
บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การดําเนินการวิจัยและพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม

โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

1. การกําหนดขั้นตอนในการวิจัย 

การวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัยเปน 3 ระยะ
9 ขั้นตอน  ดังภาพ 9  

 
 

ภาพ 9  กรอบแนวคดิในการดําเนินการวิจยั 

ระยะที ่1  การวางแผนพัฒนาอจัฉริยภาพของนกัเรียน 
ขั้นตอนที่ 1  วางแผน  (R1) 
-   ศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการพัฒนาอัจฉริยภาพ 
    ของนักเรียน ปการศึกษา 2548  
-  จัดสนทนากลุมคณะกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 
   โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ครั้งท่ี 1 
 ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติ(R1)   
-  จัดทําและพัฒนาเครื่องมือ     
-  คนหาแววอัจฉริยภาพ   
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลR1) 
-  รวบรวมและวิเคราะหขอมูลแววอัจฉริยภาพ 
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงพัฒนา(R1) 
-  จัดสนทนากลุมคณะกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 
   โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ครั้งท่ี 2  
-  กําหนดปญหาในการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนา 
   อัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
ขั้นตอนที่ 5  กําหนดรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน (D1) 
 -  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 -  ศึกษาวิเคราะหการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน   
 -  ศึกษาวิเคราะหกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
 -  กําหนดรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใช 
    กลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
 - พิจารณารูปแบบฯ โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน 

ระยะที ่3  การใชรูปแบบฯ  ครั้งที่ 2  
ขั้นตอนที ่8  ทดลองใชรูปแบบฯ ครั้งท่ี 2  
ปการศึกษา 2550 (R3)  
-  ดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบฯ ตามวงจร PAOR 
-  วิเคราะหผลการใชรูปแบบฯ ครั้งท่ี 2   
   ปการศึกษา 2550 
ขั้นตอนที ่9 ปรับปรงุ สรุปรายงานและ 
เผยแพรรูปแบบฯปการศึกษา 2550 (D3) 
- ปรับปรุง สรุปรายงานและเผยแพร 
 

ระยะที ่2  ใชรูปแบบฯ  ครั้งที่ 1 
ขั้นตอนที่ 6 ทดลองใชรูปแบบฯครั้งท่ี 1  
ปการศึกษา 2549 (R2)  
 -  ดาํเนินกิจกรรมพฒันาอัจฉรยิภาพของ 
 นักเรียนตามรูปแบบฯ ตามวงจร  PAOR 
 -  วิเคราะหผลการใชรูปแบบฯ ครั้งท่ี 1   
ปการศึกษา 2549 
ขั้นตอนที่ 7 ปรับปรงุและพัฒนารูปแบบฯ ครั้งท่ี 1  
ปการศึกษา 2549  (D2)   
 -  ปรับปรุงกิจกรรมการใชรูปแบบฯ ครัง้ท่ี 1   
ปการศึกษา  2549  



 

ระยะท่ี 1  วางแผนพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 

ขั้นตอนที่ 1  วางแผน  (R1)   
1.  ศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 

ปการศึกษา 2548  พบวา  
1.1  โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อสนองความรู

ความสามารถและความตองการของนักเรียนทุกคน  กําหนดกลยุทธการพัฒนาอัจฉริยภาพของ
นักเรียนกลุมที่มีความสามารถพิเศษไวในแผนกลยุทธ  โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  พ.ศ. 2548 - 2550 
ประกอบดวยกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม 3 กลยุทธ คือ  

1.1.1  พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาตามระบบมาตรฐานสากล กําหนดใหมี
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับการปฏิรูปการเรียนรู   และสอดคลองกับ 
ความตองการของนักเรียนและทองถ่ิน   

1.1.2 สนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและ
พัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู 

1.1.3  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา  ดําเนินการคนหา
แววและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสูความเปนเลิศทางอัจฉริยภาพดานตาง ๆ   

อีกทั้ง  ไดกําหนดแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพเิศษ
ดานตาง ๆ   เพื่อใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรู   ความสามารถ  ทักษะ  และประสบการณตาม 
ความถนัดและความสนใจของแตละบุคคล  

1.2  โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). 2548: 6 - 7)  เมื่อ
พิจารณาผลการประเมินมาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา มีคุณภาพระดับดี  มีขอคนพบวาโรงเรียนมีความสัมพันธที่ดีกับ
ชุมชน ชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางใกลชิด   กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนทุกชนิดของโรงเรียน
ไดรับความสนใจจากชุมชน  บุคคลจากองคกรรอบสถานศึกษาตางสนับสนุนอุปกรณ  ทุนทรัพย
ขอเสนอแนะและความรวมมือที่ดี  แตผลการประเมินมาตรฐานที่  18  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
และการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีคุณภาพระดับพอใช  ซ่ึงมีขอคนพบวา  โรงเรียน
มีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของโรงเรียน  จัดทําโครงการเพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ
เสริมทักษะใหผูเรียนพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศทางวิชาการ  มีแนวคิดและทางเลือกเรียนรู   
มีกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมกลุมสนใจที่หลากหลายใหผูเรียนไดเลือกเขารวมกิจกรรมตาม
ความสามารถของแตละบุคคลแตมีผูเรียนเพียงบางกลุมมีผลงานเปนที่ภูมิใจของชุมชน 



 

1.3  โรงเรียนมีรูปแบบในการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนที่ไมชัดเจน 
1.4  เครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนยังอยูในวงจํากัด  ไมครอบคลุม 
1.5  โรงเรียนมีแนวทางในการวัดแววอัจฉริยภาพและการดําเนินการพัฒนาที่ยังไมเปน

ระบบไมมีขั้นตอนที่เหมาะสม  
1.6  นักเรียนที่มีอัจฉริยภาพไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพดานตาง ๆ 

ยังไมหลากหลาย ไมทั่วถึง  และไมเต็มศักยภาพ  ซ่ึงจากขอมูลการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรยีนใน 
ปการศึกษา 2548  นักเรียนเพียง 615 คน รอยละ 20.27  ของนักเรียนทั้งหมดไดรับการพัฒนา
อัจฉริยภาพ  และเมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  นักเรียนไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพดานภาษาไทย 
จํานวน 52 คน  คิดเปนรอยละ 1.72  ดานภาษาอังกฤษ จํานวน 72 คน  คิดเปนรอยละ 2.37 
ดานวิทยาศาสตร  จํานวน 74 คน  คิดเปนรอยละ 2.44  ดานคณิตศาสตร  จํานวน 48 คน คิดเปน 
รอยละ 1.58 ดานดนตรี จํานวน 102  คน  คิดเปนรอยละ 3.36  ดานกีฬา จํานวน 121 คน   คิดเปน
รอยละ 3.99  และดานผูนํา  จํานวน 146  คน คิดเปนรอยละ 4.81  ไดรับรางวัลและการยกยองชมเชย
จํานวน 301 คน  คิดเปนรอยละ 9.92 ของนักเรียนทั้งหมด และคิดเปนรอยละ 48.94  ของนักเรียนที่
โรงเรียนคนพบแววอัจฉริยภาพ    

1.7 ความพรอมของโรงเรียนในการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนดานตาง ๆ จาก
การศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบันของการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยรวมมีความพรอม
ในดานบุคลากร  อาคารสถานที่  วัสดุ อุปกรณ  ครุภัณฑ  ตลอดจนผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  เครือขาย 
การมีสวนรวมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ซ่ึงเอื้อตอการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมให
นักเรียนทั่วไปไดแสดงออกซึ่งความรู ความสามารถตามความถนัดและความสนใจใหเต็มตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล  แตเมื่อพิจารณาความพรอมในระดับกลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน  ในการพัฒนาความสามารถพิเศษและแววอัจฉริยภาพของนักเรียน   พบวา  กลุมสาระ 
การเรียนรูภาษาไทย  มีความพรอมที่จะรับผิดชอบในการพัฒนาความสามารถพิเศษและพัฒนา
อัจฉริยภาพดานภาษาไทย   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศพัฒนาความสามารถพิเศษและ
แววอัจฉริยภาพดานภาษาอังกฤษ   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรพัฒนาความสามารถพิเศษและ
แววอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพัฒนาความสามารถพิเศษและ
แววอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตร   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะพัฒนาความสามารถพิเศษและแวว
อัจฉริยภาพดานดนตรี    กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาพัฒนาความสามารถพิเศษและ
แววอัจฉริยภาพในดานกีฬา  ทุกกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนพัฒนาความสามารถ
พิเศษและแววอัจฉริยภาพดานผูนํา  



 

1.8  นักเรียน  ครู  ผูปกครอง  และชุมชน  (โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล. 2547: 84)  มี
ความพึงพอใจในระดับนอย ตอสภาพแวดลอมของโรงเรียนในดานการจัดการเรียนการสอน  เร่ือง
การจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกตามความถนัดและความสนใจ  สงผลใหนักเรียน
จํานวนมากขาดโอกาสที่จะเขารวมกิจกรรมการประกวด  การแขงขัน  การไดรับรางวัลหรือ 
การประกาศเกียรติคุณในระดับตาง ๆ  

1.9  ความคิดเห็นของนักเรียน  ครู  ผูปกครอง  และชุมชน (โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล.
2548: 81 – 82 และ 95 )  ที่มีตอการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
ปการศึกษา 2548 มีความคิดเห็นตอผลการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้ง 4 ดาน 
ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงานบุคคล  ดานการบริหารงานการเงินและ
งบประมาณ  และดานบริหารทั่วไป  โดยรวมอยูในระดับมาก  แตการมีสวนรวมในการวางแผน 
การปฏิบัติ  การประเมินผล  การนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนายังมีนอย  รวมทั้งการจัด
กิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษอยูในระดับนอยดวยเชนกัน 

2. จัดสนทนากลุม (Focus Group)  คณะกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล  คร้ังที่ 1 

ผูวิจัยจัดสนทนากลุม   คณะกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล  ซ่ึงแตงตั้งผูแทนจากเครือขายการมีสวนรวม  จํานวน  21  คน  ประกอบดวย 
ผูแทนเครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน  จํานวน 13 คน  ไดแก  ผูแทนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2  คน  ผูแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จํานวน  2   คน  ผูแทน
คณะกรรมการนักเรียน  จํานวน 2  คน   ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู จํานวน  2  คน   ผูแทนสมาคม
ศิษยเกา  จํานวน  2 คน  ผูแทนเครือขายผูปกครอง  จํานวน 2 คน   และผูบริหารโรงเรียน  จํานวน 
1 คน  ผูแทนเครือขายการมีสวนรวมนอกโรงเรียน จํานวน 8  คน  ไดแก  ผูแทนองคกรภาครัฐ  จํานวน 
2 คน  ผูแทนองคกรเอกชน จํานวน  2  คน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน 2  คน  และ
ผูแทนสถาบันศาสนา จํานวน  2  คน  สนทนากลุมในเรื่อง การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียน
อํามาตยพานิชนุกูล  ณ  หองประชุมอาคารประสานใจ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2549  รวมกันสนทนา 
ในเรื่องดังตอไปนี้ 

2.1  ผลการศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน   ปญหาการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน  
ในปการศึกษา 2548     

2.2  ความตองการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนผูเขารวมสนทนากลุมมีความตองการ
ใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนกลุมทั่วไปใหดีขึ้นกวาเดิม  ใหมีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาในระดับดีหรือดีเยี่ยมและเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่ง 



 

ความถนัดและความสนใจ  เต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล  และมีความจําเปนที่จะตองคนหาแวว
ความสามารถพิเศษของนักเรียน ตามความพรอมของโรงเรียนและคนหานักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษในแตละดานที่โดดเดนกวานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่อยูในวัยเดียวกัน ระดับชั้น
เดียวกัน ซ่ึงถือวาเปนผูมีแววอัจฉริยภาพ เพื่อดําเนินการวางแผนพฒันาอัจฉริยภาพของนักเรียนกลุม
นี้ไดอยางถูกตอง  ผูเขารวมสนทนาเห็นชอบใหโรงเรียนดําเนินการคนหาแววอัจฉริยภาพดานตาง ๆ 
ของนักเรียนทุกคนใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2549 รวบรวม และวิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนา
แววอัจฉริยภาพของนักเรียนตอไป 

2.3 กระบวนการคนหาแววอัจฉริยภาพและการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนกําหนด
กระบวนการคนหาแววอัจฉริยภาพไว 3 ขั้น คือ ขั้นคนหา  ขั้นคัดกรองและขั้นวัดแวว  ใชวงจรแหง
ความสําเร็จ (Deming Circle) PDCA ใชดําเนินการคนหา  คือ  วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do) 
ประเมินผล (Check) และปรับปรุงพัฒนา (Act)  และกําหนดการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน  
4 กิจกรรม คือ  การจัดหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพการจัด
แหลงเรียนรูและสงเสริมการใชแหลงเรียนรู โดยใชวงจรวิจัยปฏิบัติการ (Action Research)  PAOR  
ดําเนินการในแตละกิจกรรม คือ วางแผน (Plan–P)  ปฏิบัติตามแผน (Action–A)  สังเกตผลที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงาน(Observe-O)  และสะทอนผลหลังจากการปฏิบัติงาน (Reflect - R) มีการใชเครื่องมือใน
การคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียน  และมีการทดสอบแววอัจฉริยภาพของนักเรียนกอนและ
หลังการพัฒนาผูเขารวมสนทนากลุมมีความเห็นชอบใหผูวิจัยดําเนินการคนหาแววอัจฉริยภาพและ
พัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนตามที่นําเสนอ  

 
ขั้นตอนที่ 2  ปฏิบัติ (R1)   
1. จัดทําและพัฒนาเครื่องมือเพื่อคนหาแววอัจฉริยภาพ 
จากการที่ ผูวิจัยไดศึกษาขั้นตอนในการสํารวจนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

การคนหาแววอัจฉริยภาพ  บุคลิกลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ การจัดทํา
และพัฒนาเครื่องมือเพื่อคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียน   จากเอกสารแผนที่สูการพัฒนา
อัจฉริยภาพเด็ก (อุษณีย โพธิสุข. 2543: 37–59) เอกสารโรงเรียนจะพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ไดอยางไร(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 19–48) เอกสารยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษ พ.ศ. 2549 - 2559 (สํานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา. 2548: 7 – 9) เอกสาร
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ธีระวัฒน ชัยยุทธยรรยง และวราภรณ
หงษดิลกกุล. 2548: 37–54)  เอกสารความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเด็กฉลาดและเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษเฉพาะทาง (มลิวัลย ลับไพรี. 2549: 27–32) พิจารณาความพรอมของกลุมสาระการเรียนรู 



 

แตละกลุมสาระประกอบความเห็นของ  ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบการคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียน  
จํานวน 7 ดานไดแก  ดานภาษาไทย  ดานภาษาอังกฤษ  ดานวิทยาศาสตร  ดานคณิตศาสตร  ดาน
ดนตรี  ดานกีฬาและดานผูนํา  ตามความพรอมของโรงเรียน  หลังจากนั้นไดดําเนินการจัดทําและ
พัฒนาเครื่องมือสําหรับคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียน  ดังแสดงไวในตาราง 2 
 
ตาราง 2  วิธีการ  เครื่องมือ/แหลงขอมูล  และผูใชเครื่องมือคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียน

โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550 
 

ผูใชเครื่องมือ 
วิธีการ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

นักเรียน 
ครู 

ที่ปรึกษา 
ครู 

ผูสอน 
ผูปกครอง 

ผูเชี่ยวชาญ 
เฉพาะทาง 

1.  การสํารวจ แบบสํารวจตนเอง      

2.  การเสนอชื่อ แบบเสนอชื่อนักเรียน      

3.  การศึกษา 
   ผลงานและ 

     ผลการเรียน 

แฟมนกัเรียน        

4.  การสังเกต 4.1  แบบสังเกตแววผูมี
ความสามารถพิเศษ 
4.2  แบบสังเกตพฤติกรรม    
ผูมีแววมีความสามารถพิเศษ 
7 ดาน คือ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         4.2.1  ดานภาษาไทย      
         4.2.2  ดานภาษาอังกฤษ      
         4.2.3  ดานวิทยาศาสตร      
         4.2.4  ดานคณิตศาสตร      
          4.2.5  ดานดนตรี      
         4.2.6  ดานกีฬา      
        4.2.7  ดานผูนํา      
5.  การสัมภาษณ 5.1  แบบสัมภาษณนกัเรียน 

 
     



 

ตาราง 2  (ตอ) 

ผูใชเครื่องมือ 
วิธีการ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

นักเรียน 
ครู 

ที่ปรึกษา 
ครู 

ผูสอน 
ผูปกครอง 

ผูเชี่ยวชาญ 
เฉพาะทาง 

6.  การทดสอบ 6.1  แบบทดสอบแวว
อัจฉริยภาพ   7  ดาน 

     

7.  การสรุป
ขอมูล 

7.1  แบบสรุปขอมูลขั้นตน
ของนักเรียนและการ
วินิจฉยัขั้นสุดทาย 

     

 
2.  การคนหาและพัฒนาอัจฉริยภาพ   
ในการคนหาและพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนนั้น  ดังที่กลาวแลววาผูวิจัยดําเนินการ

ตามกระบวนการคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียน 3  ขั้น คือ ขั้นคนหา ขั้นคัดกรอง และขั้น 
วัดแวว ดําเนินการคนหาโดยใชวงจรแหงความสําเร็จ (Deming Circle)  PDCA  และกําหนดการ
พัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 4  กิจกรรมคือ  การจัดหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การจัด
กิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพ   การจัดแหลงเรียนรูและสงเสริมการใชแหลงเรียนรูโดยใชวงจรวิจัย
ปฏิบัติการ(Action  Research) PAOR 

การคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียน  จะไดจํานวนนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ
จํานวนเทาไรนั้น  กําหนดแนนอนไมได  ขึ้นอยูกับขอมูลตามสภาพจริงที่คนพบโดยกระบวนการ
คนหาซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ  อุษณีย  โพธิสุข (2543: 36)  ที่กลาววา  ความสําคัญของ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพของเด็กผูมีความสามารถพิเศษ  ไมไดอยูที่วาจะตองหาขอยุติ
วาเด็กทั้งหมดมีเทาไร  แตควรพิจารณาดูวาศักยภาพของโรงเรียนที่จะดําเนินการจัดการศึกษาของเด็ก 
กลุมนี้มีอยางไร  ซ่ึงโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลมีความพรอมในการพัฒนาแววอัจฉริยภาพของ
นักเรียน จํานวน 7 ดาน ไดแก ดานภาษาไทย  ดานภาษาอังกฤษ  ดานวิทยาศาสตร  ดานคณิตศาสตร  
ดานดนตรี  ดานกีฬา  และดานผูนํา   ดังนั้น  เพื่อใหไดขอมูลนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ  ผูวิจัย
จึงดําเนินการคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียนตามกระบวนการที่กําหนดไว  ดังภาพ 10  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 10  กระบวนการคนหาและพัฒนาอจัฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

ดานภาษาไทย 

ดานภาษาอังกฤษ 

ดานวิทยาศาสตร 

ดานคณิตศาสตร 

ดานดนตรี 

ดานกีฬา 

ดานผูนํา 

การจัดการเรียน 
การสอนปกติ 

ขั้นคัดกรอง (การสังเกตพฤติกรรมแววความสามารถ 
พิเศษทั้ง 7 ดาน และการสรุปขอมูลขั้นตน) 

จํานวนนักเรียนทั้งหมด(100%) 

จํานวนนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษ 

จํานวนนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษ 7 ดาน 

จํานวนนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษโดดเดน/มีแววอัจฉริยภาพ 

ขั้นคนหา (การสํารวจตนเอง/การสังเกตพฤติกรรม/
การศึกษาผลงานและผลการเรียน/การเสนอชื่อโดยครู) 

ขั้นพัฒนา

จํานวนนักเรียนทั่วไป 
 กลุมนักเรียนที่ไมมี 

 ความสามารถพิเศษ  
 กลุมนักเรียนที่มี 

ความสามารถพิเศษ 
ไมโดดเดน หรือไมมีแวว
อัจฉริยภาพ 

 กลุมนักเรียนที่มีแวว 
อัจฉริยภาพ 

การจัด
หลักสูตร 

ขยาย 
ประสบการณ 

(ช้ันเรียนพิเศษ) 

การเขารวมกิจกรรม
การนําเสนอผลงาน  

การประกวด 
การแขงขัน 

การจัด 
การเรียน 
การสอน 

การจัดแหลงเรียนรู 
และสงเสริมการใช 

แหลงเรียนรู 

หลักสูตร 
สถานศึกษา 

 

เสริมประสบการณ 
(ในและนอก
โรงเรยีน) 

การทดสอบแววอัจฉริยภาพกอนการพัฒนา 

การทดสอบแววอัจฉริยภาพหลังการพัฒนา 

ขั้นวัดแวว(การศกึษาขอมูลขั้นตน/ 
การสัมภาษณและสรุปขอมูลขั้น
สุดทาย โดยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง) 

การจัดกิจกรรม
สงเสรมิ

อัจฉริยภาพ 



 

จากภาพ 10 ผูวิจัยไดนําเสนอกระบวนการในการคนหาแววอัจฉริยภาพและการพัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลตอที่สนทนากลุม  ดังนี้  

1. ขั้นคนหา  ประกอบดวย การสํารวจตนเอง  การสังเกตพฤติกรรม  การศึกษาผลการเรียน
ผลงาน  และการเสนอชื่อโดยครู  ผูวิจัยดําเนินการคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียนตามกระบวนการ
ในภาพ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 11  ขั้นคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
 

 

นักเรียน  

รวบรวมขอมูลและบันทึก 
สรุปขอมูลขั้นตน 

กลุมนักเรียนที่ยังไมคนพบ 
แววความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนที่มี 
แววความสามารถพิเศษ 

ศึกษาผลการเรียน 
ของนักเรียน 

ประชุมช้ีแจงครูและ 
บุคลากรในโรงเรียน 

สํารวจ 
ตนเอง 

สังเกต 
พฤติกรรมนักเรียน 

แบบรายงานผล 
การพัฒนาผูเรียน (ปพ.6)  

ในแฟมนักเรียน 

จัดทําหนังสือ 
แจงประชาสัมพันธ 
ใหผูปกครองทราบ 

ศึกษาผลงานของ 
นักเรียน 

ประชุมผูปกครอง  
ช้ีแจงเรื่อง  

การพัฒนาอัจฉริยภาพ 

แบบสํารวจตนเอง 
ของนักเรียน  

ครูผูสอน  

แบบบันทึกผลงานของ
นักเรียนในแฟมนักเรียน 
(ผลงานจากการเขารวม 
กิจกรรม นําเสนอผลงาน 
การประกวด  การแขงขัน) 

แบบสังเกตแววผูมี 
ความสามารถพิเศษ 

 

ผูวิจัย  

 

ผูปกครอง 

 

ครูที่ปรึกษา 



 

จากภาพ 11  ผูวิจัยไดดําเนินการตามกระบวนการคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียน ใน
ขั้นคนหา  ดังนี้ 

1.1 จัดประชุมชี้แจงครูและบุคลากรทุกคน  เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ  และ
ตระหนักในความสําคัญของแววอัจฉริยภาพ  ความหมายของแววความสามารถพิเศษ  ความหมาย
ของแววอัจฉริยภาพ  การคนหาแววความสามารถพิเศษและการคนหาแววความสามารถพิเศษของ
นักเรียนที่โดดเดน หรือที่เรียกวามีแววอัจฉริยภาพ  บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของกับการพัฒนา
อัจฉริยภาพการดําเนินการพัฒนาแววอัจฉริยภาพของนักเรียน  รับทราบแนวทางปฏิบัติรวมกันและ
กําหนดปฏิทินปฏิบัติการวัดแววอัจฉริยภาพของนักเรียน โดยใชเครื่องมือที่ผูวิจัยประยุกตและ
พัฒนาขึ้นมา ประกอบดวย 

1.1.1 การสํารวจตนเอง  ครูที่ปรึกษาในฐานะครูแนะแนว  ใหนักเรียนทุกคน
กรอกแบบสํารวจตนเองสําหรับนักเรียน  ในเดือนมกราคม 2549  หลังจากนั้นครูที่ปรึกษาสรุป
ขอมูลนักเรียนรายคน พรอมทั้งบันทึกขอคิดเห็น และบันทึกขอมูลในแบบสรุปขอมูลข้ันตนในแฟม
นักเรียน 

1.1.2  การสังเกตพฤติกรรม  ครูที่ปรึกษา  ครูผูสอนทุกคน ใชแบบสังเกตแววผูมี
ความสามารถพิเศษ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในชวงการจัดการเรียนการสอน ผูปกครอง
นักเรียนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในขณะที่อยูที่บาน  รวมทั้งในชวงเวลาอื่น ๆ  ที่พบเห็น  
ดําเนินการในเดือนมกราคม 2549  ครูที่ปรึกษา  ครูผูสอน และผูปกครอง บันทึกความคิดเห็น
เพิ่มเติม แลวมอบแบบสังเกตใหกับครูที่ปรึกษาบันทึกขอมูลในแบบสรุปขอมูลข้ันตนในแฟม
นักเรียน 

1.1.3 การศึกษาผลการเรียน  ครูที่ปรึกษา  ศึกษาผลการเรียนจากแบบรายงาน 
ผลการพัฒนานักเรียน (แบบ ปพ.6)  เฉพาะนักเรียนที่ไดรับการตัดสินผลการเรียนระหวางศึกษาอยู
ที่โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ซ่ึงไดจัดเก็บไวในแฟมนักเรียน 

1.1.4   ผลงาน ครูที่ปรึกษาและครูผูสอนทุกคนศึกษาผลงานของนักเรียนในแตละ
วิชาที่เรียน รวมทั้งผลงานจากการเขารวมกิจกรรม นําเสนอผลงาน  ประกวด แขงขันในระดับตาง ๆ  
ครูผูสอนมอบแบบบันทึกขอมูลใหกับครูที่ปรึกษารวบรวมและบันทึกในแบบสรุปขอมูลข้ันตนใน
แฟมนักเรียน 

1.1.5  การเสนอชื่อโดยครู  ครูที่ปรึกษาศึกษาขอมูลจากขอ (1.1.1–1.1.4)  และ
ขอมูลจากแบบสังเกตแววผูมีความสามารถพิเศษ  ซ่ึงสังเกตโดยผูปกครอง  แลวสรุปขอมูลข้ันตน
บันทึกแยกขอมูลนักเรียนที่ไมมีแววความสามารถพิเศษ  และนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษ
กรณีการบันทึกแยกขอมูลนี้  สําหรับนักเรียนที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษนั้น  ครูที่ปรึกษา



 

และครูผูสอนวิชาตาง ๆ ยังคงจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายกระตุนและทาทายใหนักเรียนได
แสดงออกซึ่งความรู ความสามารถตามความถนัดและความสนใจอยางเต็มศักยภาพ 

1.2  จัดทําหนังสือประชาสัมพันธในเรื่องอัจฉริยภาพ ใหกับพอ แม หรือผูปกครองของ
นักเรียนทุกคนไดทราบ   และขอความรวมมือในการสังเกตแววผูมีความสามารถพิเศษของนักเรียน
สงกลับคืนครูที่ปรึกษาเพื่อนําไปบันทึกสรุปขอมูลขั้นตน  หลังจากนั้น ผูวิจัยไดช้ีแจงเรื่อง 
การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนในที่ประชุมผูปกครอง วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ 2549 

1.3  ครูที่ปรึกษาสรุปขอมูลนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษ    
2. ขั้นคัดกรอง  ประกอบดวย  การสังเกตพฤติกรรมแววความสามารถพิเศษตามความพรอม

ของโรงเรียน 7 ดาน  ไดแก  ดานภาษาไทย  ดานภาษาอังกฤษ  ดานวิทยาศาสตร  ดานคณิตศาสตร   
ดานดนตรี  ดานกีฬา  และดานผูนํา  และการสรุปขอมูลขั้นตน  หลังจาก ไดขอมูลนักเรียนกลุมที่มี
แววความสามารถพิเศษจากขั้นคนหาแลว  ผูวิจัยใหครูที่ปรึกษา ครูผูสอนวิชาตาง ๆ  และผูปกครอง
นักเรียน ดําเนินการคัดกรองนักเรียนดังภาพ 12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 12   ขั้นคัดกรองอัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนกุูล 

ดานภาษาไทย 
นักเรียนที่มีแวว 

ความสามารถพิเศษ 

 

ผูปกครอง 

สังเกตแวว 

ความสามารถ
พิเศษ 

แบบสังเกตแววผูมี 
ความสามารถ

พิเศษ 

      

       ครูผูสอน 

สรุป 

ขอมูลขั้นตน 
แบบสรุปขอมูล

ขั้นตน  

ดานภาษาอังกฤษ 

ดานวิทยาศาสตร ดานดนตรี 

ดานกฬีา 

ดานผูนํา 

ดานคณิตศาสตร 

      

       ครูที่ปรึกษา 



 

จากภาพ 12 ผูวิจัยใหครูที่ปรึกษาและครูผูสอนวิชาตาง ๆ ดําเนินการคัดกรองนักเรียน 
ผูมีแววความสามารถพิเศษเพื่อคนหาแววอัจฉริยภาพ โดยดําเนินการดังนี้ 

2.1  การสังเกตพฤติกรรมผูมีแววความสามารถพิเศษตามความพรอมของโรงเรียน
7 ดาน  ไดแก  ดานภาษาไทย  ดานภาษาอังกฤษ   ดานวิทยาศาสตร  ดานคณิตศาสตร  ดานดนตรี
ดานกีฬา  และดานผูนํา 

