๑

๐ ๐ ๓๒๒๒
เอกสารประกอบการประเมิน(ฉบับที่๑)

รางวัลทรงคุณค่ า สพฐ. OBEC AWARDS พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประเภท

ครู ผ้ ูสอนยอดเยีย่ ม
ด้ าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

นายบรรเทิง จันทร์ นิเวศน์
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนบางมดวิทยา “สี สุกหวาดจวนอุปถัมภ์ ”
สํ านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒

เอกสารประกอบการประเมิน

รางวัลทรงคุณค่ า สพฐ. OBEC AWARDS
ด้ าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ชื่ อ ชุดฝึ ก ๕ ทักษะวอลเล่ ย์บอล
(5 Basic Volley Ball Training Set)
โดย
นายบรรเทิง จันทร์ นิเวศน์
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา

ก.

๓

สารบัญ
ที่

๑.
๒.
๓.

๔.
๕.
๖.
๗.

รายการ

สารบัญ
๑. แบบรายงานคุณสมบัติเบื้องตน(OBEC AWARDS)
๒. ตัวชี้วัดที่ ๑ คุณสมบัติเบื้องตนเชิงประจักษ
ตัวชี้วัดที่ ๒ การครองตน
ตัวชี้วัดที่ ๓ การครองคน
ตัวชี้วัดที่ ๔ การกครองงาน
ตัวชี้วัดที่ ๕ ผลที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๖ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ฯ
๓. นวัตกรรมที่นําเสนอประกอบการประเมิน
๔. การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ
๕. การประเมินตัวชี้วัดรวม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. เอกสารรับรองการเปนผูประดิษฐนวัตกรรม
ภาคผนวก ข. สําเนาวุฒิบัตร,เกียรติบัตร,รางวัลที่ไดรับ
ภาคผนวก ค. การพัฒนาวิชาชีพ ในรอบ ๒ ป
ภาคผนวก ง. สําเนา/ภาพรางวัลที่ไดรับ ป ๒๕๕๙-๒๕๖๐

หนา

ก.
๑
๒
๓
๓
๔
๔
๕
๖ – ๒๓
๒๔ – ๒๙
๒๙ – ๓๕
๓๖
๓๖ – ๓๗
๓๘
๓๙
๔๐ – ๔๗

๔
รร.๓/๘

(๑.) แบบรายงานคุณสมบัติเบื้องตน(OBEC AWARDS)
๑. ชื่อรางวัลที่เสนอขอ

ครูผูสอนยอดเยี่ยม

ชื่อ(นาย,นาง,นางสาว) นายบรรเทิง นามสกุล
ตําแหนง
ครูชํานาญการพิเศษ

จันทรนิเวศน

ประเภท

√ บุคคลยอดเยี่ยม

สังกัด

O สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
√ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ดาน

O ดานวิชาการยอดเยี่ยม
O ดานบริหารจัดการยอดเยี่ยม
√ ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม
ระดับ ( ) กอนประถมศึกษา
( ) ประถมศึกษา
(√ ) มัธยมศึกษาตอนตน
กลุมสาระการเรียนรู
( ) ภาษาไทย
( ) วิทยาศาสตร
( ) ศิลปะ
( ) ภาษาตางประเทศ
( ) บูรณาการ

( )
( )
(√)
( )

( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
คณิตศาสตร
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี่

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
( ) กิจกรรมแนะแนว
( ) กิจกรรมนักเรียน(ระบุลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน ฯ )
( ) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

๕
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self Report)
ดาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน
*************************************
(๒.) ตัวชี้วดั ที่ ๑ คุณสมบัติเบื้องตนเชิงประจักษ
๑. ชื่อ นายบรรเทิง นามสกุล
จันทรนิเวศน
๒. เกิดวันที่
๔
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑
อายุ ๕๙
ป
๓. ตําแหนงหนาที่ในปจจุบนั
ครู
ชํานาญการพิเศษ
สถานที่ทํางาน โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” เลขที่ ๑๒/๖ ถนน พระราม ๒
แขวง บางมด เขต จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๑๕๐
โทรศัพท ๐๒-๔๖๘-๓๘๗๗, ๐๒-๔๖๘-๘๒๗๒ โทรสาร ๐๒-๔๗๖-๐๖๒๙
๔. ที่อยู เลขที่ ๑ ซอยเทียนทะเล ๑๙ แยก ๒ ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง ทาขาม
เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๑๕๐ โทร. ๐๘๙-๗๖๘-๑๑๕๑
๕. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปที่สําเร็จ
สถาบัน
การศึกษา
วุฒิปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.)
ปการศึกษา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา
วิชาเอกพลศึกษา
๒๕๒๔
วุฒิปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) ปการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิชาเอกพลศึกษา
๒๕๓๑
วุฒิปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) ปการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิชาเอกบริหารการศึกษา
๒๕๔๘
๖. ประวัติการทํางาน(ตั้งแตเริ่มปฏิบัติงานถึงปจจุบัน)
วัน เดือน ป
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๔
อาจารย ๑
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
๑ เมษายน ๒๕๓๕
อาจารย ๒
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”
๑ ตุลาคม ๒๕๔๓
อาจารย ๓
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”
๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”
๑ เมษายน ๒๕๖๐
ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”
๗. รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน

๓๖

ป

๘. ระยะเวลาปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ขอรับรางวัล

๗

เดือน

๓๓

ป

๗

เดือน

๙. ผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องหลักเกณฑการยกยองเชิดชูเกียรติครู ฯ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖

๖

ขาพเจาดํารงตําแหนงครู สังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหนาที่จัดการเรียนการสอน
มาแลว ๓๓ ป นับถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมิน ขาพเจาเปนผูไมเคยถูกลงโทษทางวินัย ภายใน ๒ ป นับถึงวันที่
ยื่นขอรับการประเมิน
เอกสารอางอิง ฉบับที่ ๒

สําเนา กพ.๗

หนา ๑ – ๖ ลําดับที่

-

มีผลการประเมินมาตรฐานที่ ๙ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐/มาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอยูใน ระดับดี
เอกสารอางอิง

ฉบับที่ ๒

แจงผลการประเมินซ้ําสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น หนา
พื้นฐาน รอบ สาม

๘

ลําดับที่

-

ตัวชี้วดั ที่ ๒ การครองตน(มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค)

การครองตนนั้น ขาพเจาปฏิบัติตนในการพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบสูง ตั้งใจ มี
การพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ประพฤติตนเปนแบบอยางแก
ผูอื่น ทั้งในดานบุคลิกภาพ มารยาท เปนผูที่สุภาพออนนอม มีสัมมาคารวะ มีความโอบออมอารี และพูดจาไพเราะ
สนุกสนาน เปนผูมีวินัยในตนเอง รักษาระเบียบวินัยทุก ๆ เรื่อง เปนผูที่มีความขยัน อดทน และ ทํางานอยางไมยอ
ทอ จนงานประสบความสําเร็จ เปนผูเลื่อมใสในพุทธศาสนา เขารวมสอบนักธรรมสนามหลวง จนไดรับนักธรรมตรี,
นักธรรมโทและเขาสอบนักธรรมเอก ในป ๒๕๕๔ - ๕๖ เปนผูรูจักประหยัดอดออม ไมสรางหนี้สิน ดํารงชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางมีความสุข เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป สามารถเปนแบบอยางที่ดีได
เอกสารอางอิง ฉบับที่ ๑

ภาคผนวก ข.

หนา ๓๘ ลําดับที่

-

ตัวชี้วัดที่ ๓ การครองคน(ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี เปนที่ยอมรับรักใครของศิษย ผูรวมงาน)

ขาพเจารวมกิจกรรมกับเพื่อนรวมงานในโรงเรียนไดเปนอยางดี ใชหลักกัลยาณมิตร และมีมนุษย
สัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดทุกกลุม ทุกเพศ และทุกวัย จึงไดรับการยอมรับจากผูบริหารโรงเรียน
ผูรวมงาน นักเรียน จากการเขารวมกิจกรรมตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การเยี่ยมผูปกครองและบุคคลที่มี
สวนสนับสนุนโรงเรียนในเขตชุมชน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความสามารถในการประสานงาน มี
เหตุผล แกปญหาตาง ๆ ได มีเทคนิคการพูด ชักชวน เสนอแนะ ใหกําลังใจ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นโดย
สามารถวางตัวในการเปนผูนํา ผูตาม เปนผูใหและผูรับที่ดี มีหลักในการทํางาน มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม และทํางาน
อยางโปรงใส ปราศจากอคติ ยึดประโยชนของนักเรียน และสวนรวมเปนที่ตั้ง จึงประสบความสําเร็จในการทํางาน
เปนทีม ไดรับการยอมรับจากทุกฝายที่เกี่ยวของ สามารถเปนแบบอยางที่ดีได โดยไดทํากิจกรรมรวมกับนักเรียน ครู
ในโรงเรียน มีกิจกรรมระบบดูแลและชวยเหลือนักเรียน และกิจกรรมรวมกับชุมชน เปนระยะ ๆ
เอกสารอางอิง

ฉบับที่ ๑

เอกสารประกอบการประเมิน

หนา ๓๔-๓๕ ลําดับที่

-

๗

ตัวชี้วัดที่ ๔ การครองงาน (รับผิดชอบ มุงมัน่ ตั้งใจทํางานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจนเกิดความสําเร็จ)
๑. ไมเคยขาดงาน ตั้งแตเริ่มบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการครูไดตั้งใจปฏิบัติหนาที่ของตนเองเต็มกําลัง
เต็มความรู เต็มความสามารถ ทุมเท และอุทิศเวลา กําลังกาย และกําลังทรัพยใหกับทางราชการไมเคยขาดราชการ
และไมเคยละทิ้งงานในหนาที่รับผิดชอบ
๒. จํานวนวันลา ไดแก ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไมเคยลาและไมเคยขาดราชการ ดังนี้
ลาปวย ครั้ง
เปนเวลา - วัน
ลากิจ ครั้ง
เปนเวลา - วัน
ขาดราช ครั้ง
เปนเวลา - วัน
เอกสารอางอิง
ฉบับที่ ๑
หนา ๔๐-๔๑ ลําดับที่
ผนวก ง.
๓. จํานวนชั่วโมงสอน ในกลุมสาระและจํานวนชั่วโมงสอนอื่น ๆ เปนไปตามเกณฑที่ กคศ. กําหนดดังนี้
ปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๒๓ ชั่วโมง/สัปดาห และปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๑๙ ชั่วโมง/สัปดาห
เอกสารอางอิง
ฉบับที่ ๑
หนา ๔๐-๔๑ ลําดับที่
ผนวก ง.
๔. มีผลงานประกอบการจัดการเรียนรูดังนี้
๔.๑ แผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนปจจุบัน ตลอดปการศึกษา ๒๕๕๙
๔.๑.๑ รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ – ๒๑๑๐๔ ระดับชั้น ม.๑ จํานวน ๓๖๐ ชั่วโมง
๔.๑.๒ รายวิชา กิจกรรมลูกเสือ
จํานวน ๔๐ ชั่วโมง
๔.๑.๓ รายวิชา กิจกรรมชมรม
จํานวน ๔๐ ชั่วโมง
๔.๑.๔ Home Room ระดับชั้น ม.๑ จํานวน ๓๖๐ ชั่วโมง
เอกสารอางอิง
ฉบับที่ ๑
หนา ๔๐-๔๑ ลําดับที่
ผนวก ง.
๔.๒ มีความสําเร็จในการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ทั้งในดานสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําสายงาน
ขาพเจามีแผนการจัดการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนปจจุบันและครบชั่วโมงสอน ตลอดป
การศึกษา ขาพเจามีความสําเร็จตามแผนการพัฒนาตนเอง(Individual Development Plan)และยังมีแผนการ
พัฒนาดานนวัตกรรม(Innovation Development Plan)
เอกสารอางอิง

ฉบับที่ ๑

ภาคผนวก ง.

หนา

๔๗

ตัวชี้วัดที่ ๕ มีผลงานที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑๐ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ อยูในระดับ ดี
เอกสารอางอิง

ฉบับที่ ๒

แจงผลการประเมินซ้ําสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน รอบ สาม

หนา

๑๑

๒. มีงานวิจัยในชั้นเรียนที่สําเร็จที่เผยแพรแลว(ในรายการที่ ๒.๑.๑,๒.๑.๒ ในเว็บไซตของโรงเรียนบางมดวิทยา ฯ
๒.๑ รายงานการวิจัยที่สําเร็จและเผยแพรแลวมีดังนี้

๘
๒.๑.๑ รายงานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ชื่อนวัตกรรม “ อุปกรณบริหาร
กลามเนื้อทอง พลังโนมถวง ( The Moving Sit ) ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗
๒.๑.๒ การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอลโดยใช “ ชุดฝก ๕ ทักษะกีฬาวอลเลยบอลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา ฯ” (The Development of 5 Volleyball Skills for
Mattayomsuksa 1 Students in Bangmod Wittaya School)” ปการศึกษา ๒๕๕๙
เอกสารอางอิง
เอกสารอางอิง

ฉบับที่ ๑
ฉบับที่ ๑

ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.

