนอื่นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้งาน  
              3. การสนับสนุนด้านแหล่งเรียนรู้เป็นไปอย่างเพียงพอ ท้ังแหล่งเรียนรู้ประเภท
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ด้าน ICT การได้รับการยอมรับจากชุมชน ผู้อุปถัมภ์
หน่วยงานอื่นท้ังภาครัฐเอกชน   
กิจกรรมที่นําเสนอ  
              1.สนับสนุนการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ทั้งด้านการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาสุขภาพอนามัย ฯลฯ สอดคลอ้งกับสภาพของ
โรงเรียน 
             2. การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เป็นไปอย่างพอเพียง ทั่วถึง สามารถ
ให้บริการสอดคล้องกับการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
            3.ใช้ระบบ ICT ช่วยในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
           4. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Stake 
holder) 
          5. เชื่อมโยงผู้อุปถัมภ์อย่างเป็นระบบ ผู้อุปถัมภ์ให้การยอมรับในคุณภาพทุก
ระบบโรงเรียน 

ฯลฯ 
 
    2. การสนับสนุนการพัฒนาทั้งระบบโรงเรยีน (Whole School Approach) เพื่อคณุภาพ
นักเรียน ผลทีป่รากฏกับนักเรียนประกอบด้วย 
         2.1 ผลงานการดําเนินงานจากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน: ศูนย์แม่ข่าย
จังหวัด เน้นการนําเสนอคุณภาพการบรหิารจัดการศูนย์ ฯ  และหลักสูตรการพัฒนาครู ซึ่งเน้นวิธีการดี ๆ
ที่นําไปสู่ความสําเสร็จ (Best Practices) พิจารณาคุณภาพ 2 ด้าน  คือ การบริหารจัดการศูนย์ฯ และ
หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมตลอดจนผลการพัฒนาครูแต่ละด้านมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
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ด้านทีน่ําเสนอ ลักษณะสําคญั 

การบริหารจัดการ 
 

1.จัดและดําเนินการได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะสําคัญของศูนย์พัฒนาการ
เรียนการสอนโรงเรียนในฝนั : ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด ( ตามคู่มือการ
ดําเนินการ) 
2.มีจุดเด่นในการบริหารจัดการที่สามารถนําเสนอเป็นแบบอย่างได้ มี
หลักฐาน 
ยืนยันการดําเนินงานอย่างน่าเช่ือถือ 
3. จุดเด่นที่ระบุในข้อ 2. สามารถระบุ กระบวนการดําเนินงาน สื่อ และการ
ใช้ระบบ ICT มีผลงานท่ีปรากฏชัด 

หลักสูตรการพัฒนาคร ู 1. หลักสูตรการพัฒนาครูมีความเด่นชัด และสอดคล้องกับเป้าหมาย 
จุดประสงค์ กิจกรรม การประเมินผล  
2. ผลจากการใช้หลักสูตรที่ปรากฏกับครูและสะท้อนถึงคุณภาพนักเรียน 
อย่างเป็นรูปธรรม 
3.วิธีการพัฒนาครูเป็นระบบ ครบวงจร มีจุดเด่นที่น่าเช่ือถือ สามารถสะท้อน
เป็นตัวอย่างได้ 
                                                 ฯลฯ 

 
 2.2  การนิเทศโรงเรียนในฝนัจาก Roving Teams โดยนําเสนอวิธีการดีๆที่นําไปสู่
ความสําเร็จ (Best Practices)                                                                          
           ด้าน ลักษณะสําคญั 
ผลที่ปรากฏ        
กับโรงเรียน     
 
  

1.โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายทีม่ีผลงานปรากฎอย่างเป็นรูปธรรม 
2. ผลที่ปรากฏต่อโรงเรียนที่ระบุในข้อ 1.ได้แก่ จํานวนโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ 
โรงเรียนเป็นที่รู้จัก ยอมรับ เป็นแหล่งเรียนรู้ ครูและนักเรยีนมีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
3.โรงเรียนนําผลงานเสนอใน  Symposium 

