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ค�ำน�ำ

	 “นวัตกรรม...สร้างสรรค์คณิตศาสตร์”	 เป็นผลงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริม 

และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลส�าเร็จ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 

มนีโยบายในการยกระดบัคณุภาพการเรียนการสอนด้านคณติศาสตร์	โดยได้คดัเลือกสถานศกึษา 

ทีส่่งเสรมิและพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาประสบผลส�าเร็จ	กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์	มาอย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	 

ได้ส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์พฒันานวตักรรมการเรยีนการสอน 

โดยการน�าวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา	 และพัฒนา 

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์	โดยมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	เป็นปัจจัย

สนับสนุน	 ซึ่งเอกสารเล่มนี้จัดท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่อง	 ให้ก�าลังใจ 

แก่สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมได้ดีเด่น	 เป็นแบบอย่างได้	 มีผลงานปรากฏเป็นรูปธรรม	 คือ	 

ผลการทดสอบ	NT	และ	O-NET	ของสถานศึกษากลุ่มนี้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ	 

ไม่น้อยกว่า	 ๓	 ปี	 ติดต่อกัน	 โดยมุ ่งหวังให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมแก่สถานศึกษา 

และผู้ที่เกี่ยวข้องน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงาน 

นวัตกรรมต้นแบบนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยจุดประกายความคิด	 รวมทั้งต่อยอด 

ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นประโยชน์และพัฒนาผู้เรียนไปสู่การแข่งขันในระดับชาติ

และนานาชาติต่อไป	

        

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน





สำรบัญ

    หน้า

ค�าน�า

สารบัญ

	 ๑.	 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์		 ๑

		 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

	 ๒.	 โรงเรียนอนุบาลล�าปาง	(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)		 ๑๗

		 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�าปาง	เขต	๑

	 ๓.	 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร		 ๒๖

	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร	เขต	๑

	 ๔.	 โรงเรียนวิเชียรชม		 ๓๗

	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา	เขต	๑

	 ๕.	 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้	 ๕๑

		 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง	เขต	๑

	 ๖.	 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส	(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)		 ๖๕

	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่	เขต	๑

	 ๗.	 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง		 ๗๔

	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี	เขต	๓

	 ๘.	 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย		 ๘๔

	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

	 ๙.	 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา		 ๙๔

	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	๑

	 ๑๐.	 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี		 ๑๐๖

	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี	เขต	๑



	 ๑๑.	 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์	 ๑๑๓

	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร	เขต	๑

	 ๑๒.	 โรงเรียนสุรวิทยาคาร		 ๑๒๓

		 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

	 ๑๓.	 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์		 ๑๓๒

	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร	เขต	๑	

	 ๑๔.	 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ		 ๑๔๒

	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ	

	 ๑๕.	 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม		 ๑๕๔

		 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี	ชัยนาท	

	 ๑๖.	 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	นนทบุรี		 ๑๖๕

	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

	 ๑๗.	 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	รังสิต		 ๑๗๕

	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

	 ๑๗.	 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	ราชบุรี	 ๑๘๗

	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

	 ๑๙.	 โรงเรียนวัดราชบพิธ		 ๒๐๐

	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร	เขต	๑	

	 ๒๐.	 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย		 ๒๑๐

	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด	

	 ๒๑.	 โรงเรียนเชียงค�าวิทยาคม		 ๒๑๘

	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ภาคผนวก   ๒๒๙

คณะผู้จัดท�า   ๒๔๑

สำรบัญ

   หน้า
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เกริ่นนํา 

	 โรงเรยีนอนุบาลพบิลูเวศม์	เป็นสถานศกึษาขนาดกลาง	สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร	 ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศกึษาประสบผลส�าเรจ็	มผีลงานดเีด่นเป็นท่ีประจกัษ์ในกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์	

โดยมีความมุ ่งมั่นบริหารจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู ้	

คูค่ณุลกัษณะอนัพงึประสงค์	ด�ารงชวีติอย่างมีความสขุ	ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเคยีงคู่

ความเป็นไทย	 ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล	 ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน	 ผู้เรียนส่วนใหญ่

มผีลการประเมนิมาตรฐานอยูใ่นเกณฑ์ด	ีและมพีฒันาการสงูขึน้ตามล�าดบั	ครมูกีารออกแบบสือ่

นวตักรรมทีส่่งเสรมิให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิพฒันาคณุภาพผูเ้รียนกลุม่สาระการเรยีนรู้

คณิตศาสตร์อย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบ	มกีารจดักจิกรรมทีส่่งเสริมผูเ้รยีนด้านคณติศาสตร์

เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทัง้ระบบ	โดยได้รบัการส่งเสรมิ	สนบัสนนุจากภาคเีครอืข่าย	

องค์กรภายนอก	ส่งผลให้ผู้เรียน	ครู	และโรงเรียนประสบผลส�าเร็จด้านคุณภาพวิชาการ

โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศมโรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศมโรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศมโรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศมโรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศมโรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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สรางสรรคนวัตกรรม

นวัตกรรมดานการบริหาร : นวัตกรรม PBW-2MT Model รูปแบบการบริหารวิชาการ

เพื่อพัฒนาคณิตศาสตร

 ความเปนมาและความส�าคัญ

	 	 คณิตศาสตร์	 เป็นวิชาที่มีลักษณะเป็นนามธรรม	 เนื้อหาส่วนใหญ่

ค่อนข้างซับซ้อน	 เรียนรู้ค่อนข้างยาก	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 มีเป้าหมายคือ

ต้องการให้ผู้เรียน	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอด	แนวคิด	หลักการ	ทฤษฎี	

เพือ่เป็นพืน้ฐานส�าหรบัการประยกุต์ใช้ในชวีติจริง	คณติศาสตร์มส่ีวนเกีย่วข้องกบัการด�าเนินชวิีต

ของมนุษย์ในทุก	ๆ	 เรื่อง	 ฝกให้คนมีเหตุมีผล	คิดอย่างเป็นระบบ	สามารถวิเคราะห์ปัญหา

และแก้ปัญหาได้	คณติศาสตร์ยงัช่วยในการพฒันากระบวนการคิดและการด�าเนนิชวีติในทกุ	ๆ 	ด้าน

ดงันัน้	วชิาคณติศาสตร์จงึเป็นวชิาทีผู้่สอนจะต้องให้ผูเ้รียนมคีวามรอบคอบ	และเกดิการเรยีนรูไ้ด้จริง

การเรียนรู้คงทนเกิดจากการฝกฝนบ่อย	ๆ	เกิดจากการวางแผนการด�าเนินการจัดการเรียน

การสอนที่เป็นระบบ	 ผู ้เรียนจ�าเป็นต้องมีความรับผิดชอบในการท�างาน	 มีเจตคติที่ดี

ต่อวิชาคณิตศาสตร์	 จะต้องมีการร่วมมือและช่วยเหลือกัน	 ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา	

ครูผู้สอน	ผู้เรียน	และผู้ปกครอง

	 	 วธิกีารบรหิารทีด่จี�าเป็นต้องมกีารวางแผนงานทีเ่ป็นระบบ	มกีระบวนการ

ท�างาน	 มีบุคลากรและทรัพยากรที่ดีและเพียงพอในการท�างาน	 มีการสร้างนวัตกรรม	

อปุกรณ์การสอน	การวัดและประเมนิผล	มกีารนเิทศ	จดัแหล่งเรยีนรู	้เพือ่ให้เกดิความเข้มแขง็

	 	 จากแนวความคิดดังกล ่าว	 เพื่อท�าให ้เกิดประสิทธิผลในการ

บริหารวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 โรงเรียนจึงจ�าเป็นต้องหารูปแบบ

วิธีการบริหารเพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถ	 และคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู ้ เรียน

เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก	 โรงเรียนจึงได้พัฒนารูปแบบบริหารวิชาการกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์	สู่ความเป็นเลิศและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล	

 วัตถุประสงค

	 	 ๑.	 เพื่อน�านวัตกรรม	PBW-2MT	Model	ไปใช้ในการบริหารจัดการ

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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 การด�าเนินงาน

  กรอบแนวคิดการออกแบบนวัตกรรม

	 	 โรงเรียนพฒันานวตักรรม	PBW-2MT	Model	เป็นเคร่ืองมอืในการพฒันา

งานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 โดยน�ารูปแบบ	 PBW-2MT	 มาประยุกต์ใช้

ในการก�าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์	 และด�าเนินการบริหารจัดการ

ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	พันธกิจของโรงเรียน	

  P-Planning	หมายถึง	มีการวางแผนการท�างานอย่างมีระบบ

  B-Best Practice	หมายถึง	มีกระบวนการหรือวิธีการที่ได้พิสูจน์ว่า

ท�าแล้วได้ผลลพัธ์ทีด่	ีท่ีสามารถน�ามาประยกุต์ใช้กบัอกีสถานการณ์อืน่ได้	คอื	กจิกรรมเวศม์คณติ

เป็นกิจกรรมทีส่่งเสรมิพฒันาการคดิให้แก่ผูเ้รยีน	พฒันาความสามารถผูเ้รยีนด้านคณติศาสตร์	

รวมถึงเป็นกิจกรรมที่สร้างเจตคติที่ดีด้านการเรียนคณิตศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน

  W-Workforce หมายถงึ	ก�าลงัแรงงาน	คอื	กลุม่สาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์

มคีรท่ีูมคีวามรูค้วามสามารถ	จบตรงสาขาคณติศาสตร์	และมกีารพฒันาตนเองอย่างสม�า่เสมอ

  M1-Mathematics	 หมายถึง	 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน

ทีเ่น้นวชิาคณติศาสตร์	จดัชัว่โมงคณติศาสตร์ตามโครงสร้างหลกัสตูร	จดัช่ัวโมงเพิม่เตมิในรายวชิา	

คณิตศาสตร์สร้างสรรค์	จัดสอนเสริมแก่ผู้เรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ในช่วงเช้า	

ส่งเสริมกิจกรรมด้านคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

  M2-Management	หมายถึง	การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ	

PDCA	ในการด�าเนินงาน	
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  T-Technology หมายถงึ	มกีารใช้ความรู	้เครือ่งมอื	ความคดิ	เทคนคิ	

กระบวนการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน	 เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัด

การเรยีนการสอน

  กรอบการด�าเนินการพัฒนานวัตกรรม

	 	 การพัฒนานวัตกรรม	 PBW-2MT	Model	 รูปแบบการพัฒนางาน

บริหารวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เริ่มด�าเนินการโดยส�ารวจสภาพปัจจุบัน

ความต้องการของโรงเรียนโดยใช้	 SWOT	 และน�าวงจรบริหารวงจรเดมมิ่ง	 PDCA	

มาใช้ในการด�าเนินการและสร้างความเข้าใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูป้กครอง	ผูเ้รยีน	ได้รับความรูเ้กีย่วกบัการบรหิารวิชาการ	กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์	

โดยใช้การประชุม	 ประชาสัมพันธ์	 แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานบริหารงานวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ดังนี้
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 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน 

	 	 หลงัจากทีน่�านวตักรรม	 PBW-2MT	Model	 รูปแบบการพัฒนางาน

บริหารวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปใช้	 พบว่า	 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร

สถานศกึษาทีส่อดคล้องกบัความต้องการของผูเ้รยีน	ผู้ปกครอง	ชมุชน	มกีารจดัการเรยีนการสอน

โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 มีกิจกรรมการเรียนรู ้ที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความสามารถ

ด้านคณิตศาสตร์	 ท�าให้การจัดการเรียนการสอนมีความคล่องตัวสูง	 โรงเรียนสนับสนุน

งบประมาณ	 เพื่อต่อยอดการพัฒนาผู ้เรียนในทุก	 ๆ	 ด้าน	 ท�าให้การบริหารวิชาการ

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ขับเคลื่อนด้วยความสะดวกรวดเร็ว	 และคล่องตัว

ท�าให้เกดิกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้นวใหม่	ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งสม�า่เสมอ

สามารถน�าไปปรับใช้ในการด�ารงชีวิต	 ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีท้ังระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา	 ระดับจังหวัด	 และระดับประเทศ	 สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ปกครอง	 ชุมชน	

และผูท่ี้มส่ีวนเก่ียวข้อง	ส่งผลให้ผู้เรยีน	ครู	และบคุลากรทางการศกึษาประสบผลส�าเรจ็	ดงัน้ี

	 	 ๑.	 ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	ร้อยละ	๑๐๐

		 	 ๒.	 ผู ้ เรียนผ่านการประเมินการอ่าน	 คิดวิเคราะห์	 และเขียน

สื่อความหมาย	ร้อยละ	๑๐๐
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		 	 ๓.	 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน

รายวิชาคณิตศาสตร์	 จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ได้อย่างเต็มศักยภาพ	 มีความคล่องตัวสูง

ในการด�าเนินงาน

	 	 ๔.	 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้เรียน	ผู้ปกครอง	ชุมชน	และสภาพสังคมปัจจุบัน

	 	 ๕.	 กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์มสีือ่แหล่งเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยี

ที่ตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอน

		 		 ๖.	 มีงบประมาณ	แหล่งเงินทุนสนับสนุน	ท�าให้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์เกิดความคล่องตัวและความรวดเร็วในการจัดการเรียนการสอน

	 	 ๗.	 ชุมชนมีความพึงพอใจและไว ้วางใจในการร ่วมมือพัฒนา

สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 การเผยแพรนวัตกรรม

	 ๑.	 Facebook	:	โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์	

	 ๒.	 Website	:	www.pbw.ac.th	

	 ๓.	 Youtube	:	PBW	CHANNEL	

	 ๔.	 การน�าเสนอสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	(Best	Practice)

ที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร	

	 ๕.	 คณะศกึษาดงูาน	จากโรงเรียนอนุบาลล�าปาง	 (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

คณะศึกษาดูงานรองผู ้อ�านวยการสถานศึกษา	 จากส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร	คณะศกึษาดูงานจาก

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอยธุยา	เขต	๑	คณะศกึษาดูงาน

ผู้บริหารสถานศึกษา	จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี	เขต	๑
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นวัตกรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอน : กิจกรรมเวศมคณิต กลุ มสาระการเรียนรู 

คณิตศาสตร

 ความเปนมาและความส�าคัญ

	 	 เรื่องของการคิดและการสอนเพื่อพัฒนาการคิด	 จัดว่าเป็นเร่ือง

ทีม่คีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ในการจดัการศกึษา	เพือ่พัฒนาผูเ้รยีนให้เป็นพลเมอืงท่ีมคีณุภาพ	

จะต้องพัฒนารอบด้าน	 ไม่ว ่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านสติปัญญา	 คุณธรรม	 และ

การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

	 	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	๒๕๕๑	ได้ก�าหนดสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 โดยก�าหนดให้ผู ้ เรียนจะต้องเป ็นผู ้ ที่มีความสามารถ

ในการคดิวเิคราะห์	การคดิสงัเคราะห์	การคดิอย่างสร้างสรรค์	การคดิอย่างมวีจิารณญาณ	และ

การคิดเป็นระบบ	 เพื่อน�าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับ

ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

	 	 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ได้เห็นความส�าคัญในการพัฒนาผู้เรียน

ด้านทักษะการคิด	 เพื่อพัฒนาผู ้เรียนสู ่ศตวรรษที่	 ๒๑	 จึงได้หาแนวทางการพัฒนา

โดยค�านึงถึงสภาพปัญหาที่ เกิดขึ้นกับผู ้ เรียน	 ซ่ึงการพัฒนาผู ้เรียนจะต้องเร่ิมต ้น

จากปัญหาที่พบ	 คือ	 ผู้เรียนไม่ค่อยชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์	 ผู้เรียนในกลุ่มท่ีเรียนช้า

เกิดความเบ่ือหน่ายต่อการเรียน	 ครูผู ้สอนจึงได้ปรึกษาหารือกันเก่ียวกับปัญหาที่พบ

และคิดหาวิธีการแก้ปัญหา	โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น	๓	กลุ่ม	คือ	กลุ่มไว้ใจ	กลุ่มวางใจ

และกลุ่มห่วงใย	 ผู้เรียนท้ัง	 ๓	 กลุ่มนี้	 โรงเรียนได้จัดท�าชุดฝกทักษะการคิด	 จ�านวน	๓	 ชุด

และออกแบบกิจกรรมตามความสนใจ	 และความถนัดของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม	 เพ่ือให้ผู้เรียน

เกิดความสนุกสนานในการคิด	 และฝกทักษะพื้นฐานการบวก	 ลบ	 คูณ	 หาร	 ที่จ�าเป็น

ให้ผู้เรยีนได้ฝกฝนเพือ่ให้เกดิความเคยชิน	อีกทัง้ยงัเป็นการพฒันาทกัษะทางด้านคณติศาสตร์

โดยพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน	 โดยเริ่มต้นจากพ้ืนฐาน	 จนถึงการพัฒนาทักษะการคิด

ขั้นสูง	และน�าไปสู่การคิดเลขเป็น	คิดเลขคล่อง	ต่อไป

 วัตถุประสงค

	 	 เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์ของผู้เรยีน	ชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	๑	-	๖
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 การด�าเนินงาน

  ขัน้ท่ี ๑ ประชมุเพ่ือวางแผนการด�าเนนิงาน	โดยมคีรผููส้อนคณติศาสตร์	

เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนของครู	ผู้เรียน

  ขัน้ที ่๒ ร่วมกนัก�าหนดโครงสร้าง	รปูแบบนวตักรรม	กจิกรรมเวศม์คณติ	

ประกอบด้วย

  ๑. ตาราง ๙ ชอง

   ๑.๑ วัตถุประสงค

	 	 	 	 เพือ่ฝกทกัษะการใช้สูตรคูณของผู้เรียน	ต้ังแต่ชัน้อนบุาลปีท่ี	๑

ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่	๖

   ๑.๒ วิธีการฝก

	 	 	 	 ๑)	 สร้างผูเ้รยีนเป็นผู้น�าการเต้นตามจังหวะการท่องสูตรคณู

โดยใช้ตาราง	๙	ช่อง

	 	 	 	 ๒)	 จัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนทุกวันในตอนเช้าหลังเคารพ

ธงชาติ
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  ๒. ชุดฝกทักษะ มี	๓	ชุด

   ๒.๑ ชุดฝกทักษะพื้นฐาน  มีทั้งหมด	๖		Level		(Level	1	-	6)		

จ�าแนกตามความสามารถของผู ้เรียน	 เรียงล�าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก	 ใช้กับผู ้เรียน

ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่	๑	-	๖

   ๒.๒ ชุดฝกทักษะการคิด มี	๒	ลักษณะ

	 	 	 	 ลักษณะที่	๑	ชุดเทคนิคการคิด	มีทั้งหมด	๑๐	ชุด	เรียงล�าดับ

จากง่ายไปยาก	 ใช้กับผู้เรียนท่ีได้รับการฝกทักษะพื้นฐานครบทั้ง	 ๖	 Level	 แล้ว	 ดังนี้	

ชุดที่	 ๑	 เรื่อง	 การบวกเลขเรียงที่เริ่มต้นจาก	 ๑	 ขึ้นไป	 ชุดที่	 ๒	 เรื่อง	 การบวกเลขเรียง

ที่ไม่เริ่มต้นจาก	๑	ขึ้นไป	ชุดที่	๓	เรื่อง	การบวกคู่จ�านวน	ชุดที่	๔	เรื่อง	การบวกคี่จ�านวน	

ชุดที่	๕	เรื่อง	การคูณด้วย	๒๕	ชุดที่	๖	เรื่อง	การคูณด้วย	๑๑	ชุดที่	๗	เรื่อง	การคูณด้วย	๙

ชุดที่	๘	เรื่อง	การคูณด้วย	๑๕	ชุดที่	๙	เรื่อง	การคูณด้วย	๕	และชุดที่	๑๐	เรื่อง	การคูณ

เลข	๒	หลักที่จ�านวนหลังเท่ากัน	จ�านวนหน้าบวกกันได้	๑๐



นวัตกรรม...สรา้งส
รรคคณติศาสตร

10

¹ÇÑµ¡ÃÃÁ...ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¤³ÔµÈÒÊµÃ�

	 	 	 	 ลักษณะที่	 ๒	 จัดท�าชุดเทคนิคการคิดโดยใช้เกม	 จ�านวน	
๑๒	ชุด	เรียงจากง่ายไปยาก	ใช้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	๔	-	๖	ใช้ภายหลังจากที่ผู้เรียน
ได้ฝกทักษะชุดเทคนิคการคิด	 ครบ	 ๑๐	 ชุดแล้ว	 ดังนี้	 ชุดที่	 ๑	 เกม	 ๒๔	 ชุดที่	 ๒	 เกม
Random	ชดุที	่๓	เกมสามเหล่ียมค�านวณ	ชดุท่ี	๔	เกมส่ีเหล่ียมค�านวณ	ชดุท่ี	๕	เหล่ียมจัตุรัสกล	
ชุดที่	๖	เกมชุดฝกปริศนา	ชุดที่	๗	เกมน่าลอง	ชุดที่	๘	เรขาคณิตพิศวง	ชุดที่	๙	Who	am	I	
ชดุที	่๑๐	ฝกสมองประลองความคดิ	ชดุที	่๑๑	ท้าประลองตัวเลข	และชดุที	่๑๒	จ�านวนปริศนา	

   ๓. กิจกรรมตามความสนใจ ตามความถนัดของผู ้เรียน 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด	 ตามความสนใจ	 น�าไปใช้
จั ดกิ จกรรมในชั่ ว โมงกิจกรรมพัฒนาผู ้ เรี ยน	 และชั่ ว โมงซ ่อมเสริมศักยภาพ	
โดยมีครูคณิตศาสตร์เป็นแกนหลักในทุกกิจกรรม	ร่วมกับครูผู้สอน	๑	คน	ซึ่งประกอบด้วย	
๑๐	กิจกรรม	ดังนี้
	 	 	 	 ๓.๑	 กิ จกร รมคิ ด เ ลข เร็ ว โ ดย ใช ้ โ ป รแกรม 	 GSP	
(THE	 GEOMETER'D	 SKETCHPAD)	 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบชุมนุมคณิตศาสตร์	
ผู้เรียนสามารถเลือกตามศักยภาพและความสนใจ	ใช้เวลาในช่วงพักกลางวัน	และยามว่าง
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	 	 	 	 ๓.๒	 กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร ์	 เป ็นกิจกรรมที่

ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด	การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	โดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์	

เปดโอกาสให้ผู้เรียนจัดท�าโครงงานตามความสนใจ	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 ๓.๓	 กิจกรรม	 BBL	 CUP	 SONG	 สูตรคูณ	 เป็นกิจกรรม

เปดสมองพร้อมรับการเรียนรู้	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปดสมอง	 และพัฒนาประสาทสัมผัส

ทั้ง	 ๕	 ตามหลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน	 (Brain	 Based	 Learning	 :	 BBL)	

โดยครปูระจ�าชัน้ทกุระดบัชัน้จดักจิกรรมให้ผู้เรียนก่อนกจิกรรมโฮมรูม	ทกุวนั	วันละ	๕	นาที

	 	 	 	 ๓.๔	 กิจกรรม	 A-Math	 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบ

ชุมนุมคณิตศาสตร์	 ผู ้เรียนสามารถเลือกตามศักยภาพและความสนใจ	 ใช้เวลาในช่วง

พักกลางวัน	และยามว่าง
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	 	 	 	 ๓.๕	 กิจกรรมคณิตสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม	 GSP	 เป็น

กิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบชุมนุมคณิตศาสตร์	 ผู ้เรียนสามารถเลือกตามศักยภาพและ

ความสนใจ	ใช้เวลาในช่วงพักกลางวัน	และยามว่าง

	 	 	 	 ๓.๖	 กิจกรรม	 SUDOKU	 เป ็นกิจกรรมที่ จัดขึ้นใน

รูปแบบชุมนุมคณิตศาสตร์	 ผู้เรียนสามารถเลือกตามศักยภาพและความสนใจ	 ใช้เวลา

ในช่วงพักกลางวัน	และยามว่าง

	 	 	 	 ๓.๗	 กจิกรรม	BOARD	GAME	(BATTLE	OF	THE	NUMBERS)

เป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย	 ในการอบรมให้ความรู้แก่ครู	 ผู้เรียน	

ในการท�ากิจกรรม	โดยกิจกรรม	BOARD	GAME	เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านการคิด	

การออกแบบ	การวางแผน	โดยใช้หลักการบวก	การลบ	การคูณ	และการหาร	
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	 	 	 	 ๓.๘	 กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา	 เป็น

กิจกรรมบูรณาการความรู้	 โดยใช้ความรู้คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และ

การออกแบบเชงิวิศวกรรมศาสตร์	เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่พฒันาการทกัษะการคดิ	การลงมอืปฏบิตัจิรงิ

ให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	 ออกแบบช้ินงานตามความถนัดและความสนใจ	

โดยจัดกิจกรรมทุกระดับชั้นโดยมีครูประจ�าชั้นดูแล

	 	 	 	 ๓.๙	 กิจกรรมการเรียนรู ้ห ้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

เป็นกิจกรรมทีส่่งเสรมิทกัษะการคดิให้กบัผูเ้รยีนผ่านสือ่การสอน	เกมการเรยีนรูท้ีห้่องปฏิบติัการ

โดยผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง	 เน้นจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	

๑	-	๓	เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

	 	 	 	 ๓.๑๐	กิจกรรมห้องเรียนรูปแบบใหม่แบบผสมผสาน

ออนไลน์	 วิทย์-คณิต	 Learn	 Room	 เป็นห้องเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย	

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ออนไลน์กับสถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียง	 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ออนไลน์เต็มรูปแบบ	ตามหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	๕	-	๖
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  ขั้นที่ ๓ ด�าเนินการสร้างชุดกิจกรรมตามโครงสร้างท่ีก�าหนดใน

ขั้นที่	๒	โดยมีผู้สร้าง	ได้แก่	ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น

  ขั้นที่ ๔	น�าชุดฝกไปใช้กับผู้เรียน	โดยมีขั้นตอนดังนี้

	 	 	 ๑.	 สร้างความรู ้	 ความเข้าใจให้กับครูผู ้สอนในการน�า

ชุดฝกทักษะไปใช้

	 	 	 ๒.	 ครูผู ้สอนน�าชุดฝกทักษะไปใช้กับผู้เรียน	 ตามขั้นตอน

และวิธีการที่ก�าหนด	 โดยใช้ในกิจกรรมโฮมรูม	 ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

หรือในชั่วโมงสอนซ่อมเสริม

	 	 	 ๓.	 นิเทศ	 ติดตามผลการน�าชุดฝกทักษะไปใช้	 ภาคเรียนละ	

๒	ครั้ง	โดยการสังเกตการสอน	และประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกัน

  ขั้นที่ ๕	 ติดตาม	 ตรวจสอบ	 วัดและประเมินผลตามสภาพจริง

รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน

อย่างเป็นระบบ	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

  ขัน้ท่ี ๖ หลงัจากการด�าเนนิการใช้นวตักรรมทกุคร้ังจะมกีารปรับปรุง	

ทบทวน	 พัฒนา	 แก้ไขและหาข้อผิดพลาดของกิจกรรม	 และแบบฝกทักษะเพ่ือปรับปรุง

และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

		 	 หลังจากน�ากิจกรรมเวศม์คณิตมาใช้พบว่า	 ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีขึ้น	 จ�านวนผู้เรียนท่ีได้ระดับ	 ๓	 ขึ้นไป

ทุกปีการศึกษาสูงกว่าร ้อยละ	 ๙๐	 ผู ้ เรียนมีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ของผูเ้รยีนระดบัชาต	ิ(O-NET)	วชิาคณติศาสตร์	ด้านการค�านวณ	(NT)	สงูกว่าระดบัประเทศ

ทุกปี	 ๕	 ปีย้อนหลัง	 และผู้เรียนได้รับการพัฒนา	 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ

วิชาคณิตศาสตร์	กับหน่วยงานภายนอก	ในระดับนานาชาติ	ระดับชาติ	ระดับภาค	ระดับเขต

พื้นที่การศึกษา	และระดับโรงเรียนมากมาย	ส่งผลให้น�ามาซึ่งชื่อเสียงต่อตนเอง	ครอบครัว	

และโรงเรียน
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ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ความสามารถดานคํานวณ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ ไมนอยกวา ๕ ป ติดตอกัน

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ ไมนอยกวา ๕ ป ติดตอกัน 
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ตำรำงสรุปผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กลุมสำระกำรเรียนรูคณิตศำสตร

ระดับชั้นประถมศึกษำปที่ ๑ - ๖ ปกำรศึกษำ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒

ปการศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖
จ�านวน 

นักเรียน

ที่ได้ระดับ 

๓ ขึ้นไป

ร้อยละ 

นักเรียน

ที่ได้ระดับ 

๓ ขึ้นไป

จ�านวน

ที่เข้าสอบ

จ�านวน นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป จ�านวนนักเรียน

ที่มีผลการเรียนรู้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

๒๕๕๙ ๑,๐๑๕ ๐ ๓ ๑๓ ๖๓ ๘๓ ๑๑๒ ๑๔๓ ๕๙๘ ๙๓๖ ๙๒.๒๒

๒๕๖๐ ๑,๐๓๖ ๐ ๓ ๑๕ ๕๒ ๖๓ ๑๔๒ ๑๕๑ ๖๑๐ ๙๖๖ ๙๓.๒๔

๒๕๖๑ ๑,๐๕๙ ๐ ๓ ๗ ๓๖ ๑๐๙ ๑๕๙ ๑๖๓ ๕๘๒ ๑,๐๑๓ ๙๕.๖๖

๒๕๖๒ ๑๐๒๒ ๐ ๓ ๙ ๕๘ ๕๕ ๑๙๘ ๑๗๙ ๕๔๓ ๙๒๐ ๙๐.๑๒

 การเผยแพรนวัตกรรม

	 	 ๑.	 Facebook	:	โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์	

	 	 ๒.	 Website	:	www.pbw.ac.th	

	 	 ๓.	 Youtube	:	PBW	CHANNEL	

	 	 ๔.	 การน�าเสนอสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 (Best	Practice)

ที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร	

	 	 ๕.	 คณะศึกษาดูงาน	 จากโรงเรียนอนุบาลล�าปาง	 (เขลางค์รัตน์

อนุสรณ์)	 คณะศึกษาดูงานรองผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษากรงุเทพมหานคร	คณะศกึษาดูงาน	จากส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

อยธุยา	เขต	๑	คณะศกึษาดูงานผูบ้รหิารสถานศกึษา	จากส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษานนทบุรี	เขต	๑
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เกริ่นนํา

	 โรงเรียนอนุบาลล�าปาง	 (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)	 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�าปาง	 เขต	 ๑	 ได้จัดการเรียนการสอน

ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่	๑	ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	๖		เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล	

(World-Class	 Standard	 School)	 ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน	 ๔	 หลักสูตร	 คือ	

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ	Smart	Science	ห้องเรียนพิเศษ	Gifted	Math	ห้องเรียนพิเศษ	

Mini	English	Program	และห้องเรียนปกต	ิมุง่มัน่บริหารจัดการศกึษาให้ผู้เรียนมคีวามเป็นเลิศ

ด ้านวิชาการ	 น�าเทคโนโลยีมาใช ้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้บนหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน	 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ

การเรียนรู ้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ	 ได้รับความร่วมมือของทุกฝาย	

ผู ้ปกครองศรัทธาและพร ้อมให ้การสนับสนุนด ้านการจัดการศึกษาอย ่างเต็มที่

มีอาคารสถานที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม	 มีแหล่งเรียนรู้มากมาย	 บุคลากรมีความรู้

ความสามารถตรงตามสายงานท่ีปฏิบัติ	 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย

สนองตอบความสามารถและความต้องการของผู้เรียน	 มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนเพียงพอต่อความต้องการของเด็กและบุคลากร	 ส่งผลให้ผู้เรียน	

ครู	และโรงเรียนประสบผลส�าเร็จ

โรงเรียนอนุบำลล�ำปำง โรงเรียนอนุบำลล�ำปำง โรงเรียนอนุบำลล�ำปำง โรงเรียนอนุบำลล�ำปำง โรงเรียนอนุบำลล�ำปำง โรงเรียนอนุบำลล�ำปำง 

(เขลำงครัตนอนุสรณ) (เขลำงครัตนอนุสรณ) (เขลำงครัตนอนุสรณ) (เขลำงครัตนอนุสรณ) (เขลำงครัตนอนุสรณ) (เขลำงครัตนอนุสรณ) 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�าปาง เขต ๑
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สรางสรรคนวัตกรรม

นวัตกรรมดานการบริหาร : รูปแบบการบริหารกลุ มสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 

โดยใช LOTUS Model”

 ความเปนมาและความส�าคัญ

	 		 ในปีการศกึษา	๒๕๕๘	-	๒๕๕๙	โรงเรียนมผีลการทดสอบทางการศกึษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ช้ันประถมศึกษาปีที่	 ๖

ต�่าลง	 และมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต�่ากว่า

เป้าหมายที่ก�าหนดได้ที่ร้อยละ	๘๐

		 	 ดังนั้น	 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

จึงได้ด�าเนินการจัดท�าการศึกษา	 “รูปแบบการบริหารกลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร

โดยใช้ LOTUS Model”	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผล

ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

 วัตถุประสงค

	 	 ๑.	 เพื่อพัฒนาด้านการบริหารการจัดการศึกษาให้เป็นระบบ	

	 	 ๒.	 เพื่อพัฒนาครูผู ้สอน	 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ

	 	 ๓.	 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์	

 การด�าเนินงาน 

	 	 โรงเรยีนได้ด�าเนนิงานตามรูปแบบการพัฒนาคณุภาพการจัดการเรียน

การสอนคณิตศาสตร์	โดยใช้	LOTUS	Model	ดังแผนภาพ
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  ๑. Leadership	การกระจายอ�านาจการบรหิารจดัการจากผูบ้รหิาร

สู่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน	 หัวหน้าระดับต่าง	 ๆ	 อาทิ	 หัวหน้าระดับประถมศึกษา

หัวหน้าระดับอนุบาล	 หัวหน้าฝายงาน	 ประธานหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ	 (Gifted	Math,	

Smart	Science	และ	Mini	English	Program)	หวัหน้าสายชัน้	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

  ๒. Operate development การส่งครูเข้าร่วมประชุม	 อบรม	

สมัมนา	และศกึษาดงูานโรงเรยีนทีป่ระสบผลส�าเร็จ	ร่วมท�า	MOU	กบัหน่วยงานและสถาบนั

การศึกษาต่าง	ๆ

  ๓. Technical and Technology การใช้เทคนิคการสอน

ที่หลากหลาย	และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

  ๔. United การสร้างความเป็นปกแผ่น	แลกเปลีย่นเรยีนรู	้แก้ปัญหา

ร่วมกันโดยใช้กระบวนการ	PLC

  ๕. Supervisory	 มีการนิเทศ	 ติดตาม	 กิจกรรมการเรียนการสอน

และงานด้านต่าง	ๆ	เพื่อทราบปัญหาและแก้ไขเพื่อพัฒนาต่อไป
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 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน 

	 	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีกระบวนการบริหารจัดการที่เป็น

ระบบ	ด้วยรูปแบบการบริหาร	ด้วยการใช้	LOTUS	Model	มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้	

	 	 ๑.	 สถานศึกษามีการด�าเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ผู้บริหารมีภาวะผู้น�าทางวิชาการ

มีการพัฒนาครูผู้สอน	 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ	 การใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหา	 รวมทั้ง

มีการติดตาม	ประเมินผลการปฏิบัติงาน	เพื่อแก้ไขและพัฒนา

	 	 ๒.	 ครผููส้อนคณติศาสตร์ได้รับการพัฒนาศกัยภาพในการจัดการเรียน

การสอนคณติศาสตร์	และปฏบิตังิานอย่างมปีระสิทธิภาพ	สามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้

จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้	 ด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 น�าเทคนิคการจัดการเรียนการสอน

ไปใช้กับผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม

	 	 ๓.	 ผู ้ เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพได้สูงสุด	 มีผลงานดีเด ่น

มีความสามารถในการแข่งขันในทุกระดับ	 โดยได้รับรางวัลในระดับเขตพื้นที่การศึกษา	

ระดับภาค	ระดับประเทศ	และระดับนานาชาติ	

การประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู การสอนโดยใชนวัตกรรม 

Lesson Study and Open Approach
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 การเผยแพรนวัตกรรม 

  จดันทิรรศการเผยแพร่แก่นักเรยีน	คร	ูผู้ปกครองและโรงเรยีนเครอืข่าย

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเมืองใหม

(ชลอราษฎรรังสฤษฏ)

การประชาสัมพันธในรูปแบบของสารสัมพันธ

ของโรงเรียน

การประชาสัมพันธผานเว็บไซตของโรงเรียน 

(www.anubanlampang.ac.th)

การประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน 

(Facebook : anuban lampang) 

การประชาสัมพันธผานปายประชาสัมพันธ
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นวัตกรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอน : รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนคณิตศาสตร ดวย LAMPANG Model ภายใตวิสัยทัศนของกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร “คณิตศาสตรกาวลํ้า เทียบเคียงมาตรฐานสากล”

 ความเปนมาและความส�าคัญ
	 	 การจดัการเรียนรู้คณติศาสตร์ทีผ่่านมา	พบว่า	นกัเรียนจ�านวนไม่น้อย
ประสบปัญหาในการเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหา	 การแสดงหรืออ้างอิงเหตุผล	 การสื่อสาร
การน�าเสนอแนวคดิทางคณิตศาสตร์	การเช่ือมโยงระหว่างเนือ้หาคณติศาสตร์กบัสถานการณ์
ต่าง	 ๆ	 และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 ปัญหาเหล่านี้ท�าให้ผู้เรียนไม่สามารถน�าความรู้
คณติศาสตร์ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันและในการศกึษาต่ออย่างมปีระสทิธภิาพ	(สสวท.,	
๒๕๕๐	หน้า	๑)	 ทางคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 จึงได้คิดรูปแบบการพัฒนา
คณุภาพการจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ด้วย	LAMPANG	Model	ภายใต้วสัิยทศัน์ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	“คณิตศาสตร์ก้าวล�้า	เทียบเคียงมาตรฐานสากล”
 วัตถุประสงค
	 	 ๑.	 เพื่อจัดท�าหน่วยการเรียนรู้	 และแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน	 และรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์	 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 ๑	 -	 ๖	
จดัท�าสือ่	และนวตักรรมทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์	
	 	 ๒.	 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับโรงเรียน	 ระดับเครือข่าย	 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา	ระดับภาค	ระดับชาติ	และระดับนานาชาติ
	 	 ๓.	 เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรียนทัง้ในระดบัโรงเรยีน	และระดบัชาติ

การแจงคณะกรรมการสถานศึกษาในที่ประชุม  การจัดกิจกรรมเปดชั้นเรียน (Open Class) 

เปดโอกาสใหผูที่สนใจเขารวมกิจกรรม
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 การด�าเนินงาน 

	 	 กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์	โรงเรียนอนบุาลล�าปาง	(เขลางค์รัตน์

อนุสรณ์)	ได้ด�าเนนิงานตามรปูแบบการพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนการสอนคณติศาสตร์	

ด้วย	LAMPANG Model	ดังแผนภาพ

  ๑. Learning Objective	การวิเคราะห์หลักสูตร	สาระการเรียนรู้	
ตัวชี้วัด	ก�าหนดค�าอธิบายรายวิชา	และโครงสร้างรายวิชา	เพื่อใช้เป็นแนวทางส�าหรับการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนทีช่่วยให้ผูเ้รยีนบรรลุผลการเรียนรู้ทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสิทธภิาพ
  ๒. Awareness	การสร้างความตระหนักให้ครูรู้จักนักเรียนเป็นราย
บุคคล	โดยการวินิจฉัยผู้เรียน	
  ๓. Make Learning Unit การออกแบบจัดท�าหน่วยการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา	ท้องถิ่น	และเหมาะสมกับผู้เรียน
  ๔. Performance การจดัท�าแผนการจดัการเรยีนรู	้ตามกระบวนการ
Active	 Learning	 ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ
  ๕. Assessment	การประเมนิผลการจดัการเรยีนรู	้ท�าวจิยัในชัน้เรยีน
ให้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งของผู้เรียน	 เพื่อใช้ในการวางแผนแก้ปัญหา	 ปรับปรุง	 และพัฒนา
การเรียนการสอนต่อไป
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  ๖. Network การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้	พูดคุย	ปรึกษา	
และแก้ปัญหาร่วมกันผ่านกิจกรรม	PLC	
  ๗. Goal เป้าหมาย	การเสรมิแรงทางบวก	การเผยแพร่	น�าเสนอผลงาน
และความพึงพอใจ
 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน 
	 	 ๑.	 ได้หน่วยการจัดการเรียนรู้	 และแผนการจัดการเรียนรู้	 รายวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน	 และรายวิชาเพิ่มเติม	 (คณิตศาสตร์ประยุกต์)	 ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่	 ๑	 -	 ๖	 ท่ีสามารถน�าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม	
มีสื่อและนวัตกรรมที่ใช ้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียนแต่ละกลุ ่ม
ตามความสามารถ	ได้แก่	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ด้วยกระบวนการ	Active	
Learning	 เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย	 (เวทคณิต)	 การสอนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้
บาร์โมเดล	การแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ด้วยโปรแกรม	The	Geometer’s	Sketchpad	(GSP)	
การคิดเลขเร็วแบบสุ่ม	 การใช้แบบฝกเสริมทักษะการคิดเลขเป็น	 คิดเลขคล่อง	 การใช้เกม
คณิตศาสตร์ช่วยในการเรียนรู้	
	 	 ๒.	 นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ	 ได้รับรางวัลจากเวที
การแข่งขันต่าง	ๆ 	ในระดับโรงเรียน	กลุ่มเครือข่าย	เขตพื้นที่การศึกษา	ระดับภาค	ระดับชาติ

และระดับนานาชาติ	

	 	 ๓.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์

ทุกระดับช้ันสูงขึ้นตามเป้าหมายที่ก�าหนด	 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	 (NT)

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 ๓	 มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 และมีผลเฉลี่ยสูงกว่า

ระดับประเทศทุกปีการศึกษา	ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	๖	สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	และมีผลเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกปี

การศึกษา	 จ�านวนนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน	 (O-NET)	

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	๖	ในรายวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเต็ม	๑๐๐	คะแนน	มีจ�านวน

เพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา
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 การเผยแพรนวัตกรรม

	 	 โรงเรียนได้จัดนิทรรศการเผยแพร่แก่นักเรียน	 ครู	 ผู ้ปกครอง	

และโรงเรียนเครือข่าย

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลแมสรวย เชียงราย

การแจงคณะกรรมการสถานศึกษาในที่ประชุม การจัดกิจกรรมเปดชั้นเรียนเปดโอกาสให

ผูที่สนใจเขารวม
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เกริ่นนํา

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

ตั้งอยูเลขที่   ๒๒๖ ต�าบลธาตุเชิงชุม อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

  โทรศัพท ๐๔๒-๗๑๑-๒๘๓ โทรสาร ๐๔๒-๗๑๓-๐๙๔ 

Website   http://www.abs.ac.th

ปรัชญา  ทนฺโต เสฏโฐ มนฺสฺเสสุ มนุษยผู้ฝกตนดีแล้ว เปนผู้ประเสริฐที่สุด

ค�าขวัญ  ความรู้ คูคุณธรรม น�าประชาธิปไตย 

สีประจ�าโรงเรียน ชมพู-กรมทา

สัญลักษณโรงเรียน 

คานิยมของโรงเรียน เราชาวอนุบาลสกลนคร จะมุงมั่นสูความส�าเร็จอยางยั่งยืน

วัฒนธรรมองคกร บุคลากรมีความภาคภูมิใจในสถาบัน มีทักษะที่โดดเดน มุงงาน

  ด้านคุณภาพ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และมีความเชื่อมั่น

  ในตนเองสูง

	 โรงเรียนอนุบาลสกลนครจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับ

ประถมศึกษา	ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ	และเน้นพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์	

วิทยาศาสตร์	ภาษาอังกฤษ	คุณลักษณะอันพึงประสงค์	และทักษะที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต

ของผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล	

โรงเรียนอนุบำลสกลนครโรงเรียนอนุบำลสกลนครโรงเรียนอนุบำลสกลนครโรงเรียนอนุบำลสกลนครโรงเรียนอนุบำลสกลนครโรงเรียนอนุบำลสกลนคร
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

คานิยมของโรงเรียน เราชาวอนุบาลสกลนคร จะมุงมั่นสูความส�าเร็จอยางยั่งยืน
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สรางสรรคนวัตกรรม

นวัตกรรมดานการบริหาร : การบริหารแบบ “SAKOL Model” กับการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

 ความเปนมาและความส�าคัญ 

	 	 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร	 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และยอดนิยม

มาเป็นระยะเวลายาวนานด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	 โดยใช้นวัตกรรม

ทางการศึกษา	 “SAKOL	 Model”	 ส ่งผลให ้โรงเรียนมีความพร ้อมในทุกด ้าน

เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 โดยมีวิธีการด�าเนินการเพ่ือให้ประสบผลส�าเร็จ

ก�าหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และเป้าหมายที่ชัดเจน	 ตามแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

ทีโ่รงเรยีนได้ด�าเนนิการจดัท�า	จงึส่งผลให้โรงเรยีนอนบุาลสกลนครมคีวามเจรญิ	เป็นทีย่อมรบั

ของผู้ปกครองและชุมชน	

รูปแบบการพัฒนาแบบองครวม “SAKOL Model”

   แนวคิด ๔ ร ซึ่งประกอบด้วย 
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    ร ที่ ๑ รวมคิดวางแผนและสร้างสรรค 

    ร ที่ ๒ รวมท�างานตามแผนที่รวมคิด

    ร ที่ ๓ รวมก�ากับ ติดตาม ประเมินผลอยางใกล้ชิด

    ร ที่ ๔ รวมชื่นชมผลผลิตที่รวมท�า

	 ในการจดัการเรยีนการสอนวชิาคณติศาสตร์	เป็นวชิาทีม่ลีกัษณะเป็นนามธรรม

เน้ือหาค่อนข้างซับซ้อน	 เรียนรู้ค่อนข้างยาก	 ซึ่งหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	

มีเป้าหมายท่ีต้องการให้การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน	 ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้	

ความเข้าใจเกีย่วกบัความคดิรวบยอด	แนวคดิ	หลกัการ	ทฤษฎทีีจ่�าเป็น	ให้เป็นข้อมลูพืน้ฐาน

ในการน�าไปใช้คิดแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวันอย่างเป็นระบบ	 จากแนวความคิดดังกล่าว

เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์

จึงจ�าเป็นต้องหารปูแบบ	วธิกีารบรหิาร	เพือ่พฒันาความรูค้วามสามารถของครผููส้อนและผูเ้รยีน

โดยใช้การบรหิารจดัการระบบคณุภาพ	“SAKOL	Model”		ให้มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ

และเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล	
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 วัตถุประสงค
	 	 ๑.	 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนให้ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์	ให้สูงขึ้นและเทียบเคียงมาตรฐานสากล
	 	 ๒.	 เพือ่พฒันาระดบัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณติศาสตร์ของผู้เรียน
 การด�าเนินงาน
	 	 การพฒันาบุคลากรสูค่วามเป็นครผููส้อนมอือาชพีของโรงเรยีนอนบุาล
สกลนคร	 ได้น�าแนวคิดและหลักการแนวทางกระบวนการบริหารแบบ	 “SAKOL	Model”
มาก�าหนดเป็นขั้นตอนในการพัฒนา	ให้ครอบคลุมทั้ง	๔	ด้าน	คือ	การสร้างความตระหนัก	
ความพยายาม	มีผลแห่งความส�าเร็จ	และยั่งยืน	ภายใต้แนวคิด	“๔	ร”
  ร ที่ ๑ รวมคิดวางแผนและสร้างสรรค
	 	 -	 ศึกษาสภาพปัจจุบัน	ปัญหาความต้องการ	ปัญหาของครูผู้สอน
	 	 -	 การวางแผนด�าเนนิการโดยการวเิคราะห์ปัญหา	แนวทางการพฒันา
และทางเลือกในการพัฒนา
  ร ที่ ๒ รวมท�างานตามแผนที่รวมคิด
	 	 -	 การด�าเนินการพัฒนา	ท�าโครงการพัฒนา	๔	โครงการ	คือ	อบรม
สัมมนา	การศึกษาดูงาน	ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ฝกปฏิบัติ	ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย
	 	 -	 ก�าหนดทางเลอืกและวธิกีารด�าเนนิการพัฒนาในลักษณะโครงการ
อย่างต่อเนื่อง
	 	 -	 การนิเทศ	 ก�ากับ	 ติดตาม	 และประเมินการผลการด�าเนินงาน
ตามโครงการ
   ร ที่ ๓ รวมก�ากับ ติดตาม ประเมินผลอยางใกล้ชิด 
	 	 -	 ประเมินผลการพัฒนาแบบประเมินการน�าประโยชน์ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานของครูผู้สอน
	 	 -	 ประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน	 เพื่อประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนโดยศึกษานิเทศก์	ประธานกลุ่มโรงเรียนธาตุเชิงชุม	ผู้บริหารในศูนย์
เครือข่าย

	 	 -	 ประเมินความพึงพอใจ
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  ร ที่ ๔ รวมชื่นชมผลผลิตที่รวมท�า

	 	 หลังจากใช้กระบวนการบริหารแบบ	 “SAKOL	Model”	 รูปแบบ

การพัฒนางานบริหารวิชาการ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร	

ไปใช้พบว่า

	 	 -	 โรงเรยีนมีการจัดหลักสูตรสถานศกึษาทีส่อดคล้องกบัความต้องการ

ของผู้เรียน	ผู้ปกครอง	ชุมชน	มีการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์	กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบอิเทอร์เน็ตเทคโนโลยีที่ทันสมัย

	 	 -	 มีกิจกรรมการเรียนรู ้ด ้านคณิตศาสตร์ที่ส ่งเสริมให้ผู ้เรียนมี

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์	ท�าให้การจัดการศึกษามีความคล่องตัวสูง

	 		 -	 ผู ้ เ รี ยน เข ้ า ร ่ ว มการแข ่ ง ขั นบน เวที ทั้ ง ร ะดั บ เขต พ้ืนที่	

ระดับจังหวัด	 และระดับประเทศ	 ได้สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ปกครอง	 ชุมชน	 และผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร	จนได้รับรางวัลในระดับเขตพื้นที่	ระดับจังหวัด	และระดับประเทศ

 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

๑.	 ครผููส้อนและบคุลากรในกลุม่สาระการเรยีนรู้

คณิตศาสตร์ได้เข้ารับการอบรม	 พัฒนาแนวทาง

การจดักจิกรรมเพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

คณิตศาสตร์ร้อยละ	๘๕

๒.	 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 กลุ่มสาระ

การ เรี ยนรู ้ คณิตศาสตร ์ ของทุกระดับ ช้ัน

มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าร้อยละ	๗๕	

 การเผยแพรนวัตกรรม

	 	 ๑.	 Website	:	http://www.abs.ac.th

	 		 ๒.	 การน�าเสนอสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	(Best	Practice)	

ประจ�าปี	 พ.ศ.	๒๕๖๓	ที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร	 เขต	๑	และ	

ส�านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ	เขต	๑

	 	 ๓.	 คณะศึกษาดูงาน	 จากคณะโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายธาตุเชิงชุม	

คณะรองผู้อ�านวยการโรงเรียน	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร	เขต	๑
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นวัตกรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอน : กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมทักษะกระบวนการคิด

สูความเปนเลิศทางคณิตศาสตร

 ความเปนมาและความส�าคัญ
	 	 ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์	 ซึ่งเป็นทักษะเชิงสติปัญญา
ต้องใช้กระบวนการทางสติปัญญาสูงกว่าทักษะทางกายอื่น	ๆ	เนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์
เป็นประสบการณ์นามธรรม	 สิ่งที่ผู้เรียนได้พบเห็นส่วนใหญ่เป็นสัญลักษณ์แทนจ�านวน	
ผู้เรียนท่ีมีประสบการณ์น้อยจะมีปัญหาด้านนามธรรม	 การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงมุ่งไปที่การสร้างสภาพการณ์และประสบการณ์ที่เป็นรูปแบบ
เพือ่ช่วยให้ผูเ้รยีนเข้าใจประสบการณ์นามธรรมดีขึน้	จากแนวความคดิดงักล่าว	กลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์	 จ�าเป็นต้องหารูปแบบ	 วิธีการจัดการเรียนรู ้ เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
กระบวนการคิดที่ยั่งยืนและต่อยอด	 ท�าให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์เป็นระบบ
น�าไปสู่การสร้างองค์ความรู้	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
โดยใช้กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
ในการจัดการเรียนรู้
 วัตถุประสงค 

	 	 ๑.	 เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด

ทางคณิตศาสตร์

	 	 ๒.	 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น

	 	 ๓.	 เพื่อให้ผู ้เรียนน�าทักษะการคิดไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา

ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม
 การด�าเนินงาน
	 	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่มุ ่งเน ้นพัฒนาและส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคิดสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ของโรงเรียนอนุบาลสกลนคร	ได้น�าแนวคิด
และหลักการแนวทางกระบวนการบริหารแบบ	“SAKOL Model”	มาก�าหนดเป็นขั้นตอน
ในการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้ง	 ๔	 ด้าน	 คือ	 การสร้างความตระหนัก	 ความพยายาม
มีผลแห่งความส�าเร็จ	และยั่งยืน	ภายใต้แนวคิด	“๔	ร”	
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  ร ที่ ๑ รวมคิดวางแผนและสร้างสรรค
๑.	 ศึกษาสภาพป ัจจุ บัน	 ป ัญหาความต ้องการ
เก็บข ้อมูลพื้ นฐานผู ้ เรี ยน	 และทดสอบทักษะ	
กระบวนการคิดพ้ืนฐาน	 ตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด	ด้วยข้อสอบกลาง	School	Test
๒.	 การวางแผนด�าเนินการโดยการวิเคราะห์ปัญหา	
แนวทางการพัฒนาและทางเลือกในการพัฒนา

  ร ที่ ๒ รวมท�างานตามแผนที่รวมคิด

	 	 ๑.	 ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง 	 ว า ง แ ผน

การด�าเนินงาน	แต่งตั้งค�าสั่งมอบหมายงาน

	 	 ๒.	 จัดท�าโครงสร ้างหลักสูตร	

ก�าหนดการเรียนตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้

ก�าหนดโครงสร้างเวลาเรียน	 และกิจกรรมการเรียนรู ้	

พร้อมทั้งออกแบบการจัดการเรียนรู้	

	 	 ๓.	 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม

ทักษะกระบวนการคิดสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์	

ทุกระดับชั้น	 โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสม

กับศักยภาพของผู้เรียน	ดังนี้
	 	 	 ๑)	 การจัดการเรียนรู ้ในทุกระดับชั้น	 มีการศึกษาเป็นราย
บุคคล	เก็บข้อมูลพื้นฐานในการช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล	จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรยีนรูค้ณิตศาสตร์	โดยใช้สือ่การเรยีนรูท้ีห่ลากหลายและด�าเนนิการจัดท�าวจัิยในชัน้เรียน
อย่างง่าย	เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน
	 	 	 ๒)	 กิจกรรมเปดสมอง	 ท่องสูตรคูณประกอบท่าเป็นกิจกรรม
หน้าเสาธงทุกเช้า	 ก่อนขึ้นช้ันเรียน	 โดยทุกระดับชั้นจะท่องสูตรคูณประกอบท่า	 ซ่ึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปดสมอง	และพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง	๕	ตามหลักการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้สมองเป็นฐาน	(Brain	Based	Learning	:	BBL)	

	 	 	 ๓)	 กิจกรรมซูดูกุ 	 (sudoku)	 ให ้ผู ้ เรียนมีความสามารถ

ในการคดิอย่างเป็นระบบ	ทักษะการสงัเกต	การวางแผน	คดิสร้างสรรค์	และคดิอย่างเป็นเหตุ

เป็นผล	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
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	 	 	 ๔)	 กิจกรรมคิดเลขเร็ว	 (เกม	 ๒๔)	 และการคิดเลขเร็วโดยใช้

โปรแกรม	GSP	ผู้เรียนมีความสามารถฝกคิดเลขถูกต้อง	ตามระบบการคิดทางคณิตศาสตร์	

การใช้เคร่ืองหมายการด�าเนินการ	 การค�านวณหาค�าตอบให้ได้อย่างรวดเร็ว	 โดยใช้

กระบวนการท�าซ�้าบ่อย	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	ก่อนเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น	

	 	 	 ๕)	 กิจกรรมเวทคณิต	 จัดกิจกรรมทุกระดับชั้น	 สร้างทางเลือก

ในการคิดค�านวณอย่างเป็นระบบ	คิดสร้างสรรค์	สร้างประสบการณ์ความรู้ทางคณิตศาสตร์

นอกเหนือจากกิจกรรมในห้องเรียน	มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ	และคิดอย่างเป็นเหตุ

เป็นผล	

	 	 	 ๖)	 กิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	

ม	ี๘	กจิกรรม	ประกอบด้วย	คอ็กเทลหลากส	ีสนกุกบัโรงงานชอ็กโกแลต	Power	of	rubber	band

