นโยบาย
มาตรการและแนวทาง

การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เอกสารลาดับที่ ๕/๒๕๖๒
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

“......ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ทาแต่ความดี
คือ ต้องหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร
ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่นอดทน
และอดกลั้น สารวม ระวังความประพฤติปฏิบัติของตน
ให้อยูใ่ นระเบียบ แบบแผนที่ดีงาม
รวมทั้งต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจ วางใจเป็นกลาง
ไม่ปล่อยไปตามอานาจอคติ…...”
พระราชดารัส พระราชทานแก่ครูอาวุโส
๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๓

๒๓ หลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙
๑. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ๙. ทาให้ง่าย
๒. ระบิดจากข้างใน

๑๐. มีส่วนร่วม

๓. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก

๑๑. ยึดประโยชน์ส่วนรวม

๔. ทาตามลาดับขัน้ ตอน

๑๒. บริการจุดเดียว

๕. ภูมิสังคม

๑๓. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

๖. ทางานแบบองค์รวม

๑๔. ใช้อธรรมปราบอธรรม

๗. ไม่ติดตารา

๑๕. ปลูกป่าในใจคน

๘. ประหยัด

๑๖. ขาดทุนคือกาไร
๑๗. พึง่ ตนเอง
๑๘. พออยู่พอกิน
๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง
๒๐. ซื่อสัตย์สุจริต
๒๑. ทางานอย่างมีความสุข
๒๒. ความเพียร
๒๓. รู้ รัก สามัคคี

ก

หลักคิดการทางาน
ของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 3
๑. ข้อมูล (Data)
ต้อง ถูกต๎อง ครบถ๎วน เป็นประโยชน์ เป็นปัจจุบัน
เพื่อ แก๎ปัญหา ป้องกันปัญหา พัฒนาให๎ถูกจุด
(รู๎เขา รู๎เรา รบร๎อยครั้งชนะร๎อยครั้ง)
2. เครือข่าย (NETWORK)
ต้อง สานตํอกัน สัมพันธ์เชื่อมโยง
เพื่อ รํวมพัฒนา พึ่งพาทรัพยากร องค์กรสัมพันธ์
(สัมพันธ์งาน เพื่อการพัฒนา)
3. การบูรณาการ (INTERGRATION)
ต้อง รวมงาน ประสานเป็นหนํวยเดี่ยว
เพื่อ พัฒนารวดเร็วและลุลํวง งานทั้งปวงเป็นหนึ่งถึงจุดหมาย
(รวมงานประสานประโยชน์สูํความสาเร็จ)
4. ทีมงาน (TEAMWORK)
ต้อง สมัครสมานสามัคคี รูห๎ น๎าที่รวํ มปฏิบัติ ใช๎ความถนัดแก๎ปญ
ั หา
พัฒนางานสานประโยชน์
เพื่อ งานสาเร็จเสร็จสมบูรณ์
(ชํวยกันแบกชํวยกันหาม ชํวยกันตามชํวยกันนา)
5. กระจายอานาจ (DECENTRALIZATION)
ต้อง ให๎โอกาสผู๎ปฏิบตั ิระดับรอง สนองผู๎ปฏิบตั ิ รู๎จุดเดํน-จุดด๎อยชัด
มีอานาจตัดสินใจเอง
เพื่อ องค์กรใหญํๆ หรืออยูํหํางไกล สร๎างผู๎นาให๎รเิ ริ่ม - ทา- ภูมิใจ
ผู๎บริหารใหญํสะดวก มีเวลาคิด-ขยายงาน
(ยิ่งหํวงก็ยิ่งหาย ยิ่งให๎ก็ยิ่งเพิ่ม ยิ่งกระจายอานาจ ยิ่งมีอานาจ)
ข

6. การมีส่วนร่วม (Participation)
ต้อง ให๎ความสาคัญทุกคน ทุกคนรํวมคิดรํวมทา
เพื่อ งานสาเร็จ และทุกคนพึงพอใจ
(การมีสํวนรํวม จะทาให๎เกิดความภาคภูมิใจรํวมกัน รับผิดชอบรํวมกัน)
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( Achievement Motivation)
ต้อง มุํงมั่นจะปฏิบัตริ าชการให๎ดหี รือให๎เกินมาตรฐานที่มีอยูํ สร๎างสรรค์
พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานดีกวําเดิม
เพื่อ การปฏิบัติงานได๎ตามมาตรฐานทั้งด๎านประสิทธิภาพ (Efficiency)
ประสิทธิผล (Effectiveness)
(งานสาเร็จ บรรลุจุดมุํงหมาย คุ๎มคํา)
8. ตามงาน (MONITORING)
ต้อง ดูแล กากับ ติดตาม
เพื่อ รับทราบปัญหา ปรึกษาปัญหา ชํวยแก๎ปัญหา
(ติดตามถามไถํ ให๎รู๎ปญ
ั หา พัฒนาการทางาน)
9. ประเมินการทางาน (EVALUATIOM)
ต้อง วิเคราะห์ ตรวจสอบ แก๎ไข พัฒนา
เพื่อ ผลงานดี มีคณ
ุ ภาพ
(ทางานรอบคอบ ตรวจสอบแก๎ไข ได๎ผลงานดี)
10.นาเสนอผลงาน (PRESENTATION)
ต้อง สรุปงานทุกครั้ง นาเสนอนําสนใจ เผยแพรํผลงาน
เพื่อ แสดงศักยภาพ สร๎างภาพลักษณ์ที่ดี มีความชื่นชม
(ผลงานดีเดํน คนเห็นชื่นชอบ คนทาภูมิใจ)
11.รู้ รัก สามัคคี
ต้อง รู๎ปัญหา รู๎วิธีแก๎ มีความรักที่จะลงมือทาและแก๎ปัญหารํวมกัน
เพื่อ ความรักความสามัคคี และความสาเร็จของงาน
(การแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ไมํสามารถลงมือทาคนเดียวได๎ ต๎องอาศัย
ความรํวมมือรํวมใจกัน รวมพลังกัน)

ค

คานา
นโยบาย มาตรการ และแนวทางขับเคลื่ อนคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ
2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได๎จัดทาเพื่อให๎
ข๎ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สถานศึ ก ษาและผู๎ ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งใช๎ เ ป็ น คูํ มื อ
และแนวทาง กาหนดเป้าหมาย วางแผนพัฒนาคุณภาพ กาหนดทิศทางในการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมิน
ผลการวิจัยและพัฒนาคุณภาพนักเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความรู๎ และทักษะตามหลักสูตร ทักษะการอําน คิดวิเคราะห์
เขียน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล๎องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน พั ฒ นาผู๎ เ รี ย นสูํ ค วามเป็ น เลิ ศ สอดคล๎ อ งกั บ บริ บ ทของสถานศึ ก ษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 3 ขอขอบคุ ณ
ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู๎มีสํวนได๎เสียทุกฝ่าย
ผู๎มีสํวนรํวมในการกาหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2562 เลํมนี้จนสาเร็จลุลํวง และสามารถนาไปใช๎ประโยชน์ในการดาเนินงาน
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให๎ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามจุ ด มุํ ง หมายการจั ด
การศึกษาตํอไป

(ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ง

บทนา
การพัฒนาประเทศไทยภายใต๎วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่ง ยื น
เป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว” ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร์สาคัญ คือ การสร๎างความมั่นคง
การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
การสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การสร๎างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ซึ่ ง รั ฐ บาลได๎ ใ ห๎ ค วามส าคั ญ ด๎ า นการศึ ก ษา ในฐานะกลไกหลั ก ในการพั ฒ นาประเทศ
กระทรวงการศึ ก ษาได๎ จั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาแหํ ง ชาติ พ.ศ.2560 – 2579
โดยกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ คือการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
และประเทศชาติ การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั งคน การวิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ สร๎ า งขี ด
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎าง
สังคมแหํงการเรียนรู๎ การสร๎างโอกาสและความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษา
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร๎ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล๎ อ ม การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพ ของระบบการบริหารจัดการศึกษา และได๎กาหนดนโยบายปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู๎ และพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และกระทรวงได๎ประกาศนโยบาย และจุดเน๎น
ให๎ความสาคัญกับประเด็นคุณภาพ และประสิทธิภาพในทุกมิติ บูรณาการทางานรํวมกัน
ในองค์กรหลัก มาหนํวยงานในสังกัดในภาครัฐและเอกชน และเป็นกรอบในการดาเนินการ
บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ซึ่ งได๎ ก าหนด
วิสัยทัศน์ “สร๎างคุณภาพทุนมนุษย์ สูํสังคมอนาคตที่ยั่งยืน ” เพื่อให๎บรรลุวิสัยทัศน์ดังกลําว
ได๎กาหนดนโยบาย 5 ด๎าน ประกอบด๎วย การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง การพัฒนา
คุ ณ ภาพผู๎ เ รี ย น การพั ฒ นาผู๎ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา การสร๎ า งโอกาส
ในการเข๎ า ถึ ง บริ ก ารทางการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ มี ม าตรฐาน และลดความเหลื่ อ มล้ า
ทางการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ใช๎เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีหน๎าที่จัดทา
นโยบาย แผนพั ฒ นา วิ เ คราะห์ จั ด ตั้ ง งบประมาณ ประสานสํ งเสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นา
หลั ก สู ต ร ก ากั บ ดู แ ลติ ด ตาม ประเมิ น ผล ระดมทรั พ ยากร จั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ กษาเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา ประกอบด๎ว ย การบริ หารจั ดการองค์ กรสูํค วามเป็ นเลิ ศ
การบริหารจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายสามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสอดคล๎องกับ
แผนยุ ท ธศาสตร์ 20 ปี แผนการศึ ก ษาชาติ และนโยบายของรั ฐ บาล และส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบู รณ์
เขต 3 ได๎ ก าหนดกรอบนโยบายและแนวทางการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
และให๎การดาเนินงานจากนโยบายสูํการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาสามารถดาเนินงานได๎เป็นแนวทางเดียวกัน สอดคล๎องกับบริบท
ของพื้นที่และนโยบายของสานักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดโดยได๎น๎อมนา
หลั ก การของศาสตร์ พ ระราชาและพระบรมราโชบายมาใช๎ ด าเนิ น งานด๎ า นการศึ ก ษา
เพื่อให๎นักเรียนเป็นคนดี คนเกํง และมีความสุข มีคุณภาพและมาตรฐาน ทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ทักษะอํานออกเขียนได๎ ทักษะการคิดคานวณ ทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ ทักษะ
ภาษาคอมพิวเตอร์ Coding และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบูรณ์เขต 3 จึงกาหนดวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร พันธะกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย
และแนวทางการดาเนินการดังนี้
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วิสัยทัศน์ (Vision)
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพชั้นนา มุํงยกระดับคุณภาพผู๎เรียน
สูํมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21”

พันธกิจ (Mission)
๑. สร๎ า งโอกาสให๎ ผู๎ เ รี ย นได๎ รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ อยํ า งทั่ ว ถึ ง เทํ า เที ย ม
และลดความเหลื่อมล้า
๒. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข น๎อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สูํการพัฒนาผู๎เรียน
อยํางยั่งยืน
๓. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สมรรถนะตามหลักสูตร
มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
๔. พัฒ นาครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให๎ มี ค วามรู๎ ความสามารถ จรรยาบรรณ
วิชาชีพให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นมืออาชีพ
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล และใช๎เทคโนโลยี
ดิจิทัลทางการศึกษา
เป้าประสงค์ (Goals)
๑. ผู๎เรียนได๎รับโอกาสในการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ อยํางทั่วถึง เทําเทียม และลดความ
เหลื่อมล้า

ช

๒. ผู๎ เ รี ย นมี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ ยึ ด มั่ น การปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ด ารงชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
๓. ผู๎ เ รี ย นมี คุ ณ ภาพตามฐานการศึ ก ษา มี คุ ณ ธรรม มี ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ
มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ มี ทั ก ษะผู๎ เ รี ย นในศตวรรษที่ ๒๑ มี ทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอั งกฤษและภาษาที่ ๓ เป็ น ก าลั ง คนที่ มี ทั ก ษะและสมรรถนะตรงความต๎ อ งการ
ของตลาดแรงงาน และเป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐
๔. ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีภาวะผู๎นาทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ
ขั้นสูงและเป็นมืออาชีพ
๕. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีธรรมาภิบาล มีอิสระในการบริหาร
งานและการจัดการเรียนรู๎ สํงเสริมการมีสํวนรํวมกับทุกภาคสํวนจัดสภาพแวดล๎ อมเอื้อตํอ
การเรียนรู๎ทุกมิติ นาดิจิทัล เทคโนโลยีมาใช๎พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน สร๎างนวัตกรรม วิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๖. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสานักงานเขต มีธรรมาภิบาล
สํงเสริมการมีสํวนรํวม เป็นฐานขับเคลื่อนนโยบายสูํก ารปฏิบัติ มีการบริหารเชิงบูรณาการ
และเชื่ อ มโยง มี ร ะบบข๎ อ มู ล สารสนเทศและการก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น รายงานผล
ที่มีประสิทธิภาพ ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล สร๎างนวัตกรรม วิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา
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นโยบายและแนวทางการพัฒนา
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ระยะที่ ๑ ระยะเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการทันที
๑. แก๎ปัญหาการอํานไมํออก เขียนไมํได๎ คิดเลขไมํเป็น
1.1 สร๎ า งความตระหนั ก ให๎ แ กํ ผู๎ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยการสะท๎ อ น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.2 ประกาศเจตนารมณ์ ใ นการพั ฒ นาด๎ า นการอํ า นการเขี ย น
และคิดคานวณอยํางตํอเนื่อง
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ O-NET ทุกกลุํมสาระให๎ได๎คําเฉลี่ย
ไมํต่ากวําระดับ สพฐ. และจานวนผู๎เรียนที่ได๎คะแนนแตํละกลุํมสาระมากกวําร๎อยละ ๕๐
เพิ่มขึ้น
2.1 ศึ ก ษาดู งาน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ
สามารถมาเทียบเคียง (Benchmark) ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 จั ด ท าคูํ มื อ นโยบายมาตรและแนวทางการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพ
การศึกษา ประกอบด๎วย สานักงานคุณภาพ (Quality Office: Q1)
โรงเรียนคุณภาพ (Quality School: Q2)
ห๎องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom: Q3)
นักเรียนคุณภาพ (Quality Student: Q4)
3. พัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให๎เป็นสานักงานคุณภาพ
3.1 ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ บ ริ บ ทของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
และพัฒนาด๎านกายภาพทั้งภายในและภายนอกให๎เป็นระเบียบ สะอาด รํมรื่น สวยงาม
3.2 ดาเนินการจัดตั้งทีมคุณภาพ (Quality Team) ประกอบด๎วย ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา คือ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.) และระดับศูนย์พัฒนาวิชาการ คือ อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)
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ระยะที่ 2 กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาสู่คุณภาพอย่างยั่งยืน ดังนี้
๑. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๑.1 สํ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร๎ า งความจงรั ก ภั ก ดี ตํ อ สถาบั น
หลักของชาติ
1.2 สํงเสริมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่สร๎างสรรค์ หน๎าที่พลเมือง
และปลูกฝังคํานิยมหลักของไทย
1.3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด๎านการศึกษา
2. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถการแขํงขัน
2.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2.2 สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ STEM ศึกษา การเรียนรู๎บูรณาการเชิงรุก
แบบ Active Learning ทักษะคิดวิเคราะห์ขั้นสูง ทักษะดิจิทัล และทักษะนวัตกรรม
2.3 พัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓
3. พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูํมืออาชีพ
3.1 สํงเสริมการพัฒนาครูอยํางเป็นระบบรูปแบบครบวงจร
3.2 พัฒนาครูให๎เป็นครูยุคใหมํเป็นผู๎อานวยการเรียนรู๎ ออกแบบ
การเรียนรู๎ที่พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
3.3 สร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)
3.4 สนับสนุนการสร๎างนวัตกรรม วิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
ผู๎เรียน
3.5 เพิ่มศักยภาพผู๎บริหารให๎มภี าวะผูน๎ าเชิงกลยุทธ์ ภาวะผู๎นาเชิงวิชาการ
และภาวะผู๎นาบริหารแบบรํวมมือ
4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ อยํางทั่วถึงเทําเทียม
และลดความเหลื่อมล้า
4.1 จัดทาระบบข๎อมูลประชากรวัยเรียน ครอบคลุม ถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน
4.2 สํงเสริมการศึกษาทางไกล NEW DLTV/DLIT
4.3 พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
4.4 สํงเสริมการศึกษาเพื่อเด็กพิการ ด๎อยโอกาส เด็กในพื้นที่พิเศษ
และเด็กยากจน
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5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
5.1 จั ด ท าหลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นรู๎ ต ามศาสตร์ พ ระราชา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ
5.2 ส ร๎ า ง จิ ต ส า นึ ก รั ก ษ์ สิ่ ง แ วด ล๎ อม แ ล ะ พั ฒนา แ ห ลํ งเ รี ย น รู๎
ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎
5.3 สํงเสริมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ และโรงเรียนสีเขียว
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
6.2 สํงเสริมการมีสํวนรํวมรูปแบบประชารัฐ
6.3 บูรณาการและเชื่อมโยงการทางานในบริบทของพื้นที่
6.4 สร๎างนวัตกรรม วิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
6.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพ
6.6 สนับสนุนสถานศึกษาให๎มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง
6.7 พัฒนาโรงเรียน 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
7. น๎อมนาศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรม
ราโชบายด๎านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สูํการปฏิบัติอยํางยั่งยืน
น๎ อ มน า และสํ ง เสริ ม ให๎ ทุ ก กลุํ ม งานและสถานศึ ก ษาทุ ก แหํ ง ในสั ง กั ด
น๎ อ มน าศาสตร์ พ ระราชา หลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและพระบรมราโชบาย
ด๎านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทางการดาเนินงานและพัฒนาผู๎เรียน
อยํางยั่งยืน โดยบูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา แผนงานและโครงการ
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สารบัญ
หลักการทรงงาน
หลักคิดการทางาน
คานา
บทนา
นโยบายและแนวทางการพัฒนาการศึกษาสูํความเป็นเลิศ
สารบัญ
แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
เงื่อนไขสูํความสาเร็จ
แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
แนวทางการจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
นโยบาย
แนวทางการดาเนินงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นโยบาย
แนวทางการดาเนินงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นโยบาย
แนวทางการดาเนินงาน

ฏ

หน้า
ก
ข
ง
จ
ฌ
ฏ
1
4
5
6
7
7
7
12
12
13
25
25
26

สารบัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นโยบาย
แนวทางการดาเนินงาน
วิทยาการคานวณ/คอมพิวเตอร์
นโยบาย
แนวทางการดาเนินงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
นโยบาย
แนวทางการดาเนินงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นโยบาย
แนวทางการดาเนินงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นโยบาย
แนวทางการดาเนินงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นโยบาย
แนวทางการดาเนินงาน

ฐ

หน้า
32
32
34
38
38
39
58
58
59
68
68
69
78
78
79
87
87
88

สารบัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นโยบาย
แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นโยบาย
แนวทางการดาเนินงาน
แนวคิดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
อภิธานศัพท์
ค่านิยมองค์กร
คณะทางาน

ฑ

หน้า
92
92
93
101
101
102
106
107
108
123
124

๑

สานักงานคุณภาพ
(Quality Office)

๑

Q๑

โรงเรียนคุณภาพ
(Quality School )

Q๒

๒

ค่านิยมองค์กร

๓

หนึ่งกลุ่ม หนึ่งนวัตกรรม

๑

โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน

๒

กระบวนการบริหาร
และการจัดการ

๓

ห้องเรียนคุณภาพ

๔

นักเรียนคุณภาพ

5

๒

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

ห้องเรียนคุณภาพ
(Quality Classroom)

Q๓

นักเรียนคุณภาพ
(Quality Student)

Q๔

๑

ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน

๒

การจัดการเรียนการสอน Active Learning

๓

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๔

นักเรียนคุณภาพ

๕

หนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม

๑

คุณธรรมจริ ยธรรม/วินยั จิตอาสา

๒

อ่านออกเขียนได้

๓

ลายมือสวย

๔

คิดเลขเป็น

๕

สื่อสารภาษาอังกฤษ

๖

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

๗

ทักษะในศตวรรษที่ 21

๘

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๙

หนึ่งนักเรียน หนึ่งนวัตกรรม

10 ปฐมวัย: มีพัฒนาการครบ 4 ด้าน
๓

เงื่อนไขสู่ความสาเร็จ
(Conditions for Success)
๑

ภาวะผู้นาทางวิชาการ
(Academic Leadership)

๒
๓

การมีส่วนร่วม
(Participation)

การทางานเป็นทีม
(Teamwork)

๔

๕

การกระจายอานาจ
(Decentralization)

๔

ใช้โรงเรียน/ห้องเรียน/
นักเรียน เป็นฐาน
(School/Classroom/
Student Base Model)

แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเพชรบูรณ์
เขต ๓ ได้กาหนดเงื่อนไขการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความสาเร็จ ดังนี้
๑. สร้างความตระหนั กถึงความสาคั ญการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาของสานั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. จัดทานโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และวางแผนดาเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพ
3. บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ ระหวํางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษา
(Memorandum of Understanding: MOU) และทาความเข๎าใจแผนการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย โดยสํงเสริม สนับสนุนสถานศึกษา คิดสร๎างสรรค์
พัฒนางาน ในเชิงบริหารจัดการศึกษาได๎อยํางอิสระ มีนวัตกรรมของตนเอง ดาเนินการตาม
นโยบาย ครู อ ยูํ ใ นห๎ อ งเรี ย นให๎ ม ากที่ สุ ด ผู๎ บ ริ ห ารโรงเรี ย นอยูํ โ รงเรี ย นให๎ ม ากที่ สุ ด
ศึกษานิเทศก์เป็นเพื่อนเรียนรู๎ไปกับครูให๎มากที่สุด
5. นิเทศ ติด ตาม และกากั บ การขับเคลื่ อนคุณ ภาพการศึ กษา ส านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และสถานศึกษา โดยคณะนิเทศกากับติดตาม
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา
6. ประกวดนวั ต กรรม: หนึ่ ง กลุํ ม หนึ่ ง นวั ต กรรม, หนึ่ ง โรงเรี ย น หนึ่ ง นวั ต กรรม
หนึ่ ง ห๎ อ งเรี ย น หนึ่ ง นวั ต กรรม, หนึ่ งนั ก เรี ย น หนึ่ ง นวั ต กรรม โดยส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา
7. ยกยํอ งเชิด ชูเ กีย รติ บุค ลากรและสถานศึ กษาที่ มีวิ ธีป ฏิบั ติที่ ดีใ นการดาเนิ นการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. ถอดบทเรียนและเผยแพรํการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา

๕

แนวทางการจัดการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
มีนโยบายและแนวทางการดาเนินงานในการส่งเสริม ดังนี้

1. การศึกษา
ปฐมวัย

6. กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

2. กลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาไทย
3. กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์

4. กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
/วิทยาการคานวณ
และคอมพิวเตอร์

8. กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ

5. กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

๖

9. กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี

7. กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา

10. กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

การศึกษาปฐมวัย
นโยบาย

นางรังสิมา บัวทอง ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
เบอร์โทร 08-50520137
E-mail: rungsima298298@gmail.com

1. สํงเสริม สนับสนุนให๎โรงเรียนจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตร
และจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ เพื่อให๎เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด๎าน เป็นไปตามวัย
อยํางมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและตํอเนื่อง
2. สํงเสริมให๎โรงเรียน ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี ตามแนวทาง
บูรณาการหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา
3. สํงเสริมให๎โรงเรียนบริหารจัดการสภาพแวดล๎อมเพื่อความปลอดภัย
และจัดบรรยากาศภายในและภายนอกห๎องเรียน เพื่อเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎
4. สํงเสริม สนับสนุนนักเรียนให๎เข๎ารํวมประกวด แขํงขัน ทักษะ ด๎านปฐมวัย
๕. ครูใช๎กระบวนการ PLC ในการแก๎ปัญหาการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย

แนวทางการดาเนินงาน
1. โรงเรียนจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ที่สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖o และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยํางตํอเนื่องทุกปี
๒. ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย เชํน สะเต็มศึกษา
ไฮสโคป มอนเทสเซอร์รี่ บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ฯลฯ
๓. ครูปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยบูรณาการกิจกรรม
๖ กิจกรรมหลัก
4. โรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อมเพื่อความปลอดภัย และจัดบรรยากาศภายในและ
ภายนอของเรียนเพื่อเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎

๗

5. ครูจัดประสบการณ์แบบลงมือทา (Active Learning) เพื่อพัฒนาเด็กอยําง
รอบด๎าน อยํางมีคุณภาพตามศักยภาพตามวัยและตํอเนื่อง
๖. ครูสํงเสริมให๎นักเรียนเข๎ารํวมประกวด แขํงขัน ทักษะ ทางด๎านปฐมวัย การจัด
ประสบการณ์แบบลงมือทา (Active learning) สามารถ จัดกิจกรรมตามรูปแบบแนวคิดและ
แนวการจัดการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย ตามนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชํน การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิด
มอนเทสเซอร์รี่ แนวการสอนแบบไฮสโคป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
6.1 การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเทสเซอร์รี่ การจัด
ประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเทสเซอร์รี่ เป็นการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์
รวม เต็มตามศักยภาพของแตํละบุคคล ด๎วยการปฏิบัติกิจกรรมด๎วยตนเอง ตามความสนใจอยํางมี
อิ สระ ในสภาพแวดล๎ อมที่ เหมาะสม สามารถพึ่ งพาตนเอง ภายใต๎ บริ บทของท๎ องถิ่ น ชุ มชน
วัฒนธรรมที่อาศัยอยูํ สูํการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อยูํรํวมกับผู๎อื่น ในสังคมได๎อยํางมีความสุขและ
สันติภาพของโลก กิจกรรมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเทสเซอร์รี่
แบํงเป็น ๔ หมวด ดังนี้
๑) หมวดชีวิตประจาวัน เป็นกิจกรรมที่มุํงให๎เด็กได๎ฝึกหัดในการดูแล
ตนเอง การดูแลและควบคุมสิ่งแวดล๎อม และพัฒนาการทักษะทางสังคม เชํน ชุดเครื่องแตํงกาย
การเทแป้ ง พั บ ผ๎ า เพื่ อ ชํ ว ยให๎ เ ด็ ก ได๎ ดู แ ลตนเอง การกวาดขยะ การรดน้ าต๎ น ไม๎
เพื่อให๎เด็กได๎รู๎จักดูแล และควบคุมสิ่งแวดล๎อม การรู๎จักมารยาททางสังคม
๒) หมวดประสาทรับรู๎ เป็นหมวดที่จะชํวยให๎ เด็กได๎พัฒนาทางด๎า น
ประสาทสัมผัสทั้งห๎า เด็กจะมีโอกาสได๎คิดสร๎างสิ่งใหมํจากอุปกรณ์ตําง ๆ ที่ได๎จั ดไว๎ให๎
การทางาน จะชํวยสร๎างวินัยในตนเองให๎เกิดขึ้น กล๎ามเนื้อ ได๎รับการพัฒนาและกลุํมวิชานี้
จะชํ ว ยวางพื้ น ฐานส าหรั บ การศึ ก ษาตํ อ ไป ของเด็ ก ในด๎ า นคณิ ต ศาสตร์ การอํ า น
วิทยาศาสตร์ ดนตรี

๘

๓) หมวดภาษา กิจกรรมพื้น ฐานพัฒนาภาษาของเด็ก ระดั บปฐมวั ย
ประกอบด๎วย การสนทนา การให๎คาศัพท์ การเขียน การอําน
4) หมวดคณิ ต ศาสตร์ เป็ น การจั ด กิ จ กรรมให๎ เ ด็ ก มี ป ระสบการณ์
พื้นฐานของการนับ จากรูปธรรมไปสูํนามธรรม รู๎จักจานวนการบวก การลบ ไปตามลาดับ
ของการเรียนรู๎ตามวัยโดยจัดประสบการณ์ ที่เป็นรูปธรรมจากอุปกรณ์
6.2 แนวการสอนแบบไฮสโคป การสอนแบบไฮสโคปเน๎นการเรียนรู๎แบบลงมือ
กระทาผํานมุม เลํนที่หลากหลายด๎วยสื่อและกิจกรรม ที่เหมาะสมกับการพัฒนาการ ของเด็ก
และการแก๎ปัญหาอยํางกระตือรือร๎น การเรียนการสอนแบบไฮสโคป เป็นการสร๎างองค์
ความรู๎ จ ากการที่ เ ด็ ก ได๎ ล งมื อ จั ด กระท ากั บ อุ ป กรณ์ หรื อ สิ่ ง แวดล๎ อ ม ซึ่ ง ถื อ เป็ น
ประสบการณ์ตรง โดยที่ครูจะเป็นคนเตรียมอุปกรณ์ให๎กับเด็ก และกระตุ๎นให๎เด็กพัฒนา
และดาเนินกิจกรรม โดยใช๎หลักปฏิบัติ 3 ประการ คือ
การวางแผน (Plan) คือการกาหนดแนวทางการปฏิบัติ หรือดาเนินงาน
ตามที่ได๎รับมอบหมาย มีการสนทนาระหวํางครูกับเด็ก วําจะทาอะไร อยํางไร การวางแผน
กิจกรรมอาจจะใช๎แ สดงด๎ว ยภาพหรือ สัญ ลักษณ์ป ระจาตั วเด็ก เป็ นกระบวนการที่ เด็ ก
มีโอกาสเลือกและตัดสินใจ
การปฏิบัติ (Do) คือการลงมือกระทาตามแผนที่วางไว๎ เป็นสํวนที่เด็กได๎รวํ มกัน
คิ ด แก๎ ปั ญ หา ตั ด สิ น ใจและท าด๎ ว ยตนเอง เป็ น สํ ว นที่ เ ด็ ก ได๎ มี ก ารพั ฒ นาการพู ด และ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสูง
การทบทวน (Review) เป็นชํวงที่เด็กได๎ทางานตามจุดประสงค์ ชํวงนี้จะมี
การอภิปรายและเลําถึงผลงานที่เด็กทาเพื่อทบทวนวํา เด็กสามารถปฏิบัติตามแผน ที่วางไว๎
หรื อไมํ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแผนอยํ า งไรและชี้ ใ ห๎ เ ห็ น ความเชื่ อ มโยงระหวํ า งแผนกั บ
การปฏิบัติและผลงานที่ทา รวมถึงการเลําประสบการณ์ตําง ๆ ที่ได๎รับ

๙

ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 กิจกรรม : เสรี
จุดประสงค์
1. เด็กรํวมกิจกรรมด๎วยความสนใจได๎นานขึ้นอยํางมีความสุข
2. เด็กรอคอยตามลาดับ กํอน หลัง
3. เด็กปฏิบัติตามข๎อตกลงรํวมกันได๎
4. เด็กเก็บของเลํนเข๎าที่ให๎เรียบร๎อยได๎
5. เด็กสามารถใช๎มือและตาทางานประสานกันได๎
สาระการเรียนรู้
๑. สาระที่ควรเรียนรู๎
การทากิจกรรมเสรีในมุมตําง ๆ ตามความสนใจ เชํน
มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมบ๎าน
๒. ประสบการณ์สาคัญ
ด้านร่างกาย
1. การตํอของ บรรจุ เทและแยกชิ้นด๎านอารมณ์ จิตใจ
2. การแสดงออกด๎วยความสนุกสนาน
ด้านสังคม
1. การวางแผนตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบตั ิ
2. การเลํนรํวมกับผู๎อื่น
3. การแก๎ปัญหาในการเลํน
ด้านสติปัญญา
1. การแสดงความรูส๎ ึกด๎วยคาพูด
2. การสร๎างสรรค์ผลงาน แสดงความคิดผํานสื่อ

๑๐

กิจกรรม
1. ครูแนะนามุมตําง ๆ ภายในห๎องเรียนให๎เด็กรูจ๎ ัก และแนะนาวิธีการเลํน ดังนี้
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมบ๎าน
2. เด็กและครูรํวมกันสร๎างข๎อตกลงในการเลํนแตํละมุม
3. เด็กเลือกเลํนมุมประสบการณ์ตําง ๆ ตามความสนใจ
4. เด็กชํวยกันเก็บอุปกรณ์เข๎าที่ให๎เรียบร๎อยเมื่อถึงเวลาตามข๎อตกลง
สื่อ
1. มุมหนังสือ
2. มุมบล็อก
3. มุมบ๎าน
การประเมิน
1. สังเกตการปฏิบัติกจิ กรรม
2. สังเกตการปฏิบัตติ ามข๎อตกลง
3. สังเกตการณ์ทากิจกรรมรํวมกับผู๎อื่น
4. สังเกตผลงาน