ครูที่ปรึกษา และครูผูสอนวิชาตาง ๆ จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย  กระตุน
และทาทายใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรูความสามารถตามความถนัด  และความสนใจ
อยางเต็มศักยภาพ แลวสังเกตพฤติกรรมผูมีแววความสามารถพิเศษ    พรอมทั้งบันทึกในแบบ
สังเกต  ใหครอบคลุมทั้ง 7 ดาน ภายในระยะเวลา 1 เดือน ในชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2549
โดยครูผูสอนวิชาภาษาไทยสังเกตพฤติกรรมผูมีแววความสามารถพิเศษดานภาษาไทย และดานผูนํา
ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษสังเกตพฤติกรรมผูมีแววความสามารถพิเศษดานภาษาอังกฤษ และดานผูนํา
ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรสังเกตพฤติกรรมผูมีแววความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและดานผูนํา
ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร  สังเกตพฤติกรรมผูมีแววความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและดานผูนํา
ครูผูสอนวิชาศิลปะ (ดนตรี  นาฏศิลป และการแสดง)  สังเกตพฤติกรรมผูมีแววความสามารถพิเศษ 
ดานดนตรีและดานผูนํา  ครูผูสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาสังเกตพฤติกรรมผูมีแววความสามารถพิเศษ
ดานกีฬาและดานผูนํา  ครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสังเกตพฤติกรรมผูมีแววความสามารถ
พิเศษ ดานผูนํา  หลังจากนั้นทั้งครูที่ปรึกษาและครูผูสอนสรุปผลการสังเกตวานักเรียนมีแวว
ความสามารถพิเศษในดานใด สวนผูปกครองสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะอยูที่บาน แลว
สรุปผลการสังเกตวานักเรียนมีแววความสามารถพิเศษในดานใด  

2.2  การสรุปขอมูลขั้นตน ครูที่ปรึกษานําขอมูลการสังเกตพฤติกรรมแววความสามารถ
พิเศษของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา  ครูผูสอน และผูปกครอง  สรุปขอมูลวานักเรียนที่มีแวว
ความสามารถพิเศษแตละคนนั้นมีแววความสามารถพิเศษในดานใด  ซ่ึงพบวานักเรียนบางคนมีแวว
ความสามารถพิเศษมากกวา 1 ดาน   จึงบันทึกในแบบสรุปขอมูลข้ันตนในแฟมนักเรียนและได
จํานวนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ทั้ง  7  ดาน  แตในกรณีนักเรียนมีแววความสามารถพิเศษ
มากกวา  1 ดาน    ผูวิจัยกําหนดใหครูที่ปรึกษาสรุปขอมูลเพื่อใชในการวิจัยเพียง  1 ดานที่มี 
ผลการสังเกตพฤติกรรมชัดเจนที่สุด โดยดูผลจากคะแนนในแบบสังเกตพฤติกรรม  สําหรับแวว
ความสามารถพิเศษในระดับรองลงมาผูวิจัยไมไดตัดทิ้งไป ยังคงกําหนดใหครูที่ปรึกษาและ
ครูผูสอนวิชาตาง ๆ ดําเนินการคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียนตอไปดวยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่หลากหลาย กระตุนและทาทายความรูความสามารถของนักเรียนใหแสดงออกตาม 
ความถนัดและความสนใจตามศักยภาพของแตละบุคคล 



 

2.3  ขั้นวัดแวว  ประกอบดวยการศึกษาขอมูลข้ันตน  การสัมภาษณ  และสรุปขอมูล 
ขั้นสุดทายโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

หลังจากคนพบแววความสามารถพิเศษของนักเรียนทั้ง 7 ดานแลว ผูวิจัยดําเนินการ
คนหานักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษโดยเดนกวานักเรียนผูมีแววความสามารถพิเศษในวัย
เดียวกันและระดับชั้นเดียวกัน  ซ่ึงถือวาเปนผูมีแววอัจฉริยภาพ ดังภาพ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพ 13  ขั้นวดัแววอัจฉรยิภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนกุูล 

 
 

ดานผูนํา 

 

        ครูที่ปรึกษา 

  

         ผูเช่ียวชาญ 
         เฉพาะทาง 

ศึกษาขอมูลขั้นตน สัมภาษณนักเรียน 

วินิจฉัยขั้นสุดทาย 

นักเรียนผูมี 
ความสามารถพิเศษ 

โดดเดน/ 
มีแววอัจฉริยภาพ 

ดานภาษาไทย 

ดานภาษาอังกฤษ 

ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร 

ดานดนตรี 

ดานกีฬา 
 

นักเรียนผูมี 
ความสามารถพิเศษ 

 

จัดเตรียม 
ขอมูลขั้นตน 

ทดสอบแววอัจฉริยภาพกอนการพัฒนา 

พัฒนาอัจฉริยภาพ 

ทดสอบแววอัจฉริยภาพหลังการพัฒนา 



 

จากภาพ 13  ผูวิจัยมอบหมายใหครูที่ปรึกษาสรุปขอมูลของนักเรียนในแฟมนักเรียนผูมี
แววความสามารถพิเศษ  ทั้ง 7 ดาน จากนั้นไดเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อศึกษาขอมูลนักเรียนผูมี
แววความสามารถพิเศษที่โดดเดนกวานักเรียนผูมีความสามารถพิเศษในวัยเดียวกัน  อยูในระดับชั้น
เดียวกันและสภาพแวดลอมเดียวกัน  เพื่อวินิจฉัยขั้นสุดทายวานักเรียนแตละคนมีแววอัจฉริยภาพใน
ดานนั้น การเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางมารวมวินิจฉัยขั้นสุดทายนั้น สอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 48)  ที่กลาววา การใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาชวยเด็กที่มี
ความสามารถโดดเดนมักจะทําในระดับมัธยมศึกษาศึกษาขอมูลข้ันตนของนักเรียนและสัมภาษณ
ประกอบการวินิจฉัยขั้นสุดทายวาเปนนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพโดยแท  หรือเปนนักเรียนกลุมที่
ถูกเคี่ยวเข็ญใหฝกซอมอยางหนักจนมีผลงานคลาย ๆ  เด็กที่เกงมาก ซ่ึงเปนเด็กอัจฉริยะเทียม   

ผู เชี่ ยวชาญเฉพาะทางดํา เนินการศึกษาวิ เคราะหขอมูลขั้นตนของนักเรียนที่มี 
แววความสามารถพิเศษ  ดําเนินการสัมภาษณ  และวินิจฉัยขั้นสุดทาย  ใหไดนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพ
โดยแทจริง  ซ่ึงพบวานักเรียนบางคนมีความสามารถโดดเดนหรือมีแววอัจฉริยภาพ  มากกวา 1 ดาน 
ไดนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษโดดเดนกวานักเรียนผูมีความสามารถพิเศษในวัยเดียวกัน 
และระดับชั้นเดียวกัน  ซ่ึงถือวามีแววอัจฉริยภาพ   

หลังจากไดขอมูลนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพแลว  ผูวิจัยมอบหมายใหครูที่ปรึกษาดําเนินการ
ทดสอบแววอัจฉริยภาพของนักเรียนกอนการพัฒนา เพื่อเปนขอมูลสําหรับใชในการเปรียบเทียบผล 
การพัฒนาอัจฉริยภาพหลังการพัฒนา 
 

ขั้นตอนที่ 3  ประเมินผล  (R1)   
จากการดําเนินการตามกระบวนการคัดกรองนักเรียน  3  ขั้นตอนดังที่กลาวแลวขั้นตนได

ขอมูลนักเรียนกลุมทั่วไป ซ่ึงเปนนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษ  และนักเรียนที่มี
แววความสามารถพิเศษ  และกลุมนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ ในปการศึกษา 2548  ดังตาราง 3  
 
 
 
 
 
. 
 
 



 

ตาราง 3  ขอมูลนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 2548  ที่มีแววความสามารถพิเศษ 
และที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษ 

 

ช้ัน 
จํานวนนักเรียนที่มี 

แววความสามารถพิเศษ 
จํานวนนักเรียนที่ยังไมพบ
แววความสามารถพิเศษ 

จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

ม.1 465 167 632 
ม.2 434 147 581 
ม.3 452 132 584 
ม.4 349 95 444 
ม.5 361 70 431 
ม.6 330 32 362 
รวม 2,391 643 3,034 
รอยละ 78.81 21.19 100 

 
ตาราง 4  จํานวนนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 2548  ที่มีแววความสามารถพิเศษ  7 ดาน 
 

แววความสามารถพิเศษ 
ช้ัน ภาษา 

ไทย 
ภาษา 
อังกฤษ 

วิทยา 
ศาสตร 

คณิต 
ศาสตร 

ดนตร ี กีฬา ผูนํา 

นักเรียน 
ทั้งหมด 

ม.1 53 62 60 49 61 124 56 465 
ม.2 52 60 58 39 55 118 52 434 
ม.3 46 54 61 44 64 120 63 452 
ม.4 37 40 38 38 65 83 48 349 
ม.5 40 53 55 48 54 68 43 361 
ม.6 35 32 34 43 54 84 48 330 
รวม 263 301 306 261 353 597 310 2,391 

รอยละเมื่อเปรียบเทียบ 
กับจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด 3,034 คน 

8.67 9.92 10.09 8.60 11.63 19.68 10.22 78.81 

 



 

ตาราง 5  จํานวนนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 2548 ผูมีแววอัจฉริยภาพ 
 

มีแววอัจฉริยภาพ 
ช้ัน ภาษา 

ไทย 
ภาษา 
อังกฤษ 

วิทยา 
ศาสตร 

คณิต 
ศาสตร 

ดนตร ี กีฬา ผูนํา รวม 

ม.1 9 17 13 7 15 26 16 103 
ม.2 12 14 18 9 19 24 13 109 
ม.3 8 15 11 9 24 21 26 114 
ม.4 9 8 9 7 16 19 24 92 
ม.5 8 11 15 10 14 17 29 104 
ม.6 6 7 8 6 14 14 38 93 
รวม 52 72 74 48 102 121 146 615 

รอยละเมื่อเปรียบเทียบ 
กับจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด 3,034 คน 

1.72 2.37 2.44 1.58 3.36 3.99 4.81 20.27 

 
เมื่อส้ินปการศึกษา 2548 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สําเร็จการศึกษา  

โรงเรียนดําเนินการรับนักเรียนเขาเรียนใหมในปการศึกษา  2549 ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  และนักเรียนที่ยายเขา  ออกระหวางป  ผูวิจัยดําเนินการคนหาแววอัจฉริยภาพ
ของนักเรียนที่เขาเรียนใหมเพิ่มเติมตามกระบวนการที่กําหนดไวไดนักเรียนที่มีแววความสามารถ
พิเศษ  นักเรียนที่ยังไมคนพบแววความสามารถพิเศษ  และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโดดเดนกวา
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในวัยเดียวกันหรือนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ ดังตาราง 6 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตาราง 6  ขอมูลนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 2549  ที่มีแววความสามารถพิเศษ
และที่ยังไมพบแววอัจฉริยภาพ 

 

ช้ัน 
จํานวนนักเรียนที่มี 

แววความสามารถพิเศษ 
จํานวนนักเรียนที่ยังไมพบ
แววความสามารถพิเศษ 

จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

ม.1 454 112 566 
ม.2 467 151 618 
ม.3 449 110 559 
ม.4 353 82 435 
ม.5 376 37 413 
ม.6 363 60 423 
รวม 2,462 552 3,014 
รอยละ 81.69 18.31 100 

 
 ตาราง 7   จํานวนนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 2549 ที่มีแววความสามารถพิเศษ 

7 ดาน 
 

แววความสามารถพิเศษ 
ช้ัน ภาษา 

ไทย 
ภาษา 
อังกฤษ 

วิทยา 
ศาสตร 

คณิต 
ศาสตร 

ดนตร ี กีฬา ผูนํา 

นักเรียน 
ทั้งหมด 

ม.1 55 63 57 56 64 102 57 454 
ม.2 58 62 61 52 62 114 58 467 
ม.3 53 61 60 43 54 123 55 449 
ม.4 42 48 54 33 56 77 43 353 
ม.5 43 46 42 39 65 88 53 376 
ม.6 42 51 53 40 52 78 47 363 
รวม 293 331 327 263 353 582 313 2,462 

รอยละเมื่อเปรียบเทียบ
กับจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด 3,014 คน 

9.72 10.98 10.85 8.73 11.71 19.31 10.39 81.69 



 

ตาราง 8  จํานวนนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 2549 ผูมีแววอัจฉริยภาพ 
 

มีแววอัจฉริยภาพ 
ช้ัน ภาษา 

ไทย 
ภาษา 
อังกฤษ 

วิทยา 
ศาสตร 

คณิต 
ศาสตร 

ดนตร ี กีฬา ผูนํา 

นักเรียน 
ทั้งหมด 

ม.1 11 19 10 8 16 29 16 109 
ม.2 10 19 12 7 15 26 16 105 
ม.3 11 15 18 10 19 23 15 111 
ม.4 8 14 12 9 20 17 14 94 
ม.5 9 10 9 7 15 20 24 94 
ม.6 7 10 15 10 15 16 30 103 
รวม 56 87 76 51 100 131 115 616 

รอยละเมื่อเปรียบเทียบ
กับจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด 3,014 คน 

1.86 2.89 2.52 1.69 3.32 4.35 3.81 20.44 

 
ถึงแมวาการคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียน  จะดําเนินการมาจนสิ้นสุดกระบวนการที่

กําหนดแลว  และไดกลุมนักเรียนที่เขาสูกระบวนการพัฒนาอัจฉริยภาพ 3 กลุม ไดแก กลุมนักเรียน
ที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษ  กลุมนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษแตยังไมพบแววที่ 
โดดเดน  และกลุมนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ   เพื่อดําเนินการพัฒนาอัจฉริยภาพในปการศึกษา 
2549  แตกระบวนการคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียนยังไมไดส้ินสุดลง  เนื่องจากเมื่อนักเรียน
ไดศึกษาเลาเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายไปไดระยะหนึ่ง  บางกิจกรรมการเรียนรูไป
กระตุนสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งอัจฉริยภาพในดานนั้น ๆ อยางที่ไมเคยปรากฏมากอน  
จึงเปนการคนพบแววอัจฉริยภาพเพิ่มเติมระหวางปการศึกษา  ซ่ึงสอดคลองกับประสบการณตรง
ของอุษณีย  โพธิสุข (2543: 88 – 89)  ที่ไดพบกับเด็กและผูปกครองจํานวนมาก  และพบวา  เด็กที่มี
ศักยภาพสูงมากบางคนมีลักษณะปกปดและไมชอบที่จะถูกทดสอบหรือคนหาแววอัจฉริยภาพ 
โดยเฉพาะเด็กที่ฉลาดกวาเพื่อนมาก ๆ และถึงแมวาโรงเรียนจะไมมีเครื่องมือทดสอบที่ไดมาตรฐาน
ครบถวนก็ไมไดหมายความวาจะตรวจสอบศักยภาพเด็กไมได  เพราะเราสามารถตรวจสอบ
ศักยภาพเด็กไดโดยใชขอมูลจากการสังเกตระหวางเรียน  แตตองเปนการเรียนการสอนที่กระตุน
ยั่วยุ  ทาทาย  ผนวกกับขอมูลอ่ืน ๆ  ก็พอจะมองเห็นแววเด็กอยูบาง   ในขณะเดียวกันนักเรียนบางคน 



 

ที่ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางวินิจฉัยขั้นสุดทายแลวพบแววอัจฉริยภาพนั้น  และไดเขารวมโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพไประยะหนึ่งแลว   ในภายหลังกลับพบวานักเรียนดังกลาวเปนบุคคลที่มี
แววอัจฉริยภาพอันเกิดจากการฝกฝนอยางหนักมาเปนเวลานาน  ซ่ึงมิใชแววอัจฉริยภาพที่แทจริง
ผูวิจัยตระหนักถึงธรรมชาติของนักเรียนทั้ง 2 กลุมดังกลาววามีการเปลี่ยนแปลงอัจฉริยภาพไดอีก
ทั้งมีนักเรียนที่ยายเขา-ออกระหวางป   จํานวนของนักเรียนกลุมตาง ๆ  จึงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได 
 

ขั้นตอนที่ 4  ปรับปรุงพัฒนา  (R1)   
เมื่อไดขอมูลนักเรียนที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษ  นักเรียนที่มีแววความสามารถ

พิเศษและนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพแลว  ผูวิจัยดําเนินการปรับปรุงพัฒนาการคนหาและพัฒนา
แววอัจฉริยภาพของนักเรียน ดังนี้ 

1. จัดสนทนากลุม (Focus Group)  คณะกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียน
อํามาตยพานิชนุกูล  คร้ังที่  2 

หลังจากไดขอมูลแววอัจฉริยภาพของนักเรียน ปการศึกษา 2548  ผูวิจัยจัดสนทนากลุม
(Focus Group)  คณะกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  คร้ังที่ 2   
ณ หองประชุมอาคารประสานใจ  เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2549   รวมกันสนทนาในเรื่องดังตอไปนี้ 

1.1  ผลการคนหาแววอัจฉริยภาพและแนวทางการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนใน
ปการศึกษา 2548  และที่คนหาเพิ่มเติมในปการศึกษา 2549    

ผูวิจัยนําเสนอขอมูลผลการคนหาแววอัจฉริยภาพและรวมกันศึกษารายละเอียด
ของกระบวนการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ซ่ึงมี 4 กิจกรรม ไดแก การจัดหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพ และการจัดแหลงเรียนรูและการสงเสริมการใช
แหลงเรียนรู 

1.2  กําหนดปญหาในการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

ผูเขารวมสนทนากลุม รวมกันอภิปรายขอมูลสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการ 
ในการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน  ขอมูลผลการคนหาแววอัจฉริยภาพ  และกระบวนการพัฒนา
อัจฉริภาพของนักเรียนดังที่กลาวแลวขางตน ประกอบกับศักยภาพของโรงเรียนที่มีเครือขายทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนไดมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องในระดับ
โรงเรียนถึงระดับจังหวัด ขยายเครือขายการมีสวนรวมไปถึงระดับเขตตรวจราชการ  ระดับภาค
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติหรือระดับโลก  แสดงใหเห็นวาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลไดให
ความสําคัญกับการบริหารและการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนโดยท่ัวไป ไดแสดงออกซึ่งความรู



 

ความสามารถตามความถนัดและความสนใจ  อยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคลและมีความจําเปน 
ตองพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนกลุมที่มีแววอัจฉริยภาพดานตาง ๆ เพื่อสนองนโยบายและ
ยุทธศาสตรของโรงเรียน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ดานการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน  ผูวิจัยจึงมีความมั่นใจวา
ถาเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  เขามามีสวนรวมในการพัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียนใหมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมเครือขายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมากขึ้น
แลวจะทําใหโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลสามารถพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนในดานตาง ๆ ใน
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น นักเรียนไดมีโอกาสแสดงออกซึ่งแววอัจฉริยภาพดานตาง ๆ ตามความถนัดและความ
สนใจ ไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางหลากหลาย ไดเขารวมกิจกรรม นําเสนอผลงาน ไดรับรางวลั
การยกยองชมเชยมากขึ้น นักเรียน ครู และผูปกครองมีความพึงพอใจตออัจฉริยภาพของนักเรียนจึง
กําหนดปญหาในการวิจัยและพัฒนาไววา “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนโดยใช
กลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  ปการศึกษา 2549 - 2550”  

 
ขั้นตอนที่  5  กําหนดรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน (D1) ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 

 

1.  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ผูวิจัยศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนํามาเปนกรอบ

แนวคิดในการกําหนดรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ซ่ึงพบวาปจจัยที่สงผลตอ
อัจฉริยภาพของนักเรียน 8 ประการ ไดแก พันธุกรรม บาน เพศ โอกาส  สติปญญา องคความรู 
โรงเรียน และชุมชน อีกทั้งยังไดศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเครือขาย
การมีสวนรวมพรอมดวยงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซ่ึงพบวา การมีสวนรวมของเครือขายตาง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนที่ปฏิบัติรวมกันจนบรรลุผลสําเร็จของการพัฒนาไดนั้น  เครือขายการมีสวน
รวมทั้งหลายตอง  รวมวางแผน  รวมปฏิบัติ  รวมประเมิน  และรวมปรับปรุงพัฒนา ซ่ึงก็คือวงจรแหง
ความสําเร็จ (Deming Circle) PDCA  ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชในกระบวนการคนหาแวว
อัจฉริยภาพของนักเรียน  อีกทั้งไดศึกษาเกี่ยวกับวงจรวิจัยปฏิบัติการ (Action Research)  PAOR และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 

นอกจากนั้นผูวิจัยไดศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีระบบ (System Approach) เพื่อ
ดําเนินการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอนที่ถูกตอง สมบูรณ  ซ่ึง
ประกอบดวยปจจัยนําเขา(Input)  กระบวนการ(Process)  และผลผลิต(Output)  และไดศึกษาเพิ่มเติม
ในเรื่องของขอมูลยอนกลับ(Feedback) เพื่อนําไปใชในการศึกษาผลการดําเนินงาน นําผลที่ไดไป
ปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้น 



 

2.  ศึกษาวิเคราะหการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน   
 กอนที่ผูวิจัยจะดําเนินการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ในปการศึกษา 2549  ผูวิจัยได

เตรียมการดานการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานบริหารวิชาการ  ดานบริหารงาน
บุคคล  ดานบริหารงานการเงินและงบประมาณ  และดานบริหารทั่วไป  ใหพรอมสนับสนุนการ
คนหาแววอัจฉริยภาพและการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแลวจึง
ดําเนินการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน โดยการปรับขั้นตอนในการสํารวจหาเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษของอุษณีย  โพธิสุข  ซ่ึงปรับจากรูปแบบของ Clark (อางถึงในสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2544: 38) และกลยุทธในการบงชี้เด็กที่มีความสามารถพิเศษของ Heller  (อางถึง
ใน มลิวัลย  ลับไพรี. 2549: 29)  กําหนดเปนรูปแบบในการคนหาและพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  

3.  ศึกษาวิเคราะหกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
 ผูวิจัยจัดสนทนากลุม (Focus Group)  คณะกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน

โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล คร้ังที่ 2 กําหนดประเด็นการสนทนา คือ ผลการคัดกรองแวว
อัจฉริยภาพของนักเรียนในปการศึกษา 2549 และการกําหนดกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

 ผูสนทนากลุมมีความเห็นวาเครือขายการมีสวนรวมในการบริหารและการจัด
การศึกษาของโรงเรียน แบงไดเปน 2 เครือขาย คือ  

 1.  เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวย  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะกรรมการนักเรียน  สมาคมผูปกครองและครู 
สมาคมศิษยเกา  และเครือขายผูปกครองนักเรียน  

 2.  เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน  ซ่ึงประกอบดวย  บุคคลทั่วไป องคกร
ภาครัฐองคกรเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สถานศึกษาในประเทศ/ตางประเทศ
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันทางศาสนา  และองคการระหวางประเทศทั้ง  2  เครือขายมีศักยภาพสูงที่
จะรวมพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน  สวนระดับการมีสวนรวมขึ้นอยูกับความพรอมและภารกิจ
ของแตละเครือขายการมีสวนรวม  ผูวิจัยจึงนําเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล
มาใชในการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน  

4.  กําหนดรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวน
รวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล   



 

ผูวิจัยนําความรูที่รับจากการศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่
เกี่ยวของไปใชในการกําหนดรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขาย 
การมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  โดยใชทฤษฎีระบบ (System   Approach)  ดังนี้ 

4.1.  ปจจัยนําเขา (Input)   ประกอบดวย  เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน 
และเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน 

4.2.  กระบวนการ(Process)   
 ผูวิจัยดําเนินการคนหาแววอัจฉริยภาพโดยใชวงจรแหงความสําเร็จ (Deming 

Circle) PDCA  ประกอบดวย การวางแผน (Plan)  การปฏิบัติตามแผน (Do)  การประเมิน (Check)  และ
การปรับปรุง พัฒนา(Act)   

การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ซ่ึงไดแก การจัดหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนการจัดกิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพ  การจัดแหลงเรียนรูและสงเสริมการใชแหลงเรียนรู 
ผูวิจัยประยุกตใชหลักการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) PAOR  ตามแนวคิดของ Kemmis และ
Mctaggart ซ่ึง รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล วองวาณิช (สถาบันสงเสริมการวิจัยการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมแหงชาติ. 2544: 14)  ไดอธิบายขั้นตอน PAOR ไว มาประยุกตใชในการพัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ในดาน
การจัดหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน   ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพ  และดานการจัด
แหลงเรียนรูและการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู  กําหนดไว  4  ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน (P-Plan) 
ขั้นปฏิบัติ (A-Action)  ขั้นสังเกต  (O-Observe)  และขั้นการสะทอนผล (R – Reflect) 

4.3  ผลผลิต(Output) ประกอบดวย  จํานวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉรยิภาพ
จํานวน 7  ดาน  อัจฉริยภาพของนักเรียนทั้ง  7 ดานตามสภาพของการพัฒนา รางวัล การยกยองชมเชย 
เชิดชูเกียรติ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความคิดเห็นของนักเรียน  ครู  และผูปกครองตอรูปแบบ 
การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน  ความพึงพอใจของนักเรียน  ครู  และผูปกครอง ตออัจฉรยิภาพของ
นักเรียนกอนและหลังการพัฒนา  แลวนําขอมูลยอนกลับ (Feedback) ไปปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้น 

5.  พิจารณารูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมสีวนรวม
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

ผูวิจัยไดนํารูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขาย 
การมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล สงใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบ พิจารณาความ
เหมาะสมใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางกรอบแนวคิดกับ
วัตถุประสงคความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนและ 
ความสอดคลองระหวางโครงการ/กิจกรรมกับเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  



 

ผูวิจัยนําผลมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง(Index of Item Objective Congruence หรือ IOC)  
และปรับปรุงรูปแบบใหสมบูรณยิ่งขึ้น  เชน  ปรับปรุงวัตถุประสงคของงานวิจัยใหสอดคลองกับ
การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน  ปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงค เปนตน ปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญอีกครั้งไดรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  
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เครือขายการมีสวนรวม 
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

เครือขายการมีสวนรวม 
ภายในโรงเรียน 

 คณะกรรมการ 
    สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 คณะกรรมการ 
    บริหารโรงเรียน 

 คณะกรรมการนักเรียน 
 สมาคมผูปกครองและ

ครู 
 สมาคมศิษยเกา 
 เครือขายผูปกครอง 

เครือขายการมีสวนรวม
ภายนอกโรงเรียน 

 บุคคลทั่วไป 
 องคกรภาครัฐ     
 องคกรเอกชน 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น    
 สถานศึกษาในประเทศ/ 

    ตางประเทศ 
 สถาบันอุดมศึกษา     
 สถาบันทางศาสนา 
 องคการระหวางประเทศ 

      
 

 จํานวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพ    
    จํานวน 7 ดาน 

 จํานวนนักเรียนที่ไดรับรางวัล  การยกยอง ชมเชย   
เชิดชูเกียรติ  จากการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน
ดานตาง ๆ  

 อัจฉริยภาพนักเรียนทั้ง  7  ดานตามสภาพของ 
    การพัฒนา 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพ 
 ความคิดเห็นของนักเรียน  ครู และผูปกครอง 

    ตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 
 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และ ผูปกครอง  

    ตออัจฉริยภาพของนักเรียนกอนและหลังการพัฒนา    
 

กระบวนการ(process) ปจจัยนําเขา(input) ผลผลิต(output) 

คนหาแววอัจฉริยภาพ 
ขั้นวางแผน (Plan)  ศึกษาวิเคราะห สภาพปจจุบัน  
ปญหาและความตองการพัฒนาอัจฉริยภาพ 
ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดทํา พัฒนาเครื่องมือ และคนหา  
 ขั้นประเมินผล(Check) รวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
ขั้นปรับปรุงพัฒนา(Act) นําผลการวิเคราะหขอมูล  
ไปกําหนดกลยุทธแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

พัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน 
โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม 

 ใชวงจรการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research)  
    เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน  4  ขั้นตอน  
    ไดแก ขั้นวางแผน (P-Plan) ขั้นปฏิบัติ  
     (A-Action)  ขั้นสังเกต (O-Observe) และ  
    ขั้นการสะทอนผล (R–Reflect) 

 จัดกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพ 4 กิจกรรม ไดแก 
    จัดหลักสูตร  จัดการเรียนการสอน  จัดกิจกรรม 
   สงเสรมิอัจฉริยภาพ   จัดแหลงเรียนรูและสงเสริม 
   การใชแหลงเรียนรู 
 

ขอมูลยอนกลับ(feedback) 

ภาพ 14  รูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
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จากภาพ  14   มีรายละเอียดการวางแผนการดําเนินงานการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  ผูวิจัย
ใชทฤษฎีระบบ(System Approach) 2 เครือขาย  ไดแก  เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน และ
เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน  เปนปจจัยนําเขา(Input)  ของการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 
แตละเครือขายตางมีสวนรวมในกระบวนการ(Process) โดยใชวงจรแหงความสําเร็จ PDCA 
คนหาแววอัจฉริยภาพและการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน   ทั้งนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแวว
ความสามารถพิเศษ  กลุมที่มีความสามารถพิเศษแตไมโดดเดน  และกลุมที่มีแววอัจฉริยภาพ 
ทั้ง  7  ดาน  ไดแก  ดานภาษาไทย  ดานภาษาอังกฤษ  ดานวิทยาศาสตร  ดานคณิตศาสตรดานดนตรี 
ดานกีฬา   และดานผูนํา  โดยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ  (Action Research)  PAOR  4  ขั้นตอน 
ไดแก  ขั้นวางแผน (P-Plan)  ขั้นปฏิบัติ (A-Action)  ขั้นสังเกต (O-Observe)  และขั้นการสะทอนผล 
 (R – Reflect)  จัดทําเปนกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ไดแก  การจัดหลักสูตร   การจัด 
การเรียนการสอน   การจัดกิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพ   และการจัดแหลงเรียนรูและสงเสริมการใช 
แหลงเรียนรู ปรากฏเปนผลผลิต(Output)  ซ่ึงประกอบดวยจํานวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนา
อัจฉริยภาพจํานวน 7 ดาน  อัจฉริยภาพของนักเรียนทั้ง 7 ดาน  ตามสภาพของการพัฒนา จํานวน
นักเรียนที่ไดรับรางวัล  การยกยองชมเชยเชิดชูเกียรติ จากการพัฒนาอัจฉริยภาพดานตางๆ  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ความคิดเห็นของนักเรียน  ครู  และผูปกครองตอรูปแบบการพัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียน  ความพึงพอใจของนักเรียน  ครู  และผูปกครอง ตออัจฉริยภาพของนักเรียน
กอนและหลังการพัฒนา  หลังจากนั้นดําเนินการพิจารณาผลผลิตเพื่อใชเปนขอมูลยอนกลับ 
(Feedback)  เพื่อปรับปรุงพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนตอไป 
 

