ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม (Best Practice)

โดย
นาง ณภาภัช ภุมภารินทร์
ตาแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ

โรงเรียนวัดท่าน้าตื้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานการปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา(Best Practice)

๑. ชื่อผลงาน การบริหารจัดการในชั้นเรียนโดยใช้ทักษะกระบวนการคิดสืบเสาะหาความรู้ สู่ความเป็นเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๒. ข้อมูลทั่วไปของผู้พัฒนา
๒.๑ ชื่อผู้พัฒนา Best Practice นางณภาภัช ภุมภารินทร์
๒.๒ โรงเรียน วัดท่าน้าตื้น
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัว-แก่งเสี้ยน
๒.๓ โทรศัพท์ ๐๙-๒๗๓๕-๑๓๙๑
๓. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
๓.๑ เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาโดยใช้ทักษะกระบวนการคิดสืบ
เสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning)
๓.๒ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาสูงขึ้น พร้อมทั้งสอดคล้องกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดังนี้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักพอประมาณ
๑. วิเคราะห์ผู้เรียนตามลาดับ
๒. เนื้อหาและกิจกรรมเหมาะสม
กับผู้เรียน
๓. เลือกใช้สื่อ/การวัดผล
ประเมินผล/เวลา ให้เหมาะสม
กับผู้เรียน

หลักมีเหตุผล
๑. เข้าใจความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
๒. ศักยภาพในการเรียนที่ต่างกัน
๓. ส่งเสริมการทางานเป็นกลุ่ม
และเดี่ยว
๔. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น/
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

หลักสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
๑. มีความรู้ในการเรียนการสอน
๒. ปลูกฝังให้นักเรียนแต่ละคน
สามารถนาความรู้ไปสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ตนเองในด้านการ
รู้จักและเข้าใจตนเอง การ
แสวงหาและใช้ข้อมูล
สารสนเทศ การตัดสินใจและ
การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
สามารถปรับตัวและดารงชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ความรู้
คุณธรรม
มีความรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ครูมีความขยันเตรียมการสอน ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนา
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ตนเอง รักเมตตาต่อศิษย์ รอบคอบ และ ประหยัด
นาไปสู่
เศรษฐกิจ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดีในการ เป็นแบบอย่างที่ดีในการอยู่ ร่วมดูและเผยแผ่ อนุรักษ์ ร่วมอนุรักษ์และเผยแผ่
ดาเนินชีวิต สอนให้
ร่วมกันในสังคม สร้างสังคม
สิ่งแวดล้อมให้อยู่กับ
วัฒนธรรมที่ดีในสังคม
นักเรียนรู้จักใช้สิ่งของ
ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่
สังคมไทยสืบไป
อย่างรู้คุณค่า

๔. ระยะเวลาในการพัฒนา
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๕. ความเชื่อมโยง/สัมพันธ์ระหว่าง Best Practice กับเป้าหมาย/จุดเน้นของ สพป./สพม./สพฐ./
สถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียน
เพราะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ให้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นในเนื้ อ หาสาระ ภู มิ ศ าสตร์
ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ จริยธรรม สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ประชากรศึกษา และสิ่งแวดล้อม และมุ่ง
ให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้โดยการอ่าน การฟัง การสังเกต และมีความสามารถในการสื่อสารโดยการพูด การ
เขียน และการนาเสนอ ความสามารถในการตีความ การสร้างแผนภูมิ แผนที่ และการจดบันทึก
ข้าพเจ้าดาเนินการวิเคราะห์จุดเน้นและเป้าหมายของสถานศึกษา และนามากาหนดการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาแบบกระบวนการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning) โดยเปิด
โอกาสให้ นักเรียนทุกคนมีส่ วนร่วมในการจัด การเรีย นรู้ ตลอดจนการบู รณาการการจัดการเรียนรู้สู่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการวางแผนการดาเนินการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
๑. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางปีการศึกษา ๒๕๕๑
๒. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา
๓. วิเคราะห์ผู้เรียน
๔. จัดทาหน่วยการเรียนรู้
๔. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
นอกจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning)
พร้อมกับการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการการเรียนรู้ของนักเรียนให้
มีความรู้ที่คงทน เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุขนาไปสู่ความเป็นเลิศกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยมีผล
การทดสอบระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศในปีการศึกษา ๒๕๕๗
๖. แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่นามาใช้ในการพัฒนา
ความรู้ได้มาด้วยความพยายามของมนุษย์ที่ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ (scientific process) ในการสืบเสาะ
ความความรู้ (scientific inquiry) การแก้ปัญหา โดยผ่านการสังเกตการณ์สารวจตรวจสอบ (investigation) การศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบและการสืบค้นข้อมูล ทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพิ่มพูนตลอดเวลา ความรู้และกระบวนการดังกล่าวมี
การถ่ายทอดต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนานแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่นามาใช้ในการพัฒนา Best Practice
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry process)
วีรยุทธ วิเชียรโชติ (๒๕๔๖ : ๓๖) กล่าวว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการสอนที่ครูมุ่งพัฒนา
ความสามารถในการคิดของนักเรียน โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการค้นพบด้วยตนเอง โดยครูจะใช้คาถามเป็นสื่อกระตุ้นให้
นักเรียนได้ใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลา การสอนลักษณะนี้จะยึ ดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูจะมีบทบาทเป็นเพียงผู้ชี้แนะ
แนวทางเท่านั้น

