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¤ íÒ¹íÒ 
 
 
  เปนภาระงานอีกงานหนึ่ง ที่ตองตอบโจทยใหตนเอง หรือผูที่เขามาอานไดรูวา 
“หองเรียนคุณภาพ” ที่หลายคนคาดหวังใหครูไดเปล่ียนแปลงนั้น ครูไดปฏิบัติกันรึเชนไร ซึ่งหาก
ทุกคนไดอานเนื้อหาในเลมนี้อยางละเอียดแลว  จะพบวาผูเขียนไดตอบโจทยงานไวแลว แตผลจะดี
หรือไมนั้น คงตองรอความคิดเห็นของนักเรียน แตส่ิงสําคัญที่สุดคือ ผูเขียนไดเสาะหาวิธีเพื่อให
นักเรียนคนดี  มีความรู และปรับตนเองใหอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 
 
  หากบทความนี้จะเปนประโยชนแกผูอาน ผูเขียนขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้  
 
 
 

นางปาริชาติ  วีระพันธุ 
ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
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» Ô̄ºÑµ Ô¡ÒÃ Ë �Í§àÃ ÕÂ¹¤ Ø³ÀÒ¾ 
 
  หองเรียนคุณภาพ (Quality Classroom) เปนอีกโจทยหนึ่ง ที่กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดนําแนวคิดที่มุงเนนใหครูผูสอนไดเปล่ียนแปลง
คุณภาพสูการปฏิบัติ ทั้งนี้องคประกอบที่ตองการใหครูเปล่ียนแปลงตนเองเพื่อ ”หองเรียนคุณภาพ”
มดีังนี ้

1. มุงนําการเปล่ียนแปลงสูหองเรียน 
2. ใหความสําคัญกับการออกแบบการจัดการเรียนรูอิงมาตรฐาน 
3. มีวิจัยในชั้นเรียน (CAR) 
4. ใช ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน 
5. สรางวินัยเชิงบวก 

   

  เมื่อเห็นองคประกอบที่ตองการใหครูเปล่ียนแปลงขางตน ก็นึกตั้งคําถามใหกับ
ตนเองวา  àÍ! ¡ÒÃà» �¹¤Ã Ùã¹· Ø¡ÇÑ¹¹ Õé¢Í§àÃÒ ¢Ò´Í§¤ �»ÃÐ¡Íº¢ �Íã´ä»º�Ò§   ลองมาติดตาม
และอานดูวาขอใดที่ยังขาดหายไปบาง 
 
  Á Ø�§¹íÒ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÙ�Ë�Í§àÃ ÕÂ¹ 
 
  ขอนีถ้ือวาเปนหัวขอใหญ     ที่สามารถตอบโจทยขออ่ืนๆ 
ไดเปนอยางดี  เนื่องจากการจะทําใหหองเปนหองเรียน    “¤ Ø³ÀÒ¾”  นั้น  
ตองอาศัยหัวขอที่  2 -5  ดานบนเปนตัวชวย   ดังนั้นกอนที่จะเปล่ียนแปลง 
ส่ิงใดๆ ก็ตาม ครูไดทําส่ิงนี้หรือไม ดังนี ้
   

    ¡ÒÃ¾ Ñ²¹Òµ¹àÍ§ 
   

1. กาย 
      กาย  นี้หมายถึงรูปราง และการแตงกายของครู ครูบางคนอาจไมคิดวาสําคัญ 

แตจริงๆ แลวมันเปนสวนประกอบที่มผีลตอการสอนของครู เพราะหากครูปลอยปละละเลยในสวนนี้ 
จะทําใหความเชื่อมั่นในตัวครูลดนอยถอยลงไป  เพราะขนาดครูเองยังไมใสใจตนเอง แลวจะไปสอน
คนอ่ืนไดอยางไร 

§Ò¹à¢ �ÒáÇ �ÇÇ 
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     มีนักเรียนชายคนหนึ่งไดมาพูดกับผูเขียนวา  “ครูครับ ครูครับ ผมชอบเรียนกับ

