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คำนำ 
          Best Practice คือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สําเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจากการนําความรู้ ไป
ปฏิบัติจริงแล้วสรุปความรู้และประสบการณ์นั้นเป็นแนวทางที่ดีท่ีสุดของตนเอง      โรงเรียนพลับพลาไชยไดศึกษาและ
วิเคราะหภารกิจบริบทชุมชนและ กลุมเปาหมายแลวจึงไดจัดทําโครงการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการคิดสู่
อาชีพในยุค 4.0 นําเสนอเปน Best Practice ซึ่งไดผานการดําเนินงานตามลําดับ ขั้นตอนจนประสบความสําเร็จและ
สามารถเผยแพรตอผูเกี่ยวของได 
         ขอขอบคุณผูบริหาร คณะครูและผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ทําให Best Practice ของ โรงเรียนพลับพลาไชย 
ใหประสบความสําเร็จ 
 
                                                                      โรงเรียนพลับพลาไชย 
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๑. ชื่อผลงาน “ โครงการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการคิดสู่อาชีพในยุค 4.0” 
2.  ชื่อผู้เสนอผลงาน   

1. นางรสสุคนธ์  วัฒนรุกข์     โรงเรียนพลับพลาไชย  090-8102056 สุพรรณบุรีเขต 2 
2. นางปรางทอง  รุ่งเรือง      โรงเรียนพลับพลาไชย  084-3187374 สุพรรณบุรีเขต 2 
3. นางพรพิมล  พุ่มเกตุแก้ว   โรงเรียนพลับพลาไชย  086-6221553 สุพรรณบุรีเขต 2 
4. นางโสภา  แจ่มแจ้ง         โรงเรียนพลับพลาไชย  087-1560038 สุพรรณบุรีเขต 2 
5. นางสาวพจณี  ปางเภา     โรงเรียนพลับพลาไชย  095-7715182 สุพรรณบุรีเขต 2 
6. นางสาวสุนิษา  บุตรคล้าย โรงเรียนพลับพลาไชย  085-2952484 สุพรรณบุรีเขต 2 
7. นางศรีสุดา  พฤกษชาติ    โรงเรียนพลับพลาไชย  088-1971807 สุพรรณบุรีเขต 2 

    ๓.  ความสำคัญ/หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
         การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งใน แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์

เอาไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” ดังนั้น การศึกษาถือว่าเป็นกลไกสำคญัที่
จะขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวตามแนวคิดดังกล่าว  แต่การจะทำให้เด็กได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีความเท่าเทียม
กัน ทั่วถึงกันนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก แม้จะมีนโยบายมากมายที่จะส่ งเสริมให้เด็กมีการพัฒนามากขึ้น สาเหตุความ
เหลื่อมล้ำด้านการศึกษาโดยเฉพาะ ผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่างกันมากนั้น น่าจะมาจากความเหลื่อมล้ำด้านทรัพยากรการ
เรียน และ ความเหลื่อมล้ำในการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของภาครัฐ  

โรงเรียนพลับพลาไชยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสได้จัดการศึกษาเพ่ือลดความเหลี่อมล้ำทางการ 
ศึกษา โดยจัดให้มีทรัพยากรทางศึกษาเท่าที่จัดจัดหาได้และให้ผู ้เรียนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรนั้นๆ 
ส่งเสริมกิจกรรมทักษะทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะทางวิชาการ  ทักษะปฏิบัติ และทักษะทางอาชีพ  โรงเรียนพลับ
พลาไชยได้ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะอาชีพ ซึ่งทักษะอาชีพเป็นการสร้างกระบวนการคิดและการปฏิบัติให้ผู้เรียน
สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต นอกจากนี้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของบริบทโรงเรียนพลับพลาไชยที่เปลี่ยนไป ความ
สะดวกสบายในเรื่องของเทคโนโลยี การเลี้ยงดูบุตรหลานในแบบที่ผิด ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา ทั้งปัญหาการขาด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ขาดคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีเป้าหมายในการเรียน ขาดทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และ
ขาดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์สถานศึกษา (SMART)  ดังนั้นทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงควรมีแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การตั้งเป้าหมายของสถานศึกษา สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมบูรณาการเทคโนโลยี ลดความเลื่อมล้ำทางด้านเทคโนโลยี 
และการคิดวิเคราะห์ และให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดสู่อาชีพในยุค 4.0 และพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตาม
คุณธรรมเป้าหมายและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (SMART) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะกับตัวนักเรียน   
  จากปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว โรงเรียนจึงจัดทำ“โครงการพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างทักษะการคิดสู่อาชีพในยุค 4.0 ” เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole School 
Approach) ในทุกด้าน และเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร   มีคุณธรรมเป้าหมาย มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน(SMART)  และเพื ่อให้
สถานศึกษาสามารถพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนและชุมชนพลับพลาไชยในอนาคตอย่างยั่งยืน 

