โครงการร่วมสร้างห้องเรียนคุณภาพกับโทรทัศน์ ครู
1. ชื่อโครงการ
ยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพผูเ้ รียนให้เป็ นคนเก่ง ดี
มีสขุ กับโทรทัศน์ครู
หลักการและเหตุผล
โรงเรียนนวมิทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย ได้ร่วมมือกับโรงเรียนวัดคู้บอนในการพัฒนา
ครูข องทัง้ สองโรงเรีย นมาโดยตลอด ทัง้ สองโรงเรีย นต่ า งมีโครงการร่ว มกัน ที่จ ะยกระดับ
คุ ณ ภาพครูต ามตัว ชี้ว ัดของ สมศ. ก าหนดซึ่ง ทางโรงเรียนได้เ ห็นประโยชน์ ของโครงการ
โทรทัศ น์ ครูเ ป็ นอย่างมาก โครงการโทรทัศ น์ ค รูได้ผ ลิต รายการที่เ ป็ นนวัต กรรมต่างๆ เพื่อ
พัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนในโรงเรียนได้เผยแพร่และออกอากาศในช่องทางต่างๆนัน้
เพื่อให้รายการโทรทัศน์ ครูได้เข้าถึงกลุ่มครูในโรงเรียนทัง้ สองโรงเรียนมากยิง่ ขึน้ จึงได้มกี าร
ประชาสัมพันธ์รายการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของทัง้ สองโรงเรียนรวมทั ง้ โรงเรียน
อื่นทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ทัง้ นี้เพื่อให้ครูในเขตพืน้ ทีค่ ลองสามวา จึงเห็นควรจัดให้มกี ารทา
การประชาสัมพันธ์เพื่อพบปะและสร้างการรับรู้ “โทรทัศน์ ครู” โดยตรงให้กบั บุคคลากรทาง
การศึกษาและครูของโรงเรียนเรียนนวมิทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2และโรงเรียนวัดคูบ้ อนในสังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
โรงเรียนนวมิทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต
2 ร่วมกับ โครงการ โทรทัศน์ครู โดย แต่งตัง้ ให้ นาย ชาคริ ต หะซัน ครูประจาการ เป็ นผู้
ติดต่อประสานงาน
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อประชาสัมพันธ์โทรทัศน์ครูให้กบั บุคคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเรียนนว
มิทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สังกัด สานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึก ษา เขต 2และ
โรงเรียนวัดคู้บอนในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้ ทราบถึงช่องทางการรับชม
สถานีโทรทัศน์ครู
2) เพื่อประชาสัมพันธ์โทรทัศน์ครูให้กบั บุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเรียนนว
มิท ราชินู ทิศ เบญจมราชาลัย สัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 2และ
โรงเรียนวัดคู้บอนในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้รู้จกั และสนับสนุ น ให้ครูนา
โทรทัศน์ครูได้ใช้เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาด้วยตนเอง

3) เพื่อให้รายการโทรทัศน์ครูได้มโี อกาสขยายเพิม่ กลุ่มการรับรู้ โทรทัศน์ครู ให้กบั ครู ของ
โรงเรีย นเรีย นนวมิท ราชินู ทิศ เบญจมราชาลัย สัง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 2และโรงเรียนวัดคูบ้ อนในสังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา โดยจัด
ให้มกี ารพบปะโดยตรง
4)เพื่อให้ครูได้ รูจ้ กั เห็นประโยชน์และนาเทคนิคทีไ่ ด้ใหม่ไปปรับใช้ในห้องเรียน
3. กลุ่มเป้ าหมาย และผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
บุ ค คลากรทางการศึก ษาและครู ข องโรงเรีย นเรีย นนวมิท ราชินู ทิศ เบญจมราชาลัย สัง กัด
ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 2และโรงเรีย นวัด คู้บ อนในสัง กัด เขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษา จานวน 200 คน
4. รูปแบบกิ จกรรมสัมมนา 3 ชัวโมง
่
โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินงานดังนี้
- ลงทะเบียน
- นาย บรรลือ ชัย ผิว สานต์ ผู้ อ านวยการของโรงเรีย นเรีย นนวมิท ราชินู ทิศ
เบญจมราชาลัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กล่าว
เปิดการอบรม
- วิทยากรแนะนา โครงการโทรทัศน์ โทรทัศน์ครูคอื อะไร
- แนะแนวทางการนาเอาโทรทัศน์ครูไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาในโรงเรียน และ
ให้ชมตัวอย่างรายการทัง้ รายการสากลและรายการไทย
- แนะนาช่องทางการรับชม
- แลกเปลีย่ น แสดงความคิดเห็น
- ครูทงั ้ สองโรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกโทรทัศน์ครู
5. ประเมิ นผลการการดาเนิ นงานและการจัดกิ จกรรมสัมมนา
6. วันเวลาในการจัดกิ จกรรม วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.00น
7. สถานที่ดาเนิ นการ ห้องประชุมโรงเรียนเรียนนวมิทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา
8. ผลที่ได้รบั
1) ครูของโรงเรียนเรียนนวมิทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย และโรงเรียนวัดคูบ้ อน ได้รบั ทราบ
ถึงประโยชน์ ของรายการโทรทัศน์ครู ครูทงั ้ สองโรงเรียนรับรูแ้ ละทดลองใช้โดยนาสิง่ ที่
เรียนรูจ้ ากโทรทัศน์ครูประยุกต์ใช้ในเทคนิคการสอน อันจะทาให้เกิดห้องเรียนที่ครูใช้
เทคนิคการสอนแปลกใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและนักเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ดจี าก
เทคนิคใหม่ๆ
2) ครูข องโรงเรีย นเรีย นนวมิทราชินู ทิศ เบญจมราชาลัย และโรงเรีย นวัด คู้บ อน เห็น
ประโยชน์ และแจ้งต่อกลุ่มเพื่อนครูต่อๆไปเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายครู

3) ครูของโรงเรียนเรียนนวมิทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย และโรงเรียนวัดคู้บอน ติดตาม
รับชมรายการโทรทัศน์ครู ทางโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ท และจานดาวเทียม
4) บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการทีท่ างโรงเรียนของโรงเรียนนวมิทราชินูทศิ เบญจมราชา
ลัยได้จดั ร่วมกับโทรทัศน์ครู
5) รายการโทรทัศน์ครูมสี มาชิกเพิม่ ขึน้ จากการสมัครเป็ นสมาชิกของครูในโรงเรียนทัง้ สอง
ร่วม 200 คน

ภาพกิ จกรรม

นาย ชาคริ ต หะซัน ผูต้ ดิ ต่อประสานงาน

อ. สันติ ศรีประเสริฐ และทีมงานร่วมกันบรรยาย

ท่านรองผูอ้ านวยการปรานี อนุรกั ษ์อาชากุล รับของทีร่ ะลึกจากวิทยากร

ท่านวิทยากรรับมอบของทีร่ ะลึกจากผูบ้ ริหารโรงเรียนวัดคูบ้ อน

ท่านบรรลือชัย ผิวสานต์ ผูอ้ านวยการของโรงเรียนเรียนนวมิทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย กล่าวเปิ ดการ
อบรม ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมทัง้ หมด 200 คน

