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ชื่อผู้ส่งประกวด นางสาววิภารัตน์ พรหมแก้ว (ครูคอมพิวเตอร์) 
ประเภทผลงาน      สถานศึกษาขนาดเล็ก 
ประเภทนวัตกรรม  ด้านวิชาการ 
ชื่อผลงาน   “การพัฒนาผู้เรียนด้านการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สู่

ความเป็นเลิศด้วยทักษะปฏิบัติของ แฮร์โรว์ (Harrow)” 
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาวิชา    โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
 
1. ความส าคัญของผลงาน 

1.1 ความส าคัญสภาพปัญหา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ                  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน แก้ปัญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง                  
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการด าเนิ นชีวิต                 
ในปัจจุบันของบุคคลท าให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิต        
ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข  

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้มีสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน                
ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้ เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ                
มุ่งเน้นเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การเข้าร่วมและปฏิบัติ
กิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเองตามความถนัด และความสนใจ
อย่างแท้จริง การพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยอาจจัดเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติ             
ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 

จากการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในการฝึกทักษะด้านการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้    
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่า ผู้เรียนขาดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
ความคิดสร้างสรรค์ ส่วนใหญ่จะเลียนแบบเพ่ือน ผลงานจะไม่มีความแปลกใหม่ ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหา          
ที่จะน าไปสู่การออกแบบ และการวางแผนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน ข้าพเจ้าจึงจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้น
กระบวนการเ พ่ือพัฒนาด้านทักษะเพราะท าให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง  แก้ปัญหา                    
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นขั้นตอน และมีเหตุผลในการท างานเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ
และความสนใจของตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงต่อยอดความรู้ได้อย่างมีความสุข                         
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัยเป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
ในด้านปฏิบัติการกระท าหรือการแสดงออกต่าง ๆ จ าเป็นต้องใช้หลักการวิธีการที่แตกต่างไปจากการพัฒนา
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ด้านอ่ืน ๆ โดยข้าพเจ้าใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow) ซึ่งประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นการเลียนแบบ 2) ขั้นการลงมือกระท าตามค าสั่ง 3) ขั้นการกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์                           
4) ขั้นการแสดงออก 5) ขั้นการกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ จากเหตุผลข้างต้น ข้าพเจ้าจึงได้พัฒนา                 
วิธีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมชุมนุม“การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”                  
โดยใช้กระบวนการแฮร์โรว์ (Harrow) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทักษะด้านการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือน ามาช่วยแก้ไขปัญหาของผู้เรียนในด้านทักษะการท างานความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา
ด้วยกระบวนการต่าง ๆ จนเกิดเป็นทักษะที่ถาวรของผู้เรียน 

1.2 แนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดี ควรจัดกิจกรรมตามความถนัด

และสนใจของผู้เรียนเน้นการปฏิบัติจริง โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ดังนั้นการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น   
ในฐานะที่เป็นครูผู้สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เห็นถึงความส าคัญของการน าเอารูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow) มาช่วยในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง ทิศนา แขมณี                      
(2553 : 95) ได้กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบสร้างความรู้ ครูจะมีบทบาทต่างไปจากเดิม จากการเป็น       
ผู้การถ่ายทอดความรู้และควบคุมการเรียนรู้ เปลี่ยนไปเป็นการให้ความร่วมมือ อ านวยความสะดวก และ
ช่วยเหลือผู้ เรียนในการเรียนรู้คือ การเรียนการสอนจะต้องเปลี่ยนไปจาก “ instruction” ไปเป็น 
“construction” คือ เปลี่ยนจาก “การให้ความรู้” ไปเป็น “การให้ผู้เรียนสร้างความรู้” บทบาทของครู             
ก็คือ จะต้องท าหน้าที่สร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผู้เรียน จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงกับความสนใจ
ของผู้เรียนด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปในทางที่ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้เรียน              
ที่มีปัญหา และประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ข้าพเจ้าจึงเห็นความส าคัญ และความจ าเป็นในการน าเอารูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ    
ของแฮร์โรว์ (Harrow) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. จุดประสงค์และเป้าหมาย 

