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“งานดานการศึกษาเปนงานสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของชาตินั้น
ขึ้นอยูกับการศึกษาของพลเมืองเปนขอใหญ ตามขอเท็จจริงที่ทราบ
กั น ดี แ ล ว ระยะนี้ บ  า นเมื อ งของเรามี พ ลเมื อ งเพิ่ ม ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว
ทั้ ง มี สั ญ ญาณบางอย า งเกิ ด ขึ้ น ด ว ยว า พลเมื อ งของเราบางส ว น
เสื่อมทรามลงไปในความประพฤติและจิตใจ ซึ่งเปนอาการที่นาวิตก วา
ถาหากยังคงเปนอยูตอไป เราอาจเอาตัวไมรอด ปรากฏการณเชนนี้
นอกจากเหตุอนื่ แลว ตองมีเหตุมาจากการศึกษาดวยอยางแนนอน จึงพูด
ไดเต็มปากแลววา เราจะตองจัดงานดานการศึกษาใหเขมแข็งยิ่งขึ้น…”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๒
การฝกฝนคือการศึกษาอีกขั้นหนึ่ง…

ค�ำนิยม
ของเลขำธิกำร กพฐ.

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีภารกิจหลักคือการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ให้กับเยาวชนในวัยเรียนทุกคน และแน่นอนว่าก�าลังส�าคัญที่สุดในการด�าเนินงานคือ “ครู”
โครงการ “ครูดีในดวงใจ” จึงเป็นการด�าเนินงานเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติยศของครู
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมถึงบทบาทหน้าที่ของครูที่แท้จริงตลอดจนผลงานอันเป็นรูปธรรม
รวมทั้งความผูกพักระหว่างศิษย์กับครูที่มีคุณค่าจนมิอาจประเมินได้
ขอขอบคุณ “ครูดีในดวงใจ” และ “ครู” ทุกคน ที่ได้ท�าหน้าที่อันส�าคัญยิ่ง ในการดูแล
บ่มเพาะเมล็ดพันธ์ุของต้นไม้เล็กๆ เหล่านี้ให้เติบโตเป็นต้นไม้ที่กล้าแข็ง เป็นก�าลังมั่นคงแข็งแรง
ให้กับแผ่นดินไทยของเราทุกคน

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญ

หน้า
ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๒๐
๒๑
� ครูคือผู้ให้ : นางดาณี  ไชยทิพย์
			
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๒๔
๒๕
� เรียนรู้สู่ความพอเพียง : นางทิพวรรณ  มากผล
๒๖
� ครูคือผู้สร้างคน : นางจันตรี  นันทกิจ
๒๗
� สร้างเด็กไทยให้ทันโลก : นางสาวณัฎฐ์ชนินาถ  วทัญญู
๒๘
� การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน : นางธันย์ชนก  เกตุแก้ว
๒๙
� ครูคือผู้ให้... ไม่หวังผลตอบแทน : นางพูลศรี  หุ่นประเสริฐ
๓๐
� สร้างอนาคตเด็ก สู่อนาคตชาติ : นางณัฐชา  จันทมัด
๓๑
� ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่ความเป็นเลิศคีตะมวยไทย : นายกร  เรืองสมบัติ
๓๒
� การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูของแผ่นดิน : นางจงกลนี  บูระวัฒน์
๓๓
� แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ : นางสาวนันทนา  เรียนไธสง
๓๔
� เรียนรู้บูรณาการ  สร้างสรรค์งานด้วยวิทยาศาสตร์ : นางสาวตะวัน  เขตคง
๓๕
� การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ : นายศุภชัย  มโนชัย
๓๖
� From Zero To Hero : นางสาวนิตยา  เทพาขันธ์
� การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การคูณทศนิยม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ : นางปิยมาภรณ์  ปัญญา
๓๗
� ชุดแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องประโยชน์การเลี้ยงปลาสวยงาม :
นางทิวาวรรณ  พรมโสดา
๓๘
� การสร้างความส�ำเร็จทางวิชาชีพด้วยหลักการ “D - E - V - E - L - O - P” :
นางสาวกันยกานต์  บุญมานะ
๓๙
๔๐
� พัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้จากใจครูมุ่งสู่ลายมือศิษย์ : นางสาวเพ็ญนภา  วิสารวุฒิ
� การยกระดับผลการทดสอบ NT ความสามารถด้านภาษาชันประถมศึกษาปีที่ ๓ :
นางปิยะมาศ  หิตะรัตน์
๔๑
� การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ : นางสาววีรยา  นากสุก ๔๒
๔๓
� การแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น : นางวันเพ็ญ  คูณศรี
๔๔
� สร้างทักษะ เสริมปัญญา ศิษย์พัฒนาด้วยศรัทธาของครู : นางนัฐนันท์  วิสุทธิ์อัมพร
๔๕
� กีฬาวู้ดบอลสู่ความเป็นเลิศ : นายสุทัศน์  กาญจนวิกัติ
� การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยและชีวิต และชีวิตพืช
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ : นางสุภาวดี  แก้ววิศาสตร์
๔๖

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

การพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ : นายโกศล  เดชโนนสังข์ ๔๗
� แก้ไขและการพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นด้วยอาสาร์โมเดล (ASAR MODEL) :
นางสุภิญญา  กัญญาสาย
๔๘
� การพัฒนากระบวนการคิดคณิต สู่อัจฉริยภาพ ด้วยเทคนิควิธีสอนคณิตศาสตร์ :
นางมาลี  ยอดเจริญ
๔๙
� นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ โครงงานอาชีพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง :
นางชไมพร  พริ้มขจีพงศ์
๕๐
� การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยส�ำหรับนักเรียนบนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร :
นางยุพิน  เตมิยะ
๕๑
� การสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยบูรณาการทักษะชีวิต : นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย ๕๒
๕๓
� เทคนิคการสอนแบบ “MOBILE” : นายสุทัศน์  ขันแก้ว
๕๔
� การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ : นายทวีพงษ์  ยศพิมสาร
๕๕
� การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้กิจกรรม ๕ ก : นางสาวสายอรุณ  กิติยะ
๕๖
� หลายหลากกิจกรรมสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ : นางชลาลัย  แก้วกิริยา
� การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข
สู่การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ : นางพัฒนา  อุตรสุข
๕๗
๕๘
� ห้องเรียนคุณภาพสู่ครูมืออาชีพ : นางนิรชญาวรรณ  มีณรงค์
๕๙
� บททดสอบชีวิตของครูบนดอย : นายชัยยศ  สุขต้อ
� ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่อง แผ่นกันกระแทกจากเปลือกข้าวโพด :
นายไกรรัตน์  ปันศิริ
๖๐
๖๑
� E-BOOK เรื่อง พลังงานไฟฟ้าน่ารู้ : นายประภาศ  ฤทธิเดช
๖๒
� ไหมพรมมหัศจรรย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน : นางปัญจา  อ�ำนักมณี
� กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle : 5E) : ว่าที่ร้อยตรี ณเกณฑ์  ใจสุทธิ
๖๓
� กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาชีพและสิ่งแวดล้อม
ในถิ่นทุรกันดาร : นางพวงเพชร  ฉิมสุด
๖๔
๖๕
� พัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน : นายอนันท์ บานเย็น
๖๖
� การส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการปั้นดินน�้ำมัน : นางสาวกาญจนา  โรจน์อรุณ
� นวัตกรรม “แบบฝึกทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓” :
นางพิศมัย  ศรีวรมย์
๖๗
�

สารบัญ (ต่อ)
สร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา : นางสุดคนึงนิจ  โกษาแสง
� การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในเด็กปฐมวัย : นางจงกล  คารมย์กลาง
� วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มหัศจรรย์หนังสือเล่มเล็กพัฒนาการอ่าน
คิด วิเคราะห์และการเขียน : นางอุรารัตน์  พลเยี่ยม
� ๑๐ ยุทธศาสตร์พัฒนาความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ :
นายจักรกริช  มงคลเมือง
� การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัย : นางสาวสุพัตรา  นามขาว
� การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ “ STAR ” : นางพิชามญชุ์  เกิดคล้าย
� การพัฒนานักเรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน : นางสาวพรรณี  วิเศษโวหาร
� แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้ : นางเดือนเพ็ญ  อินทลี
� กิจกรรมการฝึกสอนทักษะทางวิชาการเพื่อการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน :
นางเจียน  สมพันธุ์
� การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ : นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
� จรรยาบรรณวิชาชีพครู : นางธณภรณ์  ชอบประดิถ
� โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข : นางสาวสายพิน  สังข์แย้ม
� พัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ : นางกัญญารัตน์  จรบุรี
� นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ : นางสาวนวภัทร  น�้ำใจ
� เรียนลูกเสือแบบสร้างสรรค์ นันทนาการ น�ำความสุข : นายค�ำรณ  มาลาค�ำ
� การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน : นางสุจิรา  อาบู
� การศึกษาส�ำคัญที่สุด : นางมายือนะ  เจ๊ะวอ
� พัฒนานวัตกรรมความรู้แบบ 5E เรื่องระบบนิเวศ : นางสาวฮารมูนี  อิบนูอับดุลมาญีด
� พัฒนาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ สู่มารยาทงามอย่างไทย : นางศุภกร  ใจบุญมา
� PDCA สู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ : นางพัฒนาวารินทร์  บุญทา
� การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน : นางลาวัลย์  เปลี่ยนรัมย์
� มหัศจรรย์รูปเรขาคณิต จากแทนแกรม : นางนิ่มนวล  เลี้ยงรักษา
� การสร้างนวัตกรรมเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น: นางพเยาว์  ศรีภักดี
� โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร : นางจุไรรัตน์  จันทะขาล
� จากห้องเรียน สู่ชุมชน สร้างเสริมอาชีพและรายได้ : นางจริยาภรณ์  คุ้มพันธ์
� นวัตกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ : นางสาวศิลาพร  มงคล
� อ่านออกเข้าใจง่าย ด้วยชุดส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ :
นางสาวสุดใจ  มุ่งดี
�
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๙๓
๙๔

สารบัญ (ต่อ)

หน้า
๙๕
๙๖
๙๗

๖๐ วัน อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย : นางสาวเบญจวรรณ  ค�ำไท้
� พฤติกรรมเด่น รักการท�ำงาน สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี : นางมณีนุช  เข็มลาย
� ครูคือผู้ให้ : นางมณี  บัวเผื่อน
� สร้างสื่อวิทยาศาสตร์ด้วย E-book สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน :
นางนิอารีฟา  บินหะยีอารง
๙๘
๙๙
� กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนและตลอดไป : นางนที  วันทอง
� การพัฒนาคุณธรรมด้านความมีวินัย โดยใช้เพลงและข้อตกลงของเด็กปฐมวัย : นางสุภา  บุญพึ่ง ๑๐๐
� บทเรียนส�ำเร็จรูปประวัติกรุงศรีอยุธยาสู่การเรียนรู้รากเหง้าท้องถิ่น :
นายพชรวัฒน์  ภิญญวัฒนพงษ์
๑๐๑
� SAOWAPA Model แก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ : นางเสาวภา  ใจสม
๑๐๒
๑๐๓
� กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนภาษาไทยบูรณาการ : นางพวงพิกุล  โยธาวุธ
๑๐๔
� ครูคอมพิวเตอร์ ผู้มีจิตวิญญาณครู : นางอุทัยวรรณ  แสงทอง
� การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ CCA ร่วมกับกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ :
นางสุภาวดี  ด้วงแก้ว
๑๐๕
� การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญด้วยการพัฒนาทักษะด้านศิลปะ :
นายอภิชาติ  ขวัญทอง
๑๐๖
� บทเรียนส�ำเร็จรูปประกอบเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ : นางมณี  ทรวดทรง ๑๐๗
๑๐๘
� ดนตรีไทยน่ารู้  เคียงคู่พอเพียง : นางขวัญเรือน  มาทอง
๑๐๙
� พิชิตการอ่านด้วย “ห้องสมุดบ้าน” : นางวัชราภรณ์  อินตาถึง
๑๑๐
� ต้นแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) : นายจอม  ธนูทอง
๑๑๑
� ครูผู้เป็นแบบอย่าง : นายชิตชัย  อุ่นอกพันธุ์
� การใช้กระบวนการ ICT ในการเรียนรู้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัดเพชรบูรณ์ :
นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ชัย
๑๑๒
� ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านบูรณาการสู่ชีวิตประจ�ำวันด้วยกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต :
นายอดิพงษ์  กันหมุด
๑๑๓
� การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดค�ำยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา :
นางเกษชฎาภรณ์  อากาศเมฆ
๑๑๔
๑๑๕
� เสียง ออกไม่ยาก หากฝึกถูกวิธี : นางสาวภัทราวรรณ  ศิริ
� การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เทคนิค “Speaker by Heart” :
นางพัชรา  พลเยี่ยม
๑๑๖
�

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ห้องเรียนคุณภาพ “ห้องเรียนจิตอาสา ต้นกล้าประชาธิปไตยวิถีไทยในชุมชน
ห้องเรียนสากลสังคมโลก” : นายกอบเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์
๑๑๗
๑๑๘
� กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ความส�ำเร็จ : นายสุภรัตน์  จันทะนนตรี
� ค�ำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัย :
นางสาวดรุณี  เชื้อดี
๑๑๙
๑๒๐
� ชุดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ : นางสาวมลธิรา  จันทร์โอภาส
๑๒๑
� วิธีการสอนเพิ่มทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ : นางกาญจนา  ปวงค�ำ
๑๒๒
� พัฒนาบทเรียนส�ำเร็จรูป เรื่อง Part of Speech ป.๕ : นางสาวนันทกาญจน์  สว่างวงษ์
๑๒๓
� การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ : นางราตรี  ศิริบุตร
� ชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทยประถมศึกษาปีที่ ๔ :
นางนิตยา  ทองเนียม
๑๒๔
๑๒๕
� เพลินภาษา คาราโอกะ พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ : นางปรีดา  มุณีแนม
๑๒๖
� การประดิษฐ์วัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติและวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น : นางนริสา  ณ ปัตตานี
๑๒๗
� นวัตกรรม หนังสืออ่านเพิ่มเติม กฎหมายน่ารู้ : นางละมัย  ทุมลา
� การพัฒนาทักษะการแจกลูกสะกดค�ำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ที่มีปัญหาการเรียนรวมกับนักเรียนปกติ : นางมณีวรรณ  ฤทธิ์น�้ำค�ำ
๑๒๘
๑๒๙
� การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่การวิจัยในชั้นเรียน : นางวิไลวรรณ  โพธิกะ
� การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาด้วยโครงงานคุณธรรมใช้ปัญหาในโรงเรียนและชุมชนเป็นฐาน :
นายศุภชัย  โสธร
๑๓๐
๑๓๑
� สร้างนวัตกรรมช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูง : นายวีรศักดิ์  ธารามาศ
� บูรณาการการเรียนรู้นาฏศิลป์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : นางสาวดรรชนี  คงช่วย ๑๓๒
� สร้างคู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทั้ง ๔ ด้าน : นางปพิชญา  แก้วอุไร ๑๓๓
๑๓๔
� พัฒนาบทเรียนช่วยสอน เรื่องเศษส่วน : จ่าอากาศเอก ทม  พิมพ์ทนต์
๑๓๕
� สร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน : นางสาวรสรินทร์  บุญเพ็ง
๑๓๖
� พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สร้างแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐาน : นางสาววิมล  ปวนปันวงค์
๑๓๗
� ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะของผู้เรียนตามศักยภาพของตนเอง : นางจารุณี  มังกรแก้ว
� พัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ตามแนวทางของ PISA โดยใช้ PBL : นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา ๑๓๘
๑๓๙
� การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติโดยใช้บริบทเป็นฐาน : นายศักดิ์ชาย  ขวัญสิน
๑๔๐
� แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียน ค�ำศัพท์ภาษาไทย : นางสาวเสรี  ยาอุตม์
๑๔๑
� การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ : นางสาวดวงดาว  ส้านสิงห์
� การพัฒนาความพร้อมทางภาษาด้านการฟังและการอ่าน ส�ำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒
โดยใช้นิทานประกอบภาพ : นางค�ำสอน  สายค�ำภา
๑๔๒
�
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การจัดกิจกรรมศิลปะจากไม้ไอศกรีมแสนสนุกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ : นางสาวเพชรไพลิน  วิโรจน์รัญจวน
๑๔๓
๑๔๔
� มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทักษะชีวิต : นางสาวอัญชลี  ทันที
๑๔๕
� เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง สู่การเรียนรู้วิถีชีวิต : นางทิพากร  เชิงหอม
๑๔๖
� การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ IT : นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
๑๔๗
� การพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยวิจัยในชั้นเรียน : นายณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
� การพัฒนาการสร้างผลงานสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP :
นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ
๑๔๘
๑๔๙
� กระบวนการลูกเสือกับการพัฒนานักเรียนให้เก่ง ดี มี สุข : นายวีระศักดิ์  สุวรรณไตร
๑๕๐
� รูปแบบการสอนวรรณคดี SANG ร่วมกับการแสดงหนังตะลุง : นายฉัตรปกรณ์  ก�ำเหนิดผล
� ชุดฝึกทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงทดลองสู่ทักษะวิธีการทางวิทยาศาสตร์ :
นางสมศรี  ตัมพะปัณณะ
๑๕๑
๑๕๒
� อ่านถูก แจกลูกชัด : นางนุชนาถ  โสตโยม
๑๕๓
� โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ : นางสไบแพร  ฉิมเกื้อ
� รูปแบบการสอนเพื่อใช้ในชีวิตจริง (พหุปัญญา ผสมผสานปัญหาเป็นฐาน) :
นางพรลภัส  อ้นไชยะ
๑๕๔
๑๕๕
� ดุริยางค์  พาเพลิน : นายปฏิภาณ  ศาสตร์อ�ำนวย
� พัฒนาผู้เรียนบกพร่องทางการเรียนรู้และมีความต้องการพิเศษด้วยกระบวนการวิจัย :
นางอรุณวรรณ  ไตรสรณะพงษ์
๑๕๖
๑๕๗
� ห้องสมุดมีชีวิต : นางสาวนัยน์ปพร  พญาชน
๑๕๘
� หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดประเทศสมาชิกอาเซียน : นางกันหา  ภูชมศรี
� การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน “โครงงานเอกลักษณ์ชุมชนเปี่ยมล้นคุณธรรม ปี ๒ จากพี่สู่น้อง” :
นางทองหลั่น  เวียนนอก
๑๕๙
๑๖๐
� ๓R สู่การเรียนรู้ที่คงทน : นางศิรประภา  ปิยะวิริยะกุล
๑๖๑
� การพัฒนาการเรียน การสอน โดยใช้บทเรียน CAI : นางสาวเจนเนตร์  พันธุเกตุ
� การพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ : นางสาวสุภาพิชญ์  บินทจร ๑๖๒
๑๖๓
� การสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : นางอัมพร  แสงดี
� การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นส�ำหรับเด็กปฐมวัย อ�ำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี :
นายพัฒนา  พวงมาลี
๑๖๔
๑๖๕
� ความมุ่งมั่นของครูในการจัดการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม : นางเพ็ญศรี  สิทธิเชนทร์
�

สารบัญ (ต่อ)
สุดยอดมารยาทไทย ก้าวไกลสู่ระดับประเทศ : นายสมเกียรติ  ศิลปวิศาล
� การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้กระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร์ :
นางสาวอัจฉรา  เฉลียวศิลป์
� ชุดการสอนประตูสู่ประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ ๒๑ : นายพิพัฒน์  สกุลรักษ์
� นวัตกรรมการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์ Angle Model) :
นางฟ้าชนนา  แย้มสง่า
� การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการทดลองเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย : นางสมพร  แสงคาร์
� การพัฒนาความสามารถในการคิดด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แผนผังความคิด :
นางเพ็ญภักดิ์  นิยมญาติ
� การจัดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) : นางวิไลวรรณ  รัตนศรี
� การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเรื่อง Tense โดยใช้แบบฝึกทักษะส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ : นางสาวสุมาลี  จิลดล
� พัฒนาสื่อการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน : นางบังอร  ชาววัง
� การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์  
และความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย : นางดารา  วิมลอักษร
� พัฒนาการนักเรียนพิเศษเรียนร่วม : นางพรฉวี  บุตตะโยธี
� การจัดท�ำนวัตกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ : นางวีรียา  มาตะรักษ์
� การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี :
นางวันดี  สมจิตร
� รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านจับใจความ : นางนฤมล  เรือนค�ำ
� การจัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทย โดยบูรณาการกับการเรียนรู้ แบบ BBL :
นางศิริรัตน์  ทิพย์โอสถ
� การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาโครงงานคณิตศาสตร์ :
นางปาริชาติ  ชุมโกมนต์
� แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ : นางสาวราศรี  สดุดี
� ส่งเสริมการเรียนรู้ตามโครงงานวิทยาศาสตร์ : นางพนิดา  ทรงทรัพย์
� ๑๐ กลยุทธ์วิธีในการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและอยากเรียนดนตรีไทย :
นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
� การสอนแบบมอนเตสซอรีในห้องเรียนปฐมวัย : นางปิยลักษณ์  โลหะสาร
� นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืน : นางมณี  เสนาพันธ์
�
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สารบัญ (ต่อ)

หน้า
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
� ร่วมสร้างและพัฒนาประเทศไทยในอนาคตด้วยวิทยาศาสตร์ : นางวัลลภา  ชัยตามล
� ๕๔ ห้องเรียน ๕๔ โครงงาน : นางศรีนวล  แก้วประดิษฐ์
� เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : นางกิตติมา  ธีรสรเดช
� ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าค�ำสอน : นางกชนิกา  พลจันทึก
� MOE AWARD สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและผลงานสื่อนวัตกรรมระดับชาติ :
นางเสาวณี  ณัฎฐประเสริฐ
๑๙๓
� ครูจะพยายามสุดความสามารถให้นักเรียนได้เรียนจบพร้อมเพื่อน : นางสุคนธรัตน์  อินทรอ�ำนวย ๑๙๔
� การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ : นางพัชรี  ช้อนแก้ว
๑๙๕
๑๙๖
� พฤติกรรมเด่น กิจกรรมน�ำความคิดและปัญญาสู่อนาคต : นายประเทือง  ใบเนียม
� โรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : นายชาตรี  ต่วนศรีแก้ว ๑๙๗
๑๙๘
� พฤติกรรมเด่น รักและศรัทธาในความเป็นครู : นางภัทรวรรณ  สกุณา
๑๙๙
� กิจกรรมติวเตรียมความพร้อมพิชิต O-NET : นางสาวอาภร  กันตังกุล
๒๐๐
� ธรรมะพารวย : นางสาวเจริญพร  บุญฤทธิ์
� พัฒนานักเรียนรอบด้านด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ :
นางขวัญใจ  กาญจนศรีเมฆ
๒๐๑
๒๐๒
� แนะแนวเพื่อบริหารเวลาในการเรียน : นางมลฤดี  แพทย์ปฐม
๒๐๓
� สภานักเรียนต้นแบบ และต้นแบบโรงเรียนประชาธิปไตย : นายพงศ์รัตน์  ธรรมชาติ
๒๐๔
� “วิถีชีวิตครู...เป็นอยู่ด้วยรัก” : นางสาวชาลี  คงเคว็จ
๒๐๕
� วิชาการท�ำให้ผู้เรียนมีงานท�ำ กิจกรรมท�ำให้ผู้เรียนท�ำงานเป็น : นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
๒๐๖
� พฤติกรรมเด่น.....ครูผู้อุทิศตน : นายประจวบ  วิสมล
๒๐๗
� การร้องเพลงประสานเสียง : นายประวิตร  บุญประคอง
� การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์โดยใช้นวัตกรรม ๕ I  อุ่นรักนาฏศิลป์โมเดล
(ผ่านสื่อเอกสารประกอบการสอนฟ้อนค�ำบางลงสรง) : นายวุฒิศักดิ์  มานะศรี
๒๐๘
๒๐๙
� การพัฒนานักเรียนโดยใช้บทเรียนส�ำเร็จรูป : นางประไพศรี  ศรีทอง
๒๑๐
� พฤติกรรมเด่น : นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
๒๑๑
� เครื่องออกก�ำลังกายยางยืด : นายทนงศักดิ์  ทินบุตร
� การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ ๔ MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เพื่อส่งเสริมการคิด อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ :
นางพิศมัย  บุญรอด
๒๑๒

สารบัญ (ต่อ)
การเรียนรู้แบบบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาสู่ความพอเพียง : นางตีรนรรณ  โอ่งอินทร์
� การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ สรุปความ บูรณาการสานสู่หนังสือเล่มเล็ก :
นางสาวธัญพร  วาเสนัง
� การพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ ๔ MAT ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด “รู้หลักภาษา” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ : นางสุภาพ  บุญรมย์
� การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง : นายพรพนม  ปรัสพันธ์
� พัฒนาความรู้สู่การปฏิบัติ : นางเรณู  ไพศาลพงศ์
� ประโยชน์แท้แก่มหาชน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : นายวันชัย  คชเรนทร์
� STEM & Science Show & Hello massage : นางชนกานต์  เหลาแตว
� การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เทคนิคการให้ค�ำปรึกษา : นางสมใจ  วาพัดไทย
� การเรียนรู้คู่เทคโนโลยี : นายจักรพงศ์  จันทวงศ์
� แบบฝึกเสริมทักษะการออกเสียงภาษาไทย ชุดคลินิกรักษ์ภาษาเพื่อสอนซ่อมเสริม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ : นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว
� เรียนรู้คณิตศาสตร์บนสังคมออนไลน์ (Social Media By Krukanjana) :
นางกาญจนา  กิ่งก้าน
� การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา :
นางนวพร  ฆ้องเดช
� ครูมีหน้าที่สั่งสอนให้คนเป็นคนดี : นายฉัตรชัย  ศรีสมบูรณ์
� การสอนประติมากรรมกระดาษอัด ด้วยชุดฝึกทักษะ : นายไพบูลย์  อมรประภา
� รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนทักษะการเขียนโครงการภาษาไทย :
นางอาภาพร  บุญเติม
� แบบฝึกทักษะการแต่งค�ำประพันธ์ร่ายสุภาพส�ำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ :
นายจักรพงษ์  สุขสบาย
�
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กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สู่สถานศึกษา

๒๒๙

รายชื่อครูดีในดวงใจ ประจ�ำปี ๒๕๖๑
		 “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๕ ประจ�ำปี ๒๕๖๑
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (เรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)

๒๓๕

คณะผู้จัดท�ำ

๒๔๗

๒๓๖

บูชาครู
มอบมาลัยบูชาครูผูสอนสั่ง
ครูผูมอบความหวังอันยิ่งใหญ
ครูผูสรางปณิธานบันดาลใจ
ใหเราไดเรียนรูสูชีวิต
ถนนมีมากมายหลายเสนทาง
และบางครั้งอาจเพลินเผลอเดินผิด
แตครูอยูเคียงขางอยางใกลชิด
คอยปกปองใหศิษยพนภัยพาล
วันนี้ศิษยไดดีเพราะมีครู
ไดเรียนรู ไดฝกฝน ไดสืบสาน
สรางโอกาส สรางคนดี มีผลงาน
ปณิธานของครูอยูในใจ
มอบมาลัย บูชาครูผูสอนสั่ง
ครูผูมอบความหวังอันยิ่งใหญ
ครูผูสรางแสงธรรมอันอําไพ
คือ “ครูดีในดวงใจ” ชั่วนิรันดร
นำงพจมำน พงษไพบูลย
ผู้ประพันธ
๑๖ มกรำคม ๒๕๖๑

“การใหการศึกษาอีกขั้นหนึ่ง คือ การสอนและการฝกฝนใหเรียนรู
วิทยาการทีก่ า วหนาขึน้ ไป พรอมทัง้ การฝกฝนใหรจู กั ใชเหตุผล สติปญ
 ญา
และหาหลักการชีวิต เพื่อใหสามารถสรางสรรคความเจริญงอกงาม
ทั้งทางกายและทางความคิด ผูทํางานดานการศึกษาจึงมีความสําคัญ
เปนพิเศษ และไดรบั ความยกยองเปนอยางสูงตลอดมา ในฐานะทีเ่ ปนผูให
ชีวิตจิตใจตลอดจนความเจริญทุกอยางแกอนุชน…”
พระบรมราโชวาทในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
วิชาการศึกษา ประสานมิตร ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
การใหการศึกษา คือการสรางสรรคความรู…
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ครูคือผูให

ครูดาณี ไชยทิพย เปนผูออนนอมถอมตน ขยันหมั่น
เพียร มีความรับผิดชอบสูง และทุมเทในการปฏิบัติงานตาง ๆ เปน
ที่ยอมรับจากศิษย เพื่อนรวมงาน และบุคคลทั่วไปเสมอมา
แนวทางการปฏิ บั ติ ง าน การจั ด การเรี ย นการสอน
มีกระบวนการทําความรูจักนักเรียน โดยศึกษาขอมูลจากระเบียน
นักเรียน สัมภาษณ สอบถามผูป กครองและครู ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา
แกนกั เรียน ทัง้ รายบุคคลและเปนกลุม ทัง้ นักเรียนปกติและนักเรียน
พิการเรียนรวม เยี่ยมบานหรือหอนอนของนักเรียนเพื่อหาขอมูล
ความเปนอยูและสรางความสัมพันธกับผูปกครอง จัดกิจกรรม
สงเสริมนักเรียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดี เกง และมีความสุข
บั น ทึ ก การทํ า งานของนั ก เรี ย นและผลที่ เ กิ ด จากการพั ฒ นา
เมื่อพบปญหาก็ดําเนินการชวยเหลือนักเรียน และสรุปผลรายงาน
ตอโรงเรียนเปนระยะ ๆ แนวทางที่เปนประโยชนในการแกปญหา
และพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ดังนี้
- สรางความตระหนักใหกับครู ผูปกครอง นักเรียน ผูมี
สวนเกี่ยวของ ประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอน
- สรางความเขาใจระหวางนักเรียนปกติกบั นักเรียนพิการ
เรียนรวม โดยประชุมนักเรียนทัง้ หมดเพือ่ สรางความตระหนักในการ
อยูรวมกัน
- คัดกรองนักเรียนทีม่ แี นวโนมเปนนักเรียนพิการเรียนรวม
ตรวจประเมินโดยแบบคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ และไดรบั
การยินยอมจากผูปกครอง
- ผลิ ต สื่ อ ที่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการจํ า เป น พิ เ ศษ
เพื่อแกไขปญหาของนักเรียน
- จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IIP) และ
(IEP) สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของนักเรียน
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสภาพความพิการ
รวมกิจกรรมกับนักเรียนปกติเต็มเวลา นักเรียนพิเศษชวยเหลือ
นักเรียนพิการ เชน เพื่อนชวยเพื่อน
ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการอุทิศตน ทุมเทเวลาใหนักเรียน
ชุมชน และสังคม ทําใหไดรบั โลเกียรติยศและเกียรติบตั รทรงคุณคา
สพฐ. (OBEC AWARDS) ดานบริหารจัดการชั้นเรียนและดาน
วิชาการ ป พ.ศ. ๒๕๕๘

นางดาณี ไชยทิพย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔
จังหวัดพะเยา
สังกัด สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โทรศัพท ๐๙๗-๙๖๕๗๔๕๒

“ครูคือผูให ใหความรัก
ใหความรู คูคุณธรรม”

”การใหการศึกษาถือวาเปนการใหสงิ่ สําคัญทีส่ ดุ เพราะเปนการหลอหลอม
วางรูปแบบใหแกอนุชน ทัง้ ทางความรูค วามสามารถ ทัง้ ทางจิตวิญญาณ
ผูมีหนาที่ ใหการศึกษาทุกตําแหนงหนาที่ จึงมีความรับผิดชอบอยางยิ่ง
ตอชาติบานเมือง ในการสรางพลเมืองที่ดี…”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๐
ความฉลาดรู…
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เรียนรูสูความพอเพียง

ครู ทิ พ วรรณ มากผล เป น ครู ที่ มี ศ รั ท ธาในอาชี พ
มุงมั่นปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต และอดทน อุทิศเวลา
ใหราชการเต็มที่ มีการพัฒนาตนเองดวยการเขารับการอบรม ศึกษา
ดูงานอยูเสมอ เพื่อนําความรูที่ไดมาใชพัฒนาการเรียนการสอน
ให นั ก เรี ย นเป น คนดี มี ค วามคิ ด สร า งสรรค และมี ค วามรู 
ความสามารถที่จะดํารงตนอยูไดอยางมั่นคง
ในการเรียนการสอน นอกจากจะสรางนวัตกรรมใหม ๆ เชน
ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน เรื่อง สุรินทรถิ่นของเรา ซึ่งนําเสนอ
เรื่องราวนาสนใจของจังหวัดสุรินทร ทําใหนักเรียนไดตระหนักวา
จังหวัดของตนมีของดีอะไรบาง เกิดความภาคภูมิใจและสํานึก
รักบานเกิด โรงเรียนบานทรายขาว โดยความรับผิดชอบของ
ครูทิพวรรณ มากผล ยังไดจัดกิจกรรมเพาะเห็ดนางฟา ภายใต
โครงการ “ตามรอยวิถเี ศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน” ขึน้ เพือ่ ใชเปน
เครื่องมือในการจัดองคความรู พัฒนาทักษะอาชีพ ปูพื้นฐานหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง “ลดรายจาย” หันมา “พึ่งพาตนเอง” ใหกับ
เด็กนักเรียน โครงการนี้นักเรียนจะไดเรียนรูและทดลองปฏิบัติ
ดวยตนเอง ตัง้ แตการเตรียมวัสดุเพาะ การอัดถุงกอนเชือ้ เห็ด การนึง่
กอนเชื้อเห็ด การหยอดหรือเขี่ยเชื้อ การเตรียมโรงเรือน การดูแล
และเก็ บ ผลผลิ ต รวมทั้ ง การตลาด โครงการนี้ มี จุ ด เด น ที่ ใช
งบประมาณตํ่า เพราะอาศัยความเขาใจหลักการผลิตมาประยุกต
ใชกับเครื่องมือที่มีอยูในชุมชน ไมตองซื้อเครื่องมือแพง ๆ เมื่อได
ผลผลิตแลว สามารถขายไดทั้งเห็ดและเห็ดแปรรูปประเภทตาง ๆ
สรางรายไดและสรางอาชีพที่มั่นคงในอนาคตได
ผลจากความมุงมั่นและทุมเทของครูทิพวรรณ ทําให
ไดรบั รางวัลเกียรติบตั รเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับชาติ
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟา
ประจําป ๒๕๕๔ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นางทิพวรรณ มากผล
โรงเรียนบานทรายขาว
สพป.กระบี่
โทรศัพท ๐๙๕ ๒๕๗๓๒๙๘

“กาวไปใหถึงที่สุด
แตอยาหยุดเมื่อสิ้นหวัง”
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ครูคือผูสรางคน

นางจันตรี นันทกิจ
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท ๐๘๓-๐๐๗๖๘๔๙

“ครูคือผูสรางคนใหมีความรู
มีคุณภาพ และดํารงชีวิต
อยางมีความสุข”

ครูจันตรี นั น ทกิ จ เปนครูสอนวิทยาศาสตรที่มุงมั่น
ในการสรางนวัตกรรม งานวิจัย และโครงงานตาง ๆ ในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน มีความมุงมั่นในการ
พัฒนางานอยางตอเนื่อง โดยนําขอบกพรองที่พบในการปฏบัติงาน
ไปแก ไขเพื่ อ นํ า ไปปรั บ ปรุ ง ใช ใ นครั้ ง ต อ ไป จนได วิ ธี ก ารสอน
ที่หลากหลาย งานมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการ
สถานศึ ก ษาสี ข าวปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข ที่ ค รู จั น ตรี
เปนหัวหนาและผูด าํ เนินการหลักทัง้ หมด เพือ่ สรางภูมคิ มุ กันยาเสพติด
ใหกับนักเรียนในโรงเรียน มีขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมดังนี้
มาตรการปองกัน จัดหองเรียนสีขาวเพื่อใหผูเรียนรูจัก
ดําเนินชีวิตหางไกลยาเสพติดและรูจักปรับตัวเขากับสังคม โดยจัด
กิจกรรม “วัยรุนวัยใส”
มาตรการดานการคนหา จัดกิจกรรมโดยเชิญตํารวจ
จาก สน.พลับพลาชัย มาใหความรูและตรวจปสสาวะเพื่อปองกัน
ยาเสพติด
มาตรการดานการรักษา จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนํา
ปปส. ตานยาเสพติด จัดสภาพแวดลอมใหปลอดภัย จัดคายปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม
มาตรการดานการเฝาระวัง จัดกิจกรรมใหครูเวรประจําวัน
ดูแลความเรียบรอยตัง้ แตนกั เรียนเขาโรงเรียนมาจนถึงเวลากลับบาน
และจัดกิจกรรมโฮมรูม
มาตรการดานการบริหารจัดการ จัดกิจกรรม กําหนด
วิสยั ทัศนของโรงเรียน มีการประชุมเรือ่ งคุณลักษณะอันพึงประสงค
๘ ขอ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป ๒๕๕๑ และดําเนิน
โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในโรงเรียนทุกป
จากการดําเนินการดังกลาวทําใหนักเรียนโรงเรียนวัด
พลับพลาชัยหางไกลและไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ๑๐๐%
เกียรติบัตรและโลรางววัลที่ไดรับ
- โลรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทประกวดหนังสัน้
หรือคลิป งานมหกรรมทางวิชาการ ป ๒๕๕๙ จาก สํานักงาน ปปส.
- โลเกียรติคณ
ุ รางวัลดําเนินกิจกรรมดีเดน (Best Practice
AWARD) โครงการเยาวชนพลยุตธิ รรมรวมสรางสรรคโรงเรียนปลอด
บุหรี่ (SMOKING BAN SCHOOLS) ป ๒๕๕๗ จาก ส.ส.ส.
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สรางเด็กไทยใหทันโลก

ครูณฏั ฐชนินาถ วทัญู เปนครูทใี่ หความสําคัญกับสภาพ
สังคมโลกปจจุบันที่มีการแขงขันและความรวมมือระหวางประเทศ
มากขึน้ จึงมีแนวทางการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ กระตุน ใหเด็ก
มีนิสัยใฝเรียนใฝรู คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และมีคุณธรรม เชน นวัตกรรมหนูนอยนักวิทยาศาสตร
ณัฏฐชนินาถโมเดล จํานวน ๔๘ กิจกรรม เปนการจัดประสบการณ
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมทางวิ ท ยาศาสตร เตรี ย มความพร อ มพื้ น ฐาน
ทางวิทยาศาสตร ซึ่งจะเปนการสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา
ในภาพรวมของเด็กดวย เพราะเด็กจะไดใชการสังเกต การคิด
การสนทนา เพื่อสื่อสารสิ่งที่เขาใจ สะทอนความกระตือรือรนจาก
การเลนและทํางานตามความสนใจของตนเอง ไดลงมือปฏบัติจริง
ไดลองผิดลองถูก เรียนรูจากสิ่งที่คนพบดวยตนเอง เด็กรูจักคิด
อยางเปนระบบ สามารถพัฒนาความคิดไปสูข อ สรุป รวมทัง้ สามารถ
ถายโยงองคความรูได ทําใหเด็กมีพัฒนาการทางสติปญญามากขึ้น
รางวัลผลงานดีเดน
- รางวัลทรงคุณคา OBEC AWARDS ครูผูสอนยอดเยี่ยม
ระดับกอนประถมศึกษา ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่ การเรียน
การสอน เหรียญทองระดับชาติ ป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ จาก สพฐ.
- รางวัลทรงคุณคา OBEC AWARDS ครูผูสอนยอดเยี่ยม
ระดั บ ก อ นประถมศึ ก ษา ด า นการบริ ห ารจั ด การ เหรี ย ญทอง
ระดับชาติ ป ๒๕๕๙ จาก สพฐ.
- เกียรติบัตร ผลิตสื่อยอดเยี่ยม ชุดคานิยมของคนไทย
ป ๒๕๕๙
- เกียรติบตั ร เหรียญทองและเข็ม “ครูแกนนําทักษะชีวติ
ระดับปฐมวัย” ป ๒๕๖๐ จาก สพฐ.

นางสาวณัฏฐชนินาถ วทัญู
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๙-๒๓๕๔๑๕๖

คิดเปน ทําเปน
แกปญหาเปน
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การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
โดยใชโครงงานเปนฐาน

นางธันยชนก เกตุแกว
โรงเรียนบานรางกระตาย
“พิริยะประชาวิทยาคาร”
สพป.กาญจนบุรี เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๐-๘๔๖๘๑๙๙

มุงมั่น ตั้งใจ พัฒนา

ความเป น ครู นั้ น มิ ใช ส อนวิ ช าการเพี ย งอย า งเดี ย ว
แตตองปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสรางทักษะชีวิต
ใหแกนกั เรียนดวย ครูธนั ยชนก เกตุแกว เปนครูทมี่ งุ มัน่ ตัง้ ใจพัฒนา
โรงเรียนในทุก ๆ ดาน เขารับการอบรมศึกษาดูงานอยูเสมอ เพื่อนํา
ความรูและประสบการณมาพัฒนาการเรียนการสอน สรางสื่อและ
นวัตกรรมหลากหลาย สอนโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ จัดทําโครงงาน
ตาง ๆ เชน เสนขนาน มานไมไผ ศาสตรคณิตมหัศจรรย สรางสรรค
ผามัดยอม ศาสตรคณิตประดิษฐโคมไฟลายสานไมไผสรางอาชีพ
เปนตน ทําใหนกั เรียนไดฝก ทํางานอยางเปนระบบ รูจ กั คิดวิเคราะห
และสามารถทํางานกลุมไดอยางมีความสุข ตัวอยางเชน โครงงาน
เสนขนาน มานไมไผ เปนโครงงานทีน่ าํ ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ วัสดุทอ งถิน่
คือไมไผมาบูรณาการความรูทางเชิงชางกับคณิตศาสตรในเรื่อง
เสนขนานการวัดความยาว การคาดคะเนรูปทรงเรขาคณิตและ
อัตราสวนมาใชออกแบบสรางชิน้ งาน หลังจากไดทาํ งานตามขัน้ ตอน
ในโครงงานแลว ผลคือไดมานไมไผที่สวยงาม ใชประโยชนไดจริง
และสามารถนํ า ไปสร า งอาชี พ ได ด  ว ย ซี่ ง ในการทํ า โครงงานนี้
มีการคํานวณตนทุนโดยบอกรายละเอียดคาใชจายทุกรายการ
สรุปคาใชจายรวมทั้งตั้งราคาขาย เมื่อขายไดจะแบงเงิน ๒๐%
เปนคาบํารุงรักษาเครื่องมือของโรงเรียน อีก ๘๐% แบงใหนักเรียน
นับวาเปนโครงงานทีน่ กั เรียนไดเรียนรูค รบวงจร สามารถนําไปใชได
ในชีวิตจริง
รางวัลที่ไดรับจากผลงาน
- รางวัลครูผูสอนนักเรียน ระดับเหรียญเงิน โครงงาน
คณิตศาสตร ประเภท ๒ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมฯ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ป ๒๕๕๗ จาก สพฐ.
- รางวัลครูผูสอนนักเรียนระดับเหรียญทอง การแขงขัน
โครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕ ป ๒๕๕๘ จาก สพฐ.
- รางวัลครูผสู อนนักเรียน ระดับเหรียญทอง การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตร
ไปประยุกตใช ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖ ป ๒๕๕๙ จาก สพฐ.
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ครูคือผูให... ไมหวังผลตอบแทน

เด็ก ๆ เชื้อสายพมา มอญ กะเหรี่ยง กะหราง อิสลาม
ลาว ยกเวนไทย ลูกศิษยตัวนอยตางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
หลายเผาพันธุของครูศรี สงเสียงพูดคุย หยอกลอกันดวยภาษาถิ่น
แทบจะไมตองนึกถึงภาษาไทยที่พูดกันแทบไมได ซึ่งเปนหนึ่ง
ในปจจัยที่ทําใหการจัดการเรียนการสอนลาชา สะดุดเปนระยะ
เพราะนักเรียนไมรูจักสระ จําไมได ผสมคําไมเปน ครูจําตองหา
วิธกี ารและแนวทางแกปญ
 หา กระทัง่ ไดคดิ ตัวชวยเปนแบบฝกเสริม
ทักษะชุดเรารักสระ จํานวน ๑๕ เลม นํามาบูรณาการใหนกั เรียนฝก
อานและเขียน ทําใหเห็นขอบกพรองและแกไขไดทันที จนเด็ก ๆ
สามารถประสมสระกับพยัญชนะไดอยางถูกตอง เกิดเปนความ
สนุกสนาน สรางนิสัยรักการอานการเขียน ทําใหเกิดทัศนคติที่ดี
ตอการเรียนภาษาไทย นักเรียนนํากลับไปใชในชีวิตประจําวัน
ไดอยางถูกตอง และมีความสุขในการเรียนรู
ตลอดเวลา ๓๘ ป ๔ เดือน ในอาชีพรับราชการกับ
ตําแหนงครูประจําชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
ที่ครูพูลศรี หุนประเสริฐ ไดสั่งสมประสบการณ ปฏิบัติหนาที่
อยางเต็มความรู ความสามารถ ดวยจิตวิญญาณ ความรัก และ
ศรัทธา ในวิชาชีพครูอยางแทจริง มีความเชื่อมั่นวาวิชาชีพครู คือ
อาชีพที่พัฒนาใหคนเปนคน และยึดมั่นในปณิธานอันแนวแนวา
“ครูคือผูให” โดยไมหวังผลตอบแทน ถือปฏิบัติตามเปาหมาย คือ
ผูเรียนซึ่งเปนผลิตผลของการศึกษามีความรูคูคุณธรรม
เด็กหญิงวิภาพร เจริญกวินกุล ประธานนักเรียนป ๒๕๖๐
ออกตัววาหนูเปนเด็กพมา คุณครูศรีสอนหนูตอนอยูชั้น ป.๑ ... แต
ลายมือของ “เด็กพมา” ที่เขียนภาษาไทย สวย เปนระเบียบ และ
ถูกตอง สะทอนใหเห็นความสําเร็จอันยิ่งใหญของคุณครูทานหนึ่ง
ที่ไดรับเลือกใหเปน “ครูดีในดวงใจ”

นางพูลศรี หุนประเสริฐ
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต ๓
โทรศัพท ๐๘๑-๑๙๖๔๘๔๑

“คาของคนอยูที่ผลของงาน การจัดการ
เรียนการสอน จัดการเรียนรู พัฒนา
คุณภาพ และบรรยากาศโดยปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสมกับสภาพ และ
เหตุการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ที่พึ่งประสงคใหนักเรียนอยางเหมาะสม
สงเสริม ประสานงาน บาน วัด โรงเรียน
อยางตอเนื่อง”
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สรางอนาคตเด็ก สูอนาคตชาติ

นางณัฐชา จันทมัด
โรงเรียนวัดทุงมะสัง (มิตรภาพที่ ๙)
สพป.กาญจนบุรี เขต ๔
โทรศัพท ๐๙๘-๕๑๐๖๗๒๙

“ยึดมั่นจรรยาบรรณครู
สรางอนาคตเด็ก สูอนาคตชาติ”

ครูณัฐชา จันทมัด เปนครูที่รักและศรัทธาในวิชาชีพครู
มุงมั่นที่จะชวยเหลือ สงเสริมนักเรียนทุกดาน ทั้งจริยธรรมและ
ความรูความสามารถดานตาง ๆ โดยยึดคติที่วา “ตัวอยางที่ดี
มีคา กวาคําสอน” ทําใหนกั เรียนไดเห็นตัวอยางทีด่ ี และประพฤติตาม
อยางไดผล ในการเรียนการสอน ครูณัฐชาไดนําภูมิปญญาทองถิ่น
และศิ ล ปวั ฒ นธรรมมาประยุ ก ต ใช ใ นการจั ด การศึ ก ษา เช น
เชิญวิทยากรมาสอนในเรื่องการจักสาน การตัดผมชาย การผูกผา
การเผาขาวหลาม จัดแหลงเรียนรูในโรงเรียน เชน การเพาะเห็ด
การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ในบอซีเมนต ในสวนของงานวิชาการ
ครูณัฐชาไดจัดทําและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนรูจํานวนมาก เชน ชุดฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง
การแปลงทางเรขาคณิต จํานวน ๑ เลม เรื่อง อัตราสวนรอยละ
จํานวน ๕ เลม หนังสืออานเพิ่มเติม การตูนคณิตพิชิตปญหา
ชุดสื่อทํามือ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต สื่อ e-book เรื่อง
ความเทากันทุกประการ เปนตน
ผลงานดีเดน รางวัลระดับชาติ
- รางวัลทรงคุณคา OBEC AWARDS ดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ป ๒๕๕๗ จาก สพฐ.
- รางวัลทรงคุณคา OBEC AWARDS ประเภทบุคคล
ผูมีผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ ดานวิชาการ
ป ๒๕๕๘ จาก สพฐ.
- รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันจักสานไมไผ
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖ จันทบุรี ป ๒๕๕๙ จาก สพฐ.
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ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
สูความเปนเลิศคีตะมวยไทย
ครูกร เรืองสมบัติ เปนครูพลศึกษา มองวา ศิลปะการตอสู
ประจําชาติไทย คือมวยไทย และชาวโลกใหความสนใจที่จะศึกษา
ในอนาคตอันใกลนี้ บุคคลจะตองสนใจและรูจักไปทุกมุมโลก จึงได
ตัง้ ปณิธานทีจ่ ะใหบริการแกเด็กและเยาวชนไดมคี วามรู ความเขาใจ
เผยแพรศลิ ปะการตอสูน เี้ พือ่ เปนการอนุรกั ษใหคสู งั คมไทยตลอดไป
ในบทบาทของครูพลศึกษา ครูกร จึงไดจัดทําโครงการ
นายกร เรืองสมบัติ
“ออกกํ า ลั ง กายโดยใช ท  า แม ไ ม ม วยไทย” (แอโรบิ ก มวยไทย)
โรงเรียนชุมชนกุงเการาษฎรประสิทธิ์
โดยใชชว งลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารูใ นการฝกฝนทุกวัน มุง มัน่ ปลูกฝง
สพป.กาฬสินธุ เขต ๒
คุ ณ ค า ของมวยไทยในเยาวชน ให เ ป น ผู  สื บ สาน เกิ ด ความรั ก
โทรศัพท ๐๙๐-๓๔๑๙๖๓๔
ความผูกพัน โดยซึมซับไปกับการปฏิบัติฝกซอมทุกวัน สรางสรรค
ศิลปะมวยไทย ไดการออกกําลังกาย ไดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
เกิดความรัก ความสามัคคีตอโรงเรียนและศิลปะมวยไทย
จากการใชเวลาในชวงลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู ครูกรไดฝก
คีตะมวยไทย สงผลใหนกั เรียนไดรบั รางวัลชนะเลิศถวยพระราชทาน
“ความสุขที่แทจริงและถาวร
พระวรวงศ เ ธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินั ด ดามาตุ
ชนะเลิศคีตะมวยไทย ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย กระทรวง คือ ความสุขที่เกิดจากความยากลําบาก
การทองเที่ยวและกีฬา และชนะเลิศคีตะมวยไทย ชิงแชมปโลก
และความขยันหมั่นเพียรของตัวเอง”
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การพัฒนาตนเองสูความเปนครูของแผนดิน

นางจงกลนี บูระวัฒน
โรงเรียนบานบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐)
สพป.กาฬสินธุ เขต ๓
โทรศัพท ๐๙๓-๔๕๔๒๕๐๗

“ทําสิ่งใด ใสใจสิ่งนั้น
มุงมั่นสูความสําเร็จ”

“ครู” คือผูที่ทุมเท เสียสละ มีจิตอาสา มุงพัฒนาผูเรียน
ใหเปนผูที่ถึงพรอม ความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปราศจากอคติ
มีความรัก ความเมตตา ปรารถนาดีเปนทีต่ งั้ โดยไมหวังสิง่ ตอบแทนใด ๆ
จากศิษย” นั่นคือปณิธานอันแนวแนของ ครูจงกลนี บูระวัฒน
ที่ทําหนาที่ครู ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระผูทรงเปน
“ครูแหงแผนดิน”
ในการพั ฒ นาตนเองสู  ค วามเป น ครู ข องแผ น ดิ น นั้ น
ครูจงกลนี เปนผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค จัดการเรียนการสอน
ทีย่ ดึ ผูเ รียนเปนสําคัญ โดยศึกษานักเรียนรายบุคคล จัดประสบการณ
เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห แ ละลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ใช สื่ อ นวั ต กรรม
เทคโนโลยีทหี่ ลากหลาย เชน บทเรียนสําเร็จรูป เรือ่ งมาตราตัวสะกด
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book
ภาษาภูไท) คอมพิวเตอรชวยสอน CAI พจนานุกรม ๔ ภาษา นิทาน
เสริมลักษณะที่พึงประสงค ๘ เลม
จากการปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเท ทําใหครูจงกลนี
ไดรับรางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม OBEC AWARDS รางวัลครูไทย
ของแผนดิน รางวัลสุดยอดครูดี โครงการครูดีมีทุกวัน นวัตกรรม
e-book ภาษาภูไท ในครูไทยของแผนดิน เผยแพรทางสื่อโทรทัศน
TNN ๒๔ เมื่อวันที่ ๕ - ๙ กันยายน ๒๕๕๙
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แบบฝกทักษะการอานจับใจความ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
จากปญหาการอานของนักเรียนที่ไมสามารถจับใจความ
สําคัญได ไมสามารถตอบคําถามไดตรงประเด็น ครูนนั ทนา เรียนไธสง
ครูผูทรงคุณคา สพฐ. (ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน) ไดวิเคราะหหลักสูตรจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
สรางสื่อการเรียนรูที่ฝกทักษะการอาน ทักษะการคิดของผูเรียน
เพือ่ ใหผเู รียนมีเจตคติทดี่ ตี อ การอานและการเรียนรูภ าษาไทยทีใ่ คร ๆ
ว า เป น วิ ช าที่ น  า เบื่ อ โดยเน น ให มี เ นื้ อ หาที่ อ  า นแล ว เข า ใจง า ย
มีใจความสั้น กระชับ มีรูปภาพตัวละครที่เปนตัวการตูนที่มีสีสัน
สวยงาม สะดุดตาสะดุดใจ มีความสอดคลองเหมาะสมกับเรื่องและ
เนื้อหา อันจะชวยกระตุนใหผูเรียนเมื่อเห็นแบบฝกทักษะการอาน
จับใจความแลว มีความกระหายอยากอานเพิม่ มากขึน้ ซึง่ จะเปนการ
สรางนิสัยรักการอาน และสรางคุณคาของภาษาไทยในฐานะที่เปน
มรดกทางภาษาของชาติไทยอีกดวย
จากการใช สื่ อ ดั ง กล า ว ส ง ผลให ผู  เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึน้ มีความสนใจในการอานมากขึน้ มีทกั ษะการอาน
ที่ดีขึ้น ผูเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศจากการแขงขันประเภทอาน
เอาเรือ่ ง (PISA) ระดับชวงชัน้ ที่ ๓ การแขงขันโครงการรักษภาษาไทย
ปการศึกษา ๒๕๕๘ และที่สําคัญที่สุด ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน
เห็นคุณคาของการอานที่เปนพื้นฐานของการเรียนรู และจะเปน
บุคคลแหงการเรียนรูตามที่สังคมตองการตอไป

นางสาวนันทนา เรียนไธสง
โรงเรียนบานหนองแมแตง
(ธรรมศาสตรอาสา)
สพป.กําแพงเพชร เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๑-๘๘๖๙๖๕๓

คุณคาของการอาน
เปนพื้นฐานของการเรียนรู
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เรียนรูบูรณาการ สรางสรรคงานดวยวิทยาศาสตร

นางสาวตะวัน เขตคง
โรงเรียนปากคลองลาน
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
โทรศัพท ๐๙๖-๖๒๖๑๙๐๙,
๐๘๙-๔๓๗๑๗๖๗

“กลา... ที่จะกาว”

“รักการเรียนรู รักการอาน รักการเขียน รักการคนควา
อยางเปนระบบ มีความรอบรู รูรอบ สามารถบูรณาการความรูได
นํามาปรับและนํามาใชใหเหมาะสมกับนักเรียน” เปนหลักการ
ในการทํ า งานของครู ต ะวั น เขตคง ซึ่ ง เป น ครู ที่ มี ค วามวิ ริ ย ะ
อุตสาหะ รับผิดชอบ ตัง้ ใจในการทํางาน สามารถปรับตัวเขากับเพือ่ น
รวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูปกครองไดเปนอยางดี หมั่นศึกษา
คนควาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ เปนคุณลักษณะที่ดีของคุณครู
ที่ทําใหเปนผูครองตน ครองคน ครองงานไดเปนอยางดี
ครูตะวัน เปนครูที่มีความสามารถหลายดาน แตโดดเดน
เปนที่ยอมรับคือ เปนครูวิทยาศาสตรที่มีเทคนิคกระบวนการและ
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่เปนแบบอยาง เชน ๑) โปรแกรม
power point ในการนําเขาสูบ ทเรียน ๒) แบบฝกทักษะการคํานวณ
เรื่องหนวยวัดอุณหภูมิ ๓) แบบฝกทักษะการคํานวณเรื่องไฟฟา
๔) แบบฝกทักษะการคํานวณเรือ่ งพลังงาน ๕) ชุดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่ อ งพลั ง งานความร อ น ๖) เอกสารประกอบการเรี ย นเรื่ อ ง
โครงงานวิ ท ยาศาสตร ๗) เอกสารประกอบการเรี ย นเรื่ อ ง
กระบวนการวิทยาศาสตร ๘) รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ครูตะวัน ไดใชนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรในการสอน
นักเรียนเกิดผลเปนทีน่ า พอใจคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
รายวิช าวิทยาศาสตร สู ง ขึ้ น มี นิ สัย รั ก การอ า น รั ก การค น คว า
รักการปฏิบัติ มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร สรางสิ่งประดิษฐใหม ๆ
เช น กั ง หั น ลม กงจั ก รความรู  เกมส วิ ท ยาศาสตร โครงงาน
วิทยาศาสตร สงผลตอครูหลายดาน เชน รางวัลทรงคุณคา สพฐ.
(OBEC AWARDS) ครูดีไมมีอบายมุข
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

การศึกษาในปจจุบันมีความเจริญกาวหนาไปมาก ฉะนั้น
ครูผูสอนตองพัฒนาตนเอง หาความรูอยูเสมอทันตอเหตุการณ
บานเมือง ควรมีความรู ความเขาใจ ศึกษาปญหาของผูเรียนและ
จัดทําขั้นตอนในการแกปญหาที่ชัดเจนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ไดอยางมีคณ
ุ ภาพและเกิดความรูอ ยางงดงาม สามารถนําไปปรับใช
ในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข
ครูศภุ ชัย มโนชัย จัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา โดยใชการบูรณาการรวมกับวิชาอื่นดวยวิธีการและสื่อ
ที่หลากหลาย ใหนักเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเอง โดยในตน
ภาคเรียนจะออกเยี่ยมบานนักเรียนเพื่อดูสภาพความเปนอยูและ
สรางความสัมพันธกับผูปกครอง นําขอมูลมาวิเคราะหรายบุคคล
จัดหองเรียนใหเปนหองเรียนคุณภาพ สรางบรรยากาศใหเหมาะ
แกการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค ใหผูเรียน
มีสว นรวมในการวางแผนการดําเนินกิจกรรมและการวัดผลประเมิน
ผลการเรียนการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใชการบูรณาการรวมกับ
วิชาอื่น สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะ
กระบวนการและมีเจตคติที่ดีตอวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เห็นได
จากรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมตอบปญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้ ม.๑ - ม.๓ ระดับประเทศ คุณครูมผี ลงาน
ดีเดน สงผลใหไดรับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ รางวัล
ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ปการศึกษา ๒๕๕๙ และ
ตอยอดกิจกรรมดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน

นายศุภชัย มโนชัย
โรงเรียนบานมวง
สพป.ขอนแกน เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๑-๓๒๐๐๒๓๘

“ทําอะไรทําจริง”
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From Zero To Hero

นางสาวนิตยา เทพาขันธ
โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ
สพป.ขอนแกน เขต ๒
โทรศัพท ๐๙๔-๕๔๑๖๐๙๗

“ผลผลิตจากครูที่มีคุณภาพ
ยอมจะไดคุณภาพ
เฉกเชนเดียวกันกับครู”

ดวยความมุงมั่น ตั้งใจ อยางแรงกลาที่จะเปนครู ทําให
ครูนิตยา เทพาขันธ ไดเขาสูโครงการคุรุทายาท เพื่อที่จะออกมา
ทําหนาที่อยางครูมืออาชีพ และตลอดระยะเวลาที่รับราชการ
มา ๑๘ ป ครูนิตยา ไดตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเท โดยอาศัย
หลั ก กั ล ยาณมิ ต รในการทํ า งานร ว มกั บ บุ ค ลากรทั้ ง ในโรงเรี ย น
และชุมชน ใชหลักความรัก ความเมตตาในการพัฒนาและแกไข
ปญหานักเรียนทั้งในกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบและสงเสริม
ดานโครงงานอาชีพ ทําใหนกั เรียนไดรบั รางวัลในระดับตาง ๆ ตลอดจน
นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
จากปญหาดานการเรียนรู ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ตํ่า ครูนิตยา ไดคิดคนพัฒนานวัตกรรมแบบฝกเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ From Zero To Hero เพือ่ แกไขปญหาดังกลาว
โดยรูปแบบกิจกรรมเริ่มจาก ๑) Brainwash เปนการกระตุน
ให ผู  เรี ย นเกิ ด ความคิ ด ในการรั ก ที่ จ ะเรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
๒) Create awareness นํ า สื่ อ การสอนที่ เ ป น สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย
ประกอบดวยทักษะการฟง พูด อานและเขียน มาใชกับนักเรียน
๓) Repeatedly ทบทวนความรูของนักเรียนโดยนําแบบฝกเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ Zero To Hero มาใชในการสอน
ผลจากการใชนวัตกรรม Zero To Hero ทําใหนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีคาเฉลี่ยของคะแนน O-NET สูงกวา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ นักเรียนไดรับรางวัล
เหรียญทองแดง จากการแขงขันเลานิทานภาษาอังกฤษ Story
Telling ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สวนครูนิตยา ก็ไดรับรางวัล
ชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS)
ครูผูสอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ดานวิชาการ
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร
เรื่องการบวก การลบ การคูณทศนิยม
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
ดวยเห็นวาการศึกษาในปจจุบันมีความเจริญกาวหนา
ไปมาก ครูปยมาภรณ ปญญา จึงมีแนวคิดวา ครูทุกคนตองพัฒนา
ตนเองหาความรูอยูเสมอไมหยุดนิ่ง ตองเปนคนทันตอเหตุการณ
แลวนําความรูน นั้ มาพัฒนาตนเอง หนวยงาน โรงเรียน และนักเรียน
ใหเปนคนดี คิดเปน ทําเปน เปนคนเกง และมีคณ
ุ ธรรม มีพฒ
ั นาการ
ในทุ ก ด า น จากภาระงานหน า ที่ ที่ ต  อ งรั บ ผิ ด ชอบการสอน
นางปยมาภรณ ปญญา
กลุ  ม สาระการเรี ย นรูคณิต ศาสตรชั้น ป.๖ ซึ่งตองประเมิ น ผล
โรงเรียนบานหวยทรายทุงมน
การทดสอบระดับชาติ ครู จึงไดนําแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
สพป.ขอนแกน เขต ๓
มาสูกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระ
โทรศัพท ๐๘๖-๙๙๑๗๘๕๙
การเรียนรูคณิตศาสตรเรื่องการ บวก ลบ การคูณทศนิยม ทําให
นักเรียนมีความกระตือรือรน และสนใจในการการอานสงผลให
คะแนนเฉลี่ย O-NET กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นป.๖
สูงกวาระดับประเทศ ทัง้ ในปการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ นักเรียน
ไดรับรางวัลจากการแขงขันทางคณิตศาสตรทั้งในระดับเขตพื้นที่
และระดับภาค สวนครูเองก็ไดรับเกียรติบัตรและไดรับรางวัล “พัฒนาตนเองไมอยูนิ่ง นําความรูทุกสิ่ง
มาพัฒนานักเรียนในทุกดาน”
ครูผสู อนคณิตศาสตรดเี ดน ระดับเหรียญทองของสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๓
ดวยจิตวิญญาณและความเปนครูที่เต็มเปยมครูเอาใจใส
นั ก เรี ย นอย า งแท จ ริ ง ทํ า ให ต ระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นานั ก เรี ย น
ตามความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งในหองเรียนของครูมีนักเรียน
ที่บกพรองทางการเรียนรูตามคําวินิจฉัยของแพทยผูเชี่ยวชาญ
ครูไดจัดทําแผนการเรียนรูเฉพาะบุคคล ใหคําแนะนําในการเลี้ยงดู
แกผูปกครอง สงเสริมและใหกําลังใจนักเรียน ครูไดนํานักเรียน
เขารวมการแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียน
ทีม่ คี วามบกพรองทางสติปญ
 ญา ซึง่ นักเรียนไดรบั รางวัลเหรียญทอง
ในระดับภาค ยิ่งกวารางวัลคือความภูมิใจในตนเองของนักเรียน
ความภูมิใจของผูปกครองและความสุขใจของครูที่ไดชื่อวาเปนผูให
อยางแทจริง
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ชุดแบบฝกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู
เรื่องประโยชนการเลี้ยงปลาสวยงาม

นางทิวาวรรณ พรมโสดา
โรงเรียนบานกุดนํ้าใส
สพป.ขอนแกน เขต ๔
โทรศัพท ๐๘๗-๒๒๓๓๐๔๘

“ตัวอยางที่ดี มีคากวาคําสอน”

“ครู คือผูสรางทางปญญา” เปนแนวคิดที่ครูทิวาวรรณ
พรมโสดา นํามาเปนหลักในการพัฒนาผูเ รียนดวยความมุง มัน่ ตัง้ ใจ
ที่จะทําภารกิจตามแนวคิดดังกลาว ใหสําเร็จแกศิษยทุกคนทุกรุน
ผานการถายทอดความรู ปลูกฝงจิตสํานึกทีด่ ี พัฒนาศิษยในทุก ๆ ดาน
เพือ่ ทีศ่ ษิ ยจะไดเติบโตขึน้ มาเปนพลเมืองทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพของประเทศ
ตอไป
กระบวนการจัดการเรียนรูของครูครอบคลุมทั้งการให
ความรูทางวิชาการ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
การเสริ ม สร า งทั ก ษะชี วิ ต นั ก เรี ย นได ร  ว มกิ จ กรรมคุ ณ ธรรม
ประจําสัปดาหโดยการสวดมนต การเขาคายธรรมะ การรวม
กิจกรรมสําคัญทางศาสนา การปลูกตนไมในโรงเรียนและชุมชน
ครูไดปลูกฝงใหนักเรียนเห็นคุณคาของวัฒนธรรม ประเพณีและ
มี ค วามรั ก ในภาษาไทย โดยสร า งสรรค น วั ต กรรม สรภั ญ ญะ
ประกอบภาพ เพือ่ เขารวมในเทศกาลงานบุญตาง ๆ สงผลใหนกั เรียน
ได รั บ รางวั ล ชมเชย ระดั บ อํ า เภอ นอกจากนี้ ยั ง ได รั บ รางวั ล
จากโครงการรักษภาษาไทย ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดขึ้น
ทั้งกิจกรรมการอานและการเขียนตามคําบอก
ในกลุมสาระการเรียนรูที่สอน ครูไดรับเกียรติบัตรครู
ผูฝ ก สอนนักเรียนไดรบั รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมวาดภาพ
โปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๓ ระดับ
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และชุดแบบฝกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู
เรื่ อ งประโยชน ก ารเลี้ ย งปลาสวยงาม ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๑
ก็ไดรับการยอมรับใหเปนผลงานดีเดน วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
Practice) ดวยนวัตกรรมดังกลาวสามารถสรางทัศนคติที่ดีตอ
การทํางาน นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง รูวิธีคิดวิเคราะหและ
สังเคราะหเนื้อหา นําไปเลี้ยงปลาอื่น ๆ ได นักเรียนมีความสุข
จากการเรียนรูและนําไปสูอาชีพไดในอนาคต
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การสรางความสําเร็จทางวิชาชีพดวยหลักการ
“D - E - V - E - L - O - P”
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ ๓ คนหนึ่งไดกลาวถึงความ
ประทับใจในตัว ครูกันยกานต บุญมานะ วาครูเปนคนขยัน อดทน
มีความพยายาม คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมมากกวาตนเอง
เมตตาและหวงใยนักเรียน เชน เวลาที่หนูไมสบาย คุณครูก็จะคอย
ถามไถ ดูแล เวลาสอนก็ยมิ้ แยมแจมใส พูดจาไพเราะ สอนเขาใจงาย
มีเกมสนุก ๆ ใหเลน คุณครูเปนคนสุภาพ ออนโยน ใจดี เปนแบบ
อยางที่ดีในทุกดาน สําหรับหนู เวลาที่โรงเรียนมีกิจกรรมหรือ
งานตาง ๆ คุณครูจะเปนผูนําในการทํากิจกรรม เชน เวียนเทียน
เก็บขยะ ปลูกตนไม คุณครูมีความเคารพ ออนนอม ถอมตน
ตอคุณครูผูที่อาวุโสกวา นารักเปนกันเอง มีนํ้าใจ
ครูกันยกานต ยึดหลักในการทํางานเปนขาราชการครู
ที่มีคุณภาพเพื่อสรางความสําเร็จทางวิชาชีพครู ซึ่งจัดเปนวิชาชีพ
ชั้นสูง ดวยหลัก “D - E - V - E - L - O - P” ดังนี้
Development : ไมหยุดยั้งการพัฒนา
Endurance : มุงเนนความอดทน
Versatile : หลากหลายความสามารถ
Energetic : กระตือรือรนอยูเสมอ
Love : รักงานที่ทํา
Organizing : จัดการเปนเลิศ
Positive Thinking : คิดแตทางบวก
กล า วโดยรวมก็ คื อ การพั ฒ นาตนเองอยู  เ สมอทั้ ง ใน
ดานความคิด ความรู จิตใจ และการกระทําของตนเอง ซึ่งจะสงผล
ใหตนเองมีความกาวหนาและประสบผลสําเร็จในหนาที่การงาน
และสรางประโยชนใหเกิดขึ้นกับตัวผูเรียนที่เกิดจากความมุงมั่น
ทุมเทในการปฏิบัติหนาที่ใหสมกับคําวาครูเพื่อศิษย
จากความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติงาน สงผลใหคุณครูได
รางวัลครูผฝู ก สอนรางวัลชมเชย กิจกรรมการประกวดบรรยายธรรม
ชวงชั้นที่ ๓ (ม.๑ - ม.๓) ระดับภาค ประจําป ๒๕๕๙ และรางวัล
ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมเรียงรอย
ถอยถวาย ชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖
ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๕๙

นางสาวกันยกานต บุญมานะ
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
(ธรรมรัตนศึกษาประชาอุทิศ)
สพป.จันทบุรี เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๐-๐๙๗๕๕๗๘

“การสื่อสาร การประสาน
ทําใหงานสําเร็จ”
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พัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู
จากใจครูมุงสูลายมือศิษย

นางสาวเพ็ญนภา วิสารวุฒิ
โรงเรียนบานหนองสลุด
สพป.จันทบุรี เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๙-๒๔๔๑๒๒๖

“กาวไปใหถึงฝงฝน
ยึดมั่นในความดี”

ครูเพ็ญนภา วิสารวุฒิ เปนครูที่รักศรัทธาในอาชีพครู
มองวาครูคือ “ปูชนียบุคคล” ผูที่สังคมใหการยอมรับ ยกยอง
ควรแกการเคารพบูชาครูจึงเปนแมพิมพ เปนแบบอยางในการ
ดํารงชีวติ อยูใ นจรรยาบรรณวิชาชีพ ครูเพ็ญนภา เปนครูผสู อนวิชา
ภาษาไทย มี แ นวคิ ด ในการพั ฒ นาเพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ทางการเรียนและเจตคติที่ดีตอภาษาไทยของผูเรียน จัดการเรียน
การสอนที่ เ น น ผู  เรี ย นเป น สํ า คั ญ จั ด การเรี ย นรู  ที่ ห ลากหลาย
สอดคลองกับจุดประสงค สาระการเรียนรูแ ละความแตกตางระหวาง
บุคคล ควบคูไปกับการคัดลายมือ จัดตั้งชมรมรักษลายสือไทย
ฝก ฝนคัด เลือกนักเรี ย นที่ ล ายมื อ สวย ได มีโ อกาสแสดงผลงาน
ในโอกาสตาง ๆ “เปนการพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู
จากใจครู มุงสูลายมือศิษย”
ผลจากการพั ฒ นานั ก เรี ย นอย า งมุ  ง มั่ น ทํ า ให เ กิ ด ผล
การพั ฒ นาคื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นป ๒๕๕๙
สูงขึ้นกวาป ๒๕๕๘ จากรอยละ ๘๕.๒๓ เปนรอยละ ๘๖.๑๑
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑ อานออก เขียนได ๑๐๐% ผานเกณฑ
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดี ๑๐๐% นักเรียน
ไดรับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ การคัดลายมือ
งานศิลปหัตกรรมภาคกลางและตะวันออก และครูไดรับรางวัล
เหรียญทองครูผูฝกสอน
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การยกระดับผลการทดสอบ NT
ความสามารถดานภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ตลอดระยะเวลา ๑๘ ป ของการรับราชการ ครูปยะมาศ
หิ ต ะรั ต น มี ค วามมุ  ง มั่ น ในการพั ฒ นาตนเอง พั ฒ นาผู  เรี ย น
อยางตอเนื่อง ดวยการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ศึกษาหาความรู
สร า งสื่ อ นวั ต กรรม ประสานความร ว มมื อ สร า งกระบวนการ
มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเปน “คนดี
คนเกง และมีความสุข”
ในการยกระดับผลการทดสอบ NT นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ ๓ ครูปยะมาศ ไดดําเนินการโดย ๑) วิเคราะหผลการ
ทดสอบ NT ปที่ผานมา ๒) วิเคราะหนักเรียนรายบุคคลจัดกลุม
นักเรียนเปน ๒ กลุม กลุม เกงและกลุม ออน ๓) พัฒนานักเรียนแตละ
กลุม ตามศักยภาพ ๔) จัดทําเนือ้ หาและสือ่ การเรียนใหสอดคลองกับ
ผูเ รียนแตละกลุม ๕) ฝกทําขอสอบ ๖) ทบทวนความรูส อนเนือ้ หาซํา้
๗) ฝกทําแบบทดสอบและมีการเสริมแรงดานบวก ชมเชยใหรางวัล
จากการคิดกระบวนการของครูปย ะมาศ ผล NT ดานภาษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนบานลาดกระทิง ป พ.ศ. ๒๕๕๗
ได ๔๑.๘๙ % ตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. ในป พ.ศ. ๒๕๕๘
ผลคะแนนเฉลี่ยได ๕๔.๔๒ สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ
ที่ ๔๖.๕๙ และผล NT ดานภาษา ป พ.ศ.๒๕๕๙ ไดคะแนนเฉลี่ย
รอยละ ๕๔.๖๘ สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศที่รอยละ ๕๑.๐๐
คุณครูไดกลาววา “ครูมีความมุงมั่น ตั้งใจ จริงใจ ปญหาใหญ แกไข
ไดเสมอ”

นางปยะมาศ หิตะรัตน
โรงเรียนบานลาดกระทิง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
โทรศัพท ๐๙๔-๕๙๓๕๖๙๙

“ความกาวหนาของนักเรียน
คือความภูมิใจของครู”
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

นางสาววีรยา นากสุก
โรงเรียนบานหวยกะป
สพป.ชลบุรี เขต ๑
โทรศัพท ๐๓๘-๒๘๗๒๐๕,
๐๘๑-๓๔๑๖๔๑๕

“ขยัน มุงมั่น ตั้งใจทํา
จะนําไปสูความสําเร็จ”