๑๑
๑๑

กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นโยบาย

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
เบอร์โทร 08-01674356
E-mail: nitedpbn3@gmail.com

๑. สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทยด๎วยกิจกรรมการสอนทักษะ ที่สัมพันธ์ กัน
ทั้ งด๎ านการฟั ง ดู พู ด อํ าน และเขี ยน โดยเน๎ นทั กษะการเรี ยนรู๎ แบบ Active Learning
(ผู๎เรียนได๎ลงมือทาหรือปฏิบัติ) ทุกระดับชั้น
๒. สํ ง เสริ ม การเรี ย นรู๎ ใ ห๎ นั ก เรี ย นอํ า นออกเขี ย นได๎ อํ า นคลํ อ ง เขี ย นคลํ อ ง
อํานรู๎เรื่อง (อํานเข๎าใจ) สามารถสื่อสาร และแสดงทรรศนะ (ความเห็น/ความคิดเห็น) ได๎
๓. สํงเสริมนักเรียนให๎ทํองจากฎเกณฑ์ทางภาษาที่ต๎องรู๎ เชํน เสียงและอักษรไทย
(สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์) การผันวรรณยุกต์ ไตรยางศ์ (อักษรสามหมูํ) รวมถึงกฎเกณฑ์
ทางภาษาอื่น ๆ ที่จาเป็น
๔. ฝึกทักษะการฟัง ดู พูด อําน การเขียน เรียนรู๎คา และความหมาย จากคาพื้นฐาน
คาในบทเรียนคาที่นักเรียนควรรู๎คาในชีวิตประจาวัน
๕. สํงเสริมให๎นักเรียนทํองอาขยานและพิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม ภาษาไทย
ทั้งบทหลัก บทรอง บทเลือก หรือบทเพิ่มเติม รวมถึงวรรณกรรมรํวมสมัยตําง ๆ
๖. สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการ เรื่อง ศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบาย
ด๎านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10 ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาไทย และการเรียนรู๎ทักษะอาชีพทุกระดับชั้น
๗. สํงเสริมการฝึกทักษะและการเขียน การเขียนเชิงสร๎างสรรค์ ในรูปแบบตําง ๆ เชํน
เขียนจดบันทึก เขียนภาพจากเรื่อง เขียนเรียงความ ยํอความ เขียนแสดงความคิดเห็น เขียนคา
คล๎องจอง คาประพันธ์

๑๒

๘. สํงเสริมการจัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอําน การศึกษาค๎นคว๎า ทุกระดับชั้น
๙. สํงเสริม สนับสนุนนักเรียนให๎เข๎ารํวมประกวด แขํงขัน ทักษะทางวิชาการ
ด๎านภาษาไทยในระดับตําง ๆ อยํางหลากหลาย
๑๐. สํงเสริมการนากรอบโครงสร๎างข๎อสอบ (Test blueprint) มาใช๎ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎
๑๑. สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย โดยเน๎นกระบวนการคิดแบบ PISA
๑๒. ครูใช๎กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแก๎ปัญหา
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

แนวทางการดาเนินงาน
๑. จัดการเรียนรู๎ภาษาไทยด๎วยกิจกรรมการสอนทักษะที่สัมพันธ์กันทั้งด๎านการฟัง
ดู พูด อํานและเขียน โดยเน๎นทักษะการเรียนรู๎แบบ Active Learning ที่เปิดโอกาส ให๎ผู๎เรียน
ได๎เรียนรู๎โดยการลงมือทา ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งด๎านการอําน การเขียน การโต๎ตอบ การวิเคราะห์
ปัญหา ใช๎ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินคํา โดยใช๎เทคนิควิธีการจัดการ
เรียนรู๎ที่หลากหลาย เชํน การศึกษาค๎นคว๎าจากสื่อ Internet การอภิปรายกลุํม การแสดงบทบาท
สมมติ การใช๎ปริศนาคาทาย การจัดทาผังความคิด การสาธิตกิจกรรม การนาเสนองาน การใช๎เพลง
เกม เป็นต๎น
๒. จัดการเรียนรู๎ให๎นักเรียนอํานออก เขียนได๎ อํานคลํอง เขียนคลํอง อํานรู๎เรื่อง
(อํานเข๎าใจ) สามารถสื่อสารและแสดงทรรศนะ (ความเห็น/ความคิดเห็น) ได๎
๒.๑ จัดการเรียนการสอนให๎อํานออกเขียนได๎ในระดับชั้น ป.๑ โดยสอนแบบ
แจกลู ก สะกดค า หรื อ ใช๎ เทคนิ ค วิธี ก ารอื่ น ๆ หรือ ผสมผสานวรรณยุ ก ต์ ม าประสมกั น
แล๎วฝึกอํานแบบแจกลูก หลาย ๆ วิธี ที่เหมาะสมกับความสามารถ ความแตกตํางของผู๎เรียน
จนสามารถทาให๎นักเรียนอํานออก เป็นคาและรู๎ความหมายของคา เชํน การสอนให๎อํานออก
๒.๑.๑ สอนโดยวิธีประสมอักษร โดยนาพยัญชนะ สระ การอํานแบบแจก
ลูก เป็นการเทียบเสี ยง สอนให๎จาและออกเสียงคา แล๎วนารูปค าที่เปรียบเสมือนแมํมา
กระจายหรือแจกลูก อาจยึดพยัญชนะต๎นเป็นหลักยึดสระเป็นหลัก หรือยึดสระและตัวสะกด
เป็นหลัก เชํน
๑๓

๑) ยึดพยัญชนะต๎นเป็นหลัก (พยัญชนะต๎นเป็นแมํ แจกลูกที่เป็นสระ)

๒) ยึดสระเป็นหลัก (สระเป็นแมํ แจกลูกที่เป็นพยัญชนะต๎น)

การอํานแบบสะกดคา โดยการนาพยัญชนะต๎น สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกด มาประสม
เป็นคาอําน เพื่อเป็นเครื่องมือในการอํานคาใหมํ ซึ่งต๎องให๎นักเรียนสังเกต รูปคา พร๎อมกับ
การอําน เมื่อสะกดคาจนจาคาอํานได๎แล๎ว ก็สามารถอํานเป็นคาได๎ เชํน

๑๔

หมายเหตุ การอํานสะกดคา สามารถอํานได๎หลายแบบครูสามารถเลือกใช๎ให๎เหมาะสม
กับบริบทของคาและความแตกตํางของนักเรียน
๒.๑.๒ สอนให๎เดาคาจากภาพหรือการสอนอํานจากภาพ โดยเริ่มหัดอําน
จากรูปภาพกํอนแล๎วจึงนาไปสูํการอํานจากตัวอักษร

๒.๑.๓ สอนอํานจากรูปรํางของคา เมื่อเด็กเห็นรูปรํางของคาโดยรวมก็จะจาได๎
และจะน าไปเปรี ย บเที ย บกั บ ค าที่ เ คยอํ า นออกแล๎ ว ค าใดที่ มี รู ป รํ า งคล๎ า ยคลึ ง กั น
ก็สามารถเดาและเทียบเสียงได๎วําอํานอยํางไร

๒.๑.๔ สอนโดยการเดาคาจากบริบท หรือคาที่อยูํแวดล๎อม สาหรับเด็กมัก
ใช๎บริบทที่เป็นปริศนาคาทาย เมื่อเด็กทายถูกก็สามารถอํานคานั้นออก เชํน
ฉันเป็นผักสวนครัว เนื้อตัวเป็นตะปุม่ ตะป่า แตํมีคณ
ุ คําเลิศล้า คั้นเอาน้า
แม๎ขมหนํอยอรํอยดี (มะระ)
๑๕

๒.๑.๕ สอนอํ านโดยให๎ รู๎ หลั กภาษา เชํ น อั ก ษรสามหมูํ สระเสี ย งเดี่ ย ว
สระเสียงประสม มาตราตัวสะกด การผันวรรณยุกต์ การอํานคาควบกล้า การอํานอักษรนา เป็นต๎น
ซึ่งครูต๎องหาวิธีสอนที่หลากหลาย เริ่มจากเด็กเรียนรู๎หลักภาษาที่งําย ๆ ให๎เด็กสนุกสนาน
ด๎วยกิจกรรมที่เด็กชอบ เชํน เลํานิทาน ร๎องเพลง เลํนเกม เป็นต๎น
๒.๑.๖ สอนอํานตามครู โดยครูอํานนาแล๎วให๎นักเรียนอํานตาม โดยเฉพาะ
คายาก คาที่มีตัวสะกดไมํตรงตามมาตรา เป็นต๎น
๒.๒ จัดการเรียนการสอนให๎นักเรียน ชั้น ป.๒-๖ อํานคลํอง เขียนคลํอง โดยเพิ่ม
ขี ด ความสามารถในการอํ า น การเขี ย นของนั ก เรี ย น ให๎ ถู ก ต๎ อ ง แมํ น ย า รวดเร็ ว
และมีความเข๎าใจในเรื่องที่อําน สามารถอธิบาย ถํายทอดเรื่องราว ให๎ผู๎อื่นเข๎าใจได๎ (ผํานตาม
เกณฑ์ที่กาหนดในแตํละระดับชั้น)
๒.๓ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อฝึกทั กษะด๎านการอํานคลํอง เขียนคลํอ ง
อํานรู๎เรื่อง และการสื่อสาร เชํน ชุมนุม /กลุํมสนใจ กลุํมรักการอําน
๒.๔ ผลิต จัดหา พัฒนาสื่อและนวัตกรรม เพื่อสํงเสริมการอํานคลํอง เขียนคลํอง
อํานรู๎เรื่อง (อํานเข๎าใจ) และสื่อสารได๎อยํางหลากหลาย เชํน สื่อ เอกสาร แบบฝึก สื่อมัลติมีเดีย
สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เชํน E-Book) เป็นต๎น
๒.๕ เพิ่มชํองทางการแก๎ปัญหา พัฒนานักเรียนที่อํานไมํออก เขียนไมํได๎ อํานไมํคลํอง
เขียนไมํคลํอง เชํน สอนซํอมเสริม ฝึกบํอย ๆ (สอนย้าซ้าทวน) ให๎การบ๎าน ให๎ผู๎ปกครอง
ชํวย จัดทาคลินิกภาษา พี่ชํวยน๎อง วิจัยในชั้นเรียน จับคูํเพื่อน ฯลฯ
๒.๖ จัดหาหนังสือประกอบหลักสูตร เชํน หนังสืออํานเพิ่มเติม หนังสือสํง เสริม
การอําน หนังสืออํานนอกเวลา หรือหนังสือเสริมการเรียนรู๎ของเด็ก เชํน แบบเรียนเร็วใหมํ
จิ น ดามณี (พระโหราธิ บ ดี ) ประถม ก กา นิ ท านร๎ อ ยบรรทั ด แบบเรี ย นภาษาไทยชั้ น
ประถมชุด มานะ มานี เป็นต๎น

๑๖

๓. ฝึ ก นั ก เรี ย นทํ อ งจ ากฎเกณฑ์ ท างภาษาที่ ต๎ อ งรู๎ เชํ น เสี ย ง และอั ก ษรไทย
(สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์) การผันวรรณยุกต์ ไตรยางศ์ (อักษรสามหมูํ) รวมถึ ง
กฎเกณฑ์ทางภาษาอื่น ๆ
๔. ฝึกทักษะการฟัง พูด อํานและเขียน เรียนรู๎คา ความหมาย จากคาพื้นฐาน
คาในบทเรียน และคาที่นักเรียนควรรู๎ในชีวิตประจาวัน ในแตํละระดับชั้ น ทุกวัน เชํน
ฝึกเขียนตามคาบอก คายาก คาที่มักเขียนผิด ฝึกอํานเขียนคา พยางค์ กลุํมคา/วลี ประโยค
ข๎อความ เรื่องราว นิทาน เรื่องเลํา บทความ เป็นต๎น
๕. สํงเสริมให๎นักเรียนทํองอาขยานและพิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรมภาษาไทย
ทั้งบทหลัก บทรอง บทเลือก และบทเพิ่มเติม รวมถึงวรรณกรรมรํวมสมัยตําง ๆ
๕.๑ ให๎นักเรียนฝึกทํองอาขยานภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยพิจารณาจากบทหลัก บทรอง บทเลือกที่กาหนดให๎ตามความ
เหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน
๕.๒ ให๎นักเรียนทํองบทอาขยานเพิ่ มเติม โดยคัดเลือกวรรณกรรม บทกวี
คาประพันธ์ จากวรรณคดี หรือวรรณกรรมรํวมสมัยตําง ๆ ที่มีผู๎แตํงไว๎ให๎นักเรียนทํองเพิ่มเติมได๎
๕.๓ ให๎นักเรียนอธิบายคุณคํา สิ่งที่ได๎รบั จากการทํองบทอาขยาน
สาระประโยชน์ และการนาไปประยุกต์ ใช๎ในชีวิตประจาวัน
๖. จัดการเรีย นรู๎โ ดยบู รณาการในเรื่อ ง ศาสตร์พ ระราชา พระบรมราโชบาย
ในการจัดกิจ กรรมการเรี ยนการสอนภาษาไทย การเรี ยนรู๎ทั กษะอาชีพ โดยบูร ณาการ
จัดกิจกรรมการเรียน การสอนภาษาไทย เชํน กิจกรรมนักอํานขําวรุํนเยาว์ นักเขียนน๎อย พิธี กรเด็ก
ทุกระดับชั้น เชํน กิจกรรมการค๎นหาคาศัพท์ ความหมายของคา การเขียนเรียงความ การสรุป
ใจความสาคัญ การยํอความ จัดทาโครงงานภาษาไทย จากโครงการตําง ๆ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙
เชํน โครงการแกล๎งดิน โครงการฝนหลวง โครงการชั่งหัวมัน โครงการแก๎มลิง ฯลฯ
๗. ฝึกทักษะการเขียนลายมือ การเขียนเลขไทย และแก๎ไขปัญหาลายมือนักเรียน
ทุกระดับชั้น โดยฝึกเขียนตัวอักษรไทยให๎ถูกต๎องตามหลักเกณฑ์การเขียนอยํางประณีต
สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบและอํานเข๎าใจงําย และการเขียนเชิงสร๎างสรรค์ ดังนี้

๑๗

๗.๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ฝึกเขียนลายมือ และเลขไทย ด๎วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตาม
รูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ (เน๎นพื้นฐานที่ถูกต๎อง ทั้งรูปแบบตัวอักษร สระ วรรณยุกต์
ตัวเลข และเครื่องหมายตําง ๆ)
๗.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ฝึกเขียนลายมือ และเลขไทยด๎วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด ตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการและรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๗.๓ ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เน๎น ย้าเรื่องการเขียนลายมือที่สวยงาม ถูกต๎อ ง
ตามหลักการเขียนทั้งตัวเต็มบรรทัด ตัวครึ่งบรรทัด และตัวหวัดแกมบรรจง
๗.๔ เน๎นย้าเรื่องการแก๎ปัญหาการเขียนลายมือให๎ถูกต๎องตามอักขรวิธี หลักเกณฑ์
การเขียน เชํน ตัวอักษรไมํมีหัว ตัวอักษรแบบการ์ตูน การวางสระพยัญชนะ วรรณยุกต์ เครื่องหมาย
ตําง ๆ ให๎ถูกต๎อง
๗.๕ ฝึกทักษะการเขียนและการเขียนเชิงสร๎างสรรค์ในรูปแบบตําง ๆ เชํน เขี ยน
จดบันทึก เขียนเรื่องจากภาพ เขียนเรียงความ เขียนยํอความ คาคล๎องจอง เขียนแสดง
ความคิดเห็น เขียนคาคล๎องจอง/คาประพันธ์ เป็นต๎น ทุกระดับชั้น โดยสอดแทรกทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ ในงานเขียนทุกชนิด
๘. จั ด กิ จ กรรมสํ ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอํ า น โดยบู ร ณาการจั ด กิ จ กรรมตํ า ง ๆ
ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ที่สํงเสริมให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอําน การศึกษาค๎นคว๎าที่หลากหลาย
ทั้งกิจกรรมตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชํน ยอดนักอําน กิจกรรมวางทุกงานอําน
ทุกคน ห๎องสมุดเคลื่อนที่ หนูน๎อยนักอําน Read Thailand (อํานเถิดเด็กไทย อํานถวายเจ๎า
ฟ้านักอํ าน) กิ จกรรมสํงเสริมการอํานจากสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ จัดหาสื่อเพื่ อ ศึกษาค๎นคว๎ า
ตามความสนใจของนักเรียน เชํน นิทาน นิยาย สื่อมัลติมีเดีย สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๙. จั ดกิ จกรรมสํ งเสริ มความสามารถนั กเรียนด๎ านการประกวด แขํ งขั น ทักษะวิ ชาการ
ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับศูนย์พัฒนาวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค
และระดับชาติ อยํางหลากหลาย ในทุกระดับชั้น

๑๘

1๐. ครูนากรอบโครงสร๎างข๎อสอบ (Test blueprint) มาวิเคราะห์ วางแผน
นาไปใช๎และวัดผลประเมินผลในระดับชั้นเรียน
๑๑. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย เชํน PISA เน๎นการวิเคราะห์
ความสามารถด๎านการอําน ทุกระดับชั้น
๑๒. ครูใช๎กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแก๎ปัญหา
การเรียนการสอนภาษาไทย โดยมีการวิเคราะห์ปัญหา ค๎นหาสาเหตุ แนวทางการแก๎ไขปัญหา
และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อนาไปใช๎ในการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ

ตัวอย่างการสอนอ่านเขียนภาษาไทยโดยใช้เทคนิค Active Learning
1. การสอนคาที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มรี ูปวรรณยุกต์
เทคนิคซุบซิบปรึกษา (buzz group)
1. แบํงกลุํมนักเรียนกลุมํ ละ 3-5 คน
2. ครูให๎นักเรียนสังเกตคาและใช๎คาถามดังนี้
คา ขํา ข๎า ค๎า ขา
- คา 5 คานี้มีลักษณะแตกตํางกันอยํางไร
- สิ่งใดที่ทาให๎คา 5 คานี้มีลักษณะตํางกัน
- ความหมายของ 5 คานี้เหมือนหรือแตกตํางกันอยํางไร
3. ครูให๎นักเรียนตอบคาถามลงในกระดาษที่กาหนดและสุมํ ผู๎แทนออกมานาเสนอ
เทคนิคบัตร TF (TF Flashcards)
1. ครูถามคาถามนักเรียนวําคาตํอไปนี้ออกเสียงวรรณยุกต์ได๎ถูกต๎องหรือไมํ
สาน
เรา
มด
ทําน

เสียงวรรณยุกต์สามัญ
เสียงวรรณยุกต์จัตวา
เสียงวรรณยุกต์ตรี
เสียงวรรณยุกต์โท

๑๙

2. ครูให๎นักเรียนชูบัตรตัวอักษร T ในข๎อถูก และบัตรตัวอักษร F ในข๎อผิด
3. ครูอาจเชื่อมโยงวําเสียงวรรณยุกต์กับรูปวรรณยุกต์อาจตรงกันหรือไมํก็ได๎
คาที่ไมํมีรูปวรรณยุกต์ก็มีเสียงวรรณยุกต์เสมอ
4. อภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเพือ่ ตรวจสอบความรูค๎ วามเข๎าใจของนักเรียน
2. การสอนคาที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงมาตรา
เทคนิคซุบซิบปรึกษา (buzz group)
1. แบํงกลุํมนักเรียน 3-5 คน
2. ครูให๎นักเรียนตอบคาถามตํอไปนี้
ความหมายที่ให๎นี้
ชี้นาด๎วย จ ทั้งหมด
ลองฝึกมาตราตัวสะกด กาหนดสระตํางกันไป
- อาหารที่ไมํมีเนื้อสัตว์
(แมํ ก กา)
- ภาพสีซีดไปจากเดิม
(แมํกง)
- ขนาดเล็กมาก ๆ
(แมํเกอว)
- ใช๎อุดปากขวด
(แมํกก)
- ใกล๎หรือเกือบจะ
(แมํกน)
3. ครูให๎นักเรียนตอบคาถามลงในกระดาษที่กาหนดและสุมํ ตัวแทนออกมานาเสนอ
เทคนิค Card Sorts
1. เตรียมบัตรคาที่มีตัวสะกดตรงและไมํตรงมาตรา
เมฆ
เสก
โรค
พวก
สุข

เลข
นาค
ราก
ปัก
ซอก

2. ให๎จาแนกตัวอยํางคาที่ให๎โดยพิจารณาลักษณะของคาวําสามารถจาแนกออก
ได๎เป็นกี่กลุํม (แบํงได๎เป็น 2 กลุํม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เสก ราก ปัก ซอก กลุ่มที่ 2 เมฆ เลข
นาค โรค สุข)
๒๐

3. ให๎พิจารณาหาความสัมพันธ์ของคาแตํละกลุํมและอธิบายลักษณะของคาที่
จาแนกได๎
- คากลุํมที่ 1 มีลักษณะรํวมกันอยํางไร (สะกดด๎วยพยัญชนะ “ก”)
- คากลุํมที่ 2 มีลักษณะรํวมกันอยํางไร (สะกดด๎วยพยัญชนะ “ฆ ข ค”
อํานออกเสียงเป็นเสียง/ก/)
4. สรุปหลักการสังเกตคาในมาตราแมํ กก ที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา
และไมํตรงตามมาตราเป็นแผนผังกราฟิก

เสก

ราก

เมฆ

มาตรา
แม่กก

สะกดตรง
ตามมาตรา

พวก

สะกดไม่ตรง
ตามมาตรา

ปัก
ซอก

เลข

สุข

นาค
โรค

3. การสอนคาที่มีพยัญชนะควบคล้า
เทคนิค think-pair-share
1. ผู๎สอนตั้งปัญหาวํา “คาที่มีพยัญชนะควบกล้าลักษณะอยํางไร” โดยให๎ผเู๎ รียน
คิดคาตอบด๎วยตนเองแล๎วเขียนลงในกระดาษ
2. จั บ คูํ เ พื่ อ นเพื่ อ หาค าตอบที่ ชั ด เจนขึ้ น แล๎ ว บั น ทึ ก เพิ่ ม เติ ม ในประเด็ น
ทีข่ าดหายไป
3. นาคาตอบของแตํละคูํมาอภิปรายรํวมกันทั้งชั้นเรียน
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เทคนิคอะไรอยู่ในหมวก (What’s in the hat ?)
1. ครูใสํสลากทีเ่ ขียน “ คาที่มีพยัญชนะควบกล้า” และ “คาที่ไมํมพี ยัญชนะ
ควบกล้า” ลงไปในหมวกที่เตรียมไว๎
2. ให๎นักเรียนจับสลากแล๎วเขียนตอบวําเป็นคาประเภทใดเพื่อทบทวนความรู๎
ความเข๎าใจ
4. การสอนอักษรนา
เทคนิคแข่งขัน (Team Games Tournament)
1. แบํงนักเรียนเข๎ากลุํมแบบคละความสามารถเป็นกลุํมบ๎านของเรา (home group)
2. สมาชิกในกลุํมบ๎านของเราศึกษาเนื้อหาเรื่องคาที่มีอักษรนา
3. สมาชิกในกลุมํ บ๎านของเราแยกย๎ายเป็นตัวแทนกลุํมไปแขํงขันกับกลุมํ อืน่
ทีจ่ ัดตามความสามารถ(เกํง กลาง อํอน) เป็นกลุํมแขํงขัน
4. นักเรียนกลุมํ แขํงขันเลํนเกม OX
อยูํ0

หวาดx
หมี0

ขนมx
ตลาด0

๕. เมื่อแขํงขันเสร็จแล๎วสมาชิกกลุํมแขํงขันกลับไปรวมกับกลุํมบ๎านของเรา
แล๎วนาคะแนนของแตํละคนมารวมเป็นคะแนนของกลุํม
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5. การสอนคาที่มีตัวการันต์
เทคนิค Card Sorts
1. เตรียมบัตรคาคาที่มตี ัวการันต์และไมํมีการันต์
การณ์
มนต์
เสา
ลักษณ์
ลัก

การ
เสาร์
พัก
พักตร์
มน

2. ให๎จาแนกตัวอยํางคาที่ให๎โดยพิจารณาลักษณะของคาวําสามารถจาแนก
ออกได๎เป็นกี่กลุมํ (แบํงได๎เป็น 2 กลุํม ดังนี้ กลุม่ ที่ 1 การณ์ เสาร์ พักตร์ และ กลุ่มที่ 2
การ เสา พัก ลัก มน)
3. ให๎พิจารณาหาความสัมพันธ์ของคาแตํละกลุํมและอธิบายลักษณะของคา
ที่จาแนกได๎ที่มเี ครื่องหมายทัณฑฆาตกากับและพยัญชนะใกล๎เคียง)
- คากลุํมที่ 1 มีลักษณะรํวมกันอยํางไร (มีเครื่องหมายทัณฑฆาต , ไมํอําน
ออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตกากับและพยัญชนะใกล๎เคียง)
- คากลุํมที่ 2 มีลักษณะรํวมกันอยํางไร (ไมํมีเครื่องหมายทัณฑฆาต)
4. สรุปหลักของคาที่มีตัวการัตน์
- ตัวการันต์ คือ พยัญชนะที่ไมํออกเสียงโดยมีเครื่องหมายทัณฑฆาตกากับ
- ตัวการันต์อาจมีมากกวํา 1 ตัว
เทคนิคการเขียนรอบวง (Round table)
1. ครูให๎นักเรียนเขียนคาที่มีการันต์ลงในกระดาษที่กาหนด
2. สํงตํอไปให๎เพื่อน โดยเวียนกระดาษไปทางเดียวกัน เพื่อเขียนคาที่มตี ัว
การันต์จนครบทุกคนโดยไมํซ้ากัน
3. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด และตรวจสอบความถูกต๎อง
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6. การสอนคาที่ รร
เทคนิค Card Sorts
1. เตรียมบัตรคา คาที่มี รร และไมํมี รร
กรรณ
พรรค
พัก
บรรณ
สรรพ

มัก
กัน
สับ
มรรค
บัน

2. ให๎จาแนกคาที่กาหนดโดยพิจารณาลักษณะรํวม (แบํงได๎เป็น 2 กลุมํ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กรรณ พรรค บรรณ มรรค สรรพ กลุม่ ที่ 2 กัน พัก บัน มัก สับ)
3. ให๎พิจารณาหาความสัมพันธ์ของคาแตํละกลุํมและอธิบายลักษณะ
ของคาที่จาแนกได๎
- คากลุํมที่ 1 มีลักษณะรํวมกันอยํางไร (มี รร)
- คากลุํมที่ 2 มีลักษณะรํวมกันอยํางไร (ไมํมี รร , มีไม๎หันอากาศ)
4. สรุปหลักการอํานของคาที่มี รร
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กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
นโยบาย

นางวิลัยภรณ์ ปิ่นทะวงค์ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
เบอร์โทร 08-19710731
E-mail: sono.123pintavong@gmail.com

1.สํ งเสริ ม ให๎ นั ก เรี ย นทุ ก คนทํ อ งสู ต รคู ณ มาตราชั่ ง ตวง วั ด สู ต รเรขาคณิ ต
ตามความเหมาะสมของนักเรียนแตํละระดับชั้น
๒. สํงเสริมการฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว และการคิดเลขในใจทุกระดับชั้น
๓. สํง เ สริม ให๎น ัก เ รีย นฝึก ทัก ษะด๎า นการคิด วิเ คร าะห์โ จ ทย์ ป ัญ ห า
โดยใช๎กระบวนการActive learning เป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๔. สํ งเสริ ม การผลิ ต สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลาย และสํ ง เสริ ม ทั ก ษะ
การใช๎สื่อจากรูปธรรม ไปสูํนามธรรมมากขึ้น
๕. สํ งเสริ ม สนั บสนุ นนั กเรี ยนให๎ เ ข๎ ารํ วมประกวด แขํ งขั น ทั กษะทางวิ ชาการ
ด๎านคณิตศาสตร์ในระดับตําง ๆ
๖. ครูใช๎กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) มาใช๎ใน
การแก๎ปัญหาการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
7. สํ ง เสริ ม การน ากรอบโครงสร๎ า งข๎ อ สอบ (Test Blueprint) มาใช๎ ใ น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
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แนวทางการดาเนินงาน
๑. สํงเสริมให๎นักเรียนทุกคนทํองสูตรคูณ มาตราชั่ง ตวง วัด สูตรเรขาคณิต
ตามความเหมาะสมของนักเรียนแตํละระดับชั้น
๑.๑ การทํอ งแมํสูต รคูณ เพื่อ เพิ่ม ความแมํน ยาในการคิด คานวณ โดยใช๎
หลักการคูณ ทางคณิตศาสตร์ ที่ถูกต๎อง เข๎ามาชํวยในการทํองแมํสูตรคูณ
๑.๒ การทํองมาตรา การชั่ง ตวง วัด สูตรเรขาคณิต จัดกิจกรรมการทํองมาตรการชั่ง ตวง
วัด สูตรเรขาคณิต ในชํวงเวลากํอนชั่วโมงเรียน หลังเลิกเรียน หรือตามความเหมาะสม
ของนัก เรีย นแตํละโรงเรียนและจัดทาสื่อที่นักเรียนสามารถใช๎ได๎ในห๎องเรียน เพิ่มทักษะใน
การลงมือปฏิบัติจริงโดยใช๎เครื่องมือชั่ง ตวง วัดให๎แกํนักเรียนมากขึ้น มีการคาดคะเน โดยใช๎อุปกรณ์
ชํวยการคาดคะเน โดยมีครูติดตามและประเมินผล ตามสภาพจริงอยํางตํอเนื่อง
๒. สํงเสริมการฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว และการคิดเลขในใจทุกระดับชั้น
๒.๑ ฝึกทักษะคิดเลขเร็วและทักษะการคิดในใจ ทุกระดับชั้น โดยใช๎แบบฝึก
คิ ดเลขเร็ ว ของส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน (สพฐ.) ใช๎ เป็ นแนวทางใน
การจัดการเรียนรู๎ หรือแบบฝึกที่ครูจัดทาขึ้นเองและใช๎เทคนิคกระบวนการของการคิดเลข
เร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) เพิ่มเติม
๓. สํงเสริมให๎นักเรียนฝึกทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์โจทย์ปญ
ั หา
๓.๑ นักเรียนฝึกทักษะวิเคราะห์การแก๎โจทย์ปัญหา และสามารถตั้งโจทย์
ปั ญ หา เขี ย นประโยคสั ญ ลั ก ษณ์ พร๎ อ มทั้ ง หาค าตอบได๎ ถู ก ต๎ อ งตามขั้ น ตอน เชํ น
กระบวนการ Learning โดยใช๎กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) โดยวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎เหลํานี้ มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเดียวกัน คือ ให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎มีบทบาทหลัก
ในการเรี ย นรู๎ ข องตนเองและสร๎ า งองค์ ค วามรู๎ ใ หมํ (Constructivist) ด๎ ว ยตนเอง
เชํน การเรียนรู๎จากสิ่งแวดล๎อมรอบตัวและเหตุการณ์ปัจจุบัน
๔. ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และสํงเสริมทักษะการใช๎สื่อจากรูปธรรม
ไปสูํนามธรรม ให๎มากขึ้น จัดแหลํงเรียนรู๎เพื่อศึกษา ค๎นคว๎า และฝึกสมอง จากการฝึกเลํนเกม
ที่เกี่ยวข๎องกับคณิตศาสตร์ เชํน การจัดมุมคณิตศาสตร์ หรือห๎องเรียนคณิตศาสตร์ โดยมีสื่อ
ที่สํงเสริมทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
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๕. สํงเสริมการจัดกิจกรรมการแขํงขัน ในกลุํมสาระคณิตศาสตร์ เชํน อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ซูโดกุ A-Math เป็นต๎น โดยการจัดกิจกรรมอาจจัดเริม่ จากใน
ระดับชั้น ระดับโรงเรียน ระดับศูนย์พัฒนาวิชาการ และระดับเขตพื้นที่การศึกษาตํอไป
๖. ครูใช๎กระบวนการ PLC ( Professional Learning Community) มาชํวยใน
การแก๎ปัญหาการเรียนการสอน กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ตัวอยํางการจัดการเรียนรู๎แบบ
ลงมือกระทา (Active learning) เป็ นวิธีการจั ดการเรีย นรู๎ที่พัฒนา มาจากแนวคิด ใน
การจัดการเรียนการสอนที่เผยแพรํในปลายศตวรรษที่ ๒๐ ที่เรียกวําการเรียนรู๎ที่เน๎นบทบาทและ
การมีสํวนรํวมของผู๎เรียน หรือ “การเรียนรู๎เชิงรุก” (Active Learning) ซึ่งหมายถึงรูปแบบ
การเรียน การสอนที่มุํงเน๎นสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎และบทบาท ในการเรียนรู๎
ของผู๎เรียน” ใช๎ปัญหาเป็นฐาน หมายถึงเอาปัญหาเป็นที่ตั้งเพื่อที่จะฝึกหรือพัฒนาผู๎เรียนให๎
เกิดการเรียนรู๎ให๎บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กาหนด
7. ครูนากรอบโครงสร๎างข๎อสอบ (Test Blueprint) มาวิเคราะห์ วางแผน การจัดการ
เรียนรู๎ นาไปใช๎และวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน
8. สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย เชํน STEM PISA เวทคณิต
เป็นต๎น
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยกระบวนการ Problem Based
Learning
ขั้นที่ 1 กาหนดปัญหา โดยจัดกิจกรรม ต่อไปนี้
1.1 ครูเสนอสถานการณ์ปัญหาตํอไปนี้แกํนักเรียน
เสาธงเจ๎าปัญหา
1) โรงเรียนบ๎านหนองยาว มีเสาธงสูงยาว 12.5 เมตร
2) โรงเรียนบ๎านทับกระดาษ มีเสาธงสูง 12.45 เมตร
3) โรงเรียนบ๎านหนองกระดี่ มีเสาธงสูง 9.75 เมตร