2.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทักษะการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือสร้างสรรค์
ผลงาน 

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง ส ารวจความชอบ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง  
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึงคุณค่าและความสามารถของตนเอง  
2.4 เพ่ือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 

3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม 
การพัฒนาผู้เรียนด้านการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยข้าพเจ้าได้น ารูปแบบ

การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้                                                             
1)  ขั้นการเลียนแบบ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนสังเกตการณ์กระท าที่ต้องการให้ผู้เรียนท าได้ ซึ่งผู้เรียนย่อมจะ

รับรู้หรือสังเกตเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ได้ไม่ครบถ้วน แต่อย่างน้อยผู้เรียนจะสามารถบอกได้ว่า ขั้นตอนหลัก
ของการกระท านั้น ๆ มีอะไรบ้าง  

2) ขั้นการลงมือกระท าตามค าสั่ง เมื่อผู้เรียนได้เห็นและสามารถบอกขั้นตอนของการกระท าที่ต้องการ
เรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียนลงมือท าโดยไม่มีแบบอย่างให้เห็น ผู้เรียนอาจลงมือท าตามค าสั่งของผู้สอน หรือท าตาม
ค าสั่งที่ผู้สอนเขียนไว้ในคู่มือก็ได้ การลงมือปฏิบัติตามค าสั่งนี้ แม้ผู้เรียนจะยังไม่สามารถท าได้อย่างสมบูรณ์   
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แต่อย่างน้อยผู้เรียนก็ได้ประสบการณ์ในการลงมือท าและค้นพบปัญหาต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้และปรับ
การกระท าให้ถูกต้องสมบูรณ์ขึ้น  

3) ขั้นการกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนจนสามารถ ท าสิ่งนั้น ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องมีแบบอย่างหรือมีค าสั่งน าทางการกระท าการกระท าที่ถูกต้อง แม่นตรงพอดี 
สมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องสามารถท าได้ในขั้นนี้                                  

4) ขั้นการแสดงออกขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนมากขึ้น จนกระทั่งสามารถกระท าสิ่งนั้นได้
ถูกต้องสมบูรณ์แบบอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบรื่น และด้วยความม่ันใจ  

5) ขั้นการกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถกระท าสิ่งนั้น ๆ อย่างสบาย ๆ เป็นไป
อย่างอัตโนมัติโดยไม่รู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติบ่อย ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่หลากหลาย 

 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow) 

 
3.2 การด าเนินงานตามกิจกรรม (ตามวงจร PDCA) 

3.2.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1) ส ารวจความต้องการของผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์  
2) ส ารวจสภาพข้อมูลพ้ืนฐาน วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือการจัดการเรียนรู้ได้เต็ม

ศักยภาพ  
3) เสนอโครงการต่อผู้อ านวยการโรงเรียน จัดตั้งชุมนุมคอมพิวเตอร์ 
4) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

3.2.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
1) ข้าพเจ้าด าเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะด้านการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
2) ข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้สอนในกิจกรรมชุมนุม จ านวน 20 ชั่วโมง เพ่ือพัฒนาความรู้ 

ความสามารถ และทักษะ ตามความถนัดและสนใจได้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
3) ข้าพเจ้าใช้วิธีการสอนรูปแบบทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow) เป็นรูปแบบที่เน้น                

การสอนทักษะปฏิบัติเหมาะส าหรับน าไปจัดกิจกรรมการสอนในเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายไปจนถึง
ระดับอุดมศึกษา และรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัตินี้ มีประโยชน์สามารถน ามาใช้ในการประเมินความส าเร็จ
ในการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความคิด ผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมในการท างานได้โดยแบ่งออกเป็น 5 ขัน้  

3 



แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีการปฏบิัติที่เปน็เลิศ (Best Practice)  
 

_____________________ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช _______________________ 

ขั้นที่ 1 ขั้นการเลียนแบบ  
ข้าพเจ้าได้จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยสาธิตการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้       