วิธีปฏิบัติที่ดี  ( Best  Practice)เกี่ยวกับผลการดำเนินงานจัดการเรียนรู้งานอาชีพในโรงเรียน 
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๔. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 
            ผู้บริหาร    มีแนวคิดในการบริหารจัดการโรงเรียน  มีการให้ความรู้ ให้คำปรึกษา รวมทั้งการนิเทศติดตาม
ผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ      
            ครูแกนนำ   มีความรู้ความเข้าใจในการทำแผนการสอนหน้าเดียว  สามารถถ่ายทอดการจัดทำแผนหน้า
เดียวแก่ครูผู้สอนท่านอื่นได้  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมห้องเรียนอริยะ  เข้าร่วมการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  (PLC)  นำกระบวนการ PLC  มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้    
            ครูผู้สอน    มีความรู้ความเข้าใจในการทำแผนการสอนหน้าเดียว   การใช้เทคนิคการสอนแบบห้องเรียน
อริยะ  เข้าร่วมกิจกรรม  PLC และนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมให้เด็กคิด เด็กนำ เด็กทำ 
เด็กเสนอ เด็กทบทวน และเด็กบันทึก 
           นักเรียนแกนนำ  เกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน SMART (พอเพียง มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้  ทักษะ
การอ่าน ทักษะการคิด)  มีคุณลักษณะ เด็กคิด เด็กนำ เด็กทำ เด็กเสนอ เด็กทบทวน เด็กบันทึก มีทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพ ในยุค 4.0  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ ปฏิบัติตามข้อตกลงในห้อง  ปฏิบัติตนด้วยความซื่อตรง ไม่ถือเอา
สิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง  ช่วยงานด้วยความเต็มใจ แบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  
             นักเรียน   เกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน SMART (พอเพียง มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้  ทักษะการ
อ่าน ทักษะการคิด)  มีคุณลักษณะ เด็กคิด เด็กนำ เด็กทำ เด็กเสนอ เด็กทบทวน เด็กบันทึก  
มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ในยุค 4.0  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ ปฏิบัติตามข้อตกลงในห้อง  ปฏิบัติตน
ด้วยความซื่อตรง ไม่ถือเอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง  ช่วยงานด้วยความเต็มใจ แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน โดยไม่
หวังสิ่งตอบแทน  
           คณะกรรมการสถานศึกษา  ให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน  เข้าร่วมการประชุม
ชี้แจง และให้คำแนะนำในการดำเนินงาน เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น  สนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์ที่นักเรียน
จำหน่าย และประชาสัมพันธ์สินค้านักเรียนในชุมชนของตนเอง   
           ชุมชน  และผู้ปกครอง ให้การสนับสนุนในการดำเนินงาน ร่วมให้คำแนะนำในการผลิตสินค้าต่างๆ  รวมถึง
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น  และรับซื้อผลผลิตของโรงเรียนที่นักเรียนนำไปจำหน่าย เป็นการสร้างกำลังใจให้
นักเรียนได้เห็นคุณค่าของตนเอง  ส่งเสริมการมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
 
๕. การดำเนินงาน/กระบวนการ/วิธีปฏิบัติงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน        

1.2.  การพัฒนาโครงการอาชีพก้าวไกล  ยุค 4.0   
1.2.1. ขั้นตอนที่ 1 สร้างข้อตกลงร่วม 1+1 
 สร้างความเข้าใจและร่วมกับนักเรียนสร้างข้อตกลงในการทำงานร่วมกันเพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย

และทิศทางเดียวกัน 
1.2.2. ขั้นตอนที่ 2 เรียนรู้เป้าหมาย มุมแห่งการเรียนรู้ 
 การกำหนดเป้าหมายของกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอาชีพก้าวไกล  ยุค 4.0  มี

การประชุมหารือ วางแผน ออกแบบการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย จนได้ข้อสรุปการกำหนดเป้าหมาย 
ดังนี้  

1) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  



Best  practice งานอาชีพโรงเรียนพลับพลาไชย:โครงการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการคิดสูอ่าชีพในยุค 4.0

 
๓ 

 

(1.1) นักเรียนมีทักษะความรู้ด้านอาชีพ  
(1.2) นักเรียนมีความร่วมมือการทำงานเป็นทีม  
(1.3) นักเรียนได้เรียนรู้ในการลงมือปฏิบัติจริง 
(1.4) นักเรียนเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม 