1.2 จากสถานการณ์ที่กาหนดให๎ ให๎นักเรียนแตํละคน ตอบคาถาม ตํอไปนี้ โดยการ
เขียนตอบลงในใบงาน

1)
2)
3)
4)

เสาธงเจ๎าปัญหา
12.5 อํานวํา ........................................................................
12.45 อํานวํา .......................................................................
9.75 อํานวํา ........................................................................
เรียงลาดับความสูงของเสาธง จากสูงที่สุด ไปหา ต่าที่สุด ...................................
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1.3 สุํมให๎นักเรียนเสนอผลการทากิจกรรม (นักเรียนจะมีคาตอบที่แตกตํางกัน
โดยครูยังไมํเฉลย)
1.4 ให๎นักเรียนรํวมกันบอกถึงปัญหาทีพ่ บจากการแก๎สถานการณ์ ที่กาหนดให๎
1.5 ให๎ นั ก เรี ย นรํ ว มกั น ก าหนดสิ่ ง ที่ ต๎ อ งเรี ย นรู๎ อั น เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ น าไปสูํ
การแก๎ปั ญหาจากสถานการณ์ ที่ กาหนดให๎ 1) การอํา นทศนิย ม 2) การเปรี ยบเทีย บ
ทศนิยม)
ขั้นที่ 2 ทาความเข้าใจปัญหา โดยจัดกิจกรรม ต่อไปนี้
2.1 จัดนักเรียนเป็นกลุมํ ๆ ละ 3 – 5 คน
2.2 ให๎นักเรียนทาความเข๎าใจปัญหา โดยการให๎นักเรียนระบุวํา ในการแก๎ปัญหา
จากสถานการณ์ที่กาหนดให๎ จาเป็นต๎องศึกษาความรู๎เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ๎าง
2.3 ให๎แตํละกลุํมนาเสนอ เรื่องที่จาเป็นต๎องศึกษา โดยให๎ครูและนักเรียน
รํวมกันเติมเต็มหัวเรื่องที่ต๎องไปศึกษา
ขั้นที่ 3 ดาเนินการศึกษาค้นคว้า โดยการจัดกิจกรรมดังนี้
3.1 ครูจัดเตรียมแหลํงข๎อมูลสาหรับให๎ นักเรียนศึกษาในเรื่อง การอําน และ
การเปรียบเทียบทศนิยมไมํเกิน 2 ตาแหนํง ในลักษณะตําง ๆ เชํน หนังสือ ใบความรู๎
YouTube เป็นต๎น
3.2 ให๎นักเรียนกาหนดสิ่งที่ตนเองต๎องเรียนรู๎
3.3 ให๎นักเรียนดาเนินการศึกษาด๎วยตนเองในเรื่องที่ต๎องการเรียนรู๎
จากแหลํงข๎อมูลที่เตรียมไว๎ให๎ ตามความสนใจของนักเรียน และเขียนสรุปความรู๎ ทีต่ นเองศึกษา
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ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ โดยการจัดกิจกรรมดังนี้
4.1 หลังจากที่นักเรียนแตํละคนได๎ศึกษาเรื่อง การอําน และการเปรียบเทียบทศนิยม
ไมํ เ กิ น 2 ต าแหนํ ง จากแหลํ ง เรี ย นรู๎ ที่ ต นเองเลื อ กแล๎ ว ให๎ นั ก เรี ย นมารวมกลุํ ม
และแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเองได๎เรียนรู๎ ภายในกลุํมเพื่ออภิปรายและสังเคราะห์ความรู๎ที่ได๎มา
วํามีความเหมาะสม ถูกต๎องหรือไมํ
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าของคาตอบ โดยการจัดกิจกรรม ดังนี้
5.1 ให๎นักเรียนแตํละกลุํมสรุป ความรูเ๎ รื่อง การอําน และการเปรียบเทียบ
ทศนิยมไมํเกิน 2 ตาแหนํง
5.2 ให๎นักเรียนนาความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ตรวจสอบผลการทาใบงาน เรื่อง เสาธงเจ๎าปัญหา
5.3 นักเรียนทุกกลุมํ รํวมกันสรุปองค์ความรู๎ การอําน และการเปรียบเทียบ
ทศนิยมไมํเกิน 2 ตาแหนํง รวมกันอีกครั้ง
5.4 ให๎นักเรียนแตํละคนนาข๎อสรุปทีไ่ ด๎ มาเขียนเรียบเรียงเป็นองค์ความรู๎
ของตนเองพร๎อมยกตัวอยํางประกอบองค์ความรู๎นั้น
ขั้นที่ 6 นาเสนอและประเมินผลงาน โดยการจัดกิจกรรม ดังนี้
6.1 ให๎นักเรียนนาข๎อสรุปทีไ่ ด๎มาจัดระบบ และนาไปสูํการเขียนผังมโนทัศน์
การอําน และการเปรียบเทียบทศนิยมไมํเกิน 2 ตาแหนํง
6.2 ให๎นักเรียนแตํละกลุํมนาเสนอผลงาน
6.3 ให๎ นั ก เรี ย นทุ ก กลุํ ม รํ ว มกั น ประเมิ น การเขี ย นผั ง มโนทั ศ น์ การอํ า น
และการเปรียบเทียบทศนิยมไมํเกิน 2 ตาแหนํง โดยใช๎เกณฑ์การประเมินที่ครูเตรียมไว๎ให๎
6.4 ให๎ นักเรี ยนแตํ ละคนน าความรู๎ ที่ ได๎ ไปใช๎ ในการทาแบบฝึ กหั ดเรื่ อง การอํ าน
และการเปรียบเทียบ ทศนิยมไมํเกิน 2 ตาแหนํง
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ตัวอย่างการใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
เพื่อแก๎ไขปัญหา การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรื่องทศนิยศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิเคราะห์โจทย์ปัญหา
เรื่องทศนิยมได๎ไมํถูกต๎อง
ขั้นที่ 2 ขั้นระบุสาเหตุของปัญหา
1) อํานทศนิยมไมํได๎
2) วิเคราะห์โจทย์ทศนิยมไมํได๎
3) ไมํเข๎าใจโจทย์ทศนิยม
4) ไมํรู๎วําโจทย์ให๎ทาอะไร
ขั้นที่ 3 ขั้นการเลือกสาเหตุของปัญหาเพื่อนามาหาแนวทางแก๎ไข คณะครูประชุม
นาสาเหตุของปัญหา เพื่อนามาเป็นแนวทางแก๎ไขโดยเลือกข๎อ 3 สํงตํอให๎ครูผู๎สอนกลุํมสาระ
การเรียนรู๎คณิตศาสตร์ และนาข๎อ 1, 2 และ 4 มาแก๎ไขปัญหาดังกลําว
ขั้นที่ 4 ขั้นการหาแนวทางการแก๎ไขปัญหา
1) จัดทาสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มความเข๎าใจในการแก๎โจทย์
ปัญหาทศนิยม เชํน สื่อแผนภาพ, สื่อมัลติมีเดีย เชํน Power Point, สื่อจาก
DLIT เป็นต๎น
2) ยกตั วอยํ าง หรื อสถานการณ์ จริ ง เพื่ อให๎ งํ ายตํ อการท าความเข๎ าใจ
ของนักเรียน
3) ท าแบบฝึ กทั ก ษะโจทย์ปั ญหาทศนิย มที่ ห ลากหลาย เพื่ อให๎เ กิ ด
แนวคิดใหมํ
ขั้ น ที่ 5 ขั้ น การสร๎ า งนวั ต กรรม เพื่ อ น าไปสูํ ก ารปฏิ บั ติ น วั ต กรรมที่ เ กิ ด
กระบวนการ PLC คือ สื่อ แผนภาพ สื่อมัลติมีเดีย
ขั้ น ที่ 6 สอนซํ อ มเสริ ม ให๎ กั บ นั ก เรี ย นที่ ยั ง ไมํ ส ามารถบรรลุ จุ ด ประสงค์
ในการจัดการเรียนรู๎
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นโยบาย

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
เบอร์โทร 08-69941959
E-mail: piyawan.science@gmail.com

1. ครูน๎อมนาพระบรมราโชบายด๎านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
รัชกาล ที่ ๑๐ และศาสตร์ของพระราชา ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9
มาใช๎ในกระบวนการจัดการเรียนรู๎ ให๎นักเรียนเกิดทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
โดยเน๎นการจัดการเรียนรู๎แบบ Active learning ให๎เหมาะสมกับบริบทของนักเรีย น
และโรงเรียน
๒. สํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย เชํน การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู๎, STEM, PISA, PBL ฯลฯ
3. สํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ๎ ดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในทุกระดับชั้น (กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพือ่ ตอบคาถาม
และเพื่อแก๎ปัญหา ได๎แกํ ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา ขั้นที่ 2 สร๎างสมมติฐาน ขั้นที่ 3 การทดลอง/
การรวบรวมข๎อมูล ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข๎อมูล ขั้นที่ 5 สรุปผลข๎อมูล)
4. สํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดใช๎ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ๑๔ ทักษะ ตามระดับชั้น (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได๎แกํ
๑) ทักษะการสังเกต ๒) ทักษะการวัด ๓) ทักษะการคานวณ ๔) ทักษะการจาแนกประเภท
๕) ทักษะการหาความสัมพันธ์ ระหวํางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ๖) ทักษะการจัด
กระทาและสื่อความหมายข๎อมูล 7) ทักษะการลงความเห็นจากข๎อมูล 8) ทักษะการพยากรณ์
9) ทักษะการตั้งสมมติฐาน 10) ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 11) ทักษะการกาหนด
และควบคุมตัวแปร 12) ทักษะการทดลอง 13) ทักษะการตีความหมายข๎อมูลและลงข๎อสรุป
และ 14) ทักษะการสร๎างแบบจาลอง)
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5. สํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎การใช๎เทคโนโลยีในกระบวนการ
แสวงหาความรู๎และสร๎างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์
6. สํงเสริมสนับสนุนให๎โรงเรียนจัดห๎องปฏิบัตกิ ารทางวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู๎
7. สํงเสริมสนับสนุนนักเรียนให๎เข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการ
ด๎านวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ
8. สํงเสริมสนับสนุนการนากรอบโครงสร๎างข๎อสอบ (Test Blueprint) มาใช๎ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
9. ครูใช๎กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
ในการแก๎ปัญหาการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
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แนวทางการดาเนินงาน

1. ครูน๎อมนาพระบรมราโชบายด๎านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
รัชกาล ที่ ๑๐ และศาสตร์ของพระราชา ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาล ที่ 9 สูํการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎แบบ Active Learning เพื่อให๎นักเรียนเกิดทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ
และทักษะชีวิต
๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทางวิทยาศาสตร์กับนักเรียนในทุกระดับชั้น ดังนี้
๒.๑ นักเรี ยนระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ ทากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ไมํ น๎อยกวํ า
๑ กิจกรรม ตํอปีการศึกษา เชํน กิจกรรม STEM ศึกษา กิจกรรมทดลองอยํางงําย กิจกรรม
สารวจ กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ หรือกิจกรรมสืบค๎นข๎อมูลทางวิทยาศาสตร์
เป็นต๎น
๒.๒ นักเรียนระดับชั้น ป.๔–ม.๓ จัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ กิจกรรม
STEM ศึกษา ไมํน๎อยกวํา ๑ เรื่องตํอปีการศึกษา
๓. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทสี่ ํงเสริมให๎นักเรียนใช๎ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ๑๔ ทักษะ ทุกระดับชั้น ดังนี้
๓.๑ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ป.๑-ป.๓ ได๎ รั บ การสํ ง เสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะ
ไมํน๎อยกวํา ๘ ทักษะ ได๎แกํ ทักษะการสังเกต, ทักษะการวัด, ทักษะการคานวณ, ทักษะ
การจาแนกประเภท, ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหวํางสเปสกับสเปส, สเปสกับเวลา,
ทั ก ษะการจั ด กระท าและสื่ อ ความหมายข๎ อ มู ล , ทั ก ษะการลงความเห็ น จากข๎ อ มู ล
และทักษะการพยากรณ์
๓.๒ นักเรียนระดับชั้น ป.๔–ม.๓ ได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาทักษะ
ครบทั้ง ๑๔ ทักษะ
4. ครูดาเนินการปรับปรุง และพัฒนาห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให๎มีสื่อ
และอุปกรณ์การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามบริบทของสถานศึกษา
5. ครูนากรอบโครงสร๎างข๎อสอบ (Test Blueprint) มาวิเคราะห์ วางแผน
นาไปใช๎ วัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน
6. ครูใช๎กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
ในการแก๎ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
๓๔

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
แผนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎การสอนแบบสืบเสาะ (5E) เรื่อง น้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย นางสาวเนตรชนก ศิริยานนท์ ครูโรงเรียนบ๎านแกํงหินปูน
ขั้นที่
กิจกรรม
1 สร๎างความ
1. ครูนาลูกโลกจาลองมาให๎นักเรียนดู จากนั้นใช๎คาถามกระตุ๎น
สนใจ
ความคิด เชํน ลูกโลกจาลองนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ๎าง /
(Engagement) นักเรียนทราบหรือไมํวําสีฟ้าในลูกโลกจาลองนั้นแทนสิ่งในที่อยูํ
ในโลก
2 สารวจและ
1. ครูแบํงนักเรียนเป็นกลุํม คละนักเรียนเกํง เรียนปานกลาง
ค๎นหา
และเรียนอํอน
(Exploration)
2. ครูชี้แจงกิจกรรม ชื่อกิจกรรม แหลํงน้าคือชีวิต
3. นักเรียนรํวมกันสืบค๎นและระดมความคิดเกี่ยวกับ
“แหลํงน้าบนโลก และ น้าอยูํที่ใด”
3 อภิปรายและลง 1. นักเรียนแตํละกลุมํ นาเสนอผลจากการปฏิบตั ิกิจกรรม
ข๎อสรุป
2. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปผลจากการปฏิบตั ิกิจกรรม
(Explanation)
ซึ่งได๎ข๎อสรุปวําโลกมีทั้งน้าจืดและน้าเค็มซึ่งอยูํในแหลํงน้าตําง ๆ
4 ขยายความรู๎
1. ครูตั้งประเด็นคาถามเพื่อให๎นักเรียนรํวมกันอภิปราย ดังนี้
(Elaboration)
“น้าในแหลํงน้าแตํละแหลํงสามารถนาไปใช๎ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันได๎อยํางไรบ๎าง” แล๎วให๎แตํละกลุํมนาเสนอ
จนได๎ข๎อสรุป
5 ประเมินผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
(Evaluation)
2. แบบประเมินการนาเสนอของนักเรียน
2. แบบทดสอบหลังเรียน
ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
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ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
แผนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิด STEM เรื่อง Food for good Life
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย นายเอ็ม อยูํสุข ครูโรงเรียนบ๎านหนองบัวทอง
การบูรณาการ 4 ศาสตร์ STEM
S-Science - อาหารและสารอาหาร
T-Technology - การสืบค๎นข๎อมูล
E-Engineering - ออกแบบรายการอาหาร M-Mathematic - การคานวณและการวัด
ขั้นที่
กิจกรรม
1 กระตุ๎นด๎วย
สถานการณ์
ปัญหา
อาหารเป็นปัจจัยสาคัญในการเจริญเติบโตและสาคัญกับนักเรียน
ดังนั้นเราต๎องรับประทานอาหารทีม่ ีคุณภาพและ ถูกหลักโภชนาการ
ในฐานะที่เราต๎องเป็นนักโภชนาการ ให๎นักเรียนออกแบบอาหารจาน
เดียวเพื่อใช๎เป็นอาหารกลางวันให๎เหมาะสมกับนักเรียนในโรงเรียน
แตํละชํวงอายุวัย
2 รํวมเรียนรู๎และ 1. เพื่อให๎นักเรียนเข๎าใจหลักการเบื้องต๎นเกี่ยวกับการออกแบบ
วิเคราะห์ปัญหา
สารอาหารให๎นักเรียนศึกษาตาราง ตารางแสดงปริมาณพลังงานและ
สารอาหารบางอยางที่คนไทยวัยตําง ๆ ตองการในหนึ่งวัน โดยใช๎
คอมพิวเตอร์/มือถือ ในการค๎นคว๎าหาข๎อมูล
(http://khothai31002.blogspot.com/2016/03/31.html) และ
ศึกษาวิธีการทาแป้งโดว์ด๎วยตนเอง
(https://th.theasianparent.com)
2. นักเรียนนาประเด็นที่เกี่ยวข๎อง เรื่อง การคานวณสารอาหาร
มารํวมวิเคราะห์วําจะสามารถนามาใช๎ประโยชน์ ในการสร๎าง
แบบจาลองออกแบบเมนูอาหาร
3 ค๎นหาข๎อมูล
ขั้นที่ 1 : ระบุปัญหา :
และปฏิบตั ิ
ให๎นักเรียนรํวมกันระบุปญ
ั หาและเงื่อนไขที่กาหนดให๎พร๎อมอภิปราย
กิจกรรม :
ขั้นที่ 2 : รวบรวมข้อมูลและแนวคิด :
ประกอบด๎วย
ให๎นักเรียนศึกษาข๎อมูลจาก/สืบค๎นจากเว็บไซต์/สืบค๎นจากห๎องสมุด
6 ขั้นตอน
ในเนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง
(ขั้นตอนออกแบบ
เชิงวิศวกรรม)
๓๖

ขั้นที่

กิจกรรม
ขั้นที่ 3 : ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา :
เมื่อนักเรียนได๎ศึกษาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องและอภิปรายเรียบร๎อยแล๎ว
ให๎นักเรียนออกแบบเมนูอาหารตามเงื่อนไขและอุปกรณ์ที่กาหนดให๎ใน
กระดาษและนาเสนออภิปลายภายในกลุํมพร๎อมทั้งเลือกเมนูอาหาร
และลงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อดีขอ๎ เสียของแตํละเมนู วาดแบบ
เมนูอาหารตามมติของกลุํม พร๎อมอธิบายและนาเสนอหน๎าชั้นเรียน
ขั้นที่ 4 : วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา :
ลงมือปฏิบัตติ ามที่ออกแบบไว๎ โดยให๎นักเรียนดาเนินการตามขั้นตอน
และตามเวลาที่กาหนด
ขั้นที่ 5 : ทดสอบ และประเมิน :
ให๎นักเรียนทาการตรวจสอบประเมิน เพื่อหาประสิทธิภาพและ
ปรับปรุงแก๎ไขตามเงื่อนไขที่กาหนด
ขั้นที่ 6 : นาเสนอวิธีแก้ปัญหา :
ให๎นักเรียนนาเสนอวิธีแก๎ปัญหาทีป่ ระสบผลสาเร็จในการแก๎ปญ
ั หา
หน๎าชั้นเรียน
4 เชื่อมโยงความรู๎
1. นักเรียนนาความรู๎ที่ได๎จากการเรียนรูโ๎ ดยการออกแบบเมนูอาหาร
ประยุกต์ใช๎ความรู๎
และนาความรู๎มาเชื่อมโยงกับปัญหาที่ต๎องการนาเมนูอาหารมาใช๎ให๎
เกิดประโยชน์โดยเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช๎ประโยชน์ เชํน
นาเสนอเป็นเมนูอาหารกลางวันของโรงเรียน
5 วัดและประเมินผล 1. ทาการประเมินตามสภาพจริงโดยทาการประเมินผลนักเรียนจาก
กิจกรรม เรื่อง Food for good Life และการบันทึกกระบวนการ
แก๎ปัญหาและการเรียนรู๎
ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

เว็บไซต์ STEM KRU M : https://sites.google.com/site/stemkrum/
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วิทยาการคานวณ/คอมพิวเตอร์
นโยบาย

นางกัญจนา มีศิริ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
เบอร์โทร 08-98562787
E-mail: kan2na2930@gmail.com

1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาคอมพิวเตอร์ Coding เพื่อให๎ทันยุค ให๎สอดคล๎อง
กับเทคโนโลยีและวิถีความเป็นไปของคนไทยในปัจจุบันมุํงสูํศตวรรษที่ 21
2. จัดกิจกรรม Computer Science (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ให๎ผู๎เรียนสามารถคิดได๎
เป็ น ขั้ น ตอน น าการเขี ย นโปรแกรมมาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการฝึ ก คิ ด เป็ น ขั้ น ตอน
ตามแนวทาง Computational Thinking
3. จัดกิจกรรม ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ให๎ผู๎เรียนสามารถรวบรวมข๎อมูล จัดการ
ข๎อมูลนาข๎อมูลมาประมวลผล และทาการตัดสินใจจากพื้นฐานของข๎อมูลได๎
4. จัดกิจกรรม Digital Literacy (รู๎เทําทันดิจิทัล) ให๎ผู๎เรียนรู๎ทันเทคโนโลยี ไมํตกเป็น
ทาสเทคโนโลยี สามารถสร๎างสรรค์ผลงานบนเทคโนโลยีได๎
5. จัดกิจกรรมการเตรียมคนไทยสูํศตวรรษที่ 21 โดยสร๎างแพลตฟอร์มการเรียนรู๎
ใหมํในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู๎มุํงสูํระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ด๎ า นวิ ศ วกรรม คณิ ต ศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาตํ า งประเทศ
สํงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแตํระดับประถมศึกษา
6. ครูสร๎างความตระหนักและให๎ความรู๎เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติวําด๎วยการกระทา
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
7. สํงเสริม สนับสนุนนักเรียนให๎เข๎ารํวมประกวดแขํงขันภาษาคอมพิวเตอร์ Coding
ครูใช๎กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแก๎ปัญหา
วิทยาการคานวณ
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แนวทางการดาเนินงาน
๑. จัดกิจกรรมการเรียนรูต๎ ามแบบ Active learning ที่นักเรียนสนใจทุกระดับชั้น
โดยเน๎นการฝึกปฏิบัติจริง การเขียนโปรแกรมแบบขั้นพื้นฐาน เขียนโปรแกรมแบบไมํต๎องใช๎
คอมพิวเตอร์ (Unplugged) เป็นการฝึกใช๎บัตรคาสั่งเดินขึ้น-ลง-ซ๎าย-ขวา
๒. จั ด กิ จกรรมลดเวลาเรีย น เพิ่ มเวลารู๎ ที่นั ก เรี ย นสนใจ สํงเสริ ม ให๎ นั ก เรี ย น
มีทักษะด๎านคอมพิวเตอร์อยํางน๎อย 1 โปรแกรม เชํน โปรแกรม HTML editor, simple
text, Note Pad, Internet Browser, HyperCard, Realbasic, Visual Basic หรือ Power Point
3. จัดกิจกรรมให๎นักเรียนทาโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานการออกแบบและ
เทคโนโลยี ตามกิจกรรมสํงเสริมทักษะอาชีพที่นักเรียนสนใจอยํางน๎อย ๑ โครงงานตํอปี
การศึกษา การเขียนโปรแกรมเน๎นแบบ Unplugged เขียนโปรแกรม บนคอมพิวเตอร์แบบ
Block Programming ใช๎วิธีลากบล็อกคาสั่งบนจอ ไมํมีการเขียนโค๎ด
๕.จั ด ให๎ มี สื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนในรู ป แบบที่
หลากหลายและมีแหลํงเรียนรู๎ไว๎ให๎นักเรียนใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎า สืบค๎นข๎อมูลด๎วยตนเองอยําง
เพียงพอ
๖. สํงเสริมการจัดกิจกรรมการนาเสนอผลงาน และจัดการแขํงขันด๎านทักษะ
คอมพิวเตอร์อยํางน๎อย ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๗. ครูใช๎กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
ในการแก๎ปัญหาการจัดการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ วิทยาการคานวณ
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ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทา (Active learning)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 วิทยาการคานวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อแผนการเรียนรู้ โปรแกรมพาชมนก ชื่อหน่วยการเรียนรู้ โปรแกรมพาชมนก
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 60 นาที
-----------------------------------สาระสาคัญ
การแสดงขั้นตอนการแก๎ปัญหาทาได๎โดยการเขียน บอกเลํา วาดภาพ หรือ ใช๎
สัญลักษณ์ การเขียนโปรแกรมเป็นการสร๎างลาดับของคาสั่งให๎คอมพิวเตอร์ทางานทาให๎
สามารถชํวยแก๎ปัญหาในชีวิตประจาวันอยํางเป็นขั้นตอนและระบบอยํางงําย
มาตรฐาน/สาระ
สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.2 เข๎าใจ และใช๎แนวคิดเชิงคานวณในการแก๎ปัญหาที่พบในชีวิต
จริงอยํางเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู๎
การทางาน และการแก๎ปัญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ รู๎เทําทัน และมีจริยธรรม
ตัวชี้วัด
ป.1/2 แสดงลาดับขั้นตอนการทางานหรือการแก๎ปัญหาอยํางงํายโดยใช๎ภาพ
สัญลักษณ์ หรือข๎อความ
ป.1/3 เขียนโปรแกรมอยํางงํายโดยใช๎ซอฟต์แวร์หรือสื่อ
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- การแสดงขั้นตอนการแก๎ปัญหาทาได๎โดยการเขียน บอกเลํา วาดภาพ หรือ
ใช๎สัญลักษณ์
- ปัญหาอยํางงําย เชํน เกมเขาวงกต เกมหาจุดแตกตํางของภาพ การจัด
หนังสือใสํกระเป๋า
- การเขียนโปรแกรมเป็นการสร๎างลาดับของคาสั่งให๎คอมพิวเตอร์ทางาน
- ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช๎ในการเขียนโปรแกรม เชํน ใช๎บัตรคาสั่งแสดงการ
เขียนโปรแกรม Code.org
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. แสดงลาดับขั้นตอนในการแก๎ปญ
ั หาโดยเลือกใช๎ภาพ สัญลักษณ์ ถูกต๎อง
2. เขียนโปรแกรมแก๎ปญ
ั หาโดยใช๎ภาพ สัญลักษณ์ จากสถานการณ์ที่กาหนด

๔๐

สมรรถนะสาคัญ
1. ความสามารถในการคิด
- คิดแก๎ปัญหา
- คิดวิเคราะห์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู๎
- มุํงมั่นในการทางาน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่กิจกรรม (10 นาที)
1. กระตุ๎นความสนใจของนักเรียน ด๎วยการเปิดภาพลวงตาให๎นักเรียนดู กระตุ๎น
ถามให๎นักเรียนบอกวําเห็นอะไรบ๎างในรูปนั้น (นักเรียนได๎ฝึกคิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่งที่เห็น
ในภาพลวงตา)
2. ครูแจกแผํนเกมหาทางออก ให๎นักเรียนเลํน (นักเรียนได๎ฝึกคิดแก๎ปญ
ั หาเพื่อ
หาทางออก)
3. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับการทํองเที่ยวสวนสัตว์ของนักเรียน โดยใช๎คาถาม ดังนี้
- นักเรียนเคยไปเที่ยวชมสวนสัตว์หรือไมํ ถ๎าเคยไป ไปเที่ยวสวนสัตว์ที่ไหนบ๎าง
(นักเรียนตอบ เคย/ไมํเคย ถ๎าไมํเคยครูค วรอธิบายลักษณะของสวนสัตว์ให๎นักเรียนฟั ง
อาจจะใช๎ภาพประกอบ)
- เวลาที่นักเรียนเดินเที่ยวสวนสัตว์ สัตว์แตํละชนิดอยูํใกล๎กันหรือไมํ
- นักเรียนจะทาอยํางไรเพื่อจะได๎รวู๎ ําสัตว์แตํละชนิดอยูตํ รงไหนบ๎างในสวนสัตว์
(นักเรียนควรตอบวํา ดูแผนที่ของสวนสัตว์)
ครูบอกนักเรียนวํา การไปเที่ยวสถานที่ตําง ๆ เราต๎องดูแผนที่หรือแผนผัง
สถานที่นั้น ๆ เพื่อให๎เราสามารถเดินทางไปยังจุดที่ต๎องการได๎
4. ครูเลําสถานการณ์การที่เกิดในระหวํางการเที่ยวสวนสัตว์ ให๎นักเรียนฟัง ดังนี้
“ในระหวํางที่ คุณครูพานักเรียนเที่ยวชมสัตว์ตําง ๆ ในสวนสัตว์ นักเรียนบอก
คุณครูวํา เมื่อวานดูทีวีกับผู๎ปกครองเกี่ยวกับสัตว์ แล๎วได๎เห็นนก ซึ่งนกมีหลายชนิดหลากสี
มาก บางชนิดอาจเป็นตามบ๎านทั่วไปแตํบางชนิดไมํสามารถพบเห็นได๎ทั่วไป นักเรีย นอยาก
เห็นนก คุณครูจึงพานักเรียนไปดูแผนที่สวนสัตว์ เพื่อหาตาแหนํงของสวนนก คุณครูจึงถาม
๔๑

นั ก เรี ย นวํ า เราจะไปสวนนกได๎ อ ยํ า งไรบ๎ า ง นั ก เรี ย นจะชํ ว ยคุ ณ ครู แ ก๎ ปั ญ หาอยํ า งไร
เพื่อคุณครูและนักเรียนจะได๎ไปดูสวนนกด๎วยกัน
ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ (40 นาที)
5. ครู แ สดงแผนที่ ส วนสั ต ว์ ใ ห๎ นั ก เรี ย นดู กิ จ กรรมที่ 1 แล๎ ว ตั้ งค าถามเพื่ อ ให๎
นักเรียนสงสัยวํา เราจะไปดูนกได๎อยํางไร โดยใช๎สัญลักษณ์คาสั่ง ที่ได๎เรียนไปแล๎ว ครูขอ
นักเรียนอาสาสมัคร ชํวยกันเลือกบัต รสัญลักษณ์เพื่อครูและนักเรียนจะไปยังตาแหนํงของ
สวนนก ครูและนักเรียนชํวยกันตรวจสอบการใช๎สัญลักษณ์คาสั่ง
6. ครูแบํงกลุํมนักเรียนออกเป็นกลุํมละ 4 คน ครูแจกใบกิจกรรมที่ 2 ให๎สมาชิก
ในกลุํมชํวยกันทากิจกรรมจากใบกิจกรรมที่ 2 ให๎วางแผนเลือกใช๎บัตรสัญลักษณ์คาสั่งมา
สร๎างลาดับเป็นขั้นตอนการทางานเป็นโปรแกรมอยํางงําย เพื่อจะไปชมสวนนก
7. ครู ใ ห๎ แ ตํล ะกลุํ ม มีสํ ว นรํ วมโดยให๎แ ตํ ล ะกลุํ ม ผลั ด กัน มาน าเสนอให๎เ พื่ อ นใน
ชั้นเรียนฟังวําเลือกสัญลักษณ์คาสั่ง ในกิจกรรมอยํางไร จึงสามารถแก๎ปัญหา พาครูและ
นักเรียนไปดูนก หรือสัตว์ตําง ๆ ได๎ ครูสามารถประเมินการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได๎จาก
วิธีการเลือกใช๎บัตรสัญลักษณ์คาสั่งในการแก๎ปัญหาสถานการณ์ที่กาหนด
ขั้นสรุปการเรียนรู้ (10 นาที)
8. นักเรียนและครูรํวมกันสรุปเกีย่ วกับการเขียนโปรแกรมอยํางงํายด๎วยสัญลักษณ์
คาสั่ง และให๎นักเรียนได๎สะท๎อนความคิดวําสิ่งทีไ่ ด๎จากการปฏิบตั ิกิจกรรม เราสามารถ
นาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎อยํางไร
(ควรมี ข๎ อ สรุ ป รํ ว มกั น วํ า การท ากิ จ กรรมตํ า ง ๆ ต๎ อ งมี ก ารวางแผนและ
ดาเนินการอยํางเป็นขั้นตอน และการดาเนินการอาจต๎องใช๎การลองผิดลองถูกหลาย ๆ ครั้ง
เพื่อให๎ได๎วิธีการที่ดีที่ สุดในการทางาน และคาสั่งที่ใช๎ต๎องมีความชัดเจน เรียงลาดับเป็น
ขั้นตอน เชํนเดียวกับกิจกรรมในชีวิตประจาวันของเรา
จะมีลาดับการทางานกํอน-หลัง เชํน การทาอาหาร จะต๎องมีขั้นตอนที่เป็นไป
ตามลาดับ
วัสดุ/อุปกรณ์
1. ชุดกิจกรรมโปรแกรมพาชมนก บัตรสัญลักษณ์คาสั่ง
สื่อ/แหลํงเรียนรู๎
2. Presentation กิจกรรมฝึกทักษะการคิด
3. เกมหาทางออก
4. ใบกิจกรรมที่ 1-2

