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ค�ำน�ำ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพืน้ ฐาน ได้ให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานโครงการโรงเรียนในฝัน
โดยมอบหมายให้ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นผู้ด�ำเนินการขับเคลื่อนโครงการสู่เป้าหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิติ้ จอมเทียน
พัทยา จังหวัดชลบุรี จึงจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ (Symposium) “โรงเรียนในฝัน : นวัตกรรมการพัฒนา
ทัง้ ระบบโรงเรียน (Whole School Approach) เพือ่ คุณภาพนักเรียน”
นับตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2546 ถึง 2553 เป็นระยะเวลาทีเ่ หมาะสม ทีโ่ ครงการโรงเรียนในฝันทัง้ 3 รุน่
โดยเฉพาะรุ่น1-2 จะได้น�ำเสนอผลงานอันเกิดจากการร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ ระดมทั้งพลังความความรู้
ความสามารถ ร่วมพัฒนาโรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน เป็นแหล่งเรียนรู้ในการ
พัฒนางานทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพนักเรียนโดยรวม การน�ำเสนอผลงานครัง้ นีจ้ งึ เป็นการน�ำเสนอเพือ่ แลกเปลีย่ น
เรียนรูร้ ว่ มกัน
สาระหลักของการสัมมนา มีผสู้ นใจน�ำผลงาน จ�ำนวน 180 เรือ่ ง 14 สาขา น�ำเสนอใน 7 ห้องสัมมนา
มีผเู้ ข้าร่วมประชุมสัมมนา 4,200 คน จึงสรุปผลงานทีน่ �ำเสนอโดยจัดท�ำเป็นเอกสารฉบับนี้ ซึง่ มีสาระประโยชน์
ในลักษณะแนวปฏิบัติที่ดี สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้และเจ้าของผลงานน�ำกลับไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน
ลักษณะ PDCA โดยครอบคลุมทุกกลุม่ สาระ
ขอขอบคุณทุกท่านทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องและหวังว่า เอกสารชุดนีจ้ ะจุดประกายความคิดให้ผสู้ นใจในการน�ำ
ไปใช้เพือ่ การปฏิรปู การเรียนรูใ้ นทศวรรษทีส่ องต่อไป
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

6

สารบัญ
									

หน้า

ภาษาอังกฤษ
ฝากถึงครูสอนภาษาอังกฤษ						
การสอนภาษาอังกฤษผ่านอินเทอร์เน็ต					
English cafe							
Amazing Vocabulary						
English Camp							
English is Easy with Multimedia 					
Amazing Questions A3						
ฝึกภาษาในสถานการณ์จริง						
สอนวิชาภาษาอังกฤษ : บูรณาการสู่พหุปัญญา				
21st Century English Resource and Instruction Centre		
ภาษาไทย
TANKS MODEL							
โครงการสอนเสริมสารานุกรมไทย					
ละครพัฒนาอ่าน-เขียน						
นิทานรูปแบบ CIRC 						
ระบบการบริหารจัดการศูนย์ภาษาไทย					
ศิลปะ
กระบวนทัศน์ PICC เพื่อบริหารจัดการศูนย์				
ศิลปะกับการพัฒนาเยาวชน						
ชุดฝึกทักษะนาฏศิลป์						
สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
กำ�แพงแสนควรค่าแห่งความทรงจำ�					
ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์						
การพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 					
เส้นทางประวัติศาสตร์ จาก Point Asia					

10
11
13
15
17
19
20
22
25
27
29
32
33
35
37
39
41
42
43
45
46
48
49
51
53
55

คำ�นำ�
สารบัญ

7

สารบัญ
									

98
100
102

สารบัญ

การเรียนรู้ “บ้านท่าฬ่อ”						
“7 ย” For Incredible History Teaching				
E-book ประวัติศาสตร์ หนังสือพูดได้					
วิถีประวัติศาสตร์ : หมู่บ้านนักรบ					
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์แนวใหม่ 6 ต			
ICT									
ไอซีที มีความจำ�เป็นอย่างไร						
การติดตั้ง Linux SIS 5.5.5 + CMS LMS อย่างง่าย			
การนำ�สื่อ ICT สู่แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน					
ICT นำ�ครูสู่มืออาชีพ						
Kiddy Technician (หนูน้อยเทคนิคเชียล)				
โปรแกรมพื้นฐานสู่ผลงานครูขั้นเทพ ฯ					
การพัฒนาความรู้ คู่ความคิด ด้วยกระบวนการวิทย์ และ ICT		
บริหารจัดการด้วย ICT						
วิทยาศาสตร์
วิทย์เพื่อสนิทไอซีที							
เรียนรู้ คู่วิจัย							
ชุดการสอนวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5				
T.U.N.U. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
		
ดาราศาสตร์ นอกห้องเรียน “เปิดฟ้า...ตามหาดาว”			
ชุดทดลองการเคลื่อนที่แนวตรง					
S.S.F for Science Teacher						
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ก็ตื่นเต้นได้ ถ้าใช้ GSP					
หลักสูตร : พัฒนาทักษะ 						
การใช้โปรแกรม The Geometer’s sketchpad
ศูนย์คณิตศาสตร์กับกระบวนการ PIN					
กระบวนการอริยสัจ 4 สู่ E – Math Center				
ราชวินิตบางแคฯ โมเดล						

หน้า
56
57
59
61
63
66
67
69
70
72
74
75
76
78
80
81
82
85
87
89
91
93
95
96
97

8

สารบัญ
									
GSP กับชีวิตอยู่อย่างพอเพียง						
ศูนย์ในฝัน : แนวร่วมพัฒนาครู					
GSP เพื่อนครูมืออาชีพ						
T.U.N.U. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์			
รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ GSP				
งานสร้างสรรค์
สานฝันด้วยหุ่นยนต์							
หุ่นยนต์สู่ความเป็นเลิศ						
การเรียนรู้เครื่องบินจำ�ลองและวิทยุบังคับ				
การประดิษฐ์เครื่องบินเล็ก						
ปฐมวัย
มอนเตเซอรี่							
การจัดการเรียนรู้แบบ BBL						
พหุปัญญา สู่การพัฒนาองค์รวม					
ท่อง นับ ขยับท่าทาง						
หนังสือเล่มเล็กของหนู						
คำ�คล้องจองกับลีลาท่าทางพัฒนาภาษา					
โครงการวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย					
นิทานสรรสร้าง ปันความคิดและจินตนาการ				
บทบาทสมมติจากนิทาน สู่พัฒนาการทางสังคม				
รวมพลังสร้างสรรค์งานศิลป์						
ทักษะทางภาษา : ภูมิปัญญา บูรณาการ ICT				
หนูทำ�ได้								
ทักษะชีวิต
กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิต					
ธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม					
สภาร่วมใจ							
เสื้อจากมือชนเผ่ากะเลิง						
จิตอาสาลดภาวะโลกร้อนในโรงเรียน					
ดอกไม้ประดิษฐ์เศรษฐกิจพอเพียง					

หน้า
104
106
108
110
112
113
114
116
118
119
122
123
124
126
128
129
132
134
136
138
140
142
144
146
147
149
151
153
155
157

9

สารบัญ

ห้องสมุด

Mini Company 							
ไบโอดีเซลเพื่อพ่อแบบพอเพียง					
KPSW Model : สภานักเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			
พ่อแม่อุปถัมภ์							
บึงกาฬ: ลดภาวะโลกร้อนในโรงเรียน					
ชุดคำ�ถาม : กระบวนการคิด						
โฮมสเตย์น้อมนำ�หลักเศรษฐกิจพอเพียง					
บ้านทุ่งนาวิทยาสร้างคนดี						
แบบฝึกคิดด้วยเทคนิคคำ�ถาม						
ธนาคารขยะรีไซเคิล							
จินตนาการเลิศล้ำ� นำ�สู่อาชีพ						
บริษัทร่มเกล้าจำ�กัด							

159
161
163
164
166
168
170
172
174
175
177
179
182
183
185
187
189
191
193
194
195
197
199
202
203
205
207
209
211

สารบัญ

พลังร่วมสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้					
ฮักอ่านมั่น โฮมตุ้มให้เต็มภูมิ						
ห้องสมุดหรรษาพัฒนาการอ่าน					
ห้องสมุด E – Library						
ห้องสมุดมีชีวิต							
สุขศึกษาและพละศึกษา
กระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา				
เธอกับฉันชวนกันออกกำ�ลังกาย					
“บึงบา...พาลดพุง”							
สินรินทร์นวมทอง สองกำ�ปั้น สานฝัน สร้างอนาคต			
เทคนิคการนิเทศ
3 ยุทธศาสตร์กับ 5 ขั้นตอนการนิเทศ		
			
การนิเทศ : พาทัวร์รอบรั้วโรงเรียน					
สู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน
โดยยุทธศาสตร์การนิเทศ 2 เจดีย์ ( 2JEDEES ) 			
เทคนิคโรงเรียนพี่							
รูปแบบการนิเทศ KING Model					

หน้า

10

สารบัญ
									
สามประสานงานโรงเรียนในฝัน					
ห้าก้าวย่าง.....อย่างภาคภูมิ						
Teleconference : กรณีศึกษาเพื่อการนิเทศแนวใหม่			
การพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน
TV On line เพื่อการศึกษา						
SRITRANG MODEL ON CHILD CARE SYSTEM				
สามประสบพบโอกาส						
MINI SCHOOLS WITHIN A LARGE SCHOOL				
นิทานรูปแบบ CIRC พัฒนาสู่การอ่าน-เขียนทั้งระบบ			
ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
รูปแบบ PHIMAI MODEL						
“5 Golden Stairs” 						
แหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ						
สร้างนิสัย บันไดสู่การเปลี่ยนแปลง					
ยุทธศาสตร์ Banrai ก้าวไกลสู่สากล					
รูปแบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน			
LSQM : พัฒนาครูสู่ E-School					
ภาคผนวก
แนวทางการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมสู่ Symposium			
รายละเอียดผลงาน นวัตกรรม						
วิทยากรในการ Symposium						
คณะผู้จัดทำ�เอกสาร						

หน้า
213
215
217
219
220
221
223
225
227
229
230
232
234
236
238
240
242
243
248
252
255

11

GOOD PRACTICES

แนวปฏบิตัทิ่ี

ดี
Ab

¡
¤

ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ศิลปะ
สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

12

ภาษาอังกฤษ

“ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย
มากที่สุด การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องหมาย
ของคนมีการศึกษาดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”
จากหนังสือ พูดภาษาอังกฤษอย่างไรให้ฝรั่งรู้เรื่อง
ของ ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์

13

ฝากถึงครูสอนภาษาอังกฤษ
วิทยากร   ดร.พรพิมล ประสงค์พร
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
สถาบันภาษาอังกฤษ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงควรด�ำเนินการด้วยการวางแผนและลงมือปฏิบัติในด้านส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเพื่อวางมาตรฐานให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษา เพื่อการสื่อสาร
ซึ่งจะส่งผลต่อผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาต่อไป คือ
1. ปรับแนวคิดและท�ำความเข้าใจกับการเรียนการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สาร (communicative language
teaching) ซึ่งครูจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไม่เพียงแต่ฝึกฝนให้ใช้ภาษาพูดแต่เพียงอย่างเดียว ความหมายของ
การสื่อสารจะต้องประกอบด้วยทักษะที่ส�ำคัญ คือ ทักษะการรับสาร (receptive skills) ซึ่งได้แก่ การฟัง การอ่าน
และทักษะส่งสาร (productive skills) ได้แก่ การพูดและการเขียน ดังนั้นในการสอนภาษาครูจ�ำเป็นต้องวางแผน
และจัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยครอบคลุมทั้งภาษาพูด (spoken language)
และภาษาเขียน (written language) การสือ่ สารจะเกิดขึน้ ได้ตอ้ งประกอบด้วยเนือ้ หาของภาษา (language content)
และทักษะทางภาษา (language skills) ในส่วนของเนื้อหาของภาษา ประกอบด้วย เสียง (phonology)
ค�ำ (morphology) ประโยค (syntax) และหน้าที่ของภาษา (function) ซึ่งมีวัฒนธรรม (culture) ของเจ้าของภาษา
ประกอบอยู่ด้วย ผ่านการสื่อสารหรือการเรียนรู้โดยมีหัวเรื่อง (topic) เป็นตัวเชื่อมโยงกับทักษะทางภาษา ซึ่งได้แก่
ทักษะการรับสาร (receptive skills) และทักษะของการส่งสาร (productive skills)
2. ตระหนักถึงเป้าหมายของการเรียนการสอนภาษาว่าจ�ำเป็นต้องพัฒนาผูเ้ รียนให้บรรลุเป้าหมายของการเรียน
รูภ้ าษา ซึง่ นักภาษาศาสตร์ได้ก�ำหนดสมรรถนะในการใช้ภาษาเพือ่ การสือ่ สาร (communicative competence)
ดังนี้
		
1) สมรรถนะด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้าง (grammatical competence) หมายถึงความรู้ทางด้าน
ภาษา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค�ำศัพท์ โครงสร้างของค�ำ ประโยค ตลอดจนการสะกดและการออกเสียง
		
2) สมรรถนะด้านสังคม (sociolinguistic competence) หมายถึง การใช้ค�ำและโครงสร้างประโยค
ได้เหมาะสมตามบริบทของสังคม เช่น การทักทาย การกล่าวลา การขอโทษ การขอบคุณ การถามทิศทางหรือข้อมูล
ต่างๆ
		
3) สมรรถนะในการใช้โครงสร้างภาษาเพือ่ สือ่ ความหมาย (discourse competence) หมายถึง ความ
สามารถในการเชื่อมระหว่างโครงสร้างภาษา (grammatical form) กับความหมาย (meaning) ในการพูดและเขียน
ตามรูปแบบและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
		
4) ความสามารถในการใช้ กลวิธีในการสื่อความหมาย (strategic competence) หมายถึง การใช้
เทคนิคเพือ่ ให้การสือ่ สารประสบความส�ำเร็จ เช่นการใช้ภาษาท่าทาง (body language) การขยายความโดยใช้ค�ำอืน่
แทนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาษาที่ต้องการสื่อความ
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3. เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน
		
การเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรูภ้ าษาจะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูท้ เี่ ป็นธรรมชาติและกระตุน้
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาในชีวิตประจ�ำวันตลอดเวลา เช่นการจัดป้ายนิเทศ ค�ำศัพท์ คติพจน์ (motto) ค�ำขวัญ (slogan)
ค�ำคมต่างๆ ข่าวประจ�ำวันที่อยู่ในความสนใจของสังคม การน�ำผลงานของนักเรียนติดไว้ในห้องเรียน อาคารเรียน
นอกจากนีก้ ารจัดมุมภาษาอังกฤษ (english corner) หรือมุมส่งเสริมการอ่าน (reading corner) ภายในโรงเรียนโดย
การจัดมุมที่มีบรรยากาศเป็นกันเอง สบายๆ (cozy atmosphere) ร่มรื่น สวยงามเพื่อเป็นที่พักผ่อนส�ำหรับนักเรียน
ซึ่งส่งเสริมการอ่านไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ครูควรจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมค่าย
วิชาการภาษาอังกฤษ การจัดการแข่งขันทักษะทางภาษาการจัดโครงการรักการอ่าน เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูภ้ าษามาก
ยิ่งขึ้น
4. ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาที่เอื้อต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
		
สื่ อ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีส ่ ว นช่ ว ยให้ การเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เรี ย นบรรลุ เ ป้า หมาย ซึ่ ง นั ก
ภาษาศาสตร์คนส�ำคัญ คือ stephen krashen ได้ให้แนวคิดในการสอนภาษาว่าจ�ำเป็นต้องให้ปจั จัยป้อนทีเ่ ป็นทีเ่ ข้าใจ
(comprehensible input) ผู้เรียน เช่น การใช้ของจริง ภาพ สิ่งที่ทดแทนของจริง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและรับรู้ภาษา
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น ดังนั้นการใช้สื่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สัมผัส ได้เห็นของจริงหรือลงมือปฏิบัติจะท�ำให้เกิดการรับรู้
ทางภาษา (language acquisition) ซึ่ ง จะน�ำไปสู ่ ก ารเรี ย นรู ้ ภ าษาในที่ สุ ด การผลิ ต หรื อ การเลื อ กใช้ สื่ อ
การเรียนการสอนนั้นครูควรค�ำนึงถึง เนื้อหาของบทเรียนที่เป็นจริง น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้จริง (content
authenticity) ทันสมัย มีข้อมูลมากพอที่จะให้ผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนได้มีภาระงาน
ทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์จริง (task authenticity) เหมาะสมกับเนือ้ หาและทักษะทีป่ ฏิบตั ิ เนือ้ หาของสือ่ การเรียน
รู้สอดคล้องกับระดับความสนใจ (interest level) และระดับความยากง่าย (difficulty level) ของผู้เรียน และให้
ข้อมูลพอเพียงมีความยาว พอเหมาะ เนื้อหาเข้าใจได้ง่าย (accessibility) ส�ำนวนภาษาเหมาะสม บทเรียนหาได้ง่าย
(availability) รูปแบบของบทเรียน (packaging) น่าสนใจ เช่นการจัดหน้า ตัวพิมพ์ ภาพ สีสัน ช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
ข้อความได้ง่ายขึ้น บทเรียนมีความยืดหยุ่น (flexibility) เหมาะที่จะใช้สอนการบูรณาการทักษะ และเป็นการ เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ท�ำกิจกรรมที่หลากหลายและเอื้อต่อผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนรู้ต่างกัน นอกจากนี้ ในปัจจุบัน ict เข้า
มามีบทบาทในชีวิตของผู้คน และมีบทบาทต่อการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นหากครูผู้สอนสามารถใช้ ict เพื่อการเรียนรู้
ภาษาก็จะท�ำให้บทเรียนน่าสนใจมากขึน้ ซึง่ เว็บไซต์ทางด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึง่ เปิดบริการให้กบั บุคคล
ทั่วไป
		
หากครูผสู้ อนภาษาอังกฤษตระหนักและให้ความส�ำคัญกับหลักการดังกล่าวข้างต้น ก็สามารถจัดการ
เรียนรู้ภาษาและพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของการเรียนรู้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หากครูตระหนัก
ในอาชีพของครู ว่า เป็นวิชาชีพชัน้ สูง ซึง่ ครูจะต้องมีบทบาทในการจัดการ ตลอดจนคิดค้นกระบวนการต่างๆ ให้ บรรลุ
ถึงเป้าหมาย ครูจ�ำเป็นต้องมีความรู้โดยรอบเกี่ยวกับ องค์ความรู้ในเนื้อหาทางภาษา ความรู้ด้านศาสตร์ของการสอน
และการจัดการชัน้ เรียนทีด่ ี สิง่ เหล่านีไ้ ม่ได้มาจากสถาบันการศึกษาทีค่ รูได้รำ�่ เรียนมา แต่มาจากตัวครูผสู้ อนเองทีเ่ ป็น
ผู้ที่คิดค้นและก�ำหนดทฤษฎีขึ้นมาใช้เป็นของตนซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการของความเข้าใจและน�ำไปสู่การพัฒนาการ
สอนของบุคคลนั้น
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การสอนภาษาอังกฤษผ่านอินเตอร์เน็ต
ผู้น�ำเสนอ   นายศิริชัย  บัวกอง  โรงเรียนจระเข้วิทยายน  
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
		
โทรศัพท์ 087-4298798 9sirichaibk@gmail.com
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง วิธีสอนภาษาอังกฤษผ่าน internet e-book และข้อสอบ online
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ผลสะท้อนจากกิจกรรมการเรียนการสอนปรากฏต่อนักเรียนดังนี้
1. นักเรียนสนใจในการอ่านข่าวภาษาอังกฤษจาก internet มากขึน้ ท�ำให้สามารถพัฒนาทักษะการฟังข่าวจาก
เจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี ออกเสียงได้ถกู ต้องตามเสียงเจ้าของภาษา มีทกั ษะในการใช้สอื่ internet ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ต่อยอดด้วยตนเองได้ มีความสนใจมากขึ้น โดยนักเรียนจะขอสื่อไปศึกษาเพิ่มเติมที่บ้าน
2. สามารถแก้ปัญหาความแตกต่างด้านการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ ทั้งนี้เพราะนักเรียนมีพื้นฐาน
ความสามารถด้านภาษาต่างกันมาก การเรียนผ่าน internet สนับสนุนการเรียนด้วยตนเอง คนที่เก่งอยู่แล้วก็เรียน
เพิ่มเติมด้วยตนเอง และนักเรียนทีเ่ รียนช้าก็สามารถเรียน โดยการฟังซ�้ำๆ จนเกิดความเข้าใจในที่สดุ เพิ่มความส�ำเร็จ
ในการใช้ภาษามากขึ้นท�ำให้มีความมั่นใจ และส่งผลให้ชอบภาษาอังกฤษ
3. แก้ปัญหาการขาดสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และราคาแพง
แรงบันดาลใจ
การเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน ประกอบกับความเข้าใจในเป้าหมายโดยเฉพาะทักษะและความ
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษซึง่ เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการแสวงหาความรู้ โรงเรียนไม่มสี อื่ อุปกรณ์อนื่ ช่วยสอน ไม่มี
เจ้าของภาษาช่วยสนับสนุน ท�ำให้แสวงหาสื่อและวิธีการที่จะช่วยสอนภาษา ซึ่งการเรียนภาษาทาง internet ช่วย
ส่งเสริมการเรียนด้วยตนเองได้ทั้งที่บ้านและโรงเรียนหรือที่อื่นๆ
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

วิธีการส�ำคัญที่ใช้สื่อ internet
1. ครูศึกษารายละเอียดของสื่อก่อนและ เลือกพัฒนาทักษะทางภาษาที่เหมาะสมเช่น การฟัง การอ่าน
2. น�ำกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลบรรจุในแผนการสอน
3. ตรวจสอบความพร้อมของสื่อเช่น คอมพิวเตอร์ 1 ชุด และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ระบบ internet พร้อม
ส�ำหรับการสืบค้นของนักเรียนและการเตรียมการสอนของครู
4. การสอนโดย internet explorer ขึ้นไป สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ทั้งเนื้อหาการเรียนและทดสอบ
5. สามารถจัดท�ำเป็น intranet ได้
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เงื่อนไขที่ท�ำให้กิจกรรมหรือนวัตกรรมประสบความส�ำเร็จ
ครูให้ความสนใจ ในการหาวิธีการจาก internet
การสรุปบทเรียน
จากการพัฒนาวิธีสอนภาษาโดยใช้สื่อ internet ส่งผลให้นักเรียนประสบผลส�ำเร็จในระดับหนึ่ง ดังที่กล่าวข้าง
ต้น มีบทเรียนที่จะน�ำสู่การแลกเปลี่ยน คือ
• ครูผู้สอนมีความทันสมัย ใช้ประโยชน์จาก internet เพื่อการการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พัฒนาต่อยอด
• การออกแบบกิจกรรมเน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและการใช้ภาษาในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อสร้างโอกาสให้
นักเรียนมีความสุขในการเรียนตามลักษณะ play and learn ทั้ง e-book และ online test
ข้อเสนอแนะจากวิทยากร
เนื่องจาก website bbc มีหลายระดับ ควรวิเคราะห์เนื้อหาความเหมาะสมกับผู้เรียน ควรท�ำคู่มือแนะน�ำ
นักเรียนว่าจะเข้าไปดูศึกษาเรื่องอะไร ? อย่างไร ? ซึ่งถ้าท�ำได้ดี สามารถเป็นผลงานของครูได้และจะเป็นผลงานที่
น่าสนใจมาก
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English Cafe
ผู้น�ำเสนอ  
		
		

นางสาวเพียงพร  ทาสระคู    โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
โทรศัพท์ 089-9434148 Krukaek_@hotmail.com

ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง วิธีสอนภาษาอังกฤษ
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนได้รบั รางวัลจากการแข่งขันทักษะทางภาษาในงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียนทัง้ ในระดับเขตพืน้ ที่
และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน skit ช่วงชั้นที่ 3 ช่วงชั้นที่ 4 the
ugly duckling ช่วงชั้นที่ 4 a gregarious teacher รางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน multi skills ช่วงชั้นที่ 3 รางวัล
เหรียญเงินการแข่งขัน crossword game ช่วงชั้นที่ 4 รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน spelling bee ช่วงชั้นที่
3 รางวัลชนะเลิศตัวแทนส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เข้าร่วมการแข่งขัน spelling bee ช่วงชั้นที่ 3
ได้รบั ค�ำยกย่องชมเชยจากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ในคราวทีม่ าตรวจเยีย่ มโรงเรียน เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม
2551 พร้อมทัง้ ท่านยังกล่าวถึงใน web ของสพฐ. “พบกันทุกวันอังคาร” ว่าเป็น best practice ทีด่ ี นักเรียนมีความ
สนุกสนานในการเรียน english café กล้าแสดงออกอย่างมัน่ ใจ มีความภาคภูมใิ จในตนเอง และมีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนภาษาสูงขึ้น

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีบรรยากาศผ่อนคลาย นักเรียนจะรักการเรียนรู้โดยการด�ำเนินการตามขั้น
ตอน ดังนี้ 1) วิเคราะห์ผู้เขียนเป็นรายบุคคล โดยการสังเกต สัมภาษณ์และท�ำแบบทดสอบ เพื่อทราบจุดเด่น จุดด้อย
ของผู้เรียนและหาแนวทางพัฒนา 2) น�ำจุดเด่น จุดด้อยของนักเรียนมาออกแบบกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษ จากความเชื่อที่ว่า “เมื่อผู้เรียนได้เรียนภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของตนเอง
จะท�ำให้สามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น” -

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

แรงบันดาลใจ
จากการทีไ่ ด้ปฏิบตั กิ ารสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลาหลายปี พบว่านักเรียนส่วนมากไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ
คิดว่าเป็นเรือ่ งยาก และไม่มโี อกาสใช้ในชีวติ ประจ�ำวันหรือในสถานการณ์จริง อาจเป็นเพราะชุมชนทีโ่ รงเรียนของเรา
ตั้งอยู่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจส�ำหรับชาวต่างชาติ ท�ำให้นักเรียนขาดโอกาส สร้างความคุ้นเคยในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง นักเรียนจึงไม่เห็นความส�ำคัญของการเรียนภาษาและพบว่าผลสัมฤทธิท์ างเรียน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต�่ำกว่าเกณฑ์
จึงได้ออกแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีการอันหลากหลายเพื่อจูงใจให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสามารถและ
ความสนใจของตนเอง พร้อมทัง้ จัดบรรยากาศการเรียนให้มคี วามรูส้ กึ ผ่อนคลาย สนุกสนาน อยากเรียนภาษาอังกฤษ
ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชื่อ “english café”
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กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบ “english café” อยู่บริเวณระหว่างอาคาร 1 และ อาคาร 2 ซึ่งการจัดฐาน
การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษทีม่ หี ลากหลายกิจกรรม จะช่วยท�ำให้บรรยากาศการเรียนเอือ้ ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยฐานกิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรมการเรียนรูค้ �ำศัพท์เลิศรส จากโครงการ english home
และ crossword games yummy vocabulary from english home project and games 2) กิจกรรมไวยากรณ์
แสนอร่อยเสนอผ่านเพลง (very tasty grammar through song) กิจกรรมอาหารจานเผ็ดจากโครงงาน (hot
dishes from project work) กิจกรรมอาหารจานพิเศษจาก discoveries program (specialties from discovery
program) กิจกรรมมหัศจรรย์สอื่ ภาษาพัฒนาจากบทบาทสมมุติ (wonderful communicative skill development
from role play) 3) นักเรียนเลือกกิจกรรมการเรียนตามความสนใจ และฝึกปฏิบตั กิ จิ กรรม english café สัปดาห์
ละ 1 ชั่วโมง จากการเรียนภาษาอังกฤษปกติ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งใน 1 ภาคเรียน นักเรียนจะเข้าเรียนกิจกรรม
english café จ�ำนวน 18 ชั่วโมง โดยกลุ่มเพื่อนที่มีความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาและครูให้ความเอาใจใส่
ช่วยเหลือเมื่อมีข้อสงสัย 4) นักเรียนรับการประเมินโดยกลุ่มเพื่อนและครู เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของตนเอง
5) นักเรียนทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์ประเมินได้เรียนรูแ้ ละฝึกเพิม่ เติมโดยครูชว่ ยเหลือแนะน�ำเสริมแรงทัง้ ในและนอกเวลาเรียน
ปกติจนสามารถผ่านเกณฑ์ 6) จัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อให้นักเรียนแสดงออกทางการใช้ภาษาอังกฤษ
7) วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เงื่อนไขที่ท�ำให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความส�ำเร็จ
คุณลักษณะของครูผู้สอน ความมุ่งมั่นตั้งใจ ขยัน รับผิดชอบ สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูและนักเรียน ความต่อ
เนื่องของกิจกรรม ผู้ปกครองต้องเสริมแรงให้ก�ำลังใจใกล้ชิดกับนักเรียนอย่างสม�่ำเสมอ
สรุปบทเรียน
การด�ำเนินกิจอย่างต่อเนือ่ ง นับว่า ประสบผลส�ำเร็จในระดับหนึง่ ดังกล่าวข้างต้น พบบทเรียนในการสอนภาษา
ที่สอดคล้องหลักการสอนที่ส�ำคัญ คือ การออกแบบกิจกรรมต้องมีพื้นฐานความรู้การสอนภาษาที่เป็นภาษาที่ 2 เช่น
การสอนในบรรยากาศที่ผ่อนคลายเป็นกันเองในสถานการณ์ที่จ�ำลองในชีวิตประจ�ำวัน การท�ำให้นักเรียนประสบผล
ส�ำเร็จ ท�ำให้เขารู้สึกว่าไม่ยาก ไม่อาย มีความรู้สึกดีๆ ต่อครู ต่อความส�ำเร็จ ส่งผลต่อการรักภาษาอังกฤษ สามารถ
ต่อยอดต่อการพัฒนาทางภาษาต่อไป
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Amazing Vocabulary
ผู้น�ำเสนอ นางเสาวนีย์  ไทยนุกูล  
โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว
		
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง วิธีสอนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และเขียนสะกดค�ำค�ำศัพท์โดยใช้สื่อ
ที่หลากหลาย
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ผลการน�ำนวัตกรรมสู่การเรียนการสอนปรากฏต่อนักเรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่ม ดังนี้
1. ด.ช.ปิยะ โปมินทร์ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รบั รางวัลเหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2553 ณ อาคารอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
กิจกรรม spelling bee (การเขียนสะกดค�ำภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ในการแข่งขันทักษะการพูด (speech contest) ระดับเขตตรวจราชการ ปีการศึกษา 2552
2. คะแนน o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 ค่าเฉลี่ย 64.44% ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ
(ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 31.75%)
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับความชื่นชมจากคณะกรรมการที่มาตรวจเยี่ยมและประเมิน
โรงเรียนทุกรายการ ตลอดจนคณะศึกษาดูงาน ผู้น�ำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ในความสามารถด้านการใช้ภาษา
อังกฤษของนักเรียน
4. เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแหล่งศึกษาดูงานของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา

ผลงานหรือนวัตกรรม
ออกแบบการเรียนรู้เป็นด่านการเรียนรู้ จ�ำนวน 4 ด่านการเรียนรู้ ดังนี้
ด่านที่ 1 สอนค�ำศัพท์พนื้ ฐานทีค่ วรรูจ้ กั จ�ำนวน 1,000 ค�ำ โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป (a e p program) นักเรียน
จะผ่านด่านการเรียนเรียนรู้นี้ได้จะต้องอ่าน และเขียนสะกดค�ำได้ถูกต้องทั้งหมด

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

แรงบันดาลใจ
จากความเชือ่ ว่า “นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารได้
ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในเมือง หรือนักเรียนในชนบท” แต่สภาพแวดล้อมหรือสังคมของนักเรียนในเขตบริการ
ของโรงเรียน ท�ำให้นกั เรียนไม่มโี อกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษเพิม่ เติมจากการเรียนในชัน้ เรียนปกติ ทีบ่ า้ นไม่มคี อมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตในการสืบค้น และไม่มีครูที่เป็นเจ้าครูภาษา (native speaker) ท�ำให้มีความต้องการที่จะสอน
เติมเต็มให้นักเรียนที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ หลังเลิกเรียน (16.00 -17.00 น.) รวมทุกระดับชั้นตั้งแต่วันจันทร์
ถึงวันศุกร์ เป็นการเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การสนับสนุนการสอนนอก
เวลาเรียน(16.00 -17.00 น.) เริม่ ด้วยการ เปิดรับสมัครนักเรียนทีส่ นใจ
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ด่านที่ 2 สอนค�ำศัพท์ที่วิเคราะห์มาจากหนังสือเรียนของส�ำนักพิมพ์ต่างๆ ที่กระทรวงฯ อนุญาตให้ใช้สอน
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนจะผ่านด่านการเรียนเรียนรู้นี้ได้ จะต้องอ่านและเขียนสะกด
ค�ำศัพท์ทคี่ รูวเิ คราะห์มาให้เรียนได้ถกู ต้องทัง้ หมด ทดสอบโดยให้นกั เรียนเขียนค�ำศัพท์ตามค�ำบอก วิธกี ารคือ ครูอา่ น
ค�ำศัพท์ 2 ครั้ง และอ่านตัวอย่างประโยค 1 ประโยค ที่มีค�ำศัพท์ค�ำนั้น 2 ครั้ง ให้นักเรียนฟัง แล้วนักเรียนเขียนค�ำ
ศัพท์ลงในกระดาษค�ำตอบภายใน 30 วินาที/ค�ำ
ด่านที่ 3 สนุกกับเกม search word, puzzle word และแบบฝึกต่างๆ ( ซึ่งน�ำมาจาก website ดังนี้
http://www.English-4kids.Com, http://www.Esl-galaxy.Com, http://www.Englishmedialab.Com,
http://www.Teyl.Com, http://www.Teachchildrenesl.Com, http://www.Esltower.Com,
http://www.Bogglesworldesl.Com, http://www.Beginningreading.Com, http://www.Tlsbooks.Com,
http://www.Superteacherworksheets.Com, http://www.English-avenue.Com, http://www.Starfall.Com,
http://www.Eslkidsworld.Com, http://www.Learnlishfeelgood.Com, http://www.Ezschool.Com) นักเรียน
จะผ่านด่านการเรียนเรียนรูน้ ไี้ ด้จะต้องค้นหาค�ำใน search word, puzzle word และแบบฝึกต่างๆ ได้ถกู ต้องทัง้ หมด
ด่านที่ 4 free style สบายๆ กับการฝึกฟังเสียงเจ้าของภาษา (native speaker) นักเรียนสืบค้นด้วยตนเอง
โดยครูแนะน�ำ website ให้ เช่น http://www.Oddcast.Com/home/demos/tts/tts_example.Php?Sitepal
นักเรียนใช้ talking dictionary (บางคนใช้ในโทรศัพท์มือถือของตนเอง) ดู vcd การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ
จัดเวทีคนเก่ง ให้นักเรียนที่ผ่านด่านการเรียนรู้ ทั้ง 4 ด่านการเรียนรู้แล้ว เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนสะกด
ค�ำภาษาอังกฤษ (spelling bee) แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ ป.1-3 , ระดับ ป.4-6 และระดับ ม.1-3 ผู้ที่ชนะเลิศ
ในแต่ละระดับเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการทุกระดับ
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
ความมุ่งมั่นตั้งใจของครูผู้สอน ความพร้อมสื่อการสอน คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
สรุปบทเรียน
จากการน�ำนวัตกรรมสู่การเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนชอบภาษาอังกฤษมีผลเป็นที่น่าพอใจ สรุป
บทเรียนในการออกแบบนวัตกรรม คือ
1. นวัตกรรมสามารถพัฒนานักเรียนทั้ง 4 ทักษะ เนื้อหาสาระสอดคล้องกับสถานการณ์จริง
2. จัดบรรยากาศ ให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
3. จัดเวทีการแข่งขันการใช้ภาษาเพื่อเป็นการประเมินและส่งเสริมความภาคภูมิใจของนักเรียน เช่น speech
contest, story telling และ crossword
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English Camp
ผู้น�ำเสนอ    นายผดุงศักดิ์  อาทิเวช
โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โทร 08-10716366
ผลงานหรือนวัตกรรม  หมายถึง การสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรม english camp เป็นส่วนส�ำคัญในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (communicative english) มากขึ้น
2. นักเรียนกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษเช่นการเล่านิทาน การพูดสุนทรพจน์ การร้องเพลงและการ
แสดงละคร เป็นต้น
แรงบันดาลใจ
แรงบันดาลใจที่ส�ำคัญคือความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับการน�ำไปใช้จริง
จึงเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
1. ครูจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่ๆ การน�ำสื่อเทคโนโลยีมาใช้
2. ครูและนักเรียนควรร่วมมือกันในการสร้างสื่อ การเลือกสื่อมาใช้ในการเรียนการสอน เป็นต้น
3. การจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษบ่อยๆ จะช่วยให้นกั เรียนได้พบปะกับนักเรียนโรงเรียนอืน่ ได้แลกเปลีย่ น
และพูดคุยกับชาวต่างชาติมากขึ้น
4. การน�ำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในสถานที่ต่างๆ
สรุปบทเรียน (lesson learned)  
จากการใช้กิจกรรม english camp พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนับว่าประสบผลส�ำเร็จในระดับหนึ่ง
บทเรียนส�ำคัญคือ การออกแบบกิจกรรมค่ายที่หลากหลายสอดคล้อง อยู่ในกระแสสังคม จะช่วยเพิ่มความต้องการ
เรียนรู้การใช้ภาษามากขึ้นประกอบกับการใช้ความหลากหลายของสื่อ

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

ลักษณะส�ำคัญของกิจกรรมภายใน english camp
กิจกรรม english camp เพือ่ การสอนภาษาอังกฤษ เน้นการเรียนการสอนจากบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการใช้ภาษา
ภายในค่ายก�ำหนดข้อตกลงให้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น ก�ำหนดกิจกรรมในค่าย อย่างหลากหลายและใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (cai) เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในการพูดคุยภาษาอังกฤษเป็นธรรมชาติ อย่างไม่เขินอาย และสื่อความ
สามารถผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงบทบาทสมมติ (role-play) การเล่นเกม (games) การเล่านิทาน (story
telling) การฝึกพูดสุนทรพจน์ในทีส่ าธารณะ (public speech) การแสดงละครสัน้ (skit) การถาม-ตอบปัญหา (quiz)
การแสดงความสามารถพิเศษอื่นๆ (talent shows) เช่นการร้องเพลง (singing) การเล่นดนตรี (playing music
instruments) การเต้นร�ำ (dancing) เป็นต้น
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English is Easy with Multimedia
ผู้น�ำเสนอ นางสาวสัณฑ์ฤทัย โลนุช
โรงเรียนนารายณ์ค�ำผงวิทยา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนมีเจตคติทดี่ ตี อ่ การเรียนภาษาอังกฤษ ชอบเรียนภาษาอังกฤษมากขึน้ ใช้สอื่ การเรียน สือ่ multimedia
เพือ่ การเรียนภาษาอังกฤษได้ดว้ ยตนเอง ใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารได้ สามารถน�ำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้
แรงบันดาลใจ
นักเรียนค่อนข้างอ่อนด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีความส�ำคัญมาก เพราะ
เป็นพืน้ ฐาน เป็นเครือ่ งมือในการเรียนรู้ ประกอบกับการเป็นโรงเรียนในฝัน ซึง่ ให้ความส�ำคัญต่อคุณภาพนักเรียนโดย
เฉพาะเครื่องมือในการเรียนรู้ การใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นตัวช่วย นับว่าเป็นเรื่องที่ส�ำคัญส�ำหรับครูสอนภาษา
สือ่ ส่วนใหญ่มรี าคาแพง ดังนัน้ ผูส้ อนจึงพยามยามหาสือ่ ทีเ่ หมาะสม ปัจจุบนั นีม้ สี อื่ มัลติมเี ดียมีบทบาทมาก มัลติมเี ดีย
สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากมาย เพือ่ ให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ครูผสู้ อนจึงน�ำประโยชน์จากสือ่ มัลติมเี ดีย
มาจัดการเรียนการสอน
ลักษณะส�ำคัญ english is easy with multimedia  
สื่อประเภทมัลติมีเดีย ประกอบด้วย ข้อความ เสียง ภาพกราฟิก และวิดีโอ มีผลต่อการพัฒนาทักษะทางภาษา
และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมาก ประกอบสาระที่เป็นข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข
กราฟิก ภาพ เสียง และวีดิทัศน์ เพื่อการสื่อสารที่มีความหมาย มีความหลากหลาย น่าสนใจ และเร้าให้สนใจ เพิ่ม
ความสนุกสนานในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะได้แก่ ทักษะฟัง พูด
อ่าน เขียนโดยใช้สื่อช่วยในการสอนหลักหรือสอนเสริม
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จ
เงื่อนไขส�ำคัญที่ท�ำให้การใช้นวัตกรรมที่น�ำเสนอประสบผลส�ำเร็จ ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อ
ict อย่างน้อยระดับพื้นฐาน และโรงเรียนสนับสนุนการใช้สื่อ ict
สรุปบทเรียน
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยมุง่ เน้นทีก่ ารพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยเฉพาะภาษาอังกฤษสือ่ มีความจ�ำเป็น
มาก แม้ครูผู้สอนจะจบวิชาเอกภาษาอังกฤษก็จ�ำเป็นต้องใช้สื่อและสื่อที่หาหรือจัดท�ำต้องถูกต้องตามหลักการสอน
ภาษาอังกฤษและเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นทักษะ สื่อที่หาหรือจัดท�ำควรเอื้อต่อการฝึกด้วยตนเองของนักเรียน ผู้
เรียนสามารถฝึกทักษะทางภาษาได้ครบทุกทักษะ ผู้เรียนใช้เรียนด้วยตนเอง หรือเรียนเป็นกลุ่มย่อย 2-3 คน เป็น

23

ลักษณะการสื่อสารแบบทางเดียวและสองทาง ไม่จ�ำกัดว่าต้องอยู่ในระบบโรงเรียนเท่านั้น ลักษณะเด่น คือ ผู้เรียน
สามารถเรียนเวลาใดหรือสถานที่ใดก็ได้
		
ข้อดีของการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์
		
ติดต่อสื่อสารรวดเร็ว ไม่จ�ำจัดเวลาสถานที่
		
ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องพบกันในห้องเรียน
		
ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องการเรียนและสอนเวลาเดียวกัน
		
ผูเ้ รียนกล้าตอบค�ำถาม และตัง้ ค�ำถามมากขึน้ โดยอาศัย e-mail chat อืน่ ๆ
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนในเวลาท�ำกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าในชั่วโมงเรียน ชั่วโมง ict และใน
ชั่วโมงชุมนุม หลังจากที่นักเรียนได้ฝึกทักษะการ ฟัง พูด อ่านและเขียนและเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยสื่อที่หลากหลาย
จาก multimedia ในการพัฒนาขั้นต่อไป คือ ฝึกการน�ำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจ�ำวัน ฝึกการท�ำข้อสอบจาก
internet และสื่อ multimedia เตรียมตัวศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป สร้างเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษด้วย multimedia กับโรงเรียนใกล้เคียง

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
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Amazing Questions A3
ผู้น�ำเสนอ นางสาวสุธรรม  ตรีวิเศษ
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด   
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทร. 086-2557309
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิคการใช้ค�ำถามเพื่อส่งเสริมทักษะการพูด
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนทีเ่ รียนภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการถาม- ตอบ จะกล้าพูด กล้าสือ่ สารเป็นภาษาอังกฤษมากกว่า เพราะ
ค�ำถามเป็นการเริ่มต้นของบทสนทนา เมื่อมีค�ำถาม ค�ำตอบ บทสนทนาก็ตามมา หลังจากที่นักเรียนได้รับการฝึก
โดยใช้กิจกรรมนี้เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน ได้เชิญวิทยากรที่เป็นครูภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนอื่นมาพบปะพูดคุย
กับนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ และจากการเยีย่ มนิเทศ ติดตามของศึกษานิเทศก์ปรากฏว่านักเรียนกล้าสนทนาโต้ตอบ
อย่างมั่นใจ ได้รับค�ำชมอยู่เสมอว่า นักเรียนมีความมั่นใจ และมีความสุขกับกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ชอบเรียนภาษา ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนภาษาอังกฤษ สูงขึ้นจากเดิม ถึงรัอยละ 5
แรงบันดาลใจ
ผู้สอนตระหนักในความส�ำคัญต่อการวางพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษและเข้าใจใน concept หลักของโรงเรียน
ในฝัน โดยเฉพาะด้านคุณภาพนักเรียน ทักษะและความสามารถ การใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการ
เรียนรู้ การแสวงหาความรู้ เมื่อโรงเรียนจะเข้ารับการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2)
ซึง่ นักเรียนจะต้องสามารถสือ่ สารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับดีเหมาะสมกับระดับชัน้ ประกอบกับก่อนเข้าสูโ่ ครงการ
นักเรียนไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่สนุก ไม่กล้าพูด ไม่กล้าตอบ ไม่กล้าแสดงออกในกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ
ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ ขาดความมั่นใจ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต�่ำ จึงคิดหาวิธีการที่
ท�ำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ กระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีความมั่นใจ เรียนภาษาอังกฤษอย่าง
มีความสุข โดยการน�ำเพลง เกม และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถหาได้เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน จึงพบว่ากิจกรรม
หนึ่งที่ใช้แล้วได้ผล คือ เทคนิคการถาม-ตอบ เพราะหลังจากใช้กิจกรรมนี้แล้วนักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทาง
ที่ดีขึ้น โดยมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ กล้าพูด กล้าโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น
วิธีการส�ำคัญของ นวัตกรรม amazing questions
Amazing questions เป็นนวัตกรรมเรียบง่าย แต่ได้ผล ลงทุนน้อยเหมาะสมกับสภาพทีข่ าดแคลนของโรงเรียน
และสภาพนักเรียนในช่วงนั้น (ก่อนการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้าน รุ่นที่ 2) แต่ต้องใช้เวลาฝึกต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ
ถึงจะเกิดผลครูสามารถใช้สื่อง่ายๆ เช่น ภาพที่ติดอยู่ตามฝาผนังหรือสิ่งของที่มีอยู่ในชั้นเรียน สื่อที่นักเรียนสนใจหา
มาเองหรือท�ำขึ้นเองก็ได้ เพื่อลดความจ�ำเจ ครูอาจหาภาพที่เป็นคนดัง เป็นที่รู้จักมาเป็นหัวข้อสนทนาถาม-ตอ
ก็จะเพิม่ ความน่าสนใจยิง่ ขึน้ ครูเป็นต้นแบบในการฝึก ฉะนัน้ สิง่ ทีค่ รูตอ้ งเตรียมอยูเ่ สมอคือ ค�ำถาม โดยป้อนค�ำถาม
เด็กให้มากๆ เด็กจะได้ฝึกตอบและน�ำค�ำถามที่ได้ยินจากครูไปถามเพื่อน ฝึกซ�้ำหลายๆ ครั้ง นักเรียนก็จะเกิดทักษะ
การสื่อสาร
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เงื่อนไขที่ท�ำให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความส�ำเร็จ  
ครูต้องเป็นต้นแบบในการตั้งค�ำถาม และตอบค�ำถาม ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเป็นสื่อ ในการฝึกได้ทั้งหมด
รวมทัง้ ภาพต่างๆ หรือสมุดภาพนิทานสัน้ ๆ นักเรียนน�ำค�ำถามทีค่ รูถามไปเป็นแบบอย่าง ค่อยๆ ฝึกค�ำถามและตอบ
ค�ำถามจากง่ายไปหายาก เมือ่ นักเรียนฝึกบ่อยครัง้ อย่างต่อเนือ่ งก็จะท�ำให้เกิดทักษะ สามารถสือ่ สารเป็นภาษาอังกฤษ
ได้อย่างมั่นใจ สิ่งส�ำคัญคือครูควรรวบรวมค�ำถามไว้เป็นเล่ม จัดไว้เป็นหมวดหมู่ตามประเภทหรือตามสถานการณ์
ต่างๆ เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถน�ำไปอ่านทบทวนและสิง่ ทีค่ รูไม่ควรลืมคือ การท�ำให้นกั เรียนเห็นประโยชน์จากการฝึก
ด้วยตนเอง จัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับคนอื่นบ้าง ให้แรงเสริมกับนักเรียน จะ
ท�ำให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจและมีก�ำลังใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษต่อไป

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

เทคนิคการถาม-ตอบ เพื่อส่งเสริมทักษะการพูด หรือเทคนิค 3A มีขั้นตอนดังนี้
A1 (Answer The Questions) คือ การตอบค�ำถามเกีย่ วกับภาพ ในขัน้ นี้ ครูเตรียมภาพมาติดทีห่ น้ากระดาน
ให้นักเรียนดู ภาพที่น�ำมานั้นต้องชัดเจนมีองค์ประกอบที่เด็กสามารถเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้ และสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ ครูตงั้ ค�ำถามเกีย่ วกับภาพ ซึง่ ค�ำถามทีใ่ ช้ถามนักเรียนนัน้ ควรจะเป็นค�ำถามทีต่ อ่ เนือ่ งสัมพันธ์
กัน และให้เด็กมีกระบวนการคิดในการตอบค�ำถามอย่างมีเหตุผลด้วย ประเภทค�ำถาม ได้ แก่ yes/no questions
และ wh-questions นักเรียนทั้งชั้นตั้งใจฟังค�ำถามแต่ละค�ำถาม เพราะเด็กจะต้องจ�ำค�ำถามเพื่อน�ำมาใช้ถามใน
ขั้นที่ 2 ต่อไป
นักเรียนช่วยกันตอบค�ำถามของครู ครูไม่ตอ้ งจับผิดและขัดจังหวะการพูดของนักเรียน เพราะจะท�ำให้นกั เรียน
ขาดความมั่นใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกตอบค�ำถามให้คล่อง และมีความมั่นใจ ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลเกี่ยวกับภาพ
A 2 (Ask The Questions) คือ การตั้งค�ำถามเกี่ยวกับภาพ ในขั้นนี้ ครูจะเริ่มต้นกิจกรรม ด้วยการพูดว่า
		
i know everything about this picture?
		
Please ask me what you want to know.
นักเรียนจะยกมือเพื่อถามค�ำถามทีละคน ให้ทุกคนได้มีโอกาสถาม โดยใช้ค�ำถามเลียนแบบจากขั้นที่ 1 ครูเป็น
ผู้ตอบค�ำถาม
A 3 (Ask & Answer The Questions) คือ การตั้งค�ำถามและตอบค�ำถามเกี่ยวกับภาพ ในขั้นนี้นักเรียน
ผลัดกันท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูน้ �ำเสนอภาพ และตอบค�ำถามทุกค�ำถามของเพือ่ น ครูคอยชีแ้ นะเพิม่ เติมหลังจากการตัง้ ค�ำถาม
ตอบค�ำถามของแต่ละคนเสร็จสิ้นแล้ว การที่นักเรียนจะสามารถตอบค�ำถามเกี่ยวกับภาพได้ดี ต้องผ่านการฝึกในขั้น
ที่ 1 และ 2 มามากพอสมควร
สรุป เทคนิคการถามตอบในขั้นที่ 1 ครูท�ำหน้าที่ present ให้นักเรียนรู้จักค�ำถามต่างๆ ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ขั้นที่ 2 นักเรียนเลียนแบบค�ำถามของครู และในขั้นที่ 3 นักเรียนถาม และตอบค�ำถามได้
การเลือกภาพ หรือสื่อ ที่ใช้ในการฝึกนั้น ควรสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เช่น ถ้าต้องการให้นักเรียน
เรียนรู้ค�ำถาม-ตอบ เกี่ยวกับอาชีพ ก็ควรน�ำภาพที่เกี่ยวกับอาชีพมาฝึกให้ครบทั้ง 3 ขั้นตอน แต่ควรเป็นค�ำถามที่
หลากหลาย สอดคล้อง เกี่ยวเนื่อง หรือในเรื่องเดียวกัน นอกจากนี้แล้วยังต้องฝึกเพิ่มเติมนอกเหนือเวลาเรียนโดยน�ำ
แบบฝึกการถาม-ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ที่ครูได้จัดไว้ เป็นหมวดหมู่ ซึ่งอาจจะฝึกในชั่วโมงเรียน หรือให้เด็กไป
ทบทวนนอกเวลาเรียนก็ได้
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สรุปบทเรียน
จาก Amazing Questions A3 การฝึกกิจกรรมถามตอบทุกๆ วัน อย่างต่อเนื่อง แม้ฝึกเพียงวันละนิดก็
ประสบผลส�ำเร็จน่าภาคภูมิใจ ส�ำหรับโรงเรียนเล็กๆ ในชนบทที่ห่างไกล ผู้น�ำเสนอมีบทเรียนที่จะบอกต่อเพื่อเป็น
ความรู้ที่จะขอแลกเปลี่ยนคือ การค้นหานวัตกรรมเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหา ต้องอาศัยความเชื่อมั่นว่านักเรียน
ทุกคนพัฒนาได้ พยายามหาแนวทางอย่างมีหลักคิด ไม่ใช่ท�ำตามที่คุ้นชิน เช่น กรณี Amazing Questions A3 มี
หลักคิดว่าท�ำอย่างไรที่จะท�ำให้เด็กๆ รู้สึกว่าภาษาอังกฤษไม่ยาก เรียนสนุก และภูมิใจในความส�ำเร็จครั้งแรก ถ้าไม่
ท�ำให้เด็กๆ รัก ให้ชอบภาษาอังกฤษก็ไม่ส�ำเร็จ เมือ่ เลือกนวัตกรรมแล้วจึงออกแบบกิจกรรมและท�ำแผนการจัดกิจกรรม
จากนั้นก็อดทนจนกว่าจะพบผลส�ำเร็จ
ข้อเสนอแนะจากวิทยากร  
1. การตั้งค�ำถาม ตอบควรเป็นค�ำถามที่ต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกัน
2. การเลือกภาพควรเป็นภาพที่ เป็น authentic เพราะมีขอ้ มูลเพียงพอทีจ่ ะท�ำให้นกั เรียนคิดและครูตงั้ ค�ำถาม
3. การตอบอาจให้นักเรียนช่วยกันบอกค�ำตอบไม่ซ�้ำกันให้มากที่สุด
4. การฝึกเขียนครูให้ pattern ให้นักเรียนช่วยรวบรวมข้อมูลเขียน
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ฝึกภาษาในสถานการณ์จริง
ผู้น�ำเสนอ    นางสารพี  กมลเนตร และนางพรทิยา  พิกุลสนธยา
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่สถานที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว
เป็นสถานการณ์ในการฝีก
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจและมั่นใจในการใช้ภาษามากขึ้น ชอบเรียนภาษาอังกฤษ ท�ำให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นอย่าง
สนุกสนาน
นักเรียนได้รบั รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองอันดับ 1 ในการแข่งขันสะกดค�ำศัพท์ ในงานสุดยอดเด็กไทย ก้าวไกล
สูส่ ากล นักเรียนสามารถน�ำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันและศึกษาต่อต่างประเทศ (ประเทศสิงคโปร์) ผูป้ กครอง
ชอบและให้การสนับสนุน
แรงบันดาลใจ
โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จัดหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นทั้งนี้ เพราะจังหวัด
กระบี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดกระบี่เป็นจ�ำนวนมาก ผู้
ปกครองเห็นความส�ำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โรงเรียนจึงเปิดสอน english program มาตั้งแต่
ปีการศึกษา 2542 ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ ส่งผลต่อนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม จึงพยาพยามค้นหา
วิธีการสอนที่เหมาะสมและพบว่า การสอนแบบตามสถานการณ์จริง ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษา
และได้ใช้ภาษาจริงตามสถานการณ์ต่างๆ ท�ำให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

ลักษณะและวิธีการน�ำนวัตกรรมสู่การเรียนการสอน
ขั้นที่ 1  ส�ำรวจความต้องการของผู้เรียนหรือความจ�ำเป็นในชุมชน นักเรียนเลือกสถานที่ที่จะเรียนรู้
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ
• ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการไปศึกษาในสถานการณ์จริง
• ให้ความรู้พื้นฐานเพิ่มเติมและร่วมกับนักเรียนหาค�ำศัพท์ ประโยคที่เกี่ยวข้อง ตั้งค�ำถามต่อๆ กันเป็นเรื่องราว
ช่วยกันตอบ นักเรียนรวมกลุ่ม เรียบเรียงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง นักเรียนต้องน�ำไปวางแผนการเรียนรู้
• ทบทวนการค�ำทักทาย ค�ำขอบคุณ ขอโทษ ค�ำแสดงความห่วงใย เชิญชวน ชี้น�ำชม ค�ำถาม
• ทบทวนมารยาท การใช้ภาษา และกริยาท่าทาง ความเป็นไทย การเตรียมการของนักเรียน เน้นการทักทาย
แนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้ภาพหรือแผนที่ประกอบ (แล้วแต่นักเรียนเตรียมต้องการ)
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• ทบทวนการเตรียมการก่อนลงสูส่ ถานการณ์จริง ทบทวนการทักทาย ค�ำขอบคุณ ขอโทษ ค�ำแสดงความห่วงใย
เชิญชวน ชี้น�ำชม ค�ำถาม
• ทบทวนมารยาท การใช้ภาษา และกริยาท่าทางความเป็นไทย
ขั้นที่ 3 ลงสู่สถานการณ์จริง
ครูประสานความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว ขออนุญาตให้โอกาสนักเรียนปฏิบัติจริงตามสถานการณ์ที่ก�ำหนดไว้
เช่น สนทนากับชาวต่างชาติ เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ ณ สถานที่นั้นๆ หรืออื่นๆ (ที่นักเรียนวางแผนไว้)
ขั้นที่ 4 สะท้อนการเรียนรู้
นักเรียนน�ำความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ มาเสนอตามความถนัด เช่น การเขียนเรื่องราวสั้นๆ story writing
การรวบรวมเป็นค�ำศัพท์ vocabulary book การจัดท�ำบทสนทนา mini conversation แนะน�ำสถานที่ ด้วยบท
สนทนาพร้อมด้วยภาพประกอบ น�ำเสนอเป็น power point และ e-book
ขั้นที่ 5 การวัดผลและประเมินผล   
- ประเมินการใช้ภาษาตามสถานการณ์จริง
- ประเมินชิ้นงาน และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
1. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ english program
2. ผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุน
3. นักเรียนให้ความสนใจ
4. มีการแข่งขันในระดับภาค ระดับประเทศ
การสรุปบทเรียน
จากการใช้นวัตกรรมทีน่ �ำเสนอและประสบผลส�ำเร็จในระดับหนึง่ ดังทีก่ ล่าวข้างต้น พบว่า การค้นหานวัตกรรม
มีความจ�ำเป็นต้องอาศัยสภาพความต้องการของผูเ้ รียนและพืน้ ฐานของสถานการณ์จริงเป็นส่วนประกอบ จึงจะท�ำให้
การเรียนการสอนภาษาเป็นไปตามธรรมชาติของการใช้ภาษา
ค�ำแนะน�ำจากวิทยากร
การส�ำรวจความต้องการอาจเป็นการพานักเรียนไปตามสถานที่จริง พบสถานการณ์จริง นักเรียนรวบรวม
ค�ำศัพท์ ประโยคหรือสาระที่ต้องการเรียนรู้ แล้วมาก�ำหนดเป็นแผนการเรียนรู้ของกลุ่มหรือของตนเอง การเรียน
การสอนตามสถานการณ์จริง นักเรียนได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษาและได้ลงมือปฏิบัติจริง ท�ำให้เข้าใจธรรมชาติของ
ภาษาอังกฤษได้อย่างแท้จริง เกิดทัศนคติทดี่ ตี อ่ การเรียนภาษาอังกฤษและน�ำมาใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้เป็นอย่างดี ทัง้
ด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การแข่งขันทักษะวิชาการ ทัง้ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ นักเรียน
สามารถสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ english program ได้ 100% และสามารถค้นคว้าข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต ติดต่อสื่อสารทางอีเมล์กับชาวต่างชาติได้
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สอนวิชาภาษาอังกฤษ : บูรณาการสู่พหุปัญญา
ผู้น�ำเสนอ นางสมจิตตรา  เทพไทย
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม  
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย  
ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาปัญญาทั้ง 8 ด้าน (พหุปัญญา) และมีผลการ
ประเมินผลงานของผู้เรียน ที่แสดงถึงการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
1. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีบูรณาการสู่
พหุปัญญา เป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 24 (2) (3)
2. เกิดจากประสบการณ์ของครูผู้สอน โดยมีการวิจัยพัฒนาร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและนักวิชาการศึกษา
พัฒนาต่อยอดจากผลงานการวิจัยและพัฒนาที่เผยแพร่โดยสภาการศึกษา
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
เงื่อนไขที่ท�ำให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความส�ำเร็จ จ�ำแนกได้ดังนี้
1. ผูเ้ รียน ให้ความร่วมมือในการท�ำกิจกรรมตามทีค่ รูน�ำเสนอได้อย่างดีเยีย่ ม มีความพร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
ในการเรียนรู้ได้ดีและตั้งใจสร้างชิ้นงานหรือผลงานอย่างมีคุณภาพ

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

แรงบันดาลใจ
แรงบันดาลใจของผู้เสนอผลงานเกิดขึ้น ตั้งแต่ได้รับการคัดเลือกจากสภาการศึกษา (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ) ให้เป็นครูต้นแบบ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อปี 2544 ด้วยผลงานการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษแบบเพลิน (play and learn = plearn) ต่อมาได้รับคัดเลือกเป็นครูแกนน�ำ โครงการขับเคลื่อนการคิด
สู่ห้องเรียน (thinking classroom project) เมื่อปี 2549 และร่วมโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา และได้รับเชิญจากสภาการศึกษาให้ร่วมโครงการ
กระทรวงศึกษาธิการสัญจร เพื่อจัดคลินิกพัฒนาปัญญาในกิจกรรมของโครงการครั้งที่ 1 ที่จังหวัดขอนแก่นและครั้ง
ที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่
ผลจากการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ด้วยวิธีบูรณาการสู่พหุปัญญามาอย่างต่อเนื่องท�ำให้ได้รับการยกย่อง ชมเชยและเชิดชูเกียรติ โดยได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นครูผู้สอนดีเด่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครูผู้วิจัย โครงการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา พ.ศ. 2548 และได้รับ
การคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ของคุรุสภา พ.ศ. 2552

30

2. ผู้น�ำเสนอผลงาน ให้โอกาสกับตนเองในการพัฒนาพฤติกรรมการสอน เปิดใจรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้อง ให้เกียรติ ยกย่อง ชมเชย นักเรียนอย่างจริงใจ
3. โรงเรียน ให้โอกาสในการร่วมประชุมสัมมนาและร่วมกิจกรรมทางวิชาการ สนับสนุนให้เป็นวิทยากรและ
ส่งเสริมการท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒติ รวจผลงานทางวิชาการของครู ทีข่ อเลือ่ นวิทยฐานะเป็นครูช�ำนาญการพิเศษ
การสรุปบทเรียน
บทเรียนที่ได้รับจากการพัฒนาผลงานหรือนวัตกรรมคือ การจัดการเรียนการสอนที่ได้ผลดีที่สุด หมายถึง
การจัดการเรียนการสอนทีท่ �ำให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูท้ คี่ งทนถาวรและสามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ได้จริง ทัง้ ในและนอก
ห้องเรียน
การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม “การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ด้วยวิธีบูรณาการสู่พหุปัญญา” ต้องเริ่มที่การพัฒนาความคิดของครูผู้สอนมีความคิดวิเคราะห์ (วิเคราะห์
ความแตกต่างของผู้เรียน) มีความคิดสังเคราะห์ (สังเคราะห์วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย รวมถึงการวัด
ประเมินผลตามสภาพจริงและประเมินพัฒนาการของผู้เรียน) และมีความคิดสร้างสรรค์ (คิดสร้างสรรค์รูปแบบหรือ
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อน�ำมาออกแบบการจัดการเรียนรู้)
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21st Century English Resource and
Instruction Centre
ผู้น�ำเสนอ นางสาวสุริยา จันทร์เนียม
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง แหล่งเรียนรู้ “ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน : ศูนย์แม่ขา่ ยจังหวัด
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ หรือศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
(eric ) ของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชัยนาท” โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน กอรปกับท�ำเลทีต่ งั้ ของ
แหล่งเรียนรูเ้ ป็นเอกเทศ มีนกั เรียนทีม่ คี วามสามารถในการวาดภาพ ระบายสี จึงเนรมิตให้ฝาผนังของระเบียงอาคาร
เรียนเป็น magic wall ให้นักเรียนและครูได้เรียนรู้ ห้องศูนย์ฯ มีความเป็นสัดส่วนของการแบ่งอาณาเขตของห้อง
ประชุม มุมเสมือนบ้าน มุมมัลติมีเดีย มุมหนังสือ พร้อมสื่อหลากหลาย จึงน�ำสู่นวัตกรรมของศูนย์ฯ
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
แหล่งเรียนรู้ “ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน : ศูนย์แม่ขา่ ยจังหวัด (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ) โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ให้บริการพัฒนาครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในฝันในเขตพื้นที่บริการ (ชัยนาท
สิงห์บุรี ลพบุรี เขต 1) เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรที่ศูนย์ฯ จัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550–ปัจจุบัน เป็นแหล่งเรียนรู้งาน
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนต่างๆ โดยขอเยี่ยมชมศึกษาดูงานในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของศูนย์ฯ
วิธีการจัดหลักสูตรและวิธีการด�ำเนินการจัดอบรมของศูนย์ฯ แหล่งเรียนรู้ของศูนย์ฯ โดยเฉพาะ reading corner
พร้อมสื่อชุด help me be good ได้รับการคัดเลือกสู่การน�ำเสนองานพัฒนาทักษะการอ่าน ณ ประเทศสิงคโปร์
ในปี พ.ศ. 2551

ลักษณะส�ำคัญที่เป็นจุดเด่นของศูนย์ฯ
ลักษณะส�ำคัญของ แหล่งเรียนรู้ (ศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน) คือ ความมีเอกลักษณ์ของแหล่ง
เรียนรู้ (ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนฯ)

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

แรงบันดาลใจ
แนวคิดมาจากความหมายของศูนย์ที่จะท�ำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนแหล่งเรียนรู้ ดังนั้นจึงให้ความส�ำคัญต่อ
บรรยากาศของความเป็นมิตร มีความสดใส มีสีสัน มีมุมสบายๆ ที่เปรียบเสมือนบ้านและมีสวนไม้ประดับ กอรปกับ
ความทันสมัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แฝงด้วยความเป็นวิชาการอย่างหลากหลาย อันประกอบด้วยหนังสือเรียน
หนังสืออ้างอิง สารานุกรม พจนานุกรม นิตยสาร หนังสือพิมพ์ คู่มือครู หนังสืออ่านนอกเวลา (graded readers)
สือ่ dvd cd-rom โปรแกรมส�ำเร็จรูปในการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ อุปกรณ์วทิ ยุเทป เครือ่ งเล่น dvd เครือ่ งคอมพิวเตอร์
จอโปรเจ็กเตอร์ ข้อความความรูแ้ ละป้ายนิเทศ สามารถเป็นแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรูข้ องบุคคลในยุคศตวรรษที่ 21
และเปิดโลกกว้างทางเทคโนโลยีในการปฏิวัติการศึกษาได้อย่างดียิ่ง จึงท�ำให้ศูนย์ฯ พัฒนานวัตกรรมแหล่งเรียนรู้
(21st century english resource and instruction centre) สู่หลักสูตรการพัฒนาครูของศูนย์ฯ อย่างเต็มศักยภาพ
และมีความสุข
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ประการแรก คือ บรรยากาศของความเป็นมิตรและสีสันของ magic wall ตลอดระเบียงของชั้นบนอาคาร
เฟือ่ งฟ้า ทีผ่ เู้ ข้ารับการอบรมหรือนักเรียนสามารถเรียนรู้ ฝึกปฏิบตั กิ จิ กรรมทางภาษาผ่านภาพจิตรกรรมฝีมอื นักเรียน
ที่เป็นสถานการณ์ พร้อมประโยคภาษาอังกฤษและไม้ประดับตลอดแนวของระเบียง
ประการทีส่ อง ภายในห้องศูนย์ฯ มีมมุ สบายๆ เปรียบเสมือนบ้านเพือ่ พักผ่อน ในการอ่านหนังสือหลากหลาย
ประเภท กับ reading corner  
ประการที่สาม เพลิดเพลินกับมุมฝึกฟังและดูจาก dvd/vcd  ตามลีลาของผู้เรียน (learning style) แบบ
auditory learners และ visual learners และที่พลาดไม่ได้ของการเปิดโลกกว้าง คือ surfing the web เรียนรู้
จากโปรแกรมส�ำเร็จรูปด้วยการปฏิบัติจริงแบบ autonomous learners (เรียนรู้แบบพึ่งตนเอง) อันน�ำไปสู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ประการสุดท้าย คือ ความหลากหลายของหนังสือ คู่มือครู สื่อในการค้นคว้า และห้องประชุมในศูนย์ฯ
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน (แหล่งเรียนรู้)
การจัดและด�ำเนินการศูนย์ได้สอดคล้องกับลักษณะส�ำคัญของศูนย์ฯ ตามวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ใหม่ๆ เรียนรู้งาน การพัฒนาครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในฝันในเขตพื้นที่
บริการ (ชัยนาท สิงห์บรุ )ี และการพัฒนาทัง้ ระบบโรงเรียนสูค่ ณ
ุ ภาพนักเรียนและมีจดุ เด่นของการบริหารจัดการศูนย์ฯ
โดยขอน�ำเสนอดังนี้
- การสนับสนุนของสพฐ. (งบประมาณ) โรงเรียน (สถานที่ งบประมาณ บุคลากร ทีมงาน)
- การด�ำเนินงานของศูนย์ฯ โดยเฉพาะประธานศูนย์ฯ รองประธานศูนย์ฯ เลขานุการศูนย์ฯ คณะท�ำงานของ
ศูนย์ฯ (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) เพื่อให้ศูนย์ฯมีเอกลักษณ์ของตนเอง
- วิธกี ารจัดการศูนย์ฯให้มรี ะบบต่อการใช้งานและเป็นแหล่งเรียนรู้ ได้แก่การมีป้ายนิเทศบอกวัตถุประสงค์ บท
หน้าที่ของศูนย์ฯ ตารางการใช้ ระเบียบการใช้ห้องศูนย์ การบริการสื่อ การลงชื่อในการใช้ห้องศูนย์ฯ การมีนักเรียน
เป็นเวรท�ำความสะอาดทุกวัน
หลักสูตรการอบรมครู
เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้ (ศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอน) เป็นเครือ่ งมือขับเคลือ่ นในการสร้างเนือ้ หาของการอบรม
แต่ละหลักสูตรของแต่ละปีงบประมาณโดยใช้คมู่ อื ครูการจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมและประถมศึกษา
สือ่ genki english สือ่ teacher’s kit ส�ำหรับครูระดับประถมศึกษา dvd cd-rom คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส�ำเร็จรูป
วิธีการอบรมครู ได้ฝึกให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนัก ก่อนรับเนื้อหา กิจกรรมที่ใช้ระหว่างการ
อบรมมีความหลากหลายทั้งกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมคู่ กิจกรรมเดี่ยว การเล่าประสบการณ์ความส�ำเร็จในการสอน
(การจัดการความรู้) การดูวิดีโอการสอนของไทยและต่างประเทศ สะท้อนความรู้สึกต่อกิจกรรมที่ได้รับการเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติการสอน เป็นต้น
ผลการใช้หลักสูตรการอบรม ครูทผี่ า่ นการอบรมสามารถเป็นวิทยาแกนน�ำให้กบั ศูนย์ฯ มีผลงานพัฒนานักเรียน
สู่การจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล ณ เมืองทองธานี และได้ออก
รายการโทรทัศน์ครูทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี (ครูมืออาชีพ) นักเรียนได้เข้าแข่งขันการพูดในที่ชุมชนระดับภาค
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สรุปบทเรียน
จากการพัฒนาศูนย์ฯบทเรียนที่บอกต่อในเรื่องของการจัด บรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนา รวมถึงการจัด
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนา
ข้อเสนอแนะจากวิทยากร
เพื่อพัฒนาต่อยยอดผลงานวิทยากรประจ�ำห้องสัมมนามีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) กิจกรรม magic wall กิจกรรมวาดภาพจากจินตนาการ ตามสถานการณ์ในชีวิตจริง ช่วยฝึกการเขียน
ข้อความส�ำนวนภาษา นักเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนเรียนด้วยตนเองตามความสนใจ
2) 3Rs reading writing arithemetic เป็นการสอนที่สามารถบูรณาการเนื้อหาการอ่าน เชื่อมโยงต่างกลุ่ม
สาระเช่นเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ โดยวิธีการ record ข้อมูล สถิติต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ
3) การใช้บันทึก reading passport เป็นฝึกเขียนที่ดีกิจกรรมหนึ่ง ฝึกให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่นักเรียนได้เรียน
รู้ สิ่งที่นักเรียนพัฒนา เป็นการบันทึกความก้าวหน้าของนักเรียน

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
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ภาษาไทย

“ภาษานอกจากจะเป็นเครือ่ งสือ่ สารเเสดงความรูส้ กึ นึกคิดของ
คนทัว่ โลกเเล้ว ยังเป็นเครือ่ งเเสดงวัฒนธรรม อารยธรรมเเละ
เอกลั ก ษณ์ ป ระจ� ำ ชาติ อี ก ด้ ว ย ไทยเป็ น ประเทศซึ่ ง มี
ขนบประเพณี ศิลปกรรมเเละภาษา ซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาแต่
อดีตกาล เราผูเ้ ป็นอนุชนจึงควรภูมใิ จ ช่วยกันผดุงรักษามรดก
ทางวัฒนธรรม อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่บรรพบุรุษได้
อุตส่าห์สร้างสรรค์ขึ้นไว้ให้เจริญสืบไป”
พระราชด�ำรัส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

35

TANKS MODEL
ผู้น�ำเสนอ นางรองรัตน์  จันทรสนาม
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าภาษาไทยเพือ่ พัฒนาทักษะการเขียน วารสาร
ท�ำมือสื่อพัฒนาการเขียน โดยใช้ Tanks Model
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนสามารถสร้างงานเขียน การออกแบบงานเขียนและจัดท�ำเป็นวารสารที่ใช้วิธีการท�ำมือ วารสารท�ำมือ
เป็นผลงานที่มีค่าของนักเรียนเพราะเป็นฉบับเดียวในโลก นักเรียนจึงเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของทักษะ
การเขียน ที่มีวิธีการเรียนที่สนุกสนาน บนพื้นฐานจากการฝึกคิด วิเคราะห์และเขียน โดยเรียนรู้จากธรรมชาติของ
ภาษา พัฒนาความรู้ รวบรวมเรียบเรียงและสังเคราะห์งานให้เป็นคอลัมน์ตา่ งๆ ในวารสารทีน่ กั เรียนร่วมกันออกแบบ
เป็นการบูรณาการความรู้ ความสามารถทุกด้านของนักเรียน พัฒนาต่อมาเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูป e-book
เพื่อเผยแพร่ผลงานได้อย่างกว้างขวาง
แรงบันดาลใจ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาการเขียนซึง่ เป็นทักษะถ่ายทอดไม่งา่ ยนัก จึงจ�ำเป็นต้องค้นหาวิธกี ารใหม่ๆ
ให้สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนอยู่เสมอ ผู้สอนจึงศึกษา หลักการ แนวคิด เพื่อออกแบบ tanks model เป็น
นวัตกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยก�ำหนดหัวข้อในการเขียน เลือกรูปแบบการ
เขียนที่สนใจ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถในการเขียนของตนเอง

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

ลักษณะของผลงานหรือนวัตกรรม
Tanks model เป็นรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ล�ำดับขั้นตอนในการเรียนรู้ คือ
T- Thinking  คิดสร้างสรรค์เป็นระบบ โดยผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้ารูปแบบการเขียน ประเภทร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง เช่น การเขียนบทความ เรียงความ การแต่งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน
A – Analysis ครบเครื่องเรื่องวิเคราะห์ โดยผู้เรียนศึกษาตัวอย่างงานเขียนที่มีคุณภาพ เช่น บทร้อยกรอง
บทความ เรียงความที่ได้รับรางวัล
N – Nature Of Language  เสาะแสวงเรื่องธรรมชาติของภาษา นักเรียนฝึกการเขียนร้อยแก้วร้อยกรอง
เช่น บทความ บทกวี ตามความสนใจ นักเรียนและครูร่วมกันก�ำหนดเกณฑ์ในการเขียน ครูตรวจผลงานนักเรียน
นักเรียนเก็บงานเข้าแฟ้ม ก�ำหนดหัวข้อและประเภทของการเขียน ให้นกั เรียนแบ่งกลุม่ ตามความสนใจ เช่น การเขียน
บทความ เรียงความ บทกวี โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอผลงานของตนในห้องเรียนและ
ร่วมกันตรวจชิ้นงาน
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K – Knowledge   พัฒนาให้เกิดความรู้ นักเรียนค้นคว้าวิธีการท�ำวารสารและน�ำตัวอย่างวารสารต่างๆ
แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อจัดท�ำวารสารตามรูปแบบที่สนใจ ก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการท�ำวารสาร ทั้งนี้
นักเรียนแต่ละกลุ่ม จะน�ำข้อมูลจากงานเขียนในแฟ้มตนมารวบรวมเรียบเรียงจัดท�ำวารสารตามรูปแบบและวิธีการ
ท�ำวารสาร
S – Synthesis สู่วารสารท�ำมือ ให้แต่ละกลุ่มเผยแพร่วารสารโดยจัดตะกร้าหนังสือในมุมหนังสือ ซุ้มรัก
การอ่านในโรงเรียน ทั้งในและนอกห้องสมุด อีกทั้งจัดท�ำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูป e-book เพื่อเผยแพร่
ผลงานได้อย่างกว้างขวาง
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
การจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง ให้ความส�ำคัญต่อผลงานเพื่อสะท้อนพัฒนาการการเขียนเป็นรายบุคคล
การสรุปบทเรียน
จากการใช้รูปแบบ Tanks  Model นับว่าประสบผลส�ำเร็จในการพัฒนาการเขียนของนักเรียนเป็นที่น่าพอใจ
ในระดับหนึ่ง สามารถสะท้อนเป็นบทเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ดังนี้
1. ก่อนเลือกรูปแบบการพัฒนาทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาหรือการแก้ปญ
ั หา จ�ำเป็นต้องศึกษาแนวคิด แนวทาง
ที่หลากหลาย
2. เลือกรูปแบบใดแล้ว ควรก�ำหนดแนวทางการพัฒนาอย่างชัดเจนทุกขัน้ ตอน น�ำขัน้ ตอนทีก่ �ำหนดสูก่ ารปฏิบตั ิ
จริงและขณะที่ปฏิบัติ ศึกษาผลการด�ำเนินงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขและวิธีการตลอดเวลา จนเชื่อได้ว่าเหมาะสมจึง
ก�ำหนดเป็นรูปแบบในการพัฒนาต่อไป
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โครงการสอนเสริมสารานุกรมไทย
ผู้น�ำเสนอ นางสุภาพ อ�ำมุกคะ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
		
โทร 081- 9545361
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง รูปแบบการสอนแบบติวเข้ม (intensive tutorial instruction)
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน
• มีทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด สามารถบูรณาการ จากการอ่านหนังสือสารานุกรมไทย
เพื่อน�ำไปใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆ รวมทั้งน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
• สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองโดยใช้หนังสือสารานุกรมไทย
• เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนให้สูงขึ้นและน�ำความรู้ที่ได้รับจากหนังสือสารานุกรมไทย ไปเผยแพร่ในชุมชน
ของตนเอง
• สามารถเข้าแข่งขันการตอบปัญหาสารานุกรมในระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและระดับประเทศได้
ชุมชน ภาคภูมิใจที่ทางโรงเรียนให้การส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้เรียน โดยเสียสละเวลานอกเวลาราชการ
ครู
ได้รบั สาระประโยชน์จากสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชนและได้พฒ
ั นารูปแบบการสอน โดยค�ำนึงถึงสภาพความ
ต้องการของนักเรียนและได้ใกล้ชิดกับนักเรียน ซึ่งมีสัมพันธ์อันดีต่อกัน

เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
1. ความร่วมมือของนักเรียน
2. การสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน
3. คณะกรรมการโครงการ

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

แรงบันดาลใจ
ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชประสงค์ให้จดั ตัง้ โครงการสารานุกรม
ไทยส�ำหรับเยาวชนไทยขึน้ เพราะหนังสือสารานุกรม เป็นหนังสือทีม่ คี ณ
ุ ค่ารวบรวมสรรพวิชาการไว้ทกุ แขนง พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นความส�ำคัญว่าการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สารานุกรมไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ เยาวชนก็จะได้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
หลักใหญ่ของสารานุกรมไทย คือ แบ่งเป็นส่วนให้กบั เยาวชนทุกรุน่ หรือทุกอายุ สามารถทีจ่ ะศึกษาความรูด้ ว้ ย
ตนเอง ทั้งสามารถที่จะให้รุ่นพี่ รุ่นพ่อ รุ่นผู้ใหญ่กว่า สอนให้ผู้ที่เป็นรุ่นน้องหรือรุ่นลูกโดยไม่มีครูก็ได้ ด้วยหน้าที่ครู
สอนภาษาไทยจึงหาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการใช้สารานุกรม
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4. หน่วยงานสโมสรไลออนส์ จังหวัดสกลนคร
5. ผู้ปกครองและชุมชน
การสรุปบทเรียน
1.นักเรียนสามารถใช้ความรู้จากหนังสือสารานุกรมไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกวิชาและสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
2. ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนอดทน สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตต่อตนเองและต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วม
สืบสานเผยแพร่ความรู้จากการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชน
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ละครพัฒนาอ่าน-เขียน
ผู้น�ำเสนอ    นางอ�ำนวยพร  มูลศาสตร์   โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
		
ส�ำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาสุรินทร์ เขต 1
		
โทรศัพท์ 081-6009694
ผลงานหรือนวัตกรรม ละครพัฒนาอ่าน-เขียน หมายถึง แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ทักษะการ
อ่าน-เขียน
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนมีความสามารถในการค้นหาข้อมูลมากขึ้น มีทักษะในด้านการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน และการ
คิดทีส่ งู ขึน้ มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออกมากขึน้ เห็นคุณค่าของภาษาไทย วรรณคดีไทย เกิดความรักและภาคภูมใิ จ
ในความเป็นไทย โรงเรียนเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วชิ าภาษาไทย ชุมชนและผูป้ กครองชืน่ ชมยินดี
ในความส�ำเร็จของโรงเรียนและศรัทธาต่อโรงเรียน ให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อ
เพิ่มขึ้น
แรงบันดาลใจ
เนือ่ งจากผลสัมฤทธิข์ องนักเรียนทุกระดับชัน้ อยูใ่ นระดับปานกลาง ไม่เป็นน่าพอใจ สาเหตุทสี่ �ำคัญก็คอื นักเรียน
มีความบกพร่อง ด้านการอ่าน การเขียน แต่ด้านการแสดง เช่น การจัดกิจกรรมกีฬาสี การเล่นดนตรีหรือการแสดง
ละคร นักเรียนจะท�ำได้ดมี าก จึงมีแนวคิดน�ำเอาวรรณคดีในบทเรียนมาบูรณาการกับความชอบความถนัดของนักเรียน
มาใช้จัดการเรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหาด้านการอ่านและการเขียน

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

ลักษณะส�ำคัญของกิจกรรมหรือผลงาน
น�ำบทละครค�ำฉันท์เรือ่ งมัทนะพาธา ซึง่ เป็นบทละครพูดทีแ่ ต่งด้วยค�ำประพันธ์ประเภทฉันท์ เป็นบทร้อยกรอง
ที่ยาก มีการบังคับ ครุ ลหุ (เสียงหนัก เสียงเบา) แต่มีความไพเราะ เนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ซึ่งเหมาะกับ
วัยรุ่น ที่เป็นวัยก�ำลังค้นหาความรัก ให้นักเรียนได้ศึกษา โดยมีกิจกรรมส�ำคัญดังนี้
การสร้างความเข้าใจเพือ่ ความซาบซึง้ ในสาระ การฝึกอ่าน วิเคราะห์ค�ำ อภิปรายถึงความหมายและจินตนาการ
จากค�ำพูดแต่ละค�ำ ค้นคว้า ความเป็นมาของเนื้อหา ผลที่ปรากฏต่อนักเรียนในขั้นนี้ นักเรียนสนใจมาก สามารถ
เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้นว่า วันแห่งความรัก น�ำความซาบซึ้ง เสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย
เช่น จัดเสวนา “มุมมองต�ำนานดอกกุหลาบ” หรือถ่ายถอดความรู้สึกผ่านกิจกรรมทางภาษาอย่างหลากหลาย เช่น
เล่า เขียนถึงมุมมองของดอกกุหลาบ
เข้าถึงบทประพันธ์ ค้นหาวรรณคดีที่เขียนด้วยบทประพันธ์ประเภทค�ำฉันท์ ได้ฝึกเขียนค�ำฉันท์ ประกวดค�ำ
ฉันท์ ฝึกพูดค�ำฉันท์ ในรูปแบบต่างๆ โดยนักเรียนได้ท�ำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ในรูปแบบของบทบาทสมมุติ
และขณะเดียวกันนักเรียนก็ซมึ ซับความรู้ วรรณคดี ค�ำประพันธ์และทักษะต่างๆ ในเวลาเดียวกัน ท�ำให้นกั เรียนสามารถ
อ่านเขียนได้คล่องขึ้น นักเรียนฝึกอ่าน ฉันท์ จากบทละครค�ำฉันท์ มัทนะพาธา โดยอ่านตามครูและจากแถบเสียง
พร้อมทั้งอธิบายเรื่องฉันทลักษณ์ ครุ ลหุ ที่ท�ำให้เกิดความไพเราะของการใช้ค�ำและเสียง
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นักสร้างบทละคร ให้ค้นคว้าหลักการสร้างบทละคร ขั้นตอนนี้ส่งเสริมความเป็นนักเรียนในฝันได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากไม่มีเอกสารค้นคว้า จ�ำเป็นที่นักเรียนต้องค้นคว้าผ่าน internet น�ำค�ำแนะน�ำจากผู้รู้มาจัดกลุ่มค�ำแนะน�ำ
ให้ได้ขอ้ สรุปในการจัดบทละครทีน่ �ำไปสูก่ ารเลือกสาระมาบางตอน จัดท�ำบทละครพูดมัทนะพาธา ดังนี้ ก�ำหนดแก่น
ของเรื่อง ก�ำหนดโครงเรื่อง  ก�ำหนดตัวละคร  จัดท�ำบทสนทนา ฉาก และบรรยากาศ
สู่การแสดง นับว่าเป็นขั้นตอนที่นักเรียนชอบและรอเวลาการเป็นนักแสดง จึงยินดีที่จะร่วมทุกกิจกรรม ครูใช้
โอกาสนี้ฝึกอ่าน เขียน ค�ำประพันธ์ที่ยากแต่นักเรียนเต็มใจ
- จัด นักเรียนกลุ่มๆ ละ 10 คน โดยมีครูรับผิดชอบกลุ่มละ 1 คน และพี่เลี้ยงอย่างน้อย 2 คน ฝึกการอ่าน
การเขียน การสะกดค�ำยาก การแต่งบทร้อยกรอง การพูดแสดงทรรศนะเกีย่ วกับความรัก โดยให้ครูและพีเ่ ลีย้ งคอย
อธิบายและดูแลอย่างใกล้ชิดและเสริมแรงให้ก�ำลังใจ และฝึกปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลเป็นที่พอใจ
- เมื่อเห็นผลการพัฒนาแล้วให้แต่ละกลุ่มแข่งขันการท�ำกิจกรรมต่างๆ น�ำผลงานของนักเรียนติดป้ายนิเทศให้
คุณครูและเพื่อนๆ ได้ชื่นชมและแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
- ให้นกั เรียนเลือกสาระบางส่วนบทเรียนเรือ่ งมัทนะพาธา มาจัดท�ำเป็นบทละครตามหลักการทีน่ �ำเสนอข้างต้น
เพื่อแสดงละคร โดยให้นักเรียนช่วยกันเลือกตัวละครและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น ฝ่ายก�ำกับการแสดง ฝ่าย
จัดฉาก เวที ฝ่ายเสียง ฝ่ายจัดเตรียมเครื่องแต่งกาย ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายจัดหางบประมาณ ฯลฯ โดยครูและ
พี่เลี้ยงช่วยดูแลและให้ค�ำปรึกษา
- นักเรียนฝึกซ้อมและด�ำเนินการตามบทบาทที่ได้รับ
- เชิญครู ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจมาชมการแสดงของนักเรียน
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
จากการเรียนการสอนตามปกติ น�ำจุดเด่นของกิจกรรมมาเสนอเป็นการแสดงจึงมีเงือ่ นไข ส�ำคัญคือการใช้เวลา
ในการเตรียมการ การฝึกซ้อมเตรียมกิจกรรมมาก มีภาระในการเตรียมเอกสาร สื่อ และเตรียมบุคลากรในการเป็น
พี่เลี้ยง (พี่ดูแลน้อง เพื่อนดูแลเพื่อน โดยคัดจากนักเรียน ม.ปลายที่เรียนดี และมีความสามารถในการแสดง) จัดท�ำ
ตารางเรียนพิเศษและตารางฝึกซ้อม ซึ่งต้องท�ำความเข้าใจกับทุกฝ่ายและด�ำเนินการนอกเวลาเรียนปกติ
การสรุปบทเรียน
จากการน�ำการแสดงมาเป็นนวัตกรรม ฝึกอ่านเขียนค�ำประพันธ์และสร้างความซาบซึ้งในวรรณคดี อันเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ มีข้อสรุปเป็นบทเรียน คือ น�ำความชอบหรือความนิยมตามกระแส มาขับเคลื่อนการ
เรียนรู้ อ่าน เขียน ค�ำประพันธ์และวรรณคดีเรื่องนั้นๆ
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นิทานรูปแบบ CIRC
ผู้น�ำเสนอ   นายณรงค์  จ�ำปา  
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)  
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานแบบร่วมมือ CIRC พัฒนาการอ่าน เขียน
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านออกและแยกข้อเท็จจริงได้ เขียนค�ำศัพท์จากเรื่องที่อ่านเขียนภาพจาก
เรื่องราวที่ก�ำหนดให้ได้
• นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ่านได้คล่องและสามารถจับใจความเรือ่ งทีอ่ า่ นได้และสามารถเขียนเรียงความ
จากเรือ่ งทีก่ �ำหนดและเขียนอิสระจากเรือ่ งทีส่ นใจได้
• นักเรียนมีทักษะในการท�ำงานกลุ่ม และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้ดี
• นักเรียนได้รบั รางวัลการประกวดการท�ำหนังสือเล่มเล็กในงานวันภาษาไทยระดับคุณภาพเหรียญทอง ปี 2552
• ครูได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ CIRC
• โรงเรียนได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตระดับดีเยี่ยมของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ
เขต 4 และรางวัลการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านดีเด่น ปีการศึกษา 2552 จากกระทรวงศึกษาธิการ
• ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบ circ ของครู และให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเข้า
เรียนเพิ่มขึ้นทุกปี (ข้อมูลย้อนหลัง 7 ปี)

