รายงานการเผยแพร่โทรทัศน์ ครู
รูปแบบของกิ จกรรม
1.
กิจกรรมการรับชมโทรทัศน์ครู โดยจัดกลุ่มและตารางเวลาการรับชมให้กบั คุณครู
2.
กิจกรรมการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนครู หลังจากรับชมแล้วครูได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
ภายในกลุ่ม
3.
กิจกรรมการบันทึกผล หลังจากรับชมครูบนั ทึกผลการรับชมในแบบบันทึกของโรงเรียน
4.
กิจกรรมนาไปปรับใช้ ครูนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปเขียนแผนการสอน และปรับใช้กบั การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนต่อไป
o

o

สถานที่ โรงเรียนหวังดี อ.เมือง จ.สงขลา ระยะเวลาการจัดกิจกรรม มิถุนายน – ปจั จุบนั

-ผลที่ เกิ ดขึ้นกับโรงเรียน คือการทีผ่ ู้บริหารนามาเป็ นแนวทางในการนิเทศครูผู้สอน พัฒนาบุคลากร
หรือปรับใช้กบั การบริหารโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาขึน้
-ผลที่ เกิ ดขึ้นกับครู คือ ครูมเี ทคนิคการสอน สื่อต่างๆ ที่นาไปใช้พฒ
ั นาการสอนของตนเอง และ
แบ่งปนั ให้ผอู้ ่นื เกิดแรงบันดาลใจจากต้นแบบ และหาแนวทางแก้ปญั หาทีป่ ระสบอยู่
-ผลที่ เกิ ดขึ้นกับเด็ก คือ การทีค่ รูนาเทคนิคการสอนต่างๆ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในชัน้ เรียน ทาให้หอ้ งเรียนมีความสนุกสนานขึน้ มีชวี ติ ชีวามากขึน้
1.ตารางเวลาการรับชมรายการโทรทัศน์ครู
ว/ด/ป
ผูร้ บั ชม
2 มิ.ย 54 นางปริศนา ขวัญทอง
น.ส นงคราญ ปรางสุวรรณ
นางสุทธิณี บุญทอง
นางจันทร์เพ็ญ สนธิ ์ศิร ิ

ตอนที่รบั ชม
สอนให้เด็กคิด (คิดแบบเด็กปฐมวัย)
การเรียนรูแ้ บบไฮสโคป

4 มิ.ย 54 น.ส.ชณัฐภรณ์ สุวรรณรัตน์
8 มิ.ย 54 นางชนากานต์ บุญศรี
นางธนาพร ล่องแก้ว
นางสุคนธ์ ใจบารุง
นางวิลาสินี ฤกษ์รจุ พิ มิ ล
นางอัจจิมา มาศนิยม

ภาษาอังกฤษ
ก า ร ส อ น แ บ บ โ ค ร ง ก า ร ( project
approach)

9 มิ.ย 54. นางซีซ๊ะ หมีคง
นางระพีพรรณ ปนั ทะรัตน์
15 มิ.ย 54 น.ส ชัชชญา เหมรัตน์
นางอัจจิรา ปิ่นทองพัน
นายเจริญวิทย์ ชูเชิด
1 6 มิ . ย นางซีซ๊ะ หมีคง
54
นางระพีพรรณ ปนั ทะรัตน์
1 6 มิ . ย นายกฤษฎา สุวรรโณ
54
17 มิ.ย 54 นางปริศนา ขวัญทอง
นางสุทธิณี บุญทอง
นางจันทร์เพ็ญ สนธิ ์ศิร ิ
นางวิลาสินี ฤกษ์รจุ พิ มิ ล
17 มิ.ย 54 นางปริศนา ขวัญทอง
นางสุทธิณี บุญทอง
นางจันทร์เพ็ญ สนธิ ์ศิร ิ
น.ส.นงคราญ ปรางสุวรรณ
นางซีซ๊ะ หมีคง
นางระพีพรรณ ปนั ทะรัตน์
17 มิ.ย 54 นางชนากานต์ บุญศรี
นางธนาพร ล่องแก้ว
นางสุคนธ์ ใจบารุง
2 1 มิ . ย . นางชนากานต์ บุญศรี
54
นางธนาพร ล่องแก้ว
นางสุคนธ์ ใจบารุง
22 มิ . ย. นางสุนนั ท์ ทองญวน
54
นางโสภิส โสเจยยะ
นางอุมา เดชสงค์
น.ส.ผกาทิพย์ โค่ยสัตยา
5 ก.ค 54 นางมลฑา ฆังรัตนะ
น.ส. ชณัฐภรณ์ สุวรรณรัตน์
6 ก.ค 54 นางสุนนั ท์ ทองญวน