ระยะท่ี  2  ใชรูปแบบการพฒันาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  คร้ังท่ี  1 

 

ขั้นตอนที่  6  ทดลองใชรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธ
เครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  คร้ังที่ 1 ปการศึกษา 2549 (R2)  

1.  ดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขาย 
การมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล คร้ังที่ 1 

ผูวิจัยไดทดลองใชรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขาย 
การมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  คร้ังที่ 1 ปการศึกษา 2549 ประกอบดวยการจัดหลักสตูร 
การจัดการเรียนการสอน   การจัดกิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน  และการจัดแหลงเรียนรู
และสงเสริมการใชแหลงเรียนรู โดยใหเครือขายการมีสวนรวมทั้งในและนอกโรงเรียน  



 153 

นอกจากการใชรูปแบบในการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนแลว  ผูวิจัยกําหนดนโยบาย
ใหครูทุกคน  ทุกกลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
ใหนักเรียนทุกคนไดแสดงออกซึ่งความรู ความสามารถตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 
และจัดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษไดแสดงออกซึ่ง
ความรูความสามารถอยางเต็มศักยภาพ  ครูที่ปรึกษา  ครูผูสอนวิชาตาง ๆ  และครูแนะแนว   รวมจัด
กิจกรรมสงเสริมนักเรียน  ในขณะเดียวกันก็รวมกันคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียนอยางตอเนื่อง
ตามกระบวนการคนหาแววอัจฉริยภาพ 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นคนหา ขั้นคัดกรองและขั้นวัดแวว  โดย
ใชวงจรแหงความสําเร็จ(Deming Circle)  PDCA  นําไปสู การพัฒนาอัจฉริยภาพโดยใชวงจร 
การวิจัยปฏิบัติการ(Action  Research)  PAOR ตอไป 

การที่ผูวิจัยกําหนดนโยบายใหครูและทุกฝายที่เกี่ยวของคัดกรองนักเรียนอยาง
ตอเนื่องนั้น  เพราะความสามารถพิเศษ  หรือแววอัจฉริยภาพของนักเรียนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได
ตลอดเวลาดังนั้น  การใชกระบวนการคนหาแววอัจฉริยภาพจึงตองดําเนินการอยางตอเนื่องทั้งป
ควบคูไปกับการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนตามรูปแบบที่กําหนดไว   อีกทั้งนักเรียน 1 คนอาจมี
แววความสามารถพิเศษ  หรือแววอัจฉริยภาพมากกวา 1 ดานก็ได 

สําหรับการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยเทาเทียมกัน  ผูวิจัยดําเนินการปรับ
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  จัดการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพ  จัด 
แหลงเรียนรูและสงเสริมการใชแหลงเรียนรู   โดยการสนับสนุนและสงเสริมของเครือขายการมี 
สวนรวมทั้งในและนอกโรงเรียน  เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรูความสามารถตาม
ความถนัด และความสนใจของตนเอง  นักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษและนักเรียนที่มีแวว
ความสามารถโดยเดนหรือที่เรียกวามีแววอัจฉริยภาพไดพัฒนาอัจฉริยภาพของตนเองไดอยางเต็ม
ศักยภาพ  ในสวนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษก็ไมถูกทอดทิ้ง  ผูวิจัยดําเนินการ
ใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย กระตุน  และทาทายใหนักเรียนแสดงออกซึ่งความรู 
ความสามารถตามความถนัดและความสนใจของตนเองจนฉายแววความสามารถพิเศษ  แวว
ความสามารถพิ เศษที่ โดดเดนหรือที่ เ รียกว ามีแววอัจฉริยภาพเพื่อได รับการสงเสริมตาม
กระบวนการพัฒนาอัจฉริยภาพตอไป 

ในการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ผูวิจัยใชวงจรการวิจัยปฏิบัติการ  (Action  Research) 
PAOR  ดําเนินการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน  2  กลุม  กลุมแรกคือ กลุมนักเรียนทั่วไป ซ่ึง
หมายถึงนักเรียนทุกคน ซ่ึงประกอบดวย  กลุมนักเรียนที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษ  กลุม
นักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษ และกลุมนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ  กลุมที่สอง คือ กลุม
นักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ  โดยดําเนินการดังนี้ 
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1.  การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนกลุมทั่วไป 
1.1  จัดหลักสูตร 

1.1.1  ขั้นวางแผน (P – Plan) 
1.1.1.1  ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 พระราชบญัญตัิ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียน และเอกสารตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

1.1.1.2 ประชุมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  ซึ่งประกอบดวย 
คณะครู  ผูปกครอง  เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน   และเครือขายการมีสวนรวมภายนอก
โรงเรียน  เพื่อรวมกันปรับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  หลักสูตรสถานศึกษา
ที่ปรับปรุงใหมนี้    เปนการจัดหลักสูตรปกติสําหรับนักเรียนทุกคน   ทั้งกลุมนักเรียนที่ยังไมพบ
แววความสามารถพิเศษ  กลุมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษแตไมโดดเดน  และกลุมนักเรียนที่มี
แววอัจฉริยภาพ    ซ่ึงหลักสูตรสําหรับนักเรียนทุกคนมีดังนี้ 

1) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ชวงชั้นที่ 3 
พุทธศักราช  2545 ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2548   

การจัดการเรียนรูในชวงชั้นที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1–3 หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 23)  จัดการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูที่มีหลักการทฤษฎีที่ยาก ซับซอน  อาจจัดแยกเฉพาะ และควรเนนการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานมากขึ้น    เพื่อมุงใหผู เ รียนเกิดความคิด     ความเขาใจ    และรูจักตนเองในดาน
ความสามารถ  ความถนัด  เพื่อเตรียมตัวเขาสูอาชีพ สถานศึกษาตองจัดบรรยากาศการเรียนรูให
เหมาะสม  โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลจึงดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ชวงชั้นที่  3 
พุทธศักราช 2545  ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2548  ซ่ึงมีโครงสรางหลักสูตรดังตาราง  9  
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ตาราง 9  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  ชวงชั้นที่ 3 พุทธศักราช 2545 
ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2548  สาระการเรียนรูพื้นฐาน  สําหรับนักเรียนทุกคนไดเรียน
เหมือนกัน 

 

ช้ัน/ช่ัวโมง/ป 
กลุมสาระการเรียนรู 

ม.1 ม.2 ม.3 
รวม 

ภาษาไทย 120 120 120 360 
คณิตศาสตร 120 160 160 440 
วิทยาศาสตร 120 120 120 360 
สังคมศึกษา  ศาสนาและฒนธรรม 80 80 80 240 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 240 
ศิลปะ 40 40 40 120 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 80 80 240 
ภาษาตางประเทศ 
- ภาษาอังกฤษ 

 
120 

 
120 

 
120 

 
360 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- กิจกรรมในเครื่องแบบ 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
- กิจกรรมแนะแนว 

 
40 
 

40 

 
40 
 

40 

 
40 
 

40 

 
120 

 
120 

รวม 840 880 880 2,600 

 
2) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  ชวงชั้นที่ 4 

พุทธศักราช 2545 ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2548  
 ตามเจตนารมณของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2544 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 23)  การจัดการเรียนรูในชวงชั้นที่ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6  เร่ิม
เนนเขาสูเฉพาะทางมากขึ้น มุงเนนความสามารถ  ความคิดระดับสูง  ความถนัด  และความตองการของ
ผูเรียน  ทั้งในดานอาชีพ   การศึกษาเฉพาะทาง  ตลอดจนการศึกษาตอ  โรงเรียนจึงดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา ชวงชั้นที่ 4 พุทธศักราช 2545 ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2548  ซ่ึงมีโครงสราง
หลักสูตรดังตาราง  10  
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ตาราง 10  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ชวงชั้นที่ 4  พุทธศักราช 2545  
ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2548  สาระการเรียนรูพื้นฐานที่เนนวิทยาศาสตร -คณิตศาสตร  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6  รวมทั้งนักเรียนในโครงการภาษาองักฤษแบบเขม 
(Intensive English Program: IEP) ที่มีความถนัดความสนใจและมีความประสงคจะศกึษา
ตอระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาที่ตองใชสาระการเรียนรูที่เนนดังกลาวในการสอบหรือ
คัดเลือกเขาเรียน 

 

ช้ัน/ช่ัวโมง 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 กลุมสาระการเรียนรู 

ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
รวม 
ทั้งสิ้น 

ภาษาไทย 40 40 40 120 40 40 40 120 240 
คณิตศาสตร 40 40 40 120 40 40 40 120 240 
วิทยาศาสตร 200 - - 200 60 - - 60 260 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 120 40 40 40 120 240 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 20 100 40 40 20 100 200 
ศิลปะ - 20 40 60 - 20 40 60 120 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 - 80 40 40 - 80 160 
ภาษาตางประเทศ 
- ภาษาอังกฤษ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
240 

 
80 

 
80 

 
80 

 
240 

 
480 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 

 
20 

 
20 

 
20 

 
60 

 
20 

 
20 

 
20 

 
60 

 
120 

รวม 500 320 280 1,100 360 320 280 960 2,060 
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ตาราง 11  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ชวงชั้นที่ 4  พุทธศักราช 2545  
ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  2548  สาระการเรียนรูพื้นฐานที่เนนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6  ที่มีความถนัด  ความสนใจ และมีความประสงค
จะศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาที่ตองใชสาระการเรียนรูที่เนนดังกลาว ในการสอบ
หรือคัดเลือกเขาเรียน 

 

ช้ัน/ช่ัวโมง 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 กลุมสาระการเรียนรู 

ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
รวม 
ทั้งสิ้น 

ภาษาไทย 40 40 40 120 40 40 40 120 240 
คณิตศาสตร 40 40 40 120 40 40 40 120 240 
วิทยาศาสตร 60 60 - 120 60 80 - 140 260 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 120 40 40 40 120 240 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 20 100 40 40 20 100 200 
ศิลปะ - 20 40 60 - 20 40 60 120 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 - 80 40 40 - 80 160 
ภาษาตางประเทศ 
- ภาษาอังกฤษ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
240 

 
80 

 
80 

 
80 

 
240 

 
480 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 

 
20 

 
20 

 
20 

 
60 

 
20 

 
20 

 
20 

 
60 

 
120 

รวม 360 380 280 1,020 360 400 280 1,040 2,060 
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ตาราง 12  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  ชวงชั้นที่ 4  พุทธศกัราช 2545 
ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2548  สาระการเรียนรูพื้นฐาน ที่เนนภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย - 
สังคมศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6  ที่มีความถนัด ความสนใจ และมี
ความประสงคจะศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาที่ตองใชสาระการเรียนรูที่เนน
ดังกลาวในการสอบหรือคัดเลือกเขาเรียน 

 

ช้ัน/ช่ัวโมง 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 กลุมสาระการเรียนรู 

ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
รวม 
ทั้งสิ้น 

ภาษาไทย 40 40 40 120 40 40 40 120 240 
คณิตศาสตร 40 40 40 120 40 40 40 120 240 
วิทยาศาสตร 60 60 - 120 60 80 - 140 260 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 120 40 40 40 120 240 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 20 100 40 40 20 100 200 
ศิลปะ - 20 40 60 - 20 40 60 120 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 - 80 40 40 - 80 160 
ภาษาตางประเทศ 
- ภาษาอังกฤษ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
240 

 
80 

 
80 

 
80 

 
240 

 
480 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 

 
20 

 
20 

 
20 

 
60 

 
20 

 
20 

 
20 

 
60 

 
120 

รวม 360 380 280 1,020 360 400 280 1,040 2,060 
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ตาราง 13  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  ชวงชั้นที่ 4  พุทธศกัราช 2545 
ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2548 สาระการเรียนรูพื้นฐานที่เนนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุน และภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 – 6 ที่มีความถนัด ความสนใจ และมีความประสงคจะศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 
ในสาขาวิชาที่ตองใชสาระการเรียนรูที่เนนดังกลาวในการสอบหรือคัดเลือกเขาเรียน 

 

ช้ัน/ช่ัวโมง 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 กลุมสาระการเรียนรู 

ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
รวม 
ทั้งสิ้น 

ภาษาไทย 40 40 40 120 40 40 40 120 240 
คณิตศาสตร 40 40 40 120 40 40 40 120 240 
วิทยาศาสตร 60 60 - 120 60 80 - 140 260 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 120 40 40 40 120 240 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 20 100 40 40 20 100 200 
ศิลปะ - 20 40 60 - 20 40 60 120 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 - 80 40 40 - 80 160 
ภาษาตางประเทศ 
- ภาษาอังกฤษ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
240 

 
80 

 
80 

 
80 

 
240 

 
480 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 

 
20 

 
20 

 
20 

 
60 

 
20 

 
20 

 
20 

 
60 

 
120 

รวม 360 380 280 1,020 360 400 280 1,040 2,060 

 
1.1.2  ขั้นปฏิบัติ (A - Action)   

1.1.2.1  ประชุมสัมมนาครู เร่ือง การใชหลักสูตร นักเรียน 
1.1.2.2  นําหลักสูตรไปใชจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 

1.1.3  ขั้นสังเกต (O - Observe) 
1.1.3.1  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตร 
1.1.3.2 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองตอหลักสูตร

สถานศึกษา 
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1.1.4  ขั้นการสะทอนผล  (R – Reflect) 
1.1.4.1 วิเคราะหขอมูลผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตร 

และผลการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1.4.2 นําขอมูล สารสนเทศที่ไดไปปรับปรุง  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1.2  จัดการเรียนการสอน 
1.2.1  ขั้นวางแผน (P – Plan) 

1.2.1.1 วิเคราะหหลักสูตร 
1.2.1.2  ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนการเรียนรู 

1.2.2  ขั้นปฏิบัติ (A - Action)   
1.2.2.1 ประสานขอความรวมมือไปยังเครือขาย  การมีสวนรวมภายในและ

ภายนอกโรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน 
1.2.2.2  การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพสําหรับนักเรียนกลุม

ทั่วไปนั้น โรงเรียนจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มุงสูความเปนเลิศทาง
วิชาการในโลกสากล  โรงเรียนกําหนดใหนักเรียนทุกคน  ไดเรียนรูตามหลักสูตรปกติของโรงเรียน
ซ่ึงไดแก หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  สําหรับนักเรียนทุกคนไดเรียน   
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program: EP) และหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเขม (Intensive 
English Program) สําหรับนักเรียนที่มีความถนัดและความสนใจดานภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมใน
ช้ันเรียนปกติใหกับนักเรียนทุกคนในชั้นเดียวกัน  เพื่อเรียนรูรวมกัน  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เกิด
พัฒนาการทางสังคมขึ้น   แตบางครั้งมีการจัดกิจกรรมพิเศษในชั้นเรียนปกติใหกับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษและมีแววอัจฉริยภาพในดานเดียวกัน และอยูในชั้นเรียนเดียวกัน จัดไวในกลุม
เดียวกัน  เพื่อโอกาสในการเรียนรูจากกิจกรรมเสริมที่ยากกวาปกติ โดยความรวมของเครือขาย 
การมีสวนรวมภายในและภายนอกโรงเรียน 

1.2.3  ขั้นสังเกต (O - Observe) 
1.2.3.1 ตรวจแผนการเรียนรู นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
1.2.3.2 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองตอการจัด 

การเรียนรูวิชาตาง ๆ  
1.2.4  ขั้นการสะทอนผล (R – Reflect) 

1.2.4.1 วิเคราะหขอมูลจากการตรวจแผนการเรียนรู ผลการนิเทศติดตาม
ประเมินผลตามสภาพจริง และผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูวิชาตาง ๆ 
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1.2.4.2  นําขอมูลสารสนเทศที่ไดไปปรับปรุง  พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
1.3  การจัดกิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพ 

1.3.1  ขั้นวางแผน (P – Plan) 
1.3.1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  วางแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  การเขารวมกิจกรรม นําเสนอผลงาน ประกวดและแขงขัน 
1.3.2  ขั้นปฏิบัติ (A - Action)   

1.3.2.1 ประสานขอความรวมมือในการจัดเขารวมกิจกรรม  การนําเสนอผลงาน 
การประกวด การแขงขันทักษะทางวิชาการ 

1.3.2.2 เปดโอกาสใหนักเรียนทุกคน  มีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมแสดงผลงาน 
ประกวด  แขงขันทักษะทางวิชาการ  ดนตรี  กีฬา  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อใหนักเรียนได
แสดงออกซึ่งความรู  ความสามารถ  ตามความถนัดและความสนใจอยางเต็มความสามารถของแต
ละบุคคล  โดยการสนับสนุนจากเครือขายการมีสวนรวมภายในและภายนอกโรงเรียนกิจกรรม
ดังกลาวมีดังนี้ 

1)  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนประเภท
บังคับเลือก  ไดแก  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  และกิจกรรมที่นักเรียนเลือกตามความถนดั
และความสนใจ  ไดแก  กิจกรรมชุมนุม  และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  ในสวนของกิจกรรม
ชุมนุมดําเนินการใน 2 ลักษณะ  คือ  ใหนักเรียนไดรวมกลุมกันตามความถนัดและความสนใจจัดทํา
กิจกรรม โดยมีครูเปนที่ปรึกษา  และโรงเรียนกําหนดตามนโยบายของโรงเรียน  เพื่อสงเสริมให
นักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรู ความสามารถ ตามความถนัดและความสนใจ กิจกรรมชุมนุมที่จัด
ในปการศึกษา  2549 – 2550  มีดังนี้ 

2)  กิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพดานภาษาไทย  ไดแก ภาษาไทย 
การแสดงและการละคร คอมพิวเตอรหรรษา บอกเลาเกาสิบ พิมพดีดไทย รักการอาน วรรณศิลป 
วิพากษโฆษณา หนังสือทํามือ หนังสือพิมพ อักษรหรรษา อานขาวเลาเรื่อง อานเพื่อเอื้อชีวิต 

3)  กิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพดานภาษาอังกฤษ ไดแก  พิมพดีด
อังกฤษ  Fun game Happiness EP Play Ground SEAR To Be Wonderful  การแสดงและการละคร 
คลอสเวอรด ( Crossword)  มัคคุเทศกนอย  อักษรหรรษา  อังกฤษเริงรา 

4)  กิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร   ไดแก โครงงาน
วิทยาศาสตร จรวดขวดน้ํา ประดิษฐของเลนเชิงวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรเพื่อการสรางสรรค 
หองเรียนสีเขียว  สนุกกับดาราศาสตร  หองสมุดวิทยาศาสตร  อันดามัน  ฟาใส  ประดิษฐวัสดุจาก
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ภูมิปญญาทองถ่ิน   ธนาคารขยะ   รีไซเคิล   ตาวิเศษ   คุมครองผูบริโภค  ตนไม  ดอกไม  ไมดอกไม
ประดับ  การดูแลรักษาไมประดับ  รักษกระบี่  มดแดง  ออกแบบตกแตงสวน 

5)  กิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตร ไดแก  คณิตศาสตร 
คณิตศิลป  คณิต&ศิลปนันทนาการ  Math Warm   คณิต ม.1   คณิตคิดสรางสรรค  สงเสริมยอด 
นักคิด  คณิตอาทิตยละคํา  บอรดเกมพาเพลิน   ประดิษฐ – ประดอย  เอแมทช(A -Math) 

6)  กิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพดานดนตรี ไดแก  ดนตรีไทย  ดนตรี
พื้นเมือง  ดนตรีสากล  รองเพลงไทยลูกทุง  รองรําทําเพลง  ชิงชาสวรรค 

7)  กิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพดานกีฬา  ไดแก  บาสเกตบอล  ฟุตบอล 
ฟุตบอลพลาสติก  แบดมินตัน  มวยไทย  มวยสากล  ปงปอง  วายน้ํา  ลีลาศ  เทควันโด  เปตอง 
การละเลนพื้นเมือง  โกะ  หมากรุก  หมากรุกไทย  หมากฮอส   วิทยาศาสตรการกีฬา  สงเสริมสุขภาพ
กายและจิต 

8)  กิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพดานผูนํา ไดแก คนดีศรีอํามาตย 
สงเสริมประชาธิปไตย Admission Warm ความรูสูเพื่อน  แบงปนความรู  เก็บออม ถนนสูมหาวิทยาลัย 
คลายเครียด  นักวิจัยรุนเยาว  พัฒนาโรงเรียน  เยาวชนสาธารณสุข  ศูนยขาวเยาวชนสงเสริมจริยธรรม
อิสลาม  สโมสรอินเตอรแรก  หลากหลายสไตล  อัจฉริยขามคืน  อาสาพัฒนา 

9)  เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน  ตางโรงเรียน บริษัท หางราน 
หนวยงาน  สถาบันทางศาสนา  สถาบันการศึกษา  องคกรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศเพื่อนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรู ความสามารถตามความถนัดและความสนใจของ
แตละบุคคลอยางเต็มศักยภาพ 

10)  เขารวมแสดงผลงาน  นําเสนอผลงาน  ประกวด แขงขันทั้งในระดับ
โรงเรียน  ระดับจังหวัด  ระดับภาค  ระดับประเทศ  และระดับนานาชาติ 

11)  การเปดโอกาสใหนักเรียนทั่วไปไดเขารวมกิจกรรม  การนําเสนอ 
ผลงาน  การประกวด  และการแขงขัน  ซ่ึงนําเสนอพอสังเขป ดังนี้ 

(1)  การเขารวมกิจกรรม  การแสดงผลงาน  การประกวด และ
การแขงขันดานภาษาไทย 

วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมใหนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล
ไดแสดงความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณดานภาษาไทย  ตามความถนัด และความสนใจ
เต็มตามศักยภาพของแตละบุคคลโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

เครือขายการมีสวนรวม  เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน
ไดแก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะกรรมการนักเรียน
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คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา  คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู  และคณะกรรมการเครือขาย
ผูปกครอง   เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษากระบี่  องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่  สโมสรโรตารีกระบี่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ทุกโรงเรียน โรงเรียนเอกชนเปดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายทุกโรงเรียน  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ชมรมแมบานมหาดไทย 
จังหวัดกระบี่  ชมรมคนริมเล  คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่  สถานีวิทยุชุมชน คล่ืน FM.98 MHz  จังหวัดกระบี่และดีเจรุงทิพย 
นายณรงค  อ่ิมเย็น  นางสาวบรรยง ปานุราช วิทยากรทองถ่ิน  นายตรึก  ปลอดฤทธิ์   ศิลปนพื้นบาน  

กิจกรรม  สอบวัดความรูพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  สอบเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  สอนเสริม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  การแขงขันทักษะทางวิชาการ 
และการจัดงานอํามาตยวิชาการ  และตลาดนัดอาชีพ  การแตง  คําประพันธ  การอานทํานองเสนาะ 
การตอบปญหาภาษาไทย  การคัดลายมือ  การแตงกลอดสด  การกลาวสุนทรพจนเรียงความ 
เพลงบอก  แตงบทกวี  การกลาวสุนทรพจนรณรงคการเลือกตั้งทองถ่ิน “ชีวิตกับการปกครองสวน
ทองถ่ิน”  เขาคายวรรณกรรมเยาวชนกับการเขียนเชิงสรางสรรค คร้ังที่ 7 สงเสริมและพัฒนาทักษะ
ทางภาษาไทย  ศิลปนรุนเยาว  การผลิตหนังสืออิเลคทรอนิกส  ดีเจเยาวชน  เลานิทานสอนใจ 
การแขงขันโตวาทีภาษาถิ่นใต  ชุมนุมการแสดงและการละคร  ชุมนุมคอมพิวเตอรหรรษา  ชุมนุม 
บอกเลาเกาสิบ  ชุมนุมพิมพดีดไทย  ชุมนุมภาษาไทย  ชุมนุมรักการอาน  ชุมนุมวรรณศิลป  ชุมนุม
วิพากษโฆษณา  ชุมนุมหนังสือทํามือ  ชุมนุมหนังสือพิมพ  ชุมนุมอักษรหรรษา  ชุมนุมอานขาว 
เลาเรื่อง  และชุมนุมอานเพื่อเอื้อชีวิต 

ระยะเวลา  ตุลาคม 2548 - กันยายน 2550 
ผูรับผิดชอบ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กลุมบริหารงานวิชาการ 
(2)  การเขารวมกิจกรรม  การแสดงผลงาน การประกวดและ

การแขงขันดานภาษาอังกฤษ 
วัตถุประสงค  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล

ไดแสดงความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณดานภาษาอังกฤษตามความถนัด และความสนใจ
เต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

เครือขายการมีสวนรวม  เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน
ไดแก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา  คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู  และคณะกรรมการ
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เครือขายผูปกครอง  เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน  ไดแก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระบี่  โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษากระบี่  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษากระบี่ทุกโรงเรียน  โรงเรียนเอกชนเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกโรงเรียน 
องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่  เทศบาลเมืองกระบี่  สโมสรโรตารีกระบี่  โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา  สํานักงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดกระบี่  หอการคาจังหวัดกระบี่  สมาคมธุรกิจ 
การทองเที่ยวจังหวัดกระบี่  สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่  สโมสรโรตารีกระบี่  สโมสรไลออนส 
กระบี่และสถานประกอบการตาง ๆ  สถานีเคเบิลทีวี (KTV)  สถานีวิทยุชุมชน  โรงแรมเชอราตัน
กระบี่ บีช  โรงแรมเดอะทับแขก  โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  จังหวัด
ภูเก็ต  โรงเรียนที่เปดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษใน 14  จังหวัดภาคใต  สถาบันสอนภาษา  
Coleman College ประเทศสิงคโปร  สถาบันสอนภาษา Cambridge College ประเทศสิงคโปร  
โรงเรียน Masan Jeil Girl School  เมืองมาซาน ประเทศเกาหลีใต  โครงการ ASPnet องคการ 

UNESCO American Felid Service: AFS และAmsum Youth Center: AYC  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  มหาวิทยาลัย Saint John  มหาวิทยาลัยรังสติ  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

กิจกรรม สอบวัดความรูพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  สอบเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  สอนเสริม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา การแขงขันทักษะทางวิชาการ 
และ  การจัดงานอํามาตยวิชาการ และตลาดนัดอาชีพ  สงเสริมความเปนเลิศดานภาษาอังกฤษ 
โครงการเครือขายโรงเรียนพี่-โรงเรียนนอง  องคการ UNESCO กับ Masan School  ประเทศเกาหลีใต
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)  โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเขม 
โครงการทัศนศึกษาในประเทศและตางประเทศ 

ระยะเวลา     ตุลาคม 2548 - กันยายน  2550 
ผูรับผิดชอบ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   กลุม

บริหารงานวิชาการ 
(3)  การเขารวมกิจกรรม  การแสดงผลงาน การประกวด และ

การแขงขันดานวิทยาศาสตร 
วัตถุประสงค  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล

ไดแสดงความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณดานวิทยาศาสตรตามความถนัด และความสนใจ
เต็มตามศักยภาพของแตละบุคคลโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
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เครือขายการมีสวนรวม  เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน 
ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะกรรมการนักเรียน 
คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา  คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู  และคณะกรรมการเครือขาย
ผูปกครอง  เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ 
องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.)
สภากาชาดไทย   คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ  สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย   เครือขายเขาขนาบน้ํา  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่  สภากาชาดไทย  องคการ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ  สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษากระบี่  สํานักงานพัฒนาปาชายเลน 26 คลองจิหลาด  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  บริษัท  เชพรอนประเทศไทยสํารวจและการผลิตจํากัด  และธนาคารโลก 

กิจกรรม  สอบวัดความรูพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  สอบเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  สอนเสริม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  การแขงขันทักษะทางวิชาการ 
และการจัดงานอํามาตยวิชาการและตลาดนัดอาชีพ  การสอนเสริมนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 
กิจกรรมชุมนุมหองสมุดวิทยาศาสตร  กิจกรรมชุมนุมนักวิจัยรุนเยาว   กิจกรรมชุมนุมยอดนักคิด 
กิจกรรมคลายเครียด  กิจกรรมหองเรียนสีเขียว  กิจกรรมชุมนุมติวเตอรฟสิกส  กิจกรรมคนรักดาว 
กิจกรรมชุมนุมเสริมความรูสูมหาวิทยาลัย  กิจกรรมชุมนุมจรวดขวดน้ํา  กิจกรรมชุมนุมสิ่งประดิษฐ
วิทยาศาสตร  กิจกรรมชุมนุมโครงงานวิทยาศาสตร  กิจกรรมการแสดงละครโลกรอน  กิจกรรม 
ปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ   การสอนเสริมกอนสอบโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.)  และการสอบทั่วไป  โครงการสอนเสริมนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน  โครงการติว NT  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  กิจกรรมคายธรณีวิทยากิจกรรม
สงเสริมศิลปนรุนเยาววาดภาพแสดงเรื่องราว  กิจกรรมประกวดวาดภาพทุกคนรวมใจสราง 
ความปลอดภัยแกชุมชน  กิจกรรมการประกวดวาดภาพกระบี่ในสายตาฉัน กิจกรรมสิ่งแวดลอมโลก
ประกอบภาพวาด   ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร   ชวงชั้นที่  3  แขงขันการแกปญหาทาง 
วิทยาศาสตรประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  ชวงชั้นที่ 4  ประกวดสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร 
ประกวดจรวดขวดน้ํา  แขงขัน Animation  เขารวมโครงการคายนักประดิษฐรุนใหม “เครื่องหอตัด
ผลไมไฮเทค 2 in 1”  เขารวมกิจกรรมการแขงขันตอบปญหาชีววิทยา  กิจกรรมชุมนุมตาง ๆ 
กิจกรรมสงเสริมการอาน   
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ระยะเวลา  ตุลาคม 2548 - กันยายน 2550 
ผูรับผิดชอบ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  กลุมบริหาร 