ครูวีรยา นากสุก เปนครูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
ทั้ ง กาย วาจา ใจ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ปราศจากอบายมุ ข
มีจิตวิญญาณของความเปนครู จัดการเรียนรูโดยยึดเด็กเปนสําคัญ
ดวยกระบวนการศึกษาหลักสูตร จัดทําขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล
วิเคราะหนักเรียน ใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในการสราง
สัมพันธภาพที่ดีกับผูปกครอง ใชกระบวนการ นวัตกรรม และ
การวิจัยในชั้นเรียนแกปญหาการจัดการเรียนการสอน
STEM Educations เปนนวัตกรรม เปนแนวการสอน
รูปแบบใหมที่ชวยใหนักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค
ใช แ ก ไ ขป ญ หาในชี วิ ต จริ ง ครู วี ร ยา จึ ง ได ใ ห ค วามสนใจ
นํามาใชในการพัฒนานักเรียน เริ่มจากการพัฒนาครู กิจกรรม
LEGO STEM HOLIDAY และพัฒนาวิทยากรทองถิ่น (STEM
Local Trainer) แลวประชุมจัดทําแผนสะเต็มศึกษา World-Class
Stem Pedagogy and Education Technology Solution
Workshop นําองคความรูมาใชในการจัดการเรียนการสอน ในรูป
แบบโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) มี ๕ ขัน้ ตอน คือ
๑) กําหนดประเด็นศึกษาแลวพิจารณาตัวชีว้ ดั ๒) กําหนดจุดประสงค
การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ๓) กําหนดสถานการณการประยุกต
ความรูบูรณาการ ๔) กิจกรรมเสริมสรางประสบการณการเรียนรู
๕) วัดและประเมินผลการเรียนรูควบคูการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
จากการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา พบวา นักเรียน
มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค แกปญหาในชีวิตจริงได
เรียนรูอยางมีความสุข ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาตร
และคณิตศาสตรสงู ขึน้ นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงคในระดับดี
รอยละ ๙๔.๔๔ ครูไดรับรางวัลครูดีในดวงใจ ครูดีศรีแผนดิน
หนึ่งแสนครูดี และครูดีเดน STEM Education
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การแกปญหาและพัฒนานักเรียน
ใหมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
ครู วั น เพ็ ญ คู ณ ศรี มีความใฝฝนอยากเปนครูตั้งแต
ยังเปนเด็ก หลังจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ไดเขาศึกษาที่วิทยาลัยครู
สวนดุสติ เปนจุดเริม่ ตนตามรอยฝนของตัวเอง โดยคําวาครูแตละคน
อาจมีอุดมการณไมเหมือนกัน คงตองสรางอุดมการณใหเกิดขึ้น
เพราะครูไมใชอาชีพรับจางแตตองใชจิตวิญญาณอบรมสั่งสอน
ใหเด็กเปนคนดีของสังคม ประเทศชาติ ไมหวังเพียงรายไดเทานั้น
เพราะครูเปนอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ตองดํารงรักษาไวใหผูคน
ยกยองสรรเสริญ
เมื่อไดเขามาเปนครูและพายเรือจางสงนักเรียนมาแลว
มากกวา ๒๐ ป ทําการสอนดวยความตั้งใจ มุงมั่น ทุมเท เสียสละ
เอาใจใส ไม ห วั ง สิ่ ง ตอบแทน ปฏิ บั ติ ง านเต็ ม เวลา เต็ ม กํ า ลั ง
เต็มความสามารถ พัฒนางาน พัฒนาตน คนควาใฝหาความรู
อยูเสมอ เนื่องจากครูควรมีความรูในเรื่องที่จะสอน เขาใจผูเรียน
ศึกษาสภาพและปญหาผูเรียนอยางชัดเจน (การคัดกรอง) เพื่อ
จะไดวางแผนการสอนใหเหมาะกับความแตกตางระหวางบุคคล
ของนักเรียนโดยหานวัตกรรม เทคนิคการสอนใหมๆ มาใชพัฒนา
นักเรียนอยางสรางสรรค พรอมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ทักษะชีวติ ใหเด็กไดในสังคมอยางมีความสุข จึงไดใชเทคนิควิธสี อน
ที่สงผลใหนักเรียนมีความตื่นตัวในการเรียนรูแบบยั่งยืนดังนี้
๑. ศึกษาขอมูล วิเคราะหผเู รียนเปนรายบุคคลเยีย่ มบาน
นักเรียนเพื่อทราบสภาพจริงของนักเรียน
๒. นําขอมูลมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึง
ความแตกตางของนักเรียน
๓. ผลิตสือ่ นวัตกรรมการสอนทีห่ ลากหลายเหมาะสมกับ
ผูเรียนแตละกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๔. วัดและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงจากการ
แบงกลุมของนักเรียน
๕. สงเสริมนักเรียนที่มีความรู ความสามารถ สอนเสริม
นักเรียนทีต่ อ งการพัฒนา โดยเฉพาะนักเรียนทีบ่ กพรองทางการเรียนรู
๖. ดูแลนักเรียนอยางใกลชดิ ใหความรักและความอบอุน
กับนักเรียน สรางความสุขใหกับนักเรียนและทําใหนักเรียนรูสึก
อยากมาโรงเรียน อยากเรียนรู

นางวันเพ็ญ คูณศรี
โรงเรียนวัดสุวรรณรัญญิกาวาส
สพป.ชลบุรี เขต ๒
โทรศัพท ๐๓๘-๔๖๖๘๔๓
มือถือ ๐๙๕-๗๗๘๕๔๕๗

“ความตั้งใจ มุงมั่น
นํามาซึ่งความสําเร็จ”
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สรางทักษะ เสริมปญญา
ศิษยพัฒนาดวยศรัทธาของครู

นางนัฐนันท วิสุทธิ์อัมพร
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
สพป.ชลบุรี เขต ๓
โทรศัพท ๐๘๙-๕๔๔๑๕๕๙

“ลูกใครไมสําคัญ
ลูกศิษยฉันสําคัญที่สุด”

“ลูกใครไมสําคัญ ลูกศิษยฉันสําคัญที่สุด” “ทุกคนเลือก
เกิดไมได แตสามารถเรียนรูและปฏิบัติดีได” ยังเปนขอความ
ที่กองในความเปนครูมืออาชีพของครูนัฐนันท วิสุทธิ์อัมพร ที่มี
ความมุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยความรักศรัทธาในวิชาชีพครู
โดยมีจุดหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และสามารถ
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ครู นั ฐ นั น ท จึ ง ได คิ ด ค น วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
ที่สําคัญ ๖ ประการ คือ ๑) เนนผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง
จากการฝกปฏิบัติจริง ๒) เนนผูเรียนทํากิจกรรมกับเพื่อน เปนการ
แบงปนประสบการณ ๓) เนนกิจกรรมปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
๔) ครูเนนและกระตุนทักษะนักเรียนที่ขาดหายไป ๕) ครูเนน
ความชวยเหลือสรางกําลังใจสรางความรูในบรรยากาศที่อบอุน
และความรวมมือกับผูปกครอง ๖) เนนการรูจักใช รูจักเก็บรักษา
วัสดุอุปกรณ ปฏิบัติตามระเบียบของสังคม มีการใชนวัตกรรมแบบ
ฝ ก ทั ก ษะการเขี ย นคํ า ที่ มี ตั ว สะกดตรงตามมาตรามาทบทวน
นักเรียนทีม่ พี ฒ
ั นาการชา จัดกิจกรรมการสอนแบบสองภาษา (EBE)
วิชาวิทยาศาสตรบูรณาการกับวิชาภาษาไทย ฝกฝนนักเรียนปกติ
และนักเรียนทีม่ คี วามบกพรองทางสติปญ
 ญา จัดทําพานพุม สักการะ
เพื่อใหเกิดความภูมิใจและเห็นคุณคาในตนเอง
จากวิธกี ารและกิจกรรมดังกลาว สงผลใหนกั เรียนอานออก
เขียนไดอยางแทจริง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ไดรับรางวัล
เหรียญเงินและเหรียญทองจากการแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนในระดับเขต ระดับภาค ครั้งที่ ๖๑ - ๖๖ อยางตอเนื่อง
ซึง่ ความภาคภูมใิ จทัง้ หมดนีเ้ กิดจากแรงบันดาลใจและความเชือ่ มัน่
ที่วา “ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาได”
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กีฬาวูดบอลสูความเปนเลิศ

ยอนอดีต ครูสุทัศน กาญจนวิกัติ เลือกเรียนสายครู
พลศึกษา เพราะตนเองชอบกีฬาฟุตบอล แตไมมีโอกาสลงเลน
และลงแข ง ขั น มากนัก เนื่ องจากสรี ร ะรา งกายเป น คนร า งเล็ ก
จึงถูกมองขามจากโคชผูรับผิดชอบมาโดยตลอด และเมื่อมีโอกาส
บรรจุ เ ป น ข า ราชการครู ไ ด จึ ง มี ค วามมุ  ง มั่ น ตั้ ง ใจฝ ก ซ อ มกี ฬ า
และใหโอกาสกับนักเรียนทุกคน แสดงความสามารถที่ผูเรียนมี
ตลอดระยะเวลา ๑๙ ป ของการเปนครู ทําใหชีวิตของความ
เปนครูมีคุณคาและภาคภูมิใจ คือ เห็นลูกศิษยเปนคนดี ประสบ
ความสําเร็จในการเรียนและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
ดวยปณิธานอันมุงมั่น ครูตองเสียสละความสุขสวนตัว
เสียสละเวลา เสียสละทรัพยสินสวนตัวในการสงเสริมลูกศิษย
บางคนมี ป  ญ หาครอบครั ว ยากจน เวลาไปแข ง หรื อ ฝ ก ซ อ ม
ตางจังหวัด ครูตองหุงขาว ซื้อกับขาวใหกินดวยกัน ผลการแขงขัน
ชนะบางแพบางก็ไมเคยยอทอ พยายามหาเทคนิควิธีสอนและ
การฝกซอมมาใชกับผูเรียน โดยจัดทําเอกสารประกอบการเรียน
(กี ฬ าวู  ด บอล) กลุ  ม สาระการเรี ย นรู  สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๒ โรงเรียนชุมชนคลองจันทน ซึง่ มีองคประกอบ
ทักษะพืน้ ฐานสําคัญ คือ ๑) การจับไม ๒) การยืน ๓) การวางไมและ
การลงไม ๔) การเล็งเปาหมาย และ ๕) การยิงประตู ไดจัดพิมพ
และทําเปนรูปเลมแลวนําไปเผยแพรแกครูทสี่ อนตามโรงเรียนตาง ๆ
ทั้งในจังหวัดชัยนาทและตางจังหวัด
ผลงานความภาคภู มิ ใจ ลู ก ศิ ษ ย ไ ด ร างวั ล ชนะเลิ ศ
เหรี ย ญทองกี ฬ าวู  ด บอล กี ฬ าเยาวชนแห ง ชาติ “จั น ทบู ร ณ ”
ณ จังหวัดจันทบุรี ประจําป ๒๕๕๘ และรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน
กีฬาฟุตบอลบุคคลหญิง กีฬาเยาวชนแหงชาติ “ชุมพร-ระนองเกมส”
ณ จั ง หวั ด ชุ ม พร ประจํ า ป ๒๕๕๙ และส ง ผลให คุ ณ ครู
ไดรบั เกียรติยกยองเชิดชูเกียรติรางวัลครูไทยของแผนดิน ของบริษทั
BJC รวมกับทีวีบูรพา รายการ “คนคนคน”

นายสุทัศน กาญจนวิกัติ
โรงเรียนชุมชนคลองจันทน
สพป. ชัยนาท
โทรศัพท ๐๘๑-๐๒๖๒๙๑๖

“งานคิดแลว ตองทํา จึงสําเร็จ”
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การใชหนังสืออานเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับ
หนวยและชีวิต และชีวิตพืช ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

นางสุภาวดี แกววิศาสตร
โรงเรียนบานปรางคมะคา
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๔-๕๑๐๕๖๙๐

“ความคาดหวังของผูปกครองอยูที่ครู
ครูจึงควรเปนแบบอยางที่ดี
ใหกับสังคม”

ครูสภุ าวดี แกววิศาสตร เกิดในครอบครัวขาราชครู ดังนัน้
ภาพความเสียสละของครูจึงเขาสูตัวเองโดยไมรูตัว เหมือนนํ้าซึม
บอทราย แมวาการตั้งเปาหมายในการประกอบอาชีพครั้งแรก
ไมใช “ครู” ก็ตาม แตเมื่อไดมาเปนครู ทําใหเกิดความซาบซึ้ง
เพราะครูคอื บุคคลทีย่ งิ่ ใหญ อาชีพครูตอ งรับผิดชอบนักเรียนมากขึน้
เรื่อย ๆ ความคาดหวังของผูปกครองอยูที่ครู เมื่อลูกมาโรงเรียน
ผูปกครองก็จะอุนใจเสมอวา ลูกปลอดภัย และไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะการดํารงชีวิตที่ดี ดังนั้น ครูจึงควรเปนแบบ
อยางที่ดีใหกับสังคม
จากความมุงมั่นตั้งใจ คุณครูไดหาแนวทางการพัฒนา
ผูเรียนเพื่อใหผูเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ไดจัดทํานวัตกรรม
ทางการเรียนการสอน โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู
เกีย่ วกับหนวยของชีวติ และพืช จํานวน ๘ เลม ดังนี้ ๑) ปรางคมะคา
๒) เด็กหญิงปรางค ๓) ดอกไมของตะวัน ๔) ตนไมที่หายไป
๕) สามคนเพื่อนกัน ๖) ตนยางกลางทุง ๗) คุณนายตื่นสาย และ
๘) พืชแปลงพันธุ โดยมีขั้นตอนการทําหนังสืออานเพิ่มเติม คือ
การศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการทําหนังสือ การเขียนโครงเรื่อง
เนื้อเรื่อง การทําปกใน การทําหนังสือจําลองหรือการทําดัมมี่
การทํารูปเลม การตั้งชื่อเรื่องที่นาสนใจ การลงมือเขียน และการ
ปรับปรุงแตงเรื่องราวใหนาอาน นาสนใจ ทําใหผูเขียนมีความ
กระตือรือรนและสนใจในการเขียนเพิ่มมากขึ้น
ส ง ผลให นั ก เรี ย นได รั บ รางวั ล เหรี ย ญทองการแข ง ขั น
หนังสือเลมเล็ก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ และคุณครูไดรับรางวัล
ผูฝกสอน เหรียญทอง ประเภทหนังสือเลมเล็ก ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๑ - ๓ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙

การพัฒนาความสามารถดานวิทยาศาสตร
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
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“ขาพเจามีความใฝฝนที่จะเปนครูตั้งแตยังเด็ก ชื่นชอบ
ในวิชาชีพครูจึงมุงมั่นที่จะเรียนครู เมื่อไดเปนครูขาพเจาจะพัฒนา
ผู  เรี ย นตามศั ก ยภาพบนพื้ น ฐานความแตกต า งระหว า งบุ ค คล
ดวยความอดทนและเมตตา
นี่คืออุดมการณของครูที่ชื่อวาครูโกศล เดชโนนสังข
ครูชํานาญการ โรงเรียนบานทาขามไรเดื่อสามัคคี ผูสราง Best
นายโกศล เดชโนนสังข
Practices โดยใชชดุ กิจกรรมการเรียนรูว ชิ าวิทยาศาสตร มาพัฒนา
โรงเรียนบานทาขามไรเดื่อสามัคคี
ความสามารถดานวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชา
โทรศัพท ๐๘๔-๘๘๖๘๕๗๔
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ นี้เปนชุดกิจกรรม
การเรียนรูที่เปนสื่อชวยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาประสิทธิภาพ
ดานการเรียนรูแ ละพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
ของนักเรียนใหสงู ขึน้ นักเรียนเกิดความพึงพอใจ มีความสุขในการเรียน
สามารถนําความรูรวมกิจกรรมการแขงขันตาง ๆ จนไดรับรางวัล
“พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
ระดับประเทศ สวนคุณครูไดรบั รางวัล ทัง้ ในระดับประเทศ ระดับภาค
และระดับจังหวัดมากมาย จากผลงานดีเดนดังกลาวพัฒนานักเรียน บนพื้นฐานความแตกตางระหวางบุคคล
ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ รายวิชา
ดวยความอดทนและเมตตา”
วิทยาศาสตรมีคะแนนการประเมินระดับโรงเรียน ระดับ ๓ ขึ้นไป
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ และคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(ONET) ปการศึกษา ๒๕๕๙ สูงขึ้นจากปการศึกษา ๒๕๕๘ และ
มีคาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ
รางวัลและผลสําเร็จตาง ๆ ไดมาจากการทํางาน ดวยความ
มุง มัน่ เสียสละ อุทศิ ตนเพือ่ ประโยชนทางราชการ สรางความชืน่ ชม
และศรัทธาในคุณคาของวิชาชีพครู

48

แกไขและการพัฒนานักเรียน
ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นดวยอาสารโมเดล
(ASAR MODEL)

นางสุภิญญา กัญญาสาย
โรงเรียนบานหนองมวง
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
โทรศัพท ๐๘๗-๙๙๙๔๒๐๑

“รักโรงเรียนเหมือนบาน
รักลูกศิษยเหมือนลูกหลาน
รักเพื่อนรวมงานเหมือนญาติสนิท
รักยิ่งที่ไดเปนครู”

ครูผูสรางแรงบันดาลใจใหนักเรียน ครูที่ทําใหนักเรียน
เห็นถึงศักยภาพของตัวเองในดานคณิตศาสตร ครูสภุ ญ
ิ ญา กัญญาสาย
ผูน าํ รูปแบบอาสาร โมเดล (ASAR MODEL) รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช
รู ป แบบที่ ป ระกอบด ว ย ๔ องค ป ระกอบหลั ก และดํ า เนิ น งาน
โดยยึดหลักทฤษฎีวงจร PDCA ใชนวัตกรรมประเภทกระบวนการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๖ โดยใช
กระบวนการหรือขั้นตอนการดําเนินงาน (วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ)
ตามวงจรการบริหารงานเชิงคุณภาพ (PDCA) เนนใหนักเรียน
ได ล งมื อ ปฏิ บั ติ ครู เ ป น ผู  ส ร า งแรงบั น ดาลใจให กั บ นั ก เรี ย น
ซึ่งผลสําเร็จตามที่ไดใชรูปแบบอาสารโมเดล (ASAR MODEL)
ในการยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น ปรากฏ
ทําใหวิชาคณิตศาสตร โรงเรียนบานหนองมวงประสบความสําเร็จ
เป น ที่ ย อมรั บ จากนั ก เรี ย น ผู  ป กครองและชุ ม ชน ครู สุ ภิ ญ ญา
ไดรับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS)
เหรี ย ญทองอั น ดั บ ๒ ครู ผู  ส อนยอดเยี่ ย มระดั บ ประถมศึ ก ษา
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จ
ของครู สุ ภิ ญ ญา คื อ ความมุ  ง มั่ น ในการทํ า งานโดยยึ ด หลั ก
ธรรมอิ ท ธิ บ าท ๔ (ฉั น ทะ วิ ริ ย ะ จิ ต ตะ วิ มั ง สา) ใฝ เรี ย นรู 
ศึกษาคนควาและติดตามความกาวหนาของขอมูลขาวสารและ
นําขอมูลทางวิชาการนํามาพัฒนางานและพัฒนาตนอยางสมํา่ เสมอ
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การพัฒนากระบวนการคิดคณิต
สูอัจฉริยภาพ ดวยเทคนิค
วิธีสอนคณิตศาสตร
ตลอดระยะเวลากวา ๓๐ ป ในการทําหนาที่ครู ผูที่
ใหความรักและใหความรูของครูมาลี ยอดเจริญ ครูชํานาญการ
พิเศษ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เห็นวาการเรียนการสอน
คณิ ต ศาสตร ใ นป จ จุ บั น ยั ง เป น ป ญ หาใหญ ที่ ทุ ก คนต อ งร ว มกั น
เร ง พั ฒ นา โดยเฉพาะการแก ป  ญ หาโดยใช ก ระบวนการ
ทางคณิตศาสตร หากนักเรียนไดรบั การฝกฝนตามขัน้ ตอนทีถ่ กู ตอง
และฝกอยูบอย ๆ ก็จะไมเปนเรื่องยากสําหรับเขา
ครู ม าลี เป น ครู ผู  ที่ มี ก ารพั ฒ นาผลงาน ทางวิ ช าการ
มาจากกระบวนการจัดการเรียนรู ควบคูกับการวิจัย ในชั้นเรียน
ด ว ยการใช น วั ต กรรมใหม ซึ่ ง เป น วิ ธี ก ารสอนมาใช ใ นการ
จั ด การเรี ย นรู  โ ดยเน น ผู  เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ฝ ก การแก โ จทย
ป ญ หา ในสถานการณ จ ริ ง (โลกแห ง ความจริ ง ) สู  น ามธรรม
(โลกแห ง คณิ ต ศาสตร ) ฝ ก ให นั ก เรี ย นแต ง โจทย ค ณิ ต ศาสตร
ที่เกี่ยวของ ในชีวิตประจําวัน ฝกใหนักเรียนแกโจทยปญหาจาก
วันสําคัญ ๆ ตาง ๆ
ผลจากการมุ  ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด  า นการจั ด
กระบวนการเรียนรูมาอยางตอเนื่อง ทําใหไดรับรางวัลทั้งนักเรียน
และครูมีผลงานดีเดนเชิงประจักษทั้งในระดับโรงเรียน ชุมชน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ระดั บ ภาคจนถึ ง ระดั บ ประเทศอย า งน า
ภาคภูมิใจ

นางมาลี ยอดเจริญ
โรงเรียนวัดดอนเมือง
สพป.ชุมพร เขต ๑
โทรศัพท ๐๙๓-๖๓๘๔๙๐๒

“ครู คือ ผูใหดวยจิตวิญญาณ
ของความเปนครู”
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นวัตกรรมดานการจัดการเรียนรู
โครงงานอาชีพตามหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นางชไมพร พริ้มขจีพงศ
โรงเรียนสามัคคีวัฒนา
สพป.ชุมพร เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๓-๕๙๓๔๙๑๒

“คิดวาทําได ยอมมีโอกาสมากกวา
คนที่คิดวาทําไมได”

การจั ด การเรี ย นการสอนที่ ค รู ช ไมพร พริ้ ม ขจี พ งศ
ครูโรงเรียนสามัคคีวัฒนา ปฏิบัติมาโดยตลอดตั้งแตเริ่มเปนครู
คื อ การปลู ก ฝ ง ให นั ก เรี ย นภู มิ ใจและเห็ น คุ ณ ค า ของท อ งถิ่ น
โดยการนํ า แนวทางของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช เ ป น
แนวทางในการจัดการเรียนรู ไดสงเสริมใหนักเรียนรูจักใชพื้นที่
ภายในโรงเรียน ในการปลูกผัก เลี้ยงปลาดุกในอาง เลี้ยงไก และ
จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน กิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา กิจกรรม ๕ หองชีวติ เนรมิตนิสยั กิจกรรมบรรยายธรรม
กิ จ กรรมสวดมนต ห มู  ทํ า นองสรภั ญ ญะ และยั ง ส ง เสริ ม การใช
แหลงเรียนรู จากทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการ
ในหลายวิชา เชน เรื่องการทําแผนยางชั้นดี และจัดการเรียนรู
แบบโครงงานในบางเนื้ อ หาผ า นภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น ได แ ก
โครงงานอาชีพโดยการนําผลผลิตในทองถิ่นมาแปรรูปและพัฒนา
เปนนวัตกรรม จากการพัฒนาการเรียนรูคูทองถิ่นทําใหนักเรียนได
เรียนรูด ว ยการลงมือปฏิบตั ผิ า นกระบวนการทีห่ ลากหลาย นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นและเกิดผลสําเร็จจากการพัฒนา
ทั้งดานนักเรียน ดานครูผูสอน ดานโรงเรียน มีผลงานเชิงประจักษ
ดีเดนทัง้ ในระดับโรงเรียน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ระดับภาค จนถึงระดับ
ประเทศ อยางภาคภูมิใจ
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย
สําหรับนักเรียนบนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
“ขาพเจาในนามของศิษยเกาโรงเรียนบานโปงนํ้ารอน
ซึ่ ง ได เรี ย นกั บ ครู ยุ พิ น เตมิ ย ะ ตั้ ง แต ส มั ย ยั ง เรี ย นอยู  ใ นระดั บ
ประถมศึกษาปที่ ๑ จนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ครูยุพิน
เปรียบเสมือนแม คอยใหคําสั่งสอนเปนครูที่พูดจาสุภาพ กิริยา
มารยาทเรียบรอย ขาพเจาจึงนําครูยพุ นิ เปนแบบอยางในการดําเนิน
ชีวติ และปจจุบนั ขาพเจาไดเปนครูเหมือนครูยพุ นิ จะนําคําสอนดี ๆ
จากครูยุพินไปสอนเด็กนักเรียนของขาพเจาตอไป” คํายืนยันจาก
ศิษยเกา น.ส.ขวัญเรือน วุฒนิ นั ชัย พูดถึงครูยพุ นิ ครูบนดอยทีม่ งุ มัน่
พั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนภาษาไทย สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
บนพืน้ ทีส่ งู และถิน่ ทุรกันดาร ซึง่ มีทงั้ หมด ๕ ชนเผา ไดแก เผาอาขา
เผาลีซอ เผาลาหู จีนฮอ เผามง และ คนไทยพื้นเมือง ซึ่งเปนความ
ทาทายของครูผูสอนสาระภาษาไทยอยางยิ่ง เพราะนักเรียนไมได
ใชภาษาไทยเปนภาษาแม ดังนั้น จะเนนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยการปฏิ บั ติ จ ริ ง คํ า นึ ง ถึ ง ผู  เรี ย นเป น สํ า คั ญ มี ก าร
วิเคราะหผูเรียนโดยการสังเกตพฤติกรรม วิเคราะหจากผลการ
ประเมินและการทดสอบ มีการพัฒนาการเรียนการสอนอยูเสมอ
ทั้ ง ในด า นความรู  ทั ก ษะ กระบวนการและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงคของผูเรียนโดยการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม โดยยึดหลัก
ปฏิบตั ทิ วี่ า กระบวนการสําคัญกวาผลผลิต เนนกระบวนการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ๕ ขั้นตอน คือ
๑) ขั้นสรางความสนใจ
๒) ขั้นสํารวจและคนหา
๓) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป
๔) ขั้นขยายความรู
๕) ขั้นประเมิน
สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความ
สามารถ ในการแขงขันทางวิชาการในระดับตาง ๆ มีเจตคติที่ดี
ตอการเรียนวิชาภาษาไทย ชุมชน ผูปกครองใหความไววางใจ
โรงเรียนไดรับชื่อเสียงที่ดี

นางยุพิน เตมิยะ
โรงเรียนบานโปงนํ้ารอน
สพป.เชียงราย เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๑-๗๖๔๖๙๙๑

“รักโรงเรียนเหมือนบาน
รักเพื่อนรวมงานเหมือนญาติสนิท
รักลูกศิษยเหมือนลูกหลาน”
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การสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดยบูรณาการทักษะชีวิต

นางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชย
โรงเรียนเวียงผาวิทยา
สพป.เชียงราย เขต ๒
โทรศัพท ๐๙๖-๕๕๐๕๕๗๐

“ความพยายามคือหนทาง
แหงความสําเร็จ”

นโยบายดานการศึกษามีการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งมาเป น แนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ใชคณ
ุ ธรรมเปนพืน้ ฐานของกระบวนการเรียนรู
ที่เชื่อมโยงความรวมมือระหวางสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน
เพื่อรวมจัดการศึกษาใหนักเรียนเกิดการเรียนรู มีทักษะ เจตคติ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางสมดุลและยั่งยืน
ครูวิสุทธิ์โฉม อบเชย ครูผูสอนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ ซึ่งเปนวิชาที่นักเรียน
ไมคอ ยเห็นความสําคัญ เพราะนักเรียนสวนใหญบอกวา “มันธรรมดา
ไมนาตื่นเตนและนาเบื่อ” ดวยเหตุนี้จึงคิดที่จะชวยใหนักเรียน
ไดเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีอยางมีความสุข และไดเรียน
ตามศักยภาพและเต็มความสามารถโดย “นอมนํา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ควบคู “การพัฒนาทักษะชีวิต” มาพัฒนาการ
จัดการเรียนรูดวยการเปนครูที่มีความรัก ความเมตตาตอศิษยและ
แกปญหานักเรียนดวยความจริงใจ ศึกษาเด็กเปนรายบุคคลโดยวิธี
สอบถาม สังเกตและพูดคุยกับ ครูประจําชัน้ เยีย่ มบานของนักเรียน
พยายามปรับเปลี่ยนเจตคติของผูปกครองใหเห็นความสําคัญของ
การศึ ก ษามากขึ้ น วิ ธี ก ารสอนที่ เ น น กระบวนการปฏิ บั ติ จ ริ ง
กระบวนการกลุม การสาธิต การคนควา สงผลใหนกั เรียนมีทกั ษะชีวติ
เปนคนดี คนเกง สามารถนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในชีวิตประจําวันได นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ โรงเรียน
เปนทีย่ อมรับของชุมชนสังคมอยางแพรหลาย ชุมชนใหความรวมมือ
กับทางโรงเรียน สงผลใหนักเรียน ครู โรงเรียน มีผลงานดีเดน
ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ สรางความภาคภูมิใจ
เชื่อมั่นศรัทธาใหแกนักเรียนและผูปกครองอยางยิ่ง
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เทคนิคการสอนแบบ “MOBILE”

ครูสุทัศน ขันแกว ครูชํานาญการโรงเรียนบานสันทราย
ตระหนักอยูเสมอวาหัวใจของการจัดการศึกษาคือ “ความมุงมั่น
ทางด า นงานวิ ช าการเป น หนทางแห ง ความสํ า เร็ จ ในหน า ที่ ”
จึงอุทิศใหกับการทํางานอยางจริงจังอยางเต็มเวลา เต็มความรู
เต็มความสามารถ เพือ่ หวังจะพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูอ ยาง
เต็มศักยภาพ ครูสุทัศน ซึ่งรับผิดชอบการสอนกลุมสาระการเรียนรู
ทีส่ อนภาษาตางประเทศ ชวงชัน้ ที่ ๓ ไดจดั กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการคิดแนวการสอนแบบใหมที่ชื่อวา
เทคนิคการสอนแบบ “MOBILE” ซึ่งรวบรวมเอาการสอนแบบ
Hot Seat, Mingle and Swap, Describe and Draw, Happy
Families, Noughts and Crosses, Crosswords and Go Fish
ซึ่ ง ผลจากการนํ า เทคนิ ค การสอนดั ง กล า ว ทํ า ให ไ ด รั บ รางวั ล
ยอดเยีย่ มจากโครงการ “English We Can” และโรงเรียนไดรบั รางวัล
ยอดเยี่ยม “Best English School” ระดับประเทศ นักเรียนไดรับ
รางวัลระดับชาติ สงผลใหคะแนนโอเน็ตสูงกวาระดับประเทศ
ในป ๒๕๕๔-๒๕๕๕ สามารถเปนแบบอยางและเตรียมความพรอม
สูป ระชาคมอาเซียน โดยใชกระบวนการสอนแบบเนนทักษะการพูด
สื่อสารตามสถานการณจริง นอกจากนั้น ยังไดเขียนบทความและ
นําเผยแพรผานทางเว็บไซต “Kroobannok.com”
นานั ป การในกระบวนการทํ า งานเพื่ อ เสริ ม สร า ง
งานวิชาการจึงสงผลใหครูสุทัศน ประสบความสําเร็จและมีผลงาน
เปนทีป่ ระจักษในการพัฒนานักเรียนมากมาย สรางความภาคภูมใิ จ
ใหแกนักเรียนและผูปกครองเปนอยางยิ่ง

นายสุทัศน ขันแกว
โรงเรียนบานสันทราย
สพป.เชียงราย เขต ๓
โทรศัพท ๐๘๙-๐๙๑๙๙๐๔

“คุณภาพงานที่ดีตองขึ้นอยูกับ
ผูทํางานที่ดี”
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การสอนโครงงานวิทยาศาสตร
เพื่อพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑

นายทวีพงษ ยศพิมสาร
โรงเรียนอนุบาลเวียงแกน
สพป.เชียงราย เขต ๔
โทรศัพท ๐๘๙-๕๕๔๗๘๔๘

“ความเพียรพยายาม
นําพาสูความสําเร็จ”

จากความประทับใจในตัวคุณครูที่สอนสั่ง สรางความ
ใฝฝนที่จะดําเนินชีวิตตามแบบอยาง ครูทวีพงษ ยศพิมสาร มุงมั่น
ตามหาความฝนของตนเองจนสําเร็จสมความตั้งใจที่จะเปนครู
สอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จัดกิจกรรมการเรียนรู
เพือ่ มุง พัฒนานักเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุขในการเรียน
ใชรูปแบบวิธีการที่หลากหลายเพื่อเราความสนใจของนักเรียน
จัดทําแผนการสอนโดยเนนเขียนแผนแบบสืบเสาะ หาความรู (5E)
และสอนโครงงานวิทยาศาสตรไดดําเนินการ ตามขั้นตอนดังนี้
๑) ขั้น ปรับ เปลี่ยนกระบวนการเรี ย นรู  ๒) ขั้ น จั ด ทํ า โครงงาน
วิทยาศาสตร ๓) ขั้นนําเสนอและประกวดผลงาน ๔) ขั้นประเมิน
คุณคา และ ๕) ขั้นพัฒนาผลงาน ซึ่งประโยชนจากผูเรียนไดทํา
โครงงานนั้น ผูเรียนไดคิดเปนทําเปนและจัดการแกปญหาเปน
พรอมไปกับการพัฒนาอัจฉริยภาพ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหมีความรู มีทักษะ มีความสามารถเพื่อออกแบบสรางผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร เขารวมประกวดแขงขันในระดับตาง ๆ และ
มีผลงานไดรับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ดวยความทุมเทจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ทําให
นักเรียนมีผลสอบ O-NET ในกลุมสาระวิทยาศาสตรสูงกวาระดับ
ประเทศ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ สงผลให ครูทวีพงษ
ไดรบั รางวัลครูวทิ ยาศาสตรดเี ดนระดับประถมศึกษา ประจําป ๒๕๕๘
ซึ่งเปนรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานโลรางวัลใหเพื่อยกยอง
ให กํ า ลั ง ใจครู วิ ท ยาศาสตร สร า งความภาคภู มิ ใจในชี วิ ต ของ
การเปนครู
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การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ภายใตกิจกรรม ๕ ก
นางสาวสายอรุณ กิติยะ ครู ค.ศ.๑ ครูผูใชกระบวนการ
ระดมความคิด PLC บนพื้นฐานความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร
สู  ก ารจั ด การเรี ย นรู  เน น ความสํ า เร็ จ ประสิ ท ธิ ผ ลของผู  เรี ย น
เปนสําคัญ โดยเฉพาะปญหาการเรียนรูของผูเรียนสําคัญที่สุด
จนเกิดนวัตกรรม “หองเรียนคุณธรรม” และกิจกรรมตาง ๆ อาทิ
กิจกรรม ๑ม ๑ย ๓ร กิจกรรมโรงเรียนสีขาว กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู กิจกรรมเสริมรูเสริมสุขภาพ เขามาบูรณาการการเรียน
การสอนสําหรับนักเรียนชัน้ ป.๖ สงเสริมใหผเู รียนไดแสดงศักยภาพ
ความเปนผูนํา กระบวนการคิด การแกปญหา การทํางานรวมกัน
เปนทีม การเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อนักเรียนสามารถดํารงชีวิต
อยูในสังคมไดอยางปกติสุข
ผลจากความมุงมั่นในการปฏิบัติกิจกรรมการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใตกิจกรรม ๕ ก
(กิจกรรมหองเรียนคุณธรรม/กิจกรรมโรงเรียนสีขาว/กิจกรรม
ผักวิจยั โพธิสตั วนอ ย/ชวนครู ผูป กครอง ลด ละ เลิก เหลา/กิจกรรม
๑ม ๑ย ๓ร/ กิจกรรมชีววิถเี ศรษฐกิจพอเพียง) ทําใหทงั้ ครูและนักเรียน
ไดรับรางวัลตาง ๆ ทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและระดับประเทศ
อาทิ โลรางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเดนโครงการสถานศึกษาปองกัน
ยาเสพติดดีเดนประจําประดับประเทศ

นางสาวสายอรุณ กิติยะ
โรงเรียนบานทาหลุกสันทราย
สพป.เชียงใหม เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๕-๖๕๓๓๖๐๑

“การครองตน ครองคน ครองงาน”
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หลายหลากกิจกรรมสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

นางชลาลัย แกวกิริยา
โรงเรียนบานศรีงาม
สพป.เชียงใหม เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๑-๙๖๐๘๐๑๖

ความภาคภูมิใจของครูก็คือ
การไดเห็นลูกศิษยเปนคนดีของสังคม
“ตัวอยางที่ดีมีคากวาคําสอน”

ครูชลาลัย แกวกิริยา ครูชํานาญการพิเศษ สอนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ทําหนาที่สอนทุกสาระวิชา ซึ่งบางวิชา
เป น วิ ช าที่ ไ ม มี ค วามถนั ด แต จิ ต สํ า นึ ก ของความเป น ครู ดั ง คํ า
“ครูคือผูให” จึงตองศึกษาคนควาทําความเขาใจสิ่งที่จะถายทอด
สู  ศิ ษ ย อ ย า งถ อ งแท เพื่ อ ให นั ก เรี ย นเกิ ด ความรู  ค วามเข า ใจ
และได เ รี ย นรู  เ ต็ ม ศั ก ยภาพเต็ ม ความสามารถของนั ก เรี ย น
โดยหลากหลายวิธีที่ใชกับศิษย เชน นักเรียนออน เรียนไมทัน
ก็จะสอนซอมเสริม นักเรียนอานไมออกเขียนไมไดคิดเลขไมเปน
จะใหเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูการจัดทําสื่อเปนรูปธรรม
แบบฝกทักษะ นักเรียนที่มีสมาธิสั้นใชวิธีใหกําลังใจและสอนแบบ
ตัวตอตัว นอกจากนี้ยังไดจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เชน
ทําโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยการศึกษาเด็ก
รายกรณี การจัดทําสื่อนวัตกรรมการศึกษา รูปแบบการเรียนรู
ที่ เ น น การแก ป  ญ หาเชิ ง สร า งสรรค การศึ ก ษาแหล ง เรี ย นรู 
การนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชสาํ หรับนักเรียน ทีข่ าดแคลน
ครอบครัวแตกแยกจะทําการจัดทําวัสดุอุปกรณ มาแจก สนับสนุน
เรื่องทุนการศึกษาทําใหนักเรียนรักและไวใจครู
จากผลการปฏิบัติงานที่เสียสละ ชวยเหลือดูแลนักเรียน
อยางตอเนื่องและผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําให
ประสบผลสําเร็จจนกอใหเกิดความภาคภูมิใจแกครูและตัวผูเรียน
โดยไดรับรางวัลในระดับตาง ๆ มากมาย สรางความภาคภูมิใจ
สมคํา “ครูคือผูให” อยางแทจริง
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร
โดยใชแบบฝกทักษะการบูรณาการการอาน
การคิดเลข สูการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
จากสภาพป ญ หาเรื่ อ งโจทย ป  ญ หา นํ า สู  ก ารแก ไข
ครูพัฒนา อุตรสุข รับราชการครูมากวา ๓๖ ป รับรูวา การจัด
กิจกรรมการสอนเรือ่ งโจทยปญ
 หามีปญ
 หามาก นักเรียนอานหนังสือ
ไมไดทําใหไมเขาใจและวิเคราะหโจทยไมเปน แกโจทยปญหาไมได
ไมเขาใจวาโจทยตอ งการอะไร และคิดหาคําตอบไดอยางไร สงผลให
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ของ
นักเรียนตํา่ จึงไดจดั ทําสือ่ การเรียนการสอนโดยใหนกั เรียน มีสว นรวม
ในการเรียนมากขึ้น เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดกิจกรรมการสอน
คณิ ต ศาสตร โ ดยใช แ บบฝ ก หั ด ทั ก ษะการบู ร ณาการ การอ า น
การคิดเลข สูก ารแกโจทยปญ
 หาทางคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ
วิ จั ย และพั ฒ นา ซึ่ ง เป น สื่ อ ที่ มุ  ง มั่ น พั ฒ นาให ผู  เรี ย นมี ร ากฐาน
ที่เขมแข็งดานความสามารถและทักษะในการอาน ดวยการฝกอาน
จับใจความ ตีความ แปลความโดยใชกระบวนการตามแนวคิดของ
Brain - based learning (BBL) และเชื่อมโยง สูการคิดเลข
สูการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร ๔ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ ๑
ฝกอานแปลความตีความ ขั้นตอนที่ ๒ ฝกการวิเคราะหและเขียน
ขั้นตอนที่ ๓ ฝกการวิเคราะหโจทย ขั้นตอนที่ ๔ ฝกแสดงวิธีทําแลว
ตรวจสอบคําตอบ ซึง่ จากกระบวนการสอนดังกลาว สามารถพัฒนา
และสรางสมรรถนะ ดานการคิดของเด็กใหมีคุณภาพ ความสําเร็จ
ที่ไดคือ ผลการเรียนของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียน
รอยละ ๙๐ นักเรียนรูจักการคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน
แยกแยะสิ่งที่ดีและไมดีไดโดยใชเหตุผล นักเรียนมีผลการทดสอบ
แหงชาติ (NT) สูงกวาระดับประเทศ ครูไดรับรางวัลเปน “ครูดี
ศรีเชียงใหม” และครูผูสอนดีเดนเนื่องในวันครู สรางความภูมิใจ
ในชีวิตของการเปนครูอยางยิ่ง

นางพัฒนา อุตรสุข
โรงเรียนชุมชนบานแมสูนหลวง
สพป.เชียงใหม เขต ๓
โทรศัพท ๐๘๐-๕๐๓๕๑๕๒

“คาของคนอยูที่ผลของงาน”
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หองเรียนคุณภาพสูครูมืออาชีพ

นางนิรชญาวรรณ มีณรงค
โรงเรียนบานไร
สพป.เชียงใหม เขต ๔
โทรศัพท ๐๘๔-๘๐๘๘๓๐๙

“จงอยาทําตัวเปนแกวนํ้าที่ควํ่า
ทามกลางสายฝน”

วิ ช าชี พ ครู เ ป น วิ ช าชี พ ที่ ข  า พเจ า รั ก และศรั ท ธา
เพราะเปนวิชาชีพทีม่ เี กียรติ ไดรบั การยกยองวา “ครูคอื ผูส รางโลก”
ครูนิรชญาวรรณ มีณรงค ครู คศ.๓ สอนระดับประถมศึกษา
ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๒ กลุ  ม สาระภาษาไทย ผู  มี จิ ต วิ ญ ญาณ
ความเป น ครู ตลอดระยะเวลา ๒๑ ป ที่ ทํ า หน า ที่ ใช ค วามรู 
ความสามารถดําเนินการสอนอยางทุมเท โดยใชวิธีการปฏิบัติงาน
กิจกรรมหองเรียนคุณภาพ จัดกระบวนการเรียนรู ๘ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การกําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน
๒. การศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
๓. การออกแบบการเรียนรู
๔. การจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
๕. การจัดเตรียมสื่อนวัตกรรม
๖. การประเมินความกาวหนาของผูเรียน
๗. การวิเคราะหผลการประเมิน
๘. การศึกษาวิจัย
นอกเหนือจากการจัดกระบวนการเรียนรูทั้ง ๘ ขั้นตอน
สูหองเรียนคุณภาพ ครูนิรชญาวรรณ ยังยึดหลักในการปฏิบัติตน
การครองคน การครองงาน อยางสมํ่าเสมอ สงผลใหมีผลงานดีเดน
เปนที่ประจักษ ทั้งนักเรียน ครูและโรงเรียน อาทิ ผลคะแนน
การทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)
ปการศึกษา ๒๕๕๙ รวมความสามารถทั้งสามดาน อยูในระดับดี
ครูไดรับรางวัลพระราชทานโลเกียรติคุณรางวัล “บุคคลผูทําคุณ
ประโยชนตอเด็กและเยาวชน” ประจําป ๒๕๕๙ จากสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร โดยกรมกิ จ การ
เด็ ก และเยาวชน กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุษย ทั้งหมดนี้เปนความภาคภูมิใจของครูดีในดวงใจ ครูมือ
อาชีพที่ชื่อ ครูนิรชญาวรรณ
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บททดสอบชีวิตของครูบนดอย

“อาชีพครู คือ อาชีพทีใ่ ฝฝน ” ปณิธานของครูชยั ยศ สุขตอ
ครู บ นดอยกั บ บททดสอบชีวิต ที่ผานมา แมวิถีแ หงการเป น ครู
การเดินทางที่ลําบาก หนทางยาวไกลเพียงไหน คําวาทอไมเคยมี
ในหัวใจของครูผูนี้ ตลอดระยะเวลาที่รับราชการครู อุทิศใหกับ
นักเรียนที่ขาดแคลนดอยโอกาส นําวิชาความรูที่ตนจบดานศิลปะ
มาบูรณาการกับทุกสาระ ทําหนังสือชวยสอนและหนังสือเลมเล็ก
เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตัวเองในเวลาวาง และสงเสริม
ใหผเู รียนเกิดรักการอานขึน้ โดยการแตงหนังสือเปนบทกลอนตาง ๆ
เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ศึกษาภาษาถิ่นเพื่อนํามาประยุกต
ใชกับการสอนเพื่อตีโจทยใหนักเรียนเกิดความเขาใจเพราะปญหา
ที่ พ บคื อ นั ก เรี ย นมาจากแหล ง ที่ ม าหลายที่ มี พื้ น ฐานความรู  ที่
ไมเทาเทียมกัน ขาดความรูดานหลักการใชภาษาไทยและการใช
ภาษาในการสือ่ สาร ครูชยั ยศ เรียนรูภ าษาถิน่ ทัง้ ๓ ภาษา เพือ่ มาใช
ชี้ แจงเป น ทวิ ภ าษาให ผู  เรี ย นเกิ ด ความเข า ใจที่ ดี พู ด ช า พู ด ยํ้ า
พูดซํา้ แลวเสริมความรูด า นภาษาไทยพรอมบูรณาการไปหาวิชาอืน่ ๆ
เปดทางเลือกใหผูเรียนไดหาและเพิ่มเติมความรูที่หลากหลาย
ใชเวลาตอนเย็นวันเสาร วันอาทิตยและวันหยุดภาคเรียนเขามา
เสริม นํานักเรียนออกสูภายนอกเพื่อหาประสบการณและเขารวม
การแขงขันทักษะวิชาการจนไดรับรางวัลในระดับตาง ๆ จนถึง
ระดับประเทศ
ณ วันนี้ของครูชัยยศ สิ่งที่ทําและรับผิดชอบสรางความ
ภาคภู มิ ใ จและสั ญ ญาว า จะขอรั ก ษาจุ ด ยื น ตรงนี้ ใ ห ดี ที่ สุ ด
เพราะอยากเปนเยี่ยงอยางทางสังคมใหกับผูพบเห็นทั้งนักเรียน
และผู  อื่ น เพื่ อ รั ก ษาเกี ย รติ อั น สู ง ค า กั บ คํ า ที่ ผู  ค นเขาเรี ย กและ
ใหความศรัทธายกยองใหสมกับคําวา “ครู”

นายชัยยศ สุขตอ
โรงเรียนบานยางเปา
สพป.เชียงใหม เขต ๕
โทรศัพท ๐๘๐-๐๓๑๙๔๘๐

“มุงมั่นพัฒนา ศรัทธาในหนาที่
สรางความดี ซื่อสัตยใหความจริงใจ
ใหความรักความเมตตา
เพื่อใหโลกของเรานาอยู
และตั้งตนเปนผูให อยางยั่งยืน”
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ผลการใชแผนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา
เรื่อง แผนกันกระแทกจากเปลือกขาวโพด

นายไกรรัตน ปนศิริ
โรงเรียนอินทนนทวิทยา
สพป.เชียงใหม เขต ๖
โทรศัพท ๐๘๖-๑๙๑๘๔๑๙

“ทําวันนี้ใหดีที่สุด”

ครู ไ กรรั ต น ป น ศิ ริ ครู ชํ า นาญการพิ เ ศษ โรงเรี ย น
อินทนนทวทิ ยา ตระหนักเสมอวา “การศึกษาสรางคน คนสรางชาติ”
เมือ่ ไดเดินทางเขาสูอ าชีพครูตามความตัง้ ใจบรรจุครัง้ แรก ทีโ่ รงเรียน
บานแมเอาะ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนโรงเรียน
ทุรกันดาร แตก็ไมทําใหยอทอแตอยางใด กลับดีใจ ที่ไดเปนครู
ที่สอนนักเรียนตามชนบทเพราะพวกเขานาสงสารมาก อยากสอน
ใหอานออกเขียนได สอนหลั ก การใช ชี วิ ต ในสั ง คม มี ค วามสุ ข
ในการทํางานเสมอมา ยึดหลักที่ถูกที่ควรในการครองตน ครองคน
และครองงาน ในการทํางานรับผิดชอบพัฒนาตนเอง ศึกษาดูงาน
และนํามาใชในการวางแผนจัดการเรียนการสอน เผยแพรผลงาน
จนทําใหผลการประเมินดานการเรียนรู ของนักเรียนในกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร (O-NET) สูงกวาระดับชาติ อีกทั้งไดจัดทํา
ใชแผนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา เรื่อง แผนกันกระแทกจาก
เปลือกขาวโพด กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖ ทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนไดแนวทางการ
ผลิตสื่อในรุนตอ ๆ ไป
ผลจากการเสี ย สละทุ  ม เทแรงกายแรงใจให กั บ หน า ที่
ความรับผิดชอบเสมอมา สงผลใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
มีผลการสอบระดับชาติสูงขึ้นรอยละ ๕.๐๑ ในปการศึกษา ๒๕๕๘
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ มีผล
การทดสอบระดับชาติในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสูงกวา
ระดับชาติ
นานัปการในกระบวนการที่ครูไกรรัตน สรางสรรคและ
ดําเนินการเพื่อการศึกษา จึงสงผลใหนักเรียนและครูไกรรัตน
ประสบความสําเร็จ นักเรียนและผูปกครองภาคภูมิใจ เชื่อมั่น
และศรัทธาในตัวครูเปนอยางยิ่ง

61

E-BOOK เรื่อง พลังงานไฟฟานารู

ดวยความตั้งใจและ “รัก” ในอาชีพครู เพราะถือวา
การเปนครูเปนการสรางคน ครูประภาศ ฤทธิเดช ครูชํานาญการ
พิ เ ศษ สอนกลุ  ม สาระวิ ท ยาศาสตร สุ ข ศึ ก ษาพลศึ ก ษาและ
กลุมสาระศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ถึงระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖ ไดปฏิบัติงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมาย ศึกษา
คนควา หาความรูที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ
ซื่อสัตย เปนที่ไววางใจของผูบริหารและคณะครู ผูปกครองและ
นักเรียน ไดคดิ ริเริม่ หาวิธกี ารใหม ๆ มาใชประโยชนในการปฏิบตั งิ าน
ครูประภาศ ไดจดั ทํานวัตกรรมมาเพือ่ ใช ในการจัดการเรียน
ของนั ก เรี ย น คิ ด ออกแบบการเรี ย นรู  คิ ด ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสอน
อย า งหลากหลาย ปรั บ ปรุ ง งานให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเน น ผู 
เรียนเปนสําคัญ สอนใหนักเรียนสรางกระบวนการคิด นักเรียน
รูจักสรางองคความรูไดดวยตนเอง ไดสรางนวัตกรรมหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-Book เรื่อง พลังงานไฟฟานารู) ทําใหนักเรียน
สนใจเรียน การจัดการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ได รั บ คั ด เลื อ กเป น ครู ผู  ส อนดี เ ด น ในกลุ  ม สาระ
วิทยาศาสตรของ สพป.ตรัง เขต ๑ ไดรับการคัดเลือกเปนครูดีเดน
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
ครูประภาศ ยังคงมุงมั่นสรรคสรางงานผานตัวนักเรียน
ไมเคยหยุดหยอนและจางหายไปจากความคิด งานยังทาทาย
อยูอีกมากจะตองทําตอไปอยางมุงมั่นเพราะคิดวา “พัฒนาตน
พัฒนาคน เทากับการไดรวมพัฒนาชาติ” อีกทางหนึ่งดวย

นายประภาศ ฤทธิเดช
โรงเรียนบานลําพิกุล
สพป.ตรัง เขต ๑
โทรศัพท ๐๖๓-๒๒๑๑๒๕๖

“พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาชาติ”
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ไหมพรมมหัศจรรยพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ดาน

นางปญจา อํานักมณี
โรงเรียนบานหนองศรีจันทร
สพป.ตรัง เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๗-๙๐๙๕๔๑๗

“ความพยายามอยูที่ไหน
ความสําเร็จอยูที่นั่น”

การจั ด ประสบการณ สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย เด็ ก จะต อ ง
ไดเรียนรูส งิ่ ตาง ๆ ผานการเลน การเลนมีความสําคัญตอการพัฒนา
ทางดานสติปญญาขณะที่เด็กเล็ก เด็กจะสามารถแยกแยะสิ่งตาง ๆ
จากสิ่งเราและทุกครั้งที่ไดสนองตอบตอสิ่งเรานั้น การสนองตอบ
จะถูกสงผานไปยังสมอง
ครูปญจา อํานักมณี ไดนําไหมพรมซึ่งเปนวัตถุที่สัมผัส
แลวรูสึกไดถึงความออนโยนนุมนวลออนไหว สีสันสวยงาม ดึงดูด
ความสนใจของเด็กไดอยางดี ศึกษาคิดคนและไดจัดทําของเลน
“ไหมพรมมหัศจรรย” ขึ้น เพื่อใหเด็กไดเรียนรูผานการเลนซึ่งเปน
จุดเริ่มตนที่นําไปสูพัฒนาการที่ดีของเด็กใหครบ ทั้ง ๔ ดาน ไดแก
ดานรางกาย เด็ก ๆ ไดเคลื่อนไหวรางกาย ไดอยางคลองแคลว
กลามเนื้อมัดใหญ-เล็ก การประสานสัมพันธระหวางมือกับตา
หยิบจับสัมผัสไหมพรมนุม ๆ มีหลากสี ดานอารมณ-จิตใจ เด็ก ๆ
เรียนรูอยางมีความสุ ข รู  จั ก อดทน รอคอย ด า นสั ง คมเด็ ก ๆ
มีปฏิสมั พันธพดู คุยกับเพือ่ น ๆ และ ทําตามกฎกติกา ดานสติปญ
 ญา
เด็ก ๆ ไดเรียนรูเกี่ยวกับสี ภาษาอังกฤษ การนับ การจัดหมวดหมู
การเปรียบเทียบ สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาตามแผนการจัด
ประสบการณอยางเต็มศักยภาพ มีความรูความสามารถ มีทักษะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช
๒๕๕๖ อีกทัง้ สงผลตอครู คือ “ไหมพรมมหัศจรรยพฒ
ั นาเด็กปฐมวัย
ทั้ง ๔ ดาน” เปนนวัตกรรมรูปแบบการจัดประสบการณเรียนรูที่ดี
(Best Pratices) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ สามารถเผยแพร เปนที่ยอมรับ
และสามารถเปนแบบอยางใหคําแนะนําเพื่อนครู ในการพัฒนา
ผูเรียนไดอีกดวย
ขอใหครูจงอยายอทอ เหนือ่ ยลากับการคิดนวัตกรรมใหม ๆ
จงพยายามคิดคนสื่อนวัตกรรมเทคนิคการจัดประสบการณที่จะ
นํามาพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย จงรักและภูมิใจ
ในอาชีพ “ครู” แลวเราจะเปนครูที่ดีและมีความสุขมากที่สุด
ครูปญจา ฝากไวแดเพื่อนครู
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กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ
โดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
(Inquiry Cycle : 5E)
อาชีพในสายเลือดของขาพเจาคือ “ครู” ครูณเกณฑ
ใจสุทธิ ครู คศ.๒ โรงเรียนคลองขวาง อ.เมือง จ.ตราด ตั้งปณิธาน
แน ว แน ว  า จะเป น ครู วิ ท ยาศาสตร ใ ห ไ ด เ พราะชื่ น ชอบและมี
ความสุขเมื่อเรียนวิทยาศาสตร และครูเปนอาชีพที่อยูคูกับชีวิต
มาโดยตลอด นั บ ตั้ ง แต รุ  น ปู  จ นถึ ง ลุ ง และพ อ เมื่ อ เรี ย นจบ
ดานครุศาสตรบัณฑิตเอกวิทยาศาสตรทั่วไปก็สอบบรรจุไดเปน
อันดับหนึ่งและไดเปนครูสมดังความตั้งใจ
ครู ณ เกณฑ ได นํ า การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
อย า งเป น ระบบ ซึ่ ง ได อ อกแบบและจั ด ทํ า แผนการเรี ย นรู 
ให ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต รบริ บ ทของโรงเรี ย น โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนเปนสําคัญ คนควา วิธีการ
สอนใหม ๆ พัฒนาสื่อเพื่อนํามาใชในการพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอน ได นํ าวิ ธี การและรูป แบบการคน ควาหาความรู  มาใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นั้นคือ รูปแบบการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle : 5E) การเรียนรูดวยตนเอง
ดวยวิธกี ารเรียนแบบกลุม นักเรียนมีสว นรวม ในกิจกรรมการเรียนรู
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรนี้ชวยสงเสริมการเรียนรูรวมกัน ทําให
นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ฝกการเปนผูนํา
และผูตามที่ดี โดยมีขั้นตอนขอบขายดังนี้ ๑. การสรางความสนใจ
๒. การสํารวจและคนควา ๓. การอธิบาย ๔. การขยายความรู
๕. การประเมิน ในระยะเริ่มตน นักเรียนยังไมคุนเคยกับวิธีนี้
อาจจะเสียเวลาไปบาง แตหลังจากนัน้ นักเรียนจะเขาใจ เกิดความคิด
รวบยอดและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง วิธีนี้นักเรียน
สามารถอธิบายแกปญ
 หาไดอยางงายดายและถูกตอง ซึง่ ตอบโจทย
การเรียนวิทยาศาสตร คือ การใหเหตุผลอธิบายเหตุผลเพือ่ แกปญ
 หา
สงผลใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหสูงขึ้น มีความสามารถในการแขงขันทางวิชาการ
ไดรับรางวัลระดับตาง ๆ นี่คือความภาคภูมิใจของคนเปนครู

วาที่รอยตรีณเกณฑ ใจสุทธิ
โรงเรียนคลองขวาง
สพป.ตราด
โทรศัพท ๐๘๑-๑๕๐๑๘๘๑

“ใจเขา ใจเรา”
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กิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาชีพและสิ่งแวดลอม
ในถิ่นทุรกันดาร

นางพวงเพชร ฉิมสุด
โรงเรียนบานสันปาไร
สพป.ตาก เขต ๒
โทรศัพท ๐๙๑-๖๒๐๔๗๑๑

“มีวินัย พัฒนาตนเองใหมีความรู
มุงมั่นพัฒนาศิษยใหเปนคนดี
มีทักษะชีวิต รักษาไวซึ่งวัฒนธรรม
อันดีงามของชาติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”

โรงเรียนบานสันปาไร อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
เปนพื้นที่ที่ตั้งอยูเชิงเขา ประชาชนสวนใหญเปนชาวไทยภูเขา
เผากะเหรีย่ ง ประกอบอาชีพดานการเกษตรกรรม ซึง่ ปจจุบนั รายได
จากผลผลิตทางการเกษตรลดลง เนื่องจากเกิดจากการทําลาย
สิ่งแวดลอม คือ การตัดไมทําลายปา บุกรุกปา ทําใหเกิดปญหา
ความแหงแลง สงผลถึงรายไดของเกษตรกรในพืน้ ทีล่ ดลง ซึง่ สวนใหญ
มีฐานะยากจน
จากปญหาดังกลาว โรงเรียนบานสันปาไร จึงไดสงเสริม
กิจกรรมการเรียนรูการดําเนินชีวิตที่อยูอยางพอเพียงโดยนอมนํา
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุ ล ยเดช ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  ต ามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินชีวิตและเพื่อเปนการสงเสริมทักษะ
พื้ น ฐานอาชี พ เพื่ อ สิ่ ง แวดล อ มในท อ งถิ่ น ทุ ร กั น ดารของอํ า เภอ
แมระมาด โดยครูพวงเพชร ฉิมสุด
ผลจากการดํ า เนิ น งานกิ จ กรรมเสริ มสร า งทั ก ษะชี วิ ต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาชีพและสิ่งแวดลอม
ในถิ่นทุรกันดารของคุณครูพวงเพชร ทําใหไดรับรางวัลดังนี้
๑. รางวัล MOE AWARDS ปการศึกษา ๒๕๕๘ ผลงาน
ระดับดีเดน ประเภทบุคคล สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากกระทรวงศึกษาธิการ
๒. รางวัลครูผูสอนนักเรียนระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การประกวดภาพยนตรสนั้ ระดับชัน้ ป.๑ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ปการศึกษา ๒๕๕๘
๓. นางสาวนราภรณ ใจวงษแวน ไดรับรางวัลนักเรียน
ที่มีผลการปฏิบัติที่เปนเลิศระดับประเทศ ป ๒๕๕๙ ดานพัฒนา
การเรียนรูต ามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จากมู ล นิ ธิ
ยุวสถิรคุณ
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พัฒนานวัตกรรม
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ครูอนันท บานเย็น ครูชํานาญการพิเศษ ผูรับผิดชอบ
สอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม
ในการสอนจะเนนผูเรียนเปนสําคัญ การกําหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนจากการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
ที่ ส ามารถนํ า ไปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ได จั ด การเรี ย นการสอน
โดยบูรณาการใหผูเรียนเชื่อมโยงความรู ความคิด ทักษะและ
ประสบการณ ที่ มี ค วามหลากหลายโดยองค ร วมเพื่ อ ให ผู  เรี ย น
เกิดการเรียนรูจริง กําหนดเปาหมายและขั้นตอนอยางเปนระบบ
ครูอนันท ไดพฒ
ั นาตนเองในดานวิชาชีพ วิสยั ทัศน ใหทนั
ตอการพัฒนาทางวิชาการ โดยการสรางนวัตกรรมและการพัฒนา
นวัตกรรมมาใชในการจัดการเรียนรู จนทําใหผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนั ก เรี ย นสู ง ขึ้ น และยั ง ได นํ า นวั ต กรรมที่ ส ร า งไปเผยแพร
ใหกับบุคคลอื่นนําไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอีกดวย
สงผลใหไดรับรางวัล คือ
๑. รางวัลครูผสู อนยอดเยีย่ มระดับประถมศึกษา กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ระดับเหรียญทอง ป ๒๕๕๘ (OBEC AWARDS)
จาก สพฐ.
๒. ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําป
๒๕๕๘ จากคุรุสภา
๓. “ยอดครูผูมีอุดมการณ” พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับจังหวัด
โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผมู อี ดุ มการณและจิตวิญญาณครู”
จาก สพฐ.

นายอนันท บานเย็น
โรงเรียนวัดเข็มทอง
สพป.นครนายก
โทรศัพท ๐๘๙-๕๐๗๔๗๖๕

“ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด มีคุณธรรม
นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง”
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การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ดวยกิจกรรมการปนดินนํ้ามัน

นางสาวกาญจนา โรจนอรุณ
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๖-๔๐๕๖๕๐๐

“คุณธรรมนําทางแหงชีวิต
ปนศิษยใหงดงาม”

ครู ก าญจนา โรจน อ รุ ณ มี ค วามรั ก และศรั ท ธา
ในวิชาชีพ ใชความรูความสามารถทุกดานอยางเต็มที่ในการอบรม
สั่งสอนนักเรียนใหเปนคนดี ครูสรางเด็กใหดํารงอยูในสังคมได
อยางมีความสุขไดโดยการสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการความพรอม
ทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา แนวทาง
ในการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการดวยกิจกรรมการปน ดินนํา้ มัน
สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย โดยใช ก ระบวนการทํ า งานเป น กลุ  ม และ
รายบุคคลใหมีความพรอมในการพัฒนาทั้ง ๔ ดาน ตามมาตรฐาน
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ข องเด็ ก ปฐมวั ย ซึ่ ง เป น พื้ น ฐานของ
การดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
ผลจากการจัดกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ด ว ยกิ จ กรรมป  น ดิ น นํ้ า มั น ส ง ผลให เ ด็ ก ปฐมวั ย มี พั ฒ นาการ
ทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาที่ดีขึ้น
สามารถเขารวมการแขงขันการปนดินนํ้ามันในกิจกรรมตาง ๆ
จนไดรับรางวัลมากมาย จากการทุมเทในการสงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ทําใหไดรับรางวัล คือ
- เปนครูพี่เลี้ยงดีเดน ตามโครงการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม
- รางวัลครูผูสอนนักเรียน ระดับเหรียญทองกิจกรรม
การปนดินนํ้ามันระดับชั้นปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาค ป ๒๕๕๙
- รางวัลดีเดน อันดับที่ ๑ กิจกรรมการประกวดหนวย/
แผนประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกสอาเซียนศึกษา โครงการสรางความ
เขมแข็งเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๙ โดย สพป.นครปฐม
เขต ๑
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นวัตกรรม “แบบฝกทักษะการอาน การคิด
วิเคราะหและเขียน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓”
ครู พิ ศ มั ย ศรี ว รมย ตํ า แหน ง ครู ชํ า นาญการพิ เ ศษ
ซึ่งรับผิดชอบงานวิชาการโรงเรียนและครูประจําศูนยการเรียนรู
อาเซียนโรงเรียนขนาดกลาง และครูประจําชั้น ป.๓ จากการสอน
สาระการเรียนรูภ าษาไทยในระดับชัน้ ป.๓ พบวา ยังมีปญ
 หาในเรือ่ ง
การอานและการเขียนของนักเรียนอยู จึงไดสรางนวัตกรรมประกอบ
การสอนซอมเสริม คือ “แบบฝกทักษะการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓” ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สอนใหนักเรียนสรางกระบวนการคิดให
นักเรียนไดรูจักสรางองคความรูดวยตนเอง
สําหรับขั้นตอนการสรางนวัตกรรมของครูพิศมัย คือ
เริม่ จากการตัง้ วัตถุประสงคของบทเรียนโดยเตรียมเนือ้ หา สือ่ การสอน
และการประเมินผล ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียน
นําขอมูลจากการเยี่ยมบานนักเรียนมาวิเคราะห เพื่อศึกษาผูเรียน
และนํามาเปนขอมูลในการจัดการเรียนการสอน เปดโอกาสให
ผูเรียนไดคิดคนหาเหตุผลของสิ่งที่เรียนนอกจากตําราเรียน และ
ให นั ก เรี ย นมี ส  ว นร ว มในการวางแผนกิ จ กรรมและประเมิ น ผล
เปนระยะดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหแนใจวาบรรลุวัตถุประสงค
ตามเจตนารมณของหลักสูตรได นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียน
สูงขึ้นทุกป
จากการสรางนวัตกรรมในการเรียนการสอนนีส้ ง ผลใหครู
พิศมัย ไดรับรางวัล คือ
๑. รางวัล MOE AWARDS ปการศึกษา ๒๕๕๘ ผลงาน
ระดับดีเดน ประเภทโครงการ สวท.เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย จากกระทรวงศึกษาธิการ
๒. รางวั ล ครู ผู  ส อนยอดเยี่ ย มระดั บ ประถมศึ ก ษา
กลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทยดานวิชาการ OBEC AWARDS ครัง้ ที่ ๖
ป ๒๕๕๙ จาก สพฐ.
๓. รางวัลรองชนะเลิศ ครูดใี นดวงใจ ครัง้ ที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๐
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นางพิศมัย ศรีวรมย
โรงเรียนปลาปากราษฎรบํารุง
สพป.นครพนม เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๑-๙๗๖๔๙๖๙

“ครูคือผูให”
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สรางภูมิคุมกันตานยาเสพติดและอบายมุข
ในสถานศึกษา

นางสุดคนึงนิจ โกษาแสง
โรงเรียนบานหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
สพป.นครพนม เขต ๒
โทรศัพท ๐๙๑-๐๖๑๒๒๕๖

“มุงมั่น ปฏิบัติงานในหนาที่
ของตนเองใหดีที่สุด”

ครูสุดคนึงนิจ โกษาแสง ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษา
ตางประเทศ สอนระดับ ม.๑ - ม.๓ มีความมุงมั่นและมีอุดมการณ
ในเรือ่ งการปองกันและแกไขปญหาเกีย่ วกับยาเสพติดในสถานศึกษา
เพื่อใหนักเรียนหลีกเลี่ยงและหางไกลจากยาเสพติด โดยไดรับ
มอบหมายให เ ป น ครู ผู  รั บ ผิ ด ชอบโครงการสถานศึ ก ษาสี ข าว
ปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข ของโรงเรี ย นบ า นหาดแพง
(หาดแพงวิ ท ยา) ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ ดํ า เนิ น งานโครงการ
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ภายใต ๕ มาตรการ กลยุทธ ๔ ตอง
๒ ไม ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยดําเนินการรวมกับ สถานีตาํ รวจ
ภูธรศรีสงคราม ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดรวมกัน
โดยมีกิจกรรม เชน โครงการครู D.A.R.E, โครงการ ๑ โรงเรียน
๑ ตํารวจ
การดําเนินงานโครงการปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ภายใต ๕ มาตรการ กลยุทธ ๔ ๕ มาตรการ คือ ๑) การปองกัน
๒) การคนหา ๓) การรักษา ๔) การเฝาระวัง ๕) การบริหาร
จัดการ ซึ่งไดจัดทําความตกลงรวมมือ (MOU) ในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา กับสถานีตํารวจศรีสงคราม,
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหาดแพง, เทศบาล ตําบลหาดแพง
และศู น ย ศิ ล ปาชี พ หาดแพง โดยโรงเรี ย นมี ม าตรการเฝ า ระวั ง
อยางตอเนื่อง ซึ่งผลปรากฏยังไมมีนักเรียนที่เขาไปยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติดแมแตรายเดียว สงผลใหไดรับรางวัล เชน
- รับ โลเชิ ด ชู เ กี ย รติ รางวั ล เสมา ป.ป.ส.ระดั บดี เ ด น
ระดับเงิน ประเภทครูผูสอนโครงการสถานศึกษาปองกันยาเสพติด
ดีเดน ประจําป ๒๕๕๘ จากกระทรวงศึกษาธิการ
- โรงเรีย นบ า นหาดแพง (หาดแพงวิ ท ยา) รั บรางวั ล
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับดีเดน ประเภทสถานศึกษา
ขนาดกลาง ประจําป ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- รางวั ล ผู  มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านดี เ ด น ในการพั ฒ นา
การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ กลุมสาระภาษาอังกฤษ
ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ประจําป
๒๕๕๙ จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
ในเด็กปฐมวัย
ครูจงกล คารมยกลาง ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระ
การเรียนรูการศึกษาปฐมวัย อนุบาลปที่ ๒ ไดใหความสําคัญทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนทักษะทางปญญา (Intellectual
Skill) เพราะเปนการทํางานของสมอง การเรียนทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร เปนการสรางใหเด็กเกิดการเรียนรูอ ยางมีเหตุผล คิดเปน
สังเกตเปน เปนพื้นฐาน ของการสงเสริมใหเด็กมีทักษะพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร รูจ กั การเรียนรูส งิ่ แวดลอมรอบตัวอยางมีความหมาย
ดวยการสังเกต ทดลอง และตอบคําถาม ปลูกฝงใหเด็กใชวิธีคิด
และปฏิบัตินําไปสูการแกปญหาในชีวิตประจําวัน ซึ่งเด็กปฐมวัย
เปนวัยแหงการเรียนรู ตองปลูกฝงทักษะตาง ๆ ใหครบทุกดาน
โดยไดนาํ ทฤษฏีพฒ
ั นาการของเชาวปญ
 ญาของไวก็อทสกี้ (Vygotsky)
และทฤษฏีบลูเนอร (Bruner) มาบูรณาการสรางเปน ๕ ขั้นตอน
ในการสอน คือ
๑) ขั้นตอนการอภิปรายกลุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในกลุมยอย
๒) ขั้ น การศึ ก ษานอกสถานที่ ศึ ก ษาแหล ง เรี ย นรู 
นอกหองเรียน
๓) ขั้นการนําเสนอประสบการณเดิม เด็กไดทบทวน
ประสบการณเดิมในเรื่องที่ตนสนใจ
๔) ขั้นการสืบคน ไดใชแหลงคนควาที่หลากหลายตาม
หัวเรื่องความสนใจ
๕) ขัน้ การแสดงผลงาน เด็กไดแลกเปลีย่ นความคิด ความรู
ที่ไดจากการสืบคนกับเพื่อน จากผลการปฏิบัติงานที่ผานมา ทําให
ไดรับรางวัล เชน
- ครูผูสอนกิจกรรมการสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ
กระดาษ ระดับปฐมวัย เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ป ๒๕๕๘
- ไดรบั รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับกอนประถม
ศึกษาขนาดใหญ ป ๒๕๕๙ จาก สพฐ.
- ไดรับพระราชทานตราบานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย โรงเรี ย นที่ ผ  า นการประเมิ น รอบที่ ส อง “บ า น
นักวิทยาศาสตรนอย” จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ปการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐

นางจงกล คารมยกลาง
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
โทรศัพท ๐๙๓-๕๓๒๕๔๑๙

“คิดดี ทําดี พูดดี
สิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นรอบตัวเรา”
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วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
มหัศจรรยหนังสือเลมเล็กพัฒนาการอาน
คิด วิเคราะหและการเขียน

นางอุรารัตน พลเยี่ยม
โรงเรียนบานทาเยี่ยมวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต ๒
โทรศัพท ๐๙๓-๔๑๔๔๔๒๓

“อาชีพครู แมจะไมสวยหรู
แตคุณคาของคําวาครู
ก็ทําใหมีความสุขทุกเวลา”

ครูอุรารัตน พลเยี่ยม ครูชํานาญการ มีความมุงมั่น
อยูเสมอวาอาชีพที่ใฝฝนที่สุดคือ อาชีพครู ซึ่งไมไดสอนเฉพาะ
ในดานวิชาการอยางเดียว แตจะสอนทักษะชีวิตใหกับนักเรียน
เพือ่ ใหดาํ รงชีวติ อยูใ นสังคมไดอยางมีความสุข สวนการสอนจะเนน
ผู  เรี ย นเป น สํ า คั ญ การสร า งสื่ อ และนวั ต กรรมให ทั น สมั ย และ
เหมาะสมกับนักเรียน โดยการผลิตสื่อที่หลากหลาย เชน บทเรียน
บนเว็บไซต บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บทเรียนสําเร็จรูป
วี ดิ ทั ศ น ป ระกอบการเรี ย นการสอนแบบโครงงาน โดยผลงาน
นวัตกรรมดานการเรียนการสอน คือ วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
Practice) “มหัศจรรยหนังสือเลมเล็ก” ซึ่งมีผลตอการพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนที่จะสามารถคิดวิเคราะหเปน มีทักษะ
การทํางานเปนทีม สามารถทําหนังสือสงเสริมการอานไดดี และ
มีนิสัยรักการอาน
การพัฒนานวัตกรรมดานกระบวนการเรียนรู มีสว นสําคัญ
ในการพัฒนาการอาน การเขียน เปนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนอานออก
เขียนได อานคลองเขียนคลอง ใชภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ
ตามแนวทางการนําจุดเนนพัฒนาผูเรียนสูการปฏิบัติและเพื่อให
มีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค รางวัล
ที่ไดรับ เชน
- ครูผสู อนนักเรียนไดรบั รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การประกวดหนังสือเลมเล็กระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาค ประจําป ๒๕๕๘
- ครูผสู อนนักเรียนไดรบั รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชัน้ ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป ๒๕๕๙
- ไดรบั คัดเลือกเปนครูดเี ดนเนือ่ งในโอกาสวันครูแหงชาติ
ประจําป ๒๕๕๙ จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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๑๐ ยุทธศาสตรพัฒนาความรูความสามารถ
ทางคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ครูจักรกริช มงคลเมือง ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระ
การเรียนรูค ณิตศาสตรชว งชัน้ ที่ ๒ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ ไดจดั
การเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จัดการเรียน
การสอนที่ ส  ง เสริ ม ศั ก ยภาพของนั ก เรี ย นให มี ค วามสามารถ
ในการเรียนรู เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชวิธีการสอนที่หลากหลาย
สงเสริมพัฒนาการทุกดาน ใหนักเรียนไดศึกษาคนควา สืบคน
จากแหลงขอมูลตาง ๆ การปฏิบัติแบบฝกหัด การทํางานรวมกัน
และใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจากการสรางองคความรูดวยตนเอง
วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ตองใชทักษะในการคิด ตั้งแต
ระดับความเขาใจขึ้นไปจนถึงความสามารถ แสดงออกไดโดยการ
กระทํา ทักษะการคิดจะเริม่ จากการคิดพืน้ ฐานมาสูก ารคิดทีซ่ บั ซอน
จําเปนตองมีทกั ษะในการคิดคํานวณและการคิดแกปญ
 หา ตลอดจน
ทักษะอื่น ๆ ทางคณิตศาสตร ซึ่งไดมาจากการฝกหัด จึงไดนํา
๑๐ ยุทธศาสตรมาพัฒนาความรูความสามารถ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ไดแก
๑) สูตรคูณหมัน่ ฝกใหคลอง - นักเรียนทองสูตรคูณทุกวัน
๒) ตองคิดเลขในใจ - ใชแบบฝกที่ครูสรางขึ้น
๓) อธิบายขัน้ ตอนและวิธกี ารคิดได - นําสถานการณจริง
มาใชในการสอน
๔) ใสใจทําแบบฝกหัด
๕) รวบรวมและจัดทําขอมูลใหเปนระบบ
๖) หมั่นทบทวนความรูเดิม
๗) เสริมความรูดวยวิธีที่หลากหลาย
๘) สรางและทายปญหากับเพื่อน
๙) ยํ้าเตือนใจหมั่นใหเหตุผล
๑๐) ฝกฝนการแกปญหาดวยแนวความคิดใหม
ผลการดําเนินงานทําใหโรงเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรูท สี่ ถานศึกษากําหนด กลุม สาระการเรียนรู
คณิตศาสตรสูงขึ้นและไดรับรางวัล
- รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันโครงงานคณิตศาสตร
ประเภทที่ ๒ ป ๒๕๕๘ จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- รางวัลเหรียญทอง การแขงขันโครงงานคณิตศาสตร
ประเภทที่ ๒ ป ๒๕๕๙ จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายจักรกริช มงคลเมือง
โรงเรียนบานโนนสมบูรณ
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
โทรศัพท ๐๘๖-๒๖๔๙๐๐๗

“ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย อดทน”
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การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัย

นางสาวสุพัตรา นามขาว
โรงเรียนบานหนองหาน (ประชาสามัคคี)
สพป.นครราชสีมา เขต ๔
โทรศัพท ๐๘๑-๓๘๙๘๔๓๓

“มุงมั่น ทุมเท เสียสละ
เปนแบบอยางที่ดี”

