
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู 
 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 ตำบลทุ่งกว๋าว  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

       กระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำปีการศึกษา 2565 
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ชื่อ – นามสกุล  นางสรัญญา     เรือนคำ 
วิทยฐานะ  เชี่ยวชาญ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม   
  ตำบลทุ่งกว๋าว  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู 
(ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) 

ปีการศึกษา  2565   

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู 
(ID PLAN : INDIVIDUAL  DEVELOPMENT PLAN) 

---------------------------------------------------------------------- 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ชื่อ  นางสรัญญา  ชื่อสกลุ  เรือนคำ 
ตำแหน่ง   ครู   วิทยฐานะ  เชี่ยวชาญ 
วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ศึกษาศาสตรบัณฑติ ศษ.บ. วชิาเอก คหกรรมศาสตร์ 
O    ปริญญาโท หรือเทียบเท่า วิชาเอก..........................................................................................  
O  ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า วิชาเอก.......................................................................................... 
เข้ารับราชการวันที ่ 16  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2534  ณ โรงเรียน ทุ่งกว๋าววิทยาคม  ตำบลทุ่งกว๋าว
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สังกัด กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
อายุราชการจนถึงปัจจุบัน  31   ปี  -  เดือน 
เงินเดือน อันดับ คศ  4   อัตราเงินเดือน  60,340  บาท ค่าวิทยฐานะ 9,900 บาท  ค่าตอบแทน 9,900 บาท   
สถานทีท่ำงาน  
1.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  194  หมู่ที่ 4  ตำบลทุ่งกว๋าว  อำเภอเมืองปาน  
จังหวัดลำปาง  52240 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง  ลำพูน  กระทรวงศึกษาธิการ  
(ขณะที่ทำแผนพัฒนาตนเอง) 
2.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน.............................................-............................................ (หากมีการโอน/ย้าย) 
 
งานในหน้าที่ท่ีรับผดิชอบ 
รายวิชาที่ปฏิบัติการสอน ปีการศึกษา 2565 
ตาราง  รายวิชาที่ปฏิบัติการสอน ปีการศึกษา 2565 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้น 
จำนวน
ห้อง 

จำนวนชั่วโมง / 
สัปดาห์ 

ภาคเรียนที่ 1 

1 ง21101 การงานอาชีพ 1 ม.1 2 2 
2 ง21240 งานจีบผ้า 1 ม.1 2 2 
3 ง22221 งานถนอมและแปรรูปอาหาร 1 ม.2 2 4 
4 I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้   ม.2 2 4 
5 ง23225 งานประดิษฐ์โอ่งผ้าไทย 1 ม.3 2 2 
6 I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้   ม.4 2 4 
7 ง33243 งานอาหารเพ่ือประกอบอาชีพ 5 ม.6/2 1 4 
8 ก21903 แนะแนว ม.3/2 1 1 
9  พบที่ปรึกษา  ม.3/2 1 1 
10  อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.3/2 1 1 

รวม 16 25 
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

ภาคเรียนที่ 2 
1 ง21241 งานจีบผ้า 2 ม.1 2 2 
2 ง22222 งานถนอมและแปรรูปอาหาร 2 ม.2 2 4 
3 I20202 การสื่อสารและนำเสนอIS 2 ม.2 2 4 
4 ง22202 การงานอาชีพ 3 ม.2 2 2 
5 ง23231 งานอาหารไทย 2 ม.3 2 2 
6 ง31102 การงานอาชีพ 2 ม.4 2 2 
7 I30202 การสื่อสารและนำเสนอIS 2 ม.4 2 4 
8 ง33244 งานอาหารเพ่ือประกอบอาชีพ 6 ม.6/2 1 4 
9 ก31904 แนะแนว ม.3/2 1 1 
10  พบที่ปรึกษา  ม.3/2 1 1 
11  อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.3/2 1 1 

รวม 18 27 
 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนตลอดปีการศึกษา  2565 
ตาราง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนตลอดปีการศึกษา  2565 
ที ่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และชุมนุม ชั้น /ห้อง 

1 ลูกเสือ – เนตรนารี ม.2 
2 ชุมนุมถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น  ม.1-6 
3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ม.2 และ ม.4 
4 แนะแนว ม.3/2 
 
 
ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา 
ตาราง ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา 

ชั้น / ห้อง 
จำนวนนักเรียน 

รวมทั้งสิ้น (คน) 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 7 9 16 
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

งานที่ได้รับมอบหมาย 
ตาราง งานที่ได้รับมอบหมาย(งานสนับสนุนการสอนและหน้าที่พิเศษอ่ืนๆที่รับผิดชอบ ในปีการศึกษา 2565 

ที ่ รายการ ฝ่าย 
1 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
2 หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมาตรการความปลอดภัยใน

โรงเรียน 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

3 หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
4 หัวหน้างานระดับชั้น ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
5 หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
6 หัวหน้างานพัสดุฝ่าย ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
7 หัวหน้างานสารสนเทศฝ่าย ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
8 คณะทำงานงานสารบรรณฝ่าย ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
9 คระทำงานงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
10 คระทำงานงานเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียนหญิง ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
11 คณะทำงานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
12 คณะทำงานดูแลนักเรียนอาคารโรงฝึกงาน(คหกรรม) และอาคารสหกรณ์/ 

ธนาคารโรงเรียน 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

13 หัวหน้างานส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน ฝ่ายบริหารวิชาการ 
14 หัวหน้างานงานส่งเสริมอาชีพอิสระ และหารายได้ระหว่างเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ 
15 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
16 คณะทำงานและเลขานุการงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและโรงเรียน 

มาตรฐานสากล 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 

17 คณะทำงานและเลขานุการงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
18 คณะทำงานและเลขานุการงานพัฒนาครู สู่มาตรฐานวิชาชีพ และสนับสนุนงาน

วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 

19 คณะทำงานและเลขานุการงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ 
20 คณะทำงานและเลขานุการงานสถานศึกษาพอเพียง  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
21 คณะทำงานงานวิจัยและพัฒนาการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ 
22 คณะทำงานงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและ ICT ฝ่ายบริหารวิชาการ 
23 คณะทำงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ 
24 คณะทำงานงานบริหารกลุ่มสาระและกระบวนการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
25 คณะทำงานงานวางแผนจัดครูเข้าสอน และจัดทำตารางสอน ฝ่ายบริหารวิชาการ 
26 คณะทำงานนิเทศครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
27 คณะทำงานงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
28 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
29 คณะทำงานงานรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ 
30 คณะทำงานงานกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   ฝ่ายบริหารวิชาการ 
31 นิเทศการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

ตาราง งานที่ได้รับมอบหมาย(งานสนับสนุนการสอนและหน้าที่พิเศษอ่ืนๆที่รับผิดชอบ ในปีการศึกษา 2565 
ที ่ รายการ ฝ่าย 
32 รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป 
33 หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณะ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
34 หัวหน้างานบริการต้อนรับ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
35 งานธนาคารออมทรัพย์โรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป 
36 หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป 
37 คณะทำงานงานชมรมศิษย์เก่า ฝ่ายบริหารทั่วไป 
38 คณะทำงานงานพัฒนาห้องเกียรติยศและห้อง KM ฝ่ายบริหารทั่วไป 
39 คณะทำงานงานชมรมศิษย์เก่า ฝ่ายบริหารทั่วไป 
40 คณะทำงานงานพัฒนาห้องเกียรติยศและห้อง KM ฝ่ายบริหารทั่วไป 
41 คณะทำงานดูแลนักเรียนอาคารโรงฝึกงาน(คหกรรม)อาคารสหกรณ์/ 

ธนาคารโรงเรียน, อาคารเฮือนฝ้ายคำและอาคารสำนักงานฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

42 คณะทำงานกิจกรรม 5 ส ฝ่ายบริหารทั่วไป 
43 คณะทำงานงานโรงเรียนกับชุมชน ฝ่ายบริหารทั่วไป 
44  คณะทำงานงานตรวจสอบการจ่ายเงิน ฝ่ายบริหาร

งบประมาณ 
45  คณะทำงานงานวินัยและนิติกร  ฝ่ายบริหาร

งบประมาณ 
จากตาราง  ด้านงานสนับสนุนการสอนและหน้าที่พิเศษอ่ืน ๆ ที่รับผิดชอบ ในปีการศึกษา 2565 

พบว่า มีงานสนับสนุนการสอนและหน้าที่พิเศษอ่ืน ๆ ที่รับผิดชอบ จำนวน 45 งาน ซึ่งเป็นงานงานฝ่าย
บริหารงานบุคคล จำนวน 12 งาน  ฝ่ายบริการวิชาการ จำนวน 19 งาน  งานฝ่ายทั่วไป จำนวน 12 งานและ
งานฝ่ายบริหารงบประมาณจำนวน 2 งาน 
 
ผลงาน  ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปัจจุบัน  
            (ย้อนหลัง  5 ปี) 
1.  ผลท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้ 
     ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยร่วมกับคณะครูจัดทำหลั กสูตรสถานศึกษา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  วิเคราะห์หลักสูตร  จัดทำแผนการจัดการจัดกิจกรรมเรยีนรู้  และนำแผนการจัดการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
นักเรียนทำชิ้นงาน แบบฝึก โดยการวัดผลประเมินผลดังกล่าวครอบคลุมทุกๆด้าน ได้แก่  ด้านความรู้  การ
ปฏิบัติ กระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้ง  4  ด้าน  ได้แก่ 
ด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  และมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ เพ่ือให้นักเรียนมี
พัฒนาการที่ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา  ตลอดจนมีการบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพ่ือจะได้ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้กับนักเรียนที่มีปัญหา 
     จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 ส่งให้ผลการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให ้
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     1) นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning และ Focus ที่ทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่
สอดคล้องกับการพัฒนา 21 st Century Skills นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบ 6 ขั้นตอน ตามแนวทางโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือชุมชน(Community 
Innovation Project :CIP) สอดคล้องกับ Q-Goal : การพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ เพ่ือการมีงานทำ-
อาชีพ  
      2) นักเรียนตามระดับชั้นเรียนตามกระบวนการ Active Learning นักเรียนได้รับการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต คือ การ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือนำไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์การเรียนรู้(Learning Outcome) 
ตามที่กำหนดได้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์โรงเรียน : มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะในศตวรรษที่ 
21 
     3) นักเรียนได้รับการสนับสนุนได้รับการดูแลตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     4) นักเรียนได้รบัการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
     5) นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงามตามโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน 
 
2.  ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ 
          ผลที่เกิดจากการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ  ส่งผลให้ตนเองได้รับการพัฒนาตนเองทางด้าน
วิชาการและผ่านประเมินพัฒนาครู โดยพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมความมีวินัยในตนเอง ซึ่งมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนได้ร่วมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน  โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดย
บุคลากรในโรงเรียน และโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเผยแพร่
ผลงานทางด้านวิชาการ  นอกจากนั้นโรงเรียนยังสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาสื่อและนวัตกรรม   

แนวทางโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน(Community Innovation Project :CIP) 
การเรียนรู้และปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานตามโครงการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของ

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีการนำกระบวนการในการเรียนรู้(Learning Process) ด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนที่ใช้เครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ ผ่านรูปแบบ High 
Functioning Classroom สร้างการเรียนรู้แบบ Active Learning ในการพัฒนาทักษะผู้เรียนผ่านการฝึก
ปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 6 ขั้นตอน ตามแนวทางโครงการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน(Community Innovation Project :CIP)  

กระบวนการเรียนรู้จากโจทย์ปัญหาตามแบบ FILA 
          กระบวนการต่อเนื่อง FILA ที่นำมาใช้นี้ เป็นกระบวนการที่ ลินดา วี (2001 อ้างใน โกสิน ราชศิลา 
และ สุมาลี จันทร์ชลอ, 2550 online: http://www.huso.buu.ac.th/conference/huso50) ได้คิดค้นและ
นำเสนอกระบวนการ 4 ขั้นตอนสำหรับการจัดการปัญหา ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีความหมายดังนี้ 

F (FACTS) คือ ข้อมูล/ความจริง 
เป็นขั้นตอนแรกที่เป็นส่วนที่สำคัญในการระบุปัญหา(Identify Problem) ให้ชัดเจนขึ้น โดยการหา

ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง/ความจริงทั้งหมดที่มีโดยจะต้องแยกแยะข้อมูลระหว่างข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น รวม
ไปถึงการไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยการสรุปข้อมูลที่คลุมเครือตามความคิดเห็นหรือความเข้าใจของตัวเอง 

 
 
 

http://www.huso.buu.ac.th/conference/
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I (IDEAS) คือ ความคิด/สมมุติฐาน (Assumptions) 
จากข้อเท็จจริงที่ได้รวบรวมมา ในขั้นตอนนี้จะต้อง เป็นการแสดงความคิดเห็นต่อข้อมูล/ความจริงที่มี

อยู่และนำไปสู่การตั้งสมมุติฐานที่ใช้ไขคำตอบของปัญหา หรือใช้สร้างวิธีการแก้ปัญหา (Solution) ที่เหมาะสม
ต่อไป 

L (LEARNING ISSUES) คือ ประเด็นที่ต้องเรียนรู้ 
เมื่อได้ความคิดหรือสมมุติฐานจากขั้นตอนที่ผ่ามาแล้วแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องสำรวจว่า การจะพิสูจน์

เพ่ือทำการสรุปความถูกต้องของสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้นั้น จะต้องเรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้างรวมทั้งการสำรวจว่า 
ความคิด หรือ สมมุติฐานที่ตั้งขึ้นนี้ มีกรณีศึกษาที่มีลักษณะคล้ายกันและนำมาใช้ได้หรือไม่ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้
การดำเนินการจัดการปัญหามีโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะประสบผลสำเร็จได้มากขึ้น 

A (ACTION PLANS) คือ แผนปฏิบัติการ 
ขั้นตอนนี้เป็นการประมวลความคิดและแนวทางที่ได้จากการเรียนรู้เพ่ิมเติมมากำหนดเป็นแผนปฏิบัติ

การหรือแผนการดำเนินงาน (Action Plans) เพ่ือจัดการปัญหาค้นหาคำตอบ ซึ่งวิธีการจะหลากหลายแตกต่าง
กัน ตัวอย่างเช่น การสืบค้นข้อมูล การทำการทดลอง การสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น 

กระบวนการเรียนรู้จากโจทย์ปัญหาตามแบบ FILA ใช้ในขั้นตอนคิดประเด็นการเรียนรู้จากแรง
บันดาลใจใน ขั้นที่สองของโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือชุมชน(Community Innovation Project :CIP) 

แนวทางโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน(Community Innovation Project :CIP) 
 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมมีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยโครงงานนวัตกรรม
เพ่ือชุมชน ตามแนวทางของ OECD ในการจัดการเรียนรู้บูรณาการ พัฒนาผู้เรียน สู่งานอาชีพ  โรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 1 ใน
รายวิชามาตรฐานสากล รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 ในรายวิชามาตรฐานสากล รายวิชาการสื่อสารและนำเสนอ(IS2) และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์(IS 3) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ใช้แนวทางของ 
OECD ใน Learning  Process  รวมทั้งนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาการงานอาชีพ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อีกด้วย 
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แสดงความสัมพันธ์ ของเป้าหมายโรงเรียน(goal) กับข้อมูลสารสนเทศ(info) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูมืออาชีพ
(PLC) โค้ชของโรงเรียน(coach) เครือข่ายโรงเรียน(network) ห้องเรียนคุณภาพสูง(high functioning 
classroom) กระบวนการเรียนรู้ 4 P และ การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
 1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

      ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม คิดค้น พัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น เพ่ือแก้ปัญหา
ในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ส่งผลให้คุณภาพการ
จัดการเรียนรู้สูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถให้คำปรึกษากับผู้อ่ืนในการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา 
สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ เพ่ือจัดทำคำอธิบายรายวิชา ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้โดยคลอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร โดยดำเนินการจัดทำหลักสูตรรายวิชา ตามภาระงานสอนที่ได้รับ
มอบหมาย   สร้างและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการมีงานทำ มีอาชีพ โดยพัฒนาเป็นหลักสูตรบูรณาการ พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะชีวิตและงานอาชีพ พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น งานถนอมและแปรรูปอาหารจาก
ผลผลิตในท้องถิ่น และจัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต งานถนอมและแปรรูปอาหารจาก
ผลผลิตในท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งนี้ หลักสูตรรายวิชาที่จัดทำขึ้นสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม ตามบริบทของสถานศึกษา และช่วงวัยของผู้เรียน โดยมีการบันทึกผลการใช้หลักสูตร
รายวิชาเพ่ือนำผลไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรต่อไป  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและได้ให้
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คำปรึกษากับเพ่ือนร่วมงานในการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและต่างกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
       ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม คิดค้น ปรับเปลี่ยน การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
ประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์
ความรู้ด้วยตนเองและสร้างแรงบันดาลใจเป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้  โดยได้ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นการสอนที่เป็นบูรณาการ (Integrative Teaching Styles) 
ใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่ผสมผสานกัน เชื่อมโยงเนื้อหาสาระ 8 กลุ่มสาระ ในรายวิชาถนอมและแปรรูป
อาหารจากผลผลิตในท้องถิ่นและรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บูรณาการการทักษะ
ชีวิตเน้นจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning สอดแทรกองค์ประกอบทักษะชีวิต 4 องค์ประกอบ และ
ใช้คำถาม RCA ท้ายกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิต ออกแบบการเรียนรู้ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบ 6 ขั้นตอน ตามแนวทางการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือชุมชน  (Community Innovation Project :CIP)  
เป็นการจัดการเรียนรู้ในสองแนวลัทธิปรัชญาการศึกษา ได้แก่ 
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ นิ ย ม ( Pragmatism, Instrumentalism, 
Experimentalism) และปรัชญาการศึกษาแบบพัฒนาการนิยม 
(Progressivism) ทั้งสองปรัชญาดังกล่าวนี้มีความเชื่อว่า ในการ
เรียนรู้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ได้ ด้วยประสบการณ์และ
การปฏิบัติจริง ตามแนวคิดของ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) การ
เรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ข้าพเจ้าเตรียม
ความพร้อมของผู้เรียนด้วยกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา ใช้วิธีสอน
ห ลากห ล ายรูป แบ บ  ได้ แ ก่  Cooperative Research-Based 
learning  Project-Based learning, Problem-Based learning  
เป็นการเรียนรู้ที่ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ร่วมวางแผนและลงมือ
กระทำกิจกรรม มีทักษะทั้งในเชิงความคิดและเทคนิควิธีที่จะใช้ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาในชีวิตจริง ข้าพเจ้าใช้
กระบวนการเรียนรู้จากโจทย์ปัญหาตามแบบ FILA  4 ขั้นตอนสำหรับการจัดการปัญหา  คือ Facts – Ideas - 
Learning Issues - Action Plan ทีก่ระตุ้นความคิดสร้างสรรค์  ผู้เรียนได้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
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 1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
       ข้าพเจ้ามีการริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สามารถ
แก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้ และทำงานร่วมกัน มี
กระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจเป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถให้
คำปรึกษากับผู้อ่ืนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือการมีงานทำ มีอาชีพ ด้วยกระบวนการ  6 
ขั้นตอน ตามแนวทางโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือชุมชน (Community Innovation Project : CIP) 
ร่วมกับเทคนิคคำถาม RCA ในรายวิชางานถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น และรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นวิธีการ
ปฏิบัติและมีความหลากหลาย สอดคล้องกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้  ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ มีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
เรียนรู้และทำงานร่วมกัน เรียนรู้และทำงานร่วมกัน โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของ
ผู้เรียน 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือการมีงานทำ มีอาชีพ 
ด้วยกระบวนการ  6 ขั้นตอน ตามแนวทางโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือชุมชน (Community 
Innovation Project : CIP) ร่วมกับเทคนิคคำถาม RCA มีข้ันตอน ดังนี้   
          ขั้นตอนที่ 1 แรกพบตกลงการเรียนรู้   ครูวิเคราะห์ความสามารถในด้านการคิดของผู้เรียนว่าอยู่ใน
ระดับใด               
          ขั้นตอนที่ 2 ค้นคำตอบไขปัญหาจากแรงบันดาลใจ  สำรวจชุมชนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ 
ยกระดับทักษะการคิดขั้นสูง ในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยอริยสัจสี่   การจัดการกับโจทย์ปัญหา แบบ FILA เป็น
การนำประเด็นหัวข้อปัญหาหรือหัวข้อโครงงาน มาวิเคราะห์ประเด็นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 3 ร่วมมือวางแผนบูรณาการ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการออกแบบการเรียนรู้   
          ขั้นตอนที่ 4 เรียนรู้สู่การปฏิบัติ  นักเรียนลงมือปฏิบัติ- สืบค้น- นำเสนอผลการสืบค้น- ออกแบบ
การศึกษา ทดลอง- ลงมือสร้างนวัตกรรม  - นำไปใช้/ทดสอบประสิทธิภาพ- สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 5 สะท้อนคิดประเมินตนเอง นักเรียนประเมินตนเอง โดยใช้ Spider Diagram 
           ขั้นตอนที่ 6 พัฒนา ชวนคิดต่อยอด  เป็นขั้นการนำเสนอผลงานของนักเรียน โดยใช้เครื่องมือทีเ่ป็น
ชุดคำถามท่ีเรียกว่า SCAMPER  เป็นชุดคำถามท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดการพัฒนามากขึ้น 

จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลัก รูปแบบห้องเรียนประสิทธิภาพ High functioning classroom 12 
ตัวชี้วัด ในการจัดการเรียนรู้  โเป็นห้องเรียนที่มีบรรยากาศการเรียนรู้แบบเปิดกว้างท้าทายแก่ผู้เรียน ทั้ง
กระบวนการและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (ดังรายละเอียดภาคผนวก หน้า ๔๑) จัดกิจกรรมที่เน้น
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
ปฏิบัติ  และใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ ได้แก่  จิกซอว์  (Jigsaw) รวมหัวคิด (Think- Heads Together)  
เทคนิคการใช้คำถาม (Questioning  Method) เทคนิคการเขียนรอบโต๊ะ  (Roundtable) รวมหัวคิด 
(Think- Heads Together)   แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group  Investigation Model) เทคนิคการ
สรุปแผนผังความคิดแบบก้างปลา กลุ่มอภิปราย (Team Discussion) เทคนิคสายใยความคิดกลุ่ม (Team 
Word Webbing) สืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group Investigation Model) เทคนิคมุมประสบการณ์   
(Corners)  เทคนิคกลุ่มสำรวจ (Group Investigation ; GI)  เทคนิคค้นหา (Finding Out) โดยใช้ชุดการ
สอนศูนย์การเรียน (Instructional  Package) เทคนิคตลาดนัดวิชาการ (Academic Market) เทคนิคกลุ่ม
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ร่วมมือ (Co–op Co– op) เทคนิคการสาธิต  คู่อภิปราย  กลุ่มคู่ช่วยเรียนคู่ร่วมคิด (Think- Pair- Share) 
ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  เทคนิคค้นหา (Finding  Out) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานในการจัดการเรียนรู้รายวิชางานถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น  ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 

พัฒนาและออกแบบสื่อการเรียนรู้ สำหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบออนไลน์ (Online) , ออนแฮนด์ (On-hand) และ Onsite เพ่ือปรับประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์
ในปัจจุบัน โดยมีการพัฒนาสื่อการสอน (PowerPoint) ตลอดจนใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
เ ช่ น  Zoom , Line , Google Meet , Google Form , Google Classroom , Google Drive , 
แอพพลิเคชั่น Kahoot เป็นต้น 
          จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสู่งานอาชีพ ได้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อน เน้นให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นใช้ชีวิตอย่างพอเพียง   จัดการ
เรียนรู้ สร้างประสบการณ์อาชีพให้กับผู้เรียน ได้เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และมี
การแลกเปลี่ยน เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน เป็นครูเป็นที่ปรึกษาการปฏิบัติโครงงานอาชีพ มีการจัดตั้งกลุ่มแปรรูป
อาหาร ตามโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทำให้นักเรียนมีรายได้ มีแนวทางในการ
ประกอบอาชีพและนำความรู้และทักษะการทำงานที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมของครอบครัว 

มีการวัดประเมินผลผู้เรียนครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านพุทธิพิสัย หรือด้านความรู้ (K) , ด้านทักษะพิสัย
หรือด้านทักษะ (P) , และด้านเจตพิสัยหรือด้านเจตคติ (A)  โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน , แบบทดสอบหลัง
เรียน ,แบบประเมินผล การปฏิบัติกิจกรรม และแบบประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
      ข้าพเจ้ามีการริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้

สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด
และสามารถสร้างนวัตกรรมได้ เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถให้คำปรึกษากับผู้ อ่ืนในการสร้างและหรือ
พัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้   โดยได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต งานถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น นอกจากนี้ยัง
ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ กระบวนการ 6 ขั้นตอนตามแนวทางโครงการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือชุมชน (Community Innovation Project : CIP) เดิม พัฒนาโดยการผสมผสานระหว่างการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenal based learning : PhBL) ร่วมกับแนวคิดเรื่อง
การทำโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน(Community Innovation Project : CIP) รวมไปถึงกระตุ้นผู้เรียนคิด
ตามแนวทางอริยสัจ 4  ใช้ Spider Diagram ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง พัฒนาการใช้ชุดคำถามที่เรียกว่า 
SCAMPER  ในการชวนคิดสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดผลงานของผู้เรียนให้เกิดการพัฒนามากขึ้น และการ
พัฒนาทักษะชีวิตด้วยการใช้คำถาม R-C-A ท้ายกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งนำไปใช้ในรายวิชา งานถนอมและแปร
รูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น และรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS 1-3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
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ตลอดจนนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ Google Form , Google 
Classroom , Google Drive , แอพพลิเคชั่น Kahoot  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การส่งงาน และ
การทำแบบทดสอบโดยนักเรียนสามารถเข้ามาดูงานผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ หรือบนแอพพลิเคชั่นบน
สมาร์ทโฟนได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ครูและนักเรียนยังสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน
ระหว่างห้องเรียนได้ผ่าน LINE Group โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับความรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายของสถานศึกษาสูงสุด 

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
      ข้าพเจ้ามีการริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม

สภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และนำผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถให้คำปรึกษากับผู้อ่ืนในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  โดยได้ดำเนินการ
สร้างและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และครอบคลุมทั้งด้าน
พุทธิพิสัยหรือด้านความรู้ (K) , ด้านทักษะพิสัยหรือด้านทักษะ (P) และด้านเจตพิสัยหรือด้านเจตคติ (A) โดย
ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน , แบบทดสอบหลังเรียน , แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม และแบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ ดำเนินการวัดปละประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพ่ือปรับปรุง พัฒนา ตัดสินผล
การเรียนรู้ ความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนระดับคุณภาพของผู้เรียน ได้นำการนำผลการ
ประเมินมาพัฒนาการจัดการชั้นเรียน 
 1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
       ข้าพเจ้ามีการริเริ่ม คิดค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาที่ส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียน และนำผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยมาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนา 
ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดี และ
สามารถให้คำปรึกษากับผู้อ่ืนในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้ โดยได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน หรือการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยใช้ระบบวิธีการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ดำเนินการจัดทำงานวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน เรื่อง การจัดการเรียนรู้บูรณาการเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ เพ่ือการมีงานทำ -มีอาชีพ 

พัฒนานวัตกรรม   
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ด้วย CIP รายวิชามาตรฐานสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนและความ
รับผิดชอบของนักเรียนชั้น ม. 2/2 โดยวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนรัก ชวนเรียน (Dear friend invites you to 
study) เรื่อง การจัดการเรียนรู้บูรณาการเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ เพ่ือการมีงานทำ-มีอาชีพ 
ด้วยโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือชุมชน : CIP และกระบวนการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย Research-
Based Learning (RBL) รายวิชางานถนอมและแปรรูปอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
 1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
       ข้าพเจ้ามีการริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยนการจัดบรรยากาศที่เหมาะสม สอดคล้องกับความ
แตกต่างผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดทักษะกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถให้คำปรึกษากับผู้อ่ืนในการจัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน โดยได้ดำเนินการพัฒนาบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีรูปแบบห้องเรียนประสิทธิภาพ 
High Functioning Classroom ให้เป็นห้องเรียนส่งเสริมกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ที่ผู้เรียนมีความสนใจ
และสนุกกับการเรียนรู้ มีบรรยากาศที่เปิดรับการเรียนรู้และมีการสะท้อนอย่างต่อเนื่อง จัดชั้นเรียนแบบ
นวัตกรรม เป็นชั้นเรียนที่เอ้ืออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธีการสอน เช่น การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ  แบบโครงงาน เป็นต้น ซึ่งทำให้นักเรียนมีอิสระในการเรียน จัดบรรยากาศทางกายภาพ 
จัดสื่อ อุปกรณ์ อำนวยความสะดวกสนองต่อกิจกรรมและฝึกการทำงานร่วมกัน    
 1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน 
       ข้าพเจ้ามีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม โดยเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน รูปแบบการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ เป็นแบบอย่าง
ที่ดี และสามารถให้คำปรึกษากับผู้อ่ืนในการอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน   โดยได้ปลูกฝัง
ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดี เหมาะสมกับผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงาม และ
ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อบรมและจัดกิจกรรมต้านทุจริตและ
พัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์แก่ผู้เรียนทุกคนให้ตระหนักถึงการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความ
พอเพียงและมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกวันศุกร์ คาบที่ 8 ตลอดจนการส่งเสริมและเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ตนนับถือ สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งที่โรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ เพ่ือค้นหาความถนัดและความชอบของตน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสุขของผู้เรียน
เป็นสำคัญ  
 
3.  ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
     การจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการให้นักเรียนได้ฝึกการปฏิบัติจริง 
เพ่ือให้นักเรียนได้มีทักษะต่างๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม  ความมีวินัยในตนเอง  ส่งผลให้
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  มีความสามารถใน
การใช้ภาษาในการสื่อสาร และการมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้
ความเข้าใจและทักษะไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการเพ่ิมพูนสมรรถนะตนเองให้มาก
ขึ้นและส่งผลให้การใช้ชีวิตภายหน้า บนพ้ืนฐานคุณธรรม นำความรู้ และเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข   
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 “High-Functioning classroom” ห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสูง 
 การนำกระบวนการในการเรียนรู้(Learning Process) ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้เครื่องมือ
ส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ ผ่านรูปแบบ  High Functioning 
Classroom 
          “High-Functioning classroom” ห้ อ ง เรี ย น ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง  “ High-Functioning 
classroom” หรือ “Low-Functioning classroom” โดยมี  12 องค์ประกอบที่ก ำหนดประเภทของ
หอ้งเรียนทั้ง 2 แบบ (ห้องเรียน ประสิทธิภาพน้อย/ห้องเรียนประสิทธิภาพสูง) ไดแ้ก่ 
                       1) บทบาทของครู (ชี้นำ/ท้าทาย)  
                       2) รูปแบบกิจกรรม (วางรูปแบบไว้หมดแล้ว/อะไรก็เกิดข้ึนได้)  
                       3) การบริหารเวลา (ตายตัว/ยืดหยุ่น)  
                       4) การจัดการห้องเรียน (นั่งแยกแบบห้องเรียนปกติ/นั่งเรียนร่วมกัน)  
                       5) งานที่มอบหมาย (รายบุคคล/เป็นกลุ่ม)  
                       6) ความชัดเจนของกระบวนการ (ไม่ชัดเจน/ชัดเจน) 
                       7) สถานที่ประกอบกิจกรรม (จุดเดียว/เคลื่อนที่)  
                       8) บทบาทของผู้เรียน (ไม่มี/ศูนย์กลาง)  
                       9) อารมณ์ของผู้เรียน (ละเลย/ตอบสนอง)  
                     10) การมีส่วนร่วมของผู้เรียน (มีบ้าง/ทุกคน)  
                     11) ผู้เรียน (ถูกสั่งการ/จัดการตนเอง)  
                     12) การสะท้อนตนเอง (น้อย/ตลอดเวลา) 
            จึงจะเห็นได้ว่าห้องเรียนประสิทธิภาพสูงการใช้ผู้เรียนทุกคนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียน
การสอน ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทในการใช้ความคิดและจินตนาการเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเองอย่างเต็มที่ “High Functioning Classroom” ห้องเรียนแห่งกระบวนการเพื่อสร้างศักยภาพ
ทางการคิด 
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ตามแนวทางโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือชุมชน(Community Innovation Project :CIP) ครู
จัดการเรียนรู้ตามหลักการของ  CIP เพ่ือให้นักเรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สำคัญ (Core Learning 
Outcome) โดยเน้นการลงมือปฏิบัติที่มีความหลากหลาย มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้  โรงเรียนมีการนิเทศติดตาม โดยผู้บริหารโรงเรียนและครูแกนนำ  โรงเรียนมีการใช้กระบวนการ PLC 
ในการแลกเปลี่ ยน เรียนรู้ เป็นระยะเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   และนำ
กระบวนการพัฒนาความคิดแบบเติ บ โต สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Growth Mindset & 
Professional Learning Community : PLC) ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson Study) เข้าไปใน 
STEP 6 ขั้นที่ 6 ขั้นกระบวนการพัฒนาผู้เรียน/สังเกตการณ์สอน มุ่งสู่ Q-Goal โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning , เทคนิคและวิธีการสอน , PBL(Problem-based Learning) , RBL(Research 
based Learning) 

ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
 2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 
        ข้าพเจ้ามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา ให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน อาทิเช่น ข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทะเบียนแสดงผลการ
เรียน อืน่ๆ เป็นต้น และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถให้คำปรึกษากับผู้อ่ืนได้   
 2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
   ขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน 
ด้วยนวัตกรรม TWS – SMILE  MODEL + 4 นวัตกรรมย่อย  ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดูแลห่วงใย ปลอดภัย
ใกล้ชิด คุณธรรมนำชีวิต เสริมสร้าง กระบวนการคิด นวัตกรรมนำทาง เคียงข้างทักษะชีวิตและอาชีพ ข้าพเจ้า
ใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล เช่น ระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ แบบ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ และแบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนและอ่ืนๆ เพ่ือการคัดกรอง จัดกลุ่ม
นักเรียนกลุ่มเด็กดี1 (ปกติ) กลุ่มเด็กดี๒ (เสี่ยง) กลุ่มเด็กดี๓ (มีปัญหา)และกลุ่มเด็กดี4 (พิเศษ) และเพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนาส่งเสริมทักษะชีวิต การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายในการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยประสานความร่วมมือกับเพ่ือนครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ Application Q-Info และApplication Innovation SPM๓๕ ในการตรวจเช็คการมาโรงเรียน
ของนักเรียนในทุกเช้าก่อนเวลา 08.15 น. ใช้ระบบ Q-Info เก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของนักเรียนได้แบบ
เรียลไทม์ มีการบันทึกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียน คะแนนสอบรายวิชา คะแนนเก็บรายตัวชี้วัด คะแนน
คุณลักษณะ คะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งวิชาแนะแนว ลูกเสือ ชุมนุม ไว้สำหรับประเมินเพ่ือรายงาน เป็น
แบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อ่ืนได้    
 2.3 ปฏิบัติงานวิชาการและงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษา 
                 ข้าพเจ้าได้ มีการวิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ โดยมีการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการดำเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อ่ืนได้  ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ร่วมปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ จำนวน  ๑๙ งาน และฝ่าย
บริหารงานบุคคล  จำนวน  ๑๒ งาน เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล หัวหน้าระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน หัวหน้างานส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน หัวหน้างานงานส่งเสริมอาชีพอิสระและหารายได้
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ระหว่างเรียน เป็นต้น และงานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาพัฒนางาน จนเป็นแบบอย่างท่ีดีและให้คำปรึกษาผู้อ่ืนได ้ 
 2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการ 

      ข้าพเจ้าใช้หลักกัลยาณมิตรและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาผู้เรียน 
เป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อ่ืนได้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ จึงได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริหารโรงเรียน  ผู้ร่วมงาน เด็ก ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีบุคลิกภาพที่ดี 
สามารถประสานงาน มีเหตุผลสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ เช่น การประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
เข้มแข็งร่วมแรงพิทักษ์ทุ่งกว๋าว  ทั้งองค์กร อบต. ผู้นำชุมชน ตำรวจ โรงพยาบาล การเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน
จัดอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาอาชีพแก่นักเรียน เป็นต้น การประสานนักจิตวิทยาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มีเทคนิคการพูด ชักชวน เสนอแนะ ให้กำลังใจ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมและทำงานอย่าง
โปร่งใส ปราศจากอคติ ยึดประโยชน์ของเด็ก และส่วนรวมเป็นที่ตั้ง จึงประสบความสำเร็จในการทำงานเป็น
ทีมได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ปกครอง และนักเรียน  
 
4.  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
     จากการที่สถานศึกษามีการวางแผนปฏิบัติราชการในการพัฒนา  มีเป้าหมาย  มีทิศทางในการดำเนินงาน
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  นักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม  โครงการต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งนักเรียนและครู
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม  ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถิ่น  ดั งมี
ผลงานเป็นที่ปรากฏ ดังนี้ 

    1. โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
จังหวัดลำปางด้วยกระบวนการพัฒนาครูแบบหนุนนำต่อเนื่อง(Teacher Coaching) สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2555-2558 

