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ค ำน ำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมุ่งส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

และยกระดับศักยภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และได้มีการจัด

โครงการน าเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมาอย่าง

ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นว่าควรยกระดับเป็นเวทีระดับชาติได้ในปีท่ี 11   

จึงท าให้เกิดเวทีในวันนี้ขึ้นมาภายใต้โครงการการประชุมนวัตกรรม/หรือแนวปฏิบัติท่ีดีระดับชาติ ครั้งท่ี 1    

ปี พ.ศ. 2563  

 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับ
คุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก โดยการใช้เวทีการ
ประกวดนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีเป็นตัวขับเคล่ือนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรจาก
หน่วยงานภายนอกผลิตผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อพัฒนา
งานของตนให้มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานท่ีสมบูรณ์ขึ้น รวมท้ังสามารถน านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีไป
ใช้ได้จริง ส าหรับผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถน าองค์ความรู้ท่ีมีในการประชุมวิชาการครั้งนี้ไปพัฒนางานของ
ตนเองได้เช่นกัน  
 
 

คณะผู้ด าเนินโครงการ 
                 14 กันยายน 2563 
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รายงานผลการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
ระดับชาติ คร้ังที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ชื่อหน่วยงาน   คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์และ  
                     อ.ประภัสสร  กลีบประทุม  อ.ยุชิตา  กันหามิ่ง 

โทรศัพท์ :  093-9503337  Email address :  ratchaneewan_b@hotmail.com 

 
1. ชื่อผลงาน นวัตกรรมการพฒันาอาหารท้องถิ่น ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง 
                     จังหวัดก าแพงเพชร 
 
2. ที่มาและความส าคัญ  

ในปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้มอบหมายให้คณะวิทยาการจัดการ
ให้บริการวิชาการในพื้นท่ีชุมชนเป้าหมาย คือ ชุมชนท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่ง
เป็นชุมชนท่ีมีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารท่ีมีความโดดเด่น เนื่องจากเป็นชุมชนท่ีมีประชาชน 3 ภาค
อาศัยอยู่ ได้แก่ ภาคเหนือ  ภาคอีสาน และภาคกลาง ส่งผลให้ต าบลท่าขุนรามมีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านอาหารท่ีได้รับอิทธิพลมาจากท้ัง 3 ภาค แต่อาหารท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักกันดีของต าบลท่าขุน
ราม คือ “ลาบ” ซึ่ง ลาบ ของต าบลท่าขุนราม มีท้ังลาบเหนือ  ลาบอีสาน และลาบภาคกลาง โดย 
ลาบ แต่ละภาคจะมีความแตกต่างกัน ดังนี้ ลาบภาคเหนือจะใส่น้ าพริกลาบเหนือ ใส่มะแขว่น และ
ดีปลี ส่วน ลาบ ภาคอีสาน จะเน้นใส่พริกป่น  ข้าวค่ัว เป็นหลัก และลาบ ภาคกลาง จะเน้นใส่น้ า
กระเทียมดอง จากความโดดเด่นของ “ลาบ”  คณะวิทยาการจัดการ จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนา
อาหารท้องถิ่น ต าบลท่าขุนราม โดยการน า “ลาบ” มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็น “ไส้กรอกลาบ” 
นอกจากนี้ ยังเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารให้กับชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

3.วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
3.1 เพื่อพัฒนาอาหารท้องถิ่นต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
3.2 เพื่อให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นของฝากส าหรับนักท่องเท่ียวและประชาชนท่ัวไปท่ี

เดินทางมาเท่ียวในต าบลท่าขุนราม ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
3.3 เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาอาหารท้องถิ่น  
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แนวคิด/ข้ันตอน การจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

ในการพัฒนาอาหารท้องถิ่นต าบลท่าขุนราม ในครั้งนี้ มีการพัฒนานวัตกรรมโดยการน า 
แนวคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาอาหารท้องถิ่นต าบลท่าขุนราม คือ “ลาบ” โดยมีการน าลาบมาสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้เป็น “ไส้กรอกลาบ 3 วิถี” ได้แก่ ไส้กรอกลาบวิถีเหนือ  วิถีภาคกลาง และวิถีอีสาน เพื่อ
น ามาใช้เป็นของฝากให้กับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว โดยไส้กรอกลาบจะจ าหน่ายในลักษณะ
ท้ังไส้กรอก และเมี่ยงไส้กรอกลาบ โดยมีข้ันตอนการได้มาซึ่งนวัตกรรม ดังนี้ 

1. จัดประชุมร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเท่ียวต าบลท่าขุนราม เกี่ยวกับการน า 
อาหารท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ท่ีประชุมมีมติ ให้มีการน าลาบมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็น “ไส้กรอก
ลาบ” 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการท าไส้กรอกลาบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเท่ียว 
ต าบลท่าขุนราม 

3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเท่ียวต าบลท่าขุนรามมีการท า “ไส้กรอก” ลาบสูตร  
ลาบเหนือ และลาบอีสาน จ าหน่ายให้กับผู้บริโภคท่ัวไป ณ ตลาดประชารัฐของจังหวัดก าแพงเพชร 
และจ าหน่าย ณ ตลาด 3 วิถีของท่าขุนราม รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับรสชาติ
ของไส้กรอกลาบ และปรับปรุงสูตรตามค าแนะน าจนได้สูตรไส้กรอกลาบท่ีเป็นสูตรเฉพาะของต าบล
ท่าขุนราม และก าลังด าเนินการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชน 

4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเท่ียวต าบลท่าขุนราม ก าลังพัฒนาไส้กรอกลาบเพื่อ 
จัดท าเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากของต าบลท่าขุนรามต่อไป 

 
 

4. กลุ่มบุคคลเป้าหมายที่ให้บริการ 
4.1 คณะกรรมการด้านการท่องเท่ียว ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
4.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเท่ียว ผู้น าชุมชนและประชาชน ต าบลท่าขุนราม 

อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
 5.1 ประชาชนในต าบลท่าขุนรามมีความรู้และทักษะในการน าอาหารท้องถิ่นของต าบลท่าขุน
ราม มาสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

5.2 ชุมชนต าบลท่าขุนรามมีผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นของฝากส าหรับนักท่องเท่ียวและประชาชนท่ัวไป
ท่ีเดินทางมาเท่ียวในต าบลท่าขุนราม ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 

5.3 ชุมชนต าบลท่าขุนรามมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  
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5.4  เป็นการปลูกจิตส านึกให้ชุมชนช่วยกันรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารไว้ให้เยาวชน
รุ่นหลังได้ศึกษา เรียนรู้ และท าเป็น 
 
6. ลักษณะของกิจกรรมการให้บริการวิชาการ 

 การด าเนินโครงการพัฒนาอาหารท้องถิ่นต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร มี
การด าเนินกิจกรรม ดังนี้  

6.1 ประชุมร่วมกันระหว่างคณะวิทยาการจัดการ กับ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขุนราม 
และประชาชนท้องถิ่น เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อก าหนดประเด็นปัญหา
และการพัฒนาพื้นท่ี ผลการประชุม สรุปว่า ชุมชนต้องการให้คณะวิทยาการจัดการพัฒนาอาหาร
ท้องถิ่นของต าบลท่าขุนราม เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

6.2 จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารท้องถิ่นให้กับ
คณะกรรมการด้านการท่องเท่ียว คณะกรรมการด าเนินงานของตลาด 3 วิถี และประชาชนต าบลท่าขุน
ราม ณ อาคารน้ าเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผลจากการด าเนินกิจกรรม ประชาชนใน
ต าบลท่าขุนรามมีความรู้และทักษะในการน าอาหารท้องถิ่นของต าบลท่าขุนราม มาสร้างมูลค่าเพิ่มโดย
การน า “ลาบ” มาแปรรูปเป็น “ไส้กรอกลาบ”  

6.3 กิจกรรมการพัฒนาสูตรอาหารท้องถิ่น “ไส้กรอกลาบ” เพื่อขอ อย. และขอจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

6.4 การจัดท าศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้อาหารท้องถิ่นต าบลท่าขุนราม ซึ่งเป็นศูนย์ในการ 
น าอาหารท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มและจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในต าบลท่าขุนราม 
 
ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 จากแนวคิดการพัฒนาการอาหารท้องถิ่นของต าบลท่าขุนราม โดยมีการน า “ลาบ” มาสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้เป็น “ไส้กรอกลาบ” นั้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเท่ียวต าบลท่าขุนรามได้มีการ
น าไส้กรอกลาบไปจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคท่ัวไป ณ ตลาดประชารัฐของจังหวัดก าแพงเพชร และ
จ าหน่าย ณ ตลาด 3 วิถีของท่าขุนราม รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับรสชาติของ
ไส้กรอกลาบ และปรับปรุงสูตรตามค าแนะน าจนได้สูตรไส้กรอกลาบท่ีเป็นสูตรเฉพาะของต าบลท่าขุน
ราม และก าลังด าเนินการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป 
 
การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
 ผลจากการน าไส้กรอกลาบไปจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคท่ัวไป ณ ตลาดประชารัฐของจังหวัด
ก าแพงเพชร และจ าหน่าย ณ ตลาด 3 วิถีของท่าขุนราม รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภค
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เกี่ยวกับรสชาติของไส้กรอกลาบ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา ไส้กรอกลาบท่ีพัฒนาขึ้นมี
รสชาติท่ีอร่อย รสชาติดีแล้ว แต่ควรมีการปรับรสชาติให้เป็น 3  รส ดังนี้ รสเผ็ดน้อย ส าหรับผู้ท่ีไม
ชอบทานเผ็ด  รสเผ็ดปานกลาง  และรสเผ็ดมาก ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตได้มีการน าค าแนะน าดังกล่าวมาพัฒนา
ไส้กรอกลาบต่อ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการพัฒนาใหม้ี 3 รสชาติ 
 
7. ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
 

ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 
- ชุมชนท่าขุนรามมีอาหารท้องถิ่นที่น ามาใช้เป็น
ของฝากให้กับนักท่องเท่ียวและผู้บริโภค 
- มีศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้ด้านอาหารท้องถิ่น
และเป็นสถานท่ีจ าหน่ายอาหารท้องถิ่นของ
ชุมชนต าบลท่าขุนราม และเป็นศูนย์การเรียนรู้
ให้กับชุมชนอื่นท่ีสนใจในการพัฒนาด้านอาหาร
ท้องถิ่นของจังหวัดก าแพงเพชร 

- ก่อให้เกิดการสร้างงาน  สร้างอาชีพ และ
รายได้ให้กับประชาชนในชุมชนท่าขุนราม 
- เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจใน
ระดับจังหวัดและประเทศ 
- ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 

 
8. ปัจจัยที่ให้เกิดประสบความส าเร็จ หรือเกิดนวัตกรรม 
 8.1 ความรัก ความสามัคคี และความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนและประชาชนในชุมชน 
 8.2 ต้นทุนทางสังคมดี คือ มีอาหารท้องถิ่นท่ีมีช่ือเสียง คือ ลาบ 
 
9. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 

9.1. พัฒนา “ไส้กรอกลาบ” ให้เป็นของฝากของต าบลท่าขุนราม ท่ีเป็นอันตลักษณ์ของต าบล 
ท่าขุนราม 

9.2 พัฒนาแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ “ไส้กรอกลาบ” เพื่อให้เป็นท่ีรู้จักของประชาชนท่ัวไป 
 
10. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 

10.1 สถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโควิด ส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
ท่ีวางไว้ 
 10.2 ชุมชนขาดเงินทุนสนับสนุนในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การด าเนินงาน 
ไม่ประสบผลส าเร็จตามท่ีคาดหวังไว้ 
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11. รูปภาพ 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
ระดับชาติ คร้ังที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 
ชื่อหน่วยงาน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีร้อยโท ดร.คงเดช พะสีนาม 
โทรศัพท์: 089-0646-244     โทรสาร: 055-267-081     E-mail address: 

phasinam@psru.ac.th 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 อาจารย์ธันวมาส กาศสนุก ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี อาจารย์ปุณณดา 
ทะรังศร ี

1. ช่ือผลงาน 
การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา AFE365 

การออกแบบสามมิติขั้นพื้นฐาน 

2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  
การวิจัยในช้ันเรียนมีความส าคัญต่อวงการวิชาชีพครูอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากครู

อาจารย์จ าเป็นต้องพัฒนาวิธีการเรียนการสอน การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน การจูงใจให้ผู้เรียนเกิด
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ น าไปสู่การเพิ่มสัมฤทธิ์ผลการเรียนท าให้เกิด
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติเป็นการจัดกิจกรรมท่ีเน้น
การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญสถานการณ์จริงและการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้จากการกระท า ได้การฝึกคิด ฝึกการลงมือท า ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ และฝึกการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง อีกท้ังผู้เรียนได้เรียนรู้ท้ังทางทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติ (พงษ์วิภา, 2559; วัน
เพ็ญ, 2549) การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา AFE365 การออกแบบสามมิติขั้นพื้นฐาน มี
วัตถุประสงค์หลักของการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านแบบ 
และปฏิบัติการเขียนแบบ ภาพฉาย ภาพสามมิติ อย่างง่าย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ 
ซึ่งจากการเรียนการสอนท่ีผ่านมาพบว่า นักศึกษายังขาดความเข้าใจ และทักษะทางการอ่านแบบ 
และปฏิบัติการเขียนแบบ อีกท้ังยังขาดการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดให้นักศึกษาน าองค์ความรู้ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติไปประยุกต์กับงานท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การฝึกค้นคว้า การฝึกคิด และฝึกการ
แก้ไขปัญหา ด้วยการร่วมวิเคราะห์ปัญหาของนักศึกษา ร่วมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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วิธีการเรียนการสอน วางแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น และให้นักศึกษาเป็นผู้คัดเลือกและ
ออกแบบโครงงานเองเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปแบบไม่น่าเบ่ือ และสร้างพัฒนาการของนักศึกษา 
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนนักศึกษาท่ีเรียนด้วยกัน โดยการน าเสนอหน้าช้ัน
เรียน เพื่อท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นปฏิบัติของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหารท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา AFE365 การออกแบบสามมิติขั้นพื้นฐาน 

2) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการ
ปฏิบัติ 

4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 
1) ผู้สอนรายวิชา AFE365 การออกแบบสามมิติขั้นพื้นฐาน ร่วมวิเคราะห์ปัญหาของนักศึกษา 

และวางแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
2) ผู้สอนรายวิชา AFE365 การออกแบบสามมิติขั้นพื้นฐาน วางแผนการสอนให้สอดคล้องกับ

การแก้ไขปัญหา โดยจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ 
3) ผู้สอนและผู้เรียนรายวิชา AFE365 การออกแบบสามมิติขั้นพื้นฐาน ร่วมกันแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินและการวัดผล 
4) ผู้สอนมอบหมายโครงงานให้กับนักศึกษาเพื่อน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการเรียนรายวิชา 

AFE365 การออกแบบสามมิติขั้นพื้นฐาน มาประยุกต์ใช้กับโครงงานท่ีนักศึกษาเป็นผู้คัดเลือกและ
ออกแบบเอง 

5) ผู้สอนสอดแทรกเทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ รวมท้ังให้นักศึกษาปฏิบัติ
และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองหรือปรึกษากับเพื่อนด้วยกันเองก่อนจะให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน ากับ
นักศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปแบบไม่น่าเบ่ือ และสร้างพัฒนาการของนักศึกษา 

6) นักศึกษาน าองค์ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้กับโครงงานท่ีได้รับมอบหมาย และแลกเปล่ียน
เรียนรู้กับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนนักศึกษาท่ีเรียนด้วยกัน โดยการน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

7) การวัดผลการเรียนรู้ โดยการวัดจากการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การส่งงาน 
การท าโครงงานและการน าเสนอโครงงานของนักศึกษา รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
รายวิชา AFE365 การออกแบบสามมิติขั้นพื้นฐาน เพื่อน าผลท่ีได้ไปพัฒนาหรือใช้เป็นแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ต่อไป 
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5. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหารท่ีลงทะเบียน

เรียนในรายวิชา AFE365 การออกแบบสามมิติขั้นพื้นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการ
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นปฏิบัติ 

2) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก 

6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 
การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ เป็นการจัดการเรียนรู้ ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียน

เช่ือมโยงองค์ความรู้เดิม สู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติด้วยตนเอง โดยการจัดการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของช้ันเรียน เช่น อภิปราย อ่าน เขียน แลกเปล่ียนเรียนรู้ และลง
มือปฏิบัติมากกว่าการนั่งฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว (มนตรี, 2554) 

7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้สอนสอดแทรกเทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งให้นักศึกษาปฏิบัติและ

แก้ไขปัญหาด้วยตนเองหรือปรึกษากับเพื่อนด้วยกันเองก่อนจะให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน ากับ
นักศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปแบบไม่น่าเบื่อ และสร้างพัฒนาการของนักศึกษา  โดย
นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้กับโครงงานท่ีได้รับมอบหมาย และแลกเปล่ียน
เรียนรู้กับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนนักศึกษาท่ีเรียนด้วยกัน โดยการน าเสนอหน้าช้ันเรียน ดังรูปท่ี 1 ผล
การศึกษาพบว่า นักศึกษามีความเข้าใจในการเรียนการสอนมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 
0.01) โดยส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีขึ้น เนื่องจากนักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ท้ังทางทฤษฎี
และปฏิบัติไปประยุกต์กับงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การฝึก
ค้นคว้า การฝึกคิด และฝึกการแก้ไขปัญหา โดยผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้แบบการ
เรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติมีคะแนนเฉล่ีย 3.33 และ 4.40 คะแนน ตามล าดับ ซึ่งนักศึกษามี
ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพการให้ค าปรึกษา 4.67 คะแนน การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ได้ 4.40 คะแนน และความพึงพอใจโดยรวมต่อการปฏิบัติ 4.40 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของณัฎฐพงษ์ (2559) ซึ่งได้ศึกษาการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ในรายวิชา TMT423 ระเบียบ
วิธีวิจัยส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ท่ีดีขึ้น และมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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รูปที่ 1 การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ และการน าเสนอหน้าช้ันเรียนของนักศึกษา 
 

8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีขึ้น โดยสามารถอ่านแบบและเขียนแบบ ภาพฉาย ภาพสามมิติ 

อย่างง่าย ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบได้ อีกท้ังยังสามารถน าองค์ความรู้จาก
รายวิชา AFE365 การออกแบบสามมิติขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้กับงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ซึ่ง
ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอนรูปแบบอื่นได้ 

9. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 
1) การน าแนวคิดการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการ

ปฏิบัติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2) การร่วมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินและ
การวัดผล เพื่อลดความตึงเครียดและสร้างแรงจูงใจของตัวผู้เรียน 

3) การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังระหว่างนักศึกษา-นักศึกษา อาจารย์-
นักศึกษา 

10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
1) ควรมีการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวนการโดยใช้การเรียน

การสอนแบบลงมือปฏิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบอื่น 
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11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 เนื่องจากนักศึกษามีพื้นฐานทางด้านการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกัน ท าให้บาง
คนเรียนรู้ได้รวดเร็วจากการปฏิบัติเพียงครั้งเดียว ในขณะท่ีนักศึกษาบางคนต้องฝึกปฏิบัติซ้ าหลายครั้ง
จึงจะเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

12. จ านวนครั้งของการพฒันา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีและอธิบายกระบวนการพฒันา/          
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 
 การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา AFE365 
การออกแบบสามมิติขั้นพื้นฐาน ถูกน ามาใช้ในการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก และมีแผนท่ีจะพัฒนาใน
ภาคการศึกษาถัดไป 

13. จ านวนและรายช่ือของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี ไปใช้ 
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

14. บรรณานุกรม 

ณัฎฐพงษ์ ฉายแสงประทีป. การศึกษาการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ในรายวิชา TMT423 ระเบียบวิธี
วิจัยส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. 2559;11(2):93-102. 

พงษ์วิภา เทวีลาภรณ์. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชาการเขียนแบบก่อสร้าง 3 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร. เชียงใหม่: วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร; 2559. 

มนตรี ศิริจันทร์ช่ืน. การสอนนักศึกษากลุ่มใหญ่ในรายวิชา GSOC 2101 ชุมชนกับการพัฒนา โดยใช้
การสอนแบบ Active Learning และการใช้บทเรียนแบบ e-learning เพื่อการพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่; 2554. 

วันเพ็ญ เรืองรัตน์. การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเข้าเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 4 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2549. 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

ชื่อหน่วยงาน 
ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาสพงษ์ รู้ท านอง 
  โทรศัพท์: 092-425-6766 / E-mail address: suphatphong007@hotmail.com 
 
1. ช่ือผลงาน 
 การสกัดองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงพื้นท่ีเพื่อสร้างนวัตกรรมในการเผยแพร่สู่ชุมชน 
 
2. ที่มาและความส าคัญของผลงาน 

ปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geomatics) อันประกอบด้วย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System: GIS) รีโมทเซนซิง (Remote Sensing: RS) และระบบก าหนด
ต าแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System: GPS) มีความส าคัญอย่างมาก ด้านการศึกษา 
ส ารวจ ติดตามการเปล่ียนแปลง เพื่อใช้ในการวางแผน บริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจเชิง
พื้นท่ี ผ่านกระบวนการส ารวจ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างองค์ความรู้ 
ตลอดจนการประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผนพัฒนา และแก้ปัญหาต่าง ๆ ของท้องถิ่นในเชิงบูรณาการ 
รวมทั้งการจัดการเฉพาะด้าน หลักสูตรภูมิสารสนเทศและศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มี
แนวคิดหลักของการจัดหลักสูตรและบริการวิชาการด้านการวิจัย ท่ีมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาท้ังพื้นท่ี 
(Area-Based Collaborative Research and Development:  ABCRD) บูรณาการงานวิ จัยกับ
กระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ชุมชนเป็นฐาน 
(Community Based Learning) และปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) เช่ือมโยงกับการ
บริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จนท าให้เกิดผลงานวิจัยเชิงพื้นท่ี
อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย 

ท้ังนี้ ในปี พ.ศ. 2559-2563 ได้มีงานวิจัยท่ีมีการด าเนินการเสร็จส้ินท่ีส าคัญจ านวน 6 เรื่อง 
ท่ีมีคณาจารย์ในโปรแกรมวิชาเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ประกอบด้วย การส่งเสริมกระบวนการผลิต
มันส าปะหลังสะอาดเพื่อเพิ่มมูลค่า ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและการพัฒนาชุดองค์ความรู้สู่
เกษตรกร จังหวัดก าแพงเพชร (2562) สารสนเทศเชิงพื้นท่ีเพื่อการจัดการน้ าท่วมและน้ าแล้งพื้นท่ีฝ่ัง
ตะวันออกของแม่น้ าปิง จังหวัดก าแพงเพชร (2561) การส ารวจและประเมินเส้นทางจักรยาน
ปลอดภัย โดยการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและกระบวนการมีส่วนร่วม จังหวัดก าแพงเพชร (2561) 
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การส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ีด้านการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ
และทางวัฒนธรรม ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร (2560) ความหลากหลายของผัก
พื้นบ้านภาคเหนือในชุมชนย้ายถ่ินถาวรจากล้านนา จังหวัดก าแพงเพชร (2559) และการเช่ือมโยงทาง
พื้นท่ีของการท่องเท่ียวเขตมรดกโลกกลุ่มเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารด้วยการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสร้างคู่มือการท่องเท่ียว (2559) ซึ่งงานวิจัยท้ังหมด
เป็นงานวิจัยเชิงพื้นท่ี ท่ีมุ่งเน้นการจัดการปัญหาและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน มีการ
ด าเนินการเสร็จส้ินตามวัตถุประสงค์การวิจัย มีการเผยแพร่ผ่านบทความวารสารวิชาการและการ
ฝึกอบรมสัมมนา อย่างไรก็ตามในระดับชุมชนยังขาดการสังเคราะห์ สกัด และย่อยข้อมูล ในรูปแบบท่ี
ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และตรงกับประโยชน์ท่ีชุมชนต้องการใช้งาน 
 จึงเป็นท่ีมาและความส าคัญของการศึกษานี้ ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมและสกัดองค์ความรู้
จากงานวิจัยเชิงพื้นท่ีของศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และหลักสูตรภูมิสารสนเทศ เพื่อ
สร้างชุดความรู้สู่ชุมชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดก าแพงเพชร และใกล้เคียง ในรูปแบบของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เอกสารคู่มือ อีบุ๊ค และโปสเตอร์ ซึ่งเป็นนวัตกรรม อันจะน าไปสู่การเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการตัดสินใจของท้องถิ่นในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ โดย
ชุมชน ต่อไป 
  
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 เพื่อรวบรวมและสกัดองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงพื้นท่ีของศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและหลักสูตรภูมิสารสนเทศ สร้างชุดความรู้สู่ชุมชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดก าแพงเพชร 
และจังหวัดใกล้เคียง ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เอกสารคู่มือ อีบุ๊ค โปสเตอร์ และส่ือ
นวัตกรรมอื่น ๆ 
 
4. แนวคิด/ข้ันตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 1. รวบรวมรายช่ือของงานวิจัยท่ีท าการวิจัยเสร็จส้ินแล้ว ของศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและหลักสูตรภูมิสารสนเทศในปี พ.ศ. 2559-2563 
 2. รวบรวมส่ือ สกัดองค์ความรู้ สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อจัดท านวัตกรรม เช่น 
คู่มือ อีบุ๊ค ช้ันข้อมูลระบบสารสนเทศพร้อมใช้ และโปสเตอร์ ฯลฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม 
สอดคล้อง และเป็นไปได้ของงานวิจัยเป็นส าคัญ 
 3. จัดชุดองค์ความรู้เพื่อน าไปสู่การเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมจากการสกัดองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงพื้นท่ีสู่ชุมชน 
 2. ชุมชนมีเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจของท้องถิ่นในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มศักยภาพการ
เรียนรู้ตามแต่ละประเด็นการเรียนรู้ 
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6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

ชื่อเร่ืองงานวิจัย (ปีที่ท าการวิจัยเสร็จ
สิ้น) 

รูปแบบนวัตกรรม/ชิ้นงาน ที่พร้อมต่อการเผยแพร่ 

(1) การส่งเสริมกระบวนการผลิตมัน
ส าปะหลังสะอาดเพื่อเพิ่มมูลค่า ด้วยการ
ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและการพัฒนา
ชุดองค์ความรู้สู่เกษตรกร จังหวัด
ก าแพงเพชร (2562)  

 หนังสือเล่มเล็ก 
 อีบุ๊ค 
 ช้ันข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 แผนท่ีเพื่อการเผยแพร่ 
 กิจกรรมการฝึกอบรม 
มันส าปะหลังสะอาดก าแพงเพชร: นวัตกรรมภูมิ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนด้านเกษตรกรรม จังหวัด
ก าแพงเพชร 

(2) สารสนเทศเชิงพื้นท่ีเพื่อการจัดการน้ า
ท่วมและน้ าแล้งพื้นท่ีฝ่ังตะวันออกของ
แม่น้ าปิง จังหวัดก าแพงเพชร (2561)  

 โปสเตอร์เผยแพร่องค์ความรู้ 
 ช้ันข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 แผนท่ีเพื่อการเผยแพร่ 
ความเส่ียงด้านภัยแล้งและน้ าท่วม พื้นท่ีฝ่ังตะวันออก
ของแม่น้ าปิง จังหวัดก าแพงเพชร 

(3) การส ารวจและประเมินเส้นทาง
จักรยานปลอดภัย โดยการประยุกต์ใช้ภูมิ
สารสนเทศและกระบวนการมีส่วนร่วม 
จังหวัดก าแพงเพชร (2561) 

 คู่มือการปั่นจักรยาน 
 ช้ันข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 แผนท่ีเพื่อการเผยแพร่ 
1. Explore History on 2 wheels 
2. Explore Culture on 2 wheels  
3. Explore Nature on 2 wheels 

(4) การส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นท่ีด้านการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรทางธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรม ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก จังหวัด
ก าแพงเพชร (2560) 

 หนังสือเล่มเล็ก 
 อีบุ๊ค 
 ช้ันข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 แผนท่ีเพื่อการเผยแพร่ 
 กิจกรรมการฝึกอบรม 
คลองสวนหมาก: ลุ่มน้ าแห่งความหลากหลาย 
สารสนเทศเชิงพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ลุ่มน้ า
คลองสวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร 
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ชื่อเร่ืองงานวิจัย (ปีที่ท าการวิจัยเสร็จ
สิ้น) 

รูปแบบนวัตกรรม/ชิ้นงาน ที่พร้อมต่อการเผยแพร่ 

(5) ความหลากหลายของผักพื้นบ้าน
ภาคเหนือในชุมชนย้ายถิ่นถาวรจาก
ล้านนา จังหวัดก าแพงเพชร (2559) 

 หนังสือเล่มเล็ก 
 อีบุ๊ค 
 ช้ันข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 แผนท่ีเพื่อการเผยแพร่ 
 กิจกรรมการฝึกอบรม 
เรียนรู้ชุมชน เรียนรู้ความหลากหลายผักพื้นบ้าน
ภาคเหนือในท้องถิ่น: บ้านหนองปิ้งไก่-บ้านสร้อย
สุวรรณ บ้านแม่นารี บ้านใหม่สุวรรณภูมิ 

(6) การเช่ือมโยงทางพื้นท่ีของการ
ท่องเท่ียวเขตมรดกโลกกลุ่มเมือง
ประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารด้วย
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และการสร้างคู่มือการ
ท่องเท่ียว (2559) 

 แผนท่ีท่องเท่ียว 
 โปสเตอร์เพื่อการท่องเท่ียว 
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
 ช้ันข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 แผนท่ีเพื่อการเผยแพร่ 
1. นครชุม นครศักดิ์สิทธิ์ และเมืองแห่งความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
2. เส้นทางแห่งการเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร 
3. เส้นทางสายมรดกโลก กลุ่มเมืองประวัติศาสตร์
สุโขทัยและเมืองบริวาร 
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หนังสือเล่มเล็กและอบีุ๊ค “มันส าปะหลังสะอาดก าแพงเพชร: นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ 

เพื่อสนับสนุนด้านเกษตรกรรม จังหวัดก าแพงเพชร” 
 

 
หนังสือเล่มเลก็และอบีุค๊ “คลองสวนหมาก: ลุ่มน้ าแห่งความหลากหลาย สารสนเทศเชิงพื้นทีเ่พื่อการ

อนุรกัษแ์ละจัดการทรพัยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก จังหวัด
ก าแพงเพชร” 
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โปสเตอร์ “ความเสี่ยงด้านภัยแล้งและน้ าท่วม พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าปิง จังหวัด

ก าแพงเพชร” 
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หนังสือเล่มเล็กและอบีุ๊ค “เรียนรู้ชุมชน เรียนรู้ความหลากหลายผักพื้นบ้านภาคเหนอืในท้องถ่ิน: 

บ้านหนองปิ้งไก่-บ้านสร้อยสุวรรณ บ้านแม่นารี บ้านใหม่สุวรรณภูมิ” 
 

 
แผนที่และคู่มือเสน้ทางการปั่นจักรยาน “Explore History on 2 wheels; Explore Culture  

on 2 wheels; Explore Nature on 2 wheels” 
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หนังสือเล่มเล็ก “นครชุม นครศักด์ิสิทธิ์ และเมืองแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม” 