วิธีการและ 
การนิเทศ 

1. การนิเทศเป็นอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบครบวงจร ใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการ
นิเทศ ติดตาม ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจมาก 
2. สื่อ เครื่องมือมีความน่าเช่ือถือ 
3. เผยแพร่วิธีการนิเทศให้เปน็ที่ยอมรับ 
                                         ฯลฯ 

หมายเหตุ : การที่จะพิจารณาว่าอะไรเป็น Best  Practices  ให้พิจารณา ดังนี ้
1. วิธีการนัน้ ๆ สอดคล้องกับเป้าหมายโดยตรงหรือไม่ ? 
2. Best  Practices  น้ัน ๆ สามารถตอบคําถามได้ว่า คืออะไร (What) ทําอย่างไร 

(How) และ ทําทําไม (Why) 
3. พัฒนาต่อยอด หรือ สรุปบทเรียน (Lesson Learned) ได้อย่างไร 3.	สรุปบทเรียน	(Lesson	Learned)	ได้อย่างไร	ทั้งนี้เพื่อนำาไปพัฒนาต่อยอด
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รายละเอียดผลงาน หรือนวตักรรม 
 

คําชี้แจง :  
1. ก่อนการนาํเสนอโปรดศึกษารายละเอียดตาม “แนวทางการเสนอผลงาน” และบนัทึก

รายละเอียดผลงานที่จะนําเสนอ ในแบบบนัทึก Symposium 3 อย่างน้อยตามประเด็นที่กําหนด 
2. ข้อมูลที่ปรากฎใน “แบบบันทึก Symposium 3” จะนําไปจัดพิมพ์เปน็เอกสารเผยแพร่ใน

การ Symposium ต่อไป 
ผลงาน/นวัตกรรมที่นําแสนอ รายละเอียดผลงาน/นวัตกรรม ที่ต้องบันทึก 
1. การบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาท้ังระบบโรงเรียน 
(Whole School Approach)  
เพ่ือคุณภาพนักเรียน 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านปัจจัยสนับสนุน  ได้แก่  
    - จํานวนนักเรียน จํานวนครู (แยกเป็นครูตาม จ.18 และอัตราจ้าง)  
    - จํานวน Computer  
    - สภาพโดยรวมของโรงเรียน บริเวณ อาคาร สถานท่ี ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด  
    - ข้อมูลด้านการสนับสนุนจากชุมชนและผู้อุปถัมภ์ 