    
                               2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

     (2.1 ) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
                (2.2) ซื่อสัตย์สุจริต  
               (2.3 ) มีวินัย 
               (2.4 ) ใฝ่เรียนรู้  
               (2.5 ) อยู่อย่างพอเพียง  
               (2.6 ) มุ่งม่ันในการทำงาน  
               (2.7) รักความเป็นไทย  
               (2.8 ) มีจิตสาธารณะ  

3) ผลผลิต 
     (3.1) นักเรียนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง Sufficiency Economy 
     (3.2) นักเรียนมีคุณธรรม Morality 
     (3.3) นักเรียนใฝ่เรียนรู้ Avitive for Learning 
     (3.4) นักเรียนมีทักษะการอ่าน Reading 
     (3.5) นักเรียนมีทักษะการคิด Thinking 

1.2.3. ขั้นตอนที่ 3 ทำกิจกรรมด้วย car จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้ CAR โมเดล 
ได้แก่ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ   (Coopertive learning) โดยการใช้รูปแบบกิจกรรมดังนี้ 

1) คิดและคุยกัน(Think Pairs Share) ร่วมกับรูปแบบ ผลัดกันพูด (Say and  
Switch) ทั้ง 2 รูปแบบเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คล้ายคลึงกันให้นักเรียนจับคู่กันในการตอบคำถาม
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์หรือทำความเข้าใจเนื้อหาที่เป็นความคิดรวบยอดที่
กำหนดให้ 

2) กิจกรรมโต๊ะกลม (Roundtable หรือ Roundrobin) 
เป็นรูปแบบการสอนที่จัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยนั่งเป็นกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน เขียนความ
คิดเห็นของตน บอกเล่าประสบการณ์ความรู้หรือสิ่งที่ตนสนใจให้เพื่อนคนที่อยู่ถัดไปโดยเวียนไปทางด้านใดด้านหนึ่ง
สมาชิกทุกคนจะใช้เวลาเท่าๆ กันหรือใกล้เคียง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด และนำมาสรุปเป็นผลงานของแต่ละ
กลุ่ม 

1.2.4. ขั้นตอนที่ 4 นำเสนอใบงานสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ 
       การจัดการเรียนรู้ทุกกิจกรรมภายหลังการเรียน นักเรียนมีการจดบันทึกความรู้ที่ได้ 
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๔ 

 

เรียนรู้ลงในสมุดบันทึกห้องเรียนอริยะ และการสะท้อนความคิดย้อนกลับโดยการนำเสนอผลงานและใบงานในรูปแบบที่
หลากหลาย อาทิเช่น ผังแสดงความคิด (Mind mapping) ใบงาน ใบกิจกรรม  

1.2.5. ขั้นตอนที่ 5 ประเมินพฤติกรรม 
การประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในการเรียนการสอนใช้การประเมินอย่างหลากหลาย 

รูปแบบ อาทิเช่น 
1) แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  

2) แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม  

3) แบบบันทึกหลังการสอน 

1.2.6. ขั้นตอนที่ 6 ติดตามพฤติกรรม 
   การติดตามพฤติกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวของที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเรียนรู้ 
ใช้วิธีการหลากหลาย 

1) สัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับผลของการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา 

2) สัมภาษณ์ผู้ปกครอง คนในชุมชน สะท้อนความคิดกระบวนการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้
จากโรงเรียนที่ส่งผลต่อชุมชน และเกิดประโยชน์ 

3) สัมภาษณ์นักเรียน ภายหลังเกิดกระบวนการฝึกทักษะการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติ 

 
ภาพกรอบแนวคิดการพัฒนาโครงการ 
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๕ 

 

ส่วนที่ 2 การนำ PLC มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ในชัน้เรียน 
การดำเนินกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน ซึ่งเป็นแผนหน้าเดียวแบบ Smart Model มีข้ันตอนใน

การดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
2.1 นำแผนการสอนหน้าเดยีวไปใช้ในการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 มีทั้งหมด 10 

หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 10 ชั่วโมง ครูแกนนำหรือครูประจำชั้นเป็นผู้จัดการเรียนการสอนตามแผนการดำเนินงาน 
พร้อมทั้งมีผู้สังเกตการณ์สอนจำนวน 2 ท่าน เป็นผู้บันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู โดยกระบวนการ
ขั้นตอนการเรียนการสอนแผนหน้าเดียว Smart Model มดีังนี้ 
 
 

 
 