ครูจัง เพราะครูแตงตัวด”ี  ทําใหผูเขียนไดรับรูวานักเรียนก็สังเกตครูเหมือนกันวา ครูคนไหนแตงกาย 
เปนเชนไร  แตไมใชวาจะลงทุนส้ินเปลืองไปกับการแตงตัว เพียงแต  MIX  & MATCH ใหเปน มองดู
แลวสะอาด เหมาะสม และดูด ี

     สําหรับคุณสมบัติในขอนี้ ผูเขียนถือวา ผาน   
2. ใจ  
      ใจ นี้หมายถึงจิตใจที่อยูในรางกาย คนมองไมเห็น ซึ่งมีทั้งด ี

และไมด ีเพราะเราเปนมนุษย   แตหากทําแตส่ิงดีๆ  มากกวาส่ิงที่ไมดีแลว     เรา 
จะเปนตนแบบและเปนครูที่สอนเด็กไดอยางภาคภูมิใจ    ในการเปนครูผูเขียนจะ 
ยึดหลักการทํางานวา “ทํางานดวยใจ มากกวาทํางานดวยหนาที”่ เพราะทํางานดวยความรัก เต็มใจ 
แมจะเหนื่อย หนัก หรือทอก็ไมเบื่อ ทําไดตลอดเวลา และคิดวาผลที่ไดมีประสิทธิภาพ หากแตทํา
เพราะหนาที่จะทําไดไมนาน ไมอดทน อาจเรียกวา  “สักสักแตวาทําใหเสร็จ”  
         สําหรับคุณสมบัติในขอนี้ ตอบแบบไมเขาขางตนเองเลยวา ผาน  (อีกแลว) แต
บางคร้ังก็แอบหลุดเหมือนกัน   

3. ตัวชวยในการปฏิบัติงาน 
      ความที่เปนครู ผูเขียนเห็นวาครูตองทําตัวเหมือน SEVEN ELEVEN คือ เด็ก

ตองการอะไร หรือถามอะไรตองหาใหได  ดังนั้นครูตองมี  5 ร แบบนี้รึเปลา 
3.1 เรียนรู 
 ครูตองเรียนรู  และทันเหตุการณอยูเสมอ  

เนื่องจากเปนยุค   IT   (INFORMATION TECHNOLOGY)       ครู 
สามารถคนหาความรูเพิ่มเติมใน  INTERNET ไดตลอดเวลา  ทั้งยัง 
สนับสนุนใหครูนําความรูดาน ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) มาใช
ในการสอนอีกทางหนึ่ง ซึ่งมีทั้งเนื้อหา ภาพ และเสียง ซึ่งนอกจากความรูที่ใชสอนแลว ครูควรรูใน
หลากหลายเร่ืองเพื่อจะไดสอดแทรกในการสอน หรือพูดคุยกับนักเรียนได  
   อยางไรก็ตาม ครูตองเรียนรูในการใชคอมพิวเตอรใหเปน นอกเหนือจาก
การพิมพงาน เพื่อสรางนวัตกรรมใหมดวยตนเอง เชน การออกแบบหนังสือเรียนเพิ่มเติม  การจัดทํา
เอกสารเผยแพรตางๆ การนําเสนองานดวยโปรแกรม POWER POINT เปนตน 

3.2 ริเร่ิม 
 การริเร่ิม เปนส่ิงที่มองเห็นเปนรูปธรรม บงบอกวาครูไดเปล่ียนแปลง และ

พัฒนาตนเองตลอดเวลา  หากมีขอ 3.1 มาก การริเร่ิมก็จะงายข้ึน 
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3.3 รับผิดชอบ 
 ผลของงานที่ไดรับมอบหมาย จะเปนตัวบงชี้วาครูมีความรับผิดชอบมาก

นอยเพียงใด แตบางคร้ังอาจมีปจจัยทําใหงานลดประสิทธิภาพลงได เชน เวลา ภาระงาน  แตหาก
มุงมั่นและยึดมั่นในความรับผิดชอบแลว ไมมีอะไรที่ทําไมได  อีกทั้งยังสรางความเชื่อมั่นใหกับเพื่อน
รวมงาน  หรือบุคคลที่เกี่ยวของไดเปนอยางดี  