 

 
หนังสือเล่มเล็ก “เสน้ทางแห่งการเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร” 
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โปสเตอร์ แผนที่ และแผ่นพบั ชุด “เส้นทางสายมรดกโลก กลุ่มเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย 

และเมืองบริวาร” 
 

 
โปสเตอร์ แผนที่ และแผ่นพบั ชุด “เส้นทางสายมรดกโลก กลุ่มเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย 

และเมืองบริวาร” 
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โปสเตอร์ แผนที่ และแผ่นพบั ชุด “เส้นทางสายมรดกโลก กลุ่มเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย 

และเมืองบริวาร” 
 

 
ตัวอย่างสื่อที่เป็นนวัตกรรม จากการสกัดองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงพื้นที่ของศูนย์ภูมิสารสนเทศ 

เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินและหลักสูตรภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างชุดความรู้สู่ชุมชน 
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ตัวอย่างสื่อที่เป็นนวัตกรรม จากการสกัดองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงพื้นที่ของศูนย์ภูมิสารสนเทศ 

เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินและหลักสูตรภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างชุดความรู้สู่ชุมชน 
 
7. ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 

ชื่อนวัตกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลจากการน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
มันส าปะหลังสะอาดก าแพงเพชร: 
นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ด้านเกษตรกรรม จังหวัดก าแพงเพชร 

- ตัวแทนจาก
หน่วยงานราชการ
และท้องถิ่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
- ประชาชนในพื้นท่ี 

มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและ
เผยแพร่คู่มือหนังสือเล่มเล็ก และการจัด
กิจกรรมโรงเรียนมันส าปะหลังเคล่ือนท่ี ผล
การประเมินผลการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
กระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาดให้กับ
เกษตรกร พบว่า กิจกรรมการเผยแพร่
ท้ังหมดมีภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดย
มีความพึงพอใจระดับมากทุกโครงการ และ
ทุกประเด็นการส ารวจ ท้ังนี้ การประเมินผล
การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิต
มันส าปะหลังสะอาดให้กับเกษตรกร โดย
วิธีการพัฒนาและเผยแพร่คู่มือหนังสือเล่ม
เล็กมีค่าคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม
เท่ากับ 4.05 ซึ่งสูงกว่าการอบรมเชิง
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ชื่อนวัตกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลจากการน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ปฏิบัติการ และจัดกิจกรรมโรงเรียนมัน
ส าปะหลังเคล่ือนท่ี ท่ีมีค่าคะแนนความพึง
พอใจในภาพรวมเท่ากันคือเท่ากับ 4.00 

ความเส่ียงด้านภัยแล้งและน้ าท่วม 
พื้นท่ีฝ่ังตะวันออกของแมน่้ าปิง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

- ตัวแทนจาก
หน่วยงานราชการ
และท้องถิ่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

- เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ 
- กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จาก
นวัตกรรมในด้านการเรียนรู้ด้านความเส่ียง
ต่อภัยพิบัติในพื้นท่ีของตน 

Explore Kamphaeng Phet on 2 
wheels 

นักท่องเท่ียวและผู้
ปั่นจักรยาน 

- เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ 
- กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จาก
นวัตกรรมในด้านการเรียนรู้และมีคู่มือ
เส้นทางการปั่นจักรยาน 

คลองสวนหมาก: ลุ่มน้ าแห่งความ
หลากหลาย สารสนเทศเชิงพื้นท่ีเพื่อ
การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ลุ่มน้ า
คลองสวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร 

- ตัวแทนจาก
หน่วยงานราชการ
และท้องถิ่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
- ประชาชนในพื้นท่ี 
ลุ่มน้ าคลองสวน
หมาก 

- เกิดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้สู่
คนในชุมชนลุ่มน้ าคลองสวนหมาก 
- การประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมการ
ฝึกอบรม 5 ด้าน ได้แก่ กระบวนการการ
ให้บริการ วิทยากรและการถ่ายทอดความรู้ 
การอ านวยความสะดวก เนื้อหา แนวคิด 
และผลจากการฝึกอบรม และความพึงพอใจ
ในภาพรวมของโครงการ อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด โดยประเด็นด้านการได้รับประโยชน์
จากโครงการและกิจกรรมท่ีจัดขึ้น มีค่าเฉล่ีย 
มากท่ีสุด คือ 4.74 จาก 5.00 

เรียนรู้ชุมชน เรียนรู้ความหลากหลาย
ผักพื้นบ้านภาคเหนือในท้องถิ่น: บ้าน
หนองปิ้งไก่-บ้านสร้อยสุวรรณ บ้านแม่
นารี บ้านใหม่สุวรรณภูมิ 

ชุมชนบ้านหนองปิ้ง
ไก่-บ้านสร้อยสุวรรณ 
บ้านแม่นารี บ้านใหม่
สุวรรณภูมิ 

- เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ 
- กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จาก
นวัตกรรม 
- การเผยแพร่นวัตกรรมและวัดค่าคะแนน
ความพึงพอใจ 5 ระดับ จ านวน 3 ชุมชน 
ชุมชนละ 20 คน รวม 60 คน พบว่า การ
สอบถามใน 2 ประเด็น คือ ความน่าสนใจ
ของเนื้อหา และประโยชน์และการท าให้เกิด
การเรียนรู้ พบว่า อยู่ในระดับมาก และมาก
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ชื่อนวัตกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลจากการน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 และ 4.55 
ตามล าดับ 

(1) นครชุม นครศักด์ิสิทธิ์ และเมือง
แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
(2) เส้นทางแห่งการเรียนรู้อุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
(3) เส้นทางสายมรดกโลก กลุ่มเมือง
ประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร 

ประชาชนในต าบล 
นครชุม นักท่องเท่ียว
และผู้ท่ีสนใจ 

- เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ 
- กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จาก
นวัตกรรมในด้านการเรียนรู้ด้านการ
ท่องเท่ียวเส้นทางสายมรดกโลก กลุ่มเมือง
ประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร 

8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
 ผลการทดลองใช้นวัตกรรมท าให้เกิดประโยชน์ท่ีหลากหลายตามประเด็นเนื้อหาของแต่ละ
นวัตกรรม การสัมมนา ฝึกอบรม และเผยแพร่นวัตกรรม ท าให้เกิดการยอมรับและน านวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ และบางนวัตกรรมท่ีมีการวัดผลท่ีชัดเจน พบว่า ส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในนวัตกรรมระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 1. มีการพัฒนาหัวข้อโครงร่างงานวิจัยเพื่อเสนอต่อแหล่งทุนงบประมาณ และได้รับการอนุมัติ
งบประมาณ 
 2. มีการสร้างกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับงานวิจัย เช่น การฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส่งตัวแทนเข้าร่วมกิ จกรรม ท าให้เกิดการ
ประสานงานและใช้ประโยชน์นวัตกรรมของหน่วยงานในระยะยาว 
 3. มีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างการท าวิจัยในพื้นท่ี ท าให้เกิดการยอมรับและใช้
ประโยชน์จากนวัตกรรมของคนในชุมชนภายหลังเสร็จส้ินงานวิจัย 
 4. มีการส่งเสริมงานวิจัยในหลักสูตรท่ีสอดคล้องบูรณาการระหว่างงานวิจัย การบริการ
วิชาการ และกระบวนการเรียนการสอน 
 5. มีการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นท่ีท่ีสอดคล้องกับพื้นท่ี และสภาพปัญหาของชุมชน กิจกรรม
การวิจัยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ท าให้งานวิจัยเกิดประโยชน์และมีผลดีต่อการเผยแพร่นวัตกรรม
จากผลการวิจัยในภายหลัง 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 จะมีการพัฒนานวัตกรรม โดยเน้นส่ือท่ีหลากหลายและจัดท าส่ือเพิ่มเติมส าหรับงานวิจัยท้ัง 6 
เรื่อง และจะมีการน างานวิจัยอื่น ๆ ท่ีได้รับงบประมาณและท าการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาจัดท า
เป็นนวัตกรรมและเผยแพร่ 
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11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 ไม่มี 
 
12 .  จ านวนค ร้ังของการพัฒนา/ปรับป รุงน วัตกรรมห รือแนวปฏิบั ติที่ ดี และอธิบาย
กระบวนการพัฒนา/ ปรับปรุงในแต่ละคร้ังประกอบด้วย 
 จ านวนครั้งของการปรับปรุงนวัตกรรมแต่ละช้ินงานขึ้นอยู่กับการวิพากษ์เนื้อหาและรูปแบบ
วิธีการน าเสนอก่อนการจัดท าเป็นรูปแบบหลัก และจะถูกปรับปรุงในการจัดพิมพ์หรือจัดท าครั้งใหม่ 
เมื่อพบข้อผิดพลาดหรือมีการเพิ่มเติมประเด็นในนวัตกรรม 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 

ชื่อนวัตกรรม กลุ่มเป้าหมาย การน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
มันส าปะหลังสะอาด
ก าแพงเพชร: นวัตกรรมภูมิ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนด้าน
เกษตรกรรม จังหวัด
ก าแพงเพชร 

- ตัวแทนจาก
หน่วยงานราชการ
และท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง 
- ประชาชนในพื้นท่ี
ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ มีผู้เข้าร่วมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการจ านวน 56 คน 
- การพัฒนาและเผยแพร่คู่มือหนังสือเล่ม
เล็กมีการเผยแพร่องค์ความรู้ 1,000 ชุด 
- การจัดกิจกรรมโรงเรียนมันส าปะหลัง
เคล่ือนท่ี มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่
กลุ่มเป้าหมาย 400 ราย 

ความเส่ียงด้านภัยแล้งและน้ า
ท่วม พื้นท่ีฝ่ังตะวันออกของ
แม่น้ าปิง จังหวัดก าแพงเพชร 

- หน่วยงานราชการ
และท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง 

- ส่งมอบองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานใน
พื้นท่ีจ านวน 4 หน่วยงาน 

คลองสวนหมาก: ลุ่มน้ าแห่ง
ความหลากหลาย สารสนเทศ
เชิงพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม 
ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก จังหวัด
ก าแพงเพชร 

- ตัวแทนจาก
หน่วยงานราชการ
และท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง 
- ประชาชนในพื้นท่ี
ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ มีผู้เข้าร่วมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการจ านวน 54 คน จาก 
18 กลุ่มหน่วยงาน  
- เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมและองค์
ความรู้สู่คนในชุมชนลุ่มน้ าคลองสวน
หมากจ านวน  
500 ราย 

เรียนรู้ชุมชน เรียนรู้ความ
หลากหลายผักพื้นบ้าน
ภาคเหนือในท้องถิ่น: บ้าน
หนองปิ้งไก่-บ้านสร้อยสุวรรณ 
บ้านแม่นารี บ้านใหม่สุวรรณ
ภูม ิ

ชุมชนบา้นหนองปิ้งไก่
บ้านสร้อยสุวรรณ 
บ้านแม่นารี บ้านใหม่
สุวรรณภูมิ 

- เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมและองค์
ความรู้สู่คนในชุมชน 3 ชุมชน 500 ราย 
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ชื่อนวัตกรรม กลุ่มเป้าหมาย การน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
Explore History on 2 
wheels 

นักท่องเท่ียวและผู้ปั่น
จักรยาน 

- เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมและองค์
ความรู้จ านวน 200 คน 

(1) นครชุม นครศักด์ิสิทธิ์ 
และเมืองแห่งความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
(2) เส้นทางแห่งการเรียนรู้
อุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร 
(3) เส้นทางสายมรดกโลก 
กลุ่มเมืองประวัติศาสตร์
สุโขทัยและเมืองบริวาร 

ประชาชนในต าบล
นครชุม นักท่องเท่ียว
และผู้ท่ีสนใจ 

- เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมและองค์
ความรู้จ านวน 500 คน 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 

ระดับชาติ คร้ังที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 
ชื่อหน่วยงาน 
โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต 2 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลักนายสุเทพ  ทรงอยู่ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 
โทรศัพท์ 061-7942753 โทรสาร ................-................ E-mail address songyoo 2506@gmail.com 
 
1.ชื่อผลงาน รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน ด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดวิเคราะห์ และการคิดค านวณ ปีการศึกษา 2562 
 
2. ที่มาและความส าคัญของผลงาน  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมาย การพัฒนาท่ี
ส าคัญ  เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพโดยคนไทยมีความพร้อมท้ัง
กาย ใจ สติปัญญา  มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดท่ี
ถูกต้องมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21   มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ  และภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมี
ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง (แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ,2560, หน้า 9)แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศใน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม ดังนั้นทิศทาง การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ วิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่ง
ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีเป็นกรอบท่ีแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการพัฒนา  ท่ีก าหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อม
การพัฒนาท้ังจากภายนอกและภายในประเทศท่ีบ่งช้ีถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึง
โอกาสและความเส่ียงในการท่ีจะผลักดันขับเคล่ือนให้การพัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปี
แรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ,2559, หน้า 63) 

สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
จากบริบทสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย ความเปล่ียนแปลงของภูมิภาค อาเซียนและสังคม
โลก อ านาจหน้าท่ีของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ 
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ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 กับทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังใน มิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้าน สังคม และ
มิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีส าคัญคือได้ประเมินสถานะของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้นแล้ว จึงสามารถ
ก าหนดเป็นสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ซึ่งได้แก่ เป้าหมายหลักและตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ (แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 ,2560, หน้า 50)  

 การพัฒนาบุคลากรโดยการประชุมอบรมท่ีไม่ประสบความส าเร็จมีสาเหตุมาจาก 1)มีเนื้อหา
จ านวนมาก และซับซ้อนแต่ให้เวลาในการเรียนรู้จ ากัดและมักเป็นการอบรมระยะส้ัน (one-shot 
workshop) 2)หัวข้อในการพัฒนาหรือจัดการอบรมไม่สัมพันธ์กับความต้องการของครูท่ีเข้ารับการอบรม 
3)ไม่มีโอกาสติดตามผลการน ามโนทัศน์ใหม่ๆ จากการอบรมไปใช้ 4)ไม่มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องท่ีชัดเจน 5)ไม่ให้ความส าคัญกับความแตกต่างความต้องการ และสภาพปัญหาของครูแต่ละคน    
6)กระบวนการอบรมไม่ได้ปรับให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและครู และ 7) ไม่มีมโนทัศน์พื้นฐานใน
การวางแผนโครงการและน าไปใช้การให้ครูศึกษาเอกสารมีจุดอ่อนคือเนื่องจากครูเป็นนักปฏิบัติ 
(practitioner) ท าให้มีความยากล าบากในการ วิเคราะห์/แปลความจากเอกสารไปสู่การจัดการเรียนการ
สอน หากไม่มีวิธีการอื่นมาสนับสนุนช่วยเหลือ การนิเทศติดตามการท างานท่ีไม่มีจุดเน้นเฉพาะและไม่
สัมพันธ์กับสภาพปัญหา/ความต้องการท่ีแท้จริงของครู การกระตุ้นให้ครูปฏิบัติตามนโยบายหรือค าส่ังจาก
ฝ่ายบริหารเพียงฝ่ายเดียว ไม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีคงทนยั่งยืนได้ 
จึงอาจสรุปได้ว่า วิธีการพัฒนาบุคลากรท่ีเน้นเชิงปริมาณ ใช้เวลาท่ีจ ากัด พัฒนาโดยไม่ได้ค านึงถึงความ
ต้องการ/ปัญหาของครู และไม่ใช้ข้อมูลบริบทท่ัวไปท่ีครูเป็นอยู่ มาใช้ในการด าเนินการพัฒนาเป็นจุดอ่อน
ของการพัฒนาโดยท่ัวไป จึงควรมีการเลือกใช้วิธีการอื่น ๆ มาใช้ปรับ จุดอ่อนของการพัฒนาแบบเดิม 
เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ครูเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ จัดการเรียนการสอนได้ดีขึ้น 
และช่วยให้การปฏิรูปการเรียนรู้อันเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาเกิดผล ในทางปฏิบัติได้จริง 
(Fullan 1991 cited in Gordon,2004: 25) 

 การพัฒนาการบริหารงานงานวิชาการของสถานศึกษาเป็นส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนคุณภาพ
การศึกษาการศึกษา และตรวจสอบ จากเอกสาร รายงานการประเมินตนเอง ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาสมศ.รอบ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความส าเร็จท่ีเกิดขึ้น และศึกษาแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา เพื่อวิเคราะห์สภาพบริบทของสถานศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค จาก
การศึกษาสภาพปัญหาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาทีผ่าน พบว่า นักเรียนขาดการคิดวิเคราะห์ การ
จัดการเรียนการสอนขาดการสอดแทรกการคิดวิเคราะห์ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการออกแบบ
การเรียนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายขาดการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ผู้รายงานมีแนวความคิดใน
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การด าเนินพัฒนางานบริหารวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู การส่งเสริมสมรรถนะของนักเรียน ด้าน
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ และด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณภาพของนักเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 3.1 วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดวิเคราะห์ และการคิดค านวณ ปีการศึกษา 2562 
  2) รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดวิเคราะห์ และการคิดค านวณ ปีการศึกษา 2562 
 3.2 เป้าหมายของการผลิตผลงาน 
  1) ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดวิเคราะห์ และการคิดค านวณ 
ของนักเรียน 
  2) ครูมีทักษะการสอน ท่ีส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การ
คิดวิเคราะห์และการคิดค านวณของนักเรียน 
 
4. แนวคิด/ข้ันตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 แนวคิด ผู้รายงานด าเนินการพัฒนางานบริหารงานบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอย่างมี
คุณภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศภายใน วิจัยในช้ันเรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้ PISA การวัดผลและประเมินผล เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1. การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนการ
สอน ด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดวิเคราะห์ และการคิดค านวณ ปีการศึกษา 2562 จาก
หลักฐาน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 1) ศึกษาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากรายงานการประเมินผลการพัฒนาตนเอง 
ของสถานศึกษา 
 2) ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาข้อเสนอแนะ จุดท่ีควรพัฒนา 
 3) ศึกษาบริบทของสถานศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ข้อมูลทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม 
ประเพณี 
วัฒนธรรม อาชีพ และรายได้ของชุมชน 
 4) ศึกษาการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษา
เจตคติ ทัศนคติของบุคคลท่ีกล่าวมา  โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต จดบันทึกข้อมูล  
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2. การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน ด้าน
การอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดวิเคราะห์ และการคิดค านวณ ด าเนินการ ดังนี้ 
 1) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา   แบบมีส่วนร่วม (P-Plan) เป็นนโยบาย จุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
  2) ร่วมกันคิดเพื่อค้นหาวิธีการท่ีเหมาะสม จากการประชุมเพื่อระดมความคิดสร้างรู้และความ
เข้าใจ สร้างทีมมีกระบวนการพัฒนาโดยด าเนินการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม ใช้นวัตกรรม ส่ือ และ
เทคโนโลยี DLTV  การสอนตามแนวทาง PISA พัฒนาโครงการ กิจกรรม ส่งผลต่อครูผู้สอน และนักเรียน 
 2) มีการจัดท าโครงการ(D-Do) มีกิจกรรมพัฒนาการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ออกแบบ
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมค่ายวิชาการ ฐานการเรียนรู้ตามแนวทางสอนแบบ PISA 
ฐานสร้างกระบวนการคิดโดยใช้ Mind Maping ฐานการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ฐานการผลิต และใช้
ส่ือการสอน 

3) มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม(C-Cherk) ใช้
นวัตกรรม ส่ือ และเทคโนโลยี DLTV  สอดแทรกการสอนตามแนวทาง PISA  

4) การแก้ปัญหานักเรียนรายบุคคล ด้วยการใช้วิจัยในช้ันเรียน โดยปัญหาเป็นฐาน(A-Act) 
5) การวัดผลและประเมินผล (A-Act) ด าเนินการทดสอบนักเรียนโดยใช้ข้อสอบตามแนวทาง PISA 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  และส่งเสริมครูประจ าช้ันใช้แนวทางการทดสอบ
แบบ PISA  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาสภาพปัญหา การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน  
ด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดวิเคราะห์ และการคิดค านวณ 

1.การศึกษาสภาพปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการ
จัดการเรียน 

การสอน 

1.ศึกษาข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 

2.รายงานการประเมินคุณภาพ
ขอสถานศึกษา 

3.ศึกษาบริบทของสถานศึกษา 

4.ศึกษาเจตคติของครูที่ส่งผล
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

 

2.การพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา  

ท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน 

1. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กล
ยุทธ์ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
2.ร่วมกันคิดเพื่อค้นหาวิธีการที่เหมาะสม
จากการระดมความคิด 

3.มีกิจกรรมพัฒนาการเรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 4 ฐานการเรียนรู้ 

4.มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดย
ใช้การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม 

5.การวัดผลและประเมินผลโดยใช้แนว
ทางการทดสอบแบบ PISA 

 

3.เงื่อนไข ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1.การวางแผนที่ดี เปิดโอกาสการมี
ส่วนร่วม 

2.การประชุม เพื่อระดมความ
คิดเห็น สรุปผลประเด็นเป็นนโยบาย 
จุดเน้นสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

3.การนิเทศติดตามแบบกัลยาณมิตร 
แก้ปัญหาโดยใช้วิจัยในชั้นเรียน 
CAR 

4.บูรณาการกิจกรรม 

ที่ส่งเสริมความสามารถ ทักษะการ
สอนของครู ความสามารถ 
สมรรถนะของนักเรียน  
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5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1) ผู้บริหารสถานศึกษามีระบบคุณภาพของการบริหารงานวิชาการ  

2) ครูผู้สอน บุคลากรท่ีเกี่ยวช้อง เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
 3) นักเรียนมีความสามารถ สมรรถนะของนักเรียน ด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิด
วิเคราะห์  
และการคิดค านวณ 
 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 ลักษณะส าคัญ การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดวิเคราะห์ และการคิดค านวณ 
 1) ผู้บริหารสถานมีการศึกษาข้อมูลรอบด้านด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และเช่ือถือได้ 
 2) ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครเูข้าใจสภาพของบริบทของสถานศึกษา เปิดใจยอมรับ มีเจตคติท่ีดี 
 3) ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมรับการเปล่ียนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4) มีกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กร SWOT Analysis  

ลักษณะส าคัญ การพัฒนาการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดวิเคราะห์ และการคิดค านวณ 

1) การก าหนดวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษายกระดับคุณภาพการ
สอนของครูผู้สอนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนท้ังระบบ2) วิธีการระดมความคิดเห็น  ร่วมคิด ร่วม
พัฒนา ร่วมแก้ปัญหา ร่วมชื่นชม 
 3) การออกแบบฐานการเรียนรู้ เพื่อสร้างวิธีการเรียนรู้ระหว่างครูและนักเรียน 
 4) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางการสอนแบบ PISA 
 5) การวัดผลและประเมินผลตามแนวทาง PISA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วงจรการพัฒนาแบบ 4 ร่วม 

ร่วมพัฒนา

ร่วมแก้ปัญหาร่วมช่ืนชม

ร่วมคิดP-

Plan 

D-

Do 

C-

Cherk 

A-Act 
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นวัตกรรมกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะท่ี 1 

1.การศึกษาสภาพปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการ
เรียน 

การสอน 

2.ศึกษาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 

3.รายงานการประเมินคุณภาพขอ
สถานศึกษา 

3.ศึกษาบริบทของสถานศึกษา 

4.ศึกษาเจตคติของครู 

ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะท่ี 2 

1.พัฒนาการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา  

ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน 

2. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กล
ยุทธ์ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
3.ร่วมกันคิดเพื่อค้นหาวิธีการที่เหมาะสม

จากการระดมความคิด 

4.มีกิจกรรมพัฒนาการเรียนเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ 5 ฐานการเรียนรู้ 

5.มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดย

ใช้การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม 

6.การวัดผลและประเมินผลโดยใช้แนว

ทางการทดสอบแบบ PISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะท่ี 3  

1.โล่รางวัลและเกียรติบัตร การ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ 

ชั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2562 (ชนาด)

โรงเรียนจ านวนนักเรียนมากกว่า 

120 คน 

มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด อันดับ

ที่ 1 สพป.กพ.2 

2.โล่รางวัล และเกียรติบัตรการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ 

ชั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2562 (ชนาด)

โรงเรียนจ านวนนักเรียนมากกว่า 

120 คน 

ได้คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่า

คะแนนรวมระดับประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

ก่อนพัฒนา กระบวนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

-เกียรติบัตร มีผลการยกระดับผลการทดสอบ 
PISA  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับ 

ยอดเย่ียม สพป.กพ.2 

-เกียรติบัตร มีผลการยกระดับ 

ผลการทดสอบ PISA  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับ 

ยอดเย่ียม สพป.กพ.2 

 

ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 

1.มีรูปแบบการบริหารสถานศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ 

2.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

เพื่อการอ่านรู้เร่ือง และ 

การสื่อสารได้ตามแนวการวัดผล
นานาชาติ(PISA) 

3.ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การ
อ่าน การเขียน 

และการคิดวิเคราะห์ 

4.นักเรียนมีความสามารถ  
ด้านการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และการคิด
ค านวณเพิ่มสูงขึ้น 
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7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 1) ประชากร หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรใน
โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนปางมะค่าปีการศึกษา 2562 จ านวน 14 โรงเรียน 1 สาขา ปีการศึกษา 2562 
 2) กลุ่มตัวอย่างหมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากร
โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 17 คน 
 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 

1. การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนการ
สอน ด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดวิเคราะห์ และการคิดค านวณ ปีการศึกษา 2562  จาก
หลักฐาน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากรายงานการประเมินผลการ
พัฒนาตนเองของสถานศึกษา โดยภาพรวมของปีการศึกษาทีผ่านมา อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 2) ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาข้อเสนอแนะ ด้านผลการจัดการศึกษาผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
ท้ังคิดวิเคราะห์ 
 คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 3) ศึกษาบริบทของสถานศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ข้อมูลทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม 
ประเพณี 
วัฒนธรรม อาชีพ และรายได้ของชุมชนเฉล่ียต่อครัวเรือน ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จุดอ่อน พบว่า 
สถานศึกษา 
ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบ อยู่ในระดับ น้อย  
 4) ศึกษาการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในโรงเรียน ศึกษา
เจตคติ ทัศนคติ  โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต จดบันทึกข้อมูล ข้อค้นพบ คือ 1) ครูขาดทักษะการใช้ส่ือการ
สอน โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับ ปานกลาง 2) ครูขาดความรู้และความเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ ปานกลาง 
3) การบริหารงานวิชาการของสถาน อยู่ในระดับ ปานกลาง 

2. การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน ด้าน
การอ่าน  

การเขียน การส่ือสาร การคิดวิเคราะห์ และการคิดค านวณ ด าเนินการ ดังนี้ 
 1) การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (P-Plan) ก าหนดนโยบาย จุดเน้นสู่การปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ อยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด 
  2) ร่วมกันคิดเพื่อค้นหาวิธีการท่ีเหมาะสม จากการประชุมเพื่อระดมความคิดสร้างรู้และความ
เข้าใจ สร้างทีม  
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มีกระบวนการพัฒนาโดยด าเนินการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม ใช้นวัตกรรม ส่ือ และเทคโนโลยี DLTV  
การสอนตามแนวทาง PISA พัฒนาโครงการ กิจกรรม ส่งผลต่อครูผู้สอน และนักเรียน ผลการปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับ มากท่ีสุด 
 2) มีการจัดท าโครงการ(D-Do) มีกิจกรรมพัฒนาการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ออกแบบ
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมค่ายวิชาการ ฐานการเรียนรู้ตามแนวทางสอนแบบ PISA 
ฐานสร้างกระบวนการคิดโดยใช้ Mind Maping ฐานการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ฐานการผลิต และใช้
ส่ือการสอน ผลการปฏิบัติ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

3) มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม(C-Cherk) ใช้
นวัตกรรม ส่ือและเทคโนโลยี DLTV  สอดแทรกการสอนตามแนวทาง PISA ผลการปฏิบัติ อยู่ในระดับ มาก 

4) การแก้ปัญหานักเรียนรายบุคคล ด้วยการใช้วิจัยในช้ันเรียน โดยปัญหาเป็นฐาน(A-Act) ผลการ
ปฏิบัติ อยู่ในระดับ มาก 

5) การวัดผลและประเมินผล (A-Act) ด าเนินการทดสอบนักเรียนโดยใช้ข้อสอบตามแนวทาง PISA 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3  และส่งเสริมครูประจ าช้ันใช้แนวทางการทดสอบ
แบบ PISA ผลการปฏิบัติ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 1) การสร้างระบบการท างานตามวงจรคุณภาพ  
 2) การพัฒนาทีมในการปฏิบัติงาน ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ร่วมแก้ปัญหา ร่วมชื่นชม 
 3) ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
 4) พัฒนาครูผู้สอนให้ได้รับฝึกอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ น าประสบการณ์ มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
 5) นักเรียนมีคุณลักษะท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 6) ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการอ่านรู้เรื่อง และการส่ือสารได้ตามแนวการวัดผลนานาชาติ
(PISA) 
สู่ระดับช้ันเรียนทุกระดับช้ัน 
 2) ส่งเสริมการผลิต และใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีความต่อเนื่อง 
 3) พัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา รองรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  
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11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 1) ครูใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ยังใช้แบบเดิม ไม่สอดคล้องกับสภาวะของการแข่งขันทาง
วิชาการ 
 2) นักเรียนขาดความสนใจ และเอาใจใส่เรื่องการเรียน 
  
12. จ านวนคร้ังของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/
ปรับปรุง 
ในแต่ละครั้งประกอบด้วย 
 1) น าคณะครูไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป.ลพ.1  
 2) จัดท าโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้ PISA 
โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามแผนปฏิบัติประจ าปี 2562 
 3) ทดลองการด าเนินโครงการ กิจกรรม กับโรงเรียนบ้านศรีไพศาล ปีการศึกษา 2561 
 4) การด าเนินโครงการ กิจกรรม กับโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562 
 5) ผลการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับส านักเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับชาติ  
ปีการศึกษา 2562 
 6) มีการน าเสนอผลงาน เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ จ านวน 5 ครั้ง 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้จ านวน 
16 โรงเรียน 

-โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา สพป.กพ.2 
-โรงเรียนบ้านส่องตาแล สพป.กพ.2 
-โรงเรียนบ้านวังน้ า สพป.กพ.2 
-โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์สพป.กพ.2 
-โรงเรียนบ้านพัดโบก สพป.กพ.2 
-โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้างสพป.กพ.2 
-โรงเรียนบ้านศรีไพศาล สพป.กพ.2 
-โรงเรียนบ้านปางมะนาว สพป.กพ.2 
-โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา สพป.กพ.2 
-โรงเรียนบ้านหนองน ้าแดง สพป.กพ.2 
-โรงเรียนคีรีวงษว์ัฒนา สพป.กพ.2 
-โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี สพป.กพ. 2 
-โรงเรียนบ้านหัวรัง สพป.กพ.2 
-โรงเรียนวัฒนราษฏร์ศึกษา สพป.กพ.1 
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-โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ สพป.กพ.1 
-โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ สพป.กพ.1 

 
14. บรรณานุกรม 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(อินเตอร์เน็ต).กรุงเทพ:  

 ส านักงานนายกรัฐมนตรี; (อ้างวันท่ี 31 สิงหาคม 2563). ท่ีมา  

https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422 

ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (อินเตอร์เน็ต).

