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-ก- 

 
คํานํา 

 
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง และเพื่อเกิดความมั่นใจแกทุกฝายวา การจัด 
การศึกษาทุกระดับท่ีสะทอนถึงคุณภาพ และคงไวซึ่งมาตรฐาน โดยจัดทําขึ้นตามแนวทาง
ดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตอหนวยงานตน
สังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงฉบับนี้เปนผลการ
ดําเนินงาน ในปการศึกษาระหวางเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อรายงานการ
พัฒนาท่ีเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๓ มาตรฐาน  

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะผูบริหาร คณาจารย นักเรียน ผูปกครอง บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกทาน และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนท่ีใหความรวมมือ จนทําใหรายงานการประเมิน
ตนเอง ปการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี  
 

 
 
 

    (ผูชวยศาสตราจารยคึกฤทธ์ิ  ศิลาลาย) 
 รองคณบดีฝายโรงเรียนสาธิต (ฝายมัธยม) 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
    (ผูอํานวยการ) 
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สารบัญ 
 

                       หนา 
คํานํา  -ก- 
สารบัญ  -ข- 
สวนท่ี ๑ ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
 ๑. ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน ๒ 
 ๒. ขอมูลสวนราชการและการบริหารราชการ ๖ 
 ๓. ขอมูลบุคลากร ๑๓ 
 ๔. โครงสรางหลักสูตร ๑๖ 
 ๕. ขอมูลนักเรียน ๑๘ 
 ๖. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๑๙ 
 ๗. ลักษณะชุมชนรอบโรงเรียน ๒๐ 
 ๘. ขอมูลทรัพยากรโรงเรียน ๒๑ 
 ๙. ขอมูลงบประมาณ ๒๒ 
สวนท่ี ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ๒๖ 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ๘๒ 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ๙๓ 
สวนท่ี ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ  
  การนําผลการประเมินภายใน ป ๒๕๖๒ มาใช ๒๐๖ 
 สรุปผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา ๒๕๖๓ ๒๐๗ 
 แนวทางการพัฒนา ๒๑๑ 
 ความตองการการชวยเหลือ ๒๑๑ 
ภาคผนวก   
 ปฏิทินการศึกษา ๒๕๖๓ ๒๑๓ 
 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา ๒๕๖๓ ๒๒๐ 
 



รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับมัธยมศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี  ๑ 

ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

(ฝายมัธยม) 
 



๒ 
 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายมัธยม) 

The Demonstration School of Ramkhamhaeng University  

(Secondary Education) 

 

ประวัตคิวามเปนมา 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายมัธยม) ตั้งอยูเลขท่ี 282 ถนนรามคําแหง แขวง

หัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ โทรศัพท. ๐-๒๓๑๐-๘๓๕๖ โทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๓๖๑  

website : http : //www.ds.ru.ac.th E – mail Address : ds.ru.ac@gmail.com        

คณะศึกษาศาสตรไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ใหจัดตั้งโรงเรียนสาธิตข้ึนเพ่ือเปนสถาน

ปฏิบัติการทางดานศึกษาศาสตรและเปนท่ีฝกอบรมทางวิชาการแกเยาวชน โดยสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไดออกขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประกาศ ณ วันท่ี ๘ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๔ และแตงตั้งกรรมการเตรียมการเปดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยมี รศ.ดร.อภิรมย 

ณ นคร รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตรในขณะนั้นเปนประธาน แตเนื่องจากการกอสรางอาคารเรียน    

แลวเสร็จไมทันปการศึกษา ๒๕๑๔ จึงไดเปดการเรียนการสอนครั้งแรกในปการศึกษา ๒๕๑๖ เปนโรงเรียน

ลักษณะสหศึกษา มีวัตถุประสงคเม่ือแรกกอตั้ง คือ 

๑. เพ่ือเปนสถานปฏิบัติการในสาขาวิชาศึกษาศาสตร 

๒. เพ่ือเปนสถานศึกษา วิจัย ทดลอง และคนควาทางดานศึกษาศาสตร 

๓. เพ่ือสาธิตการเรียนการสอน และการบริหารโรงเรียนแกนักศึกษาในทางศึกษาศาสตร ครู และ

ผูบริหารการศึกษา 

๔. เพ่ือเปนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อบรมกุลบุตรกุลธิดาใหมีความรู ทักษะ และเจตคติอันดี

งามเพ่ือเปนพลเมืองดีของชาติในอนาคต 

ในปการศึกษา ๒๕๑๖ เริ่มการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 

(หลักสูตรมัธยมศึกษา ๕ ป) ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดปรับปรุงหลักสูตรใหม กําหนดใหมีการเรียนใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาเปน ๖ ป เริ่มตนดวยมัธยมศึกษาปท่ี ๑ (ประถม ๖ เดิม) ถึงมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

ปการศึกษา ๒๕๓๐ โรงเรียนสาธิต โดยอาจารยอํานวย ทองโปรง เปนผูอํานวยการ ไดเตรียมการ

สงโรงเรียนเขาประกวดเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ภายใตความรวมมือของบุคลากรทุกฝาย ลวงถึงปการศึกษา 

๒๕๓๓ โดยผูชวยศาสตราจารยพอตา บุตรสุทธิวงศ เปนผูอํานวยการ โรงเรียนจึงไดรับการคัดเลือกจาก

กระทรวงศึกษาธิการใหเปนโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาดานการจัดการเรียนการสอน

ไดมาตรฐานดีเดน และผูชวยศาสตราจารยพอตา บุตรสุทธิวงศ พรอมตัวแทนนักเรียนเขารับพระราชทานรางวัล

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิตดาลัย วันจันทรท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๔ 

ปการศึกษา ๒๕๓๖ คณะศึกษาศาสตรไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยให

แบงสวนราชการในคณะศึกษาศาสตรเปน ๗ ภาควิชา และโรงเรียนสาธิตมีฐานะเทียบเทาภาควิชา ตาม

ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 

mailto:ds.ru.ac@gmail.com


๓ 

 

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา ๓๕ เลม ๑๑๓ ตอนท่ี ๑๕ ง 

ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๓๙ 

ปการศึกษา ๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิต โดยอาจารยทิพย หาสาสนศรี เปนผูอํานวยการไดดําเนินการ

จัดตั้งโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ปการศึกษาแรกมีนักเรียนจํานวน ๑๕ คน 

ปจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีนักเรียนในหลักสูตร English Program เปนนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๔๗ คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๒๕ คนรวมท้ังสิ้น ๗๒ คน 

ปการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนสาธิต โดยอาจารยพรทิพย ทองอรามดี เปนผูอํานวยการไดดําเนินการ

จัดต้ังโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวม ปการศึกษาแรกมีนักเรียนในโครงการ

จํานวน ๕ คน ปจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ

ตองการพิเศษเรียนรวมจํานวน ๑๓ คน 

ปจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง อยูภายใตการกํากับดูแลโดย รองศาสตราจารย 

พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย ดํารง

ตําแหนงรองคณบดีและผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเปนคนดี คนเกง มีความสุข มีศักยภาพ

ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

๒. สนับสนุนและสงเสริมจัดทําสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษา 

๓. สนับสนุนและสงเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคมีความรูคูคุณธรรม รูจักคิดวิเคราะห

แกปญหาในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข และรับผิดชอบตอสังคม 

๔. สนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๕. สงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูในการเพ่ิมพูนความรูและประสบการณในวิชาชีพครู 

๖. สงเสริมและพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาใหมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

วิสัยทัศน (Vision) 

       มุงเนนพัฒนาวิชาการ สงเสริมทักษะวิชาชีพ มีภาวะผูนําสรางสรรคนวัตกรรม                      

กาวทันเทคโนโลยีใหเปนคนดี  มีคุณธรรม เปนแหลงเรียนรูรวมพัฒนาวิชาชีพครู 

 

   พันธกิจ (Mission)  

 

ปรัชญา คุณธรรม นําความรู พัฒนาสังคม 

 



๔ 
 

ตราประจําโรงเรียน : พอขุนรามคําแหงมหาราช 

 

๗.  สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลายมีความยืดหยุนและมีความเปนสากล 

๘.  สงเสริมและพัฒนาการบริการทางจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

๑. นักเรียนไดรับความรูและประสบการณท่ีดีจากการปฏิบัติงานกับสภาพจริงและสามารถนําไป

เปนแบบอยางและแนวทางในการพัฒนาเพ่ิมทักษะความรูความสามารถเพ่ือประกอบอาชีพตอไป 

๒. มีผลงานการศึกษาคนควาทดลองและวิจัยเพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตลอดจนเผยแพรเพ่ือประโยชนทางการศึกษาตอไป 

๓. นักเรียนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนเยาวชนและพลเมืองท่ีดีมี

คุณภาพของสังคมและประเทศชาติ 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

   น้ําเงิน           สีน้ําเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย คือ พอขุนรามคําแหงมหาราช   
    
   ทอง             สีทอง หมายถึง ยุคท่ีรุงเรืองของอาณาจักรสุโขทัย 

 

 

    

 

 ดอกสุพรรณิการ (ฝายคํา) พฤกษาพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีซ่ึงพระราชทานแกมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

เม่ือวันศุกรท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๔๒ 

 

 

 

 

 

 

 

เอกลักษณ : เรียนรูผานกิจกรรม 

 

สีประจําโรงเรียน 

 

พฤกษาสัญลักษณ 

อัตลักษณ  : เปนผูนําดานความคิด อิสระ

ในการเรียนรู มุงสูพลโลกท่ีมีคุณภาพ 

เพลงประจําโรงเรียน  มารชลูกพอขุนเกรียงไกร 

เปาหมาย (Goal) 

 



๕ 

 
 

              

 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของผูเรียนและสงเสริมการจัด

การศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

  เปาประสงค 

   - ผูเรียนไดรับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและเสมอภาคท่ีมีคุณภาพ 

  กลยุทธ 

   -  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี ๒๑ 

-  พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานใหสอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพตลอดชีวิต   

-  พัฒนาและสงเสริมการบริการแกชุมชนและสังคม 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาบุคลากรดานการวิจัย เทคโนโลยีและวัตกรรม 

  เปาประสงค 

- บุคลากรมีทักษะมีความรูความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการผลิต

บัณฑิตใหมีคุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษา 

  กลยุทธ 

- สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู และพัฒนา 

วิจัยเชิงบูรณาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของรัฐ 

  เปาประสงค 

- เพ่ือใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคภูมิใจในความเปนไทย 

 กลยุทธ 

  - สงเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

- พัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 

- พัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและสงเสริมการมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา 

  เปาประสงค 

   - สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการมีสวน

รวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน   

 กลยุทธ 

   - พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

  - สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร (strategic) 



๖ 
 

 จากภารกิจของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายมัธยม) ไดพัฒนาขีดความสามารถของ

ผูเรียนอยางตอเนื่องและเปนระบบท่ีชัดเจนซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียนในการจัดการศึกษาเพ่ือเปน

การสรางทางเลือกใหผูเรียนไดมีความรูมุงสูสถาบันอุดมศึกษาโดยมีความเปนผูนําดํารงคุณธรรมท่ีสังคมตองการ

ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลสวนราชการและการบริหารราชการ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง สังกัดคณะศึกษาศาสตร มีฐานะเทียบเทาภาควิชา 

ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไปเลม ๑๑๓ ตอนท่ี ๑๕ ง ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๓๙  

มีรองคณบดีและผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายมัธยม) เปนผูบังคับบัญชาและ

รับผิดชอบ และใหมีรองผูอํานวยการฝายตาง ๆ เพ่ือทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามท่ีรองคณบดีและผูอํานวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายมัธยม) มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังโรงเรียน 



๗ 

 

คณะผูบริหารโรงเรียน ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ปจจุบัน ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยสํารวย หาญหาว 

รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

อาจารยชบา เมืองจีน 

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

อาจารยเยาวรัช  ทองเสริม 

รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 

อาจารยเวสารัช ชูพงศ 

รองผูอํานวยการฝายธุรการ 

 

อาจารยปฐมิาพร ลอมลาย 

รองผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ 

ผูชวยศาสตราจารยสุจินต ใจกระจาง 

รองผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน 

อาจารยภิฑชญา   สุนทรกลัมพ 

รองผูอํานวยการฝายสวัสดิการ 

รองศาสตราจารย พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ เศาภายน 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย 

รองคณบดีฝายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามรามคําแหง 

ฝายมัธยม (ผูอํานวยการ) 



โครงสรางการแบงสวนราชการ/อัตรากําลัง 

 

เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)
 



๙ 

 



คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ประธานกรรมการ 

2. นางนฤมล กาญจนดุล ผูแทนผูปกครอง 

3. นายธัชพล พลรัตน ผูแทนครู 

4. นางน้ําคาง พ่ึงทอง ผูแทนองคกรชุมชน 

5. นายวรากรณ  บุญมาเลิศ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6. นายมงคล เรี่ยวเดชะ ผูแทนศิษยเกา 

7. พระอาทรปริยัติกิจ ผูแทนพระภิกษุสงฆ 

8. รองศาสตราจารยประโมทย จารุนิล ผูทรงคุณวุฒิ 

 (รองอธิการบดีฝายสิทธิประโยชน) 

9. รองศาสตราจารยเริงรณ ลอมลาย ผูทรงคุณวุฒิ 

 (รองอธิการบดีฝายธุรการ) 

10. รองศาสตราจารย ดร.อรนุช ลิมตศิริ                         ผูทรงคุณวุฒิ 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บงกช ทองเอ่ียม ผูทรงคุณวุฒิ 

12. รองศาสตราจารย ดร.มานิกา วิเศษสาธร ผูทรงคุณวุฒิ 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษม ชูรัตน ผูทรงคุณวุฒิ 

14. นางสาวเยาวพรรณ ทิมทอง ผูทรงคุณวุฒิ 

15. รองคณบดีฝายโรงเรียนสาธิตฯ ฝายมัธยม  

     (ผูอํานวยการ)  กรรมการและเลขานุการ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 
คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู 

 

๑. นางสาวนิยะดา หล่ําพลอย     นายกสมาคม ฯ 

๒. นายกานต ลิ่มสถาพร     อุปนายกคนท่ี ๑ 

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย   อุปนายกคนท่ี ๒ 

๔. นายสํารวย หาญหาว     กรรมการ 

๕. นางชบา เมืองจีน     กรรมการ 

๖. นางเยาวรัช ทองเสริม     กรรมการ 

๗. นายเวสารัช ชูพงศ     กรรมการ 

๘. นางสุจินต ใจกระจาง                              กรรมการ 

๙.  นางภิฑชญา สุนทรกลัมพ     กรรมการ 

๑๐. นางปฐิมาพร ลอมลาย     กรรมการ 

๑๑. นางทิพยสุดา กอนฆอง   กรรมการ 

๑๒. นายอมฤต จันทรเกษร     กรรมการ 

๑๓. นายสุทธิพงษ มากุล      กรรมการ 

๑๔. นายมนังค อังควานิช   กรรมการ 

๑๕. นายฤทธิชัย หอมใบเตย   กรรมการ 

๑๖. นางธวรรณรัตน นาคเครือ   กรรมการ 

๑๗. นางสาวกิรณา จิรโชติเดโช   กรรมการ 

๑๘. นายกมล สาระมิตร    กรรมการ 

๑๙. นายประพันธพงศ มณีวงษ   กรรมการ 

๒๐. นางอารยา มณีรัตนโศภิต   กรรมการและปฎิคม 

๒๑. นายอํานาจ ธัญญเจริญ   กรรมการและนายทะเบียน 

๒๒. นายพีรวิชญ เก้ือสังข   กรรมการและกฎหมาย  

๒๓. นางนฤนี ลวพันธุ    กรรมการและกิจกรรมพิเศษ 

๒๔. นายบุญเลิศ เสนานนท   กรรมการและสาราณียกร 

๒๕. วาท่ีรอยตรีหญิง สุนันท วงษชื่น   กรรมการและผูชวยสาราณียกร/กิจกรรมพิเศษ 

๒๖. นายจิรศักดิ์ พุมดวง    กรรมการและกิจการพิเศษ 

๒๗. นายรัชตวรรณ เศรษฐปราโมทย   กรรมการและกิจกรรมพิเศษ 

๒๘. นายสุธี รังสาคร    กรรมการและกิจกรรมพิเศษ 

๒๙. นางภูมิจิต ศิระวงศประเสริฐ   กรรมการและกิจกรรมพิเศษ 

๓๐. หมอมราชวงศธนภัทร สุขสวัสดิ์   กรรมการและจัดหารายได 

๓๑. นางสาวพรวิภา นอหวยแกว   กรรมการและจัดหารายได 

๓๒. นางสาวพัชรกันต พันธุเอ่ียม   กรรมการและจัดหารายได 



๑๒ 
 

๓๓. นางสาวธญญลักษณ บรรจงแกว   กรรมการและเหรัญญิก 

๓๔. นางนฤมล กาญจนดุล   กรรมการและเลขานุการ 

(ขอมูล ณ วันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

 

ขอมูลผูบริหาร ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ) 

๑. 

๒. 

รองศาตราจารย พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ เศาภายน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

รองคณบดีฝายโรงเรียนสาธิตฯ       

ฝายมัธยม (ผูอํานวยการ) 

๓. อาจารยสํารวย หาญหาว รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

๔. อาจารยชบา เมืองจีน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

๕. อาจารยเยาวรัช ทองเสริม รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 

๖. อาจารยเวสารัช ชูพงศ รองผูอํานวยการฝายธุรการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยสุจินต ใจกระจาง รองผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน 

๘. อาจารยภิฑชญา  สุนทรกลัมพ   รองผูอํานวยการฝายสวัสดิการ 

๙. อาจารยปฐิมาพร ลอมลาย รองผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

 

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายมัธยม)  
ปการศึกษา ๒๕๖๓ (ขอมูล ณ วันท่ี 1 พ.ย. 63)  
มีบุคลากร รวม 188 อัตรา จําแนกประเภทไดดังนี้ 
          1. อัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการ  รวม 139 อัตรา ดังนี้ 

ขาราชการ      12 อัตรา 
พนักงานมหาวิทยาลัยงบคลัง           94 อัตรา 
ลูกจางมหาวิทยาลัยงบรายได           33 อัตรา 

         2.  อัตรากําลังของบุคลากรสายสนับสนุน   รวม  49  อัตรา ดังนี้ 
พนักงานมหาวิทยาลัยงบคลัง           10 อัตรา 
ลูกจางมหาวิทยาลัยงบรายได           29 อัตรา 
ลูกจางประจํา 2 อัตรา 

สายวิชาการ   ขาราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย       
(งบคลัง) 

ลูกจาง
มหาวิทยาลัย      
(งบรายได) 

รวม รอยละ 

ภาษาไทย - 9 4 13 9.29 

คณิตศาสตร 1 9 6 16 11.43 

วิทยาศาสตร - 17 1 18 12.86 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 9 2 15 10.71 

สุขศึกษาและพลศึกษา 1 10 1 11 7.86 

ศิลปะ 2 9 2 13 9.29 

การงานพ้ืนฐานอาชีพ 3 4 3 10 7.14 

เทคโนโลย ี 1 5 3 9 6.43 

ภาษาตางประเทศ - 15 3 18 12.86 

แนะแนวและใหคําปรึกษา - 4 1 5 3.57 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - - 1 1 0.71 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษเรียนรวม 

- 2 - 2 1.43 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) - 1 7 8 5.71 

รวม 12 94 33 139 100 

รอยละ 8.57 67.86 23.57 100 100 

สัดสวนสายวิชาการ : สายสนบัสนุนวิชาการ   139 : 49 

 
 

ขอมูลบุคลากร ปการศึกษา 2563 

 

 
ทําเนียบบุคลากร 



๑๔ 
 

แสดงอัตรากําลังบุคลากร สายวิชาการ และสัดสวนจําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 2563  
(ขอมูล ณ วันท่ี 1 พ.ย. 63) 
 
กลุมสาระการเรียนรู อาจารย ผศ. รศ. รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 
ภาษาไทย 2 11 

       
2 11 

 
คณิตศาสตร 3 12 1 

 
1 

    
3 13 1 

วิทยาศาสตร 
 

16 2 
 

2 1 
    

18 3 

สังคมศึกษา ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

3 12 
  

1 
  

1 
 

3 13 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 3 9 
     

1 
 

3 9 
 

ศิลปะ 3 11 
  

2 
    

3 13 
 

การงานพ้ืนฐานอาชีพ 1 8 1 
 

1 
    

1 9 1 

ภาษาตางประเทศ 2 16 1 
      

2 16 1 

เทคโนโลย ี  2 7 
       

2 7 
 

แนะแนวและใหคําปรึกษา  
 

4 
        

4 
 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

1 
        

1 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษเรียนรวม 

 
2 

        
2 

 

รวมท้ังสิ้น (คน) 19 109 5 
 

7 1 
 

2 
 

19 113 6 

รอยละ 14.28 81.96 3.76 
 

87.5 12.5 
 

100 
 

13.78 81.89 4.34 

ตําแหนงทางวิชาการ 93.00 5.59 1.40 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 
สัดสวนคุณวุฒิอาจารย ตรี (19)  : โท (113)  : เอก  (6)  ปการศึกษา 2563 เทากับ 13.78 : 81.89: 4.34 
 
ตารางแสดงอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563) 

ฝายสนับสนุน พนักงาน
มหาวิทยาลัย       

(งบคลัง) 

ลูกจาง
มหาวิทยาลัย      
(งบรายได) 

ลูกจางประจํา รวม รอยละ 

งานบริหารและธุรการ 5 15 2 22 44.90 

หนวยสารบรรณ 1 3   4   

หนวยการเจาหนาท่ี 1 1   2   

หนวยผลิตเอกสาร   1   1   

หนวยวิเคราะหแผนและงบประมาณ 2 1   3   

หนวยสวัสดิการ   1   1   

หนวยโสตทัศนศึกษา 1     1   

หนวยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ   7 2 9   

หนวยประชาสัมพันธ   1   1   

งานคลังและพัสดุ 3 4   7 14.29 

หนวยการเงินและบัญชี 2 1   3   

หนวยพัสด ุ 1 3   4   

งานบริการการศึกษา 2 10   12 24.49 

หนวยทะเบียน 2 3   5   

หนวยสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ    4   4   

หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

  1   1   

หนวยประเมินคุณภาพการศึกษา   1   1   

หนวยหองสมุด   1   1   

งานกิจการนักเรียน 1 7   8 16.33 

หนวยธุรการกิจการนักเรียน   1   1   

หนวยปกครองนักเรียน   2   2   

หนวยดูแลและชวยเหลือนักเรียน   2   2   

หนวยพยาบาล 1 2   3   

รวม 10 29 2 49 100 

รอยละ 20.41 59.18 4.08 100 100 

สัดสวนสายวิชาการ : สายสนับสนุนวิชาการ   139 : 49 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

โครงสรางหลักสูตร 
 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายมัธยม) จัดสอนตาม 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕1 สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 โดยมีโครงสรางหลักสูตรเวลาเรียน ดังนี้  
 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  (ปการศึกษา ๒๕63) 

 
 

กลุมสาระ 
จํานวนคาบ/สัปดาห/ภาคเรยีน 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑  ภาค ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ 

สาระพื้นฐาน 
 ภาษาไทย 
 คณิตศาสตร 
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ศิลปะ 
 การงานอาชีพ 
 ภาษาตางประเทศ 

(๒2) 
๓ 
๓ 
๓ 
๔ 
๒ 
๒ 

   2 
๓ 

(๒๒) 
๓ 
๓ 
5 
๔ 
๒ 
๒ 
- 
๓ 

(๒๒) 
๓ 
๓ 
๓ 
๔ 
๒ 
๒ 
2 
3 
 

(๒๒) 
๓ 
๓ 
5 
๔ 
๒ 
๒ 
- 
3 
 

(๒๒) 
๓ 
๓ 
๓ 
๔ 
๒ 
๒ 
2 
3 
 

(๒๒) 
๓ 
๓ 
5 
๔ 
๒ 
๒ 
- 
3 

สาระเพิม่เติม 
     เลือกเรียนรายวิชาในกลุมสาระท่ีสนใจ 

(7) 
7 

(5) 
5 

(7) 
7 

(5) 
5 

(6) 
6 

(6) 
6 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
      กิจกรรมแนะแนว 
      กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
      กิจกรรมชุมนุม/ชมรม/สาธารณะประโยชน                    

(4) 
๑ 
๑ 
2 
 

(4) 
๑ 
๑ 
2 
 

(4) 
๑ 
๑ 
2 
 

(4) 
๑ 
๑ 
2 
 

(4) 
๑ 
๑ 
2 
 

(4) 
๑ 
๑ 
2 
 

รวมจํานวนคาบ / สัปดาห 33 31 33 31 32 32 
รวมจํานวนคาบ/ภาคเรียน  660 ๖20 660 620 640 640 

รวมจํานวนคาบ / ป ๑,280 ๑,280 ๑,280 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสรางหลักสูตร 



๑๗ 

 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปการศึกษา ๒๕63) 

 
 

กลุมสาระ 
จํานวนคาบ/สัปดาห/ภาคเรยีน 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑  ภาค ๒ ภาค ๑  ภาค ๒ 

สาระพ้ืนฐาน 
    ๑. ภาษาไทย 
    ๒. คณิตศาสตร 
    ๓. วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    ๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 
    ๖. ศิลปะ 
    ๗. การงานอาชีพ 
    ๘. ภาษาตางประเทศ 

(๑๔) 
๒ 
๒ 
3 
๓ 
๑ 
๑ 
- 
๒ 

(๑4) 
๒ 
๒ 
2 
๓ 
๑ 
๑ 
๑ 
๒ 

(๑๔) 
๒ 
๒ 
3 
๓ 
๑ 
๑ 
- 
๒ 

(๑4) 
๒ 
๒ 
2 
๓ 
๑ 
๑ 
๑ 
๒ 

(๑๓) 
๒ 
๒ 
3 
๒ 
๑ 
๑ 
- 
๒ 

(๑3) 
๒ 
๒ 
2 
๒ 
๑ 
๑ 
๑ 
๒ 

สาระเพ่ิมเติม 
    เลือกเรียนวิชาตามแผนการเรียนท่ีสนใจ 

 
10-17 

 
๑๓-๑9 

 
๑2-๑9 

 
๑2-๑9 

 
๑0-22 

 
7.5-16 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
    กิจกรรมแนะแนว 
    กิจกรรมชุมนุม/ชมรม/สาธารณประโยชน 
    กิจกรรมพัฒนาตนเอง/ประชุม/โฮมรูม 

(4) 
๑ 
2 
๑ 

(4) 
๑ 
2 
๑ 

(4) 
๑ 
2 
๑ 

(4) 
๑ 
2 
๑ 

(4) 
๑ 
2 
๑ 

(4) 
๑ 
2 
๑ 

รวมจํานวนคาบ / สัปดาห 28-๓5 ๓1-๓7 ๓0-๓7 30-๓7 28-๓9 24.5-๓3 
รวมจํานวนคาบ/ภาคเรียน 560-

700 
620-
๗๔0 

600-
๗๔0 

600- 
๗40 

490-
780 

490-
660 

รวมจํานวนคาบ / ป 1,180-๑,๔40 ๑,200-๑,๔80 980-๑,๔40 
คิดเปนช่ัวโมง ๑,๒๔๖ ๑,๒๔๖ ๑,๒๑๐ 

* โรงเรียนเนนการพัฒนาผูเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 
 
 
       ขอมูลการรับสมัคร-สอบ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักเรียนเขาศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑  
รวมท้ังสิ้น ๒๙๒ คน เปนชายจํานวน ๑๖๑ คน หญิงจํานวน ๑๓๑ คน 
 มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ยอดรับสมัคร : ชาย ๕๓๓ คน  หญิง ๔๙๘ คน รวม ๑,๐๓๑ คน 
2. จํานวนนักเรียนท่ีเขาสอบ : ชาย ๕๑๐ คน หญิง ๔๘๐ คน รวม ๙๙๐ คน  

นักเรียนขาดสอบ ชาย ๒๓ คน หญิง ๑๘ คน  รวม ๔๑ คน  
นักเรียนท่ีเขาสอบ รอยละ ๙๖.๐๒ และนักเรียนท่ีขาดสอบ รอยละ ๓.๙๘ ของจํานวนนักเรียนท่ีสมัคร

สอบ 
3. คะแนนผลการทดสอบ (เต็ม ๒๕๐ คะแนน)  
 คะแนนสอบชาย สูงสุด ๒๑๒ คะแนน (T ๗๗.๐)  ต่ําสุด ๔๙ คะแนน (T ๓๐.๒)  
 คะแนนสอบหญิง สูงสุด ๒๑๐ คะแนน (T ๗๕.๖) ต่ําสุด ๓๖ คะแนน (T ๒๔.๔)  
 คะแนนเฉลี่ยชาย ๑๑๒.๘๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยหญิง ๑๒๒.๕๖  คะแนนเฉลี่ยรวม ๑๑๗ คะแนน  

 

ขอมูลนักเรียน (ณ วันท่ี 21 ธันวาคม ๒๕๖3) 
นักเรียนในปการศึกษา ๒๕๖3 จํานวน ๑,๖52 คน (รวมโปรแกรมภาษาอังกฤษ) จําแนกเปน 

ภาคปกติ   ๑,557 คน 
ภาคภาษาอังกฤษ   78 คน 
เด็กพิเศษ  17 คน 
รวมท้ังสิ้น  ๑,๖52 คน 

 
จํานวนนักเรียน จําแนกตามระดับช้ัน ปการศึกษา 2563 

 
ระดับการศึกษา จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 468 393 861 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 411 380 791 

รวมทุกระดับช้ัน 879 773 1,652 
 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
คูมือนักเรียน 



๑๙ 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
จํานวนนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ีย ๓.๐๐ – ๔.๐๐ ภาค 1 ปการศึกษา ๒๕๖3 

ช้ัน 
ภาษา 
ไทย 

คณิต-
ศาสตร 

วิทยา-
ศาสตร 

สังคม
ศึกษาฯ 

สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 
ตาง 

ประเทศ 
จํานวน
นักเรียน 

ม.๑ 168 93 127 170 130 292 201 195 292 
ม.๒ 175 108 194 114 157 174 282 379 290 
ม.๓ 157 73 123 131 253 277 276 150 279 
ม.๔ 175 111 160 112 138 205 36 114 247 
ม.๕ 207 122 181 177 183 186 100 158 281 
ม.๖ 196 131 235 244 251 208 55 127 269 
รวม 1,078 638 1,020 948 982 1,050 749 928 1,658 
รอย
ละ 

65.02 38.48 61.52 57.18 59.23 63.33 45.17 55.97 100.00 

 
จํานวนนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ีย ๓.๐๐ – ๔.๐๐ ภาค 2 ปการศึกษา ๒๕๖3 

ช้ัน 
ภาษา 
ไทย 

คณิต-
ศาสตร 

วิทยา-
ศาสตร 

สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงาน 
ตาง 

ประเทศ 
จํานวน
นักเรียน 

ม.๑ 185 326 300 404 544 611 265 243 293 
ม.๒ 178 131 341 537 467 649 181 353 289 
ม.๓ 200 162 314 584 628 633 179 282 279 
ม.๔ 255 241 651 355 345 270 241 513 246 
ม.๕ 322 184 615 548 452 212 395 53 277 
ม.๖ 296 190 625 424 525 303 316 1,000 268 
รวม 1,436 1,234 2,846 2,852 2,961 2,678 1,577 2,444 1,652 

รอยละ 72.93 55.66 65.87 67.96 86.42 87.20 89.96 59.99 100.00 

 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๖ ปการศึกษา ๒๕๖3 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีผานแตละระดับชั้น 

รอยละเฉลี่ยรวม 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๒. ซื่อสัตยสุจริต ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๓. มีวินัย ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๔. ใฝเรียนรู ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๕. อยูอยางเพียงพอ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๖. มุงมั่นในการทํางาน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๗. รักความเปนไทย ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๘. มีจิตสาธารณะ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 



๒๐ 
 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-Net) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖3 

วิชา 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนสูงสุด 
คะแนน
ตํ่าสุด 

มัธยฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย 125 ๖๒.๘2 ๑2.46 88.75 25.00 ๖๕.๐๐ ๗1.25 
คณิตศาสตร 124 51.35 ๑๘.44 ๙7.50 12.50 50.00 42.50 
วิทยาศาสตร 124 35.96 ๑๑.51 ๗๘.๐๐ ๑5.40 ๓4.90 ๓3.8๐ 
ภาษาอังกฤษ 125 38.27 ๑7.70 ๙2.๐๐ 8.๐๐ ๓๖.๐๐ 28.๐๐ 

 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-Net) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

วิชา 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนสูงสุด 
คะแนน
ตํ่าสุด 

มัธยฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย ๒33 48.95 15.49 ๘2.๐๐ 9.50 ๕1.๐๐ ๕8.๐๐ 
คณิตศาสตร ๒36 ๓0.88 18.50 93.75 3.13 25.๐๐ ๒5.00 
วิทยาศาสตร ๒28 ๓5.07 ๑4.38 ๘7.25 10.70 32.93 ๒1.85 
สังคมศึกษาฯ ๒39 ๓๗.๐5 7.59 ๖4.๐๐ ๑7.๐๐ ๓6.๐๐ ๓5.๐๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒37 ๔2.57 ๑6.92 ๙๑.๒๕ 10.00 40.00 30.00 

 

ผลการทดสอบ (คะแนนเฉล่ีย) ของแตละวิชาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายมัธยม) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เปนดังนี้ 

ช้ัน คาเฉลี่ย ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
 โรงเรียน 62.82 - 51.35 38.27 35.96 

สังกัด 68.94 - 59.39 46.84 41.27 
จังหวัด 59.51 - 43.87 31.61 33.02 

 โรงเรียน 48.95 37.05 42.57 30.88 35.07 
สังกัด 59.58 43.76 53.40 46.98 47.03 
จังหวัด 51.46 39.36 40.97 34.35 37.94 

 
ลักษณะชุมชนรอบโรงเรียน  

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนเมือง โรงเรียนตั้งอยูในบริเวณมหาวิทยาลัย

รามคําแหง หลังโดมอนุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช ทิศเหนือติดถนนรามคําแหง ทิศใตและทิศตะวันตกจรดซอย

รามคําแหง ๒๔ ทิศตะวันออกติดตอกับการกีฬาแหงประเทศไทย ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และศาสนา

อิสลาม ประกอบอาชีพธุรกิจ คาขาย รับราชการ และอาชีพสวนตัว ไดแก ใหเชาอาคารท่ีพักอาศัย การขายอาหาร 

ถายเอกสาร เสริมสวย รักษาโรคฟน รักษาความงาม รักษาโรคท่ัวไป บริการอินเตอรเน็ต เขตท่ีอยูอาศัยหมูบานเสรี  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงตั้งอยูภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง บริเวณใกลเคียงรอบ

มหาวิทยาลัยเปนท่ีตั้งวัดเทพลีลา วัดทุงเสรี มัสยิดยามีอุลอิสลาม (สุเหราวัดตึก) มัสยิดฮิดายาตุลอิสลามดอนสะแก 

สถานีตํารวจนครบาลหัวหมาก การกีฬาแหงประเทศไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โรงพยาบาลแพทยปญญา 

โรงพยาบาลรามคําแหง องคกรธุรกิจ เชน The Mall, Big C หางฟุตบอลไทย โรงแรมอินเตอรเพลส โรงแรมเดอะได

นาสตี้ โรงแรมอัญชาลีนา ธนาคารตางๆ ท้ังท่ีมีสํานักงานท่ีตั้งอยูในภายใน และ นอกมหาวิทยาลัย อาทิ ธนาคารออม

สิน ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกรุงเทพ 

 

ม.๓ 

ม.๖ 



๒๑ 

 
   ขอมูลทรัพยากรโรงเรียน (ขอมูล ณ วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
    พ้ืนท่ี อาคาร สิ่งปลูกสราง  

สถานท่ี จํานวน 
๑. พ้ืนท่ี/อาณาบริเวณ ๒๐ ไร 
๒. อาคารเรียน ๗ หลัง 
๓. อาคารประกอบอ่ืนๆ ๔ หลัง 
๔. อาคารโรงอาหาร ๑ หลัง 
๕. อาคารฝกพลศึกษา ๑ หลัง 
๖. หองเรียน ๑๐๙ หอง 
๗. หองพักคณาจารย ๒๕ หอง 
๘. หองปฏิบัติการภาษาไทย ๑ หอง 
๙. หองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร ๗ หอง 
๑๐. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๔ หอง 
๑๑. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ หอง 
๑๒. หองปฏิบัติการกลุมสาระฯ วิชาการงานฯ ๓ หอง 
๑๓. หองปฏิบัติการภาษาตางประเทศ ๒ หอง 
๑๔. หองปฏิบัติการกลุมสาระฯ วิชาสังคมศึกษาฯ /หองจริยธรรม ๒ หอง 
๑๕. หองฟตเนส ๑ หอง 
๑๖. หองปฏิบัติการนาฏศิลป/ดนตรีสากล/ดนตรีไทย/ทัศนศิลป ๔ หอง 
๑๗. หองผลิตเอกสารการเรียนการสอน ๑ หอง 
๑๘. หองประชุม (ความจุ ๒๐๐ คน ๒ หอง และ ขนาด ๕๐ คน ๑ หอง) ๓ หอง 
๑๙. หองงานชาง ๑ หอง 
๒๐. สหกรณรานคาโรงเรียน ๑ หอง 
๒๑. หองปฏิบัติงานฝายสนับสนุน ๔ หอง 
๒๒. หองแนะแนว  ๑ หอง 
๒๓. หองพยาบาล ขนาด ๖ เตียง ๑ หอง 
๒๔. หองสมุด  ๑ หอง 
๒๕. หองโสตทัศนศึกษา ๑ หอง 
๒๖. สนามฟุตบอล  ๑ สนาม 
๒๗. สนามเปตอง  ๓ สนาม 
๒๘. หองน้ํา ๔๙ หอง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (ขอมูล ณ วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 
๑. ระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือการใชงานอินเทอรเน็ต  ๑ ระบบ 
๒. ระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือการใชงานอินเทอรเน็ต - ไรสาย ๑ ระบบ 
๓. ระบบถายทอดสัญญาณดาวเทียมเพ่ือการสอนทางไกลไปยังโรงเรียนเครือขาย ๑ ระบบ 
๔. ระบบสแกนบัตรลงเวลาเขา-ออกโรงเรียน ๑ ระบบ 
๕. ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ๒ ระบบ 
๖. ระบบวิทยุสื่อสาร  ๑ ระบบ 
๗. สารสนเทศนักเรียน (ระบบทะเบียนนักเรียน/ระบบวิชาการ/ระบบ ปพ./ระบบ
หองสมุด/ระบบรักษาความปลอดภัยขอมูล) 

๕ ระบบ 

๘. ระบบการเงิน ๓ มิติ (เชื่อมตอระบบจากกองคลัง ม.รามคําแหง) - 
๙. ระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน  ๔ ระบบ 

 
  ขอมูลงบประมาณ  

งบประมาณรายจายจากรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หนวยงานในกํากับ) 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน ๑๘,๕๘๙,๐๑๐ บาท  
(ฝายมัธยมหลักสูตรภาคปกติ) 
ก. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  จํานวนเงิน  18,469,010 บาท 
  
  1.งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร  จํานวนเงิน  18,469,010 บาท 
     1.1 ฝกปฏิบัติหองปฏิบัติการการเรียนการสอน  จํานวนเงิน  18,469,010 บาท 
           กองทุนเพ่ือการศึกษา  จํานวนเงิน  14,650,500 บาท 
 1. งบบุคลากร  จํานวนเงิน    2,070,300 บาท 
    1.1 คาจางประจํา  จํานวนเงิน                   - บาท 
          1.1. ลูกจางมหาวิทยาลัย  จํานวนเงิน                   - บาท 
                - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
    1.2 คาจางชั่วคราว  จํานวนเงิน    2,070,300 บาท 
          1.2.1 อาจารยชาวตางประเทศ  จํานวนเงิน    2,070,300 บาท 
               -  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
2. งบดําเนินงาน จํานวนเงิน  ๕,110,000 บาท 
    2.1 คาตอบแทน จํานวนเงิน  3,500,000 บาท 
          2.1.1 คาเบี้ยประชุมกรรมการ  
          2.1.2 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานอ่ืนใหราชการ  
          2.1.3 คาปฏิบัติงานรับสมัครและลงทะเบียน
นักศึกษา 

 

   2.2 คาใชสอย จํานวนเงิน   1,000,000 บาท 
   2.3 คาวัสด ุ จํานวนเงิน      600,000 บาท 
   2.4 คาสาธารณูปโภค จํานวนเงิน        10,000 บาท 
3. เงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร) จํานวนเงิน   7,470,200 บาท 



๒๓ 

 
    3.1 เงินอุดหนุนโครงการกิจกรรม จํานวนเงิน   7,470,200 บาท 
กองทุนสินทรัพยถาวร จํานวนเงิน   3,818,510 บาท 
1. งบลงทุน จํานวนเงิน   3,818,510 บาท 
    1.1 คาครุภัณฑ จํานวนเงิน   2,079,410 บาท 
จ. แผนงานวิจัย จํานวนเงิน     120,000 บาท 
    1. งานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู จํานวนเงิน      120,000 บาท 
        1.1 ดําเนินงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู จํานวนเงิน      120,000 บาท 
     กองทุนวิจัย จํานวนเงิน     120,000 บาท 
    1. งบเงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร) จํานวนเงิน      120,000 บาท 
        1.1  เงินอุดหนุนโครงการวิจัย (2 โครงการ) จํานวนเงิน      120,000 บาท 
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 20,702,35๐ บาท  
 (ฝายมัธยมหลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
ก. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา จํานวนเงิน     20,702,350 บาท 
  
   1. งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร จํานวนเงิน     20,702,350 บาท 
     1.1 ฝกปฏิบัติหองปฏิบัติการการเรียนการสอน จํานวนเงิน     20,702,350 บาท 
           กองทุนเพ่ือการศึกษา จํานวนเงิน   12,290,340  บาท 
 1. งบบุคลากร จํานวนเงิน      6,648,400  บาท 
    1.1 คาจางประจํา จํานวนเงิน                     -  บาท 
          1.1. ลูกจางมหาวิทยาลัย จํานวนเงิน                     -  บาท 
                - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
    1.2 คาจางชั่วคราว จํานวนเงิน    6,648,400    บาท 
          1.2.1 อาจารยชาวตางประเทศ  
(จํานวน 10 อัตรา) 

จํานวนเงิน    6,648,400    บาท 

2. งบดําเนินงาน จํานวนเงิน  1,950,000      บาท 
    2.1 คาตอบแทน จํานวนเงิน     700,000      บาท 
          2.1.1 คาเบี้ยประชุมกรรมการ  
          2.1.2 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานอ่ืนใหราชการ  
          2.1.3 คาปฏิบัติงานรับสมัครและลงทะเบียน  
   2.2 คาใชสอย จํานวนเงิน     350,000   บาท 
   2.3 คาวัสด ุ จํานวนเงิน     600,000   บาท 
   2.4 คาสาธารณูปโภค จํานวนเงิน                 -   บาท 
3. เงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร) จํานวนเงิน   3,691,940  บาท 
    3.1 เงินอุดหนุนโครงการกิจกรรม จํานวนเงิน   3,691,940  บาท 
กองทุนสินทรัพยถาวร จํานวนเงิน   8,412,010 บาท 
1. งบลงทุน จํานวนเงิน    8,412,010 บาท 
    1.1 คาครุภัณฑ จํานวนเงิน    6,018,110 บาท 
    1.2 คาท่ีดิน และสิ่งกอสราง จํานวนเงิน    2,393,900 บาท 
 



๒๔ 
 

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563   
มิติหนวยงาน – แผนงาน/งาน – กองทุน 

โรงเรียนสาธิต ม.ร. (ฝายมัธยม) จํานวนเงิน 70,189,780 บาท 
  

ก. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา จํานวนเงิน 70,189,780 บาท 
   1. งานจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร จํานวนเงิน 70,189,780 บาท 
       1.1 กิจกรรมหลัก  
          - ฝกปฏิบัติการหองปฏิบัติการการเรียนการสอน จํานวนเงิน 70,189,780 บาท 
       กองทุนเพ่ือการศึกษา จํานวนเงิน 70,189,780 บาท 
1) งบบุคลากร จํานวนเงิน 15,511,580 บาท 
    1.1 เงินเดือน จํานวนเงิน 14,635,080 บาท 
         1.1.1 เงินเดือนขาราชการ จํานวนเงิน 14,635,080 บาท 
         1.1.2 เงินประจําตําแหนงบริหาร  
         1.1.3 เงินประจําตําแหนงวิชาการ  
         1.1.4 เงินประจําตําแหนงวิชาชีพ  
         1.1.5 เงินตอบแทนรายเดือนขาราชการ  
         1.1.6 เงินตอบแทนสมทบเงินเดือน  
    1.2 คาจางประจํา จํานวนเงิน    876,500 บาท 
         1.2.1 คาจางลูกจางประจํา  
         1.2.1 เงินตอบแทนรายเดือนลูกจางประจํา  
         1.2.1 เงินตอบแทนสมทบคาจางประจํา  
2) งบเงินอุดหนุน จํานวนเงิน  43,171,000 บาท 
  2.1 เงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร จํานวนเงิน   43,171,000 บาท 
        2.1.1 เงินเดือนพนักงานของรัฐ  
        2.1.2 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
ของรัฐ 

 

        2.1.3 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการพนักงานของรัฐ  
        2.1.4 อัตราทดแทนเกษียณ  
        2.1.5 เงินประจําตําแหนง  
2. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จํานวนเงิน  11,507,200 บาท 

   1) งบเงินอุดหนุน จํานวนเงิน  11,507,200 บาท 
       1.1 เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

จํานวนเงิน  11,507,200 บาท 

             1.1.1 คาจัดการเรียนการสอน จํานวนเงิน    6,417,800 บาท 
             1.1.2 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวนเงิน    1,609,100 บาท 
             1.1.3 คาหนังสือเรียน จํานวนเงิน    1,855,300 บาท 
             1.1.4 คาอุปกรณการเรียน จํานวนเงิน       773,500 บาท 
             1.1.5 คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวนเงิน       851,500 บาท 

 



๒๕ 
 

รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับมัธยมศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๒ 

มาตรฐานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

(ฝายมัธยม) 



๒๖ 
 

รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับมัธยมศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๑ 

คุณภาพของผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

(ฝายมัธยม) 



๒๗ 
 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

  ประเด็นพิจารณาท่ี ๑  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 

  ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนดในแตละระดับชั้น 

  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

  เปาหมาย:  โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอน 

ท่ีพัฒนาความสามารถในดานการอาน การเขียน การสื่อสาร  

และการคิดคํานวณ โดยกําหนดไวในระดับดีมาก  

คิดเปนรอยละ ๘๐ ของนักเรียนท้ังหมด 

 

ผลการประเมิน 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอน ท่ี

สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน การ

เขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ดังนี้ 

๑. ความสามารถในการอาน ฝายวิชาการ

ของโรงเรียนไดประเมินการอานของนักเรียน 

และผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ดานการอาน 

 

 

๒. ความสามารถในการเขียน ฝาย

วิชาการของโรงเรียนไดประเมินการเขียนของ

นักเรียน และผลการประเมินการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ดาน

การเขียน 

 

๓. ความสามารถในการสื่อสาร ฝาย

วิชาการของโรงเรียนไดประเมินสมรรถนะสําคัญ

ของผูเรียน (ความสามารถในการสื่อสาร) และผล

การประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ดานภาษาเพ่ือการสื่อสาร

 

 

 

๑. ผลการประเมินความสามารถในการอานพบวา 

นักเรียนมีความสามารถการอานในระดับดีมาก รอยละ 

๘๗.๘๔  

ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ดานการอานพบวา นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ และ ๖ ไดคะแนนเฉลี่ย ๖๒.๕๙ 

๒. ผลการประเมินความสามารถในการเขียนสื่อความ

พบวา นักเรียนมีความสามารถการเขียนสื่อความในระดับ

ดีมากข้ึนไป รอยละ ๘๐.๘๕ 

ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ดานการเขียนพบวา นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ และ ๖ ไดคะแนนเฉลี่ย ๕๕.๑๐ 

๓. ผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร พบวา 

นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร ในระดับดีมากข้ึนไป 

รอยละ ๙๓.๔๙ 

ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ดานภาษาเพ่ือการสื่อสารพบวา 

 
ผลการอาน เขียน คิดวิเคราะห 



๒๘ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

วิชาภาษาอังกฤษ 

 

๔. ความสามารถในการคิดคํานวณ คิด

วิเคราะห ฝายวิชาการของโรงเรียนไดประเมิน

การคิดคํานวณ คิดวิเคราะหของนักเรียน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และ ๖ ไดคะแนนเฉลี่ย 

๔๖.๔๐ 

๔. ผลการประเมินความสามารถในการคิดคํานวณ คิด

วิเคราะหพบวา นักเรียนมีความสามารถการคิดคํานวณ 

คิดวิเคราะหในระดับดีมากข้ึนไป รอยละ ๗๖.๕๔ 

 

จุดเดน 

๑. กลุมสาระการเรียนรูตางๆ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนอง

ความตองการและความถนัดของผูเรียนสงเสริมทักษะดานตางๆ สําหรับนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ๑. สืบเนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid– 19 ทําใหการแขงขันทักษะวิชาการ กิจกรรม

ตางๆ ตองถูกยกเลิก แตทางกลุมสาระการเรียนรูตางฯ ควรจัดกิจกรรมท่ีเพ่ิมทักษะทางวิชาการใหแกนักเรียน

ในรูปแบบออนไลน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

 ประเด็นพิจารณาท่ี ๒  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบ โดยใช

เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมีเหตุผล 

 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 เปาหมาย:โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนและจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีทําใหผูเรียนเกิดการคิดจําแนก

แยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมีเหตุผล โดยกําหนดไวในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ ๘๐ ของ

นักเรียนท้ังหมด 

 

ผลการประเมิน 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอน ท่ีสงเสริมให

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แกปญหา ดังนี้ 

 

กลุมสาระการเรียนรูเทคโนโลยี 

(คอมพิวเตอร) ไดจัดการเรียนการสอนการเขียน

โปรแกรม โดยใหนักเรียนศึกษาโครงสรางการเขียน

โปรแกรมผานการแกไขปญหาในชีวิตประจําวันซ่ึงนํา

ตัวอยางจากการดําเนินชีวิตประจําวัน เชนการเดินทาง

จากบานมาโรงเรียน มาเขียนผังงาน ผานการฝก

วิเคราะหความตองการ (Output) ขอมูลท่ีนํามาใช

ประกอบการแกปญหา (Input) และกระบวนการท่ีจะ

ใชแกปญหา (Process) โดยใหนักเรียนในหองชวยกัน

ตอบคําถาม และออกแบบวิธีการแกปญหาและหา

วิธีการท่ีดีท่ีสุดออกมาใช จากนั้นใหนักเรียนแกไข

ปญหาตามโจทยท่ีตองการ โดยประยุกตจากตัวอยางท่ี

ไดศึกษาและยังบูรณาการระหวางกลุมสาระเทคโนโลยี 

(คอมพิวเตอร) กลุมสาระวิทยาศาสตร กลุมสาระสังคม

ศึกษา กลุมสาระภาษาตางปะเทศ ในการรียนรูเรื่อง

เกียวกับเทคโนโลยีดานพลังของทวีปยุโรปเพ่ือใหนักได

ใชทักษะการคิดอยางหลากหลายและความรูจาก

รวมกันเรียนรูการบริหารจัดการเวลาการสื่อสาร

ผานการทํางานกลุม รูจักคนควาหาความรู เกียวกับ

เทคโนโลยีพลังงานท้ังในอดีต และปจจุบัน และอนาคต 

เขาใจและวิเคราะหขอมูล สังเคราะหขอมูล ฝกการคิด

อยางมีวิจารญาณ คิดแบบมีเหตุ คิดวิเคราะหแยกแยะ 

การทํางานแบบลําดับข้ัน ผาการนําเสนอผลงาน การอภิ

ปลาย และการสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

หลากหลายวิชาในการคนควาหาขอมูลนําเสนออภิ

ปลายรวมกัน 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ไดจัดการเรียนการสอน ท่ีสงเสริมให

ผูเรียนคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญไตรตรอง 

พิจารณาอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการ

ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกไขปญหาอยางเปนระบบ ดังนี้ 

๑.๑ วชิาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๘ (สาระ

ภูมิศาสตร) เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ดําเนินการใหนักเรียนรวมกันทํางานเปนกลุม 

ปรึกษาหารือผานชองทางออนไลน เก่ียวกับโครงงาน

ปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน เชน ปญหาน้ําเนาเสียใน

คลองแสนแสบ ปญหารถเมลไทยและปญหาทางเทาใน

กรุงเทพฯ เปนตน พรอมกับการนําเสนอโดยวีดีโอใน

ชั้นเรียน โดยมีหัวขอตางๆดังนี้ 

- ชื่อปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

- ความเปนมา/ความสําคัญ/สาเหตุของ

ปญหา 

- แนวทางวิธีการแกไขปญหา 

- การมีสวนรวมในการแกไขปญหาของ

ชุมชนอยางยั่งยืน 

- การประเมิน หรือการใหคะแนนโดยการ

เรียงลําดับกลุมท่ีสงผลงานดีมากท่ีสุด - นอยท่ีสุด ใน

แตละหองเรียน 

 

 

 

 

 

๑.๑ กิจกรรมการทําโครงงานปญหาสิ่งแวดลอม

ในชุมชน เปนการใชปญหาพ้ืนฐานการเรียนรู PBL 

(Problem–based Learning) พบวา นักเรียนไดฝกฝน

การคิดวิเคราะหปญหาท่ีมีในชุมชนหรือประเทศไทย คิด

อยางมีเหตุผลวาปญหานั้นตองไดรับการแกไขอยางไร มี

การอภิปรายปรึกษาหารือถึงข้ันตอนการดําเนินงาน

ภายในกลุมของตนเอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกัน

และกันรวมท้ังพัฒนาทักษะการทํางานรวมกันนํามาสู

ผลงานรูปแบบวีดีโอท่ีเปนรูปธรรมสําหรับการนําเสนอ

ของแตละกลุมในหองเรียนนั้นๆ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

วิชาภาษาไทย ผูสอนสอนดวยเทคนิคการสอนท่ี

หลากหลาย เชน การใชปญหาเปนฐาน การเรียนรูจาก

การสืบคน การเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการคิด 

เทคนิค 4Q4R เนนการวิเคราะห วิจารณ และการ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน และ

แกปญหาไดจากการอานและการฟง 

 

นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

อยางมีวิจารณญาณ โดยใชกระบวนการคิดไดอยางเปน

ระบบ และเหมาะสมในทุกระดับชั้น โดยสังเกตจาก

ชิ้นงาน mind map รูปแบบตางๆ ชิ้นงานโครงงาน, 

การตอบคําถามในชั้นเรียน ซ่ึงปรากฏในแผนการสอน, 

บันทึกหลังสอน  
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูภายในหองเรียน เพ่ือ

สงเสริมความสามารถในการอาน การเขียน การ

สื่อสาร ผูสอนจัดกิจกรรมใหผูเรียน ท้ังกิจกรรมแบบ

กลุม และกิจกรรมแบบเดี่ยว โดยกิจกรรมแบบกลุม ให

นักเรียนสมาชิกในกลุม อานเนื้อหาในบทเรียนใหเพ่ือน 

สมาชิกในกลุมฟง และเพ่ือสมาชิกเขียนสรุปความรูท่ี

ไดจากการฟงของตนเอง เพ่ือสงเสริมทักษะ 

ความสามารถของนักเรียนท้ังการอาน การเขียน การ

สื่อสาร ไปพรอมๆ กัน  สวนกิจกรรมแบบเดี่ยวนั้น

ผูสอนกําหนดใหผูเรียนฝกทักษะ การเขียนดวยการ

มอบหมายงานคัดลายมือ ตามเนื้อหาท่ีกําหนด 

สงเสริมการอานโดยกําหนดใหอานหนังสือนอกเวลา 

ตามความสนใจ 

นอกจากนี้ ยังพบวา ผูเรียนมีความสามารถในการ

อาน การเขียน การสื่อสารเปนอยางดี ดูจากการเขียน

สรุปเนื้อหาเรื่องท่ีกําหนด ของงานกลุมท่ีผูสอนได

มอบหมายให  และการท่ีผูเรียนไดรับรางวัลจากการเขา

รวมแขงขันการประกวดคัดลายมือในโครงการสัปดาห

วันภาษาไทยแหงชาติ   

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ไดจัดเรียนการสอนท่ีมีการสงเสริมกิจกรรมการ

เรียนรูใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

อยางมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ อาทิเชน ใน

รายวิชาชีววิทยา 4 ใหนักเรียนทํากิจกรรมเปน

กระบวนการกลุม ดวยประเด็นปญหากระตุนให

นักเรียนเกิดความสนใจและอยากคนหาคําอธิบาย 

หลังจากท่ีนักเรียนไดศึกษาเก่ียวกับระบบหายใจ 

ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบยอยอาหารของสัตว 

โดยใหนักเรียนแตละกลุมศึกษา คนควาและทําการ

ทดลอง เก่ียวกับกายวิภาคของสัตวท่ีสนใจ นักเรียน

วิเคราะหขอมูลจากการคนพบ รวมถึงรวมกันอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น , ในรายวิชา ธรรมชาติของ

วิทยาศาสตรและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร มีการ

นําคลิป เรื่อง "เปดเสนทางกําจัดขยะติดเชื้อ" แลว ให

นักเรียนตั้งคําถามใหมากท่ีสุด ภายใน 10 

นาที  นําเสนอผาน padlet และรวมวิพากษหลังเพ่ือ

นําเสนอผลงาน นักเรียนทําการแยกแยะประเด็น

 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร ในรูปแบบ Active learning  

หลากหลายวิธีการสอน เชน วิธีสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู (Inquiry-based Learning) ผสมผสานกับการ

เรียนรูแบบปรากฏการณเปนฐาน (Phenomena-

based Learning) การสอนแบบโครงงาน (Project 

based learning) ชวยสงเสรมิใหนักเรียนเกิดองค

ความรูท่ีเปนผลการการศึกษาจากการลงมือปฏิบัติจริง 

และเกิดการคิดวิเคราะหท่ีเปนรูปธรรม  คิดละเอียด

รอบคอบ สามารถจําแนกหรือจัดหมวดหมูขององค

ความรูไดอยางเปนลําดับ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นจากเพ่ือนรวมชั้นและผูสอน สงผลใหมีความคิด

สรางสรรค การแสดงออกผานชิ้นงานของผูเรียนมีความ

หลากหลายท้ังในระดับความลุมลึกและหลากมิติ แสดง

วานักเรียนมีการคิดแบบมีวิจารณญาณ และมีการ

ประเมินผูเรียน เชน รายวิชา ธรรมชาติของวิทยาศาสตร

และการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร มีการประเมินเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู นักเรียนนําเสนอเปนรายบุคคล ครูทํา
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คําถาม และเสนอวิธีตรวจสอบปญหาทางวิทยาศาสตร

แยกแยะไดวาประเด็นปญหาหรือคําถามใดสามารถ

ตรวจสอบไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เสนอวิธี

ตรวจสอบปญหา และการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูล

ท่ีนาเชื่อถือ แลวนํามาซ่ึงการลงขอสรุป , ในรายวิชา

ฟสิกส ใชการสอนโดยใชการเรียนรู 5 ข้ันตอน (5 

STEPs) ในข้ันท่ี 1 การระบุคําถาม (Questioning) 

และข้ันท่ี 2 การแสวงหาสารสนเทศ(Searching) ซ่ึง

เปนข้ันตอนของกิจกรรมท่ีใหผูเรียนไดฝกทักษะการ

แกไขปญหาโดยการใชการวิเคราะห ผานการฝกกับ

สถานการณจําลอง หรือ ใหทําการทดลองแลวดึง

ปญหาหรือขอขัดแยงท่ีเจอในการทําออกมา แลวนํา

ขอมูลออกมาแลวจัดหมวดหมู เพ่ือขอมูลแตละสวนมา

หารือโดยใชกระบวนการกลุม วาสามารถนําองค

ความรู ทักษะ กระบวนการตางๆท่ีเคยเรียนมา

แกปญหาดวยวิธีใดจึงจะดีท่ีสุด , วิชาวิทยาศาสตร

พ้ืนฐาน นักเรียนทํางานใหบทบาทสมมุติใน หัวขอ 

เม่ือฉันเปนหมอ  จากนั้นดําเนินการโดยมีการกําหนด

หัวขอตาง ๆ ใหนักเรียนสํารวจ สอบถามขอมูลสุขภาพ

ของคนในครอบครัว หรือ คนใกลชิดรอบตัว แลวเลือก

มา 1 ขอมูลท่ีจะมาสืบคน หรือสอบถามผูรูหรือ

ผูเชี่ยวชาญ , วิชาเคมี จัดการเรียนการสอนใหนักเรียน

รวมกันทํางานเปนกลุม เม่ือครูใหปญหาของงานเชน 

ถาตองการผลิตไอศกรีมในท่ีไมมีไฟฟา ตองใชอุปกรณ

หรือเครื่องมือใด และใหออกแบบการทดลองเพ่ือ

ศึกษาปจจัยของสารท่ีทําใหเกิดไอศกรีม นําเสนอเคา

โครงของโครงงาน พรอมใหนักเรียนนําเสนอดวยวีดิโอ 

และสาธิตหนาหองเรียน , วิชาชีววิทยาพ้ืนฐานความ

เปนเลิศ มีการดําเนินการใหนักเรียนรวมกันอภิปราย

และรวมกันทํางานเปนกลุม โดยจัดการประชุมกันและ

นําเสนอผานชองทางออนไลน เก่ียวกับโครงการ

พระราชดําริ โครงการสวนพระองคหรือโครงการหลวง 

การใหขอมูลยอนกลับทันที เพ่ือนทําการประเมินเพ่ือน 

ใหขอคิดเห็น และการประเมินสรุปผลการ

เรียนรู นักเรียนทุกคนสามารถสืบคนขอมูล และ

วิเคราะหเพ่ือจําแนกแยกแยะขอเท็จจริงจากแหลงขอมูล 

จากนั้นตัดสินใจ (คิดอยางมีวิจารณญาน) ในการเลือก

ขอมูล เพ่ือนํามาทําการสรุปไดอยางถูกตอง 
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ของรัชกาลท่ี ๙  โดยมีหัวขอตางๆ ดังนี้ 

- ชื่อโครงการฯ ท่ีนักเรียนเลือก 

- ความเปนมา/ความสําคัญ/แนวคิดของโครงการ 

- ลักษณะและวิธีการของโครงการ 

- แนวทางวิธีการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีสวน

โครงการ 

- การมีสวนรวมในการแกไขปญหาของพ้ืนท่ี

ชุมชน 

- การประเมินและเกณฑการใหคะแนนโดยการ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

กลุมสาระฯ ไดจัดการเรียนการสอน ท่ีสงเสริมให

ผู เ รียนคิดจํ าแนกแยกแยะ ใครครวญไตรตรอง 

พิจารณาอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการ

ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกไขปญหาอยางเปนระบบ ดังนี้ 

๑.๑ โครงงานคณิตศาสตรเปนเนื้อหาในรายวิชา

คณิตศาสตรเพ่ิมเติมของผูเรียนชั้น ม.๒ และ ม.๓ โดย

โครงงานนี้จะใหนักเรียนจัดกลุม กลุมละ ๓-๔ คน เพ่ือ

หาหัวขอท่ีผูเรียนถนัด หรือปญหาท่ีผูเรียนสนใจและ

อยางจะคิดแกปญหานั้นดวยทักษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร ซ่ึงผูเรียนจะตองเริ่มจากการนําเสนอ

หัวขอโครงงาน การเขียนเคาโครงของโครงงาน และลง

มือปฏิบัติจริง จนพบปญหาแลวหาแนวทางในการ

แกปญหาท่ีเกิดภายใตการทํางานกับเปนทีม   

๑.๒ รายวิชาคณิตศาสตรสรางสรรค การจัด

กิจกรรมการเรียนรูเรื่อง การวางแผนธุรกิจ ผาน

กิจกรรมกลุมผูเรียนวิเคราะหรูปแบบและความเปนไป

ไดของธุรกิจท่ีผูเรียนสนใจ จากนั้นสืบคนขอมูล และ

ประยุกตใชความรูทางคณิตศาตรในการประเมินความ

เปนไปไดของธุรกิจ รวมท้ังใชความรูทางดานการเงิน

และทักษะการคํานวณในการเพ่ิมศักยภาพใหกับธุรกิจ

ท่ีนักเรียนเลือก จากนั้นนําเสนอผลงานและอภิปราย

 

 

 

 

 

 

๑.๑ ผูเรียนท่ีไดทําโครงงานคณิตศาสตรเกิด 

ทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห การแกปญหาตางๆ 

ตามความสนใจของผูเรียน และสามารถนําความรู

ทางคณฺตศาสตรและศาสตรอ่ืนประยุกตใชในการ

แกปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางเปนข้ันตอน มีการ

วางแผนการทํางานอยางเปนระบบ รูจักการแกปญหา

เฉพาะหนา รูจักการทํางานกับเปนทีม เกิดการอภิปราย

แลกเปลี่ยนความรูกันในกลุมและในชั้นเรียน 

 

๑.๒ ผูเรียนสามารถวิเคราะหขอมูลจาก

สถานการณจริง และประยุกตใชความรูทางคณิตศาสตร

และศาสตรอ่ืนในการตัดสินสรางสรรคธุรกิจท่ีมีศักยภาพ 

รวมท้ังนําเสนอผลงานและอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู

ภายในชั้นเรียนไดเปนอยางดี 
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รวมกันในชั้นเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

กลุมสาระฯ ไดจัดการเรียนการสอน ท่ีสงเสริมให

ผูเรียนคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญไตรตรอง 

พิจารณาอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการ

ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกไขปญหาอยางเปนระบบ ดังนี้ 

๑. วิชา ทัศนศิลปพ้ืนฐาน ม.๒ เรื่อง เทคนิคใน

การวาดภาพเพ่ือสื่อความหมาย ดําเนินการใหนักเรียน 

คิดวิเคราะห การใชเทคนิคตางๆ เชน เทคนิคการวาด

เสน เทคสีน้ํา สีอะครลิก หรือการปะติด มาสรางสรรค

ผลงานในรูปแบบท่ีนักเรียนตองการ และใหนักเรียน

อธิบายถึงเหตุในการนําเทคนิคตางๆ ท่ีมาใชสรางสรรค

ผลงาน และนําเสนอถึงวิธีการและปญหาท่ีพบเจอ 

๒. สาขานาฏศิลป 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีสงเสริม

ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา โดยผานกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 

นาฏศิลป ม.๖ ศ ๓๓๑๐๑ เรือ่ง การแสดงพ้ืนบาน 

โดยใหนักเรียนศึกษาประวัติความเปนมาของแสดง

พ้ืนบานและรูปแบบของการแสดงแตละภูมิภาค เพ่ือ

วิเคราะหถึงการไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมประเทศ

เพ่ือนบานท่ีมีผลตอการแสดง พรอมนําเสนอขอมูล

จากการคนควา รวมถึงการปฏิบัติการนําเสนอการ

แสดงพ้ืนบานออกพรอมการออกแบบแปลแถวท่ีจะใช

ในการแสดง ใหเหมาะสม รวมถึงการวิจารณผลงาน

ของกลุมอ่ืน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเอง

หลังจากไดรับชมการแสดงของเพ่ือน 

๓. สาขาดนตรีไทย 

๓.๑ วชิาเสรีดนตรีไทย วิชาเสรีดุริยางคศิลป 

ในทุกๆรหัสวิชา รายวิชาดนตรีไทยพ้ืนฐาน ศ.๒๑๑๐๑ 

 

 

 

 

 

 

๑. เทคนิคในการวาดภาพเพ่ือสื่อความหมาย 

นักเรียนไดฝกฝนการคิดวิเคราะห คุณสมบัติในเทคนิค 

ตางๆ และการเลือกใชท่ีเหมาะสมไปจนข้ันตอนในการ

สรางสรรคผลงาน นําเสนอแลกเปลี่ยนปญหาและ

แนวคิดตอกันเพ่ือนําไปแกไขใหผลงานดียิ่งข้ึน 

 

 

๒. นักเรียนทราบถึงประวัติความเปนมาและ

รูปแบบของการแสดงท่ีหลากหลายในภูมิภาคตาง ๆ 

การไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมท่ีไดรับจากประเทศ

เพ่ือนบาน   สามารถปฏิบัติการแสดงพ้ืนบาน นักเรียน

ไดรวมกันหาขอมูล เพ่ือวิเคราะหกอนท่ีจะนํามา

สรางสรรคเปนการแสดง นักเรียนสามารถแสดงทัศนคติ, 

การวิจารณการแสดงอยางมีหลักการและเหตุผล รวมถึง

การรับฟงคําวิจารณจากผูอ่ืนเพ่ือนําไปพัฒนาผลงาน

ตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

๓.๑ วิชาเสรีดนตรีไทย วิชาเสรีดุริยางคศิลป ใน

ทุกๆรหัสวิชา รายวิชาดนตรีไทยพ้ืนฐาน ศ.๒๑๑๐๑ (ม.
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(ม.๑) และรายวิชาดนตรีไทยพ้ืนฐาน ศ.๒๓๑๐๒ (ม.๓) 

ซ่ึงเปนรายวิชาท่ีตองลงมือปฏิบัติดนตรีดวยตนเอง 

จากการรวมกลุมนักเรียนมีความสามารถทางดาน

ดนตรีและอาจมีพ้ืนฐานมาเพียงเล็กนอย ซ่ึงสามารถ

เลือกเครื่องดนตรีท่ีตนเองมีความสนใจไดตามความชื่น

ชอบอยางหลากหลาย โดยจําเปนตองมีการบรรเลง

ดนตรีเพ่ือแสดงผลงานภายในชั้นเรียน อยูสมํ่าเสมอ 

จึงใหโอกาสผูเรียนได แลกเปลี่ยนความรูโดยสลับกัน

เปนผูใหและผูรับ พรอมกับการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น คิดวิเคราะหเพ่ือหาเปาหมายของการบรรเลง

รวมวงโดยมีหัวขอตางๆดังนี้ 

- ความสําคัญ/สาเหตุของปญหา 

- แนวทางวิธีการแกไขปญหา 

- การมีสวนรวมในการแกไขปญหาของสมาชิก 

การประเมิน หรือการใหคะแนนโดยการ

เรียงลําดับท่ีสงผลตอการแสดงผลงาน ดีมากท่ีสุด – 

นอยท่ีสุด 

๓.๒ สาขาดนตรีสากล การเรียนการสอน

ดนตรีสากลในวิชาพ้ืนฐาน วิชาเลือกเสรี และชมรม มี

การจัดการเรียนการสอนแบบ open approach ซ่ึง

เนนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูระหวางครู-นักเรียน 

และ นักเรียน-นักเรียน เพ่ือนํามาสูกระบวนการคิดใน

รูปแบบใหม ๆ อยางตอเนื่อง โดยครูจะใหนักเรียน

แบงกลุมเพ่ือปฏิบัติดนตรี นักเรียนจะไดชวยการเลือก

บทเพลงท่ีจะบรรเลง เสนอแนวคิดการแสดง วางแผน

กระบวนการซอม และจัดการแสดงดนตรีในทายภาค

เรียน 

๑) และรายวิชาดนตรีไทยพ้ืนฐาน ศ.๒๓๑๐๒ (ม.๓) ซ่ึง

เปนรายวิชาท่ีตองลงมือปฏิบัติดนตรีเปนจุดประสงค

สําคัญพบวา  

- นักเรียนไดฝกฝนการคิดวิเคราะหปญหาท่ีมีใน

การฝกหัดดนตรีไทย 

- นักเรียนคิดอยางมีเหตุผลวาปญหานั้นตองไดรับ

การแกไขอยางไร 

- นักเรียนมีการอภิปรายปรึกษาหารือถึงข้ันตอน

การเรียนรูฝกซอมดนตรีภายในเวลาเรียน แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน รวมท้ังพัฒนาทักษะการ

ทํางานรวมกันนํามาสูผลงานการบรรเลงรวมวงท่ี

ประจักษ 

 

 

 

 

 

๓.๒ การเรียนการสอนดนตรีแบบ open 

approach ทําใหนักเรียนมีอิสระทางความคิด ซ่ึงเปน

หัวใจของศิลปะ และครูคอยใหคําแนะนํา แลกเปลี่ยน

ทัศนะ และการบวนการคิด จึงทําใหผลงานของนักเรียน

ในดานดนตรีสากลอยูในระดับท่ีดี โดยวัดจากผลงานการ

แสดง และการเขาแขงขันในเวทีระดับชาติ และ

นานาชาติตลอดระยะเวลา 6 ปท่ีผานมา 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

๑. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐานมัธยมศึกษาปท่ี๒ เรื่อง If clause Type 1 

กิจกรรม “FIRST CONDITIONAL ´CHAIN´GAME 

SPEAKING ACTIVITY” It´s a chain of 

 

๑. นักเรียนสามารถใชทักษะการคิด วิเคราะหจาก

การไดศึกษาขอมูลจากการเรียนรูในชั้นเรียน จาก

หนังสือเรียนและการศึกษาคนควาเพ่ิมเติม กระท่ังสรุป

ความคิดรวบยอด และไมสับสนในประโยคโครงสราง



๓๖ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

conditionals that helps them repetitively 

practice/drill the new structure โดยการจัด

กิจกรรมนี้มุงเนนใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบ เกิดการประมวลความรู

สังเคราะหขอมูล สรุปความคิดรวบยอดเก่ียวกับ

ประโยคไวยากรณโครงสราง If clause Type 1 แตง

เลาเรื่องราวข้ึนมาใหมผานการพูดอัดคลิปวิดิโอ ท้ังนี้

เพ่ือใหนักเรียนสามารถนํามาประยุกตใชใน

สถานการณจริงและเพ่ือใหนักเรียนแสดงศักยภาพของ

ตนเองออกมา 

๒. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

รายวิชาพ้ืนฐาน เรื่อง Grammar โดยการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเรื่อง 

Grammar โดยเนื้อหาการเรียนการสอนเรื่อง 

Grammar เพ่ือมุงเนนใหนักเรียนเกิดความเขาใจ

หลักการใชไวยากรณตาง ๆ ท่ีเรียน เพ่ือกระตุน

กระบวนการความคิด เกิดการวิเคราะห สังเคราะห 

พัฒนาตอยอดองคความรูของนักเรียน ระดมความ

คิดเห็นและเกิดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน โดย

จะยกตัวอยางเชน รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ และภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ เปนตน 

๓. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการเขียนภาษา

ฝรั่งเศส เรื่อง “การเลาเรื่อง” กิจกรรมนี้เปนกิจกรรม

กลุมโดยเปดโอกาสใหนักเรียนระดมความคิด อภิปราย

แลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นระหวางกัน 

นักเรียนไดเกิดการเรียนรูทุกข้ันตอนตั้งแตแตงบทบาท 

เลาเรื่อง จัดอุปกรณ และตัดตอ อีกท้ังสมาชิกในกลุม

รวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางการจัดกิจกรรม 

ท้ังนี้นักเรียนไดมีโอกาสนําความรูจากกิจกรรมมาตอ

ไวยากรณ ใชหลักการของโครงสรางประโยคไวยากรณ

มาเปนความรูพ้ืนฐาน เกิดการประยุกตและสามารถแตง

ประโยคเพ่ือนํามาจัดทําคลิปวิดิโอของตนเองไดอยาง

ถูกตอง เหมาะสมตามโครงสรางประโยคไวยากรณ 

 

๒. นักเรียนเกิดการเรียนรู เขาใจและสามารถ

วิเคราะหหลักการใชประโยคโครงสรางไวยากรณเรื่อง

ตาง ๆ ไดอยางแมนยํายิ่งข้ึน กระท่ังสามารถระบุบงบอก

ความแตกตางของประโยคไวยากรณไดอยางถูกตอง

ชัดเจน อีกท้ังเปนสวนชวยใหนักเรียนไมเขาใจ สามารถ

เขาใจในประโยคไวยากรณตาง ๆ ไดดวยการแลกเปลี่ยน

ความรูระหวางกัน ท้ังนี้เม่ือนักเรียนสามารถเขาใจและ

รูจักวิเคราะหประโยคโครงสรางไวยากรณตาง ๆ ได

อยางชัดเจนนักเรียนสามารถนําไปพัฒนาตอยอด การ

เรียนรูโดยการเรียบเรียงเรื่องราวสามารถนําไวยากรณ

นั้น ๆ มาเรียบเรียงเลาเรื่องราวของตนเองท่ีเกิดข้ึนได 

 