ครูสพุ ตั รา นามขาว ครูชาํ นาญการ กลุม สาระการเรียนรู
ปฐมวัย จัดประสบการณการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย
โดยใชรูปแบบการสอนแบบสะเต็มศึกษา เนนใหเด็กมีพัฒนาการ
ดานตาง ๆ ตามศักยภาพ เนนใหเด็กเปนศูนยกลางการเรียนรู
การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานสะเต็มศึกษา โครงงาน
วิ ท ยาศาสตร ตามแนวโครงการบ า นนั ก วิ ท ยาศาสตร น  อ ย
ประเทศไทย พบวาเด็กมีพัฒนาการที่สูงขึ้น ผลงานนี้ยังสงผลให
๑. ครูไดเห็นความกระตือรือรนในการทํางานของเด็ก
เด็กทํางานอยางมีขั้นตอนและเปนระบบ
๒. มีการวัดผลและประเมิน จากการสังเกต สัมภาษณ
จากสถานการณจริง
๓. เด็กไดรูจักคิด วิเคราะห สังเคราะห และรวมแสดง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
๔. ผูปกครองชุมชนมีความรัก เชื่อมั่นและศรัทธาตอ
สถานศึกษา
การจั ด การเรี ย นรู  ข องเด็ ก ปฐมวั ย ต อ งพั ฒ นาทั้ ง ทาง
ร า งกายและจิ ต ใจควบคู  กั น ไป ให เ ด็ ก มี โ อกาสได สั ม ผั ส กั บ
สิง่ แปลกใหมเสมอ ครูตอ งเขาใจในเรือ่ งความคิด จินตนาการของเด็ก
ที่เปนความคิดสรางสรรค ครูควรเนนใหเด็กเรียนรูรวมกันมากกวา
การเรียนรูจากครูแตผูเดียว เด็กตองการ “ครูแบบใหม” ที่เปน
“ครูผูบุกเบิกทางปญญา” เปน “ครู” ปลูกฝงคุณธรรมแกเด็ก
โดยมีครู เปนแบบอยางที่ดี สําหรับรางวัลที่ไดจากการปฏิบัติงาน
เชน
- โรงเรียนรับรางวัลพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอ ย
ประเทศไทย ป ๒๕๕๘ จาก สพฐ.
- รางวัลครูดีมีคุณธรรม ประจําป ๒๕๕๙ จาก คุรุสภา
เขตพื้นที่การศึกษา
- รางวัลครูผูดูแลนักเรียนดีเดน ป ๒๕๖๐ จาก สพฐ.
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การจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการ “STAR”

ครูพชิ ามญชุ เกิดคลาย ครูชาํ นาญการพิเศษ ผูส อนระดับ
ปฐมวัย ไดจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการ “STAR” คือ
S = Students คือ การติดตามพฤติกรรมของนักเรียน
และแก ไขสถานการณ ไ ด เ หมาะสม การศึ ก ษาข อ มู ล นั ก เรี ย น
เปนรายบุคคล เพื่อนํามาวิเคราะหจัดกลุมผูเรียนออกเปนกลุมเกง
กลุมปานกลาง และกลุมที่ตองปรับปรุงแกไข
T = Tactic คือ ยุทธวิธีในการจัดการสอน มีวิธีการสอน
แบบตาง ๆ
A = Action คือ ใหเด็กไดรวมกันลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ลงมือปฏิบัติจริง
R = Research คือ มีการวิจัยทั้งเบื้องตนและเบื้องลึก
ซึ่งเปนวิจัยที่มีขั้นตอน มีนวัตกรรมการเผยแพรผลงาน
ในการพั ฒ นาการศึก ษาครูผูสอนตองพัฒนาเด็ก นัก เรี ย นอย า ง
เต็มความสามารถ เนือ่ งจากเด็กปฐมวัยเปนวัยเริม่ แรกของการเรียนรู
รางวัลที่ไดรับ
- รางวัลครูผูสอนนักเรียนรับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชัน้ ปฐมวัย
ระดับภาค ประจําป ๒๕๕๘ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
- รางวัลทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARDS ชนะเลิศ
เหรียญทอง ครูผสู อนยอดเยีย่ ม ระดับกอนประถมศึกษา ดานบริหาร
จัดการ ป ๒๕๕๙

นางพิชามญชุ เกิดคลาย
โรงเรียนดานขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต ๕
โทรศัพท ๐๘๕-๖๕๖๗๘๔๙

“รักงานเหมือนชีวิต
รักศิษยเหมือนลูก”
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การพัฒนานักเรียน
ดวยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

นางสาวพรรณี วิเศษโวหาร
โรงเรียนบานโจด
สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โทรศัพท ๐๙๓-๓๒๔๐๓๗๙

“อิทธิบาท ๔ คุณธรรมที่ดี
นําสูความสําเร็จ”

ครูพรรณี วิเศษโวหาร ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระ
การเรี ย นรู  ภ าษาไทย ได จั ด กระบวนการเรี ย นรู  ใ ห แ ก นั ก เรี ย น
ดวยกิจกรรมทีห่ ลากหลายสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล
ซึ่งมีผลงานดีเดนที่นําไปใชประโยชนในการแกปญหาและพัฒนา
นักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น คือ บทเรียนสําเร็จรูป
ชุดหลักการใชภาษาในระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ จํานวน ๑๖ เรือ่ ง
และจัด ทําวิจัยเรื่อ งการศึ ก ษาความสามารถ ด า นการอ า นเชิ ง
วิเคราะห และการเขียนสรุปความของนักเรียน ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๕
จากการเรียนรูแบบ KWL-Plus ซึ่งจากการนําบทเรียนสําเร็จรูป
ชุดหลักการใชภาษามาใชพฒ
ั นานักเรียน ทําใหนกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานหลักการใชภาษาสูงขึ้นและการนําวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบ KWL-Plus มาใชในการจัดการเรียนรู สงผลใหนักเรียน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและการเขียนสรุปความสูงขึ้น
จึงทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยสูงขึ้น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีผลการ
ทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน กลุ  ม สาระการเรี ย นรู  ภ าษาไทย
มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ “การพัฒนา
ผูเรียนดวยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน” จึงเปนสิ่งที่จะสามารถ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทยในอนาคตไดอยางดียิ่ง
ผลจากการปฏิบัติงานทําใหไดรับรางวัล เชน
- รางวัลครูผสู อนดีเดน กลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทยดีเดน
ป ๒๕๕๘ จากคุรุสภา
- ไดรบั เครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติ “คุรสุ ดุด”ี ประจําป ๒๕๕๘
จากคุรุสภา
- ครูผสู อนนักเรียนไดรบั รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ป ๒๕๕๙
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แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เพื่อใชพัฒนาการเรียนรู
ครูเดือนเพ็ญ อินทลี ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ซึ่งสอนวิชาภาษาไทย ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๖
จนถึงปจจุบัน ไดอบรมสั่งสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใสใจ
นักเรียนทุกคนอยางทั่วถึง ซึ่งหากพบนักเรียนที่มีปญหาในดาน
การเรียน และพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ดําเนินการจัดทําแผน
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP (Individualized Education
Program) เพื่อใชพัฒนาการเรียนรูและแกปญหาเด็กรายบุคคล
ซึ่ ง ได ผ ลทํ า ให พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม พึ ง ประสงค ข องเด็ ก กลายเป น
พฤติกรรมเชิงบวก และมีผลการเรียนที่ดี
โดยไดรับมอบหมายจากผูบริหารทํางานรวมกับคณะครู
ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน และใชหลักสูตร
สถานศึ ก ษาในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในโรงเรี ย น
จนเกิดผลสําเร็จ นักเรียนเปนคนดี คนเกง สามารถอยูร ว มกับคนอืน่
ไดอยางมีความสุข มีทักษะทางวิชาการ และทักษะในการทํางาน
ไดรับการยอมรับจากสังคมและชุมชน รางวัลที่ไดรับ เชน
- ด.ช.สัณหชัย สุดวิลัย รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ การเลานิทานประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับชัน้ ม.๑ - ม.๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๕๙
- ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
อันดับ ๑ การเลานิทานประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับชัน้ ม.๑ - ม.๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ป ๒๕๕๙
- ได รั บ รางวั ล “ครู ดี ศ รี ชุ ม พวง” ประเภทครู ผู  ส อน
สรางสรรคผลงานดีเดน เปนที่ประจักษตอการศึกษา จากสมาคม
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอําเภอชุมพวง ป ๒๕๖๐

นางเดือนเพ็ญ อินทลี
โรงเรียนวัดแจริญราษฎรบํารุง
สพป.นครราชสีมา เขต ๗
โทรศัพท ๐๘๔-๗๘๘๓๓๙๘

“เขาใจ เรียนรู คํานึงถึง
ความแตกตางและความสามารถ
ของนักเรียนแตละคน”
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กิจกรรมการฝกสอนทักษะทางวิชาการ
เพื่อการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

นางเจียน สมพันธุ
โรงเรียนวัดมุขธารา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๙-๗๒๙๔๗๖๙

“ครูดีไมใชอยูที่ปริญญา
สอนเด็กไดตลอดเวลา
เพราะมีคําวาเปนครู”

ครูเจียน สมพันธุ ครูสาขาการศึกษาปฐมวัย ระดับ
ชั้นอนุบาล ๑ มีอุดมการณความเปนครูโดยยึดหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู มีแตความรักและเมตตาแกศิษย โดยใหความดูแล
เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนของ
ศิษยอยางเสมอเทาเทียม มีหลักในการปฏิบัติตนในการตั้งใจศึกษา
กระบวนการ วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย
ใหเหมาะสมกับบริบทของเด็กนักเรียน การบริหารจัดการธุรการ
ชั้ น เรี ย น จั ด ทํ า ข อ มู ล นั ก เรี ย นอย า งเสมอต น เสมอปลาย
เมือ่ เกิดปญหาในการจัดกระบวนการจัดประสบการณ จะนําปญหา
มาแกไขอยางเปนระบบ โดยมีการจัดกลุมนักเรียนตามความถนัด
และความเหมาะสมเปนพิเศษ โดยการมีสวนรวมของฝายตาง ๆ
เพื่อพัฒนาการเรียนรูและทักษะความสามารถของเด็กนักเรียน
ใหมีความสามารถตอไป
ผลงานรางวัลที่ไดรับ เชน
- ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ
เหรียญทองกิจกรรมการปน ดินนํา้ มัน ระดับชัน้ ปฐมวัย ประเภททีม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือขาย ป ๒๕๕๘
- เป น ครู ผู  ฝ  ก สอนและส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ในพระพุทธศาสนา “ยอดเยีย่ ม” โครงการจัดงานมาฆบูชาแหผา ขึน้ ธาตุ
ประจําป ๒๕๖๐ จากสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริยแ ละ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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การพัฒนาการเรียนการสอน
โดยใชเทคโนโลยีหุนยนต
ครูวิรัตน ปุยกระโทก ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ไดพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอยางมุงมั่น โดยยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง สงเสริมผูเรียนใหเรียนรูดวยตนเอง สามารถสราง
องคความรูผานกระบวนการคิดดวยตนเองและการทํางานเปนทีม
จากกระบวนการนี้ การเรี ย นวิ ช าหุ  น ยนต นั ก เรี ย น
มีความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุนยนต สามารถออกแบบหุนยนต
และโครงงานการออกแบบเทคโนโลยีในรูปแบบตาง ๆ ตามความสนใจ
ไดเปนอยางดี โดยสงผลงานดานหุนยนตเขาประกวดและแขงขัน
ในเวทีตาง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและ
ระดับประเทศ
การพัฒนาชุดกิจกรรมหุน ยนต เปนการรวบรวม องคความรู
ที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ง านที่ ผ  า นกระบวนการเรี ย นการสอน
มาอยางตอเนื่องและถูกเขียนเรียบเรียงไวเปนตํารา เพื่อนํามาใช
ในการเรียนการสอนและเผยแพรใหผูสนใจ ไดนําไปศึกษาได
และไดรบั คัดเลือกเปนคณะดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
และอากาศยาน รวมถึงคณะกรรมการจัดการแขงขันหุนยนต สพฐ.
และแขงขันนักบินนอย สพฐ. ในระดับประเทศ ไดรับคัดเลือกเปน
โคชหุนยนตดูแลตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทย เพื่อเขาแขงขัน
ในระดับนานาชาติ การนํานวัตกรรมไปใชสงผลใหไดรับรางวัล เชน
- รางวัลชนะเลิศ หุน ยนตวงิ่ เร็วสองขาปน พลังงานดวยมือ
รายการ Hong Kong International Robotic Olympiad
ป ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮองกง
- ครูผสู อนนักเรียนไดรบั รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ
กิจกรรมการแขงขันหุนยนตบังคับมือ สพฐ. ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ป ๒๕๕๘
- ด.ช.จาตุรนต อนุเสธ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมการประกวดโครงงานการออกแบบ
และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ป ๒๕๕๙
- รางวัลถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ชนะเลิศการแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมป
ประเทศไทย ประเภทหุนยนตบังคับมือ ระดับมัธยมศึกษา

นายวิรัตน ปุยกระโทก
โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๑-๐๘๑๘๘๕๖

“อันความรูรูกระจางแตอยางเดียว
แตใหเชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล”
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จรรยาบรรณวิชาชีพครู

นางธนภรณ ชอบประดิถ
โรงเรียนเขาสามยอด
สพป.นครสวรรค เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๖-๙๓๓๑๕๓๑

“รักลูกศิษย ดั่งลูกตัวเอง”

ครู ธ นภรณ ชอบประดิ ถ ครู ชํ า นาญการพิ เ ศษ
สอนทุกกลุมสาระการเรียนรู ในชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ และ ๖
ซึ่ ง ได จั ด ทํ า วิ เ คราะห ห ลั ก สู ต ร ออกแบบหน ว ยการเรี ย นรู 
สร า งนวั ต กรรมเพื่ อ การเรี ย นรู  เ พื่ อ การพั ฒ นางานในหน า ที่
จากการคนควา สืบคน อบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อนํา
เทคนิคใหม ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ การดูแลนักเรียนตามระบบดูแลชวยเหลือ
นั ก เรี ย นให นั ก เรี ย นมี ชี วิ ต ความเป น อยู  ที่ ดี แ ละอยู  ใ นสั ง คมได
อยางมีความสุข การปลูกฝงคานิยมที่ดีใหกับเด็กนักเรียน
ทั้งนี้ไดรับมอบหมายงานดานวิชาการของโรงเรียนและ
ตั้งใจปฏิบัติงานดวยความวิริยะอุตสาหะถึงแนวทางปฏิบัติงาน
และวิธีการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียน สรางกระบวนการคิด
สรางองคความรูไดดวยตนเอง ผลงานเชิงประจักษจากการปฏิบัติ
หนาที่ คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีส่ งู ขึน้ ครูมผี ลงานดีเดน
และไดรับรางวัล เชน
- ได รั บ ยกย อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ เป น ผู  ที่ มี ค วามศรั ท ธา
ในวิชาชีพครู เปนแบบอยางที่ดีในจรรยาบรรณวิชาชีพครู อุทิศตน
และเสียสละ อดทนและมีสวนรวม ประจําป ๒๕๕๙ จากคุรุสภา
เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต ๑
- ครูผูฝกสอน ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดแขงขัน
เลานิทานภาษาอังกฤษ (ป.๔ - ป.๖) กิจกรรมการแขงขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ ปการศึกษา ๒๕๕๙ จากเครือขายโรงเรียน
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โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ครูสายพิน สังขแยม ครู ค.ศ.๑ กลุมสาระการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ เปนครูที่มุงมั่นในการคนหา
จุดดอยจุดเดน เนนกิจกรรม นํานักเรียนไปสูเปาหมาย สมบูรณ
ทั้งกายใจและสติปญญา ในการจัดการเรียนการสอนจะเนนผูเรียน
เปนสําคัญ วิจัยการเรียนการสอนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการสอน
ที่จะพัฒนาผูเรียนตลอดเวลา และสรางนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อมา
ปรับใชใหเหมาะสมกับผูเ รียน โดยมุง หวังถึงผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ที่ สู ง ขึ้ น และจั ด กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะชี วิ ต ให กั บ นั ก เรี ย น
ในทุ ก ระดั บ ชั้ น โดยเน น กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต เพื่ อ สร า ง
ภูมิคุมกันทางดานยาเสพติดและอบายมุข เพื่อใหมีชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข และไดบูรณาการสอดแทรกเนื้อหาความรูเกี่ยว
กับวิทยาศาสตรในกิจกรรมเสริมทักษะชีวติ ตรงตามตัวชีว้ ดั ในแตละ
ระดับชัน้ ผูเ รียนเรียนแบบสนุกสนานเพลิดเพลิน ไดปฏิบตั กิ จิ กรรม
ดวยตนเอง เกิดประสบการณโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการฝกคิดและการแกปญ
 หา
การเสริ ม สร า งทั ก ษะต า ง ๆ ให กั บ นั ก เรี ย น เพื่ อ การพั ฒ นา
ที่ตรงจุด เกิดความสนใจ ไววางใจ และพรอมจะรับการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ จากการดําเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลที่เกิดจนไดรับรางวัล เชน
- โรงเรียนบานไรไทรทองพระยาลับแล ไดรับรางวัล
ป.ป.ส. ผลงานดี เ ด น ระดั บ เงิ น โครงการสถานศึ ก ษาสี ข าว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ป ๒๕๕๘ จากกระทรวงศึกษาธิการ
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ “ครูผูสอนดีเดน” ระดับ
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา กลุม สาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร ประจําป ๒๕๕๘
- โรงเรียนบานไรไทรทองพระยาลับแล ไดรับรางวัล
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ระดับเงิน ป ๒๕๕๙ จาก สพฐ.

นางสาวสายพิน สังขแยม
โรงเรียนบานไรไทรทองพระยาลับแล
สพป.นครสวรรค เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๑-๗๔๐๘๑๔๑

“จงอยาเปนครูเพียงแคอยูไปวัน ๆ”
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พัฒนาทักษะกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

นางกัญญารัตน จรบุรี
โรงเรียนอนุบาลทาตะโก
สพป.นครสวรรค เขต ๓
โทรศัพท ๐๘๙-๙๒๙๐๑๔๖

“มุงมั่น ตั้งใจ พัฒนาการสอน
หมั่นศึกษาหาความรู
สูศตวรรษที่ ๒๑”

ครูกัญญารัตน จรบุรี ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เนนการทํางาน
โดยความรวมมือระหวางบาน โรงเรียน ชุมชนทองถิ่น และองคกร
ตาง ๆ เพื่อสรางความศรัทธาตอวิชาชีพครู และรวมพัฒนาผูเรียน
อยางมีคุณภาพ จะยึดหลักสังคหวัตถุ ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ
วิมังสา ในการทํางานที่จะทําใหนักเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณ คือ
คนดี คนเกง มีคุณธรรม และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใชในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิตประจําวัน
วางแผนการพัฒนาผูเ รียนในกลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ อยางเปนระบบ โดยการเขารวมโครงการ
สงเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน เปดสอนวันเสาร
ตลอดภาคเรียน และสอนซอมเสริมหลังเลิกเรียน สงผลใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นกลุ  ม สาระการเรี ย นรู  ภ าษาไทยสู ง กว า เป า หมาย
ที่คาดหวังไว และพัฒนาการดีตามลําดับ ทั้งยังสงผลใหนักเรียน
สามารถสอบชิงทุนการศึกษาในโครงการสงเสริมความเปนเลิศ
ทางการเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยไดรับคะแนน
สูงสุดในปการศึกษา ๒๕๕๙ จากผลงานที่ผานมาไดสรางชื่อเสียง
ใหกบั โรงเรียน และนักเรียนมีความรูค วามสามารถเต็มตามศักยภาพ
โดยไดรับรางวัล เชน
- ไดรบั รางวัลเครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติ “คุรสุ ดุด”ี ประจําป
๒๕๕๘ จากคุรุสภา
- ไดรบั ยกยองเปนครูภาษาไทยดีเดน ประจําปพทุ ธศักราช
๒๕๕๗ จากคุรุสภา
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นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอานจับใจความ
ภาษาอังกฤษ
ครูนวภัทร นํา้ ใจ ครูชาํ นาญการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
จังหวัดนนทบุรี ไดพฒ
ั นาแนวคิดในการจัดการเรียนรูใ หกบั นักเรียน
ตามหลักวิชาการ ใชกระบวนการเรียนรูค วบคูก บั การวิจยั ในชัน้ เรียน
ทีส่ อดคลองกับพัฒนาการของเด็ก จิตวิทยาการเรียนรูแ ละจิตวิทยา
พัฒนาการตามแนวทางของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ พัฒนาและผลิต
สื่อการสอนที่หลากหลาย นํามาใชในการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกหองเรียน โดยการสรางองคความรูการจัดการเรียนรูควบคูกับ
การวิจัยในชั้นเรียนดวยการใชนวัตกรรมใหม โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ การเรียนรูแบบโครงงานละครสั้นภาษาอังกฤษ ทักษะการ
สือ่ สารทัง้ ฟง พูด อาน เขียน (Vocabulary Idiom Pronunciation
Sentences) โดยมีแผนการจัดการเรียนรูท เี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ คือ
แผนการจัดการเรียนรูว ชิ าภาษาอังกฤษ และการสรางนวัตกรรมชุด
กิจกรรม เพือ่ พัฒนาการอานจับใจความภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิค
การสอนอานแบบ DR-TA เรือ่ ง Nonthaburi Only สําหรับนักเรียน
ชั้น ม.๕ จากผลการพัฒนาการเรียนการสอนทําใหไดรับรางวัล
- รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับ
เหรียญทอง ประเภทครูผสู อนยอดเยีย่ ม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศดานวิชาการ ป ๒๕๕๘
จาก สพฐ.
- ได รั บ เครื่ อ งหมายเชิ ด ชู เ กี ย รติ “หนึ่ ง แสนครู ดี ”
ประจําป ๒๕๕๘ จากคุรุสภา
- ได รั บ โล ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ “ครู ดี ไ ม มี อ บายมุ ข ”
ประจําป ๒๕๖๐ จาก สพฐ.

นางสาวนวภัทร นํ้าใจ
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต ๑
โทรศัพท ๐๙๖-๘๗๔๖๖๘๖

“สอนในสิ่งที่นักเรียนอยากรู
แลวเขาจะเรียนรูและรักเรียน”
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เรียนลูกเสือแบบสรางสรรค
นันทนาการ นําความสุข

นายคํารณ มาลาคํา
โรงเรียนคลองเกลือ
สพป.นนทบุรี เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๙-๗๕๐๘๖๕๐

“ขยัน มุงมั่น มีคุณธรรม
นําพาชีวิตสําเร็จ”

“ครูคํารณ นับวาเปนครูที่มีความขยันขันแข็งในการ
ทํางาน ที่ผานมาแทบไมมีเวลาวางเลย ชั่วโมงสอนก็มาก งานนอก
การสอนก็มีมาตลอด ทุมเท เอาจริงเอาจังกับงานมาก สนับสนุน
นักเรียน จนลูกผมไดรับคัดเลือกเปนประธานสภานักเรียน และ
ได รั บ รางวั ล เด็ ก ดี “คนดี ข องแผ น ดิ น ” ของจั ง หวั ด นนทบุ รี ”
เปนคําชื่นชม ที่ผูปกครองกลาวชมเชย ครูคํารณ มาลาคํา
ครูคาํ รณ เปนผูม คี วามมุง มัน่ ในการทํางานยึดหลักปฏิบตั ิ
ครองตน ครองคน ครองงาน มีความรัก ความภูมิใจและศรัทธา
ในอาชีพครูทไี่ ดสงั่ สอนใหนกั เรียนระดับประถมศึกษา ซึง่ เปนตนกลา
ตนแรกที่จะกาวไปสูการเปนเยาวชนที่ดี เปนครูผูรับผิดชอบงาน
ทั้งดานการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี
หรื อ กิ จ กรรมอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายอย า งภาคภู มิ ใ จ
มีนาํ้ ใจชวยเหลือ ใหความรวมมือทุกกิจกรรมอยางเต็มความสามารถ
มีความรักและศรัทธาในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ทุมเทพัฒนา
สรางสื่อนวัตกรรมใหสอดคลองกับผูเรียนมาโดยตลอด ผลงาน
ที่ โ ดดเด น คื อ นํ า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร มั ล ติ มี เ ดี ย และบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง “การผูกเงื่อนเชือก” เพื่อชวยเหลือครู
ที่ขาดทักษะการผูกเงื่อน และชวยใหนักเรียน เรียนรูตามบทเรียน
ไดอยางถูกตอง มีคุณภาพ ประหยัดเวลา สามารถนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได และสงเสริมใหครูมีคุณวุฒิทางลูกเสือ จนเปน
ที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ไดรับเชิญเปนวิทยากร
บรรยายใหความรูกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี แกนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา จนถึงระดับปริญญาโท เสมอมา
จากการปฏิบัติงานดวยความขยัน มุงมั่น มีคุณธรรม
สงผลให นักเรียนไดรับรางวัลสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนเสมอมา
เชน รางวัลเหรียญทอง จากงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ป ๒๕๕๘
รางวัลเยาวชนดีเดนแหงชาติ ของจังหวัดนนทบุรี ป ๒๕๕๖ และ
โล ค รู ต  น แบบและบุ ค คลตั ว อย า ง จากเลขาส ว นพระองค
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
จัดโดยสํานักพิมพระฆังขาว และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
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การใชหนังสือสงเสริมการอาน

การพั ฒ นาผู  เรี ย นในกลุ  ม สาระภาษาไทย ครู ผู  ส อน
จะตองมีเทคนิค มีสื่อการเรียนการสอนที่ทําใหนักเรียนไดเรียนรู
อย า งมี ค วามสุ ข จากป ญ หานั ก เรี ย นอ า นบทร อ ยกรองเป น
ทํานองเสนาะ อานแลวไมสามารถสรุปความรูจากเรื่องที่อานได
ทําใหครูผูสอนตองคิดคนนวัตกรรมมาพัฒนาการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ โดยใชหนังสือสงเสริมการอานชุดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ๘ ประการ มาแกปญหา
ครูสุจิรา อาบู ครูผูสอนวิชาภาษาไทย ที่มีความมุงมั่น
ทุมเทในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอน และมีความ
ตระหนักเสมอวาวิชาภาษาไทยเปนวิชาพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญของนักเรียน
เพราะถานักเรียนสามารถอานออกเขียนได อานคลอง เขียนคลอง
อานเรื่องราวตาง ๆ และสามารถสรุปใจความสําคัญได ก็จะเปน
พืน้ ฐานของการเรียนวิชาอืน่ ๆ จึงไดสรางนวัตกรรมสําหรับสงเสริม
ทักษะการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ คือ หนังสือ
“สงเสริมการอาน” ชุดคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ
อานสรุปความรูและขอคิดจากเรื่อง จํานวน ๘ เลม โดยหนังสือ
ทั้ ง ๘ เล ม จะนํ า ไปใช ใ นคาบสอนซ อ มเสริ ม จากการใช
นวั ต กรรมชุ ด ดั ง กล า วทํ า ให นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๔
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปการศึกษา ๒๕๕๘
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ ๓ ขึ้นไป รอยละ ๓๖.๓๖
และในปการศึกษา ๒๕๕๙ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ๓ ขึ้นไป รอยละ ๔๖.๒๓ ซึ่งสูงขึ้นคิดเปนรอยละ ๙.๘๗
ผลสําเร็จจากการนํานวัตกรรมหนังสือสงเสริมการอาน
มาใชในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ
จากประกวดบรรยายธรรม ป ๒๕๕๙ ครูไดรับโลรางวัลโรงเรียน
เครือขายครูแกนนําคุณภาพ สาขาการเรียนรูภ าษาไทย จากสถาบัน
พัฒนาครู จังหวัดนครปฐม รางวัลครูภาษาไทยดีเดน จังหวัด
ชายแดนภาคใต ป ๒๕๕๘ และไดรว มเปนวิทยากรผลิตสือ่ การเรียน
วิชาภาษาไทยตลอดมา

นางสุจิรา อาบู
โรงเรียนบานนาดา
สพป.นราธิวาส เขต ๑
โทรศัพท ๐๙๓-๕๘๓๑๒๑๖

“การใหเปนสิ่งประเสริฐสุด”
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การศึกษาสําคัญที่สุด

นางมายือนะ เจะวอ
โรงเรียนบานกวาลอซีรา
สพป.นราธิวาส เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๖-๒๙๘๒๑๙๙

“การศึกษาเทานั้น
ที่จะแกปญหาตาง ๆ ได”

การพัฒนาคนนั้นตองเริ่มตนตั้งแตเยาววัย เพราะเด็ก
เปนทรัพยากรที่มีคายิ่ง เปนความหวังของครอบครัว เปนผูสืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรมและความเปนมนุษยชาติ เปนพลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ อนาคตของประเทศชาติขึ้นอยูกับคุณภาพ
ของเด็กในปจจุบัน
ครู ม ายื อ นะ เจ ะ วอ ครู ผู  ส อนนั ก เรี ย นระดั บปฐมวั ย
ทีเ่ กิด เติบโตและทํางานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใตมาโดยตลอด
และรับทราบปญหาดีวาคานิยมของชุมชนบานกวาลอซีรา ไมนิยม
สงบุตรหลานไปเรียนหนังสือในโรงเรียนรัฐบาล แตนยิ มใหบตุ รหลาน
เรียนในโรงเรียนเอกชน เมือ่ ตนเองไดบรรจุสอนในโรงเรียนดังกลาว
มีนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ ๑ เพียง ๖ คน (มาเรียนจริงแค ๓ คน)
แตจาํ นวนนักเรียนตาม ทร.๑๔ มีเปนจํานวนมาก จึงเกิดความมุง มัน่
ที่จะนําบุตรหลานในชุมชนกลับเขามาเรียนหนังสือในโรงเรียน
ของรัฐบาลใหมากที่สุด จึงเริ่มตนดวยการเดินทางเขาไปเยี่ยม
พูดคุย กับผูป กครองนักเรียนทุกครัวเรือน ในเขตบริการของโรงเรียน
เพื่อรับทราบปญหา สรางความเขาใจกับชุมชน และไดรับทราบ
ปญหาวา ผูปกครองสวนใหญไปทํางานในประเทศเพื่อนบาน
ทิ้งนักเรียนใหอาศัยอยูกับ ปูยา ตายาย บางครอบครัวนักเรียน
อาศัยอยูโ ดยไมมผี ปู กครอง จึงไดเขาไปอาสารับดูแลนักเรียนทุกคน
ทีเ่ ขาเรียนในโรงเรียนบานกวาลอซีรา และถือปฏิบตั อิ ยางนีเ้ สมอมา
ทําใหผปู กครองเกิดความไววางใจและสงบุตรหลานเขาเรียนเพิม่ ขึน้
เกือบ ๑๐๐% เมื่อผูปกครอง ชุมชนไววางใจ ครูจึงใชกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดยดึงใหผูปกครองเขามามีสวนรวม เขารวม
กิ จ กรรมต า ง ๆ ของโรงเรี ย นมากขึ้ น ป จ จุ บั น นี้ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง
ใหเปนคณะทํางานของชุมชน เปนที่ปรึกษากลุมเยาวชนอัลอิสซัน
บานกวาลอซีรา
เปนเวลากวา ๒๐ ป ที่ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนในโรงเรียน
แหงนี้ ครูมายือนะ ไดทุมเททั้งแรงกาย แรงใจ อบรมสั่งสอนศิษย
ใหเปนคนดี ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของชุนชน สังคม ทําให
ไดรับรางวัลครูสอนดีระดับจังหวัด ครูดีเดนจากคุรุสภา ครูตนแบบ
และบุคคลผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคม เปนตน
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“พอ” คือคนตนแบบที่ดีตออาชีพครู แตพอไมไดเปนครู
พอเปนครูสอนศาสนาในวันเสาร-อาทิตย สอนอัลกุรอานในตอน
กลางคืนใหกบั คนในชุมชน ครูพเี่ ลีย้ งคือบุคคลทีส่ รางแรงบันดาลใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ครูที่ดี
ครูฮารมูนี อิบนูอับดุลมาญีด ประทับใจในวิชาชีพครู
มาตั้งแตเด็ก มีพอเปนครูสอนศาสนาในวันเสาร-อาทิตย และ
สอนอัลกุรอานในตอนกลางคืนใหแกคนในหมูบาน ไดมีโอกาส
อาน เขียนและเรียนรู พัฒนาตนเองสูโ ลกกวาง เมือ่ เริม่ ปฏิบตั หิ นาที่
ครูผูสอน จากการฝกประสบการณครู มีความประทับใจครูพี่เลี้ยง
ที่ไดสอนเพิ่มเติมจากสิ่งที่ไมไดเรียนรูจากสถาบัน คือ การเขาถึง
เขาใจนักเรียนเปนรายบุคคลอยางถองแท ทําใหทุกวันนี้ไดนําสิ่งนี้
มาถายทอดแกรนุ นองและถือปฏิบตั แิ กนกั เรียนของตนเองเสมอมา
พรอมตัง้ ปณิธานไววา ถาตนเองไดเปนครู จะกลับมาเปนครูสอนเด็ก
ที่บานเกิด มาสอนคนในหมูบาน เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต
ของพวกเขาใหดีขึ้น ปจจุบันครูฮารมูนี ไดยายมาสอน ณ โรงเรียน
ในหมูบานตามที่ตั้งใจไวแลว
การสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ดวยแนวคิดจัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่เนนใหผูเรียนไดคิด วิเคราะหและแกปญหาเปน จึงไดพัฒนา
นวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูแบบ 5E เรื่องระบบนิเวศ คือ สรางความสนใจ
สํารวจและคนหา อธิบายและลงขอสรุป ขยายความรู ประเมิน ทําให
นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น กลาคิด กลาแสดงออก และมีความคิด
สรางสรรค จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ รายวิชาวิทยาศาสตร
ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ที่ สู ง ขึ้ น จากเดิ ม
รอยละ ๒.๘๘
จากนวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง
ระบบนิเวศ สงผลใหนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองการแขงขัน
โครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคใตอยางตอเนื่อง

นางสาวฮารมูนี อิบนูอับดุลมาญีด
โรงเรียนบานลูโบะกาเยาะ
สพป.นราธิวาส เขต ๓
โทรศัพท ๐๘๑-๘๙๓๐๕๑๔

“จงรักและภูมิใจในอาชีพ “ครู”
แลวเราก็จะเปนครูที่มีสุขมากที่สุด”
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พัฒนาเด็กบกพรองทางการเรียนรู
สูมารยาทงามอยางไทย

นางศุภกร ใจบุญมา
โรงเรียนไตรธารวิทยา
สพป.นาน เขต ๑
โทรศัพท ๐๙๑-๘๕๗๕๓๔๑

“มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย
ประหยัด อดทน
มีความรับผิดชอบ”

ครู มิใชมเี พียงหนาทีส่ อนใหความรูน กั เรียนเพียงอยางเดียว
ครูที่ดีตองมีความรู ความสามารถ พัฒนาตนเองและพัฒนางาน
อยางตอเนื่อง เพราะครูคือปูชนียบุคคล ที่จะหลอหลอมเด็กใหเปน
คนดี มีคุณภาพ อยูในสังคมไดอยางเปนสุข
ครูศุภกร ใจบุญมา ครูผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา
เรียนรวมเด็กนักเรียนทีม่ คี วามบกพรองทางการเรียนรู และบกพรอง
ทางสติปญญา ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ - ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๓ ซึ่งนักเรียนแตละคนมีปญหาแตกตางกัน การแสดงออก
ไมเหมือนกัน นักเรียนบางคนชอบใชความรุนแรงในการตัดสินปญหา
ประกอบกับโรงเรียนตัง้ อยูใ นถิน่ ทุรกันดาร มีนกั เรียนจากชนพืน้ เมือง
หลายชนเผา ดวยหนาที่ที่ตองสอนนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรี ย นรู  แ ละบกพร อ งทางสติ ป  ญ ญา ทํ า ให ค รู ศุ ภ กร
ตองสังเกตและเก็บขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล สังเกตจุดเดน
จุด ดอยและออกเยี่ ย มบ า นเพื่ อ รั บทราบป ญหาที่ ส  ง ผลกระทบ
ตอนักเรียน แลวนําขอมูลที่ไดมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ ใชกจิ กรรมการแสดงออกทางมารยาทไทย
มาประกอบการสอนควบคูก บั การเรียนรูด า นวิชาการ ใหการชวยเหลือ
นักเรียนโดยการเสริมแรงเชิงบวก เพื่อกระตุนใหนักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรม
จากการทุม เททัง้ กําลังใจ กําลังกายและนํากิจกรรมพัฒนา
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู สูมารยาทงามอยางไทย
ปลูกฝงคานิยม ๑๒ ประการ สงผลใหนักเรียนไดเปนตัวแทน
ของสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ ประกวด
มารยาทงามอยางไทย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง และ
ปการศึกษา ๒๕๕๙ ไดรับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลอื่นๆ
สรางความภาคภูมใิ จใหแกนกั เรียน ครู โรงเรียนและชุมชนตลอดมา
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เพราะกําพราบิดาตั้งแตเด็ก มีมารดาเปนคนหาเลี้ยง
และสงเสียใหไดเรียนหนังสือ มีความตั้งใจอยากเปนครู คิดเสมอวา
“เมื่อฉันไดเปนครูฉันจะกลับมาพัฒนาเด็ก ๆ ที่บานเกิดของฉัน”
นี่คือแรงบันดาลใจที่ทําให ครูพัฒนาวารินทร บุญทา ครู คศ.๑
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ยายกลับมาเปนครูนาฏศิลปที่โรงเรียน
อนุบาลโซพิสัย เพื่อใหนักเรียนในชุมชนไดมีความรูความสามารถ
และรวมสืบสานนาฏศิลปไทย และนาฏศิลปพื้นเมือง โดยไดจัดตั้ง
ชมรมนาฏศิลปขึ้นมาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ จนถึงปจจุบัน
ฝกซอมนักเรียนนําไปแสดงในงานตาง ๆ ตลอดจนเขารวมการ
แขงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จนไดรับรางวัลเหรียญทอง
ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนประจําทุกป และมีความตัง้ ใจ
ที่จะพัฒนาใหไปถึงระดับประเทศใหได
ครูพฒ
ั นาวารินทร ไดนาํ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
โดยนํากระบวนการ PDCA มาใชพฒ
ั นา คือ P : Plan (การวางแผน)
วิเคราะหหลักสูตรเพื่อจัดทําหนวยการเรียนรู ใหสอดคลองกับ
เวลาเรียน D: Do (ปฏิบัติตามแผน) เขาสูกระบวนการจัดการเรียน
การสอน เนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง C : Check (ตรวจสอบ
การปฏิบัติตามแผน) โดยการประเมินผลงานของนักเรียน วาเมื่อ
นักเรียนไดเรียนลงมือปฏิบัติจริงแลวเกิดปญหา อุปสรรค อะไร
เกิด ขึ้ น มาบ าง A : Action คือการปรับปรุงแกไขดํา เนิน การ
ใหเหมาะสมตามผลการประเมิน ตรวจสอบถึงปญหา อุปสรรค
ทบทวนการปฏิบตั ิ นําไปแกไขปรับปรุงใหกระบวนการจัดการเรียน
การสอนมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ผลจากการจัดการเรียนการสอนแบบ PDCA ผสมกับ
ความทุมเททั้งกําลังกาย และกําลังความคิด สงผลใหป ๒๕๕๘
ได รั บ รางวั ล ทรงคุ ณ ค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดั บ ชาติ
ประเภทครูผูสอนยอดเยี่ยม ดานบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม
ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สําหรับนักเรียน
ป ๒๕๕๘ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดแสดงตลก
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ป ๒๕๕๙ ไดรบั เหรียญทอง
ประกวดมารยาทงามอยางไทย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาค และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

นางพัฒนาวารินทร บุญทา
โรงเรียนอนุบาลโซพิสัย
สพป.บึงกาฬ
โทรศัพท ๐๙๓-๒๑๗๔๕๑๓

“ครูคือผูให ผูเสียสละ
ผูเติมเต็ม และผูมีเมตตา”
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การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน

นางลาวัลย เปลี่ยนรัมย
โรงเรียนบานสมสนุก
สพป.บุรีรัมย เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๔-๖๐๗๗๙๔๓

“เราจะทําหนาที่ความเปนครู
ใหดีที่สุด”

ครูลาวัลย เปลี่ยนรัมย ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ - ๖ สอนนักเรียน
เนนการปฏิบัติจริง ยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยไดรับมอบหมาย
ใหเปนหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สอนนักเรียน
เน น สร า งกระบวนการคิ ด สร า งองค ค วามรู  ด  ว ยตนเอง และ
จัดบรรยากาศหองเรียนใหเปนหองเรียนคุณภาพ สงเสริมผูเรียน
ใหมคี วามคิดสรางสรรคสงิ่ ใหม ๆ ใหนกั เรียนมีสว นรวมในการดําเนิน
กิจกรรมประเมินผลการเรียนการสอนตลอดเวลา
จากประสบการณการจัดการเรียนการสอนที่ไดสะสมมา
ครูลาวัลย นําปญหา อุปสรรคมาพัฒนา จนทําใหเกิดนวัตกรรมใหม
คือรายงานการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโครงงาน
เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน เปนนวัตกรรมที่เปนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practice) เรื่องการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบโครงงานสาระ
การเรียนรูว ทิ ยาศาสตรระดับประถมศึกษา เปนกิจกรรมการเรียนรู
ที่สนองตอบการปฏิรูปการเรียนรูของผูเรียน โดยผูเรียนนําผลงาน
การเรี ย นรู  แ บบโครงงาน ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  วิ ท ยาศาสตร
เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ จํานวน ๕๔ เรื่อง
ไปนําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับโรงเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษาทัง้ จังหวัดบุรรี มั ย และระดับชาติ ในงานประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ซึ่งในอนาคตคาดหวังวาจะมีการพัฒนาและขยายผล
อยางตอเนื่องในวงกวางขึ้น ประโยชนจากการเรียนรูแบบโครงงาน
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น และ
การนําทักษะการเรียนไปปรับใชในชีวิต ประจําวันไดเปนอยางดี
จากนวัตกรรมทีไ่ ดนาํ มาสูก ระบวนการจัดการเรียนการสอน
จนเกิดผลงานในเชิงประจักษ สงผลใหผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้
ผลการทดสอบ O-NET สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร นักเรียนชั้น
ประถมศึกษปที่ ๖ ไดคะแนนเฉลีย่ ๔๖.๙๗ ซึง่ สูงกวาระดับประเทศ
(๔๑.๒๒) นักเรียนไดรับรางวัลมาโดยตลอด เชน รางวัลเหรียญทอง
ผลงานสิง่ ประดิษฐทางวิทยาศาสตร จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดบภาค รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร จาก
สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการศึกษาไทย ดานครู ไดรับ
รางวัลระดับชาติ เชน ป ๒๕๕๔ ไดรบั รางวัลหนึง่ แสนครูดี ป ๒๕๕๗
รางวัลคุรุสดุดี และรางวัล OBEC AWARDS
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มหัศจรรยรูปเรขาคณิต จากแทนแกรม

ครู นิ่ ม นวล เลี้ ย งรั ก ษา เป น ผู  มี จิ ต ใจโอบอ อ มอารี
รักและเมตตาศิษย มีความรูความสามารถในการใหความรูแก
นักเรียนอยางเต็มที่ มีคุณธรรม จริยธรรม มีหัวใจของความเปนครู
เสียสละมีนํ้าใจกับทุกคน ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของสังคม
เป น ที่ ย กย อ งของคนที่ พ บเห็ น รั ก การพั ฒ นา เป น ที่ ป ระจั ก ษ
ดานวิชาการ สัมพันธชมุ ชน เปนแบบอยางทีด่ ใี นทุกดาน เปนครูทอี่ ยู
ในหัวใจของนักเรียน อยูใ นใจขาพเจา “หนูรกั ครูคะ ” นางสาวอําไพ
กนก ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนนิคมสรางตนเอง ๓ กลาว
ครู นิ่ ม นวล รั บ ผิ ด ชอบสอนกลุ  ม สาระการเรี ย นรู 
คณิตศาสตร สอนใหนักเรียนสรางกระบวนการคิด ใหนักเรียน
รูจักสรางองคความรูดวยนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
วิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และไดพัฒนานวัตกรรม
เรื่อยมา จนถึงปการศึกษา ๒๕๕๙ ไดจัดทําโครงงานคณิตศาสตร
เรื่องมหัศจรรยรูปเรขาคณิต จากแทนแกรม เพื่อมุงใหผูเรียนไดรับ
ความรู เกิดทักษะ มีความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชให
เกิดประโยชนไดจริง
ผลจากการนํานวัตกรรมใหม ๆ มาชวยในการจัดการเรียน
การสอน สงผลใหนกั เรียนไดเรียนรูอ ยางสนุกสนาน และไดรบั รางวัล
เหรียญทองในการแขงขันคณิตศาสตร โครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรูสูสากล ป ๒๕๕๘ และในป ๒๕๖๐ ครูไดรับรางวัล ครูดีใน
ดวงใจ ครูผูสอนระดับประถมศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๒ อีกดวย

นางนิ่มนวล เลี้ยงรักษา
โรงเรียนนิคมสรางตนเอง ๑
สพป.บุรีรัมย เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๖-๒๔๕๑๗๕๔

“ความพยายามอยูที่ไหน
ความสําเร็จอยูที่นั่น”
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การสรางนวัตกรรม
เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น

นางพเยาว ศรีภักดี
โรงเรียนบานโคกเขาพัฒนา
สพป.บุรีรัมย เขต ๓
โทรศัพท ๐๘๘-๓๖๘๐๗๕๙

“มุงมั่น ทุมเท เสียสละ
และศรัทธาในวิชาชีพ”

“ครูพเยาว เปนคนที่มีนํ้าใจดี คนในชุมชนรักครู กิจกรรม
งานประเพณี งานแตง ครูชวยเหลือและใหคําปรึกษางานในชุมชน
บานโคกเขาพัฒนาทั้ง ๓ หมูบาน” นายชูเกียรติ เอี่ยมกระโทก
ประธานคณะกรรมการโรงเรียนบานโคกเขาพัฒนา กลาว
ครูพเยาว ศรีภกั ดี วางแผนการจัดการเรียนรูใ หกบั ผูเ รียน
มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ทําการประเมินผลการเรียน
การสอนอยางเปนระบบ จัดทําการศึกษารายกรณี และทําการวิจัย
ในชั้นเรียน โดยการใชวิจัยเชิงบวก และระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน กําหนดขั้นตอนในการดําเนินการสอน และมีการกําหนด
ขัน้ ตอนตาง ๆ ของการสอนไวอยางรอบคอบ เพือ่ ใหบรรลุเปาหมาย
ทีก่ าํ หนด เปนการวางแผนการสอนโดยพิจารณากระบวนการสําคัญ
การวิ เ คราะห ม าตรฐานการเรี ย นรู  เพื่ อ กํ า หนดผลการเรี ย นรู 
ที่คาดหวังในรายวิชา การกําหนดขอบขายเนื้อหาสาระการเรียนรู
ทีจ่ ะใชในการสอน กําหนดการสอนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
กิจกรรมการสอน พรอมทั้งการวัดและประเมินผล โดยจัดทําสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน CAI ทุกหนวยการเรียนรูอ ยางหลากหลาย
เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณหลายทาง เปนการพัฒนาทักษะ
ของผูเรียนหลายดาน
ประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากสื่ อ นวั ต กรรม ทํ า ให ผู  เ รี ย น
มีความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู มีความกระตือรือรนในการ
รวมกิจกรรม ผูเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน มีความสุขและ
ไดรบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สงผลใหผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ในสาระการเรียนรู
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ
๓ ปซอน
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โครงการสงเสริมการเรียนรู
กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร
ครูจุไรรัตน จันทะขาล เลาวา “แม” คือครูคนแรก
แมอยากใหเปนครู เพื่อมาสอนนักเรียนในภูมิลําเนาของตัวเอง
ตอบแทนคุณบานเกิด เมืองนอน โชคดีที่สอบผานและไดเรี ยน
ในสถาบันผลิตครูโครงการคุรุทายาท รุนที่ ๘ วิชาเอกการศึกษา
ปฐมวั ย จึ ง มี ค วามมุ  ง มั่ น ในการนํ า ความรู  ใ นทุ ก ด า นไปพั ฒ นา
นักเรียนใหมีความรูความสามารถ
ดวยความรูความสามารถ การทุมเท เสียสละ และมีจิต
วิญญาณของความเปนครูสูง ครูจุไรรัตน ไดนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง อั น เป น หลั ก คิ ด และแนวปฏิ บั ติ ม าใช
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาผูเรียนใหเปน
บุคคลแหงการเรียนรูบนวิถีความเปนไทย ภายใตหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยหลักคิดในเรื่องความพอประมาณ
ความมีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ภายใตเงื่อนไขความรูและ
คุณธรรม บูรณาการกับฐานการเรียนรู ๓ ฐาน คือ ฐานมูลมังบานเฮา
เพื่ อ ฝ ก ทั ก ษะชี วิ ต ฐานเกษตรเพื่ อ ชี วิ ต เพื่ อ ฝ ก ทั ก ษะอาชี พ
และฐานความรูส สู ากลเพือ่ ฝกทักษะทางดานวิชาการบริหารจัดการ
โดยใชโครงงานเปนฐาน
สงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการออม วางแผนการใชจาย
ของตนเอง มี ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ การทํ า บั ญ ชี ใ นระบบธนาคาร
ครูนาํ ไปประยุกตใชในครอบครัวทําใหมคี วามเปนอยูท ดี่ ขี นึ้ สงผลให
นั ก เรี ย นได รั บ รางวัลผูมีผลการปฏิบัติที่เปน เลิศระดับ ประเทศ
ด า นพั ฒ นาการเรี ย นรู  ต ามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
จากศูนยสถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ป ๒๕๕๙ รางวัล
เหรียญทอง การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ - ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ปการศึกษา ๒๕๕๙

นางจุไรรัตน จันทะขาล
โรงเรียนวัดวนาสันต
(โศกนาคสามัคคี)
สพป.บุรีรัมย เขต ๔
โทรศัพท ๐๘๑-๙๕๕๗๐๒๒

“เต็มที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถ
เปนครูดวยชีวิตจิตวิญญาณ”
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จากหองเรียน สูชุมชน สรางเสริมอาชีพและรายได

นางจริยาภรณ คุมพันธ
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
สพป.ปทุมธานี เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๑-๓๗๘๓๙๑๗

“รากของการศึกษาอาจขม
แตผลของมันนั้นหวาน”

ครูจริยาภรณ คุม พันธ ครูผยู ดึ มัน่ ในอุดมการณการทํางาน
เชือ่ วานักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาได นักเรียนแตละคนมีศกั ยภาพ
ที่แตกตางกัน ดังนั้นการพัฒนาก็ยอมแตกตางกัน ครูตองยอมรับ
ในความแตกตางของแตละคน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
จึ ง เน น การทํ า งานเป น กลุ  ม เพื่ อ ให ส มาชิ ก แต ล ะคนยอมรั บ
ในศั ก ยภาพของเพื่ อ น แล ว ดึ ง ความสามารถเหล า นั้ น ออกมา
เพื่อใหการทํางานประสบความสําเร็จ
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ ครูจริยาภรณ
วิเคราะหความตองการของนักเรียนและชุมชน เนนใหผูเรียน
เกิ ด สมรรถนะ ๕ ประการ คื อ ความสามารถในการสื่ อ สาร
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญ
 หา ความสามารถ
ในการใชทกั ษะชีวติ และความสามารถในการใชเทคโนโลยี นักเรียน
ตัดสินใจเองวาตองการเรียนรูอะไร แลวครูจึงนํามาออกแบบหนวย
การเรียนรู เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยให
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ รวมกันคิดคนผลิตภัณฑยอมผม
ทําจากสมุนไพรทีไ่ มเปนอันตรายตอสุขภาพ ไดผลิตภัณฑ “บังขาว”
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ไดศึกษาสมุนไพรในทองถิ่นนํามา
ทํานํ้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพและอาหาร ออกจําหนายในโรงเรียน
และตลาดนัด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ไดออกแบบสิ่งของ
เครื่ อ งใช โดยใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร โปรแกรม Google
Sketch up มาพัฒนาชิ้นงาน เชน การทําโตะ เกาอี้ ชั้นวางของ
นําไปจําหนายที่ตลาดนัดทุกวันอาทิตย ซึ่งไดรับการตอบรับดวยดี
จากคนในชุมชน
จากการจัดการเรียนการสอน โดยฝกใหนกั เรียนไดเรียนรู
รวมกันทํางานเปนกลุม รวมแกปญหาดวยกัน การลงพื้นที่ในชุมชน
ทําใหนักเรียนรักและเห็นคุณคาของสิ่งที่มีในชุมชน เปนการสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนอีกดวย และจากการ
สงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติงานจริง สงผลให นักเรียนไดเขารวม
แขงขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ติดตอกัน ๒ ปซอน
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นวัตกรรมฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจ
ครูศิลาพร มงคล ครูชํานาญการ สอนสาระการเรียนรู
ตางประเทศ ไดศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และไดคิดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมอยางจริงจัง โดยจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและ
คูมือประกอบการสอน เรื่อง หลักไวยากรณที่นาสนใจ และเทคนิค
การจําคําศัพทใหกับนักเรียน จํานวน ๒๐ แผน และไดนํามาใช
ในปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ การพัฒนาการเรียนการสอน
ด ว ยการสร างนวั ตกรรม แบบฝก ทัก ษะการอานภาษาอั ง กฤษ
เพื่อความเขาใจ ซึ่งเปนนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนใหดีขึ้น มีความเชื่อมั่นในตนเอง
และสามารถใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันสื่อสารไดอยางมั่นใจ
ครูศลิ าพร ไดทาํ การวิจยั ในชัน้ เรียน เรือ่ งการพัฒนาทักษะ
การอานคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชแบบฝกการอานคําศัพทภาษา
อังกฤษสําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๕ พบวา นักเรียนไดรบั
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบฝก การอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษ มีคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวา
คะแนนกอนเรียน ดังนั้นจะเห็นไดวานักเรียนมีความรูความเขาใจ
ในคําศัพทภาษาอังกฤษมากขึ้น สงผลให การทดสอบ O-NET
ปการศึกษา ๒๕๕๗ สูงกวาระดับประเทศ

นางสาวศิลาพร มงคล
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๑-๓๗๘๓๙๑๗

“รักโรงเรียนเหมือนรักบาน
รักงานเหมือนรักชีวิต
รักลูกศิษยเหมือนลูกตัวเอง”
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อานออกเขาใจงาย
ดวยชุดสงเสริมทักษะการอานภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๓

นางสาวสุดใจ มุงดี
โรงเรียนบานคั่นกระได
สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๙-๖๑๕๑๕๒๑

“ตั้งใจ มุงมั่น และใสใจ
นําไปสูความสําเร็จ”

“จากการที่ ห นู ไ ด เรี ย นกั บ ครู สุ ด ใจ มา ๓ ป หนู มี
ความประทับใจคุณครูหลายเรื่อง ทานใจดี สอนสนุก มีความตั้งใจ
ใหเราอานออกเขียนไดทุกคน คอยดูแลเอาใจใสพวกเราทุกคน
เพื่อนบางคนอานเขียนไมคลอง ทานก็จะพยายามหาวิธีที่จะทําให
เพื่อนอานเขียนได พาไปสอนซอมเสริมในชวงพักกลางวัน บางครั้ง
ก็ใหเพื่อนที่เกงสอนเพื่อนดวยกัน ทานจะใชวิธีสอนหลายรูปแบบ
จึงทําใหพวกเราไมเบื่อ หนูและเพื่อนๆ รักและภูมิใจที่ไดเรียนและ
เปนลูกศิษยของคุณครู” เด็กหญิงพรรณนารา ประดิษฐ นักเรียน
โรงเรียนบานคั่นกระได กลาวถึงครูสุดใจ อยางภาคภูมิใจ
ครูสุดใจ มุงดี ไดนําชุดสงเสริมทักษะการอานภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑-๓ ไปใชกบั นักเรียน สงผลใหนกั เรียนสามารถ
อานหนังสือออก อานไดคลองแคลว และตอบคําถามไดอยาง
ถูกตอง รูเรื่อง ทําใหเรียนรูอยางมีความสุข มีผลการสอบ NT สูงขึ้น
นอกจากนี้ ชุดสงเสริมทักษะการอานภาษาไทย ยังไดรับคัดเลือก
เปน Best Practice ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ประจําป ๒๕๕๙ ในการนําออกเผยแพรเปนตัวอยางการใชสื่อที่ดี
มีคุณภาพ เหมาะแกการนําไปใชสอนใหกับนักเรียนอีกดวย
จากความมุ  ง มั่ น ตั้ ง ใจและใส ใจในงานของครู สุ ด ใจ
สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ครูไดรับรางวัล
ครูผูสอนนักเรียน กิจกรรมการแขงขันนักอานรุนเยาว ประเภท
นักเรียนบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๙ และสาธิตการสอน
ชุดสงเสริมทักษะการอานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๓
ในการผลิตสื่อวีดีทัศน “ทําอยางไรใหอานออกเขียนได” ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๖๐ วัน อานออกเขียนได ลายมือสวย

“หนู ช อบภาษาอั ง กฤษเพราะครู ส อนดี เรี ย นรู  เรื่ อ ง
สอนสนุกสนาน นาสนใจ ครูยงั สอนใหนกั เรียนรับผิดชอบและมีวนิ ยั
หนูขอสัญญาวาจะตั้งใจเรียนและเปนเด็กดี” เด็กหญิง ณัฎฐธิดา
แผพร ไดกลาวถึงคุณครูเบญจวรรณ อยางภาคภูมิใจ
ครูเบญจวรรณ คําไท ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
สอนกลุ  ม สาระการเรี ย นรู  ภ าษาต า งประเทศ (ภาษาอั ง กฤษ)
มาเปนเวลา ๓ ป อบรมสัง่ สอนนักเรียนอยางไมยอ ทอ เสียสละเวลา
หลังเลิกเรียน สอนซอมเสริมใหนักเรียน และไดจัดทําสื่อนวัตกรรม
เพื่อพัฒนานักเรียน เรื่อง “๖๐ วัน อานออกเขียนได ลายมือสวย”
ฝ ก ให นั ก เรี ย นได ใช ก ระบวนการทั ก ษะการคั ด ที่ ห ลากหลาย
นํานักเรียนไปศึกษาตามแหลงเรียนรูตาง ๆ เชนบริเวณโรงเรียน
ชุมชน สถานีตํารวจ นักเรียนมีความพึงพอใจ และไดดําเนินการ
วัดผลนักเรียนตามสภาพจริง โดยใชการสังเกต และสอบถามผูเ รียน
ผลจาการดํ า เนิ น การ นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู  แ ละมี
ความเขาใจสังคม สามารถปรับตัวไดมากขึ้น และในดานการจัด
การเรี ย นการสอนที่ เ น น ผู  เรี ย นเป น สํ า คั ญ ด ว ยความเสี ย สละ
ชวยเหลือ ดูแลนักเรียนอยางใกลชิดและตอเนื่อง ทําใหนักเรียน
อ า นออกเขี ย นได มี ผ ลการอ า นออกเขี ย นได ใ นระดั บ ดี เ ยี่ ย ม
จากการใชขอสอบกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวเบญจวรรณ คําไท
โรงเรียนสามแยกปาถลม
สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๘-๔๒๐๒๕๕๐

“อานออก เขียนได ลายมือสวย
สามารถฝกไดดวยตนเอง”
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พฤติกรรมเดน รักการทํางาน
สรางสรรคดวยเทคโนโลยี

นางมณีนุช เข็มลาย
โรงเรียนบานโคกพนมดี
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
โทรศัพท ๐๙๑-๘๕๗๕๓๔๑

“เต็มกําลัง ตั้งมั่นสุจริต
ใชชีวิตพอเพียง”

เปนผูนําดานการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผานกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลาย เปนระบบ ทันสมัย
โดยการออกแบบและจั ด ทํ า แผนการเรี ย นรู  ที่ มี สื่ อ นวั ต กรรม
กิจกรรมที่สรางสรรค และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลาย
เนนความแตกตางระหวางบุคคล ใหทกุ คนไดเรียนรูอ ยางมีความสุข
เรียนรูอยางมีความหมาย เจริญเติบโตเปนมนุษยที่สมบูรณ และ
สงเสริมใหนักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู
ครูมณีนุช เข็มลาย ครูรุนใหมที่เนนการเรียนการสอน
ใหผูเรียนไดแสดงความสามารถ ปฏิบัติงานดวยตนเอง สงเสริม
ใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคสิ่งใหม ๆ โดยนําสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยสอน และมีความเชือ่ วา “เด็กแตละคน
มีความรูความสามารถไมเทากัน แตสามารถปลูกฝงสิ่งดี ๆ ได”
อาจดวยภูมหิ ลัง ความสามารถและปจจัยพืน้ ฐานในชีวติ จึงจําเปนที่
ครูผสู อนตองทําความเขาใจนักเรียนเปนรายบุคคล พรอมออกเยีย่ มบาน
นักเรียน เพื่อเก็บขอมูลนํามาวางแผนการทํางาน เตรียมจัดการ
เรียนการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียนแตละคน โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรมาชวย เชน โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก การสรางสื่อดวยโปรแกรมนําเสนอ การใชสื่อ
จากอินเตอรเน็ตใหนักเรียนไดสืบคนขอมูล ทําใหนักเรียนมีความ
สนุกสนานกับการเรียน และเปดโอกาสใหนักเรียนรวมวางแผน
ในการดําเนิน กิจกรรม และการประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน
ทํ า ให นั ก เรี ย นมี เจตคติ ที่ ดี ต  อ วิ ช าที่ เรี ย นและมี ค วามพยายาม
ที่จะใฝเรียนรูมากขึ้น
จากการศึกษาปญหาของนักเรียนอยางชัดเจน ทําให
ทราบแนวทางและกําหนดขั้นตอนในการแกไขปญหาอยางเปน
ระบบ สงผลใหนักเรียนไดเปนตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
เขารวมแขงขันในรายการตาง ๆ จนไดรับรางวัล สรางความ
ภาคภูมใิ จใหแกนกั เรียน ผูป กครอง โรงเรียน และครูผสู อน เสมอมา
เชน รางวัลเหรียญทอง การแขงขันทําอาหาร ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.๑ - ป.๖ รางวัลเหรียญทอง
การวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.๑ - ป.๖ ในงานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาค เปนตน
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ครูคือผูให

“ไดทํางานรวมกับครูมณี เปนเวลาประมาณ ๕ ปเศษ
ครู เ ป น ผู  มี ค วามมุ  ง มั่ น เอาใจใส ต  อ การทํ า งาน เป น ผู  มี ค วาม
รับผิดชอบสูง ทําใหไดรับความไววางใจจากเพื่อนรวมงาน และ
ผูบังคับบัญชาไดมอบหมายใหรับผิดชอบโครงการและกิจกรรม
สําคัญของโรงเรียนเสมอมา” คํากลาวจากครูอุไรวรรณ จันสมดี
ครูโรงเรียนวัดโคกอุดม
ครูมณี บัวเผื่อน ใชสื่อเปนตัวชวยในการสอนซอมเสริม
เด็กนักเรียนที่เรียนชา นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
ในชั้นเรียน การคิดคํานวณ การบวกจํานวนที่มากกวาสองหลัก
การคูณจํานวนที่มีหลายหลัก การหารจํานวนที่มีหลายหลัก โดยใช
สื่อที่เกี่ยวของกับการอาน การเขียน ซึ่งไดจัดทําบัตรพยัญชนะ
บั ต รสระ บั ต รภาษา บั ต รการอ า นสะกดคํ า หนั ง สื อ เล ม เล็ ก
กลองคอมพิวเตอร การสอนรายบุคคล ใชกระบวนการประเมินผล
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนของครู แ ละนั ก เรี ย น
มีการวัดผลกอนเรียนและหลังเรียนครอบคลุมทั้ง ๓ ดาน คือ
ดานทักษะ ดานจิตพิสัย และดานพุทธพิสัย นําผลมาวิเคราะหหา
สาเหตุ ของปญหา แลวแกไขโดยการสอนซอมเสริม สอนเพิ่มเติม
จากผลการปฏิบัติ ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ คะแนน O-NET
อยูใ นระดับทีส่ งู ขึน้ ๓ ปซอ น นักเรียนระดับชัน้ ป.๑ - ๓ ไดรบั รางวัล
เหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ ๖๔,
๖๕ และ ๖๖ อยางตอเนื่อง

นางมณี บัวเผื่อน
โรงเรียนวัดโคกอุดม
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๗-๙๐๘๔๙๗๑

ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
รัชกาลที่ ๙ “การทําความดีนั้นยาก
และเห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา
เพราะหาไมความชั่ว
ซึ่งทําไดงายจะเขามาแทนที่...”
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สรางสื่อวิทยาศาสตรดวย E-book
สูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นางนิอารีฟา บินหะยีอารง
โรงเรียนอนุบาลยะรัง
สพป.ปตตานี เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๙-๔๖๓๖๑๔๙

“ขอเปนหนึ่งกลไกของสังคม
ที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตร โดยปลูกจิตสํานึกที่ดี
ใหแกผูเรียน ชุมชน และสังคม
ในพื้นที่สีแดงตอไป”

ถึงจะอยูใ น ๓ จังหวัดทีเ่ ปนพืน้ ทีส่ แี ดง เดินทางไป-กลับบาน
ดวยระยะทางถึง ๖๐ กิโลเมตร แตครูนิอารีฟา บินหะยีอารง
ไมเคยหวั่นไหวที่จะอุทิศตนในการแสวงหาความรูเพิ่มเติม และ
มุง มัน่ พัฒนานักเรียนในพืน้ ทีส่ แี ดงใหเปนคนดี คนเกงและมีความสุข
ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู พัฒนานวัตกรรม โดยใชโครงงาน
วิทยาศาสตร ทําผลงานวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เรื่องพลังงานแสง กลุมสาระวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
โดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่ใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)
เปนสื่อ” สงผลใหผูเรียนสนใจและมีสวนรวมในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร รวมทั้งปฏิบัติกิจกรรมวิทยาศาสตร กิจกรรมชุมนุม
นักวิทยรุนจิ๋ว “Science Show” และกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู “Science For Kids นักวิทยนอย” ดวยการสอน
ที่สอดแทรกหลักการทางวิทยาศาสตรงาย ๆ ใกลตัว สอดแทรก
ทักษะวิทยาศาสตร คุณธรรมและจริยธรรม ความซื่อสัตย ในการ
ลงความเห็นขอมูล มีการทดลอง นําเสนอผลงานดวยตนเอง มีการ
วัดผลและประเมินชิ้นงานของตนเองจากเพื่อนและครู นักเรียน
มีความสุขในการเรียนรู
จากความมุงมั่นพัฒนาจัดทําสื่อการเรียนการสอนใหกับ
นั ก เรี ย นของครู นิ อ ารี ฟ า ทํ า ให นั ก เรี ย นมี เ จตคติ ที่ ดี ต  อ วิ ช า
วิทยาศาสตร เขาใจกระบวนการวิทยาศาสตรมากขึ้น จนไดรับ
การคัดเลือกจากสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี
เขต ๒ ใหกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู “Science For Kids
นักวิทยนอย” เปน Best Practice ของเขตพื้นที่การศึกษา และ
นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ เผยแพร
ใหชุมชนและสังคมตอไป
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กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานอยางยั่งยืน
และตลอดไป
จากครู ผู  ส อนสุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา สู  ค วามเป น ครู
บรรณารั ก ษ เป น บททดสอบที่ สํ า คั ญ ในชี วิ ต การทํ า งานของ
ครูนที วันทอง ครูชํานาญการพิเศษ ที่ไดเสียสละทุมเทการทํางาน
สรางองคความรูกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานอยางยั่งยืนและ
ตลอดไป พัฒนาผูเรียนใหมีความสนใจการเรียนรูอยางตอเนื่อง
มีการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียนอยางเปนระบบ
ดวยแหลงเรียนรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ แบบมีสว นรวมทัง้ ผูเ รียนและ
ชุมชน ซึ่งกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานอยางยั่งยืนและตลอดไป
เปนสวนหนึ่งในโครงการหองสมุดมีชีวิต (ขุมทรัพยทางปญญา)
ดวยการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหกับนักเรียน จัดหาหนังสือ
และสือ่ เขาหองสมุดใหมปี ริมาณทีเ่ พียงพอ จัดชัน้ หนังสือตามระบบ
ทศนิยมดิวอี้ จัดชั้นสารานุกรม จัดหนังสืออางอิง และใหบริการ
ยืม-คืน เปนงานหลัก
จากการจั ด กิ จ กรรม พบว า สถิ ติ ก ารยื ม หนั ง สื อ ของ
นั ก เรี ย นเพิ่ ม มากขึ้ น นั ก เรี ย นเข า ใช บ ริ ก ารห อ งสมุ ด มากขึ้ น
การบันทึก การอานมีจาํ นวนเพิม่ ขึน้ นักเรียนรูจ กั คนควาดวยตนเอง
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จนได
รับรางวัลครูสง เสริมการอานยอดเยีย่ ม ระดับประเทศ ระดับประถม
ศึกษา โครงการนามีบุคสรีดดิ้ง ถึง ๔ ป คือ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๘ และป ๒๕๕๙

นางนที วันทอง
โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส
(เสารอุทิศ)
สพป.ปตตานี เขต ๓
โทรศัพท ๐๙๐-๑๗๙๑๐๐๙

“เรียนรูตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
ตามหลักธรรม ๑๐ ประการ
เปนกรอบในการทํางาน บนพื้นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
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การพัฒนาคุณธรรมดานความมีวินัย
โดยใชเพลงและขอตกลงของเด็กปฐมวัย

นางสุภา บุญพึ่ง
โรงเรียนวัดปรีดาราม
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๑-๗๔๔๒๕๓๓

“มุงมั่นวิชาการ รักการสอน
อาทรศิษย คิดดี มีคุณธรรม
ชี้นําสังคม อบรมจิตใจ
ใฝความกาวหนา วาจางาม
รักความเปนไทย”

ดวยความใฝฝน ตองการเปนครูตงั้ แตเด็ก เพราะประทับใจ
คุณครูที่สอน ที่ดูแลนักเรียนเปรียบเสมือนแมสอนลูก และยังมี
ความเอือ้ อาทร ชวยเหลือเปนกันเองกับนักเรียน ทําใหครูสภุ า บุญพึง่
ครูชํานาญการพิเศษ มาเปนครูปฐมวัย จากอดีตจนถึงปจจุบัน
เปนเวลา ๓๔ ป ไดทํางานดวยความทุมเท เสียสละ อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ เต็มที่ เต็มใจ ตลอดเวลาของการทํางาน ไดพัฒนา
ตนเองอยูตลอดเวลาและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง ทั้งการแตงกาย
การพูดจาทีไ่ พเราะ รวมทัง้ การมีระเบียบวินยั ในตนเอง เปนตัวอยาง
ใหกับเพื่อนครูและนักเรียน ใหความเปนกันเองกับเด็ก ๆ ใชคําวา
“ลูก” กับเด็กทุกคน คอยติดตามความกาวหนาของเด็กอยูเสมอ
เพื่อใหเด็กไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ อีกทั้งยังจะตองเอาใจใส
แนะนําใหประพฤติตนในทางทีถ่ กู ทีค่ วร เพือ่ ใหเด็กสามารถดํารงตน
ใหเปนคนดีของสังคมตอไป เพราะเด็กปฐมวัยเปนวัยแหงการเรียนรู
ครูสุภา จึงใช Best Practice เรื่องการพัฒนาคุณธรรม
ดานความมีวินัย โดยใชเพลงและขอตกลงของเด็กปฐมวัย ในการ
สอนเด็กและพัฒนาใหมผี ลสัมฤทธิท์ สี่ งู ขึน้ มีการเตรียมความพรอม
กอนจัดประสบการณใหกับเด็ก ดวยการจัดทําขอมูลและบันทึกผล
เปนรายบุคคล ซึ่งเปนการวัดและประเมินผลตามสภาพที่แทจริง
ไวเปนขอมูลในการสงเสริม พัฒนา ปรับปรุง แกไขปญหาตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นกับตัวเด็ก จัดประสบการณเพื่อใหมีพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน
โดยยึ ด ผู  เรี ย นเป น สํ า คั ญ เพื่ อ ให เ ด็ ก ได รั บ การส ง เสริ ม พั ฒ นา
อยางเต็มตามศักยภาพ
ผลที่ไดจากการใช Best Practice พบวา เด็กเปนคน
มีระเบียบวินัย อยูรวมกันอยางมีความสุข จนไดรับรางวัลครูผูสอน
ปฐมวัยดีเดน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
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บทเรียนสําเร็จรูปประวัติกรุงศรีอยุธยา
สูการเรียนรูรากเหงาทองถิ่น
การจั ด การเรี ย นการสอนโดยเน น ผู  เรี ย นเป น สํ า คั ญ
สอนใหนักเรียนสรางกระบวนการคิด รูจักสรางองคความรูได
ดวยตนเอง มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามคุณธรรม
ของศาสนา มีความจงรักภักดีตอ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
ทีส่ าํ คัญจะตองรูร ากเหงาของตนเอง วาจังหวัดของตนมีดอี ยางไรบาง
เปนแนวคิดของ ครูพชรวัฒน ภิญญวัฒนพงษ ครูชํานาญการ
พิเศษ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓
จากการจั ด การเรี ย นการสอน กลุ  ม สาระการเรี ย นรู 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบวา นักเรียนบางคนยังไมเคยรู
วาจังหวัดของตนเองมีดีอยางไรบาง จึงไดสรางนวัตกรรมบทเรียน
สําเร็จรูป เรือ่ งอยุธยาราชธานี ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๒ เพือ่ ใหนกั เรียน
ไดเรียนรูประวัติศาสตรของกรุงศรีอยุธยา โดยการจัดหองเรียน
คุณภาพ สรางบรรยากาศใหเหมาะสมแกการเรียนรู สรางแรงจูงใจ
ใหกาํ ลังใจ สงเสริมสนับสนุนใหนกั เรียนทําดี อนุรกั ษศลิ ปวัฒนธรรม
ทองถิ่น เพื่อใหนักเรียนเกิดความตระหนัก ภาคภูมิใจ รักในทองถิ่น
ของตน เห็นถึงการทุม เทของคนสมัยกอน ทีจ่ ะรักษาบานเมืองเอาไว
ใหลกู หลานไดอยูก นั อยางรมเย็นเปนสุข มาตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั
นักเรียนใหความสนใจในขอมูลประวัติศาสตรกรุงศรีอยุธยา ที่เปน
รากเหงาทองถิ่นของตนเองเปนอยางมาก ซึ่งเปนธรรมชาติของคน
ทั่วไปยอมสนใจสิ่งที่อยูใกลตัว จึงทําใหการจัดการเรียนการสอน
มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น
จากผลของการทํางานอยางทุมเท สงผลใหไดรับรางวัล
ผลงานดีเดน เชน รางวัลคุรุสดุดี ป ๒๕๕๘ รางวัลชนะเลิศครู
ผูสอนยอดเยี่ยม ดานวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และรางวัลเหรียญเงิน
ระดับชาติ OBEC AWARDS ครูผูสอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ดานวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปนตน

นายพชรวัฒน ภิญญวัฒนพงษ
โรงเรียนวัดพระขาว
(ประชานุเคราะห)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒
โทรศัพท ๐๙๘-๘๒๘๔๑๒๑

“สงเสริมนักเรียนใหเกิดความรู
ทักษะและนิสัยที่ถูกตองดีงาม
อยางเต็มความสามารถ
ดวยความบริสุทธิ์ใจ”
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SAOWAPA Model แกปญหาและพัฒนาการ
บริหารจัดการชั้นเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ
กลุมสาระวิทยาศาสตร

นางเสาวภา ใจสม
โรงเรียนชุมชนบานแมใส
สพป.พะเยา เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๖-๑๙๒๒๙๗๔

“มุงมั่นปฏิบัติหนาที่
เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีความรู
คูคุณธรรม”

ครู เ สาวภา ใจสม ครู ชํ า นาญการพิ เ ศษ กลุ  ม สาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ไดจัดทํา SAOWAPA Model ดวยการ
จัดบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู ไดจัดตกแตงหองวิทยาศาสตร
อยางสวยงาม มีสื่อที่หลากหลาย เชน สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
(CAI) สื่อวีดีทัศน เกม หนังสืออานเพิ่มเติม ชุดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร เอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยมีการทําวิจัย
ในชั้ น เรี ย นอย า งสมํ่ า เสมอ ทํ า ให นั ก เรี ย นชอบ กระตื อ รื อ ร น
ตั้งใจ สนใจเรียน และเรียนรูอยางมีความสุข เพราะครูเสาวภา
อบรมสั่ ง สอนศิ ษ ย ด  ว ยความรั ก ความเมตตา ดู แ ลเอาใจใส
อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เทาเทียมกันทั้งเด็กเกงและเด็กออน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล สอนซอมเสริมใหแก
นักเรียนในเวลาหลังเลิกเรียนและวันเสาร อาทิตย
ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีดังกลาว
ส ง ผลให ค  า เฉลี่ ย O-NET กลุ  ม สาระการเรี ย นรู  วิ ท ยาศาสตร
ของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกป โรงเรียนไดรับโลรางวัลระดับดีเยี่ยม
ตามโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล ระดับประเทศ จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๕๙ นักเรียน
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙ และยังไดรับรางวัล
ชนะเลิศระดับภาค การนําเสนอผลงานตามโครงการสํานึกรักษ
พลังงานและใชพลังงานทดแทนในสถานศึกษา จากกระทรวง
พลังงาน ปการศึกษา ๒๕๕๘