กรุงเทพ:  

 ส านักงานนายกรัฐมนตรี; (อ้างวันท่ี 31 สิงหาคม 2563). ท่ีมา  

https://www.nesdc.go.th/download/document/SAC/NS_PlanOct2018.pdf 

Deming, W. Edwards. Out of the Crisis. MIT Center for Advanced Engineering Study (dissertation.).  

ISBN 0-911379-01-0. 1986 

Fullan,Michael. The Moral Imperative of School Leadership. (dissertation.).  

 Thousand Oaks: Corwin Press. 1991 

 

 

 

https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
ระดับชาติ คร้ังที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 
ชื่อหน่วยงาน 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทบาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก 

  1. อาจารย์ภูมินทร์  ตันอุตม ์
  2. อาจารย์ยุติธรรม  ปรมะ 
  3. อาจารย์ ดร.นุจรินทร์  ปทุมพงษ์ 
  4. อาจารย์กีรศักดิ์  พะยะ 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ เพชรไทย 
โทรศัพท์ 088-2733899. โทรสาร ...................-............. E-mail address Bhoomin_t@kpru.ac.th 
 

1. ชื่อผลงาน   

SILA Land นวัตกรรมและกิจกรรมกลางแจ้งส าหรับ การส่งเสริมการท่องเท่ียวอุทยานประวัติศาสตร์

ก าแพงเพชร 

2. ที่มาและความส าคัญของผลงาน  
 ปัจจุบันอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร เปิดบริการให้นักท่องเท่ียว
เข้าชมเมืองเก่าเฉล่ีย 200,000 คนต่อปี ประกอบด้วย วัยเด็ก 10% วันท างาน 20% วัยสูงอายุ 70% 
ในช่วงเย็นจะมีกลุ่มคนท่ีรักสุขภาพเข้ามาใช้บริการโดยการวิ่งออกก าลังกายหรือปั่นจักรยาน โดย
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรป็นโบราณสถานในเขตก าแพงเพชรและเมืองนครชุม (เยาวลักษณ์ 
ใจวิสุทธิ์หรรษา และคณะ , 2552)  ได้รับการคุ้มครองโดยคณะกรรมการมรดกโลกหรือองค์การ
ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 52 
ตอนท่ี 75 วันท่ี 8 มีนาคม 2478 และเล่มท่ี 54 วันท่ี 3 มกราคม 2480 ภายในอุทยานประวัติศาสตร์
แบ่งกลุ่มโบราณสถานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 บริเวณภายในก าแพงเมืองมีโบราณสถาน 14 
แห่ง เนื้อท่ี 503 ไร่ กลุ่มท่ี 2 บริเวณอรัญญิกโบราณสถาน ทางด้านทิศเหนือของก าแพงเมืองมี
โบราณสถาน 40 แห่ง เนื้อท่ี 1,611 ไร่ กลุ่มท่ี 3 บริเวณนอกเมืองด่านตะวันออกมีโบราณสถาน 15 
แห่งเนื้อท่ี 16 ไร่ 3 งานกลุ่มท่ี 4 บริเวณทุ่งเศรษฐีฝ่ังตะวันตกของแม่น้ าปิง (เมืองนครชุม) มี
โบราณสถาน 12 แห่ง เนื้อท่ี 30 ไร่ 5 งาน และมีพิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดงแหล่งข้อมูลการท่องเท่ียวและ



00000000000000 

37 

  KPRU Innovation Good Practice Conference 2020 

เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักท่องเท่ียว เช่น ข้อมูลประวัติ ความ
เป็นมา ข้อมูลจุดเย่ียมชม ข้อมูลเส้นทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ เป็นต้น ใน
ปัจจุบันมีอุปกรณ์ให้บริการนักท่องเท่ียวในการศึกษาข้อมูลภายในพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ 1) แผนท่ีจ าลอง
อธิบายด้วยเสียง 2) ภาพจิตกรรม และ 3) วัตถุโบราณ เป็นต้น และมีกิจกรรมเยี่ยมชมอุทยานโดยการ
ปั่นจักยาน เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ซึ่งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์นั้น
มีเพียงกลุ่มนักท่องเท่ียวต่างชาติ ผู้สูงอายุ และบุคคลท่ีสนใจด้านประวัติศาสตร์ เท่านั้นท่ีเข้ามาเยี่ยม
ชมบ่อยๆ แต่ยังมีนักท่องเท่ียวอีกกลุ่มหนึ่งท่ีมีสัดส่วนการเข้าชมอุทยานค่อนข้างน้อย ได้แก่ วัยรุ่น 
นักศึกษา และวัยท างาน เป็นต้น เนื่องจากการท่องเท่ียวในอุทยานประวัติศาสตร์ยังไม่สามารถดึงดูด
ความสนใจได้เท่าท่ีควรจึงจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนานวัตกรรม เครื่องมือ หรือกิจกรรมให้มี
ความน่าสนใจยิ่งขึ้น 
 ดังนั้นทางคณะผู้จัดท าจึงได้น างานวิจัยมาต่อยอดโดยน าแอปพลิเคชัน SILA Land ซึ่งเป็น
แอปพลิเคชันส าหรับให้บริการนักท่องเท่ียวมาช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรม โดยได้ออกแบบกิจกรรม
กลางแจ้งท่ีประยุกต์ใช้งานฟังก์ชันเกมส์และฟังก์ชันแผนท่ีจากแอปพลิเคช่ัน SiLA Land ในการ
ด าเนินกิจกรรมสะสมกล้วยไข่ (Muza)  ร่วมกับการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมใกล้ชิดสนิทใจ 
(Close-Up) และกิจกรรมใบ้ค า (Word Game) เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจและซึมซับ
ศิลปวัฒนธรรมภายในอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรโดยใช้เกมส์เป็นเครื่องมือจูงใจ และมากไป
กว่านั้นยังเป็นกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการท างานท่ีสามารถกระท าควบคู่กับการอบรม 
สัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กร โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ทักษะแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานร่วมกันในองค์กร มีความสามัคคีสามารถส่ือการเชิง
บวก 
 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 3.1. เพื่อจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัย นวัตกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2 เพื่อพัฒนากิจกรรมกลุ่มท่ีสามารถกระท าควบคู่ไปกับการอบรม สัมมนา ทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาบุคลากรและองค์กร โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ทักษะ และศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานร่วมกัน 
 3.3 เพื่อพัฒนากิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถวางแผนได้อย่างชัดเจนและรอบครอบ 
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4. แนวคิด/ข้ันตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 แนวคิดการพัฒนากิจกรรมกลางแจ้ง โดยประยุกต์ใช้งานฟังก์ชันเกมส์และฟังก์ชันแผนท่ีจาก
แอปพลิเคชัน SiLA Land ในการด าเนินกิจกรรมสะสมกล้วยไข่ (Muza)  ร่วมกับการจัดกิจกรรม
กลางแจ้ง ได้แก่ กิจกรรมใกล้ชิดสนิทใจ (Close-Up) และกิจกรรมใบ้ค า (Word Game) มีกรอบ
แนวคิดการพัฒนา ดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนากิจกรรมกลางแจ้ง 
 
 จากภาพท่ี 1 ต่อยอดงานวิ จัยและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวอุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร และได้แอปพลิเคชันท่ีช่ือว่า SILA Land ส าหรับให้บริการนักท่องเท่ียว 
จากนั้นได้มีการปรับปรุงแอปพลิเคชันและออกแบบกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับปัจจัยในด้านต่าง 
ๆ ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเท่ียว การเสริมสร้างความสามัคคี การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร การ
ส่ือสารเชิงบวก การแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของรายวิชาในหลักสูตร และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมใน
ชุมชน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดกิจกรรมกลางแจ้งท่ีสามารถบูรณาการปัจจัยท่ีต้องการได้ ประกอบด้วย 3 
กิจกรรม ดังนี้ 
 1) กิจกรรมใกล้ชิดสนิทใจ (Close-Up) เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้ร่วมกิจกกรมเดินทางในอุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร โดยการใช้ฟังก์ชันแผนท่ี เพื่อถ่ายรูปเซลฟี่กับโบราณสถานท้ัง 5 สถานท่ี ท่ี
ได้รับมอบหมายของแต่ละกลุ่มจ านวน 5 ภาพ โดยมีเงื่อนไขว่า สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะต้องถ่าย 
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เซลฟี่กับภาพท่ีได้รับคนละ 1 ภาพไม่ซ้ ากัน เมื่อด าเนินการเสร็จ จึงผ่านภารกิจของกิจกรรมท่ี 1 
(หลังจากออกจากจุดปล่อยตัว) 
 2) กิจกรรมสะสมกล้วยไข่ (Muza) เป็นกิจกรรมท่ีท าร่วมกับกิจกรรมท่ี 1 โดยด าเนินการผ่าน
แอปพลิเคชัน Sila Rally และเลือกหมวด Game โดยมีกล้วยที่ต้องสะสมท้ังหมด 3 ตัว ซึ่งจะถูกซ่อน
ไว้ในวัดส าคัญต่าง ๆ 5 วัด เมื่อผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใกล้จะปรากฏสัญลักษณ์ Play เพื่อให้ด าเนินการเก็บ
สะสม คล้ายกับการเล่นเกมส์ Pokémon Go เมื่อด าเนินการเสร็จ จึงผ่านภารกิจของกิจกรรมท่ี 2 
(หลังจากออกจากจุดปล่อยตัว)  

3) กิจกรรมใบ้ค า (Word Game) เป็นกิจกรรมท่ีถูกบรรจุอยู่ภายในกล่องปริศนา (Mystery 
Box) ผู้ร่วมกิจกรรมจะมีการ์ดค าศัพท์ท้ังหมด 20 ค า ผู้ร่วมกิจกรรมมีเวลา 5 นาที เพื่อเก็บสะสม
คะแนน (1 ค าต่อ 1 คะแนน) ซึ่งกิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะกลับมายังจุดปล่อยตัวและเล่นเกมส์นี้
กับทีมงาน เมื่อด าเนินการเสร็จ จึงผ่านภารกิจของกิจกรรมท่ี 3 

 ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมท้ัง 3 กิจกรรม ท าให้สามารถบูรณาการการเรียนการสอน
กับงานด้านวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการ มากไปกว่านั้นยังเป็นแนวปฏิบัติท่ี
ดีในการประกันคุณภาพระดับคณะในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับกิจกรรมบูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพิ่มรายได้การท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 5.1 ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพิ่มรายได้การท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
 5.2 มีการบูรณาการครบ 3 ด้าน ได้แก่ บูรณาการการเรียนการสอนกับงานด้านวิจัย การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการ 
 5.3 มีกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการท างานท่ีสามารถกระท าควบคู่กับการอบรม 
สัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กร โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ทักษะแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานร่วมกันในองค์กร มีความสามัคคีสามารถส่ือการเชิง
บวก  
 5.4 เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีในการประกันคุณภาพระดับคณะในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ร่วมกับกิจกรรมบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
 5.5 ท าให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจและซึมซับศิลปวัฒนธรรมภายในอุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชรโดยใช้เกมส์เป็นเครื่องมือจูงใจ 
 5.6 ช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยแสดงให้เห็นภาพลักษณ์การเรียน
การสอนของหลักสูตร 
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6. ลักษณะส าคัญ หรือ องค์ความรู้ของนวัตกรรม หรือ แนวปฏิบัติที่ดี 
 มีการออกแบบกิจกรรมโดยใช้เครื่องมือและนวัตกรรมท่ีได้จากงานวิจัย พัฒนากิจกรรม
กลางแจ้งท่ีมีความน่าสนใจ และท าให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจและซึมซับศิลปวัฒนธรรมภายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรโดยใช้เกมส์เป็นเครื่องมือจูงใจ 
 

7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 7.1 นักศึกษาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการค่ายอาสาบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้าง
จริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
จ านวน 75 คน  
 7.2 นักศึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ใน
ศตวรรษท่ี 21 จ านวน 39 คน 
 7.3 นักศึกษาโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่  
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 45 คน  

 

8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
 จากการทดลองใช้และการปรับปรุงกิจกรรม พบว่า นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจ

กับรูปแบบการจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.33, S.D = 0.49)  
 

9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยภาครัฐ ประกอบด้วย อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร บุคลากร เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา  
 

10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 ปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมกิจกรรมให้มีความหลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น 
 

11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 แอปพลิเคชันรองรับเพียงระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้น และสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีผล
ต่อการด าเนินการจัดกิจกรรม 
 

12. จ านวนคร้ังของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบาย
กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงในแต่ละคร้ังประกอบด้วย 
 ครั้งท่ี 1 ปรับแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุกการท ากิจกรรม Walk rally 
 ครั้งท่ี 2 ปรับกิจกรรมใบ้ค า (Word Game) ให้มีค าถามทางด้านภาษาอังกฤษ 
 ครั้งท่ี 3 ปรับกิจกรรมใบ้ค า (Word Game) ให้มีค าถามทางด้านภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์ และเพิ่มกิจกรรมส่ือสารเชิงบวก 
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13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
 13.1 อุทยานประวิติศาสตร์ก าแพงเพชร 
 13.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 13.3 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ 
 13.4 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
14. บรรณานุกรม 
 เยาวลักษณ ใจวิสุทธิ์หรรษา และคณะ. บทบาทนาฏยศิลป์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวอุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร เมืองมรดกโลก. วารสารมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 2552; 15; 36-50. 
 

15. ภาพกิจกรรม 

  
ภาพรวมการด าเนินงาน กิจกรรมสะสมกล้วยไข่ (Muza) 

  
แอปพลิเคชัน กิจกรรมต่อท้ายใบ้ค า 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
ระดับชาติ คร้ังที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 
ชื่อหน่วยงาน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตล าปาง 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก  ดร.ธารทิพย์ ขัวนาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย  ขัวนา  
โทรศัพท์ 095-5642012 โทรสาร 054-223092  E-mail address nikky20032525@gmail.com 
 
1.ชื่อผลงาน  การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจยัในช้ันเรียน 
 
2. ที่มาและความส าคัญของผลงาน  

แนวทางการจัดการศึกษา ในหมวด 4 ตามมาตรา 30 ของ พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 
ระบุให้ส่งเสริมผู้สอนให้สามารถใช้วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ได้ (กรมวิชาการ, 2544) การท าวิจัยในช้ันเรียน (Classroom Research) เป็นการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการประเมินผลเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในรูปแบบการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมนักศึกษา กระบวนการสอนหรือวิธีการสอนใหม่ ๆ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็น
วิธีการหนึ่งในการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ ให้แก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบ เป็นการน า เอา
กระบวนการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรู้ในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ และน าไปสู่การค้นหานวัตกรรม
ทางด้านวิชาการด้านการเรียนการสอนท่ีเป็นพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต   

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีการปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้อง ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ เพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน 
ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา จะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการ
วิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย และการบริหารจัดการตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของ
ประเภทสถาบัน โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้  ซึ่งการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ การจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส า คัญ (Student Center) โดยใช้วิธีการสอน
รูปแบบใหม่และบูรณาการกับการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อหาค าตอบว่าเหมาะสมหรือท่ีสามารถใช้พัฒนา
นักศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์บรรลุตามกรอบมาตรฐานการ
อุดมศึกษาท่ีก าหนดไว้ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล าปาง  โดยงานบริหารหลักสูตรและ
งานวิจยัได้ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการท าวิจัยในช้ันเรียนในรายวิชาต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 – จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้กระบวนการคิดท่ีมีเหตุ เกิด
ความรู้และเกิดทักษะในการท าวิจัยในช้ันเรียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของผู้สอน
และพัฒนาสมรรถนะในวิชาชีพของผู้เรียนต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
เพื่อพัฒนากระบวนการในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยในช้ันเรียน 
 

4. แนวคิด/ข้ันตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจยัในช้ันเรียน มีข้ันตอนการด าเนินการตามข้ันตอน  PDCA  

มีรายละเอียดดังนี้ 
กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 

P          1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพื่อก าหนดแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัยในช้ันเรียน 
         2. หลักสูตรร่วมกับคณะและฝ่ายวิชาการคณะน าข้อมูลท่ีได้มาประชุมร่วมกัน เพื่อ 
ก าหนดแนวทางในการจัดการจัดการเรียนการสอนท่ีมกีารบูรณาการกับการวิจัยในช้ันเรียน 
        3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกัน เพื่อก าหนดรายวิชาท่ีจะมี
การบูรณาการกับการวิจัยในช้ันเรียน 
        4. ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียน 
        5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนท ารายละเอียดของ รายวิชา 
มคอ.3 และ มคอ.4 โดยสอดแทรกการน ากระบวนการการบูรณาการกับการวิจัย โดยมี
ประเด็นท่ีจะต้องส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา         

D         6. ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในช้ันเรียน 
        7. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัยในช้ันเรียนโดยถือเป็น
หน้าท่ีและเป็นงานประจ า 

C         8. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัยในช้ันเรียน      
        9. รายงานผลการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัยในช้ันเรียน 

A         10. น าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการ
วิจัยในช้ันเรียน 
        11. เผยแพร่การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัยในช้ันเรียนโดยการ
เป็นวิทยากร  โครงการคูปองครูหลักสูตรการท าวิจัยในช้ันเรียน  (Classroom Action 
Research: CAR) เพื่อการเรียนการสอนของครูยุคใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

5.1 ได้จ านวนงานวิจัยในช้ันเรียนท่ีเพิ่มขึ้นและเป็นงานวิจัยในช้ันเรียนท่ีมีคุณภาพ 
5.2 นักศึกษามีทักษะการท าวิจัยในช้ันเรียน  
5.3 อาจารย์ผู้สอนและครูท่ีเข้ารับการอบรมได้พัฒนากระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 
5.4 อาจารย์ผู้สอนและครูท่ีเข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ แนวคิด ทักษะไปปรับใช้ในการท า

วิจัยเพื่อพัฒนาตนเองได้ 
 5.5 มหาวิทยาลัยได้เครือข่ายทีมงานในการบริการวิชาการ 
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6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัยในช้ันเรียน ท่ีมีขั้นตอนการ

ด าเนินการตามข้ันตอนวงจรคุณภาพ  PDCA  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของผู้สอน
และพัฒนาสมรรถนะในวิชาชีพของผู้เรียน 

 
7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ท้ัง  17  วิทยาเขต 
 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
 จากการน ากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัยในช้ันเรียน ท่ีมีขั้นตอน
การด าเนินการตามขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย พบว่า อาจารย์และนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ท้ัง 17 วิทยาเขต มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 

9.1 การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัยในช้ันเรียนโดยผู้สอนถือเป็นหน้าท่ีและ
เป็นงานประจ า 

9.2 ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริมแรง ได้แก่ ทุนสนับสนุนการท าวิจัย ขั้นตอนการรับทุนท่ีชัดเจน 
แบบฟอร์มการขอทุน การประเมินภาระงาน และความสะดวกในการเบิกจ่ายเงินทุน การมอบรางวัลให้กับ
นักวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน และท าต่อเนื่องมา 3 ปี อย่างสม่ าเสมอ 

9.3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยในช้ันเรียนของ
อาจารย์แต่ละคนท่ีน าเสนอผลงานอย่างต่อเนื่องจะเป็นแรงกระตุ้นให้อาจารย์ท่านอื่นต่อไป 

9.4 นโยบาย แนวปฏิบัติ และการจัดการท่ีมีความเข้มแข็งชัดเจน น าทีมผู้บริหารและคณะท างาน/
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องมีความเข้มแข็ง เสียสละอุทิศตนและเวลาเพื่อพัฒนาการบูรณาการการเรียนการกับ
การวิจัยในช้ันเรียนเป็นกลยุทธ์ผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิธีการสอนใหม่ ๆ 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 

10.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการท าวิจัยในช้ันเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนล่วงหน้าก่อนอย่าง
น้อย 2-3 เดือน เพื่อเตรียมเขียนโครงการวิจัย สร้างและพัฒนาเครื่องมือ ขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ และขอสนับสนุนทุนวิจัย 

10.2 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยในช้ันเรียน ควรจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันเพื่อถอดบทเรียนจากผู้ท่ีประสบผลส าเร็จ โดยจัดให้มีเวทีเสวนาถอดบทเรียนท้ังแบบออฟไลน์และ
แบบออนไลน์ 
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11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
11.1 การถอดบทเรียน KM การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยในช้ันเรียนยังขาด

ผู้เช่ียวชาญในการด าเนินรายการ 
11.2 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยในช้ันเรียน ควรมีการปรับเวลาให้ยึดหยุ่นเพราะ

อาจารย์บางท่านมีภาระงานอื่นมาก ท าใหส่้งรายงานไม่ทัน 
 

12. จ านวนคร้ังของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละคร้ังประกอบด้วย 

ครั้งท่ี 1 ปีการศึกษา  1/2560 มีการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และการจัดการให้ชัดเจน 
 ครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา  2/2560 เพิ่มกระบวนการให้มีการสนับสนุนทุนการท าวิจัยในช้ันเรียน 
 ครั้งท่ี 3 ปีการศึกษา  1/2561 เพิ่มกระบวนการให้มีการเผยแพร่การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูร
ณาการกับการวิจัยในช้ันเรียน 
 ครั้งท่ี 4 ปีการศึกษา  2/2561 เพิ่มกระบวนการให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในช้ันเรียน 
 ครั้งท่ี 5 ปีการศึกษา  1/2562 เพิ่มกระบวนการให้มีการก าหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนท่ี
มีการบูรณาการกับการวิจัยในช้ันเรียนโดยถือเป็นหน้าท่ีและเป็นงานประจ า 
 ครั้งท่ี 6 ปีการศึกษา  2/2562 เพิ่มกระบวนการให้มีการมอบรางวัลให้กับนักวิจัย   
 ครั้งท่ี 7 ปีการศึกษา  1/2563  เพิ่มกระบวนการให้มีเวทีเสวนาถอดบทเรียนท้ังแบบออฟไลน์และ
แบบออนไลน์ 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 

13.1 อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ท้ัง 17 วิทยาเขต 
13.2 โรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
13.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลท่ัวไป ในการเข้ารับการอบรมโครงการ

คูปองครูหลักสูตรการท าวิจัยในช้ันเรียน (Classroom Action Research: CAR) เพื่อการเรียนการสอนของ
ครูยุคใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

14. บรรณานุกรม 

กรมวิชาการ. (2544). การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุดตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหลักสูตรกรมวิชาการ. 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 

ระดับชาติ คร้ังที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 
ชื่อหน่วยงาน  
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต 2  
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก  นายสุริยา  ปราณี  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 
โทรศัพท์ 085-7453696  โทรสาร .................-.................. E-mail address  yugyaisuriya@hotmail.com 
 
1.ชื่อผลงาน  รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
  
 2. ที่มาและความส าคัญของผลงาน  
 การศึกษาถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาคนให้พร้อมท่ีจะเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3) 2553 
ได้ก าหนดให้การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มี
ความรู้และคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษา
ท่ียึดหลักผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด 
และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553) ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนมีคุณธรรม
และความรู้จ าเป็นต้องอาศัยครูท่ีมีความประพฤติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียน มีความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพ อบรมส่ังสอน ปลูกฝังค่านิยม เสริมเสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้เกิดกับนักเรียนอย่าง ต่อเนื่อง 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญก าลังใจ แรงบันดาลใจให้เกิดข้ึนกับครู เป็นแบบบอย่าง
ท่ีดีให้กับคุณครู เพื่อให้เกิดความศรัทธาต่อวิชาชีพ ท่ีจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมการท างานของ
สถานศึกษา ในฐานะผู้น าขององค์กรต้องสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีคุณภาพ และ
คุณธรรม 
  ภายใต้บริบทของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ องค์การต้อง เผชิญกับ
การเปล่ียนแปลงอย่างไร้รูปแบบ ผู้น าองค์การต้องตระหนักถึงพลวัตรการเปล่ียนแปลงนี้ ดังนั้นช่วงทศวรรษท่ี
ผ่านมาจึงมีการศึกษาภาวะผู้น าในแนวทางท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน คือ “ภาวะผู้น าแบบสร้างการ
เปล่ียนแปลง หรือภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง” ซึ่งพบว่าคุณลักษณะ และพฤติกรรมความเป็นผู้น าการ
เปล่ียนแปลง ส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในองค์การและหากองค์การ นั้นต้องการท าการเปล่ียนแปลงองค์การ 
ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงมีผลอย่างมากต่อความส าเร็จ และน าพาองค์การไปสู่สถานการณ์ใหม่ท่ีดีขึ้น 
บทความนี้จะกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงองค์การ วิธี การบริหารการเปล่ียนแปลงของ John P. Kotter และ 
Kurt Lewin ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบท่ีส าคัญในการสนับสนุนให้องค์การ
ด าเนินการเปล่ียนแปลงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ความส าคัญในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากผู้น าต้องรับผิดชอบในการพัฒนาและการ
ด าเนินการเชิงกลยุทธ์ ขององค์การ สร้างความสมดุลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน(นุช สัทธาฉัตรมงคล และ
คณะ. 2559) 
 การพัฒนาครูนั้นมีหลายรูปแบบใน การพัฒนาชุมชนวิชาชีพ(PLC)ในการจัดการและการเรียนรู้ มี

ความส าคัญมากในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยเฉพาะ การสร้างความศรัทธาในวิชาชีพด้วย การใช้ให้ใจ  ร่วมใจ  

ต้ังใจและเปิดใจ (สุมน อมรวิวัฒน์,2547) การพัฒนา ครูในวัยผู้ใหญ่จึงต้องใช้หลากหลายวิธีการและรูปแบบ

เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ซึ่งปาร์กและลุกส์-ฮอสล่ี (Sparks and Loucks Horsley, 

1989: 40-57) ได้กล่าวถึงรูปแบบการพัฒนาครูไว้ 5 รูปแบบ คือ รูปแบบการพัฒนาท่ีเกิดจากความต้องการ

ของครูเอง (individually guided) รูปแบบการสังเกตและ การประเมิน (observation and assessment) 

โดยให้โอกาสครูได้สังเกตและมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) กับ เพื่อนครูคนอื่น ๆ รูปแบบมีส่วนเกี่ยวข้องใน

กระบวนการพัฒนา (involvement in a development process) รูปแบบการฝึกอบรม (training) เป็น

รูปแบบท่ีใช้กันมายาวนานและใช้กันค่อนข้างมาก แต่ก็มีลักษณะเป็นการ ถ่ายทอดความรู้ (transforming) 

รูปแบบการสืบเสาะค้นหา (inquiry) ซึ่งอาจใช้ได้กับท้ังรายบุคคลหรือกับ รายกลุ่ม โดยอาจใช้วิธีการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ (action-based research) หรืออาจใช้วิธีการวงจรคุณภาพ (quality circles) หรืออาจใช้วิธีการ

บริหารคุณภาพโดยรวม (total quality management) เป็นต้น การพัฒนา ครูด้วยชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (PLC) เป็นแนวทางหนึ่งท่ีส าคัญและเหมาะสมกับครูในการพัฒนาตามยุคสมัยนี้ ด้วยเทคนิคและ

ยุทธวิธีที่ช่วยให้ครูได้มีพื้นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้จัดกลุ่มเองตามความสมัครใจในการพัฒนา แก้ไขปัญหาและใน

การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเชิงปฏิบัติและแก้ไขปัญหาในช้ันเรียนโดยเป็นการ ร่วมพัฒนา

บทเรียนพร้อมกัน และช่วยให้ครูผู้สอนไม่โดดเด่ียวในการพัฒนาผู้เรียน แลกเปล่ียนประสบการณ์การ เรียนรู้

อย่างต่อเนื่องจนกลางเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น จากในโรงเรียนสู่นอกโรงเรียนและเกิดเป็น

การอ่านออกเขียนได้”ท่ีเรียกว่า Literacy แห่งศตวรรษท่ี 21คือ ทักษะแรงบันดาลใจ ทักษะการเรียนรู  

(Learning Skills) ตองเรียนใหไดสาระวิชาและได 3 ตัวนี้ ความเปนมนุษย ทักษะการเรียนรูและทักษะแรง

บันดาลใจใหไดเรา ปจจุบันนี้จุดออนของการศึกษาก็คือไมคอยไดทักษะท่ีส าคัญตอชีวิต ไดแควิชา เพื่อเอาไป

ตอบขอสอบ ผลเพียงแคนั้นไมพอ การเรียนรูเพื่อใหไดวิชาแกนและแนวคิดส าคัญในศตวรรษท่ี 21 ไมเพียงพอ 

คือตองใหไดท้ัง สาระวิชา และไดทักษะ ๓ กลุม คือ ทักษะชีวิต และการท างาน ทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรม และทักษะดานสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ท่ีบอกวาตองเรียนใหได ทักษะการเรียนตอง คือลง

มือท า (วิจารณ์ พานิช. 2555) 

 ดังนั้นความตระหนักใน บทบาท หน้าท่ี ผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาต้องขบัเคล่ือน
การพัฒนาคุณภาพองค์กรภายใต้การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน  ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าแห่งการ
เปล่ียนแปลงสู่การปฏิบัติ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป้าหมายเพื่อให้เกิดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อ
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คุณภาพของครู นักเรียน ความพึงพอใจของผู้ปกครอง และการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส าคัญ จากท่ีกล่าว 
ผู้รายงานได้ศึกษาภาวะผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 3.1 วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ภาวะผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
  2) น าเสนอรูปแบบของ ภาวะผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 3.2 เป้าหมายของการผลิตผลงาน 
  1) ผู้บริหารสถานศึกษา การพัฒนาตนเอง  ให้มีภาวะผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงในการ
บริหารสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
  2) บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการฝึกอบรม หรือมีการพัฒนาตนเอง ให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 
4. แนวคิด/ข้ันตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 แนวคิด ภาวะผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลง คือ ลักษณะของพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมี
ความเป็นผู้น าแห่งการปฏิบัติการบริหารงาน 4 งาน เป็นผู้น าแห่งการลงมือปฏิบัติ และคอยกระตุ้น โน้มน้าว 
ช้ีแนะ ให้ก าลังใจ สนับสนุน ส่งเสริม ให้คุณครูเกิดความเปล่ียนแปลงในการท างานท่ีดีขึ้น การด าเนินสร้าง
งานเป็นทีม เน้นการพัฒนาศักยภาพของครู สร้างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงาน และการ
ปฏิบัติเพื่อส่วนรวม  

ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี ผู้รายงานได้ด าเนินการจัดท า กรอบแนวคิดการ
บริหารโรงเรียน ดังนี้ 

1.ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลง 
ภายใต้บริหารแบบมีส่วนร่วมขององค์กรแห่งวิสัยทัศน์  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องยึดมั่นในอุดมการณ์  