ก า ร ส อ น แ บ บ โ ค ร ง ก า ร ( project
approach)
คณิตศาสตร์ งวดที่ 2

ฝึกคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
สังคมศึกษา
ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วย
การเคลื่อนไหว

เล่านิทานสร้างความคิด

เล่านิทานสร้างความคิด

การสอนคณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ เด็ ก
ปฐมวัย
ก า ร ส อ น แ บ บ โ ค ร ง ก า ร ( project
approach)
บุพเฟ่คา
เล่นเกมหาคาจากลูกเต๋า
การจัด การชัน้ เรีย นและวิธ ีก ารท าให้
นักเรียนฟงั
การสอนโดยใช้ภาษาธรรมชาติ

นางโสภิส โสเจยยะ
นางอุมา เดชสงค์
น.ส.ผกาทิพย์ โค่ยสัตยา
7 ก.ค 54 น.ส.สมใจ เพชรนิล
13 ก.ค.54 นางสาวมยุร ี อุสมาน

คณิตศาสตร์ งวดที่ 8
วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ ทีค่ ุณครูยมื ไปรับชมทีบ่ า้ น ไม่ได้บนั ทึก
2.การแลกเปลี่ยนได้ดาเนิ นการแลกเปลี่ยนดังนี้
- แลกเปลีย่ นภายในกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละระดับชัน้ หลังจากทีค่ รูได้รบั ชมก็ได้แลกเปลีย่ น พูดคุยกัน
ถึงเนื้อหาทีไ่ ด้รบั ชม เช่น แลกเปลีย่ นในกลุ่มชัน้ อนุบาล 1 แลกเปลีย่ นในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- แลกเปลีย่ นกับผูบ้ ริหาร หรือ หัวหน้างานวิชาการ โดยผูบ้ ริหารรับชมร่วมกับครูทงั ้ ก่อนและหลังและ
พูดคุย สอบถามผลการนาไปใช้
- สาหรับการแลกเปลีย่ นทัง้ โรงเรียน ได้แก่ให้ครูเล่าสู่กนั ฟงั ในทีป่ ระชุม ว่าได้เอาสิง่ ทีร่ บั ชม ไปปรับใช้
อย่างไร ได้ผลอย่างไร ในการประชุมประจาเดือน หรือการประชุมระดับ แต่เพิง่ ได้ดาเนินการ