2. ข้อมูลด้านคุณภาพ ระบุข้อมูลพร้อมหลักฐานตามประเด็นต่อไปนี้ 
    1)  ผลงานที่เป็นรูปธรรม ระบุหลักฐานประกอบ ได้แก่ จํานวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น  
สถิตินักเรียนเรียนต่อมากขึ้น กิจกรรม นักเรียน ผลงาน ท่ีได้รับรางวัล โรงเรียนเป็นท่ี
ยอมรับจากโรงเรียนอื่นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้งานการพัฒนาท้ังระบบโรงเรียนสู่คุณภาพ
นักเรียน    
    2) การสนับสนุนด้านแหล่งเรียนรู้ เปน็ไปอย่างเพียงพอ ระบุหลักฐานประกอบ  
ท้ังแหล่งเรียนรู้ ประเภทของห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ด้าน ICT  
การยอมรับจากชุมชน ผู้อุปถัมภ์ หน่วยงานอื่นท้ังภาครัฐเอกชน เป็นต้น 
    3) การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้บริการอย่างพอเพียง ท่ัวถึง สามารถให้บริการ
สอดคล้องกับการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   4) สนับสนุนการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ทั้งด้านการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และกิจกรรมพัฒนาสุขภาพอนามัย ตลอดจนสอดคล้องกับ
สภาพของโรงเรียน โดยระบุหลักฐานประกอบ 
    5) ใช้ระบบ ICT ช่วยในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบุหลักฐาน 
ข้อมูลประกอบ 
   6) เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(Stake Holder) โดยระบุหลักฐานและข้อมูลประกอบ 
   7) เชื่อมโยงผู้อุปถัมภ์อย่างเป็นระบบ ผู้อุปถัมภ์ให้การยอมรับในคุณภาพทุกระบบ
โรงเรียน โดยระบุหลักฐานและข้อมูลประกอบ 
   8) วิธีการดีๆที่นําไปสู่คุณภาพ หรือ Best Practices หมายถึง วิธีดีๆท่ีได้จากการ 
ลงมือปฏิบัติจริงและแสดงความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพภายใต้
สภาวะจํากัด* การที่จะพิจารณาว่าอะไรเป็น Best Practices ให้พิจารณาว่า 
     1. วิธีนั้นๆสอดคล้องกับ  เป้าหมายโดยตรงหรือไม่ 
     2. Best Practices นั้นๆตอบได้ว่า อะไร (what) ทําอย่างไร (how) ทําทําไม (why) 
     3. พัฒนาต่อยอดเป็นบทเรียนได้อย่างไร โดยพิจารณาคุณภาพ ดังนี้ 
        1) ระบุวิธีการดีๆที่พิจารณาแล้วว่าเป็นวิธีสําคัญที่นําไปสู่คุณภาพท่ีระบุข้างต้น  
        2) วิธีการท่ีระบุในข้อ 1) เป็นวิธีการที่อาจแตกต่างกว่าปกติ เป็นวิธีการที่ท่านคิด
ขึ้นเอง หรือนําแนวคิดจากท่ีอ่ืนมาประยุกต์ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมาก  
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ผลงาน/นวัตกรรมที่นําแสนอ รายละเอียดผลงาน/นวัตกรรม ที่ต้องบันทึก 
 (ประสทิธิภาพ หมายถึง มีงานมาก เวลาน้อย ทรพัยากรสิ่งสนบัสนุนจํากัดแต่สามารถ

บริหารจัดการบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ) เป็นวิธีการที่ได้นําเสนอมาแล้วเป็นท่ี
ยอมรับและมีความพร้อมที่จะนําเสนอในการ Symposium 
         3) นําเสนอวิธีการกิจกรรมสําคัญตามที่ระบุในข้อ1พร้อมหลักฐานประกอบ 
                                               ฯลฯ 

2. การปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอน 

1. คุณภาพกิจกรรม หมายถึง ผลงานปรากฏต่อผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับ
คุณภาพนักเรียน 
2. ผลต่อคุณภาพนักเรียน ระบุคุณภาพนักเรียนที่เป็นผลสะท้อนจากวิธีสอนหรือส่ือ 
ท่ีนําเสนออย่างชัดเจน โดยมีข้อมูลยืนยันอย่างเป็นรูปธรรม หรือการเพิ่มมูลค่าจากผลงาน 
เช่น การเรียนรู้ผ่านโครงงาน การเรียนรู้สนับสนุนการสร้างงานสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
ลักษณะผลงานอาจเป็นกิจกรรมหรือสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ท้ังสื่อปกติและสื่อ ICT 
3. ลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นสอนวิธีการเรียนรู้ (How to learn) เช่น 
   1) การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังแหล่งเรียนรู้ปกติ 
       และระบบ ICT       
   2) การเชื่อมโยงข้อมูลท่ีได้จากการเรียนรู้เป็นคําตอบเป็นผลงาน 
   3) การนําเสนอข้อความรู้และมีผลงานอย่างสร้างสรรค ์
   4) การลงมือปฏิบัติจริงจากห้องปฏิบัติการและจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
   5) การคิด - วิเคราะห์    
                                                ฯลฯ 

3. การจัดกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนา 
ทักษะชีวิตฯลฯ และหรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ซ่ึงในที่นี้ ได้แก่  
 - คณะกรรมการนักเรียน 
 - ชุมนุม ชมรม  
 - สหกรณ์  ธนาคารโรงเรียน  
 - บริษัทจําลอง  
   (Mini Company)  
 - กิจกรรมลูกเสือ  
   ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 
 - กิจกรรมพัฒนาจิต สาธารณะ  
 เป็นต้น 

1. ลักษณะกิจกรรม เน้นการสอนวิธีการเรียนเรียนรู้ (How to learn)  
เรียนรู้วิธีการทํางาน เรียนรู้ข้อมูลข้อความรู้ หรือ Concept หลักของกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม กระบวนการสําคัญได้แก่  
    1) การเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม  
    2) การเรียนรู้การทํางานอย่างเป็นระบบอย่างครบวงจรสอดคล้องกับ  
        Concept หลักของแต่ละกิจกรรม   
    3) การเรียนรู้การเชื่อมโยงกิจกรรมสู่การพัฒนาทักษะชีวิตสนับสนุนปรัชญา 
        เศรษฐกิจพอเพียง และการเพิ่มมูลค่าของผลงานตลอดจนสนับสนุน 
        การใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การพัฒนางาน และพัฒนาความรู้ 
        อย่างสร้างสรรค์  
2. คุณภาพของกิจกรรมสอดคล้องกับคุณภาพนักเรียน ท่ีระบุไว้สอดคล้องกับ 
    คุณภาพนักเรียน     

4. กิจกรรมส่งเสริม 
การพัฒนาสุขภาพอนามัยซ่ึง
ขอบข่ายในท่ีนี้ ได้แก่ การจัด
และดูแลระบบ  
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
การแนะแนว การดูแลด้าน
สุขภาพอนามัย ฯลฯ 

1.ลักษณะสําคัญของกิจกรรม มีพ้ืนฐานจากแนวคิดด้านวินัยเชิงบวก  
(Positive Discipline) ลักษณะกิจกรรม 
    1) เน้นกระบวนการให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นส่วนหนึ่ง 
ใน ชีวิตประจําวัน ทั้งที่โรงเรียน ที่บ้าน ที่ชุมชน 
    2) สนับสนุนการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ สร้างงานและ นําเสนองาน 
2. คุณภาพของกิจกรรมสอดคล้องกับคุณภาพนักเรียน นักเรียนมีสุขภาพกาย-ใจ 
ท่ีดี มีผลงาน มีกิจกรรม และผลงาน หรือกิจกรรมเชื่อมโยงสู่บ้านและชุมชน     
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ผลงาน/นวัตกรรมที่นําแสนอ รายละเอียดผลงาน/นวัตกรรม ที่ต้องบันทึก 
5. ศูนย์พัฒนาการเรียน 
การสอนโรงเรียนในฝัน:ศูนย์
แม่ข่ายจังหวัด 

จัดและดําเนินการได้สอดคล้องกับลักษณะสําคัญของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
โรงเรียนในฝัน: ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด งานท่ีนําเสนอมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

1) จุดเด่นในการบริหารจัดการที่สามารถนําเสนอเป็นแบบอย่างได้โดยมีหลักฐาน
ยืนยันการดําเนินงานอย่างน่าเชื่อถือ 

2) จุดเด่นที่ระบุข้างต้น สามารถระบุกระบวนการดําเนินงาน สื่อและหรือ 
การใช้ระบบ ICT ผลงานปรากฏชัด 

3) หลักสูตรการพัฒนาครูมีความเด่นชัด วิธีการพัฒนาครูเป็นระบบครบวงจร มี
จุดเด่น ที่น่าเชื่อถือสามารถสะท้อนเป็นตัวอย่างได้ 