หนา
หนา

๓๗
๓๘

ลําดับที่
ลําดับที่

-

ตัวชี้วัดที่ ๖ ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน เปนที่ยอมรับในวิชาชีพและ
สังคม
ขาพเจาไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ดานนวัตกรรม จากหนวยงานภาครัฐ เอกชนเปนที่ยอมรับ
ในวิชาชีพ โดยไดรับเชิญใหเปนวิทยากรบรรยาย ทางดานพลศึกษาและนวัตกรรม ระดับสถานศึกษา/เขตพื้นที่
การศึกษา นอกจากนี้ ยังไดรับความไววางใจจาก โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ในการเชิญไปเปนผูทรงคุณวุฒิใน
การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย เชน
๑. เปนกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เมื่อวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย
๒. ไดรับเชิญเปนคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เมื่อวันจันทรที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมอิสลามวิทยาลัย
แหงประเทศไทย
๓. เปนกรรมการประกวดสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หัวขอ “RST Innovative
Media Challenge” ในวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช บางขุนเทียน
๔. ไดรับเชิญจาก สถาบันคุรุพัฒนา ซึ่งเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นมาจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
เพื่อเปนผูทรงคุณวุฒิ ในการปฏิบัติงานในหนวยงาน ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานการพิจารณา
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน (ดังเอกสาร ที่ ศธ ๕๑๐๔.๑/๒๘๕๖ ลงวันที่
๗ ธันวาคม ๒๕๖๐)
นอกจากนี้ ขาพเจายังไดรับเชิญใหแสดงผลงานตนเองในระดับชาติ/นานาชาติ เชน สภาวิจัยแหงชาติ,
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยเชียงใหม ฯ ขาพเจามีงานเขียนผลงาน/ความคิดเห็นเชิงสรางสรรคที่
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน/การพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร/การสรางนวัตกรรมทางการศึกษาเผยแพรใน
งานวันนักประดิษฐและการจัดนิทรรศการทั้งระดับเขตพื้นที่,ระดับภาคและระดับประเทศ
เอกสารอางอิง ฉบับที่ ๒

สําเนาเอกสารการเชิญเปนวิทยากร,และผูทรงคุณวุฒิ

หนา ๑๐-๑๓ ลําดับที่

-

๙

(๓.) นวัตกรรมที่นําเสนอประกอบการประเมิน
เพื่อขอรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARDS
ประจําป ๒๕๖๐
ดาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ชื่อ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล
ประกอบการจัดการเรียนรู รายวิชาสุขศึกษา-พลศึกษา
เรื่อง การฝกทักษะสองมือลางและสองมือบน
โดย

นายบรรเทิง จันทรนิเวศน
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”

๑๐

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

การออกแบบนวัตกรรม
ศึกษา/หาแนวทางการแก้ ปัญหาที่
เกิดขึน้ ในชั้นเรียน
กําหนดรูปแบบนวัตกรรมในการ
แก้ปัญหา

ร่ างต้ นแบบเสมือนจริง
จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ที่สาํ คัญ

ศึกษาและค้นหารู ปแบบอุปกรณ์อย่ างหลากหลาย
กําจัดตัวแปรที่รบกวน
เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม

ทดลองใช้และปรับปรุ ง ๑
ทดลองใช้และปรับปรุ ง ๒
ทดลองใช้และปรับปรุ ง ๓

ทดลองใช้ กบั กลุ่ม
ตัวอย่ างเป้ าหมาย
เก็บข้ อมูล

จัดทําModel จําลอง
เลือกรู ปแบบที่เหมาะสม

นําอุปกรณ์ ไปแสดง/สาธิต
ภาคสนาม(Try-out)
กลุ่มตัวอย่ าง

วิเคราะห์ ข้อมูล
สรุ่ป๑ผลการค้
สวนที
ขอมูนลพบ
ทั่วไป
นวัตกรรม

ดําเนินการ
จัดทํา/จัดสร้ าง
ตามแผน

รายงาน
การค้นพบ
เผยแพร่ นวัตกรรม

๑๑

ภาพนวัตกรรม

ชื่อผลงาน
ชื่อผูประดิษฐ

ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล
นายบรรเทิง จันทรนิเวศน

สถานภาพผูประดิษฐ

ครู

ตําแหนง

ชํานาญการพิเศษ

สถานภาพนวัตกรรม
๑. เคยสงผลงานอื่น ๆ เขารวมการประกวดนวัตกรรม ในปที่ผานมา
ในป พ.ศ. ๒๕๕๖, ๒๕๕๗,๒๕๕๘,๒๕๕๙
๒. เคยสงผลงานนี้ เขารวมการประกวดนวัตกรรม และรางวัลที่ไดรับในปที่ผานมา
๒.๑ รางวัล SESOA 1 AWARDS 2559
รางวัลที่ได ครูดีเดน ประจําป ๒๕๕๙ จาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๒.๒ รางวัล MOE AWARDS ประจําป ๒๕๕๘ (รับรางวัลป ๒๕๕๙)
รางวัลที่ได รางวัลประเภท บุคคล ระดับ ดีเดน สาขา เศรษฐกิจพอเพียง จาก กระทรวงศึกษาธิการ
๒.๓ รางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึง่ นวัตกรรม ประจําป ๒๕๕๙
รางวัลที่ได เหรียญเงิน ระดับ ประเทศ จาก สํานักงานครุสภา
๒.๔ รางวัล นักประดิษฐรุนใหม ประจําป ๒๕๖๐
รางวัลที่ได รองชนะเลิศอันดับ ๒ พรอมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท จาก สภาวิจัยแหงชาติ
๓. ขอมูลการประดิษฐ
๓.๑ ชื่อผูประดิษฐ นาย บรรเทิง นามสกุล จันทรนิเวศน
บานเลขที่ ๑ ซอยเทียนทะเล ๑๙ แยก ๒ ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๕๐ โทร. ๐๘๔-๐๘๐-๒๓๓๑ อีเมล ๓.๒ หนวยงาน/ที่ตั้งสิ่งประดิษฐ ร.ร.บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”
ที่ตั้ง เลขที่ ๙ ซอย ๒๘ แยก ๒ ถนนพระราม ๒ แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๕๐
โทร. ๐๒-๔๖๘-๘๒๗๒ , Fax ๐๒-๔๗๖-๒๖๐๙ อีเมล -

๑๒

๗. การศึกษา/วิจัยในชั้นเรียน
หัวขอเรื่อง

การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอลโดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล รายวิชา พ ๒๑๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”
หัวหนาคณะวิจัย
นายบรรเทิง จันทรนิเวศน
กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา
ปการศึกษา
๒๕๕๙

บทคัดยอ

การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอลโดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล ในรายวิชา พ ๒๑๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” มีวัตถุประสงคดังนี้ ๑.) เพื่อพัฒนาทักษะ
กีฬาวอลเลยบอล รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวน
อุปถัมภ”ตามเกณฑประสิทธิภาพ ๘๐/๘๐ ๒.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระหวางคะแนนกอนเรียน
และคะแนนหลังเรียนทักษะกีฬาวอลเลยบอล รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล ๓.) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ในการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะ
วอลเลยบอล
กลุมตัวอยาง เปนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวน
อุปถัมภ” ปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๔๖ คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง( Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาในครั้งนี้ ประกอบดวย ๑.) แผนจัดการเรียนรู ๒.) อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล
๓.) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่๑ เปนแบบปรนัยชนิด ๔ ตัวเลือก จํานวน ๔๐ ขอ
๔.) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”
ที่มีตอการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอลโดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล เปนแบบมาตราสวนประมาณคา ๕
ระดับ(Rating Scale) จํานวน ๑๗ ขอ
ผลการศึกษา พบวา
๑. ประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะวอลเลยบอลโดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล
มีประสิทธิภาพ เทากับ ๘๒.๑๘ / ๘๑.๐๖
๒. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ที่เรียน
วอลเลยบอล รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” มี
ความพึงพอใจ ตอการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล
โดยมีคาเฉลี่ยระดับดีมาก คือ นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับทักษะวอลเลยบอลมากขึ้น(คาเฉลี่ย ๓.๘๘), หลังจากใช
สิ่งประดิษฐแลว สามารถเลนวอลเลยบอลไดดีขึ้น(คาเฉลี่ย ๓.๘๑), รูปแบบของสิ่งประดิษฐมีความแปลกใหมและไม
เหมือนใคร(คาเฉลี่ย ๓.๗๖)และเทคนิคในการประดิษฐ เรียบงาย ไมยุงยาก แตไดผลดี(คาเฉลี่ย ๓.๗๖) มีคาเฉลี่ย
รวมเทากับ ๓.๒๒ สวนใหญอยูในระดับดี

๑๓
๘. รายละเอียดวัสดุ อุปกรณและงบประมาณที่ใชในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐในแตละรายการ
ที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

รายการ

ทอPVC ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๔ เมตร
ทอPVC ขนาด ๑ นิ้ว ครึ่ง ยาว ๔ เมตร
ทอPVC ขนาด ๑ นิ้ว ยาว ๔ เมตร
ขอตอรวม
กาวยาทอ ๕๐๐ ml.
ทออลูมิเนียม (ลาย)
บอลยาง
ลูกวอลเลยบอล
หวงเหล็ก # ๒ นิ้ว
ตาขายวอลเลยบอล

จํานวน

๓ เสน
๖ เสน
๔ เสน
๑๖๐ อัน
๒ กระปอง
๓ อัน
๒ ลูก
๒ ลูก
๔ ชุด
๑ ผืน

ราคา(บาท)
๑๙๕
๔๘๐
๒๔๐
๕๕๐
๒๔๐
๔๒๐
๔๐
๖๐
-

ที่มาของวัสดุ

ของเหลือใชและจัดซื้อบางสวน
ของเหลือใชและจัดซื้อบางสวน
ของเหลือใชและจัดซื้อบางสวน
ของเหลือใชและจัดซื้อบางสวน
จัดซื้อ
ของเหลือใชและจัดซื้อบางสวน
จัดซื้อ
ของเหลือใช
จัดซื้อ
ของเหลือใช

๒,๒๒๕ บาท
๙. ผลงานของทานมีลิขสิทธิ์ดานทรัพยสินทางปญญาหรือไม อยางไร
√ ไมมี
มี สิทธิบัตรเลขที่ ....................................ออกเมื่อวันที่ ..........................เรื่อง.............................................
๑๐. แนวคิดและความสําคัญของผลงานสิ่งประดิษฐ
พลศึกษา เปนกระบวนการทางการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งชวยเพิ่มพูนและพัฒนารางกายของ
มนุษยใหดีขึ้น หรือกลาวไดวา พลศึกษา คือวิชาที่มุงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการ ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและ
ทักษะ โดยใชกิจกรรมการออกกําลังกายหรือกีฬาตาง ๆ เปนสื่อของการเรียนวิชาพลศึกษา จึงเปนการศึกษาแขนง
หนึ่งที่จะชวยสงเสริมใหบุคคล ไดบรรลุจุดมุงหมายเดียวกันกับการศึกษาแขนงอื่น ๆ เปนการศึกษา การเลน การ
ออกกําลังกายหรือกิจกรรมทางกาย ที่ไดเลือกสรรอยางเหมาะสมแลว เปนสื่อกลางในการเรียนจะกอใหเกิดความ
เจริญงอกงามและการพัฒนา ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณสติปญญาและสังคมดังนั้น พลศึกษาจึงเปนเครื่องมือ
อันสําคัญยิ่งทางการศึกษา ซึ่งหมายความวา การออกกําลังกายหรือการเลนกีฬา เปนกิจกรรมที่ตอบสนองธรรมชาติ
ของรางกายมนุษยที่ตองการการเคลื่อนไหวอยางเพียงพอ เพื่อชวยใหระบบและอวัยวะตาง ๆ ของรางกายทําหนาที่
อยางปกติ
จากสภาพการจัดการเรียนรู “พลศึกษา”ในโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”
รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ กีฬาวอลเลยบอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ ๑ ตั้งแตป ๒๕๕๔ ที่ครูผูสอนไดทําการศึกษา
ปญหา ที่เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ตั้งแต ป ๒๕๕๔ – ป ๒๕๕๘ พบวา มีผลจาก
การประเมินแทบจะไมแตกตางกัน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา มีอัตรานักเรียนไดผลการเรียน “๐” และ
“ร” สูง ผูประดิษฐและคณะจึงทําการศึกษาหาแนวทางในการแกปญหานี้ จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยและ
web site ตาง ๆ พบวา ปญหาในการสอนหรือฝกทักษะวอลเลยบอล หลากหลายปญหาคลาย ๆกันเชน นักเรียน
ขาดทักษะการเลนลูกสองมือบน, การเสิรฟลูกมือบน, นักเรียนขาดทักษะการเลนสองมือลาง(สุรพล ชางเจริญ
,๒๕๕๒: บทคัดยอ) จากปญหาตาง ๆ ดังกลาวมานี้ มีนักการศึกษาหลายคนพยายามหาทางแกไขปญหานี้ โดยใช
วิธีการตาง ๆ เชน การคิดคนแบบฝกทักษะวอลเลยบอล มาใชในการพัฒนาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู
ประกอบการฝกทักษะและการใชเกมกิจกรรมพลศึกษาที่มีตอทักษะอันเดอรบอลเปนตน
ผูประดิษฐและคณะจึงทําการศึกษา ปญหาดังกลาวจากการเรียนการสอนพลศึกษา รายวิชา พ ๒๑๑๐๑
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๑ จํานวน ๑๐ หองเรียน สรุปไดดังนี้

๑๔
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ตารางการสรุปผลการสังเกตทักษะการเลนวอลเลยบอล
ทักษะ
ออน
พอใช
ดี
จุดสําคัญในการสังเกต
ทาการเตรียมความพรอม ๓๑(๖๗.๓๙)
๔(๘.๖๙) ๑๑(๒๓.๙๑) ยืนปลายเทาและเขางอเล็กนอย
ทักษะการเลนสองมือลาง ๓๘(๘๒.๖๑) ๒(๔.๓๕) ๖(๑๓.๐๔)
แขนเหยียดตึงขณะเลน
ทักษะการเลนสองมือบน ๔๐(๘๓.๓๓)
๒(๔.๓๕)
๔(๘.๖๙)
พยายามเลนดวยปลายนิ้ว
ทักษะการตบ
๓๘(๘๒.๖๑) ๕(๑๐.๘๗) ๓(๖.๕๒)
ใชฝามือ/บังคับทิศทางได
ทักษะการเสริฟ
๓๔(๗๓.๙๑) ๗(๑๕.๒๒) ๕(๑๐.๘๗)
เหวี่ยงแขนถูกลูก/ขามตาขาย
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ “ (.......)” เปนคารอยละ