๔๒

การวัดและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1. แสดงลาดับขั้นตอนในการ
แก๎ปัญหาโดยเลือกใช๎ภาพ
สัญลักษณ์ ถูกต๎อง
2. เขียนโปรแกรมแก๎ปัญหา
โดยใช๎ภาพ สัญลักษณ์ จาก
สถานการณ์ที่กาหนด
3. สมรรถนะสาคัญ
- ความสามารถในการคิด
3. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู๎
- มุํงมั่นในการทางาน

เครื่องมือวัดและประเมิน
ใบกิจกรรมที่ 1

เกณฑ์การประเมิน
ได๎ระดับคุณภาพ 2
ขึ้นไปผําน

ใบกิจกรรมที่ 2

ได๎ระดับคุณภาพ 2
ขึ้นไปผําน

สังเกตพฤติกรรมระหวําง
เรียน
สังเกตพฤติกรรมระหวําง
เรียน

ได๎ระดับคุณภาพ 2
ขึ้นไปผําน
ได๎ระดับคุณภาพ 2
ขึ้นไปผําน

๔๓

เกณฑ์การประเมิน
ประเด็น

4
1. แสดงลาดับ แสดงลาดับ
ขั้นตอนในการ ขั้นตอนในการ
แก๎ปัญหาโดย
แก๎ปัญหาโดย
เลือกใช๎ภาพ
เลือกใช๎ภาพ
สัญลักษณ์
สัญลักษณ์
ถูกต๎อง
ถูกต๎อง
ครบถ๎วน
สมบูรณ์
2. เขียน
เขียนโปรแกรม
โปรแกรม
แก๎ปัญหาโดยใช๎
แก๎ปัญหาโดยใช๎ ภาพ สัญลักษณ์
ภาพ สัญลักษณ์ จากสถานการณ์
จากสถานการณ์ ที่กาหนดได๎
ที่กาหนด
ถูกต๎อง
ครบถ๎วน
สมบูรณ์
3. มีวินัย
นักเรียน
นักเรียน
สามารถปฏิบัติ
สามารถปฏิบัติ ได๎ครบ
ได๎ ดังนี้
ทั้ง 3 ข๎อ
1) ปฏิบัติตาม
ข๎อตกลง
2) ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์
ระเบียบ ที่
กาหนดไว๎
3) รับผิดชอบ
ในการทางาน

ระดับคะแนน
3
แสดงลาดับ
ขั้นตอนในการ
แก๎ปัญหาโดย
เลือกใช๎ภาพ
สัญลักษณ์
ถูกต๎อง เป็น
สํวนใหญํ

2
แสดงลาดับ
ขั้นตอนในการ
แก๎ปัญหาโดย
เลือกใช๎ภาพ
สัญลักษณ์
ถูกต๎อง
เป็นบางสํวน

1
แสดงลาดับ
ขั้นตอนในการ
แก๎ปัญหาโดย
เลือกใช๎ภาพ
สัญลักษณ์ได๎
แตํยังไมํถูกต๎อง

เขียนโปรแกรม
แก๎ปัญหาโดยใช๎
ภาพ สัญลักษณ์
จากสถานการณ์
ที่กาหนดได๎
ถูกต๎อง
ครบถ๎วนเป็น
สํวนใหญํ
นักเรียน
สามารถปฏิบัติ
ได๎ 2 ข๎อ

เขียนโปรแกรม
แก๎ปัญหาโดยใช๎
ภาพ สัญลักษณ์
จากสถานการณ์
ที่กาหนดได๎
ถูกต๎อง
ครบถ๎วนเป็น
บางสํวน
นักเรียน
สามารถปฏิบัติ
ได๎ 1 ข๎อ

เขียนโปรแกรม
แก๎ปัญหาโดยใช๎
ภาพ สัญลักษณ์
จากสถานการณ์
ที่กาหนดได๎แตํ
ยังไมํถูกต๎อง

๔๔

นักเรียน
ไมํสามารถ
ปฏิบัติได๎

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายการประเมิน
4. ใฝ่เรียนรู๎
นักเรียนสามารถปฏิบัติได๎
ดังนี้
1) ตั้งใจเรียน
2) มีความพยายามศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู๎
3) แลกเปลีย่ นเรียนรู๎
ถํายทอด และนาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวันได๎
5. มุํงมั่นในการทางาน
นักเรียนสามารถปฏิบัติได๎
ดังนี้
1) ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ทางาน
2) สามารถแก๎ปัญหาและ
อุปสรรคตําง ๆ ได๎
3) ทางานที่ได๎รับมอบหมาย
ให๎สาเร็จ

คาอธิบายระดับคุณภาพ/คะแนน
ดีมาก (3)

ดี (2)

พอใช้ (1) ปรับปรุง (0)

นักเรียน
สามารถ
ปฏิบัติได๎
ครบ
ทั้ง 3 ข๎อ

นักเรียน
สามารถ
ปฏิบัติได๎ 2
ข๎อ

นักเรียน
นักเรียน
สามารถ
ไมํสามารถ
ปฏิบัติได๎ 1 ปฏิบตั ิได๎
ข๎อ

นักเรียน
สามารถ
ปฏิบัติได๎
ครบ
ทั้ง 3 ข๎อ

นักเรียน
สามารถ
ปฏิบัติได๎ 2
ข๎อ

นักเรียน
นักเรียน
สามารถ
ไมํสามารถ
ปฏิบัติได๎ 1 ปฏิบตั ิได๎
ข๎อ

๔๕

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะผู้เรียน
รายการประเมิน
1. ความสามารถใน
การคิด
นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติได๎ ดังนี้
2. มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์
3. มีทักษะในการคิด
นอกกรอบอยําง
สร๎างสรรค์
4. ตัดสินใจแก๎ปัญหา
ได๎อยํางเหมาะสม

คาอธิบายระดับคุณภาพ/คะแนน
ดีมาก (3)
นักเรียน
สามารถ
ปฏิบัติได๎
ครบ
ทั้ง 3 ข๎อ

ดี (2)

พอใช้ (1)

ปรับปรุง (0)

นักเรียน
สามารถ
ปฏิบัติได๎ 2
ข๎อ

นักเรียน
สามารถ
ปฏิบัติได๎ 1
ข๎อ

นักเรียน
ไมํสามารถปฏิบัติ
ได๎

๔๖

ใบกิจกรรมที่ 1
คาชี้แจง ให๎นักเรียนเลือกบัตรสัญลักษณ์คาสั่ง เพื่อพาครูและนักเรียนไปชมสวนนก
โดยเขียนสัญลักษณ์ลูกศรแสดงทิศทางจากบัตรสัญลักษณ์คาสั่ง ลงในตารางตามลาดับ
การเดินทาง

แผนที่สวนสัตว์

ลาดับสัญลักษณ์คาสั่ง
1)
6)

2)
7)

3)
8)
๔๗

4)
9)

5)
10)

KEY กิจกรรมที่ 1
คาชี้แจง
ให๎นักเรียนเลือกบัตรสัญลักษณ์คาสั่ง เพื่อพาครูและนักเรียนไปชมสวนนกโดยเขียน
สัญลักษณ์ลูกศรแสดงทิศทางจากบัตรสัญลักษณ์คาสั่ง ลงในตารางตามลาดับการเดินทาง
แผนที่สวนสัตว์

๔๘

KEY กิจกรรมที่ 2
คาชี้แจง
ให๎นักเรียนเลือกบัตรสัญลักษณ์คาสั่ง สร๎างลาดับชุดคาสั่ง เพื่อพาครูและนักเรียน
ไปชมสวนนก โดยให๎นักเรียนเลือกเองวําในแผนที่จะเพิ่มสัตว์อะไรเข๎าไปบ๎าง

แผนที่สวนสัตว์

๔๙

KEY กิจกรรมที่ 3
คาชี้แจง ให๎นักเรียนเลือกบัตรสัญลักษณ์คาสั่ง สร๎างลาดับชุดคาสั่ง เพื่อพาครูและ
นักเรียนไปชมสวนนก โดยให๎นักเรียนเลือกเองวําในแผนที่จะเพิ่มสัตว์อะไรเข๎าไปบ๎าง
แผนที่สวนสัตว์

แนวคาตอบ ตรวจสอบจากชุดคาสั่งที่นักเรียนเลือกบัตรสัญลักษณ์คาสั่ง โดยพิจารณาจาก
การเลือกสัตว์อื่น ๆ มาวางเพิม่ เติม

๕๐

แผนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาแนวคิดเชิงคานวณด้วย Code.org
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญและความคิดรวบยอด
แนวคิ ด เชิ ง ค านวณมี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ 4 สํ ว น คื อ การแยกยํ อ ยปั ญ หา
การหารูปแบบ แนวคิดเชิงนามธรรม และขั้นตอนวิธี เครื่องมือหรือวิธีการที่ใช๎ในการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงคานวณมีหลายเครื่องมือ ซึ่งสามารถเลือกใช๎ให๎เหมาะสมกับระดับความรู๎
ของนั กเรีย นได๎ สํ วนใหญํ แล๎ วเครื่ องมื อจะเป็น จาพวกเกม การตํอ คาสั่ง หรื อการเขี ย น
โปรแกรม เริ่มต๎นพัฒนานักเรียนโดยใช๎เครื่องมือที่ชื่อวํา Code.org
2. ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด ว 4.1 ม.4/1
วิเคราะห์แนวคิด หลั กของเทคโนโลยี ความสัมพั นธ์กั บศาสตร์อื่น โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ รวมทั้ งประเมิน ผลกระทบที่จ ะเกิด ขึ้นกั บมนุ ษย์ สังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด ว 4.2 ม.4/1 ประยุกต์ใช๎แนวคิดเชิงคานวณในการพัฒนาโครงงาน
ที่มีการบูรณการกับวิชาอื่นอยํางสร๎างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
จุดประสงค์การเรียนรู้
1) อธิบายหลักการแก๎ปัญหาตามกระบวนการคิดเชิงคานวณได๎ (K)
2) ออกแบบการแก๎ปัญหาตามกระบวนการคิดเชิงคานวณผํานโปรแกรม
Code.org ได๎ (P)
3) นักเรียนเกิดเจตคติที่ดตี ํอการเรียนวิชาวิทยาการคานวณ (A)
3. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
1. หลักการคิดเชิงคานวณด๎วยโปรแกรม Code.org
3.2 ทักษะ/กระบวนการ
1. การวิเคราะห์
2. การแก๎ปัญหา
3. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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3.3 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก๎ปัญหา
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู๎
3. มุํงมั่นในการทางาน
5. กิจกรรมการเรียนรู้ : ใช๎การสอนแบบการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูแนะนารายวิชาวิทยาการคานวณ รายละเอียดรายวิชา หัวข๎อการเรียน
การเก็บคะแนน และประเมินผล พร๎อมทั้งแนวปฏิบัติในการเรียน
2. ครูอธิบายความสาคัญของการคิดเชิงคานวณ และแนะนาเครื่องมือฝึกทักษะ
การคิดเชิงคานวณเบื้องต๎น (เว็บไซต์ code.org)
3. ครูให๎นักเรียนทดลองอธิบายวิธีการสั่งงานให๎หุํนยนต์เดินจากหน๎าห๎องไปหลัง
ห๎องโดยมีเส๎นทางดังนี้

4. ครู แนะน าเพิ่ ม เติ ม เกี่ย วกั บการคิด เชิ งค านวณ คื อการคิด อยํ างเป็ นระบบ
เป็นขั้นตอน
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กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ (การเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน)
กาหนดปัญหา
5. ครูให๎นักเรียนแก๎ปัญหาตามสถานการณ์ในเว็บไซต์ Code.org โดยให๎นักเรียน
เข๎าไปที่หัวข๎อ Hour of Code เลือกเรื่อง Code with Anna and Elsa
6. นักเรียนศึกษาสถานการณ์ปัญหาที่โจทย์กาหนดทีละประเด็น และกาหนด
ปัญหาที่ชัดเจนกํอนการแก๎ปัญหา
ทาความเข้าทาความเข้าใจปัญหา
7. นั ก เรี ย นท าความเข๎ า ใจปั ญ หาในแตํ ล ะสถานการณ์ และสรุ ป ผลการท า
ความเข๎าใจปัญหาทั้งหมด
8. นั ก เรี ย นรํ ว มกั บ อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการวิ เ คราะห์ แ ละท า
ความเข๎าใจแล๎ว
ดาเนินการศึกษาค้นคว้าและแก้ปัญหา
9. นักเรียนแตํละคนหารูปแบบการแก๎ปัญหาของตนเอง และดาเนินการแก๎ปัญหา
โดยการเขียนคาสั่ง (ลากบล็อกวาง) ให๎ตัวละครทาภารกิจที่กาหนด
10. ทดสอบการเขียนคาสั่งและปรับปรุงแก๎ไขคาสั่งให๎สมบูรณ์
สังเคราะห์ความรู้
11. คั ด เลื อ กนั ก เรี ย นที่ มี รู ป แบบการแก๎ ปั ญ หาตํ า งกั น เพื่ อ น าเสนอวิ ธี ก าร
แก๎ปัญหาของตนเอง และแสดงผลลัพธ์ให๎เพื่อนในชั้นเรียนได๎รํวมกับเรียนรู๎
12. นักเรียนรํ วมกั บวิเคราะห์และอภิป รายวิ ธีก ารแก๎ปั ญหาที่มีประสิท ธิภาพ
ดีที่สุด
สรุปและประเมินคาตอบ
13. นักเรียนทุกคนรํวมกันสรุปหลักการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง ๆ พร๎อม
บอกขั้นตอนการพิจารณาปัญหา หลักการแก๎ปัญหา และการเขียนคาสั่งเพื่อให๎ตัวละคร
ทาภารกิจได๎สาเร็จ
นาเสนอและประเมินผล
14. นักเรียนนาเสนอผลการแก๎ปัญหา และสํงวุฒิบัตรที่ได๎จากการแก๎ปัญหาใน
เว็บไซต์ code.org เข๎าระบบสํงงานของครู
15. ครูตรวจสอบและประเมินนักเรียนในการทากิจกรรม โดยพิจารณานักเรียน
ที่แก๎ปัญหาช๎าหรือมีข๎อสงสัย พร๎อมกับให๎คาแนะนาและข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม
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4.3 กิจกรรมสรุปการเรียนรู้
16. ครู ส รุ ป หลั ก การของแนวคิ ด เชิ ง ค านวณ และกระบวนการแก๎ ปั ญ หา
ด๎วยวิธีการคิดเชิงคานวณ
17. นักเรียนรํวมกันสรุปทักษะและองค์ความรู๎ที่ได๎จากการเรียนในครั้งนี้ลงใน
Exit Ticket
7. การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์
วิธีการ
1) อธิบายหลักการแก๎ปัญหา สรุปหลักการแก๎ปญ
ั หา
ตามกระบวนการคิดเชิง
ตามกระบวนการคิดเชิง
คานวณได๎ (K)
คานวณ

เครื่องมือ
ระบบ Exit
Ticket

2) ออกแบบการแก๎ปัญหา
ตามกระบวนการคิดเชิง
คานวณผํานโปรแกรม
Code.org ได๎ (P)
3) นักเรียนเกิดเจตคติที่ดตี ํอ
การเรียนวิชาวิทยาการ
คานวณ (A)

ระบบ
ประเมินใน
เว็บไซต์
Code.org
ระบบ Exit
Ticket

ทากิจกรรมการแก๎ปัญหา
ด๎วยการเขียนคาสั่ง
ควบคุมตัวละครใน
เว็บไซต์ Code.org
สรุปการนาทักษะการคิด
เชิงคานวณไปใช๎
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน

เกณฑ์
ร๎อยละ 80
ขึ้นสามารถ
สรุปองค์
ความรู๎ได๎
ร๎อยละ 80
ขึ้นไป
ร๎อยละ 80
ขึ้นสามารถ
บอกการนา
ความรู๎ไป
ใช๎ได๎

หมายเหตุ Exit Ticket ได๎จัดทาขึน้ โดยใช๎ฟอร์มออนไลน์ตามลิงค์นี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQYauY4WPnv5e8bOZbx8wxTF
_RzO5VyyZ1z6jNpt2DC_oR1A/viewform
8. สื่อการเรียนรู้
- เว็บไซต์ sites.google.com/skr.ac.th/computingscience
- เว็บไซต์ code.org
- PowerPoint แนะนาวิชาวิทยาการคานวณ
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ใบกิจกรรมที่ 1
๕๔
เรื่อง พัฒนาแนวคิดเชิงคานวณด้วย Code.org
ชื่อ.....................................นามสกุล.....................................ห๎อง.............เลขที่............
1. ให๎นักเรียนแก๎ปญ
ั หาในสถานการณ์ที่กาหนดตํอไปนี้
1.1 เข๎าเว็บไซต์ Code.org สมัครสมาชิก แล๎วเข๎าสูํระบบ
1.2 เลือกเมนู Hour of Code
1.3 แก๎ปัญหาในหัวข๎อ Code with Anna and Elsa โดยกรอกรหัสเข๎าระบบดังนี้
THJBRN
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แบบประเมินการสรุปองค์ความรูแ้ ละเจตคติต่อรายวิชา
จาก Exit Ticket
คาชี้แจง
ครูประเมินการสรุปองค์ความรู๎และเจตคติตํอรายวิชาจาก Exit Ticket
ที่นักเรียนตอบในแบบฟอร์มออนไลน์ โดยจุดประสงค์ที่ประเมิน คือ
1) อธิบายหลักการแก๎ปัญหาตามกระบวนการคิดเชิงคานวณได๎ (K)
2) นักเรียนเกิดเจตคติที่ดตี ํอการเรียนวิชาวิทยาการคานวณ (A)

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับมาก ให๎ 3 คะแนน
ระดับปานกลาง ให๎ 2 คะแนน
ระดับน๎อย ให๎ 1 คะแนน
ลงชื่อ...................................................ผู๎ประเมิน
............../.................../...............
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หมายเหตุ
น้อย

ปานกลาง

เจตคติที่ต่อการเรียน
วิชาวิทยาการ
คานวณ

มาก

ปานกลาง
น้อย

ชื่อ-สกุล

มาก

เลข
ที่

อธิบายหลักการ
แก้ปัญหาตาม
กระบวนการคิดเชิง
คานวณ

แบบประเมินการแก้ปัญหา
การเขียนคาสั่งควบคุมตัวละครในเว็บไซต์ Code.org
เลขที่

ชื่อ-สกุล

สถานการณ์ที่

๑

2

๓

4

............../.................../...............
เกณฑ์การให้คะแนน
ผําน
ไมํผาํ น

ให๎
ให๎

1
0

คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18-20
14-17
10-13
ต่ากวํา 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช๎
ปรับปรุง
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
นโยบาย

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
เบอร์โทร 08-82194588
E-mail: hongsaowapa@gmail.com

1. เรํงรัดพัฒนาสมรรถนะด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษของนักเรียน ตั้งแตํระดับปฐมวัยระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
2. เรํ ง รั ด พั ฒ นาศั ก ยภาพการใช๎ ทั ก ษะภาษาอั งกฤษของผู๎ บ ริ ห ารโรงเรี ย นครู
และบุคลากรทางการศึกษา
3. สํ ง เสริ ม ให๎ โ รงเรี ย นจั ด การเรี ย นการสอนภาษาตํ า งประเทศตามบริ บ ท
และความเหมาะสมของโรงเรียน เชํน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
4. สํงเสริม สนับสนุนนักเรียนให๎เข๎ารํวมประกวด แขํงขัน ทักษะทางวิชาการ ด๎าน
ภาษาอังกฤษในระดับตําง ๆ
5. สํงเสริมให๎ครูใช๎ กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
ในการแก๎ปัญหาการเรียนการสอน กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
6. สํงเสริมให๎ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษใช๎แอพพลิเคชั่นตําง ๆ และดาวเทียมทางไกล
DLTV ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและจัดการเรียนการสอน
7. สํงเสริมสนับสนุนให๎โรงเรียนขอรับครูอาสาสมัครอเมริกัน จากหนํวยสันติภาพ
สหรัฐอเมริกา ประเทศไทย (โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา)
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แนวทางการดาเนินงาน
1. จั ด ท าคูํ มื อ การสนทนาภาษาอั ง กฤษตามตั ว ชี้ วั ด ของแตํ ล ะระดั บ ชั้ น
ตั้งแตํระดับปฐมวัย จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.1 จั ด ท าบทสนทนาภาษาอั งกฤษระดั บ ปฐมวั ย ถึ งชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
ตามบริ บ ทของโรงเรี ย น เชํ น การกลํ า วทั ก ทาย การถาม-ตอบข๎ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตนเอง
และเรื่องใกล๎ตัว และในสถานการณ์ตําง ๆ
1.2 น าบทสนทนาจากคูํ มื อ ไปใช๎ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย น
หรือในโรงเรียนอยํางน๎อยสัปดาห์ละ 1-2 สถานการณ์
2. จัดทาคลังคาศัพท์ (Word bank) บัตรคาศัพท์หรือบัตรภาพตามความเหมาะสม
แตํละระดับชั้นสาหรับครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและทดสอบนักเรียนตามระดับชั้น
2.1 โรงเรียนจัดทาคลังคาศัพท์และบัตรคาศัพท์แยกตามหมวดหมูํในแตํละ
ระดับชั้น เชํน สิ่งของในห๎องเรียน สัตว์ ตัวเลข วัน เดือน ปี ผัก ผลไม๎ อาหาร เครื่องดื่ม
วิชา กิจกรรมยามวําง ฯลฯ
2.2 ครู แ ละนั ก เรี ย นพกพาบั ต รค าศั พ ท์ หรื อ บั ต รภาพ และน าไปใช๎ ใ น
สถานการณ์ที่เหมาะสม
2.3 จัดการทดสอบและประเมินทักษะภาษาอังกฤษด๎านการอํานการเขียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา อยํางน๎อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3. สํ ง เสริ ม ให๎ โ รงเรี ย นจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษโดย Phonics
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
3.1 ครู ผู๎ ส อนเข๎ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน Phonics
ซึ่งเป็นวิธีการเรียนอํานเขียนและออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช๎หลักการถอดรหัสเสียง
และผสมเสียงตัวอักษร A-Z และนาไปใช๎จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนครูนาหลักสูตร Phonics
ไปสอนในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษอยํางน๎อยชั่วโมงละ 15-20 นาที
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4. สํงเสริมให๎โรงเรียนจัดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษไปบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ
เชํน จัดกิจกรรม BBL ในระดับปฐมวัย วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา-อวัยวะตําง ๆ ของรํางกาย
(Parts of the body) กีฬา (Sports) วิชาคณิตศาสตร์-เรื่องตัวเลข(Numbers) รูปรําง
รูปทรง (Shapes) วิชาวิทยาศาสตร์-สํวนประกอบของพืช (Parts of a Tree) สิ่งมีชีวิต
(Living Things) สิ่งไมํมีชีวติ (Non-Living Things) วิชาสังคมศึกษา-คํานิยม 12 ประการ
วิชาภาษาไทย เรื่องการเทียบเสียงชนิดของคา วิชาศิลปะ-สี (Colors) รูปทรง (Shapes) วิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี-ขั้นตอนการทาอาหาร การประดิษฐ์ (How to …) การใช๎คาศัพท์
พื้นฐานคอมพิวเตอร์
5. ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนมาใช๎ในชั้นเรียน เชํน
เทคนิคการสอนคาศัพท์ การอําน การเขียน การสอนไวยากรณ์ เป็นต๎น
6. สํ ง เสริ ม ให๎ โ รงเรี ย นจั ด สภาพแวดล๎ อ มในโรงเรี ย นให๎ เ อื้ อ ตํ อ การเรี ย นรู๎
ภาษาอังกฤษ
6.1 จัดสภาพแวดล๎อมในห๎องเรียน เชํน ติดคาศัพท์ สานวน ประโยคสนทนา
ภาษาอังกฤษ
6.2 ติ ด ค าศั พ ท์ ติ ด ตามสถานที่ ตํ า ง ๆ ในโรงเรี ย น เชํ น ห๎ อ งผู๎ บ ริ ห าร
ห๎องประชาสัมพันธ์ ห๎องประชุม ห๎องสมุด โรงอาหาร ห๎องน้า ฯลฯ
6.3 จัดทาป้ายนิเทศ หรือมุมความรู๎ภาษาอังกฤษ (English Corner)
ทั้งในและนอกห๎องเรียน
6.4 โรงเรียนจัดชมรมหรือชุมนุมภาษาอังกฤษ
7. สํงเสริมให๎ครูใช๎กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
ในการแก๎ปัญหาการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ
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กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนว Communicative Language
Teaching : CLT 2W3P
1. Warm up ขั้นนาเข๎าสูํบทเรียน
2. Presentation ขั้นสอน
3. Practice ขั้นฝึกปฏิบตั ิ
4. Production ขั้นนาเสนอผลงาน
5. Wrap up ขั้นสรุป
ตัวอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนว Communicative Language Teaching : CLT
แผนการจัดการเรียนรู้
กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หนํวยการเรียนรู๎ที่ 1 หนํวย Bedroom เวลารวม 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 1 เรื่อง The things in the bedroom เวลา 1 ชั่วโมง
สาระสาคัญ
การออกเสียงคาศัพท์ การสะกดคาศัพท์และการนาคาศัพท์ไปใช๎ในประโยคเพื่อใช๎
ประโยชน์ในการใช๎ภาษาเพื่อการสือ่ สารและเพื่อฝึกความมั่นใจในการใช๎ภาษาอังกฤษ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู๎ ต.4.1 ใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ์ตําง ๆ ทั้งใน
สถานศึกษาชุมชนและสังคม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถออกเสียงคาศัพท์ที่อยูํในห๎องนอนได๎ถูกต๎อง
2. นักเรียนสามารถถามตอบเกีย่ วกับคาศัพท์ในห๎องนอนได๎ถูกต๎อง
สมรรถสาคัญของผู้เรียน
ภาษาเพื่อการสือ่ สาร
สาระการเรียนรู้
What is this? It is a _____.
What is that? It is a_____.
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Is it a _______?
Yes, it is. / No, it is not.
คาศัพท์ bedroom, bed, blanket, clock, pillow, mattress
ภาระ/ชิ้นงาน/ร่องรอย/หลักฐานการเรียนรู้
ใบงาน
บัตรคา/บัตรภาพ
การจับคูํพูดสนทนา
แบบฝึกหัด
กิจกรรมการเรียนรู๎
Warm up นาเข๎าสูํบทเรียนโดยครูเปิดเพลงจากYouTube เพลง Family
member song ให๎นักเรียนฟัง ( เนื้อหาในภาพผนวก) แล๎วให๎นักเรียนร๎องตามพร๎อมทาทํา
ประกอบตามเพลงเป็นกลุํมยํอยและกลุมํ ใหญํ ให๎ถูกต๎องตามหลักการออกเสียง
Presentation ครูสอนคาศัพท์นักเรียนโดยให๎นักเรียนออกเสียงตามครู นักเรียน
ออกเสียงเองโดยให๎ถูกต๎องตามหลักการออกเสียง
สอนความหมายของคาศัพท์โดยใช๎บัตรภาพหรือของจริงให๎นักเรียนดูโดยใช๎ประโยค
What is this?/ What is that?/ Is it a ______? Yes, it is./No, it is not. ควบคูํไปด๎วย
Practice
นักเรียนจับคูสํ นทนาถามตอบโดยใช๎คาศัพท์ตามที่กาหนดให๎โดยใช๎ประโยค
What is this? / What is that?/ Is it a ______? Yes, it is./ No, it is not.
นักเรียนแบํงกลุมํ ๆละ 5-6 คน แล๎วครูแจกกระดาษบรูฟ แผํนใหญํให๎นักเรียน และ
ให๎นักเรียนแตํละกลุํมชํวยกันทา My Mapping เรื่อง The things in the bedroom ให๎ได๎
มากที่สุดในแตํละกลุํม พร๎อมวาดภาพประกอบ Productionนักเรียนแตํละกลุํม
นา My mapping ของตนเองมาเสนอหน๎าชั้นเรียนโดยใช๎การสนทนาด๎วยประโยค
What is this? / What is that?/ Is it a ______? Yes, it is. / No, it is not.
Wrap up
นักเรียนรํวมกันร๎องเพลง เพลง Family member song อีกครั้ง
นักเรียนทาแบบฝึกหัด
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สื่อและแหล่งการเรียนรู้
บัตรคา/บัตรภาพ
เพลง
The Bedroom
การวัดผลประเมินผล สังเกตการพูดสนทนา สังเกตการณ์ตอบคาถาม สังเกตการณ์ออกเสียง
และการบอกความหมายของคาศัพท์
เพลง Family Members Song
You should better know family members.
My dad is father f-a-t-h-e-r, f-a-t-h-e-r
My mom is mother m-o-t-h-e-r
This boy is my son s-o-n remember, s-o-n remember,
This girl’s my daughter d-a-u-g-h-t-e-r
This man’s my uncle.
This women’s is my aunt.
The old man’s grandfather.
The old’s woman grandmother.
Can you remember?
Who is father?
Who is mother?
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คาศัพท์ที่ควรรู้
ห๎องนอน : Bedroom
คาศัพท์
Alarm clock (N.)
Bed (N.)
Bedroom (N.)
Blanket (N.)
Bolster (N.)
Bunk bed (N.)
Clock (N.)
Desk calendar (N.)
Dressing table (N)
Lamp (N.)
Mattress (N.)
Pillow(N.)
Radio(N.)
Rocking-chair (N.)
Quilt(N.)