4) ผลจากหลักสูตรพัฒนาครูปรากฏกับ ครูและสะท้อนถึงคุณภาพนักเรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม ฯลฯ 

6. การนิเทศติดตาม
สนับสนุนการดําเนินงาน
โรงเรียนในฝันโดยคณะนิเทศ
โรงเรียนฝันระดับเขตตรวจ
ราชการ (Roving Teams) 

งานที่นําเสนอควรมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
1.โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายมีผลงานที่ประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่งซ่ึงปรากฎ 
อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 
   1) จํานวนโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ และ/หรือโรงเรียนได้รับรางวัล 
   2) โรงเรียนเป็นที่รู้จัก  ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งเรียนรู้งานจากโรงเรียนอื่น ๆ 
       ครูและนักเรียนมีผลงานเปน็ที่ยอมรับ (โดยมีตัวอย่างชัดเจน) 
   3) โรงเรียนนําผลงานเสนอใน   Symposium 
2. กระบวนการนิเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบครบวงจร ใช้ ICT เป็นเครื่องมือ
ในการนิเทศ ติดตาม 
3. ความน่าเชื่อถือของสื่อ และเครื่องมือ  
4. การเผยแพร่วิธีการนิเทศเป็นที่ยอมรับ 

ฯลฯ 
 

  
หมายเหตุ : * ใช้อธิบายทุกกจิกรรมที่เป็น Best Practices 
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รายละเอียดของผลงาน/นวัตกรรม 
 

 
1. ชื่อผู้นาํเสนอ : .............................................................. ตําแหน่ง : 

.............................................. โรงเรียน ........................................................................ สพท. 

............................................. เขต ...... 
2. ชื่อผลงาน : …………………………………………………………………………………………… 
3. ผลงาน/หรือนวัตกรรม คืออะไร (What ?) 

.................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
4. ผลทีส่ะท้อนจากผลงาน/หรือนวัตกรรม (ตรงกับเปา้หมายของงาน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

5. แรงบันดาลใจที่ทําใหเ้กิดผลงาน/นวัตกรรมที่นําเสนอ 
.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

6. ลักษณะพิเศษ (จุดเด่น) ของผลงาน/นวัตกรรมที่นําเสนอ 
.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

7. เงื่อนไขที่ทําให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความสาํเรจ็ 
.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

8. การสรปุบทเรยีน (Lesson Learned) เพื่อการพัฒนาต่อยอด 
.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
(นําสง่ โครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ. พรอ้มภาพ หรอืเอกสาร/สื่อ ประกอบการนําเสนอ) 

 

บนัทกึ Symposium 3 

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย	(ตรงกับเป้าหมายของงาน)
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ประเภทนวัตกรรม	ปฐมวัย
น�งร�ตรี โลหะม�ศ    ศึกษ�นิเทศก์เชี่ยวช�ญ (อนุบ�ล)
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ก�ฬสินธุ์ เขต
น�งส�วสว�ฎดิพร แสนคำ�   ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ (ผู้เชี่ยวช�ญด้�น Montessori)
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ร้อยเอ็ด เขต 2

ประเภทนวัตกรรม	ภาษาอังกฤษ
ดร.พรพิพล ประสงค์พร    สถ�บันภ�ษ�อังกฤษ
     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
ดร.คณ�พร คมสันต์    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สมุทรปร�ก�ร เขต 1
น�งนุตอนงค์ ทัดบัวขำ�    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�นนทบุรี เขต 1

ประเภทนวัตกรรม	คณิตศาสตร์
ดร.ไพจิตร สดวกก�ร    ศึกษ�นิเทศก์เชี่ยวช�ญ
     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
น�ยอภิช�ติ เพชรพลอย    ศึกษ�นิเทศก์เชี่ยวช�ญ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ลพบุรี เขต 1