เมื่อมาสังเกตทักษะของกีฬาวอลเลยบอลที่สําคัญและมีการนํา ไปใชในการเลนหรือแขงขันก็คือ ทักษะการ
เลนสองมือลาง ทักษะการเลนสองมือบน การตบและการเสิรฟ ปญหาที่พบบอยครั้งในการสอน ประกอบดวย
ทักษะสองมือลาง พบวา นักเรียนไมสามารถใชแขนเคลื่อนที่ไปกระทบกับลูกบอล ที่เคลือ่ นทีล่ งมายังแขนทั้ง
สองไดทัน และขาดทักษะพื้นฐานการเลนสองมือลาง, ทักษะสองมือบนไมสามารถผลักบอลไดเนื่องจาก จังหวะ
ในการโยนไมสม่ําเสมอ สูงบาง ต่ําบาง , ทักษะการตบ ไมสามารถกําหนดจังหวะการวิ่ง การเทคตัวและการ
แกวงแขนได จึง ไมสามารถตบบอลได ปญหานี้เปนปญหา ในระดับสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในนักเรียนที่ฝกทักษะ
ใหมหรือเริ่มเรียนใหม ๆ ทําใหการฝกทักษะไมสนุกสนาน หรือทาทายเทาที่ควร ซึ่งปญหานี้ สอดคลองกับ สุรพล
บางวิจิตร กรณีนักเรียนที่สอนนั้นขาดทักษะการเลนสองมือลาง(สุรพล ชางวิจิตร,๒๕๕๒ : ก)
ดวยเหตุนี้ ผูประดิษฐจึงออกแบบและจัดสรางสิ่งประดิษฐนี้ขึ้นมา ชื่อ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล โดย
ทําการพัฒนาอุปกรณเดิมและจัดทําอุปกรณขึ้นมาใหม โดยนําเอาสาระสําคัญที่เปนจุดเดน/จุดสําคัญของ*
“อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอลตนทุนต่ํา” ปรับปรุง ออกแบบใหเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนใหมากยิ่งขึ้น
ทําการพัฒนาตอเนื่อง ระหวางป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ จนเปนรูปแบบในปจจุบัน แลวตั้งชื่อใหมวา “ชุดฝก ๕ ทักษะ
วอลเลยบอล” มาเปนแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อแกปญหาและพัฒนาทักษะของนักเรียนดังกลาว อยาง
เรงดวน อยางไรก็ดี สื่อนี้นอกจากจะชวยแกปญหาแกนักเรียนที่ออนแลว คณะผูประดิษฐคาดหวังวาจะนําไปพัฒนา
ทั้งนักเรียนที่มีทักษะปานกลางและระดับสูง ไปพรอม ๆ กัน
(* “อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอลตนทุนต่ํา” ไดรับรางวัลชมเชย พรอมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
จากการประกวด นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการกีฬา ประจําป ๒๕๕๖ จัดโดย กรมพลศึกษา )
๑๑. วัตถุประสงคของการประดิษฐ
๑.) เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียน
บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”
๒.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนในการพัฒนา
โดยการใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล
๓.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ในการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล
รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล
๑๒. ขอบงชี้ความเปนนวัตกรรมของผลงานประดิษฐ
ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล
๑๒.๑ ไมเคยมีการประดิษฐ อุปกรณการฝกทักษะกีฬาวอลเลยบอลในรูปแบบนี้ มากอน ในประเทศไทย
๑๒.๒ เปนครั้งแรกที่ ประดิษฐอุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอลที่สามารถฝกได ๕ ทักษะไปพรอม ๆ กัน

๑๕
๑๒.๓ เปนครั้งแรกที่ ประดิษฐอุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอลแกนักเรียนที่มีทักษะออน, ปานกลางและ
ทักษะดีไปพรอม ๆ กัน
๑๒.๔ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล นี้สามารถแยกฝกทักษะแกนักเรียนได ทั้ง ๕ ทักษะไปพรอม ๆ กัน
๑๒.๕ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล นี้สามารถใชเปนเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการฝกทักษะทั้ง๕
ทักษะไดเปนอยางดี
๑๒.๖ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล นี้สามารถประยุกตใชกับเด็กที่มีความบกพรองทางกายได(ภายใตการ
ควบคุม ดูแลของนักการพลศึกษา)
๑๒.๗ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล นี้สามารถประยุกตใชกับกีฬาแบตมินตันและตะกรอไดเปนอยางดี
๑๒.๘ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล นี้สามารถประยุกตใชกับการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย โดยใช
กิจกรรมกีฬาวอลเลยบอลไดเปนอยางดี
๑๓. ประโยชนดานวิทยาศาสตรการกีฬาที่ไดรับจากผลงานสิ่งประดิษฐ
๑) ประโยนตอการพัฒนา “นวัตกรรม” เปนการตอยอดนวัตกรรม ซึ่งทําใหสิ่งประดิษฐ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถใชงานไดอยางหลากหลาย ซึ่งผลงานใหมนี้ มีความแตกตางไปจากผลงานเดิมที่
จัดทําขึ้นในปการศึกษา ๒๕๕๖ ใชเวลาในการปรับปรุงและพัฒนาเกือบ ๓ ป สรุปสาระสําคัญไดดังตอไปนี้
ผลงานเดิม
ผลงานใหม
(๑)สองมือลาง
การแกปญหา
การแกปญหา (๒)สองมือบน
๑. กรอบ สื่อ
สองมือลาง,สองมือบน สื่อ
(๓)การตบ
แนวคิด
พัฒนาทักษะ
พัฒนาทักษะ (๔)การสกัดกั้น
(๕)มือเดียวเหนือศีรษะ
ขั้นตอน P-D-C-A ดังนี้
๒. ขั้นตอน
(๑) Plan-วางแผนการทํางาน
การพัฒนา
(๒) Do-ดําเนินการ
(๓) Check-ตรวจสอบ
(๔) Action-ปรับปรุง

๓. ผลที่
เกิดขึ้น

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

สามารถแกปญหาไดทั้ง ๒ ทักษะ
สามารถพัฒนาไดทั้ง ๒ ทักษะ
ผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวมสูงขึ้น
เปน“นวัตกรรมที่ไมมีใครทํามากอน”
ใชเฉพาะกีฬาวอลเลยบอล

หลักการ (“ ๓ ป.”) ๕ ขั้นตอน(DMPAT) ดังนี้

๑.) การออกแบบ (Design) โดยการวาดโครงราง
ตนแบบ
๒.) กําหนดวัสดุ/อุปกรณ (Material)ที่จําเปนในการ
ประดิษฐและแหลงที่มาของวัสดุ
๓.) การจัดหาและจัดซื้อ (Procurement /
Purchasing) จากแหลง/ศูนยรวมวัสดุตาง ๆ
๔.) การประดิษฐ(Artificial) ตามรูปแบบ ที่กําหนดไว ทํา
การทดสอบ/ทดลองเปนระยะๆ
๕.) การทดลอง(Test /Re-test) ใชกับกลุมตัวอยาง (ที่
ไมใชกลุมที่จะนําไปใชจริง)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

สามารถแกปญหาได ๕ ทักษะ
สามารถพัฒนาไดทั้ง ๕ ทักษะ
ผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวมสูงขึ้น
ใหฝกเพื่อพัฒนาทักษะระดับสูงได
ใชเสริมสรางสมรรถภาพทางกายไดดี
ชวยฝกทักษะดานความอดทน,ความแข็งแรง
เปนเครื่องมือในการประเมินทักษะไดรอบดาน
เปน “นวัตกรรมที่ไมมีใครทํามากอน”

๑๖
ผลงานเดิม

๓. ผลที่
เกิดขึ้น

๔. สิ่งที่ได
เรียนรู

๑. ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
๒. หลักการ “ ๓ ป”
๓. การวิจัยในชั้นเรียนเริ่มจากปญหา
๔. แกปญหานักเรียนกลุมบกพรอง
๕. Imagination more Important
Than Knowledge.

ผลงานใหม
๙. ใชฝกวอลเลยบอล,ตะกรอ,แบดมินตันได
๑๐. นักเรียนสามารถใชฝกนอกชั้นเรียนดวยตนเอง
๑. ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
๒. หลักการ “ ๓ ป”
๓. การวิจัยในชั้นเรียนเริ่มจากปญหาสูการพัฒนา
๔. แกปญหาและพัฒนานักเรียนไดทุกกลุม
๕. “นวัตกรรม”ชวยยนเวลาในการเรียนรูใหสั้นลง
๖. We cannot Make Innovation without
Knowledge.

๑.) ประโยชนที่เกิดกับนักเรียน ผูสอน(ผูประดิษฐ) ทําการศึกษาสภาพและปญหาที่เกิดขึ้นใน
การจัดการเรียนรูแกนักเรียน ในปการศึกษา ๒๕๕๔ นําผลที่ไดจากการศึกษา ไปเปนตนแบบในการวางแผนและ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ในปการศึกษา ๒๕๕๖ และ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ดังกลาวมาแลวในเบื้องตน ใน
โอกาสนี้ ผูสอนขอนําเอาขอมูลจากการจัดการเรียนรูทั้ง ๒ ปการศึกษา มาเปรียบเทียบกันเพื่อใหเห็นภาพรวมของ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังตารางและแผนภูมิตอไปนี้
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ม. ๑ รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ ๒๑๑๐๒ ปการศึกษา ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๙

ระดับผลการประเมินผลการจัดการเรียนรู

ปการศึกษา
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

ร.
๕๑
๑๑
๑
๗

๐
๘
๖
๓
๑
๙

๑
๘๗
๑๑
๔
๑
๒

๑.๕
๔๕
๒๕
๕
๓
๒

๒
๗๒
๓๔
๑๗
๑๔
๓

๒.๕
๕๕
๓๙
๓๐
๕๕
๕๗
๒๖

๓
๔๔
๔๖
๘๓
๘๒
๑๒๒
๖๒

๓.๕
๕๓
๗๓
๙๕
๘๗
๑๓๓
๑๔๕

๔
๔๑
๑๙๖
๑๗๘
๑๓๔
๗๘
๑๘๙

ขอรับรองวาขอมูลนี้เปนความจริง ทุกประการ ลงชื่อ ...........................................
(นางสุนิสา สายบัว)
เจาหนาที่ฝายวัดผลโรงเรียนบางมดวิทยา ฯ
จากตารางแสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
พบวา ในป ๒๕๕๔ ผลการเรียน “ร,๐,๑” มีจํานวนสูง (ผลสัมฤทธิต่ํา) เปนปญหา จึงเปนที่มาของการสราง
นวัตกรรม “ อุปกรณชวยฝกทักษะกีฬาวอลเลยบอล” ขึ้นมาเพื่อแกปญหา สามารถแกปญหาไปได เปนอยางดี
ตอมาในปการศึกษา ๒๕๕๙ ไดมีการพัฒนามาเปน ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล พบวา เปนสื่อที่มีประสิทธิภาพ
สูง (พื้นที่สีเขียว) จะเห็นไดจากการที่นักเรียนทีไ่ ดรับการพัฒนา จนครอบคลุมทุกทักษะและรอบดาน จึงสงผลให
นักเรียน มีผลการเรียน ตั้งแตระดับเกรด ๓ , ๓.๕ และ ๔ คอนขางสูงไปเปนลําดับ

๑๗
๒.) ผลที่เกิดกับครูผูสอน
จากการนําเอา “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” ไปใชเกิดประโยชนตอครูผูสอนเปนอยางยิ่ง
นอกจากจะชวยแบงเบาภาระในการสอนแลว ยังสงผลถึง การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนใหสนุกสนาน ตื่นเตน และ
ทาทายความสามารถของนักเรียน ดังนี้
๒.๑ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล สามารถปรับรูปแบบการฝกทักษะเปนชุด ๆ ได สะดวกแก
ครูในการวางแผนการจัดการเรียนรู
๒.๒ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล สามารถปรับรูปแบบการฝกทักษะไดหลายทักษะไป
พรอมกัน
๒.๓ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล จากการฝกเปนชุด ๆ ชวยเสริมสรางสมรรถภาพทาง
กายแกนักเรียน ใหมีความแคลวคลองวองไว(Agility),แข็งแรง(Strength) และอดทน(Endurance) ไดเปนอยางดี
๒.๔ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล ชวยใหครูไดประเมินผลการฝกทักษะ นักเรียน ในจํานวน
หลาย ๆ คนไปพรอม ๆ กันไดสะดวกและรวดเร็ว
๒.๕ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล จะชวยกระตุนใหนักเรียนตื่นตัวกับการฝกตลอดเวลา ทํา
ใหการฝกไมนาเบื่อหนาย
๒.๖ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล จะชวยใหนักเรียนได มองเห็นขอบกพรองของตนเองและ
เพื่อน ๆ ได ตลอดเวลาที่ฝกทักษะ และสามารถปรับปรุงและพัฒนาทักษะไดดวยตนเอง
๒.๗ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล สามารถปรับไปใชงานกับกีฬาอื่น ๆ ได เชน แบดมินตัน,
ตระกรอ เปนตน
๒.๘ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล งายตอการซอมแซมและบํารุงรักษา เพราะใช
วัสดุเหลือใช หางาย ราคาถูก
๓.) ผลงานไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ชุมชน สังคม และ
วงวิชาการและไดเปนแบบอยางที่ดีที่ผูอื่นสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกตใช
ความสําเร็จของสื่อการจัดการเรียนรู จากโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” ที่ไดรับ
รางวัลจาก นวัตกรรมชื่อ อุปกรณชวยฝกทักษะวอลเลยบอล ใน ป ๒๕๕๖ และ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล
สงผลใหเกิดการพัฒนาการศึกษา ดานสื่อการสอนและนวัตกรรม จนเปนที่ยอมรับจากบุคคลตาง ๆ ดังนี้
๑. ไดรับความยอมรับจากผูบังคับบัญชา ใหการสนับสนุน งบประมาณอยางตอเนื่อง
๒. เปดโอกาสใหเผยแพรสื่อ (นวัตกรรม) ไปสูเพื่อนรวมงานในโรงเรียน
๓. ผูบริหารใหการยกยองขาพเจา โดยการมอบชอดอกไม ในที่ประชุมครู ในพิธีการหนาเสาธง
ในชวงเชา และ ทุกโอกาสที่ไดรับรางวัล
๔. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยู ใหการสนับสนุน
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการสอน โดยไดรับงบประมาณในการพัฒนาสื่อ(นวัตกรรม)อยางตอเนื่อง
๕. เพื่อนรวมงาน สวนที่มาขอรับคําปรึกษา ในการพัฒนาสื่อ(นวัตกรรม)ใหการยอมรับในการให
คําแนะนําและนําไปปรับปรุง ผลงานที่นําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๖. การไดรับความยอมรับจาก ชุมชน สังคม ชุมชนใหการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณจํานวนมาก
สงผลให โรงเรียนประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ ในการสรางสื่อ/นวัตกรรม และสงผลตอแนวคิด
ในการประดิษฐ นวัตกรรมอื่น ๆ ที่ตามมา