คณิตศาสตร์กับการพับกระดาษ	ดวงดาวหรรษา	รถพลังยาง	ปริศนาน่าฉงน	หอคอยฮานอย

	 	 	 ๗)	 กิจกรรม	 A-Math	 เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มี

กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ	 คิดสร้างสรรค์	 และคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล	 และวางแผน

การด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อีกทั้งช่วยให้ผู ้เรียนเป็นคนช่างสังเกต	 อดทน	

เคารพกฎ	กติกาการแข่งขันและควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีขึ้น	

	 	 	 ๘)	 กิจกรรมโครงงานคณติศาสตร์	เป็นกจิกรรมทีส่ามารถส่งเสรมิ

การเรียนรู ้	 คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	 เป็นการส่งเสริมการเรียนรู ้ที่สอดคล้อง

หลกัทฤษฎีการสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง	และการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื	นกัเรยีนทกุระดบัช้ัน	

จัดท�าโครงงานทางคณิตศาสตร์ที่อิงภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดท�า	และมีการบูรณาการกับ

รายวิชาอื่น	ๆ

	 	 	 ๙)	 กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม	 GSP	 (The	

Geometer’s	Sketchpad)	สร้างรูปเรขาคณิตพื้นฐาน	สองมิติ	และสามมิติได้	และการแก้

โจทย์ปัญหาทางเรขาคณิตได้อย่างเป็นระบบ	 พร้อมทั้งสามารถสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับ

เรขาคณิตได้	

	 	 	 ๑๐)	 กจิกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือมหศัจรรย์การคณู	เพ่ิมพูน

ผลสัมฤทธิ์พิชิตโจทย์	NT
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	 	 	 ๑๑)	 กจิกรรมแรลร่ีวิชาการ	 เป็นกจิกรรมท่ีจัดข้ึน	 โดยใช้กจิกรรม

ฐานตามระดับชั้น	 เน้นให้ผู ้เรียนได้พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และสร้างองค์ความรู้

เกี่ยวกับกระบวนการคิด	คิดวิเคราะห์	คิดสร้างสรรค์	ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	

ส่งเสริมและพัฒนาให้คิดเป็น	ท�าเป็นและเกิดการใฝรู้อย่างต่อเนื่องต่อไป	ดังนี้

	 	 	 	 ฐานประถมศึกษาปีท่ี	 ๑	 วงล้อแสนสนุก	 ฐานประถม

ศึกษาปีที่	 ๒	 Bingo	 ฐานประถมศึกษาปีที่	 ๓	 รายรับรายจ่าย	 ฐานประถมศึกษาปีที่	 ๔	

รูปคลี่เรขาคณิต	 ฐานประถมศึกษาปีที่	 ๕	 ตลาดนัดพอเพียงสู ่เส้นทางเถ้าแก่น้อย	

ฐานประถมศกึษาปีที	่๖	ผ้ามดัย้อมครามและการท�าตงุ

	 	 	 ๑๒)	 กจิกรรมแหล่งเรยีนรูใ้นการจดัการพฒันาการเรยีนรู	้จดักิจกรรม

ทกุระดบัชัน้	ดังนี้

ระดับชั้น แหลงเรียนรู้
กิจกรรมเชื่อมโยงเนื้อหา

คณิตศาสตร

ชั้นประถมศึกษาปีที่	๑ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร

จ�านวน	เรขาคณิตจาก
การสร้างรูป	การท�าดาว	
สัญลักษณ์วันคริสต์มาส

ชั้นประถมศึกษาปีที่	๒ ศูนย์ประมงน�้าจืด	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดสกลนคร

ระยะทาง	เวลา	การบวก	ลบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่	๓ พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้า	จังหวัดนครพนม ชั่ง	ตวง	วัด	จ�านวน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	๔ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง	จังหวัดอุดรธานี เรขาคณิต	จ�านวน	เวลา

ชั้นประถมศึกษาปีที่	๕ สวนสตัว์ขอนแก่น	อ�าเภอเขาสวนกวาง	
จังหวัดขอนแก่น

สร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์	
จากสถานการณ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่	๖ ค่ายพระยอดเมืองขวาง	จังหวัด
นครพนม

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง	
ในการใช้พื้นที่	อัตราส่วน	
ทิศ	และแผนผัง

	 	 	 ๑๓)	 กจิกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณติศาสตร์

NT	 และ	O-NET	 ด�าเนินการจัดการเรียนรู้พื้นฐานและวัดความรู้พื้นฐาน	 จัดกลุ่มผู้เรียนได้	

๓	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มไว้ใจ(เก่ง)	 ห่วงใย(กลาง)	 ใกล้ชิด(อ่อน)	 จัดกิจกรรมการซ่อมเสริมผู้เรียน

ตามกลุ ่มศักยภาพ	 ด้วยชุดแบบฝกที่ได ้ด�าเนินการน�าแบบทดสอบแกนกลาง	 NT

และ	 O-NET	 ย้อนหลังมาวิเคราะห์	 และจ�าแนกตามตัวชี้วัด	 จัดเป็นชุดแบบฝก
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ที่มุ่งพัฒนาตามตัวชี้วัด	 น�ามาสอนซ่อมเสริมตามกลุ่มผู้เรียน	 และใช้แบบทดสอบที่จัดท�า

เทียบเคียงแบบทดสอบ	NT	และ	O-NET	มาวัดคุณภาพของผู้เรียนเป็นระยะ	 เพื่อติดตาม

ประเมินผลการจัดกิจกรรม	 และสร้างเสริมแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาของผู ้เรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	๓	และ	๖	

  ร ที่ ๓ รวมก�ากับ ติดตาม ประเมินผลอยางใกล้ชิด

๑.	 ประเมนิผลการจดักจิกรรมการจัดการเรยีนรู้

และกิ จกรรมพัฒนาและส ่ ง เสริมทักษะ

กระบวนการคิด	เป็นรายกิจกรรม	

๒.	 ประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของโรงเรียน	 ด้วยข้อสอบกลางมาตรฐานตาม

ตัวชี้วัด	 School	 Test	 เพ่ือประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียนโดยศึกษานิเทศก์	ประธานกลุ่ม	

ผู้บริหาร

๓.	 ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย	

ผู้เรียน	ครูผู้สอน	ผู้ปกครอง	ผู้บริหารสถานศึกษา	และคณะกรรมการสถานศึกษา

  ร ที่ ๔ รวมชื่นชมผลผลิตที่รวมท�า

	 	 จากการด�าเนนิงานการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาคณติศาสตร์

โดยการใช้กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการคิด	พบว่า

	 	 ๑.	 ผู ้เรียนมีความสามารถ

ในการคิดพัฒนาขึ้นในช ่วงเวลาระหว ่างเรียน

แสดงว่ารูปแบบนี้สามารถพัฒนาความสามารถ

ในการคิดของนักเรียนได้

	 	 	๒.	ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ

NT	 และ/หรือ	 O-NET	 (กลุ ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์)	สูงกว่าระดับประเทศ

	 	 	๓.	ผู ้เรียนน�าทักษะการคิด

ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตได้อย่างเหมาะสม	 ไปสู่ความส�าเร็จได้รับการยกย่อง	

โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	และรางวัลมากมาย
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 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 	 ๑.	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมการพัฒนาและ

ส่งเสริมกระบวนการคิดคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ	จ�านวน	๑๓	กิจกรรม	

		 	 ๒.	 ผลสมัฤทธิท์างการเรียน	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ทุกระดับชัน้

มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ	๗๕

	 	 ๓.	 จากการน�ากิจกรรมไปใช้	 ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดแก้ปัญหา

สถานการณ์	ในชีวิตประจ�าวันได้ร้อยละ	๘๐

 การเผยแพรนวัตกรรม

	 	 -	 Website	:	http://www.abs.ac.th	
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เกริ่นนํา

	 โรงเรียนวเิชยีรชมสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสงขลา	เขต	๑

มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการและคุณธรรม	 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง	 คนดี

มทีกัษะการคดิและทักษะชวิีต	สามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนดัและเต็มตามศักยภาพ

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวิเชียรชม	 ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝายจึงร่วมกันคิด

วางแผน	 และด�าเนินการโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์

ของผู ้ เรียนให ้สอดคล ้องและตอบสนองต ่อวิสัยทัศน ์ 	 พันธกิจ	 และเป ้าหมาย

การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	ซึ่งได้ก�าหนดไว้ดังนี้

 ปรัชญา “โยคาเว	ชายเตภูริ”	ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝกฝน

 อัตลักษณ คนรุ่นใหม่ที่ทันสมัย	และประสบความส�าเร็จ

 เอกลักษณ คุณธรรมชูเชิด	ล�้าเลิศวิชาการ

 วิสัยทัศน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา	ส่งเสริม

คณุธรรม	จรยิธรรม	ด�ารงชวีติอย่างมคีวามสขุตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง	สูค่วามเป็น

สากลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่	๒๑

 พันธกิจ

	 โรงเรียนวิเชียรชม	 ได้ก�าหนดพันธกิจตามกรอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เน้นพันธกิจการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน	ได้แก่

	 ๑)	 จัดการศึกษาตามโครงการห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนส่งเสริม

ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	๔	-	๖

โรงเรียนวิเชียรชมโรงเรียนวิเชียรชมโรงเรียนวิเชียรชมโรงเรียนวิเชียรชมโรงเรียนวิเชียรชมโรงเรียนวิเชียรชม
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑
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	 ๒)	 จัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

	 ๓)	 จัดการเรียนรู ้บูรณาการวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิศวกรรมศาสตร์	

และคณิตศาสตร์	(STEM)	โดยเน้นการน�าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

	 ๔)	 พฒันาหลักสตูรสถานศกึษาตามโครงการห้องเรียนทีจั่ดการเรียนการสอน

ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	๔	-	๖

	 โรงเรียนวิเชียรชมได้วางแผนและด�าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ	 โดยครูผู้สอน

จะน�าผลการทดสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนทุกคนมาวิเคราะห์

และจัดกลุ่มโดยแบ่งเป็นกลุ่มเก่ง	กลุ่มปานกลาง	และกลุ่มอ่อน	จากนั้นจึงน�าผลมาวางแผน

ด�าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนแต่ละกลุ ่ม	 โดยกลุ ่มเก่งได้รับ

การส่งเสรมิสนบัสนนุให้เข้าร่วมการแข่งขนัทักษะทางวชิาการทีจั่ดโดยองค์กรต่าง	ๆ 	กลุม่ปานกลาง

และกลุ่มอ่อนพัฒนาโดยการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์	 การสอนซ่อมเสริม	 กิจกรรม

เพื่อนช่วยเพื่อน	 หลังเสร็จสิ้นการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมจะสรุปผลการด�าเนินงาน

วิเคราะห์	 เปรียบเทียบ	 รวมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ของผู้เรียนต่อไป

	 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อให ้ผู ้ เรียนเกิดการเรียนรู ้ 	 โดยแบ่งเป ็น	

สภาพแวดล้อมในห้องเรียน	 มีการจัดมุมคณิตศาสตร์ทุกห้องเรียน	 มีห้องเรียนท่ีมีส่ือ

คณิตศาสตร์ที่จัดซื้อ	จัดหา	และจัดท�า	เพื่อให้ครูผู้สอนน�าไปใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน	 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือสร้าง

แรงจงูใจและเจตคตทิีด่ต่ีอวชิาคณิตศาสตร์	เช่น	การเปดเพลงสูตรคณูในตอนเช้าก่อนเข้าแถว	

จัดท�าบอร์ดสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทุกเดือน	 จัดสภาพแวดล้อม

ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แบบ	 BBL	 จัดกิจกรรมซ้ือได้ขายเป็นทุกวันศุกร์

สดุท้ายของเดอืน	เพือ่เน้นให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูท้กัษะชวีติ	โดยเฉพาะการน�าความรู้จากการจัด

การเรยีนรูค้ณติศาสตร์ไปใช้ในการคิดวเิคราะห์โดยใช้เหตแุละผลในการซือ้สนิค้า	การค�านวณต้นทนุ

ก�าไร	 และการวางแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสม	 โดยความร่วมมือจากผู้เรียนและผู้ปกครอง	

ทั้งยังบูรณาการการเรียนรู้ไปทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	 จัดค่ายคณิตศาสตร์เป็นประจ�าทุกปี
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โดยได้ความอนุเคราะห์จากสถาบันราชภัฏสงขลาเป็นผู้ด�าเนินกิจกรรม	 โรงเรียนเป็นศูนย์

อบรม	STEM	ศกึษาของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสงขลา	เขต	๑	จดัต้ังชมุนมุ

ต่าง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้องกบัคณติศาสตร์ในทุกระดับชัน้	และสภาพแวดล้อมนอกโรงเรยีน	จดักจิกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง	เช่น	การน�าผู้เรียนไปเข้าค่ายคณิตศาสตร์

ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นต้น	

อีกทั้งยังได้น�าผู ้เรียนและครูผู ้สอนไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนใน

ต่างประเทศ	 เช่น	 มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 สาธารณรัฐเขตปกครองพิเศษฮ่องกง	 และญี่ปุน	

ท�าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และมีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์มากย่ิงขึ้น	 ครูผู้สอน

ได้เรียนรู้เทคนิค	กระบวนการ	และวิธีการใหม่	ๆ	มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

	 ในส่วนของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ได้รับการส่งเสริม

ให้เข้ารับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอท้ังการเข้ารับการอบรมตามที่หน่วยงานต่าง	 ๆ	 จัดขึ้น

และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านทางสื่อออนไลน์	 ส่งเสริมให้ครูผู ้สอนจัดท�าวิจัย

ในช้ันเรยีนเพือ่น�าผลจากการวจิยัมาใช้พฒันาคณุภาพการจดัการเรยีนรู้ของตนเองและพฒันา

คุณภาพของผู้เรียน	

สภาพแวดลอม สื่อ และกิจกรรมที่เอื้อตอ

การเรียนรูแบบ Brain Based Learning (BBL)

คายคณิตศาสตร 

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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สรางสรรคนวัตกรรม

นวตักรรมดานการบริหาร : รปูแบบกระบวนการบรหิารจัดการแบบ 5S’s WCC Administrative 

Model บนพ้ืนฐานตามหลักการทรงงาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ผสานกับการบริหารจัดการ

แบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ (School in school)

 ความเปนมาและความส�าคัญ

	 	 จากการวิ เคราะห ์บริบทสถานศึกษาของโรงเรียนวิเชียรชม	

ท�าให้พบปัญหาในด้านต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ด้านโครงสร้างการบริหาร	 ครูผู้สอนสอนไม่ตรงตาม

วิชาเอก	 มีบุคลากรสายงานบริหารไม่ครบตามโครงสร้างจึงท�าให้ขาดการนิเทศติดตาม

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามโครงสร้างการบริหาร	 ด้านบริการ	 ผู้เรียนบางส่วนต้องได้รับ

การส่งเสรมิและพฒันาทกัษะด้านการคดิวเิคราะห์และเขยีนส่ือความ	 ด้านบคุลากร	ครูผู้สอน

มีภาระงานนอกเหนือจากงานสอนปริมาณมากจึงส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้ไม่เต็ม

ศักยภาพ	สัดส่วนผู้เรียนต่อครูสูงกว่าเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก�าหนด	 ส่งผลให้ครูผู ้สอนดูแลผู้เรียนได้ไม่ทั่วถึง	 และขาดความต่อเนื่องในการนิเทศ

ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร	 ด้านการเงิน	 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อ

การจดักิจกรรม/โครงการของโรงเรยีน	และด้านวสัดอุปุกรณ์	ระบบอนิเทอร์เนต็ขาดความเสถยีร

ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	อุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยีไม่เพียงพอตอ่การใช้งาน

ของครผููส้อนและผูเ้รยีน	บคุลากรบางส่วนขาดทักษะในการใช้สือ่เทคโนโลยแีละการดแูลบ�ารงุ

รกัษาเบ้ืองต้น	นอกจากนี	้ถ้าพจิารณาถงึเรือ่งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรยีนซ่ึงเป็นตวับ่งชี้

ทีส่�าคญัถงึความส�าเรจ็ของโรงเรยีน	พบว่า	ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน

(O-NET)	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๖	 ปีการศึกษา	 ๒๕๖๐	 มีคะแนนเฉลี่ยลดลง

จากปีการศึกษา	๒๕๕๙	ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

	 	 จากป ัญหาดังกล ่าว	 การน�าองค ์การถือว ่ า เป ็นสิ่ งส� าคัญที่

ผูบ้ริหารสถานศกึษาจ�าเป็นต้องใช้ทัง้ศาสตร์และศลิปในการบรหิารจดัการให้มปีระสทิธภิาพ

และประสบความส�าเร็จ	 จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้พัฒนาการบริหารสถานศึกษาภายใต้รูปแบบ

กระบวนการบริหารจัดการแบบ	 5S’s	WCC	 Administrative	Model	 บนพื้นฐานตาม

หลักการทรงงาน	 “เข้าใจ	 เข้าถึง	 พัฒนา”	 ผสานกับการบริหารจัดการแบบโรงเรียนเล็กใน

โรงเรียนใหญ่	(School	in	school)	ขึ้น



นวัตกรรม...สรา้งส
รรคคณติศาสตร

41

¹ÇÑµ¡ÃÃÁ...ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¤³ÔµÈÒÊµÃ�

 วัตถุประสงค

	 	 เพื่อส่งเสริมให้กลไกการด�าเนินงานทางด้านวิชาการของโรงเรียน

เป็นไปอย่างมีระบบ	 เกิดการท�างานแบบมีส่วนร่วม	 และมีระบบการนิเทศการจัด

การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ	

 การด�าเนินงาน

	 	 ก�าหนดกรอบแนวคดิรูปแบบการบรหิารจดัการของโรงเรยีนวเิชยีรชม

จากการศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎีหลักการบริหาร	 และการวิเคราะห์บริบทโรงเรียน	

สามารถสร้างรูปแบบ	 (Model)	 ต้ังต้นเป็นรูปแบบการบริหารจัดการแบบ	 6S’s	WCC	

Administrative	 Model	 ซึ่งผสมผสานกับการบริหารจัดการตามหลักการทรงงาน	

“เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา”	ดังนี้

	 	 จากนั้นจึงน�ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นเสนอให้ผู ้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

รูปแบบการบริหารจัดการ	 และด�าเนินการปรับแก้ตามค�าแนะน�าจากผู้เช่ียวชาญ	 เพื่อให้มี

ความเหมาะสมและผสานบริบทของโรงเรียนท่ีมีการบริหารจัดการแบบโรงเรียนเล็ก

ในโรงเรียนใหญ่	 (School	 in	 school)	 ท�าให้ได้รูปแบบกระบวนการบริหารจัดการแบบ	

”
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5S’s	WCC	Administrative	Model	บนพืน้ฐานตามหลกัการทรงงาน	“เข้าใจ	เข้าถงึ	พฒันา”	

ผสานกับการบริหารจัดการแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่	(School	in	school)	ดังนี้

	 	 จากโมเดลสามารถอธิบายขั้นตอนการด�าเนินงานได้	ดังนี้

  ๑. วิเคราะหสภาพบริบท (Scan)	 ได้แก่	 ท�าการวิเคราะห์บริบท	

(SWOT)	 และท�าความเข้าใจ	 ตลอดจนศึกษาเอกสาร	 เพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	

เป้าหมายในการด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	

  ๒. ก�าหนดกลยุทธและประชุมชี้แจง (Set Strategies)	 ก�าหนด

กลยทุธ์เพือ่เป็นแนวทางในการท�างานให้บรรลเุป้าหมายทีก่�าหนดไว้	และช้ีแจงท�าความเข้าใจ

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจตรงกัน

  ๓. รวมลงมือปฏิบัติ (Start to Implement) ในการลงมือปฏิบัติ

นั้นจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการที่ชัดเจน	ประกอบด้วย

   ขั้นที่ ๑	 ก่อการงานวิเคราะห์	 จะต้องระดมสมอง	 วิเคราะห์

สภาพจริงของกิจกรรมที่ท�าอย่างรอบด้านและเป็นจริง

    ขั้นที่ ๒	 วางแผน	 บ่มเพาะ	 เสริมเพ่ิมพลัง	 ช่วยกันวางแผนงาน

แต่งตั้งคณะท�างาน	ด�าเนินการตามแผนที่ก�าหนด	และให้ก�าลังใจทุกฝาย
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    ขั้นที่ ๓	 จริงจัง	งานเกาะติด	ติดตามปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ

    ขั้นที่ ๔ พิชิตผลเป็นเลิศ	 ประเมินผลอย่างรอบด้านขึ้นอยู่กับ

ธรรมชาติของแต่ละกิจกรรม

  ๔. สนบัสนนุ (Support)	ให้การสนบัสนนุ	ด้านงบประมาณ	บคุลากร

การจัดการ	และวัสดุอุปกรณ์	(4M)	สร้างขวัญและก�าลังใจเพื่อให้งานส�าเร็จตามเป้าหมาย

   ๕. สรปุผลและชืน่ชมความส�าเร็จรวมกัน (Summarize & Share 

the success)	 สรุปผล	 รายงานผลอย่างเป็นระบบ	 และน�าผลการด�าเนินงานเผยแพร่

ต่อสาธารณะ

	 	 	 นอกจากนั้นยังใช้หลักการบริหารต่าง	 ๆ	 มาผสมประสาน

การบริหารจัดการ	เพือ่มาเป็นแนวทางในการพฒันาประสทิธภิาพของงานเพือ่ให้ประสบผลส�าเรจ็

สูงสุด	คือ	หลักการทรงงาน	“เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา”	

    “เข้าใจ”	หมายถึง	ความเข้าใจในประเด็น	จุดมุ่งหมายเรื่องที่ท�า

ในทุก	ๆ	มิติ

    “เข้าถึง”	หมายถึง	การเข้าถึงปัจจัย	องค์ความรู้	หลักคิดทฤษฎี	

แนวทาง	ทรัพยากร	การบริหารต่าง	ๆ	เพื่อให้น�าไปสู่การปฏิบัติ	

    “พัฒนา” หมายถึง	 การลงมือกระท�า	 และหาทางต่อยอด

องค์ความรู้เดิมให้ดีขึ้น	 และสร้างองค์ความรู้ใหม่	 ที่เรียกว่า	 นวัตกรรม	 (Innovation)	

เกิดวิธีคิดใหม่	(Paradigm)	ที่เป็นของตนเอง

    การบริหารจัดการโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ (School

in school) เป็นการแบ่งบรหิารจดัการโรงเรยีนเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มชัน้	เพ่ือให้เกดิ

ประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างสูงสุด

 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 	 การน�ารูปแบบกระบวนการบริหารจัดการที่พัฒนาข้ึนมาทดลอง

และปรับปรุงใช ้คู ่ขนานไปกับการบริหารงาน	 โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการ

ส่งผลให้โรงเรียนมรีะบบการท�างานแบบมส่ีวนร่วมท่ีผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง	ส่วนได้ส่วนเสียมคีวามรู้

ความเข้าใจท่ีตรงกัน	 ร่วมกันปฏิบัติเพื่อให้งานส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	 มีระบบ

การนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	 โดยมีหัวหน้างานวิชาการ
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และหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ท�าหน้าทีเ่ป็นผู้ก�ากบั	นเิทศ	ติดตาม	ประเมนิผล

การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนแบบกัลยาณมิตร	 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการจัด

การเรียนรู้	เทคนิคการสอน	และนวัตกรรมที่สร้างขึ้นตามกระบวนการ	PLC

 การเผยแพรนวัตกรรม

	 	 นวตักรรมทีจ่ดัท�าขึน้ได้มีการน�าเสนอในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ

และการประชุม	 อบรม	 สัมมนา	 ดังนี้	 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้	 IQA	 Awards	ณ	 จังหวัด

นครศรีธรรมราช	 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ทางวิชาการ	 ณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในการประกวดรางวัลทรงคุณค่าแห่ง	 สพฐ.	 การศึกษาดูงาน

เพื่อพัฒนาบุคลากรก่อนเข้าสู ่ต�าแหน่งรองผู ้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การพัฒนาบุคลากรก่อนเข้าสู ่ต�าแหน่งผู ้อ�านวยการสถานศึกษาภาคใต้	 การพัฒนาครู

และบุคลากรก่อนเข้าสูต่�าแหน่งรองผูอ้�านวยการสถานศกึษา	การประชุมผู้บริหารสถานศกึษา

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา	เขต	๑	เป็นต้น

นําเสนอในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร

กอนเขาสูตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

นําเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

IQA Awards 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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นวัตกรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรอยางสรางสรรคของผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา

 ความเปนมาและความส�าคัญ

	 	 ในชีวิตประจ�าวันเรามักพบเจอปัญหาต่าง	 ๆ	 มากมาย	 เช่น	 ปัญหา

ส่วนตัว	 ปัญหาการท�างาน	 ปัญหาทางสังคม	 เป็นต้น	 การคิดนับว่ามีบทบาทส�าคัญ

ต่อการแก้ปัญหา	 อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันที่หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียน

คิดเป็น	ท�าเป็น	แก้ปัญหาเป็น	เพ่ือการด�ารงชวีติอยูใ่นสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ	ทกัษะการคดิ

แก้ปัญหา	จึงเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิต	ทักษะการคิดแก้ปัญหา

มิใช่เพียงการรูจ้กัคดิและรูจ้กัการใช้สมอง	หรือมุง่พฒันาสตปัิญญาแต่เพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้	

แต่ยงัสามารถพฒันาทศันคต	ิวธิคีดิ	ค่านยิมความรู	้และความเข้าใจในสภาพการณ์ของสงัคม

ได้อกีด้วย	วชิาคณติศาสตร์เป็นวชิาทีเ่ก่ียวข้องกบัความคดิ	มส่ีวนช่วยพฒันากระบวนการคดิ

ของมนุษย์ให้รู้จักคิดเป็น	 คิดอย่างมีเหตุผล	 มีระบบขั้นตอนในการคิด	 เพราะคณิตศาสตร์

เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา	 การสังเกต	 การคิดอย่างมีเหตุผล	 และมีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์	 การจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพและเกิด

คุณลักษณะดังกล่าว	 ครูผู้สอนต้องสอนให้ผู้เรียนสามารถน�าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้

แก้ปัญหาหรือน�ามาสัมพันธ์กับสถานการณ์ใหม่	ๆ	ในปัจจุบันหรืออนาคต	เพื่อใช้แก้ปัญหา

ในระดับที่สูงขึ้น	และสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 	 รศัม	ีธันยธร	(๒๕๕๐,	อ้างใน	อรวรรณ	ตนัสวุรรณรตัน์๑,	๒๕๕๒,	น.๖)

กล่าวว่า	 รูปแบบการแก้ปัญหาที่นิยมน�ามาใช้มี	 ๒	 รูปแบบ	คือ	 การแก้ปัญหาอย่างตรรกะ

และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 ในอดีตนิยมใช้เฉพาะตรรกะในการแก้ปัญหา	 รวมทั้ง

การจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์	 ผู้เรียนก็ไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถ

ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 แต่ปัจจุบันการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์กลับได้รับ

ความนิยมมากขึ้นเพราะเป็นวิธีการที่จะได้แนวคิดและวิธีการหาค�าตอบของปัญหาหลายวิธี

ผู ้ เรียนสามารถเลือกวิธีการหรือแนวทางที่ดีและเหมาะสมที่สุดมาใช้เพ่ือแก้ปัญหา	

๑อรวรรณ	 ตันสุวรรณรัตน์.	 (๒๕๕๒).	ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตรโดยใช้กระบวนการแก้ปญหา

 เชิงสร้างสรรคที่มีตอความสามารถในการแก้ปญหาและความคิดสร้างสรรคทางคณิตศาสตร 

 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ ๒. ปริญญานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาการศึกษาคณิตศาสตร์.	

	 คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	กรุงเทพฯ
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สอดคล้องกับความเห็นของนักจิตวิทยาว่าการคิดหลายทางหรือการมีหลายค�าตอบ

เป็นการคิดที่มีคุณค่ากว่าการคิดเพียงแนวทางเดียว	 (ขจรศักด์ิ	 ศรีเสน,	 ๒๕๔๔,

อ้างใน	อรวรรณ	ตันสุวรรณรัตน์๑,	๒๕๕๒,	น.๖)	ดังนั้น	การจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์

ครผููส้อนจงึควรพัฒนาให้ผูเ้รยีนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	หรือเรยีกว่า

มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์	 ซึ่งเป็นวิธีการที่ผู้เรียน

หาค�าตอบให้กับปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการน�าเสนอแนวคิดใหม่	 ๆ	 ในการแก้ปัญหา

จากการรวบรวมความรูแ้ละประสบการณ์เดมิมาใช้ค้นหาและพิจารณาตัดสินใจเลือกวธิกีาร

แก้ปัญหาที่สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพที่สุด

	 	 จากการศกึษาพบว่าแนวคดิเกีย่วกบัการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นัน้

พัฒนามาจากพื้นฐานแนวคิดเร่ืองการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา	 จึงท�าการศึกษา

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์	 โดยแบ่งออกเป็น

๒	 องค์ประกอบ	 คือ	 ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิด

ทางคณิตศาสตร์	 อีกทั้งยังพบว่าปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์	 คือ	 การคิดเอกนัย	 การคิดอเนกนัย	 และพื้นฐานความรู้	

โดยการคิดเอกนัยและการคิดอเนกนัยเป็นเครื่องมือในการน�าความรู ้และทักษะมาใช้

แก้ปัญหาซึ่งจะท�าให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่มีลักษณะแปลกใหม่	 ส่วนพื้นฐานความรู้นั้น

ผู้เรียนจะต้องน�าความรู้	 ทักษะทางคณิตศาสตร์และประสบการณ์ที่เรียนรู้ผ่านมาใช้ใน

การแก้ไขปัญหา	ทัง้นี	้เมือ่น�าตวัแปรทัง้	๓	มาสงัเคราะห์จะได้โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชงิเส้น

ของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์	 เพ่ือศึกษาอิทธิพล

และอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง	 ๆ	 ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ของผูเ้รยีน	และเพ่ือให้โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชงิเส้น

ที่พัฒนาขึ้นสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้เป็นรูปธรรมจึงประยุกต์ผลการวิจัยจากโมเดล

ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนการสอน	ด้วยเล็งเห็นว่ารูปแบบ

การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ได้
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 วัตถุประสงค

	 	 เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์อย่าง

สร้างสรรค์ของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา	

 การด�าเนินงาน

  ระยะที่ ๑ พัฒนาโมเดลความสัมพันธโครงสร้างเชิงเส้นของ

ความสามารถในการแก้ปญหาคณิตศาสตรอยางสร้างสรรคของผู้เรยีนในระดบัชัน้ประถม

ศึกษา และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาข้ึนกับข้อมูลเชิงประจักษ 

ตรวจสอบความสอดคล้องโดยใช้โปรแกรม	LISREL	พบว่า	โมเดลทีพ่ฒันาขึน้มคีวามสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	 และเมื่อวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปร	 สาเหตุที่ส่งผลต่อตัวแปรผล	

พบว่า	 ๑)	 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์	 (CREATIVE)	 คือ	 พื้นฐาน

ความรู้	การคิดอเนกนัย	และการคิดเอกนัย	ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุด	คือ	พื้นฐานความรู้	

รองลงมาคือ	การคิดอเนกนัย	และการคิดเอกนัย	ตามล�าดับ	๒)	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดทาง

คณิตศาสตร์	(THINKING)	คอื	การคดิอเนกนยั	พ้ืนฐานความรู้	และการคดิเอกนยั	ตัวแปรทีม่ี

อิทธิพลรวมสูงสุด	คือ	การคิดอเนกนัย	รองลงมาคือ	พื้นฐานความรู้	และการคิดเอกนัย	และ	

๓)	ปัจจัยที่ส่งผลต่อพื้นฐานความรู้	(KNOW)	คือ	การคิดอเนกนัยและการคิดเอกนัย	ตัวแปร

ที่มีอิทธิพลรวมสูงสุด	คือ	การคิดอเนกนัย	รองลงมาคือ	การคิดเอกนัย	ดังรูป
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  ระยะท่ี ๒ พฒันาและตรวจสอบคณุภาพรูปแบบการเรียนการสอน
ตามโมเดลความสัมพันธโครงสร้างเชิงเส้นของความสามารถในการแก้ปญหาทาง
คณิตศาสตรอยางสร้างสรรคของผู้เรยีนระดบัประถมศกึษา	ศกึษารวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง
กบัการแก้ปัญหาคณติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์จากเอกสาร	ต�าราทางวชิาการ	และงานวจิยัต่าง	ๆ
มาสังเคราะห์เป็นหลักการ	และก�าหนดวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน	จากนั้น
น�าผลการศกึษาโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์	และข้อมลูจากการศกึษาเอกสารแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง
มาพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนการสอน	ซึ่งประกอบด้วย	๕	ขั้นตอน	ดังนี้

  ขั้นที่ ๑ สร้างพื้นฐานความรู้ (Building Knowledge Base : B) 
ทบทวนความรู้เดิมหรือน�าเสนอความรู้ใหม่ให้แก่ผู้เรียน	เพื่อเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้นั้นในขั้นตอนต่อไป
  ขัน้ที ่๒ ท�าความเข้าใจปญหา (Understanding the Problems : U)
ใช้ค�าถามมาใช้เป็นตัวจุดประกายให้เกิดกระบวนการคิด	 ใช้การคิดอเนกนัยรวบรวมข้อมูล
จากโจทย์	แล้วใช้การคิดเอกนัยในการสรุปปัญหาและแยกแยะข้อมูล
  ขั้นที่ ๓ วางแผนในการแก้ปญหา (Planning to Solve the 
Problems : P) ใช้การคิดอเนกนัยเชื่อมโยงข้อมูลที่มีกับความรู้เดิมเพื่อหาแนวคิด/วิธีการ
ทัง้หมดในการแก้ปัญหา	แล้วใช้การคดิเอกนยัในการพจิารณาเลอืกแนวคดิ/วธิกีารทีเ่หมาะสม

ที่สุดในการแก้ปัญหา
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  ขั้นที่ ๔ ปฏิบัติตามแผน (Execution : E) ด�าเนินการตามแนวคิด/

วิธีการที่เลือก	 โดยใช้การคิดอเนกนัยพิจารณาวิธีการคิดค�านวณ	 สมบัติ	 กฎ	 หรือสูตร

ที่จะน�ามาใช้ในการแก้ปัญหา	 และใช้การคิดแบบเอกนัยเพื่อเลือกวิธีการที่สะดวก

และเหมาะสมมาใช้ในการแก้ปัญหา

  ขั้นที่ ๕ สะท้อนค�าตอบและกระบวนการท้ังหมดในการแก้ปญหา

(Reflecting on the Answer and the Whole Problem Solving 

Process : R) ตรวจสอบค�าตอบว่าสอดคล้องกับข้อมูลและเงื่อนไขที่ก�าหนดหรือไม่	

ตรวจสอบกระบวนการในการแกป้ัญหาทีละขัน้ตอนว่ามีความผดิพลาดในขั้นตอนใดหรือไม่

	 	 โดยขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นเมื่อผู้เรียนได้ผ่าน

กิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่	๑	แล้ว	กิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่	๒	-	๕	ผู้เรียนจะได้ฝกปฏิบัติ

เป็นจ�านวน	 ๓	 รอบ	 โดยรอบแรกเป็นการฝกปฏิบัติพร้อมกันทั้งชั้นเรียน	 รอบที่สองเป็น

การฝกปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อย	และรอบที่สามเป็นการฝกปฏิบัติเป็นรายบุคคล	

	 	 น�ารูปแบบการเรียนการสอนตามโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง

เชิงเส้นของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน

ระดับประถมศึกษาไปทดลองใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวัดซ�้าจ�านวน	 ๔	 ครั้ง

โดยครั้งที่	๑	เก็บข้อมูลก่อนการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้	ครั้งที่	๒,	๓	และ	๔	เก็บข้อมูล

เมื่อผ่านการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ไปแล้ว	 ๘,	 ๑๖	 และ	 ๒๕	 ชั่วโมง	 ตามล�าดับ	

ผลการทดลองใช้พบว่า	 คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์และคะแนนเฉลี่ย

การคิดทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนจากการวัดซ�้าจ�านวน	๔	ครั้ง	มีแนวโน้มสูงขึ้นตามล�าดับ	

แสดงได้ดังนี้

คะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรค

ทางคณิตศาสตร 

คะแนนเฉลี่ยความคิดทางคณิตศาสตร 
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 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 	 จากคะแนนเฉลีย่ความคดิสร้างสรรค์ทางคณติศาสตร์และคะแนนเฉลีย่

การคิดทางคณิตศาสตร์ของผู ้เรียนท่ีผ่านการเรียนรู ้ด ้วยรูปแบบการเรียนการสอน

ที่พัฒนาขึ้น	 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	 แสดงให้เห็นว่าผู ้เรียนเกิดความสามารถในการ

แก้ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์	 ผลจากการฝกใช้การคิดอเนกนัยและการคิดเอกนัย

สลบัไปมา	ผูเ้รยีนสามารถน�าไปใช้สงัเกตและช่วยพจิารณาตดัสนิใจในกระบวนการแก้ปัญหา

ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันได้อีกด้วย

 การเผยแพรนวัตกรรม

	 	 นวัตกรรมท่ีจัดท�าขึ้นได้มีการเผยแพร่ในหลากหลายช่องทาง	 เช่น	

น�าเสนอในการประชมุทางวชิาการเพือ่น�าเสนอผลงานและนวตักรรมทางวชิาการของผูบ้รหิาร

ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 (สคบศ.วิชาการ	 ครั้งที่ 	 ๑)	 ณ	 สถาบันพัฒนาครู

คณาจารย์	 และบุคลากรทางการศึกษา	 น�าเสนอในการประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์	 และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาครู	 คณาจารย์	 และบุคลากร

ทางการศึกษา	และเว็บไซต์ของโรงเรียน	

นําเสนอในการประชุมทางวิชาการ

 สคบศ.วิชาการ ครั้งที่ ๑ และเผยแพร

ในเว็บไซต ของสถาบันพัฒนาครูคณาจารย 

และบุคลากรทางการศึกษา
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เกริ่นนํา

	 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้	 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก	 เปดการเรียนการสอนตั้งแต่

ชั้นอนุบาลปีที่	๒	-	ประถมศึกษาปีที่	๖	มีผู้บริหารสถานศึกษา	๑	คน	ข้าราชการครู	๓	คน	

ครูอัตราจ้าง	๒	คน	นักเรียน	จ�านวน	๖๖	คน	

 วิสัยทัศน 

	 โรงเรยีนวัดเขาป้าเจ้	มุง่จดัการศกึษาเพือ่พฒันาผูเ้รยีนตามมาตรฐานการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน	 บริหารงานแบบมีส่วนร่วม	 จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

สู่การเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพของชุมชน

 พันธกิจ 

	 ๑.	 จัดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

	 ๒.	 ปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรม	ด�ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

	 ๓.	 ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

	 ๔.	 พัฒนาครูสู่มืออาชีพเพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญ

	 ๕.	 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

โรงเรียนวัดเขำปำเจ โรงเรียนวัดเขำปำเจ โรงเรียนวัดเขำปำเจ โรงเรียนวัดเขำปำเจ โรงเรียนวัดเขำปำเจ โรงเรียนวัดเขำปำเจ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑
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 เปาประสงค 

	 ๑.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น

	 ๒.	 ผู้เรียนมีคุณธรรม	 จริยธรรมด�ารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย	 มีจิต

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 ๓.	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

	 ๔.	 ครูพัฒนาความรู้	 ความเข้าใจ	 และมีประสบการณ์ในการจัดการเรียน

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

	 ๕.	 สถานศกึษามกีารพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในอย่างมปีระสิทธภิาพ

เป็นที่ยอมรับของชุมชน

	 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้	มุ่งจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โดยตระหนกัถึงศกัยภาพของผูเ้รยีน	เน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	จดักจิกรรมให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน	

ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข	

และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์	

	 จากการศึกษาสภาพจริงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ของโรงเรียน	 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก	 พบว่า	 มีครูไม่ครบชั้น	 ไม่มีครูวิชาเอก

คณิตศาสตร์	รบัผดิชอบสอนเกอืบทุกรายวชิา	และมภีาระงานอืน่ตามโครงสร้างการบรหิารงาน

ของโรงเรียน	 ครูไม่ได้ใช้สื่อท่ีหลากหลาย	 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบบรรยายมากกว่า

ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง	 จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์ลดลง	 การนิเทศภายในไม่ได้ด�าเนินการตามโครงการท่ีก�าหนด	 ซ่ึงการนิเทศ

ภายในเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ส�าคัญและจ�าเป็นต่อการพัฒนา

พฤติกรรมการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน	 โดยเฉพาะ

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ
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สรางสรรคนวัตกรรม

นวัตกรรมดานการบริหาร : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ มสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร โดยใชวิธีการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ตามกระบวนการ PORAS 

 ความเปนมาและความส�าคัญ

	 	 	หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	๒๕๕๑	ได้เน้นถงึ

ความส�าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ว่า	 คณิตศาสตร์มีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิด

ของมนษุย์	ท�าให้มนษุย์มคีวามคดิสร้างสรรค์	คดิอย่างมเีหตผุล	เป็นระบบ	มแีบบแผน	สามารถ

วเิคราะห์ปัญหาหรอืสถานการณ์ได้อย่างถีถ้่วนรอบคอบ	ช่วยให้คาดการณ์วางแผน	ตัดสินใจ

และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง	 เหมาะสม	 คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ตลอดจนศาสตร์อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์

ต่อการด�ารงชีวิต	และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนา

มนุษย์ให้สมบูรณ์	มคีวามสมดลุทัง้ทางร่างกาย	จติใจ	สติปัญญา	และอารมณ์	สามารถคดิเป็น

ท�าเป็น	 แก้ปัญหาเป็น	 และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	 (กระทรวงศึกษาธิการ.	

๒๕๕๓	 :	 ๕๖)	 และเนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งในกลุ ่มทักษะที่เป็นเครื่องมือ

ในการเรียนรู้	คือ	 เป็นวิชาที่จะน�าไปสู่การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น	และการเรียนรู้

ในระดบัทีส่งูขึน้	เป็นวชิาทีช่่วยพฒันาคนให้รูจ้กัคดิเป็น	และคดิอย่างมเีหตุผล	มรีะเบยีบขัน้ตอน

ในการคิดแสดงความคิดออกมาอย่างชัดเจนรัดกุม	นอกจากนี้ยังช่วยสร้างเสริมคุณลักษณะ

ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	 และสามารถน�าหลักการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ในชีวิตประจ�าวันได้	 เช่น	 การชั่ง	 การตวง	 การวัด	 การซ้ือขาย	 (คงศักดิ์	 ทองอันดัง.	

๒๕๕๑	:	๑	-	๒)

	 	 จากการวิเคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์	พบว่า	ครูไม่ได้ใช้สือ่ท่ีหลากหลาย	กจิกรรมการเรยีนรูเ้ป็นแบบบรรยายมากกกว่า

ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง	 (Active	 Learning)	 และการนิเทศภายในไม่ได้ด�าเนินการ

ตามโครงการที่ก�าหนด	 ซ่ึงการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารการ

ศกึษาทีส่�าคญัและจ�าเป็นต่อการพฒันาพฤตกิรรมการสอนของครูให้มปีระสิทธภิาพ	ซึง่ส่งผล

ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	โดยเฉพาะการสอนท่ีเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัอนัเป็นจดุเน้นของการปฏรูิป

การศึกษา	(ศิริวรรณ	อานันท์สิทธิ์.	๒๕๔๖	:	๑๘)	การนิเทศการสอนจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง
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เพราะถึงแม้ว่าครูผู้สอนจะใช้ความรู้ความสามารถในกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้แล้วก็ตาม

อาจมีบางอย่างไม่สมบูรณ์	 หากมีคนคอยชี้แนะและช่วยเหลือ	 จะท�าให้การสอนเกิดผลดี

มีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะท�าการสอนเพียงคนเดียว	

	 	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๖๑	 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้จึงด�าเนินการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการศึกษาชั้นเรียน	

(Lesson	Study)	ตามกระบวนการ	PORAS	โดยมข้ัีนตอน	๕	ข้ัน	ได้แก่	๑.	P	:	Plan	(วางแผน)	

๒.	O	:	Observe	(สังเกตการจัดการเรียนรู้)	๓.	R	:	Reflect	(การสะท้อนผล)	๔.	A	:	Adjust	

(การปรับปรุงการจัดการเรียนรู้)	๕.	S	:	Support	(การส่งเสริม	สนับสนุน)	โดยมีผู้ร่วมศึกษา

ชั้นเรียน	ได้แก่	๑.	ผู้บริหารสถานศึกษา	๒.	หัวหน้างานวิชาการ	๓.	ตัวแทนคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	และ	๔.	ตัวแทนผู้ปกครองชั้นเรียน	

 วัตถุประสงค

	 	 ๑.	 เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ ผ ลก า รทดสอบค ว า มส าม า ร ถพื้ น ฐ า น

ของผู้เรยีนระดบัชาต	ิ(NT)	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่๓	ความสามารถด้านการคดิค�านวณ	ให้สงูกว่า

ร้อยละ	๕๐

	 	 ๒.	 เพื่ อยกระดับผลการทดสอบทางการศึ กษาระ ดับชา ติ

ขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๖	 ให้สูงกว่า

ร้อยละ	๕๐

	 	 ๓.	 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	๑	-	๖	ให้สูงกว่าร้อยละ	๗๕

 การด�าเนินงาน

	 	 ๑.	 ศึกษาแนวคิดการศึกษาชั้นเรียน	 (Lesson	 Study)	 จากเอกสาร	

หนังสือบทความ	และงานวิจัยต่าง	ๆ

	 	 ๒.	 ก�าหนดกรอบแนวคิดการศึกษาชั้นเรียน	(Lesson	Study)	โดยใช้

กระบวนการ	PORAS	ของโรงเรียนวัดเขาป้าเจ้	ดังนี้
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   P : Plan (วางแผน) มวีธิดี�าเนนิการ

ดังนี้

	 	 	 ๑)	 ประชุมครู เพื่อสร ้างความ

ตระหนักถึ งความส�าคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	 และสร้างความเข้าใจในการศึกษาช้ันเรียน	

(Lesson	Study)	ตามกระบวนการ	PORAS

๒)	 ประชุ มคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน

ผู ้ปกครอง	 เพื่อช้ีแจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	 และการศึกษาชั้นเรียน	 (Lesson	 Study)	

ตามกระบวนการ	PORAS

๒)	 ประชุ มคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน

ผู ้ปกครอง	 เพื่อช้ีแจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู ้ปกครอง	 เพื่อช้ีแจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	 และการศึกษาชั้นเรียน	 (Lesson	 Study)	
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   O : Observe สังเกตการจัดการเรียนรู้	มีวิธีด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 	 ๑)	 สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก	(Active	Learning)	

ของครูผู้สอนและการเรียนรู้เชิงรุกของผู้เรียน	โดยมีผู้ศึกษาชั้นเรียน	ดังนี้

	 	 	 	 ๑.๑)	 ผู้บริหารสถานศึกษา

	 	 	 	 ๑.๒)	 หัวหน้างานวิชาการ

	 	 	 	 ๑.๓)	 ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 	 	 	 ๑.๔)	 ตัวแทนผู้ปกครองชั้นเรียน

	 	 	 ๒)	 ด�าเนนิการบนัทึกสะท้อนการเรียนรู้	(Learning	Reflection)

ในแบบบันทึกสะท้อนการเรียนรู้	LR1	และ	LR2

แบบบันทึกสะทอน

การเรียนรู LR๑ และ 

LR๒

   R : Reflect (การสะท้อนผล) มีวิธีด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 	 ผู้ร่วมศึกษาชั้นเรียน	 (ผู้บริหารสถานศึกษา	 หัวหน้างานวิชาการ

ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน	 และตัวแทนผู ้ปกครองชั้นเรียน)

และครูผู้สอน	 ร่วมกัน	 PLC	 สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลังจากการสอนเสร็จ

ในชั่วโมงนั้น	 ๆ	 โดยการบอกจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา	 เพื่อให้ครูผู้สอนพัฒนาปรับปรุง

กิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งต่อไป
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   A : Adjust (การปรับปรุงการจัดการเรียนรู้)	 มีวิธีด�าเนินการ	
ดังนี้
	 	 	 ๑)	 ผู ้บริหารสถานศึกษาบันทึกผลสะท้อนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้	จากการ	PLC	ในสมุดนิเทศรายบุคคลของครู	
	 	 	 ๒)	 ครบัูนทึกแนวทางการปรับปรงุพฒันาการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
ในสมุดนิเทศรายบุคคล
	 	 	 ๓)	 ครนู�าผลสะท้อนการเรยีนรูไ้ปปรบัปรงุพฒันาการจดัการเรยีนรู้
ในครั้งต่อไป	
   S : Support (การสนับสนุน สงเสริม) มีวิธีด�าเนินการ	ดังนี้
   ด้านความรู้	ความเข้าใจ
	 	 	 ๑)	 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข ้าร ่วมอบรม/ประชุมต่าง	 ๆ	
ที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง	เขต	๑	หรือหน่วยงานอื่น	ๆ	จัดขึ้น
	 	 	 ๒)	 ส่งเสรมิสนบัสนนุให้ครูพัฒนาตนเองตลอดเวลา	โดยการศกึษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ	เอกสาร	เว็บไซต์ต่าง	ๆ	
	 	 	 ๓)	 ส่งเสริมสนับสนุนครูในการฝกสอนผู้เรียนเพ่ือแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
   ด้านงบประมาณ
	 	 	 ๑)	 สนับสนุนงบประมาณในการฝกสอนนักเรียนเพ่ือแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
	 	 	 ๒)	 สนับสนุนงบประมาณในการจัดท�าสื่อ/อุปกรณ์การจัดการ
เรียนรู้	เช่น	Flash	Drive	ใส่ความรู้	ด�าเนินการจัดหา	Flash	Drive	เพื่อให้ครู	Download
ข้อมูลสื่อการจัดการเรียนการสอนจาก	 DLTV,	 Youtube	 หรือเว็บไซต์การศึกษาต่าง	 ๆ	
เปดในโทรทัศน์	เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
    ด้านขวัญและก�าลังใจ
	 	 	 ๑)	 ศึกษาชั้นเรียน	(Lesson	Study)	นิเทศแบบกัลยาณมิตร
	 	 	 ๒)	 ชื่นชมการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ
ของครูผู้สอน
	 	 	 ๓)	 ชื่นชมและให้ก�าลังใจครูผู้สอนในที่ประชุม
	 	 	 ๔)	 ให้ค�าแนะน�า	 ชี้แนะ	 แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน
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	 	 ๓.	 การทดลองใช้นวัตกรรม

	 	 	 ด�าเนินการศึกษาชั้นเรียน	 (Lesson	 Study)	 ตามกระบวนการ	

PORAS	กับหวัหน้างานวชิาการเป็นคนแรก	ปรากฏว่าครูมคีวามกระตือรือร้นในการจัดกจิกรรม

การเรียนการสอน	 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผู้ปกครองให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี	ครูสามารถน�าข้อมูลการสะท้อนกลับจากการ	PLC	มาปรับปรุงพัฒนาในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ครั้งต่อไป	

	 	 ๔.	 ด�าเนนิการศึกษาชัน้เรียน	(Lesson	Study)	ตามปฏทิิน	ครู	๑	คน/

๑	ครั้ง/๑	เดือน

 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 	 ๑.	 ด้านผู้เรียน

    	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	

ชั้นประถมศึกษาปีที่	๑	-	๖	สูงขึ้น	ดังนี้

ชั้น
คะแนนเฉลี่ย

คาพัฒนา
ปการศึกษา ๒๕๖๐ ปการศึกษา ๒๕๖๑

ป.๑ ๗๕.๓๓ ๗๖.๒๕ +๐.๙๒

ป.๒ ๗๐.๓๖ ๗๗.๘๗ +๗.๕๑

ป.๓ ๗๔.๓๘ ๗๘.๘๐ +๔.๔๒

ป.๔ ๖๙.๐๐ ๗๕.๑๓ +๖.๑๓

ป.๕ ๗๐.๕๐ ๗๓.๕๗ +๓.๐๗

ป.๖ ๖๙.๐๘ ๗๕.๘๐ +๖.๗๒

รวม ๗๑.๔๔ ๗๖.๒๓ +๔.๗๙
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	 	 ๒.	 ด้านครู

   	 ครปูรบัเปลีย่นกจิกรรม	วธิกีารจัดการเรยีนการสอน	โดยเน้น

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก	(Active	Learning)

   	 ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

   	 ครูใช้สื่อการสอนที่หลากหลายและทันสมัย	 เช่น	 DLTV

สื่อของจริง	วีดิทัศน์	เพลง	บัตรค�า	รูปภาพ	เป็นต้น

   	 ครวูดัและประเมนิผลด้วยวธิกีารทีห่ลากหลายตามสภาพจรงิ

เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม

	 	 ๓.	 ด้านการมีส่วนร่วม

   	 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู ้ปกครอง

มีส่วนร่วมในการนิเทศภายในโรงเรียน

   	 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู ้ปกครอง

มีส่วนร่วมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

   	 ผูบ้รหิารสถานศกึษา	คร	ูคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 โดยใช้วิธีการศึกษา

ชั้นเรียน	(Lesson	Study)	ตามกระบวนการ	PORAS	ของโรงเรียนวัดเขาป้าเจ้	

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โดยใชวิธีการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 

ตามกระบวนการ PORAS ของโรงเรียนวัดเขาปาเจ
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 การเผยแพรนวัตกรรม

	 	 ๑.	 เผยแพร่วีดิทัศน์การศึกษาชั้นเรียน	 (Lesson	 Study)	 ทางเพจ	

Facebook	:	โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้	และทาง	YouTube

QR Code ตัวอยาง การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 

ประจําเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
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	 ๒.	 น�าเสนอการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน	โดยใช้วธีิ
การศึกษาชั้นเรียน	 (Lesson	 Study)	 ตามกระบวนการ	
PORAS	 ของโรงเรียนวัดเขาป ้าเจ ้ในการประชุมสัมมนา
ถอดประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง	เขต	๑	
ณ	โรงแรมทีอาร์	ร็อคฮิลล์	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา

นวัตกรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอน : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร โดยการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 

 ความเปนมาและความส�าคัญ
	 	 จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดบัชาต	ิ(NT)	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่๓	และผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน
(O-NET)	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๖	 ปีการศึกษา	 ๒๕๕๙	 และปีการศึกษา	 ๒๕๖๐	 พบว่า	
คะแนนเฉลีย่ความสามารถด้านค�านวณ	และคะแนนเฉลีย่วชิาคณติศาสตร์	ปีการศกึษา	๒๕๖๐	
ต�่ากว่าปีการศึกษา	๒๕๕๙	ดังนี้

รายการ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ผลตาง 

ปการศกึษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

NT	ป.๓ ๔๘.๑๖ ๔๔.๒๘ -๓.๘๘

O-NET	ป.๖ ๖๖.๖๗ ๕๓.๓๓ -๑๓.๓๔

 
	 	 ทั้งนี้	 จากการวิเคราะห์พบว่า	 ครูไม่ได้ใช้ส่ือที่หลากหลาย	 กิจกรรม
การเรียนรู้เป็นแบบบรรยายมากกกว่าให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง	 จากสภาพปัญหาดังกล่าว
จึงก�าหนดแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์
ของโรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ให้มีประสิทธิภาพ	โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก	(Active	Learning)
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนหรือด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความหมาย	 เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถสร้างความเข้าใจ
และค้นหาความหมายของเนือ้หาสาระ	โดยเชือ่มโยงกับประสบการณ์เดมิทีมี่อยู	่สามารถบรูณาการ
ความรู้ใหม่ที่ได้รับกับความรู้เก่าที่มี	 ผู ้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้
ให้เกิดขึ้นในตัวเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีครูผู้สอน

เป็นผู้แนะน�า	กระตุ้น	หรืออ�านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
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 วัตถุประสงค

	 	 ๑.	 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น

	 	 ๒.	 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้	เกิดทักษะ

การคิด	และส่งเสริมความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์

 การด�าเนินงาน

	 	 ๑.	 ประชุมรับฟังแนวปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการศึกษาชั้นเรียน	 (Lesson	 Study)	

ตามกระบวนการ	PORAS	และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก	(Active	Learning)

	 	 ๒.	 ศึกษาเอกสาร	 หนังสือ	 บทความ	 งานวิจัย	 วีดิทัศน์	 และร่วม

จดัท�ากระบวนการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุ	(Active	Learning)	เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ดังนี้
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	 	 ๓.	 เข้ารบัการอบรมต่าง	ๆ 	การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง	ค้นหาเทคนคิ

วธิกีาร	นวตักรรมใหม่	ๆ 	น�ามาประยกุต์ใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน	เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

  ๔.	 วเิคราะห์หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน	พุทธศกัราช	๒๕๕๑
และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	
	 	 ๕.	 ออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก	 (Active	 Learning)	 จัดท�า
แผนการจัดการเรียนรู้	สื่อ	เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน	
	 	 ๖.	 จัดกิจกรรมส่งเสริมคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรม	 “สูตรคูณคณิต	
พิชิตค�าศัพท์”
	 	 ๗.	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก	(Active	Learning)	โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส�าคัญ	

วีดิทัศนทองสูตรคูณคณิต พิชิตคําศัพท
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 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 	 ๑.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์	

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๑	 -	 ๖	 ปีการศึกษา	 ๒๕๖๑	 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ	 ๗๖.๒๓	

สงูขึน้ร้อยละ	๔.๗๙	

	 	 ๒.	 ผู ้ เรียนมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้

อย่างมีชีวิตชีวา

	 	 ๓.	 ผู้เรียนมีทักษะการร่วมมือในการท�างาน	 และการท�างานร่วมกับ

ผู้อื่น	

	 	 ๔.	 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัยในการท�างาน

	 	 ๕.	 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก 

(Active Learning) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู 

คณิตศาสตร ของโรงเรียนวัดเขาปาเจ

 การเผยแพรนวัตกรรม
	 	 ๑.	 เผยแพร่ทางเพจ	Facebook	:	โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้

	 	 ๒.	 เผยแพร่ใน	Line	กลุ่มครูคณิตศาสตร์	เครือข่ายจตุรมิตร
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เกริ่นนํา

 วิสัยทัศน คุณธรรมน�าความรู้	สู่มาตรฐานสากล	บนพื้นฐานความพอเพียง
 พันธกจิ จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส�าคญั	มทีกัษะทางวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์	โดยใช้เทคโนโลยี	และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย
 เปาหมาย 
	 ๑.	 นักเรียนมีคุณธรรม	จริยธรรม	คุณลักษณะอันพึงประสงค์	และอยู่ร่วมกับ
สังคมโลกอย่างเป็นสุข
		 ๒.	 นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์สงูกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ
	 ๓.	 นักเรียนมีทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์
ของโรงเรียนได้พัฒนาทักษะการค้นคว้า	 ทักษะการแก้ปัญหา	 และทักษะการน�าเสนอ	
โดยได้ก�าหนดกจิกรรมโครงการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู	้๘	กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์
ได้แก่	กิจกรรมคิดเลขเร็ว	กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์	กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์	 ส�าหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 สสวท.	

