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1. ชื่อรางวัลที่เสนอขอ
ประเภท
สังกัด
ดาน

ครูผสู อนยอดเยีย่ ม
บุคคลยอดเยีย่ ม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน(โรงเรียนขยายโอกาส)
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา

2. คุณสมบัติเบื้องตน
ขาพเจาามคีคุณสมบัติเบื้องตน ดังนี้
2.1 ดํารงตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3
2.2 ปฏิบัติหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแตวันที่ 30 สิงหาคม 2544 จนกระทัง่ ปจจุบันเปน
เวลา 12 ป
2.3 ตั้งแตปฏิบัติหนาที่ราชการขาพเจาไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
2.4 ขาพเจาามคีความประพฤตใิในการครองตน ครองคน ครองงาน เปน็นแบบอยางทีด่ ีและยอมรบับของ
บุคคลในวชิชาชพีพและสงังคมในดานตางๆ ดงังนี้
2.4.1 การครองตน (มคีคุณธรรม) จรยิยธรรมทพี่พงึ ประสงค
ในการทางาน และการดํารงชีวิตในสงังคมขาาพเจาายดึดหลกักการในการครองตนดงังนี้
1. การพึง่ ตนเอง ขยันหมั่นเพียรและมคีความรับผดิดชอบ ขาาพเจาาไดพยายามพัฒนาตนเอง
ใหมมคี วามกาวหนาในวชิชาชพีพครู ดววยความขยนัน พยายามและอดทน ในงานหนาาทคี่ความรับผิดชอบมีความตัง้ ใจ
ที่จะทํางานในหนาทใี่ใหไดรับความสําเรจ็จดววยตนเอง สงังเกตไดจากการตงั้งใจสัง่ สอนศิษยใใหมีความรู มีผลสมั
ฤทธิ์ทางการเรยียนที่ดีขึ้น ทําผลงานทางวชิชาการจนสำเรจ็จไดเปนครชูชำนาญการพิเศษ มีความอดทนไมยอทอตออ
ปัญหาอุปสรรค มคีความรับผิดชอบตอหนาทขี่ของตนเองและครอบครวัว มีจติ ใจมนั่นคงเปนแบบอยางที่ดีแก
เพอื่อนรววมงานและบุคคลในชุมชน ดูแลทุกขสุขของบิดา มารดาดววยความกตญัญู ใหความชวยเหลอือตออญาติ
พี่นองตามความเหมาะสมและชวยเหลอือผูอ นื่ เชน ชววยงานสังคม เขากับเพื่อนรวมงานไดดแี ละเปนที่รักของ
ทุกคน
2. การประหยัดและเก็บออม รูจักใชจายตามควรแหงฐานะโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
รูจักใชจายเงินอยางประหยัดรูจักใชทรัพยสินของทางราชการใหเปนประโยชนและประหยัด ปดไฟ ปดพัด
ลม ปดเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อเลิกใชงาน สอนใหนักเรียนรูจักรักษาทรัพยสินของโรงเรียน รูจักเก็บออม
ขาพเจาเปนผูรูจักใชจายและดํารงตนอยูบนรากฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงทําใหไมขัดสนทางดาน
การเงินและไมมีหนี้สิน สรางครอบครัว สรางบานไดพออยูตามฐานะ รูจักดูแล บํารุงและรักษาทรัพยสินของ
ตนเองและสวนรวม
3. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย ขาพเจาเปนผูรักและปฏิบัติตามระเบียบ
และ กฎหมายที่กําหนดไวทุกอยาง มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต รถจักยานยนต ปฏิบัติตนตามกฎหมายประพฤติ
และปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกบุคคลโดยทั่วไป เปนแบบอยางที่ดีของลูกศิษย พูดจาไพเราะ มีมารยาทดี
การแตงกายสะอาดเรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ เปนแบบอยางความมีน้ําใจการเสียสละ มีความประพฤติ
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ที่ดี เชื่อฟัง และใหความเคารพตอผูบ ังคับบัญชา เปนผูตรงตอเวลา มาปฏิบัติงานแตเชาทุกวัน ไมเคยหนีหรือ
ขาดราชการ ไมเคยไดรับโทษทางวินัยและโทษทางกฎหมาย
4. การปฏบิบัติตามคุณธรรมของศาสนา ขาาพเจาเปน็นผูท ปี่ ฏบิบัตติ นตามศลีล 5 ละเวนนตออการ
ประพฤตชิชั่วและไมลุมหลงอบายมขุข มีความเอื้อเฟอเผือแผ เสียสละเหน็นแกประโยชนสสว นรวม ชววยเหลอือ
บริจาคทรัพยใหกับทางราชการและงานสววนรวมเป็นประจํา เชน บรจิจาคเงินชววยเหลอืองานบุญตางๆ มีความซอื่อ
สัตยสุจริตตอตนเองและผูอื่น มีความเมตตา กรุณา โอบอออมอารีตอบคุคคลอนื่น รววมกจิจกรรมเนอื่องในวนันสาคัญ
ทางศาสนาทุกครัง้ ที่มโี อกาส
5. มคีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เปนผูส ง เสริมสนับสนุน
ระบอบประชาธิปไตย และปฏบิบัตติ ามนโยบายของทางราชการและรัฐบาล ไดเขารววมในศาสนกจิจและ
ทำนบุบํารงุงศาสนา ปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี เคารพกฎหมาย มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบัน พระ
มหากษัตริย ไดเขาารววมในพธิธกี ารวันสำคญ
ัญทกุกครัง้
ขาพเจาสํานึกอยูเสมอวาตนเองเปน็นครู ตองเปน็นตวัวอยางที่ดีใหกับลกูกศิษยโดยยึดถือแนวปฏบิบัติใน
จรรยาบรรณครู ดังนี้ รกักและเมตตาศษิษย โดยใหความเอาใจใสชชวยเหลอือสงเสรมิม ใหกกำลังใจใน
การศกึกษาเลาเรียนแกศศิษยโดยเสมอหนา อบรม สั่งสอน ฝกึกฝนสราางเสรมิมความรู ทกักษะและนิสยั ทถี่ถูกตออง
ดีงามใหแแกศศิษยอยางเต็มความสามารถดววยความบรสิสุทธิ์ใจ ประพฤติปฏบิบตั ติ นเปน็นแบบอยาง ที่ดีแกศศษิ ยทงั้
ทางกาย วาจาและจิตใจ ไมกกระทำตนใหเปน็น ปฏิปก ษตอความเจริญทางกาย สตปิปญ
ั ญา จิตใจ อารมณและ
สังคมของศิษย ไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยแ ละไมใชใหศิษยกระทำการใดๆอันเปน็นการ
หาผลประโยชนใใหแกตน พัฒนาตนเองทงั้งดานวชิชาชพีพ ดานบุคลิกภาพและวิสัยทศัศนใหกาวทันตออการพัฒนา
ทางวิทยาการ เศรษฐกจิจ สังคม และการเมืองอยูเ สมอ รักและศรัทธาในวชิชาชพีพครูแ ละเปนสมาชกิกที่ดีของ
องคกรวชิชาชพีพครู ชววยเหลอือ เกอื้อกูลครูและชมุมชนในทางสรางสรรค ประพฤติ ปฏิบัติตนเพื่อเปนแบบอยาง
เปน็นผนูนําในการอนุรกั ษและพัฒนาภูมิปญ
 ญาและวฒ
ัฒนธรรมไทย พรอมนํามาเปน็นแนวทางในการทําหนาที่ครู
โดยอบรมสงั่งสอนลูกศิษยดดวยความรับผิดชอบตอหนาาที่ สอนเนื้อหาความรูควบคไูไปกับคุณธรรม จริยธรรม
และทักษะชวีวิตในดาานตางๆ ดังนี้
- ขณะที่มกี ารจดัดการเรยียนการสอน ไดสสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรยียน
ตลอดเวลา
- ในฐานะที่เปนครูที่ปรึกษา อบรมนักเรียนทุกๆวันไดชี้แนะ สั่งสอนแกนักเรียนในดาน
คุณธรรม จริยธรรม
- ไดเปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1- 3 ในคาบจริยธรรมทุกสัปดาห
นอกจากนี้ยังไดประพฤติปฏิบัติตนใหหางไกลจากอบายมุข เพื่อที่จะไดเปนตัวอยางที่ดีตอ
นักเรียนและสามารถสอนนักเรียนไดอยางเต็มภาคภูมิ จากการประพฤติปฏิบัติตนของขาพเจา ทําให
ขาพเจาสามารถอบรมสั่งสอนและสนับสนุนนักเรียนไดในทุกๆดานรวมทั้งดานการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตของผูเ รียนดวย โดยไดดําเนินกิจกรรมตางๆดังนี้
- สนับสนุนสงเสริมนักเรียนใหทําโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งชวยฝกใหนักเรียนรูจักคิด
วิเคราะห รูจักการทํางานเปนกลุม และการแกปญหา ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนการพัฒนานักเรียนดานทักษะชีวิต