๑๘
๔.) ผลที่เกิดกับโรงเรียน/สถานศึกษา
เปนการเผยแพร นวัตกรรม โดยหลังจากการนําเอา ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล ไปใชในชั้น
เรียนแลว จัดทํารายงาน ผลการใชไปยังผูบริหารแลว ไดสง ไปประกวด สื่อการจัดการเรียนรู ซึ่งจัดโดยหนวยงาน
ตาง ๆ ภายนอกสถานศึกษา จากรางวัลตาง ๆ ที่ไดรับสงผลใหโรงเรียนมีชื่อเสียงมากขึ้น เปนที่ยอมรับแกผูปกครอง
และชุมชนทั่วไป โดยผลการประกวด เฉพาะในปการศึกษา ๒๕๕๙ มีดังนี้
ป พ.ศ. ๒๕๕๙ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล”
๑. ชื่อรางวัล รางวัล สพม.๑ ( SESAO 1 AWARDS)
รางวัลที่ได ครูดีเดน ประจําป ๒๕๕๙ จาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๒. รางวัลที่ได รองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดรับถวยรางวัล พรอมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
ชื่อสวนราชการ สภาวิจัยแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐
๓. ไดรับรางวัล เหรียญเงิน (ระดับประเทศ) จากการประกวด “หนึง่ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”
ประจําป ๒๕๕๙ จัดโดย สํานักงานครุสภา (ไดรับการพิจารณาเขาประเมินในระดับประเทศตอไป)
๔. รางวัล MOE AWARDS ประจําป ๒๕๕๘ (รับรางวัลป ๒๕๕๙)
รางวัลที่ได รางวัลประเภท บุคคล ระดับ ดีเดน สาขา เศรษฐกิจพอเพียง จาก กระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลทรงคุณคา OBEC AWARDS ประจําป ๒๕๕๙ และ รางวัล SESAO 1 AWARDS ประจําป ๒๕๕๙

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดรับถวยรางวัล พรอมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท จาก สภาวิจัยแหงชาติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ มอบ ๔ รางวัล ประจําป ๒๕๕๙
รางวัลครูดีเดน ป ๒๕๕๙,รางวัล MOE awardS จําป ๒๕๕๘,รางวัล OBEC AWARDS ป ๒๕๕๙
และรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ป ๒๕๕๙

๑๙
๕.) เกิดองคความรูใหม ๆ
ผลจากการศึกษาและเรียนรู จากการแกปญหาและความพยายามที่จะพัฒนานักเรียนใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นนั้น กอใหเกิด “นวัตกรรม” ขึ้นมา ชื่อ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” ซึง่ เปนผล
จากการ ระดมความคิดและปวงความรู ที่เกิดจากประสบการณ ของครูผูสอนเอง ทั้งนี้ เพื่อที่จะนําไปใชในการ
แกปญหาและการพัฒนานักเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดองคความรูที่สําคัญ ๓ ประการ ดังนี้
องคความรูที่ ๑ หลักการ “ ๓ ป.” ที่ขาพเจา ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ โดยนํามาประยุกตใชและ ใชชื่อที่ เขาใจงาย จดจํางาย สะดวกที่จะนําไป ปรับใหเขากับ
การฏิบัติงานในทุก ๆ ดาน ซึ่ง ตลอดระยะเวลา กวา ๒๐ ปที่ขาพเจานํามาใช ตางไดรับการตอบรับจาก นักวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิตาง ๆ จะเห็นไดจาก รางวัลตาง ๆ ที่ไดรับ จากหลากหลายหนวยงาน ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๙
องคความรูที่ ๒ หลักการประดิษฐ สื่อ(นวัตกรรม) ทางการศึกษา สามารถนําไปเปนแนวทางในการ
ดําเนินการ จัดทํานวัตกรรม เพื่อนําไปใชในการแกปญหาการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน ประกอบดวย หลักการ ๕
ขั้นตอน(DM-PAT) ดังนี้
๑.) การออกแบบ (Design) โดยการวาดโครงราง ตนแบบ
๒.) กําหนดวัสดุ/อุปกรณ (Material)ที่จําเปนในการประดิษฐและแหลงที่มาของวัสดุ
๓.) การจัดหาและจัดซื้อ (Procurement / Purchasing) จากแหลง/ศูนยรวมวัสดุ
๔.) การประดิษฐ(Artificial) ตามรูปแบบ ที่กําหนดไว
๕.) การทดลอง(Test /Re-test) ทําการทดสอบ/ทดลองเปนระยะๆ กอนนําไปใชจริง
จะเห็นไดวา การนําเอา หลักการ “ ๓ ป.” (ประโยชน-ประหยัด-ประยุกต) ไปใชเปนหลักในการ
ปฏิบัติงาน, การดําเนินชีวิตและการพัฒนางานตานตาง ๆ ใหเกิดความประหยัด คุมคา คุมทุน สามารถ
ดํารงตนอยูไดในทุกสถานการณ โดย หลักการ “ ๓ ป.” นั้น ประยุกต มาจาก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ซึ่งหลักการ “ ๓ ป.” นั้นจะปรับมาใชเพื่อการศึกษา ซึ่งไดพิสูจนมากวา
๒๐ ป สามารถสรรคสรางสื่อ และนวัตกรรมทางพลศึกษาจํานวนมากมาย

๑.ประโยชน์
๒.ประหยัด

๓.ประยุกต์

๑. รอบรู้
๒. รอบด้ าน

หลักการ“๓ ป.”คือ ประโยชน์ -ประหยัด-ประยุกต์ บนพืน้ ฐานของความรอบรู้และรอบด้ าน

๒๐
การเปรียบเทียบหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการ “๓ ป.”
เศรษฐกิจพอเพียง
๑. ความพอดี
๒. ความมีเหตุผล

๓. ภูมิคุมกัน

เศรษฐกิจพอเพียง
๑. ความรู

๒. คุณธรรม

ความหมาย

หลักการ “๓ ป.”

การที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิต
๒. ประหยัด
และการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ
๑. ประโยชน
ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก
การกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ
การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดย
๓. ประยุกต
คํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ
ตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต

เงื่อนไข

ความหมาย
ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของ
รอบดาน ความรอบคอบ ที่
จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยง
กัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ
มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช
สติปญญาในการดําเนินชีวิต

หลักการ “๓ ป.”
๑. รอบรู

๒. รอบดาน

๑๔. จุดเดนหรือลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรม
๑๔.๑ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” สามารถใชฝกทักษะได ๕ ทักษะคือ
๑.) ทักษะการเลนสองมือลาง(Under ball), ๒.) สองมือบน (Two hand over head) ,
๓.) การตบ(Spike) , ๔.) การสกัดกั้น(Blocking) และ ๕.) การเลนลูกมือเดียวเหนือตาขาย(One hand over net)
๑๔.๒ ใชฝกทักษะวอลเลยบบอลเปนชุด(Set) ไดอยางตอเนื่อง ทั้งรายบุคคลและเปนกลุม
๑๔.๓ ใชฝกความอดทนของกลามเนื้อ, ความแข็งแรง ความแคลวคลองวองไว ไดเปนอยางดี
๑๔.๔ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” ใชเปนเครื่องมือในการประเมินทักษะของนักเรียน เพื่อทราบ
พัฒนาการและความกาวหนาของของนักเรียนในการฝกทักษะอยางรอบดาน

๒๑
๑๔.๕ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” ใชวัสดุเหลือใช หางาย เทคนิคการจัดทําเรียบงายไมยุงยาก คงทน
แข็งแรง ทําความสะอาดงาย
๑๔.๖ ผูฝกสอนสามารถออกแบบการฝกทักษะและสมรรถภาพไดอยางหลากหลายรูปแบบ ดวยตนเอง
๑๔.๗ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” ชวยใหผูสอนสามารถแกไขทักษะวอลเลยบอล จะเปนบางรายการ
หรือทั้งเฉพาะอยาง ใชไดทั้งรายบุคคลและรายกลุม
๑๔.๘ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล”เปนสื่อการสอนที่มีคุณภาพ ประกอบการจัดการเรียนรู ในชั้นเรียน
และใชประเมินผลการฝกทักษะวอลเลยบอลทั้ง ๕ ทักษะ
๑๔.๙ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” เปนสื่อกระตุน”กระบวนการคิด” ของนักเรียนและครู ในการ
ประดิษฐคิดคน นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ทําใหเกิดการคิดอยางหลากหลาย ที่จะนํามาพัฒนากิจกรรมการจัดการ
เรียนรูในชั้นเรียนใหมีประสิทธิภาพ
๑๔.๑๐ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” เปนแบบอยางของกระบวนการรักษาสิ่งแวดลอม โดยการนําเอา
วัสดุเหลือใช กลับมาใชใหม ตามหลักการ ๓ R (Reuse-Reduce-Recycle)
๑๔.๑๑ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” สงเสริมแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ดวยการประดิษฐอุปกรณ
โดยใชวัสดุเหลือใช,หางายในทองถิ่นรูปแบบเรียบงาย สามารถจัดทําดวยตนเอง
๑๔.๑๒ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” สงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ดวยการออกกําลังกาย
ชวยใหเกิดความเพลิดเพลิน ชวยใหผอนคลายจากความเครียด
๑๔.๑๓ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” สอดคลองกับหลักการ “ ๓ ป.” คือ เปน สิ่งประดิษฐที่ ประหยัด
สุด,ประโยชนสูงและประยุกตได อันเปนหลักการสําคัญของชมรมนักประดิษฐ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวน
อุปถัมภ” ปฏิบัติมานานกวา ๒๐ ป
๑๔.๑๔ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” เปนสิ่งประดิษฐที่ประดิษฐขึ้นใหม ไมเคยมีใครทํามากอน และ
เสร็จสมบูรณแลว สามารถใชประโยชนไดจริง ในโรงเรียน/สถานศึกษา
๑๔.๑๕ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” มีรูปแบบที่เรียบงาย ไมยุงยากในการจัดทํา สามารถนําไปจัดทํา
เพื่อใชงานไดงาย เนื่องจากมีกลไกที่ไมยุงยาก ไมสลับซับซอน จัดทําขึ้นใชเองไดงาย
จากจุดเดนที่สําคัญของ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” จึงไดรับการยอมรับจาก ผูทรงคุณวุฒิจาก
การประกวด สื่อและนวัตกรรม ในการเรียนการสอน จากหลายหนวยงาน
(อางอิงในภาคผนวก ก. หนา ๓๖-๔๒)

๑๕. ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนา”นวัตกรรม”
ในการดําเนินการประดิษฐ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล ของผูประดิษฐ จะใชหลักการ ๓ ป. มาเปน
แนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
ประโยชน คือ เปนประโยชนแกเด็กและเยาวชน สงผลดีตอชุมชน สังคมและประเทศชาติ
ประหยัด คือ ใชวัสดุเหลือใช หางายในทองถิ่น การนําเอาวัสดุ เหลือใชกลับมาใชใหม(Re-used)
ประยุกต คือ นําไปใชในโอกาสตาง ๆ ไดหลากหลาย หรือใชในการเรียนการสอนอยางหลากหลาย
ผูประดิษฐไดขอสรุปในเบื้องตน โดยจัดสรางอุปกรณ ขึ้นมา เนนใหครอบคลุมทุกทักษะที่
สําคัญเพื่อนําไปแกปญหาและพัฒนาทักษะของนักเรียนดังกลาว อุปกรณที่สําคัญที่จําเปน จาก อุปกรณการฝก
ทักษะวอลเลยบอล ในป ๒๕๕๖ ที่นํามาใช คือ ลูกบอลที่ยึดติดกับทอ PVC เพื่อฝกทักษะ สองมือลาง/สองมือบน

๒๒
(๑.) ขั้นตอนการยึดลูกบอลยางกับแขนบังคับการเคลื่อนที่ของลูกบอล

วัสดุที่ใชทั้งหมด

ทากาวที่บอลยาง

ตัดลูกวอลเลยบอล

จากนั้นใชมือรีดลมออก

รอยนอตกับแผนฝาคลอบทอ

นําลูกบอลยางบอลหนังไปยึดกับแขน

การดัดแปลงวัสดุ เพื่อการใชงานที่เหมาะสม(เนือ่ งจากไมสามารถจัดซื้อ/จัดหาไดในตลาด)

(๒.) การประดิษฐ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล

มีขั้นตอนการดําเนินการจัดทํา แบงเปน ๔ ชวง ดังนี้

ชวงที่ ๑ จัดทําชุดฝกทักษะ สองมือลางกับสองมือบน

เริ่มจากเศษวัสดุเหลือใช นํามาประดิษฐเปนรูปแบบในเบื้องตน จนเกิดการตอยอดและพัฒนา

๒๓
ชวงที่ ๒ ตอเติมเสาสําหรับติดตั้งตาขาย(ป ๒๕๕๙)