งานวิชาการ 
(4)  การเขารวมกิจกรรม  การแสดงผลงาน  การประกวด และ

การแขงขันดานคณิตศาสตร 
วัตถุประสงค  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

ไดแสดงความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณดานคณิตศาสตรตามความถนัด และความสนใจ 
เต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

เครือขายการมีสวนรวม เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน
ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา  คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู  และคณะกรรมการเครือขาย
ผูปกครอง  เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ 
องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.) 
ธนาคารโลก  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การสอนเสริมกอนสอบโครงการสงเสริม
โอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ  
เจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) และการสอบทั่วไป 

กิจกรรม สอบวัดความรูพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 สอบเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 สอนเสริม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  การแขงขันทักษะทางวิชาการ
และการจัดงานอํามาตยวิชาการและตลาดนัดอาชีพ คายคณิตศาสตร การสอบแขงขันวัดความรูดาน
คณิตศาสตรระดับชวงชั้นที่ 3 (UM Mathematic Test) การสอบแขงขันวัดความรูดานวิชา
คณิตศาสตรระดับชวงชั้นที่ 4 (Onet Warm) การอบรมการใชโปรแกรม GSP แกนักเรียน โครงการ
เติมใจใสการเรียน การจัดสอบแขงขันของสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย การสอบPre – Onet
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 การแขงขัน Math ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 5 การสอบแขงขันการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร การสอนเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 การสอบ Pre-Onet นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 การสอบแขงขันการแกปญหาทางคณิตศาสตร  การแขงขันคณิตคิดสรางสรรค การแขงขัน
แววคณิตศาสตรชวงชั้นที่ 3 และ ชวงชั้นที่ 4 การแขงขันโครงงานคณิตชวงชั้นที่ 3 การแขงขัน
โครงงานคณิตชวงชั้นที่ 4 การแขงขันแววคณิตศาสตร การแขงขันมหัศจรรยแหงตัวเลขชวงชั้นที่ 3 
การแขงขันทักษะคณิตศาสตร (การใชโปรแกรม GSP) ชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4 การแขงขัน 
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การแกปญหาทางคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  การแขงขันตอบปญหาทางคณิตศาสตร
ชวงชั้นที่ 4    

ระยะเวลา   ตุลาคม 2548 - กันยายน  2550 
ผูรับผิดชอบ  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมบริหารงาน

วิชาการ 
(5) การเขารวมกิจกรรม การแสดงผลงาน การประกวด และ 

การแขงขันดานดนตรี 
วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมใหนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล

ไดแสดงความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณดานดนตรี  นาฏศิลปและการแสดงตาม
ความถนัด และความสนใจ เต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

เครือขายการมีสวนรวม  เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน
ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู และคณะกรรมการเครือขาย
ผูปกครอง เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่  
สภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ ศูนยบริการดานพืชและปจจัยการผลิต
กระบี่ ทาอากาศยานนานาชาติกระบี่ ศาลจังหวัดกระบี่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่กระบี่ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ โรงแรมมาริไทม ปารค แอนด สปา รีสอรท โรงแรม
ดุสิตรายาวดี โรงแรมปกาสัยรีสอรท โรงแรมโภคีธรา รีสอรท แอนด สปา โรงแรมพาวิลเล่ียน อาวนาง 
โรงพยาบาลกระบี่ เหลากาชาดจังหวัดกระบี่ บริษัท อีซูซุอันดามันเซลล จํากัด เทศบาลเกาะลันตา 
ที่ประชุมผูบริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 การไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย จังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช 
MITF (MasanInternational Theatre Festival) เมือง Masan ประเทศเกาหลีใต 

กิจกรรม  การแสดงชุมนุมดนตรีไทย กิจกรรมการฝกซอมรําชุด
ตาง ๆ และทาเตนประกอบเพลงลูกทุง การแสดงรําอวยพร ในการตอนรับผูใหญในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณการเกษตร  และคณะการแสดงรําอวยพร แสดงรําอวยพร  ในพิธีเปดอาคารที่พักผูโดยสาร
สนามบินกระบี่ นานาชาติ การแสดงรําอวยพร การแสดงในงานกระบี่เบิกฟาอันดามัน การแสดง 
แสงสี เสียง ตํานานเลาขานเมืองกระบี่ ในการตอนรับคณะนักทองเที่ยวในประเทศและตางประเทศ 
การแสดงในงานเกษียณอายุราชการจังหวัดกระบี่ การแสดงในงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา
มหาราช การแสดงในงานวันคริสตมาส กิจกรรมการแสดงในงานสงทายปเกาตอนรับปใหม  
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การแสดงใหการตอนรับคณะจากสถาบันพระปกเกลา  การแสดงในงานสงทายปเกาตอนรับปใหม 
การแสดงในงานประเพณีลอยกระทง การแสดงชุมนุมดนตรีไทย การแสดงตอนรับผูอํานวยการ
โรงพยาบาลกระบี่มาดํารงตําแหนงใหม ณ โรงพยาบาลกระบี่ การแสดง อบจ.คัพ ภาคใต คร้ังที่ 7 
การแสดงตอนรับคณะนักทองเที่ยว การแสดงประกวดรองเพลงประกอบลีลา การแสดงในวันปฐม
พยาบาลและชวยชีวิตฉุกเฉินจังหวัดกระบี่ เทิดไทองคราชัน การแสดงในการสัมมนาของคณะบริษัท
ปูนซิเมนตไทย และเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก โรงแรมปกาสัย รีสอรท การแสดง
เผยแพรนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพื้นบานในงานตอนรับคณะทัวรทั้งชาวตางประเทศและชาวไทย
ตลอดจนการเลี้ยงสัมมนาตาง ๆ การแสดงตอนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการแพทยและ
สาธารณสุขระดับสูงรุนที่  24 ป  2550 การแสดงตอนรับคณะเหลากาชาดจากจังหวัดตอนบน 
การแสดงตอนรับคณะอธิบดีกรมสรรพากร และคณะ 

ระยะเวลา   ตุลาคม 2548 - กันยายน 2550 
ผูรับผิดชอบ  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  กลุมบริหารงานวิชาการ 
(6)  การเขารวมกิจกรรม  การแสดงผลงาน  การประกวด และ

การแขงขันดานกีฬา 
วัตถุประสงค  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

ไดแสดงความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณดานกีฬาตามความถนัด และความสนใจ เต็มตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

เครือขายการมีสวนรวม  เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน 
ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะกรรมการนักเรียน 
สมาคมศิษยเกา  สมาคมผูปกครองและครู  และเครือขายผูปกครอง เครือขายการมีสวนรวมภายนอก
โรงเรียน ไดแก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมือง
กระบ่ี  สถาบันการพลศึกษาจังหวัดกระบี่  สมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่  สมาคมวายน้ําแหงประเทศไทย 
สมาคมเทควันโดแหงประเทศไทย สมาคมลีลาศแหงประเทศไทย กรมวิทยาศาสตรการกีฬา 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

กิจกรรม แขงขันกีฬาและกรีฑาในระดับโรงเรียนระดับจังหวัด
ระดับเขตการศึกษา ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โรงเรียนเปนเจาภาพจัดการแขงขันฟุตซอล 
ชิงแชมปภาคใต การแขงขันกีฬาเทควันโด ชิงแชมปภาคใต กอสรางสระวายน้ําจนแลวเสร็จ 
นักเรียนรวมทั้งเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดกระบี่ไดใชบริการและดําเนินการจัดการ
แขงขันกีฬาวายน้ําชิงแชมปภาคใต โรงเรียนเปนศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาใหบริการนักเรียน บุคลากร
ในโรงเรียน และชุมชน  
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ระยะเวลา   ตุลาคม 2548 - กันยายน  2550 
ผู รับผิดชอบ  กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุมบริหารงานวิชาการ 
(7)  การเขารวมกิจกรรม  การแสดงผลงาน  การประกวด และ

การแขงขันดานผูนํา  
วัตถุประสงค  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล

ไดแสดงความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณดานผูนํา  เต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล โดยใช
กลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล   

เครือขายการมีสวนรวม เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน
ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะกรรมการนักเรียน
สมาคมศิษยเกา สมาคมผูปกครองและครู และเครือขายผูปกครอง เครือขายการมีสวนรวมภายนอก
โรงเรียน ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่เทศบาลเมือง
กระบี่ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร สถาบันทีมา โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด (โครงการ To Be Number One) สํานักงานจังหวัดกระบี่  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 
โรงพยาบาลกระบี่ และเรือนจําจังหวัดกระบี่ชุมชนในเขตเทศบาล วัดแกวโกรวาราม วัดปานุราช 
ประชาสรรค สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ศูนยการยางกระบี่ สโมสรโรตารีกระบี่ ศาลจังหวัด
กระบี่คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกระบี่ สถาบันพระปกเกลา สํานักงานคณะกรรมการกระจาย
อํานาจใหแกการปกครองสวนทองถ่ิน สํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี หนวยงานราชการอื่น ๆ ใน
จังหวัดกระบี่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  

กิจกรรม เขารวมโครงการจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันเทศกาลวิสาขบูชา กิจกรรมชุมนุม To be number one กิจกรรมชุมนุมพัฒนาโรงเรียน
กิจกรรมชุมนุมหองพยาบาล ชุมนุมเยาวชนอันดามัน นักเรียนรางวัลพระราชทาน เขารวมโครงการ
เผยแพรความรู เกี่ยวกับ “พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง” นํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 
รวมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ณ วัดแกวโกรวาราม รวมถวาย “เทียนพรรษา” 6 วัด รวมกับกลุม 
คณะสี ในโรงเรียน จัดกิจกรรม “วันแมแหงชาติ”  กิจกรรม “สมานฉันท” ศาสนิกสัมพันธโครงการ
ยุวชนประชาธิปไตย โครงการเผยแพรความรูเร่ืองพรรคการเมืองกับการเลือกตั้งโครงการคายอบรมผูนํา
เยาวชนไรลา แขงขันตอบปญหาธรรมะ แขงขันตอบปญหารัฐสภา การประกวดมารยาทไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการนําเสนอเรื่องการกระจาย
อํานาจ  แขงขันตอบปญหา “วันระพี”  แขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ การประกวดโครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทย ทําความดีถวายในหลวงแขงขันตอบปญหาสาระสังคม  
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เปดแผนที่โลก แขงขันตอบปญหาสาระสังคม แขงขันการพูดหัวขอ “ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว 
พระราชดํารัสแขงขันอภิปรายประชาธิปไตยชิงแชมปภาคใตและโครงการเยาวชนประชาธิปไตย  

ระยะเวลา   ตุลาคม 2548 - กันยายน  2550 
ผูรับผิดชอบ  กลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ และกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน  กลุมบริหารงานวิชาการ 
1.3.3  ขั้นสังเกต (O-Observe) 

1.3.3.1  นิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัด/การเขารวมกิจกรรม 
1.3.3.2  ประเมินความพึงพอใจของการจัด/การเขารวมกิจกรรม 

1.3.4  ขั้นการสะทอนผล (R – Reflect) 
1.3.4.1 วิเคราะหขอมูลจากผลการจัด/การเขารวมกิจกรรม  การนําเสนอผลงาน

การประกวดและการแขงขัน 
1.3.4.2 นําขอมูล สารสนเทศที่ไดไปปรับปรุง พัฒนา การจัด/การเขารวม

กิจกรรม การนําเสนอผลงาน การประกวดและการแขงขันตอไป 
1.4  จัดแหลงเรียนรูและสงเสริมการใชแหลงเรียนรู 

การจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนไดเรียนรูไดใชความสามารถตามความถนัดและ
ความสนใจอยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคลนั้น แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมี
ความสําคัญอยางยิ่งซึ่งหากครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย กระตุนและทาทายใหเกิด 
การเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ จะทําใหนักเรียนไดแสดงความรู ความสามารถตามความถนัดและ
ความสนใจ ฉายแววความสามารถพิเศษ และแววความสามารถพิเศษที่โดดเดนหรือที่เรียกวา แวว
อัจฉริยภาพ นําไปสูกระบวนการคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียนเพื่อการสงเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียนตอไป ในการจัดแหลงเรียนรูและสงเสริมการใชแหลงรูของนักเรียนทุกคน
นั้น ผูวิจัยดําเนินการตามวงจรการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) PAOR ดังนี้ 

1.4.1 ขั้นวางแผน (P – Plan) 
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการรวมกับคณะกรรมการ

กลุมบริหารทั่วไป และคณะกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพของโรงเรียน วางแผนการจัดและพัฒนา
แหลงเรียนรู และการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู 

1.4.2 ขั้นปฏิบัติ (A - Action)  
1.4.2.1 ประสานขอความรวมมือไปยังเครือขายการมีสวนรวมภายในและ

เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ในการจัดแหลงเรียนรูและสงเสริมใหนักเรียนไดใชแหลง
เรียนรูตาง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
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1.4.2.2 จัดแหลงเรียนรูและสงเสริมการใชแหลงเรียนรู ในการจัดแหลง
เรียนรูและสงเสริมการใชแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนทั่วไป ไดดําเนินการดังนี้ 

1) จัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนใหมีบรรยากาศ
ที่เอื้อตอการเรียนรู 

จากการศึกษาผลการวิจัยนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน 
(โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล. 2547: 84 - 85) มีความพึงพอใจในระดับนอย ตอสภาพแวดลอมของ
โรงเรียนในดานการจัดหองพิเศษ และหองบริการตาง ๆ ไดแก หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการคณิตศาสตร หองปฏิบัติการทางภาษา โรงพลศึกษา 
หองสมุด สนามกีฬา ศูนยการเรียนกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ แตมีความพึงพอใจตอบรรยากาศ
โดยทั่วไปของโรงเรียนในระดับมาก ผูวิจัยจึงดําเนินการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกหองเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเปนการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนา
นักเรียนโดยทั่วไปทุกคน  

การจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน ผูวิจัยมอบหมายใหครูที่
ปรึกษารวมกับนักเรียนและผูปกครองปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่เปนหอง
โฮมรูมของนักเรียนแตละหอง ใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู กระตุน และทาทายใหนักเรียนได
เรียนรู แสดงออกตามความถนัดและความสนใจอยางเต็มศักยภาพ โดยดําเนินการ พัฒนาบุคลิกภาพ
ของครู และนักเรียน เพื่อเสริมสรางบรรยากาศในชั้นเรียน และในโรงเรียน ใหครูมีบุคลิกภาพที่ดี 
แตงกายดี พูดดี สุภาพเรียบรอย ยิ้มแยม แจมใส รักนักเรียนเหมือนลูกหลาน มีปฏิสัมพันธที่ดีกับ
นักเรียน รูจักและเขาใจนักเรียนทุกคน ยอมสงผลใหนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข และเมื่อ
นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดีมีปฏิสัมพันธที่ดีกับครูและเพื่อน นักเรียนยอมมีความรักสามัคคีกัน และให
ความเคารพครู อันสงผลใหเกิดบรรยากาศที่ดีภายในหองเรียน นอกจากนั้น ผูวิจัยดําเนินการใหครู
แบงนักเรียนรับผิดชอบทําความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยในหองเรียน และบริเวณรอบ
หองเรียนดําเนินการในเรื่องที่นั่งของนักเรียน ใหมีปริมาณเพียงพอ จัดที่นั่งยืดหยุน นั่งเดี่ยว นั่งคู 
หรือเปนกลุมเพื่อทํางานรวมกัน ดูแล ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สําหรับการปรับเปลี่ยนที่นั่งขึ้นอยูกับ
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูแตละคน มีการกําหนดขอตกลงการอยูรวมกัน ตาราง
เรียน  มีพื้นที่วางในหองเรียนเพียงพอเพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีแสงสวางที่
เพียงพอ อากาศถายเทไดสะดวก มีปายนิเทศสาระการเรียนรูทุกสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน และปายนิเทศเกี่ยวกับบุคคลสําคัญ คําขวัญ สุภาษิตทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ มี
แผนกระดาน White Board  เขียนดวยปากกาเคมีชนิดลบได มีที่จัดแสดงผลงานนักเรียน มุมหนังสือ 
อุปกรณเกมและนันทนาการ และมีอุปกรณทําความสะอาด และถังขยะ 
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สําหรับการจัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน ผูวิจัยมอบหมาย
ใหนักการรับผิดชอบพื้นที่ภายนอกหองเรียน รวมกับนักเรียนตามชั้นและหองเรียน ไดทํางาน
รวมกันและรักษาความสะอาด เชน ปรับภูมิทัศน สวนหยอม ไมดอก ไมประดับ น้ําตก ตนไมพูดได 
และปายนิเทศ เปนตน  

2) จัดแหลงเรยีนรูและการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู 
 ผูวิจัยดําเนินการใหทุกฝายที่เกี่ยวของในโรงเรียนจัดแหลงเรียนรู 

ที่หลากหลาย ทันสมัย และเพียงพอตอนักเรียนทุกคน อีกทั้งใหทุกกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน จัดทําทะเบียนและขอมูลแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน และดวยความตะหนักวา
ถึงแมโรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ทันสมัย และ
เพียงพอ ทั้งในและนอกหองเรียน แตหากขาดการสงเสริมใหนักเรียนเขาใชแหลงเรียนรูเหลานั้น 
ยอมทําใหนักเรียนขาดโอกาสในการศึกษาเรียนรูและพัฒนาความสามารถของแตละบุคคล เพื่อ 
ฉายแววความสามารถพิเศษ และความสามารถพิเศษที่โดดเดนหรือที่เรียกวาแววอัจฉริยภาพ จึงได
จัดแหลงเรียนรูและสงเสริมการใชแหลงเรียนรูทั้งภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียนดังนี้ 

(1) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู
เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือการการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  

ก. ศูนยการเรียนภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หอง 
532 อาคาร 5 

ก)  เครือขายการมีสวนรวม  
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และสมาคมศิษยเกาอํามาตยพานิชนุกูล 
ข)  การจัดแหลงเรียนรู  การจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน

และการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู 
ขั้นวางแผน (Plan)  ประสานขอความรวมมือจาก

เครือขายการมีสวนรวม จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของศูนย ตารางการใชศูนย จัดครูและ
นักเรียนประจําศูนยการเรียน 

ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
ภาษาไทย จัดเตรียมสื่อตาง ๆ ที่หลากหลาย เชน หนังสือ แบบบันทึก แบบฝก ส่ือมัลติมีเดีย 
คอมพิวเตอร Internet VCD และ DVD จัดหองสมุดภาษาไทย จัดกิจกรรมภาษาไทยภายใน 
ศูนยการเรียนที่กระตุนและทาทายใหนักเรียนไดเรียนรู และแสดงความสามารถตามความถนัด และ
ความสนใจตามศักยภาพของแตละบุคคล 
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ขั้นประเมินผล(Check) ประเมินผลการใชศูนยการเรียน 
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองที่มีตอศูนยการเรียน สรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา(Act) นําขอมูลการประเมินผลไปปรบัปรงุ
พัฒนาศูนยการเรียนตอไป 

ข. หองปฏิบัติการภาษาไทย “หองกตัญู” กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย หอง 211 อาคาร 2  

ก) เครือขายการมีสวนรวม  
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  สมาคมศิษยเกาอํามาตยพานิชนุกูล  และศิษยเกา  ม.1  รุนแรก 
ข)  การจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและการสงเสริมการใช

แหลงเรียนรู 
ขั้นวางแผน(Plan) ประสานขอความรวมมือจากเครือขาย

การมีสวนรวม จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของหองปฏิบัติการและตารางการใชหองจัดครู
และนักเรียนประจําหอง 

ขั้นปฏิบัติ(Do) จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
ภาษาไทย จัดเตรียมสื่อตาง ๆ ที่หลากหลาย เชน หนังสือ แบบบันทึก แบบฝก ส่ือมัลติมีเดีย
คอมพิวเตอรInternet VCD และ DVD จัดกิจกรรมภาษาไทยที่กระตุนและทาทายใหนักเรียนได
เรียนรูและแสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ขั้นประเมินผล(Check) ประเมินผลการใชหองปฏิบัติการ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองที่มีตอหองปฏิบัติการสรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา(Act) นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาหองปฏิบัติการตอไป 

ค.  ศูนยการเรียนภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
หอง 136 อาคาร 1  

ก)  เครือขายการมีสวนรวม  
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  
ข)  การจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและการสงเสริมการใช

แหลงเรียนรู 
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ขั้นวางแผน (Plan) ประสานขอความรวมมือจากเครือขาย
การมีสวนรวมจัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน จัดตารางการใชศูนยการเรียนจัดครูและนักเรียน
ประจําศูนยการเรียน 

ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ จัดเตรียมสื่อตาง ๆ ที่หลากหลาย เชน หนังสือ แบบบันทึก แบบฝก ส่ือมัลติมีเดีย
คอมพิวเตอร Internet VCD และ DVD จัดหองสมุดภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษภายใน
ศูนยการเรียนที่กระตุนและทาทายใหนักเรียนไดเรียนรูแสดงความสามารถตามความถนัดและ 
ความสนใจตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ขั้นประเมินผล(Check) ประเมินผลการใชศูนยการเรียน
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มีตอศูนยการเรียน สรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา(Action) นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาศูนยการเรียนตอไป 

ง. หอง SEAR (Self English Access Room) กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ หอง 132 – 135 อาคาร 1 

ก) เครือขายการมีสวนรวม  
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลและเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก ธนาคารโลก 
(World Bank)  

ข) การจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและการสงเสริม 
การใชแหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน(Plan) ประสานขอความรวมมือจากเครือขาย
การมีสวนรวมจัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของหอง SEAR ตารางการใชหองจัดครูและ
นักเรียนประจําหอง 

ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ จัดเตรียมสื่อตาง ๆ ที่หลากหลาย เชน หนังสือ แบบบันทึก แบบฝก ส่ือมัลติมีเดีย 
คอมพิวเตอร Internet VCD และ DVD จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษที่กระตุนและทาทายใหนักเรียนได
เรียนรูดวยตนเอง มีการบันทึกผลการเรียนรู ประเมิน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
ตนเองตามความถนัดและความสนใจตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ขั้นประเมินผล(Check) ประเมินผลการใชหอง SEAR
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองที่มีตอหอง SEARสรุปและรายงานผล 
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ขั้นปรับปรุงพัฒนา(Act) นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาหอง SEAR ตอไป 

จ. หองสมุด EP (English Program Library)  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ หอง 221 อาคาร 2 

ก) เครือขายการมีสวนรวม  
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล เครือขาย
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ 

ข) การจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและการสงเสริม 
การใชแหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน(Plan) ประสานขอความรวมมือจากเครือขาย
การมีสวนรวม จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของหองสมุด EP ตารางการใชหองจัดครูและ
นักเรียนประจําหอง 

ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ จัดเตรียมสื่อตาง ๆ ที่หลากหลาย เชน หนังสือ ส่ือมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร Internet 
VCD และ DVDจัดกิจกรรมที่กระตุนและทาทายใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ขั้นประเมินผล(Check) ประเมินผลการใชหองสมุด EP 
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองที่มีตอหองสมุด EPสรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาหองสมุด EP ตอไป 

ฉ. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร EP  โครงการหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ(English Program : EP) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หอง 227 อาคาร 2 

ก) เครือขายการมีสวนรวม  
เครื อข ายการมี ส วนร วมภายในโรง เรี ยน  ได แก 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล
เครือขายผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ 
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ข) การจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและการสงเสริม 
การใชแหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน(Plan) ประสานขอความรวมมือจากเครือขาย
การมีสวนรวม จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของหองคอมพิวเตอร EP ตารางการใชหองจัดครู
และนักเรียนประจําหอง 

ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
คอมพิวเตอรของนักเรียนในโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ จัดเตรียมสื่อตาง ๆ ที่หลากหลาย
เชน หนังสือ ส่ือมัลติมีเดีย Internet VCD และ DVD จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายใน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) วิทยาศาสตร คณิตศาสตร การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) และกิจกรรมพัฒนาผูนํา กระตุนและทาทายใหนักเรียนไดใช
ความรูความสามารถของนักเรียนในดานภาษาไทย  ดานภาษาอังกฤษ  ดานคณิตศาสตร 
ดานวิทยาศาสตร ดานดนตรี ดานผูนํา และดานกีฬา เนนใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ตามความ 
ถนัดและความสนใจตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ขั้นประเมินผล (Check) ประเมินผลการใชหองคอมพิวเตอร 
EP ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครอง ที่มีตอหองคอมพิวเตอร EP สรุปและ
รายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาหองคอมพิวเตอร EP ตอไป 

ช. ศูนยการเรียนวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
หอง 412 (ทองฟาจําลอง) และหอง 414 – 415 อาคาร 4  

ก) เครือขายการมีสวนรวม  
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  
ข) การจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและการสงเสริมการใช

แหลงเรียนรู 
ขั้นวางแผน(Plan) ประสานขอความรวมมือจากเครือขาย

การมีสวนรวม จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน จัดตารางการใชศูนยการเรียน จัดครูและนักเรียน
ประจําศูนยการเรียน 

ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
วิทยาศาสตร จัดเตรียมสื่อตาง ๆ ที่หลากหลาย เชน หนังสือ แบบบันทึก แบบฝก ส่ือมัลติมีเดีย 
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คอมพิวเตอร Internet VCD DVD ส่ือวัสดุ อุปกรณทางวิทยาศาสตร จัดหองสมุดวิทยาศาสตร จัด
กิจกรรมวิทยาศาสตรภายในศูนยการเรียน ใหนักเรียนไดเรียนรู และแสดงความสามารถตามความ
ถนัดและความสนใจตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ขั้นประเมินผล(Check) ประเมินผลการใชศูนยการเรียน
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครอง ที่มีตอศูนยการเรียน สรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) นําขอมูลการประเมินผลไปปรับปรุง
พัฒนาศูนยการเรียนตอไป 

ซ. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
หอง 412, 422 – 425, 432 – 433, 435 อาคาร 4 

ก) เครือขายการมีสวนรวม  
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลและเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน  ไดแก 
ธนาคารโลก (World Bank)  

ข) การจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและการสงเสริมการใช
แหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน (Plan) ประสานขอความรวมมือจากเครือขาย
การมีสวนรวม จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของหองปฏิบัติการและตารางการใชหอง จัดครู
และนักเรียนประจําหอง 

ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
ภาษาไทย จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณทางวิทยาศาสตร จัดกิจกรรมที่หลากหลาย กระตุนและทาทาย
ใหนักเรียนไดเรียนรูและแสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจ ตามศักยภาพของแตละ
บุคคล 

ขั้นประเมินผล(Check)ประเมินผลการใชหองปฏิบัติการ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มีตอหองปฏิบัติการสรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาหองปฏิบัติการตอไป 

ฌ. หองเรียนสีเขียว (Green Learning Room)  กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร หอง 411 อาคาร 4  



 178 

ก) เครือขายการมีสวนรวม ไดแก เครือขายการมีสวนรวม
ภายในโรงเรียนคือ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  และเครือขายการมีสวนรวม
ภายนอกโรงเรียน คือ การไฟฟาสวนภูมิภาค และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

ข) การจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและการสงเสริมการใช
แหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน (Plan) ประสานขอความรวมมือจากเครือขาย
การมีสวนรวมจัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของหองเรียนสีเขียวและตารางการใชหอง จัดครู
และนักเรียนประจําหอง 

ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
วิทยาศาสตรดานการประหยัดพลังงาน จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณตาง ๆ กิจรรมการเรียนรู เกมและ
นันทนาการดานการประหยัดพลังงานที่กระตุนและทาทายใหนักเรียนไดเรียนรูและแสดง
ความสามารถตามความถนัดและความสนใจตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ขั้นประเมินผล (Check) ประเมินผลการใชหองเรียนสี
เขียวประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มีตอหองเรียนสีเขียวสรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาหองเรียนสีเขียวตอไป 

ญ. ศูนยการเรียนคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
หอง 125 อาคาร 1  

ก) เครือขายการมีสวนรวม  
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  
ข) การจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและการสงเสริมการ

ใชแหลงเรียนรู 
ขั้นวางแผน (Plan) ประสานขอความรวมมือจากเครือขาย

การมีสวนรวม จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน จัดตารางการใชศูนยการเรียนจัดครูและนักเรียน
ประจําศูนยการเรียน 

ขั้นปฏิบัติ (Do) ไดแก จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการ
เรียนรูคณิตศาสตร จัดเตรียมสื่อตาง ๆ ที่หลากหลาย เชน หนังสือ แบบบันทึก แบบฝก ส่ือมัลติมีเดีย 
คอมพิวเตอร Internet VCD DVD ส่ือวัสดุ อุปกรณทางคณิตศาสตร กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร เกม
และนันทนาการทางคณิตศาสตร จัดหองสมุดคณิตศาสตร จัดกิจกรรมคณิตศาสตรภายใน 
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ศูนยการเรียนที่กระตุนและทาทายใหนักเรียนไดเรียนรู และแสดงความสามารถตามความถนัดและ 
ความสนใจตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ขั้นประเมินผล (Check) ประเมินผลการใชศูนยการเรียน 
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มีตอศูนยการเรียน สรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา(Act) นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาศูนยการเรียนตอไป 

ฎ. หองปฏิบัติการคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
หอง 122 - 123 อาคาร 1  

ก) เครือขายการมีสวนรวม  
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก
ธนาคารโลก (World Bank) 

ข) การจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและการสงเสริมการ
ใชแหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน(Plan) ประสานขอความรวมมือจากเครือขาย
การมีสวนรวม จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน จัดตารางการใชหองจัดครูและนักเรียนประจําหอง 

ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
คณิตศาสตร จัดเตรียมสื่อตาง ๆ ที่หลากหลาย เชน หนังสือ แบบบันทึก แบบฝก ส่ือมัลติมีเดีย
คอมพิวเตอร Internet VCD DVD ส่ือวัสดุ อุปกรณทางคณิตศาสตร จัดกิจกรรมคณิตศาสตรภายใน
หองปฏิบัติการที่กระตุนและทายทายใหนักเรียนไดเรียนรูและแสดงความสามารถ ตามความถนัด
และความสนใจตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ขั้นประเมินผล (Check) ประเมินผลการใชหองปฏิบัติการ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มีตอศูนยการเรียน สรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาศูนยการเรียนตอไป 

ฏ.  หองปฏิบัติการดนตรีไทย หอง 311 อาคาร 3 กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ 
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ก) เครือขายการมีสวนรวม  
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก สภา
วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ข) การจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและการสงเสริมการใช
แหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน(Plan) ประสานขอความรวมมือจากเครือขาย
การมีสวนรวม จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของหองปฏิบัติการและตารางการใชหอง จัดครู
และนักเรียนประจําหอง 

ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
ดานดนตรีไทย จัดเตรียมสื่อ คอมพิวเตอร Internet DVD VCD วัสดุ อุปกรณและเครื่องมือดาน
ดนตรีไทย กระตุนและทาทายใหนักเรียนไดเรียนรูและแสดงความสามารถดานดนตรีไทยตามความ
ถนัดและความสนใจตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ขั้นประเมินผล (Check) ประเมินผลการใชหองปฏิบัติการ 
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มีตอหองปฏิบัติการสรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา(Act) นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาหองปฏิบัติการตอไป 

 ฐ. หองปฏิบัติการดนตรีสากลและวงโยธวาทิต กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ หองชั้นลางใตถุน อาคาร 5 (ตอเติม)  

ก) เครือขายการมีสวนรวม 
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแกคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก องคการ
บริหารสวนจังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และบริษัทสยามยามาฮา จํากัด 

ข) การจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและการสงเสริมการใช
แหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน(Plan) ประสานขอความรวมมือจากเครือขาย
การมีสวนรวม จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของหองปฏิบัติการและตารางการใชหอง จัดครู
และนักเรียนประจําหอง 

ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
ดานดนตรีสากล และวงโยธวาทิตจัดซื้อ จัดหา จัดเตรียมสื่อ คอมพิวเตอร Internet DVD VCD วัสดุ 
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อุปกรณและเครื่องมือดานดนตรีสากล ระดมทรัพยากรดานงบประมาณสนับสนุน จัดซื้ออุปกรณ
เครื่องดนตรีวงโยธวาทิตจากตางประเทศรับสมัครนักเรียนเขารวมกิจกรรมและไดรับการสนับสนุน
จากพอ แม ผูปกครองกระตุนและทาทายใหนักเรียนไดเรียนรูและแสดงความสามารถดานดนตรี
สากลและวงโยธวาทิตตามความถนัดและความสนใจตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ขั้นประเมินผล (Check) ประเมินผลการใชหองปฏิบัติการ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มีตอหองปฏิบัติการสรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาหองปฏิบัติการตอไป 

 ฑ. หองปฏิบัติการนาฎศิลปและการแสดง หอง 321 อาคาร 3  
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 ก) เครือขายการมีสวนรวม  
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแกสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากระบี่สภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ ศูนยบริการ
ดานพืชและปจจัยการผลิตกระบี่ ทาอากาศยานนานาชาติกระบี่ ศาลจังหวัดกระบี่ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ สํานักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ โรงแรมมาริ
ไทม ปารค แอนด สปา รีสอรท โรงแรมดุสิตรายาวดี โรงแรมปกาสัยรีสอรท โรงแรมโภคีธรา  
รีสอรท แอนด สปา โรงแรมพาวิลเล่ียน อาวนาง โรงพยาบาลกระบี่ เหลากาชาดจังหวัดกระบี่ 
บริษัทอีซูซุอันดามันเซลล จํากัดเทศบาลเกาะลันตา ที่ประชุมผูบริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่ว
ประเทศ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช MITF (Masan International Theatre 
Festival) เมือง Masan ประเทศเกาหลีใต 

 ข) การจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและการสงเสริมการใช
แหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน (Plan) ประสานขอความรวมมือจาก
เครือขายการมีสวนรวม จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของหองปฏิบัติการและตารางการใชหอง 
จัดครูและนักเรียนประจําหอง 

ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
ดานนาฎศิลปและการแสดง จัดเตรียมสื่อ คอมพิวเตอร Internet DVD VCD วัสดุ อุปกรณและ
เครื่องมือดานนาฎศิลปและการแสดง ประสานงานกับเครือขายการมีสวนรวมทั้งในและนอก
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โรงเรียนนํานักเรียนไปแสดงความสามารถดานดนตรี นาฎศิลปและการแสดงใหกับหนวยงาน 
องคกร สถานศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารีทอดพระเนตรการแสดงนาฎศิลปของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพดานดนตรี อีกทั้งนักเรียนได
แสดงนาฎศิลปตอนรับผูนําระดับประเทศ ผูนําตางชาติที่มาเยี่ยมจังหวัดกระบี่ และการแสดงในพิธี
เปดงานในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ กิจกรรมการแสดงดังกลาว กระตุนและทา
ทายใหนักเรียนไดเรียนรูและแสดงความสามารถดานดนตรี นาฏศิลป และการแสดง ตามความถนัด
และความสนใจตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ขั้นประเมินผล(Check) ประเมินผลการใชหองปฏิบัติการ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มีตอหองปฏิบัติการสรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาหองปฏิบัติการตอไป 

ฒ. หองคณะกรรมการนักเรียน หอง 217 อาคาร 2 
ก) เครือขายการมีสวนรวม  

เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลเครือขายผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และ
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

ข) การจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและการสงเสริมการใช
แหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน (Plan) ประสานขอความรวมมือจากเครือขาย
การมีสวนรวม จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของหองคณะกรรมการนักเรียน จัดตารางแบง
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการนักเรียนประจําหอง รวมทั้งรับผิดชอบกิจกรรมประจําวัน
และตามโอกาสการจัด 

 ขั้นปฏิบั ติ ( Do) จัดสภาพแวดลอมให เอื้ อตอการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียน เนนการพัฒนานักเรียนดานผูนํา จัดซื้อ จัดหา จัดเตรียมสื่อ 
คอมพิวเตอรInternet DVD VCD วัสดุ อุปกรณและเครื่องมือสําหรับการปฏิบัติงานสํานักงานครูที่
ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนรวมจัดกิจกรรมที่กระตุนและทาทายใหนักเรียนไดแสดงออกดาน
ผูนํา ตามความถนัดและความสนใจตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ขั้นประเมินผล(Check) ประเมินผลการใชหองคณะกรรมการ
นักเรียน ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มีตอหองคณะกรรมการนกัเรยีน สรุป
และรายงานผล 
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ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาหองคณะกรรมการนักเรียนตอไป 

ณ. หอง To Be Number One “ศูนยเพื่อนใจวัยรุน(To Be Number 
One Friend Corner)” หอง 218 อาคาร 2 

ก) เครือขายการมีสวนรวม  
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล เครือขายผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และคณะกรรมการTo Be Number One “ 
ศูนยเพื่อนใจวัยรุน (To Be Number One Friend Corner)” โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และเครอืขาย
การมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน คือ โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (โครงการ 
To Be Number One)สํานักงานจังหวัดกระบี่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลกระบี่ 
และเรือนจําจังหวัดกระบี่ 

ข) การจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและการสงเสริมการใช
แหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน (Plan) ประสานขอความรวมมือจากเครือขาย
การมีสวนรวม จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของหอง To Be Number One “ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
(To Be Number One Friend Corner)” จัดตารางแบงหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ To 
Be Number One “ศูนยเพื่อนใจวัยรุน(To Be Number One Friend Corner)” อยูประจําหอง ในเวลา
วางจากการเรียนและกอน-หลังการเรียน และระหวางพักกลางวัน 

ขั้นปฏิบัติ(Do) จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ To Be Number One “ศูนยเพื่อนใจวัยรุน(To Be Number One Friend Corner)” 
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล เนนการพัฒนานักเรียนดานผูนําจัดซื้อ จัดหา จัดเตรียมสื่อ คอมพวิเตอร 
Internet DVD VCD วัสดุ อุปกรณและเครื่องมือสําหรับการปฏิบัติงานสํานักงาน และการจัด
กิจกรรมของศูนย จัดนิทรรศการ หองใหคําปรึกษา มุมอานหนังสือ มุมบันเทิง เกมและนันทนาการ
โดยจัดเปนฐานการเรียนรู ซ่ึงเปนกิจกรรมที่กระตุนและทาทายใหนักเรียนไดแสดงความสามารถ
ตามความถนัดและความสนใจดานภาษาไทย ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร 
ดานดนตรี ดานผูนํา และดานกีฬา ตามความถนัดและความสนใจตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ขั้นประเมินผล (Check) ประเมินผลการใชหอง To Be 
Number One “ศูนยเพื่อนใจวัยรุน(To Be Number One Friend Corner)”ประเมินความพึงพอใจของ
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นักเรียน ครู และผูปกครองที่มีตอหอง To Be Number One “ศูนยเพื่อนใจวัยรุน(To Be Number 
One Friend Corner)” สรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาหอง To Be Number One “ศูนยเพื่อนใจวัยรุน(To Be Number One Friend Corner)” 
ตอไป 

ด. ศูนยการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หอง 325 อาคาร 3  

ก) เครือขายการมีสวนรวม  
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจังหวัดกระบี่วัดกระบี่นอย วัดแกวโกรวาราม วัดปานุราชประชาสรรคสํานักพระพุทธศาสนา
จังหวัดกระบี่คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ศาลจังหวัด
กระบี่ สํานักผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 10 ภูเก็ต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และรัฐสภา  

 ข) การจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและการสงเสริมการใช
แหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน(Plan) ไดแก  ประสานขอความรวมมือจาก
เครือขายการมีสวนรวมจัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน จัดตารางการใชศูนยการเรียน จัดครูและ
นักเรียนประจําศูนยการเรียน 

ขั้นปฏิบัติ(Do) ไดแก จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดเตรียมสื่อตาง ๆ ที่หลากหลาย เชน หนังสือ แบบบันทึก แบบ
ฝก ส่ือมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร Internet VCD DVD ส่ือวัสดุ อุปกรณ จัดหองสมุดคณิตศาสตร จัด
กิจกรรมเกี่ยวกับสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมภายในศูนยการเรียนที่กระตุนและทาทายให
นักเรียนไดเรียนรูและแสดงความสามารถตามความถนัด และความสนใจตามศักยภาพของแตละ
บุคคล โดยเฉพาะดานผูนํา 

ขั้นประเมินผล (Check) ประเมินผลการใชศูนยการเรียน 
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มีตอศูนยการเรียน สรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act)นําขอมูลการประเมินผลไปปรับปรุง
พัฒนาศูนยการเรียนตอไป 
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ต. ศูนยการเรียนพระพุทธศาสนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม หอง 326 อาคาร 3  

 ก) เครือขายการมีสวนรวม  
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน คือ วัดกระบี่นอย 
วัดแกวโกรวาราม วัดปานุราชสํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่   และสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดกระบี่ 

 ข) การจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและการสงเสริมการใช
แหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน (Plan)ประสานขอความรวมมือจากเครือขาย
การมีสวนรวม จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน จัดตารางการใชศูนยการเรียน จัดครูและนักเรียน
ประจําศูนยการเรียน 

ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
พระพุทธศาสนา จัดเตรียมสื่อตาง ๆ ที่หลากหลาย เชน หนังสือ แบบบันทึก แบบฝก ส่ือมัลติมีเดีย 
คอมพิวเตอร Internet VCD DVD ส่ือวัสดุ อุปกรณ จัดหองสมุดพระพุทธศาสนา นิมนตพระสงฆ
จากวัดตาง ๆ มาจัดกิจกรรมพระพุทธศาสนาภายในศูนยการเรียนที่กระตุนและทาทายใหนกัเรยีนได
เรียนรู และแสดงความสามารถตามความถนัด และความสนใจตามศักยภาพของแตละบุคคล 
โดยเฉพาะดานผูนํา 

ขั้นประเมินผล(Check)ประเมินผลการใชศูนยการเรียน
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มีตอศูนยการเรียน สรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา(Act) นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาศูนยการเรียนตอไป 

 ถ. ศูนยการเรียนอิสลามศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม หอง 336 อาคาร 3  

ก) เครือขายการมีสวนรวม  
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน  ไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก มัสยิดบาน
คลองหิน ตําบลไสไทย อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่และคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ 

ข) การจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและการสงเสริมการใช
แหลงเรียนรู 
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ขั้นวางแผน(Plan) ประสานขอความรวมมือจากเครือขาย
การมีสวนรวมจัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน จัดตารางการใชศูนยการเรียน จัดครูและนักเรียน
ประจําศูนยการเรียน 

ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
อิสลามศึกษา จัดเตรียมสื่อตาง ๆ ที่หลากหลาย เชน หนังสือ แบบบันทึก แบบฝก ส่ือมัลติมีเดีย 
คอมพิวเตอร Internet VCD DVD ส่ือวัสดุ อุปกรณ จัดหองสมุดอิสลามศึกษา จัดจางครูสอนอิสลาม
ศึกษา รวมทั้งวิทยากรทองถ่ินมาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาภายในศูนยการเรียนที่กระตุน
และทาทายใหนักเรียนไดเรียนรู และแสดงความสามารถตามความถนัด และความสนใจตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล โดยเฉพาะดานผูนํา 

ขั้นประเมินผล (Check) ประเมินผลการใชศูนยการเรียน 
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มีตอศูนยการเรียน สรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาศูนยการเรียนตอไป 

ท.  ศูนยการเรียนสุขศึกษากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
หอง 312 อาคาร 3  

 ก) เครือขายการมีสวนรวม  
        เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียนไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก สํานักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โรงพยาบาลกระบี่ และสํานักงานคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี 

ข)  การจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและการสงเสริมการใช
แหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน (Plan) ประสานขอความรวมมือจาก
เครือขายการมีสวนรวม จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน จัดตารางการใชศูนยการเรียน จัดครูและ
นักเรียนประจําศูนยการเรียน 

ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู 
สุขศึกษาจัดเตรียมสื่อตาง ๆ ที่หลากหลาย เชน หนังสือ แบบบันทึก แบบฝก ส่ือมัลติมีเดีย 
คอมพิวเตอร Internet VCD DVD ส่ือวัสดุ อุปกรณ จัดกิจกรรมดานสุขศึกษาภายในศูนยการเรียนที่
กระตุนและ ทาทายใหนักเรียนไดเรียนรู และแสดงความสามารถตามความถนัด และความสนใจ
ตามศักยภาพของแตละบุคคล โดยเฉพาะดานผูนําในกิจกรรมการคุมครองผูบริโภค 
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ขั้นประเมินผล (Check) ประเมินผลการใชศูนยการเรียน 
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มีตอศูนยการเรียน สรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา(Act) นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาศูนยการเรียนตอไป 

ธ. ศูนยการเรียนพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ 
พลศึกษา อาคารพลศึกษา(โรงยิมส) สนามกีฬาฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สระวายน้ํา สนามตะกรอ 
สนามวอลเลยบอล สนามเปตอง และอาคารมวยไทย - มวยสากล 

ก) เครือขายการมีสวนรวม  
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน  ไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลและเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก สถาบันการ
พลศึกษาจังหวัดกระบี่ สมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่สมาคมวายน้ําแหงประเทศไทย สมาคมเทควันโด 
แหงประเทศไทย สมาคมลีลาศแหงประเทศไทย กรมวิทยาศาสตรการกีฬา กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา 

ข) การจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและการสงเสริมการใช
แหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน (Plan) ประสานขอความรวมมือจากเครือขาย
การมีสวนรวมจัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน จัดตารางการใชศูนยการเรียน จัดครูและนักเรียน
ประจําศูนยการเรียน 

ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูพล
ศึกษาจัดเตรียมสื่อตาง ๆ ที่หลากหลาย เชน หนังสือ แบบบันทึก แบบฝก ส่ือมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร 
Internet VCD DVD ส่ือวัสดุ อุปกรณกีฬาประเภทตาง ๆ จัดกิจกรรมดานพลศึกษาภายในศูนยการเรียนที่
กระตุนและทาทายใหนักเรียนไดเรียนรู และแสดงความสามารถตามความถนัด และความสนใจตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล  

ขั้นประเมินผล (Check) ประเมินผลการใชศูนยการเรียน 
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองที่มีตอศูนยการเรียน สรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act)  นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาศูนยการเรียนตอไป 

น. หองเรียนอิเลคทรอนิกส (E-learning) และหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี หอง 112 – 116 และใตถุนอาคาร 5  
(ตอเติม) 
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 ก) เครือขายการมีสวนรวม  
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และสมาคมศิษยเกาอํามาตยพานิชนุกูล  
 ข) การจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและการสงเสริมการ

ใชแหลงเรียนรู 
ขั้นวางแผน (Plan) ประสานขอความรวมมือจากเครือขาย

การมีสวนรวม จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน จัดตารางการใชหองจัดครูและนักเรียนประจําหอง 
ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู

ดานเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการคนควา ศึกษาหาความรูดวยตนเองจัดเตรียมสื่อตาง ๆ ที่
หลากหลาย เชน หนังสือ แบบบันทึก แบบฝก ส่ือมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร Internet VCD DVD ส่ือ
วัสดุ อุปกรณตาง ๆ อํานวยความสะดวก กระตุนและทาทายใหนักเรียนไดเรียนรู และแสดง
ความสามารถดานภาษาไทย ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานดนตรี ดาน
ผูนํา และดานกีฬา ตามความถนัด ความสนใจ และตามศักยภาพของแตละบุคคล  

ขั้นประเมินผล (Check) ประเมินผลการใชหองเรียน
อิเลคทรอนิคส และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และ
ผูปกครองที่มีตอหองเรียนอิเลคทรอนิคสและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาตอไป 

(2) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนและการสงเสริมการใชแหลง
เรียนรู  เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธ เครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล 

ก. สถานศึกษา 
ก) สถานที่ 

โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ Masan Jeil Girl’s Middle School เมือง Masan ประเทศ
เกาหลีใต  สถานที่จัดการแขงขันทักษะทางวิชาการในจังหวัดกระบี่ ไดแกโรงเรียนเมืองกระบี่
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ โรงเรียนอุตรกิจ 
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ข) เครือขายการมีสวนรวม  
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษากระบี่โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษากระบี่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ และ Masan Jeil Girl’s Middle School ประเทศ
เกาหลีใต Korea National Federation of UNESCO Club and Associations : KNFUCA โครงการ
โรงเรียนพี่โรงเรียนนอง (Sister School Project or Twinning School Project) UNESCO 

ค) การจัดแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนและการสงเสริม
การใชแหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน (Plan) ประสานขอความรวมมือจาก
เครือขายการมีสวนรวมรวมจัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม การแสดงการเผยแพรผลงานการ
ประกวด และการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัด และระดับนานาชาติ 

 ขั้นปฏิบัติ(Do) นํานักเรียนไปรวมกิจกรรมแสดง
เผยแพรประกวด แขงขันทักษะทางวิชาการ ในระดับจังหวัด และระดับนานาชาติ ตามความรู 
ความสามารถดานภาษาไทย ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานดนตรี ดาน
กีฬา และดานผูนํา ตามความถนัด ความสนใจ ตามศักยภาพของแตละบุคคล  

ขั้นประเมินผล (Check) ประเมินผลการเขารวมกิจกรรม 
การแสดง เผยแพรผลงาน ประกวด แขงขันทักษะทางวิชาการ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
ครูและผูปกครองที่มีตอการเขารวมกิจกรรม ประกวด แขงขันทักษะทางวิชาการ สรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา(Act) นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาการเขารวมกิจกรรม การแสดง เผยแพรผลงาน ประกวด แขงขันทักษะทางวิชาการใน
ระดับจังหวัด เตรียมการสงนักเรียนไปเขารวมกิจกรรม การแสดง เผยแพรผลงาน ประกวด และแขงขัน
ในระดับเขตตรวจราชการ ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติตอไป 

 ข. สถาบันอุดมศึกษา 
ก) สถานที่ 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ตําบลกระบี่ใหญ 
อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตําบลรัษฎาอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศูนยการเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎรธานี ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช ตําบลทางิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
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ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตําบลเขารูปชาง 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  

ข) เครือขายการมีสวนรวม  
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และเครือขายผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล
เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแกสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ค) การจัดแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนและการสงเสริม
การใชแหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน (Plan) ไดแก ประสานขอความรวมมือจาก
เครือขายการมีสวนรวม รวมจัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสนับสนุน
ดานบุคลากร การจัดกิจกรรม การนําเสนอผลงาน การประกวด แขงขันทักษะทางวิชาการ 

ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้น
เรียนปกติโดยคณะนักศึกษาฝกประสบการณจากมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของเครือขายการม ี
สวนรวมทั้งในและนอกโรงเรียน รวมจัดกิจกรรม การนําเสนอผลงาน การประกวด แขงขันทักษะ
ทางวิชาการในระดับภาค กระตุนและทาทายใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรูความสามารถ 
ดานภาษาไทย ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานดนตรี ดานผูนํา และดาน
กีฬา ตามความถนัด ความสนใจและตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ขั้นประเมินผล(Check) ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มีตอการเขารวมกิจกรรม สรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา(Act) นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม ตอไป 

 ค. ศาสนสถาน 
ก) สถานที่ 

วัดแกวโกรวาราม วัดถํ้าเสือ วัดปานุราชประชาสรรค 
สํานักสงฆถํ้าแสงเพชร และมัสยิดบานคลองหิน อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
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ข) เครือขายการมีสวนรวม  
เครื อข ายการมี ส วนร วมภายในโรงเรี ยน  ได แก 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน 
ไดแก วัดแกวโกรวาราม วัดถํ้าเสือ วัดปานุราชประชาสรรคสํานักสงฆถํ้าแสงเพชร สํานัก
พระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ และมัสยิดบานคลองหิน คณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ 

ค) การจัดแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนและการสงเสริม
การใชแหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน (Plan) ประสานขอความรวมมือจาก
เครือขายการมีสวนรวม รวมจัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมทางศาสนา 

 ขั้นปฏิบัติ(Do) จัดกิจกรรมทางศาสนา ไดแก การจัด 
การเรียนการสอนศาสนาในชั้นเรียนปกติโดยวิทยากรที่เปนพระภิกษุสงฆ และครูสอนศาสนา
อิสลาม และการไปเขาคายปฏิบัติธรรม การปฏิบัติศาสนกิจที่วัด มัสยิด โดยการสนับสนุนของ
เครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ใหนักเรียนไดปรับปรุงพัฒนาตนเองให
เปนคนดี มีศีลธรรม เปนผูกลา และผูนําในการทําดี ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และเปนแบบอยาง
ที่ดีตอผูอ่ืน 

ขั้นประเมินผล(Check) ประเมินผลการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มีตอการเขารวมกิจกรรมทางศาสนา
สรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมทางศาสนา ตอไป 

 ง. โรงแรมและสถานประกอบการ 
ก) สถานที่ 

โรงแรมและสถานประกอบการในจังหวัดกระบี่ 
ข) เครือขายการมีสวนรวม  

เครื อข ายการมี ส วนร วมภายในโรงเรี ยน  ได แก 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล สมาคมศิษยเกาอํามาตยพานิชนุกูล สมาคม
ผูปกครองและครูโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และมูลนิธิอํามาตยพานิชนุกูล และเครือขายการมี
สวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก โรงแรมตาง ๆ ในจังหวัดกระบี่สถานประกอบการตาง ๆ ใน
จังหวัดกระบี่ สมาคม ธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ และหอการคาจังหวัดกระบี่ 
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ค) การจัดแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนและการสงเสริม
การใชแหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน (Plan) ไดแก ประสานขอความรวมมือจาก
เครือขายการมีสวนรวม รวมจัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพใหกับ
นักเรียน 

ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูในโรงเรียน ทัศนศึกษา และการฝกประสบการณในโรงแรมและสถาน
ประกอบการตาง ๆโดยไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม และวิทยากรทองถ่ินจากเครือขายการมี
สวนรวมใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรูความสามารถดานภาษาไทยและดานภาษาอังกฤษ ตาม
ความถนัดความสนใจ และตามศักยภาพของแตละบุคคล  

ขั้นประเมินผล (Check) ประเมินผลการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการและวิชาชีพ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มีตอการเขารวม
กิจกรรมทาง วิชาการและวิชาชีพกับโรงแรมและสถานประกอบการสรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act)นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพรวมกับโรงแรมและสถานประกอบการ ตอไป 

 จ. สนามบิน 
ก) สถานที่ 

สนามบินนานาชาติกระบี่(Krabi International Airport)
ตําบลเหนือคลอง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 

ข) เครือขายการมีสวนรวม  
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล เครือขายผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และ
เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก สนามบินนานาชาติกระบี่ (Krabi International Airport) 

 ค) การจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและการสงเสริมการ
ใชแหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน (Plan) ประสานขอความรวมมือจาก
เครือขายการมีสวนรวม รวมจัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมทางวิชาการและการทัศนศึกษา 

ขั้นปฏิบัติ(Do) จัดกิจกรรมทางวิชาการและการทัศน
ศึกษาโดยการสนับสนุนของเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ใหนักเรียนได
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แสดงออกซึ่งความรูความสามารถดานภาษาไทย และดานภาษาอังกฤษ ตามความถนัด ความสนใจ และ
ตามศักยภาพของแตละบุคคล  

ขั้นประเมินผล (Check) ประเมินผลการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการและการศึกษา ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มีตอการเขารวม
กิจกรรมทางวิชาการและการศึกษาดูงานสรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act)นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพรวมกับโรงแรมและสถานประกอบการ ตอไป 

 ฉ. อุทยานแหงชาติ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงทะเล และ
ศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเล ชายฝงทะเล 

ก) สถานที่ 
อุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา ตําบลทับปรึก อําเภอ

เมืองจังหวัดกระบี่ อุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา - หมูเกาะพีพี ตําบลอาวนาง อําเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงทะเลกระบี่ และศูนยปองกันและปราบปรามประมง
ทะเล ฝงทะเลอันดามันจังหวัดกระบี่ ตําบลไสยไทย อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

ข) เครือขายการมีสวนรวม  
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และเครือขายผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล
เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก อุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา และอุทยาน
แหงชาติหาดนพรัตนธารา – หมูเกาะพีพีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงทะเลกระบี่ และศูนย
ปองกันและปราบปรามประมงทะเล ฝงทะเลอันดามันจังหวัดกระบี่ 

ค) การจัดแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนและการสงเสริม
การใชแหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน(Plan) ประสานขอความรวมมือจากเครือขาย
การมีสวนรวม รวมจัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมดานอนุรักษส่ิงแวดลอมทั้งทางบกและ 
ทางทะเล 

 ขั้นปฏิบัติ(Do) จัดกิจกรรมดานอนุรักษส่ิงแวดลอม 
ไดแก การจัดการเรียนการสอนดานสิ่งแวดลอมในชั้นเรียนปกติโดยวิทยากรจากอุทยานแหงชาติ 
และกิจกรรมเขาคายอนุรักษส่ิงแวดลอมทางบกจากอุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา และคายอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมทางทะเลจากอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา – หมูเกาะพีพี เปนกิจกรรมที่กระตุน
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และทาทายใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรูความสามารถดานวิทยาศาสตรและดานผูนํา 
“รักษกระบี่” ตามความถนัดความสนใจ และตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ขั้นประเมินผล(Check) ประเมินผลการจัดกิจกรรมดาน
อนุรักษส่ิงแวดลอม ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มีตอการเขารวม
กิจกรรม สรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act)  นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมตอไป 

 ช. แหลงทองเที่ยวตาง ๆ ในจังหวัดกระบี่ 
ก) สถานที่ 

สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ในจังหวัดกระบี่ เชน เขาขนาบน้ํา 
หมูเกาะพีพี หมูเกาะลันตา เกาะไผ เกาะรอก เกาะจําสุสานหอย 75 ลานป หาดนพรัตนธารา  
หาดไรเลย อาวพระนาง เกาะปอดะ เกาะไก ทาปอมคลองสองน้ํา น้ําตกหวยโตน้ําตกรอน 
 สระมรกต น้ําพุรอน ดูนกแตวแรวทองดําเขานอจูจี้ธารโบกขรณีถํ้าเพชรถ้ําหัวกะโหลก ถํ้าไวกิ้ง 
พิพิธภัณฑลูกปดวัดคลองทอม และหอวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เปนตน 

ข) เครือขายการมีสวนรวม  
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และเครือขายผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล
เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก อุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา อุทยานแหงชาติ
หาดนพรัตนธารา – หมูเกาะพีพีอุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตาอุทยานแหงชาติ ธารโบกขรณี 
สมาคมธุรกิจทองเที่ยวกระบี่สํานักงานการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ และสํานักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดกระบี่ 

ค) การจัดแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนและการสงเสริม
การใชแหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน (Plan) ไดแก ประสานขอความรวมมือจาก
เครือขายการมีสวนรวมรวมจัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมดานการทองเที่ยวและการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมทั้งทางบกและทางทะเล 

ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดกิจกรรมดานการทองเที่ยวและ 
การอนุรักษส่ิงแวดลอม ไดแก การจัดการเรียนการสอนดานการทองเที่ยวและดานสิ่งแวดลอมใน
ช้ันเรียนปกติโดยวิทยากรทองถ่ิน  และกิจกรรมเขาคายดานการทองเที่ยวและการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมทางบกและทางทะเลโดยการสนับสนุนจากเครือขายการมีสวนรวมทั้งในและนอก
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โรงเรียน จัดกิจกรรมที่กระตุนและทาทายใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรูความสามารถดาน
วิทยาศาสตรและดานผูนํา “รักษกระบี่”  ตามความถนัด ความสนใจ และตามศักยภาพของแตละ
บุคคล 

ขั้นประเมินผล(Check) ประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
ทองเที่ยวและดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มี
ตอการเขารวมกิจกรรม สรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมตอไป 

 ซ. พื้นที่ปาชายเลน 
ก) สถานที่ 

พื้นที่ปาชายเลนหมู 7 ตําบลไสไทย อําเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ 

