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รายละเอียดการนําเสนอผลงงาน
1. ความสําคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นําเสนอ
ความสําคัญของการเรียนรูของนักเรียน คือ การไดอานออกเขียนได ถานักเรียนอานหนังสือไดดี
จะทําใหนักเรียนสนใจใครรู หนังสือจึงเปนปจจัยสําคัญ เนื่องจากเปนสิ่งที่ทําใหนักเรียนมีความรู และมี
นิสัยรักการ ซึ่งเปนสิ่งพื้นฐานที่ สพฐ. กําหนดไวที่สําคัญเปนความหวงใยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ที่เด็กไทยอานหนังสือนอย จึงทํานวัตกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน
ดังกลาว
หนังสืออานเพิ่มเติมเรื่องทองถิ่นของเรานี้ เปนเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนรอบๆ โรงเรียนของเราเปน
เรื่องประวัติความเปนมาของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี โดยการรวบรวมสิ่งตางๆ ทั้งโบราณสถาน วิถีชีวิต
และขนบประเพณี ความรวมสมัยของชุมชน เพื่อใหนักเรียนมีความรู และสนใจในเรื่องใกลตัวที่ถูกตอง
2. จุดประสงคและเปาหมาย ของการดําเนินงาน
2.1 เพื่อใหนักเรียนมีความรักในการอานหนังสือเพื่อเพิ่มความรูแกตนเอง
2.2 เพื่อใหนักเรียนมีความรูในเรื่องทองถิ่นของเรา และนําความรูไปเผยแพรสูชุมชนอื่นตอไป
2.3 เพื่อใหเกิดความรักความภาคภูมิในในทองถิ่นของเรา
2.4 เพื่อใหเกิดความหวงแหน และเกิดการอนุรักษในภูมิปญญาทองถิ่น
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3. กระบวนการผลิตงาน หรือขั้นตอนการดําเนินงาน
3.1 การสรางแผนการจัดการเรียนรูพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ชุด ประวัติศาสตรทองถิ่นเมืองปทุมธานี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศึกษา
หลักสูตร โครงสราง เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.2 การสรางแบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูแบบประเมินคุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรู
3.3 การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมตามขั้นตอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชุด ประวัติศาสตรทองถิ่นเมืองปทุมธานี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดังนี้ คือ
เลม 1 เมืองปทุมธานี
เลม 2 สามโคกเมืองเกา
เลม 3 นาขาวลาดหลุมแกว
เลม 4 ธัญบุรีเมืองน้ํา
เลม 5 ตํานานคลองหลวงแหลงเรียนรู
เลม 6 ทุงหลวงเมืองลําลูกกา
เลม 7 หนองเสือคลองเจาหลวง
เลม 8 บางหลวงทองถิ่นของฉัน
เลมที่ 9 ปทุมนันทที่รัก
3.4 การสรางแบบประเมินความเหมาะสมของหนังสืออานเพิ่มเติมตามขั้นตอนกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชุด ประวัติศาสตรทองถิ่นเมืองปทุมธานี สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
3.5 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.6 การสรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจสําหรับนักเรียน
3.7 การสรางแบบสอบถามแบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับครู
4. ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชนที่ไดรับ
จากจุดประสงคทั้ง 4 ขอ จึงทําใหเกิดประกายความคิดที่จะดําเนินการสืบคนขอมูลในดานตางๆ
ของชุมชนเพื่อนําขอมูลจากสถานที่จริง โดยการใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติการหาขอมูลดวยการลงพื้นที่
จริงเพื่อใหนักเรียนไดเห็นสภาพของพื้นที่ตางๆ ซึ่งนักเรียนเมื่อไดปฏิบัติในสถานที่จริงจะทําใหเกิดความรู
ดวยการปฏิบัติจริง และเขาใจสภาพทองถิ่นตางๆ ไดพบปะพูดคุยกับชุมชน ทําใหเกิดความสัมพันธอันดี
ตอกัน และทําใหนักเรียนไดความรู โดยตรงจากชุมชนอีกดวย นักเรียนเกิดความสนุกและเพลิดเพลินใน
การเรียนเปนผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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5. ปจจัยความสําเร็จ
5.1 นักเรียนมีความรูในเรื่องจังหวัดปทุมธานีเพิ่มมากขึ้น
5.2 นักเรียนสามารถนําความรูในเรื่องจังหวัดปทุมธานีเพิ่มมากขึ้น
5.3 เกิดความรักและความภาคภูมิใจ ในภูมิปญ
 ญาของบรรพบุรุษ
5.4 เกิดความหวงแหน และตองการที่จะอนุรักษโบราณ สถาน โบราณวัตถุ และวิถีชุมชน
5.5 การพัฒนาการของชุมชนตองตั้งอยูบนพื้นฐานแหงประวัติศาสตร คือ ตองควบคูกับการอนุรักษภูมิ
ปญญาบรรพบุรุษไปดวยจึงทําใหเกิดความยั่งยืน
6. บทเรียนที่ไดรับ (Lesson Learned)
6.1 ครูควรใหความสําคัญดานเนื้อหาที่ปรากฏในทองถิ่น และจัดกิจกรรมที่สงเสริมความรูความเขาใจ
อยางสม่ําเสมอ เพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม และ
ภู มิ ปญ ญาในท อ งถิ่ น คุ ณ ลั กษณะอั น พึ ง ประสงคข องการเป น สมาชิ ก ที่ดี ของครอบครัว ชุ ม ชน และ
ประเทศชาติ สงเสริมใหเยาวชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาไทย
ประเทศชาติและ ทองถิ่นที่ตนอาศัยอยู
6.2 ครูควรหาความรูเพิ่มเติมจากการฝกอบรม หรือคนควาดวยตนเองตลอดเวลาเกี่ยวกับ การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.3 ครูผูสอนควรใหการสนับสนุน และรวมมือในการจัดสรางคูมือ แบบเรียนหรือสื่อการเรียนการ
สอนที่ใหความรูเกี่ยวกับทองถิ่น นอกจากนี้ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ควรใหความอนุเคราะหและสนับสนุนการทํางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยางจริงจัง เพื่อให ผูเกี่ยวของไดรูถึงขอบกพรอง
และสามารถนําผลมาเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6.4 ผูบริหารควรสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ไดรับการอบรมความรูเกี่ยวกับเนื้อหาหลักการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม อยางตอเนื่องและมีการติดตามผล อาจเปนรูปแบบการสัมมนา หรือการจัดสื่อตาง ๆ ให
ศึกษา เชน วีดิทัศน
6.5 หนวยงานที่รับผิดชอบดานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชน กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนตน ควรสงเสริม และสนับสนุนใหครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดมีสวนรวมในการจัดทําสื่อการเรียนรูตาง ๆ ทุกชวงชั้น เพื่อที่ครูจะได
เลือกใชสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับทองถิ่น ความตองการของนักเรียนและ
ตนเอง
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7. การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ/รางวัลที่ไดรับ
7.1 เผยแพรผานเว็บไซตโรงเรียน www.pathumnun.ac.th , Social Network facebook กลุม
นักเรียน เพื่อนครู และโรงเรียนกลุมเครือขาย
7.2 ครูผูสนับสนุนฝกซอมนักเรียน นายบุญฤทธิ์ อยูสบาย ไดรับรางวัลชมเชย การแขงขันประวัติ
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
7.3 ครูผูสนับสนุนฝกซอมนักเรียนนายบุญฤทธิ์ อยูสบาย , นางสาวสุนิษา คําเบิก และนายชนะนันท
ขัตติยเวช ไดเขารวมแขงขันตอบปญหาประชาธิปไตย Young DPR Awards เยาวชนประชาธิปไตย
สัมพันธ ปที่ 2
7.4 กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
7.5 กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
7.6 ไดรับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ครอบครัวตนแบบยุติความรุนแรงดีเดน จังหวัดปทุมธานี
ประจําป พ.ศ. 2557 เปนครอบครัวตนแบบการสรางความรัก ความสามัคคีและความอบอุนในครอบครัว
สงประกวดโดยชุมชน เทศบาลตําบลบางหลวง จังหวัดปทุมธานี
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