ลักษณะส�ำคัญของนวัตกรรม   
การเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ CIRC ของเด็กเก่ง เด็กปานกลาง เด็กอ่อน ที่จะได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในแต่ละขั้นตอน ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสามารถในการอ่าน เขียน ครูประจ�ำชั้นด�ำเนินการทดสอบโดยการอ่าน
เขียนนิทาน และคัดแยกนักเรียนกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน
ขั้นที่ 2 ครูคละกลุ่มใหม่กลุ่มละ 4 – 6 คน ซึ่งทั้ง 6 คน มีทั้งเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน อยู่ด้วยกัน
ขัน้ ที่ 3 ครูแจ้งวัตถุประสงค์ในการอ่านนิทาน พร้อมทัง้ แนะน�ำค�ำศัพท์ใหม่ในนิทาน ทบทวนค�ำศัพท์เก่า แนะน�ำ
เรื่องหรือนิทานที่จะอ่าน โดยด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
		
- นักเรียนแต่ละคนอ่านเรื่องราวนิทานในใจ
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แรงบันดาลใจ
การอ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสมกับระดับชั้นและการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียน เป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ ะให้นกั เรียนอ่านออก เขียน จึงมีความพยายามค้นหาวิธกี ารต่างๆ มาแก้ปญ
ั หาและพัฒนานักเรียน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังกล่าว
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- นักเรียนจับคู่อ่านออกเสียงให้เพื่อนฟัง หลังจากที่อ่านแล้วให้ช่วยกันแก้ไข ข้อบกพร่องของเพื่อน
		
- นักเรียนตอบค�ำถาม วิเคราะห์เรื่อง วิเคราะห์ปัญหา โดยครูเป็นผู้ใช้ค�ำถามกระตุ้น
ขั้นที่ 4 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องราวที่อ่านโดยการจับประเด็นปัญหา
ขั้นที่ 5 นักเรียนรับการทดสอบการอ่านทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
ขั้นที่ 6 ฝึกทักษะการอ่านเพิม่ เติม ได้แก่ การจับใจความ การแยกข้อเท็จจริง การวิเคราะห์เรือ่ ง การสรุปเรือ่ ง
ขั้นที่ 7 ฝึกทักษะการเขียน โดยการเขียนอิสระ การท�ำหนังสือเล่มเล็ก
ขั้นที่ 8 นักเรียนรับการบ้าน เลือกอ่านหนังสือที่สนใจ เขียนรายงานเรื่องที่อ่านรายบุคคล
จุดเด่นของการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยนิทานแบบร่วมมือ รูปแบบ CIRC นอกจากขัน้ ตอนทีก่ ล่าวไปแล้ว ยังมีจดุ เด่น
ในเรื่อง 1) การเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่สอดแทรกอยู่ในนิทาน เช่น เรื่องราวเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
การช่วยเหลือ แบ่งปัน ความซื่อสัตย์ การประหยัด อดทน ล้วนเป็นเรื่องราวที่ให้คติสอนใจที่นักเรียนสามารถน�ำไปใช้
ในการด�ำเนินชีวติ ได้ดอี กี ด้วย 2) การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการประเมินความสามารถในการอ่านของลูกทีบ่ ้าน
ซึ่งนอกจากจะเป็นนิทานที่นักเรียนสนใจหนังสือแล้ว จะเป็นพื้นฐานให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านหนังสือประเภทอื่น
ผูป้ กครองจะได้รบั แบบประเมินการอ่านของลูกทีบ่ ้านและให้ขอ้ คิดเห็น เสนอแนะกิจกรรมทีผ่ ปู้ กครองเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียน
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
ความร่วมมือของครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้การจัดการเรียนรู้ด้วยนิทาน
แบบร่วมมือ รูปแบบ CIRC ประสบความส�ำเร็จ ควรมีการยืดหยุ่นเวลาในการท�ำงานให้นักเรียนในชั่วโมงวิชาภาษา
ไทย หากนักเรียนท�ำงานไม่ทันเวลา
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ระบบการบริหารจัดการศูนย์ภาษาไทย
ผู้น�ำเสนอ : นางนิตยา  น้อยพินิจ    
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
		
ส�ำนักงานเขตพื้นทีการศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การบริหารจัดการ ระบบการบริหารจัดการศูนย์ภาษาไทยโรงเรียนในฝัน
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
1) ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านความรู้ เทคนิคการสอน รวมทั้งการผลิตสื่อด้าน ict เพื่อให้ตรงกับเป้าหมาย
ของโรงเรียนในฝันที่เน้นการเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยระบบ ict
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย และมีทักษะภาษาไทยในระดับที่ได้
รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับต่างๆ
3) ศูนย์ได้ท�ำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการงานวิชาการแก่บุคลากรและหน่วยงานที่ต้องการรับบริการ
แรงบันดาลใจ
การทีโ่ รงเรียนได้รบั เลือกเป็นศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนในฝันของจังหวัดนครสวรรค์ ท�ำให้
ต้องรับผิดชอบในการช่วยเหลือ ดูแลบุคลากรผู้สอนภาษาไทยให้มีความรู้ ความสามารถทั้งทางวิชาการเฉพาะวิชา
เอกและความรู้ด้าน ict ตามลักษณะจุดเด่นของโรงเรียนในฝัน ท�ำให้ศูนย์ต้องหาวิธีการบริหารจัดการศูนย์ให้ด�ำเนิน
งานไปได้ด้วยงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรมาเป็นครั้งคราวเท่านั้น แต่ด้วยการที่ทางศูนย์ด�ำเนินการด้วยระบบทีม
งาน มีการปรึกษาหารือกันและท�ำงานอย่างมีระบบ ขั้นตอน ท�ำให้ผู้สอนมีคุณลักษณะตามที่โรงเรียนในฝันต้องการ
และส่งผลไปถึงนักเรียนด้วย โดยเฉพาะทางโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ในฐานะที่เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
จ�ำเป็นต้องพัฒนาตนเองอย่างมาก เพือ่ เป็นแบบอย่างให้กบั โรงเรียนในเครือข่าย จึงท�ำให้นกั เรียนของโรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม ประสบความส�ำเร็จในการเข้าแข่งขันทักษะทางภาษาในระดับต่างๆ เป็นจ�ำนวนที่น่าพอใจ

การสรุปบทเรียน
1) เชื่อมโยงความตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกับความสามารถและพื้นฐานความพร้อม
2) วางแผนร่วมกันกับผู้บริหารและคณะครู
3) พัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านทักษะภาษาไทยยิ่งขึ้น
4) จัดท�ำหลักสูตรการพัฒนาครูภาษาไทย
5) สร้างเครือข่ายครูภาษาไทยโดยการร่วมมือกับศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่ฯ ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือครูโดยตรงให้
เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนาบุคลากรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้นและท�ำงานไม่ซ�้ำซ้อนกัน
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เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
1) ครูเอาใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่างเต็มความสามารถในด้านการเรียนการสอน และการเข้าแข่งขันรายการต่างๆ
2) ดูแลและเต็มใจให้บริการเครือข่ายด้วยความเต็มใจ
3) ประสานการด�ำเนินงานกับศึกษานิเทศก์อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ผู้บริหารในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนให้การสนับสนุนในการด�ำเนินการของศูนย์ฯ อย่างดี
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ศิลปะ

“ศิลปะคือการถ่ายทอดความรู้สึกของมนุษย์ออกมา”
Leo Tolstoi

“ศิลปะคืองาน อันเป็นความพากเพียรของมนุษย์
ซึ่งต้องใช้ความพยายาม ด้วยมือและความคิด”
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
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กระบวนทัศน์ PICC เพื่อบริหารจัดการศูนย์
ผู้น�ำเสนอ : นางสาวศิริลักษณ์  ฐานวิเศษ
โรงเรียนค�ำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กระบวนทัศน์ PICC ประกอบด้วย P การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นสู่ความช�ำนาญ (Practice) โดยมีจุดเน้นทั้งครู
ผูส้ อนและนักเรียน เป็นการบริหารจัดการเพือ่ พัฒนา ครูให้เก่งการสอน โดยผ่านการฝึกอบรม สัมมนา สร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ เพือ่ แลกเปลีย่ นแนวคิดเทคนิคการสอนตลอดจนนวัตกรรม เพือ่ ให้ครูออกแบบการสอนให้ นักเรียนมีการ
ปฏิบัติจริงด้วยรูปแบบวิธีการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล I การ
บูรณาการ (Integration) มีการใช้องค์ความรู้จากสหสาขา จากบุคลากรที่หลากหลาย ร่วมกับการระดมทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อให้กระบวนการขับเคลื่อนขององค์กรสัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ C การมีส่วนร่วม (Collaboration)
คณะท�ำงานเน้นการมีส่วนร่วมของครูกับครู ครูกับโรงเรียนและนักเรียนและองค์กรกับชุมชน C การรับใช้ชุมชน
(Community Services) ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของการสร้างผลงาน สร้างบุคลากร และสร้างสุนทรียะ จะเห็น
ได้ว่ากรอบแนวคิดทั้ง 4 เสริมสร้าง เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันก็มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายของศูนย์
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ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
การพัฒนาทักษะทางศิลปะและทักษะการสอน ครูโรงเรียนในฝันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีผลงานปรากฏ
ดังนี้
จัดอบรมโครงการ More Than Arts 1 ปีการศึกษา 2552 และ More Than Arts 2 ปีการศึกษา 2553
จัดตั้งเครือข่ายครูศิลปะ จังหวัดสกลนคร เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด เทคนิคการสอน ตลอดจนนวัตกรรม เพื่อให้
ครูออกแบบการสอน ให้นักเรียนมีการปฏิบัติจริงด้วยรูปแบบวิธีการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมต่างๆ ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล
จัดแสดงนวัตกรรม และผลงานทางศิลปะ  ของ ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2552 และ 2553
สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการและคุณภาพนักเรียน โครงการพี่สอนน้อง ค่ายศิลปะเสกสรรปั้นแต่ง
การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางศิลปะระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและระดับภาคฯ การสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพือ่ พัฒนา
ทักษะทางศิลปะของนักเรียน การนิเทศ ติดตาม เพื่อประเมินการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ
ให้บริการชุมชน โครงการศิลปะเพื่อสังคม โดยการน�ำนักเรียนแกนน�ำศิลปะ ไปวาดรูปบ�ำเพ็ญประโยชน์ตาม
สถานที่ราชการและวัดในพื้นที่ใกล้เคียง ออกแบบและจัดตกแต่งริ้วขบวน ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ร่วมแสดง
ความสามารถทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ในเทศกาลบุญประเพณีตา่ งๆ เป็นคณะกรรมการด�ำเนินงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมชุมชน เป็นวิทยากรด้านศิลปะให้กับหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ
จัดหา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้   มีห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องจัดแสดงผลงาน ห้องพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
ติดต่อประสานงานกับองค์กรในท้องถิน่ วิทยากรท้องถิน่ เพือ่ ใช้เป็นทรัพยากรการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละศึกษา
ดูงานเกี่ยวกับศิลปะของหน่วยงานต่างๆ
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แรงบันดาลใจ
เพือ่ ยกระดับสมรรถนะในการสอนของ ครูผสู้ อนศิลปะในเขตจังหวัดสกลนคร เพือ่ ให้ครูสามารถบูรณาการองค์
ความรูส้ กู่ ารเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและเพือ่ ช่วยเหลือโรงเรียนเครือข่ายในด้านต่างๆ เช่น
ให้ความรู้ ให้ยืมวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม การเป็นวิทยากร เป็นต้น
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
การใช้กรอบแนวคิด PICC ในการออกแบบบริหารจัดการศูนย์ศิลปะ ท�ำให้เกิดผลในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านการบริหารจัดการ กิจกรรมต่างๆ ที่ทางศูนย์ได้จัดด�ำเนินการ แบบมีส่วนร่วมและบูรณาการความรู้จาก
หลายสาขา ใช้บุคลากรที่หลากหลาย เพื่อเน้นให้ครูและนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนเกิดความช�ำนาญ มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับ
ด้านหลักสูตรการพัฒนาครู เป็นหลักสูตรที่สามารถยืดหยุ่นและบูรณาการสู่การเรียนการสอน ให้เหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน มีการสร้างเครือข่ายครูศลิ ปะ เพือ่ ช่วยให้ครูสามารถออกแบบบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมทั้งการสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนน�ำศิลปะ
ด้านการพัฒนานักเรียน จากการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการสอนของครู ได้ส่งผลโดยตรง
กับนักเรียน นักเรียนมีเจตคติต่อศิลปะสูงขึ้น ผลงานของนักเรียนเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั้งภายนอก และภายใน
องค์กร
ด้านการบริการชุมชน ได้จัดตั้งโครงการต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ ตลอดทั้งเป็นการสร้างเวทีแสดง
ผลงานให้กับนักเรียนได้แสดงออกอีกทางหนึ่ง
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ    
การให้ความร่วมมืออย่างดีจากบุคลากร การสนับสนุนจากผู้บริหาร และ ความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่าย
การสรุปบทเรียน
จากผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ถือว่าประสบความส�ำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง แนวคิดในการพัฒนา
คือ การบริหารจัดการ การสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยการกระตุ้นให้ครูสร้างและแลกเปลี่ยนนวัตกรรม
มีการน�ำไปใช้จริง จัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด เทคนิคการสอน ตลอดจนช่วยเหลือเพื่อนครูในเครือข่าย
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ศิลปะกับการพัฒนาเยาวชน
ผู้น�ำเสนอ นางสาวพรพรหม  ตะพรหม
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา  
		
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเลย เขต 2
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การจัดการเรียนการสอนศิลปะ

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
• นักเรียนมีแบบอย่างที่ดี ได้รับแรงบันดาลใจ มีฮีโร่ในดวงใจ มีความมุ่งมั่น
• ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่น ในการจัดการเรียนการสอน อุทิศตน เสียสละ มีความช�ำนาญมีความสามารถในการ
ดึงศักยภาพของผู้เรียน
• ผู้บริหารและคณะครูการสนับสนุนเป็นอย่างดี
• มีแหล่งศึกษาค้นคว้าศึกษา ดูงานงานด้านศิลปะในโรงเรียน “ศูนย์ศิลป์สิรินธร” เป็นที่ศึกษาค้นคว้างาน
มีการจัดภูมิทัศน์ที่เหมาะสม บรรยากาศร่มรื่น เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาดูงาน

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
การจัดการเรียนการสอนศิลปะโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เป็นทีร่ จู้ กั ทัง้ ในและต่างประเทศด้วยผลงานทีป่ รากฏ
กับนักเรียนจากครูสังคม ทองมี ครูศิลปะซึ่งเป็นบุคคลคลแรกที่บุกเบิก โดยได้น�ำนักเรียนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ การส่งผลงานเข้าประกวดทัง้ ในและต่างประเทศ ท�ำให้โรงเรียนมีภาพลักษณ์โดดเด่น
ทางด้านศิลปะ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เลือกเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านศิลปะ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2522 อย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ส่งผลให้โรงเรียนได้รับเกียรติให้เป็นที่ตั้งของ “ศูนย์ศิลป์
สิรินธร” ซึ่งเป็นศูนย์ศิลปะเด็กและเยาวชนที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวิชาความรู้
เกี่ยวกับศิลปะ ซึ่งมีความพร้อมในการจัดตั้งให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนใน
การสร้างสรรค์งานศิลปะ ตลอดจนพัฒนาครูผู้สอนศิลปะ ผู้ที่มีใจรักศิลปะ ผู้สนใจทั่วไป ให้มีโอกาสได้รับรู้ข่าวสาร
ได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ ทักษะและการสร้างสรรค์
โครงงานศิลปะ เป็นอีกรายวิชาหนึง่ ทีช่ ว่ ยส่งเสริมเรือ่ งการเตรียมตัวเพือ่ เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ส�ำหรับ
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยยึดความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ใครมีความสามารถ
มีความสนใจ มีความถนัดในด้านใด ก็ให้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ตนเองให้ความสนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา
ต่ออุดมศึกษาต่อไป
ค่ายศิลปะในวันหยุดและวันปิดภาคเรียน ปีการศึกษาละ 2 ครัง้ จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน ทัง้ ในระดับท้องถิน่ และระดับประเทศ จัดส่งผลงานและนักเรียนเข้าร่วมประกวดทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทัง้ ใน
และต่างประเทศ นักเรียนได้เรียนรูท้ งั้ ในห้องเรียน หลังเลิกเรียนและผลงานจากการเข้าค่ายศิลปะได้จดั ส่งเข้าร่วมประกวด
ทัง้ ในและต่างประเทศสืบเนือ่ งมาโดยตลอด รวมถึงจัดหาทุนการศึกษานักเรียนสายศิลป์ให้กบั นักเรียนแผนศิลป์ เพือ่
สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียน ทีม่ คี วามสามารถทางด้านศิลปะ โดยการจัดหาของครูสงั คม ทองมี ปีละประมาณ 2 แสน
กว่าบาท
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ชุดฝึกทักษะนาฏศิลป์
ผู้น�ำเสนอ นางสาวพนมพร  ชินชนะ
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์  
		
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง บทเรียนหรือแบบฝึกทักษะนาฏศิลป์ ที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามกระบวนท่า ทีละ
ท่า เป็นแบบฝึกทักษะนาฏศิลป์และหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ ชุดฝึกทักษะนาฏศิลป์
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน มีความรู้ความสามารถจนเกิดความช�ำนาญ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านนาฏศิลป์ได้รับรางวัล
เหรียญทองระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542–2553 องค์กรหรือชุมชน ให้ความร่วม
มือสนับสนุน มีความเชื่อถือ เชื่อมั่น และชื่นชมผลงานนักเรียนมีจิตอาสาร่วมกันท�ำกิจกรรม ออกเผยแพร่ความรู้
สู่ชมชนโดยร่วมกันออกฝึกสอนการแสดงให้กับชุมชนต่างๆ ในงานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นนั้นๆ
แรงบันดาลใจ
จากพระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั “การรักษาวัฒนธรรม คือการรักษาชาติ” สร้างความตระหนัก
ในหน้าทีค่ รูสอนนาฏศิลป์ และสาระนาฏศิลป์เป็นวิชาหนึง่ ทีน่ กั เรียนมีสนใจ แต่เวลาเรียนมีนอ้ ย คือ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หน่วยการเรียน 0.5 นักเรียนจึงขาดความรู้ ขาดทักษะทีถ่ กู ต้องแท้จริง ส่วนมากเป็นนักเรียนทีอ่ าศัยอยูต่ ามหมูบ่ า้ นแต่ละ
หมูบ่ า้ นจะห่างไกลจากโรงเรียนประมาณ 10-30 กิโลเมตร การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนจะนัง่ รถรับส่งนักเรียน
ประจ�ำหมูบ่ า้ นมาโรงเรียนและเดินทางกลับด้วยรถรับส่งนักเรียนประจ�ำหมูบ่ า้ นเวลาก�ำหนด จึงท�ำให้เกิดปัญหา ประกอบ
กับนักเรียนบางส่วนไม่มพี นื้ ฐานในด้านการแสดงนาฏศิลป์ทถี่ กู ต้องมาก่อน แต่สนใจทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ ไม่มเี วลา
ทีจ่ ะเพิม่ พูนทักษะทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ในเวลาหลังเลิกเรียน มีนกั เรียนบางส่วนทีส่ นใจในเรือ่ งการแสดงนาฏศิลป์
และไม่มปี ญ
ั หาในการเดินทาง ก็สามารถท�ำการฝึกซ้อมและเพิม่ พูนทักษะด้านการแสดงนาฏศิลป์ ในเวลาหลังเลิกเรียน
หรือวันหยุดได้
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
การก�ำหนดกรอบสาระ เกี่ยวกับท่าพื้นฐาน เช่น การจีบ การตั้งวง การยกเท้า การก้าวเท้า กิริยาการใช้มือแบ
กิรยิ ามือจีบ กิรยิ ามือชี้ ฯลฯ จนถึงการปฏิบตั ทิ า่ ร�ำเพลงต่างๆ จากง่ายไปหายาก จัดล�ำดับแต่ละท่า มีภาพประกอบ
พร้อมค�ำอธิบายที่ให้ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติเองได้ การปฏิบัติบ่อยๆ จะท�ำให้เกิดทักษะและความช�ำนาญ โดยจะ
ฝึกบ่อยครัง้ หรือนานเท่าใดตามแต่ความพอใจของผูฝ้ กึ แบบฝึกทักษะนาฏศิลป์นจี้ ะเป็นการช่วยให้นกั เรียนทีจ่ �ำท่าร�ำ
ไม่ได้ ได้เกิดการจดจ�ำได้แม่นขึ้น
หนังสืออิเล็กทรอนิคส์  (e-book) หมายถึง หนังสือทีส่ ร้างขึน้ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลกั ษณะเป็นเอกสาร
อีเล็กทรอนิกส์โดยปกติมกั จะเป็นแฟ้มข้อมูลทีส่ ามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทงั้ ในระบบออฟไลน์
และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิคส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซด์ต่างๆ
ตลอดจนสามารถปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิคส์สามารถแทรกภาพ เสียง
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ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ อีกประการหนึ่งที่ส�ำคัญก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิคส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
ได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป
แผ่นวีดีทัศน์ เป็นสื่อ/นวัตกรรมที่แสดงเป็นภาพยนตร์ พร้อมบทบรรยาย เนื้อหาตามแบบชุดทักษะเพื่อให้ผู้
เรียน ฝึกท่าเคลื่อนไหวร่างกายได้ถูกต้อง โดยครูผู้สอนเป็นผู้แสดงแบบ
เงื่อนไขที่ท�ำให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความส�ำเร็จ
ครูผสู้ อน ควรมีอดุ มการณ์ทตี่ อ้ งการรักษาและสืบสานศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลปะพืน้ บ้านอย่างต่อ
เนือ่ ง ถึงแม้จะมีแบบฝึกช่วยแต่ครูตอ้ งมีการให้ฝกึ ปฏิบตั ิ
การสรุปบทเรียน
จากการใช้ชดุ ฝึกทีก่ ล่าวข้างต้นมาอย่างต่อเนือ่ งและประสบผลส�ำเร็จ สรุปเป็นแนวคิดในการสร้างสือ่ ช่วยสอน
ส�ำหรับนาฏศิลป์ เนือ่ งจากนาฏศิลป์เป็นวิชาทีเ่ ป็นการฝึกทักษะ ดังนัน้ ควรได้ฝกึ ปฏิบตั คิ วบคูก่ บั การใช้สอื่ และควรมี
สือ่ ประเภทเพือ่ ต้องการให้เห็นภาพ ทัง้ ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว และเข้าใจในความหมายของท่าทาง
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สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

“วัฒนธรรม เป็นผลรวมของการสัง่ สม สร้างสรรค์ ภูมธิ รรม
ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาของสังคมนั้นๆ หรือกล่าวได้
ว่า วัฒนธรรมคือประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่สงั คม
มีอยู่หรือเนื้อตัวทั้งหมดของสังคมนั่นเอง”
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
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ก�ำแพงแสนควรค่าแห่งความทรงจ�ำ
ผู้น�ำเสนอ ว่าที่ ร.ต.หญิงน้องนุช เก้าลิ้ม  ครูช�ำนาญการ
โรงเรียนประถมฐานบินก�ำแพงแสน
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โทร 086-9009425
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง กิจกรรมการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนมีความรู้ความสนใจในการเรียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมากขึ้น สามารถน�ำเสนอผลงานจากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษาในรูปแบบของ ict ได้แก่ e- book power point แผ่นพับ เว็ปไซต์ มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นของตน
แรงบันดาลใจ
การเรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่นเป็นสาระหนึ่งในความรับผิดชอบของสาระสังคมศึกษา เพราะที่ผ่านมาไม่มีการ
เรียนรูเ้ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ และหลักสูตรไม่ให้ความส�ำคัญเท่าทีค่ วร มีความมัน่ ใจว่าการเรียนรูเ้ รือ่ งราวของ
ท้องถิ่นจะท�ำให้คนในท้องถิ่นมีความรักความภาคภูมิใจ ในท้องถิ่นของตน
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ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
ผูส้ อนจัดท�ำกรอบเนือ้ หาสาระประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ใกล้ตวั นักเรียน เริม่ จากการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ในระดับอ�ำเภอ
ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของโรงเรียนและหมูบ่ า้ นของนักเรียนส่วนใหญ่ แล้วเชือ่ มโยงสูร่ ะดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนการโดยวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์ 5 ขัน้ ตอน คือ ก�ำหนดประเด็นทีจ่ ะศึกษา รวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล ตีความและจัดระบบข้อมูล น�ำเสนอข้อมูล ในการสืบค้นข้อมูลและน�ำเสนอข้อมูลด้วย ict
จุดเด่นของกิจกรรม คือ การร่วมกันก�ำหนด เรือ่ ง (them) สนใจศึกษา จากนัน้ ระดมค�ำถามทีน่ กั เรียนอยากเรียน
รู้ (ครูรว่ มตัง้ ค�ำถาม) จัดกลุม่ ค�ำถาม ตรวจสอบว่าครอบคลุมสาระทีต่ อ้ งการเรียนรูห้ รือไม่ จากนัน้ ถามหาแหล่งข้อมูล
ซึง่ ขัน้ นีเ้ ป็นการสนับสนุนคุณภาพเด่นชัดของนักเรียนโรงเรียนในฝันเรือ่ งการค้นคว้า การใช้แหล่งเรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย
ทัง้ ภายใน ภายนอก รวมถึงการใช้สอื่ internet ข้อมูลจากแหล่งเรียนรูท้ นี่ กั เรียนค้าหา น�ำไปสูก่ จิ กรรมส�ำคัญทีก่ ระตุน้
ความรักและภาคภูมใิ จ คือ การพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูจ้ ริง เพือ่ พบปราชญ์ชาวบ้านเล่าเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
เมืองก�ำแพงแสน ในขัน้ นีค้ รูให้นกั เรียนเตรียมค�ำถาม เตรียมการบันทึกข้อมูล บันทึกภาพ เมือ่ ได้ขอ้ มูลครบถ้วนแล้ว
น�ำมาตรวจสอบร่วมกันโดยดูวา่ ข้อมูลทีไ่ ด้มานัน้ น่าเชือ่ ถือหรือไม่ มีแหล่งอ้างอิงทีช่ ดั เจน สามารถตรวจสอบได้ เช่น ชือ่
เว็ปไซต์ ชือ่ ผูแ้ ต่งหนังสือ จากนัน้ แต่ละกลุม่ ช่วยกันตีความข้อมูลทีไ่ ด้มาจากหลายๆ แหล่ง และจัดระบบข้อมูลตามประเด็น
ทีศ่ กึ ษา เช่น ความเป็นมาของท้องถิน่ ก�ำแพงแสน ความส�ำคัญของเมืองก�ำแพงแสนตัง้ แต่อดีต เมือ่ ได้ขอ้ มูลครบถ้วนแล้ว
ให้แต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงานด้านความรูผ้ า่ นกระบวนการด้วย ict ตามความสนใจของแต่ละกลุม่
เมือ่ นักเรียนเข้าใจประวัตคิ วามเป็นมาและความส�ำคัญของเมืองก�ำแพงแสนแล้ว จึงจัดการเรียนรูเ้ ชือ่ มโยงสืบค้น
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นทั้งจากผู้รู้ในชุมชน ทั้งจาก
อินเตอร์เน็ต หนังสืออ่านเพิ่มเติมและศึกษาสถานที่ส�ำคัญต่างๆ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอข้อมูลด้วย ict เช่น
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e- book power point website แผ่นพับ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ให้นักเรียนช่วยกันบอกความรู้สึก
ที่มีต่อท้องถิ่นของตนในรูปแผนที่ความคิด
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
ผูบ้ ริหาร สนับสนุนการออกนอกสถานที่ ครูตอ้ งมีความรูด้ า้ นเนือ้ หา แหล่งเรียนรู้ มีหรือรูแ้ หล่งข้อมูล สามารถ
ให้ค�ำแนะน�ำได้รวดเร็วและติดต่อประสานงานผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง เช่น หัวหน้าพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น
การสรุปบทเรียน
จากการด�ำเนินการตามแนวทางของวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น ผูน้ �ำเสนอมีแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอน
ประวัตศิ าสตร์ คือ การเรียนรูเ้ รือ่ งราวท้องถิน่ เป็นส่วนส�ำคัญในการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ แนวทางการจัดกิจกรรม
จึงเป็นวิธีการทางประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับการสนับสนุน การค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงาน
โดยมี ict เป็นเครื่องมือ
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ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์
ผู้น�ำเสนอ นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข และ นางสาวสุภาพร  สบู่แก้ว   
โรงเรียนนารายณ์ค�ำผงวิทยา  
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลงานหรือนวัตกรรม คือ กิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนใช้โปรแกรมพอยท์เอเชีย (point asia) ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่ต้องออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในการระบุพิกัดภูมิศาสตร์ของปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ จ�ำนวน
30 แห่ง เป็นส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อ ict
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ด้านครู ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สอื่ และเทคโนโลยีได้ ครูน�ำนักเรียนลงพืน้ ทีภ่ าคสนามและ
ท�ำการวัดทิศทางการวางตัวปราสาท ถ่ายภาพปราสาทและใช้ขอ้ มูลภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบกับสภาพโดยรอบ
ปราสาท สามารถจัดท�ำโปสเตอร์ส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง โบราณดาราศาสตร์ และธรณีวิทยา จากปราสาทในจังหวัด
สุรินทร์ รวมถึงสามารถออกแบบบทปฏิบัติการ เรื่อง ดาราศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดท�ำบทเรียน เรื่อง
“บ้านขุมดิน ถิ่นนี้ มีปราสาท” ในหนังสือพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ฯ อ�ำเภอโนนนารายณ์
ด้านนักเรียน นักเรียนสามารถรวบรวมเนื้อหา แผ่นภาพ เพื่อน�ำเสนอข้อมูลของปราสาท จ�ำนวน 30 แห่ง มี
หนังสือเล่มเล็กน�ำเสนอข้อมูลปราสาททั้ง 30 แห่ง ซึ่งเป็นหนังสือท�ำมือเล่มแรก ที่น�ำเสนอข้อมูลปราสาทในจังหวัด
สุรินทร์ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด รวมถึงมีหนังสือการ์ตูน น�ำเสนอข้อมูลปราสาทตามราชมรรคา (ถนน) ของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แต่ละเส้นทาง ซึ่งยังไม่มีผู้ใดศึกษาหรือตีพิมพ์เรื่องราวดังกล่าวมาก่อน
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แรงบันดาลใจ
จังหวัดสุรินทร์ มีค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดว่า “สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ปะค�ำสวย ร�่ำรวยปราสาท
ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม” กล่าวเฉพาะเรื่องปราสาทนั้น จังหวัดสุรินทร์มีปราสาทที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมศิลปากรจ�ำนวนกว่า 30 แห่ง แต่เมื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปราสาทแต่ละแห่ง จากหลายหน่วยงาน
และหลายแหล่งข้อมูล พบว่ามีการน�ำเสนอเฉพาะบางปราสาทที่ส�ำคัญและเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นหลัก ไม่มีการน�ำเสนอภาพถ่ายปราสาททุกแห่ง ให้นักเรียนได้เรียนรู้ คือ นักเรียนรู้แต่ค�ำขวัญ แต่เห็น
ปราสาทไม่เกิน 5 แห่ง บางคนไม่รู้ ไม่เคยเห็นและไม่เคยรู้จัก
ผู้จัดท�ำผลงานจึงต้องการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน โดยอาศัยแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม มาใช้
จัดการเรียนรู้ เพือ่ ให้ครูและนักเรียนได้รว่ มกันศึกษาและน�ำเสนอความรูเ้ กีย่ วกับ “ปราสาทในจังหวัดสุรนิ ทร์” ในเชิง
วิทยาศาสตร์ (โบราณดาราศาสตร์ที่เกี่ยวกับทิศทางการวางตัวปราสาท วัดจากทิศเหนือ ภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา
เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างปราสาท) วัฒนธรรม (รูปแบบการการกระจายตัวของปราสาท ซึ่งคาดว่าเป็นราชมรรคา (ถนน)
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในจังหวัดสุรินทร์) โดยคาดว่าผลผลิตที่เกิดขึ้น (สื่อการเรียนรู้) จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
เพิ่มความเข้าใจในท้องถิ่นและมีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไป
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ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
ภาพถ่ายดาวเทียมช่วยให้มองเห็นบริบทรอบประสาท ท�ำให้สามารถจ�ำแนกประเภทของปราสาทและเห็นรูป
แบบการกระจายตัวของปราสาทในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุรนิ ทร์ ซึง่ คาดว่าเป็นราชมรรคา (ถนน) ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ใน
จังหวัดสุรนิ ทร์ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากในสมัยดังกล่าวมีการสร้างอโรคยาศาล (โรงพยาบาล) นอกจากนีว้ สั ดุทใี่ ช้ในการก่อสร้าง
ปราสาทแต่ละแห่ง จะมีความสัมพันธ์กับทิศทางการวางตัวปราสาทและสัมพันธ์กับยุคสมัยที่มีการก่อสร้าง ความรู้ที่
ได้รับ ทั้งครูและนักเรียนได้น�ำมาจัดท�ำเป็นสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม จากปราสาทในจังหวัดสุรินทร์
หลายรายการ
การน�ำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมจากโปรแกรมพอยท์เอเชีย (point asia) มาใช้จัดการเรียนรู้ท�ำให้นักเรียน
มีความสนใจในการเรียนอย่างดี เพราะท�ำให้มองเห็นภาพสถานที่ที่นักเรียนสนใจจากมุมสูง (จากอวกาศ)
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
การได้รับการสนับสนุนด้านสื่อ ict และครูผู้สอนมีความรู้ด้านสื่อหรือโปรแกรมนั้นๆ เป็นอย่างดี
การสรุปบทเรียน
สืบเนือ่ งจากการใช้สอื่ เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน และประสบผลส�ำเร็จในระดับหนึง่ ผูน้ �ำเสนอมีขอ้ สรุปเป็น
แนวคิดในเรื่องการใช้สื่ออุปกรณ์ ที่ทันสมัย ดังนี้ การใช้สื่อประเภทโปรแกรมส�ำเร็จ ครูควรศึกษารายละเอียดจาก
โปรแกรมนั้นๆ แล้วเชื่อมโยงกับสาระที่สอน จากนั้นจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน อาจเป็นในลักษณะ
บัตรงาน หรือการท�ำโครงงาน จากนั้นกระตุ้นให้ในนักเรียนสร้างผลงานจากข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ทุกครั้ง  
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การพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผู้น�ำเสนอ     นายณัฐพล หล้าชาญ  โรงเรียนร่มเกล้า
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
		
โทร. 0-84430-8448 E–mail : nathaphol2553@gmail.com
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง ภาพยนตร์สารคดีสั้น สื่อการเรียนการสอน
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
การน�ำสื่อภาพยนตร์สารคดีสั้นเข้ามาประกอบแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน ท�ำให้นักเรียน
มีความสนใจที่จะเรียนรู้ เนื่องจากนักเรียนมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ ท�ำให้มีความเข้าใจบทเรียน
มีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น และท�ำให้นักเรียนมีความตระหนักถึงคุณค่า
และความส�ำคัญ ให้ความร่วมมือในการอนุรกั ษ์เผยแพร่ ซึง่ ต่างจากการจัดแหล่งเรียนรูโ้ ดยการท�ำป้ายนิเทศ หรือการ
จัดหมวดหมูแ่ ล้ว เขียนค�ำอธิบายประกอบทัว่ ไป จากการน�ำสือ่ ภาพยนตร์สารคดีสนั้ เข้ามาประกอบแหล่งเรียนรูแ้ ล้ว
ท�ำให้นกั เรียนมีความสนใจในการสร้างภาพยนตร์สารคดีสนั้ ครูและนักเรียนจึงร่วมกันสร้างภาพยนตร์สนั้ จ�ำนวนหลาย
เรือ่ งและอยูใ่ นระหว่างการพัฒนาให้ภาพยนตร์มคี วามสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ โดยมีอาจารย์จากส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ

ลักษณะส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม
ลักษณะส�ำคัญคือการจัดท�ำสื่อ การค้นหาเนื้อหามาจากแนวทางการจัดการเรียนรู้ ผ่านโครงงาน กิจกรรมที่ครู
ต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดแนว ดังนี้
1. แจ้งเป้าหมายการเรียนรู้ คือ การจัดท�ำภาพยนตร์ (จูงใจนักเรียนสนใจมาก) ระบุกิจกรรม คือ การค้นหา
เนื้อหา โดย 1) กิจกรรมโครงงาน 2) กิจกรรมการฝึกเขียนบท ท�ำ story board (มีวิทยากรมาฝึกอบรม) 3) ฝึกการ
ถ่ายท�ำ ตัดต่อภาพยนตร์ (มีวิทยากร)
2. ทุกคนท�ำโครงงานโดยเรียนรู้สาระทัองถิ่นตามความสนใจ จัดท�ำกรอบสาระในการท�ำภาพยนตร์ น�ำข้อมูล
ที่ได้เสนอในกลุ่ม จัดรวมข้อมูล

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

แรงบันดาลใจ
นักเรียนไม่ค่อยสนใจสื่อที่จัดในแหล่งเรียนรู้ในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นสื่อที่ไม่มีชีวิต และไม่สนใจกิจกรรม
การเรียนการสอนเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่วัยรุ่นให้ความสนใจน้อย จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนให้เป็นสือ่ ทีม่ ชี วี ติ เพือ่ สร้างความสนใจและให้นกั เรียนตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
จึงจัดท�ำโครงการอบรมการสร้างภาพยนตร์สนั้ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในฝัน ครูผสู้ อนวิชาสังคมศึกษา
โรงเรียนร่มเกล้าหลายท่าน ที่ท�ำผลงานทางวิชาการและผ่านการประเมินวิทยฐานะให้ได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้นได้น�ำ
ผลงานมาต่อยอดและสร้างสรรค์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้นโดยการน�ำมาสร้างเป็นภาพยนตร์สั้นโดยความร่วมมือกัน
ระหว่างครูและนักเรียน
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3. เชิญวิทยากรให้ความรู้ในการเขียนบท วิธีการท�ำ story board
4. เชิญวิทยากรฝึกด้านการถ่ายท�ำตัดต่อ (นักเรียนที่สนใจ)
ท�ำให้มีสื่อที่ทันสมัยตรงกับความสนใจของวัยรุ่น เป็นสื่อที่มีความเคลื่อนไหว เป็นสื่อที่มีชีวิตซึ่งท�ำให้นักเรียน
สนใจบทเรียน มีความเข้าใจ มีความเพลิดเพลินกับบทเรียนและมีความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นของตน
เงื่อนไขที่ท�ำให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบผลส�ำเร็จ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุนและส่งเสริม และให้ก�ำลังใจในการด�ำเนินงาน
2. จัดท�ำแผนพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต โดยการพัฒนาสื่อในทุกรูปแบบ
3. ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรในท้องถิ่นในการถ่ายท�ำจากสถานที่จริง
4. ได้รบั ค�ำแนะน�ำปรึกษาจากอาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
การสรุปบทเรียน
การผลิตสือ่ ลักษณะภาพยนตร์ทอี่ าจจะไม่เคย จึงมีความจ�ำเป็นต้องอาศัยผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิค
เป็นพิเศษ แต่เรื่องการเรียนรู้เนื้อหาสาระ โดยการค้นคว้าและเป็นจุดเน้นของโรงเรียนในฝัน จึงต้องวางแผน
การเรียนรูแ้ บบโครงงาน นอกจากนีก้ ารสร้างภาพยนตร์เป็นโอกาสทีท่ อ้ งถิน่ เข้ามามีสว่ นร่วม ทัง้ ให้ขอ้ มูลด้านเนือ้ หา
ด้านสถานที่และน�ำไปเผยแพร่ นับว่ามีประโยชน์ต่อการเรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่นและสอดคล้องกับการจัดตั้งศูนย์ฯ
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เส้นทางประวัติศาสตร์ จาก Point Asia
ผู้น�ำเสนอ นายสากล ประทุม โรงเรียนขุขันธ์  
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต3
		
โทรศัพท์ 084-9599841 Email : sakol@khukhan.ac.th
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตนเอง ผ่าน point asia
มีความสามารถและมีทกั ษะในการสืบค้นข้อมูล โดยวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์ ผ่านสือ่ เทคโนโลยี นอกจากนีย้ งั สามารถ
วิเคราะห์สรุปความคิดทางประวัติศาสตร์ได้และสามารถน�ำเสนอผลงานผ่านสื่อเทคโนโลยี (ict) ได้
ครู ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน โดยเน้นการใช้สื่อเทคโนโลยี (ict) ในการจัดการเรียนการสอน ท�ำให้บรรยากาศ
ในการเรียนการสอนน่าสนใจมากขึ้น
แรงบันดาลใจ
ประวัติศาสตร์กับการสอนแบบบรรยาย ถึงแม้จะเป็นวิธีสอนยอดนิยมที่สุด แต่ก็เป็นวิธีสอนที่น่าเบื่อ ท�ำให้
หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอ่านเท่านั้น ผู้น�ำเสนอผลงานต้องการให้การเรียนประวัติศาสตร์น่าสนใจ ผู้เรียนมี
ความรู้และความเข้าใจในสาระส�ำคัญมากขึ้น ทั้งยังสร้างความตระหนักส�ำหรับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ว่า เป็นการ
เรียนรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล ผ่านกระบวนการสืบค้นข้อมูลจากสื่อที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อ ict

เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
โรงเรียนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ internet และสื่อ ict ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครู นักเรียน ต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย internet
การสรุปบทเรียน
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้โปรแกรม point asia มาประยุกต์ใช้ในการค้นหาแหล่งข้อมูลที่อ้างถึง
เส้นทางทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดทั้งสามารถบูรณาการใช้กับเนื้อหาอื่นๆ ได้..
การปรับวิธเี รียนเปลีย่ นวิธสี อน ครูและผูเ้ รียนเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่ ลดช่องว่างทางความคิดทีว่ า่ “ครูคอื
ผูใ้ ห้และนักเรียนคือผูร้ บั เท่านัน้ ” การเรียนยุคใหม่ตอ้ งเดินเคียงข้างกับสือ่ เทคโนโลยีทคี่ รูและเด็กต้องเรียนรู  ้ ต้องรับ
และส่งข้อมูลซึง่ กันและกันได้ เปลีย่ นบรรยากาศการเรียนให้หลากหลาย ในการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ทหี่ ลายคนมอง
ว่าไกลตัว ให้มาเป็นเพือ่ นทางความคิดทีจ่ ะติดตัวตรึงใจ เข้าถึงความภาคภูมใิ จในตัวตนของตนเองมากขึน้

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
โปรแกรม point asia ฟรีแวร์คุณภาพฝีมือคนไทยซึ่งจะง่ายกว่า google earth การจัดการเรียนการสอน  
ด�ำเนินการ 1) ศึกษาข้อมูลจาก point asia (แผนที่)  2) เชื่อมโยงเนื้อหา  3) ออกแบบกิจกรรม  เน้นกิจกรรม
การค้นคว้า  การใช้สื่อ ict  google earth  และ point asia  นักเรียนมีผลงานจากการเรียนการสอน
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การเรียนรู้ “บ้านท่าฬ่อ”
ผู้น�ำเสนอ   นางสังวาลย์  คงเมือง
โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ “ครุฑวิทยากร”
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง แนวทางการเรียนการสอนประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ผ่านการสร้างภาพยนตร์ประวัตศิ าสตร์
ท้องถิน่ ต�ำบลท่าฬ่อ เรือ่ ง “บ้านท่าฬ่อ”
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนได้รับการส่งเสริมศึกษาเนื้อหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต�ำบลท่าฬ่อ จากการรวบรวมหลักฐาน
คัดเลือก วิเคราะห์ ตีความ สร้างองค์ความรู้จากเหตุการณ์ ข้อเท็จจริงในอดีตมาเป็นเรื่องราวต่างๆ สร้างเป็นภาพ
ทีเ่ คลือ่ นไหวได้ เพือ่ อนุรกั ษ์สบื สาน ต�ำนาน เกิดจิตส�ำนึก ความภาคภูมใิ จ ตระหนักในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
ที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้ นักเรียนได้รับการอบรมศึกษา วิธีการสร้างภาพยนตร์ จากวิทยากรรับเชิญที่มีความรู้
ด้านการถ่ายท�ำภาพยนตร์  โดย 1) นักเรียนศึกษาเนื้อหา ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก่อน 2) ฝึกเขียนสตอรี่บอร์ด
(story board) โดยการสืบค้นหลักฐานจากแหล่งเรียนรู้   ภูมิปัญญาชาวบ้าน  3) ฝึกใช้กล้องดิจิตอล (vdo)
ส�ำหรับการถ่ายท�ำภาพยนตร์ คณะครูและวิทยากร น�ำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ก่อนการถ่ายท�ำจริงด้วยตนเอง
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่มีความส�ำคัญตามสถานศึกษาที่ต่างๆ
แรงบันดาลใจ
ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในอดีตมาเล่าสู่ปัจจุบันได้ โดยการน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ ict มาช่วยสอน เป็นต้นแบบในการพัฒนาบทเรียนและมีแรงบันดาลใจจากนักเรียน
ทีม่ ภี าพยนตร์เกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ของตนเอง ซึง่ น�ำมาใช้เป็นสือ่ การเรียนการสอน
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
นักเรียนสามารถสร้างกระบวนการศึกษาเพือ่ ให้ได้ความรูแ้ ละค�ำตอบ เริม่ จาก อะไร (what) “เหตุการณ์นนั้ เกิด
ขึน้ เมือ่ ไหร่” ท�ำอย่างไร (how) วิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์ประกอบด้วยขัน้ ตอนต่างๆ และท�ำ ท�ำไม (why) เหตุการณ์
เกิดขึ้นอย่างไร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา สร้างความภูมิใจและเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม นักเรียนมี
กระบวนการจัดท�ำภาพยนตร์ประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ โดยจัดท�ำอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบ
ทบทวน ประสานงานและช่วยกันท�ำงานทุกคน
เงื่อนไขที่ท�ำให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความส�ำเร็จ
ผู้บริหารสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากชุมชน
การสรุปบทเรียน
การพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ได้ค้นพบว่า “การเรียนการสอนประวัติศาสตร์สามารถประสบ
ผลส�ำเร็จได้ ถ้ากิจกรรมนั้นๆ มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ  มีความเป็นรูปธรรมไม่ใช่การท่องจ�ำ”
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“7 ย” For Incredible History Teaching
ผู้น�ำเสนอ   นายเรืองเดช เกิ้นโนนกอก
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การจัดการเรียนรูว้ ชิ าประวัตศิ าสตร์ดว้ ยกระบวนการ “7 ย” ได้แก่ ย้อนกลับ ยอมรับ
แยกแยะ โยนิโส ยั่วยุ ย�้ำคิดและยกย่อง
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
การจัดการเรียนรู้โดย กระบวนการ “7 ย” นั้น ผลสะท้อนที่เกิดขึ้นท�ำให้นักเรียนแสดงออกถึงพลังความคิด
และการแสวงหาความรู้อย่างถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ ดังนี้
1) ด้านผู้เรียน ท�ำให้นักเรียนมีทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนต่อวิชาประวัติศาสตร์เปลี่ยนไป คือ นักเรียน
ชอบเรียนประวัติศาสตร์ เพราะได้แสดงความสามารถอย่างรอบด้าน เข้าถึงความเป็นประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการใช้วิธี
การทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล น�ำเสนอผลงานอย่างบูรณาการความสามารถทางภาษา ศิลปะ เทคโนโลยี
น�ำเสนอแบบร่วมสมัย ประกอบด้วย การแสดงละครประวัติศาสตร์ การท�ำวีดีทัศน์สารคดีประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
2) ผู้บริหารและครูในโรงเรียน ยอมรับความแปลกใหม่ในวิธีการ ชื่นชมผลงานนักเรียนโดยไม่ต้องนัดหมาย
ไม่ต้องเชิญ ท่านผู้อ�ำนวยการได้ให้เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ถา่ ยท�ำการน�ำเสนอ แล้วน�ำไปออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์เพื่อการศึกษาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม เป็นการเผยแพร่ผลงานที่ร่วมสมัย

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
กระบวนการ “ 7 ย” ซึ่งเป็นกระบวนการที่เน้นการดึงเอาพลังความคิดของเด็กมาเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
อย่างเหมาะสมกับ เวลา สถานการณ์และวัยของผู้เรียน กล่าวได้ว่าร่วมสมัยกระบวนการ“ 7 ย” ประกอบด้วย
“ย” ที่ 1 ย้อนกลับ (backward) ครูผู้สอนพาชวน มองย้อนอดีต โดยภาพยนต์ (ที่สอดคล้องกับเนื้อหาทีส่ อน)
ใชัค�ำถามกระตุ้นให้ต้องการเรียน ต้องหาค�ำตอบ (ภาพยนตร์ไม่ให้ชมจนจบ) ให้ค้นหาเนื้อหาสาระรวบรวมข้อมูลต่อ
“ย” ที่ 2 คือ ยอมรับ (accept) การยอมรับเป็นขัน้ ตอนทีต่ อ่ เนือ่ งมาจากการรวบรวมข้อมูล ในขัน้ ที่ 1 เป็นการ
น�ำเสนอข้อมูลประกอบความคิดเห็นของนักเรียน ครูรับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผล อาจสุ่มเลือกสัมภาษณ์นักเรียน
และการตอบแบบสอบถาม ซึง่ ครูตอ้ งสร้างสัมพันธ์ภาพทีด่ กี บั นักเรียน เพือ่ ให้นกั เรียนได้สะท้อนความคิดอย่างแท้จริง
จากนั้นครูก็น�ำข้อมูลจากความคิดของนักเรียนมาพิจารณาความเหมาะสม
“ย” ที่ 3 แยกแยะ (analyze) แยกแยะ เป็นกระบวนการคัดแยกข้อมูลที่ได้ในแต่ละประเด็นข้อมูลใดเป็น
ความคิดเห็นข้อมูลใดมาจากการค้นคว้า วิเคราะห์เนื้อหาที่นักเรียนสนใจมากที่สุด เพื่อน�ำไปออกแบบกิจกรรมต่อ

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

แรงบันดาลใจ
1. จากเจตคติที่ดีต่อการเรียนประวัติศาสตร์ ต้องการให้นักเรียนเรียนอย่างสนุก ไม่เบื่อ
2. ความต้องการทีจ่ ะน�ำเทคโนโลยีทกี่ า้ วไกลมาเป็นแนวทางในการมองย้อนประวัตศิ าสตร์และเรือ่ งราวในอดีต
3. ต้องการให้ผเู้ รียน รูเ้ รือ่ งราวในอดีตด้วยความภาคภูมใิ จในบรรพบุรษุ มีความรักและหวงแหนผืนแผ่นดินไทย
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วางแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยสอนแทรกวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้และเน้นการท�ำงานเป็นกลุ่ม แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเพื่อศึกษาประเด็นที่ครูก�ำหนดให้ต่อไป
“ย” ที่ 4 โยนิโส (criticize) โยนิโส เป็นการคิดแบบแยบยล ครบครัน ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการลงมือ
ปฏิบัติหลังจากที่ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้ว โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ขั้นที่ 1 ก�ำหนดประเด็นการศึกษา เช่น
ประวัติศาสตร์ไทย เหตุการณ์ส�ำคัญ เป็นต้น ขั้นที่ 2 การรวบรวมข้อมูลซึ่งแหล่งข้อมูลที่นักเรียนจะไปรวบรวมมานั้น
ครูผสู้ อนต้องคอยให้ค�ำปรึกษาอย่างใกล้ชดิ ทัง้ แหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต การลงพืน้ ทีใ่ นการ
หาข้อมูล ขัน้ ที่ 3 การวิเคราะห์สามารถใช้กระบวนการวิเคราะห์แบบ 5w1h ในการจ�ำแนกข้อมูล พิจารณาพฤติกรรม
และมติของเวลาในประวัติศาสตร์ ขั้นที่ 4 การตีความเพื่อหาความจริง เป็นกระบวนการคิดที่นักเรียนแต่ละกลุ่มต้อง
ออกแบบการตีความ เพือ่ ท�ำให้ขอ้ มูลทีศ่ กึ ษามาให้มคี วามน่าเชือ่ ถือและขัน้ ที่ 5 การน�ำเสนอ จะเน้นการน�ำเสนอเพือ่
เผยแพร่ข้อมูลให้น่าสนใจอาจออกแบบนิทรรศการ จ�ำลองเหตุการณ์ที่ศึกษามา เป็นต้น
“ย” ที่ 5 คือ ยัว่ ยุ (incite) หมายถึง การกระตุน้ ดึงความสนใจให้แสดงพฤติกรรมในด้านใดด้านหนึง่ ซึง่ ในขัน้
ตอนนี้การยั่วยุ เป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่จะให้นักเรียนได้น�ำความรู้เสนอเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ เช่น
การจ�ำลองสถานการณ์นนั้ ๆ ช่วยกันคิดกิจกรรมทีจ่ ะกระตุน้ ผูอ้ นื่ ต้องการการรูเ้ รือ่ งราวทีแ่ ต่ละกลุม่ ศึกษามา โดยครู
จะต้องใช้ทกั ษะการพูดและการสือ่ สารทีจ่ ะท�ำให้นกั เรียนเกิดแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงาน ขัน้ นีแ้ ทรกความรู้
วางเค้าโครงการน�ำเสนอ วิธกี ารเขียนบท (script) จากนัน้ ก็ก�ำหนดวันเวลา สถานทีก่ ารน�ำเสนอ เพือ่ ให้ทกุ กลุม่ ได้มา
แสดงผลงานอย่างพร้อมกัน
“ย” ที่ 6 คือ ย�ำ้ คิด (reflect) หลังจากการน�ำเสนอผลงาน การย�ำ้ คิดเป็นการตรวจสอบเนือ้ หาสาระทีแ่ ต่ละกลุม่
ได้เรียนรูไ้ ปแล้วขัน้ นีค้ รู เพือ่ นนักเรียน ผูช้ ม (ผูบ้ ริหาร ครูทชี่ มการน�ำเสนอผลงาน) ให้ค�ำแนะน�ำในสิง่ ทีค่ วรปรับปรุง
ข้อบกพร่องทีค่ วรแก้ไข สิง่ ทีค่ วรเพิม่ เติมและพัฒนาต่อไป ทีส่ �ำคัญจะมีค�ำแนะน�ำในการศึกษาข้อมูลเพิม่ เติม
“ย” ที่ 7 คือ ยกย่อง (admire) การยกย่องนัน้ เป็นการคัดเลือกผลงานโดดเด่นทีส่ ดุ โดย ผูค้ ดั เลือกมีทงั้ นักเรียน
ครู บุคลากรในโรงเรียนและผูบ้ ริหาร เพือ่ มอบเกียรติบตั ร การคัดเลือกก็มาจากการพิจารณาในขัน้ ที่ 6 ถือว่าเป็นการ
เสริมสร้างก�ำลังใจที่ดีให้กับนักเรียนและที่ส�ำคัญ เพื่อให้นักเรียนได้น�ำสิ่งที่ท�ำเก็บสะสมเป็นผลงานต่อไปในอนาคต
จากรูปแบบกระบวนการทั้ง 7 ขั้นตอนดังกล่าว เป็นการจัดการเรียนรู้ค้นหาพลังแห่งการเรียนรู้ในตัวผู้เรียน
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
ครูสามารถถอดรหัสความคิดของผูเ้ รียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมความเป็นกันเองกับนักเรียนและเป็นแบบอย่าง
ในการคิดมีทักษะในการพูดเพื่อสร้างแรงจูงใจ กล้าคิด กล้าท�ำ กล้าสอนในสิ่งที่แปลกใหม่และศึกษาข้อมูลอย่าง
กว้างขวาง ผู้บริหาร ครูในโรงเรียนให้การสนับสนุน
การสรุปบทเรียน
จากผลส�ำเร็จของกระบวนการจัดการเรียนรู้ “ 7 ย” ในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สามารถท�ำให้ผู้เรียน
มีมุมมองในการเรียนประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนไปจากเดิม รักการอ่านค้นคว้ามากขึ้น นับว่าประสบผลส�ำเร็จในระดับ
หนึง่ จึงสรุปเป็น แนวคิดในการพัฒนาวิธสี อนหรือออกแบบการสอน ได้วา่ การสอนครูตอ้ งให้มคี วามเชือ่ ว่านักเรียน
ทุกคนพร้อมและต้องการที่จะเรียนรู้  ดังนั้น ครูจึงมีหน้าที่  ที่จะจัดสถานการณ์ให้เขาได้เรียนรู้ สะท้อนศักยภาพ
ของนักเรียนออกมา  และสถานการณ์ที่ครูจัด อยู่บนพื้นฐานของหลักวิชา เช่น การเรียนการสอนประวัติศาสตร์  
“7 ย” ด�ำเนินการ ภายใต้วิธีการทางประวัติศาสตร์
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E-book ประวัติศาสตร์ หนังสือพูดได้
ผู้น�ำเสนอ   นายธนพล  สาระไทย  โรงเรียนขุขันธ์
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
		
โทรศัพท์ 089-2812690 Email : tanthai09@gmail.com
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์แนวใหม่ เน้นการใช้สื่อเทคโนโลยี (ict)
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ด้านนักเรียน นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ผ่าน e-book หนังสือพูดได้มากขึ้น มี
ทักษะในการสืบค้นข้อมูล เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ผ่านสื่อเทคโนโลยี (ict) สามารถวิเคราะห์สรุปความคิดทาง
ประวัติศาสตร์ได้ และสามารถน�ำเสนอผลงานผ่านสื่อเทคโนโลยี (ict) ได้ สามารถสร้างชิ้นงานเรื่องบทเรียนการ์ตูน
สื่อ power point e-book จากการศึกษาประวัติศาสตร์ได้ มีความสุขในการเรียน และสามารถบูรณาการวิชาต่างๆ
มาใช้ในการเรียนได้
ด้านครู ครูปรับเปลีย่ นวิธสี อน โดยเน้นการใช้สอื่ เทคโนโลยี (ict) ในการจัดการเรียนการสอน ท�ำให้มบี รรยากาศ
ในการเรียนการสอนมากขึ้น
แรงบันดาลใจ
จากประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมา การเรียนประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ
ต้องจดจ�ำเรื่องราวต่างๆ (ท่องจ�ำ) ครูไม่มีสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บางครั้งครูไม่แม่นในเนื้อหา
เหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ แหล่งสืบค้นข้อมูลมีนอ้ ยและไม่ตรงกับความต้องการ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิข์ องนักเรียน
ต�่ำ ไม่เป็นที่น่าพอใจ หลังจากโรงเรียนขุขันธ์ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนในฝัน ซึ่งมีจุดประสงค์ในการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
มีการใช้ ict ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น จึงได้พัฒนาการสอนโดยน�ำ ict เข้าสู่บทเรียน

ลักษณะพิเศษของ e-book ประวัติศาสตร์ หนังสือพูดได้
เมื่อเปิดหน้าหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) ประวัติศาสตร์จะมีเสียงพูด บรรยายหรือเสียงเพลงเกี่ยวกับ
เรื่องราวที่ปรากฏในหนังสือหน้านั้นๆ ให้ฟัง โดยที่คนเปิดไม่ต้องอ่าน (จะได้ยินเสียงเมื่อต่อเข้ากับล�ำโพงหรือเครื่อง
เสียงเท่านั้น) นอกจากนั้น ยังมีวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหวเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่นักเรียนสนใจในหลาย
เรื่อง เช่น การเสียดินแดน, ประวัติธงชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน, เพลงชาติไทยในอดีต (ดั้งเดิม), อาณาจักร
สุโขทัย อยุธยา, ธนบุรี, รัตนโกสินทร์ และประวัติบุคคลส�ำคัญ เป็นต้น

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
วิธกี ารสืบค้นข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์ ใช้วธิ สี บื ค้นผ่านเว็บไซต์ www.Google..Com โดยพิมพ์ค�ำหรือเรือ่ งราวที่
ต้องการสืบค้นลงในช่อง เช่น การเสียดินแดน แล้วกด enter (ทีแ่ ป้นพิมพ์) หรือ กด search รอสักครู่ ข้อมูลเรือ่ งราวที่
ต้องการจะมาปรากฏทีห่ น้าจอคอมพิวเตอร์ แล้วให้ download มาไว้ทเี่ ครือ่ งคอมพิวเตอร์
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เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
นักเรียน ต้องมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูล ครู มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูล
ผ่านเครือข่าย internet และการใช้โปรแกรม flipalbum 6.0 Pro โรงเรียน สนับสนุนสื่อ ict ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
การสรุปบทเรียน
การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียนเปลี่ยนไปประสบผลส�ำเร็จอย่างน่าพอใจ แนวคิดในการพัฒนา
ครั้งนี้ เชื่อว่าครูทุกคนท�ำได้ ต้องให้ความส�ำคัญกับการกระตุ้นให้บทเรียนสนุกสนานน่าเรียนและใช้สื่อ ict ทั้งเพื่อ
การเรียนรู้และการน�ำเสนอผลงานของนักเรียน ผลงานของนักเรียนควรมีความหมาย ได้แสดงความสามารถนักเรียน
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วิถีประวัติศาสตร์ : หมู่บ้านนักรบ
ผู้น�ำเสนอ   นายเบ็ลล่า  เมืองโคตร
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่มุกดาหาร โทร. 0801921116
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
1.นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล จากแหล่งเรียนรู้ ได้อย่างหลากหลายทั้งจาก internet และจากภูมิปัญญา
2.นักเรียนสามารถน�ำข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ผ่านโปรแกรมน�ำเสนองานได้
3.นักเรียนมีความสนใจอยากเรียนรู้เรื่อท้องถิ่นมากขึ้น
แรงบันดาลใจ
พื้นฐานของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสส่วนมาก จะมีความสนใจใฝ่รู้น้อย ไม่ค่อยรักการอ่าน การค้นคว้า
จึงเป็นหน้าทีข่ องครูทจี่ ะต้องหาวิธกี ารเรียนรูท้ นี่ า่ สนใจโดยเฉพาะจุดเน้นนักเรียนโรงเรียนในฝันทีเ่ น้นการใฝ่รใู้ ฝ่เรียน
เน้นการเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้ ประกอบกับท้องถิน่ ของนักเรียน มีประวัตคิ วามเป็นมาทีน่ า่ ค้นหา คือ ชุมชนหมูบ่ า้ น
นิคมทหารผ่านศึก ซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวในละแวกนี้ ที่หัวหน้าครอบครัวเกือบทุกครัวเรือนเป็นทหารผ่านศึก แต่ละ
ครอบครัวมาจากต่างภูมิล�ำเนาหลายจังหวัดอีกทั้งครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประสบปัญหาสื่อการเรียน
รูเ้ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ (โดยเฉพาะประวัตศิ าสตร์ต�ำบลดงหมู) มีนอ้ ย จึงมีความมุง่ หวังทีจ่ ะพัฒนาแหล่งเรียน
รู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ให้มากขึ้น

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
การออกแบบกิจกรรมวิถีประวัติศาสตร์ :หมู่บ้านนักรบ ประกอบด้วยกิจกรรมส�ำคัญดังนี้
1) ถามหาหรือจุดประกายเรื่องที่เป็นที่สนใจ
2) ระดมค�ำถามและจัดกลุ่มประเด็นที่จะค้นหาค�ำตอบ (ฝึกการคิด)
3) นักเรียนหาข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการค�ำตอบ (ฝึกการค้นหา)
4) น�ำข้อมูล ( เบื้องต้น ) ที่ได้ เรียงล�ำดับเหตุการณ์ (ฝึกการน�ำเสนอ เทคนิคที่ใช้เกมการแข่งขัน)  
5) ระดมค�ำถามที่ต้องการรู้เพิ่มเติม (ฝึกการคิด) เทคนิคการใช้ค�ำถามของครู “ให้ตั้งค�ำถามที่ต้องการหาค�ำ
ตอบไม่ซ�้ำกัน”  ในขั้นนี้ พบว่า นักเรียนมีค�ำถามจากชาวบ้าน ให้ช่วยหาค�ำตอบ และมอบงานต่อให้ถามคนในชุมชน
“อยากรู้อะไรเกี่ยวกับหมู่บ้านนักรบบ้าง”
6) รวบรวม ปรับปรุงค�ำถาม จัดเป็นหมวดหมู่ (ฝึกการคิด) (ฝึกการค้นหา)ระบุแหล่งข้อมูล เช่น internet
หนังสือ (บอกชื่อหนังสือ) ภูมิปัญญา (ระบุชื่อ) เตรียมค�ำถาม ท�ำแบบสอบถาม
7) ก�ำหนดวิธีการในการหาข้อมูลมาตอบค�ำถาม ก�ำหนดวิธีการเก็บข้อมูล (ฝึกการคิด วิเคราะห์ และการจัด
ระบบข้อมูล)
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8 ) ท�ำงานภาคสนามโดยการเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ เน้นให้นกั เรียนเก็บข้อมูล ถ่ายภาพประกอบและน�ำข้อมูล
เรียบเรียง ตอบประเด็นที่เป็นค�ำถาม
9) เรียบเรียงข้อมูลเป็นประวัติหมู่บ้านพร้อมภาพประกอบ ส่วนหนึ่งนักเรียนสรุปเนื้อหาสาระน�ำเสนอผลงาน
โดยจัดท�ำเป็น e- book และกลุ่มที่ชอบด้าน computer ร่วมกับครูสอน computer จัดท�ำ story broad
10) ตรวจสอบความสอดคล้องกับเนื้อหา
11) จัดท�ำ script และ vdo ประกอบค�ำบรรยาย
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
การสนับสนุนด้านยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ แหล่งข้อมูลและสื่ออุปกรณ์ที่จ�ำเป็น เช่น
กล้องดิจิตอล computer และการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ โดยความร่วมมือ ประสานสัมพันธ์ต่อกัน
เช่น computer
การสรุปบทเรียน
การเรียนการสอนรูปแบบนี้นับว่าประสบผลส�ำเร็จในระดับหนึ่งดังกล่าว มีบทเรียนที่ได้รับจากด�ำเนินงาน ดังนี้
1. การจัดท�ำแนวทางการสอนควรเชื่อมโยงแนวทางการสอน เน้นการค้นคว้ากับวิธีการทางประวัติศาสตร์
2. การจัดท�ำรายละเอียดหรือขั้นตอนการสอนต้องสอดแทรกการคิดวิเคราะห์
3. การสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้เรียนโดยจัดเวทีให้น�ำเสนอผลงาน
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การจัดการเรียนการสอนประวัตศิ าสตร์แนวใหม่ 6 ต
ผู้น�ำเสนอ   นางสุนันท์  ใจดี  
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การสอนวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์ดว้ ยการเล่าเรือ่ งจากภาพ และเทคนิควิธี 6 ต
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ด้านนักเรียน มีกระบวนการท�ำงานที่เป็นระบบและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการคิดบนพื้นฐาน
ของการสืบค้นข้อเท็จจริงอย่างมีเหตุผล รู้จักหาข้อมูล ทฤษฎี หลักการมาสนับสนุนสิ่งที่ค้นพบ สามารถใช้ ict ใน
การสืบค้นข้อมูลและสร้างสรรค์ชิ้นงาน ส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาในการอ่าน เขียน ฟัง พูดของผู้เรียน มี
ทักษะในการสือ่ สาร ช่วยให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาความสามารถในการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ ในสภาวการณ์ปจั จุบนั
ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง กระบวนการคิด จึงเป็นภูมิคุ้มกันในการด�ำเนินชีวิตในสังคมที่มีความยุ่งยาก เรียนรู้
ประวัตศิ าสตร์ดว้ ยวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์ ด้วยการปฏิบตั ไิ ม่ใช่การท่องจ�ำ เกิดความสนุกสนานและเร้าใจ ไม่เบือ่ ทีจ่ ะ
เรียนได้เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ชมุ ชน เกิดความภาคภูมใิ จและรักบ้านเกิด
ด้านครู สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้นกั เรียนได้บรรลุวตั ถุประสงค์สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชีว้ ดั มีการปรับวิธเี รียนเปลีย่ นวิธสี อนและค้นพบวิธสี อนประวัตศิ าสตร์แนวใหม่ ส่งผลให้โรงเรียนได้รบั การคัดเลือก
เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เป็นแหล่งศึกษาดูงานของโรงเรียน
ในเขตพืน้ ทีแ่ ละโรงเรียนอืน่ ๆ ทีส่ นใจชุมชนมีแหล่งบ่มเพาะต้นกล้าแห่งการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีและวิถชี วี ติ ให้
ชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชน

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
1. กิจกรรมเล่าเรือ่ งจากภาพ  เป็นแนวคิดการสอนวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์ให้กบั นักเรียนระดับประถมศึกษา
โดยผ่านค�ำส�ำคัญ 2 ค�ำ คือ ภาพ (ร่องรอยการกระท�ำของมนุษย์ ซึง่ นับเป็นหลักฐานชัน้ ต้นเพราะเกิดขึน้ ในเหตุการณ์)
และการเล่าเรือ่ ง (การน�ำเสนอผลการศึกษา) ทีจ่ �ำเป็นต้องจัดกิจกรรมให้นกั เรียนเข้าใจโดยไม่ตอ้ งอธิบายความหมาย

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

แรงบันดาลใจ
นักประวัติศาสตร์อเมริกันท่านหนึ่งได้บอกกับผู้ที่อ่านงานเขียนของท่านว่า “ศัตรูตัวฉกาจของประวัติศาสตร์
ก็คือครูสอนประวัติศาสตร์ที่แย่ๆ นั่นเอง” ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ ควรปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ถ่ายทอด
ไปสู่การเป็นมัคคุเทศก์ทางความรู้ การสอนโดยใช้กิจกรรมที่ฝึกฝน ทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการ
ทางประวัตศิ าสตร์อย่างง่ายๆ เป็นการฝึกฝนให้เด็กรวบรวมข้อมูล มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ และประเมินค่าของข้อมูล
ก่อนตัดสินใจเชือ่ เพือ่ ช่วยให้การด�ำเนินชีวติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้กจิ กรรมการเล่าเรือ่ งจากภาพ เป็นการ
จัดกิจกรรม ให้นกั เรียนเข้าใจโดยไม่ตอ้ งอธิบายความหมาย นักเรียนเข้าใจโดยการปฏิบตั ิ จึงน่าจะเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่ไม่น่าเบื่อและนักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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แต่ให้นักเรียนเข้าใจโดยการปฏิบัติ โดยเฉพาะทักษะการเล่าเรื่องที่ดี เป็นจุดเน้นที่จะฝึกฝนให้เด็กได้พัฒนาต่อเนื่อง
ต่อไป ส่วนวิธกี ารได้มาซึง่ ข้อมูล ประกอบด้วย การสอบถาม การสังเกต การตรวจสอบจากสภาพพืน้ ทีจ่ ริง การสืบค้น
ข้อมูลโดยใช้ ict เป็นทักษะที่จ�ำเป็นที่จะต้องฝึกฝนเด็กๆ ก่อนที่จะพาไปทัศนศึกษาหรือเรียนรู้เรื่องไกลตัว
2. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ใช้วิธี (1) กระตุก–กระตุ้น ให้สนใจกิจกรรม (2) ตระหนัก ถึงความ
ส�ำคัญของเรื่องที่จะเรียนรู้ (3) ตริตรอง คือ ขั้นตอนในการรับรู้ข้อมูลที่อาจได้จากการฟังครูอธิบาย การอ่าน การ
ศึกษาในวิธีการต่างๆ แล้วน�ำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ รวมทั้งหาแนวทางและวางแผนการด�ำเนินงาน
(4) ตรวจสอบ คือขั้นตอนการฝึกฝนทักษะในสภาพจริง (5) ตอบสนอง คือขั้นตอนการให้นักเรียนได้ท�ำผลงาน ได้
แสดงความคิดเห็นเป็นปฏิกิริยาตอบกลับ สิ่งที่ได้เรียนรู้ (6) ตลบคิด คือขั้นตอนการสรุปกิจกรรมด้วยการย้อนคิด
ว่า สาระส�ำคัญของการเรียนรู้คืออะไร และจะน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างไร
3. การใช้  ict ในการสืบค้นข้อมูล รับรู้ข้อมูล ท�ำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างกว้างขวาง สกัดกั้นอุปสรรคของ
การเรียนรู้ ไม่เกิดความเบื่อหน่ายที่จะเรียนประวัติศาสตร์อีกต่อไป
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
ครูผู้สอนตระหนักในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ไม่ท�ำให้ตนเองเป็นปัญหาการสอนประวัติศาสตร์
การสรุปบทเรียน
การปรับการเรียนเปลีย่ นการสอนครัง้ นีน้ บั ว่าประสบผลส�ำเร็จอย่างน่าพอใจ จึงสรุปแนวคิดเพือ่ การแลกเปลีย่ น
คือ การสอนประวัติศาสตร์ไม่ใช่การท่องจ�ำ แต่เป็นการสอนที่จัดการให้ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ด้วยวิธีการสอนไม่
ซับซ้อน แต่มีความชัดในตัว การออกแบบการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้พบค�ำตอบ พบข้อมูลด้วยตัวเอง
เป็นเรื่องที่ครูให้ความส�ำคัญมากที่สุดส�ำหรับครูประวัติศาสตร์ยุคใหม่
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คณิตศาสตร์
งานสร้างสรรค์
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ไอซีที

“Genius is one percent inspiration and
ninety-nine percent perspiration”
Thomas Alva Edision
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ICT มีความจ�ำเป็นอย่างไร
วิทยากร   นายอภิชาติ พุทธเจริญ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
เราและท่านตกอยู่ในสภาวะถูกกระแสของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เนื่องจากการบริหารประเทศเลือกทิศทาง “เปิดเสรี” และต้องสมาคมกับประชาคมโลก ด้วยกติกาสากลต่างๆ
ที่ร่วมกันก�ำหนดขึ้น
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและรวดเร็วที่สุดในยุคนี้ คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งเข้าไปอยู่ในเครื่องมืออ�ำนวย
ความสะดวกเกือบทุกอย่างและที่ส�ำคัญ คือ การสื่อสาร (communication)
การบริหารจัดการในยุคปัจจุบนั มีการแข่งขันกันสูงมาก การบริหารจัดการและการตัดสินใจทีด่ ี คือ การบริหาร
จัดการและการตัดสินใจที่มี information ที่ถูกต้องและเพียงพอ ใครมี information ที่ดีมากกว่า ย่อมได้เปรียบต่อ
การตัดสินใจและตัดสินใจได้ไม่ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุด
ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนากระบวนการต่างๆ ให้ได้มาซึ่ง information มากมายและมีประสิทธิภาพสูง
กระบวนการซึ่งจะได้มาซึ่ง information จะประกอบด้วยกระบวนการหลักๆ ดังนี้ คือ
		
การสร้างระบบข้อมูล
การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล
การเรียกใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
กระบวนการเหล่านี้ คือ กระบวนการ information and communication technologyหรือ ict นั่นเอง
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบันที่น�ำมาใช้ในกระบวนการนี้ คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารด้วยระบบ internet
ดังนัน้ คนในยุคใหม่ทจี่ ะอยูใ่ นสังคมโลกเทคโนโลยีเหล่านีไ้ ด้อย่างกลมกลืน จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีทกั ษะ
พื้นฐานที่เพียงพอในด้าน ict
ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์

Ict จะเข้าไปมีบทบาทส่วนไหน กับ โรงเรียนในฝัน
Ict เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในยุคปัจจุบัน มีความเหมาะสมที่จะน�ำมาเป็น “เครื่องมือ” ที่ส�ำคัญ ถ้า
พิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ในโรงเรียน อาจจะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่การบริหารจัดการและการจัดการเรียน
การสอน
การน�ำ ict มาใช้เพือ่ การบริหารจัดการ หมายถึงการน�ำมาใช้เป็นเครือ่ งมือช่วยการท�ำงาน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในระบบบริหาร เช่น
		
- ท�ำงานได้เร็วขึ้น ลดเวลาท�ำงานให้น้อยลง
		
- ท�ำงานได้งานเพิ่มขึ้น ใช้คนน้อยลง
		
- คุณภาพงานดีขึ้น
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การน�ำ ict มาใช้เพื่อการเรียนการสอน หมายถึง การน�ำมาเป็นเครื่องมือส�ำหรับครูและนักเรียน เช่น
		
- สร้างสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ของครู
		
- การน�ำมาฝึกทักษะพืน้ ฐานให้แก่นกั เรียนเพือ่ ให้นกั เรียนเรียนรูเ้ กีย่ วกับวิชาคอมพิวเตอร์ให้มที กั ษะ
		
เพียงพอ
		
- ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ
		
- ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้เสมือนห้องสมุดที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลก
สรุปว่า มีการใช้ ict เป็นเครือ่ งมือในการท�ำงานและเพือ่ การเรียนรู้ จนเป็นวิถชี วี ติ ประจ�ำวัน ทัง้ ครูและนักเรียน
เงื่อนไขความส�ำเร็จในการน�ำ ict เข้ามาใช้ในโรงเรียนในฝัน
- โรงเรียนมี hardware และ software พื้นฐานส�ำหรับงาน ict เพียงพอหรือเหมาะสมกับจ�ำนวน ครู และ
นักเรียน
- ผู้บริหารมี วิสัยทัศน์ ด้าน ict อย่างถูกต้อง และ ทักษะพื้นฐานในการใช้งาน พอสมควร มีการบริหารจัดการ
ที่ดี (ถ้าไม่มีแต่ตั้งใจจะมี ก็สามารถประสบความส�ำเร็จได้ไม่ยาก)
- ครู อาจารย์ ทุกคน หรือ ส่วนมากมีทักษะพื้นฐานในการใช้งาน ict เพียงพอที่จะไปจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน วิชาต่าง ๆ ได้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (ถ้าไม่มีก็ต้องมีความตั้งใจที่จะฝึกให้มี จึงจะประสบผลส�ำเร็จ)
- ครู อาจารย์ แต่ละสาระวิชาจะต้องรู้ว่าแหล่งเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับสาระวิชาที่รับผิดชอบ อยู่ที่ไหนบ้าง และ
จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างไร
- ผู้บริหารและครู มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการวิธีการสอนแบบพัฒนาปัญญา และ มุ่งมั่นจัดการเรียนการ
สอนแบบพัฒนาปัญญา
- โรงเรียนและชุมชน มีความร่วมมือกันในการจัดการศึกษา
- รัฐให้การสนับสนุน ส่งเสริมในด้านการบริหาร และพัฒนาบุคลากร ทรัพยากร ในส่วนที่เป็นข้อจ�ำกัดของ
โรงเรียนอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
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การติดตั้ง Linux SIS 5.5.5+CMS LMS อย่างง่าย
ผู้น�ำเสนอ : นายสุริยันต์  สีแก้ว  
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง ส่วนหนึ่งของการจัดแหล่งเรียนรู้ การติดตั้ง linux sis 5.5.5 + Cms lms ลงใน
server อย่างง่ายและรวดเร็ว
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย    
ผู้รับการอบรมสามารถติดตั้ง linux sis 5.5.5 + Cms lms ได้ภายในเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
แรงบันดาลใจ
จากประสบการณ์ในการตั้งตั้ง linux sis 5.5.5 + Cms lms ของตนเองมีขั้นตอนยุ่งยากและมีโอกาสที่จะไม่
ส�ำเร็จสูง จึงได้จัดท�ำแผ่น source code เป็นค�ำสั่งแบบ shell script ในการติดตั้ง linux sis 5.5.5 + Cms lms
ซึ่งง่ายได้ผล 100 %
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
1.การจัดท�ำคู่มือ วิธีการติดตั้ง linux  sis 5.5.5 + Cms  lms  ลงใน server อย่างง่ายและรวดเร็ว
		
1) ติดตั้ง linux sis 5.5.5
		
2) เปิดบริการต่างๆ ของ server
		
3) เพิ่มผู้ใช้เป็น webmaster เพื่อจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ของ web โรงเรียน
		
4) ติดตั้ง cms- lms โดยขั้นตอนง่าย ๆ โดยใช้ install.Sh
2.อบรมโดยการลงปฏิติบัติและรับปรึษา on line

การสรุปบทเรียน
จากการด�ำเนินงานการอบรมและประสบผลส�ำเร็จในระดับหนึ่งพบบทเรียนในการด�ำเนินงานส�ำคัญ คือ การ
จะเชี่ยวชาญ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ ควรศึกษาค้นคว้าโดยการทดลองปฏิบัติ เมื่อพบว่าประสบผลส�ำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ จึงจัดท�ำคู่มือหรือแนวด�ำเนินการ ให้ความรู้ผู้อื่นโดยศึกษาคู่มือพร้อมลงมือปฏิบัติจริง และติดตามผล
การอบรมในที่นี้โดยเปิดโอกาสให้ปรีกษา on line
การติดตั้งระบบอื่นๆ ที่มีความจ�ำเป็นของโรงเรียน เช่น การแจ้งเกรดออนไลน์ การขาด ลา ของนักเรียน เพิ่ม
สื่อ vdo หรือสื่อ dltv โดยแปลงไฟล์ให้เป็น flv เพื่อให้ขนาดไฟล์เล็กลงและเพิ่ม authen เพื่อเก็บ log file ได้ เข้าไป
ในขั้นตอนของการติดตั้งนี้ด้วย จะดียิ่งขึ้น
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เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ระัดบ server ที่มีคุณภาพสามารถรองรับความต้องการของระบบได้
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การน�ำสื่อ ICT สู่แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ผู้น�ำเสนอ
		

ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์  จันทร์สุภาเสน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์  
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง วิธีการรวบรวมสื่อ ict ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จาก internet มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียนและการระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองและหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียน เป็นผู้น�ำการใช้ ict ในการจัดการเรียนรู้ และเป็น e-school ที่มีศักยภาพและสมบูรณ์แบบ โดยครู
และนักเรียนใช้สื่อ ict ในการเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูลการท�ำกิจกรรมและสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพครบ 100 %
ครู มีทักษะในการใช้ สร้างและรวบรวมสื่อ ict และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
internet/intranet
นักเรียน เรียนรู้ผ่านระบบ เครือข่าย internet/intranet และสามารถน�ำเสนอผลงาน ผ่านระบบ ict รวมทั้ง
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและนักเรียนผ่านระบบ ict
แรงบันดาลใจ
ในปีหนึง่ ๆ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จดั การอบรมการผลิตสือ่ การสอนให้กบั ครูทกุ กลุม่
สาระในโรงเรียน จ�ำนวนหลายโปรแกรม แต่กม็ คี รูทผี่ ลิตสือ่ การสอนได้ไม่ถงึ 20 % ผูน้ �ำเสนอจึงคิดหาวิธกี ารทีเ่ ปลีย่ น
จากการผลิตเองซึง่ ใช้เวลานาน ท�ำแล้วผลงานออกมาไม่ดหี รือไม่มปี ระสิทธิภาพ มาเป็นการรวบรวมหรือสืบค้นหาสือ่
การเรียนการสอน ทัง้ จากอินเทอร์เน็ตและแหล่งอืน่ ๆ เพือ่ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวบรวมเป็นแหล่งเรียนรูใ้ น
ระบบเครือข่าย ทีพ่ ร้อมใช้งานในห้องเรียน (ห้องเรียนคุณภาพ) มีอปุ กรณ์ทนั สมัย ครบครัน ห้องเรียนคุณภาพแต่ละ
ห้อง ประกอบด้วย เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทใี่ ห้ครูใช้สอน 1 เครือ่ ง เครือ่ งฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครือ่ ง เครือ่ งคอมพิวเตอร์
ส�ำหรับให้นกั เรียนสืบค้นข้อมูล 1 เครือ่ ง มีการเชือ่ มต่อระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตไว้พร้อมต่อการใช้งาน
การจัดห้องเรียนคุณภาพ ต้องใช้งบประมาณจ�ำนวนมาก จึงต้องอาศัยการระดมทรัพยากร จากหน่วยงานต่างๆ
เริ่มจากชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานเอกชนให้การสนับสนุน จึงสามารถสร้างแหล่ง
เรียนรู้และจัดห้องเรียนคุณภาพได้
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
สามารถรวบรวมสื่อ ict ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ใช้ประกอบการเรียนการสอน
ในแหล่งเรียนรู้และห้องเรียนคุณภาพ มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกขัน้ ตอน ช่วยให้ครูจดั กิจกรรมการเรียน การสอนครบ 100 % การน�ำสือ่ ทีด่ าวน์โหลด
มา ใส่ server ของโรงเรียน นักเรียนและครูสามารถใช้สื่อผ่านระบบเครือข่าย intranet ในโรงเรียน และผ่านระบบ
internet นอกโรงเรียนได้ โดยน�ำเมนูสื่อลิงก์ไว้ในเว็บไซต์ของโรงเรียน
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เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
1) ผู้บริหารเห็นความส�ำคัญและให้การสนับสนุน 2) ความพร้อมของวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และระบบ
เครือข่าย 3) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและยอมรับเทคโนโลยที่ทันสมัยของครู
การสรุปบทเรียน
จากการท�ำงานด้านสื่อ ict ในโรงเรียน ดังกล่าว พบว่า เป็นกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะใน
การด�ำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ได้อย่างมั่นใจ ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สามารถน�ำ
เสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ และมีทกั ษะในการแสวงหาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรูท้ หี่ ลากหลายอย่างแท้จริง รวมทัง้
ส่งผลให้ครูพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้หลากหลาย โดยใช้สื่อ ict ที่ทันสมัย เหมาะสมกับ
นักเรียน
การพัฒนาต่อยอดการดาวน์โหลดสื่อ สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ you tube ในรูปแบบของวีดิโอได้
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ICT น�ำครูสู่มืออาชีพ
ผู้น�ำเสนอ : นายพิเชษฐ   หาญมนตรี  โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร    
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 1
		
โทรศัพท์ 081–8736687 e–mail p4444@hotmail.com
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้าน ict :ซึง่ ผลิตบทเรียนด้วยโปรแกรม adobe captivate
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนสอนที่เข้ารับการอบรม สามารถพัฒนาตนเองในด้านการสร้าง
และผลิตสื่อการเรียนการสอน และมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถน�ำไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชาของตนเอง โดยบทเรียนที่พัฒนาขึ้นนั้น มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา สามารถกลับมาทบทวนบทเรียนที่ตนเองไม่เข้าใจได้ใหม่ รู้ผลการเรียนของตนเองได้
ทันที เป็นสื่อที่ช่วยกระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรียน อันส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น
แรงบันดาลใจ
การจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นอีกด้านหนึ่งที่ต้องอาศัยสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยใน
กระบวนการจัดเรียนการสอนในปัจจุบัน เพื่อให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์ในสภาพปัจจุบัน ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนสอน จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาตนเองในด้านการสร้างและผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้
ทันกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี และสามารถน�ำความรู้ความสามารถมาประยุกต์และใช้จัดกระบวนการ
เรียนการสอนของตนเอง เพื่อให้การเรียนการสอนด�ำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
ครู และ บุคลากรที่เข้าร่วมอบรม มีสื่อ นวัตกรรมด้าน ict เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน ict มีผลงานครูและนักเรียนในการเข้าร่วมแสดงและประกวดสื่อ นวัตกรรมด้าน ict มีการเผยแพร่และเปิด
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อ นวัตกรรมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จ
ครู ที่สนใจเข้าร่วมในการอบรมสามารถผลิตสื่อ ict ของตนเองได้ โดยศูนย์ ict โรงเรียนร่มเกล้า ด�ำเนินการ
ดังนี้
1. ท�ำการส�ำรวจความต้องการคณะครูที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของศูนย์ว่า ต้องการพัฒนาในเรื่องใด
2. น�ำข้อมูลที่ได้น�ำมาวิเคราะห์ความต้องการรับการพัฒนา
3. คัดเลือกหลักสูตรที่จะจัดการอบรมพัฒนา
4. จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านสื่อ ict การผลิตบทเรียนด้วยโปรแกรม adobe captivate
5. ครูที่ผ่านการอบรมน�ำสื่อที่ได้ไปใช้กับนักเรียนแล้วน�ำมาปรับปรุง
6. ส่งเสริมให้มีการน�ำผลงานส่งเข้าประกวด
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ผูบ้ ริหารให้การสนับสนุนจ�ำนวนเครือ่ งคอมพิวเตอร์ส�ำหรับการจัดการเรียนการสอน มีการสนับสนุนการใช้ ict
เพื่อการเรียนรู้ในการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ มีห้องปฏิบัติการ ict ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ บริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้เป็นไปอย่างพอเพียงทั่วถึง
การสรุปบทเรียน
การพัฒนาครูและบุคลากรในการผลิตสื่อนวัตกรรม ict ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน : ศูนย์
แม่ขา่ ยจังหวัดด้านเทคโนโลยีและการสือ่ สารเพือ่ การเรียนรูจ้ งั หวัดสกลนคร ให้เป็นแหล่งพัฒนาครูและบุคลากรด้าน
การผลิตสื่อนวัตกรรม ict อย่างหลากหลาย มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือนั้น ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้น

