รายงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูโรงเรียน พี่โรงเรียนนอง
วิถีชีวิตภูมิปญญาเพื่อพี่ ICT เพื่อนอง
ปการศึกษา 2546

ดําเนินการโดย

นางสาวภาทิพ ศรีสุทธิ์
อาจารย 3 ระดับ 8
นางสาวนฤมล จิตรจันทร อาจารย 2 ระดับ 7
นางนงลักษณ ศิวะบรรพกุล อาจารย 2 ระดับ 7
นางเย็นจิตร ชวภัทรโสภณ อาจารย 2 ระดับ 7
นางสุชญา ควรพันธุ
อาจารย 2 ระดับ 7
นางสาวอุไรวรรณ บุญญานุกูล อาจารย 2 ระดับ 7
นางสุนทรา ชูศิลปทอง
อาจารย 2 ระดบ 7
นายบุณยฤทธิ์ มากมี
อาจารย 2 ระดับ 7
นายบัญชา เกษม
อาจารย 2 ระดับ 7

ความคิดเห็นของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ

(นายชาญณรงค ผดุงชอบ)
รองผูอ ํานวยการฝายวิชาการโรงเรียนสุราษฎรธานี
……/………/……..

ความคิดเห็นของผูอํานวยการ

(นายสาธร ลิกขะไชย)
ผูอ ํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี
..……/……./…….

รายงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู โรงเรียนพี่โรงเรียนนอง
(วิถีชีวิต ภูมิปญญาเพื่อพี่ ICT เพื่อนอง)
1. สาระสําคัญของโครงการ
1.1 ความเปนมาของโครงการ
ดวยกระทรวงไดเปลี่ยนแปลงระบบโครงสรางตามแนวการปฏิรูปการศึกษา โดยไดบริหารในรูปแบบ
เขตพืน้ ทีท่ างการศึกษา โดยยุบรวมสถาบันการศึกษาตาง ๆ มาอยูในเขตพื้นที่เดียวกัน การรวมตัวของ
โรงเรียนตาง ๆ ในรูปแบบดังกลาว ทําใหเห็นชองวาง ความแตกตางดานความพรอมในดานสื่อ
อุปกรณ โอกาส สถานที่ หรือบุคลากร และตาม พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา
22 ผูเรียนสําคัญที่สุด มาตรา 23 การจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสม มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่อง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางได สัดสวนสมดุลกัน
รวมทัง้ ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา(5) สงเสริม
สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผู
เรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู …ผูสอนและผูเรียนเรียนรูไปพรอม กันจากสื่อการเรียนการสอน
และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ (6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสาน
ความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
เพือ่ ลดชองวางความแตกตางระหวางโรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดความพรอม
และเพือ่ สนองการจัดการเรียนรูตาม พระราชบัญญัติการศึกษา โรงเรียนสุราษฎรธานีจึงไดดําเนินการ
โครงการนี้ขึ้น
1.2 วัตถุประสงคของโครงการ
1.2.1 เพือ่ เชือ่ มความสัมพันธที่ดีใหโรงเรียนที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ
1.2.2 เพือ่ ใหเกิดเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบโรงเรียนพี่-โรงเรียนนอง
1.2.3 เพือ่ ใหนักเรียนทั้งโรงเรียนพี่และโรงเรียนนองมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู
1.2.4 เพือ่ ใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากแหลงวิทยาการ ภูมิปญญาทองถิ่น
1.2.5 เพือ่ สงเสริมใหครู นักเรียนมีคุณธรรมรูจักการชวยเหลือ การแบงปนในการใชทรัพยากร
ทางการศึกษา
1.3 ขอบขายของโครงการ
1.3.1 ครูผนู ําเสนอโครงการประกาศหาครูผูรวมงานและนักเรียนผูสนใจ
1.3.2 ประสานงานกับโรงเรียนนองที่รวมโครงการ