103

กิจกรรมการเรียนรู
โดยใชวิธีการสอนภาษาไทยบูรณาการ
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูสาระภาษาไทย ระดับ
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓ ทีผ่ า นมา พบวา นักเรียนอานหนังสือไมคลอง
ไมสามารถจับใจความสําคัญในการอานได สมาธิในการอานสั้น
ขาดทักษะกระบวนการอานคิดวิเคราะหและสื่อความ
ครูพวงพิกุล โยธาวุธ ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ไดปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอนใหนักเรียน
ฝกทักษะดานตาง ๆ เชน ทักษะการฟง การอภิปราย การสรุป
ความ การนํ า เสนอ การทํ า งานกลุ  ม ทั ก ษะกระบวนการคิ ด
การสังเกต และฝกการจดบันทึก โดยใชวิธีการสอนแบบโครงงาน
มุง พัฒนาทักษะ ใหนกั เรียนสรางองคความรูด ว ยตัวเอง จากขอสงสัย
และการตั้งคําถาม โดยครูทําหนาที่จัดประสบการณในการเรียนรู
คอยใหคําปรึกษาแกนักเรียนอยางใกลชิด จัดบูรณาการภายใน
กลุม สาระภาษาไทย เพือ่ พัฒนาทักษะของผูเ รียนใหครบทัง้ ๕ สาระ
โดยใชเทคโนโลยีจัดการเรียนรูดวยการสืบคนจากอินเตอรเน็ต
เพื่อใหทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
จากผลการจัดกิจกรรมดวยความตั้งใจและทุมเทใหแก
นักเรียนของครูพวงพิกุล สงผลใหผลการทดสอบ NT ของนักเรียน
ดานความสามารถทางภาษาสูงกวาระดับประเทศ เพิ่มขึ้นทุกป

นางพวงพิกุล โยธาวุธ
โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา
(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๐-๗๙๔๖๑๗๒

“ครูคือผูให ผูสราง ผูพัฒนา
ใหศิษยมีความรูคูคุณธรรม”
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ครูคอมพิวเตอร ผูมีจิตวิญญาณครู

นางอุทัยวรรณ แสงทอง
โรงเรียนบานทุงเจดีย
สพป.พังงา
โทรศัพท ๐๘๙-๑๙๖๘๑๘๔

“ภูมิใจในตัวฉัน
ทํางานดวยจิตวิญญาณครู
มุงสูอนาคตเด็กไทย”

ครู คือผูแ บกภาระหนัก อาชีพครูเปนอาชีพทีต่ อ งรับผิดชอบ
สอนคนและสรางคนใหเปนคนดี จากความใฝฝนอยากเปนครู
ตัง้ แตสมัยเปนนักเรียน จนสอบบรรจุเปนครูคอมพิวเตอรทโี่ รงเรียน
บานทุง เจดีย ครูอทุ ยั วรรณ แสงทอง ตระหนักเสมอวา ครูเปนอาชีพ
ที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ที่จะตองดํารงรักษาไวใหสมกับที่คนยกยอง
ดวยการทุมเท เสียสละ ดูแลชวยเหลือ อบรมสั่งสอนใหนักเรียน
ศึกษาหาความรู เรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ
ครูอุทัยวรรณ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับ
นักเรียน โดยมีผลงานดีเดนที่เปนประโยชนในการแกปญหาและ
พัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่สูงขึ้น ดวยการผลิตนวัตกรรมแบบฝกทักษะคอมพิวเตอร จัดทํา
รายงานการใช ผลการปฏิบัติการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียน จัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก
ปญหาดานคอมพิวเตอร เรือ่ งองคประกอบของคอมพิวเตอร และจัดทํา
นวัตกรรมภาพยนตรสั้นคุณธรรม E-book กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ผลจากการปฏิ บั ติ ง านด ว ยความเสี ย สละและทุ  ม เท
ของครูอุทัยวรรณ สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรูของนักเรียน มีคาเฉลี่ยสูงขึ้น นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรคและมีความสามารถ
ในการแก ป  ญ หา ผู  ป กครองมี ค วามพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน
โดยใหความสําคัญและใสใจตอการมาเรียนของนักเรียน รวมทั้ง
ให ค วามร ว มมื อ ในการพั ฒ นาการศึ ก ษาโดยรวมของโรงเรี ย น
อยางตอเนื่อง
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การจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ CCA
รวมกับกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
ครูสุภาวดี ดวงแกว ครูชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน
ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ เต็มเวลา ดวยการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และจัดการเรียนรูที่หลากหลาย
เพื่อสนองตอการเรียนรูตามความแตกตางระหวางบุคคล จนทําให
นักเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยการจัดการเรียนการสอน
ดวยรูปแบบ CCA รวมกับกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร โดยมี
การดําเนินงาน ๓ ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ ๑ การสรางความรู โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู
ทีใ่ หความสําคัญตอกระบวนการเรียนรูข องนักเรียน และความสําคัญ
ของความรูเดิม ครูเปดโอกาสใหนักเรียนเปนผูสามารถสรางความรู
ไดดว ยตนเอง และสามารถเชือ่ มโยงประสบการณเดิมกับความรูใ หม
จนสรางสรรคเปนองคความรูแ ละประสบการณใหม โดยใหนกั เรียน
ลงมือปฏิบตั จิ ริง คนหาความรูด ว ยตนเอง จนคนพบความรูแ ละรูจ กั
สิ่งที่คนพบ เรียนรูวิเคราะหตอจนรูจริง
ขัน้ ตอนที่ ๒ การสรุปความรู โดยฝกใหนกั เรียนบูรณาการ
ความคิดรวบยอดยอย ๆ ในขั้นตอนที่ ๑ ใหเกิดความคิดรวบยอด
ของหนวยการเรียนรูใหญ โดยใชวิธีการตาง ๆ เชน การสรุป
เปนขอความ แผนผัง รูปภาพ เปนตน
ขั้นตอนที่ ๓ การประยุกตใช เปนขั้นตอนที่ฝกใหผูเรียน
นําความรูที่ไดจากขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ มาสัมพันธกับเรื่อง ในชีวิต
ประจําวันของนักเรียน ตั้งคําถามเพื่อนําไปสูการศึกษาคนควา
หรือลงมือปฏิบัติ เพื่อนําไปประยุกตใช โดยสรางเปนโครงงาน
วิทยาศาสตรประเภทสํารวจ ทดลองและสิ่งประดิษฐ
ผลสําเร็จที่ได คือนักเรียนมีความรูพื้นฐานในการเรียน
วิทยาศาสตรในระดับทีส่ งู ขึน้ มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร
สู ง ขึ้ น และมี ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร เ พิ่ ม มากขึ้ น
นักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ในการประกวดกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร ผลงานสิง่ ประดิษฐทางวิทยาศาสตร ในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคใตและระดับชาติอยางตอเนื่อง

นางสุภาวดี ดวงแกว
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
สพป.พัทลุง เขต ๑
โทรศัพท ๐๙๘-๐๑๗๗๕๙๖

“มุงพัฒนาความรูและสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีใหแกศิษย
เพื่อเปนเยาวชนที่ดีของสังคม”
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การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยการพัฒนาทักษะดานศิลปะ

นายอภิชาติ ขวัญทอง
โรงเรียนบานโหละหาร
สพป.พัทลุง เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๑-๐๙๗๙๖๕๐

“แบบอยางที่ดี
มีคามากกวาคําสอน”

ครูอภิชาติ ขวัญทอง คนรุนใหมไฟแรง ที่จัดการเรียน
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการจัดทําขอมูลนักเรียน
รายบุคคล แยกนักเรียนเปนกลุมปกติและกลุมเสี่ยงที่มีปญหา
ดานครอบครัว ปญหาดานเศรษฐกิจและปญหาสภาพแวดลอม
ในชุมชน ชวยเหลือและแกไขปญหาใหนกั เรียนดวยการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนศิลปะ ใหนักเรียนทํากิจกรรมดานประติมากรรม
และจิตรกรรม เพื่อใหนักเรียนมีประสบการณตรงและฝกปฏิบัติ
อยางหลากหลาย โดยใชแนวคิดทฤษฎีเทเลอร วา “การจัดกิจกรรม
ที่ทําใหผูเรียน เรียนรูจากประสบการณตรง โดยเนนการปฏิบัติ
เปดโอกาสใหมีการฝกทักษะในกิจกรรมและประสบการณบอย ๆ
และตอเนือ่ ง เพือ่ พัฒนาการเรียนรูข องผูเ รียน” โดยฝกปน ดินนํา้ มัน
และการวาดภาพ ชิ้นงานออกมาสมบูรณและมีความสวยงาม
จากการใหนักเรียนฝกทําซํ้า ๆ ของครูอภิชาติ สงผลให
นักเรียนเกิดทักษะ มีความชํานาญ มีจินตนาการและความคิด
สรางสรรค แกปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี สงผลใหนักเรียน
ไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานรางกาย สติปญญา อารมณและ
สังคม สามารถนําความรูแ ละประสบการณทไี่ ดจากการเรียนศิลปะ
ไปใชในชีวิตประจําวันและเลี้ยงชีพตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
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บทเรียนสําเร็จรูป ประกอบเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาประเทศ
ครูมณี ทรวดทรง คิดเสมอวา พอ แม เปนครูคนแรกของลูก
ที่อบรมสั่งสอนเลี้ยงดูตั้งแตแรกเกิดไมวาจะเหนื่อยยากเพียงใด
ก็ตามและสิ่งที่พอแมมุงหวังคือ ความสําเร็จของลูกและเห็นลูกอยู
ในสังคมอยางมีความสุข ครูมณี จึงไดตงั้ ใจปฏิบตั ติ น เปนคนดี ตัง้ ใจ
สั่งสอนลูกศิษยใหเปนคนดี คนเกงและอยูในสังคมอยางมีความสุข
ดวยการปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และเปนแบบอยางทีด่ ี
ใหกบั นักเรียนและเพือ่ นรวมงาน ในเรือ่ งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง โดยได จั ด ทํ า ผลงานที่ ใช ใ นการแก ป  ญ หาและพั ฒ นา
นักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น จัดทําบทเรียนสําเร็จรูปประกอบ
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ และจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนดวยกระบวนการกลุม เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
กระบวนการกลุม การชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อนชวยเพื่อน
คนเก ง ช ว ยคนที่ อ  อ นกว า ฝ ก นิ สั ย ความรั บ ผิ ด ชอบต อ หน า ที่
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีจิตสํานึกที่ดีตอตนเองและสังคม การรูจัก
พึ่งตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกัน การใชชีวิตอยางพอเพียง รูจัก
ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ฝกนิสัยความประหยัดมัธยัสถ
โดยการออมเงินกับครูทุกเชา และการรูจักนักเรียน เปนรายบุคคล
ผลจากความเอาใจใส ตั้งใจสั่งสอนลูกศิษยของครูมณี
สงผลใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะชีวิต อยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข ผูป กครองภูมใิ จในความสามารถของบุตรหลาน เกิดความ
เชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

นางมณี ทรวดทรง
โรงเรียนวัดปาแดง
สพป.พิจิตร เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๕-๖๐๖๐๙๔๗

“จงรักและภูมิใจในอาชีพครู
แลวเราจะเปนครู
ที่มีความสุขมากที่สุด”
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ดนตรีไทยนารู เคียงคูพอเพียง

นางขวัญเรือน มาทอง
โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม
(รัตนราษฎรสงเคราะห)
สพป.พิษณุโลก เขต ๑
โทรศัพท ๐๙๙-๔๒๖๔๗๗๙

“ครูเปนผูให ผูเติมเต็ม
และผูมีเมตตา”

ผู  ป กครองนั ก เรี ย นส ว นใหญ ประกอบอาชี พ ทํ า งาน
ตางจังหวัด ทําใหเกิดปญหาการหยาราง ทิ้งลูกอยูกับปูยา หรือ
ตายาย ชีวิตที่แยกกันอยูทําใหนักเรียนขาดภูมิคุมกันในตัวที่ดี
ไมมีสมาธิในการเรียน ชอบเลนในขณะเรียน ขาดความรับผิดชอบ
บางครั้งไมสามารถควบคุมอารมณตนเองได เกิดความกาวราว
การลักเล็กขโมยนอยสิง่ ของทีต่ นเองอยากได เมือ่ ครอบครัวอันเปน
สถาบันพืน้ ฐานตองอยูใ นสภาพเชนนี้ จึงเปนปญหาสําคัญทีโ่ รงเรียน
จะตองจัดการศึกษาใหนักเรียนมีความรู คิดเปนและแกปญหาได
ครูขวัญเรือน มาทอง ซึ่งเปนครูประจําชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๓ จึงไดนํากิจกรรมชุมนุมศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบาน ที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อใชดนตรีเปนสิ่งกลอมเกลาดานอารมณ ใหมี
ความนิง่ ใจเย็นและมีสมาธิดขี นึ้ มาบูรณาการกับหนวยการเรียนรูใ ช
ชื่อวา หนวยการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอยูอยางพอเพียง
เรื่อง “ดนตรีไทยนารู เคียงคูเศรษฐกิจพอเพียง”
ผลจากการทุมเท อุทิศเวลา สงเสริมสนับสนุน อบรม
สั่งสอนศิษยรวมกับวิทยากรภายนอก ของครูขวัญเรือน ทําให
นั ก เรี ย นมี จิ ต ใจที่ เ ยื อ กเย็ น มี ส มาธิ จ ดจ อ ต อ การเรี ย นมากขึ้ น
รวมถึงตั้งใจฝก ซอ มดนตรี มี ค วามตรงต อ เวลาและรั บผิ ด ชอบ
สงงานตามที่ครูมอบหมาย มี ค วามรั ก และหวงแหนดนตรี ไ ทย
ในฐานะที่เปนศิลปะการแสดงประจําชาติ มีจิตอาสาดวยการรวม
แสดงดนตรีในงานศพที่วัดขางโรงเรียน สงผลให ครูขวัญเรือน
ไดรับรางวัล MOE AWARDS สาขาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากกระทรวงศึกษาธิการ
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พิชิตการอานดวย “หองสมุดบาน”

ครูวัชราภรณ อินตาถึง ถือคติการทํางานวา “คาของคน
อยูท ผี่ ลของงาน” จึงไดมงุ มัน่ อุทศิ เวลาใหกบั ทางราชการอยางเต็มที่
ไมวาจะอยูในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการก็ตาม เนื่องจาก
เปนครูบรรณารักษ สังเกตเห็นวาสถิติการเขาใชบริการหองสมุด
มีนกั เรียนใชบริการจํานวนนอย นักเรียนใชเวลาสวนใหญกบั การเลน
มากกวาการอานหนังสือ จึงไดจัดทํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนหัวขอ พิชิตการอานดวย “หองสมุดบาน”
เปนกิจกรรมสงเสริมการอาน โดยใชแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
จากคูมือครูภาษาไทย เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาทักษะการเรียนรู
วิชาภาษาไทยของนักเรียนที่มีระดับความสามารถแตกตางกัน
พบวา นักเรียนมีนิสัยรักการอาน รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
มากขึ้น อีกทั้ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีพัฒนาการความ
สามารถดานการอานออกเขียนได และอานคลอง
จากการมุงมั่นอุทิศเวลาในการทํางาน สงผลใหคะแนน
O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และมัธยมศึกษาปที่ ๓
ปการศึกษา ๒๕๕๙ ของนักเรียนบานเนินมะปราง มีคา เฉลีย่ สูงกวา
ระดับประเทศทุกกลุม สาระการเรียนรู และยังไดรบั รางวัลเหรียญทอง
ระดับชาติ กิจกรรมยุวบรรณารักษ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๖ ประจําป ๒๕๕๙

นางวัชราภรณ อินตาถึง
โรงเรียนบานเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๗-๘๕๑๒๙๙๐

“ไมมีความสําเร็จใด
ไดมาโดยไมตองลงแรง”
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ตนแบบการจัดการเรียนการสอน
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

นายจอม ธนูทอง
โรงเรียนบานทาไมรวก
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
โทรศัพท ๐๙๔-๔๘๒๒๘๔๔

“พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน
ดวยจิตวิญญาณความเปนครู”

ดว ยหัว ใจที่ มุ ง มั่ น ในการพั ฒ นาและเต็ มเป  ย มไปด ว ย
จิ ต วิ ญ ญาณของคํ า ว า “ครู ” เพื่ อ ให ป ระโยชน ท างการศึ ก ษา
เกิดกับนักเรียนอยางแทจริง ตลอดเวลา ๓๙ ป ของการเปนครู
ครูจอม ธนูทอง จึงไดศึกษาวิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ผานทางไกล โดยใชเทคโนโลยีอยางจริงจังและนํากระบวนการ
เหลานี้ไปสูโครงการในโรงเรียน ขยายเครือขายจากหองเรียน
สูหองเรียน ทุกหองเรียนในโรงเรียนบานทาไมรวก จัดกระบวนการ
เรียนการสอนผานทางไกลโดยใชเทคโนโลยี (DLIT) จนเปนทีย่ อมรับ
แกสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ มาศึกษาดูงาน
จากความมุงมั่น ทุมเทในการพัฒนาการสอนทางไกล
ผ า นดาวเที ย มของครู จ อม ส ง ผลให โรงเรี ย นบ า นท า ไม ร วก
ไดรับรางวัลดีเยี่ยม โรงเรียนตนแบบในการจัดการเรียนการสอน
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระดับภูมภิ าคและระดับประเทศ
และการพัฒนานวัตกรรมเชิงประจักษ โดยใชกระบวนการเรียน
การสอนผานทางไกล โดยใชเทคโนโลยี (DLIT) ทําใหผลการเรียน
และผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนติดอันดับ TOP TEN
ในระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาอย า งต อ เนื่ อ งมาเป น เวลาหลายป
เปนความภาคภูมิใจในชีวิตราชการ การทํางานมาจนถึงวัยใกล
เกษียณของครูจอม ที่ไดทําคุณประโยชนใหกับโรงเรียนและชุมชน
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ครูผูเปนแบบอยาง

ดวยอุดมการณความเปนครู โดยยึดหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ดวยความรักเมตตาตอศิษย เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม
และใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษย อยางเต็มกําลังความรู
ความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
จนไดรับการยกยองจากบุคคลในสังคมและชุมชน โดยเฉพาะ
ผูปกครองนักเรียน รวมถึงศิษยเกาและศิษยปจจุบัน
ครูชิตชัย อุนอกพันธุ หนึ่งในแบบอยางครูดีที่ยึดถือ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
จนเปนที่ยอมรับ รักใครของศิษยและผูรวมงาน ปฏิบัติหนาที่
ดวยความเสียสละ ทุมเท ไดจัดทําโครงการพัฒนาผูเรียนจนเปน
ที่กลาวขวัญถึง เชน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการคุณธรรม
ชั้นนํา โครงการเยาวชนคนดี ศรีบุงคลา ซึ่งเปนโครงการที่สงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใหเปนคนดี มีจติ สาธารณะ ทําประโยชน
เพื่อสวนรวม อีกทั้งปลูกจิตสํานึกใหนักเรียนมีความรัก หวงแหน
รักษาสถาบันการศึกษา ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ โดยไมตอง
ใหถึงเวลาหรือทําตามคําสั่ง
จากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด  ว ยความสมํ่ า เสมอ เต็ ม ใจ
มีจติ สาธารณะ สงผลให ครอบครัว “อุน อกพันธุ” ไดรบั การคัดเลือก
เปน “ครอบครัวรมเย็น” ระดับจังหวัด ประจําป ๒๕๖๐ จากสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดเพชรบูรณ และ
ยั ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง เป น คณะกรรมการตรวจสอบและติ ด ตาม
การบริหารงานตํารวจ (กต.ตร.) จากสถานีตํารวจภูธรหลมสัก
จังหวัดเพชรบูรณ รวมถึงไดรบั แตงตัง้ เปนคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)
จังหวัดเพชรบูรณ จากกระทรวงศึกษาธิการ ไดรบั รางวัลเหรียญทอง
ระดับประเทศ ดานผลงานการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในการแสดงผลงานทางวิชาการ
“Lab School Symposium ๒๐๑๓” อีกดวย

นายชิตชัย อุนอกพันธุ
โรงเรียนบานบุงคลา
สพป.เพชรบูรณ เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๑-๗๐๗๕๓๖๑

“ทําดี เพื่อความดี
ทําหนาที่ เพื่อหนาที่ ใหดีที่สุด”
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การใชกระบวนการ ICT ในการเรียนรู
เพื่อสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น
ของจังหวัดเพชรบูรณ

นางสาวเจนจิรา โพธิ์ชัย
โรงเรียนบานปากตก
สพป.เพชรบูรณ เขต ๓
โทรศัพท ๐๙๕-๓๐๖๑๒๗๗

“มุงมั่นพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี
คนเกงและมีความสุขในการเรียนรู”

“คุ ณ ครู ม อบความรั ก ความเมตตาให กั บ นั ก เรี ย น
โดยไมหวังสิ่งตอบแทนใดเลย และคอยหากิจกรรมตาง ๆ ใหกับ
นักเรียนทํา เพื่อพัฒนานักเรียนในทุกดาน คอยใหคําปรึกษาที่ดี
แกนักเรียน ทุกคน ในทุกเรื่อง คอยชวยเหลือตลอดเวลา โดยที่ครู
ไมเคยบนเลย” เปนคําพูดที่นักเรียนกลาวถึง ครูเจนจิรา โพธิ์ชัย
ครูเจนจิรา มีความมุงมั่นในการนําความรูดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร มาพัฒนานักเรียนดวยการสรางการเรียนรูในรูปแบบ
การสอนโครงงาน โดยการใชกระบวนการ ICT เพื่อปลูกจิตสํานึก
รักบานเกิด รวมถึงภูมปิ ญ
 ญาของจังหวัดตัวเองใหกบั นักเรียนและให
นักเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญในการสรางสรรคสื่อ ครูเจนจิรา
ยังเสียสละเวลาสวนตัวในวันหยุดพานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรู
ในทองถิ่น และใหทํางานรวมกับชุมชน สรางสํานึกจิตสาธารณะ
ใหกับนักเรียน จัดการเรียนรูที่เนนบูรณาการสอดคลองกับวิถีชีวิต
ของทองถิ่น ใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นจากตํานานเมืองเพชรบูรณ
ใหนกั เรียนไดเรียนรู โดยใหนกั เรียน ผูป กครองและชุมชนมีสว นรวม
ในการพัฒนาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน
จากความเสียสละ ทุม เทในการปฏิบตั งิ านของครูเจนจิรา
สงผลให ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ การสรางการตูน ๒D และ
ไดรบั รางวัลรองชนะเลิศ ระดับชาติ การสรางโครงงานคอมพิวเตอร
นําความภาคภูมิใจมาสูผูปกครอง รวมถึงตัวนักเรียนที่ไดแสดง
ความรู ความสามารถของตนเองจนเปนที่ประจักษ
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สงเสริมนิสัยรักการอานบูรณาการสูชีวิตประจําวัน
ดวยกิจกรรมหองสมุดมีชีวิต
ดวยบริบทของโรงเรียนบานออยวิทยาคาร เปนโรงเรียน
ศูนยเรียนรวม เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
โดยโรงเรียนขนาดเล็ก ๓ โรง มารวมกัน นักเรียนมีความแตกตาง
ระหวางบุคคลมาก โดยเฉพาะดานครอบครัวซึ่งปจจุบันพอแม
ของเด็กไปทํางานที่อื่น ปลอยใหเด็กอาศัยอยูกับญาติ หรืออยู
กับปูยา ตายาย ซึ่งอายุมาก ทําใหการดูแลเอาใจใสขาดความ
ตอเนื่อง กอปรกับสภาวการณปจจุบันมีสิ่งยั่วยุหรือดึงความสนใจ
ของนักเรียนไปทางอื่น ทําใหนักเรียนขาดความสนใจในการเรียน
โดยเฉพาะการอาน ซึง่ ถือเปนทักษะพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญอยางยิง่ สําหรับ
การเรียนรูของเด็ก
ครูอดิพงษ กันหมุด จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมนิสัย
รักการอานและพัฒนาหองสมุดมีชีวิต ในรูปแบบสงเสริมนิสัย
รักการอานบูรณาการสูชีวิตประจําวัน ดวยกิจกรรมหองสมุดมีชีวิต
โดยไดรับความรวมมือจากผูบริหาร เพื่อนครู ผูปกครองและชุมชน
ชวยกันขับเคลื่อนงาน ซึ่งมีกระบวนการทํางาน ๑) จัดหองสมุด
ใหมบี รรยากาศเอือ้ ตอการเรียนรู ๒) จัดวิธกี ารสอน วิธกี ารใชหอ งสมุด
เพื่ อ ให นั ก เรี ย นตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ และประโยชน ข อง
การใชหอ งสมุด มีทกั ษะการใชหอ งสมุดเพือ่ แสวงหาความรูเ พิม่ เติม
ดวยตนเอง ตลอดจนสรางนิสยั รักการอาน ๓) จัดใหมกี ารใชหอ งสมุด
เพื่อการเรียนการสอน โดยครูผูสอนกับครูบรรณารักษรวมมือกัน
๔) จัดกิจกรรมสงเสริมการอานดวยความรวมมือจากบุคลากรทุกคน
ในโรงเรี ย น เป น การพั ฒ นาการเรี ย นการสอน ทั้ ง ในและนอก
หองเรียน บูรณาการสูชีวิตประจําวันของนักเรียน ๕) จัดใหมีการ
ประเมินผลการดําเนินการ วามีปญหาอุปสรรคใดบางและ จะแกไข
อยางไร
ผลจากความมุงมั่นทุมเทของครูอดิศักดิ์ ชวยใหนักเรียน
มีนสิ ยั รักการอาน ใฝรใู ฝเรียน สามารถแสวงหาความรูไ ดดว ยตนเอง
เกิดสุขภาวะในการเรียน ลดปญหาการขาดเรียน ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนรูก ลุม สาระภาษาไทยสูงขึน้ ผลการทดสอบ O-NET ชัน้ ประถม
ศึกษาปที่ ๖ และมัธยมศึกษาปที่ ๓ สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ
นักเรียนไดแสดงความสามารถทักษะทางวิชาการ ไดรับรางวัล
ยกยองเชิดชูเกียรติ สรางความภูมิใจเปนที่ประจักษตอสาธารณชน

นายอดิพงษ กันหมุด
โรงเรียนบานออยวิทยาคาร
สพป.แพร เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๔-๓๗๘๙๒๙๖

“รับผิดชอบ ทํางานดวยใจ
ใฝพัฒนา นําพาศิษยสูความสําเร็จ”
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การพัฒนาทักษะการอานและเขียนสะกดคํา
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

นางเกษชฎาภรณ อากาศเมฆ
โรงเรียนบานนาตุม
(คุรุราษฎรวิทยานุสรณ)
สพป.แพร เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๙-๕๕๒๓๓๑๗

“มุงมั่นพัฒนาศิษย อุทิศตนสรางคนดี
มีคุณธรรมในสังคม”

การเปนครูเปนสิ่งหนึ่งที่ภาคภูมิใจ ครูเปนแบบอยางที่ดี
โดยเฉพาะครูคนแรก คื อ บิ ด า มารดา และครู ค นที่ ส องก็ คื อ
ครูผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ชี้ทางใหนักเรียนรูคุณคาของ
ตนเอง
ครู เ กษชฎาภรณ อากาศเมฆ เป น ครู แ บบอย า งที่ ดี
ใหความสําคัญกับทุกคน ชวยเหลือ เสียสละ ใหเกียรติยกยอง
โดยอยู  ร  ว มกั น อย า งกั ล ยาณมิ ต ร มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร า งสรรค
คิดคนสือ่ นวัตกรรมเพือ่ นําไปพัฒนา การทําวิจยั ในชัน้ เรียน โดยรูจ กั
นักเรียนเปนรายบุคคล สามารถสงเสริมสนับสนุนในการจัดการเรียน
การสอนใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง มีความสุข ดังนี้
๑. จั ด บรรยากาศการเรี ย นการสอนในบรรยากาศที่
ผอนคลาย
๒. จัดการเรียนรูแ บบองครวม โดยใชสอื่ ใกลตวั ในทองถิน่
๓. จัดการเรียนรูจากความคิดและประสบการณจริง
๔. จัดการเรียนรูเ รือ่ งราวกับบุคคลอืน่ โดยการแลกเปลีย่ น
เรียนรู
๕. จั ด การเรี ย นรู  ด  ว ยกระบวนการของตนเอง
ตามความถนัด ประเมินจุดดอย ปรับปรุง
หลังจากนั้นนําขอมูลจากการวินิจฉัยปญหาของนักเรียน
มาเปนฐานในการพัฒนา เพื่อแกปญหาใหไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
จากการดําเนินการสามารถแกปญ
 หาและพัฒนานักเรียน
ใหมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียน
สะกดคํา ทําใหผลทดสอบระดับชาติ O-NET ในวิชาภาษาไทย
เฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ นักเรียนไดรับเหรียญทองรองชนะเลิศ
จากการประกวดมารยาทงามอย า งไทย ชั้ น ป.๑ - ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปการศึกษา ๒๕๕๙
และอีกหลายรางวัลที่ไดรับ

115

เสียง ออกไมยาก หากฝกถูกวิธี

อาชีพครู เปนอาชีพทีม่ เี กียรติ มีศกั ดิศ์ รี คนเปนครูจงึ ตอง
ปฏิบัติตนอยางเหมาะสม เปนแบบอยางที่ดีตอสังคม
ครูภัทราวรรณ ศิริ ครู ค.ศ.๑ สอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชวงชัน้ ที่ ๑ เปนครูทมี่ จี ติ วิญญาณของความเปนครู ทุม เท
เสียสละ มุงมั่น สั่งสอนใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง และสามารถ
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
ทําใหทราบถึงปญหาในการฟง อาน เขียน จึงไดคิดคนพัฒนา
สื่อนวัตกรรม จัดทําแบบฝกที่มีรูปประกอบเพื่อใชในการฝกฝน
ใหนกั เรียนฝกอานและออกเสียง โดยเริม่ จากคําทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน
และแบบฝกการเขียนที่มีรูปประกอบ เพื่อใหนักเรียนไดเขาใจและ
สามารถออกเสียงและเขียนไดอยางถูกตอง
จากการใช น วั ต กรรมในการแก ป  ญ หาของนั ก เรี ย น
โดยการฝกฝนบอย ๆ ทําใหนกั เรียนเกิดการเรียนรูแ ละพัฒนาตนเอง
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและรักษาภาษาไทย ทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น และไดรับการคัดเลือกโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ ประจําป ๒๕๕๗ “รางวัล
ชมเชย” ระดับโซนภูมิภาค

นางสาวภัทราวรรณ ศิริ
โรงเรียนเกาะโหลน
สพป.ภูเก็ต
โทรศัพท ๐๙๕-๔๑๙๗๔๗๒

“ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ
ศรัทธาในอาชีพ
นอมนําหลักพอเพียง”
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การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
โดยใชเทคนิค “Speaker by Heart”
งานครูหนักและเหนื่อยครูไมบน ครูอดทนสอนศิษยใหสมหวัง
สูอุตสาหพรํ่าสอนสารพัน
จิตมุงมั่นเพื่อใหศิษยนั้นไดดี

นางพัชรา พลเยี่ยม
โรงเรียนบานหนองคู
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๑-๗๖๘๓๗๙๓

“ทําอะไร จงทําใหดี และดีที่สุด”

ตลอดระยะเวลา ๓๐ ป ในการปฏิบตั หิ นาทีค่ รู มีความมุง มัน่
ทุมเท ปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมกับความเปนครู เปนที่ยอมรับ
ของชุมชนและของทุกคนรอบขาง
จากความมุง มัน่ ครูพชั รา พลเยีย่ ม ครูวทิ ยฐานะ ชํานาญ
การพิเศษ สอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไดคิดวิธี
ปฏิบตั ทิ เี่ ปนเลิศ (Best Practice) คือการพัฒนาทักษะการพูดภาษา
อังกฤษโดยใชเทคนิค “Speaker by Heart” เพื่อแกปญหาการพูด
ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารของนักเรียนตามขั้นตอน ดังนี้
๑. ขั้นนําเขาบทเรียน นําสิ่งที่สนใจมาเสนอแกผูเรียน
เพื่อกระตุนความสนใจ
๒. ขั้นฝกใหผูเรียนทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นเพื่อฝกฝน
การใชภาษา
๓. ขั้นนําไปใช เนนสงเสริมสติปญญาและมิติสัมพันธ
การพูดนําเสนอ
เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการสอน นักเรียนเกิดผล
องคความรู ดังนี้
ขั้นเริ่มคนหา นักเรียนไดคนพบสาระหรือความรูใหม
ขั้นพัฒนา ผลงานตามตองการผูเรียนไดทําแบบทดลอง
แลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกพูดตามสถานการณ
ขัน้ ปฏิบตั ิ กําหนดสถานการณพดู สนทนาตามสถานการณ
ตาง ๆ
ขั้นมั่นใจ ผูเรียนมีทักษะในการพูด พูดไดอยางมั่นใจ
ขั้นตนแบบ ผูเรียนมีทักษะในการพูดสามารถเปนแบบ
อยางไดและถายทอดใหบุคคลอื่นสื่อสารได
ในการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนดังกลาว ทําให
นักเรียนคนพบความรูใหมดวยตนเอง สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู
มีทักษะการพูดอยางมั่นใจ สามารถเปนแบบอยางและถายทอด
ใหคนอื่นได สงผลใหการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สูงกวาระดับประเทศ และไดไปเผยแพรนําเสนอบทความวิจัย
เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช
เทคนิค Speaker by Heart สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ณ มหาวิทยาลัยเซรัง ประเทศอินโดนีเซีย
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หองเรียนคุณภาพ
“หองเรียนจิตอาสา ตนกลาประชาธิปไตย
วิถีไทยในชุมชน หองเรียนสากลสังคมโลก”
ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหนาที่ราชการ ปฏิบัติ
หนาที่ดวยความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร มีความเสียสละ
อุทิศเวลาใหกับทางราชการ ยึดหลักคุณธรรม อิทธิบาท ๔ ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเปนแบบอยางที่ดี
ครูกอบเกียรติ พัฒนนิติศักดิ์ ครูสอนวิชาสังคมศึกษา
พบปญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนทองจํา
ครูบรรยายทําใหนกั เรียนเบือ่ หนาย จึงไดจดั กิจกรรม “หองเรียนจิต
อาสา ตนกลาประชาธิปไตยวิถีไทยในชุมชน หองเรียนสากลสังคม
โลก” โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม สรุปองค
ความรูโ ดยใชแผนผังความคิด (Mind Mapping) ควบคูก บั การใชสอื่
การเรียนรูท ผี่ สมผสาน เชน การใชเทคโนโลยี การบรรยายประกอบสือ่
อิเล็กทรอนิกส ใชกระบวนการกลุมนําเสนอผลงานของนักเรียนเอง
โดยดํ า เนิ น การตามทฤษฎี ก ารเรี ย นรู  เพื่ อ สร า งสรรค ป  ญ ญา
(Constructionism) และกระบวนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
เปนฐาน (Project Based Learning)
จากการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนดั ง กล า ว
เปนนวัตกรรมที่พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพ
โดยผูเรียนไดฝกคิดอยางหลากหลายและคิดวิเคราะห ซึ่งเปน
สวนหนึ่งที่ทําใหการเรียนรูประสบความสําเร็จ และผลการเรียนรู
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวาเปาหมาย ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
สูงกวาระดับประเทศอีกดวย
นักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศจากการแขงขัน
หนังสือเลมเล็ก ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครัง้ ที่ ๖๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔ สวนครูกอบเกียรติ
ได รั บ รางวั ล เหรี ย ญทอง ระดั บ ชาติ รางวั ล ทรงคุ ณ ค า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ดานบริหารจัดการชัน้ เรียน กลุม สาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป ๒๕๕๙ และอีกหลายรางวัล
ที่ไดรับ

นายกอบเกียรติ พัฒนนิติศักดิ์
โรงเรียนบานเม็กดํา
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๑-๐๕๕๐๔๙๙

“รักลูกศิษย ศรัทธาในหนาที่
สรางคนดีในสังคม”
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กระบวนการจัดการเรียนรูสูความสําเร็จ

นายสุภรัตน จันทะนนตรี
โรงเรียนบานวังโพน
สพป.มหาสารคาม เขต ๓

“ความสําเร็จของลูกศิษย
คือความสําเร็จที่ยิ่งใหญของครู”

ครูสุภรัตน จันทะนนตรี เปนครูที่มุงมั่น ตั้งใจ ในการ
จัดการเรียนการสอน ใชเหตุและผลในการดําเนินงาน จัดกิจกรรม
การเรียนรูที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครูสุภรัตน คิดสรางสื่อและนวัตกรรมใหทันสมัยและ
เหมาะสมกับนักเรียน โดยการผลิตสือ่ การสอน เชน แบบฝกบทเรียน
สําเร็จรูป GSP การเรียนการสอนผานสื่อ EDLTV และ DLIT
การสอนแบบโครงงาน ใหนกั เรียนศึกษาจากแหลงเรียนรูน อกหองเรียน
กับวิทยากรทองถิ่น สงผลใหนักเรียนมีความตื่นตัวในการเรียน
มีความรูแบบยั่งยืน นําความรูไปประกอบอาชีพได โดยใชเทคนิค
การสอน ดังนี้
๑. ศึกษาขอมูลวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล
๒. นําขอมูลมาจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงความแตกตาง
ของผูเรียน
๓. ผลิตสือ่ นวัตกรรมการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายและ
เหมาะสมกับผูเรียน
๔. วัดและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง
๕. สงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ สอนเสริมนักเรียน
ที่ตองพัฒนา
๖. ดูแลนักเรียนอยางใกลชดิ ใหความรักและความอบอุน
แกนักเรียน
ผลจากการดํ า เนิ น การดั ง กล า ว นั ก เรี ย นมี คุ ณ ธรรม
ตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
สูงขึน้ และนักเรียนยังไดรบั รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑
จากการแขงขันคิดเลขเร็ว ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่ นอกจากนี้ ครูสุภรัตน ยังไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียติ
“หนึ่งแสนครูดี” ประจําป ๒๕๕๘ และไดรับเกียรติบัตรครูผูสอน
นักเรียนการแขงขันคําคม จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอีกดวย
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คําคลองจองประกอบภาพ
เพื่อพัฒนาความสามารถดานการพูด
ของเด็กปฐมวัย
มีความรับผิดชอบตอวิชาชีพ ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี
แก นั ก เรี ย น เพื่ อ นร ว มงาน โดยยึ ด หลั ก ประหยั ด คุ  ม ค า
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จนมี ผ ลงานเป น ที่ ป ระจั ก ษ ใ นการแก ป  ญ หา
และพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
ครูดรุณี เชื้อดี ไดคิดคนนวัตกรรมเพื่อใชในการจัดการ
เรียนการสอนใหเด็กปฐมวัย มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียน
เป น การเสริ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู  ให ก ล า แสดงออก โดยศึ ก ษา
หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ วิเคราะหหลักสูตร ดําเนินการ
ออกแบบ สรางแบบฝก จัดทําแผนประสบการณ ศึกษาแบบทดสอบ
สร า งแบบทดสอบ นํ า ไปทดสอบความสามารถของนั ก เรี ย น
ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนา ในการจัดทําคําคลองจองประกอบภาพ
POP-UP ซึ่งเปนสื่อการเรียนการสอนที่ใหอิสระ แกเด็ก ไดใชความ
คิดและกระตุนใหเด็กกลาแสดงออก โดยมีการจัดสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการสอน ไมกดดัน ไมบังคับ ยกยอง ชื่นชม เปดโอกาส
ใหเด็กแสดงศักยภาพอยางเต็มที่
ผลปรากฏวาสือ่ การเรียนการสอนดังกลาว สามารถพัฒนา
ดานการพูด การสื่อสารโดยรวมสูงขึ้นอยางชัดเจน ทําใหนักเรียน
มีนสิ ยั รักการอาน กลาพูด กลาแสดงออก มัน่ ใจในตนเอง ผูป กครอง
ชื่นชม และจากนวัตกรรมดังกลาว ทําใหไดรับรางวัลทรงคุณคา
สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทองครูผูสอน ยอดเยี่ยมระดับ
กอนประถมศึกษา ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอน

นางสาวดรุณี เชื้อดี
โรงเรียนบานนาปง
สพป.มุกดาหาร
โทรศัพท ๐๘๖-๒๕๘๔๐๔๗

“แบบอยางที่ดี เสียสละ อดทน
มุงมั่นพัฒนางานดวยความอุตสาหะ”
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ชุดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

นางสาวมลธิรา จันทรโอภาส
โรงเรียนชุมชนตอแพวิทยา
สพป.แมฮองสอน เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๖-๑๙๔๗๕๘๖

“ทําวันนี้ใหดีที่สุด”

การจั ด การเรี ย นการสอนโดยเน น ผู  เรี ย นเป น สํ า คั ญ
ลงมือปฏิบัติจริง สรางและจัดหาสื่อที่ทันสมัย เหมาะสมกับเนื้อหา
ที่ทําการสอน ผลิตสื่อ จัดหาสื่อ ที่หลากหลาย เพื่อใหนักเรียน
ตื่นตัวในการเรียน มีความรูที่ยั่งยืน
ครูมลธิรา จันทรโอภาส ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
สอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๑ - ๓ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค ทีห่ ลากหลาย
เชน บทเรียนสําเร็จรูป บทเรียน คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วีดีทัศน
ประกอบการสอน การสอนโครงงานวิทยาศาสตร พานักเรียน
ศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ในทองถิ่น ทําใหนักเรียนตื่นตัว
ในการเรียน โดยศึกษาวิเคราะหผเู รียนเปนรายบุคคล นําขอมูลทีไ่ ด
มาจัดกิจกรรมโดยคํานึงถึงความแตกตางและศักยภาพของผูเรียน
ผลิตจัดหาสื่อ นวัตกรรมการสอนที่หลากหลาย วัดและประเมินผล
นักเรียนตามสภาพจริง สงเสริมนักเรียนทีม่ คี วามสามารถและพัฒนา
เด็กออน ตอยอดตามศักยภาพของผูเรียน
ผลจากการสอนโดยใชชดุ กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
สูง ขึ้ นและนักเรี ยนได รั บ รางวั ล เหรี ย ญทอง กิ จ กรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร ประเภททดลอง ระดับชวงชั้น ป.๔ - ป.๖ ระดับภาค
ครัง้ ที่ ๖๑ และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษา
ปที่ ๓ ของปการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๙ มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกป
และสูงกวาระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ
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วิธีการสอนเพิ่มทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษ

“ตัวอยางที่ดี มีคามากกวาคําสอน” และการปฏิบัติงาน
ภายใตความขาดแคลนนั้น ถือวาเปนสิ่งที่ทาทายยิ่ง แตทุกครั้ง
ที่ไดทุมเทแรงกาย แรงใจและไดใหความสุขกับสิ่งที่ทํา ผลที่ออกมา
จึงประสบความสําเร็จเปนที่พึงพอใจ ทุกฝายยอมรับและศรัทธา
ครูกาญจนา ปวงคํา ครูชํานาญการ สอนกลุมสาระ
การเรียนรูภ าษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไดนาํ พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ ๙
ความวา “เมื่อจะทํางานอยาหยิบยกความขาดแคลนเปนขออาง
จงทํางานทามกลางความขาดแคลนใหบรรลุผล จงทํางานโดยความ
ตัง้ ใจและซือ่ สัตย” มาเปนแนวทางในการปฏิบตั งิ านจึงมีการพัฒนา
ตนเองอยางไมสนิ้ สุด ตัง้ ใจใหบริการ สรางองคความรูแ ละนวัตกรรม
ออกแบบและจัดทําหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
พัฒนาสือ่ นวัตกรรมเทคโนโลยีเพือ่ การจัดการเรียนรู วิเคราะหสภาพ
ปญหานําไปสังเคราะห หาแนวทางวิธกี ารเพือ่ พัฒนา โดยการสังเกต
สอบถาม สัมภาษณ สอนซอมเสริม เพื่อนชวยเพื่อน เพิ่มทักษะ
ผานบทเพลง เกม กิจกรรมสันทนาการ และมีวิทยากรชาวตางชาติ
จากมูลนิธิ “Hill tribe support project” ชวยจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู สรางประสบการณตรงใหกับนักเรียน
จากผลการดําเนินการดังกลาว สงผลใหนกั เรียนพูดสือ่ สารและมัน่ ใจ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และนักเรียนไดรับเหรียญทองชนะเลิศ
ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
ครั้งที่ ๖๔ ประจําป ๒๕๕๗ และกิจกรรม Impromptu Speech
ระดับ ป.๑ - ป.๓ ครั้งที่ ๖๓ ประจําป ๒๕๕๖

นางกาญจนา ปวงคํา
โรงเรียนบานไรวิทยา
สพป.แมฮองสอน เขต ๒
โทรศัพท ๐๙๕-๔๔๗๕๒๘๑

“มุงมั่น ตั้งใจ
เพื่ออนาคตลูกศิษย
กาวไกลและยั่งยืน”
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พัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป
เรื่อง Part of Speech ป.๕

นางสาวนันทกาญจน สวางวงษ
โรงเรียนบานหนองยาง
สพป.ยโสธร เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๒-๑๓๐๐๗๑๔

“มุงมั่น พัฒนา ศรัทธาและซื่อสัตย
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
เต็มความสามารถ”

ครูนนั ทกาญจน สวางวงษ เปนครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
สนุก ใจดี ใหคําปรึกษาที่ดีตอนักเรียนเสมอ มีวิธีการสอนที่ทําให
นักเรียนไดขอคิดตามเสมอและสามารถจดจําไดดี ทําใหหนูไมกลัว
วิชาภาษาอังกฤษ ด.ญ.สุจิตรา ถานะ กลาวดวยความภาคภูมิใจ
ครู นั น ทกาญจน มี ป ระสบการณ ใ นการจั ด การเรี ย น
การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษมาเปนเวลา ๘ ป ดวยความตัง้ ใจมุง มัน่
ขยันหมั่นเพียร ทุมเท เสียสละเต็มเวลา เต็มกําลัง ที่จะจัดกิจกรรม
พัฒนานักเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุขในการเรียนรู
มีการพัฒนานวัตกรรมและแนวทางในการจัดการเรียนรูควบคูกับ
การวิจัยในชั้นเรียน ทําใหรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลและสามารถ
พัฒนานักเรียนไดเต็มศักยภาพ โดยยึดหลักการทํางาน PDCA
มาประยุกตใชในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เริ่มจากปญหา
ในชัน้ เรียนและนํานวัตกรรมบทเรียนสําเร็จรูปเรือ่ ง Part of Speech
กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ ไมกลัวการเรียนภาษาอังกฤษ
ทําใหนักเรียนกลาพูด กลาแสดงออก และสื่อสาร จึงทําใหมีผล
การเรียนที่สูงขึ้น
จากการดํ า เนิ น การดั ง กล า วส ง ผลให ค รู นั น ทกาญจน
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ป ๒๕๕๗ และผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ป ๒๕๕๘ มีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๓๒.๙๒
นักเรียนยังไดรับรางวัลเหรียญทองแดง จากการรองเพลงสากล
ในงานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นระดั บ เขตพื้ น ที่ ครู นั น ทกาญจ
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๗ และอีกหลากหลาย
รางวัล ที่ไดรับ
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การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครูราตรี ศิริบุตร ครูชํานาญการพิเศษ สอนกลุมสาระ
การเรี ย นรู  วิ ท ยาศาสตร ได ดํ า เนิ น การจั ด การเรี ย นการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการสรางสื่อและนวัตกรรมใหมี
ความเหมาะสมกับนักเรียน โดยการผลิตสื่อที่หลากหลาย เชน
บทเรียนสําเร็จรูป แบบฝกทักษะ การสอนแบบโครงงาน โดยให
นักเรียนศึกษาจากแหลงเรียนรูนอกหองเรียนกับวิทยากรภายนอก
และวิทยากรทองถิ่น สงผลใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการ
เรียนรู มีความรูแบบยั่งยืนนําความรูไปประกอบอาชีพได มีเจตคติ
ที่ดีตอการประกอบอาชีพ
ครูราตรี พัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศ โดยยึดหลัก
๑) ยึดคุณภาพนักเรียนเปนเปาหมายสูงสุด ๒) ใชมาตรฐานการ
ศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓) ยึดหลัก
การบริหาร โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) ๔) ยึดหลักธรรมาภิบาล
๕) ใชกระบวนการกลุม ในการทํางานและแกปญ
 หาเนนการมีสว นรวม
ของทุกคน ๖) พัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรูท แี่ ทจริง
มี ส มรรถภาพในการจั ด การความรู  ๗) ใช ก รอบแนวทางจาก
ยุทธศาสตรชาติ แผนบริหารราชการแผนดิน ระเบียบแบบแผน
ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา โดยปรับใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาความตองการของสถานศึกษาและไดผลิตบทเรียนสําเร็จรูป
แบบฝกทักษะการสอนแบบโครงงาน มอบหมายใหนักเรียนศึกษา
ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูและมีเจตคติที่ดี
ตอวิชาวิทยาศาสตร
จากหลักการดังกลาว เปนหนทางที่จะนําผูเรียนไปสู
เปาหมาย นักเรียนทุกคนมีโอกาสแสวงหาความรูต ามความสามารถ
ของตนเอง ตั้งใจเรียน ไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ ทําใหผลการ
ทดสอบระดับชาติสูงขึ้น นักเรียนไดรับรางวัลโครงงานคุณธรรม
ระดับเหรียญทอง ระดับภาค ป ๒๕๕๙ ครูไดรับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” จากคุรุสภา รางวัลผูเสียสละและอุทิศตน
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา และอีกหลายรางวัลที่ไดรับ

นางราตรี ศิริบุตร
โรงเรียนบานโคกกลาง
สพป.ยโสธร เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๙-๙๔๙๘๗๕๕

“การจัดการศึกษา ใหความรู
คูคุณธรรม”
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ชุดฝกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
ภาษาไทยประถมศึกษาปที่ ๔

นางนิตยา ทองเนียม
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ
สพป.ยะลา เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๖-๒๘๗๕๔๒๔

“ทําวันนี้ใหดีที่สุด”

ตอนเด็ก ๆ ไมเคยคิดเปนครู สอบเขาทํางานเปนครู
เพื่อใหพอแมภูมิใจ มีงานทําที่มั่นคง แตเมื่อไดทําหนาที่ครูจริง ๆ
ทําใหนึกถึงพระคุณครูที่สั่งสอนมา ซึ่งทานใหความรัก ความเมตตา
เอาใจใสลกู ศิษยทกุ คน อบรมสัง่ สอนดวยความทุม เท แสดงใหเห็นวา
“ครู” ยิ่งใหญแคไหน ซึ่งเปนแรงบันดาลใจใหครูนิตยา ปฏิบัติ
หนาที่ครูมาเปนเวลา ๓๐ ป ดวยความรัก ศรัทธา และภาคภูมิใจ
ในอาชีพ
ครู นิ ต ยา ทองเนี ย ม ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ค รู ผู  ส อนในถิ่ น
ทุรกันดาร พื้นที่สีแดงปลายดามขวานของประเทศไทย นักเรียน
มีความยากลําบากในการเดินทางมาเรียน ครูก็มีความยากลําบาก
ในการเดิ น ทางมาทํ า งาน มี ค วามกั ง วลในความปลอดภั ย อยู 
ทุ ก ชั่ ว ขณะ ทั้ ง นั ก เรี ย นมี พื้ น ฐานด า นภาษาไทยไม แข็ ง แรงพอ
จึ ง คิ ด ผลิ ต สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ ใช ฝ  ก ทั ก ษะทางภาษาไทย
ให กั บ นั ก เรี ย นด ว ยการฝ ก ซํ้ า ยํ้ า ทวน ฝ ก จากง า ยไปหายาก
ใชกระบวนการคิดเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบ ใหลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ด ว ยตนเอง พร อ มให ทํ า ชุ ด ฝ ก ทั ก ษะที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ทดสอบและ
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน จํานวน ๕ รายการ ไดแก แบบฝก
ทักษะชุดหลักเกณฑทางภาษา แบบฝกทักษะการเขียนคําพอง
แบบฝกทักษะการเขียนตามจินตนาการ แบบฝกทักษะการอาน
คํายาก และแบบฝกทักษะการอานจับใจความโดยใชนทิ านพืน้ บาน
๓ จังหวัดชายแดนใต
ผลจากการจัดการเรียนการสอน ทําใหนกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวาเปาหมายในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
และสําหรับครูนติ ยา ไดรบั การคัดเลือกใหไดรบั รางวัลครูภาษาไทย
ดีเดน “เพชรเสมา ยะลา เขต ๑”
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เพลินภาษา คาราโอกะ
พัฒนาการอานออกเขียนได
หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ คือ เขาใจ เขาถึง
พัฒนา เปนบันได ๓ ขัน้ สูค วามสําเร็จ เขาใจ หมายถึง ปญญาทีเ่ ขาใจ
ตามทั้งหมด เขาถึง หมายถึง เขาถึงความจริง ไมใชรูเพียง ผิวเผิน
เข า ถึ ง ความรู  สึ ก นึ ก คิ ด ในความเป น มนุ ษ ย พั ฒ นา หมายถึ ง
พฤติกรรม การปฏิบตั ิ การแกปญ
 หา การพัฒนาสิง่ ทีถ่ กู ตอง สัมมนา
พัฒนาอยูบ นฐานของความเห็นชอบและความดําหริชอบหรือปญญา
ครูปรีดา มุณแี นม ครูชาํ นาญการ สอนกลุม สาระการเรียนรู
ภาษาไทย ระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓ ทําการสอนดวยความมุง มัน่
ตั้งใจ ปฏิบัติหนาที่ครูดวยจิตวิญญาณและอุดมการณอยางครู
มืออาชีพ เขาใจ เขาถึง พัฒนานักเรียนอยางเต็มความสามารถ
โดยจัดสื่อและนวัตกรรมประกอบการสอนที่หลากหลาย รูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล ทําใหทราบถึงปญหาของนักเรียนชายแดนใต
ทีไ่ มชอบเรียนภาษาไทย จึงแกปญ
 หาโดยการพัฒนาการเรียนภาษา
ไทยกับกิจกรรมเพลินภาษาคาราโอเกะ มากระตุนความสนใจ
ในการอ า นและการออกเสี ย งในเวลาพั ก กลางวั น ให นั ก เรี ย น
ชวยกันรองเพลง ฝกรอง ฝกอาน รวมกัน ฝกการเขียนคําตามคําบอก
ฝ ก การคั ด ลายมื อ โดยนํ า เนื้ อ เพลงมาเขี ย น นั ก เรี ย นจะได รั บ
การฝกซํ้า ทบทวนบอย ๆ ทําใหนักเรียนจําได ฟงเขาใจ พูดอาน
ชัดเจน และเขียนไดถูกตอง
ผลจากการจั ด การเรี ย นการสอนทํ า ให ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น รวมทั้งนักเรียนยังไดรับรางวัลเหรียญทอง
จากการแขงขันทองอาขยาน ทํานองเสนาะ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคใต ครัง้ ที่ ๖๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙

นางปรีดา มุณีแนม
โรงเรียนบานบาละ
สพป.ยะลา เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๑-๒๗๖๔๙๖๗

“ทํางานใหสนุก
มีความสุขกับการทํางาน”
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การประดิษฐวัสดุที่มีอยูตามธรรมชาติ
และวัสดุที่มีอยูในทองถิ่น

นางนริสา ณ ปตตานี
โรงเรียนบานตาเนาะแมเราะ
สพป.ยะลา เขต ๓
โทรศัพท ๐๘๑-๕๔๑๑๐๕๒

“คาของคน อยูที่ผลของงาน”

ดวยตระหนักในบทบาทหนาที่ของความเปนครู ครูนริสา
ได ทุ  ม เทความรู  ค วามสามารถเพื่ อ พั ฒ นางานในอาชี พ ให มี
ความก า วหน า และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตั้ ง ใจสอนลู ก ศิ ษ ย อ ย า ง
เต็มความสามารถและยังนอมนําแนวพระราชดําริหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชอบรมสัง่ สอนลูกศิษย เพือ่ ใหมคี วามตระหนัก
เห็นความสําคัญที่จะนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการดํารงชีวิตตอไปในอนาคต
ครู น ริ ส า ณ ป ต ตานี รั บ ผิ ด ชอบการเรี ย นการสอน
ในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ไดสอนใหนักเรียน
ประดิษฐของใชเครือ่ งประดับจากวัสดุทมี่ อี ยูใ นทองถิน่ เพือ่ สงเสริม
ใหนักเรียนไดพัฒนาคุณธรรมดานความประหยัด เชน เกล็ดปลา
ใบยางพารา นํามาสรางสรรคขา วของเครือ่ งใช ของชํารวย ของทีร่ ะลึก
และไดพัฒนาผลิตภัณฑมาเรื่อย ๆ จนไดรับรางวัลสุดยอดหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ในระดับ ๔ ดาว ระดับภาค กลุมหัตถศิลป
ใบยาง และผานเกณฑประเมินการพัฒนาการจัดการเรียนรูระดับ
ยอดเยี่ยมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี จาก สพป.
ยะลา เขต ๓ จนสามารถตอยอดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ทําใหนักเรียนสามารถหารายไดเสริมในการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
ในงานนิทรรศการตาง ๆ ทําใหเปนที่สนใจของชุมชน ผูปกครอง
ไดมาศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการผลิตดอกไมจาก ใบยาง จนเปน
ที่รูจักอยางแพรหลาย และเปนที่นิยมมอบเปนของที่ระลึกใหกับ
ผูที่มาเยี่ยมเยียนและในอนาคตไดพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ และ
คิดคนบรรจุภัณฑที่สะดวกในการขนสงเพื่อที่จะจําหนายในระดับ
ตางประเทศตอไป
จากความมุงมั่นและตั้งใจของครูนริสา จึงทําใหประสบ
ความสําเร็จ นักเรียนมีรายไดระหวางเรียนจากผลผลิตจากฝมือ
ของตนเอง สามารถนําไปประกอบอาชีพไดในอนาคต นอกจากนี้
นักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองจากการประดิษฐดอกไมจากเศษ
วัสดุ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ป ๒๕๕๕ และผล
งานผลิตภัณฑจากยางพารา ไดรับรางวัลหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
(OTOP) ระดับ ๓ ดาว ระดับภาค เปนตน
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นวัตกรรม หนังสืออานเพิ่มเติม กฎหมายนารู

จากสภาพปญหาเยาวชนไมเห็นความสําคัญในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย สรางปญหาใหกบั สังคมและผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา
แหงชาติ (O-NET) หนวยกฎหมายนารูของนักเรียนโรงเรียนปาแดง
ฮูโนนไทย ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน
ครูละมัย ทุมลา ครูวทิ ยฐานะชํานาญการพิเศษ สอนกลุม
สาระการเรียนรูส งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ ๑ - ๓ ไดคิดคนนวัตกรรมหนังสืออานเพิ่มเติม กฎหมายนารู
โดยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปการศึกษา ๒๕๕๑
ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๓ หลักสูตรหนาที่พลเมือง หนวยพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย กําหนดการสอน กําหนดหนวยการเรียนรู
จัดทําแผนการเรียนรู นําแผนมาจัดการเรียนรูมาใชกับนักเรียน
ในลักษณะกระบวนการกลุม สืบ โดยคนจากอินเตอรเน็ต ใหนกั เรียน
แยกประเภทของกฎหมาย และร ว มกั น จั ด ทํ า หนั ง สื อ เล ม เล็ ก
และหนังสืออานเพิ่มเติม กระตุนใหนักเรียนอยากรูอยากเห็น
และดําเนินการทดสอบกอนเรียน หลังเรียน ทําใหนักเรียนเรียนรู
อยางมีความสุข
จากการพัฒนาตามขั้นตอนดังกลาวนักเรียนไดเรียนรู
และแยกประเภทของกฎหมายไดถูกตอง นําความรูไปใชในชีวิต
ประจําวันได และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตั้งแตป ๒๕๕๗ คะแนนเพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ ๓ นอกจากนี้มีนักเรียนเขาแขงขันโครงงานไดรับ
เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่อีกดวย

นางละมัย ทุมลา
โรงเรียนปาแดงหนองฮูโนนไทย
สพป.รอยเอ็ด เขต ๑
โทรศัพท ๐๖๑-๐๒๙๘๗๓๐

“ตั้งใจ ขยัน ไมทอตออุปสรรค
ผลลัพธ คือ ความสําเร็จ”

128

การพัฒนาทักษะการแจกลูกสะกดคําภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ที่มีปญหาการเรียนรวมกับนักเรียนปกติ

นางมณีวรรณ ฤทธิ์นํ้าคํา
โรงเรียนบานดงหมากไฟ
สพป.รอยเอ็ด เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๙-๙๔๘๑๖๗๗

“ตัวอยางที่ดีมีคามากกวาคําสอน”

ครูมณีวรรณ ฤทธิ์นํ้าคํา เปนครูที่ปฏิบัติหนาที่ดวย
จิ ต วิ ญ ญาณของความเป น ครู ได ทุ  ม เท เสี ย สละ อุ ทิ ศ ตน
อุทิศแรงกายแรงใจ อุทิศเวลา ใหการอบรมสั่งสอนศิษยใหเปนคนดี
มีความรูดวยความมุงมั่น ไมยอทอตอปญหาอุปสรรค โดยยึดมั่นใน
อุดมการณ “รักโรงเรียนเหมือนบาน รักงานเหมือนชีวิต รักลูกศิษย
เหมือนลูกหลาน”
ครู ม ณี ว รรณ พบป ญ หาในเด็ ก นั ก เรี ย นที่ มี ป  ญ หา
ทางการเรียนรวมกับนักเรียนปกติ อานไมออกเขียนไมได สะกดคํา
ไมเปน จึงไดพัฒนาทักษะแจกลูกสะกดคําภาษาไทยของนักเรียน
ชั้ น ประถมศึ ก ษาที่ มี ป  ญ หาทางการเรี ย นรวมกั บ นั ก เรี ย นปกติ
โดยใชแบบฝกทักษะใหผเู รียนไดฝก ทักษะใหมาก ๆ ซึง่ แตละขัน้ ตอน
ที่นํามาใชผานการทดลองและปรับปรุงจนสามารถนํามาใชไดจริง
ใชเวลาพักเทีย่ งในการเรียน นับวาเปนนวัตกรรมทีม่ จี ดุ เดนนาสนใจ
ใชงาย สะดวก ลงทุนนอย
จากการมุงมั่น ทุมเท ปฏิบัติหนาที่ของครูมณีวรรณ
สงผลใหนกั เรียนทีม่ คี วามบกพรองทางการเรียนรูแ ละนักเรียนปกติ
ชั้น ป.๕ - ป.๖ สามารถอานออกเขียนได โรงเรียนมีคะแนน O-NET
เฉลี่ย ๕ กลุมสาระการเรียนรู ระดับชั้น ป.๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙
สูงกวาคาเฉลีย่ ระดับชาติ และยังขยายผลใหเพือ่ นครูทสี่ นใจ นําไปใช
ในการจัดการเรียนรูทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูควบคูการวิจัยในชั้นเรียน

มีความมุงมั่นตั้งใจทํางานอยางเต็มเวลา ประพฤติตน
เปนแบบอยางทีด่ ี มุง มัน่ พัฒนาเด็กใหเปนคนดี มีคณ
ุ ธรรม มีความรู
อยูใ นสังคมอยางมีความสุข โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู ทีห่ ลากหลาย
ตามศักยภาพความสามารถของแตละบุคคล ดวยทักษะกระบวนการ
เรียนรูที่เหมาะสม
ครูวไิ ลวรรณ โพธิกะ เปนครูแบบอยางอีกคนหนึง่ ทีไ่ ดรบั
เครื่องหมายยกยองเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําป ๒๕๕๘
ซึ่ ง ได จั ด การเรี ย นรู  แ บบโครงงานพั ฒ นาระบบการสอนแบบ
มอนเทสซอรี ควบคูไปกับการวิจัยในชั้นเรียน โดยยึดผูเรียนเปน
สําคัญ พัฒนาผูเรียนใหมีความกาวหนาทั้งดานรางกาย อารมณ
จิตใจ และสติปญญา โดยมุงมั่นใหเด็กสรางศักยภาพความสามารถ
แตกต า งระหว า งบุ ค คล ได เรี ย นรู  ใ นการทํ า งาน ทํ า กิ จ กรรม
ทีห่ ลากหลาย สงเสริมการเรียนรูด ว ยกระบวนการเปนลําดับขัน้ ตอน
สรางระบบจากภายใน ไมมีการแขงขัน เปนสังคมชวยเหลือกัน
พี่ดูแลนอง นองดูแบบอยางพี่ รูจักแบงปนและรอคอย ทําให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โดยมีผลงานดีเดน คือ
นักเรียนไดรับเหรียญทองจากการแขงขันสรางภาพติดปะกระดาษ
ระดับปฐมวัย ระดับกลุมโรงเรียน และเหรียญทองจากการปนดิน
นํ้ามันระดับปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
รวมทัง้ นักเรียนยังมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค คาเฉลีย่ ทุกมาตรฐาน
รอยละ ๘๙.๑๖ ในปการศึกษา ๒๕๕๙
จากการจั ด การเรี ย นการสอนนั ก เรี ย นปฐมวั ย ของ
ครูวไิ ลวรรณ มีเกณฑประเมินพัฒนาการสูงขึน้ ตามลําดับ ทําใหไดรบั
เกียรติบัตร “ครูผูสอนเด็กปฐมวัยดีเดน” ประจําป ๒๕๕๘ ไดรับ
ตราพระราชทาน “บานนักวิทยาศาสตรนอย” ตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปการศึกษา
๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ จึงเปนครูที่เหมาะสมไดเปน “ครูดีในดวงใจ”

นางวิไลวรรณ โพธิกะ
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.รอยเอ็ด เขต ๓
โทรศัพท ๐๙๕-๖๒๐๕๓๘๐

“มุงมั่น ศรัทธาในวิชาชีพครู
พัฒนารอบดาน
เพื่อเยาวชนของชาติ”
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การจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาดวยโครงงาน
คุณธรรม ใชปญหาในโรงเรียนและชุมชนเปนฐาน

นายศุภชัย โสธร
โรงเรียนบานหินชาง
สพป.ระนอง
โทรศัพท ๐๘๗-๓๘๔๔๒๕๐

“ความสําเร็จของนักเรียน คือ
กําลังใจของครู”

ครูศุภชัย โสธร ครูสังคมศึกษาที่มีผลงานเดน ไดรับโล
รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS สาขาสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ประเภทบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ โลรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา
ป.ป.ส. ระดับดีเดน สถานศึกษาสีขาว ปลอดยา เสพติดและอบายมุข
เปนครูตนแบบดาน “เสริมสรางคนดี” ตามคุณธรรม ๙ ประการ
และอีกหลากหลายรางวัลที่เหมาะสมไดเปน “ครูดีในดวงใจ”
ครูศุภชัย มีความภาคภูมิใจนําเสนอผลงานเดน โครงงาน
การจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา โดยใชปญหาในโรงเรียนและ
ชุมชนเปนฐาน เปนขอหัวที่นักเรียนแตละกลุมคิดขึ้นเปนประโยชน
ตอนักเรียน ชุมชน ดังนี้ ๑) จิ๋วแจวพิทักษโรค อสม.นอยอาสาทําดี
๒) กูภัยจิ๋วหัวใจแจว ๓) สรางราคาขยะเพิ่มรายได ๔) สรางรอยยิ้ม
สรางความสุขเพื่อนักเรียนที่ลําบากและขาดแคลน ๕) อนุรักษ
ปาชายเลนในชุมชนบานหินชาง ๖) ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยง
(เลี่ยงยาเสพติด) นักเรียนมีความคิดเปนของตนเองและรับฟงผูอื่น
ดวยเหตุผล รูจ กั แกไขปญหาโดยใชหลักการและหลักธรรมเปนอยางดี
ทีส่ าํ คัญสงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนวิชา
สังคมศึกษาเพิ่มสูงขึ้น
นอกจากนี้ โครงงานจิว๋ แจวพิทกั ษโรค อสม.นอยอาสาทําดี
ไดรบั รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ในการประกวดโครงการ “พัฒนา
เพื่อการแบงปนที่ยิ่งใหญ Shift and Share ภายใตโครงการ
ปาฏิหาริยแหงชีวิต (Miracle of Life) ประจําป ๒๕๕๙ และ
โครงงานเรื่อง ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยง (เลี่ยงยาเสพติด) เปน
โครงงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของ
โรงเรียนบานหินชาง ไดรับโลรางวัลสถานศึกษาปองกันยาเสพติด
ระดับดีเดน จากกระทรวงศึกษาธิการ
จะเห็นไดวาในการอบรมสั่งสอนนักเรียนทั้งดานวิชาการ
ดวยวิธีการสอนแบบใหมโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ สามารถนํามา
บูรณาการเปนผลงานดีเดนไดหลากหลาย ถือวาประสบความสําเร็จ
ตอการพัฒนานักเรียนอยางรอบดานและตอเนื่อง
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สรางนวัตกรรมชวยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูง

“ตั ว อย า งที่ ดี มี ค  า มากกว า คํ า สอน” คื อ อุ ด มคติ ที่
ครูวีรศักดิ์ ธารามาศ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานทาเสา
สังกัด สพป.ระยอง เขต ๑ ซึ่งรับผิดชอบกลุมสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ยึดถือและปฏิบัติมาตลอด ระยะเวลา
ที่รับราชการครูกวา ๔๐ ป ยึดหลักครองตน ครองคน และครอง
งาน มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยดําเนินการใหผเู รียน
นายวีรศักดิ์ ธารามาศ
มีสมรรถนะที่สําคัญ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบานทาเสา
ครู วี ร ศั ก ดิ์ ได ทุ  ม เทการผลิ ต นวั ต กรรม เพื่ อ ให เ ด็ ก
สพป.ระยอง เขต ๑
มีผลพัฒนาการทีส่ งู ขึน้ มีระดับคุณภาพมาตรฐาน นักเรียนไดรบั การ
โทรศัพท ๐๓๘-๐๓๓๐๔๐
พัฒนาความสามารถอยางเปนระบบ เชน ใหเด็กไดนําเสนอผลงาน
ของตนเองตามความเขาใจ ตามแผนชารทความรู My Mapping
“การศึกษาในปจจุบันมีความเจริญ
หนังสือเลมเล็ก และแผนกางปลา เปนตน โดยการนําเสนอแตละครัง้
ต อ งสามารถอธิ บ ายให เ พื่ อ น ๆ ในชั้ น เรี ย นสามารถเข า ใจ กาวหนาไปมาก ทําใหครูตองหาความรู
ใหกับตนเองอยูเสมอ ๆ
กระบวนการตาง ๆ ไดอีกดวย
เพื่อนํามาพัฒนากระบวนการจัด
นางสาวสุรียพร เฮงฮะ ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาเสา
การเรียนการสอนทั้งของตนเอง
เล า ว า ครู วี ร ศั ก ดิ์ ปฏิ บั ติ ต นเป น แบบอย า งที่ ดี แ ก เ พื่ อ นครู
และนักเรียนเสมอมา คนในชุมชน หนวยงานตาง ๆ รักใครและ
และนักเรียนใหเปนคนดี คิดเปน
ใหการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอยูเ สมอ ปฏิบตั งิ านอยางเต็ม
ทําเปน แกปญหาเปน มีคุณธรรม
กําลังและความสามารถ
เพื่อเปนกําลังสําคัญนําไปสูการพัฒนา
ผลจากความมุงมั่น ทุมเท ผลิตนวัตกรรมเพื่อใหศิษย
ประเทศชาติ ในอนาคตตอไป”
มีผลการพัฒนาทีส่ งู ขึน้ เกิดผลงานเปนทีป่ ระจักษ สงผลใหนกั เรียน
รับรางวัลเหรียญทองอันดับ ๑ กิจกรรมการแขงขันประติมากรรม
ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ กิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจําป ๒๕๕๙
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บูรณาการการเรียนรูนาฏศิลป
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวดรรชนี คงชวย
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
สพป.ระยอง เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๖-๘๔๐๙๔๘๒

“ดวยความมุงมั่นและตั้งใจ
ที่จะสรางคนใหเปนคน ใหผาขาว
อันบริสุทธิ์แปดเปอนสีที่ไมดีนอยที่สุด
ดวยอุดมการณของขาพเจาที่มี
อยางแรงกลา ทําใหเรียนจนจบ
และสามารถสอบรับราชการ
เปนขาราชการครูดั่งตั้งใจ”

ตลอดระยะเวลากว า ๑๙ ป ที่ ค รู ด รรชนี คงช ว ย
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป.ระยอง
เขต ๒ ปฏิบัติหนาที่ครูมาดวยความทุมเท ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
รั บ ผิ ด ชอบตามคํ า สั่ ง ผู  บั ง คั บ บั ญ ชา โดยยึ ด แบบแผนของทาง
ราชการเปนสําคัญ นอกจากนัน้ แลวยังไดปฏิบตั ติ นในการดํารงชีวติ
โดยยึดแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนํามา
บูรณาการจัดการเรียนรูนาฏศิลปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
จากกิจกรรมที่ไดนํามาบูรณาการ ทําใหผูเรียนเกิดทักษะ
โดยตรง นักเรียนมีความรูในการรํา การใชทานาฏยศัพย การนํา
ภาษาทามาออกการแสดงในรูปแบบตางๆ เชน การรําไทย การรํา
แบบประยุกต นาฏศิลปสรางสรรค โดยการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ ทําใหเกิดการบมเพาะการใชชีวิต
แบบพอเพียง สงผลทางออมคือนักเรียนมีความสุข เกิดสุนทรีย
ทางดนตรีและนาฏศิลป เปนคนกลาแสดงออก และยังสามารถ
นําความรูที่ไดไปแสดงใหเกิดความจรรโลงใจแกผูชน สามารถ
แสดง ในโอกาสตางๆ สรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัวไดอีก
ทาง“คุณครูเปนคนใจดี สอนสนุก มีสื่อตางๆมากมาย ใหพวกเรา
ไดเรียนรูครูจะใหพวกหนูไดคิดทารําเอง ใหเรากลาแสดงออก รูจัก
แกปญหา และสอดแทรกคุณธรรมและใหเราเปนคนดี อยูบนวิถี
ความพอเพียงคะ” ด.ญ.ศุภาวรรณ มาลากรณ กลาว
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนไดรับ
โลรางวัลเด็กและเยาวชนดีเดน จากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ รางวัลเหรียญทอง ละครคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ประจําป ๒๕๕๙ และอีก
หลายรางวัล นอกจากนี้ครูดรรชนี ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“หนึ่งแสนครูดี” ประจําป ๒๕๕๘ จากคุรุสภา และโลรางวัล MOE
AWARDS ปการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับดีเดนประเภทบุคคล สาขา
อนุรักษมรดกไทย จากกระทรวงศึกษาธิการ
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สรางคูมือกิจกรรมวิทยาศาสตร
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทั้ง ๔ ดาน
“อยากเปนครูอยางสมบูรณ จงรักนักเรียนใหเหมือน
ลูก” แนวความคิดที่ ครูปพิชญา แกวอุไร นํามาใชในชั้นเรียน ดวย
การสรางความเปนกันเองกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีความรูสึก
ไว ว างใจ สร า งบรรยากาศในห อ งเรี ย นให เ อื้ อ ต อ การเรี ย นรู 
ดวยการยิม้ แยมแจมใส มีความเปนกัลยาณมิตรกับนักเรียน จึงทําให
นักเรียนมีความสุขอยากมาเรียนทุกวันรวมถึงทํากิจกรรมตาง ๆ
ดวยความเต็มใจและตั้งใจ
ครูปพิชญา ไดศึกษาหลักสูตรพรอมทั้งเตรียมเนื้อหา
ในการสรางคูม อื กิจกรรมวิทยาศาสตรเพือ่ พัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ ๒ เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทั้ง ๔ ดาน คือ การสังเกต การจําแนกประเภท
การวัดและการสื่อความหมาย โดยมีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร
ทั้งหมด ๔๕ กิจกรรม ที่คิดคนและพัฒนาขึ้นซึ่งประกอบดวย
๕ ขั้นตอน คือ ๑) ขั้นสังเกต คือ การกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจ
ที่จะเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ๒) ขั้นสงสัย ครูใชคําถามเพื่อกระตุน
ใหเด็กเกิดความสงสัย เพื่อคิดหาคําตอบตอไป ๓) ขั้นตั้งสมมุติฐาน
เด็ ก คาดเดาเพื่ อ ทํ า นายคํ า ตอบเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตามมา
ตามความคิดของตนเอง ๔) ขั้นสืบคน เด็กหาคําตอบจากการ
ปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนผานประสาทสัมผัส เพื่อตรวจสอบ
สมมุติฐานที่ตั้งไว ๕) ขั้นสรุปผล เด็กและครูสนทนาสรุปเชื่อมโยง
รวมกันถึงคําถามที่ตั้งไว
จากการจัดกิจกรรมไมเพียงแตจะพัฒนากระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรเทานั้น ยังสามารถพัฒนาดานอื่น ๆ ไดดวย เชน
มีความคิดสรางสรรคจินตนาการที่ดี มีสมาธิในการฟง มีทักษะดาน
สังคม สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น นักเรียน
มีผลงานไดรับรางวัลเหรียญเงินการปนดินนํ้ามัน ระดับปฐมวัย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ ๖๖ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

นางปพิชญา แกวอุไร
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ชวงสุวนิช)
สพป.ราชบุรี เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๕-๙๗๘๓๒๘๑

“ขาพเจามุงมั่นประกอบวิชาชีพครู
ดวยความศรัทธาตอวิชาชีพ
ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพอยางเครงครัด เพื่อใหลูกศิษย
เปนคนดี คนเกง มีความสุขและ
มีพัฒนาการที่ดีตามศักยภาพ”
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พัฒนาบทเรียนชวยสอน เรื่องเศษสวน

จาอากาศเอก ทม พิมพทนต
โรงเรียนบานหลุมขาว
สพป.ลพบุรี เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๑-๗๔๕๕๑๑๐

“พัฒนาใหเด็กนักเรียนมีคุณภาพ
ตามเปาหมายที่กําหนด
ใหเด็กไดความรู ครูไดรับการพัฒนา
ดานกระบวนการจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองไดตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ”