ข) เครือขายการมีสวนรวม  
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และเครือขายผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล
เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก สถานีพัฒนาปาชายเลนที่ 26 จังหวัดกระบี่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ค) การจัดแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนและการสงเสริม
การใชแหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน(Plan) ไดแก ประสานขอความรวมมือจาก
เครือขายการมีสวนรวมรวมจัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมดานการปลูกและบํารุงรักษาพื้นที่ 
ปาชายเลน 

ขั้นปฏิบัติ(Do) จัดกิจกรรมดานการอนุรักษและการ
บํารุงรักษาปาชายเลน โดยการกิจกรรมปลูกปาชายเลน พื้นที่ 20 ไรในพื้นที่หมู 7 ตําบลไสไทย
อําเภอเมืองจังหวัดกระบี่ โดยการสนับสนุนจากเครือขายการมีสวนรวมทั้งในและนอกโรงเรียน จัด
กิจกรรมที่กระตุนและทาทายใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรูความสามารถดานวิทยาศาสตรและ
ดานผูนํา “รักษกระบี่” ตามความถนัด ความสนใจ และตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ขั้นประเมินผล(Check) ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มีตอการเขารวมกิจกรรม สรุปและรายงานผล 
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ขั้นปรับปรุงพัฒนา(Act)  นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมตอไป 

 ฌ. พื้นที่ชุมน้ํา 
ก) สถานที่ 

พื้นที่ชุมน้ําปากแมน้ํากระบี่ อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
ข) เครือขายการมีสวนรวม  

เครื อข ายการมี ส วนร วมภายในโรงเรี ยน  ได แก 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และเครือขายผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอํามาตย
พานิชนุกูลเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก องคการพื้นที่ชุมน้ํานานาชาติ ประเทศ
ไทย (WetlandsInternational Thailand Office) และโครงการ KODOMO Ramsar, Ramsar Center 
Japan เมือง Niigata ประเทศญี่ปุน 

ค) การจัดแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนและการสงเสริม
การใชแหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน (Plan) ไดแก ประสานขอความรวมมือจาก
เครือขายการมีสวนรวมรวมจัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา ปากแมน้ํา
กระบี่  

ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดกิจกรรมดานการศึกษาและอนุรักษ
พื้นที่ชุมน้ําปากแมน้ํากระบี่โดยการกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ และปฏิบัติการใน
พื้นที่ชุมน้ําในการการศึกษาดานอนุรักษส่ิงแวดลอมในพื้นที่ชุมน้ํา โดยการสนับสนุนจากเครือขาย
การมีสวนรวมทั้งในและนอกโรงเรียนจัดกิจกรรมที่กระตุนและทาทายใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่ง
ความรูความสามารถดานวิทยาศาสตรและดานผูนํา “รักษกระบี่” ตามความถนัด ความสนใจ และ 
ตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ขั้นประเมินผล(Check) ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มีตอการเขารวมกิจกรรม สรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act)  นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม และเผยแพร แลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับพื้นที่ชุมน้ําในระดับ
นานาชาติ ณ เมืองNiigata ประเทศญี่ปุน 

 ฒ. พิพิธภัณฑสัตวน้ํา 
ก) สถานที่ 
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พิพิ ธภัณฑ สัตวน้ํ าภู เก็ ต  ตํ าบลวิ ชิ ต  อํ า เภอเมื อง  
จังหวัดภูเก็ต 

ข) เครือขายการมีสวนรวม  
เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และเครือขายผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล
เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก พิพิธภัณฑสัตวน้ําภูเก็ต 

ค) การจัดแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนและการสงเสริม
การใชแหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน (Plan) ไดแก ประสานขอความรวมมือจาก
เครือขายการมีสวนรวม รวมจัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทัศนศึกษาเพื่อ
ศึกษาเรื่องสัตวน้ํา  

ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องสัตว
น้ําและทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสัตวน้ําภูเก็ต โดยการสนับสนุนจากเครือขายการมีสวนรวมทัง้ในและนอก
โรงเรียนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องสัตวน้ําที่กระตุนและทาทายใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรู
ความสามารถดานวิทยาศาสตร ตามความถนัด ความสนใจ และตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ขั้นประเมินผล(Check) ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มีตอการเขารวมกิจกรรม สรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act)  นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม ตอไป 

 ณ. กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
ก) สถานที่ 

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร 
ข) เครือขายการมีสวนรวม  

เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแกสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

ค) การจัดแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนและการสงเสริม
การใชแหลงเรียนรู 
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ขั้นวางแผน (Plan) ไดแก ประสานขอความรวมมือจาก
เครือขายการมีสวนรวมรวมจัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการแสดง 
วง Symphony Orchestra ของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

 ขั้นปฏิบัติ(Do) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่อง 
วงSymphony Orchestraดุริยางคสากล และจัดกิจกรรมตามโครงการสังคีตสัญจร กรมศิลปากร ณ 
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล โดยการสนับสนุนจากเครือขายการมีสวนรวมทั้งในและนอกโรงเรียน
กระตุนและทาทายใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรูความสามารถดานดนตรี ตามความถนัด 
ความสนใจ และตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ขั้นประเมินผล(Check) ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มีตอการเขารวมกิจกรรม สรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act)  นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม ตอไป 

ด. วิทยาลัยนาฏศิลป 
 ก) สถานที่ 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตําบลทาเรือ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ข) เครือขายการมีสวนรวม  
เครื อข ายการมี ส วนร วมภายในโรงเรี ยน  ได แก 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

 ค) การจัดแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนและการสงเสริม
การใชแหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน(Plan) ไดแก ประสานขอความรวมมือจาก
เครือขายการมีสวนรวมรวมจัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการแสดงวงดนตรี
ไทยและนาฏศิลป ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่อง
วงดนตรีไทย นาฏศิลป และจัดการแสดง ณ อาคารหอประชุม 84 ป โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล
โดยการสนับสนุนจากเครือขายการมีสวนรวมทั้งในและนอกโรงเรียนกระตุนและทาทายให
นักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรูความสามารถดานดนตรี ตามความถนัด ความสนใจ และตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล 
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ขั้นประเมินผล(Check) ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มีตอการเขารวมกิจกรรม สรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา(Act) นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม ตอไป 

 ต. สํานักผูตรวจราชการ 
ก) สถานที่ 

สํานักผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 10 ภูเก็ต 
ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

ข) เครือขายการมีสวนรวม  
เครื อข ายการมี ส วนร วมภายในโรงเรี ยน  ได แก 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ สํานักผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 10 ภูเก็ต  

ค) การจัดแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนและการสงเสริม
การใชแหลงเรียนรู 

ขั้นวางแผน (Plan) ไดแก ประสานขอความรวมมือจาก
เครือขายการมีสวนรวมรวมจัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม การแสดงผลงาน การประกวด
แขงขันทักษะทางวิชาการระดับเขตตรวจราชการ 

ขั้นปฏิบัติ (Do) นํานักเรียนไปรวมกิจกรรม นําเสนอ
ผลงานประกวด  แขงขันทักษะทางวิชาการระดับเขตตรวจราชการโดยการสนับสนุนจากเครือขาย 
การมีสวนรวมทั้งในและนอกโรงเรียน กระตุนและทาทายใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรู
ความสามารถดานภาษาไทยดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานดนตรี 
ดานผูนํา และดานกีฬา ตามความถนัด ความสนใจ และตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ขั้นประเมินผล(Check) ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองที่มีตอการเขารวมกิจกรรม สรุปและรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) นําขอมูลการประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม ตอไป 

1.4.3 ขั้นสังเกต (O - Observe) 
1.4.3.1 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดแหลงเรียนรู และการใชแหลงเรยีนรู

ทั้งในและนอกโรงเรียน 
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1.4.3.2 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครองตอการจัด
แหลงเรียนรูและการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู 

1.4.4  ขั้นการสะทอนผล (R – Reflect) 
1.4.4.1 วิเคราะหขอมูลจากผลการนิเทศติดตาม   ประเมินผลการจัด 

แหลงเรียนรู และการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู 
1.4.4.2 นําขอมูล สารสนเทศที่ไดไปปรับปรุง พัฒนา การจัดแหลงเรียนรู

และการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู 
2.  การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนกลุมที่มีความสามารถพิเศษโดดเดน/มีแววอัจฉริยภาพ 

2.1 จัดหลักสูตร 
2.1.1 ขั้นวางแผน (P – Plan) 

2.1.1.1  ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียน และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

2.1.1.2  ประชุมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย คณะครู
ผูปกครอง เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียนและเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน
เพื่อรวมกันปรับหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล หลักสูตรสถานศึกษา
ที่ปรับปรุงใหมนี้เปนการจัดหลักสูตรปกติสําหรับนักเรียนทุกคน ทั้งกลุมนักเรียนที่ยังไมพบแวว
ความสามารถพิเศษ กลุมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษแตไมโดดเดน และกลุมนักเรียนที่มีแวว
อัจฉริยภาพ และกําหนดวิชาที่เปนสาระการเรียนรูเพิ่มเติม สําหรับนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ 
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหเอื้อตอการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนนั้น โรงเรียนสงเสริม
อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยจัดใหเรียนในสาระการเรียนรูพื้นฐาน เชนเดียวกับการจัดหลักสูตร
สําหรับนักเรียนทั่วไป แตจัดวิชาสาระการเรียนรูเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนไดเรียนเพื่อพัฒนา
อัจฉริยภาพแตละบุคคลอยางเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ ในหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ชวงชั้นที่ 3 พุทธศักราช 2545ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2548 และ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลชวงชั้นที่ 4 พุทธศักราช 2545 ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2548  

(1) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ชวงชั้นที่ 3 
พุทธศักราช 2545 ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2548 นําเสนอโครงสรางหลักสูตรดังตารางที่ 14 –15 
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ตาราง 14  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ชวงชั้นที่ 3 พุทธศักราช 2545 

ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2548 สาระการเรียนรูเพิ่มเติม สําหรับนักเรียนที่มี ความสามารถ
พิเศษและนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพเลือกเรียนตามความถนัดและ ความสนใจ 

 

ช้ัน/ช่ัวโมง/ป 
กลุมสาระการเรียนรู 

ม.1 ม.2 ม.3 
รวม 

ภาษาไทย 160 160 160 480 
คณิตศาสตร 160 240 160 560 
วิทยาศาสตร 160 160 160 480 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 160 160 240 560 
สุขศึกษาและพลศึกษา - 160 160 320 
ศิลปะ - 160 160 320 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 200 320 320 840 
ภาษาตางประเทศ 
- ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาญี่ปุน 
- ภาษาจีน 

 
80 
- 

160 

 
160 
160 
160 

 
160 
160 
160 

 
400 
320 
480 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
120 
120 

รวม 1,160 1,920 1,920 5,000 
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ตาราง 15  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ชวงชั้นที่ 3  พุทธศักราช 2545 
ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2548  สาระการเรียนรูเพิ่มเติม สําหรับนักเรียนในโครงการ
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ(English Program : EP) ที่มีความสามารถพิเศษและนักเรียนที่มี
แววอัจฉริยภาพเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 

 

ชั้น/ช่ัวโมง/ป 
กลุมสาระการเรียนรู 

ม.1 ม.2 ม.3 
รวม 

ภาษาไทย 160 80 80 320 
คณิตศาสตร 160 160 160 480 
วิทยาศาสตร 160 160 160 480 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 160 160 80 400 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - 
ศิลปะ - - - - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 160 160 160 480 
ภาษาตางประเทศ 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - ภาษาญี่ปุน 
   - ภาษาจีน 

 
320 

- 
- 

 
320 

- 
160 

 
320 

- 
160 

 
960 

- 
320 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
120 
120 

รวม 1,200 1,280 1,200 3,680 
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(2)  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ชวงชั้นที่ 4 
พุทธศักราช 2545 ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2548  นําเสนอโครงสรางหลักสูตรดังตารางที่ 16 – 22 
 
ตาราง 16   โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  ชวงชั้นที่ 4  พุทธศักราช 2545   

ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  2548 สาระการเรียนรูเพิ่มเติมที่เนนวิทยาศาสตร –  คณิตศาสตร   
สําหรับนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ไดพัฒนาตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล 

 
ช้ัน/ช่ัวโมง 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 กลุมสาระการเรียนรู 
ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

รวม 
ทั้งสิ้น 

ภาษาไทย - - - - - - - - - 
คณิตศาสตร 80 80 80 240 100 80 80 260 500 
วิทยาศาสตร 120 260 180 560 240 220 160 620 1,180 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20 20 20 60 20 20 20 60 120 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - - - - - - 
ศิลปะ - - - - - - - - - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 120 40 40 40 120 240 
ภาษาตางประเทศ 
- ภาษาอังกฤษ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
240 

 
80 

 
80 

 
80 

 
240 

 
480 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและ 
   ระเบียบวินัย 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
60 
 

60 

 
120 

 
120 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
60 
 

60 

 
120 

 
120 

รวม 380 520 440 1,340 520 480 420 1,420 2,760 
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ตาราง 17  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  ชวงชั้นที่ 4  พุทธศักราช  2545 
ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  2548  สาระการเรียนรูเพิ่มเติมที่เนนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนในโครงการภาษาอังกฤษแบบเขม(Intensive English Program : IEP) ที่มี
แววอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไดพัฒนาตาม  ศักยภาพของแตละบุคคล 

 

ช้ัน/ช่ัวโมง 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 กลุมสาระการเรียนรู 

ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
รวม 
ทั้งสิ้น 

ภาษาไทย - - - - - - - - - 
คณิตศาสตร 80 80 80 240 80 80 80 240 480 
วิทยาศาสตร 80 200 180 460 200 200 160 560 1,020 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20 20 20 60 20 20 20 60 120 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - - - - - - 
ศิลปะ - - - - - - - - - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 120 40 40 40 120 240 
ภาษาตางประเทศ 
- ภาษาอังกฤษ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
240 

 
80 

 
80 

 
80 

 
240 

 
480 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและ 
   ระเบียบวินัย 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
60 
 

60 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
60 
 

60 

 
120 

 
120 

รวม 340 460 440 1,240 460 460 420 1,340 2,580 
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ตาราง 18  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  ชวงชั้นที่ 4  พุทธศักราช  2545
ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  2548  สาระการเรียนรูเพิ่มเติม  ที่เนนภาษาอังกฤษ –คณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพดานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร ไดพัฒนาตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล 

 

ช้ัน/ช่ัวโมง 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 กลุมสาระการเรียนรู 

ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
รวม 
ทั้งสิ้น 

ภาษาไทย 80 80 40 200 80 80 - 160 360 
คณิตศาสตร 80 80 80 240 80 80 80 240 480 
วิทยาศาสตร - - 40 40 - - 40 40 80 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 140 60 100 300 100 60 60 220 520 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - - - - - - 
ศิลปะ - - - - - - - - - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - - - - - - - 
ภาษาตางประเทศ 
- ภาษาอังกฤษ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
240 

 
80 

 
80 

 
80 

 
240 

 
480 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและ 
  ระเบียบวินัย 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
60 
 

60 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
60 
 

60 

 
120 

 
120 

รวม 420 340 380 1,140 380 340 300 1,020 2,160 
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ตาราง 19  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  ชวงชั้นที่ 4 พุทธศักราช  2545
ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2548 สาระการเรียนรูเพิ่มเติม ที่เนนภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย 
สังคมศึกษา สําหรับนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพดานภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ไดพัฒนาตามศักยภาพของแตละบุคคล 

 

ช้ัน/ช่ัวโมง 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 กลุมสาระการเรียนรู 

ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
รวม 
ทั้งสิ้น 

ภาษาไทย 120 120 80 320 160 120 40 320 640 
คณิตศาสตร - - - - - - - - - 
วิทยาศาสตร - - 40 40 - - 40 40 80 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 180 100 140 420 140 100 100 340 760 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - - - - - - 
ศิลปะ - - - - - - - - - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - 40 40 - - 40 40 80 
ภาษาตางประเทศ 
- ภาษาอังกฤษ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
240 

 
80 

 
80 

 
80 

 
240 

 
480 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและ 
  ระเบียบวินัย 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
60 
 

60 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
60 
 

60 

 
120 

 
120 

รวม 420 340 420 1,180 420 340 340 1,100 2,280 
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ตาราง 20  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ชวงชั้นที่ 4 พุทธศักราช 2545 
ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2548   สาระการเรียนรูเพิ่มเติมที่เนนภาษาอังกฤษ – ฝร่ังเศส
สําหรับนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพดานภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ไดพัฒนาตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล 

 

ช้ัน/ช่ัวโมง 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 กลุมสาระการเรียนรู 

ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
รวม 
ทั้งสิ้น 

ภาษาไทย 80 80 40 200 80 80 - 160 360 
คณิตศาสตร - - - - - - - - - 
วิทยาศาสตร - - 40 40 - - 40 40 80 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 100 60 100 260 100 60 60 220 480 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - - - - - - 
ศิลปะ - - - - - - - - - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - 40 40 - - 40 40 80 
ภาษาตางประเทศ 
- ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาฝรั่งเศส 

 
80 
120 

 
40 
120 

 
40 
120 

 
160 
360 

 
80 
120 

 
40 
120 

 
40 
120 

 
160 
360 

 
320 
720 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและ 
  ระเบียบวินัย 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
60 
 

60 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
60 
 

60 

 
120 

 
120 

รวม 420 340 420 1,180 420 340 340 1,100 2,280 
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ตาราง 21  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ชวงชั้นที่ 4 พุทธศักราช 2545
ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2548 สาระการเรียนรูเพิ่มเติมที่เนนภาษาอังกฤษ –ภาษาญี่ปุน 
สําหรับนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพดานภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุน ไดพัฒนาตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล 

 

ช้ัน/ช่ัวโมง 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 กลุมสาระการเรียนรู 

ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
รวม 
ทั้งสิ้น 

ภาษาไทย 80 80 40 200 80 80 - 160 360 
คณิตศาสตร - - - - - - - - - 
วิทยาศาสตร - - 40 40 - - 40 40 80 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 100 60 100 260 100 60 60 220 480 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - - - - - - 
ศิลปะ - - - - - - - - - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - 40 40 - - 40 40 80 
ภาษาตางประเทศ 
- ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาญี่ปุน 

 
80 
120 

 
80 
120 

 
40 
120 

 
200 
360 

 
80 
120 

 
80 
120 

 
40 
120 

 
200 
360 

 
400 
720 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและ 
  ระเบียบวินัย 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
60 
 

60 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
60 
 

60 

 
120 

 
120 

รวม 420 380 420 1,220 420 380 340 1,140 2,360 
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ตาราง 22  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ชวงชั้นที่4 พุทธศักราช 2545
ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2548 สาระการเรียนรูเพิ่มเติมที่เนนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
สําหรับนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพดานภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  ไดพัฒนาตามศักยภาพ
ของแตละบุคคล 

 

ช้ัน/ช่ัวโมง 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 กลุมสาระการเรียนรู 

ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
รวม 
ทั้งสิ้น 

ภาษาไทย 80 80 40 200 80 80 - 160 360 
คณิตศาสตร - - - - - - - - - 
วิทยาศาสตร - - 40 40 - - 40 40 80 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 100 60 100 260 100 60 60 220 480 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - - - - - - 
ศิลปะ - - - - - - - - - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - 40 40 - - 40 40 80 
ภาษาตางประเทศ 
- ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาจีน 

 
80 
120 

 
40 
120 

 
40 
120 

 
160 
360 

 
80 
120 

 
40 
120 

 
40 
120 

 
200 
360 

 
160 
720 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและ 
  ระเบียบวินัย 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
60 
 

60 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
20 
 

20 

 
60 
 

60 

 
120 

 
120 

รวม 420 340 420 1,180 420 340 340 1,100 2,280 

 
2.1.2 ขั้นปฏิบัติ (A - Action)   

2.1.2.1  ประชุมสัมมนาครู เร่ือง การใชหลักสูตร นักเรียน 
2.1.2.2 นําหลักสูตรไปใชจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 

2.1.3  ขั้นสังเกต (O - Observe) 
2.1.3.1  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตร 
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2.1.3.2 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองตอหลักสูตร
สถานศึกษา 

2.1.4 ขั้นการสะทอนผล (R – Reflect) 
2.1.4.1 วิเคราะหขอมูลผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตร 

และผลการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรสถานศึกษา 
2.1.4.2 นําขอมูล สารสนเทศที่ไดไปปรับปรุง  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2.2 จัดการเรียนการสอน 
2.2.1 ขั้นวางแผน (P – Plan) 

2.2.1.1 วิเคราะหหลักสูตร 
2.2.1.2 ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนการเรียนรู 

2.2.2 ขั้นปฏิบัติ (A - Action)   
2.2.2.1 ประชุมสัมมนาครู เร่ือง การใชหลักสูตร นักเรียน 
2.2.2.2 นําหลักสูตรไปใชจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนดังนี้ 

 1)  จัดการเรียนการสอนปกติ 
โรงเรียนกําหนดใหนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ ทุกคนเรียนรวม

กับนักเรียนทั่วไป  ตามหลักสูตรปกติของโรงเรียน  มีการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนปกติใหกับ
นักเรียนทุกคนใน ช้ันเดียวกัน บางครั้งมีการจัดกิจกรรมพิเศษในชั้นเรียนปกติใหกับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษและมีแววอัจฉริยภาพในดานเดียวกันและอยูในชั้นเรียนเดียวกัน จัดไวใน
กลุมเดียวกัน  เพื่อโอกาสในการเรียนรูจากกิจกรรมเสริมที่ยากกวาปกติ นอกจากนั้น โรงเรียนจัด
สาระการเรียนรูเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนที่มีความถนัด   มีความสนใจ ผานการคัดกรองและคนพบ
วามีความสามารถพิเศษ รวมทั้งนักเรียนกลุมที่มีความสามารถพิเศษโดยเดนกวานักเรียนคนอื่นใน
วัยเดียวกัน ในระดับชั้นเดียวกันและเรียนรูในสภาพแวดลอมเดียวกันในโรงเรียนหรือที่เรียกวามี
แววอัจฉริยภาพ จัดใหนักเรียนกลุมดังกลาวนี้เรียนวิชาในสาระการเรียนรูเพิ่มเติมเพื่อสงเสริมให
นักเรียนไดพัฒนาความสามารถพิเศษและแววอัจฉริยภาพ ตามความถนัดและความสนใจอยาง
เต็มศักยภาพของแตละบุคคล และการจัดกระบวนการเรียนการสอนควรใชหลักการจัดหลักสูตรให
ยากกวาหลักสูตรปกติ จัดใหแตกตางจากหลักสูตรปกติ ควรฝกทักษะความคิดระดับสูง(ความคิด
สรางสรรค  ความคิดอยางมีวิจารณญาณ  การแกปญหาอยางสรางสรรค ฯลฯ) ใชกิจกรรมกลุม เพื่อ
เพิ่มทักษะทางสังคม การเรียนรูอยางมีสวนรวม ใชกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบทั้งในหองเรียน 
นอกหองเรียน ใหทําโครงงาน กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมที่ใชประสาทสัมผัสทุกสวน เพื่อ
ตอบสนองการพัฒนาสมองทุกสวน และตอบสนองลีลาการเรียนรูที่หลากหลาย ใหความสําคัญกับ
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การมีสวนรวมของนักเรียนและการแสดงออกของนักเรียนและการแสดงออกของนักเรียนยึดเด็กเปน
ศูนยกลางในการจัดการเรียนการสอน  แนวทางและหลักการดังกลาวนี้เปนสวนสําคัญในการ
ออกแบบกิจกรรมทุกหลักสูตร และมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาเปนพี่เล้ียงใหครูและเด็กอยาง
ใกลชิด 

2) จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ(ในและนอกโรงเรียน) โรงเรียนจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณทั้งในและนอกโรงเรียนสําหรับกลุมนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ ดวย
วิธีการดังนี้ 

(1) จัดการศึกษาแบบขยายกิจกรรมในหลักสูตรใหกวางและลึกซึ้ง
กวาที่มีอยูในหลักสูตรปกติ เนนกระบวนการเรียนรูมากกวาเนื้อหา และนักเรียนอาจใชเวลามากกวา
หรือนอยกวาเวลาที่นักเรียนอื่นในชั้นเดียวกัน  ครูวางแผนการจัดการศึกษาใหนักเรียนที่มีแวว
อัจฉริยภาพดานเดียวกันมีอายุตางกันมาเรียนดวยกันในบางชั่วโมง โดยปรับเนื้อหาในหลักสูตรให
เขมขนและกวางขวางขึ้น ใชการสอนที่ชวยใหนักเรียนพัฒนาสิ่งที่สนใจไดลึกซึ้งยิ่งขึ้นอยางเต็ม
ศักยภาพของแตละบุคคล ดวยวิธีการสอนปูพื้นฐานทักษะการเรียนรู การคิดวิเคราะห สืบสวน
สอบสวนหาความรูความจริง 

(2) การสนับสนุนใหกลุมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รวมทั้ง
นักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพไดศึกษาหาความรูที่นอกเหนือจากจุดมุงหมายของหลักสูตรปกติ
กิจกรรมการเรียนรูในลักษณะนี้  ไดแก  กิจกรรมในชั้นเรียนที่หลากหลาย จัดกิจกรรมที่ชวย
สงเสริมสิ่งที่นักเรียนสนใจ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดระดับสูงและบูรณาการหลากหลายสาระ
การเรียนรูเขาดวยกัน กิจกรรมที่จัดทาทายความรูความสามารถของนักเรียน ใหนักเรียนไดมี 
สวนรวมในการเลือกเนื้อหากิจกรรม จัดแบบฝกหัดตาง ๆ ใหเปดกวาง ใชคําถามในลักษณะ
ปลายเปดใหมากที่สุดเสนอแนะรูปแบบหรือการเรียนการสอน มีการฝกใหนักเรียนไดศึกษาสิ่งใด 
ส่ิงหนึ่งใหลึกและชัดเจน ฝกการทําแผนที่ความรูของตนเอง และปรับกระบวนการเรียนการสอนให
เหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู (Learning Style) นอกจากนั้น ยังสงเสริมใหนักเรียนจัดทําโครงงาน
ทัศนศึกษา ซ่ึงไดประสานความรวมมือกับเครือขายการมีสวนรวมตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
มาสนับสนุนการจัดการศึกษานี้อีกทางหนึ่งดวย 

3) จัดกิจกรรมขยายประสบการณ (ช้ันเรียนพิเศษ)โรงเรียนจัดเปน
ช้ันเรียนพิเศษใหกับนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพในแตละดานไวในหองเรียนเดียวกัน ซ่ึงจะชวยให
นักเรียนไดพัฒนาอัจฉริยภาพของตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ เพราะครูสามารถจัดกิจกรรมเฉพาะที่
ใหนักเรียนไดงายขึ้น ใหนักเรียนไดเรียนรู ไดแสดงความสามารถ ไดทํางานที่เหมาะสมและทาทาย
ทั้งครูและนักเรียน การจัดชั้นเรียนพิเศษดังกลาวนี้ ไดแก  
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(1) จัดหองเรียนพิเศษสําหรับนักเรียนแตละระดับชั้นที่มีความสามารถ
พิเศษ และนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพทั้งดานวิทยาศาสตร และดานคณิตศาสตรไวรวมกัน โดยครู
วิทยาศาสตรจัดกิจกรรมเสริมที่ยากใหกับนักเรียนทุกคน และจัดกิจกรรมเสริมที่ยากกวาปกติใหกับ 
นักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร เชนเดียวกับครูคณิตศาสตร จัดกิจกรรมเสริมที่ยาก
ใหกับนักเรียนทุกคน และจัดกิจกรรมเสริมที่ยากกวาปกติใหกับนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพดาน
คณิตศาสตร 

(2) จัดหองเรียนพิเศษสําหรับนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพดาน
ภาษาอังกฤษ จัดเปนหองเรียนพิเศษตามโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3  และหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเขม(Intensive English Program : IEP)
ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6  

(3) จัดหองเรียนพิเศษตามกลุมสาระการเรียนรูที่เนน(แผนการเรียน)
ในชวงชั้นที่ 4 (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6) ดังนี้  

ก. หองเรียนพิเศษดานวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร ดําเนินการ
เชนเดียวกับขอ 2.2.3.1  

ข. หองเรียนพิเศษดานคณิตศาสตร–ภาษาอังกฤษ จัดนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษและนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตร ดานภาษาอังกฤษ และมี 
ความประสงคจะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาเฉพาะทาง โดยใชวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษเปน
วิชาสําคัญในการสอบ โรงเรียนจัดกลุมนักเรียนดังกลาวไวในหองเรียนเดียวกัน โดยครูคณิตศาสตร 
จัดกิจกรรมเสริมที่ยากใหกับนักเรียนทุกคน และจัดกิจกรรมเสริมที่ยากกวาปกติใหกับนักเรียนที่มี 
แววอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตร เชนเดียวกับครูภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมเสริมที่ยากใหกับนักเรียน 
ทุกคนและจัดกิจกรรมเสริมที่ยากกวาปกติใหกับนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพดานภาษาอังกฤษ 

ค. จัดหองเรียนพิเศษบางเวลา  จัดกิจกรรมใหนักเรียนที่มีแวว
อัจฉริยภาพแตละดาน โดยจัดนอกเวลาเรียนปกติ ไดแก เวลากอนเขาเรียน หลังจากเลิกเรียนหรือใน 
วันเสาร - อาทิตย ชวงปดภาคเรียน ซ่ึงจัดใหทั้งนักเรียนในระดับชั้นเดียวกันและนักเรียนตางระดับชั้นกัน 

2.2.3  การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏบิัติงาน (Observe) 
ในการสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานนั้น โรงเรียนดําเนินการไดโดย

การนิเทศ  กํากับ ติดตาม ประเมินการปฏิบัติงาน ทั้งในสวนของการปฏิบัติงานของครู นักเรียนและ
สรุปเปนภาพรวมของโรงเรียน ซ่ึงในการดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีแววอัจฉริยภาพให
เปนไปตามขอกําหนดของโรงเรียน จําเปนตองมีการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
การดําเนินการติดตามตรวจสอบมีแนวทางดําเนินการโดยกําหนดระเบียบปฏิบัติในการติดตาม
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ตรวจสอบ กําหนดผูรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานแตละดาน และสราง
เครื่องมือในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน  เพื่อใหไดขอมูลที่จะเปนประโยชนตอ 
การปรับปรุงพัฒนาตอไป 

ในสวนของการประเมินผลการเรียนนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพนั้น
โรงเรียนประเมินผลตามสภาพจริงโดยใชวิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลที่หลากหลาย 
เพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมพัฒนาการทุกดาน   นักเรียน ครู  ผูปกครอง  และทุกฝายที่เกี่ยวของมี
สวนรวมในการประเมิน ซ่ึงการประเมินผลสามารถดําเนินการไดดังนี้ 

1)  การประเมินกอนเรียน  เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับความพรอมพื้นฐาน 
และลักษณะเฉพาะของนักเรียนในดานตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการชวยเหลือและสงเสริม
พัฒนาการนักเรียน 

2) การประเมินระหวางเรียน  เพื่อติดตามประเมินความกาวหนาของนักเรียน 
ทุกดานพรอมที่จะใหความชวยเหลือและสนับสนุนใหมีการพัฒนาการเต็มศักยภาพเปนรายบุคคล 

3) การประเมินหลังเรียน เปนการประมวลภาพพัฒนาการของนักเรียนทุก
ดานทั้งดานพัฒนาการและผลงานของนักเรียน เพื่อนําไปประกอบการวางแผนการจัดโปรแกรม 
การพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคลที่สามารถสื่อสาร  สรางความรวมมือใหกับบุคคลทุกฝาย โดยมี
ผูปกครองและทุกฝายที่ เกี่ยวของเปนผูสนับสนุนที่ สําคัญ ทั้งนี้ ในการรวบรวมขอมูลเพื่อ
ประกอบการประเมินทั้ง 3 หลักการนั้น  เนนขอมูลจริงจากการสังเกตการประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันของนักเรียน  การทดสอบความสามารถในดานการคิดและการปฏิบัติงานที่ซับซอน 
สําหรับวิธีการประเมินผลควรออกแบบเครื่องมือหรือพัฒนาวิธีตรวจสอบความกาวหนาเพื่อ 
ดูทัศนคติ  ความสนใจ และศักยภาพที่แทจริงของนักเรียน  วิธีการประเมินผลมีหลายวิธีดังนี้ 

1)  ประเมินผลโดยการทดสอบความรูพื้นฐาน หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดังเชนที่เคยปฏิบัติมา  โดยที่ครูมีความรูความเขาใจเรื่องเทคนิคการออกขอสอบและการตัดสินผล 

2)  ประเมินจากแฟมสะสมงานหรือแฟมพัฒนางาน (Portfolio) ทุกดานของ
นักเรียน 

3)  ประเมินจากการติดตามกระบวนการทํางานของนักเรียน 
4)  ประเมินจากพัฒนาการลักษณะนิสัยของนักเรียน 
5)  ประเมินจากขอสอบมาตรฐานเพื่อวัดแววอัจฉริยภาพของนักเรียนดานตาง ๆ  

2.2.4  การสะทอนผลหลังจากการปฏิบัติงาน (R-Reflect) ให ผูมีสวนรวม
วิพากษวิจารณขอมูลที่ไดจากการติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงาน นับวามีประโยชนอยางยิ่ง
ตอโรงเรียน ผูบริหาร  ครู และทุกฝายที่เกี่ยวของ ซ่ึงจะทําใหรูจุดดีและจุดที่จะตองปรับปรุงแกไข 
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เพื่อนําไปสูการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีแววอัจฉริยภาพใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2.3  การจัดกิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพ 
2.3.1  ขั้นวางแผน (P – Plan) 

2.3.1.1   วิเคราะหหลักสูตร 
2.3.1.2   ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพ 

2.3.2  ขั้นปฏิบัติ (A - Action)   
2.3.2.1  ประชุมสัมมนาครู เร่ือง การจัดกิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพ 
2.3.2.2  นําหลักสูตรไปใชจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 

เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ มีโอกาสไดเขา
รวมกิจกรรมแสดงผลงาน  ประกวด  แขงขันทักษะทางวิชาการ ดนตรี  กีฬา  ศาสนา  ศิลปะและ
วัฒนธรรม เชนเดียวกับนักเรียนทั่วไป  เพื่อแสดงออกซึ่งความรู  ความสามารถ ตามความถนัดและ
ความสนใจอยางเต็มความสามารถของแตละบุคคล  โดยจัดใหมีการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่
หลากหลาย  กิจกรรมแสดงผลงาน   การประกวด  แขงขันตั้งแตระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด   
ระดับภาค   ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยดําเนินการดังนี้ 

1) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ประเภทบังคับเลือก  ไดแก  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และกิจกรรมที่นักเรียนเลือกตาม
ความถนัดและความสนใจ ไดแก กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน โดยเฉพาะการจัด
กิจกรรมชุมนุมที่หลากหลาย สําหรับนักเรียนทุกคนทั้งกลุมนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพและกลุม
นักเรียนทั่วไปได มีโอกาสเขารวมกิจกรรม แสดงความรูความสามารถตามความถนัดและความ
สนใจอยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล  กิจกรรมชุมนุมที่จัด สําหรับกลุมนักเรียนทั่วไปทุกคนได
เลือกตามความถนัดและความสนใจของตนเอง จํานวน ประเภท และชื่อกิจกรรมจึงเปนกิจกรรม
ชุมนุมที่เปดสําหรับนักเรียนทุกคนไดเลือกเรียนโดยเสมอภาคกัน 

2)  การเขาคายพัฒนาอัจฉริยภาพทั้งในโรงเรียน ตางโรงเรียน 
บริษัท หาง ราน  หนวยงาน  สถาบันทางศาสนา  สถาบันการศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศจัดขึ้น   เพื่อสงเสริมใหนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพไดพัฒนาตนเองอยาง
เต็มศักยภาพการจัดกิจกรรมเขาคายอัจฉริยภาพนั้น โรงเรียนโดยความรวมมือของเครือขายการมี 
สวนรวมทั้งในและนอกโรงเรียน จัดคายอัจฉริยภาพดานภาษาไทย  ดานภาษาอังกฤษ  ดาน
วิทยาศาสตร  ดานคณิตศาสตร  ดานดนตรี  ดานกีฬา และดานผูนําอยางตอเนื่องตลอดทั้งป ทั้งใน
ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค  ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
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3)  เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน   ตางโรงเรียน   บริษัท   หาง 
ราน  หนวยงาน   สถาบันทางศาสนา  สถาบันการศึกษา   องคกรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ
และตางประเทศเพื่อนักเรียนไดพัฒนาอัจฉริยภาพของแตละบุคคลอยางเต็มศักยภาพ 

4) เขารวมแสดงผลงาน นําเสนอผลงาน ประกวด แขงขันทั้งใน
ระดับโรงเรียน  ระดับจังหวัด  ระดับภาค   ระดับประเทศ  และระดับนานาชาติ 

การจัดกิจกรรมทั้ง 4  กิจกรรมที่สําคัญดังกลาวขางตนเพื่อพัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียนนั้น โรงเรียนไดสงเสริมใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมที่หลากหลาย การนําเสนอ
ผลงาน การประกวด แขงขัน ดังนี้ 

1)  การเขารวมกิจกรรม การแสดงผลงาน การประกวด และการแขงขัน
ดานภาษาไทย นอกจากนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพจะไดเขารวมกิจกรรม การแสดงผลงาน 
การประกวด และการแขงขันเชนเดียวกับกลุมนักเรียนทั่วไปแลว ผูวิจัยยังใหโอกาสนักเรียนไดเขา
รวมกิจกรรม การแสดงผลงาน การประกวด และการแขงขันในระดับภาค ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ ในปการศึกษา  2549 - 2550  นําเสนอพอสังเขป ดังนี้ 

วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมใหนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพโรงเรียน
อํามาตยพานิชนุกูล ไดแสดงความรู ความสามารถ  ทักษะ และประสบการณดานภาษาไทยอยางเต็ม
ศักยภาพของแตละบุคคล โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

 เครือขายการมีสวนรวม  เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน
ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสมาคม
ศิษย เกา คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู  คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง  และ
คณะกรรมการนักเรียน เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียนโรงเรียน ไดแก กระทรวง
วัฒนธรรม  กรมประชาสัมพันธแหงประเทศไทย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐสภา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและความมั่นคงของมนุษย 

กิจกรรม ดานการพูด แขงขันเลานิทานสอนใจภาคใต ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ  การประกวดดีเจเยาวชนตอตานยาเสพติด ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ แขงขันพูด
สุนทรพจน หัวขอ “ทําดีเพื่อพอ” ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันสุนทรพจน หัวขอ 
“ทําดีเพื่อพอ” ไดรับรางวัลชมเชย ดานการเขียน แขงขันเรียงความรัฐสภา เร่ือง “คนดีที่ประทับใจ” 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และไดรับรางวัลชมเชยในระดับภาคใต การแขงขันเรื่องสั้น 
ไดรับรางวัล รองชนะเลิศระดับจังหวัดและไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ระยะเวลา 
ตุลาคม 2548 -กันยายน 2550 

ผูรับผิดชอบ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมบริหารงานวิชาการ 
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2) การเขารวมกิจกรรม  การแสดงผลงาน การประกวด และการแขงขัน 
ดานภาษาอังกฤษ นอกจากนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพจะไดเขารวมกิจกรรม การแสดงผลงาน  
การประกวด และการแขงขันเชนเดียวกับกลุมนักเรียนทั่วไปแลว ผูวิจัยยังใหโอกาสนักเรียนได 
เขารวมกิจกรรม การแสดงผลงาน การประกวด และการแขงขันในระดับภาค ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ ในปการศึกษา 2549 - 2550 นําเสนอพอสังเขป ดังนี้ 

วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมใหนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ โรงเรียน
อํามาตยพานิชนุกูล ไดแสดงความรู ความสามารถ  ทักษะ และประสบการณดานภาษาอังกฤษอยาง
เต็มศักยภาพของแตละบุคคล โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  

เครือขายการมีสวนรวม เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน
ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสมาคม
ศิษย เกา คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู  คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง  และ
คณะกรรมการนักเรียน เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียนโรงเรียน ไดแก การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย บริษัทหนุม - สาวทัวร British International School จังหวัดภูเก็ต สโมสรยุวกวี ชมรม
เทพศรีกวีศิลป สํานักงานการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สถานีวิทยุทองถ่ิน กระบี่เคเบิ้ลทีวี Ramars Center Japan (องคการพัฒนาเอกชนใน
ประเทศญี่ปุน) กระทรวงตางประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ Coleman College East west Center 
Hawaii, USA สมาคมวิชาการไฟฟาอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอรโทรคมนาคม และสารสนเทศ
(ECTI-CON 2008) Sea Land & Trek Co.Ltd โครงการเยาวชน UCE AYC ประเทศไทย AFS  

กิจกรรม  การสงเสริมใหนักเรียนเขารวมโครงการตาง ๆ ทางดาน
ภาษาตางประเทศ  การอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู และศึกษาดูงาน ไดแก กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ
โลกครั้งที่ 21 นักเรียนไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมโครงการ ณ ประเทศอังกฤษ
นักเรียนไดรับคัดเลือกตามโครงการสงเสริมเยาวชนจากประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียไดพบปะ
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณดานอนุรักษและจัดการพื้นที่ชุมน้ํา (KODOMO Ramsar) ณ ประเทศ
ญ่ีปุน โครงการผูนําเยาวชนเอเชียตะวันออก ไดรับคัดเลือกเปน 2 ใน 20 ตัวแทนประเทศไทย 
เขารวมโครงการระดับนานาชาติ  กิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติในสาขาวิศวกรรมไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรโทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI-CON 2008) โครงการแลกเปลี่ยน
ภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย และ AFS ไดรับทุนการศึกษาตอในตางประเทศโครงการ
ทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร กิจกรรม Partner for Youth in Building Disaster Resilient 
Communities ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมโครงการ ณ มลรัฐฮาวาย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โครงการคายผูนําเยาวชน (มัคคุเทศก รุนที่ 1) โครงการ English Camp โครงการ 
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อานขาวทองถ่ินภาคภาษาอังกฤษ  โครงการอบรมคายยุวกวี   โครงการทัศนศึกษา ณ จังหวัด
ภาคเหนือ (เชียงใหม-เชียงราย) โครงการทัศนศึกษา ณ จังหวัดทางภาคกลาง และภาคเหนือ 
การสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนยูซีอี สํารองลําดับที่ 30, 38, 66, 87 ของระดับประเทศ 
กิจกรรม  การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ  ระดับภาคใต  กิจกรรมการแขงขันทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ ไดรับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค กิจกรรมการแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ป 2550 ภาคใต  ไดรับรางวัลประเภท “ดี”  การแขงขัน Crossword  Puzzle
ชวงชั้นที่ 3 (ประเภททีม) ระดับภาค กิจกรรมโครงการคาย EMS (English Math-Science)โครงการ
ผูนําเยาวชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ เขตตรวจราชการที่ 17 NJ. MAGAZINE โรงเรียน
สตรีภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย บริษัทเสริมปญญา จํากัดมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมกับสถาบันภาษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี
เขตตรวจราชการที่ 17 สถาบันภาษาอังกฤษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

การเขารวมกิจกรรมการแขงขัน ไดแก กิจกรรม Public Speaking
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค กิจกรรม Spelling Be 
เขารอบ 5 คน ระดับภาคใต และไดเขารอบรองชนะเลิศ ระดับประเทศ กิจกรรม Story Telling 
ไดรับรางวัลชมเชย ระดับภาค กิจกรรม Shell Quiz ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง ระดับภาคกิจกรรม 
New Report ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค กิจกรรม Speech Contest ไดรับรางวัลเหรียญเงิน 
ระดับภาค กิจกรรม Band Contest ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค กิจกรรมSinging Contest 
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค กิจกรรม Science Speech ไดรับรางวัลเหรียญทอง ระดับ
ภาค  กิจกรรม Listen and Draw ไดรับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาค กิจกรรม Action Song ไดรับ
รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค กิจกรรม Drama Contest ไดรับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาค กิจกรรม
การแขงขันละครภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคใต
กิจกรรม English Quiz ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต กิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต กิจกรรมการแขงขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษไดรับรางวัล
ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค กิจกรรมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ป 2550 ภาคใต ไดรับรางวัลประเภท “ดี” การแขงขันCrossword Puzzle ชวงชั้นที่ 3 (ประเภททีม)
ระดับภาค กิจกรรมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ป 2550 ภาคใต ไดรับรางวัลประเภท
“ดีเดน” การแขงขัน Reading Contest ชวงชั้นที่ 3 ระดับภาค สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนป 2550 ภาคใต
ไดรับรางวัล “ดีเดน” การแขงขัน Tri-Skill (Speaking-Reading Writing) ชวงชั้นที่ 3-4 (ประเภททมี)



 218 

การแขงขันทักษะวิชาการงาน มอ.วิชาการ ประจําป 2550 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ใน
การแขงขันตอบปญหา English Quiz ชวงชั้นที่ 3 การแขงขัน Singing Contest ชวงชั้นที่ 3 ไดรับ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 แขงขัน Public Speech ชวงชั้นที่ 4 ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  
การแขงขัน English Quiz ชวงชั้นที่ 4 (ประเภททีม) ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขัน 
Listening Skill ชวงชั้นที่ 4 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแขงขัน Essay Writing ชวงชั้นที่ 4 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กิจกรรมการแขงขัน Impromptu 
Speech ชวงชั้นที่ 3และ ชวงชั้นที่ 4 ไดรับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแขงขัน 
Impromptu Speech ชวงชั้นที่ 4 ไดรับรางวัลที่ 5 ระดับประเทศ 

ระยะเวลา   ตุลาคม 2548 - กันยายน 2550 
ผูรับผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  กลุมบริหารงานวิชาการ 

3)  การเขารวมกิจกรรม การแสดงผลงาน การประกวด และการแขงขัน 
ดานวิทยาศาสตร นอกจากนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพจะไดเขารวมกิจกรรม การแสดงผลงาน 
การประกวด และการแขงขันเชนเดียวกับกลุมนักเรียนทั่วไปแลว ผูวิจัยยังใหโอกาสนักเรียนไดเขา
รวมกิจกรรม การแสดงผลงาน การประกวด และการแขงขันในระดับภาค ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ ในปการศึกษา 2549 - 2550 นําเสนอพอสังเขป ดังนี้ 

วัตถุประสงค  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพโรงเรียน
อํามาตยพานิชนุกูล ไดแสดงความรู ความสามารถ  ทักษะ และประสบการณดานวิทยาศาสตรอยาง
เต็มศักยภาพของแตละบุคคล โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล   

เครือขายการมีสวนรวม  เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน
ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการ 
สมาคมศิษยเกา คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง และ
คณะกรรมการนักเรียน เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียนโรงเรียน ไดแก สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษากระบี่ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ บริษัท 
เชพพรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ สมาคม
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎรธานี สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สโมสรนิสิต
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

กิจกรรม  กิจกรรมประเภทสงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร การ
สรางจิตสํานึกรวมกับชุมชนรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก กิจกรรมดําน้ําเพื่อศึกษาระบบนิเวศนใตทะเล
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โครงการปลูกปา ปลอยปลา กิจกรรมพายเรือคายัค เพื่อศึกษาระบบนิเวศนปาชายเลนกิจกรรม 
การประกวดวาดภาพระบายสี วันสิ่งแวดลอมโลก ไดรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 2
กิจกรรมวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมคายธรณีวิทยา 

การประกวดแขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร ไดแก การแขงขัน 
การแกปญหาทางวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร (เคมี) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช การแขงขันตอบปญหา
ชีววิทยา คัดเลือกระดับภูมิภาค (ภาคใต) การตอบปญหาดานภูมิปญญาทองถ่ิน (สมุนไพร)ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน การตอบปญหาดานภูมิปญญาทองถ่ิน (สมุนไพร) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับภาคการแขงขัน
ตอบปญหาทางชีววิทยา ผานการคัดเลือกรอบที่ 1 ระดับภาค การแขงขันตอบปญหาทางฟสิกส 
ผานการคัดเลือกรอบที่ 1 ระดับภาค แขงขันตอบปญหาทางเคมี ผานการคัดเลือกรอบที่ 1 เขารวม
การแขงขัน Animation ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาคการแขงขันสอบโอลิมปก
วิชาการ สาขาชีววิทยา ไดรับคัดเลือกเขารอบโอลิมปกวิชาการสาขาชีววิทยา รอบที่ 1 ระดับประเทศ
การแขงขันจรวดขวดน้ํา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค และระดับประเทศ 

โครงการหรือโครงงาน ไดแก โครงงานวิทยาศาสตร ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ การสอบแขงขันโครงการ สอวน. วิชาชีววิทยา สอบผานคัดเลือก สอวน. เขารอบ3 
ทีมสุดทาย ไดรับเหรียญทองแดง ระดับภาค การแขงขันโครงการ สอวน. (โอลิมปกวิชาการ) สาขา
ชีววิทยา ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนรอบที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6) ไดรับรางวัลที่ 1 ระดับภาคใต ผลงานประดิษฐ
คิดคน “เครื่องหอตัดผลไมไฮเทค 2 in 1” โครงการ “คายนักประดิษฐ- รุนใหม ในงานวันนัก
ประดิษฐ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  

ระยะเวลา  ตุลาคม 2548 - กันยายน 2550 
ผูรับผิดชอบ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมบริหารงาน

วิชาการ 
4)  การเขารวมกิจกรรม การแสดงผลงาน การประกวด และการแขงขัน

ดานคณิตศาสตร นอกจากนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพจะไดเขารวมกิจกรรม การแสดงผลงาน 
การประกวด และการแขงขันเชนเดียวกับกลุมนักเรียนทั่วไปแลว ผูวิจัยยังใหโอกาสนักเรียนได 
เขารวมกิจกรรม การแสดงผลงาน การประกวด และการแขงขันในระดับภาค ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ ในปการศึกษา 2549 - 2550 นําเสนอพอสังเขป ดังนี้ 
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วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมใหนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ไดแสดงความรู ความสามารถ  ทักษะ และประสบการณดาน
คณิตศาสตรอยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน
อํามาตยพานิชนุกูล 

เครือขายการมีสวนรวม เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน
ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการ 
สมาคมศิษยเกา คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง และ
คณะกรรมการนักเรียน เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียนโรงเรียน ไดแก มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ และ วิทยาเขตสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กิจกรรม กิจกรรมการแขงขันการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับรางวัล ชมเชย กิจกรรมการแขงขันตอบปญหาทางคณิตศาสตร 
ชวงชั้นที่ 4 ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดรับรางวัลระดับดีมากจากการแขงขันคณิตศาสตร
โอลิมปก สอวน. คร้ังที่  2 

ระยะเวลา ตุลาคม 2548 - กันยายน 2550 
ผูรับผิดชอบ  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมบริหารงานวิชาการ 

5)  การเขารวมกิจกรรม  การแสดงผลงาน การประกวด และการแขงขัน
ดานดนตรี(ดนตรี นาฏศิลปและการแสดง) นอกจากนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพจะไดเขารวม 
กิจกรรมการแสดงผลงาน การประกวด และการแขงขันเชนเดียวกับกลุมนักเรียนทั่วไปแลว ผูวิจัย
ยังใหโอกาสนักเรียนไดเขารวมกิจกรรม การแสดงผลงาน การประกวด และการแขงขันใน 
ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในปการศึกษา 2549 – 2550 นําเสนอพอสังเขป ดังนี้ 

วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมใหนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพโรงเรียน
อํามาตยพานิชนุกูล ไดแสดงความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณดานดนตรีอยางเต็ม
ศักยภาพของแตละบุคคล โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล   

เครือขายการมีสวนรวม เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน 
ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการ 
สมาคมศิษยเกา คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง และ
คณะกรรมการนักเรียน เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียนโรงเรียน ไดแก สํานักงาน
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ธนาคารทหารไทย บริษัท สยาม
ดนตรียามาฮา ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 (บานคลองขนาน) รายการชิงชาสวรรค 
สถานีโทรทัศนชอง 9  
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กิจกรรม  การแสดงหนาพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี  การตอนรับประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐทาจิกิสถาน การแสดงเผยแพร
วัฒนธรรมไทยและนาฏศิลปไทยตอนรับคณะทูตจีน การแขงขันวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา 
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประเภทถวย ค ณ สนามศุภชลาศัย ไดรับรางวัลลําดับที่ 4 จากจํานวน
ทั้งหมด 24 ทีม  การแสดงตอนรับคณะทัวรชาวตางประเทศและคณะทัวรชาวไทย  การประกวด 
วงดนตรีเยาวชนยามาฮา ลูกทุงคอนเทสต ทั่วประเทศ ณ ราชพฤกษพลาซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
การประกวดวงดนตรีลูกทุง ชิงชาสวรรค สถานีโทรทัศนชอง 9 และการแสดงวงดนตรีลูกทุงชิงชา
สวรรคในการประชุมสัมมนาผูบริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ การแสดงในงานสัมมนา
สาธารณสุข จังหวัดภาคใต การแสดงเผยแพรนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพื้นบานในงานตอนรับ
คณะนักทองเที่ยวทั้งชาวตางประเทศและชาวไทย  

ระยะเวลา ตุลาคม 2548 - กันยายน 2550 
ผูรับผิดชอบ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุมบริหารงานวิชาการ 

6)  การเขารวมกิจกรรม การแสดงผลงาน การประกวด และการแขงขัน
ดานกีฬา นอกจากนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพจะไดเขารวมกิจกรรม การแสดงผลงาน การประกวด 
และการแขงขันเชนเดียวกับกลุมนักเรียนทั่วไปแลว ผูวิจัยยังใหโอกาสนักเรียนไดเขารวมกิจกรรม 
การแสดงผลงาน การประกวด และการแขงขันในระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ใน 
ปการศึกษา 2549 - 2550 นําเสนอพอสังเขป ดังนี้ 

 วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมใหนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ไดแสดงความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณดานกีฬาอยาง
เต็มศักยภาพของแตละบุคคล โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล   

เครือขายการมีสวนรวม  เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน 
ไดแก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการ 
สมาคมศิษยเกา คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง และ
คณะกรรมการนักเรียน เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียนโรงเรียน ไดแก สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษากระบี่ องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่เทศบาลเมืองกระบี่ สถาบันการพลศึกษา
จังหวัดกระบี่ สมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่ สมาคมวายน้ําแหงประเทศไทย สมาคมเทควันโดแหง
ประเทศไทย  สมาคมลีลาศแหงประเทศไทย กรมวิทยาศาสตรการกีฬา  กระทรวงการทองเที่ยว 
และกีฬา 

กิจกรรม โรงเรียนเปนเจาภาพการแขงขันบาสเกตบอลชิงถวย
พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคใต สงนักเรียนแขงขัน
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ลีลาศนานาชาติ ยูโดนานาชาติ การแขงขันชกมวยซีเกมส เปนเจาภาพจัดการแขงขันฟุตซอล 
ชิงแชมปภาคใต การแขงขันกีฬาเทควันโด ชิงแชมปภาคใต และการจัดการแขงขันกีฬาวายน้ํา 
ชิงแชมปภาคใต สงเสริมโอกาสใหนักกีฬาของโรงเรียนที่มีอัจฉริยภาพดานกีฬาไดเขารวมแขงขัน
และไดรับรางวัลในระดับภาคใต 

ระยะเวลา  ตุลาคม 2548 - กันยายน  2550 
ผูรับผิดชอบ  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุม

บริหารงานวิชาการ 
7)  การเขารวมกิจกรรม การแสดงผลงาน การประกวด และการแขงขัน

ดานผูนํา นอกจากนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพจะไดเขารวมกิจกรรม การแสดงผลงาน การประกวด
และการแขงขันเชนเดียวกับกลุมนักเรียนทั่วไปแลว ผูวิจัยยังใหโอกาสนักเรียนไดเขารวมกิจกรรม
การแสดงผลงาน การประกวด และการแขงขันในระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ใน
ปการศึกษา 2549 - 2550 นําเสนอพอสังเขป ดังนี้ 

วัตถุประสงค   เพื่อสงเสริมใหนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ไดแสดงความรู ความสามารถ  ทักษะ ดานผูนําอยางเต็มศักยภาพของ
แตละบุคคล โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

เครือขายการมีสวนรวม  เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน
ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู คณะกรรมการเครือขาย
ผูปกครอง และคณะกรรมการนักเรียน เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สถาบันพระปกเกลา สํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกการปกครองสวนทองถ่ิน โรงเรียนบานถ้ําเพชร อําเภอ 
อาวลึก จังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ธนาคารไทยพาณิชย เทศบาลนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการการเลือกตั้ง เขต 3 สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของมูลนิธิการศึกษาและ
วัฒนธรรมสัมพันธไทย - นานาชาติ (American Field Service : AFS), Amsum Youth Center : AYC 
และ  Univesal Culture Exchange Thailand : UCE  

กิจกรรม  กิจกรรมที่กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ไดแก  โครงการยุวทูตประชาธิปไตย  การตอบปญหาความรูเกี่ยวกับรัฐสภา การแขงขันตอบปญหา
เงินทอง ของมีคา  โครงการโรงเรียนนํารองเพื่อสรางสํานึกพลเมือง (Project Citicen)กิจกรรม 
แขงขันการประกวดแผนผังการนําเสนอและแฟมงาน ระดับประเทศ  กิจกรรม  การนําเสนอเรื่อง 



 223 

การกระจายอํานาจ โครงการยุวชนประชาธิปไตย กิจกรรม ตอบปญหากฎหมาย คณะนิติศาสตร  
การแขงขันโครงการ “กลาใหม ใฝรู ป 50” การแขงขันตอบปญหาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 
ชิงแชมปภาคใต 

กิจกรรมที่กลุมสาระอื่น ๆ รับผิดชอบ ไดแก การแขงขันคนเกง
ทางวิชาการระดับมัธยมศึกษาภาคใต การเขารวมโครงการสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับโรคไขหวัดนก 
นักเรียนรางวัลพระราชทาน  งานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 21 นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม American Field Service : AFS Amsum Youth Center : AYC และ Univesal Culture 
Exchange Thailand : UCE  

2.3.3  ขั้นสังเกต (O - Observe) 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพของผูเรียน 

2.3.4  ขั้นการสะทอนผล (R – Reflect) 
2.3.4.1 วิเคราะหขอมูลจากผลการนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม

พัฒนาอัจฉริยภาพของผูเรียน 
2.3.4.2 นําขอมูล สารสนเทศที่ไดไปปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา

อัจฉริยภาพของนักเรียน 
2.4. จัดแหลงเรียนรูและสงเสริมการใชแหลงเรียนรู 

การจัดแหลงเรียนรูและสงเสริมการใชแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพของ
นักเรียนโดยการจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
รวมทั้งการจัดแหลงเรียนรูและการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู  ดําเนินการตามวงจรวิจัยปฏิบัติการ 
(Action Research) PAOR เชนเดียวกับนักเรียนกลุมปกติทั่วไป การสงเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน
จากการจัดแหลงเรียนรูและการสงเสริมการใชแหลงรู จึงแตกตางกันที่กิจกรรมการจัดการเรียนรู
ใหกับนักเรียนกลุมทั่วไป และนักเรียนกลุมที่มีความสามารถพิเศษและมแีววอัจฉริยภาพ 

 
2. วิเคราะหผลการใชรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขาย 

การมีสวนรวม คร้ังที่ 1 ปการศึกษา 2549 
ผูวิจัยประเมินการใชรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขาย 

การมีสวนรวม คร้ังที่ 1 ปการศึกษา 2549 โดยเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห และประมวลผล 
การประเมินที่ผลผลิต(Output) ของทฤษฎีระบบ(System Approach) ตามที่กําหนดไวในรูปแบบ ดังนี้ 

2.1  จํานวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพ จํานวน 7 ดาน 
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2.2  จํานวนนักเรียนที่ไดรับรางวัล การยกยองชมเชย เชิดชูเกียรติ จากการพัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียนดานตาง ๆ 

2.3  อัจฉริยภาพของนักเรียนทั้ง 7 ดานตามสภาพของการพัฒนา 
2.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพ 
2.5 ความคิดเห็นของนักเรียน  ครู และผูปกครองตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของ

นักเรียน    
2.6  ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครอง ตออัจฉริยภาพของนักเรียน   
 

ขั้นตอนที่ 7  ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใช 
กลยุทธเครือขาย  การมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล คร้ังที่ 1  ปการศึกษา 2549  (D2)   

ผูวิจัยศึกษาผลการใชรูปแบบครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2549 นําไปใชเปนขอมูลยอนกลับ
(Feedback) ในการปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนในดานตาง ๆ ใหไดรูปแบบ 
การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนในปการศึกษา 2550 ที่ดียิ่งขึ้น 

 

ระยะท่ี 3  การใชรูปแบบพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมสีวนรวม
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  คร้ังท่ี 2  

 
ขั้นตอนที่ 8  ทดลองใชรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขาย

การมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล คร้ังที่ 2 ปการศึกษา 2550 (R3)  
1.  ดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขาย 

การมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  คร้ังที่ 2  ปการศึกษา 2550  โดยใชวงจรวิจัยปฏิบัติการ
(Action Research) PAOR ผูวิจัยไดนํารูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธ
เครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลที่ปรับปรุงกิจกรรมตาง ๆ แลวมาใชใน 
การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนในปการศึกษา 2550 โดยใชวงจรวิจัยปฏิบัติการ(Action  Research) 
PAOR ซ่ึงเมื่อส้ินปการศึกษา 2549 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
สําเร็จการศึกษา โรงเรียนดําเนินการรับนักเรียนเขาเรียนใหมในปการศึกษา 2550 ไดแก นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และนักเรียนที่ยายเขา - ออกระหวางป ผูวิจัย
ดําเนินการคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียนที่เขาเรียนใหมเพิ่มเติม  ตามกระบวนการที่กําหนดไว 
ไดนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโดดเดนกวานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในวัยเดียวกันและ
ระดับชั้นเดียวกันซึ่งถือวาเปนผูมีแววอัจฉริยภาพ ดังตาราง 23 – 25 
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ตาราง 23  ขอมูลนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 2550  ที่มีแววความสามารถพิเศษ 
และที่ยังไมพบแววอัจฉริยภาพ 

 

ช้ัน 
จํานวนนักเรียนที่มี 

แววความสามารถพิเศษ 
จํานวนนักเรียนที่ยังไมพบ
แววความสามารถพิเศษ 

จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

ม.1 460 126 586 
ม.2 459 107 566 
ม.3 471 133 604 
ม.4 359 58 417 
ม.5 355 76 431 
ม.6 374 34 408 
รวม 2,478 534 3,012 
รอยละ 82.27 17.73 100 

 
ตาราง 24  จํานวนนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 2550 ที่มีแววความสามารถพิเศษ 

7 ดาน 
 

แววความสามารถพิเศษ 
ช้ัน ภาษา 

ไทย 
ภาษา 
อังกฤษ 

วิทยา 
ศาสตร 

คณิต 
ศาสตร 

ดนตร ี กีฬา ผูนํา 

นักเรียน 
ทั้งหมด 

ม.1 60 64 58 54 66 100 58 460 
ม.2 57 62 56 59 64 99 62 459 
ม.3 59 64 61 52 60 114 61 471 
ม.4 51 55 46 47 43 73 44 359 
ม.5 39 52 52 34 56 79 43 355 
ม.6 43 48 42 37 63 87 54 374 
รวม 309 345 315 283 352 552 322 2,478 

รอยละเมื่อเปรียบเทียบ
กับจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด3,012 คน 

10.26 11.45 10.46 9.39 11.69 18.33 10.69 82.27 
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ตาราง 25  จํานวนนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 2550 ผูมีความสามารถพิเศษ
โดดเดน หรือมีแววอัจฉริยภาพ 

 

แววความสามารถพิเศษที่โดดเดน/มแีววอัจฉริยภาพ 
ช้ัน ภาษา 

ไทย 
ภาษา 
อังกฤษ 

วิทยา 
ศาสตร 

คณิต 
ศาสตร 

ดนตร ี กีฬา ผูนํา 

นักเรียน 
ทั้งหมด 

ม.1 12 19 11 8 15 24 15 109 
ม.2 12 18 10 8 16 30 17 105 
ม.3 10 19 12 6 16 25 19 111 
ม.4 11 15 17 10 21 22 16 94 
ม.5 8 13 12 8 19 18 16 94 
ม.6 9 12 9 8 17 23 24 103 
รวม 62 96 71 48 104 142 107 630 

รอยละเมื่อเปรียบเทียบ
กับจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด3,012 คน 

2.06 3.19 2.36 1.59 3.45 4.72 3.55 20.92 

 
2. วิเคราะหผลการใชรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขาย 

การมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล คร้ังที่ 2  ปการศึกษา 2550 
ผูวิจัยดําเนินการประเมินผลการใชรูปแบบ คร้ังที่ 2 ปการศึกษา 2550 โดยเก็บรวบรวม

ขอมูล วิเคราะห และประมวลผลการประเมินที่ผลผลิต(Output) ของทฤษฎีระบบ (System 
Approach) ตามที่กําหนดไวในรูปแบบ  คือ 

2.1 วิเคราะหจํานวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทั้ง  7 ดาน และเปรียบเทียบ
จํานวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทั้ง  7 ดาน  ปการศึกษา 2549 กับปการศึกษา 2550   

2.2 วิเคราะหขอมูลผลการประเมินอัจฉริยภาพของนักเรียนทั้ง 7 ดานตามสภาพของการ
พัฒนาและเปรียบเทียบผลการประเมินปการศึกษา 2549 กับปการศึกษา2550  

2.3 วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียน  ครู และผูปกครองตอรูปแบบการพัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียนในปการศึกษา 2550  

2.4 วิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครอง ตออัจฉริยภาพของ
นักเรียนและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ ปการศึกษา 2549  กับปการศึกษา 2550 
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2.5 วิเคราะหขอมูลการไดรับรางวัล การยกยองชมเชย เชิดชูเกียรติ จากการพัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียนดานตาง ๆ 
 

ขั้นตอนที่ 9   ปรับปรุง สรุปรายงานและเผยแพรรูปแบบฯ  ปการศึกษา 2550 (D3) 
1. ปรับปรุง สรุปรายงานและเผยแพร 
ผูวิจัยนําผลการประเมิน  และผลการวิ เคราะหขอมูลไปใชเปนขอมูลยอนกลับ

(Feedback) ปรับปรุงรูปแบบเพื่อใชในปการศึกษา 2551 จัดทําสรุปรายงานผล และเผยแพรผลงาน
ดังนี้ 

1.1 นําบทคัดยอเผยแพรในเว็บไซตของโรงเรียน และเว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากระบี่  

1.2 นําเสนอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนในที่ประชุมประจําเดือนของครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 

1.3 นําเสนอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนในที่ประชุมผูปกครองนักเรียน 
1.4 จัดสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณใหกับผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กระบี่  
1.5  นําเสนอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนในที่ประชุมผูบริหารโรงเรียน

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ 
1.6 เผยแพรการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนในการประชุม สัมมนา และการศึกษาดู

งานในระดับเครือขายโรงเรียน ระดับจังหวัด  ระดับประเทศ  และระดับนานาชาติ 
1.7 เผยแพรผลการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนในสื่อหนังสือพิมพ สถานีโทรทัศน

ทองถ่ิน “กระบี่เคเบิ้ลทีวี : KTV) สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 5  และสถานีโทรทัศนสีชอง 9 
อสมท 

1.8 จัดสงรายงานการวจิัยฉบบัสมบูรณใหกบัหอสมุดแหงชาติ เพื่อเผยแพรตอไป 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยประกอบดวยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 โรงเรียน
อํามาตยพานิชนุกูลที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2549  จํานวน 3,014 คน ปการศึกษา 2550 จํานวน 
3,012  คน ครู ปการศึกษา 2549 จํานวน 150 คน และปการศึกษา  2550 จํานวน 150 คน ผูปกครอง
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นักเรียน ปการศึกษา 2549 จํานวน 3,014 คน ปการศึกษา 2550 จํานวน 3,012 คน ผูบริหารโรงเรียน
จํานวน 1 คน ประชากรที่เปนเครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 15 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จํานวน 38 คน คณะกรรมการ
นักเรียน จํานวน 155 คน  คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู จํานวน 31 คน คณะกรรมการ
สมาคมศิษยเกา จํานวน 29 คน คณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน จํานวน 13 คน ประชากร
ที่เปนเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก องคกรภาครัฐ องคกรเอกชนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และสถาบันศาสนา 

2.2 กลุมตัวอยางของการวิจัย  

กลุมตัวอยางของการวิจัย ไดแก นักเรียน  ครู  ผูปกครอง  ผูบริหารโรงเรียน  เครือขาย
การมีสวนรวมซึ่งไดแก  เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน   และ เครือขายการมีสวนรวม
ภายนอกโรงเรียน เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ผูแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูแทนคณะกรรมการนักเรียน ผูแทนสมาคมผูปกครอง 
และครูผูแทนสมาคมศิษยเกา และผูแทนคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน เครือขายการมี 
สวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก ผูแทนองคกรภาครัฐ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และผูแทนสถาบันศาสนา ในปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550 การเลือก 
กลุมตัวอยาง ดําเนินการดังนี้ 

2.2.1 กลุมตัวอยางนักเรียน 
2.2.1.1 กลุมตัวอยางนักเรียนที่ใชในการสนทนากลุม  (Focus Group)เลือก

กลุมตัวอยางจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเปนประธานคณะกรรมการนักเรียน
จํานวน 1 คน และกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการนักเรียน จํานวน 1 คน ไดกลุมตัวอยาง  
2 คน  

2.2.1.2 กลุมตัวอยางนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพดําเนินการคัดกรองนักเรียน
ในปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550 ใชกลุมประชากรนักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบเพื่อ
คนหาแววอัจฉริยภาพ ไดนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพทั้ง 7 ดาน ในปการศึกษา 2549 จํานวน 616 คน
และปการศึกษา 2550 จํานวน 630 คน ใชนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพทั้งหมดเปนกลุมตัวอยางใน
การพัฒนาอัจฉริยภาพและการสอบถามความคิดเห็นตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 

2.2.1.3 กลุมตัวอยางนักเรียนที่ ใชในการสอบถามความพึงพอใจตอ
อัจฉริยภาพของนักเรียน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนปการศึกษา 2549 และ ปการศึกษา 2550 ผูวิจัย
ใชวิธีการเลือกขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเคร็จซีและมอรแกน (Krejcie, R.V. and Morgan, 
D.W. 1970  อางถึงใน นรา สมประสงค. 2538: 12-19)ใชวิธีการสุมตามชั้นภูมิ (Stratified Random 
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Sampling) และวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยกําหนดหนวยการสุมเปนชั้น 
ไดกลุมตัวอยางนักเรียนในปการศึกษา 2549 นักเรียน จํานวน 346 คน ปการศึกษา 2550 จํานวน 346 คน  

2.2.2 กลุมตัวอยางครู 
2.2.2.1 กลุมตัวอยางครูที่ใชในการสนทนากลุม (Focus Group)เลือกกลุม

ตัวอยางจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดใหผูแทนครูในคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน จํานวน 2 คน เปนกลุมตัวอยาง 

2.2.2.2 กลุมตัวอยางครูที่คนหาแววอัจฉริยภาพกลุมตัวอยางครูที่ดําเนินการ
คัดกรองนักเรียนเพื่อคนหาแววอัจฉริยภาพ ไดแกครูที่ปรึกษาที่โรงเรียนแตงตั้งใหเปนครูที่ปรึกษา
ของนักเรียนทุกหองเรียนซึ่งปฏิบัติหนาที่ในฐานะครูแนะแนว จํานวน 72  คน ใชทุกคนเปนกลุม
ตัวอยางในการคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียน และการสอบถามความคิดเห็นตอรูปแบบ 
การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 

2.2.2.3 กลุมตัวอยางครูที่ใชในการสอบถามความพึงพอใจตออัจฉริยภาพ
ของนักเรียน กลุมตัวอยาง ไดแก  ครูในปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550 ผูวิจัยใชวิธีการเลือก
ขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเคร็จซีและมอรแกน (Krejcie, R.V. and Morgan, D.W. 1970 อางถึง
ใน นรา สมประสงค. 2538: 12 - 19) ใชวิธีการสุมตามชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และ
วิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยกําหนดหนวยการสุมเปนชั้นไดกลุมตัวอยาง
ครูในปการศึกษา 2549 จํานวน 108 คน และปการศึกษา 2550 จํานวน 108 คน 

2.2.3 กลุมตัวอยางผูปกครอง 
2.2.3.1 กลุมตัวอยางผูปกครองที่ใชในการสนทนากลุม (Focus Group) เลือก

กลุมตัวอยางจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดใหผูแทนผูปกครองใน
เครือขายผูปกครอง ซ่ึงเปนประธานคณะกรรมการระดับโรงเรียนจํานวน 1 คน และกรรมการหรือ
เลขานุการจํานวน 1 คน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 2 คน 

2.2.3.2 กลุมตัวอยางผูปกครองของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ ดําเนินการ 
คัดกรองนักเรียนในปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550 ใชกลุมประชากรผูปกครองทุกคนเปน
กลุมตัวอยางในการทําแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อคนหาแววอัจฉริยภาพ ไดนักเรียนที่มี
แววอัจฉริยภาพทั้ง 7 ดาน และเลือกกลุมตัวอยางจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) ใช
ผูปกครองนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพในปการศึกษา 2549 จํานวน 616 คน และปการศึกษา 2550 
จํานวน 630 คน เปนกลุมตัวอยางในการสอบถามความคิดเห็นตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของ
นักเรียน 
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2.2.3.3 กลุมตัวอยางผูปกครองที่ใชในการสอบถามความพึงพอใจตอ
อัจฉริยภาพของนักเรียน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองของนักเรียน  ปการศึกษา 2549 และป
การศึกษา 2550 ผูวิจัยใชวิธีการเลือกขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเคร็จซีและมอรแกน(Krejcie, 
R.V. and Morgan. D.W. 1970 อางถึงในนรา  สมประสงค. 2538: 12 - 19) ใชวิธีการสุมตามชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) และวิธีการสุมอยางงาย(Simple Random  Sampling) โดยกําหนด
หนวยการสุมเปนชั้นไดกลุมตัวอยางในปการศึกษา 2549 ผูปกครอง จํานวน 346 คน และในป
การศึกษา 2550จํานวน 346 คน  

2.2.4 กลุมตัวอยางผูบริหารโรงเรียน เลือกกลุมตัวอยางจากการสุมแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ไดผูบริหารโรงเรียน จํานวน 1 คน เปนกลุมตัวอยาง 

2.2.5 กลุมตัวอยางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนคณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู คณะกรรมการสมาคมศิษยเกาและคณะกรรมการ
เครือขายผูปกครองนักเรียนที่ใชในการสนทนากลุม (Focus Group) เลือกกลุมตัวอยางจากการสุม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเปนประธานคณะกรรมการ จํานวน 1 คน กรรมการและ
เลขานุการ จํานวน 1 คน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน 

2.2.6 กลุมตัวอยางองคกรภาครัฐ องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
สถาบันศาสนาเลือกกลุมตัวอยางจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดกลุมตัวอยาง
องคกรภาครัฐ จํานวน 2 คน องคกรเอกชน จํานวน 2 คน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 
2 คน  และสถาบันศาสนาจํานวน 2 คน รวม จํานวน 8 คน  

3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขาย 
การมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบขอมูลดังนี้ 

3.1 เคร่ืองมือในการคนหาแววอัจฉริยภาพ 

ผูวิจัยไดประยุกตเครื่องมือการคนหาอัจฉริยภาพของนักเรียนจากเอกสารแผนที่สูการ
พัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก (อุษณีย โพธิสุข. 2543: 37 – 59) เอกสารโรงเรียนจะพัฒนาเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษไดอยางไร(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 19 – 48) เอกสารยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษ พ.ศ. 2549 - 2559 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 7 – 9) เอกสารกิจกรรมพัฒนา 
ผูเรียนกิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ธีระวัฒน ชัยยุทธยรรยง และวราภรณ หงษดิลกกุล. 
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2548: 37 – 54) เอกสารความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเด็กฉลาดและเด็กที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง 
(มลิวัลย ลับไพรี. 2549: 27 – 32) จํานวน 8 ฉบับคือ  

ฉบับที่ 1 แบบสํารวจตนเองของนักเรียน สําหรับครูที่ปรึกษาซึ่งปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะครูแนะแนว ใหนักเรียนสํารวจตนเอง 

ฉบับที่ 2 แบบเสนอชื่อโดยครู สําหรับครูที่ปรึกษา และครูผูสอน เสนอชื่อนักเรียนที่
ครูพบวามีแววความสามารถพิเศษ 

ฉบับที่ 3 แบบสังเกตแววอัจฉริยภาพของนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ สําหรับครูที่
ปรึกษา ครูผูสอน ผูปกครอง สังเกตแววอัจฉริยภาพของนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ 

ฉบับที่ 4 แบบสังเกตแววผูมีความสามารถพิเศษเฉพาะดาน จํานวน 7 ดาน ไดแก 
ดานภาษาไทย ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานดนตรี ดานกีฬา และดาน
ผูนําสําหรับครูที่ปรึกษา ครูผูสอน และผูปกครอง สังเกตแววผูมีความสามารถพิเศษเฉพาะดานของ
นักเรียน  

ฉบับที่ 5 แบบสัมภาษณนักเรียน สําหรับผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางใชสัมภาษณนักเรียน
บันทึกการสัมภาษณลงในแบบสรุปขอมูลขั้นตนที่ครูที่ปรึกษาจัดเตรียมไวให การสัมภาษณ พรอมทั้ง
ใหนักเรียนไดปฏิบัติตามความเหมาะสม  เพื่อใหไดนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษที่โดดเดนกวา
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษคนอื่น ๆ ที่มีวัยเดียวกัน ระดับชั้นเดียวกัน และในสภาพแวดลอม
เดียวกัน ซ่ึงเรียกวามีแววอัจฉริยภาพเฉพาะดาน จํานวน 7 ดาน ไดแก ดานภาษาไทย ดานภาษาอังกฤษ
ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานดนตรี ดานกีฬา และดานผูนํา 

ฉบับที่ 6 แบบทดสอบอัจฉริยภาพของนักเรียน จํานวน 7 ดานไดแก ดานภาษาไทย 
ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานดนตรี ดานกีฬา และดานผูนํา ใชทดสอบ
อัจฉริยภาพของนักเรียน กอนและหลังการพัฒนาอัจฉริยภาพ 

ฉบับที่ 7 แฟมนักเรียน บันทึกขอมูลนักเรียนรายคน ในดานขอมูลสวนตัว ขอมูล
ครอบครัว ขอมูลสุขภาพ ขอมูลพัฒนาการดานการเรียนและผลงานที่ภาคภูมิใจ สําหรับครูที่ปรึกษา
ศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล และบันทึกผลการศึกษาในเครื่องมือฉบับที่ 8 แบบสรุปขอมูลขั้นตน 

ฉบับที่ 8 แบบสรุปขอมูลข้ันตนและการวินิจฉัยข้ันสุดทาย สําหรับครูที่ปรึกษา
บันทึกสรุปขอมูลจากเครื่องมือฉบับที่ 1 – 8 สรุปเปนขอมูลข้ันตนสําหรับผูเกี่ยวของทั้งหลายศึกษา
ขอมูลนักเรียนรายคน และสําหรับผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางศึกษาขอมูลของนักเรียนประกอบการ
สัมภาษณ และวินิจฉัยขอมูลวานักเรียนเปนผูมีแววความสามารถพิเศษที่โดดเดนหรือที่เรียกวา 
มีแววอัจฉริยภาพ หรือเปนเพียงมีแววความสามารถพิเศษเทานั้น 
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3.2 เคร่ืองมือท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  

ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือ จํานวน 2 ฉบับ ประกอบดวย 
1. แบบสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผูปกครองตอรูปแบบการพัฒนา

อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
เครื่องมือในการศึกษานี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นเอง จํานวน 1 ฉบับ ถาม

เกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผูปกครองตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน
โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมเห็นดวยและไม
เห็นดวยอยางยิ่ง มาก นอย และนอยที่สุด มีจํานวน 2 ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา(Input)จํานวน 12 ขอ 
และดานกระบวนการ จํานวน 35 ขอ รวม 47 ขอ 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองตออัจฉริยภาพของ
นักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

เครื่องมือในการศึกษานี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นเอง จํานวน 1 ฉบับ ถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองตออัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตย
พานิชนุกูลลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก นอย และนอยที่สุด จํานวน 30 ขอ 

4. วิธีสรางเครื่องมือ 

4.1 ผูวิจัยประยุกตเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบขอมูลมาจากเอกสารที่เกี่ยวของ ดังที่กลาว
ไวในเรื่องเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดเครื่องมือในการคนหาแววอัจฉริยภาพของ
นักเรียนจํานวน 8 ฉบับ ไดแก ฉบับที่ 1 แบบสํารวจตนเองของนักเรียน ฉบับที่ 2 แบบเสนอชื่อโดยครู 
ฉบับที่ 3 แบบสังเกตแววอัจฉริยภาพของนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ ฉบับที่ 4 แบบสังเกตแววผูมี
ความสามารถพิเศษเฉพาะดาน จํานวน 7 ดาน ฉบับที่ 5 แบบสัมภาษณนักเรียน ฉบับที่ 6 แบบทดสอบ
อัจฉริยภาพของนักเรียน จํานวน 7 ดาน ฉบับที่ 7 แฟมนักเรียน ฉบับที่ 8 แบบสรุปขอมูลข้ันตนและ
วินิจฉัยขอมูลขั้นสุดทาย 

4.2 แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
4.2.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผูปกครอง ตอรูปแบบการพัฒนา

อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นเอง ถาม 
ความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผูปกครอง เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน
โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง จํานวน  2  ดาน คือ  

1.  ดานปจจัยนําเขา จํานวน   12  ขอ 
2.  ดานกระบวนการ จํานวน   35  ขอ 
   รวม     47  ขอ 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1.   ศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน และเครือขายการมีสวนรวม 
2. จัดทํารางแบบสอบถามตามหลักเกณฑและวิธีการสรางแบบสอบถามภายใน

กรอบแนวคิดการวิจัย 
3. สงแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบดานภาษาและ

ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  
4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญใหครอบคลุมตามเนื้อหา

กอนนําไปทดลองใช (Tryout) 
5. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเขต

พื้นที่การศึกษากระบี่ที่มิใชกลุมตัวอยาง แตมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน 
6. นําแบบสอบถามที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีการหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ตามวิธีการของครอนบารค ไดคาความเชื่อมั่นดังนี้ 
- ดานปจจัยนําเขา  คาความเชื่อมั่น .91 
- ดานกระบวนการ  คาความเชื่อมั่น .89 

คาความเชื่อมั่นโดยรวม .92 
4.2.2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครอง ตออัจฉริยภาพของ

นักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นเอง จํานวน  

1 ฉบับ  ถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู  และผูปกครอง ตออัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก นอย และนอยที่สุดจํานวน 30 ขอ 
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนและเครือขายการมี

สวนรวม 
2. จัดทํารางแบบสอบถามตามหลักเกณฑและวิธีการสรางแบบสอบถามภายใน

กรอบแนวคิดการวิจัย 
3. สงแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5  คน  เพื่อตรวจสอบดานภาษาและ

ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  
4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญใหครอบคลุมตามเนื้อหา

กอนนําไปทดลองใช (Tryout) 
5. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขต

พื้นที่การศึกษากระบี่ ที่มิใชกลุมตัวอยาง แตมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน 
6.   นําแบบสอบถามที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)โดยใชวิธีการหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ตามวิธีการของครอนบารค ไดคาความเชื่อมั่น .85 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล   

5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลการคนหาแววอัจฉริยภาพ 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามกระบวนการคนหาแววอัจฉริยภาพ 3 ขั้น 

ไดแก  ขั้นคนหา ขั้นคัดกรอง และขั้นวัดแวว โดยใชเครื่องมือที่ผูวิจัยประยุกตมาใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ทั้ง 8 ฉบับ โดยครูที่ปรึกษาเปนผูเก็บรวบรวมขอมูล และสรุปหลอมรวมขอมูลไวใน
แบบสรุปขอมูลขั้นตนและวินิจฉัยขอมูลข้ันสุดทายสําหรับผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางใชในการคนหา 
แววอัจฉริยภาพของนักเรียนและวินิจฉัยขอมูลข้ันสุดทายเพื่อใหไดขอมูลแววอัจฉริยภาพของ
นักเรียนทั้ง 7 ดาน เพื่อดําเนินการพัฒนาอัจฉริยภาพตอไป 

5.2 การเก็บรวมรวมขอมูลโดยเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
5.2.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผูปกครองตอรูปแบบการพฒันา

อัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

ครูและผูปกครองตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวน
รวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ดวยตนเอง ในเดือนกุมภาพันธ 2550 และเดือนกุมภาพันธ 2551 
โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
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1. สงหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังผูปกครองนักเรียน
พรอมนําสงคืนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

2. ประชุมนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อนําแบบสอบถามใหนักเรียน
จํานวน 346 ฉบับ และครูจํานวน 108 ฉบับ ตอบแบบสอบถามโดยชี้แจงวัตถุประสงคและประโยชน
ของแบบสอบถาม ไดรับแบบสอบถามของนักเรียนคืน จํานวน 346 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 และ 
ของครู จํานวน 108 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

5.2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผูปกครองตอรูปแบบการพัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
ครู และผูปกครอง ตออัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ดวยตนเอง ในเดือน
กุมภาพันธ 2550 และเดือนกุมภาพันธ 2551 โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. สงหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังผูปกครองนักเรียน
พรอมนําสงคืนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

2. ประชุมนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อนําแบบสอบถาม จํานวน 
795 ฉบับ ไปใหนักเรียน และครูทํา โดยชี้แจงวัตถุประสงค และประโยชนของแบบสอบถาม ได
แบบสอบถามคืนจํานวน 795 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

6. การวิเคราะหขอมูล    

6.1 การวิเคราะหขอมูลจากเครื่องมือคนหาแววอัจฉริยภาพ 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลแบบสํารวจ  แบบสอบถาม  แบบสังเกต  แบบ
สัมภาษณ  แบบเสนอชื่อโดยครู  แฟมนักเรียน  แบบสรุปขอมูลข้ันตนและวินิจฉัยขอมูลขั้นสุดทาย  
ดังนี้ 

ฉบับที่ 1 แบบสํารวจตนเองของนักเรียนใชแจกแจงจํานวน โดยใชความถี่และคารอยละ 
ฉบับที่ 2 แบบเสนอชื่อโดยครู ใชวิธีการตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของขอมูล 
ฉบับที่ 3 แบบสังเกตแววอัจฉริยภาพของนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ ใชแจกแจง

จํานวน โดยใชความถี่และคารอยละ 
ฉบับที่ 4 แบบสังเกตแววผูมีความสามารถพิเศษเฉพาะดาน ใชแจกแจงจํานวนโดย

ใชความถี่และคารอยละ 
ฉบับที่ 5 แบบสัมภาษณนักเรียน ใชวิธีการตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของขอมูล 
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ฉบับที่ 6 แบบทดสอบอัจฉริยภาพของนักเรียน หาคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D) เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบอัจฉริยภาพของนักเรียนกอนหลังโดยการทดสอบ t-test 

ฉบับที่ 7 แฟมนักเรียน ใชวิธีการตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของขอมูล 
ฉบับที่ 8 แบบสรุปขอมูลขั้นตน ใชวิธีการตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิเคราะหขอมูลจากแบบ

บันทึกขอมูลของงานทะเบียนวัดผล และงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุมบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  แลวเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลัง
การพัฒนาอัจฉริยภาพ โดยการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทียบกับเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไว  

6.2 การวิเคราะหขอมูลจากเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 

6.2.1 การวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผูปกครอง
ตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุ
กูล การดําเนินการกอนวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยตรวจใหคะแนนคําตอบของนักเรียนดังตอไปนี้ 

เห็นดวยอยางยิ่ง  ไดคะแนน 4 
เห็นดวย   ไดคะแนน 3 
ไมเห็นดวย   ไดคะแนน 2 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   ไดคะแนน 1 
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้ 
1. วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผูปกครอง โดยหาคาเฉลี่ย( X ) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การแปรผลคะแนน พิจารณาจากระดับคาเฉลี่ย ดังนี้ 
คาเฉลี่ยตั้งแต  3.50 ขึ้นไป      หมายถึง  เห็นดวยอยางยิ่ง 
คาเฉลี่ยตั้งแต 2.50 – 3.49       หมายถึง  เห็นดวย 
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.50 – 2.49       หมายถึง  ไมเห็นดวย 
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.49       หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผูปกครอง โดยใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว(One Way Analysis of Variance) ในกรณีพบความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทดสอบความแตกตางรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’ method) 

6.2.2 การวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู และ
ผูปกครอง ตออัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล การดําเนินการกอนวิเคราะห
ขอมูลผูวิจัยตรวจใหคะแนนคําตอบของนักเรียนดังตอไปนี้ 
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พึงพอใจมากที่สุด         ไดคะแนน4 
พึงพอใจมาก          ไดคะแนน3 
พึงพอใจนอย      ไดคะแนน2 
พึงพอใจนอยที่สุด        ไดคะแนน1 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้ 
1. วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครอง โดยหาคาเฉลี่ย ( X )

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การแปรผลคะแนน พิจารณาจากระดับคาเฉลี่ย ดังนี้ 
คาเฉลี่ยตั้งแต  3.50 ขึ้นไป หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
คาเฉลี่ยตั้งแต 2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครอง ตออัจฉริยภาพ
ของนักเรียนกอนและหลังการพัฒนา โดยการทดสอบคาt-test  

3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครอง โดยใชการวิเคราะห 
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ในกรณีพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติ ทดสอบความแตกตางรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’ method)  

 