กิจกรรมทัศนศึกษา	และกิจกรรม	Open	House

โรงเรียนวัดเมธังกรำวำส โรงเรียนวัดเมธังกรำวำส โรงเรียนวัดเมธังกรำวำส โรงเรียนวัดเมธังกรำวำส โรงเรียนวัดเมธังกรำวำส โรงเรียนวัดเมธังกรำวำส 

(เทศรัฐรำษฎรนุกูล)(เทศรัฐรำษฎรนุกูล)(เทศรัฐรำษฎรนุกูล)(เทศรัฐรำษฎรนุกูล)(เทศรัฐรำษฎรนุกูล)(เทศรัฐรำษฎรนุกูล)

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑



นวัตกรรม...สรา้งส
รรคคณติศาสตร

66

¹ÇÑµ¡ÃÃÁ...ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¤³ÔµÈÒÊµÃ�

	 นอกจากการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมตามโครงการแล้ว	การพัฒนา

บุคลากรและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงสู่นวัตกรรม

ต่าง	 ๆ	 ที่คิดค้นพัฒนาขึ้นอย่างหลากหลายก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ทางโรงเรียนได้ด�าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง	และน�าผลการด�าเนินการมาพัฒนางานในครั้งต่อ	ๆ	ไปอย่างเป็นวัฏจักร	

สรางสรรคนวัตกรรม 

นวัตกรรมดานการบริหาร : การพัฒนานักเรียนในวิชาคณิตศาสตร โดยใชวงจรคุณภาพเดมมิ่ง

ของโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฏรนุกูล)

  ความเปนมาและความส�าคัญ

	 		 	วงจรคณุภาพเดมมิง่	หรอืวงจร	PDCA	เป็นแนวคดิหนึง่ทีใ่ห้ความส�าคญั

ในการวางแผนและด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ	 โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง	 โดยมีหลักการท�างาน	 ๔	 ขั้นตอน	 คือ	 ขั้นตอนการวางแผน	 ขั้นตอน

การปฏิบัติตามแผน	ขั้นตอนการตรวจสอบ	และขั้นตอนการปรับปรุงการด�าเนินการ

	 	 	 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส	 (เทศรัฐราษฏร์นุกูล)	 ใช้วงจรคุณภาพ	

PDCA	 ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการะการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โดยอาศัยกรอบทั้ง	 ๔	 ขั้นตอนเป็นตัวขับเคลื่อน	 ซ่ึงเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

ที่มีความสามารถแตกต่างกันท้ังระบบทุกระดับช้ัน	 เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้พัฒนา

ศักยภาพตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด

 วัตถุประสงค

	 	 ๑.	 เพื่อศึกษาแนวทางในการน�าวงจรคุณภาพ	 PDCA	 มาใช ้

ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

	 	 ๒.	 ศึกษาความพึงพอใจของครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ที่มีต่อการน�า

วงจรคุณภาพ	PDCA	มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
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 การด�าเนินงาน

	 	 ๑.	 ขั้นตอนการวางแผน	ครูคณิตศาสตร์จ�าแนกนักเรียนเป็น	๓	กลุ่ม	

คือ	กลุ่มเก่ง	กลุ่มปานกลาง	และกลุ่มอ่อน	แล้วส่งข้อมูลต่อให้กับครูคณิตศาสตร์ในชั้นถัดไป	

เพื่อเตรียมเอกสารในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนต่อไป

	 	 ๒.	 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน	 ครูคณิตศาสตร ์ที่ รับข ้อมูล

จัดกลุ่มนักเรียนเป็น	๓	กลุ่ม	คือ	กลุ่มเก่ง	กลุ่มปานกลาง	และกลุ่มอ่อน	แล้วท�าการส่งเสริม

นักเรียนกลุ่มเก่งและปานกลาง	 และท�าการพัฒนานักเรียนในกลุ่มอ่อน	 ในการส่งเสริม

และพัฒนานักเรียนทั้ง	๓	กลุ่ม	จะใช้ในเวลาเรียนปกติและนอกเวลาปกติ

	 	 ๓.	 ขั้นตอนการตรวจสอบ	หลังจากการส่งเสริมและพัฒนา	ครูผู้สอน

ทดสอบผู ้ เรียนกลุ ่มอ ่อน	 หากมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถย้ายผู ้ เรียนไปกลุ ่มเก ่ง

หรือกลุ่มปานกลางได้

	 	 ๔.	 ขัน้ตอนการปรบัปรุงการด�าเนนิการ	หลังการทดสอบเพ่ือตรวจสอบ

พัฒนาการของนักเรียน	 ผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน	 จะท�าการ

ประชุมเพื่อสะท้อนผลการด�าเนินการในด้านจุดเด่น	 จุดด้อย	และจุดควรพัฒนา	 เพื่อน�าผล

ไปวางแผนในการด�าเนินการรอบต่อไป

ผู้บริหารและครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ทุกคน	

ท�าการประชุม

เพื่อสะท้อน

การด�าเนินการ

๑.	 ครูคณิตศาสตร์ท�าการจ�าแนกนักเรียนเป็น	๓	กลุ่ม		
	 คือ	กลุ่มเก่ง	กลุ่มปานกลาง	และกลุ่มอ่อน
๒.	 ส่งข้อมูลต่อให้กับครูคณิตศาสตร์ในขั้นต่อไป

๑.	 จัดกลุ่มนักเรียน
๒.	 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

ตรวจสอบพัฒนาการของนักเรียนโดยใช้การทดสอบ



นวัตกรรม...สรา้งส
รรคคณติศาสตร

68

¹ÇÑµ¡ÃÃÁ...ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¤³ÔµÈÒÊµÃ�

 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 	 ๑.	 โรงเรียนมีแนวทางในการน�าวงจรคุณภาพ	 PDCA	 มาใช ้

ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

	 	 ๒.	 ครกูลุม่สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์มคีวามพึงพอใจต่อการน�าวงจร

คุณภาพ	PDCA	มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

 การเผยแพรนวัตกรรม

	 	 	นายศักดิ์ศิลป	ตาขันทะ	ผู้อ�านวยการโรงเรียน	ได้น�านวัตกรรมเสนอ

ต่อคณะผู้บริหาร	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่	เขต	๑	

นวัตกรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอน : MATH METHANG MODEL

 ความเปนมาและความส�าคัญ

	 	 โรงเรียนเป ดรับนักเรียนโดยไม ่มีระบบการคัดสรร	 ซึ่งถือว ่า

เป็นแนวทางท่ีช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันในระบบการศึกษา	 แต่ในขณะเดียวกัน

การรบันกัเรยีนโดยไม่ผ่านระบบคดักรอง	กส่็งผลกระทบต่อระบบการศกึษา	เพราะความแตกต่าง

ในพืน้ฐานความรูข้องผูเ้รยีนท�าให้การจดัการเรยีนการสอนของครนูัน้ท�าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ	

	 		 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

คณติศาสตร์ในแต่ละระดบัชัน้	พบว่า	ผูเ้รยีนแต่ละคนมคีวามสามารถในการเรยีนคณติศาสตร์

ที่แตกต่างกัน	 แต่การสอนในห้องเรียน	 ผู ้เรียนทุกคนจะได้เรียนรู ้จากการสอนของครู

เหมือนกันทั้งชั้น	 โดยไม่ได้ค�านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล	 ซึ่งการสอนลักษณะนี้

จะส่งผลกระทบกับผู ้เรียนที่มีผลการเรียนในกลุ ่มอ่อนเป็นอย่างยิ่ง	 ส่งผลให้ผู ้เรียน

ละเลยต่อการท�างาน	 การส่งการบ้าน	 ไม่มีแรงจูงใจในการเรียนคณิตศาสตร์	 และมีเจตคติ

ที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

	 	 	ดังนั้น	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงหาทางแก้ปัญหาดังกล่าว

ในเชิงระบบ	โดยใช้หลักการของการเรียนรวม	(Inclusive	Education)	และกรอบความคิด

ของการดูแล	 ช่วยเหลือนักเรียน	 โดยจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนปกติเต็มเวลา

ร่วมกับการสอนเสริมนอกเวลา	 กล่าวคือ	 สอนผู้เรียนทั้ง	 ๓	 กลุ ่ม	 ในเวลาเรียนปกติ

โดยมีข้อที่แตกต่างกันคือ	 ปริมาณงาน	 และสอนเสริมนอกเวลา	 คือ	 สอนเสริมส�าหรับ
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ผู้เรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลางในตอนเช้า	 และพัฒนาผู้เรียนกลุ่มอ่อนในตอนเย็น	 ทั้งนี้	

เพื่อแก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์ในช้ันเรียนที่ผู้เรียนมีความแตกต่างในด้านศักยภาพ	

ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาควบคู่กันไป

 วัตถุประสงค

	 	 	 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลาง	 และพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มอ่อนในห้องเรียนคณิตศาสตร์เชิงระบบ

 การด�าเนินงาน

แผนภูมิแสดงขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ดีขึ้น
๕.	 การส่งต่อ	(ครูแนะแนวครู/กิจการนักเรียน)	

๑.	 การรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบคุคล

๒.	 การคัดกรองนักเรียน

กลุ่มพิเศษ กลุ่มพิเศษกลุ่มเสี่ยง

ไม่ดีขึ้น

พฤติกรรมดีขึ้นหรือไม่

กลุ่มปกติ

๓.	 การส่งเสริมและพฒันานกัเรียน ๔.	 การป้องกันและแก้ไขปัญหา

	 	 การพัฒนาผู้เรียนในห้องเรียนคณิตศาสตร์	 โดยหลักการเรียนรวม

และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส	 (เทศรัฐราษฏร์นุกูล)	 มาใช้เป็น

กรอบแนวคิดของการจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ตาม	MATH METHANG MODEL 
  ขั้นตอนของการด�าเนินงาน MATH METHANG MODEL 

คัดกรองนักเรียนจากข้อมูลพื้นฐาน

กลุมเกง

สงเสริมนักเรียน พัฒนานักเรียน

กลุมปานกลาง กลุมออน

ไม่ดีขึ้น
ดีขึ้น ทดสอบ
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  ขั้นที่ ๑ คัดกรองนักเรียนจากข้อมูลพื้นฐาน 
	 	 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา	
ครูผู้สอนจ�าแนกผู้เรียนท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ที่ตนเองเป็นผู้สอน	 (ป.๑	 -	 ป.๕)	 ออกเป็น	
๓	กลุม่	คอื	กลุม่เก่ง	กลุม่ปานกลาง	และกลุม่อ่อน
โดยดูจากผลคะแนนปลายปีและบันทึกจุด
เด่น	 จุดด้อยของผู ้เรียน	 ลงในแบบบันทึก	
และส่งต่อให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นถัดไป	ดังตัวอย่างต่อไปนี้
  ขั้นที่ ๒ การสงเสริมและพัฒนานักเรียน
	 	 เมื่อครูผู้สอนได้รับข้อมูลพื้นฐานที่ส่งต่อมาจากครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ในชั้นก่อนหน้าแล้ว	 ก็จะท�าการแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามข้อมูลดังกล่าว	 ๓	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มเก่ง	
กลุ่มปานกลาง	 และกลุ่มอ่อน	 จากนั้นครูท�าการส่งเสริมผู้เรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลาง	
และท�าการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มอ่อน	ในช่วงเช้า	พักกลางวัน	และหลังเลิกเรียน	เช่น
  การสงเสริมผู้เรียนกลุมเกงและกลุมปานกลาง	 จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู ้ตามความถนัด	 ความสนใจของผู้เรียน	 ผู ้เรียนทุกคนเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

ตามตาราง	ดังนี้

เวลา กิจกรรม

๐๗.๑๕	น.	-	๘.๑๕	น. A-Math,	Sudoku,	GSP,	เวทคณิต,	คิดเลขเร็ว,	หมากรุก

๑๑.๐๐	น.	-	๑๓.๐๐	น. A-Math,	Sudoku,	GSP,	เวทคณิต,	คิดเลขเร็ว,	หมากรุก

๑๕.๓๐	น.	-	๑๖.๓๐	น. ส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาให้กับนักเรียนทุกชั้น	

กิจกรรม A-Math
กิจกรรม Sudoku
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GSP

คิดเลขเร็ว

กิจกรรมเวทคณิต

หมากรุก

  การพัฒนาผู ้ เรียนกลุ มอ อน	 เน ้นการใช ้แบบฝกทักษะเป็นหลัก	

เพือ่พัฒนาทกัษะพืน้ฐาน	และความคดิรวบยอดทางคณติศาสตร์ให้สูงข้ึน	 เม่ือผู้เรียนกลุ่มอ่อน

ได้รบัการพัฒนาแล้วจะได้รบัการทดสอบ	เพือ่ตรวจสอบว่ามคีวามรูค้วามเข้าใจ	และมทีกัษะ

ที่ดีขึ้นหรือไม่	 ถ้ามีการพัฒนาขึ้น	 ผู้เรียนสามารถยกระดับตนเองเป็นเด็กกลุ่มปานกลาง

หรือกลุ่มเก่งต่อไป	ส�าหรับผู้เรียนที่ยังไม่พัฒนาขึ้นก็จะท�าการพัฒนาต่อไปตามตาราง	ดังนี้

เวลา กิจกรรม

๐๗.๑๕	น.	-	๐๘.๑๕	น. นักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์	 พบครูชาวต่างชาติที่สอน

คณิตศาสตร์	เพื่อสอนซ่อมเสริมข้อบกพร่องที่พบในชั่วโมงเรียนปกติ

๑๑.๐๐	น.	-	๑๓.๐๐	น. A-Math,	Sudoku,	GSP,	เวทคณิต,	คิดเลขเร็ว,	หมากรุก

๑๕.๓๐	น.	-	๑๖.๓๐	น. นักเรียนที่บกพร่องในการเรียนคณิตศาสตร์	 พบครูคณิตศาสตร	์

เพื่อสอนซ่อมเสริม
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	 	 	 นอกจากนี	้โรงเรยีนยงัจัดกจิกรรมอืน่	ๆ 	ทีส่่งเสรมิให้ผูเ้รยีนทกุคน

เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์	เช่น

ที่ กิจกรรม รายละเอียด

๑ ท่องสูตรคูณ หลังกิจกรรมหน้าเสาธง	และก่อนเลิกเรียน

๒ แบบฝกหัดคิดเลขเร็ว นักเรียนทุกคนได้รับแบบฝกหัดคิดเลขเร็ว	ใช้ฝกทุกเช้า

เวลา	๐๘.๒๕	น.	-	๐๘.๓๐	น.

๓ กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกชั้นมีกิจกรรมชุมนุมที่เกี่ยวกับ

คณิตศาสตร์

๔ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

-	ศูนย์วิทยบริการ

-	ห้องคณิตศาสตร์

-	ห้องศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ

-	ห้องสื่อสะเต็มศึกษา

-	ห้องสมุด

โดยภายในห้องมีมุมคณิตศาสตร์	มีอุปกรณ์	สื่อ	ของเล่น

ให้นักเรียนเรียนรู้ตามความสนใจ	ได้ฝกใช้	ฝกปฏิบัติ

กิจกรรม

๕ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นอกห้องเรียน

๖ ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดค่ายอย่างน้อยภาคเรียนละ	๑	ครั้ง

๗ Open	House	 Open	House	ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	

Open House

คายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ศึกษาแหลงเรียนรู้นอกห้องเรียน
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 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 	 การใช้หลักการเรียนรวมและระบบดแูล

ช่วยเหลือนักเรียนในห้องเรียนคณิตศาสตร์	 เป็นการส่งเสริม

และพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันได้อย่างตรงจุด

และผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

อย่างแท้จริง

 การเผยแพรนวัตกรรม

	 	 มกีารน�านวัตกรรมเผยแพร่ในทีป่ระชมุครู

ประจ�าเดือนกับเพื่อนครูต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้	 เผยแพร่

ต่อคณะผู้บริหาร	 และเพื่อนครูในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาแพร่	 เขต	 ๑	 และคณะครูต่างโรงเรียน

ที่มาศึกษาดูงาน	

O-NET เต็ม ๑๐๐ คะแนน
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เกริ่นนํา

	 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี	 เขต	 ๓	 เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่	 เดิมช่ือ	 โรงเรียนด่านช้าง	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี

พ.ศ.	 ๒๕๑๔	 ได้เปลี่ยนชื่อ	 เป็นโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง	 เมื่อวันที่	 ๑๕	 มิถุนายน	๒๕๔๓	

เป็นโรงเรียนในโครงการเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลมหามงคล	 เปดสอนระดับชั้นอนุบาล	

ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่	๖	

 วิสัยทัศน (Vision)

	 มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ	 จัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐาน

สากล	 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะวิชาคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 ภาษาไทย	 ภาษาอังกฤษ

ที่เป็นเลิศตลอดจนน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียน

การสอนและการด�าเนินชีวิต	เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

 พันธกิจ (Mission)

	 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู ้ เรียนมีความรู ้และทักษะคณิตศาสตร์พัฒนา

สถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ เน ้นผู ้ เรียนเป ็นส�าคัญ	 และ

ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาด้านคณติศาสตร์สูค่วามเป็นเลศิ

 เปาหมาย (Goals)

	 ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทักษะคณติศาสตร์	คดิอย่างเป็นระบบ	สร้างสรรค์	ตัดสนิใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ	 สมเหตุสมผล	พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝาย

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ	

โรงเรียนอนุบำลดำนชำงโรงเรียนอนุบำลดำนชำงโรงเรียนอนุบำลดำนชำงโรงเรียนอนุบำลดำนชำงโรงเรียนอนุบำลดำนชำงโรงเรียนอนุบำลดำนชำง

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
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	 โรงเรียนอนุบาลด่านช้างมีผู ้เรียนที่หลากหลายด้านชาติพันธุ ์	 การเรียนรู ้	

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร ์จึงมีแนวคิดปรับพื้นฐานพัฒนาคุณภาพผู ้ เรียน

โดยการวเิคราะห์ผูเ้รยีนและครผูู้สอนปรบัตวัพฒันาตนเองทีจ่ะพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนได้

เพ่ือหาเทคนิคการพัฒนาการเรียนการสอน	 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน	 นวัตกรรม

ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับชั้น

สรางสรรคนวัตกรรม

นวตักรรมดานการบริหาร : การนเิทศภายในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของโรงเรยีนอนบุาล

ดานชาง โดยใชรูปแบบ CHANG MODEL 

 ความเปนมาและความส�าคัญ 

	 	 การบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง	 ใช้รูปแบบ	 CHANG	

MODEL	 มีเป้าหมายส�าคัญ	 คือ	 การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ	 บริหารงานด้วยหลัก

ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 มีระบบ

ขั้นตอนการบริหารงานท่ีชัดเจน	 บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ	โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

	 	 การพฒันาคณุภาพการจัดการศกึษามแีนวทางส�าคญั	๓	กระบวนการ

ด้วยกัน	 คือ	 กระบวนการเรียนการสอน	 กระบวนการบริหารการศึกษา	 และกระบวนการ

นิเทศการศึกษา	 ที่ต้องด�าเนินการโดยให้มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ

ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส�าเร็จ	 การพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการสอนเป ็นการมุ ่ ง เน ้นให ้ค รูมี

ความสามารถทั้งด้านการสอน	 และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ ่ในสถานศึกษา

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน	 การพัฒนาการนิเทศการสอน

จงึเป็นสิง่จ�าเป็นเพราะการนเิทศเป็นกระบวนการปรับปรงุการสอนในช้ันเรยีนของครโูดยตรง	

(ปรียาพร	 วงศ์อนุตรโรจน์.	 ๒๕๕๖	 :	 ๒๓)	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 สุกัญญา	 พนาสุวรรณรัตน์	

(๒๕๕๗	:	๕)	ที่กล่าวว่า	การนิเทศการสอนมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการสอนเป็นส�าคัญ	

โดยให้ครูมีโอกาสค้นคว้างานที่จะต้องท�าด้วยตนเอง	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้	 ได้รู้จักปรับปรุง

งานด้านการเรียนการสอนให้ได้ผลดี	 มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน	 ด้วยเหตุนี้ทุกโรงเรียนจึงต้องมี
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กระบวนการนิเทศการศึกษา	เพื่อใช้เป็นกระบวนการปรับปรุงการเรียนการสอน	การชี้แนะ

การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับครู	 รวมท้ังบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา

โดยมีเป้าหมายคือคุณภาพของผู้เรียน	

	 	 การนิเทศการศึกษาด�าเนินการได้	๒	ลักษณะ	คือ	การนิเทศภายนอก

และการนิเทศภายใน	 ซึ่งแต่เดิมเป็นหน้าที่ของศึกษานิเทศก์และผู ้บริหารการศึกษา

ครเูป็นเพยีงผูรั้บการนเิทศ	แต่ปัจจุบนังานนเิทศการศึกษา	ยงัให้ความส�าคญักบัการสร้างชมุชน

การเรียนรู ้ทางวิชาชีพ	 (PLC)	 บุคลากรในโรงเรียนต ้องช ่วยเหลือซึ่งกันและกัน	

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สูงขึ้น

 วัตถุประสงค

	 	 ๑.	 เพือ่สร้างรปูแบบการนเิทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์

ของโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

	 	 ๒.	 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์สูงให้ขึ้น

 การด�าเนินงาน
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 	 C	 =	 Change	 =	 พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	 รับการเรียนรู ้ใหม่
ของคณิตศาสตร์
	 	 H	=	High	Moral	=	มีคุณธรรม	จริยธรรมสูง	
	 	 A	 =	 Academic	 Excellence	 =	 มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	
โดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์
	 	 N	=	New	Technology	=	สร้างองค์ความรู้	โดยใช้เทคโนโลยีใหม่	ๆ	
ในการนิเทศ	
	 	 G	=	Good	Governance	=	การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล	
โดยทุกคนมีส่วนร่วม
  การนิเทศภายในกลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตรของโรงเรียน
อนุบาลดานช้าง โดยใช้รูปแบบ CHANG MODEL มีขั้นตอนในการด�าเนินการ	ดังนี้	
  ขั้นตอนท่ี ๑	 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก�าหนด
กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์
ของโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
  ขั้นตอนที่ ๒	สร้างเครื่องมือการนิเทศภายใน	โดยระดมความคิดเห็น
ของผูอ้�านวยการโรงเรยีน	รองผูอ้�านวยการโรงเรียน	หวัหน้าวชิาการ	หัวหน้าสายชัน้	หวัหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	และครูผู้สอน	ดังนี้
	 	 	 ๑.	 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้	 	 ก�าหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ	 และจัดท�าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 เพ่ือให้ผู้เรียน
บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้
	 	 	 ๒.	 การสังเกตการสอน	หมายถึง	การจัดให้บุคคลที่มีความรู้
ความเข้าใจในเรือ่งการเรยีนการสอนมาสงัเกตพฤตกิรรมการสอนของครใูนขณะท�าการสอน	
เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลย้อนกลับจาก
การสังเกตการสอนของผู้นิเทศ
	 	 	 ๓.	 การนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน	หมายถึง	การส่งเสริม	สนับสนุน
หรอืให้ความช่วยเหลอืครูในสถานศกึษาถงึห้องเรยีนให้ประสบความส�าเรจ็ในการปฏบิตังิาน
ตามภารกิจหลกั	ได้แก่	การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน	หรอืการสร้างเสรมิพฒันาการของผูเ้รยีน
ทุกด้าน	ทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	สังคม	อารมณ์	 และสติปัญญา	 ให้เต็มตามวัยและศักยภาพ	
เพือ่ศกึษาปัญหาของครูผูส้อน	ประเมนิผลการสอน	กระตุน้ให้ครผููส้อนปรบัปรงุพฒันาการสอน
และให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ครูผู้สอน
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	 	 	 ๔.	 การให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ	 หมายถึง	 การช่วยเหลือ
ให้ค�าปรึกษาแนะน�างานด้านวิชาการหรือวิชาชีพ	 เพ่ือแก้ไขปัญหาให้งานนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
	 	 	 ๕.	 การประชมุทางวชิาการ	หมายถงึ	การชมุนมุในด้านวชิาการ
หรือวิชาชีพ	 เพ่ือพิจารณาประเด็นปัญหาส�าคัญ	 ข้อห่วงใย	 ประเด็นความก้าวหน้าร่วมกัน
หรือเพื่อท�าความตกลงเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกกฎระเบียบหรือประเพณีปฏิบัติ	
  ขั้นตอนท่ี ๓	 นิเทศภายในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์
ของโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ซ่ึงมีวิธีนิเทศ
ภายใน	๕	ขั้น	ได้แก่
	 	 	 ๑.	 การประชุมครูก่อนการสังเกต	เพื่อพิจารณาแผนการจัด
การเรียนรู ้ 	 ก ่อนท่ีจะสังเกตการสอน	 เพื่อให้ผู ้นิเทศและผู ้รับการนิเทศเข้าใจกัน
อย่างชัดเจน	ซึ่งมีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยปีการศึกษาละ	๑	ครั้ง
	 	 	 ๒.	 การสงัเกตชัน้เรียน	(สงัเกตการสอน)	ขัน้นีจ้ะเป็นช่วงเวลา
ที่ต้องติดตามพฤติกรรมการสอนของครูในชั้นเรียน	 ซ่ึงผู้สังเกตจะใช้วิธีการในการสังเกต
แบบใดกไ็ด้	ซ่ึงมกีารสงัเกตการสอนอย่างน้อยภาคเรยีนละ	๑	ครัง้	และมกีารนเิทศเยีย่มชัน้เรยีน
อย่างน้อยภาคเรียนละ	๒	ครั้ง
	 	 	 ๓.	 การวิเคราะห์และตีความหมาย	 หลังจากการสังเกต
การสอนและได้ข้อมูลของครูมาแล้ว	ผู้นิเทศเริ่มวิเคราะห์ข้อมูล	แล้วแปลความหมายข้อมูล
	 	 		 ๔.	 การประชุมครูภายหลังการสังเกต	เพื่อให้ครูได้รับข้อมูล
ป้อนกลบัและได้ร่วมอภปิรายเพือ่น�าผลไปใช้วางแผนปรบัปรงุการสอนต่อไป	ซ่ึงมกีารประชมุ
ทางวิชาการ	อย่างน้อยเดือนละ	๑	ครั้ง
	 	 	 ๕.	 วพิากษ์วจิารณ์ผลจากทัง้	๔	ขัน้	เพ่ือพจิารณาและทบทวน
รูปแบบ	ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งหลังสุดว่ามีสิ่งใดบกพร่อง	และต้องการแก้ไขในจุดใดบ้าง
  ขั้นตอนที่ ๔ ประชุมร่วมกันเพื่อปรับปรุงรูปแบบการนิเทศภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนอนุบาลด่านช้างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  ขั้นตอนที่ ๕ ประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการนิเทศภายในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
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 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน
	 	 ๑.	ได้รปูแบบการนเิทศภายในกลุ่มการเรียนรู้สาระคณติศาสตร์ทีเ่หมาะสม
และมปีระสทิธภิาพ
	 	 ๒.	การสร้างนวัตกรรมการนิเทศส่งผลให้คณะครูมีการพัฒนาตนเอง
เข้าอบรมเพิม่ความรูพ้ฒันาสือ่และนวตักรรมของของกลุ่มสาระคณติศาสตร์	น�ากลบัมา	PLC	
สลับสับเปลี่ยนกันนิเทศกันเองเบื้องต้น	 ท�าให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มขึ้น	 ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอน

 การเผยแพรนวัตกรรม

	 	 เผยแพร่ผลงานทางวชิาการในเวบ็ไซต์ของโรงเรยีน	และเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี	เขต	๓

นวัตกรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอน : แบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาตามข้ันตอน

ของโพลยา (Polya’s Problem Solving Steps) ของผูเรียนโรงเรียนอนุบาลดานชาง 

 ความเปนมาและความส�าคัญ

	 	 การจัดการเรียนการสอน	 การแก้โจทย์ปัญหา	 นับว่าเป็นเรื่องยาก

ส�าหรับผู้สอน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับวิธีสอน	ซึ่งผู้สอนต้องใช้ความวิริยะในการสร้างสื่อ	

เพือ่ใช้ประกอบการสอน	และต้องสอนอย่างมกีระบวนการ	เพือ่ให้เดก็เกดิการเรยีนรูต้ามล�าดบัขัน้

ของเนื้อหาวิชา	และตรงตามวุฒิภาวะของเด็ก	นอกจากนี้	ครูควรสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริม

การแก ้ป ัญหา	 กระตุ ้นให ้ผู ้ เรียนคิดวิ เคราะห ์ 	 สรรหาวิ ธีสอนและสื่อการเรียน

การสอนมาช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจโจทย์ปัญหาได้อย่างง่ายขึ้น	 ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียน

มีโอกาสสร้างโจทย์ปัญหาด้วยตนเอง	 ช่วยกันคิด	 และอภิปรายร่วมกัน	 จัดกิจกรรม

ที่สนุกสนานเพื่อให้ผู ้เรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะแก้ปัญหาและมีเจตคติที่ดีต่อการ

แก้ปัญหา	 โรงเรียนอนุบาลด่านช้างจึงได้พัฒนานวัตกรรมการช่วยคิดวิเคราะห์โจทย์

การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์	 ให้เป็นขั้นตอนและกระบวนการที่เพิ่มความรู้ความเข้าใจ

มากขึ้น
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 วัตถุประสงค

	 	 ๑.	 เพือ่ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนและหลงั	ใช้แบบฝกทกัษะ

การแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนของโพลยา	(Polya’s	Problem	Solving	Steps)	

	 	 ๒.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู ้เรียนที่มีต ่อการเรียนโดยใช้

แบบฝกทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาตามขัน้ตอนของโพลยา	(Polya’s	Problem	Solving	Steps)

 การด�าเนินงาน

  ๑. ด�าเนินการประชุมครูผู้สอนคณิตศาสตรโดยใช้หกรวมโมเดล 

(Participation)	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใช้นวัตกรรมการด�าเนินการตามรูปแบบ

หกร่วมโมเดล	ดังนี้

 ๑.๑ รวมวางแผน (Planning)	 ผู้มีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาร่วมพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท�าอะไร

อย่างไร	 มีการก�าหนดวัตถุประสงค์	 เป้าหมาย	 โครงการ

และวิธีการปฏิบัติ	 เพื่อให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์	

บรรลุตามวัตถุประสงค์

๑.๒ รวมพัฒนา (Influence) 	เปดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วม

ในการจดัการศกึษารายวิชาคณติศาสตร์	ได้แก่	ครู	บคุลากร	

ทางการศกึษา	คณะกรรมการการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	และชมุชน	ได้ร่วมก�าหนดแนวทาง

การพัฒนา

   ๑.๓ รวมปฏบิตั ิ(Doing) ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องการจดัการศกึษา

ร่วมปฏบิตัติามแผน	ให้บรรลตุามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย	เพ่ือพฒันากลุม่สาระการเรยีนรู้

คณิตศาสตร์อย่างเต็มก�าลังศักยภาพ

   ๑.๔ รวมแลกเปลี่ยน (Sharing) ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

กบัการจดัการศกึษาด้านการเรยีนรูค้ณติศาสตร์	ได้แก่	คร	ูบคุลากรทางการศกึษา	คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และชุมชนร่วมน�าผลการด�าเนินการทุกขั้นตอน	 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซึ่งกันและกัน	และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับต่าง	ๆ	ต่อไป
   ๑.๕ ร วมปรับปรุงและพัฒนา (Development) 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 หาจุดเด่น	 จุดพัฒนา	 เพื่อน�าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา	
การด�าเนินการพัฒนาคณิตศาสตร์ให้ประสบผลส�าเร็จ
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	 	 	 ๑.๖	 ร วมประเมินผล (Evaluat ion) 	 การประเมินผล

ทกุขัน้ตอนตามเครือ่งมอืให้ครบท้ังระบบ	โดยใช้รปูแบบทีห่ลากหลาย	และทกุฝายมส่ีวนร่วม
ในการประเมินเพื่อให้กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ได้ข ้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง	
พร้อมที่จะน�าไปพัฒนาปรับปรุงและต่อยอดต่อไป	 		

  ๒. ทบทวนแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบั Polya’s Problem Solving 

Steps การแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา	 (Polya,	 1957	 :	 5	 -	 6	 อ้างใน	 ส�านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน,	๒๕๕๒,	ระบบออนไลน์)	กล่าวว่า	ปัญหาทางคณติศาสตร์

เป็นสถานการณ์หรอืค�าถามทีมี่เนือ้หาสาระกระบวนการหรือความรู้ทีผู้่เรียนไม่คุน้เคยมาก่อน

และไม่สามารถหาค�าตอบได้ทันที	 การหาค�าตอบจะต้องใช้ความรู ้และประสบการณ์

ทางคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น	 ๆ	 ประกอบกับความสามารถในด้านการวิเคราะห์	

การสังเคราะห์และการตัดสินใจ	 การเรียนการสอนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ป ัญหา

เป ็นการฝ กให ้ผู ้ เรียนมีวิธีการที่ดี ในการแก ้ป ัญหา	 มากกว ่าที่จะสอนให ้ ผู ้ เรียน

รู ้ ค� าตอบของป ัญหา	 โดยพยายามส ่ ง เสริม ให ้ ผู ้ เรี ยนค ้นพบรูปแบบหรือวิ ธี

การแก้ปัญหาต่าง	 ๆ	 ด้วยตนเอง	 นั่นคือเน้นทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนนั่นเอง	

กระบวนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์มีวิธีการที่หลากหลาย	ประกอบด้วย	๔	ขั้นตอน	ดังนี้
   ขัน้ที ่ ๑ ทาํความเขาใจโจทย (Understanding the problem) 
วิเคราะห์ประเด็นของปัญหาว่า	 โจทย์ต้องการทราบอะไร	 โจทย์ให้ข้อมูลอะไรบ้าง
เริ่มต้นให้ผู้เรียนอ่านพิจารณาโจทย์ปัญหา	 และบอกรายละเอียดทั้งหมด	 ตามความเข้าใจ
ของผู้เรียนเอง	
	 	 	 ตัวอย่างค�าถามน�าของครู	:
		 	 	 -	สิ่งที่โจทย์ก�าหนดให้มีทั้งหมดกี่ตอน	อะไรบ้าง
		 	 	 -	โจทย์ต้องการให้เราท�าอะไร
		 	 	 -	โจทย์ข้อนี้จะวาดรูปเพื่อให้เข้าใจง่าย	ๆ	ได้ไหม
   ข้ันท่ี ๒ วางแผนแกปญหา (Devising a plan)	 เชื่อมโยง
ความเก่ียวข้องระหว่างข้อมูลกับสิ่งท่ีต้องการทราบ	 ครูผู ้สอนควรจะแสดงบทบาท
ไปพร้อม	 ๆ	 กับผู ้ เรียนร่วมกันวางแผนแก้ปัญหา	 เป็นการฝกให้ผู ้ เรียนเรียนรู ้วิธี

การแก้ปัญหาหลากหลายวิธี	
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   ขั้นที่  ๓ ปฏิบั ติตามแผน (Carrying out the plan) 

ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ในขั้นที่	 ๒	 และต้องมีการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนที่ปฏิบัติว่า

ถูกต้องหรือไม่ในการคิดค�านวณหาค�าตอบ	 ผู ้เรียนจ�าเป็นต้องมีทักษะการคิดค�านวณ	

เช่น	การบวก	การลบ	การคณู	การหาร	การยกก�าลงั	การแก้สมการ	เป็นต้น	ในการเขียนแสดง

วธิที�า	ครคูวรสอนหรอืแนะน�าให้ผูเ้รยีนใช้ทกัษะในการย่อความ	และสรุปความจากส่ิงท่ีโจทย์

ก�าหนดให้	เพื่อน�ามาเขียนข้อความแสดงวิธีท�า	ซึ่งมีหลายวิธี

   ขั้นที่ ๔ ตรวจสอบ (Looking back)	 ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้

จากการแก้ปัญหาว่าถูกต้องหรือไม่	 ครูควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนไปทบทวนและตรวจสอบ

ขั้นตอนต่าง	 ๆ	 ท่ีผ่านมา	 โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของค�าตอบ	 และพิจารณาว่า

น่าจะมีค�าตอบอ่ืนหรือวิธีการคิดเป็นอย่างอื่นได้อีกหรือไม่	 ครูอาจใช้ค�าถาม	 ถามน�าผู้เรียน

เพื่อช่วยให้เขามอง	หรือตรวจสอบขั้นตอนต่าง	ๆ	เช่น

	 	 	 -	วิธีการที่ใช้แก้โจทย์ปัญหาสมเหตุสมผลหรือไม่

	 	 	 -	ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่โจทย์อ้างถึงครบหรือไม่	 	

	 	 ๓.	 คณะครคูณติศาสตร์ประจ�าสายชัน้ด�าเนนิการจัดท�าแบบฝกทกัษะ

การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กระบวนการแบบโพลยาชั้นละ	๓๐	ข้อ	จ�านวน	๕	ชุด	และน�าไป

ใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับผู้เรียน

	 	 ๔.	 ด�าเนินการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาตามล�าดับขั้นตอน

ดังต่อไปนี้

	 	 	 ๔.๑	 ก่อนเริ่มบทเรียนให้ผู ้เรียนท�าแบบทดสอบก่อนเรียน	

จ�านวน	 ๓๐	 ข้อ	 โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย	 ชนิด	 ๔	 ตัวเลือก	 เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน

ของผู้เรียนแต่ละคน	จากนั้นตรวจให้คะแนน	แล้วน�ามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติในขั้นต่อไป

	 	 	 ๔.๒	 ด�าเนินการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้แบบฝกทักษะ

การแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนของโพลยา	 (Polya’s	 Problem	 Solving	 Steps)

ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้	และสังเกตพฤติกรรมการเรียน
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	 	 	 ๔.๓	 เมื่ อจบบทเรียนหรือสิ้นสุดการเรียนการสอนแล ้ว	

ให้ผูเ้รยีนท�าแบบทดสอบหลังเรยีน	จ�านวน	๓๐	ข้อ	เพ่ือวดัความก้าวหน้าของผู้เรียนรายบคุคล

และเก็บรวบรวมข้อมูลหาค่าทางสถิติต่อไป

		 	 	 ๔.๔	 แจกแบบประเมินแสดงความคิดเห็นให้ผู้เรียนประเมินตาม

ความเป็นจริง	

	 	 ๕.	 สรุปและรายงานผลการด�าเนินการ

 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 	 พบว่า	ก่อนเรยีนด้วยแบบฝกเสรมิทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาตามขัน้ตอน

ของโพลยามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 ๒๐.๙๘	 มีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 ๒.๗๗	

และหลังเรียนด้วยแบบฝกเสริมทักษะการแก้โจทย์ป ัญหาตามขั้นตอนของโพลยา

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	๒๕.๑๗	มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	๒.๑๘	

	 	 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด	 โดยมีค่าเฉลี่ยรวม	 (µ)	 เท่ากับ	๔.๙๗	และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(SD)	เท่ากับ	๐.๑๒

 การเผยแพรนวัตกรรม

	 	 โรงเรยีนอนบุาลด่านช้างได้มกีารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในเวบ็ไซต์

ของโรงเรียน	 และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี	เขต	๓
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เกริ่นนํา

	 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กรงุเทพมหานคร	มกีารจดัการศึกษาภายใต้วสิยัทศัน์ของโรงเรยีน	คอื	โรงเรียนมาตรฐานสากล

เป็นเลิศทางคณติศาสตร์	ฉลาดใช้เทคโนโลย	ีสร้างคนดด้ีวยคณุธรรม	เป็นผูน้�าแห่งการเรยีนรู้	

เชิดชูความเป็นไทย	 ด�าเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยมีพันธกิจ	 ได้แก่	 การส่งเสริม

การจัดการเรียนรู ้ที่พัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์	 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีมาตรฐาน	 ครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร ์	 ต ้องมีความรู ้ 	 ความเชี่ยวชาญในด้านการสอนและส่งเสริมผู ้ เรียน

สู่ความเป็นทางคณิตศาสตร์ตามศักยภาพของผู้เรียน	เพื่อไปสู่เป้าหมายที่โรงเรียนก�าหนดไว้	

ได้แก่	 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์	 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ	

และโรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

	 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย	มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	 โดยมีการจัด

กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์	 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีการอบรม	

ประชมุ	สมัมนา	ศกึษาดงูาน	แลกเปลีย่นเรยีนรู้	โดยการท�า	PLC	เพ่ือพัฒนาจุดเด่นและแก้ไข

ในส่วนที่ต้องปรับปรุง	 โรงเรียนจัดให้มีสภาพแวดล้อมโดยมีสาระความรู้	 ตารางสูตรคูณ

ติดตามบริเวณต่าง	 ๆ	 ของโรงเรียน	 มีห้องปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยี	 มีห้องปฏิบัติการ

ทางคณิตศาสตร์	 และห้องเรียนต่าง	 ๆ	 เพื่อส่งเสริมคุณภาพในการเรียนการสอนของ

ครูผู้สอนและผู้เรียน	 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของโรงเรียน

คอื	มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุดิ	ตามโครงการวทิยาลยัพีเ่ลีย้ง	และสถาบนัส่งเสรมิการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (สสวท.)	 ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

โรงเรียนวัดพลับพลำชัยโรงเรียนวัดพลับพลำชัยโรงเรียนวัดพลับพลำชัยโรงเรียนวัดพลับพลำชัยโรงเรียนวัดพลับพลำชัยโรงเรียนวัดพลับพลำชัย

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร



นวัตกรรม...สรา้งส
รรคคณติศาสตร

85

¹ÇÑµ¡ÃÃÁ...ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¤³ÔµÈÒÊµÃ�

	 การด�าเนินงานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์	 โรงเรียนได้ก�าหนดเป้าหมายให้ผู ้ เรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เฉลี่ยไม่ต�่ากว่าร้อยละ	๗๐	และ	

โรงเรยีนได้ตัง้ค่าเป้าหมายในการสอบ	O-NET	ให้คะแนนเฉลีย่

สูงขึ้นร ้อยละ	 ๕	 ทุกป ี	 จากผลการด�าเนินงานในปี

การศึกษาที่ผ ่านมา	 พบว่า	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ร้อยละ	 ๗๐	 แต่เมื่อวิเคราะห์เป็น

สายชั้นแล้วพบว่า	 บางสายชั้นที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	 ๗๐	

โรงเรียนจึงได้คิดค้นนวัตกรรม	 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	

 QR Code ขอมูลตามบริบทของ

โรงเรียนวัดพลับพลาชัย

สรางสรรคนวัตกรรม

นวตักรรมดานการบริหาร : การนเิทศการจัดการเรียนการสอน (PLC) เพือ่พฒันาการจัดการเรียน

การสอนวิชาคณิตศาสตรดวยรูปแบบ Active Learning ตามเทคนิค TAI (Team Assisted 

Individualization) ของโรงเรียนวัดพลับพลาชัย

 ความเปนมาและความส�าคัญ

		 	 ในยคุศตวรรษที	่๒๑	เป็นยคุของสังคมแห่งข้อมลูข่าวสารและความเจริญ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 ส่งผลให้นานาประเทศมีความพยายามในการแข่งขันกัน	 เพื่อ

พัฒนา	 สร้างสรรค์	 และคิดค้นข้อมูลความรู้ใหม่	 ๆ	 ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้เจรญิก้าวไกล	คณติศาสตร์จงึกลายเป็นศาสตร์หนึง่ทีม่คีวามส�าคญัและเป็นเคร่ืองมอืทีน่�า

มาใช้ในการศกึษาวทิยาศาสตร์	ตลอดจนศาสตร์อืน่	ๆ 	(สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	(สสวท.),	๒๕๕๕	ก	:	๑)	และคณิตศาสตร์จึงมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนา

ความคิดมนุษย์และเป็นเครือ่งมอืในการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและศาสตร์อืน่	ๆ

อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต	 ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน	 ท�าให้สามารถ

อยู ่ร ่วมกับผู ้อื่นได ้อย ่างมีความสุข	 ด ้านผลการประเมินคุณภาพผู ้ เรียน	 :	 NT

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๓	 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	 ๕๐	 และผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๖	 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	 ๖๐



นวัตกรรม...สรา้งส
รรคคณติศาสตร

86

¹ÇÑµ¡ÃÃÁ...ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¤³ÔµÈÒÊµÃ�

โรงเรียนจึงต ้องการยกระดับคุณภาพให ้สูงขึ้น	 ในมาตรฐานและตัวชี้วัดบางตัว

ในวิชาคณิตศาสตร ์มีคะแนนยังไม ่ถึงเป ้าหมายที่สถานศึกษาก�าหนดจึงต ้องการ

พัฒนาสิ่ ง ท่ี เป ็นจุดอ ่อนนั้นให ้สูงขึ้น	 โดยโรงเรียนได ้ตั้ งค ่าเป ้าหมายให ้คะแนน

เฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ	๕	ทุกปี	

	 	 จากสภาพปัญหาดังกล่าว	 แสดงให้เห็นว ่า	 ผู ้ เรียนส่วนใหญ่

ยงัประสบปัญหาเกีย่วกบัเนือ้หาในมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดับางตวัในวชิาคณติศาสตร์	

และอีกสาเหตุหนึ่ง	 มาจากครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ

ผู ้บริหารจึงต้องการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ในด้านการน�าความรู้ไปใช้

ประกอบการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 โรงเรียนจึงได้น�ารูปแบบ

การจดัการเรยีนการสอนแนวคดิเชงิรกุ	(Active	Learning)	ตามเทคนคิ	TAI	(Team	Assisted	

Individual izat ion)	 ซึ่ ง เป ็นการจัดการเรียนการสอนที่มี รูปแบบหลากหลาย	

ที่เน้นให้ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	 ท้ังในเชิงทักษะและปฏิบัติเพ่ือพัฒนาและ

แก้ปัญหา	วิเคราะห์	วิจารณ์	หรือตัดสินใจในเรื่องต่าง	ๆ 	จนท�าให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

	 	 เพื่อที่จะพัฒนาผู ้ เรียนท้ังทางด้านความคิดและการแก้ป ัญหา

วิเคราะห์	 ค้นคว้า	 จึงจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ให้น�ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ	 Active	 Learning	 ตามเทคนิค	 TAI	

ไปใช้พัฒนาการจัดระบบนิเทศการสอน	 การช่วยเหลือและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน

สามารถปฏิบัติการสอนได้อย ่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งส ่งเสริมเกี่ยวกับอุปกรณ์

การจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูผู้สอน	ดังนั้น	จึงมีการนิเทศการสอน	โดยมุ่งเน้นการนิเทศ	

๒	ด้าน	คือ

	 	 ๑)	 ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน

	 	 ๒)	 ด้านการพัฒนาหลักสูตร

 วัตถุประสงค

	 	 ๑.	 เพือ่ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	ช่วยเหลือครผููส้อนให้จดัการเรยีนการสอน

คณิตศาสตร์ด้วย	Active	Learning	ตามเทคนิค	TAI	ให้มีประสิทธิภาพ

	 	 ๒.	 เพื่อพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์	



นวัตกรรม...สรา้งส
รรคคณติศาสตร

87

¹ÇÑµ¡ÃÃÁ...ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¤³ÔµÈÒÊµÃ�

 การด�าเนินงาน

	 	 ๑.	 ผู ้บริหารจัดประชุมครูเพ่ือชี้แจงและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ

การนิเทศการเรียนการสอน	 เพื่อเป็นการมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครู

และประเมินหลักสูตรคณิตศาสตร์

	 	 ๒.	 ร่วมกันก�าหนดแนวทาง	 การนิเทศ/PLC	 และรูปแบบการนิเทศ

ในเชิง	Active	Learning	ตามเทคนิค	TAI	ตามรูปแบบ	ดังนี้

	 	 ๓.	 น�ารูปแบบการนิเทศในเชิง	 Active	 Learning	 ตามเทคนิค	 TAI	

ไปด�าเนินการนิเทศครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

	 	 ๔.	ประชุมให้ข้อมลูย้อนกลบัทัง้จดุเด่นและจดุทีต้่องพฒันาให้ครผููส้อน

ขั้นที่ ๑ สร้างความเป็นมิตร

คิดวางแผนร่วมกัน	(นิเทศ	/	พัฒนาหลักสูตร)

หมั่นติดตามเยี่ยมชม	/	น�าหลักสูตรไปใช้	/	ประเมินผล

น�าผลกลับมาวิเคราะห์	(นิเทศ	/	หลักสูตร)

พัฒนาคุณภาพ

ขั้นที่ ๒

ขั้นที่ ๓

ขั้นที่ ๔

ขั้นที่ ๕
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	 	 ๕.	 ประเมินผลการนิเทศติดตาม

	 	 แผนผังแสดงกระบวนการพัฒนานวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียน

วดัพลบัพลาชยั	“การนเิทศการจดัการเรยีนการสอน	(PLC)	เพือ่พฒันาการจดัการเรยีนการสอน

วิชาคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบ	 Active	 Learning	 ตามเทคนิค	 TAI	 (Team	 Assisted	

Individualization)	ของโรงเรียนวัดพลับพลาชัย”	

ผลการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศ

การจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ด้วยรปูแบบ

Actuve	Learning	ตาม	เทคนิค	TAI/หลักสูตร

คณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ

ขั้นที่ ๒ :

การพบปะพูดคุย/แผนการสอน/สื่อการสอน/หลักสูตร

ขั้นที่ ๓ :

ประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับทั้งจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา

ขั้นที่ ๔ :

ประเมินผลการนิเทศ	ติดตาม	ดูแล

ขั้นที่ ๑ :

เตรียมการก่อนนิเทศ

การสอนรูปแบบ	 Act ive	

Learning	ตามเทคนิค	TAI

 ผลการทดสอบระดบัชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงเกิน

ร้อยละ 50

๑.	การพัฒนาการเรียนการสอน

วิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์

๒.	 การพัฒนาหลักสูตรวิชา

คณิตศาสตร์

การนิเทศการจัดการเรียน
การสอน	 (PLC)	 เพ่ือพัฒนา
การจัดการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบ
Active	Learning	ตามเทคนคิ
TAITAI

ขั้นที่ ๑

ขั้นที่ ๒

ขั้นที่ ๓

ขั้นที่ ๔

ขั้นที่ ๕

สร้างความเป็นมิตร

คิดวางแผนกัน	(นิเทศ/พัฒนาหลักสูตร)

หมัน่ตดิตามเยีย่มชม/น�าหลกัสตูรไปใช้/ประเมนิผล

น�าผลกลับมาวิเคราะห์	(นิเทศ/หลักสูตร)

พัฒนาคุณภาพ

ผลการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศการ

จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบ	

Active	Learning	ตาม	เทคนิค	TAI/หลักสูตร

คณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ

ขั้นที่ ๒ :

การพบปะพูดคุย/แผนการสอน/สื่อการสอน/หลักสูตร

ขั้นที่ ๓ :

ประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับทั้งจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา

ขั้นที่ ๔ :

ประเมินผลการนิเทศ	ติดตาม	ดูแล

ขั้นที่ ๑ :

เตรียมการก่อนนิเทศ
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 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 	 จากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้

ด้วยกระบวนการ	Active	Learning	ตามเทคนคิ	TAI	มผีลส�าเร็จต่อกระบวนการเรียนการสอน

และสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ได้	ดังนี้

	 	 ๑.	 ครสูามารถจดัการเรยีนการสอนด้วยกระบวนการ	Active	Learning

ตามเทคนิค	TAI	ได้อย่างมีประสทิธภิาพ	คดิเป็นร้อยละ	๗๐	ของจ�านวนครูทัง้หมดในโรงเรยีน

	 	 ๒.	 โรงเรียนมีหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์/หลักสูตรเพิ่มเติม

วิชากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์

	 	 ๓.	 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในกลุม่สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์สงูขึน้

ทุกปี

 การเผยแพรนวัตกรรม

		 	 โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้เผยแพร่นวัตกรรม	โดยการน�าเสนอ

	 	 ๑.	 คณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 อาทิ	 ผู้บริหารและครู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี	 เขต	 ๑	 ได้แก่	 โรงเรียน

ประชาอปุถัมภ์	โรงเรยีนวดัใหม่ผดงุเขต	เป็นต้น	รวมท้ัง	โรงเรียนบ้านหนองสังข์	จังหวัดสระแก้ว	

	 	 ๒.	 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด

	 	 ๓.	 คณะศึกษาดูงานจากประเทศเวียดนาม
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	 	 ๔.	 สื่อออนไลน์ต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็น	Facebook	Fanpage	โรงเรียน

วัดพลับพลาชัย	ช่อง	Youtube	Channel	เป็นต้น
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นวตักรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอน : ผลการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมรวมมอืเทคนคิ 

TAI (Team Assisted Individualization) ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

เรื่อง การบวกและการลบ ของผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 

 ความเปนมาและความส�าคัญ

	 	 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย	 มีวิสัยทัศน์ต ่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนเพื่อน�าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้	 โดยจุดแข็งส�าคัญของโรงเรียนวัดพลับพลาชัยที่ได้รับการยอบรับจากชุมชน

และสังคมมาอย่างยาวนานในด้านการจัดการเรียนการสอน	คือ	วิชาคณิตศาสตร์	หลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียนได้ระบุรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเป็นรายวิชาหลัก	 อีกทั้งยังมี

รายวิชากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ที่มีจุดประสงค์หลักเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด

วเิคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ในสถานการณ์ทีส่อดคล้องกบัชวิีตประจ�าวัน	กล่าวคอื

เป็นรายวิชาที่น�าทฤษฎีทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันนั่นเอง	 ซึ่งรายวิชา

ดงักล่าวจะเริม่เรยีนตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่๑	ไปจนถึงระดับชัน้ประถมศกึษาปีที	่๖	

	 	 ผู ้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่	 ๑	 จะเริ่มเรียนทักษะการบวก

และการลบจ�านวนสองหลักในวิชาคณิตศาสตร์	 จากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา	

พบว่า	 ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจกระบวนการการบวกและการลบ	 และมีผู้เรียนบางส่วน

ไม่กล้าถามหรอืขอค�าปรึกษาจากครผููส้อน	มกัจะแก้ปัญหาด้วยการถามจากเพือ่น	จงึส่งผลให้เกดิ

ความไม่เข้าใจในเรือ่งการบวกและการลบ	จากการศึกษาเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบั

การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาคณติศาสตร์	พบว่า	การจดัการเรยีนการสอนแบบกลุ่ม

ร่วมมือเทคนิค	TAI	(Team	Assisted	Individualization)	มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือท�ากิจกรรม

ในการเรียนได้ด้วยตนเองตามความสามารถของตนและส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม	

มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	ผู้วิจัยจึงสนใจใช้เทคนิค	

TAI	 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง	 การบวกและการลบ	 ของผู้เรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	๑
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 วัตถุประสงค

	 	 ๑.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์	 เรื่อง	

การบวกและการลบ	ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	๑	หลังการจัดการเรียนการสอน

แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	TAI	กับเกณฑ์ที่ก�าหนด	

	 	 ๒.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์	

เรื่อง	 การบวกและการลบ	 ของผู ้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๑	 ก่อนและหลัง

การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	TAI	

 การด�าเนินงาน

 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 	 ๑.	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ์	

ของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่	 ๑	 เรื่อง	 การบวกและการลบ	 หลังการจัดการเรียน

การสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	TAI	สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด	ร้อยละ	๗๐	