        เป้าหมายของคือการขับเคลื่อนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ด้วยกระบวนการพัฒนาครูแบบหนุนนำต่อเนื่อง(Teacher Coaching)   
     2. โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง(School Quality Improvement 
Program:sQip) ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) 
ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ปีการศึกษา 2560-2561 
                  เป้าหมายของโครงการคือเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดสำคัญของระบบ
รับรองคุณภาพระดับนานาชาติคือ Student engagement หรือ นักเรียนเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ โดย
นักเรียนที่ร่วมโครงการมีความสุขในการมาเรียน มีความสัมพันธ์กับครูมากขึ้น ทำให้ปัญหาการเรียนและ
ปัญหาต่าง ๆ  เช่น อัตราการขาดเรียน การมาสาย และหนีเรียน ไม่ใส่ใจในการเรียนลดลง ขณะเดียวกัน 
ผู้ปกครองนักเรียน ยังได้ให้ข้อมูลว่า งานวิจัยชิ้นนี้ ทำให้นักเรียนมีสัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้น และมี
พฤตกิรรมในการสนใจการเรียน การรับผิดชอบช่วยงานที่บ้านดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
     3. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เป็นที่ 6 (เริ่มปีการศึกษา 2556-2562) โดยได้รับ
การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)และ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ดูแลโดยศูนย์พ่ีเลี้ยง
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
                  เป้าหมายของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา กล่าวคือการศึกษาท่ีแท้จริงควรพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ให้ดำรงชีวิตอยู่ภายใต้สภาพพลวัตของโลกปัจจุบัน กระบวนการพัฒนาศักยภาพต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวตามความเป็นจริงของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนฐานความสนใจของแต่ละ
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บุคคล แล้วนำมาตั้งคำถามเพ่ือแสวงหาคำตอบที่ใช้อาศัยองค์ความรู้ที่ถูกต้อง และมีกระบวนทัศน์วิทยาศาสตร์
ที่เข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลของปรากฏการณ์ โดยเป้าหมายของคำตอบที่เป็นกุศล กล่าวคือ เป็นประโยชน์ทั้ง
ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสภาพสิ่งแวดล้อม ความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนดังกล่าวเกิดเมื่อจัดการการ
เรียนรู้ผ่าน “ประสบการณ์ ปฏิบัติ” และ “การพัฒนาทักษะคิด” โดยสอดแทรกกระบวนการทางจิตใจ และ
กระบวนการคิดที่ตระหนักรู้ ต่อสิ่งแวดล้อมตามบริบทที่เป็นจริง ด้วยเหตุนี้การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
โครงงาน (PBL) ที่ใช้โจทย์จากชีวิต จริงของผู้เรียนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ แต่การเข้าถึงความจริงจากการบูรณาการสาระวิชาจำเป็นต้องใช้ฐานการคิดแบบวิจัยตามหลัก “ผล
เกิดจากเหตุ” อธิบายผลวิจัยด้วย กระบวนการคิดขั้นสูง (คิดสังเคราะห์ และ critical thinking) โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญามีรูปแบบการเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัยจากเรื่องราวใกล้ตัว โดย  ครูเป็น
ผู้อำนวยการจัดการเรยีนรู้ด้วยเครื่องมือสำคัญ 3 ประการ คือ การตั้งคำถามกับผู้เรียน (ถามคือสอน) การชวน
ผู้เรียนสะท้อนความคิด (สะท้อนคิดคือเรียน) และ การให้ผู้เรียนเขียนงานวิชาการและความคิด ความรู้สึก
ขณะทำงาน (เขียนคือคิด) โดยผู้เรียนจะทำงานกลุ่มตั้งแต่กำหนดเรื่องราวที่สนใจ แล้วออกแบบ วิธีการหา
คำตอบดว้ยการทำวิจัย จึงเรียกการเรียนรู้แบบนี้ว่า RBL (Research-Based Learning) 
               4. โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง(Teacher & School Quality Program : TSQP 2) สนับสนุนโดย กสศ.(กองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา)ภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2563 – 
ปัจจุบัน 
               5. โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตาม“หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน 
                  เป้าหมายของโครงการคือ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – CorruptionEducation) 
ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม 2) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียง ต้านทุจริต 4) พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่สถานศกึษาจดัให้กับผู้เรียนเพ่ือปลูกฝังและ ป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้น โดยเริ่ม
ปลูกฝังผู้เรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการ มี
สมรรถนะท่ีสำคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 

       ผลงานในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต เปนการวางรากฐานการแกปญหาการทุจริต
คอรรัปชัน โดยผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกโรงเรียน  เพ่ือปลูกฝังใหผูเรียนมี
คุณลักษณะ 5 ประการ ไดแก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียงและจิตสาธารณะ
โดยเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด ดวยระบบคิดฐานสองซึ่งเปนการคิดโดยใชเหตุและผลในการแยกแยะ
เรื่องประโยชนสวนรวม ออกจากประโยชนสวนตนไดอยางชัดเจนอันจะเปนการปองกันปญหาการทุจริตไมให
เกิดกับผูเรียนและประเทศชาติในอนาคต การแยกประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนส่วนรวมออกจากกันได้
อย่างเด็ดขาด(DISCRETE)หรือระบบคิดฐานสอง(DIGITAL)เเตกตางจากระบบคิดฐานสิบ (ANALOG) ที่นําประ
โยชนส่วนบุคคลกับประโยชนส่วนรวมมาเปนเรื่องเดียวกัน (CONTINUOUS) ซึ่งเปนสาเหตุนําไปสู่การเกดิการ
ทุจริต ดวยเหตุนี้การปลูกฝงทักษะการคิดแบบระบบคิดฐานสอง จึงเปนการแกไขปญหาที่ตนเหตุ ที่จะนําไปสู
การลดระดับการทุจริตของประเทศไทยอยางยั่งยืนเพ่ิมเติม คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  การทำโครงงาน
คุณธรรม คุณธรรม “ใฝ่เรียนรู้” และการคัดแยกขยะ สำหรับกิจกรรมโครงงานเป็น โครงงานส่งเสริมการ
เรียนรู้และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เช่น กิจกรรมพ่ีสอนน้อง  กิจกรรมเพ่ือนสอนเพ่ือน  กิจกรรม



 แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  หน้า  18 
 

ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

นักเรียนไม่ลอกการบ้าน  กิจกรรมใช้เรียนรู้เพ่ิมเติมผ่าน DLTV , On-Line  นักเรียนสามารถใช้คาบที่ 7-8 วัน
พฤหัสบดีทำกิจกรรม 
               6. โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการมหิงสาสายสืบของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-ปัจจุบัน 
                   โครงการมหิงสาสายสืบ เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2548 โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ทักษะ การทำงานร่วมกันเป็นทีมและส่งเสริม
ให้เยาวชนได้มีโอกาสค้นหาและพัฒนาศักยภาพขอตน โดยการรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถใน
การสำรวจ ดูแลรักษาพ้ืนที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนผ่านกิจกรรมการ “ค้นหา” พ้ืนที่
ธรรมชาติที่กลุ่มมีความสนใจแล้วจึงลงมือ “สำรวจ” พื้นที่นั้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตลอดจนดำเนินการ 
“อนุรักษ์” พื้นที่ดังกล่าวด้วยวิธีการต่าง ๆ  ที่กลุ่มสามารถทำได้ จากนั้นจึงนำประสบการณ์ความสำเร็จที่กลุ่ม
ได้รับไป “แบ่งปัน” หรือเผยแพร่ ให้บุคคลอ่ืนได้รับรู้ รับทราบและเห็นถึงประโยชน์ความสำคัญของพ้ืนที่นั้น
ต่อไป แนวคิดของโครงการคือ การเปิดโอกาสให้เด็กที่สนใจในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ใกล้ชิด
กับธรรมชาติ ผ่านกิจกรรม 4 ระดับความท้าทาย จะช่วยส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้ทั้ งในด้าน (มิติ ) 
วิทยาศาสตร์และสังคม อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กและเยาวชนทำแล้วรู้สึกมีความสุข สนุกสนาน 
และไม่ใช่ “การแข่งขัน” เพ่ือชิงรางวัล แต่เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้แข่งขันกับตัวเอง ท้าทาย
ศักยภาพในตัวเองในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
               7. โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการพ่ีนำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ตามโครงการทุ่งกว๋าวร่วมใจ จัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ  พัฒนาชุมชน ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2558-ปัจจุบัน  เป็นโครงการที่ดำเนินงานการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ห้วยป้าว และห้วยสอด ป่าต้นน้ำ
บ้านป่าเวียง ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง ในการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นเพ่ือดักตะกอน
และชะลอการไหลของน้ำในร่องน้ำห้วยป้าวและห้วยสอด ตลอดจนสร้างความชุ่มชื้นการปลูกแฝกบริเวณขอบ
ตลิ่งบริเวณทางไหลของน้ำเพ่ือป้องกันตลิ่งอ่างเก็บน้ำและตักตะกอนลงในอ่างเก็บน้ำ การปลูกพืชบริเวณป่า
ต้นน้ำ(ปลูกป่า  3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง) ปลูกไม้ท้องถิ่น การสร้างแนวกันไฟ เพื่อฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
ตามแนวพระราชดำริ 
      นอกจากนั้นสถานศึกษายังได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในด้านการดูแลเอาใจใส่ของครูที่มี
ต่อนักเรียนในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การดูแลด้านพฤติกรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
กิริยา มารยาท  ความมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
  3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
        ข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถให้คำปรึกษากับ
ผู้อื่นได ้ 
        ข้าพเจ้าดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านต่างๆ ของตนเอง เพ่ือนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ
ของตนเอง ตลอดจนประเมินสภาพปัญหาหรือความต้องการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ทั้งนี้
แผนการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ที่จัดทำขึ้นมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาและได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บังคับตามสายงาน 
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        เข้ารับการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง ( ID PLAN) ที่จัดทำขึ้น ตลอดจนนำความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการเข้ารับการพัฒนาตนเองในกิจกรรม / โครงการต่างๆ มาประยุกต
ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งด้านภาระงานสอน และงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
           3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
        ข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ทั้งใน
รูปแบบเครือข่ายทางวิชาการ หรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น แอพพลิเคชั่น
ไลน์ (Line) หรือ เฟสบุ๊ค(Facebook) เป็นต้น การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณา
การทักษะชีวิต 2564 ในระดับประเทศ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครูต้นเรื่อง ระดับประเทศ ตามโครงการ
ครูเพ่ือศิษย์สร้างการเรียนรู้ระดับเชื่อมโยง : รูปแบบออนไลน์ปีที่ 2 Online PLC Coaching อย่างต่อเนื่อง
เดือนละ 1 ครั้ง เข้าร่วมกลุ่ม/เครือข่ายทางวิชาชีพหรือกลุ่มพัฒนาวิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานทั้งด้านภาระงานสอน ภาระงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น กลุ่ม PLC กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ กลุ่มแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน กลุ่มบูรณาการหลักสูตรเพ่ือการมีงานทำ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ แก้ไข 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ จนเป็นแบบอย่างท่ีดีและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อ่ืนได้  
 3.3 นำความรู้ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ 
       ข้าพเจ้าได้นำความรู้ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และเพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังได้ศึกษาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือให้
ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน ตลอดจน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร เป็นแบบอย่างท่ีดี และสามารถให้คำปรึกษากับผู้อ่ืนได้ 
      งานครูที่ปรึกษา ดำเนินงานขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และ
การคุ้มครองนักเรียน ด้วยนวัตกรรม TWS – SMILE  MODEL + 4 นวัตกรรมย่อย  ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดูแล
ห่วงใย ปลอดภัยใกล้ชิด คุณธรรมนำชีวิต เสริมสร้าง กระบวนการคิด นวัตกรรมนำทาง   เคียงข้างทักษะชีวิต
และอาชีพ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 และนักเรียนทุกคนในฐานะครูหัวหน้าระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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      นวัตกรรม TWS – SMILE  MODEL + 4 ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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ด้านการจัดการเรียนรู้  สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
กรอบแนวคิดในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการมี
งานทำ มีอาชีพ ด้วยกระบวนการ  6 ขั้นตอน ตามแนวทางโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน 
(Community Innovation Project : CIP)  ร่วมกับเทคนิคคำถาม R-C-A  ของนางสรัญญา  เรือนคำ 
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต พัฒนาความคิดสร้างสรรค์  
งานถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น เพื่อการมีงานทำ มีอาชีพ 

ด้วยกระบวนการ  6 ขั้นตอน ตามแนวทางโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน 
(Community Innovation Project : CIP) ร่วมกับเทคนิคคำถาม R-C-A  

 นางสรัญญา  เรือนคำ  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต พัฒนาความคิดสร้างสรรค์  
งานถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น เพื่อการมีงานทำ มีอาชีพ 

ด้วยกระบวนการ  6 ขั้นตอน ตามแนวทางโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน 
(Community Innovation Project : CIP) ร่วมกับเทคนิคคำถาม R-C-A  
 
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการมีงานทำ มี

อาชีพด้วยกระบวนการ 6 ขั้นตอน ตามแนวทางโครงการสร้างสรรค์น วัตกรรมเพื่ อชุมชน 
(Community Innovation Project : CIP) ร่วมกับเทคนิคคำถาม R-C-A เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้
บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการแบบสหวิทยาการ
(Multidisciplinary)เป็นการจัดการเรียนรู้มีผู้สอนตั้ งแต่ 2 คนขึ้นไปสอนต่างกลุ่มสาระกัน ใช้หัวเรื่อง
ความคิดรวบยอด หรือปัญหาเดียวกัน ต่างคนต่างดำเนินการจัดการเรียนรู้แต่มีการมอบหมายโครงการหรือ
โครงงานร่วมกัน ผู้สอนทุกคนต้องวางแผนร่วมกัน สร้างโครงการร่วมกันและแบ่งโครงการย่อยให้ผู้ เรียน
ปฏิบัติในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์
(Skinner)ได้สรุปหลักการจัดการเรียนการสอน ดังนี้(สุคนธ์ สินธพานนท์ , 2558 : 103-104) 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนให้เหมาะกับวัยผู้เรียนและต้องเริ่มจากการเตรียมความพร้อมในด้าน
ความรู้พื้นฐานเดิมไปสู่การเรียนรู้เนื้อหาใหม ่

2) การจัดกิจกรรมการเรียนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมมากท่ีสุด เปิดโอกาสให้
นักเรียนใช้ความคิด ความสามารถของเขาอย่างเต็มท่ี  

3) การจัดกิจกรรมการเรียน โดยให้ผู้เรียนเรียนตามระดับความสามารถของแต่ละคน ส่งเสริมการ
พัฒนาตนเอง กิจกรรมที่จัดต้องหลากหลายรูปแบบ เพ่ือสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ่ม 

4) การจัดกิจกรรมการเรียน ต้องเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นในแต่ละ
บทเรียนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

การจัดการเรียนรู้บูรณาการ เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะชีวิตและงานอาชีพ  ด้วย
กระบวนการ 6 ขั้นตอน ตามแนวทางโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือชุมชน (Community Innovation 
Project : CIP) โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  ผู้ร่วมพัฒนาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องจาก หนังสือ 
เอกสารและวารสารต่าง ซึ่งนำเสนอผลการศึกษาตามลำดับ ดังนี้  

1) การจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
2) กิจกรรมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต 
3) การพัฒนาทักษะชีวิตด้วยเทคนิคคำถาม R - C – A 
4) รูปแบบการเรียนรู้ Active Learning 
5) ความคิดสร้างสรรค์  
6) โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือชุมชน  (Community Innovation Project : CIP)  
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 1. การจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
           การจัดเรียนรูแบบบูรณาการกำเนิดขึ้นในสมัยของจอหน ดิวอ้ี (John Dewey, 1933) การศึกษา
ดังกล่าว ได้รับอิทธิพลจากนักปราชญชาวเยอรมันชื่อแฮบารท (Herbart, 1890) ซึ่งมีความเชื่อในการศึกษาว
าสามารถเชื่อมโยงความคิดรวบยอดวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรการเรียนได้อย่างน้อย  2 วิชาขึ้นไปและวิธีการ
เชื่อมโยงดังกล่าว จะสงผลใหนักเรียนนําประสบการณต่าง ๆ  ที่ได้รับจากการเรียนรูในหองเรียนไปใช้ใน
สถานการณใหม่ ๆ ในชีวิตประจำวันหรือเรื่องที่จะเรียนใหม่ตอไปได้  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมี
ความสำคัญและจำเป็นตอการเรียนรูในสมัยปจจุบัน ผู้ที่เกี่ยวของกับการศึกษาจึงบรรจุการเรียนรูแบบบูรณา
การไวในพระราชบัญญัติและกฎหมายต่าง ๆ (สำลี รักสุทธี , 2548 : 46-47)  

1.1 รูปแบบการบูรณาการ  
                การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary instruction) เป็นการบูรณาการใน
ลักษณะนี้จะคล้ายกับการบูรณาการแบบคูขนาน ซึ่งมีการนําเนื้อหาจากหลายกลุมสาระ เขามาเพ่ือเชื่อมโยง
จัดการเรียนรูร่วมกัน มีการมอบหมายงานหรือโครงการ (Project) เพ่ือใหนักเรียนทำร่วมกัน ซึ่งโดยทั่วไปครู
มักจัดการเรียนรูแยกตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่สอน  

1.2 แนวทางการจัดการเรียนรูแบบสหวิทยาการ  
                 การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary instruction) เนื่องจากโรงเรียนใหความ
สนใจการจัดการเรียนรูในรูปแบบนี้ กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสหวิทยาการไวดังนี้ คือเป็นการนํา
เนื้อหาจากหลายกลมุสาระมาเชื่อมโยง เพ่ือจัดการเรียนรู  โดยทั่วไปครูมักจัดการเรียนรูแยกตามรายวิชา หรื
อกลุมวิชา บางครั้งครูจะทำการจัดการเรียนรูร่วมกันในเรื่องเดียวกัน โดยสรุปการจัดการเรียนรูแบบสห
วิทยาการ คือ ครูจากหลายกลุมสาระการเรียนรู มาวางแผนจัดประสบการณการเรียนรูร่วมกัน โดยให
เนื้อหาสาระการเรียนรู เชื่อมโยงกันด้วยการกำหนดหัวเรื่อง (Theme) แนวคิด(Concept)และปญหา
(Problem) ขึ้น  

ทั้งนี้การเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบสหวิทยาการ เป็นการสอนที่ครูหลายคนหลาย          
กลมุสาระ ระดมความคิดรว่มกันเพ่ือจัดทำหน่วยการเรียนรแูบบสหวิทยาการขึ้น สวนเทคนิคการสอนรวมทั้ง
การกำหนดเนื้อหาใหนักเรียนปฏิบัตินั้น ครูแต่ละคนจะกำหนดได้โดยอิสระตามความตองการและความถนัด
ของครู แต่ตองอยู่ในกรอบของหัวขอ (Theme) แนวคิด (Concept) ปญหา (Problem) ตามที่ได้มีการ
วางแผนร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมสำหรับนักเรียนในแบบสหวิทยาการ ครูมีการกำหนดกิจกรรมสำหรับโดยการ
มอบหมายงานหรือโครงงาน (Project) จากนั้นครูในแต่ละกลุมสาระจะเป็นผู้กำหนดโครงงานออกเป็น
โครงงานย่อย ๆ เพื่อใหนักเรียนในแตล่ะกลุมสาระการเรียนรูนําไปปฏิบัติ (ถวัลย มาศจรัส และคณะ, 2546)   

1.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
1.3.1 กำหนดเรื่องที่จะสอน โดยศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของเนื้อหา  
1.3.2. กำหนดจุดประสงคการเรียนรู  
1.3.3. กำหนดเนื้อหาย่อยเป็นการกำหนดสาระการเรียนรู้  
1.3.4 วางแผนการสอน กำหนดรายละเอียดของการสอน ตั้งแตต่นจนจบ  
1.3.5. ปฏิบัติการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรูทีก่ำหนดไวในแผนการสอน  
1.3.6. การประเมิน นําผลที่ได้จากการบันทึกรวบรวมขณะปฏิบัติการสอนมาร่วมวิเคราะห์ 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแผนการสอนใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
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2.กิจกรรมการสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต 

กิจกรรมที่จะสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตต้องเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ลักษะณะของ
กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน ดังนี้ 

 1. กิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมค้นพบความรู้หรือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งจะทำให้ 
ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตในด้านการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรม
การเรียนรู้ที่ให้โอกาสผู้เรียนแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ข่าวสาร  เหตุการณ์ สถานการณ์ หรือ
ประสบการณ์ของผู้เรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้สืบค้นหรือศึกษาค้นคว้า คิดวิ เคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้จากสื่อต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้สะท้อนตนเองเชื่อมโยงกับชีวิต
และการดำเนินชีวิตในอนาคต 

2. กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้ลงมือทำกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ได้ประยุกต์ใช้ 
ความรู้กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะชีวิต ดังนี้ 
               2.1 ได้เสริมสร้างสัมพันธภาพและใช้ทักษะการสื่อสาร ได้ฝึกการจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียดของตนเอง  
               2.2. ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ทำให้เข้าใจผู้อ่ืน นำไปสู่การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
รู้จักไตร่ตรอง ทำความเข้าใจและตรวจสอบตนเองทำให้เข้าใจตนเองและเห็นใจผู้อื่น  
               2.3 ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม ได้แสดงออกด้านความคิด การพูด และการทำงานมีความสำเร็จ 
ทำให้ได้รับคำชม เกิดเป็นความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าตนเอง นำไปสู่ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม 
          สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554 : 8-12) 
ได้กำหนดองค์ประกอบทักษะชีวิตที่สำคัญที่จะสร้างและพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับลเด็กและเยาวชนใน
สภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตไว้ 4 องค์ประกอบดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน หมายถึง การรู้จักความถนัดความสามารถ จุดเด่น 

จุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจใน
ตนเองและผู้อื่น มีเป้าหมายในชีวิตและมีควงามรับผิดชอบต่อสังคม 

องค์ประกอบที่ 2 การวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
การวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะข้อมูล ข่าวสาร

ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์ด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้อง 
รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค ์

องค์ประกอบที่ 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
            การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจและรู้ เท่าทันภาวะอารมณ์ของบุคคลรู้
สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย หลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ไปในทางที่ดี 

องค์ประกอบที่ 4 การสร้างสัมพันธภาพ 
            การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น ใช้ภาษา
พูดและภาษากาย เพ่ือสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของผู้อื่น 
วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ  ใช้การสื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพที่ดี สร้างความร่วมมือและ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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  3. การพัฒนาทักษะชีวิตด้วยเทคนิคคำถาม R - C – A 
  เป็นการบูรณาการหรือสอนแทรกทักษะชีวิตพ้ืนฐานในการเรียนการสอนปกติ ใน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิต (Life Skill) ด้วยการใช้เทคนิคคำถาม RCA หลังสิ้นสุดกิจกรรม 
โดยเริ่มจาก R :Reflect เพ่ือทราบถึงความรู้สึกและได้สะท้อนถึงสิ่งที่ได้ จากนั้นคือ C:Connect เพ่ือการคิด
เชื่อมโยง และจบด้วย A:Apply เพ่ือให้ ไปคิดและปรับใช้สิ่ งที่ ได้ประสบมาในอนาคต  (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยและมูลนิธิ ไร้ททู เพลย์ , 2554 : 18-19)   
 
4. รูปแบบการเรียนรู้ Active Learning 

รูปแบบการเรียนรู้ Active Learning การเรียนรู้เชิงรุกเป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่มี 
พ้ืนฐานจากทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ที่เน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทมาก และสำคัญที่สุดใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การรวบรวมข้อมูลและสรุปความเห็น 
โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและน่าสนใจ  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้และประสบการณ์เดิมของตน และเชื่อมโยงองค์ความรู้ใหม่จากการมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ร่วมกัน 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการจัดการเรียนรู้แบบ  Active learning นั้นผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธี
สอนได้หลากหลายรูปแบบ เช่น  Cooperative Project-Based learning, Problem-Based learning : 
PBL, Research-Based learning : RBL ,  Inquiry-Based learning, เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ลงมือกระทำกิจกรรม มีทักษะทั้งในเชิงความคิด และเทคนิควิธีที่จะใช้ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
ผู้เรียนสามารถพูดคุยและเขียนสื่อสารในสิ่งที่เรียน วิจารณ์โต้แย้งระหว่างเพ่ือน และผู้สอนได้ ผู้เรียนยัง
สามารถจัดระบบการคิด และสร้างวินัยต่อกระบวนการแก้ปัญหารับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(บุญเลี้ยง ทุมทอง , 2556 : 81-84)  
 

 
5. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นกระบวนการทางสมองของมนุษย์ในการรับรู้
เรียนรู้ และเกิดเชาวน์ปัญญาไหวพริบ ทำให้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งที่ประทับใจหรือ
จินตนาการที่พึงพอใจ ของตนและเกิดแรงบันดาลใจ ให้มีความพยายามประยุกต์สร้างสิ่งใหม่ โดยอาศัย
กระบวนการความคิด ทฤษฎี และหลักการคิดพิจารณาดำเนินการสร้างให้เกิดผลงานขึ้นจากความคิดนั้น ที่
ต้องอาศัยความชำนาญ ความรู้ เชาวน์ปัญญา ไหวพริบ จินตนาการ และแรงบันดาลใจของมนุษย์ร่วมกัน จึง
จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นความสามารถของมนุษย์และเป็นปัจจัยจ าเป็นใน
การส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของ มนุษย์ ในปัจจุบันมีนักจิตวิทยาหลายคนได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัย
เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ พบว่ามนุษย์ทุกคน  มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และสามารถพัฒนา
ส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ให้สูงขึ้นได้  ด้วยการสอน ฝึกฝน การฝึกที่ถูกวิธี และมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กตั้งแต่เยาว์วัย (อารี รังสินันท์ 2532: 5) ดังนั้นความคิด
สร้างสรรค์ จึงเป็นคุณลักษณะที่ควรได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาให้ สูงขึ้น เพ่ือให้เด็กได้เจริญเติบโตเป็นผู้
ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง และพร้อมที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ ประเทศชาติต่อไป  

กอร์ดอน (Gordon 1961: 6) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของงานในชีวิตประจำวัน
และการใช้ชีวิตส่วนตัวของเราทุกคน โดยถูกนำมาใช้ในการเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหา ทำให้เข้าใจผู้อ่ืน
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มากขึ้นและ ยังส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ในสังคมให้ดีขึ้นด้วย และความคิดสร้างสรรค์ก็เกิ ดขึ้นได้ในทุก
สาขาวิชาไม่ใช่เฉพาะวิชา ศิลปะหรือวิชาวิทยาศาสตร์เท่านั้น ดังที่วิชัย วงษ์ใหญ่ (2543: 22) ได้กล่าวว่า
ความคิดสร้างสรรค์สัมพันธ์กับการ เรียนรู้และการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสม ถ้าผู้เรียนได้รับการกระตุ้น
อย่างถูกวิธีและมีปริมาณที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง ความคิดสร้างสรรค์ก็จะเจริญเติบโตอย่างเต็ม
ศักยภาพสอดคล้องกับ อารี  พันธ์มณี(2547: 1- 2) ว่า ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาได้ด้วย การสอน ฝึกฝน
และการปฏิบัติที่ถูกวิธีถ้าส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่เด็กวัยเยาว์ได้เท่าใด ก็ยิ่งจะเป็นผลดีมากขึ้น
เท่านั้น เพราะเป็นช่วงที่เด็กมีจินตนาการสูง ศักยภาพด้าน ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กกำลังพัฒนา หากเด็ก
วัยนี้ได้รับประสบการณ์หรือกิจกรรมที่เหมาะสมต่อเนื่องกันไป เป็นลำดับ นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เท่ากับเป็นการวางรากฐานความคิดสร้างสรรค์ ที่มั่นคงในวัยต่อมา 

  
6. โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน  (Community Innovation Project : CIP) 
 

โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน   (Community Innovation Project :CIP) เป็น
กระบวนการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชน ประกอบไปด้วย  

ขั้นตอนที่ 1 : แรกพบตกลงการเรียนรู้ (ประเมินทักษะการคิดผู้เรียน) 
ขั้นตอนที่ 2 : ค้นคำตอบ ไขปัญหาจากแรงบันดาลใจ 
ขั้นตอนที่ 3 : ร่วมมือวางแผนบูรณาการ 
ขั้นตอนที่ 4 : เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ 5 : สะท้อนคิดประเมินตนเอง 
ขั้นตอนที่ 6 : พัฒนา ชวนคิด ต่อยอด 

 
 

ขั้นตอนที่ 1 : แรกพบตกลงการเรียนรู้ (ประเมินทักษะการคิดผู้เรียน) 
 

  เป็นขั้นตอนที่ครูทำการวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนว่าความสามารถในด้านการคิดของผู้เรียนนั้นอยู่
ในระดับใด “ไม่ใช่การประเมินเพ่ือตัดสิน” จะใช้ในการช่วย สังเกตผู้เรียนว่าผู้เรียนในชั้นเรียนนั้นนักเรียน
คนใดมีความคิดแบบสร้างสรรค์ หรือนักเรียนคนใดมีความคิด  แบบรวบยอด เพ่ือที่ครูจะนำผลจากการ
ประเมินทักษะมาใช้ในการจัดกลุ่มผู้เรียนให้ผู้เรียนหรือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในการวัดระดับการ
คิดนั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ในกรณีที่เป็นการวัดภาพรวมเราอาจจะใช้วิธีการจัดกลุ่ม และให้แก้ปัญหา
ท้าทายร่วมกัน เพ่ือให้มองเห็นพฤติกรรมการแก้ปัญหาในภาพรวมของชั้นเรียนนั้นๆ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมทักษะการคิดและประเมินทักษะการคิดโดยใช้กิจกรรม/ใบงานและประเมินทักษะการคิดของ
นักเรียน 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 : ค้นคำตอบ ไขปัญหาจากแรงบันดาลใจ 
 

        ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมากที่ครูจะต้องใช้ความพยายามให้มากท่ีสุดในการที่จะทำ
ให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งที่กำลังจะเรียนให้ได้ ไม่ว่าจะใช้การอธิบายเชื่อมโยงกับโลก

Q-Goal 
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และชีวิตจริงว่าสิ่งที่กำลังจะเรียนจะนำเอาไปใช้ ทำอะไร หรอืการพาออกนอกห้องเรียนเพื่อไปเห็นสภาพความ
เป็นจริง หรือปัญหาจริง หรือพาผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญเจ้าของวิชาชีพมาพูดคุย หรือการนำข่าวสารบ้านเมือง สารคดี 
ต่างๆ มาถ่ายทอด ชวนคิด จนทำให้ ผู้เรียนมีความตระหนักถึงสิ่งที่กำลังจะเริ่มต้นเรียนรู้  จนกลายเป็นแรง
บันดาลใจขับเคลื่อนตนเองให้มีความมุ่งม่ันตั้งใจเรียนรู้  

 
           อริยสัจ 4   การยกระดับทักษะการคิดขั้นสูง ในการวิเคราะห์ปัญหา สร้างแรงบันดาลใจในการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา โดยใช้วิธีคิดแบบอริยสัจ 4 มีหลักการสำคัญ คือ ทุกข์ : สิ่งใดที่เป็นปัญหา/ผลจาก
การกระทำ สมุทัย : การสืบค้นหาสาเหตุปัญหา นิโรธ นวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหา มรรค : องค์ความรู้ที่ใช้สร้าง
นวัตกรรม 
              FILA    การจัดการกับโจทย์ปัญหา แบบ FILA เป็นการนำประเด็นหัวข้อปัญหาหรือหัวข้อ
โครงงาน มาวิเคราะห์ประเด็นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ จนได้  FILA Map 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F (FACTS) คือ ข้อมูล/ความจริงที่ เกิดขึ้น   เป็นที่มาของปัญหาสาเหตุของการทำ
สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนี้ เป็นขั้นตอนแรกที่เป็นส่วนที่สำคัญในการระบุปัญหา(Identify Problem) ให้
ชัดเจนขึ้น โดยการหาข้อมูลที ่เป็นข้อเท็จจริง/ความจริงทั ้งหมดที่มีโดยจะต้องแยกแยะข้อมูลระหว่าง
ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น รวมไปถึงการไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยการสรุปข้อมูลที่คลุมเครือตามความ
คิดเห็นหรือความเข้าใจของตัวเอง 

I (IDEAS) คือ แสดงข้อคิดเห็น จากข้อเท็จจริงที่ได้รวบรวมมา นวัตกรรม หรือวิธีการที่จะทำ
ให้ปัญหาหายไป ในขั้นตอนนี้จะต้อง เป็นการแสดงความคิดเห็นต่อข้อมูล/ความจริงที่มีอยู่และนำไปสู่การตั้ง
สมมุติฐานที่ใช้ไขคำตอบของปัญหาหรือใช้สร้างวิธีการแก้ปัญหา (Solution) ที่เหมาะสมต่อไป 

L (LEARNING ISSUES) คือ ประเด็นการเรียนรู้ ความรู้และทักษะที่ต้องใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมจนสำเร็จลุล่วงไป เมื่อได้ความคิดหรือสมมุติฐานจากขั้นตอนที่ผ่านมาแล้วแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้อง
สำรวจว่า การจะพิสูจน์เพ่ือทำการสรุปความถูกต้องของสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้นั้น จะต้องเรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้าง
รวมทั้งการสำรวจว่า ความคิด หรือ สมมุติฐานที่ตั้งขึ้นนี้ มีกรณีศึกษาที่มีลักษณะคล้ายกันและนำมาใช้ได้
หรือไม่ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การดำเนินการจัดการปัญหามีโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะประสบผลสำเร็จได้
มากขึ้น 
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A (ACTION PLANS) คือ สู่แผนปฏิบัติการ  วิธีดำเนินการหรือ แผนในการสร้างนวัตกรรม 
ให้สำเร็จ ขั้นตอนนี้เป็นการประมวลความคิดและแนวทางที่ได้จากการเรียนรู้เพ่ิมเติมมากำหนดเป็นแผนปฏิบัติ
การหรือแผนการดำเนินงาน (Action Plans) เพ่ือจัดการปัญหาค้นหาคำตอบ ซึ่งวิธีการจะหลากหลายแตกต่าง
กัน ตัวอย่างเช่น การสืบค้นข้อมูล การทำการทดลอง การสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้วยกระบวนการโครงงาน
ฐานวิจัย โครงงานเป็นฐาน  การใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 
 

ขั้นตอนที่ 3 : ร่วมมือวางแผนบูรณาการ 
 

ในขั้นตอนการออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนนั้น ครูได้นำประเด็นการเรียนรู้ Learning 
issue มาใช้ เป็นประเด็นในการออกแบบ การเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนโดยมีการเติมประเด็นการเรียนรู้หรือ
ทักษะทีค่ร ูต้องการเพิ่มเติมให้นักเรียนใส่ร่วมเข้าไปในขั้นตอนนี้ด้วย     

ครูและนักเรียนร่วมกันนำ ประเด็นการเรียนรู้ Learning issue ที่อยู่ ใน FILA map ของแต่
ละกลุ่มมารวมกัน เป็นออกแบบการเรียนรู้ของห้องครูเสนอสิ่งที่ครูจะเติมลงไปให้นักเรียนได้เรียนรู้เพ่ิมเติม
ให ้นักเรียนในห้องช่วยกันแสดงความคิดเห็น   

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการออกแบบการเรียนรู้   จัดการเรียนรู้บูรณาการองค์ความรู้ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือสร้างสรรค์ สิ่งต่าง ๆ ตามที่ผู้เรียนสนใจ  ซึ่งผู้เรียนต้อง
มีทักษะการคิดขั้นสูง  และสามารถนำความรู้ Hard skills (ทักษะที่ใช้ในการทำงาน) Soft skill (ทักษะที่ใช้ใน
การปฏิสัมพันธ์กับคน เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมและอารมณ์) มาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถ
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมได้ โดยครูมีการวางแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ศึกษาหลักสูตร  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ : 8 กลุ่มสาระ  
วิเคราะห์ จัดทำคำอธิบายรายวิชา จัดทำหน่วยการเรียนรู้/โครงสร้างรายวิชา  จัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการและประเมินผลการเรียนรู้  พัฒนาเป็นหลักสูตรบูรณาการ เพ่ือการมีงานทำ-มีอาชีพ (หนึ่งชั้นเรียน 
หนึ่งผลิตภัณฑ์อาชีพในชุมชน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : งานผลิตภัณฑ์ถนอมและแปรรูปอาหารจาก
ผลผลิตในท้องถิ่น 

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบ Active Learning 
การเรียนรู้เชิงรุก พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะชีวิตและงานอาชีพ เอกสารประกอบการเรียนรู้และสื่อ/
แหล่งเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) ที่เป็นการเรียนรู้อย่างจริงจังและ  ตั้งใจ มอง
สิ่งยากว่าท้าทาย มีความสุขในการเรียน ได้ความรู้จริง ต่อยอดนวัตกรรมได้ ในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นการร่วมกันพัฒนาระหว่างครู ผู้ออกแบบการ
เรียนการสอนและผู้เรียนที่จะต้องร่วมพัฒนาตนเอง ซึ่งจุดสำคัญในการที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ได้นั้น ผู้เรียนจะต้องเข้าใจในตนเองก่อนดังคำกล่าวที่ว่า “อ่านตนออก บอกตนได้ ใช้ตนเป็น เห็นตนชัด 
พัฒนาตนอย่างสม่ำเสมอ” ซึ่งในขั้นตอนนี้ ครูอาจจะเริ่มจากการเอาผลการประเมินระดับการคิดท่ีได้วัดไป ใน
ขั้นตอนแรกมาพูดคุยกัน จากนั้นจึงนำเสนอแผนการเรียนรู้ที่ครู ได้ออกแบบมาว่ามีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ 
อะไรผลปลายทางที่คาดหวังคืออะไรบ้าง ตลอดจนเกณฑ์ การวัดผลต่างๆที่ครูได้ ตั้งเอาไว้ ในแผน (Rubric) 
เพ่ือให้เกิดความเต็มใจที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพจากครู และร่วมแรงร่วมใจพัฒนาตนเอง   หลังจากที่
ผู้สอนสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนแล้ว ผู้สอนจึงได้ กำหนดทิศทางและ
เป้าหมายกับผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาวิชาการ และทักษะทางการคิด โดยนำเอาแบบประเมินใน  
Rubric  ที่ครูได้วางแผนไว้มานำเสนอและพูดคุยกับผู้เรียนว่า มีวามสอดคล้องกับสิ่งที่ตนสนใจจะศึกษาและ
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พัฒนาหรือไม่เพียงใด  เมื่อตกลงกันได้แล้วผู้เรียนก็จะทำการบันทึกเป็นแผนการเรียนของตนเอง  เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและส่วนร่วมในแผนการเรียนรู้ ตลอดจนรู้เป้าหมายของการเรียน ทำให้การ
เรียนมีเป้าหมาย (Purposeful) 

 
การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson 

Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ในกิจกรรม Open Class ประกอบไปด้วย Plan การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้  Do ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้/กระบวนการสอนใหม่ See การเยี่ยมชั้นเรียน/สังเกตการจัดการ
เรียนรู้ และ Reflect  การสะท้อนการจัดการเรียนรู้ 
                  เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่มีพ้ืนฐานจากทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ที่เน้น
ให้ผู้เรียนมีบทบาทมาก และสำคัญที่สุดในกระบวนการจัดการเรียนรู้  โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
learning นั้นผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีสอนได้หลากหลายรูปแบบ เช่น  Cooperative Project-Based 
learning Problem-Based learning, Research - Based learning,  Inquiry-Based learning เป็นต้น 