จ า อากาศเอก ทม พิ ม พ ท นต หรื อ ครู ท มของเด็ ก ๆ
โรงเรียนบานหลุมขาว สพป.ลพบุรี เขต ๑ ปฏิบัติงานดวยความ
วิริยะ อุสาหะ และรับผิดชอบในวิชาชีพตลอดระยะเวลากวา ๓๔ ป
ทั้งยังมีความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจ
อันดีกบั ผูบ งั คับบัญชา เพือ่ นรวมงาน หมัน่ ศึกษาหาความรูท จี่ าํ เปน
ตองใชในการปฏิบั ติ ง านอยู  เ สมอ และมี ค วามตั้ ง ใจปฏิ บัติ ง าน
จนเกิดความสําเร็จ
ครู ท ม พิ ม พ ท นต ได นํ า ตั ว อย า งการเรี ย นการสอน
คณิตศาสตรซึ่งเกิดปญหาทั้งจากครูผูสอนและผูเรียน โดยครูผูสอน
พบวาไมมีสื่อการเรียนการสอนที่ดี ขาดประสบการณและเทคนิค
ใหมๆในการสอน จึงไดออกแบบนวัตกรรมการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง
เศษสวน ซึ่งมีหลายขั้นตอนเชน สวนนํา แบบทดสอบกอนเรียน
เนื้อหา การทํากิจกรรมเสริม การประเมินผลการเรียนรูระหวาง
เรียนจากแบบฝกหัด จากนัน้ จึงศึกษาหาเรือ่ งตอๆ ไป จนถึงขัน้ ตอน
การทดสอบหลังเรียน แตกย็ งั พบปญหาในชัน้ เรียนอยู เชน นักเรียน
ยังมีความบกพรองในการคิดคํานวณ ทักษะการบวก ลบ คูณ หาร
และจํานวนนับ ทั้งอุปกรณไอที เชน เครื่องคอมพิวเตอรยังไมเพียง
พอสําหรับจํานวนนักเรียน ครูทม เลยแกปญหาโดยการพัฒนาสื่อ
CA๑ สอนซอมเสริมการบวก ลบ คูณ หาร ใหนักเรียนจับคูเรียน
เกงคูเกง ออนคูออน เพื่อใหสามารถชวยกันเรียนรู และนักเรียน
ที่มีคอมพิวเตอรที่บานก็สามารถนําแผน CD การเรียนรูไปเรียนรู
กับผูปกครองที่บานได กระบวนการเหลานี้ทําใหเกิดประโยชน
ตอผูเ รียนดียงิ่ ขึน้ และครูผสู อนก็ไดรบั การยกยองเชิดชูเกียรติและมี
ผลงานเปนที่ประจักษ
จากการพัฒนาบทเรียนชวยสอน ทําใหผลสัมฤทธิ์จาก
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกวาระดับเขตพื้นที่และระดับ
ประเทศ ๓ ป ติดตอกัน สงผลใหไดรบั รางวัลสถานศึกษาแบบอยางใน
การยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีม่ คี า พัฒนา สูงกวารอยละ ๕
สูงกวาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ ๓ ป ติดตอ
กัน สวนครูทมไดรับรางวัล ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS)
เหรียญทองครูผสู อนยอดเยีย่ ม วิชาคณิตศาสตร ดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และอีกหลายรางวัลที่ไดรับ
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สรางองคความรูใหกับนักเรียน

ครูรสรินทร บุญเพ็ง พัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนควบคู  กั บ การวิ จั ย และพั ฒ นาสื่ อ ใหม ๆ มาใช ใ นการ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ คํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล ใชการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
จัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู ซึ่งเปนสื่อสงเสริม
การเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูเรียนไดประสบการณตรง
ไดลงมือปฏิบัติ โดยมีครูเปนที่ปรึกษา
ครู ร สริ น ทร ได นํ า รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน
โดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research Based Learning : RBL)
เปนการจัดการเรียนโดยใหผูเรียนไดเรียนรูและใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรหรือกระบวนการสืบสวน โดยใชกระบวนการวิจัย
จํานวน ๖ ชุดกิจกรรม ซึ่งนําชุด ๖ กิจกรรม เขามาใชเนื่องจาก
พบป ญ หาว า นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตํ่ า กว า เกณฑ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ กํ า หนดไว ทั้ ง ยั ง ขาดทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรูจึงไดพัฒนา
ชุดกิจกรรมนี้ขึ้น และยังไดขยายผล นํารูปแบบการสอนโดยใชวิจัย
เปนฐานกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ดวย
จนเกิดผลสําเร็จ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
สามารถพัฒนาตนเองใหรวู ธิ คี ดิ วิเคราะห รูจ กั แกปญ
 หาได นักเรียน
มีผลงานเขารวมประกวดและแขงขันไดรับรางวัล เหรียญทอง
การแขงขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ปการศึกษา ๒๕๕๙

นางสาวรสรินทร บุญเพ็ง
โรงเรียนบานเขาราบ
สพป.ลพบุรี เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๔-๖๒๔๕๕๕๒

“...การเปนครูที่ดีนั้น
ตองรักความเปนครู มิใชอาชีพครู
หากมุงหวังเพื่อรับจางสอน
รับเงินเดือนเพียงอยางเดียว
ยอมมีผลกระทบกับลูกศิษยโดยตรง
จึงไดมุงมั่นตั้งใจ ถายทอดความรู
ใหกับนักเรียนอยางเต็มที่
เต็มเวลาและเต็มความสามารถ”
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พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สรางแบบฝกเสริมทักษะพื้นฐาน
จากการทดสอบความรูพ นื้ ฐานภาษาอังกฤษของนักเรียน
โดยใช แ บบทดสอบที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ในป ก ารศึ ก ษาที่ ผ  า นมาพบว า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีนักเรียนไดคะแนนไมถึงเกณฑ
รอยละ ๖๐.๒๕ และเนือ้ หาทีน่ กั เรียนทําคะแนนไดนอ ยทีส่ ดุ คือเรือ่ ง
โครงสรางประโยคและการหาความหมายของศัพท
ครู วิ ม ล ปวนป น วงค ครู ชํ า นาญการ กลุ  ม สาระ
นางสาววิมล ปวนปนวงค
การเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สอนชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนผาแดงวิทยา
ตอนตน ไดศกึ ษาปญหาดังกลาวและสรางแบบฝกเสริมทักษะพืน้ ฐาน
สพป.ลําปาง เขต ๑
ภาษาอังกฤษ โดยสามารถกําหนดกิจกรรมทีแ่ ตกตางกันหลายรูปแบบ
โทรศัพท ๐๘๓-๒๐๘๒๗๓๓
เพื่อใหเหมาะกับธรรมชาติของผูเรียน จึงไดศึกษาแนวทางดังกลาว
นั้นจากตํารา เอกสารหลักสูตร งานวิจัย และเอกสารวิชาการ
ที่เกี่ยวของกับเรื่องโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ จึงนําเรื่อง
เรี ย งลํ า ดั บ จากง า ยไปหายาก แล ว สร า งแบบทดสอบเพื่ อ วั ด
ความสามารถนักเรียนในการเรียนรูทักษะภาษาอังกฤษและเปรียบ
“เปนผูนําดานการเรียนรูคูคุณธรรม เทียบความแตกตางระหวางกอนและหลังทําแบบฝกหัดเสริมทักษะ
เนนการทํางานเปนทีมผานกระบวนการ ภาษาอังกฤษ
จากการทดลองโดยใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
คิดเชิงสรางสรรค อยางเปนระบบและ
ทันสมัย ตลอดจนการพัฒนาองคกร พื้นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ หลังการใชแบบ
ฝกเสริมทักษะพบวานักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
คุณธรรมอยางเปนองคธรรม”
เพราะแบบฝกเปนนวัตกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่ทําใหนักเรียนไดคิด
และมีรูปภาพทําใหเกิดความเพลิดเพลิน สงผลใหนักเรียนมีผล
สัมฤทธิ์สูงกวาเดิม
จากการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสรางแบบฝกเสริม
ทักษะพืน้ ฐานใชในการจัดการเรียนการสอนทําใหคะแนนผลทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) พัฒนาสูงขึน้ ในทุก ๆ ป และนักเรียนไดคะแนน
ผลสอบระดับชาติ (O-NET) ภาษาอังกฤษได ๑๐๐ คะแนนเต็ม
ดานครูวิมล ยังไดรับเกียรติบัตร “หนึ่งแสนครูดี” ประจําป ๒๕๕๘
จากคุ รุ ส ภา และครู ผู  ป ฏิ บั ติ ก ารสอนดี เ ด น ประจํ า ป ๒๕๕๗
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกดวย
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สงเสริมความเปนเลิศดานศิลปะของผูเรียนตาม
ศักยภาพของตนเอง
ครูจารุณี หรือครูเอื้อง เปนครูที่มีจิตใจดี เปนที่ปรึกษา
ของนักเรียนทุกคน และคอยดูแลเอาใจใสนักเรียนเปนอยางดี
มีความสามารถหลากหลายในการรองเพลง การวาดภาพ และภาษา
อังกฤษ สอนนักเรียนวาดภาพแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
และสรางผลงานระดับประเทศ (ด.ช.วุฒชิ ยั ชัยตา นักเรียนชัน้ ม.๓)
ครูจารุณี มังกรแกว จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
นางจารุณี มังกรแกว
ยึดผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรสอดคลองกับความตองการและ
โรงเรียนวังหินวิทยา
ความถนัดของผูเรียน บริบทโรงเรียนและทองถิ่น โดยชุดกิจกรรม
สพป.ลําปาง เขต ๒
สงเสริมความสามารถผูเ รียนตามศักยภาพ ดังนี้ ๑) วิเคราะหผเู รียน
โทรศัพท ๐๘๑-๘๘๕๔๘๗๘
เปนรายบุคคล เพื่อตองการรวบรวมขอมูลนําไปใชในการตัดสินใจ
สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ๒) ดําเนินการ
รวบรวมขอมูลของนักเรียนแตละรายบุคคล นําขอมูลเหลานั้นมา
ประชุมคณะครู เพือ่ จัดกลุม นักเรียนทีม่ คี วามสามารถคลายคลึงกัน “ขาพเจามีอุดมการณของความเปนครู
โดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู
เพือ่ วางแผนจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพแกนกั เรียนอยางเหมาะสม
ใหความรักความเมตตาตอศิษย
และใหครูที่มีความสามารถแตละดานรับผิดชอบใหความรูและ
เอาใจใสชวยเหลือสงเสริม
ฝ ก ซ อ มให นั ก เรี ย น ๓) ดําเนิน กิจกรรมสงเสริม ความเป น เลิ ศ
ใหกับนักเรียนฝกฝนใหเกิดความชํานาญดานตาง ๆ เชน วาดรูป และใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียน
รองเพลง ฝกทักษะภาษาอังกฤษ ใชแบบฝกทักษะ ศึกษาจาก
และปฏิบัตเิ ปนแบบอยางที่ดี
แหลงเรียนรูและสืบคนจากอินเตอรเน็ต ซึ่งผลสําเร็จที่เกิดขึ้นกับ
แกศษิ ยทุกคน”
นักเรียน สงผลสําเร็จแกผูเรียนเปนที่ประจักษทั้งระดับเครือขาย
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค รวมไปถึงระดับประเทศ
ทั้งดานศิลปะ การรองเพลง และทักษะดานภาษาอังกฤษ สงผลให
ครูผูสอนไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
จากการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศใหแกนักเรียน
สงผลใหนักเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การขับรอง
เพลงสากล ระดับ ป.๑ - ป.๖ ป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่
และ ป ๒๕๕๙ ได รั บ รางวั ล เหรี ย ญทองระดั บ ภาคเหนื อ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และโรงเรียนไดรับรางวัลโรงเรียน
ตนแบบ ระดับดีเดน ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ประจําป ๒๕๕๙ ระดับเขตพืน้ ทีแ่ ละอีกหลากหลายรางวัล
ที่ไดรับ

138

พัฒนาการอาน คิดวิเคราะห
ตามแนวทางของ PISA โดยใช PBL

นางสาวิตรี วรพิทยเบญจา
โรงเรียนแจคอนวิทยา
สพป.ลําปาง เขต ๓
โทรศัพท ๐๘๑-๐๓๑๒๘๕๘

“สั่งสมเปนประสบการณ
สรางสรรคงานสอน
สานสัมพันธองคกร
สืบทอดวัฒนธรรม”

ครูสาวิตรี วรพิทยเบญจา ไดใชหลักการ ๔ ส เปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน คือ สั่งสมประสบการณ สรางสรรคงานสอน
สานสัมพันธองคกร สืบทอดวัฒนธรรม โดยเริ่มจากเสาะแสวงหา
องคความรูใหม ๆ โดยวิธีการหลากหลายรูปแบบ เพื่อนําความรู
มาพัฒนาตนเอง และใชจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน พัฒนาเทคนิค
และรูปแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน สรางนวัตกรรมและ
สื่อประกอบการเรียนรู เปนสมาชิกที่ดีขององคกร รวมขับเคลื่อน
การดํ า เนิ น งานต า ง ๆ เพื่ อ ให ผู  เรี ย นได เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของ
วัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดกันมา
โรงเรียนแจคอนวิทยา เปนโรงเรียนขยายโอกาส นักเรียน
มีความแตกตางกันทั้งสภาพครอบครัว เชื้อชาติ และการเรียนรู
เนื่องจากมีนักเรียนชนเผามาศึกษารวมกัน ทางโรงเรียนไดจัดการ
สงเสริมทักษะการอาน คิดวิเคราะห โดยใชรูปแบบตาง ๆ มากมาย
ไดสังเกตสอบถามจากนักเรียนและผูปกครอง พบวา หากเปนสิ่ง
ที่นักเรียนสนใจหรือเปนประเด็นใกลตัว จะชวยกระตุนและเกิด
การเรียนรูม ากยิง่ ขึน้ จึงไดนาํ เทคนิคการจัดการเรียนรูโ ดยใชปญ
 หา
เปน ฐาน (Problem Based Learning) มาใช จั ด การเรี ย นรู 
ใหเด็กไดคิดเอง ลงมือทําเอง โดยครูทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง ทําให
เกิดการพัฒนาการอาน คิดวิเคราะหตามแนวทางของ PISA ได
เด็กมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีส่ งู ขึน้ มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการพั ฒ นาการอ า น คิ ด วิ เ คราะห ต ามแนวทาง
ของ PISA ไดใช PBL นักเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
จากผู  ว  า ราชการจั ง หวั ด ลํ า ปาง จากการประกวดเรี ย งความ
แบบอยางตามผูสูงวัย รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒
กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน งานศิลป
หัตถกรรม ระดับภาค และอีกหลากหลายรางวัล ดานครูสาวิตรี
ไดรับรางวัล “ครูดีไมมีอบายมุข” ระดับประเทศในป พ.ศ. ๒๕๕๙
ไดรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเดน โครงการสถานศึกษาปองกัน
ยาเสพติดดีเดนระดับประเทศ ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ และอีกหลายรางวัล
ที่ไดรับ
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่องสถิติโดยใชบริบทเปนฐาน
ครู ศั ก ดิ์ ช าย ขวั ญ สิ น มี ผ ลงานดี เ ด น เป น ประโยชน
ในการแก ป  ญ หาและการพั ฒ นานั ก เรี ย นให มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง ขึ้ น
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องสถิติโดยใชบริบทเปนฐาน แบงเปน
๔ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ใหครูและนักเรียนไดอภิปรายสถานการณ
ที่มีบริบทเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียนที่ครูกําหนดให
โดยอภิ ป รายร ว มกั น เป น กลุ  ม ซึ่ ง สมาชิ ก ในกลุ  ม ควรมี ค วาม
หลากหลาย ใหนกั เรียนไดแสดงความคิดแลกเปลีย่ นอภิปรายรวมกัน
ขั้นตอนที่ ๒ ครูกระตุนใหนักเรียนควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไวในขั้นที่ ๑ รวมถึงคนหาขอมูล
จากแหลงความรูตาง ๆ ทั้งในและนอกหองเรียน ขั้นตอนที่ ๓ ครู
ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายในกลุมอีกครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนแบงปน
ขอมูลและความคิดเห็น ตลอดจนนําขอมูลทีไ่ ดมาแกไขสถานการณ
โดยมีครูชี้แนะ ขั้นตอนที่ ๔ ครูใหนักเรียนสะทอนแนวคิดเกี่ยวกับ
บทบาทของนักเรียนในการเรียนรู และวิพากษวจิ ารณกระบวนการ
ทํางานกลุม นักเรียนจะตองสะทอนแนวคิดในสิ่งที่ตนไดเรียนรู
จากกิ จ กรรม ซึ่ ง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู เรื่องสถิ ติ โ ดย
ใชบริบทเปนฐานเกิดประโยชนตอนักเรียน ในดานการเรียนรู
และดานเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร เกิดประโยชนตอครูผูสอน
ในด า นการสร า งและการพั ฒ นานวั ต กรรมในการจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสามารถนําขอมูลสะทอน
จากนักเรียนมาปรับปรุง และพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องอีกดวย
ดวยความมุงมั่น ความจริงใจ ตั้งใจ จนไดรับการยอมรับ
มีผลงานเชิงประจักษ ไดรับรางวัลระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ
อาทิ รางวัลเหรียญเงินครูผสู อนยอดเยีย่ มระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่ อการเรี ย นการสอน ประจําป ๒๕๕๙ (OBEC AWARDS),
ไดผานการคัดเลือกบุคคลดีเดน รางวัล MOE AWARDS ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําป ๒๕๕๙ รางวัลชมเชยครูสอนดี NU
TEACHER AWARDS ประจําป ๒๕๕๙ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
และไดรับคัดเลือกใหเปน “ครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู”
ประจําป ๒๕๕๙ ของจังหวัดลําพูน

นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน
โรงเรียนบานปงแมลอบ
สพป.ลําพูน เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๓-๓๑๙๘๗๗๘

“ขาพเจามีความรักและศรัทธา
ในอาชีพครูเปนอยางยิ่ง อาชีพครู
เปนอาชีพที่สรางคนใหเปนมนุษย
ครูเปนตนแบบของนักเรียน
ซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศชาติและสังคม”

140

แบบฝกทักษะการอาน เขียน คําศัพทภาษาไทย

ครูเสรี ยาอุตม จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ สอนใหนักเรียนสรางกระบวนการคิด นักเรียนรูจัก
สรางองคความรูได ด ว ยตนเอง ทั้ ง นัก เรี ยนทั่ วไปและนั กเรี ย น
ที่มีปญหาทางการเรียนรู (LD) โดยศึกษาขอมูล วิเคราะหผูเรียน
รายบุคคล นําขอมูลมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึง
ความแตกตางของผูเรียน โดยโรงเรียนมีนโยบายแกไขปญหาและ
นางสาวเสรี ยาอุตม
พัฒนานักเรียนอานไมออก เขียนไมได ซึ่งการแกไขปญหาดังกลาว
โรงเรียนบานหวยหญาไซ
คณะครู ต  อ งร ว มมื อ กั น ดํ า เนิ น การ ซึ่ ง ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ถื อ เป น ผล
สพป.ลําพูน เขต ๒
การปฏิบัติงานของทุกคน
โทรศัพท ๐๘๑-๗๙๖๓๙๙๗
แนวปฏิบัติครูประจําวิชาภาษาไทยทุกชวงชั้น กวดขัน
เนนยํา้ การอานเขียนใหถกู หลักภาษาไทยอยางตอเนือ่ ง ครูประจําวิชา
“เมื่อมาเปนครู สิ่งที่ยึดถือ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น ฝกทักษะ การฟง การพูด การอานและ
เปนอุดมการณและเปนหลัก
การเขียน ในสาระนั้น ๆ บูรณาการกับสาระภาษาไทย โดยทําแบบ
ในการปฏิบัติตน ไดแกการเปนครูที่ดี นีป้ ระจํา แลวครูประจําชัน้ รายงานผลการทดสอบ ใหผบู ริหารทราบ
มีความตั้งใจ ในการปฏิบัติหนาที่
เพื่ อ สรุ ป รายงาน นอกจากนั้ น แล ว ยั ง มี ก าร จั ด แหล ง เรี ย นรู 
พัฒนาตนเอง อยูเสมอ และพัฒนางาน ภายในโรงเรียน เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอรบริการสื่อ CAI
มุมหนังสือในหองเรียนและหนังสือเคลื่อนที่ จัดรูปแบบคลินิคนอก
อยูเปนประจํา มีความเสียสละ
เวลาเรียน สอนอานเขียนเปนทีม จนเกิดผลสําเร็จ ทําใหนักเรียน
ทุมเทใหกับงานที่รับผิดชอบ
เอาใจใสนักเรียน ทุกคนอยางทั่วถึง” สามารถอานออกเขียนไดในระดับเฉลีย่ ทีส่ งู ขึน้ โรงเรียนเปนโรงเรียน
ทีม่ นี กั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑ อานออกเขียนไดทกุ คน ในปการ
ศึกษา ๒๕๕๘ ตามนโยบายนักเรียนชั้น ป.๑ เมื่อเรียนจบตองอาน
ออกเขียนไดและมีมาตรการประเมินผลใหเปนรูปธรรมและเชิญไป
เผยแพรและแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการในงานตาง ๆ นอกจาก
ผลสัมฤทธิ์และรางวัลตาง ๆ แลว นักเรียนยังสามารถใชภาษาไทย
ในการดํ า รงชี วิ ต ได อ ย า งถู ก ต อ งและเหมาะสมตามกาลเทศะ
และโอกาส
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การจัดกระบวนการเรียนการสอน
โดยใชผูเรียนเปนสําคัญ
การสรางองคความรู ไดจัดการเรียนรูควบคูกับการวิจัย
ด ว ยการใช น วั ต กรรมใหม ม าใช ใ นการจั ด กระบวนการเรี ย นรู 
โดยเนนการจัดการเรียนรูท เี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ พัฒนาสือ่ การเรียนรู
ดวยการใชนวัตกรรมใหม ๆ ใชการวัดและประเมินผล รอบดาน
และประเมินผลตามสภาพจริง ใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
วิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคลและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (CA๑) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องการใชงานฯ โปรแกรม Microsoft Ofﬁce PowerPoint
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ เปนนวัตกรรมการเรียนรู
จนเกิ ด เป น ผลที่ เ กิ ด กั บ เด็ ก ได รั บ รางวั ล เหรี ย ญทองชนะเลิ ศ
การแข ง ขั น การวาดภาพด ว ยโปรแกรม Paint นั ก เรี ย นที่ มี
ความบกพรองดานสติปญญา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่ ครั้งที่ ๖๕
ครูดวงดาว สานสิงห ใหความรูเอาใจใสดูแลนักเรียน
เปนอยางดี ยิ่งนักเรียนไมเขาใจตรงไหนก็อธิบายใหฟง จนเขาใจ
นักเรียนทําไมถูกก็ตักเตือนและสอนใหนักเรียนทําสิ่ง ที่ถูกตอง
และเปนคนดี
“ครูดวงดาว เปรียบเสมือนแมคนที่ ๒ คอยแกปญหา
ในเรือ่ งการเรียนรวมถึงการดําเนินชีวติ ทําใหหนูรสู กึ อุน ใจ มีกาํ ลังใจ
ในการเรียน สัญญาวาจะตั้งใจเรียนและเปนคนดีของสังคมคะ”
เด็กหญิงเกวลิน พรมราช กลาวถึงครูดใี นดวงใจทีช่ อื่ ดวงดาว สานสิงห

นางสาวดวงดาว สานสิงห
โรงเรียนบานขอนแกนหนองบอน
สพป.เลย เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๗-๘๖๗๓๑๙๖

“ขาพเจามีความมุงมั่น
มีความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพครู ตั้งใจสั่งสอนเด็ก
ใหเกิดความรู ความสามารถ
ประสบความสําเร็จตอไป”
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การพัฒนาความพรอมทางภาษาดานการฟง
และการอาน สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ ๒
โดยใชนิทานประกอบภาพ

นางคําสอน สายคําภา
โรงเรียนบานเอราวัณ
สพป.เลย เขต ๒
โทรศัพท ๐๙๓-๓๒๑๑๓๐๘

“ดีใจที่ไดเปนครู
ไดสอนเด็กนักเรียนตามชนบท
เพราะพวกเขานาสงสารมาก
อยากสอนนักเรียนใหอานออก
เขียนได และเปนคนดี รักอาชีพครู
รักโรงเรียนเหมือนบาน
รักลูกศิษยเหมือนลูกหลาน
รักเพื่อนรวมงานเหมือนญาติสนิท”

ครูคําสอน สายคําภา ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียน
บานเอราวัณ สพป.เลย เขต ๒ กวา ๒๗ ป กับอาชีพขาราชการ
ได ทุ  ม เทให กั บ การเรี ย นการสอนสั่ ง สอนลู ก ศิ ษ ย ด  ว ยความรั ก
ความเอาใจใส ใหวิชาความรูเปนประโยชนบังเกิด แกนักเรียน
และพัฒนาใหมีผลการเรียนที่สูงขึ้น โดยไดจัดทําวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอนเรื่อง “การพัฒนาความพรอมทางภาษา ดานการ
ฟงและการอานสําหรับเด็กอนุบาลปที่ ๒” โดยใชนิทานประกอบ
ภาพ จุดเดนของงานคือ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่พัฒนาการดานสติปญญา โดยเฉพาะความบกพรองทางภาษา
ดานการฟงและการอานของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ ๒ ซึ่งพบวา
นักเรียนมีพัฒนาการตํ่ากวาพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ
และสังคม เด็กไมสามารถใชภาษาสื่อสาร ใชภาษาถิ่นเปนสวน
ใหญและไมกลาแสดงออก หรือรวมแสดงความคิดเห็นฟงแลวตอบ
คําถามไมได จึงไดจัดกิจกรรมสรางสรรคความพรอมทางภาษา
โครงการ ปน ปน เปนการฝกกลามเนือ้ มือมัดเล็กผานการเลานิทาน
นักเรียนมีความกระตือรือรน มีความสนุกสนาน ทําใหรจู กั พยัญชนะ
สระ และคําตางๆจากนิทาน โดยนักเรียนไดรวมทํางานเปนกลุม
รูจ กั ระดมความคิด ทํางานกับผูอ นื่ ไดอยางมีความสุข จากการจัดทํา
นวัตกรรมดังกลาวทําใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง
และการเรียนรูแบบกลุม สงผลใหนักเรียน มีทักษะความสามารถ
มีความพรอมทางสติปญญา มีพัฒนาการที่ดีขึ้นจนเกิดเปนผลงาน
โรงเรี ย นได รั บ รางวั ล พระราชทานระดั บ ก อ นประถมศึ ก ษา
ขนาดกลาง ปการศึกษา ๒๕๕๙ นับเปนรางวัลแหงความภาคภูมิใจ
สมควรไดรับการยกยองให ครูคําสอน เปน “ครูดีในดวงใจ”
ประจําป ๒๕๖๑
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การจัดกิจกรรมศิลปะจากไมไอศกรีมแสนสนุก
เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปที่ ๒
ครูเพชรไพลิน วิโรจนรัญจวน มีผลงานนวัตกรรมที่เปน
แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) การจัดกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคจากไมไอศกรีมแสนสนุก เพือ่ สงเสริมความคิดสรางสรรค
ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่ ๒ โดยการที่จะจัดกิจกรรมเพื่อที่จะ
พัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยนั้น ตองมีสื่อที่จะชวย
ในการพัฒนา แตจะเห็นไดวาการจัดการศึกษา ในหลาย ๆ แหง
มักจะพบปญหาสื่อไมเพียงพอ อีกทั้งสื่อการสอนตามทองตลาด
ก็มรี าคาสูง จึงมีแนวคิดทีจ่ ะหาวัสดุเหลือใชทมี่ ี ในปจจุบนั สามารถ
หาไดในชุมชน ราคาประหยัด ซึ่งพบวาไมไอศกรีมสามารถนํามา
ประดิษฐเปนสื่อการสอนใหกับเด็กได อีกทั้งยังสามารถนํามาเปน
สื่อของเลนไดหลากหลาย โดยครูใหความรูแกผูปกครอง ทําใหผู
ปกครองมีสวนรวมใหการสนับสนุน ชวยประหยัดรายจาย ในการ
ซื้อของเลนใหเด็ก สิ่งที่ไดรับจากผลงาน คือ เด็กสนุกกับการทํา
กิจกรรม ไดฝก ทักษะกระบวนการคิด โดยเฉพาะความคิดสรางสรรค
สงผลใหเด็กมีความคิดสรางสรรคสงู ขึน้ เชนทักษะการปน ดินนํา้ มัน
ฉีก ตัด ปะ กระดาษ
สงผลใหเด็กไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการปน
ดินนํา้ มันระดับชัน้ ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ จังหวัดหนองคาย ครูผูสอนไดรับรางวัล
เหรียญทอง ครูผูฝกสอนกิจกรรมการปนดินนํ้ามันระดับชั้นปฐมวัย
ครูผูฝกสอนรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแขงขันขับรอง
เพลงไทย ระดั บ ชั้ น ป.๑-ป.๖ งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ณ จังหวัดหนองคาย

นางสาวเพชรไพลิน วิโรจนรัญจวน
โรงเรียนอนุบาลดานซาย
สพป.เลย เขต ๓
โทรศัพท ๐๘๑-๐๓๖๕๐๑๖

“รูหนาที่ มีหัวใจแหงความเปนครู
มุงมั่น เปนแบบอยางที่ดี มีวินัย
มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ”
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มุงพัฒนากระบวนการเรียนรูและทักษะชีวิต

นางสาวอัญชลี ทันที
โรงเรียนบานลุมพุกคูวงศ
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๐-๑๖๖๙๕๙๕

“จะมุงมานะ ปฏิบัติงาน
อยางทุมเทและเสียสละ
เปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนรวมงาน
ชุมชนและนักเรียน
จะตั้งใจสอนเพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ”

ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานดานการสอนมาเปนเวลา
๕ ป ๕ เดือน ดวยความวิรยิ ะอุตสาหะ ของครูอญ
ั ชลี ทันที ครู ค.ศ.๑
สอนนักเรียนดวยความตั้งใจและเตรียมความพรอมดวยการจัดทํา
แผนการเรียนรูอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอในทุกๆวัน กอนเริ่ม
กิจกรรมการเรียนรูจะใชเวลาสวนหนึ่งคุยกับนักเรียนอยางเปน
กันเอง โดยสอดแทรกแนวทางการคิดไปสูการปฏิบัติใหมีคุณธรรม
และจริยธรรมที่ดี กอนจะเชื่อมโยงเรื่องราวตาง ๆ ไปสูการเรียนรู
ที่จัดเตรียมไว
ในการสอนนักเรียน ไดจัดทําแผนการสอนเปนรายวิชา
โดยศึกษาจากหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวของ โดยจัดทําแผนการ
เรียนรูใหสอดคลองและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู มีผลงานดี
เดนเปนประโยชนในการแกปญ
 หา คือการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การเรียนรูโครงงานการใช
บทบาทสมมติจากกิจกรรมการเลานิทาน และการจัดทําภาพยนตสนั้
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (NT) สูงกวาระดับปะเทศ
สวนผลงานของครูไดรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS)
ดานการบริหารจัดการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ป ๒๕๕๙
และไดรับรางวัลครูเกียรติยศ ระดับยอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับ ๑
ในงานวันครู ป ๒๕๖๐
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เรียนรูดวยการปฏิบัติจริง สูการเรียนรูวิถีชีวิต

ในการจัดการเรียนการสอน ครูทพิ ากร เชิงหอม ไดพฒ
ั นา
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการปฏิบัติจริงควบคูกับ
การวิจยั เพือ่ เปนการพัฒนานักเรียน โดยเนนจัดการเรียนรูเ ปนสําคัญ
เปนการจัดกิจกรรมใหผเู รียน ไดเรียนรูจ ากประสบการณจริง ฝกการ
ปฏิบัติใหทําได คิดเปนและทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรู
อยางตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนควบคูกับการปลูกฝงคุณธรรม
ปญหาที่พบในโรงเรียน คือนักเรียนใชเทคโนโลยีในทาง
ที่ ไ ม ถู ก ต อ งไม เ หมาะสม เช น การเล น เกม ดู ห นั ง ฟ ง เพลง
เพียงทางเดียว ไมไดใชเพือ่ แสวงหาความรูจ ากเทคโนโลยีทมี่ ี นักเรียน
ขาดทักษะการปรับตัวใหเขากับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
ครูทิพากรจึงใหนักเรียนจัดการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ เพื่อให
นักเรียนมีความสุขกับการเรียน ไดเรียนรูผ า นกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
นักเรียนไดเรียนรูต ามความสนใจตามความถนัดและศักยภาพของตน
ดวยการศึกษาคนควาและฝกทักษะพรอมทั้งปฏิบัติทําใหเกิดความ
เชื่อมั่น จนเกิดผลงานระดับชาติสําหรับเด็ก รางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง การแขงขันทําอาหารคาวจานเดียว (ประเภทขาว) และ
อาหารคาวหวาน (ขนมไทย) ระดับชัน้ ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ป ๒๕๕๗ สวนครูผูสอน ไดรับรางวัล
ครูผูสอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแขงขันทํา
อาหารคาวจานเดียว (ประเภทขาว) และอาหารคาวหวาน (ขนมไทย)
ระดับชัน้ ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครัง้ ที่ ๖๔
ป ๒๕๕๗

นางทิพากร เชิงหอม
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๑-๐๖๓๒๘๓๓

“การปฏิบัติหนาที่ในวิชาชีพครู
ขาพเจามีความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพครู มีความมุงมั่น
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง”
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การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช IT

นายกิตติศักดิ์ มครนันท
โรงเรียนสวัสดีวิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
โทรศัพท ๐๘๑-๙๙๙๐๑๕๑

“รับราชการดวยความมุงมั่น
ที่จะพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี
คนเกงและสามารถปรับตัว
เขากับสังคมไดอยางมีความสุข
และแกปญหาความขัดแยง
อยางสันติวิธี”

ครูกิตติศักดิ์ มครนันท ครูชํานาญการพิเศษ ไดสอน
ใหนักเรียนรูจักกระบวนการคิดและสรางองคความรูไดดวยตนเอง
ขัน้ ตอนในการจัดเตรียมการเรียนการสอนสามารถสรางบรรยากาศ
ใหเหมาะแกการเรียนรูแ ละประเมินผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของบทเรียน ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และออกเยี่ยมบานนักเรียน
เพื่ อ ประเมิ น ความเป น อยู  ความสั ม พั น ธ กั บ ผู  ป กครอง นํ า มา
วิเคราะหความแตกตางของผูเรียน
ในการเรียนการสอนทุกครั้ง กอนทําการสอนจะทําการ
เช็คชื่อนักเรียน เพื่อรับทราบขอมูลการขาด ลา มาสาย และถามหา
สาเหตุของการลา จากนั้นเขาสูกระบวนการสอน ดวยวิธีการสอน
ที่หลากหลาย เชน ใบงาน แบบฝกหัด ชิ้นงาน การใช PowerPoint
และอินเตอรเน็ต เปนสื่อชวยจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไดดีขึ้น
นักเรียนมีความภาคภูมิใจกับผลงานของตนเอง โดยมี
ผลงานเชิงประจักษ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงงานหุนยนต
และระบบอัตโนมัติ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครัง้ ที่ ๖๖ รางวัลครูผนู าํ ดานเทคโนโลยี การเรียน
การสอน ระดับภาค ป ๒๕๕๗ และรางวัลหนึ่งแสนครูดี ป ๒๕๕๖
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การพัฒนาการจัดการศึกษาดวยวิจัยในชั้นเรียน

จากการเป น ครู ใ นโรงเรี ย นที่ อ ยู  ใ นพื้ น ที่ ห  า งไกลติ ด
ชายแดนประเทศกัมพูชา มีปญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะโรค
ไขเลือดออก ไขฉี่หนู อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางชาติพันธุ
ของประชาชนถึง ๔ เผา คือ ลาว สวย เยอ เขมร และใชภาษาเขมร
เปนภาษาถิ่นในการสื่อสาร ทําใหเกิดปญหามากในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหนักเรียนสามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยเปนภาษา
สากล จึงไดมงุ มัน่ ตัง้ ใจปฏิบตั หิ นาทีค่ รูอยางเต็มศักยภาพ เพือ่ พัฒนา
ความรูขั้นพื้นฐานใหศิษย โดยนํากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมา
เปนหลักในการพัฒนาผูเรียน
ครูณฏั ฐอญ
ั ญา ภัทราวงศวฒ
ั นา ไดจดั ทําหนวยการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูตามสถานการณอยางเหมาะสม มีบันทึก
หลังการสอนตามสภาพที่เกิดขึ้นจริง หากพบวามีปญหาในเรื่องใด
จะนํามาวางแผนคิดคนพัฒนารูปแบบ สรางนวัตกรรมนําไปใช
แกปญ
 หา พัฒนานักเรียนรายบุคคล/รายกลุม ตามกระบวนการวิจยั
ดังตอไปนี้ ๑) วิเคราะหปญหาการเรียนการสอน ๒) ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ๓) พัฒนานวัตกรรม ๔) ออกแบบกิจกรรม
๕) สรางและพัฒนาเครือ่ งมือวัด ๖) เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอ มูล
และ ๗) เขียนรายงานการวิจัย เชน งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ทักษะการอานจับใจความ โดยใชแบบฝกทักษะการอานจับใจความ
จากวรรณกรรมทองถิ่น ชุด มรดกอีสาน นิทาน ตํานาน ศรีสะเกษ
กลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๕” “การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชนิดของคํา โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป
ชุด ภาษาพาสาร กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๔” เปนตน
จากความมุ  ง มั่ น ตั้ ง ใจในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู 
แกปญหานักเรียนโดยใชการวิจัยในชั้นเรียนอยางจริงจัง ทําใหเกิด
พัฒนาการในตัวนักเรียนไดอยางแทจริง สงผลใหครูไดรับรางวัล
ครูภาษาไทยดีเดน ไดรับเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยยอ สธ. ระดับ
ประเทศ ประจําป ๒๕๕๕ จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา และ
รางวัลจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนอื่นๆ อีกมากมาย

นายณัฏฐอัญญา ภัทราวงศวัฒนา
โรงเรียนบานทุงเลน
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
โทรศัพท ๐๘๕-๒๐๙๕๘๕๕

“ฝนใหไกล ไปใหถึง”
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การพัฒนาการสรางผลงานสรางสรรค
ทางคณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม GSP

นางสุทธีกานต วงศวรรณ
โรงเรียนบานหวยยาง
สพป.สกลนคร เขต ๑
โทรศัพท ๐๙๐-๙๒๔๗๖๙๙

“ทํางานดวยใจอยางเต็มที่ใหดีที่สุด”

ครูเปนอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ที่จะตองดํารงรักษาไว
ใหสมกับที่ผูคนยกยองสรรเสริญ จึงตองใหความรัก ความเมตตา
ตอศิษย โดยใหความชวยเหลือ เอาใจใส สงเสริมใหกําลังใจในการ
ศึกษาเลาเรียนแกศิษยอยางเสมอหนา
ครูสุทธีกานต วงศวรรณ จัดกิจกรรมการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ไดศึกษาคนควา
อบรม พัฒนาตนเอง เพื่อนําความรูมาจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาคณิตศาสตร ที่เนนพัฒนาการสรางผลงานสรางสรรคทาง
คณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
(GSP) ตามขัน้ ตอน ดังนี้ ๑) กอนสอนใหนกั เรียนทําสมาธิบริหารจิต
ดวยวิธีการ body scan ๕-๑๐ นาที ๒) สอนโดยใชสื่อนวัตกรรม
โปรแกรม GSP ในการแกปญ
 หาโจทยคณิตศาสตร และสรางผลงาน
สรางสรรคงานศิลปเขาดวยกัน โดยนําภาพเคลือ่ นไหว (animation)
มาใชอธิบายเนื้อหายากๆ ใหนักเรียนเรียนรูไดงาย ๓) นักเรียนทํา
แบบฝกหัด ฝกปฏิบัติ ทําชิ้นงาน ๔) หลังสอนใหนักเรียนประเมิน
การสอนของครู เพือ่ นํามาเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนรู
ในครั้งตอไป ๕) สงนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ
ผลจากการสอนโดยการสรางสรรคผลงานทางคณิตศาสตร
จากโปรแกรม GSP ทําใหนักเรียนมีจินตนาการในการสรางสรรค
ชิ้ น งาน ส ง ผลให ไ ด รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทองการแข ง ขั น
การสรางสรรคผลงานทางคณิตศาสตรจากโปรแกรม GSP งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ป ๒๕๕๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครู ไ ด รั บ รางวั ล เข็ ม เชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละเกี ย รติ บั ต รครู ผู  ส อนดี เ ด น
กลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร ระดับจังหวัดสกลนคร จากคุรสุ ภา
ประจําป ๒๕๖๐
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กระบวนการลูกเสือกับการพัฒนานักเรียน
ใหเกง ดี มีสุข
ครูวีระศักดิ์ สุวรรณไตร ใฝฝนที่จะเปน “ครู” ตั้งแตเด็ก
และพากเพียรพยายามศึกษาหาความรู ฟนฝาอุปสรรครวมกับ
ครอบครัวจนเปนครูไดสําเร็จที่โรงเรียนบานเหลาผักใส จังหวัด
สกลนคร เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๓
ครูวรี ะศักดิ์ สอนวิชากิจกรรมพัฒนาผูเ รียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ ๑-๓ โดยเนนใชกระบวนการทางลูกเสือ เนตรนารี มาชวยปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนใหเปนคนมีวินัย มีความอดทน มีความ
รักสามัคคี เปนคนดี มีพฤติกรรมที่ดี ปฏิบัติตัวในทางที่ดี กิจกรรม
ที่นํามาใช ไดแก การจัดคายพักแรม ใหนักเรียนไดฝกกระบวนการ
ทํางานเปนทีม รูจักวางแผน รูจักแกปญหา ไดฝกการคิดสรางสรรค
ในการสรางผลงาน ฝกความอดทน และสามารถนําไปใชในชีวิต
ประจําวันไดจริง
จากการฝกนักเรียนโดยใชกระบวนการทางลูกเสือของ
ครูวรี ะศักดิ์ ดังกลาว สงผลใหโรงเรียนไดรบั การคัดเลือกเปนโรงเรียน
ตนแบบทางดานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันการจัดคายพักแรม
ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทุกป

นายวีระศักดิ์ สุวรรณไตร
โรงเรียนบานเหลาผักใส
สพป.สกลนคร เขต ๓
โทรศัพท ๐๙๓-๔๒๘๑๖๒๑

“ครูมืออาชีพ ตองมุงมั่น ทุมเท
เอาใจใส เปนพอแม
เปนผูนําพานักเรียนทํากิจกรรม”
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รูปแบบการสอนวรรณคดี SANG
รวมกับการแสดงหนังตะลุง

นายฉัตรปกรณ กําเหนิดผล
โรงเรียนวัดบอทรายเจริญธรรม
สพป.สงขลา เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๐-๘๗๒๗๑๙๓

“ชีวิตและจิตวิญาณ
เพื่ออุดมการณแหงความเปนครู”

ครูฉัตรปกรณ กําเหนิดผล ครูประจําชั้นนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
มีความมุง มัน่ ตัง้ ใจในการพัฒนาตนเอง เพือ่ นําความรูท ไี่ ดมาพัฒนา
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียน
โดยไดสรางสรรคนวัตกรรมการสอนขึ้นมาอยางหลากหลาย เชน
รูปแบบการสอนวรรณคดี SANG รวมกับการแสดงหนังตะลุง เรื่อง
สังขทอง ตอนกําเนิดพระสังข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ มี ๔ ขั้นตอน
คือ ๑) ขั้น S (Story) ศึกษาเรื่องแตง จะใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
กอนเรียน ศึกษาบทเรียนรวมกันสรุปเนือ้ หา ทําใบงาน เรือ่ ง คําศัพท
ทีน่ า สนใจและความหมายในคําประพันธ แลวใหนกั เรียนฝกทองจํา
บททองจําเรื่อง สังขทอง ตอนกําเนิดพระสังข ๒) ขั้น A (Acting)
แสดงสรางสรรค ใหนักเรียนรวมกันทองบททองจํา ชมการแสดง
ละครเงา การแสดงหนังตะลุง แลวใหนกั เรียนแบงกลุม รวมกันคิดบท
หนังตะลุง จากเรื่อง สังขทอง ตอนกําเนิดพระสังขที่สนใจ ๑ ตอน
ฝกซอมและแสดงกลุมละ ๕-๑๐ นาที นักเรียนและครูรวมกัน
สรุปเนือ้ เรือ่ ง ครูประเมินการแสดง ๓) ขัน้ N (Notion) คิดเห็นรวมกัน
ใหตัวแทนนักเรียนสรุปความเขาใจจากการแสดง ครูนําเสนอขาว
เกี่ยวกับครอบครัวแลวผูกโยงกับเรื่องที่เรียน ใหนักเรียนทําใบงาน
เรื่อง ครอบครัวไทยในขาว แลวสงตัวแทนมานําเสนอ ครูสรุป
ความสําคัญการสรางสุขในครอบครัว แลวมอบหมายใหทุกคนหา
ขาวมาคนละ ๑ ขาว วิเคราะหตามประเด็นที่กําหนด ๔) ขั้น G
(Get) สัมพันธชีวิตจริง ใหตัวแทนนักเรียนนําเสนอผลการวิเคราะห
ขาว ครูสรุปใหนักเรียนเห็นแกนของเรื่องที่เรียน แลวใหตัวแทน
นักเรียนสรุปความเขาใจเนื้อเรื่องและความเขาใจในชีวิตจริง แลว
ทําแบบทดสอบหลังเรียน
ผลจากการทุมเทในการสรางสื่อนวัตกรรมมาใชในการ
จัดการเรียนรูอยางหลากหลาย ทําใหครูฉัตรปกรณ ไดรางวัล
“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” เหรียญทองแดง ระดับภูมิภาค
จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจําป ๒๕๖๐
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ชุดฝกทักษะการวิเคราะหสถานการณเชิงทดลอง
สูทักษะวิธีการทางวิทยาศาสตร
ครูสมศรี ตัมพะปณณะ เปนครูที่มีความมุงมั่นปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ดูแลชวยเหลือนักเรียนใหไดรับการพัฒนาอยาง
เต็มตามศักยภาพ พยายามสรางสื่อนวัตกรรมเพื่อใชประกอบ
การสอนที่เหมาะสมและจูงใจผูเรียน โดยมีการดําเนินการสราง
นวัตกรรมตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการวิจัย
ทําใหนวัตกรรมที่นํามาใชมีคุณภาพตามหลักวิชาการ
ชุ ด ฝ ก ทั ก ษะการวิ เ คราะห ส ถานการณ เชิ ง ทดลองสู 
ทั ก ษะวิ ธี ก ารทางวิ ทยาศาสตร ชั้น ประถมศึก ษาปที่ ๔ มี ก าร
แยกฝกเปนเรื่องๆ จัดพิมพเปนรูปเลมในลักษณะหนังสือเลมเล็ก
ที่นักเรียนสามารถฝกทําซํ้าๆ จากสถานการณสั้นๆ ที่เขาใจงาย
จากสถานการณงายไปหายาก เหมาะกับผูเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปที่ ๔ โดยมีกจิ กรรมและขัน้ ตอนการเรียนรูใ หนกั เรียนปฏิบตั ิ
ดังนี้ ๑) ศึกษาคําชี้แจง วัตถุประสงค แนะนําขั้นตอน ๒) ศึกษา
สถานการณที่ ๑-๑๐ แลวตอบคําถามจากสถานการณเรียงไปตาม
ลําดับ ๓) เต็มเติมความรูดวยประเด็นความรูเพิ่มเติม ๔) ตรวจ
สอบผลการเรียนรูของตนเองไดจากแบบเฉลย และ ๕) ประเมินผล
การเรียนรูของตนเองจากเกณฑของชุดฝกในแตละเลม
ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะ
การวิเคราะหสถานการณเชิงทดลองสูท กั ษะวิธกี ารทางวิทยาศาสตร
ทํ า ให ผ ลทดสอบ O-NET กลุ  ม สาระการเรี ย นรู  วิ ท ยาศาสตร
ปการศึกษา ๒๕๕๖ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีคาเฉลี่ย
คิดเปนรอยละ ๖๒.๑๙ ครูไดรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC
AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับ
ประถมศึกษา กลุม สาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร ดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ของ สพฐ.ระดับชาติในป ๒๕๕๘
และระดับภาคในป ๒๕๕๗

นางสมศรี ตัมพะปณณะ
โรงเรียนบานควนเนียง
สพป.สงขลา เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๑-๕๔๒๕๘๓๖

“ยึดแนวคิด ชีวิตพอเพียง
คูเคียง หลักธรรม มรรคมีองค ๘”
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อานถูก แจกลูกชัด

นางนุชนาถ โสตโยม
โรงเรียนชุมชนบานปาดัง
สพป.สงขลา เขต ๓
โทรศัพท ๐๘๖-๒๙๐๗๖๕๓

“ปฏิบัติงานดวยอุดมการณ
และจิตวิญญาณครู”

ครูนุชนาถ โสตโยม ปฏิบัติหนาที่ของครูอยางมีศักดิ์ศรี
ยึ ด หลั ก การเพื่ อ นํ า ตนไปสู  สิ่ ง สู ง สุ ด ในอุ ด มคติ ข องอาชี พ คื อ
การมีอุดมการณและจิตวิญาณของความเปนครู ในการปฏิบัติงาน
อยางเต็มรู เต็มใจ เต็มเวลา เต็มคน และเต็มพลัง
ในการจัดการเรียนการสอน จะจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย
โดยเนนใหนักเรียนเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติจริง
ผานนวัตกรรม จากปญหาการอานไมออกเขียนไมไดของนักเรียน
จึงไดสรางนวัตกรรม “อานถูก แจกลูกชัด” เปนนวัตกรรมเกี่ยวกับ
การอาน การเขียนสะกดคํา และแยกโครงสรางของคํา ในรูปแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ซึ่งสามารถนําไปบูรณาการใชกับ
ทุกกลุม สาระการเรียนรูต ลอดจนนํามาประยุกตใชในชีวติ ประจําวัน
สงผลใหนักเรียนมีทักษะพื้นฐาน การอาน การเขียน ทําใหนักเรียน
เรียนรูอยางมีความสุข และสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังไดพัฒนาตอยอดเปนนวัตกรรมสื่อเพลง
ชุ ด ครื้ น เครงเพลงมาตราตั ว สะกด เป น นวั ต กรรมประเภทสื่ อ
มัลติมีเดียในรูปแบบคาราโอเกะ ใชแกปญหาการอานไมออกเขียน
ไมได การเขียนคําที่มีมาตราตัวสะกดตรงมาตราสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
จากการใชนวัตกรรม “อานถูก แจกลูกชัด” และพัฒนา
ตอยอดเปน “ครื้นเครงเพลงมาตราตัวสะกด” มาใชแกปญหา
การอานไมออกเขียนไมได เกิดผลเชิงประจักษ สงผลใหครูไดรับ
รางวัลทรงคุณคา สพฐ.(OBCE AWARDS) เหรียญทอง ครูผูสอน
ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๖, ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ จาก สพฐ.
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โครงงานวิทยาศาสตรประเภทสิ่งประดิษฐ

ครูสไบแพร ฉิมเกื้อ มาจากครอบครัว “พอพิมพแมพิมพ
ของชาติ” ที่เปนแบบอยางของความเปนครู ในเรื่องความเสียสละ
และการอุทิศเวลา สิ่งเหลานี้ไดซึมซับและหลอหลอมใหเกิดความ
ซาบซึ้งและเห็นคุณคาของตนเองและคนที่ประกอบอาชีพครูวา
เป น ผู  ใ ห ที่ ยิ่ ง ใหญ จึ ง มุ  น มั่ น ตั้ ง ใจในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ อ ย า ง
เต็มกําลัง โดยยึดแนวคิดวา “อยากเปนครูอยางสมบูรณ รักนักเรียน
เหมือนลูก”
ครู ส ไบแพร สอนกลุ  ม สาระการเรี ย นรู  วิ ท ยาศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ โดยยึดแนวการจัดกิจกรรมดวยการเนน
ผู  เรี ย นเป น สํ า คั ญ ให ผู  เรี ย นเลื อ กเรี ย นสิ่ ง ที่ ส นใจอยากเรี ย นรู 
ดวยการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน
เนนการปฏิบตั จิ ริงเพือ่ ใหเกิดทักษะการเรียนรู มีการวัดประเมินผล
จากสภาพจริงโดยใชกระบวนการวิจัย ๑๐ ขั้นตอน คือ ๑) เรียนรู
เรื่องใกลตัว ๒) วิเคราะห สังเคราะห และยอนทวนกระบวนการ
๓) พัฒนาโจทยวิจัย ๔) ตั้งคําถามยอยจากโจทยวิจัย ๕) คนหาวิธี
การเก็บขอมูล ๖) ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล ๗) วิเคราะหและ
ประมวลผลขอมูล ๘) ออกแบบและปฏิบัติจริง ๙) เก็บรวบรวม
ขอมูลจากการปฏิบัติจริง ๑๐) สรุปรายงานและนําเสนอขอมูล
นํามาจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใชใบงานและเทคนิค
การสอนตางๆ เชน การสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5E เทคนิค
การตั้งคําถาม เปนตน การคนควาหาความรูดวยตนเอง ใชสื่อ
ประสม เชน ชุดกิจกรรม CAI PowerPoint ทําใหนักเรียนสามารถ
คิดวิเคราะห คิดเชื่อมโยงไดอยางเปนระบบ
ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงานทําให
นักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ๑๓ ขั้นตอน
จนได รั บ รางวั ล เหรี ย ญทองรองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ ๑ โครงงาน
วิทยาศาสตรประเภทสื่อประดิษฐระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ ในงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๕๙ รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ ๒ โครงงานวิทยาศาสตรประเภทสิ่งประดิษฐ
ชวงชัน้ ที่ ๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ “สุดยอดเด็กไทย
มุงมั่นสรางสรรคแบบอยางดวยปญญา :Supremacy with Grace
and Wisdom”

นางสไบแพร ฉิมเกื้อ
โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
โทรศัพท ๐๘๙-๙๗๕๐๖๑๑

“ทําวันนี้ใหดีที่สุด”
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รูปแบบการสอนเพื่อใชในชีวิตจริง
(พหุปญญา ผสมผสานปญหาเปนฐาน)

นางพรลภัส อนไชยะ
โรงเรียนวัดบางขมิ้น
(คําปุนราษฎรบํารุง)
สพป.สมุทรปราการ เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๙-๙๔๘๑๓๖๖

“ความพยายามอยูที่ไหน
ความสําเร็จอยูที่นั่น”

ดวยความมุงมั่นพัฒนาตนเอง เพื่อสรางองคความรูและ
สื่ อ นวั ต กรรมที่ ห ลากหลายให เ หมาะสมกั บ ความสามารถของ
นักเรียน ดูแล เอาใจใสใหนกั เรียนไดรบั การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
ดวยการใหปฏิบัติจริง ชักนําใหนักเรียนรูจักอนุรักษสิ่งแวดลอม
และภูมิปญญาทองถิ่น
ครูพรลภัส อนไชยะ สอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้ น ประถมศึ ก ษา ได สั ง เกตเห็ น ว า เด็ ก ที่ ส อนมี ค วามสามารถ
ความคิดและศักยภาพไมเทากัน จึงไดจัดการเรียนการสอนแบบ
พหุปญญา เพื่อเนนพัฒนาสมองสองซีก ทั้งซีกซายและซีกขวา
ผสมผสานกับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เนนในสิ่งที่เด็กอยาก
รูและสามารถนําไปใชไดในชีวิตจริง ใชกระบวนการกลุมใหเด็ก
ชวยกันระดมความคิดเห็นถึงปญหาที่สนใจ หรือพบเจอมาในชีวิต
ประจําวันที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทเรียน โดยจะปรับเปลี่ยนแผนการ
จัดการเรียนรูตามความสนใจและความเหมาะสมของเด็ก เชน
จากสถานการณขาวที่เด็กสนใจ พบเรื่องอยางนี้ ปญหาอยางนี้จะ
แกไขอยางไร จะดึงรูปแบบพหุปญ
 ญาดานไหนมาใชแกปญ
 หาไดบา ง
บางครัง้ ก็จะสรางสถานการณจาํ ลองขึน้ มาใหเด็กระดมความคิดเห็น
ในการแกปญ
 หา คนควาวิธกี ารแกปญ
 หาจากการสนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกัน จากสือ่ ทีห่ ลากหลาย ใหแสดงบทบาทสมมติในการ
แกปญหา ประเมินผลจากสภาพจริงที่เด็กไดรวมกันแกปญหามา
และสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง
ผลจากการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบพหุปญ
 ญา
สงผลใหไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดงครูผูสอน
นักเรียนแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะระดับชั้น ป.๔-ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ป ๒๕๕๗ จาก สพป.สมุทรปราการ
เขต ๑ ระดับเหรียญเงินผูสอนนักเรียนแขงขันสวดมนตหมูทํานอง
สรภัญญะ ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖ จาก สพม. เขต ๖ และไดรับรางวัล
ครูผูมีอุดมการณ เสียสละและทําประโยชนแกการศึกษา ประจําป
๒๕๕๙ จาก สพป.สมุทรปราการเขต ๑
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ดุริยางค พาเพลิน

“เปนครูใชไหมขอฝากเด็กๆ ดวยนะ ชวยสอนใหเขา
เป น คนดี ” พระราชดํ า รั ช ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่ตรัสกับ นายวิทย อนันตะ
อดีตขาราชการจังหวัดสุโขทัย เปนพระราชดํารัสทีถ่ อื เปนแนวประพฤติ
และปฏิบัติ ในชีวิตของการเปนครูของ ครูปฏิภาณ ศาสตรอํานวย
ครู ป ฏิ ภ าณ สอนรายวิ ช าศิ ล ปะ สาระที่ ๒ ดนตรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ และควบคุมการฝกซอมวงดุริยางคของ
โรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู” กิจกรรม “ดุรยิ างค
พาเพลิน” โดยดําเนินการเปนขั้นตอน ดังนี้ ๑) ศึกษาแผนการ
ปฏิบัติการ เกี่ยวกับขอบเขตและเปาหมายของสถานศึกษาในการ
จัดกิจกรรม ๒) กําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรม ๓) ออกแบบ
โครงสรางการจัดกิจกรรม ๔) วิเคราะหการพัฒนานักเรียนตาม
หลัก ๔H ๕) กําหนดกิจกรรม ๖) จัดทํานวัตกรรมสื่อประสม
๗) ดําเนินการจัดกิจกรรม และ ๘) ทําวิจยั ในชัน้ เรียน ซึง่ ในกิจกรรม
“ดุริยางค พาเพลิน” เนนพัฒนา “Hand การลงมือปฏิบัติ” และ
“Heart พัฒนาจิตใจ”
ผลการจัดกิจกรรม “ดุริยางค พาเพลิน” ทําใหครูไดรับ
รางวัลระดับเหรียญทอง ครูผูสอนนักเรียน กิจกรรมการแขงขัน
ขับรองเพลงสากล ชาย ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ปการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘

นายปฏิภาณ ศาสตรอํานวย
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
สพป. สมุทรปราการ เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๖-๓๔๖๓๕๘๗

“ครูตองทํางานหนักเพื่อนักเรียน”
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พัฒนาผูเรียนบกพรองทางการเรียนรูและมีความ
ตองการพิเศษดวยกระบวนการวิจัย

นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
โทรศัพท ๐๘๙-๙๐๒๖๒๒๒

“ครู ตองสามารถจุดประกาย
ใหผูเรียนไดรูจักตนเอง
ภูมิใจในศักยภาพและตระหนัก
ในคุณคาแหงตน รักศักดิ์ศรี
และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข”

หากครูใชความรักความเขาใจเปนฐาน ใชความเมตตา
เป น ที่ ตั้ ง และใช ค วามอดทนในการพั ฒ นาด ว ยหั ว ใจที่ ตั้ ง มั่ น
เด็กก็พรอมที่จะพัฒนาตนเองไปพรอมกับเรา และหากเปดใจ
นํากระบวนการวิจัยมาใชแกปญหาใหนักเรียน ปรับปรุงพัฒนาสื่อ
พัฒนาวิธสี อน โดยเริม่ จากปญหางาย ๆ ในชัน้ เรียน ครูและนักเรียน
เริ่มใชกระบวนการวิจัยไปพรอมกัน จะพบวิธีการแกปญหา ไดสื่อ
ที่มีคุณภาพ นักเรียนจะไดเรียนรูอยางสนุกสนาน เกิดการเรียนรู
อยางเปนกระบวนการ เกิดทักษะไปปรับใชในชีวติ ประจําวันไดอยาง
มีความสุข เปนแนวคิดและผลจากการปฏิบตั งิ านของ ครูอรุณวรรณ
ไตรสรณะพงษ
ครูอรุณวรรณ เปนครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ที่มีนักเรียนบางคนมีความบกพรองทางการเรียนรู ผูปกครอง
ก็ไมเขาใจบุตรของตน จึงตองศึกษาหาความรูดวยตนเอง ปรึกษา
แพทย ข อความช ว ยเหลื อ จากศู น ย ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ และใช
กระบวนการวิจัยมาใชแกปญหา โดยดําเนินการ ดังนี้ ๑) วิเคราะห
นั ก เรี ย นรายบุ ค คล ด ว ยการสื บ ประวั ติ จ ากครู ป ระจํ า ชั้ น เดิ ม
ผูปกครอง ใชขอมูลจากการวิเคราะหผลการเรียน การสังเกต
เยี่ยมบาน ๒) หาจุดเดนที่จะเสริม จุดดอยที่ตองปรับแกชวยเหลือ
๓) วางแผนจัดกิจกรรม ๔) ดําเนินการจัดกิจกรรม โดยนําความรูท ไี่ ด
จากการศึกษาดวยตนเอง จากการปรึกษาแพทย และความชวยเหลือ
จากศูนยการศึกษาพิเศษมาใชรวมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
๕) ทําวิจัยในชั้นเรียน
ผลจากการแกปญหาเด็กบกพรองทางการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิ จั ย ทํ า ให ไ ด รั บ รางวั ล ผลงานการปฏิ บั ติ ที่ เ ป น
เลิศ “Bert Practices” ในการแสดงผลงานทางวิชาการ “Lab
School Symposium 2013” ระดับประเทศ ไดรับโลรางวัลชนะ
เลิศประกวดการนําเสนอผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติที่
เปนเลิศ (Bert Practices) ดานการวิจัย และพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนรวมและเรียนรวม ระดับเครือขาย
สงเสริมการจัดการศึกษาพิเศษเครือขายที่ ๘
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หองสมุดมีชีวิต

“เปนครูทนี่ อกจากจะใหวชิ าความรูแ ลว ยังใหศษิ ยมชี วี ติ
ที่ดีขึ้น ใหโอกาส ใหศิษยไดคนหาตัวเอง ไดทําในสิ่งที่ชอบและถนัด
จนกลายเปนสิง่ ทีร่ กั และทําดวยสุข จากเด็กหญิงธรรมดาคนหนึง่ ได
กลายมาเปนเด็กที่มีความสามารถ เปนตัวของตัวเอง ไดเรียนรูชีวิต
จากการอยูรวมกันในสังคม จากการที่ครูพาไปเห็นโลกที่กวางขึ้น
ไปพบกับคนมากมาย ทําใหรูจักใชทักษะชีวิต และประสบผลสําเร็จ
กับสิ่งที่รัก” นี้เปนเพียงสวนหนึ่งที่เด็กๆ กลาวถึง ครูนัยนปพร
พญาชน
ครูนัยนปพร สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชั้น ป.๑ - ม.๓
จัดทําโครงการหองสมุดมีชีวิตเพื่อการบูรณาการเรียนรู ๘ กลุม
สาระ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางจริงจังและตอเนื่อง
ดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เชน จัดกิจกรรมสงเสริม
การอานที่วัด ชื่อกิจกรรม “อานเสริมสุข บุกทุกที่” โดยการอาน
หนังสือใหคนชรา คนทีม่ าทําบุญฟง จัดกิจกรรมดีเจนอยเสียงตามสาย
ทีส่ ถานีวทิ ยุชมุ ชนยกกระบัตร เพือ่ ใหขอ มูลขาวสารทีเ่ ปนประโยชน
แกชุมชน พัฒนาหองสมุดใหมีชีวิต เพื่อเปนแหลงเรียนรู และแหลง
ศึกษาดูงาน ที่บริการใหแกครู นักเรียน ผูปกครอง รวมถึงชุมชน
ผลจากการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน หองสมุดมีชีวิต
ปรากฏวา นักเรียนมีนิสัยรักการอานมากขึ้น ซึ่งดูจากสถิติการ
เขาใชบริการหองสมุด นักเรียนไดรบั รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ กิจกรรมการประกวดยุวบรรณรักษสงเสริมการอาน
ชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปการศึกษา
๒๕๕๙ ครูไดรับรางวัลครูสงเสริมการอานยอดเยี่ยมระดับประเทศ
ป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ครูสงเสริมการอานดีเดน ระดับประทศ
ป ๒๕๕๙ และโรงเรียนไดรบั รางวัล โรงเรียนสงเสริมการอานยอดเยีย่ ม
ระดับประเทศ ป ๒๕๕๙

นางสาวนัยนปพร พญาชน
โรงเรียนวัดยกกระบัตร
(ชุบราษฎรนุสรณ)
สพป.สมุทรสาคร
โทรศัพท ๐๘๕-๒๒๙๙๒๗๔

“ทําในสิ่งที่รัก และรักในสิ่งที่ทํา”
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หนังสืออานเพิ่มเติมชุดประเทศสมาชิกอาเซียน

นางกันหา ภูชมศรี
โรงเรียนบานพระเพลิง
สพป.สระแกว เขต ๑
โทรศัพท๐๓๗-๕๔๑-๒๔๑,
๐๘๗-๑๔๙๒๒๐๖

“ความตั้งใจมุงมั่น
นํามาซึ่งความสําเร็จ”

“ครูกนั หา ภูชมศรี เปนครูทมี่ คี วามมุง มัน่ ในการปฏิบตั งิ าน
ดํ า เนิ น งานที่ ไ ด รั บ มอบหมายจนประสบผลสํ า เร็ จ ” บางส ว น
จากความคิดเห็นของ ผอ.มณี มั่งคั่ง ที่กลาวถึงผูใตบังคับบัญชา
ดวยความชื่นชม
ครูกันหา ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนบุคคลที่มีความวิริยะ
อุตสาหะในการพัฒนาตนจากเจาหนาที่พิมพดีด ๑ ไดมุงมั่นศึกษา
ตอจนจบปริญญาตรีมีวุฒิสายครู และไดโอนมารับราชการครู
ณ โรงเรียนบานพระเพลิง ปฏิบัติราชการดวยความรับผิดชอบ
ทั้ ง หน า ที่ ก ารสอนและงานสนั บ สนุ น การสอน ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาการเรียน
การสอนรายวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา โดยจั ด ทํ า หนั ง สื อ อ า นเพิ่ ม เติ ม
ชุดประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อใหนักเรียนใชเปนสื่อการเรียนรู
ที่เขาใจงาย ผานบทกลอนและภาพประกอบ ซึ่งครูกันหา ไดจัดทํา
อย า งเป น ระบบมี ขั้ น ตอนถู ก ต อ งตามหลั ก การจั ด ทํ า ผลงาน
ทางวิชาการ ประกอบดวย เนื้อหาที่สอดคลองกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
มีลักษณะรูปเลม ขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ สามารถนําไปใชประกอบการศึกษาศึกษา
คนควาทบทวนระหวางเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนดวยการอานหนังสืออานเพิ่มเติมชุดประเทศสมาชิก
อาเซียน สูงกวากอนเรียน
จากผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด  ว ยความทุ  ม เท ส ง ผลให
ครูกันหา ไดรับรางวัลเหรียญทอง รางวัล MOE AWARDS ประเภท
บุคคลประจําป ๒๕๕๘ (๒ ป ติดตอกัน) สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย รางวัลครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียน
รูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจําป ๒๕๕๗ จาก คุรุสภา
เปนตน
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การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
“โครงงานเอกลักษณชุมชนเปยมลนคุณธรรม ป ๒
จากพี่สูนอง”
“ครูคอยอบรมพวกหนูตงั้ แตเด็ก ครูสอนวิชาสังคมศึกษา
ดีมากๆ คะ ครูอธิบายเรื่องราว ยกตัวอยางประกอบการสอน ทําให
เขาใจงาย นอกเวลาครูกส็ อนในเรือ่ งมารยาท การมีวนิ ยั คอยอบรม
สั่งสอน ตักเตือนใหเราเดินไปในทางที่ดี สอนใหรักกัน ครูเปน
สวนหนึ่งที่ทําใหหนูมีอนาคตเลยคะ ใหความรูชี้แนะแนวทางที่ดี
ครู เ หมื อ นแม ค นที่ ๒ หนู ข อบคุ ณ ครู ม ากค ะ ” คํ า กล า วของ
เด็กหญิงขวัญชนก มีสนม นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานกลับ กลาวถึง
ครูทองหลั่นดวยความรัก
ครูทองหลั่น เวียนนอก ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ใชวิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน โดยใชกระบวนการกลุมเยาวชนสืบสาน
วัฒนธรรมไทย จัดทําโครงงานเอกลักษณชุมชนเปยมลนคุณธรรม
เพื่อแกปญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมกาวราว และมีความเสี่ยงตอ
อบายมุขแบบตางๆ โดยใหนักเรียนที่สนใจจะพัฒนาตนเองเขารวม
กิจกรรมโดยนําหลักคุณธรรม จริยธรรมมาบูรณาการกับการเรียนรู
วัฒนธรรมไทยพวน ของชุมชนตําบลบานกลับ เขามาขัดเกลาจิตใจ
นักเรียนใหเกิดความตระหนักเห็นคุณคาของตนเองและชุมชน
ปลูกฝงจิตสํานึกตอสวนรวมผานการเรียนรู รูจักวิถีชีวิตความเปน
อยูของปู ยา ตา ยาย นําไปสูการละลายพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
และเปนรากฐานการพัฒนาเยาวชนใหเปนคนดี เกิดความรักความ
หวงแหนบานเกิด
ผลจากการทุมเท เสียสละ ในการพัฒนาคุณภาพเยาวชน
สงผลใหครูทองหลั่น ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ในวิชาชีพครู
อาทิเชน หนึ่งแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๔ รางวัลครูดีศรีสระบุรี
ประจําป ๒๕๕๘ เปนตน

นางทองหลั่น เวียนนอก
โรงเรียนชุมชนบานกลับ
(สราญราษฎร)
สพป.สระบุรี เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๗-๑๐๙๒๕๗๙

“การเอาใจใส ความเขาใจ
การใหโอกาส”
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๓R สูการเรียนรูที่คงทน

นางศิรประภา ปยะวิริยะกุล
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
สพป. สระบุรี เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๑-๒๐๙๗๕๘๔

“เต็มที่ เต็มใจ เต็มความสามารถ”

“เปน ครู ที่ มีเ มตตาต อ นั ก เรี ย นทุ ก คน คอยช ว ยเหลื อ
ใหคําแนะนํานัก เรี ย นอย า งเท า เที ย ม ครู ปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรมและ
ระเบียบวินัยใหนักเรียน ตั้งใจสอนหนังสือโดยมีรูปแบบการสอน
ที่หลากหลาย ครูเตรียมการสอนเปนอยางดี อธิบายเนื้อหาใหเด็ก
เขาใจงาย สอนสนุก มีการสอดแทรกความรูรอบตัวและขาวสาร
ทําใหพวกหนูไดเรียนรูอยางเต็มที่ และมีความสุขทุกครั้งที่ไดเรียน
กับคุณครูศิรประภา” ความรูสึกของเด็กหญิงวราภรณ กองแกว
กลาวถึงครูของเขาดวยความรัก
ครูศิรประภา ปยะวิริยะกุล ครูชํานาญการพิเศษ ไดจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดความตองการ
ที่จะเรียนรู ไปดวยกันกับครูผูสอน ครูศิรประภา จะกระตุนดวย
คําถามนํา ใหผูเรียนระเบิดออกมาจากขางใน เพื่อคําตอบและ
แกปญหาไปพรอมๆ กัน โดยไดนําแนวทางศาสตรพระราชามา
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเกิด ๓RS (อานออก เขียนได
คิดเลขเปน) ทําใหผเู รียนเรียนรูอ ยางมีความสุข ใชชวี ติ อยางพอเพียง
การนําแนวทางศาสตรพระราชามาจัดกิจกรรมการเรียนรูพัฒนา
ใหนักเรียนเกิด ๓RS ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น นักเรียน
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและ
ภาคตะวันออก กิจกรรมการแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม
Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก และกิจกรรมการแขงขันวาดภาพ
ระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ เปนตน
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การพัฒนาการเรียน การสอน โดยใชบทเรียน CAI

“ครูเจนเนตร พันธุเกตุ เปนครูทมี่ คี วามรูค วามสามารถสูง
มีความตั้งใจปฏิบัติงานดวยความคิดสรางสรรค มีทั้งความวิริยะ
อุตสาหะ ความสามารถดานการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยี
และยังเปนผูประสานงานบริการที่ดี สงผลใหครูทั้งโรงเรียนได
มี ก ารพั ฒ นาด า นงานวิ ช าการ ยกระดั บ คุ ณ ภาพงานให สู ง ขึ้ น
ทั้งผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะดานคุณธรรม ระเบียบวินัยนักเรียน
ดวยความรูความสามารถทั้งการครองตนเปนแบบอยาง ครองคน
ดวยความเปนผูนํา จึงสามารถครองงานใหประสบความสําเร็จ”
ความคิดเห็นบางตอนจาก ผอ.ศรีรัตน บัวใหญ กลาวถึงผูใตบังคับ
บัญชาดวยความชื่นชม
ครู เ จนเนตร จั ด การเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร
โดยเริม่ จากการวิเคราะหนกั เรียนเปนรายบุคคล เพือ่ ทราบถึงจุดเดน
จุดดอย นําไปสูการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเปน
สื่อการสอนที่นักเรียนใหความสนใจเปนอยางมาก เนื่องจากเปน
สิ่งที่ทาทาย สามารถโตตอบไดและนักเรียนจะชื่นชอบมาก ซึ่งครู
เจนเนตร จะคอยสังเกตและบันทึกไวเพือ่ เปนขอมูล สวนหนึง่ เพือ่ นํา
มาใหนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร เพื่อสงเสริม
ตอยอดในสวนที่ยังไมเขาใจดีพอก็จะนําไปสอนซอมเสริมศักยภาพ
ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้นมีหลายเรื่อง อาทิ
บทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนเรือ่ ง การวัด ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๒
การลบจํานวนเต็ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ เปนตน
จากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด  ว ยความเสี ย สละและทุ  ม เท
แรงกาย แรงใจ สงผลใหครูเจนเนตร ไดรับรางวัลยกยอง อาทิ
ครูผูมีจรรยามารยาทดีเดนของคุรุสภา ครูดีเดน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออกของมูลนิธิไทยรัฐ เปนตน

นางสาวเจนเนตร พันธุเกตุ
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
สพป.สิงหบุรี
โทรศัพท ๐๖๒-๓๔๒๘๔๑๖

“ทําวันนี้ใหดีที่สุด
และสนุกกับการทํางาน”
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การพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสีโดยใช
ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง องคประกอบศิลป
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔

นางสาวสุภาพิชญ บินทจร
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
(ไทยธัญญานุกูล)
สพป.สุโขทัย เขต ๒
โทรศัพท๐๙๑-๐๒๖๔๒๕๖

“เชื่อใจ ไวใจ และวางใจ”

การเป น คนดี ต  อ งทุ  ม เท เสี ย สละ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด  ว ย
ความมุน มัน่ เพือ่ ชวยเหลือดูแลเด็ก มีความรับผิดชอบ ขยันหมัน่ เพียร
ซือ่ สัตยสจุ ริตประพฤติตนใหเปนทีร่ กั ใคร ยกยองศรัทธา เปนทีย่ อมรับ
ของนักเรียนเพื่อนครู มีจิตวิญญาณความเปนครู
ครูสุภาพิชญ บินทจร ครูชํานาญการพิเศษ ไดวางแผน
การจัดการเรียนรูเปนรายบุคคลดวยการวิเคราะหความรูพื้นฐาน
และประสบการณเดิมเกีย่ วกับวาดภาพระบายสีของนักเรียน โดยให
นักเรียนวาดภาพในหัวขอ “วันหยุดของฉัน” หรือ “ความประทับ
ใจในวันปดภาคเรียน” กอนทําการสอนในชั่วโมงแรกของการเปด
ภาคเรียนทุกครั้ง และพบวานักเรียนมีความรูความเขาใจในหลัก
ขององคประกอบศิลปนอย สงผลใหขาดทักษะและความชํานาญ
ในการวาดภาพระบายสี จึงไดนําปญหาดังกลาวมาออกแบบและ
สรางนวัตกรรมเพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง
องคประกอบของศิลป โดยไดนําไปประยุกต ใชตามความยากงาย
ในแตละระดับชั้นที่สอน และไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตาม
แนวทางกระบวนการออกแบบยอนหลัง (Back ward Design
Process) นําไปสูก ารเรียนการสอนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรือ่ ง
องคประกอบศิลปสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ พรอมทั้ง
ไดนํามาปรับปรุง ประยุกตใชกับนักเรียนชั้นอื่นๆ ตามวุฒิภาวะ
ความยากงาย จะทําใหนักเรียนมีความรูความสามารถในทักษะ
การวาดภาพระบายสี มีผลงานเปนที่ประจักษ
ความสํ า เร็ จ จากการตั้ ง ใจพั ฒ นางานอย า งต อ เนื่ อ ง
สงผลใหครูสภุ าพิชญ ไดรบั รางวัลเชิดชูเกียรติในวิชาชีพครู อาทิ เชน
ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม
วาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครัง้ ที่ ๖๔ ประจําปการศึกษา
๒๕๕๗ เปนตน
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การสอนคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ความรักความเมตตาของครูที่มีตอศิษย จะทําใหการรับรู
ของศิษยเปนไปในทิศทางทีด่ ี กาวทันการเปลีย่ นแปลงอยูต ลอดเวลา
การพัฒนากระบวนการเรียนรู แสวงหาความรูใหมๆ เพื่อนํามา
พัฒนางานอยูเสมอ การเปนแบบอยางที่ดีตอนักเรียน เพื่อนครู
และชุ ม ชน การให ผู  เรี ย นทุ ก คนได เรี ย นรู  ต ามศั ก ยภาพและ
เต็มความสามารถ จะทําใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข
สงผลใหสังคม ประเทศชาติมีคุณภาพ ประเทศชาติมั่นคง
ครูอัมพร แสงดี ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ไดจัดการเรียนรูควบคูกับการวิจัยดวยการใช
นวัตกรรมใหมๆ มาใชในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
พัฒนาสื่อการเรียนรู ควบคูกับการวัดผลประเมินผล รอบดาน และ
การประเมินผลตามสภาพจริง คิดศึกษาวิธกี ารสอนอยางหลากหลาย
ออกแบบการเรียนรูโดยนําตัวชี้วัดสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
มาออกแบบการเรียนรูเปนรายชั่วโมง พรอมจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจากงายไปหายาก มีการประยุกตใชสื่อ
ที่ ห ลากหลาย โดยเฉพาะสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และสื่ อ DLIT
โดยนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองและเรียนซํ้าไดหากไมเขาใจ
มี ก ารวั ด ผลและนํ า ผลย อ นกลั บ มาปรั บ ปรุ ง แก ไขและพั ฒ นา
นอกจากนี้ยังสงเสริมนักเรียนเขารวมแขงขันโครงงานคณิตศาสตร
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร คิดเลขเร็ว การสรางสรรคผลงาน
ดวยโปรแกรม GSPในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทั้งในระดับ
เขตพื้นที่และระดับภาค และระดับชาติ นํามาซึ่งประสบการณและ
ชื่อเสียงแกทางโรงเรียน
ผลจากความวิ ริ ย ะอุ ต สาหะ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู  เรี ย น
สงผลใหครูอมั พร ไดรบั รางวัลยกยองเชิญชูเกียรติในวิชาชีพครู อาทิ
ครูสอนดี คุรุสดุดี ผูนําคุณประโยชนทางการศึกษา เปนตน