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์
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หนูน้อยเทคนิคเชียล
ผู้น�ำเสนอ : นางสุวิมล  สีคง  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2
		
โทร 081-9735453
ผลงานหรือนวัตกรรม  หมายถึง การจัดการเรียนการสอนการซ่อมบ�ำรุง computer
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน กลุม่ kiddy technician สามารถซ่อมบ�ำรุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ติดตัง้ โปรแกรมพืน้ ฐาน สามารถ
วางระบบเครือข่ายและจัดการข้อมูลบนระบบเครือข่ายได้ ซ่อมบ�ำรุงและดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นสูงได้
รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับรุ่นน้อง เพื่อสร้างทีมหนูน้อยเทคนิคเชียล ในรุ่นต่อไป
แรงบันดาลใจ
เนื่องจากโรงเรียนในฝัน มีเป้าหมายในการสร้างนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีกับโรงเรียน
ต่างๆ ได้ ประกอบกับโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้รบั เลือกให้เป็นศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร (ict) โรงเรียนในฝัน ซึง่ เน้นการเรียนการสอนด้าน ict การน�ำ ict เข้ามาช่วยปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ เป็น
หลัก ดังนั้น โรงเรียนจึงมีอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จ�ำนวนมากที่ต้องดูแลรักษาและซ่อมบ�ำรุง บุคลากรด้าน ict
ของโรงเรียนมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน และประกอบกับการทีน่ กั เรียนได้เห็นการท�ำงานด้าน ict ของครู นักเรียน
จึงมีความประทับใจและต้องการฝึกงานด้าน ict จึงได้มีโครงการฝึกนักเรียนด้าน ict ขึ้น เริ่มจากการฝึกใช้โปรแกรม
ออกแบบเว็บไซต์ ซ่อมบ�ำรุง ติดตั้งระบบเครือข่าย เป็นต้น โดยมีการพัฒนาจากเว็บมาสเตอร์ นักคอมพิวเตอร์ช่วย
งาน ict มาเป็น “หนูน้อยเทคนิคเชียล” ในยุคปัจจุบัน
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
รวบรวมนักเรียนที่สนใจเป็นกลุ่มๆ เช่น จัดระบบการบริหารจัดการในกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย เทคนิคต่างๆ
ฝึกทักษะ โดยการลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง เพิ่มเติมความรู้ ระหว่างการลงมือท�ำ
ถ่ายทอดความรู้ จากรุ่นสู่รุ่น ชื่นชม ประกาศความสามารถให้เป็นที่ปรากฏ จัดหาที่ฝึกประสบการณ์ ให้กับนักเรียน
อย่างเต็มรูปแบบ เช่น ในช่วงเสาร์ – อาทิตย์ จัดให้นักเรียนได้ฝึกงานกับร้านคอมพิวเตอร์ในชุมชน หรือในช่วงปิด
ภาคเรียนจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียน เช่น หน่วยงานราชการ บริษัทหรือร้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
1. นักเรียนมีความตั้งใจ ในการเรียนรู้ มีการพัฒนาและฝึกทักษะอยู่เสมอ 		
2. มีบุคลากรที่เป็นต้นแบบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ งาน ict
3. มีสื่อ วัสดุอุ ปกรณ์ ที่ใช้ฝึกปฏิบัติจริง
การสรุปบทเรียน
การจัดตั้งกลุ่มนักเรียนตามแนวทางที่น�ำเสนอ มาจากความเชื่อที่ว่า “นักเรียนทุกคนเรียนรู้ได้ถ้าครูรู้
ความสามารถของเขา” การจัดตั้งกลุ่มจึงต้องจัดท�ำอย่างเป็นระบบ เพราะส่วนหนึ่งเป็นการฝึกทักษะชีวิต ซึ่งครูต้อง
ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดและเพิ่มเติมเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนเป็นระยะ โดยโรงเรียนต้องจัดหา
สื่ออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

75

หลักสูตรอบรมโปรแกรมพืน้ ฐานสูผ่ ลงานครูขนั้ เทพฯ
ผู้น�ำเสนอ:   นางจันทร์ศิริ  ชูวา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การออกแบบหลักสูตรทีใ่ ช้ในการพัฒนาครูทกุ กลุม่ สาระการเรียนรู้ โดยค�ำนึงถึง
ความต้องการของครูที่เข้ารับการอบรม 11 หลักสูตร ประกอบไปด้วย 1) ระบบปฏิบัติการ การจัดการ server ด้วย
โปรแกรม linux 2) การท�ำ e-learning ด้วยโปรแกรม moodle 3) การท�ำ e-book โปรแกรม desktop author
4) การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอนส�ำหรับครูผู้สอน 5) การสร้างบทเรียนส�ำเร็จรูปด้วยโปรแกรม
authorware 6) การสร้างบทเรียนส�ำเร็จรูปด้วยโปรแกรม captivate” 7) การสร้างสือ่ ด้วยโปรแกรม powerpoint
ขั้นเทพ 8) การสร้างสื่อด้วยโปรแกรม flash 9) การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมหนังสือ pop up ด้วย
คอมพิวเตอร์ 10) การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม adobe premier pro 11) การดูแลและซ่อมบ�ำรุงคอมพิวเตอร์
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ครูทเี่ ข้ารับการอบรมได้น�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปสร้างบรรยากาศทางวิชาการ มีการแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ระหว่างครูภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า ครูโรงเรียนในฝันอื่นๆ และโรงเรียนเครือข่าย เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้นกั เรียนมีความตัง้ ใจใน
การเรียนและสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายขึ้น
ความส�ำเร็จเกิดขึน้ จากผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในหลักสูตรทีศ่ นู ย์จดั ให้และมีความเชือ่ มัน่ ในวิทยากร
ทีท่ างศูนย์ได้เชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยศูนย์ฯ จัดเตรียมสถานทีอ่ ปุ กรณ์และระบบทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดให้การ
บริหารงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า ผู้เข้ารับการอบรมมีเพียงตัวและความตั้งใจมา ก็รับความรู้ไปได้อย่างเต็มที่
แรงบันดาลใจ
ผู้น�ำเสนอ ต้องการให้ครูสามารถผลิตสื่อใช้สอนได้ด้วยตนเองอย่างง่ายๆ แต่ทันสมัย

เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
1) หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม ต้องอยู่บนพื้นฐานของความต้องการที่แท้จริง
2) ความพร้อมของศูนย์ในด้านสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ และไมตรีจิตจากผู้จัดการอบรม
3) ความตั้งใจจริงของผู้เข้ารับการอบรม
การสรุปบทเรียน
สรุปได้ว่า “การสร้างสื่อนั้นไม่จ�ำเป็นที่ต้องใช้โปรแกรมที่ยาก เพียงแค่รู้จักการปรับแต่ง เชื่อมโยงให้ได้  ก็
จะได้สื่อที่หลากหลายมากขึ้น”

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
หลักสูตรทีใ่ ช้ในการอบรม สอดคล้องกับความต้องการของครู โรงเรียนในฝันจังหวัดกาญจนบุรแี ละพืน้ ทีใ่ กล้
เคียงทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมาย ส่งผลให้ครูมคี วามตืน่ ตัวในการผลิตสือ่ การสอนมากขึน้ หลังการผลิตมีการน�ำสือ่ มาใช้ในการ
เรียนการสอนจริง
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การพัฒนาความรู้ คู่ความคิด
		 ด้วยกระบวนการวิทย์ และ ICT
ผู้น�ำเสนอ นายพงศ์นรินทร์   อินกองงาม
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาล�ำพูน เขต 2
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ และสื่อ ict
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
1. มีความรู้ มีความคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพื่อน�ำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่ๆ โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ict) เป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความรู้และมีความคิด
2. มีวธิ กี ารเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแก้ปญ
ั หา
เพื่อแสวงหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือ
3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ict) รู้จักเลือกและใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ
และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี ในการเรียนรู้ มีวธิ กี ารการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง มีการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอด
ชีวิต มีการสื่อสาร การน�ำเสนอภาระงานและสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
4. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน�ำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวัน การท�ำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
แรงบันดาลใจ
ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งโลกาภิวัฒน์มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดวิกฤติต่างๆ
เช่น การเมือง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลต่อทัศนคติและการด�ำรงชีวิตของคน
ไทย จึงจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีการพัฒนาประชากรในประเทศให้พร้อมทีจ่ ะเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงมีความส�ำคัญส�ำหรับคนในสังคมไทย การจัดการศึกษาให้กบั คนในประเทศเป็นการเตรียมความพร้อม
เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจุดเน้นที่ปรับเปลี่ยนคือ ฝึกให้มีความรู้คู่กับความคิดด้วยตนเอง
ตลอดเวลา ปลูกฝังและส่งเสริมให้มีคุณลักษณะที่ส�ำคัญ คือ เป็นผู้ที่คิดเป็น ท�ำเป็นและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
การคิดเป็นหัวใจของการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าถึงความรู้และความสามารถที่จะน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ใน
การด�ำรงชีวิตได้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษามาตรา 24 ได้ระบุไว้ว่าการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท�ำได้ คิดเป็นท�ำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนธีรกานท์บา้ นโฮ่ง ศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน
จังหวัดล�ำพูน จึงได้จัดการเรียนการพัฒนาความรู้คู่ความคิดด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสาร (ict) ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดัง
กล่าวข้างต้น อันจะส่งผลให้การจัดการเรียนรูเ้ ป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และเกิดภาพความส�ำเร็จของโครงการต่อไป
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5e) ซึ่งมีขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดย
แต่ละขั้นครูผู้สอนได้น�ำทั้งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสื่อ ict เช่น powerpoint, authorware, e–book, cai
เข้ามาใช้ และส่งผลให้ผเู้ รียนสามารถสร้างวิธกี ารเรียนรูแ้ ละสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง ครูผสู้ อนส่งเสริมสนับสนุน
และก�ำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอกสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความคิด รู้จักแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านการใช้สื่อ ict สร้างผลงานเป็นที่ยอมรับและน�ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน/ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น ได้รับทุนการศึกษาระยะยาวถึงระดับปริญญาเอกจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ของ สวทช. มีสทิ ธิพเิ ศษในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา
2548 – ปัจจุบัน

การสรุปบทเรียน
1. นักเรียนทุกคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาทั้งด้านความรู้และความคิดโดยใช้ ict
2. การจัดการเรียนรูท้ เี่ น้น“วิธกี ารเรียนรู้ ”(how to learn) โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ ฝึกการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบ รูจ้ กั คิดเป็นท�ำเป็น แก้ปญ
ั หาเป็น มีจติ วิทยาศาสตร์ โดยผ่านกิจกรรม
การจัดท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ ที่ให้นักเรียนค้นหาความรู้ใหม่ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการ
คิดและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครือ่ งมือเพือ่ พัฒนากระบวนการคิดระดับสูงและพัฒนาผลงานไปสูโ่ ครง
งานวิทยาศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ สามารถฝึกนักเรียนให้รจู้ กั คิดเป็นท�ำเป็นและแก้ปญ
ั หา
เป็น มีการท�ำงานอย่างเป็นระบบ และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดในระดับอุดมศึกษา ซึง่ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนในฝัน

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์

เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
1. การบริหารจัดการของโรงเรียนที่ดี สามารถส่งเสริมศักยภาพของครูในการสอนเพื่อพัฒนาการคิดให้แก่
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน
2. การสนับสนุนจากครูและผูบ้ ริหาร ตลอดจนพัฒนาสือ่ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพือ่ สนับสนุน
อย่างพอเพียง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูให้ค�ำปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้าใจ ผู้บริหารสนับสนุนและ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเรียนรู้
3. ครูได้รับการพัฒนาอบรมอย่างต่อเนื่องและพัฒนารูปแบบการสอน เทคนิคการสอนต่างๆ ที่ช่วยให้การ
จัดการเรียนการสอนส่งเสริมด้านการคิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. นักเรียนสนใจใฝ่รู้ในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์
5. การสนับสนุนและการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง  ผูป้ กครองมีสว่ นร่วมและส่งเสริมนักเรียนในการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ เป็นอย่างดี เป็นผูส้ นับสนุนทัง้ ด้านค่าใช้จา่ ย วัสดุอปุ กรณ์ในการท�ำกิจกรรมและเป็นวิทยากรให้ความรูแ้ ก่นกั เรียน
รวมทัง้ การสนับสนุนจากสมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนธีรกานท์บา้ นโฮ่ง ชุมชน หน่วยงาน ภาครัฐ สถาบันต่างๆ
ให้การสนับสนุนทัง้ ด้านงบประมาณ วิทยากร สือ่ และเทคโนโลยีตา่ งๆ
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บริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้ ICT
ผู้น�ำเสนอ :   นายยมนา  สุขหอม
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  
		
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาล�ำปาง เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง โปรแกรมระบบบริหารจัดการโรงเรียน ที่ท�ำงานผ่านระบบ internet และระบบ
intranet
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการจัดท�ำข้อมูล มีความสามัคคีกัน ลดความซ�้ำซ้อนของงาน
ประหยัดเวลาในการท�ำงาน ประหยัดงบประมาณ สามารถน�ำข้อมูลมาจัดท�ำเป็นสารสนเทศเพื่อการวางแผนในการ
ท�ำงานขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องท�ำให้มีโอกาสเผยแพร่แนวคิดในการจัดท�ำ
ระบบไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ผู้ปกครองและชุมชนชื่นชมให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนทางโรงเรียน
เป็นอย่างดี
แรงบันดาลใจ
การบริหารงานด้านต่างๆ การวางแผนกลยุทธ์ การจะตัดสินใจด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับกิจกรรมใดๆ
สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ ข้อมูลและสารสนเทศส�ำหรับใช้ในการตัดสินใจ จึงเกิดแนวคิดที่จะจัดท�ำระบบส�ำหรับรวบรวม
ข้อมูลและสรุปเป็นสารสนเทศของแต่ละด้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ในระยะแรกได้จัดท�ำเป็น
ระบบบริหารที่ท�ำงานผ่านระบบ intranet ผลออกมาเป็นที่ น่าพอใจ คณะครูให้ความร่วมมือในการเข้าใช้ระบบ
ฝ่ายบริหารมีข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในการน�ำไปใช้ตัดสินใจส�ำหรับการบริหารงานต่างๆ
แต่ระบบที่สร้างขึ้นใช้ได้แต่เพียงภายในโรงเรียนเท่านั้น เมื่อผู้บริหารไปราชการก็ไม่สามารถจะใช้ข้อมูลของระบบ
ให้เกิดประโยชน์ได้ อีกทั้งผู้ปกครองและชุมชนก็ไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการใช้งานระบบที่สร้างขึ้น ประกอบกับ
ปัจจุบัน internet ได้พัฒนาความเร็วของการสื่อสาร และขยายตัวเข้าถึงชุมชนในทุกระดับท�ำให้ชุมชนสามารถ
ใช้งาน internet ได้อย่างสะดวกและทัว่ ถึง เพือ่ ให้ชมุ ชนและผูป้ กครอง รวมทัง้ ผูบ้ ริหารสามารถใช้ขอ้ มูลในการบริหาร
งานได้ทุกที่ทุกโอกาสที่มี internet ผู้น�ำเสนอจึงได้สร้าง“ระบบบริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้  ict” ขึ้น
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
เป็นโปรแกรมส�ำเร็จรูปทีส่ ร้างขึน้ เองใช้งานได้ทงั้ ในระบ internet และ intranet จึงมีความยืดหยุน่ สูง สามารถ
ปรับแก้ให้ตรงกับความต้องของผูใ้ ช้งานได้ตลอดเวลา ท�ำให้ผใู้ ช้งานเกิดความพึงพอใจ โรงเรียนได้ขอ้ มูลและสารสนเทศ
ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้การออกแบบฐานข้อมูล ได้ใช้การออกแบบโดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นข้อมูล
พืน้ ฐานส่วนกลาง เช่น ข้อมูลครู ข้อมูลนักเรียน ท�ำให้สะดวกต่อการปรับปรุงข้อมูลและยืดหยุน่ ต่อการเชือ่ มต่อระบบ
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
ความส�ำเร็จของงานที่สร้างขึ้นนี้เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง ดังนี้
1. ความจริงใจและความตั้งใจที่ต้องการสร้างโปรแกรมขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานและอ�ำนวย
ความสะดวกให้กับผู้ร่วมงานและผู้ใช้งานโดยตรง
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2. คณะครูเห็นถึงประโยชน์ของการใช้ ict มาช่วยในการบริหารงาน และให้ความร่วมมือในการจัดท�ำข้อมูลของ
แต่ละโปรแกรมอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน
3. ฝ่ายบริหารมีวิสัยทัศน์ด้าน ict ให้ความส�ำคัญ ให้ค�ำแนะน�ำ ให้แนวคิด และให้ก�ำลังใจ
4. โรงเรียนมีความพร้อมทางด้านระบบเครือข่ายและระบบ internet มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอ
การสรุปบทเรียน
การท�ำงานจะประสบผลส�ำเร็จ ต้องเกิดจากความตั้งใจที่จะพัฒนาในงานนั้นอย่างแท้จริง ต้องให้ผู้ร่วมงาน
ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของระบบที่สร้างขึ้นด้วยตนเอง ต้องปรับปรุงและพัฒนาตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้งานอย่างทันทีทนั ใด ต้องอดทน หนักแน่น ยอมรับฟังค�ำติชมด้วยความเต็มใจ คณะครูและฝ่ายบริหารเป็นกลไก
ที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนให้งานเดินหน้าและพัฒนาต่อไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ปัจจุบันระบบบริหารจัดการโรงเรียน
ที่ได้สร้างขึ้นนี้เป็นระบบที่ท�ำงานได้ทั้งบนระบบเครือข่ายภายในที่เราเรียกว่า intranet และบนระบบ internet ซึ่ง
ท�ำให้การบริหารงานและการใช้งานโปรแกรมมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้งาน
ระบบทีส่ ร้างขึน้ ช่วยให้เกิดความใกล้ชดิ กันระหว่างโรงเรียน ชุมชน และผูป้ กครอง ในอนาคตจะพัฒนาระบบงานอืน่ ๆ
ที่ยังไม่ได้จัดท�ำเป็นระบบ ict ให้ครอบคลุมทุกงาน

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์
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วิทยาศาสตร์

“ไม่มีวิทยาศาสตร์ ก็ปราศจากความคิดฝัน
และไม่มีศิลปะที่ปราศจากความจริง”
Vladimir Nabokov
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วิทย์เพื่อสนิท ICT
วิทยากร
		

นายอดุลย์  วงษ์ใหญ่
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์

การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
ซึ่งเป็นวิชาแกนหลักและเป็นกลุ่มสาระ ที่โครงการมุ่งให้นักเรียนในโครงการโรงเรียนในฝันทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สูงขึ้นและนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในข้อก�ำหนดมาตรฐานของโรงเรียนในฝัน ได้ก�ำหนดให้มีการมีห้องวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย มีเครื่องมือ อุปกรณ์
ส�ำหรับห้องปฏิบัติการที่พร้อมใช้และต้องมี ictเพื่อช่วยให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้ได้ในเวลาอันสั้น มีแนวคิด
ความเข้าใจที่กว้างไกล เมื่อนักเรียนต้องการรู้เรื่องใด นักเรียนต้องสามารถเรียนรู้ได้ สื่อที่จะสามารถช่วยได้ตามความ
ประสงค์ของโครงการในฝันก็คอื ict โครงการจึงได้ก�ำหนดให้มี ict เข้าไปอยูใ่ นห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์และก�ำหนด
ให้ครูนักเรียนต้องใช้อุกรณ์ ict ในการจัดการเรียนรู้ ให้เสมือนหนึ่งว่าห้องเรียนวิทย์กับ ict ต้องอยู่เคียงคู่กัน อย่างรู้
ใจเหมือนเพื่อนสนิท เมื่อครูใช้ก็ช่วยให้นักเรียนเข้าใจ นักเรียนแสดงออกทางสื่อ ict ได้อย่างไม่กังขา สื่อ ict ที่ว่าไว้
ทั้งหมดนี้ คือ
		
 ต้องน�ำระบบเครือข่าย internet เข้ามาไว้ในห้องปฏิบต
ั กิ ารวิทยาศาสตร์ พร้อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ตามศักยภาพของทางโรงเรียน แต่ไม่ควรน้อยกว่าสองเครื่อง เพื่อให้นักเรียนสืบค้นได้เมื่อต้องการ
		
 ต้องมีเครือ
่ งครู (เครือ่ งคอมพิวเตอร์) ทีว่ างไว้หน้าห้องหนึง่ ชุดพร้อมอุปกรณ์ตอ่ พ่วงระบบเครือข่าย
พร้อมล�ำโพงส�ำหรับครูหรือนักเรียนน�ำเสนองานหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้
		
 ต้องมีอป
ุ กรณ์ทสี่ ามารถขยายสัญญาณภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เพือ่ ช่วยให้นกั เรียนในห้องมอง
เห็นชัดเจนในห้องปฏิบตั กิ าร เช่น เครือ่ งจอรับภาพ เครือ่ งฉายภาพสัญญาณคอมพิวเตอร์หรือเครือ่ งโทรทัศน์ทมี่ ขี นาด
ที่พอเหมาะกับห้องและจ�ำนวนนักเรียน
		
 ต้องมีโปรแกรมส�ำเร็จรูปหรือโปรแกรมกึง
่ ส�ำเร็จรูป ส�ำหรับครูหรือนักเรียนทีส่ ามารถขยายความ
เข้าใจ เพิม่ ศักยภาพในการเรียนการสอนของครูและนักเรียนได้ โดยเฉพาะกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์คอ่ นข้างจะได้เปรียบ
กลุ่มสาระอื่นๆ เพราะมีการผลิตโปรแกรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ไว้อย่างมากมาย ทั้งเป็นโปรแกรม
ทีม่ แี ละไม่มลี ขิ สิทธิ์ เพือ่ ให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ ซึง่ จะไม่ขอกล่าวถึงชือ่ โปรแกรมช่วยสอนเหล่านี้ แต่ถ้าสนใจ
อาจค้นได้จาก google.co.th หรือที่ 26ict
ดังนัน้ เมือ่ มีการตรวจเยีย่ มโรงเรียนเพือ่ รับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน คณะกรรมการก็จะเฝ้ามองดู
ว่านักเรียนโรงเรียนนี้ได้มีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ที่แสดงว่าโรงเรียนนี้นักเรียน
สามารถใช้ ict ในการน�ำเสนองานของตน ถ้ามีการทดลองสามารถท�ำการทดลองและสาธิตการทดลองโดยใช้อปุ กรณ์
ในห้องปฏิบัติการและใช้โปรแกรมช่วยในการสรุปหรือขยายความรู้ ขยายผลการทดลองได้อย่างแคล้วคล่อง แต่ถ้ามี
ข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในความหมาย หรือนิยามใดๆ ก็ตาม นักเรียนสามารถสืบค้นจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อหาค�ำตอบ หรือตอบค�ำถามได้ในขณะนั้น ไม่ต้องรอในคาบต่อไป
ในชีวติ จริงในปัจจุบนั การปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่นการพยากรณ์อากาศ การผ่าตัดของแพทย์
การ x-ray มีความจ�ำเป็นต้องใช้ ict เพื่อให้ได้ผลวิเคราะห์ที่แน่นอนถูกต้อง จนอาจกล่าวได้ว่า “วิทยาศาสตร์กับ ict”
น่าจะเป็นเพื่อนสนิทกันแบบแยกจากกันได้ล�ำบากครับ
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เรียนรู้คู่วิจัย
ผู้น�ำเสนอ นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง
โรงเรียนสภาราชินี  
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิทยาศาสตร์
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนกลุ่มที่สนใจเรื่อง วิศวการบิน ได้รับโอกาสเข้าร่วมค่ายวิศวการบิน (Aviation And Space Camp)
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี ได้ร่วมเป็นวิทยากรค่ายวิศวการบิน ครั้งที่ 2 และ 3 ซึ่งจัดโดยส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) สามารถเป็นวิทยากรค่ายวิศวการบิน ได้รบั รางวัลเหรียญทอง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิง่ ประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาค
ใต้ ครัง้ ที่ 59 และได้รบั รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการหนูนอ้ ยจ้าวเวหา ทีวไี ทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเภทยุทธวิธี สนามภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ทีวีไทย และส.ส.ส.
2. นักเรียนกลุ่มที่สนใจเรื่อง หุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ พัฒนาความรู้และทักษะการพัฒนา
หุน่ ยนต์ ได้รบั รางวัลชนะเลิศการประกวดหุน่ ยนต์ประเภทท�ำมือและชนะเลิศการแข่งขันหุน่ ยนต์ซโู ม่ชงิ แชมป์ภาค
ใต้ (PSU robot competition 2009) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน cubic robocode national tournament
2007 (รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งจัดโดย sipa และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านคัดเลือกระดับภาคใต้ การ
แข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ประเภทคอมพิวเตอร์ควบคุมและบริการเครือข่าย ซึ่งจัดโดยศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
3. นักเรียนกลุม่ ทีส่ นใจดาราศาสตร์ พัฒนาความรูด้ า้ นดาราศาสตร์ สอบผ่านค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย
1 และค่าย 2 จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมวิชาการโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
4. นักเรียนได้รบั คัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีส�ำหรับเด็ก
และเยาวชน (Junior Science Project : JSTP) ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
การน�ำกระบวนการดังกล่าวมาใช้ในชั้นเรียน โดยปรับใช้กับเนื้อหาตามหลักสูตรในวิชาฟิสิกส์ พบว่านักเรียน
มีความเข้าใจที่คงทนในเนื้อหาที่ศึกษาสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติและนักเรียนสามารถน�ำทฤษฎีความรู้มา
วิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหาได้สูงขึ้น
แรงบันดาลใจ
วิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียน
ก�ำหนด และมีผลงานในการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์น้อย ทั้งๆ ที่นักเรียนมีศักยภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สูงพร้อมที่จะได้รับการพัฒนา แต่นักเรียนยังขาดโอกาสที่จะแสดงความสามารถ รวมถึง
การได้รับการฝึกพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ ในฐานะครูผู้สอนจึงได้น�ำกระบวนการวิจัย มาประยุกต์กับวิธีการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ
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โดยการท�ำโครงงานหรือการวิจัย (project based learning) โดยแบ่งล�ำดับขั้นของกระบวนการท�ำงานเป็น 6
ล�ำดับขั้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร
จนติดเป็นนิสัยใฝ่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต (life - long learning) และสามารถน�ำความรู้และทักษะที่ได้มาคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาได้ ตามแนวคิดที่ว่า “การเรียนรู้ที่ดีกว่า ไม่ได้เกิดมาจากการที่ครูค้นพบวิธีการสอนที่ดีกว่า แต่เกิดมาจาก
การที่ครูได้ให้โอกาสที่ดีกว่าแก่ผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง” (prof. Seymour papert, 1996)
ซึ่งจะช่วยให้เกิดวัฒนธรรมวิจัยและวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ต่อไป

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
การน�ำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการสร้างความรู้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด�ำเนินการเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สร้างความตระหนักในสิ่งที่นักเรียนสนใจ  หรือประเด็นปัญหาที่นักเรียนต้องการศึกษา สร้าง
โอกาสให้นักเรียนเกิดความสนใจเป็นพิเศษ เช่น ร่วมประชุม สัมมนา เยี่ยมชมการน�ำเสนอผลงานร่วมท�ำกิจกรรมกับ
ผู้เชี่ยวชาญผู้มีผลงานที่น่าประทับใจหรือการตั้งโจทย์หรือประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ ให้นักเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง
ตระหนักถึงความส�ำคัญ สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากรู้ ในสิ่งที่สนใจหรือประเด็นปัญหานั้นๆ
ขั้นตอนที่ 2 ครูและนักเรียนวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน ครูในฐานะผู้อ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
(facilitator) น�ำเสนอสิ่งที่ผู้เรียนควรจะได้เรียนรู้และนักเรียนน�ำเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม พร้อมทั้งเชื่อมโยง
ความรู้ต่างๆ ให้นักเรียนเห็นภาพรวมทั้งหมดด้วยตนเอง ท�ำให้ผู้เรียนมีความเป็นเจ้าของโครงงานหรืองานวิจัยและมี
ความกระตือรือร้นที่จะท�ำงานนั้นให้บรรลุผลส�ำเร็จ
ขั้นตอนที่ 3  เรียนรู้ด้วยการลงมือท�ำจริง ทั้งการหาข้อมูล การทดลอง การสร้างชิ้นงาน หรือการพบปะเรียน
รู้จากผู้เชี่ยวชาญและสถานที่จริง นักเรียนจะได้สัมผัสและเข้าใจกับสิ่งต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้ง หลักจากนั้นนักเรียนจะ
น�ำองค์ความรู้ที่ได้สร้างขึ้นมาน�ำเสนอ เพื่อเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนๆ ในกลุ่มและให้ครูได้
ตรวจสอบได้ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ ถ้ายังไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ต้องให้ผู้เรียนย้อนกลับไปเริ่มต้น หาข้อมูล
ใหม่หรือเพิ่มเติมอีกครั้ง จนกว่าจะสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะห์และวิเคราะห์จนสรุปเป็นความรู้และเก็บบันทึกผลงาน สังเคราะห์และวิเคราะห์จน
สรุปเป็นความรู้และเก็บบันทึกผลงานในรูปแบบของบทความ สมุด รวบรวมผลงาน (portfolio) และแผนภาพ
ความคิด (mind map) ซึ่งเป็นการให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้ด้วยตนเอง
ขัน้ ตอนที่ 5  น�ำเสนอผลงานจากการเรียนรู้ น�ำเสนอผลงานให้ผปู้ กครองหรือผูท้ สี่ นใจได้ชม เพือ่ แสดงคุณภาพ
ของผลงานและเป็นการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานและมุ่งมั่นพัฒนาผลงานต่อไป โดยขั้น
ตอนนี้ อาจจัดเวทีในการน�ำเสนอผลงานเช่น การเข้าร่วมประกวดแข่งขันหรือร่วมจัดนิทรรศการต่างๆ
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลและต่อยอดองค์ความรู้ (modification) ผู้เรียนประเมินตนเอง รับการประเมินโดย
เพื่อนและครู เพื่อน�ำข้อมูลมาพัฒนาตนเอง การประเมินด้านความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม ผ่านแบบทดสอบ ชิ้นงาน
กิจกรรม แฟ้มผลงาน แบบบันทึกพฤติกรรมโดยครู น�ำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท�ำโครงงานหรือวิจัยนั้นมาใช้เพื่อ
พัฒนาตนเองไปสู่การท�ำโครงงานหรือวิจัย 6 ขั้นตอน ทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วย
ความภาคภูมใิ จและมีแรงจูงใจสูค่ วามส�ำเร็จ ครูมหี น้าทีอ่ �ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้นกั เรียนอยาก
รู้ ได้รู้ ได้ท�ำและได้คิด ครูเป็นผู้ชี้แนะตรวจสอบให้นักเรียนได้เรียนรู้และด�ำเนินการตามล�ำดับขั้นให้บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้
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เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
1. ผูเ้ รียนต้องได้รบั การสนับสนุนให้เลือกโครงงานหรือประเด็นปัญหาทีส่ นใจทีส่ ดุ และพัฒนาโครงงานหรือ
ประเด็นปัญหาของเขาเอง ด้วยความเชื่อว่าพลังการเรียนรู้ที่มีความกระตือรือร้นของผู้เรียน ท�ำให้มีความพอใจใน
สิ่งที่ท�ำและแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เป็นการบ่มเพาะนิสัยในการร่วมกันท�ำงานอย่าง
เป็นกัลยาณมิตร
2. ครูตอ้ งแสวงหา ความรู้ แหล่งเรียนรู้ นักวิชาการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ จัดเวทีในการน�ำเสนอผลงานอย่างสม�ำ่ เสมอ
ตามความเหมาะสม และตรงกับความต้องการของนักเรียน
สรุปบทเรียน
จากการด�ำเนินการตามนวัตกรรมและประสบความส�ำเร็จ ดังที่น�ำเสนอข้างต้น สรุปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน ดังนี้
1.ศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียน น�ำข้อมูลมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมพัฒนานักเรียน
2.ออกแบบกิจกรรมอย่าง เป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือ ตามหลักการของกระบวนการวิจัย
3.สร้างเสริมความเป็นเลิศ ก�ำหนดเป้าหมาย ความรู้ความสามารถหรือผลงานนักเรียนให้ได้มาตรฐานสากล
พร้อมการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงานในระดับนานาชาติ
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ชุดการสอนวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้น�ำเสนอ :   นางบังอร  เอี่ยมสุมล
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ ชุดการสอนวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลงานต่อกลุ่มเป้าหมาย
จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเคมี ทีม่ นี วัตกรรมหลากหลาย ท�ำให้เกิดผลสะท้อนกับผูเ้ รียนในด้านต่างๆ
ประกอบด้วย
ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ าง การเรียนวิชาเคมีสงู ขึน้ ออกแบบการทดลองเกีย่ วกับวิชาเคมีโดยใช้โปรแกรม crocodile
ได้ มีทกั ษะในการสืบค้นข้อมูลทีห่ ลากหลายและสามารถน�ำเสนอข้อมูลผ่านทาง internet และการส่งงานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ได้ สามารถสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้เอง มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ได้ เช่น 1) นางสาวนันทิกา จารุไพบูลย์
คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) นายสุวิทย์ พันธุ์นารา และนางสาวศิริพร แจ่มทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3) นายเอกรินทร์ พงษ์หงส์ นายจักรพันธ์ เชื้อนาคและ
นายกรณ์ธชิ ยั ขยายศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี 4) นางสาวอสมาภรณ์ แย้มเยือ้ น คณะ
ศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5) นางสาวทิพย์วรรณ แสวงเจริญ นายวราภัทร
ชื่นพักตร์ นางสาวศิรินทิพย์ เกรงขาม นางสาววรินทร ชัยทัพ และนางสาวสุรีรัตน์ คงพันสี คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชัยนาท

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
สื่อการสอนประเภทสื่อประสม (multimedia) ซึ่งประกอบด้วยสื่อที่หลากหลาย เช่น โปรแกรมส�ำเร็จรูป
crocodile เกม สื่อ powerpoint e–book บทเรียนส�ำเร็จรูป บัตรค�ำสั่ง บัตรความรู้ บัตรกิจกรรม บัตรเฉลย คู่มือ
ครู บทบาทนักเรียน แบบฝึกปฏิบัติ แผนการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือวัดและประเมินผล เช่น แบบทดสอบก่อนเรียน
หลังเรียน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเกณฑ์การวัดประเมินผล จุดเด่นของชุดการสอนวิชาเคมี
นวัตกรรมที่น�ำเสนอ คือผู้เรียนสามารถเรียนรู้พร้อมทั้งตรวจค�ำตอบได้ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น
1. การเรียนรู้จากโปรแกรม power point และ e–book ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากมี
เสียงบรรยายของผู้สอนจากสื่อนั้นๆ เมื่อผู้เรียนเรียนจบท�ำแบบฝึกปฏิบัติสามารถตรวจค�ำตอบได้ ลักษณะของแบบ
ฝึกปฏิบัติ เป็นสามมิติ มีสีสันสวยงามน่าสนใจ

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์

แรงบันดาลใจ
แรงบันดาลใจทีท่ �ำให้เกิดผลงานชุดการสอนวิชาเคมี คือ ผูส้ อนท�ำการวิเคราะห์ปญ
ั หาเกีย่ วกับผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนพบว่า มีผลการเรียนเฉลี่ยค่อนข้างต�่ำ ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้น อีกทั้งเนื้อหาวิชาค่อนข้างยากไม่เป็นรูป
ธรรม ดังนั้นจึงเกิดแรงบันดาลใจที่ผลิตชุดการสอนขึ้น โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองพร้อมทั้งทราบผลจาก
การปฏิบัติได้ทันทีสื่อน่าสนใจมีความหลากหลาย มีสีสันสวยงาม
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2. การทดลอง ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้จากโปรแกรม crocodile chemistry ฝึกทดลองได้ดว้ ยตนเอง ออกแบบ
การทดลองเอง ซึ่งไม่ท�ำให้เกิดอันตราย เหมือนการทดลองในห้องปฏิบัติการจริง เมื่อตนเองต้องการฝึกทักษะการ
ทดลองที่บ้าน
3. เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนคิดอย่างอิสระ สืบค้นข้อมูลจาก internet ส่งงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
โทรศัพท์ซักถามข้อสงสัยได้อย่างเป็นกันเอง
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
ความพร้อมในระบบการสืบค้นการเรียนรูจ้ ากกิจกรรมต่างๆ ซึง่ มีสอื่ ประสมเพิม่ การช่วยเหลือกันในระบบกลุม่
การสรุปบทเรียน
จากการใช้นวัตกรรมที่น�ำเสนออาจจะดูธรรมดาแต่คุณค่ามีต่อการพัฒนามาก สามารถสรุปเป็นแนวคิดในการ
พัฒนานักเรียน ดังนี้ “การเป็นครูโรงเรียนในฝัน จุดที่น่าจะพัฒนา คือ การพัฒนาตนเองให้เป็นที่พึ่งของนักเรียนโดย
เฉพาะความรู้ความสามารถของครู การคิดค้นสื่อหรือวิธีการใดๆ อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ต้องด�ำเนินการอย่างจริงจัง
ต่อเนือ่ ง ใช้โอกาสทีโ่ ครงการในฝันมีการสนับสนุนด้าน ict ให้เป็นประโยชน์ เน้นการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเป็นส�ำคัญ ทัง้ นี้
เพราะนักเรียนโรงเรียนในฝันต้องมีความสามารถในการแสวงหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ในกรณีนเี้ น้นการสืบค้น การคิด
วิเคราะห์ การใช้สื่อผสม การลงมือปฏิบัติ ฯลฯ
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T.U.N.U. ศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์
ผู้น�ำเสนอ   นายชัยชาญ  พรวญหาญ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม  หมายถึง กระบวนการพัฒนา ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในฝัน :
ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นศูนย์แม่ข่ายจังหวัดที่มีคุณภาพ และเป็นต้นแบบของการพัฒนา
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียน เป็นศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน : ศูนย์แม่ขา่ ยจังหวัดอุตรดิตถ์ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และเป็นต้นแบบของการพัฒนา ให้โรงเรียนต่างๆ ทั้งที่เป็นโรงเรียนในฝัน รุ่น 1 - 3 และโรงเรียนต่างๆ ทั้งในจังหวัด
อุตรดิตถ์ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ เข้าศึกษาดูงานและน�ำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์
แรงบันดาลใจ
จากการที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้ผ่านการประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน
ในฝัน รุ่นที่ 1 เมื่อ ปีการศึกษา 2548 และได้รับความไว้วางใจจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน|
โดยได้รับเกียรติให้เป็นที่ตั้งของ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในฝัน : แม่ข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
ในปีการศึกษา 2549 ประกอบกับการได้รบั การสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์จาก
บมจ. ธนาคารกรุงไทย จึงท�ำให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ฯ ได้เห็นความส�ำคัญ
ในเรือ่ งนี้ จึงด�ำเนินการพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นต้นแบบของการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โดยเน้นการใช้ ict ในรูปแบบ
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ (T.U.N.U.)
ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์

ลักษณะส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม
ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้เป็นศูนย์ ฯ แม่ข่ายจังหวัดที่มีคุณภาพเป็นแบบอย่าง ประกอบด้วย
		
1.พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้เป็นห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เน้นการใช้ระบบ ict ในการ
เรียนการสอน
		
2.พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ให้เป็นครูแกนน�ำการใช้ ict ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
		
3.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน
รุน่ ที่ 1-3 และโรงเรียนเครือข่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้ ict ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกหลักสูตรที่มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์
		
4.ส่งเสริมให้ครูวทิ ยาศาสตร์ผลิตสือ่ การเรียนการสอนและการรวบรวมสือ่ ict เพือ่ การจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์
		
5.น�ำระบบ ict มาใช้ในการบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานและการติดต่อ
สื่อสารกับเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัด และต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง
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เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จ
1. ผู้บริหารมีความตระหนักและเห็นความส�ำคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย และความไว้วางใจจาก สพฐ. ให้
เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน : แม่ข่ายจังหวัด จึงมุ่งที่จะพัฒนาศูนย์ฯ ให้มีคุณภาพ
และเป็นแม่ข่ายในการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างได้
2. คณะกรรมการด�ำเนินงานของศูนย์และครูวิทยาศาสตร์   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์
ให้ความร่วมมือและพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่าง  สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอื่นๆ ได้
3. ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนา จากผู้ปกครอง องค์กรเอกชน และ สพฐ. ให้การสนับสนุนในการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการ สื่อ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และงบประมาณในการฝึกอบรมครู
วิทยาศาสตร์

89

ดาราศาสตร์นอกห้องเรียน “เปิดฟ้า..ตามหาดาว”
ผู้น�ำเสนอ   นางสาวยุพาพรรณ  วรรณสาย
โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยวิธีการจัดค่ายดาราศาสตร์เน้น
การใช้สื่อ ict เช่น ซอฟต์แวร์ท้องฟ้าจ�ำลอง (stellarium) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ท้องฟ้าจ�ำลอง
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
1. โรงเรียนมีนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ที่สามารถบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ดวงดาวและวัตถุท้องฟ้า
2. นักเรียนสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมดาราศาสตร์มากขึ้น ทุกปี
3.โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในฝันสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจที่ท�ำให้
เกิดผลงานหรือนวัตกรรมที่น�ำเสนอ
โรงเรียนให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนประเภทค่าย ด้วยเห็นประโยชน์ทจี่ ะเกิดกับนักเรียนโดยตรง
โดยเฉพาะค่ายวิทยาศาสตร์ แต่มงี บประมาณจ�ำกัดไม่สะดวกต่อการทีจ่ ะส่งนักเรียนไปเข้าค่ายดาราศาสตร์ทหี่ น่วยงาน
อืน่ จัด จึงเป็นโจทย์ทคี่ รูวทิ ยาศาสตร์ตอ้ งแก้ให้ได้ ทัง้ ๆทีค่ รูยงั ไม่คอ่ ยช�ำนาญในการดูดาว จึงต้องใช้ซอฟต์แวร์ทอ้ งฟ้า
จ�ำลอง (stellarium) และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ชว่ ยซึง่ เป็นสือ่ ทีช่ ว่ ยให้นกั เรียนได้บรรยากาศเหมือนท้องฟ้าจริง

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์

ลักษณะการน�ำสู่การเรียนการสอน
1. ครูศกึ ษา ท�ำความเข้าใจกับโปรแกรม stellarium และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีค�ำถามกับตัวครูวา่ จะเรียน
รูอ้ ะไรจากโปรแกรม หรือสือ่ นัน้ ๆ เช่น stellarium ใช้ดวู ตั ถุทอ้ งฟ้าในต�ำแหน่งทีส่ ามารถมองเห็นได้จริง ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่สังเกต แสดงกลุ่มดาว (constellations) และจ�ำลองปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ได้ เช่น ฝนดาวตก
สุรยิ ปุ ราคา จันทรุปราคา พระจันทร์ยมิ้ เป็นต้นและบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เรือ่ งการสังเกตกลุม่ ดาว การก�ำหนด
ทิศ การหาต�ำแหน่งทรงกลมท้องฟ้า ประกอบการใช้การเรียนการสอนและเครือ่ งมือทางดาราศาสตร์อนื่ ๆ เช่น แผนที่
ดาว ทรงกลมท้องฟ้า กล้องโทรทรรศน์ เป็นต้น
2. จัดท�ำคู่มือประกอบค่าย ในการจัดค่ายดาราศาสตร์มีคู่มือประกอบวิธีการจัดค่าย และ กิจกรรมในค่ายซึ่งมี
2 ส่วน คือ กิจกรรมการอยู่ร่วมกัน เพิ่มทักษะทางสังคม (เป็นสากลมีทุกค่าย) และกิจกรรมเฉพาะ ในที่นี้คือกิจกรรม
เฉพาะค่าย เช่น กิจกรรมในสาระดาราศาสตร์ ประกอบด้วยใบกิจกรรม (ค�ำสั่งหรือค�ำถาม) เน้นการค้นคว้าข้อมูล น�ำ
ข้อมูลมาเชื่อมโยงเป็นค�ำตอบ การสร้างชิ้นหรือผลงาน ตามความถนัดเช่น album ดาว ทั้งรูปแบบ ปกติ และรูปแบบ
ที่บูรณาการความสามารถด้าน ict เช่น power point e – book ดูดวงจากดาว เกมหาดาว animation ดาว เรื่อง
สั้น คืนวันฝนดาวตก ใครพบดาว เป็นต้น ประกวดผลงานโดยเน้นแนวคิดที่จะน�ำไปพัฒนาต่อ ใบความรู้เป็นสาระ
ความรู้ที่เพิ่มเติมให้นักเรียนในที่นี้เป็นการจัดท�ำใบความรู้ในรูปแบบของ e – book
3. นักเรียนฝึกใช้ซอฟต์แวร์ท้องฟ้าจ�ำลอง (stellarium) สื่อภาพเคลื่อนไหว เช่น แผนที่ดาว กลุ่มดาวจัก
ราศี การท�ำงานของกล้องโทรทรรศน์ และน�ำส่วนประกอบของกล้องโทรทรรศน์มาใช้ประกอบการศึกษา นักเรียน
ศึกษาสภาพจ�ำลองการดูดาวจากซอฟต์แวร์กอ่ นไปดูดาวจริง นักเรียนจัดท�ำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ประกอบการ
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ศึกษา มีการฝึกใช้กล้องโทรทรรศน์ แผนที่ดาว ก่อนวันที่ไปเข้าค่ายดาราศาสตร์ และมีคู่มือประกอบการเข้าค่าย
ดาราศาสตร์ให้นกั เรียนได้ศกึ ษาและบันทึกสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการเรียนรู้ ท�ำให้นกั เรียนเข้าใจในการดูดาวและวัตถุทอ้ งฟ้า
ได้ง่ายขึ้น นักเรียนจะต้องฝึกใช้ซอฟต์แวร์ท้องฟ้าจ�ำลองให้ช�ำนาญ ฝึกอ่าน แผนที่ดาวและใช้กล้องโทรทรรศน์ให้
คล่องก่อนไปดูดาวจริง จึงจะท�ำให้นักเรียนดูดาวเป็น
เงื่อนไขที่ท�ำให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความส�ำเร็จ
การใช้ซอฟต์แวร์ทอ้ งฟ้าจ�ำลอง (stellarium) มาประกอบการสอนดูดาวเพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจ ได้งา่ ยยิง่ ขึน้ ควร
จัดควบคู่กับการดูดาวบนท้องฟ้าจริง ครูต้องผ่านการอบรมและมีความรู้เกี่ยวกับการดูดาวและสามารถใช้
กล้องโทรทรรศน์ได้ดี ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ มีสื่ออุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัด
ค่ายดาราศาสตร์ เช่น กล้องโทรทรรศน์ ประเภทหักเหแสงทีม่ ปี ระสิทธิภาพดี ภาพคมชัด และปากกาเลเซอร์ส�ำหรับ
ชี้ดวงดาว ควรจัดค่ายดาราศาสตร์ในฤดูหนาวในวันที่ท้องฟ้าเปิดและเป็นคืนข้างแรม  สถานที่ดูดาวควรอยู่ห่าง
ไกลจากตัวเมือง  เพื่อป้องกันแสงรบกวน
การสรุปบทเรียน
การจัดการเรียนการสอนผ่านการจัดค่าย และสื่อดังกล่าวนับว่าประสบผลส�ำเร็จเป็นที่น่าพอใจ จากแนวทาง
ดังกล่าว สรุปได้วา่ การพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนในฝัน จ�ำเป็นทีค่ รูผสู้ อนต้องเรียนรูว้ ธิ กี าร สือ่
ใหม่ๆ  ยอมรับที่จะปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ถ้ายังคงวิธีการเดิมๆ อ่าน จด ท�ำแบบฝึก นอกจากจะไม่ส่งผลต่อ
การพัฒนานักเรียนแล้วท�ำให้ไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งปวง
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ชุดทดลองการเคลื่อนที่แนวตรง
ผู้น�ำเสนอ นายนวรัตน์  พรหมจักร
โรงเรียนโพนพิทยาคม
		
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสกลนคร เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบชุดทดลองการเคลื่อนที่แนวตรง เป็นสื่อการเรียน
การสอนประเภทอุปกรณ์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ และหาความสัมพันธ์ของปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนที่แนวตรง ในวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
สือ่ ชุดนีไ้ ด้รบั รางวัลชนะเลิศ จากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจังหวัดสกลนคร เขต 1 พ.ศ. 2553 การประกวด
สือ่ การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ จากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร เขต 1 พ.ศ. 2552 การ
ประกวดสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาหลักวิทยาศาสตร์ รางวัลที่ 2 จาก
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 การประกวดสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ ประเภท
อุปกรณ์สาธิต/ทดลอง จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546 การประกวดสื่อการเรียนการสอน
ทางวิทยาศาสตร์ ประเภทอุปกรณ์สาธิต/ทดลอง

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
ชุดทดลองการเคลื่อนที่แนวตรง (linear motion model) จะครอบคลุมทั้งการเคลื่อนของวัตถุที่ตกแบบเสรี
(free fall) และการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวระดับ (horizontal) โดยเฉพาะการหาความสัมพันธ์ของ แรง มวล และ
ความเร่ง ตามกฎข้อทีส่ องของนิวตัน เพือ่ กระตุน้ ความสนใจของนักเรียนซึง่ จะน�ำไปสู่ ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
ทฤษฎี สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปริมาณต่างๆ หรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ
ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้สูตรค�ำนวณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวตรงได้อย่างถูกต้อง การน�ำไปใช้
สามารถใช้ได้หลายกิจกรรม ได้แก่
1.การเคลื่อนของวัตถุที่ตกแบบเสรี (free fall) วัตถุใดก็ตามที่เคลื่อนที่แบบตกเสรี จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง
เนื่องจากแรงดึงดูดของโลกที่มีค่าเดียวกัน คือ 9.8065 เมตร/วินาที2 เพื่อความสะดวกในการค�ำนวณ ใช้ g = 9.8
M/s2 หรือ 10 m/s2 และเราสามารถใช้ชุดสาธิตนี้เป็นเครื่องมือหาค่าความเร่งอันเนื่องมาจากแรงดึงดูดของโลก
(ค่า g) ได้จากสมการ

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์

แรงบันดาลใจ
โรงเรียนโพนพิทยาคมเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน ซึ่งส่วนมาก ครูสอนโดยอาศัยแบบเรียน
และคู่มือครูวิชาฟิสิกส์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก จึงท�ำให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเป็นเพียงในลักษณะการท่องจ�ำ ท�ำให้นักเรียนขาดทักษะในการทดลอง ไม่สามารถสรุปความคิด รวบ
ยอดจากการเรียนได้ ประกอบกับ ผู้น�ำเสนองานมีความเชื่อว่า “สื่อการเรียนการสอนเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึ่งของ
กระบวนการเรียนการสอน การใช้สื่อที่ทันสมัยและมีคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็ย่อมเป็นวิถีทางหนึ่งที่
ท�ำให้เกิดกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ดังนั้น จึงเกิดแนวความคิด ในการออกแบบ
และประดิษฐ์ชุดทดลองการเคลื่อนที่แนวตรง (linear motion model) ขึ้น
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2. การเคลือ่ นทีข่ องวัตถุในแนวระดับ (horizontal) โดยเฉพาะการหาความสัมพันธ์ของ แรง มวลและความเร่ง
ตามกฎข้อที่สองของนิวตัน
		
2.1 เมื่อให้แรงกับวัตถุ จะท�ำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ในแนวระดับด้วยความเร็วที่มีทิศทางเดียวกับ
แรงที่ให้กับวัตถุ
		
2.2 เมื่อให้แรงคงตัว มวลของวัตถุยิ่งมากขึ้นเท่าใด ความเร่งของวัตถุก็จะยิ่งลดลง
		
2.3 เมื่อให้มวลคงตัว แรงที่ให้กับวัตถุยิ่งมากขึ้นเท่าใด ความเร่งของวัตถุจะมากขึ้น
3. การหาสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานโดยการใช้พื้นเอียง สามารถปรับให้เอียงเป็นมุมต่างๆ เพื่อใช้ศึกษา
ทดลองเกี่ยวกับการหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ของคู่ผิวสัมผัสต่างๆ ได้โดยใช้สูตร
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จ
ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปริมาณต่างๆ มาประยุกต์ สร้างเป็นสื่อ
การเรียนการสอน
การสรุปบทเรียน
ชุดทดลองการเคลือ่ นทีแ่ นวตรง (linear motion model) สามารถน�ำมาใช้ในการทดลองทัง้ การเคลือ่ นของวัตถุ
ทีต่ กแบบเสรี (free fall) }การเคลือ่ นทีข่ องวัตถุในแนวระดับ (horizontal) และการหาสัมประสิทธิข์ องแรงเสียดทาน
โดยการใช้พนื้ เอียง
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S.S.F for Science Teacher
ผู้น�ำเสนอ :   นางสาวล�ำเพย อุทาโย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล�ำลูกกา
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
ผลงานหรือนวัตกรรม  หมายถึง รูปแบบการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาการการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน : ศูนย์
แม่ข่ายจังหวัดปทุมธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ผลจากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูน�ำความรู้ที่ได้จากการ
อบรมน�ำไปพัฒนานักเรียน ท�ำให้นักเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ และส่งผลให้นักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ตามความสนใจของนักเรียน ร้อยเปอร์เซ็นต์ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โครงงานวิทยาศาสตร์“กังหัน
ลมผลิตกระแสไฟฟ้า” ช่วงชั้นที่ 3 และรางวัลเหรียญทองแดง ในฐานะตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ปี 2552 ณ จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนทีเ่ ข้าอบรมสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักเรียนมีความสนุกสนานได้รับสาระความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถจัดกิจกรรมการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้สื่อ ict ครูได้น�ำสื่อที่สร้างขึ้นมาสอนโดยแทรก
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนสามารถสรุปการเรียนได้ด้วยตนเองและนักเรียน
สามารถสร้างหนังสั้นโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเข้าแข่งขันได้รางวัลชนะเลิศ

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
S.S.F for science teacher S หมายถึง service คือ การบริการ ศูนย์ฯ ต้องมีความพร้อมให้บริการโรงเรียน
ในเครือข่ายและโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ทั้งด้านอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยด�ำเนินการ S (survey) คือ การส�ำรวจความต้องการพัฒนาครู บุคลากร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน และ F (follow) คือ ติดตาม
ผล และให้การนิเทศ
ศูนย์พฒ
ั นาการการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน : ศูนย์แม่ขา่ ยจังหวัดปทุมธานี กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
มีจุดประสงค์ส�ำคัญเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และการให้บริการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ โดย
เริ่มจากการ survey ส�ำรวจความต้องการในการพัฒนา ครู บุคลากร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเครือข่าย

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์

แรงบันดาลใจ
จากที่ได้แต่งตั้งให้เป็น “ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน” ซึ่งเป็นภารกิจส�ำคัญในด้านการพัฒนา
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีความรู้ มีกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเพือ่ ให้ทนั กับยุคของอาเซียน จึงด�ำเนินปรับปรุงศูนย์ฯวิทยาศาสตร์ โดยจัดหาและจัดซือ้ สือ่ การเรียน
การสอน วัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อม ในการพัฒนาครูในจังหวัดปทุมธานี
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และโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง เพื่อจัดท�ำหลักสูตรการอบรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูวิทยาศาสตร์
ให้ดขี นึ้ กิจกรรมในหลักสูตรเน้นการปฏิบตั จิ ริง การใช้สอื่ ict การจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบตั กิ ารและมีการ
follow ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้เห็นเป็นรูปธรรม
การบริหารจัดการด�ำเนินการ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน (ตามแนวทางที่ก�ำหนดในคู่มือ)
2. จัดท�ำแผนพัฒนาและแผนปฏิบตั กิ ารปรับปรุงห้องปฏิบตั กิ ารให้มคี วามพร้อมทัง้ ในด้านอาคาร สถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งสืบค้นข้อมูล
การด�ำเนินงานของ S.S.F for science teacher ด�ำเนินการดังนี้
1. จัดท�ำทะเบียนประวัติครูวิทยาศาสตร์ทุกโรงเรียน โดยแบบกรอกประวัติ (ขณะนี้ก�ำลังท�ำเว็บบล็อคศูนย์ฯ
เพื่อให้กรอกข้อมูลครู)
2. ติดตามโดยท�ำแบบสอบถามในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดส่งให้โรงเรียนที่เข้ารับการอบรม
สอบถามผ่านทาง e-mail และ/หรือการใช้โทรศัพท์สอบถาม โดยท�ำสมุดบันทึกการโทรศัพท์ ไปเยี่ยมชมผลงาน
และการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน พร้อมบันทึกภาพ ติดตามโรงเรียนในเครือข่ายที่ไม่เข้ารับการอบรม โดย
ท�ำเป็นหนังสือราชการส่งไปยังโรงเรียนนั้นๆ
เงื่อนไขที่ท�ำให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบผลส�ำเร็จ
ความทุ่มเทและให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่สามารถช่วยได้
การสรุปบทเรียน
การด�ำเนินงานของศูนย์แม่ขา่ ยจังหวัดปทุมธานี s.S.F for science teacher นับว่าเป็นนวัตกรรมส�ำคัญทีช่ ว่ ย
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตรงต่อกลุ่มเป้าหมายในระดับปฏิบัติ ทั้งครูผู้สอนและนักเรียน ซึ่งควรบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ เน้นความต้องการของครูในการพัฒนาการเรียนการสอนและต้องติดตามผลงานทีน่ กั เรียน
อย่างใกล้ชิด
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คณิตศาสตร์

“ความสนุกในการค้นคว้าและท�ำความเข้าใจ
คือของขวัญอันยิ่งใหญ่จากธรรมชาติ”
Albert Einstein
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คณิตศาสตร์ก็ตื่นเต้นได้ ถ้าใช้ GSP
ผู้น�ำเสนอ นางเตือนใจ บดีรัฐ
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก�ำแพงเพชร เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง วิธีการสอนคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ผูเ้ รียนทีใ่ ช้โปรแกรม GSP ในการสร้างรูปหรือภาพเคลือ่ นไหวจ�ำลองสถานการณ์ปญ
ั หา มีความเข้าใจโจทย์ซบั
ซ้อนมากขึ้น สามารถอธิบายเพื่อนที่เรียนช้าได้ ส่งให้ผลฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้นทุกระดับชั้น ทั้งราย
บุคคลและโดยรวม ขณะเดียวกันมีความสุข สนุกสนาน และมีความพึงพอใจต่อการเรียน ผูเ้ รียนน�ำเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าในรูปสื่อ GSP และพัฒนาต่อยอดเป็นโครงงานคณิตศาสตร์ ผู้สอนมีสื่อนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นได้
แรงบันดาลใจ
คณิตศาสตร์ เป็นวิชาทีน่ กั เรียนไม่ชอบเรียนมากทีส่ ดุ ท�ำให้ผสู้ อนแสดงภาพลักษณ์ทไี่ ม่ประทับใจส�ำหรับนักเรียน
อยูต่ ลอดเวลา บรรยากาศในชัน้ เรียนจึงไม่สง่ ผลให้เกิดกระบวนการเรียนรูท้ ยี่ งั่ ยืน เมือ่ เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ความ
เป็นต้นแบบทีค่ นอืน่ เรียนรูจ้ ากเรา ได้ท�ำให้มคี วามพยายามปรับวิธเี รียนเปลีย่ นวิธสี อน การน�ำโปรแกรม GSP (The
Geometer’s Sketchpad) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึง่ ทีส่ �ำคัญในการปรับการเรียนเปลีย่ นการสอน
ลักษณะส�ำคัญของการปรับเปลี่ยนการสอน
เตรียมครู ครูผสู้ อนท�ำความเข้าใจต่อสือ่ และวิธกี ารใช้สอื่ เพือ่ การจัดการเรียนการสอนในทีน่ คี้ อื โปรแกรม GSP
(The Geometer’s Sketchpad) เป็นความเข้าใจในสาระและความส�ำคัญน�ำความเข้าใจสู่การสร้างสื่อ การสอน ใน
ที่นี้คือ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่มีปฏิสัมพันธ์และเคลื่อนไหวได้ จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการสร้างรูป ส�ำรวจ สร้างข้อ
คาดการณ์หรือค�ำตอบท�ำให้เกิดจินตนาการ เพื่อแก้ปัญหาในลักษณะที่แปลกใหม่
การน�ำสู่การเรียนการสอนโดย ใช้น�ำเข้าสู่บทเรียน เพื่อสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้กับนักเรียน กระตุ้นให้
นักเรียนติดตาม ใช้แก้โจทย์ปญ
ั หา ภาพเคลือ่ นไหวช่วยให้เกิดความเข้าใจและมองเห็นลูท่ างในการแก้ปญ
ั หา ใช้เชือ่ ม
โยงความรู้ทางต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ ช่วยให้ผเู้ รียนทีเ่ รียนช้าหรือขาดเรียนได้มโี อกาสเรียนซ�ำ้ อีกกีค่ รัง้ ก็ได้ตามความ
ต้องการช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าทางคณิตศาสตร์ได้ตามความต้องการ
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
จัดแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP กระบวนการวิจัยหาประสิทธิภาพของสื่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อการเรียนที่ใช้โปรแกรม GSP
การสรุปบทเรียน
การพัฒนาวิธกี ารสอนและประสบความส�ำเร็จในระดับหนึง่ พบว่า ควรให้ความส�ำคัญกับสือ่ ทีท่ นั สมัย แปลก
และให้นักเรียนประสบผลส�ำเร็จจากการเรียนรู้ ที่ส�ำคัญผู้สอนต้องพัฒนาตนเองให้รู้จริงในเรื่องนั้นๆ
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หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม GSP
ผู้น�ำเสนอ นายสุเมธ เชี่ยวชาญ และนางสุกัญญา ตันติสันติสม  
โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”  
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึงหลักสูตรการจัดการอบรม การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ครูสามารถใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เบือ้ งต้นเป็น และน�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปสร้างสือ่ นวัตกรรม
การเรียนการสอน และพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมจนได้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคเพื่อเข้าแข่งขันการประกวด
ผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในระดับ
ประเทศ ครูและนักเรียนโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จังหวัดตราด และโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี สามารถ
น�ำโปรแกรม The Geometer’s sketchpad ไปช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสร้างสื่อการเรียนการสอน
เพื่อน�ำเสนอในการประเมินโรงเรียนในฝัน

ลักษณะส�ำคัญของผลงาน
กิจกรรมของทางศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
ของ สสวท. ที่จัดอบรมให้กับทั้งครูและนักเรียนซึ่งมีการจัดอบรมทั้งในศูนย์โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
และเคลื่อนที่จัดอบรมให้กับโรงเรียนในจังหวัดภาคตะวันออก
ศูนย์ฯ ได้จดั อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับความรูเ้ บือ้ งต้นจนครบ 5 จังหวัด (ชลบุร,ี ระยอง, จันทบุร,ี ตราดและ
สระแก้ว) ประจ�ำภาคตะวันออกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะด�ำเนินการพัฒนาต่อยอดในโอกาสต่อไปอย่างต่อเนือ่ งโดยให้มคี วาม
เข้มข้นมากขึน้ เรือ่ ยๆ และได้ด�ำเนินการอบรมความรูร้ ะดับ advance ให้กบั โรงเรียนทุกโรงเรียนแล้ว
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
การอบรมแต่ละครั้งก�ำหนดให้ครูและนักเรียนสร้างชิ้นงาน แลกเปลี่ยนชิ้นงาน ช่วยกันประเมินชิ้นงานและ
ปรับปรุงพัฒนาชิ้นงานให้เป็นตัวอย่างกลับไปขยายผลในโรงเรียนให้กับเพื่อนครูและนักเรียนใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายมากขึ้น

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์

แรงบันดาลใจ
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรม GSP เป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สามารถน�ำไปใช้จดั กิจกรรมในวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างหลากหลาย เช่น วิชาเรขาคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลสั เป็นต้น
โปรแกรม GSP เป็นสือ่ เทคโนโลยีทชี่ ว่ ยให้ผเู้ รียนมีโอกาสเรียนคณิตศาสตร์ โดยการสร้างสรรค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง (Constructivist approach) และเป็นกระบวนการเรียนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ (Child-Center Learning) ช่วยให้ผเู้ รียน
พัฒนาทักษะของการนึกภาพ (Visualization) ทักษะในการใช้เหตุผลเกีย่ วกับปริภมู ิ (Spatial Reasoning) ทักษะของ
กระบวนการแก้ปญ
ั หา (Problem Solving Skills) และทักษะเกีย่ วกับแบบจ�ำลองคณิตศาสตร์ (Mathematical Modeling) นอกจากนี้ การใช้โปรแกรม GSP ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เป็นการบูรณาการสาระทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
รูค้ ณิตศาสตร์และทักษะทางด้านเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ผูเ้ รียนมีโอกาสพัฒนาปัญญาทางด้านภาษา พัฒนาปัญญาทาง
ด้านตรรกศาสตร์ พัฒนาปัญญาทางด้านมิตสิ มั พันธ์ และพัฒนาปัญญาทางด้านศิลป์
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ศูนย์คณิตศาสตร์กับกระบวนการ PIN
ผู้น�ำเสนอ    นายวรวุฒิ   เทียนแก้ว
โรงเรียนค�ำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ด้วยกระบวนการ PIN เป็นกระบวนการพัฒนาศูนย์ฯทัง้ ระบบโดยใช้หลักการ Process เพือ่ เป็นกระบวนการพัฒนา
ครูในกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ในโรงเรียนให้มคี วามรู้ ความช�ำนาญด้านการใช้โปรแกรม GSP ภายใต้แนวคิด
ที่ว่า “เราจะแนะน�ำผู้อื่นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีความรู้ ความช�ำนาญที่เพียงพอ”
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ให้กับเขตตรวจราชการที่ 11
จ�ำนวน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรที่ 1 จ�ำนวน 44 คน หลักสูตรที่ 2 ส�ำหรับช่วงชั้นที่ 4 จ�ำนวน 42 คน ระดับความ
สามารถหลังการอบรมอยู่ในระดับดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการคิดส�ำหรับครู จ�ำนวน 3 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรมจ�ำนวน 87 คน ผลการอบรม
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม The  Geometer’s Sketchpad จ�ำนวน 2
หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรมจ�ำนวน 61 คน ผลการอบรม ในภาพรวมอยู่ในระดับดีและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ดว้ ยกระบวนการวิจยั   มีจ�ำนวน 3 หลักสูตร ผูเ้ ข้ารับการอบรมทัง้ สิน้ 60
คน ผลการอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับดี
2. สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการและคุณภาพนักเรียน การเข้าร่วมประกวดการแข่งขันการสร้างสรรค์ผล
งานของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ของ สสวท. ระดับ ม.ต้น
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ทั้งระดับม.ต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการใช้โปรแกรม The
Geometer’s Sketchpad และเป็นตัวแทนไปแข่งระดับภูมิภาคทั้ง 2 ระดับ การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับภูมิภาค ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
แรงบันดาลใจ
เพื่อต้องการหากระบวนการบริหารศูนย์ฯทีพ่ ฒ
ั นาทัง้ โรงเรียนของตนรวมถึงโรงเรียนเครือข่าย และต้องการให้
ครูในเครือข่ายสามารถใช้โปรแกรม GSP ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างช�ำนาญ
ลักษณะส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม
หลักการ (process) เป็นกระบวนการพัฒนาครู ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เราจะแนะน�ำผู้อื่นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมี
ความรู้ความช�ำนาญ ที่เพียงพอ” การน�ำ ICT มาช่วยพัฒนาการเรียนการสอนในที่นี้ คือ โปรแกรม GSP สื่อ VCD
Intranet และ Internet ส�ำหรับกระบวนการสร้าง Network เป็นการสร้างเครือข่ายของครูคณิตศาสตร์ในเขตรับ
ผิดชอบ โดยมีการอบรมพัฒนาครู การสร้างผลงานร่วมกันภายใต้การออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละช่วงชั้น
การสร้างเครือข่ายนักเรียน สร้างนักเรียนต้นแบบคณิตศาสตร์และขยายผลไปยังเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ ในรูปแบบพี่
ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน
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เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
ความรู้ความสามารถของผู้ด�ำเนินการ ความพร้อมด้านสื่ออุปกรณ์ และการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน
การสรุปบทเรียน
การบริหารจัดการศูนย์ควรด�ำเนินตามขัน้ ตอนของกระบวนการ PIN นับว่าประสบผลส�ำเร็จทีน่ า่ พอใจมีแนวคิด
ในการพัฒนา คือ ผู้รับผิดชอบ ท�ำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ แก้ไข (พัฒนาอย่างเป็นระบบ) คบหาเครือข่ายและใช้ ICT
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การบริหารจัดการศูนย์โดยใช้กระบวนการ PIN
P (Process) : กระบวนการพัฒนาครูในโรงเรียน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาของครูในโรงเรียนก่อนโดยเริ่มตั้งแต่
การได้รบั การอบรมเพือ่ พัฒนาตนเอง น�ำไปสูก่ ารออกแบบการสอนในรูปแบบต่างๆและมีการประเมินเพือ่ ให้เกิดการ
พัฒนา
I (ICT) : การน�ำสื่อทางด้าน ICT มาพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยครู หลังจากได้รับการพัฒนาแล้ว
น�ำใช้สื่อ ICT มาประกอบการสอนเช่น โปรแกรม GSP E-Learning E-Book เป็นต้น โดยจัดห้องปฏิบัติการทาง
คณิตศาสตร์ให้มีความพร้อมในด้านสื่อ ICT
N (Network) : การสร้างเครือข่าย ประกอบด้วย
1) เครือข่ายนักเรียนต้นแบบคณิตศาสตร์ ในขัน้ นีต้ อ้ งรับสมัครนักเรียนทีม่ คี วามสนใจทางด้านคณิตศาสตร์และ
โปรแกรม GSP แต่ละคนก็จะไปขยายเครือข่ายอีก 5 คน ก็จะได้นักเรียนต้นแบบและเครือข่ายนักเรียน นักเรียน
เครือข่ายที่ผ่านการประเมินแล้วก็สามารถเลื่อนระดับเป็นนักเรียนต้นแบบได้และสามารถขยายผลต่อได้ซึ่งจะ
ท�ำให้นักเรียนเครือข่ายคณิตศาสตร์เพิ่มจ�ำนวนขึ้นในแต่ละปี (ขยายผลแบบลูกโซ่) ซึ่งหลักสูตรจะแยกเป็น 2
ลักษณะคือ หลักสูตรเนื้อหาทางคณิตศาสตร์และหลักสูตรที่สองเป็นการอบรมการใช้โปรแกรม GSP ให้กับนักเรียน
2) การสร้างเครือข่ายครูคณิตศาสตร์กับโรงเรียนอื่นๆ ซึ่งนอกจากทางศูนย์ฯจะมีการอบรมพัฒนาครูโรงเรียน
ในฝัน ในปี 49 ปี 50 ปี 52 และ ปี 53 แล้วได้มีการสร้างเครือข่ายครูในด้านการใช้โปรแกรม GSP โดยในช่วงเริ่ม
ต้นนั้นได้ให้ค�ำแนะน�ำส�ำหรับโรงเรียนที่จะประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 ในเรื่องการจัดห้องปฏิบัติ การคณิตศาสตร์
การจัดกระบวนการเรียนการสอน ต่อมาได้ออกให้ค�ำแนะน�ำโรงเรียนทีจ่ ะประเมินโรงเรียนในฝันรุน่ ที่ 2 และได้ด�ำเนิน
การให้การอบรมการใช้โปรแกรม GSP ให้กับโรงเรียนที่เตรียมรับประเมินโรงเรียนในฝันรุ่น 3 นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ
ได้ออกเยี่ยมเยียนและติดตามการใช้โปรแกรม GSP ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และได้มีการวางแผนที่
จะจัดการแข่งขันการใช้โปรแกรม GSP ของนักเรียนในเครือข่ายศูนย์พัฒนา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
คิดสร้างสรรค์และสร้างความเชื่อมโยง มั่นคงของศูนย์พัฒนาการเรียน การสอน
ด้านหลักสูตรการพัฒนาครู ระหว่างปีการศึกษา 2552-2553 ออกแบบเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรแรก
คือหลักสูตร Basic ซึง่ เหมาะส�ำหรับผูเ้ ข้าอบรมทีย่ งั ไม่เคยใช้โปรแกรม GSP ใช้เวลาในการอบรมจ�ำนวน 3 วัน หลักสูตร
ที่สอง คือ หลักสูตร advance 1 ซึ่งเหมาะส�ำหรับผู้เข้าอบรมที่มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม GSP แล้วใช้เวลาในการ
อบรมจ�ำนวน 3 วัน หลักสูตรการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการวิจัยในระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เนื้อหาสาระที่เป็นจุดเน้นคือการให้ความรู้ในเรื่องการท�ำวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและมี
เนือ้ หาเกีย่ วกับการใช้โปรแกรม GSP โดยเป็นการแนะน�ำเทคนิคการใช้สร้างรูปเรขาคณิต เทคนิคการสร้างเกม เทคนิค
การสร้างภาพเคลื่อนไหว เทคนิคการแก้ไขโจทย์ปัญหา ในวันที่ 3 จะเป็นการออกแบบผลงานการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการวิจัยโดยใช้ GSP
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กระบวนการอริยสัจ 4 สู่ E–Math Center
ผู้น�ำเสนอ   นางประดุจเพชร  เกศรินหอมหวล
โรงเรียนวารินช�ำราบ
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ส�ำรวจความต้องการ
ด้านหลักสูตรการอบรม เพื่อน�ำข้อมูลความต้องการของผู้เข้าอบรมมาสร้างเป็นหลักสูตรและจัดท�ำหลักสูตรตาม
ความต้องการ จัดท�ำสื่อที่ใช้ในการอบรมของวิทยากร
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
คุณภาพโรงเรียน โรงเรียนและศูนย์เป็นทีย่ อมรับและรูจ้ กั ในจังหวัด ว่ามีศกั ยภาพในการจัดอบรม มีความพร้อม
ด้านวิทยากรสามารถเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนอื่นได้ จะเห็นได้จากการได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมโปรแกรม
algebrator ให้กับศูนย์คณิตศาสตร์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารและโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ เป็นต้น
คุณภาพครู ครูที่ผ่านการอบรมมีสื่อ ict ที่สร้างขึ้นเอง ซึ่งมีหลากหลายประเภท เช่น ประเภท cai ประเภท
vcd หรือ dvd ประเภท presentation ประเภท e-book และครูที่ผ่านการอบรมจัดท�ำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
โดยใช้นวัตกรรมด้าน ict เพิ่มขึ้น
คุณภาพผู้เรียน นักเรียนจัดท�ำโครงงานด้าน ict เพิ่มขึ้น เช่นโครงงานศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถของ
โปรแกรมต่างๆ ที่ครูอบรม
ความพึงพอใจต่อการรับบริการจากศูนย์แม่ข่ายการประเมินผลเป็นแบบประเมินออนไลน์ ผลการประเมิน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
แรงบันดาลใจ
เกิดจากความทุกข์ ทีก่ ารจัดอบรมในปีแรกมีจ�ำนวนผูเ้ ข้ารับการอบรมต�ำ่ กว่าเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ และบทบาทของ
ศูนย์ในการพัฒนาครูได้ข้อค้นพบจากการส�ำรวจความต้องการในการอบรมของครู คือ ผลิตสื่อ ict เพื่อให้ครูสอน
คณิตศาสตร์เป็นรูปธรรม แปลงสิ่งยากให้เข้าใจง่าย จึงได้ด�ำเนินการบริหารพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้เข้าอบรม และให้จ�ำนวนผู้เข้ารับกาครอบรมเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
รายละเอียดของผลงานและลักษณะที่เป็นจุดเด่น
การบริหารจัดการทีใ่ ช้วธิ กี ารทีแ่ ยบยล โดยน�ำกระบวนการอริยสัจ 4 มาใช้ดงั นี้
ทุกข์  การด�ำเนินการจัดการอบรมในปีแรกมีจ�ำนวนผู้เข้ารับการอบรมต�่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
สมุทยั ได้ศกึ ษาหาสาเหตุ พบว่าหลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของผูเ้ ข้ารับการอบรม วิทยากรไม่เป็นทีย่ อมรับ
โดยทัว่ ไป ห้วงเวลาในการอบรมจัดในเวลาทีไ่ ม่เหมาะสม ผูเ้ ข้ารับการอบรมไม่มคี วามพร้อมในการเข้ารับการอบรม
นิโรธ ได้น�ำหลักการตลาดมาใช้ในการแก้ปัญหา โดยบูรณาการหลักสูตรจากส่วนกลาง ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เข้าอบรม และน�ำข้อเสนอแนะจากการจัดการอบรมที่ผ่านมา มาปรับปรุงแก้ไข เช่นห้วงเวลา ความ
พร้อมของผู้เข้ารับการอบรม
มรรค จากที่ได้ศึกษาหาแนวทางในการแก้ปัญหาไว้หลากหลายวิธีแล้วพบว่า วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการ
ตลาดเป็นวิธีที่เหมาะสมและศูนย์สามารถด�ำเนินการได้ เช่น
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• น�ำหลักการตลาดมาใช้ในการบริหารหลักสูตร คือ ลดปริมาณเอกสารประกอบการอบรม แต่เพิ่มเป็นแจก
Flash drive ขนาด 2 GB แก่ผู้เข้าอบรมโดยได้ประชาสัมพันธ์แจ้งไว้ในตารางอบรมที่ส่งไปเพื่อประชาสัมพันธ์และ
เชิญชวนเข้ารับการอบรม และหลักสูตรนั้นเกิดจากความต้องการของตลาด
• หาโปรแกรมแปลกใหม่ น่าสนใจ บูรณาการเข้ากับกรอบหลักสูตรที่ได้รับ เช่น Algebrator SCILAB
Adobe Audition Adobe Captivate Flip Album เป็นการสร้างจุดขาย
• ทีมวิทยากรใช้เทคนิคการอบรมที่แปลกใหม่ เช่น สร้างสื่อ ICT มาใช้ประกอบการอบรม
• กิจกรรมการอบรมมีรูปแบบที่แปลกใหม่ เช่น อบรมรวมกลุ่มใหญ่, แยกกลุ่มย่อยโดยให้เลือกปฏิบัติการเป็น
Work Shop ได้คนละ 1 ปฏิบัติการจากทั้งหมด 3 ปฏิบัติการ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เข้าอบรมจะรู้สึกว่า
มาที่นี่งานเดียวคุ้มค่าได้ทุกอย่าง
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จ
1. ผู้เข้าอบรมมาอบรมด้วยความต้องการอบรม ไม่ใช่โดยหน้าที่ เพราะหลักสูตรมาจากความต้องการของผู้เข้า
อบรม
2. เคล็ดลับในการจัดอบรมให้ประสบผลส�ำเร็จคือ จังหวะและช่วงเวลาในการจัดการอบรม 3 วันเป็นเวลาที่
เหมาะสม ไม่ใช่วันหยุด ไม่ใช่ช่วงใกล้สอบหรือไม่ใช่ช่วงที่นักเรียนพึ่งจะสอบเสร็จ
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สรุปบทเรียน
จากนวัตกรรม กระบวนการอริยสัจ 4 สู่ E–Math center ซึ่งเป็นแนวทางหลักในการด�ำเนินการพัฒนาศูนย์ฯ
และประสบผลส�ำเร็จในระดับที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง สรุปเป็นบทเรียนว่า
1. หลักสูตรที่เกิดจากความต้องการของผู้เข้าอบรมจะได้รับความสนใจจากครูมากกว่าหลักสูตรที่ส่วนกลาง
ก�ำหนด กล่าวได้ว่า คุ้มค่า คุ้มเวลา และให้ผลทันใจ ผลงานจับต้องได้ ตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการ
2. จัดการอบรมในช่วงจังหวะที่เหมาะสม คือช่วงสอบปลายภาคเรียนหลังจากนักเรียนสอบ เสร็จแล้ว
3. การพัฒนาศูนย์ฯ มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
		
3.1 ความต้องการของผู้เข้าอบรมครั้งต่อไป คือการจัดในรูปการประกวดสื่อ โดยผู้เข้าอบรมต้องมา
รับทราบเกณฑ์และแนวทางการประกวดก่อนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน
		
3.2 หากมีงบประมาณ การขยายงานศูนย์โดยออกประสานสัมพันธ์ถึงโรงเรียนอาจท�ำให้พบสิ่งดีๆ
ที่ครูท�ำไว้และอาจได้วิทยากรเพิ่มขึ้น เพื่อน�ำมาสร้างเป็นหลักสูตรอบรมต่อไปได้อีก
		
3.3 เสนอแนะให้พัฒนาจากศูนย์ฯ เป็นสมาคมคณิตศาสตร์ มีห้องเรียนสาธิต มีศูนย์สื่อคณิตศาสตร์
มีศึกษานิเทศก์ดูแลโดยเฉพาะ

102

ราชวินิตบางแคฯ โมเดล
ผู้น�ำเสนอ : นางสาวลัดดา  ด่านวิริยะกุล
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข�ำ
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนในฝัน โดยยึดหลักการ
ท�ำงานตามแบบ
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ครูทเี่ ข้าอบรมมีผลงานน�ำสูก่ ารจัดการเรียนการสอนจริง ถ่ายทอดประสบการณ์ทไี่ ด้รบั ไปสูเ่ พือ่ นครูและนักเรียน
ท�ำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ นักเรียนผ่านการคัด
เลือกการแข่งขันเป็นตัวแทนระดับกลุม่ โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพืน้ ที่ ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันระดับ
เขตพื้นที่ เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค เช่น การแข่งขันผลงานโปรแกรม GSP ผลงาน
โครงงานคณิตศาสตร์ เป็นต้น
แรงบันดาลใจ
ความต้องการในการจัดการอบรมทีส่ ามารถท�ำให้ผเู้ ข้ารับการอบรมน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ส่งผลถึงนักเรียน
ดังเป้าประสงค์ของโครงการฯ โดยเน้นการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ได้ผลคุ้มค่า ซึ่งก�ำหนดเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน
ในการจัดการอบรมตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้ง ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- แต่งตั้งคณะกรรมการของศูนย์ฯ
- การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ มีการวางแผนการจัดการอบรมร่วมกัน โดยเน้นการมีสว่ นร่วมในการจัดการ
อบรม
- เชิญคณะกรรมการศูนย์ ฯ ที่มีความรู้ความสามารถ ร่วมเป็นวิทยากรให้การอบรม
- ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกศูนย์ ฯ เป็นวิทยากร
- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอนของโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนเครือข่ายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
หรือครูจากเขตพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ทีต่ อ้ งการเข้ารับการอบรมเพือ่ พัฒนาตนเอง และต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์แก่นักเรียนของตนเอง
- ประเมินผลการจัดการอบรมทั้งก่อน ระหว่างและหลังการอบรบ
- จัดการน�ำเสนอผลงานเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างผูเ้ ข้ารับการอบรมซึง่ เป็นการช่วยตรวจสอบผลจากการ
จัดการอบรมว่าผู้เข้ารับการอบรมได้รับมากน้อยเพียงไร สามารถน�ำไปใช้ต่อยอดความคิด น�ำจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้
เรียนได้หรือไม่
- จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญให้การวิพากย์ผลงานทุกครั้ง ท�ำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความมั่นใจในการน�ำผลงาน
นวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้กับนักเรียนได้อย่างถูกต้องและต่อยอดพัฒนาความคิดให้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนมีผลงาน
เช่น ผลงานสร้างสรรค์จากโปรแกรม GSP หรือ น�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท�ำโครงงานคณิตศาสตร์ เป็นต้น (ทั้ง
การน�ำเสนอผลงานและการวิพากย์ผลงานเป็นขั้นตอนการด�ำเนินงานที่ท�ำให้ศูนย์ประสบความส�ำเร็จในระดับหนึ่ง)
- สรุปรายงานผลและประเมินผลการอบรม เพื่อเสนอผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
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เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
- การให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของผู้บริหาร
- การได้รับความร่วมมือของคณะกรรมการด�ำเนินงานของศูนย์ฯ
- การได้รับความร่วมมือของบุคลากรในศูนย์ฯ
- การได้รับความร่วมมือจากผู้เข้ารับการอบรมที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
- การได้รับความร่วมมือจากวิทยากรทั้งวิทยากรประจ�ำศูนย์ฯ และวิทยากรจากภายนอกศูนย์
- การน�ำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างจริงจังของผู้เข้ารับการอบรม
ในแต่ละครั้งที่สามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้จริง
การสรุปบทเรียน
จากการอบรมและการน�ำเสนอผลงานตามรูปแบบ “ราชวินิตบางแคฯ โมเดล” มีแนวคิดส�ำคัญที่ผู้สนใจจะ
ด�ำเนินการต่อ คือ “การอบรมที่จะประสบผลส�ำเร็จต้องขึ้นอยู่ที่ความต้องการผู้เข้ารับการอบรม และให้มุ่งที่ผลต่อ
นักเรียน ท�ำให้ครูเกิดความมัน่ ใจในการสร้างและพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนและน�ำสือ่ การเรียนการสอนไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง”
ศูนย์ฯ ต้องการสร้างและพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรม ทางด้านคณิตศาสตร์พร้อมคู่มือการใช้สื่อหรือนวัตกรรม
ส�ำหรับเป็นแบบอย่างในทุกเนื้อหาให้แก่ครูเพื่อให้สามารถน�ำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนาต่อยอด
เพราะในปัจจุบันครูผู้สอนส่วนใหญ่มีภาระหน้าที่อื่นๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนมาก จึงไม่มีเวลาในการสร้าง
หรือพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรม มากนัก หากศูนย์ฯ สามารถรวบรวม สร้าง พัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมเพื่อรองรับการใช้
งานได้จะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายมากขึ้น
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GSP กับชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
ผู้น�ำเสนอ   นางสาวอาพร มะสุทธิ
โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP ออกแบบลาย
เข็มขัดผลิตภัณฑ์จาก กะลามะพร้าวบูรณาการความรู้สู่ชุมชนพาชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ผลที่เกิดกับผู้เรียน
นักเรียนได้พฒ
ั นาการคิดจากการเรียนรูจ้ ากโปรแกรม GSP นักเรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์โดยสร้างลาย
เข็มขัดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำมาจากกะลามะพร้าวได้สวยงามและแตกต่างกัน จ�ำนวน 21 ลาย
นักเรียนได้ใช้ ICT ในการเรียนรู้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โรงเรียน และชุมชนได้รับผลประโยชน์จากชิ้น
งานของนักเรียน นักเรียนได้คิดสร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความตระหนักส�ำนึกในคุณค่าของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลที่เกิดกับครู
ครูผู้สอนสามารถบูรณาการ ความรู้วิชาคณิตศาสตร์กับกลุ่มการงานอาชีพและและเทคโนโลยีได้ ใช้ลวดลาย
ทีอ่ อกแบบสอนนักเรียนร้อยเข็มขัดจากลายทีไ่ ด้ ชุมชนมีสว่ นร่วมเป็นเจ้าของและสนับสนุนการด�ำเนินงานของโรงเรียน
โดยบูรณาการการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์น�ำไป เผยเผยแพร่ให้กลุม่ แม่บ้านโป่งเกตุ ชุมชน
ได้เกิดแนวคิดใหม่ ในการสร้างลวดลายใหม่ๆ ในสินค้าของตนเองเป็นสินค้า OTOP นอกจากนั้นยังมีงานฝีมือจาก
การออกแบบด้วย GSP น�ำเสนอในงานนิทรรศการต่างๆ
แรงบันดาลใจ
แรงบันดาลใจที่ท�ำให้เกิดนวัตกรรมที่น�ำเสนอเนื่องจากโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน ซึ่งครูแต่ละ
กลุ่มสาระจะต้องคิดวิธีสอนที่หลากหลายที่ท�ำให้นักเรียนรู้จักคิดการเรียนรู้และใช้ ICT ในการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ ซึ่งครูจะต้องพัฒนาตนเองเพื่อน�ำความรู้ไปพัฒนาผู้เรียน
ลักษณะของผลงานหรือนวัตกรรม
วิธีการปฏิบัติที่จะต้องใช้วิธีการและกระบวนการที่หลากหลายดังนี้ คือ
1. ใช้การสอนแบบบูรณาการในวิชาคณิตศาสตร์ไปกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีและขยายผลสู่
ชุมชน
2. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการฝึกคิดริเริม่ คิดคล่องแคล่วด้านถ้อยค�ำ การเชือ่ มโยงสัมพันธ์ การแสดงออก
คล่องแคล่วในการคิด คิดยืดหยุ่น คิดดัดแปลง คิดละเอียดลออ
3. ใช้กระบวนการกลุ่มในการรวมกลุ่มและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ในการวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล
การปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนา
4. วิธีการเรียนรู้ การฝึกมี 9 ขั้นตอน 1) สอนการใช้โปรแกรม GSP 2) ฝึกการสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย
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3) เรียนรู้การแปลงทางเรขาคณิต 4) นักเรียนคิดสร้างสรรค์งาน คนละ 1 ชิ้นลงมือปฏิบัติจริงจากห้องปฏิบัติการและ
จากแหล่งเรียนรู้ 5) ครูตรวจแนะน�ำเสริมสร้างวินัยเชิงบวก 6) นักเรียนปรับปรุงพัฒนางานของตนเอง 7) จัดกลุ่มท�ำ
โครงงานคณิตศาสตร์สร้างสรรค์กับชีวิตประจ�ำวัน 8) น�ำเสนอผลงาน 9) น�ำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง
5. สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานโดยการเรียนรู้แบบโครงงาน มีขั้นตอนการท�ำกิจกรรม คือ ก�ำหนดปัญหา
หรือส�ำรวจความสนใจ ในกรณีนี้ “ออกแบบชิ้นงาน คนละ 1 ชิ้น ก�ำหนดจุดมุ่งหมาย วางแผนหาข้อมูล เช่นจะหา
ค�ำตอบที่ไหน อย่างไร ในที่นี้ หมายถึงการออกแบบชิ้นงานที่ไม่ซ�้ำ ศึกษาวิธีท�ำชิ้นงาน ลงมือท�ำ ประเมินชิ้นงาน
ปรับปรุง ต่อยอดท�ำเสนอชิ้นงาน
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
ผู้บริหารสนับสนุนด้านสื่ออุปกรณ์ Computer ความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน
สรุปบทเรียน
จากการน�ำแนวทางที่น�ำเสนอสู่การพัฒนานักเรียนและปรากฏผลต่อนักเรียนดังที่กล่าวข้างต้น มีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวการคิดค้นหาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะเนื้อหาในเชิงปรัชญา คือ
“ควรจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ลงมือท�ำด้วยตนเอง รับผลอย่างเป็นรูปธรรม จับต้องได้   พร้อม
ทั้งเผยแพร่ผลงานให้เกิดความภาคภูมิใจ”