๑. ศึกษาเอกสาร

๑.๑	เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง

กับการจัดการเรียนการสอนแบบ

กลุ่มร่วมมือเทคนิค	TAI

๑.๒	ข้อมูลผลการทดสอนก่อนเรียน

ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ

กลุ่มร่วมมือเทคนิค	TAI

๑.๓	แผนการจัดการเรียนการสอน

แบบร่วมมือเทคนิค	TAI

๒. จัดกลุมนักเรียน
	 คณะนักเรียน	เก่ง	กลาง	อ่อน	โดยใช้ข้อมูลผลการทดสอบ
ก่อนเรียน	เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม

๓. ครูทบทวนเนื้อหาเรื่องการบวกและการลบ
	 ครูช้ีแจงเป้าหมายในการเรียนและใช้เอกสาร	 (ใบความรู้)	
เพ่ือสรุปเนือ้หารการบวกและการบลร่วมกบันกัเรียนในช่ัวโมงที	่1

๔. นักเรียนจับคูชวยเหลือกัน
	 นกัเรยีนจบัคูช่่วยกันท�าแบบฝกหดัเรือ่งการบวกและการลบ
เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันและตรวจสอบ	 หากคู่ใดถูกเกิน
ร้อยละ	๗๐	ก็จะได้รับแบบฝกหัดต่อไป	หากคนใดไม่ถึงเกณฑ์	
ให้คู่ของตนอธิบายข้อผิดพลาด	หากไม่เข้าใจจึงปรึกษาครู

๕. ทดสอบยอย
	 เมื่อนักเรียนท�าแบบฝกหัดครบทุกตอนแล้ว	ครูด�าเนินการ
สอบย่อยอกีครัง้	หากนกัเรยีนคนใดยงัไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	๗๐	
ภายในกลุม่ร่วมกนัช่วยเหลอือธิบายข้อผดิพลาดให้กบันกัเรยีน
คนดังกล่าว

๖. ทดสอบท้ายบท
	 ครูด�าเนินการทดสอบท้ายบท	 หากนักเรียนคนใด
ยังไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	๗๐	 ครูด�าเนินการช่วยเหลือ	 อธิบาย
ข้อผิดพลาดให้กับนักเรียนคนนั้น	ๆ	เป็นรายบุคคล
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	 	 ๒.	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์	 เรื่อง	

การบวกและการลบ	ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	๑	หลังการจัดการเรียนการสอน

แบบกลุม่ร่วมมอืเทคนคิ	TAI	สงูกว่า	ก่อนการจดัการเรยีนการสอนแบบกลุ่มร่วมมอืเทคนคิ	TAI

 การเผยแพรนวัตกรรม

	 	 โรงเรียนวดัพลบัพลาชยัได้จดักจิกรรมชมุชนแห่งการเรยีนรู	้หรอื	PLC	

แบบ	Lesson	Study	ซึ่งเป็นกระบวนการจับคู่กันของครูผู้สอน	เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของครูแต่ละคน	 ท�าให้ครูกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อื่น	ๆ	สามารถน�าเทคนิควิธีการดังกล่าวไปใช้จัดการเรียนการสอนได้	
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เกริ่นนํา

	 โรงเรยีนอนบุาลวดัอูต่ะเภา	เป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่	จัดการเรยีนการสอนในระดบั

ชั้นอนุบาล	๑	ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	๖	

 ปรัชญาของโรงเรียน	“การศึกษาสร้างปัญญา	พัฒนาสังคม”	

 ค�าขวัญประจ�าโรงเรียน “รักเรียน	รักสะอาด	มารยาทดี	มีวินัย	ใฝคุณธรรม”

 วสิยัทัศน กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์	มุง่พฒันาผูเ้รยีนให้มทีกัษะพืน้ฐาน

การคิดค�านวณท่ีดี	 มีทักษะการแก้ปัญหาและการคิดเชิงค�านวณ	 สามารถน�าไปใช้ในชีวิต

ประจ�าวนัและการศกึษาต่อได้เป็นอย่างด	ีและพฒันาผลการทดสอบระดบัชาตใิห้สงูกว่าระดบั

ประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 พันธกจิ ผูเ้รยีนมคีวามรู	้ความสามารถทางคณติศาสตร์	มทีกัษะพืน้ฐานในการ

คิดค�านวณ	การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	สามารถน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนั	และเป็นพืน้ฐาน

ที่ดีในการศึกษาต่อ	พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	และมีผล

การทดสอบระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 เปาหมาย ผู้เรียนมีความรู้	 ความสามารถในการคิดค�านวณ	 การแก้ปัญหา	
และสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 สามารถน�าทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์	
ไปประยกุต์ใช้ในการเรยีนรูส้ิง่ต่าง	ๆ 	และเชือ่มโยงกบัวชิาอืน่	ๆ 	ได้อย่างเหมาะสม	มผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี	 และผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศ
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์
และสามารถแข่งขันในเวทีระดับภาค	และระดับประเทศต่อไป

โรงเรียนอนุบำลวัดอูตะเภำโรงเรียนอนุบำลวัดอูตะเภำโรงเรียนอนุบำลวัดอูตะเภำโรงเรียนอนุบำลวัดอูตะเภำโรงเรียนอนุบำลวัดอูตะเภำโรงเรียนอนุบำลวัดอูตะเภำ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
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	 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา	 มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	 โดยมี
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์	 ตามแผนปฏิบัติการประจ�าปี
ของโรงเรียน	 ก�าหนดทิศทางการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน	 ส่งเสริม
ให้ครมูกีารอบรม	ประชุม	สมัมนา	ศกึษาดงูาน	แลกเปลีย่นความรู้ซึง่กันและกัน	เพือ่พฒันาครู
ให้มีความรู ้	 ความสามารถ	 มีทักษะในการสอนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	
มีการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ	
โดยการประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รียนผ่านโปรแกรม	Google	 Sheet	 และจดัระบบข้อมูล
สารสนเทศด้วย	“G-Suite	For	Education”	จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	โดยมห้ีองปฏบิตักิาร
ศูนย์เทคโนโลยี	 และห้องต่าง	 ๆ	 ที่เพียงพอและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	
มหีน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสรมิคณุภาพการเรยีนรูข้องโรงเรยีน	ได้แก่	ชมุชนการเรยีนรู้
ทางวิชาชีพ	 PLC	 ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี	 (กศจ.)	 คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง	
ชมุชน	สถาบนัจนิตคณติ	โซโรบันคดิส์	สหวทิยาเขตเมอืงชลบุร	ี๓	มหาวทิยาลัยบรูพา	เครอืข่าย
คลังสมอง	 สพป.ชบ.๑	 และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (สสวท.)	
ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

สรางสรรคนวัตกรรม 

นวัตกรรมดานการบริหาร : MIND MODEL

	 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา	 ได้มุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน	 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	
ผู้บริหารจึงได้คิดค้นนวัตกรรมที่มีชื่อว่า	 “MIND	MODEL”	 ขึ้น	 เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถ
บริหารจัดการ	รวบรวม	และใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์	ร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดั	เพือ่น�ามาสร้างเครือ่งมอืในการวดัและประเมนิผล	น�าผลทีไ่ด้มาใช้ในการปรบัปรงุ
และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	โดยมีรูปแบบ	ดังนี้

 ความเปนมาและความส�าคัญ

	 	 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการคิด	 และเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการ

พัฒนาศักยภาพทางสมอง	 การจัดการเรียนการสอนจึงต้องมีวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย	

กระตุ้นความสนใจ	 เป็นตัวเชื่อมโยงให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเอง	 และสามารถ

น�าความรูไ้ปใช้ในชวีติประจ�าวนัได้อย่างถกูต้องเหมาะสม	นอกจากนี	้คณิตศาสตร์ยงัเป็นเครือ่งมอื
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ในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และศาสตร์อื่น	 จึงมีประโยชน์ต่อการ

ด�าเนินชีวิต	และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	 	

	 	 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการทดสอบความสามารถ

พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ	 (NT)	 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(O-NET)	พบว่า	ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ	(NT)	มีคะแนน

เฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศติดต่อกันเป็นระยะเวลา	 ๔	 ปี	 ต้ังแต่ปีการศึกษา	 ๒๕๕๗	

ถงึปีการศึกษา	๒๕๖๐	แต่ผลการพฒันาในปีการศกึษา	๒๕๖๐	ลดลงจากปีการศกึษา	๒๕๕๙	

เช่นเดียวกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	มีคะแนนเฉลี่ยสูง

กว่าระดับประเทศติดต่อกันเป็นระยะเวลา	๖	ปี	 ตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๕๕	ถึงปีการศึกษา	

๒๕๖๐	แต่ผลการพฒันาในปีการศกึษา	๒๕๖๐	ลดลงจากปีการศกึษา	๒๕๕๙	และยงัมผีูเ้รยีน

บางกลุ่มที่มีคะแนนต�่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	

	 	 จากเหตุผลข ้างต ้น	 ผู ้บริหารเล็งเห็นความส�าคัญท่ีจะพัฒนาครู

ให ้สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

การทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น	 จึงสร้างนวัตกรรมที่มีช่ือว่า	 “MIND	MODEL”	 ขึ้นมา

เพ่ือให้ครูได้รู้จักการจัดการระบบข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐาน

การเรียนรู้และตัวชี้วัดด้วยกระบวนการ	 PLC	 (Professional	 Learning	 Community)	

ตัง้ประเดน็ค�าถามจากค�าส�าคญัตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดัในแต่ละระดับช้ัน	น�าไปสู่

การจดัการเรยีนการสอน	และน�าผลทีไ่ด้มาใช้ในการปรับปรงุและพฒันาให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ

 วัตถุประสงค

	 	 ๑.	 ครูสามารถบริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 ๒.	 ครูสามารถศึกษาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากปีที่ผ่านมา

	 	 ๓.	 ครูร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	 เพื่อสร้าง

เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
	 	 ๔.	 ครูน�าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้มาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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 การด�าเนินงาน 
  M = Management → การบริหารและจัดการหลักสูตร
  	ผู ้อ�านวยการโรงเรียนประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตร
  	ครูศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน	ประกอบด้วย	โครงสร้างหลกัสตูร	มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ดั	และค�าอธบิาย
รายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
  I = Information → ศึกษาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
  	ค รู ศึ กษ าข ้ อ มู ล ผล สั มฤทธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ยนขอ ง ผู ้ เ รี ยน
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา	
  	ครูศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน	
(O-NET)	และผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ	(NT)	ย้อนหลัง	
  N = Network  → การรวมกันวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดเรียนรู้
  	ครูร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	 พร้อมหา
ค�าส�าคัญของแต่ละตัวชี้วัด	 เพื่อน�ามาสร้างเป็นประเด็นค�าถามในแต่ละหน่วยการเรียนรู้	
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  	ครรูวบรวมข้อสอบ	O-NET	และ	NT	ย้อนหลัง	๕	ปี	แล้วน�ามาวเิคราะห์
ตามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั	พร้อมแยกข้อสอบตามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั
  D = Development → การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ
  	ครนู�าเครือ่งมอืทีส่ร้างขึน้ไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน
  	 	นเิทศภายในแบบออนไลน์	เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารจดักจิกรรม
การเรียนการสอนพร้อมสรุปผลและน�าผลมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
  	ประชุม	 PLC	 เพื่อแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการจัดการเรียนรู้
  	น�าผลการจดัการเรยีนการสอนมาวิเคราะห์แก้ไขและพฒันาให้เกดิ
ประสิทธิภาพต่อไป	
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MIND MODEL

 M-Management I-Information N-Network D-Development 

การปรับปรุงและพัฒนา

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

การรวมกันวิเคราะห

มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด

ศึกษาข้อมูลผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรู้

การบริหารและจัดการ

หลักสูตร

 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน
	 	 ๑.	 ครูสามารถบริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 ๒.	 ครูสามารถศึกษาข้อมลูผลสมัฤทธิท์างการเรียนจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 และผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผูเ้รยีนระดบัชาต	ิ(NT)	จากปีท่ีผ่านมา	เพือ่น�ามาวเิคราะห์มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั
เป็นรายข้อได้
	 	 ๓.	 ครูวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชี้วัด	 แล้วสามารถ
น�ามาสร้างเครื่องมือการจัดการเรียนรู ้	 จัดท�าคลังข้อสอบ	 NT	 และ	 O-NET	 ที่แยก
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 ๔.	 ครูสามารถน�าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้มาใช ้ป รับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ	
O-NET	 และ	 NT	 ในรายวิชาคณิตศาสตร์	 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาก�าหนด
 การเผยแพรนวัตกรรม
	 	 	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา	 ได้น�านวัตกรรม	 “MIND	
MODEL”	 ไปเผยแพร่ที่ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 ๑	 ให้กับ
คณะครูโรงเรียนต่าง	 ๆ	 เพื่อใช้ประกอบการสร้างเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลให้เกิด

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
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นวัตกรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอน : “5Ps Model”

	 โรงเรียนอนุบาลวัดอู ่ตะเภาได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนา

การเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพ	 จึงได้ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ

ด้านคณิตศาสตร์	 โดยจัดให้มีกิจกรรมช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ

ด้านคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น	 ตลอดจนพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนรายวิชาคณิตศาสตร์	ซึ่งมีนวัตกรรม	ดังนี้

 ความเปนมาและความส�าคัญ  

	 	 คณิตศาสตร์มีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์	 ท�าให้

มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์	คิดอย่างมีเหตุผล	มีระบบ	มีแบบแผน	สามารถวิเคราะห์ปัญหา

หรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน	 รอบคอบ	 ช่วยให้คาดการณ์วางแผน	 ตัดสินใจ	 แก้ปัญหา	

และน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	 คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการ

ด�าเนินชีวิต	ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

	 	 เนือ่งจากโรงเรยีนอนบุาลวดัอูต่ะเภาได้ให้ความส�าคญัด้านการพฒันา

ผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ	(NT)	และการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 ซึ่งผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน

ของผูเ้รยีนระดบัชาต	ิ (NT)	ทีผ่่านมามคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าระดบัประเทศตดิต่อกนัเป็นระยะเวลา	

๔	ปี	ตัง้แต่ปีการศกึษา	๒๕๕๗	ถึงปีการศกึษา	๒๕๖๐	แต่ผลการพฒันาในปีการศกึษา	๒๕๖๐	

ลดลง	กล่าวคือ	ในปีการศกึษา	๒๕๕๙	สงูกว่าค่าเฉลีย่ระดบัประเทศ	๔.๑๗	แต่ปีการศกึษา	๒๕๖๐	

สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	 ๐.๒๔	 เช่นเดียวกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขัน้พืน้ฐาน	(O-NET)	มคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าระดบัประเทศตดิต่อกนัเป็นระยะเวลา	๖	ปี	ตัง้แต่

ปีการศึกษา	๒๕๕๕	ถึงปีการศึกษา	๒๕๖๐	แต่ปีการศึกษา	๒๕๖๐	มีผลการพัฒนาลดลง	

กล่าวคอื	ปีการศกึษา	๒๕๕๙	สงูกว่าค่าเฉลีย่ระดับประเทศ	๘.๗๔	ปีการศกึษา	๒๕๖๐	สูงกว่า

ระดับประเทศ	 ๗.๖๓	 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงได้ประชุมครูคณิตศาสตร์

เพื่อหาสาเหตุ	 และพบว่ามีครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงสาขา

วิชาคณิตศาสตร์	 และยังขาดประสบการณ์การสอน	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับ

มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
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	 	 ดังน้ัน	 ครูคณิตศาสตร ์ จึงได ้ศึกษาหลักการสอนคณิตศาสตร ์

จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้	โดยใช้กระบวนการคิด	lesson	study	

และกระบวนการ	Coaching	and	mentoring	และศึกษาทบทวนหลักสูตร	ศึกษาวิเคราะห์	

ค�าส�าคัญ	(Keyword)	และประเดน็ค�าถามจากมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัของหลกัสตูร

ทีด่�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปีการศกึษา	๒๕๕๕	น�ามาปรับปรุงเป็นกระบวนการ	5Ps	

ดังต่อไปนี้	

	 	 ๑.	 วางแผน	(Planning)

	 	 ๒.	 ปฏิบัติการสอน	(Performing	Teacthing)	

	 	 ๓.	 น�าเสนอกิจกรรมการเรียนรู้	(Present	Activities)	

	 	 ๔.	 นิเทศแบบร่วมพัฒนา	(Paticipated	Supervision)	

	 	 ๕.	 ประเมินผลการจัดการเรียนรู้และการสะท้อนผล	 (Productivity	

Evaluate	and	Reflect)

 วัตถุประสงค

	 	 ๑.	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู ้เรียนให้มีความสามารถ

ทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น

	 	 ๒.	 เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน	

(O-NET)	ให้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง	และมีพัฒนาการสูงขึ้น	

	 	 ๓.	 เพื่อยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน

ระดบัชาต	ิ(NT)	ให้มค่ีาเฉลีย่สงูกว่าระดบัประเทศอย่างต่อเนือ่ง	และมพีฒันาการสงูขึน้	

 การด�าเนินงาน

	 	 ในการด�าเนนิการพฒันาคณุภาพการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ทีเ่น้นค�าส�าคญั

(Keyword)	และประเด็นค�าถามโดยใช้กระบวนการ	5Ps	มีกระบวนการด�าเนินการวางแผน

ปฏิบัติการสอน	น�าเสนอกิจกรรม	นิเทศแบบร่วมพัฒนา	 และประเมินผลการจัดการเรียนรู้

และการสะท้อนผล	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ๑. ขั้นวางแผน (Planning)

	 	 	 ๑.๑	 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ือวางแผน

ด�าเนินการปฏิบัติการสอนประจ�าปี

    	 วเิคราะห์หลกัสตูรสถานศกึษา	และหลกัสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	๒๕๕๑
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    	 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	 พร้อมหา

ค�าส�าคัญ	 (Keyword)	 ของแต่ละตัวชี้วัด	 และโครงสร้างเคร่ืองมือในการทดสอบ

คุณภาพผู้เรียนระดับชาติ	 (Test	 blueprint)	 เพื่อน�ามาสร้างเป็นประเด็นค�าถามในแต่ละ

หน่วยการเรียนรู้

    	 วิเคราะห์ข้อสอบ	O-NET	 และ	 NT	 ย้อนหลัง	 ๕	 ปี	

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

    	 วิ เคราะห ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู ้ เรียน

จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา	 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	

และผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ	(NT)

	 	 	 ๑.๒	 น�าข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้างต้นมาจัดท�าโครงสร้าง

รายวิชา	จัดท�าแผนการเรียนรู้รายปี/รายคาบ	

	 	 	 ๑.๓	 วางแผนจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์	 โดยมี

กิจกรรม	ดังนี้	

    	 กจิกรรมที	่๑	คณติคดิอจัฉริยะ	(จัดให้แก่ผูเ้รยีนทกุคน

โดยเสริมทักษะในชั่วโมงเรียน)

    	 กิจกรรมที่	 ๒	 อ่าน	 เขียน	 คิด	 พิชิต	 O-NET	 (จัดให้

แก่ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	๖	ในชั่วโมงเสริมทักษะ)

    	 กิจกรรมที่	 ๓	 จินตคณิตคิดเลขเร็ว	 (จัดให้แก่ผู้เรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	๑	-	๖	ที่สนใจ)

    	 กจิกรรมที	่๔	โครงงานคณติ	Kids	สนกุ	(จดัเป็นกจิกรรม

ชุมนุมให้แก่ผู้เรียนที่มีความสนใจหรือมีแววความสามารถ)

  ๒. ขั้นปฏิบัติการสอน (Performing Teacthing)

	 	 	 ๒.๑	 ครูน�าแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบท่ีจัดท�าข้ึนมาใช้ในการจัด

การเรียนการสอน	 โดยเน้นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับค�าส�าคัญ	 (Keyword)	 และใช้ค�าถาม

เพือ่กระตุน้ให้ผูเ้รยีนเกดิความคดิ	และมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงกบัมาตรฐานการเรียนรู้และ

ตัวชี้วัดของหลักสูตร

	 	 	 ๒.๒	 ผู้เรียนเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ	 ฝกทักษะ	 และใช้การคิด

ตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์
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	 	 	 ๒.๓	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ของครูกับผู้เรียน

	 	 	 ๒.๔	 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน	โดยมีสื่อประกอบการสอน

	 	 	 ๒.๕	 ครูถ่ายภาพ	 คลิปวีดิทัศน์	 กิจกรรมการเรียนรู้	 แบบฝก

และผลงานของผู้เรียน

  ๓. ขั้นน�าเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ (Present Activities)

	 	 	 ๓.๑	 นักเรียนน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

	 	 	 ๓.๒	 ครูน�าเสนอภาพกิจกรรม	คลิปวีดิทัศน์	กิจกรรมการเรียนรู้

ผ่าน	Facebook	กลุม่	teacher	utapao	groups	(กลุ่มปด)	และน�าลิงก์เชือ่มโยงไว้ทีเ่วบ็ไซต์

ของโรงเรียน

	 	 	 ๓.๓	 น�าเสนอการจดักจิกรรมทางคณติศาสตร์	ผ่านเพจ	Facebook

ข่าวอนบุาลวดัอูต่ะเภา	น�าเสนอผลงานของผู้เรยีน	วดีทิศัน์	ภาพกจิกรรมการเรยีนการสอน	

  ๔. ขั้นนิเทศแบบรวมพัฒนา (Paticipated Supervision)

	 	 	 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์จัดกลุ่ม	กลุ่มละ	๒	 -	๓	คน	ร่วมกันนิเทศ

แบบร่วมพัฒนาเพือ่แก้ปัญหาและแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร์	

โดยมีกิจกรรม	ดังนี้

	 	 	 ๔.๑	 ในสัปดาห์แรกของเดือน	 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้	

	 	 	 ๔.๒	 ในระหว่างสัปดาห์ครูผู้สอนน�าเสนอภาพกจิกรรม	คลิปวดิีทัศน์

กิจกรรมการเรยีนรูผ่้าน	Facebook	กลุม่	teacher	utapao	groups	และครทูีอ่ยูใ่นทมีนเิทศ

ร่วมพัฒนาเข้าชมกิจกรรมการเรียนรู้ของกันและกันใน	 teacher	 utapao	 groups	 และ

แสดงความคิดเห็นไว้ใน	Facebook	กลุ่มดังกล่าว	น�าลิงก์เชื่อมโยงไว้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน

	 	 	 ๔.๓	 สัปดาห์ท่ี	 ๒	 และ	 ๓	 ครูในทีมนิเทศร่วมพัฒนาน�าเสนอ

ภาพกจิกรรม	คลปิวดีทิศัน์	กจิกรรมการเรยีนรูผ่้าน	Facebook	กลุ่ม	teacher	utapao	groups	

และความคิดเห็นที่เสนอแนะไว้ใน	 Facebook	 มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้	 โดยเน้นการวิเคราะห์จากข้อมูล

การวัดและประเมินผล	และแก้ปัญหานักเรียนรายบุคคล
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	 	 	 	 โรงเรยีนอนบุาลวดัอูต่ะเภามรีปูแบบการก�ากบั	นเิทศ	ติดตาม

ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา	ดังนี้

รูปแบบการนิเทศภายใน ๕ รูปแบบ

  ๕. ขัน้ประเมนิผลการจดัการเรียนรู้และการสะท้อนผล (Productivity 

Evaluate and Reflect)

	 	 	 ๕.๑	 ครูผู้สอนวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้	 ท้ายหน่วย

การเรียนรู้	ตามเครื่องมือที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร

	 		 	 ๕.๒	 ในสัปดาห ์สุดท ้ายของเดือน	 ทีมนิ เทศร ่วมพัฒนา	

ร่วมวเิคราะห์ผลการประเมนิ	แลกเปลีย่นความคดิเหน็	สะท้อนผล	และให้ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้	 โดยเน้นการวิเคราะห์จากข้อมูลการวัดและประเมินผล	

เพื่อซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน

๑. การนิเทศภายในแบบออนไลน

๒. การเยี่ยมห้องเรียน สังเกตการณสอน

๓. การประชุม ทบทวน ติดตาม นิเทศ การปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

๔. การประชุม PLC สร้างสรรค

๕. การนิเทศควบคู

5Ps Model
reflect
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 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 	 ๑.	 นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง	 และสามารถ

ร่วมเข้าแข่งขันในเวทีระดับเขตพื้นที่การศึกษา	ระดับภาค	และระดับประเทศ

	 	 ๒.	 ผลการยกระดบัผลทางการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน

(O-NET)	มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง	เป็นระยะเวลาติดต่อกัน	๗	ปี

	 	 ๓.	 ผลการยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน

ระดับชาติ	(NT)	มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง	เป็นระยะเวลาติดต่อกัน	๕	ปี

 การเผยแพรนวัตกรรม

	 	 ๑.	 จัดนิทรรศการเพื่อให้บุคลากรต่างโรงเรียนเข้ามาศึกษาดูงาน

	 	 ๒.	 จัดนิทรรศการ	 และแสดงผลงาน	 ส่ือการสอน	 เทคนิคการสอน	

แก่คณะครู	กรรมการสถานศึกษา	ผู้ปกครองนักเรียน

	 	 ๓.	 เผยแพร่ผลงานให้กับคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาได้น�า

ไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น	ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	และเผยแพร่ผ่านทาง	

Facebook	และเพจข่าวอนุบาลวัดอู่ตะเภา

	 	 ๔.	 คณะครูร่วมกันเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กระบวนการด�าเนิน

กจิกรรม	และผลงานของนกัเรยีน	ผ่าน	Social	Media	ได้แก่	Facebook	และ	Google	Plus	

อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา	
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คาเฉลี่ยรอยละ NT (ดานคํานวณ) แผนภูมิเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรอยละ NT 

(ดานคํานวณ)

ด.ช. ชยางกรู ธญัถริโสภนากุล ด.ช. สิทธา  จันทวงษ
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เกริ่นนํา

	 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี	 เขต	 ๑	 ก่อตั้งเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๑	 เปดสอนระดับชั้นอนุบาล	 ๒	 ถึงระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 ๖	 บุคลากรทุกภาคส่วนช่วยขับเคลื่อนจนโรงเรียนจนได้รับ

การยอมรับจากชุมชน	เป็นความภูมิใจของศิษย์เก่าและชาวนนทบุรีเป็นอย่างยิ่ง

 วิสัยทัศน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี	 มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐาน

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	ประสานคุณธรรม	น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง	เทียบเคียงมาตรฐานสากล	(World-Class	Standard	School)

 พันธกิจ จัดการศึกษาสร้างสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน	พัฒนา

ให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ	 โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	

และภาษาอังกฤษ	ตามมาตรฐาน	World-Class	Standard	School

 เปาหมาย เพือ่ให้นกัเรยีนมคีณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน	พัฒนา

หลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน	 รวมไปถึงพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ	

	 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี	 มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์	 ด้วยวิธีการ

ที่หลากหลาย	 ได้แก่	 การสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์	 โครงงานคณิตศาสตร์	 ธนาคาร

โรงเรียน	 ค่ายคณิตศาสตร์	 กิจกรรมคิดเลขเร็ว	 กิจกรรมเปดบ้านวิชาการ	 (Open	House)	

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ	O-NET	และ	NT	เป็นต้น	ซึ่งสามารถพัฒนาคุณภาพ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ระดับหนึ่ง	

โรงเรียนอนุบำลนนทบุรี โรงเรียนอนุบำลนนทบุรี โรงเรียนอนุบำลนนทบุรี โรงเรียนอนุบำลนนทบุรี โรงเรียนอนุบำลนนทบุรี โรงเรียนอนุบำลนนทบุรี 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
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	 อย่างไรกต็าม	เนือ่งจากสภาพการณ์ปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงพฒันาทางด้าน

วิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง	 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีจึงจ�าเป็น

ต้องสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารและนวัตกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอน

วิชาคณิตศาสตร์	 เพื่อรักษามาตรฐานและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนทางคณิตศาสตร์

ให้สูงขึ้นตามที่ควรจะเป็น

สรางสรรคนวัตกรรม

นวัตกรรมดานบริหาร : การพัฒนาการเรียนการสอนครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

โดยใชกระบวนการ PLC 

 ความเปนมาและความส�าคัญ

	 	 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๖๐	เรื่อง	การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศาสตร์พระราชาด้วย	Active	

Learning	และ	Professional	Learning	Community	สู่คุณภาพ	Thailand	4.0	ซึ่งเป็น

กระบวนการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 ท่ีเกิดจากการรวมตัว	 รวมใจ	 รวมพลัง	

ร่วมมือกันของครู	 ผู้บริหาร	 และนักการศึกษาในโรงเรียน	 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

เป ็นสิ่ งส�าคัญ	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงด�า เนินการขับ

เคลื่อนกระบวนการ	 PLC	 (Professional	 Learning	 Community)	 สู่สถานศึกษา	

ทั้งระดับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา	

และสถานศึกษา	 เป้าหมายเพ่ือให้ครูที่เข้าร่วมโครงการน�ากระบวนการตามกรอบชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง	

	 	 ชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี	(Professional	Learning	Community)

เป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลง	 โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคล

ที่มารวมตัวกันเพื่อท�างานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	 ร่วมกนัวางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน	และตรวจสอบ	สะท้อนผล

การปฏิบัติงานท้ังในส่วนบุคคลและผลท่ีเกิดข้ึนโดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้	

การวิพากษ์วิจารณ์การท�างานร่วมกัน	 การร่วมมือรวมพลัง	 โดยมุ่งเน้นและส่งเสริม
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กระบวนการเรียนรู ้อย่างเป็นองค์รวม	 ความส�าเร็จของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	

ต้องช้ีชวนให้บุคลากรมีความเข้าใจและยอมรับด้วยตนเองก่อน	 เช่น	 การยอมรับว่า

หวัใจหลกัของการเรยีนรูข้องครู	คอื	การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	และการสอนการปฏบิตังิานของครู

มีผลต่อการเรียนของผู้เรียน	 ความเข้าใจความแตกต่างของระดับการเรียนรู้	 การสร้าง

บรรยากาศความร่วมมือร่วมใจ	 การสร้างความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร	 การรับฟัง

และแสดงความคิดเห็นด้วยทัศนคติเชิงบวก	 และแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ประกอบด้วย	ภมูสัิงคม	ระเบดิจากข้างใน	การมส่ีวนร่วม

ประโยชน์ส่วนรวม	องค์รวม	ท�าตามล�าดับขั้น	ไม่ติดต�ารา	พึ่งตนเอง	และประหยัดเรียบง่าย

ได้ประโยชน์สูงสุด	 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีจึงสร้างนวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอน

ครกูลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 PLC	 เพ่ือพัฒนาความรู้ครูกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์และน�าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนและการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ให้สูงขึ้น

 วัตถุประสงค

	 	 ๑.	 เพื่อให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีเป้าหมายร่วมกัน

ในการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

	 	 ๒.	 เพื่อให้ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากหน้างาน/สถานการณ์จริง

ของชั้นเรียน

	 	 ๓.	 เพ่ือให้ครกูลุม่สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ร่วมเรียนรู้และรวมพลัง	

หนุนเสริมให้เกิดการสร้างความเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย

	 	 ๔.	 เพื่อให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีการวิพากย์	สะท้อน

ผลการท�างานพัฒนาผู้เรียน

	 	 ๕.	 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาล

นนทบุรี	 โดยใช้การพัฒนาการเรียนการสอนครูกลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์

ด้วยกระบวนการ	PLC
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 การด�าเนินงาน

ขั้นตอนการน�า PLC ไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษา

	 	 โรงเรียนก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยใช้กระบวนการ	 PLC	 ในสถานศึกษา	 เพ่ือมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
สู่ความเป็นเลิศ	 เน้นการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน	 เพื่อให้ครูผู ้สอนน�าแนวทาง
การด�าเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการ	 PLC	 ลงสู่การปฏิบัติ	 ทั้งในเชิงการบริหารจัดการ
ในกลุ่มสาระและกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
	 	 โดยด�าเนินการตามกรอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียน
การสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 โดยใช้กระบวนการ	 PLC	 ซ่ึงเสนอแนวทาง
ขอบข่าย	ดังนี้

นวัตกรรม/Best Practices 

รวมกลุ่ม PLC 

ค้นหาปันหาปันหาปญหา/ความต้องการ

ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัปัปญหา

แลกเปลีแลกเปลีแลกเปล่ยน/เสนอแนะ

นำไปสูนำไปส่นำไปสการปฏิการปฏิการปฏบัติั ิั /ส/ส/ ังเกตการสอน

สะท้อนผล

วิธีการ/การ/การ นว/นว/ ัตกรรม

รวมกลุ่มครูท่ีมีปัปัปญหา/ 

ความต้องการเดียวกัน

(กลุ่มสาระเดียวกัน/ 

สอนระดับชั้นเดียวกัน) 

- ร่วมเสนอปัวมเสนอปัวมเสนอปญหาและความต้องการเดียวกัน

- จัดกลุ่มปัมปัมปญหา

- จัดลำดัดลำดั ัดลำดัดลำดบความจำเปับความจำเปั ็บความจำเป็บความจำเปนเร่งด่วน

- เลือก ๑ ปัปัปญหาโดยพิญหาโดยพิญหาโดยพจารณาร่วมกัน

นำเสนอกินำเสนอกินำเสนอกจกรรมการแก้ป้ป้ ัปัปญหา  

ให้ให้ใหผู้เช่ียวชาญหรือผู้ที่มี

ประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณใหประสบการณใหประสบการณ์ให์ประสบการณ์ประสบการณใหประสบการณ์ประสบการณ ้ให้ใหข้อเสนอแนะ

ออกแบบตามวิธีการ/ 

นวัตกรรมท่ีกลุ่มเลือก

นำกินำกินำกจกรรมไปใชจกรรมไปใช้จกรรมไปใชในแกจกรรมไปใชในแกจกรรมไปใช้ในแก้จกรรมไปใช้จกรรมไปใชในแกจกรรมไปใช้จกรรมไปใช ้ในแก้ในแกป้ป้ ัปัปญหา

- สรุปผลการนำรูปแบบ/ 

วิธีการในการนำไปแก้การในการนำไปแก้การในการนำไปแกป้ป้ ัปัปญหา

- อภิปรายผลการแก้ปรายผลการแก้ปรายผลการแกป้ป้ ัปัปญหา

/เสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๑.	 แผนการขับเคลื่อน	PLC	ในสถานศึกษา	
๒.	 ค�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการขบัเคลือ่นกระบวนการ	PLC	
๓.	 แผนการขับเคลื่อนกระบวนการ	PLC
๔.	 Logbook
๕.	 การนิเทศ	ติดตาม	และประเมินผลการด�าเนินงาน

๖.	 แบบรายงานผลการด�าเนินงาน
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 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 	 ๑.	 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีเป้าหมายร่วมกันในการจัด

การเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

	 	 ๒.	 ครูกลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ซึ่งกันและกัน	ปรึกษาหารือจากสถานการณ์จริงของชั้นเรียน

	 	 ๓.	 ครูกลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ร่วมเรียนรู ้และรวมพลัง	

หนุนเสริมให้เกิดการสร้างความเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายร่วมกัน

	 	 ๔.	 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีการวิพากย์	 สะท้อนผล

การท�างานพัฒนาผู้เรียน

	 	 ๕.	 ระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนโรงเรยีนอนบุาลนนทบรุี

สูงขึ้น	 ด้วยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 โดยใช้

กระบวนการ	PLC	มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

 การเผยแพรนวัตกรรม

	 	 ๑.	 มีการเผยแพร่แก่ครูกลุ่มสาระ

การเรยีนรูอ้ื่น	ๆ

นวัตกรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอน : การแกปญหาทักษะการคํานวณ โดยใชแบบฝก

ทักษะคิดเลขเร็ว 

 ความเปนมาและความส�าคัญ

		 	 เนื้อหาส่วนที่เป็นพื้นฐานที่ส�าคัญท่ีสุดของวิชาคณิตศาสตร์	 ก็คือ	

การค�านวณ	ปัญหาทีค่รผููส้อนกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์โรงเรยีนอนบุาลนนทบรุพีบ	คอื

ปัญหาทักษะการคิดค�านวณ	 ผู ้เรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องทักษะการค�านวณ

และความแม่นย�าในการคิด	 ส่วนผู ้ เรียนที่สามารถค�านวณได้	 แต่ยังมีความล่าช้า

และขาดความแม่นย�า
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	 	 จากปัญหาดงักล่าว	ครผููส้อนกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์จงึได้จดัท�า

แบบฝกทกัษะคดิเลขเรว็	เพือ่ฝกให้ผูเ้รยีนมทีกัษะการค�านวณ	เพ่ิมทกัษะการเรียนรู้	เพ่ิมสมาธิ

ในการเรียน	 เพิ่มความคล่องแคล่วแม่นย�าในการคิด	 และความเชื่อมั่นในตนเอง	 และเพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ที่สูงขี้น

 วัตถุประสงค

	 	 ๑.	 เพื่อแก้ปัญหาทักษะการคิดค�านวณของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาล

นนทบุรี

	 	 ๒.	 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาล

นนทบุรี	โดยใช้แบบฝกทักษะคิดเลขเร็ว	

 การด�าเนินงาน

	 	 ขั้นตอนการสร้างแบบฝกทักษะการคิดเลขเร็ว	 ชั้นประถมศึกษา

ปีที่	๑	-	๖	ได้ด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 ๑.	 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ประชุม	 วิเคราะห์ปัญหา

และวางแผนแนวทางในการแก้ปัญหา

	 	 ๒.	 วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	

๒๕๕๑	กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	๑	-	๖

		 	 ๓.	 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	 สาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	๑	-	๖	เพื่อใช้ในการสร้างแบบฝกคิดเลขเร็ว

	 	 ๔.	 ศึกษาเอกสาร	 งานวิจัย	 วารสาร	 สิ่งพิมพ์	 และต�าราต่าง	 ๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝกทักษะการคิดเลขเร็ว

	 	 ๕.	 ศึกษาหลักการ	ทฤษฎี	เทคนิควิธีการที่เกี่ยวข้อง	แนวทางการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้คณิตศาสตร์	 ตลอดจนเทคนิคการคิดเลขเร็ว	 การสร้างนวัตกรรม	

และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

	 	 ๖.	 ออกแบบและสร้างแบบฝกทกัษะการคดิเลขเรว็	ชัน้ประถมศกึษา

ปีที่	๑	-	๖	ภาคเรียนละ	๑	เล่ม	๑)	ชั้นประถมศึกษาปีที่	๑	จ�านวน	๕๐	ชุด	และ	๒)	ชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 ๒	 -	 ๖	 ชั้นละ	 ๑๐๐	 ชุด	 โดยใช้แบบฝก	 ๑	 เล่ม/ภาคเรียน	 รวมเป็น	 ๒	 เล่ม/

ปีการศึกษา	โดยใช้เวลาท�าแบบฝกชุดละ	๕	นาที	ซึ่งในแบบฝกทักษะประกอบด้วย	ค�าชี้แจง	

แบบทดสอบก่อนเรียน	แบบฝกทักษะชุดที่	๑	-	๑๐๐	และแบบทดสอบหลังเรียน
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	 	 ๗.	 น�าชุดแบบฝกทักษะการคิดเลขเร็ว	 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 ๑	 -	 ๖	

ลงสู่แผนการสอนทุกแผน

	 	 ๘.	 น�าชุดแบบฝกทักษะการคิดเลขเร็ว	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๖	

ไปใช้จริงกับผู้เรียน

	 	 ๙.	 รวบรวมข้อมูลการใช ้แบบฝกทักษะการคิดเลขเร็วโดยใช้

แบบทดสอบก่อนเรียน	และหลังเรียน	

	 	 ๑๐.	 วเิคราะห์เปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากคะแนน

ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย

 ผลส�าเร็จการด�าเนินงาน

	 	 ๑.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู ้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

โดยใช้แบบฝกทักษะคิดเลขเร็ว	 พบว่า	 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 มีคะแนนเฉลี่ย

ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ	 ๒๗.๖๙	 โดยคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย

ร้อยละเท่ากับ	๕๗.๖๑	และ	๘๕.๓๑	ตามล�าดับ

	 	 ๒.	 ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจในการปฏบิติักจิกรรมการใช้แบบฝกคดิเลขเร็ว

อยู่ในระดับดีมาก	คิดเป็นร้อยละ	๙๕.๖๔

	 	 ๓.	 ผู้สอนมีสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการคิดค�านวณโดยใช้

แบบฝกคิดเลขเรว็	และยงัใช้เป็นข้อมลูหรอืความรูพ้ืน้ฐานในการปรบัปรงุพฒันางานวชิาการ

ด้านอื่นต่อไป

 การเผยแพรนวัตกรรม

	 	 ๑.	 เผยแพร่แก่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น	 ๆ	 ของโรงเรียนอนุบาล

นนทบุรี

	 	 ๒.	 เผยแพร่แก่โรงเรียนในเครือข่ายส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี	เขต	๑
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เกริ่นนํา

	 โรงเรยีนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์	เป็นโรงเรียนขนาดกลาง	ท�าการสอน	
๓	ระดับ	คือ	ระดับปฐมวัย	ชั้นอนุบาลปีที่	๒	-	๓	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	๑	-	๖	และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑	-	๓	
 วิสัยทัศน โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์	 มุ่งความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้	 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรก�าหนด	 ด�ารงชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
 พันธกิจ
	 ๑.	 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ	 ใช้คุณธรรมน�าความรู้	 มีคุณลักษณะ
ทีพ่งึประสงค์ตามหลกัสตูรก�าหนด	สามารถด�ารงชพีอยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ
	 ๒.	 พัฒนากระบวนการ	ทักษะ	และเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	ใช้กระบวนการวจิยั/นวตักรรมเป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาคณุภาพ
และประสิทธิภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	 	
	 ๓.	 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	 เกิดประสิทธิผล
ระดมทรัพยากรชุมชน	 และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนา	 และเพิ่มระดับคุณภาพการศึกษา
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 เปาหมายด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
	 ๑.	 คะแนน เฉลี่ ย ร ้ อ ยละผลการทดสอบความสามา รถพื้ น ฐ าน
ของผู ้ เรียนระดับชาติ	 (NT)	 ด้านการค�านวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 ๓	
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	๓
	 ๒.	 ค ะแนน เ ฉลี่ ย ร ้ อ ยละขอ งนั ก เรี ย น ช้ั นประถมศึ กษ าป ี ที่ 	 ๖	
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๓	 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน	 (O-NET)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เพิ่มขึ้นร้อยละ	๓

โรงเรียนบำนหนองสะไนรำษฎรรังสฤษฏโรงเรียนบำนหนองสะไนรำษฎรรังสฤษฏโรงเรียนบำนหนองสะไนรำษฎรรังสฤษฏโรงเรียนบำนหนองสะไนรำษฎรรังสฤษฏโรงเรียนบำนหนองสะไนรำษฎรรังสฤษฏโรงเรียนบำนหนองสะไนรำษฎรรังสฤษฏ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
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 ปจจัยที่สงผลท�าให้ประสบความส�าเร็จในการบริหารจัดการศึกษา 

	 ๑.	 ผูบ้รหิารให้ความส�าคญัในการแก้ปัญหาการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

	 ๒.	 ครูบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักในการพัฒนา	 และคิดค้น

วธิกีาร	แนวทางในการพฒันาร่วมกนัเพือ่น�าไปสูก่ารจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทีจ่ะส่งผล

ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น

	 ๓.	 ผู ้ปกครอง	 ชุมชน	 มีส ่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา

และการแก้ปัญหา	เสนอแนะวธิกีารยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	สร้างโรงเรยีนให้เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้

สรางสรรคนวัตกรรม

	 จากการวางเป้าหมายและปัจจัยในการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 โรงเรียนจึงได้จัดท�านวัตกรรม/

กิจกรรมเพือ่แก้ปัญหาและพฒันาผู้เรยีนในกลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร	์ให้มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น	โดยวิเคราะห์ผลจากการสอบ	NT	และ	O-NET	ตลอดจนมีการรายงาน/

เผยแพร่อย่างหลากหลายรูปแบบ	และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง	ดังนี้

นวัตกรรมดานการบริหาร : หนองสะไนโมเดล ๖ ร 

 ความเปนมาและความส�าคัญ

	 	 การบริหารงานวิชาการเป็นหนึ่งในสี่งานของการบริหารสถานศึกษา	

ถอืเป็นหัวใจส�าคญัในการบรหิารสถานศกึษา	และเป็นกระบวนการจัดกจิกรรมในงานวชิาการ

ซึ่งเป็นภารกิจหลักในการปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน	 ดังนั้น	 โรงเรียน

จ�าเป็นต้องวางรูปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น	 ผู ้เรียนมีความรู ้	 ทักษะ	 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์	 ท่ีจ�าเป็น

ในการด�ารงชีวิต
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 วัตถุประสงค

	 	 ๑.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

	 	 ๒.	 เพื่อน�ารูปแบบการบริหารงานวิชาการไปใช้ในโรงเรียน

หนองสะไนโมเดล ๖ ร
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นวตักรรมดานการพัฒนาการเรยีนการสอน : หนองสะไนโมเดล ๖ ร โดยเนนหนกัในการยกระดบั

ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

 ความเปนมาและความส�าคัญ

	 	 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์	 ได้ก�าหนดแนวทางในการ

ด�าเนินงานเพื่อพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน	สรุปประเด็นปัญหา	และก�าหนดแนวทางแก้ไข	

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ	 เป็นยุทธศาสตร์	 เป้าหมาย	 ตัวชี้วัด/เกณฑ์	 โครงการ/กิจกรรม	

น�าสู่การปฏิบัติในการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	NT	และ	O-NET	

ดังนี้

 วัตถุประสงค

	 	 เพื่อให้ครูผู้สอนสร้าง	Timeline	กระบวนการใช้นวัตกรรมของแต่ละ

ระดับชั้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้บริหาร/ผู้บริหาร/ผู้บริหาร ครูวิชากร/ครูวิชากร/ครูวิชากร หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่ม/ สาระ ฯ
๑. วิเคราะห์ผลสอบ NT/NT/NT O/O/ -Net
๒. จัดท ารายงาน SAR จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าป/ีจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิ/จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิ/
๓. ประชุมสรุปการด าเนินงานของโรงเรียน

ครูวิชาการ
จัดท าตารางสอน
มอบหมายงาน
การเรียนการสอน
ในปีการศึกษาต่อไป

พัฒนาเตรียมสอบ NT/NT/NT O/O/ -NET อย่างเข้ม
โดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียน

๒. วิเคราะห์ผลการสอบ Pre O-NET 
เพ่ือปรับปรุงจุดด้อย
๓. พัฒนาเตรียมสอบ O-NET อย่างเร่งด่วน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป. ๓ 
ป. ๖ และ ม. ๓ ร่วมสร้างความตระหนัก

๑. สอบ Pre O-NET เสมือนจริงครูวิชาการครูวิชาการ
รายละเอียดกิจกรรม

ผู้บริหาร/ผู้บริหาร/ผู้บริหาร ครวูิชาการ/วิชาการ/วิชาการ หัวหน้า/หัวหน้า/ กลุ่มสาระ ฯ
ประชุมครูเพื่อพัฒนาเตรียมการสอน 
NT/NT/NT O/O/ -NET อย่างเข้ม โดยยึดมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร

๑. ร่วมกันวิเคราะห์ผลเพ่ือวางแผน
การพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
๒. ประชุมประจ าเดือน

สอบ NT และ O-NET

วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล คัดเด็ก
เก่ง ปานกลาง อ่อน

Timeline  Timeline  Timeline  กระบวนการใช้นวัตกรรมกระบวนการใช้นวัตกรรมกระบวนการใช้นวัตกรรมTimeline  Timeline  Timeline  กระบวนการใช้นวัตกรรมกระบวนการใช้นวัตกรรมกระบวนการใช้นวัตกรรมTimeline  Timeline  Timeline  กระบวนการใช้นวัตกรรมกระบวนการใช้นวัตกรรมกระบวนการใช้นวัตกรรม
“ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบ

กระบวนการใช้นวัตกรรมกระบวนการใช้นวัตกรรมกระบวนการใช้นวัตกรรม
ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบ

กระบวนการใช้นวัตกรรมกระบวนการใช้นวัตกรรมกระบวนการใช้นวัตกรรม
ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ ในผลส าเร็จ ในผลส าเร็จ ในผลส าเร็จ ในผลส าเร็จ ในผลส าเร็จ ในผลส าเร็จ ในผลส าเร็จ ในผลส าเร็จ ในผลส าเร็จ ในการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบ

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ ในผลส าเร็จ ในผลส าเร็จ ในถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบถอดบทเรียนการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบ

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย หนองโดย หนองโดย หนองโดย หนองโดย หนองโดย หนองโดย หนองโดย หนองโดย หนองโดย หนองโดย หนองโดย หนอง
ผลส าเร็จ ในผลส าเร็จ ในผลส าเร็จ ในการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาผลส าเร็จ ใน

โดย หนองโดย หนองโดย หนองโดย หนองสะไนโมเดล สะไนโมเดล สะไนโมเดล สะไนโมเดล สะไนโมเดล สะไนโมเดล สะไนโมเดล สะไนโมเดล สะไนโมเดล สะไนโมเดล 
การจัดการศึกษาการจัดการศึกษา

สะไนโมเดล สะไนโมเดล สะไนโมเดล สะไนโมเดล สะไนโมเดล สะไนโมเดล 
การจัดการศึกษา

๖ ๖ 
การจัดการศึกษาการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาการจัดการศึกษา

๖ ๖ ๖ ๖ รรรร”สพป.สกลนคร เขต ๑

NNNNNNNNNNNNNNNNNNR

ต.. ค.

ร๑

มี.ค. เม.ย. พ.ย. ธ.ค.พ.ย. ก.พ.ม.ค. ทุกเดือนมิ.ยย.พ.ค. ต.ค.
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Timeline การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร

ตัวอยาง Timeline กระบวนการใชนวัตกรรมของครูผูสอนในแตละระดับชั้น

รายละเอียดกิจกรรม

Timeline  Timeline  Timeline  กระบวนการใช้นวัตกรรมกระบวนการใช้นวัตกรรมกระบวนการใช้นวัตกรรมTimeline  Timeline  Timeline  กระบวนการใช้นวัตกรรมกระบวนการใช้นวัตกรรมกระบวนการใช้นวัตกรรม
แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

กลุ่มกลุ่มกลุ่ม
แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน 

กลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน 
สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์  ชั้นคณิตศาสตร์  ชั้นคณิตศาสตร์  ชั้นคณิตศาสตร์  ชั้นคณิตศาสตร์  ชั้นคณิตศาสตร์  ชั้นคณิตศาสตร์  ชั้นคณิตศาสตร์  ชั้นคณิตศาสตร์  ชั้น

แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน ๒๐ แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนไม่เกิน 
คณิตศาสตร์  ชั้นคณิตศาสตร์  ชั้นคณิตศาสตร์  ชั้นคณิตศาสตร์  ชั้นคณิตศาสตร์  ชั้นคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ 

๒๐ ๒๐ ๒๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ๑๑๑๑๑๑๑๑๑สพป.สกลนคร เขต ๑
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ต.ก

ร๑

พ.ค. ก.ค. ส.ค. ย..ช่ัวโมงที่
๑ - ๒

วิเคราะห์ผลการทดสอบทาง
คณิตศาสตร์ในปีการศึกษาปีท่ี
ผ่านมา

วางแผนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ดังนี้
- วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
- ทดสอบก่อนเรียน 
- วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนเรียน

๑. สร้างแบบฝึกทักษะฯ     
จ านวน ๘ ชุด ซึ่งประกอบด้วย
แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
๒. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
จ านวน ๑๘ แผน

พพ.ยช่ัวโมงที่ช่ัวโมงที่
๓ - ๔

ช่ัวโมงที่ช่ัวโมงที่
๕ - ๖

ช่ัวโมงที่
๗ - ๙

ช่ัวโมงที่
๑๐ - ๑๑

ช่ัวโมงที่
๑๒ - ๑๓

ช่ัวโมงที่
๑๔ - ๑๕

ช่ัวโมงที่ช่ัวโมงที่
๑๖ - ๑๘

แบบฝึกท่ี ๑ เรื่อง 
การบวกจ านวนสอง
จ านวนให้ครบ ๑๐

แบบฝึกท่ี ๒ เรื่อง 
การบวกจ านวนท่ีมี
หนึ่งหลักสองจ านวน

แบบฝึกท่ี ๓ เรื่อง 
การบวกจ านวนที่มี
สองหลักกับจ านวน 
ท่ีมีหนึ่งหลัก

แบบฝึกท่ี ๔ เรื่อง 
โจทย์ปัญหาการบวก
ไม่เกิน ๒๐

แบบฝึกท่ี ๕ เรื่อง 
การลบจ านวนท่ีมี   
ตัวตั้งสองหลักไม่เกิน 
๒๐

แบบฝึกที่ ๖ เรื่อง 
ความสัมพันธ์การลบ
และการบวก

แบบฝึกท่ี ๗ เรื่อง    
การลบจ านวนท่ีมี   
สองหลักกับจ านวนท่ีมี
หนึ่งหลักในแนวตั้ง

แบบฝึกท่ี ๘ เรื่อง 
โจทย์ปัญหาการลบ
จ านวนท่ีมีตัวตั้ง    
ไม่เกิน ๒๐

ทดสอบหลังเรียน
ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผล
เพ่ือการพัฒนา

ร๑ ร๒ - ๓

ร๖
ร๔ - ๕

ร๔ - ๕ ร๔ - ๕

ร๔ - ๕

ร๔ - ๕

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ต.ค.ก.ย. พ.ย.

๑. วิเคราะห์ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน

๑. ประชุมวางแผนเพ่ือยกระดับ  
ผลสัมฤทธ์ิ O–NET ดังนี้
- วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
- ทดสอบก่อนเรียน 
- วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนเรียน

๑. น าแบบทดสอบของ สทศ. ให้นักเรียนฝึกท า 
โดยยึดแนวทางการท าข้อสอบตามหลักสูตร
๒. จัดท าค่ายคณิตศาสตร์  
๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นมาตรฐาน    
การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่มีผลการสอบต่ ากว่าระดับชาติ

๑. รับการนิเทศติดตาม
๒. วัดผลประเมินผลครั้งท่ี ๑

๑. ประชาสัมพันธ์ความส าคัญของการสอบ 
O–NET
๒. ประกาศนับถอยหลังทุกวัน
๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนซ่อม/เสริม 
ท่ีเน้นมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีมี    
ผลการสอบต่ ากว่าระดับชาติโดยใช้นวัตกรรม

ประชุมวางแผนเพ่ือยกระดับ  ๑ ประชุมวางแผนเพ่ือยกระดับ  ๑ ประชุมวางแผนเพ่ือยกระดับ  

รายละเอียดกิจกรรม ๒. จัดท าแนวทางการพัฒนา
นักเรียนเป็นรายบุคคล
๓. จัดกิจกรรมการสอน
ซ่อม/เสริมให้กับนักเรียน
โดยใช้นวัตกรรม

ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนซ่อม/เสริม 
ท่ีเน้นมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีมีผล
การสอบต่ ากว่าระดับชาติ
๒. จัดสอบเสมือนจริง โดยใช้ข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ การคุมสอบ เวลา เหมือน
จริงทุกประการโดยใช้ข้อสอบ Pre O–NET/NET/NET
ข้อสอบวินิจฉัยของ สพป.สกลนคร เขต ๑

ทดสอบ O–NETทดสอบ 

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
O–NET

ร๑

๑. น าผลการวิเคราะห์   
ผลสอบ O–NET เพ่ือ
ก าหนดแนวทางแก้ปัญหา/
ปรับแผนการเรียนรู้

สพป.สกลนคร เขต ๑

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNRRRRRRRRRR

๑. น าผลการทดสอบเสมือนจริงมา
วิเคราะห์เพ่ือพัฒนาและหาทาง
แก้ไขก่อนสอบ O–NET จริง

ร๑
ร๒

ร๒ ร๔

ร๕ร๓

ร๖

ร๖
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รายละเอียดกิจกรรม

Timeline  Timeline  Timeline  กระบวนการใช้นวัตกรรมกระบวนการใช้นวัตกรรมกระบวนการใช้นวัตกรรมTimeline  Timeline  Timeline  กระบวนการใช้นวัตกรรมกระบวนการใช้นวัตกรรมกระบวนการใช้นวัตกรรม
ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ 

กลุ่มกลุ่มกลุ่ม
ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ 

กลุ่มกลุ่มกลุ่ม
ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ 

กลุ่มกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ 

สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ 

สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์  ชั้นคณิตศาสตร์  ชั้นคณิตศาสตร์  ชั้นคณิตศาสตร์  ชั้นคณิตศาสตร์  ชั้นคณิตศาสตร์  ชั้นคณิตศาสตร์  ชั้นคณิตศาสตร์  ชั้นคณิตศาสตร์  ชั้น
ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ 

คณิตศาสตร์  ชั้นคณิตศาสตร์  ชั้นคณิตศาสตร์  ชั้น
ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ 

คณิตศาสตร์  ชั้นคณิตศาสตร์  ชั้นคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ 
ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ 

ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ 
ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ ชุดทักษะกิจกรรมการแกโ้จทยป์ัญหาการบวกและการลบ 

ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ประถมศึกษาปีที่ ๓๓สพป.สกลนคร เขต ๑
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พ.ค. ส.ค. ส.ค. 