คาอําน
อะลาม-คล็อค
เบด
เบดรูม
แบล็งขิด
โบลสเทอะ
บังค-เบด
คล็อค
เดสค-แคเลนดาร์
เดรซซิง-เทบึล
แลมป์
แมททริส
พิลโล
เรดิโอ
รอคคิง-แช
ควิลท

ความหมาย
นาฬิกาปลุก
เตียง
ห๎องนอน
ผ๎าหํม
หมอนข๎าง/หนุน
เตียง 2 ชั้น
นาฬิกาแขวนผนัง
ปฏิทนิ ตั้งโต๏ะ
โต๏ะเครื่องแป้ง
โคมไฟ
ที่นอน
หมอน
วิทยุ
เก๎าอี้โยก
ปลอกผ๎านวม

ตัวอย่าง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง How to make tuna
salad sandwiches
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๑. นักเรียนได๎ศึกษาและเรียนรู๎คาศัพท์ภาษาอังกฤษในบทเรียน ในหัวข๎อเรื่อง
Food
๒. นักเรียนมีสํวนรํวมในการทากิจกรรมในชั้นเรียน
๓. นาเสนอผลงานด๎วยประโยคภาษาอังกฤษ
๔. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
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สาระการเรียนรู้ Food
สื่อการเรียนการสอน 1. สื่อของจริง 2. บัตรภาพ/ คาศัพท์ 3. สถานการณ์การนาเสนอ
หน๎าชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้
1. Plan:
1.1 แบํงกลุํมนักเรียนออกเป็น 2 กลุมํ กลุํมละ 4 คน
1.2 ให๎แตํละกลุํมศึกษาหัวข๎อเรือ่ งที่จะทาโครงงาน โดยให๎เขียนออกมาเป็น
my mapping
1.3 ศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎นจากหนังสือเรียนหรือ ค๎นหาข๎อมูลจาก Internet
1.4 ประชุมวางแผนการทาโครงงาน
2. Do :
2.1 ศึกษาวิธีการจัดเก็บข๎อมูล
2.2 เตรียมวัสดุและลงมือปฏิบตั งิ าน
2.3 จัดทาข๎อมูลที่ได๎ศึกษาลงในรูปแบบโครงงานและเรียบเรียงข๎อมูล
3. Check :
3.1 สมาชิกกลุํมชํวยกันตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลวิธีการทาโครงงาน
How to make tuna salad sandwiches
3.2 วิเคราะห์ถึงปัญหาและข๎อบกพรํองของโครงงานที่ทา
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4. Act :
4.1 แก๎ไขข๎อบกพรํองและปัญหาที่เกิดขึ้นในการทาโครงงาน
4.2 ตรวจสอบความเรียบร๎อยของงานกํอนนาเสนอ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. แบบสังเกต
2. แบบบันทึก
สรุปผลการจัดการเรียนรูโ๎ ดยใช๎โครงงานเป็นฐาน เรื่อง How to make tuna
salad sandwiches ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ๎านโคกสะอาด
ทาให๎นักเรียนได๎ศึกษาและเรียนรูค๎ าศัพท์ภาษาอังกฤษในบทเรียน ในหัวข๎อเรื่อง Food
และได๎เรียนรู๎วัฒนธรรมการกินของเจ๎าของภาษา ซึ่งจากการได๎ลงมือปฏิบัติจริงจากการ
ทาโครงงานนักเรียนเกิดทักษะ ในการศึกษาค๎นคว๎าและนาเสนอข๎อมูลในรูปแบบโครงงาน
สามารถนาเสนอผลงานด๎วยประโยคภาษาอังกฤษ และนักเรียนได๎ฝึกวิธีการทางานเป็นกลุํม
ซึ่งการทางานในแตํละสํวนต๎องอาศัยความรํวมมือรํวมแรงรํวมใจในการทางาน
ที่มา : โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.บึงสามพัน
ตัวอย่างการใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ขัน้ ที่ 1 ระบุปัญหา “เด็กไมํรู๎ความหมายคาศัพท์”
ขั้นที่ 2 ระบุสาเหตุของปัญหา
1) นักเรียนอํานไมํออก
2) นักเรียนมีทัศนคติที่ไมํดีตํอการเรียนภาษาอังกฤษ
3) นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
ขั้นที่ 3 การเลือกสาเหตุของปัญหาเพื่อนามาแก๎ไข
จากสาเหตุดังกลําว ครูจึงเลือกสาเหตุทั้ง 3 กรณี เพื่อดาเนินการแก๎ไข
ขั้นที่ 4 การหาแนวทางแก๎ไข
1) ครูผสู๎ อนภาษาอังกฤษทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก๎ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) ครูผสู๎ อนพัฒนา ปรับใช๎เทคนิคการสอนที่หลากหลายในชั้นเรียน
อยํางเหมาะสม
3) ครูจัดสอนซํอมเสริมให๎นักเรียน
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4) ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการชํวยเหลือและแก๎ปญ
ั หา เชํน ดูแลนักเรียนใน
การทํองคาศัพท์ และทาการบ๎าน
5) จัดการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
จากผู๎บริหาร ครูในกลุํมสาระการเรียนรู๎
ขั้นที่ 5 การสร๎างนวัตกรรมเพื่อนาไปสูํการปฏิบัติ
นวัตกรรมทีเ่ กิดจากกระบวนการ PLC คือ กระบวนการสอนและการใช๎สื่อ
การสอนตามหลักสูตร Phonics
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
นโยบาย

นางสุปัญญา โพธิ์หา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
เบอร์โทร 08-52716188
E-mail: krusupunyap@gmail.com

1. สํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น โรงเรี ย นน๎ อ มน าพระบรมราโชบายด๎ า นการศึ ก ษา
ของในหลวงรั ช กาลที่ 10 และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปพั ฒ นาผู๎ เ รี ย น
ให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. สํงเสริมโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวทางหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา
3. สํงเสริมโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทาง
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให๎นักเรียนปฏิบัติตามคํานิยมหลัก 12 ประการ ปลูกฝังความรัก
ชาติ สร๎างจิตสานึกในความเป็นไทย และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ศรัทธาและปฏิบัติตน ตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่น
4. เรํงรัดให๎โรงเรียนจัดกิจกรรมเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุคคลสาคัญ
ในทุกระดับชั้น
5. สํงเสริมให๎โรงเรียนจัดกิจกรรมปลูกฝังประชาธิปไตย ฝึกปฏิบัติตนตามระเบียบ
วินัยของสังคมอยํางสม่าเสมอ
6. เรํงรัดให๎โ รงเรีย นจัด กิจ กรรมการเรีย นรู๎ใ นการอนุรั กษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม
7. เรํ งรัด ให๎โ รงเรี ย นจั ด กิจ กรรมรณรงค์เ สริม สร๎า งความปลอดภั ย ทั ก ษะชี วิ ต
เฝ้าระวัง ป้องกันปัญหายาเสพติด
8. สํงเสริ ม สนั บ สนุน นั กเรี ย นให๎ เ ข๎า รํ ว มประกวด แขํ งขัน ทัก ษะทางวิ ชาการ
กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับตําง ๆ
9. ครู ใ ช๎ ก ระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
ในการแก๎ปัญหาการเรียนการสอน กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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แนวทางการดาเนินงาน
1. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู๎ ใ ห๎ ส อดคล๎ อ งกั บ พระบรมราโชบายด๎ า นการศึ ก ษา
ของในหลวงรั ช กาลที่ 10 ประกอบด๎ ว ย (1) การมี ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต๎ อ งตํ อ บ๎ า นเมื อ ง
(2) การมีพื้ นฐานชี วิตที่มั่นคง มีคุ ณธรรม (3) การมีงานทา-มีอาชี พ (4) การเป็ นพลเมื องดี
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. จั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู๎ ตามแนวทางหลั กสู ตรต๎ านทุ จริ ตศึ กษา เพื่ อให๎ ผู๎ เรี ยน
มี ทั ก ษะการคิ ด แยกแยะผลประโยชน์ สํ ว นตนกั บ ผลประโยชน์ สํ ว นรวม ความไมํ ท น
และความอายตํอการทุจริต และการประยุกต์หลัก ความพอเพียงด๎วยโมเดล “STRONG
จิตพอเพียงต๎านทุจริต”
3. จัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ตามแนวโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
เพื่ อ ให๎ ผู๎ เ รี ย นมี คุ ณ ธรรมอั ต ลั ก ษณ์ 5 ประการ ได๎ แ กํ ความพอเพี ย ง ความกตั ญ ญู
ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และมีอุดมการณ์คุณธรรม
3.๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมฝึกมารยาทไทย ในชํวงเช๎ากํอนเข๎าแถว ซึ่งจะจัด
พร๎อมกับกิจกรรมเข๎าแถวเคารพธงชาติทุกวัน เชํน การทาความเคารพผู๎อาวุโส และมี
การประกวดมารยาทไทย ละครคุณธรรม โครงการคุณธรรม เป็นต๎น

๖๙

3.๒ โรงเรียนจัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว๎พระ ฝึกสมาธิ หลังเลิกเรียน
ในวันสุดท๎ายของสัปดาห์ (บูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธ) โดยให๎คณะครูและผู๎บริหารโรงเรียน
ให๎โอวาทแกํนักเรียน พร๎อมทั้งอบรมนักเรียนในเรื่องตําง ๆ เชํน ระเบียบวินัย จัดกิจกรรม
ทาบุญในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เชํน ทาบุญวันพระ วันเข๎าพรรษา วันออกพรรษา
วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา วันไหว๎ครู วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต๎น
3.3 จัดกิจกรรมเสริมสร๎างการเรียนรู๎และให๎นักเรียนปฏิบตั ิตามคํานิยมหลัก
๑๒ ประการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดแทรกการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
การบูรณาการหน๎าที่พลเมืองกับทุกรายวิชา
4. จัดกิจกรรมเรียนรู๎ประวัตศิ าสตร์ชาติไทย พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทย
และประวัติบุคคลสาคัญ
4.๑ จัดทาหนํวยการเรียนรู๎ตามกรอบหลักสูตรท๎องถิ่นเกี่ยวกับประวัติ
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ พํอขุนผาเมือง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบุคคลสาคัญ
ทุกระดับชั้น
4.2 จัด กิ จ กรรมศึ ก ษานอกสถานที่ เชํ น ศาลสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช
พํอขุนผาเมือง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ครูผู๎สอนดาเนินกิจกรรมระหวํางการศึกษา
โดยสรุปเป็นองค์ความรู๎ และความประทับใจ ความรู๎สึกที่มีตํอสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และมีกิจกรรมแขํงขันวาดภาพระบายสี ประกวดการเขียนเรียงความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช การแสดงละครประวัติศาสตร์
4.3 จั ด กิ จ กรรมปลู ก ฝั ง ความรั ก ชาติ สร๎ า งจิ ต ส านึ ก ในความเป็ น ไทย
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยใช๎กิจกรรมที่หลากหลาย เชํน เพลงปลุกใจ เพลงมาร์ช
เพชรบูรณ์ เพลงพํอขุนผาเมือง เป็นต๎น
4.4 นักเรียนศึกษาค๎นคว๎าเรียนรู๎ จากสื่อตําง ๆ เชํน เอกสาร หนังสือ ตารา
เว็บไซต์ ภาพยนตร์ สื่อวีดิทัศน์ เป็นต๎น
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5. จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎รับการฝึกปฏิบตั ิตนตามระเบียบวินัยของสังคม ชุมชน
ระเบียบวินยั ของโรงเรียน เชํน ระเบียบในการแตํงกาย วินัยการตรงตํอเวลา วินัยในหน๎าที่
วินัยในตนเอง วินัยในการเข๎าแถว วินัยในการวางรองเท๎า วินัยในการรับประทานอาหาร
วินัยในการรับผิดชอบ วินัยการทิ้งขยะ เป็นต๎น
6. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
6.1 จัดมุมประสบการณ์ในห๎องเรียน ป้ายนิเทศ แหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน เชํน
จั ด มุ ม อาเซี ย น โดยรวบรวมสิ่ งตํ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ อาเซี ย นมาไว๎ ที่ มุ ม อาเซี ย นของ
ห๎องเรียน หรือห๎องสมุดของโรงเรียน แล๎วให๎นักเรียนได๎ศึกษาข๎อมูลของประเทศสมาชิก
เชํน วิถีชีวิต ประเพณี ภาษา การเมืองการปกครอง อาหารและแหลํงทํองเที่ยวตําง ๆ เป็นต๎น
6.2 จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู๎ ต ามรอยศาสตร์ พ ระราชา และหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เชํน จัดมุมป้ายนิเทศ การจัดฐานการเรียนรู๎ การจัดนิทรรศการ เป็นต๎น
6.3 จั ด การเรี ย นการสอนตามรอยศาสตร์ พ ระราชาและหลั ก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เชํน การประหยัดอดออม การมีเหตุผล การพึ่งพาตนเอง ความซื่อสัตย์สุจริต
โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในกลุํมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หลักสูตร
ต๎ านทุ จริ ตศึ กษา โครงการโรงเรี ยนคุ ณธรรม สพฐ. และบู รณาการกั บรายวิ ชาอื่ น ๆ ตาม
ความเหมาะสม
7. จัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด และทักษะชีวิต
- โรงเรียนจัดกิจกรรมห๎องเรียนสีขาว
- โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
- จัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎มีความเข๎มแข็ง
- จัดกิจกรรมปลูกฝังประชาธิปไตย เชํน
- โรงเรียนจัดกิจกรรมประกวดแตํงกลอน เรียงความ เขียนคาขวัญ
ซึ่งมีหัวข๎อเกี่ยวกับประชาธิปไตย การเลือกตั้ง การป้องกันยาเสพติด
- จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ลงมือปฏิบัติ (Active Learning)
กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอน
ขั้ น ตอนที่ 1 การตั้ ง ประเด็ น ที่ จ ะศึ ก ษา นั บ วํ า เป็ น ขั้ น ตอนแรกของวิ ธี ก าร
ทางประวัติ ศาสตร์ที่ นั กประวัติ ศาสตร์ หรื อผู๎สนใจทางประวั ติศาสตร์ มีความสนใจอยากรู๎
เหตุ ก ารณ์ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ต อนใดตอนหนึ่ ง โดยตั้ งประเด็ น ค าถามวํ า ศึ ก ษาเรื่ อ งอะไร
ในชํวงเวลาใด ทาไมจึงต๎องศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 สืบค๎นและรวบรวมข๎อมูล ข๎อมูลทางประวัติศาสตร์ คือ หลักฐาน
ทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ส ามารถสอบสวนเข๎ า ไปให๎ ใ กล๎ เ คี ย งกั บ ความเป็ น จริ งที่ เกิ ดขึ้ นได๎
ประกอบด๎วยหลักฐานที่ไมํเป็นลายลักษณ์อักษร เชํน โบราณสถาน โบราณวัตถุ คาบอกเลํา
ของผู๎เห็นเหตุการณ์ และหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร เชํน ศิลาจารึก จดหมายเหตุ บันทึก
และเอกสารตําง ๆ ในการสะสม และรวบรวมข๎อมูล ตําง ๆ เหลํานี้ นักประวัติศาสตร์จาเป็น
ต๎องใช๎วิจารณญาณของตนสารวจ เนื่องจากข๎อมูลแตํละประเภทเป็นผลิตผลที่มนุษย์สร๎างสรรค์
ขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่แตกตํางกัน ดังนั้นต๎องค๎นหา ต๎นตอหรือสาเหตุของข๎อมูลอยํางลึกซึ้ง
เทําที่จะทาได๎ เพื่อป้องกันมิให๎ข๎อเท็จจริง ทางประวัติศาสตร์ถูกบิดเบือน
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และตีความข๎อมูลทางประวัติศาสตร์ โดยการนาข๎อมูลที่ได๎
สื บ ค๎ น รวบรวม คั ด เลื อ ก และประเมิ น ไว๎ แ ล๎ ว น ามาพิ จ ารณาในรายละเอี ย ดทุ ก ด๎ า น
ซึ่ งนั ก ประวั ติ ศ าสตร์ ต๎ อ งใช๎ เ หตุ ผ ลเป็ น แนวทางในการตี ค วามเพื่ อ น าไปสูํ ก ารค๎ น พบ
ข๎อเท็จจริง ทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต๎อง
ขั้นตอนที่ 4 การคัดเลือกและประเมินข๎อมู ล นั กประวัติ ศาสตร์จะต๎องนาข๎อมู ล
ที่ได๎รวบรวมไว๎มาคัดเลือก และประเมินเพื่อค๎นหาความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์ระหวํางข๎อมูลกับ
ข๎อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ต๎องการทราบ
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ขั้นตอนที่ 5 การเรียบเรียงรายงานข๎อเท็จจริงทางประวัตศิ าสตร์ที่ได๎รับ อันเป็น
ผลมาจากการวิเคราะห์และการตีความข๎อมูล หรืออธิบายข๎อสงสัย เพื่อนาเสนอข๎อมูล
ในลักษณะที่เป็นการตอบ ตลอดจนความรู๎ ความคิดใหมํที่ได๎จากการศึกษาค๎นคว๎า
ในรูปแบบการรายงานอยํางมีเหตุผล
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ รหัสวิชา อ 13101 ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560หน่วยกาเรียนรู้ที่ 1 Food and Drinks
เวลา 4 ชั่วโมง
เรื่อง Vegetables เวลา 2 ชัว่ โมง
สาระสาคัญ/ความคิดรวยยอด : การวาดภาพและจาสิ่งที่ได๎พบเห็น การวิเคราะห์
และตอบคาถามจากเรื่องที่ฟังและอํานได๎
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ต 1.1 เข๎าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอํานจากสื่อประเภทตําง ๆ และแสดงความคิดเห็น
อยํางมีเหตุผล
ต 1.1 ป. 3/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุํมคา
และประโยคที่ฟัง
ต 1.1 ป. 3/4 ตอบคาถามจากการฟังหรืออํานประโยค บทสนทนาหรือนิทาน
งํายๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. รู๎ความหมายของคาศัพท์เกี่ยวกับผัก (K)
2. วาดภาพและบอกความหมายของคาศัพท์เกี่ยวกับผัก (P)
3. ตอบคาถามจากเรื่องที่ฟังและอํานได๎ (P)
4. ตระหนักและเห็นคุณคําของการทางานและมีความชื่นชมภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง (A)
5. ตอบคาถามเชื่อมโยงการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ ในการ
เรียนแหลํงเรียนรู๎ได๎ (K)
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สาระการเรียนรู้
1. ใช๎สื่อประเภทตําง ๆ เพื่อค๎นหาความหมายของคาศัพท์ได๎อยํางถูกต๎อง
2. วาดภาพผักที่ศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎
3. มีทักษะการฟังและอําน สามารถฟังและอํานได๎
สมรรถนะสาคัญ
1. ความสามารถในการคิดอยํางมีวิจารณญาณ : การพูด การตอบคาถาม
2. ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต : มีเหตุผล มีหลักการ
3. ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี : ใช๎สื่อประเภทตําง ๆ เพื่อค๎นหา
ความหมายของคาศัพท์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย : การสํงงาน , การเข๎าเรียนสม่าเสมอ , ตรงตํอเวลา
2. ใฝ่เรียนรู๎ : การค๎นคว๎าและการวิเคราะห์หาคาตอบ
3. อยูํอยํางพอเพียง : ใช๎อุปกรณ์การเรียนตามความจาเป็น
4. มุํงมั่นในการทางาน : สํงงานตรงตามเวลาที่กาหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 1
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (Warm up)
ครู แ บํ ง กลุํ ม นั ก เรี ย นตามความสมั ค รใจกลุํ ม ละ ๕-๖ คน และมอบหมาย
ให๎ ไ ปศึ ก ษาแหลํ ง เรี ย นรู๎ พื ช เศรษฐกิ จ แตํ ล ะกลุํ ม จดจ าชื่ อ และลั ก ษณะของผั ก นั้ น
ให๎ได๎มากที่สุดขั้นการสอน (Presentation)
1. นักเรียนแตํละกลุํมจดบันทึกพร๎อมวาดภาพประกอบและสํงตัวแทนนาเสนอ
หน๎าชั้นเรียน
2. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปคาศัพ ท์ที่ได๎ศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎ ครูให๎คาศัพท์
เพิ่มเติมและอธิบายเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช๎คาถาม
ครู : นักเรียนได๎คาศัพท์เกี่ยวกับผักมาจากไหนคะ ?
นักเรียน : จากความรู๎ที่เรียนผํานมาแล๎วและจากการค๎นคว๎าเพิ่มเติมในหนังสือ
เรียนภาษาอังกฤษหรือปรึกษาครูและจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ครับ/คํะ (มีความรู๎)
ครู : แล๎วนักเรียนทาคนเดียว คิดคนเดียว วาดภาพคนเดียวไหมคะ ?
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นักเรียน : ไมํครับ/ คํะ สมาชิกในกลุํมชํวยกันคิด คนที่รคู๎ าศัพท์และเขียนได๎ก็
ชํวยบอก และคนที่ไมํรู๎ ก็ชํวยวาดภาพครับ/คํะ (มีคณ
ุ ธรรม)
ครู : ได๎ลอกกลุํมอื่นไหมคะ ?
นักเรียน : ไมํครับ/ คํะ
ครู : แล๎วนักเรียนมีวิธีการแบํงกลุํมอยํางไรคะ ?
นักเรียน : นักเรียนในห๎องมีทั้งหมด ๑๖ คน แบํงเป็นกลุํมๆละ ๕ คน จานวน
๒ กลุํม กลุํมละ ๖ คน จานวน ๑ กลุํม ครับ/คํะ (ความพอประมาณ)
ครู : แล๎วเลือกเฉพาะคนที่เกํงภาษาอังกฤษมาอยูํกลุํมเดียวกันไหม ?
นักเรียน : ไมํครับ/ คํะ มีการเฉลี่ยคนที่เกํง ปานกลางและอํอน อยูํในกลุํมที่มี
จานวนใกล๎เคียงกัน เพราะบางคนที่ไมํรู๎คาศัพท์แตํสามารถวาดภาพและบอกลักษณะ
ของผักได๎ ครับ/คํะ (มีเหตุผล , มีภูมิคมุ๎ กันในตัวที่ดี)
ครู : แล๎วผลงานที่แตํละกลุํมที่งานรํวมกันเกิดผลอยํางไรคะ ?
นักเรียน : ได๎คาศัพท์ภาษาอังกฤษพร๎อมภาพประกอบเกี่ยวกับผักที่ศึกษา
ในแหลํงเรียนรู๎พืชเศรษฐกิจ (วัตถุ) ซึ่งมาจากความรู๎เดิมของแตํละคนที่เรียนผํานมาแล๎ว
จากการศึกษาค๎นคว๎าในหนังสือเรียน และจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ครับ/คํะ
สมาชิกในกลุํมแตํละคน ชํวยกันแสดงความคิดเห็น
(สังคม) และออกแบบผลงาน ใช๎สีระบายให๎มีความสวยงาม (สิ่งแวดล๎อม)
ผลงานที่ออกมาจึงเป็นที่นําพอใจ ครับ/คํะ (วัฒนธรรม) ขั้นสรุป (Wrap up)
ครูสรุปผลการทางานของแตํละกลุมํ แล๎วทาใบงานที่ 1 (Worksheet 1)
และตรวจสอบความถูกต๎องรํวมกัน
ชั่วโมงที่ 2
ขั้นนาเข๎าสูํบทเรียน (Warm up)
ครู ทบทวนค าศัพท์ จากการเรี ยนในชั่วโมงที่ 1 โดยใช๎ เกมสะกดคาภาษาอังกฤษ
(Spelling Bee) (มีความรู๎) โดยเขียนคาศัพท์ในกระดาษที่เตรียมไว๎ และสะกดคาศัพท์ให๎
เพื่อนและครูฟังเพื่อตรวจสอบความถูกต๎อง (มีคุณธรรม)
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ขั้นการสอน (Presentation)
1. ครูแจ๎งรายละเอียดเกีย่ วกับการทากิจกรรมตํอไปคือ ใบงานสํงเสริมทักษะการฟัง
2. ครูแจกใบงานที่ 2 (Worksheet)
3. ให๎นักเรียนศึกษาและตั้งคาถามวํา
ครู : ใบงานทีค่ รูจะให๎นักเรียนทาตํอไปนี้มี 5 ข๎อ นักเรียนคิดวํามากไปไหมคะ ?
นักเรียน : ไมํ ครับ/ คํะ พอดี ครับ/ คํะ (ความพอประมาณ)
ครู : ทาไมนักเรียนต๎องฝึกทักษะการฟังคะ ?
นักเรียน : เพื่อฝึกความเคยชินในการฟังภาษาอังกฤษ จะได๎สามารถนาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวันและ เพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ครับ/คํะ (มีเหตุผล)
ครู : เมื่อนักเรียนเห็นรายละเอียดในใบงานแล๎วนักเรียนมีการวางแผนการ
ทาใบงานอยํางไรคะ ?
นักเรียน : รอบที่ 1 ต๎องฟังรายละเอียด จาและจดบันทึกข๎อมูลครําว ๆ
ที่พอจาได๎ ครับ/คํะ
ครู : ขั้นตอนตํอไปลํะคะ ?
นักเรียน : เติมข๎อมูลที่แนํใจวําถูกต๎องลงไปกํอน ถ๎าข๎อใดไมํแนํใจก็รอฟังในรอบ
ที่ 2 แล๎วรอบสุดท๎าย ครับ/คํะ และทบทวนคาตอบเพื่อตรวจสอบความถูกต๎อง ครับ/คํะ
(มีเหตุผล , มีภูมิคุ๎มกันในตัวทีด่ ี)
ครู : แล๎วนักเรียนคิดวําได๎อะไรจากการทากิจกรรมนี้คะ ?
นั ก เรี ย น : ได๎ ฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง ค าศั พ ท์ แ ละประโยคภาษาอั ง กฤษ (วั ต ถุ )
การใฝ่รู๎ใฝ่เรี ยนการมุํงมั่นในการทางาน หลักการวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน (สังคม) สามารถเติมข๎อมูลได๎ถูกต๎องก็จะมีความภูมิใจในตนเอง ครับ/คํะ
(วัฒนธรรม)
3. ครูติดบัตรภาพพืชผักบนกระดาน ชํวยกันออกเสียง และสะกดคาศัพท์พร๎อมกัน
ทั้งชั้น (กิ จกรรมในขั้นนี้เป็นการเน๎นย้าความรู๎เรื่องการออกเสียงคาศัพท์และการสะกด
คาศัพท์ที่ถูกต๎องให๎แกํนักเรียน) นักเรียนแตํละคนรับใบงานที่ 3 (Worksheet 3) หลังจาก
นั้นนักเรียนและครูรํวมกันเฉลยคาตอบพร๎อมกันทั้งชั้น (เพื่อฝึกคุณธรรมความรับผิดชอบ
และเกิดมิติทางสังคมในการทางานรํวมกันและยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกัน และเกิดความรู๎
ในการเขียนคาศัพท์)

๗๖

ขั้นสรุป (Wrap up)
1. ครูสรุปองค์ความรู๎และอธิบายเพิ่มเติมเกีย่ วกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ
2. ครูให๎ทาใบงานที่ 3 (Worksheet 3) และตรวจสอบความถูกต๎องรํวมกัน
สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. แหลํงการเรียนรู๎พืชเศรษฐกิจของโรงเรียนบ๎านจัดสรร
2. บัตรคา
3. บัตรภาพ
4. หนังสือเรียน
5. ใบงาน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา
และพลศึกษา
นโยบาย

นายปัณณธร บัวอุบล ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
เบอร์โทร 08-14515780
E-mail: pannatorn112super@gmail.com

๑. จัดประสบการณ์เรียนรู๎และฝึกปฏิบตั ิเกีย่ วกับสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ ทุกระดับชั้น
๒. จัดประสบการณ์ด๎านกีฬาและออกกาลังกายให๎นักเรียนทุกคน
๓. จัดประสบการณ์สร๎างจิตสานึกด๎านความสามัคคี มีวินัย และมีน้าใจเป็นนักกีฬา
๔. จัดให๎มีการทดสอบและการสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
ของกรมพลศึกษา
๕. จัดประสบการณ์ การเรียนรูเ๎ กี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหมํของโลกปัจจุบัน
๖. สํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น นั ก เรี ย นให๎ เ ข๎ า ประกวด แขํ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการ
และการแขํงขันกีฬา ในกลุํมสาระสุขศึกษาและพลศึกษาในระดับตําง ๆ
๗. ครูใช๎กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
ในการแก๎ปัญหาในการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎กลุํมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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แนวทางการดาเนินงาน
๑. จัดกิจกรรมการเรียนรูส๎ ุขบัญญัติ ๑๐ ประการ
๑.๑ ดูแลรักษารํางกายและของใช๎ให๎สะอาด
๑.๒ รักษาฟันให๎แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอยํางถูกวิธี
๑.๓ ล๎างมือให๎สะอาดกํอนรับประทานอาหารและหลังการขับถําย
๑.๔ กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลีย่ งอาหารที่มรี สจัด
๑.๕ โรงเรียนจัดกิจกรรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษา
๑.๖ ออกกาลังกายอยํางสม่าเสมอ และตรวจสุขภาพประจาปี
๑.๗ ทาจิตใจให๎รําเริงแจํมใสอยูเํ สมอ
๒. ฝึกให๎นักเรียนได๎เลํนกีฬาทุกคน อยํางน๎อยคนละ ๑ ชนิด จัดกิจกรรมหน๎าเสาธง
ทุกวัน
๓. จัดกิจกรรมสร๎างจิตสานึกด๎านความสามัคคี มีวินัยและมีนาใจเป็นนักกีฬา
๓. จัด ทดสอบและการสร๎ า งเสริ ม สมรรถภาพทางกายภาคเรี ย นละ ๑ ครั้ งชั้ น
ประถมศึกษาชั้น ป.๑ - ป.๖ ดังนี้
3.1 ชั่งน้าหนัก-วัดสํวนสูง
3.2 ลุกนั่ง ๓๐ วินาที
3.3 ยืนกระโดดไกล
3.4 วิ่ง ๕๐ เมตร
3.5 นั่งงอตัวไปข๎างหน๎า
3.6 วิ่งเก็บของ