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์
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ศูนย์ในฝัน : แนวร่วมพัฒนาครู
ผู้น�ำเสนอ :   นางสาวรัตนา นันทชัย  
โรงเรียนป่าซาง  
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาล�ำพูน เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน กลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ แบบมีส่วนร่วม
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ผลการจัดการอบรมท�ำให้ครูและนักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง ทัง้ เป็นรายบุคคลและกลุม่ สะท้อนถึงคุณภาพ
ที่ปรากฏดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. นางอารีย์ นิไทรโยค ครูช�ำนาญการพิเศษ โรงเรียนป่าซาง น�ำความรูจ้ ากการอบรมจากศูนย์ไปสร้างนวัตกรรม
การสอน เรือ่ งฟังก์ชนั่ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นผลงานทางวิชาการและได้รบั การประเมินให้เป็นครูช�ำนาญการพิเศษ
2. ครูโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัดล�ำพูน ได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียน จัดท�ำโครงงานคณิตศาสตร์เทียน
ในฝัน ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น โครงงานคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา 2551
3. ครูโรงเรียนโรงเรียนทุง่ หัวช้างพิทยาคม จังหวัดล�ำพูน ได้จดั การเรียนรูใ้ ห้นกั เรียน จัดท�ำโครงงานคณิตศาสตร์
เรือ่ ง การคูณจ�ำนวนเต็มด้วยเส้นตรง ได้รบั รางวัลยอดเยีย่ ม อันดับ 1 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ประจ�ำ
ปี 2551
4. ครูโรงเรียนโรงเรียนป่าซาง จังหวัดล�ำพูน ได้จดั การเรียนรูใ้ ห้นกั เรียน จัดท�ำโครงงานคณิตศาสตร์รม่ จิว๋ GSP
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ประจ�ำปี 2552
แรงบันดาลใจ
โรงเรียนป่าซางได้รบั การประเมินให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันตัง้ เป็นศูนย์คณิตศาสตร์ในปี 2548 และปัจจุบนั
ได้ปรับเป็นศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ประจ�ำจังหวัดล�ำพูน ผูบ้ ริหารให้การส่งเสริมสนับสนุนประกอบ
กับผ่านการอบรมขากส่วนกลางเลขาศูนย์มคี วามมัน่ ใจในการดูแลพัฒนาศูนย์ให้ประสบผลส�ำเร็จ และมีความเชือ่ มัน่
ในวิธีการท�ำงานที่อาศัยความร่วมมือเป็นส�ำคัญ
ลักษณะส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม
หาแนวร่วมพัฒนาครู จัดแผนการสอนหรือฝึกอบรมนักเรียนให้มคี วามรูค้ วามสามารถ เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ย
วิทยากรร่วมในการอบรมและน�ำเสนองาน (โดยใช้โปรแกรม GSP) ส่วนนีเ้ ป็นอีกหนึง่ ของผลงานศูนย์พฒ
ั นาการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานได้ ลักษณะส�ำคัญในการฝึกนักเรียนมีข้อตกลงว่าครูสอน
คณิตศาสตร์ทกุ คนในโรงเรียนร่วมเป็นพีเ่ ลีย้ งนักเรียน ท�ำให้มโี อกาส ฝึกครูทกุ คน โดยมีครูทมี่ คี วามรู้ เช่น นายวรพงศ์
แสนสิงห์ ร่วมเป็นวิทยากร (เป็นผู้ที่มีความสามารถมีผลงานเป็นรูปธรรมคือ พัฒนา นายณัฐพงศ์ เรือนน้อย ได้เข้า
ศึกษาห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณ์ จังหวัดเชียงราย และนายณัฐพงศ์ เรือนแก้ว ได้รับคะแนนคณิตศาสตร์
สูงสุดของจังหวัดล�ำพูน ในการทดสอบวัดความรู้ของสถาบัน Top test)
การด�ำเนินการขัน้ นีน้ อกจากจะท�ำให้นกั เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์โดยโปรแกรม GSP

107

แล้ว ครูสอนคณิตศาสตร์ยังมีความเข้าใจดีๆ ต่อโครงการโรงเรียนในฝัน เข้าใจบทบาทของศูนย์ และยินดีที่จะเรียนรู้
การใช้โปรแกรมมากขึ้น
พัฒนาแนวร่วม จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในศูนย์ฯ ซึ่งมีครูโรงเรียนอื่นที่สนใจ สมัครใจเข้าร่วมการฝึก
ปฏิบัติ โดยการลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการร่วมกันฝึกนักเรียนทุกคนที่จะน�ำเสนอความสามารถ ในการประเมินเพื่อ
รับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน ท�ำให้บุคลากรเหล่านี้ท�ำหน้าที่วิทยากรประจ�ำศูนย์ฯได้เป็นอย่างดี
พัฒนาครู ด�ำเนินการจัดท�ำหลักสูตรการพัฒนาครูตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะส�ำคัญของหลักสูตร
เน้นการฝึกปฏิบตั ิ ครูจดั ท�ำแผนไปปฏิบตั กิ ารสอนทีโ่ รงเรียน แจ้งผลการสอนสอบถามปัญหาเป็นระยะ (ถ้ามี) จัดเวที
ให้น�ำเสนอผลงาน ร่วมกันวิพากษ์ผลงานเพื่อการพัฒนาต่อเนื่องและชื่นชมความส�ำเร็จร่วมกัน
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
ผู้บริหารให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีประกอบกับการติดตามถามถึงการท�ำงานจากคณะนิเทศ (Roving team)
อย่างสม�่ำเสมอ ทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ เลขาศูนย์ ฯ ต้องมีความรูใ้ นเรือ่ งทีจ่ ดั การอบรมเป็นอย่างดี มีความอดทน จริงใจต่องาน
ขณะเดียวกันสื่ออุปกรณ์ควรพร้อม
สรุปบทเรียน
การด�ำเนินการพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายครั้งนี้นับว่าประสบผลส�ำเร็จในระดับ
หนึ่ง มีแนวคิดส�ำคัญที่จะขอน�ำสู่การแลกเปลี่ยนในการสัมมนา (Symposium) ดังนี้
การพัฒนาครูโดยเฉพาะกลุ่มที่รู้จักและมีความคุ้นชินกัน (ไม่ใช่คนแปลกหน้า) มีแนวคิดหลักในการด�ำเนินการ
คือ การให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ เรียนรู้หรือให้รับการพัฒนา โดยยังไม่ต้องบอกว่ามาอบรม มาพัฒนา แต่ให้รับรู้ว่า
เป็นผู้มาช่วยเหลือ มาเป็นพี่เลี้ยง มาร่วมเป็นวิทยากากร จากนั้นจะเป็นการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง ปล่อย
ให้การเรียนด้วยตนเองเป็นไปตามธรรมชาติ ตามความต้องการ จะพบการเรียนรูด้ ว้ ยการลงมือท�ำอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ ใจ
เมื่อไม่เข้าใจจะถามแล้วท�ำต่อ ลดทิฐิ ไม่อาย (บางคนไม่คุ้นกับอุปกรณ์ โดยเฉพาะการใช้ Computer) ผู้จัดการอบรม
ต้องมีความรู้ มีความอดทน หมั่น ติดตามถามถึงอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงการชื่นชมผลงานที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม
จริงใจ และเช่นเดียวกัน เมื่อจัดท�ำหลักสูตรอบรมครูในวงที่กว้างขึ้น หรือกลุ่มเป้าหมายอื่น แนวร่วมหรือวิทยากรผู้
ช่วยเหล่านี้ก็จะด�ำเนินการเช่นเดียวกับที่ได้รับ
ดังนั้นขอสรุปอีกครั้งว่า “ถ้าต้องการให้ครูสอนนักเรียน โดยวิธีใดก็ต้องอบรมเขาวิธีนั้น”
ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์
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GSP เพื่อนครูมืออาชีพ
ผู้น�ำเสนอ นางสุจิตรา  เถาว์โท
โรงเรียนพนาศึกษา
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ�ำนาจเจริญ
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง หลักสูตรพัฒนาครูคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม GSP และการวิจัยในชั้น
เรียน โดยใช้กระบวนการ PAOR
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน ซึ่งเป็นผลจากครูที่ผ่านอบรมระหว่างปีการศึกษา 2551-2552 ได้รางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP การ
แข่งขันคณิตคิดเร็ว ช่วงชั้นที่ 3 - 4 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2551 ร้อยละ 10.32
ครูสร้างสือ่ การสอนคณิตศาสตร์ดว้ ยโปรแกรม GSP ประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะการสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยโปรแกรม
GSP ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 การสอนแบบค้นพบด้วยตัวเองจากโปรแกรม GSP เรือ่ ง ก�ำหนดสมการ
เชิงเส้นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดสือ่ ประสม เรือ่ ง พาราโบลา ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และร่วม
น�ำเสนอผลงานสือ่ การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ด้วยโปรแกรม GSP ทีค่ ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนนั ทา กรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และทีโ่ รงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัด
นครปฐม เป็นพีเ่ ลีย้ งครูในกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์โรงเรียนในฝันรุน่ ที่ 2 (โรงเรียนดีใกล้บา้ น ) ในห้องปฏิบตั กิ าร
คณิตศาสตร์เกีย่ วกับการใช้โปรแกรม GSP ในการจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ครูมผี ลงานการวิจยั ในชัน้ เรียน เพือ่ แก้ปญ
ั หา
และหรือเพือ่ การพัฒนาโดยใช้โปรแกรม GSP
แรงบันดาลใจ
ด้วยภาระหน้าที่ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน : ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด ที่ต้องด�ำเนินงานจัด
อบรมหรือพัฒนาครูกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เรือ่ งการใช้โปรแกรม GSP และการวิจยั ในชัน้ เรียน เพือ่ การน�ำ
ไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนในห้องเรียนคณิตศาสตร์ ประกอบกับนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ต�่ำ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาครูในการใช้นวัตกรรมการสอนที่แปลกใหม่ ปรับเปลี่ยนคณิตศาสตร์
นามธรรมให้เป็นรูปธรรม ให้นักเรียนมองภาพที่ชัดเจน เข้าใจง่ายขึ้นและมีความเชื่อมั่นต่อการวิจัยในชั้นเรียนว่า
จะเป็นการน�ำนวัตกรรมการสอน ไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
หลักสูตรพัฒนาครูคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม GSP และการวิจัยในชั้น มีวิธีด�ำเนินการดังนี้
P (PLAN) ฝึกอบรมเพื่อน�ำความรู้ความเข้าใจ การใช้โปรแกรม GSP และการวิจัยในชั้นเรียน สร้างนวัตกรรม
การสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ที่ท�ำการสอนจริง และผู้เข้ารับการอบรมวางแผน วางแผนการสอนเพื่อการพัฒนา
นักเรียนการ ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญของการอบรม
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A (ACTION) ครูน�ำความรูแ้ ละแผนทีไ่ ด้จากการอบรมไปจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์และระดับ
ชั้นที่สอนด้วยโปรแกรม GSP และน�ำส่งผลงานนวัตกรรมการสอนมาที่ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ระยะเวลาพัฒนางาน 1 เดือนหลังการอบรมเสร็จสิ้น
O (OBSEARVE) เมื่อครูพัฒนานวัตกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP แล้วให้น�ำไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและหรือพัฒนานักเรียนในห้องเรียนจริงแล้วเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและเขียนรายงาน
การวิจัยตามแนวทางที่ได้อบรมไปแล้ว
R (REFLECT) เขียนรายงานการแก้ปัญหาและหรือการพัฒนา (รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 5 บท) ส่งมายัง
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวบรวมจัดท�ำมุมสื่อนวัตกรรม ผลงานการวิจัยของ
ครูคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ส�ำหรับครูคณิตศาสตร์และนักเรียนโรงเรียนในฝัน
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
โรงเรียนมีเครื่องมือส�ำคัญ คือ “คอมพิวเตอร์ และโปรเจ็กเตอร์ โปรแกรม GSP ที่เป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียน”
เพือ่ ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และความพร้อมของห้องปฏิบตั กิ ารคณิตศาสตร์เพือ่ การสอนและการศึกษา
ค้นคว้าของนักเรียน
ครูตอ้ งน�ำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนจริง จึงจะแก้ปญ
ั หานักเรียนได้ประสบผลส�ำเร็จ
และมีประสิทธิภาพ
การสรุปบทเรียน
จากการด�ำเนินงานครัง้ นีน้ บั ว่าประสบผลเป็นทีน่ ่าพอใจมีบทสรุปทีจ่ ะน�ำสูก่ ารแลกเปลีย่ นในการ Symposium
คือ น�ำหลักสูตรพัฒนาครูไปใช้ให้ประผลส�ำเร็จต้องมีความพร้อมหลายด้านประกอบด้วย วิทยากรที่เป็นแกนหลัก
พร้อม ความพร้อมของโรงเรียน ที่ส่งครูเข้าอบรมการพัฒนการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย
จัดระบบก�ำกับติดตามตามพร้อมมีเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จึงจะท�ำให้การพัฒนายัง่ ยืน และครูจะต้องมีความรับ
ผิดชอบในการท�ำงานตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
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T.U.N.U. ศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ผู้น�ำเสนอ นางวาสนา  สุวรรณบูลย์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์  
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง กระบวนการพัฒนา ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนในฝัน :
ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นศูนย์แม่ข่ายจังหวัดที่คุณภาพ และเป็นต้นแบบของการพัฒนาได้
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนในฝัน : ศูนย์แม่ขา่ ยจังหวัดอุตรดิตถ์ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเป็นต้น
แบบของการพัฒนา ให้โรงเรียนต่างๆ ทั้งที่เป็นโรงเรียนในฝัน รุ่น 1 2 3 และโรงเรียนต่างๆ ทั้งในจังหวัดอุตรดิตถ์
และต่างจังหวัดทัว่ ประเทศเข้าศึกษาดูงานและน�ำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
แรงบันดาลใจ
จากการที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ ได้ผ่านการประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียน
ในฝันรุ่นที่ 1 เมื่อปีการศึกษา 2548 และได้รับความไว้วางใจจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ได้รับเกียรติให้เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในฝัน : แม่ข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี
การศึกษา 2551 ประกอบกับการได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จาก
บมจ. ธนาคารกรุงไทย จึงท�ำให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ได้เห็นความส�ำคัญ
ในเรื่องนี้ จึงด�ำเนินการพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นต้นแบบของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเน้นการใช้ ICT ใน
รูปแบบของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ (T.U.N.U.)
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
ขัน้ ตอนการปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็นศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนในฝัน : แม่ขา่ ยจังหวัดทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เป็นแบบอย่างในการพัฒนาแก่ศนู ย์แม่ขา่ ยจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศใช้เป็นแนวทางการพัฒนาซึง่ ประกอบด้วย
1) ขั้นตอนการพัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ เป็นห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เน้นการใช้ระบบ ICT ในการ
เรียนการสอน
2) ขัน้ ตอนการพัฒนา ครู คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ให้เป็นครูแกนน�ำการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
3) ขั้นตอนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการพัฒนาครูคณิตศาสตร์โรงเรียนในฝัน
รุน่ ที่ 1 และ โรงเรียนเครือข่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้สามารถจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์
โดยใช้ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกหลักสูตรที่มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับครูคณิตศาสตร์		
4) ขั้นตอนการส่งเสริม ให้ครูคณิตศาสตร์ผลิตสื่อการเรียนการสอนและการรวบรวมสื่อ ICT เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์
5) ขั้นตอนการน�ำระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานและการติดต่อ
สื่อสารกับเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัดและต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง
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เงื่อนไขที่ท�ำให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบผลส�ำเร็จ
1) ผูบ้ ริหารมีความตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการทีไ่ ด้รบั มอบหมายและความไว้วางใจจาก สพฐ. ให้เป็น
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนในฝัน : แม่ข่ายจังหวัด จึงมุ่งที่จะพัฒนาศูนย์ฯ ให้มีคุณภาพและ
เป็นแม่ข่ายในการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างได้
2) คณะกรรมการด�ำเนินงานของศูนย์ฯ และครูคณิตศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ให้
ความร่วมมือ และพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่าง สามารถเป็นพี่เลี้ยงกับครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนอื่นๆ ได้
3) ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาจากผู้ปกครอง องค์กรเอกชน และ สพฐ. ให้การสนับสนุนในการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการ สื่อ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และงบประมาณในการฝึกอบรมครู
คณิตศาสตร์
การสรุปบทเรียน
ครูโรงเรียนในฝันจะมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างไปจากเดิม คือ ปรับเปลีย่ นวิธสี อนจากการเป็นผูส้ ง่ ผ่านความรูโ้ ดยตรง
มาเป็นผูจ้ ดั ให้มกี ารเรียนรู้ เป็นผูจ้ ดั การให้นกั เรียนได้เรียนรู้ การเป็นผูจ้ ดั การ ให้นกั เรียนได้เรียนรูแ้ ละบรรลุเป้าหมาย
ตามภาพความส�ำเร็จของนักเรียนโรงเรียนในฝัน จึงมีความจ�ำเป็นต้องพัฒนาครูผู้จัดการเรียนการสอนรวมทั้งวิธีการ
พัฒนา จะให้ความส�ำคัญด้านการจัดการเรียนรู้ของครูเป็นรายบุคคล โดยค�ำนึงถึงงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
สถานการณ์ทเี่ ป็นจริง กิจกรรมพัฒนาทีต่ อ่ เนือ่ งและสอดคล้องกับแนวด�ำเนินงานของโครงการ ดังนัน้ ศูนย์พฒ
ั นาการ
เรียนการสอนโรงเรียนในฝันต้องเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ วิทยากร (ครู) และที่ส�ำคัญ
มีการบริหารจัดการทั้งระบบที่เป็นต้นแบบได้
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รูปแบบการจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์โดยใช้ GSP
ผู้น�ำเสนอ    นางภัทรา ประดับศรี
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
		
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุรนิ ทร์ เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง วิธีสอนคณิตศาสตร์เรื่องกราฟของฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผลงานการสร้างสรรค์โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถในการเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้
โปรแกรม GSP ได้ ลิขสิทธิท์ ะเบียนข้อมูลเลขที่ ว.6175 จากกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา จากผลงานโครงงานคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัยธมศึกษาตอนปลายเรื่องการออกแบบลายผ้าไหมสุรินทร์โดยใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
แรงบันดาลใจ
วิชาคณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่ มีปัญหาในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะการเรียนเรือ่ งกราฟของฟังก์ชนั หากใช้การเขียนกราฟประกอบการเคลือ่ นไหวโดยใช้โปรแกรม
GSP จะท�ำให้นักเรียนเห็นภาพพจน์และเข้าใจมากขึ้น อีกทั้งบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นๆ โดยการออกแบบชิ้นงาน
เพื่อใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
บูรณาการกับสาขาวิชาอืน่ ๆ โดยการออกแบบชิน้ งานเพือ่ ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ดงึ ดูดความสนใจของนักเรียน
เนื่องจากเป็นการเรียนที่เป็นรูปธรรม
เงื่อนไขที่ท�ำให้ผลงานหรือนวัตกรรม ประสบความส�ำเร็จ
1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม GSP เพื่อท�ำให้นักเรียน มีพื้นฐานการใช้
โปรแกรม ก่อนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
2.จัดการแข่งขันการใช้ โปรแกรม GSP ในรูปแบบต่างๆ และให้นักเรียนได้แสดงผลงาน
3. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ลงโปรแกรม GSP ที่เพียงพอกับนักเรียน
การสรุปบทเรียน
1. นักเรียนมีความรู้และสร้างองค์ความรู้ สามารถท�ำข้อสอบหรือโจทย์แข่งขันได้ มีผลงานจากการออกแบบ
สร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP มีความสามารถในการเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรูแ้ ก่เพือ่ นทัง้ ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน
2. ครูได้ฝึกฝนตนเองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในกลุ่มสาระเดียวกันและเป็นพี่เลี้ยงให้โรงเรียนในฝันทั้งในและ
นอกจังหวัดสุรินทร์
3. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรูใ้ ห้แก่โรงเรียนในฝันทีม่ าศึกษาดูงานแลกเปลีย่ นเรียนรูห้ รือศึกษาดูงานเกีย่ วกับการ
ใช้โปรแกรม GSP รวมทั้งสาขาวิชาอื่นๆ
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งานสร้างสรรค์

“ไม่กล้าคิด ก็ไม่มีวันเดินหน้า”
William Shakespear
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สานฝันด้วยหุ่นยนต์
ผู้น�ำเสนอ : นางสมจิตต์  ตีบกลาง  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม  
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1
		
โทรศัพท์ (074) 624412 E-mail : sjklang@hotmail.com
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหุ่นยนต์
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา มีความภาคภูมิใจในคุณภาพนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย
1. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใช้เครื่องมือช่าง และมีทักษะในการท�ำงานอย่างเป็นระบบ สามารถสร้าง
หุ่นยนต์ตามจินตนาการได้ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์หุ่นยนต์และสิ่งประดิษฐ์อื่นและสามารถน�ำความรู้
ไปสอนผู้อื่นได้
2. หุ่นยนต์ผลงานนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลในระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ ปีการศึกษา 2549 จัดโดยสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุม
หุ่นยนต์ ปีการศึกษา 2550 จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์งานเก่งสร้างชาติ
ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 21–22 เมษายน 2552 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหุ่นยนต์ท�ำมือ รางวัลชนะ
เลิศการแข่งขันหุน่ ยนต์ส�ำรวจดาวนพเคราะห์ ช่วงชัน้ ที่ 3 ณ ห้างสรรพสินค้า เซียร์รงั สิต ระหว่างวันที่ 22–23 สิงหาคม
2552 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันหุน่ ยนต์นานาชาติ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 22-24
ตุลาคม 2552 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ชักเย่อ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งผลัดและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3 การแข่งขันหุ่นยนต์ 2 ขาปั่นมือ รับโล่เกียรติยศ
จากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฐ์ เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2552 และนักเรียนโรงเรียน
ป่าพะยอมพิทยาคม ได้รบั คัดเลือกจากจังหวัดพัทลุงเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าเยีย่ มคารวะนายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายก
รัฐมนตรี และรับโล่นกั เรียนผูท้ �ำชือ่ เสียงให้กบั ประเทศชาติ จากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ นายจุรนิ ทร์
ลักษณวิศิษฐ์ ในวันที่ 8 มกราคม 2553 ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ท�ำเนียบรัฐบาล
แรงบันดาลใจ
ปัจจุบันวิทยาการด้านหุ่นยนต์ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์ คิดว่า หุ่นยนต์เป็นสิ่งที่ไกลตัวมาก เมื่อมีการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการต่างๆ ข้าพเจ้าได้ส่ง
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน แต่ไม่ประสบผลส�ำเร็จ คือหุ่นยนต์ไม่ท�ำงาน ประกอบกับโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมเป็น
โรงเรียนในฝัน เมื่อครั้งเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน มีนักเรียนส่วนหนึ่งสามารถน�ำ
เสนอการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุน่ ยนต์ ซึง่ ใช้ทกั ษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุน่ ยนต์ชดุ
ส�ำเร็จ แต่ยังไม่มีหุ่นยนต์ที่นักเรียนสร้างขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะนักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะพื้นฐาน
ในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ จึงได้จัดท�ำหลักสูตรหุ่นยนต์
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ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
วิชาหุ่นยนต์เปิดสอนเป็นวิชาเพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ 3 ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ สร้าง
แบบฝึกการสร้างหุน่ ยนต์บงั คับด้วยมือ แล้วจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ (Constructionism) และ
ทฤษฎีการฝึกทักษะปฏิบัติ (Motor Skills Learning) ให้นักเรียนมีการออกแบบหุ่นยนต์และสร้างหุ่นยนต์ให้ท�ำงาน
ได้ตามที่ก�ำหนด โดยมีขั้นตอนในการท�ำงานตามล�ำดับ ดังนี้
1.การก�ำหนดเป้าหมายของหุ่นยนต์ที่จะสร้าง
2.ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์
3.การออกแบบ
4. การลงมือสร้างหุ่นยนต์
5.การทดสอบประสิทธิภาพ
6.การน�ำเสนอผลงาน
ส�ำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ หรือความสนใจหุ่นยนต์เป็นพิเศษได้จัดค่ายพัฒนาความสามารถพิเศษ
ด้านหุน่ ยนต์ขนึ้ เพือ่ เตรียมความพร้อมในการร่วมประกวดและแข่งขันหุน่ ยนต์โดยมีรนุ่ พีท่ จี่ บไปแล้วมาช่วยสอนน้อง
และมีกิจกรรม เน้น 1) นักเรียนได้ลงมือท�ำด้วยตัวเอง 2) นักเรียนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ 3) เป็นเรื่อง
ใหม่ที่นักเรียนก�ำลังสนใจ 4) เป็นการบูรณาการระหว่างสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับสาระการเรียนรู้อื่นที่หลาก
หลาย 5) น�ำ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างหุ่นยนต์และความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์

การสรุปบทเรียน
การจัดการเรียนรู้วิชาหุ่นยนต์ จนประสบความส�ำเร็จ ในระดับหนึ่ง พบว่าบทเรียนส�ำคัญคือ การน�ำสิ่งที่อยู่ใน
ความสนใจของนักเรียนเข้าสู่หลักสูตร จัดการเรียนการสอนที่ถูกต้องตามหลัก ให้นักเรียนพบกับความส�ำเร็จในการ
สร้างหุ่นยนต์ของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นใน ตัวของนักเรียนและเป็นสิ่งจะติดตัวนักเรียนต่อไป
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เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
1. ครูตอ้ งมีความรูค้ วามเข้าใจในพืน้ ฐานการสร้างหุน่ ยนต์ และต้องสร้างหุน่ ยนต์ให้ส�ำเร็จก่อนการสอนนักเรียน
ครูต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ตลอดเวลา เพื่อจะได้วางแผนจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
ครูต้องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมโดยมีข้อตกลงในการใช้อุปกรณ์ ครูต้องมีจิตใจเมตตา ทุ่มเท ทั้งเวลาและความ
คิด
2. นักเรียนต้องมีความสนใจและชอบการท�ำหุ่นยนต์หรือสิ่งประดิษฐ์เป็นพื้นฐาน และนักเรียนทุกคนควรได้
ลงมือสร้างหุ่นยนต์อย่างจริงจัง เพราะจะได้รู้จักวิธีแก้ไขเมื่อหุ่นยนต์เกิดปัญหา
3. ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ก�ำลังใจ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
4. ผู้ปกครองและชุมชน ต้องได้รับการสนับสนุนด้านเวลาแก่นักเรียนเพราะการสร้างหุ่นยนต์ต้องใช้เวลามาก
คือต้องท�ำนอกเวลาเรียน และสนับสนุนงบประมาณค่าอาหาร และให้ก�ำลังใจกับนักเรียน
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หุ่นยนต์สู่ความเป็นเลิศ
ผู้น�ำเสนอ นายปริญญา  นุ่มน้อย  
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เน้นนักเรียนมีการออกแบบหุ่นยนต์และสร้าง
หุ่นยนต์ให้ท�ำงานตามที่ก�ำหนดหรือท�ำงานได้ตามวัตถุประสงค์
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ผลงานนักเรียน ปี 2549 รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมในการแข่งขันหุ่น
ยนต์ยุวชนอาชีวะระดับชาติ รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี เป็นตัวแทน
ประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จาก Robot
Combat Competition รองชนะเลิศอันดับ 3 จาก Land and Water Robot Obstacle Avoidance
Competition ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนและครู
ผู้ควบคุมนักเรียนที่ไปแข่งขันเข้าเฝ้า ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ปี 2550 รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับถ้วย
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และไปทัศนศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม  ปี
2553 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ช่วงชั้นที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจ�ำปีการ
ศึกษา 2552 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
แรงบันดาลใจ
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีผ่ า่ นมา ชิน้ งานทีน่ กั เรียนออกแบบเป็นชิน้ งานทีไ่ ม่เป็นระบบ ขาดความ
คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีระดับต�่ำ เช่น ออกแบบ ที่โกยขยะ ม้านั่ง ไม้กวาด ข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดว่า น่า
จะเปิดสอนการออกแบบและเทคโนโลยี เป็นวิชาเลือกเสรีให้กบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยบูรณาการกับกลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เมื่อค้นคว้าหาความรู้จากสื่อต่างๆ และสอบถามจากผู้รู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ ข้าพเจ้าจึง
ได้เปิดสอนการออกแบบเทคโนโลยี โดยเน้นการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์อย่างเป็นระบบ
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
1. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน 2. นักเรียนให้ความสนใจและมี
ทักษะด้านการออกแบบ 3. ผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุน 4. ส่งนักเรียนเข้าร่วมเวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ใน
ระดับภาค,ระดับประเทศและนานาชาติ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดเวทีการแข่งขัน
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
1. เน้นการออกแบบหุ่นยนต์ที่โครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ใช้เศษวัสดุเหลือใช้หรือที่
หาได้ง่ายในท้องถิ่น ราคาต่อชิ้นงานต�่ำไม่เกิน 500 บาท
2. ปลูกฝังให้นกั เรียนมีระบบในการท�ำงานตามล�ำดับขัน้ ตอน การเรียนการสอนจะประยุกต์การสอนตามแนว
ของบลูม (Bloom)โดยใช้ทฤษฎีการฝึกทักษะปฏิบัติ (Motor Skills Learning) ซึ่งมีขั้นตอนที่ส�ำคัญ คือ 1) ขั้นการ

117

รับรู-้ เข้าใจ สิง่ ทีจ่ ะน�ำไป 2) ขัน้ วิเคราะห์ตวั อย่าง 3) ขัน้ วางแผนออกแบบ ผูเ้ รียนจะฝึกปฏิบตั อิ อกแบบสิง่ ประดิษฐ์
ด้านหุ่นยนต์ ตามขั้นตอนของโครงงาน ได้แก่ 1) การคิดและการตั้งชื่อสิ่งประดิษฐ์ 2) การศึกษาค้นคว้าหาความรู้
เกีย่ วกับเรือ่ งทีจ่ ะประดิษฐ์ 3) การจัดท�ำเค้าโครงย่อของสิง่ ประดิษฐ์ 4) การสร้างสิง่ ประดิษฐ์เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
5) การทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์ 6) การจัดท�ำรายงานและน�ำเสนอสิ่งประดิษฐ์ 7) ขั้นท�ำเอง
โดยอัตโนมัติ โดยผู้เรียนจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ตามวัตถุประสงค์ มีการทดสอบประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์ จัดท�ำ
รายงานและน�ำเสนอสิง่ ประดิษฐ์ และมีการจัดค่ายพัฒนานักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษด้านหุน่ ยนต์ขนึ้ เพือ่ เตรียม
ความพร้อมในการร่วมประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์
การสรุปบทเรียน
การเปิดสอนรายวิชาการออกแบบเทคโนโลยี ว 30203 ซึ่งเป็นวิชาเลือกให้นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
และค่ายพัฒนานักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษด้านหุน่ ยนต์ ท�ำให้นกั เรียนท�ำงานเป็นระบบ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
ในการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพ ผลงานของรุ่นพี่จะเป็นตัวอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้รุ่นน้อง
ทั้งนี้ ควรจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์
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การเรียนรู้เครื่องบินจ�ำลองและวิทยุบังคับ
ผู้น�ำเสนอ :   นายนรินทร์  เชื้อหมอ
โรงเรียนสองพิทยาคม
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เครื่องบินจ�ำลองและวิทยุบังคับ
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีกระบวนการการเรียนรูเ้ ครือ่ งบินจ�ำลองและวิทยุ
บังคับ มีความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีการบิน และได้เข้าร่วม การแข่งขันในระดับต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนา
ทักษะจากประสบการณ์จริง นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความส�ำคัญของเทคโนโลยีการบิน น�ำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในด้านการจัดกิจกรรม การเรียนรู้และในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน มีการประชาสัมพันธ์และขยายผล
ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมลงสู่เยาวชนและชุมชน
แรงบันดาลใจ
นักเรียนในปัจจุบัน ขาดความสนใจในการเรียน มองการเรียนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ ไม่สนุกสนาน นักเรียนขาดแรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่จะประสบผลส�ำเร็จในการเรียน ดังนั้น ผู้น�ำเสนอจึงมีความคิดเห็นว่าต้องหากิจกรรมที่มีความตื่น
เต้นสนุกสนานพร้อมทั้งสอดแทรกเนื้อหามุมมองการคิดกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่ม เกิดกระบวนการการ
เรียนด้วยตัวเอง และสามารถขยายผลไปยังกลุ่มเครือข่ายได้
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
เป็นกิจกรรมทีแ่ ปลกใหม่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการท�ำกิจกรรม
และในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองไปพร้อมๆ กัน
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จ
ด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง หาข้อมูลและแนวคิดในการจัดกิจกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ สร้างนักเรียนที่สามารถ
ด�ำเนินกิจกรรมโดยเป็นวิทยากรแทนครูได้ หรือจัดเป็นกิจกรรมในรูปแบบ พี่สอนน้อง ปลูกฝังนักเรียนให้เกิด
กระบวนการ การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลโดยการ ตัง้ ค�ำถามให้นกั เรียนได้คดิ หาค�ำตอบ สาธิตและปฏิบตั ใิ ห้ดเู ป็น
ตัวอย่าง ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยการลองผิดลองถูกเอง แต่เป็นไปตามหลักการและเหตุผล สนับสนุนให้
นักเรียนเกิดประสบการณ์โดยการลงแข่งขันตามสนามแข่งขันต่างๆ จนได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รางวัลชมเชย ระดับประเทศ รอบชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และร่วมงานต่าง ๆ กับชุมชน โดยนักเรียนสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้ และขยายความรู้ให้กับ
โรงเรียนในเครือข่ายได้
การสรุปบทเรียน
ผลจาการด�ำเนินงาน พบว่า นักเรียนสามารถศึกษาและพัฒนาระบบการบังคับการบินระยะไกล ระบบการ
บังคับการบินแบบไร้คนบังคับ ระบบการถ่ายทอดสดภาพถ่ายทางอากาศ ได้ดว้ ยตนเอง รวมทัง้ สามารถประยุกต์ใช้
ระบบการบังคับการบินและระบบการถ่ายทอดสดภาพถ่ายทางอากาศร่วมกันได้ นอกจากนี้ นักเรียนยังมีความสามารถ
ในการเป็นผูบ้ รรยายข่าวทีไ่ ด้จากการถ่ายภาพทางอากาศได้ นักเรียนเกิดองค์ความรูท้ ฝี่ งั แน่นสามารถน�ำไปใช้ในชีวติ
ประจ�ำวันได้อย่างลงตัว ดังนัน้ ควรสร้างโอกาสให้นกั เรียนได้คดิ ค้น ทดลอง และฝึกปฏิบตั ใิ นระดับทีส่ งู ขึน้ ต่อไป
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การประดิษฐ์เครื่องบินเล็ก
ผู้น�ำเสนอ    นายทินกร  นนทการ
โรงเรียนภูเรือวิทยา   
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 3

ไอซีที วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ งานสร้างสรรค์

ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง สื่อการเรียนการสอน
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
การประดิษฐ์เครื่องบินเล็กเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการท�ำงาน
เป็นกลุ่ม
แรงบันดาลใจ
เนือ่ งด้วยการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญนัน้ ต้องให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง ก็จะเป็นการกระตุน้
ให้ผเู้ รียนมีความกระตือรือร้น และสามารถเรียนรูไ้ ด้เร็วขึน้ เป็นการจัดกิจกรรมแบบเล่นปนเรียน เป็นการส่งเสริมการ
เรียนรูก้ ระบวนการกลุม่ ผูเ้ รียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้ผเู้ รียนได้แสดงออกในทางทีถ่ กู ต้อง ดังนัน้ โรงเรียน
ภูเรือวิทยาจึงได้จัดตั้งชุมนุมเครื่องบินเล็กขึ้น โดยในระยะแรกใช้แก้ปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกรณีเด็ก
นักเรียน กลุม่ เสีย่ ง หรือกลุม่ มีปญ
ั หา เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้สานสัมพันธ์อนั ดีกบั เพือ่ นและครู มีความตัง้ ใจเรียนมากยิง่ ขึน้ ไม่
มัวเมาในอบายมุข ระยะต่อมาได้เริม่ ขยายให้กบั นักเรียนกลุม่ ทีม่ คี วามสนใจก็สามารถ เข้าร่วมกิจกรรมของชุมนุมเครือ่ ง
บินเล็กได้ ซึง่ ตอนหลักเลิกเรียนนักเรียนชุมนุมเครือ่ งบินเล็กก็จะมาหัดบังคับเครือ่ งบินทีต่ นเองได้ประกอบขึน้ บริเวณ
สนามกีฬา ต่อมาก็เริม่ ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาฟิสิกส์ เป็นต้น อย่างกรณีวิชาฟิสิกส์นอกจากนักเรียนจะได้ฝึกท�ำเครื่องบินเล็กด้วยตนเองแล้ว ยังได้ฝึกการ
ค�ำนวณจริง  เช่น  การค�ำนวณหาความเร็ว  ความเร่ง หรือเวลาในการเคลือ่ นทีข่ องเครือ่ งบินเล็ก เปรียบเทียบกับ
การเรียนทฤษฎีในห้องเรียน จากการด�ำเนินกิจกรรมของชุมนุมเครือ่ งบินเล็กโรงเรียนภูเรือวิทยาประสบผลส�ำเร็จเป็น
อย่างดีนกั เรียนให้ความสนใจและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
จุดประสงค์ในการประดิษฐ์เครื่องบินเล็กนั้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความอดทน มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการท�ำงาน
เป็นทีม สามารถประยุกต์ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการการเรียนรู้ตามล�ำดับขั้นตอน
คือ 1) ศึกษาทฤษฎีประวัตกิ ารบิน ส่วนประกอบของเครือ่ งบิน  หลักการบิน ฯ จากวิทยากรภายนอก การถ่ายทอด
ความรูจ้ ากรุน่ พีแ่ ละเอกสารเผยแพร่จากชุมนุมฯ 2) ฝึกภาคปฏิบตั สิ ร้างเครือ่ งบินเล็กตามแบบมาตรฐานใช้โปรแกรม
Pro desktop ในการออกแบบ ทดลองสร้างเครื่องบินตามแบบมาตรฐานโดยการดูแลของรุ่นพี่ 3) ฝึกภาคปฏิบัติ
ในการฝึกบินจริง ผ่านโปรแกรมจ�ำลอง และทดสอบการบินจริงโดยค�ำแนะน�ำของรุน่ พี่ 4) ออกแบบและพัฒนางาน
ของตนเองคนละ 1 ล�ำ โดยค้นคว้าหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ออกแบบด้วย Pro desktop และสร้างเครื่อง
บินเล็กโดยค�ำแนะน�ำของครูที่ปรึกษาชุมนุม
การประดิษฐ์เครื่องบินเล็ก ในเบื้องต้น ชุมนุมเครื่องบินเล็กจะให้ประดิษฐ์ตามรูปแบบมาตรฐานก่อนซึ่งการ
ประดิษฐ์ชนิ้ งานไม่ยงุ่ ยากเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ดแี ล้ว ค่อยพัฒนางาน
ของตนเองให้สามารถสร้างชิ้นงานได้เองตามขั้นตอน ดังนี้
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เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
การทีก่ จิ กรรมเครือ่ งบินเล็กของโรงเรียนภูเรือวิทยา ประสบความส�ำเร็จนัน้ เนือ่ งมาจากหลายส่วนทีใ่ ห้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมมาโดยตลอด เช่น
1. ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยาให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านงบประมาณ การจัดกิจกรรมค่าย
ประดิษฐ์เครื่องบินเล็ก การวางแผนระบบการน�ำเครื่องบินเล็กประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ
2. การจัดตัง้ ชุมนุมเครือ่ งบินเล็ก ท�ำให้มกี ารถ่ายทอดเทคนิควิธกี าร จากรุน่ ไปสูร่ นุ่ และพัฒนาชิน้ งานได้อย่าง
ต่อเนือ่ ง พร้อมกันนีไ้ ด้มกี ารถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับเครือ่ งบินเล็กให้แก่ผทู้ สี่ นใจในหลายๆ รูปแบบ เช่น แผ่นพับ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หรือนักเรียนประจ�ำชุมนุมก็ตาม ท�ำให้เป็นทีแ่ พร่หลายของนักเรียนในโรงเรียนและชุมชน
3. คณะครู นักเรียน ชุมชน ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมเครื่องบินเล็กเป็นอย่างดี
การสรุปบทเรียน
กิจกรรมการประดิษฐ์เครื่องบินเล็ก เป็นผลงานที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทางชุมนุมเครื่อง
บินเล็ก ได้พยายามส่งเสริมการประดิษฐ์เครื่องบินเล็กในหลายๆ รูปแบบอย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรม
ออกแบบเครือ่ งบินหรือโปรแกรมการจ�ำลองการบิน รวมทัง้ การจัดแข่งขันการประดิษฐ์และแข่งขันการบินในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อที่จะเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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ปฐมวัย
ทักษะชีวิต
ห้องสมุด
สุขศึกษาและพลศึกษา
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ปฐมวัย

“การศึกษาไม่เพียงแค่เป็นการให้ความรู้อีกต่อไปแล้ว
แต่ควรเป็นหนทางใหม่ของการแสวงหาเพื่อให้มนุษย์ได้
แสดงศักยภาพต่างๆ”
Dr. Maria Montessori
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มารู้จัก Montessori กันเถอะ
วิทยากร

นางสาวสวาสฎิพร แสนค�ำ ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
Certificate AMI การจัดการเรียนการสอนแบบ Montessori
หัวหน้า Roving Team คณะที่ 22

มอนเทสซอริ (Montessori) เป็นรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษา อีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ขณะเดียวกันก็จะพัฒนาผูเ้ รียนอย่างสมดุลโดยองค์รวมทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปญ
ั ญาและจิตวิญญาณ
ซึ่งในปี ค.ศ. 1870-1952 Dr.Maria Montessori แพทย์หญิงคนแรกของอิตาลี เป็นผู้ที่คิดวิธีการสอน
แบบนี้ขึ้นมา โดยท่านมีความเชื่อว่าการจัดการศึกษานั้น ผู้จัดจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักเด็ก เข้าใจและเข้าถึง
ผู้เรียนก่อนมากที่สุด ครูต้องท�ำความเข้าใจกับธรรมชาติของเด็กและสังเกตสิ่งที่เด็กต้องการเพื่อพัฒนา การจัดการ
ศึกษาไม่ใช่สิ่งที่ครูให้กับเด็กโดยการบอกเล่า แต่การศึกษาเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่ค่อยๆ เกิดขึ้นและสะสม
มากขึ้นในมนุษย์แต่ละคน จากประสบการณ์ที่ได้รับในสภาพสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ เด็กแต่ละคนมีจิตซึมซับ
(absorbent mind) และมีช่วงการเรียนรู้ไว (sensitive period) โดยเด็กจะสามารถซึมซับรับเอาสิ่งต่างๆ รอบตัวได้
อย่างง่ายดาย... ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมารู้จักมอนเทสซอริ

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอริ ครูจึงต้องมีหน้าที่หลัก ดังนี้
1. จัดเตรียมสภาพแวดล้อม จัดหาสื่ออุปกรณ์ของจริงใช้ได้จริง ที่สวยงามปราณีต ได้แก่ หมวดชีวิตประจ�ำวัน
หมวดประสาทรับรู้ หมวดภาษาและหมวดคณิตศาสตร์ ให้เหมาะสมและปลอดภัยส�ำหรับเด็ก จัดอุปกรณ์ทุกอย่างมี
ที่อยู่เฉพาะ การจัดวางมีล�ำดับขั้นตอน เช่น จัดจากง่ายไปหายาก, จัดจากสามัญไปสู่ความสลับซับซ้อน, ทุกอย่างที่
จัดไว้ต้องชัดเจนเห็นกระจ่าง การที่จัดวางของไว้เป็นที่เป็นทางอย่างเป็นระบบระเบียบ ท�ำให้เด็กเกิดความมั่นคง
รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีที่อยู่ เพราะเด็กมีความเชื่อว่าหาอะไรต้องเจอ เป็นการสร้างความคุ้นเคยและสร้างเด็กให้มี
อิสรภาพในการที่จะได้ส�ำรวจ เป็นต้น
2. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ ครูตอ้ งจัดบรรยากาศการเรียนรูท้ มี่ คี วามสุข อบอุน่ สบายใจ ให้ความรักและแนะน�ำ
สาธิตวิธีการใช้สื่ออุปกรณ์ทุกอย่างช้าๆ ชัดเจน เป็นขั้นตอน เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีใช้ ตลอดจนรู้จักวัตถุประสงค์ของสื่อ
3. ให้เวลาเด็กในการเรียนรู้ ครูต้องใจเย็นให้เด็กเรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไปอย่างระมัดระวัง มีอิสระในการปฏิบัติ
กิจกรรม โดยให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ถูกต้องจนส�ำเร็จก่อน จากนั้นเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาตามความ
คิดสร้างสรรค์จากสื่อที่ปฏิบัติ ตามช่วงเวลาที่สนใจ
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การจัดการเรียนรู้แบบ BBL
วิทยากร

โสพิศ กฤษณะไกรวุฒิ
ศึกษานิเทศก์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1

จากผลการวิจัยทางการศึกษาที่พบว่า ระดับสติปัญญาของเยาวชนไทย อายุ 6-18 ปี มีสติปัญญาค่อนข้างต�่ำ
ถึง 60.53% ที่สูงกว่าปกติมีเพียง 0.5% ซึ่งสังคมในอนาคตเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้คนต้องต่อสู้บนพื้นฐานความรู้
และควรมีระดับสติปัญญาสูงกว่าปกติ ประกอบกับเทคโนโลยีของยุคนี้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาล หาก
เยาวชนไม่รู้เท่าทัน ก็จะไม่สามารถน�ำพาชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าได้ ซึ่งหมายถึงประเทศต้องล้าหลังอย่างไม่ต้องสงสัย
เป้าหมายของการจัดการศึกษาในภาพรวมปัจจุบันจึงก�ำหนดให้คุณลักษณะของเยาวชนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นนัก
แสวงหาความรู้ และมีการรณรงค์ปฏิวัติ การเรียนรู้ โดยมีการน�ำความรู้เกี่ยวกับการท�ำงานของสมอง จิตวิทยาการ
เรียนรู้และจิตวิทยาพัฒนาการมาออกแบบและจัดองค์ประกอบของการเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการท�ำงาน
ของสมอง การเรียนรู้ที่ทรงประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนจึงเกิดขึ้น เรียกว่า Brain Based Learning
(BBL)
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมองคือการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท�ำงานของสมอง ทุกส่วน ให้
เซลล์ได้ตื่นตัว เชื่อมโยงกันทั่วทั้งสมองยิ่งเชื่อมต่อมากยิ่งเกิดวงจรการเรียนรู้ ท�ำให้ฉลาด ปัจจัยที่ท�ำให้สมอง
เชื่อมต่อกัน คือ การกระตุ้นประสาททุกมิติ การเกิดเยื่อหุ้มเส้นประสาทท�ำให้เซลล์แข็งแรง ท�ำงานได้เร็ว และการ
กระตุ้นสมองท�ำให้สมองเปลี่ยนแปลงได้ การเชื่อมต่อของเซลล์สมองหรือการตัดทอน(pruning) เป็นผลจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับ ความเครียดท�ำให้สาร cortisol หลั่ง ไม่ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ โดยต้องจัดให้สัมพันธ์กับโอกาสใน
การเรียนรู้ซึ่งสัมพันธ์กับอายุในแต่ละช่วงวัยBBLจึงเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองตามธรรมชาติ หรือการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิธีการท�ำงานของสมองแทนที่จะสอดคล้องกับอายุ ชั้นเรียนหรือห้องเรียน
เพียงอย่างเดียว
ครูมีบทบาทส�ำคัญยิ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสมอง กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ของสมอง ส�ำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นวัยทองของการเรียนรู้ ที่จะพัฒนาสมองของเด็กทั้ง 2
ซีก สามารถจัดกิจกรรมได้หลายรูปแบบ
แนวทางการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ BBL จึงมีหลักการ ดังนี้
ก�ำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก ในแต่ละวัน และยืดหยุ่นตาม
ความต้องการความสนใจของเด็ก
กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า 20 นาที กิจกรรมที่เด็ก
มีอิสระเลือกเล่นเสรี ควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องนอกห้อง กิจกรรม ที่ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก
กลุม่ ใหญ่กลุม่ ย่อย กิจกรรมทีเ่ ด็กริเริม่ กิจกรรมทีค่ รูรเิ ริม่ กิจกรรมทีใ่ ช้ก�ำลังและไม่ใช้ก�ำลัง ให้ครบทุกประเภทแต่ควร
สลับกัน เพื่อไม่ให้เด็กเหนื่อยเกินไป
ขอบข่ายของกิจกรรมประจ�ำวัน ควรเลือกกิจกรรมในแต่ละวันให้เด็กได้พัฒนาทั้งตัว คือ ได้พัฒนา
สมองส่วนหลังจากกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ฝึกความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหว พัฒนาสมองส่วนกลางหรือ
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ส่วนกระหม่อม จากกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ได้ฝึกสัมพันธ์ตามือ ได้สัมผัสจับต้องวัตถุ ได้พัฒนาสมองส่วนข้าง
จากกิจกรรมทางภาษา หลายรูปแบบทัง้ ฟังเพลง ค�ำคล้องจอง เสียงดนตรีได้มโี อกาสสือ่ สาร ถ่ายทอดความรูส้ กึ นึกคิด
มีบุคคลใกล้ชิดเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาได้พัฒนาสมองส่วนหน้าโดยจัดกิจกรรมให้เด็กพัฒนาความคิดรวบ
ยอด สังเกต จ�ำแนก เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ เรียงล�ำดับเหตุการณ์ แก้ปัญหา โดยออกแบบกิจกรรมให้แปลกใหม่
น่าสนใจ เช่น พาไปแหล่งเรียนรู้ทดลอง ประกอบอาหาร เพาะปลูก ประดิษฐ์ เป็นต้น จัดให้เด็กได้พัฒนาอารมณ์
จิตใจ ได้พัฒนาความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ผ่านการเล่น การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ได้ควบคุมการ แสดงออกที่
พึงประสงค์ (การควบคุมสมองส่วนอยาก)ประการส�ำคัญ สภาพแวดล้อมในการเรียนมีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่ง สมองจะ
เรียนรู้และรับรู้ได้ดีในบรรยากาศที่เร้าใจ ไม่เครียด ห้องเรียนแปลกใหม่ สะอาด สว่าง มีดนตรีเบาๆ มีมุมอิสระ มี
ความรู้สึกได้รับการยอมรับ ใช้เหตุผล เสริมพลัง โดยเฉพาะระหว่างครูกับเด็ก และเด็กกับเด็กด้วยกัน สัมพันธภาพ
ระหว่างครูกับนักเรียนแบบมนุษยนิยมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครู กับนักเรียนทุกวัย ครูต้องสร้าง
บรรยากาศแบบประชาธิปไตย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กมีปฎิสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน ยอมรับกันและกัน ให้โอกาส
เด็กทุกคนประสบผลส�ำเร็จ ประเมินผลงานจากแฟ้มสะสมงาน ให้คะแนนความพากเพียร ความภูมิใจเพื่อสร้างแรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ฝึกระเบียบวินัยในห้องเรียนโดยใช้เทคนิคประชุม ตั้งข้อตกลง ร่วมมือ ร่วมตัดสินแทนการใช้อ�ำนาจ
การลงโทษ ขู่บังคับ ไม่ใช้ค�ำพูดแสดงการไม่ยอมรับปิดกั้นการสื่อสารกับนักเรียน เช่น การออกค�ำสั่ง เตือน ขู่ เทศนา
แนะน�ำ สั่งสอน วิจารณ์ ตราหน้า ท�ำให้อับอาย ไม่ใช้ค�ำพูดท�ำลายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก
นอกจากบทบาทหน้าที่ของครูแล้ว ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนก็มีบทบาทส�ำคัญยิ่งในการจัดการ
ศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสมอง ทุกฝ่ายต้องถือเป็นหน้าที่ ร่วมกันประกันคุณภาพของกระบวนการพัฒนา
นักเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ จึงจะท�ำให้เกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนโจทย์ทที่ กุ ฝ่ายต้องช่วยกันแก้ คือ ท�ำอย่างไร
ให้กระบวนการจัดการศึกษาแบบ BBL เกิดขึ้นในทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
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พหุปัญญาสู่การพัฒนาองค์รวม
ผู้น�ำเสนอ นางนิตยา จ�ำปา   
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)  
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง วิธีการจัดประสบการณ์บูรณาการกิจกรรมหลักตามแนวคิดพหุปัญญา 6 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นที่ 1  ขั้นผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (active learning)
ขั้นที่ 2 ขั้นการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมกับผู้อื่น (cooperative learning)
ขั้นที่ 3  ขั้นสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (constructivism)
ขั้นที่ 4  ขั้นวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (nalysis)
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปองค์ความรู้ (constructivism)
ขั้นที่ 6 ขั้นการน�ำไปประยุกต์ใช้อย่างมีความหมาย (application)
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
จากการด�ำเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบอย่างต่อเนื่องพบว่า
พัฒนาการเด็กๆ ด้านความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายแขนขา เมื่อท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้มาก
ขึ้น มีความสามารถในการควบคุมการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับประสาทตา ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ได้ เช่น กิจกรรม ดนตรีและจังหวะ เด็กแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบต่อจังหวะและเสียงเพลงได้ ร้องเพลงและแสดง
ท่าทางประกอบเพลงได้ แสดงท่าทางตามจังหวะและสัญญาณได้ ด้านการเข้าใจตนเอง เด็กมีความตั้งใจและเอาใจ
ใส่ต่องานที่ท�ำได้ ท�ำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองได้ ท�ำงานอย่างมีเป้าหมายและเด็กกล้าแสดงออก ด้าน
มนุษยสัมพันธ์ ท�ำงานเป็นกลุ่มได้ แสดงความเอื้อเฟื้อแบ่งปันได้ เด็กแสดงตนเป็นผู้น�ำ ผู้ตามได้ เด็กมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น ด้านภาษา เด็กเข้าใจค�ำสั่งและปฏิบัติตามค�ำสั่งได้ บอกความหมายของค�ำได้ บอกเล่าอธิบายเรื่องราว
ต่างๆ ได้ เสนอหรือแสดงความคิดเห็นในขณะที่ท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้ ด้านคณิตศาสตร์ เด็กรับรู้แสดงค่าจ�ำนวนได้
สามารถสังเกต เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ได้ สามารถแสดงการจัดหมวดหมู่สิ่งต่างๆ ได้ สามารถคาดคะเนสถานการณ์
หรือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ สามารถเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ของสถานการณ์หรือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ด้านมิตสิ มั พันธ์ เด็กสามารถวาด
ภาพ/ออกแบบผลงานด้านศิลปะอย่างสร้างสรรค์และมีจินตนาการ สามารถบอกต�ำแหน่ง ทิศทาง ของสิ่งต่างๆ ได้
สามารถบอกคุณลักษณะของสิ่งต่างๆ ได้ ด้านการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เด็กบอกการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
แวดล้อมได้ บอกคุณค่าของสิ่งแวดล้อมได้ บอกวิธีใช้สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าได้ บอกวิธีบ�ำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมได้ บอกวิธีปฏิบัติตนต่อสิ่งแวดล้อมได้
แรงบันดาลใจ
ผู้สอนเชื่อว่าเด็กแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกันและสามารถพัฒนาได้ แรงบันดาลใจอีกประการหนึ่ง คือ
ผลจากการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล พบว่า เด็กมีพฒ
ั นาการแต่ละด้านแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะพัฒนาการด้าน
สติปญ
ั ญา มีระดับคุณภาพต�ำ่ กว่าด้านอืน่ ๆ ท�ำให้เด็กได้รบั การพัฒนาความพร้อมด้านต่างๆ มากน้อยต่างกัน ซึง่ ความ
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เป็นจริงเด็กแต่ละคนมีความสามารถติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้ว หากได้รับการส่งเสริม พัฒนา แก้ไขในจุดเด่น จุดด้อย
ของแต่ละคนจะท�ำให้เด็กมีความสามารถ องค์รวม อย่างสมดุล
แนวคิดส�ำคัญในการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรม
1. การบูรณาการกิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเคลือ่ นไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรม
เสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้งเกมการศึกษา ใน 1 วัน เด็กจะได้เรียนรู้ ตามตารางกิจกรรมประจ�ำวัน จาก
กิจกรรมหลัก ทั้ง 6 กิจกรรม โดยใช้เนื้อหาเดียวกัน บูรณาการทั้ง 6 กิจกรรม ดังค�ำกล่าวที่ระบุไว้ในหลักสูตรว่า
“หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมสามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะและหลาย
ประสบการณ์สำ� คัญ” เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ   ให้เด็กร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบเพลงผลไม้
กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้เด็ก ตัดกระดาษเป็นรูปผลไม้ วาดรูปผลไม้ตามจินตนาการ เล่นกับสีน�้ำ  ปั้นผลไม้ตาม
จินตนาการ กิจกรรมเสรี เด็กเล่นอิสระตามมุมประสบการณ์
กิจกรรมเสริมประสบการณ์  การรับรูค้ า่ แสดงจ�ำนวนผลไม้ การสังเกต เปรียบเทียบผลไม้ การจัดหมวดหมู่
ผลไม้ การรับรู้ต�ำแหน่งบน-ล่าง นอก ใน กิจกรรมกลางแจ้ง เล่นเกมตะล็อกต๊อกแต๊ก ผลไม้ เกมการศึกษา เกม
ติดแม่เหล็ก เกมจับคู่ภาพผลไม้ที่มีรูปร่าง รูปทรงเหมือนกัน โดยทั้ง 6 กิจกรรม มีคู่มือการปฏิบัติกิจกรรม คือ คู่มือ
การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ แบบฝึกทักษะพัฒนาความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ แบบฝึกทักษะพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ คู่มือการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง คู่มือการจัดกิจกรรม
เกมติดแม่เหล็ก
2.  เลือกวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นในลักษณะต่างๆ และการสร้างองค์ความรู้ให้
ตนเอง เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ think pair sharing ปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน แบบ team pair
solo เป็นการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้เป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน ปฏิบัติกิจกรรมเป็นคู่และท�ำกิจกรรมคนเดียว
3. การน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้อย่างมีความหมาย หลังจากทีเ่ ด็กเรียนรูค้ รูยกสถานการณ์ ต่างๆ ในชีวติ ประจ�ำ
วันให้นักเรียนได้ตอบ ได้แสดงกิจกรรมเพิ่มเติม

การสรุปบทเรียน
จากการน�ำกิจกรรมที่ออกแบบสู่การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และพบว่ามีผลที่ปรากฎต่อนักเรียนที่น่าภาค
ภูมิใจซึ่งในที่นี้ถือว่าประสบผลส�ำเร็จในระดับหนึ่ง มีบทเรียนที่น�ำมาบอกต่อดังนี้
การออกแบบ ประสบการณ์ บูรณาการกิจกรรมหลักตามแนวคิดพหุปัญญา ควรเลือกหน่วยการเรียนที่
สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก โดยผ่านการระดมความคิดร่วมกันระหว่างครู เด็ก ชุมชน และจ�ำเป็นต้องมี
คู่มือการจัดกิจกรรมหลักตามแนวคิดพหุปัญญาเพิ่มเติม
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เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
1. เงื่อนไขในการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกลุ่ม ต้องเป็นกลุ่มที่ไม่ควรเกิน 4 คน ถ้ากลุ่มมีสมาชิกมากกว่านี้จะ
ท�ำให้สมาชิกบางคนไม่มีงานท�ำ
2. สื่อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมต้องมีเพียงพอต่อจ�ำนวนเด็ก
3. ต้องเรียนรูจ้ ากสือ่ ของจริง โดยให้เด็กได้เรียนรูจ้ ากการใช้ประสาทสัมผัสทัง้ ห้าก่อนทีจ่ ะเรียนรูส้ ญ
ั ลักษณ์หรือ
แบบฝึกทักษะอื่นเพิ่มเติม
4. มีข้อสังเกตุเกี่ยวกับเกม เกมที่เด็กเล่นต้องเป็นเกมที่ติดแม่เหล็กและเล่นกับกระดานแม่เหล็กเท่านั้น จึงจะ
สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้
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ท่อง นับ ขยับท่าทาง
ผู้น�ำเสนอ   นางศรีนวล  ภูมิวราภรณ์
โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม

หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนด้านปฐมวัย

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย   
การท่องนับขยับท่าทาง ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านร่างกาย เด็กได้รับการ
พัฒนากล้ามเนือ้ เล็ก 2) ด้านอารมณ์-จิตใจ เด็กได้รบั ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และกล้าแสดงออก 3) ด้านสังคม
เด็กได้เล่นและร่วมท�ำท่าทางกับเพื่อน 4) ด้านสติปัญญา เด็กเกิดสมาธิ และความคิดสร้างสรรค์ และซึมซับความรู้
จากสิ่งที่นักเรียนท่อง
แรงบันดาลใจ
จากประสบการณ์ที่สอนเด็กปฐมวัยมากกว่า 16 ปี เด็กปฐมวัยมีสมาธิในการท�ำกิจกรรมน้อย จึงคิดหาวิธีที่จะ
ท�ำให้เด็กมีสมาธิและเรียนรู้มากขึ้น เรียนรู้อย่างมีความสุข กล้าแสดงออก ประกอบกับเห็นประโยชน์ของการท่องสิ่ง
ต่างๆ ในสมัยก่อน ซึ่งเด็กสามารถท่องจ�ำได้ และน�ำความรู้ในสิ่งต่างๆ ที่ท่องมาใช้ประโยชน์ จึงได้น�ำวิธีการท่องมา
ให้เด็กปฏิบัติ โดยใส่ท่าทางเพิ่มความสนุกสนานเข้าไปด้วย
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
1. คัดเลือกบทอาขยานหรือค�ำคล้องจองที่เหมาะสมกับวัย หรือต้องการจะให้เด็กได้รับความรู้ ตัวอย่าง บท
อาขยาน ได้แก่ สระ ใ- จ�ำนวนนับ 1-10 ค�ำคล้องจองที่แต่งขึ้นใหม่ โดยสอดแทรกความรู้เรื่องคุณธรรม ระเบียบวินัย
และความรู้ใกล้ตัวเด็ก ได้แก่ 1.ความกตัญญู 2.ความเมตตา 3.การใช้สุขา 4.การทิ้งขยะไม่เป็นที่ 5.การมาโรงเรียน
6.ชือ่ โรงเรียน 7.ผูก้ อ่ ตัง้ โรงเรียน 8.ดอกไม้ประจ�ำโรงเรียน 9.สีประจ�ำโรงเรียน 10.ต้นไม้ประจ�ำโรงเรียน 11.สัญลักษณ์
ของโรงเรียน
2. คิดท่าทางให้เหมาะสมกับจังหวะ
3. ครูท่องเป็นตัวอย่าง นักเรียนท�ำท่าทางประกอบ เริ่มจากการท�ำตามและให้เด็กท�ำท่าทาง ประกอบ
4. เด็กท่องและท�ำท่าทางอิสระตามความคิดของเด็กเอง
5. จัดประกวดการคิดท่าทางประกอบค�ำคล้องจอง
การท่องนับลับสมอง เป็นการใช้บทอาขยาย การนับเลข 1-10 และค�ำคล้องจองที่แต่งขึ้นเอง โดยสอดแทรก
เนื้อหาคุณธรรม ระเบียบวินัย ประกอบท่าทาง เด็กซึมซับความรู้ โดยค่อยเป็นค่อยไป และขณะเดียวกันเด็กมีความ
สุข สนุกสนาน
สรุปบทเรียน
จากการออกแบบกิจกรรมพัฒนานักเรียน ท่อง นับ ขยับท่าทาง มีบทเรียนที่จะขอแลกเปลี่ยนคือ ก่อนการ
ออกแบบ ครูตอ้ งมีพนื้ ฐานในการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ซึง่ กิจกรรมทีอ่ อกแบบ ต้องให้ความส�ำคัญต่อ
การพัฒนานักเรียนทั้งตัวสาระที่น�ำมาเป็นกิจกรรมควรสอดคล้องกับสภาพใกล้ตัวนักเรียน และกิจกรรมนั้นต้องผ่าน
การทดลอง การสังเกตและปรับปรุงให้เหมาะสมตามล�ำดับ
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หนังสือเล่มเล็กของหนู
ผู้น�ำเสนอ นางวรรณะ   จันทร์ศรี
โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นผลงานของนักเรียน ทีเ่ กิดขึน้ หลังจากได้รว่ มกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมทักษะทางภาษา (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) โดยครูใช้เทคนิคการสอนแบบ bbl แล้วน�ำหนังสือ
เล่มเล็กของหนูมาเป็น สื่อ ส�ำหรับเด็กฝึกอ่านอีกครั้ง เป็นการทวนซ�้ำ ท�ำเพิ่ม เสริมความมั่นใจ ให้กับเด็กชั้นอนุบาล
ปีที่ 2 (5 ปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความพร้อม ด้านการฟัง พูด อ่าน
เขียน และเพื่อให้เด็กกล้าแสดงออกอย่างมั่นใจในตนเอง
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
หนังสือเล่มเล็กของหนู จากการที่นักเรียนสามารถจัดท�ำหนังสือเล่มเล็กของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ มีผลต่อ
คุณภาพนักเรียน ด้านนิสัยรักการอ่านความพร้อมทักษะทางภาษา ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ตามวัย กล้า
แสดงออกและมีความมั่นใจในตนเอง
นอกจากนี้เด็กได้รับรางวัลต่างๆมากมายโดยเฉพาะการแข่งขันด้านวิชาการ เช่น รางวัลเหรียญทองเล่านิทาน
ประกอบท่าทาง/ประกอบสือ่ ตัง้ แต่ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ระดับเขตพืน้ ทีท่ กุ ปีและระดับภาค (อีสาน) ได้เหรียญ
เงิน โรงเรียนได้รับเลือกเป็นโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบประจ�ำอ�ำเภอ เป็นแหล่งศึกษาดูงานของคณะครูในจังหวัดและ
ต่างจังหวัดอยู่เนืองๆ เด็กๆ ได้รับเลือกให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยได้แสดงบนเวทีมากมายในการประเมินโรงเรียนในฝัน
ซึ่งได้รับค�ำชมจากคณะกรรมการว่าเด็กกล้าแสดงออกดีมาก “ถ้าประเมินระดับปฐมวัยจะให้ผ่านเลย” และมีผลงาน
ของเด็กมากมาย เช่น หนังสือเล่มเล็กของหนู เรื่อง ก. ไก่ ข. ไข่ ช. ช้าง ด. เด็ก ศ. สาลา ฝนจ๋า ของขวัญวันแม่
ต้นไม้ที่รัก ฯลฯ ส่วนครูผู้สอนได้รับเลือกเป็นครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่นหลายๆ ครั้ง ตั้งแต่ระดับเครือข่ายสถานศึกษา
ระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ ครูดีในดวงใจ ครูดีที่หนูรัก คุรุสดุดี (เข็มเชิดชูเกียรติ) ฯลฯ เป็นต้น
ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

แรงบันดาลใจ
จากพื้นฐานความรับผิดชอบส่วนตัวครูผู้สอนที่ต้องรู้จักนักเรียน และออกแบบกิจกรรม การเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนท�ำให้สนใจกับพื้นฐานของนักเรียนและพบว่านักเรียนส่วนมากมาจากครอบครัว
ยากจน เพราะพ่อแม่ไปท�ำงานต่างจังหวัด ไม่มีเวลาเลี้ยงดู ให้เด็กๆ อาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย เด็ก
ส่วนมากจึงเป็นคนเฉื่อยชา ขี้อาย ขาดความมั่นใจในตนเอง กลัวคน ไม่กล้าแสดงออก พูดแต่ภาษาถิ่น (อีสาน) ขาด
การส่งเสริมทักษะการฟัง พูด ส่งผลต่อพื้นฐานการอ่าน  เขียน และขาดหนังสือส�ำหรับเด็กไว้ฝึกอ่าน (ที่เหมาะ
กับวัยเช่นหนังสือภาพ) เพราะไม่มีเงินซื้อ และจากการสนทนาแลกเปลี่ยนกับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มักจะ
พูดว่า “เด็กของเราไม่มพี นื้ ฐานความพร้อมเท่ากับเด็กทีม่ าจากโรงเรียนเอกชน ในเรือ่ งการอ่าน การเขียน เด็กเอกชน
ลายมือสวยงามและอ่านได้” จึงท�ำให้เกิดความคิดทีจ่ ะพัฒนาเด็กในเรือ่ งการวางพืน้ ฐาน การอ่านและเขียนให้ทดั เทียม
กับเด็กเอกชน จากการได้เข้ารับการอบรมบ่อยๆ เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง “สมองเรียนรู้ได้อย่างไร” ของอาจารย์พรพิไล เลิศวิชา และอาจารย์อีกหลายๆ
ท่านจึงได้น�ำความรู้เหล่านั้นมาบูรณาการใช้พัฒนาเด็กจนท�ำให้เกิดผลงานที่ภาคภูมิใจมากมาย

130

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
ได้กล่าวแล้วว่าเป็นผลงานของนักเรียนที่สะท้อนจากการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากได้ร่วมกิจกรรมการ
เตรียมความพร้อมทักษะทางภาษา (ฟัง พูด อ่าน และเขียน)โดยครูใช้เทคนิคการสอนแบบ bbl แล้วน�ำหนังสือเล่ม
เล็กของหนูมาเป็นสื่อส�ำหรับเด็กฝึกอ่านอีกครั้ง เป็นการทวนซ�้ำ  ท�ำเพิ่ม  เสริมความมั่นใจ ให้กับเด็กชั้นอนุบาลปี
ที่ 2 (5 ปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน หนังสือเล่มเล็กของหนูเป็นผลงานของเด็กที่จัดท�ำขึ้นเอง
แล้วน�ำมาเป็นสื่ออีกครั้ง เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ก่อนจัดกิจกรรมแต่ละ
ครั้งเตรียมเด็กด้วยการบริหารสมองก่อน 4-5 ท่า แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการสอนดังนี้
การสอนทักษะการฟัง, พูด และอ่านส�ำหรับเด็กปฐมวัย
ขั้นที่  1 ให้เด็กเล่นกับบทคล้องจอง โดยใช้มือ มือกับต้นขา มือกับไหล่ มือและเท้าเคลื่อนไหวเป็นจังหวะ
ต่างๆ พร้อมกับท่องบทคล้องจอง โดยการท่องปากเปล่าตามครู (เพือ่ ต้องการให้สมองเพ่งความสนใจไปทีก่ ารฟังเสียง)
และเคลื่อนไหวมือ, เท้า เป็นจังหวะ พร้อมกับเปล่งเสียง (คือการท�ำงานของสมอง สมองจะได้รับการพัฒนา)
ขั้นที่ 2 เด็กอ่านค�ำคล้องจองตามครูบนกระดานเคลื่อนที่ โดยครูพาเด็กอ่านและใช้ไม้ชี้ที่ค�ำคล้องจองให้ตรง
กับเสียงเป็นจังหวะ จากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง อย่าท�ำให้จังหวะหาย จะไม่สนุก ท�ำซ�้ำๆ หลายๆ รอบ จนมั่นใจ
ว่าเด็กเข้าใจและจ�ำได้ (ค�ำคล้องจองสัน้ ๆ เขียนแยกเป็นค�ำๆ) ครูชที้ คี่ �ำคล้องจองช้าลงๆ แต่ยงั รักษาจังหวะ ครูทดลอง
ชี้สลับตัว ให้เด็กออกเสียงเอง
ขัน้ ที่ 3 ฝึกอ่านจากใบงาน/หนังสือ โดยรอบแรกครูอ่านให้ฟงั ก่อน เพือ่ ให้สมองรับเสียงและท�ำความเข้าใจเรือ่ ง
กับภาพ รอบต่อไปจึงให้เด็กอ่านตาม
ขั้นที่ 4 นักเรียนอ่านเอง โดยครูแจกใบงาน/หนังสืออ่านพร้อมกันทั้งห้อง (กลุ่มใหญ่) เด็กชี้ที่ตัวหนังสือและ
เปล่งเสียงพร้อมกัน อ่านเป็นกลุ่ม (กลุ่มเล็ก) อ่านเป็นคู่ พร้อมกันบ้าง ผลัดกันอ่านบ้าง อ่านคนละวรรคบ้างอ่าน
เดี่ยว (ท�ำให้เด็กกล้าแสดงออกและมั่นใจภูมิใจในตนเองมากที่อ่านได้)
การสอนเขียนส�ำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกลีลามือ (เส้น 13 เส้น) ฝึกเขียนพยัญชนะบนอักษรทราย - ฝึกเขียน
บนถาดทราย – ฝึกเขียนในอากาศ - ฝึกเขียนบนร่างกาย - บนพื้นดิน - ฝึกเขียนตามรอยประ เขียนตามแบบ (บัตร
ภาพ, ค�ำคล้องจอง) - เขียนอิสระ
การท�ำหนังสือเล่มเล็กของหนู (สื่อ กระดาษ a4 ที่เย็บกระดาษ สีเทียน สีไม้ ใบงาน กรรไกร กาว) กระดาษ
a4 2 แผ่น พับครึง่ แล้วจับซ้อนกัน เย็บท�ำเป็นเล่มได้ 8 หน้า (ครูชว่ ยเย็บเล่ม) หน้าที่ 1 เด็กวาดรูปออกแบบปกหนังสือ
เอง (ตามเรื่องที่ก�ำลังเรียน) แจกใบงานทีละใบ ครูอธิบายการท�ำ เสร็จแล้วตัดภาพ ทากาวปะลงทีละหน้า ตัวอย่าง
เช่น
ใบงานที่ 1 ฝึกอ่านค�ำคล้องจอง ข ไข่ แล้วตัดไปปะในหนังสือ (ติดหน้าที่ 2) เช่น ถ้า ตั้ง ไข่ ล้ม จะ ต้ม
ไข่ กิน ไข่ พลัด ตก ดิน อด กิน ไข่ ต้ม
ใบงานที่ 2 ครูอ่านให้ฟัง เด็กใช้กรรไกรตัดตามรอยประ แล้วเรียงตามล�ำดับให้ถูกต้อง ทากาวติดลงหนังสือ
เล่มเล็ก แล้วระบายสีให้สวยงาม ( ติดหน้า 3 )
ใบงานที่ 3 ครูอ่านให้ฟังทีละค�ำ เด็กตัดภาพที่มีอักษร ข ไข่ แล้วน�ำไปติดในหนังสือเล่มเล็ก (ติดหน้า 4)
ใบงานที่ 4 ฝึกเขียน ข ไข่ ตามรอยประ แล้วตัดติดลงในหนังสือเล่มเล็ก (ติดหน้า 5)
ใบงานที่ 5 ครูอ่านให้ฟัง ระบายสีให้สวยงาม คัดตามแบบให้สวยงาม (ติดหน้า 6)
ใบงานที่ 6 ครูอ่านให้ฟังทีละค�ำ ระบายสีค�ำที่มีอักษร ข ไข่ ตัดติดลงในหนังสือเล่มเล็ก (ติดหน้า 7)
หน้าที่  8  เขียน ข ไข่ อิสระให้สวยงาม ก็จะได้หนังสือเล่มเล็กเป็นของตนเองไว้ฝึกอ่าน เป็นการเตรียมความ
พร้อมทางภาษา ส่งผลให้เด็กกล้าแสดงออกเพราะมีความมั่นใจในตนเองที่อ่านได้ เขียนได้
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น�ำสื่อหนังสือเล่มเล็กของหนู   ไปทวนซ�้ำ  ท�ำเพิ่ม เสริมความมั่นใจ ในการสอนทักษะการฟัง พูด และอ่าน
ส�ำหรับเด็กปฐมวัย อีกครั้ง
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จ
ครูต้องศึกษาเรื่องเทคนิคการสอนแบบ bbl ให้เข้าใจจนสามารถน�ำไปใช้ได้ รวมถึงต้องเต็มใจ ใจรัก เสียสละ
และอดทน ในการสอนและการท�ำหนังสือเล่มเล็กของหนู ครูน�ำหนังสือเล่มเล็กของหนู ไปใช้ทวนซ�้ำเพื่อฝึกทักษะ
การอ่าน
สรุปบทเรียน
กิจกรรมการพัฒนานักเรียนทีน่ �ำเสนอนับว่าประสบผลส�ำเร็จ ในระดับหนึง่ มีบทเรียนทีจ่ ะน�ำมาบอกต่อคือ การ
ออกแบบกิจกรรมพัฒนานักเรียนมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งรูจ้ ริงในเรือ่ งข้อมูลพืน้ ฐานของนักเรียนทีเ่ ราต้องรับผิดชอบสอน
ความรูใ้ นการพัฒนานักเรียน ความรูค้ วามเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึง่ จ�ำเป็นต้องศึกษาและท�ำความ
เข้าใจกับหลักการ ทฤษฎี ไม่ควรใช้ความรู้สึกของตนเอง หรือ“เคยท�ำอย่างไรก็ท�ำอย่างนั้น”
ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะของวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ การสรุปบทเรียน  
ให้เพิ่มเติมดังนี้
1. ครูต้องมีความรู้เรื่องสมอง
2. การออกเสียงครั้งแรกของครู (อ่าน) ต้องชัดเจน
3. ควรน�ำหนังสือเล่มเล็กของหนูไปจัดนิทรรศการ
4. ควรท�ำหลายๆหน่วย แล้วน�ำไปวางที่มุมหนังสือ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและให้เด็กได้แสดงความชื่นชม
ในผลงานของตนเองและผู้อื่น
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ค�ำคล้องจองกับลีลาท่าทางพัฒนาภาษา
ผู้น�ำเสนอ     นางสาวกิ่งแก้ว  บริรักษ์ศุภกร
โรงเรียนบ้านคลองพร้าว
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การออกแบบกิจกรรมค�ำคล้องจองประกอบลีลาท่าทางทีม่ ตี อ่ พัฒนาการทางภาษา
ของเด็กปฐมวัย เป็น การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง (bbl)
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
การจัดกิจกรรมค�ำคล้องจองประกอบลีลาท่าทางส่งผลต่อพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้าน
คลองพร้าว โดยสรุป นักเรียนมีพัฒนาการทางภาษาทั้งห้าด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ภาษา ด้านความเข้าใจ ด้านการสื่อ
ความ ด้านความสนใจภาษา และด้านความสามารถในการฟัง ในช่วงการทดลองมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามล�ำดับ ลักษณะ
ดังกล่าวอธิบายด้วยหลักการส�ำคัญๆ คือ การเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายท�ำให้สมองมองเห็นโลกในมุมมอง
ต่างๆ ค�ำคล้องจองมีบทบาทในการกระตุ้นด้านจังหวะและท�ำนองที่จัดระเบียบการเชื่อมโยงของเซลล์สมอง เด็กได้
เรียนรู้ค�ำศัพท์ เด็กได้ฝึกคิดท่าทางท�ำให้สนุกในการเรียนรู้สอดคล้องกับแนวคิดการสอน สร้างเด็กให้เรียนรู้พัฒนา
ตนเองสนุกกับการเรียนรู้ เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
แรงบันดาลใจ
ความรับผิดชอบในหน้าที่ ความชอบ ที่จะจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและสนใจแนวคิดของ bbl
เงื่อนไขที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
การออกแบบกิจกรรมและน�ำสูก่ ารพัฒนานักเรียนและปรากฏผลดังทีน่ �ำเสนอข้างต้น มีเงือ่ นไขส�ำคัญคือ ความ
ต่อเนือ่ งในการด�ำเนินการตามกิจกรรมทีก่ �ำหนดและ การปรับปรุงกิจกรรมทีด่ �ำเนินการระหว่างการจัดการเรียนการ
สอนเป็นระยะ
ล�ำดับขั้นตอนการด�ำเนินการ น�ำกิจกรรมสู่การพัฒนา
ระยะเวลาด�ำเนินการ 8 สัปดาห์ๆ ละ 5 วันๆ ละ 15 นาที ในช่วงเวลา 15.00 – 15.15 น.ของทุกวันท�ำการ
แนวคิดหลัก การด�ำเนินกิจกรรมใน 1 วัน
ขั้นน�ำ เป็นการจูงใจเรียนรู้ด้วยการฟังค�ำคล้องจองจาก cd กระตุ้นความสนใจให้นักเรียนฟังและพูดตาม
ขั้นด�ำเนินกิจกรรม เป็นขั้นตอนของการกระตุ้นด้วยครูผู้บริการการเรียนรู้ตั้งค�ำถามน�ำให้นักเรียนด�ำเนิน
กิจกรรม ประกอบด้วย 1.นักเรียนและครูร่วมกันท�ำข้อตกลงในการเล่นค�ำคล้องจองในแต่ละวัน 2. คิดลีลาท่าทาง
ประกอบตามบทบาทของตนเองในการเล่นค�ำคล้องจอง
ขั้นสรุป เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เด็กแสดลความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาท่าทางตามจุดประสงค์ของการสอนแต่ละ
วัน แต่ละวันด�ำเนินการดังนี้
วันที่ 1 : ครูเป็นผู้พูดและคิดลีลาท่าทางค�ำคล้องจอง
วันที่ 2 : แบ่งนักเรียนเป็นสองกลุ่มคิดลีลาท่าทางโดยครูเป็นผู้พูดค�ำคล้องจอง

133

วันที่ 3 : แบ่งนักเรียนเป็นสี่กลุ่มพูดและคิดลีลาท่าทางประกอบค�ำคล้องจอง
วันที่ 4 : แบ่งนักเรียนเป็นสี่กลุ่มประดิษฐ์อุปกรณ์ใช้ในการเล่นประกอบลีลา ท่าทางค�ำคล้องจอง
วันที่ 5 : นักเรียนแสดงลีลาท่าทางประกอบค�ำคล้องจองรายบุคคล
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการใช้ภาษา ความเข้าใจ การสื่อความ ความสนใจภาษาและความสามารถในการฟัง ของ
นักเรียนขณะท�ำกิจกรรมแต่ละวัน
2. สังเกตการตอบค�ำถามและการปฏิบัติตนขณะร่วมกิจกรรมแต่ละวัน
สื่อ : เครื่องเล่น cd แผ่น cd ค�ำคล้องจองกุ๊ก กุ๊ก ไก่ อุปกรณ์ประดิษฐ์งานกระดาษ ได้แก่ กระดาษสี กรรไกร
กาว ไหมพรม เศษวัสดุ
สรุปบทเรียน
การน�ำกิจกรรม ค�ำคล้องจองกับลีลาท่าทางพัฒนาภาษา ตามแนวทางแต่ละวันที่ก�ำหนด และประสบผลส�ำเร็จ
ใจระดับหนึง่ มีบทเรียนทีจ่ ะบอกต่อ คือ การออกแบบกิจกรรมต้องอาศัยแนวคิด หลักการทีเ่ ป็นทีย่ อมรับเป็นพืน้ ฐาน
ส�ำคัญ การน�ำกิจกรรมเข้าสูก่ ารจัดการเรียน การสอน ต้องอาศัยความจริงจัง ต่อเนื่องของครูผสู้ อน และสามารถปรับ
กิจกรรมได้ตามสถานการณ์

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

134

โครงการวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย
ผู้น�ำเสนอ   นางนุชนาช วงศ์ศรีลา
   
โรงเรียนบ้านพังโคน (จ�ำปาสามัคคีวิทยา)  
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง รูปแบบการจัดประสบการณ์ทเี่ ปิดโอกาสให้เด็กได้เรียน ได้คน้ คว้าหาตามความสนใจ
ของตนเองเป็นหลัก
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน เด็ก มีพฒ
ั นาการด้านสติปญ
ั ญาตามมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ มีความสามารถในการคิดและ
การแก้ปญ
ั หาได้เหมาะสมกับวัย มีจนิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีพฒ
ั นาการตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ด้านคุณภาพเด็กซึง่ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยได้รบั ค�ำยกย่องชมเชย
จากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ว่าสามารถตอบค�ำถาม แก้ปัญหา ค้นหาค�ำตอบได้ด้วยตนเอง
นอกจากนี้ผลที่ปากฎต่อครูและโรงเรียน ครูทุกคนเป็นแม่แบบในการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีผลต่อ
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยครูได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่
มีผลต่อทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ให้กับครูในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 7 และบุคคลทั่วไป
โรงเรียนมีหอ้ งปฐมวัยต้นแบบใช้เป็นแหล่งเรียนรูข้ องเด็กและครูในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 7และ 8 ทัง้ ด้าน
สื่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ตัวอย่างผลงานหรือนวัตกรรมของครู ตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
โครงการที่มีผลต่อทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
แรงบันดาลใจ
เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาปฐมวัยและพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยทุกด้าน
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
หลักการส�ำคัญเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเรียนเรื่องที่ตนสนใจ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีการวางแผนร่วม
กันได้ฝึกสังเกต ค้นคว้า ทดลองปฏิบัติ ฝึกการปฏิบัติให้ท�ำได้ คิดเป็น ท�ำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อ
เนื่อง เพื่อคิดค้นหาค�ำตอบเรื่องที่สงสัย จึงเป็นการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์โดยผู้สอนมีบทบาทยอมรับความคิดเห็นและการแสดงออกของเด็ก เป็นผู้คอยช่วย
เหลือและสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส สังเกต ทดลอง จัดกระท�ำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง โดยมีผู้ปกครองและชุมชนเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ เป็นผู้สนับสนุนและมีส่วนร่วม
จุดเด่นในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมให้ได้เลือกเรียนรู้ตามความสนใจได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (ส�ำหรับเด็กปฐมวัย) ประกอบด้วย สังเกต จ�ำแนกประเภท การวัด สื่อความหมาย การลงความเห็น
จากข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส สเปสกับเวลา และการคิดค�ำนวณ
การเลือกหัวเรือ่ งโครงการ เด็กควรมีประสบการณ์อยูบ่ า้ งแล้ว และสามารถใช้ประสบการณ์ตรงในการค้นคว้า
หาข้อเท็จจริงมีข้อมูลจริงที่สามารถตอบค�ำถามของเด็กได้