1.3.3 โรงเรียนนองจัดทําหลักสูตรเสนอโรงเรียนพี่ โรงเรียนพี่จัดทําหลักสูตรเสนอโรงเรียน
นอง
1.3.4 คณะครูนักเรียนโรงเรียนพี่ ศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปญญาของชุมชนโรงเรียนนอง
1.3.5 ครูผูรับผิดชอบโครงการนําเสนอ รายงานกิจกรรมตามหลักสูตรของโรงเรียนนองแตละ
โรงผานเครือขายอินเตอรเน็ท
1.3.6 คณะครูโรงเรียนพี่สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูการมีสวนรวมของผูรวมกิจกรรม
ประเมินความพึงพอใจในการเรียนรูตามหลักสูตรที่นองจัด บันทึกอุปสรรค ปญหาใน
การทํางาน
1.3.6 โรงเรียนนองมารวมเรียนรูเรื่อง ICT ตามหลักสูตรที่พี่จัดขึ้น
1.3.7 โรงเรียนพี่ โรงเรียนนองรวมนําเสนอผลงานและรับเกียรติบัตร
1.3.8 ผูดําเนินงานสรุปผลรายงานโครงการ
2. การดําเนินงานของโครงการ
2.1 ครูผนู ําเสนอโครงการประกาศหาครูผูรวมงานและนักเรียนผูสนใจ โดยผูเสนอโครงการ
ประสานกลุมครูที่สนใจโครงการเขารวมโครงการ ประชุมทําความเขาใจ และประกาศให
นักเรียนกลุมสนใจไดรับทราบ
2.2 ประสานงานกับโรงเรียนนองที่รวมโครงการ โดยประสานงานทั้งทางโทรศัพทและหนังสือ
ราชการ นัดหมายผูบริหาร และครูผูรับผิดชอบของโรงเรียนนอง ประกอบดวย โรงเรียนวัดสม
หวัง โรงเรียนวัดบางใบไม โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม และโรงเรียนมัธยมพัชระกิติยาภา 3 ในวัน
ที่ 3 พฤศจิกายน 2546 ณ หองปจจักขะภัติ โรงเรียนสุราษฎรธานี
2.3 โรงเรียนนองจัดทําหลักสูตรเสนอโรงเรียนพี่ โรงเรียนพี่จัดทําหลักสูตรเสนอโรงเรียนนอง
โรงเรียนนองจัดทําหลักสูตรตามสภาพวิถีชีวิต ภูมิปญญาของชุมชนในทองถิ่นของแตละโรง
โรงเรียนพี่คือโรงเรียนสุราษฎรธานี จัดทําหลักสูตรตามจุดแข็งของโรงเรียนคือ การใช ICT เพื่อ
การเรียนรูและการนําเสนอขอมูล
2.4 คณะครูนักเรียนโรงเรียนพี่ ศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปญญาของชุมชนโรงเรียนนอง วันที่ 19
พฤศจิกายน 2546 และ 30 มกราคม 2547 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม วันที่ 17-18 มกราคม 2547
โรงเรียนวัดสมหวัง วันที่ 24-25 โรงเรียนวัดบางใบไม สวนโรงเรียนมัธยมพัชระกิติยาไม
สามารถหาเวลาลงได โดยครูผูรับผิดชอบ จัดนักเรียนเขาเรียนรูในแตละหลักสูตรตามความ
เหมาะสมทั้งในดานของ เนื้อหา เวลา ความสามารถ ความสนใจ และความปลอดภัย ทั้งนี้ทุก
กลุม จะตองมีนักเรียนที่มีความสามารถดานคอมพิวเตอรลงไปดวยอยางนอย 1 คน คณะครูผู
ดําเนินงาน รวมกิจกรรมแตละหลักสูตรตามความสนใจ และความสะดวก นักเรียนโรงเรียน
นองเปนมัคคุเทศก แนะนําแหลงเรียนรูครูโรงเรียนนอง ประสานเจาของแหลงเรียนรู อธิบาย