- ปลูกฝงและสรางกระบวนการคิดแบบประชาธิปไตยและความภูมิใจในความเปนไทยใหกับ
ผูเรียนโดยทํากิจกรรมดานตางๆดังนี้
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1. สนับสนุนสงเสริมนักเรียนใหใชหลักประชาธิปไตย โดยการใหนักเรียนเลือกคณะกรรมการ
ประจําหองเรียน โดยใชเสียงขางมาก
2. ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในบางครั้ง การตัดสินใจในเรื่องตางๆไดใชเสียงขาง มาก
ชวยในการตัดสินใจ
3. เนนย้ําใหนักเรียนรองเพลงชาติในชวงเขาแถวตอนเชาทุกวัน
4. ใหการสนับสนุน สงเสริม การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการโรงเรียน
นอกจากนี้แลวยังไดสนับสนุนสงเสริมนักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษเขาแขงขันทักษะวิชาการและทักษะ
ดานกีฬาจนไดรับรางวัลตางๆอยูเสมอ ดังขอยกตัวอยางผลงานยอนหลัง ดังนี้
ฝกซอมและเปนครูที่ปรึกษานักเรียน จนสงผลให
1. เด็กหญิงศิริพร บุญเนตร ไดรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ประจําป 2551
(ทุนการศึกษาตอเนื่องถึงจบปริญญาตรี)
2. เด็กหญิงรพีภรณ ชมภูทัศน ไดรับทุนพระราชทานสยามราชกุมารี ประจําป 2552
(ทุนการศึกษาตอเนื่องถึงจบปริญญาตรี)
3. เด็กหญิงนิดาวัลย สังฆะมณี ไดรับรางวัลนักกีฬาดีเดนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการ
แขงขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจําป 2552
4. เด็กหญิงนวลอนงค จันนามิตร ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดนดานกีฬาบาสเกตบอลของจังหวัด
กาฬสินธุ ประจําป 2553
5. เด็กหญิงรัตนา ภูหงษเพชร ไดรับรางวัลนักกีฬาดีเดนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการ
แขงขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจําป 2554
6. เด็กหญิงมยุรีย ภูระนา ไดรับรางวัลนักกีฬาดีเดนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแขงขันกีฬา
บาสเกตบอลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจําป 2555
7. เด็กหญิงรัตนา ภูหงษเพชร ไดรับรางวัลนักกีฬาดีเดนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรายการ
บาสเกตบอลนักเรียนสัปดาหวันเด็กแหงชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน
จากผลงานอันที่เปนประจักษและการประพฤติปฏิบัติตนดังที่กลาวมาขางตน สงผลขาพเจาไดเปน
สวนหนึ่งในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พ.ศ. 2550 ตาม
มาตรฐานที่ 9 ครูมีวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเองเขากับชุมชนไดดีและมี
ครูพอเพียง ทำใหโรงเรียนไดรับการรับรองในมาตรฐานขอนี้ในระดับ ดี
2.4.2 การครองคน (ทำงานรวมกับผูอื่นไดดี เปนที่ยอมรับ รักใครของศิษยและผูร วมงาน) ขาพเจา
เปนผูที่มคี วามสามารถในการติดตอสัมพันธกับผูอื่นสามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับและให
ความรวมมือสังเกตไดจาก การมีความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดีกับ
ผูบังคับบัญชา ชวยเหลือเพื่อนรวมงานใหเกียรติและยกยองเพื่อนรวมงานเปนผูมีมนุษยสัมพันธดี ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอื่น มีอารมณราเริงแจมใส มีทัศนคติที่ดีกับเพือ่ นรวมงานและบุคคลทั่วไป ใหความรวมมือ
ในการปฏิบัติงานมีความสามารถในการรวมทำงานเปนกลุม รูจักเอาใจเขามาใสใจเรามีอารมณและจิตใจ
ดี นอกจากนี้แลวยังไดใชวิชาชีพครูในการพัฒนาโรงเรียน สังคม ประเทศชาติ โดยรับผิดชอบตองานสอน
นักเรียนและการปฏิบัติงานในหนาที โดยเขาสอนตรงเวลาและเขาสอนทุกคาบ ในกรณีทีติดราชการไม
สามารถเขาสอนไดก็จะมีการเขียนมอบหมายคาบสอนใหเพือนครูที่วางเขาแทน โดยไดมีการฝากงานให
นักเรียนทํา ไดตรวจผลงานของนักเรียนเปนประจำสม่ําเสมอ ในการรับมอบหมายงานจากหัวหนาหรือ
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ผูบริหารหรืองานที่ตนเองรับผิดชอบ หากไมแลวเสร็จจะใชเวลานอกเวลาราชการทำเปนประจําเพือให
งาน แลวเสร็จและใหไดผลงานที่ดีออกมา นอกจากนี้ยังใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงานทัง้ ในและนอก
โรงเรียน หรือหนวยงานตางๆทีเกี่ยวของอยางเต็มใจและเต็มความสามารถ ดังตัวอยางการเขารวม
กิจกรรมตางๆนี้
- กิจกรรมปฐมนิเทศ
- วันไหวครู
- วันภาษาไทยและวันสุนทรภู
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระราชินี
- วันตอตานยาเสพติด
- กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ กีฬาวันครู
- กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
- กิจกรรมไปทําบุญที่วัดเนือ่ งในวันสำคัญทางศาสนา
- ออกเยี่ยมบานนักเรียนตามระบบดูแลชวยเหลือ
นอกจากการรวมกิจกรรมตางๆในโรงเรียนแลว ขาพเจายังมีโอกาสไดรวมกิจกรรมตางๆ
นอกโรงเรียน อาทิเชนการอบรม ศึกษาดูงาน การนำเสนอผลงาน การใหคำปรึกษาในการทําผลงานทาง
วิชาการของเพื่อนรวมงาน
2.4.3 การครองงาน (รับผิดชอบ มุงมั่น ตั้งใจทํางานตามภารกิจ/ที่ไดรับมอบหมาย
อยาง สรางสรรค จนเกิดความสําเร็จ)
ขาพเจาไดนําแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวผูเป็น “ครูแหงแผนดิน”
มาเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต และการทำงาน โดยยึดมัน่ ในพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห ัวที่วา “ผูที่เปนครูจะตองถือเปนหนาทีอันดับแรก ที่จะตอง ใหการศึกษา คือ สั่งสอนอบรม
อนุชนใหไดผลแทจริง ทั้งในดานวิชาความรู ทั้งในดานจิตใจ และความประพฤติ ทั้งตองคิดวางานที่แตละคน
กําลังทำอยูนี้คือความเปนความตายของประเทศ เพราะอนุชนที่มีความรูความดีเทานั้นทีจะรักษาชาติ
บานเมืองไวได” จากพระราชดํารัสดังกลาวขาพเจา จึงตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการตามบทบาทและหนาที่
ของครูอยางเต็มกำลังความสามารถมีศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการณแหงวิชาชีพครูอุทิศเวลาใหกบั การ
อบรมสั่งสอนนักเรียนโดยขาพเจาไดรับมอบหมายใหสอนวิชาบาสเกตบอล วิชาภาษาไทย วิชาการอาน
ระดับชันมัธยมศึกษาปที่ 1- 3 จำนวน 18 ชั่วโมง และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน ชุมนุม ลูกเสือ วินัย
นักเรียน อีก 3 ชั่วโมง ไมเคยขาดงาน ไมเคยลาดังปรากฏในสถิติการลาของขาราชการประจำป
งบประมาณ 2555-2556
2.5 มีผลงานทีเ่ กิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.5.1 ขาพเจาไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ สงผลใหผูเรียนเกิด
สมรรถนะสําคัญ 5 ดานคือ ความสามรถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามรถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 8 ขอดังนี้