เปิดพ้ืนที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ลงมือทำจริง ลองผิดลองถูกเอง (Learning by doing) ทุกขั้นตอน 
เริ่มตั้งแต่การหาข้อมูลเรื่องที่ตนเองอยากรู้  เมื่อผู้เรียนทราบว่าอยากจะรู้เรื่องอะไร จะหาข้อมูลนั้นๆได้จากที่
ใดก็จะให้ผู้เรียนได้เริ่มหาข้อมูลด้วยตนเอง โดย facilitator จะแนะนำให้ว่าข้อมูลนั้น ๆ สามารถหาได้จากที่
ใดบ้าง รวมไปถึงการไปทัศนศึกษา เพ่ือเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและสถานที่จริง เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้
อย่างลึกซึ้ง มิใช่เรียนรู้ จากข้อมูลดิบในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น การเรียนรู้แบบนี้จะทำให้ผู้เรียนได้
ข้อมูลส่วนที่เป็นประโยชน์ มาเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์แล้วข้อมูลนั้นก็จะถูกสังเคราะห์ไปเป็นองค์
ความรู้ที่จะนำไปประยุกต์ใช้  ในชีวิตประจำวัน ความรู้ใหม่ที่ได้มาเมื่อนำมารวมกับความรู้หรือประสบการณ์
เดิมและมีจริยธรรมเป็นตัวกำกับในทุกขั้นตอน สุดท้ายก็ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ หลังจากนั้น นักเรียนจะเข้าสู่
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจะนำความรู้ที่สร้างขึ้นนั้นนำเสนอต่อเพ่ือนในกลุ่ม ครูจะสามารถ
ตรวจสอบได้ว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ถ้ายังไม่สมบูรณ์จะได้แนะนำให้ผู้เรียนย้อนกลับไป เริ่มต้นหา
ข้อมูลมาเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นระหว่างการทำกิจกรรมและการนำเสนอผลงานนั้นนักเรียนจะบันทึกผลการ
ทดลองและผลการเรียนรู้ ด้วยทุกครั้งเพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะการเขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษอีกด้วย กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้เรียกว่า “กระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-
Action) 
 

     การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning   เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ครูได้วางแผนจัดการ
เรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและน่าสนใจ  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมของตน และเชื่อมโยงองค์ความรู้ใหม่จากการมีปฏิสัมพันธ์
ในการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีสอนได้หลากหลาย
รูปแบบ เช่น  Cooperative การเรียนรู้แบบร่วมมือ  Project-Based learning โครงงานเป็นฐาน 
Problem-Based learning : PBL ปัญหาเป็นฐาน  Research-Based learning : RBL โครงงานฐานวิจัย,  
Inquiry-Based learning, การสอนแบบสืบ เสาะหาความรู้    Phenomenal based learning PhBL 
ปรากฏการณ์เป็นฐาน  เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำกิจกรรม มีทักษะทั้งในเชิง
ความคิด และเทคนิควิธีที่จะใช้ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาในชีวิตจริง ผู้เรียนสามารถพูดคุยและเขียนสื่อสารใน
สิ่งที่เรียน วิจารณ์โต้แย้งระหว่างเพ่ือน และผู้สอนได้ ผู้เรียนยังสามารถจัดระบบการคิด และสร้างวินัยต่อ
กระบวนการแก้ปัญหารับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (บุญเลี้ยง ทุมทอง , 2556 : 81-84)  
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Hight Functioning ห้องเรียนประสิทธิภาพ     

  ในขั้นการจัดการเรียนการสอนมีการยึดหลัก High functioning classroom 12 ตัวชี้วัด ใน
การจัดการเรียนรู้โดยเป็นห้องเรียนที่มีบรรยากาศการเรียนรู้แบบเปิดกว้างท้าทายแก่ผู้เรียน จัดการเรียนรู้
แบ บ  Active Learning ให้ เป็ น  High Functioning Classroom ห้ อ ง เรี ย น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู งทั้ ง
กระบวนการและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Core Competencies 6 สมรรถนะหลัก    
 
ที่กำหนดให้เป็นพ้ืนฐานที่นักเรียนทุกคนต้องได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถเมื่อจบ

การศึกษา ได้แก่ การจัดการตนเอง การคิดข้ันสูง การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การเป็นพลเมืองเข้มแข็ง การอยู่
ร่วมกับธรรมชาติวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 

ขั้นตอนที่ 4 : เรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
 

         เรียนรู้สู่การปฏิบัติ  นกัเรียนลงมือปฏิบัติ- สืบค้น- นำเสนอผลการสืบค้น- ออกแบบการศึกษา ทดลอง- ลง
มือสร้างนวัตกรรม  - นำไปใช้/ทดสอบประสิทธิภาพ- สรุปผล 
 

ขั้นตอนที่ 5 : สะท้อนคิดประเมินตนเอง 
 

นักเรียนประเมินตนเอง โดยใช้ Spider Diagram แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินที่
เอาคุณลักษณะนิสัยของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการประเมิน  โดยให้นักเรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง ใน
ระหว่างการประเมินนั้นนักเรียนจะได้สะท้อนกับเพ่ือนในเรื่องของ  “จุดที่ต้องพัฒนา จะทำอย่างไรตนเองจะ
สามารถพัฒนาตนเองในด้านต่างๆได้” 
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ขั้นตอนที่ 6 : พัฒนา ชวนคิด ต่อยอด 
 

                            ในขั้นพัฒนาชวนคิดต่อยอดนี้จะเป็นขั้นที่จะใช้ในการนำผลงานนักเรียนให้พัฒนา
มากขึ้นโดยจะมีเครื่องมือเป็นชุดคำถามที่เรียกว่า SCAMPER เป็นชุดคำถามที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานให้
เกิดการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการภายหลังจากที่เรียนรู้มาจนจบและได้องค์ความรู้มาแล้ว 
ขั้นตอนนี้ จะเป็นการที่ครูชวนคุย ชวนคิด ให้นักเรียน นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ เหล่านั้นไปใช้ พัฒนาตนเอง ก่อน
จะคิดเริ่มเรียนรู้ในสิ่งที่ยากขึ้น ลึกขึ้น หรือเป็นเรื่องใหม่ ๆ ที่เป็นการต่อยอดจากองค์ ความรู้เดิม ซึ่งการ
ชวนคุย เพ่ือวางอนาคตในลักษณะนี้ ก็เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ตกผลึก และการคิด
สร้างสรรค์ต่อยอดได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

หาสิ่งใหม่ๆ มาทดแทน 
 

   
 
ผสมสิ่งที่คล้ายๆกันเข้าด้วยกัน 

   
  ปรับวิธีการใช้ให้ต่างได้อย่างไรบ้าง 
 

   
 

 ดัดแปลง แก้ไขบางส่วนจากของเดิมให้ดีขึ้น 
 

   
 

เปลี่ยนวิธีการใช้งานแบบอื่น 

   
  พัฒนาโดยลดส่วนประกอบ/ลดคุณสมบัติ 

 

   
 

กลับกระบวนการทำงานในสิ่งที่ตรงกันข้าม 
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ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
 ข้าพเจ้ามีการริเริ่ม คิดค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน และนำผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยมาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนา 
ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
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จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 
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การดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Application Q-Info และ Application Innovation SPM๓๕ 
ตรวจเช็คการมาโรงเรยีนของนักเรยีน เก็บข้อมูลแบบเรียลไทม ์
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การใช้เครื่องมือและวิธีการ   คัดกรองนักเรียน   แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ, EQ  
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5.  ผลที่เกิดกับชุมชน 
     สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม  ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา  เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณีลอยกระทง  
ประเพณีสงกรานต์  การทอดผ้าป่า  ทอดกฐิน  เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ กิจกรรมวันสำคัญ  
ได้แก่  กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  จนทำให้เกิดความร่วมมือ  ความเข้าใจที่ดีต่อกัน  
เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนและท้องถิ่น  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการประชุม
ผู้ปกครอง  ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแต่ละภาคเรียนเพ่ือชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและ
เพ่ือหาแนวทางในการร่วมพัฒนาโรงเรียนทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และพัฒนาทางวิชาการให้เป็นไปในทาง
ทิศทางเดยีวกัน 
     ชุมชนแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในตามแนวทางโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือชุมชน(Community 
Innovation Project :CIP) สอดคล้องกับ Q-Goal : การพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ เพ่ือการมีงานทำ-
อาชีพ ที่ช่วยสร้างโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียนที่สามารถเรียนรู้เพ่ือให้เกิด Learning Outcome   
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เริ่มต้น สิ้นสุด 
4 สมรรถนะหลัก 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
1.1 ความสามารถในการวาง

แผนการปฏิบัติงาน 
1.2 ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 
1.3 ผลการปฏิบตัิงาน 

 
 
1)จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2)จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 
3)จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
สื่อ นวัตกรรมที่น่าสนใจทั้งทาง
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 

 
 
13 พฤษภาคม.
2565 

 
 
3 1  มี น า ค ม 
2566 

 
 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

 
 
- ผู้ เรียนให้สนใจ ตั้ งใจ มีความ
กระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะ เรี ย น รู้   มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มี
ทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

9 2. การบริการที่ดี ได้ให้บริการทางวิชาการแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
เพื่ อเป็นการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เกิ ด ผลดี ต่ อ เพื่ อ น ร่ วม งาน ใน
โรงเรียนและต่างโรงเรียน เพื่อ
นำมาพัฒนาการเรียนการสอน 
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5 3. การพัฒนาตนเอง 
3.1 ความสามารถในการ

วิเคราะหต์นเอง 
3.2 ความสามารถในการใช้

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3.3 ความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
แสวงหาความรู ้

3.4 ความสามารถในการ
ติดตามความเคลื่อนไหว
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.5 ความสามารถในการ
ประมวลความรู้และการ
นำความรูไ้ปใช้ 

 
1)เข้ารับการอบรม สัมมนาที่
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงาน
อื่นๆจัดขึ้น 
2)ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ  
บุ คลากรต้นแบบ เพื่ อนำมา
พัฒนาตนเอง 
3)แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้ กั บ
บุคลากรในโรงเรียน 
4) ศึกษาเอกสาร ผลงานทาง
วิชาการจากตำรา วารสาร 
รายงานการวิจัย 
5) สื บ ค้ น ค ว า ม รู้ ท า ง
อินเตอร์เนต 

 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 
โครงการพัฒนาครูรูปแบบ
ครบวงจร(คูปองพฒันาครู)
จากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่จัด 

 
การพัฒนาตนเองเป็นผู้มีคุณภาพ 
ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี
ขึ้นส่งผลและเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน  โรงเรียนและชุมชน 
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อันดับ 
ความสำคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนา 

วิธีการ / 
รูปแบบการพัฒนา 
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7 4.การทำงานเป็นทีม 
4.1 ความสามารถในการ 
วางแผนเพื่อการปฏิบัติงานเป็น
ทีม 
4.2 ค วาม ส าม า ร ถ ใน ก า ร
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

 
1)ร่วมกิจกรรมที่เน้นการทำงาน
เป็นทมี 
2)ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงาน โดยรู้จักการเป็น
ผู้ให้และผู้รับที่ดี 
3)มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

 
เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผล
ให้การดำเนินงานต่างๆบรรลุผล
สำเร็จตลอดจนการมีความสุขใน
การปฏิบัติงาน 

1 สมรรถนะประจำสายงาน 
5.การจัดการเรียนรู้ 
   5.1 ความสามารถในการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตร 
   5.2 ความสามารถในเนื้อหา
สาระที่สอน 
   5.3 ความสามารถในการจัด
ก ระบ วน การ เรี ย น รู้ ที่ เน้ น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

 
 
1)เข้ ารับการอบรม  สัมมนา  
ศึ กษ าดู งาน  ศึ กษาเอกสาร
เกี่ ย ว กั บ ห ลั ก สู ต ร   ก า ร
ออกแบบการเรียนรู้  การเขียน
แผนการจัดประสบการณ์ การ
วัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนา
ตนเอง 
2)เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการ
ผลิตสื่อ การใช้สื่อประเภท ICT  

 

 
ตลอดปี
การศึกษา 

 

 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

 

 
ตนเองมีความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีความรู้
เ รื่ อ ง ก า ร เขี ย น แ ผ น ก า ร จั ด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์   ก า ร วั ด ผ ล
ประเมินผล ตลอดจนการผลิตสื่อ 
การใช้สื่อ ประเภท ICT ส่งผลต่อ
การจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนอย่าง
สูงสุด 
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 5.4 ความสามารถในการใช้ 
แ ล ะ พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อ
จัดการเรียนรู้ 
   5.5 ความสามารถในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่หน่วยงานจัดขึ้นทุกๆครั้ง 
 

    

2 6.การพัฒนาผู้เรียน 
6.1 การปลูกฝังคุณธรรม  

จริยธรรมแก่ผู้เรียน 
6.2 การส่งเสริมกิจกรรม 

ความคิด  วิเคราะห์ผู้เรียน 
  6.3 การส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการ 

 
1) จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝัง
คุณ ธรรม จริยธรรมที่ ดี งาม
ให้กับผู้ เรียนอยู่เสมอโดยการ
อบรมหน้าเสาธง  กิจกรรมโฮม
รูม กิจกรรมสุดสัปดาห์การเล่า
นิทานส่งเสริมคุณธรรม 
2) ส่งเสริมผู้เรยีนตามความถนัด 
ความส่ามารถแต่ละบุคคล 

 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะ
ชีวิต เป็นท่ียอมรับของสังคม 
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สมรรถนะ 
ทีจ่ะพฒันา 

วิธีการ / 
รูปแบบการพัฒนา 
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3 7.การบริหารจัดการชั้นเรียน 1)จัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้
เอื้อต่อการเรียนรู ้
2)จัดมุมประสบการณต์่างๆ
เพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู ้
3)จัดป้ายนิเทศเพือ่เป็นข้อมลู 
ข่าวสารสำหรับการเรียนรู ้
4)จัดทำเอกสารงานธรุการในช้ัน
เรียนให้เป็นปจัจุบัน 
5)จัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรยีนและนำข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ห้องเรียนมีบรรยากาศที่ เอื้อต่อ
การเรียนรู้  ผู้ เรียนมีความสุขใน
การเรียนรู้  ครูมีข้อมูลต่างๆอย่าง
เป็ น ปั จ จุ บั น ที่ ส า ม า ร ถ เป็ น
แบบอย่างได้ 
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วิธีการ / 
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6 8. การวิเคราะห์ สังเคราะห์
และการวิจัยในชั้นเรียน 
  8.1 ความสามารถในการ 
วิเคราะห์ 
8.2 ความสามารถในการ 

สังเคราะห์ 
  8.3 ความสามารถในการ
เขียนเอกสารทางวิชาการ 
  8.4 ความสามารถในการวิจัย 

 
 
1) เข้ารับการอบรม พัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดทำ
สื่ อ ก าร เรี ย น รู้  เพื่ อ พั ฒ น า
คุณภาพของครูและผู้เรียน 
2) ศึกษาเอกสาร ตำราในการ
จัดทำเอกสารทางวิชาการ 
3) ศึกษาผลงานตัวอย่างในการ
ทำผลงานทางวิชาการ 
4) ดำเนินการวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อแก้ปัญหาตลอดจนพัฒนา
ผู้เรียน 

 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม 

 
1) ครูมีความรู้ความสามารถใน
การเขียนผลงานทางวิชาการและ
วิจัยในช้ันเรียนแบบง่ายได้ 
2) ผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาที่ถูก
วิธีโดยครูทำการวิจัยในช้ันเรียน 
3) ครูมี การทำวิจัย ใน ช้ัน เรียน
อย่างต่อเนื่อง 
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อันดับ 
ความสำคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนา 

วิธีการ / 
รปูแบบการพัฒนา 

 

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับการสนับสนุน
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10 9.การสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชน 
  9.1 ความสามารถในการนำ
ชุมชนมามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของสถานศึกษา 
  9.2 ความสามารถในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของชุมชน 

 
 
1) ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง 
/กรรมการสถานศึกษาเพื่อช้ีแจง
นโยบาย แนวทางการจดั
กิจกรรมของสถานศึกษา 
2) ขอความร่วมมือจากชุมชน
บางโอกาส 
3) เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
ทุกๆครั้งทั้งงานประเพณีและ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน ์

 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

 
 
1) ชุ ม ช น ให้ ค ว าม ร่ ว ม มื อ ใน
กิจกรรมต่างๆที่สถานศึกษาจัดขึ้น
อย่างเต็มใจ 
2) ชุ ม ชน มี ค ว าม พึ งพ อ ใจ ใน
กิจกรรมที่ผู้เรียน และสถานศึกษา
จัดขึ้น 

8 10. วินัย  คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

10.1  การมีวินัย 
10.2  การประพฤติปฏิบัติ 

ตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
10.3  การดำรงชีวิตอย่าง 

เหมาะสม 

 
 
1) เข้ารับการอบรมพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อยปี
ละ 1  ครั้ง 
2) ประพฤติปฏิบัติตนในการ
ดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา  

 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

 
ต น เอ ง เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จ ริ ย ธ ร ร ม  มี วิ นั ย   มี ค ว า ม
รับผิดชอบ มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพท่ีสูงยิ่ง ๆ ขึ้น 
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

รายละเอียดการพัฒนาตนเอง 

อันดับ 
ความสำคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนา 

วิธีการ / 
รูปแบบการพัฒนา 

 

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.4 ความรักและศรัทธา 
ในวิชาชีพ 
     10.5 ความรับผิดชอบใน
วิชาชีพ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
3) ประพฤติปฏิบัติตนในวิชาชีพ
โดยรักและศรัทธาในวิชาชีพของ
ตนเอง โดยมีวินัยในตนเอง 

    

 
 
ลงช่ือ                       ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
         (นางสรัญญา           เรือนคำ)               ……………………………………………………………………… 

   ผู้จัดทำแผนพฒันาตนเอง        ……………………………………………………………………… 
 
 

           ลงชื่อ 
                  ( นายประนอม   ไทยกรรณ์ ) 

                    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

ประวัติการเข้ารับการพัฒนา (ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา) 
ปีการศึกษา 2564 
ลำดับท่ี เรื่อง หน่วยงาน จำนวน

ชั่วโมง 
หมายเหตุ 

1 การสัมมนา 15 ปี มหิงสาสายสืบด้วยระบบออนไลน์ กรมส่งเสรมิคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6 28 เมษายน 
2564 

2 Application เพื่อการจัดการเรียนรู้ มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่ง
อนาคต 

6 17 พฤษภาคม 
2564 

3 หลักสูตร Online Learning Pedagogy สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

6 18 พฤษภาคม 
2564 

4 หลักสูตร Google Classroom สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

6 19 พฤษภาคม 
2564 

5 การสร้างแฟ้มสะสมผลงานด้วย New Google Site สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

6 20 พฤษภาคม 
2564 

6 การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar  การ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมอง
ของผู้บริหาร นักวิชาการและครู ในหัวข้อเทคนิค
และวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์และ
ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐานประชุม 
19 พฤษภาคม 2564 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยความรว่มมือของ
หน่วยปฏิบัติการวิจยั
สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมการศึกษา  
คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

6 21 พฤษภาคม 
2564 

7 Awesome ความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ต สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

3 21 พฤษภาคม 
2564 

8 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สำหรับห้องเรียน
กลับทาง(Flip Classroom) 

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่ง
อนาคต 

3 21 พฤษภาคม 
2564 

9 การประยุกต์ Phenomena Based Learning ใน
โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