สถาบั นส่ งเสริ มการสอนวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (สสวท. ๒๕๔๘:๑๔-๑๕) ได้แ บ่ง ขั้น ตอนของ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ไว้ ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑.) ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) เป็นการนาเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่น่าสนใจอาจเกิดจากความ
สงสัยหรือเริ่มจากความสนใจของนักเรียนเอง หรือเริ่มจากการอภิปรายในกลุ่มเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้างคาถาม
กาหนดประเด็นที่จะศึกษา มีแนวทางที่ใช้ในการสารวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย
๒.) ขั้นสารวจและค้นหา (explanation) เมื่อทาความเข้าในประเด็นปัญหาหรือคาถามที่สนใจจะศึกษา
แล้ว มีการวางแผนกาหนดแนวทางการสารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กาหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิธีการตรวจสอบอาจทาได้หลายวิธี เช่น ทาการทดลอง ทากิจกรรมภาคสนาม
๓.) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการสารวจตรวจสอบแล้ว
จึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แปลผล สรุปผลและนาเสนอในรูปต่าง ๆ เช่น บรรยาย สรุป วาดรูป สร้างตาราง การค้นพบ
อาจเป็นไปได้หลายทาง เช่นสนับสนุนหรือโต้แย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้และช่วยให้เกิดการเรียนรู้
๔.) ขั้นขยายความรู้ (elaboration) เป็นการนาความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดที่
ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม หรือนาแบบจาลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่องต่าง
ๆ ได้มากก็แสดงว่าข้อจากัดน้อย จะช่วยเชื่อมโยงกับเรื่องต่าง ๆ ทาให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น
๕.) ขั้นประเมินผล (evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรู้
อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้จะนาไปสู่การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น ๆ
๗. กลุ่มเป้าหมายในการนา Best Practice ไปใช้
๗.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
๗.๒ ขั้นตอนการพัฒนา Best Practice
การจัดระบวนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาในรูปแบบ
กระบวนการคิดสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning) ที่ดาเนินการอธิบายเป็นขั้นตอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุขมีความรู้ที่คงทน เป็นคนเก่ง คนดี
และมีความสุข ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศ

ขั้นตอนการพัฒนา Best Practice ผู้พฒ
ั นาได้ดาเนินการพัฒนาการปฏิบตั ิงานโดยใช้กระบวนการ
๔ ร. มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินการ ดังนี้

๑. รับ

- ความรู้เดิม

- ความรู้ใหม่

- พร้อมรับการเรียนรู้

รับฟัง
รับรู้

* ทบทวนความรู้เดิม เสริมความรู้ใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๒. รับ

เร้าความสนใจ
เร้าระดมความคิด

- กระตุ้น

- ระดมความคิด

- ร่วมดาเนินการวางแผน

* สร้างความสนใจให้กับผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นโดยใช้ปัญหาในการหาคาตอบด้วยกระบวนการคิดแบบสืบเสาะหา
ความรู้
* แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน จานวน 4 กลุ่ม ในการระดมความคิดในการวางแผนการดาเนินการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการ Out door ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในกระบวนการเรียนรู้

๓. เร่ง

เร่งรัด
เร่งปฏิบัติ

- ลงมือปฏิบัติ

- เกิดทักษะการคิด
(กระบวนสืบเสาะหาความรู้) 5 E
1. ขั้นสร้างความสนใจ Engagement
2. ขั้นสารวจและค้นหา Explanation
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป Explanation
4. ขั้นขยายความรู้ Elaboration
5. ขั้นประเมินผล Evaluation

* กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้พร้อมบูรณาการการเรียนรู้

๔. รู้

รู้จา
รู้คิด
รู้ใช้

- เกิดความรู้ใหม่

- ประยุกต์ความรู้ใหม่

- นาเสนอผลงานที่
หลากหลายวิธีอย่างสร้างสรรค์

* น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในการสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่ผลงาน
อย่างสร้างสรรค์

๗.๓ การตรวจสอบคุณภาพ Best Practice
๑. วิธีการตรวจสอบซ้า Best Practice
ในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning) โดยการทาซ้ากับ
นักเรียนจานวน ๓ ครั้ง ดั้งนี้
ครั้งที่ ๑ จานวนนักเรียนที่ทาได้ตามเกณฑ์ จานวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙๔
ครั้งที่ ๒ จานวนนักเรียนที่ทาได้ตามเกณฑ์ จานวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๗
ครั้งที่ ๓ จานวนนักเรียนที่ทาได้ตามเกณฑ์ จานวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ผลการตรวจสอบซ้าเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง Best Practice
นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้สูงขึ้น และมีทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สู่การคิดอย่างสร้างสรรค์
๗.๔ แนวทางการนา BP ไปใช้ประโยชน์
1.) นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.) นาไปใช้กับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาทุกระดับชั้น
3.) ทาให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขได้รับประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจน
๔..)นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้แบบบรูณาการ
๘. ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา Best Practice
๘.๑ ผลสาเร็จเชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาสูงขึ้นร้อยละ๑๐๐
๒. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อ Best Practice
๓. แบบสอบถามความพึงพอใจ มีผลสรุป ดังนี้
- คณะครู บุคลากรและนักเรียน มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๙๕
- คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๑๐0
๘.๒ ผลสาเร็จเชิงคุณภาพ
1. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ป.6 ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ค่าเฉลี่ยทั้ง ๘ กลุ่มสาระ สูงกว่า
ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ป.6 ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา๒๕๕๖ สูงกว่าระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยปีการศึกษา๒๕๕๗ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๖
๔. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็น
ร้อยละ๑๐๐
5. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
๘.๓ ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อ Best Practice
ในการจัด กระบวนการเรียนรู้แบบสืบ เสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning) ส่ง ผลให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษามีความพอใจ ที่เห็นการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เกิดความภูมิใจในความสาเร็จ
ในการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาได้ประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning) จากการรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือที่ได้
จัดทาขึ้น ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ มีผลสรุป ดังนี้
- คณะครู บุคลากรและนักเรียน มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๙๕
- คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อนละ ๑๐๐
๘.๔ ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนา Best Practice/ประสบการณ์เรียนรู้จากการนา
Best Practiceไปใช้
๑. นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้น
๒. ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
๓. ครูผู้สอนมีการพัฒนาความรู้ความสามารถโดยการศึกษาความรู้ด้วยตนเองและเข้าร่วมการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการต่างๆและนาความรู้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๔.. บุคลากรภายในโรงเรียนให้คาแนะนาและช่วยเหลือในด้านต่างๆ
5. ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนงบประมาณจากผู้บริหาร

๙. การประชาสัมพันธ์ผลสาเร็จของ Best Practice และการเผยแพร่ ขยายผล ในวงกว้าง
๑. คณะครูในโรงเรียนและคณะต่างๆที่มาศึกษาดูงานของสถานศึกษา
2. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง
3. ในงานวิชาการของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัว-แก่งเสี้ยน
4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสาเร็จของ Best Practice งานวิชาการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
5. การประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสาเร็จของ Best Practice ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

ลงชื่อ……………………………………………....ผู้จัดทา
( นางณภาภัช ภุมภารินทร์ )
ครู คศ.๓ โรงเรียนวัดท่าน้าตื้น