วิเคราะห์ผลการทดสอบทาง
คณิตศาสตร์ในปีการศึกษาปีท่ี
ผ่านมา

วางแผนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ดังนี้
- วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
- ทดสอบก่อนเรียน 
- วิเคราะห์ผลการทดสอบ

ก่อนเรียน

๑. สร้างชุดฝึกทักษะฯ จ านวน ๑๐ ชุด 
ซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน 
- หลังเรียน
๒. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้   
จ านวน ๑๐ แผน

ช่ัวโมงที่
๓ - ๔

ช่ัวโมงที่
๙ - ๑๐

ชุดฝึกท่ี ๑ เรื่อง การวิเคราะห์
โจทย์ปัญหาการบวก
ชุดฝึกท่ี ๒ เรื่อง การเขียน
ประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์
ปัญหาการบวก

ชุดฝึกท่ี ๕ เรื่อง การสร้าง
โจทย์ปัญหาการบวกจากภาพ
ชุดฝึกท่ี ๖ เรื่อง การวิเคราะห์
โจทย์ปัญหาการลบ

ชุดฝึกท่ี ๓ เรื่อง ค าตอบ
ของโจทย์ปัญหาการบวก
ชุดฝึกท่ี ๔ การแสดงวิธีท า
โจทย์ปัญหาการบวก

ชุดฝึกท่ี ๗ เรื่อง การเขียน
ประโยคสัญลักษณ์จาก
โจทย์ปัญหาการลบ
ชุดฝึกท่ี ๘ เรื่อง ค าตอบ
ของโจทย์ปัญหาการลบ

ชุดฝึกท่ี ๙ การแสดงวิธีท า
โจทย์ปัญหาการลบ
ชุดฝึกท่ี ๑๐ การสร้าง  
โจทย์ปัญหาการลบจากภาพ 

ทดสอบหลังเรียน
ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผล
เพ่ือการพัฒนา

ช่ัวโมงที่ช่ัวโมงที่
๑ - ๒

ช่ัวโมงที่
๕ - ๖

ช่ัวโมงที่
๗ - ๘

ร๑

ร๑

ร๒ - ๓ ร๔ - ๕

ร๔ - ๕ ร๔ - ๕

ร๔ - ๕

ร๔ - ๕

ร๖

ม.ิย. ส.ค.

วิเคราะห์ผลการทดสอบทาง
คณิตศาสตร์ในปีการศึกษาปีท่ี

วางแผนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ดังนี้
- วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
- ทดสอบก่อนเรียน 
- วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนเรียน

ชุดฝึกท่ี ๒ เรื่อง โจทย์ปัญหาการลบ

ชุดฝึกท่ี ๓ เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ

ชุดฝึกท่ี ๔ เรื่อง โจทย์ปัญหาการหาร

วางแผนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิวางแผนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิวางแผนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

รายละเอียดกิจกรรม

ชุดฝึกท่ี ๑ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก

ชุดฝึกท่ี ๕  เรื่อง โจทย์ปัญหา
การบวก ลบ คูณ หาร ระคน

คณิตศาสตร์ในปีการศึกษาปีท่ี
ผ่านมา

๑. สร้างชุดฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เน้นทักษะการคิด เรื่อง โจทย์ปัญหาฯ 
จ านวน ๕ ชุด ซึ่งประกอบด้วย
แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
๒. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน ๑๒ แผน

สพป.สกลนคร เขต ๑

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNRRRRRRRRRR

ทดสอบหลังเรียน
ร่วมกันวิเคราะห์และ
สรุปผลเพ่ือการพัฒนา

ช่ัวโมงที่
๑ - ๓

ช่ัวโมงที่
๔ - ๖

ช่ัวโมงที่
๗ - ๙

ช่ัวโมงที่
๑๐ - ๑๒

ก.ย.ช่ัวโมงที่
๑๓ - ๑๕

ร๑

ร๑ ร๒ - ๓

ร๔ - ๕
ร๔ - ๕

ร๔ - ๕

ร๔ - ๕

ร๔ - ๕

ร๖
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Timeline กระบวนการใช้นวัตกรรมของครูผู้สอนในการบูรณาการ

กลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร และกลุมสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

มิ.ย. ก.ค.

วิเคราะห์ผลการทดสอบทางคณิตศาสตร์
ในปีการศึกษาปีท่ีผ่านมา

วางแผนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ดังนี้
- วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
- ทดสอบก่อนเรียน 
- วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนเรียน

ชุดการสอนท่ี ๓ การใช้ตัวประกอบ
ในการหาผลคูณ
ชุดการสอนท่ี ๔ การใช้ตัวประกอบ
ในการหารผลหาร

ชุดการสอนท่ี ๕ จ านวนเฉพาะ
ชุดการสอนท่ี ๖ ตัวประกอบเฉพาะ

ชุดการสอนท่ี ๗ การแยกตัวประกอบ
ชุดการสอนท่ี ๘  การแยกตัว
ประกอบด้วยวิธีการตั้งหาร

วางแผนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิวางแผนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิวางแผนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

รายละเอียดกิจกรรม
ชุดการสอนท่ี ๑
ตัวประกอบ
ชุดการสอนท่ี  ๒
การหาตัวประกอบ

ส.ค.

ชุดการสอนท่ี ๙ ตัวหารร่วม
ชุดการสอนท่ี ๑๐ ตัวหารร่วมมาก
ชุดการสอนท่ี ๑๑ ตัวคูณร่วม
ชุดการสอนท่ี ๑๒ ตัวคูณร่วมน้อย

ในปีการศึกษาปีท่ีผ่านมา

๑. สร้างชุดการสอน เรื่อง    
ตัวประกอบจ านวนนับ จ านวน 
๑๒ ชุด
๒. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
จ านวน ๑๒ แผน

สพป.สกลนคร เขต ๑
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ทดสอบหลังเรียน
ร่วมกันวิเคราะห์และ
สรุปผลเพ่ือการพัฒนา

ช่ัวโมงที่
๑ - ๔

ช่ัวโมงที่
๕ - ๘

ช่ัวโมงที่
๙ - ๑๒

ช่ัวโมงที่
๑๓ - ๑๖

ช่ัวโมงที่
๒๑ - ๒๔

ช่ัวโมงที่
๑๗ - ๒๐

ร๑

ร๑

ร๒ - ๓ ร๔ - ๕

ร๔ - ๕ร๔ - ๕

ร๔ - ๕ ร๔ - ๕

ร๖

รายละเอียดกิจกรรม

Timeline  Timeline  Timeline  กระบวนการใช้นวัตกรรมกระบวนการใช้นวัตกรรมกระบวนการใช้นวัตกรรมTimeline  Timeline  Timeline  กระบวนการใช้นวัตกรรมกระบวนการใช้นวัตกรรมกระบวนการใช้นวัตกรรมTimeline  Timeline  Timeline  กระบวนการใช้นวัตกรรมกระบวนการใช้นวัตกรรมกระบวนการใช้นวัตกรรม
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

เรื่อง  คณิต  เรื่อง  คณิต  
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

เรื่อง  คณิต  เรื่อง  คณิต  
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

เรื่อง  คณิต  เรื่อง  คณิต  
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

- อังกฤษ  คิดสนุกอังกฤษ  คิดสนุกอังกฤษ  คิดสนุกอังกฤษ  คิดสนุกอังกฤษ  คิดสนุกอังกฤษ  คิดสนุกอังกฤษ  คิดสนุกอังกฤษ  คิดสนุกอังกฤษ  คิดสนุกอังกฤษ  คิดสนุกอังกฤษ  คิดสนุกอังกฤษ  คิดสนุก

พ.ค. ส.ค ส.ค. 

๑. วิเคราะห์ผลการทดสอบทาง
คณิตศาสตร์ในปีการศึกษาปีท่ีผ่านมา
๒. บูรณาการคณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษในชั่วโมงลดเวลาเรียน

วางแผนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ดังนี้
- วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
- ทดสอบก่อนเรียน 
- วิเคราะห์ผลการทดสอบ

ก่อนเรียน

๑. สร้างชุดฝึกทักษะฯ จ านวน             ชุดฝึกทักษะฯ จ านวน             ชุดฝึกทักษะฯ จ านวน             ชุดฝึกทักษะฯ จ านวน             
๒๐ ชุด ซึ่งประกอบด้วย
แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
๒. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้          แผนการจัดการเรียนรู้          แผนการจัดการเรียนรู้          แผนการจัดการเรียนรู้          
ชั้นละ ๕ แผน แผนละ ๑๐ ชั่วโมง

ชุดฝึกกิจกรรมชุดที่ ๑ และ
ชุดท่ี ๒ ชุดละ ๓ แบบฝึก  
ใช้เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

ทดสอบหลังเรียน
ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผล
เพ่ือการพัฒนา

ช้ัน  ป. ๑ ช้ัน  ป. ๒ ช้ัน  ป. ๓ ช้ัน  ป. ๔ ช้ัน  ป. ๕ ช้ัน  ป. ๖

ชุดฝึกกิจกรรมชุดที่ ๑ และ
ชุดท่ี ๒ ชุดละ ๓ แบบฝึก  
ใช้เวลา  ๑๐  ชั่วโมง 

ชุดฝึกทักษะฯ จ านวน             ชุดฝึกทักษะฯ จ านวน             
ชุดฝึกกิจกรรมชุดท่ี ๑ ชุดท่ี ๒, 
ชุดท่ี ๓ และชุดท่ี ๔ ชุดละ ๒
แบบฝึก ใช้เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

ชุดฝึกกิจกรรมชุดที่ ๑
ชุดท่ี ๒, ชุดท่ี ๓ และ   
ชุดท่ี ๔ ชุดละ ๒ แบบฝึก  
ใช้เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

ร๑

ร๑

ร๒ - ๓

ร๔ - ๕
ร๔ - ๕

ร๔ - ๕

ร๔ - ๕

ร๔ - ๕

ร๔ - ๕

ร๖

ชุดฝึกกิจกรรมชุดท่ี ๑ ชุดท่ี ๒, 
ชุดท่ี ๓ และชุดท่ี ๔ ชุดละ ๒
แบบฝึก ใช้เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

ชุดฝึกกิจกรรมชุดที่ ๑
ชุดท่ี ๒, ชุดท่ี ๓ และ  
ชุดท่ี ๔ ชุดละ ๒ แบบฝึก  
ใช้เวลา ๑๐ ชั่วโมง 

สพป.สกลนคร เขต ๑
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มิ.ย. พ.ย.

วิเคราะห์ผลการทดสอบทางคณิตศาสตร์
ในปีการศึกษาปีท่ีผ่านมา

วางแผนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ดังนี้
- วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
- ทดสอบก่อนเรียนเร่ืองสมการ
- วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนเรียน

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แผนที่ ๒     
การแก้สมการโดยใช้สมบัติการเท่ากัน
เกี่ยวกับการบวก 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แผนท่ี ๓  
การแก้สมการโดยใช้สมบัติการ
เท่ากันเกี่ยวกับการลบ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แผนที่ ๔     
การแก้สมการโดยใช้สมบัติการเท่ากัน
เกี่ยวกับการคูณ

วางแผนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิวางแผนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิวางแผนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

รายละเอียดกิจกรรม

๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
แผนที่ ๑ สมบัติการเท่ากัน 
๒. มอบภาระงาน 
(โครงงาน(โครงงาน( )

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แผนท่ี ๕ 
การแก้สมการเกี่ยวกับการหาร

ในปีการศึกษาปีท่ีผ่านมา

๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ิมเติมในเรื่องสมการและ   
การแก้สมการ
๒. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
จ านวน ๕ แผน
๓. มอบภารงาน(โครงงาน(โครงงาน( )

สพป.สกลนคร เขต ๑
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๑. น าเสนอโครงงาน
๒. ทดสอบหลังเรียน
๓. ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผล
เพ่ือการพัฒนา

ช่ัวโมงที่
๑ - ๒

ช่ัวโมงที่
๓ - ๔

ช่ัวโมงที่
๕ - ๖

ช่ัวโมงที่
๗ - ๘

ธ.ค.ช่ัวโมงที่
๙ - ๑๐

ร๑

ร๑

ร๒ - ๓

ร๔ - ๕ ร๔ - ๕

ร๔ - ๕ร๔ - ๕

ร๔ - ๕

ร๖

พ.ค.

วิเคราะห์ผลการทดสอบทาง
คณิตศาสตร์ในปีการศึกษาปีท่ี

วางแผนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ดังนี้
- วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
- ทดสอบก่อนเรียน
- วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนเรียน

๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมเตมิในเรื่องจ านวนเต็ม              
ชั้นมัธยมศึกษา ระยะเวลา ๕ สัปดาห์ สัปดาห์ละ ๒ ชม. รวม ๑๐ 
๒. จัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๕ กลุ่ม
๓. มอบหมายภาระงาน ๑ ชิ้น (โครงงาน(โครงงาน( )

วางแผนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

รายละเอียดกิจกรรม

คณิตศาสตร์ในปีการศึกษาปีท่ี
ผ่านมา

๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมเตมิในเรื่องปริมาตรและพ้ืนท่ีผิว  
ชั้น ม. ๓ ระยะเวลา ๕ สัปดาห์ สัปดาห์ละ ๒ ชม. รวม ๑๐ ชั่วโมง
๒. จัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๕ กลุ่ม
๓. มอบหมายภาระงาน ๑ ชิ้น (โครงงาน(โครงงาน( )

สพป.สกลนคร เขต ๑

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNRRRRRRRRRR

๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมเตมิในเรื่องสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร ชั้น ม. ๒ ระยะเวลา ๕ สัปดาห์ สัปดาห์ละ ๒ ชม.  
รวม ๑๐ ชั่วโมง
๒. จัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๕ กลุ่ม
๓. มอบหมายภาระงาน ๑ ชิ้น (โครงงาน(โครงงาน( )

พ.ค. - ม.ิย.

๑ ๒ ๓๓๓ ๔๔ ๕ ม.ิย. - ก.ค.

๑ ๒๒ ๓ ๔๔ ๕

๑ ๒๒ ๓๓ ๔๔

๕

๕

พ.ย. - ธ.ค.

เรื่องจ านวนเต็ม              
ชั่วโมง

๕
น าเสนอโครงงาน/ทดสอบ/ทดสอบ/
หลังเรียน/ ร่วมกันวิเคราะห์
และสรุปผลเพื่อการพัฒนา

น าเสนอโครงงาน/ทดสอบหลังเรียน/ทดสอบหลังเรียน/ / ทดสอบหลังเรียน/ ทดสอบหลังเรียน ร่วมกัน
วิเคราะห์และสรุปผลเพ่ือการพัฒนา

น าเสนอโครงงาน/ทดสอบหลังเรียน/ทดสอบหลังเรียน/ /
ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผลเพ่ือการพัฒนา

๕

มิ.ย.

๒ ๔๔

วิเคราะห์และสรุปผลเพ่ือการพัฒนา

ม.ิย.

ธ.ค.

ก.พ.

รวบรวมสรุปผล ร่วมกัน
วิเคราะห์และสรุปผลเพ่ือ
การพัฒนาร๑

ร๑

ร๒ - ๕ ร๒ - ๕

ร๒ - ๕

ร๖

ร๖

ร๖

ร๖



นวัตกรรม...สรา้งส
รรคคณติศาสตร

121

¹ÇÑµ¡ÃÃÁ...ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¤³ÔµÈÒÊµÃ�

 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน 

	 	 ผลจากการน�านวัตกรรมไปใช ้	 ท�าให ้ ผู ้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น	 และคะแนนร้อยละของผลการทดสอบ

ระดับชาติ	NT	และ	O-NET	เพิ่มขึ้น	นอกจากนั้น	ท�าให้ระบบการบริหารจัดการงานวิชาการ

ขับเคลื่อนไปด้วยความรวดเร็ว	พร้อมเพรียง	มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	ท�าให้เกิด

กระบวนการจัดการเรียนรู ้แนวใหม่	 ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 สม�่าเสมอ	

สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการด�ารงชีวิต	และเข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีทั้งระดับ

เขตพื้นที่การศึกษา	 ระดับจังหวัด	 และระดับประเทศได้	 สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ปกครอง	

ชุมชน	 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อองค์กร	 ส่งผลให้ผู ้เรียน	 ครูผู ้สอนและบุคลากรทาง

การศึกษา	สถานศึกษา	บรรลุผลส�าเร็จ	

 การเผยแพรนวัตกรรม

	 	 ส�า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร	เขต	๑	น�าไปเผยแพร่ตามเอกสาร

หมายเลขที่	 ๕/๒๕๖๐	 เรื่อง	 วิธีปฏิบัติที่ประสบความ

ส�าเร็จเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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เกริ่นนํา 

	 โรงเรียนสุรวิทยาคาร	 จั งหวัดสุรินทร ์	

เป็นโรงเรียนสหศกึษา	เปดสอนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่๑	-	๖

มีปรัชญา	คือ	“นตฺถิ	ปฺญา	สมา	อาภา”	แปลว่า	แสงสว่าง

เสมอด้วยปัญญาไม่ม	ีค�าขวญั	คอื	“ความประพฤตนิ�าหน้า	วชิาตามหลงั”	วสิยัทศัน์	คอื	พฒันา

ผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม	ล�้าเลิศกีฬา	ก้าวหน้าเทคโนโลยี	สื่อสารดีสองภาษา	เทียบเคียง

มาตรฐานสากล	เป็นพลโลกตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ภายในปี	๒๕๖๕	เอกลกัษณ์	

คือ	สง่างาม	SMART	อัตลักษณ์	คือ	“ความรู้	 คุณธรรม	คุณภาพ”	วัฒนธรรมองค์กร	คือ	

“รู้-รัก-สามัคคี”	ค่านิยมองค์กร	คือ	“ท�างานเชิงระบบ	เคารพกติกา”

	 กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์		มกีารก�าหนดวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	และเป้าหมาย

อย ่างชัดเจน	 สามารถด�าเนินการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ที่เน้นคุณภาพของผู ้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร	 มีส่วนร่วมของเครือข่าย	 หน่วยงาน

หรือองค์กรอืน่	ๆ 	และผู้ท่ีมส่ีวนเกีย่วข้อง	มกีารก�ากบั	นเิทศ	ตดิตาม	ประเมนิผลการด�าเนนิงานโดย

คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา

ซึ่งมีเป้าหมายให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก�าหนด	

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน	 (O-NET)	 วิชาคณิตศาสตร์เฉล่ีย

สูงกว่าระดับจังหวัด	 ระดับประเทศ	 อย่างต่อเนื่อง	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

วัดความรู้	 ความสามารถวิชาคณิตศาสตร์อย่างหลากหลาย	 พร้อมทั้งได้พัฒนา	 ส่งเสริม

นวัตกรรมการเรียนการสอนของครูเพื่อต่อยอดองค์ความรู้	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	และเผยแพร่

ผลงานในวงกว้าง

โรงเรียนสุรวิทยำคำรโรงเรียนสุรวิทยำคำรโรงเรียนสุรวิทยำคำรโรงเรียนสุรวิทยำคำรโรงเรียนสุรวิทยำคำรโรงเรียนสุรวิทยำคำร

Many-To-OneMany-To-OneMany-To-OneMany-To-OneMany-To-OneMany-To-One

กระบวนกำรที่หลำกหลำย มุงสูเปำหมำยเดียวกันกระบวนกำรที่หลำกหลำย มุงสูเปำหมำยเดียวกันกระบวนกำรที่หลำกหลำย มุงสูเปำหมำยเดียวกันกระบวนกำรที่หลำกหลำย มุงสูเปำหมำยเดียวกันกระบวนกำรที่หลำกหลำย มุงสูเปำหมำยเดียวกันกระบวนกำรที่หลำกหลำย มุงสูเปำหมำยเดียวกัน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร

กระบวนกำรที่หลำกหลำย มุงสูเปำหมำยเดียวกันกระบวนกำรที่หลำกหลำย มุงสูเปำหมำยเดียวกันกระบวนกำรที่หลำกหลำย มุงสูเปำหมำยเดียวกัน
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	 การวางแผนและด�าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ได้ก�าหนด

กรอบการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีของกลุ่มสาระการเรียนรู้	 ด�าเนินการ

ตามโครงการที่	๑	พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์	ได้แก่	กิจกรรมที่	๑.๑	พัฒนา

การเรยีนการสอนสูม่าตรฐานสากล	และกจิกรรมที	่๑.๒	พัฒนาส่ือ	เทคโนโลยแีละนวตักรรม	

อย่างต่อเนื่อง	 มีการส่งครูเข้าร่วมอบรม	 ประชุม	 สัมมนา	 กับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เพื่อให้ครู

น�าความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน	 ส่วนด้านผู้เรียนด�าเนินการตามโครงการท่ี	 ๒

ส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศ	 ได้แก่	 กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ

คณิตศาสตร์	ห้องสมดุกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์	การเข้าค่ายคณติศาสตร์	อบรม	GSP	

(ส�าหรับนักเรียน)	แก้ปัญหานักเรียน/เรียนซ่อมเสริม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑	-	๖	สอบแข่งขัน

ความสามารถทางคณิตศาสตร์	Sura	Math	Contest	ส่งเสริมการท�าโครงงานคณิตศาสตร์	

และพัฒนาผลการทดสอบ	O-NET	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓	และ	๖	นอกจากนี้	ได้จัดท�า

ข้อมูลสารสนเทศของครูและผู้เรียน	 โดยจ�าแนกตามวุฒิการศึกษา	 การเข้าอบรม	 ประชุม	

สัมมนา	 การเข้าร่วมเป็นวิทยากรด้านต่าง	 ๆ	 ครูฝกสอน/ท่ีปรึกษานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

กิจกรรมทางคณิตศาสตร์

	 โรงเรยีนสรุวทิยาคาร	มกีารวางแผนการบรหิารและการจดัการข้อมลูสารสนเทศ

ที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ	 รวมทั้งการวางแผนการจัดสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	 โดยจัดให้มีการพัฒนา

การท�างานให้เป็นระบบ	ครอบคลมุในทกุโครงสร้างของการท�างาน	และใช้กระบวนการ	PDCA

ในการด�าเนนิงาน	ภายใต้นวตักรรม	MaThSuRa	โดยมปัีจจยัสนบัสนนุทีเ่อือ้ต่อความส�าเรจ็	คือ	

ผู้บริหารและครู	 ที่ตระหนักถึงความส�าคัญของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	 ผู้ปกครอง

ทีใ่ห้การสนบัสนนุ	และให้ความสนใจต่อความก้าวหน้าทางการเรยีนของผูเ้รยีนอย่างต่อเนือ่ง

รวมทั้งชุมชนท่ีให้การสนับสนุน	 โดยเข้ามามีบทบาทในการให้รางวัลจูงใจ	 ท�าให้ผู้เรียน

มีความตั้งใจและได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
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สรางสรรคนวัตกรรม

นวัตกรรมด  านบ ริห าร  :  ROADMAP ก ารบริ ห าร จัดก ารศึ กษ า ใน โรง เ รียน

สุรวิทยาคาร รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของผู เรียน TT-PDCA Model 

และการจัดการนวัตกรรม SMART MODEL โรงเรียนสุรวิทยาคาร อําเภอเมืองสุรินทร 

จังหวัดสุรินทร 

 ความเปนมาและความส�าคัญ

	 	 นโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร	มคีวามมุง่มัน่ต่อการพฒันาคณุภาพ

และมาตรฐานการศกึษา	โดยการยกระดบัโรงเรียนชัน้น�าท่ีมคีวามพร้อมสูโ่รงเรยีนมาตรฐานสากล	

ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาผู้เรียน	 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ตลอดจนแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนรู้ที่เอื้ออ�านวยให้ผู ้เรียน

สามารถเรียนรู ้ด ้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	 มีนิสัยใฝเรียนรู ้มีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 แก้ปัญหา	 ริเริ่มสร้างสรรค์	 มีคุณธรรม	 น�าความรู ้	

รักความเป็นไทยและมีความสามารถก้าวไกล	เป็นพลโลกที่มีคุณภาพ	

	 	 โรงเรียนสุรวิทยาคาร	 มีความมุ ่งหวังให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนา	

ภายใต้บริบทสังคมโลกใหม่	 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี

และการสื่อสารสามารถพึ่งพาตนเองและเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขัน	 ยกระดับคุณภาพ

สู่มาตรฐานสากลผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส�านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(OBECQA)	และตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ	(TQA)	

เป็นโรงเรียนยุคใหม่ที่จัดการศึกษาแบบองค์รวมและบูรณาการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ	สังคม	

วัฒนธรรม	 ศาสนา	 และการเมือง	 เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	 โดยมีภาคีเครือข่าย

การจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษาระดับท้องถิ่น	 ระดับภูมิภาค	 ระดับชาติ	

และนานาชาต	ิอีกทัง้เครอืข่ายสนบัสนนุจากสถาบนัอุดมศกึษา	และองค์กรอืน่	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้อง

จนกระทั่งเป็นศูนย์และร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาความรู้ให้ชุมชนและประชาชนทั่วไป
 วัตถุประสงค

	 	 ๑.	 เพ่ือพฒันาผูเ้รยีนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลก	(World	Citizen)

		 	 ๒.	 เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล	

(World-Class	Standard)
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		 	 ๓.	 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ	 (Quality	

System	Management)
 การด�าเนินงาน 

  การด�าเนนิงานขับเคลือ่นโรงเรยีนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

มีขั้นตอนดังนี้

	 	 ๑.	 ก�าหนด	ROADMAP	การบริหารจัดการศึกษา

	 	 ๒.	 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของผู้เรียน	

บันได ๑๐ ขั้นสู TQA

๑.	เตรียมองค์กร ๒.	สร้างค่านิยมและแนวคิดหลัก

๓.	ปรับโครงสร้างองค์กร ๔.	เตรียมและพัฒนาทีมงาน

๕.	วินิจฉัยองค์กร ๖.	จัดท�าโครงร่างองค์กร

๗.	จัดท�าแผนพัฒนา	ฯ	และด�าเนินการ		 ๘.	วัด	วิเคราะห์	และการจัดการความรู้

๙.	ปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ๑๐.	เขียนรายงานผลการด�าเนินการ
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	 	 รปูแบบการพฒันาศักยภาพทางวชิาการของผูเ้รยีน	TT-PDCA	Model	
ได้แก่
	 	 พัฒนาครู	:	Teacher	Development	(T)	
		 	 พฒันาการจดัการเรยีนรู	้:	Teaching	and	Learning	Development	(T)

		 	 การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	:	Participation	(P)

   พัฒนาแหล่งเรียนรู้	:	Development	of	Learning	Resources	(D)
	 	 พัฒนาหลักสูตร	:	Curriculum	Development	(C)		
	 	 กิจกรรมทางวิชาการ	:	Academic	Activities	(A)

	 	 ๓.	 การจัดการนวัตกรรมบริหารจัดการชั้นเรียน
	 	 	 ออกแบบและสร้างนวัตกรรมในกระบวนการท�างาน
โดยค�านึงถึงหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล	 บูรณาการกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง	 คุณธรรมที่มีความเพียรที่เพียงพอ	 เรียนรู ้จากการลงมือท�า
สร้างช้ินงานหรอืองค์ความรูใ้หม่	โดยค้นหาความจ�าเป็นในการออกแบบและสร้างนวตักรรม
ของกระบวนการ	 ก�าหนดให้มีผู้รับผิดชอบและทรัพยากร	 มีข้อก�าหนดในการออกแบบ
ท�าการออกแบบโดยน�ากรอบเวลา	 การควบคุมต้นทุนและปัจจัยอ่ืน	 ๆ	 มาประกอบ
การพิจารณา	ตรวจสอบ	และน�าไปสู่การปฏิบัติจริง

การจัดการนวัตกรรม SMART MODEL
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 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน
  ผลที่เกิดกับผู้เรียน
	 	 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	 บรรลุผลตามเกณฑ์เป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้ท่ีระดับผลการเรียนเฉลี่ย	 ๓.๐๐	 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน	(O-NET)	ปีการศึกษา	๒๕๕๙	-	๒๕๖๒	ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓	
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 ๖	 มีค่าคะแนนรวมเฉล่ียสูงกว่าระดับชาติทุกวิชา	 ส่งผลให้มี
ความพร้อมและความสามารถในการแข่งขันการเข้าศึกษาต่อ	และการมีงานท�า
  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา
		 	 เป็นโรงเรียนยอดนิยม	 มีการแข่งขันสูง	 ได ้เกียรติยศชื่อเสียง
ในทุก	 ๆ	 ด้าน	 โดยเฉพาะผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	
วิชาคณิตศาสตร์	 ปีการศึกษา	 ๒๕๕๙	 -	 ๒๕๖๑	 มีจ�านวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม	
๑๐๐	คะแนน	สูงขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง
  ผลที่เกิดกับชุมชน
	 	 ชุมชนมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายการจัดการศึกษา	 การระดม
ทรพัยากรทางการศกึษา	เป็นแหล่งเรยีนรู	้และสถาบนัองค์กรต่าง	ๆ 	ทกุภาคส่วนเป็นเครอืข่าย
ร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	 ได้รับทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
ได้รบัการเผยแพร่วทิยาการ	เทคโนโลยทีีท่นัสมยั	นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์คดิค้นจากการพัฒนา
ล�้าหน้าทางความคิด
 การเผยแพรนวัตกรรม
	 	 ครู และ บุคลากร ในกลุ ่ มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์	 มีผลงานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในงานมหกรรมวชิาการมธัยมศกึษา	สพม.๓๓	ในปีการศกึษา
๒๕๕๙	-	๒๕๖๑	อย่างต่อเนื่อง



นวัตกรรม...สรา้งส
รรคคณติศาสตร

129

¹ÇÑµ¡ÃÃÁ...ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¤³ÔµÈÒÊµÃ�

สรุปข้อมูลน�าเสนอผลงานของครู กลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร 
โรงเรียนสุรวิทยาคาร

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑

จ�านวนครูที่น�าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ รวม

จ�านวน	(คน) ๖๗ ๘๘ ๒๙ ๑๘๔

นวัตกรรมด  านการพัฒนาการเ รียนการสอน : กระบวนการที่หลากหลาย มุ  งสู 

เปาหมายเดียวกัน (Many-to-One)

 ความเปนมาและความส�าคัญ

	 	 คณิตศาสตร ์ เป ็นศาสตร ์ที่ ช ่ วยพัฒนาผู ้ เรียนให ้มีศักยภาพ

ทางคณิตศาสตร์	(Mathematical	Power)	กล่าวคอื	เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการวิเคราะห์	

สังเคราะห์	 มีความสามารถในการแก้ปัญหา	 มีความสามารถในการอุปนัยและนิรนัย

สถานการณ์หรือปัญหาต่าง	ๆ 	มคีวามสามารถในการคาดเดา	มคีวามสามารถในการเชือ่มโยง

มีความสามารถในการให้เหตุผล	ตลอดจนมีวิสัยทัศน์	และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

	 	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้เรียนมักประสบปัญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์	

ทัง้ปัจจยัด้านครท่ีูขาดประสบการณ์ในการจดัการเรยีนการสอน	ไม่มสีือ่การสอน	ไม่มีเทคนคิ

การสอนใหม่	 ๆ	 ยังคงใช้การอธิบายบนกระดานด�า	 และปัจจัยด้านผู้เรียนที่มีเจตคติที่ไม่ดี

ต่อวชิาคณิตศาสตร์	เพราะลกัษณะวชิามคีวามเป็นนามธรรม	เนือ้หาบางตอนยากทีจ่ะเข้าใจ	

ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า

	 	 จากที่ กล ่ าวมาข ้างต ้น	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร ์

ตระหนักถึงความส�าคัญ	 และธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์	 ท่ีต้องใช้กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย	 เหมาะสมกับการเรียนรู้ในเนื้อหาต่าง	 ๆ	 ของผู้เรียน

รวมไปถึงการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน

ในแต่ละระดับช้ัน	 จะสามารถช่วยพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

จึงได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เพื่อใช้เป็นแนวทาง

การพัฒนาการเรียนการสอน	 และเป็นแบบอย่างการด�าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณติศาสตร์ในโรงเรยีนเครือข่าย	และกลุม่สาระการเรยีนรู้อืน่ต่อไป
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 วัตถุประสงค

	 	 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 การด�าเนินงาน

  แนวคิด

	 	 •	 Ma	:	Many	Activities	:	จดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย

ด้วยกระบวนการและวิธีการ

	 	 •	 Th	 :	 Thinking	 and	 Creation	 :	 กิจกรรมแต่ละกิจกรรมผ่าน

กระบวนการคิดและสร้างสรรค์

	 	 •	 Su	:	Supervision	:	มกีารนเิทศตดิตามอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง

	 	 •	 Ra	:	Rationing	and	Sharing	:	มกีารแบ่งปัน	เผยแพร่	และน�าเสนอ

สู่วงกว้าง

	 	 ๑.	 ครูด�าเนินการออกแบบหน่วยการเรียนรู ้	 และแผนการจัด

การเรยีนรูท้ีน่�านวตักรรม	เทคนคิ	และวธิกีารสอนรปูแบบต่าง	ๆ 	มาใช้ในการจดัการเรยีนการสอน

โดยค�านึงถึงความเหมาะสมกับวัยของผู ้เรียน	 เนื้อหาที่ต้องการสอน	 รวมไปถึงทักษะ

กระบวนการและคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน	

	 	 ๒.	 ด�าเนนิการออกแบบการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน	และนวัตกรรม

ผ่านกระบวนการคดิสร้างสรรค์ของคร	ูโดยค�านงึถงึความเหมาะสมของเนือ้หาและระดับการศกึษา

ของผู้เรียน	ซึ่งแต่ละกิจกรรมต้องส่งเสริมกระบวนการคิดของผู้เรียนด้วย
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	 	 ๓.	 ด�าเนนิการนเิทศการสอน	โดยผูบ้รหิาร	หวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้

และเพื่อนร่วมงานในระดับสายชั้นเดียวกัน

	 	 ๔.	 เผยแพร่ผลงานด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย	 ได ้แก ่	 การจัด

นิทรรศการ	 โดยเฉพาะในงานมหกรรมวิชาการและแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีจัดขึ้นทุกปี

ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์	 (คสม.สร.)

(http://www.ksm.sura.ac.th)	 เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์	 ทั้งทางเว็บไซต์โรงเรียน

(http://www.sura.ac.th)	 เฟซบุ กแฟนเพจกลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร ์	

(http://www.facebook.com/mathssrura/)	รวมไปถงึเวบ็ไซต์ส่วนบคุคลของครผููส้อน
 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 	 ๑.	 มีนวัตกรรม	 และรายงานการใช ้นวัตกรรมที่หลากหลาย

ทั้งสื่อการสอน	 ได้แก่	 แบบฝก	 บทเรียนส�าเร็จรูป	 ชุดการสอน	 สื่อประสม	 และวิธีสอน

หรือเทคนิคการสอน	 ได้แก่	 การสอนแบบร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI	 เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน

รวมไปถึงการใช้เกมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 โดยแต่ละนวัตกรรม

ผ่านกระบวนการคิด	และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น	

	 	 ๒.	 มีกระบวนการนิเทศ	 ติดตาม	 เพ่ือให้ข ้อเสนอแนะต่อครู

ในการจดัการเรยีนการสอนให้มคีณุภาพ	เกดิการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง	อย่างน้อยภาคเรียนละ

๑	 ครั้ง	 พร้อมท้ังมีการรายงานการใช้สื่อการเรียนรู้	 และนวัตกรรม	 ภาคเรียนละ	 ๑	 ครั้ง

โดยผลงานของครูจะได้รับการเผยแพร่	 เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับครูโรงเรียนอื่น	 ๆ

ในเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา	เขต	๓๓

	 	 ๓.	 ผู ้ เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนระดับโรง เรี ยนสู งขึ้ น	

คะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน	 (O-NET)	 วิชาคณิตศาสตร์	

ได้	๑๐๐	คะแนนเต็มทุกปี	และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓	และ	๖
 การเผยแพรนวัตกรรม
	 	 เผยแพร่นวัตกรรมในงานมหกรรมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
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เกริ่นนํา

	 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์	 มีนักเรียนทั้งสิ้น	 ๒,๐๗๒	 คน	 ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา	จ�านวน	๑๐๗	คน	อัตลักษณ์ของโรงเรียน	“กุลสตรีไทย	น�้าใจงาม”	วิสัยทัศน์

โรงเรียน	“เป็นโรงเรียนสตรีชั้นน�าด้านคุณธรรม	ก้าวล�้าเทคโนโลยี	มีทักษะในศตวรรษที่	๒๑	

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรคโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรคโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรคโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรคโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรคโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค

นวัตกรรม...ชั้นเคลื่อนนวัตกรรม...ชั้นเคลื่อนนวัตกรรม...ชั้นเคลื่อนนวัตกรรม...ชั้นเคลื่อนนวัตกรรม...ชั้นเคลื่อนนวัตกรรม...ชั้นเคลื่อน

PDCA on Flipped ClassroomPDCA on Flipped ClassroomPDCA on Flipped ClassroomPDCA on Flipped ClassroomPDCA on Flipped ClassroomPDCA on Flipped Classroom

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
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	 การด�าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีแนวทางตามเป้าหมาย

ในการก�าหนดวิสัยทัศน์	 “มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

โดยใช้สือ่เทคโนโลย	ีมทีกัษะในศตวรรษที	่๒๑	พฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพของผูเ้รยีนรอบด้าน”

	 โดยได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้	 ได้มีการจัดกิจกรรมท่ีสนับสนุน

ให้ผูเ้รยีนได้เข้ามาใช้บริการแหล่งเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง	ซึง่ได้รบัความร่วมมอืจากภาคเีครือข่าย

ทุกภาคส่วนทั้งองค์กรภายในและภายนอก	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 ในการส่งเสริมกิจกรรม

เกี่ยวกับคณิตศาสตร์	 อาทิเช่น	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุรนารี	และบริษทั	The	Bangkok	Workshop	ในการจดัค่ายปฏิบตักิารทางคณติศาสตร์	

เป็นต้น	 อีกทั้งยังมีสมาคมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

ที่ให้การสนับสนุนในการจัดหาวิทยากรในการติววิชาคณิตศาสตร์	 เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการสอบ	 O-NET	 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 ๓	 และมัธยมศึกษาปีที่	 ๖	 และจัดหาครู

ผูเ้ช่ียวชาญวชิาคณิตศาสตร์ในการสร้างเสรมิประสบการณ์ส�าหรบัผูเ้รยีนทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิ

ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

	 มีการก�ากับ	 ติดตาม	 ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา	 จัดท�า

โครงการนิเทศการสอน	ด�าเนนิการวางแผนการนเิทศการสอนภายในกลุม่สาระฯ	ตามโครงสร้าง

การสอนในแต่ละระดับชั้น	 จากนั้นท�าการนิเทศการเรียนการสอนทั้งที่เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการด้วยความเป็นกัลยาณมิตร	 หลังจากเสร็จสิ้นการนิเทศได้รวบรวมข้อมูล

ผลการนิเทศไปวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนและคุณภาพของผู้เรียนต่อไป
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สรางสรรคนวัตกรรม 

นวตักรรมดานการบริหาร : ระบบการบริหารจัดการดวยนวตักรรม TEAM : Pe (7H) MODEL และรปูแบบ

การบริหารแบบ SAMER โดยใชเทคนิค TEAM : Pe (7H) MODEL (ปรับปรุงระบบป ๒๕๖๑) 

 ความเปนมาและความส�าคัญ
	 	 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบบัที	่๓	
พ.ศ.	๒๕๕๓	ก�าหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี	คนเก่ง	
และสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ	 เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	
ความรู	้และคณุธรรม	มจีรยิธรรม	และวฒันธรรมในการด�ารงชวีติ	โรงเรียนในฐานะหน่วยงาน
ทางสังคมที่มีความใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุดจึงมีภารกิจที่ส�าคัญในการพัฒนาผู ้เรียน
ทัง้ทางด้านความรู้	และคุณธรรมจรยิธรรม	โดยอาศยัความร่วมมอืในการพฒันาจากทกุหน่วยงาน
ทีเ่ก่ียวข้อง	และให้เท่าทนักบัเหตกุารณ์ในสงัคมปัจจบุนัตามความเปล่ียนแปลงของโลกทีเ่กดิขึน้
อย่างรวดเร็ว	ทัง้ทางด้านวทิยาการ	ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย	ีและการเตรยีมความพร้อม
เข้าสูศ่ตวรรษที	่๒๑	ครจูงึเป็นปัจจยัส�าคัญในการเพ่ิมคณุภาพการศกึษาของผู้เรียนท่ีท�าให้เกดิ
กระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย	ต้องออกแบบกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนแต่ละคน	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด	 กล้าแสดงออกอย่างเต็มที่	 และผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข	 ปัจจุบันโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์มีข้าราชการครูที่เข้ามาบรรจุใหม่	 คือ
ครูผู้ช่วย	 และครู	 คศ.๑	 ท่ีมีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนน้อยกว่า	 ๕	 ปี	 และมี
ครอูาวโุสทีม่ปีระสบการณ์และความช�านาญด้านการจดัการเรยีนการสอน	และบางส่วนกเ็ป็นครู
ทีก่�าลงัจะเกษยีณอายรุาชการ	ตามทศันะของผูอ้�านวยการโรงเรยีนเหน็ว่าการถ่ายทอดความรู้
และทักษะจากครูรุ่นพี่สู่ครูรุ่นน้องด้วยกระบวนการสร้างระบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง	
(Coaching	and	Mentoring)	เพ่ือใช้เป็นกลไกในการพฒันาผูเ้รยีนและเสรมิสร้างสมรรถนะ
ครูได้มีการพัฒนาตนเอง	 สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน
จึงได้พัฒนารูปแบบการบริหารงานอย่างเป็นระบบ	 ซึ่งต้องมีการวางแผน	 การปฏิบัติการ
ประเมินผล	 และน�าผลไปปรับปรุงพัฒนา	 เพื่อน�าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การด�าเนนิงาน	การบรหิารกลุม่สาระการเรียนรู้	ถือเป็นหวัใจส�าคญัของการบริหารการศกึษา
และเป็นกระบวนการจดักจิกรรมในงานวชิาการ	ซ่ึงเป็นภารกจิหลกัให้เกิดการปรบัปรงุ	พฒันา
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
	 	 จากแนวคิดข้างต้นโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์จึงได้สร้างรูปแบบ
การพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ได้แก่	 รูปแบบการบริหารแบบ	 SAMER	
โดยใช้เทคนคิ	“TEAM	:	Pe	(7H)	MODEL”	ซึง่เป็นนวตักรรมทางการศกึษา	เพ่ือใช้บริหารจัดการ
การด�าเนินงานด้านการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนภายใต้บรบิทของสถานศกึษา
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และกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝายที่เกี่ยวข้องด้วยวงจรคุณภาพ	PDCA	โดยมีเป้าหมาย
ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก	มีทักษะความรู้พื้นฐานที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต	
มีคุณธรรม	 รักความเป็นไทย	 มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์	 มีทักษะด้านเทคโนโลยี	
สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	
 วัตถุประสงค
	 	 ๑.	 เพือ่พฒันาคร	ู ผูเ้รยีน	และและบคุลากรของโรงเรยีน	 ให้มคีณุภาพ
อย่างรอบด้าน
	 	 ๒.	 เพื่อพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริหารแบบ	 SAMER	 โดยใช้
เทคนิค	TEAM	:	Pe	(7H)	MODEL	ในการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	โรงเรียน
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
	 	 ๓.	 เพือ่ประเมนิคณุภาพของรูปแบบการบริหารแบบ	SAMER	โดยใช้
เทคนิค	TEAM	:	Pe	(7H)	MODEL	ในการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	โรงเรียน
สตรีวัดอัปสรสวรรค์	
 การด�าเนินงาน
	 	 การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริหารแบบ
SAMER	โดยใช้เทคนคิ	TEAM	:	Pe	(7H)	MODEL	ในการพฒันากลุม่สาระ
การเรยีนรู้คณติศาสตร์	โรงเรยีนสตรวีดัอปัสรสวรรค์	แบ่งเป็น	๔	ขัน้ตอน
ดังนี้
  ขั้นที่ ๑	 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบ	 SAMER	 โดยใช ้เทคนิค
TEAM	 :	 Pe	 (7H)	 MODEL	 ในการพัฒนากลุ ่มสาระการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์	โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์	
  ขัน้ที ่๒	การสร้าง	และพฒันารปูแบบการบรหิาร
แบบ	SAMER	โดยใช้เทคนิค	TEAM	:	Pe	(7H)	MODEL	ในการพัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์	
  ขั้นที่ ๓	 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารแบบ	
SAMER	โดยใช้เทคนิค	TEAM	:	Pe	(7H)	MODEL	ในการพัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์	
  ขั้นที่ ๔	 การประเมินคุณภาพและพัฒนารูปแบบการบริหารแบบ	
SAMER	 โดยใช้เทคนิค	 TEAM	 :	 Pe	 (7H)	 MODEL	 ในการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์	โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
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 ผลการด�าเนินงาน

	 	 จากการพจิารณารปูแบบการบรหิารแบบ	SAMER	โดยใช้เทคนคิ	TEAM	:

Pe	(7H)	MODEL	ในการพัฒนากลุม่สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์	โรงเรียนสตรีวดัอปัสรสวรรค์	

พบว่า	 รูปแบบมีความเหมาะสมในการน�าไปใช้ในการบริหารจัดการ	 มีความเป็นไปได้และ

เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนภายใต้บริบท

ของสถานศกึษาและกระบวนการมส่ีวนร่วมของทกุฝายทีเ่กีย่วข้องด้วยวงจรคณุภาพ	PDCA	

โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก	 มีทักษะความรู้พ้ืนฐานท่ีจ�าเป็น

ในการด�ารงชีวิต	มีคุณธรรม	รักความเป็นไทย	มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์	มีทักษะ

ด้านเทคโนโลยี	สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้	โดยแบ่งการด�าเนินงานออกเป็น	๔	ขั้น	ได้แก่	

ขัน้การวางแผน	(Plan)	ข้ันการด�าเนนิงาน	(Do)	ขัน้การตรวจสอบ	(Check)	และขัน้สะท้อนผล

(Act)	ดังนี้

ติดตามความก้าวหน้า

ในการบริหารงาน

ภายในองค์กร

มีการประเมินผล

หลังการปฏิบัติงาน

ทุกกิจกรรม

วางแผนประชุม

-	 คณะวางแผน

-	 การด�าเนินงาน

ด�าเนินการจัดเก็บ

ข้อมูลเป็น

สารสนเทศ

 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

  ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

	 	 ๑.	 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET)	สูงกว่าระดับประเทศ

	 	 ๒.	 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวิเคราะห์	คดิอย่างมวีจิารณญาณ	

และแก้ปัญหา	มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป	
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	 	 ๓.	 ผูเ้รยีนได้รบัรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวชิาการทัง้ระดบัประเทศ	

ระดับจังหวัด	ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

	 	 ๔.	 ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์	 เข้าใจและสามารถ

ปฏิบัติกิจกรรมที่ครูก�าหนดให้ได้

	 	 ๕.	 ผู ้เรียนสามารถน�าความรู ้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการด�าเนินชีวิต

และน�าไปประกอบอาชีพได้

  ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน 

	 	 ๑.	 ครูมีความรู้	ความเข้าใจ	และมีส่วนร่วมในการใช้นวัตกรรม

	 	 ๒.	 ครมูกีารเตรยีมการสอนโดยศกึษานวตักรรม	และจดัท�าแผนการจดั

การเรียนรู้	แผนจัดประสบการณ์การเรียน	ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	

	 	 ๓.	 ครูได้รับการพฒันาด้านการจัดการเรยีนรูท้างคณติศาสตร์ทีส่อดคล้อง

กับนวตักรรมทีเ่ปดท�าการสอน	เทคนคิเกีย่วกบัการสอน	และการวดัผลประเมนิผล	และการวจัิย

ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

	 	 ๔.	 ครูมีเทคนิคการสอนที่ดี	มีความอดทน	มีความรับผิดชอบ	มุ่งมั่น	

เสียสละในการปฏิบัติงาน	 เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	มีการสอดแทรกคุณธรรม	จริยธรรม	และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์	ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้ง

	 	 ๕.	 มกีารนเิทศภายในสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ	โดยใช้วธิกีารนเิทศ

ที่หลากหลาย	และน�าผลการนิเทศไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียน

  ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ชุมชน และกรรมการสถานศึกษา

	 	 ๑.	 ผู ้บริหารสถานศึกษาได้รับการยอมรับ	 จากคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ผูป้กครอง	ผูเ้รยีน	ชมุชน	หน่วยงานต้นสงักดั	ตลอดจนหน่วยงานอืน่	ๆ 	

ทัง้ภาครฐัและเอกชน	โดยได้เข้ามาศกึษาเยีย่มชมการจัดการเรียนการสอน	และการจดัแหล่ง

การเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

	 	 ๒.	 มีความร่วมมอืระหว่างผู้บริหาร	ครูผู้สอน	 ผู้เรียน	 ผู้ปกครอง	และ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน

	 	 ๓.	 ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
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	 	 ๔.	 มีการน�านวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนอย่างเหมาะสม

	 	 ๕.	 ผู ้บริหารให้การสนับสนุนในการจัดท�าแหล่งเรียนรู ้ภายใน

สถานศึกษา	ให้มีความหลากหลายครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร

 การเผยแพรนวัตกรรม

	 	 โรงเรยีนมกีารเผยแพร่รปูแบบการบรหิารแบบ	SAMER	โดยใช้เทคนคิ

TEAM	 :	 Pe	 (7H)	 MODEL	 ในการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 โรงเรียน

สตรีวัดอัปสรสวรรค์	 ด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 อาทิ	 การจัดท�ารายงาน	 การเผยแพร่ผ่าน

เว็บไซต์ของโรงเรียน	การน�าเสนอโรงเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาดูงาน	เป็นต้น	

นวัตกรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอน : นวัตกรรม ชั้นเคลื่อน การพัฒนากลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร

 ความเปนมาและความส�าคัญ

	 	 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีลักษณะเป็นนามธรรม	 เนื้อหาวิชาส่วนใหญ่

ค่อนข้างซบัซ้อน	เรียนรูค่้อนข้างยาก	ซึง่หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์	มเีป้าหมาย

ทีต้่องการให้ผูเ้รยีนมคีวามรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบัความคิดรวบยอด	แนวคดิ	หลกัการ	และทฤษฎี	

เพื่อเป็นพ้ืนฐานส�าหรับการน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง	 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์	

ดังนั้นวิชาคณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาที่ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง	มีการฝกฝน

บ่อย	ๆ	เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน	

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรม	

ช้ันเคลื่อน	 เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะขั้นพื้นฐาน

ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และให้การท�างานเป็นระบบ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

น�าเอาระบบ	PDCA	เป็นวงจรสูค่วามส�าเรจ็มาใช้ในการด�าเนนิงาน	และน�าวธิกีารจดักิจกรรม

การเรียนการสอน	 “Flipped	 Classroom”	 ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนหนึ่งมาใช้ในขั้น

การปฏิบัติตามแผน	 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล	

และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น
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 การด�าเนินงาน

	 	 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล

และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น	ด้วย	“นวัตกรรม	ชั้นเคลื่อน”	

นวัตกรรมช้ันเคลื่อน	 คือ	 การท่ีผู้เรียนได้รับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เคลื่อนไปตาม

ระดับชั้นท่ีผู ้เรียนอยู่	 เช่น	 เมื่อผู้เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๑	 ผู้เรียนจะได้รับความรู้

เรื่อง	 จ�านวนเต็ม	 เมื่อผู้เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 ๒	 นักเรียนจะมีความรู้เร่ืองจ�านวนเต็ม

และสมการ	 ผู้เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๓	 จะได้รับความรู้เรื่องจ�านวนเต็ม	 สมการ	

และอสมการ	เป็นต้น	โดยด�าเนินงานดังนี้

         กระบวนการพัฒนานวัตกรรม ช้ันเคล่ือน
โรงเรียนสตรีวัดอัปัปั สรสวรรค์

 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน
  ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
	 	 ๑.	 ผู้เรียนได้ฝกทักษะ	ทบทวนความรู้พื้นฐาน	และเรียนเนื้อหาใหม่
ได้เข้าใจ
	 	 ๒.	 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
	 	 ๓.	 จากการประเมินคุณภาพผู ้เรียนที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์	คิดอย่างมีวิจารณญาณ	และแก้ปัญหา	พบว่าผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ

คุณภาพดีขึ้น
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  ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน

	 	 ๑.	 ครูผู้สอนมีความรู้	ความเข้าใจ	และมีส่วนร่วมในการใช้นวัตกรรม

	 	 ๒.	 ครมูกีารเตรยีมการสอนโดยศกึษานวตักรรม	และจดัท�าแผนการจดั

การเรียนรู้	แผนจัดประสบการณ์การเรียน	ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	

	 	 ๓.	 ครูได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ

นวัตกรรมที่เปดท�าการสอน	 เทคนิคเกี่ยวกับการสอน	 และการวัดผลประเมินผล	 เพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้

	 	 ๔.	 ครูมีเทคนิคการสอนที่ดี	มีความอดทน	มีความรับผิดชอบ	มุ่งมั่น	

เสียสละในการปฏิบัติงาน	 เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	มีการสอดแทรกคุณธรรม	จริยธรรม	และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์	ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้ง

	 	 ๕.	 มกีารนเิทศภายในสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ	 โดยใช้วธิกีารนเิทศที่

หลากหลาย	และน�าผลการนิเทศไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียน

  ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษา

	 	 ๑.	 มคีวามร่วมมอืระหว่างผูบ้รหิาร	ครผููส้อน	ในการผลติสือ่การเรยีน

การสอน

	 	 ๒.	 มีการน�านวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนอย่างเหมาะสม

	 	 ๓.	 ผู ้บริหารให้การสนับสนุนในการจัดท�าแหล่งเรียนรู ้ภายใน

สถานศึกษา	ให้มีความหลากหลายครอบคลุม	เนื้อหาของหลักสูตร
 การเผยแพรนวัตกรรม

	 	 การประชาสมัพันธ์ทางเวบ็ไซต์โรงเรยีน	

 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง
	 	 มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงปัญหา

ของผู้เรียน	แล้วร่วมกันวางแผนและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
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เกริ่นนํา

	 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ	 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	

จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีการบริหารจัดการภายใต้วิสัยทัศน์	 “สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้	 เป็นมาตรฐานสากล

มุ่งเน้นเทคโนโลยี	 บนพื้นฐานความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(To	 be	 World-Class	 Standard	 Learn ing	 Inst i tute	 Emphas iz ing

on	Technology,	 the	Contemporary	of	Thai	Context	and	 the	Philosophy	of	

the	Sufficiency	Economy)	มีเอกลักษณ์ของโรงเรียน	คือ	วิชาการเลิศล�้า	คุณธรรมน�าวิถี	

และส่งเสรมิให้นกัเรยีนมคุีณภาพตามอตัลักษณ์ของโรงเรยีน	คอื	กลุสตรศีรสีมทุร	สภุาพบรุษุ

ศรีนนทรี	(มีวินัย	ใฝเรียนรู้	เชิดชูสถาบัน	ก้าวทันเทคโนโลยี)

โรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำรโรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำรโรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำรโรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำรโรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำรโรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำร

กำรจัดกำรเรียนรูสูควำมเปนเลิศทำงคณิตศำสตรกำรจัดกำรเรียนรูสูควำมเปนเลิศทำงคณิตศำสตรกำรจัดกำรเรียนรูสูควำมเปนเลิศทำงคณิตศำสตรกำรจัดกำรเรียนรูสูควำมเปนเลิศทำงคณิตศำสตรกำรจัดกำรเรียนรูสูควำมเปนเลิศทำงคณิตศำสตรกำรจัดกำรเรียนรูสูควำมเปนเลิศทำงคณิตศำสตร

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
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	 เป้าหมายการจัดการศึกษาสู ่การพัฒนาคณิตศาสตร์	 มุ ่งเน้นการบริหาร

จัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้เป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพโดยใช้รูปแบบ	

SSP	 Model	 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบริหาร

ทีใ่ช้โรงเรยีนเป็นฐาน	ภายใต้หลกัธรรมาภบิาล	ส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร์

ตามแนวทางมาตรฐานสากล	พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา	มีศักยภาพ

เป็นพลโลกและมีทักษะแห่งอนาคตใหม่	 รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณติศาสตร์เป็นบคุคลแห่งการเรยีนรู	้มทีกัษะพืน้ฐานส�าคญั	มแีบบแผนความคดิและปฏบิตัิ

อย่างเป็นระบบ	สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	ท�างานเป็นทีม	สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	

น�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมและวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ	

	 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ	มีรูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ	SSP	Model

เป็นการบริหารท่ีมุ ่งเน้นการเทียบเคียงมาตรฐาน	 มีการบริหารเชิงระบบ	 ซึ่งบุคลากร	

และหน่วยงานทุกหน่วยของโรงเรียนมีบทบาทหน้าท่ีส�าคัญเท่าเทียมกัน	 มีการจัดท�าแผน

พัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการส�าหรับใช้ในการด�าเนินกิจกรรมเป็นรายปีการศึกษา

เพื่อให้เป็นไปตามทิศทางการจัดการศึกษาท่ีต้ังไว้	 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