เพิม่ เติม ชุมชนมีสวนรวมในเรื่องการใหความรูและดูแลเรื่องอาหารกลางวันสําหรับ ผูรวมกิจ
กรรมทัง้ ในโรงเรียนพี่และโรงเรียนนองนักเรียนและครูโรงเรียนพี่เก็บบันทึกขอมูลและภาพ
เพื่อนําเสนอผลงาน
2.5 ครูผูรับผิดชอบโครงการนําเสนอ รายงานกิจกรรมตามหลักสูตรของโรงเรียนนองแตละโรงผาน
เครือขายอินเตอรเน็ท โดยบรรยายกิจกรรมในรูปแบบของรอยกรองประกอบภาพ ดังนี้
หลักสูตรวัดสมหวัง ที่ http://www.st.ac.th/bhatips/
หลักสูตรวัดบางใบไมที่ http://www.st.ac.th/bhatips/surath_bangbaimai.html
หลักสูตรวัดเขาพระนิ่มที่ http://www.st.ac.th/bhatips/surath_khoapranim.html
2.6 โรงเรียนนองมารวมเรียนรูเรื่อง ICT ตามหลักสูตรที่พี่จัดขึ้น วันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2547
โดยมี ดร.วีรวัฒน วรรณสิริ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนประธานเปดงาน
ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
2.6.1 การเรียนรูภาษาไทย โดยใช ICT หองคอมพิวเตอรรูม 2 อาคาร 5 มี อ.ภาทิพ ศรีสุทธิ์
และนักเรียนโรงเรียนพี่ ชั้น ม.1 เปนวิทยากรพี่เลี้ยง
2.6.2 การนําเสนอขอมูลในรูปแบบแผนพับและ Power Point หองคอมพิวเตอรรูม1 อาคาร 5
อ.นฤมล จิตรจันทร และนักเรียนชั้น ม.2 ม.5 และ ม.6 เปนวิทยากรพี่เลี้ยง
2.6.3 การจัดทําโฮมเพจ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 4 อ.เย็นจิต ชวภัทรโสภณ และ
นักเรียนกลุมที่มีทักษะดานคอมพิวเตอรเปนวิทยากรพี่เลี้ยง หองปจจักขะภัติ อาคาร 3 อ.
บัญชา เกษมและนักเรียน กลุมที่มีทักษะดานคอมพิวเตอรเปนวิทยากรพี่เลี้ยง
2.7 คณะครูโรงเรียนพี่สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูการมีสวนรวมของผูรวมกิจกรรม
ประเมินความพึงพอใจในการเรียนรูตามหลักสูตรที่นองจัด บันทึกอุปสรรค ปญหาใน
การทํางาน โดยแจกแบบสอบถามความพึงพอใจการเขารวมกิจกรรมโครงการ ชนิด 5 อันดับ
ในประเด็น การอยูรวมกันในสังคม การเห็นคุณคาของภูมปญญา บรรยากาศในการเรียนรู การ
มีสว นรวม และความตองการที่จะใหโครงการนี้มีตอไป
2.8 โรงเรียนพี่ โรงเรียนนองรวมนําเสนอผลงานและรับเกียรติบัตร เวลา 14.00 น. นักเรียนทั้ง
โรงเรียนพี่และโรงเรียนนองนําเสนอผลงานที่ไดเรียนรูมา สวนโรงเรียนพี่นําเสนอผลงานในรูป
แบบสารคดีการทองเที่ยวทั้งภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส และปดกิจกรรมโครงการโดย
รองผูอ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี เขต 1
3. ผลการดําเนินงาน
3.1 เกิดความสัมพันธที่ดีใหโรงเรียนที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ ผูรวมกิจกรรมตางไดพบปะ
และมีเพื่อนตางโรงเรียน
3.2 เกิดเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบโรงเรียนพี่-โรงเรียนนอง เปนแบบอยางแก

กลุมผูสนใจ
3.3 นักเรียนทั้งโรงเรียนพี่และโรงเรียนนองมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางกัลยาณมิตร
3.3 นักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากแหลงวิทยาการ ภูมิปญญาทองถิ่น และแหลงเรียนรูเครือขาย
อินเตอรเน็ต
3.5 ครู นักเรียนผูรวมกิจกรรมทั้งโรงเรียนพี่และโรงเรียนนอง มีคุณธรรมรูจักการชวยเหลือ
การแบงปนในการใชทรัพยากรทางการศึกษาตลอดจนเกิดความเอื้ออาทรตอกันระยะยาว
3.6 ผูร วมกิจกรรมทุกคนมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมและตองการใหจัดทําโครงการนี้
อยางตอเนื่อง
3.6 อากาศเปนอุปสรรคสําคัญทําใหการดําเนินโครงการของแตละโรงเรียนตองเลื่อนกําหนด
หลายครั้ง
3.7 บางชวงเวลาที่โรงเรียนนองสะดวก แตกลุมผูดําเนินการโรงเรียนพี่ติดภาระกิจ ทําใหปญหา
ในการควบคุมดูแลนักเรียนบาง
3.8 ปญหาดานพาหนะ ในหลักสูตรโรงเรียนวัดสมหวัง ไมมีพาหนะในการเดินทางไปศึกษา
ครูผูควบคุมดูแลโรงเรียนพี่และโรงเรียนนอง ตองใชรถยนตสวนตัวรับสงนักเรียนเพื่อให
การดําเนินการผานไปได
3.9 ปญหาเรื่องการใชเวลาในวันหยุด เนื่องจากโครงการนี้เปนโครงการที่ พี่ตองออกไปหา
โรงเรียนนองถึง 4 โรง โรงละ 2 วัน ในขณะที่กลุมดําเนินการโรงเรียนพี่มีนอย ผูรับ
ผิดชอบจึงตองไปเขารวมกิจกรรมทุก ๆ หลักสูตร ไมมีเวลาในการทําภารกิจสวนตัว
4. สรุปผลและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผล
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนโครงการที่ดี เกิดผลตามวัตถุประสงคที่คาดหวังกลาวคือ เกิด
ความสัมพันธที่ดีแกบุคลากร นักเรียนผูรวมกิจกรรม เกิดเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบโรง
เรียนพี-่ โรงเรียนนองที่ตอเนื่อง เปนแบบอยางและสามารถขยายผลในวงกวาง นักเรียนและครูทั้งโรง
เรียนพีแ่ ละโรงเรียนนองมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางกัลยาณมิตร นักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจาก
แหลงวิทยาการ ภูมิปญญาทองถิ่น และแหลงเรียนรูเครือขาย อินเตอรเน็ต เกิดคุณธรรมรูจักการชวย
เหลือแบงปนในการใชทรัพยากรทางการศึกษาตลอดจนเกิดความเอื้ออาทรตอกันระยะยาว
ดานความพึงพอใจ ผูรับผิดชอบไดจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ ชนิด 5 อันดับ จํานวน
10 รายการ จากผูตอบแบบสอบถาม ครู วิทยากรทองถิ่น นักเรียน โรงเรียนพี่ 120 คนปรากฏผลดังนี้
1. กิจกรรมในโครงการสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูการใชชีวิตรวมกันในสังคม
คาเฉลี่ย 4.06
2. กิจกรรมในโครงการสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ ในวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น