จิตวิญญาณ ความเป็นผู้น า 5 ประการ ดังนี้  
 1) ผู้น าท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีผลงานเชิงประจักษ์ 
 2) ผู้น าท่ีมีความศรัทธาต่อวิชาชีพ ครูยึดถือเป็นแบบอย่าง และได้รับการยอมรับจากครู 
 3) ผู้น าแห่งวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรแห่งวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายเดียวกัน วางแผนร่วมกัน และแก้ปัญหา
ร่วมกัน 
 4) ผู้น าการสร้างทีม สร้างแรงบันดาลใจ ขวัญและก าลังใจให้กับครู การพัฒนาวิชาชีพ 
 5) ผู้น าวิชาการ สร้างกิจกรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
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 2.ด้านการบริหารสถานศึกษาขององค์กรแห่งการเปล่ียนแปลง ประกอบด้วย 
 1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพบริบทของพื้นท่ี นโยบาย จุดเน้น ปัญหาท่ีเร่งด่วน และจัดท าเป็นข้อมูล
สารสนเทศในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  
 2) การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ร่วมกับแบบมีส่วนร่วม 
 3) ยกระดับคุณภาพนักเรียน การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมการพัฒนาครู  
สู่ออกแบบพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเหมาะสมกับและสอดคล้องกับนักเรียน 
 4) จัดกิจกรรมน าเสนองาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ ช่ัวโมง PLC  
 5) ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้อ านวยความสะดวก คอยให้ค าช้ีแนะ เสนอแนะ 
 3. ด้านการพัฒนาครูสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 1) ครูท างานเป็นทีม สนับสนุน ร่วมมือ เคารพ และไว้วางใจกัน 

2) ครูร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ เข้าใจเทคนิค วิธีการ กระบวนการ PLC 
 3) ครูมีนวัตกรรม ใบงาน ช้ินงาน ผลิตส่ือ ใช้ส่ือ เทคโนโลยี วิจัยในช้ันเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียน 
 4) ครูมีประสบการณ์ องค์ความรู้ สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 5) ครูพัฒนาและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Coaching พัฒนาตนเอง IDP และเข้ารับการอบรม 
พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาผู้น า
แห่งการเปลี่ยน 

1.ผู้น าเป็นแบบอย่างที่ดี 

2.ผู้น าท่ีมีศรัทธาต่อวิชาชีพ 

3.ผู้น าแห่งวิสัยทัศน์ 

4.ผู้น าการสร้างทีม 

5.ผู้น าวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารสถานศึกษาสู่องค์กร
แห่งการเปลี่ยนแปลง 

1.วิเคราะห์สภาพบริบท พ้ืนที่
นโยบาย จุดเน้น สภาพปัญหา 

2.ก าหนดวิสัยทัศน์แบบ 

มีส่วนร่วม 

3.พัฒนาคุณภาพครู ยกระดับ
คุณภาพนักเรียน  

4.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

5.ผู้บริหารสถานศึกษา  

เป็นผู้อ านวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

การพัฒนาครูสู่ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้วิชาชีพ 

1.ครูท างานเป็นทีม 

2.ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทางวิชาการ 

3.ครูมีนวัตกรรมการศึกษา 

4.ครูมีเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการ 

5.ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเอง

แผนจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม

กับนักเรียน 
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5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1) ผู้บริหารสถานศึกษาน าผลการศึกษาสภาพของภาวะผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี  

2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ชุมชน มีความตระหนักรู้ร่วมกันในการแก้ปัญหาในสถานศึกษา 
และน าผลไปใช้ในการวางแผน IDP จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
 2) ครูมีเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา และได้รับการ
ยอมรับในวงกว้างมากขึ้น 
 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
    ลักษณะส าคัญ ผู้บริหารสถานศึกษาผู้น าแห่งการเปล่ียน 
 1) ผู้น าพาในการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น  
 2) ผู้น าท่ีรักและศรัทธา ต่อเพื่อนครู อุทิศตน เสียสละ และทุ่มเท 
 3) ผู้น าแห่งวิสัยทัศน์ แก้ปัญหาองค์กรได้อย่างแท้จริง เป็นท่ียอมรับท่ัวกัน มีผลงานเชิงประจักษ์ 
 4) ผู้น าการสร้างและการพัฒนาทีม ร่วมทีมน า ร่วมทีมท า ร่วมทีมสนับสนุน  
    ลักษณะส าคัญ การบริหารสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเปล่ียนแปลง 

1) การจัดเวที การระดมความคิดเห็น ถอดบทเรียน เพื่อให้ทราบสภาพปัญหาท่ีแท้จริงของ
สถานศึกษา  

2) การจัดประชุม วางแผน ก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกับการแก้ปัญหาในปัจจุบันและอนาคต 
 3) การออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับนักเรียน กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง      กลุ่ม
อ่อน  
 4) มีวิธีการ การด าเนินการ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 5) บทบาทส าคัญของผู้อ านวยความสะดวก การติดตาม ด าเนินการเมื่อประสบปัญหาแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 
    ลักษณะส าคัญการพัฒนาครูสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
 1) ครูเข้าใจ และสามารถปฏิบัติบทบาท ผู้น าท่ีดี ผู้ตามท่ีดี ยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่น 
 2) ครูด าเนิน กระบวนการ PLC คือ PLC ระดับกลุ่มใหญ่ PLC ระดับกลุ่มย่อย และ PLC ระดับบ๊ัดด้ี  
 3) ครูแลกเปล่ียนเรียนรู้การปฏิบัติ การทดลอง การน าไปใช้ เกิดการพัฒนานวัตกรรมท่ีหลากหลาย  
 4) ครูสร้างเครือข่าย จัดนิทรรศการ น าเสนอผลงาน เริ่มจากภายในสถานศึกษาสู่ภายนอก
สถานศึกษา 
 5) ครูน าผลการพัฒนาไปจัดท าแผนพัฒนาตนเอง จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับ
นักเรียน 
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นวัตกรรมกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      รูปแบบการพัฒนา 5 TL PAR PLC 
 
 
 
 
 

ระยะที่ 1  

1.ศึกษาสภาพปัญหา 
ความต้อง ความจ าเป็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
หัวหน้างาน ครูสายผู้สอน 
2.ประเมินสมรรถนะของ
ครูผู้สอนก่อนเพื่อ
ก าหนดการจัดท า
แผนการพัฒนาตนเอง 
IDP ประจ าปีการศึกษา 
3.สร้างความรู้ และความ
เข้าใจ ความตระหนัก ถึง
ความส าคัญของการ
พัฒนาภาวะผู้น าแห่งการ
เปล่ียนแปลงระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน บุคลากรใน
สถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะที่ 2 

1.วิเคราะห์สภาพ บริบท พื้นท่ี
นโยบาย จุดเน้น สภาพปัญหา 
2.ก าหนดวิสัยทัศน์แบบ 
มีส่วนร่วม 
3.พัฒนาคุณภาพครู ยกระดับ
คุณภาพนักเรียน  
4.จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
5.ผู้บริหารสถานศึกษา  
เป็นผู้อ านวยความสะดวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะที่ 3 
1.ครูท างานเป็นทีม 
2.ครูร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทางวิชาการ 
3.ครูมีนวัตกรรม 
4.ครูมีเครือข่าย 
ทางวิชาการ 
5.ครูมีแผนจัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และ แผนพัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนพัฒนา กระบวนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

สู่ครูมืออาชีพ 
และเครือข่าย 

แผนพัฒนาตนเอง IDP 
การสอนแบบ Coaching 
การศึกษารายกรณี PLC 

 

การจัดการเรียนการสอนท่ี 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญรายบุคคล 
 
 

ห้องเรียนคุณภาพ 
โรงเรียนคุณภาพ 
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7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 1) ประชากร หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนปางมะค่า ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 14 โรงเรียน 1 สาขา ปีการศึกษา 2562 
 2) กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 11 คน  
 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้   
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ภาวะผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ข้อมูลท่ัวไปของคณะครู โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์

พัฒนา  จ านวนท้ังหมด 11 คน 

     1) เพศ  ชาย 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.54  หญิง 7 คน  เพศชาย เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.46 

อายุเฉล่ีย 38.70 อยู่ในระดับ ปานกลาง ประสบการณ์เฉล่ีย 10.60 ปี อยู่ในระดับ วุฒิการศึกษา ปริญาตรี 9 

คน คิดเป็นร้อยละ 81.81 ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 18.19 จ านวนครูไม่ครบช้ัน(ขาดเกณฑ์ 3 อัตรา) ปฏิบัติ

หน้าท่ี มีโครงการสร้างการบริหารงาน 4 งาน มีครูรับผิดชอบงาน 4 งาน หัวหน้ากลุ่มสาระ และครูประจ าช้ัน 

การบังคับบัญชาเป็นไปในรูปแบบโรงเรียนนิติบุคคล ครูโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

PLC ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 มีประสบการณ์คนละไม่น้อยกว่า 3 ปี (2560-2562)  

    2) สภาพปัญหา ในการจัดการเรียนการสอนท่ีผ่านมาในระยะ 3 ปีท่ีผ่าน (2560-2562) พบว่า ครู

มีภาระงานค่อนข้างมาก แต่ด้วยความมุ่งมั่น ทุมเท คณะครูได้เข้าร่วม การอบรมโครงการครูปองครู 10,000 

บาท ของสถานบันครุพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นท่ีรับรองโดยสถาบันครุพัฒนาคิดเป็นร้อย

ละ 100 ของจ านวนครูท้ังหมด มีจ านวนท้ังส้ิน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรจิตศึกษา หลักสูตรการสอนทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม ส่ือ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค์ ท าให้มีความหลากหลายทางด้านความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์ และความแตกต่างของระดับ

ความคิด ทักษะการสอน จ านวนการอบรมของคณะครูจ านวนท้ังหมดมีจ านวน ช่ัวโมงรวมแล้วไม่ต ากว่า 20 

ช่ัวโมงต่อปีรวมท้ัง 3 ปี ไม่น้อยกว่าช่ัวโมงตามภาระงาน การสอนขั้นต า และการอบรมพัฒนาตนเองเพื่อขอมี

และเล่ือนวิทยฐานะ ว 17 และ ว 21 ของ ส านักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ 

     3) น าผลการศึกษา อบรม ของคณะครูทุกคน ประสบการณ์ท่ีผ่านมา ด าเนินการประชุมวางแผน 
วิเคราะห์สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนของตนเอง ระดมความคิดในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น น าเสนอในท่ี
ประชุมจัดท าแผนการพัฒนาตนเองทุกระดับช้ัน  
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2. น าเสนอรูปแบบของ ภาวะผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

2.1 สภาวะผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลง ผลการวิเคราะห์มีดังนี้  
1) ผู้น าท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีผลงานเชิงประจักษ์ อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด 
2) ผู้น าท่ีมีความศรัทธาต่อวิชาชีพ ครูยึดถือเป็นแบบอย่าง และได้รับการยอมรับจากครู อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด 
3) ผู้น าแห่งวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรแห่งวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายเดียวกัน วางแผนร่วมกัน และแก้ปัญหา

ร่วมกัน อยู่ในระดับ มากท่ีสุด  
4) ผู้น าการสร้างทีม สร้างแรงบันดาลใจ ขวัญและก าลังใจให้กับครู  การพัฒนาวิชาชีพ ระดับ มาก

ท่ีสุด 
5) ผู้น าวิชาการ สร้างกิจกรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระดับ มากท่ีสุด 

 
สรุปโดยภาพรวมผลการปฏิบัติ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
 2.2 ด้านการบริหารสถานศึกษาขององค์กรแห่งการเปล่ียนแปลง ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 

1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพบริบทของพื้นท่ี นโยบาย จุดเน้น ปัญหาท่ีเร่งด่วน และจัดท าเป็น
ข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับ มาก  

2) การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ร่วมกับแบบมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับมาก 

3) ยกระดับคุณภาพนักเรียน การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมการพัฒนา
ครู สู่ออกแบบพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเหมาะสมกับและสอดคล้องกับนักเรียนอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 

4) จัดกิจกรรมน าเสนองาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ ช่ัวโมง PLC อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
5) ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้อ านวยความสะดวก คอยให้ค าช้ีแนะ เสนอแนะ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

สรุปโดยภาพ ระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
3. ด้านการพัฒนาครูสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 
1) ครูท างานเป็นทีม สนับสนุน ร่วมมือ เคารพ และไว้วางใจกัน อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
2) ครูร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ เข้าใจเทคนิค วิธีการ กระบวนการ PLC อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด 
3) ครูมีนวัตกรรม ใบงาน ช้ินงาน ผลิตส่ือ ใช้ส่ือ เทคโนโลยี วิจัยในช้ันเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียน 

อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
4) ครูมีประสบการณ์ องค์ความรู้ สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

อยู่ในระดับ มาก 
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5) ครูพัฒนาและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Coaching พัฒนาตนเอง IDP และเข้ารับการ
อบรม พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับ มาก  สรุป โดยภาพรวมการปฏิบัติ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด  

สรุปผลการประเมิน สภาวะผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพท้ัง 3 ด้าน ผลการปฏิบัติ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

2.3 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ พบว่า ครูให้ความส าคัญกับเรื่องการบริหารงานโดยใช้
ภาวะผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงมีความส าคัญต่อบทบาทหน้าท่ีผู้บริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 90  ควร
ด าเนินกิจกรรมการอบรม พัฒนาครู การแลกเปล่ียนเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 93.33  การเรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริง คิดเป็นร้อยละ 80  การศึกษาเรียนรู้จากเอกสาร หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับ มาก การศึกษา
ดูงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 76.66  และการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล จากหน่วยงาน
ต้นสังกัด คิดเป็นร้อยละ 70.00  สรุปภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 81.89 

2.4 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ของครู ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ การพัฒนา ฝึกฝนอบรมจากผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ีหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 92.00 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ  94.00 การพัฒนาการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็นร้อยละ 84.00 การศึกษาเรียนรู้จากเอกสาร หลักฐานอ้างอิง คิดเป็นร้อย
ละ  78.00 การศึกษาดูงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 96.00  การนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล จากหน่วยงานต้นสังกัด 84.00  สรุปโดยภาพรวม ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา คิดเป็นร้อย
ละ 88.00 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 1) การประกาศนโยบาย จุดเน้น ของระดับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับศึกษาธิการจังหวัด และ
ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาให้ด าเนินการมีความสอดคล้องกัน และต้องด าเนินการให้ต่อเนื่อง 
 2) ผลการปฏิบัติงานของครูเป็นส่วนหนึ่งผลการประเมินผลงานวิชาการ การขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ 
 3) ผู้บริหารสถานศึกษาในระดับกลุ่มโรงเรียน โรงเรียน คณะครู มีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 4) การสร้างเครือข่าย ขยายผล การสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน และการประชาสัมพันธ์ 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้แห่งวิชาชีพระดับกลุ่มโรงเรียน 
 2) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และระดับหน่วยงานท่ีสูงขึ้น ให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 1) นโยบายไม่ชัดเจน การอบรม พัฒนาครู ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
 2) ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความสนใจ ควรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาไปพร้อมกัน 
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 3) ครูขาดความรู้ และประสบการณ์ในการด าเนินการ 
 4) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องน าไปสู่การปฏิบัติในระดับห้องเรียนอย่างแท้จริง ต่อเนื่อง 
 
12. จ านวนคร้ังของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/         
ปรับปรุงในแต่ละคร้ังประกอบด้วย 
 1) สร้างกิจกรรมจากเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ PLC ในระดับโรงเรียนจ านวน 1 ครั้ง มีผู้เช่ียวชาญร่วม
ประชุมจ านวน 5 คน เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ PLC ระดับกลุ่มโรงเรียนจ านวน 1 ครั้ง มีเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน
เข้าร่วมการประชุม และเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ PLC ระดับจังหวัดจ านวน 1 ครั้ง มีเครือข่ายเข้าร่วมจ านวน 
41 โรงเรียน  
 2) ออกแบบกิจกรรมโดยทดลองกับโรงเรียนในกลุ่มปางมะค่า ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
 3) ทดลองการด าเนินกิจกรรมกับโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา ปีการศึกษา 2562  
 4) น าเสนอผลงาน นิทรรศการ ในระดับกลุ่มโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น 
13. จ านวนและรายช่ือของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี ไปใช้ จ านวน 18 
โรงเรียน 

- โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา สพป.กพ.2 
- โรงเรียนบ้านส่องตาแล สพป.กพ.2 
- โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป.กพ.2 
- โรงเรียนบ้านพัดโบก สพป.กพ.2 
- โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง สพป.กพ.2 
- โรงเรียนบ้านศรีไพศาล สพป.กพ.2 
- โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ สพป.กพ.1 
- โรงเรียนบ้านน ้าดิบ สพป.กพ.1 
- โรงเรียนบ้านปางมะนาว สพป.กพ.2 
- โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา สพป.กพ.1 
- โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม.41 
- โรงเรียนพัชรกิตติยาภา 2 สพม.41 
- โรงเรียนบ้านหนองน ้าแดง สพป.นว.เขต 2 
- โรงเรียนบ้านหนองน ้าแดง สพป.กพ.เขต 2 
- โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.กพ.1 
- โรงเรียนบ้านหนองนาใน สพป.มค.2 
- โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยซัน สพป.มค.1 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) /แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
ระดับชาติ คร้ังที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ชื่อหน่วยงาน สังกัด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา  จ่าแกะ  ต าแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และวางแผนพัฒนา เบอร์ติดต่อ : 095 -6407292 email address : Okama24@hotmail.co.th 

2. คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมช้ันปีท่ี 2 รายวิชากระบวนการและเทคนิค
การพัฒนาสังคม อ.อิสสราพร  กล่อมกล่ านุ่ม และ อ.ภูริณัฐร์ โชติวรรณ 

3. คณาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร, อ.พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และ อ.อ าไพ แสงจันทร์ไทย 

4. อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย ดร.ณัฐพล บ้านไร่, อ.สุทธีรา ค าบุญเรือง และอ.วิยุดา ทิพย์วิเศษ 
5. อาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อ.ดร.รัษฎากร  วินิจกุล และ ผศ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม   
6. อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษศึกษา อ.บุญมา กุพันธ์   
 

 

ภาพท่ี 1 แบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินชาวเขา สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย 
 
1. ช่ือผลงาน การพัฒนารูปแบบการจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา  
จังหวัดก าแพงเพชร             
 
2. ที่มาและความส าคัญของผลงาน  
 ภายใต้กระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมน าไปสู่การตระหนักถึงการได้มาซึ่งความรู้ท่ี
ถูกต้องและเหมาะสม ณ เวลาท่ีถูกต้องและช่วยให้บุคคลได้แลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศร่วมกันในการ
ปฏิบัติงาน โดยมุ่งมั่นท่ีการปรับปรุงการด าเนินการขององค์กรและชุมชนอย่างเป็นระบบ หรือเรียก
กระบวนการดังกล่าวว่า “การจัดการความรู้” ครอบคลุมถึง การได้มาซึ่งความรู้ท่ีถูกต้อง และน ามาจัดการ
อย่างเป็นระบบพร้อมน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินงาน มีหลักการเปล่ียนแปลงความรู้ท่ีอยู่ในตัว
บุคคลให้มีสภาพกลายเป็นความรู้ท่ีปรากฏชัดเจน (Davenport and Prusak, 1998) กลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทย
ภูเขาในจังหวัดก าแพงเพชรมีช่ือเสียงเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องประดับเงินชาวเขา โดย

mailto:Okama24@hotmail.co.th
https://huso.kpru.ac.th/h-sd/?page_id=29
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เป็นองค์ความรู้ท่ีมีการส่ังสมและถ่ายทอดมาเป็นระยะเวลานาน มีการพัฒนาให้มีความสวยงามข้ึน โดยการ
ประดิษฐ์คิดค้นท าให้ได้รูปแบบต่างๆ ท่ีทันสมัย สถานการณ์ปัจจุบันภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม
เครื่องประดับเงินชาวเขานั้นยังขาดการจัดเก็บและการถ่ายทอดภูมิปัญญาอย่างเป็นระบบ เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ ยังไม่
สามารถพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของการ
จัดการความรู้และการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการองค์ความรู้เพื่อใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา ภายใต้การอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีท าให้สมาชิกใน
ชุมชนสามารถด าเนินชีวิตบนพื้นฐานการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 
 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 

การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเงิน
ชาวเขาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดก าแพงเพชร             
 
4. แนวคิด/ข้ันตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

การต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ โดยการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
และน าไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริบ้าน
เล็กในป่าใหญ่ จังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ ส ารวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ผู้
มีส่วนร่วมในการวิจัย ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา กลุ่มชาติ
พันธุ์ชาวไทยภูเขาชนเผ่าเมี่ยน เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา ศูนย์พัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาจังหวัด
ก าแพงเพชร 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นท่ีสูงจังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร ท่ีว่าการอ าเภอคลอง
ลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์หัตถกรรมเครื่องประดับ
เงินชาวเขา รวมทั้งกระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์หัตถกรรมเครื่องประดับเงินชาวเขา
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการเครื่องประดับเงิน
ชาวเขาเมี่ยนท่ีสอดคล้องกับบริบทในแต่ชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยน เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทในแต่
ละชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต 
ให้ความรู้ และคิดนวัตกรรมการผลิตกับศูนย์หัตถกรรมเครื่องประดับเงินชาวเขาและชาวเขาชนเผ่าเมี่ยนท่ี
เป็นช่างท าเครื่องประดับเงินชาวเขาอาศัยอยู่ในต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
เพื่อพัฒนาการผลิตเดิมท่ีมีอยู่ 
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3. กลุ่มชาติพันธุ์ในเขตภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่างสามารถน าองค์ความรู้กระบวนการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องประดับเงินชาวเขาในจังหวัดก าแพงเพชรท่ีได้จากการวิจัย ไปปรับ
ประยุกต์ในการพัฒนาศักยภาพเครื่องเงินกลุ่มชาติพันธุ์ม้งและเมี่ยน ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมไทย 
 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

กลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยนเป็นสมาชิกหลักของกลุ่มหัตถกรรมเครื่องประดับเงินชาวเขายังคงอนุรักษ์รูปแบบ
การผลิตเครื่องเงินแบบโบราณด้ังเดิม และมีการดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเงินท่ีมีรูปแบบทันสมัยตาม
ความต้องการของตลาด ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้ท่ีเกิดขึ้นจากท าเครื่องประดับเงินชาวเขาของกลุ่ม
หัตถกรรมเครื่องประดับเงินชาวเขาพบว่ามี 4 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างความรู้ ความรู้ในการท าเครื่องประดับ
เงินชาวเขา เป็นความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษด้วยการสังเกต จดจ า และทดลองปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขท่ีท าให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่คือ เมื่อไม่เข้าใจหรือพบปัญหาจะสอบถามจากผู้รู้จนเกิดการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์กันเองภายในกลุ่ม ร่วมกับการรับความรู้จากหน่วยงานของภาครัฐในรูปแบบของ
การฝึกอบรม 2) การจัดเก็บความรู้ แบ่งเป็นการจัดเก็บความรู้ในรูปแบบของการจดจ าและการจัดเก็บความรู้
ในรูปแบบของเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ แฟ้มรูปภาพ คลิปวีดีโอ 3) การเผยแพร่ความรู้ มีการกระจาย
ความรู้โดยการสอนงานกันภายในครอบครัว การแลกเปล่ียนความรู้กันเองในชุมชน และการเผยแพร่ความรู้
ให้แก่ผู้ท่ีสนใจ 4) การใช้ความรู้ เป็นการประมวลผลความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ไปสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติ 
รวมถึงการขยายผลหรือยกระดับความรู้ท่ีมีอยู่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ส่วนผลการพัฒนารูปแบบการจัดการองค์
ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริบ้านเล็ก
ในป่าใหญ่ จังหวัดก าแพงเพชรพบว่า กระบวนการต่อยอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการท าเครื่องเงินชาวเขาไปสู่
การการยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา  
 
7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 

ผลการน าไปทดลองใช้กับสมาชิกศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา ต าบลคลองลานพัฒนา การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ กล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขาเพื่อส่งคัดสรร OTOP 
และการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินชาวเขา สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย  

 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 

1. รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เครื่องประดับลวดลายคล้ายตัวเลขแปดลักษณะซ้อนทับกัน ไม่มีลวดลาย
ด้านใน, เครื่องประดับลายดอกเงิน , เครื่องประดับลายเลขมงคล จ านวน 4 ผลิตภัณฑ์ 2. กล่องบรรจุภัณฑ์
เครื่องเงินชาวเขาเพื่อส่งคัดสรร OTOP 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น 20 คน รายได้เพิ่มขึ้นเดือนละ 
3,000 บาท 4. การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ช่องทางเว็บไซต์  https://www.kpru.ac.th/ 
 
 
 

https://www.kpru.ac.th/
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ภาพท่ี 2 กล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา เพื่อส่งคัดสรร OTOP ในปีงบประมาณ 2563 

 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 

ภาวะผู้น าท่ีจะต้องมีความมุ่งมั่น และสามารถจัดการความรู้มาใช้ให้บรรลุผลส าเร็จ และความ
ตระหนักในความส าคัญของการจัดการความรู้ อย่างไรก็ดี ข้อค้นพบจากการศึกษาการจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของศูนย์หัตถกรรมเครื่องประดับเงินชาวเขาท าให้ทราบว่าปัจจัยความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความแตกต่างในเรื่องของบริบทพื้นท่ี ทรัพยากรมนุษย์ และการส่งเสริมจากภาครัฐ
และเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม 

 

    
ภาพท่ี 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินชาวเขา สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 1. ควรพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน และการพึ่งพาตนเองของศูนย์
หัตถกรรมเครื่องประดับเงินชาวเขาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริบ้านเล็กในป่าใหญ่ ต าบลคลอง
ลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

2. สถานศึกษาท้ังในและนอกชุมชนยังไม่มีหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับภูมิปัญญาเครื่องประดับเงิน
ชาวเขาของชนเผ่าท่ีเป็นรูปธรรม ดังนั้นเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์จึงไม่ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาเครื่องเงินของ
ตนเองในสถานศึกษา ซึ่งอาจท าให้ภูมิปัญญาเครื่องเงินของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้สูญหายได้ ดังนั้นสถานศึกษา
ในพื้นท่ีควรมีการพัฒนาและวิจัยสร้างและออกแบบหลักสูตรท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาเครื่องเงินของ
กลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องราวภูมิปัญญาเครื่องเงินของตนเอง และ
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นท่ีด้วย 
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11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 

1) ปัญหาต้องใช้เวลาในแปรรูปตามแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา ท่ีปรับปรุงพัฒนาไว้ โดยท าการ
เลือกจ านวน 3 ช้ิน  

2) แนวทางแก้ไข ท าโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายให้สมาชิกกลุ่มท่ีมีฝีมือดี เป็นผู้
แปรรูป คือ ท่านรองประธานกลุ่มเครื่องเงินชาวเขา 
 
12. จ านวนคร้ังของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละคร้ังประกอบด้วย 
 1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ และกล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา
เพื่อส่งคัดสรร OTOP 5 ดาว ในปีงบประมาณ 2563 วันพุธท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 
17.00 น. พ.ศ. 2562สถานท่ี ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวนผู้เข้าร่วม 50 คน / กระบวนการ 1) องค์ความรู้ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา 2) 
องค์ความรู้“การคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา เพื่อส่งคัดสรร OTOP 5 ดาว” 3. แนวทาง 
“การท าต้นแบบกล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขาเพื่อส่งคัดสรร OTOP 5 ดาว” ผลลัพธ์ ได้รูปแบบ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา การถอดอัตลักษณ์ลวดลายท่ีโดดเด่น คือ ใบหวาย ดอกไม้ ลายแตงกวา 
เมล็ดงา ลายกระปอก ดอกส้มโอลายปลา และดอกหญ่านเป้ียง (ดอกเงิน) 
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินชาวเขา สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย 
ในระหว่าง วันท่ี 26 – 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 สถานท่ี ณ ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา ต าบลคลองลาน
พัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนผู้เข้าร่วม 50 คน ผลผลิตท่ีได้ 1) ข้อมูลพื้นฐานหัตกรรม
เครื่องเงินบ้านคลองเตย งานหัตกรรมท่ีเป็น เอกลักษณ์ประจ าเผ่าพันธุ์ คือ หัตกรรม เครื่องเงิน ไม่ว่าจะเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเครื่อง ประดับ เครื่องใช้สอย ท่ีท ามาจากเงินล้วน แล้วแต่แสดงถึงภูมิปัญญาของราษฎรที่เป็น 
ชาวเขาเผ่าเมี่ยงท้ังส้ินนับว่าเป็นช่างท าเงินกลุ่มแรกท่ีได้สืบทอดฝีมือท าเครื่องเงินมาจาก บรรพบุรุษ เป็นงาน
ฝีมือละเอียด ประณีต ลวดลายแบบโบราณด้ังเดิมเลียนแบบจาก ธรรมชาติ ส่ิงท่ีอยู่รอบตัวหรือส่ิงของท่ีใช้ท า
มาหากินในชีวิตประจ าวัน 2) ระเบียบการยกมาตรฐานเครื่องประดับพัฒนามาตรฐานเครื่องประดับเพื่อ
ยกระดับสู่สากล, ศึกษารูปแบบการท ามาตรฐานเครื่องประดับท่ีเหมาะสมส าหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ, 
ศึกษาแนวทางการจัดท าหรือข้อจ ากัดในด้านกฎหมายท่ีมีต่อการสร้างตรามาตรฐานเครื่องประดับเพื่อให้มี
หลักเกณฑ์, เครื่องประดับของประเทศไทย สามารถท ารายได้ให้กับประเทศและเป็นท่ียอมรับในตลาด
ต่างประเทศแนวทางปฏิบัติท่ีจะได้รับการยอมรับ, ลักษณะของตรามาตรฐานเครื่องประดับรูปแบบการบังคับ
ใช้, มาตรฐานเครื่องประดับ และแนวทางในการพัฒนามาตรฐาน เครื่องประดับ การจัดระดับผลิตภัณฑ์ และ
การจัดระดับผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 5 ระดับตามค่าคะแนน 
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ภาพท่ี 4 การพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
 1. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นท่ีสูงจังหวัดก าแพงเพชร สามารถน าข้อมูลการพัฒนารูปแบบการจัดการ

องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเงินชาว เขา จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดก าแพงเพชร ไปประยุกต์ ใช้เป็นหลักสูตรเพื่ออบรมมัคคุเทศก์น้อยให้แก่

เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นท่ีจังหวัดก าแพงเพชร 

 2. กลุ่มชาติพันธุ์ในเขตภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่าง สามารถน าองค์ความรู้การพัฒนารูปแบบ
การจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา จังหวัดก าแพงเพชร ท่ีได้จากการ
วิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับการจัดการท่องเท่ียวให้
เป็นท่ียอมรับของสังคมไทย 
 

 

ภาพท่ี 5 โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ และกล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา 
 

ความรู้จาก

กระบวนการวิจัย 

ความรู้จากการปฏิบัติ

เพ่ือแก้ปัญหา 

การวิจัย 

และปฏิบัติการ 

แนวทางใหม่ภายใต้กระบวน

ทัศน์การวิจัยเพ่ือการ

เปล่ียนแปลง 

รูปแบบการจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมเคร่ืองเงินชาวเขา จังหวัดก าแพงเพชร    
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 