3.4 รวบรวม 
 การจัดระบบการทํางาน   เปนสวนสําคัญ 

สวนหนึ่งที่ทําใหงานร่ืนไหล  ประหยัดเวลา  และลดความเครียดลง 
ทั้งนี้ครูควรมีการจัดเก็บ   และรวบรวมขอมูลในทุกเร่ืองใหเปนหมวดหมู  หากเปนเนื้อหาอาจเก็บใน
รูปของ CD หรือ DVD  เพราะประหยัดเนื้อที่ในการเก็บ และงายในการเผยแพร แนะนํา 

3.5 รายงาน 
 การทํางานใดๆ ก็ตาม หากไมไดสรุปงานแลว จะไมรูวามีขอด ี ขอดอย

อยางไร  เปรียบเหมือนกระจกใหสอง เพื่อปรับปรุงแกไขงานใหดีข้ึน ทั้งในดานงบประมาณ  เวลา
บุคลากร และอ่ืนๆ ซึ่งการรายงานที่เปนเนื้อหาหรือรูปภาพ มีสวนชวยใหระลึกวาคร้ังหนึ่งเราไดทํา
ส่ิงใดไวบาง   
   

    ¡ÒÃ Ñ̈´Ë �Í§àÃ ÕÂ¹ 
   

1. จัดสิ่งแวดลอมในหองเรียน 
     โดยเร่ิมตั้งแตความสะอาดของหองเรียน  ทั้งนี้หองที่ใชสอนเปนหองปฏิบัติการ

งานประดิษฐ จึงดําเนินการ ดังนี ้
      -  จัดทําปายนิเทศ แสดงผลงานของนักเรียน และแสดงเนื้อหาความรูเพิ่มเติม 
      -  จัดทําตู แสดงผลงานของนักเรียน  
      -  จัดตกแตงหองใหสวยงาม  เพื่อจูงใจในการเรียน 
      -  จัดทําโตะใหมดวยวิธ ีPAPIER MACHE ทุกปการศึกษา จากฝมือนักเรียน 

         
 

¡ÒÃ¨ Ñ´ÊÔè§áÇ´Å �ÍÁã¹Ë �Í§àÃ ÕÂ¹ ÇÔªÒ§Ò¹»ÃÐ´ ÔÉ° � 
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ºÃÃÂÒ¡ÒÈã¹Ë �Í§àÃ ÕÂ¹ ÇÔªÒ§Ò¹»ÃÐ´ ÔÉ° � 
 

2. จัดสื่อท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
      ส่ือ จะเปนตัวชวยใหประหยัดเวลา และมองเห็นงานอยางเปนรูปธรรม ดังนี้   
      -  จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร  พร้ินเตอรและโปรเจคเตอร   ดวยทุนสวนตัว   เพื่อ 

