รายงาน Best Practce
หนังสืออ่านเพิ่มเติม“ชุดกลุ่มประเทศอาเซียน”

โดย

นางธิดารัตน์ นุชโสภา
ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อขอรับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษายอดเยีย่ ม
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
……………………………………….
1. ชื่อผลงาน Best Practice หนังสืออ่านเพิ่มเติม “ชุดกลุ่มประเทศอาเซียน ”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
2. ข้อมูลทั่วไปของผู้พัฒนา Best Practice
2.1 ชื่อผู้พัฒนา Best Practice นางธิดารัตน์ นุชโสภา วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
2.2 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 75 ซ.ศุภกิจโกศล ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2.3 โทรศัพท์ 089-2608386 บ้าน 034-517140 e-mail tidaratkan2507@gmail.com
3. วัตถุประสงค์ของการพัฒนา Best Practice
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้อ หนังสืออ่านเพิ่มเติม "ชุดกลุ่มประเทศอาเซียน"
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ หนังสืออ่านเพิ่มเติม “ชุดกลุม่ ประเทศ
อาเซียน"
4. เป้าหมายความสาเร็จ
4.1 เชิงปริมาณ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียน ชาย – หญิง ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่
5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จานวน 6 ห้องเรียน มีนกั เรียนทั้งสิ้นจานวน 276 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในดาเนินงานครั้งนี้ เป็นนักเรียน ชาย – หญิง ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 จานวน 38 คน
4.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้ นวัตกรรม หนังสืออ่านเพิ่มเติม "ชุดกลุ่มประเทศอาเซียน"
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
5. ระยะในการพัฒนา Best Practice เดือนมิถุนายน ถึง 30 เดือน กันยายน 2559
6. ความเชื่อมโยง/ความสัมพันธ์ระหว่าง Best Practice กับ 11 นโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ./ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 สถานศึกษา
Best Practice หนังสืออ่านเพิ่มเติม "ชุดกลุ่มประเทศอาเซียน" มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
และจุดเน้น ดังนี้

เป้าหมาย จุดเน้นของ สพป. สนองกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
เป้าหมาย จุดเน้นของ สพฐ. มาตรฐานที่ 6 มีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
6.2 และ 6.3
เป้าหมาย จุดเน้นของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในบทบาทของโรงเรียนต้นแบบ
การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 / หลักสูตรอาเซียนศึกษา /
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
7. แนวคิด /หลักการ / ทฤษฎี ที่นามาใช้ในการพัฒนา Best Practice
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลัง
ของชาติ ให้เป็นมนุษย์ทมี่ ีความสมดุลทัง้ ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้
และทักษะพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้
ความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีเจตคติที่ดีในการดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากกลยุทธ์สกู่ ารบริหารคุณภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) เพื่อ
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ได้รับการคัดเลือกจาก สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เป็นโรงเรียน “ASEAN LEARNING SCHOOL” โรงเรียนต้นแบบของการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอาเซียนศึกษา ส่งผลให้เกิดประโยชน์และคุณค่าแก่ผู้เรียน และการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้รายงานได้ศึกษาความเป็นมาและสภาพปัญหา เห็นว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติม เป็นนวัตกรรมที่
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในเรือ่ งอาเซียนศึกษาได้เป็นอย่างดี จึงสนใจสร้างและพัฒนาหนังสือ
อ่านเพิ่มเติม "ชุดกลุ่มประเทศอาเซียน" สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นมาเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้มี
ความพร้อมในการเป็นพลเมืองที่ดสี ู่ประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม หนังสืออ่านเพิ่มเติม "ชุดกลุ่มประเทศอาเซียน"

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่าน
เพิ่มเติม "ชุดกลุ่มประเทศอาเซียน"
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
อาเซียนศึกษา
3. เพื่อดูผลสัมฤทธิ์ความพึงพอใจต่อการ
เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิม่ เติม ชุด
กลุ่มประเทศอาเซียน ในระดับมีความ
พึง
4.
5.
6. พอใจมากที่สุด

ตัวแปรต้น
หนังสืออ่านเพิ่มเติม "ชุดกลุ่มประเทศ
อาเซียน"

ตัวแปรตาม
1. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่าน
เพิ่มเติม ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีต่อ
การเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
"ชุดกลุ่มประเทศอาเซียน"