๗๙

ตัวอย่างกระบวนการสอนเพศวิถีศึกษา (Active Learning)
คาชี้แจง : การจัดทาแผนการเรียนรู๎สาระเพศวิถีศึกษา เป็นสํวนหนึง่ ของการวัดผล
การเรียนรู๎ของหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรูส้ าระเพศวิถีศึกษา
1. ชื่อแผน เรื่อง เพื่อนเข๎าใจไหม
2. ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
3. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
พ 2.1 เข๎าใจและเห็นคุณคําตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
พ.6/1 อธิบายความสาคัญของการสร๎างและรักษาสัมพันธภาพกับผูอ๎ ื่น
4. สาระสาคัญ
การจัดการความกดดันจากเพื่อนโดยที่ไมํเสียจุดยืนของตนเอง และยังรักษา
สัมพันธภาพกับเพื่อนได๎เป็นเรื่องสาคัญ การใช๎วิธีการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาด๎วย เหตุผลและ
ความรู๎สึกดีกวําการหลีกเลี่ยง โกหก หรือเก็บความอึดอัดไว๎เอง
5. วัตถุประสงค์
5.1 ฝึกบอกความต๎องการของตนเองอยํางตรงไปตรงมาเมือ่ ไมํเห็นด๎วยกับเพื่อนสนิท
5.2 ฝึกการฟังความต๎องการ และใสํใจในความรู๎สึกของเพื่อน
6. กิจกรรมการเรียนรู้
6.1 ครูถามนักเรียนวํา
6.1.1 “เพื่อน” มีไว๎เพื่ออะไร
6.1.2 เราทุกคนมีเพื่อรัก เพื่อนสนิทไหม อะไรทาให๎เราสนิทกัน
6.1.3 มีบ๎างหรือไมํที่ บางครั้งเพื่อรักก็ทาให๎เราอึดอัด ขอตัวอยําง 3-4
คน
6.2 อธิบายให๎นักเรียนฟังวํา วันนี้เราจะทากิจกรรมเกี่ยวกับ “เพื่อนสนิท”และ ดู
วํา เราสามารถคุยกับเพื่อนสนิทได๎ทุกเรื่องหรือไมํ รวมถึงเรื่องที่บางครั้งเพื่อนสนิท ก็ทาให๎เราอึดอัด
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6.3 ให๎นักเรียนจับกลุํมตามความสมัครใจให๎ได๎ 6 กลุํม ให๎แตํละกลุํมจับฉลาก
วําได๎หมายเลขอะไร
6.4 ครูอธิบายวําแตํละหมายเลขจะได๎เรื่องไมํเหมือนกัน แจกเรื่องตาม
หมายเลขที่แตํละกลุมํ ได๎ ดังนี้
สถานการณ์ที่ 1 เพื่อนในกลุํมชอบลอกการบ๎านจากเรา ชํวงแรกก็ลอก
บ๎าง แตํชํว งหลัง ขอลอกเกือ บทุก วัน จนกระทั่ง วัน หนึ่ง เราตัด สิน ใจวํา จะไมํใ ห๎เ พื่ อ น
ลอกการบ๎านแล๎ว
สถานการณ์ที่ 2 เพื่อนสนิทในกลุํมมาบอกวําไปมีเรื่องกับเด็กห๎องอื่น
และนัดกันท๎าตํอย/ตบหลังเลิกเรียน จึงมาบอกแก๏ง เราวําขอให๎ไปเป็นเพื่อนชํวยกันทุกคน
ในกลุํมตกลงไปกับเพื่อนหมด มีเราเพียงคนเดียวที่ไมํอยากไป
สถานการณ์ที่ 3 เพื่อนๆ นัดจะไปเที่ยวกัน แตํกลัวผู๎ปกครองไมํ อนุญาต
ทุกคน จึงตกลงวําให๎เราเป็นคนไปบอก ผู๎ปกครองของเพื่อนๆ วําจะมานั่งทารายงานที่บ๎านเรา
แตํเราไมํอยากโกหก ให๎แตํละกลุํมชํวยกันแลกเปลี่ยน ในเวลา 10 นาที ดังนี้
1) เรารู๎สึกอยํางไรหากเราอยูํในสถานการณ์ทไี่ ด๎รับ
2) กลุํมเราคิดวํา ในสถานการณ์แบบนั้น เราจะทาอยํางไร
3) หากเราเลือกบอกความรู๎สึกที่แท๎จริงของเรากับเพื่อนตามสถานการณ์
ให๎ชํวยกันคิดบทสนทนาวําเราจะบอก/พูดกับเพื่อน อยํางไร และลองคิดวําเพื่อน
จะตอบอยํางไรได๎บ๎าง และเราจะ ยืนยันสิ่งที่เรารู๎สึก/ต๎องการอยํางไร
4) ให๎นักเรียนเตรียมแสดงบทบาทสมมติวํา เราจะบอกเพื่อนอยํางไร
ในแตํละสถานการณ์ ในเวลา 3 นาที
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5) ให๎แตํละกลุํมของแตํละสถานการณ์แสดงบทบาทสมมติ กลุํมละไมํเกิน
3 นาที
6) เมื่อทั้ง 2 กลุมํ แสดงบทบาทสมมติของแตํละสถานการณ์ ถามนักเรียนที่
เหลือวํา
6.1 ชอบวิธีการสื่อสารของกลุํมใดมากกวํากัน เพราะเหตุใด
6.2 มีข๎อเสนอถึงวิธีการจัดการสถานการณ์แบบนี้อยํางไรอีกบ๎าง
7) เมื่อแสดงบทบาทสมมติครบทั้ง ๓ สถานการณ์ ครูชวนคุย ดังนี้
7.1 นักเรียนคิดวํา วิธีการใดดีกวํากันระหวํางการบอกเพื่อนตรง ๆ ใน
เรื่องที่เราไมํเห็นด๎วยหรืออึดอัด กับการเลี่ยงที่จะไมํพูดและยอมทาตาม เพื่อนๆ ไป เพราะเหตุใด
7.2 การบอกความรู๎ สึ ก หรื อ ความต๎ อ งการของเรากั บ เพื่ อ นแบบ
ตรงไปตรงมาเป็นเรื่องยากหรืองําย เพราะอะไร
7.3 ใครรู๎สึกทายาก เพราะอะไร ใครรู๎สึกเราทาได๎ เพราะอะไร
7.4 ใครเคยทาแล๎วบ๎าง ผลเป็นอยํางไร
7.5 หากเป็ น สถานการณ์จ ริ ง เราคิ ดวํ า ยากหรื อ งํา ยที่ จ ะบอกกั บ
เพื่อน ตรง ๆ
7.6 ถ๎าเราบอกเหตุผลกับเพื่อนตรง ๆ แล๎ว แตํเพื่อนไมํยอม เราทา
อยํางไร
7.7 เพราะเหตุใด จึงเกิดเหตุการณ์แบบกดดันหรือบังคับเพื่อนใน
กลุํมให๎
ทาโดยเพื่อนไมํยินยอม
7.8 หากเราเป็ น ฝ่ า ยที่ ก ดดั น เพื่ อ น และเพื่ อ นบอกเราตรง ๆ วํ า
ไมํอยาก ทาไมํเห็นด๎วย เราจะรู๎สึกอยํางไร
7.9 จากกิจกรรมวันนี้ นักเรียนได๎ข๎อสรุปเรื่องความเป็นเพื่อนอยํางไร
บ๎าง
8) ครูสรุปประเด็นเพิ่มเติมดังนี้
8.1 เพื่อนมีความสาคัญมากกับวิถีชีวิตวัยรุํน โดยเฉพาะเพื่อนสนิทที่
มี ความผูกพันกับเรา ในบางครั้งความคาดหวังของเพื่อนที่มีตํอตัวเราก็ เป็นแรงกดดันให๎เรา
ต๎องทาบางอยํางในสิ่งที่ไมํอยากทา
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๘.๒ การบอกความรูส๎ ึกของเราอยํางตรงไปตรงมาให๎เพื่อนรับรู๎เป็นเรื่อง
สาคัญ ซึ่งดีกวําการไมํบอก บอกอ๎อมๆ หรือโกหก และมีผลดีตํอการ พัฒนาความสัมพันธ์
ในฐานะเพื่อน เพราะทาให๎เพื่อนรูจ๎ ักและเข๎าใจ ตัวตนของเราได๎มากขึ้น
๘.๓ ในขณะเดียวกัน เราต๎องสารวจตัวเองด๎วยวํา เราเคยกดดันหรือเรียก ร๎องให๎
เพื่อน ทาโดยไมํสนใจวํา เพื่อนจะรู๎สึกอยํางไรหรือไมํ และเรา สามารถรับฟังเพื่อนได๎หรือไมํ
หากเพื่อนบอกความรู๎สึกกับเราตรง ๆ หรือแสดงความเห็นตําง หรือไมํเห็นด๎วยกับเรา
๘.๔ การเป็ นเพื่ อนกั น ไมํ ไ ด๎แ ปลวํ า เราต๎อ งคิ ดเหมือ นกัน ทาทุ กอยํ า ง
เหมือนกัน เห็นตรงกันในทุกเรื่อง เพราะแตํละคนมีความเป็นตัวของตัวเอง และการที่เราคบกัน
เป็นเพื่อน เพราะแตํละคนมีคุณสมบัติ และความ นําสนใจในแบบของตัวเองอีกหลายอยําง ที่ทา
ให๎เราอยากเป็นเพื่อนด๎วย
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๗.๑ สถานการณ์สมมติ 3 สถานการณ์ๆ ละ 2 ชุด
๗.๒ ฉลากหมายเลข 1, 2, 3 อยํางละ 2 ชิ้น
8. การวัดและประเมินผล
8.1 สังเกตการวิเคราะห์/แลกเปลี่ยนของนักเรียน
8.2 สังเกตความสนใจในการทากิจกรรมรํวมกัน
8.3 สังเกตการตอบคาถาม และความเข๎าใจเรื่องใจเขาใจเรา
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ตัวอย่างการสอนวิชาพลศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้ (โดยใช้การสาธิต)
กลุม่ สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหวการออกกาลังกาย การเล่นเกมกีฬาไทย และกีฬาสากล
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชุดพื้นฐานฟุตบอล เวลา ๑ ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเดาะบอล
สาระสาคัญ
การเดาะบอลเป็นทักษะเบื้องต๎นในการบังคับลูกบอล ทั้งการสํงบอล การเลี้ยง
ลูกบอล การโหมํงลูกบอล การยิงประตู จะชํวยเสริมสร๎างความชานาญ ความแมํนยา
ในการรับลูกบอลและใช๎ในการสํงลูกบอล
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อภิปรายการเดาะบอลได๎ (K)
๒. มีทักษะการเดาะบอลได๎ (P)
๓. มีใจรักและเห็นประโยชน์ในกีฬาฟุตบอล (A)
สาระการเรียนรู้
การเดาะบอล
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นการเตรียมการ
๑. สารวจความพร๎อม ของเครื่องแตํงกายและสุขภาพผู๎เรียน
๒. ผู๎เรียนทากายบริหาร เพื่ออบอุํนรํางกายให๎พร๎อมในการทากิจกรรมโดย
ใช๎ทําหมุนคอ เขยํงปลายเท๎าขึ้นลง บิดเอวซ๎ายขวา ยืนยํองอเขํา ฯลฯ
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ขั้นก่อนการสาธิต
๑. ผู๎ เ รี ย นและครู ส นทนาเกี่ ย วกั บ การเดาะบอล ที่ ผู๎ เ รี ย นเคยเห็ น เคยเลํ น
และอภิ ป รายถึ งวิ ธี ก ารเดาะบอล ประโยชน์ และผลที่ ไ ด๎ รั บ จากทั ก ษะการเดาะบอล
ในกีฬาฟุตบอล
๒. ผู๎เรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เลํม ๒ เรื่อง การเดาะบอลแล๎วนามา
สรุปเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม
ขั้นการสาธิต
๑. ครูสาธิตขั้นตอนการเดาะบอล ผู๎เรียนปฏิบตั ิตาม
๒. แล๎วให๎ผู๎เรียนออกมาสาธิตให๎เพื่อนดู
๓. ผู๎เรียนฝึกปฏิบัติ และปรับปรุง แก๎ไขการปฏิบตั ิ
๔. ผู๎เรียนแบํงกลุํมเพื่อแขํงขันการเดาะบอลด๎วยทักษะตําง ๆ เชํน
เดาะบอลด๎วยหลังเท๎า
๕. ผู๎ เ รี ย นจั บ คูํ ผ ลั ด กั น ท าการทดสอบโดยครู เ ป่ า นกหวี ด จั บ เวลา ๑ นาที
และบันทึกผลการทดสอบ ในแตํละทักษะ
ขั้นการอภิปรายสรุปการเรียนรู้
๑. ผู๎เรียนและครูรํวมกันสรุปผลการฝึกปฏิบัติการเดาะบอล
๒. ผู๎เรียนสรุปประโยชน์ที่ได๎ฝึกการเดาะบอล
วัสดุอุปกรณ์ สื่อ และแหล่งเรียนรู้
๑. ลูกฟุตบอล
๒. นกหวีด
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
๑. เอกสารประกอบการเรียนเลํม ๒ เรื่อง ชุดพื้นฐานฟุตบอลการเดาะบอล
๒. สนามฟุตบอลโรงเรียน

๘๕

การวัดและประเมินผล
วิธีการวัด
ด้านความรู้ (K)
๑. สังเกตการ อภิปราย
การเดาะบอล
ด้านทักษะ/กระบวนการ
(P)
๑. ทดสอบทักษะ
การเดาะบอล
ด้านคุณธรรม/เจตคติ
(A)
๑. สังเกตเจตคติที่ดี
ตํอทักษะการเดาะบอล

เครื่องมือ
แบบสังเกต การอภิปราย
การเดาะบอล
แบบบันทึกการทดสอบ
การเดาะบอล
แบบสังเกตพฤติกรรม
ด๎านเจตคติของผู๎เรียน

๘๖

เกณฑ์การผ่าน
ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ ปานกลาง
ระดับ ๑ ปรับปรุง
ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ ปานกลาง
ระดับ ๑ ปรับปรุง
ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ ปานกลาง
ระดับ ๑ ปรับปรุง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ

นโยบาย

นางปาริชาติ เข่งแก้ว ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
เบอร์โทร 08-13798401
E-mail: foxpari1@hotmail.com
นางอมรินทร์ เฉยทอง ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
เบอร์โทร 08-26644915
.
E-mail: amarin25038@gmail.com

1. จัดกิจกรรมด๎านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ๎านอยํางตํอเนื่อง
สํงผลให๎นักเรียนมีผลงานอยํางน๎อย 1 อยําง “1 นักเรียน 1 ผลงาน”
1.1 นักเรียนสามารถสร๎างผลงานด๎านศิลปะได๎อยํางน๎อย 1 ชิ้น
1.2 นักเรียนสามารถเลํนดนตรีไทย ดนตรีสากล หรือดนตรีพื้นบ๎านได๎อยําง
น๎อย 1 ชิ้น หรือร๎องเพลงไทย ร๎องเพลงพื้นบ๎านได๎อยํางน๎อยคนละ 1 เพลง
1.3 นักเรียนสามารถราวงมาตรฐานหรือแสดงออกทางนาฏศิลป์ได๎
อยํางน๎อย 1 ประเภท
2. สํงเสริม สนับสนุนให๎นักเรียนแสดงผลงานในโรงเรียนและบริการชุมชน
3. สํงเสริม สนับสนุนให๎นักเรียนให๎เข๎ารํวมประกวด แขํงขัน ทักษะทางวิชาการ
ในระดับตําง ๆ
4. เน๎นการปฏิบตั ิจริง (Learning by doing)
5. ครูใช๎กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
ในการแก๎ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
6. ครูนาสื่อการเรียนรู๎หรือแหลํงเรียนรู๎หรือบุคคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญ
มาสํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เชํน ICT วิดีทัศน์ หรือภูมิปัญญาท๎องถิ่น
หรือปราชญ์ชาวบ๎าน หรือเครือขํายองค์กรตําง ๆ เป็นต๎น
7. ครูมีวิธีปฏิบตั ิที่ดี “1 ครู 1 นวัตกรรม” (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)
8. โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติทดี่ ี “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม” (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)
๘๗

แนวทางการดาเนินงาน
1. การดาเนินงานด้านทัศนศิลป์
1.1 การจัดกิจกรรมชุมนุมหรือกลุํมสนใจด๎านทัศนศิลป์ในโรงเรียนอยํางเป็น
รูปธรรม ดังนี้
1.1.1 นักเรียนชั้น ป.1-3 จัดกิจกรรมการวาดภาพระบายสีไม๎ เป่าสี ดีด
สี ภาพพิมพ์แบบงํายๆโดยใช๎วัสดุธรรมชาติและปั้นดินนามัน
1.1.2 นักเรียนชั้น ป.4-6 จัดกิจกรรมการวาดภาพระบายสีชอล์ก สีน้า
พับสี ภาพพิมพ์แบบงํายๆโดยใช๎วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ และปั้นรูปนูนสูงหรือ
ปั้นรูป
1.1.3 นักเรียนชั้น ม.1-3 จัดกิจกรรมการวาดภาพระบายสีโปสเตอร์
สีน้า ภาพพิมพ์ ออกแบบสัญลักษณ์ โปสเตอร์ สร๎างภาพด๎วยเทคนิคผสมและปั้นรูปลอยตัว
1.2 จัดคํายทัศนศิลป์ อยํางน๎อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
1.3 สํงเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสูํเวทีการแขํงขันระดับตําง ๆ
1.4 จัดแสดงผลงานนักเรียน หรือเผยแพรํผลงานทางสื่อตําง ๆ อยํางน๎อย
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

๘๘

2. การดาเนินงานด้านดนตรี
2.1 จัดกิจกรรมชุมนุมหรือกลุมํ สนใจด๎านดนตรีไทย ดนตรีสากลหรือดนตรีพื้นบ๎าน
2.1.1 นักเรียนชั้น ป.1-3 จัดกิจกรรมการเลํนเครื่องประกอบจังหวะ
ของดนตรีและสามารถเป่าขลุํยเพียงออได๎อยํางน๎อย 1 เพลง เชํน เพลงพมําเขว เป็นต๎น
และนักเรียนร๎องเพลงพื้นบ๎านได๎ เชํน เพลงเกี่ยวข๎าว เป็นต๎น
2.1.2 นักเรียนชั้น ป.4-6 จัดกิจกรรมการเลํนเครื่องดนตรีไทย เชํน
ระนาดเอก ซออู๎ ซอด๎วง เป็นต๎น เพลงที่บรรเลง เชํน เพลงเต๎ยโขง เพลงแขกบรเทศ เป็นต๎น
หรือดนตรีสากล เชํน เมโลเดียน ขลุํยรีคอร์ดเดอร์ เป็นต๎น เพลงที่บรรเลง เชํน เพลงชาติ
เพลงลอยกระทง เป็นต๎นและสามารถร๎องเพลงไทยเดิม สากล ลูกทุํง ลูกกรุงและเพลงพื้นบ๎าน
เชํน เพลงลาวเสี่ยงเทียน เป็นต๎น
2.1.3 นักเรียนชั้น ม.1-3 จัดกิจกรรมการเลํนเครื่องดนตรีไทย/สากล/
พื้นบ๎าน และร๎องเพลงไทยเดิม สากล ลูกทุํง ลูกกรุงและเพลงพื้นบ๎าน
2.2 สํงเสริมให๎นักเรียนแสดงออกด๎านดนตรีรํวมกับชุมชนหรือหนํวยงานอื่น ๆ
2.3 สํงเสริม สนับ สนุ น ให๎ นัก เรีย นที่ มี ความสามารถพิเ ศษเข๎า รํว มประกวด
แขํงขันในระดับตําง ๆ
2.4 จัดคํายดนตรี อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง อาจจะบูรณาการกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น ๆ
3. การดาเนินงานด้านนาฏศิลป์
3.1 จัดกิจกรรมชุมนุมหรือกลุํมสนใจด๎านนาฏศิลป์ไทย/สากล/พื้นฐาน
3.1.1 นักเรียนชั้น ป.1-3 จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวรํางกายประกอบ
จังหวะเพลง เชํน เพลงข๎ามถนน เพลงงามแสงเดือน เพลงลอยกระทง เป็นต๎น
3.1.2 นักเรียนชั้น ป.4-6 จัดกิจกรรมการราวงมาตรฐาน
3.1.3 นักเรียนชั้น ม.1-3 จัดกิจกรรมการออกแบบนาฏศิลป์สร๎างสรรค์
3.2 สํงเสริมให๎นักเรียนแสดงออกด๎านนาฏศิลป์รํวมกับชุมชนหรือหนํวยงาน
อื่น ๆ
3.3 สํงเสริม สนับ สนุ น ให๎ นัก เรีย นที่ มี ความสามารถพิเ ศษเข๎า รํว มประกวด
แขํงขันในระดับตําง ๆ
3.4 จัดคํายนาฏศิลป์ อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง อาจจะบูรณาการกับกลุํมสาระ
การเรียนรู๎อื่น ๆ
๘๙

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้
ตัวอยํางการจัดการเรียนรู๎ศลิ ปะ (ทัศนศิลป์) แบบ Active learning การหยดสี
ขั้นที่ 1 สังเกต รับรู้ (สื่อการเรียนรู๎คือ ภาพตัวอยํางผลงาน ๒ แบบ)
1.๑ ให๎นักเรียนสังเกตความแตกตํางของภาพที่ใช๎เทคนิคการหยดสีแบบตําง ๆ
๑.2 อธิบายภาพที่เกิดจากการหยดสีโดยใช๎เทคนิคเปียกบนปียกและภาพที่เกิดจาก
การหยดสีโดยใช๎เทคนิคเปียกบนแห๎ง
ขั้นที่ 2 ทาตามแบบ (สื่อการเรียนรู๎คือ ภาพตัวอยํางผลงาน ภาพที่เกิดจากการหยดสี
โดยใช๎เทคนิคเปียกบนแห๎ง เอกสารใบความรู๎ และวัสดุการหยดสี)
๒.1 ให๎ นั ก เรี ย นดู ก ารสาธิ ต เทคนิ ค การหยดสี โ ดยครู อ ธิ บ ายขณะสาธิ ต แตํ ล ะ
ขั้นตอน
2.๒ นักเรียนปฏิบัติการหยดสี ปฏิบัติรายคน จับคูํกับเพื่อนปฏิบัติแล๎วผลัดกัน
ตรวจสอบความถูกต๎องจากเอกสารใบความรู๎ หากมีข๎อสงสัยให๎ขอคาแนะนาจากครู
๒.3 ครู คอยสังเกตการปฏิ บั ติกิ จกรรมของนั กเรี ยนอยํ างใกล๎ชิดและให๎ คาปรึกษา
เมื่อนักเรียนมีปัญหา
ขั้นที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ
๓.๑ นักเรียนปฏิบัติการหยดสีด๎วยตนเองทั้ง ๒ เทคนิคโดยไมํดูแบบ แล๎วจับคูํกับ
เพื่อนผลัดกันตรวจสอบความถูกต๎อง
๓.2 ครูคอยสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอยํางใกล๎ชิด ให๎กาลังใจ และให๎
คาปรึกษาเมื่อนักเรียนมีปัญหา (คาถามกระตุ๎นความคิด:นักเรียนชอบภาพที่เกิดจากเทคนิค
การหยดสีแบบใดมากกวํากัน เพราะอะไร)
ขั้นที่ 4 ฝึกทาให้ชานาญ
๔.๑ นักเรียนฝึกปฏิบัติการหยดสีจนเกิดความชานาญ
๔.๒ นักเรียนนาเสนอผลงานโดยเพื่อนรํวมแสดงความคิดเห็นและให๎ข๎อเสนอแนะ
๔.๓ อภิปรายสรุปการสร๎างภาพด๎วยการหยดสี (คาถามกระตุ๎นความคิด : นักเรียน
ได๎รับประโยชน์อะไรบ๎างจากการปฏิบัติกิจกรรมการหยดสี)

๙๐

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบลงมือทา (Active learning) ศิลปะ(ดนตรี)
ให๎นักเรียนฝึกปฏิบัตจิ ริง (Active Learning) ตามความสนใจของผูเ๎ รียน
โดยวิธีการ ดังนี้
๑. ให๎นักเรียนเลือกเครื่องดนตรีที่ตนเองสนใจ
๒. ให๎นักเรียนทดลองเลํนเครื่องดนตรีที่ตนเองสนใจ
๓. ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๔. ครูแนะนาการเลํนเบื้องต๎น และเสริมแรงเชิงบวก เชํน คาชมเชย
๕. ครูจาแนกกลุมํ ประเภทเครื่องดนตรี
๖. ครูดาเนินการสอนพื้นฐานการเลํนดนตรีแตํละประเภท
ตัวอย่างการใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
ขั้นที่ ๑ ขั้นระบุปญ
ั หา ปัญหาที่พบ นักเรียนไมํอยากเรียนวิชาดนตรี เพราะคิดวํา “ยาก”
ขั้นที่ ๒ ขัน้ ระบุสาเหตุของปัญหา จากการระดมความคิดพบวําสาเหตุ
๑. เกิดจากผูเ๎ รียนมีทัศนคติเชิงลบกับวิชาดนตรี
๒. เกิดจากครูผสู๎ อนจบไมํตรงวิชาเอก
๓. เกิดจากครูผสู๎ อนไมํมีประสบการณ์
๔. เกิดจากครูผสู๎ อนขาดองค์ความรู๎ในการถํายทอดแกํผเู๎ รียน
ขั้นที่ ๓ ขัน้ การเลือกสาเหตุของปัญหาเพื่อหาแนวทางแก๎ไข ผูเ๎ รียนมีทัศนคติเชิงลบกับวิชา
ดนตรี
ขั้นที่ ๔ ขั้นการหาแนวทางแก๎ปัญหา
๑. สร๎างทัศนคติทดี่ ีเกี่ยวกับวิชาดนตรี เชํน ดูวีดิทัศน์ความสาคัญ ของดนตรี
ยกตัวอยํางบุคคลที่ประสบความสาเร็จด๎านดนตรี สร๎างบรรยากาศ ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
ด๎านดนตรี เป็นต๎น
๒. ให๎นักเรียนฝึกปฏิบัตจิ ริง (Active Learning) ตามความสนใจ ของผู๎เรียน
๓. ครูผสู๎ อนประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกต
๔. การให๎รางวัล ยกยํองชมเชยนักเรียน เพื่อสร๎างแรงจูงใจ ในการปฏิบตั ิที่ยั่งยืน
ขั้นที่ ๕ ขัน้ ตอนการสร๎างนวัตกรรมเพื่อนาไปสูํการปฏิบัติ นวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการ
PLC คือ สื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับ ความเป็นมาและความสาคัญของดนตรี บุคคลที่ประสบ
ความสาเร็จด๎านดนตรี

๙๑

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นโยบาย

นางกัญจนา มีศิริ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
เบอร์โทร 08-98562787
E-mail: kan2na2930@gmail.com

๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สํงเสริมทักษะอาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒. จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎ผเู๎ รียนได๎เรียนรู๎และฝึกปฏิบัติดา๎ นทักษะชีวิต
ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
๓. จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎ผเู๎ รียนจัดทาโครงงานอาชีพ โครงงานการออกแบบ
และเทคโนโลยี หนึ่งห๎องเรียนหนึ่งนวัตกรรม
๔. จัดกิจกรรมให๎นักเรียนในระดับชั้น ป.๒-๓, ป.๕-๖ และ ม.๒-๓ ได๎ฝกึ ทักษะ
การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. ครูสร๎างความตระหนักและให๎ความรู๎เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติวําด๎วยการกระทาผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. สํงเสริม สนับสนุนนักเรียนให๎เข๎ารํวมประกวด แขํงขัน ทักษะทางวิชาการ กลุํม
สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับตําง ๆ

๙๒

แนวทางการดาเนินงาน

๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแบบ Active learning เพื่อสํงเสริมทักษะอาชีพ
ที่นักเรียนสนใจทุกระดั บชั้น โดยเน๎นการฝึก ปฏิบัติจริง เรื่องของงานบ๎าน งานเกษตร
งานชําง งานประดิษฐ์ และงานคหกรรม
๒. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ที่นักเรียนสนใจ เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียน
มีทักษะอาชีพอยํางน๎อย๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ นึ่งห๎องเรียนหนึ่งนวัตกรรม
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะ
ชีวิตในด๎านความสามารถของบุคคลในการแก๎ปัญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้น ตํอตนเอง ครอบครัว
และสังคม
๔. จัดกิจกรรมให๎นักเรียนทาโครงงานอาชีพ โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
ตามกิจกรรมสํงเสริมทักษะอาชีพที่นักเรียนสนใจอยํางน๎อย ๑ โครงงานตํอปีการศึกษา
โดยน๎อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ
๕. จั ด ให๎ มี สื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนในรู ป แบบ
ที่หลากหลายและมีแหลํงเรียนรูไ๎ ว๎ให๎นักเรียนใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎า สืบค๎นข๎อมูลด๎วยตนเอง
อยํางเพียงพอ
๖. สํงเสริมการจัดกิจกรรมการนาเสนอผลงาน และจัดการแขํงขันด๎านทักษะอาชีพ
อยํางน๎อย ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๗. ครูใช๎กิจ กรรมโครงงานในการแก๎ ปัญหาการจัดการเรียนการสอนกลุํมสาระ
การเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี หนึง่ ห๎องเรียนหนึ่งนวัตกรรม

๙๓

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทา (Active learning)
เรื่อง การถนอมอาหาร มะขามหวาน เพชรบูรณ์
ขั้นที่ ๑ ขั้นการเรียนรูจ้ ากการตั้งคาถาม
นักเรียนตั้งคาถามวํา “ทาอยํางไรจึงเก็บมะขาม ไว๎กิน ได๎นาน ๆ ? ”
ขั้นที่ ๒ ขั้นการแสวงหาความรู้
นักเรียนแบํงกลุํมไปค๎นคว๎าและรวบรวมวิธีการถนอมอาหาร “มะขาม ” จากแหลํง
เรียนรู๎ตําง ๆ ได๎แกํ ผู๎ปกครอง ภูมิปัญญาท๎องถิ่น สื่อ Internet หนังสือ วารสาร ตารา
อาหาร และอื่ น ๆ (นั ก เรี ย นอาจได๎ ค าตอบ การดอง การกวน การแชํ อิ่ ม การท าหยี
การอบแห๎ง การแชํเย็น)
ขั้นที่ ๓ ขั้นการสร้างองค์ความรู้
1. แตํละกลุํมรํวมกันสรุปความรู๎จากสิ่งที่ได๎จากการค๎นคว๎าในรูปแบบของ
mind mapping เกี่ยวกับวิธีการถนอมอาหาร “มะขาม ”
2. แตํ ล ะกลุํ ม เลื อ กวิ ธี ก ารวิ ธี ก ารถนอมอาหาร “มะขาม ”ที่ ก ลุํ ม สนใจ
และศึก ษาวิธี การท าที่ ถูก ต๎อ ง (ครู ดูแ ลให๎นั กเรีย นแตํล ะกลุํ มเลือ กวิ ธีก ารที่แ ตกตํา งกั น
เพื่อความรู๎ที่หลากหลาย)
3. นักเรียนแตํละกลุํมลงมือปฏิบั ติวิธีการถนอมอาหาร “ มะขาม ”ด๎วยวิธีการ
ที่กลุํมเลือกและศึกษามา
4. นักเรีย นรํวมกั นสรุป ความรู๎ เกี่ยวกั บขั้นตอนวิธีก ารถนอมอาหาร “มะขาม”
บนกระดาษบรู๏ฟ
ขั้นที่ ๔ ขั้นการเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร
1. ตั ว แทนกลุํ ม น าเสนอความรู๎ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการถนอมอาหาร
“มะขาม” หน๎าชั้น
2. นัก เรี ยนและครู รํว มกั น สรุ ปความรู๎เ กี่ย วกั บ วิธี การถนอมอาหาร “มะขาม”
บนกระดานดาและจดบันทึกความรู๎

๙๔

ขั้นที่ ๕ ขั้นการเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม
1. นักเรียนแตํละกลุํมสรุปความรู๎เป็นแผํนพับแล๎วเผยแพรํในห๎องสมุดของโรงเรียน
และที่อํานหนังสือชุมชน และจัดทาเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อัพโหลดบนเว็บไซด์ของ
โรงเรียน
2. นักเรียนแตํละกลุํมจัดทาผลิตภัณฑ์การถนอมอาหาร “มะขาม ” เพือ่ แจกให๎
นักเรียนในโรงเรียนรับประทาน
3. จัดนิทรรศการนาเสนอผลงานนักเรียนในรูปแบบตลาดนัดอาชีพเพื่อสํงเสริมทักษะ
อาชีพของนักเรียน
ผลงาน/ ชิ้นงาน ที่เกิดจากการเรียนการสอน
1. แผนผังความคิด เรื่องวิธีการถนอมอาหาร “มะขาม”
2. แผํนพับความรู๎ เรื่องวิธีการถนอมอาหาร “มะขาม”
3. ผลิตภัณฑ์การถนอมอาหาร “มะขาม” ที่นักเรียนผลิตขึ้น

๙๕

การจัดกิจกรรมแบบโครงงาน
คาอธิบายรายวิชา
รายวิ ช าการงานอาชี พ และเทคโนโลยี 11 (โครงงานอาชี พ ) เป็ น รายวิ ช า
ที่ มุํ ง เน๎ น ให๎ ผู๎ เ รี ย นมี ค วามรู๎ ทั ก ษะในการท างานและการจั ด การอยํ า งเป็ น ระบบ
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข พัฒนางานโดยเลือกใช๎เทคโนโลยี
และภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น ที่ เ หมาะสมในการออกแบบและพั ฒ นาวิ ธี ก ารใหมํ ๆ มี ค วาม
รับผิดชอบตํองาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ใช๎พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ในท๎องถิ่นมา
ประยุกต์ใช๎อยํางคุ๎มคํา ถูกวิธี รวมทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม ความปลอดภัย ในการทางาน
ศึกษาปฏิบัติงานในหัวข๎อตํอไปนี้
1. ความรู๎เรื่องโครงงาน
2. การวิเคราะห์โครงงานเพื่อการตัดสินใจ
3. การจัดทาโครงงาน
4. การปฏิบัตติ ามโครงงานที่กาหนด
5. การประเมินและปรับปรุงงาน
6. การนาผลงานไปใช๎ประโยชน์หรือจัดจาหนําย
โดยเรียนรู๎ผํานโครงสร๎างของกลุํมสาระการเรียนรู๎ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เพื่อให๎ผู๎เรียนทางานบนพื้นฐานความรู๎ ความเข๎าใจ ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ หลักการ
วิธีการและขั้นตอนการทางานที่รับผิดชอบการจัดการและการใช๎เทคโนโลยีตลอดจนปลูกฝังนิสัย
รักการทางาน นอกจากนี้นาสาระที่ 2 การอาชีพ สาระที่ 5 เทคโนโลยี เพื่อการทางานและ
อาชีพมาบูรณาการด๎วย

๙๖

โครงสร้างรายวิชา
ผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง
1. เลือกโครงงานอาชีพตามความสนใจ
2. ศึกษา ค๎นคว๎า ข๎อมูล ความรู๎
เกี่ยวกับงานอาชีพที่เลือก
3. วางแผนการดาเนินงานอยํางเป็นขั้นตอน
4. ปฏิบัติงานตามแผนจนเกิดทักษะในงาน
อาชีพ
5. มีเจตคติที่ดตี ํองานอาชีพสุจริต
6. ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีในท๎องถิ่น
เพื่องานอาชีพ

สาระการเรียนรู๎
1. ความรูเ๎ รื่องโครงงาน
2. การวิเคราะห์โครงงาน
เพื่อการตัดสินใจ
3. การจัดทาโครงงาน
4. การปฏิบัติตามโครงงาน
ที่กาหนด
5. การประเมินและปรับปรุงงาน
6. การนาผลงานไปใช๎ประโยชน์
หรือจัดจาหนําย

หมายเหตุ สาระที่ 2 การอาชีพ บูรณาการ สาระที่ 5 เทคโนโลยี เพื่อการทางานอาชีพ
แผนจัดการเรียนรู้

สรุปภาพรวมของหนํวยการเรียนรู๎ / Unit Summary การทาโครงงานเกี่ยวกับ
อาชีพในท๎องถิ่นที่สะท๎อนถึงหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง โดยศึกษาและวิเคราะห์เพื่อหา
สินค๎าที่เหมาะสาหรับจะลงทุนเป็นอาชีพที่สร๎างรายได๎เพื่อการกินดีอยูํดี และสํงเสริมเป็นสินค๎า
ประเภทหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล โครงงานดังกลําวนี้นาให๎เกิดการเรียนรู๎ในลักษณะบูรณาการข๎าม
วิ ชา ด๎ วยการศึ กษา ส ารวจ และวิ เ คราะห์ ข๎ อ มู ล ด๎ า นอาชี พ ทรั พ ยากรที่ เ อื้ อ ตํ อ อาชี พ
ตลอดจนเศรษฐกิจและรายได๎โดยรวมของชาวเพชรบูรณ์ ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ในวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาสังคมศึกษา(เศรษฐศาสตร์) และคณิตศาสตร์ การจัดการธุรกิจใน
วิชาการงานอาชีพ จากนั้นสร๎างชิ้นงานเพื่อนาเสนอองค์ความรู๎ที่เกิดจากการทาโครงงานในรูป
มัลติมีเดีย สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ โดยใช๎ทักษะความสามารถด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะ
ด๎านการใช๎ภาษาในการเรียบเรียงและจัดทาชิ้นงานทั้ง 3 ลักษณะ และแสดงออกด๎วยการพูด
อธิบาย เพื่อสื่อสารให๎ผู๎อื่นเข๎าใจได๎อยํางชัดเจน ในขณะเดียวกันใช๎พหุปัญญาด๎านตําง ๆ ในการ
เรียนรู๎ และสร๎างชิ้นงาน ได๎แกํ พหุปัญญาด๎านตรรกะ-คณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ข๎อมูล และ
ค านวณรายได๎ ด๎ านภาษาศาสตร์ ในการสื บค๎ นข๎ อมู ลจากสื่ อตํ าง ๆ แล๎ วเรี ยบเรี ยง และ