และเห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น คาเฉลี่ย 4.48
3. กิจกรรมในโครงการสงเสริมใหนักเรียนตระหนักและเห็นคุณคาในการอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย 4.09
4.กิจกรรมในโครงการสงเสริมใหนักเรียนพบขอคนพบและสรางองคความรูไดดวยตนเองคา
เฉลี่ย 3.93
5.กิจกรรมในโครงการสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข คาเฉลี่ย 4.54
6. กิจกรรมในโครงการสงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ รูจักการแบงปนทรัพยากรทางการ
ศึกษา คาเฉลี่ย 4.11
7. กิจกรรมในโครงการสามารถบูรณาการการเรียนรูใหกับนักเรียนไดในหลายรายวิชา
คาเฉลี่ย
3.58
8. ควรจัดโครงการนี้อยางตอเนื่องทุก ๆ ป โดยขยายสูนักเรียน และโรงเรียนตาง ๆ ในวงกวาง
คาเฉลี่ย 4.56
9. กิจกรรมในโครงการสงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางองคกร คือ โรงเรียน ชุมชน
ผูปกครอง ผูนําทองถิ่น คาเฉลี่ย 4.08
10. กิจกรรมในโครงการสงเสริมใหเกิดการประชาสัมพันธแหลงเรียนรูในวงกวาง คาเฉลี่ย 3.92
จากคาเฉลี่ยที่ปรากฏในขอกระทูทั้ง 10 รายการแสดงใหเห็นวาผูรวมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับดีมาก นอกจากนี้ผูรับผิดชอบโครงการไดสอบถามจากผุเขา
สังเกตการณและการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนที่เขารวมโครงการทุกทานตางใหสัมภาษณวาเปนโครง
การที่ดีมากควรจัดอยางตอเนื่อง
4.2 ขอเสนอแนะ
อยางไรก็ตามแมวาการดําเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูจะดําเนินการไดสําเร็จตามวัตถุ
ประสงค แตก็ยังมีสิ่งที่ตองปรับปรุงเพื่อการพัฒนาตอไป กลาวคือ
4.2.1 ควรดําเนินการโครงการตั้งแตตนปการศึกษา และจัดหลักสูตรละ 1 วัน ขยายกลุมครู
ผูส นใจใหมากขึ้นเพื่อแบงเบาความรับผิดชอบ
4.2.2 ฝายรับผิดชอบเรื่องพาหนะ ควรมีสวนรับรูตอการดําเนินการโครงการเพื่อปองกัน
ปญหาไมมีพาหนะในการดําเนินการ
4.2.3 ฝายบริหารควรเขารวมกิจกรรมในโครงการบาง

ภาคผนวก
หนังสือขออนุมัติโครงการ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู โรงเรียนพี่โรงเรียนนอง
ตัวอยางเว็บเพจแหลงเรียนรูทั้ง 3 กิจรรม
สารคดีชมคลองลองบางฉบับภาษาฝรั่งเศส
CDวีดิทัศนสารคดีชมคลองลองบาง