5

ไดแก

1. รักชาติ ศาสน กษัตริย
2. ซื่อสัตยสจุ ริต
3. มีวินัย
4. ใฝเรียนรู
5. อยูอยางพอเพียง
6. มุงมั่นในการทํางาน
7. รักความเปนไทย
8. มีจิตสาธารณะ
2.5.2 ขาพเจาจัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมทีเ่ อื้ออํานวยใหผูเรียนมีบทบาทหรือภาระงาน

- ฝกสังเกตเปรียบเทียบความเหมือนความตางของการดําเนินชีวิตในสังคมของกลุมคน โดย
ใชเหตุผลขอมูลและเคารพความแตกตางทางความคิดซึ่งกันและกัน
- ฝกแกปญหาความขัดแยงในสถานการณตางๆดวยกลวิธีการฟงและพูดสื่อสารทางบวก
- ฝกเปนผูบําเพ็ญประโยชน เชน พานักเรียนรวมกิจกรรมพัฒนาวัด ชุมชน ซึ่งแสดงถึงการ
มีจิตสาธารณะ รูจักการเสียสละ ชวยเหลือสังคมโดยไมหวังผลตอบแทน
2.5.3 ขาพเจาดําเนินจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดังนี้ ศึกษาเปาหมายการจัด
การศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึง่ เปน
พลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมือง
ไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี
ความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทัง้ เจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตลอดชีวิตและการประกอบอาชีพที่สจุ ริตโดย
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
โดยมีจุดมุง หมายใหผูเรียนมีลกั ษณะตางๆดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรูเปนสากล มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดแกปญหา การใชเทคโนโลยีและมีทกั ษะ
ชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกําลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญ
 ญาไทย พัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะและอยู
รวมกันในสังคมอยางมีความสุข
จากเปาหมายการจัดการศึกษาดังกลาว ขาพเจาไดนํามาเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู โดยเขียน
แผนการจัดการเรียนรูทสี่ อดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผเู รียน อิงพัฒนาการของผูเรียนและนําผลการ
ประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเ รียนใหเต็มตามศักยภาพสงผลใหผูเรียนรูจ ักการ
แกปญหาโดยใชสติปญ
 ญา คิดอยางมีวิจารณญาณ รูจกั แสวงหาความรู มีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนคน
ดี คนเกงและอยูร วมสังคมกับผูอ ื่นไดอยางเปนสุข
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ตัวชี้วัดเฉพาะองคประกอบที่ 1 คุณภาพ
1. คุณลักษณะของนวัตกรรม
1.1 มีรูปแบบนวัตกรรมถูกตองครบถวนตามประเภทของนวัตกรรมทีร่ ะบุ
1.1.1 ใชรูปแบบ แบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล
1.2 นวัตกรรมมีความสอดคลองกับความรูความสามารถและการปฏิบัติหนาที่ในดานที่ขอรับการ
ประเมินคัดเลือก
1.3 รูปแบบการจัดพิมพรปู เลมนวัตกรรม การนําเสนอนาสนใจ มีการจัดเรียงลําดับอยางเปน
ขั้นตอน
1.3.1 โครงสรางของแบบฝกทักษะกาบาสเกตบอล ประกอบดวย
1. หนาปก
2. คํานํา
3. สารบัญ
4. คําแนะนําการใช
5. จุดประสงค
6. ขั้นตอนการศึกษา
7. แบบทดสอบกอนเรียน
8. ใบความรู
9. ใบงาน
10. แบบทดสอบหลังเรียน
11. อางอิง
12. ภาคผนวก
2. คุณภาพขององคประกอบในนวัตกรรม
2.1 วัตถุประสงค เปาหมายของนวัตกรรมสอดคลองกับสภาพปญหา
2.1.1 ความตองการพัฒนาและสภาพปญหามีดังนี้
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบาสเกตบอลชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 คะแนนเฉลี่ยอยูใน
เกณฑขั้นต่ํา
- พัฒนาแบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล ใชเปนเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เราความสนใจ ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาและฝกปฏิบัติไดงายขึ้น
- นํารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล มาใชจัดการเรียนรู
เพื่อชวยพัฒนาทักษะกาบาสเกตบอล
2.1.2 วัตถุประสงคของนวัตกรรมมีดังนี้
1. เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล กลุม สาระ
การเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมป
ที่ 2 ที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
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4. เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยใชแบบ
ฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล ทีผ่ ูศึกษาไดพัฒนาขึ้น
5. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนทีเ่ รียนรูโดยใชแบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล กลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2.2 เนื้อหาของแบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล ประกอบดวย
ชุดที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล
ชุดที่ 2 การอบอุนรางกายเฉพาะกีฬาบาสเกตบอล
ชุดที่ 4 การกระโดดแยงลูกบอลหลังยิงประตู
ชุดที่ 5 การเลี้ยงลูกบอล
ชุดที่ 6 การรับและการสงลูกบอล
ชุดที่ 7 การยิงประตู
ชุดที่ 8 การเลนทีมรุก 2 ตอ 2 และแบบ 3 ตอ 3
ชุดที่ 9 การเลนเปลี่ยนจากทีมรุกเปนทีมรับ
ชุดที่ 10 การเลนปองกันตัวตอตัว และการเลนปองกันโซน
2.3 ความถูกตองตามหลักวิชาการ
- มีคุณภาพตามมาตรฐานของผลงานทางวิชาการ
- รูปแบบถูกตองตามรูปแบบของแบบฝกทักษะกาบาสเกตบอล