(๑) ฝกทักษะสองมือลาง

(๒)ฝกทักษะสองมือบน

(๓)ประกอบเสร็จแลว

(๔)ฝกเลนบอลเหนือตาขาย

(๕)ฝกไดทั้งดานหนาและดานหลัง (๖)กระถางตนไมชวยถวงใหมั่นคง

(๗)พรอมฝกรอบละ ๕ ทักษะ

ชวงที่ ๓ ประกอบการใชงานปการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ลูกบอลประกอบการฝกทักษะ
ตามขอ ๑ จํานวน ๒ ชุด และ ลูกบอลประกอบการ ฝกทักษะ ตามขอ ๒ จํานวน ๔ ชุด และวัสดุฝก
ทักษะการตบ ๑ ชุด
หลังจากการทดลองใช ไดระยะหนึ่ง ไดทําการศึกษาปญหาและขอบกพรอง และทําการปรับปรุง
อุปกรณใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
๑. ปรับปรุง ฐานโดย เพิ่มเติมเหล็กยึดฐานของเสา ดวยเหล็กกลอง ขนาด ๑ x๑.๕ นิ้ว ยาว ๒
เมตร จํานวน ๒ เสน พรอมยึดแนน
๒. ปรับปรุง ลูกบอลแขวน โดยเปลี่ยเชือกไนลอน(ที่มีขนาดใหญ)เปนไนลอนเล็ก สีดํา พรอมเพิ่ม
ลูกบอลแขวน สําหรับการฝกการสกัดกั้น(Blocking) อีก ๑ ลูก รวมเปน ๒ ลูก
๓. ปรับปรุง ลูกบอลแขวน สําหรับการฝกทักษะ การเลนบอลมือเดียวเหนือตาขาย(One hand
over net) โดยจัดทําแกน กากบาด(+) เพื่อแขวนบอลใหหางจากตาขาย ๓๐ ซ.ม. ทั้ง ๒ ดาน และเพิ่มลูกบอล
แขวน สําหรับการฝกอีก ๑ ลูก รวมเปน ๒ ลูก
๔. จัดทําชุดฝกทักษะการตบ โดยใชแผนวัสดุ(ยางเทียม)เพื่อใชแทนลูกบอล จะชวยลดแรงตบให
ลดลง ทําใหผูตบรูสึกถึงความนิ่ม เสียงที่เบา และความทนทานตอการใชงานที่ตอเนื่อง

๒๔

(๑.) ปรับปรุงฐาน (๒.) เพิ่มบอลลูกเปน ๒ ลูก (๓.) จัดทําแกน กากบาด (๔.) จัดทําชุดฝกการตบ
การเปรียบเทียบรูปแบบอุปกรณกอนและหลังการปรับปรุง

กอนการปรับปรุง

เมือ่ ปรับปรุงแลว

ชวงที่ ๔ จัดทําพื้นพรอมเครื่องหมายเพื่อกําหนดจุดฝกทักษะทั้ง ๕ ทักษะ

ทักษะที่ ๑
ทักษะที่ ๒
ทักษะที่ ๒
ทักษะที่ ๓
ทักษะที่ ๔
ทักษะที่ ๕

①
②
③
④

เริ่มที่จุด A
เริ่มที่จุด A
เริ่มที่จุด B
เริ่มที่จุด C
เริ่มที่จุด D
เริ่มที่จุด E

(A)ฝกสองมือลาง (B) เหนือตาขาย

เปนการฝกทักษะ สองมือลาง
เปนการฝกทักษะมือเดียวเหนือตาขาย
เปนการฝกทักษะมือเดียวเหนือตาขาย
เปนการฝกทักษะ สองมือบน
⑤ , ⑥เปนการฝกทักษะการสกัดกั้น
⑦ เปนการฝกทักษะการตบ

(C)สองมือบน

(D) การสกัดกั้น

(E) ทักษะการตบ

๒๕

แบบสรุปความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการใช “ชุดฝก 5 ทักษะวอลเลยบอล”
ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม( กรุณากาเครื่องหมาย √ ตามความคิดเห็นของทาน ขอมูลนี้ จะนําไปใชพัฒนานักเรียน
(ผูวิจัยขอรับรองวาจะเก็บขอมูลไวเปนความลับและนํามาอางอิงเพื่อการศึกษาเทานั้น )

1. เพศ .......ชาย ......หญิง 2. ชั้น ม. ........หอง ..........
3. ประสบการณการเลนวอลเลย .........ไมเคยเลน ........... เคยเลนแตไมบอย ...........เลนบอย/ไมเกง ...........เปนนักกีฬา
4. หากเคยเรียน/เลนวอลเลยบอลมาแลว ทาน ......ไมมีปญหา ...... หากมีปญหาทักษะใด(กา√ไดมากกวา 1 ขอ)

......สองมือลาง(อันเดอร) ...... การเซ็ต(สองมือบน) ...... การเสิรฟ ...... การตบ

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายการ

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
วัสดุและอุปกรณในการประดิษฐราคาถูก หาซื้อไดทั่วไป
3.47
0.81
เทคนิคในการประดิษฐ เรียบงาย ไมยุงยาก แตไดผลดี
3.76
0.59
สิ่งประดิษฐมีน้ําหนักและขนาด เหมาะสมกับการใชงาน
2.78
0.83
รูปแบบของสิ่งประดิษฐมีความแปลกใหมและไมเหมือนใคร
3.88
0.4
สิ่งประดิษฐเกิดจากความคิดริเริ่ม/สรางสรรค(มิไดเลียนแบบ)
3.17
0.88
ขั้นตอนในการจัดเตรียมเพื่อการใชงาน งาย รวดเร็วไมยุงยาก
2.94
0.93
การปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อการฝกทักษะ ทําไดสะดวก/ รวดเร็ว 2.94
1.2
สามารถใชสิ่งประดิษฐเพื่อปรับปรุงทักษะนอกเวลาเรียนได
2.95
1.01
นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับทักษะวอลเลยบอลมากขึ้น
3.81
0.58
สิ่งประดิษฐชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นตรงกับจุดที่นักเรียนบกพรอง
3.49
0.83
สิ่งประดิษฐกระตุนใหนักเรียนอยากที่จะฝกทักษะมากยิ่งขึ้น
2.97
1.02
หลังจากใชสิ่งประดิษฐแลว สามารถเลนวอลเลยบอลไดดีขึ้น
3.76
0.62
สิ่งประดิษฐนอกจากจะพัฒนาทักษะแลวยังเกิดความสนุกสนาน 2.84
1.00
ชวยใหนักเรียนเห็นความสําคัญของออกกําลังกายมากขึ้น
2.89
1.01
สิ่งประดิษฐมีความแข็งแรง มีความปลอดภัยขณะใชงาน
2.83
0.98
สิ่งประดิษฐนี้สอดคลองกับแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง”
3.33
0.88
สิ่งประดิษฐชวยใหรางกายแข็งแรง ชอบออกกําลังกายมากขึ้น
2.88
0.99

แปร
ความหมาย
ดี
ดีมาก
ปานกลาง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ดีมาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง

ความคิดเห็นอื่น ๆ ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี่

๒๖
๘. บรรณานุกรม
จักรินทร บุญเจริญ. (๒๕๕๐). รายงานการใชแบบฝกเสริมทักษะกีฬาวอลเลยบอล .[ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส].
เขาถึงไดจาก : http //www.bangob.com/(วันที่สืบคนขอมูล : ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙).
นริศ ประธรรมสาร. (๒๕๕๔). บทความทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล โดยใชแบบ
ฝกทักษะวอลเลยบอล รายวิชา วอลเลยบ อล ๑ พ ๔๑๒๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
โรงเรียนวังลิ้นฟาวิทยาคม.[ขอมูลอิเล็กทรอนิกส].
เขาถึงไดจาก : http //www.krucharoen.com/index?name=research (วันที่สืบคนขอมูล :
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙).
พิชามณศ สุภา. (๒๕๕๒). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูประกอบแบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องวอลเลยบอล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ฟาลาตี หมาดเตะ. (๒๕๕๓). ผลของการใชเกมกิจกรรมพลศึกษาที่มีตอทักษะการอันเดอรลูก
วอลเลยบอลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ รายวิชาชมรม โรงเรียนอนุบาลสตูล.
วิทยานิพนธปริญญาบัณฑิต, สาขาวิชาพลศึกษา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี.
วรศักดิ์ เพียรชอบ.(๒๕๒๓). หลักและวิธีสอนพลศึกษา. กรุงเทพ ฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
วาสนา คุณาอภิสิทธิ์.(๒๕๓๙). การสอนพลศึกษา. กรุงเทพ ฯ : วิทยพัฒน.
สมชาย สาขา. (๒๕๕๐). บทความทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทักษะพื้นฐานวอลเลยบอล วิชาพลศึกษา
(พ ๓๒๑๐๑) โดยใชแบบฝกทักษะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ โรงเรียนวัดบานเกาะ.
[ขอมูลอิเล็กทรอนิกส]. เขาถึงไดจาก : http : //www.thaischool.in.th/(วันที่สืบคนขอมูล :
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙).
สุรพล ชางวิจิตร. (๒๕๕๒). บทความทางวิชาการ เรื่อง การแกปญหานักเรียนขาดทักษะกีฬา
วอลเลยบอล การเลนลูกสองมือลาง.[ขอมูลอิเล็กทรอนิกส]. เขาถึงไดจาก : http //www.goto
now.org/user/suraphon2011/profile (วันที่สืบคนขอมูล : ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙).
*****************************

๒๗

(๔.) การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ
องคประกอบที่ ๑ คุณภาพ

๓.๑ คุณลักษณะของนวัตกรรม
รูปแบบนวัตกรรมถูกตอง ครบถวนตามประเภทของนวัตกรรม เนื่องจาก เปนนวัตกรรมที่เกิดจาก
การแกปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน มีการศึกษาเปนระบบสรุปปญหาและแนวทางการแกปญหา
รวมถึงขอเสนอแนะจากการจัดการเรียนรู และการสรางนวัตกรรม ที่ตอบสนองผูสอนไดตรงตามวัตถุประสงคของ
การดําเนินการ เกิดกระบวนการคิดในการแกปญหา ทั้งครูและนักเรียน โดยกระบวนการที่เนนที่นักเรียนใหมี
สวนรวมในทุกขั้นตอน จนเกิดนวัตกรรมมีความแปลกใหม และไมมีใครทํามากอน (ทั้งในและตางประเทศ)
นวัตกรรมนี้ มีความสอดคลองกับความรูความสามารถและการปฏิบัติหนาที่ ของผูขอรับการ
ประเมิน คือ จบปริญญาตรี และปริญญาโท ดานพลศึกษา มีประสบการณดานการสอนพลศึกษามากกวา ๓๐ ป
และมีผลงานนวัตกรรม(ไดรับรางวัลระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและระดับประเทศ) จากการประกวดนวัตกรรม
จํานวนมากกวา ๓๐ รายการ
ในการดําเนินการจัดทําเอกสาร/ รายงาน ในรูปแบบที่เปนมาตรฐาน รูปแบบการจัดพิมพรายงาน
เปนรูปแบบการวิจัย ๕ บท สวนรูปแบบการจัดรูปเลมเอกสาร การนําเสนอขอมูล นาสนใจ มีการจัดเรียงลําดับ
เปนขั้นตอน สวนรูปแบบการประดิษฐคิดคนนั้น เปนรูปแบบมาตรฐานของ “สภาวิจัยแหงชาติ” ที่นักวิชาการ
ยอมรับและใชมานานกวา ๒๐ ปแลว
เอกสารอางอิง ฉบับที่ ๑

นวัตกรรมที่นําเสนอประกอบการประเมิน

หนา

๖ – ๒๓

ลําดับที่ -

๓.๒ คุณภาพขององคประกอบในนวัตกรรม วัตถุประสงค, เปาหมายของนวัตกรรม สอดคลอง
กับสภาพปญหาความตองการพัฒนา โดยแรกเริ่มจาก
ครูผูสอนไดทําการศึกษาปญหา ที่เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ตั้งแต
ป ๒๕๕๔ – ป ๒๕๕๕ พบวา มีผลจากการประเมินแทบจะไมแตกตางกัน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา มี
อัตรานักเรียนไดผลการเรียน “๐” และ “ร” สูง ผูประดิษฐและคณะจึงทําการศึกษาหาแนวทางในการแกปญหานี้
จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยและจาก web site ตาง ๆ พบวา ปญหาในการสอนหรือฝกทักษะวอลเลยบอล
หลากหลายปญหา คลาย ๆกันเชน นักเรียนขาดทักษะการเลนลูกสองมือบน, การเสิรฟลูกมือบน (จักรินทร บุญเจริญ,
๒๕๕๐: บทคัดยอ), นักเรียนขาดทักษะการเลนสองมือลาง(สุรพล ชางเจริญ,๒๕๕๒: บทคัดยอ) จากปญหาตาง ๆ
ดังกลาวมานี้ มีนักการศึกษาหลายคนพยายามหาทางแกไขปญหานี้ โดยใชวิธีการตาง ๆ เชน การคิดคนแบบฝกทักษะ
วอลเลยบอล มาใชในการพัฒนา(นริศ ประธรรมสาร,๒๕๕๔:บทคัดยอ) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูประกอบ
การฝกทักษะ(พิชามณศ สุภา,๒๕๕๒: บทคัดยอ), และการใชเกมกิจกรรมพลศึกษาที่มีตอทักษะอันเดอรบอล(ฟาลาตี
หมาดเตะ,๒๕๕๓:บทคัดยอ) เปนตน ผูประดิษฐและคณะจึงจะทําการศึกษา ปญหาดังกลาว จากการเรียนการสอน
พลศึกษา รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๑ จํานวน ๑๐ หองเรียน สรุปไดดังนี้
เมื่อมาสังเกตทักษะของกีฬาวอลเลยบอลที่สําคัญและมีการนํา ไปใชในการเลนหรือแขงขันก็คือ ทักษะการ
เลนสองมือลาง ทักษะการเลนสองมือบน การตบและการเสิรฟ ปญหาที่พบบอยครั้งในการสอน ประกอบดวย
ทักษะสองมือลาง พบวา นักเรียนไมสามารถใชแขนเคลื่อนที่ไปกระทบกับลูกบอล ที่เคลือ่ นทีล่ งมายังแขนทั้ง
สองไดทัน และขาดทักษะพื้นฐานการเลนสองมือลาง, ทักษะสองมือบนไมสามารถผลักบอลไดเนื่องจาก จังหวะ
ในการโยนไมสม่ําเสมอ สูงบาง ต่ําบาง , ทักษะการตบ ไมสามารถกําหนดจังหวะการวิ่ง การเทคตัวและการ
แกวงแขนได จึง ไมสามารถตบบอลได