135

การจัดประสบการณ์แบบโครงการ จัดเด็กเป็นกลุ่มเล็กๆ เด็กจะสามารถศึกษาได้อย่างลึกซึ้งกว่าโครงการ
กับเด็กกลุ่มใหญ่ ถึงแม้จะมีครูหลายคนก็ตาม
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
ครูผู้จัดประสบการณ์ต้องศึกษาเนื้อหาให้ชัดเจนและน�ำไปปรับใช้ให้เข้ากับสภาพของท้องถิ่น โดยค�ำนึงถึงวัย
และศักยภาพของเด็ก
การสรุปบทเรียน
การพัฒนาการเรียนสอนตามโครงการนับว่าประสบผลส�ำเร็จในระดับหนึ่ง สรุปแนวคิดได้ดังนี้ การจะเลือกวิธี
การใดก็ตามเพือ่ พัฒนานักเรียนมีความจ�ำเป็นต้องศึกษา แนวคิดส�ำคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กปฐมวัย เลือกกิจกรรม
ที่เสอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนและ ควรท�ำแผนพัฒนาตลอดแนว
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นิทานสรรค์สร้าง…ปันความคิดและ จินตนาการ
ผู้น�ำเสนอ    นางสาวสาธิณี   วิทยาขาว
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง วิธีการเล่านิทานประกอบรูปภาพ โดยการใช้ค�ำถามกระตุ้นการเรียนรู้
ผลต่อกลุ่มกับเป้าหมาย
เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล กลุ่มเป้าหมาย ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันส่งเสริมศักยภาพการเล่าเรื่อง
ประกอบภาพระดับปฐมวัย ในงานมหกรรมการศึกษาเด็กอุบลเขต 5 ก้าวหน้า อย่างสดใส ปีการศึกษา 2551 และ
ปีการศึกษา 2552
มีพัฒนาการทางความคิด กล้าแสดงออก เป็นการกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ของเด็กโดยเด็กอยากรู้เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ มีเหตุผล จินตนาการ การผสมผสาน การเชื่อมโยง การคาดคะเนของเด็กจากสิ่งที่
รู้เดิมบวกกับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่วิธีการนี้สามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดของตนเอง และคิดแปลกแตกต่างจากสิ่งที่
ได้พบ ได้เห็น อันเป็นทางหนึ่งที่กระตุ้นให้เด็กคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้การแก้ปัญหาต่อไป
แรงบันดาลใจ
ด้วยความเชือ่ ทีว่ า่ ความคิดสร้างสรรค์ มิใช่พรสวรรค์ทไี่ ด้รบั การถ่ายทอดมาจากพันธุกรรม แต่เป็นความสามารถ
ที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน เป็นสมรรถภาพที่สามารถส่งเสริมให้พัฒนาขึ้นได้ เด็กทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อม
ที่จะได้รับการส่งเสริมพัฒนา โดยเฉพาะเด็กในช่วงแรกเกิดไปจนถึง 6 ขวบ เป็นช่วงที่ส�ำคัญมากต่อการพัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์เป็นวัยแห่งความคิดคะนึงฝันและจินตนาการ ทั้งนี้เนื่องจากก่อนที่เด็กจะมีอายุได้ 7 ปี เส้นใยประสาท
ทีเ่ ป็นตัวเชือ่ มโยงระหว่างสมองทัง้ สองซีก ยังก่อตัวขึน้ ไม่สมบูรณ์ และสมองซีกซ้าย ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ กีย่ วกับการคิดหาเหตุ
ผล การวิเคราะห์ การวางกฎเกณฑ์ทแี่ น่นอนตายตัวต่าง ๆ ยังท�ำหน้าทีเ่ ฉพาะตัวของตัวเองได้ไม่ครบถ้วน การติดตาม
ธรรมชาติของเด็ก จึงเป็นการคิดด้วยสมองซีกขวา ซึง่ เป็นความคิดแบบจินตนาการ ความคิดคะนึงฝันและสร้างสรรค์
ความคิดแปลกใหม่จากแนวคิดนี้จึงน�ำมาสู่การออกแบบ การจัดการเรียนการสอนส�ำหรับเด็กปฐมวัยจุดมุ่งหมาย
ส�ำคัญก็คอื การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ตอบสนองธรรมชาติของพัฒนาการในตัวเด็กทีก่ �ำลังต้องการ และ
เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต่อเขา การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กจึงควรจัดให้เหมาะสม เน้นความ
สามารถด้านนี้ของเด็ก แทนที่จะเป็นการสอนอ่าน เขียน เรียนเลข โดยตรง หรือบังคับให้เรียนในขณะที่เด็กยังไม่
พร้อม แต่ควรเป็นการให้เด็กเรียนรูด้ ว้ ยความสนุกสนาน เราจึงควรตระหนักถึงการหาวิธกี ารต่างๆ มาสอนเพือ่ พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
ขั้นตอนส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม
1.ขั้นน�ำ เป็นขั้นกระตุ้นให้เด็กคิดโดยใช้สิ่งที่คลุมเครือไม่ชัดเจน แล้วให้เด็กท�ำนายจากข้อมูลที่จ�ำกัด โดยครู
ให้เด็กดูภาพตอนหนึ่งของนิทาน แล้วถามค�ำถามให้เด็กอธิบายสิ่งที่เห็น เช่น บอกซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ลองเดาดูสิ
ว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรต่อไป 2.ขั้นเล่า เป็นขั้นที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดภาพพจน์ด้วยการเล่านิทานประกอบรูปภาพโดย
ครูเล่าไม่จบเรื่อง แล้วให้เด็กช่วยกันระดมสมองเล่าตามความคิดของเด็กเองจนจบเรื่อง 3. ขั้นสรุป เป็นขั้นที่ให้เด็ก
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คิดโยงความสัมพันธ์จากเรื่องไปสู่สิ่งอื่นต่อไปภายหลังจากการฟังนิทานด้วยการใช้ค�ำถามแล้วให้เด็กคิดหาค�ำตอบ
หลายๆ อย่างที่แปลกใหม่ไม่ซ�้ำกัน
กิจกรรมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนดังนี้
1) นักเรียนได้สังเกต คิดเดาเหตุการณ์จากสิ่งที่คลุมเครือไม่สมบูรณ์ ลักษณะความไม่สมบูรณ์ของสิ่งเร้า จะ
กระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ให้เด็กอยากรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ซึ่งเด็กจะต้องใช้ความ
คิด เหตุผล จินตนาการ การผสมผสาน การเชื่อมโยง การคาดคะเนของเด็กจากสิ่งที่รู้เดิมบวกกับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่
2) นักเรียนเกิดความรู้สึกนึกคิด ในขณะที่ฟังหรือหลังจากการฟังนิทานแล้วให้เด็กคิดโยงความสัมพันธ์ไปสู่สิ่ง
อื่นต่อไปโดยใช้รูปภาพ การใช้สื่อประกอบนี้ เพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นนามธรรมไปสู่รูปธรรมตามลักษณะทางสติปัญญา
ของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีความคิดหรือเหตุผลในขั้นที่เป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม นอกจากนี้ การเล่านิทานโดยใช้สื่อ
ประกอบจะช่วยให้การเล่ามีชีวิตชีวา น่าสนใจ และที่ส�ำคัญคือ สื่อทั้งหลายจะช่วยให้จินตนาการของเด็กซึ่งเคยเป็น
แค่ภาพเลือนๆ กลับเด่นชัดยิ่งขึ้น
3) นักเรียนเรียนรู้วิธีระดมพลังสมองต่างร่วมกันคิด ตอบค�ำถามในลักษณะตอบได้หลายๆ อย่าง และร่วมกัน
คิดสร้างเรือ่ งราวขึน้ ใหม่ หรือร่วมกันคิดบทสนทนาโต้ตอบของตัวละครจากรูปภาพ สามารถคิดอะไรทีเ่ ชือ่ มโยงสัมพันธ์
กันเป็นลูกโซ่ เช่น เมื่อเห็นปากกาก็ท�ำให้นึกถึงกระดาษ ดินสอ ขวดหมึก ยิ่งคิดได้มากเท่าไหร่ยิ่งแสดงถึงศักยภาพ
ด้านความคิดสร้างสรรค์มากเท่านั้นล
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
ส�ำหรับเงื่อนไขที่ท�ำให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความส�ำเร็จในที่นี้เป็นเงื่อนไขเฉพาะของกิจกรรมได้แก่ (1)
การใช้รูปภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนให้นักเรียนมีส่วนร่วมเลือกภาพที่เขาต้องการและยอมรับฟัง
ข้อเสนอแนะของนักเรียน (2) อย่าใช้รูปภาพครั้งละมากๆ เพราะจะท�ำให้นักเรียนเกิดความสับสน และการใช้รูปภาพ
นั้นจะไม่มีคุณค่าเท่าที่ควรและควรมีเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องตามหน่วยการจัดประสบการณ์ในสัปดาห์นั้น (3) ควรใช้
รูปภาพเพือ่ ท�ำให้การสอนด้วยค�ำพูดลดน้อยลงและต้องพิจารณาแล้วว่าภาพนัน้ จะแสดงความหมายหรือสิง่ ทีต่ อ้ งการ
ได้อย่างชัดเจนกว่าการอธิบายด้วยค�ำพูด
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สรุปบทเรียน
การออกแบบกิจกรรมมีพนื้ ฐานจากหลักการในการพัฒนานักเรียนและสอดคล้องกับการพัฒนาการตามหลักสูตร
การเล่านิทานเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ควรบูรณาการกับกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความคิดสร้างสรรค์ เช่น
กิจกรรมด้านศิลปะ ด้านภาษา ด้านนาฏกรรม การฝึกให้เขามีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก ควรใช้ค�ำถามที่
ไม่ยาวเกินไป ให้เด็กมีอิสระในการตอบ ชมเชย ให้ก�ำลังใจ สนับสนุนให้เด็กตอบ โดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ ว่าถูก
หรือผิด เพื่อฝึกให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็นออกมาให้เพื่อนๆ ฟัง
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บทบาทสมมติจากนิทานสู่พัฒนาการทางสังคม
ผู้น�ำเสนอ    นางราตรี  พวงช้อย   
โรงเรียนเมืองพนมไพร
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการเล่านิทานคติธรรมประกอบการเล่นบทบาทสมมติ
โดยมีสื่อประกอบการเล่นบทบาทสมมติเพื่อให้เด็กใช้ร่วมกัน
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย จากการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนบทบาทสมมุติจากนิทาน คติธรรมมาอย่างต่อเนื่องพบ
ว่า เด็กปฐมวัยโรงเรียนเมืองพนมไพรมีพฤติกรรมทางสังคมดีขึ้นตามตัวชี้วัดดังต่อไปนี้
1. มีพฤติกรรมยอมรับผู้อื่นดีขึ้น เช่น ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน ยอมรับการช่วยเหลือจากเพื่อน ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงของกลุ่ม แสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นประสบผลส�ำเร็จ และท�ำหน้าที่ๆ กลุ่มมอบหมายด้วยความเต็มใจ
2. มีวินัยในตนเองสูงขึ้น เช่น เด็กอดทนรอคอยจนกว่าจะถึงโอกาสของตน เด็กสามารถปฏิบัติตามกติกาข้อ
ตกลงในการเล่นหรือการท�ำกิจกรรมร่วมกับเพือ่ นเด็กปฏิบตั กิ จิ กรรมทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้ส�ำเร็จตรงตามเวลาทีต่ กลง
ไว้ เด็กรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันขณะปฏิบัติกิจกรรม
3. เด็กมีพฤติกรรมช่วยเหลือผู้อื่นสูงขึ้น เช่น เด็กช่วยพูดแนะน�ำวิธีการท�ำงานแก่เพื่อนได้ เด็กช่วยเพื่อนเก็บ
สื่ออุปกรณ์เมื่อเลิกใช้แล้ว เด็กพูดสนับสนุนและให้ก�ำลังใจเพื่อน เด็กช่วยครูจัดเตรียมสื่อการเรียน
4. มีพฤติกรรมการแบ่งปันสูงขึ้น เช่น เด็กพูดชักชวนเพื่อนให้ร่วมใช้วัสดุอุปกรณ์ เด็กแบ่งสิ่งของหรือของเล่น
ทีต่ นก�ำลังเล่นให้เพือ่ น เด็กให้เพือ่ นยืมของใช้ เด็กชวนเพือ่ นให้มาเล่นด้วยกัน เด็กหยิบส่งอุปกรณ์ของตนเองให้เพือ่ น
เมื่อเพื่อนต้องการ และที่ส�ำคัญกว่านี้หลังจากใช้นวัตกรรมกิจกรรมการเล่านิทานคติธรรมประกอบการเล่นบทบาท
สมมติแล้ว เด็กปฐมวัยโรงเรียนเมืองพนมไพรเป็นเด็กกล้าพูด กล้าแสดงออก รูจ้ กั พูดอธิบายและถามในสิง่ ทีต่ นสงสัย
อยู่เสมอ จนท�ำให้โรงเรียนเมืองพนมไพรได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนในฝัน ( โรงเรียนดีใกล้บ้าน ) และได้รางวัลชนะ
การประเมินโรงเรียนพระราชทานปฐมวัยขนาดเล็ก ประจ�ำปีการศึกษา 2552 จากกระทรวงศึกษาธิการ
แรงบันดาลใจ
ความรับผิดชอบที่ส�ำคัญส�ำหรับครูปฐมวัยทุกคนคือการวางพื้นฐานการพัฒนา จากบ้านมาสู่โรงเรียน ครั้งแรก
ในชีวิตของเด็กๆ ผู้สอนจึงได้วิเคราะห์พฤติกรรมทางสังคมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ด้านการมีวินัยในตนเอง ด้านการ
ยอมรับผู้อื่น ด้านการช่วยเหลือผู้อื่นและด้านการแบ่งปัน จากปัญหาที่กล่าว ผู้สอนได้พยายามศึกษาหาวิธีการที่จะ
พัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กให้สูงขึ้น
ขัน้ ตอนส�ำคัญในการออกแบบกิจกรรมหรือนวัตกรรม
1. เลือกนิทานคติธรรมที่เป็นเรื่องง่ายๆ เน้นเหตุการณ์เดียว และมีความสมบูรณ์ในตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก ใช้
ภาษาง่าย มีค�ำสัมผัสคล้องจองมีภาพประกอบร้อยละ 70 และมีเนื้อหาร้อยละ 30 มีรูปภาพประกอบที่มีสีสันสดใส
สอดแทรกข้อคิด คุณธรรมจริยธรรม และมี คติธรรมสอนใจ ใช้เวลาเล่าไม่เกิน 15 นาที นิทานแต่ละเรื่องที่ใช้กับเด็ก
ชั้นอนุบาล 2 มีภาพประกอบไม่เกิน 10 ภาพและนิทาน แต่ละเรื่องที่ใช้กับเด็กชั้นอนุบาล 1 มีภาพประกอบไม่เกิน
6 ภาพ เป็นนิทานคติธรรมที่มีเนื้อหาส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมให้กับเด็กปฐมวัยในเรื่องของการมีวินัยในตนเอง
การยอมรับผู้อื่น การช่วยเหลือผู้อื่นและการแบ่งปัน และสอดคล้องกับหน่วยการจัดประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 2
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ปีการศึกษา 2552 จ�ำนวน 18 เรื่อง ภาพประกอบเหมาะสมกับวัยของเด็กจบในเรื่อง มีขนาดกว้าง 8 นิ้ว ความยาว
11 นิ้ว เรียงล�ำดับภาพกับเนื้อเรื่องให้สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์
2. น�ำนิทานที่สร้างขึ้นไปผลิตสื่อประเภท c.A.I. มีเสียงเล่านิทานประกอบภาพ และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อจัด
วางในมุมหนังสือ ในที่นี้มีทั้งหมด 18 เรื่อง
3.จัดท�ำสือ่ ประกอบการเล่านิทานและการเล่นบทบาทสมมติ ทัง้ นีใ้ ห้สอดคล้องกับตัวละครในนิทาน เช่น มงกุฎ
คาดศีรษะ หน้ากาก เครื่องแต่งกายจากกระดาษ หุ่นถุงมือ หุ่นนิ้วมือ
4. เขียนแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้กจิ กรรมการเล่านิทานคติธรรมประกอบการ
เล่นบทบาทสมมติเพือ่ พัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 นิทาน 1 เรือ่ งใช้
สอน 1 สัปดาห์ จ�ำนวน 90 แผนการจัดประสบการณ์ แล้วน�ำแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้เทคนิคการสอนดังนี้
วันที่ 1 ครูเล่านิทานคติธรรมโดยใช้สื่อ cai หรือภาพประกอบการเล่านิทานตามเนื้อเรื่องในนิทาน ที่ผู้ศึกษา
สร้างขึ้น ประกอบการเล่า แล้วการใช้ค�ำถามย้อนกลับ และ การกล่าวค�ำชมเชยเมื่อเด็กตอบค�ำถามเสร็จ
วันที่ 2 ครูเล่านิทานคติธรรมโดยใช้ภาพประกอบการเล่านิทาน หรือสือ่ cai ทีผ่ ศู้ กึ ษาสร้างขึน้ ประกอบการเล่า
แล้วให้เด็กแบ่งกลุม่ เล่นเกมทายตัวละครปริศนา โดยให้เด็กแต่ละกลุม่ ออกมาแสดงท่าทางเลียนแบบตัวละครในนิทานให้
เด็กกลุม่ อืน่ ทายตัวละครปริศนานัน้ เด็กทีอ่ อกไปแสดง ตัวละครปริศนาใช้สอื่ ประกอบการแสดง เช่น มงกุฎคาดศีรษะ
หน้ากาก เครือ่ งแต่งกายทีท่ �ำจากกระดาษ หุน่ ถุงมือ และหุน่ นิว้ มือ ครูกล่าวค�ำชมเชยเมือ่ เด็กแสดงเสร็จ
วันที่ 3 ครูเล่านิทานคติธรรมโดยใช้หุ่นถุงมือ และหุ่นนิ้วมือประกอบการเล่าเด็กเปลี่ยนกลุ่มใหม่เล่นบทบาท
สมมติตามเนือ้ เรือ่ งในนิทานคติธรรม โดยใช้สอื่ ประกอบการเล่นบทบาทสมมติ เช่น มงกุฎคาดศีรษะ หน้ากาก เครือ่ ง
แต่งกายที่ท�ำจากกระดาษ หุ่นถุงมือ ตามตัวละครในนิทานคติธรรม และครูให้ค�ำชมเชย
วันที่ 4 เด็กเปลีย่ นกลุม่ ใหม่แล้วส่งตัวแทนของกลุม่ ออกมาเป็นผูเ้ ล่านิทานคติธรรม และให้สมาชิกภายในกลุม่ เล่น
บทบาทสมมติตามเนือ้ เรือ่ งในนิทานทีต่ วั แทนกลุม่ เป็นผูเ้ ล่าและใช้สอื่ ประกอบการเล่นบทบาทสมมติ เช่น มงกุฎคาด
ศีรษะ หน้ากาก เครือ่ งแต่งกายทีท่ �ำจากกระดาษ และหุน่ ถุงมือ ครูให้ค�ำชมเชยเมือ่ เด็กเล่นบทบาทสมมติเสร็จ
วันที่ 5 เด็กเปลีย่ นกลุม่ ใหม่ แล้วให้เด็กกลุม่ ใดก็ได้อาสาสมัครออกมาเล่านิทานคติธรรมให้เด็กแต่ละกลุม่ ออกมา
เล่นบทบาทสมมติ ตามเนือ้ เรือ่ งในนิทานทีอ่ าสาสมัครเป็นผูเ้ ล่า เด็กใช้สอื่ ประกอบการเล่นบทบาทสมมติ เช่น มงกุฎ
คาดศีรษะ หน้ากาก เครือ่ งแต่งกายทีท่ �ำจากกระดาษ และหุน่ ถุงมือ แล้วครูให้ค�ำชมเชยเมือ่ เด็กเล่นบทบาทสมมติเสร็จ

การสรุปบทเรียน
จากการออกแบบกิจกรรมน�ำสูก่ ารสอนจนประสบผลส�ำเร็จในระดับหนึง่ พบบทเรียนทีน่ �ำสูก่ ารแลกเปลีย่ นดังนี้
1. พื้นฐานส�ำคัญของผู้ที่จะออกแบบกิจกรรม คือ ความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนโดยการ ศึกษาหลักสูตรและ
คูม่ อื การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและศึกษาทฤษฎี หลักการ จากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้กจิ กรรม
การเล่านิทาน คติธรรมประกอบการเล่นบทบาทสมมติ
2. การออกแบบกิจกรรมที่ส�ำคัญคือการเรียงล�ำดับขั้นตอนของกิจกรรม พร้อมทั้งระบุ สื่ออุปกรณ์ อย่าง
สอดคล้องกับกิจกรรม เช่น เตรียม ฉากเวทีการเล่นให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในบรรยากาศของนิทานแต่ละเรื่อง ที่
ส�ำคัญคือ การเตรียมค�ำถามปลายเปิดในนิทานแต่ละเรือ่ ง ไว้ลว่ งหน้าเพือ่ กระตุน้ การคิดของเด็กและเพือ่ ให้เด็กแสดง
พฤติกรรมทางสังคมออกมาตรงจุดที่ครูต้องการประเมิน

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ  
การมีส่วนร่วม การให้ความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องดังนี้ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนด้าน
งบประมาณบางส่วน 2. ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาบริจาคทรัพย์เพือ่ ผลิตสือ่ ประกอบการเล่นบทบาท
สมมติ ให้เพียงพอกับเด็ก3. คณะครูปฐมวัยเอาใจใส่ ดูแลการสร้างนวัตกรรม ดูแลการปฏิบัติกิจกรรมของเด็กอย่าง
ใกล้ชิดและจริงจัง
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ร่วมพลังสร้างสรรค์งานศิลป์
ผู้น�ำเสนอ   นางณิชรัตน์  ทรวดทรง
		
โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
		
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครปฐม เขต 2
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง รูปแบบการจัดกิจกรรมกลุม่ เพือ่ พัฒนา พัฒนาการทางสังคมเด็กปฐมวัย โดยกิจกรรม
สร้างสรรค์
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
หลังจากการพัฒนานักเรียน พบว่า โดยรวมนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
เด็กๆ มีความสุข สนุกสนานกับการท�ำกิจกรรมร่วมกับเพือ่ นๆ ส่งผลให้พฤติกรรมการท�ำงานเป็นกลุม่ และพัฒนาการ
ด้านสังคมดีขึ้น
ผลรายบุคคลมีผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล เช่น ได้รบั เหรียญทองในกิจกรรมการแข่งขันปัน้ ดินน�ำ้ มัน แข่งขัน เล่านิทาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
แรงบันดาลใจ
ด้วยภารกิจส�ำคัญในการเป็นครูสอนระดับปฐมวัยตระหนักดีว่าเด็กในช่วงแรกเกิดจนถึง 6 ปี ระบบประสาท
และสมองเจริญเติบโตในอัตราที่สูงที่สุด ดังนั้นการอบรมปลูกฝัง และสร้างเสริมพัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็กปฐมวัย
ได้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพในช่วงอายุนเี้ พือ่ เป็นรากฐานทีด่ ใี ห้เด็ก ได้เจริญเติบโตมีความเฉลียงฉลาด คิดเป็น ท�ำเป็น
แก้ไขปัญหาเป็น และอยูไ่ ด้ในสังคมอย่างมีความสุข ซึง่ สอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน
และการเลือกพัฒนาด้วยกิจกรรมกลุ่มจะเป็นส่วนส�ำคัญที่จะช่วยให้มีพัฒนาการทางสังคม
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
รูปแบบการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ มีลักษณะพิเศษคือ เด็กได้ท�ำงานผ่านกระบวนการกลุ่ม
ตามหลักการประชาธิปไตย โดยเฉพาะการเลือกเข้ากลุ่มที่สนใจ การเลือกหัวหน้ากลุ่มท�ำหน้าที่ แนะน�ำเพื่อนในกลุ่ม
ชักชวนเพื่อนท�ำกิจกรรม แนะน�ำกิจกรรมให้เพื่อน ดูแลเพื่อน เลขากลุ่ม ช่วยน�ำอุปกรณ์มาให้เพื่อน ช่วยดูแลเพื่อน
เก็บรวมรวมงานเพื่อนมาส่งครูหรือจัดแสดงผลงาน แต่ละหน้าที่จะไม่ระบุว่าเป็นต�ำแหน่งอะไร แต่ใช้วิธีการติด
สัญลักษณ์ที่ตัวนักเรียนและเปลี่ยนไปเรื่อยๆ โดยเพื่อนๆ เป็นคนเลือก กระบวนการดังกล่าวด�ำเนินการโดยผ่าน
กิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมฉีกปะกระดาษกิจกรรมตัด ฉีก ปะ กระดาษ กิจกรรมปั้นดินน�้ำมัน
กิจกรรมสร้างสรรค์งานจากเศษวัสดุ ท�ำให้เด็กได้รู้จักการวางแผน การปฏิบัติกิจกรรม ระหว่างการปฏิบัติกรรม ร่วม
กันแก้ปัญหา แบ่งปันกัน เอื้ออาทรกัน ใครท�ำไม่ได้จะช่วยเหลือกัน ผลัดกันชื่นชมผลงาน โดยให้ติดสัญญลักษณ์ผล
งานทีเ่ ราชอบ 1 ชิน้ ไม่ซ�้ำกัน (กิจกรรมติดดาวให้เพือ่ น) กิจกรรมนีร้ ะยะแรกเด็กๆ จะติดดาวทีผ่ ลงานตนเอง ท�ำบ่อยๆ
จะเริ่มเลือกติดผลงานเพื่อน เด็กมีความสุข สนุกสนานกับการท�ำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองให้การสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดีกับการท�ำกิจกรรมกลุ่มโดยใช้กิจกรรม
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สร้างสรรค์ ครูมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียน มี
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
การสรุปบทเรียน
จากการน�ำนวัตกรรม “ร่วมพลังสร้างสรรค์งานศิลป์” พัฒนานักเรียนและประสบผลส�ำเร็จระดับหนึ่งดังที่น�ำ
เสนอข้างต้น สรุปเป็นบทเรียนในการค้นหานวัตกรรมดังนี้
1. การเลือกกิจกรรมการพัฒนา นักเรียนปฐมวัยควรมีความรู้พื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
เป็นส�ำคัญ
2. จัดท�ำแผน (เค้าโครง) การพัฒนา เช่น ก�ำหนดเป้าหมายการพฤติกรรมที่ต้องการพัฒนาอย่างชัดเจน ทั้งนี้
เพื่อการน�ำสู่การออกแบบกิจกรรมและประเมินผลที่สอดคล้องกัน มีความน่าเชื่อถือ
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ทักษะทางภาษา : ภูมิปัญญาบูรณาการ ICT
ผู้น�ำเสนอ นางนภา  แหสุวรรณ
		
โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี)
		
สพท. สิงห์บุรี
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอน บทร้องเล่นและบทกล่อมเด็กประกอบภาพโดยน�ำมา
ประยุกต์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเช่น รูปแบบของ e-book หรือจากโปรแกรม ulead (ตัดต่อ vdo) เป็นต้น เพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษาคือการฟัง การพูด วางพื้นฐานการอ่าน การเขียนของเด็กปฐมวัย
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ผลที่ปรากฎกับนักเรียนที่ภาคภูมิใจและในที่นี้นับว่าประสบผลส�ำเร็จใจระดับหนึ่งประกอบด้วย นักเรียนวาด
ภาพได้เหรียญทอง ระดับกลุม่ โรงเรียนและระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา นักเรียนประดิษฐ์เศษวัสดุได้เหรียญทอง ระดับ
กลุม่ โรงเรียน ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและเหรียญเงินระดับภูมภิ าค นักเรียนเล่นนิทานเหรียญทอง ระดับกลุม่ โรงเรียน
และระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานักเรียนปัน้ ดินน�ำ้ มันน�ำเสนอโรงเรียนในฝันได้ดมี าก นักเรียนเล่านิทานประกอบหุน่ มือ
น�ำเสนอผลงานโรงเรียนในฝันเป็นที่ประทับใจ นักเรียนสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย ได้โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2 ประเภทบุคคลและประเภทหมู่ พร้อมน�ำเสนอโรงเรียนในฝันท�ำให้ผ่านการประเมินได้รบั การรับรองเป็นต้นแบบ
โรงเรียนในฝันนักเรียนเป็น มัคคุเทศก์ระดับปฐมวัย น�ำเสนอโรงเรียนในฝันได้อย่างประทับใจ นักเรียนฉีก ตัด กระดาษ
ได้เหรียญทอง ระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นตัวแทน สพท.สิงห์บุรีในการจัดนิทรรศการ
โครงการวิชาการปฐมวัย 4 ภูมิภาค นักเรียนมีพฤติกรรมกระตือรือร้น ในการอ่านหนังสือเมื่อว่างจะอยู่ในมุมหนังสือ
แรงบันดาลใจ
ความส�ำคัญในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อการวางพืน้ ฐาน การอ่านของเด็กเป็น
แรงบันดาลใจที่
วิธีการและแนวคิดส�ำคัญในการออกแบบกิจกรรมหรือนวัตกรรม
1. ความคิดในการออกแบบนวัตกรรมจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. การน�ำข้อมูลที่อยู่ใกล้ๆตัว การออกแบบง่ายๆ แต่สามารถน�ำมาพัฒนาภาษาเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะส�ำคัญในการออกแบบกิจกรรมประกอบด้วย ภาพประกอบสวยงามมีความหมายตรงกับค�ำอ่านหรือข้อความ
ในแต่ละบท สือ่ ความหมายให้เด็กมีความเข้าใจได้ดี รูปแบบ สีสนั ขนาด เร้าความสนใจเด็กได้ การผสมผสานภูมปิ ญ
ั ญา
ไทยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างกลมกลืน มีประสิทธิภาพ สามารถเปลี่ยนแปลง ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ
จากชิ้นงานเพียงชิ้นเดียว
3. การค้นหาเนือ้ หาสาระทีม่ าจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด�ำเนินการดังนี้ (1) เทคนิคล้อมวงคุยกัน โดยให้กลุม่ บุคลากร
มีประสบการณ์เดียวกันมาพูดคุยกันเปิดโอกาสให้ผอู้ นื่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น (2) การสัมภาษณ์ตวั ต่อตัว โดยท�ำการ
สอบถาม แบบผู้ถามไม่ทราบเหตุการณ์มาก่อน ถามให้เจาะลึก มีการบันทึกเรื่องของการสื่อสารและการสอบถาม
(3) มีการบันทึกเสียงเล่าประสบการณ์ ควรใช้เครื่องบันทึกเสียง ควรเป็นแบบดิจิตอล เพราะสามารถถอดออกมาเป็น
file เสียงได้
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ขัน้ ตอนการใช้กจิ กรรม ฟังครูอ่าน พูดตามครู อ่านเองจากภาพ อ่านเองจาก บัตรค�ำ การระบายสีตวั อักษร การ
ระบายสีภาพนิทาน ทดลองเขียนตามค�ำบอก ทดลองใช้พร้อมกับการพัฒนา จัดท�ำสือ่ ให้เป็นรูปแบบทีส่ มบูรณ์ พร้อม
พัฒนาผสมผสานกับสื่อ ict ให้มีความน่าสนใจทันสมัยเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
จากการ ติดตามนักเรียนกลุ่มที่ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการที่น�ำเสนอเมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบ
ว่านักเรียนมีความพร้อมในการอ่านเขียนมากกลุ่มกลุ่มอื่นๆ
เงื่อนไขที่ท�ำให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความส�ำเร็จ
1. ครูผู้สอนในสายชั้นอนุบาลมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
2. การจัดกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลเพือ่ หาประสิทธิภาพของนวัตกรรมและรูปแบบการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลระยะยาว
การสรุปบทเรียน
จากการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและน�ำสู่การพัฒนานักเรียนและประสบผลส�ำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ
ข้างต้น มีบทเรียนที่จะมาบอกต่อเพื่อการแลกเปลี่ยน คือ ผู้ที่จะออกแบบกิจกรรม
(1) ศึกษาและท�ำความเข้าใจในหลักการและวิธีสอนระดับปฐมวัยเป็นอย่างดี
(2) สร้างความเข้าใจในการทดลองใช้นวัตกรรมกับทุกๆ ฝ่าย
(3) ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
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“หนูท�ำได้”
ผู้น�ำเสนอ   นางติ๋ว  พลหนองคูณ
		
โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงค�ำ
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่สกลนคร เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง สือ่ การเรียนการสอนระดับปฐมวัย บทเรียนคอมพิวเตอร์
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนอนุบาล 2 สนุกกับการเรียนรูจ้ ากสือ่ สามารถเปิด-เปิด computer ตามล�ำดับข้นั ตอนได้ กล้าแสดงออก
เล่าเรือ่ งราวได้อย่างถูกต้อง คิด-วิเคราะห์ แก้ปญ
ั หาได้ สร้างนิสยั ใฝ่รใู้ ฝ่เรียน จากแหล่งเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย สามารถ
เล่านิทานได้รเู้ รือ่ งราวทีเ่ ล่าเป็นอย่างดี อยากมาเรียน เรียนรูจ้ ากสือ่ ด้วยตนเอง ผลทีเ่ ป็นรูปธรรมทีภ่ าคภูมใิ จนักเรียน
ในห้องเรียนด้วยสื่อที่น�ำเสนอ มีความรู้โดดเด่นกว่านักเรียนห้องอื่นที่ไม่ได้เรียนซึ่งอยู่ในระดับชั้นเดียวกัน จะเห็นได้
จากการแสดงกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ตลอดจนการส่งผลงานแสดงในระดับอ�ำเภอและระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนกลุ่มนี้เป็นผู้ท�ำกิจกรรมทั้งหมด โดยได้แสดงผลงานต่อสาธารณชน เช่น การเล่านิทาน
การเล่นเกมการศึกษา การวาดภาพระบายสี และการแสดงบนเวที การศึกษาต่อในระดับ ป.1-2-3 เด็กกลุ่มนี้จะมี
ความพร้อมสูงมาก เขาจะน�ำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนเสมอในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ
แรงบันดาลใจ
โรงเรียนได้รบั มอบ computer ท�ำให้ตอ้ งคิดทีจ่ ะใช้สอื่ computer อย่างเหมาะสมคุม้ ค่า และจากประสบการณ์
ในการสอนระดับอนุบาลมา 25 ปีแล้ว เด็กอนุบาล 2 ในภาคเรียนที่ 2 จะดื้อและซนมาก ถ้าเราไม่มีวิธีการสอน
ดีๆ หรืออุปกรณ์การสอนใหม่ๆ มาใช้ เด็กก็จะเบือ่ จะเป็นปัญหา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนัน้ จึงเลือก
ที่จะสร้างบทเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน computer ผลสะท้อนจากการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่งผล
ให้เด็กนักเรียนมีความสามารถโดดเด่นกว่านักเรียนห้องอื่นที่ไม่ได้เรียนซึ่งอยู่ในระดับชั้นเดียวกันดังกล่าวข้างต้น
ลักษณะส�ำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม
จัดท�ำบทเรียนมีภาพและเสียงประกอบให้เด็กได้ดู ได้ฟัง ได้สัมผัสด้วยตัวเองทุกบทเรียนเป็นเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว
เด็ก ทุกกิจกรรมมีรูปและเสียงประกอบชัดเจน ลักษณะ มีความหลากหลายให้นักเรียนได้เลือก เช่น เกมการศึกษา
มากมายให้เด็กได้ฝึก เช่น เกมการบวก เกมภาพตัดต่อ เกมความสัมพันธ์ และเกมล�ำดับเหตุการณ์ รวมทั้งปริศนา
ค�ำทาย อะไรเอ่ย โดยใช้ภาพและเสียงอธิบายทุกครั้ง ระยะเวลาที่ท�ำกิจกรรมใช้เวลาสั้นและเหมาะสม (20 นาที)
ลักษณะส�ำคัญเป็นบทเรียนและเกมคือการอธิบายด้วยภาพจริง มีสีสันสวยงามน่าสนใจ เข้าใจง่าย
กิจกรรมการเรียนการสอน ครูน�ำสือ่ คอมพิวเตอร์มาแนะน�ำการเปิด การปิด ท�ำตัวอย่างให้ดจู นเด็กเข้าใจ จาก
นั้นโปรแกรมจะน�ำเข้าสู่บทเรียนโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างบทเรียน เรื่อง บ้าน ไข่ อาหาร ผลไม้ วันขึ้นปีใหม่ วันลอยกระทง วันพ่อ ประสาทสัมผัส ผีเสื้อ
กบ เกมการศึกษา ประกอบด้วย เกมการบวก เกมภาพตัดต่อ เกมเรียงล�ำดับ เกมความสัมพันธ์และ เกมอะไร
เอ่ย ครูแนะน�ำเรือ่ งทีจ่ ะเรียนแล้วให้นกั เรียนเลือกเรียนเรือ่ งอะไรก็ได้โดยการคลิกเข้าไปเรียน บทเรียนจะมีเสียง มี
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ภาพ มีเนื้อหาสั้นๆ ให้เด็กเรียนจนเข้าใจ จากนั้นจะมีเกมการศึกษา 1-2 เกมให้เด็กเล่นอย่างสนุกสนานโดยจะให้
เด็กมาจับเม้าส์แล้วเล่นที่ละคน เด็กจะได้เล่นทุกคนโดยเมื่อเด็กท�ำได้จะมีเสียงที่แสดงความชื่นชม ยินดี หรือเมื่อ
ตอบไม่ถูกต้องก็จะเป็นเสียงที่แสดงถึงการให้ก�ำลังใจในการท�ำต่อไปจนถูกต้อง เด็กจะมีความสุขที่ตนเองท�ำได้และ
สนใจบทเรียนมาก เนื้อหาที่เรียนจะเรียน วันละ 20 นาที เรียนทุกวัน ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หลังเรียนจะมี
ข้อสอบถาม-ตอบ ในเรื่องที่เรียน
ผลเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด หนูท�ำได้ ใช้สอนในชั้นอนุบาล 2 ได้ท�ำการวิจัยผ่านการตรวจสอบจากผู้
เชี่ยวชาญ ทั้งเนื้อหาและรูปภาพ
ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะของวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ
1. ควรใช้กับเด็กอนุบาล 2 จริงๆ ก่อนขึ้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. ภาพที่ใช้ควรเป็นภาพนิ่งเพื่อไม่ให้เป็นผลเสียต่อสายตาเด็ก
3. ครูผู้สอนควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
4. การให้เด็กอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ อาจส่งผลต่อสายตา
5. ให้ครูพิจารณาเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัย
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์
สรุปบทเรียน
จากการใช้เพือ่ การเรียนการสอน “หนูท�ำได้” นับว่าประสมผลส�ำเร็จในระดับหนึง่ สรุปเป็นบทเรียนในการ
จัดท�ำและใช้สื่อ “ บทเรียนหนูท�ำได้” คือ การจัดท�ำบทเรียนต้องให้ความส�ำคัญต่อเรื่องเป็นเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว ภาพ
และเสียงอธิบายชัดเจน แต่ละเรื่องใช้เวลาสั้นๆ ทั้งบทเรียนไม่เกิน 20 นาทีและต้องทดลองใช้ ปรับปรุงให้เหมาะสม
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ทักษะชีวิต

“กระบวนการเรียนรู้ที่เอาวิชาเป็นตัวตั้ง ท�ำให้มนุษย์
อ่อนแอ ท�ำให้คิดไม่เป็นท�ำไม่เป็น การเรียนรู้ควรจะท�ำให้
คนคิดเป็น ท�ำเป็น นั่นคือ เรียนรู้จากวิถีชีวิตและการท�ำ
มาหากิน”
ดร.โกวิท วรพิพัฒน์
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กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิต
ผู้น�ำเสนอ นางสาววิมล อยู่พิพัฒน์
		
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิต ฯลฯ และหรือกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโดยใช้เทคนิค GNLF WALK
G : Gratitude 		
การขอบคุณสิ่งดีที่เกิดขึ้นกับตัวเราในแต่ละวัน
N : New Learning
การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในวันนี้
L : Looking forward to การน�ำสิง่ ใหม่ๆ ในวันนี้ เชือ่ มโยงไปสูก่ ารกระท�ำใน
				
อนาคต ปฏิบตั ใิ ห้เกิดความเคยชิน จนติดเป็นนิสยั ทีด่ ี
F : Friendliness
การมองเห็นมิตรภาพระหว่างเพือ่ นแบบกัลยาณมิตร การเห็นคุณค่าของ
				
คนรอบข้าง และมอบสิ่งที่ดีให้เพื่อน มีความสุขเมื่อเพื่อนมีความสุข
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ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม รู้จักขอบคุณสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในแต่ละวัน รู้จักมอง
หาสิ่งที่ดีๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง มองคนรอบข้างอย่างมีคุณค่า ทุกคนปฏิบัติตนสมกับ ค�ำว่า “ลูก ทร.ม.ยิ้ม ไหว้ ให้อภัย
กันและกัน”
นักเรียนได้รับเกียรติบัตรด้านการมีผลงานดีเด่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต
จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) วันที่ 16 มิถนุ ายน 2552 ได้รบั รางวัลชนะเลิศ นักเรียน
ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูทุกท่านและนักเรียนรุ่นพี่สามารถปฏิบัติตัวที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนและน้องๆ
ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี เต็มความสามารถ เป็นต้นแบบด้านการ
ท�ำความดี ความงาม ความรู้ และเห็นคุณค่าในความดีความงามของตนเอง
โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ให้จัดนิทรรศการการน�ำเสนอกลยุทธ์ที่ 3 และ
กลยุทธ์ที่ 5 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 5
ถึง 8 มกราคม 2552 ได้รบั โล่ด้านการสนับสนุนกิจกรรมสถาบันการศึกษาสัมพันธ์ รางวัลชนะเลิศ “โรงเรียนวิธพี ทุ ธ”
ระดับเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 วันที่ 4 กันยายน 2552 รางวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนดีเด่นด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 3 เป็นตัวแทนเข้าประกวดแข่งขันในระดับกลุ่มพื้นที่การ
ศึกษา (กลุ่มที่ 14) วันที่ 3 กันยายน 2552 ได้รับเกียรติจากส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 6 ให้
เผยแพร่ผลงานลงในเอกสาร การบูรณาการการจัดการความรู้สถานศึกษา 3D  เนื่องจากโรงเรียนได้จัดท�ำโครงการ
พัฒนาผูเ้ รียนทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ ใี นสถานศึกษาตามนโยบาย 3D 2 โครงการ คือ (1)โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ตามรูปแบบ OPARTS  MODEL (2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน เยาวชนต้นแบบคนดี ศรี ทร.ม.
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แรงบันดาลใจ
ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียนในโรงเรียนอย่างดียิ่ง
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
วิธีด�ำเนินการ
1 ) ประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์ รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยใช้เทคนิค
GNLF WALK ให้กับครูทุกท่าน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ กระบวนการ/
ขั้นตอนด�ำเนินงาน บทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาและครูผู้สอน
2 ) จัดท�ำสมุด GNLF WALK ให้กับนักเรียนทุกคนท�ำการบันทึกการเรียนรู้ในแต่ละวัน รวมทั้งฝึกให้นักเรียนคิด
เชิงบวก ( Positive thinking ) นักเรียนมองเห็นความดี ความงามในตัวเอง และบุคคลรอบข้าง
3 ) ด�ำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
4 ) ครูทุกท่านนิเทศเพื่อให้ก�ำลังใจนักเรียนอย่างสม�่ำเสมอเพื่อเป็นการเสริมแรงทางบวก และ เป็น Coach ให้
กับนักเรียนในที่ปรึกษา และนักเรียนในโรงเรียน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือนักเรียน
5 ) ครูที่ปรึกษาทุกท่านตรวจสมุดบันทึก GNLF WALK สรุปผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดย
ใช้เทคนิค GNLF WALK
6 ) ครูทปี่ รึกษาทุกท่าน คณะกรรมการนักเรียน เครือข่ายผูป้ กครองนักเรียน ร่วมกันสรุปผลการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ของนักเรียน
7 ) มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่รู้จักขอบคุณสิ่งดีๆ การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ รู้จักมองหาสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวเอง มี
ความรักให้เพื่อน มองเห็นความดีในตัวเพื่อน บุคคลรอบข้างและชุมชน
8 ) ประเมินโครงการโดยใช้เทคนิค GNLF WALK” โดยใช้แนวคิด Stufflebeam’s CIPP Model
9 ) สรุปประเมินโครงการโดยใช้เทคนิค GNLF WALK
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จ
โรงเรียนมีเป้าหมายการพัฒนาด้านคุณธรรมอย่างชัดเจนโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูป้ กครอง
ชุมชน ร่วมก�ำหนดและทราบแนวทางการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมอย่างชัดเจน ร่วมมือกันวางแผนก�ำหนดกิจกรรม
ร่วมกันด�ำเนินการพัฒนาและก�ำกับติดตามดูแล เพื่อมุ่งไปสู่ค�ำขวัญประจ�ำโรงเรียน “วินัยดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
ล�้ำเลิศวิชา”
ผูป้ กครอง เครือข่ายผูป้ กครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานราชการมีสว่ นร่วม ในการ
จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี ให้กับน้องๆ เพื่อน และคนในชุมชน
การสรุปบทเรียน
โรงเรียนประสบผลส�ำเร็จ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กบั นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
มีแนวคิดส�ำคัญในการออกแบบกิจกรรมคือ ก�ำหนดกิจอย่างชัดเจนตลอดแนว ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครองชุมชน
มีส่วนร่วม
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ธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
ผู้น�ำเสนอ   นางคนึงนิจ รุ่งโรจน์   
		
โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ( ประถมศึกษา ) ของส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 13 ชลบุรี โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี พ.ศ.2552 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และบริษัทบางกอกกล๊าส จ�ำกัด รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ทั่วไประดับประถมศึกษา ชื่อผล
งาน “กระเป๋าเอนกประสงค์” โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2552 ของส�ำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตราด
ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากกิจกรรมอย่างหลากหลายของโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ซึ่งแต่ละกิจกรรมมุ่งเน้นและ
สร้างเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตส�ำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ผู้เรียนมีวินัยในการ ทิ้งขยะ รู้จักคัดแยกขยะ และ
น�ำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจ�ำวัน รวมทั้งร่วมกันท�ำความสะอาดบริเวณโรงเรียนอาคารเรียนห้องเรียน บริเวณรอบ ๆ
โรงเรียนโดยสมัครใจ เก็บขยะได้ดว้ ยตนเอง ไม่ตอ้ งรอให้ใครบอกกล่าว มีจติ สาธารณะช่วยเหลือโดยเก็บขยะท�ำความ
สะอาดบริเวณวัด และชุมชน
ครูและบุคลากรในโรงเรียน  หน่วยงาน  องค์กรและชุมชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโครง
การฯ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการต่างๆ ของโรงเรียน เช่น ผู้น�ำชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษา เป็นคณะ
กรรมการในโครงการ กิจกรรม ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณ มีเครือข่ายผูป้ กครอง เข้ามาร่วมในระบบดูแลช่วย
เหลือเต็มรูปแบบ และเป็นคณะกรรมการกิจกรรมสายสัมพันธ์ครอบครัว
ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

แรงบันดาลใจ
จากการศึกษาพฤติกรรมผูเ้ รียนและการส�ำรวจในกิจกรรมเยีย่ มบ้านนักเรียน 100% ตามปฏิทนิ ปฏิบตั กิ ารของ
โรงเรียนท�ำให้ทราบข้อมูลพืน้ ฐาน สภาพครอบครัว สังคม เศรษฐกิจและพฤติกรรมรวมทัง้ วัฒนธรรมทีบ่ า้ นของนักเรียน
โดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองเป็นชาวกัมพูชาที่เข้ามาท�ำงานขายแรงงาน จะมีนิสัยไม่มีวินัยการทิ้งขยะ อยากโยนทิ้งตรง
ไหนก็ทิ้งโดยไม่ค�ำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา เช่น ความสกปรก ส่งกลิ่นเหม็น การไม่ย่อยสลาย เกิดปัญหา
ขยะล้นเมือง โรงเรียนมีนโยบายมุง่ เน้นพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียน ให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ทีพ่ งึ ประสงค์ ต้องการพัฒนาให้ผเู้ รียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจติ ส�ำนึกในการอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม มี
ทักษะในการท�ำงาน รักการท�ำงานสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ ที่ดีต่ออาชีพสุจริต มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้รบั ประสบการณ์ตรง และพัฒนาให้มที กั ษะในการท�ำงาน รักการท�ำงานสามารถท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ได้และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ด้วยแหตุผลดังกล่าว คณะท�ำงานเล็งเห็นความส�ำคัญของปัญหา จึงได้ระดมความคิดในการแก้ปัญหาเพื่อจะ
สร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนเกิดจิตส�ำนึกให้มีจิตสาธารณะ ไม่ทิ้งขยะเกลื่อนเหมือนดังที่เคยปฏิบัติ ที่มักจะทิ้ง
ขยะตามใจชอบ เช่น ท้องถนน สาธารณะ บ้าน หรือบริเวณบ้านติดกับคลอง ทะเล ก็จะทิ้งขว้างขยะลงไป
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ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
ด�ำเนินการตามหลักคิด 4 R คือ reduce/reject, reuse, repair และ recycle เป็นสาระเป็นจุดเน้นในรูป
แบบกิจกรรมให้กับนักเรียนให้รู้เรื่องการคัดแยกขยะ เห็นคุณค่าของวัสดุสิ่งเหลือใช้ที่ยังมีประโยชน์ ช่วยประหยัด
พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อมและสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อน
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ขยะไม่มีในโลก เพื่อเป็นเป้าหมายหลักในการด�ำเนินงาน คือ 1) การศึกษาข้อมูล โดยศึกษา
ค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ วารสาร 2) การอบรมพัฒนา 3) การศึกษาดูงาน 4) การด�ำเนินกิจกรรม โดย
มีจดุ ประสงค์ส�ำคัญ คือ เพือ่ พัฒนาบุคลากร ครู นักเรียนให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจและมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของธนาคาร
ขยะ เพื่อเป็นการปลูกจิตส�ำนึกในการมีวินัยการทิ้งขยะ มีจิตสาธารณะและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนท้องถิ่นร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผู้น�ำท้องถิ่น และชุมชน
กลยุทธ์ที่ท�ำให้การด�ำเนินงานประสบผลส�ำเร็จ มี 3 กิจกรรมเป็นหลักในการด�ำเนินการเพื่อให้ได้ตรงตามเป้า
หมายคือการสร้างวินยั ให้กบั นักเรียน ซึง่ ในแต่ละกิจกรรมนัน้ ได้ใช้ระบบการบริหารจัดการในการด�ำเนินงานตามวงจร
PDCA คือ 1) P คือ Plan วางแผน 2) D คือ Do ด�ำเนินการ 3) C คือ Check ตรวจสอบประเมิน 4) A คือ Act
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติการตามกลยุทธ์ มีดังนี้
1. กิจกรรมลักลอบ คือ กิจกรรมที่ใช้เวลาว่างช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน พักกลางวัน หลังเลิกเรียน โดยไม่กระทบ
ต่อชั่วโมงเรียนของนักเรียนและครูผู้สอน เช่น 1 ) กิจกรรมถังขยะ 4 สี นักเรียนรู้จักการคัดแยกขยะ 2 ) กิจกรรม
เด็กดีรักสะอาด นักเรียนมีวินัยการทิ้งขยะ 3) กิจกรรมยุวชนจิตอาสา นักเรียนมีจิตสาธารณะ 4) กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เคลื่อนที่ นักเรียนและชุมชนได้รับความรู้โดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ติด
ประกาศ และท�ำป้ายนิเทศติดไว้ในทุกห้องเรียนเป็นรายสัปดาห์ 5) กิจกรรมประกวดค�ำขวัญและสิง่ ประดิษฐ์ นักเรียน
มีจิตส�ำนึกรู้คุณค่าของวัสดุสิ่งเหลือใช้และวัสดุในท้องถิ่น และมีความคิดสร้างสรรค์งาน 6) กิจกรรมถุงนมรีไซเคิล
นักเรียนรู้คุณค่าและการน�ำกลับมาใช้ใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์
2. กิจกรรมบูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นบูรณาการหลักสูตร เช่น 1) กิจกรรมการเรียน
การสอนมุ่งเน้นบูรณาการกับสิ่งแวดล้อม เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อ เกิด
ทักษะกระบวนการ 2) กิจกรรมกระดาษรีไซเคิลในกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอนแบบโครงงานนักเรียน
ได้รับความรู้ รู้จักการท�ำงานเป็นคณะและท�ำงานโดยอิสระ
3.  กิจกรรมสม�่ำเสมอ คือกิจกรรมที่ท�ำเป็นกิจวัตร เช่น กิจกรรมรับฝากขยะ รับฝากทุกวันจันทร์ พุธและศุกร์
เวลา 11.45- 12.15 น.นักเรียนที่เป็นคณะท�ำงานรู้จักการท�ำงานเป็นหมู่คณะมีความรับผิดชอบ มีวินัยในการท�ำงาน
4. กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมกิจกรรมอืน่ ๆ เช่น กิจกรรมอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมร่วมกับชุมชนจัดดูงานวันสิง่ แวดล้อมโลก
ศึกษาแหล่งเรียนรูเ้ กีย่ วกับธนาคารขยะและสิง่ แวดล้อม โรงงานคัดแยกขยะอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับธนาคารขยะและการ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
รู้สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการโดยการประเมินตนเอง ปัจจัยภายในที่เอื้อ คือบุคลากรที่อาสาสมัคร
ร่วมท�ำงานด้วยความตัง้ ใจ ระบบการท�ำงานของบุคลากรแต่ละคนมีมาตรฐานในการท�ำงานและปัจจัยภายนอกทีเ่ อือ้
คือ ความเข้มแข็งของชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง ท�ำให้การด�ำเนินการได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง ส่งผลให้ระบบ
การท�ำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและต่อเนื่อง
การสรุปบทเรียน
ผลจากการท�ำงานของกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลมีความคืบหน้าตรงกับวัตถุประสงค์
สรุปแนวคิดส�ำคัญ คือ การศึกษาสภาพปัญหา จัดกลุม่ ปัญหา หาแนวทางแก้ไขในทีน่ กี้ จิ กรรมทีก่ �ำหนดนออกจาก
สอดคล้องกับปัญหาแล้ว ยังสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติและเป็นกิจกรรมเห็นผลเป็นรูปธรรม
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สภาร่วมใจ
ผู้น�ำเสนอ   นางสาวศิรินุช  สนิทชน
		
โรงเรียนหนองหานวิทยา
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมประชาธิปไตย
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย  
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแล/ปรับปรุง/พัฒนาโรงเรียนผ่านโครงการของสภานักเรียนฯ และกิจกรรมที่
ท�ำร่วมกัน ท�ำให้โรงเรียนหนองหานวิทยาเป็นเครือข่ายเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยแบบสัญจรภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ของส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันสภานักเรียน ในงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ประจ�ำปี 2553 ที่จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกสภานักเรียนของโรงเรียน มีความสามารถเป็นที่
ประจักษ์ต่อสังคม ดังนี้
1.นายศักดิ์ชัย ใจแก้ว ม.6/3 ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียน เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
และเข้าร่วมการประชุมสภานักเรียนไทย ประจ�ำปี 2553 ได้รับการเลือกตั้งเป็นรองประธานสภานักเรียนไทยคนที่ 1
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนของอ�ำเภอหนองหาน และเป็น
คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ ประจ�ำปี 2553-2555
2. นายทวีศักดิ์ หล้าหมอ  รุ่น 2/2549 นางสาววิกานดา ตั้งเตรียมใจ รุ่น 2/2550, นายพุทธิพงษ์ สงวน
นาม รุ่น 2/2551 และนายศักดิ์ชัย  ใจแก้ว รุ่น 2/2552 ได้รับคัดเลือกเป็นยุวชนประชาธิปไตย ช่วยจัดกิจกรรม
ตามโครงการต่างๆ ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในสภานักเรียนให้ประสบผลส�ำเร็จ

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
1. การจัดสภานักเรียนเต็มรูป จ�ำลองจากรัฐสภาของไทย ให้มีองค์ประกอบและรูปแบบที่ใกล้เคียงกับของ
จริงให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ มีตวั แทนจากชมรม ชุมนุม กลุม่ สนใจ คณะสี ตัวแทนชัน้ เรียน และตัวแทนฝ่ายบริหาร
ที่ได้รับการเลือกตั้งจากนักเรียนทั้งโรงเรียน เข้าร่วมประชุมเดือนละครั้ง โดยใช้ทักษะการประชุมที่ถูกต้องและยึด
หลักประชาธิปไตย ทั้งนี้ครูที่ปรึกษาต้องชี้แจง แนะน�ำ ให้นักเรียนปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม บางสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
แต่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ควรเอาอย่าง
2. การประชุมแต่ละครัง้ จะเป็นการสะท้อนความคิดเห็นและความต้องการของนักเรียนโดยตรง บางประเด็น
ปัญหาจะน�ำเสนอต่อฝ่ายบริหาร แต่ในบางประเด็นที่สมาชิกมองเห็นแนวทางที่จะแก้ปัญหาได้โดยอาศัยการมีส่วน

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

แรงบันดาลใจ
จากประสบการณ์ และการศึกษาถึงปัจจัยความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานหรือโครงการต่างๆพบว่า การรวม
กลุม่ ของสมาชิกก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือร่วมใจ สามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือท�ำงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ได้ การรวมกลุ่มหากมีการบริหารจัดการที่ดีจะเป็นกลไกที่ทรงพลังในการท�ำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสามารถ
สร้างเครือข่ายการท�ำงานขึน้ ในองค์กรได้ จะกลายเป็นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการบริหารจัดการทีน่ �ำไปสูค่ วาม
ส�ำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
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ร่วมของสมาชิก ก็จะหารือเพื่อได้ข้อสรุปในการด�ำเนินการ กลายเป็นกิจกรรม/โครงการที่สมาชิกร่วมแรงร่วมใจให้
ได้แก่
•โครงการอะไหล่ประชาธิปไตย เป็นการโครงการให้ความรู้พื้นฐานและปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
ให้กับสมาชิก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร องค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองหาน
• โครงการข้าวห่อประชาธิปไตย สมาชิกออกให้ความรูแ้ ละสร้างเครือข่ายภายนอกโรงเรียน สมาชิกทัง้ วิทยากร
และกลุ่มเป้าหมายต้องเตรียมอาหารมื้อกลางวันมารับประทานเอง อาหารว่างและเครื่องดื่มจากผู้บริจาค โรงเรียน
สนับสนุนค่าเอกสารและวัสดุฝึก ด�ำเนินการในช่วงปิดภาคเรียน ตามความเหมาะสม
• โครงการร้อยใจรักษ์หนองหานวิทยา เป็นโครงการในการดูแลเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสถานที่ ดูแลและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ ( Zoning ) เป็น 6 เขต
ภายใต้การดูแลของ 6 คณะสี แต่ละเขตจะแบ่งพื้นที่ให้แต่ละชั้นเรียนที่สังกัดคณะสีดูแลโดยประสานงานระดับชั้น
และครูทปี่ รึกษา มีการประเมินโดยคณะกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ จากสภานักเรียน ขออนุมตั กิ ารด�ำเนินการจากฝ่ายบริหาร
• โครงการฟุตซอลต้านยาเสพติด จัดกิจกรรมการแข่งขันโดยมีทีมตัวแทนจากห้องเรียนทุกระดับชั้น ห้องละ
1-2 ทีม เข้าร่วมแข่งขัน หาผูช้ นะเลิศในแต่ละระดับชัน้ โดยมีเงินรางวัลจากผูบ้ ริจาคและเกียรติบตั รประกาศเกียรติคณ
ุ
กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกปีในภาคเรียนที่ 1
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
• ฝ่ายบริหารเห็นความส�ำคัญของสภานักเรียน
• ครูเห็นความส�ำคัญและสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในสภานักเรียน
• นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองจากการท�ำงานอย่างเสียสละ ร่วมรับผิดชอบ
มีบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมแสดงออกทางสังคมตามหลักประชาธิปไตย
การสรุปบทเรียน
จากการด�ำเนินงานทีผ่ ่านมาสภานักเรียน โรงเรียนหนองหานวิทยา มีความส�ำเร็จอยูใ่ นระดับหนึง่ มีผลปรากฏ
ที่ท�ำให้เกิดความภาคภูมิใน และมีความเชื่อมั่นว่าสภานักเรียนเป็นเครื่องมือ หรือนวัตกรรมที่สามารถน�ำเอาการมี
ส่วนร่วมของนักเรียนตามหลักประชาธิปไตยมาช่วยในการบริหารจัดการในเชิงระบบ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็น
นวัตกรรมในการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน ( Whole School Approach ) ได้การท�ำงานทุกครั้ง ทุกกิจกรรม จะ
ต้องมีการประเมินผล เพือ่ ให้ได้แนวปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องในการท�ำงานและน�ำปัญหา ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้ มาก�ำหนดทิศทาง
ในการปรับปรุงหรือพัฒนางานสภานักเรียนให้ดียิ่งขึ้น สามารถสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียน
อื่นๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัด ในประเทศ และสภานักเรียนของต่างประเทศได้ในอนาคต
ข้อเสนอแนะจากวิทยากร  
ผลสะท้อนจากผลงาน ขอให้เติมรายละเอียดว่านักเรียนค้นพบคุณค่าของตนเองอย่างไร เกิดทักษะชีวติ อธิบาย
ด้วยว่าใช้วิธีการอย่างไรจึงค้นพบ การจ�ำลองสภาให้เหมือนสภาพจริง ให้เน้นย�้ำกับนักเรียนด้วยว่าให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่
ดี ถูกต้อง สิ่งไม่ดีไม่ต้องน�ำไปปฏิบัติ เช่น การเป็นผู้แทนที่ดีมีบทบาทหน้าที่อย่างไร น�ำเสนออย่างไร KM ที่ใช้อยู่
ในการประชุมสภาดีอยู่แล้ว ขอให้ใช้ต่อไป โอกาสหน้าหากเล่าที่อื่น ขอให้เล่าถึงคุณธรรมของเด็กให้ชัดเจนขึ้น เช่น
การมีจติ อาสา เสียสละเพือ่ ส่วนรวม การเสียสละเพือ่ โรงเรียนคืออะไร และให้เพิม่ เติมด้วยว่าประชาธิปไตยทีถ่ กู ต้อง
ดีงามไม่ได้อยู่ที่กล่องเลือกตั้ง แต่อยู่ที่ความถูกต้องดีงามเป็นส�ำคัญ ไม่ใช่เสียงข้างมากเท่านั้น ใช้จริง เกิดจริง
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เสื้อจากมือชนเผ่ากะเลิง
ผู้น�ำเสนอ นางประภาศรี  พันธุวร  โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา  
		
ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
		
โทรศัพท์ 089 - 94181293
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิต
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการเย็บด้วยมือจนเกิดความช�ำนาญสามารถเย็บเสื้อได้อย่างประณีต สวยงาม มี
ความรับผิดชอบ มุ่งมั่น มีวินัย และความอดทน รู้จักแบ่งเวลาในการท�ำงาน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถ
จัดตั้งบริษัทผลิตเสื้อเย็บด้วยมือ โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการกรุงไทยยุววานิช และคุณพ่อเล็ก กุดวงศ์แก้ว
ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน ท�ำให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
นายธีระศักดิ์ งามสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2551 ได้มีโอกาสถวายรายงานการเย็บ
เสือ้ ด้วยมือ และทูลเกล้าถวายเสือ้ เย็บด้วยมือจากผ้าย้อมคราม แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองคฺเจ้าศรีรศั มิ์ พระวรชายา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร นางสาวกรกนก บุตรเพ็ง  นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2552 ได้มีโอกาสถวายรายงานและทูลเกล้าถวายเสื้อเย็บด้วยมือจากผ้าย้อม
คราม ในงานประทานรางวัลและจัดนิทรรศการ “ตามรอยเท้าพ่อกับฮอนด้า” โครงการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น
เฉลิมพระเกียรติ และ นายทวีวฒ
ั น์ วงศ์วชิ ติ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2549 ปัจจุบนั ก�ำลังศึกษา
อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย ประสบผลส�ำเร็จในวิชาชีพ โดยเปิด
ร้านจ�ำหน่ายเสื้อเย็บมือ และผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามที่ห้างสรรพสินค้า เจ เจ มอล ชื่อร้าน “นาฮ้อยเก่ง” สินค้า
เป็นที่นิยมกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

แรงบันดาลใจ
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา เป็นโรงเรียนประจ�ำอ�ำเภอขนาดกลาง ห่างจากจังหวัดประมาณ 45 กิโลเมตร
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท�ำไร่ ท�ำนา หลังฤดูกาลเก็บเกีย่ วชาวบ้านจะใช้เวลาว่างทอผ้าและเย็บ
เครือ่ งนุง่ ห่มใช้เองในครัวเรือน หากใครขยันมากก็จะทอเพือ่ การจ�ำหน่ายเป็นรายได้ ปัจจุบนั วิถชี วี ติ เหล่านีเ้ ริม่ เปลีย่ น
ไป ผู้คนนิยมไปขายแรงงานในเมืองและซื้อเสื้อผ้าจากโรงงานสวมใส่แทน นับวันการทอผ้าอันเป็นศิลปหัตถกรรม
ของท้องถิ่นเริ่มสูญหาย เนื่องจาก เมื่อผลิตแล้วไม่มีผู้ซื้อและไม่มีผู้นิยมสวมใส่ ประกอบกับช่วงเวลานั้นโรงเรียน
ประสบกับปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอ ห้องปฏิบัติการในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีต้องแปรสภาพ
เป็นห้องเรียนประจ�ำ เนื่องจากมีนักเรียนเพิ่มขึ้น ผู้สอนจึงเปลี่ยนวิธีการสอนจากการใช้จักรเย็บผ้าในห้องเรียนเป็น
การเย็บด้วยมือซึ่งเป็นศิลปะหัตกรรมที่ก�ำลังสูญหายไปมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ทงั้ ในและนอกห้องเรียน ใช้รปู แบบการสอนแบบพีส่ อนน้อง พีเ่ ป็นแล้วบอกต่อ พ่อแม่เป็นแล้วสอน
ลูก ซึ่งเป็นการใช้วิทยากรท้องถิ่นไปในตัว และก�ำหนดให้ใช้ผ้าทอของท้องถิ่นในการตัดเย็บเพื่อเป็นการกระตุ้นให้
เกิดการผลิตผ้าที่เป็นหัตถกรรมของชุมชน จึงบูรณาการ การเย็บเสื้อด้วยมือจากผ้าย้อมคราม เข้าในรายวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) สาระการเรียนรู้ผ้าและการตัดเย็บ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวจึงท�ำให้เกิดเป็นผลงานที่เป็นฝีมือของนักเรียน โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้
น�ำผลงานไปจัดแสดงในโอกาสต่างๆ เช่น งานกาชาดของจังหวัด งานรวมใจไทกะเลิง งานมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว
งานมหกรรมทางวิชาการ และงานอืน่ ๆ ท�ำให้เสือ้ ทีเ่ ย็บด้วยมือเป็นทีส่ นใจและเป็นทีน่ ยิ มสวมใส่และสามารถจ�ำหน่าย
เป็นรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
รูปแบบการสอนแบบพี่สอนน้องและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนักเรียนส�ำรวจและศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บา้ นของตนเอง
แล้วน�ำมาอภิปรายในห้องเรียน เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ วิเคราะห์ปญ
ั หาและหาแนวทางร่วมกันในการอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวางเงื่อนไข ก�ำหนดให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนในรายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ( งานบ้าน ) ต้องเย็บเสื้อด้วยมือจากผ้าทอของท้องถิ่นได้อย่างน้อยคนละ 1 ตัว
ขั้นตอนที่ 3 ให้ความรู้ ความหมาย ความส�ำคัญของการเย็บเสื้อด้วยมือของชนเผ่ากะเลิงได้แก่ ลักษณะของ
เสื้อเย็บมือ และลักษณะของผ้าย้อมคราม วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเย็บ วิธีการเย็บ ซึ่งประกอบด้วย การเนา การ
ด้น และการเย็บแบบเกี้ยวหางสิงห์ การสร้างแบบเสื้อ ขนาดของตัวเสื้อ แบบตัวเสื้อ แบบแขน แบบปก แบบ
สาบเสื้อและแบบกระเป๋า การเย็บประกอบตัวเสื้อ การปักแต่งลวดลายบนตัวเสื้อ โดยให้นักเรียนศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอนทีค่ รูสร้างขึน้ เองและครูสาธิตให้นกั เรียนดู นอกจากนีน้ กั เรียนยังสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากเว็บไซต์
ของโรงเรียน
ขั้นตอนที่ 4 ฝึกให้เกิดความช�ำนาญ โดยใช้กลุ่มนักเรียนที่ผลิตเสื้อเย็บมือและนักเรียนรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ที่เรียนผ่านรายวิชานี้มาแล้วเป็นพี่เลี้ยง ให้ค�ำแนะน�ำในการเย็บ จนนักเรียนสามารถเย็บประกอบตัวเสื้อเสร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์ เป็นการสร้างเครือข่ายคนเย็บเสือ้ ด้วยมือให้เพิม่ ขึน้ และครูคอยให้ค�ำแนะน�ำติดตามผลการปฏิบตั ิ
งานของนักเรียนอย่างสม�่ำเสมอ
ขัน้ ตอนที่ 5 ชืน่ ชมผลงาน เป็นการประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยให้นกั เรียนน�ำผลงานทีเ่ สร็จเรียบร้อยแล้วมา
น�ำเสนอในชั้นเรียนและให้เพื่อนในห้องเรียนร่วมกันประเมินผลงาน
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จ
ความร่วมมือจากชุมชนทั้งด้านภูมิปัญญา โอกาส และเงินทุน ผู้บริหารเห็นความส�ำคัญ สนับสนุนการด�ำเนิน
งาน และเปิดโอกาสให้น�ำเสนอผลงานต่อสาธารณะ ครูผู้สอนต้องเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทุกรูปแบบทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน และการบริหารจัดการอื่นๆ
การสรุปบทเรียน
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท�ำให้นกั เรียนเห็นความส�ำคัญและภาคภูมใิ จในภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เข้าใจ
ในการอนุรักษ์ศิลปะหัตกรรมท้องถิ่น โดยการฝึกทักษะการเย็บด้วยมือ อย่างตั้งใจและผลงานดีขึ้น นอกจากนี้ยัง
ค้นพบว่า การที่มีชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สนใจ ในการอนุรักษ์
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จิตอาสาลดภาวะโลกร้อนในโรงเรียน
ผู้น�ำเสนอ   นางสาวกาญจนา ศรีโสภา  โรงเรียนบึงกาฬ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต  3
		
โทรศัพท์ 082-8503739 E-mail:Karnjana3@hotmail.com
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิต
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
มีคณะกรรมการนักเรียนเป็นแกนน�ำมีจติ อาสาในการด�ำเนินกิจกรรม นักเรียนในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการ
ด�ำเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีด่ ไี ด้รบั การยกย่อง ว่าโรงเรียนสะอาด ร่มรืน่ น่าอยู่ จาก
ผูเ้ ข้าเยีย่ มชมและมาใช้บริการและ ได้รบั คัดเลือกให้เป็นโรงเรียน ทีม่ ผี ลงานดีเด่นระดับประเทศ ในการประกวดโครงการ
ลดภาวะโลกร้อนในโรงเรียน ภายใต้โครงการ “โลกยิม้ ” ของสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย และได้รบั เชิญให้ไปศึกษาดูงานที่
ประเทศไต้หวัน ได้รบั โล่รางวัลโรงเรียนทีม่ ผี ลงานดีเด่น ภายใต้โครงการ “โลกยิม้ ” และร่วมจัดแสดงผลงานในงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
แรงบันดาลใจ
โรงเรียนบึงกาฬ อ�ำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย เป็นโรงเรียนประจ�ำอ�ำเภอขนาดใหญ่ และมีพื้นที่กว้าง
ขวาง การบริหารจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยังไม่ทั่วถึง เช่น การจัดการขยะที่มีปริมาณมากในแต่ละวันเศษอาหาร
เหลือทิ้งจากโรงอาหาร เศษใบไม้ในแต่ละวันที่มีปริมาณมาก แต่มีการก�ำจัดไม่ถูกวิธี ส่งผลให้เกิดมลภาวะรบกวน
บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับกระแสภาวะโลกร้อนในปัจจุบนั ทีม่ ผี ลกระทบต่อการด�ำรงชีวติ
รุนแรงมากขึน้ ท�ำให้เกิดความตระหนักในปัญหานี้ การด�ำเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนในโรงเรียน ยังขาดนักเรียนที่
มีจติ สาธารณะและจิตอาสาเป็นผูน้ �ำ ในการด�ำเนินกิจกรรมการส่งเสริมให้นกั เรียนมีจติ อาสาเป็นแกนน�ำ เพือ่ ให้นกั เรียน
ในโรงเรียนร่วมมือร่วมใจในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมภายในโรงเรียน น่าจะเป็นทางออกทีค่ าดหวังว่าจะแก้ปญ
ั หาการ
จัดการสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนให้ดขี นึ้ ได้
ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
จัดการเรียนการสอนปกติในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องลมฟ้าอากาศ และภาวะโลกร้อน
เพื่อสร้างความตระหนัก กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นน�ำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนที่
เป็นแหล่งสร้างมลพิษที่ส�ำคัญ มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และศึกษาชุมชนที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี หาตัวแทน
นักเรียนที่เต็มใจ มีจิตอาสา กล้าแสดงออก หาคณะท�ำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เน้น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้รุ่นพี่เห็นว่าน้องมีความเสียสละ เป็นการกระตุ้นให้รุ่นพี่มาร่วม
ด�ำเนินงาน น�ำนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ไปน�ำเสนอหน้าเสาธงเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในโรงเรียน พร้อมกับ
เชิญชวนนักเรียนเพื่อสร้างเครือข่ายในการด�ำเนินงานด้วยจิตอาสาในโรงเรียน
แต่งตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินงาน โดยมีนกั เรียนกิจกรรมส�ำคัญคือร่วมกันส�ำรวจสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อที่จะวางแผนด�ำเนินการในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่างโครงการเสนอต่อครูที่ปรึกษา
โครงการและเสนอต่อผูอ้ �ำนวยการโรงเรียน การด�ำเนินการตามโครงการทีเ่ สนอ โดยคณะกรรมการเป็นแกนน�ำด�ำเนิน
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การ และมีครูที่ปรึกษาคอยดูแล ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ด�ำเนินโครงการเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นความมีจิตอาสาที่จะ
เข้ามาช่วยงาน จัดตั้งชุมนุมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อด�ำเนินโครงการต่อและเพื่อความยั่งยืน
ของโครงการ
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จ
จิตอาสาของบุคลากรแกนน�ำ (ครูผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการนักเรียน) ผู้บริหาร บุคลากรและ
นักเรียนให้การสนับสนุนทุกฝ่าย การมีส่วนร่วมของระบบเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีงบประมาณในการด�ำเนินงาน
การสรุปบทเรียน
1.มีทีมงานครูที่เข้มแข็งดูแลเอาใจใส่ในการด�ำเนินงานและสร้างขวัญก�ำลังใจให้กับนักเรียน
2.เน้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นตัวกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้รุ่นพี่เข้ามาร่วมท�ำงาน
3. มีนักเรียนแกนน�ำที่มีจิตอาสาในการด�ำเนินกิจกรรมเอง
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ดอกไม้ประดิษฐ์เศรษฐกิจพอเพียง
ผู้น�ำเสนอ   นางเย็นฤดี  พูลพจน์  นางจีรนุช  รัตนโชติพานิช  
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การจัดกิจกรรมเรียนรู้การท�ำงานผสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนมีทักษะการจัดการ ทักษะการท�ำงานร่วมกันท�ำงานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์
สามารถน�ำความรู้และทักษะการ สร้างชิ้นงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน รู้และเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานอาชีพ
2. นักเรียนเห็นคุณค่าและรักษ์สิ่งแวดล้อมของรักในท้องถิ่น
3. ผู้ปกครอง ชุมชน ยอมรับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการใช้วัสดุท้องถิ่น การลงมือท�ำด้วย
ตนเอง การวางพืน้ ฐานสูอ่ าชีพและมีความภูมใิ จในความสามารถของบุตรหลาน โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีโ่ รงเรียน
จัดขึ้นด้วยความเต็มใจ
4. นักเรียนมีความสุขในขณะเรียนรู้และภูมิใจในตนเอง
แรงบันดาลใจ
เนื่องจากการเรียนงานประดิษฐ์ ส่วนใหญ่ต้องใช้วัสดุที่ต้องจัดซื้อเป็นการสิ้นเปลืองประกอบกับมีความเชื่อมั่น
ต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจ�ำเป็นต้องปลูกฝังแก่เยาวชน จึงเกิดแนวคิดน�ำในการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทางจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เช่น บริเวณโรงเรียน บริเวณที่พักอาศัย
ทุ่งนา ประกอบด้วย ผลประดู่ ผลสะแกนา ใบลาน เมล็ดหางนกยูง เมล็ดกระถิน ฯลฯ และเศษกระดาษที่มีอยู่
ทั่วไป น�ำมาสร้างเป็นชิ้นงาน
ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

ลักษณะของผลงานหรือนวัตกรรม
สรุปเป็นขั้นตอน ดังนี้
1 ) ศึกษาความรู้เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายแนวทางการน�ำไปปฏิบัติใน
กิจกรรมการเรียนรู้ การท�ำงาน และชีวติ ประจ�ำวัน พร้อมกับฝึกการสังเกตสิง่ แวดล้อมใกล้ตวั โดยให้นกั เรียนสังเกต
สิง่ แวดล้อมใกล้ๆ ตัว เช่น เดินส�ำรวจบริเวณโรงเรียน บริเวณทีพ่ กั อาศัยว่าพบเจอสิง่ ใดบ้าง มีสงิ่ ใดทีน่ า่ สนใจทีส่ ามารถ
น�ำมาใช้ในการประดิษฐ์ชิ้นงานได้ โดยพิจารณาตามหลักการความคุ้มค่าและการเพิ่มมูลค่า
2 ) จัดกลุม่ ผูเ้ รียนเพือ่ วิเคราะห์จ�ำแนก แจกแจงประเภทของวัสดุ ว่ามีอะไรทีเ่ หมือนกันหรือคล้ายกัน สามารถ
น�ำมาประดิษฐ์เป็นอะไรได้บ้างและมีประโยชน์อย่างไร แล้วร่วมกันสรุปอย่างมีเหตุผล
3 ) ศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนที่ครูจัดท�ำขึ้น และศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
4 ) ครูสาธิตการประดิษฐ์ และแนะน�ำการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆอย่างระมัดระวัง
5 ) นักเรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนหลายๆ ครั้ง จนช�ำนาญ
6 ) แก้ไขปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
7 ) ประเมินผลงานโดยตนเอง เพื่อน ครู และผู้ปกครอง
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8 ) น�ำผลงานไปจัดจ�ำหน่าย
9 ) จัดท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
10 ) ร่วมกันสรุปผลและแนวทางการพัฒนาสู่อาชีพ
การสรุปบทเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้างจิตส�ำนึก สร้างความตระหนัก และเชื่อมโยงปรัชญาชิ้นนี้ เริ่มจาก
สิง่ ทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั จับต้องได้ ลงมือท�ำ มีความสุขเห็นผลงานทีต่ นท�ำ มีคนคอยชืน่ ชม และเชือ่ มโยงสูช่ วี ติ ประจ�ำวัน แปรผัน
สู่รายได้ แม้เล็กน้อย เป็นบทเรียนจากนวัตกรรมชิ้นเล็กๆ ชิ้นนี้ ที่ภูมิใจ
ข้อเสนอแนะจากวิทยากร
1.การออกแบบกิจกรรมสร้างความตระหนักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควรก�ำหนดตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพ
ให้ชัด จะมีกี่ตัวก็ได้แต่ต้องชัด
2. ลักษณะกิจกรรมควรมีลกั ษณะนักเรียนโรงเรียนในฝันทีเ่ ด่นชัด เช่น การสืบค้นหาแบบเรียนรูร้ ปู แบบต่างๆ การ
ออกแบบ การบูรณาการกับความสามารถด้าน ICT
3.การวางแผนสูพ่ นื้ ฐานอาชีพทีช่ ดั เจน พืน้ ฐานการสร้างมูลค่าเพิม่ คงไม่ใช่เฉพาะการคิดต้นทุน ราคาขาย ก�ำไร
เท่านั้น ดังนั้นงานที่น�ำเสนอที่ระบุว่า ร่วมกันสรุปผลและแนวทางการพัฒนาสู่อาชีพ ควรชัดเพราะเป็นบทเรียนที่มี
คุณค่าต่อแนวคิดการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในสาระนี้
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Mini Company
ผู้น�ำเสนอ นางอนงค์  มีปัญญา  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล�ำลูกกา  
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง กิจกรรมสนับสนุนพัฒนาทักษะชีวิตในรูปแบบ Mini Company
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มบริษัท Poa Healthy Food ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขันโครงงานอาชีพ เรื่องซาลาเปาเพื่อ
สุขภาพ (ไส้ผัก) ระดับช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา 2552 และรางวัลยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2551 และ จากงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ได้รับเกียรติให้แสดงผลงานและถวายรายงานแด่ “สมเด็จพระเทพพระรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เรือ่ ง โครงงานอาชีพซาลาเปาเพือ่ สุขภาพ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติ ฮิจเราะห์ศักราช 1430 และได้รับคัดเลือกจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ไป
สาธิต และจ�ำหน่ายซาลาเปา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ
2 นักเรียนมีทักษะในงานอาชีพ มีทักษะด้านการน�ำเสนอผลงาน และมีรายได้ระหว่างเรียน
3.นักเรียนมีทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการตลาดและศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็น
ระบบ
แรงบันดาลใจ
นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล�ำลูกกา ร้อยละ 10 มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ผู้ปกครองมีรายได้
น้อย โรงเรียนจึงได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รับผิดชอบกิจกรรมการหาราย
ได้ระหว่างเรียน นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่ม ร่วมกับนักเรียนจัดตั้งบริษัทจ�ำลอง อย่างน้อย 1 บริษัท
โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาอย่างน้อยบริษัทละ 1 คน
ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
บริษทั จ�ำลอง เป็นการท�ำธุรกิจขนาดเล็ก เหมาะสมกับการให้นกั เรียนเป็นผูด้ �ำเนินการบริหารจัดการโดยสินค้า
ที่จ�ำหน่ายใน Mini Company เป็นสินค้าที่นักเรียนรวมกลุ่มกันผลิตขึ้นในโรงเรียน หรือ น�ำสินค้าจากที่อื่น โดย
นักเรียนสามารถท�ำงานได้อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนธุรกิจ ด�ำเนินการจัดจ�ำหน่าย จัดท�ำบัญชีรายรับ รายจ่าย
และเพิ่มประสิทธิภาพของการท�ำงาน มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการทุกระบบ เพื่อให้เป็นพื้นฐานของ
การน�ำไปสู่แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการท�ำงานเห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ
กิจกรรม Mini Company โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล�ำลูกกา ด�ำเนินการ ดังนี้
1. นักเรียนที่สนใจเขียนใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. นักเรียนเขียนโครงการบริษัท เสนอโรงเรียน
3. นักเรียนเขียนแบบขออนุมัติโครงการ
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4. นักเรียนเขียนค�ำร้องขอจดทะเบียนบริษัท
5. นักเรียนจดทะเบียนบริษัท
6. โรงเรียนออกใบส�ำคัญการจดทะเบียนบริษัท
7. ผู้ปกครองลงนามค�ำรับรองยินยอม และครูที่ปรึกษาโครงการลงนาม
8. ผู้ปกครองลงนามยินยอม (กรณีนักเรียนขอยืมเงินในโครงการของโรงเรียน)
9. นักเรียนจัดท�ำบัญชีทรัพย์สินของบริษัท
10. นักเรียนจัดประชุมบริษัท และบันทึกรายงานการประชุม
11. นักเรียนด�ำเนินการในเวลาเรียน /นอกเวลาเรียน
12. นักเรียนจัดท�ำแบบบันทึกการปฏิบัติงาน
13. นักเรียนจัดท�ำบัญชีเงินสดบริษัท
14. นักเรียนจัดท�ำทะเบียนจ่ายเงินปันผล และโบนัส
15. นักเรียนสรุปผลการปฏิบัติ
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
1. ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณ ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่ม ร่วมกับนักเรียนจัดตั้งบริษัทจ�ำลอง อย่าง
น้อย 1 บริษัท โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาอย่างน้อยบริษัทละ 1 คน
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รับผิดชอบกิจกรรมโดยจัดท�ำหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชา
การงานอาชีพ ให้นักเรียนได้น�ำประสบการณ์ ความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม บูรณาการจัดตั้งบริษัท
จ�ำลอง
3. ครูที่ปรึกษาศึกษาคู่มือการจัดกิจกรรม Mini Company บริษัทจ�ำลอง และให้ค�ำแนะน�ำในการจัดตั้งบริษัท
จ�ำลองแก่นักเรียนได้
การสรุปบทเรียน
บทเรียนจาก บริษัทจ�ำลอง นับว่าเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงในสนาม
บูรณาการอย่างเป็นระบบครบวงจร นับว่าเป็นรูปแบบทีเ่ หมาะสมต่อการพัฒนาทักษะชีวติ ในสภาพปัจจุบนั เพือ่ การ
พัฒนาต่อยอดสู่การมีอาชีพ

161

ไบโอดีเซลเพื่อพ่อแบบพอเพียง
ผู้น�ำเสนอ นายสุรชัย  ทองอ่อน  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
		
โทรศัพท์ (075) 261301
ผลงานหรือนวัตกรรม  หมายถึง กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิตรูปแบบการจัดท�ำไบโฮดีเซล
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนมีความรู้ และสามารถผลิตไบโอดีเซลอย่างเป็นระบบครบวงจร สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะ
ชีวิตน�ำสู่ครอบครัวเพิ่มรายได้ มีหลักคิดและแนวทางในการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แรงบันดาลใจ
จากพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวาย
ชัยมงคล ในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2548 สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยพสกนิกร ใน
เรื่องการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน โดยเฉพาะการใช้ไบโอดีเซล ที่ทรงให้ผู้เกี่ยวข้องด�ำเนินการ ทั้งในระดับชุมชนและ
เชิงพาณิชย์ ความว่า “เราท�ำแล้ว ก็หมายความว่าเรา ไม่เดือดร้อน  ถึงเวลาเราอายุร้อยสิบแปด  ถ้าอย่างไรเรา
ก็ใช้น�้ำมันปาล์มของเราเอง คนอื่นอาจจะไม่ได้ คนอื่นอาจจะไม่มี  แต่ว่าเรามี  เพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะท�ำ
เชื้อเพลิง ทดแทนได้ ถ้าไม่ได้ท�ำเชื้อเพลิงทดแทน  เราก็เดือดร้อน แล้วก็เป็นห่วง แต่เราไม่ต้องเป็นห่วง ถ้าคน
อื่นเขาไม่ท�ำ เขาอาจจะไม่มีน�้ำมัน ไบโอดีเซลใช้ แต่ว่าเรามี เราคือข้าพเจ้าท�ำเอง”
ประกอบกับโรงเรียนวัดเขาวิเศษตระหนักในความส�ำคัญ จึงน้อมน�ำเอาพระราชด�ำรัส สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจ�ำเป็นของโรงเรียน ด้านพลังงานและการจัดการเรียนการ
สอนเกีย่ วกับการด�ำรงชีวติ แบบพอเพียง โดยเฉพาะสือ่ การเรียนการสอนด้านการสร้างพลังงานทดแทนตาม พระราช
ด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว

เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
การได้ศึกษาดูงาน และค้นคว้าเกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งได้รับก�ำลังใจและการสนับสนุนจาก นายสง่า
พิรามวิทวัส ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ในการจัดหาและ

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอน การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย
1. คูม่ อื การจัดการเรียนการสอนการผลิตไบโอดีเซล  5 หน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลาเรียน 10 ชัว่ โมง ดังนี้ ความ
รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน�้ำมันที่ใช้แล้ว 2 ชั่วโมง อุปกรณ์ในการผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล 1 ชั่วโมง สารตั้งต้นและสูตรใน
การผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล 1 ชั่วโมง วิธีการผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล 4 ชั่วโมง การค�ำนวณต้นทุนผลผลิตน�้ำมันไบโอ
ดีเซล 2 ชั่วโมง ในแต่ละหน่วยการเรียนจัดท�ำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน นักเรียนสามารถศึกษา
และ ท�ำกิจกรรมได้ด้วยตนเอง ครูเพียงแต่คอยแนะน�ำเพิ่มเติมและก�ำกับให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้
2. เครื่องผลิตไบดีเซล เป็นอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใช้เอง มีราคาถูกกว่าเครื่องผลิตส�ำเร็จรูปมาก และมี
ประสิทธิภาพในการผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลได้ดี
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บริจาคอุปกรณ์ในการผลิต และน�้ำมันพืชที่ใช้แล้วน�ำมาด�ำเนินการผลิตและส่งให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ ตรวจสอบคุณภาพ น�้ำมันไบโอดีเซล ที่ผลิตขึ้น ปรากฏว่า น�้ำมันที่ผลิตได้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สามารถใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลได้
การสรุปบทเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตไบโอดีเซล ตามคูม่ อื การจัดการเรียนการสอนทีก่ �ำหนดไว้ ท�ำให้นกั เรียน
สามารถผลิตโดยใช้เครื่องผลิตที่ประดิษฐ์ขึ้นเองได้ ท�ำให้ได้น�้ำมันที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน นักเรียนรู้จักการ
จ�ำหน่าย และมีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะชีวิตพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตอย่างพอเพียง และยังเป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนอีกด้วย
จากผลงานนี้ สรุปเป็นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแลก
เปลี่ยนกับผู้สนใจ คือ ผู้สอนจ�ำเป็นต้องศึกษาแนวคิดตามปรัชญา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและก�ำหนดแนวทางในการ
ด�ำเนินงานอย่างสอดคล้อง แนวทางดังกล่าว เน้นการจัดการเรียนการสอน โดยการลงมือท�ำทุกขั้นตอนนักเรียนได้
ผลจากการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการของปรัชญา
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KPSW Model : สภานักเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้น�ำเสนอ นางภัสรัญ  สระทองนวล
โรงเรียนก�ำแพงแสนวิทยา  
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง กิจสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวติ รูปแบบการกิจกรรมสภานักเรียนแบบบูรณาการสู่
ความเข้มแข็งตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนก�ำแพงแสนวิทยา ซึง่ น�ำอักษรย่อภาษาอังกฤษตัว
แรกของชือ่ โรงเรียน มาวิเคราะห์ตามองค์ประกอบทีใ่ ช้พฒ
ั นาการด�ำเนินงานของสภานักเรียน ได้แก่ K : Knowledge
ก้าวเดินด้วยองค์ความรู้ P : Practice ควบคูก่ ารลงมือปฏิบตั ิ S : Sufficiency บูรณาการความพอเพียง W : World
Wide เผยแพร่ชอื่ เสียงสร้างเครือข่าย
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ จากการประกวดผลงานสภานักเรียน ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ส�ำเร็จในสาขาที่สะท้อน
การมีจิตอาสา, ICT และการบริหารจัดการ ได้แก่ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และรัฐประสานศนศาสตร์
โรงเรียน ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่น จากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจ�ำปีการศึกษา 2553
แรงบันดาลใจ
มีความเชือ่ มัน่ ในพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนซึง่ จะเป็นก�ำลังในการพัฒนาโรงเรียน สังคมและประเทศชาติ โดยใช้
กิจกรรมสภานักเรียนเป็นเครือ่ งมือในการปลูกฝังให้นกั เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทีจ่ ะก้าวไปเผชิญกับสังคม
ในกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ได้อย่างเป็นสุข ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีจ่ ะน�ำตน น�ำสังคมสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