- เนื้อหาสาระถูกตองตามหลักวิชาการ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551
- มีความคิดริเริม่ สรางสรรค
- การอางอิง การพิมพและการจัดทํารูปเลมถูกตองสมบูรณ
- ผลงานทางวิชาการกอใหเกิดประโยชนตอผูเรียน และวงการทางการศึกษา
3 การออกแบบนวัตกรรม
3.2 มีแนวคิดทฤษฎีรองรับอยางสมเหตุสมผล สามารถอางอิงได ดังนี้
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2524 : 106) กลาวถึงความหมายของแบบฝกวา หมายถึงการจัด
ประสบการณทเี่ ปนแบบฝกหัด เพื่อเกิดความจํา จนกระทัง่ สามารถปฏิบัติไดโดยอัตโนมัติ หลักในการสราง
แบบฝกทักษะ (ชิษณุชา พระสวาง. 2547 : 28 ; อางอิงมาจาก ฉวีวรรณ กีรติกร. 2537) ไวดังนี้
1. แบบฝกทักษะทีส่ รางขึ้นนั้นสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการและลําดับขั้นตอนการ
เรียนรูของผูรบั การฝก เด็กที่เริ่มฝก มีประสบการณนอยจะตองสรางแบบฝกที่นาสนใจ
2. ใหแบบฝกทักษะที่ตรงกับจุดประสงคของการฝก และตองมีเวลาเตรียมการไว
ลวงหนาอยูเ สมอ
3. แบบฝกทักษะควรมุง สงเสริมผูร ับการฝกแตละกลุม ความสามารถที่แตกตางกันของ
ผูรบั การฝก
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4. แบบฝกทักษะแตละชุดควรมีคําชี้แจงงาย ๆ เพื่อใหผรู บั การฝกเขาใจหรือมีตัวอยาง
แสดง วิธีปฏิบัติจะชวยใหเขาใจไดดียิ่งขึ้น
5. แบบฝกทักษะจะถูกตอง ผูฝกจะตองพิจารณาใหดีอยาใหมีขอผิดพลาด
6. แบบฝกทักษะควรมีหลายๆ แบบเพื่อใหผูรบั การฝกมีแนวคิดที่กวางไกล
สถาบันพัฒนาความกาวหนา (ม.ป.ป.)ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับแบบฝก/กิจกรรมการฝกไวดังนี้
การฝก เปนการเรียนรูท ี่มงุ พัฒนาผูเรียน โดยการปฏิบัติใหเกิดการเรียนรูดวย
ความรวดเร็ว และแมนยําจนชํานาญและเกิดทักษะในสิ่งนั้น
แบบฝก เปนสื่อการเรียนรูชนิดหนึ่งสําหรับใหผูเรียนฝกปฏิบตั ิจนเกิดความรู
ความเขาใจ เกิดความชํานาญจนกระทัง่ เกิดทักษะในสิง่ นั้น
กิจกรรมการฝก เปนการกระทําที่มงุ พัฒนาผูเ รียนใหเกิดการเรียนรู โดยการฝกปฏิบัติดวย
ตัวของผูเรียนเอง จนมีความรู ความสามารถ มีทกั ษะและเกิดปญญาในสิ่งนั้น
ราชบัณฑิตยสถาน (2539) ใหความหมายของแบบฝกวา แบบฝก หมายถึง แบบฝกหัด
แบบตัวอยางปญหาหรือคําสั่งที่ตั้งขึ้นเพื่อใหนักเรียนฝกตอบ
สุวิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา (2546) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝก
ทักษะวาเปนกระบวนการเรียนรูที่เนนใหผเู รียนไดเรียนอยางเปนขั้นตอนโดยใหผเู รียนเปนผูคิด ผูปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ผูส อนเปนผูกํากับควบคุมใหผูเรียนมีการปฏิบตั ิฝกฝนจนเกิดทักษะ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
ได และรับรูขั้นตอนทั้งหมด จนสามารถนําไปใชไดอยางอัตโนมัติ และนําไปใชจริงในสถานการณตางๆ
อนงคศิริ วิชาลัย (2536) กลาววา การเรียนการสอนโดยใชชุดฝกทักษะเปนการสอนที่
สนุกอีกวิธีหนึง่ คือ การที่นักเรียนไดทําแบบฝกมากๆ สิ่งที่จะชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรูใน
เนื้อหาวิชาไดดีขึ้นคือ แบบฝก เพราะนักเรียนมีโอกาสนําความรูทเี่ รียนมาแลวมาฝกใหเกิดความเขาใจ
กวางขวางยิ่งขึ้น
จากที่นักการศึกษาไดใหความหมาย สรุปไดวา ชุดฝกทักษะเปนสื่อทีท่ ําใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ
เปนลําดับขั้นตอน โดยใชกิจกรรมที่เหมาะสมที่จะทําใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะ และพัฒนาการทางดาน
ทักษะเพิม่ ขึ้นจนชํานาญ
3.3 แนวคิดทฤษฎีที่ระบุมีความเปนไปไดในการพัฒนานวัตกรรมใหสัมฤทธิผ์ ล
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล เรื่อง การพัฒนา
ทักษะกีฬาบาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ 81.21/ 84.52 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
ทั้งนี้เนื่องมาจาก แผนการจัดการเรียนรูดงั กลาว มีขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพที่เหมาะสม เริ่มจาก
การศึกษา คนควา และวิเคราะหหลักสูตรอยางละเอียด การศึกษาวิธีการสรางที่มปี ระสิทธิภาพ การ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ การทดลองใชกับนักเรียนครบทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุมยอย
ในทุกขั้นตอนการตรวจสอบมีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและขอบกพรองทีพ่ บ จนไดเครื่องมือฉบับ
สมบูรณ เมื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยาง จึงมีประสิทธิภาพตามที่ปรากฏ ซึ่งเปนไปตามที่ วิมลรัตน สุนทรโรจน
(2544 : 289) ไดกลาวไววาแผนการจัดการเรียนรู จะชวยใหการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคทกี่ ําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพ โดยชวยใหครูจัดการเรียนรูไดสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความตองการ
ของผูเรียน (ณัฐวุฒิ กิจรุงเรือง. 2545 : 1-2) สอดคลองกับผลการศึกษาของ กฤษดากร ยี่สารพัฒน (2550 :
75 – 76) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทักษะเบื้องตนกีฬาบาสเกตบอล ชั้น
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ประถมศึกษาปที่ 6 ผลปรากฏวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท ักษะเบื้องตนกีฬา
บาสเกตบอล ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพ เทากับ 83.15 / 83.68 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเ รื่อง ทักษะเบื้องตนกีฬาบาสเกตบอล กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา
(พลศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเทากับ 0.68 ซึ่งแสดงวา นักเรียนมีความรูเ พิ่มขึ้นรอยละ 68
นักเรียนที่เรียนรูดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท ักษะเบือ้ งตนกีฬาบาสเกตบอล มีทักษะพื้นฐาน การเลน
กีฬาบาสเกตบอลเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทักษะเบื้องตนกีฬาบาสเกตบอล โดยภาพรวม
อยูในระดับ มากที่สุด
การที่แผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล เรื่อง การพัฒนาทักษะกีฬา
บาสเกตบอล กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
1.1 แผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล เรื่อง
การพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอล กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ผู
ศึกษาคนควาสรางขึ้นไดผานกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทําอยางเปนระบบมีวิธีการทีเ่ หมาะสมในการ
จัดการเรียนรูทเี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนแสงวิทยาเสริม กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา ดําเนินการวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู ตัวชี้วัด จัดทําหนวยการ
เรียนรู ศึกษาหลักการในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูทเี่ นนนักเรียนเปนสําคัญ (วัฒนาพร ระงับทุกข.
2542 : 82) ซึ่งกลาวถึง หลัก 3 ขอ คือ สอนเพือ่ อะไร สอนอยางไร และสอนแลวไดผลตามที่ตอ งการหรือไม
1.2 แบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล ไดจัดทําขึ้นโดยผานกระบวนการ ขั้นตอนในการ
จัดทําอยางมีระบบและวิธีการทีเ่ หมาะสม กลาวคือ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู กลุม สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 สาระที่ 3 มาตรฐาน พ 3.1 และ พ 3.2 กําหนดขอบเขตสาระการเรียนรูแลวจัดแบงหนวยยอย
ตามลําดับกอนหลัง ศึกษาหลักการสรางแบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล จากหนังสือ เทคนิคการฝกทีม
บาสเกตบอล ของนเรศ ใจหาญ (2548 : 28 – 162) รวมทั้งผลงานวิจัยและผลงานการศึกษาคนควาที่
เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทาง และไดผานการตรวจสอบ ปรับปรุงขอบกพรอง ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
ผานการตรวจสอบและประเมินความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญแลวนํามาทดลองใชกับกลุมทดลอง เพื่อปรับปรุง
ใหมีความสมบูรณถึง 2 ครั้ง โดยนําผลการทดลองไปปรับปรุงกอนนําไปใชสอนจริงกับกลุม ตัวอยาง
1.3 แบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล ที่ผูศึกษาคนควาสรางขึน้ เปนการนําเสนอความรูใน
ลักษณะเอกสารทีเ่ ปนรูปเลมสมบูรณ โดยกําหนดตัวชี้วัด ครูตองจัดแบงสาระการเรียนรูเ ปนหนวย ๆ ให
นักเรียนไดเรียนทีละหนวย เพื่อใหนกั เรียนเกิดความรูส ึกพอใจในผลการเรียนในแตละหนวยนั้น การสอนแต
ละหนวยก็ตองเริ่มจากสิ่งทีง่ ายไปหาสิ่งที่ยากๆเสมอ การเรียนรูดวยชุดฝกทักษะเปนกระบวนการเรียนรูที่เนน
ใหผูเรียนไดเรียนอยางเปนขั้นตอนโดยใหผเู รียนเปนผูคิด ผูป ฏิบัติกิจกรรมตางๆ ผูส อนเปนผูก ํากับควบคุมให
ผูเรียนมีการปฏิบัตฝิ กฝนจนเกิดทักษะ สามารถปฏิบัติตามขัน้ ตอนได และรับรูขั้นตอนทั้งหมด จนสามารถ
นําไปใชไดอยางอัตโนมัติ และนําไปใชจริงในสถานการณตางๆ สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2546)
แบบฝกทักษะทําใหนักเรียนสามารถศึกษาคนควาดวยตนเองตามความสามารถของแตละบุคคล นักเรียนมี
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โอกาสตอบสนองหรือมีสวนรวมในการเรียนจากกิจกรรมตาง ๆ ใหขอมูลยอนกลับทันที โดยนักเรียนฝก
ปฏิบัติจริง โดยการสาธิต มีการเสริมแรงเปนระยะ ๆ ถานักเรียนปฏิบัติถูกก็จะไดรบั การเสริมแรง แตถา
นักเรียนปฏิบัติผิด นักเรียนก็จะแกไขความไมเขาใจไดทันทีทนั ใด โดยกลับไปศึกษาจากแบบฝกทักษะ และ
ปฏิบัติซ้ําๆ จนเกิดทักษะ นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม พรอมทัง้ ไดประเมินผลการเรียนรูของตนเอง
ไดทันทีจากการวัดผลที่แนนอน
1.4 แบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล ไดสรางตามหลักในการสรางแบบฝกทักษะของ
ชิษณุชา พระสวาง. 2547 : 28 ; (อางอิงมาจาก ฉวีวรรณ กีรติกร. 2537) ดังนี้ แบบฝกทักษะทีส่ รางขึ้นนั้น
สอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการและลําดับขั้นตอนการเรียนรูของผูรบั การฝก เด็กที่เริ่มฝก มีประสบการณ