นางอัมพร แสงดี
โรงเรียนวัดทาไชย (ประชานุกูล)
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๑-๙๘๑๔๐๕๓

“การคิดดี ทําดีตอตนเอง
ตอครอบครัว และตอผูอื่น
ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด”

164

การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นสําหรับเด็กปฐมวัย
อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

นายพัฒนา พวงมาลี
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช
(วัดทาชาง)
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓
โทรศัพท ๐๘๙-๘๓๔๕๕๐๐

“คําวาดีที่สุด
มีไวสําหรับงานตอไปเสมอ”

การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหบรรลุวตั ถุประสงคตามหลักสูตร
การศึกษาประถมวัยนั้น ตองพัฒนาใหครบทั้ง ๔ ดาน คือ รางกาย
อารมณ สังคม และสติปญญา เพื่อใหเด็กมีความพรอมที่จะเรียน
ในระดับชัน้ ตอไป ดังนัน้ ครูผสู อนจึงตองศึกษาหลักสูตร เพือ่ ใหเขาใจ
ในการพัฒนาและจุดประสงคที่จะพัฒนาเด็ก วิธีการจัดกิจกรรม
การเตรียมสื่อวัสดุ ผูปกครองตองเขามามีสวนรวมเพื่อใหเกิดการ
ประสานความรวมมือระหวาง พอแม ครู และนักเรียน
ครูพฒ
ั นา พวงมาลี ครูผสู อนปฐมวัยทีศ่ กึ ษาและวิเคราะห
หลักสูตรการศึกษาประถมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ นํามาเขียน
แผนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยในแตละแผน
จะประกอบดวยกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ไดแก กิจกรรมเคลือ่ นไหว
และจั ง หวะ กิ จ กรรมเสริ ม ประสบการณ กิ จ กรรมสร า งสรรค
กิ จ กรรมเสรี กิ จ กรรมกลางแจ ง และกิ จ กรรมเกมการศึ ก ษา
นอกจากนี้ ค รู พั ฒ นายั ง ได จั ด ทํ า การพั ฒ นาหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น
สําหรับเด็กประถม อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อจัดประสบการณและการเรียนรู บนความเชื่อวาเด็กจะเรียน
รูไดเมื่อลงมือปฏิบัติดวยตนเอง จึงยึดหลักการเรียนรูแบบบูรณา
การผานกิจกรรมการเลน โดยใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลายใน
ทองถิ่น แบงเปน ๙ หนวยประสบการณ ดังนี้ ๑) หนวยบานฉัน
ที่นั่นเดิมบาง ๒) หนวยความดีศรีเดิมบาง ๓) หนวยเที่ยวสุขสันต
มหัศจรรยบงึ ฉวาก ๔) หนวยตืน่ ตามัจฉานาชม ๕) หนวยผักพืน้ บาน
รับประทานแลวแข็งแรง ๖) หนวยสุขใจเมือ่ ไดตกั บาตร ๗) หนวยยก
ธงวันสงกรานต ๘) หนวยผาทอมือสื่อวัฒนธรรม ๙) หนวยของฝาก
จากตลาดทาชาง ซึ่งทั้ง ๙ หนวยประสบการณไดกําหนดกิจกรรมที่
สอดคลองตอบสนองตอการเรียนรูของเด็ก สงผลใหเด็กมีความรัก
ความผูกผันและรักในทองถิ่นของตนตั้งแตเล็กๆ
ผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นปฐมวั ย ของครู พั ฒ นา
มีผลงานเปนทีป่ ระจักษ นักเรียนมีพฒ
ั นาการไดมาตรฐานทัง้ ๔ ดาน
ตลอดจน ไดรับรางวัลในระดับตางๆ มากมาย สวนคุณครูก็ไดรับ
รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ อาทิ รางวัลทรงคุณคา OBEC AWARDS
ประจําป ๒๕๕๙ รางวัลชนะเลิศ Best Practice โรงเรียนในฝน
ภาคกลางประจําป ๒๕๖๐ และไดรับคัดเลือกเปนครูดีในดวงใจ
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป ๒๕๖๑ เปนตน
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ความมุงมั่นของครูในการจัดการเรียนรู
ควบคูคุณธรรม จริยธรรม
เนื่องจากสภาพสังคมไทยในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวา
มีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดานเทคโนโลยี จนกอ
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายดานประชาชนสวนใหญไดรับความ
สะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้น ขณะเดียวกันความเสี่อมทางจิตใจ
ก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนนาวิตกเชนกัน สถาบันหลัก ๓ สถาบัน
คือ บาน วัด โรงเรียน จึงมีสวนสําคัญในการชวยปลูกฝงความดีงาม
ใหกับเยาวชนโดยเฉพาะอยางยิ่ง “ครู” ผูซึ่งตองทําหนาที่หลักใน
การปลูกฝงความรูคูคุณธรรมใหกับนักเรียน
ครูเพ็ญศรี สิทธิเชนทร มีแนววิธีการปฏิบัติงานและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพือ่ แกปญ
 หาและพัฒนานักเรียน
โดยเนนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญู กตเวที
เห็นความสําคัญของการเปนคนดีตามคําสอนของทุกศาสนาที่เนน
สอนใหทุกคนเปนคนดี สอดคลองกับวาทกรรมของทานพุทธทาส
ภิกขุที่วา “คนดีสําคัญกวาทุกสิ่ง” จึงไดดําเนินการจัดการเรียนรู
ควบคูคุณธรรม จริยธรรม ตามขั้นตอนวงจรคุณภาพของเดมมิ่งใน
ทุกกิจกรรม และในการดําเนินการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับนักเรียน ไดเริ่มจากการกําหนด
วิสัยทัศน เอกลักษณ และอัตลักษณที่มุงเนนเรื่องสงเสริมคุณธรรม
ของนักเรียนนําไปสูกิจกรรมตามกรอบและตัวบงชี้โรงเรียนวิถีพุทธ
๒๙ ประการ
จากความมุงมั่นปลูกฝงความรูคูคุณธรรมใหกับนักเรียน
สงผลใหครูเพ็ญศรี ไดรบั รางวัลครูผสู อนดีเดนจากคุรสุ ภา ประจําป
๒๕๕๘ และครู ดี ใ นดวงใจระดั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประจําป ๒๕๖๑ เปนตน

นางเพ็ญศรี สิทธิเชนทร
โรงเรียนบานอูตะเภา
สพป.สุราษฎรธานี เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๖-๖๙๑๑๙๙๒

“คนดีสําคัญกวาทุกสิ่ง”
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สุดยอดมารยาทไทย กาวไกลสูระดับประเทศ

นายสมเกียรติ ศิลปวิศาล
โรงเรียนบานบางเหรียง
สพป. สุราษฎรธานี เขต ๓
โทรศัพท ๐๙๕-๔๑๙๓๐๘๘

“เปนครูดวยชีวิต จิตวิญญาณ
สรางงานการศึกษาใหกาวไกล”

อาชีพครูเปนอาชีพที่มีเกียรติที่คนทั่วไปยกยอง และ
ถือวาเปนอาชีพที่ถายทอดความรู อบรมสั่งสอน และสรางสรรค
ภูมิปญญาดวยวิธีการสอนและการจัดการเรียนรูที่หลากหลายรูป
แบบ เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของตน
ใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และพัฒนาตนเพือ่ นําไปสูค วามเจริญรุง เรือง
ของสังคมและประเทศชาติ
ครูสมเกียรติ ศิลปวิศาล จัดกระบวนการเรียนการสอน
มรรยาทไทยในรูปแบบกิจกรรมในโครงการวิถีพุทธ กิจกรรมสง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
เพื่อเปนการสงเสริมนักเรียนใหเห็นความสําคัญของมารยาทไทย
เพื่ อ ถื อ ว า เป น เอกลั ก ษณ ข องชาติ ที่ สํ า คั ญ ควบคู  กั บ สั ง คมไทย
โดยไดจัดการเรียนการสอนอยางเปนกระบวนการดวยวิธีที่หลาก
หลาย เชน การสอนมารยาทการยืน การเดิน การนั่ง การแสดง
ความเคารพ การสงและรับสิ่งของเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องมารยาทไทย ซึ่งครูสมเกียรติจะให
ความสําคัญตัง้ แตเริม่ ตนจนจบ ตัง้ แตการปฐมนิเทศใหนกั เรียนเขาใจ
เป า หมาย ร ว มระดมความคิ ด เห็ น ในการวางแผนฝ ก ซ อ ม
โดยแบงเวลาฝกซอมในชวงพักกลางวันหรือตอนเย็นหลังเลิกเรียน
นํานักเรียนไปแขงขัน ควบคูก บั การประเมินผลเมือ่ เสร็จสิน้ กิจกรรม
เพื่อนํามาเปนขอมูลการพัฒนารูปแบบการสอนตอไป
ผลจากความมุงมั่นทุมเท ฝกสอนมารยาทไทยใหกับ
นั ก เรี ย น ส ง ผลให นั ก เรี ย นได รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวด
มารยาทไทยทัง้ ในระดับเขตพืน้ ที่ ภาคใตและระดับประเทศมากมาย
โดยเฉพาะอยางยิง่ รางวัลชนะเลิศกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
ระดับชัน้ ป.๔ - ป.๖ ในโครงการ ธนชาต ริเริม่ ....เติมเต็ม เอกลักษณ
ไทยระดับภาคใต สวนคุณครูไดรบั การยกยองเปนครูดไี มมอี บายมุข
จาก สพฐ. และรางวัลครูดีในดวงใจ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําป ๒๕๖๑ ฯลฯ
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การพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
โดยใชกระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร
บนเสนทางการทํางานที่มุงหวังใหเกิดประสิทธิผลแกเด็ก
อยางแทจริงนั้น ไมมีคําวา “งายดาย” และ “ยอมแพ” เปน
ธรรมดาที่ตองเจออุปสรรค หัวใจที่มุงมั่น อดทน ไมยอทอตอความ
เหน็ดเหนื่อยของ “ครูที่แทจริง” เทานั้น ที่จะสามารถเอาชนะ
อุปสรรคได ลูกศิษยทุกคนเกิดมาไมไดเทาเทียมกัน แตครูคือผูที่
ทําใหเด็กสามารถรับโอกาสที่เทาเทียมกันที่จะคนพบสิ่งที่ดีที่สุด
ของตัวเอง
ครู อั จ ฉรา เฉลี ย วศิ ล ป สอนกลุ  ม สาระการเรี ย นรู 
วิทยาศาสตรในระดับชัน้ ป.๔ - ป.๖ ซึง่ พบวาผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนมีคาเฉลี่ย
๓๖.๖๐ อยูในระดับปรับปรุง จุดออนที่พบตรงกันคือ เรื่องทักษะ
กระบวนการคิดและเจตคติที่ดีตอการเรียน จึงไดหาแนวทางแก
ปญหาการพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช
กระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร ๕ ขั้นตอน คือ ๑) จุดประกาย
ความคิดโดยใหนักเรียนดูวิดีทัศน ศึกษาตัวอยางโครงงาน ซักถาม
นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจศึกษา รวบรวมความคิด คําถามและ
เรื่องที่นักเรียนสนใจบันทึกผลลงในสมุด (Log book) ๒) สะกิด
ใหคน ควา ใหนกั เรียนสืบคนขอมูลทีเ่ กีย่ วของ จากแหลงขอมูลตาง ๆ
แลวชวยกันเขียนเคาโครงของโครงงาน ๓) นําพาสูการปฏิบัติ
โดยใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ การทําโครงงานตามแผน บันทึกผล
ปญหา และอุปสรรค ๔) จัดองคความรูใหนักเรียนวิเคราะหขอมูล
บันทึกผลการวิเคราะห ปรับปรุง แกไขและสรุปผลการศึกษา
แลวจัดทําเปนรายงานโครงการ ๕) นําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผลงานระหวางกลุม เพื่อปรับปรุงแกไข จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู  ข องทั้ ง โรงเรี ย น เพื่ อ รั บ การประเมิ น จากเพื่ อ นนั ก เรี ย น
ผูปกครองและบุคคลภายนอก
ผลจากการใชกระบวนการโครงงานวิทยาศาสตรทาํ ใหผล
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้น ป.๖ มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับชาติในปการศึกษา
๒๕๕๘-๒๕๕๙ ครูไดรบั เกียรติบตั รและเข็มเชิดชูเกียรติ “ครูสอนดีเดน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร” ประจําป ๒๕๕๘ จากคุรุสภา
รางวัล “ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม
การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลองและประเภท
สิ่งประดิษฐ ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจํา
ปการศึกษา ๒๕๕๖ จาก สพฐ.

นางสาวอัจฉรา เฉลียวศิลป
โรงเรียนบานโคกพระ
สพป.สุรินทร เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๑-๘๒๒๓๑๔๒

“คิดดี พูดดี ทําดี จําดี นําทางดี
คือ ครูแท...ที่แพไมเปน”
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ชุดการสอนประตูสูประชาคมอาเซียน
ในศตวรรษที่ ๒๑

นายพิพัฒน สกุลรักษ
โรงเรียนบานโนน
“นิยมศาสตรศึกษา”
สพป.สุรินทร เขต ๒
โทรศัพท ๐๙๕-๔๑๙๓๐๘๘

“จริงใจ มุงมั่น ทุมเทและศรัทธา”

ครูจะตองศึกษา คนควา แสวงหาความรูใหมๆ สําหรับ
นําไปใชพัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัย ทันเหตุการณอยูเสมอ
ครูพิพัฒน สกุลรักษ เปนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
ที่จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูอยางมีความสุขและพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ โดยใช
สื่อนวัตกรรมตางๆอยางหลากหลายเชื่อมโยงกับแหลงเรียนรูและ
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ สําหรับนวัตกรรมชุดการสอนแบบศูนยการเรียน
เรื่องประตูสูประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ ๒๑ ชั้นมัธยมศึกษา
ป ที่ ๔ ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ใช ป ระกอบการสอน กลุ  ม สาระการเรี ย นรู 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีจํานวน ๑๓ ชุดการสอน
รวม ๕๖ หนวยการเรียนรู ซึง่ ประกอบดวยสือ่ ประเภทภาพประกอบ
การเรียนการสอน บัตรเนือ้ หาประกอบการเรียนประเภทละ ๖๕ ชุด
และหนังสือสงเสริมการอาน คิด วิเคราะห จํานวน ๑๑ เรื่อง
ผลจากการจั ด การเรี ย นการสอนนวั ต กรรมอย า ง
หลากหลาย ทํ า ให นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น
ครูพิพัฒนไดรับเกียรติบัตร เปนครูดีศรีโนนนารายณ ดานครูที่
มีผลงานวิชาการดีเดนเนื่องในวันครูป ๒๕๕๖ ของสพป.สุรินทร
เขต ๒ และประกาศเกียรติคุณ “ครูตนแบบ” ประจําป ๒๕๕๖
ของหนังสือพิมพระฆังขาว
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นวัตกรรมการสอนกลุมสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ Angle Model)
“หนูชอบเรียนกับครูฟาชนนา คะ เพราะสนุกไมเครียด
หนูชอบเรียนวิชาภาษาไทยมาก เพราะนอกจากจะไดฝกอาน เขียน
แลวคุณครูยังใหพวกเราไดฝกเขียนนิทาน หนูภูมิใจมากที่มีนิทาน
ของตนเอง เพื่ อ นๆ ก็ ช อบเพราะพวกเราได ช  ว ยกั น แต ง เรื่ อ ง
วาดภาพ ระบายสี และคุณครูยังฝกพวกเราใหจัดทําเปนหนังสือ
เลมเล็ก ซึ่งสวยมากสําหรับพวกหนู” เด็กหญิงสิริรัตน วรรณทอง
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ า นยาง (สารกิ จ ราษฎร วิ ท ยา) กล า วถึ ง ครู
ที่เขารักดวยความปลื้มใจ
ครูฟา ชนนา แยมสงา ครูชาํ นาญการพิเศษ กลุม สาระการ
เรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ) ไดออกแบบการ
จัดการเรียนรูบ รู ณาการระหวางกลุม สาระการเรียนรูก ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ) กับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
โดยไดสรางนวัตกรรม “ชุดการเรียนรูเ รือ่ ง การประดิษฐของทีร่ ะลึก
ของประดับตกแตง จากวัสดุธรรมชาติที่มีในทองถิ่น” เพื่อเปนสื่อ
การเรียนรู และพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียนใหครบองคประกอบ
ทั้ง ๔ ดาน คือ การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น
การคิด วิเคราะห ตัดสินใจและแกปญ
 หาอยางสรางสรรค การจัดการ
กับอารมณและความเคียด และการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น
โดยนําไปสูการพัฒนา นวัตกรรมการสอนในรูปแบบของตนเอง
ที่มีชื่อวา “Angle Model” ซึ่งมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม ๕ ขั้นตอน
เพือ่ จัดกิจกรรมการเรียนรูพ ฒ
ั นาทักษะชีวติ ใหไดอยางครบถวน ดังนี้
ขั้นที่ ๑ A : Analysis Nature Material
ขั้นที่ ๒ N : Normal Self Learning package
ขั้นที่ ๓ G : Group Work Together
ขั้นที่ ๔ L : Learning and Developing Project
ขั้นที่ ๕ E : Electronic Publication
ผลจากการใชนวัตกรรมการสอน Angle Model สงผล
ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทั้งสองกลุมสาระการ
เรียนรู ครูผูสอนไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติในวิชาชีพ อาทิ
รางวัลครูดีศรีประสาท รางวัลครูผูสอนดีเดนจากคุรุสภา รางวัล
เหรียญเงินรางวัลทรงคุณคา OBEC AWARDS ประเภทครูผูสอน
ยอดเยี่ยมดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี เปนตน

นางฟาชนนา แยมสงา
โรงเรียนบานยาง
(สารกิจราษฎรวิทยา)
สพป.สุรินทร เขต ๓
โทรศัพท ๐๙๓-๓๙๗๓๒๐๐

ขยัน ซื่อสัตย พัฒนาตน
แสวงหาความรูอยางสรางสรรค
“เด็กดี เกง มีทักษะชีวิต”
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การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ
โดยใชกิจกรรมการทดลองเพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย

นางสมพร แสงคาร
โรงเรียนบานหนองบัวเงิน
สพป.หนองคาย เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๗-๘๓๔๘๒๓๐

“ใจดี มีเมตตา เห็นคุณคาเด็ก
เทาเทียมกัน”

“ครูคอื พอแมคนทีส่ องและมองศิษยเสมือนลูก” เมือ่ พอแม
ผูปกครองมอบความไววางใจใหลูกมาอยูกับครูที่โรงเรียน ครูจึง
สําคัญที่สุดที่ตองดูแลเอาใจใสเด็กทุกคนดวยความรัก ความอบอุน
ใจดี มีเมตตา เห็นคุณคาเด็กเทาเทียมกัน ครูตองจัดประสบการณ
ใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก เพือ่ สงเสริมพัฒนาการเตรียมความพรอม
ทั้ง ๔ ดานของเด็กใหสูงขึ้น”
ครูสมพร แสงคาร ครูชํานาญการพิเศษ ไดวิเคราะห
ผูเรียนเปนรายบุคคลพบวานักเรียนสวนใหญอยูอาศัยกับปู ยา ตา
ยาย สงผลใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญานอยกวาพัฒนาการ
ดานอื่นๆ โดยเฉพาะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปน
ทักษะทางดานสติปญญา จึงไดศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเด็ก
ปฐมวัย คือ แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ โดยใชกิจกรรม
การทดลอง ซึ่งเปนกิจกรรมการเรียนรูใหเด็กไดปฏิบัติจริง เรียนรู
จากการสัมผัสและการกระทําดวยตนเอง สงเสริมใหเด็กเกิดความ
สนใจอยากรูอยากเห็นสิ่งแวดลอมรอบตัว ฝกใหเด็กสังเกต ฝกคิด
การสนทนา การสื่ อ สารที่ เข า ใจ โดยในการจั ด ประสบการณ
ได คํ า นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมกั บ วั ย และพั ฒ นาการของเด็ ก ได ทํ า
กิจกรรมตามความสามารถและความสนใจของเด็ก
ผลจากการจัดประสบการณโดยใชกิจกรรมการทดลอง
สงผลใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสูงขึ้น โดยเฉพาะทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะ
กระบวนการจําแนกประเภท ทักษะกระบวนการคิด และมีทักษะ
กระบวนการสื่อความหมาย สงเสริมพฤติกรรมเด็กใหสามารถ
สนทนาการตอบคํ า ถาม การเข า ร ว มกิ จ กรรมนํ า ไปสู  ค วาม
คิดสรางสรรค และเรียนรูจากประสบการณตรงผานกิจกรรม
การทดลองเพือ่ พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็ก
ปฐมวัย
รางวัลแหงความสําเร็จจากการมุง มัน่ พากเพียร จัดการเรียน
การสอนแก นั ก เรี ย นปฐมวั ย ส ง ผลให ค รู ส มพร ได รั บ คั ด เลื อ ก
เปน “ครูดีในดวงใจ” ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจํา
ป พ.ศ. ๒๕๖๑
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การพัฒนาความสามารถในการคิดดานการเขียน
ภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังความคิด
ด ว ยความรั ก และศรั ท ธาในวิ ช าชี พ ครู รวมทั้ ง ได รั บ
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแตเด็กใหตั้งมั่นในศีลธรรม
และยึดถือปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธศาสนาจึงหลอหลอมสู
การเปนขาราชการครูที่ดี เปนแบบอยางแกนักเรียน สังคมและ
ชุมชน ในดานการดําเนินชีวติ อยูอ ยางพอเพียงและการปฏิบตั หิ นาที่
ราชการตามที่ไดรับมอบหมาย ภายใตหลักธรรมาภิบาล
ครูเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จัดการเรียนการสอน
โดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ ใชเทคนิคและทักษะการสอนทีส่ อดคลอง
เหมาะสมกั บ ระดั บ ของนั ก เรี ย น ตลอดจนพิ จ ารณาบทเรี ย น
ที่เหมาะสมนาสนใจ เพื่อใหนักเรียนเกิดความรู เจตคติและทักษะ
การเรียนรูภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกําหนด ซึ่งจากการศึกษา
ปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพบวานักเรียนยังมีทักษะ
การเขี ย นภาษาอั ง กฤษไม ดี เ ท า ที่ ค วร ครู เ พ็ ญ ภั ก ดิ์ จึ ง พั ฒ นา
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังความคิด นักเรียนไดฝกระดมความคิด
ในลักษณะของภาพในสมองประสานกับสัญลักษณ ลายเสน และ
ตัวหนังสือ ทักษะที่สองคือ ทักษะการจํา เมื่อคิดไดครบถวนแลว
ก็เทากับวาคิดเปนระบบแลวบันทึกไวเปนแผนภูมจิ ะชวยใหจาํ ภาพ
ไดดียิ่งขึ้น ทักษะที่สามคือ ทักษะการเขียน โดยระดมความคิด
ความจํา การคิดอะไรอยางไรแลวเขียนออกมา ทักษะที่สี่คือ ทักษะ
การทํางานกลุม ชวยใหเกิดการระดมสมองและฝกการทํางาน
เปนทีม
ผลที่ไดจากการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโดยใชแผนผังความคิดนั้น ทําใหผูเรียน
ได ฝ  ก คิ ด อย า งหลากหลายและอิ ส ระสามารถนํ า ความคิ ด นั้ น
มาเชื่ยมโยงกันตามหลักการของแผนผังความคิดและเขียนออกมา
เปนคํา วลี ประโยค และเปนเรื่องสั้นงายๆ ในบริบทที่ตอบสนอง
ตอความสนใจของผูเรียนทําใหเกิดทักษะการปฏิบัติซึ่งจะนําไปสู
การสื่อสารในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพตอไป

นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ
โรงเรียนสุทธสิริโสภา
สพป. หนองคาย เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๑-๙๕๔๙๖๖๒

“ทําทุกวันใหดี
และมีประโยชนมากที่สุด”
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การจัดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
(5E)

นางวิไลวรรณ รัตนศรี
โรงเรียนบานกกคอกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลําภู เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๓-๓๖๑๐๙๒๔

“ความพยายามอยูที่ไหน
ความสําเร็จอยูที่นั่น”

การจัดการเรียนการสอนกลุม สาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร
ในศตวรรษที่ ๒๑ เนนกระบวนการคิด กระบวนการกลุม โดยใช
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพือ่ ใหนกั เรียนไดลงมือทําการ
ทดลองจริงตามขั้นตอนการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ทําใหนักเรียน
ไดเกิดการเรียนอยางมีความสุข และพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ควบคู
กับการมีความคิดสรางสรรคและเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร
ครูวิไลวรรณ รัตนศรี ครูชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๔-๕ ได จั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู  ที่ มี
คุณภาพโดยใชการจัดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E)
มีองคประกอบ ไดแก สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู การจัด
และประเมินผล โดยวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูไดอยางถูกตอง
นําไปสูการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนนใหผูเรียนไดสืบเสาะ
หาความรู เนนผูเ รียนเปนศูนยกลาง มีสว นรวมในกระบวนการเรียนรู
รวมออกแบบการเรียนรู และรวมกิจกรรมการทดลองตามขั้นตอน
ที่ไดออกแบบไว โดยขั้นที่ ๑) สรางความสนใจ ขั้นที่ ๒) สํารวจ
และคนหา ขั้นที่ ๓) อธิบายและลงขอสรุป ขั้นที่ ๔) ขยายความรู
ขั้นที่ ๕) ประเมินผล และนักเรียนเสนอการทดลองหนาชั้นเรียน
เพื่อรวมกันสรุปและมีสวนรวมในการประเมินผลของแตละกลุม
ซึง่ สงผลใหนกั เรียนมีทกั ษะกระบวนการคิดเปนขัน้ ตอน ซึง่ สามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน และสามารถปรับใชไดกับทุกสถานการณ
ผลการจัดการเรียนการสอนดวยความวิริยะ อุตสาหะ
สงผลใหครูวิไลวรรณ ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติในวิชาชีพครู
อาทิ เชน รางวัลครูผูสอนเหรียญทองกิจกรรมโครงงานประเภท
ทดลอง ระดั บ ภาค ป ๒๕๕๒ รางวั ล ครู ผู  ส อนดี เ ด น สาขา
วิทยาศาสตร ประจําป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๘ เปนตน
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การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเรื่อง Tense
โดยใชแบบฝกทักษะสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ความรั ก และศรั ท ธาในอาชี พ ครู ที่ ว  า “อาชี พ ครู เ ป น
อาชีพที่ทรงเกียรติ เปนที่รักศรัทธาของนักเรียนและบุคคลทั่วไป
ทําให “ครูสุมาลี” เดินทางตามความฝน ดวยความมุงมั่น วิริยะ
อุตสาหะ จนสําเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
เกียรตินิยมอันดับ ๑ และสามารถสอบบรรจุเขารับราชการครูได
สําเร็จตามความใฝฝน
ครูสุมาลี จิลดล ครูชํานาญการ กลุมสาระการเรียนรู
ตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
พัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพยอมนํา
ไปสูการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเบื้องตนของนักเรียน
เปนอยางดีโดยเฉพาะทักษะการเขียน เปนทักษะที่นักเรียนมีความ
บกพรองอยูมาก ปญหาการใชโครงสราง ไวยากรณที่ไมถูกตอง
ในแตละสถานการณ ครูสุมาลี จึงไดดําเนินการจัดสรางแบบฝก
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเรื่อง Tense ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
โดยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักจิตวิทยา
และทฤษฎีการศึกษา ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และ
เนื้อหาที่เกี่ยวของ ใหถูกตองตามหลักสูตรการจัดทําผลงานทาง
วิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของนักเรียน ผลที่เกิดขึ้น
นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะการเขี ย นประโยคตามโครงสร า งไวยากรณ
ในสถานการณตา งๆ ไดอยางถูกตอง นําไปสูผ ลสัมฤทธิท์ างการเรียน
และการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น
ผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู  ภ าษาอั ง กฤษให กั บ
นักเรียนสงผลใหครูสุมาลี ไดรับการยกยองเปนครูผูสอนนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๓ มีคา เฉลีย่ รอยละ กลุม สาระภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปการศึกษา ๒๕๕๕ ไดอันดับที่ ๑ และไดรับการคัดเลือก
ให เ ป น “ครู ดี ใ นดวงใจ” ระดั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประจําป ๒๕๖๑ เปนตน

นางสาวสุมาลี จิลดล
โรงเรียนวัดมะขาม ๖ (วิบูลยอุปถัมภ)
สพป. อางทอง
โทรศัพท ๐๘๕-๑๘๕๓๔๗๔

“ตัวอยางที่ดี มีคากวาคําสอน”
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พัฒนาสื่อการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน

นางบังอร ชาววัง
โรงเรียนบานเสียว
สพป.อํานาจเจริญ
โทรศัพท ๐๘๙-๘๔๔๗๓๘๐

“รักโรงเรียนเหมือนบาน
รักศิษยเหมือนบุตรหลาน
รักการทํางานยิ่งชีวิต”

สิ่งที่ขาพเจาภูมิใจที่สุดคือเด็กเรียกขาพเจาวา “แมครู”
ครูบังอร ชาววัง ไดใชประสบการณการสอนมากวา ๒๙ ป ในการ
ทําหนาที่เปนครู โดยตระหนักเสมอวา บทบาทหนาที่ของครูนั้น
สําคัญและยิ่งใหญ มีหนาที่เปนแบบอยางที่ดี มีความรับผิดชอบ
ตอสังคมและพัฒนาตนเองเพื่อจะไดใชความรูความสามารถไป
ถายทอดแกศิษย พัฒนาการเรียนการสอนโดยการปรับวิธีเรียน
เปลี่ยนวิธีสอน เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพราะการเรียนการสอน
ไมไดอยูที่ตัวครูเพียงคนเดียว ผูเรียนตองมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมและสื่อการสอนในบทเรียนนั้น ๆ ดวย
ครูบังอร มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ตั้งใจปฏิบัติ
หน า ที่ ด  ว ยความเอาใจใส เอื้ อ เฟ  อ เผื่ อ แผ เสี ย สละ อบรมสั่ ง
สอนศิษยดวยความรัก ความเมตตา สอนแบบความรูคูคุณธรรม
จัดสภาพแวดลอมในหองเรียนใหเหมือนบาน ใหมีบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการจัดกิจกรรม สรางสื่อการเรียนการสอนตามกลุมสาระการ
เรียนรู ๘ กลุมสาระเพื่อใหนักเรียนเกิดความรูสึกวาหองเรียนนาอยู
นาเรียน เปนการปลูกฝงใหผเู รียนใฝเรียนรู เปนเด็กดีของพอ-แม ครู
อาจารย และเปนพลเมืองที่ดีของชาติ อยูในสังคมอยางมีความสุข
ผลจากการปฏิบัติงานของครูบังอร สงผลใหนักเรียน
ไดรับรางวัลมากมายจากการแขงขันโครงงานคุณธรรม โรงเรียน
ไดรับรางวัลโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง จาก สพฐ. ป ๒๕๕๗
ครูไดรบั รางวัล OBEC AWARDS ครูผสู อนยอดเยีย่ มดานนวัตกรรมฯ
ระดับประเทศ จาก สพฐ. ป ๒๕๕๘
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร
และความสามารถในการแกปญหา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ควรตั้งอยู
บนพื้นฐานของการยึดเด็กเปนสําคัญ โดยจัดสภาพแวดลอมที่มุง
สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก เปดโอกาสใหเด็กได
ศึกษาคนควาในประเด็นที่เด็กสนใจ ทาทายความสามารถของเด็ก
กระตุนใหเด็กไดลงมือปฏิบัติดวยกิจกรรมที่หลากหลาย มุงให
เด็กไดปฏิบัติกิจกรรมที่สงเสริม การสังเกต การสํารวจ เรียนรู
จากสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว ทําใหเด็กไดพัฒนาวิธีคิด มีทักษะ
ในการแกปญหาไดอยางเปนระบบ
ความสามารถในการคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร หมายถึ ง
การกระทําของเด็กปฐมวัยที่แสดงถึงพฤติกรรมในการคิดหาวิธี
ในการแกปญหา เนนวิธีคิดที่เปนเหตุเปนผลผานการใครครวญ
ตรวจสอบ
ความสามารถในการคิดแกปญ
 หาเชิงสรางสรรค หมายถึง
การกระทํ า ของเด็ ก ปฐมวั ย ที่ แ สดงถึ ง พฤติ ก รรมในการรั บ รู 
ทําความเขาใจ คิดหาเหตุผล และแสดงพฤติกรรมในการแสวงหา
ทางเลือกมาปฏิบัติในการแกปญหา
ครูดารา วิมลอักษร มีแนวการคิดเชิงระบบและการเรียนรู
แบบโครงงานที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดหลักการเรียนรู
จากสิ่งใกลตัวที่เด็กรูจักและคุนเคย กระตุนใหเด็กเกิดคําถาม
สรางแรงบันดาลใจใหเด็กอยากทีจ่ ะคนหา กระตือรือรนทีจ่ ะเรียนรู
ใช ก ระบวนการหรื อ วิ ธี ท างวิ ท ยาศาสตร ผ า นประสาทสั ม ผั ส
ตาดู หู ฟ  ง จมู ก ดมกลิ่ น ลิ้ น ชิ ม รส การสั ม ผั ส ทํ า ให เ ด็ ก เกิ ด
กระบวนการเรี ย นรู  ใ นการแก ป  ญ หาอย า งสร า งสรรค การคิ ด
ในเชิงเหตุผล และมีการคิดในเชิงวิทยาศาสตรมากยิ่งขึ้น
ผลสําเร็จจากการปฏิบัติงาน เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะ
ในการคิดเชิงสรางสรรค คิดเปน ทําเปน แกไขปญหาเปน ไดรับ
รางวัล OBEC AWARDS ประเภทครูผสู อนยอดนิยม ดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน ระดับกอนประถมศึกษา
ป ๒๕๕๗ และ ป ๒๕๕๙

นางดารา วิมลอักษร
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๓-๓๓๘๕๔๕๔

“มุงมั่น ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด
และอดทน จุดหมายไมไกลเกินจริง”
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พัฒนาการนักเรียนพิเศษเรียนรวม

นางพรฉวี บุตตะโยธี
โรงเรียนอนุบาลกุมภวาป
สพป.อุดรธานี เขต ๒
โทรศัพท ๐๖๑-๙๓๙๔๖๑๔

“ตลอดระยะเวลาการเปนครูสอน
นักเรียนพิการเรียนรวม
ไดฝกฝนพัฒนาศิษยอยางเต็มที่
เลือกใชวิธีสอนที่หลากหลาย
เพื่อใหเหมาะสมกับความบกพรอง”

ครูพรฉวี บุตตะโยธี สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษเรียนรวมในสถานศึกษา จัดการศึกษา
ให กั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร อ งทางการเรี ย นรู  ได ทํ า การคั ด
กรองและปรับกิจกรรมการเรียนการสอนตามความจําเปนพิเศษ
ของนักเรียนแตละคนมีพฒ
ั นาการและความสามารถในการอานและ
การเขียนไมเทาเพื่อนในวัยเดียวกัน
ครู พ รฉวี ได นํ า มาตรฐานคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค
ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมาเปนแนวในการพัฒนานักเรียน
ที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ดวยการแกไขขอบกพรองตามวิธี
การพัฒนาดานการอาน เขียน และคิดคํานวณ จัดทํานวัตกรรม
เพือ่ แกไขความบกพรอง และปรับใชตามความบกพรองของนักเรียน
แตละคน ปรับเทคนิคการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจใหนักเรียน
ไดเรียนรูอยางมีความสุข
ครูพรฉวี ไดนาํ ทฤษฎีการบริหารจัดการตามโครงสรางซีท
(SEAT) มาใชในการเรียนการสอน ดังนี้
S = Students ดานนักเรียน ใหนักเรียนทั่วไปเขาใจ
เกิดการยอมรับและชวยเหลืออยางถูกวิธี
E = Environment ดานสภาพแวดลอม จัดสภาพแวดลอม
ใหเอื้อตอการเรียนรู
A = Activities ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ใชเทคนิค
การสอนและสื่อการสอนที่หลากหลาย
T = Tools ดานเครื่องมือ สถานศึกษาใชหลัก SBM คือ
ดุลยภาพ ริเริม่ การกระจายอํานาจ และระบบบริหารจัดการตนเอง
เปดโอกาสใหผูมีสวนเกียวของมีสวนรวมในการบริหาร
ผลจากการปฏิบัติงาน นักเรียนพิเศษเรียนรวมไดรับ
การแกไขขอบกพรอง และไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของ
แตละบุคคล ไดรับรางวัล OBEC AWARDS ครูผูสอนยอดเยี่ยม
สาขาการศึกษาพิเศษเรียนรวม ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน ป ๒๕๕๙
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การจัดทํานวัตกรรมการพัฒนาความสามารถ
ดานการพูดภาษาอังกฤษ
ครู วี รี ย า มาตะรั ก ษ ครู ส อนกลุ  ม สาระการเรี ย นรู 
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สอนประจําชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๔/๒ ไดจัดทํานวัตกรรมการพัฒนาความสามารถดานการพูด
ภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติของนักเรียน
ให นั ก เรี ย นสามารถพู ด ออกเสี ย งคํ า ศั พ ท ประโยคและเข า ใจ
ความหมายได ถู ก ต อ ง มี ค วามมั่ น ใจในการพู ด และสามารถ
พูดสนทนากับเพื่อนในสถานการณตาง ๆ ได ทําใหนักเรียนทุกคน
มีชนิ้ งานนําเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบตาง ๆ ทัง้ ในหองเรียน
และนอกหองเรียน เชน การจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานในงาน
เปดบานวันครู กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู เปนตน สงผลใหนกั เรียน
มีความรู ความเขาใจ มีความรักในการเรียนภาษาอังกฤษอีกดวย
ครูวีรียา เกิดมาในตระกูล “ครู” ตั้งแตปู ยาย และตา
ทําใหครูวรี ยี า มุง มัน่ ทีจ่ ะเปนครูโดยการสอบคัดเลือกไดในโครงการ
นักเรียนทุน “คุรุทายาท” ตลอดระยะเวลา ๒๑ ป ของการปฏิบัติ
หนาที่ ครูวีรียา ไดตั้งใจ มุงมั่น และพัฒนาตนเองเพื่อใหเปนครู
ที่ทันสมัย สรางสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ผูเรียนเสมอ จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการ
ของนักเรียน มุง มัน่ ใหนกั เรียนทุกคนเปนคนดี คนเกงและ มีความสุข
นักเรียนเกิดการเรียนรูไ ดอยางยัง่ ยืน รูจ กั คิดวิเคราะห สังเคราะห และ
แกปญ
 หาเปน สามารถนําทักษะทีเ่ รียนรูไ ปปรับใชในชีวติ ประจําวัน
ไดอยางมีความสุข
ผลจากการปฏิบัติงานของครูวีรียา นอกจากจะเกิดขึ้น
กับนักเรียนแลวครูยังไดรับรางวัลครูผูสอนดีเดน สาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจําป ๒๕๕๘ จากคุรุสภา
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับดีเดน ป ๒๕๕๙
ในการประชุมนําเสนอผลงานวิจยั บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครัง้ ที่ ๑๐
ป ๒๕๕๙ รางวัล OBEC AWARDS ชนะเลิศเหรียญทองครูผูสอน
ยอดเยี่ยม ป ๒๕๕๙

นางวีรียา มาตะรักษ
โรงเรียนบานหนองหาน
(วันครู ๒๕๐๒)
สพป.อุดรธานี เขต ๓
โทรศัพท ๐๘๕-๗๕๕๔๔๔๓

“คิดดี พูดดี ทําดี สิ่งดี ๆ
จะเกิดแกเรา”
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช
โครงงานการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางวันดี สมจิตร
โรงเรียนบานเทื่อม
สพป.อุดรธานี เขต ๔
โทรศัพท ๐๙๔-๕๐๔๒๙๖๕

“เต็มรู เต็มใจ
เต็มเวลา เต็มคน
เต็มกําลัง”

“ครูที่แทนั้น จะตองทําแตความดี คือ ตองหมั่นขยัน
และอุ ต สาหะพากเพี ย ร ต อ งเอื้ อ เฟ  อ เผื่ อ แผ และเสี ย สละ
ตองหนักแนนอดกลั้นและอดทน ตองรักษาวินัย สํารวมระวังความ
ประพฤติของตนใหอยูในระเบียบแบบแผนอันดีงาม ตองปลีกตัว
ปลีกใจจากความสะดวกสบายและความสนุกรื่นเริงที่ไมสมควร
แกเกียรติภูมิของตน...”
ครูวันดี สมจิตร ไดนอมนําพระบรมราโชวาทดังกลาวมา
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ครูตลอดระยะเวลา ๒๙ ป
เพราะ “ครู” ถือเปนอาชีพทีม่ คี วามสําคัญตอคุณภาพของทรัพยากร
มนุษย ตลอดจนการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตอไปใน
อนาคต ครูวนั ดีจงึ รักและเอาใจใสตอ ลูกศิษยทกุ คน เปนกําลังใจและ
ชว ยสรางแรงบัน ดาลใจให กั บศิ ษ ย เ พื่ อ ให เขาเป น คนใฝ เรี ย นรู 
มีวิธีการสอนที่หลากหลาย รวมถึงยอมรับและเขาใจความแตกตาง
ของเด็กแตละคน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการนําโครงงาน
มาใช โดยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูผานกระบวนการตาง ๆ เชน
กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม กําหนดใหผูเรียน
หาขอมูลหรือความรูโดยใชกระบวนการดังกลาวเปนเครื่องมือ
นอกจากนี้ ยังชวยวิเคราะห ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยการ
บูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ทําใหนักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได เชน การปลูก
เห็ดนางฟา การทํานํา้ พริกผักสดเครือ่ งเคียง นักเรียนสามารถปฏิบตั ิ
ไดจริง และจําหนายเปนรายไดเสริมระหวางเรียน
ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชโครงงาน
กลุ  ม สาระการเรี ย นรู  ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี นั ก เรี ย น
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ไดรับรางวัลจากการแขงขันกิจกรรมแปรรูป
อาหาร ไดรับเกียรติบัตรครูผูสอนนักเรียน เขารวมแขงขันแปรรูป
อาหาร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ป ๒๕๕๘, ๒๕๕๙
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รายงานการใชชุดกิจกรรมเสริมทักษะ
การอานจับใจความ
ครู น ฤมล เรื อ นคํ า ครู ชํ า นาญการ สอนกลุ  ม สาระ
การเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ไดสรางองคความรู
และนวั ต กรรมในการพัฒนาองคก รและพัฒนาวิช าชีพ โดยได
จัดทํารายงานการใชชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอานจับใจความ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ รวมทั้ง
แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  ป ระกอบการใช ชุ ด กิ จ กรรม
เพือ่ ใหนกั เรียนไดนาํ ไปพัฒนาดานการอานจับใจความ สามารถอาน
จับใจความไดเขาใจ ซึง่ ผลจากนักเรียนไดฝก ฝนการอานจับใจความ
จากนวัตกรรมนี้ ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
และไดรับรางวัลชมเชย รายการแขงขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
ป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ นอกจากนี้แลวยังไดนํานวัตกรรมไปเผยแพร
ใหแกโรงเรียนตาง ๆ ในจังหวัดอุตรดิตถและสื่ออื่น ๆ อีกดวย
ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอานจับใจความ ชวยสงเสริม
ใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานมากขึ้น อีกทั้งยังเปนแนวทางสําหรับ
ครูผูสอนภาษาไทย นําไปปรับใชในการเสริมทักษะการอานจับใจ
ความในชั้นอื่นตามความเหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียน เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดมากที่สุด ไดรับการพัฒนาตามความถนัด
และความตองการอยางแทจริง ซึ่งนอกจากการจัดทํานวัตกรรม
ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอานจับใจความแลว ครูนฤมล ยังไดจัด
ทําหลักสูตรทองถิ่น “ภาษาลับแล” ของโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ
เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา
ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางาน
ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยอยางเต็มกําลังความสามารถ
ผลสําเร็จจากการปฏิบัติงาน ไดรับรางวัลขาราชการ
พลเรือนดีเดน (ครุฑทองคํา) ป ๒๕๕๘ เกียรติบตั รครูผสู อนนักเรียน
เขาแขงขันประเภทอานเลาเรือ่ ง ชัน้ ป.๔ - ป.๖ รางวัลความสามารถ
พิเศษโครงการรักษภาษาไทย ป ๒๕๕๘ จาก สพฐ.

นางนฤมล เรือนคํา
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ
สพป.อุตรดิตถ เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๘-๘๒๙๓๙๘๔๑

“ริเริ่ม สรางสรรค มุงมั่นพัฒนา
เด็กดีเกงกลา พาชาติเจริญ”

180

การจัดกิจกรรมเรียนรูภาษาไทย
โดยบูรณาการกับการเรียนรูแบบ BBL

นางศิริรัตน ทิพยโอสถ
โรงเรียนบานหวยยาง
สพป.อุตรดิตถ เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๙-๕๖๓๗๓๐๖

“มุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนาที่
เพื่อพัฒนาเด็กอยางเต็มความรู
ความสามารถ ยึดมั่นในวิชาชีพ
เพื่อความสําเร็จของผูเรียน”

ครูศิริรัตน ทิพยโอสถ ไดจัดกิจกรรมเรียนรูภาษาไทย
โดยบูรณาการการเรียนรูแบบ BBL โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ไดสรางและใชสื่อการเรียนโดยเฉพาะ มีสื่อที่หลากหลาย เชน
แบบฝกทักษะ บทเรียนสําเร็จรูป บิงโก บัตรคํา ไมบรรทัดหัดอาน
กระดานประสมคํ า เป น ต น ทํ า ให นั ก เรี ย นเกิ ด ความสนใจ
กระตือรือรนที่จะเรียน นักเรียนเรียนอยางมีความสุข เกิดความรู
ความเขาใจ มีเจตคติที่ดีตอกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย สําหรับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ของครูศิริรัตน ไดมุงเนนการสอนอาน
เขียน แบบแจกลูก สะกดคํา จากงายไปหายาก โดยเนนคําพื้นฐาน
บูรณาการการเรียนการสอนแบบ BBL และกระบวนการเรียนรู
ดวยกลวิธีตาง ๆ ที่จะทําใหผูเรียนมีสวนรวม ไดประสบการณตรง
ในการใชภาษา ทั้งการฟง พูด อาน และเขียนอยางตอเนื่องเนน
การบูรณาการดวยตนเอง โดยพัฒนาความเขาใจ ๔ ขั้นตอน คือ
๑) ครูกําหนดคําพื้นฐานใหนักเรียนอาน ๒) ครูนําคําที่นักเรียนอาน
นํามาเขียนตามคําบอก ๓) ครูและนักเรียนรวมกันสรุป ๔) ประยุกต
ใช นํามาจัดทําเปนสื่อการสอนและ แฟมสะสมผลงาน จากการจัด
กิจกรรมดังกลาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ อานออกเขียนได
๑๐๐% ในปการศึกษา ๒๕๕๙ มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ ไดรบั
รางวัลจากการแขงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําป ๒๕๕๙
ผลจากการปฏิบตั งิ าน ครูศริ ริ ตั น ไดรบั รางวัลครูผฝู ก สอน
นักเรียนจากกิจกรรมการแขงขันในวงอังกะลุง การแขงขันหุนยนต
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ป ๒๕๕๘-๒๕๕๙ และ
ไดรับรางวัลครูดีไมมีอบายมุข ป ๒๕๕๙

181

การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา
เพื่อพัฒนาโครงงานคณิตศาสตร
ครู ป าริ ช าติ ชุ ม โกมนต สอนกลุ  ม สาระการเรี ย นรู 
คณิตศาสตร ชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน ไดคดิ คนวิธกี ารสอนคณิตศาสตร
ให เ หมาะสมกั บ ผู  เรี ย น โดยยึ ด หลั ก ว า ผู  เรี ย น มี ค วามสํ า คั ญ
ที่สุด จากนั้นไดเลือกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
และให มี ค วามสอดคล อ งกั บ จุ ด ประสงค โดยกิ จ กรรมจะมี
องคประกอบการเรียนรู คือการแลกเปลีย่ นประสบการณ การสราง
ความรูร ว มกัน ซึง่ ไดนาํ เทคนิควิธกี ารสอนมาสอดแทรก รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
มี ๖ ขั้นตอน คือ ๑) ขั้นตอนระบุปญหา ๒) ขั้นรวบรวมขอมูล
และแนวคิดที่เกี่ยวของกับปญหา ๓) ขั้นการออกแบบวิธีแกปญหา
๔) ขั้นการวางแผนและดําเนินการแกปญหา๕) ขั้นการทดสอบ
ประเมินผล ๖) ขั้นการนําเสนอวิธีการแกปญหา
ครูปาริชาติ ไดศึกษาเทคนิคและวิธีการสอนตาง ๆ โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน ไดศึกษาธรรมชาติของวิชา
และความสามารถในการรับรูของผูเรียน โดยจัดทํานวัตกรรม
ใบงาน ใบความรู เครื่องมือวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล เพื่อสงเสริม
ให ผู  เรี ย นมี ก ารแสดงออกอย า งหลากหลาย มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
สรางสรรค สรางองคความรูไดดวยตนเอง สงผลใหผูเรียนเกิด
คุณลักษณะอั้นพึงประสงค มีทักษะกระบวนการคิดอยางเปน
ขัน้ ตอนทีเ่ หมาะสม และสามารถนําไปแกปญ
 หาในชีวติ ประจําวันได
นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น การสอนประเมิ น ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (LAS, O-NET) ป ๒๕๕๘-๒๕๕๙
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีคาเฉลี่ยสูงขึ้น และไดรับรางวัล
จากการแข ง ขั น กิ จ กรรมโครงงานคณิ ต ศาสตร ระดั บ เขตและ
ระดับภาค ป ๒๕๕๙

นางปาริชาติ ชุมโกมนต
โรงเรียนบานโปงเกง
สพป.อุทัยธานี เขต ๑
โทรศัพท ๐๘๗-๘๔๙๗๒๖๗

“ยิ้มสูทุกสถานการณ
HERE and NOW”
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แบบฝกโครงงานวิทยาศาสตร

นางสาวราศรี สดุดี
โรงเรียนบานโกรกลึก
สพป.อุทัยธานี เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๑-๒๘๔๒๖๓๘

“ความพยายามอยูที่ไหน
ความสําเร็จอยูที่นั่น”

“ขาพเจามีความรักและเชื่อมั่นในอาชีพของตน ทํางาน
อยางมีความสุข มุงมั่น รักและศรัทธาในอาชีพดวยความเต็มใจ”
ครูราศรี สดุดี สอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อ ย า งเต็ ม ความรู  ค วามสามารถ ด ว ยจิ ต วิ ญ ญาณ
ของความเปนครู ดวยความรักและศรัทธาในวิชาชีพอยางแทจริง
สอนใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ นํานักเรียนไปเรียนรู
ห อ งเรี ย นธรรมชาติ ที่ ห  ว ยขาแข ง เรี ย นรู  ง านอาชี พ ที่ วิ ท ยาลั ย
สารพัดชาง จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาและแบบ Active
Learning
นอกจากนั้ น ยั ง ได จั ด ทํ า แผนการเรี ย นรู  ร ายวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร ที่ บู ร ณาการหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
แผนการจั ด การเรี ย นรู  บู ร ณาการสิ่ ง แวดล อ ม (Eco School)
ในรายวิชาหลักสูตรทองถิ่น “รักเสือ รักษปาหวยขาแขง โดยการ
เขารับการอบรมจากศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาหวยขาแขง”
และไดนําความรูมาจัดทําเปนรายวิชาเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรู
วิ ท ยาศาสตร ประยุ ก ต ใช บ างกระบวนการมาจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรูใหกับผูเรียนตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน
โดยเนนการปฏิบตั ดิ ว ยตนเอง อีกทัง้ ยังพัฒนาการใชสอื่ การเรียนรูท ี่
สงเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู เพือ่ ใหผเู รียนเขาถึง
ความรู ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู
ของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําสือ่ ประกอบการสอน
แบบฝกโครงงาน เอกสารประกอบการสอนของเลนเชิงวิทยาศาสตร
เอกสารประกอบการเรียนหลักสูตรเสือโครง และอื่นๆ โดยคํานึง
ถึงความสอดคลองของหลักสูตร รูปแบบการนําเสนอที่เขาใจงาย
ไมขัดตอศีลธรรมและความมั่นคงของชาติ
ผลจากการปฏิ บัติ ง าน นั ก เรี ย นได รั บรางวั ล ชนะเลิ ศ
การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร การแขงขันประเภทหุนยนต
บังคับมือ งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคและระดับชาติ ป ๒๕๕๗
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ไดรับรางวัล OBEC AWARDS
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ป ๒๕๕๘, ๒๕๕๙ รางวัลคุรุสดุดี ป ๒๕๕๘
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สงเสริมการเรียนรูตามโครงงานวิทยาศาสตร

ครูพนิดา ทรงทรัพย สอนกลุมสาระการเรียนรูปฐมวัย
ตลอดระยะเวลาปฏิ บั ติ ห น า ที่ ม าเป น เวลา ๓๖ ป มี ค วามรั ก
และภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองมากที่สุด เพราะเปนอาชีพที่
ทรงเกียรติ เปนอาชีพที่เสียสละ เปนอาชีพที่มอบแตความรัก
สิง่ ดี ๆ ใหกบั นักเรียนดวยความบริสทุ ธิใ์ จ โดยไมหวังสิง่ ตอบแทนใด ๆ
และตระหนักอยูเสมอวา “หนาที่ครูคือสรางคนใหเปนคนดี คนเกง
และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขมีคุณภาพที่ดี”
นอกจากความมุงมั่นตั้งใจที่จะสอนศิษยอยางเต็มกําลัง
ความสามารถแลว ครูพนิดา ยังมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองดวยการ
เขารวมโครงการ “บานนักวิทยาศาสตรนอ ย” เพือ่ นําความรูท ไี่ ดรบั
จากโครงการมาจัดการเรียนการสอน มาบูรณาการ ในกิจกรรม
หลัก ๖ กิจกรรมของหลักสูตรปฐมวัย โดยมีแนวความคิดวาวัย
เด็กเปนวัยที่เรียนรูไดเร็ว การฝกใหเด็กรูจักสังเกต รูจักแกปญหา
โดยการทดลองจะทําใหเด็กเกิดการพัฒนาดานการเรียนรู ภาษา
และสั ง คม เกิ ด ทั ก ษะการสังเกต การวัด การคํานวณ ทั ก ษะ
การจําแนกประเภท การสื่อความหมายขอมูล การแสดงความเห็น
จากขอมูล เปนตน
ครูพนิดา ไดพาเด็ก ๆ ทําโครงงานในรูปแบบการวิจัย
คือ ใบยานางหรรษา เปนโครงงานที่เกิดจากความสนใจของเด็ก
เมือ่ เด็ก ๆ ไดทาํ การทดลองทําใหเด็กตืน่ เตนและสนุกสนานกับการ
ทดลองทําใหเด็กไดเรียนรู และคนหาคําตอบไดจากผลการทดลอง
จากการมุงมั่นในการปฏิบัติงานของครูพนิดา สงผลให
นักเรียนมีผลงานเดนเปนที่ประจักษตอสังคม ชุมชน ไดรับรางวัล
จากการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ป ๒๕๕๗ ครู ไดรับครูผูฝกสอนกิจกรรมสรางภาพ ฉีก ตัด ปะ
กระดาษ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ป ๒๕๕๗

นางพนิดา ทรงทรัพย
โรงเรียนบานทรายพูล
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
โทรศัพท ๐๙๓-๓๙๔๑๓๑๕

“อดทน ขยัน ประหยัด”
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๑๐ กลยุทธวิธีในการกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ
ใหนักเรียนสนใจและอยากเรียนดนตรีไทย

นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ
โรงเรียนบานคําหนามแทง
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
โทรศัพท ๐๘๘-๕๙๕๒๓๖๖

“คิดดี มุงมั่น สรางสรรค
อิงหลักการ ผลงานประจักษตา”

“สิ่งที่จะเติมเต็มใหแกนักเรียนในดานวิชาการ เพื่อให
นักเรียนเปนคนเกงแลวครูตอ งทําใหนกั เรียนเปนคนดีและ มีความสุข
ควรใชกิจกรรมดนตรีไทยมาปลูกฝงและบูรณาการกับทักษะชีวิต
สิ่งที่สามารถพัฒนาใหนักเรียนเปนคนดี และเปนผูที่มีชีวิตปกติ
สุขไดนั้น จึงจําเปนตองนําวิชาการทางดนตรีไทยเขามาบูรณาการ
ชวยพัฒนาเพื่อยกระดับจิตใจ”
ครูกิติคุณ จตุรภัทรวงศ ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ (ดนตรีไทย) ไดใชกระบวนการเรียนการสอน
ดนตรีไทย เพือ่ พัฒนายกระดับมาตรฐานสูค วามเปนเลิศของนักเรียน
ใหมีสมาธิและออนโยน อีกทั้งยังทําใหนักเรียนรูคุณคาในตนเอง
มีการแกปญหาไดอยางสรางสรรค รูเทาทันอารมณที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง และมีความสัมพันธกับคนอื่นไดเปนอยางดี
ครูกิติคุณ ไดจัดทํานวัตกรรม แผนจัดการเรียนรูกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนชุมนุมดนตรีไทย และเอกสารประกอบการเรียน
ดนตรีไทยเชิงประจักษเรื่อง การปฏิบัติซอดวง ซออู ขลุยเพียงออ
ความรูพื้นฐานเรื่องเครื่องดนตรีไทย การปฏิบัติเครื่องประกอบ
จังหวะ โนตเพลงไทย พรอมทั้งไดศึกษาคนควาแลวนํามาเรียบเรียง
เปนเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง “องคความรูเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนดนตรีไทย อีกทัง้ ยังนํานักเรียนเขารวมกิจกรรม
กลุมอนุรักษดนตรีไทยวงมหาดุริยางคอุบลราชธานี เพื่อเปนการ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักเรียน สรางแรงจูงใจใหกับเด็ก
นักเรียนในการทําความดีและมีสวนรวมในชุมชนอยางสรางสรรค
ผลงานเชิงประจักษของครูกิติคุณ ไดรับรางวัลครูผูสอน
ดนตรี ไ ทย เยาวชนต น แบบดนตรี ไ ทย ประจํ า ป ๒๕๖๐
จากกระทรวงวัฒนธรรม ไดรับโล MOE AWARDS สาขาอนุรักษ
มรดกไทย ป ๒๕๕๗, ๒๕๕๘
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การสอนแบบมอนเตสซอรีในหองเรียนปฐมวัย

การจัดการเรียนรูต ามแนวทางมอนเตสซอรี เปนแนวทาง
ในการพั ฒ นาเด็ ก แบบองค ร วมสู  ค วามเป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ
เปนการเรียนทีม่ สี อื่ การสอน เรียนรูผ า นสือ่ ดวยความตองการของตัวเอง
ไมมีการบังคับ เด็กจะเรียนทุกอยางผานการใชมือ มือของเด็ก
จะชวยสรางความจําที่ดี จะใชมือในการสรางความเขาใจ ในงาน
ทีต่ นเองปฏิบตั ิ เด็กสามารถสรางองคความรูแ ละสรุปไดดว ยตนเอง
และจะแกไขความบกพรองในการทํางานไดดว ยตนเอง จะเกิดความ
มั่นใจ ภูมิใจในตัวเองและพรอมจะพัฒนาตนเอง
ครูปย ลักษณ โลหะสาร มีความมุง มัน่ ในการพัฒนาตนเอง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ใหมีคุณภาพไดศึกษาหาความรู เพื่อจะทําการ
สอนตามแนวทางมอนเตสซอรี มาใชในหองเรียนปฐมวัยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ใชกจิ กรรมการเรียนการสอนดวยอุปกรณทหี่ ลากหลาย
ให เ ด็ ก เกิ ด องค ค วามรู  ที่ เ หมาะสมกั บ ความพร อ มของเด็ ก
เนื่องจากเด็กทุกคนมีความเปนตัวของตัวเอง มีขีดความสามารถ
ที่ แ ตกต า งกั น การเลี้ ย งดู แ ละสิ่ ง แวดล อ มทางครอบครั ว เป น
ประเด็นหนึ่งที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน เพราะฉะนั้นครู
และโรงเรียนคือตัวกลางในการเชื่อมโยงใหเด็กมีการเรียนรูในการ
อยูรวมกัน ครูตองชวยสนับสนุนและกระตุนใหเด็กอยากเรียนรู
และที่สําคัญหัวใจของความเปนครูมอนเตสซอรี คือ การหาความรู
ในการทํางานกับอุปกรณอยางจริงจัง ทุมเท เสียสละ พรอมใน
การสอนอยางจริงจัง ไมยอทอ ทํางานดวยจิตวิญญาณและหัวใจ
ของความเปนครู ดังนัน้ การสรางเด็กใหมคี ณ
ุ คาตามแนวทางการสอน
แบบมอนเตสซอรี ระดับปฐมวัย เปนแนวทางจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนบานหวยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) ที่ใชในการพัฒนา
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ของครูปยลักษณ ไดรับ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ป ๒๕๕๗ ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล
การแขงขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ ป ๒๕๕๘ รางวัล
การแขงขันศิลปสรางสรรค ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ ป ๒๕๕๙

นางปยลักษณ โลหะสาร
โรงเรียนบานหวยขะยุง
(คุรุพานิชวิทยาคาร)
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
โทรศัพท ๐๘๑-๘๗๖๓๔๕๙

“คุณคา ของครูอยูที่การทํางาน
และงานที่ครูทําคืองานสรางคน
ใหมีคุณคา”
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นวัตกรรมการเรียนรูที่ยั่งยืน

นางมณี เสนาพันธ
โรงเรียนบานหนองอม
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
โทรศัพท ๐๙๐-๐๔๑๙๔๕๖

“สอนศิษยใหเปนคนดี
มีการศึกษากาวไกล
ดวยจิตใจและวิญญาณครู”

ครูมณี เสนาพันธ ครูชํานาญการพิเศษ สอนกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปฏิบัติหนาที่มาเปนเวลา
๓๖ ป ดวยความศรัทธาและเปนผูมีจิตวิญญาณแหงความเปนครู
มี ค วามรั ก เมตตา ประพฤติ ต นเป น แบบอย า งที่ ดี แ ก นั ก เรี ย น
สอนนักเรียนดวยความเอาใจใส จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทีห่ ลากหลาย ฝกทักษะดวยกระบวนการทีเ่ หมาะสม เพือ่ มุง พัฒนา
นักเรียนใหเปนคนดี สงเสริมใหนักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู
คิดคนแนวทางการสอนและพัฒนานวัตกรรมในกิจกรรมการเรียนรู
จนเกิดผลดีกับการพัฒนานักเรียน
การสรางองคความรู ไดจัดการเรียนรูควบคูกับการวิจัย
ในชั้นเรียนดวยการใชนวัตกรรมสรางความเขมแข็งในการพัฒนา
วิชาชีพครู โดยการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ยั่งยืน สามารถตอยอด
องคความรูน าํ ไปประยุกตใชในชีวติ ประจําวันและอยูใ นสังคมอยางมี
ความสุข สําหรับนวัตกรรมทีไ่ ดจดั ทําขึน้ ไดแก ชุดฝกทักษะภาษาไทย
บัตรคํา มิตรภาพ บัตรจํานวนเลข การทอเสื่อ การแปรรูปอาหาร
จากเห็ด เอกสารประกอบการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ เรื่องการแปรรูปอาหาร
จากเห็ด เปนตน ซึ่งนวัตกรรมดังกลาวไดตอบสนองวิธีการเรียนรู
ของนักเรียน สามารถเชื่อมโยงความหมายและจินตนาการเขา
ดวยกัน ชวยเสริมสรางพัฒนาการทางดานอารมณกอใหเกิดความ
เพลิดเพลินแกผูเรียนอีกดวย
ผลจากการปฏิบัติงานนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ไดรับรางวัลจากการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป ๒๕๕๙ โรงเรียนไดเปนโรงเรียนคุณภาพ
มาตรฐาน “บานวิทยาศาสตรนอย” ปการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๗
ครู ไดรบั รางวัลครูผฝู ก สอนนักเรียน กิจกรรมแขงขันแปรรูปอาหาร
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ป ๒๕๕๙

“ในการสั่งสอนศิษยนั้น มีความจําเปนอยางหนึ่งซึ่งสําคัญมาก
ดวยทีจ่ ะตองพยายามหาทางใชหลักวิชาและวิธกี ารสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพื่อที่จะชวยใหนักเรียนสามารถคิด เขาใจ และเห็นจริงดวยตนเอง
ในเนื้อหาสาระ ตลอดจนกฎและหลักเกณฑที่ ไดเรียนรูแลวใช ไดเอง
โดยมองเห็นและทราบถึงประโยชนของการใชหรือการทําตามบทเรียนนัน้ ๆ
อยางแน ใจ ดวยการใหการศึกษาแกศิษย โดยหลักการนี้ จะทําให ได
ประโยชนถงึ สองชัน้ อยางหนึง่ คือทําใหครูไดฝก ฝนตนเองใหชาํ นิชาํ นาญ
ในการใชทั้งหลักวิชาครูทั้งหลักวิชาสามัญ อีกอยางหนึ่งจะทําใหศิษย
เลาเรียนวิชาการไดอยางถูกตอง ไดประโยชนตรงกับความมุงหมายของ
การใหการศึกษา”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ๒๓ มิถุนายน ๒๔๒๐
ใหคนไดเรียนดี…
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รวมสรางและพัฒนาประเทศไทยในอนาคต
ดวยวิทยาศาสตร
“การสอนลูกศิษยดวยความรัก ความเมตตา เอาใจใส
ชวยเหลือสงเสริมใหกําลังใจแกศิษยดวยความบริสุทธิ์ใจ” คํากลาว
ของ ครูวัลลภา ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร โดยใชวิธีการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
เปดโอกาสใหผูเรียนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูที่แทจริง ไดฝก
ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยการเปลี่ยนบทบาท
ของครูมาเปนผูจัดการหรือผูจัดกิจกรรมการเรียนรูแทนดวยการ
สรางบรรยากาศใหผูเรียนอยากเรียนรูและอยูใกลความรูรอบตัว
ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรใหมากที่สุด
ครูวัลลภา ชัยตามล ไดใชความรัก ความเมตตา และ
ใหความอบอุนในการสั่งสอนลูกศิษย ซึ่งไดตระหนักดีวาผูเรียน
แต ล ะคนมี ลั ก ษณะเฉพาะของตนเอง มี ค วามต อ งการและ
ประสบการณแตกตางกันตามสภาพแวดลอม จึงไดจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยนําทักษะชีวิตเขามาบูรณาการ
เพื่ อ สนองความต อ งการและความสามารถที่ แ ตกต า งระหว า ง
บุ ค คล รวมทั้ ง การผลิ ต สื่ อ การเรี ย นการสอนทางวิ ท ยาศาสตร
ขอความรวมมือจากผูปกครองนักเรียน รวมสรางและผลิตสื่อ
การเรียนรู ทําใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตอการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น
จากการเอาใจใส ใ นการสอนและดู แ ลนั ก เรี ย นอย า ง
เต็มความสามารถ ประพฤติตนใหเปนผูมีคุณภาพ มีจริยธรรม
อันดีงามตอวิชาชีพครูของครูวัลลภาสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
O-NET รายวิชาวิทยาศาสตรสูงกวาคะแนนมาตรฐานนักเรียน
ไดรบั รางวัลจากการแขงขันโครงการทางวิทยาศาสตรตา ง ๆ มากมาย
อีกดวย

นางวัลลภา ชัยตามล
โรงเรียนเทพศิรินทร
สพม. เขต ๑
โทรศัพท ๐๙๒-๗๑๓๒๐๐๒

“พัฒนาคน พัฒนาชาติ
ดวยวิทยาศาสตร”

190

๕๔ หองเรียน ๕๔ โครงงาน

นางศรีนวล แกวประดิษฐ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ
สพม. เขต ๒
โทรศัพท ๐๘๙-๑๓๖๓๔๖๑

“คืนคนดีใหแกสังคม”

ขอเดิ น ตามรอยเท า พ อ เพื่ อ คื น คนดี ใ ห แ ก สั ง คม
“ทําอยางไรใหครูรักเด็กและใหเด็กรักครู” แมเหนื่อยแตไมเคย
ทอ เพราะพอคือกําลังใจ การทํางานทุกงานเมื่อเริ่มตนมักมีปญหา
การทํางานที่จะสรางความสุขได ตองเขาใจงาน เขาใจคน และที่
สําคัญ ตองเขาใจตนเองเสียกอน เมื่อเขาใจและรูปญหา รูวิธีแก
ปญหาก็จะสามารถนําทีมงานไปสูความสําเร็จไดในที่สุด
ครู ศ รี น วล แก ว ประดิ ษ ฐ สอนวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ยึดหลักการเรียนการสอนโดยการใหความ
เป น กั น เองกั บ ศิ ษ ย สร า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหว า งครู กั บ ศิ ษ ย
อย า งสมํ่ า เสมอ จั ด การเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลายโดยเน น
ความแตกตางระหวางบุคคลเปนสําคัญ ลูกศิษยที่มีความบกพรอง
จะให ค วามช ว ยเหลื อ เป น พิ เ ศษ นํ า ภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น มาใช
เพื่อใหศิษยเกิดจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง
นํากระบวนการกลุมโดยใชสัญลักษณสีมาใชในการประเมินผล
การเรียนของนักเรียนทําใหนักเรียนทุกคนไดรับความรูเทาเทียม
กันตามศักยภาพ มุงสอนทั้งดานความรูและการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมอยางตอเนื่อง รวมถึงใหนักเรียนมีคุณธรรมที่จําเปน
ตองติดตัวเด็กเพื่อประโยชนแกประเทศชาติตอไป
ผลสําเร็จจากการปฏิบตั งิ าน เปนผูส นับสนุนโรงเรียนและ
นักเรียนที่มุงเนนคุณธรรม จริยธรรม การประหยัด อดออม และ
นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติจริง ไดรับ
รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับดีเดน ประเภทสถานศึกษา
และประเภทบุคคล สาขาสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป ๒๕๕๘
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เขาใจ เขาถึง พัฒนา ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ครูกติ ติมา ธีรสรเดช ครูกลุม สาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร
เปนผูอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่การสอนทั้งในและนอกเวลา
ราชการ ใชเวลาหลังเลิกเรียนสอนเสริมวิชาชีววิทยาใหกับนักเรียน
ดวยหลักการทํางาน “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” จัดกิจกรรมกลุม
พีส่ อนนอง จัดตัง้ คลินกิ วิทยาศาสตร ใชกระบวนการแบบการเรียนรู
เชิงรุก (Active Learning) ใชเทคนิคการสอนแบบสืบสวน ผลิตสื่อ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นําผลการวิจยั ในชัน้ เรียนมาแก
ปญหา โดยยึดหลักการสอนตามวิถที างและแนวคิดทีน่ อ มนําศาสตร
พระราชา เพื่อมาประยุกตใชกับนักเรียนในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งครู
ตองเปนผูที่มีความรู ทักษะดานการจัดการเรียนรู ตลอดจนมีความ
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน สราง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและนักเรียน
ครูกิตติมา เอาใจใสดูแลนักเรียนทั้งในฐานะครูที่ปรึกษา
ครู ที่ ป รึ ก ษาโครงงานวิ จั ย ศึ ก ษานั ก เรี ย นเป น รายบุ ค คล ดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
อดทน อุตสาหะ เพียรพยายามจนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เกิดผลกับนักเรียนทั้งเกง ดี และมีความสุข
ผลสําเร็จจากการปฏิบตั งิ าน ไดรบั ทุนวิจยั จากการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตรรุนเยาว ครั้งที่ ๑๙ ของศูนยเทคโนโลยี
อิเล็คทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ไดรบั คัดเลือกเขารวมงาน
วิจยั กับนักวิทยาศาสตร ณ บานวิทยาศาสตรสริ นิ ธร ไดรบั เกียรติบตั ร
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนผูสง
ผลงานเขารับการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ
และผูทําคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจําป ๒๕๕๙

นางกิตติมา ธีรสรเดช
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
สพม. เขต ๓
โทรศัพท ๐๘๖-๓๖๓๔๒๔๑

“เสนทางสูความสําเร็จ
คือการลงมือปฏิบัติ”
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ตัวอยางที่ดีมีคากวาคําสอน

นางกชนิกา พลจันทึก
โรงเรียนธัญบุรี
สพม. เขต ๔
โทรศัพท ๐๘๖-๕๒๑๓๒๑๔

“ตัวอยางที่ดี มีคากวาคําสอน”

“ใคร ๆ ตางก็เรียกครูกชนิกา วา “แมนก” แมนก
ไม เ พี ย งแต ส อนให ทํ า อย า งนั้ น อย า งนี้ แต ท  า นเอาตั ว ท า น
เปนตัวอยางใหกับนักเรียนทุกคน แมนกเปนทั้งครูและแมในเวลา
เดียวกัน” คํากลาวของ น.ส.นลักขณา คงทวี นักเรียนชั้น ม.๖/๑๒
ที่แสดงความรูสึกตอครูกชนิกา พลจันทึก ครูผูสอนกลุมสาระ
การเรี ย นรู  ศิ ล ปะสาระนาฏศิ ล ป ที่ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู 
ที่หลากหลายดวยความรัก ความเมตตา เอาใจใสและชวยเหลือ
ลู ก ศิ ษ ย โดยเน น ผู  เรี ย นเป น สํ า คั ญ มุ  ง เน น ส ง เสริ ม ให ผู  เรี ย น
เกิดการเรียนรู มีทกั ษะในการดํารงชีวติ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมทีด่ งี าม
เปนคนที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติตอไป
นอกจากกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแลว ครูกชนิกายังได
สรางเครือขายทางวิชาการ ๓ ระดับคือ ระดับโรงเรียนดวยการจัด
อบรมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปญญาไทยรวมกับกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูจัดอบรม
ครูเครือขายดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ระดับสังคมเครือขายออนไลนใหความรู
ด า นการเรี ย นการสอนแบบโครงงานโดยใช ภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น
ดวยสือ่ ออนไลน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนกัลยาณมิตร
กับผูเ รียน เสริมแรงใหกาํ ลังใจแกผเู รียน พัฒนาสือ่ การเรียนการสอน
สรางความหลากหลายในการเรียนรู จัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรู
ใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเอง
ผลงานความสําเร็จ ไดรับรางวัลโลประกาศเกียรติคุณ
ครูดีไมมีอบายมุข ป ๒๕๕๙ นักเรียนมีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ
มากมาย จากการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําป
๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
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MOE AWARD สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และผลงานสื่อนวัตกรรมระดับชาติ
ครูเสาวณี ณัฎฐประเสริฐ เปนครูที่ปรึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน มาเปนเวลา ๑๘ ปอยางตอเนื่อง และเปนครู
ผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ในระดับชั้น ม.ตน และ
ม.ปลาย ในฐานะที่เปนครูผูสอนจึงตองมีภาระงานเพิ่มขึ้นทําการ
วิจัยในชั้นเรียนควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
การออกแบบการสอนที่ เ น น กิ จ กรรมเพื่ อ แก ป  ญ หานั ก เรี ย นที่
สมาธิสนั้ และแกปญ
 หาความรับผิดชอบของนักเรียน จากการทดลอง
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สามารถแกปญหาไดในระดับหนึ่ง และ
นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นตามลําดับ ในการทํางานยึดหลักการ
มีสว นรวม ความยุตธิ รรม และใชกระบวนการทํางานตามวงจร PDCA
ในการทํางานหรือการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนจะตองมี
การวางแผนทุกครั้ง จึงดําเนินการตามกิจกรรมที่ไดวางแผนงานไว
จากนั้นทําการตรวจสอบทุกขึ้นตอน และประเมินผลพรอมกับ
รายงานใหผูบริหารไดรับทราบตอไป จะเห็นไดวาถามีการวางแผน
ที่ดีมีชัยไปกวาครึ่ง
ครูเสาวณี ไดรับความไววางใจจากคณะผูบริหารของ
โรงเรียน คณะครู ผูปกครอง และนักเรียน ใหรับผิดชอบกิจกรรม
หลาย ๆ กิจกรรม และดําเนินการจัดการเรียนการสอน ตาม
แผนการจัดการเรียนรูฉบับยอ ที่ครูไดรวมกันดําเนินการจัดทํา
ขึ้นภายในกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ๑๒ แหง และ
จากผลการนําแผนการจัดการเรียนรูฉบับยอมาใชปฏิบัติจริงพบ
ปญหา คือ การมอบหมายภาระงานหรือชิ้นงานใหกับนักเรียน
ซึ่งเปนปญหาตอครูผูสอนเปนอยางมาก เพราะนักเรียนสงงาน
ไมตรงตามเวลาที่กําหนด ชิ้นงานไมมีคุณภาพ ที่สําคัญครูและ
ผูปกครองเกิดความเครียดในการติดตามชิ้นงานกับนักเรียนสงผล
ใหนักเรียนไมมีความสุขในการเรียน ครูจึงคิดหาแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเกิดความสุขในการเรียน
มีชิ้นงานสงตรงเวลา และสามารถเสริมสรางคานิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ เกิดขึ้นกับนักเรียนไดอีกดวย กิจกรรมการเรียน
การสอนที่ไดนํามาทดลองในครั้งนี้ เปนการแกปญหาในรายวิชา
ประวัติศาสตรไทย ๕ (ส๒๓๑๐๓) ในระดับชั้น ม.๓
จากผลการดําเนินงานทําใหครูเสาวณี ไดรบั ยกยองเปนครู
สอนดี ระดับดีมาก จาก สพม.๕ ไดรับเกียรติบัตร ครูดีมีมาตรฐาน
จาก สพม.๕ ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง ผลงานปฏิบัติที่
เปนเลิศ (Best Practice) ไดรับเกียรติบัตร MOE AWARD และได
รับรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