ประเภทนวัตกรรม	สังคมศึกษา
น�งเบญจ� ชวนวัน    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�นนทบุรี เขต 1
น�ยอินศวร ส�ธุเม    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ก�ฬสินธุ์ เขต 1
น�ยบุญไทย แสนอุบล    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� สกลนคร เขต 3

ประเภทนวัตกรรม	ทักษะชีวิต
ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข   รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
น�งรุจิเรข แสงจิตธรรม    ผู้เชี่ยวช�ญด้�นจิตวิทย�
น�ยนพดล พลจ�รย์    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มห�ส�รค�ร เขต 2

คณะวิทยำกร 
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ประเภทนวัตกรรม	วิทยาศาสตร์
น�ยอดุลย์ วงษ์ใหญ่    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ลพบุรี เขต 1
     ปฏิบัติร�ชก�ร สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
ดร.รัชนีวัลย์ จุลบ�ท    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ศรีสะเกษ เขต 1
น�งละด� ดอนหงษ�    ศึกษ�นิเทศก์เชี่ยวช�ญ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�หนองบัวลำ�ภู เขต 1
น�ยหัสนัย กันธรส    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�นครร�ชสีม� เขต 1

ประเภทนวัตกรรม	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(ICT)
น�ยอภิช�ต พุทธเจริญ    ศึกษ�นิเทศก์เชี่ยวช�ญ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สระบุรี เขต 1
     ปฏิบัติร�ชก�ร สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
น�ยอ�นนท์ วงศ์วิสิษฎ์รังสี   ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�อุบลร�ชธ�นี เขต 1
น�ยวิวัฒน์ชัย ชุตินธน�รักษ์   ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�ร
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�บุรีรัมย์ เขต 1
น�ยสนธย� หลักทอง    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สกลนคร เขต 2

ประเภทนวัตกรรม	งานสร้างสรรค์
น�ยอุปก�ร จีระพันธุ์    สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ประเภทนวัตกรรม	ศิลปะ(นาฏศิลป์)
น�งสุพร รักบำ�รุง    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กรุงเทพมห�นคร เขต 1
     ปฏิบัติร�ชก�ร สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
น�งรำ�ไพ ไชยพ�ลี    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ร้อยเอ็ด เขต 1

ประเภทนวัตกรรม	ภาษาไทย
น�งส�ววิไลลักษณ์ ภู่ภักดี   ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ปทุมธ�นี เขต 1
น�ยโอภ�ส ส�รวงศ์    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�พัทลุง เขต 1
น�งส�วขนิษฐ์ สุวรรณคีรี    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สงขล� เขต 1

ประเภทนวัตกรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา
รศ.ทวีพงษ์ กลิ่นหอม    มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒประส�นมิตร
     วิทย�เขตองครักษ์
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น�งส�วอภิญญ�ณ บุญอุไร   ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�บุรีรัมย์ เขต 1
น�งส�วจรินทร์ โฮ่สกุล    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กรุงเทพมห�นคร เขต 3

ประเภทนวัตกรรม	ห้องสมุด	และแหล่งเรียนรู้
รศ.กุลวร� ชูพงษ์ไพโรจน์    ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ
ว่�ที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรธ์ทัพไทย   ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�ร
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สมุทรปร�ก�ร เขต 1
น�งส�วเส�วนีย์ ศุภรสุข    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�ร
     สำ�นักง�นเขตพื้นทีก�รศึกษ�ลพบุรี เขต 1
     ปฏิบัติร�ชก�ร สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

ประเภทนวัตกรรม	พัฒนาทั้งระบบ	ระดับประถมศึกษา
ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข   รองผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