ระดับชาติ คร้ังที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 
ชื่อหน่วยงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ผู้รับผิดชอบหลัก  
อาจารย์ธันวมาส กาศสนุก  
โทรศัพท์: 064-356-5873 โทรสาร: 055-267-081 E-mail address: t.kassanuk@gmail.com 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีร้อยโท ดร.คงเดช พะสีนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ  

ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี และ อาจารย์ปุณณดา ทะรังศรี 

1. ชื่อผลงาน  
การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา SOIL381 

หลักการชลประทาน 

2. ที่มาและความส าคัญของผลงาน  
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติ เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ โดย

ท าความเข้าใจศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีการแลกเปล่ียนความคิด และร่วมกันอภิปราย น าเสนอ สรุป
ประเด็นส าคัญร่วมกับเพื่อนในช้ันเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ กระตุ้นให้นักศึกษามี
ความใฝ่รู้ กระตือรือร้น คิดเป็น สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ตลอดจนพัฒนา
ทักษะการท างานเป็นทีม และทักษะการน าเสนอข้อมูล ซึ่งสามารถท าให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีหลากหลาย
ตามความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถแสดงความรู้สึก สะท้อนความคิดเห็น และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาปรับปรุงผลงานของตนเอง เป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเอง
ของผู้เรียน โดยบุญถิ่น (2555) ได้รายงานถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงรุก ท า
ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และน าเสนอผลงานของตนเองในช้ันเรียน ส่งผลให้นักศึกษาได้
ประเมินตนเองผ่านการแสดงความรู้สึกและสะท้อนความคิด มีพัฒนาการท่ีดี และมีการปรับปรุงงานของ
ตนเอง 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา SOIL381 หลักการชลประทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของดิน น้ า และพืช หลักการและวิธีการให้น้ า การวัดประสิทธิภาพ
การให้น้ า การวางแผนผังในการให้น้ า ระบบการส่งน้ า การควบคุมระดับน้ าและระบายน้ าบนดินและใต้ดิน 
จากผลการประเมินท่ีผ่านมา พบว่า นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ขาดกระบวนการคิด
วิเคราะห์ ท าให้ขาดความเข้าใจในบทเรียน และขาดทักษะทางการออกแบบระบบชลประทาน การจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นการปฏิบัติเป็นการจัดกิจกรรมท่ีเน้นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญ
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สถานการณ์จริงและการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการกระท าได้ฝึกคิด ฝึกลงมือท า ฝึกทักษะ
กระบวนการต่างๆ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ท าใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ (พงษ์วิภา, 2559) 
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงน าเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติ มาใช้ในรายวิชา SOIL381 หลักการ
ชลประทาน โดยการฝึกให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเอง ฝึกกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา และเกิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา 
 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นปฏิบัติของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ท่ีลงเรียนรายวิชา SOIL381 หลักการ
ชลประทาน  
 2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ 

 
4. แนวคิด/ข้ันตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

4.1 ข้ันเตรียมการ 
  1) ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา SOIL381 
หลักการชลประทาน 
  2) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินงานท่ีให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ โดยให้
คะแนนตามหลักเกณฑ์แยกในแต่ละด้าน 

4.2 ข้ันด าเนินการ 
1) การเตรียมแผนการสอนให้สอดคล้องกับโครงงาน และวางแผนการจัดการเรียนการสอน

แบบเน้นการปฏิบัติ 
  2) ผู้สอนก าหนดรูปแบบโครงงานแก่ผู้เรียน และให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยให้
ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล วางแผนการออกแบบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าเนื้อหาท่ีตนเองเรียนมาประยุกต์กับการท า
โครงงาน และมีความพร้อมท่ีจะศึกษานอกเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง  
  3) ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติโครงงานท่ีได้รับมอบหมาย โดยผู้สอนจะเป็นผู้ก าหนด และผู้เรียน
น าเสนอแผนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีหน้าช้ันเรียน จากนั้นลงมือปฏิบัติโครงงาน  
  4) วัดผลการเรียนรู้วัดจากการสอบข้อเขียน การประเมินผลของโครงงาน ได้แก่ การ
ประเมินผลจากการน าเสนอ และผลจากการสรุปโครงงาน รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนแก่
รายวิชา เพื่อน าผลท่ีได้ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
  5) วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล 
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5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหารท่ีลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชา SOIL381 หลักการชลประทาน มีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการเรียนการสอนแบบ
เน้นปฏิบัติ 

2) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก 
 

6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
1) ผู้สอนมอบหมายหัวข้อโครงงานเกี่ยวกับการศึกษาปริมาณการใช้น้ าของพืช โดยแบ่งกลุ่ม

นักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม 

 2) ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้างานวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงาน โดยออกแบบระบบให้น้ าแก่พืชให้

สอดคล้องกับปริมาณการใช้น้ าของพืช ตามความสนใจของผู้เรียน  

 3) นักศึกษาน าเสนอแผนการด าเนินก่อนการลงมือปฏิบัติ ดังรูปท่ี 1 

 4) นักศึกษาลงมือปฏิบัติโครงงาน และบันทึกผลการด าเนินงาน ดังรูปท่ี 2 

 5) นักศึกษาน าเสนอผลการด าเนิน ท าการทดสอบหลังเรียน และประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษา ดังรูปท่ี 3 

 

รูปท่ี 1 นักศึกษาน าเสนอแผนการด าเนินงาน 

  

รูปท่ี 2 นักศึกษาลงมือปฏิบัติโครงงาน 
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รูปท่ี 3 นักศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงาน 

7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา SOIL381 

หลักการชลประทาน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 4 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้แบบการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ มี

คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.33 คะแนน และ 6.67 คะแนน ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและ

หลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน 23.4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งค่า t 

จากการค านวณมากกว่าค่า t ท่ีเปิดจากตาราง t-table อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังแสดงใน

ตารางท่ี 1 

ผลการประเมินงานการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ พบว่า การน าเสนอผลงานของ

นักศึกษามีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.92 คะแนน อยู่ในระดับมาก การตอบค าถามมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 

3.41 คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง และการปฏิบัติงานกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.83 คะแนน อยู่ใน

ระดับมาก ดังแสดงในตารางท่ี 2 โดยมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติอยู่

ในระดับมาก ( X =3.98, S.D.=1.85) ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ เพื่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา SOIL381 หลักการชลประทาน ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 หลักสูตรสาขาวิชา

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

การทดสอบ N 
X  S.D. t 

ก่อนเรียน 6 4.33 1.51 2.44* 

หลังเรียน 6 6.67 2.73 

* มคีวามแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 2 แสดงคะแนนเฉล่ียการประเมินผลงานการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ 

กลุ่มที่ ชื่อ-นามสกุล 
การน าเสนอ 

(5 คะแนน) 

การตอบค าถาม 

(5 คะแนน) 

การปฏิบัติงานกลุ่ม 

(5 คะแนน) 

1 

 

XXXXXXXX 3.50 2.50 3.00 

XXXXXXXX 4.00 3.50 4.00 

XXXXXXXX 4.00 3.50 4.00 

2 

 

XXXXXXXX 4.00 3.50 4.00 

XXXXXXXX 4.50 4.00 4.00 

XXXXXXXX 3.50 3.50 4.00 

เฉลี่ย 3.92 3.41 3.83 

 

ตารางที่ 3  แสดงความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ 

รายการ 
ค่าเฉล่ีย 
( X ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. ด้านรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4.00 2.40 มาก 
2. ด้านความเช่ียวชาญของอาจารย์และการให้ความรู้ 4.00 1.47 มาก 
3. ด้านความเหมาะสมของส่ิงอ านวยความสะดวก 4.17 1.94 มาก 
4. ด้านความเหมาะสมของสถานท่ี 4.00 2.40 มาก 
5. ด้านความเหมาะสมของระยะเวลา 3.83 1.94 มาก 
6. ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพการให้ค าปรึกษา 4.17 1.94 มาก 
7. ความรู้ความเข้าใจก่อนการปฏิบัติ 3.33 0.98 ปานกลาง 
8. ความรู้ความเข้าใจหลังการปฏิบัติ 4.00 1.47 มาก 
9. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ 4.33 1.60 มาก 
10. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการปฏิบัติ 4.00 2.40 มาก 

 

8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
 จากการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติในรายวิชา SOIL381 หลักการชลประทาน พบว่า 
สามารถท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ท่ีดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น  0.05 
นักศึกษามีผลประเมินการปฏิบัติงานในช้ันเรียน การปฏิบัติงานกลุ่ม และการน าเสนอในช้ันเรียนอยู่ในระดับดี 
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ซึ่งนักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูล วิเคราะห์ และออกแบบระบบการให้น้ าแก่ผักกาดกวางตุ้งของกลุ่ม
ตนเองได้ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสามารถท างานออกมาได้ตรงต่อเวลาท่ีได้รับมอบหมาย 

 

9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
1) ความกระตือรือร้นของนักศึกษาในการค้นคว้า คิดวิเคราะห์ และหาวิธีแก้ไขปัญหา จากการ

ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายในรายวิชา 
2) การร่วมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินและการ

วัดผล เพื่อลดความตึงเครียดและสร้างแรงจูงใจของตัวผู้เรียน 
3) การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งระหว่างนักศึกษา-นักศึกษา อาจารย์-นักศึกษา 
 

10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีการบูรณาการกับงานวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อกระตุ้น

ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
นักศึกษาส่วนมากยังขาดทักษะด้านการค้นคว้าข้อมูล และการวางแผนการท างานท่ีไม่รัดกุม จึง

ส่งผลให้การลงมือปฏิบัติล่าช้า 

 

12. จ านวนคร้ังของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละคร้ังประกอบด้วย 
 การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา SOIL381 
หลักการชลประทาน ถูกน ามาใช้ในการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก และมีแผนท่ีจะพัฒนาและน าไปใช้กับ
รายวิชาอื่นๆ ในภาคการศึกษาถัดไป 
 

13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชารายวิชา SOIL381 หลักการชลประทาน 
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14. บรรณานุกรม 

กรวิทย์ ไชยสุ. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการเรียนรู้แบบการลงมือปฏิบัติ  (Active learning) ในรายวิชา

ชีววิทยา. ใน: สมภพ มานะรังสรรค์, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 7; 

2 มิถุนายน 2560; สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์. กรุงเทพฯ: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์; 

2560. p. 1-8. 

ฐิติวัฒน์ นงนุช. ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีต่อการพัฒนาด้านแนวความคิดในการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมส าหรับนักศึกษารายวิชา ARC417 การออกแบบสถาปัตยกรรมข้ันสูง 2. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม; 2556. 

ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป. การศึกษาการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติในรายวิชา TMT423 ระเบียบวิจัยส าหรับ

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 2559; 11(2): 

93-102. 

บุญถิ่น อินดาฤทธิ์. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านการเรียนการสอนภายใต้แนวคิดของการเรียนรู้เชิง

รุกในวิชาการจัดการอาชีพเกษตร สายวิชาเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วารสารมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. 2555; 1(3): 12-16. 

พงษ์วิภา เทวีลาภรณ์. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายวิชาการเขียนแบบก่อสร้าง 3 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัย

เทคโนโลยีเมโทร. เชียงใหม่: วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร; 2559. 

วันเพ็ญ เรืองรัตน์. การจดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเข้าเรียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2549. 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 

ระดับชาติ คร้ังที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 
ชื่อหน่วยงาน 
โรงเรียนบ้านไตรตรีงษ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต 1  
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก  นางสาวกาญจนา  กังพิศดาร  ต าแหน่ง  ครู ค.ศ.3  โรงเรียนบ้านไตรตรีงษ์ 
โทรศัพท์ 064-4254845  โทรสาร .................-.................. E-mail address  teach_kan@hotmail.com 
 
1.ชื่อผลงาน  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการอ่าน การเขียน และการแต่ง
ประโยค ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
 
2. ที่มาและความส าคัญของผลงาน  

 รูปแบบและวิธีการสอนทฤษฏีใด ๆ ล้วนสามารถน ามาเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้
ท้ังส้ิน ครูจึงไม่ไดยึดติดกับรูปแบบการสอนท่ีตายตัวหรือเป็นสูตรส าเร็จรูป แต่อาศัยประสบการณ์การสอนกับ
ความต้องการของผู้เรียน แต่ต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมกับวัยเรียน ระดับช้ันเรียน เทคนิค
และวิธีการท่ีจะน าพาให้เกิดการเรียนรู้นั้น ส่วนมากจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควบคู่กับความพึงพอใจ เรียนรู้
อย่างมีความสุขสนุกกับบทเรียน โดยใช้ส่ือลักษณะเป็นใบงานแบบยั่วยุกระตุ้น ท้าทายความสามารถใช้
รูปภาพเป็นส่ือ และให้ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน ช่วยเหลือเจือจุน เอื้อเฟื้อกัน พยายาม
หลีกเล่ียงการบังคับขู่เข็ญ ความเข้มงวดจนเกินไป เพราะจะท าให้ผู้เรียนขาดความสุขในการเรียน แนวการจัด
กระบวนการเรียนรู้ จึงเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อเสริมสร้างเจตคติต่อการเรียนรู้ ผลท่ีได้คือ ผู้เรียนได้ท้ัง
ความรู้ ความดี ความพึงพอใจ และมีความสุข (นัยนา  ฤกษ์ดี. การสอนแบบการเรียนรู้สภาพจริง. 2542) จาก
ท่ีกล่าวมา การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีที  1 พบว่า คุณครูท่ี
สอนไม่ตรงตามวิชาเอก ขาดประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาไทย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 การรับรู้ 
สมาธิ ความพร้อมมีความแตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคน การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน ท้ังนี้อยู่ท่ี
ความสามารถของครูผู้สอน การพัฒนาตนเอง ศึกษา ค้นคว้า เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมกับนักเรียนใน
ช้ันเรียน การเตรียมการสอน ท่ีมีส่ือ ใบงาน นวัตกรรม กิจกรรม ประเด็นส าคัญ คือ ทักษะของครูผู้สอน ท่ีจะ
สามารถถ่ายทอดให้นักเรียนมีความเข้าใจ  ครูต้องให้ความส าคัญศาสตร์ของการสอน และองค์ความรู้เพื่อการ
จัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ วิธีการสอน เทคนิคและทักษะการสอน (ทิศนา  แขมณี. ศาสตร์การสอน : 
องค์ความรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ. 2559) 
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3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 3.1 วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการอ่าน การเขียน และการแต่ง
ประโยค ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
  2) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การอ่าน การเขียน และการแต่ง
ประโยค ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
 3.2 เป้าหมายของการผลิตผลงาน 
  1) นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน และการแต่งประโยคจากภาพ  
  2) นักเรียนสามารถอ่าน เขียน และแต่งประโยคจากภาพ  
   
4. แนวคิด/ข้ันตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 ครูมีกระบวนการฝึกการสังเกต การฝึกปฏิภาณไหวพริบให้นักเรียน  กระตุ้นและยั่วยุ เร่งเร้าความ
สนใจ โดยใช้บัตรค า รูปภาพสีสันสวยงาม เป็นส่ือ เกมการศึกษา เพลงประกอบภาษา จ าลองสถานการณ์จริง 
และประสบการณ์ผู้เรียนเป็นส่ือ ผลักความคิด จินตนาการความสามารถของผู้เรียน ให้แสดงออกเต็มตาม
ศักยภาพ ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้ทฤษฏีของธอร์นไดค์ กฎแห่งผล กฎแห่งการฝึก กฎ
แห่งความพร้อม และใช้ทฤษฏีพหุปัญญาของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ 
 ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี  

1.ผู้รายงานได้ด าเนินการศึกษา ค้นคว้า จากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า ก่อนท่ีจะฝึกเขียนพยัญชนะ 
ครูต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของพยัญชนะพร้อมกับ การสอนพื้นฐานส าหรับการเริ่มต้นเขียน
พยัญชนะให้ถูกต้องก่อน ดังนี้  

1) โครงสร้างของพยัญชนะ คือ การแบ่งโดยอาศัยความสูงของเส้นบรรทัดอักษรเป็นเกณฑ์(ท่ีมา : 
วรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์, 2545 : 1) 

2) วิธีการจับดินสอท่ีถูกต้อง การจับดินสอท่ีจะท าให้ไม่เกิดการเกร็งของนิ้วมือและข้อมือมากเกินไป 
และยังเป็นการจับ แบบธรรมชาติตามสรีระของนิ้วและมือ คือ นิ้วหัวแม่มือและนิ้วช้ีจับตัวดินสอ นิ้วกลางใช้
เป็นฐานรองดินสอ 

3) ลักษณะการนั่งท่ีถูกวิธี ก่อนฝึกคัดลายมือต้องฝึกให้นักเรียนนั่งอย่างถูกวิธีก่อนฝึกคัดลายมือ ดังนี้ 
นักเรียนนั่งตัวตรงหันหน้าขาหาโต๊ะ การนั่งเอียงอาจท าให้หลังคด แขนท้ัง 2 ข้างวางอยู่บนโต๊ะ ประมาณ 3 
ใน 4 ของความยาวระหว่างศอกกับ ข้อมือโดยวางพาดไว้กับขอบโต๊ะวางกระดาษส าหรับเขียนไว้ตรงหน้า 
ท้ังนี้ควรวางกระดาษให้ตรง หรือเอียงเพียง เล็กน้อย หากวางเอียงมากไปอาจท าให้ผู้เขียนต้องเอียงคอ ส่งผล
ต่อสายตามาก และท าให้สายตาของนักเรียนผิดปกติได้ (ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธ์ุ. คู่มือครูพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้ แพรวาโมเดล (PRAEWA MODEL). 2561) 
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4) การเขียนเส้นพื้นฐานในการเขียนพยัญชนะ ทบทวนการฝึกการลากเส้นต่าง ๆ  เช่น เส้นตรง เส้น
เฉียง เส้นโค้ง และเส้นวงกลม พยัญชนะไทยท้ัง ๔๔ ตัว มีระดับความยากง่ายในการอ่านออกเสียง และการ
เขียนรูปพยัญชนะ ท่ีแตกต่างกัน ครูควรเลือกพยัญชนะท่ีง่ายต่อการออกเสียงและเขียนรูป ให้นักเรียนฝึกอ่าน 
ฝึกเขียนตามล าดับ ก่อน ท้ังนี้เพื่อการเสริมแรงและเพิ่มก าลังใจในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน (ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา 2558 : 54) 

2. ทบทวนการอ่าน การเขียน พยัญชนะ ไทย 44 ตัว โดยแบ่งเป็นจ านวนครั้งละเท่ากัน ชุดละ 11 
ตัว เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่าน เขียน จ านวนไม่มากจนเกินไป โดยด าเนินการดังนี้ 

ก่อนเริ่มเรียนควรมีการทดสอบการเขียน  ก-ฮ รายบุคคล เพื่อให้ทราบสภาพปัญหาของนักเรียน
บกพร่องไม่รู้จักพยัญชนะ ของนักเรียน และหลังจากนั้นทบทวนการอ่านพยัญชนะ ก-ฮ จากส่ือท่ีครูเตรียม 

1) ช่ัวโมงท่ี 1 ครูและนักเรียนท ากิจกรรมการร้องเพลงพยัญชนะก่อนเรียน ทบทวนการอ่าน เขียน 
พยัญชนะ ชุดท่ี 1  จ านวน 11 ตัว ได้แก่ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ จากนั้นเริ่มอ่านพยัญชนะตามส่ือ บัตรค า  
จนครบทุกตัวพยัญชนะ 11 ตัว ครูให้นักเรียนเขียนพยัญชนะท่ีละตัว ๆ ละ 1 บรรทัด ๆ ไม่เกิน 8 ตัว จากนั้น
ครูทดสอบการเขียนชุดท่ี 1 ข้อสังเกต มีนักเรียนจ านวน 1 คน ในจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ มีอาการพูดไม่
มีเสียง เกิดจากการเจาะคอเพื่อต่อท่อหายใจ ไม่ได้ผ่านการเตรียมความพร้อมในระดับอนุบาลเนื่องจากป่วย 
แต่สามารถท่ีจะเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้และมีนักเรียน ต้องปรับปรุง จ านวน 2 คน เนื่อง มีปัญหาด้าน
สติปัญญา ส่งผลต่อด้านการเรียนอ่าน เขียนช้ากว่าปกติ ครูต้องด าเนินการจัดการสอนเสริมช่วงพักเวลา
กลางวัน เป็นเวลา 15-20 นาที เมื่อเสร็จแล้ว ครูด าเนินการประเมินโดยการสังเกตให้เรียงพยัญชนะชุดเดิม 
เรียงล าดับให้ถูกต้อง 

2) ช่ัวโมงท่ี 2 ครูและนักเรียนท ากิจกรรมการร้องเพลงพยัญชนะ  ก่อนเรียน ทบทวนความรู้เดิม
ช่ัวโมงท่ีผ่านมาก่อน จากนั้นเริ่มการอ่าน เขียน พยัญชนะ ชุดท่ี 2 จ านวน 11 ตัว ได้แก่ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 
ด ต ถ จากนั้นเริ่มอ่านพยัญชนะตามส่ือ บัตรค า  จนครบทุกตัวพยัญชนะ 11 ตัว ครูให้นักเรียนการเขียน
พยัญชนะท่ีละตัว ๆ ละ 1 บรรทัด ๆ ไม่เกิน 8 ตัว จากนั้นครูทดสอบการเขียนชุดท่ี 2 มีนักเรียนจ านวน 1 คน 
ในจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ มีอาการพูดไม่มีเสียงเกิดจากการเจาะคอเพื่อต่อท่อหายใจ ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมความพร้อมในระดับอนุบาลเนื่องจากป่วย แต่สามารถท่ีจะเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้และมีนักเรียน 
ต้องปรับปรุง จ านวน 2 คน เนื่อง จากมีปัญหาด้านสติปัญญา ส่งผลต่อด้านการเรียนอ่าน เขียนช้ากว่าปกติ 
ครูต้องด าเนินการจัดการสอนเสริมช่วงพักเวลากลางวัน เป็นเวลา 15-20 นาที เมื่อเสร็จแล้ว ครูด าเนินการ
ประเมินโดยการสังเกตให้เรียงพยัญชนะชุดเดิม เรียงล าดับให้ถูกต้อง 

3) ช่ัวโมงท่ี 3 ครูและนักเรียนท ากิจกรรมการร้องเพลงพยัญชนะ  ก่อนเรียน ทบทวนความรู้เดิม
ช่ัวโมงท่ีผ่านมาก่อน จากนั้นเริ่มการอ่าน เขียน พยัญชนะ ชุดท่ี 3 จ านวน 11 ตัว ได้แก่ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ 
ภ ม จากนั้นเริ่มอ่านพยัญชนะตามส่ือ บัตรค า  จนครบทุกตัวพยัญชนะ 11 ตัว ครูให้นักเรียนเขียนพยัญชนะ
ท่ีละตัว ๆ ละ 1 บรรทัด ๆ ไม่เกิน 8 ตัว จากนั้นครูทดสอบการเขียนชุดท่ี 3 มีนักเรียนจ านวน 1 คน มีอาการ
พูดไม่มีเสียงเกิดจากการเจาะคอเพื่อต่อท่อหายใจ ไม่ได้ผ่านการเตรียมความพร้อมในระดับอนุบาลเนื่องจาก
ป่วย แต่สามารถท่ีจะเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้และมีนักเรียน ต้องปรับปรุง จ านวน 2 คน เนื่องจากมี
ปัญหาด้านสติปัญญา ส่งผลต่อด้านการเรียนอ่าน เขียนช้ากว่าปกติ ครูต้องด าเนินการจัดการสอนเสริมช่วงพัก
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เวลากลางวัน เป็นเวลา 15-20 นาที เมื่อเสร็จแล้ว ครูด าเนินการประเมินโดยการสังเกตให้เรียงพยัญชนะชุด
เดิม เรียงล าดับให้ถูกต้อง 

4) ช่ัวโมงท่ี 4 ครูและนักเรียนท ากิจกรรมการร้องเพลงพยัญชนะ  ก่อนเรียน ทบทวนความรู้เดิม
ช่ัวโมงท่ีผ่านมาก่อน จากนั้นเริ่มการอ่าน เขียน พยัญชนะ ชุดท่ี 4 จ านวน 11 ตัว ได้แก่ ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ 
อ ฮ จากนั้นเริ่มอ่านพยัญชนะตามส่ือ บัตรค า  จนครบทุกตัวพยัญชนะ 11 ตัว  ครูให้นักเรียนเขียนพยัญชนะ
ท่ีละตัว ๆ ละ 1 บรรทัด ๆ ไม่เกิน 8 ตัว เพื่อให้เกิดความคงทนมากขึ้น สร้างบรรยากาศแห่งความสุขท่ีได้
เรียน ครูและนักเรียนได้ร่วมกันเล่นเกมทายพยัญชนะ จากนั้นครูทดสอบการเขียนชุดท่ี 4 ข้อสังเกต มี
นักเรียนจ านวน 1 คน มีอาการพูดไม่มีเสียงเกิดจากการเจาะคอเพื่อต่อท่อหายใจ ไม่ได้ผ่านการเตรียมความ
พร้อมในระดับอนุบาลเนื่องจากป่วย แต่สามารถท่ีจะเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้และมีนักเรียน ต้องปรับปรุง 
จ านวน 2 คน เนื่องจากมีปัญหาด้านสติปัญญา ส่งผลต่อด้านการเรียนอ่าน เขียนช้ากว่าปกติ ครูต้อง
ด าเนินการจัดการสอนเสริมช่วงพักเวลากลางวัน เป็นเวลา 15-20 นาที เมื่อเสร็จแล้ว ครูด าเนินการประเมิน
โดยการสังเกตให้เรียงพยัญชนะชุดเดิม เรียงล าดับให้ถูกต้อง 

5) ช่ัวโมงท่ี 5 เปิดเพลง สระควรจ า ทบทวนพยัญชนะก่อน เมื่อเสร็จแล้ว ครูน าเสนอวิธีการเขียน 
สระอา แล้วให้นักเรียนปฏิบัติตาม นักเรียนเขียนบรรทัดละ 10 ตัว จ านวน 4 บรรทัด โดยก าหนดเวลาไม่เกิน 
10 นาที จากนั้นคุณครูให้นักเรียนผสมพยัญชนะ สระ ให้เป็นค า โดยให้ความอิสระในการเขียน และไม่เน้น
ความหมาย เช่น ฬา ฒา ธา เป็นเทคนิค วิธีการ เพื่อเน้นทักษะการเขียน และการอ่านไปพร้อมกัน  เมื่อ
นักเรียนแต่ละคนเขียนเสร็จแล้ว ให้มาอ่านให้ครูฟังเป็นรายบุคคล จากนั้นครูเขียนค าท่ีผสมกับสระอา ให้
นักเรียนอ่านและเขียน จ านวน 6 ชุด  
 -ชุดท่ี 1 กา มา นา 
 -ชุดท่ี 2 ตา หา อา 
 -ชุดท่ี 3 อา พา ตา 
 -ชุดท่ี 4 กา หา ขา 
 -ชุดท่ี 5 งา ตา สา 
 -ชุดท่ี 6 มา หา ตา 
 เมื่อเสร็จแล้ว ครูนักเรียนอ่านพร้อมกัน แล้วครูให้นักเรียนอ่านเรียงตามล าดับต่อกัน มีนักเรียนท่ี
ปัญหาจ านวน 2 คน เนื่องจากมีปัญหาด้านสติปัญญา ส่งผลต่อด้านการเรียนอ่าน เขียนช้ากว่าปกติ ครูต้อง
ด าเนินการจัดการสอนเสริมช่วงพักเวลากลางวัน เป็นเวลา 15-20 นาที 

6) ช่ัวโมงท่ี 6 เปิดเพลง สระควรจ า เมื่อเสร็จแล้ว ทบทวนค าอ่านของช่ัวโมงท่ี 5 ก่อน เมื่อเสร็จแล้ว 
ครูน าเสนอวิธีการเขียน สระอี แล้วให้นักเรียนปฏิบัติตาม บรรทัดละ 10 ตัว จ านวน 4 บรรทัด โดย
ก าหนดเวลาไม่เกิน 10 นาที จากนั้นคุณครูให้นักเรียนผสมพยัญชนะ สระ ให้เป็นค า โดยให้ความอิสระในการ
เขียน และไม่เน้นความหมาย เช่น ฑี ษี เทคนิค วิธีการ เพื่อเน้นทักษะการเขียน และการอ่านไปพร้อมกัน เมื่อ
นักเรียนแต่ละคนเขียนเสร็จแล้ว ให้มาอ่านให้ครูฟังเป็นรายบุคคล จากนั้นครูเขียนค าท่ีผสมกับสระอี ให้
นักเรียนอ่านและเขียน จ านวน 6 ชุด  
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 -ชุดท่ี 1 กี มี นี 
 -ชุดท่ี 2 ตี นี อี 
 -ชุดท่ี 3 อ ีพี ตี 
 -ชุดท่ี 4 กี สี ข ี
 -ชุดท่ี 5 งี ตี สี 
 -ชุดท่ี 6 มี ผี ตี 
 
 เมื่อเสร็จแล้ว ครูนักเรียนอ่านพร้อมกัน แล้วครูให้นักเรียนอ่านเรียงตามล าดับต่อกัน ท้ายช่ัวโมงครู
เช่ือมโยงความรู้ระหว่าง สระอา และสระอี  

-ชุดท่ี 1 ตา สี มี นา 
 -ชุดท่ี 2 อา หา อี กา  
 -ชุดท่ี 3 อา มี นา ดี 
 -ชุดท่ี 4 มา ลี วา จา ดี 
 -ชุดท่ี 5 ตา สี ขา ชา  
 -ชุดท่ี 6 มา นี มี งา 
 
 เมื่อเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนเล่นเกมเพื่อทดสอบความรู้ ชูป้ายตามค าบอก ครูมี 1 ชุด นักเรียน มี 1 
ชุด มีนักเรียนท่ีมีปัญหา จ านวน 2 คน เนื่องจากมีปัญหาด้านสติปัญญา อ่านช้ากว่าปกติ ครูต้องด าเนินการ
จัดการสอนเสริมช่วงพักเวลากลางวัน เป็นเวลา 15-20 นาที 

7) ช่ัวโมงท่ี 7 เปิดเพลง สระควรจ า ทบทวนค าอ่านช่ัวโมงท่ี 5,6 ก่อน เมื่อเสร็จแล้ว ครูน าเสนอ
วิธีการเขียน สระอู แล้วให้นักเรียนปฏิบัติตาม บรรทัดละ 10 ตัว จ านวน 4 บรรทัด โดยก าหนดเวลาไม่เกิน 
10 นาที จากนั้นคุณครูให้นักเรียนผสมพยัญชนะ สระ ให้เป็นค า โดยให้ความอิสระในการเขียน และไม่เน้น
ความหมาย เช่น ฑู ณู ฉู เป็นเทคนิค วิธีการ เพื่อเน้นทักษะการเขียน และการอ่านไปพร้อมกัน เมื่อนักเรียน
แต่ละคนเขียนเสร็จแล้ว ให้มาอ่านให้ครูฟังเป็นรายบุคคล จากนั้นครูเขียนค าท่ีผสมกับสระอู ให้นักเรียนอ่าน
และเขียน จ านวน 6 ชุด  
 -ชุดท่ี 1 ก ูมู นู 
 -ชุดท่ี 2 ตู นู อู 
 -ชุดท่ี 3 อ ูพู ตู 
 -ชุดท่ี 4 กู สู ข ู
 -ชุดท่ี 5 งู ตู สู 
 -ชุดท่ี 6 มู ผู ตู 
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 เมื่อเสร็จแล้ว ครูนักเรียนอ่านพร้อมกัน แล้วครูให้นักเรียนอ่านเรียงตามล าดับต่อกัน ท้ายช่ัวโมงครู
เช่ือมโยงความรู้ระหว่าง สระอา สระอี และสระอู 