 

 

๓. นักเรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห อภิปราย

แลกเปลี่ยนความรูระหวางกันใชภาษาฝรั่งเศสมา

ถายทอดเรื่องราวผานการเลาเรื่อง เม่ือเกิดปญหาตาง ๆ 

ในระหวางทํากิจกรรมนักเรียนสามารถแกไขปญหาได

ดวยสมาชิกในกลุม ไดเรียนรูถึงประสบการณในการ

ทํางานอยางเปนระบบ ท้ังนี้นักเรียนสามารถนําความรู

จากกระบวนการการทํากิจกรรมมาประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได 

 

 

 

๔. จากการจัดกิจกรรมโตวาที (argumentative 

debate) นักเรียนไดเรียนรูและฝกกระบวนการทาง
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ยอด พัฒนาโดยเขารวมรายการประกวดเลาเรื่องสั้น

ภาษาฝรั่งเศสของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประไทย 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๔. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

การอาน-สรุปความ เรื่อง การโตวาที 

(argumentative debate) กิจกรรมนี้เปดโอกาสให

นักเรียนเปนผูคิด วิเคราะห เลือกหัวขอและเนื้อหาท่ี

สามารถนํามาแสดงความเห็น อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแกปญหาในหัวขอการโตวาที โดยครู

เปนเพียงผูใหคําปรึกษา จากนั้นใหนักเรียนนําเสนอ 

ขอดี ขอเสียของหัวขอท่ีเลือกนําเสนอและนําเสนองาน

ประกอบกับการใชสื่อ PowerPoint หรือ แบบศิลปะ

บนแผนกระดาษ 

ความคิด พัฒนาและตอยอดองคความรูไดอยางมีเหตุผล 

มีความสมดุลไมเขาขางตนเอง ยอมรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืน อีกท้ังนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการพูด พูด

อยางมีเหตุผล สามารถพูดเพ่ือโนมนาวจิตใจกอใหเกิด

การเปนท่ียอมรับของผูอ่ืน ท้ังนี้นักเรียนสามารถนํา

ทักษะตาง ๆ มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยาง

แทจริง 

กลุมสาระการเรียนรูการงาน 

วิชาการงาน ผูสอนสอนดวยเทคนิคการสอนท่ี

หลากหลาย เชนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย, การ

จัดการเรียนรูแบบสาธิต, การจัดการเรียนรูแบบ

กระบวนการกลุม, การจัดการเรียนรูแบบสรางสรรค

เปนฐาน, เปนการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนไดครบท้ัง

ดานเนื้อหาวิชา และทักษะในการคิดสรางสรรคได

อยางเปนรูปธรรม โดยสงเสริมใหผูเรียนคิดจําแนก

แยกแยะ ใครครวญไตรตรองอยางรอบคอบ โดยใช

เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกไขปญหาอยางเปน

ระบบ 

รายวิชางานชางพ้ืนฐาน  มีการจัดกิจกรรมการ

ทํางานกลุม โดยมีการแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุม

ละไมเกิน ๔ คน เพ่ือใหนักเรียนชวยกันวางแผนการ

ทํางานโครงงานการประดิษฐโคมไฟรวมกันลงมือ

ปฏิบัติรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดและแนวทาง

ในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีทํางานตอ

วงจรไฟฟาในโคมไฟ เม่ือตอโคมไฟจนสําเร็จจะมีการ

 

นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหในการ

วางแผนการทํางาน โดยใชกระบวนการคิดไดอยางเปน

ระบบ และเหมาะสม โดยการสังเกตจากชิ้นงาน, 

โครงงาน, การลงมือปฏิบัติจริง การตอบคําถามในชั้น

เรียน เปนตน 
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กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

ทดสอบวงจรรวมกันดวย 

กลุมสาระการเรียนรูพลศึกษา 

วิชา พ ๒๑๑๐๑ กิจกรรมการเรียนเรื่องการถูก

ลวงละเมิดทางเพศอานเรื่อง ชีวิตของเด็กหญิงอัญชัน 

ซ่ึงเปนเรื่องราวของเด็กท่ีถูกลวงละเมิดทางเพศ ครูได

ตั้งประเด็นคําถาม เชน อะไรทําใหอัญชันถูกลวง

ละเมิดทางเพศ อัญชันไดรับผลกระทบอยางไร 

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนสงผลกระทบกับใครบาง การ

แกปญหาของอัญชั้นถูกหรือไม มีทางเลือกอ่ืนอีก

หรือไม 

 

สิ่งท่ีไดพบวา นักเรียนสามารถแยกแยะใครครวญ

ไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแกปญหาอยางมีเหตุผล 

 

จุดเดน 

 ๑. กลุมสาระการเรียนรูตางๆ จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะห คิด

อยางมีวิจารณญาณ เปดโอกาสใหผูเรียนไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา สงเสริมใหผูสอน

สามารถจัดการเรียนรูเพ่ือฝกทักษะใหผูเรียนพัฒนาการผลิตเปนวีดิโอเกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติระหวางครูกับ

นักเรียน ซ่ึงมีสวนสําคัญท่ีผูสอนและผูเรียนสามารถนําความคิดเห็นดังกลาวไปพัฒนาการเรียนการสอนใน

โอกาสตอไป 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ๑. โรงเรียนควรมีการปรับปรุงพัฒนา หรือสรางแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ท่ีชวยกระตุนความสนใจ 

ใฝรูใฝเรียนใหแกผูเรียนมากข้ึน รวมท้ังจัดทําสื่อการสอนในหองเรียนท่ีมีความทันสมัย กาวทันตอการพัฒนา 

โดยเฉพาะการมองผานทีวีในหองเรียนตองสามารถเห็นชัดเจนท้ังหอง   

 ๒. โรงเรียนควรสรางแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  และแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนท่ีชวยกระตุน

ความสนใจ ใฝรูใฝเรียนใหแกผูเรียน  

 ๓. การจัดการเรียนการสอนควรใหเวลามากข้ึนเพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกทางความคิด

อยางท่ัวถึงจัดทําสื่อการสอนในหองเรียนท่ีมีความทันสมัย มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย สงเสริมให

ผูเรียนสนุกกับการเรียนรู ไดคิด แสดงออกอยางอิสระ บรรยากาศการเรียนท่ีเปนกัลยาณมิตร นักเรียนมีสวน

รวมในการเรียนรู เปดโอกาสใหนักเรียนไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา และมีการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูของผูสอนใหเปนผูรับฟง เสนอแนะ รวมเรียนรูและเปนท่ี

ปรึกษา ซ่ึงจัดไดวาเปนสวนสําคัญท่ีผูสอนและผูเรียนสามารถนําความคิดเห็นดังกลาวไปพัฒนาการเรียนการ

สอนในโอกาสตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 



๓๙ 
 

 ๔. โรงเรียนควรจัดพ้ืนท่ี กิจกรรม และสิ่งแวดลอมใหนักเรียนไดมีพ้ืนท่ีแสดงความคิดเชิงวิเคราะห 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ใชเพียงสอนในหองเรียน 
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 ประเด็นพิจารณาท่ี ๓  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

 ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดดวยตนเองและการทํางานเปนทีม เชื่อมโยงองคความรู 

และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ อาจเปนแนวคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 เปาหมาย: โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนและจัดโครงการ/กิจกรรม การทํางานเปนทีม ท่ีเชื่อมโยง

ความรูและประสบการณในการสรางสรรคผลงาน และเกิดการสรางนวัตกรรม ท่ีสามารถนําไปเผยแพรและ

ประยุกตใชได โดยกําหนดไวในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ ๘๐ ของนักเรียนท้ังหมดท่ีสามารถสรางนวัตกรรม 

นําไปเผยแพรและประยุกตใชได 

 

ผลการประเมิน 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอน ท่ีสงเสริมให

ผูเรียนรวบรวมความรูไดดวยตนเองและการทํางาน

เปนทีม เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใช

ในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ อาจเปนแนวคิด โครงการ 

โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตดังนี้ 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ประสบการณในการสรางสรรคผลงาน และเกิด

การสรางนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปเผยแพรและ

ประยุกตใชไดดังนี้ 

วิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ๔ เรื่อง เซต ผูเรียน

สรางชิ้นงานกลุม โดยประยุกตใชความรูเรื่องเซตใน

การสรางเกมในรูปแบบตาง ๆ ตามความคิดสรางสรรค

ของผูเรียน   

 

 

 

 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ผานการ

สรางชิ้นงานกลุม ทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยง

ความรูทางคณิตศาสตรเพ่ือสรางสรรคสื่อการเรียนรู

ท่ีมีความแปลกใหมและนาสนใจ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูฯ จัดกิจกรรมสงเสริมให

ผูเรียนเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณ มาใชใน

การสรางนวัตกรรม มีการนํา ไปใชและเผยแพร

ดังตอไปนี้ 

๑. รายวิชา ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนปฏิบัติการทําไขมุกท่ีใสชานม ดวยสูตรท่ี

คิดข้ึนมาเองภายใตการออกแบบการทดลองอยารัดกุม 

ทําการตรวจสอบความหวานของชาดวยเทคนิคการหา

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ท่ีหลากหลาย ทําให

ผูเรียนสามารถผลิตนวัตกรรมท่ีใชความรูจากการ

สืบคน  การลงมือปฏิบัติ  การทดลอง ประสบการ

เดิม การสรางรูปแบบหรือเทคนิคการเรียนรูดวย

ตนเองและการทํางานเปนกลุม การเชื่อมโยงองค

ความรู มีความคิดสรางสรรค และจินตนาการภายใต

หลักการทางวิทยาศาสตร สรางชิ้นงานใหมเพ่ือตอ

ยอดและอธิบายหลักการท่ีไดเรียนรู มาออกแบบ 



๔๑ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

ดัชนีการหักเหของแสง ทํา e-poster เพ่ือแสดงใหเห็น

ถึงข้ันตอนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม แสดง

เครื่องมือ วิธีการทางวิทยาศาสตร นวัตกรรมท่ีทาง

วิทยาศาสตรท่ีชวยเพ่ิมมูลคาสินคา, ในรายวิชาฟสิกส 

จัดการเรียนการสอนโดยใชการเรียนรู ๕ ข้ันตอน มีข้ัน

สอนใหตอบแทนสังคม (Serving) ผูเรียนจะสามารถ

ตกตะกอนความคิดรวมกันภายในกลุมผาน

กระบวนการสื่อสาร (Communication) และการ

สรางคําอธิบาย (Constructing) รวมกันภายในกลุม 

ออกมาในรูปแบบของ การสืบเสาะและอภิปรายผล

การทดลอง การทําแบบฝดหัด และการผลิตผัง

กราฟฟก (บทละคร) ออกมาในหัวขอท่ีตัวเองไดรับ

มอบหมายและนํามาอภิปรายกลุมใหญรวมกับนักเรียน

กลุมอ่ืนหนาชั้นเรียน , รายวิชา วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

ใหนักเรียนสรางชิ้นงานจําลอง การเคลื่อนตัวของ

เปลือกโลก นักเรียนตองศึกษาหลักการเคลื่อนตัวของ

แผนเปลือกโลกท่ีถูกตอง และสรางโมเดลจําลองและ

โมเดลนี้สามารถนําไปใชในการศึกษาสาเหตุของภัย

พิบัติในรูปแบบตางๆ พรอมท้ังสามารถนําเสนอในรูป

แบบจําลองในคอมพิวเตอรเพ่ือสรางคําอธิบายเชิง

วิทยาศาสตร และอภิปรายในชั้นเรียน 

๒. รายวิชาชีววิทยา ๒ จัดการเรียนรูโดยให

ผูเรียนสรางแบบจําลอง DNA จากวัสดุตาง ๆ เชน 

กระดาษ ลูกปด ผัก ผลไม หรือวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีสามารถ

หาไดในทองถ่ิน และเปรียบเทียบจํานวนนิวคลีโอไทด

และชนิดของเบสจากแบบจําลอง DNA โดยใหผูเรียน

แตละกลุมทํากิจกรรมและนําเสนอแบบจําลอง DNA , 

ในรายวิชาฟสิกสเพ่ิมเติม ๕ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบรวมมือ (Collaboration) ผานเครือขายสังคม 

โดยใหนักเรียนจับกลุมและ รวมมือกันสืบคนเก่ียวกับ

ความดันและแรงดันของสสารในสถานะของเหลว แลว

นําขอมูลท่ีไดภายในกลุมระดมความคิดเพ่ือออกแบบ

และสามารถนําเสนอแนวคิดและทักษะการสื่อสาร

เพ่ืออธิบาย แบบจําลอง ใหผูอ่ืนเขาใจได  ชวยเพ่ิม

ความนาสนใจในกระบวนการเรียนรู เปนการทบทวน

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และสามารถนํามา

ประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 



๔๒ 
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สิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรม โดยใหแตละกลุมตั้งชื่อ

ผลงานและนําเสนอขอมูลในรูปแบบผังกราฟฟก โดย

นําเสนอนวัตกรรมสําเร็จรูปในรูปแบบ VDO 

Animation ,  

๓. วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ๖ จัดกิจกรรมให

ผูเรียนศึกษา เรื่อง ภัยพิบัติ เชื่อมโยงองคความรูและ

ประสบการณ  และไดมีการสรางแนวคิดแบบจําลอง

สถานท่ีอยูอาศัยและท่ีหลบภัย ใหสอดคลองกับ

เหตุการณเม่ือเกิดภัยพิบัติสึนามิ 

๔. วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ไดมีการใหนักเรียน

แตละกลุมสรางชิ้นงานเก่ียวกับการแตงเพลง เก่ียวกับ

อะตอม ตารางธาตุ  สมบัติของธาตุ  นักเรียนแตละ

กลุมสามารถเลือกทํานอง และทําการแตงเพลงให

เหมาะสมกับเนื้อหา พรอมทํานําเสนอในรูปวีดิโอ

พรอมภาพประกอบ 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ประสบการณในการสรางสรรคผลงาน และเกิด

การสรางนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปเผยแพรและ

ประยุกตใชไดดังนี้ 

๑. วิชา ทัศนศิลปพ้ืนฐาน ม.๒ เทคนิคในการวาด

ภาพเพ่ือสื่อความหมาย โดยการนําวัสดุอุปกรณมา

ประยุกตใชเชน การนําสีของน้ํากาแฟมาระบายสีแทน

การใชสีน้ํา ไดอยางเหมาะสม 

 

๒. สาขานาฏศิลป กิจกรรมท่ีสงเสริม

ความสามารถในการสรางนวัตกรรมในรายวิชา

นาฏศิลป ม.๖ ศ ๓๓๑๐๒ เรือ่ง การสรางสรรคผลงาน

ท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากนาฏศิลปไทย โดยใหนักเรียน

ศึกษาประวัติความเปนมา รูปแบบการแสดง รวมถึง

องคประกอบท่ีใชในการแสดง แลวนํามาวิเคราะหเพ่ือ

นําขอมูลมาใชในการสรางสรรคผลงานท่ีเพ่ือเปนการ

ตอยอกจากการไดแรงบันดาลใจจากนาฏศิลปไทย  

 

 

 

 

๑. ฝกใหนักเรียนเรียนรูและเขาใจในเทคนิค

ตางๆและสามารถคนควาหาสิ่งท่ีคลายคลึงหรือมี

ความใกลเคียงมาประยุกตใชในการสรางสรรค

ผลงานและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง

เหมาะสม 

๒. นักเรียนทราบถึงข้ึนตอนการวางแบนในการ

จัดการแสดงแบบถายทอดสด รวมถึงนักเรียน

สามารถบันทึก ตัดตอ และเผิยแพรผลงานเพ่ือ

สื่อสารในรูปแบบออนไลนได นักเรียนเกิดการเรียนรู

ในการเรียนรูปแบบออนไลน และสามารถปรับตัวเขา

กับสถาณการณในปจจุบันได 
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รวมถึงการลงมือสรางสรรคผลงานตั้งแตข้ันตอนการ

ออกแบบพรอมนําเสนอแนนวความคิด โดยมีครูผูสอน

เปนผูใหคําแนะนําจนถึงกระบวนการการสรางสรรค

จริง เม่ือไดผลงานจากการสรางสรรคจะมีการนําเสนอ

ผลงานรวมถึงปญหาและอุปสรรคในการสรางสรรค

ผลงาน เพ่ือเปนเปนขอมูลในการตอยอดพัฒนา

ศิลปะวัฒนธรรมใหพัฒนาไปพรอมกับโลกในปจจุบัน 

รวมถึงการพัฒนาทางดานความคิด ความกลาแสดง

ความคิดเห็นท่ีแตกตางอยางมีหลักการและเหตุผล 

๓. สาขาดนตรีไทย 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ(ดนตรีไทย) ไดจัดการ

เรียนรูเพ่ือมีประสบการณในการสรางสรรคผลงาน 

และเกิดการสรางนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปเผยแพร

และประยุกตใชไดดังนี้ 

๓.๑ รายวิชาดนตรีไทยพ้ืนฐาน ศ. ๓๒๑๐๑ 

(ม.๕)   ผูเรียนนําความรูทางดานดนตรีไทย ไป

นําเสนอในโซเชี่ยลมีเดียรระบบใดก็ได โดยมีการสราง

ชิ้นงาน “music vdo” เปนกิจกรรมกลุม ท่ีให

นักเรียนแตละกลุมออกแบบ  โดยท่ีไมใหเกิดการ

ซํ้าซอนกันของทุกกลุมในชั้นเรียน ทุกกลุมสามารถ

เลือกเพลงท่ีชื่นชอบเพ่ือการนําเสนอดวยรูปแบบของ

มิวสิควีดีโอเพลงประเภทใดก็ได โดยท่ีจําเปน 

 - มีดนตรีไทยรวมบรรเลงในมิวสิควีดีโอชิ้นนั้น

โดยสามารถนําไปประยุกตกับเครื่องดนตรีหรือแนว

ดนตรีประเภทตางท่ีเปนท่ีนิยมในปจจุบัน 

 - มีการถายทําการบรรเลงดนตรีไทยเพ่ือ

ประกอบมิวสิควีดีโอ 

 - มีการจัดทําโปสเตอรโฆษณาเชิญชวนการ

เปดตัวผลงาน 

โดยการนําออกเผยแพรเพ่ือรับฟงคําติชมในสื่อ

สังคมออนไลน ท่ีหลากหลาย 

 

 

 

 
 

 

 
 

๓.๑ รายวิชาดนตรีไทยพ้ืนฐาน ศ.๓๒๑๐๑ (ม.๕) 

  ผูเรียนมีการออกแบบวางแผนและเรียนการ

ถายทําตัดตอมิวสิควีดีโอดวยตนเองดังนี้ 

  - นักเรียนสามารถเลือกใชเครื่องดนตรีไทย 

ทํานองเพลงไทยเดิม หรือเสียงของดนตรีไทยไดอยาง

เหมาะสม 

  - นักเรียนมีความสามารถในการออกแบบและ

ถายทํามิวสิควีดีโอสรางสรรคใหสอดคลองกับบท

เพลงท่ีไดเลือก 

 - นักเรียนไดออกแบบโฆษณาเชิญชวนใน

รูปแบบตางๆเพ่ือเสนองานบนสื่อโซเชี่ยลมีเดีย โดย

นําดนตรีไทยไปประยุกตใชไดเปนอยางดี 



๔๔ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

๓.๒ สาขาดนตรีสากล ในการเรียนการสอน

วิชาดนตรีสากลจะสอนใหนักเรียนเขาใจพ้ืนฐานของ

ดนตรีในทุกรูปแบบ การสรางนวัตกรรมในวิชาดนตรี

สากลก็จะสอนใหนักเรียนพ้ืนฐานดนตรีในแตรูปแบบท่ี

ไดเรียนรูมาผสมผสานเปนดนตรีใหม ซ่ึงจะออกมาใน

รูปแบบของการแสดงดนตรี และการเรียบเรียงดนตรี

ใหม นอกจากนี้ยังนําดนตรีเขาไปประยุกตกับองค

ความรูในการใชสื่อมัลติมีเดีย และเทคนิคการตัดตอ

วิดีโออันเปนความรูท่ีจะนําใหนักเรียนกาวสูเทคโนโลยี

ดวย 

 
๓.๒ นักเรียนไดผลิดผลงานเชิงสรางสรรคดาน

ดนตรี และนําเสนอในรูปแบบการแสดงสด และ

บันทึกการแสดง โดยมีความเขาใจในพ้ืนฐานของ

ดนตรีอยางลึกซ้ึง 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ เรื่อง It’s your world 

กิจกรรมนี้เพ่ือใหนักเรียนเชื่อมโยงความรูทาง

ภาษาอังกฤษกับการรักษาสิ่งแวดลอมมาสรางสรรค

ผลงานเก่ียวกับ “การอนุรักษสิ่งแวดลอม” โดยการ

ออกแบบโปสเตอรอนุรักษสิ่งแวดลอมดวยตนเอง 

๒. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุน

เรื่อง การสราง Study gram (Learning Log) 

กิจกรรมนี้เปดโอกาสใหนักเรียนรวบรวมขอมูลนําองค

ความรูตาง ๆ ท่ีเรียนมาวางแผนตอยอดองคความรู

ดวยเชื่อมโยงองคความรูดวยตนเองผานการสรางสรรค

ผลงานในรูปแบบชิ้นงาน 

๓. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน

พ้ืนฐานมัธยมศึกษาปท่ี ๔ และมัธยมศึกษาปท่ี ๕ เรื่อง

“การแสดงบทบาทสมมติละครภาษาจีน” กิจกรรมนี้

 

๑. นักเรียนสามารถนําองคความรูทาง

ภาษาอังกฤษมาประยุกต เชื่อมโยงองคความรูดาน

การอนุรักษสิ่งแวดลอมสามารถถายทอดผลงานของ

ตนไดอยางสรางสรรคในรูปแบบโปสเตอร “การ

อนุรักษสิ่งแวดลอม” 

 

๒. นักเรียนไดนําองคความรูท่ีตนไดเรียนมา

ประกอบกับองคความรูใหมจากการศึกษาคนควา

เพ่ิมเติม โดยนักเรียนสามารถนําองคความรูตาง ๆ 

มาเชื่อมโยงเขาดวยกันเกิดการสรางสรรคชิ้นงานตาง 

ๆ ในรูปแบบใหม 

 

๓. จากการจัดกิจกรรมนักเรียนไดนําองค

ความรูพ้ืนฐานของตนประกอบกับองคความรูใหมท่ี

ไดจากการสืบคนขอมูลเพ่ือนํามาแตงบทละคร เกิด
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เปดโอกาสใหนักเรียนนําองคความรูพ้ืนฐานทาง

ภาษาจีนมาสรางสรรคผลงานในรูปแบบการแสดง

บทบาทสมมติ โดยกิจกรรมนี้นักเรียนรวมกันคิดเนื้อ

เรื่อง วิเคราะห วางแผน กําหนดเรื่องราวดวยตนเอง 

ฝกใชภาษาจีน ในชีวิตประจําวัน ลงมือปฏิบัติจริง ถาย

ทําในสถานท่ีจริง และนําเสนอผลงานอยางสรางสรรค 

การเชื่อมโยงองคความรูตาง ๆ เขาดวยกันนําความรู

และประสบการณมาสรางสรรคเปนบทละครและ

จัดการแสดงของกลุมตนไดเปนผลสําเร็จ ท้ังนี้

นักเรียนสามารถนําความรูและประสบการณจากการ

ทํากิจกรรมมาประยุกตเปนความรูพ้ืนฐานทาง

ภาษาจีนในอนาคตไดอีกดวย 

กลุมสาระการเรียนรูการงาน 

ประสบการณท่ีนักเรียนไดสรางสรรคผลงาน จึง

ทําใหเ กิดนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปเผยแพรและ

ประยุกตใชได เชน รายวิชาการงานอาชีพ ๔ เปน

กิจกรรมกลุมท่ีใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันระดม

ความคิดและวางแผนการปฏิบัติอาหารรวมกันโดยท่ี

ไมใหเกิดรายการอาหารซํ้าซอนกันของทุกกลุมในชั้น

เรียน และใหเปลี่ยนวัตถุดิบใหแปลกใหมข้ึน ทุกกลุม

สามารถเลือกทํานองเพลงประกอบ รูปภาพ ข้ันตอน

การปฏิบัติอาหารใหเหมาะสม และนําเสนอในชั้นเรียน

ดวยรูปแบบวิดีโอมีการแลกเปลี่ยนความคิดและ

แนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน 

 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ผานการ

สรางชิ้นงานเปนการสรางรูปแบบหรือเทคนิคการ

เรียนรูดวยการทํางานเปนกลุม ทําใหผูเรียนสามารถ

เชื่อมโยงองคความรู นําทักษะทางดานเทคโนโลยีมา

สรางสรรคผลงาน ท่ีชวยเพ่ิมความนาสนใจใน

กระบวนการเรียนรู และยังเปนการทบทวนความรูได

เปนอยางดีอีกดวยนักเรียนปฏิบัติอาหารไดอยาง

หลายหลายเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการ เพ่ิมมูลคาของ

อาหาร และยังไดเมนูอาหารใหมๆเกิดข้ึน 

กลุมสาระการเรียนรูพลศึกษา 

วิชา พ ๒๑๑๐๒ นักเรียนรวบรวมขอมูลความรู

เก่ียวกับสารเสพติดโดยประมวลความรูในเรื่องลักษณะ

อาการของผูติดสารเสพติดและการปองกันสารเสพติด 

ความสัมพันธของการใชสารเสพติดกับการเกิดโรคและ

อุบัติเหตุ ชวยกันระดมความคิดถายทอดเปนขบวน

พาเหรดตานภัยยาเสพติด เพ่ือชักชวนผูอ่ืนให ลด ละ 

เลิก สารเสพติด 

 

นักเรียนไดรวบรวมความรูดวยตนเองและการ

ทํางานเปนทีม เชื่อมโยงองคความรู และเปลี่ยน

เรียนรูซ่ึงกันและกัน ประกอบการนําประสบการณท่ี

ผานมา สรางสรรคนวัตกรรมสิ่งใหม ในรูปของ

โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน  

กลุมสาระการเรียนรูเทคโนโลยี 

(คอมพิวเตอร) 

ผูสอนมีกระบวนการและวิธีการจัดการเรียน

การสอนท่ีหลากหลาย ตามความเหมาะสมของ

นักเรียน มุงเนนการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนา

คุณภาพนักเรียนเพ่ือมุงเนนใหนักเรียนมีองคความรู

 

 

พบวา นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู

ดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง  มีความมุงม่ัน 

รับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย และพัฒนา

ตนเองไดอยางตอเนื่อง สามารถวิเคราะหขอมูลและ 
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มากข้ึน มีศักยภาพในการเรียนรู มีทักษะในการ

แสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถวิเคราะห

กลั่นกรองขอมูลท่ีไดรับเพ่ือนํามาปรับใชในการพัฒนา

ตนเอง สังคม และ 

ประเทศชาติได สงเสริมและสนับสนุนการ

คนควาองคความรูหรือวิธีการใหม ๆของนักเรียนตาม

ความถนัดและความสนใจ โดยเนนการทํางานเปนทีม  

เชน โครงงาน/ชิ้นงาน/การแสดงความคิดเชิง

สรางสรรคหนาชั้นเรียน เพ่ือเชื่อมโยงองคความรู และ

นําประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ

ตลอดจนการประยุกตใชความรูในการสรางนวัตกรรม 

เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมท่ีนําไปใชในการแกปญหาหรือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ซ่ึงสอดคลองกับการดํารงชีวิตใน

โลกยุคปจจุบัน อยางมีประสิทธิภาพ 

 

นําขอมูลท่ีไดรับมาใชไดอยางเปนระบบ มี

ความสามารถในการคิดอยางสรางสรรคในการเรียนรู 

จนสามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรู

ใหมไดดวยตนเอง เกิดทักษะกระบวนการแสวงหา

ความรูดวยตนเองตลอดชีวิต ตลอดจนมีความสุขใน

การเรียนหรือพัฒนาผลงานท่ีตนเองชอบและมีความ

ถนัด  

การสรางชิ้นงานท่ีมาจากองคความรู และ

ความคิดสรางสรรค เชน การเขียนโปรแกรม โดยใช

ภาษาบล็อกในการสรางเกม และ เลานิทาน การ

แสดงความคิดสรางสรรคในการนําขอคิดท่ีไดจาก

การเรียน ไปปรับใชในชีวิตประจําวันของตนเอง ซ่ึง

เปนการแสดงใหเห็นถึง ความสามารถในการ

รวบรวมความรูไดดวยตนเองของนักเรียน เชื่อมโยง

องคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรค

สิ่งใหมๆ ไดเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม  ไดสร างประสบการณ เ ก่ียว กับการ

สรางสรรคผลงาน และเกิดการสรางนวัตกรรมท่ี

สามารถนําไปเผยแพรและประยุกตใชไดดังนี้ 

วิชาสังคมพ้ืนฐาน ๘ สาระภูมิศาสตร ไดมีการ

สรางชิ้นงาน “เพลงภูมิศาสตร” เปนกิจกรรมกลุมท่ีให

นักเรียนแตละกลุม เลือกเนื้อหาในรายวิชาภูมิศาสตร 

โดยท่ีไมใหเกิดการซํ้าซอนกันของทุกกลุมในชั้นเรียน 

ทุกกลุมสามารถเลือกทํานองเพลงท่ีชื่นชอบเพ่ือการ

แตงเนื้อรองท่ีเก่ียวของกับวิชาภูมิศาสตรเองพรอมกับ

การแสดงทาทาง/ทาเตน/รูปภาพ ประกอบในกิจกรรม

ใหเหมาะสมได และนําเสนอในชั้นเรียนดวยรูปแบบ

วิดีโอ 

 

 

 

 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ผานการ

สรางชิ้นงาน “เพลงภู มิศาสตร” เปนการสราง

รูปแบบหรือเทคนิคการเรียนรูดวยการทํางานเปน

กลุม ทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรู นํา

ทักษะทางดานเทคโนโลยีมาสรางสรรคผลงาน ท่ีชวย

เพ่ิมความนาสนใจในกระบวนการเรียนรู และยังเปน

การทบทวนความรูไดเปนอยางดีอีกดวย 

กุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

วิชาภาษาไทยเสริมสรางการเรียนรูดวยตนเอง

และการปฏิบัติเพ่ือใหมีทักษะการศึกษาไทยแลนด 

 

ผลของการเสริมสรางการเรียนรูดวยตนเองและ

การปฏิบัติเพ่ือใหมีทักษะการศึกษาไทยแลนด ๔.๐ 
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๔.๐ (CCPR) อันไดแก 

- มีทักษะการคิดวิเคราะหและวิจารณญาณ (C-

Critical) 

- มีทักษะความคิดสรางสรรค (C-Creativity) 

- มีทักษะคิดเชิงบูรณาการเพ่ือออกแบบชิ้นงาน 

ผลงาน และผลิตภัณฑ (P-Product) 

- คิดรับผิดชอบตอสิ่งท่ีนักเรียนไดปฏิบัติหรือ

สรางข้ึน (R-responsibility) 

วิชาภาษาไทยจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียน

มีความสามารถในการรวบรวมความรูไดดวยตนเอง

และการทํางานเปนทีม เชื่อมโยงองคความรู และ

ประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ โดยการ

ใหผูเรียนคนควาความรูจากแหลงตาง ๆ อยาง

หลากหลาย  เชนหองสมุด อินเตอรเน็ต ชุมชน เปนตน 

โดยนําความรูท่ีไดมาประมวล เรียบเรียง คัดกรอง

อยางมีวิจารณญาณ เพ่ือสรางองคความรูใหมท่ี

เหมาะสมกับตนเอง 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผูสอนมีกระบวนการ 

และวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ตาม

ความเหมาะสมของนักเรียน มุงเนนการจัดการเรียน

การสอนท่ีพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพ่ือมุงเนนให

นักเรียนมีองคความรูมากข้ึน มีศักยภาพในการเรียนรู 

มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถ

วิเคราะหกลั่นกรองขอมูลท่ีไดรับเพ่ือนํามาปรับใชใน

การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติได  สงเสริม

และสนับสนุนการคนควาองคความรูหรือวิธีการใหม ๆ 

ของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ โดยเนน

การทํางานเปนทีม เชน โครงงาน/ชิ้นงาน/การแสดง

ความคิดเชิงสรางสรรค หนาชั้นเรียน เพ่ือเชื่อมโยงองค

ความรู และนําประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่ง

ใหมๆ ตลอดจนการประยุกตใชความรูในการสราง

นวัตกรรม เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมท่ีนําไปใชในการ

(CCPR) จึงทําใหผูเรียนมีสมรรถนะและทักษะสําคัญ

ครบท้ัง ๔ ดาน สงผลใหนักเรียนสามารถพัฒนา

กระบวนการคิดท่ีสําคัญ และมีความสามารถในการ

สรางนวัตกรรม ชิ้นงาน สื่อ ชิ้นงาน ผลงาน โครงงาน

และเทคโนโลยีเชิงสรางสรรค ภายในวิชาภาษาไทย

ท้ังการเขียน การอาน การฟง ดู พูด วรรณคดี

วรรณกรรม และหลักการใชภาษาไดเปนอยางเดนชัด 

 

- ผูเรียนสามารถคนควาความรูตามท่ีไดรับ

มอบหมายและตามความสนใจของตนเองไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  สามารถสรางองคความรูท่ีเหมาะสม

กับตนเองและสรางสรรคชิ้นงานได เชน โปสเตอร 

วีดิทัศน เปนตน   

 

 

 

 

- ผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาคนควา มีการวาง

แผนการทํางานและทํางานรวมกันเปนกระบวนการ

กลุม รูจักลําดับข้ันตอนการทํางานและไดเผยแพร

ผลงานไดอยางถูกตอง ใหกับผูอ่ืนไดศึกษาหาความรู

อันเปนประโยชนในดานการศึกษาใหกับตนเองและ

ผูอ่ืนได 

- จากกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง สํานวน 

สุภาษิต และคําพังเพย พบวา ทําใหนักเรียนไดรูจัก

การทํางานเปนทีม แลวยังนําความรูและ

ประสบการณมาใชในการสรางสรรคผลงานและเกิด

การสรางนวัตกรรมข้ึน 

- นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย

ตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง  มีความมุงม่ัน 

รับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย และพัฒนา

ตนเองไดอยางตอเนื่อง สามารถวิเคราะหขอมูล และ 
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แกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ซ่ึงสอดคลองกับการ

ดํารงชีวิตในโลกยุคปจจุบันอยางมีประสิทธิภาพ 

การออกแบบหนวยการเรียนรูภาษาไทยแบบการ

ทํางานเปนทีมเชื่อมโยงความรูเพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการสรางสรรคชิ้นงาน โดยใช

วรรณคดีเปนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาภาษาไทย

พ้ืนฐาน ม.๔ มีกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การ

เขียนโครงงาน นอกจากนี้ นักเรียนยังไดฝกสรุปความรู

ในรูปแบบของ mind map 

กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องความสามารถใน

การสรางนวัตกรรมสรางชิ้นงานจากการทําโครงงาน

ภาษาไทย ในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ตามหัวขอตาง ๆ เชน คําในภาษา

ออนไลน  สัตวภาษิต  สุภาษิต คําพังเพย และสํานวน 

ฯลฯ เปนการสืบหาความรูดวยตนเอง และเปนการ

ทํางานเปนทีม นําเสนอผลงานเผยแพรความรูใหกับ

นําขอมูลท่ีไดรับมาใชไดอยางเปนระบบ มี

ความสามารถในการคิดอยางสรางสรรค ในการ

เรียนรู จนสามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองค

ความรูใหมไดดวยตนเอง เกิดทักษะกระบวนการ

แสวงหาความรูดวยตนเองตลอดชีวิต ตลอดจนมี

ความสุขในการเรียน หรือพัฒนาผลงานท่ีตนเองชอบ 

และมีความถนัด  

- การสรางชิ้นงานท่ีมาจากองคความรู และ

ความคิดสรางสรรค เชน Bubble Map กาพยเหชม

เครื่องคาวหวาน, การแสดงความคิดสรางสรรคใน

การนําขอคิดท่ีไดจากการเรียนวรรณคดีไทย ไปปรับ

ใชในชีวิตประจําวันของตนเอง ซ่ึงเปนการแสดงให

เห็นถึง ความสามารถในการรวบรวมความรูไดดวย

ตนเองของนักเรียน เชื่อมโยงองคความรู และ

ประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ ไดเปน

อยางมีประสิทธิภาพ 

- นักเรียนสามารถรวบรวมขอมูลเพ่ือ

สรางสรรคชิ้นงานของตนเองและนําขอมูลท่ีไดสืบคน

ไปปรับเขากับขอมูลในทีมของตน เชน 

VANDIAGRAM แยกแยะสิ่งมีชีวิตจากวรรณคดีเรื่อง 

โคลงประพาสธารทองแดง 

- นักเรียนไดฝกการคิดวิเคราะห คิดวางแผนใน

การเขียนโครงรางโครงงาน และจัดทําชิ้นงาน 

ระหวางท่ีจัดทําโครงงาน ก็มีการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกันในกลุมเพ่ือนท่ีทํางานรวมกัน รวม

แกปญหาดวยกัน จนทําชิ้นงานและนําเสนอโครงงาน

หนาชั้นเรียนไดเปนอยางดี ดูไดจากแผนการเรียน

การสอน 

- นักเรียนสวนมากสามารถมีความรูจาก

บทเรียน นิทานเวตาล สรุปเปน mind map ไดเปน

อยางดี  

ดูไดจากผลงานของนักเรียน  
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ผูอ่ืนได 

รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ๖  เรื่องสามกก ตอน 

กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ ใหผูเรียนอานเนื้อหาตอน

ท่ีเรียนแลวสรุปสาระสําคัญออกมาเปน Flow Map 

โดยใหนําเสนอผานสื่อโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ 

เชน Power Point 

 

- ผูเรียนสามารถสรุปเหตุการณสําคัญจากเรื่อง

สามกก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ ไดอยาง

ครบถวน สมบูรณและสามารถออกรูปแบบการ

นําเสนอผานสื่อโปรแกรมคอมพิวเตอรไดอยาง

สวยงาม นาสนใจ  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

ประสบการณในการสรางสรรคผลงาน และเกิด

การสรางนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปเผยแพรและ

ประยุกตใชไดดังนี้ 

๑.๑ วชิาลูกเสือ-เนตรนารี ม.๒  ไดมีการสราง

ชิ้นงาน “โมเดลฐานผจญภัยลกูเสือ” เปนกิจกรรมกลุม

ท่ีใหนักเรียนแตละกลุม เลือกประดิษฐโมเดลฐานผจญ

ภัยลูกเสือ โดยท่ีไมใหเกิดการซํ้าซอนกันของทุกกลุมใน

ชั้นเรียน ทุกกลุมสามารถเลือกฐานผจญภัยลูกเสือท่ีชื่น

ชอบและมีการศึกษาถึงรูปแบบของแตละฐานกิจกรรม 

และฝกการคิดคํานวณ และนําเสนอข้ันตอนวิธีการทํา

ผานรูปแบบวิดีโอ 

 

 

๑.๑ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ผาน

การสรางชิ้นงาน “โมเดลฐานผจญภัยลูกเสือ” เปน

การสรางรูปแบบหรือเทคนิคการเรียนรูดวยการ

ทํางานเปนกลุม ทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองค

ความรู นําทักษะทางดานเทคโนโลยีมาสรางสรรค

ผลงาน ท่ีชวยเพ่ิมความนาสนใจในกระบวนการ

เรียนรู และยังเปนการทบทวนความรูไดเปนอยางดี

อีกดวย 

 

จุดเดน 

 ๑. กลุมสาระการเรียนรูตางๆ ไดมีการเชื่อมโยงองคความรูตางๆ ท่ีไมไดจํากัดเฉพาะเพียงอยางเดียว 

มาใชสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหอิสระแกผูเรียนในการสรางสรรคผลงานของตนเอง ซ่ึง

ครูผูสอนไมไดสรางกรอบแนวคิด หรือบังคับใหนักเรียนตองปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลางแตเพียงอยางเดียว 

สงเสริมใหผูเรียนมีความกลาคิดกลาแสดงออกและคิดอยางรอบดานในการแกไขปญหา และนําเอาความรูมา

พัฒนาตนเองในชีวิตประจําวัน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ๑. การเก็บขอมูลผลงานของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนอยางเปนระบบและ

ตอเนื่อง  สําหรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ท่ีเปนท้ังจุดแข็งจุดออนมาปรับในภาพรวมของการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

สําหรับการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนและผูสอนในเวลาเดียวกัน 

๒. ควรบูรณาการในหลากหลายสาขา โดยทุกกิจกรรมสนับสนุนใหสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตใน

ปจจุบัน  ใหผูเรียนเห็นคุณคาการเรียนวิทยาศาสตร  เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียน



๕๐ 
 

การสอน สําหรับการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนและผูสอนในเวลาเดียวกัน และควรสงเสริมใหผูเรียนพิจารณา 

ขอดี - ขอดอย ของแตละประเด็นกอนจะนําขอมูลนี้ไปใชในการตัดสินใจเพ่ือลงขอสรุป เพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจในการคิดชิ้นงาน นวัตกรรม ของนักเรียน รวมท้ังกอนและหลังการสรางนวัตกรรม นักเรียนควรใช

เทคนิคการวิจัยเชิงสังคมศาสตรมาตรวจสอบความตองการของชุมชนหรือกลุมเปาหมาย เพ่ือใหนวัตกรรมท่ี

สรางข้ึนสามารถใชไดจริง 
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 ประเด็นพิจารณาท่ี ๔  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม

ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม 

 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 เปาหมาย: ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเอง โดยกําหนดไวใน

ระดับดีมาก คิดเปนรอยละ ๘๐ ของนักเรียนท้ังหมดสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา

ตนเอง คนควาความรู และทํางานอยางสรางสรรคได 

 

ผลการประเมิน 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอน ท่ีสงเสริมให

ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ดังนี้ 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ไดจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมการ

เรียนรูในวิชาคณิตศาสตร ความถนัดทางแพทย 

วิศวกรรม และสถาปตยกรรม 1 ผูเรียนไดเรียนรู

กระบวนการเรียนการสอนและวิชาท่ีเก่ียวของกับสาขา

อาชีพท่ีนักเรียนมีความสนใจทางดานแพทย วิศวกรรม 

และสถาปตยกรรม โดยเรียนรูผานประสบการณการ

เรียนการสอนจริงภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาตนเองใหสามารถเขาเรียนในสาขาอาชีพท่ี

ตนเองสนใจได นักเรียนมีการวางแผนในการเตรียม

ความพรอมในการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาใน

สาขาท่ีตนเองสนใจไดอยางเปนระบบ รวมท้ัง

สามารถประเมินความพรอมของตนเองและ

ปรับเปลี่ยนแกไขแผนอยูเสมอ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ไดจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือพัฒนา

ตนเอง และสังคมในดาน การเรียนรูการสื่อสาร การ

ทํางานของนักเรียน ดังตอไปนี้  

๑. รายวิชาชีววิทยา ๓ และชวีวิทยา ๔ ใช

วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนผาน

โปรแกรม Google classroom ใชชองทางการติดตอ

ผานแอพลิเคชั่นไลน นักเรียนนําเสนอผลงาน/การ

สืบคน/ชิ้นงาน โดยนักเรียนสามารถเลือกวิธีการ

นําเสนอผลงานในหลากหลายรูปแบบตามความถนัด 

 

 

 

 

 

จากการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 

นักเรียนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ท้ังอุปกรณและโปรแกรมตางๆ เกิดทักษะมี

ความสามารถ  ความชํานาญในการใชงาน เพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของตนเอง การสื่อสาร  การทํางาน

อยางสรางสรรคและมีคุณธรรม ผูเรียนสามารถ
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กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

เชน การตัดตอทําคลิปวิดีโอ การออกแบบรายงาน 

การนําขอมูลในอินเตอรเน็ตมาใช การนําเสนองานผาน

โปรแกรม Google meet  

๒. รายวิชา เคมี ๓ นักเรียนทําการทดลองเปน

กลุม นักเรียนถายทํา VDO ขณะทําการทดลองและตัด

ตอคลิป โดยใชแอพพลิเคชันท่ีถนัด จากนั้นนําเสนอ

ผาน google meet และแขวนผลงานไวท่ี กระดาน 

padlet  

๓. รายวิชา วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน มีการสาธิต

และใหนักเรียนฝกตอวงจรไฟฟา มีการทดลองเสมือน 

ผานโปรแกรมจําลองเสมือนบน Web application  

๔. รายวิชาชีววิทยา ๑ ออกแบบการจัดการ

เรียนรูโดยใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต และ

นําเสนอขอมูลผาน Infographics ใหผูเรียนนําเสนอ

ขอมูลหนาชั้นเรียน และสงชิ้นงานผาน Google 

classroom,  

๕. วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานมีการบูรณาการ

การจัดการเรียนการสอนรวมกับวิชาสังคมพ้ืนฐาน วิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และวิชาพระพุทธศาสนา โดย

ข้ันตอนดังนี้ 

๑) นักเรียนมีสาธิตการ

ใช  Google  map  และ  Google Street View 

๒) นักเรียนไดทดลองใชโปรแกรม Google 

แบบ Google Street View  ในการสํารวจและคนหา

สถานท่ีตาง ๆ  

๓) นักเรียนนําขอมูลการเดินทางมาเพ่ือ

คํานวณหา อัตราเร็ว และความเร็ว 

๔) นักเรียนนําเสนอขอปฏิบัติ เชน การแตง

กาย การปฏิบัติตัว เม่ือไปสถานท่ีนักเรียนไดไป

ทองเท่ียว 

๕) นักเรียนแตละคนสรางผลงานเปนคลิป

วีดีโอ 

เชื่อมโยงความรูท่ีไดจากการเรียนรูมาออกแบบและ

ถายทอดผานการสื่อสารวิทยาศาสตรในรูปแบบ

ตางๆ ผานแอปพลิเคชัน เชน Canva, PowerPoint 

และ GoodNotes เปนตน สงผลใหนักเรียนสามารถ

สรางองคความรู และเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

เรียนรูจากการทํางานเปนทีม สรางผลงานในรูปแบบ

คลิปวีดีโอท่ีนําเสนอถึงการใช Application 

KineMaster หรือ VivaVideo ในดานการศึกษา 
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กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

๖. วิชาชีววิทยาพ้ืนฐานความเปนเลิศ ให

นักเรียนไดจัดทํา “คลิปวิดีโอ PM ๒.๕” เปนกิจกรรม

กลุมโดยให นักเรียนแตละกลุมจัดทําคลิปวิดีโอ 

สามารถออกแบบเนื้อหาการบรรยายและนําภาพมา

ประกอบการทําคลิปวีดิโอไดตามความเหมาะสม 

พรอมท้ังใหนักเรียนระบุท่ีมาของภาพและขอมูลท่ีได

สืบคนมาและนําเสนอในชั้นเรียนผานทาง Google 

classroom หรือ Facebook 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ไดจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความรู

ความสามารถของนักเรียน ในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประเมินผลตามตัวชี้วัดใน

หลักสูตรดังนี้ 

๑. วิชา ทัศนศิลปพ้ืนฐาน ม.๒ เรื่อง ลักษณะ

ของเสน โดยมีการสอนและแนะนําทางเลือกการ

ทํางานผานการ Application ในการสรางสรรค

ผลงานวาดเสน เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ท่ี

จะตองเรียนแบบออนไลน และลดขอจํากัดในการใช

วัสดุอุปกรณในสรางสรรคผลงาน 

๒. สาขานาฏศิลป การสงเสริมผูเรียนใหมี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เพ่ือใชในการพัฒนาตนเองและสังคมทางสาขา

นาฏศิลป ไดดําเนินการเรียนการสอนดังนี้ 

ไดมีการนําเสนอการแสดงผลสัมฤทธิ์จาก

การเรียนการสนวิชาชมรมนาฏศิลปและการแสดงใน

รูปแบบออนไลน โดยใหนักเรียนไดเรียนรูจากการมี

สวนรวมท้ังการแสดงเบื่องหนาและเบื่องหลังในการ

จัดการระบบตาง ๆ ในการบันทึกภาพ การตัดตอ และ

ถายทอดผานทางเพจของชมรม และเว็ปไซด 

YOUTUBE รวมถึงการใชเทคโนโลยีในการเรียนการ

สอนแบบออนไลนอันไดรับผลกระทบจากการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัส Covid– 19 ทางสาขานาฏศิลป

 

 

 

 

 

ฝกใหนักเรียนมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีควบคูกับการเรียนเพ่ือนักสามารถตอยอด

ความรูและมีทักษะหลากหลายในการทํางานเพ่ือลด

ปญหาท่ีจะเกิดในอนาคตได 

 

 

นักเรียนทราบถึงข้ึนตอนการวางแบนในการ

จัดการแสดงแบบถายทอดสด รวมถึงนักเรียน

สามารถบันทึก ตัดตอ และเผิยแพรผลงานเพ่ือ

สื่อสารในรูปแบบออนไลนได นักเรียนเกิดการเรียนรู

ในการเรียนรูปแบบออนไลน และสามารถปรับตัวเขา

กับสถาณการณในปจจุบันได 

 



๕๔ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

ไดมีการปรับรปูแบบการเรียนการสอนท้ังการเรียน

แบบปฏิบัติและทฤษฎีเพ่ือใหการพัฒนาทางดานทักษะ

ความรูดําเนินไดตอไป 

๓. สาขาดนตรีไทย ไดจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาความรูความสามารถของนักเรียนในการใช

เทคโนโลยีและการสื่อสาร ตลอดจนมีทักษะการ

ทํางานท่ีสรางสรรค 

   ๓.๑ รายวิชาดนตรีไทยพ้ืนฐาน ศ.๓๒๑๐๑ 

(ม.๕)  นักเรียนนําความรูทางดานดนตรีไทยจาก

ชิ้นงาน “music vdo” ในจุดประสงค “การเผยแพร

ดนตรีไทยในโลกออนไลน” ไปนําเสนอในสื่อสังคม

ออนไลนระบบใดก็ได โดยท่ีมิวสิควีดีโอชิ้นนั้น จะเปด

ใหรับชม แสดงความคิดเห็นติชมไดจากผูชมอ่ืนๆท่ีเขา

มารับชมนอกเหนือจากเพ่ือนในชั้นเรียนและอาจารย

ผูสอน 

 

   ๓.๒ รายวิชาดนตรีไทยพ้ืนฐาน ศ.๒๓๑๐๒ 

(ม.๓) อาจารยผูสอน และนักเรียนใชชองทางการสง

ชิ้นงานในจุดประสงค “การบรรเลงขลุยเพียงออ”โดย

ใชชองทางออนไลนท่ีสามารถถายทอดความรูและให

ขอเสนอแนะรายบุคคล โดยนักเรียนสามารถแกไขและ

ปรับปรุงชิ้นงานไดจากทางบานในชวงของการเรียน

ออนไลน 

๔. สาขาดนตรีสากล 

ในทุกรายวิชาของดนตรีสากลจะใหนักเรียน

ใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนดังนี้ 

๑) สอนการใช Application เครื่องดนตรี

ใน smart phone แทนเครื่องดนตรีในการเรียนการ

สอนรูปแบบออนไลน  

๒) สอนการใชโปรแกรม logic pro และ 

Garage Band ในการอัดเสียง เขียนเพลง และมิกซ

เพลง 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๑ รายวิชาดนตรีไทยพ้ืนฐาน ศ.๓๒๑๐๑ (ม.

๕) นักเรียนเลือกนําดนตรีไทยไปประยุกตใชในการ

ผลิตชิ้นงาน และสามารถเลือกใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะในการนําเสนองานบนสื่อสังคม

ออนไลนไดอยางเหมาะสม มีการรับฟงคําติชมและ

สื่อสารกับผูเขาชมนอกหองเรียนไดเปนอยางดีเปนท่ี

สรางสรรค 

 

๑.๒ รายวิชาดนตรีไทยพ้ืนฐาน ศ.๒๓๑๐๒ (ม.

๓) นักเรียนสามารถใชชองทางออนไลน ในการการ

สงชิ้นงานตามจุดประสงค “การบรรเลงขลุย

เพียงออ”โดยท่ีสามารถเรียนรูและรับฟง

ขอเสนอแนะรายบุคคล ทําใหนักเรียนสามารถแกไข

และปรับปรุงชิ้นงานไดจากทางบานในชวงของการ

เรียนออนไลน โดยไมเกิดอุปสรรคจากการใช

เทคโนโลยีในการสื่อสาร จากสถานการณการระบาด

ของไวรัสcovid19 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนไดเรียนรูหลักการใชเทคโนโลยีเพ่ือการ
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๓) สอนการใชสื่อมัลติมีเดียท่ีมีคุณภาพของ

ภาพและเสียงท่ีดีในระดับ 4k เพ่ือเสนอตัวอยางให

นักเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาและประสบการณ

ทางดนตรีท่ีดีท่ีสุด 

๔) สอนการใชโปรแกรม premier pro , 

imovie , kinemasterเพ่ือใชตัดตอวีดีโอ  

๕) สอนการนําเสนอผลงานของนักเรียน

ผานสื่อโซเชี่ยลมีเดีย 

สรางงานดนตรีไดอยางมีคุณภาพ และทุกคนสามารถ

ผลิตสื่อรวมถึงนําเสนอผลงานตนเองผานโซเชียล

มีเดียได นอกจากความรูท่ีไดจากการเรียนรูใน

หองเรียนแลว นักเรียนยังเกิดความภาคภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง เพราะการนําเสนอผลงานผานสื่อ 

ทําใหไดรับความสนใจและมีผูเห็นผลงานเปนวงกวาง 

ซ่ึงเปรียบเสมือนเวทีการแสดงขนาดใหญสําหรับนัก

ดนตรี 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

๑. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐานมัธยมศึกษาปท่ี ๒ เรื่อง “Musical Event 

Poster” มุงใหนักเรียนสรางผลงานท่ีสรางสรรค 

สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนสื่อกลางใน

การสื่อสารแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคคล ไมเกิด

ความคลาดเคลื่อนในการระบุบงบอกขอความตาง ๆ 

ดวยภาษาอังกฤษ สื่อสารใหผูคนเขาใจงาย 

๒. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการอานเชิง

วิเคราะห ๒ เรื่อง ประเพณี กิจกรรมนี้เพ่ือเปดโลก

กวางทางการเรียนและฝกฝนใหนักเรียนรูจักใชสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ใหเกิด การเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุดท้ังดานการคนควาหาความรูใหม ๆ 

เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท่ีแปลก

ในแตละประเทศ และการถายทอดความรูเรื่องราวตาง 

ๆ ผานการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีสาสนเทศรูปแบบ

ออนไลน 

๓. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุน

พ้ืนฐาน ๕ เรื่อง งานประเภทสื่อออนไลนตางๆ 

กิจกรรมนี้มุงสงเสริมใหนักเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศออนไลนเพ่ือใชในการสื่อสารรูปแบบตาง ๆ 

ใหเกิดประโยชนสูงสุด ท้ังกระบวนการทํางานของ

นักเรียน เชน มอบหมายงาน การแสดงความคืบหนา

ของงานตาง ๆ ข้ันตอน การนําเสนอผลงาน มีการ

 

๑. นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือพัฒนาผลงานของตนไดอยางสรางสรรค อีกท้ัง

สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารระบุ

บงบอกสถานท่ี เวลาการนัดหมายตาง ๆ ไดชัดเจน

และอยางครบถวน 

 

 

๒. นักเรียนไดเรียนรูความรูใหมๆผานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศประเภทออนไลนตาง ๆ มาสื่อสาร

ถายทอดความรูนั้น ๆ ใหกับเพ่ือนในชั้นเรียนไดอยาง

ชัดเจน เหมาะสมและถูกตอง เกิดการแลกเปลี่ยน

ความรูระหวางกัน 

 

 

 

๓. นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทสื่ออนไลนตาง ๆ มาเปนสื่อกลางในการ

สื่อสารถายทอดเรื่องราวตาง ๆ เปนภาษาญี่ปุน

ออกมาไดอยางถูกตอง ชัดเจนและเหมาะสมตาม

กาลเทศะ นักเรียนไดเรียนรูการมีคุณธรรมไม

ลอกเลียนแบบงานของเพ่ือน อีกท้ังมีการระบุอางอิง

ถึงแหลงท่ีมาท่ีกลาวถึงไดอยางชัดเจนเพ่ือใหนักเรียน
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นําเสนอผลงานดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน 

Youtube, Facebook เปนตน และมีคุณธรรม โดยไม

ลอกเลียนผลงานของบุคคลอ่ืน อีกท้ังมีการอางอิงระบุ

ท่ีมาของเนื้อหานั้น ๆ ใหชัดเจน เพ่ือฝกใหนักเรียนได

เรียนรูควบคูคุณธรรม 

๔. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนฟง-

พูด เรื่อง 歌手 กิจกรรมนี้เพ่ือฝกใหนักเรียนรูจักใช

เทคโนโลยสีารสนเทศตาง ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเองเกิดการ

เรียนรูคําศัพทและประโยคภาษาจีนตาง ๆ ผานบท

เพลงโดยคนควาผานสื่อออนไลนตาง ๆ เกิดความกลา

คิด กลาแสดงออกและถายทอดเรื่องราวเนื้อหาสื่อสาร

ผานผลงานเพลงอยางสรางสรรค อีกท้ังระบุบงบอก

แหลงท่ีมาของบทเพลงอยางชัดเจน 

ไดเรียนรูควบคูคุณธรรมอันเปนพ้ืนฐานท่ีดีตอไป 

 

 

 

 

๔. นักเรียนไดเรียนรูและมีประสบการณในการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังกระบวนการทําคลิปวิดิโอ

และการนําเสนอผลงานในรูปแบบสื่อประเภท

ออนไลน เกิดการทํางานท่ีสรางสรรค อีกท้ังนักเรียน

สามารถพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาจีนไดอยาง

ชัดเจนยิ่งข้ึน อีกท้ังเปนการเรียนรูผานบทเพลงทําให

นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการทํากิจกรรม 

กลุมสาระการเรียนรูการงาน 

ไดจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นเพ่ือพัฒนา

ความรูความสามารถของนักเรียนในการใชเทคโนโลยี

และการสื่อสาร ตลอดจนมีทักษะการทํางานท่ี

สรางสรรค รายวิชาการงานอาชีพ ๑ เรื่อง โลกของ

อาชีพ มีกิจกรรมการลงรายละเอียดขอมูลสินคา การ

กําหนดรายการขายสินคา การเลือกหมวดหมูใหตรง

กับประเภทสินคาท่ีจะขาย ในเพ็จรานคาผาน

โปรแกรม Facebook การลงลิงกเว็บไซตมาวางไว

เพ่ือใหลูกคาสามารถกดเขาไปดูสินคาลูกคาถาม

รายละเอียดสินคาผานคอมเมนท (Comment) ใต

ภาพสินคา สงแมสเสจเขามาในอิน- 

บ็อกซ (Inbox) ของหนาเพจรานคา 

 

นักเรียนมีความสามารถการปรับตัวใหทันกับ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอมและ

การรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคซ่ึงสงผล

กระทบตอตนเองและผูอ่ืน การสรางเสริม

ความสัมพันธอันดับระหวางบุคคล การรับและสงสาร

การถายทอดความคิด และการเลือกใชวิธีการสื่อสาร

ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบตอตนเอง

และสังคม 

กลุมสาระการเรียนรูพลศึกษา 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชา พ ๒๑๑๐๑ 

โดยครูผูสอนใหนักเรียนจับกลุมแสดงละครหลังจาก

เรียนเรื่องการถูกลวงละเมิด ครูใหนักเรียนแบงกลุม

 

จากกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาว ทําให

นักเรียนไดรวมกันทํางานเปนทีมทางออนไลน เกิด

การวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสราง
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แสดงทักษะการปฏิเสธเพ่ือปองกันการถูกลวงละเมิด

ทางเพศ โดยแตละกลุมตองสรางสถานการณจําลองท่ี

อาจจะถูกลวงละเมิดทางเพศแลวใชทักษะเพ่ือเอาตัว

รอดหรือแกไขสถานการณนั้นเพ่ือไมใหถูกลวงละเมิด

โดยสรางสรรคเปนบทละครสั้น ในการแสดงละคร

จะตองอัดทําสงมาเปนคลิปซ่ึงจะไดฝกใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสาร แตละกลุมตองแจกแจง

หนาท่ีแตละคนในกลุมสงครูซ่ึงทุกคนจะตองรวมมือกัน

และชวยเหลือกันไมเอารัดเอาเปรียบกัน 

ผลงานท่ีเปนละครสั้น โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสื่อสารในการทํางาน และการนําเสนอผลงาน 

กลุมสาระการเรียนรูเทคโนโลยี 

(คอมพิวเตอร) ไดจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา

ความรูความสามารถของนักเรียนในการใชเทคโนโลยี 

และการสื่อสาร ตลอดจนมีทักษะการทํางานท่ี

สรางสรรค และจัดการเรียน  

การจัดการเรียนการสอนเรื่อง กระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม ในการแกไขปญหาใน

ชีวิตประจําวัน โดยจัดทํารูปแบบโครงงานโดยเริ่มจาก

การระบุปญหาท่ีนักเรียนสนใจเพ่ือสรางตนแบบหรือ

วิธีการในการแกปญหาและนํามาทดลอง และปรับปรุง

แกไขหลังจากนั้นจึงนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ 

เชน การนําเสนอในรูปแบบวีดีโอ การสาธิต 

การจัดการเรียนการสอนเรื่อง ทักษะพลเมือง

ดิจิทัลโดยใหนักเรียนคนควาหาขอมูลเก่ียวของกับ

ทักษะพลเมืองดิจิทัลในหัวขอท่ีตนเองไดรับ จากนั้น

จัดทําโครงการรณรงคเพ่ือเผยแพรความรู 

ประกอบดวยการทําสื่อโปสเตอร สื่อวีดีโอ เผยแพร

ประชาสัมพันธ ผานชองทางตางๆ 

นักเรียนไดเรียนรูการแกปญหาโดยผาน

กระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรม ไดคิด 

วางแผน ปฏิบัติจริง และสามารถนําความรูไป

ประยุกตใชงานชีวิตจริง ซ่ึงดูไดจาก การตอบคําถาม 

แผนการสอน โครงงานและผลการประเมินโครงงาน

ของนักเรียน 

นักเรียนไดพัฒนาทักษะการทํางานรวมกัน

เรียนรูการบริการจัดการเวลา การสื่อสาร ผานการ

ทํางานกลุม รูจักคนควาหาความรูเก่ียวกับทักษะ

พลเมืองดิจิทัล ผานชองทางตางๆ ดวยการใช

เครื่องมือเทคโนโลยี ฝกการใชรวบรวมขอมูล ทํา

ความเขาใจวิเคราะหขอมูล สังเคราะหขอมูลและนํา

ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักเรียน 

นอกจากนั้นแลว นักเรียนยังสามารถนํา

ความรูท่ีไดตอยอดพัฒนา จนเกิดโครงการท่ีสามรถ

ทําไดจริงและไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการ 

Young Safe Internet Leader Camp 1.0 จัดโดย 

ดีแท็ค และไดเปน 1 ใน 10 ทีมท่ีไดรับเงินรางวัลเงิน

สนับสนุนจํานวน 20,000 เพ่ือทํากิจกรรม

ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ไดจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นเพ่ือ

พัฒนาความรูความสามารถของนักเรียนในการใช

 

 

 



๕๘ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

เทคโนโลยีและการสื่อสาร ตลอดจนมีทักษะการ

ทํางานท่ีสรางสรรค ซ่ึงทางกลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษาฯ ไดดําเนินการสอนและประเมินผลการเรียนรู

ตามตัวชี้วัดในหลักสูตร ดังนี้ 

๑.๑ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคม

พ้ืนฐาน ๔  เรื่อง “สาธิตการใช  Google  map  และ  

Google Street View”  โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนได

ทดลองใชโปรแกรม Google แบบ Google Street 

View  ในการสํารวจและคนหาสถานท่ีตางๆ เพ่ือ

ประโยชนในการเดินทาง การทองเท่ียว เปนตน โดย

มอบหมายใหนักเรียนแตละคนสรางผลงานเปนคลิป

วีดีโอ เก่ียวกับการสํารวจสถานท่ีท่ีนาสนใจในดาน

ตางๆเชน สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร สถานท่ี

เก่ียวกับการนันทนาการ สถานท่ีดานการศึกษา เพ่ือ

วัดทักษะการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร และใหผูเรียน

แสดงออกถึงผลการเรียนรูดังกลาว 

๑.๒ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคม

พ้ืนฐาน ๓ เรื่อง  “ROV  กับวิชาเศรษฐศาสตร” ดวย

การใชโปรแกรม ROV หรือ Aremac of value หรือท่ี

เปนเกมในรูปแบบ MOBA (Multiplayer Online 

Battle Arena) บนแพลตฟอรมโทรศัพทมือถือ เปน

สื่อสําหรับยกตัวอยางเก่ียวกับหลักวิชาเศรษฐศาสตรท่ี

แทรกอยูในการเลนเกมเพ่ือกระตุนใหนักเรียนแตละ

กลุมนําประเด็นท่ีนักเรียนในกลุมสนใจรวมกันมาศึกษา

คนควา รวบรวมขอมูล นํามาเสนอเปนผลงานใน

รูปแบบความชํานาญการของนักเรียนวาสิ่งท่ีกลุมของ

นักเรียนสนใจนั้นสามารถใหความรูหรือประเด็นสําคัญ

ของวิชาเศรษฐศาสตรได 

 

 

 

 

๑.๑ นักเรียนเกิดทักษะมีความสามารถใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผานการ

สรางผลงานในรูปแบบคลิปวีดีโอท่ีนําเสนอถึงการใช

เครื่องมือทางภูมิศาสตรในการสํารวจระยะไกล เชน 

สถานท่ีดานประวัติศาสตร  ดานนันทนาการ ดาน

การศึกษา เพ่ือการเรียนรูของนักเรียน และเปนการ

ฝกฝนทักษะการใชเทคโนโลยีการสื่อสารอยาง

สรางสรรค 

 

 

 

 

๑.๒ นักเรียนสามารถสะสมองคความรูท่ีเกิด

จากการเรียนรูดวยตนเองหรือเรียนรูจากการทํางาน

เปนหมูคณะ เปนการเชื่อมโยงความรูและ

ประสบการณ มีการสื่อสารผานผลงานนําเสนอใน

รูปแบบตางๆ เชน บทบาทสมมุติ  V log คลิปวีดีโอ 

แบบจําลองท่ีใหความอิสระตามเรื่องราวท่ีนักเรียน

แตละกลุมมีความสนใจ เพ่ือเชื่อมโยงกับหลักวิชา

เศรษฐศาสตรซ่ึงเปนนวัตกรรมท่ีเกิดจากการลงมือ

ปฏิบัติของผูเรียน ในการแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากการ

เรียนรูดวยตนเอง 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ในการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย 

ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารในการสืบคนขอมูลและเรียนรู ดวย

 

ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและ

สังคมในดานการเรียนรูการสื่อสาร การทํางานอยาง



๕๙ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

ตนเองผานระบบอินเทอรเน็ต เพ่ือสงเสริมทักษะการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงกําหนดใหมีการนําเสนอ

งาน สงงานท่ีไดรับมอบหมาย ดวยการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ เชน e-mail โปรแกรม Line โปรแกรม 

Google classroom ทําใหผูเรียนสามารถพัฒนา

ตนเองในดานความรู การสื่อสาร การทํางานอยาง

สรางสรรคและมีคุณธรรมไดเปนอยางดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรางสรรคและมีคุณธรรมโดยดูไดจากความ

รับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย ผูเรียนสามารถ

สงงานไดทันเวลา สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสืบคนขอมูล และตอบคําถามไดอยางถูกตอง  

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผูเรียนใชแหลง

เทคโนโลยีสืบคนขอมูล ตอบคําถาม, เลนเกม 

Kahoot ควบคูกับการเรียนเรื่องกาพยเหชมเครื่อง

คาวหวาน ใชโปรแกรม google meet ในการเรียน

ออนไลน สรางสรรคชิ้นงานผานสื่อออนไลนท้ังทาง

โทรศัพทและคอมพิวเตอร  

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเรียนใช

แหลงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ

พัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร 

การทํางาน โดยการสืบคนขอมูล ตอบคําถาม ใช

ความรูจากเรื่องการสื่อสารผานอินเทอรเน็ตใน

ระดับชั้น ม.๔ มาใชใหเกิดประโยชน นําเสนอผลงาน

ดวยวิธีหลากหลายผานทางสื่อออนไลน เชน ชิ้นงาน

ประเภทอินโฟกราฟกในระดับชั้น ม.๕ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดจัดการเรียนการ

สอนในทุกระดับชั้นเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ

ของนักเรียนในการใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

ตลอดจนมีทักษะการทํางานท่ีสรางสรรค ซ่ึงทางกลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ไดดําเนินการสอนและ

ประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัดในหลักสูตร ดังนี้ 

๑.๑ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-

เนตรนารี ม.๑  เรื่อง “สาธิตการใช  Google  map  

และ  Google Street View” ในหนวยการเรียนรู

เรื่องการอานแผนท่ีและการใชเข็มทิศโดยจัดกิจกรรม

ใหนกัเรียนไดทดลองใชโปรแกรม Google แบบ 

Google Street View  ในการสํารวจและคนหา

สถานท่ีตางๆ เพ่ือประโยชนในการเดินทาง การ

 

 

 

 

 

 

๑.๑ นักเรียนเกิดทักษะมีความสามารถใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผานการ

สรางผลงานในรูปแบบคลิปวีดีโอท่ีนําเสนอถึงการใช

เครื่องมือทางภูมิศาสตรในการสํารวจระยะไกล เชน 

สถานท่ีดานประวัติศาสตรท่ีเก่ียวของกับการลูกเสือ

ไทย  ดานนันทนาการ ดานการศึกษา เพ่ือการเรียนรู

ของนักเรียน และเปนการฝกฝนทักษะการใช



๖๐ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

ทองเท่ียว เปนตน โดยมอบหมายใหนักเรียนแตละคน

สรางผลงานเปนคลิปวีดีโอ เก่ียวกับการสํารวจสถานท่ี

ท่ีนาสนใจในดานตางๆเชน สถานท่ีสําคัญทาง

ประวัติศาสตรของลูกไทย สถานท่ีเก่ียวกับการ

นันทนาการ สถานท่ีดานการศึกษา เพ่ือวัดทักษะการ

ใชอุปกรณและเทคโนโลยีมาประกอบการเรียน-การ

สอน และใหผูเรียนแสดงออกถึงผลการเรียนรูดังกลาว 

เทคโนโลยีการสื่อสารอยางสรางสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเดน 

 ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

สถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรของสถานศึกษา ท่ีเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูมี

อิสระในการเรียนรู รวมท้ังมีการนําศาสตรการเรียนรูในดานอ่ืนๆ หรือการใชเทคโนโลยีสามารถเสริมสรางให

การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การทําชิ้นงาน เปนไปตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

โดยตรง  

๒. กิจกรรมการสอนท่ีหลากหลาย นักเรียนเกิดความชํานาญในใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสารท้ังอุปกรณและโปรแกรมตางๆ ไดเลือกการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารตามความถนัดของ

ตนเอง ทําใหการสื่อสารของผูเรียนและผูสอนเปนไปไดเสมือนจริง และมีการสรางชิ้นงาน สามารถเขาถึงแหลง

เรียนรูท่ีหลากหลาย 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ๑. การเตรียมความพรอมในการบูรณาการภายในกลุมสาระฯ หรือขามกลุมสาระฯ เพ่ือเปนการสราง

มโนทัศนความรูใหแกผูเรียนเปนองครวมและยังลดการบานของผูเรียนในเวลาเดียวกันไดดวย 

๒. พัฒนาแพลตฟอรมและแอพลิเคชั่น หรือการจัดซ้ือโปรแกรมท่ีเหมาะสมในการเรียนรูในดานศิลปะ 

เพ่ือใหกาวสูการเรียนรูในยุคสมัคใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 
 

 ประเด็นพิจารณาท่ี ๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในดานความรู 

ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการตางๆ รวมท้ังมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบ

อ่ืนๆ 

 ระดับคุณภาพ : ด ี

 เปาหมาย: โรงเรียนจัดความรูใหผูเรียนตามตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียน โดยใชกระบวนการจัดการ

เรียนรูท่ีหลากหลาย ซ่ึงทําใหผูเรียนเกิดความรูความสามารถ ทักษะ ตลอดจนความกาวหนาในผลการทดสอบ

ระดับชาติ โดยกําหนดไวในระดับดี คิดเปนรอยละ ๖๐ 

 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา โรงเรียนจัดการเรียนรูตามหลักสูตรท่ีเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง ตอบสนองตอผูเรียน และ

สงเสริมความถนัดเฉพาะทางท่ีหลากหลาย โดย

คํานึงถึงการจัดระบบการศึกษาภายใตอัตลักษณ 

ตลอดจนสงเสริมทักษะวิชาชีพ มีภาวะเปนผูนํา 

สามารถสรางสรรคนวัตกรรม กาวทันเทคโนโลยี และ

เปนคนดีมีคุณธรรมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

๒. การทดสอบระดับชาติ (O-NET)  

ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และ ๖ 

เขาทําการทดสอบความรูความสามารถพ้ืนฐานของ

ผูเรียนระดับชาติ  

 

 

 

 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผูเรียนเฉลี่ย 

๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกวิชา ตามหลักสูตร

สถานศึกษา เปนการประเมินความรูความสามารถ

ของผูเรียนตามตัวชี้วัดของแตละชั้นป ภาคเรียนท่ี ๑ 

โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในระดับดี (๓.๐๐) ข้ึนไป 

คิดเปนรอยละ ๕๕.๗๔ ภาคเรียนท่ี ๒ โดยนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ในระดับดี (๓.๐๐) ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 

๗๓.๒๕ 

 

๒.๑ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) โดย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการ

มหาชน) หรือ สทศ. ของผูเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ใน ๔ กระบวนวิชา คือ วิชา

คณิตศาสตร คะแนนเฉลี่ย ๓๘.๒๗ วชิาภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ย ๕๑.๓๕ วชิาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 

๖๒.๘๒ และวิชาวิทยาศาสตร คะแนนเฉลี่ย ๓๕.๙๖  

๒.๒ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) โดย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการ

มหาชน) หรือ สทศ. ของผูเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ใน ๕ กระบวนวิชา คือ วิชา

คณิตศาสตร คะแนนเฉลี่ย ๓๐.๘๘ วชิาสังคมฯ 

คะแนนเฉลี่ย ๓๗.๐๕ วชิาภาษาอังกฤษ คะแนน

เฉลี่ย ๔๒.๕๗ วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย ๔๘.๙๕ 



๖๒ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

และวิชาวิทยาศาสตร คะแนนเฉลี่ย ๓๕.๐๗  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดจัดการเรียนการ

สอน และกิจกรรมการเรียนรู ดังตอไปนี้  

วิชาลูกเสือเนตรนารี ม.๒ หนวยการเรียนรูเรื่อง

การเดินทางสํารวจ ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เก่ียวกับ การสํารวจชุมชน ซ่ึงเปนกิจกรรมการเรียนรู

ในรูปแบบโครงงาน(project method) ภายใต

เนื้อหาวิชาการเดินทางสํารวจ เรื่อง อาชีพในชุมชน 

โดยจัดกิจกรรมผาน ๔ ข้ันตอน  ดังนี้ 

๑) กําหนดความหมายและลักษณะโครงงานโดย

ผูเรียน โดยการรวมประชุมปรึกษา เพ่ือหาขอสรุป

เก่ียวกับหัวขอของโครงงาน  

๒) ข้ันตอนการวางแผนซ่ึงผูเรียนจะรวมกัน

วางแผนวาจะทํากิจกรรมใด ใชวิธีการใด เพ่ือใหเกิด

การออกแบบ หลักการเหตุผล ท่ีมาและความสําคัญ

ของโครงงาน 

๓) ข้ันดําเนินการ ลงมือทํากิจกรรมหรือ

แกปญหา 

-เขียนวัตถุประสงคของการทําโครงงาน 

- กําหนดวิธีการศึกษา เชน การสํารวจ การ

ทดลอง  และการเก็บขอมูล เปนตน 

๔) ข้ันประเมินผล ผูเรียนทําการประเมินวา

กิจกรรมหรือโครงงานนั้น บรรลุผลตามความมุงหมาย

ท่ีกําหนดไวหรือไม มีขอบกพรอง และควรแกไขใหดี

ข้ึนอยางไร 

- นําผลการศึกษามาอภิปรายในกลุม 

- สรุปผลการปฏิบัติ  โดยการอภิปรายกลุม 

- การนําเสนอโครงงาน 

 