ภาพประกอบ

3. ผลที่ เกิ ดขึ้นกับผู้บริ หาร การนามาพัฒนาบุคลากรทัง้ โรงเรียน หรือนาไปบริ หารโรงเรียน
อย่างไร
ผลด้านการพัฒนาบุคลากร ได้นาไปปรับใช้ดงั นี้
ส่วนทีห่ นึ่ง ได้แก่การนาไปใช้พฒ
ั นาบุคลากรใหม่ ซึง่ ไม่มปี ระสบการณ์ในการสอนมาก่อน ซึง่ ลาพัง
แค่การนิเทศการสอน คงไม่เพียงพอ เพราะการพูดไม่เห็นภาพชัด เหมือนได้ดูตวั อย่างที่ดี จึงคิดว่า
น่าจะมีตวั ช่วยสาหรับครูกลุ่มนี้ เลยนาโทรทัศน์ครูเข้ามาช่วยในการนิเทศการสอนให้แก่ครูใหม่เพิม่ เติม
หลังจากใช้ ครูกลุ่มนี้รสู้ กึ มีความมันใจในการสอนมากขึ
่
น้ สามารถจัดการชัน้ เรียนได้ดขี น้ึ
ส่วนทีส่ อง สาหรับครูท่สี อนอยู่แล้ว ได้นามาใช้เพื่อได้เห็นเทคนิควิธกี ารใหม่ๆ องค์ความรูใ้ หม่ๆ เป็ น
การเคาะสนิมไปในตัว ซึง่ เมือ่ ครูกลุ่มนี้ได้รบั ชมก็เป็ นการทบทวน การทางานของตนเอง เอาเทคนิคที่
น่าสนใจมาปรับใช้ ครูจงึ รูส้ กึ ชอบเพราะได้เห็นภาพทีช่ ดั เจน มากกว่าการบอกเล่าหรือทฤษฎี
นอกจากนี้ ยงั ได้นาความรู้จากการที่รบั ชมมาใช้ในการบริ หารโรงเรียน ได้แก่
การพัฒนาตนเอง ตัวผูบ้ ริหารเองมีความรูเ้ พิม่ ขึน้
สามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปปรับใช้กบั
การทางาน การวางแผน ตลอดจนการแก้ไขปญั หาต่างๆ ทีบ่ างครัง เราก็คดิ ไม่ออก แต่เมื่อรับชม ก็
เกิดทัง้ กาลังใจ แนวทาง เทคนิคต่างๆ นอกจากนี้ยงั ได้รจู้ กั ผู้บริหาร ครูดๆี เก่งๆ ที่เราสามารถเป็ น
เครือข่ายในอนาคตได้
การพัฒนาที มงาน และพัฒนาครู เมื่อดูไปพร้อมๆ กับครู ก็สามารถสนับสนุ นให้ครูทาได้
รวมถึงการกากับ ติดตาม ประเมินผล หรือเมือ่ รับชมตอนทีน่ ่าสนใจ ก็สามารถนามาเล่าหรือเผยแพร่ ให้
เพื่อนครูดูได้ บางครัง้ ก็จะดูว่าครูมปี ญั หาด้านใด ก็หาตอนทีส่ อดคล้องกับสภาพปญั หามาดูก่อน แล้ว
แนะนาให้ค รูดู ส่งเสริมให้ครูไปใช้ สอบถาม เมื่อครูคนใดสามารถนาไปใช้ได้ ก็ให้ถ่ายทอดต่อแก่
เพื่อนครู เช่น ครูภาษาอังกฤษ เข้ามาใหม่ มีปญั หาเรือ่ งของนักเรียนส่งงานไม่ครบ ครูรบั ชมตอน
และนาไปใช้ ผูบ้ ริหารติดตามผล สอบถาม และให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม เพื่อช่วยในการแก้ ปญั หา เป็ น
ต้น ครูระดับปฐมวัย มีการทาโครงการของนักเรียน ผูบ้ ริหารคิดว่าน่ าจะมีการทบทวนกระบวนการอีก
ครัง้ จึงแนะนาให้ชมตอน ของดร. วรนาถ รักสกุลไทย เมื่อครูดูชม นาไปปรับใช้ จนนาเสนอผลงาน
เห็นได้ว่ามีกระบวนการทีช่ ดั เจนขึน้ กว่าเดิม นี้คอื ตัวอย่างขอผลการนาไปใช้ ส่งเสริมให้ครูฝ่ารูใ้ ฝ่เรียน
เรียนรูด้ ว้ นตนเอง ผ่านสื่อ เทคโนโลยี
การน าไปใช้ ในการพัฒ นาการบริ ห ารงานวิ ช าการ ผู้บริหารสามารถน าความรู้ท่ีได้ไ ป
พัฒนางานวิชาการทัง้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้ส่อื แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ การนิเทศครูผสู้ อน การวัดและประเมินผล เป็นต้น