และตอนปลายมคีวามสนใจ	ใฝเรยีนรู	้พร้อมรบัการพฒันาตามความสามารถและตามความถนดั

บคุลากรทกุคนตัง้แต่ผูบ้รหิาร	ครผููส้อน	และฝายสนับสนนุการสอน	ล้วนมคีวามรู้ความสามารถ

และสมรรถนะประจ�าสายงานเป็นอย่างด	ีอกีทัง้โรงเรียนยงัได้รับมอบหมายให้เป็นศนูย์พัฒนา

วิชาการสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 จังหวัดสมุทรปราการ	 ท�าหน้าที่ในการประสานงาน

ติดต่อ	 และจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ของโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาจังหวดัสมทุรปราการ	ประกอบกบัมกีารประสานความร่วมมอื

จากภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน	 ชุมชน	 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 ร่วมสนับสนุน

การจัดคุณภาพการศึกษา	 โรงเรียนบริหารงานท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

และเอื้อต่อสังคม
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สรางสรรคนวัตกรรม

นวัตกรรมดานการบริหาร : โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู (คณิตศาสตร) 

สูความเปนเลิศตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล

 ความเปนมาและความส�าคัญ

	 	 ปัจจบุนัทกุประเทศทัว่โลกตระหนกัถงึความส�าคญัในการส่งเสรมิผูเ้รยีน

ทกุกลุม่ให้พัฒนาสงูสดุตามศกัยภาพของตน	ซึง่การทีพ่ลเมอืงชาติตนเองมคีณุภาพการศกึษาทีดี่	

และสงูทดัเทยีมกบันานาประเทศย่อมท�าให้ไม่เสยีเปรยีบชาติอืน่ในด้านต่าง	ๆ 	ทีม่กีารแข่งขนักนัสงู

นอกจากนีย้งัเป็นการพฒันาบคุลากรให้มศีกัยภาพทัง้ทางด้านวชิาการ	และการวจิยัทีส่ามารถ

สร้างองค์ความรู้และน�าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชาติตนเอง

และโลกต่อไป	

	 	 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ	 มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อยกมาตรฐานความรู้ระดับสากลแพร่หลาย

ไปท่ัวทกุภูมิภาคของโลก	จงึถอืได้ว่าโครงการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู	้(คณติศาสตร์)	

สู ่ความเป็นเลิศตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล	 เป็นนวัตกรรมด้านการบริหาร

ที่ประสบผลส�าเร็จและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เป็นอย่างมาก

 วัตถุประสงค

	 	 ๑.	 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์

ของผู้เรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ	

	 	 ๒.	 เพื่อส ่งเสริมให้ผู ้ เรียนมีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา	

และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	
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 การด�าเนินงาน

	 	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ได ้ด�าเนินการจัดการเรียนรู ้

สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	แบ่งเป็น	๒	ส่วนหลัก	ได้แก่	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ตามหลักสูตร	และกิจกรรมเสริมหลักสูตร	โดยมีกระบวนการ	ดังนี้

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร

	 	 ๑.	 ร่วมกันวางแผนและสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการด�าเนินงาน

ด้านหลักสูตร

	 	 ๒.	 วเิคราะห์หลกัสตูร	ก�าหนดตัวชีว้ดั	มาตรฐานการเรียนรู้	ผลการเรียนรู้	

จัดท�าโครงสร้างหลักสูตร	 ค�าอธิบายรายวิชา	 โครงสร้างรายวิชา	 จัดท�าหน่วยการเรียนรู้/

แผนการจัดการเรียนรู้	ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา

	 	 ๓.	 ด�าเนินการจัดการเรียนการสอน	 	 มีการรายงานบันทึกการเรียน

การสอน	และรายงานผลตามล�าดับ

	 	 ๔.	 นิเทศ	 ก�ากับ	 ติดตามการจัดการเรียนการสอน	 และประเมินผล

การจัดการเรียนรู้

	 	 ๕.	 ท�าวจิยัในชัน้เรยีน	นวตักรรมการเรียนการสอน	เพ่ือพัฒนาคณุภาพ

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน	

  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

	 	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ได ้จัดกิจกรรมเสริมความรู ้

ความสามารถและเจตคติทางคณิตศาสตร์ที่ดีให้กับนักเรียน	ดังนี้

	 	 ๑.	 กิจกรรมชุมนุม	ได้แก่	ชุมนุม	สอวน.คณิตศาสตร์	ชุมนุม	A-math	

ชุมนุม	Sudoku	ชุมนุมคิดเลขเร็ว	ชุมนุมเกมคณิตศาสตร์	และชุมนุม	math	for	life	

	 	 ๒.	 กิจกรรมส่งเสริมการสอบวิชาการนานาชาติ	 คณิตศาสตร์	 ม.ต้น	

ระดับ	สพม.	๖	และระดับประเทศ

	 	 ๓.	 กิจกรรมส่งเสริมการสอบความสามารถทางคณิตศาสตร ์

ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

	 	 ๔.	 กิจกรรมส ่งเสริมการสอบความสามารถสู ่ความเป ็นเลิศ

ทางคณิตศาสตร์	(TEDET)	กับ	สสวท.
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	 	 ๕.	 กิจกรรมส่งเสริมการสอบความสามารถทางคณิตศาสตร ์

ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ	(สอบภายใน)

	 	 ๖.	 กจิกรรมส่งเสรมิการสอบความสามารถทางคณติศาสตร์เพชรยอด

มงกุฎ

	 	 ๗.	 กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์

	 	 ๘.	 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์	

	 	 ๙.	 กิจกรรมส่งเสริมการสอบ	 Pre	 O-NET	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๖	

(คณิตศาสตร์)

	 	 ๑๐.	 กจิกรรมส่งเสรมิการสอบความสามารถทางคณติศาสตร์โครงการ	

สอวน.	คณิตศาสตร์

แผนผังการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (คณิตศาสตร) สูความเปนเลิศ

ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล
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 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 	 ๑.	 การด�าเนนิการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู	้(คณติศาสตร์)	

สู่ความเป็นเลิศตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล	 ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียน	ปีการศึกษา	๒๕๕๙	-	๒๕๖๑	มีร้อยละของจ�านวนผู้เรียน

ที่มีผลการเรียน	ตั้งแต่ระดับ	๒	ขึ้นไป	ที่เพิ่มสูงขึ้น

	 	 ๒.	 การจดักจิกรรมส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมศัีกยภาพตามมาตรฐานการศกึษา

และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๕๙	 -	 ๒๕๖๑	 ส่งผลให้ผู ้ เรียน

ได้รับรางวัลและมีผลการแข่งขันในระดับต่าง	 ๆ	 ต้ังแต่ระดับโรงเรียนระดับจังหวัด	

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	ระดับภาค	ระดับประเทศ	และระดับนานาชาติ

 การเผยแพรนวัตกรรม

	 	 ๑.	 เผยแพร่ในรูปแบบ	 “รายงานผลการด�าเนินงานตามโครงการ/

กิจกรรม	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	รายปีการศึกษา”

	 	 ๒.	 เผยแพร่ทางวารสาร	 “สตรีสมุทรสาร”	 วารสารแสดงกิจกรรม

และผลงานของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

 	 ๓.	 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสาร	 บนเว็บไซต์โรงเรียน	
เว็บเพจ	Facebook	ของโรงเรียน	และ	OBEC	LINE
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นวัตกรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ โดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตรสําหรับ

การเตรียมความพรอมสูการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

 ความเปนมาและความส�าคัญ
	 	 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ	 เป ็นโรงเรียนมาตรฐานสากล	
ตั้งแต่ปีการศึกษา	 ๒๕๕๓	 มีจุดมุ ่งหมายมุ ่งเน้นผู ้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก	 คือ	
เป็นเลิศทางวิชาการ	 สื่อสาร	 ๒	 ภาษา	 ล�้าหน้าทางความคิด	 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
และร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก	 จากการพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน	(O-NET)	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖	แล้ว	พบว่า	ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับระดับเขต	 และระดับประเทศ
จึงควรปรับเปลี่ยนกระบวนจดัการเรยีนการสอนหรือโครงสร้างหลักสูตรของวชิาคณิตศาสตร์
ที่มีแนวทางการจัดการเรียนรู ้ ท่ีส ่งผลให ้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 ในป ีการศึกษาต ่อไปมีแนวโน ้มสูงขึ้น	 จึงเห็นควรจัดท�า
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานส�าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 ๖	 ซ่ึงเนื้อหาในรายวิชา
ประกอบด้วยเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐานผู้เรียนได้เรียนไปแล้วในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี	 ๔	 และ	๕	 เพ่ือน�ามาทบทวนให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้	 โดยในภาคเรียนท่ี	 ๑	 จะทบทวน
เนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐานของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๔	และในภาคเรียนที่	๒	จะทบทวน
เนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐานของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๕	นอกจากนี้	การท�าแบบฝกทักษะ	
กม็ส่ีวนส�าคญัทีท่�าให้ผูเ้รยีนได้ฝกฝน	ก่อให้เกิดความช�านาญและคล่องแคล่วในการท�าโจทย์	
	 	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์จึงได้จัดท�า
แบบฝกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 ๖	 ส�าหรับการเตรียมความพร้อม
สูก่ารทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O-NET)	เป็นนวตักรรมประกอบการเรียนการสอน
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความคงทนของความรู้และน�าความรู้ไปใช้ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET)	และมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น
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 วัตถุประสงค

	 	 ๑.	 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 ๖	 รายวิชาคณิตศาสตร์	 ที่สอนโดยใช้แบบฝกทักษะคณิตศาสตร์

ส�าหรับการเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET)

	 	 ๒.	 เพือ่พฒันาผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O-NET)

วิชาคณิตศาสตร์	 ที่สอนโดยใช้แบบฝกทักษะคณิตศาสตร์ส�าหรับการเตรียมความพร้อม

สู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET)

 การด�าเนินงาน

	 	 ๑.	 ประชมุครกูลุม่สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์	เพ่ือปรึกษาและวเิคราะห์

การจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖	ได้ข้อสรุปว่า	โครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง

ของวชิาพืน้ฐาน	ตามมาตรฐานการเรยีนรู้และตวัช้ีวดั	 จะสิน้สดุการเรยีนการสอนในระดบัชัน้

มัธยมศึกษาปีที	่๕	แสดงให้เหน็ว่าในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่๖	ผูเ้รยีนในแผนการเรยีนอืน่	ๆ

นอกเหนือจากแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์	 และภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์	

จะไม่ได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ตลอดปีการศึกษา	ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖	ท�าให้ผู้เรียน

ว่างเว้นจากการเรยีนวชิาคณติศาสตร์ตลอดปีการศกึษาสดุท้ายในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย

	 	 ๒.	 จัดท�าหลักสูตรและค�าอธบิายรายวชิาเพิม่เตมิขึน้โดยน�าเสนองาน

หลกัสตูรโรงเรียน	ขอเพิ่มวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖	มีการจัดท�า

ค�าอธบิายรายวชิา	ตัง้รหสัวิชา	โดยน�าตามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัของวชิาคณติศาสตร์

พืน้ฐาน	ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่๔	และ	๕	มาเป็นเนือ้หาสาระ	และมุง่เน้นการท�าแบบฝกหดั	

แนวข้อสอบ	หรือข้อสอบระดับชาติของปีที่ผ่านมา

	 	 ๓.	 จัดสรรครูท่ีมีความช�านาญและมีความสามารถในการสอน

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๖	 จัดท�าหน่วยการเรียนรู้	

แผนจัดการเรียนรู้	 และด�าเนินการสอนตลอดปีการศึกษาจนมีการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET)
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	 	 ๔.	 น�าผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติแต่ละ

ปีการศกึษามาพิจารณาและเปรยีบเทียบกบัปีการศกึษาท่ีผ่านมา	พร้อมเกบ็ข้อมลู	

	 	 ๕.	 ประชุมครูให้น�าวิธีการสอน	 กระบวนการสอน	 มาวิเคราะห์

เพื่อหาจุดอ่อนและเพิ่มจุดแข็งให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้นเป็นระยะ	 ๆ	 จนเห็นผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	

เริ่มสูงขึ้นทุกปีการศึกษาจนถึงปัจจุบัน

สรุปขั้นตอนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 

โดยใช้แบบฝกทักษะคณิตศาสตรส�าหรับการเตรียมความพร้อมสู

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

O-NET
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แผนผังการพัฒนาแบบฝกทักษะคณิตศาสตรส�าหรับการเตรียมความพร้อม

สูการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖

O-NET
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 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน
	 	 ๑.	 ผลการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์ของผูเ้รยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖	รายวิชาคณิตศาสตร์	ที่สอนโดยใช้แบบฝกทักษะคณิตศาสตร์ส�าหรับ
การเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 โรงเรียน
สตรสีมทุรปราการ	 ปีการศึกษา	๒๕๕๙	 -	๒๕๖๑	พบว่า	 ร้อยละเฉล่ียของจ�านวนผู้เรียนทีม่ี
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนผ่านเกณฑ์	ภาคเรียนที่	๑	คิดเป็นร้อยละ	๙๕.๘๑	และภาคเรียนที่	๒	
คิดเป็นร้อยละ	๙๘.๙๕	โดยรวมทั้งปีการศึกษา	คิดเป็นร้อยละ	๙๗.๓๘	
	 	 ๒.	 ผลการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน	
(O-NET)	วชิาคณติศาสตร์	ทีส่อนโดยใช้แบบฝกทกัษะคณติศาสตร์ส�าหรบัการเตรยีมความพร้อม
สู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 ปีการศึกษา	๒๕๕๙	 -	 ๒๕๖๑	
ของผู ้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๖	 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ	 สูงกว่าระดับประเทศ	
ระดับจังหวัด	ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
	 	 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET)	พบว่า
คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 ๖	 สูงขึ้น	 จึงถือได้ว่า	 แบบฝกทักษะ
รายวิชาคณิตศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๖	 ส�าหรับการเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบ
ทางการศกึษาระดับชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O-NET)	เป็นนวตักรรมด้านการพฒันาการเรยีนการสอน
ที่ประสบความส�าเร็จและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ
 การเผยแพรนวัตกรรม
	 	 ๑.	 เผยแพร่ผลลพัธ์ความส�าเรจ็ในรปูแบบ	“รายงานผลการด�าเนนิงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ประจ�าปีการศึกษา”
	 	 ๒.	 เผยแพร่	“แบบฝกทักษะคณิตศาสตร์ส�าหรบัการเตรยีมความพร้อม
สู ่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน	 (O-NET)	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 ๖”	
แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการที่มีบริบทใกล้เคียง	
	 	 ๓.	 เผยแพร่	“แบบฝกทกัษะคณติศาสตร์ส�าหรบัการเตรยีมความพร้อม
สู ่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน	 (O-NET)	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 ๖”	
แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่สนใจและโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์	
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	 	 ๔.	 ประชาสัมพันธ์ภาพความส�าเร็จ	 บนเว็บไซต์	 และเว็บเพจ	

Facebook	ของโรงเรียน	

O-NET
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เกริ่นนํา

	 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม	

เป็นโรงเรียนสหศึกษาประจ�าจังหวัด	

เปดสอนระดับชัน้มธัยมศกึษาปีที	่๑	-	๖

เป ็ นสถานศึ กษาที่ จั ด ก า รศึ กษา

ได ้ ม าตรฐาน 	 และมี ก า รพัฒนา

คุณภาพการศึกษาประสบผลส�าเร็จ

ตามที่ตั้ ง เป ้ าหมายไว ้ 	 โดยได ้รับ

การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รอบสามระดับดีเยี่ยม	มีบริหารจัดการภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียน	“โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

เป็นผู้น�าระดับชาติในการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล	ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่	 ๒๑	 และด�าเนินชีวิตตามวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา”	 และวิสัยทัศน์

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 “เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยสื่อและเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย	 มุ่งพัฒนาผู ้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์	 สู ่ความเป็นเลิศ

ตามมาตรฐานสากล”	

โรงเรียนอุทัยวิทยำคมโรงเรียนอุทัยวิทยำคมโรงเรียนอุทัยวิทยำคมโรงเรียนอุทัยวิทยำคมโรงเรียนอุทัยวิทยำคมโรงเรียนอุทัยวิทยำคม

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใชโครงงำนเปนฐำน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใชโครงงำนเปนฐำน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใชโครงงำนเปนฐำน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใชโครงงำนเปนฐำน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใชโครงงำนเปนฐำน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใชโครงงำนเปนฐำน 

และบูรณำกำรสะเต็มศึกษำและบูรณำกำรสะเต็มศึกษำและบูรณำกำรสะเต็มศึกษำและบูรณำกำรสะเต็มศึกษำและบูรณำกำรสะเต็มศึกษำและบูรณำกำรสะเต็มศึกษำ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
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	 โรงเรยีนอทุยัวทิยาคม	มเีป้าหมายท่ีจะจัดการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียน

มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้วยการวิเคราะห์และก�าหนดเป้าหมายของการพัฒนา

รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่าง

บุคคลและสอดคล ้องกับมาตรฐาน

การเรียนรู ้	 โดยมีการบริหารจัดการ

แบบมส่ีวนร่วม	ส่งเสรมิและสนบัสนนุครู

ให้เป็นครูมืออาชีพ	 พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และความสามารถรายบุคคล		

	 	 ปัจจัยที่สนับสนุนให้การด�าเนินงานประสบผลส�าเร็จ	 ประกอบด้วย	

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 ผู้บริหาร	 ผู้ปกครอง	 และชุมชนที่ให้การสนับสนุน

และส่งเสริมทุกกิจกรรม	 จัดสรรงบประมาณ	 และประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	

รวมท้ังครูทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติการจัดเตรียมสื่อ	 อุปกรณ์	 แหล่งเรียนรู้	

และให้ความรู้กับผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถส่งผลให้ผู้เรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ในทุกกิจกรรม	 มุ่งมั่นในการท�างานมีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาคณิตศาสตร์	 สามารถสื่อสาร

สื่อความหมายได้ถูกต้อง	ตลอดจนปรับตัวในการท�างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี	

สรางสรรคนวัตกรรม

นวัตกรรมดานการบริหาร : UTW ONE

 ความเปนมาและความส�าคัญ

	 	 ในการท�างานเราไม่สามารถท�าเพียงล�าพังได้	 ต้องมีการประสานงาน

ร่วมกับบุคคลอื่น	 ๆ	 ดังนั้น	 ความสามัคคีถือเป็นหัวใจส�าคัญในการท�างานของคนในองค์กร	

และเป็นสิ่งส�าคัญอันดับแรก	 หากองค์กรใดมีบุคลากรที่มีความสามัคคี	 การท�างานต่าง	 ๆ	

ก็สามารถส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี	
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	 	 นอกจากความสามัคคีในองค์กรแล้ว	 การกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างสนุกสนาน	 ครูต้องมีความสามารถในการน�าสื่อ

การเรียนการสอนที่มีคุณค่าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม	 และถูกวิธี	

ซึ่งโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้ตระหนัก	 และให้ความส�าคัญ	 จึงมีการสนับสนุนให้บุคลากร

พัฒนาตนเองในด้านต่าง	 ๆ	 มุ่งเน้นให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอน	 และเลือกใช้เทคโนโลยี

ทีห่ลากหลาย	เพือ่ให้เอือ้ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	โดยค�านงึถงึผลทีจ่ะเกดิกบัผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	

และยดึหลกัปฏิบตัเิพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุในการปฏบิติังาน	จากความส�าคญัดังกล่าว

โรงเรียนอุทัยวิยาคมจึงได้คิดนวัตกรรม	 UTW	ONE	 และได้ก�าหนดเป็นวัฒนธรรมองค์กร	

เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดผลส�าเร็จ

ในการปฏิบัติงาน

 วัตถุประสงค

	 	 ๑.	 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษา

	 	 ๒.	 เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของนวตักรรม	UTW	ONE	(พจิารณาจาก

ผลงานของบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	และผู้เรียน)
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 การด�าเนินงาน

	 	 จัดท�ากรอบแนวคิด

- UTW ONE  
- ผลการจัดการเรียนการสอน 
และผลงานของบุคลากรใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  และนักเรียน

	 	 มีวิธีด�าเนินการ	ดังนี้
	 	 ๑.	 รูปแบบการการจัดการเรียนการสอน
	 	 	 ครูระดมสมองในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
UTW	ONE	ทีมี่การออกแบบการเรยีนรูใ้ห้มคีวามเหมาะสมกบัผูเ้รยีน	ตรงตามมาตรฐานการเรยีนรู้
และตัวชี้วัด
	 	 ๒.	 เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินงาน
	 	 		 ๒.๑.	 เครื่องมือทดลอง
	 	 	 	 -	แผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	
และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน	และบูรณาการสะเต็มศึกษา
	 	 	 ๒.๒.	 เครื่องมือรวบรวมข้อมูล
	 	 	 	 -	แบบสอบถามความพึงพอใจ
	 	 	 	 -	แบบส�ารวจรายการ
	 	 ๓.	 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 	 		 ๓.๑.	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
	 	 	 	 -	ค่าเฉลี่ย
	 	 	 	 -	ร้อยละ
	 	 	 ๓.๒.	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
	 	 	 	 -	ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O-NET)
	 	 	 	 -	ผลงานของบคุลากรในกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์	

และผู้เรียน

-	 ผลการจัดการเรียนการสอน

และผลงานของบุคลากรในกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร ์	

และผู้เรียน
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 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

  ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

	 	 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O-NET)	๓	ปีย้อนหลงั

  ผลงานผู้เรียน

	 	 ผูเ้รยีนสามารถจดัท�าโครงงานทีต่่อยอดจากกจิกรรมการเรยีนการสอน

ในห้องเรียนสู่การประกวดแข่งขันในเวทีต่าง	 ๆ	 จนได้รับรางวัลชนะเลิศหลายรางวัล	

ที่มีผลงานเกิดขึ้นกับผู้เรียน	 (ที่เก่ียวเนื่องกับนวัตกรรม)	 และได้ถวายรายงานโครงงาน

คณติศาสตร์	(สะเตม็ศกึษา)	ต่อสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา	ฯ

สยามบรมราชกุมารี



นวัตกรรม...สรา้งส
รรคคณติศาสตร

159

¹ÇÑµ¡ÃÃÁ...ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¤³ÔµÈÒÊµÃ�

  ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน 

	 	 ครู มี ก ารพัฒนาตน เอง 	 และ เข ้ า ร ่ วมประกวดแข ่ งขั น ใน

รายการต่าง	 ๆ	 จนได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์	 อาทิ	 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น	

การประกวด	 OBEC	 AWARDS	 ระดับชาติ	 ครูดีเด่น	 STEM	 Education	 ประเทศไทย	

(ระดับประเทศ)	ประเภททีม	รางวัลครูดีในดวงใจฯ	

  ผลที่เกิดขึ้นกับกลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร 

	 	 รางวัลระดับดีเด่น	ประเภทสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศกึษาประสบผลส�าเรจ็	ประจ�าปีการศกึษา	๒๕๖๑	และประจ�าปีการศกึษา	

๒๕๖๒



นวัตกรรม...สรา้งส
รรคคณติศาสตร

160

¹ÇÑµ¡ÃÃÁ...ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¤³ÔµÈÒÊµÃ�

 การเผยแพรนวัตกรรม

	 	 มีการศึกษาดูงานจากโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกต่าง	 ๆ

และ ได ้ ถ ว า ย ร าย ง านคว ามส� า เร็ จ ขอ งก ลุ ่ ม ส า ร ะก า ร เ รี ยน รู ้ คณิ ตศ าสตร ์

ต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี

นวัตกรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอน : การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน 

และบรูณาการสะเตม็ศกึษาเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนสูโครงงานคณุภาพ

 ความเปนมาและความส�าคัญ

	 	 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเป็นไปตามโลกาภิวัฒน์	

ประชากรสามารถหาข่าวสารความรู้ได้อย่างหลากหลายอันเป็นผลมาจากความก้าวหน้า

ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม	 นอกจากน้ันแล้วทุกชาติยังเผชิญกับการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

จึงมีการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติโดยไม่จ�ากัด	 ก่อให้เกิด

สภาพแวดล ้อม เสื่ อม โทรมส ่ งผลกระทบต ่อคุณภาพชี วิ ตของมนุษย ์ 	 อี กทั้ ง

ยงัมปัีญหาสงัคมต่าง	ๆ 	เกดิข้ึนมากมาย	ประเทศไทยจงึต้องปรบัเปลีย่นให้ทนัต่อสถานการณ์

เพ่ือสร้างศักยภาพให้สามารถด�ารงอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี	 และอยู่ร่วมกัน

อย่างมคีวามสขุ	ดงัน้ันการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน	จึงเป็นการเสรมิสร้าง

และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์	 (Creative	 Problem	Solving	

Skills)	ในศตวรรษที่	๒๑	

	 	 จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการเรียนการสอน

พบว่า	 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน	 (Project-Based	 Learning)	 เป็นการเรียนรู้

ทีจั่ดประสบการณ์ในการปฏบิตังิานให้แก่ผูเ้รยีนเหมอืนกับการท�างานในชวิีตจรงิอย่างมรีะบบ

เพื่อเปดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง	 ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา	 วิธีการหาความรู้

ความจรงิอย่างมเีหตผุล	ได้ท�าการทดลอง	ได้พสิจูน์สิง่ต่าง	ๆ 	ด้วยตนเอง	รูจ้กัการวางแผนการท�างาน

ฝกการเป็นผู ้น�า	 ผู ้ตาม	 ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง

และการประเมินตนเอง	 โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อน�าความสนใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนมาใช้

ในการท�ากจิกรรมค้นคว้าหาความรูด้้วยตวัเอง	น�าไปสูก่ารเพิม่ความรูท้ีไ่ด้จากการลงมือปฏบิตัิ
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การฟัง	 และการสังเกตจากผู้รู้	 โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการท�างานเป็นกลุ่ม	

ทีจ่ะน�ามาสูก่ารสรุปความรูใ้หม่	มกีารเขยีนกระบวนการจัดท�าโครงงานและได้ผลการจัดกจิกรรม

เป็นผลงานแบบรูปธรรม	

	 	 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม	 เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี	

ซึง่ผูว้จิยัเป็นคณะกรรมการด�าเนินงานกิจกรรมสะเตม็ของสถานศกึษา	 จงึมีแนวคดิในการน�า

กจิกรรมสะเตม็ศกึษาทีม่กีารเพิม่เตมิวชิาภาษาองักฤษมาบรูณาการกบักจิกรรมการเรยีนการสอน

โดยใช้โครงงานเป็นฐาน	จากแนวคดิดงักล่าวผู้วจัิยจึงจัดท�าวจัิยเร่ือง	การจัดการเรียนการสอน

โดยใช้โครงงานเป็นฐาน	 และบูรณาการสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

ในห้องเรียนสู่โครงงานคุณภาพ	

 วัตถุประสงค

	 	 ๑.	 เพือ่จดัการเรียนการสอนในรปูแบบโครงงานเป็นฐาน	และบรูณาการ

สะเต็มศึกษา

	 	 ๒.	 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนสู่โครงงาน

คุณภาพ

	 	 ๓.	 เพื่อส�ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการสอนในรูปแบบ

โครงงานเป็นฐาน	และบูรณาการสะเต็มศึกษา
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 การด�าเนินงาน

	 	 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้ท�ากรอบแนวคิด

- การจัดการเรียนการสอน
  โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
  และบูรณาการสะเต็มศึกษา

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้ท า

การจัดการเรียนการสอน - ผลการจัดการเรียนการสอน 
(โครงงานคุณภาพท่ีเกิดจากกิจกรรม
การเรียนการสอนในห้องเรียน)

ผลการจัดการเรียนการสอน 

  วิธีด�าเนินงาน

	 	 ๑.	 รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน	

มีการด�าเนินการ	๖	ขั้นตอน	ดังนี้

	 	 	 ข้ันตอนการจดัการเรยีนรู้

แบบใช้โครงงานเป็นฐาน	(ปรบัปรงุจาก	ดษุฎี	โยเหลา

และคณะ,	๒๕๕๗	:	๒๐	-	๒๓)	โดยจดัการเรยีนการสอน

แบบโครงงานเป็นฐานประเภทครูลดการน�าทาง-

เพิ่มบทบาทผู้เรียน	(Less-guided	Project)	

๑.	 ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน

๒.	 ขั้นกระตุ้นความสนใจ

๓.	 ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ

๔.	 ขั้นแสวงหาความรู้

๕.	 ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้

๖.	 ขั้นน�าเสนอผลงาน
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	 	 ๒.	 เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินงาน

	 	 	 ๑)	 เครื่องมือทดลอง

	 	 	 	 -	 แผนการจัดการเรียนรู ้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน	 และ

บูรณาการสะเต็มศึกษา

	 	 	 	 -	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	จ�านวน	๓๐	ข้อ	

(ในแต่ละเนื้อหา)

	 	 	 ๒)	 เครื่องมือรวบรวมข้อมูล

	 	 	 	 -	 แบบสอบถามความพึงพอใจ

	 	 	 	 -	 แบบส�ารวจรายการ

	 	 ๓.	 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 	 ๑)	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

	 	 	 	 -	 ค่าเฉลี่ย

	 	 	 	 -	 ร้อยละ

	 	 	 ๒)	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

	 	 	 	 -	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	(ค่า	T	Score)

	 	 	 	 -	 คุณภาพของโครงงาน	

 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

  ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

	 	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

		 	 -	คะแนนเฉลีย่	*(Average	T	Score)	ของการทดสอบก่อนเรยีน	=	๔๐.๕๘

		 		 -	คะแนนเฉลีย่	*(Average	T	Score)	ของการทดสอบหลงัเรียน	=	๕๙.๔๒

คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score)
 X หลงัเรยีน-X กอนเรยีน ร้อยละ

X  กอนเรียน  X หลังเรียน

๔๐.๕๘ ๕๙.๔๒ ๑๘.๘๔ ๓๑.๗๑

	 	 จากตารางพบว่า	 คะแนนทีเฉลี่ย	 (Average	 T	 score)	 ก่อนเรียน

ของนักเรียนเท่ากับ	๔๐.๕๘	คะแนนทีเฉลี่ย	(Average	T	score)	หลังเรียนเท่ากับ	๕๙.๔๒	

และคะแนนทีเฉลี่ย	(Average	T	score)	เพิ่มขึ้น	๑๘.๘๔	คิดเป็นร้อยละ	๓๑.๗๑
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  ผลงานผู้เรียน

	 	 ผู ้เรียนสามารถจัดท�าโครงงานที่ต ่อยอดจากกิจกรรมการเรียน

การสอนในห้องเรยีนสูก่ารประกวดแข่งขนัในเวทีต่าง	ๆ 	จนมผีลงานเกิดข้ึนกับผู้เรียน	และได้รับ

รางวัลจากรายการต่าง	ๆ

  ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน 

	 	 ครูมีการพัฒนาตนเอง	 และเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่าง	 ๆ

จนได้รับรางวัลเป็นท่ีประจักษ์	 อาทิ	 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น	 การประกวด

OBEC	 AWARDS	 ระดับชาติ	 ครูดีเด่น	 STEM	 Education	 ประเทศไทย	 (ระดับประเทศ)	

ประเภททีม	รางวัลครูดีในดวงใจฯ

 การเผยแพรนวัตกรรม

	 	 ครูได ้รับเชิญเป็นวิทยากร

ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ	 STEM

เวทคณิต	 และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

โครงงานเป็นฐาน	 มีการศึกษาดูงานจากโรงเรียน

และหน่วยงานภายนอกต่าง	ๆ 	และได้ถวายรายงาน

ความส�าเร็จต่าง	 ๆ	 ของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์	 ต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ

สยามบรมราชกุมารี
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เกริ่นนํา 

	 โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั

นนทบุรี	 :	 Suankularb	 Wittayalai	

Nonthaburi	 School	 (ส.ก.น.,	 S.K.N.)	

เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

ประเภทสหศึกษา	 ในเครือสวนกุหลาบ

วิทยาลัย	ล�าดับที่สอง	จัดการเรียนการสอน

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

พ.ศ.	๒๕๕๑	และหลกัสตูรนานาชาตเิคมบรดิจ์	

ตั้งอยู ่ที่ 	 ๕๑/๔	 หมู ่	 ๕	 ถนนติวานนท์

ต� า บลปาก เก ร็ ด 	 อ� า เ ภอปาก เก ร็ ด

จังหวัดนนทบุรี	 รหัสไปรษณีย์	 ๑๑๑๒๐	

โทรศพัท์	๐๒-๕๘๓-๘๓๑๑,	๐๒-๕๘๓-๘๔๙๗

โทรสาร	๐๒-๕๘๓-๗๐๒๙	,	๐๒-๕๘๓-๘๔๙๗

Website	:	http://www.skn.ac.th

โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย นนทบุรีโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย นนทบุรีโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย นนทบุรีโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย นนทบุรีโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย นนทบุรีโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย นนทบุรี

กำรสอนคนทั้งตัว ดวยกำรใชควำมรู คูควำมรัก กำรสอนคนทั้งตัว ดวยกำรใชควำมรู คูควำมรัก กำรสอนคนทั้งตัว ดวยกำรใชควำมรู คูควำมรัก กำรสอนคนทั้งตัว ดวยกำรใชควำมรู คูควำมรัก กำรสอนคนทั้งตัว ดวยกำรใชควำมรู คูควำมรัก กำรสอนคนทั้งตัว ดวยกำรใชควำมรู คูควำมรัก 

และทักษะชั้นเลิศและทักษะชั้นเลิศและทักษะชั้นเลิศและทักษะชั้นเลิศและทักษะชั้นเลิศและทักษะชั้นเลิศ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
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	 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 นนทบุรี	 ด�าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดยได้รบัการสนบัสนนุจากหน่วยงานและองค์กรต่าง	ๆ 	ประกอบด้วย	คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 มูลนิธิสวนกุหลาบฯ	 ชมรมครูเก่า	 สมาคมศิษย์เก่า

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง	 เทศบาลนครปากเกร็ด	 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นนทบุรี	

สรางสรรคนวัตกรรม 

	 การส่งเสรมิการเรยีนรูท้างด้านคณติศาสตร์ทีส่่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน

ตามมาตรฐานการเรยีนรู	้ด�าเนนิการวางแผนการบรหิารจดัการศกึษาเพือ่การพฒันาวชิาการ

ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนและครูผู ้สอนอย่างเป็นระบบโดยพัฒนารูปแบบการบริหาร

และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	ดังนี้

นวัตกรรมดานการบริหาร : S.K.N. MODEL

	 เป็นรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนที่ประสบผลส�าเร็จและส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ของครูสวนกุหลาบวิทยาลัย	

นนทบุรี	คือ	

 “การสอนคนทั้งตัว ด้วยการใช้ความรู้ คูความรัก และทักษะชั้นเลิศ”

คติพจน  : สุวิชาโน ภวํ โหตุ “ ผูรูดี เปนผูเจริญ ”
เอกลักษณ  : เปนผูนําตามเกณฑคุณภาพมาตรฐานสากล บนพื้นฐานมาตรฐานคุณภาพ

กุหลาบหลวง
อัตลักษณ  : ลูกสวนนนทเปนผูนําและเปนสุภาพบุรุษสวนกุหลาบฯ 
วิสัยทัศน : เปนโรงเรยีนชัน้นาํ มาตรฐานสากล บนพืน้ฐานวฒันธรรมองคกรสวนกหุลาบ
เปาหมาย : นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีอัตลักษณตามมาตรฐาน

คุณภาพกุหลาบหลวง 
วัฒนธรรมองคกร : มคีวามภาคภมูใิจในสถาบนัแหลงสรรสรางผูรูดใีหเปนผูเจรญิดวยความเปน

สุภาพบรุษุสวนกหุลาบฯทีมี่ความเปนผูนาํ นบัถอืพี ่เคารพคร ูกตญั�พูอแม 
ดูแลนอง สนองคุณแผนดิน

วัฒนธรรมองคกร : มคีวามภาคภมูใิจในสถาบนัแหลงสรรสรางผูรูดใีหเปนผูเจรญิดวยความเปน
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	 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยจัดวัฒนธรรมองค์กรสวนกุหลาบวิทยาลัย

ที่ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ	 ในสถาบันที่เป็นแหล่งสรรสร้างของผู้รู้	 ผู้เจริญ	 มีความเป็นชน

เป็นผู้น�า	รักเพื่อน	นับถือพี่	เคารพครู	กตัญูพ่อแม่	ดูแลน้อง	สนองคุณแผ่นดิน	เพื่อมุ่งมั่น

พัฒนายกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

 Skill : การใช้ทักษะในการปฏิบัติงาน 

และการสอนชั้นเลิศ มีความมุ ่งมั่นและเอาใจใส่

ในการจดัการเรยีนการสอน	เพือ่พฒันาคณุภาพผูเ้รยีน

อย่างเต็มก�าลังความสามารถ	 มีการพัฒนาตนเอง

อย ่างต ่อเ น่ืองและศึกษาวิธีการหรือเทคนิค

การสอนใหม่	ๆ 	ทีเ่หมาะสมกบัความเป็นไป

ในปัจจุบัน	 เป็นครูที่สามารถใช้ทักษะที่ดี

และมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

ให้แก่ผูเ้รียน	รวมถงึการปฏบัิติงานด้านอ่ืน	ๆ 	

การใช้ความรู้เพื่อพฒันาตนเอง การใช้ความรู้เพื่อพฒันาตนเอง การ
พฒันาการปฏบิตัิงาน พฒันาการปฏบิตัิงาน พฒันาการปฏบิั
และพฒันาวิชาชีพ

การมีความรักและศรัทธาในคณุค่าความเปน็สถาบนัสวนกหุลาบวิทยาลัย

การใช้ทักษะในการปฏบิัตงิานการใช้ทักษะในการปฏบิัตงิาน
และการสอนชั้นเลศิ
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 Knowledge : การใช้ความรู ้

เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาการปฏิบัติงาน

และพฒันาวชิาชพี	การพฒันาตนเองด้านวชิาชพี	

บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ	

โดยเข้าร่วมอบรม	ประชมุสมัมนา	และศกึษาดงูาน

เพื่อศึกษาค้นคว้า	 แสวงหา	 น�าเทคนิคทางด้าน

วิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้ามาใช้กับผู ้เรียน

โดยมีเป้าหมายส�าคัญ	คือ	จัดการเรียนการสอน

ให้มีประสทิธภิาพ	เพือ่มุง่พฒันาผลสมัฤทธิท์าง

ด ้ านการเรียนและคุณลักษณะอันพึ งประสงค ์

ของผู้เรียน	รวมถึงมุ่งพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

 Nature of Suankulabwittayalai : การมีความรักและศรัทธาในคุณคา

ความเปนสถาบันสวนกุหลาบวิทยาลัย	 มีความรักและศรัทธาในคุณค่าความเป็นสถาบัน

สวนกุหลาบวิทยาลัย	มีความภาคภูมิใจในสถาบัน	อันเป็นแหล่งสรรสร้างผู้รู้ดีให้เป็นผู้เจริญ	

ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเป็นกัลยาณมิตร	 และความเป็นสุภาพบุรุษ

สวนกุหลาบฯ	 รู้รัก	 สามัคคี	 มีการท�างานเป็นทีม	 ด้วยเกิดจากความศรัทธา	 ในวัฒนธรรม

ขององค์กร	
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นวตักรรมดานการพฒันาการเรยีนการสอน :  การจัดการเรยีนรูเชงิรุกเพือ่พฒันาความสามารถ

ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ (Active Learning Instruction for Developing Mathematical 

Problem Solving and Critical Thinking Abilities of Mathayomsuksa 6 Students)

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 นนทบุรี

ให้ความส�าคญัในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านคณติศาสตร์

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์	มกีารวางแผนการพัฒนางาน

อย่างเป็นระบบโดยการวิเคราะห์นโยบายของโรงเรียน

และนโยบายของผู ้บริหาร	 เพ่ือน�ามาวางแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยยึดเป ้าหมาย

ของโรงเรียนเป็นส�าคัญ	 ให้ความส�าคัญในการพัฒนา

วิชาการที่เน้นคุณภาพของผู ้เรียน	 คุณภาพครูผู ้สอนอย่างรอบด้านและเป็นรูปธรรม	

มกีารจดัท�าแผนปฏบิตักิารประจ�าปี	จดัท�าหลักสูตรท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายของสถานศกึษา	

ตรงตามศักยภาพ	ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน	ครูผู้สอนทุกคนใช้กระบวนการวิจัย

ในชั้นเรียนในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 มีความมุ่งมั่น	 ต้ังใจ	 และทุ่มเท	

ในการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ	มุง่พฒันาคณุภาพทางคณติศาสตร์	

ให้ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาและทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	 สามารถ

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และผลิตผลงานได้อย่างสร้างสรรค์	 อันจะส่งผลต่อการพัฒนา

คณุภาพผูเ้รยีนให้มคีณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา	และมอีตัลักษณ์ตามมาตรฐานคณุภาพ

กุหลาบหลวง	รวมถึงการใช้นวัตกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม

หรือโครงการอื่น	 ๆ	 นอกหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน

อย่างหลากหลาย	เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง	อันจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุ

สู่เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
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 ความเปนมาและความส�าคัญ

	 	 จากนโยบายด้านการบริหาร	 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 นนทบุรี	

S.K.N.	MODEL	“การสอนคนทัง้ตวั	ด้วยการใช้ความรู	้คูค่วามรกั	และทกัษะชัน้เลศิ”	ซ่ึงเป็น

เป้าหมายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ	 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 นนทบุรี	 ให้ครู

สามารถใช้ความรูแ้ละทกัษะกระบวนการพฒันาผูเ้รยีนให้เป็นคนทีมี่ความสมบรูณ์	พร้อมทัง้

ร่างกายและจิตใจ	 แต่การจัดการศึกษาทางคณิตศาสตร์ยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร	

สะท้อนให้เห็นจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 ในรายวิชา

คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๖	 มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ	 ๕๐	 ของคะแนนเต็ม	

และผลการทดสอบในโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ	 (Programme	 for	

International	Student	Assessment	หรอื	PISA)	ในปี	ค.ศ.	๒๐๑๕	จากกรอบการประเมนิ

ในส่วนของการรูเ้รือ่งคณิตศาสตร์	(Mathematical	Literacy)	ซ่ึงประกอบด้วย	๓	กระบวนการ

คือ	 การคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์	 การใช้หลักการและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและการตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์	

(OECD.	 ๒๐๑๖	 :	 ๖๘)	 พบว่า	 นักเรียนไทยมีการรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ต�่ากว่าระดับพ้ืนฐาน

(ต�่ากว่าระดับ	๒)	มากกว่าครึ่ง	(๕๔%)	รองจากอินโดนีเซียเท่านั้น	เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า

มีนักเรียนจ�านวนไม่น้อยที่ยังขาดทักษะกระบวนการ	 ท้ังการแก้ปัญหา	 การให้เหตุผล	

การสื่อสารและน�าเสนอความคิด	 การเช่ือมโยงเนื้อหาและความคิดสร้างสรรค์	 ส่งผลให้

นักเรียน	 ไม่สามารถน�าความรูท้างคณิตศาสตร์ไปใช้ในชวีติประจ�าวนัได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	

(สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.	๒๕๕๑	:	๑)

	 	 การแก้ปัญหาเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาความคิดและทักษะ

ทางคณติศาสตร์	(National	Council	of	Teachers	of	Mathematics.	2000	:	182)	เนือ่งจาก

การแก้ปัญหาเป็นทกัษะทีม่กัรวมทกัษะอืน่	ๆ 	ทีส่�าคญั	เข้าด้วยกนั	เช่น	การให้เหตผุล	การสือ่สาร	

การตัดสินใจ	 การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะ	

ดังนั้น	 ผู ้เรียนท่ีมีทักษะการแก้ปัญหาที่ดีมักจะมีความรู ้	 ประสบการณ์	 ระบบการคิด

และการตัดสินใจที่ดีตามไปด้วย	 การแก้ปัญหาจึงมีประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน

ในหลาย	ๆ 	ด้าน	ซึง่ในกระบวนการแก้ปัญหาคณติศาสตร์นัน้จะต้องใช้การคิดอย่างมวีจิารณญาณ

เข้ามาช่วยในทุก	ๆ 	ขัน้ตอน	เพือ่ให้การแก้ปัญหานัน้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยดีและมปีระสทิธภิาพ	
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นอกจากนั้น	การคิดอย่างมีวิจารณญาณยังเป็นทักษะการคิดขั้นสูง	ที่ส�าคัญในการด�ารงชีวิต

และการปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคต	 การฝกการคิดควบคู่ไปกับการเรียนรู้เนื้อหา

วิชาต่าง	ๆ 	จะท�าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและน�าไปสู่ผลลัพธ์ในการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น	(ส�านักงาน

ราชบัณฑิตยสภา.	๒๕๕๘	:	๑๒๗)	

	 	 จากปัญหาและความส�าคญัทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้น	การพัฒนานวตักรรม

จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายของการจัด

การเรียนรู้ยุคไทยแลนด์	 ๔.๐	 ที่ต้องมีลักษณะท�าให้ผู้เรียนแต่ละคนไม่อยู่นิ่ง	 กระตือรือร้น

และคดิค้นหาความรูแ้ละค�าตอบอยูต่ลอดเวลา	(Active	Learner)	ตามแนวการจัดการเรียนรู้

แบบเชงิรกุ	(Active	Learning)	ซึง่เป็นแนวคดิท่ีเน้นการฝกทักษะต่าง	ๆ 	จากการลงมอืปฏบิติั	

ด้วยตนเอง	 ท�าให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง	 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนา

การเรยีนการสอนโดยใช้รปูแบบการเรยีนรู้เชิงรุก	(Active	Learning)	มวีตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๖	 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 นนทบุรี	 อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	 รวมถึงทักษะในการด�ารงชีวิตส�าหรับโลกในศตวรรษที่	 ๒๑	 ซึ่งเป็น

ยุทธศาสตร์หนึ่งในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒	ต่อไป

 วัตถุประสงค

	 	 เพื่อเปรียบเทียบการแก้ป ัญหาทางคณิตศาสตร ์	 การคิดอย ่างมี

วิจารณญาณ	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๖	 หลังได้รับการจัด

การเรียนรู้เชิงรุกกับเกณฑ์ร้อยละ	 ๘๐	 และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	๖	ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก	มีกรอบแนวคิด	ดังนี้

ความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ

ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์

การจัดการเรยีนรู้เชิงรุก

ความพึงพอใจ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
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การด�าเนินงาน

	 การพัฒนานวัตกรรมไปใช้กบัผูเ้รียน

กลุ ่มเป ้าหมาย	 โดยด�าเนินการศึกษา

และทดลองด้วยรูปแบบการจัดการเรียน

รู้เชิงรุก	 (Active	 Learning)	 ตามคู่มือ

การจัดการเรียนรู ้ คณิตศาสตร ์ด ้ วย

การเรยีนรูเ้ชงิรกุ	จ�านวน	๑๘	แผน	รวมเวลา

ทัง้หมด	๓๖	คาบ	เมือ่ด�าเนนิการทดลองสอน

ตามคู่มือการจัดการเรียนรู ้คณิตศาสตร์

ด ้ วยการ เรี ยนรู ้ เ ชิ งรุ ก เสร็ จสิ้ นแล ้ ว	

ท�าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และให้ผู้เรียน

ท�าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร ์ 	 แบบวัดความสามารถ

ในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ	และแบบวดั

ความพึงพอใจ	 จากนั้นด�าเนินการตรวจ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร ์ 	 แบบวัดความสามารถ

ในการคดิอย่างมวีจิารณญาณ	และแบบวดั

ความพึงพอใจแล ้วน�าคะแนนที่ ได ้มา

วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ	

การพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง

ภาพ : ขั้นตอนการขั้นตอนการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้

ภาพ : ขั้นตอนการขั้นตอนการการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล

การพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล
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 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

  	 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์		ความสามารถ

ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียน

ชั้นมัธยมศึกษา	 ปีที่	 ๖	 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสูงกว่าเกณฑ์	 ร้อยละ	 ๘๐	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.๐๑	

  	 ความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๖	 ที่มีต่อการจัด

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุกอยู่ในระดับมากที่สุด

 การเผยแพรนวัตกรรม

การนําเสนอผลงานนวัตกรรม (Best Practice) ในโครงการสวนกุหลาบศึกษา 

“ผูนําครูสวนกุหลาบสูการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู” 

(Suankularb Education Teacher’s Leader Symposium SKETS’ ๒๐๑๙)

	 	 นอกจากนี้	 การจัดการศึกษายังได้เสริมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์	

โดยจัดโครงการและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ด�าเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียน

รู้ทางด้านคณิตศาสตร์ให้แก่ผู้เรียนอย่างหลากหลาย	 เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง	

มีเป้าหมายเพื่อการสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุสู่เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้	 รวมถึงเป็นการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง	ดี	มีความสามารถตามศักยภาพ	

ความถนัดและความสนใจ	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 รวมถึง

การมีทักษะแห่งอนาคตใหม่ในการด�ารงชีวิตส�าหรับโลกในศตวรรษที่	๒๑	
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ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
	 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์
	 ส ่ ง เ ส ริ ม นั ก เ รี ย น ที่ มี ศั ก ย ภ าพท า ง

คณิตศาสตร ์สู งและส ่ ง เสริมนัก เรี ยน
เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการทั้งภายใน
และภายนอก

	 การแข่งขันคณิตศาสตร์กุหลาบเพชร

คิดอยาคิดอยางสร้างสรรค 
	 คณิตศาสตร์เชิงศิลป
	 คณิตศาสตร์สวนนนท์ปริทรรศน์
	 ค่ายคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เชิงศิลป์”
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เกริ่นนํา  

	 โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลัย	รงัสิต	เปน็โรงเรียนมัธยมศึกษา	ในเครือโรงเรยีน

สวนกุหลาบวิทยาลัย	มีคติพจน์	คือ	ใฝเรียน	ใฝรู้	ใฝดี	มีคุณธรรม	ปรัชญา	สุวิชาโน	ภว�	โหติ	:

ผูรู้ด้เีป็นผูเ้จรญิ	ด้วยอตัลกัษณ์	“SKR”	มคีวามเป็นสภุาพบรุษุ	สภุาพสตร	ีมภีาวะผู้น�า	(Smart)	

ฉลาดหลกัแหลม	(Keen)	และมคีวามรบัผดิชอบ	(Responsibility)	น�าสูว่สิยัทศัน์	เป็นสถาบัน

ชั้นน�า	 เลิศล�้าวิชาการ	 สื่อสารหลายภาษา	 พัฒนานวัตกรรม	 ก้าวล�้าเทคโนโลยี	 สร้างคนดี

สู่วิถีพลโลก	

	 โรงเรียนมีเป้าหมายจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้ผู้เรียนทุกคน	 มีพัฒนาการ

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และศักยภาพ	 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้

ทั้งในและนอกห้องเรียน	 เพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

มีความสุข	 จากปัจจัยพื้นฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เพียงพอ	 ท�าให้สามารถ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นไปตามศักยภาพและธรรมชาติของผู้เรียน	 โดยได้รับ

การสนับสนุนด้านปัจจัยต่าง	 ๆ	 จากผู้บริหาร	 รวมถึงมีคณะกรรมการสถานศึกษา/สมาคม

ผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย	 รังสิต	 จึงท�าให้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

ด้วยระบบคุณภาพที่ไปสู ่การก�าหนดเป้าหมายร่วมกัน	 (goal)	 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ในการด�าเนินการต่าง	 ๆ	 และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม	 (report)	

น�าไปสู ่การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 นั่นคือ	

รูปแบบการบริหารด้วยระบบคุณภาพ	SQM	Model	(SKR	Quality	Management)

โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย รังสิตโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย รังสิตโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย รังสิตโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย รังสิตโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย รังสิตโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย รังสิต

Mathematics Teaching ModelMathematics Teaching ModelMathematics Teaching ModelMathematics Teaching ModelMathematics Teaching ModelMathematics Teaching Model

ภำยใตกำรนิเทศกำรสอนแบบกัลยำณมิตรถึงหองเรียนภำยใตกำรนิเทศกำรสอนแบบกัลยำณมิตรถึงหองเรียนภำยใตกำรนิเทศกำรสอนแบบกัลยำณมิตรถึงหองเรียนภำยใตกำรนิเทศกำรสอนแบบกัลยำณมิตรถึงหองเรียนภำยใตกำรนิเทศกำรสอนแบบกัลยำณมิตรถึงหองเรียนภำยใตกำรนิเทศกำรสอนแบบกัลยำณมิตรถึงหองเรียน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
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	 การขบัเคลือ่นการบรหิารด้วย	SQM	Model	ทีต้่องการส่งเสรมิการจัดการศึกษา

อย่างหลากหลาย	เสริมสร้างระบบการเรยีนรูท่ี้ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี	๒๑

มีการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ใหม่	 และพัฒนาครู	 อีกทั้ง	 โรงเรียนได้จัดหลักสูตร	

กิจกรรมการเรียนการสอน	 การจัดห้องเรียนคุณภาพ	 ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ

ตามศักยภาพของผู้เรียน	 มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย	 ประกอบกับครูส่วนใหญ่

มวีฒุกิารศกึษาตรงกบัวชิาท่ีสอนจงึมคีวามรูค้วามสามารถ	และเชีย่วชาญในการสอน	ตลอดจน

มีทักษะและมีการแสวงหาความรู้ใหม่	 ๆ	 เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา	 โดยได้รับการ

ส่งเสรมิและสนบัสนนุจากทางโรงเรยีนให้มโีอกาสได้รบัการอบรมเพือ่การพัฒนางาน	บคุลากร

ของโรงเรียนจึงมีจิตส�านึกในการปฏิบัติหน้าท่ี	 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม	 และเสียสละ	

ท�าให้การพัฒนางานด้านต่าง	 ๆ	 น�าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการพัฒนาการเรียน

การสอนอย่างต่อเนือ่ง	โดยมีเป้าหมายร่วมกนัในการพัฒนารูปแบบและกลไกการจัดกจิกรรม

การเรียนรู้	 เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ	 นั่นคือ	 การนิเทศการเรียน

การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์	 โดยใช้การนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร

ถึงห้องเรียน	(Mathematics	Teaching	Model)

สรางสรรคนวัตกรรม

นวัตกรรมดานการบริหาร : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภายใตระบบบริหาร

คุณภาพ SQM Model (SKR Quality Management)

   ความเปนมาและความส�าคัญ

		 	 การปฏิรูปการศึกษาในช่วงทศวรรษท่ี	 ๒	 มุ ่งเน้นที่กระบวนการ

และเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 เพราะถือเป็นกลไกในการพัฒนาชาติ	 เพื่อสร้างความพร้อม

ด้านวชิาการทีจ่ะออกไปเป็นบคุคลทีม่คีณุภาพ	น�าความรู้	ความสามารถ	และเป็นแบบอย่างท่ีดี

ในการพัฒนาสังคม	 น�าสังคมไปสู่ความก้าวหน้าในทุก	 ๆ	 ด้าน	 เพิ่มพูนประสบการณ์

ด้านวิชาการ	 ส่งเสริมตามสมรรถนะของผู้เรียน	 ให้เป็นบุคคลที่สามารถใช้ข้อมูลข่าวสาร	

สารสนเทศในการวิเคราะห์	 สังเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันและอดีตได้อย่างเหมาะสม	

มีทักษะ	 ความสามารถ	 ในการคิดวิเคราะห์	 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน�าความรู้ที่ได้รับจาก
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ห้องเรยีนไปใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสดุ	โดยก�าหนดเป้าหมายให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาหลกั

จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า

ร้อยละ	 ๕๐	 ขึ้นไป	 โรงเรียนเห็นความส�าคัญตามหลักการดังกล่าวจึงได้พัฒนาผู้เรียน

ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน	 และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดครบทุกรายวิชา

โดยการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 กิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อให้ผู ้เรียน

มีคะแนนเฉลี่ยตามเป้าหมายที่ก�าหนด

	 		 แม้ผลการทดสอบระดับชาติของผู ้เรียน	 จะมีคะแนนเฉลี่ยรวม

ทุกรายวิชาสูงกว่าระดับประเทศ	และมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าร้อยละ	๕๐	ในปีการศึกษา

๒๕๕๘	-	๒๕๖๑	เกอืบทุกรายวชิา	แต่ยงัมีความจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะพฒันาผูเ้รยีนให้มผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนสงูขึน้เพือ่ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนดครบทกุรายวชิาโดยใช้กระบวนการ

จดัการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายมากขึ้น	 ซึ่งการด�าเนินโครงการและกิจกรรม

ต่าง	ๆ 	ให้ประสบความส�าเร็จภายใต้ผลสัมฤทธิ์เดิมที่สูงอยู่แล้ว	เป็นเรื่องที่ด�าเนินการได้ยาก	

ทางโรงเรียนจึงน�ารูปแบบการบริหารคุณภาพแบบพุ่งเป้าหมาย	 คือ	 ระบบบริหารคุณภาพ	

SQM	Model	(SKR	Quality	Management)	ที่สอดคล้องกับการบริหารงานวงจรคุณภาพ	

Demming	 เป็นการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	 การบริหารงานรูปแบบดังกล่าวท�าให้

โรงเรยีนบรรลวุสิยัทศัน์	พนัธกจิและเป้าประสงค์	ซึง่เป็นกลไกส�าคัญในการผลกัดนัการพฒันา

โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล		มีผู้เรียนที่มีศักยภาพเป็นพลโลกต่อไป

 วัตถุประสงค

	 	 ๑.	 เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติแต่ละวิชาให้สูงกว่า

คะแนนเฉลี่ยของประเทศและสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา

	 	 ๒.	 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

	 	 ๓.	 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ	
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 การด�าเนินงาน 

	 	 ๑.	 ฝายบริหาร	 ครู	 และบุคลากรทุกฝาย	 ร่วมกันก�าหนดเป้าหมาย

สูงสุดของสถานศึกษา	 (Goal	 :	 G)	 โดยก�าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานแต่ละระดับ

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

แผนภาพ SQM Model (SKR Quality Management)
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	 	 	๒.	ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน	(Plan	:	P)	วางแผนกระบวนการ

ท�างาน	 ก�าหนดผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับตามแผนกลยุทธ์	 โดยโรงเรียนได้ก�าหนดโครงการ

ทั้งสิ้น	๑๖	โครงการ	เพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกด้านตามผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

	 	 	๓.	ลงมือปฏิบัติ	 (DO	 :	D)	 เน้นการบริหารงานแบบกระจายอ�านาจ

และปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา	โดยเน้นการท�างานเป็นทีม	(TEAM)	ซึ่งมีหลักการ	ดังนี้

หลักการท�างานด้วยกัน

	 	 	 ในข้ันตอนการลงมือปฏิบัติ	 ครูและบุคลากรจะต้องจัดกิจกรรม

ต่าง	 ๆ	 ตามโครงการของโรงเรียน	 โดยโครงการท่ีเป็น	 Best	 Practice	 ของโรงเรียน	 คือ	

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ได้ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน	 มีขั้นตอน	

ต่อไปนี้
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	 	 ๔.	 ตรวจสอบผลการท�างานทุกครั้ง	 (Check	 :	 C)	 โดยเทียบเคียง

ผลที่ได้ว่าตรงหรือสอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่	 หากการปฏิบัติงานใดมีผลสอดคล้อง

กับค่าเป้าหมายก็จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

	 	 ๕.	 ปรับปรุงแก้ไข	 (Act	 :	A)	การปฏิบัติงานทุกครั้งและทุกประเภท

ของงาน	ปัจจัยใดที่มีความเสี่ยงฝายบริหารจะตั้งคณะกรรมการเป็นทีมด�าเนินการวิเคราะห์

ความเสี่ยง	 และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข	 ก�าหนดเป็นวาระส�าคัญ	 จัดท�าคู่มือแนวทาง

การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งระบบ	มีการบูรณาการของฝาย/งานที่เกี่ยวข้องทันที	

และทบทวนแก้ไขทุกปีการศึกษา

	 	 ๖.	 รายงานผลการปฏิบัติให้ผู ้ เ ก่ียวข้องและฝายบริหารทราบ

(Report	 :	 R)	 เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป	 พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพ

ของเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 	 ๑.	 โรงเรยีนผ่านการรบัรองมาตรฐานคณุภาพตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพ

แห่งส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(OBECQA)	
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	 	 	๒.	โรงเรียนมีผลการทดสอบ	O-NET	สูงกว่าระดับประเทศ	ทั้งระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๓	 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๖	 ซ่ึงคะแนน	O-NET	 ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๖	 อยู่ใน	 ๑๐	 อับดับแรกของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	ขนาดใหญ่พิเศษขึ้นไป	ในปีการศึกษา	๒๕๖๑	และ	๒๕๖๒

ปการศึกษา ๒๕๖๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒

 การเผยแพรนวัตกรรม

	 	 	โรงเรยีนมผีลการด�าเนนิงานทีเ่ป็นผลส�าเรจ็และชดัเจน	ท�าให้มโีรงเรยีน

มาศึกษาดงูานทัง้ระดบัโรงเรยีน	กลุม่งาน	และกลุ่มสาระฯ	เป็นจ�านวนมาก	รวมทัง้มกีารเผยแพร่

ผลงานและนวัตกรรมทางเว็บไซต์โรงเรียน

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ�ารุง กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานกลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
เผยแพรผลงานผานเว็บไซตโรงเรียน
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นวัตกรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอน : การนิเทศการเรียนการสอนกลุ มสาระ

การเ รียนรู คณิตศาสตร  โดยใช การนิ เทศการสอนแบบกัลยาณมิตรถึงห องเรียน 

(Mathematics Teaching Model)

 ความเปนมาและความส�าคัญ

	 	 	 การพัฒนาการเรียนการสอนที่ปฏิบัติควบคู่กับโครงการยกระดับ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	กจิกรรม	Pre	O-NET	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่๓	และชัน้มธัยมศกึษาปีที	่๖	

จนเกดิเป็นผลการปฏบัิตท่ีิด	ี(Best	Practice)	ได้แก่	การนเิทศการเรยีนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรู้

คณิตศาสตร์	 โดยใช้การนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตรถึงห้องเรียน	 เป็นการเยี่ยมชั้นเรียน

และสงัเกตการสอน	การนเิทศดงักล่าวเป็นเทคนคิการนเิทศการศกึษาเป็นรายบคุคล	ผูน้เิทศ

ไปเยีย่มช้ันเรยีนในขณะทีค่รูจดักจิกรรมการเรยีนการสอน	ท�าให้เหน็สภาพทีเ่ป็นจรงิตลอดจน

ปัญหาต่าง	 ๆ	 เพือ่ร่วมมอืกบัครหูาทางปรับปรุงแก้ไขให้การเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพย่ิงขึน้

ซึ่ งผู ้ นิ เทศจะท�าหน ้าที่ แนะน�า	 และสนับสนุนส ่ ง เสริม	 ให ้ความช ่วยเหลือครู

ถึงห้องเรียนให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก	ได้แก่	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

หรือการสร้างเสริมพัฒนาการของผู้เรียนทุกด้าน	 ทั้งด้านร่างกาย	 สังคม	 อารมณ์	 จิตใจ

และสตปัิญญา	ให้เป็นไปตามวยัและศกัยภาพ	เพ่ือให้ผูเ้รียนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูข้ึน

	 	 การนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตรถึงห้องเรียน	 ยึดหลักแนวคิด

การนเิทศแบบคลนิกิ	(Clinical	Supervision)	ของโกลด์แฮมเมอร์และโคแกน	(Goldhammer

and	 Cogan	 1969,	 อ้างถึงในวัชรา	 เล่าเรียนดี,	 ๒๕๔๔)	 เพราะเช่ือว่าเป็นการนิเทศ

ที่เน้นกระบวนการปรับปรุงการสอนของครูอย่างเข้มข้น	 ซึ่งต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ	

มีการด�าเนินการอย่างรอบคอบทุกขั้นตอน	 และท�าให้ครบกระบวนการนิเทศ	 จึงได้มี

การจัดประชุมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 (PLC)	 เพื่อปรึกษาหาแนวทางการเลือก

รูปแบบของการนิเทศ	ให้การนิเทศการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และเป็นการพัฒนา

กระบวนการเรยีนรู	้ประกอบด้วยการเปดใจการไว้ใจ	การร่วมใจ	และความต้ังใจ	สร้างคณุภาพ

และเงื่อนไขที่ไม่เน้นปริมาณงาน	แต่เน้นคุณภาพ
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 วัตถุประสงค

	 	 ๑.	 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์	ภายใต้ระบบการนิเทศที่มีคุณภาพ

	 	 ๒.	 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

 การด�าเนินงาน 

   กระบวนการนิเทศการเรียนการสอน

	 	 การนิเทศที่เน้นกระบวนการปฏิบัติให้เกิดผลโดยตรงต่อผู ้เรียน	

และให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	มีกระบวนการ	ดังนี้	

	 	 ขั้นที่	 ๑	 ส�ารวจการเรียนการสอนเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ

ของปัญหา	คิดรูปแบบการสอนที่สอดคล้องและแก้ปัญหาผู้เรียนแต่ละระดับชั้น

	 	 ขั้นที่	๒	ก�าหนดปฏิทินวางแผนการนิเทศ

	 	 ขั้นที่	๓	คณะกรรมการนิเทศร่วมกันก�าหนดวิธีการนิเทศ

	 	 ขัน้ท่ี	๔	ประชมุชีแ้จงครูในกลุม่สาระการเรยีนรูใ้ห้เข้าใจเรือ่งการนเิทศ

การสอน

	 	 ขั้นที่	 ๕	 ด�าเนินการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตรถึงห้องเรียน	

โดยเป็นการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน

	 	 ขั้นที่	๖	ติดตามและประเมินผลการนิเทศการสอน

	 	 ขัน้ที	่๗	สรปุเป็นรปูเล่มรายงานต่อหวัหน้างานนเิทศการเรียนการสอน

ของโรงเรียน

 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 	 การนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตรถึงห้องเรียน	 ด�าเนินงานออกมา

ในรปูแบบการสอนของระดบัชัน้ทีส่ามารถใช้ร่วมกนัเพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการสอน

ของแต่ละชั้น	ดังนี้
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กำหนด
เป้าหมาย

การฝึกทักษะการฝึกทักษะ

การปฏิบัติ

การวัด

การ
ประเมินผล

Model และขั้นตอนการสอนแตละชั้นของ Mathematics Teaching

แผนภาพ Model แตละชั้น ของ Mathematics Teaching Model 

ภายใต้การนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตรถึงห้องเรียน  (ปการศึกษา ๒๕๖o-๒๕๖๑)
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Model และขั้นตอนการสอนแต่ละชั้นของ Mathematics Teaching ModelMathematics Teaching Model

การวิเคราะห์

ทำแบบฝึกทักษะทำแบบฝึกทักษะ
ตามตัวอย่าตามตัวอย่าง
ความยากง่ายความยากง่าย
ไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อน

ทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง ทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง 
ความยากง่ายเพิ่มขึ้นความยากง่ายเพิ่มขึ้นเชื่อมโยงความรู้เชื่อมโยงความรู้

ประเมินผลประเมินผล

ชั้น ม.๒

ช้ัน ม.๓
ดึงดูดความสนใจดึงดูดความสนใจ

สังเกต

อธิบายและลงข้อสรุป

ขยายความรู้

วัดประเมินผลวัดประเมินผล

ชั้น ม.๔
สอนแบบนิรนัยสอนแบบนิรนัย

ปฏิบัติการ
สรุปสรุป

ประเมินผลประเมินผล
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 การเผยแพรนวัตกรรม

	 	 ๑.	 น�าเสนอรูปแบบการนิเทศและโมเดลการสอนแต่ละชั้นต่อครู

ที่สนใจมาศึกษาดูงาน

	 	 ๒.	 เผยแพร่ในงานการน�าเสนอผลงานนวัตกรรม	 Best	 Practice	

ตามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๒

 

Model และขั้นตอนการสอนแต่ละชั้นของ Mathematics Teaching Model

ชั้น ม.๕

ช้ัน ม.๖

ทบทวนความรู้เดิม

บอกวัตถุประสงค์

นำเสนอเนือ้หาใหม่ฝึกสมอง

ทบทวนความรู้เดิม

บอกวัตถุประสงค์

นำเสนอเนือ้หาใหม่ฝึกสมอง

เลือกเพือ่นทีป่รึกษาสรุปความคิดรวบยอด

อธิบายความรู้

สรุปความคิดรวบยอด

อธิบายความรู้  อธิบายความรู้  อธิบายความรู้
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เกริ่นนํา

	 โรงเรยีนเบญจมราชทูศิ

ราชบุรี	 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดใหญ่พิเศษ	 มุ ่งสร ้างสรรค์

พัฒนาผู ้เรียนให้เป็นคนดี	 มีวินัย

ใฝ เรียนรู ้ 	 คู ่คุณธรรม	 น�าชุมชน

ภายใต้วิสัยทัศน์	 “มีความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ	 ได้มาตรฐานสากล	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 เน้นความเป็นไทย	 ด�ารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 เน้นการหล่อหลอมให้ผู ้เรียนมีจิตสาธารณะ

มคีวามพร้อมด้านภาษา	มศีกัยภาพเป็นพลโลก	มคีวามภาคภมูใิจในความเป็นไทย	และน้อมน�า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด�าเนินชีวิต

	 การด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ได้รับการสนับสนุน

เป็นอย่างดีจากสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ	 ราชบุรี	 สมาคมผู้ปกครองและครู	 มูลนิธิ

เบญจมราชูทศิ	ราชบรุ	ีรวมถงึเครอืข่ายผู้ปกครอง	นอกจากนีย้งัได้รบัความร่วมมอืจากสถาบนั

นอกสถานศึกษา	ได้แก่	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	โรงเรียนก�าเนิดวิทย์	และองค์กรต่าง	ๆ

	 การได้รับการสนับสนุนจากทุก	 ๆ	 ภาคส่วน	 ร่วมกับการสร้างและการพัฒนา

นวัตกรรมทั้งด้านการบริหาร	 และด้านการพัฒนาการเรียนการสอน	 ส่งผลให้เกิด

ความส�าเร็จทางการศึกษา

โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ รำชบุรีโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ รำชบุรีโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ รำชบุรีโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ รำชบุรีโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ รำชบุรีโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ รำชบุรี

STEAM (Student Teacher Community) STEAM (Student Teacher Community) STEAM (Student Teacher Community) STEAM (Student Teacher Community) STEAM (Student Teacher Community) STEAM (Student Teacher Community) 

“พลงัเครอืขำยคร ูนักเรยีน ชุมชน สูคนคุณภำพทำง“พลงัเครอืขำยคร ูนักเรยีน ชุมชน สูคนคุณภำพทำง“พลงัเครอืขำยคร ูนักเรยีน ชุมชน สูคนคุณภำพทำง“พลงัเครอืขำยคร ูนักเรยีน ชุมชน สูคนคุณภำพทำง“พลงัเครอืขำยคร ูนักเรยีน ชุมชน สูคนคุณภำพทำง“พลงัเครอืขำยคร ูนักเรยีน ชุมชน สูคนคุณภำพทำงคณติศำสตร”คณติศำสตร”คณติศำสตร”

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
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สรางสรรคนวัตกรรม

นวัตกรรมดานการบริหาร : การบริหารงานดวยรูปแบบ “BENJAMA 3P Model” 

และแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการ “POLITE Model”

	 BENJAMA	3P	Model	เป็นรปูแบบการบรหิารโรงเรยีนทีมุ่ง่ไปสู่การพฒันาโรงเรยีน

อย่างสมดุลรอบด้าน	 เพื่อให้ผู ้เรียนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์	 เป็นคนดี	 มีความสามารถ	

และมีความสุข	เป็นรูปแบบการบริหารที่มีความเหมาะสม	สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน	

จากการศกึษาแนวคดิ	ทฤษฎี	และประสบการณ์ในการบรหิารโรงเรียน	ท�าให้การด�าเนนิการ

บริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย	การด�าเนินงานแบ่งเป็น	๔	ขั้นตอน	ดังแผนภาพ

BENJAMA 3P Model

Input process Output 

J : Judgment 

E : Education 

A : Action Plan

B : Brainstorming
P1 : 

Participation 

P2 : Process 
Management 

P3 : Public 
Assessment 

N : Network 

M : Mentoring
System  

A : Achievement 

Feedback 

Process



นวัตกรรม...สรา้งส
รรคคณติศาสตร

189

¹ÇÑµ¡ÃÃÁ...ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¤³ÔµÈÒÊµÃ�

 ขั้นตอนที่ ๑ ปจจัยน�าเข้า (Input) ประกอบด้วย	๔	กิจกรรม	ได้แก่	

 B : Brainstorming หมายถึง	 การระดมความคิด	 การมองการณ์ไกล	

การมีวสัิยทศัน์	ร่วมกนัวางแผนพฒันาให้มคีวามพอประมาณอย่างมเีหตมุผีล	แสดงความคดิเหน็

ร่วมกันปรึกษา	ร่วมกันระดมความคิดในการด�าเนินงานต่าง	ๆ	(Teamwork)

  E : Education หมายถึง	ศกึษาและวิเคราะห์ปัญหาทีเ่กดิขึน้ภายในสถานศึกษา

เพื่อเตรียมวางแผนแก้ไข	พัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น

 J : Judgment	หมายถึง	การตัดสินใจ	และพิจารณาการด�าเนินงาน	โดยใช้

มติส่วนรวมมุง่ผลสมัฤทธิใ์ห้เกดิกบัองค์กรและผู้เรียน	ซ่ึงใช้กระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน	(School	Based	Management	:	SBM)	

 A : Action Plan	หมายถึง	ก�าหนดแผนการปฏิบัติงาน	โดยใช้กระบวนการ	

PDCA

 ขั้นตอนที่ ๒ กระบวนการ (Process) ประกอบด้วย	๓	กิจกรรม	ได้แก่

 ๑. การมีสวนรวม (P1 : Participation) เป็นกระบวนการที่เปดโอกาสให้

ผูม้ส่ีวนได้เสยีในการจดัการศกึษาร่วมกบัโรงเรียน	เป็นกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงกันและกนัทุกฝาย

นับตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น	การวางแผน	การด�าเนินการและการแก้ไขปัญหา	ตลอดจน

การควบคุม	ก�ากับ	ติดตาม	และประเมินผล	

 ๒. การจัดการกระบวนการ (P2 : Process Management)	การบริหาร

จัดการในสถานศึกษาท้ัง	 ๔	 ด้าน	 ใช้กรอบการบริหารของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล	

โดยน�าหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมือง	 และสังคมที่ดี	 ซ่ึงเรียกกันโดยทั่วไปว่า	

“ธรรมาภิบาล”	ได้แก่	หลักนิติธรรม	หลักคุณธรรม	หลักความโปร่งใส	หลักการมีส่วนร่วม	

หลกัความรบัผดิชอบ	และหลักความคุม้ค่า	มาบรูณาการ	และเป้าหมาย	ในการจดัการศกึษา	

คือ	ท�าให้ผู้เรียนเป็นคนดี	เก่ง	และมีความสุข

 ๓. การประเมนิจากชมุชน (P3 : Public Assessment)	การควบคมุ	ก�ากบั

และประเมินผลแบบมีส่วนร่วม	 จ�าเป็นต้องมีการวัดความก้าวหน้าและผลที่เกิดขึ้น

จากการร่วมกันวางแผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	
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 ขั้นตอนที่ ๓ ผลผลิต/ผลลัพธ (Output/Outcome) ประกอบด้วย	

๓	กิจกรรม	ได้แก่

 N : Network	 หมายถึง	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในทีมงาน	 และ

ในชมุชน	มคีวามเป็นกลัยาณมติร	เกดิความรกัสามคัค	ีสมานฉนัท์	เป็นเครอืข่ายและพนัธมิตร

ทางความรู้	และความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง	

 M : Mentoring System	 หมายถึง	 ให้ค�าปรึกษาชี้แนะและช่วยเหลือ	

เพื่อปรับปรุงการท�างานให้เป็นไปอย่างมีระบบ	 และสอดคล้องกับแนวทางการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้หลัก	 4M	 (Man,	Money,	Materials,	Management)	

ในการบริหาร

 A : Achievement	 หมายถึง	 การขยายผลและต่อยอดองค์ความรู้น�าไปสู่

เป้าหมายความส�าเร็จที่วางไว้

 ขั้นตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง (Feedback)

	 ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ	 “BENJAMA	 3P	Model”	 ที่จะรับรู้ถึง

ปัญหาทัง้หมดจากข้อเสนอแนะ	ข้อคดิเหน็ต่าง	ๆ 	และค�าตชิม	ซ่ึงจะเป็นข้อมลูทีส่ะท้อนกลบั

ให้เห็นถึงจุดด้อย	หรือจุดอ่อนของแผนงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	การประสานงาน	และ

กระบวนการด�าเนนิงาน	โดยได้ใช้หลกัการวจิยัมาบรูณาการในการศกึษาหาแนวทางแก้ปัญหา

เพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป

	 การด�าเนนิงานของโรงเรยีนจะมุง่เน้นพฒันาและส่งเสรมิด้านวชิาการเป็นพเิศษ

โดยใช้หลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	 (Result	 Based	Management	 :	 RBM)	 คือ	

วธิกีารบรหิารทีมุ่่งเน้นผลสมัฤทธิห์รอืผลการปฏบิติังานเป็นหลัก	โดยมกีารวัดผลการปฏบิติังาน

ตามตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 ท�าให้ผู้บริหารทราบผล

ความก้าวหน้าของการด�าเนนิงานเป็นระยะ	และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทนัท่วงท	ีเป็นการควบคมุ

ทิศทางการด�าเนินงานให้มุ ่งสู ่วิสัยทัศน์ของโรงเรียน	 ที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ	

ด้วยระบบการบริหารการจัดการด้านวิชาการแบบ	POLITE	MODEL	และการบริหารแบบ

มุ่งผลสัมฤทธิ์	(Result	Based	Management	:	RBM)	ดังแผนภาพ
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 P = Planning วางแผน หมายถึง	ศึกษาข้อมูลสารสนสนเทศฝายการบริหาร

วิชาการ	 ประชุมวางแผนร่วมกับคณะกรรมการวิชาการ	 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์จุดเด่น	

จุดที่เน้นปัญหาส�าหรับการปรับปรุงและพัฒนางาน

 O = Organizing วางงาน หมายถงึ	ก�าหนดภาระงานและหน้าทีค่วามรับผิดชอบ

ของงานในฝายการบรหิารวชิาการ	โดยก�าหนดงาน	ประชมุวางแผน	ใช้กระบวนการวิเคราะห์

ความเหมาะสมของแต่ละงาน	จัดท�าคู่มือการบริหารงานวิชาการ

 L = Leading วางคน	 หมายถึง	 ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือก�าหนด

บุคลากรให้เหมาะสมกับงาน	 สร้างแรงจูงใจกับบุคลากรด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม	

ประกอบด้วย	 หัวหน้าฝาย	 หัวหน้างาน	 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	 โดยมอบหมายให้

รองผู้อ�านวยการฝายการบริหารวิชาการปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการ

 I = Information Network วางเครือขาย	หมายถึง	 การบริหารจัดการสู่

ความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการสร้างเครือข่ายคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ

I

P

บริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร
รูปแบบ POLITE  MODEL

- ฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
- คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ
- งบประมาณ โครงการ นวัตกรรมการจัดการเรียนการ

P = วางแผน
(planning)

O = วางงาน
(organizing)

E = วางใจ
(evaluation)

T = วางกลวธิี
(technic training)

I = วางเครอืข่าย
(information network)

L = วางคน
(leading)

รูปแบบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

กำรบริหำรวิชำกำรสู่ควำมเป็นเลิศO

ข้อมูล
ย้อน
กลับ

(evaluating)
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 T = Technic Training วางกลวธิ	ีหมายถึง	ประชมุคณะกรรมการฝายการบริหาร

วิชาการ	 เพ่ือทบทวนงานอย่างเป็นระบบ	 หากลวิธีในการบริหารด้วยเทคนิคการสร้าง

แรงจูงใจให้คณะกรรมการร่วมคิด	ร่วมท�า	มีความเป็นหนึ่งเดียวทั้งองค์กร	

 E = Evaluating วางใจ หมายถึง	 กระบวนการตรวจสอบการท�างาน	

เพือ่ให้การบรหิารงานวิชาการประสบผลส�าเรจ็	มกีารตรวจสอบ	ประเมนิผลการท�างานร่วมกัน

	 จากการบริหารการจัดการด้านวิชาการแบบ	 “POLITE	 Model”	 และ

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	(Result	Based	Management	:	RBM)	ส่งผลให้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ประสบความส�าเร็จ	 สามารถบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน

ได้เป็นอย่างดี	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก�าหนด	

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ	 และมีจ�านวนนักเรียนที่ได้รับคะแนนเต็ม	 ๑๐๐	 คะแนน	 ในการทดสอบ

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้นทุกปี	 ตลอดจนผู้เรียนได้สร้างชื่อเสียงด้านความสามารถ

ด้านคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

	 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	 โดยใช้ระบบ

การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารที่ต้องท�าอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา	 โดยด�าเนินการอย่างครบวงจร	 PDCA	 มุ่งเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์

ของผู้เรียนเป็นหลัก	 คือ	 เก่ง	 ดี	 มีสุข	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมน�าความรู้	 เป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้	 มีสุนทรียภาพ	 ด้านศิลปะ	 ดนตรี	 และกีฬา	 ได้ท�ากิจกรรมตามความถนัด

และความสนใจ	 สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ	 มีการเรียนรู้อย่างมีความสุข	

โดยการจดัท�าและพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา	การจัดกระบวนการเรยีนรู	้พฒันาสือ่นวตักรรม

และเทคโนโลยทีางการศกึษา	การนเิทศ	และการวดัและประเมนิผล	ส่งเสริมและจัดการศกึษา

ให้กบัผู้เรยีนทกุกลุม่เป้าหมาย	จดัท�าระบบประกนัคณุภาพการศกึษา	จัดระบบควบคมุภายใน

สถานศึกษา	 จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 รวมทั้งประสานความร่วมมือกับชุมชน

และท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา	และจากที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	ราชบุรี	

ได้ก�าหนดแผนกลยุทธ์	 โดยตั้งเป้าหมายไว้ให้มีค่าคะแนนเฉล่ีย	O-NET	 สูงข้ึน	 และสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	จึงได้ก�าหนดวิธีการด�าเนินการ	ดังนี้
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 ๑. การยกระดับคะแนนเฉลี่ยร ้อยละผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

	 	 การยกระดับคะแนนเฉลี่ยร ้อยละผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน	 (O-NET)	 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ได้น�าการบริหาร

คุณภาพวงจรเดมมิ่ ง 	 ๔	 ขั้นตอน	 มาใช ้ เพื่อให ้ เ กิดคุณภาพในการด�า เนินงาน

ได้แก่	 ๑.	 การวางแผน	 (Plan	 :	 P)	 ๒.	 การลงมือปฏิบัติ	 (Do	 :	 D)	 ๓.	 การตรวจสอบ

และประเมินผล	(Check	:	C)	และ	๔.	การทบทวน	ติดตาม	และปรับปรุง	(Action	:	A)	

 ๒. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร

	 	 กลุ่มบริหารวิชาการได้จัดท�าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในรายวิชาคณิตศาสตร์	 ให้กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๒	 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๓	

ที่มีผลสัมฤทธิ์ต�่ากว่า	 ๒.๕๐	 เพื่อเป็นการสอนทบทวนเนื้อหาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ

มากยิ่งขึ้น	 และสามารถน�าความรู้ดังกล่าวมาเชื่อมโยงกับการยกระดับคะแนนเฉล่ียร้อยละ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน	 (O-NET)	 อันเป็นภารกิจส�าคัญ

ของโรงเรียน	 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับคุณภาพการศึกษา

เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ	

ตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ได้ด�าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่	 ๒

(พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 -	 ๒๕๖๑)	 เป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ	 ซ่ึงได้ระบุไว้

ในกลยุทธ์ที่	๑	พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร	และส่งเสริม

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้โดยก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จ

ให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 	 จากการด�าเนนิงาน	โดยใช้การบริหารงานด้วยรูปแบบ	“BENJAMA	3P	

Model”และแบบมุ ่งเน ้นผลสัมฤทธิ์ด ้านวิชาการ	 “POLITE	 Model”	 ส่งผลให้

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร ์ประสบผลส�าเร็จในการจัดการเรียนการสอน

ตามวัตถุประสงค ์ที่ โรง เรี ยนตั้ ง เป ้ าหมายเอาไว ้ 	 กล ่ าวคือ 	 ผู ้ เ รียนระดับชั้ น

มัธยมศึกษาป ีที่ 	 ๓	 และผู ้ เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป ีที่ 	 ๖	 มีผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง	

ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ระดับชั้น

ปการศึกษา

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน

มัธยมศึกษาปีที่	๓ ๒๙.๓๑ ๕๔.๔๐ ๒๖.๓๐ ๕๒.๒๙ ๓๐.๐๔ ๕๔.๔๖

มัธยมศึกษาปีที่	๖ ๒๔.๘๘ ๔๔.๕๕ ๒๔.๕๓ ๕๐.๙๓ ๓๐.๗๒ ๕๙.๖๖

 การเผยแพรนวัตกรรม

	 	 จากการที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	 ราชบุรี	 ได้บริหารงานด้วยรูปแบบ	

“BENJAMA	 3P	Model”	 และแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิด้านวิชาการ	 “POLITE	Model”

อันส่งผลให้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประสบผลส�าเร็จด้านการจัดการเรียนการสอน	

มีคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	

สูงกว ่าระดับประเทศ	 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้ ในรายวิชาคณิตศาสตร ์

สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศกึษาก�าหนด	ดงันัน้	ทางโรงเรยีนจงึได้น�ารปูแบบการบรหิารดงักล่าว

มาใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	 โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นครูพี่เลี้ยง

คอยแนะน�า	 ซ่ึงส่งผลให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ที่มีการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(O-NET)	 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ	 ทุกวิชาที่จัดสอบ	 และมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก�าหนด	ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

นวัตกรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอน : STEAM (Student Teacher Community)

  ความเปนมาและความส�าคัญ

	 	 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน	 (O-NET)

ปีการศึกษาพ.ศ.	๒๕๕๗	-	๒๕๕๘	ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ	ราชบุรี	ซึ่งนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๓	 มีคะแนนเฉลี่ยเพียงร้อยละ	 ๕๐	 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี	 ๖	

มีคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่าร้อยละ	๕๐	รายละเอียดดังต่อไปนี้
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ระดับชั้น

ปการศึกษา

๒๕๕๗ ๒๕๕๘

ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน

มัธยมศึกษาปีที่	๓	 ๒๙.๖๕	 ๔๘.๒๐ ๓๒.๔๐ ๕๑.๖๕

มัธยมศึกษาปีที่	๖ ๒๑.๗๔ ๔๒.๗๐ ๒๖.๕๙ ๔๔.๒๔

	 	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม	 สร้างความเชื่อมั่นและตระหนักถึง

ความส�าคญัของการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O-NET)	ให้แก่ผูเ้รยีน	ตลอดจน

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โรงเรียนได้ออกแบบหลักสูตร

ส�าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณติศาสตร์	 เพือ่พฒันาศักยภาพของผูเ้รยีนกลุม่นี้

และฝกผูเ้รียนมีจิตอาสาในการช่วยเหลือเพื่อน	 ๆ	 พัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์

อกีทัง้ยงัเป็นการยกระดบัผลสัมฤทธิก์ารทดสอบทางการศกึษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน	(O-NET)	

ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๓	 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 ๖	 คณะครูและผู้เรียนท่ีมี

ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์จึงได้ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรม	“STEAM”	ขึ้น
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 วัตถุประสงค

	 	 ๑.	 เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O-NET)	ให้สงูขึน้

	 	 ๒.	 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู ้ เรียนโรงเรียน

เบญจมราชูทิศ	ราชบุรี	

	 	 ๓.	 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

	 	 ๔.	 เพือ่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนห้องเรียนพิเศษคณติศาสตร์		สามารถท�างาน

ร่วมกันเป็นทีม	

 การด�าเนินงาน 

	 	 นวตักรรมของกลุม่สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์	โรงเรียนเบญจมราชทิูศ	

ราชบรุ	ีเพือ่ยกระดบัคะแนนเฉลีย่ร้อยละผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน	

(O-NET)	 และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ	 ราชบุรี

ตลอดจนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์	โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	ราชบุรี

ให้พร้อมสู่การแข่งขันในระดับโรงเรียน	 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	 ระดับภูมิภาค	 ระดับชาติ	

และระดับนานาชาติ	ประกอบด้วย	๕	กิจกรรม	ดังนี้

 วัตถุประสงค

Student TEAcher CoMminity

กิจกรรมเสริมทัพลับปัญญา

กิจกรรม	Math	Ben	Camp

กิจกรรมสอบแข่งขัน	BenBomb

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพโดย
การมีส่วนร่วมของโรงเรียน	

ผู้ปกครอง	และชุมชน

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ
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	 	 ๑.	 กิจกรรมเสริมทัพ	ลับปัญญา

	 	 ๒.	 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

	 	 ๓.	 กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์	Math	Ben	Camp	

	 	 ๔.	 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู ้เรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์	

โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน	ผู้ปกครอง	และชุมชน

	 	 ๕.	 กิจกรรมสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์	BenBomb

 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	 ราชบุรี

ได้ด�าเนนิงานทัง้	๕	กจิกรรม	ตามนวตักรรม	STEAM	โดยกจิกรรมเสริมทัพ	ลับปัญญา	และกจิกรรม

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ส่งผลให้ได้รับผลส�าเร็จในการทดสอบทางการศึกษา

ระดับขั้นพื้นฐาน	(O-NET)	มีผลการทดสอบปีการศึกษา	๒๕๕๙	-	๒๕๖๑	และจ�านวนผู้เรียน

ที่ได้คะแนนเต็ม	๑๐๐	คะแนน	ดังนี้
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๓๕
๔๐

ค่าย ๑ ค่าย ๒ ตัวแทนศูนย์ฯ

แผนภูมิแท่งแสดงจ ำนวนนักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกโอลิมปิกวิชำกำร (สอวน) 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙

คณิตฯ

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

คอมพิวเตอร์

จ านวน (คน)

๕๕๕๕๕๕

๒๔

๕๕
๑๑๑๑

๓ ๑

๑๔๑๔

๔ ๑

๑๗๑๗๑๗๑๗

๓ ๐
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๔ ๒
๐

๑๐

๒๐

๓๐
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๕๐

๖๐

ค่าย ๑ ค่าย ๒ ตัวแทนศูนย์ฯ

แผนภูมิแท่งแสดงจ ำนวนนักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกโอลิมปิกวิชำกำร (สอวน) 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

คณิตฯ

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

คอมพิวเตอร์

แผนภูมิแท่งแสดงจ ำนวนนักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกโอลิมปิกวิชำกำร 
จ านวน (คน)

แผนภูมิแท่งแสดงจ ำนวนนักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกโอลิมปิกวิชำกำร 
จ านวน (คน)

แผนภูมิแท่งแสดงจ ำนวนนักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกโอลิมปิกวิชำกำร 

๕๒

๑๒

๓
๘

๔๔๔ ๑
๙

๕๕๕๕๕ ๒
๗

๓ ๒

๑๔

๕๕๕๕๕
๐

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

ค่าย ๑ ค่าย ๒ ตัวแทนศูนย์ฯ

แผนภูมิแท่งแสดงจ ำนวนนักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกโอลิมปิกวิชำกำร (สอวน) 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

คณิตฯ

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

คอมพิวเตอร์

จ านวน (คน)

(สอวน.)

(สอวน.)

(สอวน.)

	 	 กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์	ได้ด�าเนนิกิจกรรมพัฒนาอจัฉริยภาพ

ทางคณิตศาสตร์	Math	Ben	Camp	และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

คณิตศาสตร์	 โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน	 ผู้ปกครอง	 และชุมชน	 โดยทั้งสองกิจกรรม

มุ่งเน้นในการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

และระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	โดยส่งเสรมิให้นกัเรยีนเข้าร่วมการแข่งขนัในระดบัต่าง	ๆ

เพ่ือให้นักเรียนมีความคุ้นเคยในการท�าแบบทดสอบที่หลากหลายและค่อนข้างยาก	 ส่งผล

ให้ได้รับผลส�าเร็จทางการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมโอลิมปกวิชาการ	 (สอวน.)	

ปีการศึกษา	๒๕๕๙	-	๒๕๖๑	มีผลดังนี้
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลตางระหวางคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาคณิตศาสตร

ระดับโรงเรียนและระดับประเทศ ตั้งแตป ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑

	 	 กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์	ได้ด�าเนนิกจิกรรมสอบแข่งขนัความ

สามารถทางคณิตศาสตร์	 BenBomb	 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านกิจกรรม	 สามารถท�างานร่วมเป็นเป็นทีม	 คิดอย่างเป็นระบบ	

มีการวางแผนการจัดสรรหน้าที่ต่าง	 ๆ	 รวมทั้งวางแผนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินกิจกรรม	

ซึ่งผลส�าเร็จของกิจกรรมนี้คือ	 นักเรียนสามารถสร้างเว็บเพจในการประชาสัมพันธ์และ

รบัสมคัรนกัเรยีนท่ีเข้าร่วมกจิกรรม	นกัเรยีนและคณะครรู่วมกนัออกข้อสอบและจดัท�าหนงัสอื

รวมข้อสอบพร้อมเฉลยเพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าร่วมและผู้สนใจ	 นักเรียนสามารถด�าเนิน

กิจกรรมสอบแข่งขันได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และสามารถแก้ไขปัญหาได้	

 การเผยแพรนวัตกรรม

	 	 ๑.	 การศึกษาดูงานของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์	 จังหวัด

กาญจนบุรี

	 	 ๒.	 การศึกษาดูงานของโรงเรียนพบพระวิทยาคม	 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

	 	 ๓.	 การศึกษาดูงานของโรงเรียนชลราษฎรอ�ารุง	จังหวัดชลบุรี

	 	 ๔.	 การศึกษาดูงานของโรงเรียนโยธินบูรณะ	กรุงเทพมหานคร
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เกริ่นนํา

	 โรงเรยีนวดัราชบพธิ	เป็นโรงเรยีนชายล้วน

ประกอบด้วย	 ฝายบริหารครู	 สมาคมผู้ปกครอง

และครูโรงเรียนวัดราชบพิธ	 ราชบพิธสมาคม

และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	 การบริหาร

จัดการองค ์กรจะจัดท� า โครงสร ้ า งการบริหาร ให ้ สอดคล ้องกับการวางแผน

ภาระงานและผู ้ รับผิดชอบ	 มีการจัดท�าแผนกลยุทธ ์ 	 แผนปฏิ บั ติการประจ�าป ี	

ค�าสัง่มอบหมายตามภารกจิ	มกีารรายงานพฒันาคณุภาพการศกึษา	และด�าเนนิการตามแผน

หรือนโนบายท่ีวางไว้	 โดยเน้นให้ทุกฝายมีส่วนร่วมในการด�าเนินการกิจกรรมต่าง	 ๆ	

ของโรงเรียน	 โดยมีวิสัยทัศน	 โรงเรียนวัดราชบพิธ	 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 บนพื้นฐาน

ของความเป็นไทยสู ่สากล	 อัตลักษณ

ของผูเ้รยีน	สภุาพบรุษุวถิพีทุธ เอกลกัษณ

ของสถานศึกษา เรียนดี	 กิจกรรมเด่น

เน้นคุณธรรม

โรงเรียนวัดรำชบพิธโรงเรียนวัดรำชบพิธโรงเรียนวัดรำชบพิธโรงเรียนวัดรำชบพิธโรงเรียนวัดรำชบพิธโรงเรียนวัดรำชบพิธ

G2CR (Group Connection Classroom Research) G2CR (Group Connection Classroom Research) G2CR (Group Connection Classroom Research) G2CR (Group Connection Classroom Research) G2CR (Group Connection Classroom Research) G2CR (Group Connection Classroom Research) 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

	 ในระยะเวลาที่ผ ่านมา	 โรงเรียนวัดราชบพิธประสบความส�าเร็จในการ

ด�าเนนิกจิกรรมต่าง	ๆ 	มากข้ึน	ทัง้ในด้านวิชาการ	กจิกรรม	และชมุชน	โดยเฉพาะในกลุม่สาระ
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การเรยีนรูค้ณติศาสตร์	ซึง่ปัจจยัหลกัในการส่งเสรมิจดักจิกรรมดงักล่าว	คอื	ระบบการบริหาร
ที่ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมลงสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้	 โดยใช้นวัตกรรมด้านการบริหาร	
TS2D	Management	Model	Wat	 Rajabopit	 School	 และนวัตกรรมด้านการพัฒนา
การเรียนการสอน	โดยใช้วิจยัในชัน้เรยีนกลุม่เชือ่มโยง	เพ่ือพฒันาศกัยภาพและผลสมัฤทธิน์กัเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	(G2CR	:	Group	Connection	Classroom	Research)

สรางสรรคนวัตกรรม

นวัตกรรมดานการบริหาร : TS2D Management Model Wat Rajabopit School

 ความเปนมาและความส�าคัญ
	 	 ระบบการบรหิารทีผ่่านมาของโรงเรียนวดัราชบพิธ	คอื	ระบบวงจรเดมมิง่
PDCA	(Deming	Cycle)	ซึง่เน้นการวางแผน	ปฏิบตัติรวจสอบ	(ประเมนิผล)	และการปรบัปรงุ
แก้ไข	 จึงเป็นข้อดีในการท�าให้ผู้บริหารใหม่สามารถมารับช่วงต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
และสามารถปรับปรุงระบบการบริหารจนกลายเป็นนวัตกรรมการบริหารแบบใหม่	
โดยปัจจบุนัผู้อ�านวยการโรงเรยีนวัดราชบพธิ	ดร.ศรายทุธ	รตันปัญญา	ได้ปรบัปรงุและพัฒนา
ระบบการบริหารเป็นนวัตกรรม	TS2D	Management	Model	Wat	Rajabopit	School	
 วัตถุประสงค
	 	 ๑.	 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน	
และมาตรฐานสากล	รกัและเหน็คณุค่าของวฒันธรรมไทย	ภมูปัิญญาท้องถิน่	และหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 ๒.	 คร	ูผูบ้รหิาร	คณะกรรมการสถานศึกษา	และผูป้กครอง	ปฏบิตังิาน

ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ	 และเกิดประสิทธิผล	 มีการบริหารจัดการ

อย่างมีคุณภาพ	บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์	ปรัชญา	นโยบาย	และจุดเน้นของสถานศึกษา

	 	 ๓.	 โรงเรียนมีหลักสูตร	กระบวนการเรียนรู้	กิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียน

อย่างรอบด้าน	เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

	 	 ๔.	 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม	 และการบริการท่ีส่งเสริม	 และพัฒนา

ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
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 การด�าเนินงาน

	 	 นวัตกรรมในการบริหาร	 TS2D	 ถูกน�ามาใช้ในการบริหารโรงเรียน

ทั้ง	๔	ฝาย	รวมไปถึงการบริหารงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเช่นกัน	
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	 	 โดยการด�าเนินการจะเน้นไปท่ีการตอบสนองพันธกิจข้อท่ี	 ๑	 -	 ๒	
ซึ่งเก่ียวกับการพัฒนาครูและผู้เรียน	 และกลยุทธ์ข้อที่	 ๑	 -	 ๓	 เป็นการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการและการศึกษา	และเป้าหมายร่วมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	

นวตักรรมดานการพฒันาการเรียนการสอน : G2CR Group Connection Classroom Research

 ความเปนมาและความส�าคัญ
	 	 จากรายงานการปฏิบัติงาน	 (SAR)	 เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนตั้งแต่ปีพ.ศ.	 ๒๕๕๘	 -	 ๒๕๖๐	 พบว่า	 ทุกระดับชั้นมีผู ้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต�่ากว่ามาตรฐานจ�านวนมาก	และในห้องเรียนครูได้พบปัญหา
ที่แตกต่างกันของผู้เรียนในแต่ละห้อง	ครูประจ�าวิชาจึงได้ใช้ชั่วโมง	PLC	ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวผู ้เรียน	 เพื่อหาวิธีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	
	 	 โดยจากการตกผลึกกันของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้จึงได้เป้าหมาย
ร่วมกันว่า	 ต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
และพัฒนาผู ้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ผ่านทางการแข่งขันต่าง	 ๆ
โดยวธิทีีค่รูทุกท่านเลอืกอย่างเป็นเอกฉนัท์	คอื	การแก้ปัญหาผ่านระเบยีบวธิวิีจัย	เพ่ือยกระดบั

พันธกิจข้อที่

กลยทุธ์โรงเรยีนข้อท่ี
๑ ๒ ๓ ๔

๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๒ การจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

การวิจัยเพื่อการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์

นิเทศการจัดการศึกษา	
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การสร้างสื่อนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี
การเรียนรู้คณิตศาสตร์

พฒันาศักยภาพครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์

๓ การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน

ประเมินทักษะความสามารถด้านการคิดค�านวณ
ของนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ

๔

๕ พัฒนาสื่อนวัตกรรม	เทคโนโลยี	
และแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์

จัดซื้อ	จัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์
	กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

๖ ต้นกล้าำนักบัญชี

สรุปแผนงานของกลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร โรงเรียนวัดราชบพิธ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้ต�่ากว่ามาตรฐาน	และพัฒนาผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศ

ทางด้านคณติศาสตร์	เนือ่งจากความแตกต่างกนัของบริบทผูเ้รยีนในห้อง	เน้ือหาของบทเรยีน	

และนอกจากน้ียงัเป็นการเปดโอกาสให้ครท่ีูสอนในแต่ละวชิาได้มอีสิระในการแสดงศกัยภาพ

ในการแก้ปัญหาผ่านทางการเลือกเทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับบทเรียน	 และบริบท

ของผู ้เรียนในห้อง	 ท�าให้เกิดนวัตกรรมการวิจัยที่หลากหลายในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์	เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 วัตถุประสงค

	 	 เพื่อพัฒนาผู ้เรียนตามศักยภาพของตน	 และยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวชิาคณติศาสตร์	รวมไปถึงพัฒนาผูเ้รยีนที่มคีวามเป็นเลศิทางด้านคณติศาสตร์

 การด�าเนินงาน

เกรด 

ระดับ

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ม.๑ ๑๐ ๘๐ ๓๕ ๓๙ ๒๙ ๒๘ ๒๑ ๖๗

ม.๒ ๔๐ ๗๑ ๓๘ ๔๑ ๔๕ ๓๑ ๒๕ ๒๖

ม.๓ ๑๑ ๗๗ ๗๐ ๔๒ ๒๙ ๓๓ ๑๘ ๒๖

ม.๔ ๔๙ ๔๓ ๔๒ ๒๖ ๑๗ ๑๒ ๑๑ ๑๙

ม.๕ ๘ ๗๒ ๓๕ ๓๕ ๒๔ ๑๘ ๑๒ ๒๒

ม.๖ ๔ ๕๙ ๓๖ ๒๘ ๒๐ ๒๒ ๑๒ ๔๕

รวม ๑๒๑ ๔๐๐ ๒๕๕ ๒๐๙ ๑๖๒ ๑๔๓ ๙๙ ๒๐๕

กลุ่มอ่อน กลุ่มปานกลาง กลุ่มเก่ง

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจ�าปการศึกษา ๒๕๖๐

	 จากการวิเคราะห์สารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน	 พบว่า	 สามารถ

แบ่งผู้เรียนได้เป็น	 ๓	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มเก่ง	 กลุ่มปานกลาง	 และกลุ่มอ่อน	 โดยเป้าหมาย

ของนวัตกรรมในการวิจัยสูงสุด	 คือ	 พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของตน	 และสอดคล้องกับ

เน้ือหาในการเรียน	 โดยกระบวนการวิจัยจะเริ่มจากการออกแบบการเรียนรู้	 และเขียน

แผนการจัดการเรยีนรู	้และมกีารตรวจสอบแผนการจัดการเรยีนรูส่้งโดยให้หวัหน้ากลุม่สาระ

การเรยีนรูเ้ป็นผูต้รวจสอบ	เมือ่ผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้วจงึส่งกลุม่บริหารงานวิชาการ

ตามปฏิทินเพื่อยืนยันผลต่อไป	
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	 เมือ่เริม่กระบวนการเรยีนการสอนจะมโีครงการนเิทศ	(นเิทศแบบกลัยาณมติร)	

เพื่อจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอน	 การจัดการเรียนรู้	 และสะท้อนวิธีการสอนว่า	 มีข้อเด่นข้อด้อยอย่างไร	

เพือ่น�าไปปรบัปรงุแผนการสอน	และจัดคณุภาพการเรยีนการสอนให้เกิดประสิทธภิาพสงูสดุ	

การวัด	 และการประเมินผลเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ท�าให้วิจัยน่าเชื่อถือ	 มีกระบวนการ

ออกแบบข้อสอบโดยเริ่มจากครูผู ้สอนออกข้อสอบตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด	 จากนั้น

ให้ครผููส้อนระดบัเดยีวกนัช่วยตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา	(IOC)	ต่อจากนัน้จึงใช้แบบ

ทดสอบในการสอบกลางภาค	และปลายภาค	หลังจากน้ันจะตรวจข้อสอบ	และวิเคราะห์ข้อสอบ

โดยเครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ	 โดยวิเคราะห์ข ้อสอบจากค่าความยากง่าย	 (P)	

และค่าอ�านาจจ�าแนก	(r)	ข้อสอบทีเ่ป็นข้อสอบทีด่	ีจะถกูเกบ็ไว้เป็นคลงัข้อสอบ	เพือ่เกบ็ไว้ใช้

ท�าแบบทดสอบในอนาคต	หรอืใช้เป็นแบบทดสอบส�าหรบัซ่อมเสรมินกัเรยีนในปีการศกึษาหน้า

หรือท�าเป็นข้อสอบคู่ขนานเป็นแบบฝกหัดก่อนทดสอบ	 หรือเป็นแบบฝกหัดในเอกสาร

ประกอบการสอน	 ส่วนข้อสอบที่ยากเกินไป	 อาจใช้ฝกฝนนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ

ทางคณิตศาสตร์ในการแข่งขันต่าง	ๆ	หรือเอามาวิเคราะห์	 ให้เงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อลดระดับ

ความยาก	โดยกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์	โรงเรียนวดัราชบพิธ	ได้มโีมเดลในการพัฒนา

ผู้เรียนโดยใช้วิจัยในชั้นเรียนพัฒนานักเรียน	ดังแผนภาพในหน้า	๒๐๗
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	 กระบวนการวิจัยจะใช้ข้อมูลจากบันทึกหลังสอนในแผนการจัดการเรียนรู้

ทีค่รผููส้อนวางไว้	โดยกลุม่บรหิารจะตดิตามผลผ่านทางปฏทินิการส่งแผนการสอนเพือ่ตรวจสอบ

ตดิตาม	และพฒันาแผนการจดัการเรียนรูข้องครูผูส้อนต่อไป

	 จากกระบวนการวิจัยที่หลากหลายของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์	

ท�าให้พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของตน	 ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน

โรงเรยีนวดัราชบพธิ	ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	๓	และชัน้มธัยมศกึษาปีที	่	๖	เพิม่สงูขึน้	๓	ปีตดิต่อกนั	

 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 จากกราฟ	จะเหน็ได้ว่า	จ�านวนนักเรยีนกลุม่เก่งและกลุม่ปานกลางเพิม่มากขึน้

และจ�านวนนักเรียนกลุ่มอ่อนมีจ�านวนลดลง
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	 นอกจากนี	้คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O-NET)

วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๓	 และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	๖	มีค่าสูงขึ้น	ตลอด	๓	ปีติดต่อกัน	ดังนี้

	 ครูกลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ได้ท�าการวิจัย

ในชั้นเรียน	 ตั้งแต่ปีการศึกษา	 ๒๕๕๙	 -	 ๒๕๖๑	 ซึ่งสามารถ

ใช้สแกน	 QR	 CODE	 นี้	 เพื่อดูบทคัดย่องานวิจัย	 ในชั้นเรียน

ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	
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เกริ่นนํา

	 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย	เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑	-	๖

 ปรชัญาของโรงเรียน “นตถิฺ	ปัญญา	สมาอาภา”	(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่ม)ี	

 ค�าขวัญของโรงเรียน “เรียนดี	กีฬาเก่ง	เคร่งวินัย	ใฝคุณธรรม”	

 วิสัยทัศน (Vision)	 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย	 เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นน�า

ของประเทศ	 เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	 (Asean	 Community)	 และมาตรฐานสากล	

(World	-	Class	Standard)

 วิสัยทัศน กลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน

มีความรูค้วามเข้าใจ	และคดิแก้ปัญหาเป็น	น�าไปใช้ในชีวติประจ�าวนัได้	มคีณุธรรม	จรยิธรรม	

และค่านิยมอันพึงประสงค์	อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สรางสรรคนวัตกรรม

นวัตกรรมดานการบริหาร : การบริหารจัดการรอบดาน โดยยึดคานิยม ๑๐ ประการ ดําเนินงาน

ดวยวงจรคุณภาพ PDCA หลายวงรอบ ภายใตการบริหารที่เขมแข็ง โปรงใส รวมมือกับภายใน

และภายนอกโรงเรียน 

โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยำลัยโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยำลัยโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยำลัยโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยำลัยโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยำลัยโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยำลัย

รอบรูคณิตศำสตร ดวยวิธีกำรที่หลำกหลำย รอบรูคณิตศำสตร ดวยวิธีกำรที่หลำกหลำย รอบรูคณิตศำสตร ดวยวิธีกำรที่หลำกหลำย รอบรูคณิตศำสตร ดวยวิธีกำรที่หลำกหลำย รอบรูคณิตศำสตร ดวยวิธีกำรที่หลำกหลำย รอบรูคณิตศำสตร ดวยวิธีกำรที่หลำกหลำย 

รวมพัฒนำดวย PLC สูกำรเรียนรูที่มีคุณภำพ รวมพัฒนำดวย PLC สูกำรเรียนรูที่มีคุณภำพ รวมพัฒนำดวย PLC สูกำรเรียนรูที่มีคุณภำพ รวมพัฒนำดวย PLC สูกำรเรียนรูที่มีคุณภำพ รวมพัฒนำดวย PLC สูกำรเรียนรูที่มีคุณภำพ รวมพัฒนำดวย PLC สูกำรเรียนรูที่มีคุณภำพ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
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 ความเปนมาและความส�าคัญ 
	 	 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย	 ด�าเนินงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลงาน
และความเจริญก้าวหน้าด้านต่าง	ๆ 	ให้ทนัต่อสถานการณ์	ความก้าวหน้า	รวมทัง้การปรบัเปลีย่น
ตามแผนพัฒนาประเทศ	 นโยบายของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 การปรับโครงสร้างองค์กร	
การปรบัระบบการบรหิารจดัการโดยอาศยัหลักธรรมาภบิาลเพ่ือให้เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้	
การมีส่วนร่วมของบุคลากร	 รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติอยู่ในหลัก
คณุธรรมและจรยิธรรม	อกีทัง้ยงัเปดโอกาสให้บคุลากรได้พฒันาความรู	้คณุภาพ	และศักยภาพ
ในการท�างาน	 ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน	 การให้บริการทางวิชาการ	 การวิจัย	
และการศึกษาต่อ	 โดยก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานของโรงเรียน	 ให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของ	 สพฐ.	 และเป็นไปตามวัตถุประสงค์	 พันธกิจ	 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีของโรงเรียน	 ภายใต้แนวคิดของการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ�ากัดให้มีประสิทธิภาพ
และมีความคุ้มค่าสูงสุด	
	 	 โรงเรียนมกีารบรหิารจดัการเพ่ือให้เกดิคณุภาพทีย่ัง่ยนื	โดยตัง้อยูบ่นพ้ืนฐาน
ของข้อมูลและความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก	รับฟังเสียงและการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียน	 ยึดค่านิยม	 ๑๐	 ประการ	 ในการบริหารโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย	 ได้แก่
๑.	 Fact	 ข้อเท็จจริง	 ๒.	 Foreseeing	 มองการณ์ไกล	 ๓.	 Forward	 ก้าวไปข้างหน้า
๔.	 Firm	 มุ่งมั่นอย่างต่อเน่ือง	 ๕.	 Fast	 รวดเร็ว	 ๖.	 Function	 มอบหมาย	 ๗.	 First
สร้างความเป็นเลิศ	 ๘.	 Family	 ความเป็นครอบครัวเดียวกัน	 ๙.	 Fineness	 ความสงบสุข	
และ	๑๐.	For	our	students	ยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ
	 	 ผู้บริหารโรงเรียนได้จัดประชุมเพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์	 ค่านิยม	 พันธกิจ
และเป ้าประสงค ์ของโรงเรียนร ่วมกัน	 จากนั้นได ้มีการถ ่ายทอดผลการประชุม
ไปยังบุคลากรและก�าหนดเป็นค่านิยมหลัก	 พันธกิจ	 และเป้าประสงค์ของโรงเรียน	
โดยมีแนวทางการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ	 ด้วยการน�าเอามาตรฐานการศึกษาชาติ	
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	 ตลอดจนนโยบายของโรงเรียนมาใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการขับเคลื่อนให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาเชื่อมโยงไปพร้อมกันทั้ง	 ๓	 ด้าน	 คือ	
ด้านผู้เรียน	 ด้านกระบวนการ	 และด้านปัจจัย	 ภายใต้กรอบแนวคิดการบริหารจัดการ	
“พัฒนาโรงเรียนให้เป็นระบบ	 มีความชัดเจน	 เกิดความต่อเนื่อง	 ท�าให้เกิดคุณภาพ	

ขึ้นทั่วทั้งโรงเรียน”
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 วัตถุประสงค

  ดานคุณภาพผู เรียน	 ผู ้เรียนมีความรู ้สูงกว่ามาตรฐานระดับชาติ	

สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียนและก้าวสู ่มาตรฐานสากล	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มีจิตวิญญาณ

ของความเป็นชาวอาเซยีน	(ASEAN	People)	และคณุลักษณะของความเป็นพลโลก	(World	

Citizen)	มสีุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่ี	มีสนุทรยีภาพทางด้านศลิปะ	ดนตรี	กีฬา	สามารถ

ปรับตัวและด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมไทย	ประชาคมอาเซียน	และสังคมโลก	ได้อย่างมีความสุข