 

การสํารวจชุมชนเปนการจัดการเรียนรูงาน

อาชีพท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง โดยการศึกษา

อาชีพท่ีสนใจตั้งแต การวางแผน การวิเคราะห การ

ปฏิบัติงาน การจัดการกับผลผลิต การจําหนายการ

บริการ การบริหารจัดการ และการใชเทคโนโลยีใน

การปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนการสรางทักษะพ้ืนฐานในการ

จัดการ ท่ีสงผลตอการทํางานหรือการสรางงานอาชีพ

แกผูเรียนอาจารยผูสอนทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา

เทานั้นและการปฏิบัติโครงงานอาชีพ ไดดําเนินการ

ในสถานท่ีท่ีเปนบาน สถานประกอบการ สถาน

ประกอบอาชีพ รวมท้ังสถานศึกษา 

การจัดทําโครงงานนี้ทําใหนักเรียนมีทักษะใน

การทํางานมีการวางแผนอยางเปนระบบ สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนใหบรรลุวัตถุประสงคได และมี

เจตคติท่ีดีตออาชีพท่ีสุจริต โดยมีผลงานท่ีเปน

ประจักษ ไดแก ชิ้นงาน ประกอบดวย คลิปวีดีโอ

สัมภาษณอาชีพท่ีนาสนใจ ตัวโครงงาน/สไลด เสนอ

โครงงาน การนําเสนอหนาชั้นเรียน หรือการนําเสนอ

ผานรูปแบบออนไลน 
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จุดเดน 

 ๑. นักเรียนมีศักยภาพและมีความคิดสรางสรรคในการทํากิจกรรม 

 ๒. มีการกระตุนและพัฒนาใหนักเรียนมีจิตสาธารณะเพ่ือการมีสวนรวม 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ๑. โรงเรียนควรชี้แนะใหนักเรียนเห็นความสําคัญถึงการทดสอบระดับชาติ (ONET) วามีผลตอนักเรียน

และโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  O-NET ม.๓     O-NET ม.๖ 
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 ประเด็นพิจารณาท่ี ๖  มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

 ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการมีเจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน การ

ทํางานหรืองานอาชีพ 

 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 เปาหมาย:โรงเรียนจัดความรูท่ีใชกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย ทําใหผูเรียนเกิดความรู

ความสามารถ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน โดยกําหนดไวในระดับดี คิดเปนรอย

ละ ๗๐ 

 

ผลการประเมิน 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

๑. ดานเจตคติท่ีดีตอการศึกษาตอ

ผูเรียนมีเจตคติท่ีดีท่ีพรอมท่ีจะศึกษาตอใน

ระดับท่ีสูงข้ึน 

๑. หนวยแนะแนวไดจัดกิจกรรม “เสนทางการศึกษา

ตอ” ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ โดยใหนักเรียนได

ตระหนักรูถึงความสามารถและความถนัดทางการเรียนของ

ตนเอง มีแนวทางในการพัฒนาดานการเรียนและสามารถ

วางแผนการศึกษาตอไดอยางเหมาะสมและอธิบายถึง

ความสําคัญของการวางแผนการศึกษาตอโดยใชขอมูลดานท่ี

ถูกตองและเปนจริง สามารถวางแผนการศึกษาตอไดอยางตรง

ตามศักยภาพของตนเอง มีความรูเก่ียวกับเสนทางการศึกษาตอ

หลังจากจบการศึกษาชั้นมัธยมปท่ี ๓ เชน การศึกษาตอสาย

สามัญ สายอาชีพ สายเฉพาะทาง หรือการวางแผนทางดาน

การศึกษาเฉพาะบุคคล ไดอยางตรงตามความสามารถ ความ

ถนัด ความสนใจ ซ่ึงการมีขอมูลทางการศึกษาตอท่ีหลากหลาย

จะชวยใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจและมีแนวทางพัฒนาตนเองและ

สามารถวางแผนการศึกษาตอไดอยางเหมาะสมเพ่ือไปสู

เปาหมายท่ีตองการ โดยกิจกรรมนี้ท่ีมอบหมายใหนักเรียนทํา 

เพ่ือทราบถึงระดับศาสตรความถนัดทางการเรียนของตนและมี

แนวทางในการศึกษาตอของตนเอง  ไดจัดทําลงใน Google 

classroom และ มอบหมายเปน class work โดยมอบหมาย 

คือ แบบทดสอบศาสตรถนัด จํานวน 40 ขอ เม่ือนักเรียนทํา

แบบทดสอบจนครบทุกขอและไดรับการแปลผลของแตละ

บุคคล ใหถายภาพหนาจอแปลผลนั้นและนําไปโพสตไวใน 

class work เพ่ือใหครูผูสอนไดทราบถึงการแปลผลความถนัด

ของนักเรียนแตละบุคคล และรวมพูดคุยกันในคาบถัดไป 

 

การศึกษาตอของนักเรียน 
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กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

หนวยแนะแนวไดจัดกิจกรรมทดสอบบุคลิกภาพ ใหกับ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไดรับความรวมมือ

จากสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี๔ เก่ียวกับ

การศึกษาตอและเลือกอาชีพใหเหมาะสมกับบุคลิกภาพของแต

ละบุคคล ผลปรากฎวาผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการศึกษาตอและ

เลือกอาชีพ 

๒. ดานเจตคติท่ีดีตองานหรืองาน

อาชีพ ผูเรียนมีวุฒิภาวะทางอาชีพท่ี

เหมาะสมกับชวงวัย 

๒. หนวยแนะแนวไดจัดกิจกรรม “อาชีพท่ีขาพเจาใฝฝน” 

ใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี๑ ไดเรียนรูขอมูลพ้ืนฐาน

เก่ียวกับอาชีพและศึกษารายละเอียดของแตละอาชีพซ่ึงจะชวย

กระตุนใหนักเรียนสํารวจถึงความถนัดและเปาหมายของตัวเอง

ดวย โดยใหนักเรียนวาดรูปอาชีพท่ีตนเองอยากจะเปนและ

เขียนรายละเอียดของอาชีพ เชน นิยามอาชีพ ,ลักษณะงาน

,คุณสมบัติ และโอกาสความกาวหนา เสร็จแลวใหอัดเปนคลิป

วิดีโอนําเสนออาจารยตอไป โดยมีการประกวดคลิปวิดีโอท่ีดี

ท่ีสุดของแตละหองดวย 

หนวยแนะแนวไดจัดกิจกรรม “อาชีพอิสระ”ใหนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ โดยใหนักเรียนรับรูและเขาใจ

ลักษณะอาชีพอิสระในอาชีพตาง ๆ วามีอาชีพใดบางท่ีชื่นชอบ 

สามารถเลือกอาชีพไดอยางสอดคลองกับความสนใจ นําไป

ประกอบอาชีพไดท้ังเปนอาชีพหลัก / อาชีพเสริม ซ่ึงกิจกรรมนี้

จะใหนักเรียนหาขอมูลอาชีพอิสระอาชีพตาง ๆ จัดทําลงใน  

Google Site เพ่ือเปนการนําเสนอขอมูลอาชีพอิสระ

หลากหลายอาชีพ ซ่ึงในSite จะมีขอมูลท่ีเปน ภาพ ขอความ 

วิดีโอ ของแตละอาชีพ เพ่ือใหเห็นความสําคัญการทําอาชีพ

อิสระ แตละอาชีพทําเก่ียวกับอะไรบาง เม่ือ Site เสร็จสมบูรณ

แลวจะสงอาจารยเพ่ือนําเสนอหนาชั้นเรียน ท้ังนี้จะมีเกณฑ

ตัดสินคะแนนใหกับผลงานตามความเหมาะสม 

หนวยแนะแนวไดจัดกิจกรรม “อาชีพท่ีนาสนใจ” ให

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ โดยใหนักเรียนทราบขอมูล

ในอาชีพตาง ๆ ท่ีนาสนใจ เพ่ือเตรียมความพรอมในการศึกษา

ตอและการเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเองตามความถนัด 

และสามารถนําไปประกอบเปนอาชีพเสริมได ซ่ึงกิจกรรมนี้จะ
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ใหนักเรียนศึกษาหาขอมูลอาชีพท่ีนาสนใจ ยังมีความตองการ

ในตลาดแรงงานหรือกําลังนิยม จากนั้นใหจัดทําแบบฟอรม

สัมภาษณเพ่ือนําไปสัมภาษณบุคคลในอาชีพท่ีสนใจนั้น ๆ โดย

นักเรียนอัดคลิปวิดีโอไมเกิน 10 นาที กระชับจับใจความ สง

อาจารยเพ่ือนําเสนอหนาชั้นเรียน ท้ังนี้จะมีเกณฑตัดสิน

คะแนนใหกับผลงานตามความเหมาะสม 

 

จุดเดน 

 ๑. นักเรียนมีสวนรวม มีความสนใจตอขอมูลทางการศึกษาตอท่ีครูผูสอนถายทอดและใหความรวมมือ

ในการทําแบบทดสอบศาสตรถนัด ในระดับดีมาก 

 ๒. นักเรียนมีความสนใจในอาชีพอิสระตางๆและอาชีพท่ีนาสนใจ ไดระดับดีมาก 

 

จุดควรพัฒนา 

 ๑. นักเรียนควรหาอาชีพอิสระใหมๆ และอาชีพท่ีนาสนใจ ท่ีรองรับยุคใหมท่ีโลกเปลี่ยนไป หรืออาชีพ

ในอนาคตบาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 
 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

 ประเด็นพิจารณาท่ี ๑  มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและจิตสํานึกตามท่ี

สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 เปาหมาย: ผูเรียนรอยละ ๘๐ เปนผูมีคุณลักษณะและมีคานิยมท่ีดีเปนแบบอยางได 

 

ผลการประเมิน 

 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

โรงเรียนไดดําเนินการประเมินและสรุปผล

คุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ ท่ีสอดคลอง

ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใหครูผูสอน

ประจําวิชาและประจําชั้นเปนผูสังเกต ประเมิน

พฤติกรรมผูเรียนเปนรายบุคคล และรายงานผลลงใน

แบบรายงานผลการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๖ จํานวน ๑,๖๔๕ คน  

พบวา ผูเรียนทุกระดับชั้นรอยละ ๑๐๐ มี

คุณลักษณะเปนไปตามเกณฑ (ระดับดีข้ึนไป) ซ่ึง

ประกอบไปดวย  

๑) รักชาติ ศาสน กษัตริย  

๒) ซ่ือสัตยสุจริต  

๓) มีวินัย  

๔) ใฝเรียนรู  

๕) อยูอยางพอเพียง  

๖) มุงม่ันในการทํางาน  

๗) รักความเปนไทย  

๘) มีจิตสาธารณะ 

กิจกรรมโฮมรูม จัดทําข้ึน เพ่ือใหครูผูสอนได

อบรมสั่งสอน สอดแทรกคุณธรรมจริยาธรรม ตลอดจน

การเรียนการสอน การปฏิบัติตนเองในการอยูรวมกัน 

หองเรียน การฝกการเปนผูนําผูตามท่ีดี และการสราง

บรรยากาศท่ีนาอยูรวมกันภายในหองเรียน บริเวณ

รอบขาง 

จากการทํากิจกรรม ผูเรียนรอยละ ๙๐ เรียนรู

และรวมกันปฏิบัติเปนอยางดี สรางบรรยากาศใน

หองเรียนไดนาอยู ตลอดจนเปนผูนําผูตามท่ีดี 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 



๖๘ 
 

จุดเดน 

 ๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/โครงการท่ีเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค และปลูกฝง

คานิยมท่ีดีใหแกนักเรียน โดยการเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงทัศนคติ ซ่ึงครูผูสอนสามารถใหคําชี้แนะ และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเรียนไดโดยตรง 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 
 

ประเด็นพิจารณาท่ี ๒  มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

 ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินเห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและ

ประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปญญาไทย 

 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 เปาหมาย:  ผูเรียนรอยละ ๘๐ มีความภูมิใจในทองถ่ินในความเปนไทย และเห็นคุณคาเก่ียวกับภูมิ

ปญญาไทย และแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน 

 

ผลการประเมิน 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดําเนินการสงเสริม

ใหผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความ

เปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและ

ประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปญญาไทยโดยสอดแทรกกับ

การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

๑. วิชา ทัศนศิลปพ้ืนฐาน ม.๒ เรื่อง งาน

ทัศนศิลปในวัฒนธรรมไทย โดยใหนักเรียนเรียนรูและ

ทํากิจกรรมสรางสรรคผลงานศิลปะแบบไทย เชน การ

สาน การยอมผา หรือลายไทยในแบบตางๆ ท่ีนักเรียน

สนใจในทองถ่ิน 

๒. สาขานาฏศิลป ชมรมนาฏศิลปและการแสดง 

ไดมีการสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนมีความภูมิใจใน

ทองถ่ิน และความเปนไทย ในดานศิลปะวัฒนธรรม ใน

การอนุรักษความเปนไทยท้ังในดานการเรียนการสอน

ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนท้ังภาคปฏิบัติ และทฤษฎี 

รวมถึงการเขารวมกิจกรรมทางดานศิลปะวัฒนธรรมใน

โอกาสตาง ๆท้ังของทางมหาวิทยาลัยและโรงเรียน 

รวมถึงการปรับรูปแบบการเผยแพรศิลปะวัฒนธรรมใน

รูปแบบอออนไลน เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูจากการลง

มือปฏิบัติจริง และสามารถเขาใจและทราบซ้ึงถึง

คุณคาความงานในดานตาง ๆ ของศิลปะวัฒนธรรม

ของไทย ท้ังนี้นักเรียนสามารถนําทักษะความรู 

ประสบการณทางดานการแสดง ไปตอยอดตาม

ความสามารถของตนไดตอไป 

 

 

 

 

 

  นักเรียนไดเขาใจถึงวิถีชีวิตความเปนอยางใน

ทองถ่ินอันดีงามท่ีมีผลกระทบทําใหเกิดผลงานตางๆ

ข้ึนมาในแตละทองถ่ินและรูถึงความหมายและความ

ภูมิใจท่ีสืบตอกันมา 

 

นักเรียนเกิดการเรียนรูความเขาใจใน

ศิลปะวัฒนธรรมมากข้ึน ท้ังจาการเรียนภาคปฏิบัติ 

และทฤษฎี รวมไปถึงไดเรียนรูจาดกิจกรรมตาง ๆ ท่ี

ไดเขารวม  นักเรียนสามารถอธิบายถายทอดองค

ความรูทางดานศิลปะวัฒนธรรม ไดดวยความเขาใจ 

รวมถึงการไดมีโอกาสเปนสวนหนึ่งของการอนุรักษ  

สืบทอด ตอยอดความเปนไทย ดวยความภาคภูมิใจ 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

๓. สาขาดนตรีไทย ดําเนินการสงเสริมใหผูเรียน

มีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย 

มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

รวมท้ังภูมิปญญาไทยโดยสอดแทรกกับการจัดการ

เรียนการสอนกิจกรรมตาง ๆดังนี้ 

- ดําเนินการเรียนการสอนวิชาเลือกเสรี 

ดนตรีไทย และดุริยางคศิลป ดวยบทเพลงพ้ืน พรอม

ท้ังแนะนําความเปนมาของบทเพลง 

 - สอดแทรกเหตุการณใกลตัวกับผูเรียน

เปรียบเทียบแลกเปลี่ยนความเขาใจตอบทเพลงไทย

เดิม และบทเพลงพ้ืนบาน 

- เรียนรูประวัติศาสตรและวิวัฒนาการ

ทางดานดนตรีไทย บทบาทและหนาท่ีของวงดนตรี

ไทยแตละประเภท 

- ใหโอกาสในการนําดนตรีไทยไปเผยแพรใน

ชองทางสวนตัวผานสื่อสังคมออนไลน 

นักเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของมรดกชาติ 

การพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมของ

รสนิยมทางดานดนตรี จนสามารถมีความภูมิใจใน

ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย ท่ีเปนแกนหลัก

สอดแทรกอยูในวิถีชีวิต ซ่ึงดําเนินไปควบคูกับการ

พัฒนาของโลกในปจจุบัน 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ ดําเนินการ

สงเสริมใหผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคา

ของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม

และประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปญญาไทยโดยสอดแทรก

กับการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมตาง ๆดังนี้ 

๑. กิจกรรมการเรียนการสอน 

    ๑.๑ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

พระพุทธศาสนา ๒ สาระพระพุทธศาสนา เรื่อง การ

แสดงความเคารพ การไหว การกราบ โดยผูสอน

แบงกลุมนักเรียน กลุมละประมาณ ๔-๕ คน และได

อธิบายถึงความสําคัญของการแสดงความเคารพซ่ึง

เปนมารยาทไทยท่ีนักเรียนทุกคนตองปฏิบัติโดยเฉพาะ

เรื่องการไหว การกราบ พรอมท้ังใหนักเรียนชมวีดีโอ

ตัวอยางการไหว การกราบท่ีถูกตอง และใหนักเรียน

แสดงบทบาทสมมุต ิซ่ึงเปนไปตามแผนการสอน และ

ประเมินผลงานของนักเรียนดวยคลิปวีดีโอ 

 

 

 

 

 

 

๑.๑ อธิบายถึงความสําคัญของการแสดง

ความเคารพซ่ึงเปนมารยาทไทยท่ีนักเรียนทุกคนตอง

ปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องการไหว การกราบ พรอมท้ังให

นักเรียนชมวีดีโอตัวอยางการไหว การกราบท่ีถูกตอง 

และใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ ซ่ึงเปนไปตาม

แผนการสอน และประเมินผลงานของนักเรียนดวย   

คลิปวีดีโอ  ทําใหนักเรียนสามารถอธิบายการไหว

การกราบพรอมท้ังสามารถปฏิบัติไดถูกตองใน

ชีวิตประจําวันได 

 



๗๑ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

    ๑.๒ กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 

สังคมพ้ืนฐาน ๓ สาระหนาท่ีพลเมืองฯ เรื่อง “เรียนรู

วัฒนธรรมเอเชียไมไทยเบย” โดยใชสื่อหนังสือการตูน

ไทย ท่ีสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยใน

ชวงเวลาตางๆ หรือการเรียนรูถึงท่ีมาของวัฒนธรรม

ไทยในปจจุบันวามีท่ีมาอยางไรเพ่ือใหนักเรียนรวมกัน

แสดงความคิดเห็นวา “วัฒนธรรมไทยท่ีนักเรียนพบ

เห็นในชีวิตประจําวัน” ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนตระหนัก

และเล็งเห็นถึงคุณคาของวัฒนธรรมไทย 

 

๑.๒ เปนกิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดเรียนรู

วิธีการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยในชวงเวลา

ตางๆ และพิจารณาถึงท่ีมาของวัฒนธรรมไทยใน

ปจจุบันทําใหนักเรียนเขาใจถึงความหมายของ

วัฒนธรรมไทย และสงผลตอการดํารงชีวิตของชาว

ไทยในปจจุบันอยางไร เปนการกระตุนใหนักเรียน

เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการ

อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิ

ปญญาไทยดวย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

       วิชาภาษาไทยมีการจัดการเรียนการสอนของ

ผูสอนท่ีสงเสริมผูเรียนใหเปนผูท่ีมีความภาคภูมิใจใน

ความเปนไทยรวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอัน

ดีงามของไทยและทองถ่ินเห็นคุณคาของภูมิปญญาไทย 

เชน นิทานพ้ืนบาน ท่ีแสดงถึงคุณคาทางภูมิปญญา

ของคนไทยในแตละภูมิภาคท่ีมีเอกลักษณ แตกตางกัน   

วัฒนธรรม และประเพณีไทยท่ีงดงาม ไดแสดงใหเห็น

ผานสํานวน สุถาษิต และคําพังเพย  ซ่ึงถือวาเปนภูมิ

ปญญาไทยท่ีมีคุณคาตั้งแตอดีต มาจนถึงปจจุบัน 

นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

เก่ียวกับการแตงคําประพันธ  และกิจกรรมวัน

ภาษาไทยแหงชาติ เปนตน 

       ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผูสอนจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดศึกษาคนควา 

ความหมาย ความเปนมา และของนิทานพ้ืนบาน 

สํานวน สุภาษิต และคําพังเพยสรางจิตสํานึกความ

ภูมิใจในทองถ่ินเห็นคุณคาของความเปนไทย รวม

อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปญญา

ไทย 

 

 

 

      ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินเห็นคุณคาของ

ความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม

และประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปญญาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ดูไดจากการศึกษา 

คนควาความรู และนําขอมูลจากการศึกษาคนควา 

มาวิเคราะห สังเคราะห และแสดงความคิดเห็นผาน

การแสดงบทบาทสมมติ ของนิทานพ้ืนบานท่ีกําหนด  

       ผูเรียนประดิษฐหนังสือเลมเล็ก เรื่องสํานวน 

สุภาษิตและคําพังเพย โดยการศึกษาความหมาย 

การนําไปใช และท่ีมาของสํานวน  

       ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ สรางสรรคผลงานของ

ตนเอง ตามความรูความสามารถโดยผูสอนคอยให
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       ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาภาษาไทย

พ้ืนฐาน ม.๔ กิจกรรมการเรียนการสอนในสวน

วรรณคดีไทย เชน อิเหนา หรือนิราศนรินทรคําโคลง 

ในสวนเนื้อหา นักเรียนจะไดฝกวิเคราะหคุณคาท่ี

แทรกอยูเก่ียวกับวัฒนธรรมไทย สถาปตยกรรมไทย 

คานิยมไทยในดานตาง ๆ, วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.๖ 

มีการแทรกความรูทองถ่ินตลอดจนเห็นคุณคาของ

ความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและ

ประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปญญาไทย เพ่ือใหผูเรียน

เขาใจการดํารงอยู และความเปลี่ยนแปลงของ

วัฒนธรรมและประเพณีไทย ผานเนื้อหาบทเรียน เชน 

ขุนชางขุนแผน  การแตงคําประพันธ  กิจกรรมวัน

ภาษาไทยแหงชาติ เปนตน 

       วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.๕ มีการใชแหลงเรียนรู

ตาง ๆ อันไดแก แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน นอก

โรงเรียน และในทองถ่ิน สําหรับออกแบบและจัดการ

เรียนรูเชิงบูรณาการในดานการอาน การเขียน การฟง 

ดู พูด วรรณคดีวรรณกรรม และหลักการใชภาษา โดย

ใชแหลงเรียนรูดังกลาวเปนสื่อการจัดการเรียนรูเพ่ือมุง

สรางความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย เชน การ

เขาชมนิทรรศการวันภาษาไทยแหงชาติ เขารวม

กิจกรรมสัปดาหวันสุนทรภู เขียนเรียงความ สารคดี 

พูดในท่ีสาธารณะจากสถานท่ีสําคัญในทองถ่ิน 

การชี้แนะ สงผลใหผูเรียนตระหนัก และมีความภูมิใจ

ในทองถ่ินเห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมใน

การอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

       ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเรียนเขา

ใจความเปนมาของวัฒนธรรม ประเพณีไทย รวมท้ัง

ภูมิปญญาไทยทองถ่ินและเขาใจความเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนและสามารถปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลง

ของสังคมไดอยางเหมาะสม ผูเรียนสวนมากตอบ

คําถามในเชิงวิเคราะหคุณคาความเปนไทย ภูมิ

ปญญาไทย วัฒนธรรมไทย ท่ีปรากฏในเรื่องได โดยดู

ไดจากแผนการเรียนการสอน  

 

 

 

 

 

       ผูเรียนเกิดความรูและเห็นความสําคัญของ

แหลงเรียนรูในทองถ่ิน และภูมิใจในความเปนไทย 

ผานกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ รวมถึง

มีสวนในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และ

คานิยม อันดีงามของโรงเรียน มหาวิทยาลัย และ

ทองถ่ินอีกดวย  

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดําเนินการสงเสริมให

ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความ

เปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและ

ประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปญญาไทยโดยสอดแทรกกับ

การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมตาง ๆดังนี้ 
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๑. กิจกรรมการเรียนการสอน 

   ๑.๑ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-

เนตรนารี ม.๑หนวยการเรียนรู เรื่อง สูทกรรม หรือ

การประกอบอาหาร โดยผูสอนไดอธิบายถึงภูมิปญญา

อาหารไทย คุณคาของอาหารไทยและสมุนไพรไทย 

และไดมอบหมายใหนักเรียนตามหมู-กอง ได คิด

เมนูอาหารไทย และเตรียมวัตถุดิบมาจัดทําเปน

เมนูอาหารไทย ๒ เมนู  ซ่ึ ง ในเมนูนั้ นจะตอง มี

เอกลักษณบงบอกถึงความเปนอาหารไทย และใชพืช

พักสมุนไพรไทยเปนสวนประกอบในการทําสูทกรรม 

   ๑.๒ กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.๒  เรื่อง “การแสดงออกทาง

ศิลปะ” โดยผูสอนแบงกลุมนักเรียน กลุมละ ๕-๖ คน 

และไดอธิบายความหมายของศิลปะ คุณคาของงาน

ศิลปะ ประเภทของศิลปและวัฒนธรรมไทย ได

มอบหมายใหนักเรียนในกลุมศึกษาถึงสถานท่ีสําคัญ

ทางวัฒนธรรมของไทย และเลือกสถานท่ีนั้นมาวาด

ภาพ และระบายสีใหสวยงาม และมีการนําเสนอ

ผลงานหนาชั้นเรียน 

 

๑.๑ อธิบายถึงความสําคัญของภูมิปญญา

อาหารไทย คุณคาของอาหารไทยและสมุนไพรไทย 

และสามารถประกอบอาหารเปนเมนูอาหารไทยได 

อีกท้ังยังเกิดกระบวนการการทํางานรวมกันของ

นักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

๑.๒ เปนกิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดเรียนรูถึง

ศิลปและวัฒนธรรมไทย นักเรียนไดเห็นถึงคุณคาของ

สถานท่ีสําคัญๆทางวัฒนธรรมของไทย และถายทอด

จากการวาดภาพ และอธิบาย นําเสนอหนาชั้นเรียน

ได 

 

จุดเดน 

 ๑. กลุมสาระการเรียนรางกลุมสาระ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกเก่ียวกับความสําคัญ

ของวัฒนธรรมไทยในเนื้อหาวิชาตางๆ รวมท้ังเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการอธิบายเก่ียวกับ

ความสําคัญของวัฒนธรรมไทย และวิธีการอนุรักษวัฒนธรรมไทยใหยั่งยืนตอไป 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ๑. การสรางความภาคภูมิใจในทองถ่ินใหเกิดข้ึนตอผูเรียน แตควรใหความสําคัญในแงของการนําภูมิ

ปญญาทองถ่ินมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนใหมากกวานี้ โดยเฉพาะการออกแบบวิธีการสอนท่ีทํา

ใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง 
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 ประเด็นพิจารณาท่ี ๓  ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา

วัฒนธรรม ประเพณี 

 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 เปาหมาย: ผูเรียนรอยละ ๘๐ สามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 

ผลการประเมิน 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ ไดสงเสริมใหผูเรียน

ยอมรับ และสามารถอยูรวมกันระหวางความแตกตาง

ของบุคคลท้ังดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา

วัฒนธรรม ประเพณีโดยสอดแทรกกับการจัดการเรียน

การสอนท่ีหลากหลาย ดังนี้ 

๑.๑ กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาสังคม

พ้ืนฐาน ๓ สาระหนาท่ีพลเมืองฯ  เรื่อง “การเรียนรู

วัฒนธรรมเอเชีย” โดยใชสื่อการสอนท่ีแสดงลักษณะ

หรือเอกลักษณของอารยธรรม และวัฒนธรรมของ

ดินแดนตางๆ ในทวีปเอเชีย เปนการเกรินนําแก

นักเรียนเพ่ือใหเห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม

เอเชีย นักเรียนสามารถสรางผลงานจากการเรียนรู 

ผานการวาดลวดลายบนโคมไฟท่ีนักเรียนประดิษฐข้ึน

ในรายวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ หัวขอ “โคมไฟ

วัฒนธรรมเอเชีย” และใหนักเรียนเสนอความคิดเห็น

เก่ียวกับวัฒนธรรมไทยในปจจุบัน กับการรับ

วัฒนธรรมจากตางประเทศเขามาในสังคมไทยวามี

แนวทางอนุรักษและปรับใชเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน

อยางไรลงในใบงานท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

๑.๑ กิจกรรมท่ีนักเรียนไดเรียนรูถึงความ

หลากหลายของวัฒนธรรมเอเชียมีท่ีมาจาก

หลากหลายประเทศ หลายภูมิภาค หลายเชื้อชาติ 

และดวยการคนควาของนักเรียน ในการสรางผลงาน

ท่ีไดมอบหมาย เพ่ือใหเรียนรูท่ีจะยอมรับและอยู

รวมกันระหวางความแตกตางของบุคคล ในดานเพศ 

วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมประเพณี ผาน

การเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมไทยใน

ปจจุบัน กับการรับวัฒนธรรมจากตางประเทศเขามา

ในสังคมไทยวามีแนวทางอนุรักษและพัฒนาอยาง

ยั่งยืนอยางไรลงในใบงานท่ีกําหนด 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

วิชาภาษาไทยใชเทคนิคและกระบวนการการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ คือ Cross-cultural 

Understanding : ความเขาใจความแตกตางทาง

วัฒนธรรม กระบวนการคิดขามวัฒนธรรม สงเสริมการ

เรียนรูใหผูเรียนสามารถตระหนักถึงความแตกตาง

 

ผูเรียนไดเปดโลกทัศน เขาใจความแตกตาง และ

เรียนรูท่ีจะใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางชาญฉลาด 

สามารถปรับตัวใหเขากับความแตกตางดานเพศ วัย  

เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ไดเปน

อยางดี   
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ทางดาน เพศ ความคิด เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณี ภาษา และคานิยม ผสมผสานกับ

กระบวนการการวิเคราะหและเรียนรูวัฒนธรรม 

ประเพณี ความเชื่อ และคานิยม ซ่ึงแฝงอยูในวรรณคดี

วรรณกรรมเรื่องตาง ๆ 

วิชาภาษาไทยมีการแทรกแนวคิดเรื่องความ

หลากหลาย เชน เพศ  วัย  การศึกษา ทัศนคติ ฯลฯ 

เพ่ือใหผูเรียนเขาใจวาสังคมประกอบไปดวยบุคคลท่ีมี

ความแตกตางหลากหลาย การทําความเขาใจและ

ยอมรับซ่ึงกันจะทําใหคนท่ีมีความแตกตางสามารถอยู

รวมกันได ผานเนื้อหาเชน ขาว  บทความ วรรณคดีท่ี

ใชประกอบการเรียน 

วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.๔ กิจกรรมการเรียน

การสอนหนังสืออานนอกเวลา ภาคการศึกษาท่ี ๒ ครู

กําหนดใหนักเรียนอานหนังสือเรื่อง วิ่งขามฝน เพ่ือให

นักเรียนฝกอานจับใจความ และตีความสารสําคัญของ

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนท้ังวรรณกรรม 

วรรณคดี และหลักภาษา การใชภาษา ของผูสอน เนน

การสงเสริมใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ และ

ยอมรับ ท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางระหวาง

บุคคล ในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา

วัฒนธรรม ประเพณี ไดอยางมีความสุข การ

แลกเปลี่ยน และการยอมรับทางวัฒนธรรมท่ีแตกตาง

กัน เชน วรรณคดี  ราชาธิราช นิทานพ้ืนบาน ท่ีแสดง

ใหเห็นถึง ความแตกตางทางดาน เชื้อชาติ ศาสนา 

ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี อยางชัดเจน ซ่ึงความ

แตกตางมีอิทธิพลตอเนื้อหาของเรื่อง การแลกเปลี่ยน

ทางวัฒนธรรม เชน การใชคําทับศัพทจากตางประเทศ 

คําศัพทบัญญัติ ทําใหนักเรียนตระหนัก และเห็นคุณคา

ของความแตกตางหลากหลาย ยอมรับเพ่ือใหอยู

รวมกันอยางมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

- ผูเรียนเขาใจธรรมชาติของสังคมท่ีมีความ

แตกตางหลากหลาย  สามารถกําหนดบทบาทของ

ตนเองตอผูอ่ืนไดเหมาะสมตามสถานภาพของตน

และบุคคลท่ีตนสื่อสารดวย 

 

 

 

- นักเรียนสวนมากอานหนังสือแลวสามารถ

ยอมรับและไดเห็นมุมมองใหมในการมองเพ่ือน หรือ

บุคคลในสังคม โดยยอมรับความเปนตัวเอง และ

มองขามความพิการในรูปแบบตาง ๆ แตเห็นคุณคา

จากภายในของบุคคลท่ีอยูรอบตัว ดูไดจากการตอบ

แบบฝกหัด และผลทดสอบชวงปลายภาค 

จากการจัดการเรียนการสอน พบวา นักเรียนมี

ความรู ความเขาใจ และยอมรับ ท่ีจะอยูรวมกันบน

ความแตกตางระหวางบุคคล ในดานเพศ วัย เชื้อชาติ 

ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ไดเปนอยางดี 

เห็นคุณคาของความแตกตางหลากหลาย ยอมรับ

เพ่ือใหอยูรวมกันอยางมีความสุข ดูไดจากการตอบ

คําถาม และการสังเกตพฤติกรรมจากผูสอน 

 

 



๗๖ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดสงเสริมใหผูเรียน

ยอมรับ และสามารถอยูรวมกันระหวางความแตกตาง

ของบุคคลท้ังดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา

วัฒนธรรม ประเพณีโดยสอดแทรกกับการจัดการเรียน

การสอนท่ีหลากหลาย ดังนี้ 

๑.๑ กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาลูกเสือ-

เนตรนารี ม.๑ เรื่อง “ความสัมพันธระหวางลูกเสือ

นานาชาติ” โดยใชสื่อการสอนท่ีแสดงลักษณะหรือ

เอกลักษณของอารยธรรม และวัฒนธรรมของ

นานาชาติเปนการเกรินนําแกนักเรียนเพ่ือใหเห็นถึง

วัฒนธรรมท่ีหลากหลายสามารถประเมินผลการเรียนรู

ของนักเรียนจากการทําแบบฝกหัดทายบท ในหนังสือ

เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑ 

 

 

 

 

 

 

๑.๑ กิจกรรมท่ีนักเรียนไดเรียนรูถึงความ

หลากหลายของวัฒนธรรมนานาชาติมีท่ีมาจาก

หลากหลายประเทศ หลายภูมิภาค หลายเชื้อชาติ 

และดวยการคนควาของ เพ่ือใหเรียนรูท่ีจะยอมรับ

และอยูรวมกันระหวางความแตกตางของบุคคล ใน

ดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม

ประเพณี ผานการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับ

วัฒนธรรมไทยในปจจุบัน กับการรับวัฒนธรรมจาก

ตางประเทศเขามาในสังคมไทย 

 

จุดเดน 

 ๑. โรงเรียนมีแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนเล็งเห็นถึงความแตกตางของบุคคล

ในสังคม เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเพ่ือความเขาใจท่ีถูกตอง  รวมท้ัง

ออกแบบกิจกรรมท่ีสามารถรวมกับสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ดวย 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ๑. กิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลายเนนใหผูเรียนมีความสนุก สนใจในเนื้อหาของบทเรียน 

แตควรเพ่ิมเรื่องการอุทิศตนตอสวนรวม ความมีน้ําใจตอบุคคลอ่ืน มารยาทท่ีดีควรนํามาปฏิบัติใช  สิ่งเหลานี้

ควรมีการปลูกฝงเพ่ือสรางเปนวัฒนธรรมใหแกผูเรียนมากกวานี้ 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 
 

  ประเด็นพิจารณาท่ี ๔  มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

  ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม แสดงออกอยางเหมาะสมในแต

ละชวงวัย สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 

  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

  เปาหมาย:ผูเรียนรอยละ ๘๐ มีสุขภาวะทางรางกาย จิตใจอารมณ และสังคมสูงกวาเปาหมาย

ท่ีสถานศึกษากําหนด 

 

ผลการประเมิน 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

ดําเนินการจัดการเรียนการสอน อยาง

หลากหลาย ทําใหผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และ

จิตสังคมท่ีดี ดังนี้ 

๑. กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาทัศนศิลป

พ้ืนฐาน ม.๒  กอนเริ่มเรียนจะมีการพูดคุย หรือมีการ

ทําศิลปะบําบัดเพ่ือการผอนคลาย ทําทาตามรูปภาพ

หรือการใบคําพรอมกับทําทาตามคําใบ โดยการนํารูป

และภาพศิลปะตางๆมาสอดแทรก และอธิบายความรู

เพ่ิมติมศิลปะในชีวิตประจําวัน 

๒. สาขาดนตรีไทย ดําเนินการจัดการเรียนการ

สอน อยางหลากหลาย  ทําใหผูเรียนมีสุขภาวะทาง

รางกาย และจิตสังคมท่ีดี โดยใชการเสริมแรง สราง

กําลังใจและความม่ันใจใหกับนักเรียน ใหโอกาสผูเรียน

ท่ีมีความสามารถไดทําหนาท่ีถายทอดใหกับผูเรียน

อ่ืนๆท่ียังไมมีความชํานาญ แลกเปลี่ยนความรูโดย

สลับกันเปนผูใหและผูรับ 

 

 

 

 

เพ่ือใหในการเรียนทุกครั้งมีกิจกรรมการออก

ทาทางและทําใหสังคมในหองเรียนมี สนุกสนานมีปฎิ

สัมพันธท่ีดีมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

ผูเรียนมีการพัฒนาดานปฏิสัมพันธในหองเรียนดี

ข้ึน มีความม่ันใจดานการบรรเลงมากข้ึนเม่ืออยูใน

หองปฏิบัติการ มีกําลังใจในการเรียนรูไปพรอมๆกับ

เพ่ือนในหอง สามารถเปนผูถายทอดและผูเรียนรูไป

พรอมๆกันไดอยางมีความสุข 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ ดําเนินการจัดการ

เรียนการสอน อยางหลากหลาย  ทําใหผูเรียนมีสุข

ภาวะทางรางกาย และจิตสังคมท่ีดี ดังนี้ 

๑.๑ กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาสังคม

พ้ืนฐาน ๑๐  สาระหนาท่ีพลเมืองฯ เรื่อง “โครงการ

ชวยเหลือสังคม” โดยใหผูเรียนวางแผนและออกแบบ

กิจกรรม ของการชวยเหลือเพ่ือนมนุษย สัตวโลก 

 

 

 

๑.๑ เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนเกิดจิต

สังคมท่ีดีซ่ึงเกิดความภาคภูมิใจในกิจกรรมของ

ตนเองท่ีไดมีสวนชวยเหลือสังคม เชน การทาสี

โรงพยาบาล การทําสื่อการตูนวีดีโอแนะนําการ



๗๘ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

สิ่งแวดลอม กิจกรรมกีฬานันทนาการ หรืออนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม เปนตน ซ่ึงผูสอนจะเปนเพียงผูให

คําแนะนํา ขอเสนอแนะในการดําเนินกิจกรรม ซ่ึง

กิจกรรมดังกลาวนี้ มีท้ังรูปแบบของงานกลุม มีการ

นําเสนอผานคลิปวีดีโอ สมุดภาพบันทึกกิจกรรม สวน

งานเดี่ยวจะอยูในรูปแบบแผนพับแนะนําโครงการ 

๑.๒ กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาสังคม

พ้ืนฐาน ๓  สาระหนาท่ีพลเมืองฯ เรื่อง การเรียนรูผาน

ละครโดยใชสื่อภาพยนตร เรื่องชนชั้นปรสิต ท่ีมีเนื้อหา

ในภาพยนตรแสดงถึงความสัมพันธในครอบครัวสอง

ครอบครัวท่ีมีความแตกตางทางฐานะ อาชีพ และ

การเงิน สื่อดังกลาวนี้ชวยทําความเขาใจความสัมพันธ

ของสถาบันทางสังคม และความสัมพันธของสถาบัน

ทางสังคมตางๆ ท่ีมีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของ

นักเรียน 

ปองกันเชื้อไวรัสCovid -19  เปนตน นอกจากนี้ใน

การทํากิจกรรมบางกลุม ทําใหผูเรียนเกิดสุขภาวะ

ทางรางกายท่ีดี  ไดแก  กิจกรรมกีฬาสีในรูปแบบ

การเตรียมเวทีแสดง การแสดงเชียรโชว จึงเปนการ

นําประสบการณของผูเรียนมาใชในการพัฒนาสังคม

อยางสรางสรรค 

๑.๒ กิจกรรมท่ีนักเรียนไดเรียนรูถึง

ความสัมพันธของสถาบันสังคม ซ่ึงในเนื้อหาของ

ภาพยนตรกระตุนใหนักเรียนมีจิตสํานึกในการรักษา

สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม มีการ

แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สามารถอยู

รวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขโดยใหนักเรียนแสดงออก

ผานการสรุปเปนแผนผังความคิด  

เรื่อง การอยูรวมกันในสังคมผานสถาบันทาง

สังคมรูปแบบตางๆ 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

๑. กลุมสาระการเรียนรูฯ จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนวิชาพลศึกษาทุกระดับชันมีการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย โดยมีกิจกรรมดังนี้ งอตัวไป

ขางหนา,ดันพ้ืน, วิ่งยกเขาสูงอยูกับท่ี, ลุกนั่ง 

๒. เลือกเสรี กลุมสาระการเรียนรูฯ ไดเปด

กระบวนการทางพลศึกษาทีหลากหลาย ตามความ

ตองการของผูเรียน ยกตัวอยางเชน วิชาบาสเกตบอล 

ตะกรอ วอลเลยบอล ฯลฯ 

 

๓. ชมรม เสรี กลุมสาระการเรียนรูฯ ไดเปด

ชมรมท่ีหลากหลายตามความตองการขอลผูเรียนและ

ความเปนเลิศทางดานกีฬา  เชน ปงปอง วอลเลยบอล 

หมากกระดาน บาสเกตบอล  cover dance ฯลฯ 

เพ่ือฝกฝนของตัวผูเรียน หรือนักกีฬาท่ีเขามาเรียนใน

ชมรมและใหเกิดการพัฒนาการ ทักษะชองตนเองให

เชี่ยวชาญมากข้ึน 

ผลจากการท่ีกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ

พลศึกษา จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายใน

รายวิชาของพละทุกระดับชั้นดังนี้ 

งอตัวไปขางหนา,ดันพ้ืน, วิ่งยกเขาสูงอยูกับท่ี, ลุก

นั่ง พบวา นักเรียน รอยละ ๘๐ มีคุณลักษณะผาน

เกณฑสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของ

กรมพลศึกษา 

ผลการดําเนินการเปดวิชาเสรีวิชาบาสเกตบอล 

ตะกรอ วอลเลยบอล ฯลฯ รอยละ ๙๕ ผาน และ

รอยละ ๕ ไมผาน เพราะไมไดเขาเรียน  

ผลการดําเนินการจัดชมรมบาสเกตบอล  ปงปอง 

วอลเลยบอล หมากกระดาน  cover dance ฯลฯ 

ผลรอยละ ๑๐๐ ผูเรียนมีทักษะของตนเองมากข้ึน 
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๔.  โครงการแขงขันกีฬาภายในตานภัยยาเสพ

ติด เอดส และความรุนแรง จัดข้ึนเพ่ือสงเสริม

ศักยภาพของนักเรียนใหแสดงออกในความสามารถ

ทางดานกีฬา ฝกประสบการณ สรางความสามัคคี 

ทํางานเปนหมูคณะ เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงออก

ทางดานสุนทรียภาพทางกีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง 

นาฏศิลป และนันทนาการ ตลอดจนการรณรงค

ตอตานยาเสพติด เอดส และความรุนแรงในโรงเรียน

และชุมชน 

๕. กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การดูแล

สุขภาพอนามัยสวนบุคคล 

๖. กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การ

เจริญเติบโตและพัฒนาการ 

๗. กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การ

เสริมสรางสุขภาพ และการหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตอ

สุขภาพ 

๘. กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การ

เสริมสราง และระบบการทํางานของระบบอวัยวะตาง ๆ 

๙. กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง หลักการ

บริโภคอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ 

๑๐.กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การสราง

เสริมสุขภาพและการปองกันโรคดวยภูมิปญญาไทย 

จากการโครงการพบวา นักเรียนรอยละ ๑๐๐ 

เขารวมกิจกรรม แขงขันกีฬาและมีน้ําใจของนักกีฬา 

ตลอดจนแสดงออกทางดานสุนทรียภาพทางกีฬา 

ดนตรี ศิลปะการแสดง นาฏศิลป และนันทนาการ 

ตลอดจนการรณรงคตอตานยาเสพติด เอดส และ

ความรุนแรงไดเปนอยางดี 

 

 

 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา 

สุขศึกษาตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ 

โรงเรียนไดประเมินผการเรียนรู ตลอดปการศึกษา 

๒๕๖๓ พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอย

ละ ๙๐ อยูในระดับดีมาก 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

วิชาภาษาไทย การจัดการเรียนการสอนของ

ผูสอน เนนรูปแบบการสอนท่ีแตกตาง และ

หลากหลาย เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหเหมาะสม 

และสอดคลองกับชวงวัยของนักเรียน สรางบรรยากาศ

การเรียนใหสนุกสนาน ตื่นเตน และนักเรียนทุกคนมี

โอกาส ไดแสดงความสามารถ และความคิดเห็นของ

ตนเอง มีสวนรวมกับกิจกรรมการเรียนรูระหวางเรียน

ท่ีผูสอนกําหนดข้ึน  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผูสอนใชวิธี

 

นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย จิต อารมณ 

และสังคมไดดี มีการแสดงออกอยางเหมาะสมในแต

ละระดับชั้น สามารถอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางมี

ความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน  

 

 

 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน นักเรียนมีสุขภาพจิต 



๘๐ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

หลากหลาย เชน  เกมทายสํานวน การแสดงความ

คิดเห็นเปนรายบุคคลเก่ียวกับสถานการณในปจจุบัน 

การทํางานเปนทีม เพ่ือชวยสงเสริมใหนักเรียน  

สุขภาพจิต อารมณและสังคม แสดงออกอยาง

เหมาะสมในแตละชวงวัย สามารถอยูรวมกับคนอ่ืน

อยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เชน วิชา

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.๕ จัดการเรียนการสอนโดยยึด

หลัก PLC และการเรียนรูหรือทํางานรวมกันของ

ผูเรียน อีกท้ังสงเสริมทักษะสําคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ 

สําหรับพัฒนาใหผูเรียนสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง

มีความสุข เขาใจผูอ่ืน และลดความขัดแยงลงได 

ประกอบดวย CollaborationTeamwork and 

Leadership:ความรวมมือ การทํางานเปนทีม และ

ภาวะผูนํา Communication Information and 

Media Literacy:ทักษะในการสื่อสาร และการรูเทา

ทันสื่อ Compassion:มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มี

ระเบียบวินัย ซ่ึงเปนคุณลักษณะพ้ืนฐานสําคัญของ

ทักษะข้ันตนท้ังหมด และเปนคุณลักษณะท่ีเด็กไทย

จําเปนตองมี  

วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.๖ แทรกความคิดเรื่อง

ความแตกตางหลากหลายของสังคมเพ่ือใหเกิดความ

เขาใจและสามารถอยูรวมกันได สอนใหรูจักการใช

วิจารณญาณในการพิจารณาสิ่งตาง ๆ  สามารถ

เผชิญหนาความขัดแยงอยางมีเหตุผลผานเนื้อหา เชน 

ภาษากับความคิด เหตุผลกับภาษา ภาษาแสดงทัศนะ 

ภาษาโตแยง ภาษาโนมนาวใจ เปนตน 

อารมณ และสังคม อยูในระดับดี แสดงออกอยาง

เหมาะสมในแตละชวงวัย สามารถอยูรวมกับคนอ่ืน

อยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 

โดยผูสอนดูไดจาก การสังเกตพฤติกรรมการ

แสดงออกของนักเรียน ความกระตือรือรนในการรวม

กิจกรรมการจัดการเรียนรูระหวางเรียน สงเสริมให

นักเรียนกลาคิด กลาทํา และกลาแสดงออก สามารถ

แสดงความคิดเห็นของตนเองไดอยางสรางสรรค 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เม่ือผูเรียนไดรับ

การสงเสริมใหเรียนรูและทํางานรวมกันในลักษณะ 

PLC และกระบวนการทางทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ทําใหผูเรียนมีความเขาใจตนเองและเขาใจผูอ่ืนได

มากยิ่งข้ึน สามารถปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนไดอยาง

สรางสรรค และทําใหการเรียนรูหรือการงานเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ผูเรียนยังเขาใจ

ธรรมชาติของสังคมวามีความแตกตาง และรูจักใช

เหตุผลในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเองและผูอ่ืน

อีกดวย 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดําเนินการจัดการ

เรียนการสอน อยางหลากหลาย  ทําใหผูเรียนมีสุข

ภาวะทางรางกาย และจิตสังคมท่ีดี ดังนี้ 

 

 

 

 



๘๑ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

๑.๑ กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาลูกเสือ-    

เนตรนารี ม.๑ เรื่อง ลูกเสือกับการพัฒนาชุมชน โดย

ผูสอนไดอธิบายถึงความหมายของชุมชน และการ

พัฒนาชุมชน โดยการสอนวิธีการทําโครงการพัฒนา

ชุมชน จากนั้นใหลูกเสือ-เนตรนารี จับกลุม ๕-๖ คน 

ฝกเขียนโครงการในการพัฒนาชุมชน เพ่ือเปนการฝก

การคิดวางแผนการทํางาน การฝกใหนักเรียนไดเห็นถึง

ปญหาตางๆของชุมชน และพรอมท่ีจะชวยเหลือชุมชน

แกไขปญหาตางๆ และมีการนําเสนอหนาชั้นเรียน 

๑.๒ กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดดําเนินการจัด

โครงการฝกอบรมและทดสอบภาคปฏิบัติ ลูกเสือ-

เนตรนารี ในทุกระดับชั้น เพ่ือเปนการทดสอบ

ภาคปฏิบัติของลูกเสือ-เนตรนารี ซ่ึงเปนการเสริมสราง

ใหลูกเสือ-เนตรนารี มีสุขภาวะทางดานรางกาย จิตใจ 

อารมณไดเปนอยางดี เพราะในโครงการฯนี้ มีกิจกรรม

ท่ีหลากหลาย สามารถใหผูเรียนไดแสดงออกในดาน

ตางๆ ไดอยางครบถวนสมบูรณ 

๑.๑ เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนเกิดจิต

สังคมท่ีดีซ่ึงเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งท่ีนักเรียนไดคิด

ข้ึนมา ซ่ึงอาจจะยังไมสามารถลงมือปฏิบัติไดจริง

เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึง

ในแตละโครงการท่ีนักเรียนนําเสนอ เปนโครงการท่ี

เหมาะสมกับชวงวัยและสามารถลงมือปฏิบัติจริงได 

เปนการฝกใหนักเรียนไดเห็นถึงคุณคาของการ

ชวยเหลือและพัฒนาสังคม ตรงกับคําปฏิญาณของ

ลูกเสือท่ีวา “ขาจะชวยเหลือผูอ่ืนทุกเม่ือ” 

๑.๒ โครงการฝกอบรมและทดสอบภาคปฏิบัติ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ถือไดวาเปนโครงการท่ีสามารถ

พัฒนานักเรียนไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนการเรียนรู

เรื่องเก่ียวกับลูกเสือ ระเบียบวินัย การชวยเหลือ

สังคม การพัฒนาสุขภาพรางกาย อารมณ จิตใจ จาก

การจัดโครงการดังกลาวนักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน

สามารถใชชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืน และสรางสรรคสังคม

ใหดีงามนาอยูไดเปนอยางดี 

 

จุดเดน 

 ๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการสงเสริมการสรางจิตสังคมท่ีดี โดยเฉพาะการใหผูเรียน

เรียนรูแนวทางการใชชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืน และนําความรูท่ีไดมาชวยพัฒนาสังคมในหลายมิติ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ๑. ควรมีการบูรณาการการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมสุขภาพของนักเรียนหรือสุขอนามัย ซ่ึงสามารถนํา

ความรูเหลานี้มาจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการใหความรู และวิธีการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันการระบาดของ

ไวรัส Covid – 19 ในสาระหนาท่ีพลเมืองฯ หรือสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 

 ๒. ผูเรียนมีโอกาสในการเรียนปฏิบัติเปนหมูคณะ ดวยอุปสรรคจากสถานการณการระบาดของไวรัส

covid19 ทําใหสภาพหองเรียนเกิดการเรียนรูเพียงตนเองอยางลําพังจากทางบาน และบางครั้งสภาพอุปกรณ

และเครื่องมือของผูเรียนไมพรอมตอการเรียนปฏิบัติทางดานดนตรีไปพรอมๆ กัน 

 

 

 



๘๒ 
 

รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับมัธยมศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๒ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

(ฝายมัธยม) 



๘๓ 
 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

เปาหมาย: โรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลอง

กับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการ

ปฏิบัติ ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 

ผลการประเมิน 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

โรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีชัดเจน 

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของ

ชุมชน อยางเปนรูปธรรม โดยจัดการเรียนรูท่ี

หลากหลาย มุงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ

ผูเรียนใหครอบคลุมในทุก ๆ ดานในรูปแบบของ

กิจกรรมและโครงการตางๆ ภายใตขอจํากัดอัน

เนื่องมาจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 และบุคลากรสายวิชาการ มีการ

พัฒนาเทคนิคดานการสอน รวมถึงการใชสื่อและ

เทคโนโลยี ตาง ๆ ใหมีความนาสนใจ ทันสมัย 

ตลอดจนมีงานวิจัยเก่ียวกับการศึกษา เพ่ือเปนการ

สรางชุมชนแหงการเรียนรูภายในโรงเรียน เพ่ือให

บรรลุเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษา 

ปรัชญา: คุณธรรมนําความรูพัฒนาสังคม 

วิสัยทัศน: มุงเนนพัฒนาวิชาการ สงเสริมทักษะ

วิชาชีพ มีภาวะผูนําสรางสรรคนวัตกรรม กาวทัน

เทคโนโลยี เปนคนดีมีคุณธรรม เปนแหลงเรียนรู

พัฒนาวิชาชีพครู 

พันธกิจ 

๑.  พัฒนาผู เรียนให มี คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาและเปนคนดี คนเกง มีความสุข มีศักยภาพ

ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

๒. สนับสนุนและสงเสริมจัดทําสื่อเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง

โรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ี

สถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ

สถานศึกษา ความตองการของชุมชน โดยจัดการ

เรียนรูท่ีหลากหลาย เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพ่ือให

ผู เรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรู ในทุกๆ ดาน 

ประกอบกับมีการประเมินความพึงพอใจจากผู ท่ี

เก่ียวของและนําผลการประเมินของผูท่ีเก่ียวของมา

ใชในเปนในการแกไขปรับปรุงเพ่ือสงเสริมการ

ดําเนินงานของโรงเรียน ใหบรรลุเปาหมาย วิสัยทัศน 

และพันธกิจ ท่ีกําหนดไว ซ่ึงดูไดจาก 

- ผลการประเมินความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ 

- ผลของแผนการดําเนินงาน 

 



๘๔ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การศึกษา 

๓. สนับสนุนและสงเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคมีความรูคูคุณธรรม รูจักคิดวิเคราะหแกปญหา

ในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข และรับผิดชอบตอ

สังคม 

๔ .  ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ส ง เ ส ริ ม ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรมยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

พระประมุข 

๕. สงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูในการ

เพ่ิมพูนความรูและประสบการณในวิชาชีพครู 

๖. สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาให มีการทําวิจัยเ พ่ือพัฒนาการเรียนรู ให มี

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๗ .  ส ง เ สริ มและ พัฒนาหลั กสู ตร ให มี ความ

หลากหลายมีความยืดหยุนและมีความเปนสากล 

๘. สงเสริมและพัฒนาการบริการทางการจัด

การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 

จุดเดน 

 บริบทของโรงเรียน การสะทอนความคิดเห็นของผูประเมินภายในตอเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ

และการดําเนินการระดมสมอง และการแสดงความคิดเห็นแบบมีสวนรวมจากบุคลากรทุกคน ทําใหโรงเรียนได

กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ท่ีชัดเจน สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนมากยิ่งข้ึน ชัดเจนมากข้ึน  

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 - 

 

 

 

 

 

 



๘๕ 
 

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

เปาหมายโรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบท้ังในสวนการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ

ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศกภายใน การนําขอมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากรและผูท่ีเก่ียวของทุก

ฝายมีสวนรวมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 

ผลการประเมิน 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

๑. โรงเรียนไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการฝาย

ตางๆ เ พ่ือทําหนา ท่ีชวยกันในการวางแผนการ

ดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม 

พรอมท้ังดําเนินการระดมความคิด และการแสดง

ความคิดเห็นแบบมีสวนรวมจากบุคลากรทุกคน โดยมี

คณะกรรมการดังนี้ 

๑.๑ คณะกรรมการสถานศึกษา 

๑.๒ คณะกรรมการหนวยวิจัยและพัฒนา 

๑.๓ คณะกรรมการประจําโรงเรียน 

๑.๔ คณะกรรมการวิชาการ  

๑.๕ คณะกรรมการหนวยวัดและประเมิน 

๑.๖ คณะกรรมการตรวจประเมินและจัดทํา

รายงานการประเมินตนเอง  

๑.๗ คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง 

๑ .๘  คณะกรรมการจั ด ทํ าแผน พัฒนา

การศึกษา เปนตน 

๒. มีการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

๓. มีการประเมินประสิทธิภาพของอาจารย

ผูสอน และผูบริหาร จากผู ท่ี มีสวนเ ก่ียวของ คือ 

การบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ ทํา

ใหการวางแผนการบริหารจัดการโรงเรียนมีระบบ

และประสิทธิภาพ ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ดวยการระดม

สมอง การแสดงความคิดเห็นแบบมีสวนรวม และมี

การจัดระบบการเรียนการสอนในรูปแบบเดียวกัน

โดยสามารถดูไดจากแผนการสอน ดังนี้ 

- หนังสือคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

๑.๑ คณะกรรมการสถานศึกษา 

๑.๒ คณะกรรมการหนวยวิจัยและพัฒนา 

๑.๓ คณะกรรมการประจําโรงเรียน 

๑.๔ คณะกรรมการวิชาการ  

๑.๕ คณะกรรมการหนวยวัดและประเมิน 

๑.๖ คณะกรรมการตรวจประเมินและจัดทํา

รายงานการประเมินตนเอง  

๑.๗ คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง 

๑.๘ คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 

โรงเรียนนําผลการประเมินคุณภาพภายในมา

พิจารณา ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการของ

โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการประชุม

บุคลากรท้ังโรงเรียน เพ่ือรับทราบ ปรึกษาหารือ

วิธีการแกไขปญหา ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุง

รวมกันอยางตอเนื่อง โดยมีเอกสารอางอิง ดังนี้ 

- รายงานการประชุมโรงเรียนเก่ียวกับเรื่อง

ประกันคุณภาพ 



๘๖ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

ผูปกครอง ผู เรียน อาจารยผูสอน เ พ่ือนําผลการ

ประเมินมาใชในการพัฒนาการดําเนินการตอไป 

๔. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีเปนระบบ       

มี ทั นส มัย  และสามารถนํ า ข อ มู ล ไป ใช ในการ

บริหารงาน ตัดสินใจในการจัดการไดเปนอยางดี เชน 

สารสนเทศเก่ียวกับทะเบียนและวัดผล สารสนเทศ

ดานการเงิน สารสนเทศดานพัสดุ สารสนเทศฝาย

กิจการนักเรียน เปนตน 

- ผลการตรวจประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 

๒๕๖๒ 

โรงเรียนไดนําขอมูลท่ีสะทอนผลการบริหาร

จัดการท่ีสามารถนําขอมูลมาพิจารณา ปรับปรุง

พัฒนาการบริหารจัดการ ประสิทธิภาพของอาจารย

ผูสอน และผูบริหารของโรงเรียนอยางตอเนื่อง  

- ผลการประเมินประสิทธิภาพของอาจารยจากผู

มีสวนไดสวนเสีย 

โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีใชประกอบการ

ดําเนินงาน การตัดสินใจ การบริหารจัดการอยางเปน

ระบบ และหลากหลาย มีความถูกตอง แมนยํา 

ทันสมัย และสามารถดําเนินการไดอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง 

- สารสนเทศทางดานวิชาการ 

- สารสนเทศทางดานกิจการนักเรียน 

- สารสนเทศเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

เปนตน 

 

จุดเดน 

 ๑. โรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบตามแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

 ๒. โรงเรียนดําเนินการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการ ทําใหการวางแผนการบริหาร

จัดการโรงเรียนมีระบบและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดวยการระดมสมองและการแสดงความคิดเห็นแบบมีสวนรวม 

 ๓. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีเปนระบบ ทันสมัย และสามารถนําขอมูลไปใชในการบริหารจัดการ

คุณภาพการศึกษาเปนอยางดี 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ๑. ควรมีการสนทนาแลกเปลี่ยนกันภายในสถานศึกษาเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษาใหมากข้ึน 

 

 

 



๘๗ 
 

 ๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 

  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

เปาหมาย: โรงเรียนบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ท้ังดานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม

เสริมหลักสูตร ท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย หมาย

รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุมท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุมท่ีเรียนรวมดวย 

 

ผลการประเมิน 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

โรงเรียนจัดแผนพัฒนาหลักสูตร พิจารณา

กิจกรรม/โครงการท่ีสอดรับกับเปาหมาย วิสัยทัศน 

พันธกิจนโยบายและเปาหมายของการจัดการศึกษา 

และจัดกิจกรรม/โครงการท่ีตอบสนองความตองการ

ของผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยมีการดําเนินงานตั้งแต

กา รแต ง ตั้ ง  ประชุ ม  ว า งแผนการดํ า เ นิ น ง าน 

ดําเนินงานตามแผน และกํากับติดตาม และสรุปผล

การดําเนินงาน (ผานระบบออนไลน) อยูในรูปของ

คณะกรรมการตางๆ ดังนี้ 

๑.๑ คณะกรรมการวิชาการ  

๑.๒ คณะกรรมการหนวยวัดและประเมิน 

๑.๓ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา 

๑.๔ คณะกรรมการตรวจประเมินและจัดทํา

รายงานการประเมินตนเอง 

โรงเรียนวางแผนการดําเนินงาน การบริหาร

จัดการเปนอยางดี และครอบคุมทุกๆ ดาน เพ่ือ

ความเปนมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และตอบสนอง

ตอความตองการในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนได

อยางเปนรูปธรรม และไดมีการจัดโครงการทางดาน

วิชาการทุกป เพ่ือเสริมกระบวนการ แนวทาง และ

วิธีการประเมินสมรรถนะสําคัญสําหรับผูเรียน ได

อยางหลากหลาย ไดตรงประเด็น เปนไปในทิศทาง

เดียวกัน ซ่ึงสามารถดูไดจาก 

- หลักสูตร ๒๕๖๓ 

- แผนการสอน 

- แผนการพัฒนาการศึกษา 

- แผนประจําป 

- โครงการทางดานวิชาการ 

 

จุดเดน 

 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการท่ีเปนรูปธรรม ท้ังดานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีเนน

สงเสริมคุณภาพผูเรียนคลอบคลุมทุกดาน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ๑. หนาท่ีของกรรมการในคณะกรรมการวิชาการยังไมเปนรูปธรรม 

 ๒. ควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนทุกระดับชั้นไดเรียนรูจากสถานการณจริงกับสิ่งท่ีเรียนมา 

 

 



๘๘ 
 

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

เปาหมาย: โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู  

บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดใหมี 

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรู 

ของผูเรียน 

 

ผลการประเมิน 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

โรงเรียนสนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง 

ดวยการอบรม ประชุม สัมมนา ท่ีสามารถทําใหบุคลากร

เกิดมุมมอง เกิดความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

เพ่ือนําความรูความสามารถ และทักษะ มาพัฒนาตนเองให

รอบรูมากยิ่งข้ึนขอมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

จากการพัฒนาตนเองของบุคลากร ทํา

ใหบุคลากรเกิดความเชี่ยวชาญ นําความรู

ความสามารถ และทักษะ มาพัฒนาตนเอง

ให รอบรู มากยิ่ ง ข้ึน  และสามารถผลิต

งานวิ จัย  รวมท้ังนวัตกรรมการสอน ท่ี

หลากหลาย 

- การพัฒนาตนเองของบุคลากร 

 

จุดเดน 

 บุคลากรภายในสถานศึกษามีความเชี่ยวชาญในสายงานท่ีตนเองรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานไดอยาง

คลองแคลว ชํานาญ และมีประสิทธิภาพ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๙ 
 

 ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

  เปาหมาย:  โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกหองเรียน และ

สภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย 

 

ผลการประเมิน 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

ดวยโรคระบาดท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง และทวี

ความรุนแรงมากยิ่งข้ึน โรงเรียนไดจัดสภาพแวดลอม

ทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกหองเรียนใหมี

สุขอนามัย และมีความพรอมอยูตลอดเวลา หรือแมแต

ในมหาวิทยาลัยรามคําแงในสวนตางๆ ถาเปนแหลง

การเรียนรูท่ีไดจากสภาพจริง โรงเรียนดําเนินการดูแล

รักษา ซอมแซม วัสดุอุปกรณภายในตัวอาคารเรียน 

และจัดสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการ

เรียนรู ใหปลอดภัย นาเรียนมากยิ่งข้ึนโดยดําเนินงาน

ภายใตความรวมมือจากคณะกรรมการฝายตางๆ 

รวมท้ังสมาคมผูปกครองและครู ศิษยเกา เปนตน 

สถานศึกษามีหอง เรียนจํ านวน ๑๐๙ หอง 

หองปฏิบัติการจํานวน ๒๕ หอง หองน้ําจํานวน ๔๙ 

หอง โรงอาหาร โรงพลศึกษา หอประชุม หอง

สนับสนุนการเรียนท่ีสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 

สวยงาม มีความม่ันคงแข็งแรง และปลอดภัย มี 

สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรูพอเพียงกับ

จํ า น ว น ผู เ รี ย น แ ล ะ อ ยู ใ น ส ภ า พ ใ ช ก า ร ไ ด ดี  

มีสภาพแวดลอมสวยงามรมรื่น และมีแหลงเรียนรูท้ัง

ในหองเรียนและนอกหองเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู

ครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 

- ภาพถายสภาพหองเรียน อาคารเรียน 

สภาพแวดลอมภายนอกอาคารเรียน 

- ภาพถายเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิตามจุดตางๆ 

- ภาพถายจุดใหบริการเจลลางมือ แอลกฮอลล 

 

จุดเดน 

 ภายใตพ้ืนท่ีจํากัด โรงเรียนสามารถบริหารจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพใหมีบรรยากาศนาอยู 

นาเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังใชพ้ืนท่ีบางสวนของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในการจัดการเรียนรู ซ่ึงจะ

ไดศึกษาสภาพจริงและเรียนรูกับอุปกรณบางอยางท่ีโรงเรียนไมมี 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ควรอกไปสังคมภายนอกใหกวางข้ึนในการศึกษาเรียนรูสิ่งใหมๆ 

 

 

 

 



๙๐ 
 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู 

  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

เปาหมาย: โรงเรียนจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช

ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

 

ผลการประเมิน 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

โรงเรียนจัดทําระบบสารสนเทศ ท่ีทันสมัย 

รวดเร็วตอในการใชบริการมากยิ่งข้ึน โดยมีระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือการใชงานอินเทอรเน็ตแบบ

ไรสาย ทุกอาคารและทุกชั้นเรียน และท่ีสําคัญดวย

สถานการณของโรคระบาด COVID-19 โรงเรียนมี

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรเ พ่ือใหบุคลากรและ

นักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนรวมกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และไดมีการอบรมครูผูสอนในเรื่องของ

เทคโนโลยีเพ่ือชวยในการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

โ ร ง เ รี ย น มีแผน พัฒนาร ะบบส า รสน เทศ 

(Information System Plan) ดังนี้ 

๑. ระบบบริหารจัดการขอมูลในการจัดเก็บและ

บริการไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

๑) ระบบทะเบียนและวัดผล 

๑.๑ ดานประวัตินักเรียน  

๑.๒ ดานการรายงานผลการศึกษา  

๑.๓ ดานการปอนผลการเรียน(เกรด) 

อาจารยผูสอนสามารถดําเนินการปอนผลการเรียน

(เกรด) ผานระบบอินเตอรเน็ตได 

๒) ดานการบริหารสารสนเทศการเก็บ

คาธรรมเนียมการศึกษา แจงขอมูลคาธรรมเนียมท่ี

ผูปกครองตองจายผานเอกสารท่ีทางโรงเรียนจัดสง 

และชําระคาธรรมเนียมการศึกษาผานทางธนาคาร

และนําใบชําระคาธรรมเนียมมาข้ึนใบเสร็จกับทาง

โรงเรียน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูปกครอง 

๓) ระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียน

การสอน Google Classroom, Zoom 

๒. ระบบสารสนเทศดานการจัดการเรียนการ

สอน ไดแก การบริการอินเตอรเน็ต ในการจัดการ

เรียนการสอนใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สะดวกตอ

การใชงาน โดยการขยายจุดจายสัญญาณ

อินเตอรเน็ตใหสามารถครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ีมีจัดการ

เรียนการสอนของโรงเรียน โดยใหบริการดวยระบบ

สายสงและไรสาย ตามความเหมาะสม 

๓. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธแจงขอมูล



๙๑ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

ขาวสารใหบุคลากรทุกคนและนักเรียน ผูปกครอง 

และบุคคลท่ัวไปไดติดตามขาวสารของโรงเรียนได

อยางสะดวกรวดเร็วผานชองทางตาง ๆ คือ 

- เว็บไซตโรงเรียน www.ds.ru.ac.th 

- Facebook Page :โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามคําแหง(ฝายมัธยม) 

- กลุม Line :สาธิตราม  

- กลุม Line :งานธุรการ&กจ 

 

จุดเดน 

 โรงเรียนสามารถนําขอมูลสารสนเทศตางๆ มาใชประกอบการตัดสิน วางแผนการบริหารจัดการได

อยางเปนรูปธรรมมากข้ึน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศทําใหบางพ้ืนท่ีมีปญหาเก่ียวกับสัญญาณทางโทรศัพทหรือสัญญาณ

อินเตอรเน็ต และทําใหไมสามารถโตตอบกันทางเครือขายได 

 

 



๙๓ 
 

รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับมัธยมศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๓ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

(ฝายมัธยม) 



๙๔ 
 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนใหผูเรียนได

เรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง มี

รูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูท่ีมีความจําเปนตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับการฝก

ทักษะดานการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น การสรุปองคความรู การนําเสนอผลงานและสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตได 

 ระดับคุณภาพ :ยอดเย่ียม 

 เปาหมาย:  โรงเรียนจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู 

ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตจริงได มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูและมีการเผยแพรโดยมีเปาหมายใผูเรียนไดเรียนรู

ผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง อยูในระดับดีมาก รอยละ ๘๐ 

 

ผลการประเมิน 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

โรงเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยผาน

กระบวนการคิด ไดปฎิบัติจริงดวยวิธีการ และแหลง

เรียนรูท่ีหลากหลาย สามารถสรุปองคความรูและ

สามารถนําไปใชในสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี ดังนี้ 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

วิ ช าภ าษ า ไ ทย เป น วิ ช า ทั ก ษะ เ พ่ื อ พั ฒน า

ความสามารถทางภาษาของผูเรียนจึงจัดกิจกรรมการ

เรียนรูท่ีเนนการปฏิบัติ โดยรวมกันกําหนดตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เชน การพูด  การอาน  

การฟง การเขียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน เชน 

รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ๒ เรื่องสํานวน สุภาษิต คํา

พังเพย มีการนําบอรดเกมมาใชประกอบกิจกรรมการ

เรียนการสอน เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูความหมาย

ของสํานวน สุภาษิตจากการเลนเกม เปนการเรียนรูผาน

 

เม่ือจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญหรือ

เปนศูนยกลางของการเรียนรู  ผู เรียนจะไดพัฒนาองค

ความรูในวิชาภาษาไทยไดดวยตนเองอยางเดนชัดเปนไป

ตามนโยบายการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาท่ี

มุงเนนใหผูเรียน มีความสามารถในการเรียนรูไดเต็มตาม

ศักยภาพ และยังเปนการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะท่ีสําคัญ  

ตาง ๆ โดยเฉพาะทักษะการคิดในระดับท่ีสูง และซับซอน

ยิ่งข้ึน ไมวาจะเปน วิเคราะห ประเมินคา สรางสรรค คิด

เชิงบูรณาการ คิดแกปญหา คิดเชิงอนาคต คิดเชื่อมโยง คิด

อยางมีวิจารณญาณ คิดวางแผน เปนตน 
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การเลนเพ่ือพัฒนาความสุขในชั้นเรียน 

 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การพูด

แสดงความคิดเชิงสรางสรรค จากวรรณคดีเรื่อง โคลง

โลกนิติ โดยใหนักเรียนนําบทโคลงโลกนิติ จํานวน ๑ 

บท มาวิเคราะหและใหแสดงความคิดเห็นวานักเรียน

สามารถนําโคลงโลกนิติมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ไดอยางไร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เชน วิชาภาษาไทย

พ้ืนฐาน ม.๔ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร มีแผนการ

สอน  แล ะรู ป แบบกา รจั ด กา ร เ รี ยนก ารสอน ท่ี

หลากหลาย 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การสง

สารในการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ เปน

การฝกใหนักเรียนไดเรียนรูและมีโอกาสพูด ไมวาจะเปน

การพูดในโอกาสตางๆ เพ่ือนําไปรับประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได 

 

 

วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ มี

แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ และเนนทักษะความสามารถใน

การคิดข้ันสูงของผูเรียนในรายวิชา ท ๓๒๑๐๑ และ ท 

๓๒๑๐๒ รวมกับสงเสริมใหผูเรียนเขารวมเรียนรูเชิง

บูรณาการในโครงการและกิจกรรมสําคัญของโรงเรียน 

เชน 

ผูเรียนไดฝกปฏิบัติทักษะทางภาษาทุกดานในทุกครั้ง

ท่ีมีการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนมีทักษะทางภาษาตาม

เกณฑท่ีหลักสูตรกําหนด 

- นักเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง ท้ังการอาน การเขียน การพูด  

- นักเรียนไดพัฒนาทักษะการทํางานรวมกัน นําไป

ประยุกตใชในวิชาอ่ืน ๆ และในชีวิตได ดูไดจากแผนการ

เรียนการสอน และผลงานของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา นักเรียน

มีความสามารถในการพูดในโอกาสตาง ๆ อยางถูกตอง 

เหมาะสมและสรางสรรค รวมถึงระดับของการพูด เพ่ือการ

ใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง  

- ผูเรียนใหความสนใจ มีสวนรวมในชั้นเรียนและ

สนุกสนานไปกับเกมท่ีผูสอนนํามาใช ทําใหเกิดการมี

ปฏิสัมพันธเชิงบวกในชั้นเรียนระหวางผูสอนกับผูเรียน 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา นักเรียน

สามารถคิด วิเคราะห และสามารถเขียนแสดงความคิดเห็น

ในการนําโคลงโลกนิติไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

โดยดูจากการเขียนแสดงความคิดเห็น 
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- โครงการวันสําคัญทางศาสนา 

- โครงการงานพระราชพิธีตาง ๆ  

- โครงการวันสุนทรภู 

- โครงการสัปดาหวันภาษาไทยแหงชาติ  

สําหรับกระบวนการพัฒนาดังกลาว ตองการ

เสริ มสร า ง ทักษะกระบวนการ คิด ข้ันสู ง  และ มี

จุดมุงหมายใหผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูครบทุก

ดานควบคูกันไปดวย คือ  

- ดานพุทธิพิสัย (K) 

- ดานทักษะพิสัย (P) 

- ดานจิตพิสัย (A)  