มูลนธิิเพื่อทักษะแห่ง
อนาคต 

6 22 พฤษภาคม 
2564 

10 การออกแบบ Gamification เพื่อการจัดการเรียนรู้ มูลนิธิเพื่อทักษะแห่ง
อนาคต 

3 24 พฤษภาคม 
2564 
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

ปีการศึกษา 2564(ต่อ) 
ลำดับท่ี เรื่อง หน่วยงาน จำนวน

ชั่วโมง 
หมายเหตุ 

11 การทำ Data Visualization ด้วย Google Data 
Studio 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

3 24 พฤษภาคม 
2564 

12 Youtube for Learning สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

3 25 พฤษภาคม 
2564 

13 การสร้าง Online Learning Space เพื่อการ
เรียนรู ้

มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่ง
อนาคต 

3 25 พฤษภาคม 
2564 

14 Digital Marking สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

3 25 พฤษภาคม 
2564 

15 การสร้างแบบฝึกทักษะและแบบประเมินด้วย 
Game Simulation 

มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่ง
อนาคต 

6 26 พฤษภาคม 
2564 

16 การติดตั้ง Google WorkSpace for Education สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

3 27 พฤษภาคม 
2564 

17 โครงการนวัตกรรมชีวจักรกลเพื่อชุมชน 
Biomimetic  

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่ง
อนาคต 

3 27 พฤษภาคม 
2564 

18 Google WorkSpace Admin Console สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

3 28 พฤษภาคม 
2564 

19 เทคนิคการบูรณาการภาษาต่างประเทศในโครงการ
นวัตกรรมเพื่อชุมชน 

มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่ง
อนาคต 

3 28 พฤษภาคม 
2564 

20 เทคนิคการเปดิประตูสูค่วามคดินอกกรอบ Think 
Out of Maze ให้แก่ผูเ้รียน 

มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่ง
อนาคต 

6 29 พฤษภาคม 
2564 

21 การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เฉพาะบุคคล
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่ง
อนาคต 

6 30 พฤษภาคม 
2564 

22 การผลิต VDO CLIP มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่ง
อนาคต 

3 31 พฤษภาคม 
2564 

23 หลักสตูร IoTเบื้องต้นด้วย Node-RED สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

3 31 พฤษภาคม 
2564 
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

ปีการศึกษา 2564(ต่อ) 
ลำดับท่ี เรื่อง หน่วยงาน จำนวน

ชั่วโมง 
หมายเหตุ 

24 เทคนิคการพัฒนาชุดการเรียนรู้ SDL(Self 
Directed Learning) Blackbox ด้วยตนเอง 

มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่ง
อนาคต 

3 2 มิถุนายน 
2564 

25 การพัฒนาการคิดวเิคราะห์ให้ผูเ้รยีนด้วย
กระบวนการสำรวจประชากรเพือ่พัฒนานวัตกรรม 

มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่ง
อนาคต 

24 3 มิถุนายน 
2564 

26 การพฒันาความคิดสรา้งสรรค์ผูเ้รยีนด้วย
กระบวนการออกแบบผลติภณัฑ ์

มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่ง
อนาคต 

6 5 มิถุนายน 
2564 

27 หลักสตูรการพัฒนาจิตสาธารณะให้แกผู่้เรยีนด้วย
หลักคิดเด็ดดอกไมส้ะเทือนถึงดวงดาว 

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่ง
อนาคต 

12 6 มิถุนายน 
2564 

28 หลักสตูรโครงงานธุรกิจดจิิทัลเพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพ 

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่ง
อนาคต 

6 7 มิถุนายน 
2564 

29 หลักสตูรเทคนิคการพัฒนาความคดิสร้างสรรค์แก่
ผู้เรยีนเพื่อการต่อยอดนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย ์

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่ง
อนาคต 

6 8 มิถุนายน 
2564 

30 หลักสตูรการพัฒนาทักษะสมอง (EF:Executive 
Functional) ในผู้เรียน 

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่ง
อนาคต 

6 9 มิถุนายน 
2564 

31 หลักสตูรปลุกความเป็นศิลปินทางการคิดใหผู้้เรยีน
ด้วยหลัก Visual Thinking 

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่ง
อนาคต 

6 10 มิถุนายน 
2564 

32 หลักสตูรเปลี่ยนห้องเรียนเป็นสุนทรียสถานด้วย
สุนทรียภาพในการสอน 

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่ง
อนาคต 

6 11 มิถุนายน 
2564 

33 การพัฒนาสื่อการสอนจากฐานทรพัยากรสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนในพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา ฯ เขตพื้นท่ี สพม.35 

คณ ะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลำปาง อำเภอเมือง  
จังหวัดลำปาง 

12 26-27 
มิถุนายน 

2564 

34 การประชมุขับเคลื่อนงานตดิตาม เฝ้าระวังและการ
ให้ข้อมูลข่าวสารในสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนนำ
ร่อง 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน  

6 6 สิงหาคม 
2564 

35 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูรู้ปแบบออนไลน์สำหรับครสูังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

12 14-15 
สงิหาคม 
2564 

36 การประชุมโรงเรียนแกนนำการพฒันาการ
ขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังข่าวสารของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง 
ลำพูน  

สำนักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน  
 

6 19 สิงหาคม 
2564 

37 การประชุมทางไกลแนวทางการจดัการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)และการนเิทศ
ทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน  
 

3 23 สิงหาคม 
2564 
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

ปีการศึกษา 2564(ต่อ) 
ลำดับท่ี เรื่อง หน่วยงาน จำนวน

ชั่วโมง 
หมายเหตุ 

38 การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการโรงเรยีน
มาตรฐานสากล “การพัฒนาสถานศึกษาวิถีใหม่สู่
การศึกษาไทยอยา่งยั่งยืน” 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสรมิ
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดลำปาง 

12 3-4 กันยายน 
2564 

39 การประชุมโครงการยกระดับสถานศึกษาสู่การเป็น
ศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาและขับเคลือ่นโครงการ
อารยเกษตรฯ “โคก หนองนาแห่งนำ้ใจและ
ความหวัง” โรงเรียนในสังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพนู 

สำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน 

6 27 กันยายน 
2564 

40 หลักการสอนด้วยการตั้งคำถามเพือ่พัฒนา
สมรรถนะผู้เรยีน(โครงการ TSQP) 
วิทยากร  
รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ ์
เพาะพันธ์ุปัญญาอะคาเดม ี

มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่ง
อนาคต และ
มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุร ี

3 28 กันยายน 
2564 

41 การศึกษาดูงานโรงเรียนคณุธรรมของโรงเรียน 
สบปราบพิทยาคม 

โรงเรียนสบปราบ
พิทยาคม 

3 1 ตุลาคม 
2564 

42 โครงงานฐานวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักผูเ้รียน
(โครงการ TSQP) 
วิทยากร  
รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ ์
เพาะพันธ์ุปัญญาอะคาเดม ี

มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่ง
อนาคต และ
มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุร ี

3 1 ตุลาคม 
2564 

43 Teaching learning and assessing 21st 
century skills in education : Thailand ‘s 
experience 

OECD Education 
Communications 

3 8 ตุลาคม 
2564 

44 การนำเสนอผลงานและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ online “เสริมสร้างความซื่อสัตยต์้านทุจรติ
ด้วย 4+6 Model” 

สถาบันพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม
มูลนิธิยุวพัฒน ์

3 18 ตุลาคม 
2564 

45 การประชุมออกแบบกระบวนการ 
Developmental Evaluation (DE) ช่วงต้นน้ำ ครู
ที่ทำหน้าท่ี Facilitator และ Notetaker 

มลูนิธิเพ่ือทักษะแห่ง
อนาคต และ
มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุร ี

6 19 ตุลาคม 
2564 

46 การอบรมการพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลงใน
การพัฒนา(Performance Agreement : PA)  

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน 

3 21 ตุลาคม 
2564 
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

ปีการศึกษา 2564(ต่อ) 
ลำดับท่ี เรื่อง หน่วยงาน จำนวน

ชั่วโมง 
หมายเหตุ 

47 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูต้ากครตู้นเรือ่ง ครั้งท่ี 1 การ
ทำโครงงาน Problem-Based Learning ด้วย
กระบวนการ Design Thinking โรงเรียนเพลิน
พัฒนา ตามโครงการครเูพื่อศิษย์สร้างการเรียนรู้
ระดับเชื่อมโยง : รูปแบบออนไลนป์ีท่ี 2 

กสศ. มูลนิธสิยามกัม
มาจล 
มูลนิธิเพื่อทักษะแห่ง
อ น า ค ต แ ล ะ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี ตาม 
TSQP 

3 22 ตุลาคม 
2564 

48 การประชมุเตรยีมการ FA และ Noteในการ
ประชุม DE ต้นน้ำ โหนด 2 TSQP 

TSQP Node 2 
เชียงใหม่ ลำพูน 
ลำปาง 

6 24 ตุลาคม 
2564 

49 ค่ายรอบประเมินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนว
พระราชดำริ ปีที่ 9 : สู่ความยั่งยืน(รูปแบบ
ออนไลน์) 

มูลนิธอิุทกพัฒน์ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์

12 27-28 
ตุลาคม 2564 

50 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Developmental 
Evaluation (DE) ช่วงต้นน้ำ โหนด 2 TSQP 
โรงเรียนในโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง 
รุ่นที่ 1 และ รุ่นท่ี 2 ต่อเนื่องในปี 2564  

มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่ง
อนาคต และ
มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุร ี

12 28-29 
ตุลาคม 2564 

51 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิตำแหน่งและ
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance 
Agreement : PA)สายงานสอน  
วิทยากร : ศน.ดร.ปาริชาติ  เภสัชชา 
ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 2 

ชมรมครูอำเภอเมือง
ปาน  
จังหวัดลำปาง 

6 3 พฤศจิกายน 
2564 

52 หลักสตูรที่ 1 การสร้างสมรรถนะแห่งนวัตกร มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่ง
อนาคต 

6 5 พฤศจิกายน 
2564 

53 หลักสตูรที่ 2 บทบาทครูผูส้ร้างสมรรถนะ มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่ง
อนาคต 

6 10 พฤศจิกายน  
2564 

54 หลักสตูรที่ 3 การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นสมรรถนะ มูลนิธิเพื่อทักษะแห่ง
อนาคต 

6 12 พฤศจิกายน  
2564 

55 หลักสตูรที่ 4 การกระตุ้นสมองผู้เรียนก่อนการจดั
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ 

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่ง
อนาคต 

6 13 พฤศจิกายน  
2564 

56 หลักสตูรที่ 5 การประเมินสมรรถนะเพื่อเหนีย่วนำ
การกำเนดิศักยภาพใหม ่

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่ง
อนาคต 

6 14 พฤศจิกายน  
2564 
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

ปีการศึกษา 2564(ต่อ) 
ลำดับท่ี เรื่อง หน่วยงาน จำนวน

ชั่วโมง 
หมายเหตุ 

57 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Online PLC Coaching 
จากครูต้นเรื่อง ครั้งท่ี 2 ตามโครงการครูเพื่อศิษย์
สร้างการเรียนรู้ระดับเชื่อมโยง : รปูแบบออนไลน์ปี
ที่ 2 เรื่องโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนเพื่อสร้าง
สมรรถนะ Global Citizen ครูอ้อ 
สุรัตน์ แท่นประเสริฐกลุ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 

กสศ. มูลนิธสิยามกัม
มาจล มลูนิธิเพ่ือ
ทักษะแห่งอนาคต
และมหาวิทยาลัยศรี
ปทุมวิทยาเขตชลบรุี 
ตาม TSQP 

3 15 พฤศจิกายน  
2564 

58 เวทีการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศกึษาฐาน
สมรรถนะสู่การจดัการเรียนรู้และประเมินผล ครั้งท่ี 
1 จังหวัดศรีสะเกษ 

โครงการ TSQP 3 22 พฤศจิกายน  
2564 

59 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครู
นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนตามโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน เพื่อสรา้งความปลอดภัยใน
สถานศึกษา สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน 

12 29-30 
พฤศจิกายน 
2564 

60 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Online PLC Coaching 
จากครูต้นเรื่อง ครั้งท่ี 3 ตามโครงการครูเพื่อศิษย์
สร้างการเรียนรู้ระดับเชื่อมโยง : รปูแบบออนไลน์ปี
ที่ 2 เรื่องการพัฒนาสมรรถนะผูเ้รยีนด้วยโครงงาน
นวัตกรรมเพื่อชุมชน(Community Innovation 
Project : CIP) ของห้องเรียนเทคโนโลยี ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ครูลูกปลา นางสาววิภาพร ชิณะ
แขว โรงเรียนสตรสีิรเิกศ จังหวัดศรีสะเกษ   

กสศ. มูลนิธสิยามกัม
มาจล 
มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่ง
อนาคตและ
มหาวิทยาลยัศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี ตาม 
TSQP 

3 13 ธันวาคม 
2564 

61 เวทีเสวนาวิชาการ : STOP Bullying “หยุดการ
กลั่นแกล้ง หยุดความรุนแรง หยุดสร้างความเกลียด
ชังในสังคม” 

มหาวิทยาลยัพะเยา 
กระทรวงศึกษาธิการ  
กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรภีาพ กระทรวง
ยุติธรรม 

6 15 ธันวาคม 
2564 

62 การจัดกิจกรรมสรา้งการรับรู้เพื่อเท่าทันและรับมือ
กับข่าวปลอมครั้งที่ 1 ภายใตโ้ครงการศูนย์
ประสานงานแลแก้ไขปญัหาข่าวปลอม(Anti Fake 
News Center : AFNC) 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

6 17 ธันวาคม 
2564 

63 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างโรงเรียน
(Open Class)โรงเรยีนทุ่งคาวิทยา โรงเรียนอนุบาล
วังเหนือและโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม) 

โครงการ TSQP 
Node 2 และ
โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 

6 23 ธันวาคม 
2564 
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

ปีการศึกษา 2564(ต่อ) 
ลำดับท่ี เรื่อง หน่วยงาน จำนวน

ชั่วโมง 
หมายเหตุ 

64 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ 
Coach เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรยีน ครั้งท่ี 1 

มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่ง
อนาคตและ
มหาวิทยาลยัศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี ตาม 
TSQP 

6 6 มกราคม 
2565 

65 การทดสอบpretest เพื่อการวัด Effect Size และ
การประเมินสมรรถนะผู้เรยีนแบบออนไลน์ของ
โรงเรียนตามโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยา่งตอ่เนื่อง(TSQP) 
รุ่นที่ 1 

โครงการ TSQP 3 11 มกราคม 
2565 

66 การอบรมครูต้นแบบการจัดการเรยีนรู้บูรณาการ
ทักษะชีวิต 2564 

ศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรยีน 
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ 

18 11-13 
มกราคม 
2565 

67 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทีม่กีารผสมผสาน
ระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปรากฏการณ์เป็น
ฐาน(Phenomenal based learning : PhBL)
ร่วมกับแนวคิดเรื่องการทำโครงงานนวัตกรรมเพื่อ
ชุมชน(Community Innovation Project : CIP)
รวมไปถึงกระตุ้นผู้เรยีนคิดตามแนวทางอริยสัจ 4 
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพือ่ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง(TSQP)รุ่นท่ี 1 

มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่ง
อนาคตและ
มหาวิทยาลยัศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี ตาม 
TSQP 

12 15-16 
มกราคม 
2565 

68 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Online PLC Coaching 
จากครูต้นเรื่อง ครั้งท่ี 4 ตามโครงการครูเพื่อศิษย์
สร้างการเรียนรู้ระดับเชื่อมโยง : รปูแบบออนไลน์ปี
ที่ 2 เรื่องการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ 
Application ร่วมกับโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ครูต้น
เรื่องจากโรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี นางยุพิน แป้น
แอ้นและนางเพื่อนจิต สิงห์เผ่น   

กสศ. มูลนิธสิยามกัม
มาจล 
มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่ง
อนาคตและ
มหาวิทยาลยัศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี ตาม 
TSQP 

3 24 มกราคม 
2565 

69 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ 
Coach เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรยีน ครั้งท่ี 2 เรื่อง CLIP STEP 
บุคลิกภาพเปลี่ยนครูสู่ “กระบวนกร” ช่วยให้
ผู้เรยีนเรยีนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มูลนิธิเพื่อทักษะแห่ง
อนาคตและ
มหาวิทยาลยัศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี ตาม 
TSQP 

6 25 มกราคม 
2565 
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

ปีการศึกษา 2564(ต่อ) 
ลำดับท่ี เรื่อง หน่วยงาน จำนวน

ชั่วโมง 
หมายเหตุ 

70 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศกัยภาพครู
ภาคเหนือพะเยา เชียงราย ลำปาง แพร่และน่าน 
โครงการครอบครัวพอเพียงสูส่ถานศึกษาและ
ชุมชนประจำปี 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การส่งเสริมศักยภาพความเป็นคร ูกิจกรรม
วิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน
โซเซียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 3 29 มกราคม 
2565 

71 การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อยอดครูนักคิดจิ
ตนวตักร(The Innovator Spirit)และโครงการ
นวัตกรรมเพื่อชุมชนขั้นสูง(CIP : Community 
Innovation Project Advance)  

มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่ง
อนาคตและมหาวิทยาลัย
ศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี 
ตาม TSQP 

18 4-6 
กุมภาพันธ์ 

2565 

72 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะ Coach เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูใน
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ครั้งท่ี 3 หลักสูตร 
The Powerful Questioning เทคนิคการตั้ง
คำถามเพื่อกระตุ้นศักยภาพทางการคิด 

มู ล นิ ธิ เพื่ อ ทั ก ษ ะแ ห่ ง
อนาคตและมหาวิทยาลัย
ศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี  
ตาม TSQP 

6 10 กุมภาพันธ์ 
2565 

73 โครงการเสรมิสร้างหลักปฏิบัตริาชการที่ดีจากคำ
วินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน
หน่วยงานทางปกครองและเจา้หนา้ที่ของรัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 
15 ร่วมกับสำนักงานศาล
ปกครองเชยีงใหม ่

6 20 กุมภาพันธ์ 
2565 

74 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Online PLC Coaching 
จากครูต้นเรื่อง ครั้งท่ี ๕ ตามโครงการครูเพื่อ
ศิษย์สร้างการเรยีนรู้ระดับเชื่อมโยง : รูปแบบ
ออนไลน์ปีท่ี ๒ เรื่องโครงงานวิจัยเป็นฐานเพื่อ
การพัฒนาสมรรถนะแบบองค์รวม ครูต้นเรื่อง
จากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวดัลำพูน  
นางณภัค  ฐิติมนสั(ครเูจี๊ยบ)   

กสศ. มูลนิธสิยามกัมมา
จล 
มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่ง
อนาคตและมหาวิทยาลัย
ศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี 
ตาม TSQP 

3 21 กุมภาพันธ์ 
2565 

75 การศึกษาดูงานสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียน 
กิ่วลมวิทยา 

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา  
 

3 24 กุมภาพันธ์ 
2565 

76 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Development 
Evaluation(DE)ช่วงกลางน้ำปี 2 

มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่ง
อนาคตและมหาวิทยาลัย
ศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี 
ตาม TSQP 

6 27 กุมภาพันธ์ 
2565 

77 หลักสตูรอบรมเรยีนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง 
วิทยากร นายสดใส ใจตรง กลุม่สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรยีนบ
ดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 2 

Teachers ‘ Club  
องค์การค้าของ สกสค. 