4. บทความครูนาโทรทัศน์ ครูมาพัฒนาการสอนอย่างไร
อาชีพครู คือ อาชีพหนึ่งที่ไม่ง่ายอย่างทีใ่ ครคิดเลย หลายๆคนอาจจะคิดว่าแค่เรียนจบปริญญา
มีความรูม้ ากกว่าเด็กก็สามารถมาเป็นครูได้แล้ว แต่ในความเป็ นจริง ครูไม่ได้อ าศัยแค่เพียงองค์ประกอบ
ด้านความรูท้ ม่ี ากมายเท่านัน้ สิง่ ที่สาคัญมากกว่า คือ บางสิง่ ทีอ่ ยู่ลกึ ลงไปภายใน สิง่ ที่เชื่อเหลือเกินว่า
ครูหลายคนมีแต่อาจไม่เคยรู้ และไม่เคยนามาใช้ สิง่ ทีจ่ ะทาลายทัศนคติดา้ นลบทีม่ ตี ่ออาชีพครู มิง่ เล็กๆ
นัน้ ก็คอื จิตวิญญาณความเป็นครู ที่พร้อมจะเปลีย่ น ปรับ และเปิดรับอะไรใหม่ๆเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน สร้างสัมพันธภาพที่ดตี ่อครูและนักเรียน สร้างเจตคติท่ดี ตี ่อคาว่า “ครู” ในสายตาของนักเรียนและ
ใครหลายๆคน และจุดเปลีย่ นของความคิดข้าพเจ้าก็เริม่ ต้นขึน้ หลังจากนี้
ข้าพเจ้า นางสาวจริยา แก้วดา เป็ นครู ภาษาอังกฤษช่วงชัน้ ที่ 2 โรงเรียนหวังดี จังหวัด สงขลา
ก้าวแรกทีร่ ตู้ วั ว่าจะได้เป็ นครู ความกังวลนัน้ มีมากมาย แต่คดิ ว่าอย่างไรก็ตามเรามีความรูมากกว่าเด็ก
เราก็ต้อ งสอนคนอื่นได้ ไม่น่าจะมีอ ะไรยาก แต่ เ มื่อ มาสัมผัส การเรีย นการสอน ข้าพเจ้าจึง รู้ว่าสิ่ง ที่
ข้าพเจ้ามีนัน้ ไม่เพียงพอเลย ข้าพเจ้าไม่มเี ทคนิคการสอน ไม่มวี ธิ ที ่ดี พี อในการส่งสารให้กบั ผู้รบั สาร
สามารถเข้าใจกระจ่าง ข้าพเจ้ามีเพียงความรูแ้ ละปริญญาติดตัว ตอนนัน้ ข้าพเจ้ากังวลมากและไม่รวู้ ่า
ตนเองควรทาอย่างไร แต่เมื่อข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมโครงการ โทรทัศน์ครูและได้ร ั บชมทีโ่ รงเรียนทุก
อาทิตย์ หลังจากนัน้ ข้าพเจ้าได้อะไรมากมายกว่าทีค่ ดิ ข้าพเจ้าได้รวู้ ่าปจั จุบนั มีเทคนิคการสอนมากมาย
จากครูทวโลกเอามาแลกเปลี
ั่
่ยนช่วยเหลือ กัน เสนอวิธจี ดั การชัน้ เรียน แก้ปญั หาพฤติกรรมเด็กเป็ น
รายบุคคล และที่สาคัญคือ รายการโทรทัศน์ครูช่วยเปลี่ยนความคิด สร้างเจตคติท่ดี ใี ห้ข้าพเจ้า ให้วธิ ี
ควบคุมและการมองเหตุการณ์ต่างๆในมุมใหม่ทน่ี ับมาปรับใช้กบั ชัน้ เรียนได้ เด็กที่ขา้ พเจ้าทาการเรียน
การสอนคนหนึ่งเป็นเด็กพิเศษซึง่ เป็ นเด็กสมาธิสนั ้ เด็กจะอยู่ไม่นิ่ง ก่อกวนการเรียนการสอนของครูและ
เพื่อนร่วมชัน้ ซึง่ จริงๆแล้วถือเป็นพฤติกรรมปกติของเด็ก แต่เมื่อมาอยู่รวมกับเพื่อนร่วมชัน้ จึงทาให้เกิด
ปญั หา ในตอนแรกทีข่ า้ พเจ้าเจอ ด้วยความทีเ่ ป็ นครูใหม่ ไม่มวี ธิ รี บั มือ ข้าพเจ้าจึงใช้วธิ ตี ่อต้านเขา ห้าม
ทุกอย่างทีเ่ ขาจะทา เพราะข้าพเจ้าไม่ต้องการความวุ่นวาย ปรากฏว่าเด็กต่อต้านข้าพเจ้ าด้วย และยิง่ ไม่
เชื่อ ฟ งั ทาให้ข้าพเจ้ารู้ส ึก มาดีต่ อ เด็ก จนเมื่อ ข้าพเจ้าได้รบั ชมโทรทัศ น์ ค รูต อนหนึ่ ง ที่เ ป็ นเรื่อ งราว
เกีย่ วกับการจัดการชัน้ เรียนทีม่ เี ด็กพิเศษ ของโรงเรียนประถมของต่างประเทศ ครูทโ่ี รงเรียนนัน้ บอกว่า
เด็กพิเศษไม่ควรถูกประเมินด้วนมาตรฐานเดียวกันกั บเด็กทัวไป
่ แต่ครูต้องใช้วธิ ปี ระเมินเป็ นรายคน
และต้องเริม่ จากเข้าใจเด็กแต่ละคนก่อน ต้องเอาใจใส่และเชื่อใจเขา ไม่ดุ ไม่ด่า ใจเย็น และอย่าคิดว่าเด็ก
ไม่เข้าใจเหตุผล เพราะเขาเข้าใจทุกอย่างเหมือนเด็กทัวไป
่ เพียงแต่ต้องอาศัยความใจเย็นของครูมากขึน้
ข้าพเจ้าจึงเปลี่ยนความคิดใหม่ ทุกครัง้ ทีเ่ ด็กเริม่ ก่อความวุ่นวาย ข้าพเจ้าจะพยายามมองข้ามและเลือก
พูดด้วยเหตุผลช้าๆให้เขาฟงั และขณะเดียวกันก็รบั ฟงั ในสิงที่เขาสื่อสาร ไม่ต่อต้านเมื่อข้าพเจ้าใจเย็น