ใหนักเรียนไดเห็นส่ือ ICT อยางทั่วถึง ซึ่งเปนแรงเสริมใหครูตองคนควา และจัดทําส่ือนําเสนอ
นักเรียนอยูตลอดเวลา ทั้งนี้ตัวชวยสําคัญคือ กลองดิจิตอล  ซึ่งครูตองมีติดตัว  เปนการลงทุนที่มี
คุณคา  สามารถนํามาใชไดในทันทีเมื่อตองการนําเสนอ 
        -  จัดทําและจัดหาส่ือในรูปแบบของ CD และ DVD ซึ่งเกี่ยวของกับงานที่สอน  
กิจกรรมของนักเรียนทั้งในหอง- นอกหองเรียน  กิจกรรมของโรงเรียน  เพลง  และที่ขาดไมได คือ 
งานชมรมคนรักดนตรี เพราะเปนครูที่ปรึกษาของชมรมนี้ และนักเรียนใหความสนใจ จึงตองจัดหา
ไวเพื่อเปดใหนักเรียนชมเมื่อเสร็จภาระงานหรือพักเที่ยง  อีกส่ิงหนึ่งที่ขาดไมไดคือ คาราโอเกะ  ครู
ตองมีโปรแกรมนี้ไวในเคร่ืองคอมพิวเตอร เอาไวเปดเวลาปฏิบัติงาน เนื่องจากคําพูดของนักเรียน
ที่วา “หากไมมีเพลงใหผมฟงแลว  ผมทํางานไมเสร็จแนๆ “  
         -  จัดทําส่ือที่เปนรูปธรรม เชน  หนังสือเรียน  ผลงาน BEST PRACTICE ของ
นักเรียน ทั้งที่เปนของจริง และงานเอกสาร   ซึ่งชวยใหนักเรียนรุนหลัง  ไดมองเห็นแนวทางในการ
คิด ทํา หรือพัฒนางานใหดีข้ึนกวาเดิม 
          -  จัดหา และจัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน เพื่อลดภาระใหนักเรียน เนื่องจาก
ผลการไปเยี่ยมบานนักเรียน ทําใหเห็นความไมสะดวกในการไปหา-ซื้อวัสดุ  เพราะแหลงของวัสดุ
หายากไมเหมือนตางจังหวัด   เชน ใบตอง  ผา และอ่ืนๆ   ครูจึงตองเปนฝายอํานวยความสะดวกให 
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นักเรียน โดยนักเรียนตองชวยกันสนบัสนุนคาใชจายในการจัดหาของครู และครูไมไดหวังผลกําไร
จากนักเรียน หากมีสวนตางก็จะนําไปซื้ออุปกรณเพิ่มเติม  วิธีนี้เปนการลดปญหาการไมมีงานทํา
ของนักเรียนไดเปนอยางดี นักเรียนมีงานปฏิบัติ  ครูก็สบายใจ   

      
 

    ÊÀÒ¾Ë�Í§¡ �Í¹¡ÒÃµ Ô´ â»Ãà¨¤àµÍÃ �   ¨ Ñ´ËÒ â»Ãà¨¤àµÍÃ �ÁÒª �ÇÂÊÍ¹  

  
 

  
 

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃ ÕÂ¹ã¹àÃ ×èÍ§µ �Ò§æ · Õèä´ �¨ Ñ´· íÒ ¤Çº¤ Ù�¡ Ñº¡ÒÃãª �â»Ãà¨¤àµÍÃ � 
¡ÒÃ¨ Ñ´ËÒµ ÑÇª �ÇÂÁÒãª �ã¹¡ÒÃàÃ ÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹§Ò¹»ÃÐ´ ÔÉ° � àª �¹ â»Ãà¨¤àµÍÃ � ¤ÍÁ¾ ÔÇàµÍÃ � á¼ �¹ CD 
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    ãË �¤ÇÒÁÊíÒ¤ Ñ¡ Ñº¡ÒÃÍÍ¡áºº¡ÒÃ¨ Ñ´¡ÒÃàÃ ÕÂ¹Ã Ù�Í Ô§ÁÒµÃ°Ò¹ 
 
  หัวใจของการจัดการเรียนรูใหไดดนีั้น ครูตองออกแบบใหเหมาะสมทั้งเนื้อหา 
กิจกรรม การประเมินผล ทั้งนี้ตองทราบที่มาทีไ่ปของการออกแบบ เพื่อไมใหหลงทาง และสามารถ
ตอบโจทยการออกแบบการจัดการเรียนรูอิงมาตรฐานได โดยขอแสดงá¼¹À ÙÁÔ· ÕèÁÒ¢Í§¡ÒÃÍÍ¡áºº
ดังนี ้
 

แนวนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ  
    

หลักการของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ
 

มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

การจัดการเรียนรู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 
 

การจัดการเรียนรูวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 
 
  จากแผนภูมิขางตน ไดนํามาออกแบบคําอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  งานประดิษฐ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง ไดดังนี ้
 

 ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃãª�Ç ÑÊ´ Ø Í Ø»¡Ã³ � áÅÐ¡ÒÃÍÍ¡áºº§Ò¹»ÃÐ´ ÔÉ°�àªÔ§º ÙÃ³Ò¡ÒÃ à¹ �¹¤ÇÒÁ¤Ô´
ÊÃ �Ò§ÊÃÃ¤� ÊÇÂ§ÒÁ â´Â¹ íÒà·¤â¹âÅÂÕÁÒ¼ÊÁ¼ÊÒ¹ à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ´ �Ò¹· Ñ¡ÉÐã¹§Ò¹»ÃÐ´ ÔÉ°�  
· Ñé§¹ Õé¤íÒ¹ Ö§¶Ö§¤ÇÒÁ»ÅÍ´À ÑÂ Ê×ºÊÒ¹À ÙÁÔ» �Òä·Â ãª�·Ã Ñ¾ÂÒ¡ÃáÅÐÊÔè§áÇ´Å �ÍÁÍÂ�Ò§ÁÕ¤Ø³¤�Ò µÒÁ
á¹ÇËÅ Ñ¡»Ã ÑªÒàÈÃÉ°¡ Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ 
 »ÃÐ´ ÔÉ°�§Ò¹· ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ ´ �ÇÂà¨µ¤µÔ· Õè´ Õ ÁÕ¤ÇÒÁÃ Ñº¼ Ô´ªÍºµ�Í§Ò¹ ¢ÂÑ¹ Í´·¹ · íÒ§Ò¹
Ã �ÇÁ¡ Ñº¼ Ù�Í ×è¹ä´ � ÃÇÁ· Ñé§¤Ô´¤íÒ¹Ç³ÃÒ¤Òµ�¹· Ø¹ ¡ íÒäÃ  ÊÒÁÒÃ¶ãË �¡ÒÃºÃ Ô¡ÒÃËÃ ×Í¨ íÒË¹ �ÒÂä´ � 
 à¾×èÍãË �à¡ Ô´¤ÇÒÁÃ Ù� àËç¹¤Ø³¤�Ò¢Í§§Ò¹»ÃÐ´ ÔÉ°� áÅÐÁÕ· Ñ¡ÉÐã¹¡ÒÃ· íÒ§Ò¹ µÅÍ´¨¹àË ç¹
á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒª Õ¾ 
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  ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูอยางหลากหลาย เนนกระบวนการดานทักษะ จึง
ไดออกแบบเนื้อหาในเชิงบูรณาการ ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  เมื่อไดเนื้อหาแลว จึงนํามาออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู โดยวิธีผสมผสาน
แบบ MCDDE MODEL ดังนี้ 
  M = MOTIVATION  นักเรียนไดรับแรงจูงใจ 
  C = CREATIVE THINKING นักเรียนถายทอดความคิดออกเปนผลงาน 
  D = DEMONSTRATION นักเรียนไดเรียนรูจากการสาธิต 
  D = DO   นักเรียนลงมือปฏิบัต ิ
  E = EVALUATION  นักเรียนและครูชวยกันประเมินผล 
  ซึ่งเปนรูปแบบการสอนที่เหมาะกับวิชานี้ คือ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
งานประดิษฐ  ที่เนนการปฏิบัติ สอดคลองกับหลักการ LEARNING BY DOING นั่นคือ นักเรียน
ไดรับประสบการณตรง ทั้งดานทักษะ ความรู ทัศนคติ เมื่อลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สงผลใหนักเรียน 

กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 

- การคิดคํานวณราคา   
  ตนทุนและราคาจําหนาย 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
- จานรองใบตอง 
- บายศรีปากชาม 
- เปเปอรมาเช 
- เย็บดอกตอผา 
- พวงบุษบา 
- ตุกตาบองแบว 
- ปรุงและตกแตง 
  อาหารจานเดียว 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

-  รอง เลน เตน กับ 
    งานประดิษฐ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
- โครงงานผลิตกระดาษดวยมือ 
- โครงงานผลิตชิ้นงานจาก 
  เยื่อกระดาษ 
 

¼ Ù�àÃ ÕÂ¹ãË �ºÃ Ô¡ÒÃËÃ ×Í í̈ÒË¹ �ÒÂ¼ÅÔµÀ Ñ³± �ä´ � 
 

¼ Ù�àÃ ÕÂ¹ÁÕ· ÑÈ¹¤µÔ· Õè´ Õµ�ÍÇÔªÒ¡ÒÃ§Ò¹ÍÒª Õ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ §Ò¹»ÃÐ´ ÔÉ°� 