-ชุดท่ี 1 ดา รา มา ดู นา 
 -ชุดท่ี 2 รา ชา ดู อี กา 
 -ชุดท่ี 3 ตา สี มี นา ดี 
 -ชุดท่ี 4 งู ดู รู ปู นา 
 -ชุดท่ี 5 ตา ชู มี วา จา ดี 
 -ชุดท่ี 6 อา มี งา รา คา ดี 
 
 เมื่อเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนเล่นเกมเพื่อทดสอบความรู้ ชูป้ายตามค าบอก ครูมี 1 ชุด นักเรียน มี 1 
ชุดมีนักเรียนท่ีมีปัญหา จ านวน 2 คน เนื่องจากมีปัญหาด้านสติปัญญา ส่งผลต่อด้านการเรียนอ่าน เขียนช้า
กว่าปกติ ครูต้องด าเนินการจัดการสอนเสริมช่วงพักเวลากลางวัน เป็นเวลา 15-20 นาที 

8) ช่ัวโมงท่ี 8 เปิดเพลง สระควรจ า ครูร้องเพลงสระอะ นักเรียนร่วมร้องกับครู และทบทวนค าอ่าน
ช่ัวโมงท่ี 5,6,7 ก่อน เมื่อเสร็จแล้ว ครูน าเสนอวิธีการเขียน สระเอ แล้วให้นักเรียนปฏิบัติตาม นักเรียนเขียน
บรรทัดละ 10 ตัว จ านวน 4 บรรทัด โดยก าหนดเวลาไม่เกิน 10 นาที จากนั้นคุณครูให้นักเรียนผสมพยัญชนะ 
สระ ให้เป็นค า โดยให้ความอิสระในการเขียน และไม่เน้นความหมาย เช่น เฑ เฬ เทคนิค วิธีการ เพื่อเน้น
ทักษะการเขียน และการอ่านไปพร้อมกัน เมื่อนักเรียนแต่ละคนเขียนเสร็จแล้ว ให้มาอ่านให้ครูฟังเป็น
รายบุคคล จากนั้นครูเขียนค าท่ีผสมกับสระเอ ให้นักเรียนอ่านและเขียน จ านวน 6 ชุด  
 -ชุดท่ี 1 เก เม เน 
 -ชุดท่ี 2 เต เน เอ 
 -ชุดท่ี 3 เอ เพ เด 
 -ชุดท่ี 4 เก เส เข 
 -ชุดท่ี 5 เง เต เส 
 -ชุดท่ี 6 เน เก เร 
 
 เมื่อเสร็จแล้ว ครูนักเรียนอ่านพร้อมกัน แล้วครูให้นักเรียนอ่านเรียงตามล าดับต่อกัน ท้ายช่ัวโมงครู
เช่ือมโยงความรู้ระหว่าง สระอา สระอี สระอู สระเอ 

-ชุดท่ี 1 มี ปู นา ขา เก 
 -ชุดท่ี 2 รา ขา ดู รู งู 
 -ชุดท่ี 3 ตา สี ตี ผี มา 
 -ชุดท่ี 4 มา นี มี ปู นา 
 -ชุดท่ี 5 อา ตี ลา เก เร 
 -ชุดท่ี 6 ศา ลา สี กา กี 
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 เมื่อเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนเล่นเกมเพื่อทดสอบความรู้พร้อมมอบรางวัลเป็นการเสริมแรง ชูป้าย
ตามค าบอก ครูมี 1 ชุด นักเรียน มี 1 ชุด มีนักเรียนท่ีมีปัญาหา จ านวน 2 คน เนื่องจากมีปัญหาด้าน
สติปัญญา ส่งผลต่อด้านการเรียนอ่าน เขียนช้ากว่าปกติ ครูต้องด าเนินการจัดการสอนเสริมช่วงพักเวลา
กลางวัน เป็นเวลา 15-20 นาที 

9) ช่ัวโมงท่ี 9 เปิดเพลง สระควรจ า ครูร้องเพลงสระอะ นักเรียนร่วมร้องกับครู และทบทวนค าอ่าน
ช่ัวโมงท่ี 5,6,7,8 ก่อน เมือ่เสร็จแล้ว ครูน าเสนอวิธีการเขียน สระเสียงส้ัน สระอะ  แล้วให้นักเรียนปฏิบัติตาม 
บรรทัดละ 10 ตัว จ านวน 4 บรรทัด โดยก าหนดเวลาไม่เกิน 10 นาที จากนั้นคุณครูให้นักเรียนผสมพยัญชนะ 
สระ ให้เป็นค า โดยให้ความอิสระในการเขียน และไม่เน้นความหมาย เช่น ฑะ ฬะ เทคนิค วิธีการ เพื่อเน้น
ทักษะการเขียน และการอ่านไปพร้อมกัน เมื่อนักเรียนแต่ละคนเขียนเสร็จแล้ว ให้มาอ่านให้ครูฟังเป็น
รายบุคคล จากนั้นครูเขียนค าท่ีผสมกับสระอะ ให้นักเรียนอ่าน และเขียน จ านวน 6 ชุด  
 -ชุดท่ี 1 กะ มะ นะ 
 -ชุดท่ี 2 ตะ นะ อะ 
 -ชุดท่ี 3 อะ พะ ดะ 
 -ชุดท่ี 4 กะ สะ ขะ 
 -ชุดท่ี 5 งะ ตะ สะ 
 -ชุดท่ี 6 มะ ผะ ตะ 
 
 เมื่อเสร็จแล้ว ครูนักเรียนอ่านพร้อมกัน แล้วครูให้นักเรียนอ่านเรียงตามล าดับต่อกัน ท้ายช่ัวโมงครู
เช่ือมโยงความรู้ระหว่าง สระอา สระอี สระอู สระเอ สระอะ 

-ชุดท่ี 1 ตา สี ตี งู กะ ปะ 
 -ชุดท่ี 2 มา นี ปี ระ กา 
 -ชุดท่ี 3 อา ชู มี ยา ทา 
 -ชุดท่ี 4 อี กา ปะ ทะ ปู นา 
 -ชุดท่ี 5 เท มะ ระ ลา ขา เก 
 -ชุดท่ี 6 ปู ทะ เล ดู ดี มี รา คา 
 
 เมื่อเสร็จให้นักเรียนฟังและร้องตาม เพลงสระอะ จ านวน 2 รอบ ครูเขียนผสมค าสระอะแล้วใส่
ตัวสะกดท่ีเป็น มาตราตัวสระกด กก กด กบ กง กน ตามเนื้อเพลง “สระอะมีตัวสะกด อาจะกระโดดเป็นหัน
อากาศ กะ-น-กัน จากนั้นครูน าค าท่ีเตรียมไว้ท้ัง 5 มาตราๆ ละ 5 ค า มาเขียนบนกระดาน ให้นักเรียนอ่าน
ประสมค าตามาตราท่ีกล่าวพร้อมกัน จากนั้นเป็นการเขียนตามตัวอย่าง มีนักเรียนท่ีปัญหา จ านวน 2 คน 
เนื่องจากมีปัญหาด้านสติปัญญา ส่งผลต่อด้านการเรียนอ่าน เขียนช้ากว่าปกติ ครูต้องด าเนินการจัดการสอน
เสริมช่วงพักเวลากลางวัน เป็นเวลา 15-20 นาที 
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10) ช่ัวโมงท่ี 10 เปิดเพลง สระควรจ า ครูร้องเพลงสระอะ นักเรียนร่วมร้องกับครู และทบทวนค า
อ่านช่ัวโมงท่ี 9 ก่อน เมื่อเสร็จแล้ว ครูน าเสนอวิธีการเขียนการแต่งประโยคส้ัน ๆ  จากรูปภาพท่ีเกี่ยวข้องกับ
เนื้อในการสอนท่ีผ่านมา 5 ภาพ ครูต้ังค าถามเพื่อให้นักเรียนได้คิดตาม แล้วให้นักเรียนปฏิบัติตาม บรรทัดละ 
5 ประโยค  โดย จากนั้นคุณครูให้นักเรียนได้ร่วมเล่นเกมการแต่งประโยคเติมค า ร่วมเล่นเกม ร่วมร้องเพลง 
ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับ 
 11) ช่ัวโมงท่ี 11 ทบทวนค าอ่านช่ัวโมงท่ี 10 ก่อน เมื่อเสร็จแล้ว ครูน าเสนอวิธีการเขียนการแต่ง
ประโยคส้ัน ๆ จากรูปภาพท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อในการสอนท่ีผ่านมา 5 ภาพ ครูต้ังค าถามเพื่อให้นักเรียนได้คิด 
ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดตัวละคร มีใครบ้าง ท าอะไรบ้าง แล้วให้นักเรียนลองเขียนช่ือตัวละครช่ืออะไร 
ท าอะไร เขียนแต่งประโยค 5 ประโยค เติมช่ือตัวละครในผังความคิดท่ีครูเตรียมไว้ พร้อมระบายสีให้สวยงาม 
เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า การแต่งประโยคจากภาพ  
 12) ช่ัวโมงท่ี 12 ทบทวนค าอ่านช่ัวโมงท่ี 9,10,11 ก่อน เมื่อเสร็จแล้ว ครูน าเสนอวิธีการเขียนการ
แต่งประโยคส้ัน ๆ จากภาพท่ีนักเรียนชอบ ครูต้ังค าถามให้นักเรียนได้คิดตาม ร่วมกันก าหนดตัวละคร มีใคร
บ้าง ท าอะไรบ้าง นักเรียนลองเขียนช่ือตัวละครช่ืออะไร ท าอะไร เขียนแต่งประโยค 5 ประโยค เติมช่ือตัว
ละครในผังความคิดท่ีครูเตรียมไว้ พร้อมระบายสีให้สวยงาม เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า การแต่ง
ประโยคจากภาพ  
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1) นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการการท้ังด้านภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถ น าไป
แสวงหาความรู้ได้ 
 2) ช่วยให้ครู พ่อ แม่ และผู้ปกครองในการ พิจารณาเลือกกิจกรรมและวิธีการส่งเสริมพัฒนาทาง
ภาษาได้อย่างถูกเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะ ทางภาษา 
เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร 
 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 ลักษณะส าคัญ  
 1)เป็นกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเกิดจากการปฏิบัติของครูและนักเรียน ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้
จาก การเรียนรู้จากนักเรียนของครู จนท าให้เกิดประสบการณ์สอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ ซึ่งมีกระบวนการ 
6 ลักษณะคือ 1) การรู้จักพยัญชนะ 2) ใช้สระเสียงยาว และเสียงส้ัน 3) ก าหนดมาตราตัวสะกด 4) การ
เลือกใช้ส่ือ เกม เพลง 5) การแต่งประโยคจากภาพของนักเรียน 6) การแต่งประโยคจากภาพตามความชอบ
ของนักเรียน 
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 รูปแบบเทคนิค และวิธีการ 
1) สอนตามล าดับขั้น จากง่ายไปหายาก  
2) การให้อิสระในการคิดของนักเรียน 
3) การฝึกซ้ า ย้ า ทวน ลงมือปฏิบัติ จากตัวอย่าง ส่ือ ใบงาน บัตรค า  
4) การใช้ค าถาม ร่วมกันการเล่นเกมท่ีหลากหลาย 
5) การสอนเสริมรายบุคคล การศึกษารายกรณี Case Study 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ TAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รู้จักรูปและเสียง พยัญชนะ 

ประสมค าสระเสียงยาว 

ประสมค าสระเสียงส้ัน แจกลูกสะกดค า 

การแตง่ประโยค 

จากภาพของนักเรียน 

การแต่งประโยคจากภาพ 

ตามความชอบของนักเรียน 

กระบวนการเรียนรู้ท่ี

เน้นการปฏิบัติจริง 

การศึกษารายกรณี  

Case Study 
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7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 1) ประชากร หมายถึง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  กลุ่มโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ จ านวน 7 
โรงเรียน  
 2) กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 
 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้   
 1) ผลการวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล พบว่า มีนักเรียน กลุ่มเก่ง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.83 ปานกลาง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 36.54 กลุ่มอ่อน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.63 
 2) ผลการทดลองใช้การจัดการเรียนการสอน จ านวน 12 ช่ัวโมง  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
 

ช่ัวโมงท่ี ดีเย่ียม ดีมาก ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง รวม 
1 73.68 10.53 5.26 0.00 10.53 100.00 
2 63.16 21.05 0.00 5.26 10.53 100.00 
3 73.68 10.53 10.53 5.26 0.00 100.00 
4 63.16 15.79 10.53 5.26 5.26 100.00 
5 73.68 15.79 5.26 5.26 0.00 100.00 
6 73.68 15.79 0.00 10.53 0.00 100.00 
7 73.68 15.79 0.00 0.00 10.53 100.00 
8 73.68 15.79 0.00 0.00 10.53 100.00 
9 68.42 21.05 0.00 0.00 10.53 100.00 
10 63.16 15.79 10.53 0.00 10.53 100.00 
11 52.63 21.05 10.53 5.26 10.53 100.00 
12 52.63 15.79 15.79 5.26 10.53 100.00 
เฉล่ีย 67.11 16.23 5.70 3.51 7.46 100.00 

 
 จากตาราง ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักเรียนมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็น
ร้อยละ 67.11 ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 16.23 ระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 5.70 ระดับ พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 
3.51 และระดับ ปรับปรุงคิดเป็นร้อยละ 7.62 
 ในระดับ พอใช้ และ ปรับปรุง นักเรียนได้รับการพัฒนาจากการสอนเสริมนอกเวลาเรียน จนสามารถ
ปฏิบัติผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ค่าเฉล่ีย  91.66    อยู่ในระดับ มากท่ีสุด   
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9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 1) นักเรียนมีสนใจมีความตระหนักในด้านการอ่าน การเขียน  
 2) ผู้ปกครองให้ความร่วมมือดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 
 3) ครูมีความรับผิดชอบ อุทิศเวลา สนใจดูแลนักเรียน 
 4) โรงเรียนด าเนินการตามนโยบาย จุดเน้นของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 1) เน้นความสามารถของนักเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ และการคิดแบบสร้างสรรค์ 
 2) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 1) นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา ส่วนใหญ่อยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ไม่สามารถดูแล อบรม ให้
ค าแนะน า ด้านการเรียนได้ 
 2) นักเรียนติดเกมโทรศัพท์ ใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ 
 3) ครูผู้สอนขาดความถนัดด้านการจัดสอนวิชาภาษาไทย 
 4) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทีเปล่ียนแปลงบ่อยครั้ง 
 
12. ปรับปรุงในแต่ละคร้ังประกอบด้วย 
 1) ออกแบบกิจกรรมโดยทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ของนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
 2) ทดลองการด าเนินกิจกรรมกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  รวมระยะเวลา 12 ช่ัวโมง 
 4) น าเสนอผลงาน นิทรรศการ ในระดับกลุ่มโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ จ านวน 12 
โรงเรียน 

- โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา สพป.กพ.2  
- โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป.กพ.2  
- โรงเรียนบ้านน้ าดิบ สพป.กพ.1  
- โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.กพ.1 
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14. บรรณานุกรม 
คู่มือครูพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ แพรวาโมเดล(อินเตอร์เน็ต). กาฬสินธุ์: ศึกษาธิการจังหวัด; (อ้างวันท่ี 24 

สิงหาคม 2563). ท่ีมา https://www.ksed.go.th/office/2619 
จิตวิทยาส าหรับครู (อินเตอร์เน็ต). กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; (อ้างวันท่ี 25 สิงหาคม 2563). ท่ีมา 

https://sites.google.com/site/psychologybkf1/home 
ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน (พิมพ์ครั้งท่ี 20). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัย, 2559. 
นัยนา  ฤกษ์ดี. การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนแบบการเรียนรู้สภาพจริง. 

กรุงเทพ:ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักงานนายกรัฐมนตรี, 2559. 
วรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์. อักษรประดิษฐ์ LITTERING desing(พิมพ์ครั้งท่ี1). กรุงเทพ: ศิลปาบรรณาคาร, 

2545. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562. กรุงเทพ: 

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2562.ส านักงานวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2553.  

อังคณา  ผิวเกล้ียง. การบูรณาการทักษะการคิดกับการจัดการเรียนการสอนอ่านและเขียน : โรงเรียน
การศึกษาซังคัต(ตอนท่ี 1). วารสารวิชาการ ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 : 1-100. 

Wongwanich, S. Needs Assessment Research. (dissertation.). Bangkok: Chulalongkorn 
University Printing House. 2015 

Ganrdner, H. Multiple intelligences : The theory in practice. New York: Basic Book, Harper 
Collins.  

Teele, S. (1995). The Relationship of multiple Intelligences to the instructional process 
(Dissertation). Abstracts International: The University of California. Photocopied. New 
York: International Unicersities Press. 1993 

 

https://www.ksed.go.th/office/2619
https://sites.google.com/site/psychologybkf1/home
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 

ระดับชาติ คร้ังที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 
ชื่อหน่วยงาน  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน โทรศัพท์ 091-8385561  
E-mail address : bon-coffee@hotmial.com 
 
1.ชื่อผลงาน  กำรพัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้ำทอมือย้อมสีศิลำแลง ลำยดอก
พิกุล ของกลุ่มทอผ้ำย้อมสีธรรมชำติบ้ำนหนองจอก  
 
2. ที่มาและความส าคัญของผลงาน  
 เนื่องจำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี มีวัตถุประสงค์คือ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” น ำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมี
ควำมสุข และตอบสนองตอบต่อกำรบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ ในกำรท่ีจะพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำง
รำยได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนำแล้ว และสร้ำงควำมสุขของคนไทย สังคมมีควำมมั่นคง เสมอภำคและ  
เป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบ เศรษฐกิจ ท้ังนี้ แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงน้อมน ำหลัก 
“ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” มำเป็น กรอบในกำรพัฒนำประเทศต่อเนื่องจำกแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 9  
และยึด “คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ” ในทุกมิติอย่ำงเป็นองค์รวม และให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำท่ี
สมดุล ท้ังตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม โดยมีวิสัยทัศน์ท่ีให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำท่ีมุ่งสู่กำรเปล่ียนผ่ำนประเทศไทย จำกประเทศท่ีมีรำยได้ปำนกลำง ไปสู่ประเทศท่ีมีรำยได้สูง มีกำร
กระจำยรำยได้และพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียม มีระบบ นิเวศท่ีดี สังคมเป็นสุข และน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ
ยำวของประเทศคือ “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
 กำรพัฒนำประเทศส่วนมำกมักมีกำรขับเคล่ือนโดยกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรในประเทศ
อยู่ดี กินดี มีอำชีพ รำยได้และสุขภำพท่ีดีท้ังร่ำงกำยและจิตใจ ผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ ท่ีด ำเนินกำรโดยมี
หน่วยงำน องค์กรในกำรก ำกับของรัฐเป็นหน่วย ขับเคล่ือน เช่น โครงกำรหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  เป็นกำร
มุ่งเน้นกระบวนกำร พัฒนำเครือข่ำยชุมชนภำยใต้รำกฐำนของควำมรู้สมัยใหม่ ภูมิปัญญำท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมไทย และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เพื่อสร้ำงสินค้ำให้มีคุณภำพและมูลค่ำสูง รวมท้ังกำร
สนับสนุนกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชนท่ีมี
ศักยภำพ มีองค์ควำมรู้้  มีทรัพยำกรและได้รับกำรสนับสนุนด้ำนต่ำง ๆ จำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง สำมำรถ
รวมกลุ่ม กันสร้ำงโอกำสในกำรท ำงำนในลักษณะกลุ่มอำชีพ กลุ่มวิสำหกิจ ซึ่งท่ีผ่ำนมำหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
ได้มีกำรรณรงค์ให้แต่ละชุมชน หมู่บ้ำนมีกำรรวมกลุ่มอำชีพ กลุ่มวิสำหกิจเพื่อน ำทรัพยำกรในท้องถิ่นมำสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มเป็นสินค้ำจ ำหน่ำยท้ังในและต่ำงพื้นท่ี 
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ผ้ำทอพื้นบ้ำน ศำสตร์และศิลป์ท่ีแสดงภูมิปัญญำของคนในแต่ละท้องถิ่น แฝงด้วยควำมผูก ผันท่ี
เช่ือมโยงวิถีชีวิต ควำมเช่ือและพิธีกรรม  ซึ่งได้รับกำรถ่ำยทอดและสืบสำนต่อกันมำรุ่นสู่รุ่น จนถึงปัจจุบัน 
กำรทอผ้ำในหลำยท้องถิ่นยังคงรักษำรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตน รูปแบบ ลวดลำยและกรรมวิธีใน
กำรผลิตผ้ำทอมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละท้องถิ่นและลักษณะเฉพำะของ เช้ือชำติ ส่ิงส ำคัญ คือ กำร
สอดแทรกภูมิปัญญำแห่งกำรผสมผสำนควำมปรำณีตบรรจง ท่ีแสดงถึง ควำมเจริญรุ่งเรืองของท้องถิ่นท่ีมี
ควำมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยภูมิปัญญำท่ีทรงคุณค่ำ ผ้ำทอพื้นบ้ำนจึง เป็นภูมิปัญญำท่ีแสดงออกถึงควำม
เจริญรุ่งเรืองทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตควำม เป็นอยู่ของกลุ่มคนท่ีแสดงผ่ำนทำงลวดลำย
และเส้นสีผ้ำท่ีสอดแทรกควำมเช่ือและขนบธรรมเนียม ประเพณี  อันเป็นรำกฐำนทำงศิลปวัฒนธรรมของ
กลุ่มชำติพันธุ์  ซึ่งคงหลีกเล่ียงไม่ได้ว่ำผ้ำทอ พื้นบ้ำนคืองำนศิลปะท่ีเกิดจำกควำมคิด เนื่องจำกเมื่อควำมคิด
ต้องกำรมีท่ีอยู่อำศัยท่ีแน่นอน  ควำมคิดได้รวมตัวกันเป็นภำพอันเป็นนำมธรรมเพื่อรอกำรถ่ำยทอดให้เกิดเป็น
รูปธรรม 

ดังนั้น มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงเห็นควำส ำคัญในกำรพัฒนำต่อยอดและสร้ำงสรรค์
ผลิตภัณฑ์จำกผ้ำทอ เพื่อเป็นของฝำกของท่ีระลึกส ำหรับนักท่องเท่ียว  ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ โดยน ำ
แนวคิดภูมิปัญญำท้องถิ่นร่วมกับแนวคิดกำรออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก
เพื่อจัดน ำหน่วยเป็นสินค้ำของชุมชน โดยแสดงถึงแนวคิดของกำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นเข้ำมำผสมผสำนเพื่อ
กำรพัฒนำท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐำนของบริบททำงสังคม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสร้ำงเศรษฐกิจท่ีสมดุล
ให้กับชุมชน น ำควำมรู้และทรัพยำกรของชุมชนมำพัฒนำแนวคิดเพื่อกำรยั่งยืนและส่งผลไปสู่กำรสร้ำงควำม
พอเพียง 7 ประกำร ได้แก่  ครอบครัว พอเพียง จิตใจพอเพียง ส่ิงแวดล้อมพอเพียง ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง 
ปัญญำพอเพียง ฐำนวัฒนธรรม พอเพียง มีควำมมั่นคงพอเพียง  เป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกับชุมชนเพื่อ
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และเป็นกำรเพิ่มกลุ่มลูกค้ำ ซึ่งหมำยถึงรำยได้ท่ีเพิ่มขึ้นตำมมำ และจะส่งผลให้
ยกระดับคุณภำพชีวิตของ ชำวบ้ำนได้ ท ำให้มีควำมกินดีอยู่ดีเศรษฐกิจจิชุมชนดีขึ้นตำมล ำดับ 

ดังนั้น เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำง พัฒนำและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมน OTOP ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงได้จัดให้มีโครงกำรยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้ำทอมือ
ย้อมสีศิลำแลง ของกลุ่มผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติบ้ำนหนองจอกพัฒนำ อ ำเภอคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร                      
โดยโครงกำรดังกล่ำวมุ่งเน้นเพื่อศึกษำค้นคว้ำและพัฒนำออกแบบผลิตภัณฑ์ OTOP  และเพื่อส่งเสริมให้
ผลิตภัณฑ์ได้รับกำรยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เพิ่มมำกขึ้น 

 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 1.  เพื่อส่งเสริมแนวคิดในกำรพัฒนำต่อยอดรูปแบบผลิตภัณฑ์จำกผ้ำทอ 
 2.  เพื่อพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์จำกผ้ำทอ โดยใช้แนวคิดภูมิปัญญำท้องถิ่นร่วมกับแนวคิดกำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์   
 3.  เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ำทองสู่ชุมชน  

4. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้ำทอของชุมชนให้ได้รับมำตรฐำนระดับสำกล 
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4. แนวคิด/ข้ันตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 1. กิจกรรมศึกษำข้อมูลกำรผลิตและวิธีทอผ้ำของของกลุ่มผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติบ้ำนหนองจอก
พัฒนำ อ ำเภอคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร เพื่อหำจุดเด่นและควำมเป็นเอกลักษณ์  
 2. กิจกรรมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มผ้ำทอย้อมสีศิลำแลงก ำแพงเพชร ด้ำนกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์
เพื่อเป็นสินค้ำประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร และจ ำหน่วยให้กับนักท่องเท่ียว เช่น เส้ือประจ ำจังหวัด ของท่ีระลึก
ท่ีประดิษฐ์จำกผ้ำทอย้อมสีศิลำแลงก ำแพงเพชร ท่ีบ่งบอกถึงควำมเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดก ำแพงเพชร  
 3. กิจกรรมออกแบบลำยผ้ำและพัฒนำลำยผ้ำให้เป็นเอกลักษณ์ประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร 
 4. กิจกรรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ชุมชนในกำรพัฒนำต่อยอดและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้ำทอ 
 5. กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดให้เกิดกำรยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้ำทอให้ได้รับมำตรฐำนระดับสำกล 
 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.  ส่งเสริมแนวคิดในกำรพัฒนำต่อยอดรูปแบบผลิตภัณฑ์จำกผ้ำทอของกลุ่มผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติ
บ้ำนหนองจอกพัฒนำ อ ำเภอคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร                       
 2.  พัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์จำกผ้ำทอย้อมสีศิลำแลง ลำยดอกพิกุล โดยใช้แนวคิดภูมิปัญญำท้องถิ่น
ร่วมกับแนวคิดกำรออกแบบผลิตภัณฑ์   
 3.  เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ำทองสู่ชุมชน  

4. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้ำทอมือย้อมสีศิลำแลง ลำยดอกพิกุล ให้ได้รับมำตรฐำนระดับสำกล 
 

6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 1. กระบวนกำรย้อมฝ้ำยจำกสีศิลำแลง ท่ีเป็นธรรมชำติและได้มำตรฐำนหลักในกำรย้อมฝ้ำย กำร
คิดค้นกระบวนกำรย้อมฝ้ำยท่ีได้จำกผงศิลำแลง และกระบวนกำรย้อมฝ้ำยท่ีให้ได้สีตำมท่ีต้องกำร 
 2. กำรคิดลำยผ้ำดอกพิกุล เพื่อให้ได้ลำยในผ้ำทอมือย้อมสีศิลำแลง ซึ่งดอกพิกุลเป็นดอกไม้ประจ ำ
จังหวัดก ำแพงเพชร เมื่อน ำมำคิดลำยผ้ำท ำให้เกิดลำยดอกพิกุลท่ีเอกลักษณ์ประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร  
 3. กำรพัฒนำต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ จำกผ้ำทอมือย้อมสีศิลำแลง ลำยดอกพิกุล เช่น เส้ือ
สุภำพบุรุษ สุภำพสรตรี กล่องทิชชู สมุดโน๊ต ฯลฯ  
 

7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
รำยละเอียดกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิธีการด าเนินการในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 

1. กระบวนกำรย้อมสีแบบธรรมชำติยังไม่ได้มำตรฐำน 
2. ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีควำมหลำกหลำย 
3. บรรจุภัณฑ์ยังไม่เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ 
4. ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยยังไม่หลำกหลำย 

1. พัฒนำกระบวนกำรผลิตภัณฑ์ 
2. กำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยภูมิปัญญำท้องถิ่น

ร่วมกับเทคโนโลยี และกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
3. กำรอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ชุมชน 
4. กำรส่งเสริมกำรตลำด 
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กิจกรรมท่ีด ำเนินกำร 

ที่ กิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรที่ได้ 
ผลลัพธ์ 

(OUTCOME) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางการแก้ไข 
1 กำรลงพ้ืนที่ศึกษำข้อมูล 

 
 
 

กำรลงพ้ืนที่ศึกษำข้อมูลชุมชน 
- กำรลงพ้ืนที่ครั้งที่ 1  
วันที่ 28 ตุลำคม 2562 
เก็บรวบรวมข้อมูลข้ันตอนกำร
ย้อมฝ้ำยจำกสีศิลำแลง และ
ส่วนผสมของกำรย้อม  
- กำรลงพ้ืนที่ครั้งที่ 2  
วันที่ 7 มกรำคม 2563  
ติดตำมกระบวนกำรทอผ้ำจำก
ฝ้ำยสีศิลำแลง  

ข้อมูลข้ันตอนกำรย้อมฝ้ำย
จำกผงสศีิลำแลง และ
ส่วนผสมของกำรย้อม  
เพ่ือพัฒนำสีของฝ้ำยให้มี
ควำมเข้มของสีมำกข้ึนและ
ให้เกิดกำรพัฒนำของกำร
ติดของสีที่มีประสิทธิภำพ
มำกข้ึน และกำรติดตำม
กระบวนกำรทอผ้ำจำกฝ้ำย
สีศิลำแลง 

ไม่ม ี

2 กำรพัฒนำกระบวนกำร
ผลิตภัณฑ์ 
 

กระบวนกำรย้อมฝ้ำยจำกสีศิลำ
แลงก ำแพงเพชร เน้นกระบวนกำร
ที่เป็นธรรมชำติในกำรย้อมสีจำก 
ศิลำแลง โดยไม่ใช้สำรเคมีเพ่ือจะ
ได้น ำไปสู่กำรขอมำตรฐำนของกำร
ย้อมสีธรรมชำติต่อไปและร่วมกับ
กลุ่มพัฒนำกระบวนกำรย้อมและ
ส่วนผสมเพ่ือให้สีศิลำแลงที่มีระดับ
ของควำมเข็มของสีที่ชัดข้ึน และ
กระบวนกำรออกแบบและคิดลำย
ผ้ำใหม่ ได้แก่ ผ้ำทอมือย้อมสีศิลำ
แลงก ำแพงเพชร ลำยดอกพิกุล  
โดยสีที่ได้จำกศิลำแลงและลำย
ดอกพิกุล ถือว่ำเป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งดอกพิกุล 
คือ ดอกไม้ประจ ำจังหวัด
ก ำแพงเพชร   