ประเภทนวัตกรรม	พัฒนาทั้งระบบ	ระดับมัธยมศึกษา
น�งส�ววันเพ็ญ สุจิปุตโต    รองผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
ดร.วรรณ� ช่องด�ร�กุล    นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
น�งส�วบุญญลักษณ์ พิมพ�   ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กรุงเทพมห�นคร เขต 1
     ปฏิบัติร�ชก�ร สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
น�งนิลวรรณ วิจักขณ์ศิลป์   ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ภูเก็ต
น�งส�ววิไลลักษณ์ ภู่ภักดี   ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ปทุมธ�นี เขต 1
ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ร�ชบุรี เขต 1
     ปฏิบัติร�ชก�ร สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
น�งส�วขนิษฐ์ สุวรรณคีรี    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สงขล� เขต 1
น�งกมลทิพย์ จันทรัตน์    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สงขล� เขต 1
น�งขนิษฐ� ก�ฬก�ญจน์    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สงขล� เขต 2

ประเภทนวัตกรรม	การนิเทศโรงเรียนในฝัน
น�งชัดเจน ไทยแท้    ศึกษ�นิเทศก์เชี่ยวช�ญ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�นนทบุรี เขต 1
     ปฏิบัติร�ชก�ร สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
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คณะทำางาน
ดร.อรทัย มูลคำ�    ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
     รักษ�ก�รที่ปรึกษ� สพฐ.
น�งชัดเจน ไทยแท้    ศึกษ�นิเทศก์เชี่ยวช�ญ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�นนทบุรี เขต 1
     ปฏิบัติร�ชก�ร สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
น�ยอภิช�ต พุทธเจริญ    ศึกษ�นิเทศก์เชี่ยวช�ญ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สระบุรี เขต 1
     ปฏิบัติร�ชก�ร สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
น�งส�วบุญญลักษณ์ พิมพ�   ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กรุงเทพมห�นคร เขต 1
     ปฏิบัติร�ชก�ร สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
น�ยอดุลย์ วงษ์ใหญ่    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ลพบุรี เขต 1
     ปฏิบัติร�ชก�ร สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
น�งส�วเส�วณีย์ สุภรสุข    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�ร
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ลพบุรี เขต 1
     ปฏิบัติร�ชก�ร สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
น�งส�วอ�รย� สระแก้ว    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กรุงเทพมห�นคร เขต 1
     ปฏิบัติร�ชก�ร สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
น�งส�วอ�บทิพย์ คล้�ยวรรณ   ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กรุงเทพมห�นคร เขต 1
     ปฏิบัติร�ชก�ร สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
น�งสุพร รักบำ�รุง    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กรุงเทพมห�นคร เขต 1
     ปฏิบัติร�ชก�ร สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
ดร.บุญทอง บุญทวี    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กรุงเทพมห�นคร เขต 2
     ปฏิบัติร�ชก�ร สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

คณะท�ำงำนโครงกำรโรงเรียนในฝัน
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ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ร�ชบุรี เขต 1
     ปฏิบัติร�ชก�ร สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
ว่�ที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรธ์ทัพไทย   ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�ร
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สมุทรปร�ก�ร เขต 1
น�งส�วอรวรรณ โอวร�รินทร์   นักวิช�ก�รศึกษ�
     สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
น�งสุว�รีย์ เด่นดวง    นักจัดก�รทั่วไป
     สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

รวบรวมเอกสาร
น�งชัดเจน ไทยแท้    ศึกษ�นิเทศก์เชี่ยวช�ญ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�นนทบุรี เขต 1
     ปฏิบัติร�ชก�ร สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
น�งส�วอ�รย� สระแก้ว    ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กรุงเทพมห�นคร เขต 1
     ปฏิบัติร�ชก�ร สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
น�งส�วอรวรรณ คำ�ม�ก    เจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สุพรรณบุรี เขต 2

จัดทำาต้นฉบับและบรรณาธิการกิจ
ดร.อรทัย มูลคำ�    ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
     รักษ�ก�รที่ปรึกษ� สพฐ.

แบบปก	รูปเล่มและศิลปกรรม
น�งศรีเมือง บุญแพทย์   ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนบ้�นป่�คลัก
     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�นครสวรรค์ เขต ๓
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