§Ò¹»ÃÐ´ ÔÉ°� 
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มีพฤติกรรมที่รับผิดชอบ และตั้งใจเรียนมากข้ึน  ทําใหวิชานี้ไมมีนักเรียนไดคะแนนเปน 0 ติดตอกัน
มาหลายปการศึกษา 
  
  Á ÕÇÔ¨ ÑÂã¹ª Ñé¹àÃ ÕÂ¹ (CAR) 
 
  CAR (CLASSROOM ACTION RESEARCH) ครูทุกคนผานการอบรมการทําวิจัย
มาแลว บางคนอาจทําวิจัยหนาเดียว บางคนอาจทําเปนรูปเลมครบทั้ง 5 บท ซึ่งผูเขียนโชคดีที่เรียน
จบปริญญาโท มีความรูเร่ืองการทําวิจัยที่เรียกกันติดปากวา 5 บท จึงไดจัดทําวิจัย ดังนี ้

ปการศึกษา 2550  จัดทําผลงานการวิจัยเร่ือง    การเปรียบเทียบคุณภาพกระดาษ 
ผลิตดวยมือ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  งานประดิษฐ  ง 33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  
  ปการศึกษา 2551 จัดทําผลงานการวิจัยเร่ือง  รายงานการปฏิบัติงานและ 
การประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT)  

ซึ่งผลของการวิจัยไดนํามาปรับใชในการเรียนการสอน ไดเปนอยางดี  นอกจากนั้น 
แลวยังไดใชความรูดานการวิจัย  แนะนําเพื่อนครูที่ยังไมเขาใจดานการทําสถิติ   การวิเคราะหขอมูล  
การอานขอมูล   พรอมทั้งชี้แนะในการเขียนรายงานการวิจัยอีกทางหนึ่ง  ยังผลใหผูเขียนภาคภูมิใจ
ที่มีสวนไดชวยเหลือเพื่อนครู 
 
  ãª � ICT à¾ ×èÍ¡ÒÃÊÍ¹áÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÍ¹ 
  
  การใช ICT สนับสนุนการสอน นับวามีประโยชนอยางยิ่ง หากนํามาใชใหเหมาะสม 
พอดี พอควร เนื่องดวยลักษณะของวิชางานประดิษฐ ที่มุงเนนใหนักเรียนไดรับทักษะเปนหลัก หาก
ใช  ICT มากเกินไป  จะผิดวัตถุประสงคของผลการเรียนรูที่คาดหวังได ทั้งนี้ไดนํา  ICT มาผลิตส่ือ
ดังไดกลาวในเร่ือง การจัดส่ือที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูในหนา  4 แลว 
 

  
 

¡ÒÃ¹ íÒ ICT ÁÒãª � ª �ÇÂãË �¡ÒÃÊÍ¹ÊÐ´Ç¡ ª Ñ´à¨¹¢ Öé¹ ÃÇÁ· Ñé§ÊÃ �Ò§ºÃÃÂÒ¡ÒÈ· Õè´ Õ 
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  คาดวาในปลายป พ.ศ. 2552 นี้ จะจัดทําเว็บไซดวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานประดิษฐ เปนของตนเอง เพื่อใหนักเรียน และผูสนใจไดเขาไปอาน  โดยจะขอความรวมมือจาก
ผูที่มีประสบการณในการทําเว็บไซดเปนพี่เล้ียง   
 