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยจะเริ่มตั้งแต่การแนะน าเครื่องมือของโปรแกรม ส่วนประกอบ         
ของหน้าต่างโปรแกรม โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน หลักการการออกแบบที่ดี โดยจะให้
ผู้เรียนฝึกลองใช้งานโปรแกรม และท าใบงานเพ่ือทบทวนบทเรียนที่ข้าพเจ้าได้อธิบาย ซึ่งผู้เรียนรับรู้
หรือสังเกตเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ได้ไม่ครบถ้วน แต่อย่างน้อยผู้เรียนจะสามารถบอกได้ว่าขั้นตอนหลัก
ของการกระท านั้น ๆ มีอะไรบ้าง และเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และเพ่ือพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

ขัน้ที่ 2 ขั้นการลงมือกระท าตามค าสั่ง  
เมื่อข้าพเจ้าได้ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ค าแนะน าและสอนแบบธรรมชาติ ไม่ช้าหรือเร็ว

เกินไป จากนั่นก็ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงโดยไม่มีแบบตัวอย่าง หรือผู้เรียนอาจลงมือท าตามค าสั่ง   
ของข้าพเจ้า ผู้เรียนอาจจะปฏิบัติงานยังไม่ได้สมบูรณ์ แต่ผู้เรียนจะได้ประสบการณ์ในกาลงมือ
ปฏิบัติงานและค้นพบปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง          
ซ่ึงข้าพเจ้ามีการแนะน าจุดที่ส าคัญท่ีจะต้องสังเกต และผู้เรียนปฏิบัติตามกระบวนการ 

ขั้นที่ 3 ขั้นการกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์  
จากนั่นเมื่อผู้เรียนเริ่มมีความช านาญในการใช้โปรแกรม ข้าพเจ้าก็ให้ผู้เรียนฝึกฝน  

การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จนสามารถออกแบบสิ่งของเครื่องใช้           
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องมีแบบอย่างหรือมีค าชี้แนะ 
จากข้าพเจ้า 

ขั้นที่ 4 ขั้นการแสดงออก  
ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์             

มากขึ้น จนกระทั่งสามารถการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องสมบูรณ์
แบบอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบรื่น และด้วยความม่ันใจ  

ขัน้ที่ 5 ขั้นการกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ  
ผู้ เรียนน าความรู้ที่ข้าพเจ้าได้สอนมาประยุกต์ใช้การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้                 

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จนเกิดเป็นทักษะ และผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบใหม่               
หรือรูปแบบที่น่าสนใจอย่างสมบูรณ์ 
3.2.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางาน (Check) 

ข้าพเจ้าด าเนินการประเมินโดยการสังเกตการลงมือปฏิบัติผู้เรียน ความสนใจ กระบวนการ
ท างาน และประเมินชิ้นงานผู้ เรียนที่ได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
3.2.4 ขั้นสรุปและรายงาน (Action) 

ข้าพเจ้าและผู้เรียนร่วมอภิปราย สรุป ทบทวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน และน าข้อเสนอแนะ
ที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

3.3 ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
การพัฒนาผู้เรียนด้านการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สู่ความเป็นเลิศด้วย 

ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow) โดยใช้กระบวนการบริหารวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยข้าพเจ้าน ารูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow’s Instructional Model for psychomotor Domain) 

๔ 



แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีการปฏบิัติที่เปน็เลิศ (Best Practice)  
 

_____________________ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช _______________________ 

ได้แก่ การเลียนแบบ การลงมือกระท าตามค าสั่ง การกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ การแสดงออกและ                
การกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ ส่งผลให้
ผู้เรียนได้รับการรางวัลงานศิลปหัตถกรรมผู้เรียนระดับชาติ ภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  
และได้รับการรางวัลงานศิลปหัตถกรรมผู้เรียนระดับชาติ ภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation) 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

3.4 การใช้ทรัพยากร 
3.4.1 ทรัพยากรที่ใช้ในการฝึกทักษะที่มีในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ แผ่นซีดี ระบบอินเทอร์เน็ตได้รับการสนับสนุนจากผู้อ านวยการโรงเรียนให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
ที่เรว็ขึ้น เครื่องฉายและจอรับภาพ ล าโพงและหูฟัง 
4. ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ   

