เส้นทางสู่ฝัน..... แกนกระดาษกับการรีไซเคิลรูปทรงเรขาคณิต
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ได้สัมภาษณ์นางสาวนูรียะ สามีแล และนางสุไฮลา แวจิ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านลากอ
อาเภอยะหา จังหวัด ยะลา เพื่อถอดบทเรี ยนเรื่องนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์
สรุปดังนี้

โรงเรียนบ้านลากอ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่อาเภอยหาา ัังาััดยหลา สังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปรหถมศึกษายหลา เขต 2 เป็นโรงเรียนในชนบท ผู้ปกครองมีฐานหยากัน ต้องทามาาา
เลี้ยงชีพตั้งแต่เช้าถึงค่า นักเรียนขาดโอกาสทางการศึกษา ส่งผลใา้ทุนทางปัญญาของนักเรียนด้อยกั่านักเรียน
ในเมือง แต่ด้ัยภาัหผู้นาแลหการบริาารงานเชิงัิชาการของผู้บริาาร ปรหกอบกับ คัามมุ่งมั่นของครู ทางาน
ด้ั ยใัรัก ชอบในสิ่งที่ทา ส่ งผลใา้ได้รั บ รางวัล เหรี ยญทองการประกวดโครงงานคณิ ตศาสตร์ ประเภท
บู ร ณาการความรู้ ใ นคณิ ต ศาสตร์ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 – 6 งานมากรรม
คัามสามารถทางศิลปาัตกรรม ัิชาการแลหเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 รหดับชาติ (ภาคใต้)
รหาั่ า งัั น ที่ 8 -10 มกราคม 2562 ณ ัั ง าัั ด ตรัง นั บ เป็ น คัามภาคภู มิ ใ ัเป็ น อย่ า งยิ่ ง เพราหัิ ช า
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แา่งการคิด มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาคัามคิดของมนุษย์ ทาใา้มนุษย์มีคัามคิด
สร้ างสรรค์ คิดอย่ างมีเาตุผ ล มีรหบบ มีคัามสาคัญต่อการดารงชีัิต แต่ในสภาพคัามเป็นัริง การััด
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยังไม่ปรหสบคัามสาเร็ัเท่าที่คัร ดังัหเา็นได้ัากผลการทดสอบทางการศึกษา
รหดับชาติขั้นพื้นฐานในภาพรัมของปรหเทศ ดังนั้น โรงเรียนบ้านลากอ จึงได้คิดค้นนวัตกรรม แกนกระดาษ
กับการรีไซเคิลรูปทรงเรขาคณิต รูปแบบชุดเฟอร์นิเจอร์ เพื่อใา้นักเรียนสามารถนาคัามรู้ทางคณิตศาสตร์
ในเรื่องแกนสมมาตร มุม รูปเรขาคณิต รูปทรงเรขาคณิตชนิดต่างๆ มาใช้ใา้เกิดปรหโยชน์ นาแกนกรหดาษทิชชู
แกนไันิล ััสดุที่เาลือใช้มาปรหดิษฐ์เป็นของใช้ในชีัิตปรหัาััน
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ัากคาบอกเล่ า ของครู นูรียะ สามีแล และครู สุไฮลา แวจิ ครู โรงเรี ยนบ้า นลากอ ซึ่งสอนัิช า
คณิตศาสตร์รหดับชั้นปรหถมศึกษาปีที่ 4 – 6 กล่าัั่า เส้นทางสู่ฝันในครั้งนีเ้ กิดัากแรงสนับสนุนัากผู้บริาาร
ที่มีัิสัยทัศน์กั้างไกล โดยใช้รูปแบบการบริาารในรูปแบบ LAKOR Model ในทุกกิักรรมของโรงเรียน แลห
คัามมุ่งมั่นของครู ซึ่งครูัหต้องมีคัามมุ่งมั่น ตั้งใั ขยัน อดทน ทางานด้ัยาััใั ทาอย่างไรใา้นักเรียน มี
เัตคติที่ดีต่อัิชาคณิตศาสตร์ โดยในปี 2559 โรงเรียนบ้านลากอ เข้าร่ัมปรหกัดโครงงานคณิตศาสตร์
โดยรีไซเคิลกล่องนมเป็นโคมไฟรูปทรงเรขาคณิต แต่ไปไม่ถึงฝันได้รับเารียญเงินในรหดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปรหถมศึกษายหลาเขต 2 ด้ัยคัามมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ ัึงกลับมาทบทันตามกรหบันการทางานในรูปแบบ
LAKOR Model ปรหกอบด้ัย L = Learning (การเรียนรู้) A = Activity (กิักรรม) คือ การกาานดกิักรรม
เพื่อใา้ภารกิัของโรงเรียนปรหสบคัามสาเร็ัตามััตถุปรหสงค์ K = Know (รู้/เข้าใั) คือ การทาคัามเข้าใั
กับกิักรรมที่ัหต้องดาเนินงาน O = Objective (เป้าามาย/ ััตถุปรหสงค์) คือ ทีมงานัหต้องศึกษา
ััตถุปรหสงค์ของกิักรรมใา้ชัดเันแลหยอมรับั่าการทางานครั้งนี้ัหสามารถบรรลุได้ภายใต้มิติของเัลา แลห
ปััััยที่มีอยู่ R = Revision (ปรับปรุง/การปรับปรุงแก้ไข) คือ ัิธีการทบททัน ปรหเมินผลกิักรรมที่
ด าเนิ น การ แลหน าผลการปรหเมิ น มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแลหพั ฒ นา เพื่ อ ใา้ ก ารด าเนิ น งานในครั้ ง ต่ อ ไป
มีป รหสิ ทธิผ ลดี ยิ่ ง ขึ้น เป็ น การทบทันปรั บ ปรุง แก้ ไข เพื่ อใา้ ไปถึง ฝั น พบั่า ผลงานการน าเสนอยัง ไม่ ดี
เท่าที่คัร ในปี 2560 โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่ัมปรหกัดโครงการคณิตศาสตร์เป็นครั้งที่ 2 โดยนา
กรหดาษานังสือพิมพ์ กล่ องนมมารีไซเคิลเป็นโคมไฟรูปทรงเรขาคณิต 5 รูป ได้แก่ ทรงกลม สามเาลี่ยม
สี่เาลี่ยม พีรามิด ทรงกรหบอก ส่งผลใา้ได้รับรางััลเารียญทองรหดับเขตพื้นที่การศึกษาปรหถมศึกษายหลา
เขต 2 แลหเป็ น ตัั แทนเข้าร่ ั มแข่งขัน ในรหดับภาค ได้รับรางััล เารียญเงิน ก็ยังไม่ถึงเป้าามายที่ั างไั้
ด้ัยคัามมุ่งมั่นที่ัหเดินตามคัามฝันใา้ถึงัุดมุ่งามาย ครูได้ทบทัน ปรหเมินผลกิักรรมที่ดาเนินการตาม
กรหบันการ LAKOR Model อีกครั้ง เัลาเป็นสิ่งสาคัญ ได้พยายามทุ่มเทแรงกายแรงใัในการปฏิบัติงาน รัก
ชอบในสิ่งที่ทา เสียสลห นาาลักการทางคณิตศาสตร์มาปรหยุกต์ใช้ เกิดปรหกายคัามคิดขึ้น โดยใช้แกนไันิล
แกนสติกเกอร์ แกนกรหดาษ แกนทิชชูมารีไซเคิลเป็นกล่องดินสอ นาฬิกา กรอบลายฉลุ ดอกไม้ โคมไฟ เก้าอี้
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โต๊ห ตหกร้า กรอบกรหัก เป็นต้น ส่งผลใา้ได้รับรางััลเารียญทอง นอกัากรางััลที่เป็นคัามภาคภูมิ ใัแลห
แรงัูงใั สิ่งที่สาคัญที่เกิดขึ้นคือ นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น มีคัามแม่นยาในการััดตามาลักการ
คณิตศาสตร์ เช่น มุม แกนต่าง ๆ เกิดทักษหการคิด เช่น คิดสร้างสรรค์ คิดปรหยุกต์ คิดบูรณาการ สามารถ
นาเอาแนัทางการศึกษาัากการนาสูตรเรขาคณิตแลหสูตรรูปทรงเรขาคณิตมาปรหยุกต์เข้ากับชิ้นงานปรหดิษฐ์
สามารถนามาใช้ในชีัิตปรหัาัันได้ สร้างเัตคติที่ดีต่อัิชาคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้น แลหใช้เป็นแนัทางใา้แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ต่อไป
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