และเชื่อใจเด็กมากขึน้ ใช้เหตุผลมากขึน้ ทุกอย่างก็เริม่ ดีขน้ึ เด็กไม่ต่อต้านและแสดงความเข้าใจ ข้าพเจ้า
รูส้ กึ ดีขน้ึ ทีค่ วบคุมเขาได้บา้ ง ถือเป็นความดีของโทรทัศน์ครูทเ่ี ปลีย่ นความคิดข้าพเจ้าได้ถงึ เพียงนี้
ข้าพเจ้า เองไม่เ คยทราบมาก่ อ นว่ าโทรทัศ น์ ค รูม ีมานานแค่ ไ หนแล้ว สะสมเทคนิค มากมาย
เพียงใดที่ข้าพเจ้ายังไม่เคยรู้ แต่ต่อไปนี้ขา้ พเจ้ายินดีจะติ ดตามรับชม รับฟงั ซึมวับเอาเทคนิคที่ดที ่จี ะ
เป็ นประโยชน์ต่อชัน้ เรียน เป็ นประโยชน์ต่ออนาคตของชาติท่ขี า้ พเจ้าดูแล และยิง่ ไปกว่านัน้ สิง่ ที่ทาให้
ข้าพเจ้าประทับใจ คือ โครงการนี้มอบสิง่ สาคัญในการเป็ นครูใ ห้ข้าพเจ้า นัน่ คือจิตวิญญาณที่กล้าจะ
เปลีย่ น ทาให้เด็กจบใหม่อย่างข้าพเจ้าเปลีย่ นความคิดให้รกั ในอาชีพทีใ่ ครมองว่ายาก เพราะสิง่ สาคัญนัน้
ได้อยูใ่ นใจนับตัง้ แต่วนั ทีข่ า้ พเจ้าเปลีย่ นความคิดให้รกั ในอาชีพของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่า
ครูอกี หลายๆคน คงกาลังนึกขอบคุณโครงการนี้เหมือนกันกับข้าพเจ้า ที่ทาให้อาชีพครุ ที่ แปลว่า หนัก
กลายเป็นเรือ่ งง่ายๆ แค่เราปรับเปลีย่ นใจเท่านัน้ เอง
นางสาวจริยา แก้วดา