๙๗

นาเสนอ ด๎านมิติสัมพันธ์ในการออกแบบชิ้นงานด๎วยการโฆษณาสินค๎าทางเว็บ ทาแผํนพับให๎
นําสนใจด๎านมนุษยสัมพันธ์ในขณะแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน และทางานเป็นทีม
คาถามเพื่อกาหนดกรอบการเรียนรู้ / Curriculum-Framing Questions
Essential Question: คาถามสร้างพลังคิด
ทาอยํางไรชาวเพชรบูรณ์จึงจะอยูดํ ี กินดี มีความสุข
Unit Questions: คาถามประจาหน่วยการเรียนรู้
อาชีพใดนําจะเหมาะกับวิถีชีวิตของชาวเพชรบูรณ์ในปัจจุบัน
อาชีพใดจะชํวยให๎ชาวเพชรบูรณ์อยูํดีกินดี
ชาวเพชรบูรณ์ควรดาเนินชีวิตอยํางไรให๎เหมาะสมตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
Content Questions: คาถามประจาบทเรียน
ของดีเพชรบูรณ์ที่ชํวยให๎เกิดอาชีพมีอะไรบ๎าง
การค๎าขายในรูปแบบใดบ๎างที่จะชํวยให๎ได๎ผลดีทสี่ ุดในยุคปัจจุบัน
เพชรบูรณ์มีทรัพยากรอะไรบ๎างทีจ่ ะสร๎างอาชีพและสร๎างรายได๎
ชาวเพชรบูรณ์จะใช๎ทรัพยากรในท๎องถิ่นให๎เกิดมูลคําเพิ่มตํอชีวิตความเป็นอยูํ
อยํางไร
สินค๎าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลของชาวเพชรบูรณ์ควรเป็นอะไรบ๎าง
ถ๎าการกินดีอยูํดีขึ้นอยูํกับอาชีพ การเลือกอาชีพที่ทาให๎เกิดการกินดีอยูํดีต๎องคานึงถึง
อะไรบ๎างเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับชาวเพชรบูรณ์ควรมีลักษณะอยํางไร
ขั้นตอนการสอน / Instructional Procedures
ขั้นเตรียมการสอน
ครูสารวจสื่อสิ่งพิมพ์ตาํ ง ๆ เว็บไซต์ บุคคล และแหลํงข๎อมูลตําง ๆ แล๎วทาบัญชีชื่อ
เตรียมไว๎แนะนานักเรียน ได๎แกํ ข๎อมูลเกี่ยวกับสินค๎าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล อุตสาหกรรม
ขนาดยํอม
ขั้นตอนการสอน
สัปดาห์ที่ 1 นาเข๎าสูํบทเรียนด๎วยคาถามเพื่อกาหนดกรอบการเรียนรู๎เกี่ยวกับอาชีพ
ในชุมชนของเรา เพื่อให๎นักเรียนระดมสมองตามประเด็นคาถามโดยมุํงเน๎นในเรื่องวิถีชีวิต
ความเป็นอยูํ และปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน
สัปดาห์ที่ 2 นั กเรี ยนประมวลข๎ อคิด เห็น และข๎ อเสนอแนะซึ่ งเป็ นแนวทางที่จะ
ปรับปรุงและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจ ให๎แกํชุมชน หลังจากระดมสมองแล๎ว
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สัปดาห์ ที่ 3 แบํงกลุํ ม กลุํ มละ 10-15 คน แตํละกลุํ มเลือ กศึก ษาค๎น คว๎ า
เกี่ยวกับอาชีพและผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่จะสามารถเพิ่ม รายได๎ โดยใช๎แหลํงข๎อมูลที่ครู
แนะนา ชํวยในการสืบค๎นข๎อมูล ศึกษาวิธีการทาโครงงานที่มีประสิทธิภาพ
สัปดาห์ ที่ 4 กลุํ มวิ เคราะห์ ปั จจั ยตํ าง ๆ ที่ สํ งเสริ มหรื อเป็ นข๎ อจ ากั ดของแตํ ละอาชี พ
และน าเสนอในชั้ น เรี ย น (เพื่ อ สํ งเสริ ม การแลกเปลี่ ย นข๎ อ มู ล ระหวํ า งกลุํ ม ให๎ ก าหนด
หมายเลข 1-4 สาหรับนักเรียนแตํละคนในกลุํม นักเรียน หมายเลข 2 ของแตํละกลุํม
ไปสรุ ป ข๎ อ มู ล ของกลุํ ม ตนให๎ เ พื่ อ นในกลุํ ม อื่น ฟั ง เพื่ อ ให๎ แ ตํ ล ะกลุํ ม รู๎ ข๎ อ มู ล และแนวคิ ด
ของเพื่อนตํางกลุํม จากนั้นกลับเข๎ากลุํมเดิม)
สั ป ดาห์ ที่ 5 แตํ ล ะกลุํ ม สรุ ป ความเห็ น ของกลุํ ม อี ก ครั้ ง หลั ง จากฟั ง ความเห็ น
ของกลุํม อื่ นแล๎ว รํว มกัน ตัด สิ นใจเลือ กผลิ ตภั ณ ฑ์ หรื อสิ น ค๎า 1 รายการ ที่ ก ลุํม คิด วํ า
จะสร๎างรายได๎อยํางดี โดยใช๎ข๎ อมูลที่ศึกษามาสนับสนุนการตัดสินใจ ได๎แกํความพอเพียง
ของวัตถุดิบ ต๎นทุน แรงงาน ความนิยมของผู๎ซื้อ ฯลฯ
สัปดาห์ที่ 6-17 ปฏิบัติงานโครงงาน
สัปดาห์ที่ 7 วางแผนทาการตลาดสาหรับสินค๎าที่รํวมกันเลือก - ด๎านการผลิต
กาลังคน การวางตลาด ฯลฯ
สัปดาห์ที่ 8 วางแผนโฆษณาสินค๎าและเปิดการค๎าออนไลน์ ศึกษากระบวนการดาเนิน
กิจกรรมการค๎าออนไลน์ เชํน บัตรเครดิต การสํงพัสดุ การออกแบบจัดทาฐานข๎อมูลเกี่ยวกับ
ลูกค๎า การติดตํอเจรจาการค๎ากับผู๎ผลิต ฯลฯ
สัปดาห์ที่ 12 แผนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่กลุํมเลือกโดย Microsoft
PowerPoint*
สัปดาห์ที่ 13 จัดทาแผํนพับประชาสัมพันธ์สินค๎า
สัปดาห์ที่ 14 จัดทาเว็บแสดงและขายสินค๎าออนไลน์
สัปดาห์ที่ 18-20 นาเสนอชิ้นงาน ในข๎อ 9 และ 10 หน๎าชั้น และรับฟังข๎อเสนอแนะ
ของครูและเพื่อน ๆ จากกลุํมอื่นเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู๎รํวมกัน
ทักษะพื้นฐานเดิมของนักเรียน / Prerequisite Skills
1. ทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์สืบค๎นข๎อมูล ออกแบบ และสื่อสาร
2. ทักษะการใช๎งานเว็บ 2.0
3. ทักษะการใช๎กล๎องดิจิทัล
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การดัดแปลงตามสภาพการสอนที่แตกต่างกัน / Differentiated Instruction
นักเรียนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ:
ให๎นักเรียนที่มีทักษะคอมพิวเตอร์น๎อย ใช๎เครื่องนอกเวลาได๎ จัดทาใบงานใบความรู๎
พิเศษเพื่อชํวยให๎นักเรียนได๎ตรวจสอบกระบวนการการทางานของตนเอง
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ:
ให๎ผู๎มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์เป็นผู๎ชํวยครูในการสอนเป็นที่ปรึกษา
นอกเวลาหรือรับแนะนาระหวํางวันหยุดเป็นหัวหน๎าตามกลุํมที่ยังขาดผู๎เชี่ยวชาญ
การประเมินนักเรียน/ Assessment Processes
ใช๎เกณฑ์ แบบรูบริกประเมินโครงงานนักเรียนเพื่อวัดผลผลการเรียนรู๎ และชิ้นงาน
ของนักเรียน โดยการประเมินจากตัวผู๎เรียน เพื่อนและครูผู๎สอน
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นโยบาย

นายปัณณธร บัวอุบล ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
เบอร์โทร 08-14515780
E-mail: pannatorn112super@gmail.com

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู๎เรียนด๎านรํางกาย จิตใจ สติ ปัญญา
อารมณ์และสังคม มุํงสํงเสริมเจตคติคุณคําชีวิต ปลูกฝัง คุณธรรม และคํานิยมที่ อันพึง
ประสงค์ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรูจ๎ ักและเข๎าใจตนเอง สร๎างจิตสานึก ในธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ปรับตัว และปฏิบัติตน ให๎เป็นประโยชน์ตํ อสังคม ประเทศชาติและดารงชีวิตไวได๎อยํางมี
ความสุข และเพื่อดาเนินตามพระบรมราชโนบายด๎านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
ทั้ง ๔ ด๎าน ได๎แกํ “มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงาน
ทา-มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี” จึงดาเนินการดังนี้
๑. จัดกิจกรรมสํงเสริมกิจกรรมแนะแนวในทุกระดับชั้น
๑.๑ จัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา
๑.๒ จัดกิจกรรมแนะแนวทางด๎านอาชีพ
๑.๓ จัดกิจกรรมแนะแนวทักษะชีวิต
๒. จัดกิจกรรมนักเรียน โดยกระบวนการ เรียนรู๎แบบActive Learning
๒.๑ จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาซาด ทุกสัปดาห์
๒.๒ จัดกิจกรรมชุมนุม ตามบริบทของโรงเรียน
๒.๓ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
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แนวทางการดาเนินงาน
๑. กิจกรรมแนะแนว
๑.1 จัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา
1) จั ด ท าแผนการจั ด กิ จ กรรมแนะแนว ตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให๎สอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการ ในปัจจุบัน
และสํงเสริมการศึกษาตํอและการมีงานทา
2) จั ด กิ จ กรรมสํ ง เสริ ม ให๎ ผู๎ เ รี ย นรู๎ จั ก ตนเองวํ า มี ค วามสามารถ
ทางสติ ปั ญ ญา ความถนั ด ความสนใจอยํ า งไร ให๎ ส ามารถเลื อ กแนวทาง และโอกาส
ของการศึกษาตํอระดับที่สูงขั้นได๎อยํางเหมาะสม รักและเห็นคุณคํา ของตนเองและผู๎อื่น
รู๎จักแสวงหาความรู๎จากข๎อมูลขําวสารและสารสนเทศ หรือแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ โดยใช๎สื่อ
อุปกรณ์ตําง ๆ เชํน แบบบันทึกแผนชีวิต แบบสารวจความสนใจ แบบสารวจความต๎องการ
และแบบสารวจความถนัด เป็นต๎น
3) จัดกิจกรรมเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจและทัศนคติที่ดี ของครูตํอ
การแนะแนว มุํงเน๎น'ให๎ครูทุกคนปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี แกํผเู๎ รียน
๑.๒ จัดกิจกรรมแนะแนวทางด๎านอาชีพ
ให๎ความรู๎ ความเข๎าใจแกํผู๎เรียนทางด๎านอาชีพ โดยจัดกิจกรรม สํงเสริม
ให๎ผู๎เรียนรู๎จักเลือกอาชีพให๎เ หมาะสมกับตนเอง ความถนั ด ความสามารถ ความสนใจ
บุคลิกภาพ ความต๎องการของตนเอง สามารถวางแผน การประกอบอาชีพได๎ รวมทั้ง ต๎อง
รู๎ จั กอาชี พตํ าง ๆ ที่ มี อยูํ ในชุ มชน ลั กษณะ ของงานอาชี พ คุ ณสมบั ติ ของผู๎ ที่ จะประกอบอาชี พ
ความก๎าวหน๎า รายได๎ ความมั่นคง และให๎รู๎จักเตรียมตัวเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสม เชํน
สํงเสริมการเรียนสายอาชีพแบบทวิภาคี (เรียนไป ทางานไป) การศึกษา การประกอบอาชีพ
การ'ฝึกอบรมที่จะเข๎าสูํอาชีพตําง ๆ การแสวงหางาน
๑.๓ กิจกรรมแนะแนวทักษะชีวิต
ให๎ ค วามรู๎ ความเข๎ า ใจแกํ ผู๎ เ รี ย นทางด๎ า นทั ก ษะชี วิ ต ๕ ประการ คื อ
ความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการคิ ด ความสามารถในการ แก๎ ปัญ หา
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต และความสามารถ ในการใช๎ เทคโนโลยี ให๎สามารถ
ดาเนินชีวิตอยูํรํวมกับผู๎อื่นในสังคมได๎ อยํางมีความสุข เป็นผู๎ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
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ที่ดี มีความเช๎าใจตนเอง และผู๎อื่น สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางราบรื่น รู๎จักทาตนให๎
เป็น ประโยชน์ทั้งตํอตนเองและผู๎อื่น โดยดาเนินการ ดังนี้
1) จัดกิจกรรมบูรณาการสอดแทรกทักษะชีวิตพื้นฐาน ในกระบวนการ
เรียนการสอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ตามมาตรฐาน และตัวขี้วัด และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร เชํน การเรียนรู๎ในเชิงพหุปัญญา การศึกษาแหลํงเรียนรู๎
ภายในและภายนอก สถานศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแสดงความสามารถ
พิเศษ ตําง ๆ การศึกษาตามกลุํมสนใจ/ วิชาเลือก หลักสูตรระยะสั้น การอบรม เชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมคําย (Camp) เป็นต๎น ซึ่งขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ ต๎องให๎ผู๎เรียนได๎อภิปราย
แสดงความรู๎ สึ ก และความคิ ด เห็ น ด๎ ว ย ประเด็ น ด าถามให๎ เ กิ ด การสะท๎ อ น (Reflect)
การเชื่อมโยง (Connect) กับประสบการณ์ในชีวิตที่ผํานมา หรือได๎เรียนรู๎มาแล๎ว เป็นองค์
ความรู๎ใหมํ และการปรับใช๎ (Apply) ในชีวิตประจาวันของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในทักษะชีวิตเฉพาะภายใต๎ระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน เชํน ปัญหายาเสพติด ปัญหาเอดส์ ปัญหาเพศ การตั้งครรภ์ ที่ไมํพร๎อม ปัญหา
การปรั บ ตั ว ตํ อ สภาวะวิ ก ฤต ปั ญ หาสั ม พั น ธภาพที่ ไ มํ ดี กั บ เพื่ อ นและผู๎ อื่ น เป็ น ต๎ น
โดยดาเนินการ ดังนี้
- จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยหลั กสูตรกิจกรรมแนะแนวหรือโฮมรูม
เชํน กิจกรรมเพศศึกษา กิจกรรมทักษะชีวิต สารเสพติด เอดส์ ความรุนแรง การรู๎จักเข๎าใจตนเอง
การจัดคํายทักษะชีวิต เป็นต๎น
- สร๎ า งทั ก ษะชี วิ ต เฉพาะปั ญ หา เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมด๎ ว ย
การชํ ว ยเหลื อ แนะน า โดยครู ต๎ อ งรู๎ จั ก นั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล และเป็ น ผู๎ ใ ห๎ ป รึ ก ษา
(Counseling) ผู๎ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คลตามสภาพปั ญ หา และความรุ น แรง ของปั ญ หา
เชํน กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน เป็นต๎น
- สร๎ างทั กษะชี วิ ตให๎ ผู๎ เรี ยนที่ อยูํ ในภาวะวิ กฤต ด๎ วยการใช๎ จิ ตวิ ทยา
การแนะแนว หรือการให๎คาปรึกษา (Counseling) หรืออาจสํงตํอ (Refer) กรณีต๎องการ
บาบัดรักษา จากสถานบริการทางสาธารณสุขหรือหนํวยงานตําง ๆ เชํน ภาวะวิกฤตชีวิต
ติดยาบ๎า การมีพฤติกรรมทางจิต เป็นต๎น

๑๐๓

2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
๑) โรงเรียนจัดทาแผนพัฒนาลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาซาด
และขับเคลื่อนการดาเนินงานอยํางเป็นระบบ
๒) สํงเสริมการพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความสามารถ และทักษะ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
๓) โรงเรี ย นใช๎ ก ระบวนการลู ก เสื อ /เนตรนารี / ยุ ว กาซาด โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสํงเสริมความเป็นพลเมืองตามระบอบ ประชาธิปไตย
โดยยึ ด แนวทางชองหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราซ ๒๕๕๑
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช๎แนวทาง ๔ ประการ
๔) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษารํ ว มกั บ โรงเรี ย นจั ด ท าแผน การจั ด
การเรียนการสอนเพื่อให๎ครูผู๎สอนนาไปใช๎
๕) โรงเรียนใช๎กระบวนการ PLC ในการแก๎ปัญหาการจัดกิจกรรม การเรียน
การสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แนวทาง ๔ ประการ
ประการแรก คือ การสร๎างลักษณะนิสัยให๎เด็กเป็นผู๎มีค วามยุติธรรม รู๎จัก
การเสียสละ ไมํเห็นแกํตัว และมีความสานึกในหน๎าที่ที่ตนมีตํอผู๎อื่น
ประการที่สอง คือ การสร๎างด๎านพลานามัย การพยายามเรํงเร๎าให๎เด็ก
สนใจในการออกกาลังกายอยูํเสมอ
ประการที่สาม การสร๎างฝีมือและทักษะ เด็กที่มีความคิดริเริ่ม มักจะได๎รับ
คัดเลือกให๎เข๎าทางาน ทาอยํางไร จึงจะสามารถทาให๎เด็กสนใจ ในเรื่องการฝีมือ
ประการสุดท๎าย คือการสร๎างจิตสาธารณะ และบาเพ็ญประโยชน์ตํอผู๎อื่น
ควรจั ด การเรี ย นรู๎ ๓ ประการ คื อ การอบรมต๎ อ งทั น สมั ย ตํ อ ความปรารถนาและ
ความต๎องการของเด็กในปัจจุบัน การฝึกอบรมต๎องเน๎น ให๎เกิดประโยชน์แกํตัวเด็กเองและ
แกํชุมชนที่เขาอาศัย
ตัวอย่าง การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาซาด ได๎แกํ
๑) สิ่งที่ต๎องกระทา ต๎องปฏิบัติ กิจกรรมตําง ๆ เซํน การอยูํคําย พักแรม
กิจกรรมกลางแจ๎งตําง ๆ เกม พิธีการตําง ๆ เครื่องหมายวิชาพิเศษ และการบริการชุมชน
๒) การจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
โดยใช๎กฎและคาปฏิญาณเป็นหลักใหญํ ใช๎ระบบหมูํ หรือระบบกลุํมเล็ก เป็นกระบวนการ
ในการขับเคลื่อนให๎เกิดกับตัวผู๎เรียน
๑๐๔

๓) เวลา ในการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องสาคัญ เชํน ต๎องไมํใช๎เวลา
ใกล๎สอบไมํอยูํในระยะเวลาที่ดินฟ้า อากาศ ไมํอานวย
2.2 กิจกรรมชุ มนุม จัด ให๎มี กิจกรรมชุมนุม ตามความถนั ด ความสนใจของ
ผู๎ เรี ยน ให๎ สอดคล๎ องกั บบริ บทชองโรงเรี ยนและตลาดแรงงาน อยํ างน๎ อยคนละ ๑ ชุ มนุ ม
ซึ่งสามารถดาเนินการได๎หลากหลายวิธี เซํน บูรณาการกับการสํงเสริมทักษะอาชีพ ประสาน
กับสถาบันการศึกษาด๎านอาชีพ สถานประกอบการ จัดประเมินผลตามสภาพจริง รวมถึงใช๎
ผลการประเมิน ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีได๎ด๎วย
2.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๑) โรงเรียนจัดกิจกรรมตามความถนัด ความสนใจโดยยึดหลัก
พระบรมราโชบายด๎านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทั้ง ๔ ด๎าน
๒) จัดกิจกรรมบูรณาการผํานโครงงานคุณธรรมเพื่อสร๎างคุณลักษณะ
อั น พึ ง ประสงค์ และน าผลการจั ด กิ จ กรรมไปประเมิ น ผลคุ ณ ลั ก ษณะ อั น พึ ง ประสงค์
ตามหลักสูตรได๎ด๎วย เชํน โครงการวัยใสใสํใจผู๎สูงอายุ เด็กดี ของชุมชน จิตอาสาพาสะอาด เป็นต๎น
หมายเหตุ ในการด าเนิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาผู๎ เ รี ย นทั้ ง ๓ กิ จ กรรม
ให๎ทุกโรงเรียน ใช๎กระบวนการ PLC ในการแก๎ปัญหาการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ และพัฒนาผู๎ เรี ยนให๎ มีการสะท๎อนคิด ทบทวนกิจกรรม ในวงแคบ และเชิ งลึ ก เชํ น
ระดับชั้นเรียน หรือระดับกลุํมยํอย โดยใช๎กระบวนการ PLC อยํางน๎อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ไมํควร
เกิน
๓๐ นาที ระหวํางครูกับครู หรือครู กับนักเรียน

๑๐๕

แนวคิดนโยบายการศึกษา
ณัฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปลี่ยน ครู เป็น โค้ช หรือ ผู้อานวยการเรียนรู้ให้เด็ก

สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระบบดิจิทัล
ปรับระบบการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์
ภาษาต่างประเทศ
ส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์ Coding

พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ ของสถาบันการศึกษา

ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม
ผ่านครอบครัวและสื่อ
๑๐๖

ประกาศจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563
เพื่อให๎การดาเนินการจัดการศึกษาและบริการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
ล

ระดับอนุบาล

เน๎ น สร๎ า งความรํ วมมื อกั บ พํอ แมํ ผู๎ ปกครอง และชุม ชน เพื่อ ออกแบบกิ จกรรม
การพั ฒ นาทั ก ษะที่ ส าคั ญ ด๎ า นตํ า ง ๆ เชํ น ทั ก ษะทางสมอง ทั ก ษะความคิ ด ความจ า
ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู๎จักและประเมินตนเอง

ระดับประถมศึกษา
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยใช๎กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด/เน๎นเรียน
ภาษาไทย/เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นฐาน (ภาษาแมํ) /เรียนรู๎ด๎วยวิธีการ Active
Learning/สร๎างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎ /
จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)/พัฒนา
ครูให๎มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)/จัดให๎มี
โครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน๎นปรับสภาพแวดล๎อม

ระดับมัธยมศึกษา
จัด การเรี ย นรู๎ ด๎ ว ยวิ ธี ก ารทางวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรม คณิ ตศาสตร์
(STEM) และภาษาตํางประเทศ (ภาษาที่สาม)/จัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย เพื่อสร๎างทักษะ
พื้นฐานที่เชื่อมโยงสูํการสร๎างอาชีพและการมีงานทา เชํน ทักษะด๎านกีฬาที่สามารถพัฒนา
ไปสูํนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์

๑๐๗

อภิธานศัพท์
๑. Coding หมายถึง การเขียนโค๎ด ที่เป็นการสั่งงานคอมพิวเตอร์ ให๎ทาตามที่เรา
ต๎ อ งการ เหมื อ นเป็ น การสื่ อ สารกั บ คอมพิ ว เตอร์ แตํ เ ปลี่ ย นจากภาษามนุ ษ ย์ เ ป็ น
ภาษาคอมพิวเตอร์

ภาษาที่ใช๎ในการ Coding ก็มีหลากหลายภาษาแตกตํางกันไป ไมํวําจะเป็น
ภาษาคอมพิวเตอร์รุํนใหญํอยําง C++, PHP, Java หรือที่กาลังได๎รับความนิยมในตอนนี้
ก็คื อ Python แตํ ล ะภาษาก็ มี ค วามเฉพาะเจาะจงในการใช๎ งานตํ า งกั น ออกไป เชํ น
Objective C มันจะถูกนาไปใช๎สาหรับพัฒนาแอพพลิเคชั่นตระกูล iOS เชํน iPhone, iPad
หรือภาษาคอมพิวเตอร์อยําง Java ที่นิยมใช๎พัฒนาแอปในฝังแอนดรอยด์ ไมํวําภาษาโค๎ด
จะตํางกันยังไง พื้นฐานคล๎าย ๆ กันคือ การแบํงปัญหาออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ คิดอยํางมีเหตุผล
และพัฒนาไปทีละขั้นทีละตอน
2. Platform Digital หมายถึง การนาข๎อมูลด๎านตําง ๆ หรือบริการเข๎าสูํระบบ
ดิจิทัล เชํน การทา Online Marketing การพัฒนา Digital Product การทา Online
Courseware พัฒนาเว็บไซต์ e-Commerce
Digital Transformation เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรโดยการใช๎เทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงให๎องค์กรมีความพร๎อมในโลกดิจิตอล
มากขึ้น นอกจากการนาเทคโนโลยีมาใช๎แล๎ว การวางยุทธศาสตร์ แนวคิดการมีสํวนรํวม
ของบุ ค ลากรในองค์ ก รรวมถึ งวิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู๎ น าที่ พ ร๎ อ มจะมี ก ารรั บ สิ่ ง ที่ เ ปลี่ ย นแปลง
การมี แ ละใช๎ น วั ต กรรมให๎ เ กิ ด ประโยชน์ และการเก็ บรวบรวมข๎ อมู ล ตํ า ง ๆ เพื่ อ น ามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ในการพัฒนาองค์กร
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3. ไฮ/สโคป (High Scope) หมายถึง การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการลงมือทาผําน
มุมกิจกรรมที่หลากหลาย ที่มีสื่อและการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กเป็น
ตัวชํวย โดยปลํอยให๎เด็กเป็นผู๎ริเริ่มการเลํนหรือกิจกรรมตําง ๆ อยํางอิสระด๎วยตัวเองมี
พื้นฐานแนวคิดมาจากทฤษฎีของเพียเจท์ (Piage’s Theory) ที่วําด๎วยการพัฒนาทาง
สติปัญญา ที่เน๎นการเรียนรู๎ ด๎วยการลงมือปฏิบัติ ซึ่งเด็กสามารถสร๎างความรู๎ได๎เองโดยใช๎
กระบวนการสร๎างสรรค์การเรียนรู๎ (Constructive process of learning) ผํานการกระทา
ของตน และการประเมินผลงานอยํางมีแบบแผน สามารถนาไปใช๎ในกิจกรรมตําง ๆ ได๎ทุก
กิจกรรม เพราะกระบวนการและวิธีการสนับสนุนการเรี ยนรู๎ของเด็ กเปิดกว๎างมีการคิด
การปฏิบัติตามวงจรของการวางแผนการปฏิบัติ และการทบทวน (plan-do-review cycle)
เมื่อทากิจกรรมแล๎วเด็กสามารถที่คิดกิจกรรมอื่นตํอเนื่องได๎ตามความสนใจ จุดสาคัญอยูํที่
ประสบการณ์การเรียนรู๎ (Key experience) ที่เด็กควรได๎รับระหวํางกิจกรรม ซึ่งครูต๎องมี
ปฏิสัมพันธ์และกระตุ๎นให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎จากกิจกรรมให๎มากที่สุด
4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning: BBL)
หมายถึง การจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับการทางานของสมองของคนแตํละชํวงวัย ให๎รู๎
ศั ก ยภาพของตนเอง มี ค วามสามารถในการเรี ย นรู๎ การท างาน ความสามารถใน
การแก๎ปัญหาตําง ๆ และพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง ตามหลักการ ดังนี้
4.1 สมองต๎องการทั้งอาหารกายและอาหารใจ
4.2 สมองเรียนรู๎จากการสัมผัสตรง ทางตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส และใจ
4.3 สมองเรียนรู๎และจดจาได๎ดีเมื่อสมองสํวนอารมณ์ Limbic system เปิด
4.4 สมองมีวงจรหลักสาหรับการเรียนรู๎ 2 วงจร คือ แบบตั้งใจและไมํตั้งใจ
4.5 สมองเรียนรู๎จากของจริงไปหาสัญลักษณ์ จากงํายไปยาก
4.6 สมองเรียนรู๎และจดจาผํานการลงมือปฏิบัติจริง แล๎วฝึกฝนจนเกิดทักษะ
ความชานาญ และค๎นพบตนเอง
5. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-based Learning:
PBL) หมายถึง การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน โดยปัญหานั้นเป็นเรื่องที่ใกล๎ตัวและ
เกี่ยวข๎องสั มพันธ์ กับผู๎ เรียน อาจเป็นเรื่องที่ผู๎เรี ยนสนใจหรื อ มี ความหมายกับผู๎เ รียนที่
สามารถนามาสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ได๎โดยปัญหา แบํงเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) ปัญหาไมํ
ซับซ๎อนสามารถค๎นคว๎าและคิดหาคาตอบในระยะสั้น กระบวนการเรียนรู๎ด๎วย Problembased Learning ก็จะสามารถหาคาตอบของปัญหาหรือประเด็นที่สนใจ 2) ปัญหาที่
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ซับซ๎อน ต๎องศึกษาค๎นคว๎า พัฒนา ตรวจสอบ โดยใช๎ระยะเวลาที่ยาวนานกวํา อาจต๎องสร๎าง
ชิ้นงานเพื่อนาไปใช๎ในการแก๎ไขปัญหา มุํงสร๎างประสบการณ์ตรง จึงเน๎นให๎ผู๎เรียนลงมือ
ปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์ปัญหา วางแผนการเรียนรู๎ และตรวจสอบกากับ
การเรียนรู๎
6. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:
PLC) หมายถึง การรวมตัว รํวมใจ รํวมพลัง รํวมคิด รํวมทา และรํวมเรียนรู๎รํวมกันของครู
ผู๎บริห ารและผู๎เ กี่ยวข๎อง โดยการแลกเปลี่ย นเรี ยนรู๎ สร๎า งองค์ ความรู๎ แบํงปั น เพิ่มพู น
สมรรถนะ และศักยภาพอยํางตํอเนื่อง มีความเป็นกัลยาณมิตร ทาให๎เ กิดความก๎าวหน๎าใน
การดาเนินงานไปสูํเป้าหมายโดยเน๎นประสิทธิผลของผู๎เรียนเป็นสาคัญ และมีความสุขของ
การทางานรํวมกัน ดังนี้
1) มี ก ารรวมกลุํ ม ที่ มี ลั ก ษณะคล๎ า ยๆ กั น เชํ น กลุํ ม ครู ที่ ส อนกลุํ ม สาระ
การเรีย นรู๎เ ดียวกันในระดับชั้ นเดี ยวกั น กลุํมครูที่ ส อนกลุํมสาระการเรีย นรู๎เ ดียวกันใน
ชํวงชั้นเดียวกัน กลุํมครูตามลักษณะงาน เป็นต๎น
2) จานวนสมาชิก 6-8 คน
3) ระยะเวลา 2-3 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ ตลอดปีการศึกษา
4) จัดชั่วโมงอยูํในภาระการสอนของครู เพื่อไมํให๎ครูถือวําเป็นภาระเพิ่มขึ้น
5) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ PLC
6) ใช๎ ICT ระหวํางการดาเนินการ
7) มีการจดบันทึก
7. ทักษะในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ทักษะพื้นฐานที่จาเป็นตํอผู๎เรียนทุกคนทักษะ
จาเป็นต๎องมีเพื่อการเรียนรู๎และดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ประกอบด๎วย ๓ R ทักษะ
การอํ า นออก (Reading) ทั ก ษะการเขี ย นได๎ (Writing) และทั ก ษะการคิ ด ค านวณ
(Athematic) และทักษะ 8 C ประกอบด๎วย
1) ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก๎ปัญหา (Critical Thinking and Problem
Solving) คื อ พฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ งความสามารในการใช๎ เ หตุ ผ ลอยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
วิเคราะห์สํวนตําง ๆ ของกระบวนการทั้งหมดและการแก๎ปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์
2) ทักษะการสร๎างสรรค์นวัต กรรม (Creativity and Innovation) คื อ
พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการริเริ่มความคิดหรือพัฒนาผลงานที่แตกตํางจากเดิม
มีความใหมํอยํางเห็นได๎ชัดเจนนาไปสูํการเปลี่ยนแปลงที่ดี
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๓) ทักษะทางสังคมและพหุวั ฒนธรรม (Social Cross-cultural skills)
คือ พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการทาตัวให๎เหมาะสมวําเมื่อไรควรฟังและควรพูด
รวมทั้งสามารถอยูํรํวมกับคนที่มีพื้นฐานแตกตํางกันทางวัฒนาได๎อยํางดี
๔) ทักษะความรํวมมื อ การท างานเป็นทีม และภาวะผู๎นา (Collaboration
teamwork and leadership) คือ พฤติกรรมที่แสดงถึง การพัฒนาดาเนินการและ
มีการสื่อสารความคิดใหมํเ ปิดใจรับสิ่ งใหมํเปิ ดใจรับสิ่ งใหมํ ทางานรํ วมกั บผู๎อื่ นได๎ และ
ความเป็นผู๎นาการปฏิสัมพันธ์และการแก๎ปัญหาสร๎างแรงบันดาลใจให๎ผู๎อื่น
5) ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร รู๎ เ ทํ า ทั น สื่ อ ( Communications
information and media literacy) คือ พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารในการสื่อสาร
ข๎ อ มู ล สารสนเทศ จ าแนก ประเมิ น และใช๎ อ ยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใช๎ อ ยํ า งถู ก ต๎ อ งและ
สร๎างสรรค์
6) ทักษะทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ และการรู๎เทําทันเทคโนโลยี (Computing
and ICT literacy) คือพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาค๎นคว๎า จัดระเบียบ ประเมินผลและสื่อสารข๎อมูล)
7) ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู๎ (Career and learning skills) คือ
พฤติกรรมและการกระทาตํา ง ๆ ที่แสดงถึงความสามารถในการจัดการกับอุปสรรคใน
การทางานจนบรรลุความสาเร็จและสามารถพัฒนาการเรียนรู๎ของตน
๘) ทั ก ษะการมี คุ ณ ธรรม (Compassion) คื อ พฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง การมี
คุณธรรม มีเมตตา กรุณามีระเบียบวินัย
8. สะเต็มศึกษา (STEM Education) หมายถึง แนวทางการจัดการศึกษาให๎
ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎และสามารถบูรณาการความรู๎ 4 ศาสตร์ คือ 1) วิทยาศาสตร์ 2)
เทคโนโลยี 3) กระบวนการทางวิ ศวกรรม และ 4) คณิตศาสตร์ นาไปใช๎ในการเชื่อมโยง
และแก๎ปัญหา ในชีวิตจริง เป็นการตํอยอดหลักสูตรที่ใช๎ความรู๎และทักษะในด๎านตําง ๆ ผําน
การทากิจกรรม (activity based) หรือการทาโครงงาน (project based) ซึ่งการจัดการ
เรี ย นรู๎ ต ามแนวสะเต็ ม ศึ ก ษานั้ น หลั ก การส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ กระบวนการทางวิ ศ วกรรม
เป็นขั้นตอนที่ครูผู๎สอนต๎องสร๎างสถานการณ์ หรือวางเงื่อนไขในการเรียนรู๎ การทดลอง
การปฏิบัติ เพื่อให๎นักเรียนออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา หรือสร๎างนวัตกรรมในการเรียนรู๎
ซึ่งจะสํงเสริมให๎นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 และแนวทางในการประกอบ
อาชีพได๎ในอนาคต อนึ่ง การทากิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มไมํได๎จากัดอยูํในกลุํมสาระ
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การเรียนรู๎คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี แตํสามารถนา
ความรู๎ในวิชาอื่น เชํน ศิลปะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุ ขศึกษา พลศึกษา มาบูรณาการได๎
อีกด๎วย
9. การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนที่
เน๎นให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู๎การปฏิบัติที่หลากหลาย
รูปแบบเชํน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลี่ย นความคิดเห็น
การทากรณีศึกษา เป็นต๎น โดยกิจกรรมที่นามาใช๎ควรชํวยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
การคิดอยํางมีวิจารณญาณ การสื่อสารนาเสนอ และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยําง
เหมาะสมบทบาทของผู๎ เ รี ย นอกจากการมี สํ ว นรํ ว มในกิ จ กรรมดั งกลํ า วแล๎ ว ยั ง ต๎ อ งมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู๎สอนและผู๎เรียนกับผู๎เรียน ผู๎สอนในบทบาทการถํายทอดความรู๎แกํผู๎เรียนใน
ลักษณะการบรรยายที่ลดลง และเพิ่มบทบาทในการกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนมีความกระตือรือร๎นที่
จะทา กิจกรมตําง ๆ รวมถึงการจัดเตรียมสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมในการเรียนรู๎
10. การสอนแบบเปิด (Open Approach) หมายถึง การจัดการเรียนรู๎ที่ครูใช๎
โจทย์สถานการณ์ ปัญหาปลายเปิดในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู๎ของผู๎เรียน โดยที่
ผู๎เรียนแตํละคนเป็นผู๎นาเสนอวิธีการแก๎ปัญหาของตน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันใน
ชั้นเรียน เพื่อเรียนรู๎วิธีการคิดและวิธีการทาความเข๎าใจทั้งของตนเองและของผู๎อื่นรํวมกัน
ซึ่งกระบวนการเรียนรู๎แบบ Open Approach นั้นเป็นแนวคิดใหมํสูํการเปิดชั้นเรียนที่กํอ
แรงบั นดาลใจ การใช๎ โจทย์ สถานการณ์ ปัญหา การสํงเสริมผู๎เ รียนให๎ลองผิดลองถูกจน
สามารถสร๎างความรู๎ขึ้นได๎ด๎วยตนเอง มีขั้นตอนดังนี้
๑0.1 ขั้ น แนะน า ครู ชํว ยสร๎ า งภาวะพร๎ อ มเรี ย นรู๎ ก ารซึ ม ซั บ คุ ณ คํ า แรง
บันดาลใจ และจุดมุํงหมาย เพื่อเป็นการเปิดประตูใจ จินตนาการและการลงมือกระทาให๎
เกิดกับผู๎เรียน
10.๒ ขั้นเปิดประเด็นโจทย์ ผู๎เรียนจะต๎องเผชิญกับเงื่อนไขหรือโจทย์หรือ
ข๎อจากัดที่มีความเหมาะสม
10.3 ขั้นแก๎ปัญหาและ/หรือสร๎างสรรค์ ผู๎เรียนลงมือแก๎ปัญหาและ/หรือ
สร๎างสรรค์ภายใต๎เงื่อนไขของโจทย์ที่ได๎มา เมื่อผู๎เรียนกาลังจัดการกับเงื่อนไขหรือโจทย์
ที่กาลังเผชิญด๎วยแรงขับเชิงบวกนั้น ผู๎เรียนกาลังสร๎างความรู๎ความสามารถชุดใหมํขึ้นด๎วย
ตนเอง
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10.4 ขั้นนาเสนอความรู๎และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ผู๎เรียนได๎นาเสนอวิธีการ
และผลของการแก๎ปัญหา และ/หรือการสร๎างสรรค์ของตนกับเพื่อน และพร๎อมกันนั้นก็เป็น
การแลกเปลี่ ยนเรียนรู๎วิธี การและผลลั พธ์ที่ แตกตํางกันเพื่อรํ วมกั นศึก ษา เปรี ยบเทีย บ
พิจารณา ประเมิน รวมถึงจั ดระเบียบวิธีการและผลลัพธ์ที่แตกตํางเหลํานั้น เป็นการเปิด
ศักยภาพ และ สมรรถภาพของผู๎เรียนทุกคนเข๎าหากัน
10.5 ขั้นสรุป ผูเ๎ รียนแลกเปลี่ยนเรียนรูเ๎ พื่อสังเคราะห์ และยกระดับความรู๎
ใหมํรํวมกัน
นิยามศัพท์: นโยบาย มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ปีงบประมาณ 2563
สานักงานคุณภาพ (Quality: Q1)
สานักงานคุณภาพ หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 3 ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาตามข๎ อ ก าหนดและแนวทางในการบริ ห ารจั ด
การศึ ก ษา โดยมี ก ารทบทวน พัฒ นา มี ค วามชั ด เจน ครอบคลุ ม สอดคล๎ องกั บ ภารกิ จ
นโยบายและแนวทางการกระจายอานาจ ทาให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช๎
หลักการดาเนินงานตามคํานิยมองค์กร สํงผลให๎เกิดนวัตกรรมการศึกษาทุกกลุํมงาน
1. มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ข๎อกาหนดและแนวทางใน
การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา ของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา โดยมี ก ารทบทวน ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
มีความชัดเจน ครอบคลุม สอดคล๎องกับภารกิจ นโยบายและแนวทางการกระจายอานาจใน
การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา มี ก ารประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นางาน มี สํ ว นรํ ว ม ท าให๎ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน ประกอบด๎วย 3 มาตรฐาน 14 ตัวบํงชี้
ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสูํความเป็นเลิศ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา
2. ค่านิยมองค์กร หมายถึง คํานิยม แนวคิด หลักวิถีการปฏิบัติแ ละพฤติกรรม
ที่ เ กิ ด จากการรํ ว มคิ ด และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ โ ดยสมาชิ ก เพื่ อ ใช๎ เ ป็ น แนวทางใน
การดาเนินงานและเป็นเครื่องมือในการแก๎ไขปัญหาการปรับตัวซึ่งถูกถํายทอดไปยังสมาชิก
๑๑๓

