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สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” 

1) การนำความถนัดในการเรียนรู้ที่ได้จากการสแกนลายนิ้วมือของเด็กแต่ละคนมาพิจารณาเพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือก
เรียนคอร์สพิเศษที่ตรงกับทักษะของเด็กแต่ละคน  
2) การนำเสนอคอร์สพิเศษ พร้อมระบุวัน เวลา พัฒนาการตามวัย ให้ตรงกับความสะดวกของเด็กแต่ละคน  
3) การตั้งมาตรฐานวิธีปฏิบัติตามกระบวนการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการปฏิบัติให้สอดคล้องกัน  
ประสิทธิผล  
1) เด็กนักเรียนมีความสุขใจที่ได้เรียนคอร์สพิเศษตามทักษะและความถนัดของตนเอง  
2) จำนวนคอร์สพิเศษที่สามารถสมัครเรียนได้ตามพัฒนาการมีให้เลือกหลากหลาย  
3) จำนวนนักเรียนที่เรียนคอร์สพิเศษมีจำนวนเพิ่มขึ้น  
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 

             [  ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต



บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : การออกแบบเสนอขายคอร์สพิเศษให้ตรงกับความถนัดในการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลแต่ละคน 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
          โรงเรียนอนุบาลเด่นหลา้ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ปัจจุบนัเปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชัน้อนุบาล3 มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของเด็กนักเรียน จากการเปลีย่นแปลงทางดา้น
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 นักเรียนจำเปน็ต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน นักเรียนต้องมีทักษะการเรียนรู้
ที่หลากหลายตามความถนดัหรือความชอบ โรงเรียนจึงได้เปิดสอนคอร์สพิเศษหลังเลิกเรียนที่หลากหลาย ให้เด็กได้เลือกเรียนตามความ
ต้องการ เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ทัง้สมองซีกซ้าย ทีพ่ัฒนาความคิด สติปญัญา การใช้ภาษาและการใช้เหตุผลการคิดวิเคราะห์ และ
สมองซีกขวา ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การมีสุนทรียทางดา้นดนตรี เพลง และการใช้จินตนาการในการดำเนินชีวิต ซึ่งทางโรงเรียน
อนุบาลเดน่หล้าสนบัสนนุให้นักเรียนที่มีความสามารถไดน้ำทักษะที่ไดจ้ากการเรียนคอร์สต่างๆ ไปเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆที่
เปิดรับสมัคร และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ไปแสดงโชว์ความสามารถตามรายการตา่งๆที่มีการจดัแสดง เพื่อก่อให้เกิดความภาคภูมิใจกับ
นักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียน นอกจากนัน้นักเรียนสามารถนำทักษะการเรียนไปต่อยอดในการเรียนในระดับชัน้ต่อไปได้ 

วิสัยทัศน์ : 
     อนุบาลเด่นหลา้จะเป็นผูน้ำด้านการศึกษาปฐมวัยระดับโลก 

พันธกิจ : 
     ด้านนักเรียน 

1. พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน มีคุณลักษณะอันพงึประสงค์เปน็คนดี เก่ง มีความสขุ มีความรู้ ความสามารถในการ
เรียนชั้นสงูต่อไป 

2. ปลูกฝัง ฝึกอบรม และสร้างวัฒนธรรมผ่านการเป็นแบบอย่างทีด่ี 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีค่านิยมที่พงึประสงค์ในด้านความรับผิดชอบการตรงต่อเวลา ซื่อสัตยส์ุจริต 
4. จัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตรให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
5. ส่งเสริมสนบัสนุนให้นักเรียนไดแ้สดงออกถึงศักยภาพทางด้านภาษา,ศิลปะ 
6. ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นกีฬาให้มีสุขภาพแข็งแรง 

     ด้านองค์กร 
1. เพิ่มขีดการพัฒนาองค์กรเพื่อความเชี่ยวชาญคุณภาพด้านอนุบาลที่ดีที่สุดแห่งหนึง่ของประเทศไทย 
2. พัฒนาปรับปรุงบริหารจัดการงานธุรการให้มีความทันสมัยจัดการงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพสงูสุดและสรา้งความพึงพอใจแก่

ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 
3. พัฒนาปรังปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้และการให้บริการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

     ด้านหลักสูตร 
พัฒนาหลักสูตรและแผนการสอนให้มีความเป็นเอกลักษณ์ 

     ด้านผู้บริหาร 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการนำองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงที่ทนัสมยั 

     ด้านบุคลากร 
     1. พัฒนาระดบัความมัน่คงในคุณภาพชีวิต 
     2. คัดเลือกให้การอบรมพัฒนาจิตวิญญาณและคุณภาพของบุคลากรพร้อมส่งเสริมเชิดชบูุคคลที่มีคุณธรรม 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” 