๒๘
ตารางการสรุปผลการสังเกตทักษะการเลนวอลเลยบอล
ที่
ทักษะ
ออน
พอใช
ดี
๑. ทาการเตรียมความพรอม ๓๑(๖๗.๓๙) ๔(๘.๖๙) ๑๑(๒๓.๙๑)
๒.
๓.
๔.
๕.
หมายเหตุ

ทักษะการเลนสองมือลาง
ทักษะการเลนสองมือบน
ทักษะการตบ
ทักษะการเสริฟ

๓๘(๘๒.๖๑)
๔๐(๘๓.๓๓)
๓๘(๘๒.๖๑)
๓๔(๗๓.๙๑)

๒(๔.๓๕) ๖(๑๓.๐๔)
๒(๔.๓๕) ๔(๘.๖๙)
๕(๑๐.๘๗) ๓(๖.๕๒)
๗(๑๕.๒๒) ๕(๑๐.๘๗)

ตัวเลขในวงเล็บ “ (.......)” เปนคารอยละ

จุดสําคัญในการสังเกต
ยืนปลายเทาและเขางอ
เล็กนอย
แขนเหยียดตึงขณะเลน
พยายามเลนดวยปลายนิ้ว
ใชฝามือ/บังคับทิศทางได
เหวี่ยงแขนถูกลูก/ขามตา
ขาย

ปญหานี้เปนปญหาระดับสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในนักเรียนที่ฝกทักษะใหมหรือเริ่มเรียนใหม ๆ ทําใหการ
ฝกทักษะไมสนุกสนาน หรือทาทายเทาที่ควร ซึ่งปญหานี้ สอดคลองกับ สุรพล บางวิจิตร กรณีนักเรียนที่สอนนั้น
ขาดทักษะการเลนสองมือลาง(สุรพล บางวิจิตร,๒๕๕๒ : ก)
ดวยเหตุนี้ ผูประดิษฐจึงออกแบบและจัดสรางสิ่งประดิษฐนี้ขึ้นมา ชื่อ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล โดย
ทําการพัฒนาอุปกรณเดิมและจัดทําอุปกรณขึ้นมาใหม โดยนําเอาสาระสําคัญที่เปนจุดเดน/จุดสําคัญของ อุปกรณ
การฝกทักษะวอลเลยบอล เมื่อป ๒๕๕๖-๒๕๕๗ มาเปนแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อแกปญหาและพัฒนา
ทักษะของนักเรียนดังกลาว อยางเรงดวน อยางไรก็ดี สื่อนี้นอกจากจะชวยแกปญหาแกนักเรียนที่ออนแลว คณะผู
ประดิษฐคาดหวังวาจะนําไปพัฒนาทั้งนักเรียนที่มที ักษะปานกลางและระดับดี ไปพรอม ๆ กัน
๔. วัตถุประสงค
๑.) เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียน
บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”
๒.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนในการพัฒนา
โดยการใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล
๓.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ในการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล
รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล
ในเนื้อหาสาระของนวัตกรรม มีความสมบูรณ ซึ่งเริ่มตนจากปญหาจากการดําเนินชีวิตในปจจุบัน
ปญหา – การแสวงหาแนวทางในการแกปญหา – การสรางนวัตกรรม – การนําไปทดลองใช การนําเอาไปใชใน
สถานการณจริง และสรุปผลการเรียนรูโดยที่นักเรียนมีสวนรวมทุกขั้นตอน ในการดําเนินการ เปนรูปแบบของการ
วิจัยในชั้นเรียน ที่ใชกระบวนการวิจัยที่ เปนไปตามหลักวิชาการ
เอกสารอางอิง ฉบับที่ ๑

นวัตกรรมที่นําเสนอประกอบการประเมิน

หนา

๑๒ , ๑๖, ๒๒ ลําดับที่ -

๓.๓ การออกแบบนวัตกรรม มีแนวคิดทฤษฎีรองรับอยางสมเหตุสมผล สามารถ อางอิงได
แนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่เนนการฝกปฏิบัติจริง แนวคิดทฤษฎีที่กลาวมา มีความเปนไปไดในการ
พัฒนา นวัตกรรมใหสัมฤทธิ์ผล โดยการเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของการใชงาน การฝกปฏิบัติและการเก็บ
ขอมูลภายใตบรรยากาศของชั้นเรียนที่เปนธรรมชาติของผูเรียน นวัตกรรมเนนที่ ความประหยัดมีความแปลก
ใหม สงเสริมการเรียนรู พรอม ๆ กับการแกปญหาอยางเปนระบบ
เอกสารอางอิง ฉบับที่ ๑

นวัตกรรมที่นําเสนอประกอบการประเมิน

หนา

๑๑-๑๓,๑๖-๑๗

ลําดับที่

-

๒๙
ตัวชี้วัดที่ ๔ ประสิทธิภาพของนวัตกรรม

๔.๑ กระบวนการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมถูกตอง ตามหลักวิชา มีการสุมตัวอยาง
นักเรียนขึ้นมาทดลองใชนวัตกรรมเพื่อหาความบกพรองของสื่อ/นวัตกรรม จากกลุมแรก ๑ คน, ๓ คน(ออนปานกลาง-เกง) และ ๑๐ คน (ออน-ปานกลาง-เกง) และ สุมตัวอยางนักเรียนเพื่อศึกษาการใชงานอยางยุติธรรม
โดยใชสถิตที่เชื่อถือไดในการวิเคราะหขอมูล

๔.๒ นวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด ในการศึกษาครั้งนี้ ใชเกณฑ การ
ประสิทธิผล เปนสําคัญ โดย พิจารณาความสําเร็จจากการดําเนินการและไดแสดงผลของชั้นงาน(นวัตกรรม)
เปนไปตามสมมุติฐาน แสดงวา นวัตกรรมชวยใหเกิดผลของงาน ตามที่ ไดวางแผนไว แสดงวา นวัตกรรมมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด
เอกสารอางอิง

ฉบับที่ ๑

นวัตกรรมที่นําเสนอประกอบการประเมิน

หนา

๙

ลําดับที่

-

๔.๓ วิธีการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมครอบคลุมในดานเนื้อหา (Content validity)
และโครงสราง (Construct validity) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ ทาน ดังนี้
๑). ทานที่ ๑ คุณวุฒิ ปริญญาโท สาขาพลศึกษา ดาน วิทยาศาสตรการกีฬา ดูแลงานดาน
นวัตกรรม, กระบวนการพัฒนานวัตกรรม ฯ
๒). ทานที่ ๒ คุณวุฒิ ปริญญาโท ดาน บริหารการศึกษา เปนผูบริหารงานวิชาการ ดูแล
กระบวนการจัดการเรียนรู, งานวิจัยในชั้นเรียน,การเก็บขอมูล ฯ
๓). ทานที่ ๓ คุณครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ดาน วิทยาศาสตร ดูแลงานดาน
กระบวนการวิจัย, การใชสถิติเพื่อการวิเคราะหมูล,การแปรความหมาย ฯ
เอกสารอางอิง

ฉบับที่ ๑

เอกสารประกอบการประเมิน

หนา

๒๒

ลําดับที่

-

องคประกอบที่ ๒ คุณประโยชน
ตัวชี้วัดที่ ๑ ความสามารถในการแกปญหาหรือพัฒนา

๑.๑ สอดคลองตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ระบุไดครบถวน ตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
๑.๑.๑ เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
๑.๑.๒ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนในการ
พัฒนา โดยการใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล
๑.๑.๓ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนบางมดวิทยา ฯ เกี่ยวกับนวัตกรรมที่ไดสรางขึ้นมา
เอกสารอางอิง

ฉบับที่ ๑

เอกสารประกอบการประเมิน

หนา ๑๒-๑๓

ลําดับที่

ตัวชี้วัดที่ ๒ ประโยชนตอบุคคล

-

๒.๑ ผลงานสงผลใหเกิดประโยชนตอนักเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น(เฉลี่ย)ดังตอไปนี้
ผลการเรียน รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔ สวนใหญมีผล
การเรียนดีคอนขางต่ํา จากการจัดการเรียนรู โดยนําเอาสื่อการเรียนรูเขามาชวยอยางตอเนื่อง สงผลให ผลการ
เรียนพัฒนาไปในทางทีด่ ีมากขึ้นเปนลําดับไป ดังจะเห็นไดจากตารางผลการเรียน ป ๒๕๕๘-๒๕๕๙
ปการศึกษา
๒๕๕๘
๒๕๕๙

ร.
๑
๗

๐
๑
๙

ระดับผลการประเมินผลการจัดการเรียนรู
๑
๑.๕
๒
๒.๕
๓
๑
๓
๑๔
๕๗
๑๒๒
๒
๒
๓
๒๖
๖๒

๓.๕
๑๓๓
๑๔๕

๔
๗๘
๑๘๙

๓๐

๒.๒ ผลงานสงผลใหเกิดประโยชนตอเพื่อนครู เพื่อนครูในกลุมสาระตาง ๆ นําไปเปนแบบอยางในการ
ปรับปรุง/พัฒนางานของตน จะเห็นไดจากครู ตาง ๆ ที่สนใจเขา ฟงการนําเสนอผลงานของขาพเจา

การพัฒนา “นวัตกรรมและสื่อการสอน” บรรยายเรื่อง “ หนึ่งป หนึ่งนวัตกรรม” แกเพื่อนครู
๒.๓ ผลงานสงผลใหเกิดประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา สงผลตอการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

(๑.) รางวัล SESOA 1 AWARDS 2559 รางวัลที่ได ครูดีเดน ประจําป ๒๕๕๙ จาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ (๒.) รางวัล OBEC AWARDS 2559 ครั้งที่ ๖
ป พ.ศ. ๒๕๕๙ รางวัลที่ได เหรียญเงิน ระดับประเทศ จาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓.) รางวัล นักประดิษฐรุนใหม ประจําป ๒๕๖๐ รางวัลที่ได รองชนะเลิศอันดับ ๒ จาก สภาวิจัย
แหงชาติ (๔.) รางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึง่ นวัตกรรม ประจําป ๒๕๕๙ รางวัลที่ได เหรียญเงิน ระดับ
ประเทศ จาก สํานักงานครุสภา (๕.) รางวัล MOE AWARDS ประจําป ๒๕๕๘ (รับรางวัลป ๒๕๕๙)
รางวัลที่ได รางวัลประเภท บุคคล ระดับ ดีเดน สาขา เศรษฐกิจพอเพียง จาก กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารอางอิง
เอกสารอางอิง

ฉบับที่ ๑
ฉบับที่ ๑

ตัวชี้วัดที่ ๓ ประโยชนตอหนวยงาน

ภาคผนวก ง.
ภาคผนวก ค.

หนา
หนา

๔๐-๔๖
๓๖-๓๗

ลําดับที่
ลําดับที่

๓.๑ ผลงานสงผลใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษา นําไปเปนตนแบบในการพัฒนาครู
๓.๒ ผลงานสงผลใหเกิดประโยชนตอวงการวิชาชีพ เปนงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
ทางดานพลศึกษาที่หาดูไดยาก

-

๓๑

ไดรับการไววางใจ จาก สพม.๑ ในการนําเสนอผลงาน ดาน “นวัตกรรม” ทางการศึกษามาโดยตลอด
เอกสารอางอิง

ฉบับที่ ๒

ภาคผนวก ง.

หนา

๔๐-๔๖

ลําดับที่

-

๓.๓ ผลงานสงผลใหเกิดประโยชนตอชุมชน ชุมชนพึงพอใจที่ลูกหลานไดเรียนรูในสถานศึกษามากขึ้น
อีกทั้งใหการสนับสนุน กิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง

ผูปกครองและชุมชนตางใหการสนับสนุนกิจการของโรงเรียนเปนอยางดี
เอกสารอางอิง

ฉบับที่ ๑

ภาพประกอบการบรรยาย

หนา

๒๘

ลําดับที่ -

องคประกอบที่ ๓ ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ตัวชี้วัดที่ ๑ ความแปลกใหมของนวัตกรรม

๑.๑ เกิดจากแนวคิดแปลกใหม ไมเคยมีปรากฏมากอน จากการสืบคนขอมูลทั้งในและตางประเทศไมพบวา
มีใครทํามากอน
๑.๒ เปนการพัฒนาตอยอดจากแนวคิดเดิม นวัตกรรมนี้ คิดคนดวยประสบการณ การเปนครูพลศึกษา
มากวา ๓๐ ป มีการตอยอดและพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
๑.๓ มีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมและนํามาพัฒนาใหม ตลอดเวลาของการคิดคนจะปรับปรุงและพัฒนา
เปนระยะ ๆ และตอเนือ่ ง
เอกสารอางอิง

ฉบับที่ ๑

นวัตกรรมที่นําเสนอประกอบการประเมิน

ตัวชี้วัดที่ ๒ จุดเดนของนวัตกรรม

หนา ๑๒-๑๔

ลําดับที่

-

๒.๑ ผลงานมีจุดเดน นาสนใจ สะทอนถึงการมีแนวคิดใหม คือ การใชกระบวนการคิดในการสรางนวัตกรรม
ที่มีประสิทธิภาพ ที่ประหยัด และมีคุณภาพ
๒.๒ ลงทุนนอย เพราะเลือกใชวัสดุในทองถิ่น ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับการใชงาน

๓๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗

ใชงาย สะดวก กระบวนการประดิษฐและใชงานไมยุงยาก เก็บรักษางาย ซอมแซมงาย
เปนสื่อที่ชวยกระตุนนักเรียนใหสนุกสนาน ทั้งในและนอกหองเรียน
นักเรียนสามารถทําเปนงานอดิเรกไดประโยชน ลดคาใชจายในครัวเรีอน(เสริมทักษะนอกชั้นเรียน)
เมื่อพัฒนาจนดีแลว สามารถผลิตเพื่อสรางรายได/หรือขายใหแกผูสนใจได
ใชเปนแบบอยางในการฝกอบรมนักเรียน เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร

เอกสารอางอิง

ฉบับที่ ๑

นวัตกรรมที่นําเสนอประกอบการประเมิน

หนา ๑๗-๑๘

ลําดับที่ -

๒. การประเมินตัวชี้วัดรวม

องคประกอบที่ ๑ ผลที่เกิดกับผูเรียน
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ดาน คุณลักษณะอันพึงประสงค

๑.๑.๑ นักเรียนผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ครบทั้ง ๘ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐
สรุปผลจากสํานักทะเบียนและวัดผล
๑.๑.๒ นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ที่เปนจุดเนนของสถานศึกษา
ไดครบทุกขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ สรุปผลจากสํานักทะเบียนและวัดผล
๑.๑.๓ นักเรียนไดรับรางวัล/การยกยองเชิดชูเกียรติ/ ประกาศชมเชย จากหนวยงาน/องคกร ระดับ
เขต / จังหวัด เชน ไดรางวัลจากสภาวิจัยแหงชาติฯ
๑.๑.๔ นักเรียนไดรับรางวัล/การยกยองเชิดชูเกียรติ / ประกาศชมเชย จากหนวยงาน/องคกรระดับชาติ /
นานาชาติ

ถวยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ พรอมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท ดานสื่อการสอน
ในรายการนักประดิษฐรุนใหม จาก สภาวิจัยแหงชาติ ป ๒๕๖๐
เอกสารอางอิง

ฉบับที่ ๑

ภาคผนวก ข.