นอยจะตองสรางแบบฝกที่นาสนใจ เปนแบบฝกทักษะที่ตรงกับจุดประสงคของการฝก และตองมีเวลา
เตรียมการไวลวงหนาอยูเสมอ แบบฝกทักษะควรมุง สงเสริมผูรบั การฝกแตละกลุม ความสามารถที่แตกตาง
กันของผูร ับการฝก แบบฝกทักษะแตละชุดควรมีคําชี้แจงงาย ๆ เพื่อใหผูรบั การฝกเขาใจหรือมีตัวอยางแสดง
วิธีปฏิบัติจะชวยใหเขาใจไดดียิ่งขึ้น แบบฝกทักษะจะถูกตอง ผูฝกจะตองพิจารณาใหดีอยาใหมีขอผิดพลาด
และแบบฝกทักษะควรมีหลายๆ แบบเพื่อใหผรู ับการฝกมีแนวคิดที่กวางไกล
1.5 แบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล ที่ผูศึกษาคนควาไดสรางขึ้น นับเปนนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่เกิดจากการนําเอาขอดีของแบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล ไมวาจะเปนการสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคล นักเรียนสามารถเรียนรูไดตามความสามารถของตนเอง และนํามาผนวกกับภาพถาย เพราะ
ภาพถายจากการปฏิบัติจริงเปนภาพทีง่ ายตอการทําความเขาใจและยังไดพบวา แบบฝกเปนสื่อการสอนทีม่ ี
ประสิทธิภาพ มีประโยชนตอการเรียนรู มีสวนเรงเราความสนใจในการเรียนรูของนักเรียนอยางมาก เมื่อ
นักเรียนเกิดความสนใจอยากอานก็เกิดทักษะในการอาน เกิดความชํานาญ เกิดทักษะ ความรู ความเขาใจ
จากการปฏิบัติกจิ กรรม และเปนความรูที่คงทน จนกระทัง่ สามารถปฏิบัติไดโดยอัตโนมัติ
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2524 : 106)
1.6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้เนือ่ งจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้น นั้น ไดผานการตรวจสอบความสอดคลองของขอสอบกับตัวชี้วัดโดย
ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีคา IOC ตั้งแต 0.33 ถึง 1.00 และนําแบบทดสอบไปทดลองใชหาคาอํานาจจําแนก ไดคา
อํานาจจําแนกตัง้ แต 0.32 ถึง 1.00 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.86 เมื่อนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง จึงทําให
การจัดการเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอลมีประสิทธิภาพ 81.21/ 84.52
ดังนั้น แบบฝกทักษะเปนสื่อที่ใชในการสรางทักษะสําหรับผูเ รียนจากทักษะงายไปหาทักษะที่ยากขึ้น
ซับซอนขึ้นตามลําดับความรู ความสามารถและวัยของผูเรียน จนทําใหผเู รียนเกิดทักษะในเรื่องนั้น และ
สามารถปฏิบัติไดดวยตัวเอง ซึ่งในการฝกทักษะอาจฝกคนเดียว หรือฝกเดี่ยว และฝกเปนชุดฝกแบบ
ผสมผสาน ดังนั้นการสรางแบบฝกในลักษณะใดขึ้นอยูกับ เนื้อหา ธรรมชาติวิชา วัยของผูเรียน เปาหมาย
ของทักษะทีจ่ ะใหเกิดความรูความสามารถพื้นฐานของผูเรียน จึงเปนสาเหตุหนึ่งทีส่ งผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น เพราะเปนแบบฝกที่มปี ระสิทธิภาพ
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู เรือ่ ง การพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอลโดยใช
แบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาเทากับ 0.6614 ซึ่งหมายถึง นักเรียนมี
ความกาวหนาในการเรียนรอยละ 66.14 ทั้งนี้เนื่องจาก กระบวนการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังกลาว
มาแลวในเมื่อเครื่องมือมีประสิทธิภาพ ทําใหผลการเรียนมีความกาวหนา ประกอบกับความนาสนใจของแบบ
ฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล ทําใหนักเรียนกระตือรือรน อยากรู และสนุกกับการเรียนจึงเกิดประสิทธิผลดังที่
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ปรากฏ ซึ่งเปนไปตามคํากลาวของ วิมลรัตน สุนทรโรจน (2544 : 289) และยังเปนไปตามคําอธิบายของ
อนงคศิริ วิชาลัย (2536) กลาววา การเรียนการสอนโดยใชชุดฝกทักษะเปนการสอนที่สนุกอีกวิธีหนึ่ง
คือ การที่นักเรียนไดทําแบบฝกมากๆ สิ่งที่จะชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรูในเนื้อหาวิชาไดดีขึ้น
คือ แบบฝก เพราะนักเรียนมีโอกาสนําความรูทเี่ รียนมาแลวมาฝกใหเกิดความเขาใจกวางขวางยิ่งขึ้น และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ กฤษดากร ยี่สารพัฒน (2550 : 75 – 76) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูทักษะเบือ้ งตนกีฬาบาสเกตบอล ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลปรากฏวา ประสิทธิภาพของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท ักษะเบื้องตนกีฬาบาสเกตบอล ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพ
เทากับ 83.15 / 83.68 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง ทักษะเบื้องตนกีฬา
บาสเกตบอล กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเทากับ
0.68 ซึ่งแสดงวา นักเรียนมีความรูเ พิ่มขึ้นรอยละ 68 นักเรียนที่เรียนรูดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ทักษะเบื้องตนกีฬาบาสเกตบอล มีทักษะพื้นฐาน การเลนกีฬาบาสเกตบอลเพิม่ ขึ้นจากกอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูทักษะเบือ้ งตนกีฬาบาสเกตบอล โดยภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด
จากการศึกษาคนควาแสดงวา แผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล ทํา
ใหนักเรียนมีผลการเรียนทีส่ ูงขึ้น มีความกาวหนาและสามารถพัฒนาการเรียนของนักเรียนไดเปนอยางดี ซึ่ง
ขอดีของแบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอลก็คือนักเรียนมีโอกาสเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถของแตละ
บุคคลอยางแทจริง นับเปนการสงเสริมการปฏิรปู การเรียนรู ซึ่งเปนหัวใจและเปนการตอบสนองการปฏิรูป
การศึกษาที่ใหความสําคัญกับผูเ รียนมากทีส่ ุด ทั้งนี้การจัดกระบวนการเรียนรู การใชสื่อ ใหเกิดประโยชน
อยางคุมคามีคุณภาพและประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยงั ชวยใหครูผสู อนไดมีโอกาสดูแลเอาใจใสนักเรียนอยาง
เต็มที่ และยังชวยสงเสริมใหนกั เรียนไดแสวงหาความรู สรางองคความรูไดดวยตนเองและสามารถชวย
แกปญหา เมื่อครูผสู อนไมสามารถทําการสอนได โดยมอบหมายงานไวใหนักเรียนไดศึกษาแบบฝกทักษะกีฬา
บาสเกตบอล ที่ครูผูสอนเตรียมไว และในกรณีที่นกั เรียนไมสามารถมาโรงเรียนได ก็สามารถนําบทเรียนไป
ศึกษาเรียนรูได ทําใหเรียนตามเพื่อนไดทัน
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะกีฬา
บาสเกตบอล เรื่อง การพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนเรียนและหลังเรียน ผล
ปรากฏวา คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของกฤษดากร ยี่สารพัฒน (2550 : 75 – 76) ไดศึกษาการพัฒนา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท ักษะเบื้องตนกีฬาบาสเกตบอล ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลปรากฏวา
ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทักษะเบื้องตนกีฬาบาสเกตบอล ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มี
ประสิทธิภาพ เทากับ 83.15 / 83.68 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ รื่อง ทักษะ
เบื้องตนกีฬาบาสเกตบอล กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มี
คาเทากับ 0.68 ซึ่งแสดงวา นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นรอยละ 68 นักเรียนที่เรียนรูดวยแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูท ักษะเบื้องตนกีฬาบาสเกตบอล มีทักษะพื้นฐาน การเลนกีฬาบาสเกตบอลเพิม่ ขึ้นจากกอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท ักษะเบื้องตนกีฬาบาสเกตบอล โดยภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด
จากการศึกษาคนควาแสดงวา แผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล มี
ประสิทธิภาพ นําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลวทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอ การจัดการเรียนรู โดยใช
แบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล เรื่อง การพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอล ในภาพรวม ดานการวัดผลและ
ประเมินผล นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.28) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเทากับ
0.65 ซึ่งมากกวาดานอื่น ๆ สวนในดานสาระสําคัญ นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.11)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72 ซึ่งนอยกวาดานอืน่ ๆ สําหรับความพึงพอใจของนักเรียนเปนรายขอ
พบวา ขอที่ 5 คือ นาสนใจเปนประโยชนตอนักเรียนนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (4.53)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 0.63 ซึ่งมากกวาขออื่น ๆ สวนในขอที่ 4 คือ เหมาะสมกับเวลาที่ใช
เรียน นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก(3.82) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72 ซึ่งนอยกวา
ดานอื่น ๆ
4 ประสิทธิภาพของนวัตกรรม
4.2 ประสิทธิภาพของนวัตกรรมถูกตองตามหลักวิชาการ
1. ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอล โดย
ใชแบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปรากฏวา คะแนนการสังเกตพฤติกรรมระหวางการ
เรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 82.21 คิดเปนรอยละ 82.21 และคะแนนการทดสอบยอยทายแผนการจัดการเรียนรู
มีคาเฉลี่ยเทากับ 80.14 คิดเปนรอยละ 80.14 รวมทั้งสองสวนมีคาเฉลี่ยเทากับ 162.42 คิดเปนรอยละ
81.21 ซึ่งหมายถึง ประสิทธิภาพการทํากิจกรรมระหวางเรียน มีคาเทากับ 81.21 และคะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบหลังเรียนเทากับ 25.35 คิดเปนรอยละ 84.52 สรุปวาแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การพัฒนาทักษะ
กีฬาบาสเกตบอล โดยใชแบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ 81.21/
84.52 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
2. ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอล
โดยใชแบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปรากฏวา คะแนนเฉลี่ย