6 5 มีนาคม 
2565 
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

ปีการศึกษา 2564(ต่อ) 
ลำดับท่ี เรื่อง หน่วยงาน จำนวน

ชั่วโมง 
หมายเหตุ 

78 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Online PLC Coaching 
จากครูต้นเรื่อง ครั้งท่ี 6 ตามโครงการครูเพื่อศิษย์
สร้างการเรียนรู้ระดับเชื่อมโยง : รปูแบบออนไลน์ปี
ที่ 2 เรื่องการพัฒนาสมรรถนะผูเ้รยีนด้วยโครงงาน
นวัตกรรมวิถชีนบทแบบบูรณาการ ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ครูต้นเรื่องจากโรงเรียนบา้น
สนัทรายคองน้อย จังหวัดเชียงใหม่  
นางสายสณุี  อินจันทร์(ครเูล็ก)และนางสาวเรณู  
อบกลิ่น(ครูชะเอม) 

กสศ. มูลนิธสิยาม 
กัมมาจล 
มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่ง
อนาคตและ
มหาวิทยาลยัศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี ตาม 
TSQP 

3 7 มีนาคม 
2565 

79 “คุย 3 อ.(อ้วน อาหาร ออกกำลงักาย) ของเด็กวัย
เรียน” 
เรื่อง “อาหาร(2): โภชนาการเยี่ยม สุขภาพยอด” 

Mu Safe School 
Virtual Workshop 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

4 19 มีนาคม 
2565 

80 เทคนิค เริ่มคดิ จากจุดสิ้นสุด การออกแบบการ
สอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  
วิทยากร : อ.ชลชาสน์ ศักดาลักษณ ์

เพจ เฟสบุ๊ค น่ารู้
(Narhu) 

3 20 มีนาคม 
2565 

81 การจัดกิจกรรมทบทวนกระบวนการ 
Development Evaluation(DE)ช่วงกลางน้ำปี 2 
ของแต่ละโรงเรียน โหนด 2(เชียงใหม่ ลำพูน 
ลำปาง)และให้คำแนะนำในการทำหน้าท่ี FA และ 
Note taker พร้อมกับนัดหมายหารือเรื่องการ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน DE กลางน้ำของ
โรงเรียนเพื่อรวบรวมส่งส่วนกลาง 

โครงการ TSQP Node 
2 

3 22 มีนาคม 
2565 
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

ปีการศึกษา 2563 
ลำดับท่ี เรื่อง หน่วยงาน จำนวน

ชั่วโมง 
หมายเหตุ 

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับความเข้มแข็ง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 รุ่น
ที่ 2 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35 

6 22 พฤษภาคม 
2563 

2 การป ระ ชุ ม เชิ งป ฏิ บั ติ ก ารพั ฒ น าห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาเพื่อการมีงานทำ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35 

12 11-12 
กรกฎาคม 

2563 
3 โครงการอบรมการให้การปรึกษาเพื่อป้องกันการฆ่า

ตัวตายในวัยรุ่น 
สำนักงานสุขภาพ 
เขตที่ 1 

12 10-11 
สิงหาคม 
2563 

4 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัด
การพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและ
เครือข่ายพลังงานชุมชน ปี งบประมาณ  2563 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พลังงานจังหวัด
ลำปาง 

6 13 
สิงหาคม  
2563 

5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน
รูปแบบ/แนวทางการจดัการศึกษาสู่งานอาชีพ 
โครงการพัฒนาหลักสตูรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัด
ลำปาง 

สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 15 

12 13-14 
กันยายน 
2563 

6 ประชุม เสวนา ถอดบทเรียน(Best Practice)และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้(Symposium) โครงการโรงเรยีน
สุจรติศึกษา กิจกรรมค่ายเยาวชน ป.ป.ช. สพฐ.น้อย
หัวใจ STRONG กิจกรรมบริษัทสรา้งการด ี

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35 

6 19 กันยายน 
2563 

7 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอ ผลงานและ
การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรูภ้ายใต้การ
เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจรติ ระดับภูมภิาค
(ภาคเหนือ) 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

24 25-28 
กันยายน 
2563 

8 กิจกรรมคา่ยรอบตัดสินและพิธีประกาศผลการ
ประกวดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนว
พระราชดำริ พ.ศ. 2562 

มลูนิธิอุทกพัฒน์ใน 
พระบรมราชูปถัมภ ์

24 13-18 
ตลุาคม 2563 

9 การอบรมแนวทางการจดัทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทย
ฐานะและคงวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว.21 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ลำปาง ร่วมกับ
โรงเรียนลำปาง
กัลยาณ ี

3 30 
ตลุาคม  
2563 
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

ปีการศึกษา 2563(ต่อ) 
ลำดับท่ี เรื่อง หน่วยงาน จำนวน

ชั่วโมง 
หมายเหตุ 

10 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอ ผลงาน
และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรยีนรู้ภายใต้
การเสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสจุริต 
ระดับประเทศ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

24 7-10 
ธันวาคม 
2563 

11 การประชุมออนไลน์เรื่องรายงานผลการวิจัย 
ติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาครูและ
โรงเรียนเพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง (TSQP) 

ก อ งทุ น เพื่ อ ค ว าม
เ ส ม อ ภ า ค ท า ง
การศึกษา 
(กสศ.)และสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการ
วิจัย(สกว.) 

6 14 
ธันวาคม 
2563 

12 การประชุมเสริมสร้างความเข้มแขง็ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนเพื่อความปลอดภัยใน
สถานศึกษาตามโครงการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน ประจำปี 2564 

สำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 

6 22 ธันวาคม 
2563 

13 โครงการวิจัยและพัฒนานวตักรรมทางการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ(OBEC AWARDS) 
 

สำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน 

6 20 
กุมภาพันธ ์

2564 
14 มิติใหม่ก้าวทันการเปลีย่นแปลงของการเขยีนวิจัย

ปฏิบัติการในช้ันเรียน(CAR : Classroom Action 
Research)ดว้ยการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ผ่านกระบวนการ GPAS 5 Steps  

ส ถ า บั น พั ฒ น า
คุณภาพวิชาการ(พว.) 

6 14 
 มีนาคม 
2564 

15 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาอย่าต่อเนื่องภายใต้โครงการพัฒนาครู
และโรงเรียนเพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง (TSQP 2A)  

โค ร งก า ร  TSQP 2 
ลำปาง 

6 5 
เมษายน 
2564 

16 การศึกษาดูงานการประกวดผลการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ
(Best  Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน์ ปี
การศึกษา 2563  
 

สำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน 

6 5 
เมษายน 
2564 
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

ปีการศึกษา 2562 
ลำดับท่ี เรื่อง หน่วยงาน จำนวน

ชั่วโมง 
หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วัฒนธรรมรักษ์น้ำ 
ครั้งที่ 1 ” 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถานีวิทยุแห่ง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

18 1-5  
สิงหาคม  
2562 

2 ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2562 เติมร้อยเพิ่มล้าน 
อาหารคุณค่า(Value – added foods) 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

24 7-9 
สิงหาคม  
2562 

3 การประชุมสัมมนา แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยกระบวนการ PLC กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ) 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 

6 19 
สิงหาคม  
2562 

4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ Coach กระบวนการคิด
เหตุ-ผล และการ Coach กระบวนการคิดไปสู่  
STEM และ SEEEM 

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการ
เพาะพันธ์ุปัญญา
มหาวิทยาลยัราชภฎั
ลำปาง 

12 24-25 
สิงหาคม  
2562 

5 งานสัมมนาและพิ ธีมอบ  “รางวัล แห่ งความ
ภาคภูมิใจ” โครงการมหิงสาสายสืบประจำปี 2561 

กรมส่งเสรมิคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

18 4-6 กันยายน 
2562 

6 การจัดนิทรรศการด้านภูมิปัญญาและแสดงดนตรี
เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดลำปาง 
ประจำปี 2562 

จังหวัดลำปาง 6 16 
 กันยายน 

2562 
7 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพ

ครูสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร Visual Thinking 
การคิดและการสื่อสารการคิดด้วยภาพ 

เครือข่ายส่งเสริม
ประสทิธภิาพการ
จัดการมัธยมศึกษา
จังหวัดลำปาง 

6 28 
 กันยายน 

2562 

8 กิจกรรมค่ายรอบประเมินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ
ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2562 

มลูนิธิอุทกพัฒน์ใน 
พระบรมราชูปถัมภ ์

18 1-4 
ตลุาคม 2562 

9 การศึกษาดู งานจังหวัด เพชรบุ รี  และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์(โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ  อำเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี  วัดห้วยมงคล สิรินาถราชินี ศูนย์
เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ปากน้ำปราณ 
อุทยานราชภักดิ์ 

โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม  
 

24 6-9 
ตลุาคม  
2562 

 

10 เวทีล้อมวงฟัง ตั้งวงเล่า ตอนเคล็ดลับวิชาพัฒนา
ศิษย ์

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการ
เพาะพันธ์ุปัญญา
มหาวิทยาลยัราชภฎั
ลำปาง 

6 18 
ตลุาคม  
2562 
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

ปีการศึกษา 2562(ต่อ) 
ลำดับท่ี เรื่อง หน่วยงาน จำนวนชั่วโมง หมายเหตุ 

11 การอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานทจิตอาสา 
904 ตามแนวพระราชดำริ 

โครงการจติอาสา
พระราชทานทจิต
อาสา 904 ตามแนว
พระราชดำร ิ

6 5 
พฤศจิกายน 

2562 

12 การศึกษาการจัดการศึกษาด้านการส่งเสริมการมี
งานทำของนักเรียน 

โรงเรียนวัฒโนทยั
พายัพ อำเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม ่

6 14 
พฤศจิกายน 

2562 
13 การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามโครงการ

คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง 
เขต 2   

6 16 
 ธันวาคม 

2562 

14 การรับฟังประชาพิจารณ์ระบบการคัดเลือก TCAS 
64 - TCAS 66 

ทปอ. ที่ประชุม
อธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย 

3 5 
กุมภาพนัธ์ 

2563 
15 การจัดนิทรรศการในงานประชุม สวทช. วิทย์-สัญจร 

ภาคเหนือประจำปี 2563 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ 
พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

สวทช.ภาคเหนือ 6 7 
กุมภาพันธ ์

2563 
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

ปีการศึกษา 2561 
ลำดับท่ี เรื่อง หน่วยงาน จำนวนชั่วโมง หมายเหตุ 

1 งานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยปฏิบัติการ
โรงเรียนพัฒนาคุณ ภาพอย่ างต่อ เนื่ องSchool 
Quality Improvement Program : sQip 

กองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทาง
การศึกษา 
(กสศ.)และ
สำนักงานกองทุน
สนบัสุนนการวิจัย
(สกว.) 

12 7-8 
พฤษภาคม 

2561 

2 กิจกรรมการฝึกทักษะการเขียนบทความการเรียนรู้
ในสื่อสังคมออนไลน์ 

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการ
เพาะพันธ์ุปัญญา
มหาวิทยาลยัราชภฎั
ลำปาง 

6 13 พฤษภาคม 
2561 

3 การประชุมผู้บริหารและครูแกนนำ โรงเรียนใน
โครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพ
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง (School Quality Improvement 
Program : sQip) 

โครงการวิจัย
ปฏิบัติการโรงเรียน
พัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง(School 
Quality 
Improvement 
Program : sQip) 

6 20 มิถุนายน 
2561 

4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “KM-PLC และการ
ถอดรหัส SEEEM แบบเพาะพันธุ์ปัญญา” 

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการ
เพาะพนัธุ์ปัญญา
มหาวิทยาลยัราชภฎั
ลำปาง 

12 22-23 
มิถุนายน 
2561 

5 การอบรม “อาหารโปรตีนสูงสำหรับผู้สูงวัย” คณะอุตสาหกรรม
เกษตร  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

6 27 มิถุนายน 
2561 

6 การประชุมโรงเรียนเครือข่ายลำปางที่1 โรงเรียนใน
โครงการ 
วิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
School Quality Improvement Program : sQip 

โครงการวิจัย
ปฏิบัติการโรงเรียน
พัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง(School 
Quality 
Improvement 
Program : sQip) 

6 6 กรกฎาคม 
2561 

7 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้บริหารและครู
แกนนำโรงเรียนภาคเหนือ การนำกระบวนการ
เรียนรู้ PLC เข้าสู่ช้ันเรียน “การสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ เชิงวิชาชีพ(PLC) ด้วยการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน(LS) ” ภายใต้ โครงการโรงเรียนพัฒนา
ต่ อ เ นื่ อ ง  School Quality Improvement 
Program : sQip 

กองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 
(กสศ.)และสำนักงาน
กองทุนสนับสุนนการ
วิจัย(สกว.) 

12 14-15 
กรกฎาคม 

2561 
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

ปีการศึกษา 2561(ต่อ) 
ลำดับท่ี เรื่อง หน่วยงาน จำนวน

ชั่วโมง 
หมายเหตุ 

8 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  Active 
Learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่อก้าวสู่
ประเทศไทย 4.0 

คณ ะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

12 21-22 
กรกฎาคม 

2561 
9 การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

สายอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการนักธุรกิจ
น้อยมีคุณธรรม นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ส ำ นั ก ง า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

24 4 – 7 
สิงหาคม 
2561 

10 กิจกรรมนำเสนอผลงานนิทรรศการ Show and 
Share SESA 35 ปี 2561 

สำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 

6 27 สิงหาคม 
2561 

11 การป ระ ชุม เชิ งป ฏิ บั ติ ก ารพัฒ น าห ลั กสู ต ร
สถานศึกษาเพือ่ให้มีงานทำ 

สำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 

12 29-30 
สิงหาคม 
2561 

12 งานสัมมนาและพิ ธีมอบ  “รางวัลแ ห่ งความ
ภาคภูมิใจ” โครงการมหิงสาสายสืบประจำปี 2560 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

12 6-7 กันยายน 
2561 

13 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  Active 
Learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่อก้าวสู่
ประเทศไทย 4.0 

คณ ะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

12 8 และ 10 
กันยายน 
2561 

14 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
พลังงานชีวภาพและเคมีชีวภาพสำหรับอาจารย์ใน
ระดับมัธยมศึกษา 

คณ ะอุ ตสาหกรรม
เ ก ษ ต ร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

12 10-11 
กันยายน 
2561 

15 โครงการสวนดุสิตวิชาการจากขุนเขาสู่ครัวของ
แผ่นดิน มหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธ์ 
17 จังหวัดภาคเหนือ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ศูนย์การศึกษานอก
ทีต่ั้งลำปาง 

6 15 กันยายน 
2561 

16 กิจกรรมเวที “ PLC การพานักเรียนพัฒนาโจทย์
โครงงานฐานวิจัย ” 

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการ
เพ า ะ พั น ธุ์ ปั ญ ญ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง 

6 22  กันยายน 
2561 

17 ก ารจั ด เวที แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้ (Knowledge 
Management : KM) “ วิธีการชัด ตัวช้ีวัดดี” การ
ประชุมปฏิบัติการ 

โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย
ปฏิบัติการโรงเรียน
พัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง School 
Quality 
Improvement 
Program : sQip) 
โ ห น ด  3 จั ง ห วั ด
ลำปาง จังหวัดสุโขทัย 

12 4-5 ตุลาคม 
2561 
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

ปีการศึกษา 2561(ต่อ) 
ลำดับท่ี เรื่อง หน่วยงาน จำนวน

ชั่วโมง 
หมายเหตุ 

18 กิจกรรมค่ายรอบประเมินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ
ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561 

มูลนิธิอุทกพัฒน์ใน 
พระบรมราชูปถัมภ ์

30 8-12 ตุลาคม 
2561 

19 การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูแกนนำ
และเครือข่ายตามโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียน
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(School Quality 
Improvement Program : sQip) 

ภายใต้การสนับสนุน
ของกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทาง
การศึกษา(กสศ.)และ
สำนักงานกองทุน
สนับสุนนการวิจัย
(สกว.) 

12 30-31 ตุลาคม 
2561 

20 กิจกรรมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงานฐาน
วิจัยตามโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โดยมี  รอง
ศาสตราจารย์  ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์  เป็น
วิทยากรกระบวนการ 

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการ
เพาะพนัธุ์ปัญญา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลำปาง 

6 17  
พฤศจิกายน 

2561 

21 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการเขียน
บทความวิชาการสำหรับคุณครูแกนนำตามโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ 
ประเสริฐสรรพ์ เป็นวิทยากรกระบวนการ 

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการ
เพาะพนัธุ์ปัญญา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลำปาง 

6 18 
พฤศจิกายน 

2561 

22 การประชุมปฏิบัติการ PLCด้วยเทคนิค Growth 
Mindsetโครงการพัฒนาครูแกนนำและเครือข่าย
ตามโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพ
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง (School Quality Improvement 
Program : sQip) 

ภายใต้การสนับสนนุ
ของกองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทาง
การศึกษา(กสศ.)
และสำนักงาน
กองทุนสนบัสุนน
การวิจัย(สกว.) 