เครื่องมือ
แบบทดสอบ 40 ข้อ

กรอบแนวคิดในการพัฒนา Best Practice หนังสืออ่านเพิ่มเติม "ชุดกลุ่มประเทศอาเซียน"
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
หลักการแนวคิด การสอนอาเซียนศึกษาในโรงเรียน

ทฤษฎีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent Study : IS)

ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
(Constructionism)

P

กระบวนการเรี ยนรู ้ที่สาคัญ

P
D
pP

บันได 5 ขั้น
ของการจัดการเรี ยนการสอน

p

ขั้นที่ 1 การตั้งประเด็นคาถาม สมมติฐาน (Hypothesis Formulation)

C

ขั้นที่ 2 การสืบค้นความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้และสารสนเทศ (Searching
for Information)
ขั้นที่ 3 การสรุ ปองค์ความรู ้ (Knowledge Formation)
ขั้นที่ 4 การสื่อสารและการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective
Communication)
ขั้นที่ 5 การบริ การสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service)

Learn to Know

Learn to do

Learn to be

Learn to live the others

A

8. กระบวนการพัฒนา Best Practice
8.1 กลุ่มเป้าหมายในการนา Best Practice ไปใช้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี จานวน 6 ห้อง รวม 276 คน
8.2 ขั้นตอนการพัฒนา Best Practice ผู้พัฒนาได้ดาเนินการพัฒนาเป็นสือ่ ประกอบการเรียนรู้
โดยเป็นขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม หนังสืออ่านเพิ่มเติม "ชุดกลุ่มประเทศอาเซียน"

1.วิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลางฯ
นวัตกรรม
2. ศึกษาหลักการ แนวคิด การสอนอาเซี ยนศึกษา
3. ศึกษาทฤษฎีการสร้างองค์ความรู ้
4. จัดทานวัตกรรม
5. นานวัตกรรมไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
6. ปรับแก้นวัตกรรมให้สมบูรณ์

บทที่ 1 เกริ่ นนา
บทที่ 2 สร้างองค์ความรู ้
บทที่ 3 ผลิตสื่อหลากหลาย
บทที่ 4 นาเสนอสิ่งดีดี
บทที่ 5 ประโยชน์ต่อสังคม
หนังสืออ่านเพิ่มเติม “ชุดกลุ่มประเทศอาเซียน"

น์ต่อสังคม
8.3 การตรวจสอบคุณภาพ Best Practice
ผู้พัฒนา Best Practice ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม หนังสืออ่านเพิ่มเติม
“ชุดกลุ่มประเทศอาเซียน" เป็นลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน ตรวจประเมิน ความสอดคล้องของเนื้อหา กระบวนการ
กับวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมทีก่ าหนด โดยวิธีการหาค่า IOC ผู้เชี่ยวชาญได้แก่
1. นางวิภาวัลย์ สีแป้น รองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
2. นางกาญจนา ไผ่สอาด ครูผสู้ อนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
3. ดร.จิรวรรณ นาคพัฒน์ ศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสอน IS
ผลการตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม ระดับของความพึงพอใจ เท่ากับ 3.98
8.4 แนวทางการนา Best Practice ไปใช้ประโยชน์
1. ใช้เป็นนวัตกรรมต้นแบบเกี่ยวกับการสอนอาเซียนศึกษาในโรงเรียน
2. ใช้เป็นนวัตกรรมต้นแบบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)

9. ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา Best Practice
9.1 ผลสาเร็จเชิงปริมาณ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็นนักเรียน ชาย – หญิง ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จานวน 5 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้นจานวน 276 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในดาเนินงานครั้งนี้ เป็นนักเรียน ชาย – หญิง ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 จานวน 38 คน ที่ได้จากการสุม่ อย่างง่าย ( Simple Random Samping )
9.2 ผลสาเร็จเชิงคุณภาพ
1. ได้นวัตกรรมการเรียนรู้ หนังสืออ่านเพิ่มเติม "ชุดกลุ่มประเทศอาเซียน" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้ นวัตกรรม หนังสืออ่านเพิ่มเติม "ชุดกลุ่มประเทศอาเซียน"
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
9.3 ความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้มาจากการ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ร้อยละ 95.00
9.4 ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนา Best Practice /ประสบการณ์เรียนรูจ้ ากการนา Best
Practice ไปใช้ คือ การมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษาในโรงเรียน การมีแหล่งสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย
ส่วนการนาไปใช้ ครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของการสอนโดยใช้เทคนิคบันได 5 ขั้น และมี
ความรู้เรื่องราวทีส่ าคัญของอาเซียน และครูต้องตระหนักถึงความสาคัญของการร่วมมือกันสอนหลักสูตร
อาเซียนศึกษาในโรงเรียน และในอีกประเด็นที่สาคัญ การสอนอาเซียนที่เป็นการพัฒนาผู้เรียนตามความ
สนใจ ต้องสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้มากทีส่ ุด คือมุ่งสอนกระบวนการ มากกว่าเนื้อหา โดยให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทา หนังสืออ่านเพิ่มเติม “ชุดกลุ่มประเทศอาเซียน" และ ผูป้ กครองนักเรียนให้
การสนับสนุน
10. กระบวนการตรวจซ้าเพื่อพัฒนาปรับปรุง Best Practice ให้เกิดผลดีอย่างต่อเนื่อง
10.1 วิธีการตรวจสอบซ้า Best Practice
นาไปให้ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ป. 5 คือ
นางหอมกรุ่น สงเคราะห์ ได้นาไปทดลองใช้สอนกับนักเรียนขั้น ป.5 เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
กระบวนการเรียนการสอน
10.2 ผลการตรวจสอบซ้าเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง Best Practice คือ ให้ใส่ภาพประกอบที่
สอดคล้องกับเนื้อหา และในส่วนของสือ่ ประกอบการเรียนรู้ให้มจี านวนที่เพียงพอกับจานวนนักเรียน
11. การประชาสัมพันธ์ผลสาเร็จของ Best Practice และการเผยแพร่ ขยายผล ในวงกว้าง (ระบุวัน
เวลาและรูปแบบ/วิธีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และขยายผล)
11.1 การเผยแพร่
11.1.1 เผยแพร่ให้กับคณะครูที่มาศึกษาดูงานที่โรงเรียน ในปีการศึกษา 2555 ได้แก่ โรงเรียน
วัดแพรกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี โรงเรียน
สุวรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
โรงเรียนหนองปรือกันยาง คณะผูบ้ ริหาร สพป.ขอนแก่น คณะผู้บริการ สพป.นครสวรรค์ โรงเรียนอนุบาล
วัดอ่างทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมา โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน และโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสะพานข้ามแม่น้าแคว จานวน 7 โรงเรียน ฯลฯ

11.1.2 จัดนิทรรศการการขับเคลื่อนอาเซียน ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ โรงแรมราชศุภมิตร จัดนิทรรศการต้อนรับเลขาธิการ สพฐ. ณ โรงแรมเฟลิกซ์ จัดนิทรรศการ เรารัก
อาเซียน "รู้เขารู้เรา" จัดนิทรรศการในหัวข้อ “คนเมืองกาญจน์ พร้อมก้าวสูอ่ าเซียน”และหัวข้อ “เยาวชน
ไทย ต้องเก่งภาษา” ในกิจกรรม “ถนนเด็กเดิน” นิทรรศการ ส่องประทีปสู่อาเซียน
11.1.3 เป็นวิทยากรให้ความรูก้ ารจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา ของชมรมครูต้นแบบ
นาผลงานและสื่อการเรียนการสอนเผยแพร่คณะครูชมรมครูต้นแบบ และเป็นวิทยากรให้ความรูเ้ รือ่ งการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน แก่คณะครูโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
11.1.4 นาเสนอผลงานสือ่ ประกอบการเรียนรู้ เรารักอาเซียน หนังสืออ่านเพิม่ เติม ชุดกลุม่ ประเทศ
อาเซียน ไปจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแข่งขันและประกวด รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง และระดับชาติ ณ เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
11.2 การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
1. ได้รับการคัดเลือกผลงานที่เป็น Best Practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาขาสังคมศึกษา
ในโครงการยกระดับคุณภาพครูทงั้ ระบบ ประจาปีงบประมาณ 2554
2. ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านนวัตกรรมเพือ่ การเรียนการสอนยอดเยี่ยม
ชนะเลิศระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
3. ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านนวัตกรรมเพือ่ การเรียนการสอนยอดเยี่ยม
ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
4. ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านนวัตกรรมเพือ่ การเรียนการสอนยอดเยี่ยม
รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ ประจาปีพทุ ธศักราช 2555 ณ เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี
5. ได้รับรางวัล ระดับ Gold ในการประกวดนวัตกรรมของครู จาก สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556

12. ภาพประกอบกิจกรรม จานวน 6 ภาพ