เงื่อนไขที่ท�ำให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความส�ำเร็จ
การท�ำงานเป็นทีม และการน�ำศักยภาพของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ทั้ง
ด้านงบประมาณ การอ�ำนวยการต่างๆ ตลอดจนขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน การมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน คณะ
ครู-บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
การสรุปบทเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการบูรณาการ หรือสนาม
บูรณาการ สิ่งที่ส�ำคัญ คือ การออกแบบกิจกรรมตลอดแนวอย่างมีหลักความรู้ หลักความร่วมมือ และการปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบครบวงจรของนักเรียนกลุม่ เป้าหมาย  ต้องใช้เวลาจึงจะเห็นผลดังนัน้ ความต่อเนือ่ ง อดทนจึงเป็น
สิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่ง  

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
มีการพัฒนารูปแบบภายใต้บริบทและลักษณะเฉพาะของโรงเรียน และมีการถอดบทเรียนจากโครงการหลัก
ของงานสภานักเรียนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผลงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
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พ่อแม่อุปถัมภ์
ผู้น�ำเสนอ   นางโสภา พุ่มนวล
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง กิจกรรมของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน จ�ำนวน 872 คน หรือกว่าร้อยละ 80 ของจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,299 คน ได้รับการช่วยเหลือใน
ระบบพ่อแม่อปุ ถัมภ์ นักเรียนเหล่านีม้ ขี วัญก�ำลังใจทีจ่ ะได้มโี อกาสศึกษาต่อในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น และชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีพัฒนาการทางกายและใจที่บ่งบอก ถึงความเป็น คนเก่ง คนดี และมีความสุข ตาม
อัตภาพ ภายใต้บริบทอันเป็นวิถีชีวิตของผู้คน ในอ�ำเภออุ้มผาง แม้ว่าจะต้องพบกับความหลากหลายของปัญหา
และอุปสรรคเพียงใดก็ตาม
แรงบันดาลใจ
ด้วยสภาพภูมปิ ระเทศ ความเป็นชนบท ทีห่ า่ งไกลท�ำให้ผคู้ นส่วนใหญ่ยงั ไม่พน้ จากความยากจน เป็นความตัง้
ในของผู้น�ำเสนอผลงานไว้แต่แรกเริ่มว่าหากมีความสามารถและมีโอกาสที่จะตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ที่ให้ชีวิต
ตอบแทนพระคุณของคุณครูทใี่ ห้วชิ าความรู้ และตอบแทนแผ่นดินถิน่ เกิด ทีท่ �ำให้เป็นคนไทย ก็จะขอช่วยผูท้ อี่ ยูใ่ น
สถานะต�ำ่ ต้อยกว่าเรา เพือ่ จะได้สร้างโอกาสทางสังคมให้แก่เขา ทัง้ ๆ ทีย่ งั ไม่รดู้ ว้ ยซ�ำ้ ว่า การเป็นผูม้ กี ารศึกษาของเรา
จะเป็นอะไรได้ และจะช่วยเขาเหล่านั้นได้อย่างไร และจากการที่ได้ศึกษาเล่าเรียนทางด้านจิตวิทยาแนะแนวได้รับ
ราชการเป็นครูมโี อกาสได้ปฏิบตั ริ าชการในถิน่ ก�ำเนิด จึงเป็นทีม่ าของการสร้างผลงานนี้ และแรงบันดาลใจทีส่ �ำคัญ
และยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปปฏิบตั พิ ระราช
กรณียกิจทีอ่ �ำเภออุม้ ผางทุกปี ซึง่ ส่วนใหญ่จะเสด็จฯ เยีย่ มโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนในสังกัดของ
ก.ศ.น. รวมทัง้ โรงเรียนของ สพฐ. ด้วย ในฐานะทีเ่ ป็นครูดแู ลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ทีจ่ บชัน้ ประถมศึกษา
จากโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน จึงมีโอกาสได้เข้าเฝ้าใกล้ชดิ เพือ่ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการด�ำเนินงาน
ได้เห็นการทรงงานแล้วก็รเู้ ลยว่าพระองค์ทา่ นทรงเหน็ดเหนือ่ ยพระวรกายยิง่ กว่าตัวเรานับเป็นล้านๆ เท่า ด้วยส�ำนึก
ในฐานะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงมุง่ มัน่ ตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนให้สมกับพระราชด�ำริ และพระ
ราชปณิธาน ที่ทรงปรารถนาที่จะให้โอกาสนักเรียนด้อยสถานะในพื้นที่ห่างไกลได้รับการศึกษาเล่าเรียนในระดับชั้น
ต่างๆ เท่าเทียมกับนักเรียนในพืน้ ทีท่ วั่ ไป
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
จากความตัง้ ใจทีแ่ น่วแน่ น�ำสูก่ ารปฏิบตั ภิ ายใต้ “โครงการพ่อแม่อปุ ถัมภ์ทางการศึกษา” พ่อแม่อปุ ถัมภ์ทางการ
ศึกษา มิได้เป็นเพียงการแสวงหาความช่วยเหลือนักเรียนเฉพาะทุนการศึกษาที่เป็นตัวเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นการ
แสวงหาของกินและของใช้ ที่จ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวันของนักเรียนอีกด้วย โดยอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจและผู้
ให้การอุปถัมภ์สามารถติดต่อสื่อสารได้โดยตรงกับโรงเรียน หรือผู้บริหาร หรือครูผู้รับผิดชอบโครงการ หรือนักเรียน
ผูไ้ ด้รบั การอุปถัมภ์หลายช่องทาง ได้แก่ จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเลคทรอนิคส์ ( E-mail ) อินเทอร์เน็ต
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วิทยุสื่อสาร หรือการเดินทางไปเยี่ยมถึงโรงเรียน ซึ่งวิธีการนี้สามารถสร้างความศรัทธาเชื่อมั่นให้แก่ผู้ให้การอุปถัมภ์
ได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการติดต่อโดยตรงระหว่างผูใ้ ห้การอุปถัมภ์ กับผูร้ บั การอุปถัมภ์
ซึ่งยังไม่เคยปรากฏแต่โรงเรียนได้ก�ำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นระบบไว้แล้ว
เงื่อนไขที่ท�ำให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความส�ำเร็จ
1. ผู้บริหาร มีใจ มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของกระบวนการท�ำงาน มีจิตวิทยาโน้มน้าวใจคน ให้เกิดความรู้สึกที่
ดีต่อองค์กร สามารถประสานกับหน่วยงานและบุคคลนอกโรงเรียนได้เป็นกัลยาณมิตร ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ให้ก�ำลังใจ
จริงจังและจริงใจเสมอต้นเสมอปลาย กับผู้ร่วมงาน
2. ครูผู้รับผิดชอบ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีประสบการณ์ในการท�ำงานระบบดูแลช่วยนักเรียน
และผู้อ่อนด้อยทางสังคม มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน เมตตา สงสาร สุภาพอ่อนโยน เข้าใจคนง่าย ไม่ถือตัว
เสียสละ อุทิศตน เป็นนักฟังที่ดี สามารถเก็บความลับของนักเรียนได้ดี
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทัว่ ไป เข้าใจวิสยั ทัศน์ของโรงเรียนทีว่ า่ “สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้นกั เรียน
ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ได้พัฒนาตนตามศักยภาพ และส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียน” และสามารถแปลความ
หมายเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีอุดมการณ์และมีจิต
วิญญาณการเป็นครู เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมจารีต ประเพณีของท้องถิ่นอย่างเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามได้โดย
ไม่มีเงื่อนไข
การสรุปบทเรียน
โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ นับว่าประสบผลส�ำเร็จ สร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ สังคม
ประเทศไทย น่าอยู่เพิ่มขึ้น จากการด�ำเนินงานที่ต่อเนื่องและประสบผลส�ำเร็จดังกล่าว มีแนวคิดในการท�ำงานว่า
คุณค่าของชีวติ คือการท�ำงาน เริม่ ทีค่ วามตัง้ ใจอย่างแน่วแน่ แปลความตัง้ ใจ สูก่ ารกระท�ำอย่างเป็นระบบ น�ำปัญหา
ที่พบมาเป็นโอกาสในการสร้างงาน การท�ำงานที่มีการวางแผน ที่ส่งผลสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม จะสร้างความ
น่าเชื่อถือ ผลของงานช่วยคนหลายคนบางคน อาจหมายถึงที่ ทั้งชีวิตการท�ำงานในลักษณะเช่นนี้จะได้การยอมรับ มี
ผู้ช่วยเหลือให้งานเดินต่อไป
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บึงกาฬ : ลดภาวะโลกร้อนในโรงเรียน
ผู้น�ำเสนอ   นางสาวกาญจนา ศรีโสภา  โรงเรียนบึงกาฬ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต  3
		
โทรศัพท์ 082-8503739 E-mail:Karnjana3@hotmail.com
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิต
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
1.นักเรียนให้ความร่วมมือ ในการคัดแยกประเภทขยะ และน�ำไปจ�ำหน่ายสร้างรายได้ จัดท�ำปุย๋ น�้ำและ
ปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อน�ำไปใช้ในกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวสมุนไพร แทนการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นการประหยัดค่า
ใช้จา่ ยในโรงเรียน ปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพร น�ำไปประกอบอาหาร ท�ำเป็นยาสมุนไพรเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่าย
2.มีแหล่งเรียนรู้ บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3.ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นติด 1 ใน 5 ระดับประเทศ ในการประกวดโครงการลดภาวะโลก
ร้อนในโรงเรียนกับโครงการ “โลกยิม้ ” ของสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย และได้รบั เชิญให้ไปศึกษาดูงานทีป่ ระเทศ
ไต้หวัน
4.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมดี ได้รับการยกย่อง ชื่นชม ว่าโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ จากผู้ที่เข้ามา
เยี่ยมชมและมาใช้บริการโรงเรียนบึงกาฬ
แรงบันดาลใจ
ด้วยสภาพพืน้ ทีก่ ว้างใหญ่ ใช้พนื้ ทีจ่ ดั ท�ำสนาม ก่อสร้างอาคารสถานทีเ่ พือ่ รองรับนักเรียนจ�ำนวนเพิม่ ขึน้
ทุกปี ส่งผลให้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนขาดความร่มรืน่ อากาศร้อนเป็นอุปสรรค อย่างหนึง่ ต่อการเรียนการ
สอน นอกจากนี้ นักเรียนมีพฤติกรรมในการทิง้ ขยะไม่เป็นที่ ประกอบกับโรงอาหารมีปริมาณเศษอาหารมาก
แต่มกี ารก�ำจัดไม่ถกู วิธที �ำให้สง่ กลิน่ เหม็นรบกวนบรรยากาศในการเรียนการสอน
ถ้าน�ำวัสดุเหล่านีไ้ ปท�ำปุย๋ หมักปุย๋ น�ำ้ ชีวภาพจะมีประโยชน์มากกว่า ดังนัน้ การจัดการสิง่ แวดล้อมภายใน
โรงเรียน จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องหาวิธที จี่ ะท�ำให้นกั เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนตระหนัก สนใจและมีสว่ นร่วม
ในการรักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพือ่ ลดภาวะโลกร้อน
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
1.จัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 31101 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 สาระ
ที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก หน่วยที่ 5 เรื่อง บรรยากาศ และบูรณาการในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6
2.สร้างเครือข่ายในการด�ำเนินงาน ด้วยจิตอาสา ด้วยการสร้างแรงจูงใจคณะกรรมการนักเรียน นักเรียน
และบุคลากร ให้มีส่วนร่วมในการช่วยลดภาวะโลกร้อนในโรงเรียน
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3.คณะกรรมการด�ำเนินงานและนักเรียนร่วมกันส�ำรวจสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อที่จะวางแผน
ด�ำเนินการในการลดภาวะโลกร้อน คณะท�ำงานร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนและร่างโครงการเสนอต่อ
ครูที่ปรึกษาโครงการ โดยมี 1 โครงการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวสมุนไพร กิจกรรมที่
คัดแยกขยะ และกิจกรรมปุ๋ยน�้ำปุ๋ยหมักชีวภาพ
4. คณะกรรมการนักเรียนเป็นแกนน�ำด�ำเนินการทุกกิจกรรม โดยมีครูทปี่ รึกษาลักษณะผูร้ ว่ มกิจกรรมเน้นความ
มีจิตอาสา ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นความสนใจด้วยการแข่งขัน เช่น ตอบค�ำถามหน้าเสาธงเกี่ยวกับการลดภาวะโลก
ร้อน และมีรางวัลให้ สัปดาห์ละ 1 รางวัล จัดประกวดเขียนเรียงความ เพื่อชิงรางวัลเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน
และแนวทางการป้องกัน กิจกรรมสร้างเครือข่ายจิตอาสาด้วยกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนรักษ์สงิ่ แวดล้อม กิจกรรมเครือ
ข่ายลดโลกร้อนโรงเรียนพี่ สู่โรงเรียนน้อง กิจกรรมแรลลี่เศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
5 .กิจกรรมการประเมินผลที่ส�ำคัญ คือ ส่งโครงการเข้าร่วมประกวดกับโครงการ “โลกยิ้ม” สถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทยผลคือการได้รบั คัดเลือกให้เป็นผูม้ ผี ลงานดีเด่นติด 1 ใน 5 ระดับประเทศ และได้รบั เชิญให้ไปศึกษาดูงานทีป่ ระเทศ
ไต้หวัน
6. สานต่อเพื่อความยั้งยืนโดยจัดตั้งชุมนุมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
เงื่อนไขที่ท�ำให้เกิดผลงานหรือนวัตกรรมประสบผลส�ำเร็จ
จิตอาสาของบุคลากรแกนน�ำ (ครูผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการนักเรียน) ผู้บริหาร บุคลากร และ
นักเรียนให้การสนับสนุนทุกฝ่าย การมีส่วนร่วมของระบบเครือข่ายที่เข้มแข็ง
การสรุปบทเรียน
จากการจัดกิจกกกรรมที่ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและประสบผลส�ำเร็จในระดับหนึ่ง พบบทเรียนส�ำคัญใน
การออกแบบกิจกรรม ทีเ่ น้นการสร้างเครือข่าย ระดมผูม้ จี ติ สาธารณะร่วมเป็นเครือข่าย และ สร้างข่ายทีเ่ ข้มแข็ง ด้วย
ผลของกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม
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ชุดค�ำถาม : กระบวนการคิด
ผู้น�ำเสนอ   นางอัจฉราพร  ทรัพย์แก้ว
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง สื่อการเรียนการสอน ชุดค�ำถามส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ในด้านทักษะกระบวนการคิดสูงขึ้น
2. นักเรียนระดับ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ที่ 1 ของเขต ด้านทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ จากการทดสอบ
ของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
3. นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถท�ำโครงงานสุขศึกษาได้
แรงบันดาลใจ
เนือ่ งจากโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ได้รบั การประเมินจาก ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ระหว่างวันที่ 2–5 กุมภาพันธ์ 2550 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ทักษะ
กระบวนการคิด อยู่ในระดับ ดี ทางโรงเรียนจึงถือเป็นเป้าหมายส�ำคัญในการพัฒนานักเรียนให้เกิดศักยภาพ ด้าน
ทักษะกระบวนการคิดอย่างยั่งยืน เนื่องจากการศึกษา ผลของการมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิสัมพันธ์กลุ่มต่อ
พัฒนาการด้านทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในห้องเรียนแบบร่วมมือ วิชา สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ในปี 2536 ได้ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือ Cooperative Learning ส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคิด เพราะทฤษฏีเชือ่ ว่า เมือ่ นักเรียนมีปฏิสมั พันธ์กนั จะก่อให้เกิดทักษะการคิดชัน้ สูง ข้าพเจ้าและเพือ่ น
ครูจึงได้สร้างชุดค�ำถามสร้างเสริมทักษะการคิดขึ้น ใช้ในการพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพด้านการคิดที่ยั่งยืน
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
1. คุณภาพกิจกรรม ชุดค�ำถามส่งเสริมกระบวนคิด ของโรงเรียนวัดเวตะวันธรรมาวาส 3 สาระการเรียนรู้ คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 3 สาระการเรียนรู้
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลที่มีต่อคุณภาพนักเรียน ปรากฏดังนี้
นักเรียนสาย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสร้างผลงานจากทักษะการคิดสูโ่ ครงงานโดยคณะครูสายชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 ซึง่ มีจ�ำนวนห้องทัง้ หมด 4- 6 ห้อง ร่วมกันจัดท�ำสัปดาห์โครงงานบูรณาการทุกวิชา ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา
2551 - 2553 ทุกปี โดยการด�ำเนินการ ดังนี้ 1 ) ห้องเรียน มีนกั เรียนประมาณ 40 คน แบ่งเป็นกลุม่ ๆ ละ 5 คน
ได้ 8 กลุม่ ถ้าห้องไหนไม่ลงตัว จะเป็นกลุม่ ละ 3 คน ต่อ ครู 2 คน 2 ) โครงงาน ให้จดั ท�ำ เป็นแบบส�ำรวจสิง่ ประดิษฐ์
และทดลอง จึงมีผลงานออกมาหลากหลาย 3 จัดกิจกรรม ใน 5 วัน วันที่ 1 ประชุมท�ำข้อตกลง ตัง้ ปัญหา วันที่ 2
จัดท�ำเอกสาร/ทฤษฎี วันที่ 3 ด�ำเนินการลงมือปฏิบตั ิ ทดลอง ประดิษฐ์ ส�ำรวจ วันที่ 4 สรุปผลงานเป็นรูปเล่มและ
เตรียมงานน�ำเสนอ วันที่ 5 จัดนิทรรศการน�ำเสนอผลงาน
นักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ในด้านทักษะกระบวนการคิดสูงขึ้น และได้ที่ 1 ของเขต
ด้านทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ จากการทดสอบของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
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ลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นสอนวิธีการเรียนรู้ (How to learn)
1 ) ใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือว่า Cooperative Learning หลากหลายวิธี (ซึ่งมาปรับใช้เหมาะสมกับนักเรียน
ไทยและสภาพแวดล้อมอย่างไทย) ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด เพราะทฤษฏี ระบุว่า เมื่อนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน
จะก่อให้เกิดทักษะการคิดชั้นสูง ให้จัดท�ำรายงาน (การคิดสังเคราะห์)
เงื่อนไขที่ท�ำให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความส�ำเร็จ
1. ควรใช้ “ชุดค�ำถามส่งเสริมกระบวนคิด” นี้ สอดแทรกเข้ากับแผนการจัดการเรียนรู้หรือเมื่อจบหน่วยการ
เรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งที่โรงเรียนด�ำเนินไปไม่น้อยกว่า 5 สาระการเรียนรู้ และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
ขอบูรณาการ น�ำไปใช้ ท�ำให้กระตุ้นนักเรียนในด้านทักษะการคิดตลอดเวลาที่ท�ำการเรียนการสอน
2. ครูในโรงเรียนมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำหรือเข้าร่วมในการน�ำไปใช้ท�ำให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น ในชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 3 เราพบว่า การเขียนเรียงความมีปัญหา ตอนสอบ NT ปี 2551 ทางโรงเรียนแก้ไขด้วยการจัดท�ำภาพ เพื่อ
ให้นักเรียนฝึกเขียนเรียงความ รวมทั้งการสรุปสิ่งที่ท�ำ ไม่ใช่แต่ให้นักเรียน ป.3 ท�ำ แต่ทั้งโรงเรียนต้องท�ำ ( เนื่องจาก
ข้าพเจ้ามีต�ำแหน่งหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการด้วย จึงท�ำให้ด�ำเนินการเป็นไปด้วยดี ) ฝ่าย
บริหารให้การสนับสนุนเต็มที่
การสรุปบทเรียน
การจัดท�ำสือ่ เพือ่ พัฒนาการคิดทีน่ �ำเสนอ นับว่าประสบผลส�ำเร็จในระดับหนึง่ จากการท�ำงานครัง้ นี้ ข้อสรุปที่
เป็นบทเรียนในการด�ำเนินงาน คือ การสร้างสือ่ ควรสร้างอย่างมีหลักวิชาและผ่านกระบวนการท�ำงานทีน่ า่ เชือ่ ถือหรือ
กระบวนการวิจยั
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โฮมสเตย์น้อมน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้น�ำเสนอ น.ส.นวรัตน์  โยวะบุตร และ น.ส.ศิรินทิพย์  ตันเฮง
โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
		
โทร.039-525585, 039-525754
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง กิจกรรมพัฒนานักเรียนหรือกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวติ ในรูปแบบของโฮมสเตย์ บริษทั
จ�ำลองที่ให้นักเรียนได้ฝึกวิชาชีพการโรงแรมเบื้องต้นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน มีความรู้วิชาการโรงแรม ทักษะงานบริการ วิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นยุวมัคคุเทศก์ มีรายได้ระหว่าง
เรียน มีโอกาสได้ศึกษาต่อ และมีจิตส�ำนึกรักษ์บ้านเกิด นอกจากนี้มีนักเรียนได้เปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์รองรับนักท่อง
เที่ยว
ชุมชน เชื่อถือและยอมรับโรงเรียนมากขึ้น เป็นที่สนใจของรีสอร์ทที่ต้องการแรงงานในช่วงปิดภาคเรียน
โรงเรียน มีงบประมาณพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มเติมจากที่ได้รับจัดสรร
ผู้ปกครอง ได้ประโยชน์จากการที่นักเรียนมีรายได้ ช่วยลดภาระของครอบครัว
หน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจ ส่งวิทยากรมาช่วยอบรมเสริมความรู้แก่นักเรียนนอกจากนี้ได้กระจายรายได้
สู่กลุ่มประกอบยานพาหนะ ร้านค้า ชาวประมงและหมอนวด
แรงบันดาลใจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อการพัฒนาทักษะชีวติ ของโรงเรียนทีพ่ ยายามแสวงหาวิธกี ารทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพท้องถิ่นและความต้องการของนักเรียนซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ประสบการ
ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะชีวิต ประกอบกับสภาพท้องถิ่นที่เป็นชนบท แต่เป็นชนบทที่ธรรมชาติมีคุณค่า ดัง
นั้น การใช้ส่วนที่เป็นวิกฤตพัฒนาให้เป็นโอกาส จึงเป็นแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในรูปแบบ
โฮมสเตย์
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
วางแผนการจัดท�ำหลักสูตร/ก�ำหนดรูปแบบกิจกรรมวางแผนการจัดท�ำหลักสูตรออกแบบกิจกรรมจัดท�ำหลักสูตร
วิชาการจัดการโรงแรมเบือ้ งต้น บูรณาการ 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้ เช่น สังคมศึกษา สาระ ท้องถิน่ ของเรา ศิลปะ
สาระการท�ำผ้าบาติก ชมรมนาฏศิลป์และดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระ การจัดการโรงแรมเบือ้ งต้น
เว็บไซต์ แผ่นพับ โฆษณา การท�ำอาหารและขนมของท้องถิน่ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ  ยุวมัคคุเทศก์ สุขศึกษา
นวดแผนไทย วิทยาศาสตร์ สบู่ และแชมพู คณิตศาสตร์ การท�ำบัญชี สถิติ โดยด�ำเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
ขั้นการให้ความรู้  ครูสอนโดยใช้หลักสูตรวิชาการจัดการโรงแรมฯ ( รายวิชาเพิ่มเติม ม.ต้น ) และจัดกิจกรรม
ค้นหาตนเอง โดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติงานทุกส่วน เช่น ฝ่ายต้อนรับ จัดที่พัก จัดเลี้ยง อาหาร ห้องอาหาร เสริฟ
ครัว ฝ่ายจล้าง จัดเก็บ กลุ่มสาระฯที่บูรณาการ จัดเป็นโครงการอบรมนอกเวลาเรียน ( สาธิตและฝึกปฏิบัติ ) ฝึก
อบรมจากวิทยากรภายนอก ในสาระต่างๆ เช่น การท�ำอาหารท้องถิน่ การนวดแผนไทย การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์
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การปลูกพืชสวนครัว การท�ำปุยหมักชีวภาพการเพาะเห็ด การเลี้ยงปลาดุก การท�ำขนมอบ การท�ำของที่ระลึก จัด
กิจกรรมแยกขยะ เพื่อน�ำไปขาย ท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพ และน�ำมาประดิษฐ์เป็นของที่ระลึกจ�ำหน่าย การสาธิตและฝึก
ปฏิบัติ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ เช่น แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ส�ำคัญ รีสอร์ท
ขัน้ ทดลองงาน (ต้อนรับคณะทัวร์) แบ่งหน้าทีน่ กั เรียนตามความสนใจและความถนัด จากนัน้ ให้นกั เรียนลงมือ
ปฏิบัติจริงโดยมีครูเป็นที่ค�ำปรึกษา
ขัน้ ประเมินผล ประเมินทักษะการท�ำงานของนักเรียนตามสภาพจริง (กระบวนการท�ำงานกลุม่ การแก้ไขปัญหา
การคิด วิเคราะห์และวางแผน ฯลฯ) จากการสังเกตและสอบถามจากผู้ที่มาพัก-ประเมินความพึงพอใจต่อการให้
บริการโฮมสเตย์ของผู้ที่มาพัก โดยใช้แบบสอบถาม
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
มีหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ผู้บริหารเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและให้การสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง คณะครูและนักเรียนเห็นความส�ำคัญและทุ่มเทแรงกายแรงใจ ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ สนับสนุนและส่งเสริมเป็นอย่างดี
การสรุปบทเรียน
จากการด�ำเนินงานตามนวัตกรรมทีน่ �ำเสนอสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ หาจุดเด่นของท้องถิน่ ทีแ่ ตกต่าง
จากทีอ่ นื่ ๆ น�ำมาสร้างเป็นจุดขาย โรงเรียนไม่จ�ำเป็นต้องสร้างโฮมสเตย์ขนึ้ มาเอง แต่ใช้บา้ นของนักเรียนแทน มีการ
ประชาสัมพันธ์ทหี่ ลากหลายและต่อเนือ่ ง มีชมุ นุมโฮมสเตย์ ส�ำหรับนักเรียนทีส่ นใจและอยากจะมีรายได้ระหว่างเรียน
โรงเรียนมีการจัดหาแหล่งงานรองรับนักเรียนทีผ่ า่ นหลักสูตรวิชาการโรงแรม ของทีร่ ะลึกผลิตจากวัสดุทมี่ อี ยูใ่ นท้องถิน่
มีรปู แบบการท�ำงานทีช่ ดั เจน (วงจรเดมิง่ )
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บ้านทุ่งนาวิทยาสร้างคนดี
ผู้น�ำเสนอ   นางนภาลัย สงวนวงษ์  
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง กระบวนการสร้างนิสัย
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีอัตราการติด 0 ร ลดลง จบพร้อมรุ่น 100% ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับ
ประเทศ ด้านภาษาไทย ict และกีฬา ฯลฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม อาทิ นักเรียน
ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เยาวชนดีเด่น การตอบปัญหาศีลธรรม การสวดมนต์หมูท่ �ำนอง
สรภัญญะ
ครู ครูมีการเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตส่วนตัว และชีวิตการสอน ผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 883.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการสอนของครู
และความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนสูงขึ้นทุกคนได้รับการเลื่อนวิทยฐานะช�ำนาญการ
พิเศษ จ�ำนวน 4 ราย ได้รับรางวัลครูเกียรติยศ ครูดีเด่น ผู้บริหารเกียรติยศ รองผู้บริหารเกียรติยศรวม 10 ราย
โรงเรียน โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย เพียงพอและมีคุณภาพได้
รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นน�ำ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงแบบอย่าง ต้นแบบส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน ได้รับรางวัล best practice ยอดเยี่ยมในงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ได้รับการคัดเลือกให้น�ำเสนอผล
งาน best practice ทัง้ ระดับเขตพืน้ ทีแ่ ละระดับประเทศ ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
2552 เพิ่มขึ้นทุกมาตรฐาน
แรงบันดาลใจ
ตามเป้าหมายในการจัดการศึกษา มุ่งสู่การพัฒนานักเรียนเด็ก เก่ง ดี มีสุข ตลอดจนการสร้างคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ทั้ง 10 ประการของหลักสูตร ต้องการความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงของสถานศึกษา ในการที่จะสร้างนิสัยดีๆ
จึงถือว่าเป็นหน้าที่หลักและเห็นพ้องต้องกันทุกฝ่ายว่า จะพัฒนานิสัยของบุคลากรของเรา ทั้งครู และนักเรียนอย่าง
จริงจัง
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
1. สร้างความชัดเจนในกระบวนการสร้างความเข้าใจ และความตระหนักในเรือ่ งการสร้างนิสยั ตัง้ แต่ทมี่ าของ
นิสัย องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดนิสัย กระบวนการ และการประเมินผล
2 .กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรมีความต่อเนื่องชัดเจน 5 ขั้นตอน
3. สื่อที่ใช้ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการปฏิบัติ เป็นสื่อ power point ที่ตรงประเด็น
สัน้ กระชับ และสามารถปรับใช้ได้ในเวลาทีเ่ หมาะสม เข้าใจง่าย ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทัง้ หมดมีความพึงพอใจ และเข้าใจ
จากสื่อที่ใช้แต่ละเรื่อง เช่น เรื่อง การสื่อสารอย่างสันติ (ใช้ในเรื่องการสร้างคนดีด้วยวินัยเชิงบวก ใช้ส�ำหรับครู และ
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ผู้ปกครอง) เรื่อง แบบการเรียนรู้ของนักเรียน (ใช้กับครูให้รู้ธรรมชาติของนักเรียน)
4 การนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม ในแบบกัลยาณมิตรนิเทศ ให้คามรู้ ให้ก�ำลังใจ และร่วมกันเก็บเกี่ยวความส�ำเร็จ
ระหว่างทาง มาเป็นก�ำลังใจและภูมิใจร่วมกัน
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
การให้ความส�ำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและความชัดเจนในเป้าหมาย แนวทาง
กระบวนการท�ำงานร่วมกัน การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในทุกขั้นตอนของการขับเคลื่อน การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในเรื่อง ความเคารพ การให้ การออม การอ่าน การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ และการจัดการความรู้ และความเป็น
แบบอย่างที่ดีของผู้บริหารและครู ทุกเรื่องเริ่มต้น ที่ตนเอง
การสรุปบทเรียน
การด�ำเนินงานตามขัน้ ตอนและกิจกรรมต่าง ๆ นับว่าประสบผลส�ำเร็จในระดับหนึง่ ดังทีก่ ล่าวข้างต้นมี ข้อสรุป
ทีเ่ ป็นแนวคิดในการท�ำงานครัง้ นีแ้ ม้จะดูว่าอยาก แต่การมองภาพงานตลอดแนวเป็นเรือ่ งส�ำคัญส�ำหรับผูบ้ ริหาร การ
สร้างความเข้าใจระหว่างผู้ท�ำงานในเป้าหมายร่วมกัน จะท�ำให้การก�ำหนดกิจกรรมเป็นตามที่ทุกคนเห็นความส�ำคัญ
จึงน่าจะเป็นแนวคิด ที่เหมาะสมส�ำหรับการท�ำงานลักษณะนี้

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา
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แบบฝึกคิดด้วยเทคนิคค�ำถาม
ผู้น�ำเสนอ    นางรัตนา  เสาวคนธ์
    
โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล  
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง สื่อการเรียนการสอน การฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนร้อยละ 75 มีพฒ
ั นาการด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดเปรียบเทียบและคิดสร้างสรรค์
ได้สูงขึ้น ทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน ระดับดี และดีมาก มีความสามารถในการ
ใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ผลงานด้านการเขียนเรียงความได้รับรางวัลชนะเลิศจาก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เรื่องท�ำไมหนูต้องแทนคุณแม่และเรื่องบอกรักพ่อขอเป็นคนดี
แรงบันดาลใจ
ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนทุกครั้ง ไม่ว่าระดับใดก็ตาม จุดอ่อน คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ เด็กไทยขาด
การคิดวิเคราะห์ คงจะเพียงพอส�ำหรับแรงจูงใจ จากครูทกุ คนและวิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีค่ รูทกุ คนท�ำได้ คือ การใช้ค�ำถาม
จึงเป็นที่มาของ “แบบฝึกกระบวนการคิดโดยเทคนิคการใช้ค�ำถาม”
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
แบบฝึกชุดนี้ เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดเปรียบ
เทียบ การคิดสร้างสรรค์ โดยด�ำเนินการ ดังนี้
1. เลือกสื่อที่หลากหลาย ได้แก่ ภาพ ข่าว นิทาน แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น บทร้อยกรอง เพลง พระบรม
ราโชวาท แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ตั้งถาม
2. เป็นค�ำถามจากง่ายไปยาก และเป็นค�ำถามที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเพื่อแสวงหาค�ำตอบ โดยใช้เหตุผลแสดง
ความคิดเห็น เช่น เมื่อนักเรียนอ่านบทร้อยกรองเรื่อง “การรู้จักความพอเพียง” มีค�ำถาม ดังนี้
- สาเหตุที่ท�ำให้คนเราไม่มีความสุขเพราะเหตุใด (คิดวิเคราะห์)
- เปรียบเทียบกับส�ำนวนไทยได้ว่าอย่างไร (คิดเปรียบเทียบ)		
- ถ้าคนเราไม่รู้จัก “ความพอเพียง” จะมีผลกระทบอย่างไร (คิดสังเคราะห์)
- นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ความพอเพียง” ที่เกี่ยวกับชีวิตประจ�ำวัน (คิดสร้างสรรค์)
3. ใช้แบบฝึกบูรณาการในการเรียนการสอนในชั่วโมงปกติ
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
ครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจในการพัฒนากระบวนการคิดให้ผเู้ รียน บุคลากรทุกคนให้การสนับสนุนและร่วมมือเป็น
อย่างดีในการพัฒนากระบวนการคิด
การสรุปบทเรียน
จากการออกแบบสื่อ และน�ำไปใช้นับว่าประสบผลส�ำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจดังกล่าวข้างต้น มีข้อสรุปส�ำหรับ
เพื่อนครูและท่านผู้สนใจดังนี้ การแก้ปัญหาเรื่องการคิด-วิเคราะห์ อยู่ที่วิธีสอนของครูเป็นส�ำคัญ  การที่จะฝึกได้  
ครูผู้สอนต้องเป็นผู้มีกระบวนการคิด-วิเคราะห์ มีความอดทน รอค�ำตอบจากนักเรียน เพราะวิธีการเหล่านี้อยู่
ใกล้ตัวครู  น�ำมาจัดเป็นระบบ จัดท�ำสื่อ และใช้อย่างจริงจัง
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ธนาคารขยะรีไซเคิล
ผู้น�ำเสนอ   นางพาพิศ  โกษฐเพชร  โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1
		
โทรศัพท์ 0857966616 E-mall :papit@rachada.ac.th
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง กิจกรรมทีส่ นับสนุนการพัฒนาทักษะชีวติ รูปแบบกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ เชือ่ มโยงกิจกรรมสูก่ ารพัฒนาทักษะชีวติ สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเพิม่ มูลค่า
ของผลงาน ตลอดจนสนับสนุนการใช้ ict เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การพัฒนางาน และการพัฒนาความรู้อย่าง
สร้างสรรค์
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ธนาคารขยะรีไซเคิลเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้น ดังนี้ นักเรียนมีวินัยใน
การรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เห็นคุณค่าของขยะ ไม่ทิ้งขยะให้เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ใช้ระบบ ict ใน
การสืบค้นข้อมูล   ออกแบบสิ่งประดิษฐ์และเผยแพร่ความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดท�ำสิ่งประดิษฐ์
รีไซเคิล มีทกั ษะการคิด การตัดสินใจและท�ำงานเป็นทีม มีจติ ส�ำนึกในการรักษาและหวงแหนสิง่ แวดล้อมในโรงเรียน
และชุมชนและได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมเรื่องระบบธนาคาร การออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยะ
ในโรงเรียนและชุมชนลดลง เป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับระบบของธนาคารและการออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แรงบันดาลใจ
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ตัง้ อยูใ่ นชุมชนเมือง เป็นศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้บริการ
ชุมชนด้านกีฬาและการจัดงานเลี้ยงต่างๆ ท�ำให้มีขยะเป็นจ�ำนวนมาก หากไม่มีระบบการจัดการที่ดี จะก่อให้เกิด
ปัญหาขยะล้นโรงเรียน ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนจึงได้จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิธีคัดแยกขยะ
และเห็นคุณค่าของขยะสามารถเพิ่มมูลค่าของขยะโดยการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล
ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
1. ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานก�ำหนดชือ่ กิจกรรม ครูและนักเรียนมีสว่ นร่วมในการตัง้ ชือ่ กิจกรรมรับสมัครคณะ
ท�ำงาน รับสมัครนักเรียนที่มีจิตอาสาเป็นนักเรียนแกนน�ำ
2. การด�ำเนินงานกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล การฝากขยะ (ขาย) จัดระบบเก็บรวบรวมจ�ำหน่ายต่อ จัดระบบ
บัญชี ตามรูปแบบธนาคาร ใช้ computer ช่วยในการบริหารจัดการ ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยประชาสัมพันธ์หน้า
เสาธงตอนเช้า และออกรายการเสียงตามสายตอนพักเทีย่ ง การให้ความรูใ้ นโรงเรียนและชุมชน น�ำนักเรียนกลุม่ แกน
น�ำไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการณ์ในเขตพื้นที่ เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมมาอบรมให้ความรู้แก่
นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน
3. รณรงค์ให้นักเรียนเกิดจิตส�ำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการ 3rs คือ reduce reuse และ
recycle ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัล หรือ ค�ำชมเชยจนนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้
4. การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนและชุมชนได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร และ ทุกคนในโรงเรียน
ด�ำเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนและชุมชน
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5. การติดตามและประเมินผลติดตามผลการด�ำเนินงาน ประเมินความพึงพอใจของสมาชิก การจัดท�ำรายงาน
และน�ำเสนอผลงาน
6. นักเรียนทุกคนมีชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานโดยน�ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้
เช่น การใช้โปรแกรม ProdeskTop ออกแบบสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล การใช้โปรแกรม Microsoft Word ท�ำเอกสาร
ต่างๆ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เก็บค่าสถิตติ า่ งๆ ใช้ระบบเสียงตามสายในโรงเรียน อินเตอร์เน็ต วิทยุชมุ ชน
เผยแพร่ความรู้
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
ผู้บริหารผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุน การจัดการแข่งขันธนาคารรีไซเคิลในระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศ
การสรุปบทเรียน
การด�ำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล ประสบความส�ำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจังจากทุก
ภาคส่วน สมาชิกเห็นคุณค่าของขยะ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการออกแบบสิง่ ประดิษฐ์รไี ซเคิล เกิดจิตส�ำนึกรักษ์
และหวงแหนสิ่งแวดล้อม ท�ำให้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนดีขึ้น สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน
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จินตนาการเลิศล�้ำ น�ำสู่อาชีพ
ผู้น�ำเสนอ    นายสุรยิ นั   กาคะ
โรงเรียนชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยาง  
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต จากการสอนโดยการบูรณาการ
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนเกิดกระบวนการคิดจากการเรียนการสอน สามารถสร้างสรรค์งานการแสดง อุปกรณ์การแสดงและ
เครื่องแต่งกาย ด้วยความรู้และความสามารถของนักเรียนเอง โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลงานนี้ ในระดับ
ต่างๆ มากมาย เช่น การประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง ชุมชนให้การยอมรับและสนับสนุนการด�ำเนินงานจน
นักเรียนได้รับรายได้ระหว่างเรียน
แรงบันดาลใจ
การจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ การเรียนรูอ้ ย่างบูรณาการ การสร้างมูลค่าให้กบั ผลงานนักเรียน
เป็นเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนที่รับผิดชอบ จึงมีแนวทางที่จะส่งเสริม ให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
เมื่อนักเรียนประดิษฐ์อุปกรณ์การแสดงหรือชุดการแสดงได้แล้ว ก็น�ำไปจ�ำหน่ายและให้เช่า ก็จะเป็นการเพิ่มราย
ได้ให้กับนักเรียน นอกจากจะท�ำให้นักเรียนจะเห็นคุณค่าของผลงานแล้วนักเรียนยังได้เรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ
คิดและท�ำอย่างบูรณาการซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการพัฒนาทักษะชีวิต
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ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคิดและการบูรณาการจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ อื่นๆ เช่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ( ทัศนศิลป์ ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนเอง โดยใช้ทักษะจาก
เรียนการสอนที่ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเอง ท�ำเอง  โดยตั้งเป้าหมายว่า แต่ละกลุ่มจะมีชิ้นงานที่สามารถ
น�ำสู่การมีรายได้ เริ่มจากการ รวมกลุ่มกันตามความสนใจ ภายในกลุ่ม คิดอย่างเป็นระบบด้วย หาข้อมูลเพื่อตอบ
ค�ำถามตนเอง ว่าจะท�ำอะไร ท�ำอย่างไร ผลที่ได้ จะท�ำให้มีรายได้หรือเพิ่มมูลค่าอย่างไร ภาพนักเรียนโรงเรียนในฝัน
จะปรากฏชัด คือ การค้นคว้า การดูแบบการแสดงชุดหางเครื่อง เครื่องประดับ ท่าทางการแสดง จากนั้นจะมีการพูด
คุยเลือกความเหมาะสม ครูจะเป็นที่ปรึกษาช่วยหาแหล่งข้อมูล สิ่งที่ค้นครูได้ค้นพบจากการเรียนรู้  คือ พบแวว
นักออกแบบที่บูรณาการความสามารถทาง Computer   คณิตศาสตร์   ศิลปะ และจากการที่นักเรียนได้แลก
เปลี่ยนข้อมูล   เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองของนักเรียน มาสร้างผลงานด้านการแสดง การออกแบบเครื่องแต่งตัว
เครือ่ งประทับ จนเกิดผลส�ำเร็จตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ สามารถแสดงและการแข่งขันในระดับต่างๆ ได้ จนเป็นทีย่ กย่อง
และได้รับรางวัลชนะเลิศ ตามล�ำดับที่ก�ำหนดให้ ตัวอย่างเช่น การแสดง “เพลงเอกลักษณ์ไทย” สิ่งที่นักเรียนร่วม
วางแผนได้มีข้อสรุปต้องค้นคว้าในเรื่องต่อไปนี้
1 ) ท่าทางหรือท่าเต้นที่ใช้ในการแสดง
2 ) ชุดและเครื่องประดับในการแสดง
3 ) ฉากประกอบการแสดง
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4 ) ชุดที่ใช้ประกอบการแสดง
นักเรียนจะต้องออกแบบโดยใช้ความรูใ้ นรายวิชาทัศนศิลป์และการเลือกวัสดุทจี่ ะใช้โดยค�ำนึงถึงค่าใช้จา่ ยให้
มากที่สุด รวมถึงฉากหรืออุปกรณ์การแสดงด้วย ไม่วา่ จะเป็นการแสดงใดๆ นักเรียนก็จะใช้กระบวนการนี้ทั้งหมด
ทั้งนี้ ครูเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษา และแนะน�ำนักเรียนเท่านั้น เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและสามารถสร้างสรรค์
ผลงานด้วยตนเองได้ ตลอดจนน�ำผลงานที่สร้างสรรค์นี้ ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน และ
ถ่ายทอดให้รุ่นน้องต่อไปได้
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
ผู้บริหารและชุมชนให้การส่งเสริม สนับสนุนเป็นอย่างดี ทั้งเรื่องงบประมาณ สถานที่ในการฝึกซ้อมการแสดง
ของนักเรียนรวมทั้งการให้ค�ำแนะน�ำต่างๆ จนประสบความส�ำเร็จ
การสรุปบทเรียน
จากการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่น�ำเสนอ นับว่า ประสบผลส�ำเร็จเป็นที่น่าพอใจโรงเรียนมีชื่อเสียง
ผลงานที่เกิดจากความสามารถ ทักษะในการบูรณาการ การคิด วิเคราะห์ของนักเรียน และเป็นการสร้างความมั่นใจ
ว่าครูทุกคนมีส่วนช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้
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บริษัทร่มเกล้า จ�ำกัด
ผู้น�ำเสนอ   นายปัญญา  ศรีผายวงษ์  
โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร   
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ในรูปแบบกิจกรรมบริษัทจ�ำลอง แหล่งเรียนรู้การงาน
อาชีพและการประกอบการ
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนจัดท�ำโครงงานธุรกิจโดยจัดตั้งบริษัทเพื่อด�ำเนินธุรกิจได้ โดยนักเรียนสามารถ เขียนแผนธุรกิจ จัดท�ำ
ผลิตภัณฑ์เพื่อจ�ำหน่าย มีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งนักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้เห็นถึงอุปสรรคปัญหาเห็น
ความผิดพลาด การแก้ปัญหา การน�ำคุณธรรมมาใช้ประกอบการท�ำงานทุกขั้นตอน ซึ่งจะน�ำไปสู่การเกิดทักษะและ
เกิดแรงบันดาลใจที่เป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต มองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ ตลอดจนชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในการท�ำและการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้กิจการจ�ำลองบริษัทร่มเกล้าจ�ำกัด (Mini Company)
แรงบันดาลใจ
ความยากจน ความเสียเปรียบ การด้อยโอกาสในสังคม การเป็นแรงงานราคาถูกและยากจนของนักเรียน ดัง
นั้น จึงต้องการสร้างให้นักเรียนมีความคิด มีจินตนาการ มีความใฝ่ฝัน ในการที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดี มีคุณธรรม
ในการท�ำงาน มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค การรู้จักวางเป้าหมายระยะยาวในชีวิต การใช้ชีวิตอย่างมีสาระตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง การรูจ้ กั ออกแบบสร้างงานด้วยตนเอง ซึง่ จะมีสว่ นช่วยประเทศชาติในด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อ
ไปในอนาคตได้
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ลักษณะของผลงานหรือนวัตกรรม
บูรณาการความรู้มาสร้างผลิตภัณฑ์   โดยใช้กระบวนการจัดองค์กรแบบบริษัทจ�ำลอง มีการบริหารจัดการ
การผลิต การจ�ำหน่าย โดยการจ�ำลองโรงเรียนเป็นโลกของธุรกิจทีม่ เี งินหมุนเวียนแต่ละวันหลายหมืน่ บาท ซึง่ นักเรียน
สามารถสร้างกิจการเพื่อให้มีรายได้จากเงินดังกล่าว โดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้
1.จัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้มรี ายวิชาทีเ่ อือ้ ต่อการจัดกิจกรรม เช่น วิชาโครงงานอาชีพบริษทั จ�ำลอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาการประกอบการในระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดตั้งห้องแหล่งเรียน
รูก้ จิ การจ�ำลองโดยให้มหี อ้ งประชุม (ห้องเรียน) ห้องผลิต ห้องจ�ำหน่าย (ตลาด) ซึง่ ท�ำได้โดยการระดมทรัพยากร ความ
ช่วยเหลือจากสมาคมผู้ปกครองและครู องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น วัด ผู้มีจิตศรัทธาและสมาคมศิษย์เก่า เพื่อน�ำ
มาจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการผลิตและการปรับปรุงห้อง
2.เปิดรายวิชาต่างๆ ที่เอื้อต่อกิจกรรมให้นักเรียนที่สนใจเลือกเรียน เช่น วิชาโครงงานอาชีพบริษัทจ�ำลอง
(Mini Company) ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น และวิชาการประกอบการในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุมนุม
จ�ำหน่ายผลผลิตรับนักเรียนที่สนใจทุกระดับชั้น ท�ำให้เกิดความหลากหลายด้ายความคิดและมีการผสมผสานในการ
เรียนรู้ระหว่างกัน
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3. จัดตั้งองค์กร บริษัทจ�ำลอง โดยด�ำเนินการ ดังนี้
• ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักธุรกิจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ค�ำปรึกษา
ด้านการบริหารงาน การควบคุมดูแล การสอนอาชีพแก่นักเรียน
• คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยนักเรียนที่เรียนวิชาโครงงานอาชีพ วิชาการประกอบการและชุมนุม
จ�ำหน่ายผลผลิต โดยมีต�ำแหน่งต่างๆที่ส�ำคัญ เช่น ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจ�ำหน่าย ฝ่ายการเงิน ฝ่าย
บัญชี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเลขานุการ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่รับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัททั้งหมด
4. จัดหาทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินการ โดยการจ�ำหน่ายหุ้นๆ ละ 20 บาทให้แก่ครู นักเรียนที่สนใจและ
นักเรียนทีเ่ รียนวิชาโครงงานอาชีพ วิชาการประกอบการ และชุมนุมจ�ำหน่ายผลผลิตต้องมีหนุ้ ทุกคน อย่างน้อยคนละ
1 หุ้น
5. ด�ำเนินธุรกิจ สร้างผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นตัวสินค้าเพือ่ จ�ำหน่าย เช่น ปาท่องโก๋ นมทรงเครือ่ ง ขนมกะหรีป่ บ๊ั เครือ่ ง
ดื่มชามะขาม ขนมทองม้วน โดยจะผลิตในชั่วโมงเรียนเป็นหลัก และน�้ำดื่มซึ่งรับมาวางขายอีกต่อหนึ่ง รับฝากขาย
สินค้าจากสมาชิก เช่น จากกลุม่ นักเรียนทีร่ วมตัวกันเป็นบริษทั ลูกผลิตสินค้ามาฝากขาย หรือจากนักเรียนทีผ่ ปู้ กครอง
ช่วยผลิตให้แล้วน�ำมาฝากขายโดยคิดค่าฝากขายร้อยละ 10
6. บริหารจัดการ เปิดบริการจ�ำหน่ายสินค้าที่ห้องจ�ำหน่ายของบริษัทในวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยการจัดเวรรับ
ผิดชอบการขายและอยู่ในความดูแลของครูที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลหรือการทุจริต มีการจัด
ระบบควบคุม คือ มีการลงบัญชีคุมรายการสินค้า บัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถ
ควบคุมตรวจสอบได้ เงินที่ได้จากการขายต้องมีการสรุปและน�ำส่งฝากธนาคารทุกวัน การผลิตสินค้าผลิตในชั่วโมง
เรียนสัปดาห์ละครั้ง โดยนักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อยรับผิดชอบเป็นรายผลิตภัณฑ์ วางสินค้าขายในห้องบริษัท อบรม
บ่มนิสัยให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ให้รู้จักตนเองและพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้มีความเก่ง ดีและชีวีเป็นสุข
7. จัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ ท�ำการสรุปผลการด�ำเนินการปีละ 1 ครัง้ โดยก�ำหนดเป็นปีบญ
ั ชี (31 มกราคม–
1 กุมภาพันธ์) จัดสรรก�ำไร ดังนี้ ปันผลตามหุน้ ร้อยละ 15–25 (มากน้อยตามผลการประกอบการ) จ่ายเป็นทุนส�ำรอง
กิจการ จ่ายเป็นทุนสาธารณะประโยชน์ จ่ายค่าปรับปรุงกิจการ จ่ายโบนัสกรรมการ โดยเน้นให้นักเรียนเห็นว่าราย
ได้ที่เกิดขึ้นควรแบ่งน�ำมาสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง ให้องค์กรได้ประโยชน์ไม่ควรเน้นประโยชน์ตนเองอย่างเดียวซึ่ง
เป็นการส่งเสริมจิตสาธารณะและทักษะชีวิตให้เข้มแข็ง
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จ
ครู ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีอิทธิบาท 4 ร่วมกัน คือ รักในสิ่งที่ท�ำ ไม่ท้อ ท�ำต่อเนื่อง
และปรับประเมินผล อยู่เสมอ
การสรุปบทเรียน
Mini company เป็นกิจกรรม ที่เป็นเครื่องมือในการสร้างให้นักเรียนให้มีทักษะชีวิต มีคุณธรรมในการท�ำงาน
เป็นผู้ประกอบการที่ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สรุปข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะวิทยากร
1. ควรให้นกั เรียนท�ำงานด้วยตนเองให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้นกั เรียนได้เรียนรูค้ วามผิดพลาด (การท�ำงานผิดพลาดได้)
ให้เรียนรูก้ ารแก้ปญ
ั หาเพือ่ ให้เกิดการเรียนรูท้ กั ษะชีวติ
2. ในการท�ำงานอย่ามองนักเรียนเป็นแรงงานทาสแต่ให้เขาได้ท�ำงานเพื่อเรียนรู้ทักษะชีวิตอย่างแท้จริง

181

3. ให้แทรกคุณธรรมให้แก่นักเรียนในทุกขั้นตอนของการท�ำงาน เช่น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อสังคม
และต่อผู้บริโภค
4. ไม่ควรเน้นเรื่องรายได้เพียงอย่างเดียวแต่ควรเน้นเรื่องคุณธรรม ทักษะชีวิต และคุณธรรม
5. ควรแสดงให้เห็นว่านวัตกรรม mini company แต่ละขั้นตอนเกิดทักษะชีวิตอะไรต่อเด็กบ้าง
6. ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไขนั้นควรบอกให้นักเรียนรู้จักทักษะชีวิตทั้งหมดและ
ควรมีการพัฒนาทักษะชีวิตตลอดเวลา
7. ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการท�ำงาน เช่น การผลิตสินค้าต่างๆ
8. รายได้ที่เกิดจากกิจกรรมนี้เช่นการจ�ำหน่ายสินค้าต่างๆ ควรสอนให้นักเรียนมีคุณธรรม ในการใช้จ่ายและ
การเก็บออม
9. ควรดูแลนักเรียนที่ผลของการประเมินความพอใจในกิจกรรมนี้ ทั้งกลุ่มพอใจมาก ปานกลาง และน้อย ให้
มีการต่อยอดอย่างเหมาะสม
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ห้องสมุด

“ห้องสมุดเป็นสิง่ เจริญเติบโตได้ (Library is growing
organism) ห้องสมุดเป็นสิ่งมีชีวิต ห้องสมุดจะต้อง
พยายามจัดหาหนังสือและวัสดุเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ”
Dr. Shiyali Ramamitra Ranganathan

183

พลังร่วมสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้
ผู้น�ำเสนอ   นายขจร ไตรทิพย์
  
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร)  
		
ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การจัดการห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
จากทีโ่ รงเรียนเคยมีปญ
ั หา ไม่มหี อ้ งสมุด ใช้บริการมุมหนังสือในห้องเรียน นักเรียน มีความสุขกับการมาโรงเรียน
ชอบห้องสมุด เข้าไปใช้บริการแน่นในช่วงพักกลางวัน ท�ำให้ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน นอกห้องสมุด เมื่อมี
การการสอบถาม มุมหรือสถานที่ที่นักเรียนชอบ พบว่านักเรียนชอบห้องสมุดมากที่สุด นักเรียนรักการอ่านมากขึ้น
จะเห็นได้จากกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและประเภทตอบค�ำถามเกี่ยวกับหนังสือส�ำคัญในห้องสมุดจะเป็นที่นิยม
มาก คณะครู นักเรียน และชุมชน มีความภาคภูมิใจและเข้ามาใช้บริการเป็นประจ�ำ
แรงบันดาลใจ
ความตระหนักในลักษณะส�ำคัญของโรงเรียนในฝัน ที่เน้นการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การจัดหา
แหล่งเรียนรู้จึงเป็นภารกิจที่ส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินการ ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความเป็นรูปธรรม และเป็นความ
ต้องการของโรงเรียนในชนบทเป็นอย่างยิ่ง
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ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
1. บริหารจัดการศึกษาให้มหี อ้ งสมุดโดย แสดงข้อมูล ให้เห็นความส�ำคัญ ความจ�ำเป็นของห้องสมุดต่อคุณภาพ
การเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
2. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้น�ำชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจ รับผิดชอบ
ดังนั้น โรงเรียนจึงมีห้องสมุดเป็นเอกเทศจากการจัดท�ำผ้าป่าศิษย์เก่าของโรงเรียน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยไม่ใช้เงินงบประมาณของทางราชการ และได้
รับจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐและได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์และหนังสือ เพื่อใช้ในการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลใน
อาคารหอสมุด ทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
3.อาคารหอสมุดเป็นเอกเทศ ตัง้ อยูใ่ นสถานทีท่ เี่ หมาะสมจัดสวนหย่อมหน้าอาคารหอสมุด ให้มบี รรยากาศร่มรืน่
น่าเข้าไปใช้บริการ บรรยากาศภายใน จัดบริการมุมต่างๆ ที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และจัดหนังสือ เอื้อ
ต่อการให้บริการ เช่น มุมบริการสืบค้นข้อมูล–ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต มีสอื่ จากโครงการทรูปลูกปัญญา เพือ่ ใช้เรียน
รู้เพิ่มเติมทั้งในและนอกเวลาเรียน โดยมี ยุวบรรณารักษ์เป็นผู้ให้บริการ มีการคัดเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับวัย ทั้ง
ด้านสาระความรู้ ความบันเทิง เช่น นิตยสาร วารสาร เรื่องสั้น หนังสือพิมพ์ และยังให้เด็กนักเรียนได้รวบรวมความ
รู้จากหนังสือพิมพ์ โดยการท�ำเป็นกฤตภาคและมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้คอยบริการครู–นักเรียน ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และครบทุกระดับชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีสื่อที่ให้ทั้งสาระความรู้ ความบันเทิง ที่ให้นักเรียนได้ใช้ในหอสมุด
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และให้นักเรียนได้ยืมกลับไปศึกษาที่บ้านครูบรรณารักษ์และยุวบรรณารักษ์ เป็นคณะกรรมการหอสมุด รับผิดชอบ
โดยแบ่งเป็นเวรประจ�ำวัน ในการรับผิดชอบงานบริการด้านต่างๆ รวมทัง้ การจัดเก็บ ซ่อมบ�ำรุงแต่ละวัน อ�ำนวยความ
สะดวกในเรื่องของการให้บริการกับผู้ที่มารับบริการ
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
แรงสนับสนุนจากชุมชนต้องการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส ในชนบทให้ทดั เทียม
กับโรงเรียนในเมืองไม่ต้องการให้เด็กในเขตบริการของโรงเรียนเข้าไปกระจุกตัวที่โรงเรียนในเมือง ซึ่งจะท�ำให้เกิด
ปัญหาหลาย ๆ อย่างตามมา และผู้ปกครองก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปด้วยประกอบกับความความเชื่อมั่น และศรัทธา
ในบุคลากรของโรงเรียน
การสรุปบทเรียน
การด�ำเนินงานนับว่าประสบผลส�ำเร็จในระดับหนึง่ พบบทเรียนทีน่ �ำสูก่ ารแลกเปลีย่ นทีส่ �ำคัญ คือ การเรียกแรง
ศรัทราจากชุมชน
1.โดยการน�ำเสนอภาพงานทีเ่ ป็นรูปธรรม ผลส่งต่อคุณภาพนักเรียนต่อผูน้ �ำชุมชน ผูน้ �ำกลุม่ บุคคลในชุมชนและ
ป็นที่ยอมรับว่า ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม ทุกคนมองเห็น ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ การอ่านเก่งการชอบ
อ่านของเด็กๆ บอกคุณภาพเป็นรูปธรรมได้เร็วที่สุด
1. คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่ชุมชนและท้องถิ่นต้องการ
2. การเปิดโอกาสให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วม ในการตัดสินใจ การด�ำเนินการในทุกส่วน ให้มคี วามรูส้ กึ ถึงการเป็น
เจ้าของ ยอมรับจากชุมชน
3. การบริหารจัดการในสิ่งที่ได้มาให้ดี มีคุณภาพ ต่อนักเรียน มีผู้มาดูงานเป็นแรงเสริมที่ส�ำคัญที่ท�ำให้ชุมชน
ศรัทธา เพิ่มการสนับสนุน
4. ความโปร่งใสในการด�ำเนินการเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง
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ฮักอ่านมั่น โฮมตุ้มให้เต็มภูมิ
ผู้น�ำเสนอ นางนภาภรณ์  แสงสุวอ
โรงเรียนธวัชบุรวี ทิ ยาคม
		
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง กิจกรรมหลักในห้องสมุด การสร้างนิสัยรักการอ่าน อ่านให้มั่นคงยั่งยืน อย่าง
เต็มภูมิปัญญา ด้วยวิธีการร่วมมือกันทั้งโรงเรียน
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ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
เมื่อจัดกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่านให้มั่นคง ยั่งยืนด้วยวิธีการร่วมมือกันทั้งโรงเรียนแล้วประสบผลส�ำเร็จ
ดังนี้
1. นักเรียน ครู บุคลากร พนักงานราชการ แม่ค้าโรงอาหาร โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ทุกคนอ่านหนังสือ
ทุกวัน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น
2. ผูป้ กครองนักเรียนและชุมชนให้การสนับสนุนกิจกรรมรักการอ่าน และเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการสร้างนิสยั
รักการอ่านแก่นักเรียน
3. ได้รับรางวัลด้านการสร้างนิสัยรักการอ่านดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนรักการอ่าน  
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง โครงการส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน ระดับเครือข่าย ระดับอ�ำเภอ ระดับส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ปีการศึกษา 2549 และ ปีการศึกษา 2550 รางวัลชนะเลิศ ระดับยอดเยี่ยม
ห้องสมุดจัดกิจกรรมรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับเครือ
ข่าย ระดับอ�ำเภอ ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ปีการศึกษา 2549 และ ปีการศึกษา 2550
ได้รับการรับรองจากส�ำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ปีการศึกษา 2550 ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบห้อง
สมุดมีชีวิต
4. ผู้บริหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับยอดเยี่ยม ผู้บริหารบริหารรักการอ่านโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
กลาง โครงการส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน ระดับเครือข่าย ระดับอ�ำเภอ ระดับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาร้อยเอ็ด
เขต 1 ปีการศึกษา 2549 ครูได้รบั รางวัลชนะเลิศ ระดับยอดเยีย่ ม ครูรกั การอ่าน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับเครือข่าย ระดับอ�ำเภอ ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1
ปีการศึกษา 2549 และ ปีการศึกษา 2550 นักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีเด่น นักเรียนรักการอ่าน
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง โครงการส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน ระดับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาร้อยเอ็ดเขต
1 ปีการศึกษา 2549 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรมไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2551 รางวัล รองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา
จากสารานุกรมไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2552 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการอ่านจับใจ
ความส�ำคัญระดับประเทศ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552 และรางวัลจากการประกวดแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในกลุม่ สาระการเรียนรูต้ า่ งๆทัง้ ระดับเครือข่าย ระดับอ�ำเภอ ระดับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และระดับจังหวัดอีกจ�ำนวนมาก
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แรงบันดาลใจ
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบปัญหานักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบอ่านหนังสือ ท�ำให้นกั เรียนอ่านหนังสือ
ไม่ออก เขียนหนังสือไม่ถกู ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนต�ำ่ โรงเรียนจึงจัดท�ำโครงการสร้างนิสยั รักการอ่านขึน้
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
นอกจากมีกระบวนการท�ำงานแบบ PDCA แล้ว ยังมีลกั ษณะพิเศษคือกิจกรรมส่งเสริมนิสยั รักการอ่านทีห่ ลาก
หลาย ร่วมมือกันทั้งโรงเรียนท�ำให้เกิดความส�ำเร็จเป็นที่พึงพอใจอย่างยิ่ง ได้แก่ บันทึกการอ่านประจ�ำวัน เล่าข่าว
เด่นประจ�ำวันก่อนเรียน ดูซดี หี รือวีซดี ี มีสาระรูท้ นั ข่าวก้าวทันโลก หน้าเสาธง เสียงตามสาย มุมหนังสือในห้องเรียน
ห้องสมุดทุกกลุม่ สาระฯ มุมหนังสือห้องส�ำนักงานฝ่ายต่างๆ มุมหนังสือนักการ มุมหนังสือแม่คา้ โรงอาหาร ป้ายนิเทศ
ตะกร้าหนังสือเคลื่อนที่ บริการตอบค�ำถามและสืบค้นของห้องสมุด กฤตภาค ต้นไม้ให้ความรู้ วรรณกรรมฝาผนัง
นิทรรศการกวีซีไรต์ แนะน�ำหนังสือใหม่ แนะน�ำหนังสือพระราชนิพนธ์ อ่านแล้วเล่าสู่กันฟัง อ่านไปวาดไป หนังสือ
เล่มโปรด ประกวดเล่านิทาน เขียนเรื่องจากข่าว เขียนเรื่องจากภาพ เรียงความหนังสือดีที่ฉันชอบ หนังสือเล่ม
เล็ก ตอบปัญหาประจ�ำสัปดาห์ โต้วาที แฟนพันธุ์แท้ แข่งขันเปิดพจนานุกรม แข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรม
แข่งขันสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต ประกวดโครงงาน ประกวดค�ำขวัญห้องสมุด กระเป๋าความรู้สู่ชุมชน จุลสารรักการ
อ่าน จดหมายข่าว สุดยอดนักอ่านประจ�ำเดือน กิจกรรมการพัฒนานิสยั รักการอ่านเริม่ ต้นทีท่ กุ คนอ่านพัฒนาตนเอง
ขั้นต่อไป คือ ขยายผลการอ่านโดยการเผยแพร่ความรู้ สู่ผู้อื่น และสุดยอดคือการประกวดแข่งขัน
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
1. ทุกคนตระหนักเห็นความส�ำคัญในการจัดกิจกรรม พอใจเต็มใจสนับสนุนและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้
ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
2. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนเต็มที่ เช่น การพัฒนาแหล่งเรียนรูท้ เี่ อือ้ ต่อกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ทัง้ ในและ
นอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย การจัดซือ้ จัดหาหนังสือ สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น นอกจาก
นี้ห้องสมุดโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมยังเปิดให้บริการทั้งวันเสาร์และอาทิตย์ด้วย
3. กิจกรรมนีด้ �ำเนินงานในรูปของคณะกรรมการนักเรียน แบ่งกลุม่ ย่อยตามกิจกรรมทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ครูเป็น
ทีป่ รึกษาและช่วยเหลือ มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนือ่ ง การให้ขวัญก�ำลังใจ การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ท�ำให้
เกิดพลังอันยิง่ ใหญ่ท�ำให้งานประสบความส�ำเร็จ สิง่ ทีไ่ ด้เพิม่ คือกลุม่ นักเรียนผูจ้ ดั กิจกรรมจะได้ประสบการณ์อนั เป็น
ประโยชน์มากมาย
การสรุปบทเรียน  
กิจกรรมการสร้างนิสัยรักการอ่าน “ฮักอ่านมั่น โฮมตุ้มให้เต็มภูมิ” นี้ เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายสร้างนิสัยรัก
การอ่าน นอกจากทุกคนพัฒนาตนเองให้มนี สิ ยั รักการอ่านแล้ว ยังสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
ให้สูงขึ้นได้ในระดับหนึ่ง กิจกรรมต่อเนื่องที่จะด�ำเนินต่อไปคือการพัฒนาสู่ยอดนักอ่าน
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ห้องสมุดหรรษาพัฒนาการอ่าน
ผู้น�ำเสนอ   นางสาวสุนันท์  แซ่แต้  
โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2
ผลงานหรือนวัตกรรม  หมายถึง การบริหารจัดการห้องสมุด
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
จากการด�ำเนินการพัฒนาห้องสมุด ผลที่น่าพึงพอใจ ดังนี้
1) นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน กล่าวคือ นักเรียนมีหนังสือเล่มโปรดมากขึ้น นักเรียนสามารถตอบ
ค�ำถามจากหนังสือที่อ่านได้ นักเรียนยืมหนังสืออ่านนอกเวลามากกว่า 3 เล่ม ต่อคนต่อภาคเรียน
2) โรงเรียนได้รบั รางวัลโรงเรียนส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน ระดับประถมศึกษาดีเด่น
3) นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการทดสอบการอ่านของหน่วยงานต้นสังกัด อยู่ในระดับดี
4) ผู้ปกครองร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้กลยุทธ์เชิงรุกและกลยุทธ์เชิงรับ ด�ำเนินการดังนี้
กลยุทธ์เชิงรุก  ประกอบด้วย
1) การสร้างความตระหนักนักเรียน ครู ผูป้ กครอง รวมถึงผูบ้ ริหาร ให้ความส�ำคัญต่อกิจกรรมรักการอ่าน ให้การ
ยกย่อง ชมเชย ต่อสาธารณชน
2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสยั รักการอ่านอย่างหลากหลาย โดยการจัดท�ำ
คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ก�ำหนดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย และความสนใจของนักเรียน ได้
ด�ำเนินจัดกิจกรรมประจ�ำอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมเช้านี้มีข่าวบอกเล่าเก้าสิบ กิจกรรมเสียงใสให้สาระ กิจกรรม

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

แรงบันดาลใจ
ห้องสมุดได้น�ำพระราชด�ำรัส และลายพระหัตถ์การรณรงค์ “ร่วมกันท�ำให้ชาวโลกอ่านออกเขียนได้” ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปเป็นแนวทางในการรณรงค์การรู้หนังสือ ตอนหนึ่งว่า…...การรู้หนังสือ
เป็นความจ�ำเป็นส�ำหรับทุกชาติที่ก�ำลังพัฒนาตลอดจนเป็นกิจกรรมที่ต้องร่วมมือกัน ส่งเสริมให้บรรลุผลให้ได้ ถ้า
ปราศจากพื้นฐานการรู้หนังสือของประชาชนในประเทศแล้ว ความพยายามในการ ด�ำเนินการพัฒนาคงไร้ผล การรู้
หนังสือเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่จะน�ำไปสู่จุดมุ่งหมายอันสูงสุด.." และเนื่องจากปัจจุบันเด็กไทยสนใจการอ่านน้อย
มาก ซึ่งอาจเชื่อมโยงมาจากปัญหาหลายอย่าง เช่น ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ปัญหาทางเศรษฐกิจ ฯลฯ
ซึง่ กระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ และการด�ำรงชีวติ ของเด็กไทยในอนาคต ประกอบกับโรงเรียนวัดเทพชุมนุม ได้คน้
พบปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก อ่านไม่คล่อง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ของนักเรียน ครูและชุมชน อย่างยั่งยืน ให้ทุกคนมีความสุขเมื่อ
เข้ามาใช้บริการห้องสมุด
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อ่านวันละนิดสะกิดปัญญา กิจกรรมกลุ่มสีหรรษาพัฒนาการอ่าน กิจกรรมตอบปัญหาพาโชค กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 8 กลุ่มสาระประจ�ำเดือน
กลยุทธ์เชิงรับ หมายถึง การบริหารจัดการภายในห้องสมุด ได้แก่ จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศภายในห้อง
สมุด 1) มีระบบสารสนเทศให้ความสะดวกแก่การค้นหา บริการ และจัดเก็บข้อมูล และจ�ำแนกหมวดหมู่หนังสือตาม
หลักสากล โดยใช้ระบบทศนิยมดิวอี้ 2) ให้บริการสืบค้นยืม-คืนหนังสือโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3) จัดมุมสบาย
ต่างๆ เช่น เวทีคนเก่ง มุมก้าวไกลไปกับสื่อดิจิตอล มุมเอกเขนก มุมการ์ตูนพาเพลิน มุมต้นไม้สร้างปัญญา และ
มุมนันทนาการ
โรงเรียนน�ำระบบ ICT มาใช้ในการบริการจัดการห้องสมุด สามารถให้บริการได้สะดวก รวดเร็วขึ้นห้องสมุด
มีการบริหารจัดการโดยการแบ่งโครงสร้างบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายบริการ ฝ่ายกิจกรรม
และฝ่าย ICT และมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติตามความถนัด
เงื่อนไขที่ท�ำให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความส�ำเร็จ
การบริหารจัดการห้องสมุด ได้ยึดหลัก 9 ประการ (เพื่อนร่วมทาง) ในการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. ให้ผใู้ ช้บริการได้มสี ว่ นร่วมในการคัดเลือกสือ่ ด้วยการตัง้ ไตรภาคี 3 ฝ่าย หรือการสอบถามความต้องการจาก
นักเรียน ครู และผูป้ กครอง ห้องสมุดจึงมีสอื่ ทีเ่ หมาะสม ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้และเป็นประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้บริการ
เป็นส่วนมาก
2. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น มีความรู้ความสามารถจัดบริการห้องสมุด
ได้ถูกต้องตามหลักสากล เป็นแบบอย่าง และเป็นแหล่งศึกษาดูงานของสถานศึกษาอื่นๆ
การสรุปบทเรียน
การด�ำเนินงานที่ผ่านมานับว่า ประสบความส�ำเร็จในระดับหนึ่ง มีบทเรียนสรุปได้ ดังนี้ 1) ผู้รับผิดชอบ ต้อง
มีความรูค้ วามเข้าใจในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย  ยิง่ เป็นงานทีร่ กั ด้วยแล้วยิง่ ประสบผลส�ำเร็จมากขึน้   2) การพัฒนา
วิธีการท�ำงานให้ทันต่อความก้าวไกลของเทคโนโลยี (โดยเฉพาะงานห้องสมุด) 3) เข้าใจในแนวทางการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การส่งเสริมรักการอ่าน
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ห้องสมุด E–Library
ผู้น�ำเสนอ   นายสุรชัย  งามชื่น
โรงเรียนบ้านจอมพระ
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง คู่มือการจัดการห้องสมุด สื่อการเรียนการสอน cai e-book และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ server ระบบ e-leaning
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
การจัดการห้องสมุด e–library ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท�ำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สร้างนิสัยรักการอ่านให้กับครู นักเรียน และชุมชนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยรับ
ความร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่ายอย่างดียิ่ง 1) ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต เป็นต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนในฝันระดับ
ประถมศึกษา 2) นักเรียนชนะการประกวดแข่งขัน หนังสือเล่มเล็ก ตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
และรางวัลเหรียญทองการสร้างหนังสือ e–book ระดับจังหวัด รางวัลเหรียญทองการแข่งขันสร้าง animation และ
การสร้างเกมสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจทีท่ �ำให้เกิดผลงานหรือนวัตกรรมทีน่ �ำเสนอ จากคอมพิวเตอร์ ระดับภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ 3) ครู และผู้บริหารได้รับรางวัลผู้บริหารรักการอ่าน 4) บรรณารักษ์ได้รับคัดเลือกเป็น master
teacher
แรงบันดาลใจ
ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของห้องสมุดทั้งปัจจุบันและอนาคตที่น่าจะได้รับการพัฒนาให้เป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ โดยเพิม่ การพัฒนาหรือจัดหาทรัพยากรในรูปสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ สารสนเทศและเครือ่ ง
มือสือ่ สารสมัยใหม่ รวมถึงพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านสารสนเทศของห้องสมุด โดยให้มกี ารแบ่งปันการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้ใช้ห้องสมุดและผู้เรียนโดยเฉพาะe-leaning เพื่อก้าวไปสู่การเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ชั้นน�ำที่เต็มไปด้วยสื่อข้อมูลต่างๆ ของ e-leaning
ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
การด�ำเนินงาน มีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
การสร้างมิติใหม่ 1) ปรับปรุงจากห้องสมุดอัตโนมัติเป็นห้องสมุด e – library 2) ครูนักเรียนบุคลากรได้รับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี 3) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 4) แหล่งศึกษาหาความรู้และบริการแก่ผู้สนใจ
ร่วมใจพัฒนา 1) พัฒนาระบบห้องสมุด e–library 2) พัฒนาครูโดยจัดอบรมครูทกุ คนการสร้างบทเรียน e-book
cai เว็บไซต์ e–mail และสือ่ ระบบ e-leaning ระบบ server 3) พัฒนาผูเ้ รียนโดยจัดการเรียนการสอนการสร้าง
บทเรียน e-book cai เว็บไซต์ e–mail 4) พัฒนากระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมหลากหลาย เช่น สอนแบบโครงงาน
สอนแบบสืบค้น สอนแบบรายงาน สอนโดยใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารต่างๆ
สร้างภูมิปัญญาสู่สากล 1) น�ำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสืบค้นแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกห้อง
สมุด เช่น คอมพิวเตอร์สืบค้นหนังสือภายในห้องสมุด จากอินเตอร์เน็ต การยืม-คืน หนังสือและวัสดุสื่อการเรียน
การสอน cai ซีดี วีซีดี การเรียนรู้จากสื่อ e-leaning การเรียนการสอนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย server
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การเรียนรู้โดยใช้โทรทัศน์สัญญาณจานดาวเทียมทรู true และสัญญาณดาวเทียมโรงเรียนไกลกังวล 2) ด้านผู้เรียน
มีนิสัยรักการอ่าน ค้นคว้าหาความรู้จากระบบ ict ผลิตผลงานจากการอ่าน เช่นหนังสือ e-book หนังสือเล่มเล็ก
หนังสือ pop–up สมุดบันทึกการอ่าน อ่านข่าว ตอบปัญหาวิชาการ ประกวดการแข่งขันทักษะวิชาการในโรงเรียน
ในวันส�ำคัญ
สะท้อนผลผูบ้ ริการ 1) ต้นแบบห้องสมุดมีชวี ติ เป็นต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนในฝันระดับประถมศึกษานอกจาก
นักเรียนชนะการประกวดแข่งขันต่างๆ แล้วยังสะท้อนต่อผู้บริหารได้รับรางวัลผู้บริหารรักการอ่าน
ห้องสมุด e – library เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน กล่าวคือ
1) มีเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 7 เครือ่ ง ส�ำหรับบันทึกสถิตเิ ข้าใช้ และยืม–คืน หนังสือวัสดุดว้ ยระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์อตั โนมัติ 2 เครือ่ ง จัดท�ำเครือ่ ง server เครือข่าย 1 เครือ่ ง เพือ่ เรียนรูส้ อื่ การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
server และคอมพิวเตอร์สบื ค้นอินเตอร์เน็ต จ�ำนวน 4 เครือ่ ง
2) มีหอ้ งสมุดเสียงจ�ำนวน 1 ห้อง ประกอบด้วยโทรทัศน์ตดิ ตัง้ สัญญาณดาวเทียม 1 เครือ่ ง เพือ่ ศึกษาแหล่งเรียน
รูจ้ ากทรู และโรงเรียนไกลกังวล เครือ่ งฉายภาพโปรเจ็กเตอร์ 1 เครือ่ ง เครือ่ งคอมพิวเตอร์ตดิ ตัง้ ระบบเครือข่ายและ
ระบบอินเตอร์เน็ต 1 เครือ่ ง ส�ำหรับส่งสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ออกสูเ่ ครือ่ งฉายภาพโปรเจ็กเตอร์ และโทรทัศน์
มีเครือ่ งเสียงจ�ำนวน 1 ชุด
3) ห้องเรียนและห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ สะดวกรวดเร็วและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ต้องมีโทรทัศน์ 1 เครือ่ ง
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ 1 เครือ่ ง เพือ่ เชือ่ มต่อระบบเครือข่ายสือ่ การเรียนการสอนจากเครือ่ ง server ระบบอินเตอร์เน็ตจาก
ห้องสมุด สัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมทรูและโรงเรียนไกลกังวล พร้อมเชือ่ มต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์ออก tv – out
และเครือ่ งฉายภาพโปรเจ็กเตอร์
เงื่อนไขที่ท�ำให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความส�ำเร็จ
การพัฒนาห้องสมุดทีท่ นั สมัยสูห่ อ้ งสมุดมาตรฐานและเป็นต้นแบบห้องสมุดยุคใหม่สง่ ผลต่อการพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นบุคคลแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งได้รับการร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่าย
การสรุปบทเรียน  
จากการพัฒนาห้องสมุดและให้บริการความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างทั่วถึงฉับไว นับว่าประสบผลส�ำเร็จ
เป็นที่น่าพอใจ มีบทเรียนส�ำคัญ คือ บรรณารักษ์ควรทันสมัยมองการณ์ไกลและมีทักษะด้าน ICT
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ห้องสมุดมีชีวิต
ผู้น�ำเสนอ นางสาวสุวรรณา ปัญจมหาคีรี  
โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บ�ำรุง)
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

     

ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การบริหารจัดการห้องสมุดน่าใช้ น่าเรียนรู้ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนได้รบั รางวัลดีเด่นจากการประกวดนักเรียนรักการอ่าน ประเภท โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ จาก
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 2
2. ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บ�ำรุง) ได้รบั รางวัลห้องสมุด ยอดเยีย่ ม ประเภท โรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ่ ในการประกวดห้องสมุดและมุมหนังสือในสถานศึกษา จากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 2
3. ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บ�ำรุง) ผ่านการประเมินและรับรองเป็นห้องสมุดต้นแบบ
ตามโครงการห้องสมุดมีชีวิตและโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 2
แรงบันดาลใจ
ด้วยความตระในความส�ำคัญของห้องสมุด โลกแห่งการเรียนรู้ และให้ความส�ำคัญต่อการ รักการอ่าน พื้นฐาน
ทีเ่ ป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการแสวงหาความรู้ จากการส�ำรวจสถิตกิ ารอ่านหนังสือ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาม
(สันติกาญจน์ราษฎร์บ�ำรุง) พบว่า นักเรียนมีสถิติการอ่านอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ และมีค่าเฉลี่ยการอ่านลดลง
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงจัดท�ำโครงการห้องสมุดมีชีวิตขึ้น
ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา

ลักษณะส�ำคัญของการบริหารจัดการ
โครงการห้องสมุดมีชีวิต มีขั้นตอนในการด�ำเนินการดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลการอ่าน : เป็นการส�ำรวจสถิติการอ่านและรสนิยมทางการอ่านของนักเรียน เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้
เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการวางแผนการส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน และการพัฒนาการให้บริการของห้องสมุดให้ สอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรียน
2. ประสานเพื่อนร่วมพัฒนา : เป็นการระดมทรัพยากร (4 M) อันได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ
(Money) สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ (Material) และการบริหารจัดการ (Management) ในการพัฒนาห้องสมุด ระบบการ
ให้บริการ เหมาะสมกับความสนใจของนักเรียนทัง้ สือ่ สิง่ พิมพ์และสือ่ ICT ในส่วนของการบริหารจัดการมีการน�ำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการห้องสมุด (Library Management Information System
: Lib MIS)” มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
3. สรรหากิจกรรม : เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านของนักเรียน ซึ่งมีจุดเน้นในการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน ดังนั้นลักษณะของกิจกรรมจึงมีความหลากหลาย สร้างสรรค์ และมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
ผลจริง ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาทิ กิจกรรมเล่มนี้ที่ฉันรัก กิจกรรมโลกสวยด้วยเรื่องเล่า กิจกรรมการ
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เล่านิทานไม่จบเรื่อง กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน กิจกรรมชวนน้องอ่าน กิจกรรมค่ายยุวชนรักการอ่าน กิจกรรม
ยุวบรรณารักษ์ กิจกรรมจากหนังสือที่อ่านสู่ผลงาน ICT ฝีมือหนู กิจกรรมสุดยอดนักอ่าน เป็นต้น ซึ่งในการด�ำเนิน
กิจกรรมทุกกิจกรรมจะมีขั้นตอนในการด�ำเนินการที่ส�ำคัญประกอบด้วย 1) การเตรียมการหรือวางแผนการด�ำเนิน
งานอย่างเป็นระบบ (Plan) 2 ) การด�ำเนินการตามแผนที่วางไว้ (Do) 3)การประเมินผล (Check) และ 4) การ
ปรับปรุงแก้ไข (Action) เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือพัฒนาการด�ำเนินกิจกรรมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ผลน�ำสร้างนิสยั : เป็นการตรวจสอบผลการด�ำเนินโครงการในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้หรือ
ไม่ โดยการท�ำวิจัยย่อยๆ ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และน�ำผลที่ได้มาใช้ในการ
พัฒนาการด�ำเนินโครงการให้สามารถส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและทักษะการใช้ห้องสมุดของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ  
การสนับสนุนที่ดีจากผู้อ�ำนวยการโรงเรียนและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ปกครองของนักเรียนที่เห็น
ความส�ำคัญตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม การอ่านที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อร่วมส่งเสริมนิสัย รักการอ่านให้เกิดแก่
นักเรียนตั้งแต่ที่บ้าน จนท�ำให้โครงการห้องสมุดมีชีวิตประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
สรุปบทเรียน
บทเรียนจาการด�ำเนินห้องสมุดจนประสบผลส�ำเร็จดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ดงั นี้ 1) เข้าใจ จุดประสงค์ เป้าหมาย
ของงานทีร่ บั ผิดชอบ 2) ให้ความส�ำคัญต่อข้อมูลฐาน น�ำสูก่ ารวางแผนอย่างเป็นระบบ 3) การท�ำงานอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง 4) แสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้ร่วมงานและผู้ปกครอง
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สุขศึกษาพลศึกษา
“การดูแลสุขภาพ การออกก�ำลังกาย และการท�ำจิตใจให้
แจ่มใสเบิกบาน เป็นหลักปฏิบัติอย่างง่ายที่ท�ำให้มีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง”
ศ.นพ.ประเวศ วะสี
ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พละศึกษา
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กระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
ผู้น�ำเสนอ   นายวรเจษฎ์   รัตนจรณะโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1
		
โทรศัพท์ 074-467800 -1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ใช้กระบวนการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพทั้งด้าน
ทักษะ และศักยภาพด้านกีฬา ตามล�ำดับขั้นของกีฬาแต่ละประเภท ควบคู่กับวิทยาศาสตร์การกีฬา
แรงบันดาลใจ
ด้วยพืน้ ฐานผูส้ อนมีความรูค้ วามเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและมีเจตนาทีจ่ ะความรูค้ วามเข้าใจมาพัฒนานักเรียน
โดยสนับสนุนการการจัดการเรียนการสอนกีฬาที่ค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการสร้างโอกาสให้กับ
เยาวชน ทั้งนี้ด้วยการสนับสนุนของโรงเรียน
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
การจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาศักยภาพ และ
สมรรถภาพของนักเรียนด้านกีฬา ควบคูก่ บั วิทยาศาสตร์การกีฬา ทัง้ ด้านทักษะความสามารถด้านกีฬาในแต่ละประเภท
พัฒนาความสมบูรณ์สรีระของร่างกายให้มคี วามเหมาะสมประเภทกีฬา โดยการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล ก�ำหนด
ตารางการเรียน การฝึกซ้อม เป็นไปตามล�ำดับขั้นของแต่ละมาตรฐานประเภทกีฬา ใช้วิทยาศาสตร์
จัดท�ำโครงสร้างหลักสูตร คัดเลือกนักเรียน ทัง้ ทฤษฎี และปฏิบตั ิ การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ ป็นไปตามแนวทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา ประเมินตามเกณฑ์กีฬาแต่ละประเภท ปรับปรุงและพัฒนา ตามหลักสากลกีฬาในการตรวจ
สอบ การพัฒนาของทักษะ และการพัฒนาของกล้ามเนื้อมัด ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสูงสุด
การน�ำครูเจ้าของภาษามาสอนเสริมให้นักกีฬา การฝึกความพร้อมด้านระเบียบวินัย ทางโครงการได้เชิญทหารมาฝึก
วินัยให้กับนักเรียนภาคเรียนละครั้ง เพื่อให้นักเรียนมีวินัยในตัวเอง
การจัดกระบวนการเรียนรูท้ กั ษะด้านกีฬาโดยใช้วทิ ยาศาสตร์การกีฬา มีการเก็บข้อมูล ตรวจสอบวิเคราะห์ เพือ่
ก�ำหนดการพัฒนาด้านสรีระ การพัฒนากล้ามเนื้อ การแก้ไขข้อบกพร่องให้มีความเหมาะสมในแต่ละประเภทกีฬา
อย่างเป็นระบบ
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
การจัดกระบวนการเรียนรูท้ เี่ ป็นระบบตามล�ำดับขัน้ ของแผนการฝึกซ้อม การเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
น�ำผลมาวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนา ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพิ่มสมรรถนะ พัฒนาศักยภาพสูงสุดของนักเรียน
การสรุปบทเรียน
สรุปแนวคิดส�ำคัญทีอ่ าจเป็นประโยชน์ตอ่ การน�ำไปพัฒนาต่อคือ การจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาความเป็น
เลิศทางกีฬา จ�ำเป็นต้องรู้จักศักยภาพของนักเรียน การมีข้อมูลนักเรียนทุกคน การพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีหลัก
วิชาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาย่างเป็นระบบ เข้าร่วมในระบบโรงเรียนกีฬา ประสานสมาคมกีฬา ในระดับชาติจัดหา
โค้ช พัฒนาเทคนิคสู่ระดับสากล
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เธอกับฉันชวนกันออกก�ำลังกาย
ผู้น�ำเสนอ   นายอรุณ  น�ำโชคชัยเจริญกุล  
โรงเรียนชลประทานผาแตก
		