หนา

๑๕,๓๘

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ผลงาน/ชิ้นงาน/ ภาระงาน / ผลการปฏิบัติงาน

ลําดับที่

-

๑.๒.๑ นักเรียนทุกคนมีผลงาน / ชิ้นงาน / ภาระงาน / ผลการปฏิบัติงาน ครบถวนตามที่ครูกําหนด
ดังที่กลาวในตัวอยางเอกสาร

๓๓

๑.๒.๒ ผลงาน / ชิ้นงาน / ภาระงาน / ผลการปฏิบัติงานของนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดใน
ระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๘๐ ตัวอยางผลงานนักเรียน
๑.๒.๓ ผลงาน / ชิ้นงาน / ภาระงาน / ผลการปฏิบัติงานเกิดจากการปฏิบัติงานของนักเรียนตามหลักสูตร
อยางแทจริงและไดรับการรับรองจากผูบริหารโรงเรียน ตัวอยางผลงานนักเรียน

การอบอุนรางกายกอนการเรียนพลศึกษา
การประเมิน “ระเบียบ วินัย” ชวยใหเบาใจขึน้
เอกสารอางอิง ฉบับที่ ๑
หนา ๓๐ ลําดับที่
ภาพประกอบการรายงาน

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ การเผยแพรผลงานนักเรียน

๑.๓.๑ นักเรียนไดนําเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู/ ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพที่จัดขึ้นในสถานศึกษา

๑.๓.๒ นักเรียนไดนําเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู/ ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพในรูปแบบตางๆ ตามวาระและโอกาสตอสาธารณะในการประชุมผูปกครองและการเขาเยี่ยมชมโรงเรียนจาก
หนวยงานตาง ๆ ระดับเขต/จังหวัด

๓๔

๑.๓.๓ นักเรียนไดนําเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู/ ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพในรูปแบบตางๆ ตามวาระและโอกาสตอสาธารณะในระดับภาค นักเรียนไดนําเสนอผลการปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพตอสาธารณะในระดับภาค

เปนตัวแทนจากโรงเรียน ใน สพม.๑ ปฏิบัติหนาที่ จิตอาสาฯ ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง
เพื่อถวายเปนพระราชกุศล ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
๑.๓.๔ นักเรียนไดนําเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู/ ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพในรูปแบบตางๆ ตามวาระและโอกาสตอสาธารณะในระดับชาติ /นานาชาตินักเรียนได
นําเสนอผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตอสาธารณะระดับชาติ
เอกสารอางอิง ฉบับที่ ๑

ภาคผนวก ข.

หนา

๓๘

ลําดับที่

๔-๑๔

๓๕
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ การไดรับรางวัล / ยกยองเชิดชู

๑.๔.๑ ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักเรียน ไดรับรางวัล/ยกยองเชิดชูในระดับเขต/จังหวัด
ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน ไดรับรางวัล/ยกยองเชิดชูในระดับเขต/จังหวัด
๑.๔.๒ ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักเรียน ไดรับรางวัล/ยกยองเชิดชู ใน
ระดับภาค ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน ไดรับรางวัล/ยกยองเชิดชูในระดับภาค
๑.๔.๓ ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักเรียน ไดรับรางวัล/ยกยองเชิดชู ในระดับชาติ/
นานาชาติผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน ไดรับรางวัล/ยกยองเชิดชูในระดับชาติ
๑.๔.๔ ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักเรียน ไดรับรางวัล/ยกยองเชิดชู และมีผูนําไป
ประยุกตใช/เปนแนวคิดในการพัฒนาผลงานของนักเรียน/ครูนอกสถานศึกษา ผลงาน/ชิ้นงานของครูและนักเรียน
ไดรับรางวัล/ยกยองเชิดชูในระดับชาติ

เสนอผลงาน “นวัตกรรม” ในงานวันนักประดิษฐ จัดโดย สภาวิจัยแหงชาติ
เอกสารอางอิง
ฉบับที่ ๑
หนา
ภาคผนวก ก.

๓๖-๓๗

ลําดับที่

-

องคประกอบที่ ๒ ผลการพัฒนาตนเอง
ตัวชี้วัดที่ ๑ เปนแบบอยางและเปนที่ยอมรับจากบุคคลอื่น ๆ

๑.๑ พัฒนาตนเองในดานคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาจิตอยางนอยปละ ๑ ครั้ง เขารวมอบรมคายพุทธ
บุตรกับนักเรียน, การอุปสมบทหมูของนักเรียนภาคฤดูรอน ประจําป ๒๕๕๙และสอบนักธรรมสนามหลวง
นักธรรมชั้นตรี,โท,เอก

นํานักเรียนเขารวมอุปสมบทหมูสามเณรภาคฤดูรอน ประจําป ๒๕๕๙
๑.๒ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในหนาที่ราชการ และสวนตน
ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในหนาที่ราชการ และที่บาน อยางตอเนือ่ ง

๓๖

ไดรับโลหรางวัล ในฐานะศิษยเกา “ดีเดน” ประจําป ๒๕๕๘ จาก โณงเรียนวัดอินทาราม
๑.๓ นอมนําแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จนไดรับ
การยอมรับหรือการยกยองเชิดชูจากหนวยงาน /องคกรภาครัฐและเอกชนระดับเขต/จังหวัดทําการจัดทําสื่อการสอน
ทุกชิ้นจะเนน ความประหยัดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนไดรับการยกยอง
๑.๔ นอมนําแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จนไดรับ
การยอมรับหรือการยกยองเชิดชูจากหนวยงาน /องคกรระดับชาตินําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช จนไดรับ
การยกยองจากหนวยงาน /องคกรภาครัฐและเอกชนระดับชาติ โดยไดรับรางวัล MOE awardS จําป ๒๕๕๘
ผลงานระดับดีเดน ประเภทบุคคล สาขา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารอางอิง ฉบับที่ ๑

ภาพประกอบการรายงาน

หนา

๓๓

ลําดับที่

-

ตัวชี้วัด ๒ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (การไดรับการพัฒนา / พัฒนาตนเอง ในรอบ ๒ ป)

๑. พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องมีการพัฒนาความรู ทักษะในทุก ๆ ดาน ที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
นักเรียน เพือ่ นรวมงานและผูเกี่ยวของ
เอกสารอางอิง ฉบับที่ ๑

ภาคผนวก ค.

หนา

๓๙

ลําดับที่

องคประกอบที่ ๓ การดําเนินงาน / ผลงานที่เปนเลิศ
ตัวชี้วัดที่ ๑. การนําองคความรูจากการไดรับการพัฒนา หรือการพัฒนาตนเองไปใชประโยชน
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕

นําไปพัฒนานักเรียนแบบองครวมได ความรู ทักษะ กระบวนการ และเจตคติ
นําไปใชบูรณาการกับหนวย/เรื่องอื่น ๆ ได
นําไปใชบูรณาการกับรายวิชาอื่น ได
นําไปใชเปนตนแบบเผยแพรขยายผลได
เชื่อมโยง / นําไปใชในชีวิตประจําวัน

การนําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” ชวงป ๒๕๕๙
๑. ชื่อรางวัล รางวัล ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๖ ป พ.ศ. ๒๕๕๙
รางวัลที่ได เหรียญเงิน ระดับ ประเทศ จาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ชื่อรางวัล รางวัล สพม.๑ ( SESAO 1 AWARDS)

-

๓๗
รางวัลที่ได ครูดีเดน ประจําป ๒๕๕๙ จาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๓. รางวัลที่ได รองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดรับถวยรางวัล พรอมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
ชื่อสวนราชการ สภาวิจัยแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐
๔. ไดรับรางวัลเหรียญทอง (ระดับภาค) จากการประกวด “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจําป ๒๕๕๙
จัดโดย สํานักงานครุสภา (ไดรับการพิจารณาเขาประเมินในระดับประเทศตอไป)

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดรับถวยรางวัล พรอมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท จาก สภาวิจัยแหงชาติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ มอบ ๔ รางวัล ประจําป ๒๕๕๙
รางวัลครูดีเดน ป ๒๕๕๙,รางวัล MOE awardS จําป ๒๕๕๘,รางวัล OBEC AWARDS ป ๒๕๕๙
และรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ป ๒๕๕๙

เอกสารอางอิง

ฉบับที่ ๑

ภาคผนวก ง.

หนา

๔๐-๔๖

ชุดที่

ตัวชี้วัดที่ ๒. การแกปญหา /การพัฒนาผูเรียน

-

๒.๑ การแกปญหา / พัฒนาผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
๒.๒ การแกปญหา / พัฒนาผูเรียนโดยใชนวัตกรรมทางการเรียนการสอน
๒.๓ การแกปญหา / พัฒนาผูเรียนโดยใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ทําการแกปญหาโดยใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม โดยมีหัวหนาหองเปนแกนนํา พยายามกระตุนใหนักเรียน
ที่มีปญหา หันเขามาสนใจการเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้นและใหความสนใจหมูคณะมากขึ้น สงผลใหผล
การนเรียนดีขึ้น ปญหาดานผลการเรียนลดลง และสามารถจบการศึกษาไดในที่สุด

วางแผนโครงการ “รวมดวยชวยเพื่อน”

โครงการนี้ มีเปาหมายลดจํานวนนักเรียน ม.๓/๗ ที่ ติด “๐” ใหลดลงอยางนอยรอยละ ๕๐ ขึ้นไป

๓๘

เอกสารอางอิง

เยี่ยมบานนักเรียนทั่วไปและ กรณีพิเศษเพื่อรับทุนการศึกษา ประจําป ๒๕๕๙
ฉบับที่ ๑

ภาพประกอบการรายงาน

หนา

๓๔-๓๕

ชุดที่

-

ตารางเปรียบเทียบระดับผลการเรียนปการศึกษา ๒๕๕๔, ๒๕๕๖ ,๒๕๕๙ และ ป ๒๕๖๐
ปการศึกษา
๒๕๕๔
๒๕๕๘
๒๕๕๙

ร.
๕๑
๑
๗

๐
๘
๑
๙

๑
๘๗
๑
๒

ระดับผลการประเมินผลการจัดการเรียนรู
๑.๕
๒
๒.๕
๓
๔๕
๗๒
๕๕
๔๔
๓
๑๔
๕๗
๑๒๒
๒
๓
๒๖
๖๒

๓.๕
๕๓
๑๓๓
๑๔๕

๔
๔๑
๗๘
๑๘๙

จากตารางแสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
พบวา พื้นที่สีน้ําตาลเขม(๒๕๕๔) มีผลสัมฤทธิต่ํา เปนปญหา จึงเกิดการสราง “อุปกรณชวยฝกทักษะกีฬา
วอลเลยบอล” ขึ้นมา เพื่อแกปญหา สามารถแกปญหาไปได เปนอยางดี (พื้นที่สีน้ําตาล) และในป
การศึกษา ๒๕๕๙ ไดพัฒนา มาเปน ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล พบวา เปนสื่อที่มีประสิทธิภาพสูง
(พื้นที่สีมวง) จะเห็นไดจากการ ที่นักเรียนไดรับการพัฒนา จนครอบคลุมทุกทักษะและรอบดาน จึง
สงผลใหนักเรียน มีผลการเรียน ตั้งแต ระดับเกรด ๓., ๓.๕ และ ๔ คอนขางสูงไปเปนลําดับ

๓๙

ภาคผนวก ก.