โดยกําหนดวิธีการสอน รูปแบบการสอน และ

เทคนิควิธีการท่ีหลากหลายซ่ึงจะทําใหผู เรียนเปน

ศูนยกลางของการเรียนรู จัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริม

ทักษะการคิด การปฏิบัติ และการนําไปใชอยางแทจริง

และมีประสิทธิภาพดังตอไปนี้คือ  

๑. พัฒนาทักษะการคิดและการปฏิบัติ  ดวย 

Graphic Organizer หรือ Thinking Tools 

 

 

 

 

 

๒. ใชเทคนิค IBL  (Inquiry-Based Learning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. นักเรียนไดรับการฝกฝนและพัฒนาทักษะการคิด

และการปฏิบัติ ดวย Graphic Organizer หรือ Thinking 

Toolsซ่ึงมีคุณสมบัติทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูและปฏิบัติ

ดวยตนเองในข้ันตาง ๆ ตามระดับพุทธิพิสัย ไดแก จํา 

เขาใจ ประยุกต วิเคราะห ประเมินคา และสรางสรรค

(Bloom’s Taxonomy) ซ่ึงสงผลใหนักเรียนมีกระบวนการ

เรียนรูท่ีสงเสริมการคิดท่ีเกิดจากพัฒนาข้ึนอยางเห็นไดชัด 

๒. เม่ือใชเทคนิค IBL (Inquiry-Based Learning) ซ่ึง

เปนวิธีการเรียนรูดวยการตั้งคําถามจากครูผูสอนหรือจาก

นักเรียน แลวใหนักเรียนเปนผูคิดหาคําตอบดวยตนเอง 

เปนการเรียนท่ีเรียกวา Open Learningซ่ึงนักเรียนเกิด

การเรียนรูดวยตนเองเพ่ือหาคําตอบจากประเด็นคําถามท่ีมี
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๓. ใชเทคนิค ABL (Activity- Based Learning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.ใชเทคนิค PBL (Problem–based Learning) 

และ (Project–based Learning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. เทคนิค 5E for Active Learning 

ระดับความลึกแตกตางกันตามข้ันการเรียนรูดานพุทธิสัย 

ไดแก จํา เขาใจ ประยุกตใช วิเคราะห ประเมินคา และ

สรางสรรค สงผลใหนักเรียนมีความกระตือรือรน พยายาม

คิดหาคําตอบ และสามารถเรียนรูไดมีประสิทธิภาพตาม

ระดับข้ันของพุทธิพิสัย 

๓. เม่ือใชเทคนิค ABL (Activity-Based Learning) 

เปนการจัดการเรียนรู ท่ี เนนผู เรียนเปนศูนยกลางดวย

กิจกรรมและเกมเพ่ือการศึกษา เชน กิจกรรมกลุมสัมพันธ 

การระดมสมอง การแกปญหา การใชวิจารณญาณ เกมการ

แขงขัน อาทิ บันไดงูภาษาไทย บิงโกวรรณคดี อักษรไขว

การเลนคํา นักเรียนมีความสามารถเรียนรู เนื้อหาวิชา

ภาษาไทยดวยตนเอง ในลักษณะการทํางานเดี่ยว คู กลุม 

ท้ังยังไดรับการฝกฝนทักษะกระบวนการคิดดวยกิจกรรม

การเรียนรูประเภทตาง ๆ อยางเห็นไดชัด จนทําใหผูเรียนมี

พัฒนาการในดานการคิดเชิงบูรณาการรอบดาน เชน การ

คิดเชื่อมโยง การคิดแกปญหา การคิดเชิงมิติสัมพันธ การ

คิดไตรตรอง การคิดเชิงวินิจฉัย เปนตน 

๔.เม่ือใชเทคนิคการเรียนการสอน PBL (Problem–

based Learning) และ(Project–based Learning) คือ 

การใชปญหาเปนฐานการเรียนรูควบคูกับการใชโครงงาน

เปนฐานการเรียนรู ซ่ึงท้ังการใชปญหาและโครงงานเปน

ฐานการเรียนรูเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูดวย

ตนเองผานกระบวนการคิดเชิงบูรณาการนั่นก็คือ นักเรียน

ไดคิดวิเคราะห คิดเชื่อมโยง คิดแกปญหา คิดเชิงอนาคต 

คิดเพ่ือการประยุกตใช คิดสรางสรรค เปนตน กิจกรรมท่ีจัด

ข้ึนไดแก โครงงานปญหาภาษาไทย โครงงานการออกแบบ

ชิ้นงานในรายวิชาตาง ๆ เปนตน 

๕. การใชเทคนิคการจัดการเรียนรูดวย 5E for 
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๖. เทคนิคบทบาทสมมติ และการแสดงละคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Active Learning เปนการเรียนรูเชิงรุกท่ีเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลางของการเรียนรู ๕ ข้ันตอน ไดแก 

๕.๑. ข้ันสรางความสนใจ 

๕.๒ ข้ันสํารวจ 

๕.๓ ข้ันลงขอสรุปและอภิปราย 

๕.๔ ข้ันประเมิน 

๕.๕ ข้ันขยายความรู หรือ ประยุกตความรู 

ผลท่ีเกิดข้ึนคือนักเรียนไดเรียนรูเนื้อวิชาภาษาไทย

ควบคูกับการพัฒนาระบบความคิดอยางเปนข้ันตอน นั่นคือ 

การคิดพิจารณา การคิดสืบเสาะแสวงหา  การคิดเพ่ือสรุป

เนื้อหา การคิดเพ่ือการประยุกตใช การคิดวิเคราะห และ

การคิดเชิงสรางสรรคเพ่ือ   การขยายความรูหรือนําเสนอ

ดวยรูปแบบท่ีสรางสรรคนาสนใจ 

๖. ผลของการจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิค

บทบาทสมมติ และการแสดงละคร เปนการกระตุนให

นักเรียนรูจักการประยุกตความรูท่ีมีลักษณะเปนนามธรรม

ใหกลับกลายเปนการเรียนรูท่ีเปนรูปธรรม นั่นคือ นักเรียน

ลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง ตั้งแตการวางแผนการแสดง

บทบาทสมมติและการแสดงละคร ประสานการทํางาน

รวมกัน (Cooperative Learning and Collaborative 

Learning) ไดฝกทักษะการสื่อสาร การเขียน การอาน การ

ฟง ดู และพูด ซ่ึงเปนทักษะท่ีสําคัญในวิชาภาษาไทยและยัง

เปนเทคนิคท่ีชวยสงเสริมกระบวนการคิดอยางเปนระบบ

และหลากหลาย ไดแก การคิดวิเคราะห การคิดประเมินคา 

การคิดสรางสรรค นอกจากนี้ยังเกิดทักษะการคิดท่ีเดนชัด

ในดานอ่ืน ๆ ดวย เชน คิดเชิงมิติสัมพันธ คิดแกปญหา คิด

พิจารณาไตรตรอง คิดเชื่อมโยง คิดกําหนดอนาคต คิด

วางแผน เปนตน 
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๗. สงเสริมการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ (21st -Century Skills ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘. เสริมสรางการเรียนรูดวยตนเองและการปฏิบัติ

เพ่ือใหมีทักษะการศึกษาไทยแลนด ๔.๐ (CCPR) 

 

 

 

 

 

 

 

๗. หลังจากท่ีไดสงเสริมการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทักษะ

กระบวนการคิดในศตวรรษท่ี ๒๑ (21st-Century Skills )

ซ่ึงเปนทักษะท่ีเหมาะกับการประยุกตใชในอนาคตเพ่ือให

นักเรียนเปนพลเมืองและพลโลกท่ีมีคุณภาพ ทําใหนักเรียน

มีความสามารถในการคิดท่ีหลากหลายรอบดานโดยเฉพาะ

การคิดเพ่ือกําหนดเปาหมาย การคิดเพ่ือประยุกตใชทักษะ

ท่ีสําคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ ในชีวิตประจําวัน การคิดเชิง

วิเคราะหและสรางสรรคเพ่ือการนําทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ไปใชใหเกิดประโยชน หรือแมแตการคิดเพ่ือบูรณาการเอา

ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ไปใชในอนาคต ซ่ึงทักษะท่ีสําคัญ

ในศตวรรษท่ี ๒๑ ประกอบดวย 

-การคิดวิเคราะหและวิจารณญาณ 

-การสรางสรรคและนวัตกรรม 

-ความเขาใจตางวัฒนธรรม 

-การทํางานเปนทีม ความรวมมือ และผูนํา 

- การสื่อสาร สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ 

-คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 

-ทักษะอาชีพ 

-ทักษะการเรียนรู 

๘. ผลของการเสริมสรางการเรียนรูดวยตนเองและ

การปฏิบัติเพ่ือใหมีทักษะการศึกษาไทยแลนด ๔.๐ (CCPR) 

เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะและทักษะสําคัญใหเกิดแกนักเรียน

ครบ ท้ั ง  ๔  ด าน  ส งผล ให นั ก เ รี ยนสามารถ พัฒนา

กระบวนการคิดท่ีสําคัญ คือ  

- มีทักษะการคิดวิเคราะหและวิจารณญาณ (C-

Critical) 

- มีทักษะความคิดสรางสรรค(C-Creativity) 

- มีทักษะคิดเชิงบูรณาการเพ่ือออกแบบชิ้นงาน 



๑๐๐ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

 

 

 

๙. พัฒนา EQ CQ MQ PQ AQ และ SQ 

 

 

 

 

ผลงาน และผลิตภัณฑ (P-Product) 

- คิดรับผิดชอบตอสิ่งท่ีนักเรียนไดปฏิบัติหรือสรางข้ึน 

(R-responsibility) 

๙. ผลของการพัฒนา EQ CQ MQ PQ AQ และ SQ

ควบคูกับกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติ และการ

ประยุกตใชจะทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการ

เรียนรูมากยิ่งข้ึน ท้ังยังเปนจุดแข็งท่ีทําใหผูเรียนรูจักคิด

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม รวมถึงคิดเชิงเห็นอกเห็นใจ 

มีเมตตากรุณา คิดเชิงสรางสรรค คิดเชิงศีลธรรม คิด

แกปญหาไดมากยิ่งข้ึน 

     ลักษณะของพัฒนา EQ CQ MQ PQ AQ และ 

SQ ควบคูกับการสงเสริมทักษะการคิด ไดแก 

-EQ (Emotional Quotient) ความฉลาดคิดทาง

อารมณ 

-CQ (Creativity Quotient) ความฉลาดในการคิด

ริเริ่มสรางสรรค 

-MQ (Moral Quotient)ความฉลาดคิดทางศีลธรรม 

จริยธรรม 

-PQ (Play Quotient)ความฉลาดคิดท่ีเกิดจากการ

เลนหรือรวมกิจกรรม 

-AQ (Adversity Quotient)ความฉลาดคิดในการ

แกไขปญหา 

-SQ (Social Quotient)ความฉลาดคิดเพ่ือสังคม 

กลุมสาระการเรียนภาษาตางประเทศ  

๑. กิจกรรมท่ีการเรียนการสอน 

          เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ 

covid-19 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุม

สาระการเรียนรูภาษาตาง ประเทศจึงมีการปรับเปลี่ยน

 

 

 

 



๑๐๑ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

รูปแบบการเรียนการสอนโดยสอนในรูปแบบออนไลน

และการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนตามปกติ โดย

มุงเนนการจัดการเรียนการสอนท่ีกระตุนกระบวนการ

ทางความคิด นักเรียนไดปฏิบัติจริงและสามารถนํา

ความรูประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดดังเชนการจัดการ

เ รี ย น ก า ร ส อ น ข อ ง ก ลุ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู

ภาษาตางประเทศในแตละวิชาดังนี้ 

๑.๑ วิชาภาษาอังกฤษ 

        ๑.๑.๑ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิชา

ไวยากรณภาษาอังกฤษข้ันสูง ๒ เรื่อง Turn right at 

the lights (การบอกทิศทาง) การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนนี้มุงฝกทักษะการคิด ทักษะการฟงเพ่ือใหเกิด

ความคุนเคยในการใชภาษา สังเกต วิเคราะหคําศัพท

และรูปแบบประโยคไวยากรณตางๆ อยางเปนระบบ

ผาน โดยเริ่มดวยทักษะการคิดแยกแยะความสําคัญของ

คํา ศัพทภาษา อังกฤษตามหั ว เรื่ อ ง  เชน  corner, 

opposite, crosswalk, go up, go over, get lost 

เปนตน จากนั้นศึกษาตัวอยางประโยคภาษาอังกฤษ 

(sentences) และคลิปวิดีโอท่ีเปนบทสนทนาของ

ตางประเทศ (dialogue) เพ่ือสรางความคุนเคยและ

เขาใจเก่ียวกับคําศัพท ประโยคในเรื่องดังกลาวไดอยาง

แมนยํา จากนั้นมุงเนนใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบผานใบงาน (tasks) และสรุป

ความคิดรวบยอด (wrap up) จากเนื้อหาท่ีไดเรียนมา

ประยุกตใชจริง โดยการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ

เก่ียวกับทิศทาง (classroom activities about giving 

direction in English) โดยครูเปนเพียงผูใหคําปรึกษา 

กิจกรรมนี้นอกจากนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู

ซ่ึงกันและกันระหวางเพ่ือนในชั้นเรียนยังสามารถ

สื่อสารเปนประโยคภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง 

(communicate to the others by using speaking 

skill)   

 

 

 

 

        จากกิจกรรมนักเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหา

ไดดียิ่ ง ข้ึน เกิดการพัฒนาทางทักษะกระบวนการคิด

วิเคราะห สรุปความเพ่ือรวบรวมออกมาเปนคําพูดท่ี

ตองการสื่อสารไดอยางแทจริง สังเกตจากกิจกรรมบทบาท

สมมติท่ีจัดในหองเรียน นอกจากนี้นักเรียนเกิดการพัฒนา

ทักษะการฟงในคลิปวิดีโอของชาวตางชาติและเพ่ือนๆ 

ชาวตางชาติ และเกิดความคุนเคยกับสําเนียงของเจาของ

ภาษา  โดยครูผูสอนสังเกตไดวานักเรียนมีความม่ันใจใน

การใชภาษาอังกฤษและกลาแสดงออกยิ่งข้ึน มิเขินอายเม่ือ

ตองพูดภาษาอังกฤษกับเพ่ือนหรือหนาชั้นเรียนซ่ึงเปน

พัฒ น า ก า ร ท่ี ดี แ ล ะ ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ น

ชีวิตประจําวันตอไป  

หลักฐาน    - แผนการจัดการเรียนการสอน  

               - ภาพถายกิจกรรม 

               - ผลการเรียนและแบบประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

        ๑ . ๑ . ๒ กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น วิ ช า

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.๒ เรื่อง It’s your world โดย

กิจกรรมนี้ มุ ง เนนเปดโอกาสใหนักเรียนใช ทักษะ

กระบวนการคิด วิเคราะหอยางเปนระบบ ไตรตรอง  

เกิดการคนควาคําศัพทและขอความภาษาอังกฤษ

เก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมดวยวิธีตางๆ เพ่ิมเติม

นอกเหนือจากบทเรียน จัดทําในรูปแบบโปสเตอร

อนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือนํามาเชิญชวนใหนักเรียนใน

โรงเรียนเกิดความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

เกิดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางนักเรียนในโรงเรียน

ดานการใชประโยคภาษาอังกฤษเก่ียวกับการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมตางๆผานชิ้นงาน อีกท้ังนักเรียนสามารถนํา

ขอความตางๆไประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือนํา

ความรู ท่ีไดรับมาปรับใชในการแขงขันตอบปญหา

ภาษาอังกฤษได  

        ๑ . ๑ . ๓  กิ จ ก ร รมกา ร เ รี ย นก า รสอนวิ ช า

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานม.๒ เรื่อง If clause Type 1 

กิจกรรม “FIRST CONDITIONAL ´CHAIN´GAME 

SPEAKING ACTIVITY” It´s a chain of conditionals 

that helps them repetitively practice/drill the 

new structure. การจัดกิจกรรมนี้มุงเนนใหนักเรียนได

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เกิดการ

ประมวลความรูการสังเคราะหขอมูล สรุปความคิดรวบ

ยอดเก่ียวกับประโยคไวยากรณโครงสราง If clause 

Type 1 ผานการพูดโดยอัดคลิปวิดิโอนําเสนอ ท้ังนี้

เพ่ือใหนักเรียนนําความรูจากกิจกรรมมาประยุกตใชใน

สถานการณจริงและเพ่ือใหนักเรียนแสดงศักยภาพของ

ตนเองออกมาผานการนําเสนอคลิปดังกลาว 

        ๑ .๑ .๔  กิ จก ร รมกา ร เ รี ยนกา รสอนวิ ช า

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน เรื่อง Who is the thief? มีการ

จัดกิจกรรมโดยใหนักเรียนแบงกลุมทํากิจกรรมแสดง

ความคิดเห็น อภิปรายรวมกัน ฝกใหนักเรียนเขียนขาว

        จากการทําโปสเตอร นักเรียนสามารถเขาใจคําศัพท

และขอความท่ีเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมในรูปแบบ

ตางๆไดมากข้ึน กระท่ังสามารถระบุบงบอกและนําขอความ

ตางๆมาประยุกตใชสื่อสารกับเพ่ือนๆภายในหองเรียนได

อยางถูกตอง และนักเรียนสามารถยกตัวอางประกอบ

เพ่ิมเติมได  

หลักฐาน   - แผนการจัดการเรียนการสอน 

             - ภาพถายโปสเตอรอนุรักษสิ่งแวดลอม 

             - วิดิโอ                 

                

 

 

 

 

 

        นักเรียนสามารถใชทักษะการคิด วิเคราะหจากการ

ไดศึกษาขอมูลจากการเรียนรูในชั้นเรียน จากหนังสือเรียน

และการศึกษาคนควาเพ่ิมเติม กระท่ังสรุปความคิดรวบ

ยอด เกิดความความม่ันใจในการใชประโยคภาษาอังกฤษท่ี

เก่ียวของกับโครงสรางทางไวยากรณ เกิดการประยุกตและ

สามารถแตงประโยคตางๆเพ่ือนํามาจัดทําคลิปวิดิโอของ

ตนเองไดอยางถูกตอง เหมาะสมตามโครงสรางประโยค

ไวยากรณ       

หลักฐาน   - แผนการจัดการเรียนการสอน 

             - วิดิโอ                 

                

 

 

       นักเรียนไดเรียนรูและสามารถนําความรู เก่ียวกับ

ประโยคไวยากรณเรื่อง past simple tense ไปปฏิบัติได

จริงโดยผานกระบวนการคิด การวางแผน และการนําเสนอ

ขาวนักเรียนมีความคิดสรางสรรคในการเขียนขาว และได



๑๐๓ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

โดยใชโครงสรางไวยากรณ past simple tense 

รวมท้ังการใสองคประกอบของขาวตาง ๆ ตามท่ี

นักเรียนเห็นสมควร หลังจากนั้นใหนักเรียนแสดง

บทบาทสมมติตามขาวท่ีแตละกลุมไดทําการเขียนไวใน

เบื้องตน เพ่ือเปนการนําความรูท่ีไดมาปฏิบัติจริงและ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

        ๑ . ๑ . ๕  กิ จ ก ร รมกา ร เ รี ย นก า ร สอนวิ ช า

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๙ เรื่อง Grammar กิจกรรมนี้

มุงเนนใหนักเรียนเกิดความเขาใจหลักการใชไวยากรณ

ตางๆท่ีเรียน เพ่ือกระตุนกระบวนการความคิด เกิดการ

วิเคราะห สังเคราะห พัฒนาตอยอดองคความรูของ

นักเรียน ระดมความคิดเห็นและเกิดการแลกเปลี่ยน

ความรูระหวางสมาชิกในกลุม นักเรียนสามารถอธิบาย 

ชวยใหคําแนะนําแกเพ่ือนท่ียังไมเขาใจในการใชรูปแบบ

ไวยากรณตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน โดยให

สมาชิกในกลุมนําเสนอผลงานในรูปแบบคลิปวิดิโอ 

พรอมจัดทําสื่อประกอบการบรรยายโดยมีตัวอยาง

ประโยคภาษาอังกฤษท่ีชัดเจน 

        ๑ . ๑ . ๖ กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น วิ ช า

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ พ้ื น ฐ า น  ๑ ๐  เ รื่ อ ง  Conditional 

Sentences การใชประโยคเง่ือนไข โดยใหนักเรียน

รวมกันแสดงความเห็น อภิปรายและสรุปความคิดรวบ

ยอดในรูปแบบCreate Mind Mapping เก่ียวกับ

ประโยคเรื่อง Conditional Sentences ท้ังนี้เพ่ือ

กระตุนทักษะทางความคิดออกมาในรูปแบบของ 

Mapping เพ่ือใหนักเรียนไมเกิดความสับสนในการใช

ประโยคภาษาอังกฤษของหลักไวยากรณดังกลาว 

 

       ๑.๑.๗ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน1 เรื่องบัตรคํากริยา Base Form , 

Simple Past Tense และ Past Participle  โดย

กิจกรรมนี้ใหนักเรียนสรางบัตรคําศัพทกริยาสามชอง

แสดงออกดวยวิธีการเลาขาวประกอบบทบาทสมมติอีกท้ัง

นักเรียนไดเรียนรูกระบวนการทํางานแบบกลุม สามารถรับ

ฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนได 

หลักฐาน   - แผนการจัดการเรียนการสอน 

             - ภาพถาย 

             - วิดิโอกิจกรรม            

        นักเรียนเกิดการเรียนรู เขาใจและสามารถวิเคราะห

หลักการใชประโยคโครงสรางไวยากรณเรื่องตางๆ ไดอยาง

แมนยํายิ่งข้ึน กระท่ังสามารถจําแนกถึงความแตกตางของ

ประโยคไวยากรณไดอยางถูกตองชัดเจน อีกท้ังเปนสวน

ชวยใหนักเรียนท่ีเกิดความสับสนกับหลักไวยากรณให

สามารถเขาใจไดมากยิ่งข้ึนดวยการแลกเปลี่ยนความรู

ระหวางกัน ท้ังนี้เม่ือนักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

โครงสรางทางไวยากรณตางๆเปนอยางดีแลวนักเรียน

สามารถนําความรูไปพัฒนาตอยอดการเรียนรูในข้ันสูง

ตอไปไดอยางถูกตองและแมนยํา     

หลักฐาน  -แผนการจัดการเรียนการสอน 

            -คลิปวิดิโอ 

        นักเรียนไดเรียนรูและเขาใจรูปแบบการใชประโยค

เง่ือนไขในสถานการณตางๆ ผานการเรียนรู นักเรียนสรุป

เปนความคิดตามความเขาใจของตนเองตามท่ีไดเรียนผาน

การCreate Mind Mapping ท่ีออกแบบตามความเขาใจ

ของนักเรียน ท้ังนี้เม่ือเกิดความเขาใจเบื้องตนแลวนักเรียน

สามารถนําความรูพ้ืนฐานไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง

ถูกตอง 

หลักฐาน   - แผนการจัดการเรียนการสอน 

             - Mind Mapping  

             - ผลการเรียน             

       จากการทําบัตรคําศัพทกริยาสามชอง นักเรียน

สามารถเกิดการเรียนรูจดจําคําศัพทไดมากข้ึน รูจักสังเกต

คําศัพท รูจักเลือกใชคําศัพทใหเหมาะสมตามกาลเวลาอดีต 

ปจจุบัน อนาคตของในประโยคนั้นๆ สามารถระบุไดวาใน
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โดยเลือกคําศัพทท่ีนักเรียนไมทราบจากในหนังสือเรียน 

จากนั้นใหนักเรียนคนควาหาความหมาย ไตรตรอง 

ตรวจสอบความถูกตองแลวใหนักเรียนฝกฝนจดจํา ใช

ทักษะความคิดไตรตรองในคําศัพทแตละคําและ

สามารถเลือกคําศัพทนั้นๆไดอยางถูกตองและเหมาะสม

นักเรียนสามารถจําแนกคํากริยาสามชองท่ีใชใน

เหตุการณปจจุบัน อดีต หรืออนาคตไดโดยครูเปนผูให

คําปรึกษา แนะนํา 

        ๑ . ๑ . ๘  กิ จ ก ร รมกา ร เ รี ย นก า ร สอนวิ ช า

ภาษาอังกฤษการอาน-สรุปความ เรื่อง การโตวาที 

(argumentative debate) โดยใหผูเรียนจับคู ๒ คน 

จากนั้นเปดโอกาสใหนักเรียนเปนผูคิด วิเคราะห เลือก

หัวขอและเนื้อหาท่ีสามารถนํามาแสดงความเห็น 

อภิปราย และโตวาทีเอง โดยครูเปนเพียงผูใหคําปรึกษา 

จากนั้นใหนักเรียนนําเสนอ ขอดี ขอเสียของหัวขอท่ี

เลือกนําเสนอและนําเสนองานประกอบกับการใชสื่อ 

PowerPoint  หรือ แบบศิลปะบนแผนกระดาษ  

      ๑ .๑ .๙   กิ จ ก ร ร มกา ร เ รี ย นก า ร สอนวิ ช า

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานม.๖ กิจกรรมในรูปแบบ Project 

เรื่อง Tense และ conversation   

กิจกรรมมุงเนนใหนักเรียนฝกกระบวนการคิดอยางมี

ระบบและเลือกใชการนําเสนอดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

โดยนักเรียนจะเปนผู คิดริ เริ่ม วิ เคราะห วางแผน 

ดําเนินการ สรุปผลสรางสรรคผลงานดวยตนเองโดยครู

ทําหนาท่ีเปนเพียงผูใหคําปรึกษา เนื้อหาของกิจกรรม

คือเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกใชประโยครูปแบบ

ไวยากรณ เรื่อง Tense ในภาษาอังกฤษควบคู กับ

ประโยคสนทนาในรูปแบบตางๆมาประยุกตใชจริงจาก

การแสดงบทบาทสมมติ ผานการทํากิจกรรมรูปแบบ 

Project เชน รีวิวการเลนดนตรี,  รีวิวกีฬาท่ีชื่นชอบ , 

รีวิวสินคา, การแสดงการทําอาหารเปนภาษาอังกฤษ, 

การแตงนิทานเรื่องสั้น เปนตน จากนั้นใหนักเรียน

แตละประโยคควรใชคํากริยาสามชองคําไหน  อีกท้ัง

สามารถนําคําศัพทตางๆมาประยุกตใชสื่อสารกับอาจารย

ชาวตางชาติในชีวิตประจําวันได 

หลักฐาน   - แผนการจัดการเรียนการสอน 

             - บัตรคํากริยาสามชอง 

             - ผลการเรียน            

 

 

        จากการจัดกิจกรรมโตวาที นักเรียนไดเรียนรูและฝก

กระบวนการทางความคิด พัฒนาและตอยอดองคความรูได

อยางมีเหตุผล มีความสมดุลไมเขาขางตนเอง ยอมรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืน อีกท้ังนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะ

การพูด พูดอยางมีเหตุผล สามารถพูดเพ่ือโนมนาวจิตใจ

กอใหเกิดการเปนท่ียอมรับของผูอ่ืน ท้ังนี้นักเรียนสามารถ

นําทักษะตางๆมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยาง

แทจริง (สังเกตไดจากผลงานนําเสนอของนักเรียน) 

 

        นักเรียนไดเรียนรูกระบวนการทํา Project กอใหเกิด

การคิดอยางมีระบบ วางแผน ดําเนินการและปฏิบัติจริง 

เกิดการพัฒนาการทักษะทางภาษาอังกฤษ กลาคิดกลา

แสดงออก โดยนักเรียนสามารถประยุกตใชประโยคบท

สนทนาดวยโครงสรางไวยากรณTense ในภาษาอังกฤษ

สื่อสารออกมาอยางเปนธรรมชาติ อีกท้ังเกิดเรียนรูการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน เกิดความรัก ความสามัคคี รวมมือกัน

ปฏิบัติงานออกมาไดอยางเปนรูปธรรมดวยการนําเสนอใน

สื่อออนไลนตางๆท่ีหลากหลาย นอกจากนี้นักเรียนเกิดการ

แลกเปลี่ยนความรูผานผลงานในหมูนักเรียนและในโลก

ออนไลนนับไดวาเปนการเปดโลกทัศนมุมมองของนักเรียน

ใหกวางข้ึนเตรียมพรอมการเขาสูมหาวิทยาลัยในอนาคต

ตอไป  

หลักฐาน  -แผนการจัดการเรียนรู 

            -ผลงานของนักเรียน 
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นําเสนอผลงานของตนผานสื่อออนไลนท่ีหลากหลายซ่ึง

นักเรียนจะเปนผู กําหนดเองวาตองการเสนอในสื่อ

ออนไลนชองทางใด เชน video vlog diary, 

youtube ,  tiktok  ท้ั งนี้ นอกจากนั ก เ รี ยนจะฝ ก

กระบวนการคิดอยางมีระบบแลวยังสามารถนําความรู

พ้ื น ฐ า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ไ ป พั ฒ น า ต อ ย อ ด ใ ช ใ น

ชีวิตประจําวันไดอีกดวย  

     ๑.๑.๑๐ กิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐานม.๖ เรื่องNew Teachnology ตามกรอบ 

CEFR จากแนวคิดสูการปฏิบัติจริง  

ผานกระบวนการสื่อสาร คิด วางแผน วิเคราะหและ

ปฏิบัติได โดยใหนักเรียนนําไวยากรณเรื่อง If Clause 

มาฝกใชแตงบทบรรยายแสดงเง่ือนไขตางๆพรอมท้ัง

ระบุบงบอกขอดี ขอเสียตามหลักเหตุผลภายใตหัวขอ 

“New Teachnology” บรรยายผานการอัดคลิปวิดิโอ 

ท้ังนี้เพ่ือฝกใหนักเรียนใชความคิดสรางสรรค และเปน

สวนชวยใหนักเรียนเขาใจในรูปแบบไวยากรณยิ่งข้ึน   

 

๑.๒วิชาภาษาญ่ีปุน 

        ๑.๒.๑ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาญึ่ปุน

พ้ืนฐาน   ม.๔ เรื่อง私の一日 กิจวัตรประจําวันใน 

๑ วัน โดยฝกใหนักเรียนใชภาษาญี่ปุนโดยนําคําศัพท

และรู ปแบบประ โยค ไวยากรณ พ้ื น ฐ าน ท่ี ใ ช ใ น

ชีวิตประจําวันมาเขียนแตงเปนเรื่องราวตางๆ นําเสนอ

ในรูปแบบการเขียนวาดภาพประกอบ โดยครูเปนผูให

คํ าปรึ กษา กิจกรรมนี้ ไ ด ฝ ก ใหนั ก เ รี ยน เ กิดการ

พัฒนาการทางความคิด ใชความคิดสรางสรรคในการ

นําเสนอผลงานของตน สามารถนําความรูท่ีเรียนมาลง

มือปฏิบัติถายทอดเรื่องราวของตนเองโดยการเขียนเปน

เรื่องราวในชีวิตประจําวันตางๆไดอยางชัดเจน 

       ๑.๒.๒ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาญึ่ปุน

พ้ืนฐานม.๕เรื่ อง การใช คํา คุณศัพท  คํากริยาใน

 

 

 

 

 

 

 

        นักเรียนสามารถใชไวยการณภาษาอังกฤษถายทอด

ความคิดเห็นเชิงสรางสรรคและมีวิจารณญาณในการสื่อสาร

ไดอยางถูกตองชัดเจน สมเหตุสมผลในบริบทหัวขอท่ี

นักเรียนคุนเคยเปนอยางดี สามารถแสดงศักยภาพของตน

กลาคิด กลาแสดงออกไดอยางเต็มท่ี อยู ในเกณฑการ

ประเมินระดับดีมาก 

 หลักฐาน  - แผนการจัดการเรียนการสอน 

              - ผลงานคลิป  New Teachnology 

 

 

 

        นักเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจคําศัพท ประโยค

ไวยากรณภาษาญี่ปุนข้ันพ้ืนฐาน สามารถนําคําศัพท และ

ประโยคไวยากรณพ้ืนฐานตางๆ มาเขียนแตงเปนเรื่องราว 

กิจวัตรประจําวันไดอยางถูกตองและชัดเจน โดยผาน

กระบวนการคิด วางแผน วิเคราะห ปฏิบัติจริง อีกท้ัง

นักเรียนยังสามารถตอยอดองคความรูจากการคนหา

คําศัพทเพ่ิมเติมเพ่ือเปนคลังคําศัพทของตนเองในอนาคต

ตอไป  

หลักฐาน    ผลงานของนักเรียน  

 

 

 

       นักเรียนไดเรียนรู ฝกฝน ปฏิบัติ และทบทวนรูปแบบ

ไวยากรณตางๆ เกิดกระบวนสังเคราะหความรูสรางองค
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ไวยากรณ V Dic ようになる,Vなくなる

แ ล ะ ส า ม า ร ถ  ようになるเ ขี ย น บ อ ก ก า ร

เปลี่ยนแปลงของตนเอง โดยใชไวยากรณท่ีเรียนมาทุก

ประเภทนํามาประยุกตแตงเปนประโยคภาษาญึ่ปุนให

ถูกตองตองและเหมาะสมตามหลักไวยากรณ แสดง

ความคิดเห็นและอภิปราย บงบอกลักษณะ สภาพ และ

การเปลี่ยนแปลงของตนเอง  โดยครูเปนผูใหคําปรึกษา 

จากนั้นนําเสนองานในรูปแบบของใบงาน กิจกรรมนี้

กระตุนใหนักเรียนคิดเปน ลงมือปฏิบัติไดจริงและ

สามารถนําสิ่งท่ีเรียนมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  

       ๑.๒.๓ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเลือกเสรี

ภาษาญี่ปุนม.๑  เรื่อง  การแนะนําตนเองและแนะนํา

วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุนในมุมมองท่ีแตกตางกัน 

โดยกอนเริ่มการเรียนการสอนทุกคาบจะจัดกิจกรรม

ประมาณ ๕-๑๐ นาที การจัดกิจกรรมนี้ เ พ่ือฝกบท

สนทนาภาษาญี่ปุนข้ันพ้ืนฐานเนนกระตุนใหนักเรียน

เกิดกระบวนการคิดอยางมีระบบ และเพ่ือเปดโอกาสให

นักเรียนกลากลาคิด กลาแสดงออก ถายทอดเรื่องราว

และประสบการณตรงจากท่ีนักเรียนเคยพบเห็นหรือ

จากการคนควาเพ่ิมเติมถายทอดใหผูอ่ืนฟง โดยครูเปน

ผูใหคําปรึกษา  

       ๑.๒.๔ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุน 

ม.๑ EP เรื่อง  การตอรองสินคา กิจกรรมนี้เปดโอกาส

ใหนักเรียนระดมความคิด วางแผน และออกแบบ

สถานการณการซ้ือ-ขายตอรองราคาในชีวิตประจําวัน 

โดยใหนักเรียนจับคูสนทนา มีการเขียนบทพูดของกลุม

ตนเอง จากนั้นใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมุตใินสถานท่ี

จําลอง มีระยะเวลาในการแสดง ๓-๕นาที กิจกรรมนี้

ชวยใหนัก เรียนสามารถประยุกต เนื้อหามาใช ใน

ชีวิตประจําวันได 

       ๑.๒.๕กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุน 

EP เรื่อง เกมสคันจิประลองปญญา นักเรียนทุกคนจะได

ความรูใหมผานจากการทํากิจกรรม อีกท้ังไดประสบการณ

การเขียนประโยคไวยากรณตางๆ สามารถนําไปประยุกตใช

ในการสอบเขามหาวิทยาลัยและในชีวิตประจําวันได  

หลักฐาน    ใบงานようになる,Vなくなる

ようになる  
 

 

 

 

 

 

       นักเรียนไดฝกกระบวนการทางความคิดอยางเปน

ระบบ และการแสดงออก โดยสามารถถายทอดเรื่องราว

ผานการบทสนทนาแนะนําของตนเองและประสบการณ

ดานวัฒนธรรมตางๆใหเพ่ือนฟงไดอยางไมเขินอาย เกิดการ

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเก่ียวกับวัฒนธรรม

ตางๆในกลุมเพ่ือนนักเรียน อีกท้ังสรางบรรยากาศและเจต

คติท่ีดีตอการเรียนภาษาญี่ปุน 

หลักฐาน   คลิปการแนะนําตัวเอง 

 

 

 

        นักเรียนไดรูจักคิด วิเคราะหเกิดการประยุกตบท

สนทนาภาษาญี่ปุนข้ันพ้ืนฐานออกแบบบทสนทนาดวย

ตนเองในสถานการณจําลองการซ้ือขายของไดอยางดี อีก

ท้ังเกิดการคนควาเพ่ิมเติม โดยนําคําศัพทนอกเหนือจาก

บทเรียนมาประยุกตใชไดอยางดีมาก  

หลักฐาน   ภาพถายกิจกรรม 

        

 

 

        นักเรียนไดใชทักษะกระบวนการคิดอยางถ่ีถวน 



๑๐๗ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การดตัวอักษรคันจิตัวเลขคนละ 10 ใบ  โดยครูเปนผู

บอกคําตางๆ ใหนักเรียนเม่ือนักเรียนไดยินคําดังกลาว

จะเลือกการดคําศัพทนั้นออกมานักเรียนคนไหน เลือก

ไดถูกตองมากท่ีสุดเปนผูชนะ โดยกิจกรรมนี้เนนให

นักเรียนไดฝกใชกระบวนการคิด วิเคราะห แยกแยะ

ตัวอักษรคันจิในภาษาญี่ปุนเพ่ือใหนักเรียนคุนชิน และ

สามารถระบุบงบอกตัวอักษรแตละตัวไดอยางชัดเจน

ยิ่งข้ึน  

๑.๓วิชาภาษาจีน 

         ๑.๓.๑ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน

ฟงพูดม.๔เรื่อง HSK二级 : 级法 กิจกรรมนี้

มุงเนนใหนักเรียนฝกใชทักษะภาษาจีนผานกระบวนการ

คิด วิเคราะห พลิกแพลงคําศัพทและประโยคตางๆ  

โดยแบงนักเรียนเปน ๔ กลุมกลุมละ ๔-๕ คน ดวย

วิธีการสุม จากนั้นครูผูสอนจะเปดคําไวยากรณใน 

power point ท่ีจํากัดเวลา ใหนักเรียนแตละกลุมแตง

ประโยคภาษาจีนตามคําไวยากรณนั้นๆโดยคําไวยากรณ

นี้จะท่ีเปนคําท่ีมักถูกใชในการสอบวัดระดับความรู

ภาษาจีนระดับ ๒ กลุมใดตอบไดเร็วและมีประโยค

ถูกตองตามหลักไวยากรณมากท่ีสุดไดขอละ ๑ คะแนน 

๑ รอบ มีคําไวยากรณท้ังหมด ๑๐ คําโดยมีขอแมวา

นักเรียนท่ีตอบคําถามหามซํ้าคนเดิม เพ่ือใหสมาชิกทุก

คนไดมีสวนรวมในการตอบ เลนท้ังหมด ๓ รอบ กลุม

ไหนไดคะแนนมากท่ีสุดเปนกลุมชนะ  ท้ังนี้จุดประสงค

หลักของกิจกรรมคือ ใหนักเรียนทุกคนไดฝกแตง

ประโยคภาษาจีนตามคําไวยากรณท่ีกําหนดเพ่ือเปนการ

กระตุนกระบวนการทางความคิด ฝกใหนักเรียนคิด

อยางสรางสรรค และเพ่ือสรางความม่ันใจในการใช

ภาษาจีนในรูปแบบหนึ่ง   

         ๑.๓.๒ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน

ฟ ง พูดม.๕   เรื่ อง  生日快级！โดยนักเรียน

แบงเปน ๓ กลุม กลุมละ ๕-๖ คน เลือกสมาชิกโดยการ

สามารถแยกแยะตัวอักษรคันจิไดอยางถูกตอง อีกท้ังการใช

เกมสเขามาเปนสวนชวยในการจัดการเรียนการสอนในเรื่อง

การจดจําตัวอักษร ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูท่ีสนุกไมนา

เบื่อ และสามารถแกปญหาการจําตัวอักษรคันจิของ

นักเรียนไดเปนอยางดี  

หลักฐาน   ภาพถายกิจกรรม 

              

 

 

        นักเรียนสามารถนําความรูในคําศัพทพ้ืนฐานท่ีเรียน

มาประยุกตใชในคําไวยากรณรูปแบบตางๆได เกิดความคิด

สรางสรรคในการแตงประโยคตางๆ เกิดการสังเกตและรูจัก

ใชคําไวยากรณนั้นๆไดอยางถูกตองเหมาะสม  โดยการจัด

กิจกรรมในรูปแบบกลุมทําใหเกิดการระดมความคิดเห็น 

เกิดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน สามารถกระตุนให

นักเรียนไมเกิดความเบื่อหนายในการเรียนไดอยางดี ซ่ึงจาก

การใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดระดับความรูภาษาจีน

พบวานักเรียนมีคะแนนท่ีดีข้ึนกวาท่ีผานมา อีกท้ังนักเรียน

สามารถนําความรูพ้ืนฐานเบื้องตนนี้มาประยุกตใชในการ

สอบวัดระดับความรูภาษาจีนในสนามสอบจริงได     

หลักฐาน   -แผนการสอนและสื่อการสอน 

             -ภาพถายกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

        นักเรียนไดเรียนรูกระบวนการคิดริเริ่ม สรางสรรค

วางแผนงาน สามารถประยุกตประโยคไวยากรณภาษาจีน

มาเปนสื่อกลางในการสื่อสาร นําเสนอเปนเรื่องราวใหม ๆท่ี



๑๐๘ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

สุม กิจกรรมนี้เปดโอกาสใหนักเรียนนําความรูภาษาจีน

ท่ีได เรียนมาท้ังหมดในชวงภาคการศึกษาท่ี๑ มา 

รวมกันคิดเนื้อเรื่อง วิเคราะห วางแผน กําหนดเรื่องราว

ดวยตนเอง โดยมีจุดประสงคหลักคือเปดโอกาสให

นักเรียนฝกใชภาษาจีนในชีวิตประจําวัน  ลงมือปฏิบัติ

จริง  ถายทําในสถานท่ีจริง  นําเสนอในรูปแบบของ

คลิปวิดิโอ เผยแพรลงสื่อออนไลน Youtube  ซ่ึงใน

คลิปวิดิโอดังกลาว จะมีคําบรรยายเปนภาษาไทยเพ่ือ

เปนประโยชนตอผูเขาชมโดยครูเปนผูใหคําปรึกษา

ความถูกตองของประโยคเทานั้น 

        ๑.๓.๓ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน

พ้ืนฐานม.๕ เรื่อง 日常生活 กิจวัตรประจําวันใน 

๑ วัน กิจกรรมนี้เนนใหนักเรียนนําความรูคําศัพทและ

ประโยคไวยากรณเรื่องเวลา สถานท่ีและกิจวัตรประวัน

มาประยุกตใชและเพ่ือใหนักเรียนเกิดความคุนเคยใน

การนําภาษาจีนมาบรรยายเรื่องราวตางๆโดยกิจกรรมนี้ 

จะใหนักเรียนสํารวจกิจวัตรประจําวันของตนเอง 

บ ร ร ย า ย เป น เ รื่ อ ง ร า ว ภ า ษา จี นพ ร อม ท้ั ง ว า ด

ภาพประกอบตกแตงใหสวยงามนอกจากนักเรียนจะได

ใชภาษาจีนในการบรรยายโดยใชกระบวนการคิดแลว 

ยังเปนการฝกใหนักเรียนสามารถนําความรูมาใชใน

ชีวิตประจําวันอีกดวย  

       ๑.๓.๔ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน

พ้ืนฐานม.๖เรื่อง 级级：PAT7.4   เนื่องจากเนื้อหา

ท่ีใชในการสอบวิชาความรูเฉพาะภาษาจีน PAT7.4 มี

เนื้อหาท่ีละเอียดและคอนขางมาก เพ่ือใหเกิดความ

เขาใจท่ีแมนยําและชัดเจนจึงจัดกิจกรรมดังกลาวเพ่ือให

นักเรียนไดนําสิ่งท่ีเรียนรูในเนื้อหาวิชามา วิเคราะห 

รวบรวม สังเคราะห และประมวลความรูในเนื้อหาตางๆ

ท่ีใชในการทดสอบเบื้องตนของขอสอบมาจัดทําใน

รูปแบบคลิปวิดิโอประกอบคําบรรยายสรุปความรู

เนื้อหา PAT7.4 พรอมตัวอยางประโยค ท้ังนี้สามารถ

ใชในชีวิตประจําวันในสถานการณจําลองท่ีตนเองสรางข้ึน

ทําใหเกิดองคความรูใหม เชน คําศัพทนอกบทเรียน เปน

ตน  นักเรียนกลาคิด กลาแสดงออก สามารถใชสื่อ

เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมและทันสมัยอีกท้ังฝกการ

ทํางานรวมกันและสรางความสามัคคีภายในกลุม 

หลักฐาน    ผลงานนําเสนอคลิปวิดิโอ Youtube  

         

 

 

 

       นักเรียนไดเรียนรูการเขียนเชิงบรรยายเรื่องกิจวัตร

ประจําวันโดยใชรูปแบบไวยากรณเรื่องเวลา สถานท่ีและ

กิจวัตรประจําวันตางๆมาประกอบไดอยางถูกตอง โดยผาน

กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถนําความรูท่ีไดมา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดโดยไมสับสนกับรูปแบบ

ประโยค อีกท้ังนักเรียนเกิดองคความรูใหมจากการสืบคน

คําศัพทนอกตําราเรียนเพ่ือนํามาเขียนบรรยายประกอบ

กิจวัตรประจําวันของตนเอง  ซ่ึงสามารถดูไดจากใบงาน

ของนักเรียน  

หลักฐาน       ใบงาน 日常生活  

 

 

        นักเรียนไดทบทวนความรูและเกิดความเขาใจใน

เนื้อหาตางๆไดดีข้ึน อีกท้ังสามารถจําแนกถึงความเหมือน

หรือความตางของประโยคไวยากรณตางๆไดเปนอยางดี 

นักเรียนเกิดความแมนยําและชํานาญในการตอบคําถาม

หรือทําแบบทดสอบไดคะแนนสูงข้ึนอยางชัดเจน เนื่องจาก

นักเรียนไดผานกระบวนการสังเคราะหขอมูลอยางเปน

ระบบ อีกท้ังสามารถนําความรูมาพัฒนาตอยอดในการ

เรียนภาษาจีนไดอีกดวย 

หลักฐาน    คลิปวิดโอ级级：PAT7.4    

          



๑๐๙ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

เปนสวนชวยในการกระตุนความคิดและความจําของ

นักเรียน อีกท้ังเปนประโยชนตอไปในอนาคตโดย

นักเรียนสามารถเปดดูคลิปของตนเองไดเม่ือชวงใกล

สอบเขามหาวิทยาลัย เพ่ือเปนการทบทวนความรูไดใน

อีกรูปแบบหนึ่ง   

       ๑.๓.๕ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน

พ้ืนฐานม.๖ เรื่อง 级级：级级PAT7.4  สรุป

เนื้อหาไวยากรณคําเชื่อมท่ีพบบอยในขอสอบ PAT7.4 

กิจกรรมนี้ เ พ่ือนําความรู ในเนื้อหาไวยากรณเรื่อง

คําเชื่อมในภาษาจีนมาจัดระเบียบและประมวลความคิด

ของนักเรียน สรุปความคิดรวบยอดเพ่ือไมใหเกิดความ

สับสนในเนื้อหาไวยากรณคําเชื่อม โดยใหนักเรียนระดม

ความคิดของตนเองมาจัดทําสรุปเนื้อหาไวยากรณ

คําเชื่อม พรอมท้ังยกตัวอยางประโยค นําเสนอผลงาน

ในรูปแบบ Mind Map ซ่ึงกิจกรรมนี้นอกจากจะฝก

กระบวนการทางความคิดแล วยั งสามารถนํา ไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และเพ่ือเปนความรูสําคัญ

ในการสอบเขามหาวิทยาลัย     

        ๑.๓.๖ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน

เรื่ อ ง คํ า ศัพทและประโยค ท่ี เ ก่ี ยว กับ  COVID-19 

กิจกรรมนี้ใหนักเรียนหาคําศัพทหรือประโยคขอความ

ตางๆท่ีเก่ียวกับ COVID -19 มาจัดทําเปนใบงาน แผน

พับหรือคลิปวิดิโอ ท้ังนี้เพ่ือฝกใหนักเรียนไดรับความรู

คําศัพทหรือประโยคภาษาจีนตางๆเทาทันสถานการณท่ี

เกิดข้ึนจริงในชีวิตประจําวัน   

๑.๔ วิชาภาษาฝรั่งเศส 

        ๑.๔.๑ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษา

ฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสารม.๔ เรื่อง  Écouter des 

vidéos en français กิจกรรมนี้เพ่ือกระตุนใหนักเรียน

เรียนรูใชทักษะการฟงใหเกิดประโยชนผานกระบวนการ

คิด วิเคราะห ถอดความ ตีความ สรุปความ โดยผูสอน

เปดโอกาสใหนักเรียนเปนผูเลือกคลิปบทสนทนาภาษา

 

 

 

 

 

        นักเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาไวยากรณคําเชื่อม

ภาษาจีนเพ่ือใชในการสอบเขามหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน โดย

ผานกระบวนการคิดการประมวลผล การสรุปความคิดรวบ

ยอดซ่ึงสังเกตไดจากผลงานของนักเรียนและการสอบวัดผล

ปลายภาคเรียน อีกท้ังสามารถนําความรูมาประยุกตใชใน

การสอบเขามหาวิทยาลัย เ ก่ียวกับวิชาความรู เฉพาะ 

PAT7.4 เรื่องไวยากรณไดอีกดวย 

หลักฐาน    Mind Map 级级 

 

 

 

 

 

        นักเรียนไดเรียนรูคําศัพทและประโยคท่ีเก่ียวกับ

สถานการณ COVID -19 สามารถนําความรูมาปรับใชใน

ชีวิตประจําวันอยางทันถวงที อีกท้ังสามารถจําแนกคําศัพท

เฉพาะทางการแพทยไดอยางชัดเจน  

หลักฐาน   ใบงาน แผนพับ 

             คลิปวิดิโอ   

 

 

        นักเรียนไดเรียนรูผานทักษะการคิดวิเคราะห เกิด

การสั ง เ กตบทสนทนา ท่ี ช า วฝรั่ ง เ ศส ใช สื่ อส า ร ใน

ชีวิตประจําวัน  สามารถจับใจความสําคัญของบทสนทนา

ตางๆไดเปนอยางดี เกิดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน 

อีกท้ังการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนสามารถทําใหทําให

นักเรียนเกิดความกลาคิด กลาแสดงออก นักเรียนสามารถ
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ฝรั่งเศสในชีวิตประจําวันบทละ ๕-๑๐ นาที นํามาถอด

ความ สรุปความ อธิบายใจความสําคัญวาบทสนทนา

นั้นตองการสื่อสารถึงเรื่องใด จากนั้นยกตัวอยาง

ประโยคสนทนาในเนื้อเรื่องออกมา  ๕  ประโยคเพ่ือ

อธิบายและนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนอยางชัดเจนอีก

ครั้ง ท้ังนี้เพ่ือฝกใหนักเรียนนําความรูดานคําศัพทและ

ประโยคไวยากรณ พ้ืนฐานมาประยุกต ใช ให เ กิด

ประโยชน   

        ๑.๔.๒ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา การเขียน

ภาษาฝรั่งเศส เรื่อง Mon activité intéressant dans 

le loisirs เพ่ือใหนักเรียนไดนําความรูภาษาฝรั่งเศสและ

ความรูท่ัวไปของประเทศฝรั่งเศสมาพัฒนาและตอยอด

องคความรู ผานกระบวนการคิด วางแผนและปฏิบัติ

จริงผานการนําเสนอในรูปแบบคลิปวิดิโอ  โดยเปด

โอกาสใหนักเรียนกําหนดหัวขอและเนื้อหากิจกรรมตาม

ความถนัดและความสนใจของนักเรียนเชน สาธิตการ

ทําอาหารฝรั่งเศส, เลาเรื่องกีฬาฟุตบอล, ภาพยนตร

ฝรั่งเศส และการทําไวน เปนตน โดยมีหลักเกณฑให

นักเรียนใชเสียงบรรยายประกอบเนื้อหาดวยภาษา

ฝรั่งเศสหรือภาษาไทยและจัดทําคําบรรยายเปนภาษา

ฝรั่งเศส   

๒. กิจกรรมชมรม/วิชาเลือกเสรี 

        ๒.๑ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเลือกเสรี

ภาษาญี่ปุน เปนกิจกรรมฝกใหนักเรียนไดพูดแนะนํา

ตนเอง และบทสนทนาเบื้องตนเชน ถามตอบอายุและ

ราคาสินคา เปนตน กิจกรรมทําขนมญี่ปุนกิจกรรมให

นักเรียนฝกฝนการเลาประสบการณเก่ียวกับประเทศ

ญี่ปุน หรือพูดถึงวัฒนธรรมประเทศญ่ีปุนในดานท่ี

ตนเองสนใจหนาชั้นเรียนเปนประจําทุกสัปดาหซ่ึงเปน

ป ร ะ โ ย ช น ต อ ก า ร นํ า ไ ป ต อ ย อ ด ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู

ความสามารถของตนเองในอนาคต 

       ๒.๒ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเลือกเสรี

แสดงความคิดเห็นของตนไดอยางเต็มท่ีภายใตความรู

พ้ืนฐานภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน      

หลักฐาน  - แผนการจัดการเรียนการสอน 

             - ภาพถายกิจกรรม 

      

 

 

 

    นักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ชื่อเฉพาะของคําศัพทภาษาฝรั่งเศส ลักษณะเดนของ

ประเทศฝรั่งเศส อีกท้ังเกิดองคความรูใหมเพ่ิมเติมจาก

เนื้อหาในหนังสือเรียน ผานกระบวนการคิด วิเคราะห 

สังเคราะห วางแผนและนําไปปฏิบัติจริง  

หลักฐาน  คลิปวิดิโอของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

       การจัดกิจกรรมของวิชาเลือกเสรีภาษาญี่ปุนม.๑ทําให

นักเรียนมีความม่ันใจ กลาคิด กลาแสดงออกมากข้ึน และมี

ทักษะในการจัดหาและลําดับขอมูล เนื่องจากไดฝกพูดหนา

ชั้นเรียน เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาญี่ปุน ตอไป  

หลักฐาน    ภาพถายกิจกรรม 

 

 

 

 

       การจัดกิจกรรมของวิชาเลือกเสรีภาษาจีน นักเรียน
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ภาษาจีน เปนกิจกรรมท่ีนักเรียนเลือกเพ่ือเปนประโยชน

ในการนําภาษาจีนและความรูเรื่องวัฒนธรรม วันสําคัญ 

และสถานท่ีทองเ ท่ียวสํ า คัญของประเทศจีน มา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดโดยการสื่อสารผานบท

สนทนาภาษาจีนท่ีใชในชีวิตประจําวันเบื้องตน อีกท้ัง

สามารถเลาเรื่องราววัฒนธรรมวันสําคัญและสถานท่ี

สําคัญในประเทศจีนได เชน สนทนาภาษาจีนเบื้องตน , 

แนะนําตนเองเปนภาษาจีน,กิจกรรมวันวาเลนไทนของ

ชนชาติจีน,กิจกรรมวันไหวพระจันทร, กิจกรรมวัน

ตรุษจีนตัดกระดาษตัว 春, กิจกรรมสถานท่ีทองเท่ียว

จีน , กิจกรรมรองเพลงภาษาจีนตางๆ , กิจกรรมทํา

ขนมของประเทศจีน เปนตน 

       ๒.๓ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเลือกเสรี

ภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมวิชาเลือกเสรีเนื้อหาของกิจกรรม

นี่ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนในระดับชั้นมัธยม

ตอนตนไดเลือกเรียนรูในสิ่งท่ีตนเองสนใจ ดังนั้นเนื้อหา

ของกิจกรรมจะเปนความรู พ้ืนฐานเบื้องตนและ

วัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส เชน บทสนทนาใน

ชีวิตประจําวัน, การแนะนําตัวเองและแนะนําเพ่ือน,การ

ถามไถวันเกิด,บงบอกวันเดือนปเปนตน โดยนักเรียนจะ

นําความรูท่ีเรียนมาถายทอดความรูผานกิจกรรม Mon 

anniversaire โดยใหนักเรียนพูดเชิญชวนเพ่ือนมางาน

ฉลองวันเกิดของตนผานการนําเสนอในรูปแบบคลิป 

วิดิโอ  

ไดเรียนรูการสื่อสารภาษาจีนเบื้องตน สามารถนําความรู  

ทักษะทางภาษาจีน และนําประสบการณการเรียนรูเรื่อง

วัฒนธรรม วันสําคัญและสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญตางๆไป

ประยุกตใช พัฒนา และตอยอดความรูของนักเรียนใน

อนาคต  

หลักฐาน    - ผลงานของนักเรียน 

              -  ภาพถายกิจกรรม 

 

 

 

 

 

       การจัดกิจกรรมของวิชาเลือกเสรีภาษาฝรั่ งเศส 

นัก เรี ยนได เ รี ยนรู การสื่ อสารภาษาฝรั่ ง เศส ท่ี ใช ใน

ชีวิตประจําวันเบื้องตน ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรม อีกท้ังนักเรียนเกิดควากลาคิด กลาแสดงออก

สามารถพูดเชิญชวนเพ่ือนไดอยางชัดเจนและถูกตองตาม

หลักไวยากรณ  สามารถนําไปเปนความรู พ้ืนฐานไป

ประยุกตใชไดในอนาคต 

หลักฐาน   คลิปวิดิโอ Mon anniversaire 

 

  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

1.กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

     ใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เชน 

1.1  พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมโดยการ

จัดการเรียนรูแบบ 5 STEPs 

1.2  การใชปญหาเปนฐาน:PLC 

1.3  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

(Collaboration) ผานเครือขายสังคม 

ผลท่ีเกิดกับผูเรียน 

- ผูเรียนเกิดทักษะหลังการใช 5E และ 5STEPs 

ผูเรียนมีทักษะการสังเกต การคิดวิเคราะห ดารคิด

สังเคราะห เพ่ิมมากข้ึนมีการคิดอยางเปนระบบการ

ออกแบบท่ีมีความรวมสมัย มีการใชเทคโนโลยีมาใชในการ

แกปญหา ซ่ึงเห็นเชิงประจักษในผังกราฟฟกท่ีสงมาใน

รูปแบบของบทละครหรือสิ่งประดิษฐท่ีสามารถนํามาใชงาน
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1.4  กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ 

(Collaboration) ในรูปแบบTeamwork 

1.5  การเรียนรูผานกิจกรรม(Activity beased 

learning) 

1.6  การเรียนรูโดยปฏิบัติจริง (Learning by 

doing) 

1.7 วิธีสอน 5E 

- ทดลองเรื่อง ผลของความเขมขนของ

สารละลายตอการแพร 

- ออกแบบการทดลองเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการ

สังเคราะหแสง โดยนักเรียนแตละกลุมเลือกปจจัยท่ี

นักเรียนคิดวามีผลตออัตราการสังเคราะหแสง และ

ออกแบบวิธีการทดลองดวยตนเอง 

ไดจริงในชีวิตประจําวัน 

- การใชปญหาเปนฐาน :PLC สามารถสงเสริมให

ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนปญหาและเรียนรูท่ีจะทําใหมองเห็น

การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง พัฒนาการมีการจัดการและ

รวมกันแกไขปญหา  มีการนํามาปรับประยุกตใหมีความ

สอดคลองกับบริบทของผูเรียน โรงเรียนและความพรอม

ของฝายสนับสนุน 

- กระบวนการทํางานเปนทีมและกระบวนการกลุม 

จะทําใหผูเรียนไดฝกการทํางานเปนทีม มีการแบงหนาท่ี

ความรับผิดชอบโดยคํานึงถึงความสามารถหรือความถนัดท่ี

แตกตางกันของสมาชิกในกลุม มีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก

ภายในกลุม มีการเรียนรูดวยกันและระดมความคิดกันใน

การหาขอสรุปเพ่ือนําไปแกปญหา 

 

1.8โครงงานเปนฐาน (Project based learning: 

PBL) 

- เรื่องการศึกษาลักษณะทางกายวิภาคและ

สัณฐานวิทยาของ ราก ลําตน ใบ ดอก และผลของพืช 

- การเรียนท่ีใชโครงงานเปนฐาน เปนการจัดการ

เรียนรูท่ีมีครูเปนผูกระตุนเพ่ือนําความสนใจท่ีเกิดจากตัว

นักเรียนมาใชในการทํากิจกรรมคนควาหาความรูดวยตัว

นักเรียนเอง นําไปสูการเพ่ิมความรูท่ีไดจากการลงมือปฏิบัติ 

การฟงและการสังเกตโดยครูนอกจากนี้นักเรียนยังมีการ

เรียนรูผานกระบวนการทํางานเปนกลุม ท่ีจะนํามาสูการ

สรุปความรูใหม มีการเขียนกระบวนการจัดทําโครงงานและ

ไดผลการจัดกิจกรรมเปนผลงานแบบรูปธรรมในรูปแบบ

ของผูเรียนเอง ทําใหเปนรูปแบบท่ีผูเรียนไดมีสวนรวมอยาง

เต็มท่ีและเปนการเรียนท่ีเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงอีกดวย 

2.  การระดมความคิด 

2.1  เรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ 

(Collaboration) ท่ีผูเรียนจะตองทํางานรวมกันเปนทีม 

ฝกการคิดวิเคราะหปญหาจากสถานการณท่ีกําหนดให 

2.2  ผูเรียนรวมระดมความคิดออกแบบ

สิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรม (พิมพเขียว) โดยใหแตละ

กลุมตั้งชื่อผลงานและนําเสนอขอมูลในรูปแบบผัง

กราฟฟกเพ่ือนําไปสูชิ้นงานแนวคิดเชิงนวัตกรรมท่ี

- กระบวนการกลุมท่ีจัดใหเปนการเรียนรูแบบรวมมือ 

จะทําใหการระดมความคิดเกิดเปนแนวทางท่ีหลากหลาย

ท่ีมาจากประสบการณท่ีแตกตางกันของผูเรียน ทําใหได

มุมมองหลายมิติท่ีสนับสนุนใหมีความลุมลึกเชิงเหตุผลของ

ผูเรียน คําตอบของนักเรียนคนหนึ่งอาจไปเปนฐานในการ

หาคําตอบของนักเรียนอีกคนหนึ่ง หรือการลงความคิดเห็น

จากประสบการณของผูเรียนจะทําใหแตละกลุมสามารถ

คิดคนวิธีการหรือเครื่องมือท่ีนําไปใชแกปญหาไดดีข้ึน 
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สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

2.3  การจัดการเรียนรูแบบใชคําถาม 

(Questioning Method).โดยผูสอนถามคําถามแลวให

ผูเรียนชวยกันวิเคราะหและระดมความคิดใหเหตุผล

รวมกัน ซ่ึงอาจมีการใชสื่อเปนรูปภาพ หรือวีดิโอ แลว

กระตุนดวยคําถาม หรือ กิจกรรม ไขไกมีอายุเทาไหร 

ผูเรียนจะไดฝกทักษะใชความรูและทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร เชน การสังเกต  การระบุตัวแปร การ

ตั้งสมมติฐาน การทดลอง การสรุป 

- ผูเรียนไดฝกฝนทักษะทางวิทยาศาสตรและทักษะ

อ่ืนๆท่ีเปนท้ังทักษะในการแกปญหา การคิดวิเคราะหและ

ทักษะชีวิตดายนอ่ืนๆ 

3.  การปฏิบัติของผูเรียน 

3.1  ผูเรียนไดทําการทดลอง จากนั้นมีการบันทึก

และสรุปผล ข้ันสุดทายคือการอภิปรายผลการทดลอง

ใหสอดคลองกับทฤษฎี 

3.2  ผูเรียนไดรับสถานการณ เพ่ือใหระดม

ความคิดในการแกปญหาและทําการออกแบบและผลิต

เครื่องทําไอศกรีมในสถานท่ีทีขาดแคลนไฟฟาบนดอย

สูง 

3.3  ผูเรียนรวมกันสืบคนเรื่องความดันและ

แรงดันของสสารของเหลวตามแหลงขอมูลตางๆ ท่ี

นาเชื่อถือท้ังออนไลนและออฟไลน แลวรวมกันทําการ

ทดลองออนไลนผาน Phet.colorado.edu.thพรอม

รวมกันอธิบายและสรุปผล  

3.4  นักเรียนออกแบบกิจกรรมและลงมือ

ปฏิบัติการปลูกผักสลัดไฮโดรโพนิกสแบบน้ํานิ่ง 

3.5  ลงมือปฏิบัติกิจกรรม คิดคนหาความและ

คําตอบแบบ Active Learner วิเคราะหและแกไข

ปญหารวมกันระดมความคิด แสดงการคิด Out of the 

box 

3.6  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม “สายใยอาหาร” 

ดวยการเลือกใชบัตรภาพสิ่งมีชีวิตจํานวน 20 ใบ ในการ

ออกแบบสายใยอาหารท่ีประกอบไปดวยโซอาหาร

จํานวนมากท่ีสุด 

- ผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง 

-  ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงของตัวเอง ได

ฝกการเผชิญหนากับปญหาและเรียนรูในการแกปญหาไป

พรอมกับการยอมรับหรือแลกเปลี่ยนวิธีการท่ีนํามาใชใน

การปฏิบัติงานจริงโดยการทํางานรวมเปนเปนทีม 

-  ผูเรียนไดใชสื่อท้ังแบบอนาลอคและดิจิทัล 

- ในระหวางการปฏิบิติงานจริงจะทําใหผูเรียนเขาใข

ในองคความรูเหลานั้นมากยิ่งข้ึน 
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3.7  ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม “ไขไกมีอายุเทาไหร” 

โดยทําการทดลองผานทางออนไลนโดยครูเปนผูกํากับ

ดูแลความถูกตอง  และเปนผูใหคําปรึกษา พรอม

นําเสนอรูปภาพ และอัดวิดีโอ สงทางคลาสรูม เม่ือ

ผูสอนตรวจและใหขอเสนอแนะสงกลับใหผูเรียนเพ่ือ

แกไขเพ่ิมเติมใหสมบูรณมากข้ึน และในชั่วโมงตอไป

ผูสอนและผูเรียนมารวมกันอภิปรายผลการทดลอง และ

รวมกันสรุปผลการทดลองอีกครั้งในหองเรียนออนไลน  

4.  การอภิปราย 

4.1  ผูเรียนไดอภปิรายและตกผลึกรวมกันในกลุม

ในเรื่องการออกแบบสิ่งประดิษฐหรือการวางแผนเชิง

นวัตกรรมท่ีนํามาแกปญหาในสถานการณท่ีกําหนดให 

4.2  หลังทําการทดลอง ผูเรียนนําเสนอผลการ

ทดลองหนาชั้นพรอมท้ังอภิปรายผลการทดลอง แลว

รวมกันสรุปผลการทดลอง 

4.3  การอภิปรายแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 1) 

การอภิปรายภายในกลุม เพ่ือวางแผน ออกแบบงาน 

และตกผลึกความคิด และ 2) การอภิปรายรวมกันท้ังชั้น

เรียน เพ่ือนําเสนอผลงานและแนวคิด รวมแลกเปลี่ยน

ระหวางกลุม เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง 

 

- ผูเรียนไดฝกทักษะการนําเสนอขอมูล ในการจะ

นําเสนอนั้นผูเรียนก็ไดฝกการสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ

และถูกวิธี เม่ือไดขอมูลมาแลวก็สามารถจัดกระทําตอขอมูล

เหลานั้นไดและสามารถรายงานหนาชั้นเรียนในรูปแบบการ

อภิปรายท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันได 

 

 

 

5.  การนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

5.1  ประดิษฐนวัตกรรมท่ีไดจากการออกแบบโดย

ใชทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม เปนชิ้นงานท่ีเปนรูปธรรม

ในรูปแบบชิ้นงานสิ่งประดิษฐ เชน หุนยนตบริการ

แอลกอฮอล ราวตากผาท่ีเปด-ปดหลังคาอัตโนมัติ ฯลฯ 

5.2  นําความรูมาผลิตไอศกรีมแบบไมใชตูเย็นหรือ

เครื่องทําไอศกรีม 

5.3  ผูเรียนนําองคความรูไปใชในการปลูกผักสลัด

แบบไฮโดรโพนิกสน้ํานิ่ง (ผูเรียนแตละกลุมเปนคนเลือก

ชนิดพันธุผักสลัด และเตรียมวัสดุอุปกรณแบบ DIY จัด

สภาพแวดลอมและดูแลการเจริญเติบโตของผักสลัด

ดวยตนเอง และผลผลิตท่ีไดนักเรียนสามารถนํามา

-  นักเรียนมีการพัฒนาการคิดเชิงนวัตกรรมสูงข้ึน 

สามารถเขียนออกมาในรูปแบบการนําเสนอท่ีเขาใจไดงาย 

กระชับ รัดกุม 

-  ในกรณีท่ีมีการตอยอดการคิดเชิงนวัตกรรม ผูเรียน

สามารถนําไปสรางเปนสิ่งประดิษฐท่ีเปนสัตกรรมได ซ่ึงถือ

เปนการบูรณาการนพเอาองคความรูไปผนวกกับทักษะหรือ

องคความรูในหลายวิชาจนสามารถประดิษบหรือสราง

นวัตกรรมท่ีสามารถนํามาใชแกปญหาหรือนําไปประยุกตใช

ในชีวิตประจวันได 

- การท่ีนักเรียนไดลงมือทําจริงจะทําใหนักเรียน

สามารถมองเห็นภาพไดชัดเจนข้ึน จากทฤษฎีท่ีนํา

แกปญหาในโจทยหรือสถานการณแตเม่ือผูเรียนไดทดลอง
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จําหนาย ซ่ึงเปดชองทางอาชีพได) 

5.4  ผูเรียนนําองคความรูเรื่องความเข็มขนมา

ประยุกตในการทําอาหาร หากผูเรียนซ้ือปลาเค็มท่ีมี

รสชาติเค็มเกินไป สามารถแกไขไดโดยนําไปแชใน

น้ําเกลือ (สารละลายไฮโปโทนิค) เพ่ือเกลือแพรออก

จากปลา ความเค็มจะลดลง 

5.5  การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบดาน

พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตหนึ่งท่ีนักเรียนพบเห็นใน

ชีวิตประจําวันท่ีมีตอระบบนิเวศรอบตัวของนักเรียน 

และการเสนอแนวทางในการรักษาสมดุลของระบบ

นิเวศรอบตัวนักเรียน 

5.6  นําความรูจาก กิจกรรม ไขไกมีอายุเทาไหร 

เพ่ือนํามาทดสอบความสดของไขไกได 

หรือลงมือปฏิบัติจริงก็จะมองเห็นความเชื่อมโยงในการ

นําไปใชชัดเจนข้ึน 

กลุมสาระการเรียนรูวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ  

วิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพเปนวิชาท่ีชวยพัฒนา

ทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตรูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลง สามารถนําความรูเก่ียวกับการดํารงชีวิต 

และการอาชีพมาใชประโยชนในการทํางานอยางมี

ความคิดสรางสรรคของผูเรียนจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู

ท่ีเนนการปฏิบัติเชน อานออก เขียนได คิดเลขเปน การ

คิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม และ

การสื่อสาร และ ทักษะเฉพาะอาชีพ 

     ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน เชน รายวิชา

การงานอาชีพ ๑ (งานบาน) เรื่องอาหารกับการ

ดํารงชีวิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปน

รายบุคคล จัดการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ มี

กระบวนการคิดและใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริงและนําเสนอ

เนื้อหาบทเรียนในการนําเกมบิงโกอาหาร ๕ หมูและ

Mind Mapping ออกแบบรายอาหารจากวัตถุดิบท่ี

กําหนด จําแนกสารอาหารและคุณคาทางโภชนาการ 

กระตุนผูเรียนแสวงหาความรูตามความถนัดและความ

สนใจทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

เม่ือจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญหรือ

เปนศูนยกลางของการเรียนรู ผูเรียนจะไดปรับปรุงและ

พัฒนาผลงานและผลสัมฤทธิ์ยิ่งข้ึนทําใหนักเรียนเกิดความ

ภาคภูมิใจและมีแรงจูงใจในการเรียนเพ่ิมข้ึนอีกท้ังนักเรียน

มีความสนใจในการเรียนมากข้ึน 

 

 

 

๑. ผูเรียนไดลงมือคนควาหาความรู ทดลอง หรือ

ปฏิบัติดวยตนเอง และสามารถนําความรูไปใชในการดําเนิน

ชีวิตจริงได 

๒. ผูเรียนไดใชความคิดของตนเองอยางมีเหตุมีผล

และรวมกันหาคําตอบ   

๓. ผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานการสรางความรูของ

ตนใหผูอ่ืนรับรู เปนการชวยใหผูเรียนไดตอกย้ําหรือ

ตรวจสอบความเขาใจของตน และชวยสงเสริมใหผูเรียนใช

ความคิดสรางสรรค 
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นําไปใชประโยชนในชีวิตจริง 

รายวิชาการงานอาชีพ ๒  (งานชาง) เรื่อง การ

ตอวงจรไฟฟาเพ่ือประดิษฐเปนโคมไฟ การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนเปนกลุมใหญ และบูรณาการ

ระหวางกลุมสาระการเรียนรู เพ่ือเปนการลดภาระการ

ทําชิ้นงานใหกับผูเรียน ผูเรียนไดนําองคความรูและ

ประสบการณท่ีไดมาบูรณาการเพ่ือทําโครงงาน 

 
 

รายวิชาการงานอาชีพ ๓ (งานประดิษฐ) หนวย

การเรียนรูท่ี ๓ เรื่อง กระบวนการในงานประดิษฐ    

มีการจัดการเรียนการสอนโดยเปนกลุมยอย การสอน

แบบอภปิรายเพ่ือระดมความคิดเห็นรวมกัน และ

วางแผนกระบวนการทํางานตามข้ันตอนในการประดิษฐ

ชิ้นงานชอดอกไมติดหนาอกจากลูกปด ครูเปนผูเตรียม

วัสดุอุปกรณรวมถึงสื่อการเรียนตาง ๆ โดยเนน

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียนของนักเรียนเปนสําคัญ 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เชน  

รายวิชาการงานอาชีพ ๕  เรื่องงานประดิษฐ

เอกลักษณไทยและภูมิปญญาทองถิ่น 

ใหนักเรียนรูถึงความหมาย และตระหนักถึง

ความสําคัญของงานประดิษฐเอกลักษณไทยเพ่ือสืบสาน

ทางดานวัฒนธรรม โดยเปดโอกาสใหนักเรียนฝกปฏิบัติ

ทํากระทงดวยความคิดสรางสรรคของตนเอง เปนการ

เรียนรูเพ่ือนําไปใชในชีวิตจริงได    
โดยกําหนดวิธีการสอน รูปแบบการสอน และ

เทคนิควิธีการท่ีหลากหลายซ่ึงจะทําใหผูเรียนเปน

ศูนยกลางของการเรียนรู จัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริม

ทักษะการคิด การปฏิบัติ และการนําไปใชอยางแทจริง

และมีประสิทธิภาพดังตอไปนี้คือ  

๑. พัฒนาทักษะการคิดและการปฏิบัติดวย 

Graphic Organizer หรือ Thinking Tools 

 

 

๑. ผูเรียนไดฝกกระบวนการทํางานอยางมีข้ันตอน มี

การวางแผนในการทํางานหรือการแกปญหาอยางเปน

ระบบ 

๒. นักเรียนสามารถทํางานรวมกันเปนกลุมรวมมือกัน

ศึกษาคนควาหาวิธีการแกปญหาหรือปฏิบัติกิจกรรมตาม

ความสามารถ ความถนัด หรือความสนใจ เปนการฝกให

นักเรียนทํางานรวมกันตามวิถีแหงประชาธิปไตย 

๑. ผูเรียนไดฝกการทํางานอยางมีแบบแผนไมซํ้าซอน 

ทําใหงานสําเร็จไดอยางรวดเร็ว ไดชิ้นงานตามวัตถุประสงค

ท่ีวางไว โดยเปนผลจากการปฏิบัติงานท่ีมีการวางแผน 

ประเมินผล กอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน นักเรียน

สามารถนําไปใชกับการทํางานตาง ๆได 

๒. ผูเรียนมีประสบการณในการแลกเปลี่ยนความรู

ความเขาใจกับสมาชิกภายในกลุม 

 

 

๑. นักเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการปฏิบัติจริง ใน

การคิดสรางสรรค และลงมือทํากระทงดวยตนเอง  

๒. นักเรียนมีทักษะการทํางานรวมกัน นําไป

ประยุกตใชในวิชาอ่ืน ๆ และในชีวิตประจําวันได 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. นักเรียนไดรับการฝกฝนและพัฒนาทักษะการคิด

และการปฏิบัติดวย Graphic Organizer หรือ Thinking 

Tools ซ่ึงมีคุณสมบัติทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูและปฏิบัติ
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๒. เทคนิคบทบาทสมมติ 

ดวยตนเองในข้ันตาง ๆ ตามระดับพุทธิพิสัย ไดแก จํา 

เขาใจ ประยุกต วิเคราะห ประเมินคา และสรางสรรค 

(Bloom’s Taxonomy) ซ่ึงสงผลใหนักเรียนมีกระบวนการ

เรียนรูท่ีสงเสริมการคิดท่ีเกิดจากพัฒนาข้ึนอยางเห็นไดชัด 
๒. ผลของการจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิค

บทบาทสมมติ และการแสดงละคร เปนการกระตุนให

นักเรียนรูจักการประยุกตความรูท่ีมีลักษณะเปนนามธรรม

ใหกลับกลายเปนการเรียนรูท่ีเปนรูปธรรม นั่นคือ นักเรียน

ลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง ตั้งแตการวางแผนการแสดง

บทบาทสมมติและการแสดงละคร ประสานการทํางาน

รวมกัน (Cooperative Learning and Collaborative 

Learning) ไดฝกทักษะการสื่อสาร การเขียน การอาน การ

ฟง ดู  และพูด และยังเปนเทคนิคท่ีชวยสงเสริม

กระบวนการคิดอยางเปนระบบและหลากหลาย ไดแก การ

คิดวิเคราะห การคิดประเมินคา การคิดสรางสรรค 

นอกจากนี้ยังเกิดทักษะการคิดท่ีเดนชัดในดานอ่ืน ๆ ดวย 

เชน คิดเชิงมิติสัมพันธ คิดแกปญหา คิดพิจารณาไตรตรอง 

คิดเชื่อมโยง คิดกําหนดอนาคต คิดวางแผน เปนตน 

กลุมสาระการเรียนรูคอมพิวเตอร มีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ชมรม และโครงการ

ดังตอไปนี้ 

๒.๑ กิจกรรมการเรียนการสอน 

- กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา ว21182 

เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยให

นักเรียนใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการ

แกปญหาในชีวิตประจําวัน โดยจัดทําในรูปแบบ

โครงงาน โดยเริ่มจากการระบุปญหาท่ีนักเรียนสนใจ 

และใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการ

แกปญหา เพ่ือสรางตนแบบหรือวิธีการในการแกปญหา 

และนํามาทดลองและปรับปรุงแกไข หลังจากนั้นจึงนํา

ผลงานท่ีปรับปรุงแกไขแลวออกมานําเสนอในรูปแบบ

ตางๆ เชน การนําเสนอในรูปแบบวีดีโอ GoogleSlide 

 

 

 

 

- นักเรียนไดเรียนรูการแกปญหาโดยผานกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม ไดคิด วางแผน ปฏิบัติจริง และ

สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตจริง ซ่ึงดูไดจาก การ

ตอบคําถาม แผนการสอน โครงงานและผลการประเมิน

โครงงานของนักเรียน 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การสาธิต การนําเสนอผานสือตางๆ 

- กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา ว22181 

วิทยาการคํานวณ 2 เรื่อง ทักษะพลเมืองดิจิทัลเปนการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการระหวางวิชา

วิทยาการคํานวณ วิชาสังคมศึกษา และวิชาทัศนศิลป 

โดยใหนักเรียนคนควาความรูท่ีเก่ียวของกับทักษะ

พลเมืองดิจิทัลในหัวขอท่ีกลุมของนักเรียนไดรับ จากนั้น

จัดทําโครงการรณรงคเพ่ือเผยแพรความรู โดย

ประกอบดวย การทําสื่อโปสเตอร สื่อวีดีโอ เผยแพร

ประชาสัมพันธผานชองทางออนไลน พรอมเตรียมการ

นําเสนอและอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

- กิจกรรมท่ีการเรียนการสอนวิชา ว22182 

การออกแบบและเทคโนโลยี 2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลง

และผลกระทบของเทคโนโลยี 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการบูรณา

การระหวางกลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระฯ

เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) กลุมสาระฯวิทยาศาสตร 

กลุมสาระฯสังคมศึกษาฯ และกลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ  ในการเรียนรูเรื่องเก่ียวกับ

เทคโนโลยีดานพลังงานของประเทศในทวีปยุโรป 

เพ่ือใหนักเรียนไดใชทักษะและความรูจากหลากวิชาใน

การคนควาหาขอมูล นําเสนอและอภิปรายรวมกัน 

- กิจกรรมท่ีการเรียนการสอนวิชา ง23102 

เรื่อง การเขียนโปรแกรม โดยใหนักเรียนศึกษา

โครงสรางการเขียนโปรแกรมผานการแกไขปญหาใน

 

- นักเรียนไดพัฒนาทักษะการทํางานรวมกัน เรียนรูการ

บริหารจัดการเวลา การสื่อสาร ผานการทํางานกลุม รูจัก

คนควาหาความรูเก่ียวกับทักษะพลเมืองดิจิทัล ผาน

ชองทางตาง ๆ ดวยการใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี ฝกการ

รวมรวบขอมูล ทําความเขาใจและวิเคราะหขอมูล 

สังเคราะหขอมูลจากศาสตรตาง ๆ ท้ัง ทักษะพลเมือง

ดิจิทัล การใชเทคโนโลยี สังคมศึกษา และทัศนศิลป เพ่ือ

นําไปสรางสรรคชิ้นงานประกอบโครงงาน และสามารถนํา

ความรูท่ีไดจากการทําโครงงานไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได โดยสามารถดูไดจากการใชสื่อออนไลน 

และการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันของนักเรียน 

นอกจากนั้นแลว นักเรียนยังสามารถนําความรูท่ีไดไป

ตอยอดพัฒนา จนเกิดเปนโครงการท่ีสามารถทําไดจริง 

และไดรับคัดเลือกใหเขารวมในโครงการ Young Safe 

Internet Leader Camp 1.0 จัดโดยดีแท็ค และไดเปน 1 

ใน 10 ทีมท่ีไดรับรางวัลเงินสนับสนุน 20,000 บาท เพ่ือทํา

กิจกรรมประชาสัมพันธภายในโรงเรียน 

- นักเรียนไดพัฒนาทักษะการทํางานรวมกัน เรียนรูการ

บริหารจัดการเวลา การสื่อสาร ผานการทํางานกลุม รูจัก

คนควาหาความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีดานพลังงาน ท้ังใน

อดีต ปจจุบัน และอนาคต โดยการใชเครื่องมือทาง

เทคโนโลยี ความรูดานวิทยาศาสตร ความรูดานภูมิศาสตร 

และทักษะดานภาษาอังกฤษในการเขาถึงขอมูลจาก

ตางประเทศ  

ฝกการรวมรวบขอมูล ทําความเขาใจและวิเคราะห

ขอมูล สังเคราะหขอมูล ฝกการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิด

แบบมีเหตุมีผล ผานการนําเสนอผลงาน การอภิปราย และ

การสัมภาษณ 

- นักเรียนไดพัฒนาทักษะการแกปญหาโดยใชทักษะ 

คิด วิเคราะห แยกแยะ ทํางานเปนลําดับ ผานการออกแบบ

โครงสรางโปรแกรม โดยใชผังงาน ซ่ึงนักเรียนสามารถ
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ชีวิตประจําวัน ซ่ึงนําตัวอยางการดําเนินชีวิตประจําวัน 

เชน การเดินทางจากบานมาโรงเรียน มาเขียนเปนผัง

งาน ผานการฝกวิเคราะหความตองการ 

(Output)ขอมูลท่ีนํามาใชประกอบการแกไขปญหา 

(Input) และกระบวนการท่ีจะใชแกไขปญหา 

(Process)โดยใหนักเรียนในหองชวยกันตอบคําถาม 

และออกแบบวิธีการแกปญหาและหาวิธีการท่ีดีท่ีสุด

ออกมาใช จากนั้นใหนักเรียนแกไขปญหาตามโจทยท่ี

ตองการ โดยประยุกตจากตัวอยางท่ีไดศึกษา 

- กิจกรรมท่ีการเรียนการสอนวิชา ง30102   

เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอรโดยใหนักเรียนเสนอปญหา

หรือความตองการเก่ียวกับโครงงานท่ีนักเรียนสนใจ

พรอมท้ังใหนักเรียนอธิบายถึงปญหาความเปนมาของ

โครงงานท่ีนักเรียนสนใจ และบอก วัตถุประสงค 

ประโยชนท่ีจะไดรับ และข้ันตอนการดําเนินงาน 

๒.๒ กิจกรรมชมรมคอมพิวเตอร นักเรียนสามารถ

นําความรูและประสบการณไปใชในการเรียนและการ

ทํางานโดยใชคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี ตอยอด

ทักษะความสามารถของตนเองได 

๒.๓ โครงการ 

- โครงการท่ีใหนักเรียนไดฝกทักษะ 

แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู นําเสนอ

ผลงาน และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

- โครงการสัปดาห คณิตศาสตร และ 

เทคโนโลยี จัดข้ึนเพ่ือ นําเสนอผลงานของนักเรียนท่ี

เรียนวิชา คอมพิวเตอร และเทคโนโลยี ในระดับชั้น ม.

1-ม.6 โดยนําโครงงาน สื่อการเรียนรูเก่ียวกับ

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี มานําเสนอผลงาน 

นอกจากนี้ยังฝกทักษะการกลาแสดงออก เพ่ือตอยอด

ทางการศึกษา 

วิเคราะหไดวาปญหานั้นมีความตองการอะไร ตองใชขอมูล

ใดบางท่ีนํามาแกไขปญหา และตองใชกระบวนการในการ

แกไขปญหาอยางไร ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชกับปญหา

ท่ีนักเรียนพบเจอในชีวิตประจําวันไดจริง 

 

 

 

 

 

- นักเรียนไดคิดทําโครงงานท่ีนักเรียนสนใจโดยใช

คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีตางท่ีไดศึกษามานํามาสราง

โครงงานท่ีตองการโดยใชกระบวนการคิด วางแผน และ

ปฏิบัติจริง และสามารถนําความรูไปใชประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันไดจริง 

 

- จากการจัดกิจกรรมชมรมคอมพิวเตอรนักเรียนมี

ความรู ทักษะและประสบการณในการเรียนและการทํางาน

นักเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ได 

 

- การจัดโครงการสัปดาห คณิตศาสตร และ เทคโนโลยี 

ทําใหนักเรียนมีทักษะในการนําเสนอผลงานกลาแสดงออก

และมีความคิดสรางสรรคผลงานไดเปนอยางดี 

กลุมสาระการเรียนเรียนรูคณิตศาสตร 

จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
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และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ดังนี้ 

๑) กิจกรรมการเรียนการสอน 

- วิชาคณิตศาสตร (ค๒๑๑๐๒) 

เรื่อง สถิติ(๑) โดยใหนักเรียนเสนอหัวขอทางสถิติท่ี

นักเรียนสนใจท่ีจะหาขอมูลกับเพ่ือนๆในกลุม (กลุมละ 

๓-๔ คน) หลังจากนั้นนักเรียนในกลุมจะเลือกหัวขอท่ีดี

ท่ีสุด ๑ หัวขอเพ่ือนํามาตั้งคําถามทางสถิติ และสราง

แบบสํารวจเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากหัวขอท่ีสนใจ 

แลวนําขอมูลท่ีไดมานําเสนอในรูปแบบแผนภูมิรูป

วงกลม พรอมท้ังรวมกันวิเคราะหขอมูลท่ีไดวามี

แนวโนมหรือขอสรุปแบบใด 

- วิชาคณิตศาสตร (ค๒๓๑๐๒) 

เรื่อง ความนาจะเปน จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 

LT (Learning Together) เปนกระบวนการเรียนรูแบบ

งายๆมีกระบวนการดําเนินการท่ีไมซับซอน การจัด

กิจกรรมการสอนแบบ LT เปนวิธีการคนหาเพ่ือนท่ีเกง

เพ่ือชวยเหลือเพ่ือนท่ีเรียนออนกวา ทําใหมีผลการเรียน

ท่ีดีข้ึนโดยกําหนดใหนักเรียนท่ีเกงเปนแกนนําของกลุม

คอยชวยเหลือแนะนํา อธิบายหัวขอตางๆใหกับสมาชิก

ในกลุมไมเขาใจ ความสนิทสนมและความใกลชิดของ

กลุมทําใหผูท่ีมีปญหาดานการเรียนไดรับการยอมรับ

และอยากพัฒนาตนเอง 

 

 

- นักเรียนไดเรียนรูการตั้งคําถามทางสถิติ 

จากหัวขอท่ีนักเรียนสนใจ สรางแบบสํารวจและเก็บ

รวบรวมขอมูล และยังสามารถนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิ

รูปวงกลมไดดวยตัวเอง โดยผานกระบวนการคิด วางแผน 

ปฏิบัติจริง และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตได 

ซ่ึงดูไดจากการชิ้นงาน และการนําเสนอขอมูล 

 

 

 

- นักเรียนรูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืนเด็กเกง 

มีโอกาสขยายความรูใหเพ่ือนฟง สามารถชวยเหลือ

เพ่ือนท่ีเรียนออนได นักเรียนกลาพูด กลาซักถามและกลา

แสดงความคิดเห็นตอหนาเพ่ือนในชั้นเรียน ทําให

บรรยากาศในหองเรียนมีความสนุกสนาน จนทําใหเกิดการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดียิ่งข้ึน  ซ่ึงดูไดจาก

คะแนนสอบรายจุดประสงค 

- วิชา คณิตศาสตร (ค๓๑๒๐๕) 

   เรื่อง การวางแผนธุรกิจ นักเรียนทําการ

วิเคราะหทางการตลาด สรางธุรกิจท่ีตรงกับความ

ตองการของตลาด ประเมินตนทุนคงท่ีและตนทุนผัน

แปรและเงินลงทุนข้ันตน ตั้งราคาสินคาจากขอมูลการ

ลงทุนและการตลาดของธุรกิจ ประเมินจุดคุมทุนของ

ธุรกิจ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานกระบวนการ

กลุมพรอมท้ังนําเสนอผลงานกลุมและอภิปรายภายใน

ชั้นเรียน 

เรื่อง การเพ่ิมมูลคาสินคา นักเรียนรวมกันคิด 

 

- นักเรียนไดเรียนรูการวางแผนธุรกิจ  

โดยผานกระบวนการคิด วิเคราะห และปฏิบัติจริง 

และสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปประยุกตใชใน

ชีวิตจริงได ซ่ึงดูไดจากการตอบคําถาม แผนการสอน 

รูปภาพกิจกรรม และบันทึกเกณฑการประเมินการนําเสนอ

ผลงานการวางแผนทางธุรกิจ 

 

 

- นักเรียนประยุกตใชความรูเรื่องอัตราสวน 
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วิเคราะห และสรางแนวคิดในการเพ่ิมมูลคาใหกับสินคา 

คํานวณรอยละของมูลคาเพ่ิมของสินคา รวมท้ังประเมิน

เงินลงทุนท่ีจะสามารถทําใหแนวความคิดเกิดข้ึนไดจริง 

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานกระบวนการกลุม 

พรอมท้ังนําเสนอผลงานกลุมและอภิปรายภายในชั้น

เรียน 

- วิชาคณิตศาสตร (ค๓๑๒๐๖) 

เรื่อง การประยุกตใชความรูเรื่องกราฟและ

ความสัมพันธกับขอมูลในชีวิตจริง นักเรียนเรียนรู

ลักษณะความสัมพันธของขอมูลแบบกราฟเสนตรง 

กราฟคาสัมบูรณ กราฟวงกลม กราฟวงรี กราฟ

พาราโบลา และกราฟเอกซโพเนนเชียล คิดวิเคราะห

และสรางความสัมพันธของขอมูลในชีวิตจริงท่ี

สอดคลองกับกราฟรูปแบบตาง ๆ นําเสนอผลงานและ

อภิปรายภายในชั้นเรียน 

สัดสวน รอยละ ในการประเมินมูลคาสินคาท่ี

เปลี่ยนแปลงไป ฝกทักษะการคิด วิเคราะห การคิด

สรางสรรค และการประยุกตใชความรูในชีวิตจริง ซ่ึงดูได

จากการตอบคําถาม แผนการสอน รูปภาพกิจกรรม และ

บันทึกเกณฑการประเมินการนําเสนอผลงานและใบงาน

กลุม 

 

- นักเรียนไดประยุกตใชความรูเรื่องกราฟ 

และความสัมพันธไปใชในชีวิตจริง ซ่ึงดูไดจากการ

ตอบคําถาม แผนการสอน และบันทึกเกณฑการประเมิน

จากใบงานในคาบเรียน 

- วิชาคณิตศาสตร (ค๓๒๑๐๑)  

เรื่อง การนําเสนอขอมูลโดยใหนักเรียนบันทึกขอมูล

รายรับ-รายจาย ของนักเรียนเองในแตละวันเปน

ระยะเวลา ๑ เดือน แลวใหนักเรียนนําขอมูลท่ีได  

มานําเสนอในรูปของการนําเสนอขอมูล เชน สราง

เปนตารางแจกแจงความถ่ี ฮีสโทแกรม รูปหลายเหลี่ยม 

และเสนโคงความถ่ี ตามหัวขอการนําเสนอขอมูล  

- วิชา คณิตศาสตร (ค๓๓๒๐๑) 

เรื่อง แคลคูลัสกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา 

คณิตศาสตร เรื่อง แคลคูลัส ในการสอนนั้นไมเพียงแต

สอนทฤษฎี แตไดสอนโจทยปญหาท่ีสามารถนําไปใชใน

ชีวิตจริงได ดังตอไปนี้ 

๑. การใชความรูใน เรื่อง ลิมิตของฟงกชัน ในการ

นิยามความชันของเสนโคง และนิยามความเร็วและ

ความเรงของวัตถุ ณ เวลาใดๆ 

๒. การใชความรูเรื่องอนุพันธมาชวยในการวาด

กราฟของฟงกชันวามีลักษณะเปนเชนไร นอกจากนี้ยัง

- นักเรียนไดเรียนรูการทึกขอมูลและการ 

นําเสนอขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ดวยตนเองโดยผาน

กระบวนการคิด วางแผน ปฏิบัติจริง และสามารถนํา

ความรูไปประยุกตใชในชีวิตได ซ่ึงดูไดชิ้นงาน และการ

นําเสนอขอมูลในรูปแบบตาง ๆ 

 

 

- นักเรียนไดเห็นความสําคัญของการเรียน 

วิชาคณิตศาสตร และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง

ได นอกจากนี้นักเรียนไดฝกการคิดวิเคราะหและการให

เหตุผล 
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มานําประยุกตใชการคาสูงสุดและต่ําสุดของฟงกชันซ่ึงมี

ประโยชนในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือในชีวิต

จริง เชน จะมีวิธีผลิตสินคาอยางไรเพ่ือใหมีตนทุนต่ําสุด 

หรือจะขายของอยางไรเพ่ือใหไดกําไรสูงสุดเปนตน 

๓. การใชความรู เรื่อง ปริพันธในการหาพ้ืนท่ีท่ีปด

ลอมดวยเสนโคง 

๒) โครงการสอดคลองกับการจัดการเรียนรู

รูปแบบเฉพาะสําหรับผูท่ีมีความจําเปนและตองการ

ความชวยเหลือพิเศษ เชน 

- กิจกรรมพ่ีชวยนอง เปนชมรมคณิตศาสตรท่ีจัด

กลุมเด็กท่ีมีปญหาในเนื้อหาเดียวกันไวในกลุมเดียวกัน 

แลวใหรุนพ่ีท่ีมีความถนัดในเนื้อหานั้นๆชวยอธิบายให

นองเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน หากในบางเนื้อหารุนพ่ีไม

ถนัด ครูท่ีปรึกษาจะอธิบายรุนพ่ีกอนจนเกิดความเขาใจ

แลวใหรุนพ่ีไปอธิบายนองๆในกลุม เนนการอธิบายและ

ใหรุนนองทําแบบฝกหัด 

- การสอนซอมเสริม วิชา คณิตศาสตร ชั้น ม.๖ 

เรื่อง แคลคูลัส โดยใชเวลาระหวางเรียนหรือหลังเลิก

เรียน เปดโอกาสใหนักเรียนไดเขามาสอบถามเนื้อหาท่ี

เรียน นอกจากนี้ยังใชแอพพิเคชั่นสังคมออนไลน เชน 

Line เปนชองทางในการติดตอสื่อสารสําหรับสงขอ

ซักถาม ขอปญหาและชวยในการเสริมสรางความรู

ความเขาใจ 

- การฝกจําสูตรสถิติ/เทคนิคการจําสูตรใน

รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน (ค๓๒๑๐๑) ของนักเรียน

ชั้น ม.๕  โดยครูผูสอนใชเวลาวางของนักเรียนแบงเปน 

๒ ชวง คือ  ชวงท่ี ๑ ตอนพักเท่ียงมีระยะเวลาประมาณ 

๒๕ นาที  ชวงท่ี ๒ ตอนหลังเลิกเรียนมีระยะเวลา

ประมาณ ๒๕ นาที สําหรับนักเรียนท่ีมีปญหาในการ

จดจําสูตรสถิติสามารถเขารวมได  โดยเลือกชวงเวลาท่ี

ตองการเขาเรียนได ไมเกินชวงละ ๒๐ คน  เพ่ือเปนการ

ฝกทักษะและเทคนิคในการจําสูตร โดยในแตละครั้งท่ี

- จากการจัดกิจกรรมพ่ีชวยนอง นักเรียนรุนพ่ีจะ

เกิดความรูความเขาใจมากยิ่งข้ึนจากการฝกอธิบายและทํา

แบบฝกหัดบอยๆ เกิดทักษะและกระบวนการคิดดวยตัวเอง 

สวนรุนนองจะเกิดความเขาใจมากข้ึนจากกิจกรรมและ

แบบฝกหัดท่ีรุนพ่ีชวยสอน ซ่ึงดูไดจากคะแนนสอบราย

จุดประสงค 

 

 

 

 

- นักเรียนสามารถเลือกใชวิธีในการแกปญหาได

อยางเหมาะสม โดยใชทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห 

สังเคราะห และสามารถนําความรูท่ีไดรับมาประยุกตใชใน

การแกปญหา (ดูไดจากแผนการสอนและผลคะแนน) 

 

 

 

- นักเรียนสามารถแกปญหาในการจําสูตรสถิติท่ี

คลาดเคลื่อนไดดียิ่งข้ึน และสามารถจดจําสูตรไดมากข้ึน

กวาเดิม โดยสังเกตไดจากคะแนนรายจุดประสงค 
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เขาเรียนครูผูสอนจะสอนเทคนิคการจําสูตรใหครั้งละ ๑ 

เทคนิค เพ่ือใหนักเรียนไดใชเทคนิคการจําสูตรตาม

ข้ันตอน และเปนลําดับมากยิ่งข้ึน 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ 

๑. กิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับวิชาการงาน

พ้ืนฐานอาชีพ เรื่อง การทําตุกตาจากผาเช็ดหนา ทาง

ศูนยการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษรวมกับภาควิชาคหกร

รมศาสตรคณะศึกษาศาสตรและกลุมสาระการงาน

พ้ืนฐานอาชีพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง

รวมท้ังนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ได

ดําเนินการ จัดกิจกรรมใหกับนักเรียนในศูนยการศึกษา

สําหรับเด็กพิเศษ โดยมีคณาจารยภาควิชาคหกรรม

ศาสตรดําเนินการสอนนักศึกษาในรายวิชา HET 3101 

การวิเคาะหหลักสูตรและการเรียนรูทางคหกรรมศาสตร 

และวิชาHET 4002 พฤติกรรมการสอนคหกรรมศาสตร 

2 ซ่ึงเปนการสอนในรูปแบบการปฏิบัติในการสราง

ชิ้นงานจริงรวมถึงการสอนทําตุกตาจากผาเช็ดหนา เม่ือ

นักศึกษาเกิดการเรียนรูและสามารถปฏิบัติไดจริงแลว 

ทางภาคคหกรรมศาสตร จะทําการประสานงานกับศูนย

การศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ เพ่ือใหนักศึกษาไดนําองค

ความรูมาถายทอดใหกับนักเรียนในศูนยการศึกษา

สําหรับเด็กพิเศษ 

    - ครูการศึกษาพิเศษและนักศึกษารวมกัน

ประชุมเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานเก่ียวกับการทํา

สิ่งประดิษฐท่ีทําจากวัสดุรอบตัว เรื่อง การพับ

ผาเช็ดหนา 

    - นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูได

ดําเนินการจัดกิจกรรมการพับผาเช็ดหนาในรูปแบบตาง 

ๆ ใหกับนักเรียน โดยมีการอภิปรายความสําคัญของ

การทํากิจกรรมพับผาเช็ดหนาตามวัตถุประสงคของ

กิจกรรม เม่ือนักเรียนทราบถึงวัตถุประสงคแลว ครู

นักศึกษาก็จะทําการอธิบายวิธีการและข้ันตอนการพับ

 

๑. นักเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับเทคนิค วิธีการใน

รูปแบบตาง ๆ ท่ีทําใหผาเช็ดหนาจากผืนสี่เหลี่ยมแบบ

ธรรมดากลายมาเปนสิ่งประดิษฐท่ีมีความแปลกใหม มี

รูปแบบท่ีทันสมัยสวยงาม เชน สัตว ขนม และชอดอกไม 

และยังสามารถนําองคความรูในเรื่องการพับผาเช็ดหนาไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันของตนเองได ในเรื่องของการ

สรางอาชีพ  
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ผาเช็ดหนาในรูปแบบตาง ๆ เชน การพับผาเช็ดหนา

เปนสัตว ขนมและชอดอกไมตามรูปแบบท่ีกําหนดและ

การพับผาเช็ดนั้นยังสามารถนํามาใชในการตกแตงบาน 

โรงเรียน และสถานท่ีตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความสวยงาม

หรือนํามาใชในชีวิตประจําวันได หลังจากท่ีนักเรียนได

เรียนรูเก่ียวกับวิธีการและข้ันตอนการพับในรูปแบบตาง 

ๆ แลว ครูยังเปดโอกาสใหกับนักเรียนไดคิดออกแบบ

วิธีการพับในแบบของตนเองโดยมีครูศูนยการศึกษา

พิเศษและครูนักศึกษาคอยใหคําแนะนําและใหการ

ชวยเหลือตลอดจนจบกิจกรรม 

หนวยแนะแนวและใหคําปรึกษา 

มีกระบวนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพ

ปญหา ความตองการ ความสนใจ และธรรมชาติของ

ผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูและสามารถนําไป

ประยุกตใชไดจริงในดานการศึกษาตอ ดานอาชีพ และ

ดานสวนตัวและสังคม  

- การสอนแบบโครงสรางความร  (Graphic 

Organizer)  

การสอนแบบโครงสรางความรูหรือแผนผัง

ความคิด เปนการฝกใหผูเรียนรวบรวมขอมูลหรือนํา

ความรูจากการศึกษาคนควา จากการอานการฟงคํา

บรรยายแลวนําขอมูลมาจัดกลุม เขียนเปนภาพแสดงให

เห็นถึงโครงสรางความคิด กระบวนการคิด และ

ความสัมพันธของกระบวนการคิด โดยใชรูปภาพ หรือ

แผนภาพ เชน แผนผังกางปลา (The Fish Bone)เพ่ือ  

เปนการคิดหาสาเหตุของปญหา เชน แดงหนีเรียน 

เพราะสาเหตุใด เปนตน การเขียนแผนผังสามารถทําได

โดยกําหนดหัวเรื่องแลวศึกษาถึงเหตุและผลตางๆในแต

ละดาน 

- การจัดกิจกรรมแบบการประเมินตนเอง (self-

assessment)  

การประเมินตนเองหรือตัดสินใจของผูเรียน วา

 

      

 

 

 

 

- การเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมแนะแนว ใน

หัวขอเรื่อง การตัดสินใจและแกปญหา การคิดแบบมี

วิจารณญาณ และสามารถนําวิธีการการแกปญหาไปปรับ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางสรางสรรค อีกท้ังยัง 

นักเรียนไดตระหนักรูเห็นคุณคาไดลงมือปฏิบัติในสิ่งท่ีตอง

เตรียมตัวใหทันตอเหตุการณนักเรียนรูจักใชกระบวนการ

คิดวิเคราะหรูจักแกปญหาท่ีเกิดข้ึนตางๆในโรงเรียนได 

ดวยการสรางทางเลือกท่ีจะแกปญหาหลายๆทางเลือก 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด

เพราะแตละทางเลือกมีท้ังขอดีและขอเสียท้ังนี้ผูเรียนจะได

ทักษะการพัฒนา ใน ๓ ดาน ไดแก ดานพุทธิพิสัย (K) ดาน

ทักษะพิสัย(P) ดานจิตพิสัย (A) การนําไปใชอยางแทจริง

และมีประสิทธิภาพ 

- การเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมแนะแนว เรื่อง 

เสนทางสูอนาคต โดยใหนักเรียนเขียนเปาหมาย ทาง

การศึกษาโดยกําหนดเปาหมายการสอน โดยการประเมิน
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ตนเองสามารถปฏิบัติไดตามเกณฑและมาตรฐานท่ี

กําหนดไวหรือไมเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาจุดออนของ

ตนเองใหดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-การใชเทคนิค IBL (Inquiry-Based 

Learning) 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

- การคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking) 

 

 

 

การเรียนรู ของตนเองใหนักเรียนคิดอยากวิเคราะหวา

นักเรียนไดเรียนรูอะไรไปบาง เปนการสงเสริมนักเรียนเพ่ือ

ตรวจสอบตนเองและตัดสินใจวาควรใชเกณฑอะไรในการ

ตัดสินงาน มากกวาการตัดสินใจข้ึนอยูกับครูหรือผูมีอํานาจ

เพียงอยางเดียว การศึกษาตอง ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได โดยใหเหตุผลการ

ประเมินตนเองของนักเรียนไว 3 ประการคือ 

1. ความตองการเก่ียวกับการประเมินงานของ

นักเรียนมีมากข้ึนโดยเฉพาะการใหโอกาสนักเรียนสราง

เกณฑการตัดสินผลงานมีขอตกลงของนักเรียนในการ

ประเมินงานเพ่ิมข้ึน 

2. การประเมินตนเองมีลักษณะเดนเฉพาะเพ่ือชวยใน

การวิเคราะหปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 

3. ครูบางคนอภิปรายวาการประเมินตนเองมี

ประสิทธิผลมากกวาเทคนิคอ่ืนและนักเรียนมีการเรียนรู

มากกวาเม่ือนักเรียนรูวานักเรียนจะประเมินอะไรท่ีนักเรียน

ไดเรียนรู 

- กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมแนะแนว 

ครูไดตั้งคําถามเพ่ือสรางการตระหนักรูในหนาท่ีตนเองของ

นักเรียน แลวใหนักเรียนเปนผูคิดหาคําตอบดวยตนเอง 

เปนการเรียนท่ีเรียกวา Open Learning กอนสอบปลาย

ภาคของนักเรียน    ซ่ึงนักเรียนเขียนวิธีการในการเตรียม

ตัวกอนสอบลงสมุด ซ่ึงนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง

เพ่ือหาคําตอบจากประเด็นคําถามและมีระดับข้ันการ

เรียนรูดานพุทธิพิสัย ไดแก จํา เขาใจ ประยุกตใช วิเคราะห 

ประเมินคา และสรางสรรคสงผลใหนักเรียนมีความ

กระตือรือรน พยายามคิดหาคําตอบ ท้ังนี้ใหแสดงความคิด

วิธีการตาง ๆ เพ่ือนําไปใชลงมือทํา 

-กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมแนะแนว 

เรื่อง การวางแผนชีวิตของนักเรียน โดยใหนักเรียนเขียน

เปาหมายชีวิตระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว วาแตละชวง

ชีวิตตนเองจะวางแผนชีวิตอยางไรใหบรรลุเปาหมายได
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อยางสําเร็จ ดวยการวาดลําดับแผนท่ีชีวิตเพ่ือจัดลําดับ

ความคิดในแตละชวงวัย 

จากการสอนนักเรียน จะเกิดกระบวนการคิดวางแผน

เปาหมายชีวิต วิเคราะห ประเมินสถานการณเพ่ือหาทาง

เลือกท่ีเหมาะสมไวเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองซ่ึง

นําไปปรับประยุกตใชได อยางท่ีตั้งเปาหมาย 

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

 จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ

กระบวนการคิดการปฏิบัติจริงในรายวิชารวมถึง

กิจกรรมสําคัญภายในหลักสูตรโดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

 - กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา

ชีววิทยาจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนใช

กระบวนการคิดวิเคราหและการพัฒนาการเรียนการ

สอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative learning) 

โดยใหผูเรียนออกแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแก

ผูเรียนทุกระดับชั้น ภายใตโครงการ“สัปดาหวัน

วิทยาศาสตรแหงชาติ” ในหัวขอ“กายวิภาคศาสตร 

(Anatomy)” เพ่ือศึกษาโครงสรางของสัตวท่ีมีกระดูก

สันหลังและการทําหนาท่ีของอวัยวะตางๆโดยใช“กบ” 

เปนสัตวทดลองท่ีมีความเหมาะสม มีลักษณะโครงสราง

และการทํางานพ้ืนฐานของระบบอวัยวะคลายคลึงกับ

สัตวเลี้ยงลูกดวยนม และไมเปนอันตรายตอผูเรียน 

 - กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา

คณิตศาสตรจัดการเรียนการสอนแบบ Activity-Based 

Learning (ABL) โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรูให

ผูเรียนมีสวนรวมในบทเรียนเรื่องรูปทรงเลขาคณิต และ

พ้ืนท่ีผานการออกแบบบรรจุภัณฑจากวัสดุเหลือใชเชน

กลองรูปทรงกระบอกกลองรูปทรงกรวยกลองรูปทรง

พีระมิดและนําเสนอชิ้นงานพรอมท้ังแลกเปลี่ยนเรียนรู

หนาชั้นเรียน 

 - กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา

 - ผูเรียนมีกระบวนการคิดท่ีเปนระบบสามารถ

อธิบายกายวิภาคศาสตรของกบไดอยางถูกตองบอก

ตําแหนงรูปรางและการทําหนาท่ีของอวัยวะภายในของกบ

ได สามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางโครงสรางและ

หนาท่ีของอวัยวะตาง ๆ ไดถูกตอง 

 - ผูเรียนมีทักษะการเปนผูนําการทํางานเปนทีม 

เสริมสรางคุณคาในตนเองและสัมพันธภาพท่ีดีระหวาง

เพ่ือนและผูเรียนในระดับชั้นอ่ืน ๆ 

 - ผูเรียนมีทักษะการถายทอดความรูและความคิด

ท่ีไดจากชั้นเรียนผานการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสามารถ

นําความรูท่ีไดมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 - ผูเรียนไดใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบ

ชิ้นงานอยางอิสระและสอดคลองกับบทเรียน 

 - ผูเรียนไดฝกการวางแผนพัฒนาทักษะการ

คํานวณการออกแบบรวมถึงการพัฒนาในดานการคิดเชิง

บูรณาการรอบดาน 

 - ผูเรียนกลาแสดงออกพูดภาษาอังกฤษไดอยาง

เปนธรรมชาติและสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันได

อยางเหมาะสม 

 - ผูเรียนมีทักษะการสืบคนขอมูลและเลือกใช

ขอมูลจากแหลงสาระสนเทศท่ีเชื่อถือได รวมท้ังสงเสริมให

ผูเรียนใฝหาความรูอยูเสมอ 
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ภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการ

ใชภาษาอักฤษผานการสื่อสารดวยการสนทนาโดย

สอดแทรกเนื้อหาวิชาผานการแสดงบทบาทสมมติ 

(Role Play) ในชั้นเรียนและ จําลองสถานการณให

ผูเรียนแสดงบทบาทการเปนผูประกาศขาวภาค

ภาษาอังกฤษ ในชมรม Debate ซ่ึงผูเรียนจะเปน

ผูออกแบบรายการขาวใหมีความนาสนใจจากการ

คนควาสื่อตาง ๆ อยางสรางสรรคและนํามาอภิปราย

รวมกับผูเรียนในชั้นเรียน 

 

จุดเดน 

 ๑. โรงเรียนยังคงดําเนินการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการท่ีหลากหลายและสามารถปรับเปลี่ยน

วิธีการสอนใหสอดคลองกับสภาพปญหาในปจจุบัน อันเนื่องมาจากการแพรระบาดของโควิด ๑๙ โดยจัดการ

เรียนการสอนผานระบบออนไลนและในชั้นเรียนตามปกติ  ท้ังนี้ ระบบการสอนของกลุมสาระฯ ยังคงมีแนวคิด

และวัตถุประสงค เพ่ือใหคํานึงถึงสมรรถนะของผูเรียนเปนสําคัญ มีการสงเสริมใหนักเรียนไดใชทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบ  และสามารถนําความรูท่ีได ไปประยุกตใชในชีวิต รวมท้ังนักเรียนไดใชองคความรู

ของตนเองไปใชในการสอบเขามหาวิทยาลัย หรือเขารวมการแขงขันท่ีจัดโดยสถาบันการศึกษาท้ังภายในและ

ภายนอกได นอกจากนี้ นักเรียนยังไดใชทักษะความคิดและความรูท่ีไดรับจากชั้นเรียน นํามาสรางสรรคเปน

ผลงานเชิงประจักษในรูปแบบท่ีแตกตางกันไป เชน การใชสื่อเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน การใชทักษะ

ดานศิลปะ การใชความสามารถในการแสดงออก ความสามารถในการวางแผนและทํางานรวมกับผูอ่ืน 

ตลอดจนการแสวงหาองคความรูใหม ๆ นอกชั้นเรียน เปนตน  

 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
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 ๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

 มีการใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการ

จัดการเรียนรูโดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 

 ระดับคุณภาพ :ยอดเยี่ยม 

 เปาหมาย:  นักเรียนสามารถใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิ

ปญญาทองถิ่นท่ีเอื้อตอการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง 

 

ผลการประเมิน 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

โรงเรียนใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

แหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ิน ดังนี้ 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ  

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ไดจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นเพ่ือ

พัฒนาความรูความสามารถของนักเรียนในการใช

เทคโนโลยีและการสื่อสาร ตลอดจนมีทักษะการทํางาน

ท่ีสรางสรรค ซ่ึงทางกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 

ไดดําเนินการสอนและประเมินผลการเรียนรูตาม

ตัวชี้วัดในหลักสูตร ดังนี้ 

๑.๑ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมพ้ืนฐาน 

๔  เรื่อง “สาธิตการใช  Google  map  และ  

Google Street View”  โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนได

ทดลองใชโปรแกรม Google แบบ Google Street 

View  ในการสํารวจและคนหาสถานท่ีตางๆ เพ่ือ

ประโยชนในการเดินทาง การทองเท่ียว เปนตน โดย

มอบหมายใหนักเรียนแตละคนสรางผลงานเปนคลิป

วีดีโอ เก่ียวกับการสํารวจสถานท่ีท่ีนาสนใจในดาน

ตางๆเชน สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร สถานท่ี

เก่ียวกับการนันทนาการ สถานท่ีดานการศึกษา เพ่ือวัด

ทักษะการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร และใหผูเรียน

แสดงออกถึงผลการเรียนรูดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑ นักเรียนเกิดทักษะมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผานการสราง

ผลงานในรูปแบบคลิปวีดีโอท่ีนําเสนอถึงการใชเครื่องมือ

ทางภูมิศาสตรในการสํารวจระยะไกล เชน สถานท่ีดาน

ประวัติศาสตร  ดานนันทนาการ ดานการศึกษา เพ่ือการ

เรียนรูของนักเรียน และเปนการฝกฝนทักษะการใช

เทคโนโลยีการสื่อสารอยางสรางสรรค 
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๑.๒ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมพ้ืนฐาน 

๓ เรื่อง  “ROV  กับวิชาเศรษฐศาสตร” ดวยการใช

โปรแกรม ROV หรือ Arena of valor หรือท่ีเปนเกม

ในรูปแบบ MOBA (Multiplayer Online Battle 

Arena) บนแพลตฟอรมโทรศัพทมือถือ เปนสื่อสําหรับ

ยกตัวอยางเก่ียวกับหลักวิชาเศรษฐศาสตรท่ีแทรกอยู

ในการเลนเกมเพ่ือกระตุนใหนักเรียนแตละกลุมนํา

ประเด็นท่ีนักเรียนในกลุมสนใจมารวมกันศึกษาคนควา 

รวบรวมขอมูล และนํามาเสนอเปนผลงานในรูปแบบ

ความชํานาญการของนักเรียนวาสิ่งท่ีกลุมของนักเรียน

สนใจนั้นสามารถใหความรูหรือประเด็นสําคัญของวิชา

เศรษฐศาสตรได 

๑.๒ นักเรียนสามารถสะสมองคความรูท่ีเกิดจากการ

เรียนรูดวยตนเองหรือเรียนรูจากการทํางานเปนหมูคณะ 

เปนการเชื่อมโยงความรูและประสบการณ มีการสื่อสาร

ผานผลงานท่ีนําเสนอในรูปแบบตางๆ เชน บทบาทสมมุติ  

V log คลิปวีดีโอ แบบจําลองท่ีใหอิสระตามเรื่องราวท่ี

นักเรียนแตละกลุมใหความสนใจ เพ่ือเชื่อมโยงกับหลัก

วิชาเศรษฐศาสตรซ่ึงเปนนวัตกรรมท่ีเกิดจากการลงมือ

ปฏิบัติของผูเรียน ในการแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู

ดวยตนเอง 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

วิชาภาษาไทยมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และแหลงเรียนรูตางๆ มาใชในการจัดการเรียนรู เชน 

โปรแกรมสําเร็จรูป สื่อดิจิตอล  หองเรียนออนไลน  

การสื่อสารใหคําปรึกษาทางออนไลน  ผูเรียนสามารถ

คนควาขอมูลจากแหลงตางๆ ไดอยางเสรี  และ

สามารถสรางสรรคผลงานโดยใชเทคโนโลยีตางๆ ได

นอกจากนี้ ยังมีการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

และมหาวิทยาลัยรามคําแหง เชน หุนจําลอง

รามเกียรติ์ สื่อการตูนอนิเมชั่นรามเกียรติ์(ตอน

นารายณปราบนนทก) สื่อภาพยนตรเรื่องพระสุริโยทัย 

ละครเรื่องพันทายนรสิงหนิทรรศการ หอสมุด  เปน

ฐานในการจัดการเรียนรู มีการใชสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ซ่ึง

สอดคลองกับเทคนิคและวิธีการสอนในรูปแบบตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

ผูสอนและผูเรียนไดใชเทคโนโลยีท่ีหลากหลายใน

การจัดการเรียนการสอน และมีผลงานของผู เรียน

หลากหลายรูปแบบ ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอผูเรียน ดังนี้ 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผูเรียนเกิดความรู 

ความเขาใจในเนื้อหาท่ีเรียนไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน ผูเรียนมี

ความสนใจในการศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง และ 

สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง มีความ

กระตือรือรน อีกท้ังใหความสําคัญกับการเรียนมากข้ึน 

ผูเรียนมีความรู ความเขาใจความหมาย การใชสํานวน 

สุภาษิต คําพังเพย ผานการเลนบอรดเกมและสามารถ

สืบคนขอมูลความรูจากสื่อแหลงตาง ๆ ได 

ผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาในวรรณคดีไดดียิ่งข้ึน

และออกแบบสรุปเนื้อหาโดยใชเครื่องมือ Flow map ได

อยางสรางสรรค 

ผูเรียนไดใชภูมิปญญาทองถ่ินของตนเองเปนแหลง

เรียนรูในการคิดคนหาคําตอบ และแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับนิทานพ้ืนบานท่ีตนเองรูจัก หรือเคยไดยินไดฟงมา

จากทองถ่ินของตน  ผูเรียนตระหนักและรูคุณคาของภูมิ

ปญญาทองถ่ิน สามารถวิเคราะห แยกแยะ ขอคิดท่ีไดรับ
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๑. พัฒนาทักษะการคิดและการปฏิบัติ ดวย 

Graphic Organizer หรือ Thinking Tools 

ส่ือ 

     คือ Graphic Organizer หรือ Thinking 

Tools ชนิดตาง ๆ ประกอบดวย 

ความจํา - Circle Map,Bubble map 

ความเขาใจ - Flow map,Tree map,Multi-

จากเรื่องท่ีตนเองไดศึกษา คนควา โดยสามารถตอบ

คําถามของผูสอน และแสดงความคิดเห็นของตนเองได

อยางสรางสรรค ผูเรียนสามารถใชแหลงการเรียนรูภายใน

มหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียน ในการคนควาหาขอมูลเพ่ือ

นํามาจัดทํารูปเลมการเขียนรายงานนิทานพ้ืนบานใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

๑. ผูเรียนไดรับการฝกฝนและพัฒนาทักษะการคิด

และการปฏิบัติ ดวยเครื่องมือ Graphic Organizer หรือ 

Thinking Tools ชนิดตาง ๆ ซ่ึงมีคุณสมบัติทําใหผูเรียน

สามารถเรียนรูและปฏิบัติดวยตนเองในข้ันตาง ๆ ตาม

ระดับพุทธิพิสัย ไดแก จํา เขาใจ ประยุกต วิเคราะห 

ประเมินคา และสรางสรรค (Bloom’s Taxonomy) ซ่ึง

สงผลใหผูเรียนมีกระบวนการเรียนรูท่ีเดนชัดเปนไปตาม

มาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ท้ังยังเปนการชวยสงเสริมการคิดอยางเห็นไดชัด 

นอกจากนี้การท่ีผูสอนเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ Graphic 

Organizer หรือ Thinking Tools ยิ่งทําใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูไดอยางเปนรูปธรรม ตรงตามจุดมุงหมายของการ

เรียนรู และสามารถเรียนรูไดดวยความสนใจ เปนการ

เรียนการสอนท่ีมีความหลากหลายซ่ึงทําใหผู เรียนมี

ประสบการณการเรียนรูท่ีกวางขวางเชิงบูรณาการอีกดวย 
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flow map 

ประยุกตใช - PMI,Brace map,6 Hats 

วิเคราะห - Venn diagram,Bridge 

map,Brace map,MIND MAP®,Double bubble 

map 

ประเมินคา - Zoom Lens,Diamond 9,Miss& 

Hit 

สรางสรรค - SCAMPER 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู 

     ในหองเรียน 

หองปฏิบัติการภาษาไทยศูนยการเรียน ชุดการ

เรียน วีดิทัศน ปายนิเทศก  หนังสือเรียน แอปพลิเคชัน 

เวปไซต 

     นอกหองเรียน  

หองสมุด สวนหยอมภายในโรงเรียน อาคาร

สถานท่ี  บุคลากร  

     นอกโรงเรียน 

นิทรรศการสํานักหอสมุดกลาง คณะและสํานัก

ตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ขาวสาร

บานเมือง  

 

๒. ใชเทคนคิ IBL   (Inquiry-Based Learning) 

ส่ือ  

     คําถามท่ีมีระดับความคิดเปนไปตาม

มาตรฐานและตัวชี้วัดกําหนดไว โดยอาจจะตั้งคําถาม

ดวยวาจา หรือ ลายลักษณอักษร ใหมีระดับข้ันตาม

แนวความคิดของ Bloom’s Taxonomy ดังนี้ 

คําถามข้ันพ้ืนฐาน 

     - ความจํา 

     - ความเขาใจ 

คําถามข้ันซับซอนเชิงลึก 

     - ประยุกตใช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. เม่ือผูเรียนไดเรียนรูดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และแหลงการเรียนรูท่ีเหมาะสม ไดแกคําถามท่ีมีความ

ซับซอนในระดับตาง ๆ ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

อยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนเกิดความกระตือรือรน ใฝรูใฝ

เรียน และพยายามหาคําตอบจากประเด็นคําถามท่ีมีระดับ

ความลึกแตกตางกันตามข้ันการเรียนรูดานพุทธิสัย ไดแก 

จํา  เขาใจ ประยุกต ใช  วิ เคราะห  ประเมินคา และ

สร า งส ร รค  ส ง ผล ให ผู เ รี ย นส าม าร ถ เ รี ย นรู ไ ด มี

ประสิทธิภาพเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

     นอกจากนี้ การ เลือกแหลงการเรียนรู และ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมเพ่ือนํามาตั้งเปนคําถาม
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     - วิเคราะห 

     - ประเมินคา 

     - สรางสรรค 

แหลงเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตั้ง

คําถาม ไดแก  

     ในหองเรียน 

- หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ 

- สภาพแวดลอมในหองเรียน เชน นักเรียน ปาย

นิเทศก หนังสืออานนอกเวลา ภาพยนตร วีดิทัศน สื่อ

การสอน เปนตน 

นอกหองเรียน 

รานคาในโรงเรียน พันธุไม อาคาร รถยนต บุคคล 

     นอกโรงเรียน 

     แหลงเรียนรู  อุทยานประวัติศาสตร สวน

สมุนไพรของมหาวิทยาลัย รานคาของมหาวิทยาลัย 

บุคลิกภาพของบุคคล โรงภาพยนตร เปนตน 

 

๓. ใชเทคนิค ABL (Activity- Based Learning) 

 ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรู และ

กิจกรรม  

- การเลนเกมเชน เกมใบสํานวน ทายปริศนา

ภาพบิงโกตัวละครในวรรณคดี ทายปริศนาผะหมี 

- การสาธิตเชน สาธิตการประชุม สาธิตการอาน

ทํานองเสนาะ สาธิตการแตงกลอน 

- การแสดงบทบาทสมมุติเชน การอานขาว การ

พูดในท่ีสาธารณะ การสัมภาษณภาคสนาม 

- การจัดทําโครงงาน เชน โครงงานขอบกพรอง

ของการใชภาษาไทย โครงงานภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

- การจัดนิทรรศการ เชน นิทรรศการวันสุนทรภู 

นิทรรศการวันภาษาไทยแหงชาติ 

- การแบงกลุมทํางาน เชน การผลิตชิ้นงาน การ

เขียนรายงาน การเรียนรูดวยชุดการสอน การเรียนรู

ยิ่งเปนการเพ่ิมพูนประสบการณการเรียนรูของผูเรียนได

กวางมากยิ่งข้ึน ผูเรียนจะใหความสนใจเรียนรู มุงม่ัน

พัฒนาตนเอง ไดตามธรรมชาติของแหลงเรียนรูท่ีผูสอนได

คัดเลือกมาเพ่ือจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรู และ

กิจกรรม ท่ีสอดคลองกับเทคนิคการสอน ABL (Activity-

Based Learning) ชวยใหการจัดการเรียนรูท่ีใชกิจกรรม

เปนฐานการเรียนรูประสบความสําเร็จ ผูเรียนจะไดเรียนรู

ในลักษณะท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางดวยกิจกรรมและ

เกมเพ่ือการศึกษา เชน กิจกรรมกลุมสัมพันธ การระดม

สมอง การแกปญหา การใชวิจารณญาณ เกมการแขงขัน 

อาทิ บันไดงูภาษาไทย บิงโกวรรณคดี อักษรไขวการเลน

คํา นักเรียนมีความสามารถเรียนรูเนื้อหาวิชาภาษาไทย

ดวยตนเอง ในลักษณะการทํางานเดี่ยว คู กลุม เปนการ

สงเสริมการเรียนรูภายใตแนวความคิด Play + Learn = 

เพลิน ซ่ึงผูเรียนจะเกิดความสนุกสนานและไดรับความรู

จากกิจกรรมการเรียนรูลักษณะตาง ๆ เปนไปตาม

มาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
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ดวย Thinking Tools 

 

๔.ใชเทคนิค PBL (Problem–based Learning) 

และ (Project–based Learning) 

ส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- Power Point หรือ วีดิทัศน ข้ันตอนการทํา

โครงงาน 

- ตัวอยางโครงงานวิชาภาษาไทย 

- ปายนิเทศกเพ่ือใหจัดแสดงโครงงานหรือ

นําเสนอโครงงาน 

แหลงเรียนรู ท่ีใชเปนปญหานํามาสูการจัดทํา

โครงงาน 

- บุคคลตาง ๆ ท่ีใชภาษาไทยไมถูกตอง 

- วิทยากรผูทรงความรู, ปราชญทองถ่ิน 

- ชุมชน ทองถ่ินหองสมุด พิพิธภัณฑ 

- สื่อสารสนเทศ เชน ขาว อินเตอรเน็ต  

สื่ออิเล็กทรอนิกส 

- เอกสารอางอิง หรือใชสําหรับคนควา ฯลฯ 

 

๕. เทคนิค 5E for Active Learning 

ส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ชุดการสอน, ศูนยการเรียนรู, บทเรียนสําเร็จรูป 

- โปรมแกรมสําเร็จรูป, แบบทดสอบกอนเรียน 

ระหวางเรียน และหลังเรียน 

- แบบฝกทักษะ, ปายคําสั่ง, ปายกิจกรรม, บัตร

คํา 

- สื่อประกอบการเรียนรู, คอมพิวเตอร, โทรทัศน 

แหลงเรียนรู 

- หองปฏิบัติการวิชาภาษาไทย 

- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

- สภาพแวดลอมในหองเรียน นอกหองเรียน และ

นอกโรงเรียน 

 

 

๔.เม่ือใชเทคนิคการเรียนการสอน PBL (Problem–

based Learning) และ(Project–based Learning) 

ผสมผสานกับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงการ

เรียนรูท่ีเหมาะสม ผลท่ีไดคือ ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง

ผานกระบวนการคิดเชิงบูรณาการ นั่นก็คือ ผูเรียนไดคิด

วิเคราะห คิดเชื่อมโยง คิดแกปญหา คิดเชิงอนาคต คิด

เพ่ือการประยุกตใช คิดสรางสรรค เปนตน และเปนการ

เปดโลกทัศนใหแกผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาวิชาภาษาไทย

จากแหลงการเรียนรูและประสบการณใหม  ๆ การ

ผสมผสานการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงการ

เรียนรูเพ่ือสอนดวยการใชปญหาและโครงงานเปนฐานการ

เรียนรูกอให เ กิดประโยชนแกผู เรียน ทําใหประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมาย ผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยาง

ครบถวนท้ัง พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 

 

 

 

๕ .  ผู เ รี ย น ไ ด รั บ ก า ร พัฒนากา ร เ รี ย น รู ด ว ย

กระบวนการท่ีชัดเจน สามารถเรียนรูไดตามความแตกตาง

ของแตละบุคคล และประสบความสําเร็จในการเรียนรู

เปนไปตามธรรมชาติและศักยภาพของผูเรียนแตละคน 

ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนระบบและเปนข้ันตอน ทํา

ใหไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ และคุณลักษณะท่ี

เหมาะสมเปนไปตามความตองการของโรงเรียน การใชสื่อ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงการเรียนรูผสมผสานกับ

การใชเทคนิคการจัดการเรียนรูดวย 5E for Active 

Learning เปนการเรียนรูเชิงรุกท่ีทําใหผูเรียนเปน

ศูนยกลางของการเรียนรู ๕ ข้ันตอนอยางแทจริง ไดแก 

๕.๑. ผูเรียนสรางความสนใจดวยตนเอง 

๕.๒ ผูเรียนสํารวจขอมูลเพ่ือการเรียนรู 
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๖. เทคนิคบทบาทสมมติ และการแสดงละคร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ละครโทรทัศน, ภาพยนตร, หนังสั้น, การตูน 

- สารคดี, ขาว, งานพระราชพิธี, รายการพิเศษ 

- โฆษณา, การประชุมรัฐสภา, สาระความรูเชิง

วิชาการ 

- รายการเพ่ือความบันเทิง, เสียงตามสาย 

- เวปไซต, สื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 

 

 

๗. สงเสริมการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทักษะใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ (21st -Century Skills ) 

ส่ือ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู 

     เปนการผสมผสานการใชสื่อ เทคโนโลยี และ

แหลงเรียนรูท่ีเหมาะสมกับทักษะดานตาง ๆ เชน 

- Graphic Organizer หรือ Thinking Tools 

- คําถามท่ีมีระดับข้ันตามแนวความคิดของ 

Bloom’s taxonomy 

- การเลมเกม, การสาธิต, การแสดงบทบาท

สมมุติ 

- การจัดทําโครงงาน, การจัดนิทรรศการ 

- การแบงกลุมทํางาน 

- ชุดการสอน, ศูนยการเรียนรู, บทเรียนสําเร็จรูป 

๕.๓ ผูเรียนไดลงขอสรุปและอภิปราย 

๕.๔ ผูเรียนไดประเมินคางานท่ีตนเองรับผิดชอบ 

๕.๕ ผูเรียนไดขยายความรู หรือประยุกตความรู

กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 

 

๖. นักเรียนไดรับการพัฒนาความคิดสรางสรรคและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยไดอยางเดนชัด ดวย

การแสดงบทบาทสมมติ และการแสดงละครประกอบการ

เรียนวิชาภาษาไทยและวรรณคดีไทย ทําใหนักเรียนเกิด

ความสนุกสาน เปนการเรียนรูท่ีเกิดจากประสบการณตรง

จึงทําใหสามารถจดจํา เขาใจ ประยุกตใช วิเคราะห 

ประเมินคา และเกิดความคิดสรางสรรคไดอยางดี มี

ประสิทธิภาพ ท้ังยังเปนการสงเสริมประสบการณเรียนรู

จากสื่อและแหลงการเรียนรูประเภท ละครโทรทัศน 

ภาพยนตร หนังสั้น การตูน สื่ออิเล็กทรอนิกสและอ่ืน ๆ 

ทําใหเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรูและการศึกษาของ

ตนเองในอนาคต รวมถึงไดแรงบันดาลใจในการประกอบ

อาชีพอีกดวย 

 

๗. ผู เรียนไดรับการสงเสริมการเรียนรู จากสื่อ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

บูรณาการรวมกับทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ (21st -

Century Skills ) เปนการเพ่ิมพูนทักษะท่ีเหมาะกับการ

ประยุกตใชในอนาคตเพ่ือใหนักเรียนมีความพรอมท่ีจะ

เปนพลเมืองและพลโลกท่ีมีคุณภาพ ผู เรียนจะไดรูจัก

บทบาทหนาท่ีและมีทักษะท่ีสําคัญเพ่ือตอยอดสูการศึกษา

ตอในระดับท่ีสูงข้ึน และปรับใชในการประกอบอาชีพได

เปนอยางดี ซ่ึงผูเรียนจะมีทักษะท่ีสําคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ 

อันประกอบดวย 

     - การคิดวิเคราะหและวิจารณญาณ 

     - การสรางสรรคและนวัตกรรม 

     - ความเขาใจตางวัฒนธรรม 
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- โปรมแกรมสําเร็จรูป, ละครโทรทัศน, 

ภาพยนตร 

- หนังสั้น, การตูน, สารคดี, ขาว 

- เวปไซต, สื่ออิเล็กทรอนิกสฯลฯ 

เชน วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.๔, ม.๖ ในการ

เรียนวรรณคดีเรื่องอิเหนา, สามกก ตอน กวนอูไปรับ

ราชการกับโจโฉ มีการใชสื่อสารสนเทศ เชน คลิปวิดีโอ 

แผนผังตัวละคร มาใชประกอบการเรียนการสอน เพ่ือ

ชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหา ตัวละครในเรื่องไดดียิ่งข้ึน 

 

๘. เสริมสรางการเรียนรูดวยตนเองและการ

ปฏิบัติเพ่ือใหมีทักษะการศึกษาไทยแลนด ๔.๐ 

(CCPR) 

ส่ือ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู 

- การใชคําถามหรือกําหนดปญหา 

- การเลือกใชเครื่องมือสงเสริมการคิด Thinking 

Tools เพ่ือออกแบบและรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงาน 

- สถานการณจําลองหรือสถานการณจริง 

- ตัวอยางชิ้นงานท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสาระ

การเรียนรู และตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย 

- ผลิตภัณฑท่ีหาไดจากทองถ่ิน 

- ตัวอยางของโฆษณา ประชาสัมพันธ วารสาร 

เอกสาร สื่อการเรียนรู 

- เกมโชวรายการตาง ๆฯลฯ 

 

๙. พัฒนา EQ CQ MQ PQ AQ และ SQ 

ส่ือ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู 

     เลือกสื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรูท่ีมี

ลักษณะท่ีสอดแทรก EQ CQ MQ PQ AQ และ SQ 

เชน 

- คลิปวีดิโอ, ละคร, ภาพยนตร 

     - การทํางานเปนทีม ความรวมมือ และผูนํา 

     - การสื่อสาร สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ 

     - คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 

     - ทักษะอาชีพ 

     - ทักษะการเรียนรู 

     - ทักษะความเห็นอกเห็นใจ 

 

 

 

 

๘. เปนการเสริมสรางการเรียนรูผานสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหลงการเรียนรู ท่ีมีความหลากหลาย 

เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะท่ีสําคัญของการศึกษา ๔.๐ (CCPR) 

นักเรียนเกิดการเรียนรูจนมีสมรรถนะและทักษะสําคัญ

ครบท้ัง ๔ ดาน คือ  

- มีทักษะการคิดวิเคราะหและวิจารณญาณ(C-

Critical) 

- มีทักษะความคิดสรางสรรค(C-Creativity) 

- มีทักษะคิดเชิงบูรณาการเพ่ือออกแบบชิ้นงาน 

ผลงาน และผลิตภัณฑ (P-Product) 

- คิดรับผิดชอบตอสิ่งท่ีนักเรียนไดปฏิบัติหรือสราง

ข้ึน (R-responsibility) 

 

 

 

 

๙. ผูเรียนมีคุณสมบัติของการเปนพลเมืองและพล

โลกท่ีมีคุณภาพรอบดาน เนื่องจากไดรับการพัฒนา

ทางดานจิตพิสัยอยางเปนรูปธรรมบนพ้ืนฐานของการ

พัฒนา EQ CQ MQ PQ AQ และ SQ ควบคูกับ

กระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติ และการประยุกตใชจะ

ทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรูทางดาน



๑๓๖ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

- เรื่องสั้น, นิทาน, ธรรมะ, นยิาย, นวนิยาย, 

การตูน 

- สถานการณจําลอง, บทบาทสมมติ 

- การปฏิบัติงานรวมกัน, การเขาสังคม 

- นิทรรศการ, ทัศนศึกษา, คายหรือโครงการตาง 

ๆ 

- เกมหรือกิจกรรมการเรียนรู 

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม วิถีชีวิตมากยิ่งข้ึน และท่ี

สําคัญนักเรียนจะมีความฉลาดรอบดาน คือ 

     - EQ (Emotional Quotient) ความฉลาดทาง

อารมณ 

     - CQ (Creativity Quotient) ความฉลาดใน

การริเริ่มสรางสรรค 

     -MQ (Moral Quotient) ความฉลาดทาง

ศีลธรรม จริยธรรม 

     - PQ (Play Quotient) ความฉลาดท่ีเกิดจาก

การเลนหรือรวมกิจกรรม 

     - AQ (Adversity Quotient) ความฉลาดในการ

แกไขปญหา 

    - SQ (Social Quotient) ความฉลาดทางสังคม 

กลุมสาระการเรียนรูตางประเทศ  

        ๑.๑ เนื่องจากสถานการณ COVID-19 กลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไดจัดการการเรียน

การสอนในรูปแบบออนไลนและรูปแบบในชั้นเรียน 

โดยการสอนในชวงออนไลนไดจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบบริการความรูโดยใชสื่อและเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีหลากหลายเชนการสรางหองสอนรูปแบบ

ออนไลนผานระบบ Google Classroom,Google 

Meet , ZOOM เปนตนนอกจากนี้มีการผลิตคลิปการ

สอนลงใน Google Classroom เพ่ือแกปญหาระบบ

การสื่อสารตางๆ อีกท้ังนักเรียนสามารถเปดคลิปวิดิโอ

ยอนหลังเพ่ือเปนการทบทวนบทเรียนไดอีกชองทาง

หนึ่ง   

       ๑.๒ กิจกรรม “โครงการครูภาษามาหาถึง

หองเรียน” จัดโดยภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยรังสิต วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดย

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไดเขารวม

โครงการกับทางมหาวิทยาลัยรังสิต มีวัตถุประสงคเพ่ือ

เตรียมความพรอมในการสอบเขามหาวิทยาลัยโดย

 

         นักเรียนใหความรวมมือในการเขาเรียนรูปแบบ

ออนไลนดวยสื่อออนไลนตางๆไดเปนอยางดี อีกท้ังจาก

สถานการณ COVID19 สื่อออนไลนเปนแหลงการ เรียนรู

ท่ีเอ้ือประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนอยาง มาก 

โดยการใหบริการความรูในรูปแบบการผลิตสื่อออนไลน

การบันทึกการสอนผานทางคลิปวิดิโอ นักเรียนสามารถ

เปดยอนหลังดูเม่ือใดก็ไดเกิดความสะดวกสบายในการ

เรียนมากยิ่งข้ึน  อีกท้ังครูและนักเรียนสามารถสนทนา

หรือ ติดตามผลงานของนักเรียนไดอยางทันถวงทีผาน

ชองทางท่ีหลากหลาย 

หลักฐาน    ภาพถายกิจกรรม 

         การจัดกิจกรรมสงเสริมความรูทักษะภาษาจีน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี๖ ผานระบบออนไลน ทําให

นักเรียนไดเขาถึงการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีแหลงการ

เรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาจีนท่ีเหมาะสม 

อีกท้ังสามารถใชสื่อเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมและเกิด

ประสิทธิภาพ   



๑๓๗ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

ดําเนินการสอนดวยเนื้อหาท่ีเขมขน ฝกทําขอสอบวิชา

เฉพาะ PAT7.4 ใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี

๖ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนผานระบบ

ออนไลนโปรแกรม ZOOM เพ่ือพัฒนาศักยภาพและให

นักเรียนไดฝกทักษะทางดานภาษาจีนในการทําขอสอบ

เขามหาวิทยาลัยอีกท้ัง เปนการสงเสริมใหนักเรียนใช

เทคโนโลยสีารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด  

 

๒. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

        ๒.๑ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานม.๒เรื่อง will,be going to

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนไดทบทวน

บทเรียนและฝกฝนจนเกิดความชํานาญในรูปแบบ

ไวยากรณภาษาอังกฤษเรื่อง will,be going to เปน

การเรียนรูผานกิจกรรมแอพลิเคชั่นเกมออนไลนตางๆ 

โดยครูผูสอนเปนผูสรางเกม กําหนดโจทยผานเกม

ออนไลน เชน เกมยานอวกาศ และเกมเตะบอลเขา

โกล เปนตน ท้ังนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบออนไลนควบคูกับการใชสื่อออนไลนในรูปแบบ

เกมจะทําใหนักเรียนไมเกิดความเบื่อหนายในการเรียน

และนักเรียนไดใชเทคโนโลยีเปนสวนชวยในการจัด

กิจกรรมใหเกิดประโยชนสูงสุด 

       ๒.๒ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐานม.๒เรื่อง Past Simple Tense  กิจกรรมนี้

เปนการเรียนรูผานกิจกรรมเกมออนไลน เพ่ือให

นักเรียนไดฝกฝนทําขอสอบประโยคไวยากรณ

ภาษาอังกฤษเรื่อง Past Simple Tense โดยครูเปนผู

กําหนดโจทยตางๆ ผานแอพลิเคชั่นเกมออนไลน 

(Kahoot) นักเรียนเปนผูเลนโดยนักเรียนท่ีมีคะแนน

สูงสุด ๓ อันดับแรกจะไดคะแนนในการเลนรอบนั้นๆ 

โดยครูผูสอนจะเฉลยคําตอบพรอมท้ังอธิบายโดย

ละเอียดในแตละขอ ท้ังนีกิ้จกรรมท่ีจัดข้ึนนั้นจะชวยให

หลักฐาน    ภาพถายกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

         นักเรียนไดฝกทบทวนประโยคไวยากรณ

ภาษาอังกฤษผานการจัดกิจกรรมเกมสออนไลน ทําให

บรรยากาศในหองเรียนไมนาเบื่อ เกิดความสนุกสนานใน

การเรียน นักเรียนยังสามารถนําขอผิดพลาดจากในการ

ตอบคําถามในเกมสออนไลนมาประยุกตใชในการทํา

แบบทดสอบภาษาอังกฤษไดดวย ท้ังเปนการเสริมสราง

ทัศนคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษตอไป 

หลักฐาน     - แผนการเรียนการสอน 

                - ภาพถายกิจกรรม 

                - ผลการเรียน 

 

 

 

 

      การเรียนรูผานกิจกรรมเกมออนไลนทําใหนักเรียน

เกิดความสนุกสนานในการตอบคําถาม เกิดความชํานาญ

ในการทําขอสอบยิ่งข้ึน สรางความตื่นเตนในการลุนผล

คะแนน หากนักเรียนทราบขอผิดพลาดของตนเองจากการ

ตอบคําถาม นักเรียนสามารถนําประสบการณขอผิดพลาด

มาปรับแกไข สังเกตไดจากผลการเรียนของนักเรียนอยูใน

เกณฑท่ีพัฒนาดีข้ึนตามลําดับ 

หลักฐาน    -ภาพถายกิจกรรม 

 



๑๓๘ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

นักเรียนไดฝกฝนทักษะทางไวยากรณภาษาอังกฤษ

และเพ่ือเกิดความสนุกสนานในการเรียน   

       ๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน๔  เรื่อง It’s your world 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ การจัดการเรียน

การสอนในบทนี้นั้นมีหัวขอเก่ียวกับ การรักษา

สิ่งแวดลอม โดยผูสอนไดใชสื่อออนไลน คือ google 

classroom เพ่ือนําเสนอเนื้อหา คําศัพทภาษาอังกฤษ

เก่ียวกับ Environment verb บทอานเนื้อเรื่อง 

Green Talk ท่ีปรากฏในแบบเรียน ผูสอนได

ดําเนินการสอน มีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และมีขอ

ซักถามนักเรียนผานระบบ google meetท้ังนี้ เพ่ือ

เปนการตอยอดองคความรูจากเนื้อหาในเรื่องดังกลาว

ผูสอนไดมอบหมายใหนักเรียนชวยกันคนควา ศึกษาหา

ขอมูลจากอินเตอรเน็ตเก่ียวกับคําศัพทภาษาอังกฤษท่ี

เก่ียวของกับปญหาสิ่งแวดลอม จํานวน ๒๐ คํา รวมท้ัง

ศึกษาประโยคหรือวลี สโลแกน ท่ีมุงใหชวยกันรักษา

สิ่งแวดลอม เชน Don’t waste water, clean the 

beach up, reuse old things เปนตน โดยนักเรียน

ตองเขียนคําศัพทท่ีไดศึกษาคนความาเขียนลงบน

กระดาษ A๔ และถายรูปสงเขา google classroom 

หลังจากนั้นผูสอนจะตรวจสอบและรวบรวมคําศัพทท่ี

นาสนใจใหมๆ ท่ีมิไดปรากฏในหนังสือเรียน นํามา

อธิบายเพ่ือเพ่ิมองคความรูและความเขาใจใหกับ

นักเรียนมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ผูสอนไดใหนักเรียน

สํารวจปญหาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมในบริเวณพ้ืนท่ีท่ี

ตนเองอาศัยอยู เพ่ือดําเนินการจัดทําโปสเตอรรณรงค

รักษาสิ่งแวดลอมเปนภาษาอังกฤษพรอมวาด

ภาพประกอบใหสวยงาม (creative work) 

        ๒.๔ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน เรื่อง Instructions: First, 

Then, and Finally กิจกรรมนี้จัดทําข้ึนระหวางการ

 

 

        นักเรียนเกิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆใหเกิด

ประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด  มีความตั้งใจและ

กระตือรือรนในการคนควาหาขอมูลในหวขอท่ีไดรับเปน

อยางดีโดยใช อุปกรณอิเล็คทรอนิกสตางๆโดยเฉพาะ

โทรศัพทมือถือหรือแท็ปเล็ต เพราะสะดวกรวดเร็ว และ

สามารถดูรูปภาพประกอบท่ีสมจริงได อีกท้ังสามารถ

คนควาหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง นักเรียนสามารถ

จัดทําชิ้นงานไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ  

หลักฐานคือ – สื่อท่ีใชในการสอนออนไลน                                   

               -  ผลงานของนักเรียน โปสเตอรรณรงครักษา

สิ่งแวดลอม    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        นักเรียนไดเรียนรูท่ีจะแสวงหาความรูเพ่ิมเติม

เก่ียวกับวิชาภาษาอังกฤษไดดวยตนเองผานการศึกษา

คนควาจากแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย สามารถใชภาษาอังกฤษ
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เรียนการสอนแบบออนไลนเต็มรูปแบบนักเรียนเรียน

ผานชองทางออนไลนใน Google Meet จุดประสงค

ของกิจกรรมคือ เปดโอกาสใหนักเรียนคนควาสิ่งท่ี

ตนเองชื่นชอบผานทางสื่อเทคโนโลยีตางๆท่ีเหมาะสม

โดยใหนักเรียนใชประโยค First, Then และ Finally 

มาแตงเปนเรื่องราวของตนเองจากนั้นถายทอดเปน

เรื่องราวเปนภาษาอังกฤษผานการทําคลิปวิดิโอแบบ

สั้นหรือเผยแพรลงสื่อออนไลนชองทาง Youtube  

หากมีขอสงสัยนักเรียนสามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดจาก

คลิปวิดิโอของครูผูสอนท่ีอธิบายการแตงประโยคและ

วิธีการทําอยางละเอียดเพ่ือใหนักเรียนสามารถศึกษา

เรียนรูไดดวยตนเองและจัดทําผลงานของตนไดตรง

จุดประสงค  ท้ังนี้เพ่ือฝกใหนักเรียนไดฝกทักษะการ

สื่อสารผานการใชสื่อเทคโนโลยีตางๆท่ีหลากหลาย

ชองทางเพ่ือเปนความรูพ้ืนฐานในอนาคตตอไป โดย

เกณฑการประเมินดังนี้ 

     ๑.มีการใช First, Then และ Finally = ๑ 

คะแนน  

     ๒.พูดภาษาอังกฤษไดถูกตองชัดเจน = ๒ คะแนน  

     ๓.แสดงวิธีการทําไดนาสนใจ = ๒ คะแนน  

          คะแนนรวม ๕ คะแนน 

       ๒.๕ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐานม.๖ กิจกรรมในรูปแบบ Project เรื่อง Tense 

และ conversation  กิจกรรมมุงเนนใหนักเรียนฝก

กระบวนการคิดอยางมีระบบและเลือกใชการนําเสนอ

ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยนักเรียนจะเปนผูคิดริเริ่ม 

วิเคราะห วางแผน ดําเนินการ สรุปผลสรางสรรค

ผลงานดวยตนเองโดยครูทําหนาท่ีเปนเพียงผูให

คําปรึกษา วัตถุประสงคของกิจกรรมนี้ไดเปดโอกาสให

นักเรียนไดฝกใชประโยคตามรูปแบบไวยากรณเรื่อง 

Tenses ในภาษาอังกฤษควบคูกับการแตงประโยค

สนทนาในสถานการณตางๆและนํามาประยุกตใช จาก

ในการสื่อสารถายทอดเรื่องราวตางๆของตนเองไดอยางมี

ประสิทธิภาพรูจักใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน โดยการ

ฝกทําคลิปวิดิโอและเผยแพรเรื่องราวของตนผานชองทาง

ออนไลนตางๆสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ตอไป 

 

หลักฐาน   -แผนการจัดการเรียนการสอน 

             -คลิปวิดิโอ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        จากการทํากิจกรรม “Project:video vlog diary” 

นักเรียนไดเรียนรูจะเสาะแสวงหาความรูดวยตนเองผาน

การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษจากแหลงการเรียนรูท่ี

ทันสมัย กอใหเกิดการพัฒนาการทักษะทางภาษาอังกฤษ 

กลาคิดกลาแสดงออกสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษออกมา

อยางเปนธรรมชาติ อีกท้ังเกิดเรียนรูการทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน เกิดความรัก ความสามัคคี รวมมือกันปฏิบัติงาน

ออกมาไดอยางเปนรูปธรรมดวยการนําเสนอในสื่อ

ออนไลนตางๆท่ีหลากหลาย  สามารถสรางประโยชนกับผู

ท่ีสนใจภาษาอังกฤษดวยการนําเสนอขอมูลมัลติมิเดียผาน

ทางชองทางสื่อโซเชียลออนไลนตางๆเชน video vlog 
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การแสดงบทบาทสมมติหรือทํากิจกรรมรูปแบบ

Projectเชน รีวิวการเลนดนตรี,  รีววิกีฬาท่ีชื่นชอบ , 

รีวิวสินคา, การแสดงการทําอาหารเปนภาษาอังกฤษ, 

การแตงนิทานเรื่องสั้น เปนตน จากนั้นใหนักเรียน

นําเสนอผลงานของตนเองผานสื่อออนไลน โดยท่ี

นักเรียนจะเปนผูกําหนดเองวาตองการนําเสนอผล

ลงานในสื่อออนไลนชองทางใด เชน video vlog 

diary, youtube , tiktok นอกจากชวยใหนักเรียนฝก

กระบวนการคิดอยางมีระบบแลวยังสามารถนําความรู

พ้ืนฐานภาษาอังกฤษไปพัฒนาตอยอดใชใน

ชีวิตประจําวันไดอีกดวย 

        ๒.๖ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา การอาน

เชิงวิเคราะห ๒ เรื่อง ประเพณี  เพ่ือใหนักเรียนได

เรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีแปลกแตกตางกันจาก

ท่ัวโลก จากแบบฝกการอานเนื้อเรื่องในหนังสือเรียน

กลาวถึงประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ ในตางประเทศ

ท้ังนี้เพ่ือเปนการเปดโลกกวางทางการเรียนและฝกฝน

ใหนักเรียนรูจักคนควาดวยตนเอง โดยใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศตางๆและใหเกิดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงมอบหมายใหนักเรียนศึกษาคนควา

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท่ีแปลกของ

ประเทศนั้น ๆ ตามความสนใจของตนเองแลวนําเสนอ

ผลงานในรูปแบบคลิปวิดิโอ ท่ีมีขอมูลเก่ียวกับ

คําอธิบาย พิธีการ วิถีชีวิตและความเชื่อตอประเพณีท่ี

แปลก ๆของชาวตางชาติ นั้นๆ 

        ๒.๗ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมเรื่อง  The world most 

famous drinking การจัดกิจกรรมนี้ จัดข้ึนเพ่ือเปน

การทบทวนเนื้อหาในบทเรียน ดวยการใชสื่อออนไลน

รูปแบบเกมมาจัดกิจกรรมโดยครูผูสอนจะเปนผู

กําหนดโจทยปญหาในเกม (quiz)และใหนักเรียนแตละ

diary, youtube , tiktok  และ Facebook เปนตน ท้ัง

ยังไดสรางเสริมประสบการณในการทํางานรวมกันเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือน ๆ และผูท่ีเขาชมสื่อออนไลน

นับไดวาเปนการเปดโลกทัศนมุมมองของนักเรียนใหกวาง

ข้ึน  

หลักฐาน  -แผนการจัดการเรียนรู 

            -ผลงานของนักเรียนผานสื่อโซเชียลออนไลน

ตางๆ 

 

 

 

         นักเรียนไดรูจักใชเทคโนโลยีสารสนเทศในทางท่ี

ถูกตอง ใชเวลาใหเกิดประโยชนในการสืบคนขอมูลท่ี

ตนเองไมเคยทราบมากอน เกิดความรวมมือระหวางกัน 

ไดเรียนรูถึงขนบธรรมเนียมประเพณีข้ันตอนพิธีการหรือ

ประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินท่ีแปลกแตกตางกันของแตละ

ประเทศท่ัวโลกผานการนําเสนอรูปแบบคลิปวีดีโอแบบ

กลุม ท้ังนี้เพ่ือเปดโลกทัศน มุมมองและทัศนคติของ

นักเรียนใหกวางข้ึน 

 หลักฐาน  -แผนการจัดการเรียนรู 

            -ผลงานวิดิโอออนไลน 

 

 

 

 

         การใชกิจกรรมในรูปแบบเกมสออนไลนมาเปน

สวนเสริมในการเรียนการสอน พบวานักเรียนเกิดความใส

ใจและสนใจในการเรียนเพ่ิมข้ึน มีความกระตือรือรนใน

การสอนมากข้ึน เกิดความมุงม่ันในการเรียนเพ่ือตอบ

คําถามในกิจกรรมใหถูกตอง   อีกท้ังในขอคําถามใดท่ีตน

ไมเขาใจสามารถไขขอของใจไดโดยงายจากการรวมกัน
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คนตอบคําถาม โดยนักเรียนคนใดท่ีตอบไดถูกตอง 

และรวดเร็วท่ีสุดได ๑ คะแนนโดยเลนท้ังหมด

ประมาณ ๑๕-๒๐ ขอคําถามนักเรียนคนใดสามารถ

สะสมคะแนนไดมากท่ีสุด ๓ ลําดับแรกในคาบกิจกรรม

นั้นๆจะไดคะแนนครั้งละ ๑ คะแนน 

        ๒.๘ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุน

เรื่อง私のたからもの เขียนการอธิบายของ

รักของหวงของตนเองเปนภาษาญี่ปุนลงบนสื่อสังคม

ออนไลนโดยใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น อธิบาย

เหตุผลและท่ีมาของสิ่งของนั้นๆเปนภาษาญี่ปุน  

จากนั้นครูจะชวยตรวจสอบความถูกตองเปนลําดับ

สุดทายกอนท่ีนักเรียนจะดําเนินการเผยแพรลงสื่อ

สังคมออนไลนFacebook พรอมกับการติดแฮชแท็ค

(#)เพ่ือใหกิจกรรมนั้นจัดอยูในหมวดเดียวกัน สําหรับ

หองแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุนท่ีอยูใน

ระดับชั้นเดียวกันและเพ่ือเปนการงายตอการสืบคน

ขอมูล 

        ๒.๙ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุน

เรื่อง Blogger ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน กิจกรรมนี้

เพ่ือใหนักเรียนใชทักษะดานภาษาหรือวัฒนธรรมของ

ประเทศญี่ปุนถายทอดอยางสรางสรรคผานสื่อ

ออนไลน Youtube และเพ่ือใหนักเรียนเรียนรูผาน

กิจกรรม กลาคิด กลาแสดงออกในทางท่ีถูกตองและ

เหมาะสม กิจกรรมนี้ใหนักเรียนโดยทําหนาท่ี

เปรียบเสมือน Blogger นําคําศัพทและไวยากรณท่ี

นักเรียนไดเรียนรูเลาเรื่องถายทอดความรูเก่ียวกับ

เรื่องราวท่ีตนเองสนใจในประเทศญี่ปุนหรือภาษาญี่ปุน 

อัดคลิปวิดิโอสั้นๆและเผยแพรผานสื่อออนไลน 

Youtube  เปนประโยชนตอผูท่ีพบเห็นสามารถถึง

ภาษาญี่ปุน, เรื่องราวตางๆของประเทศญี่ปุนและ

วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศญี่ปุน เปนการ

อภิปรายขอตางๆรวมกันระหวางครูผูสอนและนักเรียน  

หลักฐาน  -แผนการจัดการเรียนรู 

            -สื่อเกมสออนไลน QUIZIZZ 

 

 
 

        นักเรียนไดเกิดเรียนรูการใชภาษาและวัฒนธรรม

ญี่ปุน และทราบความเปนธรรมชาติของภาษาญี่ปุน 

สามารถนําความรูมาใชใหเกิดประโยชนผานกระบวนการ

คิดท่ีสรางสรรคเรียบเรียงขอมูล เลาเรื่องราวของตนเอง

ผานสื่อโซเชี่ยลออนไลนFacebook ไดอยางเปนธรรมชาติ

และกอใหเกิดประโยชนตอผูพบเห็น อีกท้ังนักเรียนเกิด

ความภาคภูมิใจในตนเองและเกิดทัศนคติท่ีดีตอการเรียน

ภาษาญี่ปุนตอไป 

หลักฐาน   ภาพถายกิจกรรมจากการเขียนขอความ ในสื่อ

โซเชียลออนไลนFacebook 

 

 

         นักเรียนไดฝกทักษะทางการสื่อสารโดยใชคําศัพทและ

ไวยากรณภาษาญี่ปุนโดยนําเสนอผานการกิจกรรม 

Blogger ชองทางออนไลน Youtube ซ่ึงพบวานักเรียน  

นักเรียนมีความกลาแสดงออกมากข้ึน และมีทักษะในการ

สืบคนขอมูลดวยสื่อเทคโนโลยีตางๆท่ีหลากหลายเกิดการ

ลําดับขอมูลในการสื่อสารเพ่ือไมใหผูชมเกิดความสับสน  

และมีแรงบันดาลใจในการหาขอมูลท่ีตนเองสนใจตอไป 

หลักฐาน      คลิปวิดิโอ Blogger 
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ประชาสัมพันธประเทศญี่ปุนไดอีกทางหนึ่ง 
 

        ๒.๑๐ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน

ฟง-พูด เรื่อง歌手  กิจกรรมนี้เพ่ือฝกใหนักเรียนรูจัก

ใชเทคโนโลยีตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด เกิดการ

คนควาผานสื่อออนไลนตางๆ และเพ่ือเปดโอกาสให

นักเรียนเรียนรูคําศัพทและประโยคภาษาจีนตางๆผาน

บทเพลง  กลาคิด กลาแสดงออกผานผลงานท่ี

สรางสรรค โดยใหนักเรียนแบงกลุมในการทํากิจกรรม 

๔ กลุม กลุมละ ๕ คน เลือกบทเพลงจีนท่ีสมาชิกกลุม

ชื่นชอบ เรียนรูคําศัพทและความหมายของเนื้อเพลง

ภาษาจีนนั้นๆ ฝกรองเพลง สราง Music Video 

ประกอบเพลงโดยเนื้อหาใน Music Videoนั้นตอง

สัมพันธกับเนื้อหาของเพลง  เผยแพรผลงานผาน

ชองทางสื่อออนไลน Youtube และลงโฆษณาผานสื่อ

โซเชี่ยลตางๆเชน Facebook เปนตน เพ่ือใหเพ่ือน

นักเรียนสามารถติดตามผลงานได  ท้ังนี้เพ่ือใหนักเรียน

สามารถเรียนรูภาษาจีนตามสิ่งท่ีตนเองชื่นชอบ เรียนรู

ตามความสนใจของนักเรียน เนื่องจากนักเรียนใน

หองเรียนนี้โดยสวนใหญมีความชื่นชอบในบทเพลงจีน 

ภาพยนตรซีรียตางๆของประเทศจีน  

       ๒.๑๑ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน

พ้ืนฐานม.๕ เรื่อง  HSK三级：生级 กิจกรรม

กลุมนี้เปนการทํางานรวมกันในรูปแบบการนําเสนอ

ผานระบบออนไลน เนื่องจากตัวอักษรจีนนั้นมีรูป

ตัวอักษรคอนขางจําไดยากสําหรับนักเรียนท่ีเรียน

ระดับตน-กลางดังนั้นเพ่ือกระตุนใหนักเรียนตื่นตัวใน

เวลาเรียนและจําคําศัพทภาษาจีนได รักท่ีจะเรียนรูใน

วิชาภาษาจีน และเพ่ือฝกกระบวนการทํางานรวมกัน

เปนกลุม จึงใหนักเรียนแบงกลุม ๕ กลุมกลุมละ ๔-๕

คน ตามความสมัครใจ  โดยสมาชิกในกลุมจะออกมา

นําเสนอคําศัพท HSK ระดับ๓ รูปแบบออนไลนผาน 

 

        นักเรียนไดเรียนรูการใชคําศัพทและประโยค

ภาษาจีนตางๆนอกเหนือจากตําราเรียน เกิดองคความรู

ใหมตามความสนใจของนักเรียน สามารถนําความรูท่ี

หลากหลายมาถายทอดผานเสียงเพลง และการแสดง

ประกอบเพลงในรูปแบบ Music Video เกิดประสบการณ

จากการใชสื่ออิเล็กทรอนิคสท่ีหลากหลายคุมคาและเกิด

ประโยชน  สามารถถายทอดผลงานของตนเองผานสื่อ

ออนไลนไดอยางกวางขวาง อีกท้ังการเรียนรูผานกิจกรรม

ท่ีตนเองชื่นชอบสงผลใหนักเรียนไมเกิดความเบื่อหนายใน

การเรียนและ   เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจท่ีดีตอการเรียน

ภาษาจีนในอนาคต 

หลักฐาน     - Music Video : Youtube 

 

 

 

 

 

 

        นักเรียนสามารถใชสื่อเทคโนโลยีและระบบ

ออนไลนตางๆท่ีหลากหลายไดอยางเหมาะสม โดยรูจัก

สืบคนควาหาขอมูลและวิเคราะหความถูกตองของขอมูล

ดวยวิธีการตางๆ สามารถประยุกตใชสื่อออนไลนประเภท

เกมสเพ่ือมานําเสนอใหเพ่ือนๆตอบคําถาม และ เรียนรู

การนําเสนอผลงานของตนเองดวยระบบออนไลน 

Google Meet  ท้ังนี้เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ

ดานภาษาจีนควบคูกับการใชเทคโนโลยีตางๆใหเกิด

ประโยชนอยางสูงสุด 

หลักฐาน      ผลงานของนักเรียน 
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Google Meet ทุกกลุมจะไดรับมอบหมายใหนําเสนอ

คําศัพทกลุมละ ๑๐๐ คํา นักเรียนจะตองทําบัตร

คําศัพทนําเสนอในรูปแบบการใชโปรแกรมตางๆท่ีไม

จํากัด เชน โปรแกรมPower Point เปนตน มีคําเฉลย

ภาษาไทยและคําอานภาษาจีนประกอบ เม่ือนําเสนอ

คําศัพทเรียบรอยแลวจากนั้นเขาสูการเลนเกมสทาย

คําศัพทท่ีนักเรียนคิดคนดวยตนเอง ผานโปรแกรม

เกมสออนไลนตางๆ โดยกลุมนําเสนอจะเลือกคําศัพท

ใหมหรือคําท่ีไมคุนชินมาเปนคําถาม เพ่ือนนักเรียน

กลุมอ่ืนๆชิงคะแนนโดยการแยงกันตอบคําศัพทนั้นๆ 

โดยมีขอแมคือในการชิงการตอบคําถามหามเปดดู

คําตอบโดยเด็ดขาดหากเปดดูจะปรับแพทันที  การ

คํานวณคะแนนนักเรียนจะไดคะแนนตามจํานวน

คําตอบท่ีสมาชิกกลุมของตนตอบได        

        ๒.๑๒ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการเขียน

ภาษาฝรั่งเศส เรื่อง Mon activité intéressant dans 

le loisirs เพ่ือใหนักเรียนไดนําความรูภาษาฝรั่งเศส

และความรูท่ัวไปของประเทศฝรั่งเศสมาพัฒนาและตอ

ยอดองคความรู ผานกระบวนการคิด วางแผนและ

ปฏิบัติจริงผานการนําเสนอในรูปแบบคลิปวิดิโอ  โดย

เปดโอกาสใหนักเรียนกําหนดหัวขอและเนื้อหา

กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

เชน สาธิตการทําอาหารฝรั่งเศส, เลาเรื่องกีฬาฟุตบอล

, ภาพยนตรฝรั่งเศส และการทําไวนเปนตน มี

ขอกําหนดคือใชเสียงบรรยายเนื้อหาดวยภาษาฝรั่งเศส

หรือภาษาไทยและมีการทําคําบรรยายเปนภาษา

ฝรั่งเศส    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        นักเรียนเกิดการเรียนรูผานการสืบคนควาหาขอมูล

จากสื่อออนไลนและเทคโนโลยีชองทางตางๆใหเกิด

ประโยชนเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการประกอบการจัด

หัวขอกิจกรรมตางๆท่ีนักเรียนเลือกตามความถนัดและ

ความสนใจ อีกท้ังนักเรียนไดเรียนรูชองทางหรือวิธีการตัด

ตอคลิปวิดิโอท่ีหลากหลายโดยการใชสื่อเทคโนโลยี

โปรแกรมแอพลิเคชั่นตางๆมาเปนสวนชวยในการถายทอด

กิจกรรม 

หลักฐาน    คลิปวิดิโอ Mon activité intéressant dans 

le loisirs               

1.ส่ือการสอน 

1.1  ใชกิจกรรมการแขงขันท่ีมีหลายดานและ

หลากหลายประเภททําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน

และหากผูเรียนรูสึกวายังมีผลงานไมเปนท่ีนาพอใจ 

ผูเรียนสามารถแกตัวไดในครั้งถัดไปเพ่ือสรางขวัญและ

- การใชสื่อท่ีเหมาะสมหรือหลากหลายจะชวย

กระตุนการอยากเรียนรูใหมากข้ึน 

- การใชสื่อจะทําใหการเรียนรูเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน

และสามารถเขาใจในองคความรูไดดีข้ึน 

- สื่อออนไลนทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกท่ีทุก
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กําลังใจตอการเรียนรู 

1.2 โปรแกรมนําเสนอ powerpointใบความรู 

ใบกิจกรรม 

1.3VDO clip 

- เรื่อง plant tissue ,root structure ,stem 

structure ,leaf structure (ผูสอนจัดทําเองโดยใช

โปรแกรม Ocam) 

1.4  Website ตางๆ เชน Youtube , Google 

ฯลฯ 

1.5  แบบทดสอบออนไลน เชน Quizizz และ 

Kahoot 

1.6  บัตรภาพสิ่งมีชีวิต 

1.7  วัสดุอุปกรณภายในบาน 

2.  ใชเทคโนโลยี 
1.1จัดการเรียนการสอนผานหองเรียนออนไลนท่ี

มีไวเพ่ือพูดคุยสนทนากันแบบเรียวไทมผานgoogle 

meet, Zoom , line 

1.2สื่อใบความรู ใบกิจกรรมการทดลองแขวนไว

ในหองเรียนออนไลนหลัก google classroom 

1.3แบบทดลองแบบออนไลน ในเวปบราวเซอร 

Phet.colorado.edu.th, เกมสออนไลน(โซอาหาร) 

,Quizizz และ Kahoot 

1.4ผูเรียนทําแบบทดสอบผาน google form 

เวลา และความสะดวกของสื่อออนไลนคือผูเรียนสามารถ

เขาไปดูซํ้าได เปนการลดความเหลื่อมล้ําจากความ

แตกตางของผูเรียนซ่ึงอาจใชเวลาในการเรียนรูแตกตางกัน 

- กิจกรรมการแขงขันหรือเกม จะทําใหผูเรียนเกิด

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความกระตือรือรน มีความ

พยายามมากข้ึน ไดฝกเชาวปญญาในหลายๆดาน เชน 

การสื่อสาร การใชรางกายในการทํากิจกรรม ความรวดเร็ว

และคลองตัว หรือทําใหคนพบความสามารถดานอ่ืน ๆ ได

เรียนรูกฎกติกา มีน้ําใจนักกีฬาอีกดวย 

3.แหลงการเรียนรู (ท้ังภายในและภายนอก) 

3.1ภายในโรงเรียน 

- หองสมุด  

- หองคอมพิวเตอร (Internet)  

- ฯลฯ 

3.2ภายนอกโรงเรียน : 

- หองสมุดประชาชน  

- พิพิธภัณฑ 

- นํานักเรียน 

- แหลงการเรียนรูท้ังภายในและภายนอกจะทําให

ผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูท่ีมีความสมจริง

มากข้ึน ชัดเจนมากข้ึนและเพ่ิมความสามารถในการ

เชื่อมโยงมากข้ึน ยิ่งถาเปนประสบการณท่ีใหผูเรียน

ไดฝกปฏิบัติจริง (hands-on) แหลงการเรียนรูก็

เหมือนกับเครื่องมือท่ีทําใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง

และจากสถานท่ีจริง 

- ผูเรียนมีทักษะหรือเกิดความชํานสญในการใช

อุปกรณหรือเครื่องมือเพ่ิมมากข้ึนจากการไดใชงาน



๑๔๕ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

- เว็บเบราวเซอร (Web Browser) เชน 

google youtube ฯลฯ 

จริงและเปนการฝกการเลือกใชเครื่องมือใหเหมาะสม

และถูกวิธี 

กลุมสาระการเรียนรูการงานพ้ืนฐานอาชีพ  

วิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพมีการใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและแหลงเรียนรูตาง ๆ มาใชในการจัดการ

เรียนรู เชน หองเรียนออนไลน  การสื่อสารให

คําปรึกษาทางออนไลน  ผูเรียนสามารถคนควาขอมูล

จากแหลงตาง ๆ ไดอยางเสรีและสามารถสรางสรรค

ผลงานโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ ไดนอกจากนี้ ยังมีการ

ใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

รามคําแหง เชน โครงการสืบสานอนุรักษวัฒนธรรม

ไทยเรียนรูประวัติศาสตรจากอาหารไทย หอสมุดเปน

ฐานในการจัดการเรียนรูมีการใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ซ่ึง

สอดคลองกับเทคนิคและวิธีการสอนในรูปแบบตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ 

๑. พัฒนาทักษะการคิดและการปฏิบัติ ดวย 

Graphic Organizer หรือ Thinking Tools 

ส่ือ 

     คือ Graphic Organizer หรือ Thinking 

Tools ชนิดตาง ๆ ประกอบดวยCircle Map,Bubble 

map 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน เชน 

คอมพิวเตอร โทรทัศนเครื่องมืออุปกรณเคลื่อนท่ี 

เว็บไซดและสื่ออิเล็กทรอนิกส 

     ในหองเรียน 

     แหลงเรียนรู 

๑. หนังสือเรียนการงานอาชีพ ๑ 

๒. หนังสือเรียนการงานอาชีพ ๒ 

๓. หนังสือเรียนการงานอาชีพ ๓ 

ผูสอนและผูเรียนไดใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียน

การสอน ทําใหนักเรียนสามารถสรางชิ้นงานไดอยาง

หลากหลาย 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผูเรียนเกิดความรู 

ความเขาใจในเนื้อหาท่ีเรียนไดกระจางชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

กระตุนความสนใจในการศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง

ของผูเรียน ผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง 

มีความกระตือรือรนและใหความสําคัญกับการเรียนมาก

ข้ึน 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาท่ี ๑ 

ผูเรียนสามารถเรียนรูสรางงานอาชีพ ใน “โครงการ

อาชีพอิสระระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ี ๑“นักเรียนนําเสนอ

ผลงานอธิบายรายละเอียดและราคาสินคาขายของมือสอง

ผานรูปแบบออนไลนดวยการอัดวิดีโอแทรกรูปภาพลงเพจ

รานคาผานโปรแกรม Facebook และInstagramเปนวิชา

บูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูคอมพิวเตอรโดยการ

สรางเพจรานคาออนไลน การติดตามงานและนําเสนอ

ผลงานดวยโปรแกรม Line และ Classroom 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาท่ี ๒ 

      ผูเรียนสามารถเลือกใชอุปกรณและเครื่องมือใน

งานชางอยางถูกตองและมีความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการตอวงจรไฟฟาเพ่ือประดิษฐเปนโคม

ไฟโดยการนําเสนอเนื้อหาการสอน ผานไฟล PowerPoint 

ใชเครื่องโปรเจคเตอรโปรแกรม Classroom และสามารถ

สืบคนขอมูลความรูจากสื่อแหลงตาง ๆ ไดอีกท้ังยังเปน

การบูรณาการกับกลุมสาระอ่ืนๆ เชน 

- กลุมสาระฯ การงานพ้ืนฐานอาชีพในการตอ

วงจรไฟฟา 

- กลุมสาระฯ ศิลปะใชการออกแบบลวดลายไทยมา
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๔. เอกสารอางอิง หรือใชสําหรับคนควา ฯลฯ 

นอกหองเรียน 

หองสมุดในโรงเรียน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

หองปฏิบัติการงานอาหาร หองปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร และสื่อสารสนเทศ เชน ขาว 

อินเตอรเน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส 

นอกโรงเรียน 

นิทรรศการของคณะศึกษาศาสตรและคณะตาง 

ๆ ภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ขาวประชาสัมพันธ 

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

 

 

 

 

 

๒. ใชเทคนิค ABL (Activity- Based 

Learning) 

 ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรู และ

กิจกรรม  

- การเลนเกม เชน  

เกมทายปริศนาภาพและเกมบิงโกเรื่องอาหาร 5 

หมู 

เกมสโยนบอลตอบคําถาม เรื่อง การประดิษฐ

ของเลน 

- การสาธิต เชน สาธิตการปฏบิัติงานอาหาร เชน

การเตรียม ปรุงและจัดตกแตง สาธิตการประดิษฐเปน

โคมไฟสาธิตการประดิษฐดอกไมจากลูกปด 

- การแสดงบทบาทสมมุติเชน  

การนําเสนอรายอาหารและคุณคาทางสารอาหาร

โดยโปรแกรม PowerPoint 

การใชวิดีโอนําเสนอข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ประกอบบนตัวโคมไฟ ๑ ดาน 

- กลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของ

กับประวัติศาสตรของแตละประเทศและนํารูปภาพมาวาด

ลงบนโคมไฟ 

- การออกแบบงานทางระบบคอมพิวเตอร ฯ 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาท่ี ๓ 

      ผูเรียนมีความรู ความเขาใจความหมายของงาน

ประดิษฐในทองถ่ินแตละประเภทโดยการนําเสนอผานไฟล 

Word , PowerPoint และสามารถสืบคนขอมูลความรู

จากสื่อแหลงตางๆ ได 

     ผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาในงานประดิษฐไดดี

ยิ่งข้ึนและออกแบบสรุปเนื้อหาโดยใชเครื่องมืออุปกรณ

เคลื่อนท่ีผานโทรทัศนและโทรศัพท เชนโปรแกรม 

Classroom YouTube ประกอบกับการสาธิต ข้ันตอน

การทํางาน การอภิปรายกลุม การฝกปฏิบัติงาน และ

สถานการณจําลองในการเรียนรู 

      ผูเรียนไดใชวัสดุสิ่งของเหลือใชของตนเองเปน

แหลงเรียนรูในการคิดคนหาคําตอบ และแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับงานประดิษฐ ท่ีจําหนายในทองถ่ินของตน  

ผูเรียนตระหนักและรูคุณคาของวัสดุสิ่งของเหลือใช

นํามาใชประโยชนประยุกตใชในชีวิตประจําวัน สามารถ

วิเคราะห แยกแยะ ขอคิดท่ีไดรับจากเรื่องท่ีตนเองได

ศึกษา คนควา โดยสามารถตอบคําตอบของผูสอน และ

แสดงความคิดเห็นของตนเองไดอยางสรางสรรค หรือ

ผูเรียนใชแหลงการเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย หรือใน

โรงเรียน ในการคนควาหาขอมูลเพ่ือนํามาจัดทําโครงงาน 

เรื่อง การประดิษฐดอกไมติดหนาอกจากลูกปด  

๑. ผูเรียนไดรับการฝกฝนและพัฒนาทักษะการคิด

และการปฏิบัติ ดวยเครื่องมือ Graphic Organizer หรือ 

Thinking Tools ชนิดตาง ๆ ซ่ึงมีคุณสมบัติทําใหผูเรียน

สามารถเรียนรูและปฏิบัติดวยตนเองในข้ันตาง ๆ ตาม

ระดับพุทธิพิสัย ไดแก จํา เขาใจ ประยุกต วิเคราะห 
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ประดิษฐ  

การสัมภาษณภาคสนาม 

- การจัดทําโครงการงานอาชีพเพ่ือการสื่อสาร 

- การจัดนิทรรศการ เชน โครงการอาชีพอิสระ

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และ โครงการ

อาชีพสูชุมชน 

- การแบงกลุมทํางาน เชน การผลิตชิ้นงาน การ

เขียนรายงาน การเรียนรูดวยชุดการสอน การเรียนรู

ดวย Thinking Tools 

- นิทรรศการ, ทัศนศึกษา, คายหรือโครงการตาง 

ๆ 

- เกมหรือกิจกรรมการเรียนรู 

- คลิปวีดิโอสาธิตภาคปฏิบัติ 

 

 

 

ประเมินคา ซ่ึงสงผลใหผูเรียนมีกระบวนการเรียนรูท่ี

เดนชัดเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุมสาระการ

เรียนรูการงานพ้ืนฐานอาชีพ ท้ังยังเปนการชวยสงเสริม

การคิดอยางเห็นไดชัด 

๒. เม่ือผูเรียนไดเรียนรูดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และแหลงการเรียนรูท่ีเหมาะสม ไดแก คําถามท่ีมีความ

ซับซอนในระดับตาง ๆ ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

อยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนเกิดความกระตือรือรน ใฝรูใฝ

เรียน และพยายามหาคําตอบจากประเด็นคําถามท่ีมีระดับ

ความลึกแตกตางกันตามข้ันการเรียนรูดานพุทธิสัย ไดแก 

จํา เขาใจ ประยุกตใช วิเคราะห ประเมินคา และ

สรางสรรค สงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดมี

ประสิทธิภาพเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

     นอกจากนี้การเลือกแหลงการเรียนรูและ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมเพ่ือนํามาตั้งเปนคําถาม

ยิ่งเปนการเพ่ิมพูนประสบการณการเรียนรูของผูเรียนได

กวางมากยิ่งข้ึน ผูเรียนจะใหความสนใจเรียนรู มุงม่ัน

พัฒนาตนเอง ไดตามธรรมชาติของแหลงเรียนรูท่ีผูสอน

เลือกเฟนมาเพ่ือจัดการเรียนการสอน 

กลุมสาระการเรียนรูคอมพิวเตอร มีใหบริการ

คอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สําหรับ

คนควา ทํางานท่ีไดรับมอบหมาย ในชวงเวลาพัก

กลางวัน 

นักเรียนไดใชเวลาในชวงพักกลางวันใหเกิดประโยชน 

กลุมสาระการเรียนเรียนรูคณิตศาสตร 

๑. ครูผูสอนมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับ

เทคนิคและวิธีการสอนในรูปแบบตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

- ครูผูสอนมีการจัดทําสื่อท่ีสอดคลองกับ 

เนื้อหาในการเรียน เชน รูปสองมิติและรูปทรง

สามมิติ ซ่ึงเนื้อหานี้มีเรียนเกือบทุกระดับชั้น และเพ่ือ

เพ่ิมความเขารูความเขาใจในรูปทรงมากยิ่งข้ึน จะมี

การจัดกิจกรรมเสริม เชนสําหรับนักเรียนชั้น ม.๑ จะมี

 

 

 

 

- นักเรียนชั้น ม.๑ ไดฝกการสังเกตหนาตัดท่ี 

เกิดจากการตัดรูปทรงสามมิติดวยตัวเองแลว 

นักเรียนจะเกิดการจินตนาการดวยตัวเองมากยิ่งข้ึนโดยท่ี

ไมตองตัดรูปจริง ซ่ึงดูไดจากการทําแบบฝกหัด และการ

ทําแบบทดสอบรายจุดประสงค 
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การฝกสรางรูปสามมิติจากดินน้ํามัน และตัดรูปสามมิติ

ตามคําสั่งของครูผูสอน เพ่ือสังเกตหนาตัดท่ีไดเปนรูป

สองมิติชนิดใด 

- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง 

กราฟของฟงกชันลอกาทึม ซ่ึงเปนเนื้อหาท่ีตอง

เขาใจเนื้อหาท่ีเรียนมาแลวใน เรื่อง กราฟของ

ฟงกชันเอ็กซโพเนนเชียล  ดังนั้น ครูผูสอนจึงจัด

กิจกรรมเสริมโดยใชสื่อการสอน เพ่ือเพ่ิมความเขาใจ

ใหกับนักเรียนมากยิ่งข้ึน และสื่อในการจัดกิจกรรมการ

เรียนในครั้งนี้ คือ การใชการสะทอนของกราฟ

ฟงกชันเอ็กซโพเนนเชียล โดยการใชแกน y x= เปน

แกนสะทอน จากการใชสื่อดังกลาว นักเรียนสามารถ

สรุปองคประกอบตาง ๆ ของกราฟฟงกชันลอกาทึม  

 

 

 

- นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง และ 

เพ่ิมความเขาใจใหกับนักเรียนมากยิ่งข้ึน  

ซ่ึงสอดคลองกับกระบวนการแกปญหาตามแนวคิด

ของโพลยา (Polya)ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูและลงมือ

แกปญหาไดอยางถูกตองและครบถวน 

ดวยตนเองตามข้ันตอนการแกปญหาของโพลยา คือ 

ข้ันทําความเขาใจปญหา ข้ันวางแผนแกปญหา ข้ัน

ดําเนินการตามแผน และข้ันตรวจสอบผล  

ซ่ึงสามารถพัฒนาระดับความคิด และการแกปญหา

ของผูเรียนไดอยางเห็นไดชัด  

- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง  

ระบบพิกัดฉากสามมิติ เนื้อหาในเรื่อง ระบบพิกัดฉาก

สามมิติ จะตองใชความรูเดิมใน เรื่อง ระบบพิกัดฉาก

สองมิติ ในหัวขอนี้ถือวาเปนหัวขอท่ีสําคัญในการเริ่ม

เรียนเรื่อง เวกเตอรในสามมิติ ดังนั้น ครูผูสอนจะตอง

ใชสื่อในการจัดกิจกรรมเสริมใหกับนักเรียน ซ่ึงสื่อนี้ 

เรียกวา ปริภูมิเวกเตอร เพ่ือเพ่ิมความเขาใจให

นักเรียนมากยิ่งข้ึน 

๒. การจัดทําโครงงานคณิตศาสตร เชน 

- โครงงานคณิตศาสตรเปนเนื้อหาในรายวิชา 

คณิตศาสตรเพ่ิมเติมของนักเรียนชั้น ม.๒ 

และ ม.๓ โดยโครงงานนี้จะใหนักเรียนจัดกลุม กลุมละ 

๓-๔ คน เพ่ือหาหัวขอท่ีนักเรียนถนัด หรือปญหาท่ี

นักเรียนสนใจและอยางจะคิดแกปญหานั้นดวยทักษะ

และกระบวนการทางคณิตศาสตร ซ่ึงนักเรียนจะตอง

เริ่มจากการนําเสนอหัวขอโครงงาน การเขียนเคาโครง

ของโครงงาน และลงมือปฏิบัติจริง จนพบปญหาแลว

หาแนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดภายใตการทํางานกับ

เปนทีม 

- นักเรียนมีความเขาใจใหนักเรียนมากยิ่งข้ึน  

และไดฝกการสังเกตความแตกตางระหวาง ระบบพิกัด

ฉากสองมิติและระบบพิกัดฉากสามมิติ ซ่ึงดูไดจากการทํา

แบบฝกหัด และการทําแบบทดสอบรายจุดประสงค 

 

 

 

 

 

- นักเรียนท่ีไดทําโครงงานคณิตศาสตรจะเกิด 

ทักษะและกระบวนการคิด การแกปญหาตางๆดวยตัวเอง 

สามารถนําความรูท่ีถนัดไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน

ไดอยางเปนข้ันตอน มีการวางแผนการทํางานอยางเปน

ระบบ รูจักการแกปญหาเฉพาะหนา รูจักการทํางานกับ

เปนทีม ซ่ึงดูไดจากการนําเสนอโครงงาน 
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โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ 

การใหบริการคอมพิวเตอรกับนักเรียนในการ

สืบคนหาขอมูลจากเว็บไซตตาง ๆ เพ่ือใหนักเรียนไดใช

ชวงเวลาพักกลางวันหรือเวลาวางไดเรียนรูวิธีการสืบ

คนหาเนื้อหา ขอมูลเพ่ิมเติมจากหนังสือเรียน ไดใช

คอมพิวเตอรในการทํางาน ซ่ึง การใหบริการ

คอมพิวเตอรถือวาเปนสื่อเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งท่ีมี

ความสําคัญในการทํางานใหมีความรวดเร็วเหมาะสม

กับยุคสมัยในปจจุบัน 

 

นักเรียนรอยละ ๘๐ ไดเขาใชบริการคอมพิวเตอร

เพ่ือคนควาหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีอยางสมํ่าเสมอ

ในชวงพักกลางวันหรือเวลาวาง 

     
 

หนวยแนะแนวและใหคําปรึกษา 

มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง

เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับเทคนิคและ

วิธีการสอนในรูปแบบดังนี้ 

- การใชส่ือดิจิตอลเพ่ือสรางสรรคผลงาน

กิจกรรมแนะแนว 

   1.canva 

   2.photoshop 

   3.powerpiont 

   4.illustrator 

- การใชแบบทดสอบทางจิตวิทยา 

   1.www.16personality.com 

   2.แบบทดสอบพหุปญญา 

   3.โปรแกรมคนหาอาชีพ 

   4.แบบทดสอบความเขาใจตนเอง(Disc) 

 

 

 

 

- กิจกรรมท่ีการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมแนะ

แนว เรื่อง ทําแฟมสะสมผลงาน (portfolio) ท่ีตองใช

คอมพิวเตอรในการออกแบบสรางสรรคผลงานสื่อดิจิตอล 

ตั้งแตสวนของปกหนา ประวัติการศึกษา ประวัติสวนตัว

จนถึงผลงาน กิจกรรมตาง ๆ ประสบการณความสามารถ

พิเศษ สรางสรรคออกมาในรูปแบบแฟมสะสมผลงานของ

นักเรียน ซ่ึงนักเรียนไดนําเทคโนโลยีมีสวนในการผลิตแฟม

สะสมผลงานจึงเกิดทักษะไอที เรียนรูกับโปรแกรมท่ี

สรางสรรคงานไดเปน และรูจักใชสื่อยางเหมาะสมซ่ึงดูได

จากภาพผลงาน 

- กิจกรรมท่ีการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมแนะ

แนว เรื่อง การทดสอบบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาตอและ  

การเลือกอาชีพนั้น ซ่ึงตองใชสื่อประกอบการสอนโดยการ

ใหนักเรียนทําแบบทดสอบในเว็บไซตเพ่ือตรวจสอบ

บุคลิกภาพของตนเองวาเหมาะสมกับคณะอะไรท่ีควร

ศึกษาตอและอาชีพอะไรท่ีใชสําหรับตนเอง 

จากกิจกรรมนี้นักเรียนไดรับการทดสอบในเว็บไซต 

นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูจากสารสนเทศไดดวย

ตนเอง และสามารถใชสื่อเทคโนโลยีชวยวิเคราะห
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บุคลิกภาพตัวตนเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาตอได 

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการใช

สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงการเรียนรูออนไลน

ท่ีสอดคลองกับรายวิชาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

- ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมุงเนน

การสรางสรรคองคความรูดวยตัวผูเรียนเอง ในรายวิชา

คณิตศาสตรวิทยาศาสตรภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา

จากกิจกรรมท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนซ่ึง

กิจกรรมในหองเรียนเกิดจากการเรียนการสอนทางตรง

จากผูสอนโดยการประยุกตใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชน Quizizz.com, Kahoot.com, 

Khanacademy.org เพ่ือออกแบบกิจกรรมใน

บทเรียนมีความนาสนใจและพัฒนาผูเรียนไดตาม

มาตรฐาน กิจกรรมนอกหองเรียนเกิดจากผูเรียนศึกษา

เรียนรูผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศดวยตนเองเปนการ

สงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะหของผูเรียน โดยการ

ทําแบบทบทวนความรู (Exercise) บัตรคํา (Flip 

Card) เกม (Game) เพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยางไร

ขีดจํากัดทําใหเกิดความคิดรวบยอดและเชื่อมโยงถึง

บทเรียน อีกท้ังเปนการพัฒนาใหผูเรียนสามารถ

อธิบายการแกปญหาไดอยางเหมาะสมและมีเหตุมีผล  

- ผูเรียนมีความเขาใจและใหความสนใจในบทเรียน 

กระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางเพลิดเพลินและมี

ประสิทธิภาพ 

- ผูเรียนใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ทบทวนบทเรียนและคนควาความรูเพ่ิมเติมไดตลอดเวลา 

- ผูเรียนมีการประยุกตใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ชีวิตประจําวันและใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบคนขอมูลดวยตนเอง 

 

 

จุดเดน 

 ๑. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดวยการใชสื่อออนไลนและแอป

พลิเคชันตางๆ เปนตัวกลางในการถายทอดเนื้อหาความรู  เพ่ิมชองทางในการติดตอสื่อสาร การพูดคุยกับ

นักเรียน การมอบหมายงาน การติดตามงาน การวัดและการประเมินผล รวมถึงการจัดสอบออนไลน ผานระบบ 

google forms เปนตน นอกจากนี้ สื่อและเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันตาง ๆ ยังชวยใหนักเรียนเกิดความ

อยากรูอยากเรียน สรางความนาสนใจในการเขาเรียนและมีแรงจูงใจในการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตามท่ี

ครูผูสอนมอบหมาย   
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๒. รูปแบบของสื่อและแอปพลิเคชันท่ีมีความหลากหลาย ชวยทําใหนักเรียนสามารถเขาถึงแหลง

ความรูไดงายยิ่งข้ึน นักเรียนมีทักษะในการใชเทคโนโลยีและรูจักเลือกใชสื่อตางๆ เพ่ือแสวงหาขอมูลท่ีตรงกับ

ความตองการและความชอบของตนเอง  

 

จุดที่ควรพัฒนา 
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 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และ

เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

 ระดับคุณภาพ :ยอดเย่ียม 

 เปาหมาย:  ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมี

ความสุข 

 

ผลการประเมิน 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะ

เรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข ดังนี้ 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

วิชาภาษาไทยจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียน

เขาใจความหลากหลายในสังคม  ใหผูเรียนรูจักเคารพ

ตนเองและเคารพผูอ่ืน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  มีการประยุกตใช

กิจกรรมเบรนยิม (brain-gym) ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูตามแนวคิดสมองเปนฐาน 

วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.๑ มีการออกแบบสื่อ

เพ่ือสรางความสุขในชั้นเรียนโดยใชเกมกระดาน  

- การออกแบบสื่อเพ่ือสรางความสุขในชั้นเรียน

โดยใชบอรดเกม word wall เขามาเปนสวนหนึ่งใน

การเรียนรูผานการเลนและเรียนควบคูกัน 

- การออกแบบสื่อเพ่ือสรางความสุขในชั้นเรียน

โดยใชเกมออนไลน เชน เกมตอบคําถามดวยโปรแกรม 

Quizizz, เกมเปดแผนปาย 

- การจัดการเรียนการสอน เรื่อง ชนิดและหนาท่ี

ของคําในประโยค ครูออกแบบสื่อเพ่ือสรางความสุขใน

ชั้นเรียนโดยใชเกมกระดานบิงโก (Bingo)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เชน วิชาภาษาไทย

พ้ืนฐาน ม.๔ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนดวยการ

เสริมแรงทางบวก โดยการชมเชย การใหคะแนน 

- ผูเรียนและผูสอนสามารถดําเนินกิจกรรมการเรียน

การสอนไดอยางราบรื่น  ตางเคารพและยอมรับบทบาท

ของกันและกัน 

-  ครูประยุกตใชกิจกรรมเบรนยิมในการจัดการ

เรียนรู เชน ใชสําหรับนักเรียนท่ีเรียนปรับพ้ืนฐาน เปนตน 

โดยกิจกรรมดังกลาวชวยสงเสริมการใชสมองและสงผลตอ

การสรางความสุขในชั้นเรียน 

- การสรางสื่อการเรียนรูเกมกระดานบันไดงู ชุด 

Kids จะหนีผีเสื้อสมุทร โดยเปนผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓ จากการศึกษาความคิดเห็นของ

นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นเชิงบวกท่ีสะทอนความสุข

จากการปฏิบัติกิจกรรมผานเกมกระดานท่ีประยุกตเนื้อหา

จากวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อ

สมุทร (บันทึกสะทอนการเรียนรู) 

- การสรางสื่อการเรียนรูเกม จากการศึกษาความ

คิดเห็นนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นเชิงบวกท่ีสะทอน

ความสุขจากการปฏิบัติกิจกรรมผานเกมท่ีประยุกตเนื้อหา

จากเรื่อง ระดับภาษา ทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายข้ึน    

- การสรางสื่อการเรียนรูเกมตอบคําถามดวย

โปรแกรม Quizizz ทําใหนักเรียนมีความสนใจในการ
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นอกจากนี้ยังติดตามเรื่องการทํางานและพฤติกรรม

การเรียนอยางใกลชิด 

วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ม. ๕ มีแนวทางการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการจัดการชั้น

เรียนเชิงบวก โดยคัดเลือกเทคนิคและวิธีการสอน

รูปแบบตาง ๆ ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการ

เรียนรูโดยมีความเชื่อวาการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนศูนยกลางของการเรียนรูนั้นจะทําใหผูเรียนได

เรียนรูเนื้อหาวิชาภาษาไทยไดเต็มตามศักยภาพของ

ตนเองและผูสอนไดเปลี่ยนบทบาทหนาท่ีจากผูสอนมา

เปนผูชี้แนะชี้นํา กระตุนเตือน รวมถึงเทคนิคและ

วิธีการสอนรูปแบบดังกลาวยังสามารถเปลี่ยน

หองเรียนใหกลายเปนหองปฏิบัติการท่ีเนนความรู 

ทักษะ และคุณลักษณะไดดวยตัวของผูเรียนเองอีก

ดวยกระบวนการทางเทคนิคและวิธีการสอนท่ีกลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทยเลือกใชสําคัญ ๆ มีดังนี้ 

๑. พัฒนาทักษะการคิดและการปฏิบัติ ดวย 

Graphic Organizer หรือ Thinking Tools 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนมากข้ึนมีความสุข สนุกจากการปฏิบัติกิจกรรมผาน

เกมตอบคําถามดวยโปรแกรม Quizizz ท่ีประยุกตเนื้อหา

หลักภาษาไทยเรื่องการสรางคํา(สมาส-สนธิ) 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา การ

สรางสื่อการเรียนรูเกมกระดานบิงโก เรื่องชนิดและหนาท่ี

ของคําในประโยค ทําใหนักเรียนมีความสุขและสนุกสนาน

กับเกมกระดานบิงโก รวมท้ังไดความรูจากการเลนเกม

กระดานบิงโกอีกดวย  

   -นักเรียนดูมีความสุขในการเรียนคอนขางดี มี

ปฏิสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียน ทําใหการเรียนการ

สอนราบรื่น สงงานไดคอนขางครบถวน 

 

 

 

 

 

๑. ผลของการพัฒนาดวยเทคนิคการพัฒนาทักษะ

การคิดและการปฏิบัติ ดวย Graphic Organizer หรือ 

Thinking Tools ทําใหเกิดการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง

บวก ดังนี้ 

- ผูสอนไดเปลี่ยนบทบาทใหมจากผูสอนมาเปน 

Coaching, Metoring,Facilitaterโดยการชี้แนะ ชี้นํา 

กระตุน เสริมแรงบวก ใหกําลังใจ และเปนกัลยาณมิตรท่ีดี

ตอนักเรียน  

- เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถเรียนรูและ

หาคําตอบดวย Graphic Organizer หรือ Thinking 

Tools อยางอิสระ โดยครูไมตีกรอบความคิด แตเปนผู

สังเกตและตรวจสอบโดยใชคําถามเพ่ือหาเหตุผลจาก

คําตอบของนักเรียน 

- นักเรียนมีอิสระในการเลือกสรางสรรคและ

ออกแบบชิ้นงานดวย Graphic Organizer หรือ 

Thinking Toolsตามจินตนาการ ความคิด รูปแบบ สีสัน 



๑๕๔ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. ใชเทคนิค IBL (Inquiry-Based Learning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. ใชเทคนิค ABL (Activity- Based Learning) 

 

 

 

 

ความสนใจดานเพศ อายุ ความแตกตางระหวางบุคคล 

- เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนเลือกใช Graphic 

Organizer หรือ Thinking Tools ตามความสนใจ  

- มีวิธีการจัดกลุมเพ่ือปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย เชน 

การสุม การสุมอยางมีเง่ือนไข ใหนักเรียนจับกลุม

ปฏิบัติงานดวยตนเอง 

- ยืดหยุนเวลาตามสมควรเพ่ือใหนักเรียนได

แลกเปลี่ยนเรียนรูและปฏิบัติงานรวมกัน 

 

๒. ผลของการพัฒนาดวยเทคนิค IBL (Inquiry-

Based Learning) ทําใหเกิดการบริหารจัดการชั้นเรียน

เชิงบวก ดังนี้ 

- ครูไดเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนมาเปนผูตั้งคําถาม

หรือกระตุนใหนักเรียนตั้งคําถามและหาคําตอบโดยครูทํา

หนาท่ีเปนเพียง Coaching,Metoring 

Facilitater โดยการชี้แนะ ชี้นํา กระตุน เสริมแรง

บวก ใหกําลังใจ และเปนกัลยาณมิตรท่ีดีตอนักเรียน 

- เปดโอกาสใหนักเรียนไดคนหาคําตอบ หรือตอบ

คําถามอยางอิสระ โดยครูไมตีกรอบความคิด แตเปนผู

สังเกตและใชคําถามเพ่ือหาเหตุผลจากคําตอบของ

นักเรียน 

- กําหนดเวลาใหมีความเหมาะสมและเกิดความ

ยืดหยุน 

- มีการเสริมแรงใหเกิดการแขงขันเนื่องจากการ

แขงขันตอบคําถามเปนการกระตุนการเรียนรูท่ีไดผลดีและ

นักเรียนพรอมใหความรวมมือ 

 

๓. ผลของการพัฒนาดวยใชเทคนิค ABL (Activity- 

Based Learning) ทําใหเกิดการบริหารจัดการชั้นเรียน

เชิงบวก ดังนี้ 

- ชวยกระตุนใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมกับ

กิจกรรม ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนไดรับท้ังสาระความรู 



๑๕๕ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. ใชเทคนิค PBL (Problem–based 

Learning) และ (Project–based Learning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะ คุณลักษณะ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได

ประสบการณตรงท่ีเปนรูปธรรม และไดเชื่อมโยงความรู

เพ่ือประยุกตใชในอนาคต 

- เปดโอกาสใหนักเรียนจับกลุมปฏิบัติกิจกรรมกับ

กลุมเพ่ือนตามความสนใจหากนักเรียนไดเลือกปฏิบัติ

กิจกรรมกับเพ่ือนสนิทก็จะทําใหกิจกรรมประสบ

ความสําเร็จไดมากกวา 

- ครูมีทาทีท่ีผอนคลายมากข้ึน สรางความไววางใจ 

ไมตึงเครียดเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข และ

กลาท่ีจะเรียนรูดวยตนเองจนประสบความสําเร็จ 

- ครูหม่ันชื่นชม และใหกําลังใจนักเรียนระหวาง

ปฏิบัติกิจกรรมหรือเม่ือสิ้นสุดกิจกรรม 

- ครูมีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเท่ียง

ธรรมและยุติธรรม โดยใหเหตุผลท่ีเหมาะสมประกอบการ

ประเมิน 

-ครูหม่ันเอาใจใส สอดสองดูแล ใหคําแนะนําผูเรียน

อยางสมํ่าเสมอ จนประสบความสําเร็จ 

 

๔. ผลของการพัฒนาดวยใชเทคนิค PBL 

(Problem–based Learning) และ(Project–based 

Learning) ทําใหเกิดการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ดังนี้ 

- นักเรียนไดเลือกเขากลุมและแบงหนาท่ีกันเองเพ่ือ

เรียนรูดวยเทคนิค PBL (Problem–based Learning) 

และ (Project–based Learning) 

- ครูไดติดตามความคืบหนา โดยใหนักเรียนรายงาน

ผลการปฏิบัติโครงงานเปนระยะเพ่ือจะไดใหคําแนะนํา 

ปรึกษา และแกไขปญหาไดทันทวงที 

- เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนศึกษาโครงงานท่ี

ตนเองสนใจหรือมีความถนัดจะทําใหนักเรียนเกิดความ

ภาคภูมิใจและตั้งใจทํางานมากกวาฝนใหทําตามท่ีครูเปนผู

กําหนด 



๑๕๖ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. เทคนิค 5E for Active Learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กําหนดเวลาการปฏิบัติโครงงานใหเหมาะสมมี

ความยืดหยุน เนื่องจากโครงงานแตละเรื่องอาจมี

รายละเอียดท่ีแตกตางกัน ดังนั้นความสําเร็จของการทํา

โครงงานยอมแตกตางกันดวย 

- เสริมแรงทางบวก ดวยคําชม การใหคะแนน การ

ใหกําลังใจเม่ือประสบปญหาตลอดเวลา 

- เม่ือพบวานักเรียนบางคนไมสามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนในกลุมไดครูตองหาวิธีการแนะนําหรือทําความเขาใจ

แกนักเรียนเพ่ือจะไดดําเนินการทําโครงงานไดอยาง

ราบรื่น 

 

๕.  ผลของการพัฒนาดวยใชเทคนิค เทคนิค 5E for 

Active Learning ทําใหเกิดการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง

บวก ดังนี้ 

- วางแผนเพ่ือออกแบบชุดการสอน ศูนยการเรียนรู 

บทเรียนโปรแกรม บทเรียนสําเร็จรูปใหมีประสิทธิภาพ

เปนไปตามข้ันตอนการสอนดวยเทคนิค 5E for Active 

Learning 

- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ สื่อการสอน ใหเหมาะสม

กับธรรมชาติของเนื้อหา 

- จัดเตรียมหองหรือแหลงเรียนรูใหเอ้ืออํานวยตอ

การเรียนรูเปนกลุม 

- กําหนดกติกาการเรียนรูใหเขาใจงายไมซับซอน

จนเกินไป 

- อาจมีการเตรียมกิจกรรมเสริมบทเรียนเพ่ือสํารอง

ไวใหนักเรียนท่ีเรียนรูเร็วไดเขาศึกษาเพ่ือเติม 

- การออกแบบชุดการสอน ศูนยการเรียนรู บทเรียน

โปรแกรมตองเรียบเรียงภาษาในคําสั่ง คําชี้แจง ใบความรู 

เอกสาร ใหเขาใจแจมแจง 

- มีการเสริมแรงทางบวกสอดแทรกไวในบทเรียน

เปนระยะ ๆ 

 



๑๕๗ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

๖. เทคนิคบทบาทสมมติ และการแสดงละคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗. สงเสริมการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทักษะใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ (21st -Century Skills ) 

 

 

 

 

 

๖.  ผลของการพัฒนาดวยใชเทคนิคบทบาทสมมติ 

และการแสดงละคร ทําใหเกิดการบริหารจัดการชั้นเรียน

เชิงบวก ดังนี้ 

- เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงบทบาทสมมติหรือ

การแสดงละครกับกันเพ่ือนท่ีใหนักเรียนคุนเคย 

- การแสดงบทบาทสมมติอาจจัดข้ึนตามจํานวน

ผูเรียนไดหลายลักษณะข้ึนอยูกับปริมาณและความยาก

งายของสาระท่ีตองการใหนักเรียนไดเรียนรู เชน งานคู 

กลุมยอย กลุมใหญ งานหอง งานระดับชั้น หรืองานท้ัง

โรงเรียน เปนตน 

- เปดโอกาสใหนักเรียนไดวางแผนการทํางานดวย

ตนเองซ่ึงจะชวยพัฒนาทักษะความสามารถเชิงบูรณาการ 

ไมวาจะเปน การสื่อสาร การคิด การแกปญหา 

คอมพิวเตอร การควบคุมอารมณ การคนหาขอมูล เปน

ตน 

- เปดโอกาสใหนักเรียนนําเสนอแผนงานและ

แนวความคิดเพ่ือท่ีครูจะไดทราบหลักการปฏิบัติงานและ

วางแผนประเมินผูเรียนไดตามจุดประสงคการเรียนรู 

- การแสดงบทบาทสมมติยอมมีท้ังกลุมท่ีประสบ

ความสําเร็จและอาจไมประสบความสําเร็จ แตถึงอยางไร

ครูควรจับประเด็นความสําเร็จหรือใหกําลังใจในสวนท่ี

นาชื่นชมโดยเลี่ยงการตําหนิ แตควรเปลี่ยนเปนการ

แนะนําและใหโอกาสไดแสดงบทบาทสมมติหรือแสดง

ละครใหมอีกครั้งจนนักเรียนพึงพอใจ 

 

๗.  ผลของการพัฒนาดวยใชเทคนิคการสงเสริมการ

ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ (21st -

Century Skills ) ทําใหเกิดการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง

บวก ดังนี้ 

- ครูเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนมาเปน Coaching 

Metoring,Facilitaterโดยการชี้แนะ ชี้นํา กระตุน 

เสริมแรงบวก ใหกําลังใจ และเปนกัลยาณมิตรท่ีดีตอ



๑๕๘ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘. เสริมสรางการเรียนรูดวยตนเองและการ

ปฏิบัติเพ่ือใหมีทักษะการศึกษาไทยแลนด ๔.๐ 

(CCPR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน 

- ครูไดเปนนักออกแบบกิจกรรมและใชกิจกรรมเปน

สื่อกลางในการพัฒนาทักษะความสามารถของผูเรียน 

- เปลี่ยนหองเรียนใหกลายเปนหองปฏิบัติการ 

(Studio) เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะอยางรอบดาน 

-กิจกรรม ชิ้นงาน การปฏิบัติท่ีดี ควรออกแบบให

สามารถวัดทักษะไดอยางหลากหลายเชิงบูรณาการ และ

จะเปนการลดภาระงานใหแกนักเรียนไดอีกดวย 

-ครูตองทําความเขาใจวาทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

เปนทักษะท่ีสําคัญซ่ึงสามารถพัฒนาใหเกิดข้ึนไดโดยการ

ปฏิบัติบอยครั้งและสมํ่าเสมอ 

-นักเรียนบางคนมีทักษะบางประการท่ีโดดเดน ครู

อาจใชลักษณะเดนดังกลาวเปนสื่อการสอนใหกับเพ่ือน

นักเรียนดวยกัน เนื่องจากนักเรียนวัยเดียวกันจะพูดคุยกัน

ไดประสบความสําเร็จงายกวา 

 

๘.  ผลของการพัฒนาดวยใชเทคนิคการเสริมสราง

การเรียนรูดวยตนเองและการปฏิบัติเพ่ือใหมีทักษะ

การศึกษาไทยแลนด ๔.๐ (CCPR) ทําใหเกิดการบริหาร

จัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดังนี้ 

- เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัติงานและ

ออกแบบชิ้นงานตามจินตนาการ ความสามารถ ความ

สนใจ ใหสอดคลองกับ อายุ ระดับชั้น วัย เพศ และความ

แตกตางระหวางบุคคล 

- ครูไดสรางแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจใหนักเรียน

เกิดความคิดสรางสรรคในการผลิตชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ 

ดวยตัวของนักเรียนเอง 

- นักเรียนไดมีเวทีในการนําเสนอผลงานเพ่ือสราง

ความประทับใจและความภาคภูมิใจท่ีไดเปนผูออกแบบ

และผลิตชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ เชน นิทรรศการวันสุนทร

ภู นิทรรศการวันภาษาไทยแหงชาติ หรือกิจกรรมของทาง

โรงเรียน เปนตน 
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๙. พัฒนา EQ CQ MQ PQ AQ และ SQ 

 

๙.  ผลของการพัฒนาดวยใชเทคนิคการพัฒนา EQ 

CQ MQ PQ AQ และ SQ ทําใหเกิดการบริหารจัดการชั้น

เรียนเชิงบวก ดังนี้ 

- ครูเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับการพัฒนา EQ CQ 

MQ PQ AQ และ SQ 

- หม่ันกระตุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 

อยางสมํ่าเสมอเนื่องจากกิจกรรมจะชวยพัฒนา EQ CQ 

MQ PQ AQ และ SQ ของนักเรียนได 

- สามารถคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนท่ีมีลักษณะ 

คุณสมบัติ และมีความนาสนใจ ท่ีมุงเนนการพัฒนาพัฒนา 

EQ CQ MQ PQ AQ และ SQ 

- เปดโอกาสใหนักเรียนไดลองผิดลองถูกในการ

ปฏิบัติกิจกรรมซ่ึงจะทําใหเกิดการเรียนรูทางออม 

-ครูหม่ันเอาใจใสรายละเอียดระหวางท่ีนักเรียนเขา

รวมกิจกรรม โดยหม่ันสังเกต บันทึกขอมูล เพ่ือจะไดนํา

ขอมูลเหลานั้นมาพัฒนานักเรียนตอไป 

- เม่ือพบวานักเรียนมีขอบกพรองทางดานใดครูตอง

ใชจิตวิทยาในการชี้นําชี้แนะใหกําลังใจ และชี้ผิดใหเปนถูก 

กลุมสาระการเรียนรูตางประเทศ  

๑. ผูสอนมีการจัดเตรียม สถานท่ีและอุปกรณ

ใหอยูในสภาพพรอมและเอ้ือตอการจัดการเรียนการ

สอน เชน โตะ เกาอ้ี กระดาน บอรด มุมความรู

ตางๆ  

  ๑.๑ กลุมสาระการเรียนรูตางประเทศจัดเตรียม

หอง LAB ภาษาตางประเทศท่ีเอ้ือประโยชนตอการ

จัดการเรียนการสอนมีอุปกรณสื่อการจัดการเรียนการ

สอนอยางครบครัน มีอุปกรณท่ีเหมาะสมกอใหเกิดการ

สรางบรรยากาศการเรียนใหนักเรียนเกิดความนาเรียน

ยิ่งข้ึน เชน หอง LAB ภาษาตางประเทศชั้น ๒ DS๓ 

เปนตนท้ังนี้เพ่ือเอ้ือประโยชนแกนักเรียนใหอยูใน

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและนาเรียน อีกท้ังกลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไดจัดทํา “บอรด

 

      

 

 

นักเรียนอยูในสภาพบรรยากาศหองเรียนท่ีเหมาะสม 

มีอุปกรณสื่อการเรียนการสอนท่ีครบครัน และการประดับ

ตกแตงหอง LAB ใหมีบรรยากาศท่ีเหมาะแกการเรียนรู

ดานภาษาตางประเทศ สงผลใหนักเรียนเกิดความ

กระตือรือรนและดึงดูดความสนใจในการเขามาเรียนใน

หอง LAB ยิ่งข้ึน เนื่องจากมีพ้ืนท่ีท่ีเอ้ืออํานวยตอการจัด

กิจกรรมในรูปแบบตางๆท่ีหลากหลาย  นักเรียนเกิดการ

เรียนรูท้ังทางตรงและทางออมจากบอรดความรู

ภาษาตางประเทศและมุมความรูดานภาษาตางๆ นักเรียน



๑๖๐ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

ความรูภาษาตางประเทศ” เชน บอรดความรู

ภาษาอังกฤษ ,  บอรดความรูภาษาฝรั่งเศส,บอรด

ความรูภาษาจีนและบอรดความรูภาษาญี่ปุน เปนตน 

นอกจากบอรดความรูและมุมความรูดานภาษาตางๆ

แลวยังมี “บอรดประชาสัมพันธขาวสาร” เพ่ือให

นักเรียนไดรับทราบขาวสารตางๆเชน ขาวการเขารวม

ชิงทุนศึกษาตอตางประเทศ เปนตน นอกจากนี้กลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไดจัด “บอรด

แสดงผลงานนักเรียน” ท่ีไดรับรางวัลในการแขงขัน

กิจกรรมวันภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ อีกท้ัง

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไดจัดพ้ืนท่ีสี

เขียวบริเวณหนาหองกลุมสาระการเรียนรูเพ่ือใหเกิด

บรรยากาศท่ีสดชื่นและผอนคลาย  

  ๑.๒ การจัดกิจกรรมการเรียนรูภายใน

หองเรียนของนักเรียน ขอยกตัวอยางการจัดสถานท่ี

และอุปกรณในอยูในสภาพพรอมและเอ้ือตอการ

จัดการเรียนการสอนอยางชัดเจน คือ การจัดกิจกรรม

การสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.๖ โดยมีการจัด

นิทรรศการภาษาอังกฤษภายในหองเรียนซ่ึงสามารถใช

เปนแหลงการเรียนรูภายในหองเรียนไดโดยนักเรียน

ตองแบงกลุมกันจัดนิทรรศการตามเรื่องท่ีสนใจโดย

ครูผูสอนสามารถวัดและประเมินผลนักเรียนจาก

กระบวนการทํางานแบบกลุมและกระบวนการคิดโดย

ใชวิธีการสังเกต สอบถามและจดบันทึกลงบนแบบ

บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในระหวางท่ี

นักเรียนดําเนินการทํากิจกรรม นําเสนอผลงานท้ังการ

พูดและการเขียนนอกจากนี้ยังมีประโยชนตอนักเรียน

เม่ือไดนั่งเรียนในหองเรียนท่ีมีสภาพแวดลอมท่ี

เหมาะสมถือเปนการจัดการเรียนรูเชิงบวกไดดีอีกดวย

เพราะนักเรียนจะแตงหองเรียนดวยความรักใหมี

สวยงามนามองและไดรับความรูจากสิ่งท่ีตนเองสนใจ

นอกจากนี้ยังมีมุมเกมสท่ีเปนผลงานของนักเรียนท่ีได

ไดเขาถึงขาวสารจากบอรดประชาสัมพันธขาวสารสงผลให

นักเรียนสามารถติดตอผูสอนท่ีรับผิดชอบกับฝายการสอบ

ชิงทุนตางๆไดอยางทันถวงที  อีกท้ังเพ่ือเปนการสรางแรง

บันดาลใจใหนักเรียนเกิดความใฝรูใฝเรียน รักท่ีจะเรียนรู

ดานภาษาตางประเทศ เปดมุมมองโลกทัศนของนักเรียน 

สรางทัศนคติท่ีดีตอการเรียนรูดานภาษา นอกจากนี้การจัด

พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณหนาหองกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศสงผลใหเกิดบรรยากาศท่ีสดชื่นผอน

คลาย ไมตึงเครียดคลายความกังวลของนักเรียนไดอีกทาง

หนึ่ง          

 

 

 

นักเรียนมีความสุขไดอยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะ

แกการเรียนรูตามความสนใจของผูเรียนและยังรวมกัน

ดําเนินกิจกรรมภายในชั้นเรียนท้ังท่ีเปนกิจกรรมการ

เรียนรูท่ีไดจากการจัดนิทรรศการหองเรียนและมุมโตะ

กิจกรรม/เกมสเปนการสรางบรรยากาศภายในหองเรียน

ใหมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวางนักเรียนและเสริมสราง

ประสิทธิภาพการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 

อีกท้ังกิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยสรางแหลงการเรียนรู

ในหองเรียนทําใหนักเรียนสามารถการแสวงหาความรูได

ดวยตนเอง มีการเตรียมเนื้อหา มีข้ันตอนการเลือกเนื้อหา

ตามความสนใจมีการทํากิจกรรมกลุมรวมกับเพ่ือนๆและ

เกิดกระบวนการคิดเพ่ือเตรียมการในการนําเสนอเนื้อหา

ใหผานเกณฑการประเมิน อีกท้ังมีโตะกิจกรรมภายใน

หองเรียนท่ีจัดเปนมุมกิจกรรม ภายในมุมกิจกรรมนั้น

นักเรียนสามารถรวมกิจกรรมโดยมีกิจกรรมประเภทเกมท่ี

นักเรียนประดิษฐข้ึนเพ่ือเสริมสรางการเรียนรูของนักเรียน

นอกจากนี้การเลนเกมรวมกันท้ังยังสรางความรักในการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี  

หลักฐาน        ภาพถายกิจกรรม 
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ประดิษฐข้ึนเพ่ือเสริมสรางความรักในวิชา

ภาษาอังกฤษและถายทอดกิจกรรมการเรียนรูใน

รูปแบบกิจกรรมเกมเพ่ือสรางความสนุกสนานแก

ผูเรียน นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนกันเลนเกมทํา

กิจกรรมรวมกันภายในหองเรียนไดอีกดวยมีการจัด

บอรดการเรียนรูและจัดนิทรรศการดานภาษาภายใน

หองเรียนของนักเรียนแผนการเรียนตางๆเชน แผน

ภาษาอังกฤษ,แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุนและแผน

ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศ

ภายในหองเรียนใหนาเรียนมากยิ่งข้ึน 

๒. การมีปฏิสัมพันธกันตามกิจกรรมการเรียน

การสอนในแตละวิชา 

  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีมีปฏิสัมพันธกันอยางเห็นได

ชัดเจนดังนี้ 

  ๒.๑ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนประเภท

เกมสออนไลนทางภาษาอังกฤษ โดยครูผูสอนไดจัด

กิจกรรมเกมสออนไลนตางๆเชน เกมสยานอวกาศ, 

เกมสเตะฟุตบอลเขาโกล, เกมสหมุนวงลอ, เกมส 

Kahoot และเกมส QUIZIZZ เปนตน ควบคูกับ

กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน โดย

กิจกรรมดังกลาวนอกจากสงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะ

ทางภาษาแลวยังสงเสริมใหเกิดปฏิสัมพันธเชิงบวกตอ

การเรียน 

  ๒.๒ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุน

และวิชาเลือกเสรีม.๑เรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน โดยจัด

กิจกรรมฝกทําขนมญี่ปุนดังโงะและการหอผาฟุโระชิกิ 

โดยครูเตรียมอุปกรณและวัตถุดิบ จากนั้นใหนักเรียน

ศึกษาวิธีการทําและเทคนิคในการทําขนมดังโงะและ

การหอผาฟุโระชิกิ โดยครูเปนผูคอยใหปรึกษา ท้ังนี้

เพ่ือสอนขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของ
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ประเทศญี่ปุน 

  ๒.๓ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน

ฟง-พูดม.๔ เรื่อง พูกันจีน กิจกรรมนี้เปนการเรียนรู

ศิลปวัฒนธรรมการเขียนพูกันจีน โดยครูผูสอนเตรียม

อุปกรณการฝกเขียนพูกันจีนเชน น้ําหมึก กระดาษ

เขียนพูกัน และพูกันจีนใหนักเรียน ครูใหคําปรึกษา

แนะนําวิธีการเขียนดวยพูกันจีนใหนักเรียน จากนั้น

นักเรียนเปนผูทดลองเขียนดวยตนเอง   

  ๒.๔ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน

และวิชาเลือกเสรีม.๑ เรื่องวันสําคัญของประเทศจีน 

โดยมีกิจกรรมในวันสําคัญตางๆมีลักษณะท่ีแตกตางกัน

ไปตามรูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของ

ประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆของ

ประเทศจีนดังนี้ ๑.กิจกรรมวันแหงความรัก:เขียนคํา

อวยพรคูรัก,ตัดกระดาษ双喜  ๒.กิจกรรมวันไหว

พระจันทร : พับกระดาษรูปกระตาย,ทานขนมไหว

พระจันทร และ ๓.กิจกรรมวันตรุษจีน : ตัดกระดาษ

รูปตัว 春,ทานขนมมงคล,ทําเก๊ียวจีน,เขียนคํามงคล,

แจกอ่ังเปา   

   ๒.๕  กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน

เพ่ือมุงใหเกิดการมีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางกันอีกท้ัง

เรียนรูวัฒนธรรมจีนผานกิจกรรมการฝกทําอาหารจีน

และขนมของประเทศจีนดังนี้ 

      -กิจกรรมวิชาภาษาจีนฟง-พูดม.๔ : บะหม่ี

ดํา  

      -กิจกรรมวิชาภาษาจีนพ้ืนฐานม.๕,ม.๕EP

และม.๖ : เก๊ียวหมาลาหมอไฟและปงยางหมาลา 

      -กิจกรรมชมรม ขนมโบราณจีนถังหูลู 

   ๒.๖ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเลือกเสรี

ม.๒  เรื่อง คําอวยพรภาษาจีน  กิจกรรมนี้เปน

กิจกรรมเขียนการดอวยพรมอบใหแกเพ่ือนรวมชั้น

เรียนโดยเขียนขอความเปนภาษาจีนเชิงใหกําลังใจและ

 

นักเรียนไดมีปฏิสัมพันธเชิงบวกกับศิลปวัฒนธรรม

จีน โดยเรียนรูศิลปวัฒนธรรมจีนอยางมีความสุข เกิด

ความตื่นเตน สนุกสนานและทาทาย เกิดความเห็นอกเห็น

ใจกันในระหวางทํากิจกรรม เกิดความภูมิใจในผลงานและ

ความสามารถของตนเอง 

หลักฐาน     ภาพถายกิจกรรม   

 

นักเรียนเกิดปฏิสัมพันธเชิงบวกระหวางนักเรียนกับ

เพ่ือนนักเรียน และนักเรียนกับครูผูสอน  เกิดการเรียนรู

รวมกันอยางมีความสุขกอใหเกิดการเปดใจและรักท่ีจะ

เรียนรูผานการทํากิจกรรมตางๆ อีกท้ังไดเรียนรูวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของประเทศจีนเพ่ือนําไป

ประยุกตใชไดในอนาคต  

หลักฐาน     ภาพถายกิจกรรม 

 

 

 

 

กิจกรรมนี้เนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธเชิงบวกให

นักเรียนรักท่ีจะเรียนรูสามารถเรียนรูรวมกันไดอยางมี

ความสุข สงเสริมใหนักเรียนมีจิตใจท่ีดีงาม เปนกําลังใจ

ใหแกกันและกัน   

หลักฐาน     ภาพถายกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๓ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

วาดภาพประกอบระบายสี ผูสอนมีการจัดเตรียม

สถานท่ีและอุปกรณใหอยูในสภาพพรอมและเอ้ือตอ

การจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดทํางานเปน

กลุม   

  ๒.๗ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษา

ฝรั่งเศสม.๔  เรื่อง วัฒนธรรมการรับประทานเครป

และประวัติการรับประทานเครปท่ีเก่ียวกับศาสนา

คริสต  โดยครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนอภิปราย

รวมกันเก่ียวกับหัววัฒนธรรมการรับประทานเครปของ

ชาวฝรั่งเศส บงบอกความสําคัญตางๆในวัฒนธรรม

การรับประทานเครป โดยครูผูสอนและนักเรียน

รวมกันเตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณตางๆ จากนั้น

ครูผูสอนและนักเรียนรวมกันลงมือทํา เครปสไตล

ฝรั่งเศส    

๓. ผูสอนกําหนดขอตกลงในการอยูรวมกัน

อยางมีความสุขและขอตกลงในการจัดการเรียนการ

สอนรวมกัน 

    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศขอ

ยกตัวอยางการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐานม.๕ โดยผูสอนไดกําหนดขอตกลงในการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษรวมกันไวในโครงสรางรายวิชา

(Course Syllabus) และการเรียนการสอนในวิชา

ภาษาญี่ปุน ครูผูสอนยึดหลักเสรีภาพและความเทา

เทียมกันในการตอบคําถามโดยการในโปรแกรมสุม

รายชื่อท่ีเชื่อถือได หรือวิธีการจับฉลากรายชื่อนักเรียน 

เพ่ือทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกสบายใจ ไมเกิด

ความรูสึกลําเอียงวาครูผูสอนเรียกนักเรียนคนใดคน

หนึ่งแบบชี้เฉพาะเจาะจงหรือบีบบังคับมากเกินไป  

ท้ังนี้มีการกําหนดตกลงในตนภาคการศึกษาและ

นักเรียนรับทราบและยินดีท่ีจะทําตาม 

๔. นักเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุม  

    ๔.๑การจัดการเรียนการสอนวิชา

 

 

 

 

นักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศสท่ี

เก่ียวกับเครปผานการทํากิจกรรม นักเรียนเกิดความ

สนุกสนาน ตื่นเตน และทาทายในการทําเครปสไตล

ฝรั่งเศส เกิดปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางเพ่ือนนักเรียนและ

ครูผูสอนทําใหบรรยากาศภายในหองเรียนไมเกิดความนา

เบื่อ อีกท้ังไดประสบการณในการทําเครปเพ่ือเปนความรู

พ้ืนฐานพัฒนาตอยอดในอนาคตได                 

หลักฐาน    ภาพถายกิจกรรม 

 

 

 

 

 

นักเรียนและผูสอนสามารถดําเนินกิจกรรมไดอยาง

ราบรื่น ตอเนื่อง นักเรียนทุกคนในหองเรียนอยูรวมกันได

อยางมีความสุข มีเสรีภาพเทาเทียมไมถูกนักเรียนคนหนึ่ง

คนใดเอาเปรียบระหวางเรียน อีกท้ังนักเรียนเกิดความ

ตื่นตัวในการเรียนตลอดเวลาและสามารถแสดงออกทาง

ความคิดโดยเสรีไมปดก้ันในการซักถามคําถามตางๆ ท่ี

นักเรียนสงสัยในเนื้อหาท่ีทําการเรียนการสอน  

หลักฐาน      โครงสรางรายวิชา Course Syllabus) 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนไดฝกกระบวนการทํางานแบบกลุม ยอมรับ



๑๖๔ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน๒ เรื่อง Dairy routine กิจกรรม

กลุมนี้เปนกิจกรรมประเภทเกมสเพ่ือฝกใหนักเรียนได

รูจักทํางานรวมกันเปนกลุม โดยแบงนักเรียนออกเปน 

๒-๓ กลุมใหนักเรียนแตละกลุมใบและทายคําศัพท 

โดยแสดงออกทางทาทางหรือคําใบภาษาอังกฤษเรื่อง

กิจวัตรประจําวันตางๆ กําหนดเวลากลุมใบคําศัพท ๑

คน/๑๐วินาที ถาคนในกลุมใบคําศัพทแสดงหรือใบ

คําศัพทสื่อสารไมเขาใจ หักคะแนนกลุมใบคําศัพท

นั้นๆ กิจกรรมนี้นอกจากไดฝกทักษะการคิดแลวยัง

กอใหเกิดความสนุกสนานอีกดวย  

เกณฑการคะแนน 

ทีมชนะ                  ๕ คะแนน 

ทีมรองชนะอันท่ี๑   ๓-๔ คะแนน  

ทีมรองชนะอันท่ี๒   ๒.๕ คะแนน 

  ๔.๒ การจัดการเรียนการสอนวิชา 

ภาษาอังกฤษการอานเชิงวิเคราะห ๒ เรื่อง 

Scavenger Hunt ครูผูสอนไดจัดทํากิจกรรมรูปแบบ

เกมสการแขงขัน โดยกิจกรรมชุดนี้ข้ึนเพ่ือเสริมสราง

ความสามัคคีภายในกลุมการรับฟงความคิดเห็นของ

สมาชิกภายในกลุมตลอดจนการรูจักวางแผนในการทํา

กิจกรรมรวมกันการใชทักษะการคิดวิเคราะหและเพ่ือ

เปนการฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษจากคําใบ 

(clues) ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวไดดําเนินกิจกรรมนอกชั้น

เรียนเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศในการจัดการเรียนการ

สอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ และ

เพ่ือใหนักเรียนมีพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมท่ีกวางขวาง

โดยแบงนักเรียนออกเปน ๕ กลุมกลุมละ ๕ คนใหแต

ละกลุมรวมกันแขงขันโดยมีคําใบภาษาอังกฤษให

นักเรียนแตละกลุมเปนผูทายกลุมใดทายถูกตอง

ครบถวนดวยระยะเวลาท่ีรวดเร็วท่ีสุดเปนกลุมท่ีชนะ

ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความสามัคคีและเปนคะแนนกิจกรรม

ครูผูสอนใหคะแนนนักเรียนทุกคนโดยเทาเทียมคนละ 

ความเห็นของผูอ่ืนเกิดการชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพ่ือให

กลุมของตนบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย การทํางาน

รวมกันนี้กอใหเกิดความสนุกสนานและมีปฏิสัมพันธท่ีดี

ระหวางกัน 

หลักฐาน     ภาพถายกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนสามารถทํางานรวมกันภายในกลุมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ นักเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดีภายในกลุมเกิด

ความสนุกสนาน ตื่นเตน และทาทายระหวางการทํา

กิจกรรมภายในกลุม เสริมสรางภาวะผูนําใหแกนักเรียน 

และเกิดการยอมรับฟงขอเสนอแนะจากเสียงสวนใหญ

ภายในกลุมของตนเอง เกิดการเรียนรูรวมกันอยางมี

ความสุข             

หลักฐาน    - ตัวอยางใบงาน 

               - ภาพถายกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๕ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

๕ คะแนน และเพ่ือสรางความตื่นเตนและทาทาย

ใหกับนักเรียนครูผูสอนจึงมอบเงินเปนรางวัล โดยกลุม

ชนะเลิศไดรับเงินรางวัลกลุมละ ๕๐๐ บาท และกลุม

รองชนะอันดับ ๑ ไดรับเงินรางวัลกลุมละ ๓๐๐ บาท 

เพ่ือกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจยิ่งข้ึน    

   ๔.๓กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา การอาน

เพ่ือความเขาใจ เรื่อง การทํางานแบบรวมมือ (STAD) 

กิจกรรมกลุมนี้เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหวางกลุมเพ่ือน ฝกการทํางานรวมกันเปนทีม  และ

เพ่ือกระตุนความสนใจ สรางแรงจูงใจในการเรียนรู

ของนักเรียน โดยแบงนักเรียนท้ังหมด ๕-๖ กลุมกลุม

ละ ๕ คนโดยคละความสามารถของนักเรียน ครูผูสอน

เตรียมกิจกรรมโดยเลือกเนื้อหาจากบทความเรื่องสั้น

ในหนังสือเรียนท่ีนักเรียนยังไมไดเรียน ๕ เรื่อง เชน 

Happy birthday , Go to sleep , Life is good in 

Iceland , Raft out loud , Dinner fresh from the 

freezer เปนตนจากนั้นใหนักเรียนรวมกันอภิปราย

เนื้อหา วิเคราะหเนื้อเรื่องและสรุปความคิดรวบยอด  

ทายกิจกรรมครูผูสอนใหนักเรียนทําแบบทดสอบ หา

คะแนนเฉลี่ยกลุมท่ีดีท่ีสุดเปนกลุมท่ีชนะในการทํา

กิจกรรมครั้งนั้นๆ  

 ๔.๔ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา การอาน

เพ่ือความเขาใจ เรื่อง การทํางานแบบรวมมือ 

(Jigsaw) โดยใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูเก่ียวกับ

เนื้อหาท่ีไดรับมอบหมาย และอภิปรายรวมกัน รวมท้ัง

วิเคราะห สังเคราะหขอมูลเพ่ือตอบคําถาม   

 ๔.๕ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษการอาน เรื่อง Saving the Animals 

and the People เพ่ือเปดโอกาสใหเกิดความรวมมือ

ท่ีดีระหวางนักเรียนท่ีมีผลการเรียนท่ีดีกับนักเรียนท่ีมี

ผลการเรียนระดับปานกลาง ครูผูสอนจัดไดจัด

กิจกรรมแบบกลุมนี้ข้ึนมา  แบงนักเรียนเปน ๓-๕กลุม

 

 

 

 

 

นักเรียนไดเรียนรูการอานเรื่องสั้น สามารถตีความ 

วิเคราะหและสรุปในเรื่องสั้นตางๆไดโดยผานกระบวน

ทํางานแบบกลุม เกิดปฏิสัมพันธท่ีระหวางเพ่ือนนักเรียน

ไดชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพ่ือใหการทํางานบรรลุ

จุดประสงค ฝกแสดงความคิดพรอมท้ังใหเหตุผล และรับ

ฟงเหตุผลจากผูอ่ืนเพ่ือการพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึน    

หลักฐาน     แบบทดสอบและใบงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนไดฝกกระบวนการทํางานแบบกลุม ยอมรับ

ความเห็นของผูอ่ืน การชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพ่ือใหการ

ทํางานบรรลุจุดประสงค 

หลักฐาน     แผนการสอน 

 

นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีข้ึนกับการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ สังเกตจากความกระตือรือรนในการให

ความรวมมือในการทํากิจกรรม นักเรียนมีการพัฒนาการ

ทักษะการอานไดดีข้ึนซ่ึงสังเกตไดจากคะแนนสอบปลาย

ภาคเรียน นอกจากนี้การทํางานรวมกัน กอใหเกิดการมี

ปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางเพ่ือน เกิดความสามัคคีในการทํา
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สมาชิกในแตละกลุมจะมีระดับผลการเรียนท่ีคละกัน 

ครูผูสอนเริ่มตนดวยคําถามตางๆใหนักเรียนแตละกลุม

ตอบคําถาม จากนั้นเปด CD บันทึกเสียงใหนักเรียนฟง

และใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องตามในใจ  เพ่ือฝกทักษะ

การฟงและการออกเสียง และเพ่ือใหเกิดความคุนชิน

กับเจาของภาษา ครูใหเวลานักเรียน ๕ นาทีในการ

อานเนื้อเรื่องเพ่ือสรางความเขาใจอีกครั้งโดยสมาชิก

ในแตละกลุมจะชวยกันแปลเนื้อเรื่อง รวมกันวิเคราะห

ใจความสําคัญเพ่ือท่ีจะสามารถตอบคําถามหลังการ

อานได ซ่ึงในระหวางท่ีรอนักเรียนอานครูผูสอนจะ

เขียนจํานวนขอคําถามไวบนกระดานโดยแตละขอจะมี

คะแนนท่ีไมเทากันตามความยากงายของขอคําถาม

นั้นๆ โดยขณะท่ีเลนเกมสตอบคําถามใหนักเรียนปด

หนังสือเรียนและใหนักเรียนแตละกลุมยกมือเพ่ือ

แขงขันตอบคําถาม   

เกณฑการใหคะแนน 

ถูกตอง ๙๐% ข้ึนไป  = ดีมาก 

ถูกตอง ๗๐ – ๘๐%  = ด ี

ถูกตอง ๕๐ – ๖๐%  = ปานกลาง 

       ๔.๖ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

ภาษาญี่ปุนพ้ืนฐานม.๕และ ม.๖ เรื่องการแปลどっ

かい กิจกรรมกลุมนี้เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูการ

ทํางานรวมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน

โดยกิจกรรมกลุมนี้อยูในหัวขอการอานภาษาญี่ปุน 

โดยใหนักเรียนแบงกลุมรวมกันหาคําศัพท และแปล

ความ ถอดใจความสําคัญของเนื้อหา วิเคราะห จับ

ใจความของบทความนั้นๆจากนั้นใหนักเรียนนําเสนอ

ผลงานหนาชั้นเรียนใหเพ่ือนกลุมอ่ืนฟงเพ่ือเปนการ

แลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน 

        ๔.๗ การจัดการเรียนการสอนวิชา

ภาษาญี่ปุนม.๖ เรื่องคํายกยองและคําถอมตน 

กิจกรรม เกิดภาวะผูนํา นักเรียนสามารถเปนผูสอนให

เพ่ือนท่ียังไมเขาใจบทเรียนได อีกท้ังเกิดการพัฒนาการ

ทางภาษาอังกฤษท่ีดีระหวางกัน  

หลักฐาน     -แผนการจัดการเรียนการสอน 

               -ภาพถายระหวางทํากิจกรรม 

               -ผลการเรียนของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนไดเรียนรูบทเรียน คําศัพทใหม และสามารถ

จับใจความสําคัญผานการทํากิจกรรมไดเปนอยางดี และ

ชวยใหนักเรียนสามารถเขาใจบทเรียนไดในระยะ

อันรวดเร็วไมตองคิดและตีความจับใจความแตเพียงผูเดียว

เกิดการระดมความคิดและความสามัคคีรวมมือชวยเหลือ

กันในการทํากิจกรรม 

หลักฐาน      ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

นักเรียนไดเรียนรูการทํางานแบบความรวมมือเกิด

การแลกเปลี่ยนทัศนคติในระหวางการทํากิจกรรม กลาคิด
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กิจกรรมกลุมนี้เพ่ือฝกกระบวนการทํางานรวมกัน และ

เพ่ือใหนักเรียนไดประยุกตใชไวยากรณท่ีแสดงถึง

วัฒนธรรมการออนนอมถอมตนของภาษาญี่ปุน จัดทํา

เปนกิจกรรมกลุมในรูปแบบของคลิปวิดิโอ ท้ังนี้เพ่ือ

เปนการจําลองสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริงใน

ชีวิตประจําวัน และเพ่ือใหนักเรียนทราบถึง

สถานการณจริงตางๆวาควรใชระดับของคําศัพทและ

ไวยากรณลักษณะใดจึงเกิดความเหมาะสมและถูกตอง 

โดยการทํากิจกรรมกลุมนี้นักเรียนตองอาศัยรวมมือ

และความสามัคคี เกิดการปรึกษาสมาชิกกลุม วางแผน

ผานกระบวนการคิด ไตรตรองความถูกตองและจัดทํา

ออกมาในรูปแบบของคลิปวิดิโอกลุม  

        ๔.๘ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน

พ้ืนฐาน ม.๕  เรื่อง 方向 อธิบายทิศทาง โดย

กิจกรรมนี้แบงนักเรียนออกเปน๔ กลุมกลุมละ ๔-๕ 

คน ครูแจกกระดาษวาดเขียนขนาดใหญจากนั้นให

นักเรียนรวมมือกันวาดแผนท่ีมีเสนทางและสถานท่ี

ตางๆใหชัดเจน พรอมท้ังเขียนคําศัพทภาษาจีนสถานท่ี

ตางๆลงในแผนท่ีใหเรียบรอย จากนั้นใหสมาชิกในกลุม

รวมกันแตงประโยคและเขียนคําบรรยายทิศทางของ

สถานท่ีในแผนท่ีกลุมละ ๕ ประโยค จากนั้นใหสมาชิก

ในกลุมผลัดกันถาม-ตอบวาสถานท่ีตางๆในแผนท่ี

ตั้งอยูท่ีไหน หากอยู ณ สถานท่ีหนึ่ง จะเดินทางไปยัง

สถานท่ีหนึ่งในแผนท่ีไปอยางไร โดยครูและนักเรียน

รวมกันใหคําปรึกษาชี้แนะสมาชิกกลุมวาประโยคนั้นๆ

ถูกหรือไม และควรแกไขอยางไร  กลุมไหนสามารถทํา

กิจกรรมจบไดรวดเร็ว ครบถวน และถูกตองท่ีสุด กลุม

นั้นจะเปนผูชนะ โดยการใหคะแนนจะเรียงลําดับการ

ใหคะแนนดังนี้ 

กลุมผูชนะกลุมท่ี ๑  ได  ๕    คะแนน 

กลุมผูชนะกลุมท่ี ๒  ได  ๔.๕    คะแนน 

กลุมผูชนะกลุมท่ี ๓  ได  ๔    คะแนน 

กลาแสดงออกในทางท่ีถูกตอง ไดฝกใชคําศัพทและ

ประโยคไวยากรณระดับข้ันทางภาษาเรื่องความออนนอม

ถอมตัวในภาษาญี่ปุนอันแสดงถึงขนบธรรมเนียม

วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุน อีกท้ังนักเรียนสามารถนํา

ประโยคจากการทํากิจกรรมกลุมมาปรับใชใน

ชีวิตประจําวันได 

หลักฐาน     คลิปวิดิโอเกลุมรื่องคํายกยองและคํา

ถอมตน 

 

 

 

 

นักเรียนไดเรียนรูการทํางานรวมกัน กอใหเกิด

ปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางเพ่ือน ไดแลกเปลี่ยนทัศนคติความ

คิดเห็นตางๆ กลาคิด กลาแสดงออก สามารถบงบอกไดวา

ประโยคการอธิบายทิศทาง สถานท่ี และการเดินทางตางๆ

ควรมีการพูดสื่อสารออกมาอยางไร กระท่ังบงบอกไดวา

ประโยคใดถูกหรือผิด ไดนําสิ่งท่ีเรียนรูมาลงมือปฏิบัติจริง

และสามารถเรียนรูรวมกันไดอยางสนุกและมีความสุข 

หลักฐาน     ภาพถายกิจกรรม 
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กลุมผูชนะกลุมท่ี ๔  ได  ๓  คะแนน 

      ๔.๙ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

ภาษาจีนพ้ืนฐานม.๕ เรื่อง  HSK三级：生级 

กิจกรรมกลุมนี้เปนการทํางานรวมกันในรูปแบบการ

นําเสนอผานระบบออนไลน เนื่องจากตัวอักษรจีนนั้นมี

รูปตัวอักษรคอนขางจําไดยากสําหรับนักเรียนท่ีเรียน

ระดับตน-กลางดังนั้นเพ่ือกระตุนใหนักเรียนตื่นตัวใน

เวลาเรียนและจําคําศัพทภาษาจีนได รักท่ีจะเรียนรูใน

วิชาภาษาจีน และเพ่ือฝกกระบวนการทํางานรวมกัน

เปนกลุม จึงใหนักเรียนแบงกลุม ๕ กลุมกลุมละ ๔-๕

คน ตามความสมัครใจ  โดยสมาชิกในกลุมจะออกมา

นําเสนอคําศัพท HSK ระดับ๓ รูปแบบออนไลนผาน 

Google Meet ทุกกลุมจะไดรับมอบหมายใหนําเสนอ

คําศัพทกลุมละ ๑๐๐ คํา นักเรียนจะตองทําบัตร

คําศัพทนําเสนอในรปูแบบการใชโปรแกรมตางๆท่ีไม

จํากัด เชน โปรแกรมPower Point เปนตน มีคําเฉลย

ภาษาไทยและคําอานภาษาจีนประกอบ เม่ือนําเสนอ

คําศัพทเรียบรอยแลวจากนั้นเขาสูการเลนเกมสทาย

คําศัพทท่ีนักเรียนคิดคนดวยตนเอง ผานโปรแกรม

เกมสออนไลนตางๆ โดยกลุมนําเสนอจะเลือกคําศัพท

ใหมหรือคําท่ีไมคุนชินมาเปนคําถาม เพ่ือนนักเรียน

กลุมอ่ืนๆชิงคะแนนโดยการแยงกันตอบคําศัพทนั้นๆ 

โดยมีขอแมคือในการชิงการตอบคําถามหามเปดดู

คําตอบโดยเด็ดขาดหากเปดดูจะปรับแพทันที  การ

คํานวณคะแนนนักเรียนจะไดคะแนนตามจํานวน

คําตอบท่ีสมาชิกกลุมของตนตอบได ดังนี้ 

กลุมตอบคําถามไดคะแนนมากท่ีสุดอันดับท่ี ๑ได 

๕  คะแนน 

กลุมตอบคําถามไดคะแนนมากท่ีสุดอันดับท่ี ๒ได 

๔.๕คะแนน 

กลุมตอบคําถามไดคะแนนมากท่ีสุดอันดับท่ี ๓ได 

๔  คะแนน 

 

นักเรียนไดเรียนรูคําศัพท ตัวอักษรจีน HSK ระดับ 

๓ ผานกระบวนการทํากิจกรรมกลุมแบบออนไลน เกิด

แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน กอใหเกิดการทํางาน

รวมกันภายในหองเรียน มีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางกัน อีก

ท้ังในระหวางการตอบคําถามของกลุมตางๆไดมีการ

ถกเถียง อภิปราย ถึงความหมายท่ีถูกตองของคําศัพท

นั้นๆ ทําใหนักเรียนกลุมท่ีจําความหมายไดไมชัดเจน เกิด

การเรียนรูและจดจําไดอยางแมนยํายิ่งข้ึนทําใหเกิดการ

พัฒนาการท่ีดีรวมกันภายในชั้นเรียน   

หลักฐาน     -ผลงานของนักเรียน 

               -คะแนนสอบวัดระดับทางภาษาจีน 

 

 

 

นักเรียนไดเกิดการเรียนรูตามเนื้อหาสาระความรู

อยางเปนลําดับท่ีเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน โดย

โดยลําดับความรูจากงายไปยาก ทําใหนักเรียนเกิดเรียน

เกิดการเรียนรูตามลําดับท่ีเขาใจไมขามเนื้อหาท่ีสําคัญ ทํา

ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาการท่ีดี   

หลักฐาน     โครงสรางรายวิชา Course syllabus 
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กลุมตอบคําถามไดคะแนนมากท่ีสุดอันดับท่ี ๔ได 

๓.๕ คะแนน 

กลุมตอบคําถามไดคะแนนมากท่ีสุดอันดับท่ี ๕ได 

๓ คะแนน 
 

๕. การจัดลําดับสาระความรูใหเหมาะสมกับ

วุฒิภาวะของผูเรียน 

   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรูท่ี

เหมาะสมกับนักเรียนในทุกระดับชั้น โดยลําดับความรู

จากงายไปยาก เพ่ือใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะของ

นักเรียน ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาการท่ี

ดี  

 

๖. นักเรียนวางแผนการเรียนรวมกับผูสอนโดย

ไดบันทึกขอตกลงในสมุด  

    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศขอ

ยกตัวอยางการจัดเรียนการเรียนการสอนท่ีนักเรียน

วางแผนการเรียนรวมกับผูสอนโดยไดบันทึกขอตกลง

ในสมุดอยางชัดเจนในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนวิชาภาษาอังกฤษม.๕ และวิชาภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน  

โดยในแตละคาบเรียนจะมีการวางแผนการเรียน

รวมกันวาจะทําการเรียนเรื่องใดและนักเรียนจะตอง

จดหัวขอการเรียนและการสงงานไวท่ีสมุดหนาแรก

ของนักเรียนเพ่ือใหรูวาเรียนเรื่องใดแลวและนักเรียน

จะตองสงงานในรูปแบบลักษณะใด โดยเม่ือสงงานแลว

จะกลับมา ทําเครื่องหมายถูก (/ )ยืนยันวาไดเรียนและ

สงงานนั้นๆแลว ท้ังนี้ในเบื้องตนเพ่ือใหนักเรียน

สามารถตรวจสอบไดวาตนเรียนรูอะไรบางและ

สามารถทราบไดวานักเรียนทํางานครบหรือไมหรือมี

ขอปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม เปนตน อีกท้ังเปดโอกาสให

นักเรียนไดมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดขอสอบอีก

 

 

 

 

 

จากกิจกรรมตางๆของกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ เปดโอกาสใหนักเรียนสามารถ

ออกแบบการเรียนรูไดดวยตนเอง ตามความถนัดและ

ความสนใจ ทําใหเกิดความสุขในการเรียนรู และนักเรียน

สามารถติดตามงานคางของตนเองไดอยางสะดวก การ

วางแผนกําหนดขอสอบปรนัยหรืออัตนัยรวมกันของ

ครูผูสอนและนักเรียนเพ่ือใหเกิดการวัดและประเมินผล

อยางเปนธรรม   

หลักฐาน   สมุดบันทึกของนักเรียน 
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ดวย 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

1.  การสอบถามขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล

เปนขอมูลในการเลือกรูปแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี

เหมาะสม 

- ใหนักเรียนสํารวจบุคลิกของตนเองและการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนเพ่ือเปนแนวทางในการเลือกกลุม

ทํากิจกรรมตามท่ีครูมอบหมาย 

2.  การเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการ

จัดการชั้นเรียน 

2.1  ผูเรียนวิเคราะหพฤติกรรมและผลการเรียน

ดวยตนเอง ทําการประเมินตนเอง 

2.2  ผูเรียนสามารถกําหนดเวลาสงงาน ใหเสนอ

ความคิดเห็นหากไมเห็นดวยแตตองอธิบายเหตุผล 

2.2  ผูเรียนมีอิสระในการจับกลุม แบงหนาท่ี

ภายในกลุม และอิสระในการออกแบบสิ่งประดิษฐเพ่ือ

มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

2.3  ผูเรียนมีอิสระในเลือกใชวัสดุและวิธีการ

ประดิษฐเครื่องทําไอศกรีม และวัสดุท่ีใชทําไอศกรีม 

พรอมเลือกรูปแบบในการนําเสนอได 

2.4  ใหนักเรียนสํารวจพืชท่ีรูจักหรือท่ีมีภายใน

บาน แลวใหนักเรียนเลือกชนิดของพืชท่ีสนใจดวย

ตนเองโดยนักเรียนเปนผูออกแบบวัสดุอุปกรณในการ

ปลูกผักสลัดและ การหาวิธีการดูแลผักใหเจริญเติบโต 

2.5  สรางและรักษาสิ่งแวดลอมของหองเรียน

เพ่ือเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียนเนนใหนักเรียนใหมี

สวนรวมในกิจกรรมและเกิดความรวมมือในกิจกรรม

การเรียนรู 

3. การเรียนรูอยางมีความสุข 

3.1  มีกิจกรรมท่ีทําใหสนุก  เชน เกมการแขงขัน

นอกเหนือจากรายวิชา อาจเปนการใชทักษะวิชาอ่ืนๆ 

3.2  การทดลองทําไอศกรีมดวยวัสดุดิบท่ี

- การทําความรูจักผูเรียนโดยการสืบคนขอมูลหรือ

ประสบการณการณเดิมของผูเรียนจะทําใหครูจัดกิจกรรม

การเรียนรูไดงายข้ึน เหมาะสมกับบริบทของท้ัง

สถานศึกษา รายวิชาและตัวผูเรียน ทําใหเวลาดําเนิน

กิจกรรมการจัดการเรียนรูเปนไปอยางราบรื่น ผูเรียนมี

ความสุข สนุกสนานและมีความสนใจอยากเรียนรูเพ่ิม

มากข้ึน 

- การรูประสบการณเดิมของผูเรียนจะทําให

ครูผูสอนเขาใจผูเรียนมากข้ึนและคอยใหการสนับสนุนใน

จุดท่ีผูเรียนไมคอยชํานาญได 

- การเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมจะทําให

ผูเรียนมีความพึงพอใจและไมรูสึกกดดันในกิจกรรมการ

เรียนรูและกระตือรือรนมากยิ่งข้ึนเพราะผูเรียนมีความ

ภาคภูมิใจในการมีสวนรวม ทําใหเกิดแรงผลักดันท่ีกระตุน

ใหผูเรียนสนใจในการรวมกิจกรรมการเรียนรูอีกดวย 

- การเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกรูปแบบการ

จัดการเรียนรู มีอิสระในการเลือกใชอุปกรณหรือวิธีการ 

จะทําใหการดําเนินไปของกิจกรรมมีความยืดหยุนและ

ครูผูสอนสามารถสังเกตผูเรียนไดในขณะท่ีผูเรียนให

เหตุผลวาทําไมถึงเลือกอุปกรณหรือวิธีการนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

- การเรียนรูท่ีสนุกสนาน มีกิจกรรมท่ีเราความสนใจ 

มีการเสริมแรงทางบวก ผลจากการจัดกิจกรรมท้ังหมดนี้

จะทําใหผูเรียนมีความสุข เกิดความสนุกสนานมีความคิด

สรางสรรค รวมถึงเปนหองแหงการเรียนรู 
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หลากหลายทําใหนักเรียนสนุกท่ีไดแบงกันชิม 

3.3  การมอบรางวัล เชน ใหคะแนนการปฏิบัติ

กิจกรรมจากนักเรียนกลุมท่ีสามารถทํางานไดสําเร็จ

ตามเปาหมาย จะไดรับรางวัล เพ่ือเปนกําลังใจ 

3.4  การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

เนนใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองโดยผูสอน

คอยใหคําปรึกษาแนะนําการจัดการเรียนการสอน

สงเสริมใหผูเรียนไดรับทักษะดานเทคโนโลยีและการ

ติดตอสื่อสาร 

3.5  นักเรียนรวมกับครูในการจัดมุม

ประสบการณการเรียนรู โดยมีครูเปนท่ีปรึกษา ดูแล

อยางใกลชิด 

4.  ครูพ่ีเล้ียง 

4.1  เปดชองทางการสื่อสาร ใหคําปรึกษานอก

เวลาเรียนแกผูเรียน หากผูเรียนตองการ 

4.2  การดําเนินกิจกรรมท้ังการทดลองและการ

ปลูกผักสลัดโดยนักเรียนทํานอกเวลาเรียน ซ่ึงครูและ

นักเรียนตางตองนัดหมายวันเวลาสําหรับการติดตาม

และตรวจสอบความคืบหนาหากเกิดปญหาครูจะให

คําแนะนําทันที หรือ นักเรียนสงขอมูลนําเสนอผาน 

line ซ่ึงครูจะใหขอเสนอแนะcomment อยางทันถวง

ที 

- การเสริมแรงดวยรางวัล เชน คําชมเชย การ

ปรบมือ จะทําใหผูเรียนมีความม่ันใจในตนเองมากข้ึนและ

มีแรงจูงใจอยากําใหไดดีข้ึนไปเรื่อยๆ 

- การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนท่ีคํานึงถึงผูเรียนเปน

สําคัญ ทําใหรูปแบบของกิจกรรมท่ีออกมาตรงกับความ

ตองการและศักยภาพของผูเรียน ไมวาจะเปนความชอบ 

หรือความยากงาย เม่ือผูเรียนรูสึกวาตัวเองทําไดจะเปน

แรงกระตุนใหอยากทําหรือเรียนรูมากข้ึน 

 

 

 

 

- การใหคําปรึกษานอกเวลาจะทําใหผูเรียนรูสึกผอน

คายและลดแรงกดดัน เพราะนักเรียนบางคนไมกลา

แสดงออกตอหนาคนหมูมาก ทําใหไมกลาแสดงความ

คิดเห็น นอกจากนี้การเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถพบ

ครูผูสอนในชวงนอกเวลาราชการเปนการเพ่ิมชองทาง

ใหกับผูเรียนไดติดตอกับผูสอนมากข้ึน จะทําใหผูเรียนมี

ความสบายใจและคอยๆชวยเพ่ิมความม่ันใจใหผูเรียนได

อีกทางหนึ่ง 

กลุมสาระการเรียนรูสังคม 

เง่ือนไขและขอกําหนดของการบริหารชั้นเรียน

ของครูผูสอนในกลุมสาระ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ครูผูสอนใชคําถามกระตุน ใหนักเรียนสังเกต

บรรยากาศภายในหองเรียนเหมาะสมกับการเรียนใน

รายวิชาตอไปหรือไม 

๒. ครูผูสอนกําหนดขอตกลงในการจัดการเรียน

การสอนรวมกัน 

- กําหนดเวลาในการเขาหองเรียนโดยนักเรียนไม

ควรเขาหองเรียนชาเกินกวา ๕ นาที 

 

 

 

ครูผูสอนดําเนินกิจกรรมภายในชั้นเรียนไดอยาง

ตอเนื่องและราบรื่น 

 

นักเรียนมีระเบียบวินัยมากข้ึน ในการสงงาน/

การบาน/ชิ้นงานนักเรียนสามารถสงไดตรงเวลามากข้ึน 

และสามารถทําตามขอตกลงไดดี (ดูไดจากบันทึกการสง

งาน/การบาน/ชิ้นงาน) 
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- การแตงกายของนักเรียนจะตองถูกตองตาม

ระเบียบของโรงเรียน 

- ไมอนุญาตใหเลนโทรศัพทมือถือและเครื่องมือ

สื่อสารทุกชนิดในเวลาเรียน 

- กําหนดเวลาในการสงงาน นักเรียนจะตองสง

งานตามวันและเวลาท่ีกําหนด (ในการสงงานแตละครั้ง

ของแตละหองเรียนจะมีการกําหนดเวรสงสมุด,หนังสือ 

ครั้งละ ๒ คนโดยเรียงตามเลขท่ีจากนอยไปมาก) 

๓. การจัดลําดับสาระความรูใหเหมาะสมกับวุฒิ

ภาวะของผูเรียน 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละคาบ 

ครูผูสอนจะจัดลําดับการยกตัวอยางประกอบใน

เนื้อหาแตละเนื้อหา เรียงจากงายไปหายาก เพ่ือให

ผูเรียนไมเกิดความเบื่อหนาย 

๔. นักเรียนไดวางแผนการเรียนรวมกับผูสอน 

โดยไดบันทึกขอตกลงในสมุดของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนไดรับความรูจากงายไปหายาก จะทําให

นักเรียนเกิดพัฒนาการท่ีดี และสามารถเรียนรูไดอยางมี

ความสุข 

 

 

 

นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนรูไดดวยตนเองจึง

สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูและความภาคภูมิใจของ

ผูเรียนเอง 

วิชาการงานอาชีพ๑ หนวยการเรียนอาหารเพ่ือการ

ดํารงชีวิต 

       การจัดการเรียนการสอนใหอยูในรูปของเกม 

เชน เกมตอบคําถามหรือทายชื่ออาหารจากภาพและ

เกมเปดแผนปายโดยมีจุดมุงหมายใหผูเลนไดคิดและ

หาคําตอบท่ีถูกตองกอนท่ีจะเปดแผนภาพเรื่องราวใน

เก่ียวกับอาหารจนครบ เปนการชวยพัฒนาจินตนาการ

ของผูเรียนซ่ึงสามารถนําไปใชในการดํา เนิน

ชีวิตประจําวันได 
 

วิชาการงานอาชีพ ๒ หนวยการเรียนงานชางกับการ

ดํารงชีวิต 

       การจัดการเรียนการสอนโดยใชใบงานและ

โครงงานการตอไฟฟาเพ่ือทําโคมไฟโดยการจําแนก

วัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการทํางานชางระหวาง

 

 

๑. ชวยในการฝกไหวพริบ เชาวนปญญา ผูเรียนจะได

ฝกคิดแกปมปริศนา เพราะปริศนาคําทายเกิดจากกรอบ

วิธีคิดท่ีสรางสรรค 

๒. สงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคม กระตุนให

เกิดความรวมมือมีการปรึกษาหารือรวมกัน 

 

 

 

 

๑. ผูเรียนไดทดสอบความถนัดและสามารถแกไข

ปญหาในงานท่ีสนใจรวมท้ังมีความพรอม ความม่ันใจมาก

ยิ่งข้ึน 

๒. สรางเสริมประสบการณปฏิบัติจริงและเกิดความ

https://www.dek-d.com/quiz/supertest/55710/
https://www.dek-d.com/quiz/supertest/55710/
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งานไฟฟาและงานไม และนําเสนอผลงานไดอยาง

สรางสรรคเปนการบูรณาการระหวางกลุมสาระการ

เรียนรูฯ 

 

วิชาการงานอาชีพ ๓ เรื่อง การประดิษฐของเลน 

       การออกแบบสื่อเพ่ือสรางความสุขในชั้นเรียน

โดยใชเกมโยนลูกตอบคําถาม มาเปนสวนหนึ่งในการ

เรียนรูผานการเลนและเรียนควบคูกัน ดวยการใชเกม

โยนลูกบอลตอบคําถามเปนการปฏิบัติกิจกรรมผาน

เกมท่ีประยุกตเนื้อหา เรื่องการประดิษฐของเลน 

 

วิชาการงานอาชีพ ๕ เรื่อง ประเภทงานประดิษฐ 

       การจัดการเรียนการสอนและการจัดการชั้นเรียน

เชิงบวก โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางนั้นเปดโอกาสให

ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูเนื้อหาและกิจกรรมตาง 

ๆ เชน การประดิษฐกระเปาผา ครูคอยใหคําปรึกษา

แนะแนวทางแกปญหาใหกับผูเรียนเปนรายบุคคน 

เพ่ือใหนักเรียนแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาอยาง

เต็มท่ี  

ภาคภูมิใจในโครงงานท่ีไดริเริ่มสรางสรรค 

๓. นักเรียนรูจักใชและดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชใน

งานประดิษฐไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับประเภทของ

งานประดิษฐ 
 

- ผูเรียนใหความสนใจและมีสวนรวมกับการทํา

กิจกรรมในชั่วโมงเรียน ลดความกดดัน มีการแสดงความ

คิดเห็นและสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

 

 

 

๑. นักเรียนสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับวัสดุจาก

ธรรมชาติและเพ่ิมรายไดใหกับผูท่ีตองการมีรายไดเสริม 

๒. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและเพ่ิมทักษะ

ในการออกแบบผลิตภัณฑ 

กลุมสาระการเรียนรูคอมพิวเตอร มีการบริหาร

ชั้นเรียนดังนี้ 

๒.๑ ผูสอนสํารวจความพรอมของอุปกรณท่ี

จะใชงาน และใหมีจํานวนเพียงพอ เชน โตะ เกาอ้ี 

กระดาน บอรด มุมความรูตางๆ โดยอาจารยในกลุม

สาระการเรียนรูรวมกันสํารวจ ตรวจสอบ และดูแล

รักษา อุปกรณภายในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๑-๔ 

เชน โตะ เกาอ้ี เครื่องคอมพิวเตอร เปนประจํา และทํา

ความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอรในชวงเวลาปดภาค

เรียน 

๒.๒ การมีปฏิสัมพันธตามกิจกรรมการเรียน

การสอนในแตละวิชามีการใชเทคโนโลยีในการเพ่ิมการ

มีปฏิสัมพันธท้ังในและนอกหองเรียน เพ่ืออํานวยความ

 

 

โตะ เกาอ้ี และเครื่องคอมพิวเตอร ภายใน

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อยูในสภาพพรอมใชงาน และ

มีจํานวนเพียงพอ 

 

 

 

 

 

นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับครูผูสอนท้ังในหองเรียน และ

นอกหองเรียน โดยมีการติดตอสื่อสารกันผานกลุมไลน ซ่ึง

ชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอนัดหมายการเรียน
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สะดวกในการเรียนการสอน  

๑. มีกลุมไลนประจําวิชาแยกแตละหอง 

มีการแจงขาวสารผานทางกลุมไลนอยางสมํ่าเสมอ 

๒. ใช Google Classroom และ 

Gmail ในการติดตอสื่อสาร รับ-สงงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

๓. มีการใชแอพลิเคชันเกมเพ่ือการเรียน

การสอนอยูเสมอ เชน kahoot, quizizz, edpuzzle 

เปนตน 

๒.๓ ผูสอนกําหนดขอตกลงในการอยูรวมกัน

อยางมีความสุข และขอตกลงในการจัดการเรียนการ

สอนรวมกัน 

๑. มีการรวมกันสรางขอตกลงกอนเรียน 

ตั้งกติกาการอยูรวมกันในการเรียนการสอน  

๒. มีการแจงขอตกลงและกติกาการ

เรียนการสอนไปยังผูปกครองของนักเรียนเพ่ือให

รับทราบและไดรวมทําความเขาใจ 

๓. มีการแจงขอกําหนดในการเขาใชงาน

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

๒.๔ นักเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุมในการ

มอบหมายงานกลุม มีการตั้งกติกาท่ีชัดเจน มีการ

ติดตามและประเมินผลเปนระยะ 

๒.๕ การจัดลําดับสาระความรูใหเหมาะสม

กับวุฒิภาวะของผูเรียน ภายในกลุมสาระการเรียนรู มี

การจัดทําหลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการ

สอน เพ่ือเรียงลําดับเนื้อหาใหเหมาะสมกับผูเรียนใน

แตละระดับชั้น 

๒.๖ นักเรียนไดวางแผนการเรียนรวมกับ

ผูสอน โดยไดบันทึกขอตกลงในสมุด มีการทําบันทึก

ขอตกลงในเอกสารออนไลน และมีการมอบหมายให

แจงขอตกลงดังกลาวแกผูปกครองใหรับทราบพรอมทํา

หลักฐานผานวีดีโอ 

การสอนตางๆ และนักเรียนมีการใช Google Classroom 

ในการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ ชวยลดปญหาการสง

งาน และการติดตามงาน รวมท้ังผูปกครองสามารถ

ติดตามงานท่ีไดรับมอบหมายของนักเรียนได 

 

 

 

 

 

นักเรียนปฏิบัติตามขอตกลงในการเรียน และ

ขอกําหนดในการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรไดเปน

อยางดีมีความสุข สงผลใหการจัดการเรียนการสอน 

เปนไปดวยความราบรื่นและตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

การทํางานรวมกัน กอใหเกิดปฏิสัมพันธท่ีดีระหวาง

เพ่ือน มีการระดมความคิด การอภิปราย การแสดงความ

คิดเห็น ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน 

นักเรียนไดศึกษาเนื้อหาตามลําดับทําใหเกิดกาาร

พัฒนาท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปตอยอดในการเรียนรูรายวิชา

อ่ืนๆ ได 

 

 

ผูปกครอง และนักเรียนทราบแผนการเรียน และ

ขอตกลงในการเรียนการสอน 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ผูสอนมีการตั้งเง่ือนไขและกําหนดขอตกลงใน

การจัดการเรียนการสอนรวมกันมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ครูตั้งคําถามกระตุนใหนักเรียนชวยกันตอบ 

หรือสุมเพ่ือตอบคําถาม หากตอบถูกจะลดเวลา

เรียน ๕ นาที หากตอบผิดจะเพ่ิมเวลาเรียน ๕ นาที 

หรือเพ่ิมแบบฝกหัด (ท้ังนี้เพ่ือเปนการกระตุนนักเรียน

เทานั้น โดยครูผูสอนจะตองคํานวณเวลากับคําถามให

เหมาะสมกันดวย) 

๒. ครูผูสอนกําหนดขอตกลงในการจัดการ 

เรียนการสอนรวมกัน 

- กําหนดเวลาในการเขาหองเรียน โดย 

นักเรียนไมควรเขาหองเรียนสายเกิน ๕ นาที 

- สามารถขอเขาหองน้ําไดท่ีละ ๑ คน  

หลังจากหมดคาบแรก (ยกเวนจําเปนจริงๆ) 

- กําหนดเวลาในการสงงาน นักเรียนจะตอง 

สงงานตามวันและเวลาท่ีกําหนด (ในการสงงาน

แตละครั้งแตละหองเรียนจะมีการจัดเวรสงครั้งละ ๒ 

คน โดยเรียงตามเลขท่ีจากนอยไปมาก) 

- การแตงกายของนักเรียนจะตองถูกตองตาม 

ระเบียบของโรงเรียน 

 

 

 

นักเรียนสวนใหญมีความตองการท่ีจะเสร็จสิ้นการ

เรียนการสอนกอนเวลาและไมตองการทําแบบฝกหัดใน

ปริมาณมาก ดังนั้นถาผูสอนมีการกระตุนไดตรงตามจุด 

นักเรียนสวนใหญจะใหความรวมมือเปนอยางดี มีความ

ตั้งใจเรียนมากข้ึนเพราะอยากตอบคําถามใหถูกตอง ทําให

ผูเรียนเกิดการพัฒนาท่ีตอเนื่อง ซ่ึงดูไดจากผลสอบของ

ผูเรียน 

- นักเรียนมีระเบียบวินัยมากข้ึน ในการสง 

งาน/การบาน/ชิ้นงานนักเรียนสามารถสงงานไดตรง

ตามระยะเวลาท่ีผูสอนกําหนด และปฏิบัติตามขอตกลงได

เปนอยางดี (ดูไดจากบันทึกการสงงาน/การบาน/ชิ้นงาน) 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ 

๑. ครูในศูนยการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษได

จัดสรรสื่อ อุปกรณ ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรูของนักเรียนรวมท้ังการสรางบรรยากาศ

ในชั้นเรียนท่ีปลอดภัยสําหรับนักเรียน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

    - ครูผูสอนทําการสํารวจความพรอมในการใช

งานของอุปกรณใหมีความเหมาะสม ปลอดภัยและ

เพียงพอกับจํานวนนักเรียน เชน โตะ เกาอ้ี กระดาน 

บอรด รวมท้ังการจัดมุมความรูในเรื่องตาง ๆ ท่ี

สอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน เปนตน 

 

๑. มีการจัดสรรสื่อ อุปกรณ ในการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียนรวมท้ังการสราง

บรรยากาศในชั้นเรียนท่ีปลอดภัยสําหรับนักเรียน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

- ครูผูสอนดําเนินการจัดกิจกรรมภายในชั้นเรียนได

อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงดูไดจากภาพกิจกรรมและสภาพ

จริงในชั้นเรียน 
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    - ครูผูสอนมีการจัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสให

นักเรียนกับครู เพ่ือนกับเพ่ือนและพ่ีกับนอง ไดมี

ปฏิสัมพันธกันในขณะทํากิจกรรมรวมกันในแตละวิชา  

    - ครูผูสอนมีการสรางเง่ือนไขหรือขอตกลงใน

ชั้นเรียนกับนักเรียนในศูนยการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ

และการเรียนรวมกับผูอ่ืน เพ่ือใหนักเรียนไดใชชีวิตใน

การอยูรวมกันอยางมีความสุข  

- ครูผูสอนมีการสรางขอตกลงในการจัดการเรียน

การสอนกับนักเรียน เพ่ือใหเรียนไดเรียนรูถึงการเรียน

รวมกับเพ่ือนอยางมีความสุข 

- ครูผูสอนไดจัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนักเรียน

ไดทํางานรวมกันเปนกลุม เพ่ือใหนักเรียนไดชวยเหลือ

ซ่ึงกันและกัน 

- ครูผูสอนมีการจัดลําดับความยาก งาย 

ของกิจกรรมใหมีความเหมาะสมกับวุฒิภาวะของ

นักเรียน 

- ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมใน

การวางแผนการเรียนการสอนรวมกัน 
 

- นักเรียนสามารถทํางานรวมกับครู เพ่ือน ในชั้น

เรียนไดอยางมีปฏิสัมพันธท่ีดีรวมกัน ซ่ึงดูไดจากภาพ

กิจกรรมและสภาพจริงในชั้นเรียน 

- นักเรียนสามารถทํางานตามเง่ือนไขหรือขอตกลงท่ี

ครูผูสอนกําหนดไวในชั้นเรียนไดอยางมีความสุข ซ่ึงดูได

จากภาพกิจกรรมและสภาพจริงในชั้นเรียน 

- นักเรียนสามารถทํางานของตนเองไดตาม

เปาหมายท่ีครูผูสอนกําหนดไวในชั้นเรียน ซ่ึงดูไดจาก

สภาพจริงในชั้นเรียน 

 

- นักเรียนสามารถทํางานรวมกันกับเพ่ือนในกลุมได

ซ่ึงดูไดจากสภาพจริงในชั้นเรียน 

 

- นักเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาในกิจกรรมจาก

ระดับงายไปสูระดับยากไดตามพัฒนาการของตนเองซ่ึงดู

ไดจากสภาพจริงในชั้นเรียน 

- นักเรียนสามารถออกแบบความรูไดดวยตนเองใน

สิ่งท่ีสนใจและตรงตามความถนัด ซ่ึงดูไดจากสภาพจริงใน

ชั้นเรียน 

หนวยแนะแนวและใหคําปรึกษา 

- ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

กระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียน

อยางเปนระบบมีข้ันตอนชัดเจนพรอมท้ังมีวิธีการและ

เครื่องมือท่ีมีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานในการ

ทํางานท่ีตรวจสอบไดโดยมีครูประจําชั้นหรือครูท่ี

ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงานโดยการมี

สวนรวมของบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและ

นอกสถานศึกษาไดแกคณะกรรมการสถานศึกษา

ผูปกครองชุมชนผูบริหารและครูทุกคนมีวิธีการและ

เครื่องมือท่ีชัดเจนมีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐาน

การทํางานท่ีตรวจสอบได  

 

- การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ตามข้ันตอนของระบบ 5 ข้ัน  

1. การรูจักนักเรียนรายบุคคล - การรูจักขอมูลท่ี

จําเปนเก่ียวกับตัวนักเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหครูท่ี

ปรึกษามีความเขาใจนักเรียนมากข้ึนสามารถนําขอมูลเพ่ือ

มาวิเคราะหคัดกรองนักเรียนเปนประโยชนในการสงเสริม

การปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนไดอยางถูกทาง 

2. การคัดกรองนักเรียน - การคัดกรองนักเรียนเปน

การพิจารณาขอมูลเก่ียวกับตัวนักเรียนเพ่ือจัดกลุม

นักเรียนอาจนิยามกลุมได 4 กลุมคือ  

2.1 กลุมปกติ 

2.2 กลุมเสี่ยง 

2.3 กลุมมีปญหา 
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2.4 กลุมพิเศษ 

การจัดกลุมนักเรียนนี้มีประโยชนตอครูท่ีปรึกษาใน

การหาวิธีเพ่ือดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตอง 

โดยเฉพาะการแกไขปญหาใหตรงกับปญหาของนักเรียน

และมีความรวดเร็วในการแกไขปญหาเพราะมีขอมูลของ

นักเรียนในดานตางๆซ่ึงหากครูท่ีปรึกษาไมไดคัดกรอง

นักเรียนเพ่ือการจัดกลุมแลวความชัดเจนในเปาหมายเพ่ือ

การแกไขปญหาของนักเรียนก็จะมีนอยลงมีผลตอความ

รวดเร็วในความชวยเหลือซ่ึงบางกรณีจําเปนตองแกไขโดย

เรงดวน 

3. การปองกันและแกไขปญหา – ในการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนครูควรใหความเอาใจใสกับนักเรียนทุก

คนอยางเทาเทียมกันแตสําหรับนักเรียนกลุมเสี่ยงและมี

ปญหานั้นจําเปนอยางมากท่ีตองใหความดูแลเอาใจใส

อยางใกลชิดและหาวิธีการชวยเหลือท้ังการปองกันและ

การแกไขปญหาโดยไมปลอยประละเลยนักเรียนจน

กลายเปนปญหาของสังคมการสรางภูมิคุมกันการปองกัน

และการแกไขปญหาของนักเรียนจึงเปนภาระท่ียิ่งใหญ

และมีคุณคาอยางมากในการพัฒนาใหนักเรียนเติบโตเปน

บุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคม 

4. การพัฒนาและสงเสริมผูเรียน - การพัฒนาและ

สงเสริมนักเรียนเปนการสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนไมวา

จะเปนนักเรียนกลุมปกติหรือกลุมเสี่ยงมีปญหากลุม

ความสามารถพิเศษใหมีคุณภาพมากข้ึนและพัฒนาเต็ม

ศักยภาพมีความภาคภูมิใจในตนเองในดานตางๆ มี

กิจกรรมหลักสําคัญท่ีโรงเรียนตองดําเนินการดังนี้ 

4.1 การจัดกิจกรรมโฮมรูม 

4.2 การจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน (class room 

meeting)  

4.3 การจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิต

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

5. การสงตอ - ในการปองกันและแกไขปญหาของ
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- กิจกรรม ชมรมเพ่ือนรูใจ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (YC 

youth counselor)  

ชมรมท่ีทางหนวยแนะแนวและใหคําปรึกษา

จัดตั้งข้ึนเพ่ือนักเรียนท่ีผานการพิจารณาคัดสรรวาเปน

ผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดีมีความสามารถในการคิด

วิเคราะหมีจิตอาสา มีทักษะในการรับฟงและการให

คําปรึกษาซ่ึงไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถ

ในการใหคําปรึกษาเบื้องตนและปฎิบัติหนาท่ีให

คําปรึกษาแกเพ่ือนนักเรียนโดยการดูแลชี้แนะอยาง

ใกลชิดจากครูแนะแนว  

นักเรียนโดยครูท่ีปรึกษาอาจมีกรณีท่ีบางปญหามีความ

ยากตอการชวยเหลือหรือชวยเหลือแลวนักเรียนมี

พฤติกรรมไมดีข้ึนก็ควรดําเนินการสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานตอไปเพ่ือใหปญหาของนักเรียนไดรับการ

ชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็ว การสงตอแบงเปน 2 

แบบคือ 

5.1 การสงตอภายใน ครูท่ีปรึกษาสงตอไปยังครูท่ี

สามารถในการชวยเหลือนักเรียนไดท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะ

ปญหาเชนสงตอครูแนะแนวครูพยาบาลครูประจําวิชาหรือ

ฝายกิจการนักเรียน 

5.2 รวมสงตอภายนอก ครูแนะแนวหรือฝายกิจการ

นักเรียนเปนผูดําเนินการสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญภายนอก

หากพิจารณาเห็นวาเปนกรณีปญหาท่ีมีความยากเกินกวา

ศักยภาพของโรงเรียนจะดูแลชวยเหลือได 

 

- หลักการทํางานของ YC  

หลักการสําคัญท่ีเปนเจตนารมณในการสงเสริมให

นักเรียนทําหนาท่ีเปนนักเรียนเพ่ือนรูใจ (YC youth 

counselor) ไดแก  

1. การใชหลักจิตวิทยาของกลุมเพ่ือน (Peer 

psychology) เปนพ้ืนฐานในการสรางสัมพันธภาพและ

การชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพราะบุคคลท่ีมีพ้ืนเพ วัย วิถี

ชีวิตประจําวันและมีกิจกรรมรวมกันจะสนิทสนมคุนเคย

และไววางใจกันสามารถสื่อสารกันไดอยางเปดเผยและ

เขาใจซ่ึงกันและกันไดงาย 

2. การใหคําปรึกษาโดยเพ่ือน (Peer counseling) 

มุงเนนใหนักเรียนมีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือนเพ่ือนไดมี

บทบาทสําคัญในการมีสวนรวมในกระบวนการ แนะแนว

โดยทําหนาท่ีบริการใหคําปรึกษาเพ่ือนนักเรียนดวยกัน

และไดมีสวนรวมในการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

3. นักเรียนเพ่ือนรูใจ (YC youth counselor) คือ
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นักเรียนท่ีโรงเรียนพิจารณาคัดสรรวาเปนผูมีมนุษย

สัมพันธสามารถคิดวิเคราะหมีจิตอาสาในการรับฟงให

คําปรึกษาหารือและไดรับการพัฒนาใหมีความรู

ความสามารถในการใหคําปรึกษาเบื้องตนและปฎิบัติ

หนาท่ีใหคําปรึกษาโดยการดูแลชี้แนะอยางใกลชิดของครู

แนะแนว มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง

เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับเทคนิคและ

วิธีการสอน 

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

 จัดการเรียนการสอนโดยผูสอนไดคัดเลือก

วิธีการสอนรูปแบบตาง ๆ ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

ของการเรียนรู อีกท้ังสงเสริมบรรยากาศในหองเรียน

ใหปลอดภัยและพรอมสําหรับการเรียนรู 

 - ผูสอนมีการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ

ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน เชนโทรทัศน

ไมโครโฟนโตะเกาอ้ีบอรดความรู 

 - ผูสอนมีกิจกรรมการสอนท่ีกระตุนให

ผูเรียนเกิดการบูรณาการความรูในรายวิชาสังคมศึกษา 

โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจัด

นิทรรศการประวัติศาสตรไทย (Thai History 

Exhibition on March 12, 2021) เปนการรวบรวม

ความรูท่ีไดศึกษามาตลอดหนึ่งชั้นปนํามาจัดเปน

นิทรรศการประวัติศาสตรของไทย ๓ ยุคสมัยไดแก

ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยประวัติศาตตรสมัยอยุธยา

และประวัติศาตตรสมัยรัตนโกสินทรอีกท้ังยังมีการบูร

ณาการรวมกับรายวิชาภาษาอังกฤษโดยมีการแขงขัน

สุนทรพจน (Speech) โตวาที (Debate) ภายใตหัวขอ

“ประวัติศาสตรไทย” ทําใหเกิดการพัฒนาการเรียน

การสอนรวมกันระหวางผูสอนและผูสอน ผูสอนและ

ผูเรียน และระหวางผูเรียนเองท่ีไดทํากิจกรรมรวมกัน 

 - ผูเรียนมีความสุขท่ีไดอยูในสภาพแวดลอมท่ี

เหมาะสมแกการเรียนรูและมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 - เกิดความรวมมือกันระหวางผูสอนและผูเรียน

ผูเรียนและผูเรียนขณะทํากิจกรรม ซ่ึงมีสวนชวยสงเสริม

ใหผูเรียนสามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข อีกท้ัง

ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากการทํากิจกรรมนําไป

พัฒนาตอยอดไดในอนาคต 
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จุดเดน 

๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีกอใหเกิดปฏิสัมพันธเชิงบวกระหวางผูสอนกับนักเรียนในรูปแบบท่ี

หลากหลาย เชน การจัดกิจกรรมการเรียนรูผานศิลปวัฒนธรรมของชนชาติตางๆ การทําขนมและอาหาร  การ

ทํางานเปนทีม การจัดบอรดนิทรรศการเพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับนักเรียนไดรับทราบขอมูล หรือ

การเลนเกมส การรองเพลง เปนตน จากกิจกรรมดังกลาวนั้นทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีทัศนคติท่ีดี

ตอผูสอนและเพ่ือนรวมชั้นเรียน  นอกจากนี้ยังมีการจัดทําขอตกลงรวมกันภายในชั้นเรียน เพ่ือใหนักเรียนมี

สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นอีกดวย 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
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๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใช

เคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูล

ยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชพัฒนาผูเรียน 

 ระดับคุณภาพ :ยอดเยี่ยม 

 เปาหมาย:  โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใช

เคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูล

ยอนกลับแกผูเรียน และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

 

ผลการประเมิน 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

โรงเรียนไดกําหนดแนวทางการตรวจสอบและ

ประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ โดยใหครูผูสอนแตละ

วิชาดําเนินการประเมินผลการเรียนรูจากการประเมิน

ความรูระหวางเรียน การประเมินผลรายภาคและรายป 

สัดสวนคะแนนเปนไปตามคูมือของการวัดผลและ

ประเมินผลของโรงเรียน ดังนี้ 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

วิชาภาษาไทยมีการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยการ

กําหนดวัตถุประสงคและตัวชี้วัดตลอดจนเกณฑการ

ประเมินในการจัดการเรียนการสอน  มีการตรวจสอบ

ผลการเรียนกับผูเรียนเปนระยะ  

ผูสอนมีการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยาง

เปนระบบมีการเก็บคะแนนจากการประเมินผลผูเรียน

ระหวางเรียนการประเมินผลนักเรียนรายปการประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีผูสอนไดจัดกิจกรรมข้ึนใน

ระหวางการจัดการเรียนการสอน และการจัดทําแบบ

รายงานผลการเรียนของผูเรียนรายป 

ผูสอนมีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน นําผลมา

- ผูเรียนเขาใจกระบวนการเรียนและการประเมินผล

ทําใหติดตามและพัฒนาผลการเรียนของตนเองได   

 - ผูเรียนจะไดรับการวัดและประเมินผลตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีทําขอตกลงไวรวมกัน นักเรียนสามารถ

วางแผนและเตรียมความพรอมในการวัดและการ

ประเมินผลได ตั้งแต ประเมินผลระหวางเรียนการ

ประเมินผลรายปการประเมินผลจากกิจกรรมท่ีผูสอนไดจัด

ข้ึนในระหวางการจัดการเรียนการสอน 

ผูเรียนไดทราบผลการวัดและการประเมินผลของ

ตนเอง เพ่ือชวยใหผูเรียนทราบวาควรแกไขปรับปรุง หรือ

ควรพัฒนาตนเองในดานใด การจัดกิจกรรมประชุม

ผูปกครองเพ่ือใหผูปกครองไดรับทราบผลการวัดและ
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พัฒนาผูเรียนโดยแจงผลการประเมินแกผูเรียนเพ่ือให

ผูเรียนทราบผลการเรียนเปนรายบุคคล เชน การให

ขอมูลยอนกลับแกผูเรียนในระหวางเรียนการรายงาน

ผลการเรียนรูรายปแบบรายงานพฤติกรรมการเรียนใน

วันประชุมผูปกครองพรอมท้ังผูสอนใหคําแนะนําเพ่ือ

หาแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน 

ในวิชาภาษาไทยท่ีมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับทักษะ

การสื่อสาร ครูมีการออกแบบเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง รวมถึงมีการใหขอมูล

ยอนกลับเชิงบวกเก่ียวกับการประเมินเพ่ือพัฒนา

ผูเรียน เชน การจับคูและประเมินผลการเรียนรูโดยมี

เกณฑการประเมินแบบรูบริคสท่ีชัดเจน เปนตน 

ลักษณะของการวัดและประเมินผลผูเรียนตาม

สภาพจริง คือ 

๑. วัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนครบ

ท้ัง ๓ ดาน ประกอบดวย 

ดานความรู  

(Cognitive Domain) ไดแก สาระการอาน การ

เขียน การฟง ดู พูด วรรณคดีวรรณกรรม และหลักการ

ใชภาษา ตามระดับข้ันตาง ๆ คือ จํา เขาใจ ประยุกต 

วิเคราะห ประเมินคา และสรางสรรค(Bloom’s 

Taxonomy) 

ดานทักษะปฏิบัติ 

(Psychomotor Domain) ไดแก ความสามารถ

ในการสื่อสารดวยการฟง พูด อาน เขียน และดู การ

คิด การแกปญหา การใชชีวิต และการใชเทคโนโลยี 

ดานอารมณและจิตใจ   

(Affective Domain) ไดแก รักชาติ  ศาสน 

กษัตริยซ่ือสัตยสุจริต มีวินัยใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง

มุงม่ันในการทํางานรักความเปนไทยมีจิตสาธารณะ 

 

๒. เปนการรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ และ

ประเมินผล รวมถึงพฤติกรรมของผูเรียนรวมกัน และเกิด

การรวมมือกันระหวางบานกับโรงเรียนในการพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการวัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง ทําให

เกิดผลการพัฒนาดังนี้     

๑. ผูเรียนไดรับการวัดและประเมินผลเปนไปตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย ๕ มาตรฐาน ซ่ึงครอบคลุมสิ่งท่ีตองวัดและ

ประเมิน ๓ ดานสําคัญ คือ พุทธิพิสัย (K) ทักษะพิสัย (P) 

และจิตพิสัย (A)  

     พุทธิพิสัย (K) ไดแก มาตรฐานและตัวชี้วัดดาน

ความรูประกอบดวย การอาน การเขียน การฟง ดู และ

การพูด วรรณคดีวรรณกรรม และหลักการใชภาษา 

     ทักษะพิสัย (P) ไดแก ทักษะการอาน เขียน ฟง 

ดู พูด สมรรถนะท่ีสําคัญของผูเรียน  ทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ และทักษะการศึกษาไทยแลนด ๔.๐ 

     จิตพิสัย (A) ไดแก คุณลักษณะอันพึงประสงค

คุณธรรมจริยธรรมและคานิยม ความรูคูคุณธรรม และ EQ 

CQ MQ PQ AQSQซ่ึงสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนท่ีเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานท่ีโรงเรียน

กําหนดไว 

 

๒. การเลือกใชเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ี
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คุณภาพจากกระบวนการทํางาน  การปฏิบัติงาน  และ

ผลผลิตจากกระบวนการเรียนรูท่ีสอดคลองกับชีวิตจริง 

ดวยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายในการเก็บขอมูล

เพ่ือพัฒนานักเรียน ไดแก การสังเกตสัมภาษณ 

สอบถาม เขียนบันทึก การเรียนรู การดูอาน และฟง 

ฯลฯ 

 

๓. เปนการประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง 

(Classroom Authentic Assessment) ในดาน 

กระบวนการ(process) ประกอบดวย  

- การวางแผน  

- บทบาทหนาท่ี  

- กระบวนการคิด  

- กระบวนการกลุม  

- วิธีการ 

- ข้ันตอน 

การปฏิบัติงาน(performance) ประกอบดวย 

- การใชเหตุผล 

- ทักษะและสมรรถนะ 

- เจตคติ ความพอใจ ความสนใจ 

- นิสัยการทํางาน 

- ความใฝรูใฝเรียน 

ผลผลิต (product)ประกอบดวย  

- ความรูตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  

- ความรูเชิงวิชาการ 

- ผลงานตาง ๆ 

๔. ลักษณะสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง

ของกลุมสาระภาษาไทย คือ 

- ประเมินไปพรอมกับการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน 

- เนนพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียน 

- เนนคุณภาพของงานท่ีเกิดจากการบูรณาการ

หลากหลายตามสภาพจริงสงผลดีตอตัวผูสอนคือไดเห็น

ขอดี ขอดอย และสิ่งท่ีผูเรียนควรไดรับการพัฒนาและ

ปรับปรุงใหดีข้ึน ผลดีตอตัวผูเรียนคือ ผูเรียนไดมีโอกาส

ไดรับการวัดและประเมินผลเปนไปตามความสนใจและ

ความแตกตางระหวางบุคคลทําใหทราบพัฒนาการของ

ตนเองอยางชัดเจนและนําไปสูการปรับปรุงแกไขสิ่งตาง ๆ 

 

๓. การประเมินตามสภาพจริงสงผลดีตอตัวผูเรียนนั่น

คือ ผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนรูตามความถนัดและความ

สนใจเชิงบูรณาการ ดานกระบวนการ  การปฏิบัติงาน 

และการสรางชิ้นงานท่ีหลากหลายและสรางสรรค ซ่ึง

สามารถสะทอนศักยภาพใหผูสอนสามารถวัดและ

ประเมินผลผูเรียนไดอยางรอบดาน ไมวาจะเปน ดาน

ความรู ดานทักษะ และดานคุณลักษณะ การประเมินผล

การเรียนรูตามสภาพจริงจึงคลายกับการยิงปนนัดเดียวได

นกหลายตัว  นั่นคือ ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติงานโดยอาศัย

ความรู ทักษะ และคุณลักษณะแบบบูรณาการ ทําใหครู

สามารถวัดและประเมินผลผูเรียนไดหลายดานจาก

กิจกรรมการเรียนรูนั้น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

๔. สิ่งสําคัญของการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพ

จริงในวิชาภาษาไทย ไมวาจะเปนการประเมินกิจกรรม 

พฤติกรรม คุณภาพงาน ประสิทธิภาพการคิดของผูเรียน 

การมีสวนรวมในการทํางาน การมีสวนรวมในการประเมิน

ของผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ทําใหผูสอนวิชาภาษาไทยเห็น

ขอบกพรอง จุดออน ขอเสีย สิ่งท่ีผูเรียนควรปรับปรุง ซ่ึง
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ความรู 

- เนนการคิดระดับสูง 

- เนนการมีสวนรวมในการประเมินของ ครู 

นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผูปกครอง 

- เนนการประเมินตนเอง 

- เนนการประเมินเพ่ือการพัฒนานักเรียนดาน

พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 

 

๕. สิ่งท่ีตองการประเมินเพ่ือใหเปนไปตามการ

ประเมินผลตามสภาพจริง ไดแก 

- ผลการเรียนดานวิชาการ 

- การใชกระบวนการคิด 

- นิสัยการทํางาน 

- คุณลักษณะอันพึงประสงค 

- ทักษะ 

 

๖.วัตถุประสงคของการประเมินของกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย คือ วินิจฉัยขอบกพรองและ

พัฒนานักเรียนท่ีมีลักษณะแตกตางกันใหสมบูรณพรอม

เต็มตามศักยภาพโดยแบงการประเมินเปน ๓ ระยะ

ไดแก 

  - ประเมินผลกอนเรียนเพ่ือตรวจสอบและ

เตรียมความพรอม 

  - ประเมินการเรียนรูระหวางเรียน 

  - ประเมินการเรียนรูหลังเรียน 

ไมใชเปนการประเมินเพ่ือชี้ขาดถึงระดับความสามารถแต

เปนการประเมินเพ่ือเนนการพัฒนาตนเองของผูเรียนอยาง

ตอเนื่องและดียิ่งข้ึน ทําใหผูเรียนมีโอกาสปรับปรุงแกไข 

และปรับเปลี่ยนความรูความสามารถไดเต็มตามศักยภาพ 

สงผลใหเกิดความมานะ อุตสาหะ และภาคภูมิใจท่ีตนเองมี

โอกาสไดพัฒนาความรูจนเปนท่ีพึงพอใจ 

 

 

๕. ผูเรียนไดรับการวัดและประเมินอยางรอบดาน

ดวยการประเมินตามสภาพจริงมากกวาการวัดดวยขอสอบ

เพียงอยางเดียว จึงทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาความรู 

ทักษะ และคุณลักษณะไดตามความพึงพอใจ ท้ังยังเปน

การวัดและประเมินผลเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเปนบุคคลท่ีมี

คุณภาพไดอีกดวย 

 

 

๖. ผูเรียนไดทราบขอบกพรองในการเรียนรูและไดรับ

การพัฒนาขอบกพรองในดานตาง ๆ จนสมบูรณในทุก

ระยะ ไมวาจะเปนกอนเรียน (ทราบขอบกพรอง) ระหวาง

เรียน (ทราบพัฒนาการ) หลังเรียน (ทราบผลของการ

พัฒนา) 

กลุมสาระการเรียนรูตางประเทศ  

๑.  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการ

เรียนรูอยางเปนระบบ  มีลําดับข้ันตอนดังนี้ 

๑.๑ การเก็บคะแนนจากการประเมินผลการ

เรียนระหวางเรียน        

        ครูผูสอนของกลุมสาระการเรียนรู

ตางประเทศไดมีการสํารวจ ตรวจสอบ และวิเคราะห
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เนื้อหา ตัวชี้วัดตางๆในแตละบทเรียนเพ่ือตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอยางมี

ระบบ  โดยมุงเนนใหนักเรียนแสดงศักยภาพของตนเอง

ออกมาโดยไมรูสึกวากําลังถูกกดดันหรืออึดอัดใจ เพ่ือ

กระตุนใหเกิดเปนทักษะและความชื่นชอบในการเรียน

ดานภาษาตางประเทศ อีกท้ังผูสอนพยายามปรับปรุง

แกไขวิธีการสอนใหเขากับลักษณะของนักเรียนในแต

ภาคการศึกษา เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจใน

เนื้อหาวิชา และเลือกใชวิธีการประเมินผลผูเรียน

ระหวางเรียนตามลักษณะของเนื้อหาในแตละ

จุดประสงค  เลือกใชกิจกรรมเพ่ือฝกทักษะตางๆ มี

วิธีการประเมินในแตละวิชาท่ีหลากหลาย เชน การ

ทดสอบจุดประสงคการฟง การพูด การอาน การเขียน,

การทองคําศัพท,การพูดแสดงความคิดเห็น, การแสดง

บทบาทสมมติ,การประดิษฐชิ้นงานหรือใบงานและการ

นําเสนองานดวยวิธีตางๆท่ีหลากหลายเปนตน โดยใช

เกณฑการใหคะแนนท่ีเหมาะสมท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา 

เชน รูปแบบการประเมินตามสภาพจริง, รูปแบบการ

สังเกต,แบบบันทึก,รูปแบบคะแนนอิงเกณฑ,รูปแบบ

เกณฑการประเมินรวมกันระหวางนักเรียน ,รูปแบบ

คะแนนอิงกลุม,แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน เปน

ตน   

   ในระหวางภาคเรียนครูผูสอนดําเนินการ

ตรวจสอบ และรายงานผลการเรียนรูของผูเรียนตาม

หนวยการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนไดตรวจสอบผล

ความสําเร็จและกระตุนใหผูเรียนเกิดการพัฒนา พรอม

ท้ังปรับปรุงแกไขวิธีการของนักเรียน  จากนั้นครูผูสอน

ดําเนินการตรวจสอบและสงผลคะแนนจากการ

ประเมินผลระหวางภาคเรียนตางๆใหกับวิชาการ เพ่ือ

ทําการบันทึกผลและจัดเก็บขอมูลในระบบ  

๑.๒ การประเมินผลผูเรียนรายป   

      ครูผูสอนของกลุมสาระการเรียนรู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลคะแนนจากการประเมินของนักเรียนระหวางเรียน

และปลายภาคเรียน ไดถูกบันทึกและจัดเก็บอยางเปน

ระบบในฐานขอมูลฝายวิชาการของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

ผลคะแนนจากการประเมินนักเรียนรายป     ไดถูก



๑๘๖ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

ภาษาตางประเทศไดจัดทําคะแนนตางๆ รวบรวมเปน

คะแนนแยกตามจุดประสงคจากนั้นนําสงและเก็บอยาง

เปนระบบในฐานขอมูลของโรงเรียน 

๑.๓ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

      การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนในรายวิชา

ตางๆของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศมีการ

ประเมินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูอยางมี

ระบบ เชน การประเมินกิจกรรมในรูปแบบเกณฑการ

ประเมินรวมกันระหวางนักเรียน,การประเมินกิจกรรม

แบบคะแนนอิงกลุม,การประเมินกิจกรรมแบบอิงเกณฑ 

เปนตนและรายงานผลการเรียนรูของนักเรียนใน

กิจกรรมนั้นๆใหนักเรียนทราบเพ่ือกระตุนใหนักเรียน

เกิดการพัฒนา พรอมท้ังปรับปรุงแกไขตอไป   อีกท้ัง

ในปการศึกษา ๒๕๖๓ กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศไดจัดกิจกรรมการแขงขันภาษาและ

วัฒนธรรมตางประเทศ โดยจัดทําแบบประเมิน

กิจกรรมใหนักเรียนไดมีสวนรวมกันการประเมิน เพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการ

ของนักเรียนยิ่งข้ึน  

๑.๔ การจัดทําแบบรายงานผลการเรียนของ

ผูเรียนรายป 

    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศได

รายงานผลการเรียนของนักเรียน บันทึกและจัดเก็บใน

ระบบขอมูลของโรงเรียนโดยทางฝายวิชาการจะเปน

ผูจัดทําแบบรายงานผลการเรียนของผูเรียนรายป 

  

๒. การใชขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไป

พัฒนาการเรียนรู 

๒.๑ การใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนในระหวาง

เรียน 

     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศมีการ

ใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนในระหวางเรียนดวย

บันทึกและจัดเก็บอยางเปนระบบในฐานขอมูลของ

โรงเรียน 

 

 

จากการประเมินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ

การเรียนรูของนักเรียนดวยวิธีการประเมินอยางมีระบบ 

เชนการประเมินรวมกันระหวางผูเรียน และการประเมิน

แบบคะแนนอิงกลุม เปนตน ทําใหนักเรียนกระตือรือรนใน

การทํากิจกรรม เกิดความรับผิดชอบในการทํากิจกรรม 

และนักเรียนมีผลคะแนนอยูในเกณฑท่ีดีตามลําดับ ซ่ึง

คะแนนประเมินกิจกรรมพัฒนาทักษะของผูเรียนไดถูก

บันทึกรวมกับคะแนนประเมินผลการเรียนและไดรับบันทึก

จัดเก็บอยางเปนระบบในฐานขอมูลโดยฝายวิชาการของ

โรงเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทําแบบรายงานผลการเรียนของผูเรียนรายป 

ไดถูกบันทึกและจัดเก็บอยางเปนระบบในฐานขอมูลของ

โรงเรียน 

 

 

        

       

   นักเรียนมีความเขาใจและพัฒนาในแนวทางการ

เรียนของตนเองไดดียิ่งข้ึน กลาสอบถามเรื่องราวตางๆท่ีไม

เขาใจกับครูผูสอนโดยตรงดวยวิธีการพบปะพูดคุยหรือ

ผอนชองทางระบบออนไลนตางๆท่ีหลากหลาย  



๑๘๗ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

วิธีการตางๆ เชน ๑.วิธีการพูดคุยกับนักเรียนเปน

รายบุคคลและรายกลุมเพ่ือใหคําปรึกษาและแนะนํา

วิธีการพัฒนาในทักษะตางๆ ๒.การบันทึกขอมูลตอบ

กลับแกนักเรียนผานผลงาน,สมุดหรือหนังสือของ

นักเรียน เปนตน ๓.เนื่องจากสถานการณCOVID-19 

ครูผูสอนไดสงขอมูลยอนกลับแกนักเรียนในระหวาง

เรียนผานชองทางออนไลนระบบตางๆท่ีหลากหลาย

เชน Google Classroom , Lineสวนตัวของนักเรียน, 

Email สวนตัว , ผานระบบ Messenger และ 

Facebook เปนตน ท้ังนี้เพ่ือใหนักเรียนไมรูสึกกดดัน

หรืออึดอัดใจ และเพ่ือกระตุนใหนักเรียนเกิดการพัฒนา

เพ่ือแสดงศักยภาพของตนเองออกมาไดอยางเต็ม

ความสามารถ  
 

๒.๒ การรายงานผลการเรียนรูรายป 

      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศได

รายงานผลการเรียนรูของนักเรียนรายป โดยผานระบบ

ขอมูลฝายวิชาการของโรงเรียน  
 

๒.๓ แบบรายงานพฤติกรรมการเรียนในวัน

ประชุมผูปกครอง 

       ในวันประชุมผูปกครองครูผูสอนของกลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไดรายงานพฤติกรรม

การเรียน การปฏิบัติตนของนักเรียนใหผูปกครองทราบ

เปนรายบุคคล ท้ังนี้เพ่ือใหคําปรึกษาและแนะนําวิธีการ

พัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน และโรงเรียนมี

แบบรายงานพฤติกรรมจากฝายกิจการนักเรียนให

ผูปกครองรับทราบถึงขอมูลดานพฤติกรรมของนักเรียน

ในวันประชุมผูปกครองเปนรายบุคคล 

 

    

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

        การรายงานผลการเรียนรูรายปของกลุมสาระ

เรียนรูภาษาตางประเทศไดถูกบันทึกและจัดเก็บอยางเปน

ระบบในฐานขอมูลฝายวิชาการของโรงเรียน 

 

 

 

ผูปกครองทราบถึงพฤติกรรมการเรียนลักษณะนิสัย

ขณะท่ีอยูภายในโรงเรียนของนักเรียน และใหความรวมมือ

กับครูผูสอนเพ่ือแกไข ปรับปรุงหรือพัฒนาพฤติกรรมของ

นักเรียนตอไป  

หลักฐาน   ภาพถายในวันประชุมผูปกครอง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

1. กําหนดข้ันตอนการวัดและประเมินผลอยาง

เปนระบบ 

- มีการแจงเกณฑการวัดและประเมินผลโดย

- การแจงเกณฑการวัดและประเมินท่ีชัดเจนจะทํา

ใหผูเรียนสามารภไปวางแผนการเรียนของแตละคนได 



๑๘๘ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

แจงใหผูเรียนทราบ ผูเรียนจะไดวางแผนการเรียนของ

ตนเอง 

2. ออกแบบหรือใชเครื่องมือวัด วิธีการวัดและ

ประเมินผลใหสอดคลองกับกิจกรรมท่ีผูเรียนเรียนรูและ

สอดคลองกับผลการเรียนรู/ตัวชี้วัด/มาตรฐานการ

เรียนรูท่ีตั้งไว 

- การวัดและประเมินผลใชกระบวนการประเมิน

ตามสภาพจริง 

- ตรวจสอบตัวชี้วัด ในหนวยการเรียนรู เรื่อง 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร เขียนแผนการสอนท่ีและ

ออกแบบกิจกรรมใหสอดคลองกับตัวชี้วัด ตัวชี้วัดท่ีจะ

ยกตัวอยาง คือ 1. อธิบายกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร  2.ออกแบบการทดลอง และทดสอบท่ี

เท่ียงตรงเชื่อถือได 

- การออกแบบเครื่องมือและการใชเครื่องมือท่ี

เหมาะสมจะทําใหการวัดและและนํามาประเมินผลมีความ

เท่ียงตรงมากข้ึน เปนผลการวัดท่ีสามารถตอบผลการ

เรียนรูหรือจุดประสงคฺการเรียนรูไดชัดเจนใหท้ังกับผูเรียน

และผูสอนเพ่ือนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงใหสอดคลองกับ

สิ่งท่ีตองการจะวัดมากท่ีสุด 

- การแกไขปญหาทางการเรียนรูท่ีอาจเกิดข้ึนกับ

ผูเรียนได 

3. มีวิธีการวัดท่ีหลากหลายใหตอบสนองตอ

ความแตกตางกันของผูเรียน 

- เชน วัดทักษะพิสัยดวยขอสอบหรือกิจกรรม

อยางอ่ืน เชน ผังกราฟฟกบทละคร การออกแบบการ

ทดลอง 

- การประเมินผล Authentic assessment :  

Placement test , Formative test และ 

Summative test เนนการบูรณาการทักษะ 

- เครื่องมือในการประเมิน :การสังเกต , การ

ตรวจผลงานรายบุคคลและรายกลุม , แบบทดสอบ , 

- ใชการประเมินจากการสังเกตขณะท่ีนักเรียน

ปฏิบัติกิจกรรม, การนําเสนอผลงานและแนวคิด และ

ผลสําเร็จของงานตามเปาหมาย ซ่ึงผูสอนไดทําการแจง

ใหนักเรียนทราบแลวกอนเริ่มกิจกรรม 

- ตรวจสอบภาพถาย หรือ วีดิโอจากการทดลอง 

และสงขอเสนอแนะตอบกับงานท่ีนักเรียนสงมา

ตรวจสอบจากการท่ีนักเรียนมารวมกันอภิปรายเหตุผล   

ผลการทดลอง และรวมกันสรุปผลการทดลองอีกครั้ง

- แบบการวัดผลท่ีหลากหลายจะทําใหผูสอน

มองเห็นความสามารถหรือทักษะของผูเรียนไดหลายมิติ

มากข้ึน ผูเรียนอาจมีทักษะในดานหนึ่งในระดับพอใชไดแต

อาจมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในทักษะอ่ืนๆ การวัดควร

เปนการวัดท่ีหลากหลายยวิธีและมีชวงเวลาการวัดท่ี

สมํ่าเสมอเพ่ือจะไดเปนการติดตามพัฒนาการของผูเรียน

หรือผูสอนเองได อีกท้ังเพ่ือปรับกิจกรรมการเรียนรูหรือ

เครื่องมือสําหรับการวัดและประเมินผลใหเหมาะสมมาก

ท่ีสุด 

- การประเมินท่ีประเมินจากหลายฝายจะทําใหเห็น

มุมมองซ่ึงกันและกันท้ังครูผูสอนและผูเรียน การวัดโดยครู 

โดยเพ่ือนและผูเรียนเอง เปนการสอบถามขอมูลท่ีอาจทํา

ใหเห็นมุมมองท่ีมองขามไปได 



๑๘๙ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

ในหองเรียนออนไลน 

4.  ใหผูเรียนหรือผูท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการ

วัดและประเมินผล 

- ในระหวางครูตรวจผลการทดลอง/ตรวจการ

ดําเนินกิจกรรมตามรายการวัดและประเมินผล 

นักเรียนจะสามารถนําเสนอผลงานและชี้แจงใน

ประเด็นท่ีครูสงสัย 

- ผลการประเมินและขอเสนอแนะจะสง

ยอนกลับทางคลาสรูมเพ่ือใหเปนขอมูลยอนกลับให

ผูเรียนทราบ และสามารถแกไขงานเพ่ือใหไดคะแนนท่ี

ดีข้ึนได 

- ผูสอน comment รายงานการทดลองให

นักเรียนทราบ เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุง

การเขียนรายงานการทดลองในครั้งถัด ๆ ไป 

- หลังการวัดแลว ครูผูสอนมีการประเมินผลและมี

การแจงใหผูเรียนทราบ จะทําใหผูเรียนไดมองเห็น

พัฒนาการของตนเอง และรูวาควรปรับปรุงในดานไหน 

เปนการสะทอนผลในมุมมองของผูสอนใหผูเรียนไดรับ

ทราบและประเมินตนเอง หากเปนงานหรือกิจกรรมท่ีเปด

โอกาสใหผูเรียนแกตัวไดหรือสามารถพัฒนาปรับปรุงใหดี

ข้ึนได ยิ่งจะทําใหงานนั้นๆมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนและผูเรียน

ไดเห็นความกาวหนาของตนเอง 

5.  ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูเรียน

นําไปใชประโยชน 

- ในการนําเสนอผลงานและแนวคิด นักเรียนแต

ละกลุมสามารถแสดงความคิดเห็นและประเมินผลงาน

ของเพ่ือนกลุมอ่ืน ๆ ได   

- ประเมินผลโดยผูสอน (Teacher 

Assessment) และนักเรียนรวมกันประเมินผลงานของ

เพ่ือน ๆ กลุมอ่ืน (Peer Assessment) โดยผูสอนสราง

แบบประเมินผลการลงคะแนนความคิดเห็น พรอมชอง

เสนอแนะใหนักเรียนรวมกันประเมินผลงานใน

แอปพลิเคชั่นไลนกลุมของหองเรียน 

- เม่ือครูตรวจความคืบหนาท้ังการทดลอง/การ

ทํากิจกรรมตามรายการประเมิน ครูจะแจงใหนักเรียน

ทราบผลการประเมินทุกครั้งพรอมขอแนะนําทุกครั้ง 

- ตรวจสอบภาพถาย หรือ วีดิโอจากการทดลอง 

และสงขอเสนอแนะตอบกลับงานท่ีนักเรียนสงมา

ตรวจสอบจากการท่ีนักเรียนมารวมกันอภิปรายเหตุผล   

ผลการทดลอง และรวมกันสรุปผลการทดลองอีกครั้ง

- การใหขอมูลยอนกลับจะทําใหผูเรียนมีความพึง

พอใจและมีความโปรงใสในการวัดและประเมินผลท่ี

สามารถตรวจสอบไดและแสดงถึงการประเมินแบบมี

เกณฑและเปนไปอยางมีข้ันตอน ในบางจุดประสงคท่ีให

ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองได การใหขอมูลยอนกลับแก

ผูเรียนจะทําใหผูเรียนเห็นขอบกพรองและพัฒนาให

กิจกรรมหรือทักษะนั้นๆดีข้ึนได 



๑๙๐ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

ในหองเรียนออนไลน 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ 

๑. ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการ

เรียนรูอยางเปนระบบ มีลําดับข้ันตอนดังนี้ 

๑.๑ การสอบเ ก็บคะแนนรายจุดประสงค 

หลังจากท่ีเรียนจบในบทเรียนนั้นๆ 

๑.๒ การสอบกลางภาคเรียน (เปนการทดสอบ

ความรูเดิมจากเนื้อหาท่ีเรียนไปแลวกอนหนา) 

๑.๓ การประเมินผลจากชิ้นงานและการทํา

แบบฝกหัด 

๑.๔ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

ผูเรียน 

๑.๕ การสอบปลายภาคเรียน (เปนการทดสอบ

ความรูเดิมจากเนื้อหาท่ีเรียนไปแลวกอนหนา) 

๑.๖ การรวมคะแนนจากขอ ๑.๑-๑.๕ แลว

ประเมินเปนผลการเรียนของนักเรียน 

๒. การใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน เพ่ือนําไป

พัฒนาการเรียนรู 

๒.๑ มีการแจงคะแนนสอบรายจุดประสงคให

นักเรียนไดรับทราบวานักเรียนมีระดับผลการเรียนใน

เนื้อหานั้นๆเปนอยางไร และใหนักเรียนไดรับทราบ

คะแนนเก็บพรอมกับแบบทดสอบท่ีนักเรียนไดทํา 

เพ่ือใหนักเรียนไดดูและทําความเขาใจวากระบวนการ

ถูกตองหรือผิดพลาดตรงจุดไหน จะไดปรับและพัฒนาได

ตรงจดุ 

๒.๒ การรายงานผลการเรียนรูรายป 

๒.๓ แบบรายงานพฤติกรรมการเรียนในวัน

ประชุมผูปกครอง 

 

ผลคะแนนจากการประเมินผูเรียนระหวางเรียน การ

ประเมินผลรายภาคและรายป การประเมินกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน และการรายงานผลพฤติกรรมไดถูกบันทึกและ

จัดเก็บอยางเปนระบบในฐานขอมูลสารสนเทศของ

โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนรับทราบผลคะแนนของตนเองในทุกราย

จุดประสงค และรับรูถึงขอผิดพลาด ขอบกพรอง ในการ

ทําแบบทดสอบแตละรายจุดประสงค เพ่ือจะสามารถนํา

กลับมาเปนขอคิดในการทําแบบทดสอบในรายจุดประสงค

ตอไป และมีความรอบคอบมากกวาเดิมยิ่งข้ึน 

 

กลุมสาระการเรียนรูการงาน  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ 

    รายวิชาการงานอาชีพ ๑งานประดิษฐ

ตระกราจากกระดาษเหลือใช 

๑. การประเมินสงผลใหผูสอนไดเห็นถึงสิ่งท่ีควร

แกไขและพัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน 

๒. ผูปกครองสามารถมีปฏิสัมพันธกับผูสอนและได



๑๙๑ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

    รายวิชาการงานอาชีพ ๒งานประดิษฐโคมไฟ 

    รายวิชาการงานอาชีพ ๓ งานประดิษฐชอ

ดอกไมจากลูกปด  

โดยมีการประเมินผลพรอมกับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน  

- ประเมินดานความคิดสรางสรรคในการ

ออกแบบ   

- ดานนิสัยความมีวินัยมีน้ําใจในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืน  

- ดานทักษะกระบวนการทํางานประดิษฐชอ

ดอกไม  

ใชแบบประเมินท่ีครูสรางข้ึน ท้ังนี้นอกจากครูเปน

ผูประเมินแลวยังเปดโอกาสใหผูปกครอง รวมถึงตัวของ

นักเรียนเองไดประเมินตัวเองอีกทางหนึ่งดวย 

เห็นการพัฒนาของบุตรหลานตนเองอยางตอเนื่อง 

๓. ผูเรียนไดรูถึงศักยภาพของตนเองวาถนัดทําสิ่งใด 

และควรแกไขปรับปรุงสิ่งใหน จึงทําใหผูเรียนมีผลงานตาม

เปาหมายและมีคุณภาพ 

กลุมสาระการเรียนรูคอมพิวเตอร มีการ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

๑) การเก็บคะแนนจากการประเมินผลผูเรียน

ระหวางเรียน 

๒) การประเมินผลรายภาคและรายป 

๓) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ผลคะแนนจากการประเมินผูเรียนระหวางเรียน การ

ประเมินผลรายภาคและรายป การประเมินกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน และการรายงานผลพฤติกรรมไดถูกบันทึกและ

จัดเก็บอยางเปนระบบในฐานขอมูลสารสนเทศของ

โรงเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ใชกระบวนการ

วัดและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

๑. ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการ 

เรียนรูอยางเปนระบบ 

๑.๑ การสอบเก็บคะแนนรายจุดประสงค หลังจาก

ท่ีเรียนจบในบทเรียนนั้นๆ 

๑.๒ การสอบกลางภาคเรียน (เปนการทดสอบ

ความรูซํ้าจากท่ีเรียนไปแลวกอนหนา) 

๑.๓ การประเมินผลจากชิ้นงานและการทํา

แบบฝกหัด 

 

 

 

 

- ผลคะแนนจากการประเมินผูเรียนระหวาง 

เรียนไดถูกบันทึกและจัดเก็บอยางเปนระบบใน

ฐานขอมูลของโรงเรียน 
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กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

๑.๔ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

ผูเรียน 

๑.๕ การสอบปลายภาคเรียน (เปนการทดสอบ

ความรูซํ้าจากท่ีเรียนไปแลวกอนหนา) 

๑.๖ การรวมคะแนนจากขอ ๑.๑-๑.๕ แลว

ประเมินเปนผลการเรียนของนักเรียน  

๒. การใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน เพ่ือนําไป 

พัฒนาการเรียนรู 

๒.๑ มีการแจงคะแนนสอบรายจุดประสงคให

นักเรียนไดรับทราบวานักเรียนมีระดับผลการเรียนใน

เนื้อหานั้นๆเปนอยางไร และใหนักเรียนไดเห็นขอสอบ

เก็บคะแนนของนักเรียนเอง เพ่ือใหนักเรียนไดดูและทํา

ความเขาใจวากระบวนการถูกตองหรือผิดพลาดตรงจุด

ไหน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาไดตรงจุด 

๒.๒ การรายงานผลการเรียนรูรายป 

๒.๓ แบบรายงานพฤติกรรมการเรียนในวันประชุม

ผูปกครอง 

 

 

 

 

 

 

- นักเรียนจะไดรับทราบขอผิดพลาดของ 

ตัวเองเปนรายจุดประสงค ทําใหนักเรียนนํา

ขอผิดพลาดดังกลาวไปปรับปรุง แกไข รวมท้ังฝกฝน เพ่ือ

พัฒนาความรูความเขาใจใหตรงประเด็นและถูกตอง ซ่ึงดู

ไดจากคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน ท่ีเปน

การทดสอบซํ้า 

หนวยแนะแนวและใหคําปรึกษา 

เลือกใชกระบวนวัดและประเมินผลผูเรียนตาม

สภาพจริง เนื่องจากการวัดและประเมินผลลักษณะ

ดังกลาวนี้จะทําใหทราบพัฒนาการของผูเรียนตาม

ความเปนจริง เปนการวัดและประเมินผลเพ่ือติดตาม

ความรู ทักษะ และคุณลักษณะ เพ่ือการพัฒนาผูเรียน

ท่ีคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลไดอยางชัดเจน 

และสามารถพัฒนาผูเรียนไดตามขอบขายงานแนะแนว

องคประกอบ3ดานดังนี้  

ดานการศึกษา ดานอาชีพ และดานสวนตัวและ

สังคม 

เพ่ือการวัดและประเมิน ๓ ดานไดแก คือ 

พุทธิพิสัย (K) ทักษะพิสัย (P) และจิตพิสัย (A) 

 

 

 

- นักเรียนไดรับการวัดและประเมินผลเปนไปตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การเรียนการสอนรายวิชา

กิจกรรมแนะแนว เรื่อง การทดสอบบุคลิกภาพเพ่ือ

การศึกษาตอและการเลือกอาชีพ ซ่ึงครูผูสอนไดทําการจัด

กิจกรรมตามขอบขายงานแนะแนว 3 ดานดังนี้ คือ  

1. ดานการศึกษา - ใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองในดาน

การเรียนอยางเต็มตามศักยภาพรูจักการแสวงหาและใช

ขอมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาตอได

อยางมีประสิทธิภาพมีนิสัยใฝรูใฝเรียนมีวิธีการเรียนรูและ

สามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาตอไดอยาง

เหมาะสม 

2. ดานอาชีพ - ใหผูเรียนไดรูจักตนเองในทุกดานรู

และเขาใจโลกของ งานอาชีพอยางหลากหลายมีเจตคติท่ีดี

ตออาชีพสุจริตมีการเตรียมตัวสูอาเซียนสามารถวางแผน



๑๙๓ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

 เพ่ือประกอบอาชีพตามท่ีตนเองมีความถนัดและสนใจ 

3. ดานสวนตัวและสังคม - ใหผูเรียนรูจักและเขาใจ

ตนเองรักและเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืนมีวุฒิภาวะ

ทางอารมณท่ีดีตอการมีชีวิตท่ีดีมีคุณภาพมีทักษะชีวิต

สามารถปรับตัวและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

ซ่ึงครูผูสอนไดใหคําปรึกษาหลังจากท่ีนักเรียนทํา

แบบทดสอบแลว มีการวิเคราะหประเมินผลและนําผล

ดังกลาวไปใหคําปรึกษาตอนักเรียนเปนรายบุคคลเพ่ือให

นักเรียนไดมีแนวทางในการวางแผนศึกษาตอกับแผนการ

เรียนในสาขาท่ีตนเองถนัดรวมถึงการมีเปาหมายประกอบ

อาชีพท่ีตนสนใจเพ่ือ เปนไปตามการวัดและประเมินผล 3 

ดาน ไดแก คือ 

พุทธิพิสัย (K) นักเรียนไดรับความรูจากการประเมิน  

ทักษะพิสัย (P) นักเรียนไดลงมือทําแบบประเมินได 

และจิตพิสัย (A) นักเรียนมีทัศนคติในการปรับตัว

หลังไดทําการประเมินและไดรับคําปรึกษาจากครู 

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

 มีข้ันตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

การจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยใชเครื่องมือและ

วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายใน

การจัดการเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือ

นําไปพัฒนาตนเอง เพ่ือความสามารถในการพัฒนา

ผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 ๑. การเก็บคะแนนจากการประเมินผลผูเรียน

ระหวางเรียน 

 ๒. การประเมินผลรายภาคและรายป 

 ๓. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ๔. การจัดทําแบบรายงานผลการเรียนของ

ผูเรียนรายภาค 

 

 - ผลคะแนนจากการประเมินผูเรียนระหวางเรียน

การประเมินผลรายภาคและรายปการประเมินกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนและการรายงานผลพฤติกรรมไดถูกบันทึก

และจัดเก็บอยางเปนระบบในฐานขอมูลสารสนเทศของ

โรงเรียน 
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จุดเดน 

 ๑. โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใช

เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนการสอน อีกท้ังมีวิธีการท่ี

หลากหลายเพ่ือมุงใหนักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนไดอยางเต็มท่ี 

 ๒. เนื่องดวยสถานการณ COVID-19 โรงเรียนไดใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนดวยวิธีการใหคําปรึกษา

ผานทางการพูดคุยหรือการใชประโยชนจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ท่ีหลากหลายยิ่งข้ึนเชน Google 

Classroom , Line สวนตัวของนักเรียน, Email สวนตัว, ผานระบบ Messenger และ Facebook เปนตน 

เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับนักเรียนในการติดตามงานมากยิ่งข้ึนและสามารถแสดงหลักฐานท่ีใชในการทํา

กิจกรรม งานท่ีไดรับมอบหมายไดอยางทันทวงทีอีกท้ังเพ่ือมุงเนนใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนและมี

พัฒนาการการเรียนรูท่ีดียิ่งข้ึน   

 

จุดที่ควรพัฒนา 
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๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปล่ียนความรูและประสบการณรวมท้ังใหขอมูล

ปอนกลับเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

 ระดับคุณภาพ :ยอดเยี่ยม 

 เปาหมาย:  โรงเรียนมีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเกี่ยวของเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ครู และผูเกี่ยวของมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 

ผลการประเมิน 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ดังนี้ 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

วิชาภาษาไทย เชน วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.๕ มี

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู PLC (Professional 

Learning Community) เปนการรวมตัว รวมใจ รวม

พลัง รวมทํา และรวมเรียนรูระหวางอาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชาเดียวกัน รวมถึงผูบริหาร 

คณาจารย บุคลาการ นักเรียน และผูปกครอง บน

พ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร ดังนี้ 

๑ .  เ ป นก ารแลก เปลี่ ย น เ รี ยน รู เ พ่ื อ ทํ า ใ ห

กระบวนการการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญประสบความสําเร็จ มีวิธีการดังนี้ คือ 

 

     ๑.๑ นักเรียนแลกเรียนรูกันเองระหวางการ

ปฏิบัติงาน หรือเรียนรูดวยกระบวนการกลุมท่ีเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู 

     ๑.๒ นักเรียนและครูแลกเปลี่ยนเรียนรู

 

 

 

 

 

 

 

๑. ผูเรียนไดมีโอกาสแลกเรียนเรียนรูดานความรู 

ทักษะ และคุณลักษณะระหวางการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียน

เปนศูนยกลางของการเรียนรู โดยใชเทคนิคการสอนตาง ๆ 

กอใหเกิดประโยชนดังนี้ 

๑.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักเรียนดวยกัน

เปนการสงเสริมใหนักเรียนไดพ่ึงพาอาศัยและทํางาน

รวมกันจนประสบความสําเร็จ 

๑.๒ ฝกใหนักเรียนยอมรับความคิดเห็นของผูท่ีรวม
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กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

รวมกัน เพ่ือวางแผนและกําหนดรูปแบบการเรียนรูใน

หองเรียนจากมาตรฐาน สาระ และตัวชี้วัด 

     ๑.๓ นักเรียน ครู และผูปกครอง แลกเปลี่ยน

เรียนรู ปรึกษาหารือ เพ่ือกําหนดแนวทางการเรียนรู 

และการวัดประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนรูของ

นักเรียน ซ่ึงจะมีลักษณะของกิจกรรมท่ีตองอาศัยความ

รวมมือของ ท้ังนักเรียน ครู  และผูปกครอง เชน 

กิจกรรมการสัมภาษณ กิจกรรมการเขียนเรียงความ

เก่ียวกับชุมชนของนักเรียน เปนตน 

    ๑.๔ นักเรียน ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการ

ศึกษา ผูปกครอง และชุมชน วางแผนการทํางานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพ่ือออกแบบ จัดกิจกรรม

การเรียนรู และประเมินผล โดยกิจกรรมการเรียนรูท่ีมี

ขนาดใหญ  เชน  สัปดาหวั นสุนทรภู  สัปดาหวั น

ภาษาไทยแหงชาติ การเดินทางศึกษาไปยังแหลงเรียนรู

ภายนอก เปนตน 

๒. ข้ันตอนของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยประยุกตใชหลักการ

บริหารงานเชิงคุณภาพ (PDCA)เปนข้ันตอนในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแก  

P = Plan (ข้ันตอนการวางแผน) 

D = Do(ข้ันตอนการปฏิบัติ) 

C = Check (ข้ันตอนการตรวจสอบ) 

A = Action (ข้ันตอนการดําเนินงานใหเหมาะสม) 

๓. วิธีการใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรูของผูเรียน กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทยมีแนวทางดังนี้ 

     ๓.๑ นักเรียนเปนผูใหขอมูลกันเองหลังจากได

แลกเปลี่ยนเรียนรู และฝกการใชเหตุผลในการสื่อสารได

เปนอยางดี 

๑.๓ ชี้ใหนักเรียนเห็นขอดี ขอดอย และสิ่งท่ีควร

พัฒนาจากการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ซ่ึงนักเรียนจะตอง

ยอมรับความคิดเห็นดวยใจเปนธรรมบนพ้ืนฐานของเหตุ

และผล 

 

 

 

๑.๔ เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรับผิดชอบใน

กิจกรรมสวนรวมและสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะการ

ทํางานรวมกันเพ่ือจะไดนําเอาประโยชนตาง ๆ ไปปรับใช

ในชีวิตประจําวันตอไปได รวมถึงเปนการสรางความ

ภาคภูมิใจตอผลลัพธของการแลกเปลี่ยนเรียนรูทําใหงานท่ี

ไดรับมอบหมายประสบความสําเร็จอีกดวย 

 

๒. กระบวนการ PDCA เปนข้ันตอนการแลกเปลี่ยน

เ รี ยนรู ท่ี ส ามารถฝ ก ให นั ก เ รี ยน ทํ า งานอย า ง เป น

กระบวนการ เริ่มตั้งแต การวางแผน การปฏิบัติ การ

ตรวจสอบ  และกา รดํ า เ นิ น ง าน ให เ หมาะสม  ซ่ึ ง

กระบวนการของการแลกเปลี่ยนในลักษณะนี้จะชวยพัฒนา

และปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเปนรูปธรรม ท้ัง

ดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย  

 

๓. ขอดีท่ีเห็นไดชัดท่ีสุดของการประเมินเพ่ือพัฒนา

และปรับปรุงในลักษณะ ๓๖๐ องศา คือมีบุคคลหลายฝาย

เปนผูเขารวมประเมิน สงผลใหตัวผูเรียนเกิดการยอมรับ

ความคิดเห็น ขอบกพรอง ขอดอย สิ่งท่ีควรไดรับการ



๑๙๗ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ปฏิบัติงานรวมกัน และประเมินผล

ผลงานในข้ันสุดทาย โดยมีครูคอยใหคําแนะนํา กระตุน 

และบอกหลักเกณฑการประเมิน 

     ๓.๒ ครูเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลและใหขอมูล

แกนักเรียน หลังจากใชเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ี

เหมาะกับกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือประเมิน  

     - กระบวนการ (process) 

     - การปฏิบัติงาน  (performance) 

     - ผลผลิต  (product) 

     - คุณลักษณะ 

     - ความรู 

     ๓.๓ ผูปกครอง และผูท่ีเก่ียวของมีสวนในการ

ประเมินและใหขอมูลแกนักเรียนและครูผูสอน ท้ังนี้ครู

มีการกําหนดเครื่องมือและเกณฑการใหคะแนนท่ี

ชัดเจนเพ่ือจะไดมูลอันเปนขอเท็จจริงมากท่ีสุดสําหรับ

นํามาพัฒนานักเรียนตอไป 

รายวิชาอ่ืน ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนวิชา

ภาษาไทยผูสอนใหผู เรียนแสดงความคิดเห็นตอ

กิจกรรมการเรียนการสอนวาควรปรับปรงุอยางไรบาง 

     วิ ช าภาษา ไทย พ้ืนฐาน  ม .๔   ครู มี การ

แลกเปลี่ยนขอมูลกับครูผูสอนวิชาเดียวกัน, แลกเปลี่ยน

ขอมูลกับนักเรียนในขณะท่ีมีการเรียนการสอน หรือ 

หลังจากมีการเรียนการสอน, และมีการแลกเปลี่ยน

ขอมูลกับผูปกครองในวันพบผูปกครอง 

      ผูสอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู กับกลุมงาน

และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน มีการจัดโครงการ เพ่ือให

ผูสอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน  สงเสริมให

เกิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ระหวางผูสอน

พัฒนามากยิ่งข้ึน ทําใหผูเรียนสามารถปรับปรุงและพัฒนา

ความรู ทักษะ และคุณลักษณะไดตรงเปาหมายมากยิ่งข้ึน 

ท้ังยังเปนการจําลองสถานการณกับชีวิตการเรียนและการ

ทํางานในอนาคตท่ีผูเรียนจะตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ใชวิจารณญาณ ฝกการยอมรับ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

ผลงานของตนเองไดเปนอยางดี 

 

 

 

 

 

- ผูสอนไดรับคําแนะนําและนําไปใชปรับปรุงการ

เรียนการสอนใหเหมาะสมกับผู เรียน  โดยเฉพาะการ

จัดการสอนออนไลน 

 

- ครูไดปรับเปลี่ยนการสอน หรือกิจกรรมการเรียน

การสอนใหเหมาะสมกับแตละหองเรียนมากข้ึน 

- นักเรียนนําขอเสนอแนะจากครู และเพ่ือน ๆ ไป

ปรับปรุงแกไขผลงาน 

- ผูปกครองรับทราบคะแนน พฤติกรรม และรวมกัน

กับครูผูสอนแกไข ปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนของ

นักเรียนใหดียิ่งข้ึนได 

 

- ผูสอนไดเขารวมการฝกอบรมในโครงการตาง ๆ ท่ี

จัดข้ึนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู

และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน มีการจัดโครงการ

สัปดาหภาษาไทยข้ึน เพ่ือสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางผูสอนและผูท่ีเก่ียวของ และการใหขอมูล
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และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาผูเรียนในดานความรูควบคู

ไปกับวิชาชีพและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ผูสอนและ

ผูเก่ียวของมีการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกันและให

ขอมูลการวัดและประเมินผลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา

และหาแนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 

    รายวิชาการเขียนสรางสรรค ครูมีการใหขอมูล

ปอนกลับเพ่ือพัฒนาการเขียนและประเมินผลงานแบบ

แฟมสะสมงาน (Portfolio) 

สะทอนกลับจากแบบประเมินผลการจัดโครงการท่ีไดจาก

ผู เขารวมโครงการ เพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู 

 

 

- การใหขอมูลปอนกลับเชิ งบวกงานเ ขียนเชิ ง

สรางสรรคผานการเรียนรูแบบกระบวนการ ๕ ข้ัน 

ประกอบดวย ๑) กําหนดจุดประสงคการเรียนรู ๒) สอน

ผานการใชคําถาม ๓) ปฏิบัติกิจกรรมกอนการประเมิน ๔) 

ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา ๕) ใหขอมูลปอนกลับและ

ประเมินผลการเรียนรู โดยข้ันตอนสุดทายจะเปนการให

ขอมูลปอนกลับเก่ียวกับผลงานเขียนในรายวิชา โดยเปด

โอกาสใหนักเรียนประเมินตนเองเก่ียวกับผลงานเขียนตาม

เกณฑ แลกเปลี่ยนกันใหขอมูลปอนกลับและประเมินผล 

จนทายสุดนักเรียนสามารถเลือกชิ้นงานท่ีภาคภูมิใจเก็บไว

ในแฟมสะสมงาน โดยการประเมินผลจะมุงเนนการ

ปรับปรุงผลงานจากการใหขอมูลปอนกลับเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรูและใชแฟมสะสมงานในการประเมินผลเพ่ือสรุปการ

เรียนรู (Summative Assessment) 

กลุมสาระการเรียนรูตางประเทศ  

 การใหขอมูลยอนกลับของผูเรียนแกผูปกครอง

เพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนรู 

๑. การรายงานผลการเรียนของผูเรียนท้ังระหวาง

เรียนและรายป 

    ครูผูสอนของกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศไดจัดทําคะแนนในแตละรายวิชา 

รวบรวมเปนคะแนนแยกตามจุดประสงคของรายวิชา

นั้นๆ จากนั้นครูผูสอนดําเนินการตรวจสอบและ

รายงานผลการเรียนรูของผูเรียนตามหนวยการเรียนรู 

 

 

 

 

ผลคะแนนจากการประเมินของนักเรียนระหวางเรียน

และปลายภาคเรียน ไดถูกบันทึกและจัดเก็บอยางเปน

ระบบในฐานขอมูลของโรงเรียน 
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เพ่ือใหนักเรียนไดตรวจสอบผลความสําเร็จและเพ่ือ

กระตุนใหผูเรียนเกิดการพัฒนา พรอมท้ังชี้แนะให

คําปรึกษาเพ่ือปรับปรุงแกไขวิธีการของนักเรียน อีกท้ัง

ครูผูสอนไดเขาใจถึงสภาพของนักเรียนเพ่ือสามารถนํา

ปรับปรุงแกไขวิธีการสอนใหเขากับลักษณะของ

นักเรียนและเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในแต

ละวิชา  จากนั้นนําสงผลคะแนนจากการประเมินผล

ระหวางภาคเรียน และรายปใหกับฝายวิชาการ

ตรวจสอบ เพ่ือทําการบันทึกผลและจัดเก็บขอมูลใน

ระบบของโรงเรียน และเม่ือถึงวันประชุมผูปกครอง

ครูผูสอนไดชี้แจงใหขอมูลยอนกลับของนักเรียนแก

ผูปกครอง ไดมีการติดตามเพ่ือนําพัฒนาการเรียนของ

นักเรียน และเพ่ือเปนขอมูลยอนกลับถึงครูผูสอนเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนตอไป  

       ๒.แบบรายงานพฤติกรรมการเรียน 

          ครู ผู สอนของกลุ มสาระการ เรี ยนรู

ภาษาตางประเทศไดรายงานพฤติกรรมการเรียนใน

หองเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ผานการสอบถาม

พูด-คุยโดยการใหคําปรึกษา ชี้แนะ และตักเตือนเพ่ือให

นักเรียนปรับปรุงแกไขพฤติกรรมการเรียนใหเหมาะสม 

อีกท้ัง โรงเรียนมีแบบรายงานพฤติกรรมจากฝายกิจการ

นักเรียนใหผูปกครองในวันประชุมผูปกครองเปน

รายบุคคล 

  ๓. การแลกเปลี่ยนขอมูลของผูเรียน ระหวาง

ผูปกครองกับผูสอน 

     ค รู ผู ส อ น ข อ ง ก ลุ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู

ภาษาตางประเทศได มีการแลกเปลี่ยนขอมูลของ

นักเรียน ระหวางผูปกครองกับครูผูสอนผานทางการ

ประชุมผูปกครอง โดยทางโรงเรียนไดมีการจัดใหมีการ

ประชุมผูปกครองเปนประจําภาคการศึกษาละ ๑-๒ 

ครั้ง เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลผู เรียนระหวาง

ผูสอนและผูปกครองเพ่ือใชในการพัฒนานักเรียนรอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       นักเรียนไดรับคําปรึกษาและนําขอมูลกลับไป

พัฒนาปรับปรุงแกไขพฤติกรรมการเรียนของตนเองใหดีข้ึน

ตามลําดับ 

 

 

 

 

                                                                           

ผูปกครองกับครูผูสอนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู

ระหวางกัน ท้ังนี้ผูปกครองไดทราบถึงคะแนนตาม

ความสามารถของนักเรียนในความปกครอง และไดทราบ

ถึงพฤติกรรมการเรียนและพฤติกรรมภายในโรงเรียนของ

นักเรียนเพ่ือเปนการแกไขปรับปรุงและพัฒนาการเรียน

ของนักเรียน อีกท้ังผูปกครองและผูสอนมีการแลกเปลี่ยน

ขอมูลท่ีมีประโยชนระหวางกัน เพ่ือนําไปปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนการสอนของผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพ



๒๐๐ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

ดาน ท้ังดานการเรียนการสอน ดานสมรรถภาพรางกาย 

ดานอารมณ พฤติกรรมการเรียนและพฤติกรรมภายใน

โรงเรียน รวมถึงนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษดาน

ตางๆดวยวิธีการพูดคุยใหคําปรึกษาถึงทัศนคติของ 

และความรับผิดชอบของนักเรียนในปกครองของ

ผูปกครองแตละทานวานักเรียนมีทัศนคติและความ

รับผิดชอบตอวิชาท่ีเรียนอยางไร สวนใดท่ีดีและสวนใด

ท่ีควรปรับปรุงแกไข เพ่ือหาทางออกรวมกัน อีกท้ังเพ่ือ

ความกาวหนา และความสําเร็จในการเรียนของ

นักเรียนในอนาคต โรงเรียน และวิธีการใหแบบบันทึก

รายงานผลการเรียนจากฝายวิชาการและแบบบันทึก

รายงานพฤติกรรมจากฝายกิจการนักเรียน   

โดยท้ังสองวิธีการนี้จะเปนสวนชวยประกอบให

เ กิดการแลกเปลี่ ยนขอมูลของนัก เรียนระหว า ง

ผูปกครองและครูผูสอนเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ   

ตอไป  

หลักฐาน  ภาพถายในวันประชุมผูปกครอง 

 

 

 

 

ลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

1. ผลการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

- ใหผูเรียนทราบผลการประเมินทุกครั้งเพ่ือให

ผูเรียนไดตรวจสอบความถูกตองและเปนการประเมิน

ความพึงพอใจของผูเรียน 

- หลังจากจัดกิจกรรมจะมีการนําเสนอขอมูลท่ี

ผูเรียนไดทําการศึกษาและเปดโอกาสใหมีการ

แลกเปลี่ยนสอบถามระหวางผูเรียนและผูสอนผูเรียนจะ

พบความบกพรองของการเรียนเพ่ือนําขอมูลไปพัฒนา

และแกไขงานตอไป 

- สมาชิกภายในกลุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกันในการออกแบบสิ่งประดิษฐ 

หรือนวัตกรรมของกลุม และมีแลกเปลี่ยนเรียนรู

แนวคิดการออกแบบสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมของ

1. ผลการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู 

- ใหผูเรียนทราบผลการประเมินทุกครั้งเพ่ือให

ผูเรียนไดตรวจสอบความถูกตองและเปนการประเมินความ

พึงพอใจของผูเรียน 

- หลังจากจัดกิจกรรมจะมีการนําเสนอขอมูลท่ี

ผูเรียนไดทําการศึกษาและเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน

สอบถามระหวางผูเรียนและผูสอนผูเรียนจะพบความ

บกพรองของการเรียนเพ่ือนําขอมูลไปพัฒนาและแกไขงาน

ตอไป 

- สมาชิกภายในกลุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูความ

คิดเห็นซ่ึงกันและกันในการออกแบบสิ่งประดิษฐ หรือ

นวัตกรรมของกลุม และมีแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิดการ

ออกแบบสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมของเพ่ือนสามชิกกลุม
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เพ่ือนสามชิกกลุมอ่ืน ๆ เม่ือมีสมาชิกเสนอแนะผลงาน

กลุมของนักเรียนสมาชิกภายในกลุมสามารถรวมกัน

ระดมความคิดเพ่ือปรับปรุงผลงานตอไปได 

- นําขอมูลท้ังในสวนของครูและผูปกครองของ

นักเรียน นํามาปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน 

อ่ืน ๆ เม่ือมีสมาชิกเสนอแนะผลงานกลุมของนักเรียน

สมาชิกภายในกลุมสามารถรวมกันระดมความคิดเพ่ือ

ปรับปรุงผลงานตอไปได 

- นําขอมูลท้ังในสวนของครูและผูปกครองของ

นักเรียน นํามาปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน 

2. การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง 

- ใหผูเรียนไดมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนกัน

อยางสรางสรรค เชน กิจกรรมการพูดหนาชั้นเรียนท่ี

ผูเรียนสามารถทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนโดยท่ีผูเรียนแต

ละกลุมจะไปศึกษาในหัวขอท่ีไดรับมอบหมายและมา

แลกเปลี่ยนโดยการนําเสนอหนาชั้นเรียนและให

สอบถามไดทันทีหากมีขอสงสัย 

 

- กิจกรรมการพูดหนาชั้นเรียนท่ีผูเรียนสามารถทํา

กิจกรรมแลกเปลี่ยน หากมีขอสงสัย 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ 

ทางกลุมสาระฯ ไดใหขอมูลยอนกลับของผูเรียน

แกผูปกครอง เพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนรูดังนี้ 

๑. การรายงานผลการเรียนของผู เรียนท้ัง

ระหวางเรียน และรายป 

๒. แบบรายงานพฤติกรรมการเรียน 

๓. การแลกเปลี่ยนขอมูลของผูเรียน ระหวาง

ผูปกครองกับผูสอน 

 

เม่ือนักเรียนและผูปกครองไดรับทราบคะแนนในราย

จุดประสงคตางๆแลว นักเรียนจะไดพัฒนาตนเองในราย

จุดประสงคที ่ไมผ านการประเมิน ซึ ่งดูไดจากผลการ

สอบแกตัวในรายจุดประสงคนั้นๆ 

กลุมสาระการเรียนรูการงาน 

ครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยน

ความรูและประสปการณรวมท้ังใหขอมูลปอนกลับเพ่ือ

นําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

 

เพ่ือการพัฒนาตนเองของผูเรียนในรายจุดประสงคท่ี

ไมผานการประเมิน ซึ่งดูไดจากผลการสอบแกตัวในราย

จุดประสงคนั้นๆ โดยเนนย้ําเปนรายบุคคล 

กลุมสาระการเรียนรูคอมพิวเตอร มีการใหขอมูล

ยอนกลับแกผูเรียน เพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนรู โดย

หลังจากตรวจงานแลวจะมีการใหขอมูลยอนกลับกับ

นักเรียนผานทาง Google Classroom 

นักเรียนทราบผลคะแนนผานทาง Google 

Classroom และแกไขผลงานไดหากผลงานยังไมเรียบรอย

สมบูรณหรือเปนท่ีนาพอใจ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ไดใหขอมูลยอนกลับของผูเรียนแกผูปกครอง เพ่ือ

 

 



๒๐๒ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

นําไปพัฒนาการเรียนรู ดังนี้  

๑. การรายงานผลการเรียนของผูเรียนท้ังระหวาง

เรียน และรายป 

๒. แบบรายงานพฤติกรรมการเรียน 

๓. การแลกเปลี่ยนขอมูลของผูเรียน ระหวาง

ผูปกครองกับผูสอน 

 

- นักเรียนรับทราบผลคะแนนของตนเองในทุกราย

จุดประสงค และรูถึงขอผิดพลาด ขอบกพรอง ในการทํา

แบบทดสอบแตละรายจุดประสงค เพ่ือจะสามารถนํา

กลับมาเปนขอคิดในการทําแบบทดสอบในรายจุดประสงค

ตอไป ใหมีความรอบคอบมากกวาเดิมยิ่งข้ึน 

หนวยแนะแนวและใหคําปรึกษา 

-การนิเทศภายในหนวยงาน  

เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเทคนิคและ

ประสบการณ รายบุคคล ดานวิชาชีพและทักษะในการ

สอนของครูผูสอนเพ่ือใหครูผูสอนท่ีมีประสบการณ

มากกวาไดแนะนําครูผูสอนทานอ่ืนๆ และเพ่ือเปนการ

ใหครูผูสอนผูมีประสบการณนอยไดเรียนรูและพัฒนา

ทักษะการสอนของตนเองผานการสังเกตการณจาก 

อาจารยทานอ่ืน  

-การประชุมกลุม  

เพ่ือเปนการสรุปรวบรวมผลการทํางานของ

บุคลากรทุกคนและมอบขอเสนอแนะในการสอน เพ่ือ

เปนการพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน ท้ังนี้ เพ่ือให

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอผูเรียนอีกท้ังได

สงเสริมพัฒนาบุคลากรโดยใหความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอกเพ่ือนําความรูมาพัฒนาตนเองและ

ถายทอดสงตอใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน 

 

 

-ผูเรียนไดรับประโยชนจากการท่ีอาจารยผูสอนไดรับ 

ผลประเมินและขอเสนอแนะ จากกระบวนการการนิเทศ 

ดังนั้นอาจารยแตละทานจะมีการพัฒนาตนเอง ไมวาจะ

เปนเทคนิค กระบวนการทางการสอน การวัดประเมินผล 

และการจัดการเรียนการสอน ท่ีพัฒนาอยูตลอดเวลา 

 

 

-อาจารยจากหนวยงานแนะแนวและใหคําปรึกษา

ไดรับขอมูลขาวสารเทคนิคการพัฒนาตนเองจากการไป

อบรมกับสถาบันภายนอกทําใหครูสามารถท่ีจะคิด

วิเคราะหสังเคราะหขอมูลขาวสารตางๆและสามารถ

ถายทอดใหนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยตัว

นักเรียนเองไดเรียนรู และรับขอมูลขาวสาร เทคนิคตางๆ 

และใหสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปพัฒนา

ความรูและตนเองดังนี้ 

 ๑. การรายงานผลการเรียนของผูเรียนท้ัง

ระหวางเรียนและรายภาค 

 ผูสอนไดจัดรวบรวมคะแนนในแตละรายวิชา

โดยแยกคะแนนตามจุดประสงคของรายวิชาจากนั้น

ผูสอนไดตรวจสอบและรายงานผลการเรียนรูแกผูเรียน 

เพ่ือใหผูเรียนไดตรวจสอบผลสําเร็จและกระตุนให

 

 

 

 

 

 - ผูเรียนทราบผลสําเร็จของตนเองในแตละ

รายวิชามีความเขาใจและพัฒนาแนวทางการเรียนไดดีข้ึน 

 

 

 

 - ผูเรียนทราบถึงพฤติกรรมการเรียนของตนเอง

และพัฒนาใหดีและเหมาะสมยิ่งข้ึน 



๒๐๓ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

ผูเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง 

 ๒. แบบรายงานพฤติกรรมการเรียน 

 ผูสอนไดจัดทํารายงานพฤติกรรมการเรียนของ

ผูเรียนเปนรายบุคคลผานการสังเกตพฤติกรรมจากการ

สอบถามพูด-คุยใหคําปรึกษาชี้แนะตักเตือนเพ่ือให

ผูเรียนปรังปรุงแกไขพฤติกรรมใหเหมาะสม 

 ๓. แลกเปลี่ยนขอมูลของผูเรียนระหวาง

ผูปกครองกับผูสอน 

 ผูสอนไดมีการแลกเปลี่ยนขอมูลของผูเรียนกับ

ผูปกครองผานชองทางการติดตอ Line Application

โดยแบงตามชั้นเรียนและทางโรงเรียนจัดใหมีการ

ประชุมผูปกครองเปนประจําภาคการศึกษาละ ๑ - ๒ 

ครั้งเพ่ือเปนการติดตามพฤติกรรมการเรียนและ

พัฒนาการของผูเรียนรอบดานอยางใกลชิด ท้ังดานการ

เรียนดานสุขภาพดานอารมณและพฤติกรรม 

 

 

 

 

 - ผูเรียน ผูปกครองและผูสอนเกิดการแลกเปลี่ยน

วิธีการปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนอยางรอบดานและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

จุดเดน 

 ๑. ครูผูสอน นักเรียนและผูปกครองไดมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันท้ังการรายงานผลการเรียน

ระหวางเรียนและรายป และการรายงานพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนท้ังภายในหองเรียนและขณะอยูท่ี

โรงเรียน ซ่ึงเปนขอมูลยอนกลับท่ีมีประโยชนแกท้ังนักเรียน ผูปกครอง และครูผูสอนเพ่ือกอใหเกิดการเรียนการ

สอนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพอยางสูงสุดและตอเนื่อง 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

 

 

 



๒๐๔ 
 

รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับมัธยมศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 

สวนท่ี  ๓ 
สรุปผล  แนวทางการพัฒนา 

และความตองการการชวยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
(ฝายมัธยม) 

 
 



๒๐๕ 
 

สรุปผลการประเมินจากหนวยงานภายในและขอเสนอแนะ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑) มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน     ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒) มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
๓) มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ     ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 
จุดเดน 
 ๑. นักเรียนกลาคิด กลาแสดงออกในทางท่ีถูกตองและมีความมุงม่ันในการทํางาน ทํางานเปนทีมได
อยางมีประสิทธิภาพ ดวยทักษะการคิด วิเคราะห การมีวิจารณญาณ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย
ใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจไดเปนอยางดี รวมถึงสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีกับการทํางานไดอยาง
เหมาะสม 
 ๒. โรงเรียนสงเสริมใหมีครูไดรับการพัฒนาตน เพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพไดตรงตามความ
ตองการ ท้ังยังสนับสนุนใหครูทําวิจัย เพ่ือนําผลไปพัฒนาการจัดการเรียนรู และตอยอดองคความรูในแตละ
กลุมสาระ 
 ๓. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมท่ีกระตุนใหนักเรียนมีกระบวนการคิดและ
สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระ โดยครูตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยางเปน
ระบบดวยเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคลองกับเปาหมายการจัดการเรียนรู ท้ังยังนําผลการ
เรียนรูมาพัฒนาและตอยอดผูเรียนในระดับสูงข้ึนตอไป 
 ๔. นักเรียนท่ีมีศักยภาพดานดนตรี และกีฬาไดรับการสนับสนุนจากทางโรงเรียน มุงสูการประกอบ
อาชีพไดในอนาคต 
 
จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการจัดระบบการเรียนการสอนท่ีเปนรูปแบบเดียวกันเพ่ือความเปนมาตรฐาน โดย
สามารถดําเนินการและบริหารจัดการไปในทิศทางเดียวกัน 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 การระดมความคิดของครู เพ่ือรวมสรางนวัตกรรมการสอนท่ีเปนอัตลักษณของโรงเรียน 
 
ขอเสนอแนะจากการสัมภาษณ 
 ๑. โรงเรียนควรจัดหาแหลงการเรียนรูเพ่ิมเติม นอกเหนือจากในชั้นเรียนใหกับนักเรียนไดเรียนรูอยาง
หลากหลายผานสื่อดิจิทัล 
 ๒. โรงเรียนควรจัดใหมีการสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะทางวิชาการท่ีตรงกับความตองการของ
นักเรียน 
 ๓. ครูในแตละกลุมสาระควรมีการสะทอนผูเรียนใหกับผ็ปกครองทราบ เพ่ือรวมกันหาแนวทางพัฒนา
ผูเรียนตอไป 
 
 
 



๒๐๖ 
 

การนําผลการประเมินภายใน ป ๒๕๖๒ มาใช 
 ขอเสนอแนะสําคัญเพ่ือการพัฒนา ตามมาตรฐานการศึกษา 

ขอเสนอแนะ การนําไปปฏิบัต ิ
๑. การระดมความคิดของครู เพ่ือรวมสราง

นวัตกรรมการสอนท่ีเปนอัตลักษณของโรงเรียน 
๒. โรงเรียนควรมีการจัดระบบการเรียนการสอนท่ี

เปนรูปแบบเดียวกันท้ังโรงเรียน เพ่ือความเปนมาตรฐาน
และสามารถดําเนินการและบริหารจัดการไดไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

๑. โรงเรียนดําเนินการบริหารจัดการในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ เชน คณะกรรมการวิชาการ 
คณะกรรมการการวัดและประเมินผล คณะกรรมการ
สงเสริมพัฒนาการวิจัย คณะกรรมการศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู เปนตน เพ่ือการ
วางแผน การบริหารจัดการโรงเรียนใหมีระบบและ
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตลอดจนการสรางนวัตกรรมการ
สอนท่ีเปนอัตลักษณของโรงเรียนท่ีโดดเดนมากยิ่งข้ึน
ดวยการระดมสมองและการแสดงความคิดเห็นแบบมี
สวนรวม และการประกวดสื่อการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน เปนตน 

๒. โรงเรียนสงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ี
เปนไปในรูปแบบเดียวกันใหมากท่ีสุด โดยสงเสริมให
บุคลากรเชี่ยวชาญในสายงานของตนเองมากข้ึน ดวย
การอบรมแบบกลุม 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
นักเรียนควรไดรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนใหอยูในระดับสูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

 
โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการท่ีเปนรูปธรรม ท้ังดาน

การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีเนน
สงเสริมคุณภาพผูเรียนคลอบคลุมทุกดาน แตยังมี
กิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดเรียนรูจากสถานการณจริง
จากแหลงเรียนรูตางๆ ท้ังภายในและภายนอก 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ครูในแตละกลุมสาระการเรียนรูควรจัดใหมีชุมชน

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ โดยแลกเปลี่ยนขอมูลและ
สะทอนผล เพ่ือนําไปใชพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
 
โรงเรียนสงเสริมใหกลุมสาระการเรียนรูสราง

ชุมชนแหงการเรียนรูของตนเอง ดวยการสนทนา
แลกเปลี่ยนกันภายในสถานศึกษาใหมากข้ึน เชน การ
ประชุมกลุมยอยของฝายวิชาการและอาจารยระหวาง
กลุมสาระฯ 

 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
๑) มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน     ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒) มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
๓) มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ     ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียน เปนขอมูลสําคัญและจําเปนในการนําไปวิเคราะห เพ่ือสรุป
เชื่อมโยงกับแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียน และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน จากการดําเนินของโรงเรียนสามารถสรุปผลการประเมินภาพรวมเก่ียวกับจุดเดน และจุดท่ีควร
พัฒนาการดําเนินงานของแตละมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนการใหแนวทางการพัฒนาในอนาคต และความ
ตองการการชวยเหลือ ดังนี้ 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
มาตรฐานท่ี ๑ ดานคุณภาพของผูเรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
๑. กลุมสาระการเรียนรูตางๆ จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน โครงการท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความตองการและความ
ถนัดของผูเรียนสงเสริมทักษะดานตางๆ สําหรับนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 

๒. กลุมสาระการเรียนรูตางๆ จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี
หลากหลาย เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
เปดโอกาสใหผูเรียนไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหา สงเสริมใหผูสอนสามารถจัดการเรียนรูเพ่ือฝกทักษะให
ผูเรียนพัฒนาการผลิตเปนวีดิโอเกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติระหวาง
ครูกับนักเรียน ซ่ึงมีสวนสําคัญท่ีผูสอนและผูเรียนสามารถนําความ
คิดเห็นดังกลาวไปพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 

๓. กลุมสาระการเรียนรูตางๆ ไดมีการเชื่อมโยงองคความรู
ตางๆ ท่ีไมไดจํากัดเฉพาะเพียงอยางเดียว มาใชสําหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหอิสระแกผูเรียนในการสรางสรรค
ผลงานของตนเอง ซ่ึงครูผูสอนไมไดสรางกรอบแนวคิด หรือบังคับให
นักเรียนตองปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลางแตเพียงอยางเดียว 
สงเสริมใหผูเรียนมีความกลาคิดกลาแสดงออกและคิดอยางรอบดาน
ในการแกไขปญหา และนําเอาความรูมาพัฒนาตนเองใน
ชีวิตประจําวัน 

๔. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุมสาระการ
เรียนรูตางๆ สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และหลักสูตรของ
สถานศึกษา ท่ีเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูมีอิสระใน

มาตรฐานท่ี ๑ ดานคุณภาพของ
ผูเรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผูเรียน 

๑. สืบเนื่องจากการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัส Covid– 19 ทําใหการ
แขงขันทักษะวิชาการ กิจกรรมตางๆ 
ตองถูกยกเลิก แตทางกลุมสาระการ
เรียนรูตางฯ ควรจัดกิจกรรมท่ีเพ่ิม
ทักษะทางวิชาการใหแกนักเรียนใน
รูปแบบออนไลน 

๒. ควรบูรณาการในหลากหลาย
สาขา โดยทุกกิจกรรมสนับสนุนให
สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตใน
ปจจุบัน  ใหผูเรียนเห็นคุณคาการเรียน
วิทยาศาสตร  เพ่ือเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน สําหรับการพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนและผูสอนในเวลา
เดียวกัน และควรสงเสริมใหผูเรียน
พิจารณา ขอดี - ขอดอย ของแตละ
ประเด็นกอนจะนําขอมูลนี้ไปใชในการ
ตัดสินใจเพ่ือลงขอสรุป เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการคิดชิ้นงาน 
นวัตกรรม ของนักเรียน รวมท้ังกอน



๒๐๘ 
 

การเรียนรู รวมท้ังมีการนําศาสตรการเรียนรูในดานอ่ืนๆ หรือการใช
เทคโนโลยีสามารถเสริมสรางใหการออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอน การทําชิ้นงาน เปนไปตามความถนัดและความสนใจของ
นักเรียนโดยตรง  

๕. กิจกรรมการสอนท่ีหลากหลาย นักเรียนเกิดความ
ชํานาญในใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารท้ังอุปกรณและ
โปรแกรมตางๆ ไดเลือกการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ตามความถนัดของตนเอง ทําใหการสื่อสารของผูเรียนและผูสอน
เปนไปไดเสมือนจริง และมีการสรางชิ้นงาน สามารถเขาถึงแหลง
เรียนรูท่ีหลากหลาย 

๖. นักเรียนมีศักยภาพและมีความคิดสรางสรรคในการทํา
กิจกรรม 

๗. มีการกระตุนและพัฒนาใหนักเรียนมีจิตสาธารณะเพ่ือ
การมีสวนรวม 

๘. นักเรียนมีสวนรวม มีความสนใจตอขอมูลทางการศึกษา
ตอท่ีครูผูสอนถายทอดและใหความรวมมือในการทําแบบทดสอบ
ศาสตรถนัด ในระดับดีมาก 

๙. นักเรียนมีความสนใจในอาชีพอิสระตางๆและอาชีพท่ี
นาสนใจ ไดระดับดีมาก 

และหลังการสรางนวัตกรรม นักเรียน
ควรใชเทคนิคการวิจัยเชิงสังคมศาสตร
มาตรวจสอบความตองการของชุมชน
หรือกลุมเปาหมาย เพ่ือใหนวัตกรรมท่ี
สรางข้ึนสามารถใชไดจริง 

๓. พัฒนาแพลตฟอรมและแอพลิ
เคชั่น หรือการจัดซ้ือโปรแกรมท่ี
เหมาะสมในการเรียนรูในดานศิลปะ 
และดานอ่ืนๆ เพ่ือใหกาวสูการเรียนรู
ในยุคสมัคใหม 

๔. โรงเรียนควรชี้แนะใหนักเรียน
เห็นความสําคัญถึงการทดสอบ
ระดับชาติ (ONET) วามีผลตอนักเรียน
และโรงเรียน 

๕. กิจกรรมการเรียนการสอน
ควรสงเสริมดานอาชีพอิสระใหมๆ และ
อาชีพท่ีนาสนใจ ท่ีรองรับยุคใหมท่ีโลก
เปลี่ยนไป หรืออาชีพในอนาคตบาง 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/โครงการท่ี

เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค และปลูกฝงคานิยมท่ีดีใหแก
นักเรียน โดยการเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงทัศนคติ ซ่ึงครูผูสอน
สามารถใหคําชี้แนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเรียนได
โดยตรง 

๒. กลุมสาระการเรียนรางกลุมสาระ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีสอดแทรกเก่ียวกับความสําคัญของวัฒนธรรมไทยใน
เนื้อหาวิชาตางๆ รวมท้ังเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการ
อธิบายเก่ียวกับความสําคัญของวัฒนธรรมไทย และวิธีการอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยใหยั่งยืนตอไป 

๓. โรงเรียนมีแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนน
ใหผูเรียนเล็งเห็นถึงความแตกตางของบุคคลในสังคม เปดโอกาสให
ผูเรียนแสดงความคิดเห็น รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเพ่ือความเขาใจ
ท่ีถูกตอง  รวมท้ังออกแบบกิจกรรมท่ีสามารถรวมกับสาระการเรียนรู
อ่ืนๆ ดวย 

๔. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการสงเสริมการ
สรางจิตสังคมท่ีดี โดยเฉพาะการใหผูเรียนเรียนรูแนวทางการใชชีวิต
อยูรวมกับผูอ่ืน และนําความรูท่ีไดมาชวยพัฒนาสังคมในหลายมิติ 

 



๒๐๙ 
 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. บริบทของโรงเรียน การสะทอนความคิดเห็นของผูประเมิน

ภายในตอเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจและการดําเนินการระดม
สมอง และการแสดงความคิดเห็นแบบมีสวนรวมจากบุคลากรทุกคน 
ทําใหโรงเรียนไดกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ท่ีชัดเจน 
สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนมากยิ่งข้ึน ชัดเจนมากข้ึน 

๒. โรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยาง
เปนระบบตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓. โรงเรียนดําเนินการบริหารจัดการในรูปแบบของ
คณะกรรมการ ทําใหการวางแผนการบริหารจัดการโรงเรียนมีระบบ
และประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดวยการระดมสมองและการแสดงความ
คิดเห็นแบบมีสวนรวม 

๔. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีเปนระบบ ทันสมัย และ
สามารถนําขอมูลไปใชในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเปน
อยางดี 

๕. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการท่ีเปนรูปธรรม ท้ังดานการพัฒนา
หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีเนนสงเสริมคุณภาพผูเรียนคลอบ
คลุมทุกดาน 

๖. บุคลากรภายในสถานศึกษามีความเชี่ยวชาญในสายงานท่ี
ตนเองรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองแคลว ชํานาญ 
และมีประสิทธิภาพ 

๗. ภายใตพ้ืนท่ีจํากัด โรงเรียนสามารถบริหารจัดการ
สภาพแวดลอมทางกายภาพใหมีบรรยากาศนาอยู นาเรียน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และยังใชพ้ืนท่ีบางสวนของมหาวิทยาลัยรามคําแหงใน
การจัดการเรียนรู ซ่ึงจะไดศึกษาสภาพจริงและเรียนรูกับอุปกรณ
บางอยางท่ีโรงเรียนไมมี 

๘. โรงเรียนสามารถนําขอมูลสารสนเทศตางๆ มาใช
ประกอบการตัดสิน วางแผนการบริหารจัดการไดอยางเปนรูปธรรม
มากข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

๑. ควรมีการสนทนาแลกเปลี่ยน
กันภายในสถานศึกษาเก่ียวกับแนว
ทางการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาใหมากข้ึน 

๒. โรงเรียนควรบริหารจัดการ
สถานศึกษาใหมีความตอเนื่อง 

 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

๑. โรงเรียนยังคงดําเนินการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการท่ี
หลากหลายและสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาในปจจุบัน อันเนื่องมาจากการแพรระบาดของโควิด ๑๙ 
โดยจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลนและในชั้นเรียนตามปกติ  
ท้ังนี้ ระบบการสอนของกลุมสาระฯ ยังคงมีแนวคิดและวัตถุประสงค 
เพ่ือใหคํานึงถึงสมรรถนะของผูเรียนเปนสําคัญ มีการสงเสริมให
นักเรียนไดใชทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  และสามารถนํา
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ความรูท่ีได ไปประยุกตใชในชีวิต รวมท้ังนักเรียนไดใชองคความรูของ
ตนเองไปใชในการสอบเขามหาวิทยาลัย หรือเขารวมการแขงขันท่ีจัด
โดยสถาบันการศึกษาท้ังภายในและภายนอกได นอกจากนี้ นักเรียน
ยังไดใชทักษะความคิดและความรูท่ีไดรับจากชั้นเรียน นํามา
สรางสรรคเปนผลงานเชิงประจักษในรูปแบบท่ีแตกตางกันไป เชน 
การใชสื่อเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน การใชทักษะดานศิลปะ 
การใชความสามารถในการแสดงออก ความสามารถในการวางแผน
และทํางานรวมกับผูอ่ืน ตลอดจนการแสวงหาองคความรูใหมๆ นอก
ชั้นเรียน เปนตน 

๒. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน ดวยการใชสื่อออนไลนและแอปพลิเคชันตางๆ เปนตัวกลางใน
การถายทอดเนื้อหาความรู  เพ่ิมชองทางในการติดตอสื่อสาร การ
พูดคุยกับนักเรียน การมอบหมายงาน การติดตามงาน การวัดและ
การประเมินผล รวมถึงการจัดสอบออนไลน ผานระบบ google 
forms เปนตน นอกจากนี้ สื่อและเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันตาง ๆ 
ยังชวยใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน สรางความนาสนใจใน
การเขาเรียนและมีแรงจูงใจในการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตามท่ี
ครูผูสอนมอบหมาย   

๓. รูปแบบของสื่อและแอปพลิเคชันท่ีมีความหลากหลาย ชวย
ทําใหนักเรียนสามารถเขาถึงแหลงความรูไดงายยิ่งข้ึน นักเรียนมี
ทักษะในการใชเทคโนโลยีและรูจักเลือกใชสื่อตางๆ เพ่ือแสวงหา
ขอมูลท่ีตรงกับความตองการและความชอบของตนเอง 

๔. โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีกอใหเกิดปฏิสัมพันธเชิงบวกระหวาง
ผูสอนกับนักเรียนในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูผานศิลปวัฒนธรรมของชนชาติตางๆ การทําขนมและอาหาร  
การทํางานเปนทีม การจัดบอรดนิทรรศการเพ่ือประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารใหกับนักเรียนไดรับทราบขอมูล หรือการเลนเกมส การรอง
เพลง เปนตน จากกิจกรรมดังกลาวนั้นทําใหนักเรียนเกิดความ
สนุกสนาน มีทัศนคติท่ีดีตอผูสอนและเพ่ือนรวมชั้นเรียน  นอกจากนี้
ยังมีการจัดทําขอตกลงรวมกันภายในชั้นเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นอีกดวย 

๕. โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรูอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนการสอน อีก
ท้ังมีวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือมุงใหนักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนได
อยางเต็มท่ี 

๖. เนื่องดวยสถานการณ COVID-19 โรงเรียนไดใหขอมูล
ยอนกลับแกนักเรียนดวยวิธีการใหคําปรึกษาผานทางการพูดคุยหรือ
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การใชประโยชนจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ท่ีหลากหลาย
ยิ่งข้ึนเชน Google Classroom , Line สวนตัวของนักเรียน, Email 
สวนตัว, ผานระบบ Messenger และ Facebook เปนตน เพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหกับนักเรียนในการติดตามงานมากยิ่งข้ึนและ
สามารถแสดงหลักฐานท่ีใชในการทํากิจกรรม งานท่ีไดรับมอบหมาย
ไดอยางทันทวงทีอีกท้ังเพ่ือมุงเนนใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการ
เรียนและมีพัฒนาการการเรียนรูท่ีดียิ่งข้ึน 

๗. ครูผูสอน นักเรียนและผูปกครองไดมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางกันท้ังการรายงานผลการเรียนระหวางเรียนและรายป และ
การรายงานพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนท้ังภายในหองเรียนและ
ขณะอยูท่ีโรงเรียน ซ่ึงเปนขอมูลยอนกลับท่ีมีประโยชนแกท้ังนักเรียน 
ผูปกครอง และครูผูสอนเพ่ือกอใหเกิดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพอยางสูงสุดและตอเนื่อง 
 
แนวทางพัฒนาในอนาคต 
 
 ดานคุณภาพของผูเรียน 
 การสรางแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ในรูปแบบของแพลตฟอรม หรือแอพลิเคชั่นท่ี
โดดเดน เปนเอกลักษณ ท่ีนาสนใจ สามารถบูรณาการรวมกันในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ และยังชวยกระตุน
ความสนใจ ใฝรูใฝเรียนใหแกผูเรียนมากข้ึน 
 
 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 คณะกรรมการในฝายตางๆ ควรมีแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษารวมกัน ตลอดจนการ
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูมากข้ึน 
 
 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 โรงเรียนควรสงเสริมใหครูผูสอน อบรมเก่ียวกับการสรางนวัตกรรม สื่อ ท่ีมีเนื้อหานาสนใจ เชน การ
สรางภาพกราฟก การจัดทําคําอธิบายหรือการสรางคอนเทนตตาง ๆ เพ่ือกระตุนความสนใจในการเรียนมากข้ึน 
 
ความตองการและการชวยเหลือ 
 
 การสรางเครือขายระหวางกลุมสาระการเรียนรูแตละกลุมสาระฯ กับชุมชน ดวยการใหภูมิปญญา
ทองถ่ินท่ีเชี่ยวชาญ รอบรูในเนื้อหานั้นๆ หรือการใหปราชญชาวบาน ท่ีอยูในชุมชนใกลเคียง เชน การให
พระภิกษุมาแสดงธรรม เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับนักเรียนทางออนไลนในวิชาพระพุทธศาสนา เปน
ตน 
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คําสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายมัธยม) 
ท่ี  ๐๑๔  /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 

 เพ่ือใหการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายมัธยม) เปนไปดวย
ความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปอยางตอเนื่อง จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง (ฝายมัธยม) ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการฝายอํานวยการ มีหนาท่ีใหคําแนะนํา อํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ประกอบดวย 

๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ท่ีปรึกษา 
๒. รองคณบดีฝายโรงเรียนสาธิตฯ (ฝายมัธยม) ประธานกรรมการ 
๓. รองผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน รองประธานกรรมการ 
๔. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๕. รองผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๖. รองผูอํานวยการฝายธุรการ รองประธานกรรมการ 
๗. รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 
๘. รองผูอํานวยการฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 
๙. รองผูอํานวยการฝายสวัสดิการ รองประธานกรรมการ 
๑๐. นายประเสริฐ  จันตะไพร กรรมการและเลขานุการ 

 ๒ คณะกรรมการดําเนินการ มีหนาท่ีจัดประชุม วางแผนการทํางาน สนับสนุนประสานงานกับ
คณะทํางานแตละมาตรฐานตางๆ 

๑. รองคณบดีฝายโรงเรียนสาธิตฯ (ฝายมัธยม) ท่ีปรึกษา 
๒. รองผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน ประธานกรรมการ 
๓. นายประเสริฐ  จันตะไพร กรรมการ 
๔. นายวสันต  ฉิมมาทอง กรรมการ 
๕. นางสาวอัญชลิกา นุมสําอางค กรรมการ 
๖. นางสาวจิรัฎฐปภา พรศรีลากุล กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวพนารัตน  บุญลอม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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 ๓. คณะกรรมการทํางาน มีหนาท่ีรับผิดชอบการจัดระบบกลไกในการดําเนินงานการรวบรวมขอมูล
ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ และตัวบงชี้ รวมท้ังการประสานงานกับหนวยงานหรือผูท่ีเก่ียวของในการเก็บ
รวบรวมขอมูล เอกสาร หลักฐาน และรองรอยเพ่ือประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายมัธยม) ประกอบดวย 
 ๓.๑ คณะกรรมการทํางานสวนท่ี ๑ ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

๑. รองผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน ประธานกรรมการ 
๒. รองผูอํานวยการฝายธุรการ รองประธานกรรมการ 
๓. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ กรรมการ 
๔. รองผูอํานวยการฝายบริหาร กรรมการ 
๕. รองผูอํานวยการฝายสวัสดิการ กรรมการ 
๖. รองผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ กรรมการ 
๗. รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน กรรมการ 
๘. นางสาววัชราภรณ  พรหมรักษ กรรมการ 
๙. นางสาวรุจิรา  หลังสัน กรรมการ 
๑๐. นางสาวจารุพร  เพ็งมะณี กรรมการ 
๑๑. นางสาวนุชรี  เทพจั้ง กรรมการ 
๑๒ นางสาวสุดา  บุญซัน กรรมการ 
๑๓. นางสาวธมนวรรณ  บุญพวน กรรมการ 
๑๔. นางสาวสุชานาฏ  สารมิตร กรรมการ 
๑๕. นางวราภรณ  เหมกุล กรรมการ 
๑๖. นางสาวริญญนภัส  จิรภิญญากุลวัฒน กรรมการ 
๑๗. นางอรสา  สกุลศิริธรากุล กรรมการ 
๑๘. นางสาวอัญชนา  มุงหมาย กรรมการ 
๑๙. นางสาวอัญชลิกา นุมสําอางค กรรมการ 
๒๐. นายวสันต  ฉิมมาทอง กรรมการ 
๒๑. นายประเสริฐ  จันตะไพร กรรมการและเลขานุการ 
๒๒. นางสาวจิรัฏฐปภา  พรศรีลากุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒๓. นางสาวพนารัตน  บุญลอม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๓.๒ คณะกรรมการทํางานมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน และมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๑. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ประธานกรรมการ 
๒. รองผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน รองประธานกรรมการ 
๒. รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นางน้ําเพชร  นาสารีย รองประธานกรรมการ 
๔. นางสาวขนิษฐา  รุงวิทยวทัญู กรรมการ 
๕. นางสาวออมตะวัน  แสงจักรวาฬ กรรมการ 
๖. นายกิตติพงษ  แบสิ่ว กรรมการ 
๗. นางสาวมัทฌิมา  สุทธิสุข กรรมการ 
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๘. นางสาวมนตจันทร  อินทรจันทร กรรมการ 
๙. นางสาวกรนภา  ญาติวิสุทธิ์ กรรมการ 
๑๐. นางสาวจิตรดา  สมีเพ็ชร กรรมการ 
๑๑. นางสาวรัฐพร  ลี้เท่ียงธรรม กรรมการ 
๑๒. นายอัษฎางค  ปวัลวนิช กรรมการ 
๑๓. นายสิรภพ  สารมิตร กรรมการ 
๑๔. นายกิติภัทร  ภูวะปจฉิม กรรมการ 
๑๕. นายจิรายุส  เผือดผุด กรรมการ 
๑๖. นางสาวอรอุมา  ธรรมดี กรรมการ 
๑๗. นางสาวชนิตา  ทองไทย กรรมการ 
๑๘. นางสาวอรุณรัตน  ทวีกุล กรรมการ 
๑๙. นายสัญรัฐ  ลักขณา กรรมการ 
๒๐. นางสาวคณิศร  ธีระวิทย กรรมการ 
๒๑. นายอภิเชษฐ  เรืองไทย กรรมการ 
๒๒. นางสาวพรหมมณี  โฮชิน กรรมการ 
๒๓. นางสาวพันธุทิพย  พัชรพงศพรรณ กรรมการ 
๒๔. นางสาวสุวนันท  แปนพัฒน กรรมการ 
๒๕. นายณัฐพงษ  ฉํ่าศิริ กรรมการ 
๒๖. นางสาวพัชนี  ประสิทธธญักิจ กรรมการ 
๒๗. นางอุมาพร  งามมีฤทธิ์ กรรมการ 
๒๘. นายจามิกร  มะแกว กรรมการ 
๒๙. นายอุกฤษฎ  ไตรวงคยอย กรรมการ 
๓๐. นางสาวขวัญเรือน  พานแกว กรรมการ 
๓๑. นายณัฎฐภาส  พรมมา กรรมการ 
๓๒. นางสาวพรทิพย  วันสม กรรมการ 
๓๓. นายราชันย  เวียงเพ่ิม กรรมการ 
๓๔. นางสาวกัลยาณี  ศรีทานอย กรรมการ 
๓๕. นายทวีศักดิ์  ลิขิตธรรม กรรมการ 
๓๖. นางสาววชัราภรณ  พรหมรักษ กรรมการและเลขานุการ 
๓๗. นางสาวรุจิรา  หลังสัน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓.๓ คณะกรรมการทํางานมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษา 

๑. รองคณบดีฝายโรงเรียนสาธิตฯ (ฝายมัธยม) ประธานกรรมการ 
๒. รองผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน รองประธานกรรมการ 
๓. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ กรรมการ 
๔. รองผูอํานวยการฝายธุรการ กรรมการ 
๕. รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน กรรมการ 
๖. รองผูอํานวยการฝายบริหาร กรรมการ 
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๗. รองผูอํานวยการฝายสวัสดิการ กรรมการ 
๘. รองผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ กรรมการ 
๙. นายมนังค  อังควานิช กรรมการ 
๑๐. นายสุทธิพงษ  มากุล กรรมการ 
๑๑. นางสาวกิรณา  จิรโชติเดโช กรรมการ 
๑๒. นางธวรรณรัตน  นาคเครือ กรรมการ 
๑๓. นายอมฤต  จันทรเกษร กรรมการ 
๑๔. นายกมล  สาระมิตร กรรมการ 
๑๕. นางทิพยสุดา  กอนฆอง กรรมการ 
๑๖. นายฤทธิชัย  หอมใบเตย กรรมการ 
๑๗. นายประพันธพงศ  มณีวงษ กรรมการ 
๑๘. นางสาวพรหมมณี  โฮชิน กรรมการ 
๑๙. นายชัยพรรณ  ชํานาญณรงค กรรมการ 
๒๐. นายณัฐพงษ  ฉํ่าศิริ กรรมการ 
๒๑. นางสาววัชราภรณ  พรหมรักษ กรรมการ 
๒๒. นางสาวนุชรี  เทพจั้ง กรรมการ 
๒๓. นางสาวสุชานาฏ  สารมิตร กรรมการ 
๒๔. นายประเสริฐ  จันตะไพร กรรมการและเลขานุการ 
๒๕. นางสาวพนารัตน  บุญลอม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓.๔ คณะกรรมการทํางาน สวนท่ี ๓ สรุปผล  แนวทางการพัฒนา ความตองการชวยเหลือ และ
ภาคผนวก 

๑. รองคณบดีฝายโรงเรียนสาธิตฯ (ฝายมัธยม) ท่ีปรึกษา 
๒. รองผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน ประธานกรรมการ 
๓. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๔. นางสาวอัญชลิกา นุมสําอางค กรรมการ 
๕. นางสาวจิรัฎฐปภา พรศรีลากุล กรรมการ 
๖. นายวสันต  ฉิมมาทอง กรรมการ 
๗. นายประเสริฐ  จันตะไพร กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวพนารัตน  บุญลอม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๔. คณะกรรมการจัดทําเลมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑. รองผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน ประธานกรรมการ 
๒. นายสุทธิพงษ  มากุล กรรมการ 
๓. นายอภิเชษฐ  เรืองไทย กรรมการ 
๒. นายประเสริฐ  จันตะไพร กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวพนารัตน  บุญลอม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 



๒๒๔ 
 

 
ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

      สั่ง ณ วันท่ี  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

    (ผูชวยศาสตราจารยคึกฤทธิ์  ศิลาลาย) 
     รองคณบดีฝายโรงเรียนสาธิต 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฝายมัธยม 

  (ผูอํานวยการ) 
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	๓. สนับสนุนและส่งเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความรู้คู่คุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และรับผิดชอบต่อสังคม
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