4.1 ผลที่เกิดขึ้นตามจุดประสงค์  
4.1.1 ผู้เรียนมีทักษะการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน 
4.1.2 ผู้เรียนได้ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมและแข่งขันในระดับต่าง ๆ ได้ส ารวจ ความชอบ          

ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง  
4.1.3 ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึงคุณค่าและความสามารถของตนเอง  
4.1.4 ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และได้ลงมือปฏิบัติจริง 

4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
4.2.1 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ ตระหนักและให้ความส าคัญกับการศึกษาได้แสดงศักยภาพของตนเอง

ตามความถนัดและสนใจ มีความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียน มีความรับผิดชอบ 
4.2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

สามารถออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ก่อให้เกิดทักษะการท างานและเรียนรู้ได้อย่าง 
มีความสุข 

4.2.3 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2561 
- ได้รับการรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
- ได้รับการรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูน

แอนิเมชั่น (๒D Animation) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
- ได้รับการรางวัล ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้        

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
4.2.4 ผู้เรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมผู้เรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 

2561 
- ได้รับการรางวัล ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้         

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

๕ 



แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีการปฏบิัติที่เปน็เลิศ (Best Practice)  
 

_____________________ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช _______________________ 

4.2.5 ผู้เรียนเข้าร่วมงานกิจกรรมมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2562 
- ได้รับการรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
- ได้รับการรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น           

(๒D Animation) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
- ได้รับการรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น                                 

ม.4 - ม.6 
- ได้รับการรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกม

สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
- ได้ รั บการรางวัล  ระดับ เหรี ยญเงิน  กิ จกรรมการแข่ งขันการสร้ า งการ์ตูน เรื่ องสั้ น               

(Comic Strip) 
4.2.6 ผู้เรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมผู้เรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 

2562 
- ได้รับการรางวัล ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้          

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
- ได้รับการรางวัล ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น             

(๒D Animation) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ   

4.3.1. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจและตระหนักและให้ความส าคัญกับการศึกษา ได้แสดงศักยภาพ    
ของตนเองตามความถนัดและสนใจ มีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียนมีความรับผิดชอบ 

4.3.2. โรงเรียนมีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจน                 
มีหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน 
5. ปัจจัยความส าเร็จ 

5.1 วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ท าให้ทราบถึงพ้ืนฐานความรู้ความสนใจ/ความต้องการ/ความถนัด              
ของผู้เรียน เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าแผนการเรียนรู้  

5.2 ข้าพเจ้ามีความรู้ ความสามารถในการฝึกทักษะผู้เรียนการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

5.2 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ ที่เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนรู้ และได้รับการสนับสนุนจากผู้อ านวยการโรงเรียนให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว 
6. บทเรียนที่ได้รับ ปรับปรุงคุณภาพมุ่งพัฒนาต่อไป 

6.1 บทเรียนที่ได้รับ 
6.1.1 การพัฒนาผู้เรียนด้านการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สู่ความเป็นเลิศ

ด้วยทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow) สามารถพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.1.2 ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในทางท่ีถูกต้องและเหมาะสม 

6.2 ปรับปรุงคุณภาพมุ่งพัฒนาต่อไป 
6.2.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีวิธีการสอน        

ที่หลากหลายให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 

๖ 



แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีการปฏบิัติที่เปน็เลิศ (Best Practice)  
 

_____________________ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช _______________________ 

6.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6.3 ข้อควรพึงระวัง 
6.3.1 ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความส าเร็จจะต้องค านึงถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย 

เช่น ครู สื่อ เทคโนโลยี สภาพผู้เรียน อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
และงบประมาณ 

6.3.2 ครู ต้องเชื่อมั่นว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 

7.1 การเผยแพร่ 
สถานศึกษามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทุกกิจกรรมผ่านช่องทางที่หลากหลายและ         

ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ จุลสาร การประชุมผู้ปกครอง เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ขอนหาดประชาสรรค์ เป็นต้น 