กอนเรียน 16.29 และ หลังเรียน 25.35 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรียนรู เรื่อง การพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอล โดยใชแบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอลชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
มีคาเทากับ 0.6614 ซึ่งหมายถึง นักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 66.14
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล เรื่อง
การพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
4. ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีตอการเรียนรูดวยแบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล เรื่อง การ
พัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับมาก
4.3 นวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด
- ประสิทธิภาพของนวัตกรรม 81.21/84.52 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80
4.4 วิธีการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมครอบคลุมเนื้อหาและโครงสราง
- ประเมินคุณภาพของนวัตกรรมทางดานหลักสูตรการสอน และเนื้อหากลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
- ประเมินคุณภาพทางดานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดย
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ผูเชี่ยวชาญ
ตัวชี้วัดเฉพาะองคประกอบที่ 2 คุณประโยชน
1. ความสามารถในการแกปญ
 หา
1.1 สอดคลองตามวัตถุประสงคและเปาหมายทีร่ ะบุไดครบถวน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ
.01
- ความพึงพอใจของผูเ รียนอยูในระดับ มากทีส่ ุด
1.2 แกปญหาและพัฒนาไดตรงตามกลุมเปาหมาย
- สามารถทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบาสเกตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
สูงขึ้นและนักเรียนมีความพึงพอใจมากทีส่ ุดและเรียนรูอยางมีความสุข
1.3 นําไปประยุกตใชในสภาพบริบทที่มลี ักษณะใกลเคียงกัน
- เพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนสามารถนํานวัตกรรมไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ประโยชนตอบุคคล
2.1 ผลงานสงผลใหเกิดประโยชนตอผูเรียน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบาสเกตบอลสูงขึ้น
- ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองและเรียนรูอยางมีสุข
- ผูเรียนเกิดทักษะจากการทํางานเปนกลุม
2.2 ผลงานสงผลใหเกิดประโยชนตอเพื่อนครู
- ไดสื่อการจัดการเรียนรูทมี่ ีประสิทธิภาพ เพื่อนครูทงั้ ในและนอกโรงเรียนสามารถ
นําไปใชสอนไดตามแผนการจัดการเรียนรู
2.3 ผลงานสงผลประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา
- ผูบริหารสามารถบริหารงานวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ประโยชนตอหนวยงาน
3.1 ผลงานสงผลใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษา
- สถานศึกษาผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 ตังบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญอยูในระดับดีมาก
3.2 ผลงานสงผลใหเกิดประโยชนตอวงการวิชาชีพ
- ทําใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดมาตรฐานวิชาชีพครู(คุรุสภา) มาตรฐานที่ 5
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
3.3 ผลงานสงผลใหเกิดประโยชนตอชุมชน
- ชุมชนไดยุวชนที่มีความรูความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาและเปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาชุมชนตอไป
ตัวชี้วัดเฉพาะองคประกอบที่ 3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
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1. ความแปลกใหมของนวัตกรรม
- เกิดจากแนวคิดแปลกใหมโดยนําเสนอผานแบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล เนื้อหา
กลาวถึงการเคลือ่ นที่เปนเสนตรงในสนามบาสเกตบอล
- เปนการพัฒนาตอยอดจากแนวคิดเดิม
- มีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิม คือการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะกีฬา
บาสเกตบอล สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น
2. จุดเดนของนวัตกรรม
2.1 ผลงานมีจุดเดน นาสนใจสะทอนถึงการมีแนวคิดใหม
- เปนการพัฒนาเนื้อหาและทักษะการเลนกีฬาบาสเกตบอลใหมีความหลากหลาย
ยิ่งขึ้น
2.2 .ใชงาย สะดวก
- นวัตกรรมมีคําอธิบาย วิธีการใช ขั้นตอนการปฏิบัติอยางละเอียดทําใหสามารถ
เรียนรูไดดวยตนเอง
2.3 ลงทุนนอย
- ใชทุนอยางจํากัดในการพัฒนานวัตกรรมเพราะครูผสู อนไดศึกษาคนควา เรียนรูและ
จัดทําสือ่ ดวยตนเองเพื่อใหผเู รียนเกิดการเรียนรู เกิดทักษะเต็มตามศักยภาพ
- การพัฒนาผูเรียนดวยแบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล คาใชจายในการลงทุนนอยแต
ไดผลตอบแทนคือศักยภาพของผูเรียนสูง
ตัวชี้วัดรวมองคประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผูเรียน
1. ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
1.1 นักเรียนผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ขอ คิดเปนรอยละ 100
1.2 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันประสงคทเี่ ปนจุดเนนของสถานศึกษา
ไดครบทุกขอคิดเปนรอยละ 100
1.3 นักเรียนไดรับรางวัล/การยกยองเชิดชูเกียรติ/ประกาศชมเชยจากหนวยงาน/องคกร
ระดับเขต/จังหวัด
- รางวัลชนะเลิศและเปนตัวแทนจังหวัดเขาแขงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์พระบรมราชินีนาถ ป 2552 ดังรายชื่อ
1. เด็กหญิงนิดาวัลย สังฆะมณี
2. เด็กหญิงนวลอนงค จันนามิตร
3. เด็กหญิงสุฑารัตน ชมพูทัศน
4. เด็กหญิงกาญจนา พันรักษ
5. เด็กหญิงอมรประภา ยุบลไสย
6. เด็กหญิงกาญจนาพร แสนชมภู
7. เด็กหญิงพรนภา สีเหลือง
8. เด็กหญิงประภัสสร บุตรแกว
9. เด็กหญิงยลดา วิระศรี
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10. เด็กหญิงกนภรณ การคิด
11. เด็กหญิงนภาพร เชื้อจีน
12. เด็กหญิงกานดาวศรี นันผอง
1.4 นักเรียนไดรับรางวัล/การยกยองเชิดชูเกียรติ/ประกาศชมเชยจากหนวยงาน/องคกร
ระดับชาติ/นานาชาติ มีดังนี้
- รางวัลชนะเลิศและเปนตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขาแขงขันรอบชิงชนะเลิศ
แหงประเทศไทย บาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป 2554
ดังรายชื่อ
1. เด็กหญิงรัตนา ภูหงษเพชร
2. เด็กหญิงลินดา ภูหงษเพชร
3. เด็กหญิงออมสิน จันนามิตร
4. เด็กหญิงกัณฐิกา ศรีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงเกสร ตุพิลา
6. เด็กหญิงวราพร การอาน
7. เด็กหญิงสมภาร เหลากอดี
8. เด็กหญิงมยุรีย ภูระนา
9. เด็กหญิงจรรยาพร เลิศสงคราม
10. เด็กหญิงกัญญาพร สานุจิตร
11. เด็กหญิงยลดา แสงคํา
12. เด็กหญิงอรุณบุญญา ลิขิตชัชวาลกุล
2 ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนทุกคนมีผลงานครบถวนตามที่ครูกําหนด
- มีคุณภาพตามเกณฑกําหนดในระดับดีขึ้นไปรอยละ 80
- เกิดจากการปฏิบัติงานของนักเรียนตามหลักสูตรอยางแทจริงและไดรบั การรับรองจาก
ผูบริหารโรงเรียน
3. การเผยแพรผลงานนักเรียน
2.1 นักเรียนไดนําเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู/ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการ
ปฏิบัติงานทีม่ ีคุณภาพในรูปแบบตางๆตามวาระและโอกาสในระดับสถานศึกษาไมจํากัดจํานวนครั้ง
- การจัดปายนิเทศและจัดแสดงผลงานนักเรียน
2.2 นักเรียนไดนําเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู/ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการ
ปฏิบัติงานทีม่ ีคุณภาพในรูปแบบตางๆตามวาระและโอกาสตอสาธารณในระดับเขต/จังหวัด อยางนอย
2 ครั้ง/ป
- การแขงขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจําทุกป
- จัดแสดงผลงานนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจําทุกป
2.3 นักเรียนไดนําเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู/ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการ
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ปฏิบัติงานทีม่ ีคุณภาพในรูปแบบตางๆตามวาระและโอกาสตอสาธารณในระดับภาค
- การแขงขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจําทุกป
3.4 นักเรียนไดนําเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู/ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการ
ปฏิบัติงานทีม่ ีคุณภาพในรูปแบบตางๆตามวาระและโอกาสตอสาธารณในระดับชาติ/นานาชาติ
- เขารวมแขงขันรอบชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย บาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์พระบรมราชินีนาถ
4. การไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ
4.1 ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัตงิ านของนักเรียนไดรับรางวัล/ยกยองเชิดชู
เกียรติในระดับเขต/จังหวัด มีดังนี้
- รางวัลชนะเลิศและเปนตัวแทนจังหวัดเขาแขงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์พระบรมราชินีนาถ ป 2553 ดังรายชื่อ
1 .เด็กหญิงนิดาวัลย สังฆมณี
2. เด็กหญิงนวลอนงค จันนามิตร
3. เด็กหญิงรพีภรณ ชมพูทัศน
4. เด็กหญิงกาญจนา พันรักษ
5. เด็กหญิงศิริพร บุญเนตร
6. เด็กหญิงกาญจนาพร แสนชมภู
7. เด็กหญิงพรนภา สีเหลือง
8. เด็กหญิงประภัสสร บุตรแกว
9. เด็กหญิงยลดา วิระศรี
10. เด็กหญิงอรุณบุญญา ลิขิตชัชวาลกุล
11. เด็กหญิงกานดาวศรี นันผอง
12. เด็กหญิงเกษศรินทร การถัก
4.2 ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักเรียนไดรับรางวัล/ยกยองเชิดชู
เกียรติในระดับภาค มีดังนี้
- รางวัลชนะเลิศและเปนตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขาแขงขันรอบชิงชนะเลิศ
แหงประเทศไทย บาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป 2554
ดังรายชื่อ
1. เด็กหญิงรัตนา ภูหงษเพชร
2. เด็กหญิงจัทรนภา กุดวิไสย
3. เด็กหญิงออมสิน จันนามิตร
4. เด็กหญิงกัณฐิกา ศรีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงเกสร ตุพิลา
6. เด็กหญิงวราพร การอาน
7. เด็กหญิงสมภาร เหลากอดี
8. เด็กหญิงมยุรีย ภูระนา