    ÊÃ �Ò§ÇÔ¹ÑÂàª Ô§ºÇ¡ 
 
  คร้ังแรกยังสับสนเร่ือง “วินัยเชิงบวก” นี้ของใคร เมื่อศึกษาแลวพบวา ครูและ
นักเรียนตองมี ”วินัยเชิงบวก” ดวยกันทั้งคู แตครูเปนผูที่ตองถายทอดใหนักเรียนเกิดทั้งความรู 
ทักษะ  ทัศนคติ เพื่ออยูในสังคมได  ครูตองมีวินัยเชิงบวกมากกวานักเรียน ถายทอดใหนักเรียนมี
วินัยเชิงบวกเชนกัน   ซึ่งความเปนจริงแลวนักเรียนที่ตองไดรับวินัยเชิงบวกอยางมาก คือนักเรียนที่
อยูหองทายๆ จากประสบการณการสอนมากวา 25 ป นักเรียนหองตน  ๆ
จะไมสรางปญหา หรือมีปญหาก็มีนอยมาก  เพราะแขงกันเรียน แยงกัน 
ทํางาน หากแตหองทายๆ จะเกี่ยงกันทํางาน      ดังนั้นการจัดการเรียนรู  
และเกณฑการประเมินจะตางกัน เทคนิคในการสอนก็ตางกันไปดวย คือ 
ตองมีทั้งบุนและบู (แบบบวกบวก) 
  การที่จะสรางวินัยเชิงบวกใหไดดีนั้น ครูตองประพฤติ ปฏิบัติตน เปนแบบอยางที่ดี 
และเปนที่ปรึกษาที่ดีแกนักเรียนอยางเสมอตนเสมอปลาย นักเรียนเกิดความไววางใจ    กลาที่จะมา 
ปรึกษา   การสอนในปหนึ่งๆ จะมนีักเรียนเปนจํานวนมาก  ความแตกตางระหวางบุคคล  สภาพ
ความเปนอยู ครอบครัว มีผลใหพฤติกรรมของนักเรียนตางกันดวย ดังนั้นการมีขอมูลของนักเรียน
จากหลายแหลง เชน การเยี่ยมบาน  ทะเบียนประวัต ิ และการใหนักเรียนตอบแบบสอบถามขอมูล
สวนตัว จะชวยใหครูรูจักนักเรียนมากข้ึน นอกเหนือจากการสังเกต หรือพูดคุยกับนักเรียน 
  คุณสมบัติในขอนี้ จะวางายก็งาย จะวายากก็ยาก  ดังนั้นครูตองควบคุมอารมณ
ของตนเองใหดี เมื่อพบนักเรียนที่มีวินัยดานลบมากกวาบวก เพราะบางคร้ังก็หลุดไปบาง  แตเมื่อ
ผานเหตุการณที่หลุดออกไปแลว ตอไปจะไมเกิดข้ึนอีก  
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º·ÊÃ Ø» 
 
  ทั้งหลายทั้งปวง ไมวางานใดๆ    ก็ตามตองเร่ิมที่ตัวเรา   
หากเราไดเร่ิมตนแลว     ก็ไมมีส่ิงใดยากเกินกวาที่เราจะทํา   แตจะยาก 
ตรงที่ยังไมเร่ิมตนทําเสียที   ปฏิบัติการหองเรียนคุณภาพ  นี้  จึงตอบ 
โจทยที่หลายคนคาดหวังใหครูไดเปล่ียนแปลงตนเอง        จากบทความ 
ขางตนที่ไดเขียนไว      อาจถูกใจหรือไมถูกใจผูอานได       แตส่ิงที่เขียน 
ออกมานั้นคือ  ความจริง     ที่ครูคนหนึ่งไดเพียรพยายาม      เสาะหาวิธ ี
เพื่อใหนักเรียนได      “àÃ ÕÂ¹§�ÒÂ Ê¹ Ø¡ ÁÕ¤ÇÒÁÊ Ø¢¡Ñº§Ò¹»ÃÐ´ ÔÉ°�”   
และก็ไมไดหมายความวาเมื่อเขียนบทความหรือเสาะหาวิธีไดแลว ครูคนนี้จะหยุดการพัฒนาตนเอง  
เพราะถือคติวา ”อานมาก รูมาก”  และ “การเรียนรูไมมีวันส้ินสุด”  เพื่อนํามาปรับใชใหเกิดผลที่ดี
ที่สุดกับนักเรียน มุงหวังใหนักเรียนเปนคนดี  มีความรู และปรับตนเองใหอยูในสังคมไดอยางเปนสุข  
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¢�ÍàÊ¹Íá¹Ð¢Í§¼Ù�Í íÒ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃ ÕÂ¹ 
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(¹Ò§ÊÒÅ Ô¹ Õ ÁÕà¨Ã Ô) 
¼ Ù�Í íÒ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃ ÕÂ¹´Í¹àÁ×Í§·ËÒÃÍÒ¡ÒÈº íÒÃ Ø§ 
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