7.2 การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
7.2.1 โรงเรียนมีชื่อเสียง ได้รับการชื่นชมจากผู้ปกครอง และชุมชน  
7.2.2 รางวัลของผู้ เรียนในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา และรางวัลของผู้ เรียนในงาน

ศิลปหัตถกรรมผู้เรียน ระดับภาค และระดับชาติ 
7.2.3 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 

2561 
- ได้รับการรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
  เด็กชายพงษ์ศักดิ์ มาสม 
  เด็กชายภูริพัฒน์ สุวรรณพงค์ 
- ได้รับการรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูน

แอนิเมชั่น (๒D Animation) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
เด็กชายจักรกฤษณ์ กตกุลปัญญา 

  เด็กชายอานัส หัดหล๊ะ 
- ได้รับการรางวัล ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
  นางสาวฐิติมา ขาวเผือก 
  นางสาวปริยากร หลักชัย 

7.2.4 ผู้เรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมผู้เรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 
2561 

- ได้รับการรางวัล ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

เด็กชายพงษ์ศักดิ์ มาสม 
  เด็กชายภูริพัฒน์ สุวรรณพงค์ 

7.2.5 ผู้เรียนเข้าร่วมงานกิจกรรมมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2562 

๗ 



แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีการปฏบิัติที่เปน็เลิศ (Best Practice)  
 

_____________________ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช _______________________ 

- ได้รับการรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

เด็กชายพงษ์ศักดิ์ มาสม 
  เด็กชายภูริพัฒน์ สุวรรณพงค ์
- ได้รับการรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น      

(๒D Animation) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
เด็กชายจักรกฤษณ์ กตกุลปัญญา 

  เด็กชายอานัส หัดหล๊ะ 
- ได้รับการรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น                 

ม.4 - ม.6 
  นางสาวธิดารัตน์ สวัสดิ์รักษา 
  นายวศิน รักษ์ทอง 
- ได้รับการรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกม

สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
  เด็กชายเกียรติวรรณชัย เสียงดัง 
  เด็กชายสุรเชษฐ์ คงศิริ 
- ได้ รั บการรางวัล  ระดับ เหรี ยญเงิน  กิ จกรรมการแข่ งขันการสร้ า งการ์ตูน เรื่ องสั้ น               

(Comic Strip) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
เด็กชายพงษ์ศักดิ์ มาสม 
เด็กชายอิทธิพล สุขเนียม 

7.2.6 ผู้เรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมผู้เรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 

- ได้รับการรางวัล ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

เด็กชายพงษ์ศักดิ์ มาสม 
  เด็กชายภูริพัฒน์ สุวรรณพงค์ 
- ได้รับการรางวัล ระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น           

(๒D Animation) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
เด็กชายจักรกฤษณ์ กตกุลปัญญา 

  เด็กชายอานัส หัดหล๊ะ 
 
 

     ลงชื่อ       ผู้เสนอ 
                (นางสาววิภารัตน์  พรหมแก้ว) 
     ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้างโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
 
 

     ลงชื่อ       ผู้รับรอง 
                (นายอรรถพร อักษรน า) 
     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

๘  



แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีการปฏบิัติที่เปน็เลิศ (Best Practice)  
 

_____________________ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙  



แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีการปฏบิัติที่เปน็เลิศ (Best Practice)  
 

_____________________ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช _______________________ 

 
 

 

 
 
 
 
 

๑๐
๗ 



แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีการปฏบิัติที่เปน็เลิศ (Best Practice)  
 

_____________________ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช _______________________ 

 

  
 

 

 
 
 

๑๑
๗ 



แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีการปฏบิัติที่เปน็เลิศ (Best Practice)  
 

_____________________ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช _______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒
๗ 



แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีการปฏบิัติที่เปน็เลิศ (Best Practice)  
 

_____________________ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช _______________________ 

 
 

 

 

๑๓
๗ 



แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีการปฏบิัติที่เปน็เลิศ (Best Practice)  
 

_____________________ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช _______________________ 

 
 
 

 
 

๑๔
๗ 