นางเสาวณี ณัฎฐประเสริฐ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม. เขต ๕
โทรศัพท ๐๘๑-๘๕๑๘๘๒๓

“ทําวันนี้ใหดีที่สุด”
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ครูจะพยายามสุดความสามารถ
ใหนักเรียนไดเรียนจบพรอมเพื่อน
“๐, ร, มส” ผลการสอบที่นักเรียนและคุณครูไมมีใคร
อยากได แต... เมื่อเกิดขึ้นแลว และเปนภาระหนักอึ้งที่ ครูสุคนธ
รัตนหรือครูกบ และอาจารยประดิษฐ ประสานพิมพ คูบัดดี้ประจํา
ชั้นตองติดตาม กํากับ ดูแล เพื่อชวยกันสะสาง คือ ๐, ร, มส จํานวน
๒๒๕ ตัว จากนักเรียน ๑๘ คน ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ แผนการ
เรียนไทย-สังคม-อาชีพ
นางสุคนธรัตน อินทรอํานวย
หนึ่งใน ๑๘ นักเรียน ชื่อกานต เปนลูกคนกลาง มีพี่ชาย
โรงเรียนราชประชาสมาสัย
และนองชาย กานตรปู รางสันทัด แตงกายสะอาดเรียบรอย แตคอ น
ฝายมัธยม รัชดาภิเษก
ขางกาวราว พูดจาไมสภุ าพ ขาดเรียนบอย มาสายบอยมาก งานทีส่ ง
ไรคณ
ุ ภาพ ไมเขาชัน้ เรียน ขึน้ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๖ ดวยเกรดจากชัน้
ในพระบรมราชูปถัมภ
มัธยมศึกษาปที่ ๔ และมัธยมศึกษาปที่ ๕ คือ ๑.๐๕ กับวิชาทีต่ อ งแก
สพม. เขต ๖
๑๙ ตัว ซึ่งครูสุคนธรัตน อินทรอํานวย เริ่มปฏิบัติการ โดยนําหลัก
โทรศัพท ๐๘๑-๒๗๘๘๒๐๔
การ “เสริมแรง ใกลชิด ติดตามตอเนื่อง ครบเครื่องเรื่องรวมมือ”
มาใชกับกานตและเพื่อน ๆ โดยพยายามพูดใหกําลังใจ โนมนาวให
“การพัฒนาผูเรียน ควรพัฒนา
กลับมาเรียน เมือ่ ครูไดคยุ กับคุณแมของกานต พบวา คุณพอทํางาน
ทั้งเด็กเกงและเด็กออน ควรคนพบ บริษทั ทีช่ ลบุรี แมเปนคน ใจดี พูดจาเรียบรอย ดูแลเอาใจใสดี กานต
ศักยภาพและเปดโอกาสใหนักเรียน อยูบ า นไมกา วราว เงียบ ๆ การมีนสิ ยั กาวราวอาจเปนดวยวัยทีอ่ ยาก
ที่ผิดพลาดไดมีที่ยืน ซึ่งเราอาจจะพบวา พูดเหมือนอยูในหมูวัยรุน แตบางทีก็ใชคําพูดไมถูกกาลเทศะ...
นักเรียนเหลานี้สามารถเรียนรูไดอยาง จากความเอาใจใส และกําลังใจสูการวางแผนรวมกัน จัดเวลา
พบครู ลงทะเบียนซอมหรือเรียนซํ้า รวมมือกับผูปกครองใหเห็น
เหมาะสม และพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ความสําคัญของการศึกษา เห็นความตั้งใจจริงของบิดามารดา
ทางการเรียนใหสูงขึ้นได”
ที่สงเสียใหเรียน เหมือนครูกบจะสวมวิญญาณนักจิตวิทยา และ
นักสังคมสงเคราะหในคราเดียวกัน จนเทอมแรกผานไป...กานต
มี ค  า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค ม ากขึ้ น เห็ น คุ ณ ค า ของตนเอง มี วิ นั ย
รับผิดชอบมากขึ้น กิริยากาวราวลดลงมาก พูดเสียงเบา สุภาพ
มาเรียนสมํ่าเสมอ มีสมาธิดีขึ้น ไมพูดปด ชวยเหลือเพื่อนในหอง
แกไขผลการเรียนจาก ๑๙ วิชา เหลือ ๒ วิชา ผลการเรียนดีขึ้น
ผูปกครองและเพื่อนบาน มีความรูสึกดีตอโรงเรียนที่สามารถแกไข
พฤติกรรมของลูกใหอยูในระบบแบบแผนได ซึ่งการพัฒนาผูเรียน
ดวยวิธีนี้งาย คุณครูทุกทานสามารถทําได ความภาคภูมิใจของครู
กบคือ ในแตละปจะมีลูกศิษยจํานวนมากกลับมาเยี่ยมคารวะครู
เมื่อนักเรียนที่เรียนจบกลับมาเยี่ยมเยียน กานตซึ่งมีความฝนวา
จะเข า เรี ย นในรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย แต ยั ง ไม ท ราบคณะเพราะมี
ความถนัดดานคอมพิวเตอรและเรียนภาษาญีป่ นุ เปนวิชาเลือกดวย
ก็คงแวะเวียนมาพรอมเพื่อน ๆ
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การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและ
เจตคติตอวิทยาศาสตร ดวยกิจกรรมวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร
ครู พั ช รี ช อ นแก ว ครู ส อนกลุ  ม สาระการเรี ย นรู 
วิ ท ยาศาสตร มี ค วามตั้ ง ใจในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ เรี ย นรู  สิ่ ง ใหม
อยูตลอดเวลา มุงสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช หลักในการทํางาน
คือ จะออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถ
บรรลุผลการเรียนรูที่กําหนด โดยเนนกิจกรรมการเรียนรูที่ฝกฝน
นางพัชรี ชอนแกว
จากการปฏิ บั ติ จ ริ ง และเชื่อมโยงไปสูชีวิต จริง ฝก ให นั ก เรี ย น
โรงเรียนบานนา “นายกพิทยากร”
คิด วิเคราะห สังเคราะห และนําความรูที่ไดไปสรางสรรคใหเกิด
สพม. เขต ๗
ประโยชน วิธีการจัดการการเรียนการสอน คือ เมื่อออกแบบ
โทรศัพท ๐๘๓-๒๖๙๓๘๓๖
กิจกรรมการเรียนรูแลว จะนําไปใหผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาดานนั้น ๆ
ทํ า การตรวจสอบ ให คํ า แนะนํ า แล ว ปรั บ ปรุ ง แผนการสอน
ใหสมบูรณ โดยจัดกลุมผูเรียนใหนั่งคละความสามารถ เพื่อใหเกิด
ความชวยเหลือระหวางกลุมและทําการทดสอบกอน-หลังเรียน
เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใหดีขึ้นตอไป
นอกจากการเก็บขอมูลในแผนการสอนในชั้นเรียนแลว “ตั้งใจ ใฝรู คูคุณธรรม นอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”
ครูพัชรี ยังไดทําการวิจัยในชั้นเรียนดานการจัดการเรียนรูดวย
กิจกรรมวิทยาศาสตรเพื่อสะทอนปญหาที่พบจากตัวผูเรียน ครู
และสิ่งแวดลอมในหองเรียน ซึ่งจะไดใชเปนแนวทางที่เหมาะสม
และพัฒนาการคิดวิเคราะหในการจัดการเรียนการสอนดวยกิจกรรม
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร
ผลจากการปฏิบัติงานไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด
ผลการวิจัย/นวัตกรรม/ผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
งาน “Lab Schools กาวไกล เทิดไทองคราชัน สานฝนสูสากล”
ป ๒๕๕๙ จาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
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พฤติกรรมเดน กิจกรรมนําความคิด
และปญญาสูอนาคต

นายประเทือง ใบเนียม
โรงเรียนสายธรรมจันทร
สพม. เขต ๘
โทรศัพท ๐๘๖-๐๙๔๕๐๑๒

“การให คือ ความสุขที่แทจริง”

“ข า พเจ า มี ค วามภาคภู มิ ใจ รั ก และศรั ท ธาในอาชี พ
ครูอยางยิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผานมาทําหนาที่เปนครู ไดตั้งใจ
ปฏิบัติหนาที่งานสอน และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายอยาง
เต็ ม ความสามารถ สั่ ง สอนให ค วามรู  แ ก นั ก เรี ย น โดยไม เ ห็ น
แกเหน็ดเหนือ่ ย อุทศิ เวลาใหกบั ราชการ เพือ่ ใหนกั เรียนไดรบั ความรู
และประสบการณ สงเสริมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติงานดานอาชีพ
ประพฤติตนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ อยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข” คํากลาวของ ครูประเทือง ใบเนียม
ครูกลุม สาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรกรรม)
ที่ไดสั่งสอนนักเรียนดวยความรัก ความเมตตา ฝกใหนักเรียนรูจัก
คิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ใหนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต
การสรางองคความรู และนวัตกรรมในการพัฒนาองคกร
วิชาชีพ โดยการทําไขเค็มไขไกจากกากซีอิ๊วสูตรสมุนไพร ซึ่งเปน
วัตถุดิบในทองถิ่น เปนสินคาหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ และยัง
นําออกไปจําหนายในชุมชน และงานแสดงสินคาอื่น ๆ นอกจากนี้
ยังใหนักเรียนนําผักตบชวามาทําเปนเชือกผูกติดฝาขวดนํ้าดื่ม
สํ า หรั บ หิ้ ว ทดแทนถุ ง พลาสติ ก เป น การนํ า วั ส ดุ ใ นท อ งถิ่ น
มาใชประโยชนอยางคุมคา และลดปริมาณขยะอีกทางหนึ่งดวย
ครูป ระเทือง ไดตั้ง ปณิ ธ านว า จะดู แลเลื อ กกิ จ กรรมที่ เ หมะสม
แกนักเรียนและจะสงเสริมใหนักเรียนไดรับโอกาสใหมากที่สุด
เทาทีจ่ ะทําไดดงั คํากลาวทีว่ า “วิชาการสอนใหคนมีงานทํา กิจกรรม
สอนใหคนทํางานเปน”
ผลสําเร็จของการทํางาน ไดรับเกียรติบัตร ครูดีไมมี
อบายมุข ป ๒๕๖๐ เกียรติบตั รครูผสู อนดีเดน ป ๒๕๕๘ เกียรติบตั ร
ครูที่ปรึกษาดีเดนในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ป ๒๕๕๗
และนั ก เรี ย นได รั บ รางวั ล มากมายจากการแข ง ขั น งานศิ ล ป
หัตถกรรมนักเรียน
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โรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยเรียนรู
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
CHATRI MODEL เปนโมเดลที่พัฒนารูปแบบการจัด
การเรียนการสอนในโรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียนสถาพรวิทยา ครูชาตรี
ตวนศรีแกว ไดสรางโมเดลการสอนของตนเอง เพื่อใชควบคู
กับแผนการจัดการเรียนรู การสรางเยาวชนเกษตรดวยศาสตร
พระราชาจนไดรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในป ๒๕๕๘ ชื่อรางวัล “ครูผูตามรอย
พระผูทรงเปนครูของแผนดิน”
นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นสถาพรวิ ท ยา ส ว นใหญ ม าจาก
ครอบครัวที่ประสบปญหาทางเศรษฐกิจ ครอบครัวผูใชแรงงาน
และครอบครัวยายถิ่นมาจากชายแดน ทําใหนักเรียนขาดโอกาส
ทางการศึกษารวมทั้งขาดโอกาสดานอาชีพในอนาคต ครูชาตรี
จึงจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถชี วี ติ พอเพียง เพือ่ นําเด็กกลุม ทีข่ าดโอกาส
ดังกลาวใหมีงานทํา ฝกทักษะประสบการณชีวิต เพื่อใหนักเรียนมี
งานทําในชวงวันหยุด หรือปดเทอม มีรายไดไปชวยเหลือครอบครัว
ไดมุงเนนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลัก ๓ ขอ คือ ๑) เรียนรู
ดวยการปฏิบัติจริง ๒) สรางเทคโนโลยีใหม ๆ ใสใจภูมิปญญา
ของไทย ๓) ทํางานเปนกลุมภูมิคุมกันของชีวิต มีการสอนและ
ตอบปญหาดานเกษตรผาน Facebook มีการเผยแพรนวัตกรรม
ทางโทรทัศน หนังสือพิมพ และสือ่ อืน่ ๆ โรงเรียนไดยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนทีด่ อ ยโอกาส ใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ มีการนํา
ความรูที่ไดรับไปตอยอดจนกอใหเกิดความสุขในครอบครัว
จากความทุม เทในการจัดการเรียนการสอนทําใหครูชาตรี
ได รั บ รางวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ MOE AWARDS สาขาหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทบุคคล ป ๒๕๖๐ รางวัลสมาชิก
กลุมยุวเกษตรกรดีเดนแหงชาติ ป ๒๕๕๗

นายชาตรี ตวนศรีแกว
โรงเรียนสถาพรวิทยา
สพม. เขต ๙
โทรศัพท ๐๘๑-๙๔๔๘๑๓๓

“ครูตองสอนใหนักเรียนไดรูจัก
แนวทางการดําเนินชีวิต
ไมใชสอนตามหนาที่
และตองสอนดวยใจ
และเปนตัวอยางที่ดีแกนักเรียน
ควรเปนครูทุกเวลา
มิใชแคในชั่วโมงสอน”
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พฤติกรรมเดน รักและศรัทธาในความเปนครู

นางภัทรวรรณ สกุณา
โรงเรียนทายางวิทยา
สพม. เขต ๑๐
โทรศัพท ๐๘๙-๙๑๘๓๔๖๑

“ศิษยประสบผลสําเร็จ คือ
ความภูมิใจของครู”

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน คือ กระบวนการดําเนิน
งานชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษา
เพือ่ ใหนกั เรียนไดรบั การดูแลชวยเหลืออยางทัว่ ถึงและตรงกับสภาพ
ปญหา นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจ
มีทักษะในการดํารงชีวิตและรอดพนจากสภาวะวิกฤตตาง ๆ ได
อยางปลอดภัย
ครูภัทรวรรณ สกุณา ปฏิบัติงานดานการสอนกิจกรรม
แนะแนวและงานแนะแนวของโรงเรียน ตลอดระยะเวลา ๓๕ ป
ไดปฏิบัติหนาที่ครูดวยความวิริยะอุตสาหะ ตั้งใจอบรมสั่งสอน
ศิษยใหเปนคนดี คนเกง มีความรูคูคุณธรรม เปนอนาคตที่ดีของ
สังคมและประเทศชาติ จึงไดพัฒนาตนเองใหเปนครูที่มีความรู
ความสามารถ มีความเขาใจงานทีป่ ฏิบตั อิ ยางแทจริง โดยระลึกเสมอ
วางานสอน คือ งานพัฒนาคนใหมีความรูคูความดี สามารถนําไป
ประยุกตใชในการดํารงชีวิตอยูในสังคมปจจุบันไดอยางมีความสุข
รวมพัฒนาคุณภาพของลูกศิษยใหเติบโตเปนพลเมืองที่ดีของสังคม
และประเทศชาติอยางยั่งยืน และอยากใหครูทุกคนเปน “ครูมือ
อาชีพ” ไมใชอาชีพครู
ผลสําเร็จจากการปฏิบตั งิ าน นักเรียนไดรบั รางวัลกิจกรรม
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ป ๒๕๕๙
ไดรบั เกียรติบตั รและเข็มเชิดชูเกียรติครูผสู อนดีเดน ประจําป ๒๕๕๘
เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจําป ๒๕๕๗
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กิจกรรมติวเตรียมความพรอมพิชิต O-NET

“....ครูที่แทจริงตองหมั่นทําแตความดี คือตองหมั่นขยัน
อุตสาหะพากเพียร ตองเอื้อเฟอ เผื่อแผและเสียสละ ตองหนักแนน
อดทน อดกลั้น สํารวมระวังความประพฤติของตนใหอยูในระเบียบ
แบบแผนที่ดีงามรวมทั้งตองซื่อสัตย รักษาความจริงใจ วางใจ
เปนกลางไมปลอยไปตามอํานาจอคติ....”
ครูอาภร กันตังกุล ไดนอมนํากระแสพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ที่พระราชทานแกครู
อาวุโส เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ มาเปนหลักยึด เพื่อใหการ
ปฏิบตั งิ านและการปฏิบตั หิ นาทีใ่ หเปนไปอยางถูกตองตามครรลอง
ครองธรรม ตลอดระยะเวลากวา ๒๔ ป ที่ผานมาครูจึงปฏิบัติหนาที่
ดวยความเปนผูมีจิตวิญญาณของความเปนครูอยางเต็มเปยม
เพื่อแกไขปญหาและพัฒนาผูเรียนในทุกดาน
กิ จ กรรม ติ ว เตรี ย มความพร อ มพิ ชิ ต O-NET เป น
กิจกรรมทีต่ อ งการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและเพิม่ คะแนน
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน ชั้น ม.๖ ใหสูง
กวาระดับชาติ โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงาน คือ ๑) การศึกษา
เอกสารหลักสูตรเพื่อนําไปวิเคราะหจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
ผานกิจกรรมหลัก ๕ กิจกรรม ไดแก การสอนโดยใชใบความรูและ
ใบงาน การสอนแบบโครงงาน การสอนโดยการติวเตรียมความ
พรอมพิชิต O-NET การใชแบบฝกเสริมทักษะ สรุปองคความรู
และการสอนโดยใชแบบทดสอบระดับชาติ ๒) การแกปญหาในชั้น
เรียนอยางเปนระบบ ๓) การพัฒนาจัดหาประยุกตใชสื่อนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู ๔) การใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
อยางหลากหลาย ๕) การวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย
๖) การรายงานผลตอผูเ กีย่ วของ เพือ่ รวมกันสงเสริมและแกไขปญหา
ผลจากการจั ด กิ จ กรรมทํ า ให นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น มีคะแนนเฉลี่ย O-NET สูงกวาระดับชาติ
นักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันดานภาษาไทยหลายรายการ
ครูเอง ก็ไดรบั รางวัลเครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติครุ สุ ดุด”ี ครูภาษาไทย
ดีเดนรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยยอ สธ. และ
รางวัลทรงคุณคาอีกมากมาย เปนเกียรติประวัตแิ หงการรับราชการ
ครูดวยความเสียสละ ทุมเท ตลอดระยะเวลาที่ผานมา

นางสาวอาภร กันตังกุล
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุราษฎรธานี
สพม. เขต ๑๑
โทรศัพท ๐๘๑-๘๙๕๘๐๘๘

“อนาคตเยาวชนกาวไกล
ดวยครูดีมีคุณภาพ”
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ธรรมะพารวย

นางสาวเจริญพร บุญฤทธิ์
โรงเรียนแหลมราษฎรบํารุง
สพม. เขต ๑๒
โทรศัพท ๐๘๙-๕๙๑๘๙๗๕

“ตัวอยางที่ดี มีคากวาคําสอน”

ครูเจริญพร บุญฤทธิ์ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความสํานึก
อยูเสมอวาจะตองทํางานใหสมกับคําวา “ขาราชการ” ซึ่งเปนคํา
ที่ศักดิ์สิทธิ์ มีอํานาจหนาที่ บทบาทและความรับผิดชอบอยูในคํานี้
ดังนั้น จึงตั้งปณิธานวา จะอบรมสั่งสอนนักเรียนทุกคนใหเปนคนดี
มีคุณธรรม และจิตสาธารณะ ใหนักเรียนทุกคนไดศึกษาหลัก
ธรรมในพระพุทธศาสนา ทําใหมีหลักในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง
เนนการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามใหกับนักเรียน
โครงการตอบปญหาธรรม “ทางกาวหนา” ที่ครูเจริญพร
จัดทําขึ้นเพื่อเปนการสรางใหนักเรียนเปนคนดี สงเสริมใหนักเรียน
รักการอาน มีวินัยในตนเอง ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และ
ใหนักเรียนมีทุนการศึกษาไวเรียนตอในอนาคต ดังคํากลาวของ
นายพงศกร เพ็ชรรัตน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ “ขอบคุณ
ครู เจริ ญ พร ที่ มี ก ารดํ า เนิ น งานโครงการดี ๆ ขึ้ น ในโรงเรี ย น
ทําใหนัก เรียนมีวินัย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เข า ใจในหลั ก ธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ทําใหโรงเรียนและผมไดรับทุนการศึกษาจาก
โครงการนี้ดวย”
ผลจากการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีชื่อเสียงและเกียรติยศ
ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากผลงานของนักเรียนในการตอบ
ปญหาธรรมะ นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และไดรบั ทุนการศึกษา
ครูไดรบั รางวัล ครูดศี รีหวั ไทร ประจําป ๒๕๕๗ รางวัลหนึง่ แสนครูดี
ประจําป ๒๕๕๘ รางวัล MOE AWARDS สาขาสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ประจําป ๒๕๕๘
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พัฒนานักเรียนรอบดานดวยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ
ครู ข วั ญ ใจ กาญจนศรี เ มฆ เป น ต น แบบและเป น
แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพคุณครู ทําใหดฉิ นั รักในสิง่ ทีก่ าํ ลัง
ทําอยู ถึงแมจะประสบความสําเร็จหรือไมก็ตาม ขอเพียงใหกลา
ที่จะทําออกมาอยางเต็มที่ก็พอ คุณครูเปรียบเสมือนแมคนที่สอง
ของดิฉัน” คํากลาวของ นางสาวชนิภรณ ไชยผลอินทร นักเรียน
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กลาวถึงครูขวัญใจ ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร
ที่ ส อนนั ก เรี ย นด ว ยความมุงมั่น ตั้งใจ เสียสละ อบรมสั่ ง สอน
ดวยความรัก ความเมตตาเสมอภาคทุกคน มีการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน วิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด วิเคราะหผู
เรียนรายบุคคลกอนออกแบบการจัดการเรียนรู มุงใชกระบวนการ
จั ด การเรี ย นรู  ที่ ห ลากหลาย มุ  ง เน น ให ผู  เรี ย นได ป ฏิ บั ติ จ ริ ง
เปดโอกาสใหนกั เรียนเลือกทําโครงงานและพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรตามความถนัดและความสนใจของตนเอง
หั ว ใจของคนเปน ครู “ครูจะประสบความสํ า เร็ จ และ
มีความสุข เมือ่ นักเรียนมีความสุขและประสบความสําเร็จ” ครูผทู จี่ ะ
พัฒนานักเรียนรอบดานตองทําหนาทีค่ รูดว ยใจรัก เปนแบบอยางทีด่ ี
สรางความตระหนักใหนักเรียนรูบทบาทหนาที่ของตนเอง สงเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร
โดยการใชโครงงานวิทยาศาสตรบรู ณาการหลักคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน รางวัลผลงานดีเดน MOE
AWARDS สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ รางวัลนําเสนอผลงานวิจัย
วิ ท ยาศาสตร น านาชาติ ในการประชุ ม วิ ช าการวิ ท ยาศาสตร ฯ
ครั้งที่ ๑๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐

นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม. เขต ๑๓
โทรศัพท ๐๘๘-๑๖๙๕๙๔๖

“ทําหนาที่ครูดวยใจรัก
เพื่อพัฒนาศิษยรอบดาน
ใหเปนคนดีสูสังคม”
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แนะแนวเพื่อบริหารเวลาในการเรียน

นางมลฤดี แพทยปฐม
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม. เขต ๑๔
โทรศัพท ๐๘๑-๒๗๐๐๒๑๙

“ทําวันนี้ใหดีที่สุด”

“ขาพเจามีความมุงมั่นตั้งใจตั้งแตเด็กวาอยากประกอบ
อาชีพครู เพราะเห็นแบบอยางที่ดีของครูหลายทาน และไดรับแรง
บันดาลใจจากคุณครูอไุ รวรรณ รอดสุวรรณนอย ครูแนะแนวโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ทําใหขาพเจาตัดสินใจเลือกศึกษาตอวิชาเอก
แนะแนว” ความมุงมั่นของครูมลฤดี แพทยปฐม ครูกลุมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน กิจกรรมแนะแนว ที่ตั้งใจจะเปนครูตั้งแตเด็ก เพื่อให
เปนครูที่ดี เปนที่ศรัทธาของศิษย และไดปฏิบัติตนตามแบบอยาง
เสมอมา ในสวนของการจัดการเรียนการสอนไดมีการวางแผนการ
ทํางานแนะแนว ๓ ดาน คือ งานบริการแนะแนว งานจัดกิจกรรม
แนะแนว และงานประสานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มีการวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ
ความสนใจของนักเรียน โดยเฉพาะการคํานึงถึงสมรรถนะสําคัญ
ของผู  เรี ย น นอกจากนั้ น ยั ง ได ใช เ ทคนิ ค และสื่ อ การเรี ย นรู 
ที่หลากหลาย ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รูจักวางแผนการเรียน และ
ปรับตัวไดอยางเหมาะสมในการอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
การทําวิจยั ในชัน้ เรียน เรือ่ ง ผลการใชชดุ กิจกรรมแนะแนว
เพื่อการบริหารเวลาในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อเปรียบเทียบการบริหารเวลาในการ
เรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง ทําใหทราบปญหาสวนใหญของ
นักเรียนเกีย่ วกับการใชเวลาไมถกู ตอง ไมเหมาะสม ทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไมดีเทาที่ควร ดังนั้น ผลการวิจัยจึงใชเปนแนวทาง
ในการแกไขปญหาเพื่อพัฒนาผูเรียนตอไป
ผลการปฏิบตั งิ าน นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้
ไดรบั รางวัลเหรียญเงินคณิตศาสตรในการแขงขัน IMSO 12th 2015
Thailand ปการศึกษา ๒๕๕๙
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สภานักเรียนตนแบบ และตนแบบโรงเรียน
ประชาธิปไตย
“ครู” ตองมีจิตวิญญาณแหงความเปนครู ตองทุมเท
เสียสละ เพื่อชวยเหลือดูแลศิษยอยางตอเนื่องทุกคน โดยไมเลือก
ปฏิบัติ มุงสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนหันมาทําความดี
เพื่อสังคม ครูตองดํารงชีวิตใหเปนแบบอยางแกศิษย ทั้งดาน
ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม หลักในการสอนของครู คือ
มีความตั้งใจและเต็มใจในการใหบริการ ซึ่งผูรับบริการคือ นักเรียน
ครูพงศรัตน ธรรมชาติ ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน
การสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และกิจกรรมสภานักเรียน
จะทํางานรวมกับคณะกรรมการสภานักเรียนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
ทั้งในและนอกโรงเรียน มุงมั่นในการทํางานอยางเต็มกําลังความ
สามารถ โดยยึดคติวา “การพัฒนาตน คือ การเรียนรู” สามารถ
นําความรูไปประยุกตและพัฒนางานใหเกิดประโยชนตอนักเรียน
หนวยงานและชุมชน อีกทั้งยังเผยแพรองคความรู ที่คนพบใหม ๆ
ใหกบั บุคคลทัว่ ไปอีกทางหนึง่ ดวย สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหกบั นักเรียน โรงเรียนไดจดั แผนการเรียนรูแ บบ “บานบุรี
โมเดล” ซึ่งเปนการวิเคราะห สังเคราะหผูเรียน แบงเปนกลุมเกง
ปานกลาง อ อ น เพื่ อ ให นั ก เรี ย นช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น
มีความเทาเทียมกันในการเรียนรู สงผลใหนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
ผลจากการปฏิบัติงาน นักเรียนไดรับรางวัลพระราชทาน
กิจกรรมสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา
๒๕๕๘ ไดรบั โลรางวัลระดับดีเดนและเกียรติบตั รระดับทอง หัวหนา
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๙ เกียรติบัตร
รางวัล MOE AWARDS โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ประเภทบุคคล ปการศึกษา ๒๕๖๐

นายพงศรัตน ธรรมชาติ
โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
สพม. เขต ๑๕
โทรศัพท ๐๘๒-๙๕๙๒๕๔๖

“คิดดีทําดี มุงมั่นพัฒนา
ใสใจคุณธรรม”
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“วิถีชีวิตครู...เปนอยูดวยรัก”

นางสาวชาลี คงเคว็จ
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒
สพม. เขต ๑๖
โทรศัพท ๐๘๑-๗๙๘๔๘๙๘

“ครูรักเด็ก เด็กรักครู
รวมมือพัฒนา สูคุณภาพชีวิตที่ดี”

จากแนวคิดที่วา “การทําหนาที่ครู จะตองเปนบุคคล
แหงการเรียนรู และรักที่จะพัฒนาหนาที่ของตนเองใหมีคุณภาพ
เพื่อจะไดพัฒนานักเรียนตอไป” ของ ครูชาลี ครู ชํานาญการพิเศษ
กลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทย จึงไดพฒ
ั นาตนเองดวยการเขาอบรม
ศึกษาดูงานและจัดทํานวัตกรรม สือ่ การสอนนํามาพัฒนาการจัดการ
เรียนรูเกี่ยวกับวิชาชีพใหมๆ อยูเสมอ
ครูชาลี คงเคว็จ ไดนําสื่อ นวัตกรรมการสอนมาพัฒนา
นักเรียน ใชเทคนิคการตัง้ คําถามนักเรียน และนําวิธกี ารสอนทีไ่ ดรบั
การพัฒนาตนเองใหมๆ มาใชทาํ การสอน จัดกิจกรรมการเรียนรูก บั
นักเรียน โดยใชความรัก ความเขาใจและความเมตตาเปนหลัก
ไมวา จะเปนการจัดกิจกรรมในหองเรียนหรือนอกหองเรียน สอบถาม
ความเปนอยูของนักเรียน อยางสมํ่าเสมอ คอยใหแนวคิด กําลังใจ
มอบแนวทางในการเรียนรูเ พือ่ ใหนกั เรียนไดนาํ ไปคิดตอยอดในการ
พัฒนาตนเอง
การทําหนาที่ตาม “วิถีชีวิตครู...เปนอยูดวยรัก” ทําให
ครูชาลี มีผลงานเชิงประจักษและสรางชื่อเสียงใหกับทางโรงเรียน
จนไดรบั รางวัลการปฏิบตั งิ านทีด่ ใี นการพัฒนาคุณภาพของหองสมุด
และสงเสริมนิสัยรักการอาน ระดับ “ยอดเยี่ยม” ป พ.ศ. ๒๕๕๘
รางวัล ป.ป.ส. ระดับ “ดีเดน” ป พ.ศ. ๒๕๕๘ และรางวัลครู
ผูฝกซอมนักเรียนการประกวดการอานฟงเสียง รางวัลชนะเลิศ
อันดับ ๒ ระดับประเทศ ธนาคาร ธนชาต ป พ.ศ. ๒๕๕๙
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วิชาการทําใหผูเรียนมีงานทํา
กิจกรรมทําใหผูเรียนทํางานเปน
ดวยปณิธานตั้งแตวินาทีแรกของ ครูบัวภา จางวางแกว
ครู ชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตั้ ง แต ไ ด รั บ การบรรจุ เ ป น ข า ราชการครู เ มื่ อ ป พ.ศ. ๒๕๓๕
ที่ โรงเรี ย นคลองใหญ วิ ท ยาคม ว า จะทดแทนโรงเรี ย นแห ง นี้
ดวยการสรางเยาวชน “ลูกคลองใหญวิทยาคม” ใหเปนคนเกง
คนดี มีคุณธรรม
ครูบัวภา ไดออกแบบการเรียนการสอน ใหนักเรียนได
มีบทบาทในการเปนผูเรียนรูมากที่สุด เนนความสอดคลองกับ
ความถนัด ความสนใจ ของผูเรียนและเนนการพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ศักยภาพ สวนการวัดและประเมินผล ตองตรงตามสภาพจริง จึงได
ใชรปู แบบการจัดการเรียนการสอน ดวยกระบวนการวิจยั ในชัน้ เรียน
เพือ่ แกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชัน้ เรียนและนําผลมาปรับปรุงการเรียน
การสอนและสงเสริมพัฒนาการเรียนรูข องผูเ รียน เชน ๑) การศึกษา
รายกรณี (Case Study) กรณี นั ก เรี ย นที่ พ ฤติ ก รรมซึ ม เศร า
๒) การใชกจิ กรรมแนะแนว เพือ่ ใหรจู กั เขาใจและเห็นคุณคาในตนเอง
และผูอ นื่ สําหรับ ชัน้ ม.๓ ๓) การใชกจิ กรรมแนะแนว เพือ่ ตัดสินใจ
และแกปญหาสําหรับ ชั้น ม.๖ ๔) การใชกิจกรรมแนะแนว
เพื่อการปรับตัวและดํารงชีวิตสําหรับ ชั้น ม.๑ และ ๕) การใช
กิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาการควบคุมตนเอง สําหรับ ชั้น ม.๓
กระบวนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน โดยการ
ใชกิจกรรมแนะแนว ทําใหนักเรียนไดมีบทบาทในการเปนผูเรียนรู
เนนความสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ เปนการพัฒนาผู
เรียนใหเต็มศักยภาพ จึงทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น นักเรียนไดรับรางวัลพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๕๙ กลุม
จังหวัด โรงเรียนขนาดกลาง มัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนดีเดน
ดานคุณธรรมและจริยธรรม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ธนาคารออมสิน
รวมกับ สพฐ. ฯลฯ
ทั้ ง นี้ ครู บั ว ภายั ง ได รั บ การคั ด เลื อ กเป น บุ ค คลตาม
คุณธรรม ๘ ประการ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ดานการเสริมสรางคนดี และ
โรงเรียนยังไดรับ รางวัล “MOE AWARDS” ประเภทสถานศึกษา
สาขาอนุรักษมรดกไทย ระดับประเทศ ป ๒๕๕๘ และรางวัลอื่น ๆ
อีกเปนจํานวนมาก

นางสาวบัวภา จางวางแกว
โรงเรียนคลองใหญวิทยาคม
สพม. เขต ๑๗
โทรศัพท ๐๘๑-๕๗๕๗๓๘๐

“ทํางานเพื่อพัฒนา
เด็กเยาวชนและสังคม”
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พฤติกรรมเดน.....ครูผูอุทิศตน

นายประจวบ วิสมล
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
สพม. เขต ๑๘
โทรศัพท ๐๘๖-๘๑๕๔๕๓๒

“เปนแบบอยางที่ดีในการครองตน
ครองคน และครองงาน”

ด ว ยอุ ด มการณ ข องการทํ า งาน “เป น แบบอย า งที่ ดี
ในการครองตน ครองคนและครองงาน” ของ ครูประจวบ วิสมล
ครู ชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดยึดหลัก
ความรักและความเมตตาที่มีตอศิษย ไดใหความเอาใจใสชวยเหลือ
พรอมสงเสริมสรางกําลังใจใหศิษยไดศึกษาเลาเรียน เพื่อใหเปน
คนดี คนเกงและมีความสุข ในขณะเดียวกันไดพัฒนาตนเองเพื่อนํา
ความรูมาชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนรวมวิชาชีพเดียวกัน พรอมกับ
สรางสังคมชุมชนอยางสรางสรรค
ครู ป ระจวบ ได จั ด กิ จ กรรมที่ เ น น ผู  เรี ย นเป น สํ า คั ญ
ที่หลากหลายรูปแบบ เชน ๑) Active Learning กิจกรรมผูเรียน
เปนผูกระทํา ๒) Construct กิจกรรมที่ผูเรียนคนพบสาระสําคัญ
๓) Resource กิจกรรมที่ผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ
๔) Thinking กิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการคิด ๕) Happiness
กิ จ กรรมที่ ผู  เรี ย นได เรี ย นอย า งมี ค วามสุ ข ๖) Participation
กิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนรวม ๗) Individualization กิจกรรม
ที่ผูสอนใหความสําคัญแกผูเรียนในความเปนเอกตบุคคล และ
๘) Good Habit กิจกรรมทีผ่ เู รียนไดพฒ
ั นาคุณลักษณะนิสยั ทีด่ งี าม
จากแนวความคิดในการพัฒนาการศึกษาที่วา “ครูผูสอน
ควรมีความรู ความเขาใจ ศึกษาปญหาของผูเรียนอยางชัดเจน”
จึงทําให ครูประจวบ ไดรบั รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS)
เหรียญทอง ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ  ม สาระการเรี ย นรู  ค ณิ ต ศาสตร ด า นวิ ช าการ ระดั บ ชาติ
ปการศึกษา ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ จาก สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลครูดีไมมีอบายมุข ประจําป ๒๕๕๘
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานรวมกับสํานักงาน
เครือขายองคกรงดเหลา (สคล.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย สํานักงานเลขาธิการ คุรุสภา และภาคีเครือขาย
รางวัลเข็ม “คุรุสภาสดุดี” ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ จากคุรุสภา
ทั้งนี้ ยังสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
แล ว นั ก เรี ย นยั ง ได รั บ รางวั ล จากการเข า ประกวดโครงงานอี ก
เปนจํานวนมาก
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การรองเพลงประสานเสียง

จากวั น แรกที่ ไ ด รั บ บรรจุ เข า รั บ ราชการครู จ นกระทั่ ง
ปจจุบันไมเคยมีวันใดจะละเลยไดเลย ความภูมิใจในความเปน
ขาราชการครูที่ไดยึดถือและดําเนินตามรอยพระยุคลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ในฐานะที่ทรงเห็น
คีตราชันยของชาวไทยและชาวโลก ดวยสํานักในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
จะขอมุงมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานใหสมกับบทบาทหนาที่ของ
ความเปนครู
ครูประวิตร บุญประคอง ไดทําหนาที่ของครูที่ไดอบรม
สั่งสอนลูกศิษยมาเปนเวลา ๓๒ ป สงเสริมใหผูเรียนมีความกระจาง
มีความลึกซึ้ง เกิดเอกคติที่ดีตอการเรียน การศึกษาองคความรู
ทางดนตรี มีความรู ความเขาใจ ในดนตรีสากลเปนพื้นฐานการ
รองเพลงประสานเสียง ไดถูกเลือกใหเปนกิจกรรมหลักใหนักเรียน
เพื่อเปนแนวทางของการเรียนรูศาสตรดนตรีสากลทุกประเภท
โดยมี ขั้ น ตอนการเรี ย นรู  ดั ง นี้ ๑) การจดท า ทางของร า งกาย
โดยการยืน นั่ง และฝกการหายใจที่ถูกตองเพื่อใหการ รองเพลงได
ผลดีที่สุด ๒) ฟงเสียงจากสอมเสียง แลวออกเสียงใหถูกตองตาม
ระดับเสียง (pitch) ที่ไดยิน ๓) ใหนักเรียนออกเสียงในระดับเสียง
ของเครื่องดนตรี ๔) แบงกลุมเสียง (Part) โชปราโน ออโต เทเนอร
และเบส ใหนักเรียนเรียนรูการอานโนตจากแบบฝก ๕) นํานักเรียน
รวมแสดงความสามารถและเขาแขงขันการประกวดในโอกาสตาง ๆ
จากการดําเนินงานทีผ่ า นมากอใหเกิดความสําเร็จทีเ่ กิดขึน้
กับนักเรียนที่สอน จนสามารถเขารวมกิจกรรมทั้งในและนอก
โรงเรียน พรอมทัง้ การแขงขันระดับจังหวัดระดับเขต ระดับประเทศ
จนได รั บ รางวั ล ที่ ภ าคภู มิ ใจมากมาย เช น รางวั ล รองชนะเลิ ศ
อันดับ ๑ ขับขานประสานเสียง ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖

นายประวิตร บุญประคอง
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม. เขต ๑๙
โทรศัพท ๐๘๑-๙๒๔๘๑๐๙

“มองตน..............ครูดีในดวงใจ”
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูนาฏศิลปโดยใช
นวัตกรรม ๕ I อุนรักนาฏศิลปโมเดล
(ผานสื่อเอกสารประกอบการสอนฟอนคําบางลงสรง)

นายวุฒิศักดิ์ มานะศรี
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
สพม. เขต ๒๐
โทรศัพท ๐๙๗-๓๑๒๗๘๙๙

“กาวไปอยาทอถอย
ทีละนอย แตมั่นคง”

ดวยความใฝฝนอยากเปน “ครู” ตั้งแตสมัยเปนเด็ก
ครูวฒ
ุ ศิ กั ดิ์ มานะศรี ครู ชํานาญการพิเศษ กลุม สาระการเรียนรูศ ลิ ปะ
เมื่อไดเปนครูสมดังความตั้งใจ ที่ใฝฝน จึงไดทุมเทเวลา ความรู
ใหกับ ศิษยอยางเต็ มความสามารถ เป น แบบอย า งที่ ดี แก ศิ ษ ย
และเพื่อนรวมวิชาชีพ ใหความรัก ความเมตตา เอาใจใสแกศิษย
ทุกครัง้ หลังจากทําการสอนจบหนวยการเรียนรู หรือกิจกรรมทีต่ นสอน
จะใหนักเรียนทําการประเมินผูสอนในรูปแบบการสอบถาม หรือ
การใชแบบประเมิน เพื่อการนําผลไปปรับปรุงพัฒนาสรางความ
เขาใจกับผูเรียน
ในการจัดการเรียนการสอนจะใหนักเรียนไดมีสวนรวม
เสมอ จึงทําใหนักเรียนสามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาเปน โดย
การสรางนวัตกรรม “กิจกรรมการเรียนรูนาฏศิลปโดยใชนวัตกรรม
๕ I อุนรักนาฏศิลปโมเดล ( ผานสื่อเอกสารประกอบการสอนฟอน
คําบางลงสรง)” ซึ่งมี ๕ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ ๑) INFORMATION คนควา แสวงหา ศึกษาขอมูล
ขั้นที่ ๒) INSPIRATION สรางแรงบันดาลใจ
ขั้นที่ ๓) IMAGINATION จินตนาการ
ขั้นที่ ๔) INNOVATION ความคิดแปลกใหม ตื่นตาตื่นใจ
ประทับใจ และ
ขั้นที่ ๕) INTENTION ความตั้งใจจริง มุมานะ ตั้งมั่น และ
ยังไดสรางเอกสารสื่อประกอบการสอนอีกจํานวนมาก
จากการดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่ ผ  า นมา จึ ง ทํ า ให นั ก เรี ย น
ไดเขารวมการแขงขันโครงงานตาง ๆ จนไดรับรางวัลมากมาย
ส ง ผลให ครู วุ ฒิ ศั ก ดิ์ ได รั บ รางวั ล “ยอดเยี่ ย ม” กลุ  ม สาระ
การเรียนรูศิลปะ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม “Best Practices”
โครงการโรงเรียนในฝน ระดับประเทศ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ รางวัลคุณคา
สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทองระดับชาติ ป พ.ศ. ๒๕๕๙
ครูฝกนักเรียนนาฏศิลปไทยสรางสรรครับ ม.ตน รางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนดับชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๘
และรางวัลอื่น ๆ อีกเปนจํานวนมาก
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การพัฒนานักเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป

ความพยายามอยางเต็มความสามารถ ที่จะใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูอยูเสมอ ครูประไพศรี ศรีทอง ครู ชํานาญการพิเศษ
กลุ  ม สาระการเรี ย นรู  สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน ไดอทุ ศิ เวลาใหกบั งานในหนาทีข่ องความเปน
“ครู” พัฒนาความรูพ รอมเลือกสือ่ มาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพทองถิ่น
กอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียน
จะรวมกันไหวครู ดวยการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ แลวสวด
พุทธคุณ ๕ ประการ นั่งกําหนดเจริญอานาปานสติ และการนั่ง
เจริญสติสมาธิปญญาดวยการเคลื่อนไหว ๑๔ จังหวะ ตอจากนั้น
จะฝกกระบวนการคิดวิเคราะห การจัดการ การเผชิญและแกปญ
 หา
ไดนํารูปแบบการพัฒนานักเรียนโดยการใชบทเรียนสําเร็จรูป หรือ
การสอนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction) คื อ
สื่อการเรียนการสอนที่มุงใหนักเรียนเรียนดวยตนเองจะเร็วหรือชา
ตามความสามารถของแตละบุคคล
พรอมกันนี้ไดพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น แกปญหาการจัด
กิจกรรมของครู ปญหาครูยึดตัวเองเปนจุดศูนยกลาง ปญหาขาด
สื่อการสอนและปญหาการวัดผลประเมินผล สงเสริมใหนักเรียน
คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน
ผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนทีท่ มุ เทและอุทศิ
เวลาของความเปนครู ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
สูงขึ้น สงผลใหครู ไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการโครงการ
ดานคุณธรรม และดานตางๆ นักเรียนไดรับการคัดเลือกเขารวม
แข ง ขั น โครงงานคุ ณ ธรรมจนได รั บ รางวั ล มากมาย จึ ง ทํ า ให
ครู ป ระไพศรี เป น ที่ รั ก ของคณะเพื่ อ นครู นั ก เรี ย นและชุ ม ชน
ใหการยอมรับสมกับคําวา “ครูดีในดวงใจ”

นางประไพศรี ศรีทอง
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม. เขต ๒๑
โทรศัพท ๐๘๑-๗๙๙๙๔๘๘

“ยิ้มแยมแจมใส ยกมือไหว
แตงกายดี วจีไพเราะ
คุณธรรมนําความรู
สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น”
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“พฤติกรรมเดน”

นายอนุชิต ศรีสุวรรณ
โรงเรียนดอนตาลวิทยา
สพม. เขต ๒๒
โทรศัพท ๐๘๖-๘๗๖๙๑๒

“อยากเปนครูที่ดี จงรักนักเรียน
ใหเหมือนลูก”

ดวยความมุงมั่นในการทํางานอยางเต็มความสามารถ
โดยยึ ด แนวความคิ ด ที่ ว  า “อยากเป น ครู ที่ ดี จงรั ก นั ก เรี ย น
ใหเหมือนลูก” จึงทําให ครูอนุชิต ศรีสุวรรณ ครู เชี่ยวชาญ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มีความมุงมั่นพัฒนานักเรียนเสมือน
ลูกหลาน เสียสละ อุทิศตนฝกฝนทักษะความเปนครู นําความรู
มาถายทอดแกนักเรียน ดวยกระบวนการกิจกรรม ที่หลากหลาย
อยางเหมาะสมประดุจนักเรียนเปนคนในครอบครัว เปนกระบวน
การพอสอนลูก จนนักเรียนทุกคนมีความสามารถเปนพิเศษ และ
มีพฤติกรรมเดน
ครูอนุชิต ไดนํากิจกรรมที่เปนการสงเสริมความรูและ
ประสบการณใหม เชน กิจกรรมครอบครัวศิลปะ กิจกรรมพีส่ อนนอง
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ และคายศิลปะเด็กมาใหนกั เรียนได
รวมกิจกรรม
ที่ ผ  า นมาได มุ  ง มั่ น พั ฒ นาให นั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมเด น
เปนคนดี มีความสามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข และเปน
ผูนําจึงไดนําโครงการ “พัฒนาอัจฉริยภาพศิลปะสูความเปนเลิศ”
มาบูรณาการ โดยมีการวิเคราะหศึกษาปญหาของนักเรียนและ
วิเคราะหสาเหตุ ปจจัย แนวทางการแกไขปญหาการเรียนรูศิลปะ
ตามสาเหตุ ๕ ปญหา ดังนี้ ๑) ขาดความรู-ความมั่นใจ ชมเชย
เสริมแรง ๒) ขาดความคิดสรางสรรค-จินตนาการ ชีป้ ระเด็น กระตุน
ความคิด ๓) ขาดบรรยากาศ-วัสดุ อุปกรณ จัดบรรยากาศ สนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ ๔) ขาดศรัทธาในศิลปะ ทัศนศึกษา ดูงานนิทรรศการ
การพั ฒ นา “นั ก เรี ย นเสมื อ นเป น ลู ก หลานของตน”
จึงทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงขึ้น นักเรียนได
พัฒนาการเรียนรูจ นไดรบั รางวัลการแขงขันงานศิลปะในระดับชาติ
และระดับอื่นๆ และสงผลให ครูอนุชิต ไดรับการประเมินเปน
“ครูแกนนําปฏิรปู การเรียนรูเ ปนครูนกั สรางสรรค” ประจําป ๒๕๖๐
จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแหงประเทศไทย กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร รางวั ล “ดี เ ด น ” เป น ครู นั ก สร า งสรรค ผ ลงาน
นอมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประจําป ๒๕๖๐ จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศลิ ปะแหงประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการ และรางวัลอื่นๆ อีกเปนจํานวนมาก
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เครื่องออกกําลังกายยางยืด

ดวยความยึดมั่นหลักการที่วา “ขาราชการ คือ ผูให
บริการประชาชน” ครูทนงศักดิ์ ทินบุตร ครู ชํานาญการพิเศษ
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ไดปฏิบัติตนเปนแบบ
อยางขาราชการที่ดี โดยการใหบริการ ตอนรับ ชวยเหลือเกื้อกูล
ใหความสะดวกแกนักเรียน ประชาชนดวยความสุภาพ เรียบรอย
ดวยความเต็มใจ
ที่ ผ  า นมาได ส ร า งนวั ต กรรมและการศึ ก ษา “เครื่ อ ง
ออกกําลังกายยางยืด” เพื่อพัฒนาอุปกรณสําหรับออกกําลังกาย
โดยใชแรงตาน คือ ยางยืด และใหทาบริหารรางกายดวยยางยืด
มีความเหมาะสมกับนักเรียน เปนการเพิ่มสมรรถภาพนักเรียน
สรางเสริมสุขภาพรางกายแกนักเรียน เมื่อรางกายแข็งแรงไมมีโรค
ภัยไขเจ็บแลว ก็จะสงผลตอสมองใหมีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกดวย
ทัง้ นี้ ครูทนงศักดิไ์ ดนาํ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการศึกษามาเปนแนวคิดในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
อยางเหมาะสม ทําใหผลเกิดขึน้ กับผูเ รียนสอดคลองกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ผูเรียนไดเรียนรูหลักคิดและฝกปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และไดเรียนรูก ารใชชวี ติ ทีส่ มดุล
และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง ๔ มิติ คือ ๑) มิติดานเศรษฐกิจ
๒) มิติดานจิตใจ ๓) มิติดานสังคม และ ๔) มิติดานวัฒนธรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี แลวสอนใหนักเรียน
ลงมือปฏิบตั จิ ริง ฝกการทํางานดวยความรับผิดชอบ ฝกทักษะในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น มีระเบียบวินัย มีสัมมาคารวะ ซื่อสัตยสุจริต
ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ นื่ มีความกตัญูกตเวที มีสติปญ
 ญา แยกแยะ
ถูกผิด มีความขยันหมั่นเพียร สนใจใฝรู อดทน มีจิตสํานึกเห็น
ประโยชนของการชวยเหลือผูอื่นและทําตัวใหเปนประโยชนตอ
สังคม รวมกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และ สืบสานวัฒนธรรมไทย
ครูทนงศักดิ์จึงไดรับรางวัล ระดับเหรียญทอง นวัตกรรม
การปฏิบตั ทิ เี่ ปนเลิศ (Best Practice) โรงเรียนในฝน กลุม สาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับภาค และนักเรียนไดรับรางวัล
“ทุนเศรษฐกิจพอเพียง” จํานวน ๑ ลานบาท จากศูนยสถานศึกษา
พอเพียง มูลนิธยิ วุ สถิรคุณ สํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย

นายทนงศักดิ์ ทินบุตร
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
สพม. เขต ๒๓
โทรศัพท ๐๘๕-๘๕๓๗๐๐๐

“ทําเพื่อตัวเอง ก็แคสิ้นใจ
ทําเพื่อคนทั่วไป ชั่วฟาดินสลาย”
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔ MAT
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

นางพิศมัย บุญรอด
โรงเรียนฆองชัยวิทยาคม
สพม. เขต ๒๔
โทรศัพท ๐๘-๑๘๗๑-๘๓๔๓

“ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด
มีความรับผิดชอบ
รอบคอบ มีวินัย”

ดวยจิตวิญญาณแหงความเปน “ครู” ของ ครูพิศมัย
บุญรอด ครู ชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ที่ได
ใหความรัก ความเมตตา ความเอาใจใสชวยเหลือ สงเสริมใหกําลัง
ใจแกศิษย พึ่งพาพรอมรับฟงแกปญหา
ที่ผานมาไดจัด “สรางกิจกรรมการเรียนรูแบบ ๔ MAT
กลุ  ม สาระการเรี ย นรู  ภ าษาไทย เพื่ อ ส ง เสริ ม การคิ ด อย า งมี
วิ จ ารณญาณ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๓” พร อ มนํ า
หลักธรรม มาใชในการการปฏิบัติงาน คือ หลักไตรสิกขา และ
หลักอิทธิบาท ๔ ทํางานในหนาที่ไมตําหนิผูอื่น ไมยุงกับอบายมุข
ทํางานอยางโปรงใส นําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียน
การสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบ ๔ MAT ซึง่ เปนกระบวนการ
ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ ให เ หมาะสมกั บ ผู  เรี ย นทุ ก ลั ก ษณะ ให ไ ด
เรียนรูอยางมีความสุข โดยมีลําดับขั้นการสอน ๘ ขั้น ๑) สราง
ประสบการณ ๒) วิเคราะหประสบการณ ๓) ปรับประสบการณ
๔) พัฒนาความคิดดวยขอมูล ๕) ลงมือปฏิบัติ ๖) สรางชิ้นงาน
๗) วิเคราะหผลและประยุกตใช ๘) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การจัดกิจกรรม ๔ MAT ทั้ง ๘ ขั้น ชวยใหนักเรียน
มีโอกาสไดใชสมองทุกสวนทั้งซีกซายและขวา ในการสรางความรู
ความเขาใจใหแกตนเอง ผูเรียนสามารถสรางความรูดวยตนเอง
ในเรื่องที่เรียน จึงเกิดความรูความเขาใจ แลวนําความรูความเขาใจ
ไปใช และสามารถสรางผลงานทีเ่ ปนความคิดสรางสรรคของตนเอง
รวมทั้งไดพัฒนาทักษะกระบวนการตาง ๆ อีกมากมาย
จึ ง ทํ า ให นั ก เรี ย นได เข า ร ว มการประกวดแข ง ขั น และ
ไดรับรางวัลในระดับตางๆอยางมากมาย พรอมกันนี้ ครูพิสมัย
ยังไดรบั รางวัลเครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติ “คุรสุ ดุด”ี ประจําป ๒๕๕๘
จากคุ รุ ส ภา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รางวั ล ครู ดี ไ ม มี อ บายมุ ข
ประจําป ๒๕๕๙ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และรางวัลครูภาษาไทยดีเดน เข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธย
ยอ สธ. ประจําป ๒๕๕๙ จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
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การเรียนรูแบบบูรณาการขับเคลื่อน
พัฒนาสูความพอเพียง
การออกแบบการเรี ย นรู  แ บบบู ร ณาการตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสานแลวนําไปใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน ของ ครูตีรนรรณ ครูชํานาญ
การพิเศษ กลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทย เพือ่ สรางอุปนิสยั พอเพียง
ใหกบั นักเรียน จนมีความรู คูค ณ
ุ ธรรม มีความพอประมาณ มีเหตุผล
และภูมิคุมกัน
ครูตีรนรรณ โองอินทร ไดจัดกิจกรรมสรางนักเรียน
แกนนําจิตอาสา แกนนําพอเพียง มาทําหนาทีข่ บั เคลือ่ นหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในโรงเรี ย นและนอกโรงเรี ย น กิ จ กรรม
หนาเสาธง สงเสริมคุณธรรมบนหอประชุมการจัดรายการเสียง
ตามสายและในกิจกรรมอื่นๆ ของทางโรงเรียน รวมถึงการออกไป
ใหความรูกับโรงเรียนเครือขายโรงเรียนอื่นๆ และชุมชนอีกดวย
ผลจากการดําเนินกิจกรรม “การเรียนรูแบบบูรณาการ
ขับเคลื่อนพัฒนาสูความพอเพียง” สงผลใหไดรับรางวัล MOE
AWARDS ระดับดีเดน ปการศึกษา ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ประเภท
โครงงาน สาขาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวง
ศึกษาธิการ ๒ ปซอน ทั้งนี้ยังทําใหนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น ตอเนื่อง ๓ ป ทั้งนี้ยังไดจัดทําแผนบูรณาการลดโลก
รอนดวยวิถีพอเพียงในการจัดการเรียนรู ทําใหนักเรียนมีความสุข
กับการเรียน นําความรูจากการเรียนในหองเรียน มาพัฒนาตอยอด
ความรูประยุกตใชนอกหองเรียน จนไดรับการชื่นชนจากเพื่อนรวม
วิชาชีพและชาวชุมชน

นางตีรนรรณ โองอินทร
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม. เขต ๒๕
โทรศัพท ๐๙๗-๓๐๑๗๘๑๕

“สละแรงกาย ใสแรงจิต
ประสานแนวคิดที่ดีงาม
ทําตามนโยบาย
พรอมรับใชสังคม”
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การพัฒนาทักษะการอาน คิดวิเคราะห สรุปความ
บูรณาการสานสูหนังสือเลมเล็ก

นางสาวธัญพร วาเสนัง
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
สพม. เขต ๒๖
โทรศัพท ๐๙๕-๖๑๘๗๕๐๔

“รักศรัทธาวิชาชีพและเมตตาศิษย
ดวยจิตวิญญาณของความเปนครู”

ดวยความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ของ ครูธัญพร
ครู ชํ า นาญการพิ เ ศษ กลุ  ม สาระการเรี ย นรู  ภ าษาไทย ตลอด
ระยะเวลาของการทําหนาที่ “ครู” ไดปฏิบัติตนดวยคุณธรรม
จริยธรรม และมีจิตวิญญาณของความเปนครู ตระหนักในหนาที่
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นตามระเบี ย บของทางราชการ ดํ า เนิ น ชี วิ ต
ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ละเว น จากอบายมุ ข
มีความขยัน ซื่อสัตยสุจริต พัฒนาตนเอง อยูเสมอ สงผลตอชีวิต
ครอบครั ว ผลสํ า เร็ จ นั ก เรี ย นได รั บ การพั ฒ นาอย า งมี คุ ณ ภาพ
ชุมชนใหการยอมรับ
ครู ธั ญ พร วาเสนั ง ได ใช ก ระบวนการจั ด การเรี ย นรู 
ออกแบบการเรียนรูที่ยึดนักเรียนเปนสําคัญ โดยมีขั้นตอนของ
รู ป แบบการสอนทั ก ษะการอ า น คิ ด วิ เ คราะห และสรุ ป ความ
ในรู ป แบบบู ร ณาการสานสู  ห นั ง สื อ เล ม เล็ ก ๖ ขั้ น ตอน คื อ
๑) ขั้นการกําหนดวัตถุประสงคของรูปแบบ ๒) ขั้นการวิเคราะห
ผู  เรี ย น ๓) ขั้ น การกํ า หนดเนื้ อ หา ๔) ขั้ น การกํ า หนดกลยุ ท ธ
การสอน ๕) ขั้นการจัดการเรียนการสอนจริง และ ๖) ขั้นการวัดผล
ประเมินผล
จากการพั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนและการ
แกปญหา สงผลใหนักเรียนมีการพัฒนา ทั้งดานความรู ทักษะ
กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค นักเรียนไดรับรางวัล
ในกิจกรรมตางๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับภาคและอื่น ๆ มากมาย
ดวยความศรัทธาในวิชาชีพครู จึงทําใหเกิดความตั้งใจ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู จนไดรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ.
(OBEC AWARDS) เหรี ย ญทองระดั บ ชาติ ประเภทครู ผู  ส อน
ยอดเยีย่ ม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทย
ดานบริหารจัดการ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ และป พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่จังหวัด
นครนายก รวมทัง้ ไดรบั รางวัล ครูผสู อนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ ๑ ระดั บ ภาค และรางวั ล เหรี ย ญเงิ น
ระดับชาติ ในการประกวดหนังสือเลมเล็ก ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครัง้ ที่ ๖๔ ปการศึกษา ๒๕๕๗
จากการทุม เท เสียสละในการปฏิบตั หิ นาทีค่ รู จึงสงผลให
ทางโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลการทดสอบระดับ
ชาติผานตามเกณฑที่กําหนดและสูงกวาระดับประเทศ
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การพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบ ๔ MAT
ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชุด “รูหลักภาษา” ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
ดวยความเชือ่ รักและศรัทธาวา “ครู” เปนอาชีพ ทีม่ เี กียรติ
และความใฝฝน ทีอ่ ยากจะเปนครู มาตัง้ แตเด็กๆ ครูสภุ าพ บุญรมย
ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีความสุข
ในการปฏิบัติหนาที่ครู ไดศึกษาพัฒนาความรู ออกแบบแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูตรงมาตรฐานกับตัวชี้วัด สรางสื่อการเรียน
การสอนและแหลงเรียนรู สรางนวัตกรรมที่มีคุณภาพ อยางเชน
“การพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบ ๔ MAT ประกอบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชุด “รูหลักภาษา”
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔” จํานวน ๘ เรื่อง ๑) ธรรมชาติของภาษา
๒) พลังของภาษา ๓) ลักษณะของภาษา ๔) การใชคําราชาศัพท
๕) ราชาศัพทสําหรับพระมหากษัตริยและพระราชวงศ ๖) การแตง
บทรอยกรองประเภทกาพยยานี ๑๑ ๗) การแตงบทรอยกรอง
ประเภทโคลง ๘) สรางสรรคคําโคลง
การสรางนวัตกรรมแลวไดนําไปใชในกิจกรรมการเรียน
การสอน จึงสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง นักเรียนมีความพึงพอใจสูง พรอมกันนี้ ครูสุภาพ
ยังไดรบั รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเหรียญทอง
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน ยอดเยี่ยม
กลุ  ม สาระการเรี ย นรู  ภ าษาไทย ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ และรางวัลอื่นๆ อีกเปนจํานวนมาก

นางสุภาพ บุญรมย
โรงเรียนละทายวิทยา
สพม. เขต ๒๘
โทรศัพท ๐๘๕-๑๕๓๑๘๓๕

“ความสุขและความสําเร็จของครู
สรางไดทุกเวลาทั้งในหองเรียน
และนอกหองเรียน
แตความสุขยิ่งกวา
คือการที่ไดรูวาศิษยไปไดดี”
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง

นายพรพนม ปรัสพันธ
โรงเรียนทุงเทิงยิ่งวัฒนา
สพม. เขต ๒๙
โทรศัพท ๐๘๗-๒๔๐๓๗๗๑

“ตัวอยางที่ดีมีคากวาคําสอน”

การดํ า เนิ น การจั ด การเรี ย นการสอน ได พ ยายาม
แทรกคุณธรรม จริยธรรมและการเสริมสรางวินัย ใหกับผูเรียน
อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ของ ครูพรพนม ปรัสพันธ ครู ค.ศ.๑
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
ไดพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะความรูดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ควบคูก บั การใชเทคนิคใหมๆ ผานกระบวนการเรียนรู
ทางวิทยาศาสตรและวิธีการ ทางวิทยาศาสตร ฝกทักษะการคิด
และการทํากิจกรรมกลุม
พรอมกันนี้ ไดนําคณะนักเรียนเขารวมประกวดแขงขัน
การจั ด การค า ยพั ก แรม ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖
ปการศึกษา ๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ จนไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง จาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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พัฒนาความรูสูการปฏิบัติ

นางสมพิศ ทิพยสุภา รองผูอํานวยการกลุมบริหารงาน
วิชาการ เลาวา ครูเรณู ไพศาลพงศ เปนครูทมี่ คี วามขยันหมัน่ เพียร
ในการพัฒนาดานความรูส กู ารปฏิบตั ิ เอาใจใส ในการจัดการเรียนรู
พั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมอย า งสมํ่ า เสมอ ตั้ ง ใจอบรมสั่ ง สอนศิ ษ ย
ใหความรัก ความเมตตา ชวยเหลือลูกศิษยเปนอยางดีทั้งดาน
การเรียนและคุณภาพชีวิต
ครูเรณู สอนประจํากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตร ไดศึกษาหลักสูตร วิเคราะหหลักสูตร วิเคราะห
มาตรฐานการเรียนรู วิเคราะหนักเรียน เพื่อนําไปใชในการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่ครบตามองคประกอบสําคัญ คือ กําหนด
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง กําหนดจุดประสงคการเรียนรูเพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู มุงเนน
ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรม ไดศึกษาคนควาหาความรู
ดวยตนเอง จัดทําเครื่องมือการวัดและการประเมินผลดวยวิธี
ที่หลากหลาย โดยมุงเนนที่ระดับการเรียนรูของนักเรียน โดยวัด
ความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใชกระบวนการคิดวิเคราะห
สังเคราะห และการประเมินคาที่นักเรียนมีสวนรวมดวยทั้งตนเอง
และผูอ นื่ ครูเรณูไดนาํ ผลการบันทึกการเรียนรูม าประเมินพฤติกรรม
ที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะอันพึงประสงคมาระบุไว พรอมเสนอ
แนวทางแกไขเพื่อนําไปแกไข โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ตอไป
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหเด็กหญิง
นํ้าทิพย ทวีชีพ ไดรับรางวัลการแขงขันโครงงานนักเรียนมูลนิธิ
เปรมติณสูลานนท ระดับภาค ครั้งที่ ๑๔ ไดรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ โลรางวัล เด็กหญิงศุภวรรณ วิลัยวงษ รางวัลการแขงขัน
โครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรมติณสูลานนท ระดับภาค ครั้งที่ ๑๔
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โลรางวัล ครูเรณู ไดรับรางวัล
ยกย อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ รางวั ล ครู ผู  ท รงคุ ณ ค า OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ในการ
ประกวดรางวัลครูผูทรงคุณคาที่จังหวัดบึงกาฬ

นางเรณู ไพศาลพงศ
โรงเรียนคอนสวรรค
สพม. เขต ๓๐
โทรศัพท ๐๙๗-๓๓๔๕๙๐๓

“แรงบันดาลใจจากคุณพอ
ครูเปนอาชีพที่คุณพอ
อยากใหลูกสาวคนนี้เปน
และไดทําตามอุดมการณที่ตั้งไว
คือ จะเปนครูที่ดี
เปนแบบอยางที่ดีแกลูกศิษย
ยึดมั่นในคําสอนของ พอ แม
ในการทําความดี และจะดูแลทาน
ใหดีที่สุด”
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ประโยชนแทแกมหาชน โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายวันชัย คชเรนทร
โรงเรียนเมืองคง
สพม. เขต ๓๑
โทรศัพท ๐๙๘-๑๕๗๔๘๕๕

“รอบรู เชี่ยวชาญ สมดุล สมบูรณ
เกื้อกูลการศึกษา”

โครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนนการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากรใหกับนักเรียน
และเป น แรงบั น ดาลใจให ครู วั น ชั ย คชเรนทร จั ด ตั้ ง งาน
“สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” เพื่อเปนสื่อสรางจิตสํานึกในการ
อนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช โดยให นั ก เรี ย นได ใ กล ชิ ด กั บ พื ช พรรณ
เห็นคุณคา ประโยชน ความสวยงาม เกิดความรัก และรูจ กั การนําไป
ใชประโยชนอยางยั่งยืน รูปแบบการเรียนการสอนแบบ บูรณาการ
เนื้อหาวิชาใหมีความสอดคลอง นักเรียนเรียนรูแบบ องครวม
มีการสอดแทรกความรูตามภูมิปญญาทองถิ่นกับแผน การสอน
มีการประเมินผลตามสภาพจริง ทําการวิจยั ในชัน้ เรียนเพือ่ นําผลมา
พัฒนาจุดดอยของนักเรียน สงผลใหนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
การพั ฒ นาการเรี ย นการสอน มี ก ารวั ด และประเมิ น
ผลผูเรียนรวมกัน แลวนําเสนอผลที่เกิดจากการเรียนรูใหบุคคล
ทีเ่ กีย่ วของทราบ เพือ่ นํามาแกไขปญหาการเรียนรูใ หมคี ณ
ุ ภาพยิง่ ขึน้
นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ สามารถนําไปประยุกต
ใชในชีวิตประจําวัน ทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียน เกิดความ
รวมมือในการทํากิจกรรม และนําไปใชอยางสรางสรรค
ผลจากการใช ห ลั ก การมี ส  ว นร ว มในการปฏิ บั ติ ง าน
ผู  เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง ขึ้ น ได รั บ การยกย อ งชมเชยจากชุ ม ชน
ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมการแขงขันสิ่งประดิษฐ งานวันนักประดิษฐ
ประจําป ๒๕๖๐ รางวัลครูที่ปรึกษาโครงการยอดเยี่ยม งานวันนัก
ประดิษฐ ประจําป ๒๕๕๘, ๒๕๖๐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง ครูผูสอนยอดเยี่ยมดานวิชาการ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร OBEC AWARDS ป ๒๕๖๐
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STEM & Science Show & Hello massage

“ครูชนกานต เปนครูที่เอาใจใสตอนักเรียนเปนอยางดี
มี ค วามตั้ ง ใจในการสอนนั ก เรี ย น กิ จ กรรมแนะแนวนั ก เรี ย น
สอนใหนกั เรียนรักชุมชน มีนาํ้ ใจตอสวนรวม รูร กั สามัคคี นํานักเรียน
เขารวมกิจกรรมการดูแลผูปวยติดเตียง ครูเปนผูที่ชวยเหลือชุมชน
ในกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง” เสียงจากชุมชนที่มีตอครู
ครูชนกานต เหลาแตว เลือกปฏิบัติกิจกรรมที่สงผลตอ
การพัฒนาทุกฝาย นําไปสูค วามไววางใจ ความศรัทธา และความรูส กึ
ที่พึ่งไดของบุคคลอื่น ทุมเท ถายทอดความรูใหแกศิษยอยาง
ไมปดบังพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหสูงขึ้น โดยการจัดการ
เรี ย นรู  แ บบ SE การแสดงทางวิ ท ยาศาสตร แ ละสะเต็ ม ศึ ก ษา
5E + SS (5E + Science Show + STEM) วิธีการจัดการเรียนรู
โดยใชกระบวนการ 5E เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูและ
เพิ่มเทคนิคการสอน โดยใชเทคนิคการทดลองทางวิทยาศาสตร
เทคนิคการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) และใช
กระบวนการ สะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)
STEM & Science Show (5E + SS) นําไปใชบูรณาการ
กับรายวิชาอื่น ๆ ได นํามาอธิบายดวยหลักการทางวิทยาศาสตร
ที่แสดงถึงเหตุและผล ชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ ทักษะ
การคิด สามารถเขาใจและอธิบายปรากฎการณตา ง ๆ ทางธรรมชาติ
ไดจากการเรียนรูโดยใชเทคนิค 5E + SS นักเรียนไดรับการสงเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดวยกิจกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร (Science Show) เกิดแรงบันดาลใจ มีเจตคติที่ดี
ตอการเรียนรูวิทยาศาสตร ฝกการอยูรวมกันและการทํางานเปน
ทีมอยางสรางสรรค เขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการแสดงทาง
วิทยาศาสตร (Science Show)
ผลจากการปฏิบัติงาน ทําใหไดรับรางวัลสูงสุดระดับชาติ
สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ ระดับประเทศ
(Best Practices) ประจําป ๒๕๕๙ โครงการจัดกิจกรรมเรียนรูแ ละ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ
Hello massage การนวดฝาเทาผูสูงอายุและคนพิการในชุมชน)

นางชนกานต เหลาแตว
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
สพม. เขต ๓๒
โทรศัพท ๐๘๙-๘๔๕๖๔๘๕

“คิดดี พูดดี ทําดี
แบงปนเพื่อสังคม”
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การพัฒนาผูเรียนโดยใชเทคนิคการใหคําปรึกษา

นางสมใจ วาพัดไทย
โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม
สพม. เขต ๓๓
โทรศัพท ๐๘๙-๕๒๗๑๐๒๙

“ทําวันนี้ใหดีที่สุด”

โรงเรียนสํ า โรงทาบวิ ท ยาคม นั ก เรี ย นส ว นใหญ เรี ย น
หนั ง สื อ ปานกลาง สภาพความเป น อยู  ข องครอบครั ว ไม ดี นั ก
อาศัยอยูกับปู ยา ตา ยาย หรือญาติ เพราะพอ แมไปทํางาน
ตางจังหวัด หรือบางคนอยูตามลําพัง ไมมีผูดูแล จึงเปนเหตุผล
ทําใหนกั เรียนสวนหนึง่ ไมสามารถปรับตัวได โรงเรียนจึงไดนาํ ระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนเขามาดูแลนักเรียนทั้งระบบ โดยยึดหลัก
การทํางาน “ใหความรู ใหความรัก ใหความเขาใจ ใหอภัย และ
ใหโอกาส” แกนักเรียนทุกคน
ครู ส มใจ วาพั ด ไทย ครู ส อนวิ ช ากิ จ กรรมแนะแนว
ไดจัดตั้งชุมนุมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ตั้งแตปการศึกษา
๒๕๕๔ โดยหน า ที่ ห ลั ก ของนั ก เรี ย นแกนนํ า คื อ ให คํ า ปรึ ก ษา
ใหความชวยเหลือเพื่อนที่มีปญหา ที่ไมสามารถแกปญหาไดดวย
ตนเอง นอกจากนีค้ รูสมใจ ยังใชเทคนิควิธสี อนใหสอดคลองเหมาะสม
กับความรูพ นื้ ฐานเดิม ความถนัด ความสนใจ ความแตกตางระหวาง
บุคคล ใหรจู กั คิด ตัดสินใจ และแกปญ
 หา ไดดว ยตนเอง และสามารถ
ปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
จากการดําเนินการขางตนทําใหนักเรียนมีคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค มีทกั ษะชีวติ มากขึน้ สามารถตัดสินใจ แกปญ
 หาตาง ๆ
ไดดวยตนเอง มีชีวิตความเปนอยูที่มีความสุข โรงเรียนไดรับรางวัล
MOE AWARDS ระดับดีเดนสาขาสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ปการศึกษา ๒๕๕๘ ครูไดรบั รางวัล ครูดไี มมอี บายมุข ประจําป ๒๕๖๐
รางวัล OBEC AWARDS ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผูสอนยอดเยี่ยม
กิจกรรมแนะแนวดานวิชาการ ป ๒๕๕๘
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การเรียนรูคูเทคโนโลยี

“ครูจกั รพงศ ถือเปนตัวอยางของครูพนั ธุใ หมทดี่ มี คี ณ
ุ ภาพ
เปนครูทมี่ คี วามรู ความสามารถรอบดาน มีความเชีย่ วชาญทางดาน
เทคโนโลยี ผลิตสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง วิธีการสอน
ที่หลากหลาย สงผลใหเด็กเรียนรูอยางมีความสุข นักเรียนมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนรู สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง”
นางสุจติ เขือ่ นรัตน หัวหนากลุม สาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร กลาว
ครูจักรพงศ จันทวงศ จัดทําแผนการเรียนรูที่ยึดผูเรียน
เปนสําคัญ จัดหาสื่อและอุปกรณการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหพรอมอยูเสมอ คิดคนหากิจกรรมการเรียนรูที่เปนกิจกรรมกลุม
ที่สนใจ เพื่อกระตุนใหนักเรียนไดใชความคิดและกลาแสดงออก
โดยการใช Application SOCRATIVE ในการทําแบบทดสอบ
หรือตอบคําถามแบบออนไลน การใช Application AVRASMA
ประกอบกั บ เอกสารการสอน ทําใหนัก เรียนมีความสนใจและ
มีความตั้งใจในกิจกรรมการเรียนเพิ่มมากขึ้น
ผลของการจัดการเรียนรู ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนและทัศนคติตอวิชาที่เรียนดีขึ้น ครูผูสอนไดรับการ
ฝกฝนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการใช
เทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ ใชการวิจัยในชั้นเรียนในเรื่องการใช
เทคโนโลยี เพือ่ บูรณาการเขากับการจัดการเรียนการสอน สงผลงาน
เขารวมแขงขันกับหนวยงานตาง ๆ ไดรับถวยรางวัลชนะเลิศ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นวัตกรรม
“การจัดการเรียนรูแ บบรวมมือโดยใชโปรแกรมประยุกต Socrative”
ในงาน Thailand Innovative Teacher Leaderships Awards
๒๐๑๔ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
บริษัทไมโครซอฟท (ประเทศไทย)

นายจักรพงศ จันทวงศ
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ
สพม. เขต ๓๔
โทรศัพท ๐๘๖-๖๕๙๕๘๕๐