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การใช้กจิ กรรมด้านกีฬาและการออกก�ำลังกาย พัฒนานักเรียนให้มสี ขุ ภาพพลานามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ท�ำให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่วน
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาก็ส่งเสริมให้สู่ความเป็นเลิศ
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย  
นักเรียนมีสุขภาพจิตดี อย่างน้อย 90 % มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา เช่น ชนะ
เลิศวิ่ง สพฐ. - ฮอนด้า 31 ขา สามัคคี ปี 5 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2553 เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่
แข่งขันคริกเก็ตชายได้เหรียญทอง และเป็นนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจ�ำปี 2553 ได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญ
เงิน 2 เหรียญทองแดง ในการแช่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชนะเลิศถ้วยพระราชทานการแข่งขันวิ่งมิ
นิมาราธอน ปี 2553
นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด 100 % นักเรียนรักการออกก�ำลังกาย อย่างน้อย 85 % ได้รับเกียรติบัตร
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง 2 ปีซอ้ น นอกจากนี้ น�้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ สมรรถภาพร่างกาย
อยู่ในเกณฑ์ดี และใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนอย่างเป็นประโยชน์

เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จ
การประเมินและปรับปรุงกิจกรรม เพื่อความทันสมัยและตรงกับความต้องการของนักเรียน จัดกิจกรรมให้
เป็นส่วนหนึง่ ของการเรียนการสอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เพิม่ แรงจูงใจโดยให้นกั เรียนรุน่ พีท่ มี่ ปี ระสบการณ์
การแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ มาคุยให้ฟงั และความร่วมมือและเสียสละของ นักเรียน
ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะส�ำคัญของนวัตกรรม
การท�ำกิจกรรมมีหลักการง่ายๆ โดยยึดหลักทฤษฎี คือ การให้นกั เรียนปฏิบตั กิ จิ กรรมทุกวันอย่างต่อเนือ่ ง (แต่
ไม่หนักหรือมากเกิน) จนติดเป็นนิสัย (เบนจามิน บลูม) การปฏิบัติซ�้ำๆบ่อยๆเมื่อได้รับสิ่งเร้า ช่วยให้การเรียนรู้และ

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พลศึกษา

แรงบันดาลใจ
โรงเรียนได้เน้นงานวิชาการในทุกๆ ด้าน เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนมีพื้นฐานในด้านงานวิชาการ มีความรู้และ
ประสบการณ์ เพือ่ ให้นกั เรียนใช้ในการศึกษาต่อและใช้ในการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวันอย่างมีความสุข เนือ่ งมาจากตัวนักเรียน
ส่วนมากยังไม่มคี วามพร้อมเพียงพอทีจ่ ะรับการถ่ายทอดความรูจ้ ากกระบวนการสอนของครู เนือ่ งมาจากพืน้ ฐานด้าน
สุขภาพและคุณลักษณะด้านความ มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ แนวโน้มติดเกมส์ และมีพฤติกรรมเสีย่ ง ดังนัน้ โรงเรียนจึง
ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย โดยให้นกั เรียนทุกคนออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาทุกวันหลังเลิกเรียน
ทุกวัน
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ความสามารถคงทนถาวรและเกิดความช�ำนาญ (ธอร์นไดค์) หลักการจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและ
เต็มใจเข้าร่วมกิจกรรม (ไฮซ์เบอร์ก) โดยคิดแบบฝึกใหม่ๆ วิธีการออกก�ำลังกายที่สนุกสนานและนักเรียนมีส่วนร่วม
มาใช้ ซื้อ ดัดแปลง ปรับปรุง อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกก�ำลังกายที่หลากหลายและน่าสนใจ รวมทั้งการ
เชิญนักกีฬาที่มีชื่อเสียง เช่น นักกีฬาทีมชาติ มาเป็นวิทยากร
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ คือ
1. นักเรียนที่เป็นนักกีฬาของโรงเรียนอยู่แล้วแยกซ้อมตามประเภทของตนเอง
2. นักเรียนชัน้ ป.1 -ป.2 วิง่ อย่างน้อย 5 รอบ (สนามหน้าโรงเรียนรอบละ 200 เมตร)
3. นักเรียนชั้น ป. 3 - ป. 6 วิ่งอย่างน้อย 7 รอบ
4. นักเรียนชั้น ม. 1 - ม. 3 วิ่งอย่างน้อย 10 รอบ
5. นักเรียนทุกคนต้องเต้นแอโรบิค สัปดาห์ละ 2 วัน ตามตารางที่จัดให้
6. หลังจากเลิกกิจกรรมแล้ว นักเรียนสามารถท�ำกิจกรรมอืน่ ทีต่ นเองต้องการได้
7. เข้าร่วมกิจกรรม วันละ 45 นาที - 1 ชั่วโมง
8. วันไหนฝนตกงดกิจกรรม ยกเว้นกีฬาบางประเภท ที่สามารถซ้อมในร่มได้
9. นักเรียนที่ป่วยไม่ต้องท�ำกิจกรรม
ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้ก�ำหนดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อใช้แก้ปัญหา
การติดตาม การควบคุมดูแล
หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนทุกคนจะมีสมุดบันทึกกิจกรรมเธอกับฉันชวนกันออกก�ำลังกายคนละ
เล่ม เพื่อบันทึกว่าแต่ละวันท�ำกิจกรรมอะไรบ้าง ทุกห้องจะมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ห้องละ 5-7 คน ซึ่ง
เป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่ไว้วางใจได้ เป็นผู้ดูแลและลงชื่อเป็นหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน หากเป็น
วันหยุดเรียนให้ผปู้ กครองลงชือ่ แทนทุกวันสิน้ เดือนให้หวั หน้าห้องรวบรวมสมุดบันทึกให้ครูประจ�ำชัน้ ตรวจและลงชือ่
แต่ละภาคเรียน ครูผู้สอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จะรวบรวมสมุดบันทึก มาตรวจเพื่อให้คะแนนโดยคิดเป็น 20
% ของวิชาพลศึกษาและให้ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนลงชื่อรับทราบ
โดยความร่วมมือของบุคลการหลายส่วน ประกอบด้วย
ครู ครูเป็นผู้ดูแลและร่วมกิจกรรมการออกก�ำลังกายด้วย
นักเรียน ใช้ระบบพี่ดูแลน้อง โดยรุ่นพี่จะแบ่งหน้าที่ควบคุมการท�ำกิจกรรมของรุ่นน้องตามความถนัด
ศิษย์เก่า ที่เป็นรุ่นพี่เป็นผู้ดูแล โดยแยกตามชนิดกีฬาที่ถนัดและรุ่นพี่ก็ร่วมซ้อมเองด้วย เพื่อเตรียมตัวในการ
คัดตัวกีฬาเยาวชนของจังหวัด ซึง่ ปัจจุบนั เรามีนกั เรียนและศิษย์เก่าหลายคนเป็นนักกีฬาเยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่
และนักกีฬาทีมชาติไทย
ผู้ปกครอง ที่มารอรับนักเรียนก็จะร่วมกิจกรรมด้วย เช่น เต้นแอโรบิค วิ่ง เล่นฟุตบอล เปตองล
สรุปบทเรียน
จากกิจกรรมทีด่ �ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งและประสบผลส�ำเร็จ มีขอ้ สรุปทีข่ อบอกต่อ คือ การจัดกิจกรรมบนพืน้
ฐานตามต้องการ มีหลักวิชาเป็นหลักคิดความจริงจังต่อเนื่อง และจริงใจต่องาน เป็นส�ำคัญ
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“บึงบา...พาลดพุง”
ผู้น�ำเสนอ   นายเนตร  รอดประชา
โรงเรียนชุมชนบึงบา
		
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปทุมธานี เขต 2
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง คู่มือการลดน�้ำหนักเด็กอ้วน ชุดฝึกส�ำหรับเด็กอ้วน
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
จากผลส�ำรวจนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในปีการศึกษา 2552 พบว่า มีกลุ่มเป้าหมายนักเรียน 79 คน ด�ำเนิน
กิจกรรมตามคู่มือ ผลปรากฏว่า นักเรียนลดน�้ำหนักลง 35 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30 ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพจิตดี
ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพแข็งแรง มีความตั้งใจสนใจการเรียนดีขึ้น การเรียนประสบผลส�ำเร็จมีประสิทธิภาพ นักเรียนมี
สุขภาพกาย สมบูรณ์แข็งแรง สามารถเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วและท�ำให้มาเรียนอย่างสม�่ำเสมอและมีวินัยใน
ตนเองเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ สอดคล้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ครูได้รจู้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถแก้ปญ
ั หานักเรียนได้ตรงเป้าหมายทัง้ นีเ้ พราะโรงเรียนเน้นจัดกิจกรรม
โดยเน้นผู้เรียนรายกลุ่มหรือรายบุคคล
โรงเรียนได้ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
ของนักเรียน

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
โรงเรียนชุมชนด�ำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามองค์ประกอบ 10 ประการ ได้แก่ เรือ่ งนโยบาย
ของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน การร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน การจัดสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนทีเ่ อือ้
ต่อสุขภาพ การบริการอนามัยโรงเรียน สุขศึกษา ในโรงเรียน โภชนาการและอาหารทีป่ ลอดภัย การออกก�ำลังกาย
กีฬา และนันทนาการ การให้ค�ำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน และได้
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา การอนามัย
เริ่มที่การให้ความรู้แก่คณะครูและบุคคลากรในโรงเรียนด้านสุขภาพซึ่งสอดคล้องกับโรงพยาบาลหนองเสือมี
โครงการ กินพอดีไม่มีอ้วน เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องอาหาร และหลักการรับประทาน
อาหารที่เหมาะสม ครู และนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 3 วัน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัด

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พลศึกษา

แรงบันดาลใจ
โรงเรียนชุมชนบึงบาให้ความส�ำคัญด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน เชือ่ มัน่ ว่าสุขภาพดี ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ทั้งจิตใจ คุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบกับโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งโรงเรียน
ผ่านเกณฑ์ตามองค์ประกอบในขั้นระดับทองติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปี ท�ำให้บุคลากรมีขวัญและก�ำลังใจในการ
ท�ำงานสูงขึน้ แต่จากการด�ำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2552 ผลสรุปโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า นักเรียน
มีน�้ำหนักเกินเกณฑ์ ร้อยละ 40 ซึ่งโรงเรียนให้ความส�ำคัญมากจึงได้มีการศึกษาสาเหตุ และพบว่า ปัญหามาจาก
นักเรียนออกก�ำลังกายทีย่ งั ไม่เป็นนิสยั เท่าทีค่ วร ประกอบกับมีปญ
ั หาด้านพฤติกรรมการบริโภคอย่างรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์
โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม “บึงบา...พาลดพุง” เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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นครนายก
การจัดท�ำคู่มือ เพื่อเป็นแนวด�ำเนินการด�ำเนินงาน มีส่วนประกอบส�ำคัญคือ
1.การก�ำหนดกิจกรรมยามเช้า ส�ำหรับนักเรียนทีม่ นี ำ�้ หนักเกินเกณฑ์ (เด็กอ้วน)โดยการบริหารร่างกายติดต่อกันใน
ระยะเวลา 30 นาที ตัง้ แต่เวลา 07.50–08.30 ประกอบด้วยกิจกรรม จ�ำนวน 5 ฐาน ดังนี้ ฐานที่ 1 กายบริหาร ฐาน
ที่ 2 Jocking ฐานที่ 3 ซิทอัพ ฐานที่ 4 กระโดดเชือก ฐานที่ 5 กระโดดตบ ซึง่ แต่ละฐานมีคมู่ อื วิธกี ารปฏิบตั ิ และ
ประโยชน์ทนี่ กั เรียนจะได้รบั จากการออกก�ำลังกาย (โดยมีคมู่ อื เด็กอ้วน)
2. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมค่าย วิทย์ – คณิต รักษ์สขุ ภาพ เป็นกิจกรรมทีน่ �ำสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ มาบูรณาการ ให้นกั เรียนเรียนรูเ้ ป็นฐาน นักเรียนได้ความรูเ้ กีย่ วกับสุขภาพอนามัย เช่น ฐานโยกเอวลด
หุน่ หวานอันตราย ดัชนีมวลกาย แคลลอรีท่ รี่ กั น�ำ้ สมุนไพร ฯ (โดยมีคมู่ อื การเข้าค่ายฯ เป็นแนวทาง)
3. จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคในช่วงกิจกรรมยามเช้าทุกวันอังคาร โดยเชิญวิทยากรที่มีความช�ำนาญเป็นผู้น�ำ
นักเรียนเต้นแอโรบิค และตอนพักกลางวันฝึกท่าขยับกายสบายชีวี ท่าผ่อนคลาย ก่อนเข้าเรียนตอนบ่าย
4. จัดการแข่งขันกีฬาส�ำหรับเด็กอ้วนเป็นกีฬาทีน่ กั เรียนสนใจ ได้แก่ กระโดดเชือก ฮูลาฮูป ฟุตบอล กีฬาวิง่ เปีย้ ว
มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจในการท�ำกิจกรรม
5. จัดท�ำบันทึกการรับประทานอาหารในแต่ละวัน ในแบบบันทึกการรับประทานอาหาร ให้นักเรียนบันทึก
รายการอาหารที่รับประทานในแต่ละวันรวมทั้งหมด 3 มื้อ ประกอบด้วย รายการอาหาร จ�ำนวนหน่วยบริโภค และ
ปริมาณแคลลอรี่ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของอาหาร ปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ รวม
ถึงกิจกรรมการออกก�ำลังกายประจ�ำวันของนักเรียน โดยความร่วมมือของครูกับผู้ปกครอง จัดมอบรางวัลนักเรียนที่
มีน�้ำหนักลดลง
6. การชั่งน�้ำหนักเปรียบเทียบ น�้ำหนักนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม “บึงบาพา ลดพุง” และนักเรียน
สามารถตรวจสอบน�้ำหนักของตนเองได้ตลอดเวลา ทางโรงเรียนมีจุดบริการชั่งน�้ำหนักทุกอาคาร
7. การมอบรางวัลและเกียรติบตั รนักเรียนทีน่ �้ำหนักลด การประกาศชืน่ ชมตอนเช้าหน้าเสาธง การประชาสัมพันธ์
ทางจดหมายข่าวสาร และเว็บไซต์ของโรงเรียน
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
1. โรงเรียนต้องมีการสร้างความเข้าใจ ร่วมกันชี้แจงให้เข้าใจ สร้างความตระหนักในเรื่อง “เด็กอ้วน” ทุกกลุ่ม
ให้เข้าใจตรงกัน
2. โรงเรียนต้องด�ำเนินการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
3. โรงเรียนต้องด�ำเนินการติดตาม ถามนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายต่อเนื่อง
4. ต้องให้การชืน่ ชม ให้ก�ำลังใจกับนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม “บึงบา...พาลดพุง”
การสรุปบทเรียน
การด�ำเนินงานตามกิจกรรม “บึงบา...พาลดพุง” ตามคูม่ อื ดังกล่าวข้างต้นนับว่าประสบผลส�ำเร็จ มีขอ้ สรุปเพือ่
เป็นแนวทางทีผ่ สู้ นใจจะน�ำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป คือ การพัฒนานักเรียนให้ความส�ำคัญต่อสุขภาพ
อนามัย มีเป้าหมายที่ชัดเจน ครูทุกคนต้องมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนร่วมทุกคนควรมีความรู้ความเข้าใจต่อเรื่องนั้นๆ อย่าง
แท้จริง และการด�ำเนินการควรมี แนวทางอย่างชัดเจน ในที่นี้ได้จัดท�ำคู่มือ สุดท้ายการพัฒนาควรเป็นไปอย่าง
สม�่ำเสมอ โดยมีการประเมินเป็นระยะ พร้อมให้ขวัญก�ำลังใจ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นนิสัย
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สินรินทร์นวมทอง สองก�ำปั้น สานฝัน สร้างอนาคต
ผู้น�ำเสนอ   นายชนะศึก จินดาศรี โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1
		
โทรศัพท์ 089- 9179241 E-mail primpokpong@hotmail.com
ผลงานหรือนวัตกรรม  หมายถึง แผนการฝึกทักษะพื้นฐานมวยสากลสมัครเล่น
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย  
ผลทีส่ ร้างความภาคภูมใิ จ นักเรียนได้รบั รางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ กีฬาแห่งชาติ กีฬา
เยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย มวยสากลสมัครเล่นยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย มวย
สากลเยาวชนนวมทองต้านยาเสพติดระดับประเทศ ได้รบั เกียรติเป็นนักกีฬาวิง่ คบเพลิงในการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ
คือ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 26 เมืองช้างเกมส์ นักเรียนได้รบั รางวัลนักชกยอดเยีย่ มการแข่งขัน
มวยสากลสมัครเล่น กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสุรนิ ทร์ปี 2543 – 2551 กีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชน และ
ประชาชนท้องถิน่ จังหวัดสุรนิ ทร์ตงั้ แต่ปี 2552 – ปัจจุบนั นักเรียนได้ถกู คัดเลือกเข้าโครงการพัฒนา กีฬาจังหวัด
Sport Hero ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึง่ ได้รบั สิทธิประโยชน์ตา่ งๆมากมาย เช่น อุปกรณ์การฝึกซ้อม ชุดฝึกซ้อม
เบีย้ เลีย้ งในการฝึกซ้อม และการเข้ารับการอบรมสัมมนาทีท่ างการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดขึน้ นักเรียนได้รบั รางวัล
การประกวดโครงงานระดับจังหวัด ได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาทีม่ ชี อื่ เสียง ในโควตานักกีฬามวยสากลสมัคร
เล่น โรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนจ่าทหารเรือ และมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ รวมทัง้ ได้รบั รางวัลเยาวชนดีเด่นของ
จังหวัดสุรนิ ทร์

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
กีฬามวยสากลสมัครเล่นสามารถฝึกซ้อมได้ทุกเพศทุกวัย ดังนั้น จึงมีนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง ด�ำเนิน
การฝึกสอน ดังนี้
1. สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนรักการออกก�ำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา
2. เปิดรับสมัครกลุ่มที่มีความสนใจกีฬามวยสากลสมัครเล่น
3. ฝึกซ้อมโดยใช้นวัตกรรมแบบฝึกทักษะพื้นฐานมวยสากลสมัครเล่น

ปฐมวัย ทักษะชีวิต ห้องสมุด สุขศึกษา พลศึกษา

แรงบันดาลใจ
นักกีฬาส่วนมากอยู่ในกลุ่มนักเรียนที่ด้อยโอกาส มีฐานะยากจน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต�่ำ ปัญหา
ของนักเรียน คือ งานของครู และในฐานะที่เป็นครูพละศึกษา นักเรียนเหล่านี้จะให้ความสนใจด้านกีฬา ดังนั้น
นอกจากจะเป็นผูฝ้ กึ ด้านกีฬาแล้ว การดูแลนักเรียน ให้เป็นเยาวชนทีป่ น็ พลเมืองดี สามารถดูแลตนเองและครอบครัว
ได้ จึงเป็นภารกิจส�ำคัญ ส�ำหรับการสร้างโอกาสให้นักเรียนด้วยมวยสมัครเล่นเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เพราะ
เป็นการสร้างวินัยในตัวเองได้ และถ้าความสามารถเป็นที่ยอมรับ ย่อมหมายถึงโอกาสทั้งการศึกษาต่อ และรายได้
ประกอบกับโรงเรียนอยู่ในชุมชนที่นิยมมวยสมัครเล่น
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4. สร้างแรงจูงใจระหว่างการฝึกซ้อม
5. คัดเลือกนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
6. รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง
7. จัดตารางการฝึกซ้อมของนักเรียนเป็นรายบุคคล
8. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงในโอกาสต่อไป
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
1. ความมุ่งมั่น ความตั้งใจของนักเรียน
2. การให้ความร่วมมือ ของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. น�ำนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การสรุปบทเรียน
จากกิจกรรมที่ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องและประสบผลส�ำเร็จ มีข้อสรุปดังนี้
1. ใช้หลักพุทธศาสตร์การกีฬามาช่วยในการฝึกสมาธิของนักกีฬา ทัง้ การฝึกซ้อมก่อนการแข่งขัน ระหว่างการ
แข่งขัน และหลังจากการแข่งขัน
2.ใช้แบบฝึกทักษะพืน้ ฐานมวยสากลสมัครเล่นสร้างความมีระเบียบวินยั ให้นกั กีฬา เช่น การตรงต่อเวลา ความ
ซื่อสัตย์ ความมีน�้ำใจนักกีฬา
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เทคนิคการนิเทศ
การพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน
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เทคนิคการนิเทศ

“การนิเทศที่ดี จะต้องสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ยั่วยุ
และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันและต้องท�ำให้ครูรู้สึกว่า
จะช่ ว ยให้ เ ขาพบวิ ธี ที่ ดี ก ว่ า ในการท� ำ งาน เพื่ อ บรรลุ
วัตถุประสงค์”

Jane Franseth
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3 ยุทธศาสตร์กับ 5 ขั้นตอนการนิเทศ
ผู้น�ำเสนอ นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาท
		
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
		
ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง เทคนิคการนิเทศ เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนทัง้ ระบบโรงเรียน (whole school
approach) สู่คุณภาพนักเรียนกรณีโรงเรียนในฝัน

แรงบันดาลใจ
การนิเทศของศึกษานิเทศก์รุ่นพี่เป็นต้นแบบและจุดประกายการท�ำงานด้วยการสาธิต นิเทศและแนะน�ำ
กับโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนปรับวิธีคิด ครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน โรงเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศ มีความ
ต้องการในการนิเทศต่อเนื่อง ล้วนแล้วแต่เป็นแรงบันดาล ประกอบกับโรงเรียนในฝันมีความท้าทายในการท�ำงาน
ทุกระบบไม่เว้นแม้แต่การนิเทศ ด้วยความเชื่อในการท�ำงานที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา ร่วมกันคิดหาวิธีการ
ท�ำงาน วิธีการเรียนรู้ ซึ่งน�ำมาเป็นบทเรียน ในการพัฒนาการท�ำงาน “we all can learn from each others :
เราทุกคนสามารถเรียนรู้จากกันและกัน”

เทคนิคการนิเทศ การพัฒนาท้ั้ระบบโรงเรียน

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
พิจารณาผลการนิเทศครอบคลุมทุกด้าน ทั้งระบบ ประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารและโรงเรียน โรงเรียนพัฒนาและได้รบั การรับรอง เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันและพัฒนาต่อยอดด้าน
แหล่งเรียนรู้ การใช้ ict ช่วยในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของครู พัฒนาตนเองจนได้รบั รางวัลจาก
หน่วยงานต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรูง้ าน ผูบ้ ริหารโรงเรียนเข้มแข็ง มีผลการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ เป็นผูน้ �ำการเปลีย่ นแปลง
เป็นทีย่ อมรับ มีผลงานน�ำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการโรงเรียนในฝัน 8 ราย Team นิเทศเข้มแข็ง ทัง้ ทีมนิเทศ
ในระดับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา โดยเฉพาะคณะนิเทศคณะที่ 25 (จังหวัดยโสธรและจังหวัดศรีสะเกษ) สามารถ
นิเทศติดตาม ให้ค�ำแนะน�ำในการพัฒนาโรงเรียนและผ่านการตรวจเยีย่ มรับรองเป็นต้นแบบในฝันรุน่ ที่ 1 และ 2 จ�ำนวน
45 โรงเรียน
ชุมชน ให้การยอมรับเชื่อถือในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูในโรงเรียนมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและ
สนับสนุนการด�ำเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียน  มีผลงานโดดเด่นระดับประเทศ เป็นโรงเรียนยอดนิยม มีโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นเขตทีร่ บั ผิดชอบในการนิเทศ
ของโรงเรียนในโครงการในฝันประกอบด้วย โรงเรียนกันทรารมย์ ซึง่ เป็นโรงเรียนแรกทีม่ คี วามพร้อม ผ่านการประเมิน
เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่น 1 โรงเรียนอนุบ าลศรีประชานุกูล โรงเรียนขุขันธ์ โรงเรียนเลิงนกทา (ยโสธร)
และโรงเรียนอนุบาลด�ำรงราชานุสรณ์
ครู มีความรูค้ วามเข้าใจในแนวทางการด�ำเนินงานตามโครงการ ปรับการเรียนการสอนเน้นการพัฒนานักเรียน
เป็นรายบุคคล การสร้างนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการ้รียนรู้ ครูมีความรู้ความสารถด้าน ict มีผลงานน�ำเสนอในการ
ประชุมสัมมาทางวิชการโรงเรียนในฝัน 10 ราย
นักเรียน สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยรวมมีคุณภาพสอดคล้องกับนักเรียนโรงเรียนในฝันและมี
ผลงานระดับบุคคลมากมาย
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ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างทีมนิเทศที่เข้มแข็ง เลือกบุคคลที่ประสบความส�ำเร็จ เป็นที่ยอมรับเป็น roving team
พัฒนาทีมโดยการประชุมวางแผนก�ำหนดเป้าหมายการนิเทศ ก�ำหนดปฏิทนิ การท�ำงานร่วมกัน ให้เวลา ให้ใจและให้
เกียรติเพื่อนร่วมทีม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างศรัทธาให้เกิดความไว้วางใจ 1) จุดประกายให้มองเห็นเป้าหมาย/ผลส�ำเร็จของงาน
ร่วมกัน 2) ให้เกียรติ รับฝังความคิดเห็นของทีมงาน 3) ประสานการท�ำงานทุกช่องทางที่มีโอกาส เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกอย่างที่โรงเรียนเชิญ 4) พาท�ำงาน แนะน�ำ ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เป็นเพื่อนร่วมทางทุกเวลา 5) สรุปสะท้อนผล
ของการนิเทศ เพือ่ ให้ผรู้ บั การนิเทศรูจ้ ดุ พัฒนา 6) ให้ก�ำลังใจ ชืน่ ชมผลงานของผูบ้ ริหาร ครูทที่ �ำงานส�ำเร็จและประกาศ
ชื่นชมผลงานให้สาธารณชนรับรู้ความดีของโรงเรียนนั้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนารูปแบบการนิเทศ (แบบ 24 ชั่วโมง) ตอบทุกค�ำถามติดตามทุกวันที่ร้องขอ นิเทศทุก
สถานที่ไม่มีข้อจ�ำกัด สรุปงานหลังการนิเทศทุกครั้ง การนิเทศทุกครั้งผู้นิเทศ ด�ำเนินการ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1
ก�ำหนดเป้าหมายหรือกลุ่มเป้าหมายการนิเทศที่ชัดเจน ขั้นที่ 2 เตรียมตนเองและทีม ประสานทีมงานและโรงเรียน
เพื่อการนิเทศ จัดทีมย่อยในการนิเทศให้ทุกคนในทีมมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยกันอย่างทั่วถึง ขั้นที่ 3 ท�ำหน้าที่เป็น
กระจกเงาสะท้อนภาพความจริงในโรงเรียนเป็นค�ำพูด เพื่อให้ผู้รับการนิเทศเกิดความตระหนักพร้อมเปิดใจรับวิธี
การพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝัน ขั้นที่ 4 พาท�ำงานให้เห็นความส�ำเร็จ ให้เกิดความไว้วางใจ
แสดงให้เขาเกิดความมั่นใจว่ามีทางเลือก หากท�ำแล้วจะเกิดผลดีอย่างไร ชักชวนให้ลงมือท�ำดู โดยฝากค�ำถามให้คิด
มอบการบ้านให้ท�ำ ขั้นที่ 5 บันทึก ขยันติดตามถามถึง บันทึกความก้าวหน้าของโรงเรียนที่พบเห็นและจากการ
บอกเล่าของทีมนิเทศ เพื่อให้เห็นภาพการพัฒนางานตลอดแนวและอย่างต่อเนื่องร่วมกัน
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
1. ทีมงานเข้มแข็ง แต่ละคนมีความรู้ ให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือกันได้ทุกเวลา มีความศรัทธางานไว้วางใจกัน
ให้ความร่วมมือในการนิเทศและยอมรับซึ่งกันและกัน
2. แกร่งภูมธิ รรม คือ การเสียสละเวลา มีความจริงใจต่อเพือ่ นร่วมงาน มองความผิดพลาดทีเ่ กิดจากการท�ำงาน
ที่มีผลกระทบต่อทีมงาน ด้วยการให้อภัยและให้เกียรติเมื่อมีโอกาส
3. มั่นในเป้าหมาย หมายการนิเทศ คือ การพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
การสรุปบทเรียน
การนิเทศแนวทางที่น�ำเสนอนับว่าประสบผลส�ำเร็จดังที่กล่าวข้างต้น พบข้อสรุปที่เป็นบทเรียน คือ การนิเทศ
ในรูปแบบที่เหมาะสม เกิดจากการลงมือปฏิบัติ เก็บข้อมูลผลจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ประมวลกิจกรรมดีๆ ที่
ประสบผลส�ำเร็จ เป็นแนวทางในการพัฒนาการนิเทศต่อไป เช่นเดียวกับ 3 ยุทธศาสตร์ 5 ขั้นตอนการนิเทศ  24
ชั่วโมง   
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การนิเทศพาทัวร์รอบรั้วโรงเรียน
ผู้น�ำเสนอ   นายอดุลย์  สุชิรัมย์  
		
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
		
ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง เทคนิคการนิเทศ

แรงบันดาลใจ
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ป็นแรงบันดาลใจที่ส�ำคัญที่จะต้องท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จและการพัฒนา
คุณภาพต้องอาศัย การขับเคลื่อนจากผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้นจ�ำเป็นต้องมีวิธีการมีความหลากหลายของเทคนิคการนิเทศ
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
การนิเทศแบบพาทัวร์รอบรั้วโรงเรียนด�ำเนินงาน ดังนี้
1. ก�ำหนดวัตถุประสงค์และภาพความส�ำเร็จร่วมกับคณะนิเทศ (roving team)
2. วางแผนก�ำหนดปฏิทินการนิเทศร่วมกับโรงเรียน

เทคนิคการนิเทศ การพัฒนาท้ั้ระบบโรงเรียน

ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
การนิเทศแบบพาทัวร์รอบรั้วโรงเรียนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสรุปในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านนักเรียน นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ ตามความสนใจ ได้รับรางวัลในระดับชาติ
หลายกิจกรรม เช่น เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพระดับ ม.ต้น ของ สพท.บุรีรัมย์ เขต1 โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า ของศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชายรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ด้านครู   ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาสามารถปรับพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผลต่อผู้เรียน
นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย เช่น นายด�ำรงค์ ภูกองไชย และ
นางอุมาพร พรพันธ์พิสุทธิ์ ครูรางวัลเพชรแผ่นดิน ของ สพท. บุรีรัมย์ เขต1
ด้านผู้บริหาร ได้รับการพัฒนา มีความสามารถในการบริหารจัดการได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนและได้
รับรางวัลในระดับต่างๆ มากมาย เช่น นายปรีชา แก้ววิเชียร ครูรางวัลเพชรแผ่นดิน ของ สพท.บุรีรัมย์ เขต1
ด้านโรงเรียน โรงเรียนได้รับรางวัลบริหารจัดการส้วมสาธารณะได้มาตรฐานระดับจังหวัด โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับทองของอ�ำเภอบ้านด่าน โรงเรียนแกนน�ำเครือข่ายเด็กไทยฟันดี รางวัลชนะเลิศโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
ด้านชุมชน ผูป้ กครอง ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและรับผิดชอบการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างดียงิ่ มีการมอบหมายความรับผิดชอบในการพัฒนาในแต่ละกิจกรรมหรือปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมในแต่ละพืน้ ที่ เกิดความรัก ความหวงแหนและมีความรูส้ กึ เป็นเจ้าของ ท�ำให้เกิดความยัง่ ยืนในการพัฒนา
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3. เชิญผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู ผูป้ กครองนักเรียน ผูน้ �ำท้องถิน่ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้าร่วมประชุม
		
3.1 ชี้แจงท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับภาพความส�ำเร็จของโรงเรียนในฝัน ด้านนักเรียน ด้านครู ด้านผู้
บริหาร และแนวทางการพัฒนาสู่ความส�ำเร็จ
		
3.2 พาผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้น�ำท้องถิ่น ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิน
เยีย่ มชมรอบบริเวณโรงเรียน ทัง้ ภายในห้องเรียน อาคารประกอบและบริเวณนอกห้องเรียน พร้อมอธิบายถึงประโยชน์
ที่นักเรียนได้รับในปัจจุบัน และหากมีการพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนักเรียนจะได้อะไร (เน้นประโยคที่ว่า “ท�ำแล้ว
นักเรียนจะได้อะไร”)
		
3.3 ประชุมสรุปผลการเยี่ยมชม ร่วมอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ สร้างความตระหนักในความ
รับผิดชอบร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของทุกคน “ร่วมคิดร่วมท�ำร่วมรับผิดชอบ”
4. มอบหมายความรับผิดชอบในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
ความสมัครใจของทุกคน
5. นิเทศติดตามถามถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
1) การท�ำความเข้าใจกับทุกฝ่ายเกี่ยวกับภาพความส�ำเร็จให้ชัดเจน
2) มีความจริงใจและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3) สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นว่าเราเป็นฝ่ายเดียวกันและเราสามารถช่วยเขาได้
4) นิเทศติดตามความก้าวหน้า และให้ขวัญก�ำลังใจอย่างต่อเนื่อง
สรุปบทเรียน
การนิเทศพาทัวร์รอบรัว้ โรงเรียน นับว่าประสบผลส�ำเร็จในระดับหนึง่ ซึง่ ได้ขอ้ สรุปว่า การนิเทศทีเ่ หมาะสม หรื
จะเลือกเทคนิคหรือวิธีการ ต้องพิจารณาพื้นฐาน สถานภาพและความต้องการของผู้รับการนิเทศเป็นส�ำคัญ แต่สิ่งที่
ไม่ควรละเว้นคือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ concept หลักในเรื่องที่จะนิเทศและความสามารถในการสื่อ concept
กับผูร้ บั การนิเทศได้รวดเร็ว เช่น ในกรณี นิเทศพาทัวร์รอบรัว้ โรงเรียน ใช้ประโยคหลัก “ท�ำแล้วนักเรียนจะได้อะไร”
ประโยคนี้สามารถใช้ได้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งน�ำไปสู่ การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและความรู้สึกเป็นเจ้าของจะท�ำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์การนิเทศ 2 เจดีย์ (2 JEDEES)
ผู้น�ำเสนอ    นายกิตติ  กสิณธารา  
		
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การนิเทศ ยุทธศาสตร์การนิเทศแบบ “2 jedees” เป็นรูปแบบนิเทศของ
ศึกษานิเทศก์ทรี่ บั ผิดชอบนิเทศโรงเรียนในฝันจากจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี ซึง่ มีองค์พระปฐมเจดียแ์ ละ
พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์เป็นโบราณสถานส�ำคัญประจ�ำจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี โดยน�ำค�ำว่า
"เจดีย์" มารวมเข้าด้วยกันเป็น 2 jedees ซึ่งมีกิจกรรมการนิเทศสรุปได้ ดังนี้ 2 หมายถึง การท�ำงานร่วมกันอย่าง
กัลยาณมิตรของคณะผู้นิเทศระดับเขตตรวจราชการและโรงเรียนในฝัน เพื่อการพัฒนาโรงเรียนไปสู่การรับรอง
เป็นโรงเรียนต้นแบบในฝันและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนในฝัน รุ่น 1 และรุ่น 2 ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบในฝันทุกโรงเรียน และได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งของ
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนในฝัน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม โรงเรียนประถมฐานบินก�ำแพงแสน และ
โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) ได้รับการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนแรก ล�ำดับ 3 และ 21 ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน นอกจากนี้ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ได้รบั การพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน
หนึ่งใน 500 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนได้รับรางวัล
พระราชทาน ในปี 2552

ลักษณะของผลงานหรือนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ 2 เจดีย์ (2 jedees) เกิดจากการร่วมสังเคราะห์ของคณะผู้นิเทศโรงเรียนในฝัน ระดับเขตตรวจ
ราชการ คณะที่ 12 ได้รับการลงมติมหาชนจากศึกษานิเทศก์ที่เข้าประชุมสัมมนาคณะผู้นิเทศโรงเรียนในฝัน ระดับ
เขตตรวจราชการ (roving team) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรีและได้รับรางวัล
จากนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม
J ได้แก่ Judicious (ความสุขุมรอบคอบ) เป็นการนิเทศที่เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก มีความสุขุมรอบคอบใน
การนิเทศเพื่อสร้างทศนคติเชิงบวก

เทคนิคการนิเทศ การพัฒนาท้ั้ระบบโรงเรียน

แรงบันดาลใจ
จากความส�ำเร็จของโรงเรียนทีไ่ ด้รบั การประเมินและผ่านการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันทุกโรงเรียน โดย
เฉพาะโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ที่ผ่านการเป็นโรงเรียนแรกและในล�ำดับต้นๆ ของประเทศและมีความคิดเห็นร่วมกัน
ของคณะผูน้ เิ ทศโรงเรียนในฝัน ระดับเขตตรวจราชการ คณะที่ 12 ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างทีท่ �ำให้การนิเทศประสบ
ความส�ำเร็จ จึงได้ท�ำการสังเคราะห์ด้วยวิธีการจัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group) ระหว่างผู้นิเทศด้วยกันเพื่อ
สังเคราะห์รูปแบบการนิเทศที่ท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จ
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E ได้แก่ Experience (ประสบการณ์) เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณะผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ
เพือ่ การพัฒนางานอย่างมืออาชีพ ต้องใช้มวลประสบการณ์ทไี่ ด้จาการนิเทศโรงเรียนและจากการนิเทศโรงเรียนในฝัน
ในรุ่นที่ 1 มาใช้ในการนิเทศ
D ได้แก่ Delight (ยินดี พอใจ) เป็นการสร้างความพึงพอใจ และยินดีร่วมมือกันระหว่างคณะ ผู้นิเทศกับผู้รับ
การนิเทศในการพัฒนางานไปสู่ความส�ำเร็จกล่าวการได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน
E ได้แก่ Elucidatory (อธิบายให้แจ่มแจ้ง) ในการให้ขอ้ เสนอแนะส�ำหรับการนิเทศ คณะผูน้ เิ ทศต้องให้ค�ำอธิบาย
อย่างแจ่มแจ้ง เพือ่ ให้ครูและนักเรียนสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง ดีทสี่ ดุ เมือ่ มีขอ้ สงสัยก็ให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่
ให้เกิดองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ โดย 1) การให้ค�ำปรึกษาทางไกลผ่าน e – supervision กลุม่ นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และเว็บไซต์ของศูนย์ประสานงานโรงเรียนในฝัน ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครปฐม เขต
1 ที่ http://www.nites.esanpt1.org/ และ http://www. labschools.net/nakornpatom1/ และ www.gotoknow.
org และ http://wwws.kasinthara.multiply.com 2) การบริการตอบปัญหาโดยบริการผ่าน e–mail address:
kasinthara@yahoo.co.th, kasinthara@hotmail.com, kasinthara@hi-supervisory4.net และผ่าน web board
ของกลุ ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ส�ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานครปฐม เขต 1
3) การบริการตอบปัญหาผ่านทางโทรศัพท์มอื ถือส่วนบุคคลและโทรศัพท์ของกลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาของทุกเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทัง้ จังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรี
E ได้แก่ Encourage (ท�ำให้กล้า) เมื่อผู้บริหาร ครู นักเรียนและคณะผู้นิเทศได้มีความเข้าใจตรงกัน มีความ
พร้อม คณะผู้นิเทศต้องให้ก�ำลังใจเพื่อให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนเกิดความกล้าและพร้อมเข้ารับการประเมินเป็น
โรงเรียนต้นแบบในฝัน โดยการให้โรงเรียนปักธงเพื่อก�ำหนดวัน เตรียมการประเมินและวันประเมินจริง
S ได้แก่ Satisfaction (ความพึงพอใจ) การได้รับความพึงพอใจร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้
อ�ำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผูน้ เิ ทศระดับเขตตรวจราชการ ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เมื่อโรงเรียนประสบความส�ำเร็จได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ  
เงือ่ นไขทีท่ �ำให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความส�ำเร็จ คือ ความจริงจังในการด�ำเนินงานทุกขัน้ ตอนประกอบ
การประสานการนิเทศ ของศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน ในระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และคณะนิเทศโรงเรียนในฝัน ระดับเขตตรวจราชการ (roving team)
การสรุปบทเรียน
จากการนิเทศทีผ่ า่ นมานับว่าประสบผลส�ำเร็จในระดับทีน่ ่าพอใจ มีขอ้ สรุปในการนิเทศทีป่ ระสบผลส�ำเร็จ ต้อง
เป็นการนิเทศที่แสวงหาความร่วมมือ โดยเฉพาะระหว่างผู้นิเทศ
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เทคนิคโรงเรียนพี่
ผู้น�ำเสนอ นางสาวสวาสฎิพร แสนค�ำ ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
		
โทร. 081-7395638 Email: sawatdipron220905@hotmail.com
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง เทคนิคการนิเทศเฉพาะกรณีโรงเรียนในฝัน
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
จากเทคนิค โรงเรียนพี่ พบว่าโรงเรียนได้รบั การพัฒนาและได้รบั การประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน มีการ
พัฒนาต่อยอด เป็นศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนระดับจังหวัดได้รบั การคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาการศึกษาสูส่ ากล
(world class) ท�ำ mou เป็นคูพ่ ฒ
ั นากับโรงเรียนในต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศอังกฤษ เป็นต้น
นอกจากนีโ้ รงเรียนยังได้รบั รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ครู ปรับเปลีย่ นการเรียนการสอน มีความรูค้ วามสามารถด้าน
computer เพือ่ การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง คุณภาพนักเรียน ซึง่ เป็นผลจากการปรับเปลีย่ นการจัดการ
เรียนการสอนของครู เช่น นักเรียนรูจ้ กั และมีความคุน้ ชินกับวิธกี ารเรียนรู้ โดยใช้สอื่ ict สือ่ เอกสาร ใช้บริการห้องสมุด
การท�ำงานได้อย่างคล่องแคล่วมัน่ ใจ ท�ำงานกลุม่ ได้มผี ลงานอย่างเป็นรูปธรรมและการเรียนต่อมากขึน้ นักเรียนมีผลงาน
เป็นรายบุคคลได้รบั รางวัลในระดับต่างๆ รวมถึงรางวัลนักเรียนพระราชทานมากขึน้

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
รูปแบบการนิเทศ ถนนสายนี้มีพี่ร่วมเดินทาง มีขั้นตอนการนิเทศ ดังนี้
1. สร้างศรัทธาจากความคุน้ เคย หลักคิด คือ ไม่เสแสร้งเป็นกันเองในการพูดคุย แสดงความรูส้ กึ ทีเ่ ป็นมิตร
เปิดเผยตัวเองว่าเรามีความจริงใจ ให้ความส�ำคัญ ความเชือ่ มัน่ มีความไว้วางใจให้กบั ครูและผูบ้ ริหารให้ความช่วยเหลือ
ในสิง่ ทีร่ อ้ งขอทันที ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งอะไรก็ตามทีส่ ามารถท�ำได้ ถ้าท�ำไม่ได้กจ็ ะช่วยหาให้ เช่น ติดต่อวิทยากร ประสาน
งาน ช่วยขจัดจุดอ่อนของครู เช่น ครูไม่มเี วลาค้นคว้าหรือไม่คล่องตัวทีจ่ ะติดต่อกับหน่วยงานอืน่ เป็นต้น
2. สร้างความน่าเชือ่ ถือ ผูน้ เิ ทศ เตรียมความพร้อมในการนิเทศ ทัง้ ด้านความรูแ้ ละเตรียมเอกสารต่างๆ เพือ่
เผยแพร่ แนะน�ำ ช่วยเหลืออย่างไม่ปดิ บัง หาตัวอย่างผลงานดีๆ มาแลกเปลีย่ นกับครูเป็นการให้เปล่า ให้เวลาพบปะครู
ทุกคนเป็นรายบุคคล ทัง้ ในและนอกเวลาราชการ หมัน่ โทรศัพท์ไปหา ช่วยเป็นธุระแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ อาสาสมัครช่วย

เทคนิคการนิเทศ การพัฒนาท้ั้ระบบโรงเรียน

แรงบันดาลใจ
โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ส่วนมากเป็นโรงเรียนมัธยมประจ�ำอ�ำเภอและเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีครูจ�ำนวน 50-170 คน และครูแต่ละคนจบการศึกษาและสอนตรงตามวิชาเอกมี
ประสบการณ์ ใ นการสอนสู ง โรงเรี ย นมี บ ริ เวณกว้ า ง อาคารเรี ย นมี จ�ำนวนหลายหลั ง ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ
โรงเรียนในฝันหรือผูน้ เิ ทศ (คือผูน้ �ำเสนอผลงาน) มีจ�ำนวนน้อยและมีประสบการณ์ในการนิเทศการศึกษาระดับประถม
ศึกษา และประสบการณ์ในการท�ำงานจะน้อยกว่าผู้ที่รับการนิเทศ จึงจ�ำเป็นต้องมีเทคนิควิธีการช่วยและพบว่าการ
สร้างศรัทธาและพัฒนาโรงเรียนโดยพี่เลี้ยง หรือ ถนนสายนี้มีพี่ร่วมเดินทาง เป็นวิธีการที่ท�ำให้การนิเทศประสบ
ผลส�ำเร็จ
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ครู (ท�ำงานทีถ่ นัด) ดูแลนักเรียน สาธิตการสอน สอนโดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวเป็นตัวตัง้ (ในกรณีนี้ ผูน้ �ำเสนองาน
เป็นอดีตนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทยเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ และมีความรู้เรื่องจัดการเรียนการสอนแบบ
มอนเทสซอริ ระดับปฐมวัยจากสมาคมมอนเทสซอริสากล AMI) เรียกพลังศรัทธาความเชือ่ ถือได้มาก
3. แนะน�ำเพือ่ ร่วมเดินทาง ผูน้ เิ ทศด�ำเนินการเป็นระยะๆ ดังนี้ ระยะที่ 1 (ระยะแรก) ผูน้ เิ ทศน�ำโรงเรียนในฝัน
รุ่นพี่ที่ผ่านการประเมิน ประสบผลส�ำเร็จเป็นเพื่อนร่วมเดินทางการนิเทศในบทบาทของพี่เลี้ยงด้วยการเดินทางไป
พัฒนาโรงเรียนในฝันรุน่ น้องด้วยกัน (ทุกครัง้ ในระยะแรก) โดยการสร้างความมัน่ ใจให้กบั เพือ่ นร่วมเดินทางด้วยการ
ลงมือร่วมปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม สามารถน�ำมาเป็นตัวตัง้ ทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือ เช่น การฝึกทดลองใช้สอื่ อุปกรณ์
และโรงเรียนรุน่ พีท่ เี่ ป็นพีเ่ ลีย้ งน�ำนักเรียนเป็นเพือ่ นร่วมเดินทางกับนักเรียนโรงเรียนน้องให้การแนะน�ำช่วยเหลือซึง่ กัน
และกัน ระยะที่ 2 สะท้อนผลงานเพือ่ นร่วมเดินทาง ผูร้ บั ผิดชอบโครงการไม่ได้ไปนิเทศโรงเรียนด้วยทุกครัง้ จะใช้
เทคนิคติดตามถามถึง โดยหมัน่ ติดตามถามถึง ถามหาความก้าวหน้า น�ำผลงานสะท้อนจากการเปลีย่ นแปลงมา
เผยแพร่ ในกรณีนรี้ ะยะแรกจะไม่ยำ�้ ว่ามีผลงานจากเพือ่ นร่วมเดินทางทัง้ นีเ้ พือ่ ความมัน่ ใจใน concept ของพีเ่ ลีย้ ง
ถ้ามีอะไรผิดพลาด ผู้นิเทศจะรับประสานแก้ไขทันท่วงที นอกจากนี้หาโอกาสไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนเพื่อนสะท้อน
ความพึงพอใจ (ส่วนมากจะพอใจ) การนิเทศจากผูร้ บั การนิเทศ น�ำความไว้วางใจบอกต่อผูน้ เิ ทศ ร่วมก�ำหนดแนวทาง
ในการนิเทศต่อไป เผยแพร่ผลงานของผูน้ เิ ทศ ติดตามถามถึงการนิเทศอย่างต่อเนือ่ งพร้อมให้การช่วยเหลือ
4. เปิดตัวเครือข่ายผูน้ เิ ทศ ผูน้ เิ ทศให้ความไว้วางใจกับโรงเรียนรุน่ พีท่ ปี่ ระสบผลส�ำเร็จ จัดทีมนิเทศ เป็นผูน้ เิ ทศ
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนรุน่ น้อง โดยมีความเชือ่ ว่าผูบ้ ริหารโรงเรียนย่อมมีความเข้าใจกับผูบ้ ริหารด้วยกัน ครูมคี วาม
เข้าใจกับครูดว้ ยกัน สามารถทีจ่ ะสือ่ สือ่ สารได้ซงึ่ กันและกัน รูจ้ ดุ เด่น จุดทีค่ วรพัฒนาร่วมกัน
5. ฝังตัวนิเทศทีโ่ รงเรียน ทีมพีเ่ ลีย้ งจากโรงเรียนรุน่ พี่ ลงปฏิบตั กิ ารนิเทศช่วยเหลือโรงเรียนรุน่ น้อง โดยร่วมทุกข์
ร่วมสุข ร่วมวางแผนการพัฒนาและนิเทศแบบพาท�ำตามความต้องการของผูร้ บั การนิเทศเป็นรายบุคคล รายกิจกรรม
ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
เงื่อนไขที่ท�ำให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความส�ำเร็จ
ผู้นิเทศต้องมีความพร้อมด้านบุคลิกภาพและความรู้ เช่น การแต่งกายดีเหมาะสมกับสถานการณ์ รู้กาลเทศะ
พูดจาดี มีความจริงใจ ตรงต่อเวลาและมีความรูเ้ ข้าใจในสาระกิจกรรม ทีน่ เิ ทศอย่างลุม่ ลึก ลึกซึง้ เปิดใจ เป็นทีป่ รึกษา
ได้ตลอดเวลา พร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขยืนเคียงข้างกับผู้รับการนิเทศตลอดเวลา มีความพร้อมที่ร่วมรับผิดชอบ
ร่วมแก้ปัญหาจากแนวทางที่ก�ำหนด
การสรุปบทเรียน
จากการด�ำเนินงานงานประสบผลส�ำเร็จในระยะหนึ่ง บทเรียนที่น�ำสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
1. ความมั่นใจของผู้รับการนิเทศ หมายถึง พื้นฐานของผู้ที่จะเข้าสู่การเป็นศึกษานิเทศก์ ต้นทุนที่ทุกคนควรมี
ได้แก่ ความรู้ความสามารถในสาระใด สาระหนึ่ง บุคลิกภาพส่วนตัว ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ รวมถึงความรู้และ
ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
2. ก�ำหนดแนวทางการนิเทศ จากการลงมือท�ำก่อน ปรับปรุง และทดลองจนมีความแน่ใจจึงก�ำหนดเป็น
รูปแบบที่จะด�ำเนินการต่อ
3. รูปแบบหรือเทคนิคการนิเทศ แต่ละรูปแบบสามารถวิเคราะห์เป็นแนวทางดีๆ ได้อย่างหลากหลาย จะท�ำให้
แนวทางหรือเทคนิคนั้นได้รับการตอบรับทันที
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รูปแบบการนิเทศ KING Model
ผู้น�ำเสนอ   นายสุวิทย์   ศรีเริงหล้า   
		
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก�ำแพงเพชร เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง รูปแบบการนิเทศ
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนต้นแบบในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ในเขตจังหวัดก�ำแพงเพชร ตาก และเพชรบูรณ์ รุ่นที่ 1-2 ผ่านการ
รับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันเกือบครบทุกโรงเรียน โดยเฉพาะจังหวัดก�ำแพงเพชร ได้รับการรับรองต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน เป็นล�ำดับที่ 4 ของประเทศ โดยสามารถสรุปผลงานตามเป้าหมายได้ ดังนี้
1. ภูมทิ ศั น์เปลีย่ น ทุกโรงเรียนมีภาพความส�ำเร็จทีส่ ภาพเดิมทีเ่ ก่า ช�ำรุดทรุดโทรม มาเป็นการซ่อมแซม ปรับปรุง
พัฒนา สิ่งที่ดีอยู่แล้วได้รับการพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์พร้อม จนเกิดความแปลกตาแก่ผู้พบเห็น นักเรียนตื่นเต้น
ดีใจที่เห็นความเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพ
2. นักเรียน เก่ง สุข ดี คุณภาพของผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน จนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น มีมารยาทที่ดี มีความเป็นไทย อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีความเชื่อมั่นในการเรียนรู้สูงขึ้นจน
ประสบผลส�ำเร็จในชีวิต
3. ICT ทันสมัย โรงเรียนในฝันได้รับการพัฒนาระบบ ict เครือข่ายการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ครูและนักเรียนใช้ ict เพื่อการสอนและ
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น
4. เครือข่ายสนับสนุน โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนจะมีภาคีเครือข่ายในชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้
ความช่วยเหลือสนับสนุนมากมาย ทั้งด้านแหล่งการเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน การสนับสนุนด้านงบประมาณ ฯลฯ

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
king model เป็นการนิเทศที่ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนโรงเรียนในฝันมีความเข้มแข็ง มีพัฒนาอย่างต่อ
เนื่อง เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม ประสบผลส�ำเร็จ สามารถผ่านการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดี
ใกล้บ้าน) องค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศจะมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันทุกทิศทางทุกด้าน สามารถอธิบาย
ได้ ดังนี้

เทคนิคการนิเทศ การพัฒนาท้ั้ระบบโรงเรียน

แรงบันดาลใจ
การนิเทศ ก�ำกับ ติดตามโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายเป็นความท้าทายในการนิเทศ ความตระหนักในบทบาทของ
roving team ปัญหาของโรงเรียนคืองานของ roving team ยอมรับว่าระยะแรกมีความหนักใจไม่น้อย แต่หลังจาก
ได้พาโรงเรียนผ่านการประเมินได้เป็นต้นแบบ เปรียบเสมือนของขวัญจากการทุม่ เท ท�ำให้มกี �ำลังใจทีจ่ ะปรับปรุงและ
พัฒนาการนิเทศต่อไปหาแนวทางการนิเทศและได้ค้นพบแนวทาง king model
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K – Knowledge ความรู้ เป็นแกนหลักในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะการนิเทศ ความรู้คือสิ่งส�ำคัญ การน�ำความ
รู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ roving team ควรมีต้องครอบคลุมกรอบแนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
I - Indicate การชี้แนะ กระบวนการนิเทศโดยใช้เทคนิคสอนแนะ (coaching) เป็นการช่วยเหลือครูในการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน โดยเน้นความต้องการของผูร้ บั การนิเทศเป็นส�ำคัญ ซึง่ การให้ค�ำแนะน�ำสอน
แนะนี้ จะด�ำเนินการจนกว่าการด�ำเนินงานจะบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ร่วมกัน
N – Nearly ความใกล้ชดิ การสร้างบรรยากาศการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ติดตาม ถามถึงต่อเนือ่ ง แสดงน�้ำใจ
ช่วยเหลือ สร้างมิตรภาพมีความเป็นเพือ่ นทีเ่ ดินร่วมทางพากันไปสูถ่ นนแห่งการพัฒนาร่วมกันด้วยความจริงใจ ห่วงใย
ซึง่ กันและกัน โดยประสานสัมพันธ์ฉนั เพือ่ น เหมือนญาติมติ ร ดังนัน้ การสร้างความอบอุน่ เป็นกันเอง เอือ้ ให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ส�ำเร็จ
G – Group กลุ่ม การสร้างทีมงานที่ร่วมอุดมการณ์ ประสานช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
ที่สุดของกระบวนการ king model ความหลากหลายในความสามารถของบุคลากรในกลุ่ม สามารถสร้างได้แต่
ความรักสามัคคี ความปรองดองในการท�ำงานร่วมกันต่างหาก ที่เป็นสิ่งท้าทายในความร่วมมือสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพราะไม่มีพวกเราย่อมไร้เงาความส�ำเร็จ เป็นแนวคิดในการปฏิบัติการนิเทศรูปแบบใหม่
king model
เงื่อนไขที่ท�ำให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความส�ำเร็จ
1. ผู้นิเทศต้องมีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในเจตนารมณ์ของโรงเรียนในฝันอย่างชัดเจน เพื่อชี้แจง
ท�ำความเข้าใจ โน้มน้าว พาท�ำ ตามบริบทและประเด็นความต้องการ
2. นิเทศ ติดตามอย่างใกล้ชิด สม�่ำเสมอ ให้ค�ำแนะน�ำและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
3. มีทีมงานที่มีคุณภาพ การร่วมคิด ร่วมท�ำ วางแผนพัฒนางานร่วมกัน การยอมรับความคิดเห็นของทีม และ
น�ำผลการปฏิบตั งิ านมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ น�ำมาซึง่ ความรักความเข้าใจและความสามัคคี
ในทีมงาน จนน�ำไปสู่คุณภาพของคนของงานและของกลุ่ม
การสรุปบทเรียน
จาก king model ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางการนิเทศที่มีผลเป็นที่น่าพอใจ มีข้อคิดที่ถือว่าบทเรียน คือ ที่จะน�ำ
โรงเรียนในเป้าหมายสู่การเปลี่ยนหรือการพัฒนา ไม่มีวิธีการนิเทศใดที่สามารถใช้ได้ตลอด การออกแบบการนิเทศ
ย่อมมีการปรับเปลี่ยนเพื่อได้แนวทางที่เหมาะสม king model จึงเป็นการรวบรวมผสมผสานหลายๆ ทักษะของ
การนิเทศ โดยมีความรู้ของผู้นิเทศเป็นแกน
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สามประสานงานโรงเรียนในฝัน
ผู้น�ำเสนอ    นางสมหวัง  ซื่อสัตย์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
นายวราวุธ  ปัทถาพงษ์  ศึิกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 และ 4
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง วิธีการนิเทศเชิงรุกสามประสาน ประกอบไปด้วย ทีมบริหาร ทีมนิเทศและเครือข่าย
อุปถัมภ์
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย  
การนิเทศโดยสามประสานโรงเรียนในฝัน ส่งผลให้ โรงเรียนในฝันรุน่ ที่ 2 ทุกโรงเรียนของจังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน
23 โรงเรียนได้รบั การรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ภายในเดือนมกราคม 2553 เป็นจังหวัดแรก ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ โรงเรียนในฝันทุกเขตพื้นที่ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 นักเรียนได้รบั รางวัลจากการแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับประเทศ เช่น โรงเรียนชุมชน
หนองเรือได้รบั รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองแข่งขันสภานักเรียนระดับประเทศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ได้รบั รางวัล
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันคอมพิวเตอร์ ระดับประเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวได้รับรางวัลชนะเลิศนักเรียน
รักการอ่านของ สพฐ.ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ห้องสมุดมีชีวิต ของ สพฐ. ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน (2549
-2553) ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของ สพฐ. และของกระทรวง
ศึกษาธิการ ปี 2553 โรงเรียนมัญจาศึกษาชนะเลิศการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับประเทศ
ฯลฯ ทุกโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนทั้งในสังกัดและต่างสังกัดทั่วประเทศ โรงเรียนในฝันทั้ง รุ่นที่ 1 และรุ่น
ที่ 2 มีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

ลักษณะส�ำคัญของการนิเทศ
เริม่ ประสานสิบทิศ พิชติ เป้าหมาย  คลายความกังวล ทุกคนพบความส�ำเร็จ
ความเข้าใจในสาระงาน เป้าหมายงาน เป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่สุด roving team ทุกคนเป็นผู้ประสานสิบทิศ ท�ำ
หน้าที่ประสานความเข้าใจในระดับบริหาร ผ่านเอกสาร การบอกเล่าทั้งในและนอกรูปแบบ น�ำเสนอผลงานที่ควร
ชืน่ ชมของโรงเรียนเป็นระยะ กรณีทมี่ ปี ญ
ั หาจะน�ำเสนอพร้อมแนว ทางแก้ไข เสนอชือ่ ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประเมินฯ สะท้อนภาพการประเมิน
โรงเรียนต้นแบบ ผ่านสื่อ เอกสารสิ่งพิมพ์ internet โชว์ case roving team ที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน ส่งเสริมข้อมูล
เชิงบวก ช่วยแก้ปัญหา น�ำเยี่ยมชมโรงเรียน พิชิตเป้าหมายโดยฝ่ายบริหารร่วมปรึกษาหารือพร้อมก�ำหนดเป้าหมาย
เชิงรุกด้วยการประกาศ “ประเมินยกจังหวัด” ระดมการสนับสนุน ทุกทีมผู้อุปถัมภ์ ชุมชน การเมืองท้องถิ่น เข้ามา
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แรงบันดาลใจ
การได้รับมอบหมายให้เป็น roving team ประกอบกับ การนิเทศโรงเรียนในฝันให้ไปสู่เป้าหมายเป็นงานที่
ท้าทายความสามารถของผู้นิเทศ และสาระหลักในการพัฒนาคือการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน ดังนั้นการนิเทศจ�ำเป็น
ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะระดับบริหาร
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รับรู้ให้การสนับสนุน โรงเรียนคลายความกังวล จากการสะท้อนผลเชิงบวก จากความตั้งใจ ที่ให้การดูแลจาก
ฝ่ายบริหาร ชุมชน พีเ่ ลีย้ ง เป็นระยะ ท�ำให้เกิดภาพการให้ความส�ำคัญ ต่อโครงการฯ ดังค�ำกล่าวต่อไปนี้ “ท่านเขตฯ
และหรือท่านรองฯ นิเทศโรงเรียนในฝันด้วยตนเอง ติดตามถามถึงความก้าวหน้าอย่างสม�่ำเสมอ ให้ศึกษานิเทศก์
และบุคลากรลงมือช่วยเต็มที่โรงเรียนใดที่ยังไม่ผ่าน “ติด ร.” ท่านเขตฯ จะติดตามซ่อมด้วยตนเอง ท่านเขตฯ แต่ละ
เขตฯ จะสลับกันเป็นประธานการประเมินฯ เป็นรองประธานการประเมินฯ เป็นภาพของบรรยากาศ การท�ำงานอย่าง
สร้างสรรค์” ทุกคนพบความส�ำเร็จ ชื่นชมร่วมกัน
เทคนิคส�ำคัญในการนิเทศ คือ ความเป็นกัลยาณมิตร แม่นในหลักวิชา แล้วพาท�ำ น�ำสู่เป้าหมายเงื่อนไข
น�ำความส�ำเร็จ
ผู้นิเทศได้รับการยอมรับโดยมีลักษณะส�ำคัญคือ ความอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอและเข้มแข็งทางวิชาการ
การสรุปบทเรียน
จากการใช้เทคนิคสามประสาน ซึง่ เป็นการนิเทศเชิงรุก นับว่าพบความส�ำเร็จเป็นทีน่ า่ พอใจ มีบทเรียนทีข่ อแลก
เปลีย่ นคือ การนิเทศทีเ่ หมาะสมในทีน่ เี้ กิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ความร่วมมือมาจากความเข้าใจในเป้าหมาย
และแนวทางร่วมกัน และก�ำหนดเป็นหมายในเชิงรุก เป็นผลงานร่วมกัน
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ห้าก้าวย่าง…อย่างภาคภูมิ
ผู้น�ำเสนอ   นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ
		
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง กระบวนการนิเทศของคณะผู้นิเทศระดับเขตตรวจราชการ (roving team) คณะที่
24 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันก�ำหนดแนวทางการนิเทศ เพื่อให้การช่วยเหลือ แนะน�ำ
เสนอแนะ พัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการ น�ำไปสู่การพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายโรงเรียนในฝัน

แรงบันดาลใจ
การแสดงออกถึงความกระตือรือร้นทีต่ อ้ งการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายของคณะผูน้ เิ ทศระดับเขตตรวจ
ราชการ ท�ำให้เกิดความคิดที่จะใช้กระบวนการนิเทศเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาและขณะใช้กระบวนการนิเทศ
ได้เห็นถึงความก้าวหน้าของผู้รับการนิเทศท�ำให้ผู้นิเทศมีก�ำลังใจที่จะสรรหาเทคนิค วิธีการพัฒนางานมากขึ้น
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
กระบวนการพัฒนาการนิเทศ ห้าก้าวย่าง…อย่างภาคภูมิ มีกระบวนการด�ำเนินงาน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1  เปิดใจรับ ใกล้ เพือ่ ให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาครูผสู้ อนและผูเ้ กีย่ วข้อง มีความเข้าใจในเป้าหมาย วัตถุประสงค์
และแนวคิดหลักในการด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฝัน โดยมุง่ ตรงสูโ่ รงเรียนเป้าหมาย จากประชุม
ทีมบริหารทุกคนจากทุกโรงเรียน ประชุมเป็นกลุม่ โรงเรียน (ทุกโรงเรียน) กลุม่ ย่อย (2-3 โรงเรียน) รายโรงเรียนโดยประชุม
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนร่วมกับตัวแทนนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนชุมชน สาระเด่นโรงเรียนน�ำ
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ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
จากการใช้กระบวนการนิเทศ ห้าก้าวย่าง…อย่างภาคภูมิ ส่งผลต่อการพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ผู้สอน นักเรียน โรงเรียนและชุมชน ดังนี้
ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการยอมรับ วิธีการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนางานต่อยอดสู่การ
เป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน (โรงเรียนสุรพินท์พิทยา, จอมพระประชาสรรค์) ครูผู้สอนมีเทคนิควิธีการสอน
การตรวจผลงงานหรือชิน้ งาน การพัฒนาต่อยอดความรู้ และได้พฒ
ั นาศาสตร์การสอนในกลุม่ สาระการเรียนรูท้ ตี่ นเอง
รับผิดชอบ เป็นที่ยอมรับให้น�ำเสนอในการสัมมนาโรงเรียนในฝัน อาทิ นางภัทรา ประดับศรี นายชนะศึก จินดาศรี
นางอ�ำนวยพร มูลศาสตร์ ฯลฯ
นักเรียน ได้รบั การพัฒนาให้สามารถแสวงหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง เกิดทักษะในการใช้เครือ่ งมือต่างๆ ได้รบั การ
พัฒนาทักษะชีวิต มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์กล้าแสดงออก มีภาวะผู้น�ำผู้ตามตามระบอบประชาธิปไตย
แสดงออกตามเหมาะสมถึงความเป็นคนไทยที่ดี
โรงเรียน ได้รับการยอมรับจากสาธารณชน จ�ำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น เป็นแหล่งเรียนรู้ (โรงเรียนบ้านจอมพระ,
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ฯลฯ )
ชุมชน ได้เห็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้สามารถแสวงหาความรู้และใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต
ประจ�ำวัน
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เสนอปัญหา ข้อกังวลในทุกประเด็น ทีมคณะผูน้ เิ ทศและผูเ้ กีย่ วข้องร่วมเสนอแนวทางแก้ไขหรือลงมือช่วยแก้ไข ในกรณี
ทีส่ ามารถท�ำได้ เช่น โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรทีจ่ ะช่วยพัฒนาด้านการเรียนการสอนเฉพาะเรือ่ ง คณะผูน้ เิ ทศหรือ
เขตพืน้ ที่ จะสรรหาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถในด้านนัน้ ๆ เข้าไปช่วยเหลือ ประชิดกลุม่ เป้าหมาย คณะผูน้ เิ ทศ เข้าไปพูด
คุย ท�ำความรู้จักบุคลากรในโรงเรียน สร้างความเป็นมิตรและท�ำความรู้จักเพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมการท�ำงาน
ของบุคลากรในโรงเรียนและท�ำให้ผนู้ เิ ทศและผูร้ บั การนิเทศเปิดใจรับฟัง เกิดความศรัทธาซึง่ กันและกัน อันจะน�ำไปสูก่ าร
เสนอแนะในการพัฒนางานต่อไป
ขัน้ ที่ 2  ขยับสูก่ ารพัฒนา ให้ขอ้ เสนอแนะการพัฒนางานตามสภาพปัญหา หรือจุดทีต่ อ้ งพัฒนาตามสภาพจริง
โดยไปดูของจริง สภาพบริบท อาคารเรียน ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการต่างๆ หรือตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติจริงของโรงเรียน ในการให้ข้อเสนอแนะในขั้นนี้ จะค�ำนึงถึงศักยภาพที่โรงเรียนสามารถ
ด�ำเนินการได้ ประสานโรงเรียนทีเ่ ข้มแข็งให้เป็นพีเ่ ลีย้ งในการพัฒนาในลักษณะ “พากันท�ำ” โรงเรียนในรุน่ ที่ 1 ระดม
พี่ลี้ยงช่วย ส่วนใหญ่จะเป็นศึกษานิเทศก์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ผู้นิเทศ พี่เลี้ยง บุคลากรในโรงเรียน สรรหา
วิธีการพัฒนางานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย เช่น การจัดหาสื่อการสอน การศึกษาถึงเทคนิคการสอน วิธีการพัฒนา
ต่อยอดความรู้ให้กับนักเรียน
ขัน้ ที่ 3  สร้างศรัทธา เสริมพลังร่วมคิด การให้ก�ำลังใจในการท�ำงานแก่ผรู้ บั การนิเทศโดยถามถึงความก้าวหน้า
ของงานทุกครั้งที่มีโอกาส ด้วยวิธีต่างๆ เช่น โทรศัพท์สอบถาม ลงไปสอบถามที่โรงเรียน บันทึกข้อความ จดหมาย
น้อย หรือสอบถามด้วยตัวเองเมือ่ มีโอกาสพบกัน ให้ก�ำลังใจ เสริมแรงทางบวก โดยเน้นการให้ก�ำลังใจในความพยายาม
เมื่อโรงเรียนมีปัญหาหรือร้องขอความช่วยเหลือผู้นิเทศ ลงไปนิเทศทันที ก�ำหนดปฏิทินการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
สม�่ำเสมอ เพื่อให้บุคลากรมีความมั่นใจว่ามี “เพื่อนร่วมทาง” อย่างแท้จริง
ขั้นที่ 4  พิชิตงานด้วยการนิเทศอย่างสร้างสรรค์ การนิเทศของคณะผู้นิเทศ เป็นการนิเทศที่มุ่งผลส�ำเร็จของ
งานอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดหลักว่า “งานได้ผล คนพอใจ” เทคนิค วิธีการที่ปฏิบัติ ได้แก่ walk around ลงโรงเรียน
ทุกครั้งต้องเดินดูให้เห็นของจริง พาท�ำ...พาอ่าน...พาวิเคราะห์ ชี้แนะ (coaching) ตัวต่อตัว กลุ่มย่อย เสนอแนะให้
ไปเรียนรู้กับคนอื่น สาธิตให้ดู ประชุมกลุ่มย่อยในประเด็นที่ต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ฟันธงตรงประเด็นเน้น
ให้พัฒนางานตามจุดที่ก�ำหนด นิเทศงานต่อยอดจากการนิเทศครั้งที่ผ่านมา นิเทศโดยวิธีหลากหลาย อาทิ จดหมาย
โทรศัพท์ e-mail เว็บไซด์ ฯลฯ ผูกมิตร จิตอาสา ในเรื่องที่ผู้นิเทศไม่ถนัด จะขออาสาสมัครหรือขอความช่วยเหลือ
จากศึกษานิเทศก์คนอื่นๆ
ขั้นที่ 5 ร่วมกันภาคภูมิใจ เมื่อผู้นิเทศเห็นว่าบุคลากรสามารถพัฒนางานได้บรรลุตามเป้าหมายแล้ว จะสร้าง
ความภูมิใจให้กับโรงเรียน โดยให้บุคลากรทุกคนร่วมกันประเมินตนเองตามคู่มือการประเมินเพื่อรับรองโรงเรียน
ต้นแบบในฝัน คณะผู้นิเทศและพี่เลี้ยง ร่วมกันประเมินความก้าวหน้า ประสานผู้เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมเพื่อรับรอง
เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน บอกจุดที่ต้องพัฒนาต่อยอด
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
สิ่งที่ท�ำให้นวัตกรรมการนิเทศนี้ประสบความส�ำเร็จ คือ ความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำงานของคณะ
ผู้นิเทศ การแลกเปลี่ยนวิธีการ เทคนิค ความรู้กันอย่างอย่างสม�่ำเสมอของผู้นิเทศ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
การสรุปบทเรียน
กระบวนการนิเทศนี้เป็นกระบวนการที่ผ่านการพัฒนา ปรับปรุงมาเป็นระยะ โดยน�ำวิธีการปฏิบัติที่ได้ผลจริง
มาปรับใช้ ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจในกระบวนการนิเทศนี้เพราะปรากฏผลจริง สิ่งที่ควรพัฒนาต่อคือการท�ำ
แผนการนิเทศรายคน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับการนิเทศ
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Teleconference กรณีศกึ ษาเพือ่ การนิเทศแนวใหม่
ผู้น�ำเสนอ   นายพิชิตพล สุทธิสานนท์  นายชัด บุญญา
และนายจงภพ ชูประทีป  RovingTeam ชุดที่ 1
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง วิธีการนิเทศ ทั้งนี้ เพราะ การนิเทศ หมายถึง การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้สามารถ
ท�ำงานให้ประสบผลส�ำเร็จอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น ผลงานจึงเป็นหนึ่งในวิธีการนิเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาครูเพื่อให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีความฉับไวตามความต้องการของผู้รับการนิเทศ
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ครูได้รบั การพัฒนาตามความต้องการอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิธกี ารจัดการเรียนการสอน
การบริหารจัดการ นักเรียนมีคณ
ุ ภาพ โรงเรียนในเป้าหมายมีคณ
ุ ภาพ ได้รบั การรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน
แรงบันดาลใจ
โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน อยู่ในภูมิประเทศที่เป็นภูเขา โรงเรียนที่อยู่ในความดูแลกระจัดกระจาย
การอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ที่ห่างไกล ต้องใช้เวลาในการเดินทางมาก ประกอบกับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝันทุก
โรงจะมีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย internet ใช้ทั้งสิ้น คณะผู้น�ำเสนองานจึงมีแนวคิดที่จะ
ประยุกต์ใช้ ict เพื่อการนิเทศ

เทคนิคการนิเทศ การพัฒนาท้ั้ระบบโรงเรียน

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
การน�ำระบบประชุมทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาใช้ในภารกิจการนิเทศ เป็นส่วนส�ำคัญในการพัฒนา
ครู ผูบ้ ริหาร กรณีตวั อย่าง กรณีการจัดการเรียนรูร้ ะหว่างโรงเรียนในฝัน 2 โรงเรียน ได้รว่ มกับ อาจารย์สวาท จันทร์
ทะเล และอาจารย์ด�ำรัส พลเมือง ภายใต้การสนับสนุนของท่านผู้อ�ำนวยการพิริยะ เอกปิยะกุล จัดประชุมทางไกล
ให้นกั เรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและโรงเรียนเขาสมิงพิทยาคม จังหวัดตราด ฝ่ายละ 9 กลุม่ จับคูส่ นทนาในหัวข้อ
โรงเรียนสีเขียว จบแล้วนักเรียนมีร่องรอยผลการการสนทนา ดังที่ได้สรุปเสนอไว้ในเว็บไซต์ http://gotoknow.org/
blog/chatboonya/370821 กรณีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในฝันกับโรงเรียนในสหราช
อาณาจักร ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 มีการจัดการเรียนรู้ เรื่องโรงเรียนสีเขียวระหว่างห้องเรียนจากโรงเรียนใน
สหราชอาณาจักร กับห้องเรียนจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยโดยมีอาจารย์สวาท จันทร์ทะเล เป็นผู้จัดการเรียนการ
สอน และคณะผู้เขียนได้ไปเยี่ยมชมที่ห้องเรียนด้วย เวลาไทย 15.30 น. สหราชอาณาจักร 8.30 น. นักเรียนจับคู่
กัน 6 คู่ อาจารย์สวาท กับ อาจารย์ claire ให้นักเรียนสนทนา ถามตอบเกี่ยวกับ โครงงานออนไลน์ที่นักเรียน
ทั้งสองฝ่ายร่วมกันท�ำมาแรมเดือน การถามไปตอบมา และถามมาตอบไป ของเด็กๆชั้น ม.2 เป็นไปอย่างน่าตื่นเต้น
เด็กๆ ดูมีชีวิตชีวากับเพื่อนนักเรียนแดนไกล http://gotoknow.org/blog/chatboonya/370821 กรณีเยี่ยม
ห้องเรียนในต่างประเทศในปี 2553 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ได้เยี่ยมห้องเรียนใน 3 ประเทศ
ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซียและไต้หวัน ด้วยวิธีการประชุมทางไกลโดยใช้โปรแกรม skype ครูสามคนที่เข้าร่วม
ประชุมพึงพอใจมาก ได้น�ำมาเล่าไว้ใน http://gotoknow.org/blog/chatboonya/377166 กรณีการประเมินเพือ่
รับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน ในฝัน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 คณะไปประเมินโรงเรียนเพื่อรับรอง
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เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันโรงเรียนหนึ่ง คณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนเป้าหมาย ทีมงานอีกสองคนอยู่ที่
ส�ำนักงาน เมือ่ ไปถึงก็มอบเน็ตบุค๊ ทีต่ ดิ ตัวไปด้วยให้ครู ict น�ำไปตัง้ ในห้องทีน่ กั เรียนเสนอผลงาน ให้นกั เรียนน�ำเสนอ
ผลงานของเขาต่อทีมงานทีอ่ ยูท่ สี่ �ำนักงาน ผ่านระบบวีดโิ อคอนเฟอร์เร้นท์ ทีมงาน สัมภาษณ์นกั เรียน และมีสว่ นร่วม
ในการตัดสินรับรองความเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันได้ กรณีการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ร่วมกับ
โรงเรียนเครือข่ายผ่านอินเตอร์เน็ต เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 และวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ผู้เขียนได้รับเชิญ
จากโรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ จังหวัดเชียงราย ไปให้การอบรม
เรือ่ ง การจัดการเรียนรูร้ ว่ มกับโรงเรียนเครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความ
รู้ความเข้าใจหลักการแนวคิดพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ ผ่านอินเทอร์เน็ตและเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
ออกแบบโครงการเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายภายในและภายนอกประเทศได้ เช่น การเชิญครูใหญ่
ในอินโดนีเซียและผูแ้ ทนจาก บริตชิ เคาน์ซลิ มาเยีย่ มห้องประชุม มีการจับคูส่ นทนาระหว่างครูจากประเทศ อินโดนีเซีย
และสหราชอาณาจักรกับคุณครูในห้องประชุมอบรม เป็นต้น ดาวโหลดหลักสูตรการอบรมได้ ใน http://www.
nitesonline.net กรณีการจัดงานลอยกระทงข้ามประเทศ ในปี 2552 เป็นการจัดงานลอยกระทงภาคภาษา
อังกฤษ ของโรงเรียนในฝัน จ�ำนวน 6 โรงเรียน และโรงเรียนอื่นๆ อีก 3 โรงเรียน ภาพการจัดงานไปปรากฏใน
มาเลเซีย 2 โรงเรียน และสหราชอาณาจักร 2 โรงเรียน ขณะทีท่ งั้ สองฝ่ายชมภาพการแสดงในสนามหญ้าของโรงเรียน
สันก�ำแพงนักเรียนจะจับคู่กันคุย ถึงภาพการจัดงานที่ปรากฏในจอโปรเจ็คเตอร์ ซึ่งกรณีนี้ เป็นกรณีที่เรียกได้ว่า
เป็นกรณีตั้งต้นที่ช่วยให้เกิดแนวคิดที่กล่าวมาทั้งหมด ยังมีร่องรอยให้ชม ดังที่ได้เล่าไว้ใน http://gotoknow.org/
blog/chatboonya/170609
เงื่อนไขที่ท�ำให้ผลงาน ประสบความส�ำเร็จ  
1. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ ict ของ ศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียน ต้องอยู่ในระดับดี
2. ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
3. โรงเรียนมีระบบเครือข่าย internet ความเร็วสูง
การสรุปบทเรียน
การนิเทศตามแนวทางดังกล่าวนับว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ผู้น�ำเสนอ ขอน�ำเสนอแนวคิดที่เป็นบทเรียนส�ำหรับ
ผู้ที่สนใจ พัฒนาการนิเทศ คือ การคิด และประยุกต์ใช้ ict เพื่อพัฒนาการท�ำงาน ซึ่งทุกหน่วยงานให้ความส�ำคัญ  
การนิเทศก็เช่นกันในโอกาสต่อไปจะมีการนิเทศในลักษณะเช่นนีอ้ กี มาก รูปแบบจะเปลีย่ นไปซึง่ จะเป็นตัวชีท้ เี่ ป็น
รูปธรรมของความเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง
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การพัฒนา

ทั้งระบบโรงเรียน

“สิ่งที่สอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไม่ใช่การศึกษา
แต่เป็นวิธีการศึกษา”

Ralph Waldo Emerson
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TV Online เพื่อการศึกษา
ผู้น�ำเสนอ:   นายแสวง จันทร์ถนอม
โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง สื่อ ICT ในรูปแบบ VDO บนเว็บไซต์ ในการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
และการสอนของครู
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
ครูนักเรียนให้ความสนใจในนวัตกรรมและเข้ามาใช้งาน TV Online เพื่อการศึกษาอีกทั้งยังได้รับความสนใจ
จากโรงเรียนต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงาน
ได้รับคัดเลือกน�ำเสนอผลงานในงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 2 และ 3
แรงบันดาลใจ
โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม เป็นหนึ่งในโรงเรียนผู้น�ำ ICT โรงเรียนในฝัน ที่มุ่งเน้นการบูรณาการ ICT สู่การ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโรงเรียน จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยี online เพื่อรองรับ
การใช้งานของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ
โดยไม่จ�ำกัดในเรือ่ งของระยะเวลา ระยะทาง และสถานทีซ่ งึ่ เป็นนโยบายทีส่ �ำคัญของโรงเรียน จึงมุง่ พัฒนาระบบ TV
Online เพื่อรองรับการใช้งาน ดังกล่าว
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
การเข้าถึงเนื้อหา ของ VDO clip หรือ VDO real time ของกิจกรรมหรือการเรียนการสอนสามารถเข้าถึงได้
ทุกที่ๆ มีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ โดยมีผู้ดูแลระบบดูแลจัดการเรื่องของพื้นที่ในการน�ำ file ไปฝากบนเครื่อง Server
การเข้าถึงเนื้อหาโดยผ่านทางเว็บไซด์ของโรงเรียน
เงื่อนไขที่ท�ำให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความส�ำเร็จ
1. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในเรื่องของนโยบายและงบประมาณ
3. ความร่วมมือของคณะครู บุคลากร นักเรียน
การสรุปบทเรียน
การใช้ ICT ในการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และการสอนของครูเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีบทบาท
อย่างมากทางด้านการศึกษาในปัจจุบัน ถ้าแต่ละโรงเรียนสามารถให้นักเรียนครูเข้ามาใช้ประโยชน์จากการเรียน
การสอน Real Time หรือ การบันทึกกิจกรรมต่างๆ ไว้ เป็นคลังความรู้ในรูปแบบ VDO บนเว็บไซด์จะท�ำให้ทุกคน
มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ในรูปแบบใหม่ การเรียนรู้สามารถเรียนรู้ที่ไหนก็ได้ถ้ามีอินเทอร์เน็ตเข้าถึง
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SRITRANG MODEL ON CHILD CARE SYSTEM
ผู้น�ำเสนอ :   นายอ�ำนาจ แก้วรักษ์
โรงเรียนสภาราชินี 2
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง โปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศ “SRITRANG MODEL ON CHILD CARE SYSTEM”

แรงบันดาลใจ
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีช่ านเมืองของเขตเทศบาลนครตรัง เป็นรอยต่อระหว่างชุมชนเมืองกับชุมชน
ชนบท โดยตั้งอยู่ในต�ำบลบางรัก อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง เมื่อปี พ.ศ. 2536 มีเนื้อที่ 108 ไร่ 3 งาน 74 ตารางวา
เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจ�ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,623 คน ครู 56 คน
สภาพพืน้ ทีโ่ ดยรอบของโรงเรียนเป็นทีร่ าบลุม่ ในอดีตเป็นแหล่งทีม่ นี ำ�้ ท่วมขังเกือบตลอดปี เมือ่ ชุมชนเมืองขยาย
ตัว ได้มกี ารถมพืน้ ทีเ่ พือ่ สร้างเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยและส�ำนักงานของหน่วยงานต่างๆ ท�ำให้ชมุ ชนโดยรอบของโรงเรียนต้อง
ประสบกับปัญหาน�ำ้ ท่วม และไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ สังคมโดยรอบโรงเรียนจึงเปลีย่ นไปเป็นสังคม
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ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
จากการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นวัตกรรม “SRITRANG MODEL ON CHILD CARE SYSTEM”
ส่งผลให้
1. นักเรียน ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ท�ำให้โรงเรียนไม่มี
นักเรียนทีอ่ อกกลางคัน นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผา่ น ร้อยละ 100 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้มาก
ขึ้น นักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับ
จังหวัด นายอธิวัฒน์ เขตพิบูลย์ชัย ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน และได้รับทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศสเปน
จนถึงระดับปริญญาเอก
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ได้รับการพัฒนาตนเองด้าน ICT และด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
เครือข่ายมาใช้ในการท�ำงาน และการวางแผนการพัฒนางาน ส่งผลให้ครูได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ
ครูแกนน�ำ และครูต้นแบบครบทุกกลุ่มสาระ ผู้บริหารโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นในระดับ
เขตพื้นที่ ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย
3. โรงเรียน มีขอ้ มูลสารสนเทศทีช่ ดั เจน ถูกต้องและเป็นปัจจุบนั ซึง่ ส่งผลให้การวางแผนในการพัฒนาโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและประสบความส�ำเร็จจนได้รบั รางวัลต่างๆ ดังนี้ ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันเป็น
โรงเรียนแรกของจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2551 รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2552 รางวัลโรงเรียนต้นแบบ
การบริหารการศึกษาภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปีการศึกษา
2553 รางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง จากส�ำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ รางวัลวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็น
เลิศ (best practice) ใน 3 ระบบหลัก คือ ระบบเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
จากสถาบันวิจยั และพัฒนาการเรียนรู้ ได้รบั คัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมชัน้ น�ำ และโรงเรียน
ผูน้ �ำ ICT โรงเรียนในฝัน
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กึ่งอุตสาหกรรม อาชีพของผู้ปกครองก็เปลี่ยนไป หลายครอบครัวต้องไปท�ำงานตามโรงงาน จนไม่มีเวลาได้ใกล้ชิด
และอบรมสั่งสอนลูกหลาน ส่งผลกระทบถึงเยาวชน เช่น ปัญหาการหย่าร้าง ครอบครัวแตกแยก ปัญหายาเสพติด
ปัญหาความยากจน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ผู้เรียนขาดความรัก ความอบอุ่น มีปัญหาทางด้านจิตใจ มีพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์หลายอย่าง นอกจากนี้ นักเรียนอีกส่วนหนึ่งมาจากชุมชนเมืองซึง่ ทางบ้านมีฐานะดี แต่ไม่สามารถเข้า
เรียนในโรงเรียนยอดนิยมของจังหวัดได้ และยังมีนักเรียนต่างอ�ำเภออีกจ�ำนวนหนึ่ง แต่เดินทางมาเรียนในเมือง
บางส่วนจะมาเช่าหอพักอยู่ตามล�ำพังหรือพักอยู่กับญาติ โอกาสที่ครอบครัวจะได้ใกล้ชิดและอบรมสั่งสอนลูกหลาน
จึงไม่มี ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้นักเรียน มีศักยภาพที่แตกต่างกันอย่างมาก ระหว่างนักเรียนที่มี
ความพร้อมทุกๆ ด้านกับนักเรียนที่ด้อยโอกาส ที่โรงเรียนจะต้องให้ความช่วยเหลือและดูแลเป็นพิเศษ แต่โรงเรียน
ยังขาดข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างระบบและภาคส่วนต่างๆ ในองค์กร ขาดการบูรณาการจาก
ส่วนต่างๆ ในองค์กร ดังนัน้ โรงเรียนสภาราชินี 2 จึงได้น�ำระบบ ICT ซึง่ ได้พฒ
ั นาและออกแบบ ภายใต้ชอื่ SRITRANG
MODEL ON CHILD CARE  SYSTEM มาเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่จ�ำเป็น เพื่อเป็นตัว
เชื่อมระหว่างระบบและภาคส่วนต่างๆ ในการบูรณาการ การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน ผ่านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
SRITRANG  MODEL ON  CHILD  CARE SYSTEM เป็นเครือ่ งมือสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ใช้เป็น “นวัตกรรม” ทีเ่ ป็นการเชือ่ มโยงระหว่างการบริหารจัดการโรงเรียน เพือ่ ให้มคี ณ
ุ ภาพและเป็นเครือ่ งมือใน
การพัฒนาผูเ้ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความทันสมัย เป็นข้อมูลทีร่ ายงานเป็นปัจจุบนั ก้าวทันยุคของข้อมูลและสารสนเทศ
ด้วยคุณสมบัติปัจจัยต่างๆ ของระบบเครือข่าย โดยเฉพาะเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบการสื่อสารต่างๆ ที่ใน
ปัจจุบนั ทัง้ นีเ้ ป็นการเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผูป้ กครอง และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
และความรูท้ หี่ ลากหลายหรืออีกนัยหนึง่ มี “ห้องสมุดโลก” (library of the world) เพียงปลายนิว้ สัมผัส
การท�ำงานดังกล่าวโรงเรียนใช้ระบบ ICT และซอฟแวร์ต่างๆ จากการพัฒนาโดยบุคลากรของโรงเรียนเอง จาก
โปรแกรมส�ำเร็จรูปทีท่ างส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจัดหาให้ ผนวกรวมกับซอฟแวร์อนื่ ๆ ทีโ่ รงเรียน
จัดหามา แล้วน�ำมาบูรณาการรวบรวมเป็นตัวเชือ่ มโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ ใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
ครู ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง เห็นประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศ ที่รวบรวมทั้งหมดให้เป็นส่วนเดียวกัน โดย
ใช้โปรแกรมต่างๆ ที่โรงเรียนได้ออกแบบไว้ และน�ำไปใช้วิเคราะห์ผู้เรียนและรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ในเวลา
เดียวกันสามารถแยกผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง และกลุ่มอ่อน รู้จักพื้นฐานของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นด้านผล
การเรียนจาก 8 กลุ่มสาระ ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท�ำให้พบจุดเด่น จุดด้อย
จากการเรียนรูข้ องแต่ละคนในเวลาเดียวกันได้ ง่ายต่อการจัดการเรียนการสอน สามารถเลือกใช้สอื่ ออกแบบกิจกรรม
ท�ำให้ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษาและครูอื่นๆ ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้เรียนก็เรียนอย่างมีความสุข
การสรุปบทเรียน (Lesson Learned)
จากการใช้โปรแกรม “SRITRANG MODEL ON  CHILD  CARE  SYSTEM” พบว่า ในระยะแรกอาจจะมี
อุปสรรคค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการประสานงาน ทั้งนี้ ครูอาจจะยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองด้าน
การจัดการข้อมูลเท่าที่ควร ดังนั้น จึงต้องมาอภิปรายพูดคุย เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจร่วมกัน ฝ่าย
บริหารต้องให้ก�ำลังใจให้สตู้ อ่ ไปจนอุปสรรคนีห้ มดไปและสามารถด�ำเนินงานไปได้อย่างราบรืน่ และประสบความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
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สามประสบพบโอกาส
ผู้น�ำเสนอ   นายประยูร  สุธาบูรณ์
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักการแนวคิดทฤษฏีในการบริหาร
กับวิถีชีวิของชุมชนเข้าด้วยกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ส�ำหรับเด็กด้อย
โอกาส
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ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
“สามประสบ” ท�ำให้นักเรียนพบโอกาส แสดงความสามารถจนได้รับรางวัลมากมาย เช่น
1. เด็กชายณัฐพงษ์ สุขวิสิฎฐ์ ได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดค�ำขวัญเนื่องในวันวิสาขะบูชา
จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
2. นายมนัส เพชรสุข รางวัลผู้มีความสามารถดีเด่นและน�ำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ในงานวันเด็กแห่งชาติ
และรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. นางสาวปฏิมาภรณ์ ไทรสังขธิติชัย รางวัลผู้มีความสามารถดีเด่นและน�ำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ในงานวัน
เด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2553
4. รางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันร้อง
เพลงไทยสากลและการแข่งขันเดาะบอลชาย ช่วงชั้นที่ 3
5. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ ปีการศึกษา 2550 นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยภาพรวมคะแนนเฉลีย่ 66.28 ปีการศึกษา 2551 คะแนนเฉลีย่ 66.28 ปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉลีย่ 73.16
6. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2550 มีนักเรียน
568 คน ปีการศึกษา 2551 มี 589 คน ปีการศึกษา 2552 มี 802 คน ปีการศึกษา 2553 มี 981 คน ตามล�ำดับ
7. การออกกลางคันของนักเรียนลดลง ในปีการศึกษา 2550 ออกกลางคัน จ�ำนวน 38 คน ปีการศึกษา 2551
จ�ำนวน 21 คน ปีการศึกษา 2552 จ�ำนวน 5 คน
8. บุคลการของโรงเรียนได้รบั การยกย่อง อาทิ นายประยูร สุธาบูรณ์ ผูบ้ ริหารโรงเรียนได้รบั การประกาศเกียรติคณ
ุ
จาก ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวง
ศึกษาธิการ ในด้านเป็นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความมุมานะ อุตสาหะ เสียสละ อดทนและพัฒนาคุณภาพชีวติ ได้เป็นแบบ
อย่างทีด่ ปี ระจ�ำปี 2552 และ ปี 2553 นายธงชัย สังขวิภาส รางวัลครูดใี นดวงใจ ประจ�ำปี 2553 จากส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
9. ปี 2551 โรงเรียนได้รบั รางวัลเหรียญเงิน นวัตกรรมการบริหารจัดการรูปแบบสามประสบโมเดล จากโครงการ
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา และ รางวัลเหรียญทองจากโครงการเดียวกันใน ปี2552 ส่งผลให้ ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพิม่ ขึน้ และเข้ามาร่วมเป็นวิทยากรในการเรียนการสอนแต่ละกลุม่ สาระการ
เรียนรู้ ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพิม่ ขึน้ และได้สง่ ลูกหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอุดมสิทธิ
ศึกษาเพิ่มขึ้นและท�ำให้ประชากรวัยเรียนได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน

224

แรงบันดาลใจ
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ตั้งอยู่ในอ�ำเภอสังขละบุรี ซึ่งเป็นเขตชายแดนติดกับประเทศพม่า ห่างจากตัวจังหวัด
กาญจนบุรี 220 กิโลเมตร การเดินทางยากล�ำบาก ประชาชนที่อาศัยอยู่มีความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา
และวัฒนธรรม นักเรียนเป็นเด็กด้อยโอกาสตามแนวชายขอบ จึงเป็นแรงบันดาลใจในการคิดค้นนวัตกรรม
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
การบริหารรูปแบบสามประสบ สามารถประยุกต์หลักการและองค์ประกอบรูปแบบสามประสบเป็นกระบวน
การบริหารการจัดการเรียกว่า ASROVN มีรายละเอียดดังนี้
A = Awareness การสร้างความตระหนักรู้ ด้วยการประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการ ครู นักเรียนและผู้น�ำ
ชุมชน เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจต่อวิถชี าวอุดมสิทธิศกึ ษา ชาวสังขละบุรแี ละเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน
S = Survey การส�ำรวจสภาพปัจจุบันของโรงเรียนและส�ำรวจประชากรวัยเรียน โดยการมีส่วนร่วมของผู้
ปกครอง ผู้น�ำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนด้วยโปรแกรม School Mic
R = Road Map แผนที่น�ำทาง ออกแบบระบบโรงเรียนเพื่อจัดท�ำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 18 มาตรฐาน ได้แก่ แผนที่น�ำทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แผนที่น�ำทางพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา แผนที่น�ำทางการบริหารจัดการและแผนที่น�ำทางพัฒนาชุมชนและแหล่งเรียนรู้
O = Observation การเฝ้าระวัง การจัดการศึกษาของโรงเรียนเพือ่ สร้างโอกาสทางการศึกษาส�ำหรับเด็กด้อย
โอกาส ด้วยการจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่มีรูปแบบยืดหยุ่นในการอ�ำนวยความสะดวกการรับบริการทางการศึกษาและ
การมีส่วนร่วม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของโรงเรียน
V = Valuate การเพิ่มมูลค่าเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่ออกกลางคัน
การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การบริการที่พัก การจัดการเรียนการสอนบนฐานวัฒนธรรมชุมชน
N = Network เครือข่าย การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาของโรงเรียนส�ำหรับเด็กด้อยโอกาสด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย เพื่อระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานต่างๆ
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
1. การมีสว่ นร่วมของผูเ้ กีย่ วข้อง ได้แก่ นักเรียน ครู ผูบ้ ริหาร พ่อแม่ ผูป้ กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน องค์กร และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารและคณะครู เป็นแบบอย่างที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3. ความมุ่งมั่นของผู้บริหารและคณะครู การมีเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรร่วมกัน
การสรุปบทเรียน
ข้อคิดและประสบการณ์การจัดการศึกษา ด้วยกระบวนการ ASROVN ท�ำให้การจัดการศึกษาของโรงเรียน
สอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมชุมชน วิถีชีวิตชุมชน เป็นการจัดการศึกษา ไม่แปลกแยกออกจากชีวิตความเป็น
อยู่ของชุมชน และสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในกระบวนการ และมีการขับเคลื่อนแต่ละขั้นตอนอย่างต่อ
เนื่อง โดยความร่วมมือของทุกคน มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้นวัตกรรมตลอดจนการสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาต่อยอดขยายผลการพัฒนานวัตกรรม
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MINI SCHOOLS WITHIN A LARGE SCHOOL
ผู้น�ำเสนอ : นายค�ำตัน  เดชผล   โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ�ำนาจเจริญ
		
โทร. 045272335, 0801703819
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาการบริหารจัดการงานวิชาการโดยใช้ยทุ ธศาสตร์ “โรงเรียนเล็กในโรงเรียน
ใหญ่” และการนิเทศภายในแบบใจประสานใจ
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
1. ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความต้องการผู้เรียนและสามารถใช้วิจัยพัฒนาการ
เรียนการสอน โดยครูทุกคนมี Best Practices
2. โรงเรียนเล็ก ค้นพบรูปแบบการจัดกิจกรรม ที่เหมาะสมกับนักเรียน และทุกโรงเรียนมี Best Practices
3. นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ถูกต้องมากขึ้น
4. นักเรียนสร้างชิ้นงานจากความรู้องค์รวมได้ เช่น การท�ำโครงงาน การท�ำแฟ้มสะสมผลงาน
5. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ร่าเริง แจ่มใสสมวัย กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
6. คณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้ �ำชุมชน และผูป้ กครองนักเรียนมีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
แรงบันดาลใจ
โรงเรียนประสบปัญหาการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนต�ำ่ ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
นักเรียนบางส่วนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และจากการประเมินของ สมศ. มาตรฐานด้านผู้เรียนและด้านการเรียนการ
สอน มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับพอใช้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากครูสว่ นใหญ่ยงั ขาดการวิเคราะห์ ผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยไม่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ไม่มีการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและขาดการรวมพลังหรือการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้อย่างจริงจัง
เทคนิคการนิเทศ การพัฒนาท้ั้ระบบโรงเรียน

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
ก�ำหนดนโยบาย น�ำสู่การปฏิบัติโดย
1. จัดโครงสร้างการบริหารแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ โครงสร้างเป็นช่วงชัน้ คือ ปฐมวัย ประถมศึกษา
ตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น และจัดให้มคี ณะกรรมการบริหารงานในแต่ละช่วงชัน้ ร่วม
กันแก้ปญ
ั หาและพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีอ�ำนาจในการตัดสินใจ วางแผนด�ำเนินงานวิชาการในช่วงชัน้ ทีร่ บั ผิด
ชอบ เพือ่ ให้บรรลุและสอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายทีโ่ รงเรียนก�ำหนด เปรียบเสมือนโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่  
จุดเด่น คือ ท�ำให้สามารถมองเห็นปัญหาหรือจุดทีต่ อ้ งพัฒนาได้ชดั เจนและครูทกุ คนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบ
2. การนิเทศภายในแบบใจประสานใจ คือ รูปแบบการนิเทศภายในที่โรงเรียนใช้ในการพัฒนาครู ซึ่งจะท�ำให้
การบริหารงานตามยุทธศาสตร์โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่มีความเข้มแข็ง เป็นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เน้นการ
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นิเทศด้วยการ Coaching ที่ผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศมีความใกล้ชิด รู้จักกันและผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศอยู่ใน
สภาวการณ์เดียวกัน
ขั้นตอนการนิเทศ
ขั้นที่ 1 เปิดใจ ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒนา และก�ำหนดเป้าหมายร่วมกัน
ขั้นที่ 2 วางใจ  มอบหมายภารกิจ จัดทีมผู้นิเทศ
ขั้นที่ 3 ให้ใจ การนิเทศโดยทีมผู้นิเทศโรงเรียนใหญ่และโรงเรียนเล็ก การประชุม สัมมนา การชี้แนะ การ
ศึกษาจากต้นแบบ/แบบอย่าง
ขัน้ ที่ 4 ร่วมใจ  ทุกฝ่ายร่วมกันประเมินผล น�ำเสนอ Best Practices ของครู
ขั้นที่ 5 ภูมิใจ  เผยแพร่ผลงาน  น�ำเสนอ Best Practices ของโรงเรียน
เงื่อนไขที่ท�ำให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความส�ำเร็จ
1. การจัดโครงสร้าง“โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่”ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม เข้าใจขอบข่ายภาระงาน และสามารถด�ำเนินงานตามวงจร PDCA ได้
2. การนิเทศภายในแบบใจประสานใจ องค์คณะบุคคล (coaching) ต้องมีความเข้มแข็ง รูจ้ กั และเข้าใจลักษณะ
เฉพาะบุคลากรแต่ละคนอย่างลึกซึ้ง และมีการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม
การสรุปบทเรียน
แนวคิดที่เป็นบทเรียนส�ำหรับนวัตกรรมชิ้นนี้ คือ การน�ำหลักวิชาการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูป
ธรรมตามแนวทางของการกระจายอ�ำนาจจุดเน้นที่เด่นชัดคือให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจ และ
พัฒนาในระหว่างการท�ำงาน ผู้บริหารต้องรู้จักความถนัดความสามารถของผู้ร่วมงาน
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CIRC พัฒนาสู่การอ่านเขียนทั้งระบบ
ผู้น�ำเสนอ   นายณรงค์  จ�ำปา  
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ผลงานหรือนวัตกรรม  หมายถึง วิธีการสอนพัฒนาการอ่าน การเขียนทั้งระบบ เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้แบบร่วม
มือรูปแบบ CIRC (cooperative integrated reading and composition)
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านออกและแยกข้อเท็จจริงได้ เขียนค�ำศัพท์จากเรื่องที่อ่านเขียนภาพจาก
เรือ่ งราวทีก่ �ำหนดให้ได้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 - ม.3 อ่านได้คล่องและสามารถจับใจความเรือ่ งทีอ่ า่ นได้ สามารถเขียน
เรียงความจากเรื่องที่ก�ำหนดและเขียนอิสระจากเรื่องที่สนใจได้ และมีทักษะในการท�ำงานกลุ่ม และมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อนได้ดี ได้รับรางวัลการประกวดการท�ำหนังสือเล่มเล็กในงานวันภาษาไทยระดับคุณภาพเหรียญทอง ปี 2552
ครู ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ CIRC
ผูป้ กครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูร้ ปู แบบ CIRC ของครู และให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเข้า
เรียนเพิ่มขึ้นทุกปี (ข้อมูลย้อนหลัง 7 ปี)
โรงเรียน ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตระดับดีเยี่ยม ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ
เขต 4 รางวัลการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านดีเด่น ปีการศึกษา 2552 จากกระทรวงศึกษาธิการ

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
1. เด็กเก่ง เด็กปานกลาง และเด็กอ่อน มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันในแต่ละขั้นตอน
2.มีการการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ที่สอดแทรกอยู่ในนิทาน เช่น เรื่องเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
การช่วยเหลือ แบ่งปัน ความซื่อสัตย์ การประหยัด อดทน ล้วนเป็นเรื่องราว ที่ให้คติสอนใจ ที่นักเรียนสามารถน�ำไป
ใช้ในการด�ำเนินชีวิตได้ดีอีกด้วย
3. ผูป้ กครองมีสว่ นร่วมในการประเมินความสามารถในการอ่านของลูกทีบ่ า้ น ซึง่ นอกจากจะเป็นนิทานทีน่ กั เรียน
สนใจแล้ว จะเป็นพื้นฐานให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านหนังสือประเภทอื่น ผู้ปกครองจะได้รับแบบประเมินการอ่าน
ของลูกที่บ้านและให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะกิจกรรมที่ผู้ปกครองเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน

เทคนิคการนิเทศ การพัฒนาท้ั้ระบบโรงเรียน

แรงบันดาลใจ
สังคมมองการจัดการศึกษาในปัจจุบันล้มเหลว เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ สู้เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สมัยก่อนไม่ได้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีนโยบายทีจ่ ะให้นกั เรียนอ่านออกเขียนได้ ดังนัน้ โรงเรียน
อนุบาลขุนหาญ (สิ) จึงต้องการที่จะพัฒนาการอ่าน เขียน ของนักเรียนทั้งระบบ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้
อ่านออกเขียนได้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านคล่อง เขียนคล่องและให้นักเรียนเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมจากนิทานที่อ่าน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้ติดเป็นนิสัย
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เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
1. ความร่วมมือของครู บุคลากรในโรงเรียน ผูป้ กครอง เป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยนิทาน
แบบร่วมมือ รูปแบบ CIRC ประสบความส�ำเร็จ
2. สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เช่น สี กระดาษ ต้องมีจ�ำนวนเพียงพอต่อความต้องการของเด็กแต่ละกลุ่ม หนังสือนิทาน
ที่น�ำมาใช้ในการอ่านควรมีความเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น
3. การแบ่งกลุ่มเด็กไม่ควรเกิน กลุ่มละ 6 คน เพราะถ้ามากกว่านี้ จะท�ำให้มีสมาชิกในกลุ่มมากเกินไป หัวหน้า
กลุ่มอาจดูแลไม่ทั่วถึง
4. ควรมีการยืดหยุ่นเวลาในการท�ำงานให้นักเรียนในชั่วโมงวิชาภาษาไทย หากนักเรียนท�ำงานไม่ทันเวลา
การสรุปบทเรียน
การสรุปบทเรียนเพื่อพัฒนาต่อยอด โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ควรสอดแทรกบูรณาการ
การสอนรูปแบบ CIRC เข้าในกลุ่มสาระอื่น
นวัตกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ CIRC
(Cooperative Integrated Reading and Composition)

วิธีด�ำเนินการ
1 ) ส�ำรวจสภาพปัญหา ความคาดหวังเกี่ยวกับการอ่าน การเขียนของนักเรียนในโรงเรียน จากผู้ปกครอง
ชุมชน สภาพปัจจุบันปัญหาการอ่าน เขียน ของนักเรียน 2 ) ประชุมคณะครู ศึกษาสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการ
สอนอ่าน การเขียน ระดมความคิดเห็น ร่วมกันสรุปปัญหา เพื่อสร้างทางเลือก 3 ) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการ
พัฒนาการอ่าน การเขียน 4 ) เลือกแนวทางพัฒนาการอ่าน เขียน ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน CIRC
(Cooperative Integrated Reading And Compositio ) 5 ) ประชุมคณะครู ชี้แจงท�ำความเข้าใจถึงความจ�ำเป็น
ความเหมาะสม ที่ต้องพัฒนาการอ่านโดยใช้รูปแบบ CIRC 6 ) อบรมคณะครูให้ความรู้เทคนิคการสอนรูปแบบ CIRC
แนวการจัดกิจกรรม 8 ขั้นตอน
ขั้นที่  1 แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสามารถในการอ่าน เขียน กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน
ขั้นที่  2 คละกลุ่มใหม่กลุ่มละ 4 - 6 คน มีทั้ง เด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน
ขั้นที่  3 พัฒนาการอ่าน มีขั้นตอนการสอน ดังนี้
ขั้นที่ 4 นักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่องราวที่อ่าน จับประเด็นปัญหา ขั้นที่ 5 ทดสอบการอ่าน ทั้งเป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม ขั้นที่  6 ฝึกทักษะการอ่านเพิ่มเติม ได้แก่ การอ่านจับใจความ การแยกข้อเท็จจริง การวิเคราะห์เรื่อง
การสรุปเรือ่ ง ขัน้ ที  ่ 7 ฝึกทักษะการเขียน เขียนอิสระ การท�ำหนังสือเล่มเล็ก ขัน้ ที  ่ 8 นักเรียนรับการบ้าน เลือก
อ่านหนังสือที่สนใจ เขียนรายงานเรื่องที่อ่านรายบุคคล
แนวทางการเลือกนิทาน
เลือกให้เหมาะสม กับชั้นที่เรียน ในแต่ละภาคเรียนจะใช้นิทานแต่ละชั้น 5-6 เรื่อง ดังนี
ก�ำหนดช่วงเวลาที่จะสอน  
ใช้เวลาสอนภาคเช้า เวลา 08.30 - 09.00 น.
การประเมินผล
ให้คุณครูในแต่ละชั้นร่วมกันก�ำหนดเกณฑ์การประเมินเองตามความเหมาะสมของแต่ละชั้น แล้วรายงานผู้
บริหารเมื่อสิ้นภาคเรียน ผู้บริหารประเมินการจัดกิจกรรมการสอนของครู โดยฝ่ายบริหารด�ำเนินการนิเทศ ก�ำกับ
ติดตามการสอนอย่างต่อเนื่อง
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ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
		 รูปแบบ PHIMAI MODEL
ผู้น�ำเสนอ    นายประจักษ์  ธีรพงศธร  นายสมชาติ  รชตวิฑูร
โรงเรียนพิมายวิทยา   
		
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมา เขต 7
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง การบริหารโรงเรียนเพือ่ ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเทีย่ ว แบบ phimai model
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
รางวัลยอดเยี่ยม thailand tourism awards ประจ�ำปี 2551 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เทคนิคการนิเทศ การพัฒนาท้ั้ระบบโรงเรียน

ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
วิธีการด�ำเนินงานตามรูปแบบ รูปแบบ phimai  model
P-planning การวางแผนด้วยการศึกษาสภาพชุมชนแล้วน�ำมาก�ำหนดเป็นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของ
โรงเรียน เตรียมบุคลากร และวิธีการด�ำเนินงาน
H-head, hand, human with high quality ก�ำหนดแนวปฏิบตั แิ ละลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยกระบวนการประสาน
งาน ร่วมคิดร่วมท�ำ จัดระบบบริการ สื่อวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ตามระบบคุณภาพสูงสุด
เช่น ก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ก�ำหนดโครงสร้าง
หลักสูตร จัดท�ำหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
I-integrated subjects and cross-culture บูรณาการหลากหลายวิชาและข้ามวัฒนธรรม สอนแบบ
บูรณาการสอดแทรก/โครงงานทุกกลุม่ สาระฯ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ททท. เทศบาล
อบต. ทุกต�ำบล ในเขตอ�ำเภอพิมาย ส�ำนักงานเขตพื้นที่ฯ อบจ. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ และน�ำผลงานที่
เกิดจากการร่วมคิด ร่วมท�ำ ของคณะครูและนักเรียนทั้งในและต่างประเทศ
M-moral  system ต้องยึดระบบคุณธรรม ค�ำนึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส เน้นระบบทีมงานและการ
ท�ำงานเป็นกลุ่ม เปิดโอกาสให้ชุมชน องค์กรท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน และ
ด�ำเนินงานไปสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจน
A-assessment   จัดระบบการนิเทศติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนา แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผล
ประเมินผลและวิจยั เพือ่ จัดท�ำแบบฟอร์มการติดตามผล และประเมินผล แสดงผลงานทีไ่ ด้จากการประเมินผล รวม
ทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
I-improvement model to go inter พัฒนารูปแบบสู่สากลด้วยการใช้ระบบ ict ภาษาต่างประเทศ
และพัฒนาทักษะความเป็นพลโลกให้กับนักเรียน เช่น มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม
ความยุติธรรมในสังคม เห็นปัญหาสังคม ลงมือแก้ปัญหาเพื่อน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง และมีทักษะในการจัดการ
ตนเองและผู้อื่น
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“5 Golden Stairs” สู่โรงเรียนคุณภาพ
ผู้น�ำเสนอ นายอัศวิน  อินทรปัญญา
โรงเรียนชุมชนกระนวน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียน ได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขัน ในโครงการโรงเรียนดีมีคุณภาพ  มีเป้าหมายที่สามารถท�ำ
ส�ำเร็จและเห็นผลได้ มีตวั ชีว้ ดั ทีเ่ ห็นชัดและวัดได้จริง เพือ่ ให้นกั เรียนซึง่ เป็นผลผลิตสุดท้ายของการจัดการศึกษาเป็น
ผู้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน รวมถึงความคาดหวังของสังคมที่สามารถสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีศักยภาพในการให้ความ
ร่วมมือเพื่อการสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีคุณภาพและ มีการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้
แรงบันดาลใจ
จากการทีโ่ รงเรียนชุมชนกระนวน ได้รบั คัดเลือกเป็นโรงเรียนน�ำร่องผูน้ �ำการเปลีย่ นแปลงเพือ่ รองรับการกระจา
ยอ�ำนาจ เมือ่ ปี 2550 ในด้านการมุง่ เน้นให้สถานศึกษา บริหารจัดการเรียนรูม้ คี ณ
ุ ภาพและมีความเป็นเลิศ มีการจัดการ
เชิงระบบ โดยเฉพาะระบบการเรียนรู้ ได้ด�ำเนินการเพือ่ ให้โรงเรียนเข้มแข็งซึง่ เน้นด�ำเนินการภายใต้วฎั จักรวงจร pdca
เพือ่ พัฒนาระบบให้ยงั่ ยืน ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาโรงเรียน จึงได้น�ำเอาแนวคิดของการพัฒนาเชิง
ระบบมาใช้และมีความคาดหวังให้โรงเรียนมีระบบทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความเป็นเลิศ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรูแ้ ละลักษณะนิสยั ของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน ภายใต้บริบทและตามความคาดหวังของโรงเรียน ครู ผู้
ปกครอง และชุมชน
การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งจากอดีตถึงปัจจุบนั ได้สร้างความเปลีย่ นแปลงในเชิงบวกทีย่ กระดับคุณภาพให้แก่โรงเรียน
เนือ่ งจากผูบ้ ริหารโรงเรียนมีเจตนามุง่ มัน่ ในการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาบุคลากร พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นคนดี คนเก่ง
มีความสุข ตลอดทัง้ พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานทีแ่ ละภูมทิ ศั น์เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูท้ งั้ ในและนอกห้องเรียน
พัฒนาตามสภาพจริง พัฒนาแบบมีสว่ นร่วม พัฒนาให้โรงเรียนสูค่ วามเป็นผูน้ �ำการปฏิรปู การศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสอดคล้องกับความคาดหวังของชุมชนและโรงเรียน ซึง่ เป็นแนวปฏิบตั สิ �ำคัญทีโ่ รงเรียน
ใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพือ่ ให้โรงเรียนมีระบบดีและมีคณ
ุ ภาพเป็นสากล
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
“5 Golden stairs” สูโ่ รงเรียนคุณภาพ คือ วิธที �ำให้ผเู้ รียนได้เรียนรูอ้ ย่างมีความสุข ท่ามกลางกิจกรรม สือ่ ict
ทีห่ ลากหลาย และท�ำให้ผเู้ รียนเป็นคนดี คนเก่ง โดยมีวธิ ปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศดังนี้
บันไดขัน้ ที่ 1 ห้องเรียนมีการเปลีย่ นแปลง เปลีย่ นแปลงห้องเรียนในด้านกายภาพ เน้นให้ทกุ ห้องมีความสะอาด
มีระเบียบ สวยงาม มีจ�ำนวนเพียงพอ มีสภาพพร้อมใช้เอือ้ ต่อการเรียนรู้ มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารพิเศษครบทุกกลุม่ สาระการ
เรียนรู้ มีสอื่ อุปกรณ์ ict ทีม่ คี ณ
ุ ภาพครบทุกห้อง มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้ นอกจากนัน้ โรงเรียนยังมีบริเวณโดยรอบ
และอาคารสถานทีส่ วยงาม เอือ้ ต่อการเรียนรู้ มีหอ้ งสมุดมีชวี ติ มีหนังสือเพียงพอต่อจ�ำนวนผูเ้ รียน มีแหล่งเรียนรูท้ ี่
หลากหลาย ปลอดภัย เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
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บันไดขั้นที่ 2 เป็นครูดีมีคุณภาพ ครูมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาตัวเองอย่างสม�่ำเสมอ สอน
อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้รอบตัว ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ รู้ผิด รู้ชอบ ด�ำรงชีพให้อยู่ในสังคมปัจจุบันได้และท�ำให้
ระบบการศึกษาของไทยมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล น�ำผลการเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
โดยการท�ำวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย มีการสร้างสื่อนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
รวมทั้งมีการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานการวิจัยสู่สังคมในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง
บันไดขั้นที่ 3 เสริมแรงด้วยวินัยเชิงบวก ครูสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนรักและศรัทธา ให้ผู้เรียนเกิดความประทับ
ใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูข้ องครู ครูมคี วามรับผิดชอบ ตรงเวลา มีการให้รางวัล ครูเป็นผูเ้ สียสละ มีความเมตตา
กรุณา สร้างความตระหนักและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้ผู้
เรียนเป็นคนดี มีความเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ เป็นคนเก่งด้านวิชาการ เน้นให้มกี ารคิดวิเคราะห์ เรียนรูท้ กั ษะชีวติ ป้องกัน
ตนเองจากอบายมุข มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้การ
นิเทศติดตามและประเมินผล แบบมีส่วนร่วม
บันไดขั้นที่ 4 พัฒนางาน พัฒนาความรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี จัดระบบการเรียนรู้กระบวนกลุ่ม
เน้นการสอนวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีทักษะปฏิบัติ มีความสามารถใช้สื่อ ict เพื่อใช้แสวงหาความรู้และ
สามารถเชือ่ มโยงกิจกรรมสูก่ ารพัฒนาทักษะชีวติ สนับสนุนภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สือ่ ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การเรียน
รู้อย่างประหยัดและคุ้มค่า สามารถน�ำเสนอและเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะผ่านสื่อ ict สามารถใช้โปรแกรม
prodesktop ออกแบบ การวาดภาพ การเพ้นท์รูป การเรียนรู้ผ่านระบบ e – learning มี e – mail address เป็น
ของตนเอง มีความรู้ ความสามารถ กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างมีคุณภาพ
บันไดขั้นที่ 5  ปรับการเรียน  เปลี่ยนการสอน ครูปรับเปลี่ยนวิธีสอน ลดบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้จัดการ
ความรู้ ยกระดับผู้เรียนโดยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาตนเอง ให้เรียนรู้ และใช้สื่อ ict ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ใช้เทคนิคการสอนและสื่อที่หลากหลาย ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครือ่ งมือทีท่ นั สมัย หลายรูปแบบและมีประสิทธิภาพ จัดการเรียนรูท้ อี่ งิ มาตรฐานและ
ตัวชีว้ ดั ทีเ่ น้นวิธกี ารเรียนรูใ้ ห้นกั เรียนสามารถเชือ่ มโยงข้อมูลทีไ่ ด้จากการเรียนรูเ้ ป็นค�ำตอบ เป็นผลงานน�ำเสนอองค์
ความรู้และสามารถเป็นผลงานที่สร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ

การสรุปบทเรียน
โรงเรียนได้พฒ
ั นาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ ชิงบูรณาการ ให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาความรู้ ความสามารถ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์และทักษะการด�ำรงชีวติ ได้ตามศักยภาพ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นครูดมี ี
คุณภาพ มีทกั ษะในการปฏิบตั งิ าน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและระดมสรรพก�ำลัง
สร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ทเี่ ข้มแข็งอันเกิดจากพลังการมีสว่ นร่วมของชุมชน องค์กร ประชาสังคมในรูปแบบของผูอ้ ปุ ถัมภ์
และผูร้ ว่ มคิดร่วมปฏิบตั ิ ร่วมพัฒนาเพิม่ สมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพือ่ จัด
กระบวนการเรียนรูแ้ ละบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผเู้ รียน สร้างพลังขับเคลือ่ นให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ
โรงเรียนทีด่ ี คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นกั เรียนพัฒนาศักยภาพ มีคณ
ุ ภาพเป็นสากล

เทคนิคการนิเทศ การพัฒนาท้ั้ระบบโรงเรียน

เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมคิด (plan) ร่วมท�ำ
(do) ร่วมตรวจสอบ ประเมินผล (check) ร่วมปรับปรุงพัฒนา (action) ซึ่งหมายถึง การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้ง
ระบบ (total quality management) หรือ เสาหลักค�ำ้ จุนคุณภาพ คือ 1. ทุกคนมีสว่ นร่วม 2. ตรวจวัดความก้าวหน้า
3. มีความผูกพัน 4. ปรับปรุงโดยต่อเนื่อง
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แหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
ผู้น�ำเสนอ   นายสง่า  มีอินถา
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์  1
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ
แรงบันดาลใจ
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เป็นโรงเรียนที่ได้อพยพมาจากผลกระทบการสร้างเขื่อนสิริกิติ์กั้นแม่น�้ำน่าน เพื่อ
เก็บกักน�้ำไว้ใช้การผลิตกระแสไฟฟ้าและการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 เป็นต้นมา ท�ำให้โรงเรียนต้องย้ายมาสร้าง
ที่แห่งใหม่ คือ อ�ำเภอท่าปลาปัจจุบัน ซึ่งเป็นบริเวณที่เนินเขา ดินลูกรัง แหล่งที่ท�ำมาหากินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์
ประชากรส่วนใหญ่ ท�ำไร่ ท�ำสวน รับจ้าง ค้าขาย อพยพไปท�ำงานต่างจังหวัด นักเรียนส่วนมากอาศัยอยู่กับปู่ย่าตา
ยายและเป็นอ�ำเภอที่มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างยากจนที่สุดของจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ประมาณ 41 กิโลเมตร ด้านการศึกษานักเรียนขาดโอกาสทางการศึกษา เช่น ขาดโรงเรียนที่มีคุณภาพ ขาดสื่อการ
เรียนการสอน และแหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ ทีจ่ ะช่วยให้นกั เรียนแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง ดังนัน้ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์
1 จึงก�ำหนดเป้าหมายพัฒนาโรงเรียนด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการเพือ่ เพิม่ โอกาสทางการ
ศึกษาส�ำหรับนักเรียนตามชนบทให้เกิดคุณภาพ
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จ
1. วิเคราะห์บริบท (context analysis) ทั้งภายในและภายนอก ที่จะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา เช่น
นักเรียน บุคลากร ชุมชน ผู้ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ขององค์กร หรือ
swot analysis ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา วินิจฉัยองค์การท�ำให้เราเข้าใจบริบทของโรงเรียนมากขึ้น
2. ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาล (good governance) เป็นหลักในการท�ำงานในโรงเรียน ท�ำให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายได้รับความสุขและความส�ำเร็จในการท�ำงานตามที่ตนเองถนัด
3. การน�ำองค์การและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา (leading organization and educational
management technology) ผู้บริหารต้องท�ำหน้าที่ในการกระตุ้น ส่งเสริม และสร้างบรรยากาศในการท�ำงานที่ดี
และเป็นแบบอย่างทีด่ ี มีการสือ่ สารน�ำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ เพือ่ ให้เด็กศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
4. มีการวางแผนและการก�ำหนดยุทธศาสตร์ (strategic planning and formulating) ของการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน ที่จะมุ่งสู่เป้าหมายของโรงเรียน คือคุณภาพของผู้เรียน
5. โรงเรียนน�ำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (strategy implementation) โดยมอบหมายความรับผิดชอบให้ครู
หรือเจ้าภาพที่ชัดเจน เช่น การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดห้องปฏิบัติ
การต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์
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6. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง (change management) การท�ำงานจะไม่หยุดนิ่ง พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
7. มีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (network building and participatory) เปิดโอกาสให้บุคลากร
ทุกฝ่ายร่วมคิดร่วมท�ำ ร่วมรับรู้ และร่วมในการตัดสินใจ และประสานความร่วมมือ น�ำมาซึง่ การพัฒนาโรงเรียนอย่าง
มีคุณภาพ
8. มีการควบคุม การวัดและประเมินผล และการจัดการความรู้ (control, measurement, evaluation and
knowledge management) การด�ำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ เพื่อน�ำมาปรับปรุงโรงเรียน
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
การสรุปบทเรียน
จากการที่โรงเรียนได้ใช้หลักการบริหารที่กล่าวมา ท�ำให้การบริหารงานเกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ นักเรียนสามารถเข้าแข่งขันงานด้านวิชาการระดับเขตพืน้ ที่ ระดับเขตตรวจราชการ และระดับประเทศ
ด้านครูผู้สอนเป็นครูต้นแบบรางวัลเกียรติยศ โรงเรียนประสบความส�ำเร็จได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง โรงเรียนผู้น�ำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนผ่านการประเมิน สมศ.
รอบสอง โรงเรียนสถานที่ท�ำงานน่าอยู่ โรงเรียนผ่านการรับรองโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2 โรงเรียนรองชนะเลิศโรงเรียน
พระราชทานโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน
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กระบวนการสร้างนิสัย บันไดสู่การเปลี่ยนแปลง
ผู้น�ำเสนอ   นางนภาลัย  สงวนวงษ์  
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง กระบวนการสร้างนิสัย โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีอตั ราการติด 0, ร ลดลง ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
ดีมาก 11 มาตรฐาน ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็น
จ�ำนวนมาก
ครู มีการเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตส่วนตัว และชีวิตการสอนมีผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีเด่นสูงขึ้นได้รับการ
เลื่อนวิทยฐานะ ได้รับรางวัลครูเกียรติยศ และครูดีเด่น ทั้งผู้บริหารและครู
โรงเรียน มีบรรยากาศและสิง่ แวดล้อมสะอาด ร่มรืน่ สวยงาม ปลอดภัย เพียงพอและมีคณ
ุ ภาพ ได้รบั การยกย่อง
เชิดชูเกียรติให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชัน้ น�ำ โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงแบบอย่าง
แรงบันดาลใจ
ในการประชุมปฏิบัติการเพื่อวางแผนพัฒนาโรงเรียนในทุกๆ สิ้นปีการศึกษา ข้อสรุปของที่ประชุมมักจะเป็น
เรื่องเกี่ยวกับนิสัยของเด็กในเรื่องความใฝ่รู้ ใฝ่ดี และมีความรับผิดชอบ ยังไม่เป็นที่ พึงพอใจของครู และผู้เกี่ยวข้อง
จึงมุ่งมั่นที่จะท�ำเรื่องการสร้างนิสัยอย่างจริงจัง
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
1. ความชัดเจนในกระบวนการสร้างความเข้าใจ และความตระหนักในเรื่องการสร้างนิสัย ตั้งแต่ที่มาของนิสัย
องค์ประกอบ กระบวนการ และการประเมินผล
2. กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรมีความต่อเนื่องชัดเจน 5 ขั้นตอน
3. สื่อที่ใช้ตรงประเด็น สั้น กระชับ ใช้ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
1.การให้ความส�ำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและความชัดเจนในเป้าหมาย แนวทาง
กระบวนการท�ำงานร่วมกัน
2. การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในทุกขั้นตอนของการขับเคลื่อน
3. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรือ่ งการให้ การออม การอ่าน การสือ่ สารเชิงสร้างสรรค์และการจัดการความรู้
4. ความเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารและครู ทุกเรื่องเริ่มต้นที่ตนเอง
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การสรุปบทเรียน
1. พัฒนานิสัยด้วยการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านบุคคล และด้าน
วัฒนธรรม ให้มีความพร้อม และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้
เห็นแบบอย่างที่ดี ได้ร่วมกิจกรรมที่ดีจนเป็นวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดนิสัยที่ดีอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาครูทกุ คนให้มคี วามสุขในการท�ำงาน เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเปลีย่ นแปลงตนเองอย่างแท้จริง
ทั้งชีวิตส่วนตัว และชีวิตการสอน มิใช่ท�ำตามค�ำสั่ง หรือท�ำเพื่อการติดตามประเมินผล และการรายงาน
3. พัฒนาการจัดการความรู้ ให้เข้มข้นมากขึ้น ให้สามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ผู้คนให้ชื่นชม ให้เคารพ เห็น
คุณค่าของกันและกัน ยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย มั่นใจในตนเอง ในระดับที่พอเหมาะพอควร ยืนหยัดใน
ความถูกต้อง แต่ไม่ดื้อรั้น ปฏิบัติดีต่อกันทั้งวาจาและพฤติกรรม ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ โรงเรียนเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ครูทุกคนอุดมไปด้วยปัญญาและคุณธรรม
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ยุทธศาสตร์ Banrai ก้าวไกลสู่สากล
ผู้น�ำเสนอ : นางสงวนทรัพย์  ทิพรังศรี  
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง ยุทธศาสตร์ banrai เป็นวิธีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทั้งระบบโรงเรียนที่
ออกแบบโดยการน�ำหลักการด�ำเนินการ 5 ส่วนมาบูรณาการก�ำหนดเป็นรูปแบบ ซึ่งได้แก่ การระดมความคิด
(brainstorming) เครือข่ายร่วมพัฒนา (network partnership) การนิเทศแบบสอนแนะ (coaching) หลักการ
บริหารจัดการโดยระบบคุณภาพ (quality system management) กระบวนการวิจัยและพัฒนา (research and
development) ยุทธศาสตร์ banrai มีกระบวนการด�ำเนินงาน ดังนี้
สามารถใช้ความสามารถของตนเองช่วยสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความภาคภูมใิ จ เกิดการ
เรียนรูอ้ ย่างยัง่ ยืนและทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ คือ นักเรียนมีโอกาสฝึกคิดอย่างเป็นระบบอันเป็นผลให้มที กั ษะการคิดวิเคราะห์
ในที่สุด
การสรุปบทเรียน
จากปัจจัยด้านแรงบันดาลใจ ประกอบกับการศึกษาแนวทฤษฏี แล้วน�ำมาพัฒนาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (whole school approach) ท�ำให้เกิดยุทธศาสตร์ banrai ซึ่งสามารถสรุปเป็นบท
เรียนเพื่อการพัฒนาต่อยอดได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ banrai เป็นวิธีด�ำเนินงานที่น�ำหลักการ 5 ส่วน มาบูรณาการ อันได้แก่ การระดมความคิด
(brainstorming) เครือข่ายร่วมพัฒนา (network partnership) การนิเทศแบบสอนแนะ (coaching) หลักการบริหาร
จัดการโดยระบบคุณภาพ (quality system management) กระบวนการวิจัยและพัฒนา ( research and
development) ซึง่ ขัน้ ตอนการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ banrai นีส้ ามารถพัฒนาการทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนให้ดขี นึ้ มีขนั้ ตอนการด�ำเนินงาน 6 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 brainstorming-based agreement (b) เป็นขัน้ การสร้างข้อตกลงทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของการระดมความ
คิดจากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินงาน เพือ่ ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน วัตถุประสงค์ วิธดี �ำเนินงานและ
การสรุปผลการด�ำเนินงาน
ขั้นที่ 2 action planning (a) ขั้นการวางแผนปฏิบัติการ เป็นขั้นการน�ำข้อตกลงที่ได้มาก�ำหนดเป็นแผน
การด�ำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม
ขั้นที่ 3 network implementing and coaching (n) เป็นขั้นการน�ำแผนการปฏิบัติงานไปด�ำเนินการ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ขั้นที่ 4  research and development (r) การวิจัยและพัฒนา เป็นการตรวจสอบผลการด�ำเนินงานเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 5 application ( a ) เป็นขั้นตอนการน�ำผลการวิจัยและทิศทางการปรับปรุงพัฒนางานไปประยุกต์
ใช้ในการด�ำเนินการครั้งต่อไป
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ขัน้ ที่ 6 information ( i ) ขัน้ สุดท้ายของการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ banrai คือการเผยแพร่ผลการด�ำเนิน
งานซึง่ นอกจากจะเป็นการแจ้งหรือรายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะด�ำเนินงานและเครือข่ายผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทราบ
แล้ว ในกรณีทผี่ ลงานประสบผลส�ำเร็จมีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างให้ผสู้ นใจศึกษาเรียนรูแ้ ละน�ำไปประยุกต์
ใช้ สามารถเผยแพร่แก่องค์กรที่สนใจด้วย
การพัฒนาต่อยอด ในการใช้ยุทธศาสตร์ banrai นั้น ผู้ด�ำเนินงานต้องชี้แจงหลักการและสร้างความเป็นหนึ่ง
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนให้มีวิสัยทัศน์และอุดมการณ์ร่วมกัน มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะอุทิศกาย ใจ และ
ความสามารถ ท�ำงานตามหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ ภาคีเครือข่ายผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดจนท�ำงานร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร
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รูปแบบการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
ผู้น�ำเสนอ    นายสุทธิพงษ์   ธรรมสอน
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา    
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก�ำแพงเพชร เขต 1
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อย่างยั่งยืนโดยใช้ ทฤษฎี 6 ส , 4 บ และ 1 กลุ่มเยาวชน ดังนี้
ทฤษฎี 6 ส ได้แก่ 1 ) สะอาด หมายถึง ต้องเป็นกิจกรรมและวิธีการที่มีความอ่อนโยน สุภาพ ไม่ก้าวร้าว ส่ง
เสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 2 ) สนุกสนาน หมายถึง ต้องสร้างความเร้าใจ ความสนุกให้เกิดกับผู้
เรียนท�ำให้ผู้เรียนมีความสุขโดยค�ำนึงถึงประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 3 ) สร้างสรรค์ หมายถึง ต้องใช้ความสามารถ
ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสื่อความหมายธรรมชาติ 4 ) ส่วนร่วม หมายถึง ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการด�ำเนิน
กิจกรรมทั้งแบบคนเดียว หรือแบบกลุ่ม ได้สัมผัสประสบการณ์ตรง 5 ) สัมพันธ์ หมายถึง ไม่พูดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ แต่ตอ้ งแสดงให้เห็นถึงความเกีย่ วข้องกันของสิง่ ต่างๆ 6 ) แสวงหา หมายถึง การสือ่ ความหมายธรรมชาติ
ไม่ใช่การให้ขอ้ มูลแต่ตอ้ งการให้ผเู้ รียนได้สมั ผัสใจ กับธรรมชาติและเกิดการแสวงหา พัฒนาต่อยอดความรูข้ องตนเอง
ทฤษฎี 4 บ ได้แก่ 1 ) เบิกบาน เป็นขั้นตอนแรก เพื่อเป็นการสร้างความตื่นตัว อีกทั้งเป็นการตรวจสอบ ผู้
เรียนว่าเป็นใคร จัดว่าเป็นขั้นของการเตรียมความพร้อมทั้งผู้สอนและผู้เรียนก่อนเข้าสู่โจทย์ หรือกิจกรรมต่อไป
อย่างไรก็ตามความเบิกบานหรือสนุกนั้นจะต้องยังด�ำเนินอยู่ต่อไปจนตลอดกิจกรรม 2 ) บทเรียน คือขั้นตอนที่สอง
เป็นการให้โจทย์ รวบรวมความสนใจของผู้เรียนอยู่ที่โจทย์ซึ่งอาจจะมีการอธิบาย บอกกติกา ซักถาม ขั้นตอนการท�ำ
กิจกรรม ก่อนลงมือปฏิบัติจริงต่อไป 3 )บรรเลง คือ การลงมือปฏิบัติจริง ตามโจทย์ หรือหัวข้อที่ก�ำหนด ซึ่งอาจเป็น
ได้ทั้งกิจกรรมส่วนบุคคลหรือกิจกรรมกลุ่ม ประสบการณ์ตรงกับธรรมชาติ สามารถท�ำให้ผู้เรียนเข้าถึงธรรมชาติได้
อย่างแท้จริง และขยายผลไปถึงความตระหนักในเรื่องอื่นๆ 4 )แบ่งปัน คือขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ทุกคนได้พูดหรือ
แสดงออกถึงประสบการณ์ของตนเอง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นการเสริมสร้างความอยากรู้อยากเห็น และ
ท�ำให้คนในกลุ่มมีความผูกพันกันมากขึ้น
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
คือผูเ้ รียนทีผ่ ่านกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ ล้วนัน้ มีความรูค้ วามเข้าใจในสภาพปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมดีขนึ้ และมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมทีช่ ดั เจนในเรือ่ งของความตระหนัก เห็นคุณค่าและมีสว่ นร่วม
ลงมือปฏิบัติในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะท�ำให้เกิดกลุ่มเยาวชนในชื่อว่ากลุ่มลูกสน
ที่มีบทบาทส�ำคัญในการท�ำหน้าที่ เป็นแกนน�ำด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
แรงบันดาลใจ
สืบเนื่องจากปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลกนี้และการดูแลแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน เยาวชนทุกคนเป็นอนาคต เป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศชาติและของโลก
ซึ่งควรมีความรู้ความเข้าใจในสภาพปัจจุบันปัญหา วิธีการดูแลแก้ไขรวมทั้งการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ที่จะไม่
เกิดผลกระทบและความเสียหายตามมา โดยเริม่ จากสิง่ ใกล้ตวั ในท้องถิน่ และชุมชน ซึง่ ในพืน้ ทีข่ องจังหวัดก�ำแพงเพชร
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โดยเฉพาะในอ�ำเภอโกสัมพีนครที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนโกสัมพีวิทยา มีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่ส�ำคัญหลาย
แห่ง ทีเ่ อือ้ ประโยชน์ มีความสัมพันธ์ตอ่ การด�ำเนินชีวติ ของประชาชนในท้องถิน่ และก�ำลังอยูใ่ นสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อการ
ถูกบุกรุกท�ำลาย และเสื่อมโทรม จึงอยากให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนในท้องถิ่น มีความตระหนัก เห็นความส�ำคัญ และ
มีบทบาทร่วมลงมือปฏิบัติเพื่อดูแลป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเริ่มต้นที่ตนเองแล้วจึงขยายผลไปสู่ครอบครัว สู่
ชุมชน เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือกันอย่างกว้างขวาง จริงจัง ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของท้อง
ถิ่นไว้ให้ยั่งยืน
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
เป็นนวัตกรรมทีเ่ น้นบทบาทและความส�ำคัญของกลุม่ เยาวชนทีเ่ ป็นแกนน�ำ ได้น�ำรูปแบบ วิธกี ารและทฤษฎีของ
นวัตกรรม ไปลงมือปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ถ่ายทอดความรูค้ วามเข้าใจ สร้างเจตคติและการ
มีสว่ นร่วมของกลุม่ ผูเ้ รียน ซึง่ สอดคล้องกับวิธกี ารเรียนรูโ้ ดยให้นกั เรียนเป็นส�ำคัญ ส่งเสริมทัง้ ด้านความรู้ คุณธรรมจริยธรรม
และทักษะชีวติ ทีจ่ ะท�ำให้นกั เรียนเป็นทัง้ คนเก่ง คนดี และมีความสุข
เงื่อนไขที่ท�ำใหประสบความส�ำเร็จ
1. ผู้บริหาร คณะครู ของโรงเรียน มีวิสัยทัศน์ เห็นความส�ำคัญและให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง
2. ความเข้มแข็ง ความมุ่งมั่นตั้งใจ ของเยาวชนกลุ่มแกนน�ำซึ่งจะมีบทบาทส�ำคัญในการถ่ายทอดความรู้ ความ
เข้าใจ และเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั เยาวชนอืน่ ๆ โดยโรงเรียนโกสัมพีวทิ ยามีเยาวชนกลุม่ ลูกสนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
และทักษะในการด�ำเนินกิจกรรม
3. การได้รับความสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความร่วม
มือเป็นอย่างดีจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า องค์การบริหารส่วนต�ำบลโกสั
มพี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในระดับอ�ำเภอและระดับจังหวัด
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การสรุปบทเรียน
จากการสร้างสรรค์พฒ
ั นาและใช้นวัตกรรมเรือ่ ง วิธกี ารสือ่ ความหมายธรรมชาติส�ำหรับเยาวชน ซึง่ พบว่ามีคณ
ุ ค่า
และความเหมาะสมต่อการน�ำไปปฏิบัติจริง และมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ น�ำไปสู่การพัฒนาต่อยอดโดยการจัด
ท�ำรายวิชาเพิ่มเติมเป็นหลักสูตรท้องถิ่นได้แก่ รายวิชาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ส�ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และรายวิชาอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มาด�ำเนินในกิจกรรมการเรียน
การสอน และบูรณาการรูปแบบวิธกี ารดังกล่าวไปสูก่ ารเรียนการสอนรายวิชาอืน่ ๆ หรือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
อื่นๆ ต่อไป
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LSQM : พัฒนาครู สู่ E-School
ผู้น�ำเสนอ    นางศิริวรรณ อาจศรี
		
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ผลงานหรือนวัตกรรม หมายถึง
1.การบริหารด้วยระบบคุณภาพ lsqm
2.โปรแกรมบริหาร : it-school
ผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
1. บุคลากรน�ำแผนสูก่ ารปฏิบตั มิ ากขึน้ และสามารถวัดประเมินขีดความสามารถในการท�ำงานของบุคลากรได้
ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะด้านการใช้ข้อมูล เทคโนโลยี และสารสนเทศ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดโรงเรียนในฝัน
2.ทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการจัดการข้อมูลของบุคลากรทั้งระบบโรงเรียน
เพิ่มขึ้น 100 %
3. บุคลากร ทัง้ ระบบโรงเรียน ทุกคน มีความเชือ่ มัน่ ในขีดความสามารถของตน ในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ของตนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนในฝัน
4. นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ครบทุกห้องเรียน ทุกคน
แรงบันดาลใจ
ทุกวันนี้การเรียกร้องคุณภาพมากขึ้น ประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่วนหนึ่ง เกิดจากการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามแม้ว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะแทนบุคลากรไม่ได้ แต่บุคลากรที่ไม่ใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์จะถูกแทนที่ด้วยบุคลากรที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ในฐานะเป็นผู้น�ำขององค์กร เราจะไม่ให้บุคลากรขององค์กรเสียโอกาส ต�่ำกว่ามาตรฐานการปฏิบัติงานในยุค
การเปลี่ยนแปลง นานเกินความจ�ำเป็น ประกอบกับที่เป็นโรงเรียนในฝัน ซึ่งต้อง สร้างโอกาสให้เด็กไทยในทุกพื้นที
ลักษณะผลงานหรือนวัตกรรม
1. การท�ำงานที่เป็นระบบภายใต้ขั้นตอน pdca ของ lsqm (labschool quality management)
2. น�ำข้อมูล สารสนเทศ สู่การตัดสินใจของผู้บริหาร โดยการจัดหมวดหมู่ ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชุด it –school และ ฝึกทักษะขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลให้บุคลากร ทีมบริหารของโรงเรียน ทั้ง
ระบบ
3.งบประมาณในการลงทุนน้อย แต่สามารถสร้างแรงจูงใจให้โรงเรียนในเครือข่าย 26 ict ขนาดกลางและขนาด
เล็ก ยอมรับในการบริหารจัดการข้อมูลผ่านโปรแกรม it –school ได้
เงื่อนไขที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
1. การน�ำองค์กรด้วยวิสัยทัศน์ โรงเรียนในฝัน ที่ว่า “สร้างโอกาสให้เด็กไทย”
2. แผนที่กลยุทธ์ที่ชัดเจนของโรงเรียนในฝัน
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3. ความเชื่อที่ว่า “บุคลากรทุกคนสามารถเรียนรู้ได้“
4. กลไกการสร้างแรงจูงใจให้บคุ ลากรเกิดความเชือ่ มัน่ และยอมรับในการท�ำงานโรงเรียนในฝัน เพือ่ ให้เกิดความ
ร่วมมือและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
5. ความสามัคคี ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และการบริหารจัดการตนเองของบุคลากรในองค์กร
การสรุปบทเรียน
1. พัฒนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ สร้างค่านิยมให้บุคลากรเชื่อมั่นร่วมกันในการท�ำงานสู่อนาคต ในยุคการ
เปลี่ยนแปลง โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นจริงขององค์กรสู่ระบบการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่ความยั่งยืน
2. น�ำขั้นตอนการท�ำงาน pdca เข้าสู่ชีวิตจริงการท�ำงาน โดยการจัดกระท�ำข้อมูล วางแผนร่วมกันในการ
ท�ำงาน บนข้อมูลที่พบ และมีการวัดประเมินโดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดที่ชัดเจน
3. พัฒนาองค์กร โรงเรียน e-school วางกรอบการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง
4. การจัดการความรู้ของบุคลากร ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เกิดจากความตระหนักของตนเอง องค์กร
ต้องให้ความส�ำคัญยิ่ง
5. สร้างระบบงานขององค์กรทีเ่ ป็นการน�ำขีดความสามารถของบุคลากรมืออาชีพสูก่ ารพัฒนาองค์กร และ
น�ำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการน�ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่การบริหารจัดการเพื่อการตัดสินใจที่แท้จริง เช่นการ
น�ำ โปรแกรม it-school เข้าสู่การบริหารจัดการ การน�ำเกณฑ์ TQA เข้าสู่การบริหารจัดการองค์กร การเทียบเคียง
สมรรถนะ กับองค์กรโรงเรียนอื่นๆ
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แนวทางคัดเลือกผลงานหรือนวัตกรรม
รายละเอียดผลงานหรือนวัตกรรม
รายนามวิทยากร
คณะทำ�งาน
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แนวทางคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมสู่ Symposium
ความสําคัญ
สืบเนื่องจากโครงการโรงเรียนในฝันจะจัดกิจกรรมการนําเสนอผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นผล
จากการดําเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการประชุมสั มมนาทางวิชาการ หรื อ
Symposium การประชุมสัมมนาครั้งนี้มีจุดประสงค์สําคัญ คือ สะท้อนบทเรียนจากการดําเนินงานและ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมแห่งการเรียนรู้ เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการ
พิจารณาเลือกผลงานเพื่อเข้าสู่การ Symposium

ระยะเวลาดําเนินงาน
ดําเนินการ 3 วัน ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2553 ซึ่งเป็นการจัดในคราวเดียวกับการ
ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1-3 รุ่น ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ ซิติ้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี

ความหมายและลักษณะสําคัญ
Symposium หรื อ การประชุ มนานาทรรศน์ หมายถึ ง การประชุ มทางวิ ชาการที่ เป็ นเนื้ อหา

เดียวกันหรือเรื่องเดียวกัน เพื่อรวบรวมให้ได้ความเห็นที่หลากหลาย ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมีส่วนร่วมให้
ความคิดเห็น ดังนั้นการประชุมจึงมีลักษณะสําคัญ ดังนี้
1. ผลงานที่นําเสนอเป็นเรื่องเดียวกัน แต่มีความหลากหลายในวิธีการ ซึ่งผ่านกระบวนการ
ทํางานที่น่าเชื่อถือ / กระบวนการวิจัย
2. เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยศึกษาเอกสาร รับฟังการนําเสนอ ซักถาม
พร้อมเสนอแนะความคิดเห็นหรือนําผลงานที่คล้ายคลึงกันร่วมแลกเปลี่ยนผลงาน
3. มีวิทยากรเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อเติมเต็มหรือต่อยอดความรู้
4. มีการรวบรวมผลงานและข้อเสนอแนะไว้เป็นหลักฐานเพื่อการเผยแพร่ต่อไป
1.1 การเตรียมการคัดเลือก
ส่วนกลาง
1. จัดทําคู่มือ/แนวทางคัดเลือกงาน
2. แจ้งแนวทางผ่านWeb siteและแจ้งโดยตรง
ผ่าน Roving Teams
3. คัดเลือกผลงาน โดยทีมงานส่วนกลางเป็นผู้เลือก
1 ) กําหนดแนวทางในการนําเสนอ (7 ห้องๆละประมาณ7
เรื่อง)
2) เลือกผลงานที่นําเสนอเป็นนิทรรศการห้องประชุมใหญ่
4. จัดประชุมปฏิบัติการเตรียมการ Symposium
(จะดําเนินการ ภายในวันที่ 7- 10 กรกฎาคม 2553)

สพท.
1. Roving Teams ประสานงานการเลือกผลงาน
2. แจ้งรายชื่อพร้อมรายละเอียดมายังส่วนกลาง
3. ประสานผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผลงาน
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเตรียมการ
Symposium ในวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2553
4.ประสานการเข้าร่วมกิจกรรม Symposium
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1.2 ภาพรวมของการนําเสนอ
ชื่องาน Symposium :
โรงเรียนในฝัน: นวัตกรรมการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach)
เพื่อคุณภาพนักเรียน
ขอบข่ายผลงาน
ผลงานโรงเรียนในฝันที่จะนําเข้าสู่ Symposium เพื่อสะท้อนเป็นบทเรียน จําแนกเป็นสาระ
ดังนี้
1.การพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach) เพื่อคุณภาพนักเรียน
ที่ครอบคลุมทั้ง 2 ด้าน คือ

การพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน
ประเด็นการพิจารณา
1. ด้ า นคุ ณ ภาพครู หรื อ ด้ า นการจั ด การเรี ย น 1) การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การสอน
2) การจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต
3) การจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพอนามัย
2. ด้านคุณภาพการบริหาร หรือการพัฒนาทั้งระบบ ผลที่สืบเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
โรงเรียนเป็นการจัดการสนับสนุนการเรียนการสอน
**ทั้ง 2 ด้าน มีผลสู่คุณภาพนักเรียน จัดให้นําเสนอเป็น 5 กลุ่ม (5 ห้อง) ตามประเภทการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ดังนี้
1) ประถมศึกษา (ปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 6)
2) ประถมศึกษา (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
3) มัธยมศึกษาขนาดกลางหรือเล็ก (มัธยมประจําตําบล)
4) มัธยมศึกษาศึกษาขนาดใหญ่หรือขนาดกลาง หรือมัธยมประจํา อําเภอ
5) มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และหรือระดับ World Class

2 การสนับสนุนการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach) เพื่อคุณภาพ
นักเรียน ผลที่ปรากฎกับนักเรียน งานที่จะนําเสนอประกอบด้วย
2.1) ผลงานการดําเนินงานจากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน เน้นการ
นําเสนอคุณภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ หลักสูตรการพัฒนาครูและวิธีการดีๆที่นําไปสู่ความสําเร็จ
(Best Practices)
2.2) การนิเทศโรงเรียนในฝันจาก Roving Teams โดยนําเสนอวิธีการดีๆที่นําไปสู่
ความสําเร็จ(Best Practices)
ลักษณะสําคัญของผลงาน
1.การพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach) สู่คุณภาพนักเรียน พิจารณา
3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 คุณภาพนักเรียน ด้านที่ 2 คุณภาพครู ด้านที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการ
สนับสนุนแต่ละด้านมีลักษณะสําคัญดังนี้
ทุกผลงานควรตรวจสอบกับลักษณะสําคัญและการนําเสนอผลงานมีความจําเป็นต้อง
ระบุข้อมูลที่แสดงลักษณะสําคัญทีเ่ กี่ยวข้องต่อไปนี้
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ด้านทีน่ ําเสนอ
1. นักเรียน
2. คุณภาพครู หรือ
คุณภาพการเรียน
การสอน
หรือ การสนับสนุน
การเรียนการสอน

ลักษณะสําคัญ

ผลสะท้อนจากการดําเนินการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จสามารถ
นํามาเป็นตัวอย่าง แบบอย่าง ประกอบการนําเสนอผลงาน อาทิ ชิน้ งาน โครงงาน
ตัวผู้เรียน รางวัลที่ได้รับ ฯลฯ
1.ผลการดําเนินงานระบุคณ
ุ ภาพนักเรียน ระบุ ผลที่ปรากฏเป็นรูปธรรมได้แก่
คุณภาพเป็นรายคน(ส่วนมาก) ผลการเรียนต่อ ผลเป็นรางวัลที่ได้รับ มีผลงานเป็น
รายบุคคล และรายกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรมทั้งผลงานที่ปกติ ผลงานผ่านระบบ ICT
ผลงานสะท้อนจากสถานศึกษาหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐเอกชน ฯลฯ

2.ระบุวธิ ีการจัดการเรียนการสอนหรือวิธีการสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น

ภาคผนวก คณะวิทยากรและคณะทำ�งาน Symposium

1) การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ โดยกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
การจัดการเรียนการสอนที่เน้น “การสอนวิธีการเรียนรู้” (How to learn)
ประกอบด้วยลักษณะสําคัญ ดังนี้
1. กิจกรรมการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย กิจกรรมการลง
มือปฏิบัติจริงจากห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง
แหล่งเรียนรู้ปกติและระบบ ICT ตลอดจนกิจกรรมสนับสนุน การคิด-วิเคราะห์ ฯลฯ
2. กิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถสะท้อนกระบวนการเรียนรู้อย่างชัดเจน เช่น
การเรียนรู้ผ่านโครงงาน การสนับสนุนการสร้างงาน สร้างความรู้ด้วยตนเอง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.การใช้สอื่ สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งสื่อปกติและสื่อ ICT(โปรดระบุอย่างชัดเจน
พร้อมนําเสนอโดยการสาธิต )
ฯลฯ
2) การจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิตและหรือกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เช่น
- คณะกรรมการนักเรียน ชุมนุม ชมรม - สหกรณ์โรงเรียน
- ธนาคารโรงเรียน
- บริษัทจําลอง ( Mini Company)
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บําเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมพัฒนาจิต
สาธารณะ เป็นต้น
ลักษณะกิจกรรมเน้นการฝึกวิธีการเรียนเรียนรู้ (How to learn) ที่เป็น
กระบวนการ ได้แก่
2.1 การฝึกการเรียนรู้จากกิจกรรมกลุ่ม การเรียนรู้จากการทํางานเป็น
ระบบ อย่างครบวงจรสอดคล้องกับ Concept หลักของแต่ละกิจกรรม
2 .2 ฝึกการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงสู่การพัฒนาทักษะชีวิต
2.3 สนับสนุนการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการพัฒนางาน
สร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาความรู้อย่างสร้างสรรค์
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพอนามัย ซึ่งกิจกรรมในขอบข่ายนี้
ประกอบด้วย การดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว การดูแลแล
สุขภาพและอนามัย ฯลฯ ลักษณะสําคัญของกิจกรรมเน้นกิจกรรมที่มีพื้นฐานแนวคิด
แนวทางของวินัยเชิงบวก ( Positive Discipline) การให้ความรู้ และแนวทางการ
ปฏิบัติที่เป็นส่วนหนึ่ง ในชีวิตประจําวันทั้งที่โรงเรียน ที่บ้าน และในชุมชน ลักษณะ
กิจกรรมประกอบด้วย
3.1 กระบวนการเรียนรู้ 3.2 กระบวนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และ
กระบวนการนําเสนอ 3.3ใช้ ICT เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้
ฯลฯ
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ด้านทีน่ ําเสนอ
ลักษณะสําคัญ
3.บริหารจัดการ การนําเสนองานการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach) ) เพื่อคุณภาพ
นักเรียนให้พิจารณา
การพัฒนา
1.หาจุดเด่นหรือวิธีการดีๆที่นําไปสู่ความสําเร็จ ( Best practices) พร้อม
ทั้งระบบ
ระบุเงื่อนไขที่นําไปสูค่ วามสําเร็จ
สู่คุณภาพนักเรียน
2.นํารายการสําคัญต่อไปนี้เป็นพื้นฐานในการรวมรวมและประกอบการ
นําเสนอ

ผลการดําเนินงาน
1. ผลงานที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนเรียนต่อมากขึ้น
กิจกรรม นักเรียน ผลงานนักเรียน ผลงานครู ผลงานโรงเรียนในภาพรวม ได้รับรางวัล
2.โรงเรียนเป็นที่ยอมรับจากโรงเรียนอื่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งาน
3. การสนับสนุนด้านแหล่งเรียนรู้เป็นไปอย่างเพียงพอ ทั้งแหล่งเรียนรู้ประเภท
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ด้าน ICT การได้รับการยอมรับจากชุมชน ผู้อุปถัมภ์
หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐเอกชน
กิจกรรมที่นําเสนอ
1.สนับสนุนการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ทั้งด้านการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาสุขภาพอนามัย ฯลฯ สอดคล้องกับสภาพของ
โรงเรียน
2. การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เป็นไปอย่างพอเพียง ทั่วถึง สามารถ
ให้บริการสอดคล้องกับการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ใช้ระบบ ICT ช่วยในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Stake
holder)
5. เชื่อมโยงผู้อุปถัมภ์อย่างเป็นระบบ ผู้อุปถัมภ์ให้การยอมรับในคุณภาพทุก
ระบบโรงเรียน
ฯลฯ

2. การสนับสนุนการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach) เพื่อคุณภาพ
นักเรียน ผลทีป่ รากฏกับนักเรียนประกอบด้วย
2.1 ผลงานการดําเนินงานจากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน: ศูนย์แม่ข่าย
จังหวัด เน้นการนําเสนอคุณภาพการบริหารจัดการศูนย์ ฯ และหลักสูตรการพัฒนาครู ซึ่งเน้นวิธีการดี ๆ
ที่นําไปสู่ความสําเสร็จ (Best Practices) พิจารณาคุณภาพ 2 ด้าน คือ การบริหารจัดการศูนย์ฯ และ
หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมตลอดจนผลการพัฒนาครูแต่ละด้านมีลักษณะสําคัญ ดังนี้
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ด้านทีน่ ําเสนอ
การบริหารจัดการ

ลักษณะสําคัญ
1.จัดและดําเนินการได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะสําคัญของศูนย์พัฒนาการ
เรียนการสอนโรงเรียนในฝัน : ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด ( ตามคู่มือการ
ดําเนินการ)
2.มีจุดเด่นในการบริหารจัดการที่สามารถนําเสนอเป็นแบบอย่างได้ มี
หลักฐาน
ยืนยันการดําเนินงานอย่างน่าเชื่อถือ
3. จุดเด่นที่ระบุในข้อ 2. สามารถระบุ กระบวนการดําเนินงาน สื่อ และการ
ใช้ระบบ ICT มีผลงานที่ปรากฏชัด
หลักสูตรการพัฒนาครู 1. หลักสูตรการพัฒนาครูมีความเด่นชัด และสอดคล้องกับเป้าหมาย
จุดประสงค์ กิจกรรม การประเมินผล
2. ผลจากการใช้หลักสูตรที่ปรากฏกับครูและสะท้อนถึงคุณภาพนักเรียน
อย่างเป็นรูปธรรม
3.วิธีการพัฒนาครูเป็นระบบ ครบวงจร มีจุดเด่นที่น่าเชื่อถือ สามารถสะท้อน
เป็นตัวอย่างได้
ฯลฯ

หมายเหตุ : การที่จะพิจารณาว่าอะไรเป็น Best Practices ให้พิจารณา ดังนี้
1. วิธีการนัน้ ๆ สอดคล้องกับเป้าหมายโดยตรงหรือไม่ ?
2. Best Practices นั้น ๆ สามารถตอบคําถามได้ว่า คืออะไร (What) ทําอย่างไร
(How) และ ทําทําไม (Why)
(Lesson
อย่างไร ทัLearned)
้งนี้เพื่อนำ�ไปพั
3. สรุพัปฒบทเรี
นาต่ยอนยอด
หรือ สรุLearned)
ปบทเรียนได้(Lesson
ได้อฒย่นาต่
างไรอยอด

ภาคผนวก คณะวิทยากรและคณะทำ�งาน Symposium

2.2 การนิเทศโรงเรียนในฝันจาก Roving Teams โดยนําเสนอวิธีการดีๆที่นําไปสู่
ความสําเร็จ (Best Practices)
ด้าน
ลักษณะสําคัญ
1.โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายทีม่ ีผลงานปรากฎอย่างเป็นรูปธรรม
ผลที่ปรากฏ
2. ผลที่ปรากฏต่อโรงเรียนที่ระบุในข้อ 1.ได้แก่ จํานวนโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ
กับโรงเรียน
โรงเรียนเป็นที่รู้จัก ยอมรับ เป็นแหล่งเรียนรู้ ครูและนักเรียนมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
3.โรงเรียนนําผลงานเสนอใน Symposium
วิธีการและ
1. การนิเทศเป็นอย่างต่อเนื่องเป็นระบบครบวงจร ใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการ
การนิเทศ
นิเทศ ติดตาม ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจมาก
2. สื่อ เครื่องมือมีความน่าเชื่อถือ
3. เผยแพร่วิธกี ารนิเทศให้เป็นที่ยอมรับ
ฯลฯ
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รายละเอียดผลงาน หรือนวัตกรรม
คําชี้แจง :
1. ก่อนการนําเสนอโปรดศึกษารายละเอียดตาม “แนวทางการเสนอผลงาน” และบันทึก
รายละเอียดผลงานที่จะนําเสนอ ในแบบบันทึก Symposium 3 อย่างน้อยตามประเด็นที่กําหนด
2. ข้อมูลที่ปรากฎใน “แบบบันทึก Symposium 3” จะนําไปจัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ใน
การ Symposium ต่อไป
ผลงาน/นวัตกรรมที่นําแสนอ

รายละเอียดผลงาน/นวัตกรรม ที่ต้องบันทึก
1. ข้อมูลพื้นฐานด้านปัจจัยสนับสนุน ได้แก่
1. การบริหารจัดการเพื่อ
- จํานวนนักเรียน จํานวนครู (แยกเป็นครูตาม จ.18 และอัตราจ้าง)
พัฒนาทั้งระบบโรงเรียน
- จํานวน Computer
(Whole School Approach)
- สภาพโดยรวมของโรงเรียน บริเวณ อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด
เพื่อคุณภาพนักเรียน
- ข้อมูลด้านการสนับสนุนจากชุมชนและผู้อุปถัมภ์
2. ข้อมูลด้านคุณภาพ ระบุข้อมูลพร้อมหลักฐานตามประเด็นต่อไปนี้
1) ผลงานที่เป็นรูปธรรม ระบุหลักฐานประกอบ ได้แก่ จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น
สถิตินักเรียนเรียนต่อมากขึ้น กิจกรรม นักเรียน ผลงาน ที่ได้รับรางวัล โรงเรียนเป็นที่
ยอมรับจากโรงเรียนอื่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียนสู่คุณภาพ
นักเรียน
2) การสนับสนุนด้านแหล่งเรียนรู้ เป็นไปอย่างเพียงพอ ระบุหลักฐานประกอบ
ทั้งแหล่งเรียนรู้ ประเภทของห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ด้าน ICT
การยอมรับจากชุมชน ผู้อุปถัมภ์ หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐเอกชน เป็นต้น
3) การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้บริการอย่างพอเพียง ทั่วถึง สามารถให้บริการ
สอดคล้องกับการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
4) สนับสนุนการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ทั้งด้านการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และกิจกรรมพัฒนาสุขภาพอนามัย ตลอดจนสอดคล้องกับ
สภาพของโรงเรียน โดยระบุหลักฐานประกอบ
5) ใช้ระบบ ICT ช่วยในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบุหลักฐาน
ข้อมูลประกอบ
6) เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stake Holder) โดยระบุหลักฐานและข้อมูลประกอบ
7) เชื่อมโยงผู้อุปถัมภ์อย่างเป็นระบบ ผู้อุปถัมภ์ให้การยอมรับในคุณภาพทุกระบบ
โรงเรียน โดยระบุหลักฐานและข้อมูลประกอบ
8) วิธีการดีๆที่นําไปสู่คุณภาพ หรือ Best Practices หมายถึง วิธีดีๆที่ได้จากการ
ลงมือปฏิบัติจริงและแสดงความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพภายใต้
สภาวะจํากัด* การที่จะพิจารณาว่าอะไรเป็น Best Practices ให้พิจารณาว่า
1. วิธีนั้นๆสอดคล้องกับ เป้าหมายโดยตรงหรือไม่
2. Best Practices นั้นๆตอบได้ว่า อะไร (what) ทําอย่างไร (how) ทําทําไม (why)
3. พัฒนาต่อยอดเป็นบทเรียนได้อย่างไร โดยพิจารณาคุณภาพ ดังนี้
1) ระบุวิธีการดีๆที่พิจารณาแล้วว่าเป็นวิธีสําคัญที่นําไปสู่คุณภาพที่ระบุข้างต้น
2) วิธีการที่ระบุในข้อ 1) เป็นวิธีการที่อาจแตกต่างกว่าปกติ เป็นวิธีการที่ท่านคิด
ขึ้นเอง หรือนําแนวคิดจากที่อื่นมาประยุกต์ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมาก
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ผลงาน/นวัตกรรมที่นําแสนอ

2. การปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอน

3. การจัดกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนา
ทักษะชีวิตฯลฯ และหรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซึ่งในที่นี้ ได้แก่
- คณะกรรมการนักเรียน
- ชุมนุม ชมรม
- สหกรณ์ ธนาคารโรงเรียน
- บริษัทจําลอง
- กิจกรรมลูกเสือ
ผู้บําเพ็ญประโยชน์
- กิจกรรมพัฒนาจิต สาธารณะ
เป็นต้น
4. กิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาสุขภาพอนามัยซึ่ง
ขอบข่ายในที่นี้ ได้แก่ การจัด
และดูแลระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การแนะแนว การดูแลด้าน
สุขภาพอนามัย ฯลฯ

1.ลักษณะสําคัญของกิจกรรม มีพื้นฐานจากแนวคิดด้านวินัยเชิงบวก
(Positive Discipline) ลักษณะกิจกรรม
1) เน้นกระบวนการให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นส่วนหนึ่ง
ใน ชีวิตประจําวัน ทั้งที่โรงเรียน ที่บ้าน ที่ชุมชน
2) สนับสนุนการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ สร้างงานและ นําเสนองาน
2. คุณภาพของกิจกรรมสอดคล้องกับคุณภาพนักเรียน นักเรียนมีสุขภาพกาย-ใจ
ที่ดี มีผลงาน มีกิจกรรม และผลงาน หรือกิจกรรมเชื่อมโยงสู่บ้านและชุมชน

ภาคผนวก คณะวิทยากรและคณะทำ�งาน Symposium

(Mini Company)

รายละเอียดผลงาน/นวัตกรรม ที่ต้องบันทึก
(ประสิทธิภาพ หมายถึง มีงานมาก เวลาน้อย ทรัพยากรสิ่งสนับสนุนจํากัดแต่สามารถ
บริหารจัดการบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ) เป็นวิธีการที่ได้นําเสนอมาแล้วเป็นที่
ยอมรับและมีความพร้อมที่จะนําเสนอในการ Symposium
3) นําเสนอวิธีการกิจกรรมสําคัญตามที่ระบุในข้อ1พร้อมหลักฐานประกอบ
ฯลฯ
1. คุณภาพกิจกรรม หมายถึง ผลงานปรากฏต่อผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับ
คุณภาพนักเรียน
2. ผลต่อคุณภาพนักเรียน ระบุคุณภาพนักเรียนที่เป็นผลสะท้อนจากวิธีสอนหรือสื่อ
ที่นําเสนออย่างชัดเจน โดยมีข้อมูลยืนยันอย่างเป็นรูปธรรม หรือการเพิ่มมูลค่าจากผลงาน
เช่น การเรียนรู้ผ่านโครงงาน การเรียนรู้สนับสนุนการสร้างงานสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ลักษณะผลงานอาจเป็นกิจกรรมหรือสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งสื่อปกติและสื่อ ICT
3. ลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นสอนวิธีการเรียนรู้ (How to learn) เช่น
1) การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งแหล่งเรียนรู้ปกติ
และระบบ ICT
2) การเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้เป็นคําตอบเป็นผลงาน
3) การนําเสนอข้อความรู้และมีผลงานอย่างสร้างสรรค์
4) การลงมือปฏิบัติจริงจากห้องปฏิบัติการและจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
5) การคิด - วิเคราะห์
ฯลฯ
1. ลักษณะกิจกรรม เน้นการสอนวิธีการเรียนเรียนรู้ (How to learn)
เรียนรู้วิธีการทํางาน เรียนรู้ข้อมูลข้อความรู้ หรือ Concept หลักของกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม กระบวนการสําคัญได้แก่
1) การเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม
2) การเรียนรู้การทํางานอย่างเป็นระบบอย่างครบวงจรสอดคล้องกับ
Concept หลักของแต่ละกิจกรรม
3) การเรียนรู้การเชื่อมโยงกิจกรรมสู่การพัฒนาทักษะชีวิตสนับสนุนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการเพิ่มมูลค่าของผลงานตลอดจนสนับสนุน
การใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การพัฒนางาน และพัฒนาความรู้
อย่างสร้างสรรค์
2. คุณภาพของกิจกรรมสอดคล้องกับคุณภาพนักเรียน ที่ระบุไว้สอดคล้องกับ
คุณภาพนักเรียน
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ผลงาน/นวัตกรรมที่นําแสนอ
รายละเอียดผลงาน/นวัตกรรม ที่ต้องบันทึก
5. ศูนย์พัฒนาการเรียน
จัดและดําเนินการได้สอดคล้องกับลักษณะสําคัญของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
การสอนโรงเรียนในฝัน:ศูนย์ โรงเรียนในฝัน: ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด งานที่นําเสนอมีลักษณะสําคัญ ดังนี้
แม่ข่ายจังหวัด
1) จุดเด่นในการบริหารจัดการที่สามารถนําเสนอเป็นแบบอย่างได้โดยมีหลักฐาน
ยืนยันการดําเนินงานอย่างน่าเชื่อถือ
2) จุดเด่นที่ระบุข้างต้น สามารถระบุกระบวนการดําเนินงาน สื่อและหรือ
การใช้ระบบ ICT ผลงานปรากฏชัด
3) หลักสูตรการพัฒนาครูมีความเด่นชัด วิธีการพัฒนาครูเป็นระบบครบวงจร มี
จุดเด่น ที่น่าเชื่อถือสามารถสะท้อนเป็นตัวอย่างได้
4) ผลจากหลักสูตรพัฒนาครูปรากฏกับ ครูและสะท้อนถึงคุณภาพนักเรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม ฯลฯ
งานที่นําเสนอควรมีลักษณะสําคัญ ดังนี้
6. การนิเทศติดตาม
1.โรงเรี
ยนในกลุ่มเป้าหมายมีผลงานที่ประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่งซึ่งปรากฎ
สนับสนุนการดําเนินงาน
โรงเรียนในฝันโดยคณะนิเทศ อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่
1) จํานวนโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ และ/หรือโรงเรียนได้รับรางวัล
โรงเรียนฝันระดับเขตตรวจ
2) โรงเรียนเป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งเรียนรู้งานจากโรงเรียนอื่น ๆ
ราชการ (Roving Teams)
ครูและนักเรียนมีผลงานเป็นที่ยอมรับ (โดยมีตัวอย่างชัดเจน)
3) โรงเรียนนําผลงานเสนอใน Symposium
2. กระบวนการนิเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบครบวงจร ใช้ ICT เป็นเครื่องมือ
ในการนิเทศ ติดตาม
3. ความน่าเชื่อถือของสื่อ และเครื่องมือ
4. การเผยแพร่วิธีการนิเทศเป็นที่ยอมรับ
ฯลฯ

หมายเหตุ : * ใช้อธิบายทุกกิจกรรมที่เป็น Best Practices
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บ ันทึก Symposium 3

รายละเอียดของผลงาน/นวัตกรรม

(นําส่ง โครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ. พร้อมภาพ หรือเอกสาร/สื่อ ประกอบการนําเสนอ)

ภาคผนวก คณะวิทยากรและคณะทำ�งาน Symposium

1. ชื่อผู้นาํ เสนอ : .............................................................. ตําแหน่ง :
.............................................. โรงเรียน ........................................................................ สพท.
............................................. เขต ......
2. ชื่อผลงาน : ……………………………………………………………………………………………
3. ผลงาน/หรือนวัตกรรม คืออะไร (What ?)
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
ผลต่ส่ อะท้
กล่อุมนจากผลงาน/หรื
เป้าหมาย (ตรงกัอบนวัเป้ตากรรม
หมายของงาน)
4. ผลที
(ตรงกับเป้าหมายของงาน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
5. แรงบันดาลใจที่ทําให้เกิดผลงาน/นวัตกรรมที่นําเสนอ
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
6. ลักษณะพิเศษ (จุดเด่น) ของผลงาน/นวัตกรรมที่นําเสนอ
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
7. เงื่อนไขที่ทําให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความสําเร็จ
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
8. การสรุปบทเรียน (Lesson Learned) เพื่อการพัฒนาต่อยอด
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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คณะวิทยากร
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ (Symposium)
ประเภทนวัตกรรม ปฐมวัย
นางราตรี โลหะมาศ 			
					
นางสาวสวาฎดิพร แสนค�ำ 		
					

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (อนุบาล)
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ (ผู้เชี่ยวชาญด้าน Montessori)
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

ประเภทนวัตกรรม ภาษาอังกฤษ
ดร.พรพิพล ประสงค์พร 			
					
ดร.คณาพร คมสันต์ 			
					
นางนุตอนงค์ ทัดบัวข�ำ 			
					

สถาบันภาษาอังกฤษ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1

ประเภทนวัตกรรม คณิตศาสตร์
ดร.ไพจิตร สดวกการ 			
					
นายอภิชาติ เพชรพลอย 			
					

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1

ประเภทนวัตกรรม สังคมศึกษา
นางเบญจา ชวนวัน 			
					
นายอินศวร สาธุเม 			
					
นายบุญไทย แสนอุบล 			
					

ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 3

ประเภทนวัตกรรม ทักษะชีวิต
ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข 		
นางรุจิเรข แสงจิตธรรม 			
นายนพดล พลจารย์ 			
					

รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาร เขต 2
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ประเภทนวัตกรรม วิทยาศาสตร์
นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่ 			
					
					
ดร.รัชนีวัลย์ จุลบาท 			
					
นางละดา ดอนหงษา 			
					
นายหัสนัย กันธรส 			
					

ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
ปฏิบัติราชการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวล�ำภู เขต 1
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1

ประเภทนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
นายอภิชาต พุทธเจริญ 			
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
					
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
					
ปฏิบัติราชการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นายอานนท์ วงศ์วิสิษฎ์รังสี 		
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
					
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธนารักษ์ 		
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการ
					
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
นายสนธยา หลักทอง 			
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
					
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ประเภทนวัตกรรม ศิลปะ(นาฏศิลป์)
นางสุพร รักบ�ำรุง 			
					
					
นางร�ำไพ ไชยพาลี 			
					

ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ปฏิบัติราชการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ประเภทนวัตกรรม ภาษาไทย
นางสาววิไลลักษณ์ ภู่ภักดี 		
					
นายโอภาส สารวงศ์ 			
					
นางสาวขนิษฐ์ สุวรรณคีรี 			
					

ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1

ประเภทนวัตกรรม สุขศึกษาและพลศึกษา
รศ.ทวีพงษ์ กลิ่นหอม 			
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
					
วิทยาเขตองครักษ์

ภาคผนวก คณะวิทยากรและคณะทำ�งาน Symposium

ประเภทนวัตกรรม งานสร้างสรรค์
นายอุปการ จีระพันธุ์ 			
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นางสาวอภิญญาณ บุญอุไร 		
					
นางสาวจรินทร์ โฮ่สกุล 			
					

ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3

ประเภทนวัตกรรม ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้
รศ.กุลวรา ชูพงษ์ไพโรจน์ 			
ข้าราชการบ�ำนาญ
ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรธ์ทัพไทย 		
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการ
					
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
นางสาวเสาวนีย์ ศุภรสุข 			
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการ
					
ส�ำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาลพบุรี เขต 1
					
ปฏิบัติราชการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ประเภทนวัตกรรม พัฒนาทั้งระบบ ระดับประถมศึกษา
ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข 		
รองผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ประเภทนวัตกรรม พัฒนาทั้งระบบ ระดับมัธยมศึกษา
นางสาววันเพ็ญ สุจิปุตโต 			
รองผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ดร.วรรณา ช่องดารากุล 			
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
					
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นางสาวบุญญลักษณ์ พิมพา 		
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
					
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
					
ปฏิบัติราชการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นางนิลวรรณ วิจักขณ์ศิลป์ 		
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
					
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
นางสาววิไลลักษณ์ ภู่ภักดี 		
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
					
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ 			
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
					
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
					
ปฏิบัติราชการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นางสาวขนิษฐ์ สุวรรณคีรี 			
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
					
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1
นางกมลทิพย์ จันทรัตน์ 			
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
					
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1
นางขนิษฐา กาฬกาญจน์ 			
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
					
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2
ประเภทนวัตกรรม การนิเทศโรงเรียนในฝัน
นางชัดเจน ไทยแท้ 			
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
					
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
					
ปฏิบัตริ าชการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
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คณะท�ำงานโครงการโรงเรียนในฝัน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
รักษาการที่ปรึกษา สพฐ.
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
ปฏิบัติราชการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
ปฏิบัติราชการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ปฏิบัติราชการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
ปฏิบัติราชการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
ปฏิบัติราชการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ปฏิบัติราชการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ปฏิบัติราชการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ปฏิบัติราชการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ปฏิบัติราชการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ภาคผนวก คณะวิทยากรและคณะทำ�งาน Symposium

คณะท�ำงาน
ดร.อรทัย มูลค�ำ 			
					
นางชัดเจน ไทยแท้ 			
					
					
นายอภิชาต พุทธเจริญ 			
					
					
นางสาวบุญญลักษณ์ พิมพา 		
					
					
นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่ 			
					
					
นางสาวเสาวณีย์ สุภรสุข 			
					
					
นางสาวอารยา สระแก้ว 			
					
					
นางสาวอาบทิพย์ คล้ายวรรณ 		
					
					
นางสุพร รักบ�ำรุง 			
					
					
ดร.บุญทอง บุญทวี 			
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ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ 			
					
					
ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรธ์ทัพไทย 		
					
นางสาวอรวรรณ โอวรารินทร์ 		
					
นางสุวารีย์ เด่นดวง 			
					

ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
ปฏิบัติราชการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
นักวิชาการศึกษา
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นักจัดการทั่วไป
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

รวบรวมเอกสาร
นางชัดเจน ไทยแท้ 			
					
					
นางสาวอารยา สระแก้ว 			
					
					
นางสาวอรวรรณ ค�ำมาก 			
					

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
ปฏิบัติราชการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ปฏิบัติราชการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

จัดท�ำต้นฉบับและบรรณาธิการกิจ
ดร.อรทัย มูลค�ำ 			
					

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
รักษาการที่ปรึกษา สพฐ.

แบบปก รูปเล่มและศิลปกรรม
นางศรีเมือง บุญแพทย์			
					

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลัก
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต ๓
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