การพัฒนาทักษะการแต่งโคลงสี่ สุภาพด้วยเทคนิคการสอนแบบ STAD (Student

ชื่อเรื่อง

Teams Achievement Division) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
ชื่อผู้รายงาน

นางเยาวมาศ ดินลานสกูล ตําแหน่งครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ

สถานศึกษา

โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖

ปี ทีท่ าํ การพัฒนา ปี การศึกษา ๒๕๕๙

บทคัดย่ อ
รายงานผลการพัฒ นางานตามข้อ ตกลง เรื่ อ ง การพัฒ นาทัก ษะการแต่ ง โคลงสี่ สุ ภ าพ
ด้วยเทคนิ คการสอนแบบ STAD (Student Teams Achievement Division)ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะการแต่งโคลงสี่ สุภาพ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ และประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการสอนแบบ STAD กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการพัฒนาครั้ งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ ๓/๑ ปี การศึ กษา ๒๕๕๙ จํานวน ๓๘ คน
ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบการพัฒนาทักษะ
การแต่งโคลงสี่ สุภาพด้วยเทคนิคการสอนแบบ STAD (Student Teams Achievement Division)
แบบฝึ กเสริ มทัก ษะการแต่ ง โคลงสี่ สุ ภ าพและแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ยน
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการสอนแบบ STAD
การพัฒนาครั้งนี้ มีข้ นั ตอนตามลําดับ ดังนี้ คือ ศึกษาแนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี
การสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) และเทคนิคการสอนแบบ STAD วิเคราะห์หลักสู ตร
แจ้ ง วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการพัฒ นา จั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ด้ ว ยเทคนิ ค การสอนแบบ STAD
และประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ผลการพั ฒ นาพบว่ า ทั ก ษะการแต่ ง โคลงสี่ สุ ภาพของนั ก เรี ยนจํ า นวน ๙ กลุ่ ม
มี ระดับคุ ณภาพดี จํานวน ๘ กลุ่ม ระดับคุณภาพพอใช้ จํานวน ๑ กลุ่ม และนักเรี ยนมี ความ
พึ ง พอใจต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ด้ ว ยเทคนิ ค การสอนแบบSTAD อยู่ ใ นระดั บ มาก
( X = ๔.๒๘ , S.D. = ๐.๕๗)

ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่ อง การพัฒนาทักษะการแต่งโคลงสี่ สุภาพด้วยเทคนิคการสอนแบบ STAD (Student Teams
Achievement Division) และสื่ อการเรี ยนรู ้ เรื่ อง แบบฝึ กเสริ มทักษะการแต่งโคลงสี่ สุภาพ
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ โดย นางเยาวมาศ ดินลานสกูล ครู ชาํ นาญการพิเศษ
โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
******************
ขณะนี้ได้มีการเผยแพร่ ผลงานดังกล่าวไปยังโรงเรี ยนต่างๆ ในจังหวัดสงขลา จังหวัด
นครศรี ธรรมราช จังหวัดสตูล จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง
เป็ นต้น เพื่อนครู ท่านใดสนใจผลงานทางวิชาการและสื่ อการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว สามารถติดต่อได้ที่
นางเยาวมาศ ดินลานสกูล ครู ชาํ นาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย โรงเรี ยนหาดใหญ่
วิทยาลัย ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๐๙๗๒๙๙๒ E-Mail : krulan09@hotmail.com หรื อ
Facebook : Yaowamas Dinlansakool