ดานกระบวนการสงเสรมิการเรยีนการสอนและกระบวนการบริหารจัดการมกีารพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอนและการบริหารจัดการเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล	 ดานปจจัย

ทศิทางการศึกษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
วิสัยทศัน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏบิตัิที่เป็นเลิศ

ผลการด าเนินการในอนาคต

การปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง
และนวตักรรม

งานประจ าตาม
โครงสร้างการบริหาร

งานประจ าตาม
โครงสร้างการบริหาร

กลุม่งาน

มาตรฐาน
การปฏิบตัิงาน

มาตรฐาน
การปฏิบตัิงาน

การวดัผล

มาตรฐาน
การปฏิบตัิงาน

การวดัผล

การวดัผล

กลุม่บริหาร

บคุคล

ตวัชีว้ดัระดบั
แผนงาน

การวดัผล

แผนงาน

ตวัชีว้ดัระดบั
โครงการ

การวดัผล

โครงการ

ตวัชีว้ดัระดบัตวัชีว้ดัระดบั
กิจกรรม

การวดัผล

กิจกรรม

การจดัการระบบสารสนเทศ

การจดัการความรู้ Data Information

Software Hardware

มีคณุลกัษณะทีด่ี พร้อมใช้งาน แม้ในภาวะที่ฉกุเฉิน

RW-Model RW-Model

	 	 ทุกโครงการมดี�าเนินงานด้วยวงจรคณุภาพ	PDCA	หลายวงรอบ	ภายใต้

การบริหารที่เข้มแข็ง	 โปร่งใส	 ครูทุกคนมีส่วนร่วม	 งานมีคุณภาพ	 ร่วมมือกับภายนอก

และภายในโรงเรียน	มีการวัดและประเมินผลการด�าเนินงานดังนี้
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สนบัสนนุ มจี�านวนครเูพยีงพอ	สอนตรงตามสาขาวชิา	ครมูคีวามรูค้วามสามารถ	มจีรรยาบรรณ
วิชาชีพเหมาะสมกับการเป็นครูยุคใหม่	 มีงบประมาณเพียงพอส�าหรับการพัฒนาคุณภาพ
เพื่อสร้างความเป็นเลิศและเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นน�าของประเทศ	 สามารถแข่งขันได้
ในประชาคมอาเซียนและยกระดับสู่มาตรฐานสากล	 มีส่ือการเรียนการสอน	 เทคโนโลยี
สารสนเทศ	 (ICT)	 และแหล่งเรียนรู ้ยุคใหม่ท่ีเอื้อต ่อการเรียนรู ้	 มีอาคารสถานท่ี
และสิ่งอ�านวยความสะดวกเพียงพอ	 มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ร ่มรื่น	 สดชื่น
สวยงาม	 มีเครือข่ายความร่วมมือท้ังในประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อระดมสรรพก�าลัง
จากองค์กรต่าง	ๆ	ทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	
 การด�าเนินงาน 
	 	 ผู ้บริหารได้ด�าเนินการหลากหลายวิธีในการสร้างความยั่งยืน
ให้กับโรงเรียน	 เริ่มด้วยการก�าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันของบุคลากร	 และก�าหนดแผน
กลยุทธ์ที่ชัดเจน	 โดยใช้การประชุมตกลงร่วมกันเพ่ือก�าหนดวิสัยทัศน์	 ค่านิยม	 พันธกิจ
และวัตถุประสงค์	 มอบหมายงานแก่บุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษรและโดยวาจา	
กระจายอ�านาจการตดัสนิใจอยูภ่ายในขอบเขตทีไ่ด้ตกลงไว้เพือ่ความคล่องตวัในการปฏบิตังิาน
มอบหมายให้รองผู้อ�านวยการโรงเรียน	 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	 และหัวหน้ากลุ่มงาน
เป็นผูต้ดิตามงาน	และประเมนิผลงานเป็นระยะ	ๆ 	น�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการปฏบิติังาน
โดยมีผู้รับผิดชอบในการพัฒนาโปรแกรมทั้งระบบ	 Software	 Hardware	 และระบบการ
จัดเก็บข้อมูล	 และฐานข้อมูล	 การมีระบบรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน	 เช่น	
มกีารจัดครเูวรประจ�าวนัในวนัท�าการและวนัหยดุ	มยีามรักษาความปลอดภยัตลอด	๒๔	ชัว่โมง
ตดิตัง้กล้องทวีวีงจรปดครอบคลมุท่ัวพืน้ทีใ่นโรงเรยีน	มกีารประกนัอุบตัเิหตใุห้บุคลากรทกุคน
การวางแผนจดัวางตวับคุคล	และให้โอกาสบคุลากรได้พฒันาความเชีย่วชาญในงานทีร่บัผดิชอบ
เพื่อสามารถเลื่อนระดับข้ึนมาเป็นหัวหน้างานในอนาคต	 โดยส่งเสริม	 สนับสนุน
และให้ค�าปรกึษาแนะน�าบคุลากรได้เตรยีมพร้อมในการพฒันาศกัยภาพ	เช่น	การส่งบคุลากร
เข้าร่วมประชุม	อบรมการพัฒนางานด้านบริหาร	
 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน
	 	 	 โรงเรียนรับฟังเสียงทั้งจากผู้เรียนปัจจุบันและผู้เรียนในอนาคต
ผู้ปกครอง	 ศิษย์เก่า	 และชุมชน	 รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มในการจัดการศึกษา	
น�ามาพจิารณาพฒันาหลกัสตูรท่ีเปดสอนอยูแ่ล้ว	และเปดหลกัสตูรใหม่เพิม่ขึน้อย่างหลากหลาย
ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	
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 	 ผูเ้รยีนมผีลการทดสอบเฉล่ียระดับชาติขัน้พืน้ฐาน	(O-NET)	ระดับชัน้
มัธยมศึกษาป ีที่ 	 ๓	 และผลการทดสอบระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน	 (O-NET)	 ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖	สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ	ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา
ต่าง	ๆ	และมีการประกอบอาชีพที่มั่นคง	กิจกรรม/โครงการ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์	และ
สร้างความพึงพอใจแก่ครูและผู้เรียน
	 	 ผูเ้รยีน	คร	ูและบคุลากร	ทีไ่ด้รบัการพฒันาความรู	้ความสามารถ	และ
ทักษะ	 เพื่อน�าไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน	 เป็นกรรมการ	 เป็นวิทยากร	 และได้รับรางวัล
จากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 โรงเรียนมีคุณภาพ	 ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้น�าในการเรียนการสอน	
การบริหาร	 การด�าเนินงาน	 และได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เป็นความภาคภูมิใจ
ของบุคลากรทุกคน	

 การเผยแพรนวัตกรรม 
		 	 	 ประชุม	 อบรม	 ชี้แจง	 และร่วมกันอภิปรายประเด็นความคิดเห็น
เพ่ือผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	 เผยแพร่ในรูปเอกสาร	 รายงานการประชุม
ประกาศ	ค�าสัง่	ระเบยีบ	ข้อปฏิบัต	ิและหนงัสอืแจ้งเวยีนต่าง	ๆ 	ตลอดจนมกีารเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารอืน่	ๆ 	ในรปูหนงัสอืเวยีนเอกสารการนเิทศภายใน	ส่ือส่ิงพิมพ์	เวบ็ไซต์	www.rw.ac.th
การส่ง	 SMS	 การสื่อสารทาง	 Line	 และการประชาสัมพันธ์	 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง	
คล่ืนความถี่	 ๙๔	MHz.	 เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้และติดตามความเคลื่อนไหวของโรงเรียน	
และหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ	 สร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	
และการจัดการความรู้จากสถานการณ์จริง	(Knowledge	Management	in	Real	Time)	
เพือ่มุ่งเน้นการท�างานเป็นทมี	การมส่ีวนร่วม	และการสร้างโอกาสให้บคุลากรได้เรยีนรู้ข้อมลู
ข่าวสาร	ความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา	และการพัฒนาวิชาชีพ	เพื่อให้บุคลากรทุกคน
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน	 เกิดจิตส�านึกของภาวะผู้น�า	 ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจ
ในการท�างานโดยยึดถือค่านิยมหลัก	(Core	Values)	ในการท�างานของโรงเรียน	

การรวมกิจกรรมที่ส�าคัญของครู            ครูดีเดนได้รับรางวัล               การอบรมบุคลากร
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นวัตกรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอน : รอบรูคณิตศาสตร ดวยวิธีการที่หลากหลาย 

รวมพัฒนาดวย PLC สูการเรียนรูที่มีคุณภาพ 

 ความเปนมาและความส�าคัญ 

  กระบวนการจัดการและพัฒนาการศึกษาโดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

และจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพ	ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล	

ภายใต้การบรหิารทีเ่ข้มแขง็	โปร่งใส	ครทูกุคนมส่ีวนร่วม	และมกีารด�าเนนิการตามวงจรคณุภาพ

PDCA	ดังแผนภาพ	โดยแบ่งการด�าเนินงาน	ใน	๓	ด้าน	

ก�าหนดทิศทาง

การบริหารกลุมสาระฯ

มอบหมายบุคลากร

การน�าไปปฏิบัติ

กระตุ้นเรงรัดการถายทอด

แผนปฏิบัติราชการ

การนิเทศ ก�ากับ ติดตาม

การประเมิน

แผนงาน โครงการ กิจกรรม

วิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ เปาประสงค

	 	 ๑.		ด้านคณุภาพผูเ้รยีน	จดัการเรยีนการสอนด้วยกจิกรรมทีห่ลากหลาย	

มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน	ท�า	PLC	อย่างสม�่าเสมอ			

	 	 ๒.	 กระบวนด้านคณุภาพผูเ้รยีน	จดัการเรยีนการสอนด้วยกระบวนการ

ที่หลากหลาย	มีการ	PLC	พัฒนากระบวนการสอน	การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	

	 	 ๓.	 ด้านคุณธรรม	จริยธรรมผู้เรียน	
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 วัตถุประสงค

		 		 ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนสูงข้ึน	 ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

ผลการทดสอบระดบัชาต	ิผลการสอบแข่งทกัษะทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน	เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา	 มีกระบวนการพัฒนา	 การจัดการเรียนการสอน	 ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี

ต่อการเรียนคณิตศาสตร์	มีคุณธรรม	จริยธรรม	ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน	

ได้แก่	๑.	รักชาติ	ศาสน์	กษัตริย์	๒.	ซื่อสัตย์สุจริต	๓.	มีวินัย	๔.	ใฝเรียนรู้	๕.	อยู่อย่างพอเพียง	

๖.	มุ่งมั่นในการท�างาน	๗.	รักความเป็นไทย	และ	๘.	มีจิตสาธารณะการด�าเนินงาน

 การด�าเนินงาน

	 	 กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์	มกีารบรหิารจดัการ	โดยยดึค่านยิมหลกั

๑๐	 ประการ	 มีการบริหารที่เข้มแข็ง	 โปร่งใส	 ครูทุกคนมีส่วนร่วม	 และมีการด�าเนินการ

ตามวงจรคุณภาพ	 PDCA	 ในทุกโครงการ/กิจกรรม	 และด�าเนินโครงการ/กิจกรรมในด้าน

ต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 ๑.	 จดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้คณติศาสตร์	

เช่น	โครงการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์

	 	 ๒.	 การพัฒนาส่งเสริมความรู้	 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	

และคุณภาพผู้เรียน	 เช่น	 โครงการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์สู่สากล

	 	 ๓.	 การอบรมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

	 	 ๔.	 ส ่งเสริมความรู ้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู ้ เรียน	 จัดสอนเสริม	

เตรยีมความพร้อมผูเ้รยีน	และสนบัสนนุให้ผูเ้รียนเข้าร่วมการทดสอบ/แข่งขนัทางคณติศาสตร์	

เช่น	 โครงการสอบแข่งขัน	 ทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	

โครงการจดัแข่งขันทกัษะทางคณิตศาสตร์ในโรงเรยีน	โครงการส่งเสรมิผูเ้รยีนมคีวามสามารถ

ทางคณิตศาสตร์	เข้าประกวดแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก

	 	 ๕.	 การประชาสมัพนัธ์	ส่ือสาร	เพ่ือเผยแพร่ผลงานและข้อมลูข่าวสาร

แก่สาธารณะ	เช่น	โครงการพฒันาข้อมลูสารสนเทศ	และน�าเสนอผลงานกลุม่สาระการเรยีนรู้

คณิตศาสตร์	 กิจกรรมพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ	 และน�าเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาข้อมูล

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน
	 		 ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	 มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์	ทั้งรางวัลระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ	รวมทั้งผลสอบ	O-NET	เต็ม	๑๐๐	
ผู ้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึนทุกปี	 ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	
เป็นกรรมการ	เป็นวทิยากร	และได้รบัรางวลัต่าง	ๆ 	มากมาย	กลุม่สาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์	
เป็นที่ยอมรับ	 มีบุคลากรมาศึกษาดูงานจากทั้งในและต่างจังหวัด	 ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์	
สอวน.	ระดับประเทศ	และได้รับรางวัลกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ดีเด่น	
 การเผยแพรนวัตกรรม 
	 	 มีการเผยแพร่นวัตกรรมหลายช่องทาง	 ดังนี้	 การเผยแพร่ผลงาน
ทางเว็บไซต์	www.rw.ac.th	Line	สื่อ	ICT	ต่าง	ๆ 	การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรยีน	วารสาร	แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์	การจดัรายการทางวทิยกุระจายเสยีง
การประชาสัมพนัธ์โดยตรงกับผูป้กครอง	ประชาชนทัว่ไปและการศึกษาดงูานจากหน่วยงานต่าง	ๆ

การอบรมกลุมสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร

PLC ครูกลุมสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน

ของโรงเรียนกาญจนาภิเษก ฯ 

ภาพแสดงความยินดีรางวัลครูดีเดน

คณิตศาสตร

การอบรมเชิงครูกลุมสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร
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เกริ่นนํา

	 โรงเรียนเชียงค�าวิทยาคม		เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ	ในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล	 ท�าการสอนแบบสหศึกษา	 ต้ังแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 ๑	 ถึงชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	๖	ในปีการศึกษา	๒๕๖๑	มีครูสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	จ�านวน	๒๑	คน

	 ผู้เรียนมีหลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์	 ร้อยละ	๔๐	 เป็นชุมชนคนเมือง	 ร้อยละ	๔๔	

เป็นชุมชนไทลื้อ	 ร้อยละ	 ๙	 เป็นชุมชนคนไทยอีสาน	 และร้อยละ	 ๗	 เป็นชุมชนไทยภูเขา	

ผูป้กครองส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา	ประกอบอาชพี	เกษตรกรรม	และรับจ้าง

	 โรงเรียนเชียงค�าวิทยาคม	 มุ่งพัฒนาการศึกษาด้วย	 วิสัยทัศน (Vision) 

“เป็นสถานศกึษาชัน้น�า	ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	บนพืน้ฐานของความเป็นไทย”	มพัีนธกิจ

(Mission) ในการส่งเสริมและพฒันาความร่วมมอืระหว่างโรงเรียน	บคุลากร	นกัเรยีน	ผูป้กครอง

ชุมชน	และภาคีเครือข่าย	เพื่อสร้างอัตลักษณของโรงเรียน “ใฝเรียนรู้	เชิดชูคุณธรรม”

โรงเรียนเชียงค�ำวิทยำคมโรงเรียนเชียงค�ำวิทยำคมโรงเรียนเชียงค�ำวิทยำคมโรงเรียนเชียงค�ำวิทยำคมโรงเรียนเชียงค�ำวิทยำคมโรงเรียนเชียงค�ำวิทยำคม

SPACE MODEL : ระบบนิเทศภำยในกลุมสำระกำรเรยีนรููคณติศำสตรSPACE MODEL : ระบบนิเทศภำยในกลุมสำระกำรเรยีนรููคณติศำสตรSPACE MODEL : ระบบนิเทศภำยในกลุมสำระกำรเรยีนรููคณติศำสตรSPACE MODEL : ระบบนิเทศภำยในกลุมสำระกำรเรยีนรููคณติศำสตรSPACE MODEL : ระบบนิเทศภำยในกลุมสำระกำรเรยีนรููคณติศำสตรSPACE MODEL : ระบบนิเทศภำยในกลุมสำระกำรเรยีนรููคณติศำสตร

โดยใชกำรบริหำรจัดกำรระบบคุณภำพ SPACE Modelโดยใชกำรบริหำรจัดกำรระบบคุณภำพ SPACE Modelโดยใชกำรบริหำรจัดกำรระบบคุณภำพ SPACE Modelโดยใชกำรบริหำรจัดกำรระบบคุณภำพ SPACE Modelโดยใชกำรบริหำรจัดกำรระบบคุณภำพ SPACE Modelโดยใชกำรบริหำรจัดกำรระบบคุณภำพ SPACE Model

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
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	 โรงเรียนเชียงค�าวิทยาคม	 ก�าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ระยะ	 ๔	 ปี

(ระหว่างปี	๒๕๖๑	-	๒๕๖๔)	ดังแผนภาพ

2 
 

กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๔ ปี (ระหว่างปี ๒๕๖๑–๒๕๖๔) ดังแผนภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภายใต้ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ด้านนักเรียนส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะและ
คุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล  ด้านบุคลากรทางการศึกษาและครู ส่งเสริมและพัฒนา
ให้มศีักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
อย่างเหมาะสมชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โครงการ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ จัดทำเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลสารสนเทศ สรุป
รายงาน และนำผลจากการรายงานไปใช้ในการวางแผนพัฒนาให้บรรลุเป้าประสงค์ 
 

 

 

 

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในการรับ
และให้บริการจากโรงเรียน 

๖. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในการ
รับและให้บริการจากโรงเรียน 

๕. กำกบั ติดตาม ดูแล และประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองของนักเรียนในการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

๕. เพื่อกำกับ ติดตาม ดูแล และประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครองของนักเรียนใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๑ ส่งเสริมและพัฒนา 
   นักเรียน 

๑. ส่งเสริมและพัฒนา นักเรียนให้มีความรู้ 
ทักษะและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๓. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาดว้ยระบบคุณภาพ 

๔. ปรับปรุงสภาพบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสำหรับ
การจัดการเรียนการสอน จากการ
สนับสนุนจากภาครัฐและชุมชน 

๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา นักเรียนให้มี
ความรู้ ทักษะและคุณธรรมจริยธรรม ตาม
เกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 

๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร 
จัดการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพ 

๒. ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร  
     

๓. ส่งเสริมและพัฒนา  
    สถานศึกษา 

๔. เพื่อปรับปรุงสภาพบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสำหรับการ
จัดการเรียนการสอน จากการสนับสนุนจาก
ภาครัฐและชุมชน 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
(เป้าประสงค์) 

พันธกิจ กลยุทธ ์

๔. กำกบั ติดตาม ดูแล 
และประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ของนักเรียน 

๕. ส่งเสริมและสนับสนุน 
    ชุมชน 

ผู้เรียนให้มี

ผู้เรียน

๕.	ก�ากับ	 ติดตาม	 ดูแล	 และประสาน

ความร่วมมือกับผู ้ปกครองในการดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียน

๑.	ส่งเสริมและพัฒนา	 ผู้เรียนให้มีความรู้	

ทักษะ	และคุณธรรมจริยธรรม	ตามเกณฑ์

โรงเรียนมาตรฐานสากล

๑.	 ส่งเสริมและพัฒนา	ผู้เรียนให้มี

ความรู้	ทักษะ	และคุณธรรมจริยธรรม	

ตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

ในการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน

		 การจดัการศกึษาของโรงเรยีนได้ยึดตามแนวนโยบายของส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก	 โดยเฉพาะนโยบายปฏิรูปการศึกษา	 เพื่อให้เด็กและเยาวชน

มีความสามารถและทักษะในการคิดวิเคราะห์	 ทักษะการใช้ภาษา	 ทั้งภาษาไทยและภาษา

ต่างประเทศ	ตลอดจนมีคุณธรรม	และครู	คือ	หัวใจส�าคัญของการจัดการเรียนการสอน	

	 กรอบแนวคดิในการด�าเนนิงานของโรงเรยีนเชยีงค�าวทิยาคมสูม่าตรฐานสากล

ใช้การบริหารจัดการระบบคุณภาพ	 SPACE	Model	 โดยเน้นให้มีการวางแผนพัฒนางาน

พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ	 มีประสิทธิภาพ	 สามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคญั	เพือ่ให้ผูเ้รยีน	เป็นคนด	ีคนเก่ง	และมคีวามสุข	มกีารนเิทศ	ก�ากบั	ติดตาม	ประเมนิผล

อย่างต่อเนือ่งภายใต้ความร่วมมอือย่างเป็นรปูธรรม
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	 ด้านผูเ้รยีน	ส่งเสรมิและพฒันาผู้เรียนให้มคีวามรู้	ทักษะ	และคณุธรรมจริยธรรม

ตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล	 ด้านบุคลากรทางการศึกษาและครู	 ส่งเสริมและพัฒนา

ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ	 มีการก�ากับ	 นิเทศ	 ติดตาม	 ประเมินผลการบริหาร

และการจัดการศึกษา	 อย่างเหมาะสมชัดเจน	 และเปดโอกาสให้ผู ้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม	

โดยจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าป ี 	 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้านคณติศาสตร์	จดัท�าเอกสาร	หลกัฐาน	ร่องรอย	ข้อมลูสารสนเทศ	สรปุรายงาน	และน�าผล

จากการรายงานไปใช้ในการวางแผนพัฒนาให้บรรลุเป้าประสงค์

สรางสรรคนวัตกรรม

นวัตกรรมดานการบริหาร : การบริหารจัดการระบบคุณภาพ SPACE Model 

		 จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ	 ที่มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศกึษา	โดยการยกระดบัโรงเรียนชัน้น�าทีม่คีวามพร้อมสู่โรงเรียนมาตรฐาน

สากล	 ตามเจตนารมณ์ของโครงการที่มีความมุ่งหวังและความคาดหมายหลัก	 คือ	 ผู้เรียน

ได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ	 อันหมายถึง	 เป็นคนดี	 เป็นคนเก่ง	 เป็นคนท่ี

สามารถด�ารงชวีติได้อย่างมคีณุค่าและมคีวามสุข	บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย	ภายใต้บริบท

สงัคมโลกใหม่	รวมทัง้เพิม่ศกัยภาพและความสามารถในระดับสูงด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี

และการสื่อสาร	 เพื่อการพึ่งตนเองและเพื่อสมรรถนะในการแข่งขัน	 และโรงเรียนยกระดับ

คณุภาพสงูขึน้สูม่าตรฐานสากล	ผ่านการรบัรองมาตรฐานคณุภาพตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพ

แห่งส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	(OBECQA)	และตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพ

แห่งชาติ	 (TQA)	 เป็นโรงเรียนยุคใหม่ที่จัดการศึกษาแบบองค์รวม	 และบูรณาการเช่ือมโยง

กับเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรมศาสนา	และการเมือง	เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	โดยมี

ภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษาระดับท้องถิ่น	 ระดับภูมิภาค	

ระดบัชาต	ิและนานาชาต	ิรวมทัง้เครอืข่ายสนบัสนนุจากสถาบนัอดุมศกึษาและองค์กรอืน่	ๆ

ที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนเป็นศูนย์	 เครือข่ายพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนและบุคคล

ทั่วไป	
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	 โรงเรียนเชียงค�าวิทยาคม	 ออกแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ	

ด้วยกระบวนการการบริหารจัดการระบบคุณภาพ	 SPACE	Model	 เพ่ือพัฒนาคุณภาพ	

ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานคณุภาพตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งส�านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน(OBECQA)	ก�าหนดกระบวนการ	๕	ขั้นตอน	ดังแผนภาพ

ขั้นที่ ๑ : S (Situation Analysis) การวิเคราะห 

ขั้นที่ ๒ : P (Plan) การวางแผน 

ขั้นที่ ๓ : A (Action) การปฏิบัติตามแผน 

ขั้นที่ ๔ : C (Check) การตรวจสอบและประเมินผล

ขั้นที่ ๕ : E (Evolution) การพัฒนาและทบทวน

กระบวนการบริหารเชิงระบบ SPACE Model

 การน�าองคกรโดยผู้น�าระดับสูง (Senior Leadership) 

	 ผู ้น�าองค์กรด�าเนินการก�าหนดนโยบายและส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน

มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่งเพือ่มุง่สูวิ่สยัทัศน์	“เป็นสถานศกึษาชัน้น�า	ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	

บนพื้นฐานของความเป็นไทย”	 ซึ่งได้ก�าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาการศึกษาไว้	

๔	แนวทาง	คือ	พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่	พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

และแหล่งเรยีนรูย้คุใหม่	และพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการใหม่	โดยใช้การบรหิารจดัการ

ระบบคุณภาพ	 SPACE	 Model	 มาก�าหนดโครงสร้างการน�าองค์กรและกระบวนการ

น�าองค์กร	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคล่ือนองค์กรอย่างเป็นระบบ	 ซึ่งน�าไปสู ่

การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนภาพที่	๑
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แผนภาพที่ ๑ กระบวนการน�าองคกร

 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

  จากแผนภาพท่ี	๑	ผูบ้รหิารสถานศกึษาได้ด�าเนนิการโดยเริม่จากการวเิคราะห์
สถานภาพโรงเรียนเพื่อน�าข้อมูลมาใช้ในการก�าหนดทิศทาง	 กลยุทธ์	 ร่วมกันกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง	 ร่วมกันจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ
สถานภาพ	บริบท	ทิศทาง	และกลยุทธ์ของโรงเรียน	ก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานภายใน
โรงเรยีนทัง้งานหลกัและงานสนบัสนนุ	ถ่ายทอดและน�าแผนสู่การปฏบิตั	ิมกีารก�ากบั	ตดิตาม	
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ	 ท�าให้ผลการด�าเนินงานประสบ
ความส�าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 โดยได้น�าผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปรบัปรงุและพัฒนากระบวนการด�าเนนิงานในปีต่อ	ๆ 	ไปอย่างต่อเนือ่ง	มคีวามส�าเรจ็
ของการด�าเนนิงานผ่านการรบัรองมาตรฐานคณุภาพตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งส�านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(OBECQA)	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐
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 การเผยแพรนวัตกรรม 
	 ๑.	 ส่งนวัตกรรมการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพ	 SPACE	 Model 	 เข ้ ารับการประเมิน
การรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
(OBECQA)	
	 ๒.	 เผยแพร่กับโรงเรียนมาตรฐานสากล
ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา	เขต	๓๖
เพื่อเป็นแนวทางในการส่งโรงเรียนเข้ารับการประเมิน
เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
(OBECQA)

นวัตกรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอน : ระบบนิเทศภายในกลุ มสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรโดยใชการบริหารจัดการระบบคุณภาพ SPACE Model

	 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง	(พ.ศ.	๒๕๕๒	-	๒๕๖๑)	ตามข้อเสนอ
ของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการ	 มุ ่งพัฒนาครู	 อาจารย์	
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 ให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญได้อย่างมี
คณุภาพ	ให้มรีะบบและมาตรการจงูใจให้คร	ูคณาจารย์	ผูบ้รหิาร	และบคุลากรทางการศึกษา

ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	 และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๔๕)

ก�าหนดให้โรงเรียนประสานความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนครูผู ้สอน	 จัดบรรยากาศ

สภาพแวดล้อม	 แหล่งเรียนรู้	 สื่อการเรียนการสอน	ที่เอื้ออ�านวยให้ผู้เรียนได้เป็นศูนย์กลาง

ของการเรียนรู้อย่างแท้จริง	

	 การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้	 ความสามารถ	 ทักษะ	 และเจตคติท่ีดี	

สอดคล้องกับการจัดการศึกษาและการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางที่พึงประสงค์นั้น

ถอืเป็นเรือ่งทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่	แต่หากจะรอคอยให้หน่วยงานระดับเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

หรือหน่วยงานภายนอกจัดการพัฒนาครูและบุคลากร	 ก็ไม่แน่ว่าการจัดการพัฒนานั้น	 ๆ

จะสอดคล้องตรงตามความต้องการของบุคลากรภายในโรงเรียนหรือไม่	กระบวนการ
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นเิทศภายใน จงึเปนทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุในการพฒันาครแูละบคุลากรของหนวยงาน	โดยเฉพาะ

ส�าหรับครูและบุคลากรสายงานการสอน	 ด้วยการพึง่พาตนเอง	 กลุม่เครอืข่ายความร่วมมอื	

ระบบบรหิารภายในองค์กร	และการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละประสบการณ์

	 การนเิทศภายในของโรงเรยีนเป็นกระบวนการเรยีนรูร่้วมกนัของบคุลากรทกุฝาย

ในโรงเรียน	อันส่งผลในการที่จะพัฒนาบุคลากรทุกคนให้สามารถท�างานเกี่ยวกับการพัฒนา

ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ	การนิเทศภายในมิใช่การตรวจสอบ	จับผิด	แต่เป็นการช่วยเหลือ

ส่งเสรมิเตมิส่วนทีข่าดให้กนัและกัน	การนเิทศภายในโรงเรียนจงึควรจดัให้มขีึน้อย่างมรีะบบ

มีการวางแผนรายละเอียดร่วมกัน	 แต่ละข้ันตอนบอกระยะเวลาในการนิเทศ	 แนวปฏิบัติ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ	 และขณะด�าเนินการ	 ควรมีการบันทึกผล	 เพ่ือปรับปรุงเป็นระยะ

การนิเทศภายในท่ีประสบผลส�าเร็จจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน

ของครู 	 และบุคลากรทุกฝ ายจะร ่วมมือกันในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

ชื่นชมกับความส�าเร็จของตนเองส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน	 หัวใจของ

การนิเทศภายในนั้น	 คือ	 การเรียนรู้ของครูเพื่อการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ที่ทันสมัย

ทนัต่อเหตกุารณ์	จนเข้าใจวธิกีารต่าง	ๆ 	ได้อย่างชดัเจน	และมองภาพอนาคตได้อย่างตลอดแนว

วิธีการที่ท�าให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้มีหลายวิธี	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อน

ครู	 และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน	 มีโอกาสได้รับความรู้	 ถ่ายทอดความรู้	

แลกเปลีย่นความรู	้และร่วมคดิวเิคราะห์ปัญหาเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรู	้ทัง้ปัญหาของตนเอง	

เพื่อนครู	และผู้ปกครอง	เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน	
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	 สรุปได้ว่า	 การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการส�าคัญที่จะช่วยให้ครูผู้สอน

หรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการในการจัด

กระบวนการเรียนรู้	เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง	สามารถที่จะท�าให้ผู้เรียนได้

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ	

 วัตถุประสงค

	 	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 โรงเรียนเชียงค�าวิทยาคม	 ได้ออกแบบ

ระบบนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การบริหารจัดการระบบคุณภาพ	

SPACE	Model	เพือ่วางแผนการนเิทศภายในกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ

เพื่อให้การจัดการกระบวนการเรียนรู ้ของครูมีประสิทธิภาพ	 และเกิดประสิทธิผล	

เพื่อน�าผลการนิ เทศและประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาหรือแก ้ป ัญหาต ่าง	 ๆ

อย่างเป็นรูปธรรม	 ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ	 ซ่ึงจะสามารถพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ท�าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ที่สูงขึ้น	 มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร	 และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามเป้าหมาย

ที่โรงเรียนก�าหนดไว้	

	 	 การประเมินผลการนเิทศภายในของระบบนเิทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์	 โดยใช้การบริหารจัดการระบบคุณภาพ	 SPACE	 Model	 มีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์	 ให้สูงกว ่า

ค่าเป้าหมายของโรงเรียน	 คือ	 ผู ้ เรียนมีผลการเรียน	 ระดับ	 ๒	 ขึ้นไปร้อยละ	 ๗๐	

และพัฒนาผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน	 (O-NET)	 วิชาคณิตศาสตร์	

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓	และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖	ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ	
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 การด�าเนินงาน

	 	 การด�าเนินงานการนิเทศภายในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์	

ด�าเนนิการตามระบบนเิทศภายในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์โดยใช้การบริหารจดัการ

ระบบคุณภาพ	 SPACE	Model	 ซึ่งออกแบบข้ึนเพ่ือใช้เป็นกระบวนการในการขับเคล่ือน

การนิเทศการจัดการเรียนการสอน	ดังนี้

 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

	 	 ๑.	 ผลการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การ

บริหารจัดการระบบคุณภาพ	 SPACE	Model	 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	

โรงเรียนเชียงค�าวิทยาคม	 ประจ�าปีการศึกษา	 ๒๕๖๑	 มีผลการประเมินเฉลี่ย	 ๔.๓๖	

แปรผลการประเมิน	ระดับมากที่สุด	
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	 	 ๒.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร ์ของนักเรียน
โรงเรียนเชียงค�าวิทยาคม	 ประจ�าปีการศึกษา	 ๒๕๖๑	 ผู้เรียนมีผลการเรียน	 ระดับ	 ๔
ร้อยละ	 ๒๘.๗๖	 ระดับ	 ๓.๕	 ร้อยละ	 ๑๕.๒๘	 ระดับ	 ๓	 ร้อยละ	 ๑๗.๙๓	 และผู้เรียน
มีผลการเรียน	๒	ขึ้นไป	คิดเป็นร้อยละ	๘๖.๕๗	
	 	 ๓.	 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	
วิชาคณิตศาสตร์	ของผู้เรียนโรงเรียนเชียงค�าวิทยาคม	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๙	-	๒๕๖๑	
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ	 ต่อเนื่องทุกปี	 ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๓	
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖	
 การเผยแพรนวัตกรรม 
	 	 ๑.	 เผยแพร ่ผลงานในเว็บ ไซต ์ของ โรง เรี ยน เชี ยงค� าวิทยาคม	
www.chiangkham.ac.th
	 	 ๒.	 เผยแพร่เอกสารไปยังโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา

	 จากการน�าองค์กรของผู ้บริหารด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพ	 SPACE	 Model	 อย่างเป็นระบบ	 และน�าระบบมาใช้ในการบริหารงาน
ในทุกฝายงาน	 ส่งผลให้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประสบผลส�าเร็จในการพัฒนา
ระบบนิเทศภายในกลุ่มสาระฯ	 โดยใช้การบริหารจัดการระบบคุณภาพ	 SPACE	Model	
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	 น�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
ของครผููส้อนคณติศาสตร์	ซ่ึงได้รบัการพฒันาให้เป็นครคุูณภาพ	ส่งผลต่อการพฒันาคณุภาพ

ผู้เรียน





ภำคผนวกภำคผนวกภำคผนวกภำคผนวกภำคผนวกภำคผนวก
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รายการประเมิน ผลการประเมิน

๑)	สังกัด

		สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา																										

		สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

		สังกัดส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ประเภทของสถานศึกษา

		โรงเรียนประถมศึกษา	(ป.๑	-	ป.๖)

		โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	(ป.๑	-	ม.๓/ป.๑	-	ม.๖)		

		โรงเรียนมัธยมศึกษา	(ม.๑	-	ม.๓/ม.๑	-	ม.๖/ม.๔	-	ม.๖)

		โรงเรียนมัธยมศึกษา	(ป.๑	-	ม.๓/ป.๑	-	ม.๖)

	ผ่าน

	ไม่ผ่าน

๒)	 ไม่เคยได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมหรือได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม

ในโครงการนี้มาก่อน	ไม่น้อยกว่า	๓	ปี						

	ผ่าน

	ไม่ผ่าน

๓)	คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	NT	และ/หรือ	O-NET	

	 NT	ป.๓	 ปีการศึกษา	๒๕๕๙	สงูกว่าระดบัประเทศ...............คะแนน

	 	 ปีการศกึษา	๒๕๖๐	สงูกว่าระดบัประเทศ...............คะแนน

	 	 ปีการศกึษา	๒๕๖๑	สงูกว่าระดบัประเทศ...............คะแนน

	 O-NET	ป.๖		 ปีการศกึษา	๒๕๕๙	สงูกว่าระดบัประเทศ...............คะแนน	

	 	 ปีการศกึษา	๒๕๖๐	สงูกว่าระดบัประเทศ...............คะแนน

	 	 ปีการศกึษา	๒๕๖๑	สงูกว่าระดบัประเทศ...............คะแนน

	 O-NET	ม.๖		 ปีการศกึษา	๒๕๕๙	สงูกว่าระดบัประเทศ...............คะแนน	

	 	 ปีการศกึษา	๒๕๖๐	สงูกว่าระดบัประเทศ...............คะแนน

	 	 ปีการศกึษา	๒๕๖๑	สงูกว่าระดบัประเทศ...............คะแนน

	 O-NET	ม.๖		 ปีการศกึษา	๒๕๕๙	สงูกว่าระดบัประเทศ...............คะแนน	

	 	 ปีการศกึษา	๒๕๖๐	สงูกว่าระดบัประเทศ...............คะแนน

	 	 ปีการศกึษา	๒๕๖๑	สงูกว่าระดบัประเทศ...............คะแนน

	ผ่าน

	ไม่ผ่าน

แบบประเมินสถานศึกษาที่สงเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลส�าเร็จ 

กลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ประจ�าป พ.ศ. ๒๕๖๒

----------------------------------

ชื่อสถานศึกษา.................................................................................................................................

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา..............................................................................................................

คุณสมบัติของสถานศึกษาที่สงผลงาน..............................................................................................
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รายการประเมิน ผลการประเมิน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

สรุปผลการประเมินตามคุณสมบัติของสถานศึกษา 

	ผ่าน																					ไม่ผ่าน
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รายการประเมิน
คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

ด้านที่ ๑ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๔๐

๑. การก�าหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย ๔

				แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	(ระยะ	๓	-	๕	ปี)		

๑)	 มีความหมาย	เชื่อมโยง	น�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้านคณิตศาสตร์												

๒)	 มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน	และน�าไปสู่การปฏิบัติได้จริง	

อย่างสมเหตุสมผล	

๒. การวางแผนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒๐

๒.๑	การวางแผนและด�าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของนักเรียน

รอบด้าน	และด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

๑)	 มีแผนปฏิบัติการประจ�าปี	โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้านคณิตศาสตร์ครอบคลุม	ตอบสนอง	เหมาะสม	สอดคล้องกับ

นักเรียน	

๒)	 มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับครู	นักเรียน	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

ครอบคลุม	สามารถน�าไปใช้วางแผนในการพัฒนานักเรียนได้จริง	

๓)	 มีสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น	น�าไปสอดแทรกในหลักสูตร	แผนการจัด

การเรียนรู้	ที่ใช้พัฒนาคุณภาพด้านคณิตศาสตร์ได้สอดคล้อง	

และครอบคลุม	

๔)	 มีผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา	และน�าไปใช้วางแผนพัฒนา

ได้อย่างครอบคลุม	ต่อเนื่อง	ทั่วถึง	สอดคล้องตามความต้องการ

ของท้องถิ่น	มีผู้รับผิดชอบชัดเจน	ร่วมกันวางแผนการท�างานพัฒนา

คุณภาพคณิตศาสตร์
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รายการประเมิน
คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

๒.๒	การวางแผนและด�าเนินงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและครู		

๑)	 มีแผนปฏิบัติการประจ�าปี	โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้านคณิตศาสตร์ที่ครอบคลุม	เหมาะสม	สอดคล้องกับบริบท

สภาพปัจจุบัน	ปัญหาความต้องการในการน�าไปพัฒนาคณิตศาสตร์

อย่างครอบคลุมรอบด้าน		

๒)	 มข้ีอมลูสารสนเทศเกีย่วกบัคร	ูนกัเรยีน	ครอบคลมุ	ครบถ้วน	เหมาะสม

สอดคล้องกับบริบทสภาพปัจจุบัน	ปัญหาความต้องการสามารถ

น�าไปวางแผนพัฒนาครู	ให้ตรงตามบริบทกับปัญหาความต้องการ			

๓)	 มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมใน

รอบปีที่ผ่านมา	เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่สามารถใช้แก้ปัญหาครอบคลุม

นักเรียนทุกกลุ่ม

๔)	 มีการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ให้ครอบคลุม	ครบถ้วน	ทั่วถึง	และต่อเนื่อง

๕)	 มีกิจกรรมการส่งเสริม	สนับสนุนการพัฒนาครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	

น�ากิจกรรมการพัฒนาคุณภาพด้านคณิตศาสตร์	และเผยแพร่ผลงาน

อย่างแพร่หลายต่อเนื่อง

๖)	 มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	ร่วมกันวางแผนการท�างานพัฒนาคุณภาพ

ด้านคณิตศาสตร์

๒.๓	การวางแผนบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ

คณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ

๑)	 มีผู้รับผิดชอบชัดเจน	ครอบคลุม	เหมาะสม	สอดคล้อง	และ

มีความสามารถ	

๒)	 มีการจัดท�าเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ	เก็บข้อมูล

ได้ครบถ้วน	ครอบคลุม	สามารถน�าไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ

คณิตศาสตร์ได้จริง

๓)	 มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ	ต่อเนื่อง	ทันสมัย	น�ามาใช้ได้สะดวก	

ในรูปแบบที่หลากหลาย	ทั้งในแฟ้ม	เอกสาร/โปรแกรม

๔)	 มีการบริการสารสนเทศแก่บุคลากรในการน�าไปใช้วางแผนพัฒนา

คุณภาพคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และมีร่องรอยการให้

บริการที่ชัดเจน	เป็นระบบ

๕)	 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้สนใจด้วยวิธีการ

ทีห่ลากหลาย	สะดวกรวดเรว็	กระตุน้ให้ครแูละบคุลากรมแีรงบันดาลใจ

ในการน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพคณิตศาสตร์ได้
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รายการประเมิน
คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

๒.๔	การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๑)	 มีแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพคณิตศาสตร์อย่าง

หลากหลาย	ครอบคลุมทั้งภายใน	ภายนอกโรงเรียน	จัดสภาพแวดล้อม

และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์	มีความปลอดภัย	

เพียงพอ	พร้อมใช้	

๒)	 มีโครงการกิจกรรม	แผนการใช้	ตารางการใช้แหล่งเรียนรู้ชัดเจน	

ตอบสนองการพัฒนาคุณภาพคณิตศาสตร์ครอบคลุม	เหมาะสม	

สอดคล้องกับนักเรียนอย่างต่อเนื่องทั่วถึง

๓)	 มีท�าเนียบ/ทะเบียน/รายการบัญชีเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้	ภูมิปัญญา	

ที่ชัดเจน	อ�านวยความสะดวก	กระตุ้นให้ครูและบุคลากร

มีแรงบันดาลใจ	สามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพคณิตศาสตร์

ได้จริง	สอดคล้องกับความต้องการ

๔)	 มีกิจกรรม	สื่อ	สิ่งอ�านวยความสะดวกในการท�ากิจกรรมในแหล่งเรียนรู้	

ที่น่าสนใจ	ใช้ได้จริง	มีประสิทธิภาพ	เหมาะสม	สอดคล้องกับ

ความต้องการของนักเรียน	เพียงพอ	พร้อมใช้

๕)	 มีชิ้นงาน	หลักฐาน	ผลการใช้แหล่งเรียนรู้	ที่สามารถประเมินคุณภาพ

นักเรียนคณิตศาสตร์ได้จริง	และมีรายงานผลการใช้

๓. การมีสวนรวมของเครือขาย หนวยงานหรือองคกรอื่น ๆ และผู้ที่มีสวน

เกี่ยวข้อง   

๖

๑)	 มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างหลากหลาย	ครอบคลุม	

เป็นระบบ	สามารถใช้พัฒนาคุณภาพคณิตศาสตร์ได้อย่างครอบคลุม	

ทั่งถึง	เพียงพอ

๒)	 มีโครงการ/กิจกรรม	การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์	

หลากหลาย	ครอบคลุม	ตอบสนองความต้องการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง	

ทั่วถึง

๓)	 มีผลงาน	ชิ้นงาน	จากการท�ากิจกรรมคณิตศาสตร์	จากการมีส่วนร่วม

ของผู้เกี่ยวข้องที่สามารถประเมินคุณภาพนักเรียนคณิตศาสตร์

ได้อย่างครอบคลุมน�าไปใช้ได้จริง

๔)	 มีการประชุมชี้แจง	สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง	ท�าให้ผู้เกี่ยวข้อง

มีความรู้	ความเข้าใจ	ตระหนัก	เห็นคุณค่า	มีความเต็มใจในการร่วมงาน
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รายการประเมิน
คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

๕)	 มีการจัดตั้งกลุ่ม	ชุมนุม	ชมรม	มูลนิธิ	และสร้างเครือข่ายการพัฒนา

คุณภาพคณิตศาสตร์ที่สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ต่อเนื่อง	

ยั่งยืน

๖)	 มีการเผยแพร่	ประชาสัมพันธ์	สร้างความเข้าใจ	ยกย่องชมเชย	สร้างขวัญ

ก�าลังใจแก่ทีมงาน	ผู้เกี่ยวข้อง	ให้มีความพร้อมในการพัฒนางานอย่าง

ต่อเนื่อง	สม�่าเสมอ	ตลอดจนการให้บริการแก่หน่วยงาน/องค์กรภายนอก

๔. การก�ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ๑๐

๑)	 มีโครงการ	การด�าเนินงานโครงการ	ค�าสั่งที่ชัดเจน	โดยมีกิจกรรม

ที่หลากหลาย	เหมาะสม	สอดคล้อง	น�าไปวางแผนพัฒนาได้จริง	สอดคล้อง

ตามความต้องการ

๒)	 มีแผนการนิเทศ	ข้อมูลการก�ากับ	ติดตาม	ตรวจสอบประเมินผลการนิเทศ

ที่ครบถ้วนเป็นระบบสอดคล้องกับปัญหาความต้องการ

๓)	 มีเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ	ติดตาม	ประเมินผล	ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม	

สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของแต่ละคน

๔)	 มีปฏิทิน/ก�าหนดการนิเทศ	ติดตาม	ประเมินผลที่ชัดเจน	ใช้ได้จริง

๕)	 มีบันทึกการนิเทศ	ติดตาม	ประเมินผลที่ครบถ้วน	ครอบคลุม	สามารถ

ใช้พัฒนาคุณภาพคณิตศาสตร์ได้

๖)	 มีรายงานสรุปการนิเทศ	ติดตาม	ประเมินผลที่ครบถ้วน	เป็นระบบ	

สามารถใช้พัฒนาคุณภาพคณิตศาสตร์ได้

๗)	 มรีายงานการน�าผลการนเิทศไปใช้ในการวางแผนเพือ่พฒันาการจดัการเรยีน

การสอนคณิตศาสตร์

๘)	 มีผลที่ได้จากการนิเทศที่หลากหลาย	สามารถน�าไปใช้ประเมินและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายการประเมิน
คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

ด้านที่ ๒ นวัตกรรม  ๔๐

๑. นวัตกรรมด้านการบริหารที่ประสบผลส�าเร็จและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ

กลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร (ของ ผอ./รอง ผอ.)

๒๐

๑.๑ ความเปนมาและความส�าคัญ

ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจ�าเป็นของสิ่งที่จะพัฒนา

ได้ชัดเจน	มีการจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา	และมีหลักฐานอ้างอิง

ทันสมัยเชื่อถือได้

๑.๒ องคประกอบด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรม

๑.๒.๑	 การก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด�าเนินงานได้ชัดเจน

เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ	สอดคล้องกับสภาพปัญหา	

และความต้องการของสถานศึกษาและชมุชน	และส่งผลในภาพกว้าง	

มีความเป็นไปได้ทุกวัตถุประสงค์

๑.๒.๒		การใช้หลักการ	แนวคิด	ทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม

มีการสังเคราะห์	และน�าหลักการ	แนวคิด	ทฤษฎีที่หลากหลาย	

ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือ

ความต้องการพัฒนา

๑.๒.๓		กระบวนการพัฒนานวัตกรรม

ด�าเนินการพัฒนานวัตกรรมตามแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา

นวัตกรรมที่ออกแบบไว้ครบทุกขั้นตอน	และมีการปรับปรุงพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง

๑.๒.๔		ความส�าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนานวัตกรรมได้ด�าเนินการเสร็จสิ้น	ครบถ้วน	

ตามกระบวนการ	มีการเผยแพร่และสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

๑.๓ องคประกอบคุณคาของนวัตกรรม

๑.๓.๑		การแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ภายในเวลาตามที่ก�าหนด	เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง		

ประหยัด	และคุ้มค่า	
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รายการประเมิน
คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

๑.๓.๒		การส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแสวงหาความรู้

นวตักรรม/กระบวนการพัฒนานวตักรรมส่งเสริม	กระตุ้นให้ผูพั้ฒนา

และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ศึกษา	ค้นคว้า	และแสวงหาความรู้เพิ่มเติม

จนสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่	และสามารถพัฒนาผู้เรียน

ให้มีกระบวนการคิดได้อย่างกว้างขวาง

๑.๓.๓		ประโยชน์และการน�าไปใช้

กระบวนการพัฒนาผลงาน	นวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์

การเรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียน	มีขั้นตอนชัดเจน	น�าไปใช้ได้ง่าย

และสะดวก

๒. นวัตกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนที่ประสบผลส�าเร็จและสงผลตอ

การพัฒนาคุณภาพ กลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร (ของครูผู้สอน)

๒๐

๒.๑ ความเปนมาและความส�าคัญ

ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจ�าเป็นของสิ่งที่จะพัฒนา

ได้ชัดเจน	มีการจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา	และมีหลักฐานอ้างอิง

ทันสมัยเชื่อถือได้

๒.๒ องคประกอบด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรม

๑.๒.๑		การก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด�าเนินงานได้ชัดเจน

เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ	สอดคล้องกับสภาพปัญหา	

และความต้องการของสถานศกึษาและชุมชน	และส่งผลในภาพกว้าง	

มีความเป็นไปได้ทุกวัตถุประสงค์

๑.๒.๒		การใช้หลักการ	แนวคิด	ทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม

มีการสังเคราะห์	และน�าหลักการ	แนวคิด	ทฤษฎีที่หลากหลาย	

ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือ

ความต้องการพัฒนา

๑.๒.๓		กระบวนการพัฒนานวัตกรรม

ด�าเนินการพัฒนานวัตกรรมตามแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา

นวัตกรรมที่ออกแบบไว้ครบทุกขั้นตอน	และมีการปรับปรุงพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง	
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รายการประเมิน
คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

๒.๒.๔		ความส�าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนานวัตกรรมได้ด�าเนินการเสร็จสิ้น	ครบถ้วน	

ตามกระบวนการ	มีการเผยแพร่และสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

 ๒.๓ องคประกอบคุณคาของนวัตกรรม

๒.๓.๑		การแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ภายในเวลาตามที่ก�าหนด	เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง	

ประหยัด	และคุ้มค่า	

๒.๓.๒		การส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแสวงหาความรู้

นวตักรรม/กระบวนการพัฒนานวตักรรมส่งเสริม	กระตุ้นให้ผูพั้ฒนา

และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ศึกษา	ค้นคว้าและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม

จนสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่	และสามารถพัฒนาผู้เรียน

ให้มีกระบวนการคิดได้อย่างกว้างขวาง

๒.๓.๓		ประโยชน์และการน�าไปใช้

กระบวนการพัฒนาผลงาน	นวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์

การเรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียน	มีขั้นตอนชัดเจน	น�าไปใช้ได้ง่าย

และสะดวก
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รายการประเมิน
คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

ด้านที่ ๓ ผลส�าเร็จ   

๑.  ผลคะแนน NT และ/หรือ O-NET

น�าคะแนนด้านล่างมากรอก	ดังนี้	(คะแนนที่ได้	(a)	÷	คะแนนเต็ม	(b))	x	๑๕

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT ป.๓)  

เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ	

ปีการศึกษา

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ รวม	๓	ปีการศึกษา

๑๕

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ป.๖)  

เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ	

ปีการศึกษา

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ รวม	๓	ปีการศึกษา

๑๕

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ม.๓)  

เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ	

ปีการศึกษา	

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ รวม	๓	ปีการศึกษา

๑๕

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ม.๖)  

เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ	

ปีการศึกษา	

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ รวม	๓	ปีการศึกษา

๑๕

			เกณฑ์การให้คะแนน	ในแต่ละปีการศึกษา

						สูงกว่าระดับประเทศ	๐.๑๐	-	๑.๙๙							=		๑

						สูงกว่าระดับประเทศ	๒.๐๐	-	๒.๙๙							=		๒

						สูงกว่าระดับประเทศ	๓.๐๐	-	๓.๙๙							=		๓

						สูงกว่าระดับประเทศ	๔.๐๐	-	๔.๙๙							=		๔

						สูงกว่าระดับประเทศ	ตั้งแต่		๕.๐๐	ขึ้นไป	=		๕

รวมคะแนนเต็มทุกระดับที่มีการประเมิน	=	b

รวมคะแนนที่ได้ทุกระดับที่มีการประเมิน	=	a

แล้วน�ามาเทียบคะแนนเป็นร้อยละ	๑๕	ดังนี้	(คะแนนที่ได้	(a)	÷	คะแนนเต็ม	(b))	x	๑๕
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รายการประเมิน
คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

๒. ผลส�าเร็จของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอน

คณิตศาสตร

๓

๒.๑		รางวัลการประกวด/แข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน	

คณิตศาสตร์	

๒.๒		สถานศึกษาที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์

๒

๑

๓. ผลส�าเร็จด้านความสามารถของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับกลุมสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร

๒

					ระดับนานาชาติ																						

					ระดับชาติ																													

					ระดับเขต/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด					

					กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน														

๒

๑.๕

๑

๑.๕

(เฉพาะ

รางวัล

สูงสุด)

ด้านที่ ๑ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๔๐

ด้านที่ ๒ นวัตกรรม ๔๐

ด้านที่ ๓ ผลส�าเร็จ ๒๐

คะแนนรวม ๑๐๐

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

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

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

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

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

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

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

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

	 	 ผู้ประเมิน...................................................

	 	 วันที่............./................../................
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คณะผูจัดท�ำคณะผูจัดท�ำคณะผูจัดท�ำคณะผูจัดท�ำคณะผูจัดท�ำคณะผูจัดท�ำ

ที่ปรึกษา

๑.	 นายอ�านาจ	วิชยานุวัติ	 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.	 นายสนิท	แย้มเกษร	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.	 นางวัฒนาพร	ระงับทุกข์	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔.	 นางสาวรัตนา	แสงบัวเผื่อน	 ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ผูทรงคุณวุฒิ

๑.	 นายทรงวิทย์	สุวรรณธาดา	 ข้าราชการบ�านาญ
๒.	 นายสมชาย	เอี่ยวสกุล	 ข้าราชการบ�านาญ
๓.	 นางสาวลัดดาวัลย์	ด่านศิริวิโรจน์	 ข้าราชการบ�านาญ
๔.	 นางจรีรัตน์	ปานพรหมมินทร์	 ข้าราชการบ�านาญ
๕.	 นางสายสวาท	รัตนกรรดิ	 ข้าราชการบ�านาญ
๖.	 นางสาวพนิดา	พิสิฐอมรชัย	 ข้าราชการบ�านาญ
๗.	 นางยุพดี	มงคลจินดาวงศ์	 ข้าราชการบ�านาญ
๘.	 นายภาณุวัชร	ปุรณะศิริ	 ศึกษานิเทศก์	

				 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ผูรับผิดชอบโครงการ

กลุมพัฒนากระบวนการเรียนรู สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๑.	 นางผาณิต	ทวีศักดิ์	 รองผู้อ�านวยการส�านักวิชาการ
	 	 และมาตรฐานการศึกษา	
๒.	 นางเกศกัญญา	อนุกูล	 นักวิชาการศึกษา
๓.	 นางสาวภัทรา	ด่านวิวัฒน์	 นักวิชาการศึกษา
๔.	 นางสาวอธิฐาน	คงช่วยสถิตย์	 นักวิชาการศึกษา
๕.	 นายอภิศักดิ์	สิทธิเวช	 นักวิชาการศึกษา
๖.	นางสาวอัจฉราพร	เทียงภักดิ์	 นักวิชาการศึกษา
๗.	นางสาววศินี	เขียวเขิน	 นักวิชาการศึกษา
๘.	นางสาวปรมาพร	เรืองเจริญ	 พนักงานธุรการ
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โรงเรียนตนแบบ

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์			 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
	 	 กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาลล�าปาง		 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)		 ล�าปาง	เขต	๑
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร			 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
	 	 สกลนคร	เขต	๑
โรงเรียนวิเชียรชม		 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
	 	 สงขลา	เขต	๑
โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้			 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
	 	 พัทลุง	เขต	๑
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส			 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)		 แพร่	เขต	๑
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง			 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
	 	 สุพรรณบุรี	เขต	๓
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
	 	 กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา		 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
	 	 ชลบุรี	เขต	๑
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี		 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
	 	 นนทบุรี	เขต	๑
โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์		 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
	 	 สกลนคร	เขต	๑
โรงเรียนสุรวิทยาคาร			 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์			 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	
	 	 กรุงเทพมหานคร	เขต	๑
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ			 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	
	 	 สมุทรปราการ	
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	
	 	 อุทัยธานี	ชัยนาท
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	นนทบุรี		 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี	
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	รังสิต			 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	ราชบุรี			 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี	
โรงเรียนวัดราชบพิธ			 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	
	 	 กรุงเทพมหานคร	เขต	๑	
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด	
โรงเรียนเชียงค�าวิทยาคม	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ


