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ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าวด้วยการก าหนดจุดเน้นการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ครอบคลุมทั้งด้านความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ ส าหรับใช้เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อน  เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียน ในการด าเนินงาน เพ่ือให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้
มีการถอดประสบการณ์จากโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น และเกิด
ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ส าหรับเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนทั่วไปได้มีแบบอย่างในการปฏิบัติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจ าแนกเอกสารเป็นรายเรื่องดังนี้ 

๑. อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
๒. คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 
๓. มีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน มีทักษะการคิดขั้นสูง 
๔. ทักษะชีวิต 
๕. ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย ใช้ภาษาต่างประเทศ 
๖. แสวงหาหาความรู้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 
๗. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
๘. ใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้ 
๙. อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการศึกษาและการท างาน  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารนี้จะมีประโยชน์ และเป็น
เส้นทางแห่งความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย อีกทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนให้
เอกสารนี้ส าเร็จลุล่วง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
 
 
 
 
 

       ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

  
 

 

 

 

 
 

ค ำน ำ 



3 

สำรบัญ 
 

            
 หน้ำ 

 
ค ำน ำ             ก 
สำรบัญ            ข

  

โรงเรียนขนำดเล็ก          
ตอนที่ 1  สภำพทั่วไป         

1.1 บริบทของโรงเรียน           5 
1.2 จุดเน้นของโรงเรียน 
1.3 จุดที่ต้องการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

ตอนที่ 2 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมจุดเน้น       7 
   ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียนขนำดกลำง 
ตอนที่ 1  สภำพทั่วไป 

1.1 บริบทของโรงเรียน         30 
1.2 จุดเน้นของโรงเรียน 
1.3 จุดที่ต้องการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

ตอนที่ 2 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมจุดเน้น 
   ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม       34 

โรงเรียนขนำดใหญ่ 
ตอนที่ 1  สภำพทั่วไป 

1.1 บริบทของโรงเรียน         45 
1.2 จุดเน้นของโรงเรียน 
1.3 จุดที่ต้องการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา      46 

ตอนที่ 2 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมจุดเน้น 
   ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม       50 

ภำคผนวก 
- รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ        74 
- รายชื่อคณะผู้จัดท า 
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กำรถอดประสบกำรณ์กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

กลุ่มโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ำกว่ำ  ๑๒๐  คน 
............................................................................................................................. .. 

ตอนที่  ๑  สภำพของโรงเรียน 
 ๑.๑  บริบทของโรงเรียน 
  โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเป็นโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนต่ ากว่า  ๑๒๐  คน  เปิดสอน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จากการสังเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก  ๗  แห่ง  
พบว่ามีจ านวนนักเรียนเฉลี่ย  ๗๑  คน  จ านวนครูเฉลี่ย  ๔  คน  สัดส่วนครูต่อนักเรียน ๑ : ๑๗  ที่ตั้งของ
โรงเรียนอยู่ในชนบทที่ห่างไกลจากตัวเมือง  มีความยากล าบากในการคมนาคม  หมู่บ้านเขตบริการของ
โรงเรียน  ๑-๒  หมู่บ้าน  โรงเรียนมีข้อจ ากัดในการพัฒนาหลายประการ  อาทิ  อาคารเรียนอาคารประกอบมี
เพียง  ๑-๒  หลัง  พ้ืนที่ใช้สอยมีจ ากัด  ครูไม่ครบชั้นเรียน  งบประมาณไม่เพียงพอ  ขาดแคลนห้องปฏิบัติการ
หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
  สภาพเศรษฐกิจผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการท านา  เลี้ยงสัตว์  
และประกอบอาชีพอ่ืนๆ  ตามสภาพภูมิศาสตร์  ฐานะครอบครัวยากจน  เมื่อหมดฤดูกาลท านาจะอพยพไปเป็นแรงงาน
รับจ้างตามเมืองใหญ่ทิ้งให้บุตรหลานอยู่ในความดูแลของปู่ย่าตายาย  หรือญาติพ่ีน้อง เป็นสังคม “ผู้เฒ่ามีลูก” 
เด็กนักเรียนจึงขาดความรัก  ความอบอุ่นจากพ่อแม่  เป็นปัญหาที่ทางโรงเรียนต้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือ 
  สภาพสังคมชุมชนเขตบริการโรงเรียนเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กราว  ๒๐๐  หลังคาเรือน  มีลักษณะ
โดดเดี่ยวแยกจากหมู่บ้านอื่นอย่างชัดเจน  บ้านเรือนจะปลูกสร้างด้วยไม้  ครอบครัวที่มีฐานะดีจะสร้างด้วยปูน  
ซึ่งมีจ านวนไม่มากนัก  บ้านแต่ละหลังไม่มีรั้วก าหนดอาณาเขตชัดเจน  ครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย  มีปู่ย่า
ตายายอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันหรือในพ้ืนที่ที่ไม่ห่างไกลกัน  สภาพความสัมพันธ์ทางสังคมมีความผูกพัน
ภายในหมู่บ้านสูงคนในหมู่บ้านมีความเกี่ยวพันเป็นเครือญาติกัน  ให้ความเคารพผู้อาวุโส  มีวัฒนธรรม  
ประเพณี  พิธีกรรม  รวมทั้งสถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกัน 
  ด้วยเหตุจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้าน  ท าให้โรงเรียนแปลกแยกจากชุมชนหรือสังคม
ใกล้เคียง  โลกทัศน์ของนักเรียนจึงมีเพียงหมู่บ้าน  โรงเรียน  วัด  ทุ่งนา  ป่าละเมาะ  หรือหนองน้ าที่เป็น
สภาพแวดล้อมในวิถีชีวิตของนักเรียนเอง  ข่าวสารจากภายนอกที่รับรู้ผ่านทางโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  การ
บอกเล่าของครูเป็นหลัก  โรงเรียนส่วนมากยังขาดคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ท าให้นักเรียนรู้ไม่
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว 
  จากสภาพปัจจุบัน  ปัญหาและความต้องการดังกล่าวโรงเรียนขนาดเล็กจึ งก าหนดวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  และ
สร้างจิตส านึกให้รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  เพ่ือให้ผู้ เรียนด าเนินชีวิตในสังคมท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข 
 ๑.๒  จุดเด่นของโรงเรียน 
  ๑.๒.๑  ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่อยู่ในหมู่บ้านหรือหมู่บ้านใกล้เคียง  มีความใกล้ชิดกับผู้ปกครอง
และนักเรียน  นอกจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร  ครูยังมีบทบาทในการจัดกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ  เช่น  
พัฒนาหมู่บ้าน  งานประเพณี  เป็นที่ปรึกษา  หรือตัดสินคดีความต่าง ๆ  ครูจึงมีสถานภาพที่ชาวบ้านให้ความ
เคารพนับถือ  และมอบความไว้วางใจในการดูแลบุตรหลาน  ทั้งด้านความรู้และความประพฤติ 
  ๑.๒.๒  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับ
การพัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกัดคือ  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่พัฒนามาจากการจัด การเรียนรู้โดย
สื่อ  RIT  การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น  รวมถึงนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กอ่ืน ๆ  
เช่น  การรวมกลุ่มกับโรงเรียนขนาดเล็กอ่ืน ๆ  หรือเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนขนาดใหญ่  เป็นต้น 
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  ๑.๒.๓  แหล่งเรียนรู้  ข้อจ ากัดด้านจ านวนครูและงบประมาณ  โรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งจึงใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพ้ืนบ้านในการจัดการเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าวเน้นทักษะการ
ใช้ชีวิตที่สัมพันธ์กับสภาพภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น  ถ่ายทอดออกมาในหลายลักษณะทั้งการประกอบอาชีพ  
เครื่องมือเครื่องใช้  ความบันเทิง  คติธรรมหรือค าสอน  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่มี
อยู่ค่อนข้างสมบูรณ์  เป็นสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  โรงเรียนได้น าสภาพแวดล้อม
ดังกล่าวมาส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนหลายรูปแบบและหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๑.๒.๔  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  โรงเรียนเป็นสมบัติของชุมชน  โรงเรียนในชนบท
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน  ในการบริจาคที่ดิน  ทรัพย์สิน  และแรงงานในการ
ก่อสร้าง  ชุมชนจึงพยายามธ ารงรักษาโรงเรียนนั้นไว้ไม่ให้ถูกยุบเลิก  โดยร่วมมือกับโรงเรียนให้สามารถจัด
การศึกษาท่ามกลางความขาดแคลนได้  ชุมชน  โรงเรียนและวัดจึงเป็นหน่วยทางสังคมที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 ๑.๓  จุดที่ต้องกำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ 
  จากสภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีกล่าวมาข้างต้น  ประกอบกับนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ก าหนดจุดเน้นสู่การพัฒนาผู้เรียนเพ่ือการขับเคลื่อนหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะชีวิต  ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่  ๑-๖  โดยเน้นให้มีความสามารถในการรู้จักตนเอง  มองตนเองและผู้อ่ืนในแง่บวก  และจัดการกับอารมณ์
ของตนเองได้  การมีความสามารถในการปรับเป้าหมาย  แผน  และทิศทางการด าเนินชีวิตสู่ความส าเร็จ  
วางตัว  และการก าหนดท่าทีได้เหมาะสมกับสถานการณ์  ประเมินและสร้างข้อสรุปบทเรียนชีวิตของตนเอง 
  ๑.๓.๑  จุดที่ต้องการพัฒนา 
   ๑)  การรู้จักตนเอง  รู้จักเพ่ือน  รู้จักบุคคลในชุมชน  เพ่ือให้นักเรียนรู้ถึงความถนัด  
ความสามารถ  จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง  เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล  เข้าใจบทบาทของคนในชุมชน  
อันเป็นทักษะชีวิตด้านการรู้จักตนเองและผู้อ่ืน 
   ๒)  การสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเองและรับรู้ความรู้สึกนึกคิดความต้องการของผู้อ่ืน   
วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ  สร้างสัมพันธภาพที่ดี  สร้างความร่วมมือ และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  อันเป็นทักษะชีวิตด้านการจัดการกับอารมณ์   
   ๓)  ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นไปเป็นแรงงานรับจ้างในเมือง  ท าให้ชุมชนละทิ้งที่อยู่  ละทิ้งวิถี
การด าเนินชีวิตแบบดั้งเดิม  การเรียนรู้ควรสอดคล้องกับวิถีชีวิต  และสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นโดย การ
จัดการเรียนการสอน  “วิชาท ามาหากิน”  “วิชาใช้ชีวิต”  สร้างทักษะชีวิตด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
  ๑.๓.๒  แนวทางการพัฒนา 
   ๑)  จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงความสามารถของตนเองให้ผู้อ่ืนรับรู้   ชื่นชม
ในความส าเร็จของตนเองและผู้อ่ืน  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๒)  จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืน  ปฏิบัติตามกฎ  
ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน  โดยใช้การพัฒนาคุณธรรมตามหลักไตรสิกขา 
   ๓)  จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักรากฐานของท้องถิ่น  รู้ว่าท้องถิ่นมีทรัพยากร  
มีองค์ความรู้  มีระบบคุณค่าอย่างไร  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือหลักสูตรท้องถิ่นต้องท าให้ผู้เรียนรู้จักรากเหง้า
และวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง นอกจากนั้นต้องสะท้อนให้เห็นศักยภาพภายในของชุมชนเองด้วย  โดยใช้การ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
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ตอนที่  ๒  กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมจุดเน้น 
 ๒.๑  จุดเน้นในกำรพัฒนำ 
  ๒.๑.๑  ทักษะชีวิตด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน    

๑) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๓ 
- รู้จักความชอบความถนัดและความสามารถของตนเอง 
- ค้นพบจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง 
- ยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองและผู้อ่ืน 
- มองตนเองและผู้อ่ืนในแง่บวก 

     ๒) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔-๖ 
- เคารพสิทธิของตนเอง 
- รักและเห็นคุณค่าในตนเอง 
- มีความภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น 
- มีความเชื่อม่ันในตนเองและผู้อื่น 

๒.๑.๒  ทักษะชีวิตด้านการวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
๑) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๓ 

- รู้จักสังเกต ตั้งค าถาม และแสวงหาค าตอบ 
- วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารได้สมเหตุสมผล 
- ประเมินสถานการณ์และน าไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

     ๒) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔-๖ 
- มีจินตนาการและมีความสามารถในการคิดเชื่อมโยง 
- วิพากษ์วิจารณ์บนพ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง 
- รู้จักวิธีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง 

๒.๑.๓ ทักษะชีวิตด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
๑) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๓ 

- รู้เท่าทันอารมณ์ 
- ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 
- จัดการกับอารมณ์ตนเองด้วยวิธีที่เหมาะสม 

๒) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔-๖ 
- มีวิธีผ่อนคลายอารมณ์และความเครียดในตนเอง 
- ยุติข้อขัดแย้งในกลุ่มเพ่ือนด้วยสันติวิธี 
- รู้จักสร้างความสุขให้กับตนเอง 

๒.๑.๔ ทักษะชีวิตด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
๑) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๓ 

- เป็นผู้ฟังที่ดี 
- ใช้ภาษาและกิริยาที่เหมาะสมในการสื่อสาร 
- รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

๒) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔-๖ 
- รู้จักแสดงความคิด ความรู้สึก ความชื่นชม และการกระท าที่ดีงามให้ผู้อ่ืนรับรู้ 
- รู้จักปฏิเสธต่อรองและร้องขอความช่วยเหลือในสถานการณ์เสี่ยง 
- ให้ความร่วมมือและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
-ปฏิบัติตามกฎกติกาและระเบียบของสังคม 
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 ๒.๒  กิจกรรมกำรพัฒนำผู้เรียนตำมจุดเน้น 
  ๒.๒.๑  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.๒.๒  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
  ๒.๒.๓  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
 

กิจกรรม 
ทักษะชีวิต 

ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑-๓ ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๔-๖ 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- รู้จักความชอบความถนดัและ   
  ความสามารถของตนเอง 
- ค้นพบจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง 
- ยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเอง  
  และผู้อื่น 
-  มองตนเองและผู้อื่นในแงบ่วก 
-  รู้จักสังเกต ตั้งค าถาม และแสวงหา 
   ค าตอบ 
- วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  ข่าวสารได้สมเหตุสมผล 
- ประเมินสถานการณ์และน าไปใช้  
  ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
- เป็นผู้ฟังที่ด ี
- ใช้ภาษาและกิริยาที่เหมาะสม 
  ในการ สื่อสาร 
- รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
 

- เคารพสิทธิของตนเอง 
- รักและเห็นคุณค่าในตนเอง 
- มีความภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น 
- มีความเชื่อมั่นในตนเองและผูอ้ื่น 
- มีจินตนาการและมีความสามารถ  
  ในการคิดเชื่อมโยง 
- วิพากษ์วิจารณบ์นพืน้ฐานของข้อมูล   
  สารสนเทศที่ถูกต้อง 
- รู้จักวิธีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง 
- รู้จักแสดงความคิด ความรู้สึก ความ 
  ชื่นชม และการกระท าที่ดีงามให้ผู้อื่นรับรู ้
- รู้จักปฏิเสธต่อรองและร้องขอความ  
  ช่วยเหลือในสถานการณ์เสี่ยง 
- ให้ความร่วมมือและท างานร่วมกับผู้อื่น 
  ได้อย่างสรา้งสรรค ์
- ปฏิบัตติามกฎกติกาและระเบยีบของสังคม 
 
 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม - รู้เท่าทันอารมณ ์
- ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้
- จัดการกับอารมณ์ตนเองด้วยวธิี 
  ที่เหมาะสม 
- เป็นผู้ฟังที่ด ี
- ใช้ภาษาและกิริยาที่เหมาะสม 
  ในการสื่อสาร 
- รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
 

- มีวิธีผ่อนคลายอารมณ์และความเครียด  
  ในตนเอง 
- ยุติข้อขัดแย้งในกลุ่มด้วยสันตวิิธี 
- รู้จักสร้างความสุขให้กับตนเอง 
- รู้จักแสดงความคิด ความรู้สึก ความชืน่ชม  
  และการกระท าทีด่ีงามให้ผู้อื่นรับรู้ 
- รู้จักปฏิเสธต่อรองและร้องขอความ   
  ช่วยเหลือในสถานการณ์เสี่ยง 
- ให้ความร่วมมือและท างานร่วมกับผู้อื่น 
  ได้อย่างสรา้งสรรค ์
- ปฏิบัตติามกฎกติกาและระเบยีบของสังคม 
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กิจกรรม 
ทักษะชีวิต 

ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑-๓ ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๔-๖ 
โครงการรักษ์ท้องถิ่น - รู้จักสังเกต ตั้งค าถาม และแสวงหา  

  ค าตอบ 
- วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล   
  ข่าวสารได้สมเหตุสมผล 
- ประเมินสถานการณ์และน าไปใช้  
  ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

- มีจินตนาการและมีความสามารถในการ 
  คิดเชื่อมโยง 
- วิพากษ์วิจารณ์บนพ้ืนฐานของข้อมูล 
  สารสนเทศที่ถูกต้อง 
- รู้จักวิธีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง 
- ให้ความร่วมมือและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  ได้อย่างสร้างสรรค์ 
- ปฏิบัติตามกฎกติกาและระเบียบของสังคม 
 

 
 ๒.๓  วิธีกำรพัฒนำผู้เรียนตำมจุดเน้น 

  กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๑)  หลักกำร 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงมีพระราช
ด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์เศรษฐกิจ  ภายหลังทรงเน้น
ย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น  สามารถด ารงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน  ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  และ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และการปฏิบัติตนของ
ประชาชนทุกระดับ  ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมี
เหตุผล  ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ  ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและ
ภายใน  ทั้งนี้ต้องอาศัยความรู้  ความรอบคอบ  ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ   มาใช้
วางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน  เพ่ือให้มีส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม
ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร  สติปัญญา  ความรอบคอบเพ่ือให้สมดุลและรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งทางด้านวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
  ๒)  กรอบแนวคิด 
   ๒.๑)  ความพอประมาณ 
   ๒.๒)  ความมีเหตุผล 
   ๒.๓)  การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี   
   ๒.๔)  เงื่อนไขความรู้ 
   ๒.๕)  เงื่อนไขคุณธรรม 
 
  ๓)  กำรจัดตำรำงเรียน 
   ด้วยข้อจ ากัดเรื่องจ านวนครูไม่ครบชั้นของโรงเรียนขนาดเล็ก  ส่วนใหญ่จึงจัดตารางเรียนที่
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะคละชั้นและคละรายวิชาต่าง ๆ  จากนั้นท าการสอดแทรก
การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในลักษณะหน่วยบูรณาการ  หรือโครงการ/กิจกรรมพิเศษ  หรือ
แทรกในรายวิชาหลักอ่ืน ๆ 
 



วันเวลา ๘.๐๐  น.- 
๘.๒๐  น. 

๘.๒๐  น.-
๘.๓๐  น. 

๐๘.๓๐  น.- 
๐๙.๓๐  น. 

๐๙.๓๐ น.- 
๑๐.๓๐  น. 

๑๐.๓๐  น.-
๑๑.๓๐  น. 

๑๑.๓๐  น.-
๑๒.๓๐  น. 

๑๒.๓๐  น.-
๑๓.๓๐  น. 

๑๓.๓๐  น.-
๑๔.๓๐  น. 

๑๔.๓๐  น.-
๑๕.๓๐  น. 

๑๕.๓๐  น.-
๑๖.๐๐  น. 

จันทร์ 

กิจกรรม 
หน้าเสาธง 

รายงานผล 
เวรประจ าวัน 

ภาษาไทย 
ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

วิทยาศาสตร์ 

พัก 
กลางวัน 

บูรณาการ 

พบครู 
ประจ าชั้น 

อังคาร 
 

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ภาษาไทย ซ่อมเสริม 

พุธ 
 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย บูรณาการ คอมพิวเตอร์ บูรณาการ พลศึกษา 

พฤหัสบดี 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สุขศึกษา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

ลูกเสือ 
เนตรนารี 

ศุกร์ 
 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย การงาน 



 
 ๔)  แนวทำงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
  ๔.๑)  กำรบริหำรจัดกำร 
    ๑.ก าหนดนโยบาย  แผนงาน  โครงการ  และกิจกรรม  ที่ส่งเสริมการพัฒนาแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างวัฒนธรรมองค์กร  การปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในวิถีชีวิต  
    ๒.พัฒนาครูให้มีความรู้  ความสามารถ  เชื่อมั่นศักยภาพของตน  เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนยอมรับในแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ว่าเป็นแนวคิดที่เข้าใจได้ง่าย
และปฏิบัติได้จริง  มีการคิดที่ถูกต้อง  ซึ่งจะน าไปสู่การกระท าที่ดีงามแก่สังคม เกิดการพัฒนาตนในมิติที่ลึกซึ้ง  
โดยการศึกษาเอกสาร  การอบรม  ศึกษาดูงาน  เป็นต้น 
    ๓.การส่งเสริมให้ผู้บริหาร  ครู  นักเรียนและประชาชนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
    ๔.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
แก่กลุ่มเป้าหมายในภาคีด้านการศึกษาให้ขยายออกไปเป็นวงกว้างให้เกิดการปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกในการ
เรียนรู้  และน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต  
    ๕.ศึกษาวิจัย  พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ  ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนากิจกรรมผู้เรียน 
  ๔.๒)  กำรจัดกำรเรียนรู้ 
     ๑. ก าหนดตัวชี้วัดชั้นปี/สาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เชื่อมโยงกับทักษะชีวิตตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามหลักการ  ๓  ห่วง  คือ  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  และ  ๒  เงื่อนไขคือ  
ความรู้และคุณธรรมโดยวิเคราะห์แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้นอย่างชัดเจน  ว่าสอดแทรกหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องใดได้บ้างเพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้น าไปสอดแทรก และประยุกต์สอนได้ 
     ๒. การจัดท าหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  หน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่าง เช่น หน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   
 
หน่วยย่อยที่ เรื่อง ชั่วโมง 

1 ชุมชนของเรา 1 
2 ค าพ่อสอน 1 
3 อยู่อย่างพอเพียง 1 
4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 
5 พึ่งตนเอง 1 
6 บริโภคอย่างพอเพียง 1 
7 บัญชีครัวเรือน 1 
8 ออมทรัพย์ 1 
9 เกษตรทฤษฎีใหม่ 1 
10 สหกรณ์ 1 
11 ใฝ่ดี 1 
หน่วยย่อยที่ เรื่อง ชั่วโมง 

12 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 1 
13 แผนที่คนด ี 1 
14 ครอบครัวสุขสันต ์ 1 
15 จิตอาสา 1 

รวม 15 
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 การก าหนดหน่วยการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  ครูอาจจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย ชุมชนของเรา ค าพ่อสอน อยู่อย่าง  พอเพียง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   พ่ึงตนเอง  
บริโภคอย่างพอเพียง  บัญชีครัวเรือน  ออมทรัพย์  เกษตรทฤษฎีใหม่  สหกรณ์  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  แผนที่คนดี  
ครอบครัวสุขสันต์  จิตอาสา  เป็นต้น 

ตัวอย่ำงกิจกรรมในหน่วยกำรเรียนรู้  เรื่องชุมชนของเรำที่ประยุกต์ใช้กำรสอนแบบหมวก  ๖  ใบ  ดังนี้ 

    ๑)  นักเรียนทุกกลุ่มใช้บทบาทหมวกสีขาว  ศึกษาใบความรู้ที่  ๑  เรื่อง  ชุมชนของเรา  
จากนั้นร่วมกันอภิปรายสรุปว่าลักษณะของชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง  แล้วตอบค าถามในใบงานที่  ๑  ซึ่งเป็นขั้น
รวบรวมข้อมูล 
    ๒)  นักเรียนทุกกลุ่มใช้บทบาทหมวกสีฟ้า  ร่วมกันอภิปรายและสรุปว่าลักษณะของ
ชุมชนของนักเรียน  ในใบงานที่  ๒  ข้อใดบ้างที่ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมปัจจุบัน  แล้วตอบค าถามในใบงานที่  ๒  
ซึ่งเป็นขั้นก าหนดปัญหา 
    ๓)  นักเรียนทุกกลุ่มใช้บทบาทหมวกสีเขียว  เพื่อร่วมกันคิดหาแนวทางใหม่ ๆ   คิด
อย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะของชุมชนของนักเรียนว่า  อะไรเป็นทางเลือกที่จะท าให้ปัญหาเกี่ยวกับ
ลักษณะของชุมชนหมดไปหรือลดน้อยลง  ส่งเสริมให้มีหรือท าให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วตอบค าถามในใบงานที่  ๓  
ซึ่งเป็นขั้นเสนอทางเลือก 
    ๔)  นักเรียนทุกกลุ่มใช้บทบาทหมวกสีเหลือง  ร่วมกันคิดถึงลักษณะของชุมชนของ
นักเรียนว่า  แต่ละอย่างให้คุณประโยชน์  หรือผลดีอย่างไร  เป็นทางเลือกส าหรับตัดสินใจจะน าไปปฏิบัติ  
เพ่ือให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม  แล้วตอบค าถามในใบงานที่  ๔  ซึ่งขั้นตัดสินใจ
ทางเลือก 
    ๕)  นักเรียนทุกกลุ่มใช้บทบาทหมวกสีด า  ร่วมกันคิดถึงโทษ  ส่วนไม่ดี  ผลเสีย  จุด
ด้อย  หรือข้อบกพร่องในการพัฒนาของชุมชนของนักเรียน  เป็นทางเลือกส าหรับตัดสินใจจะน าไปแก้ไข  
ปรับปรุงหรือหาทางป้องกันปัญหาเกี่ยวกับลักษณะของชุมชนเพ่ือให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมส่วนรวม  แล้วตอบค าถามในใบงานที่  ๕  
    ๖)  นักเรียนทุกกลุ่มใช้บทบาทหมวกสีแดง  ร่วมกันคิดถึง  และรับรู้อารมณ์  ความรู้สึก  
ความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาเกี่ยวกับชุมชนของนักเรียน  ตอบค าถามในใบงานที่  ๖ 
    ๗)  นักเรียนทุกกลุ่มใช้บทบาทหมวกสีฟ้า  ร่วมกันอภิปราย  และสรุปเนื้อหาสาระของ
ลักษณะของชุมชนของนักเรียน  จากนั้นช่วยกันคิดโครงการเพ่ือแก้ปัญหาเกี่ยวกับชุมชนของเราตามที่นักเรียนเข้าใจ 
 
   ๓.  การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมการคิด  ปฏิบัติ  ทักษะ
กระบวนการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  โครงงาน  โครงการ  กิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  เพื่อฝึกผู้เรียนให้คิดเป็น  ท าเป็น  มีเหตุผล  และภูมิคุ้มกัน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืน   
   ๔.  การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในรูปแบบที่
หลากหลาย  มีเนื้อหาและกิจกรรมร่วมสมัยเหมาะสมตามช่วงวัย  และสอดคล้องกับบริบทการใช้งานของแต่ละ
โรงเรียนอย่างเหมาะสม  โรงเรียนขนาดเล็กนิยมใช้สื่อพ้ืนบ้านในการจัดการเรียนรู้  เช่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  หนังตะลุง  หมอล า  เพลงพ้ืนบ้าน  นิทานพ้ืนบ้าน  ดนตรีพื้นบ้าน  เป็นต้น 
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  ๔.๓)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
    ๑. พัฒนาผ่านกิจกรรมประจ าวันเพ่ือสอดแทรกแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีวิธีคิด  อุปนิสัย  และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน   เพ่ือ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร  ประหยัด  ซื่อสัตย์  อดทน  มีระเบียบวินัย  รู้จักให้แบ่งปัน  
รับผิดชอบ  รู้รักสามัคคี  มีคารวธรรม 
    ๒. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ที่ส่งเสริมแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
วิธีการที่หลายโรงเรียนปฏิบัติ  ได้แก่  กิจกรรมออมทรัพย์  หรือธนาคารโรงเรียน  กิจกรรมบัญชีครัวเรือน   
กิจกรรมลดละเลิกอบายมุข  จิตอาสา  โครงงาน  เกษตรทฤษฎีใหม่  สหกรณ์  เป็นต้น 
    ๓. พัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนและชุมชน  เช่น  โรงสีข้าวกล้อง  แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่  การท าน้ าหมักชีวภาพ  ศูนย์พัฒนาอาชีพ  
สหกรณ์หรือร้านค้าชุมชน  ตลาดนัดพอเพียง  เป็นต้น 
 
  ๔.๔)  แนวทำงเสริมอ่ืนๆ 
    ๑. จัดกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่น  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  หรือการพัฒนาท้องถิ่น  เน้นการมีส่วนร่วมของครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  
และชุมชนเพ่ือให้เกิดผลของกิจกรรมที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาดังกล่าว 
    ๒. พัฒนาและส่งเสริมการสร้างครอบครัว/ชุมชนตัวอย่าง  การด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
    ๓. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน  และชุมชนใน
ลักษณะภาคีการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน ารูปแบบการพัฒนาประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริไปใช้ให้บังเกิดผลอย่างจริงจัง 
 
 ๕)  กำรวัดและประเมินผล 
  ๕.๑ ตัวชี้วัด 
   ๕.๑.๑ ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น   
     ๑. มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๒. แสดงความสามารถ  สิ่งที่ตนเองชอบ และความภาคภูมิใจของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ 
     ๓. บอกจุดเด่นจุดด้อยของตนเองได้ 
     ๔. เลือกท ากิจกรรมตามความสนใจของตนเองร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
     ๕. ยอมรับในความแตกต่างทางกาย ทางความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของ   
                                      ตนเองและผู้อ่ืน 
     ๖. แสดงความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ 
     ๗. ใช้สิทธิของตนเองในโอกาสต่าง ๆ  และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
     ๘. ชื่นชมในความส าเร็จของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
     ๙. สามารถพ่ึงตนเองได้ 
     ๑๐.ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
     ๑๑. แสดงออกในสิ่งที่ตนเองภาคภูมิใจได้อย่างเหมาะสม 
     ๑๒. บอก  เล่าความดี  หรือความภาคภูมิใจของเพ่ือนให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ 
     ๑๓. กล้าแสดงความคิด ความรู้สึก และการกระท าของตนเองด้วยความมั่นใจ 
     ๑๔. ยอมรับความคิด  ความรู้สึก  และการกระท าท่ีดีของผู้อื่น 
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   ๕.๑.๒  ด้านการวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์    
     ๑. ตั้งค าถามที่น าไปสู่ค าตอบที่เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
     ๒. มีทักษะในการสังเกต และมีแนวทางหาค าตอบ 
     ๓. วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆรอบตัวด้วย   
                                 เหตุผลที่เชื่อถือได้ 
     ๔. คาดคะเนความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เผชิญในชีวิตประจ าวันอย่างมีเหตุผล 
     ๕. สร้างผลงานและแสดงผลงานที่เกิดจากการคิดเชื่อมโยงและจินตนาการ 
     ๖. วิพากษ์วิจารณ์ตามหลักการเหตุผลและใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องสนับสนุน 
     ๗. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและเลือกแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ได้   
                                 ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ 
   ๕.๑.๓  ด้านการการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 

 ๑. ฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจและรับรู้ถึงความรู้สึกและความต้องการของผู้พูด 
 ๒. รักษาความลับของเพ่ือน 
 ๓. ใช้ภาษาพูด ภาษากาย ที่ท าให้ผู้อื่นผ่อนคลาย สบายใจ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง    
               หรือความรุนแรงได้ 

   ๔. แสดงออกหรือสะท้อนความรู้สึกหรือการกระท าของตนเองที่แสดงว่าเข้าใจและใส่  
                                   ใจผู้อื่น 

          ๕. ชื่นชมความส าเร็จ ความสามารถ และการกระท าที่ดีของเพ่ือน ด้วยค าพูด ภาษากาย    
              หรือสัญลักษณ์ได้ 

   ๖.  กล้ายืนยันความคิด  ความรู้สึก และเหตุผลที่ดีให้ผู้อื่นรับรู้ได้ 
   ๗. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยของตนเอง 
   ๘. ปฏิเสธในสิ่งที่ควรปฏิเสธโดยไม่เสียสัมพันธภาพหรือเสียน้ าใจ 
   ๙. ขอความช่วยเหลือเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤติได้ 
   ๑๐. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานความเป็นประชาธิปไตยได้ 
   ๑๑. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ราบรื่นและมีความส าเร็จ 
   ๑๒. ปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงของกลุ่ม/ชั้นเรียน/สังคม 
   ๕.๒)  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
    ๑)  แบบทดสอบ  เป็นการทดสอบความรู้ทั้งด้านเนื้อหาและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒)  แบบสังเกต  สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน  หรือการปฏิบัติตนใน
ห้องเรียนและชีวิตประจ าวัน  ผู้ประเมินมีทั้งครู  ผู้ปกครอง  เพ่ือนนักเรียนและตัวนักเรียน  เ พ่ือประเมินการ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๓)  แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม  ใช้เพ่ือส ารวจทัศนคติของนักเรียนเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาทางสังคม  การปฏิบัติตน  เพื่อให้รู้ข้อมูลเชิงลึกยิ่งขึ้น  
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 ๖)  ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
   ๖.๑ กำรตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน    

   ๖.๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
 - รู้จักความชอบความถนัดและความสามารถของตนเอง 
 - ค้นพบจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง 
 - ยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองและผู้อ่ืน 
 - มองตนเองและผู้อ่ืนในแง่บวก 

     ๖.๑.๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 - เคารพสิทธิของตนเอง 
 - รักและเห็นคุณค่าในตนเอง 
 - มีความภาคภูมิใจในตนเองและผู้อ่ืน 
 - มีความเชื่อม่ันในตนเองและผู้อ่ืน 

๖.๒  กำรวิเครำะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
       ๖.๒.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

 - รู้จักสังเกต ตั้งค าถาม และแสวงหาค าตอบ 
 - วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารได้สมเหตุสมผล 
 - ประเมินสถานการณ์และน าไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

    ๖.๒.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 - มีจินตนาการและมีความสามารถในการคิดเชื่อมโยง 

            - วิพากษ์วิจารณ์บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง 
                                 - รู้จักวิธีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง 

๖.๓  กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อ่ืน 
       ๖.๓.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

                      - เป็นผู้ฟังที่ดี 
 - ใช้ภาษาและกิริยาที่เหมาะสมในการสื่อสาร 

           - รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
       ๖.๓.๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

- รู้จักแสดงความคิด ความรู้สึก ความชื่นชม และการกระท าที่ดีงามให้ผู้อื่นรับรู้ 
           - รู้จักปฏิเสธต่อรองและร้องขอความช่วยเหลือในสถานการณ์เสี่ยง 

- ให้ความร่วมมือและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
- ปฏิบัติตามกฎกติกาและระเบียบของสังคม 
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  กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม 
  ๑)  หลักกำร 
   สังคมยุคข้อมูลข่าวสารและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โรงเรียนควรมีการ
เตรียมความพร้อมให้กับเด็ก  เพ่ือให้สามารถรับและเผชิญสถานการณ์ใหม่และปัญหาต่าง ๆ  ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต  โดยปลูกจิตส านึกความเป็นไทยให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ตน  รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรมอันจะท าให้สามารถอดทนต่อสิ่งยั่วยุทั้งหลาย  สามารถแยกแยะดีชั่ว  รู้จักเลือกรับสิ่งที่มีคุณค่า  เป็น
ผู้บริโภคที่ฉลาด  เติบโตท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  สิ่งส าคัญที่เด็กจะต้องมีควบคู่กับ
ความรู้คือคุณธรรมและจริยธรรม  เพราะถ้าสังคมใดขาดคุณธรรมและจริยธรรมจะไม่มีความสงบสุข   
  ๒)  กรอบแนวคิด 
   ๒.๑)  การพัฒนาตามสภาพความแตกต่างของแต่ละบุคคล  
   ๒.๒)  การสร้างความเข้าใจระหว่างผู้เรียนต่างศาสนา  
   ๒.๓)  การเชื่อมโยงคุณธรรมจริยธรรมกับชีวิตจริง 
   ๒.๔)  การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา  
   ๒.๕)  การมีส่วนร่วมของสังคม  
  ๓)  กำรจัดตำรำงเรียน 
   ด้วยข้อจ ากัดเรื่องจ านวนครูไม่ครบชั้นของโรงเรียนขนาดเล็ก  ส่วนใหญ่จึงจัดตารางเรียนที่
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  ในลักษณะคละชั้นและคละรายวิชาต่าง ๆ  จากนั้นท าการสอดแทรกการเรียนรู้
คุณธรรมในลักษณะหน่วยบูรณาการ  หรือโครงการ/กิจกรรมพิเศษ  หรือแทรกในรายวิชาหลักอ่ืน ๆ 
   นอกจากนั้นโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแทรกในวิถีชีวิตของ
นักเรียนในโรงเรียน  เช่น  กิจกรรมหน้าเสาธง  มีการสวดมนต์ไหว้พระ  สงบนิ่ง  อบรมธรรมะ  การสวดมนต์
ไหว้พระประจ าสัปดาห์  กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



วันเวลา ๘.๐๐  น.- 
๘.๒๐  น. 

๘.๒๐  น.-
๘.๓๐  น. 

๐๘.๓๐  น.-
๐๙.๓๐  น. 

๐๙.๓๐  น.-
๑๐.๓๐  น. 

๑๐.๓๐  น.-
๑๑.๓๐  น. 

๑๑.๓๐  น.-
๑๒.๓๐  น. 

๑๒.๓๐  น.-
๑๓.๓๐  น. 

๑๓.๓๐  น.-
๑๔.๓๐  น. 

๑๔.๓๐  น.-
๑๕.๓๐  น. 

๑๕.๓๐  น.-
๑๖.๐๐  น. 

จันทร์ 

กิจกรรม 
หน้าเสาธง 

รายงานผล 
เวรประจ าวัน 

ภาษาไทย 
ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

วิทยาศาสตร์ 

พัก 
กลางวัน 

บูรณาการ 

พบครู 
ประจ าชั้น 

อังคาร 
 

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ภาษาไทย ซ่อมเสริม 

พุธ 
 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย บูรณาการ คอมพิวเตอร์ บูรณาการ พลศึกษา 

พฤหัสบดี 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สุขศึกษา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

ลูกเสือ 
เนตรนารี 

ศุกร์ 
 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย การงาน 



 ๔)  แนวทำงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
  ๔.๑  กำรบริหำรจัดกำร 
   ๑. ก าหนดนโยบาย  แผนงาน  โครงการ  และกิจกรรม  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของหน่วยงานต้นสังกัด 
   ๒. พัฒนาครูให้มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะการจัดการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม  
   ๓. ให้รางวัลและยกย่องครูที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม  และด้านการจัดการสอน
คุณธรรมจริยธรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีในสถานศึกษา/ชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  เป็น
การสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจ  
   ๔. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และกระจายข้อมูลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสอนคุณธรรม
จริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพสู่สถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ   เช่น  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๕. ก าหนดระเบียบและกฎเกณฑ์ห้ามน าสิ่งอบายมุขเข้ามาในสถานศึกษาโดยบังคับใช้ทั้งกับ
ผู้บริหาร  คร ู บุคลากร  นักเรียน  และผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษา 
   ๖. ก าหนดเกณฑ์คัดเลือกทุนการศึกษา  รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณโดยใช้คะแนน
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมพิจารณา 
  ๔.๒  กำรจัดกำรเรียนรู้ 
     ๑) จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  โดยวิเคราะห์แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
แต่ละช่วงชั้นอย่างชัดเจนว่าจะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องใดได้บ้าง   เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้ครูแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้น าไปสอดแทรกและประยุกต์สอนได้  ตัวอย่างกิจกรรมเรื่องแผนที่คนดี 
     ๑.๑ ครูสนทนากับนักเรียนถึงคุณความดีของคนทุกคน  ที่ทุกคนล้วนแล้วแต่มีความดี
อยู่ในตัวแต่ก็มักถูกมองข้าม  หากเรามีโอกาสไปพูดคุยหรือสังเกตคุณความดีใครคนหนึ่งจะพบว่า  คนเหล่านั้นจะมี
ความดีอยู่ในตัวเองทุกคน  ซึ่งแสดงออกในด้านต่าง ๆ  เช่น  ความสามารถ  ความสัมพันธ์ของครอบครัว  การมีจิตอาสา  
ความขยันขันแข็ง  ความกตัญญูรู้คุณ  ความมีเมตตา  ความเสียสละ  ความสุภาพ  เป็นต้น 
     ๑.๒  ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่  ๑  เรื่อง  ฉิ้ม  ต้นกล้าที่เจริญงอกงามแห่งทุ่งหยี
เพ็ง  ใบความรู้ที่  ๒  เรื่อง ลุงนนท์  แห่งบ้างสังกาอู้  และใบความรู้ที่  ๓  เรื่อง  บังโกบ  จากนั้นให้ร่วมกัน
วิเคราะห์ความดีของบุคคลนั้นใบงานที่  ๑ 
     ๑.๓ แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ  ๕  คน  ให้นักเรียนร่วมกันหาคนดีในทัศนะ
ของนักเรียนที่อยู่ในชุมชน  จากนั้นเขียนข้อมูลคุณงามความดีของบุคคลนั้นในใบงานที่  ๒  ประมาณ  ๑๐-๑๕  บรรทัด 
     ๑.๔ ให้นักเรียนน าเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ  ๒  นาที  ครูและ
นักเรียนร่วมกันสรุปผลงานของแต่ละกลุ่ม  จากนั้นให้นักเรียนเขียนเรื่องราวของคนดี  โดยเฉพาะประเด็นที่
เพ่ิมเติมจากการน าเสนอในห้องเรียนและภาพถ่ายกิจกรรมของคนดี  น ามาจัดท าป้ายคนดี  ตกแต่งให้สวยงาม  
เพ่ือน าไปจัดนิทรรศการในสัปดาห์ถัดไป  รวมทั้งแจ้งให้คนดีไปร่วมนิทรรศการ 
     ๒) ปรับเปลี่ยนการก าหนดสาระการเรียนรู้จากเดิมที่มุ่งเน้นเรียนสาระเนื้อหา ความรู้ทาง
วิชาการเป็นหลัก  ด้วยการลดเนื้อหาวิชาการลง  มุ่งพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น 
     ๓) ปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ศาสนาและคุณธรรมจริยธรรม  ให้มุ่งสอนศาสนาที่
เชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตประจ าวัน  และมีความยึดหยุ่นที่จะประยุกต์เอาประเด็นปัญหา  และความต้องการของ
ชุมชนด้านคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาสอน  
    ๔)  สนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้  เช่น  ต ารา  หนังสือเรียน  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ให้มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอย่างร่วมสมัย  เหมาะสมตามช่วงวัย  ลดเนื้อหา  ทางวิชาการลงอย่างเหมาะสม  
    ๕) ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  ในการร่วมกันจัดการเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้สถานศึกษาเฝ้าระวังและพัฒนาผู้เรียนให้รู้เท่าทันความเป็นไปของสังคม 
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   ๔.๓  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

    ๑)  พัฒนาผ่านกิจกรรมประจ าวัน  เช่น  ท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน  ห้องเรียน  
ห้องน้ า  ถนน  เพ่ือให้นักเรียนประทับใจในคุณค่าของการท างานและมีจิตสาธารณะ 
    ๒)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางที่หลาย
โรงเรียนปฏิบัติ  ได้แก่  ค่ายคุณธรรม  สมุดบันทึกความดี  สวดมนต์ไหว้พระ  โครงงานคุณธรรม  วันส าคัญ  
จิตอาสา  มารยาทไทย  ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  เป็นต้น 

   ๔.๔  แนวทำงเสริมอ่ืนๆ 

    ๑)  การขัดเกลาทางสังคม  (Socialization)  การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากชุมชนผ่าน
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  พิธีกรรม  ค่านิยมอันดีงามของสังคม  โดยอาศัยการเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวและชุมชน  
    ๒)  สร้างความสัมพันธ์อันดีงามภายในครอบครัว  ผู้ใกล้ชิด  และผู้คนในชุมชน  ช่วย
ขัดเกลาให้นักเรียนที่เป็นสมาชิกชุมชนเจริญงอกงาม  ด้วยคุณธรรมตามความหมายของค าว่า  “บวร”  คือ  บ้าน  วัด  
โรงเรียน  ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน 
    ๓)  เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนร่วมงานเพ่ือสาธารณะประโยชน์  กิจกรรมชุมชน  
กิจกรรมดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๕)  กำรวัดและประเมินผล 

   ๕.๑  ตัวช้ีวัด 

     ๕.๑.๑ ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน   
      ๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
      ๒. แสดงความสามารถ  สิ่งที่ตนเองชอบ และความภาคภูมิใจของตนเองให้   
                                                 ผู้อื่นรับรู้ 
      ๓. บอกจุดเด่นจุดด้อยของตนเองได้ 
      ๔.  เลือกท ากิจกรรมตามความสนใจของตนเองร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
      ๕.  ยอมรับในความแตกต่างทางกาย ทางความคิด ความรู้สึก และ 
                                                  พฤติกรรมของตนเองและผู้อ่ืน 
      ๖.   แสดงความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ 
      ๗.   ใช้สิทธิของตนเองในโอกาสต่าง ๆ  และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
      ๘.   ชื่นชมในความส าเร็จของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
      ๙.   สามารถพ่ึงตนเองได้ 
      ๑๐. ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
      ๑๑.  แสดงออกในสิ่งที่ตนเองภาคภูมิใจได้อย่างเหมาะสม 
      ๑๒.  บอก  เล่าความดี  หรือความภาคภูมิใจของเพ่ือนให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ 
      ๑๓.  กล้าแสดงความคิด ความรู้สึก และการกระท าของตนเองด้วยความมั่นใจ 
      ๑๔.  ยอมรับความคิด  ความรู้สึก  และการกระท าท่ีดีของผู้อื่น 
     
 
 
 
 



20 

   ๕.๑.๒  ด้านการวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์    
     ๑. ตั้งค าถามที่น าไปสู่ค าตอบที่เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
     ๒. มีทักษะในการสังเกต และมีแนวทางหาค าตอบ 
     ๓. วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆรอบตัวด้วย 
                                      เหตุผลที่เชื่อถือได้ 
     ๔. คาดคะเนความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เผชิญในชีวิตประจ าวันอย่างมีเหตุผล 
     ๕. สร้างผลงานและแสดงผลงานที่เกิดจากการคิดเชื่อมโยงและจินตนาการ 
     ๖. วิพากษ์วิจารณ์ตามหลักการเหตุผลและใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องสนับสนุน 
     ๗. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและเลือกแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ได้ 
                                      ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ 
   ๕.๑.๓  ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด  
     ๑. จ าแนกอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ 
     ๒. แสดงอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 
     ๓. ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองในสถานการณ์ต่างๆได้ 
     ๔. จัดการกับอารมณ์ตนเองที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้วยวิธีการ 
                                      ที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ 
     ๕. ผ่อนคลายอารมณ์และความเครียดด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ 
     ๖. ก าหนดแนวทางหรือวิธีการสร้างก าลังใจให้กับตนเอง 
     ๗. เสนอทางออกของข้อขัดแย้งในกลุ่มเพ่ือนด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง 
                                     และใช้วิธีการเชิงบวก 
     ๘. วิเคราะห์และเลือกวิธีการ/กิจกรรมที่ท าให้ตนเองมีความสุขได้อย่างเหมาะสม 
     ๙. มีอารมณ์ขัน 

    ๕.๑.๔  ด้านการการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
 ๑. ฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจและรับรู้ถึงความรู้สึกและความต้องการของผู้พูด 
 ๒. รักษาความลับของเพ่ือน 
 ๓. ใช้ภาษาพูด ภาษากาย ที่ท าให้ผู้อื่นผ่อนคลาย สบายใจ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
               หรือความรุนแรงได้ 

   ๔. แสดงออกหรือสะท้อนความรู้สึกหรือการกระท าของตนเองที่แสดงว่าเข้าใจและใส่ใจผู้อ่ืน 
   ๕. ชื่นชมความส าเร็จ ความสามารถ และการกระท าที่ดีของเพ่ือน ด้วยค าพูด ภาษากาย    
                                        หรือสัญลักษณ์ได้ 
   ๖.  กล้ายืนยันความคิด  ความรู้สึก และเหตุผลที่ดีให้ผู้อื่นรับรู้ได้ 
   ๗. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยของตนเอง 
   ๘. ปฏิเสธในสิ่งที่ควรปฏิเสธโดยไม่เสียสัมพันธภาพหรือเสียน้ าใจ 
   ๙. ขอความช่วยเหลือเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤติได้ 
   ๑๐. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานความเป็นประชาธิปไตยได้ 
   ๑๑. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ราบรื่นและมีความส าเร็จ 
   ๑๒. ปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงของกลุ่ม/ชั้นเรียน/สังคม 
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   ๕.๒)  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
    ๑)  แบบทดสอบ  เป็นการทดสอบความรู้ทั้งด้านเนื้อหาและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
    ๒)  แบบสังเกต  สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน  หรือการปฏิบัติตนใน
ห้องเรียนและชีวิตประจ าวัน  ผู้ประเมินมีทั้งครู  ผู้ปกครอง  เพ่ือนนักเรียนและตัวนักเรียน  เพ่ือประเมินการ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา  การจัดการกับอารมณ์  การจัดการความขัดแย้ง 
    ๓)  แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม  ใช้เพ่ือส ารวจทัศนคติของนักเรียนเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาทางสังคม  ศีลธรรม  ตลอดจนการเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ   
  ๖)  ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
     ๖.๑ กำรตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน    

๖.๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๓ 
- รู้จักความชอบความถนัดและความสามารถของตนเอง 
- ค้นพบจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง 
- ยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองและผู้อ่ืน 
- มองตนเองและผู้อ่ืนในแง่บวก 

     ๖.๑.๒ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔-๖ 
- เคารพสิทธิของตนเอง 
- รักและเห็นคุณค่าในตนเอง 
- มีความภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น 
- มีความเชื่อม่ันในตนเองและผู้อื่น 

๖.๒  กำรวิเครำะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
๖.๒.๑ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๓ 

- รู้จักสังเกต ตั้งค าถาม และแสวงหาค าตอบ 
- วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารได้สมเหตุสมผล 
- ประเมินสถานการณ์และน าไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

     ๖.๒.๑ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔-๖ 
-มีจินตนาการและมีความสามารถในการคิดเชื่อมโยง 
-วิพากษ์วิจารณ์บนพ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง 
- รู้จักวิธีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง 

๖.๓  กำรจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครียด 
๖.๓.๑ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๓ 

-รู้เท่าทันอารมณ์ 
-ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 
-จัดการกับอารมณ์ตนเองด้วยวิธีที่เหมาะสม 

๖.๓.๒ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔-๖ 
-มีวิธีผ่อนคลายอารมณ์และความเครียดในตนเอง 
- ยุติข้อขัดแย้งในกลุ่มเพ่ือนด้วยสันติวิธี 
- รู้จักสร้างความสุขให้กับตนเอง 
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๖.๔ กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อ่ืน 
๖.๔.๑ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๓ 

- เป็นผู้ฟังที่ดี 
- ใช้ภาษาและกิริยาที่เหมาะสมในการสื่อสาร 
- รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

๖.๔.๒ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔-๖ 
- รู้จักแสดงความคิด ความรู้สึก ความชื่นชม และการกระท าที่ดีงามให้ผู้อ่ืนรับรู้ 
- รู้จักปฏิเสธต่อรองและร้องขอความช่วยเหลือในสถานการณ์เสี่ยง 
- ให้ความร่วมมือและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
- ปฏิบัติตามกฎกติกาและระเบียบของสังคม 
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โครงกำรรักษ์ท้องถิ่น 
 

  ๑)  หลักกำร 
   ความจ าเป็นของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเนื่องจากแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันไปตาม
สภาพแวดล้อม  ทั้งในเรื่องสภาพภูมิศาสตร์  สังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตร
เดียวกันทั้งประเทศย่อมมีข้อดีและข้อบกพร่อง  เพราะความต้องการที่หลากหลายของแต่ละท้องถิ่น อาจเป็น
อุปสรรคในการน าหลักสูตรไปใช้ดังนั้นควรมีหลักสูตรแกนกลางส าหรับนักเรียนทั้งประเทศและหลักสูตรส าหรับ
ท้องถิ่นท่ีแตกต่างกันไป   
  ๒)  กรอบแนวคิด 
   ๒.๑)  หลักสูตรท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
   ๒.๒)  ความรู้และประสบการณ์เพ่ือพัฒนาตน  ครอบครัว  และท้องถิ่น  
  ๒.๓)  การเรียนรู้สิ่งที่ใกล้ตัวไปยังสิ่งที่ไกลตัว   
   ๒.๔)  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน  
 
  ๓)  กำรจัดตำรำงเรียน 
   การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนขนาดเล็กนั้น  จะเป็นการพัฒนาในลักษณะ
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  หรือจัดท าหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น  ทั้งที่ เป็นอาชีพของท้องถิ่น  
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  สถานที่ส าคัญของท้องถิ่น  บุคคลส าคัญของท้องถิ่น  รูปแบบการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรท้องถิ่นจึงเป็นไปตามลักษณะการพัฒนา กล่าวคือหากพัฒนาโดยยึดหลักการสอดแทรกในสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ  ครูผู้สอนจะจัดกิจกรรมบูรณาการในคาบเวลาเรียนนั้น ๆ  เช่น  ภาษาไทย  มีการเรียนรู้เกี่ยวกับ
นิทานพ้ืนบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก  อักษรโบราณสังคมศึกษา  มีการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ส าคัญของท้องถิ่น  
บุคคลส าคัญในท้องถิ่น  ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น  เป็นต้น  หากพัฒนาโดยการจัดท ารายวิชาหรือหน่วย
การเรียนรู้ขึ้นมาใหม่  ครูผู้สอนจะจัดแยกเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  มีการก าหนดรหัสวิชา  จัดท าค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้  และอ่ืน ๆ  อย่างไรก็ตามพบว่าครูให้ความสนใจกับการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นในลักษณะ
บูรณาการสอดแทรกในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  มากกว่า 
 



วันเวลำ ๘.๐๐  น.- 
๘.๒๐  น. 

๘.๒๐  น.-
๘.๓๐  น. 

๐๘.๓๐  น.-
๐๙.๓๐  น. 

๐๙.๓๐  
น.-๑๐.๓๐  
น. 

๑๐.๓๐  
น.-๑๑.๓๐  
น. 

๑๑.๓๐  น.-
๑๒.๓๐  น. 

๑๒.๓๐  น.-
๑๓.๓๐  น. 

๑๓.๓๐  น.-
๑๔.๓๐  น. 

๑๔.๓๐  น.-
๑๕.๓๐  น. 

๑๕.๓๐  น.-
๑๖.๐๐  น. 

จันทร์ 

กิจกรรม 
หน้าเสาธง 

รายงาน 
ผลเวร

ประจ าวัน 

ภาษาไทย 
ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

วิทยาศาสตร์ 

พัก 
กลางวัน 

บูรณาการ 

พบครู 
ประจ าชั้น 

อังคำร 
 

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ภาษาไทย ซ่อมเสริม 

พุธ 
 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย บูรณาการ คอมพิวเตอร์ บูรณาการ พลศึกษา 

พฤหัสบดี 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สุขศึกษา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

ลูกเสือ 
เนตรนารี 

ศุกร์ 
 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย การงาน 
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  ๔)  กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
   ๔.๑ กำรบริหำรจัดกำร 
    ๑. ก าหนดนโยบาย  แผนงาน  โครงการ  และกิจกรรม  ที่ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ในสถานศึกษา  โดยแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพัฒนาหลักสูตร  การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหา  ความต้องการและก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท้องถิ่น   
    ๒. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ  และทักษะการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น  การจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  และประสานงานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 
    ๓. การสนับสนุนงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  และอ านวยความสะดวกในการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น  
   ๔.๒ กำรจัดกำรเรียนรู้ 
    ๑.  พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  โดยวิเคราะห์แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้นอย่าง
ชัดเจนว่าจะพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในประเด็นใด  อาทิ  หลักสูตรด้านอาชีพ  หลักสูตรหัตถกรรม  หลักสูตรศิลปะ  
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา  หรืออ่ืนๆ   
    ๒.  ร่างหลักสูตรโดยก าหนดหน่วยการเรียน  สาระการเรียนรู้  กิจกรรม  เวลาเรียน  การวัด
และประเมินผล  จัดท าเอกสารหลักสูตร  (หลักสูตร  แผนการจัดการเรียนรู้  ใบความรู้  ใบงาน  ฯลฯ)  ตัวอย่างเช่น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ครูอาจก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง  รักษ์สิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย  สิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศ  รักษ์ดิน  รักษ์น้ า  รักษ์พืช  รักษ์สัตว์  รักษ์แร่ธาตุ  
รักษ์อากาศ  ขยะและสารอันตราย  เป็นต้น 
    ๓.  จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโดยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และใช้ประโยชน์จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  สื่อท้องถิ่น  มาจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม  ให้ผู้เรียนรู้จักดูแลรักษาท้องถิ่น
ร่วมกัน  เช่น  การจัดการเรียนรู้เรื่องขยะโดยใช้กระบวนกำรกระตุ้นจิตส ำนึก 
    - ขั้นกระตุ้นจิตส ำนึก  ครูให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับการทิ้งขยะ  ที่ท าให้ชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อนแล้วตอบค าถามว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับภาพที่เห็น  ชุมชนของนักเรียนมีลักษณะนี้หรือไม่   ผลที่ได้รับจาก
การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางคืออะไร 
    - ขั้นสร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง  ขยะ  จากนั้นร่วมกัน
อภิปรายภายในกลุ่ม  สรุปเป็นองค์ความรู้ลงในสมุด  ผลจากการอภิปรายให้แต่ละกลุ่มสรุปเป็นผังมโนทัศน์เพ่ือแสดง
ประเภทของของขยะในกระดาษที่แจกให้  แล้วร่วมกันอภิปราย 
    - ขั้นค้นหำทักษะ  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส ารวจบริเวณโรงเรียนตามใบงานที่  ๑  คือกลุ่มที่  
๑  ส ารวจบริเวณโรงอาหาร  กลุ่มที่  ๒  ส ารวจบริเวณสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน  กลุ่มที่  ๓  ส ารวจบริเวณหลัง
อาคารเรียน  กลุ่มท่ี  ๔  ส ารวจถนนหน้าโรงเรียน  กลุ่มท่ี  ๕  ส ารวจบริเวณร้านขายขนมในโรงเรียน 
    - ขั้นวิเครำะห์และตัดสินใจ  นักเรียนน าผลการส ารวจมาอภิปราย  และร่วมกันวางแผนหา
วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ทุกกลุ่มร่วมกันตัดสินใจใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากขยะ  โดยจัดเสียงตามสายในช่วงพัก
กลางวันให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายและ  ประเภทของขยะผลเสียที่เกิดจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง  น าขยะที่
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้มาประดิษฐ์  เป็นดอกไม้ประดับห้องเรียน  และท าของเล่นของใช้  น าเสนอผลงานหน้าชั้น  
(ท านอกเวลาเรียน)  หรือจัดตั้งคณะกรรมภายในห้องเรียนเพ่ือเก็บรวบรวมขยะไว้ขายให้พ่อค้าที่มารับซื้อขยะทุก
สัปดาห์  ท ารายรับ-รายจ่ายให้ถูกต้อง 
    ๔.  ประสานงานกับชุมชน  ผู้รู้ในชุมชน  หรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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  ๔.๓  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
    ๑. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาสู่อาชีพ  แหล่งท่องเที่ยว  หรือการอนุรักษ์     
     เช่น หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OSOP)  การประชาสัมพันธ์  เป็นต้น 
 ๕.  กำรวัดและประเมินผล 
  ๕.๑ ตัวช้ีวัด 
   ๕.๑.๑ ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน   
     ๑.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาของหลักสูตรท้องถิ่น 
     ๒.แสดงความสามารถ  สิ่งที่ตนเองชอบ และความภาคภูมิใจของตนเองให้ผู้อ่ืนรับรู้ 
     ๓.บอกจุดเด่นจุดด้อยของตนเองได้ 
     ๔. เลือกท ากิจกรรมตามความสนใจของตนเองร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
     ๕. ยอมรับในความแตกต่างทางกาย ทางความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม 
                               ของตนเองและผู้อ่ืน 
     ๖. แสดงความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ 
     ๗. ใช้สิทธิของตนเองในโอกาสต่าง ๆ  และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
     ๘. ชื่นชมในความส าเร็จของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
     ๙. สามารถพ่ึงตนเองได้ 
    ๑๐.ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
         ๑๑. แสดงออกในสิ่งที่ตนเองภาคภูมิใจได้อย่างเหมาะสม 
     ๑๒. บอก  เล่าความดี  หรือความภาคภูมิใจของเพ่ือนให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ 
     ๑๓. กล้าแสดงความคิด ความรู้สึก และการกระท าของตนเองด้วยความมั่นใจ 
     ๑๔. ยอมรับความคิด  ความรู้สึก  และการกระท าท่ีดีของผู้อื่น 
       ๕.๑.๒  ด้านการวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์    
       ๑. ตั้งค าถามที่น าไปสู่ค าตอบที่เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
            ๒. มีทักษะในการสังเกต และมีแนวทางหาค าตอบ 
       ๓. วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆรอบตัวด้วยเหตุผลที่เชื่อถือได้ 
            ๔. คาดคะเนความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เผชิญในชีวิตประจ าวันอย่างมีเหตุผล 
       ๕. สร้างผลงานและแสดงผลงานที่เกิดจากการคิดเชื่อมโยงและจินตนาการ 
       ๖. วิพากษ์วิจารณ์ตามหลักการเหตุผลและใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องสนับสนุน 
       ๗. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและเลือกแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ได้ 
                                 ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ 
   ๕.๑.๓ ด้านการการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 

 ๑. ฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจและรับรู้ถึงความรู้สึกและความต้องการของผู้พูด 
 ๒. รักษาความลับของเพ่ือน 

  ๓. ใช้ภาษาพูด ภาษากาย ที่ท าให้ผู้อ่ืนผ่อนคลาย สบายใจ ไม่ก่อให้เกิดความ   
                ขัดแย้งหรือความรุนแรงได้ 

    ๔. แสดงออกหรือสะท้อนความรู้สึกหรือการกระท าของตนเองที่แสดงว่าเข้าใจ 
                                    และใส่ใจผู้อ่ืน 
    ๕. ชื่นชมความส าเร็จ ความสามารถ และการกระท าที่ดีของเพ่ือน ด้วยค าพูด  
                                    ภาษากาย หรือสัญลักษณ์ได้ 

๖. กล้ายืนยันความคิด  ความรู้สึก และเหตุผลที่ดีให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ 
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   ๗. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยของตนเอง 
   ๘. ปฏิเสธในสิ่งที่ควรปฏิเสธโดยไม่เสียสัมพันธภาพหรือเสียน้ าใจ 
   ๙. ขอความช่วยเหลือเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤติได้ 
   ๑๐. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานความเป็นประชาธิปไตยได้ 
   ๑๑. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ราบรื่นและมีความส าเร็จ 
   ๑๒. ปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงของกลุ่ม/ชั้นเรียน/สังคม 
   ๕.๒)  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
    ๑)  แบบทดสอบ  เป็นการทดสอบความรู้ทั้งด้านเนื้อหาและการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร    
          ท้องถิ่น 
    ๒)  แบบสังเกต  สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน  หรือการปฏิบัติตนในห้องเรียนและ    
          ชีวิตประจ าวัน  ผู้ประเมินมีทั้งครู  ผู้ปกครอง  เพ่ือนนักเรียนและตัวนักเรียน  เพื่อประเมินการปฏิบัติ   
          โครงงาน  โครงการ  หรือกิจกรรม  ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
    ๓)  แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม  ใช้เพ่ือส ารวจทัศนคติของนักเรียนเกี่ยวกับหลักสูตร    
         ท้องถิ่น  และการปฏิบัติงานกลุ่ม  ตลอดจนทัศนคติท่ีมีต่อท้องถิ่นตนได้ 
 ๖.  ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
  ๖.๑  กำรตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน    

 ๖.๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
- รู้จักความชอบความถนัดและความสามารถของตนเอง 
- ค้นพบจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง 
- ยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองและผู้อ่ืน 
- มองตนเองและผู้อ่ืนในแง่บวก 

   ๖.๑.๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
- เคารพสิทธิของตนเอง 
- รักและเห็นคุณค่าในตนเอง 
- มีความภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น 
- มีความเชื่อม่ันในตนเองและผู้อื่น 

      ๖.๒  กำรวิเครำะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
             ๖.๒.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

- รู้จักสังเกต ตั้งค าถาม และแสวงหาค าตอบ 
- วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารได้สมเหตุสมผล 
- ประเมินสถานการณ์และน าไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

      ๖.๒.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
- มีจินตนาการและมีความสามารถในการคิดเชื่อมโยง 
- วิพากษ์วิจารณ์บนพ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง 
- รู้จักวิธีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง 

      ๖.๓  กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อ่ืน 
       ๖.๓.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

      - เป็นผู้ฟังที่ดี 
                           - ใช้ภาษาและกิริยาที่เหมาะสมในการสื่อสาร 

      - รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
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       ๖.๓.๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
      - รู้จักแสดงความคิด ความรู้สึก ความชื่นชม และการกระท าที่ดีงามให้ผู้อื่นรับรู้ 
      - รู้จักปฏิเสธต่อรองและร้องขอความช่วยเหลือในสถานการณ์เสี่ยง 
      - ให้ความร่วมมือและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
      - ปฏิบัติตามกฎกติกาและระเบียบของสังคม 
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แนวกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
(กลุ่มโรงเรียนที่มีจ ำนวนผู้เรียนตั้งแต่  129 – 1, 200 คน) 

    ตอนที่ 1 สภำพโรงเรียน  

     1.1 บริบทของโรงเรียน 
      โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจ านวนผู้เรียนตั้งแต่ 129-1,200 คน ที่ตั้งโรงเรียนมีทั้งที่

ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้าน ต าบล เทศบาล ทั้งที่สังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เปิดสอนในระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราจ านวนครูต่อผู้เรียนมีทั้งที่ขาดแคลน ในเรื่องจ านวนครู ขาด
แคลนในเรื่องของครูตามสาขาวิชา แต่บางโรงมีจ านวนครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน เช่นเดียวกับ
จ านวนอาคารเรียน อาคารประกอบและห้องเรียนที่บางโรงเรียนมีเพียงพอและบางโรงเรียนก็ขาดแคลนต่อการจัด
กิจกรรม 

บริบทด้ำนกำรบริหำร 
ผู้บริหารโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหารการศึกษา  

      ใช้หลักการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน      
      องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการท้ังของภาครัฐและเอกชน และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บริบทด้ำนครู  
     ครูเป็นผู้ที่มี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ครู 

จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มีสื่อและนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย มีการบูรณาการ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ครูใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นกรอบในการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม  

บริบทด้ำนผู้เรียน 
    ผู้เรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ แต่บางส่วนอาศัยอยู่กับญาติที่ไม่ใช่บิดามารดา เช่นปู่ ย่า ตายาย

บางส่วนมาจากครอบครัวที่หย่าร้าง และบางสวนพ่อแม่ไปท างานที่ต่างจังหวัดและตามเมืองใหญ่ ๆ ท าให้ผู้เรียนไม่ได้
รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้เรียนขาดความอบอุ่น มีปัญหาการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ขาดความรู้และทักษะในการ
ปรับตัวเพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บางพ้ืนที่ผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีปัญหาด้านยาเสพ
ติด สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ท าให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน แสดงออกไม่เหมาะสมกับวัย มีปัญหาด้านสุขภาพ 
ปัญหาที่พบ เช่นการท้องก่อนวัยอันควร พฤติกรรมก้าวร้าว เสพสิ่งเสพติด ปัญหาอาการป่วยเรื้อรัง ปัญหาเหล่านี้มี
ผลกระทบต่อผู้เรียน เช่นผู้เรียนออกกลางคัน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ซึ่งสร้างปัญหาให้กับตัวผู้เรียน 
ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ 

บริบทด้ำนผู้ปกครอง 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง และท างานในโรงงานอุตสาหกรรมในเมือง 

      ใหญ่ สภาพเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง การศึกษาก็อยู่ในระดับปานกลางคือมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากค่าเฉลี่ย 
    ด้ำนชุมชน  
    เป็นชุมชนเกษตรกรรม เป็นชุมชนหมู่บ้านที่ผู้คนยังมีความรักสามัคคี เอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่ เป็นสังคมแห่ง 

      การพ่ึงพาอาศัย แต่คนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุและเด็กส่วนคนวัยท างานอพยพเข้ามาท างานที่    
      กรุงเทพฯและ ตามเมืองใหญ่ เช่นชลบุรี ระยอง เป็นต้น 
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1.2 จุดเด่นของโรงเรียน   
       โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วน มีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า ครูมีการพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้า 
              วิชาชีพ ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จ าเป็นและคุณลักษณะตรงตามจุดเน้นและหลักสูตรแกนกลาง 

   วิสัยทัศน ์บริหารจัดการแบบมีส่วนรว่ม เน้นผู้เรยีนเปน็คนดี มีสติปัญญา รู้จักคิด จิตอาสา รักษาวัฒนธรรมไทย 
  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมความสุข รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวชิาการ สืบสานงานพระราชด าริ มุ่งสูโ่รงเรียน    
  คุณภาพมาตรฐานสากล  
1.3 จุดเน้นที่ต้องกำรพัฒนำ 

- พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะชีวิต โดยยึดความสนใจ ความถนัด      
ของผู้เรียน บริบทของโรงเรียน ชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น 

- พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

     - กิจกรรม โครงการเพ่ือพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างคุณธรรม   
     - จริยธรรม ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

     - พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

      ตอนที่ 2 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมจุดเน้น 
2.1 จุดเน้นในกำรพัฒนำ 

             โรงเรียนมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ครบถ้วน 
  1) ข้อมูลด้านความรู้ความสามารถ 
  2) ข้อมูลด้านสุขภาพ 
  3) ข้อมูลด้านครอบครัว (เศรษฐกิจ การคุ้มครองเด็ก) 

2.2 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมจุดเน้น (โครงการ/กิจกรรม) 
             โรงเรียนมีแผนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ 

1) โครงการธนาคารโรงเรียน 
2) โครงการเด็กไทยท าได้ ภายใต้ 3 กิจกรรมหลัก (1. อาหารปลอดภยั 2. เด็กไทยฟันดี 3. สุขาน่าใช้) 
3) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
4) โครงการสานสายใยในครอบครัว 
5) โครงการ TO BE NUMBER ONE 
6) โครงการโรงเรียนสีขาว 
7) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
8) โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
9) โครงการระบบดูการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
10) กิจกรรมสอนเพศศึกษารอบด้าน 
11) กิจกรรมสภาผู้เรียน 
12) กิจกรรมค่ายจิตอาสา 
13) กิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพ ศิลปะ ดนตรี 
14) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ 

                                15) กิจกรรมกีฬาท้าฝัน  
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          16) กิจกรรมค้นคว้าโดยใช้ ICT 
17) กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

           18) กิจกรรมวันส าคัญของชาติ 
           19) ฐานการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          20) ชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย ย้อนรอยภูมิปัญญา 

* เป็นโครงกำรตัวอย่ำงจำกโรงเรียนทั่วประเทศ 
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กิจกรรมกำรพัฒนำตำมจุดเน้น 
(โครงกำร/กิจกรรม) 

ทักษะชีวิตตำมช่วงวัย 

ม. 1 
รู้ความถนัด 

ความสามารถ
และ

บุคลิกภาพ
ของตนเอง 

ม. 2 
ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นบนพื้นฐาน

ความเป็น
ประชาธิปไตย 
และมีจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคม 

ม. 3 
มีทักษะในการ
แสวงหาและใช้
ข้อมูลให้เป็น
ประโยชน์กับ
ตนเอง รู้จัก

สร้างความสุข
ให้กับตนเอง

และผู้อ่ืน 

ม.4-6 
ก าหนดเป้าหมาย
และทิศทางการ
ด าเนินชีวิตสู่
ความส าเร็จ 
วางตัวและ

ก าหนดท่าทีให้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์

ประเมินและสร้าง
ข้อสรุปบทเรียน
ชีวิตของตนเอง 

1) โครงการธนาคารโรงเรียน     
2) โครงการเด็กไทยท าได้ ภายใต้ 3 กิจกรรมหลัก 
(1. อาหารปลอดภัย 2. เด็กไทยฟันดี 3. สุขาน่าใช้) 

    

3) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม     
4) โครงการสานสายใยในครอบครัว     
5) โครงการ TO BE NUMBER ONE     
6) โครงการโรงเรียนสีขาว     
7) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ     
8) โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน     
9)โครงการระบบดูการดูแลชว่ยเหลือผู้เรียน     
10) กิจกรรมสอนเพศศึกษารอบด้าน     
11) กิจกรรมสภาผู้เรียน                              
12) กิจกรรมค่ายจิตอาสา     
13) กิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพศิลปะ ดนตรี     
14) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ     
15) กิจกรรมกีฬาท้าฝัน      
16) กิจกรรมค้นคว้าโดยใช้ ICT     
17) กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น     
18) กิจกรรมวันส าคัญของชาติ     
19) ฐานการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
20)ชุมนุมมัคคุเทศก์น้อยย้อนรอยภูมิปัญญา     
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    ตัวอย่ำงกิจกรรมพฒันำผู้เรียนตำมจดุเน้น (โครงการ/กิจกรรม)ที่พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรยีนตามช่วงวัย 
 

โครงกำรท ำขนมไทย          
                                  

     2.1 จุดเน้น รู้ความถนัด ความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง  
     2.2 กิจกรรมกำรพัฒนำผู้เรียนตำมจดุเนน้ โครงการท าขนมไทยโดยจัดกิจกรรมในรูปแบบของโครงการ (ร้อยละ 30) 
     2.3 วิธีกำรพัฒนำผู้เรียนตำมจุดเน้น (หลักกำร แนวคิด วิธีกำรที่ใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม) 

โครงการท าขนมไทย   เป็นการส่งเสริมให้ กลุ่มผู้เรียนที่มีความสนใจ ความถนัด ความต้องการ ได้เพ่ิมทักษะด้าน
การท าขนมไทย รู้ว่าวัสดุอย่างเดียวกันสามารถประยุกต์เพ่ือท าขนมไทยได้หลายชนิด ได้เรียนรูใ้นสิ่งที่ตนเอง
ต้องการ ได้น าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์ ท าให้ผูเ้รียน
มีสมาธิ มีความมุ่งมั่น เปน็การพัฒนาทักษะด้าน การปฏิบัติ การประดิษฐ์ การคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ การพัฒนา
บุคลิกภาพ  การท างานร่วมกันเปน็กลุ่ม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ครู ชุมชน และเป็นที่ยอมรบัของสังคม   

     2.4 กำรจัดตำรำงเรียน โครงการนี้พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรยีนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 และจัดตารางเรียนเป็น 2  ลักษณะ คือ  
1. จัดในคาบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี 
2. จัดในคาบชุมนุม หรือกลุ่มสนใจ  
โดยจัดให้ผู้เรียนเรียนอย่างน้อย 2 คาบ หรือด าเนินการตามความเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน  

ตัวอย่ำง ตารางเรียนโครงการท าขนมไทย เป็นโครงการพัฒนาทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
วันเวลา 08.00 น.- 

08.10  น. 
08.10 น.-
09.10  น. 

09.10  น.-
10.10  น. 

10.10 น.-
11.10  น. 

11..10น.-
12.10  น. 

12.10 น.-
13.00  น. 

13.00 น.-
14.00  น. 

14.00 น.-
15.00  น. 

15.00 น.-
16.00  น. 

จันทร์ 

กิจกรรม
หน้าเสาธง 

    
พักรับ 

ประทาน
อาหาร
กลางวัน 

การงานพ้ืนฐาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

 

อังคาร        
พุธ       ชุมนุม 

พฤหัสบดี        
ศุกร์        

 
     2.5 แนวทำงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ (กระบวนกำรทีจ่ะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนำตำมเป้ำหมำยของจุดเน้น) 

โครงการท าขนมไทยเป็นการจัดกระบวนการการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนรู ้มีทักษะชีวิตในด้าน รู้ความถนัด 
ความสามารถและ พัฒนาบุคลิกภาพ ของตนเอง โดยมีกระบวนการดังนี้ 

1) ส ารวจความต้องการของผู้เรียนในการรวมกลุ่มสนใจด้านการท าขนมไทย 
2) จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3) แต่งตั้งครูที่ปรึกษา และคณะท างาน 
4) ประชุมผู้เรียน ครูที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงการท างานตามโครงการ 
5) ระดมทุนจากกลุ่มผู้เรียนที่สนใจ 
6) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ 
7) กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะชีวิต  
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ยกตัวอย่ำง เช่น กำรท ำข้ำวต้มมัด 
ชั่วโมงท่ี 1 

          7.1 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้โครงการขนมไทย 
 7.2 ครูน าข้าวต้มมัดให้ผู้เรียนดูแล้วซักถามว่า เป็นขนมอะไร ผู้เรียนเคยรับประทานหรือไม่ เคยท าหรือยัง 
ถ้าเคยท า ให้อาสาสมัครออกมาเล่าประสบการณ์ในการท าข้าวต้มมัดตามความเข้าใจของผู้เรียน 

 7.3 แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีผู้เรียน 5 – 6 คน  
  - ครูแจกข้าวต้มมัดให้กลุ่มละ มัด แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ส่วนประกอบของข้าวต้มมัด และ
บอกประโยชน์ที่ได้จากข้าวต้มมัด แล้วส่งตัวแทนน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
 7.4 ผู้เรียนรับเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง “ข้าวต้มมัด (ข้าวต้มโค่น) ให้กลุ่มละ 1 ชุดศึกษาเอกสารและ
อภิปรายความเป็นมา ความส าคัญ และประโยชน์ของข้าวต้มมัด 
 7.5 ครูน าวัตถุดิบในการท าข้าวต้มมัด ได้แก่ ข้าวสารเหนียว กล้วยน้ าว้า ถั่วลิสง ถั่วด า มะพร้าว เกลือ 
น้ าตาลทราย ตอกไม้ไผ่ ใบตอง ให้ผู้เรียนดูแล้วอธิบายถึงส่วนประกอบ และวิธีการท าข้าวต้มมัดให้ผู้เรียนฟัง 
พร้อมให้แนวคิดว่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการท าข้าวต้มมัดสามารถประยุกต์ใช้ท าขนมไทยได้หลายชนิด เช่น กล้วย
แขก กล้วยตาก กล้วยบวดชี ขนมกล้วย แป้งจี้ กล้วยหักมุก ในส่วนใบตองผู้เรียนสามารถใช้ ใบอ้อย ใบตาล
อ่อน ใบมะพร้าว ใบจาก แทนได้ 
7.6 ครูอธิบายและสาธิตการเช็ดใบตอง การตัดใบตอง การวางใบตอง การห่อ และการมัดข้าวต้มมัดให้   

           ผู้เรียนด ู
7.7 ครูแจกใบตอง ดินน้ ามัน ผ้าเช็ดใบตองให้ผู้เรียนทุกกลุ่มแต่ละกลุ่มให้พอเพียงกับจ านวนผู้เรียน ให้

ผู้เรียนทุกคนฝึกการเตรียมใบตอง เช็ดใบตอง ตัดใบตอง ห่อและฝึกมัดข้าวต้มมัดโดยใช้ดินน้ ามันแทน
วัตถุดิบของจริง ครูสังเกตการท ากิจกรรมอย่างใกล้ชิด ให้เพ่ือน ๆ ในกลุ่มดูแลติชม และแก้ไขกันเอง 
ผู้เรียนทุกคนฝึกห่อและฝึกมัดจนเกิดความช านาญ และสวยงาม แล้วส่งให้ครูตรวจผลงาน 

7.8 แต่ละกลุ่มช่วยกันเก็บกวาดท าความสะอาดภาชนะ วัตถุ อุปกรณ์ท่ีใช้ตลอดจนสถานที่ให้สะอาด
เรียบร้อยและเก็บเข้าที่ 

7.9 ผู้เรียนและครูร่วมกันสรุปหลักการ และวิธีการห่อข้าวต้มมัด 
 7.10 ครูแจกใบงานให้แต่ละกลุ่มเพื่อไปส ารวจจัดหา จัดซื้อและเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการจัดท าข้าวต้ม
มัดในชั่วโมงต่อไป โดยให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ สูตร รูปแบบใหม่ วัสดุ ส่วนประกอบนอกเหนือจากที่
ยกตัวอย่าง  
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 ชั่วโมงที่ 2 

 1.  ผู้เรยีนฝึกท าข้าวต้มมัด ตามที่ได้เตรียมการอย่างตั้งใจ มีสมาธิ มีความเป็นกัลยาณมิตรในกลุ่มเพ่ือนและ คร ู
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 2. ผู้เรียนจัดหาตลาดและแหล่งจ าหน่าย 
            - จัดจ าหน่ายภายในโรงเรียน แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
              - จัดจ าหน่ายในชุมชนเพ่ือให้ผู้เรียน ได้เกิดความภาคภูมิใจ ได้รับการยกย่องชมเชย และมีรายได้ 

  3. จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6  กำรประเมินผลผู้เรียน  

1.  การสังเกต ใช้วิธีการสังเกต ตลอดโครงการคือ ขั้นเตรียมอุปกรณ์ วัสดุ ขั้นปฏิบัติการ และข้ัน
ประเมินผลชิ้นงาน นักเรียนน าเสนอชิ้นงานของตนเองในแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียน โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ ความ
ครบถ้วนของวัสดุ อุปกรณ์ ทักษะและความถนัดในการท างาน ความประณีต กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม  

2.  การประเมินด้านรู้ความถนัด ความสามารถของผู้เรียนโดยดูจาก การออกแบบรูปร่างของ
ข้าวต้มมัด ความประณีตของการห่อ รสชาติ สีสัน ความคิดสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการท าข้าวต้มมัดท่ีมีรูปร่าง 
ส่วนประกอบแตกต่างจากตัวอย่าง เป็นต้น 
 

   2.7 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

                ผู้เรียนมีความรูแ้ละทักษะการท าข้าวต้มมัด การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้และอุปกรณ์เพ่ือการท าขนมไทยได้อย่างหลากหลาย มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  รู้ความถนัด 
ความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง   สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน และสามารถน าความรู้ประยุกต์ 
ในชีวิตประจ าวัน 
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กำรสอนเพศศึกษำรอบด้ำน 
 

2.1 จุดเน้น ก าหนดเป้าหมายและทิศทางการด าเนินชีวิตสู่ความส าเร็จ วางตัวและก าหนดท่าทีได้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ประเมินและสร้างข้อสรุปบทเรียนชีวิตของตนเอง 

2.2 กิจกรรมกำรพัฒนำผู้เรียนตำมจุดเน้น กำรสอนเพศศกึษำรอบด้ำน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (ร้อยละ 70) 

2.3 วิธีกำรพัฒนำผู้เรียนตำมจุดเน้น (หลักกำร แนวคิด วิธีกำรที่ใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม) 
จากการเจริญทางด้านเทคโนโลยี การไหล่บ่าทางวัฒนธรรมท าให้ผู้เรียนไม่สามารถปรับตัวทันกับ 

ความเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายส่งผลกระทบทั้งต่อผู้เรียน ครอบครัว สังคม  และประเทศชาติ 
การสอนเพศศึกษารอบด้านเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา/
แนะแนว เพ่ือให้ผู้เรียนรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง รู้วิธีป้องกันตนเอง การปฏิเสธ การคบเพ่ือนต่างเพศ การใช้
ชีวิตในกรอบ วัฒนธรรมประเพณีไทยทีดีงาม การดูแลสุขภาพ เพ่ือใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ส่งผลให้
ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับช่วงวัย 

2.4 กำรจัดตำรำงเรียน  
โครงการการสอนเพศศึกษารอบด้าน เป็นโครงการพัฒนาทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ซึ่งสามารถด าเนินการได้ใน 2 ลักษณะ คือ  
1.สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา  
2. จัดเป็นคาบเรียนในรายวิชาแนะแนว 
ตัวอย่าง ตารางเรียนโครงการการสอนเพศศึกษารอบด้าน เป็นโครงการพัฒนาทักษะชีวิตที่สอดคล้อง

กับการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

วันเวลำ 08.00 น.- 
08.10  น. 

08.10 น.-
09.10  น. 

09.10 น.-
10.10  น. 

10.10 น.-
11.10  น. 

11.10 น.-
12.10  น. 

12.10 น.-
13.00  น. 

13.00 น.-
14.00  น. 

14.00 น.-
15.00  น. 

15.00 น.-
16.00  น. 

จันทร์ 

กิจกรรม
หน้าเสา

ธง 

    
พักรับ 

ประทาน
อาหาร
กลางวัน 

 สุขศึกษา
พลศึกษา 

 

อังคำร        
พุธ       แนะแนว 

พฤหัสบดี        
ศุกร์        

 

2.5 แนวทำงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ (กระบวนกำรที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนำตำมเป้ำหมำยของจุดเน้น) 

โครงการการสอนเพศศึกษารอบด้าน เป็นการจัดกระบวนการการเรียนรู้ เพ่ือให้ ก าหนดเป้าหมาย 
และทิศทางการด าเนินชีวิตสู่ความส าเร็จ วางตัวและก าหนดท่าทีได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเมินและสร้างข้อสรุป
บทเรียนชีวิตของตนเองสามารถด าเนินการได้ใน 2 ลักษณะ คือ  
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                    2.5.1 สอน แบบสอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา พลศึกษา  มีแนวทางการจัดกระบวนการ 
             ดังนี้ คือในรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา มีเนื้อหาที่เชื่อมโยงเก่ียวกับเรื่องเพศศึกษาในตัวชี้วัดอยู่แล้ว ดังนั้น    
             ครสูามารถสอดแทรกเข้าไปในแต่ละคาบที่ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 

          2.5.2   จัดเป็นคาบเเรียนในรายวิชาแนะแนว  โดยมีแนวทางการจัดกระบวนการ ดังนี้ 
2.5.2.1 จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการ 

                                       สอนเพศศึกษาเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
2.5.2.2 จัดท าหลักสูตรเพศศึกษารอบด้านโดยจัดตั้งเป็นคณะท างานด้านขอบข่ายหลักสูตร 

                                       เพศศึกษารอบด้าน 
       - วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง/มาตรฐาน/ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ข ศึกษา พล       
          ศึกษา  
       - จัดท าขอบข่ายหลักสูตรเพศศึกษารอบด้าน/หน่วยการเรียนรู้ ตามระดับชั้น 

          - จัดท าโครงการสอนตามขอบข่ายหลักสูตรเพศศึกษารอบด้าน 
2.5.2.3 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

ยกตัวอย่าง    เช่นการสอน เรื่อง การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
1. ครสูร้างความตระหนักใหผู้้เรียนเกี่ยวกับทักษะในการสื่อการ ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการต่อรอง    ทักษะ    
   การสร้างสัมพันธภาพเพ่ือมาปรับใช้ให้เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ของการใช้  ชีวิตประจ าวันได้  
   อย่างปลอดภัย  

     2. ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม เลือกประธานและเลขาของแต่ละกลุ่ม แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบงาน 

     3. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย  
     4. ผู้เรียนรับหัวข้อในการอภิปรายเรียนเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยจากใบงาน ตามหัวข้อ      
         ต่อไปนี้   ( 1  หัวข้อต่อ 1 กลุ่ม ) 

   - การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนกับอนาคตอันมืดมน 
         - การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คุมก าเนิดก่อนแต่งงานกับการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 
         - การมีเพศสัมพันธ์อย่างอิสรเสรีกับการเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์กับโรคเอดส์ 
         - การมีเพศสัมพันธ์กับคนรักกับการรักนวลสงวนตัว 
         - ความเชื่อของการมีเพศสัมพันธ์กับการคุมก าเนิด 

     5. ผู้เรียนร่วมกัน วิเคราะห์และอภิปราย  ประมวลเป็นความคิดเห็นของกลุ่ม และน าเสนอ 

2.5.2.4 ออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
2.5.2.5 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ 
2.5.2.6 ครูครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา/แนะแนว น าแผนการจัดการ 

                                       เรียนรู้ไปด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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2.6 กำรวัดและประเมินผล 

1. แบบประเมินผลจากแบบรายงานสรุปผลการอภิปราย ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
-  การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนกับอนาคตอันมืดมน 
- การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คุมก าเนิดก่อนแต่งงานกับการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 
- การมีเพศสัมพันธ์อย่างอิสรเสรีกับการเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์กับโรคเอดส์ 
- การมีเพศสัมพันธ์กับคนรักกับการรักนวลสงวนตัว 
-  ความเชื่อมของการมีเพศสัมพันธ์กับการคุมก าเนิด 

ผู้เรียนสามารถท่ีจะสรุปผลการอภิปรายจากการอภิปรายกันภายในกลุ่มและจัดท าเป็นแบบรายงาน
ผล การอภิปรายตามหัวข้อดังกล่าวข้างต้นได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล  เชื่อมโยงให้เห็นถึงการที่ผู้เรียนมี
ทักษะชีวิตด้าน การวางตัวและก าหนดท่าที่ได้เหมาะสมกับสถานการณ์  มีทักษะชีวิตในด้านการก าหนด
เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินชีวิต สู่ ความส าเร็จ และสร้างข้อสรุปบทเรียนชีวิตของตนเอง  

2. การสังเกต  จากการท างานร่วมกันเพ่ือประเมินทักษะชีวิตด้านการวางตัว และก าหนดท่าทีได้เหมาะสมกับ
สถานการณ ์  

2.7 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ผู้เรียนมีความรู้พัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ของตนเอง รู้จักวิธีดูแลป้องกันและจัดการ

กับตนเองในเรื่องการคบเพ่ือนต่างเพศ อารมณ์ทางเพศ การมีเพสสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ การ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วิธีการแก้ปัญหาหรือทางออกเม่ือเกิดปัญหาชีวิต มีทักษะชีวิตก าหนด
เป้าหมายและทิศทางการด าเนินชีวิตสู่ความส าเร็จ วางตัวและก าหนดท่าทีได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ประเมินและสร้างข้อสรุปบทเรียนชีวิตของตนเอง 

 
.................................................................. 
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โครงกำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 

    2.1 จุดเน้น รู้ความถนัด ความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนบนพื้นฐานความเป็น
ประชาธิปไตยและมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม  มีทักษะในการแสวงหาและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์กับตนเอง  รู้จักสร้าง
ความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น  

2.2 กิจกรรมกำรพัฒนำผู้เรียนตำมจุดเน้น โครงกำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถานศึกษา (ร้อยละ 30) 

    2.3 วิธีกำรพัฒนำผู้เรียนตำมจุดเน้น (หลักกำร แนวคิด วิธีกำรที่ใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม) 
 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเป็นการจัดกิจกรรมตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนในการส่งเสริมป้องกันช่วยเหลือแก้ไขให้ผู้เรียนรู้ความถนัด ความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง  ท างานร่วมกับผู้อื่นบน
พ้ืนฐานความเป็นประชาธิปไตยและมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม  มีทักษะในการแสวงหาและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์กับตนเอง  รู้จักสร้างความสุข
ให้กับตนเองและผู้อื่น  เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งอยู่ในช่วงวัยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และสามารถเรียนรู้ได้จบตามหลักสูตร
อย่างมีความสุข   
2.4 กำรจัดตำรำงเรียน โครงการนี้พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดในคาบโฮมรูม /
ชุมนุม/กลุ่มสนใจ โดยจัดให้ผู้เรียนเรียนอย่างน้อย 1 คาบ หรือด าเนินการตามความเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน  

ตัวอย่ำง ตารางเรียนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเป็นโครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
วันเวลำ 08.00 

น.- 
08.10  

น. 

08.10 
น.-09.10  
น. 

09.10 
น.-10.10  
น. 

10.10 
น.-11.10  
น. 

11..10น.-
12.10  
น. 

12.10 
น.-13.00  
น. 

13.00 
น.-14.00  
น. 

14.00 
น.-15.00  
น. 

15.00 
น.-16.00  

น. 

จันทร์ 

กิจกรรม
หน้าเสาธง 

    
พักรับ 

ประทาน
อาหาร
กลางวัน 

   
อังคาร      กลุ่ม

สนใจ 
 

พุธ       ชุมนุม 
พฤหัสบดี        

ศุกร์ โฮมรูม       

  2.5 แนวทำงกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ (กระบวนกำรที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนำตำมเปำ้หมำยของจุดเนน้) 

     โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเป็นการจัดกระบวนการการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนรู ้มี
ทักษะชีวิต   ในด้านรู้ความถนัด ความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานความเป็นประชาธิปไตยและมีจิต
อาสาช่วยเหลือสังคม  มี ทักษะในการแสวงหาและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์กับตนเอง  รู้จักสร้างความสุขให้กับตนเอง โดยมีกระบวนการดังนี้  

1) การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
-  การเยี่ยมบ้าน 
-  จัดท าข้อมูลรายบุคคล 
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2) การคัดกรองผู้เรียน 

  - ก าหนดเกณฑ์การคัดกรองทุกด้าน เช่น ความรู้ความสามารถ พฤติกรรม เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น 
  - คัดกรองผู้เรียนเป็น 4  กลุ่ม คือ กลุ่ม เก่ง  ปกติ  เสี่ยง  มีปัญหา  

 

 3) การส่งเสริมพัฒนา 

  - การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  
- การจัดกิจกรรมโฮมรูม 
- การจัดกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 3 คน เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกด้าน ทั้งด้านการเรียนรู้และ

พฤติกรรม 
- การจัดตั้งกลุ่มผู้เรียนแกนน า 

 
4) การป้องกันช่วยเหลือแก้ไข 

  - สร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของสารเสพติด โทษต่อร่างกายและโทษตาม     
                        กฎหมาย 
  - จัดนิทรรศการให้ความรู้  เสียงตามสาย สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด กีฬาต้านยาเสพติด ดนตรีต้าน   
                ยาสพติด โดยความร่วมมือจากองค์กรที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและเอกชน 

- ครูที่ปรึกษา  เพื่อนช่วยเพื่อน  ด าเนินการช่วยเหลือแก้ไขผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา       
    หากแก้ไขไม่ได้ให้ด าเนินการส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

 

                                       
 

5) การส่งต่อ(ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง/ มีปัญหาด้านพฤติกรรมที่ เกี่ยวข้องกับสารเสพติด) ส่งต่อไปยังกลุ่มงานปรับ
พฤติกรรม  โดยด าเนินการจัดกระบวนการดังนี้ 
     5.1 ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา ด าเนินการเลือกนักเรียนแกนน าต่อต้านยาเสพติดและครูที่ปรึกษาที่ตนเอง
ไว้วางใจ  ( 1 ต่อ 1 ) 
     5.2 ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาร่วมกันวางแผนการด าเนินการปรับพฤติกรรม
เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาผู้เรียนร่วมกันดังนี้คือ 
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-  ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา พบครูที่ปรึกษา ทุกวัน หลังกิจกรรมหน้าเสาธง ส าหรับผู้เรียนกลุ่มมี

ปัญหายาเสพติด อาจให้พบครูที่ปรึกษา หรือนักเรียนแกนน า ในช่วงพักกลางวัน และก่อนเลิกเรียนเนื่องจาก 
เป็นการป้องกันมิให้ผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ขยายเครือข่ายพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติด 
ภายในโรงเรียน และการพบกันทุกครั้ง จะมีการบันทึกรายการ การพบปะ พูด คุย กิจกรรมต่างๆ ที่
ด าเนินการร่วมกันและลงชื่อในแบบันทึกร่วมกัน และจัดส่งแบบบันทึกกลุ่มงานปรับพฤติกรรมนักเรียน เพ่ือ
จัดท าข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด 

  - นักเรียนแกนน า มีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้ก าลังใจ และช่วยเหลือ ในลักษณะเพ่ือนช่วยเพื่อน   
            เพ่ือให้ผู้เรียน กลุ่มเสี่ยงมีความรู้สึกว่าอบอุ่น เป็นที่ยอมรับของเพ่ือน 

  - ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม เช่น ค่ายพุทธบุตร บรรพชาสามเณร    

             เป็นต้น  

 - ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา เลือกกิจกรรมที่ตนเองมีความความถนัด ต้องการ และมีความสนใจ   
เช่นด้าน ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ   เครื่องบินเล็ก  ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์   เป็นต้น  

-  เพ่ือนนักเรียนแกนน า  ครูที่ปรึกษา  ดูแล  ให้ก าลังใจ  และเป็นที่ปรึกษาเมื่อผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงมี
ปัญหาใน ทุก ๆ ด้าน เช่น การเรียนการสอน พฤติกรรมการมาเรียน/ขาดเรียน   เป็นต้น  

- หาเวทีการแสดงความสามารถเพ่ือให้ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงได้แสดงออกให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
เป็นที่ยอมรับ  ยกย่องชมเชย เช่น การแสดงดนตรีในช่วงพักกลางวัน   การร่วมกิจกรรมดนตรีอาสาในชุมชน  
การแข่งขันกีฬา  และเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในสนามการ
แข่งขันต่าง ๆ  
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2.6 กำรประเมินผลผู้เรียน  

- การสังเกตพฤติกรรมจากการท างานร่วมกับผู้อ่ืนบนพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตยและมีจิตอาสาช่วยเหลือ
สังคม   มีทักษะในการแสวงหาและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์กับตนเอง  รู้จักสร้างความสุขให้กับตนเอง โดยสังเกตจากการที่
ผู้เรียนได้มีการแสดงออกตามเวทีต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้แสดงออก 

- การประเมินด้านรู้ความถนัด ความสามารถ และบุคลิกภาพของผู้เรียนโดยดูจากข้อมูลสถิติการ
ออกกลางคัน  แบบบันทึกรายงานพฤติกรรม 

 
  2.7 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

 ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ อย่างอบอุ่น และสามารถเรียนรู้ได้จบตามหลักสูตรอย่างมีความสุข  ผู้
เรียนรู้ความถนัด ความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง  ท างานร่วมกับผู้อื่นบนพ้ืนฐานความเป็นประชาธิปไตยและมีจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคม  มีทักษะในการแสวงหาและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์กับตนเอง  รู้จักสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อ่ืน  เป็นที่
ยอมรับของสังคม ซึ่งอยู่ในช่วงวัยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีภูมิคุ้มกันในชีวิตและอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข 

 

 
 

................................................................... 
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จุดเน้นสู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
ด้ำนทักษะชีวิต 

 
โรงเรียนขนำดใหญ่ 
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แนวกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
( กลุ่มโรงเรียนที่มีจ านวนผู้เรียนตั้งแต่  ๑,๕๐๑ คนข้ึนไป ) 

 
 

ตอนที่ ๑  สภำพโรงเรียน 
 
 

๑.๑  บริบทของโรงเรียน 
 

- สภาพทั ่วไปเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้รับความนิยม มีการแข่งขันสูง  มีจ านวนผู ้เร ียน
มากกว่า ๑,๕๐๐ คน  มีงบประมาณในการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษามากตามจ านวนผู้เรียน ตั้งอยู่ในชุมชน
เมือง (อ าเภอ, จังหวัด, เทศบาล) ที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจ ย่านการค้า แหล่งบันเทิง แวดล้อมด้วยศูนย์ราชการ หน่วยงาน
รัฐและเอกชน  สภาพแวดล้อมภายในมีความพร้อมและเอ้ือต่อการจัดการศึกษา เช่น สื่อเทคโนโลยี  ห้องปฏิบัติการ
ต่าง ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  ส่วนสภาพแวดล้อมรอบนอกของโรงเรียนประกอบด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์เอ้ือต่อ
การจัดการศึกษาที่เน้นการทักษะชีวิต  และสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการใช้ทักษะชีวิตของผู้เรียน 

- ลักษณะของผู้เรียนสามารถจัดกลุ่มได้ ๔ กลุ่มคือ  กลุ่มท่ี ๑ ผู้เรียนมีคุณภาพทางการเรียน  มีความ
มุ่งม่ัน กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้  มีความพร้อมทั้งด้านครอบครัวและเศรษฐกิจ  กลุ่มที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณภาพทางการเรียน  
มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้  มีความพร้อมทั้งด้านครอบครัวแต่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ  กลุ่มที่ ๓ ผู้เรียนมี
คุณภาพทางการเรียน  มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้  มีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจแต่มีปัญหาครอบครัว
กลุ่มที่ ๔ ผู้เรียนไม่มีคุณภาพทางการเรียน  ขาดความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้  มีปัญหาครอบครัวและปัญหา
เศรษฐกิจ 

- ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาครอบคลุม  ทุกวิขาท า
ให้จัดการเรียนการสอนได้ตรงตามสาขาวิชาหรือความถนัด   

- การบริหาร  ผู้บริหารเป็นผู้มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ  จัดท าโครงสร้างระบบการบริหาร 
ชัดเจน  มีความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ  การประสานงานระหว่างฝ่ายหรือกลุ่มงานรวดเร็ว  มีระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนและการส่งต่อที่ดี 

- ชุมชนและผู้ปกครอง  ชุมชนมีความพร้อมในการสนับสนุนการศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย  พร้อมที่จะสร้างประสบการณ์ชีวิตจริงให้กับเรียนได้อย่างเหมาะสม เช่น วัฒนธรรม  ประเพณี  
ในขณะเดียวกันค่านิยมด้านการด ารงชีพในชีวิตประจ าบางอย่างของประชาชนในชุมชนก็ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคใน
การใช้ทักษะชีวิตของผู้เรียน  ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการศึกษา ลักษณะการประกอบ
อาชีพประกอบด้วย ข้าราชการ  นักการเมือง ธุรกิจส่วนตัว  ค้าขาย  เกษตรกร  รับจ้าง  ลักษณะครอบครัวมีทั้ง
ครอบครัวที่สมบูรณ์เพียบพร้อม อบอุ่น  และสุดท้ายครอบครัวที่มีแต่ปัญหา 

 

๑.๒  จุดเด่นของโรงเรียน 
 

- จากการถอดประสบการณ์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีจ านวนผู้เรียนตั้งแต่  
๑,๕๐๑ คนขึ้นไป  ส่วนใหญ่มีการมองภาพอนาคตของผู้เรียน โรงเรียน ผู้บริหาร  ผู้สอนและบุคลกรทางการศึกษา  
โดยก าหนดจุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่
ต้องการอย่างชัดเจน ท้าทาย มีพลังและมีความเป็นไปได้  “โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นจัดการศึกษา พัฒนา
ผู้เรียนตามจุดเน้น  มีคุณธรรม น าความรู้ อยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่นิสัยรักการอ่าน   มาตรฐานสากล  ชุมชนสัมพันธ์ 
สร้างสรรค์ผลงาน บริหารแบบเชิงระบบเน้นการมีส่วนร่วม  สู่ประชาคมอาเซียน” 
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- โรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ได้รับความนิยม  หรือเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน    
โรงเรียนดีประจ าต าบล  ประจ าอ าเภอ  โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น  โรงเรียนพระราชทาน  โรงเรียน
มาตรฐานสากล  โรงเรียนแกนน า ฯลฯ     

- ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการศึกษา  และมีความพร้อมทางด้านความสามารถและทักษะ  
คุณลักษณะส าหรับผู้เรียน  และมีความพร้อมทางเศรษฐกิจ 

-  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนเป็นส าคัญ 

-  ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมเรียนรู้  แลผลิต
สื่อนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย    ผ่านการคัดเลือกหรือได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มี
ผลงานดีเด่นในระดับต่างๆ  

-  โรงเรียนมีความพร้อมในการให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น  
ห้องสมุด IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ , เคมี, ชีววิทยา) ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์  ห้องปฏิบัติการภาษา  ห้อง Sound Lab ฯลฯ 

-  โรงเรียนมีระบบการบริหารที่ดี และมีโครงสร้างการบริหารงานเป็นฝ่าย กลุ่มงานที่เหมาะสมและชัดเจน 
-  โรงเรียนมีงบประมาณสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ มี

ความสามารถและทักษะ  ตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของ
หลักสูตร   

-  ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพร้อมในการให้การสนับสนุนการศึกษา  และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
-  โรงเรียน  ผู้สอน  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพร้อมและสามารถ

พัฒนาการจัดการศึกษาท่ีดีให้กับผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง 
 

๑.๓  จุดที่ต้องกำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ 
 

๑.๓.๑  ปัญหำเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมหรือพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อปัญหำสังคม 

แนวทำงกำรพัฒนำ    
๑) พัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผู้เรียน  

รายบุคคล  หรือการท าวิจัยในชั้นเรียนให้ตรงกัน  มีแนวทางในการด าเนินการเดียวกัน 
๒) จัดท าแผนการพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา  แล้วมีการนิเทศ  ก ากับ ติดตามผลการ

ด าเนินการของผู้สอนและบุคลกรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง น าผลที่ได้มาปรับปรุง และพัฒนา       
การจัดการเรียนการสอนต่อไป    

๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สอนและบุคลากรทางศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  และการวิจัยในชั้นเรียน 
๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง 
๕)  เปิดโรงเรียนให้เป็นเวทีกลางให้เด็กได้แสดงออกหรือท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน ผู้ปกครอง   ชุมชน   
 

๑.๓.๒   กำรพัฒนำทักษะชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณภำพและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
 ป. ๑  การรู้จักตนเอง   

ป. ๒ ยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน และรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง  
ป. ๓ มองตนเองและผู้อ่ืนในแง่บวกและจัดการอารมณ์ของตนเองได้  
ป. ๔ เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น 
ป. ๕ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  
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ป. ๖ ภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเองและผู้อื่น  
      ม. ๑  รู้ความถนัดความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง   

ม. ๒ ท างานร่วมกับผู้อื่นบนพ้ืนฐานความเป็นประชาธปิไตย  และมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม  
ม. ๓ มีทักษะในการแสวงหาและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์กับตนเอง  รู้จักสร้างความสุข 
       ให้กับตนเองและผู้อ่ืน  
ม. ๔ มีทักษะการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการด าเนินชีวิตสู่ความส าเร็จ  (ม. ๔) 
ม. ๕ วางตัวและก าหนดท่าทีได้เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ทางความคิด (ม. ๕) 
ม. ๖ ประเมินและสร้างข้อสรุปบทเรียนชีวิตของตนเอง (ม. ๖) 

 แนวทำงกำรพัฒนำ    
๑)  โรงเรียนจัดท า  ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีการบูรณาการทักษะชีวิตใน  ๘ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้  ๑  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทุกระดับชั้น 
๒)  โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย  สอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส่งผลต่อการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน 
๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สอนได้พัฒนาตนเอง  สืบค้นและหาความรู้ ข้อมูล เพ่ือน ามาปรับ    

การเรียนเปลี่ยนการสอน/บรูณาการเหตุการณ์  ข่าวสารหรือประเด็นร่วมสมัยในเนื้อหาวิชาเรียน  
๔) โรงเรียน  ฝ่าย/กลุ่มงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต้องจัดกิจกรรม

หลากหลายตอบสนองความสนใจของผู้เรียน  
๕) พัฒนาผู้สอนที่ปรึกษา ผู้สอนผู้ประจ าวิชา ผู้สอนแนะแนว ผู้บริหาร  และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้  

ความเข้าใจและมีความสามารถในการให้การแนะแนวและค าปรึกษา ตลอดจนการร่วมเป็นหนึ่งเดียวในการจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และมีการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 

๖) โรงเรียนต้องเปิดให้บริการ หรือเป็นศูนย์การท ากิจกรรมนอกเวลา  โดยการให้บริการ  ด้าน
สถานที่  สื่ออุปกรณ์ บุคลากร รวมถึงผู้เรียน ที่เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียน  เยาวชนประชาชนในชุมชนเข้ามาท า
กิจกรรมโดยมีผู้คอยควบคุมดูแลความสงบ  และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

๗) โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียน  เพ่ือน  
ผู้สอน และผู้ปกครอง  

 
ตอนที่ ๒ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมจุดเน้น   
 

๒.๑ จุดเน้นในกำรพัฒนำ 
 

๒.๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑-๓ 
๑) การรู้จักตนเอง  (ป. ๑) 
๒) ยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน และรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง (ป. ๒) 
๓) มองตนเองและผู้อื่นในแง่บวกและจัดการอารมณ์ของตนเองได้ (ป. ๓) 
 

      ๒.๑.๒ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  ๔-๖ 
๑) เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น  (ป. ๔) 
๒) รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน (ป. ๕) 
๓) ภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเองและผู้อ่ืน (ป. ๖) 
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     ๒.๑.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๑-๓ 
๑) รู้ความถนัดความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง  (ม. ๑) 
๒) ท างานร่วมกับผู้อื่นบนพ้ืนฐานความเป็นประชาธปิไตย  และมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม (ม.๒) 
๓) มีทักษะในการแสวงหาและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์กับตนเอง  รู้จักสร้างความสุขให้กับ    

         ตนเองและผู้อ่ืน (ม. ๓) 
 

๒.๑.๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔-๖ 
๑) มีทักษะการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการด าเนินชีวิตสู่ความส าเร็จ  (ม. ๔) 
๒) วางตัวและก าหนดท่าทีได้เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ทางความคิด (ม. ๕) 
๓) ประเมินและสร้างข้อสรุปบทเรียนชีวิตของตนเอง (ม. ๖) 
 
 

๒.๒  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมจุดเน้น (โครงกำร/กิจกรรม) 
 

  ๒.๒.๑ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑-๖ 
 

         กิจกรรมในห้องเรียน 
      - กิจกรรมโฮมรูม 
       - บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระโดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม R-C-A  
                                  ( R=Reflect คือ การสะท้อนกลับ, C=Connect คือ การเชื่อมโยง,  A=Apply คือ  
                                  การปรับใช้ ) 
       - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (แนะแนว ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด คุณธรรมจริยธรรม) 
               กิจกรรมนอกห้องเรียน 
        - โครงการต้นกล้าคุณธรรม  

๑) ประกวดมรรยาทชาวพุทธ 
๒) กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์  แผ่เมตตา   และสงบนิ่งที่หน้าเสาธง 
๓) กิจกรรมเดินแถวเข้าห้องเรียน ,ไปเรียน,ไปเข้ารับการอบรมวันสุดสัปดาห์ และ    
    เดินแถวกลับบ้าน 
๔) กิจกรรมกล่าวค าพิจารณาอาหารก่อนรับประทาน 
๕) กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ก่อนเลิกเรียน 
๖) กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะประจ าสัปดาห์ 
๗) กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
๘) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าความดี 
๙) กิจกรรมบันทึกความดี  ซื่อสัตย์  สุจริต 
๑๐) กิจกรรมสร้างสรรค์และช่วยเหลือสังคม 
๑๑) กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 

-  โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-  โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติด (๓D) ประกอบด้วย 

๑) กิจกรรมต้นกล้าประชาธิปไตย ( Democracy = ประชาธิปไตย )   
๒) กิจกรรมค่ายคุณธรรม ( Democracy  = คุณธรรมจริยธรรม )  
๓) กิจกรรมตาสับปะรด ( Drug-Free = ภูมิคุ้มกันยาเสพติด) 
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- โครงการเด็กดีมีน้ าใจ ประกอบด้วย   
๑) กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว  
๒) กิจกรรมธนาคารความดี  
๓) กิจกรรมของหายได้คืน 
๔) กิจกรรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน  
๕) กิจกรรมเวทีคนเก่ง 

 

๒.๒.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๑-๖ 
 

         กิจกรรมในห้องเรียน 
- กิจกรรมโฮมรูม 
- บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ในเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อาเซียน 

         ศึกษา  เพศศึกษา  รักการอ่าน  พลังงานและสิ่งแวดล้อม และทักษะชีวิต โดยใช้รูปแบบ 
         การท าโครงงานเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว, ลูกเสือ, เนตรนารี, ยุวกาชาด, รักษาดินแดน(ม. ๔-๖),  
         ชุมนุม , คุณธรรม , จริยธรรม , กิจกรรมจิตสาธารณะ) 
 

     กิจกรรมนอกห้องเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว, ลูกเสือ, เนตรนารี, ยุวกาชาด, รักษาดินแดน (ม. ๔-๖),  

         ชุมนุม , คุณธรรมจริยธรรม ,  กิจกรรมจิตสาธารณะ) 
- โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการจิตอาสาเรียนรู้เคียงคู่คุณธรรมน าความดีสู่สังคม 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

                         - โครงการตลาดนัดพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- โครงการใช้ชีวิตอย่างรู้ค่าลดปัญหาทางสังคม 
- โครงการค่ายวิชาการ (ค่ายวิทยาศาสตร์, ค่ายคณิตศาสตร์, ค่ายภาษาอังกฤษ, ฯลฯ) 
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๒.๓  วิธีกำรพัฒนำผู้เรียนตำมจุดเน้น (หลักการ  แนวคิด  วิธีการที่ใช้อย่างเป็นรูปธรรม) 
 
 
 

๒.๓.๑ โครงกำร  ต้นกล้ำคุณธรรม 
 
 

     ๑.  จุดเน้น  
 

 
การเน้นให้มีความสามารถในการปรับตัว รักและเห็นคุณค่าในตนเอง ภาคภูมิใจ เชื่อมั่น    

ในตนเองและผู้อ่ืน  เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 
 
 
 
 

๒.  กิจกรรมกำรพัฒนำผู้เรียนตำมจุดเน้น 
 

- ประกวดมรรยาทชาวพุทธ 
- กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์  แผ่เมตตา   และสงบนิ่งที่หน้าเสาธง กิจกรรมพ่ีไหว้น้อง   

       น้องไหว้พ่ี  เพ่ือนไหว้เพ่ือน 
- กิจกรรมเดินแถวเข้าห้องเรียน ,ไปเรียน, ไปเข้ารับการอบรมวันสุดสัปดาห์  

            และเดินแถวกลับบ้าน 
- กิจกรรมกล่าวค าพิจารณาอาหารก่อนรับประทาน 
- กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ก่อนเลิกเรียน 
- กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะประจ าสัปดาห์ 
- กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
- กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าความดี 
- กิจกรรมบันทึกความดี  ซื่อสัตย์  สุจริต 
- กิจกรรมสร้างสรรค์และช่วยเหลือสังคม 
- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
 

๓.  วิธีกำรพัฒนำผู้เรียนตำมจุดเน้น 
 

โครงการต้นกล้าคุณธรรม เป็นโครงการการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการท าความดีมีคุณธรรมแบบ
เชิงรุก โดยให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง ด้วยความพากเพียรพยายามอย่างจดจ่อต่อเนื่อง  น าไปสู่
การแก้ไขปัญหาด้านความเสื่อมทรามทางศีลธรรม และส่งเสริมการบ่มเพาะความดีมีคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและ
เป็นระบบ รวมทั้งการขยายความมีส่วนร่วมไปสู่บุคคลต่างๆ ในสถานศึกษาและชุมชนของตนเองหรือชุมชนอ่ืนๆ       
ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนได้จัดท าโครงการต้นกล้าคุณธรรม  ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือความเจริญ  
งอกงามของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกิน อยู่ ดู ฟัง ในชีวิตประจ าวัน  และเพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาตนจนเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาสังคม  และสิ่งแวดล้อมให้เจริญเติบโต  และเนื่องจากพุทธศาสนามีหลักการพัฒนาว่า  มนุษย์     
ทุกคนมีศักยภาพที่จะฝึกฝนและพัฒนาได้  ประกอบกับการมีสติปัญญา อุปนิสัย ความพร้อมที่จะพัฒนาลักษณะ       
ที่พึงประสงค์ และการพัฒนาจึงเน้นที่ตัวผู้เรียนแต่ละคนเป็นส าคัญ 
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กิจกรรมต้นกล้ำคุณธรรมภำยในห้องเรียน 
-   กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์  แผ่เมตตา   และสงบนิ่งที่หน้าเสาธง  กิจกรรมพี่ไหว้น้อง  

น้องไหว้พ่ี  เพ่ือนไหว้เพ่ือน 
-   กิจกรรมเดินแถวเข้าห้องเรียน ,ไปเรียน, ไปเข้ารับการอบรมวันสุดสัปดาห์    และเดิน

แถวกลับบ้าน  
-   กิจกรรมกล่าวค าพิจารณาอาหารก่อนรับประทาน  
-   กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ก่อนเลิกเรียน 
-   กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะประจ าสัปดาห์ 
-   กิจกรรมบันทึกความดี  ซื่อสัตย์  สุจริต 
-   กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมด้านการออมทรัพย์  และความประหยัด 
-   กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
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๔. กำรจัดตำรำงเรียน 
 

                - จัดตารางเรียนแบบยืดหยุ่น (ป.๑– ๖) 
                    ตัวอย่างตารางเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  ๑ 
 

เวลำ 
 

วัน 

๐๗.๔๕  
- 

๐๘:๓๐ 

๐๘.๓๐ 
- 

๐๙.๐๐ 

๐๙.๐๐ 
- 

๑๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 
- 

๑๑.๐๐ 

๑๑.๐๐ 
- 

๑๒.๐๐ 

๑๒:๐๐ 
 - 

๑๓:๐๐ 

๑๓:๐๐ 
- 

๑๔:๐๐ 

๑๔.๐๐ 
- 

๑๕.๐๐ 

๑๕.๐๐ 
- 

๑๖.๐๐ 

๑๖.๐๐ 
- 

๑๖.๑๕ 

จันทร ์

กิจ
กร

รม
ไห

ว้พ
ระ

สว
ดม

นต
์  แ

ผ่เ
มต

ตา
   

แล
ะส

งบ
นิ่ง

ที่ห
น้า

เส
าธ

ง โฮมรูม/
ทักษะชวีิต 

คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร ์

กิจ
กร

รม
กล

่าว
ค า

พิจ
าร

ณา
อา

หา
รก

่อน
รับ

ปร
ะท

าน
 

พัก
กล

าง
วัน

 

ศิลปะ ภาษาจีน สังคมศึกษา 

กิจ
กร

รม
ไห

ว้พ
ระ

สว
ดม

นต
ก์่อ

นเ
ลกิ

เรีย
น อังคำร 

โฮมรูม/
ทักษะชวีิต 

คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย พละ กอท. สังคมฯ 
ชุมนุม/ทกัษะ

ชีวิต 

พุธ 
แนะแนว/
ทักษะชวีิต 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ ดนตร ี ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร ์

พัฒนาผู้เรียน
ตามจุดเน้น

นอก
ห้องเรียน 

พฤหัสบ
ดี 

แนะแนว/
ทักษะชวีิต 

ภาษาอังกฤ
ษ 

คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

ศุกร์ 
ข่าวเดน่
ประเดน็

ร้อน 

ประวัติศาส
ตร ์

ลูกเสอื/จิต
อาสา 

ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา สังคมศึกษา 

กิจกรรมสวด
มนต์

สรภัญญะ
ประจ า
สัปดาห์ 

 

กิจกรรมต้นกล้ำคุณธรรมภำยนอกห้องเรียน 
-   ประกวดมรรยาทชาวพุทธ  
-   กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
-   กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าความดี 
-   กิจกรรมสร้างสรรค์และช่วยเหลือสังคม 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



53 
ปฏิทินกำรจัดกิจกรรมต้นกล้ำคุณธรรม 

 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ กิจกรรมประกวดมรรยาทชาวพุทธ ภาคเรียนละครั้ง ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
๒ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ตามปฏิทิน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
๓ กิจกรรมสร้างสรรค์และช่วยเหลือสังคม ภาคเรียนละครั้ง ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
๔ กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ภาคเรียนที่ ๒ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
๕ ติดตามและประเมินผล ทุกเดือน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
๖ สรุปโครงการ และรายงานผล ๓๐  มีนาคม ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
๕. แนวทำงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
 

๕.๑ ประชุมชี้แจงโครงการกับคณะครูทุกคนเพ่ือให้คณะครู  เข้าใจ และ ร่วมมือกัน 
      จัดกิจกรรมตามโครงการ 
๕.๒ วางแผนด าเนินงาน 
๕.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

        ๕.๔ ด าเนินการตามแนวทางที่ออกแบบไว้ /วิจัย/วัดประเมินผล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ นิเทศติดตาม 
        ๕.๕ สรุปรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน/รายงานวิจัย/รายงานตามจุดเน้น/ภาพความส าเร็จ  
 

ตัวอย่ำงกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  เรื่อง  กำรประกวดมำรยำทชำวพุทธ   
  

จัดกิจกรรมประกวดมารยาทชาวพุทธในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  สอดคล้องกับจุดเน้นทักษะชีวิต 
 

องค์ประกอบทักษะชีวิต พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คำดหวัง ตัวช้ีวัด 
องค์ประกอบที่ 1  
             กำรตระหนักรู้และเห็น
คุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน 
 

๑.  รู้ความชอบ ความถนัด และ 
     ความสามารถของตนเอง 

แสดงความสามารถของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ 

๒.  ค้นพบจุดเด่นจุดด้อยของ 
     ตนเอง 

เลือกท ากิจกรรมตามความสนใจของ
ตนเองร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

องค์ประกอบที่ 4  
             กำรสร้ำงสัมพันธภำพ
ที่ดีกับผู้อ่ืน 

๑. ใช้ภาษาและกิริยาที่เหมาะสม 
    ในการสื่อสาร 

ใช้ภาษาพูด ภาษากาย ที่ท าให้ผู้อ่ืนผ่อน
คลาย สบายใจ ไม่ก่อให้ 
เกิดความขัดแย้งหรือความรุนแรงได้ 

๒. รู้จักแสดงความคิด ความรู้สึก 
    ความชื่นชม และการกระท า  
    ที่ดีงามให้ผู้อื่นรับรู้ 

ชื่นชมความส าเร็จ ความสามารถ และการ
กระท าที่ดีของเพ่ือนด้วยค าพูด ภาษากาย 
หรือสัญลักษณ์ได้ 

๓. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และ 
    ระเบียบของสังคม 

ปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงของกลุ่ม/ชั้น
เรียน/สังคม 
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๑. ที่มำและควำมส ำคัญ 
 

            ปัจจุบันพฤติกรรมผู้เรียนที่เกี่ยวกับมรรยาทไทยมีการปฏิบัติตนไม่ถูกต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย ที่ไม่ถูก
กาลเทศะ ไม่นอบน้อมถ่อมตน เช่นการท าความเคารพ การแต่งกาย การพูดจา ฯลฯ โรงเรียนจึงได้จัดตั้งคลินิกมารยาทไทย 
ขึ้นมาเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนกลุ่มดังกล่าวและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่สนใจที่จะพัฒนาตนเองเข้ารับการบริการ ในการจัดตั้ง
คลินิกมารยาทไทย โดยได้รับความร่วมมือจากทานคุณครูทุกท่านในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และยังมีตัวแทนนักเรียนมารยาท
ไทยในโรงเรียน ช่วยกันด าเนินการปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนกลุ่มดังกล่าว 

 
 

   ๒. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

      ๑. ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงให้กับสมาชิกกลุ่มในการจัดท ากิจกรรมการประกวดมารยาทไทย และ
เตรียมขั้นตอนการประกวด  ,หัวข้อที่จะประกวด , วันเดือนปี เวลาในการรับสมัคร  และก าหนดวัน เวลาในการประกวด 

๒. จัดการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เรียนทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดท ากิจกรรมการประกวด
มารยาทไทยโดยใช้เสียงตามสายถึงหลักการและสาเหตุของการจัดการประกวดมารยาทไทยในโรงเรียนพร้อมรางวัล  ที่ได้รับ 

๓. จัดท าบอร์ดนิเทศ ภาพมารยาทไทย แสดงการแต่งกาย การไหว้ ที่ถูกต้อง และติดตั้งในบริเวณต่าง ๆ  หลายจุด 
๔. จัดตั้ง คลินิกมารยาทไทย เพ่ือรับการปรับผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม   ต่อกับ

วัฒนธรรมไทย เช่น การท าความเคารพ การแต่งกาย ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตน ขาดสัมมาคารวะที่ดี และมีความบกพร่องด้าน
มารยาทในสังคม เป็นต้น  

๕. การให้ความรู้แก่ผู้เรียน เพ่ือได้ฝึกมารยาทไทยให้สอดคล้องกับการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง 
มารยาทชาวพุทธ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาและยังเป็นการให้นักเรียนสามารถน าไปปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ เช่น การท าความเคารพบิดา – มารดาและครูอาจารย์ 

๖. ผู้เรียนเลือกตัวแทนในห้องเรียนอย่างน้อยห้องละ  ๒  คน  หรือผู้เรียนจะสมัครส่งตนเองเข้าร่วม
ประกวดก็ได้ 

๗. ผู้เรียนขอรับใบสมัครการจัดการประกวดมารยาทไทย กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย  แล้วส่งที่ห้อง
คณะกรรมการนักเรียน 

๘. จัดซ้อมใหญ่มารยาทไทย ในชั่วโมงแนะแนว หรือชั่วโมงสวดมนต์ไหว้พระ หรือชั่วโมงกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน   ได้แก่ 

- การไหว้พระ  ไหว้ผู้ใหญ่   
- การกราบพระ  กราบผู้ใหญ่   
- การยืน  การเดิน  การนั่ง 
- การรับของจากผู้ใหญ่ 

๙. โรงเรียนออกค าสั่ง แต่งตั้งคณะครู และ คณะกรรมการนักเรียนในการจัดสถานที่  เวที  พิธีกร และ
การด าเนินการในด้านต่าง ๆ ในการประกวดมารยาทไทยในโรงเรียนศึกษาในทุกระดับชั้น 

๑๐. ด าเนินการประกวด เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านมารยาทไทยเพ่ือค้นหาตัวแทน
การประกวดงานต่างๆ และยังเป็นให้ผู้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งที่นักเรียนได้ท า 

๑๑. สรุปรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน/รายงานวิจัย/รายงานตามจุดเน้น/ภาพความส าเร็จ 
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๖.  กำรวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีสภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัด เครื่องมือที่ใช้วัดประเมินผล 
๑. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีพฤติกรรม 
    ที่ดีงามตามแบบสังคมไทย 

สังเกต,  บันทึก ๑. แบบสังเกตการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  

๒. แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมการประกวดมารยาทชาว
พุทธ 

๒. นักเรียนให้ความร่วมมือการเข้าร่วมกิจกรรม 
    ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

สังเกต แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวดมารยาทชาวพุทธ 

๓. นักเรียนสนใจศึกษาหาความรู้มารยาทในสังคม 

    จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
สอบถาม แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมการ

ประกวดมารยาทชาวพุทธ 
 

    ๗.  ผลที่เกิดกับผู้เรียน       ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นทักษะชีวิต 

จากการร่วมกิจกรรมการประกวดมารยาทชาวพุทธส่งผลให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามจุดเน้นด้านทักษะ 

                 ชีวิต  ดังนี ้
๗.๑ ผู้เรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    ๗.๒ ผู้เรียนเป็นแบบอย่างที่ดีของโรงเรียนและชุมชน 
๗.๓ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในพุทธศาสนา และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
      ตามแนวทางวิถีพุทธ 
๗.๔ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
๗.๕ ผู้เรียนมีความสุภาพอ่อนโยนมีกิริยามารยาทที่ดีงาม 
๗.๖ ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม 
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ตัวอย่ำงแบบประเมินกำรประกวดมำรยำทไทย 

 
ผู้เข้าแข่งขัน  ................................................  ระดับชั้น ............ 

โรงเรียน ................................................................. 
 

ล าดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ล าดับที่ หมายเหตุ 
๑ ความถูกต้องของท่าที่ใช้ประกวด ๒๐    
 ๑.๑ การไหว้พระ  ไหว้ผู้ใหญ่   ๕    
 ๑.๒ การกราบพระ  กราบผู้ใหญ่   ๕    
 ๑.๓ การยืน  การเดิน  การนั่ง ๕    
 ๑.๔ การรับของจากผู้ใหญ่ ๕    

๒ ความสวยงาม  กลมกลืน เป็นธรรมชาติ ๑๐    
 ๒.๑ การแต่งกายสุภาพเหมาะสม ๕    
 ๒.๒ ความพร้อมเพรียง ๕    

๓ เวลา ๕    
๔ ปฏิภาณไหวพริบ ๕    
 รวมคะแนน ๔๐    

 
 

ตัวอย่ำงแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโครงกำร  “ต้นกล้ำคุณธรรม”  (ส ำหรับนักเรียน) 
 
 

ค ำชี้แจง    ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย  ลงในรายการที่นักเรียนท าได้ 

 

คะแนน  ๓๑ – ๔๐  ดี 
   คะแนน  ๒๑ – ๓๐  ปานกลาง 
   คะแนน    ๑ – ๒๐  พอใช้ 

ข้อ รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การด าเนินงานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้      
๒ การจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรม      
๓ การดูแลความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรม      
๔ การจัดโสตทัศนูปกรณ์ในกิจกรรม      
๕ การด าเนินการและพิธีการในกิจกรรม      
๖ การด าเนินงานทางศาสนามีความเหมาะสม      
๗ การมอบเกียรติบัตรในการจัดกิจกรรม      
๘ ประโยชน์ที่ได้รับในกำรจัดกิจกรรม      
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ตัวอย่ำงแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับโครงกำร “ต้นกล้ำคุณธรรม”  (ส ำหรับนักเรียน) 
 
 

                 ค ำชี้แจง    ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย  ลงในรายการที่นักเรียนท าได้ 
 

รำยกำร 
ระดับคะแนน/คน 

ดี  (๓) ปำนกลำง  (๒) พอใช้   (๑) 
๑. ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะ    
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ใฝ่รู้  ใฝ่เรียนสม่ าเสมอ    
๓. มีความซื่อสัตย์    
๔. มีวินัยในการท างาน    
๖. มีความรับผิดชอบ    
๗. การตรงต่อเวลา    
๘. มีความขยันอดทนในการท างาน    
๙. ชอบช่วยเหลือผู้อื่น    
๑๐. มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ    

 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

    

   คะแนน  ๒๑ – ๓๐  ดี 
   คะแนน  ๑๑ – ๒๐  ปานกลาง 
   คะแนน    ๑ – ๑๐  พอใช้ 
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       ๒.๓.๒  กำรบูรณำกำรทักษะชีวิตใน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (ในห้องเรียน ๗๐%) 
 
  การบูรณาการทักษะชีวิตใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จะท าอย่างไรที่จะท าให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิต  เพ่ือให้   
       ผู้สอน  สามารถประเมินได้ว่าจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนเกิดทักษะชีวิตอย่างไร  ตัวอย่างต่อไปนี้เป็น    
       การบูรณาการทักษะชีวิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ด้วยการใช้เทคนิคการตั้ง 
       ค าถาม R-C-A ซึ่งการบูรณาการทักษะชีวิตในแผนจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการตามจุดเน้นของทักษะชีวิต  ดังนี้    
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เน้นให้ผู้เรียนรู้ความถนัดความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เน้นให้ผู้เรียนรู้ท างานร่วมกับผู้อื่นบนพ้ืนฐานความเป็นประชาธิปไตย   

                                            และมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เน้นให้ผู้เรียนรู้มีทักษะในการแสวงหาและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์กับตนเอง   

                                            รู้จักสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น 
 

๑) หลักกำร 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ คือ  ความสามารถในการสื่อสารซึ่งความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
เป็นความสามารถที่ท าให้ผู้เรียนสามารถน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งทักษะชีวิตเกิดขึ้นได้จากการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเกิดจากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้ผู้เรียนสามารถท างานและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล มีวิธีจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆอย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่อาจส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  ซึ่งทักษะชีวิต
ก็เปรียบได้วัคซีนที่คอยสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
 

๒) แนวคิด 
 

สภาพสังคมในทศวรรษใหม่ เป็นยุคของความเร็วและความล้ าสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสาร ความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม การหล่อหลอมรวมความคิดและความเชื่อของกลุ่มคน ที่บุคคลในสังคมจะต้องตั้งรับการมีวิถีชีวิตยุคใหม่
อย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างมากนี่เอง ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียน ทั้งการด าเนินชีวิต
ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการศึกษาต่อของบุตรหลาน ตลอดจนการเผชิญ
สิ่งยั่วยุหรือตัวแบบที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ รอบตัว ก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างมากท้ังปัญหาด้านการปรับตัว ปัญหาด้าน
อารมณ์และจิตใจ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความรุนแรง ปัญหาเด็กติดเกม ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ ฯลฯ โดยเฉพาะในเด็ก
และเยาวชนที่มีทักษะชีวิตต่ ำขาดภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปแล้ว อาจเป็นคนที่ไม่ประสบความส าเร็จ
ในชีวิต มีปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ และมีความขัดแย้งในชีวิตได้ง่าย ผู้สอนจึงต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้
ผู้เรียนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกัน ให้รอดพ้นจากการครอบง าความคิด 
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๓)  กำรจัดตำรำงเรียน       (ตัวอย่ำงตำรำงเรียน  ม. ๑) 
 

เวลำ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๐ ๕ ๖ ๗ 
 
วัน 

๐๘.๓๐ -
๘.๕๐ 

๐๘.๕๐ -
๙.๓๐ 

๐๙.๓๐ -
๑๐.๒๐ 

๑๐:๒๐ -
๑๑.๑๐ 

๑๑.๑๐ -
๑๒.๐๐ 

๑๒.๐๐ -
๑๓.๐๐ 

๑๓.๐๐ -
๑๓.๕๐ 

๑๓.๕๐ -
๑๔.๔๐ 

๑๔.๔๐ -
๑๕.๓๐ 

จันทร ์

กิจ
กร

รม
โฮ

มร
ูม 

บูร
ณา

กา
รท

กัษ
ะช

ีวติ
 **

 

ง๒๐๒๐๒* ง๒๑๑๐๑* 

พัก
กล

าง
วัน

 

ค๒๑๑๐๒* คุณธรรมจริยธรรม** 

อังคำร ท๒๑๑๐๑* ส๒๑๑๐๑* ว๒๑๑๐๑* ศ๒๑๑๐๑* จ๒๐๒๐๑* ส๒๑๑๐๓* 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

บูรณการ
ทักษะชวีิต 

(นอก
ห้องเรียน) ** 

พุธ อ๒๑๑๐๑* ค๒๑๑๐๑* ส๒๑๑๐๑* อ๒๐๒๐๑* ว๒๑๑๐๑* 

พฤหัสบด ี ส๒๑๑๐๑* ท๒๑๑๐๑* พ๒๑๑๐๑* ค๒๑๑๐๑* อ๒๑๑๐๑* ศ๒๑๑๐๑* 

ศุกร์ อ๒๑๑๐๑* ท๒๑๑๐๑* ส๒๑๑๐๑* 
จุดเนน้ผู้เรียน 

(นอก
ห้องเรียน) ** 

I๒๐๒๐๑* 

แนะแนว/
ทักษะชวีิต

(นอก
ห้องเรียน) ** 

 

หมำยเหตุ   ๑.  *  เนื่องจากเป็นการบูรณาการทักษะชีวิตใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  จึงจัดตารางเรียน 
                           ตามปกติ  ในระดับชั้น ม. ๑-๖ 

     ๒.  ** การบูรณาการทักษะชีวิตในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  
      ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  แนะแนว  คุณธรรมจริยธรรม  นักศึกษาวิชาทหาร( ม. ๔-๖)  ชุมนุม)  
      ผูส้อนอาจเชิญวิทยากรมาให้ความรู้หรือจัดประสบการณ์แลกเปลี่ยนในห้องเรียน  หรือ   
      น าผู้เรียนไปศึกษานอกห้องเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 

๔)  วิธีกำรที่ใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 

ออกแบบและจัดท าแผนบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ๑  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเรื่อง ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อาเซียนศึกษา เพศศึกษา  รักการอ่าน  พลังงานและสิ่งแวดล้อม และทักษะชีวิต     โดยใช้รูปแบบการท าโครงงาน เข้ามา
ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือใช้เทคนิคการตั้งค าถาม R-C-A ซึ่งการบูรณาการทักษะชีวิตในแผนจัดการเรียนรู้ให้
บูรณาการตามจุดเน้นของทักษะชีวิต    

 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๑  เป็นสาระท่ีท าให้ผู้เรียนสามารถรู้ความถนัด  ความสามารถ 

    และบุคลิกภาพของตนเอง 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๒  เป็นสาระท่ีท าให้ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนบนพื้นฐาน 
                         ความเป็นประชาธิปไตย  และมิจิตอาสาช่วยเหลือสังคม 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๓  เป็นสาระท่ีท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาและใช้ข้อมูล 
                         ให้เป็นประโยชน์กับตนเอง  รู้จักสร้างความสุขให้กับตนเอง 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๔-๖  เป็นสาระท่ีท าให้ผ้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมายและ ทิศทาง 

    การด าเนินชีวิตสู่ความส าเร็จ วางตัวและก าหนดท่าทีได้เหมาะสม 
    กับสถานการณ์ ประเมินและสร้างข้อสรุปบทเรียนชีวิตของตนเอง 

 
๕)  แนวทำงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้   
 
(กระบวนการจัดที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามเป้าหมายของจุดเน้น) 

 
ตัวอย่ำงกำรตั้งค ำถำมแบบ R-C-A เกี่ยวกับทักษะชีวิตบูรณำกำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

 
 

 การบูรณาการทักษะชีวิตใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จะท าอย่างไรที่จะท าให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิต  เพ่ือให้ผู้สอน
สามารถประเมินได้ว่าจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนเกิดทักษะชีวิตอย่างไร  ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการบูรณาการ
ทักษะชีวิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ด้วยการใช้เทคนิคการตั้งค าถาม R-C-A ซ่ึง
การบูรณาการทักษะชีวิตในแผนจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการตามจุดเน้นของทักษะชีวิต  ดังนี้    
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เน้นให้ผู้เรียนรู้ความถนัดความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เน้นให้ผู้เรียนรู้ท างานร่วมกับผู้อื่นบนพ้ืนฐานความเป็นประชาธิปไตย   
                                 และมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เน้นให้ผู้เรียนรู้มีทักษะในการแสวงหาและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์กับตนเอง   
                                รูจ้กัสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น 

 
 

          ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๑ 
          เรื่อง  กำรบวกจ ำนวนเต็ม  
 
 

บูรณาการสอดแทรกด้วยการสนทนาด้วยเทคนิคค าถาม R-C-A เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถรู้       
          ความถนัด  ความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง 

 

ค ำถำมเพื่อกำรสะท้อน (R) 
-  ผู้เรียนมีความรู้สึกอย่างไรฝึกทักษะการบวกจ านวนเต็มในครั้งนี้ 
-  ผู้เรียนมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเกิดทักษะการบวกจ านวนเต็มได้ถูกต้อง 
   และรวดเร็ว 
-  ถ้าผู้เรียนยังไม่เข้าใจเรื่องการบวกจ านวนเต็มและต้องการจะปรึกษาเพ่ือนผู้เรียนจะพูด 
   กับเพ่ือนว่าอย่างไร 
 

ค ำถำมเพื่อกำรเชื่อมโยง (C) 
-  ถ้าเพ่ือนของผู้เรียนมาขอลอกแบบฝึกหัดของผู้เรียนแต่ผู้เรียนไม่อยากให้เพ่ือนลอก 
   ผู้เรียนจะพูดกับเพ่ือนอย่างไรเพื่อไม่ให้เพ่ือนโกรธผู้เรียน 
-  ถ้าผู้เรียนท าพูดเสียงดังจนท าให้เพื่อนในห้องเกิดความร าคาญ  และมีเพ่ือนคนหนึ่งเดินมา 
   บอกให้ผู้เรียนหยุดท าเสียงดัง ผู้เรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร  
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ค ำถำมเพื่อกำรปรับใช้ (A) 
-  ผู้เรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เพ่ือนยอมรับและรักผู้เรียน 
-  ถ้าผู้เรียนเห็นเพื่อนแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  ผู้เรียนจะบอกกับเพ่ือนว่าอย่างไร   
   เพ่ือไม่ให้เพ่ือนแสดงพฤติกรรมแบบนั้นอีก(ผู้สอนควรระบุพฤติกรรมนั้นเลย เช่น ทิ้งขยะ 
   ไม่เป็นที่  ล้อเลียนเพื่อน) 
 

         ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๒ 
         เรื่อง  ทฤษฎีปีทำโกรัส  
 

 บูรณาการสอดแทรกด้วยการสนทนาด้วยเทคนิคค าถาม R-C-A เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ที่ท าให้ผู้เรียนท างาน   
        ร่วมกับผู้อ่ืนบนพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตย  และมิจิตอาสาช่วยเหลือสังคม 

 

ค ำถำมเพื่อกำรสะท้อน (R) 
-  ผู้เรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อการท างานกลุ่มในครั้งนี้ 
-  ผู้เรียนคิดว่าการท างานแบบกลุ่มกับแบบเดี่ยวมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร 
-  ผู้เรียนคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคในการท างานกลุ่มครั้งนี้ 
 

ค ำถำมเพื่อกำรเชื่อมโยง (C) 
-  ผู้เรียนคิดว่าการท างานแบบกลุ่มกับแบบเดี่ยวมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร 
-  ในฐานนะท่ีผู้เรียนเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม ผู้เรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง  เพ่ือให้ 
   การท างานในครั้งนี้ประสบความส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย  
 

ค ำถำมเพื่อกำรปรับใช้ (A) 
-  ถ้าเพ่ือนผู้เรียนมีอุปกรณ์ในการท างานไม่ครบ  แล้วมาขอยืมผู้เรียนจะท าอย่างไร 
-  ตรงกันขา้มถ้าผู้เรียนมีอุปกรณ์ในการท างานไม่ครบ  แล้วขอยืมของเพื่อนแต่เพ่ือไม่ให้ยืม 
   ผู้เรียนจะท าอย่างไร  ผู้เรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใด 
 

          ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๓ 
          เรื่อง   ปริมำตรของทรงกระบอก  
 

บูรณาการสอดแทรกด้วยการสนทนาด้วยเทคนิคค าถาม R - C - A เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ในการแสวงหาและ
ใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์กับตนเอง  รู้จักสร้างความสุขให้กับตนเอง 
 

ค ำถำมเพื่อกำรสะท้อน (R) 
-  ผู้เรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อการหาปริมาตรรูปทรงกระบอก 
-  การหาปริมาตรแบบนี้มีประโยชน์ต่อผู้เรียนหรือไม่ 
-  การหาปริมาตรมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันอย่างไร 
-  นอกจากวิธีการที่ได้เรียนมา ผู้เรียนยังมีวิธีการหาปริมาตรของทรงกระบอกอย่างไร 
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ค ำถำมเพื่อกำรเชื่อมโยง (C) 

-  การเรียนเรื่องการหาปริมาตรของทรงกระบอกที่ผ่านมา  ผู้เรียนเคยคิดตั้งค าถามหรือไม่ 
   ว่าเรียนไปเพื่ออะไร น าไปใช้ประโยชน์อย่างไร  และผู้เรียนจะมีวิธีการใดบ้างเพ่ือแสวงหา 
   ความรู้เพิ่มเติม 
 

ค ำถำมเพื่อกำรปรับใช้ (A) 
-  ในการเรียนรู้ครั้งต่อไปผู้เรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าเรื่องนั้นมีประโยชน์และน าไปใช้ 
   ในชีวิตได้อย่างไร 
-  การรู้ว่าเรื่องที่เรียนมีประโยชน์ต่อชีวิตจะท าให้ผู้เรียนสนใจการเรียนมากกว่าเดิม  
   หรือรู้สึกว่ามันง่ายกว่าเดิมหรือไม่ ผู้เรียนคิดจะพิสูจน์ความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
 
 

   ๖.  กำรวัดและประเมินผล 
 
                   ๑) สัมภำษณ์หรือสอบถำมผู้เรียนเกี่ยวกับ... 
 

                      ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  
   - ผู้เรียนมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้    

              - ให้ผู้เรียนบอกสิ่งที่ชอบ และสิ่งที่ไม่ชอบ สิ่งที่มีความสามารถหรือมีความถนัด มากท่ีสุด 
               - ผู้เรียนคิดว่าตนเองมีบุคลิกลักษณะอย่างไร   
     - ผู้เรียนบอกได้ไหมว่าจุดเด่นของผู้เรียนคืออะไร   จุดด้อยของผู้เรียนคืออะไร        

ฯลฯ 
 

                     ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒   
  - ในการท ากิจกรรมกลุ่มผู้เรียนจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะท าให้กิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
     ส าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี    

    - ถ้ามีเพ่ือนมาชวนผู้เรียน...............จะผู้เรียนจะปฏิเสธเพ่ือนอย่างไร    
                         (.......ระบุให้ชัดเจน เช่น สูบบุหรี่  ไปดูหนัง  ไปเที่ยว ฯลฯ ) 
     - ถ้าเพ่ือนยังไม่เลิกชวนผู้เรียนจะท าอย่างไร 
              - วันนี้ผู้เรียนท าอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน     

ฯลฯ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  
                      - จุดมุ่งหมายในอนาคตผู้เรียนอยากศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอะไร    
            - ผู้เรียนจะท าอย่างไรเพื่อให้จุดมุ่งหมายในอนาคตของผู้เรียนเป็นจริง 
    - ผู้เรียนมีวิธีการใดบ้างในการแสวงหาข้อมูลเพ่ือจุดมุ่งหมายของผู้เรียนเป็นจริง       

ฯลฯ 
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   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔-๖  

                     - ผู้เรียนวางแผนการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคตไว้อย่างไรบ้าง    
  - ผู้เรียนวิธีการปฏิบัติตนหรือครองตนอย่างไรเพื่อก้าวไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมายในชีวิต 
    - ผู้เรียนจะวางตนหรือปฏิบัติตนอย่างไรเมื่ออยู่ใน................(ระบุสถานที่หรือเหตุการณ์) 
  - ผู้เรียนมีใครเป็นฮีโร่  เป็นขวัญใจ  เพราะไร 
   - ผู้เรียนมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจ ที่ท าให้ผู้เรียนวางแผนอนาคตไว้แบบนี้      

ฯลฯ 
 

              ๒) สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนเกี่ยวกับ... 
 

                   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑-๓   
- มีความสุขกับการท างาน 
- มีความมุ่งมั่นตั้งใจท างาน 
- เป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี 
- มีจิตอาสาช่วยเหลืองานผู้สอนและเพ่ือนในห้อง 
- เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
- ปฏิเสธ/หลีกเลี่ยงการกระท าที่ผิดทั้งในสถานการณ์จ าลอง/สถานการณ์จริง 
- แสวงหาความรู้และใช้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ 
- ยืนยันความต้องการหรือต่อรองบนพ้ืนฐานความถูกต้องทั้งในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง  ฯลฯ 

 

                    ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔-๖   
- การก าหนดเป้าหมายและทิศทางการวางแผนการท างานของผู้เรียน 
- การท างานของผู้เรียนเป็นไปตามข้ันตอนของการวางแผนและการแก้ปัญหาของผู้เรียนที่เกิดข้ึนจากการ

ท างาน 
- การก าหนดเป้าหมายและทิศทางการด าเนินชีวิตสู่ความส าเร็จ  
- การวางตัวและก าหนดทีท่าได้เหมาะสมกับสถานการณ์   
- การประเมินและสรุปบทเรียนชีวิตของตนเอง    

 ฯลฯ 
 
 

       ๗.  ผลที่เกิดกับผู้เรียน     ผู้เรียนมีคุณภำพตำมจุดเน้นทักษะชีวิต 
 
 

 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  
    ๑) ผู้เรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
    ๒) ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความมุ่งม่ันตั้งใจ 
 

                    ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒   
    ๑) ผู้เรียนเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมเพ่ือปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงจากการกระท าที่ผิด 

     ๒) ผู้เรียนสามารถยืนยันความต้องการหรือต่อรองบนพื้นฐานของความถูกต้อง 
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ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓   
   ๑) ผู้เรียนสามารถบอกความถนัด ความสามารถ ด้านการศึกษาและอาชีพของตนเองได้  

    ๒) ผู้เรียนก าหนดเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 

           ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔-๖   
    ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมายและทิศทางการด าเนินชีวิตสู่ความส าเร็จ  วางตัวและก าหนด 
                     ทีท่าได้เหมาะสมกับสถานการณ์  ประเมินและสรุปบทเรียนชีวิตของตนเอง 
 
 

 

๒.๓.๓   ตัวอย่ำงโครงกำรค่ำยคณิตศำสตร์  (กิจกรรมนอกห้องเรียน ๓๐%) 
 
 

 การจัดค่ายคณิตศาสตร์ เป็นการจัดกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตจากประสบการณ์จริง ตัวอย่างต่อไปนี้เป็น
การบูรณาการทักษะชีวิตในโครงการค่ายคณิตศาสตร์ เพ่ือปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ด้วยการบูรณาการทักษะชีวิตในกิจกรรมแต่ละฐานที่ท าให้ผู้เรียนรู้ความถนัดความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง   

 
 

๑. หลักกำร 
 

 การจัดค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนคณิตศาสตร์ ท าให้
วิชาคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด กิจกรรมนั้น ๆ จะท าให้ผู้เรียนสนุกสนานไปพร้อม ๆ กับได้ความรู้และทักษะทาง
คณิตศาสตร์ เห็นประโยชน์ของการน าคณิตศาสตร์ไปใช้ และก่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ ในขณะเดียวกันกิจกรรมที่จัด
ให้กับผู้เรียนในค่ายคณิตศาสตร์เกิดทักษะชีวิตด้วย 

 

๒. แนวคิด 
 

  คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การแก้ปัญหาทั้งในด้านชีวิตประจ าวันและด้าน
อ่ืนๆ นั้น ล้วนมีการให้เหตุผลที่ต้องอาศัยคณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานทั้งสิ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการน าความรู้ เนื้อหา หลักการทาง
คณิตศาสตร์ ในระดับที่เหมาะสมกับผู้เรียน ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรม       ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ซึ่งในชีวิตประจ าวันไม่ได้ใช้แค่
การบวก ลบ คูณ หาร การซื้อขาย ทอนเงิน ส่วนลด หรือการมองเห็นวัตถุเหลี่ยมๆ กลมๆ แล้วบอกว่านี้คือรูปเรขาคณิตสองมิติ  
สามมิติ  และไม่ได้หมายความว่าคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันจะต้องเป็นเฉพาะคณิตศาสตร์ที่ยาก  หรือคณิตศาสตร์ชั้นสูงที่มี
ส่วนส าคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ล้ าสมัยเท่านั้น เนื่องจากชีวิตประจ าวันของแต่ละคนและแต่ละวัยมีความ
แตกต่างกัน การคณิตศาสตร์มาใช้ในทักษะชีวิต จึงอยู่ที่มุมมองในการน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้หรือใช้อธิบายเหตุการณ์ใกล้
ตัว เหตุการณ์ที่สนใจ ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวันทั่วไป  คณิตศาสตร์จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตของ
ผู้เรียนให้เป็นผู้ที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีทักษะชีวิต 
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๓. วิธีกำรที่ใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 

๑. ก าหนดเนื้อหาของการจัดค่ายให้ชัดเจน 
๒. สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ และเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ตรง 
    จากการเข้าค่ายจริง 
๓. กิจกรรมที่จัดต้องเน้นด้านคณิตศาสตร์ และเสริมสร้างความรูปตามหลักสูตรคณิตศาสตร์ 
๔. เน้นกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและนันทนาการที่นักเรียนที่นักเรียนได้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  
    เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
๕. ต้องค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักในการจัดค่าย อาทิ การเดินทาง ที่พัก กิจกรรมที่จัด  
    ฯลฯ 
๖. ต้องค านึงถึงความเหมาะสม กิจกรรมที่จัดต้องไม่เป็นการท้าทาย ขัดศีลธรรมวัฒนธรรม  
    และวัยของผู้เข้าค่าย 
๗. ช่วงเวลาที่จัด อาทิ ฤดูกาล ช่วงเวลาเช่น ๑-๒ วัน หรือ ๒-๓ วัน สถานที่ตั้งค่าย เป็นต้น 
 
 
 

       ๔. กำรจัดตำรำงเรียน 
 

               - จัดเป็นปฏิทินการท าโครงการ/กิจกรรมเฉพาะกิจในช่วงเวลาการด าเนินงาน 
 

วันที่ ๑ ของกำรเข้ำค่ำย ๐๘:๐๐ น รำยงำนตัว  
 

๐๘:๓๐ น.  พิธีเปิด  
๐๙:๓๐ น.  วิทยากรแนะน าวิทยากร สถานที่ แบ่งกลุ่มนักเรียน   
                    และแนะน ากิจกรรมต่าง ๆ  
๑๐:๓๐ น.  จัดกิจกรรมนันทนาการ  
๑๑:๐๐ น.  แต่ละกลุ่มเข้าประจ าแต่ละฐาน  
๑๒:๐๐ น.  พักรับประทานอาหาร  
๑๓:๐๐ น.  พร้อมกันที่ห้องประชุมใหญ่จัดกิจกรรมนันทนาการ พร้อมแนะน าแต่ละ 

กลุ่มเข้าฐานและมอบหมายแต่ละกลุ่มเตรียมเรื่องแสดงรอบกองไฟโดย 
เน้นเรื่องที่จะแสดงอย่างน้อยสุดต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ด้วย  

๑๓:๓๐ น.  แต่ละกลุ่มเข้าประจ าแต่ละฐาน  
๑๖:๐๐ น.  แต่ละกลุ่มประเมินผลการเข้าฐานประจ าวันสรุปเพื่อรายงาน และเตรียมเรื่องที่จะ

แสดงรอบกองไฟตอนกลางคืน  
๑๗:๓๐ น.  รับประทานอาหารเย็น  
๑๙:๐๐ น.  พร้อม กันที่ลานรอบกองไฟแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนรายงานผลที่เข้าฐาน 

แต่ละฐานวิทยากร สรุปผลอีกครั้ง จากนั้นจัดกิจกรรมนันทนาการ แสดงกิจกรรม
รอบกองไฟอย่างน้อยกลุ่มละ ๑ เรื่อง สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระ
บารมี กลับที่พักนอน 
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วันที่ ๒ ของกำรเข้ำค่ำย ๐๕:๐๐ น ตื่นนอน  
 

๐๕:๓๐ น.  ออกก าลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค  
๐๗:๓๐ น.  รับประทานอาหารเช้า  
๐๘:๓๐ น.  พร้อมกันที่ห้องประชุมใหญ่จัดกิจกรรมนันทนาการ พร้อมแนะน าแต่ละกลุ่มเข้าฐาน  
๐๙:๐๐ น.  แต่ละกลุ่มเข้าประจ าแต่ละฐาน  
๑๒:๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓:๐๐ น.  แต่ละกลุ่มเข้าประจ าแต่ละฐาน  
๑๔:๓๐ น.  กิจกรรมคณิตศาสตร์แรลลี่  
๑๕:๓๐ น.  พร้อมกันที่ห้องประชุมใหญ่จัดกิจกรรมนันทนาการ มอบรางวัล และพิธีปิดค่ายคณิตศาสตร์ 

 
 

  ๕. แนวทำงจัดกระบวนกำรเรียนรู้   
 

                         (กระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามเป้าหมายของจุดเน้น) 
 

๕.๑ เตรียมควำมพร้อมก่อนท ำกิจกรรมด้วยกำรท ำข้อตกลงในกำรอยู่ค่ำย 
       ๑) ให้เลือกประธานกรรมการ รองประธาน เลขานุการค่าย และอ่ืน ๆ ตามที่เห็นว่าควรจะมี 
       ๒) แบ่งกลุ่ม ตั้งชื่อกลุ่ม เลือกประธานรองประธาน เลขานุการประจ ากลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม 
               (ควรจะเปลี่ยนประธานทุกวัน) 
       ๓) เลือกเพลงประจ ากลุ่ม 
       ๔) ทุกคนต้องร่วมประจ าฐานที่วิทยากรระบุในแต่ละวัน 
       ๕) ในแต่ละวันจะต้องรวมทุกกลุ่มใหญ่ท่ีห้องประชุมใหญ่อาจจะวันละ ๑-๓ ชั่วโมงภาคเชา้ 

    และ ๑ ชั่วโมงช่วงกลางคืนอีก  ๒  ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย สุดท้ายของภาคกลางคืนคือ     
    สวดมนต์และร้องเพลงสรรเสริญพระบารม    
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๕.๒ ขั้นตอนกำรเข้ำฐำน 

        ๑) จะต้องเข้าแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่ง 
        ๒) ร้องเพลงประจ ากลุ่มตัวเองขณะเดินไปฐาน 
        ๓) หัวหน้ากลุ่มรายงานตัว   (ท่ีรายงานอาจมี กลุ่มที่...ชื่อกลุ่ม...พร้อมที่จะท ากิจกรรมแล้วค่ะ เป็นต้น) 
        ๔) วิทยากรประจ าฐานแนะน าชี้แจงกติกา หรือแนวทางการท ากิจกรรมและการร่วมท ากิจกรรม 
        ๕) สมาชิกในกลุ่มในแต่ละฐานร่วมท ากิจกรรมประจ าฐาน (เวลาประมาณ  ๒๐  นาที) 
        ๖) วิทยากรประจ าฐานประเมินการร่วมกิจกรรมของแต่ละคน 
        ๗) หัวหน้ากลุ่มกล่าวขอบคุณวิทยากรและเวียนไปฐานต่อไป 
        ๘) ผู้เรียน ทุกคนจะได้เข้าฐานคนละ ๕ ฐาน  ตามท่ีเราก าหนดในแผนด าเนินการ   
                และจะต้องน าเสนอผลที่ได้จากการท ากิจกรรมแต่ละฐานด้วย  ตัวอย่างฐานคณิตศาสตร์ 

- ฐานคณิตศาสตร์กับธรรมชาติ 
- ฐานคู่เราอยู่ไหน 
- ฐานคณิตศาสตร์ศิลป์ 
- ฐานค าใบ้ 
- ฐานเกมคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙) คณะกรรมการ/วิทยากร ประเมินผลสรุปคะแนนแต่ละฐานและรวมทุกฐาน เพ่ือมอบ      
    รางวัลแก่กลุ่มหรือบุคคลกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์   
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  ๖. กำรวัดและประเมินผล     (กรณีที่จัดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑) 
 

      ๖.๑ ท าการประเมินผลประจ าวันเพ่ือให้ผู้เรียนรู้ความถนัด  ความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง เช่น     
       ประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ โดยคณะกรรมการค่าย/วิทยากรประจ าฐาน  เพื่อน าไปแก้ปัญหาในวันต่อไป  เช่น   
 
 

        ตัวอย่ำงแบบประเมินทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ (สังเกตพฤติกรรม สอบถามและสัมภาษณ์) 
 

ชื่อ..................................................................................ชั้น. ..................... เลขท่ี..... ........ 
 

ค ำชี้แจง 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมตามสถานการณ์จริงที่เกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือสถานการณ์จ าลองที่ครู 
              ก าหนดขึ้นบางพฤติกรรมอาจใช้การสัมภาษณ์ 

๒. ใส่เครื่องหมาย   ระดับพฤติกรรม ดังนี้   
 

รายการประเมิน 
ระดับความถนัด ความสามารถและบุคลิกภาพ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

พอใช้ ปรับปรุง 

ฐำนที่ ๑  ฐำนคณิตศำสตร์กับธรรมชำติ      
๑. บอกความถนัดของตนเองเกี่ยวกับการออกแบบได้      
๒. บอกถึงความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการออกแบบได้      

๓. บอกถึงบุคลิกภาพของตนเองในการท ากิจกรรมกลุ่มได้      
 

บันทึกเพิ่มเติม 
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้ประเมิน/วิทยากร 
   (........................................................) 
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รายการประเมิน 
ระดับความถนัด ความสามารถและบุคลิกภาพ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

พอใช้ ปรับปรุง 

ฐำนที่ ๒  ฐำนคู่เรำอยู่ไหน      
๑. นักเรียนจับคู่กันได้ถูกต้อง      
๒. นักเรียนจับคู่กันได้ถูกต้องและรวดเร็ว      

๓. นักเรียนอธิบายเหตุผลของการจับคู่ได้ถูกต้อง      
 

 
บันทึกเพิ่มเติม 
.........................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................... 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้ประเมิน/วิทยากร 
   (........................................................) 
 

 

รายการประเมิน 
ระดับความถนัด ความสามารถและบุคลิกภาพ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

พอใช้ ปรับปรุง 

ฐานที่ ๓  ฐานคณิตศาสตร์ศิลป์      
๑. นักเรียนระบำยสีได้สวยงำม      
๒. นักเรียนสำมำรถให้สีได้เหมำะสมกับรูปภำพ      
๓. นักเรียนยินดีแบ่งปันสีให้เพื่อนใช้ด้วย      

บันทึกเพิ่มเติม 
.........................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้ประเมิน/วิทยากร 
   (........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 



70 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมถนัด ควำมสำมำรถและบุคลิกภำพ 
มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

พอใช้ ปรับปรุง 

ฐำนที่ ๔  ฐำนค ำใบ้      
๑. นักเรียนใช้ท่าทางในการใบ้ค าไดเ้หมาะสม      
๒. นักเรียนเลือกใช้ค าที่เหมาะสมในการใบ้ค า      
๓. นักเรียนดูภาพแล้วสามารถบอกค าที่มีความหมายตรงกับ    
   ภาพได้ถูกต้อง 

     

บันทึกเพิ่มเติม 
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ..............................................ผู้ประเมิน/วิทยากร 
   (........................................................) 
 
 
 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมถนัด ควำมสำมำรถและบุคลิกภำพ 
มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

พอใช้ ปรับปรุง 

ฐำนที่ ๕  ฐำนเกมคณิตศำสตร์      
๑. นักเรียนคิดค านวณหาผลลัพธ์ได้ถูกต้อง      
๒. นักเรียนคิดค านวณหาผลลัพธ์ได้ถูกต้องและรวดเร็ว      
๓. นักเรียนอธิบายการค านวณหาผลลัพธ์ได้ถูกต้อง      

บันทึกเพิ่มเติม 
.........................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................... 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้ประเมิน/วิทยากร 
   (........................................................) 
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ตัวอย่ำงแบบสอบถำมทักษะชีวิตนักเรียนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๑ 
 

ชื่อ..................................................................................ชั้น. ..................... เลขที่............. 
 

ค ำชี้แจง 
          ๑. นักเรียนบอกความถนัด ความสามารถ และลักษณะบุคลิกภาพของตนเองที่เกิดจากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 
 

1) นักเรียนคิดว่านักเรียนท ากิจกรรมในฐานใดมากท่ีสุด  เพราะอะไร 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
กิจกรรมใดที่นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  อย่างไร 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ในฐานะที่นักเรียนเป็นหัวหน้ากลุ่มนักเรียนจะท าอย่างไรให้เพ่ือนยอมรับและให้ความร่วมมือกับกลุ่ม 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ในฐานะที่นักเรียนเป็นสมาชิกของกลุ่มนักเรียนจะท าอย่างไรให้การท างานกลุ่มครั้งนี้ประสบความส าเร็จในการท า
กิจกรรมครั้งนี้ 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ๖.๒. ท าการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการเข้าค่าย โดยประเมินผลในทุก ๆ ด้าน อาทิกิจกรรมวิชาการ นันทนาการ 

กิจกรรมเข้าฐาน ธุรการและอ่ืน ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขไว้ใช้ในโอกาสต่อไป 
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ตัวอย่ำง แบบประเมินกำรจัดกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ค ำชี้แจง โปรดท าเครื่องหมายถูก   ลงใน    ที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
 

๑.๑ เพศ         ชาย    หญิง 
๑.๒ สถานภาพ     นักเรียน     ครู  

 

  ผู้บริหารสถานศึกษา     อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................... 
 

ตอนที่ ๒ การประเมินการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
 

ค ำชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความในแต่ละข้อแล้วท าเครื่องหมายถูก   ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 
 

รำยกำร 
ระดับควำมคิดเห็น 

ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑. อาคารสถานที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ      
๒. อาหารเพียงพอและมีคุณภาพ      
๓. เวลาที่ใช้ในการเข้าค่ายมีความเหมาะสม      
๔. สื่อและอุปกรณ์ในการจัดค่ายมีคุณภาพ น่าสนใจและเพียงพอ      
๕. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้      
๖. กิจกรรมนันทนาการจัดได้อย่างเพลิดเพลิน และเหมาะสม      
๗. กิจกรรมทางวิชาการท่ีจัดขึ้นน่าสนใจและเข้าใจง่าย      
๘. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น      
๙. นักเรียนชอบเรียนคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน      
๑๐. การจัดค่ายคณิตศาสตร์ครั้งนี้มีความคุ้มค่าเพียงใด      

 

ตอนที่ ๓ การประเมินการจัดกิจกรรมฐานฝึกทักษะ การคิดค านวณ  และการท างานเป็นทีมท่ีดีที่สุด 
 

ค ำชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมายถูก ลงในช่อง   ที่ตรงกับฐานฝึกทักษะที่จัดได้ดีที่สุด 
 
  ฐานที่ ๑  ฐานคณิตศาสตร์กับธรรมชาติ    ฐานที่ ๒  ฐานคู่เราอยู่ไหน 
 

  ฐานที่ ๓  ฐานคณิตศาสตร์ศิลป์     ฐานที่ ๔  ฐานค าใบ้ 
 

  ฐานที่ ๕  ฐานเกมคณิตศาสตร์     จัดกิจกรรมได้ดีพอ ๆ กัน 
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ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
๗.  ผลที่เกิดกับผู้เรียน     ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นทักษะชีวิต 
 
     จากการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  เพ่ือปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เกิดผลกับ   
ผู้เรียน  ดังนี้ 
 

     ๑) ผู้เรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
     ๒) ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความมุ่งม่ันตั้งใจ 
     ๓) ผู้เรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
     ๔) ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความมุ่งม่ันตั้งใจ 
     ๕) ผู้เรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
     ๖) ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความมุ่งม่ันตั้งใจ 
 

  สอดคล้องกับทักษะชีวิตที่ว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  รู้ความถนัด  ความสามารถและบุคลิกภาพ  
            ของตนเอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถำมเล่นๆ ตอบจริง 
“ ถ้ำนักเรียนเป็นเด็กชำยส้มจุก นักเรียนจะท ำอย่ำงไรจึงจะท ำหรือเล่นได้ดีอย่ำงเด็กชำยแกละ ” 

 

เด็กชาย
เด็กชาย
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คณะท างาน 

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการถอดประสบการณ์ 
1. โรงเรียนเทพมงคลรังสี  อ ำเภอเมอืง  จังหวัดกำญจนบุรี   

2. โรงเรียนบ้ำนนำทวี  อ ำเภอนำทวี  จังหวัดสงขลำ   

3. โรงเรียนวังเหนอืวิทยำ  อ ำเภอวังเหนอื  จังหวัดล ำปำง 

4. โรงเรียนทองพัฒนำวิทยำ  อ ำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

5. โรงเรียนบ้ำนโพธิ์ตำก  ต.เดื่อศรคีันไชย อ.วำนรนวิำส จ.สกลนคร 

6. โรงเรียนประชำรำชวิทยำ  ต.บ้ำนร้อง  อ.งำว  จ.ล ำปำง 

7. โรงเรียนโนนคูณวิทยำคำรรัชมังคลำภเิษก จ.ชัยภูมิ 

8. โรงเรียนวัดควนใส ต.ขอนหำด อ.ชะอวด จ.นครศรธีรรมรำช 

9. โรงเรียนบ้ำนเตำบ่ำ  ต.นำสีนวล  อ.พยัคฆภูมิพสิัย  จ. มหำสำรคำม 

10. โรงเรียนจัตุรัสวิทยำคำร  ต.กุดน  ำใส อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ 

11. โรงเรียนวัดควนใส ต.ขอนหำด  อ.ชะอวด จ.นครสวรรค์ 

12. โรงเรียนประถมศกึษำธรรมศำสตร์  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธำนี 

รายชื่อคณะผู้จัดท าเอกสาร   ครั งที่ 1 
1. นำยมงคล จันทร์งำม ศกึษำนิเทศก์  ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศกึษำประถมศกึษำอุดรธำนี จ.อุดรธำน ี

2. นำยประหยัด บุญรินทร์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนวัดควนใส ต.ขอนหำด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมรำช 

3. นำยวิทยำ นนท์นภำ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเตำบ่ำ  ต.นำสีนวล  อ.พยัคฆภูมพิิสัย  จ. มหำสำรคำม 

4. นำงนำรี คูหำเรืองรอง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนประถมศกึษำธรรมศำสตร์  ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธำนี 

5. นำยทวีผล หนูพันธ์  ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพธิ์ตำก  ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วำนรนิวำส จ.สกลนคร 

6. นำงสุวำรี ค ำลำย  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจัตุรัสวิทยำคำร  ต.กุดน  ำใส อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ 

7. นำยอวยชัย ศรคีีรภีพ ครู  โรงเรียนวัดควนใส ต.ขอนหำด  อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมรำช 

8. นำงณัฎฐพัชรเมฆฉำย ครู  โรงเรียนบ้ำนเตำบ่ำ  ต.นำสีนวล  อ.พยัคฆภูมพิิสัย  จ. มหำสำรคำม 

9. นำงรดีวันต์ ปิ่นแก้วเกียรติ์ ครู  โรงเรียนประถมศกึษำธรรมศำสตร์  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธำนี 

10. นำงอันธิฌำ บุณยมำลิก ครู  โรงเรียนประชำรำชวิทยำ  ต.บ้ำนรอ้ง  อ.งำว  จ.ล ำปำง  

11. นำยบุญชนะ อุปสงค์ ครู  โรงเรียนโนนคูณวิทยำคำรครัชมังคลำภเิษก จ.ชัยภูมิ 

12. นำยกีรติ บุญประภำศรี ครู  โรงเรียนโนนคูณวิทยำคำรครัชมังคลำภเิษก จ.ชัยภูมิ 

13. นำงวิไลวรรณ์ ค ำทองทิพย์ ครู  โรงเรียนจัตุรัสวทิยำคำร  ต.กุดน  ำใส อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ 

14. นำยเฉลิมชัย   อภวิัชรกุล ครู  โรงเรียนบ้ำนโพธิ์ตำก  ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วำนรนวิำส จ.สกลนคร 

15. นำงบุษริน ประเสริฐรัตน ์ ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศกึษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำ 
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รายชื่อคณะผู้จัดท าเอกสารครั งที่ 2 

1. นำยมงคล   จันทร์งำม ศกึษำนิเทศก์  ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศกึษำประถมศกึษำอุดรธำนี จ.อุดรธำน ี

2. นำยประหยัด บุญรินทร์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนวัดควนใส ต.ขอนหำด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมรำช 

3. นำยวิทยำ   นนท์นภำ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเตำบ่ำ  ต.นำสีนวล  อ.พยัคฆภูมพิิสัย  จ. มหำสำรคำม 

4. นำยทวีผล   หนูพันธ์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพธิ์ตำก  ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วำนรนิวำส จ.สกลนคร 

5. นำงสุวำรี   ค ำลำย รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจัตุรัสวิทยำคำร  ต.กุดน  ำใส อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ 

6. นำยอวยชัย   ศรคีีรีภพ ครู  โรงเรียนวัดควนใส ต.ขอนหำด  อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมรำช 

7. นำงณัฎฐพัชร เมฆฉำย ครู  โรงเรียนบ้ำนเตำบ่ำ  ต.นำสีนวล  อ.พยัคฆภูมพิิสัย  จ. มหำสำรคำม 

8. นำงรดีวันต์ ปิ่นแก้วเกียรติ์ ครู  โรงเรียนประถมศกึษำธรรมศำสตร์  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธำนี 

9. นำงอันธิฌำ บุณยมำลิก ครู  โรงเรียนประชำรำชวิทยำ  ต.บ้ำนรอ้ง  อ.งำว  จ.ล ำปำง 

10. นำงอรพิน      ควรสุวรรณ  ครู  โรงเรียนประชำรำชวิทยำ  ต.บ้ำนรอ้ง  อ. งำว  จ.ล ำปำง 

11. นำยบุญชนะ    อุปสงค์ ครู  โรงเรียนโนนคูณวิทยำคำรครัชมังคลำภเิษก จ.ชัยภูมิ 

12. นำงวิไลวรรณ์  ค ำทองทิพย์ ครู  โรงเรียนจัตุรัสวทิยำคำร  ต.กุดน  ำใส อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ 

13. นำยเฉลิมชัย    อภวิัชรกุล ครู  โรงเรียนบ้ำนโพธิ์ตำก  ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วำนรนวิำส จ.สกลนคร 

14. นำงบุษริน ประเสริฐรัตน ์ ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศกึษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน 
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