คํารับรองการเปนผูประดิษฐนวัตกรรมและรางวัลที่ไดรบั
จากการประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
สถานศึกษา
บุคลากร
กลุมสาระ

โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”

นายบรรเทิง จันทรนิเวศน ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
สุขศึกษาและพลศึกษา

๑. ชื่อนวัตกรรม “อุปกรณชวยโยนลูกวอลเลยบอล”
ชื่อรางวัล
คายเยาวชนนักประดิษฐ(พ.ศ. ๒๕๕๘)
ประเภทรางวัล
มัธยมศึกษาตอนตน
รางวัลที่ได ถวยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๓ พรอม เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
๒. ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําป ๒๕๕๘
ประเภทรางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
รางวัลที่ได
เกียรติคุณบัตร ระดับประเทศ
ชื่อสวนราชการ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๓. ไดรับรางวัล “ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
มีคุณประโยชนตอการศึกษาอยางยิ่ง”
ประเภทรางวัล ผูประกอบวิชาชีพครู
รางวัลที่ได
เกียรติคุณบัตร ระดับ หนวยงานตนสังกัด ประจําป ๒๕๕๘
ชื่อสวนราชการ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๔. ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ ตาราอวอรด International” ครั้งที่ ๔ ประจําป ๒๕๕๘
ประเภทรางวัล บุคคลผูมีหัวใจโพธิสัตว
รางวัลที่ได
ธรรมบัตร และวัตถุมงคล “พระอารยตารามหาโพธิสัตว” หยก
ชื่อหนวยงาน เสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลัย
๕. ชื่อนวัตกรรม
“ชุดฝกทักษะกีฬากอลฟในโรงเรียน”
ประเภท “นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย”ประจําป ๒๕๕๘
รางวัลที่ได
รางวัลชมเชย
ชื่อสวนราชการ กรมพลศึกษา
๖. ชื่อนวัตกรรม “ชุดฝกทักษะกีฬากอลฟในโรงเรียน”
ชื่อรางวัล
รางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจําป ๒๕๕๘
ประเภทรางวัล ประเภทโรงเรียน
รางวัลที่ได
เกียรติคุณบัตร เหรียญเงิน ระดับ ภาคกลาง
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคุรุสภา
๗. ชื่อนวัตกรรม “ชุดฝกทักษะกีฬากอลฟในโรงเรียน”
ชื่อรางวัล
รางวัล ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเภทรางวัล
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา

๔๐
รางวัลที่ได เกียรติคุณบัตร ระดับ เหรียญทอง ระดับประเทศ
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘. ชื่อนวัตกรรม “ชุดฝกทักษะวอลเลยบอล”และ “สวนครัวลอยฟา”
ชื่อรางวัล
รางวัล ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ป พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเภทรางวัล
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา
รางวัลที่ได เกียรติคุณบัตร ระดับ เหรียญเงิน ระดับประเทศ
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๙. ชื่อนวัตกรรม “ชุดฝกทักษะวอลเลยบอล”
ชื่อรางวัล
รางวัล สพม.๑ (SESAO 1 AWARDS)
ประเภทรางวัล ครูดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
รางวัลที่ได
โลเชิดชูเกียรติ
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑
๑๐. ชื่อนวัตกรรม “ชุดฝกทักษะวอลเลยบอล” และ “สวนครัวลอยฟา”
ชื่อรางวัล
MOE Awards ประจําป ๒๕๕๘
ประเภทรางวัล ประเภท บุคคล ระดับ ดีเดน สาขา เศรษฐกิจพอเพียง
รางวัลที่ได โลรางวัลและเกียรติบัตร ระดับ ประเทศ
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล กระทรวงศึกษาธิการ (ป ๒๕๖๐)
๑๑. ชื่อนวัตกรรม “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล”
ประเภทรางวัล ประกวด “นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย”
รางวัลที่ได
เกียรติคุณบัตรระดับ ชมเชย (พรอมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท)
ชื่อสวนราชการ กรมพลศึกษา ประจําป ๒๕๖๐
๑๒. ชื่อนวัตกรรม “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล”
ชื่อรางวัล
นักประดิษฐรุนใหม (พ.ศ. ๒๕๖๐)
ประเภทรางวัล มัธยมศึกษาตอนตน
รางวัลที่ได ถวยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ พรอม เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
๑๓. ชื่อนวัตกรรม
“ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล”
ชื่อรางวัล
รางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจําป ๒๕๖๐
ประเภทรางวัล ประเภทโรงเรียน
รางวัลที่ได
เกียรติคุณบัตร เหรียญเงิน ระดับ ประเทศ
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคุรุสภา
ขอรับรองวา สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาและรางวัลที่ไดรับ เหลานี้ เปนผลงานที่เกิดจาก
การพัฒนางานในหนาที่ ซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่ม สรางสรรค ของนายบรรเทิง จันทรนิเวศน จริง

.....................................................
(นายบุณยพงศ โพธิวัฒนธนัต)
ผูอํานวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”

๔๑

ภาคผนวก ข.

คํารับรองการไดรับวุฒิบัตร,เกียรติบัตร,รางวัลที่ไดรับ
ที่
๔
๕
๖
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

สําเนาวุฒิบัตร,เกียรติบัตร
วุฒิบัตร
ประกาศนียบัตร “ธรรมศึกษา” ชั้นตรี
ประกาศนียบัตร “ธรรมศึกษา” ชั้นโท
ประกาศนียบัตร “ธรรมศึกษา” ชั้นเอก
ผลงานดีเดนเชิงประจักษ
รางวัล “คุรุสดุด”ี ประจําป ๒๕๕๘
รางวัล “ตาราอวอรด International” ครั้งที่ ๔
รางวัลชมเชย“นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการกีฬา”
รางวัล เหรียญเงิน ระดับภาค “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม”
รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ(OBEC AWARDS)ครั้งที่ ๕
รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ(OBEC AWARDS)ครัง้ ที่ ๖
รางวัล ครูดีเดน (SESAO 1 AWARDS)
รางวัล ระดับ ดีเดน MOE Awards สาขา เศรษฐกิจพอเพียง
รางวัล เหรียญเงิน ระดับประเทศหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักประดิษฐรุนใหม
รางวัลชมเชยประกวด“นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการกีฬา”

ป

หนวยงานที่เกี่ยวของ

๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๖

สํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ
สํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ
สํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ

๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๐

สํานักงานคุรุสภา(ระดับประเทศ)
เสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลัย
กรมพลศึกษา
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
กรมพลศึกษา

ขอรับรองวา สําเนาวุฒิบัตร,เกียรติบัตร,รางวัลที่ไดรับ เปนผลจากการปฏิบัติงานในหนาที่ อันเปน
ผลงานเชิงประจักษ ซึ่งเปนประโยชนอยางสูง ตอการพัฒนางานในหนาที่ ของ นายบรรเทิง จันทรนิเวศน จริง

.....................................................
(นายบุณยพงศ โพธิวัฒนธนัต)
ผูอํานวยการ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”

๔๒

ภาคผนวก ค.

การพัฒนาวิชาชีพ ในรอบ ๒ ป
การเขารวมอบรม สัมมนา ของนายบรรเทิง จันทรนิเวศน ระหวางป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
ที่

หัวขอการอบรม

วัน/เดือน/ป

๑
๒

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

๔

การใชภาษาอังกฤษและภาษาจีนในชีวิตประจําวัน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชหอง E- Board
และหอง Active Board
“หลักสูตรพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนใหเปนวิทยฐานะครู
เชี่ยวชาญ” รุนที่ ๒
การอบรมการสรางสื่อดิจิตัลในรูปแบบInfographics

๕

การอบรม การใชโปรแกรมวิเคราะห SDQ

๖

การอบรม การใชเทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอน

๗

รวมชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย

๓

๒๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๑๐–๑๑ พฤษภาคม
๒๕๕๙
๑๐–๑๑ พฤษภาคม
๒๕๕๙
๑๐–๑๑ พฤษภาคม
๒๕๕๙
๑๐-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ผูจัดการฝกอบรม/
สัมมนา

โรงเรียนบางมดวิทยา ฯ
โรงเรียนบางมดวิทยา ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โรงเรียนบางมดวิทยา ฯ
โรงเรียนบางมดวิทยา ฯ
โรงเรียนบางมดวิทยา ฯ
คายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี

ขอรับรองวา นายบรรเทิง จันทรนิเวศน ไดเขารับอบรม/ สัมมนาและพัฒนางานทางวิชาการ ในชวง
ระหวางป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ซึ่งเปนประโยชนอยางสูง ตอการพัฒนางานในหนาที่ จริง

.....................................................
(นายบุณยพงศ โพธิวัฒนธนัต)
ผูอํานวยการ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”

๔๓

ภาคผนวก ง.

สําเนา/ภาพรางวัลที่ไดรับ ป ๒๕๕๙-๒๕๖๐

(๑)

(๒)

๔๔

(๓)

(๔)

๔๕

(๕)

(๖)

(๗)

๔๖

(๘)

(๙)

๔๗

(๑๐)

(๑๑)

๔๘

(๑๒)

(๑๓)

๔๙

(๑๔)

(๑๕)

(๑๖)

๕๐

ที่

วันที/่ เดือน/ปี

๑. ๑ ม.ค.๕๘ - ๓๑ ม.ค.๕๘
๒. ๑ ก.พ.๕๘ - ๓๑ มี.ค.๕๘

๓. ๑ มี.ค.๕๘ - ๓๑ มี.ค.๕๘
๔. ๑ มี.ค.๕๘ - ๓๑ มี.ค.๕๘

แผนการพัฒนานวัตกรรม
ปี การศึกษา ๒๕๕๙
การดําเนินการ

หมายเหตุ

สรุปสภาพ/ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้

แผนการสอนปี ๒๕๕๘

- วิเคราะห์ ปัญหา/เลือกปัญหาทีส่ ํ าคัญ/เร่ งด่ วน
- กําหนดรูปแบบของการแก้ ปัญหา(รูปแบบสื่ อ/นวัตกรรม)

จากบันทึกท้ ายแผน ฯ
จากการเสนอแนะ/ในแผน ฯ

ศึกษาแนวทางในการจัดทําสื่ อ/นวัตกรรม
-

ศึกษารู ปแบบของสื่ อ/นวัตกรรม /ออกแบบ/ภาพร่ าง
จัดทํา Model ต้ นแบบ พร้ อมภาพร่ างต้ นแบบ
ประมาณค่ าใช้ จ่าย ในการดําเนินการ
แสวงหาแหล่ งวัตถุดิบที่จําเป็ นต้ องใช้

จัดเตรียมงบประมาณในการดําเนินงาน
การจัดทํา/จัดสร้ างสื่ อ/นวัตกรรม
-

คํานวณวัสดุจาก Model ต้ นแบบหรื อภาพร่ างต้ นแบบ
คํานวณค่ าใช้ จ่าย/ค่ าจ้ างในการดําเนินงาน
ดําเนินการจัดทํา/จัดจ้ างและติดตามเป็ นระยะ ๆ
สรุ ปผลการจัดทํา/จัดสร้ าง(นัดหมายรั บ-ส่ งงาน)

๕. ๑ เม.ย.๕๘ –๓๐ เม.ย.๕๘ การหาประสิ ทธิภาพของสร้ างสื่ อ/นวัตกรรม

เรื่ องทั่วไป Internet

การวาดภาพร่ างแบบง่ าย
ปรึ กษาผู้ทรงคุณวุฒิ
เน้ นหลักการ “ ๓ ป.”
เน้ นหลักการ “ ๓ ป.”
งบพัฒนาสื่ อ/นวัตกรรม/ส่ วนตั้ว

ตามรู ปแบบภาพร่ าง
พัสดุโรงเรี ยน ฯ /ร้ านค้ าทั่วไป
ประมาณการ
ตามความเหมาะสมและเป็ นไปได้
รายงานของอนุมัติ/ผลการจัดทํา

กระบวนการวิจัย

- กําหนดกลุ่มนักเรี ยนทีจ่ ะ Try -Out
- ดําเนินการหาประสิ ทธิภาพตามแผนงาน
- วิเคราะห์ ข้อมูล/สรุ ปผลการดําเนินงาน

กลุ่มนักเรี ยนชมรมนักประดิษฐ์
แจ้ งโรงเรี ยน/ผู้ปกครอง
ตามประเภทของสถิติที่ใช้

- กําหนดกลุ่มตัวอย่ างและจัดเตรี ยมวัสดุ/อุปกรณ์ ที่จําเป็ น

กลุ่มตัวอย่ างสุ่ มอย่ างยุติธรรม

- ปรั บแผนการจัดการเรี ยนรู้ ให้ เหมาะสมกับชั้นเรี ยน

ปรั บให้ เหมาะสมกับนักเรี ยน

- ทําลองใช้ ในชั้นเรี ยน/เก็บข้ อมูลเป็ นระยะ ๆ

การทดลอง(ซํ้าอีกรอบ)กับกลุ่มใหญ่

- สรุ ปผลการทดลองใช้ ในกลุ่มนักเรี ยน(ปัญหา)

หาข้ อบกพร่ อง/ปรึ กษาผู้ทรงคุณวุฒิ

๖. ๑ พ.ค.๕๘ –๓๑ พ.ค. ๕๘ วางแผนและทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่ าง

๗. ๑๖พ.ค.๕๘– ๓๑ ก.ย. ๕๘ นําไปใช้ จริงในชั้นเรียน
- กระบวนการนําไปใช้ ( เช่ นเดียวกับที่กล่ าวในข้ อ ๖.)

ก่ อนเปิ ดภาคเรียน

ชั้นม.๑ ประมาณ ๕๐๐ คน
ผ่ านการปรั บปรุ งข้ อบกพร่ องแล้ ว

๘. ๑ ต.ค.๕๘ – ๓๑ ต.ค.๕๘ สรุปรายงานผลการวิจัย/พัฒนาสื่ อ/นวัตกรรม เสนอผู้บริหารโรงเรียน
๙. ๓๑ ต.ค.๕๘–๓๑ มี.ค.๕๙ จัดทําข้ อมูล ต่ าง ๆ เพื่อเผยแพร่ สื่อ/วัตกรรม ประสานทีมงาน ICT ของโรงเรียน
- เผยแพร่ ผลงาน
- ส่ งสื่ อ/นวัตกรรมเข้ าร่ วมประกวด(หน่ วยงานต่ าง ๆ)
- สรุ ปผลการดําเนินงานในรอบปี

ที่ Internet เป็ นหลัก/สะดวก/รวดเร็ ว
จากหนังสื อเข้ าโรงเรี ยน
เสนอผู้บริ หารโรงเรี ยน

๕๑

๕๒