17

9. เด็กหญิงจรรยาพร เลิศสงคราม
10. เด็กหญิงกัญญาพร สานุจิตร
11. เด็กหญิงยลดา แสงคํา
12. เด็กหญิงอรุณบุญญา ลิขิตชัชวาลกุล
4.3 ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัตงิ านของนักเรียนไดรบั รางวัล/ยกยองเชิดชู
เกียรติในระดับชาติ/นานาชาติ มีดังนี้
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิดกีฬาบาสเกตบอล กีฬาเยาวชนแหงชาติ อุบลเกมส ป
2553 ดังรายชื่อ
1. เด็กหญิงนวลอนงค จันนามิตร
2. เด็กหญิงกานดาวศรี นันผอง
3. เด็กหญิงประภัสสร บุตรแกว
4. เด็กหญิงกนภรณ การคิด
- รางวัลชนะเลิศและเปนตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขาแขงขันรอบชิงชนะเลิศ
แหงประเทศไทย บาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ป 2555
ดังรายชื่อ
1. เด็กหญิงรัตนา ภูหงษเพชร
2. เด็กหญิงปยะดา นันทะเขตร
3. เด็กหญิงออมสิน จันนามิตร
4. เด็กหญิงกัณฐิกา ศรีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงเกสร ตุพิลา
6. เด็กหญิงวราพร การอาน
7. เด็กหญิงสมภาร เหลากอดี
8. เด็กหญิงมยุรีย ภูระนา
9. เด็กหญิงอัมพิกา วิระศรี
10. เด็กหญิงอพินยา แกวบุญไสย
11. เด็กหญิงยลดา แสงคํา
12. เด็กหญิงศิรินธร ลาพรมมา
4.5 ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักเรียนไดรับรางวัล/ยกยองเชิดชูเกียรติและมี
ผูนําไปประยุกตใชเปนแนวคิดในการพัฒนาผลงานของนักเรียน/ครูนอกสถานศึกษา