12 8-9 ธันวาคม 
2561 

23 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากล ยุค 4.0 ” งานเวทีศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากลระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 
2561 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6 20 ธันวาคม 
2561 

24 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพาะพันธุป์ัญญา : จาก 
RBL สู่ SEEEM ตามโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา โดยมี 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ เป็น
วิทยากรกระบวนการ 

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการ
เพาะพนัธุ์ปัญญา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลำปาง 

6 13  มกราคม 
2562 

25 การประชมุผู้บรหิารและครูแกนนำในโครงการวิจัย
ปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคณุภาพอย่างต่อเนื่อง
(School Quality Improvement Program : 
sQip) 

โครงการวิจัย
ปฏิบัติการโรงเรียน
พัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง(sQip) 
โหนด 3 จังหวัด
ลำปาง จังหวัด
สุโขทัย 

6 23  มกราคม 
2562 
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

ปีการศึกษา 2561(ต่อ) 
ลำดับท่ี เรื่อง หน่วยงาน จำนวนชั่วโมง หมายเหตุ 

26 การประชุมปฏิบัติการโครงการเสวนาวิชาการเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง
แนวทางสู่ความสำเร็จผลงาน ว 13 

สำนักงาน สกสค.
ลำปางร่วมกับชมรม
ครูจังหวัดลำปาง 

6 25  มกราคม 
2562 

27 การจัดนิทรรศการงานประชุมประจำปี 2562 สวทช.
ภาคเหนือ “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค”จัดโดย 
สวทช.ภาคเหนือ 

สวทช.ภาคเหนือ 6 8  กุมภาพันธ์  
2562 

28 เวที “พลังแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน 
ครู ผู้บริหารและกัลยาณมิตรเครือข่าย โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา” ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง 

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการ
เพ าะพั น ธุ์ปั ญ ญ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง 

6 17 มีนาคม 
2562 

29 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สำนักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ” 
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  จันทะ
คุณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลับนเรศวร 

โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม 

6 22 มีนาคม 
2562 

30 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 2561(OBEC 
AWARDS 61)รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 
8 ปีการศึกษา 2561 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6 27-29 
มีนาคม 2562 

31 กิจกรรมค่ายรอบตัดสินตามโครงการพี่น้าน้องรักษ์
น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2561 รอบตัดสิน 

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์

18 29 เมษายน - 
3 พฤษภาคม

2562 
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

ปีการศึกษา 2560 
ลำดับท่ี เรื่อง หน่วยงาน จำนวนชั่วโมง หมายเหตุ 

1 การประชุมกระบวนการวางแผนเพื่อให้โรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข โครงการวิจัยและ
ปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง(sQip) 

โครงการวิจัยและ
ปฏิบัติการโรงเรียน
พัฒนาคุณ
ภาพต่อเนื่อง(sQip) 

6 18 พฤษภาคม 
2560 

2 การประชมุเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการ
บริหารสถานศึกษาด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง 
สพฐ(OBEC QA) 
 

โครงการโรงเรยีน
มาตรฐานสากล 
สพฐ.กลุ่มที่ 7 
ภาคเหนือตอนบน 

12 25-26 
พฤษภาคม 

2560 

3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพาะพันธุ์ปัญญา
ปีท่ี 5 “System Thinking” 

โครงการเพาะพันธ์ุ
ปัญญา 

12 3-4 มิถุนายน 
2560 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพ
วิชาชีพครูสำหรับพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน
ในโรงเรียนในหัวข้อ การสร้างบทเรียน E-learning 
โดยใช้ Edmodo 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลำปาง   

6 24 มิถนุายน 
2560 

5 การประชุมปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาความคิด
แบบเติบโต สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
( Growth Mindset & Professional Learning 
Community : PLC) 

สำนักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้
และคณุภาพเยาวชน
(สสค.) สำนักงาน
กองทุนสนับสนุน
การวิจัย(สกว.) 
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ.) ศูนย์
จิตวิทยาการศึกษา
มูลนิธิยุวสถริคณุ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
บ้านสมเด็จ 
เจ้าพระยา 

12 26-27 
มิถุนายน 
2560 

6 การประชุมโรงเรียนเครือข่ายลำปาง 1 โครงการ
โ ร ง เ รี ย น พั ฒ น า ต่ อ เนื่ อ ง (School Quality 
Improvement Program : sQip) 

โครงการวิจัยและ
ปฏิบัติการโรงเรียน
พัฒนาคุณ
ภาพต่อเนื่อง(sQip) 

6 11 กรกฎาคม 
2560 

7 ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2560 ลดของเสีย เพิ่ม
มู ลค่ าสร้ างผลิ ตภัณ ฑ์ ด้ วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ ร่วมกับ 
สวทช.ภาคเหนือ 

18 8-11 สิงหาคม 
2560 
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

ปีการศึกษา 2560(ต่อ) 
ลำดับที่ เรื่อง หน่วยงาน จำนวน

ชั่วโมง 
หมายเหตุ 

6 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หลักสูตรเรื่องการสร้างภาพลักษณ์สู่ครูไทยยุคไทย
แ ล น ด์  4.0 (Branding Instructor Building for 
Thailand 4.0) 

สถาบันคุรุพัฒนา  
วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยาม(สยามเทค)  
ProxiMa DIGITAL 
ACADEMY 
อัมรินทร์บุ๊คเซน
เตอร ์

6 27 สิงหาคม 
2560 

7 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน 
IS ด้วยกระบวนการ PLC 

โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย   

6 28 สิงหาคม 
2560 

8 กิจกรรมนำเสนอผลงานนิทรรศการ Show and 
Share SESA 35 ปี 2560 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35 

6 5 กันยายน 
2560 

9 การประชุมเตรียมความพร้อม การประชุมสภาครู
อ า เซี ยน (ACT+1) ค รั้ งที่  33 หั วข้ อ  “Role of 
Education In Adopting Global Culture and 
Preserving National Identity” 

สำนักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

12 14-15  
กันยายน 
2560 

10 การประชุมสภาครูอาเซียน(ACT+1) ครั้ งที่  33 
หัวข้อ “Role of Education In Adopting Global 
Culture and Preserving National Identity” 
โรงแรมเซนตี้บิชรีสอร์ท(Centara Sandy Beach 
Resort) เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

สภาครูอาเซียน
(ACT+1) 

30 16-20 
กันยายน  
2560 

 

11 นำนักเรียนเข้าร่วมงานจัดงานวันอนุรักษ์พัฒนา
แม่น้ำคูคลองแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติ 
นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเด็กและเยาวชน
ดเีด่นจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 

จังหวัดลำปาง 6 20 
กันยายน  
2560 

 
12 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หลักสูตร 60010117 เรื่องการพัฒนาครูต้นแบบ 
“ศาสตร์พ ระราชา”  ด้ วย  Active Learning + 
Professional Learning Community(PLC) สู่
คุณภาพการศึกษาท่ียั่งยืน Thailand 4.0 

สถาบันคุรุพัฒนา  
บริษัทอัมรินทร ์
บุ๊คเซนเตอร์จำกัด  
วิทยากร นายครรชิต  
มนูญผล 
 

6 30 กันยายน 
2560 

13 นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตาม
แนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560 

มูลนิธิอุทกพัฒน์ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์

24 9-12 ตุลาคม 
2560 

14 การประชุมเวทีนำเสนอโครงร่างโครงงานฐานวิจัย 
วิพากษ์ เพื่ อการเรียนรู้ โดย รองศาสตราจารย์
ไพโรจน์ คีรีรัตน์และทีมศูนย์พี่เลีย้งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปาง 

โครงการเพาะพันธ์ุ
ปัญญา 

6 15 ตุลาคม 
2560 
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ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

ปีการศึกษา 2560(ต่อ) 
ลำดับที่ เรื่อง หน่วยงาน จำนวน

ชั่วโมง 
หมายเหตุ 

15 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูส้รา้งแรงบันดาลใจครู
และศิษย์การนำเสนอการทำโครงงานของนักเรียน
เพาะพันธ์ุปัญญา โดยมี รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ 
คีรีรัตน์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์   
เดี่ยววิไล 

โครงการเพาะพันธ์ุ
ปัญญา 

6 8 พฤศจิกายน 
2560 

16 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดกิจกรรม
ถ่ายทอดนวัตกรรมและผลงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม 
นำเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

สำนักพัฒนา
นวัตกรรมการจดั
การศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6 10 
พฤศจิกายน 

2560 

17 การประชุมถอดบทเรียนโรงเรียนเครือข่ายสุขภาวะ
เพื่อสุขภาพเด็กและเยาวชนจังหวดัลำปาง 
 

โครงการโรงเรยีน
เครือข่ายสุขภาวะ
เพื่อสุขภาพเด็กและ
เยาวชนจังหวัด
ลำปาง 

6 17 
พฤศจิกายน 

2560 

18 การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามโครงการ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ประจำปี 2560 ระดบัจังหวัด 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง
เขต 2 

6 18 ธันวาคม 
2560 

19 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการแสดงผลงาน
ระหว่างโรงเรียนเครือข่ายสุขภาวะจังหวัดลำปาง 

สำนักงานกองทุน
สนับสนุนสร้างเสรมิ
สุขภาพ(สสส.) 

6 23 ธันวาคม 
2560 

20 รับการนิเทศติดตามโครงการครูต้นแบบ “ศาสตร์
พระราชา ” Active Learning สู่คุณภาพที่ยั่งยืน 
Thailand 4.0รหัสหลักสูตร60010117 

สถาบันคุรุพัฒนา  
บริษัทอัมรินทร์ บุ๊ค 
เซนเตอรจ์ำกัด  
บริษัท ควอลิตี้ 
พรอพเพอร์ตี้ แมเนจ
เม้นท์ จำกัด 
วิทยากร นายครรชิต  
มนูญผล 

6 6 มกราคม 
2561 

21 การนิเทศติดตามโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมี
ความสุข “ห้องเรียนเป็นฐาน กระบวนการเป็นทุน” 
วงรอบที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

โครงการวิจัยและ
ปฏิบัติการโรงเรียน
พัฒนาคุณ
ภาพต่อเนื่อง(sQip) 

6 10 มกราคม 
2561 

 

22 การประชุมเวทีนำเสนอรายงานความก้าวหน้า 
โครงงานฐานวิจัยตามโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา  
ปีท่ี 5 

โครงการเพาะพันธ์ุ
ปัญญา 

6 26 
มกราคม 
2561 
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ปีการศึกษา 2560(ต่อ) 
ลำดับที่ เรื่อง หน่วยงาน จำนวน

ชั่วโมง 
หมายเหตุ 

23 การจัดนิทรรศการเนื่องในงานประชุมประจำปี 
2561 สวทช.ภาคเหนือ ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร 
“ลดของเสีย เพิม่มูลค่า สร้างผลติภัณฑด์้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

สวทช.ภาคเหนือ 6 9  
กุมภาพันธ์ 

2561 

24 การประชุมช้ีแจงและการประเมินหลักสตูรเพื่อการ
พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาสายงานการ
สอน ครั้งท่ี 1/2561 

สถาบันคุรุพัฒนา 
 

18 28 กุมภาพันธ์ 
- 2 มีนาคม 

2561 
25 งานเวทีนำเสนอโครงงานฐานวิจัยโครงการเพาะพันธ์ุ

ปัญญาศูนย์พีเ่ลี้ยงมหาวิทยาลยัราชภัฏลำปาง 
โครงการเพาะพันธุ์
ปัญญา 

6 2 มีนาคม 
2561 

26 การพัฒนาครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  
Organizer Development  
ณ จังหวัดกาญจนบุร ี

โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม 

18 28-30 
มีนาคม 2561 
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ส่วนที่ 2 ความต้องการในการพัฒนา 
1. หลักสูตรใดที่ท่านต้องการพัฒนา 

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 
 

2. เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลต่อการเลื่อนเปิดสถานศึกษา และเกิด 

การแพร่หลายของแนวทางจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสารสนเทศขึ้นอย่างมากมาย 
ดังนั้น ครูผู้สอนในฐานะผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนต่างก็มีการปรับตัว และเตรียมทักษะเพ่ือรับมือกับ
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใหม่อย่างทันท่วงที พร้อมรับกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่
เสมอ 

    ทักษะในการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือระบบปฏิบัติการรูปแบบต่างๆ ที่อาศัยก าร
บริหารจัดการห้องเรียนซึ่งแตกต่างไปจากห้องเรียนปกติในโรงเรียนนั้น ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ของครูที่
สำคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นแผนการสอน สื่อการสอน และการจัดการห้องเรียนผ่าน
เครือข่ายออนไลน์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

“รู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการสร้างสรรค์” 
 เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนกับการเรียนผ่านเครือข่ายมีความท้าทายที ่

แตกต่างกันอย่างมาก การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อหรือเป็นช่องทางหลักในการถ่ายทอดความรู้ และ
กระบวนการคิด แทนที่การถ่ายทอด และรับรู้รับฟังข้อมูลแบบต่อหน้านั้น จึงควรจัดเตรียมความพร้อม และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี และโปรแกรมแอพพลิเคชันต่างๆ เป็นอย่างดี สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
กระบวนการจัดการสอน เพ่ือความสะดวก และราบรื่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ หากครูมีทักษะการใช้ และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวในเบื้องต้น ได้แก่ วิธีการการใช้งาน ข้อดีหรือจุดเด่น ข้อเสียหรือจุดด้อย
ของแต่ละ โปรแกรมหรือแอพพลิเคชันออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน ความรู้เรื่องการเข้ าใช้ และเทคนิค
การแก้ไขปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตในเบื้องต้น ความเข้าใจในเรื่องลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาในการคัดลอก
นำข้อมูลของผู้อ่ืนมาใช้ การออกแบบเนื้อหาการเรียน และช่องทางการสื่อสารที่สอดคล้องกับความสามารถของ
แอพพลิเคชันหรือโปรแกรมออนไลน์เป็นอย่างดี รวมทั้ งถ่ายทอดทักษะการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านั้นให้แก่
นักเรียนได้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการจัดการสอน จะทำให้การเรียนการ
สอนดำเนินการได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะต้องประกอบกับทักษะอ่ืนๆ ควบคู่กันอีกด้วย 

“เมื่อไม่ได้พบหน้าจึงต้องอาศัยทักษะการสื่อสารที่หลากหลาย” 
 ด้วยสภาพแวดล้อมของการเรียนผ่านเครือข่าย และโปรแกรมออนไลน์ต่างๆ ทีอ่าจจะก่อให้เกิดอุปสรรค 

ในการสื่อสาร และการตีความได้ ดังนั้นประเด็นเรื่องทักษะการสื่อสารที่ชัดเจน ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย โดย
อาจใช้ภาพ วิดีโอ หรือตัวอย่างสื่อออนไลน์ประเภทอ่ืนๆ ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้มากที่สุดภายในขอบเขต
ระยะเวลาที่จำกัด ยิ่งไปกว่านั้น ครูควรเพ่ิมความถี่ในการสื่อสารกับนักเรียน และผู้ปกครองที่มากกว่าการสื่อสาร
ในช่วงการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนปกติ ซึ่งปรับใช้การสื่อสารทั้งแบบทางการ และกึ่งทางการเพ่ือสร้างความ
ร่วมมือ และการสนับสนุนการเรียนรู้ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครองให้พัฒนาไปพร้อมกัน ทุกฝ่ายเห็นพ้อง
ร่วมกันในแนวทาง และแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นระหว่างกันเพ่ือจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้มากที่สุด 
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“บริหาร และจัดเวลาการเรียนที่ยืดหยุ่นแต่มีประสิทธิภาพ” 
ประเด็นเรื่องการจัดการเวลาในการเรียน และการนับชั่วโมง ซึ่งอาจมีความแตกต่างไปจากการจัดเวลาใน 

การเรียนในชั้นเรียนปกติที่ในแต่ละวันจะมีการจัดการเรียนรู้หลากหลายวิชา โดยที่แต่ละวิชาใช้เวลาไม่เกิน 1 
ชั่วโมง ในทางกลับกัน ความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ของนักเรียนบางส่วนที่อาจจะต้องพ่ึงพาการดูแล และ
อำนวยความสะดวกจากผู้ปกครอง ก็ต้องมีการปรับเวลาเรียนตามความเห็นชอบร่วมกันภายในชั้นเรียน ทำให้ต้อง
สื่อสารเรื่องการจัดการเวลาของการเรียน และการนับชั่วโมงเรียนใหม่ ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องทำการบริหารเวลา
ในการสอนให้เหมาะสม และมีคุณภาพ อาจพัฒนา และออกแบบการเรียนการสอนที่ใช้เวลาน้อยลงแต่ยังคงเกิด
การเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ผ่านการศึกษาจากสื่อต่างๆ ที่ครูมอบหมาย หรือเรียนรู้ผ่านค้นคว้าข้อมูล ไม่ว่าจะใช้วิธีการ
ใดก็ตามแต่ต้องยึดตัวผู้เรียนเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน แนวทาง และวิธีการการเรียนรู้ทำให้นักเรียนที่มี
ลักษณะการเรียนรู้ และความถนัดที่หลากหลายสามารถพัฒนาทักษะสำคัญจากกระบวนการที่ครูออกแบบขึ้น
ทั้งสิ้น 

“ถ่ายทอดสาระสำคัญของบทเรียน และการประยุกต์ใช้เป็นหลัก” 
เนื่องจากอุปสรรค และข้อจำกัดด้านเวลาในการเรียนรู้ การถ่ายทอด และการฝึกฝนให้นักเรียนสามารถ 

จับสาระ และทักษะสำคัญอันเป็นใจความหลักของเรื่องบทเรียนนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ครูผู้สอนจะสามารถ
จัดการเรียนรู้ภายในระยะเวลาที่จำกัดได้ ปริมาณเวลาหรือการถ่ายทอดสาระข้อมูลจากครูที่ลดน้อยลง จะไม่เป็น
ปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนรู้ของนักเรียน หากนักเรียนเข้าใจ และมีทักษะในการจับประเด็นหรือสาระสำคัญ
ของเรื่องที่เรียน หรือจากสื่อที่ศึกษาเพ่ิมเติมได้ ยิ่งไปกว่าทักษะการจับประเด็นสาระสำคัญแล้วนั้น การฝึกฝน
ทักษะคิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุมีผล ความกล้าคิดกล้าแสดงออกบนฐานของการศึกษา และความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาต่อยอดทักษะความสามารถด้วยตนเองเป็นอย่างดีเช่นกัน แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นครูจะต้องมีการติดตามการเรียนรู้หรือการทำรายงานอยู่เสมอ อาจจะมีการสื่อสารหรือนัดหมายให้ตอบ
ข้อคำถามหลังจากการศึกษาและค้นคว้าสื่อที่ได้มอบหมายให้เป็นระยะ ๆ เป็นต้น 

“ปรับแนวทางประเมินผล และให้คำแนะนำที่มีคุณภาพและเหมาะสม” 
นอกจากทักษะข้างต้นที่ครูต้องเตรียมความพร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายออนไลน์แล้วนั้น  

ประเด็นเรื่องการประเมินผลและให้คำแนะนำเพ่ือการพัฒนานักเรียนได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถและ
ความถนัดของแต่ละคนก็ยังถือเป็นประเด็นที่ครูผู้สอนจะต้องมีการจัดการที่ดี โปร่งใสและเป็นที่รับรู้ร่วมกัน 
อย่างไรก็ตามการประเมินผลหรือการตัดสินผลคะแนนของนักเรียน อาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างคะแนน และ
ลักษณะเนื้อหาตามตัวชี้วัดที่แตกต่างจากที่เคยใช้ในห้องเรียน ตัวชี้วัดตามหลักสูตรต้องการประเมินนักเรียนใน
ด้านใด ครูจะต้องปรับลักษณะของงานและการทำกิจกรรมที่มอบหมายนั้น ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดมากยิ่งขึ้น เพ่ือการพัฒนานักเรียนไปตามเป้าหมาย โดยปรับใช้วิธีการที่มอบหมายงาน 

การเตรียมการและการฝึกฝนทักษะของครู ไม่ว่าจะพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร และการ 
ถ่ายทอด การเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดี รวมทั้งความกระตือรือร้นในการบริหารจัดการปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้ และประเมินผลที่เหมาะสมกับสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ครู ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้แก่นักเรียนโดยก้าวข้ามข้อจำกัดเรื่องสถานที่และอุปสรรคต่างๆ ได้ในที่สุด 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
 
 



 แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  หน้า  70 
 

ฝ่ายนโยบายและแผน  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ  
                              ข้อ 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
                              ข้อ 2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
                              ข้อ 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ สะเต็มศึกษา(STEM 
Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           ข้อ 1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) 
                              ข้อ 1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning) 
                              ข้อ 1.4 การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ 
 

3. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
1) เขา้ใจการทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ พุทธศักราช 2551  
2) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรเพื่อการมีงาน 

ทำ-มีอาชีพ 
 3) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถบูรณาการความรู้ทางไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริงควบคู่
ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 บูรณาการ PLC สร้างกจิกรรมการเรียนรู้ 
 4) จะได้จัดแผนพัฒนาตนเอง สร้างกรอบแนวคิดการพัฒนาผู้เรียน ฝึกเขียนเค้าโครงและออกแบบ
ขั้นตอนการพัฒนาผลงานวิชาการ โดยการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ(ว 20/21/22) (ว 9/2564)
การถอดบทเรียนความสำเร็จจากตัวอย่างผลงานที่ผ่านการประเมินครูเชี่ยวชาญ ภายใต้การแนะนำ(Coaching) 
จากวิทยากร ครูเชี่ยวชาญ และเข้าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน(ออนไลน์) ตลอดปี เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

4. ท่านจะนำความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร 
นำความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนาระหว่างการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงใน 

ห้องเรียนของตนเอง โดยเสนอผลปฏิบัติตามแผนการจัดกิจกรรม แบบคู่  Buddy ผ่านระบบออนไลน์
(Line/facebook) เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมวิชาชีพในอันที่จะปรับปรุงการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนรู้ต่อไป 
 
 