- กระบวนกำรย้อมฝ้ำย 
จำกสีศิลำแลงก ำแพงเพชร     
เน้นกระบวนกำรที่เป็น
ธรรมชำติในกำรย้อมสีจำก 
ศิลำแลง  
- กำรออกแบบและคิดลำย
ผ้ำใหม่ ได้แก่ ผ้ำทอมือย้อม
สีศิลำแลงก ำแพงเพชร   
ลำยดอกพิกุล  
 

ไม่ม ี

3 กำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์
ใหม่โดยภูมิปัญญำท้องถ่ิน
ร่วมกับเทคโนโลยี และ
กำรสร้ำงมลูค่ำเพ่ิม 
 

ด ำเนินกำรออกแบบเสื้อส ำหรับ
สุภำพสตรีและสุภำพบุรษุ  
ที่มีควำมหลำกหลำยรูปแบบและ
เหมำะสม และด ำเนินกำรตัดเย็บ
เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับชุมชน 
พร้อมด ำเนินกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่ผลิตภัณฑ์จำก
ผ้ำทอย้อมสีศิลำแลงก ำแพงเพชร 

- กำรพัฒนำต่อยอดผ้ำทอ
มือย้อมสีศิลำแลงลำยดอก
พิกุลเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ เช่น เสื้อส ำหรับ
สุภำพสตรีและสุภำพบุรษุ 
กระเป๋ำ สมุดโน๊ต ฯลฯ 

ไม่ม ี
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ที่ กิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรที่ได้ 
ผลลัพธ์ 

(OUTCOME) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางการแก้ไข 
4 กำรส่งเสริมกำรตลำด ด ำเนินกำรจัดนิทรรศกำรแสดง

ผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนำต่อยอดจำก
ผ้ำทอย้อมสีศิลำแลงก ำแพงเพชร 
และเพ่ือจ ำหน่ำยสินค้ำ  
ในงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติ
เครือข่ำยศิลปะและวัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 10 "ชำกังรำวนครแห่ง
ศิลป์ถ่ินมรดกโลก" วันที่ 12 
มีนำคม 2563 ณ หอประชุมทีปัง
กรรัศมโีชติ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

-กำรน ำเสนอผลกำร
ด ำเนินงำนกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ต่อยอดผลิตภัณฑ์
ผ้ำทอมือย้อมสีศิลำแลง
ก ำแพงเพชร   
-เสื้อส ำหรับผู้บริหำรที่เข้ำ
ร่วมงำนประชุมวิชำกำร
นำนำชำติเครือข่ำยศิลปะ
และวัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 10 
 

ไม่ม ี

5 กำรอบรมถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้สู่ชุมชน 
- กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เพ่ือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ให้กับชุมชนในกำรต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ผ้ำทอย้อมสี
ศิลำแลงก ำแพงเพชร  
เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้กับ
ผลิตภัณฑ์และสร้ำงรำยได้
ให้กับชุมชนต่อไป 

เตรียมวำงแผนเพ่ือจัดอบรมให้
ควำมรู้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้ำทอมือ
ย้อมสีศิลำแลงก ำแพงเพชร กับ
ชุมชนและประชำชนทั่วไปที่มี
ควำมสนใน โดยเป็นกำรผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑใหม่ที่ได้จำกผ้ำทอย้อม
สีศิลำแลงเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
ให้กับผลิตภัณฑ์ต่อไป 

เน่ืองจำกในปีน้ีเกิดสถำน 
กำรณ์เหตุกำรณ์โรคไวรัส 
โควิด 19 เพ่ือให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรป้องกัน  
จึงไม่ได้ด ำเนินกำรอบรม 
แต่เปลี่ยนมำเป็นกำร
ด ำเนินกำรจัดท ำผลิตภัณฑ์
ต้นแบบจำกกำรต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ผ้ำทอมือย้อมสี
ศิลำแลง ได้แก่ สมุดโน๊ตผ้ำ
ทอมือย้อมสีศิลำแลง
ก ำแพงเพชร  
และลงพ้ืนที่สอนกำร
ออกแบบเสื้อและกำรตัด
เย็บเสื้อสุภำพสตรีและ
สุภำพบุรุษให้กับกลุ่มชุมชน 

เน่ืองจำกในปีน้ีเกิดสถำน 
กำรณ์เหตุกำรณ์โรคไวรัส 
โควิด 19 จึงปรับเปลี่ยน
กิจกรรมกำรจัดอบรม 

6 กำรส่งเสริมกำรตลำด จัดหำช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่
หลำกหลำยข้ึน  

จัดหำช่องท่ำงกำรจ ำหน่ำย
ให้กับชุมชน เช่น จ ำหน่ำยใน
งำนประเพณีประจ ำจังหวัด
ก ำแพงเพชร จ ำหน่ำยผ่ำน
เพจของกลุ่มชุมชน  

ไม่ม ี
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8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
1. กลุ่มผ้ำทอได้รับองค์ควำมรู้ของกำรย้อมฝ้ำยจำกผงศิลำแลงเพื่อให้ได้สีท่ีสวยงำม 
2. ผ้ำทอมือย้อมสีศิลำแลง ลำยดอกพิกุลได้รับกำรพัฒนำและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เส้ือ

สุภำพสตรีและเส้ือสุภำพบุรุษ 
3. ผ้ำทอมือย้อมสีศิลำแลง ลำยดอกพิกุล ได้รับกำรคัดสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 5 ดำว 

ประจ ำปี 2562 
4. ผ้ำทอมือย้อมสีศิลำแลงได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำกกำรคัดสรรค์ของพัฒนำชุมชนเพื่อให้

เป็นผ้ำประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี 2563  
5. รำยได้ต่อเดือนหลังกำรพัฒนำเพิ่มขึ้น = 40,000 – 45,000 บำท  
6. จัดพื้นท่ีจ ำหน่วยผลิตภัณฑ์ผ้ำทอมือย้อมสีศิลำแลงและจ ำหน่วยในงำนประเพณีของจังหวัดและ

ระดับประเทศ 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 

1.  กลุ่มผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติบ้ำนหนองจอกพัฒนำ มีผู้น ำกลุ่มท่ีเข้มแข็งและเป็นผู้มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในกำรย้อมฝ้ำยจำกสีธรรมชำติเป็นอย่ำงดี 

2.  จำกกำรท่ีส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ลงพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมและพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน  
กลุ่มผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติบ้ำนหนอกจำกพัฒนำ เป็นะระยเวลำ 2 ปีต่อเนื่อง มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และ
กำรต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น กล่องกระดำษทิชชู สมุดโน๊ตท่ ำจำกผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติ 
และส่งเสริมและพัฒนำให้เกิดผลิตภัณฑ์ผ้ำทอย้อมสีศิลำแลง ลำยดอกพิกุล ซึ่งเป็นดอกไม้ประจ ำจังหวัด
ก ำแพงเพชร จนได้รับกำรคัดเลือกจำกจังหวัดก ำแพงเพชร ให้เป็นผ้ำประจ ำจังหวัดในปี 2563 ถือได้ว่ำเป็น
ชุมชนต้นแบบของกำรย้อมสีฝ้ำยจำกผงศิลำแลง ลำยดอกพิกุลและเป็นท่ียอมรับของจังหวัดให้เป็นผ้ำประจ ำ
จังหวัดก ำแพงเพชร ต่อไป 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 1. ควรมีกำรส่งเสริมและพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้ำทอมือย้อมสีศิลำแลง ลำยดอกพิกุล ให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ต้องกับควำมต้องกำรของตลำดเพื่อจ ำหน่ำยและสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชนอย่ำงยั่งยื่น 
 2. ควรมีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรย้อมฝ้ำยจำกสีศิลำแลง เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผ้ำของจังหวัด
ก ำแพงเพชร ได้เรียนรู้และส่งเสริมให้เป็นผ้ำประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร 
 3. สนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ร่วมถึงนักท่องเท่ียวได้รู้จักผ้ำทอมือย้อมสีศิลำ
แลงท่ีเป็นผ้ำประจ ำจังหวัดและบ่งบอกถึงควำมเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดก ำแพงเพชร ให้ม่กขึ้น ส่งเสริมให้
คนก ำแพงเพชรได้น ำผ้ำมำตัดเป็นเส้ือประจ ำจังหวัดต่อไป  
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11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 1. กลุ่มผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติบ้ำนหนองจอกพัฒนำ เป็นกลุ่มเล็กๆ สมำชิกยังมีน้อยควรมีกำรส่งเสริม
ให้ชุมชนหรือประชำชนภำยในหมู่บ้ำน เช่น ลูกหลำน หรือเยำวชนได้เรียนรู้กำรทอผ้ำและกำรย้อมสีธรรมชำติ 
หรือกำรย้อมสีจำกผงศิลำแลง เพื่อเป็นกำรเรียนรู้และอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป 
 2. ทักษะของสมำชิกในกลุ่มในกำรพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ยังมีน้อย ต้องมีกำร
ส่งเสริมและพัฒนำทักษะในกำรต่อยอดผลิตภัณฑ์ท่ีต่อเนื่องหรือหำช่องทำงในกำรส่งเสริมมำกขึ้น 
 3. ช่องทำงกำรจ ำหน่วยและส่งเสริมกำรตลำดในกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยังมีน้อย ควรมีกำรส่งเสริม
กำรจ ำหน่ำยท่ีหลำกหลำยและหำแหล่งตลำดให้กับชุมชนเพื่อเพิ่มยอดขำยและสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชนต่อไป 
 
12. จ านวนคร้ังของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละคร้ังประกอบด้วย 
 1. กระบวนกำรย้อมฝ้ำยจำกสีศิลำแลง ท่ีเป็นธรรมชำติและได้มำตรฐำนหลักในกำรย้อมฝ้ำย กำร
คิดค้นกระบวนกำรย้อมฝ้ำยท่ีได้จำกผงศิลำแลง และกระบวนกำรย้อมฝ้ำยท่ีให้ได้สีตำมท่ีต้องกำร 
 2. กำรคิดลำยผ้ำดอกพิกุล เพื่อให้ได้ลำยในผ้ำทอมือย้อมสีศิลำแลง ซึ่งดอกพิกุลเป็นดอกไม้ประจ ำ
จังหวัดก ำแพงเพชร เมื่อน ำมำคิดลำยผ้ำท ำให้เกิดลำยดอกพิกุลท่ีเอกลักษณ์ประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร  
 3. กำรพัฒนำต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ จำกผ้ำทอมือย้อมสีศิลำแลง ลำยดอกพิกุล เช่น เส้ือ
สุภำพบุรุษ 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
 1. ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 2. ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร 
 3. ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดก ำแพงเพชร 
 4. ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน อ ำเภอคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร  
 

14. บรรณำนุกรม 

 ไม่มี 

 

หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรมใช้แบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) 
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ภาพการลงพื้นที่คร้ังที่ ๑ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือย้อมสีศิลาแลงก าแพงเพชร 
กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองจอกพัฒนา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
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รูปภาพการลงพื้นที่คร้ังที่ ๒ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือย้อมสีศิลาแลงก าแพงเพชร 
กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองจอกพัฒนา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
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กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือย้อมสีศิลาแลงก าแพงเพชร 
การออกแบบตัดเย็บเสื้อสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ์ 
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จัดนิทรรศการน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
งานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 10 

ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2563 
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาพกิจกรรมการเข้ารับรางวัล 
กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองจอกพัฒนา เข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผ้าประจ า
จังหวัดก าแพงเพชร "ผ้าทอมือย้อมสีศิลาแลงก าแพงเพชร ลายดอกพิกุล" ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิม
แพ็ค เมืองทองธาน”ี ในงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี 2563 เพื่อเฉลิม

พระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง” 
 
 

   
 

  

 



00000000000000 

96 

             KPRU Innovation Good Practice Conference 2020 

รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
ระดับชาติ คร้ังที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 
ชื่อหน่วยงาน 
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต 2  
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก  นางอุไร  พรหมตัน  ต าแหน่ง  ครู ค.ศ.3  
โทรศัพท์ 084-8218974  โทรสาร .................-.................. E-mail address  Bumpromtun@gmail.com 
 
1.ชื่อผลงาน  การส่งเสริมกิจกรรมการอ่านนิทาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2562-2563  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา สังกัด ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
 
2. ที่มาและความส าคัญของผลงาน 

จากนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 ได้ก าหนดกลยุทธ์
เชิงนโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประเด็นกลยุทธ์ ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้
เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 น าไปสู่การจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานท า ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันการร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะ
ท่ีจ าเป็นด้านการรู้ เรื่องการอ่าน(นโยบาย จุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ. 2562 : 8-10) ซึ่งผลด าเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ปีการศึกษาท่ีผ่านพบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาไทย ด้านการอ่าน และด้านการเขียน(หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน. 2551)  เนื่องจากนักเรียนใช้ภาษาถิ่นในชีวิตประจ าวัน เพราะเป็นคนอีสานท่ีอพยพมาอาศัยต้ังถิ่น
ฐานท ามาหากินโดยใช้ภาษาถิ่นเป็นหลัก จึงท าให้การอ่าน การผันวรรณยุกต์ และการเขียน ไม่ถูกต้องตาม
หลักภาษา(วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์. 2549 : 97-99)  และส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย ผลการทดสอบระดับชาติ NT ONET ดังนั้นผู้รายงานจึงได้ศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น พบว่า 
นักเรียนขาดความสนใจในช่วงเวลาเรียนปกติ นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ความแตกต่างกัน และจัดการเรียนการ
สอนไม่เพียงพอ เวลามอบหมายงานไปท าท่ีบ้านผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล จึงต้องด าเนินการแก้ไขปัญหา โดย
ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนอกเวลาเรียนโดยใช้การอ่านนิทานท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับวัย 
ตามความชอบ และความถนัดของนักเรียน เพื่อแก้ปัญหาด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที 2 ปีการศึกษา 2562-2563 
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3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 3.1 วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา ปีการศึกษา 2562-2563 
  2) เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอ่านนิทาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการ
คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา ปีการศึกษา 2562-2563 
 3.2 เป้าหมายของการผลิตผลงาน 
  1) นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ เพิ่มสูงขึ้น 
  2) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีความรับผิดชอบ และช่วยเหลือผู้อื่น 
 
4. แนวคิด/ข้ันตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 แนวคิดการสอนตามล าดับขั้น จากง่ายไปหายาก โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนิทาน เพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านศรี
สมบูรณ์พัฒนา ปีการศึกษา 2562 ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้ทฤษฏีของธอร์นไดค์ 
กฎแห่งผล กฎแห่งการฝึก กฎแห่งความพร้อม และใช้ทฤษฏีพหุปัญญาของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ 
 ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี ผู้รายงานได้ด าเนินการออกแบบกิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับแนวคิด ทฤษฏี ตามท่ีกล่าวมา โดยได้ร่วม จัดท าเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในระดับกลุ่มโรงเรียน ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา จึงก าหนดกิจกรรม ดังนี้ 
 4.1 กิจกรรมอ่านสะกดค า  

1) ก าหนดบัตรค าตามมาตราตัวสะกด 8 มาตรา  
2) ผลิตและใช้ส่ือ ท่ีมีสีสัน น่าสนใจ ขนาดตัวหนังสือท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียน และเป็นส่ิงท่ีอยู่

รอบตัว เช่น ดินสอ ปากกา อุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องเรียน ตามความสนใจ และความชอบของนักเรียน 
 วิธีการด าเนินการ 
 1) ทดสอบค าอ่านท่ีก าหนดให้ ครั้งละไม่เกิน 20 ค า ตามมาตราตัวสะกด 8 มาตรา ดังนี้ 
  - มาตราแม่ ก กา ใช้อักษร 3 หมู่ ได้แก่ อักษรกลาง 9 ตัว อักษรสูง 11 ตัว (ยกเว้น ฃ) 
อักษรต่ ามี 24 ตัว  
  - เรียงล าดับลับการอ่านสะกดค าตาม มาตราแม่ กง กม เกย เกอว กก กบ กน และแม่กด 
ตามล าดับ  
  - ระยะเวลาในการด าเนินการ ฝึกปฏิบัติในช่วงเวลาเช้า ต้ังเวลา 07.00 น. - 07.30 น. เป็น
เวลาจ านวน 3 สัปดาห์ 

2) คัดเลือกนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบ คอยแนะน าเพื่อนท่ีเตรียมทดสอบอ่านสะกดค า เรียกว่า 
“Buddy boy and Buddy girl” โดยให้นักเรียนอ่านไม่คล่อง อ่านให้เพื่อนท่ีเป็นบั๊ดด้ีฟัง แล้วตรวจสอบ
ความถูกต้อง ถ้าอ่านได้ ให้มาอ่านกับคุณครู ถ้าอ่านไม่ได้ให้กลับฝึกกับเพื่อนบั๊ดด้ี และซ้ าไม่เกิน 2 ครั้ง 
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 4.2 กิจกรรมอ่านประโยค  

1) ก าหนดบัตรแถบประโยค 5 ชนิด ประโยคบอกเล่า ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเสธ ประโยค
ขอร้อง ประโยคค าส่ัง  

2) ผลิตและใช้ส่ือการสอนชนิดของประโยค เช่น ชุดการสอนแถบประโยค 5 ชนิด จากแบบชุดเส้ือผ้า 
เครื่องนุ่งหุ่ม ชุดการสอนแถบประโยค 5 ชนิด จากแบบ ดินสอ ปากกา ดอกไม้ สัตว์ท่ีไม่มีขา ได้แก่ ปลาชนิด
ต่าง ๆ สัตว์ที่มีขา ท่ีเป็นสัตว์เล้ียง ได้แก่ แมว สุนัข กระต่าย นก ผีเส้ือ เสือ สิงโต ฮิปโป 
 วิธีการด าเนินการ  

เนื่องจากปัญหานักเรียนอ่านประโยคไม่สมบูรณ์ และเว้นวรรคไม่ถูกต้อง ก าหนดให้  
- ทดสอบโดยการอ่านเป็นรายบุคคล จากประโยคท่ีก าหนดให้  
- จากนั้นครูอ่านตัวอย่างประโยคให้นักเรียนฟัง นักเรียนอ่านตาม 
- ครูมอบหมายให้นักเรียนไปอ่านประโยครายบุคคล 
- นักเรียนกลับมาทดสอบการอ่านประโยคกับครูอีกครั้ง ท าซ้ าไม่เกิน 2 ครั้ง 
- ระยะเวลาในการด าเนินการ ฝึกปฏิบัติในช่วงเวลาเย็น ต้ังเวลา 16.00 น. - 16.30 น. เป็น

เวลาจ านวน 3 สัปดาห์ 
 4.3 กิจกรรมอ่านนิทานอีสป และนิทานคุณธรรม มีนิทานส าเร็จรูป 15 เรื่อง ดังนี้ 
  1) เจ้าเต้ีย(นิทานคุณธรรม) 2) เพือ่นแท้(นิทานคุณธรรม) 
  3) แพะเกเร(นิทานคุณธรรม) 4) ชาวประมงกับลูกปลา 
  5) สุนัขจ้ิงจอกกับแม่สิงโต  6) นกในกรงกับค้างคาว 
  7) มดกับต๊ักแตน   8) หญิงชรากับขวดองุ่น 
  9) เด็กชายไล่จับต๊ักแตน  10) ราชสีห์ในห้วงรัก    
  11) เด็กชาวไร่กับหอยทาก 12) ลูกวัวขี้เกียจ     
  13) พี่และน้อง   14) แพะตัวเมียกับเครา 
  15) ลากับเจ้านาย 
 วิธีการด าเนินการ   
 ให้นักเรียนอ่านนิทานตามต้องการของนักเรียนโดยการอ่านแต่ละครั้งจะต้องไม่ซ้ าเรื่อง ซึ่งนิทานท่ีให้
นักเรียนฝึกการอ่านมีท้ังหมด 15 เรื่อง โดยมีวิธีการอ่าน ดังนี้ 
 1) อ่านนิทานท่ีก าหนดไว้ให้ครูฟังรายบุคคล 
 2) ครูต้ังค าถามจากเนื้อเรื่องท่ีอ่านโดยใช้หลักการ 5W 1H คือ เหตุการณ์ ตัวละคร ข้อคิดท่ีได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 2) นักเรียนตอบค าถามจากเนื้อเรื่องท่ีอ่าน 
 3) นักเรียนวิเคราะห์เหตุการณ์ ตัวละคร ข้อคิดท่ีได้ จากการอ่าน 
 4) ให้นักเรียนครบทุกคนอ่านนิทานหมุนเวียนจนครบทุกเรื่อง 

- ระยะเวลาในการด าเนินการ ฝึกปฏิบัติในช่วงเวลาเช้า ต้ังเวลา 11.45 น. - 12.30 น. เป็นเวลา 
จ านวน 4 สัปดาห์ 
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 4.4 กิจกรรมการอ่านข้อความ  
 1) อ่านข้อความท่ีมีความยาวไม่เกิน 8-10 บรรทัด 
 2) ตอบค าถามจากบทความท่ีอ่านโดยการเขียนตอบ 
 3) สรุปใจความส าคัญจากข้อความท่ีอ่านว่าเกี่ยวข้องกับอะไร 

- ระยะเวลาในการด าเนินการ ฝึกปฏิบัติในช่วงเวลาเย็น ต้ังเวลา 16.00 น. - 16.30 น. เป็นเวลา 
จ านวน 4 สัปดาห์ 
 4.5 การเขียนเรื่อง และเล่าเรื่องตามหัวข้อท่ีก าหนด 
 1) การเขียนเรื่องโดยครูก าหนดให้นักเรียนเขียนเรื่อง ตามเหตุการณ์ ประสบการณ์ ตามความคิด
ของนักเรียน 
 2) นักเรียนเขียนเรื่องตามก าหนดได้อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง โดยไม่ซ้ ากัน 
 3) นักเรียนสามารถเล่าเรื่องท่ีเขียนตามหัวข้อท่ีก าหนด และสามารถเล่าเรื่องในเหตุการณ์เดียวกันที
ละคนได้อย่างตอเนื่อง 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1) นักเรียนสามารถอ่านคล่อง เขียนได้ถูกต้อง  
 2) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 3) นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 4) ครูได้เข้าใจพื้นฐานความรู้ของนักเรียน 
 5) ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับนักเรียน และหลักสูตรสถานศึกษา 
 6) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 ลักษณะส าคัญ กิจกรรมท่ี 1-2 
 1) นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกนั คือ “Buddy boy and Buddy girl” เพื่อนช่วยเพื่อน 
 2) นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง จนเกิดนิสัยการรักการอ่าน 
 3) ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการลงปฏิบัติ 
 4) ครูเข้าใจสภาพของนักเรียนอย่างแท้จริง  
 ลักษณะส าคัญ กิจกรรมท่ี 3 
 1) นักเรียนมีความคิดรวบยอด  

2) นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์จากการอ่านนิทาน 
 3) ครูเป็นพี่เล้ียง(Coaching) ให้ค าปรึกษาได้ 
 4) นักเรียนมีสมรรถนะการส่ือสาร  
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 ลักษณะส าคัญ กิจกรรมท่ี 4 
 1) นักเรียนมีความสนใจ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 2) ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
 ลักษะส าคัญ กิจกรรมท่ี 5 
 1) นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (2R×3C) 
 2) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
 3) ครูพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ 
 

นวัตกรรมกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ  5 SAT Child Center 

• การอ่านตามมาตรตัวสะกด 8 มาตรา 

• การผลิตและใช้สื่อ 

 

• ขั้นที่ 1  

• การอ่านสะกดค า 

 

• ขั้นที่ 3  

• การอ่านนิทานอีสป 

 

• อ่านนิทานส าเร็จรูป 

• การวิเคราะห์ 5w1 H 

 

• ขั้นที่ 5  
แต่งเรื่อง 

ที่ก าหนด 

• เชียนเรื่องตามที่ก าหนด 

• เล่าเรื่องเหตุการณ์เดียว 

• ต่อเน่ือง โดยไม่ซ้ ากัน 
 

• ขั้นที่ 4 

• การอ่านข้อความ 

 

• อ่านข้อความสั้น 

• ตอบค าถามท่ีอ่าน 

• สรุปใจความส าคัญ 
 

• ข้ันที่ 2  

• การอ่านประโยค 

 

• การยกตัวอย่างประโยคทีเกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน 

• การใช้สื่อแถบประโยค 
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7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 1) ประชากร หมายถึง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  กลุ่มโรงเรียนปางมะค่า ปีการศึกษา 2562  
จ านวน 14 โรงเรียน 1 สาขา ปีการศึกษา 2562-2563 
 2) กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา  
ปีการศึกษา 2562 จ านวนนักเรียน 21 คน และปีการศึกษา 2563 จ านวน 18 คน 
 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้   

ปีการศึกษา 2562 
 1) ผลการวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล พบว่า มีนักเรียน กลุ่มเก่ง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 47.61 
ปานกลาง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 กลุ่มอ่อน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 19.04 
 2) ผลการทดลองใช้กิจกรรม 5 กิจกรรม และจัดล าดับกิจกรรมตามความสามารถของนักเรียน พบว่า  

-กิจกรรมท่ี 1 การอ่านสะกดค า มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 19 คิดเป็นร้อยละ 90.47 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 9.53 เป็นอันดับท่ี 1  
 -กิจกรรมท่ี 2 การอ่านประโยค มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 80.95 ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.05 เป็นล าดับท่ี 2 
 -กิจกรรมท่ี 3 การอ่านนิทาน มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 71.42 ไม่ผ่านเกณฑ์ 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.58 เป็นอันดับท่ี 4 
 -กิจกรรมท่ี 4 การอ่านข้อความ มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 ไม่ผ่านเกณฑ์ 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.34 เป็นอันดับท่ี 3 
 -กิจกรรมท่ี 5 การเขียนเรื่อง และเล่าเรื่องตามท่ีก าหนด  มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
76.49 ไม่ผ่านเกณฑ์ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 
 -ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ค่าเฉล่ีย 4.83  อยู่ในระดับ มากท่ีสุด   

ปีการศึกษา 2563  
1) ผลการวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล พบว่า มีนักเรียน กลุ่มเก่ง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 44.45 

ปานกลาง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 กลุ่มอ่อน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 
 2) ผลการทดลองใช้กิจกรรม 5 กิจกรรม และจัดล าดับกิจกรรมตามความสามารถของนักเรียน พบว่า  

-กิจกรรมท่ี 1 การอ่านสะกดค า มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 16 คิดเป็นร้อยละ 88.88 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 11.12 เป็นอันดับท่ี 2  
 -กิจกรรมท่ี 2 การอ่านประโยค มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 88.88 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.12 เป็นล าดับท่ี 2 
 -กิจกรรมท่ี 3 การอ่านนิทาน มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44 ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.56 เป็นอันดับท่ี 1 
 -กิจกรรมท่ี 4 การอ่านข้อความ มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 77.77 ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.23 เป็นอันดับท่ี 3 
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 -กิจกรรมท่ี 5 การเขียนเรื่อง และเล่าเรื่องตามท่ีก าหนด  มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.22 ไม่ผ่านเกณฑ์ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 27.72 

-ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ค่าเฉล่ีย 4.91  อยู่ในระดับ มากท่ีสุด   
 
 ตารางเปรียบเทียบค่าการพัฒนาของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนิทาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การ

เขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา ปีการศึกษา 
2562-2563 

 
ชื่อกิจกรรม 

 

ผลการด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2562 

ผลการด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2562 

ค่าการพัฒนา 

1.กิจกรรมการอ่านสะกด
ค า 

90.47 88.88 + 1.59 

2.กิจกรรมการอ่าน
ประโยค 

80.95 88.88 + 7.93 

3.กิจกรรมการอ่านนิทาน 71.42 94.44 + 23.02 
4.กิจกรรมการอ่าน
ข้อความ  

66.66 77.77 + 11.11 

5.กิจกรรมการเขียนเรื่อง 
และเล่าเรื่องตามท่ีก าหนด 

76.49 72.22 - 4.27 

ค่าเฉลี่ย 77.20 84.44 7.24 
 
จากตาราง การเปรียบเทียบค่าการพัฒนา ค่าเฉล่ีย ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 77.20  

และปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 84.44  มีค่าพัฒนาการ คิดเป็นร้อยละ 7.24 อันดับท่ีมีการพัฒนามาก
ท่ีสุด คือ กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการอ่านนิทาน มีค่าการพัฒนา 23.02 ส่วนอันดับท่ี 5 คือ กิจกรรมการเขียน
เรื่อง และเล่าเรื่องตามท่ีก าหนด ค่าการพัฒนาลดลง คิดเป็นร้อยละ 4.27 

ข้อค้นพบของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ จากการอ่านนิทาน 
จ านวน 15 เรื่อง เนื่องจากการอ่านนิทานหลายเรื่องท าให้เกิดทักษะการอ่านคล่อง และสามารถอ่านจับ
ใจความได้อย่างแม่นย าขึ้น เข้าใจเนื้อเรื่องท่ีได้อ่าน มีการคิดวิเคราะห์ คิดแบบวิจารณญาณ นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่านมากขึ้น 
 ส่วนกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมการเขียนเรื่อง และเล่าเรื่องตามท่ีก าหนด เนื่องจากยังไม่ครบวงรอบของ
การด าเนินการอยู่ในระหว่างปีการศึกษา ระยะท่ี 1 คาดคะเนได้ว่าถ้าด าเนินการครบ ระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 
คะแนนค่าการพัฒนาจะมีค่าคะแนนเพิ่มสูงขึ้น 
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9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 1) นักเรียนมีสนใจมีความตระหนักในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ 
 2) ผู้ปกครองให้ความร่วมมือดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 
 3) ครูมีความรับผิดชอบ อุทิศเวลา สนใจดูแลนักเรียน 
 4) โรงเรียนด าเนินการตามนโยบาย จุดเน้นของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 1) เน้นความสามารถของนักเรียนด้านการคิดค านวณ แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 2) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และระดับหน่วยงานท่ีสูงขึ้น ให้มีความเข้มแข็ง 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 1) นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา ส่วนใหญ่อยู่กับผู้ปกครอง ปู่ ย่า ตา ยาย ไม่สามารถดูแล อบรม 
ให้ค าแนะน า ด้านการเรียนได้ 
 2) นักเรียนติดเกมโทรศัพท์ ใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ 
 3) ครูผู้สอนขาดความถนัดด้านการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ 
 4) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องน าไปสู่การปฏิบัติในระดับห้องเรียนอย่างแท้จริง ต่อเนื่อง 
 
12. จ านวนคร้ังของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละคร้ังประกอบด้วย 
 1) สร้างกิจกรรมจากเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ PLC ในระดับโรงเรียนจ านวน 1 ครั้ง มีผู้เช่ียวชาญร่วม
ประชุมจ านวน 5 คน เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ PLC ระดับกลุ่มโรงเรียนจ านวน 1 ครั้ง มีเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน
เข้าร่วมการประชุม และเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ PLC ระดับจังหวัดจ านวน 1 ครั้ง มีเครือข่ายเข้าร่วมจ านวน 
41 โรงเรียน  
 2) ออกแบบกิจกรรมโดยทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ของนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
 3) ทดลองการด าเนินกิจกรรมกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  
รวมระยะเวลา 17 สัปดาห์ 
 4) น าเสนอผลงาน นิทรรศการ ในระดับกลุ่มโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ จ านวน 12 
โรงเรียน 

- โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา สพป.กพ.2 จ านวน 9 คน 
- โรงเรียนบ้านส่องตาแล สพป.กพ.2 จ านวน 15 คน 
- โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป.กพ.2 จ านวน 16 คน 
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- โรงเรียนบ้านพัดโบก สพป.กพ.2 จ านวน 15 คน 
- โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง สพป.กพ.2 จ านวน 6 คน 
- โรงเรียนบ้านศรีไพศาล สพป.กพ.2 จ านวน 4 คน 
- โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ สพป.กพ.1 จ านวน 8 คน 
- โรงเรียนบ้านน  าดิบ สพป.กพ.1 จ านวน 7 คน 
- โรงเรียนบ้านปางมะนาว สพป.กพ.2 จ านวน 6 คน 
- โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา สพป.กพ.2 จ านวน 5 คน 
- โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพป.กพ.1 จ านวน 2 คน 
- โรงเรียนพัชรกิตติยาภา 2 สพป.กพ.1 จ านวน 1 คน 
- โรงเรียนบ้านหนองน  าแดง สพป.นว.2 จ านวน 3 คน 
- โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป.กพ.2 จ านวน 16 คน 
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https://sites.google.com/site/psychologybkf1/home 
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ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สภาวะการศึกษาไทยปี 2557/2558 “จะปฏิรูป การศึกษาไทยให้ทันโลก
ในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างไร”. กรุงเทพ: ส านักพิมพ์ดี; 2559.ส านักงานวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2551.  

วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์. นวัตกรรมตามแนวคิด Backward Design (วิทยานิพนธ์). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย
, 2549. 

Wongwanich, S. Needs Assessment Research. (dissertation.). Bangkok: Chulalongkorn 
University Printing House. 2015 

Ganrdner, H. Multiple intelligences : The theory in practice. New York: Basic Book, Harper 
Collins.  
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(Dissertation). Abstracts International: The University of California. Photocopied. New 
York: International Unicersities Press. 1993 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
ระดับชาติ คร้ังที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 
ชื่อหน่วยงาน 
โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก 

1. อาจารย์พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ : ผู้รับผิดชอบหลัก 
2. ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร 
3. อาจารย์อ าไพ แสงจันทร์ไทย 
4. อาจารย์พบพร เอี่ยมใส 
5. อาจารย์ธนกิจ โคกทอง 

          โทรศัพท์ 085-934-7292  โทรสาร -    E-mail address gapomdesign@gmail.com 
 
1.ชื่อผลงาน  แนวทางการบูรณาการการเรียนการสอนกับการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ  
2. ที่มาและความส าคัญของผลงาน  
 ปัจจุบันการเรียนการสอนต่าง ๆ ในห้องเรียนล้วนต้องมีการพัฒนาสู่การเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้
นักศึกษามีทักษะท่ีเป็นท่ียอมรับท้ังในด้านวิชาการและวิชาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นการ
เรียนรู้ ท้ังในด้านทักษะชีวิตการท างาน ทักษะด้านการเรียนรู้นวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี การเรียนรู้ภายในห้องเรียนอาจจะสามารถวัดผลได้ภายในหลักสูตรและสถาบันการศึกษาของ
ตนเอง แต่ส่ิงท่ีส าคัญคือองค์ความรู้และทักษะเหล่านั้นท่ีผ่านการเรียนการสอน ควรได้รับการยอมรับและ
พิสูจน์อย่างมีคู่เทียบ หรือเปรียบเทียบได้กับแนวทางการเรียนการสอนจากสถาบันอื่น ๆ ดังนั้น การแข่งขันจึง
เป็นอีกหนึ่งแนวทางท่ีท าให้นักศึกษาสามารถเปิดวิสัยทัศน์ และสร้างทัศนคติ ให้ผลงานและรูปแบบการเรียน
การสอนภายในหลักสูตรเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง ให้หลุดพ้นจากค าว่า “เก่งแต่เพียงในกะลา” ดังนั้น 
หลักสูตรการศึกษาจึงควรแสวงหาเวทีในการแข่งขันทักษะ และบูรณาการการแข่งขันเหล่านั้นกับการเรียน
การสอน เพื่อเป็นการพิสูจน์ในเชิงประจักษ์ได้ว่า ผลลัพธ์จากการเรียนการสอนและองค์ความรู้ต่าง ๆ ใน
ห้องเรียนสามารถส่งเสริมให้นักศึกษาสมารถก้าวเข้าสู่เวทีในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติได้ 
 การจัดการศึกษาด้านการออกแบบท้ังในปัจจุบันและอนาคต มีแนวโน้มท่ีต้องมีการพัฒนาศักยภาพ 
มากขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อีกท้ังเตรียมรองรับบริบทการเปล่ียนแปลงท่ีอาจ 
ก่อให้เกิดความเส่ียงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ จากกรณีศึกษานี้ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการออกแบบเพื่อยกระดับคุณภาพด้านผลงานและทิศทางการศึกษา กรณีศึกษากิจกรรมเครือข่าย
ออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งมีการด าเนินการจัดโครงการน าเสนอผลงานด้านการออกแบบ 
ครั้งท่ี 4 ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 ท่ีผ่านมา ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ก าแพงเพชร โดย
กิจกรรมการประชุม เครือข่ายออกแบบฯ การแข่งขันทักษะของนักศึกษา การแข่งขันทักษะ Sketch Design 
การแข่งขันทักษะการใช้ โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การแข่งขันทักษะการถ่ายภาพ และการแข่งขัน
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น าเสนอสร้างสรรค์ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารย์นักศึกษาของแต่ละสถาบัน  นับเป็น
กรณีศึกษาหนึ่งเวทีส าคัญ ท่ีโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้มีการบูรณาการเรียนการสอนในวิชา การวางแผนและการด าเนินงาน
แบบ PDCA เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันภายใต้หลักสูตร โดยบรรจุโจทย์และเนื้อหาการแข่งขันทักษะลงใน
รายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง และร่วมกันสอนและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ได้ผลการแข่งขันอย่างเป็นท่ี
ประจักษ์ว่าแนวคิดและกระบวนการบูรณาการเรียนการสอนกับการแข่งขันดังกล่าวสามารถสร้างทักษะและ
การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้จริง 

   
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 3.1 เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนภายในหลักสูตรกับการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 
 3.2 เพื่อใช้กระบวนการ PDCA ภายใต้รายวิชาในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาชีพ 
 3.3 เพื่อประเมินผลการแข่งขัน และใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 เป้าหมาย : ได้รับรางวัลจากทุกรายการ และได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศอันดับ 1-2 ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 50 ของรายการท่ีส่งแข่งขัน ต่อเนื่อง 3 ปี 
 
4. แนวคิด/ข้ันตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 แนวทางการบูรณาการการเรียนการสอนกับการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ มุ่งเน้นการใช้กระบวนการ 
PDCA โดยแยกส่วนส าคัญของแนวคิดแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนรายวิชาในการเรียนการสอนส าหรับการบูร
ณาการท้ังหมด 4 รายวิชา และส่วนของรายการแข่งขันทั้งหมด 4 รายการ ซึ่งสามารถอธิบายกระบวนการ
ตามหลักการ PDCA ได้ ดังนี้ 
 
 P (plan) การวางแผน  
 จากอดีตสู่แนวทาง : ด าเนินการประชุมอาจารย์และนักศึกษาทุกช้ันปีก่อนการเริ่มภาคเรียน
การศึกษา เพื่อน าผลการแข่งขันทักษะในปีท่ีผ่านมาวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยจากการแข่งขันในปีท่ีผ่าน ๆ 
มาโดยแยกประเด็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน และการบูรณาการในรายวิชา จากกรณีศึกษาการ
แข่งขันทักษะการออกแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ในปีการศึกษา 2563 ได้จัดขึ้นเป็นครั้งท่ี 
4 แต่ก็มีลักษณะรายการแข่งขันที่คล้ายกันกับรูปแบบเดิมในปีก่อน ๆ คือมีการแข่งขันทั้งหมด 4 รายการ และ
รูปแบบของโจทย์การแข่งขันท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละปี ซึ่งจากการประชุมสามารถจ าแนกจุดเด่นและจุดด้อย
ของตนเองจากรายการแข่งขัน 4 รายการได้ ดังนี้ 
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รายการแข่งขัน จุดเด่น/จุดด้อย 
1 .  ก า ร แ ข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ  Sketch 
Design 

          นักศึกษามีทักษะการใช้แนวคิด (Concept) และมโนทัศน์
ทางการออกแบบ ท าให้รูปแบบของแบบร่างมีความแปลกใหม่
น่าสนใจ สะดุดตา แต่ทักษะการลงสีแบบร่างยังไม่โดดเด่นเท่าท่ีควร
เนื่องจากระยะการแข่งขันที่ส้ัน และนักศึกษาส่วนใหญ่ถนัดงานสีไม้ 
ท าให้การเก็บรายละเอียดงานไม่รวดเร็ว ดังนั้นจึงควรมุ่งเน้นการ
น าเสนอแนวคิด (Concept) ท่ีโดดเด่น ควบคู่ไปกับการร่างภาพ
และลงสีท่ีรวดเร็วมากขึ้น 

2. การแข่งขันทักษะการถ่ายภาพ           นักศึกษามีทักษะการถ่ายภาพและตกแต่งภาพท่ีดีเยี่ยม 
องค์ประกอบการถ่ายภาพมีความสวยงาม แต่เสียเปรียบในโจทย์
การถ่ายภาพสถานท่ีต่างๆท่ีไม่ใช่พื้นท่ีท่ีตนเองรู้จัก ท าให้ขาดการ
ท าการบ้านเกี่ยวกับสถานท่ีในการถ่ายภาพนั้นๆ เช่น การแข่งขัน
ทักษะการถ่ายภาพสถานท่ีในจังหวัดนครสวรรค์ นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรควรมีการศึกษาหรือลงพื้นท่ีส ารวจ
สถานท่ีตามโจทย์ท่ีก าหนดก่อนการแข่งขันจริง มิเช่นนั้นนักศึกษา
อาจเสียเปรียบในการแข่งขันจริง  

3.การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 2 
มิติ และ 3 มิติ 

          นักศึกษามีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโจทย์ท่ี
ก าหนด มีการท างานรวดเร็วเมื่อเทียบกับทีมแข่งขันอื่น ๆ แต่ต้อง
พัฒนาไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การเช่ือมโยงข้อมูล การ
จับคู่สี และการจัดองค์ประกอบให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการจับ
ฉลากได้โจทย์ท่ียากขึ้น 

4. การแข่งขันทักษะการน าเสนอ/
นวัตกรรม 

          นักศึกษายังต้องพัฒนาไหวพริบในการน าเสนอให้มีความน่า
ดึงดูด การพูดโน้มน้าวและจูงใจผู้ฟัง การท างานเป็นทีมในการ
น าเสนอ การรับและส่งต่อการพูดท่ีล่ืนไหลและสมดุลกันระหว่างผู้
น าเสนอท้ัง 2 คน 
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 จากแนวทางสู่รายวิชาในหลักสูตร : จากการประชุมอาจารย์และนักศึกษาทุกช้ันปีก่อนการเริ่มภาค
เรียนการศึกษาจึงสามารถก าหนดรายวิชาท่ีมีความสอดคล้องกันในการบูรณาการกับการแข่งขัน และก าหนด
ผู้สอนตามความเช่ียวชาญในรายวิชานั้น ๆ ให้เหมาะสม ดังนี้ 
 

รายการแข่งขัน รายวิชา ผู้สอน 
1 .  ก า รแข่ ง ขั น ทักษะ  Sketch 
Design 

ออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐาน อ.พจน์ธรรม ณรงค์
วิทย ์

เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อ.อ าไพ แสง จันทร์
ไทย 

2. การแข่งขันทักษะการถ่ายภาพ การถ่ายภาพและตกแต่งภาพ อ.ธนกิจ โคกทอง 
3.การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 2 
มิติ และ 3 มิติ 

การออกแบบกราฟิกพื้นฐาน อ.พบพร เอี่ยมใส 

4. การแข่งขันทักษะการน าเสนอ/
นวัตกรรม 

พฤติกรรม ผู้บริ โภคในการออกแ บบ
ผลิตภัณฑ์ 

ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร 

 
 จากรายวิชาในหลักสูตรสู่แนวทางการสอน : หลังจากก าหนดรายวิชาและผู้สอน ได้มีการประชุม
น าแนวทางการบูรณาการรายวิชากับการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ รวมถึงประเด็นการพัฒนาจากการแข่งขัน
ในปีท่ีผ่านมา มาเขียนระบุลงใน มคอ.3 และบูรณาการการเรียนการสอนให้สอดรับกับแนวทางการแข่งขัน 
โดยยังครอบคลุมเนื้อหาในค าอธิบายรายวิชา ดังกรณีศึกษา การแข่งขันทักษะการออกแบบในการประชุม
เครือข่ายออกแบบราชภัฏภาคเหนือ ดังนี้ 
 

รายการแข่งขัน รายวิชา การปรับปรุงการเนื้อหาในรายวิชา (มคอ.3) 
1. การแข่งขัน
ทักษะ Sketch 
Design 

ออกแบบผลิตภัณฑ์
พื้นฐาน 

    เพิ่มโจทย์การแข่งขันทักษะ Sketch Design ลงใน
เนื้อหารายวิชา และแทรกกรณีศึกษาผลงานการแข่งขัน
ของมหาวิทยาลัยอื่นๆวิพากย์ร่วมกัน รวมถึงการสอนและ
ฝึกฝนเกี่ยวกับ speed sketch ในการจับเวลาการท างาน
ให้เท่ากับเวลาในการแข่งขันจริง 

เขียนแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

    เพิ่มโจทย์การเขียนแบบ Dimension แบบ speed 
sketch เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนแบบได้รวดเร็วมาก
ขึ้น รวมถึงวิธีการเขียนแบบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถเขียนแบบรูปทรงได้หลากหลาย และ
รวดเร็ว 
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รายการแข่งขัน รายวิชา การปรับปรุงการเนื้อหาในรายวิชา (มคอ.3) 
2 .  ก า ร แ ข่ ง ขั น
ทักษะการถ่ายภาพ 

ก า ร ถ่ า ย ภ า พ แ ล ะ
ตกแต่งภาพ 

   เพิ่มโจทย์การแข่งขันทักษะการถ่ายภาพ เพื่อให้
นักศึกษาได้ทดลองถ่ายภาพ ตีโจทย์ท่ีก าหนด และน า
ผลงานการถ่ายภาพของนักศึกษามาวิพากย์ร่วมกัน  

3.การแข่งขันทักษะ
คอมพิวเตอร์ 2 มิติ 
และ 3 มิติ 

การออกแบบกราฟิก
พื้นฐาน 

   เพิ่มเทคนิคการท างานบนโปรแกรม AI และ PS ให้
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น การใช้ Vector และการดัดแปลง 
Vector รวมถึงการสอดแทรกการใช้ทฤษฏีสีในรายวิชา 
เพื่อให้การออกแบบไปในทิศทางท่ีโจทย์ก าหนด 

4 .  ก า ร แ ข่ ง ขั น
ทักษะการน าเสนอ/
นวัตกรรม 

พฤติกรรมผู้บริโภคใน
ก า ร อ อ ก แ บ บ
ผลิตภัณฑ์ 

   เพิ่มเนื้อหาเทคนิคการพูด การน าเสนอ ให้จูงใจผู้ฟัง 
โดยก าหนดการพูดน าเสนอหน้าช้ันเรียน ไม่เกิน 5 นาที 
อิงตามเกณฑ์การแข่งขัน โดยการน าเสนอแบบเด่ียว และ
แบบคู่  

 
 จากการวางแผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการแข่งขัน เมื่อ ได้ก าหนดรายวิชาในการบูรณา
การ อาจารย์ผู้สอน และแนวทางการบูรณาการแล้ว แนวปฏิบัติท่ีดีในการบูรณาการเรียนการสอนกับการ
แข่งขันทักษะทางวิชาชีพ จึงมีการก าหนดหลักการท้ังหมด 10 ข้อ เรียกว่า “จส. 10” (จาก.....สู่.......) ซึ่ง
ด าเนินการตามหลัก PDCA  
 
 D (Do) การปฏบิัติ 
 จากแนวทางการสอนสู่การเรียนการสอนจริง : ด าเนินการให้อาจารย์แต่ละท่าน สอนรายวิชาท่ี
ก าหนดโดยบูรณาการโจทย์การแข่งขันลงในสัปดาห์การสอนช่วงก่อนการแข่งขัน อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ 
กรณีนี้ส าหรับรายการแข่งขันท่ีมีการวางแผน และก าหนดช่วงเวลาในการจัดการแข่งขันท่ีชัดเจน ในกรณีท่ี
เป็นรูปแบบการแข่งขันเฉพาะกิจท่ีจะมีการจัดขึ้นในระยะเวลาอันส้ัน ให้อาจารย์ในรายวิชาจัดสรรการบูรณา
การหรือสอนเสริมตามความเหมาะสม ในการเรียนการสอนแต่ละสัปดาห์ อาจารย์และนักศึกษาจะต้อง
ร่วมกันวิพากย์ผลงานของนักศึกษาแต่ละคนโดยเปรียบเสมือนตนเองเป็นคณะกรรมการ ซึ่งจะท าให้นักศึกษา
เขช้าใจถึงข้อดีและข้อเสียในงานของตนเอง เพื่อการปรับปรุงผลงานตนเองให้เหมาะสม ในกรณีท่ีโจทย์การ
แข่งขันไม่แน่นอน เช่น โจทย์การแข่งขันไม่เปิดเผย หรือ โจทย์การแข่งขันเป็นแบบสุ่ม ให้อาจารย์ในรายวิชา
จัดสรรโจทย์ตามความเหมาะสมเพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกทักษะของตนเองตามแนวทางการบูรณาการ 
  จากการเรียนการสอนจริงสู่การคัดเลือกตัวแทนที่เหมาะสม : การแข่งขันทักษะในบางเวที มีการ
จ ากัดตัวแทนของแต่ละสถาบันการศึกษา เช่น สามารถส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันได้ 1 ทีมต่อ 1 สถาบัน 
หรือ สถาบันละไม่เกิน 2 ทีม ในกรณีนี้การบูรณาการการเรียนการสอนกับการแข่งขันจึงเป็นแนวทางท่ีดีใน
การคัดเลือกนักศึกษาสู่เวทีการแข่งขันจริง โดยเริ่มจากการแข่งขันภายในห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษาแต่ละคน
สามารถแสดงศักยภาพของตนเองตามโจทย์การแข่งขันออกมาให้ได้มากท่ีสุด การได้เป็นตัวแทนการแข่งขัน
ของสถาบัน รวมถึงคะแนนการเรียน ล้วนเป็นแรงจูงใจท่ีท าให้นักศึกษาเกิดการแสดงศักยภาพในการแข่งขัน
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ออกมามากท่ีสุด หลังจากนั้นให้อาจารย์ในรายวิชาและนักศึกษาวิพากย์ผลงานร่วมกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
และคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับท้ังอาจารย์และนักศึกษาด้วยกัน เป็นตัวแทนการแข่งขัน
ตามโจทย์ท่ีก าหนด 
. จากการคัดเลือกตัวแทนที่เหมาะสมสู่การแข่งขัน : เมื่อได้ตัวแทนนักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและนักศึกษาในรายวิชาจะต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการแข่งขันของตัวแทนร่วมกัน ท้ังในด้านการ
เสนอข้อเสนอแนะ และการวิพากย์ผลงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเหมาะสมและ
เป็นเหตุเป็นผล เมื่อนักศึกษาเข้าสู่กระบวนการแข่งขันจริง นักศึกษาจะมีความมั่นใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง เนื่องจากผลจากการขัดเกลาฝีมือโดยการบูรณาการกับการเรียนการสอนจริง 
และแก้ไขจุดบกพร่องของผลงานจากข้อเสนอแนะในปีก่อน ๆ  
 จากการแข่งขันสู่ความส าเร็จ :  
 
 C (Check) ตรวจสอบ 
 จากความส าเร็จสู่การสรุปผล : อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา เป็นผู้สรุปผลการแข่งขัน เป็นรูปเล่ม 
“รายงานผลการบูรณาการ ในรายวิชา.....” ของตนเอง และประเมินทักษะการแข่งขันของนักศึกษาโดยการ
สังเกตและวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ในการแข่งขัยรายการท่ีผู้สอนรับผิดชอบในการบูรณาการ และสรุปผลใน 
มคอ.5 เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงรายวิชาในปีการศึกษาถัดไป 
 จากการสรุปผลสู่การถอดบทเรียน : อาจารย์และนักศึกษาประชุมร่วมกันในทุกรายการแข่งขัน เพือ่
การถอดบทเรียนจากกระบวนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ โดย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถน าเสนอแนวคิด จุดเด่น จุดด้อย แนวทางการปรับปรุง 
แบบปลายเปิด และสรุปผลการถอดบทเรียนร่วมกนั รายงานผลสรุปกิจกรรมร่วมกันระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา บางกรณีอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาสามารถให้ขวัญและก าลังใจแก่นิสิตและนักศึกษาในการแข่งขัน 
เพื่อเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาพัฒนาฝีมือตนเองต่อไป 
 
 A (Act) : การด าเนนิการแก้ไข 
 จากการถอดบทเรียนสู่การปรับปรุง/แก้ไข : ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมากในการปรับปรุง
กระบวนการของการบูรณาการการเรียนการสอนกับการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ซึ่งหลังจากอาจารย์และ
นักศึกษาด าเนินการถอดบทเรียนส าคัญของกระบวนการแล้ว อาจารย์ ผู้สอนจะต้องปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการ เพื่อใช้ในปีการศึกษาถัดไป โดยบันทึกการแก้ไขกระบวนการลงในเล่มสรุปผลกิจกรรม รวมถึง
จุดท่ีควรพัฒนาปรับปรุงในการแข่งขันส าหรับปีการศึกษาถัดไป 
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5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 5.1  ได้บูรณาการการเรียนการสอนภายในหลักสูตรกับการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 
 5.2  นักศึกษามีทักษะการแข่งขันทางวิชาชีพท่ีมากขึ้น 
 5.3  นักศึกษามีวิสัยทัศน์ในการท าผลงานมากขึ้น จากการแข่งขันกับสถาบันอื่นๆ 
 5.4  นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 5.5  นักศึกษาได้เข้าใจกระบวนการท างานแบบ PDCA ส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ 
 5.6  ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพในระดับภูมิภาค 
 5.7  ได้ผลการประเมินการแข่งขัน ส าหรับใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรต่อไป 
 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 
 
 
 
 

จากอดีตสู่แนวทาง 

จากแนวทางสู่รายวิชาในหลักสูตร 

จากรายวิชาในหลักสูตรสู่แนวทางการสอน 

จากแนวทางการสอนสู่การเรียนการสอนจริง 

จากการเรียนการสอนจริงสู่การคัดเลือกตัวแทนท่ีเหมาะสม 

จากการคัดเลือกตัวแทนท่ีเหมาะสมสู่การแข่งขัน 

จากการแข่งขันสู่ความส าเร็จ 

จากความส าเร็จสู่การสรุปผล 

จากการสรุปผลสู่การถอดบทเรียน 

จากการถอดบทเรียนสู่การปรับปรุง/แก้ไข 

หลักการบูรณาการการเรียนการสอนกับการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 

“จส. 10” 
 

Plan 

Do 

Check 

Act 
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7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 จากแนวปฏิบัติดังกล่าว ได้ผลการน าไปใช้ ประเมินจากการแข่งขันทักษะการออกแบบฯ ระดับ
ภูมิภาคของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4  โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร บรรลุเป้าหมาย คือ ได้รับรางวัลจากทุกรายการ และได้รับรางวัลชนะเลิศ
หรือรองชนะเลิศอันดับ 1-2 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของรายการท่ีส่งแข่งขัน ต่อเนื่อง 3 ปี จากโครงการแข่งขัน
ทักษะการออกแบบ ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือท่ีจัดขึ้นทุกปีการศึกษา ดังนี้ 
 

รายการแข่งขัน 
(กรณีศึกษา การแข่งขันทักษะ

ออกแบบฯ ราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือ) 

ปีการศึกษา 
2560 

(ณ มรภ.นครสวรรรค์) 
2561 

(ณ มรภ.พิบูลสงคราม) 
2562 

(ณ มรภ.ก าแพงเพชร) 

1.  การแข่งขัน ทักษะ 
Sketch Design 

รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลชมเชย 

2. การแข่งขันทักษะการ
ถ่ายภาพ 

รางวัลชมเชย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 

3.การแข่งขันทักษะ
คอมพิวเตอร์ 2 มิติ และ 
3 มิติ 

ชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลชมเชย ชนะเลิศอันดับ 1 

4. การแข่งขันทักษะการ
น าเสนอ/นวัตกรรม 

รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย 

 

     
 

     
ภาพท่ี 1 การได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะการออกแบบ ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  

ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2562 
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8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
 สรุปผลการทดลองใช้แนวปฏิบัติ พบว่า บรรลุเป้าหมาย คือ ได้รับรางวัลจากทุกรายการ และได้รับ
รางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศอันดับ 1-2 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของรายการท่ีส่งแข่งขัน ต่อเนื่อง 3 ปี จาก
โครงการแข่งขันทักษะการออกแบบ ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือท่ีจัดขึ้นทุกปีการศึกษา 
 จากการสรุปผล ยังพบว่า การได้รับรางวัลของนิสิตนักศึกษา ยังขึ้นอยู่กับตัวแปรของโจทย์การ
แข่งขัน การได้เปรียบทางด้านพื้นท่ีการแข่งขันของเจ้าภาพ รวมถึงระยะเวลาการเตรียมตัวจากโจทย์ท่ีได้รับ 
ท าให้การแข่งขันบางรายการได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 แต่ในบางปีการศึกษาก็ได้เป็นรางวัลชมเชย และ
เห็นว่าการแข่งขันทักษะการน าเสนอ/นวัตกรรม ได้รับรางวัลชมเชยต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา ท าให้เล็งเห็นได้
ว่าต้องมีการพัฒนาทักษะด้านการน าเสนอให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยสอดแทรกทักษะการน าเสนอลง
ในรายวิชาอื่น ๆ ของการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร อย่างไรก็ตามผลการทดลองใช้ก็พบว่านักศึกษาได้รับ
รางวัลในทุกรายการการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการแข่งขัน
ของหลักสูตร 
 

     
 

     
ภาพท่ี 2 บรรยารกาศการแข่งขันทักษะการออกแบบ ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2562 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 9.1 ระยะเวลาในการเตรียมการบูรณาการ 
 9.2 โจทย์การแข่งขันที่สอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตร 
 9.3 ความพร้อมของนักศึกษาในการแข่งขัน 
 9.4 การเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีส่งเสริมทักษะในการแข่งขัน 
 9.5 วัสดุ/อุปกรณ์ และงบประมาณในการสนับสนุนการแข่งขัน 
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10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 10.1 พัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานของนักศึกษา เพราะการแข่งขันในทุกรายการนั้นทักจะมีการ
เปิดให้ผู้เข้าแข่งขันน าเสนอแนวคิด (Concept) และท่ีมา แรงบันดาลใจต่าง ๆ ให้กรรมการ ซึ่งอาจส่งผลต่อ
การประเมินคะแนนของคณะกรรม 
 10.2 พัฒนากระบวนการของแนวปฏิบัติท่ีดี โดยการน ารายวิชามาบูรณาการกับการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาชีพมากกว่า 1 รายวิชา เนื่องจากการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาล้วนมีองค์ความรู้ท่ีสามารถ
น ามาใช้ในการบูรณาการได้ตามความเหมาะสม 
 10.3 พัฒนากระบวนการของแนวปฏิบัติท่ีดี โดยเพิ่มกระบวนการวิเคราะห์ผลในรูปแบบของงานวิจัย
ในการเรียนการสอนในขั้นตอนการวิเคราะห์ เพื่อการวิเคราะห์ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีลุ่มลึกมาก
ขึ้น 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 11.1 ระยะเวลาในการบูรณาการแข่งขันบางรายการมีน้อย ท าให้ต้องบริหารเวลาและวางแผนการ
เรียนการสอนในเร่งรัด 
 12.2 โจทย์การแข่งขันบางรายการ เจ้าภาพจัดงานแข่งขันอาจได้เปรียบโดยปรกติ ท าให้ผู้เข้าแข่งขัน
ต้อวงเตรียมตัวมากขึ้น 
 13.3 การเจ็บป่วย หรือการติดภารกิจเร่งด่วนของผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งต้องมีผู้เข้าแข่งขันส ารอง กรณีเกิด
เรื่องไม่คาดคิด 
 
12. จ านวนคร้ังของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละคร้ังประกอบด้วย 
 แนวปฏิบัติท่ีดี “การบูรณาการการเรียนการสอนกับการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ” มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงต้ังแต่การแข่งขันทักษะการออกแบบ ของเครือราชภัฏเครือข่ายภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 เมื่อปีการศึกษา 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมีการพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีท้ังส้ิน 3 ครั้งต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 
– 2562 ดังนี้ 
 ครั้งท่ี 1 เมื่อปีการศึกษา 2560 การแข่งขันทักษะการออกแบบราชภัฏเครือข่ายภาคเหนือ ครั้งท่ี 2 
วันท่ี 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มีการพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีโดยการ
เพิ่มเติมการประชุมเพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน บูรณาการกับการแข่งขัน และก าหนด
จุดเด่น/จุดด้อย ของการแข่งขันทักษะการออกแบบจากปีท่ีแล้ว เนื่องจากปีการศึกษา 2560 เป็นการแข่งขัน
ครั้งท่ี 2 จากการแข่งขันครั้งแรกท่ีจัดขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นครั้งแรกท่ีสามารถก าหนดจุดเด่น จุด
ด้อย จากการแข่งขันในปีท่ีผ่านมาได้เป็นครั้งแรก  
 ครั้งท่ี 2 เมื่อปีการศึกษา 2561 การแข่งขันทักษะการออกแบบราชภัฏเครือข่ายภาคเหนือ ครั้งท่ี 3 
วันท่ี 12-13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีโดยการ
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ปรับปรุงเพิ่มกระบวนการวิพากย์ผลงานนักศึกษาในรายวิชาอย่างมีส่วนร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอน จากเดิมอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้วิพากย์ผลงานของนักศึกษาเป็นหลัก ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมนี้ท าให้
ได้ข้อเสนอแนะและแนวคิดท่ีหลากหลายในการน าเสนอผลงานต่าง ๆ ในการแข่งขัน 
 ครั้งท่ี 3 เมื่อปีการศึกษา 2562 การแข่งขันทักษะการออกแบบราชภัฏเครือข่ายภาคเหนือ ครั้งท่ี 4 
วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีการพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีโดยการปรับปรุง
เกี่ยวกับทักษะการน าเสนอแบบปากเปล่าให้กับนักศึกษา โดยสอดแทรกลงในรายวิชาท่ีมีการบูรณาการ เพื่อ
เป็นการพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการน าเสนอ จากเดิมท่ีมุ่งเน้นการขัดเกลาฝีมื อนักศึกษาผ่านผลงานใน
รายวิชาท่ีมีการบูรณาการ แต่ในกระบวนการนี้นักศึกษาทุกคนในรายวิชาจะได้ฝึกฝนทักษะการพูดเพื่อการ
น าเสนอ ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ท้ังในการแข่งขันและรายวิชาอื่น ๆ 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
 นักศึกษารหัส 6217203 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 10 คน 
 นักศึกษารหัส 6117203, 6017207 และ 5917207 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 20 คน 
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