- โครงงานสุขภาพเรื่อง กีฬาเพื่อความเปนเลิศ : ชนิดกีฬาบาสเกตบอล ไดรับรางวัล
เหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีการรณรงคเผยแพรความรูแกนักเรียนในสถานศึกษา ครูและ
ผูปกครองไดนําไปประยุกตใชเพื่อการออกกําลังกายสรางเสริมสุขภาพ
ตัวชี้วัดรวมองคประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง
1.เปนแบบอยางและเปนที่ยอมรับจากบุคคลอื่นๆ
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1.1 พัฒนาตนเองในดานคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาจิตอยางนอยปละ 1 ครั้ง
- เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมและเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีศรี
ตําบล ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดขอนแกน
1.2 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในหนาที่ราชการและ
สวนตัว
- ปฏิบัติหนาที่รบั ผิดชอบโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียน
- รวมกิจกรรมสมุดบันทึกความดีของคุรุสภา
1.3 นอมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนจนไดรับการยอมรับหรือการยกยองเชิดชูจากหนวยงาน/องคกรภาครัฐและเอกชนระดับเขต/จังหวัด
- โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม ไดผานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนดีศรีตําบล
- ขบวนแหของโรงเรียนในงานกีฬาตานยาเสพติดของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 นอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพอหลวง
1.4 นอมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนจนไดรับการยอมรับหรือการยกยองเชิดชูจากหนวยงาน/องคกรภาครัฐและเอกชนระดับชาติ
- ปฏิบัติตนตามหนาที่โดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการนํานักเรียนรวม
แขงขันกีฬาบาสเกตบอลรอบชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย รายการบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์พระบรมราชินีนาถ
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนาที่ ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามที่ไดรบั มอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชาจนสําเร็จอยางมีคุณภาพตามเปาหมายทีก่ ําหนด ศึกษาหาความรู วางแผนการพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน และสะสมผลงานอยางสม่ําเสมอ ขาพเจาไดศึกษาคนควาแสวงหาความรู เพื่อนําเทคนิคดาน
วิชาชีพที่พัฒนาและกาวหนาเปนที่ยอมรับมาใชแกศิษยและผูรบั บริการจนสัมฤทธิ์ผลตามทีพ่ ึงประสงค
นอกจากนี้ขาพเจายังปฏิบัติงานดวยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย สุจริต และปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความรูความสามารถ และเต็มใจทํางาน ประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณและแบบแผนพฤติกรรมอันพึงประสงคตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูอยางเครงครัด ดําเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงและนอมนํามาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รวมถึงการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยบูรณาการในกิจกรรมแนะแนว การสอนพลศึกษา สงผลใหขาพเจา
เปนที่ยอมรับขององคกรและชุมชน ดังแสดงตามตาราง
ที่ คาบเวลา
เรื่อง
1 2552
ผูฝกสอนรางวัลชนะเลิศรุน 13 ป
หญิงบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2 2552
ผูฝกสอนทีมรองชนะเลิศอันดับ 3
บาสเกตบอลหญิง ระดับชวงชั้นที่

องคกร/หนวยงาน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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3

2553

4

2553

3
บาสเกตบอลนักเรียนสัปดาหวัน
เด็กแหงชาติ
ผูฝกสอนทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับภาค
บาสเกตบอลหญิง ระดับชวงชั้นที่
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3
บาสเกตบอลนักเรียนสัปดาหวัน
เด็กแหงชาติ
ผูฝกสอนบาสเกตบอลประเภททีม จังหวัดอุบลราชธานี
หญิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ในการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ
ครั้งที่ 27 “อุบลเกมส”

ที่ คาบเวลา
เรื่อง
5 2553
ผูฝกสอนบาสเกตบอลประเภททีม
หญิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
ในการแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงประเทศไทย

องคกร/หนวยงาน
จังหวัดเลย

6

2553

ครูดีในดวงใจประจําป 2553

7

2554

8

2555

ผูฝกสอนรางวัลชนะเลิศรุน 13 ป
หญิงบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ผูฝกสอนรางวัลชนะเลิศรุน 13 ป
หญิงบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาฬสินธุ
เขต 3
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ

ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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9

2555

10 2555

ที่ คาบเวลา
11 2555
12 2556
13 2556

รางวัลผูฝก สอนดีเดน
บาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์
พระบรมราชินีนาถ
ผูฝกสอนทีมรองชนะเลิศอันดับ 2
บาสเกตบอลหญิงระดับชวงชั้นที่ 3
บาสเกตบอลนักเรียนสัปดาหวัน
เด็กแหงชาติ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

เรื่อง
องคกร/หนวยงาน
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป
คุรุสภา
2554
รางวัลครูผสู อนดีเดน กลุมสาระ คุรุสภา
การเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา
ประจําป 2556
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูฝกสอนทีมชนะเลิศ
บาสเกตบอลหญิง ระดับชวงชั้นที่
3
บาสเกตบอลนักเรียนสัปดาหวัน
เด็กแหงชาติ

หมายเหตุ
ระดับประเทศ
ระดับประเทศ
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

2. พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
- ป 2554 ไดรับการพัฒนามากกวา 41 ชั่วโมง/ป
- ป 2555 ไดรับการพัฒนามากกวา 41 ชั่วโมง/ป
- ป 2556 ไดรับการพัฒนามากกวา 41 ชั่วโมง/ป
การสัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน
ที่

การสัมมนา/ฝกอบรม
หรือศึกษาดูงาน

ระหวางวันที่

สถานที่

หลักฐาน
อางอิง
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1
2
3
ที่
4
5
6
8
8

อบรมเทคนิคการเปนผู
ฝกสอน
กีฬาบาสเกตบอล
อบรมพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
อบรมผูตัดสินกีฬา
บาสเกตบอล
การสัมมนา/ฝกอบรม
หรือศึกษาดูงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนดีศรีตําบล
อบรมผูฝ กสอนกีฬา
บาสเกตบอล
ระดับชาติ
สัมมนาการจัดการระบบทีม
กีฬาบาสเกตบอล
อบรมพัฒนากระบวนการคิด
การจัดการเรียนการสอน
อบรมเทคนิคผูฝกสอนกีฬา
บาสเกตบอลระดับสูง

18 - 20 สิงหาคม 2554
8 – 11 มีนาคม 2555
6 – 9 กันยายน 2555

ระหวางวันที่
1 – 4 ธันวาคม 2555

ณ มหาวิทยาลัยสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เกียรติบัตร
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
เกียรติบัตร
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย
จังหวัดบุรรี ัมย
สถานที่
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จังหวัดขอนแกน

ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน
5 – 8 กุมภาพันธ 2556
จังหวัดขอนแกน
30– 31 มีนาคม 2556
6 – 9 มิถุนายน 2556
5 – 9 สิงหาคม 2556

เกียรติบัตร

หลักฐาน
อางอิง
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

ณ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหง
เกียรติบัตร
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ เกียรติบัตร
จังหวัดกาฬสินธุ
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เกียรติบตั ร
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ

ตัวชี้วัดรวมองคประกอบที่ 3 การดําเนินงาน/ผลงานที่เปนเลิศ
1. การนําองคความรูจ ากการไดรบั การพัฒนาหรือการพัฒนาตนเองไปใชประโยชน
1.1 นําไปพัฒนานักเรียนแบบองครวม ไดความรูทักษะกระบวนการและเจตคติ ทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ คุณลักษณะอันพึงประสงค พฤติกรรมการทํางาน
รวมกันของนักเรียน
- แบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอลชุดที่ 1-10
1.2 นําไปใชบูรณาการกับหนวยงานอื่นได
- สํานักงานการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดกาฬสินธุ ใชแบบฝกทักษะ
กีฬาบาสเกตบอลชุดที่ 1-10 เปนเอกสารประกอบการอบรมเยาวชน คายรักการออกกําลังกาย
- ชมรมกีฬาบาสเกตบอลจังหวัดกาฬสินธุ ใชแบบฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอลชุดที่
1-10 ประกอบการฝกนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนของจังหวัด
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1.3 นําไปบูรณาการกับวิชาอื่นได โดยสามารถบูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษเรื่องคําศัพทและ
ความหมาย
1.4 นําไปใชเปนตนแบบเผยแพรขยายผลได
- เผยแพรบนสื่อออนไลน เว็บไซตโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม เว็บไซตสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3
1.5 เชื่อมโยงและนําไปใชในชีวิตประจําวัน
- เรียนรูและคนควาดวยตนเองเปนดานหลัก ฝกความมีวินัย ความรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับมอบหมาย
- เรียนรูการอยูรวมกันเปนหมูคณะ เคารพความคิดเห็นตาง เขาใจคนอื่น ภูมิใจใน
ตนเอง มองโลกในแงบวก
- ยอมรับกติกา รูแพ รูชนะ รูอภัย นําความรูและทักษะไปปรับใชดําเนินชีวิตใน
ปจจุบันและอนาคตไดอยางมีสุข
2. การแกปญหา/พัฒนาผูเ รียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
- การแกปญหาเรือ่ งการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะกีฬา
บาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
3. การแกปญหา/พัฒนาผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
- ครูผูสอนไดใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในการแกปญหาของนักเรียนเพือ่ สงเสริม
พัฒนา ใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีทักษะชีวิต มีภูมิคุมกันทางรางกายและจิตใจ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สามารถดํารงชีวิตใหผานพนสภาวะวิกฤติตางๆในสังคมไดอยางปลอดภัยเพือ่ ใหนักเรียนเปนคนดี
คนเกงและมีความสุข
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