1) การนำความถนัดในการเรียนรู้ที่ได้จากการสแกนลายนิว้มือของเด็กแต่ละคนมาพิจารณาเพือ่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนคอร์ส
พิเศษที่ตรงกับทักษะของเด็กแต่ละคน  
2) การนำเสนอคอร์สพิเศษ พร้อมระบุวัน เวลา พัฒนาการตามวัย ให้ตรงกับความสะดวกของเด็กแต่ละคน  
3) การตั้งมาตรฐานวิธปีฏิบัติตามกระบวนการ เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องตลอดกระบวนการปฏิบัติให้สอดคล้องกัน  



ประสิทธิผล  
1) เด็กนักเรียนมีความสุขใจที่ได้เรียนคอร์สพิเศษตามทักษะและความถนัดของตนเอง  
2) จำนวนคอร์สพิเศษที่สามารถสมัครเรียนได้ตามพฒันาการมีให้เลือกหลากหลาย  
3) จำนวนนักเรียนที่เรียนคอร์สพิเศษมีจำนวนเพิ่มข้ึน 

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : 
          โรงเรียนอนบุาลเด่นหล้า ไดจ้ัดให้มีการเรียนการสอนคอร์สพิเศษหลังเลิกเรียนทุกวัน วันละ 2 รอบ รอบที่ 1 เรียนเวลา 14.30 – 
15.30 น. รอบที่ 2 เรียนเวลา 15.30 – 16.30 น. ตามความถนัดและความต้องการของนักเรียนและผูป้กครอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์ และพฒันาศักยภาพทางดา้นตา่งๆตามความชอบ ความถนัด จนสามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันในรายการต่างๆที่เปิดรับสมัคร และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงโชว์ความสามารถพิเศษ โดยมีแนวทางในการปฏิบตัิ ดังนี้ 

1. การจัดทำจดหมายสัมพันธ์ เพื่อแจ้งเรียนคอร์สพิเศษตามพัฒนาการ 4 ด้าน โดยในจดหมายจะระบุรายชื่อคอร์ส วัน เวลา
ในการเรียน ให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสะดวก 

2. การประชาสัมพนัธ์คอร์สพิเศษ 
2.1 ประชาสัมพนัธ์โดยการส่งเอกสารจดหมายสัมพันธ์แจง้เรียนคอร์สพิเศษให้กับผู้ปกครอง พร้อมส่งเอกสารชี้แจง

รายละเอียด เนื้อหาการเรียนของคอร์สต่างๆ 
2.2 ประชาสัมพนัธ์โดยส่งจดหมายสมัพันธ์แจ้งเรียนคอร์สพิเศษให้กับผู้ปกครอง พร้อมรายละเอียด เนื้อหาการเรียนของ

คอร์สต่างๆ ในไลน์ของผูป้กครอง 
2.3 ประชาสัมพนัธ์โดยการถ่ายภาพและ VDO ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน และการโชว์ความสามารถของนักเรียนแต่

ละคอร์ส ลง Face book ของโรงเรียน 
2.4 ประชาสัมพนัธ์โดยจดัตั้งบทูในโรงเรียน จัดให้มีการแสดงโชว์ความสามารถของนักเรียนแต่ละคอร์สหน้าเสาธง หรือใต้

โถงอาคารเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
3. การวิเคราะห์ผลความถนัดด้านการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน ทั้งด้านที่ควรได้รับการส่งเสริมจุดแข็งให้เป็นเลิศ และด้าน

ที่ควรได้รับการส่งเสริมทักษะพฒันาการ (จุดด้อย) ให้ผู้ปกครองได้รับทราบและเลือกเรียนคอร์สได้ตรงตามความถนดัที่
ต้องการส่งเสริมให้กับนักเรียนแต่ละคน โดยแต่ละคอร์สนักเรียนสามารถทดลองเรียนฟรีได้ 1 คร้ัง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจเลือกคอร์สที่เหมาะกับนักเรียน 

               จากการวิเคราะห์การเรียนคอร์สที่ผ่านมาของนักเรียน มีการย้ายคอร์สเรียน ยกเลกิคอร์ส ทำให้การเรียนของ
นักเรียนไม่มีความต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจึงได้คิดหาแนวทางในการเรียนคอร์สที่ตรงกับความถนัดและความต้องการของนักเรียน
ให้มากที่สุด โดยจัดทำเอกสารรายชื่อคอร์สพิเศษทุกคอร์ส พร้อมระบุความถนัดในการเรียนรู้จากผลการสแกนลายนิว้มือลงใน
รายชื่อคอร์สต่างๆ เพื่อเป็นคู่มือในการตัดสินใจเลือกเรียนคอร์สในวันที่มาฟังผลสแกนลายนิ้วมอืจากเจ้าหน้าที่ My DNA  ที่ทำ
หน้าที่วิเคราะห์ผลการสแกนลายนิ้วมือให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ เพื่อเป็นการลดจำนวนนักเรียนที่ย้ายคอร์สเนื่องจากไม่ตรง
ตามความถนัด และเพิ่มจำนวนนักเรียนที่เรียนคอร์สต่างๆให้ตรงตามความถนัด ในการสง่เสริมทักษะพัฒนาการของนักเรียนให้
มีความโดดเด่นมากข้ึน   