“ทอเปนถาน ผานเปนเพชร”
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แบบฝกเสริมทักษะการออกเสียงภาษาไทย
ชุดคลินิกรักษภาษาเพื่อสอนซอมเสริมนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

นางศิริญญา เขื่อนแกว
โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม
สพม. เขต ๓๕
โทรศัพท ๐๘๗-๑๘๑๔๗๑๓

“มุงมั่นพัฒนาการศึกษา
รับผิดชอบตอหนาที่
ทําวันนี้ใหดีที่สุด”

“ครูศิริญญา เปนครูที่อารมณราเริง ใจดี มีนํ้าใจกับ
นักเรียนทุกคน ทําใหนักเรียนเรียนอยางมีความสุข ครูมีความ
สามารถในการสอนวิชาภาษาไทย ครูสามารถอธิบายการเรียนรู
เรื่อง กลอน โคลง รายสุภาพ ใหเขาใจอยางแจมแจง ครูมีความรัก
และความหวงใยนักเรียนทุกคน” คําบอกเลาจาก นางสาวรัตติการณ
พวงมาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔/๑
เรือ่ งสภาพปญหาทีพ่ บจริงจากการออกเสียงของนักเรียน
ในโรงเรียนทุงกวาววิทยาคม ครูศิริญญา เขื่อนแกว ไดสรางแบบ
ฝกเสริมทักษะการออกเสียงภาษาไทย “ชุดคลินิกรักษภาษา” เพื่อ
ใชในการแกปญหาการออกเสียงภาษาไทยไมถูกตองของนักเรียน
และนํามาใชฝกตามขั้นตอนของคลินิกหมอภาษา แกไขปญหาการ
ออกเสียงของนักเรียนตรงตามสภาพปญหาที่พบจริง ในทองถิ่น
ตรวจสอบความถูกตองโดยผูเชี่ยวชาญกอนนําไปใชจริงในการสอน
ซอมเสริมในชวงตอนเย็นกอนเลิกเรียน ตัง้ แตเวลา ๑๕.๒๐ - ๑๖.๒๐ น.
ในวั น อั ง คารและวั น พฤหั ส บดี ซึ่ ง เป น ชั่ ว โมงค น คว า อิ ส ระ
ในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙
ผลสําเร็จที่เกิดจากการปฏิบัติ แบบฝกทั้งหมด จํานวน ๘
แบบฝก ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ ทําใหนกั เรียน มีความกาวหนา
ทางการเรียนทุกแบบฝก นักเรียนสามารถเรียนรู ไดดว ยตนเองอยาง
อิสระและสามารถฝกดวยตนเองไดตลอดเวลา ครูผสู อนไดรบั รางวัล
เหรียญทองชนะเลิศระดับภาคเหนือ รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC
AWARDS) ครูผสู อนภาษาไทยยอดเยีย่ ม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอนโครงการประกวดหนวยงานและผูมีผลงานดีเดน
ที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษระดับภาคเหนือ จังหวัดลําปาง
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
จังหวัดลําปาง ไดเปนตัวแทนภาคเหนือ เขารวมแขงขันระดับชาติ
ไดรับรางวัล เหรียญเงิน ระดับชาติ รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC
AWARDS) ครูผสู อนยอดเยีย่ ม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุม สาระ
การเรียนรูภาษาไทย ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน โครงการประกวดหนวยงานและผูม ผี ลงานดีเดนทีป่ ระสบ
ความสําเร็จเปนที่ประจักษ ระดับชาติ ณ ภูเขางามรีสอรท จังหวัด
นครนายก เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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เรียนรูคณิตศาสตรบนสังคมออนไลน
(Social Media By Krukanjana)
ครู กาญจนา กิ่ง กาน ไดยึดมั่นในพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ที่วา “ผูที่เปนครู
จะตองถือเปนหนาที่อันดับแรกที่จะตองใหการศึกษา คือ สั่งสอน
อบรมอนุชน ใหไดผลแทจริง ทั้งในดานวิชาความรูทั้งในดานจิตใจ
และความประพฤติ ทั้งตองคิดวางานที่แตละคนกําลังทํานี้ คือ
ความเปนความตายของประเทศ เพราะอนุชนที่มีความรูความดี
เทานั้นที่จะรักษาชาติบานเมืองไวได” จากพระราชดํารัส ทําให
ครูกาญจนา ตั้งใจและทุมเทกายปฏิบัติหนาที่ราชการตามบทบาท
ครู เ ต็ ม กํ า ลั ง ความสามารถ ศรั ท ธาและยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณ
แหงวิชาชีพครู
ครูกาญจนา ตระหนักอยูเสมอวาสื่อการเรียนการสอน
เปนตัวกลางที่มีความสําคัญในกระบวนการเรียนการสอนจาก
ความตองการของครูไปสูนักเรียนอยางถูกตอง และรวดเร็ว ทําให
นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามจุดมุงหมายการเรียนการสอน
ไดอยางถูกตองเหมาะสม ในการสรางสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการ
เรียนจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงค เปาหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนอยางชัดเจน (Structure of the Project) ตองมี
ความคิดสรางสรรคที่สามารถนําไปใชไดจริงและเปนประโยชน
(Extended Leaning Beyond the Classroom) และใชเทคโนโลยี
ชวยสนับสนุนในการสรางองคความรู (Use of ICT for Learning)
การนําระบบ DLIT ซึง่ เปนเครือ่ งมือทีม่ เี นือ้ หาและเทคโนโลยีสาํ หรับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางครบวงจร
จากผลการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช สื่ อ ออนไลน
ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๘ พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๔๔.๐๕ นักเรียนใชอินเตอรเน็ต
ในการคนควาหาขอมูลในทางบวก ใชเทคโนโลยีในเชิงสรางสรรค
เรียนรูไดอยางเทาทันและเต็มที่ตามศักยภาพโดยไมมีพรมแดน

นางกาญจนา กิ่งกาน
โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม
สพม. เขต ๓๖
โทรศัพท ๐๘๑-๒๘๗๑๐๔๖

“ทําหนาที่และรับผิดชอบหนาที่
ทุกอยางใหดีที่สุด”

224

การใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตรของนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางสติปญญา

นางนวพร ฆองเดช
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
สพม. เขต ๓๗
โทรศัพท ๐๘๖-๑๙๗๘๒๙๔

“ความรักและแรงศรัทธา คือ
พลังแหงความสําเร็จ”

“ครูนวพร ฆองเดช กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๑-๖ เป น ครู ที่ มี ค วามรู  ค วามสามารถ
ในการออกแบบจัดทําหนวยการเรียนรู สอนผูเรียนตรงตามตัวชี้วัด
มีการใชและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู โดยเนน
ผูเรียนสําคัญ” เพื่อนครูกลาว
ด ว ยการน อ มนํ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เปนหลักในการดําเนินชีวิต ใชหลักธรรมาภิบาล ดานนิติธรรม
คุณธรรม ความโปรงใส การมีสวนรวม ความรับผิดชอบและ
ความคุม คาในการทํางาน เปนตัวอยางทีด่ แี กศษิ ยและเพือ่ นรวมงาน
ทั้งดานการปฏิบัติตน และการเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน
สงผลใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอโรงเรียน ตนเอง และ
ผูเรียนใหไดรับการพัฒนาในทุกดาน
ดวยการตั้งปณิธานวาจะตองพัฒนาใหนักเรียนเปนคนดี
คนเกง โดยมีคุณธรรมนําความรู ครูนวพร จึงออกแบบจัดทําหนวย
การเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูที่ไดสอน โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ผูเรียนมีสวนรวมในการคิด การวางแผน การปฏิบัติและ
การนําเสนอผลงาน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่สอดคลองกับการ
พัฒนานักเรียน การคัดกรองนักเรียน การใชกระบวนการวิจยั ในชัน้
เรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู ความประพฤติ
และคุณธรรม สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงขึ้น
และมีผลการปฏิบัติงานเปนที่ประจักษ
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ครูมีหนาที่สั่งสอนใหคนเปนคนดี

“ครู ” เป น คํ า ที่ ติ ด ตรึ ง ใจอยู  ต ลอดเวลา ครู ฉั ต รชั ย
ศรีสมบูรณ ไดยึดถือแนวคิด ครู คือ ผูที่ทําหนาที่แทนพระราชา
ในการอบรมสั่งสอนใหคนเปนคนดี มีความรู มีทักษะชีวิต สามารถ
นําความรูไปพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ
ยิ่ ง ๆ ขึ้ น ไป เป น แนวปฏิ บั ติ ตั้ ง แต แรกเริ่ ม ที่ ยั ง เป น นั ก ศึ ก ษา
สายครุ ศ าสตร และตระหนั ก อยู  เ สมอว า ได ทํ า หน า ที่ ค รู ที่ ดี
มีความสมบูรณแลวหรือยัง ทําอยางไรผูเ รียนจะเรียนรูไ ดอยางเต็มที่
เปนสิง่ ทีท่ า ทายความสามารถ ทําใหตอ งพัฒนาตนเองในดานวิชาชีพ
จากแนวคิดดังกลาว จึงไดปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความ
สามารถ โดยคํานึงถึงผูเ รียนเปนหลัก เตรียมการสอนทุกครัง้ ทําการ
วิเคราะหหลักสูตรสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ออกแบบ
หนวยการเรียนรู สรางนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู ผลิตสื่อและใช
เทคโนโลยีประกอบการสอน เนนการจัดการเรียนการสอนโดยให
นักเรียนไดปฏิบัติจริง นักเรียนไดฝกทักษะการฟง พูด อาน และ
เขียน โดยใชกจิ กรรมทีห่ ลากหลาย เชน การเลนละคร การเลานิทาน
บทบาทสมมติ การทําโครงงาน กิจกรรมการเขาคายภาษาอังกฤษ
และเป ด โอกาสให นั ก เรี ย นได ร  ว มกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู 
ยังตางประเทศ
จากผลการปฏิบัติหนาที่ทั้งหนาที่หลัก และหนาที่พิเศษ
ทําใหผูเรียนไดรับความรูอยางเต็มศักยภาพ นักเรียนมีผลสอบ
ระดั บ ชาติ O-NET รายวิช าภาษาอังกฤษสูงขึ้น อยางพอเพี ย ง
ครูฉัตรชัย ไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔ ระดับประเทศ นักเรียนไดรับรางวัล
พระราชทานระดับประเทศ

นายฉัตรชัย ศรีสมบูรณ
โรงเรียนเมืองเชลียง
สพม. เขต ๓๘
โทรศัพท ๐๘๙-๒๖๓๒๓๖๗

“ครู อาชีพนี้ที่ฉันทําไดทุกวัน”
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การสอนประติมากรรมกระดาษอัด
ดวยชุดฝกทักษะ

นายไพบูลย อมรประภา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
สพม. เขต ๓๙
โทรศัพท ๐๘๖-๒๐๙๑๕๔๔

“จัดกิจกรรมสรางสรรคสิ่งดี ๆ
สงเสริมคุณคา พัฒนางานศิลป”

พระบรมราโชวาท พระราชทานแกคณะครู โรงเรียน
ราษฎร ทั่วราชอาณาจักร ณ ศาลาผกาภิรมย ๘ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๑๓ “งานของครูเปนงานพิเศษ ผิดแปลกกวางานอื่น ๆ
กลาวในแงหนึ่งที่สําคัญ ก็คือ ครูจะหวังผลตอบแทนเปนยศศักดิ์
ความรํ่ารวย หรือผลประโยชนทางวัตถุเปนที่ตั้งไมได ผลไดสวน
สําคัญจะเปนผลทางใจและภูมิใจอยูแลว ความเปนครูนั้นผูกพันใจ
คนไวไดโดยอัตโนมัติ ไมตอ งซือ้ หาหรือใชอาํ นาจยศศักดิข์ ม ขูเ อามา
ขึน้ ชือ่ วาครูกบั ศิษยแลวทีจ่ ะลืมตัวมัวเมาในลาภยศอยางใดอยางหนึง่
อยูเทานั้น ฉะนั้นครูจึงไมมีเหตุอันใดที่จะตองแสวงหาความพอใจ
ในประโยชนทางวัตถุใหมากจนเกินความจําเปน เพราะหากหันมา
หาประโยชนทางวัตถุเกินไปแลว ก็จะทําหนาทีค่ รู หรือครูได ไมเต็ม
ที่” จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่อัญเชิญ
มาขางตน ครูไพบูลย ไดนอมนํามาเปนขอคิดและหลักการปฏิบัติ
ตน ครองตน และครองงานดวยการปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการอยางทุม เท
เสียสละ มีความรัก เมตตา เอาใจใสชว ยเหลือสงเสริมใหศษิ ยเกิดการ
เรียนรู มีทักษะและนิสัยที่ถูกตองดีงาม
ครูไพบูลย อมรประภา พัฒนาชุดฝกทักษะกลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ (สาระที่ ๗ ทัศนศิลป) รายวิชา ศ๒๐๒๑๗
ประติมากรรมกระดาษอัด ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ โดยนําเศษ
กระดาษชนิดตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ กระดาษแคตตาล็อค เปนตน
ผานกระบวนการสรางงานประติมากรรมกระดาษอัด ตั้งแตการ
กําหนดชิ้นงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ ออกแบบ สรางรูปตนแบบขึ้น
รูปดวยการปน ทําแมพิมพปูนปลาสเตอร สรางกระดาษและการ
ตกแตง เขียนสี ลวดลายและเคลือบผิว นําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน
จากผลของการพั ฒ นาชุ ด ฝ ก ทั ก ษะ ทํ า ให ผ ลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะสูงขึ้น ครูไพบูลย ไดรับ
รางวัลระดับชาติ รับเกียรติบตั รครูผสู อนนักเรียนไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันทําอาหารจานเดียว (ประเภทขาว)
และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑ - ม.๓)
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔
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รายงานผลการใชเอกสารประกอบการเรียนทักษะ
การเขียนโครงการภาษาไทย
ดวยลายมือตัวหนังสือทีส่ วยงามบนกระดาน เสียงทํานอง
เสนาะที่ไพเราะของครูผูสอนวิชาภาษาไทยเมื่อตอนเรียนอยูชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๒ คือ แรงบันดาลใจวาวันหนึง่ ครูอาภาพรจะตองเปน
ครูผสู อนวิชาภาษาไทยเกงอยางคุณครูใหได ตัง้ ใจ ในหนาทีก่ ารงาน
มีความเสียสละ มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ ดํารงตนอยางเหมาะสม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแบบอยางที่ดีตอศิษย
และสังคม
ครูอาภาพร บุญเติม เนนกระบวนการทํางาน กระบวนการ
ตัดสินใจ กระบวนการแกปญหา กระบวนการกลุม สูการเรียนรู
การปฏิบัติ มุงเนนใหผูเรียนไดลงมือทํางานจริง ๆ โดยกําหนด
ภาระงานตามโครงสร า งของแต ล ะงาน และประเมิ น ผลจาก
การปฏิบัติจริง สงผลใหผูเรียนคนพบและแสดงออกถึงศักยภาพ
ของตนเองดวยระบบการวิเคราะหขอมูลนักเรียน เปนรายบุคคล
ผลสําเร็จที่เกิดจากการเรียนรูที่เนนใหความสําคัญกับ
ความแตกตางระหวางบุคคลกับผูเรียน ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ระหวางปการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
มีพัฒนาการที่สูงขึ้นตามลําดับ นักเรียนไดรับรางวัลการยกยอง
เชิดชูเกียรติ จากหนวยงานองคกรระดับชาติและนานาชาติ

นางอาภาพร บุญเติม
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
สพม. เขต ๔๐
โทรศัพท ๐๘๑-๒๘๕๗๖๓๓

“ทุกวิกฤต คือ โอกาส
สรางความเขมแข็ง”
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แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธรายสุภาพ
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕
“ขาพเจารูสึกโชคดีมากที่สุดในชีวิต ที่ไดเกิดมาเปนครู
และเคยพูดกับเพื่อนเสมอวาถึงเสียชีวิตไปในวันนี้ก็ไมเสียดาย
เพราะไดใชคําวาครูนําหนาแลว” ความมุงมั่นของครูจักรพงษ
ที่มีความตั้งใจที่จะเปนครูตั้งแตเด็ก เพราะอาชีพครูที่ไดเปนผูให
ผูสรางคนใหเจริญงอกงาม เพราะทุกอาชีพ ทุกชีวิตเติบโตได
ก็มีครูดวยกันทั้งสิ้น
นายจักรพงษ สุขสบาย
ครูจักรพงษ สุขสบาย ไดนําการจัดการเรียนรูในเรื่อง
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กําแพงเพชร
การแตงคําประพันธประเภทราย ซึ่งเปนนวัตกรรมการปฏิบัติ
สพม. เขต ๔๑
ที่เปนเลิศ มาใชในการจัดการเรียนการสอน ที่จะทําใหนักเรียน
โทรศัพท ๐๘๘-๒๘๐๒๕๓๖
สนใจ ไมเบื่อหนาย เปนแรงจูงใจใหนักเรียนพยายามเพิ่มมากขึ้น
อีกทั้งยังชวยพัฒนาใหผูเรียนไดสนใจงานประพันธ สามารถแตง
คําประพันธสูงขึ้น เห็นคุณคาภาษาไทย ทําใหเกิดทัศนคติที่ดี
ตอภาษาไทย ครูจักรพงษ ไดใหความสําคัญกับการเรียนการสอน
เปนอยางยิ่ง มีการวิเคราะหผูเรียน ใหผูเรียนเสนอแนวทางตาง ๆ
“ไมมีอะไรที่ทําไมได
เพือ่ นํามาวางแผนในการจัดการเรียนรู ออกแบบโครงสรางรายวิชา
หากใจไมยอมแพ”
เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนามากที่สุด ปรับเปลี่ยนวิธีสอนใหทัน
ยุคทันสมัยอยูตลอดเวลา
จากการนํานวัตกรรมการแตงคําประพันธมาใชกบั นักเรียน
นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ครูจักรพงษ
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีผลงานดีเดนเชิงประจักษ ระดับดีเยี่ยม
ดานการจัดการเรียนการสอน “แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ
รายสุภาพสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ จากงานราชภัฎ
กําแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ ๑๑”

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃªØÁª¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾
PLC ÊÙ‹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
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กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สู่สถานศึกษา
ชุ ม ชนการเรียนรู้ท างวิช าชีพ (Professional Learning Community)
เป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคล
ที่ ม ารวมตั ว กั น เพื่ อ ท� ำ งานร่ ว มกั น และสนั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และตรวจสอบ
สะท้อนผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผ่านกระบวนการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ การวิพากษ์วจิ ารณ์ การท�ำงานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุง่ เน้น
และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม โดยมีการด�ำเนินการอย่างน้อย
๕ ประการ ดั ง นี้ ๑) มี เ ป้ า หมายร่ ว มกั น ในการจั ด การเรี ย นรู ้ / การพั ฒ นาผู ้ เรี ย น
ให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ๒) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน้างาน/สถานการณ์จริง
ของชั้นเรียน ๓) ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องร่วมเรียนรู้และรวมพลัง/หนุนเสริมให้เกิดการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย ๔) มีการวิพากษ์ สะท้อนผลการท�ำงานพัฒนาผู้เรียน
และ ๕) มีการสร้าง HOPE ให้ทีมงาน อันประกอบด้วย (๑) Honesty & humanity
เป็นการยึดข้อมูลจริงทีเ่ กิดขึน้ และให้การเคารพกันอย่างจริงใจ (๒) Option & openness
เป็ น การเลื อ กสรรสิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ให้ ผู ้ เรี ย นและพร้ อ มเปิ ด เผย/เปิ ด ใจเรี ย นรู ้ จ ากผู ้ อื่ น
(๓) Patience & persistence เป็นการพัฒนาความอดทนและความมุ่งมั่น ทุ่มเท
พยายามจนเกิดผลชัดเจน (๔) Efficacy & enthusiasm เป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ในผลของวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนว่า จะท�ำให้ผู้เรียนเรียนรู้และ
กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ (เรวดี ชัยเชาวรัตน์, ๒๕๕๘)
คุณลักษณะส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ โรงเรียนใดมี PLC นัน้
นอกจากจะต้องประกอบด้วยสมาชิกซึง่ เป็นกลุม่ บุคคลดังทีก่ ล่าวไปแล้วนัน้ การรวมตัวกัน
ของสมาชิ ก ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ ยั ง ต้ อ งประกอบด้ ว ยคุ ณ ลั ก ษณะส� ำ คั ญ
โดยมีการกล่าวถึงคุณลักษณะส�ำคัญที่จะท�ำให้เกิด PLC ไว้อย่างหลากหลาย อย่างไร
ก็ตามสามารถสรุปคุณลักษณะส�ำคัญที่ท�ำให้เกิด PLC ได้ ๕ ประการ คือ ๑) การมี
บรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared values and vision) ๒) การร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน (Collective responsibility for students learning)
๓) การสืบสอบเพื่อสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective professional inquiry)
๔) การร่วมมือร่วมพลัง (Collaboration) และ ๕) การสนับสนุนการจัดล�ำดับโครงสร้าง
และความสัมพันธ์ของบุคลากร (Supportive conditions structural arrangements
and collegial relationships) (Hord, Roussin & Sommers, 2009)
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นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบ
นโยบายให้กับคณะกรรมการด�ำเนินงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการอบรม
“PLC (Professional Learning Community) หรือ “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
ให้กบั ครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษาทัว่ ประเทศ ซึง่ แนวคิดของการอบรม PLC คือ การน�ำคน
มาอยู่รวมกัน เกิดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้กันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม จนกระทั่ง
เกิดการสะท้อนความคิดในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนา อย่างไรก็ตาม
เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้กับครูและไม่ให้เกิดการใช้เวลาในการอบรม PLC มาก
จนกระทัง่ ครูไม่มเี วลาสอนเด็กในชัน้ เรียน จึงจะก�ำหนดให้ครูสามารถน�ำชัว่ โมงการอบรม
PLC ไปรวมกับจ�ำนวนชั่วโมงการสอนหนังสือที่จะให้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้ได้ด้วย นอกจากนี้การอบรม PLC
ถื อ เป็ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรโดยเริ่ ม จากล่ า งขึ้ น บน (Bottom Up) อย่ า งแท้ จ ริ ง
แทนที่จะสั่งการจากส่วนบนลงมา ซึ่งสิ่งส�ำคัญที่สุดของการอบรม PLC อยู่ที่การเรียนรู้
(Learning) กล่าวคือ ผู้เข้าอบรมต้องรู้ว่าวันนี้ได้เรียนรู้และแบ่งปันความรู้อะไรบ้าง และ
จะท�ำอย่างไรให้ความรู้จากการอบรมส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาของเด็ก ไม่ใช่ค�ำนึงถึง
วิทยฐานะเพียงอย่างเดียว แต่วทิ ยฐานะเป็นเพียงรางวัลตอบแทนว่าครูมคี วามเก่งแค่ไหน
ซึ่งการอบรม PLC ต้องมีเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยจะมีผู้ประเมินการอบรม เช่น
อาจจะให้ศึกษานิเทศก์สุ่มตรวจการจัดอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวด้วยว่า บางคนเป็นครูทสี่ อนเก่งแต่อาจยังไม่มผี ลงานก็ได้
อีกทั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ. ก็ไม่มีข้อใดระบุ
ให้ครูตอ้ งจัดท�ำผลงานทางวิชาการทีม่ ลี กั ษณะเหมือนวิทยานิพนธ์เพือ่ ขอเลือ่ นวิทยฐานะ
ดังนั้น หากจะพิจารณาว่าครูคนใดเก่ง ก็ต้องไปดูว่า นักเรียนเก่งได้อย่างไร ครูจึงจ�ำเป็น
จะต้องมีประสบการณ์และมีชั่วโมงการสอนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมกับ
มีการพัฒนาอบรมด้วยตนเองตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด
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สพป.

ศรีสะเกษ เขต ๑

อ�ำนาจเจริญ

กาญจนบุรี เขต ๑

นครพนม เขต ๑

นครราชสีมา เขต ๒

น่าน เขต ๑

บุรีรัมย์ เขต ๔

พะเยา เขต ๒

เพชรบูรณ์ เขต ๓

เลย เขต ๑

ศรีสะเกษ เขต ๒

ศรีสะเกษ เขต ๓

ขอนแก่น เขต ๔

อุบลราชธานี เขต ๕

เชียงราย เขต ๒

นครศรีธรรมราช เขต ๒

ปทุมธานี เขต ๑

สพม.๘

ที่

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

นายประเทือง ใบเนียม

นางจริยาภรณ์ คุ้มพันธ์

นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก

นางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชย

นางมณี เสนาพันธ์

นางทิวาวรรณ พรมโสดา

นายกิตติศักดิ์ มครนันท์

นางทิพากร เชิงหอม

นางสาวดวงดาว ส้านสิงห์

นางสาวเจนจิรา โพธิ์ชัย

นางพวงพิกุล โยธาวุธ

นางจุไรรัตน์ จันทะขาล

นางศุภกร ใจบุญมา

นางอุรารัตน์ พลเยี่ยม

นางพิศมัย ศรีวรมย์

นางสาวณัฎฐ์ชนินาถ วทัญญู

นางบังอร ชาววัง

นางสาวอัญชลี ทันที

ชื่อครูดีในดวงใจ

๓

๒

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

โรงเรียน

บ้านท่าเยี่ยมวิทยา

ปลาปากราษฎร์บ�ำรุง

อนุบาลกาญจนบุรี

บ้านเสียว

บ้านลุมพุกคูวงศ์

สายธรรมจันทร์

ชุมชนวัดเสด็จ

วัดวังรีบุญเลิศ

เวียงผาวิทยา

บ้านหนองอ้ม

บ้านกุดน�้ำใส

สวัสดีวิทยา

อนุบาลอุทุมพรพิสัย

บ้านขอนแก่นหนองบอน

บ้านปากตก

อนุบาลเชียงค�ำ (วัดพระธาตุสบแวน)

วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

ครู ไตรธารวิทยา

๒

๓

๓

๓

๑

คศ.

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

-

-

-

-

-

-

-

-

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชา

๐๒-๕๙๘๐๐๓๒

-

๐๙๖-๕๕๐๕๕๗๐

-

๐๔๓-๒๖๐๑๓๒

๐๘๕-๗๗๕๒๒๐๓

๐๔๕-๖๓๘๒๙๐

๐๔๒-๘๐๔๓๙๙

๐๕๖-๐๒๙๓๒๕

๐๕๓-๔๕๒๗๘๓

๐๔๔-๑๑๙๒๔๙

-

-

-

๐๓๔-๕๑๒๕๓๕

-

-

โรงเรียน

มัธยมปลาย ๐๓๒-๒๔๑๐๐๔

ม.๒

มัธยมต้น

ม.๑-๓

-

-

-

ป.๑-ม.๓

ป.๑-ม.๓

มัธยมต้น

-

-

ป.๓

-

ป.๓

-

-

ป.๓

ระดับ

-

-

-

-

-

-

-

๐๔๕-๖๙๒๖๐๓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บ้าน

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๖-๐๙๔๕๐๑๒

๐๘๖-๖๕๕๖๖๕๑

๐๘๑-๐๘๑๘๘๕๖

๐๙๑-๐๐๖๓๖๓๘

๐๙๐-๐๔๑๙๔๕๖

๐๘๙-๕๗๕๔๙๒๑

๐๘๑-๙๙๙๐๑๕๑

๐๘๑-๐๖๓๒๘๓๓

๐๘๗-๘๖๗๓๑๙๖

๐๙๕-๓๐๖๑๒๗๗

๐๘๐-๗๙๔๖๑๗๒

๐๘๑-๙๕๕๗๐๒๒

๐๙๑-๘๕๗๕๓๔๑

๐๙๓-๔๑๔๔๔๒๓

๐๘๑-๙๗๖๔๙๖๙

๐๘๙-๒๓๕๔๑๕๖

๐๘๙-๘๔๔๗๓๘๐

๐๘๐-๑๖๖๙๕๙๕

มือถือ

“ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๕ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (เรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)
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สพม.๙

พังงา

ปราจีนบุรี เขต ๑

สุรินทร์ เขต ๓

ชลบุรี เขต ๒

ตาก เขต ๒

อุดรธานี เขต ๔

พิษณุโลก เขต ๑

สพม.๑๐

สพม.๑๔

สกลนคร เขต ๓

สมุทรสาคร

สพม.๑๗

สพม.๓๓

นนทบุรี เขต ๒

ระยอง เขต ๒

นครนายก

มหาสารคาม เขต ๓

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

สพป.

๑๙

ที่

นายสุภรัตน์ จันทะนนตรี

นายอนันท์ บานเย็น

นางสาวดรรชนี คงช่วย

นายค�ำรณ มาลาค�ำ

นางสมใจ วาพัดไทย

นางสาวบัวภา จางวางแก้ว

นางสาวนัยน์ปพร พญาชน

นายวีระศักดิ์ สุวรรณไตร

นางมลฤดี แพทย์ปฐม

นางภัทรวรรณ สกุณา

นางขวัญเรือน มาทอง

นางวันดี สมจิตร

นางพวงเพชร ฉิมสุด

นางวันเพ็ญ คูณศรี

นางฟ้าชนนา แย้มสง่า

นางมณีนุช เข็มลาย

นางอุทัยวรรณ แสงทอง

นายชาตรี ต่วนศรีแก้ว

ชื่อครูดีในดวงใจ

บ้านยาง (สารกิจราษฎร์วิทยา)

บ้านโคกพนมดี

บ้านทุ่งเจดีย์

สถาพรวิทยา

โรงเรียน

๒

๓

๓

๓

๓

๓

๒

พัฒนาผู้เรียน

การงานอาชีพฯ, ศิลปะ, กิจกรรม

การงานอาชีพฯ, ศิลปะ

การงานอาชีพฯ, ศิลปะ

การงานอาชีพฯ, ภาษาไทย

การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอม)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชา

ภูเก็ตวิทยาลัย

ท่ายางวิทยา

บ้านวังโพน

วัดเข็มทอง

ชุมชนวัดตะเคียนงาม

คลองเกลือ

ส�ำโรงทาบวิทยาคม

คลองใหญ่วิทยาคม

วัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์)

คณิตศาสตร์

สัมคมฯ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ, ภาษาไทย,

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) กิจกรรมนักเรียน

บ้านเทื่อม

บ้านสันป่าไร่

ครู บ้านเหล่าผักใส่

๑

๓

๓

๓

๓

ครู วัดสุวรรณรัญญิกาวาส

๓

๒

๑

๒

คศ.

๐๓๗-๒๗๗๐๐๖

๐๗๖-๔๓๐๓๒๔

๐๓๔-๙๖๗๒๔๙

โรงเรียน

ป.๔-๖

ป.๔-๖

ป.๓

ป.๑-๖

-

ม.๔-๖

ป.๑-ม.๓

ม.๑-๓

-

ม.๓-๖

ป.๓

ม.๑-๓

ม.๑-๓

-

-

-

๐๓๘-๔๖๖๘๔๓

-

-

-

๐๓๔-๒๗๖๑๔๖

บ้าน

เบอร์โทรศัพท์

-

-

-

๐๒-๕๗๓๒๐๙๓

๐๔๔-๕๖๙๓๓๔

๐๓๙-๕๘๑๑๙๒

๐๓๔-๘๕๕๐๕๔

๐๔๒-๐๙๙๒๐๘

๐๗๖-๒๑๒๐๗๕

-

-

-

-

-

-

๐๓๔-๓๑๙๕๖๓

-

-

๐๓๒-๔๖๑๑๑๒๓ ๐๓๒-๔๖๓๘๕๖

๐๕๕-๓๑๐๒๔๔

-

๐๕๕-๕๘๕๒๐๕

ป.๔-๖,ม.๑-๓ ๐๓๘-๒๑๑๒๙๔

ป.๕,ป.๓-๖ ๐๔๔-๕๓๒๓๒๔

ป.๑-๖

ป.๖

มัธยมต้น

ระดับ

๐๙๕-๖๖๕๙๓๓๖

๐๘๙-๕๐๗๔๗๖๕

๐๘๖-๘๔๐๙๔๘๒

๐๘๙-๗๕๐๘๖๕๐

๐๘๙-๕๒๗๑๐๒๙

๐๘๑-๕๗๕๗๓๘๐

๐๘๕-๒๒๙๙๒๗๔

๐๙๓-๔๒๘๑๖๒๑

๐๘๙-๙๑๘๓๔๖๑

๐๙๙-๔๒๖๔๗๗๙

๐๙๔-๕๐๔๒๙๖๕

๐๙๑-๖๒๐๔๗๑๑

๐๙๕-๗๗๘๕๔๕๗

๐๙๓-๓๙๗๓๒๐๐

๐๙๓-๓๕๖๖๔๑๕

๐

๐๘๑-๙๔๔๘๑๓๓

มือถือ
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สพป.

ลพบุรี เขต ๑

ล�ำพูน เขต ๑

สกลนคร เขต ๑

ขอนแก่น เขต ๓

สิงห์บุรี

สุพรรณบุรี เขต ๒

อุทัยธานี เขต ๑

สพม.๑๘

ชัยภูมิ เขต ๓

ชุมพร เขต ๑

สพม.๓๖

สพม.๓๗

กาญจนบุรี เขต ๒

นครราชสีมา เขต ๓

กาญจนบุรี เขต ๔

บุรีรัมย์ เขต ๒

เพชรบุรี เขต ๒

พัทลุง เขต ๒

ล�ำพูน เขต ๒

อุดรธานี เขต ๒

อุตรดิตถ์ เขต ๒

ที่

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

๔๒

๔๓

๔๔

๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

๕๐

๕๑

๕๒

๕๓

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

นางศิริรัตน์ ทิพย์โอสถ

นางพรฉวี บุตตะโยธี

นางสาวเสรี ยาอุตม์

นายอภิชาติ ขวัญทอง

นายจอม ธนูทอง

นางนิ่มนวล เลี้ยงรักษา

นางณัฐชา จันทมัด

นายจักรกริช มงคลเมือง

นางธันย์ชนก เกตุแก้ว

นางนวพร ฆ้องเดช

นางกาญจนา กิ่งก้าน

นางมาลี ยอดเจริญ

นางสุภิญญา กัญญาสาย

นายประจวบ วิสมล

นางปาริชาติ ชุมโกมนต์

นางอัมพร แสงดี

นางสาวเจนเนตร์ พันธุเกตุ

นางปิยมาภรณ์ ปัญญา

นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ

นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน

จ่าอากาศเอก ทม พิมพ์ทนต์

ชื่อครูดีในดวงใจ

บ้านท่าไม้รวก จังหวัดเพชรบุรี

นิคมสร้างตนเอง ๑

วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ ๙)

บ้านโนนสมบูรณ์

อนุบาลกุมภวาปี

บ้านห้วยหญ้าไซ

ครู บ้านห้วยยาง

๓

๓

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชา

ทุกกลุ่มสาระ

ทุกกลุ่มสาระ

ทุกกลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์, ศิลปะ

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

บ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” คณิตศาสตร์

หนองบัวพิทยาคม

ฟากกว๊านวิทยาคม

วัดดอนเมือง

บ้านหนองม่วง

พนัสพิทยาคาร

บ้านโป่งเก้ง

วัดท่าไชย (ประชานุกูล)

วัดพรหมสาคร

บ้านห้วยทรายทุ่งมน

บ้านห้วยยาง

บ้านปงแม่ลอบ

บ้านหลุมข้าว

โรงเรียน

ครู บ้านโหล๊ะหาร

๓

๓

๓

๓

๑

๓

๑

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

คศ.

ป.๒

ป.๖

ป.๑

ประถม

ป.๖

ป.๖

ม.๑-๓

ป.๖

-

ม.๑-๖

ม.๑

ม.๑-๓

ป.๔-๖

ม.๔-๖

ม.๑-๓

-

ม.๑-๓

ป.๔-๖

มัธยมต้น

ป.๖-ม.๓

ป.๕-๖

ระดับ

-

๐๔๒-๓๓๑๑๒๖

-

-

-

๐๔๔-๖๗๙๐๕๒

๐๓๔-๖๗๑๖๔๗

-

๐๓๔-๖๐๑๕๐๓

๐๕๔-๖๘๖๕๖๗

๐๕๔-๔๒๗๗๔๒

๐๗๗-๕๙๖๖๐๑

-

๐๓๘-๔๖๑๒๐๑

๐๘๑-๒๘๑๔๐๔-๖

๐๓๕-๔๗๒๙๑๙

๐๓๖-๕๑๑๑๘๗

๐๔๓-๔๙๙๒๒๙

-

-

-

โรงเรียน

-

-

๐๕๓-๙๗๙๓๔๑

-

-

๐๔๔-๖๗๙๓๔๐

๐๓๔-๖๗๑๖๕๑

-

-

๐๕๔-๖๘๖๑๔๖

-

-

-

๐๓๘-๗๘๗๗๘๖

-

-

-

-

-

-

-

บ้าน

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๙-๕๖๗๗๓๐๖

๐๖๑-๙๓๙๔๖๑๔

๐๘๑-๗๙๖๓๙๙๗

๐๘๑-๐๙๗๙๖๕๐

๐๙๔-๔๘๒๒๘๔๔

๐๘๖-๒๔๕๑๗๕๔

๐๙๘-๕๑๐๖๗๒๙

๐๘๖-๒๖๔๙๐๐๗

๐๘๐-๘๔๖๘๑๙๙

๐๘๖-๑๙๗๘๒๙๔

๐๘๑-๒๘๗๑๐๔๖

๐๙๓-๖๓๘๔๙๐๒

๐๘๗-๙๙๙๔๒๐๑

๐๘๖-๘๑๕๔๕๓๒

๐๖๓-๖๖๔๖๓๙๕

๐๘๑-๙๘๑๔๐๕๓

๐๖๒-๓๔๒๘๔๑๖

๐๙๖-๙๙๑๗๘๕๙

๙๐๙๒๔๗๖๙๙

๐๘๓-๓๑๙๘๙๗๘

๐๘๑-๗๔๕๕๖๑๐

มือถือ
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สพป.

ชุมพร เขต ๒

เชียงใหม่ เขต ๓

นครสวรรค์ เขต ๑

มุกดาหาร

ร้อยเอ็ด เขต ๓

ราชบุรี เขต ๑

เลย เขต ๒

เลย เขต ๓

สุพรรณบุรี เขต ๓

หนองคาย เขต ๑

อุดรธานี เขต ๑

อุบลราชธานี เขต ๒

อุบลราชธานี เขต ๔

ตรัง เขต ๒

นครปฐม เขต ๑

นครราชสีมา เขต ๑

นครราชสีมา เขต ๔

นครราชสีมา เขต ๕

นครศรีธรรมราช เขต ๑

นราธิวาส เขต ๒

ที่

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

๖๖

๖๗

๖๘

๖๙

๗๐

๗๑

๗๒

๗๓

๗๔

๗๕

๗๖

๗๗

๓

๓

๓

๓

๓

๓

นางมายือนะ เจ๊ะวอ

นางเจียน สมพันธุ์

นางพิชามญชุ์ เกิดคล้าย

นางสาวสุพัตรา นามขาว

นางจงกล คารมย์กลาง

นางสาวกาญจนา โรจน์อรุณ

นางปัญจา อ�ำนักมณี

นางปิยลักษณ์ โลหะสาร

นางพนิดา ทรงทรัพย์

นางดารา วิมลอักษร

นางสมพร แสงคาร์

นายพัฒนา พวงมาลี

บ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร)

บ้านทรายพูล

อนุบาลอุดรธานี

บ้านหนองบัวเงิน

๒

๑

๓

๒

๓

กวาลอซีรา

วัดมุขธารา

ด่านขุนทด

บ้านหนองห่าน (ประชาสามัคคี)

อนุบาลนครราชสีมา

ครู อนุบาลนครปฐม

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชา

ปฐมวัย

ปฐมวัย

ปฐมวัย

ปฐมวัย

ปฐมวัย

ทุกกลุ่มสาระ

ทุกกลุ่มสาระ

ทุกกลุ่มสาระ

ปฐมวัย

ปฐมวัย

ปฐมวัย

ปฐมวัย

ปฐมวัย

ปฐมวัย

ปฐมวัย

ปฐมวัย

ปฐมวัย

ปฐมวัย

ปฐมวัย

อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ปฐมวัย

อนุบาลด่านซ้าย

บ้านเอราวัณ

วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

อนุบาลโพนทอง

บ้านนาป่ง

เขาสามยอด

ครู บ้านหนองศรีจันทร์

๓

๓

๓

๓

๓

โรงเรียน

ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง

ครู สามัคคีวัฒนา

คศ.

นางสาวเพชรไพลิน วิโรจน์รัญจวน ๒

นางค�ำสอน สายค�ำภา

นางปพิชญา แก้วอุไร

นางวิไลวรรณ โพธิกะ

นางสาวดรุณี เชื้อดี

นางธนภรณ์ ชอบประดิถ

นางพัฒนา อุตรสุข

นางชไมพร พริ้มขจีพงศ์

ชื่อครูดีในดวงใจ

-

๐๔๒-๒๔๔๒๖๙

๐๔๒-๔๑๙๐๔๓

๐๓๕-๕๗๘๕๐๘

๐๔๒-๘๙๑๓๐๓

-

๐๓๒-๓๓๗๙๓๑

๐๔๓-๕๗๑๕๘๘

-

-

-

๐๗๗-๖๓๐๐๖๓

โรงเรียน

๐๔๔-๒๔๒๒๐๘

๐๓๔-๒๕๖๒๕๖

-

อนุบาล ๑

อนุบาล ๑

อนุบาล ๓

๐๗๓-๖๔๖๕๕๘

๐๗๕-๓๕๑๗๘๖

๐๔๔-๓๘๙๔๓๘

อนุบาล ๑-๒ ๐๔๔-๔๓๐๒๐๒

อนุบาล ๒

อนุบาล ๓

อนุบาล ๑

อนุบาล ๑-๓ ๐๔๕-๔๓๑๐๗๔

อนุบาล

อนุบาล

-

อนุบาล ๒

อนุบาล ๒

อนุบาล ๒

อนุบาล ๑

อนุบาล

อนุบาล ๑

ป.๕-๖

ป.๓

ป.๒

ระดับ

-

-

-

-

-

๐๓๔-๓๗๘๔๒๕

-

๐๔๕-๓๒๒๓๐๘

-

๐๔๒-๑๒๖๐๐๖

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บ้าน

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๖-๒๙๘๒๑๙๙

๐๙๓-๘๙๒๒๓๑๙

๐๘๕-๖๕๖๗๖๔๘

๐๘๑-๓๘๙๘๔๓๓

๐๙๓-๕๓๒๕๔๑๙

๐๘๖-๔๐๕๖๕๐๐

๐๘๗-๙๐๙๕๔๑๗

๐๘๑-๘๗๖๓๔๕๙

๐๙๓-๓๙๔๑๓๑๕

๐๘๓-๓๓๘๕๔๕๔

๐๘๗-๘๓๔๘๒๓๐

๐๘๕-๘๓๔๕๕๐๐

๐๘๑-๐๓๖๕๐๑๖

๐๙๓-๓๒๑๑๓๐๘

๐๘๕-๙๗๘๓๒๘๑

๐๙๕-๖๒๐๕๓๘๐

๐๘๖-๒๕๘๔๐๔๗

๐๘๖-๙๓๓๑๕๓๑

๐๘๐-๕๐๓๕๑๕๒

๐๘๓-๕๙๓๔๙๑๒

มือถือ
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ขอนแก่น เขต ๒

หนองคาย เขต ๒

สพม.๓๘

นครพนม เขต ๒

นนทบุรี เขต ๑

ปทุมธานี เขต ๒

แม่ฮ่องสอน เขต ๒

ล�ำปาง เขต ๑

อ่างทอง

อุดรธานี เขต ๓

เชียงราย เขต ๓

เชียงใหม่ เขต ๒

ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒

ยโสธร เขต ๑

ล�ำปาง เขต ๒

กาฬสินธุ์ เขต ๓

แพร่ เขต ๑

๘๐

๘๑

๘๒

๘๓

๘๔

๘๕

๘๖

๘๗

๘๘

๘๙

๙๐

๙๑

๙๒

๙๓

๙๔

๙๕

๙๖

นายอดิพงษ์ กันหมุด

นางจงกลนี บูระวัฒน์

นางจารุณี มังกรแก้ว

นางสาวนันทกาญจน์ สว่างวงษ์

นางสาวเบญจวรรณ ค�ำไท้

นางชลาลัย แก้วกิริยา

นายสุทัศน์ ขันแก้ว

นางวีรียา มาตะรักษ์

นางสาวสุมาลี จิลดล

นางสาววิมล ปวนปันวงค์

นางกาญจนา ปวงค�ำ

นางสาวศิลาพร มงคล

นางสาวนวภัทร น�้ำใจ

นางสุดคนึงนิจ โกษาแสง

นายฉัตรชัย ศรีสมบูรณ์

นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ

นางสาวนิตยา เทพาขันธ์

นางพัชรา พลเยี่ยม

มหาสารคาม เขต ๑

๗๙

ชื่อครูดีในดวงใจ

พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ นางสุภา บุญพึ่ง

สพป.

๗๘

ที่

เมืองเชลียง

สุทธสิริโสภา

นาจานซับสมบูรณ์

บ้านหนองคู

วัดปรีดาราม

โรงเรียน

๓

๓

๒

๒

๑

๓

๒

๓

๒

๒

๒

๒

๒

บ้านอ้อยวิทยาคาร

บ้านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐)

วังหินวิทยา

บ้านหนองยาง

สามแยกป่าถล่ม

บ้านศรีงาม

บ้านสันทราย

บ้านหนองหาน (วันครู ๒๕๐๒)

วัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์)

ผาแดงวิทยา

บ้านไร่วิทยา

วัดเขียนเขต

อนุราชประสิทธิ์

ครู บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)

๓

๓

๓

๓

๓

คศ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาต่างประเทศ,ศิลปะ

พัฒนาผู้เรียน

ภาษาต่างประเทศ, คณิต, สังคมฯ,

ภาษาต่างประเทศ (อ.)

ภาษาต่างประเทศ (อ.)

ภาษาต่างประเทศ (อ.)

ภาษาต่างประเทศ (อ.)

ภาษาต่างประเทศ (อ.)

ภาษาต่างประเทศ (อ.)

ภาษาต่างประเทศ (อ.)

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

ปฐมวัย

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชา
๐๓๕-๓๓๙๒๕๒

โรงเรียน

ป.๔-๖

ป.๔-๖

ม.๑-๓

ป.๑-๖

-

ป.๖

ม.๑-๓

ป.๔

ม.๑-๓

มัธยมต้น

ม.๑-๓

-

ม.๔-๖

ม.๑-๓

ม.๖

ป.๔-ม.๓

ม.๑-๓

๐๕๔-๖๔๙๖๒๐

๐๔๓-๘๕๑๑๙๔

-

๐๔๕-๗๙๙๒๐๐

๐๓๒-๘๒๐๖๖๐

-

-

-

๐๓๕-๖๙๙๒๒๑

-

-

๐๒-๕๓๓๑๑๑๙

๐๒-๕๘๙๗๐๓๐

-

๐๕๕-๖๗๑๐๓๔

-

-

ประถมศึกษา ๐๔๓-๙๘๒๐๖๗

อนุบาล ๓

ระดับ

-

-

-

๐๔๕-๗๙๙๓๔๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๐๔๓-๒๑๖๑๐๖

-

-

บ้าน

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๔-๓๗๘๙๒๙๖

   

๐๘๑-๘๘๕๔๘๗๘

๐๘๒-๑๓๐๐๗๑๔

๐๘๘-๔๒๐๒๕๕๐

๐๘๑-๙๖๐๘๐๑๖

๐๘๙-๐๙๑๙๙๐๔

๐๘๕-๗๕๕๔๔๔๓

๐๘๕-๑๘๕๓๔๗๔

๐๘๓-๒๐๘๒๗๓๓

๐๘๑-๓๗๘๓๙๑๗

๐๙๖-๘๗๔๖๖๘๖

๐๙๑-๐๖๑๒๒๕๑

๐๘๙-๒๖๓๒๓๖๗

๐๙๑-๐๖๔๓๐๒๔

๐๙๔-๕๔๑๖๐๙๗

๐๘๑-๗๖๘๓๗๙๓

๐๘๑-๗๔๔๒๕๓๓

มือถือ
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นางนิตยา ทองเนียม

นางปรีดา มุณีแนม

นางสาวิตรี วรพิทย์เบญจา

นายฉัตรปกรณ์ ก�ำเหนิดผล

นางนุชนาถ โสตโยม

นางพรลภัส อ้นไชยะ

นางสาวชาลี คงเคว็จ

นางนฤมล เรือนค�ำ

นางสาวกันยกานต์ บุญมานะ

นางสาวเพ็ญนภา วิสารวุฒิ

นางทิพวรรณ มากผล

นางพิศมัย บุญรอด

นางตีรนรรณ โอ่งอินทร์

นางสาวธัญพร วาเสนัง

นางสุภาพ บุญรมย์

๑๐๒ ยะลา เขต ๒

๑๐๓ ล�ำปาง เขต ๓

๑๐๔ สงขลา เขต ๑

๑๐๕ สงขลา เขต ๓

๑๐๖ สมุทรปราการ เขต ๑

๑๐๗ สพม.๑๖

๑๐๘ อุตรดิตถ์ เขต ๑

๑๐๙ จันทบุรี เขต ๑

๑๑๐ จันทบุรี เขต ๒

๑๑๑ กระบี่

๑๑๒ สพม.๒๔

๑๑๓ สพม.๒๕

๑๑๔ สพม.๒๖

๑๑๕ สพม.๒๘

นางสาวนันทนา เรียนไธสง

๑๐๑ ยะลา เขต ๑

ก�ำแพงเพชร เขต ๑

๙๙

นางสาวภัทราวรรณ ศิริ

นางสาวอาภร กันตังกุล

ภูเก็ต

๙๘

นางเกษชฎาภรณ์ อากาศเมฆ

ชื่อครูดีในดวงใจ

๑๐๐ สพม.๑๑

แพร่ เขต ๒

สพป.

๙๗

ที่

๓

๓

๓

๓

ภาษาไทย

ภาษาไทย

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชา

บ้านหนองสลุด

(ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ)

วัดบูรพาพิทยาราม

อนุบาลอุตรดิตถ์

หาดใหญ่วิทยาลัย ๒

วัดบางขมิ้น (ค�ำปุ่นราษฎร์บ�ำรุง)

ชุมชนบ้านปาดัง

วัดบ่อทรายเจริญธรรม

แจ้คอนวิทยา

บ้านบาละ

นิบงชนูปถัมภ์

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

ละทายวิทยา

พยัคฆภูมิวิทยาคาร

กัลยาณวัตร

ฆ้องชัยวิทยาคม

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) ภาษาไทย

เกาะโหลน

บ้านนาตุ้ม (คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

โรงเรียน

ครู บ้านทรายขาว

๒

๑

๒

๓

๓

๓

๑

๑

๒

๓

๓

๒

๑

๑

คศ.

๐๗๖-๓๕๒๐๐๓

๐๕๓-๙๖๙๑๗๑

โรงเรียน

๐๗๕-๖๔๒๑๘๒

๐๓๙-๔๑๑๔๗๔

-

๐๕๕-๔๑๑๐๖๐

๐๗๔-๕๕๓๑๐๗

๐๒-๔๖๒๘๑๐๒

๐๗๔-๕๒๑๐๐๗

๐๗๔-๓๐๐๒๕๔

๐๕๔-๒๖๐๑๒๘

๐๗๓-๒๐๕๕๐๒

๐๗๓-๒๑๒๒๕๕

๐๗๗-๔๓๕๒๐๐

ม.๔,๖

ม.๓

-

๐๔๕-๘๒๑๐๕๔

๐๔๓-๗๙๑๔๒๗

๐๔๓-๒๒๔๔๒๗

ม.๒-๓,๕-๖ ๐๔๓-๑๓๑๐๔๙

มัธยมต้น

ป.๑

ป.๖

ป.๖

ม.๔

ป.๒-๖

ป.๒

ป.๔-๖

มัธยมต้น

ป.๓

ป.๔

ม.๖

ป.๔, ม.๑-๓ ๐๕๕-๘๕๙๐๙๐

ป.๑-๓

ป.๖

ระดับ

-

๐๔๓-๗๙๑๒๓๗

-

๐๔๓-๗๙๓๑๑๓

-

-

-

-

-

๐๒-๘๑๕๐๓๘๔

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บ้าน

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๕-๑๕๓๑๘๓๕

๐๙๕-๖๑๘๗๕๐๔

๐๙๗-๓๐๑๗๘๑๕

๐๘๑-๘๗๑๘๓๔๓

๐๙๕-๒๕๗๓๒๙๘

๐๘๙-๒๔๔๑๒๒๖

๐๘๐-๐๙๗๕๕๗๘

๐๘๘-๒๙๓๙๘๔๑

๐๘๑-๗๙๘๔๘๙๘

๐๘๙-๙๔๘๑๓๖๖

๐๘๖-๒๙๐๗๖๕๓

๐๘๐-๘๗๒๗๑๙๓

๐๘๑-๐๓๑๒๘๕๘

๐๘๑-๒๗๖๔๙๖๗

๐๘๖-๒๘๗๕๔๒๔

๐๘๑-๘๙๕๘๐๘๘

๐๘๑-๘๘๖๙๖๕๓

๐๙๕-๔๑๙๗๔๗๒

๐๘๙-๕๕๒๓๓๑๗

มือถือ
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นางศิริญญา เขื่อนแก้ว

นางนิรชญาวรรณ มีณรงค์

นางอาภาพร บุญเติม

นายจักรพงษ์ สุขสบาย

นางสาวพรรณี วิเศษโวหาร

นางเดือนเพ็ญ อินทลี

นางพูลศรี หุ่นประเสริฐ

นางกัญญารัตน์ จรบุรี

นางสุจิรา อาบู

นางมณี บัวเผื่อน

นางวัชราภรณ์ อินตาถึง

นางนริสา ณ ปัตตานี

นางนัฐนันท์ วิสุทธิ์อัมพร

นางปิยะมาศ หิตะรัตน์

นางศิรประภา ปิยะวิริยะกุล

นางสาววีรยา นากสุก

นางมณีวรรณ ฤทธิ์น�้ำค�ำ

๑๑๗ สพม.๓๕

๑๑๘ เชียงใหม่ เขต ๔

๑๑๙ สพม.๔๐

๑๒๐ สพม.๔๑

๑๒๑ นครราชสีมา เขต ๖

๑๒๒ นครราชสีมา เขต ๗

๑๒๓ กาญจนบุรี เขต ๓

๑๒๔ นครสวรรค์ เขต ๓

๑๒๕ นราธิวาส เขต ๑

๑๒๖ ปราจีนบุรี เขต ๒

๑๒๗ พิษณุโลก เขต ๒

๑๒๘ ยะลา เขต ๓

๑๒๙ ชลบุรี เขต ๓

๑๓๐ ฉะเชิงเทรา เขต ๒

๑๓๑ สระบุรี เขต ๒

๑๓๒ ชลบุรี เขต ๑

๑๓๓ ร้อยเอ็ด เขต ๒

ชื่อครูดีในดวงใจ

นางยุพิน เตมิยะ

สพป.

๑๑๖ เชียงราย เขต ๑

ที่

วัดโคกอุดม

บ้านนาดา

อนุบาลท่าตะโก

อนุบาลสังขละบุรี

วัดเจริญราษฎร์บ�ำรุง

บ้านโจด

มัธยมพัชรกิติยาภา ๒

บึงสามพันวิทยาคม

บ้านไร่

ทุ่งกว๋าววิทยาคม

บ้านโป่งน�้ำร้อน

โรงเรียน

๓

๒

๓

๓

๓

๓

บ้านดงหมากไฟ

บ้านห้วยกะปิ

วัดหนองตาบุญ

บ้านลาดกระทิง

วัดรังษีสุทธาวาส

บ้านตาเนาะแมเราะ

ครู บ้านเนินมะปราง

๒

๒

๓

๓

๓

๓

๑

๓

๓

๓

๓

คศ.

ศิลปะ, การงานฯ

ภาษาไทย, คณิตฯ, วิทย์, สังคมฯ,

ภาษาไทย, คณิต, สังคมฯ

การงาน, พัฒนาผู้เรียน

ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, สังคม,

พัฒนาผู้เรียน

ภาษาไทย, คณิต, การงานฯ,

ภาษาไทย, คณิต, การงานฯ

ภาษาไทย, การงานฯ, ศิลปะ

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชา

๐๓๗-๒๐๔๐๕๒

-

๐๕๖-๒๔๙๓๘๖

๐๓๔-๕๙๕๐๖๒

-

๐๔๔-๐๘๒๐๖๕

๐๕๕-๘๕๖๓๔๓

๐๕๖-๗๓๑๒๖๓

๐๕๓-๔๔๑๙๘๔

๐๕๔-๘๒๓๑๑๗

๐๕๓-๑๖๐๐๒๘

โรงเรียน

ป.๕

ป.๒

ป.๖

ป.๓-๔

ป.๒-๓

ป.๔-๖

๐๔๓-๕๘๐๗๙๓

๐๓๘-๒๘๗๒๐๕

-

๐๓๘-๐๘๐๐๐๐

๐๓๘-๓๑๒๑๖๑

๐๗๓-๓๗๘๒๔๖

ประถม-มัธยม ๐๕๕-๓๙๙๑๑๒

ป.๖

ป.๔-๖

ป.๕

ป.๑

ป.๖-ม.๓

ป.๔-ม.๒

ม.๓, ๕

ม.๑-๖

ป.๒

ม.๓-๖

ม.๑-๓

ระดับ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๐๕๖-๙๒๖๓๗๖

-

-

-

บ้าน

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๙-๙๔๘๑๖๗๗

๐๘๑-๓๔๑๖๔๑๕

๐๘๑-๒๐๙๗๕๘๔

๐๙๕-๕๙๓๕๖๙๙

๐๘๙-๕๔๔๑๕๕๙

๐๘๑-๕๔๑๑๐๒๕

๐๘๗-๘๕๑๒๙๙๐

๐๘๗-๙๐๘๔๙๙๗๑

๐๙๓-๕๘๓๑๒๑๖

๐๘๙-๙๒๙๐๑๔๖

๐๘๑-๑๙๖๔๘๔๑

๐๘๔-๗๘๘๓๓๙๘

๐๙๓-๓๒๔๐๓๗๙

๐๘๘-๒๘๐๒๕๓๖

๐๘๑-๒๘๕๗๖๓๓

๐๘๔-๘๐๘๘๓๐๙

๐๘๗-๑๘๑๔๗๑๓

๐๘๑-๗๖๔๖๙๙๑

มือถือ
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นางดาณี ไชยทิพย์

นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์

นางวัลลภา ชัยตามล

นางราตรี ศิริบุตร

นางสาวตะวัน เขตคง

นางสาวรสรินทร์ บุญเพ็ง

นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ

นางสไบแพร ฉิมเกื้อ

นายพงศ์รัตน์ ธรรมชาติ

นางสาวอัจฉรา เฉลียวศิลป์

นางวิไลวรรณ รัตนศรี

นางสาวราศรี สดุดี

นางสุภาวดี แก้ววิศาสตร์

นายพรพนม ปรัสพันธ์

นางจันตรี นันทกิจ

นางกิตติมา ธีรสรเดช

นางเรณู ไพศาลพงศ์

๑๓๖ สศศ.

๑๓๗ สมุทรสงคราม

๑๓๘ สพม.๑

๑๓๙ ยโสธร เขต ๒

๑๔๐ ก�ำแพงเพชร เขต ๒

๑๔๑ ลพบุรี เขต ๒

๑๔๒ สพม.๑๓

๑๔๓ สตูล

๑๔๔ สพม.๑๕

๑๔๕ สุรินทร์  เขต ๑

๑๔๖ หนองบัวล�ำภู  เขต ๒

๑๔๗ อุทัยธานี เขต ๒

๑๔๘ ชัยภูมิ เขต ๑

๑๔๙ สพม.๒๙

๑๕๐ กรุงเทพมหานคร

๑๕๑ สพม.๓

๑๕๒ สพม.๓๐

๓

๓

๓

๑

๓

๓

๓

ภาษาไทย,ศิลปะ

ภาษาไทย, งานการศึกษาพิเศษ

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชา

บ้านปากคลองลาน

บ้านโคกกลาง

เทพศิรินทร์

เมืองสมุทรสงคราม

เดชะปัตตนยานุกูล

อนุบาลสตูล

วิเชียรมาตุ

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

คอนสวรรค์

นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

วัดพลับพลาชัย

ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

มาตรฐานการศึกษาล�ำน�้ำเจา

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

บ้านปรางค์มะค่า ศูนย์พัฒนาคุณภาพ วิทยาศาสตร์

บ้านโกรกลึก

บ้านกกค้อกกโพธิ์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย, สังคมศึกษาฯ

ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ภาษาไทย, สังคมศึกษาฯ

ครู บ้านโคกพระ

๓

๓

๓

โรงเรียน

บ้านคั่นกระได

บ้านทุ่งเลน

ครู บ้านเขาราบ

๓

๒

๓

๒

๓

๓

นางสาวสุดใจ มุ่งดี

คศ.

๑๓๕ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

ชื่อครูดีในดวงใจ

นายณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา ๓

สพป.

๑๓๔ ศรีสะเกษ เขต ๔

ที่

-

๐๗๕-๕๗๒๐๖๐

๐๓๖-๖๘๙๒๕๐

-

-

๐๒-๙๔๔๓๕๑๘

๐๒-๒๒๔๗๖๓๕

๐๔๕-๘๖๕๖๔๔

๐๔๔-๘๗๐๒๘๔

-

๐๔๒-๓๕๙๐๓๔

๐๔๔-๕๙๐๕๓๕

๐๒-๒๒๔๒๖๓๗

-

-

-

๐๔๒-๓๕๙๔๑๔

-

-

-

-

-

-

-

-

๐๓๔-๗๑๑๑๗๑๐ ๐๓๔-๗๑๒๓๔๑

ม.๒

๐๔๔-๘๔๘๐๒๒

-

มัธยมปลาย ๐๒-๙๖๑๘๘๙๑-๓ ๐๒-๙๘๑๐๘๘๑

ป.๖

ม.๑-๖

ม.๑-๓

ป.๖-ม.๓

ป.๔-๕

ป.๔-๖

-

-

บ้าน

เบอร์โทรศัพท์

๐๕๔-๔๖๘๑๒๘-๙ ๐๕๔-๔๖๘๑๘๑

-

๐๔๕-๖๖๐๒๕๓

โรงเรียน

มัธยมปลาย ๐๗๓-๓๓๖๑๘๒

ป.๕

ม.๒-๓,๕

ป.๕

ม.๑-๓

ป.๑-๖

มัธยมต้น

ป.๖

ป.๒

ป.๒-๓,ป.๑-๓

ป.๔-๕

ระดับ

๐๙๗-๓๓๔๕๙๐๓

๐๘๖-๓๖๓๔๒๔๑

๐๘๓-๐๐๗๖๘๔๙

๐๘๗-๒๔๐๓๗๗๑

๐๘๔-๕๑๐๕๖๙๐

๐๘๑-๒๘๔๒๖๓๘

๐๘๓-๓๖๑๐๙๒๔

๐๘๑-๘๒๒๓๑๔๒

๐๘๒-๙๕๙๒๕๔๖

๐๘๙-๙๗๕๐๖๑๑

๐๘๘-๑๖๙๕๙๔๖

๐๘๔-๖๒๔๕๕๕๒

๐๘๙-๔๓๗๑๗๖๗

๐๘๙-๙๔๙๘๗๕๕

๐๙๒-๗๑๓๒๐๐๒

๐๘๙-๙๐๒๖๒๒๒

๐๙๗-๙๖๕๗๔๕๒

๐๘๙-๖๑๕๑๕๒๑

๐๘๕-๒๐๙๕๘๕๕

มือถือ
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นายทวีพงษ์ ยศพิมสาร

นายจักรพงศ์ จันทวงศ์

นายไกรรัตน์ ปันศิริ

ว่าที่ร้อยตรี ณเกณฑ์ ใจสุทธิ

นางสาวสายพิน สังข์แย้ม

นางสาวฮารมูนี อิบนูอับดุลมาญีด ๒

นางพัชรี ช้อนแก้ว

นางลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์

นางนิอารีฟา บินหะยีอารง

นางเสาวภา ใจสม

นางสุภาวดี ด้วงแก้ว

นางสาวมลธิรา จันทร์โอภาส

นางสมศรี ตัมพะปัณณะ

นายประภาศ ฤทธิเดช

นายประวิตร บุญประคอง

นายวุฒิศักดิ์ มานะศรี

นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์

๑๕๕ เชียงราย เขต ๔

๑๕๖ สพม.๓๔

๑๕๗ เชียงใหม่ เขต ๖

๑๕๘ ตราด

๑๕๙ นครสวรรค์ เขต ๒

๑๖๐ นราธิวาส เขต ๓

๑๖๑ สพม.๗

๑๖๒ บุรีรัมย์ เขต ๑

๑๖๓ ปัตตานี เขต ๒

๑๖๔ พะเยา เขต ๑

๑๖๕ พัทลุง เขต ๑

๑๖๖ แม่ฮ่องสอน เขต ๑

๑๖๗ สงขลา เขต ๒

๑๖๘ ตรัง เขต ๑

๑๖๙ สพม.๑๙

๑๗๐ สพม.๒๐

๑๗๑ สพม.๒๒

อนุบาลเวียงแก่น

ถนนหักพิทยาคม

โรงเรียน

บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ

บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล

คลองขวาง

อินทนนท์วิทยา

๔

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

ดอนตาลวิทยา

วังสามหมอวิทยาคาร

เลยพิทยาคม

บ้านล�ำพิกุล

บ้านควนเนียง

ชุมชนต่อแพวิทยา

อนุบาลควนขนุน

ชุมชนบ้านแม่ใส

อนุบาลยะรัง

บ้านสมสนุก

ครู บ้านนา “นายกพิทยากร”

๑

๒

๓

ครู หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

๓

๓

นางชนกานต์ เหลาแตว

ครู เมืองคง

คศ.

๑๕๔ สพม.๓๒

ชื่อครูดีในดวงใจ

นายวันชัย คชเรนทร์

สพป.

๑๕๓ สพม.๓๑

ที่

ศิลปะ

ศิลปะ

ศิลปะ

วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาฯ, ศิลปะ

วิทยาศาสตร์, สังคมฯ

วิทยาศาสตร์, ศิลปะ

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชา

ม.๑-๖

ม.๓, ๖

ม.๔-๖

ป.๓-๖

ป.๔

ม.๑-๓

ป.๒-๓

ป.๔-๖

ป.๔-๖

ป.๔-๖

มัธยมปลาย

มัธยมต้น-

ม.๑-๓

ป.๑-๖

ป.๔

ป.๔-ม.๓

มัธยมปลาย

ป.๓-๖

ม.๑,๔-๖

ม.๓

ระดับ

๐๔๒-๖๘๙๐๘๘

๐๔๒-๓๘๗๕๙๓

๐๘๖-๔๕๑๓๗๗๖

-

๐๗๔-๓๘๖๔๔๖

๐๕๓-๐๖๔๐๓๒

๐๗๔-๖๕๑๕๒๙

๐๕๔-๘๘๙๙๐๔

๐๗๓-๔๓๙๓๗๓

-

๐๓๗-๓๘๑๗๘๕

-

-

๐๓๙-๕๗๐๐๓๓

๐๕๓-๔๖๐๐๓๗

-

๐๕๓-๖๐๘๒๒๘

๐๔๔-๖๓๔๖๓๙

๐๔๔-๔๕๙๑๓๓

โรงเรียน

-

-

-

-

-

-

-

๐๕๔-๘๘๗๘๖๙

-

๐๔๔-๑๘๓๐๐๙

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บ้าน

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๖-๘๗๖๙๑๒๗

๐๙๗-๓๑๒๗๘๙๙

๐๘๑-๙๒๔๘๑๐๙

๐๖๓-๒๒๑๑๒๕๖

๐๘๑-๕๔๒๕๘๓๖

๐๘๖-๑๙๔๗๕๘๖

๐๙๘-๐๑๗๗๕๙๖

๐๘๖-๑๙๒๒๙๗๔

๐๘๙-๔๖๓๑๔๙

๐๘๔-๖๐๗๗๙๔๓

๐๘๓-๒๖๙๓๘๓๖

๐๘๑-๘๙๓๐๕๑๔

๐๘๑-๗๔๐๘๑๔๑

๐๘๑-๑๕๐๑๘๘๑

๐๘๖-๑๙๑๘๔๑๙

๐๘๖-๖๕๙๕๘๕๐

๐๘๙-๕๕๔๗๘๔๘

๐๘๙-๘๔๕๖๔๘๕

๐๙๘-๑๕๗๔๘๕๕

มือถือ

244

นางกชนิกา พลจันทึก

นางพัฒนาวารินทร์ บุญทา

นายปฏิภาณ ศาสตร์อ�ำนวย

นางสาวสุภาพิชญ์ บินทจร

นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์

นายชัยยศ สุขต้อ

นางละมัย ทุมลา

นางเพ็ญศรี สิทธิเชนทร์

นายกอบเกียรติ พัฒนนิติศักดิ์

นางสาวเจริญพร บุญฤทธิ์

นายศุภชัย โสธร

นายวีรศักดิ์ ธารามาศ

นางกันหา ภูชมศรี

นางทองหลั่น เวียนนอก

นายสมเกียรติ ศิลปวิศาล

นายพิพัฒน์ สกุลรักษ์

นางศรีนวล แก้วประดิษฐ์

๑๗๓ สพม.๔

๑๗๔ บึงกาฬ

๑๗๕ สมุทรปราการ เขต ๒

๑๗๖ สุโขทัย เขต ๒

๑๗๗ อุบลราชธานี เขต ๓

๑๗๘ เชียงใหม่ เขต ๕

๑๗๙ ร้อยเอ็ด เขต ๑

๑๘๐ สุราษฎร์ธานี เขต ๒

๑๘๑ มหาสารคาม เขต ๒

๑๘๒ สพม.๑๒

๑๘๓ ระนอง

๑๘๔ ระยอง เขต ๑

๑๘๕ สระแก้ว เขต ๑

๑๘๖ สระบุรี เขต ๑

๑๘๗ สุราษฎร์ธานี เขต ๓

๑๘๘ สุรินทร์ เขต ๒

๑๘๙ สพม.๒

ชื่อครูดีในดวงใจ

นายไพบูลย์ อมรประภา

สพป.

๑๗๒ สพม.๓๙

ที่

๓

๓

๒

๓

๓

๓

๑

๒

๓

๒

๓

๒

๓

๓

๑

๑

๓

๓

คศ.

ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สตรีวัดมหาพฤฒาราม

บ้านโนน “นิยมศาสตร์ศึกษา”

บ้านบางเหรียง

ชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)

บ้านพระเพลิง

บ้านท่าเสา

บ้านหินช้าง

แหลมราษฎร์บ�ำรุง

บ้านเม็กด�ำ

บ้านอู่ตะเภา

ป่าแดงหนองฮูโนนไทย

บ้านยางเปา

บ้านค�ำหนามแท่ง

อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)

วัดบางโฉลงใน

อนุบาลโซ่พิสัย

ธัญบุรี

พุทธชินราชพิทยา

โรงเรียน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียน

ม.๒

-

-

ม.๑-๓

ม.๑-๓,๕

ม.๒

ป.๒-๓

ม.๑-๓

ม.๑-๓

ป.๔-ม.๓

ป.๓-๖

ป.๑-๖

ป.๔-๖

ม.๒

ป.๔

มัธยมต้น
๐๒-๒๓๖๕๗๔๐

-

-

๐๓๖-๓๙๖๓๓๑

๐๓๗-๕๔๑๒๔๑

๐๓๘-๐๓๓๐๔๐

-

๐๗๕-๓๔๕๗๒๗

-

-

-

-

-

๐๕๕-๖๕๒๖๑๑

๐๒-๓๑๒๗๑๐๘

-

มัธยมปลาย ๐๒-๙๙๘๙๒๘๙

ม.๑, ๓, ม.๕-๖ ๐๕๕-๓๐๔๑๘๐๓

ระดับ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประถมตอนปลาย-

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ศิลปะ (ทัศนศิลป์-ประวัติศาสตร์)

ศิลปะ (ดนตรีไทย)

ศิลปะ (ดนตรีไทย)

ศิลปะ (ดนตรี)

ศิลปะ

ศิลปะ

ศิลปะ

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชา
มือถือ

๐๒-๔๖๒๖๔๖๑

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๐๘๙-๑๓๖๓๔๖๑

๐๘๘-๓๗๘๑๘๖๕

๐๙๕-๔๑๙๓๐๘๘

๐๘๗-๑๐๙๒๕๗๙

๐๘๗-๑๔๙๒๒๐๖

๐๘๓-๐๗๖๒๘๘๗

๐๘๗-๓๘๔๔๒๕๐

๐๘๙-๕๙๑๘๙๗๕

๐๘๑-๐๕๕๐๔๙๙

-

๐๖๑-๐๒๙๘๗๓๐

๐๘๐-๐๓๑๙๔๘๐

๐๘๘-๕๙๕๒๓๖๖

๐๙๑-๐๒๖๔๒๕๖

๐๘๖-๓๔๖๓๕๘๗

๐๙๓-๒๑๗๔๕๑๓

๐๘๖-๕๒๑๓๒๑๔

๐๕๕-๒๓๐๑๓๓ ๐๘๖-๒๐๙๑๕๔๔

บ้าน

เบอร์โทรศัพท์

245

นางพเยาว์ ศรีภักดี

นายศุภชัย มโนชัย

นายทนงศักดิ์ ทินบุตร

นายกร เรืองสมบัติ

นายสุทัศน์ กาญจนวิกัติ

๑๙๙ บุรีรัมย์ เขต ๓

๒๐๐ ขอนแก่น เขต ๑

๒๐๑ สพม.๒๓

๒๐๒ กาฬสินธุ์ เขต ๒

๒๐๓ ชัยนาท

๓

๓

๓

๓

๓

๓

นายชิตชัย อุ่นอกพันธุ์

๑๙๘ เพชรบูรณ์ เขต ๒

๓
๓

นางนที วันทอง

๑๙๕ ปัตตานี เขต ๓

๓

นางมณี ทรวดทรง

นางสุคนธรัตน์ อินทรอ�ำนวย

๑๙๔ สพม.๖

๓

๑๙๗ พิจิตร เขต ๒

นางเสาวณี ณัฎฐประเสริฐ

๑๙๓ สพม.๕

๑

๓

นางสาวสายอรุณ กิติยะ

๑๙๒ เชียงใหม่ เขต ๑

๒

๓

คศ.

๑๙๖ พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ นายพชรวัฒน์ ภิญญวัฒนพงษ์

นายโกศล เดชโนนสังข์

๑๙๑ ชัยภูมิ เขต ๒

ชื่อครูดีในดวงใจ

นางประไพศรี ศรีทอง

สพป.

๑๙๐ สพม.๒๑

ที่

ชุมชนคลองจันทน์

ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์

กุดบากพัฒนาศึกษา

บ้านม่วง

บ้านโคกเขาพัฒนา

บ้านบุ่งคล้า

วัดป่าแดง

วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)

รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

บ้านท่าหลุกสันทราย

บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี

บึงกาฬ

โรงเรียน

-

ป.๑-๖

ป.๔-๖

มัธยมต้น

ระดับ

๐๓๖-๗๗๖๒๗๐

๐๕๓-๒๔๔๒๕๕

-

๐๔๒-๔๙๑๑๘๘

โรงเรียน

สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ

สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา
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คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา
นายบุญรักษ์  ยอดเพชร
นายณรงค์ แผ้วพลสง
นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
นายอัมพร พินะสา
นายสนิท แย้มเกษร
ผู้เรียบเรียง
นางสาวละเอียด  สดคมข�ำ
นางพรรทิพา  พฤฒิเศรษฐเสนา
นางสาวอมรทิพย์  เจริญผล
นางเยาวเรศ  รอดม่วง
นายเกชา  เหลืองสุดใจชื้น
นายไพรัช  ทองสุ
  
นายชัยสิทธิ์  หล้าธรรม
  
นายธงชัย  กรินรักษ์
นายอารยันต์  แสงนิกุล
นายเกษมสันต์  มีจันทร์
นายทานิน  จันทะขาล
นายธงชัย  กรินรักษ์

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ่ม (คุรุราษฎร์อนุสรณ์)
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านผือ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดจินดาราม
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓
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นางกาญจนา  ค�ำเพราะ
นายธนกฤต  ธรรมวณิชย์

นางสิรวี  โสถิตสถาพร
นางสาวมณีวรรณ  หอมชื่น
นางกุลธิดา  จรัสเกื้อกูล
นางนภสกร  ผ่องอ�ำไพ
นางส�ำเนียง  วิลามาศ
นางสาวเพียงแข  เติมภิญโญ
นางพัชรี  ชอบงาม
นางจ�ำเริญสุข  ภู่ดอก
นายศตายุ  วาดพิมาย
นางสาววีรนุช  วิฑูรานนท์

คณะบรรณาธิการ
นางเกศทิพย์  ศุภวานิช
นางพจมาน  พงษ์ไพบูลย์
นายบุญชัย  ตั้งอุทัยสุข

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระต�ำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
ครูช�ำนาญการพิเศษ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการ ส�ำนักอ�ำนวยการ
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ
ส�ำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ข้าราชการบ�ำนาญ
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ศิลปกรรมและรูปเล่ม
นายพินิจ  สุขะสันติ์

ข้าราชการบ�ำนาญ

คณะจัดพิมพ์ต้นฉบับ/แก้ไขต้นฉบับ
นางสาวอรวรรณ  โอวรารินท์
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางกษมา  จันทร์ศรี         
ข้าราชการบ�ำนาญ
นางสาววีรนุช  วิฑูรานนท์
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ
ส�ำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวสิริพร  จันทร์แก้ว
ครูช�ำนาญการ โรงเรียนวัดไทรใหญ่
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
นางสาวกัญญาภัค  ชัยธิ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
นายเสกสรร  ทองบริบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ส�ำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวนรินทิพย์  เกษศิริ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ส�ำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุมเสริมสรางขวัญกําลังใจและยกยองเชิดชูเกียรติ
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