ในส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษาประถมศึ กษาเพชรบู ร ณ์ เขต 3 มี 3 ประการ ได๎ แ กํ
องค์กรนําอยูํ รอบรู๎เรื่องงาน บริการเป็นหนึ่ง
2.1 องค์กรนําอยูํ ประกอบด๎วย 5 ประเด็นการพิจารณา ดังนี้
1) ภูมิทัศน์สวยงาม
2) มีความเอื้ออาทร
3) ทางานเป็นทีม
4) รํวมใจสามัคคี
5) มีมิตรไมตรีตํอกัน
2.2 รอบรู๎เรื่องงาน ประกอบด๎วย 4 ประเด็นการพิจารณา ดังนี้
1) ความรูด๎ ี มีทักษะในการทางาน
2) ชานาญการในหน๎าที่
3) ริเริม่ สร๎างสรรค์
4) ทางานแทนกันได๎
2.3 บริการเป็นหนึ่ง ประกอบด๎วย 4 เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1) ยิ้มไหว๎ ด๎วยไมตรี วจีไพเราะ
2) กระชับฉับไว เต็มใจบริการ
3) ประสานใกล๎ชิด เป็นมิตรทุกงาน
4) บริการด๎วยความเสมอภาค
๕) รวดเร็ว รอบคอบ ถูกต๎อง เป็นธรรม
3. หนึ่ ง กลุ่ ม หนึ่ ง นวั ต กรรม หมายถึ ง กระบวนการท างานของกลุํ ม
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และพัฒนานวัตกรรมใน
รูปแบบตําง ๆ ที่สามารถเป็นแบบอยํางที่ดี สํงเสริมสนับสนุนให๎โรงเรียนขับเคลื่อนคุณภาพ
นักเรียน สํงผลตํอนักเรียนให๎เป็นคนดี เกํงและมีความสุข บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
โรงเรียนคุณภาพ (Quality School: Q๒)
โรงเรี ยนคุ ณภาพ หมายถึง สถานศึ ก ษาที่มี ก ารบริห ารจั ด การอยํ า งมี คุ ณ ภาพ
โดยเน๎น ด๎า นอาคารสถานที่ สิ่งแวดล๎อ มที่ เอื้ อตํ อการจั ดการเรี ยนการสอน ด๎า นครูแ ละ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและนั ก เรี ย นที่ มี คุ ณ ภาพ กระบวนการบริ ห ารและการจั ด การ
ซึ่งประกอบด๎วย ระบบประกันคุณภาพภายในเข๎มแข็ง และการนิเ ทศภายในอยํางตํอเนื่อง
เพื่อดาเนินการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา นาไปสูํนวัตกรรมทางการศึกษา
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
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1. โรงเรี ย นน่ า อยู่ น่ า เรี ย น หมายถึ ง สถานศึ ก ษาที่ ก ารบริ ห ารจั ด การ
3 องค์ประกอบอยํางมีคุณภาพ ได๎แกํ 1) ด๎านอาคารเรียน และอาคารประกอบ ได๎แกํ
มีความปลอดภัยและสะอาด ห๎องน้า ห๎องส๎วมถูกสุขอนามัย มีการบารุงรักษาอาคารเรียน
อาคารประกอบ 2) ด๎านสถานที่และสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ บริเวณสถานที่โรงเรียนสะอาดรํมรื่น
มีสถานที่และอุปกรณ์กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มี น้าดื่มน้าใช๎ที่สะอาดและเพียงพอ
ตลอดปี มีที่ พั กผํ อ นหยํ อนใจ และออกก าลั งกายของครู แ ละนั กเรี ยน และ 3) ด๎า นครู
นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ได๎แกํ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีอัธยาศัยไมตรีที่
ดีงาม ยิ้มแย๎มแจํมใส นักเรียนมีกิริยาวาจา และแตํงกายสะอาด สุภาพเรียบร๎อย
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ หมายถึง การบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา ซึ่งประกอบด๎วย
2.1 ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเข๎ ม แข็ ง หมายถึ ง การด าเนิ น การจั ด
การศึกษาอยํางมีคุณภาพ ในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ดังนี้
1) มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ได๎แกํ มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของเด็ก มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3
การจัดประสบการณ์ที่เน๎นเด็กเป็นสาคัญ
2) มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎แกํ มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู๎เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ
(Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทาให๎เกิด
ความมั่นใจในคุณภาพการศึกษาที่ดาเนินการตามบริบทของสถานศึกษา เพื่อประกาศให๎กับ
สาธารณชนได๎รับทราบรํวมกัน และรองรับการประเมินภายนอก
2.2 นิเ ทศภายใน หมายถึง การให๎ ค าแนะน า ชํ วยเหลื อ ชี้ แ นะ เพื่ อ แก๎ ไ ข
ปรับปรุง พัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของครูให๎มีประสิทธิภาพ ที่สํงผลให๎นักเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใช๎ห๎องเรียนเป็นฐาน
2.3 ชุ ม ชนแหํ ง การเรี ย นรู๎ ท างวิ ช าชี พ (Professional
Learning
Community: PLC) หมายถึง การรวมตัว รํวมใจ รํวมพลัง รํวมคิด รํวมทา และรํวมเรียนรู๎
รํวมกันของครู ผู๎บริหารและผู๎เกี่ยวข๎อง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สร๎างองค์ความรู๎ แบํงปัน
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เพิ่ ม พู น สมรรถนะ และศั ก ยภาพอยํ า งตํ อ เนื่ อ ง มี ค วามเป็ น กั ล ยาณมิ ต ร ท าให๎ เ กิ ด
ความก๎าวหน๎าในการดาเนินงานไปสูํเป้าหมายโดยเน๎นประสิทธิผลของผู๎เรียนเป็นสาคัญ
และมีความสุขของการทางานรํวมกัน
3. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามบริบทและเป้าหมายของการพัฒนา ได๎แกํ 1) หลักสูตร
และการจัดกระบวนการเรียนรู๎ 2) เทคโนโลยีการศึกษา 3) การบริหารและการจัดการ
สถานศึ ก ษา 4) ด๎ า นการวั ด และประเมิ น ผล 5) ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
และ 6) การนิเทศภายใน
ห้องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom: Q๓)
ห้องเรียนคุณภาพ หมายถึง การจัดสภาพแวดล๎อมในชั้นเรียนให๎เอื้ออานวยตํอการ
เรียนการสอน มีการจัดการเรี ยนรู๎ เชิงรุ ก เน๎นให๎ ผู๎เรี ยนมีสํ วนรํ วมและมีป ฏิสัมพั นธ์กั บ
กิจกรรมการเรียนรู๎การปฏิบัตทิ ี่หลากหลายรูปแบบ มีกระบวนการดาเนินงานดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนอยํางมีขั้นตอน พร๎อมด๎วยวิธกี าร และเครื่องมือการทางานที่ชัดเจน และการรวมตัว
รํวมใจ รํวมพลัง รํวมคิด รํวมทา และรํวมเรียนรู๎รํวมกันของครู ผู๎บริหารและผู๎เกี่ยวข๎อง
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สร๎างองค์ความรู๎
1. ห้อ งเรี ยนสะอาด บรรยากาศน่า เรีย น หมายถึง การจั ด สภาพแวดล๎ อมใน
ชั้นเรียนให๎เอื้ออานวยตํอการเรียนการสอน เพื่อชํวยสํงเสริมให๎กระบวนการเรียนการสอน
ดาเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ และชํวยสร๎างความสนใจใฝ่รู๎ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนชํวยสร๎าง
เสริมความมีระเบียบวินัยให๎แกํผู๎เรียนด๎วยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงหวังให๎ผู๎เรียน
เป็น คนดี คนเกํง มีสุ ขภาพอนามัย ที่ส มบูร ณ์ ทั้งด๎ านรํา งกายและจิตใจ ทางานและอยูํ
รํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข
2. การจั ด การเรี ย นการสอนแบบ active Learning หมายถึ ง การจั ด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นให๎ผเู๎ รียนมีสํวนรํวมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู๎
การปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบเชํน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทากรณีศึกษา เป็นต๎น โดยกิจกรรมที่นามาใช๎ควรชํวย
พัฒนาทัก ษะการคิด วิเคราะห์ การคิด อยํา งมี วิจารณญาณ การสื่ อสารน าเสนอ การใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางเหมาะสมบทบาทของผู๎เรียน การมีปฏิสัมพันธ์กับผู๎สอนและ
ผู๎เรียนกับผู๎เรียนด๎วยก๎นด๎วย ผู๎สอนด๎วยบทบาทในการถํายทอดความรู๎แกํผู๎เรียนในลักษณะ
การบรรยายลง และเพิ่มบทบาทในการกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนมีความกระตือรือร๎นที่จะทากิจกรม
๑๑๖

ตําง ๆ รวมถึงการจัดเตรียมสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมในการเรียนรู๎ ลักษณะของการเรียน
แบบ Active Learning
2.1 เป็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพการคิ ด การแก๎ ปั ญ หาและการน าความรู๎ ไ ป
ประยุกต์ใช๎
2.2 ผู๎เรี ยนมีสํ ว นรํ วมในการจัดระบบกรเรี ยนรู๎และสร๎า งองศ์ค วามรู๎โ ดยมี
ปฏิสัมพันธ์รํวมกันในรูปแบบของความรํวมมือมากกวําการแขํงขัน
2.3 เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกระบวนการเรียนรู๎สูงสุด
2.4 เป็นกิจกรมที่ให๎ผู๎เรียนบูรณาการข๎อมูลขําวสารสารสนเทศสูํทักษะการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินคํา
2.5 ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ความมีวินัยการทางานรํวมกับผู๎อื่น
2.6 ความรู๎เกิดจากประสบการณ์และการสรุปของผู๎เรียน
2.7 ผู๎สอนเป็นผู๎อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎
ปฏิบัติด๎วยตนเอง
3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดาเนินงานดูแลชํวยเหลือ
นัก เรี ย นอยํ า งมี ขั้ น ตอน พร๎ อ มด๎ ว ยวิ ธี ก าร และเครื่ อ งมื อ การท างานที่ ชัด เจนโดยมี ค รู
ที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินการดังกลําว และมีการประสานความรํวมมืออยําง
ใกล๎ชิดกั บครูที่ เกี่ ยวข๎อ ง ผู๎ป กครองหรือ บุ ค คลภายนอกที่ มีค วามเชี่ย วชาญเฉพาะด๎ า น
กระบวนการดาเนินการ ตามระบบการดูแลชํวยเหลือนัก เรียน มีองค์ประกอบที่สาคั ญ
๕ ประการ ได๎ แ กํ ๑) การรู๎ จั ก นั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล ๒) การคั ด กรองนั ก เรี ย น
๓) การสํงเสริมนักเรียน ๔) การป้องกันและแก๎ไขปัญหา และ ๕) การสํงตํอ
4. หนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด๎านการจัด การเรียนรู๎ของครูผู๎สอนใน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ และ
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ดังนี้ 1) กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 2) กลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิ ต ศาสตร์ 3) กลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎ วิ ท ยาศาสตร์ 4) กลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎
ภาษาตํางประเทศ 5) กลุํมสาระการเรียนรู๎สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6) กลุํมสาระ
การเรียนรู๎สุขศึกษาและพละศึกษา 7) กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 8) กลุํมสาระการเรียนรู๎
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
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นักเรียนคุณภาพ (Quality Student: Q๔)
นั ก เรี ย นคุ ณ ภาพ หมายถึ ง นั ก เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะ ดี เกํ ง มี สุ ข โดยเน๎ น
ด๎านคุณธรรมจริยธรรม การอํานการเขียนภาษาไทย การคิดคานวณได๎ในชีวิตประจาวัน
การสื่ อสารด๎วยภาษาอังกฤษ การมี ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให๎นัก เรียนมีความคิ ด
สร๎างสรรค์ สามารถพัฒนานวัตกรรมของตนเองได๎
1. คุณธรรม จริยธรรม / มีวินัย จิตอาสา เป็นนโยบายเรํงรัดการปฏิรูปการศึกษา
โดยยึดคุณธรรมนาความรู๎ สร๎างความตระหนักและปลูกจิตสานึกในคุณคําของปรัชญา
พอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช๎คุณธรรมเป็นพื้นฐาน
ของกระบวนการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงความรํวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา
และสถาบั น การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาเยาวชนให๎ เ ป็ น คนดี มี ค วามรู๎ แ ละอยูํ ดี มี สุ ข ของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีความหมายดังนี้
คุ ณ ธรรม หมายถึ ง คุ ณ งามความดี ที่ สั่ ง สมอยูํ ใ นจิ ต ใจของมนุ ษ ย์ โดยผํ า น
ประสบการณ์จากการได๎สัมผัส ซึ่งจะแสดงออกมาจากการกระทา ทางกาย วาจา และใจ
ของแตํละบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ตํอตนเอง ผู๎อื่น และสังคม
จริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ควรปฏิบัติที่ ดี
งาม ที่เหมาะสม และเป็นที่นิยมชมชอบ หรือยอมรับของสังคม เพื่อความสันติสุขของตนเอง
และความสงบสุของผู๎อื่น และของสังคมสํวนรํวมด๎วย
คุณ ลัก ษณะอัน พึงประสงค์ หมายถึง ลั กษณะที่ สังคมต๎ องการให๎ เ กิด ขึ้น กั บ
ผู๎เรียนในด๎านคุณธรรม จริยธรรมคํานิยม จิตสานึก สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นในสังคมได๎อยําง
มีความสุข ทั้ งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ตามที่หลักสูต รแกนกลางการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนด ซึ่งมีอยูํ ๘ คุณลักษณะ
มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข๎อตกลง กฎเกณฑ์
และระเบียบ ข๎อบังคับของ ครอบครัว โรงเรียนและสังคม
จิตอาสา หมายถึง จิตแหํงการให๎ความดีงามทั้งปวงแกํเพื่อนมนุษย์ โดยเต็มใจ
สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข ที่พร๎อมจะเสียสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อ
สาธารณประโยชน์ ในการท ากิ จ กรรม หรื อ สิ่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ กํ ผู๎ อื่ น โดยไมํ ห วั ง
ผลตอบแทน และมีความสุขที่ได๎ชํวยเหลือผู๎อื่น เป็นจิตที่ไมํนิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหา หรือ
ความทุ ก ข์ ย ากที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู๎ ค น เป็ น จิ ต ที่ มี ค วามสุ ข เมื่ อ ได๎ ท าความดี และเห็ น น้ าตา
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เปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปียมด๎วย “บุญ” คือความสงบเย็น และพลังแหํงความดี อีกทั้ง
ยังชํวยลด “อัตตา” หรือความเป็นตัวเป็นตนของตนเองลงได๎
2. อ่านออกเขียนได้ เป็นจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการทีส่ าคัญ ดังนี้
2.1 การอําน หมายถึง ความสามารถในการอํานออกและการอํานรู๎เรื่องของ
นักเรียน ดังนี้
1) การอํานออกเสียง หมายถึง การอํานคา ประโยค หรือข๎อความสั้น ๆ
ที่เป็นวงคาศัพท์ที่กาหนดในแตํละระดับชั้นปี ทั้งที่เป็นคาที่มีความหมายโดยตรงหรือคาที่มี
ความหมายโดยนัยที่ใช๎ในชีวิตประจาวันโดยใช๎วิธีการอํานออกเสียง
2) การอํ านรู๎ เรื่ อง หมายถึ ง การอํ านค า ประโยค ข๎ อความสั้ น ๆ หรื อ
เรื่องราวที่เป็นวงคาศัพท์ที่กาหนดในแตํละระดับชั้นปี ทั้งที่เป็นคาที่มีความหมายโดยตรงหรื อ
คาที่มีความหมายโดยนัยที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน โดยสามารถบอกข๎อคิดที่ได๎จากการอํานร๎อย
แก๎ว ร๎อยกรอง สาหรับเด็ก (เป็นข๎อความงําย ๆ) จับใจความจากเรื่องที่อําน ตอบคาถาม
จากเรื่ องที่ อํ า น บอกความหมายของเครื่ อ งหมายหรือ สั ญ ลั กษณ์ ที่ สาคั ญ ที่ พบเห็ น ใน
ชีวิตประจาวัน คาดคะเนจากเรื่องที่อําน และสรุปความรู๎ ข๎อคิดจากเรื่องที่อํานได๎อยําง
สมเหตุสมผล
2.2 การเขียน หมายถึง การวัดความสามารถในการเขียนคาและเขียนเรือ่ ง
ของนักเรียน ดังนี้
1) การเขียนคา หมายถึง การเขียนคาที่ เป็นวงค าศัพท์ที่กาหนดในแตํ
ละระดับชั้นปี โดยวิธีการเขียนตามคาบอก
2) การเขียนประโยค/เรื่อง หมายถึง การเขียนคา ประโยคงําย ๆ การเขียน
เรื่ องสั้ น ๆ เกี่ ยวกั บประสบการณ์ ห รื อ จิ น ตนาการอยํ า งสร๎ า งสรรค์ การเขี ย นยํ อ ความ
การเขียนเรียงความ และการเขียนแสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น
3. ลายมือสวย หมายถึง การเขียนให๎อํานงําย มีชํองไฟ มีวรรคตอน การคัดมี
ทั้งตัวบรรจงเต็มบรรทัดและตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การเขียนสื่อสารด๎วยถ๎อยคา
4. คิ ด เลขเป็ น หมายถึ ง ความสามารถในการใช๎ ทั ก ษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ทักษะการคิดคานวณ และความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ในสถานการณ์
ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องในชีวิตประจาวัน คาสาคัญที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการแก๎ไขปัญหา
ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย การให๎เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
การเชื่อมโยงความรู๎ และการมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
๑๑๙

ทักษะการคิดคานวณ หมายถึง ความสามารถในการบวก การลบ การคูณ และ
การหารได๎อยํางถูกต๎อง คลํองแคลํว เหมาะสมกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดหลักสูตรกลุํมสาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร์
ความคิ ด รวบยอดทางคณิ ตศาสตร์ หมายถึ ง ความรู๎ ความเข๎ าใจ เกี่ ย วกั บ
จานวน และพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและความนําจะเป็น ในสถานการณ์ตําง ๆ
ที่เกี่ยวข๎องในชีวิตประจาวัน
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง เป็นโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่พบเห็นอยูํ
ทั่วไปที่กลําวถึง สถานการณ์ หรือคาถามที่ ประกอบไปด๎วย ภาษา และตัวเลข ซึ่งต๎องการ
หาคาตอบออกมาในรูปแบบตําง ๆ เชํน ปริมาณ จานวน หรือเหตุผล โดยผู๎ที่แก๎โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์จะต๎องอาศัย ความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะ และประสบการณ์ที่มีอยูํเป็นเครื่องมือ
ในการตัดสินใจแก๎โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นั้นอยํางมีกระบวนการโดยมีองค์ประกอบที่มี
อิท ธิ พ ลตํ อการแก๎ โจทย์ ปั ญ หา คื อ 1) องค์ ป ระกอบเกี่ ยวกั บ ภาษา 2) องค์ ป ระกอบ
เกี่ยวกับความเข๎าใจ เป็นขั้นตีความและแปลความจากข๎อความทั้งหมดของ โจทย์ปัญหา
3) องค์ประกอบเกี่ยวกับการคิดคานวณ ขั้นนี้นักเรียนต๎องมีทักษะ บวก ลบ คูณ หาร
จ านวนตํ า ง ๆ ได๎ อ ยํ า งรวดเร็ ว และแมํ น ย า 4) องค์ ป ระกอบเกี่ ย วกั บ การแสดงวิ ธี ท า
5) องค์ประกอบในการฝึก ทักษะการแก๎ โจทย์ปัญหา
5. สื่อสารภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถในการใช๎ ทักษะการพูด ทักษะ
การอําน และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
6. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น หมายถึ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น
หมายถึ ง ผลการเรี ย นรู๎ ต ามหลั ก สู ต ร ได๎ ม าตามหลั ก การวั ด และประเมิ น ผลโดยมี ผ ล
พัฒนาการที่สูงขึ้น เป็นการวัดความสาเร็จทางการเรียน หรือวัดประสบการณ์ทางการเรียน
ที่ผู๎เรียนได๎รับจากการเรียนการสอน จะวัดความรู๎ความสามารถตามสาระที่เรียน เครื่องมือ
ที่ใช๎วัดสํวนใหญํเป็นแบบทดสอบ
7. ทัก ษะในศตวรรษที่ 21 หมายถึ ง ทัก ษะพื้ นฐานที่ จาเป็ น ตํอ ผู๎เ รี ยนทุก คน
ทักษะจาเป็นต๎องมีเพื่อการเรียนรู๎และดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ประกอบด๎วย ๓ R
ทักษะการอํานออก (Reading) ทักษะการเขียนได๎ (Writing) และทักษะการคิดคานวณ
(Athematic) และทักษะ 8 C

๑๒๐

๑๒๑

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่
กาหนดขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งทาให๎มีความจาเป็นต๎องเน๎น และปลูกฝังให๎
เกิดขึ้นในตัวผู๎เรียนทุกคนเพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการพัฒนาด๎านสติปัญญา และคุณธรรม อัน
จะนาไปสูํความเจริญก๎าวหน๎าและความมั่นคงสงบสุขในสังคม
9. หนึ่งนักเรียน หนึ่งนวัตกรรม หมายถึง นักเรียนทุกคนในโรงเรียน โดยนักเรียน
แตํ ล ะคนต๎ อ งมี ผ ลงานที่ ท าด๎ ว ยตนเอง หลั ง จากการเรี ย นรู๎ ต ามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
ปีการศึกษาปัจจุบันหรือย๎อนหลังไมํเกิน ๑ ปีการศึกษา จานวนอยํางน๎อยคนละ ๑ ผลงาน
10. ปฐมวัย: มีพัฒนาการครบ 4 ด้าน หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงด๎าน
วุฒิภาวะ (maturity) ของอวัยวะระบบตําง ๆ และตัวบุคคล ทาให๎เพิ่ม ความสามารถของ
บุคคลให๎ทาหน๎าที่ตําง ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งพัฒนาการของเด็ก แบํงออกเป็น
4 ด๎านคือ 1) พัฒนาการด๎านรํางกาย 2) พัฒนาการด๎านสติปัญญา 3) พัฒนาการด๎าน
อารมณ์ และ 4) พัฒนาการด๎านสังคม

๑๒๒

ค่านิยมองค์กร
“องค์กรน่าอยู่ รอบรู้เรื่องงาน บริการเป็นหนึ่ง”
รอบรู้เรื่องงาน

องค์กรน่าอยู่
1. ภูมิทัศน์สวยงาม
2. มีความเอื้ออาทร
3. ทางานเป็นทีม
4. รํวมใจสามัคคี
5. มีมิตรไมตรีตํอกัน

1. ความรู๎ดีมีทักษะในการทางาน
2. ชานาญงานในหน๎าที่
3. ริเริ่มสร๎างสรรค์
4. ทางานแทนกันได๎

๑๒๓

บริการเป็นหนึ่ง
1. ยิ้มไหว๎ ด๎วยไมตรี วจีไพเราะ
2. กระชับฉับไวเต็มใจบริการ
3. ประสานใกล๎ชิด เป็นมิตรทุกงาน
4. บริการด๎วยความเสมอภาค
5. รวดเร็ว รอบคอบ ถูกต๎อง
เป็นธรรม

คณะทางาน
ที่ปรึกษา
1. นายสมศักดิ์ ภูมิกอง

ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
2. นายสันติชัย บัวทอง
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
3. นายสมหมาย ถาวรกูล
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
4. นางปาริชาติ เขํงแก๎ว
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
ผู้จัดทานโยบาย มาตรการแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
1. นางปาริชาติ เขํงแก๎ว
ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
2. นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
3. นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
4. นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
5. นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มลู
ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
6. นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
7. นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
8. นางวิลัยภรณ์ ปินทะวงค์
ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
9. นางกัญจนา มีศริ ิ
ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
10. นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ผู้เรียบเรียงและจัดทารูปเล่มเอกสาร
1. นางปาริชาติ เขํงแก๎ว
ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
2. นายวิทยา เกษาอาจ
ผู๎อานวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านโภชน์
3. นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
4. นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
5. นางกัญจนา มีศริ ิ
ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ผู้ออกแบบและกราฟิก
1. นางกัญจนา มีศริ ิ
ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
2. นางสาวระพีพรรณ ตาเห็น
ครู โรงเรียนบ๎านคลองกระจังวังไทร
3. นางวันเพ็ญ ดาราวงศ์
ครู โรงเรียนบ๎านโคกสงํานาข๎าวดอ
4. นางสาวจรัฐภรณ์ เทพสงเคราะห์ ครู โรงเรียนชุมชนบ๎านพุเตย
๑๒๔