     โรงเรียนใช้แผนหน้าเดียวแบบ Smart  Model เน้นการคิด การตั้งคำถามโรงเรียนบูรณาการแผน Smart 
Model 6 ขั้นตอน เข้ากับข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนอริยะ     ครูได้เรียนรู้การทำแผนร่วมกัน 
ได้นวัตกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาการคิด และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน  และการจัดทำแผนการสอน
หน้าเดียว ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4- 6 ประชุมเพ่ือหาข้อสรุปในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย ชื่อกลุ่มสารการเรียนรู้ รายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ชื่อเรื่อง ระดับชั้น ภาคเรียน เวลาเรียน 
รายละเอียดเนื้อหาสาระของการเรียนการสอนมีดังนี้ 
   2.1.1.  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   แปรรูปจากกล้วย 
  2.1.2  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5   D.I.Y. สมุนไพร 
  2.1.3  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปลูกผักสวนครัว 

2.2.  การพัฒนาชั้นเรียนให้เป็นห้องเรียนอริยะ 
 การจัดการเรียนห้องเรียน อาชีพก้าวไกลสู่ยุค 4.0 สร้างคนดี มีคุณธรรม จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรใน

สถานศึกษาท่ีมีเพ่ือจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่สมจริงและสามารถปฏิบัติได้จริง โดยการแบ่งพ้ืนที่แปลงเกษตรด้านหลัง
โรงเรียนสร้างเป็นฐานการเรียนรู้ออกเป็น 3 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืน แบ่งเป็น 3 ฐาน ดังนี้ 
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ฐานการเรียนรู้ที่ 1 แปรรูปจากกล้วย                       
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 DIY สมุนไพร               
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ปลูกผัก สวนครัว    

โดยจัดการเรียนการสอนทุกวันพุธและวันศุกร์ ใช้เวลาเรียน 2 คาบ ต่อสัปดาห์ จัดตารางการ 
เรียนการสอน ดังนี้  

ตารางเรียนวิชาลดเวลาเรียนวันพุธและความศุกร์อาชีพก้าวไกลสู่ยุค 4.0 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 (แปรรูปจากกล้วย)  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  5 (D.I.Y.สมุนไพร) ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี  6 (ปลูกผักสวนครัว)  โรงเรียนพลับพลาไชย  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

 
๖. ผลการดำเนินงาน  
            ผู้บริหาร    มีการบริหารจัดการโรงเรียน  มีการให้ความรู้ ให้คำปรึกษา ร่วมทั้งการนิเทศติดตามผลการ
ดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ      
            ครูแกนนำ   มีความรู้ความเข้าใจในการทำแผนการสอนหน้าเดียว  สามารถถ่ายทอดการจัดทำแผนหน้า
เดียวแก่ครูผู้สอนท่านอ่ืนได้  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมห้องเรียนอริยะ  เข้าร่วมการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  (PLC)  นำกระบวนการ PLC  มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้       
            ครูผู้สอน    มีความรู้ความเข้าใจในการทำแผนการสอนหน้าเดียว   การใช้เทคนิคการสอน 

คาบ
ที่ 

ว/ ด/ ป เวลา 
แผนการจัดการ
เรียนรู้/กิจกรรม 

ครูผู้รับผิดชอบ ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่4 

ครูผู้รับผิดชอบ ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่5 

ครูผู้รับผิดชอบ ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6 

1 8 ก.พ. 64 
14.30-15.30 

น. 
ตะลุยชุมชน 

นางสาวสุนิษา  บุตรคล้าย 
นางสาวศรีสุดา อุตมัง 

นางโสภา  แจ่มแจ้ง 
นางสาวพจณี  ปางเภา 

นางปรางทอง  รุ่งเรือง 
นางพรพิมล  พุ่มเกตแุกว้ 

2 
10 ก.พ. 

64 
14.30-15.30 

น. 
อาชีพมากม ี

นางสาวสุนิษา  บุตรคล้าย 
นางสาวศรีสุดา อุตมัง 

นางโสภา  แจ่มแจ้ง 
นางสาวพจณี  ปางเภา 

นางปรางทอง  รุ่งเรือง 
นางพรพิมล  พุ่มเกตแุกว้ 

3 
16 ก.พ. 

64 
14.30-15.30 

น. 
นี่แหละตัวฉัน 

นางสาวสุนิษา  บุตรคล้าย 
นางสาวศรีสุดา อุตมัง 

นางโสภา  แจ่มแจ้ง 
นางสาวพจณี  ปางเภา 

นางปรางทอง  รุ่งเรือง 
นางพรพิมล  พุ่มเกตแุกว้ 

4 
23 ก.พ. 

64 
14.30-15.30 

น. 
ศึกษาแหล่งเรียนรู ้

นางสาวสุนิษา  บุตรคล้าย 
นางสาวศรีสุดา อุตมัง 

นางโสภา  แจ่มแจ้ง 
นางสาวพจณี  ปางเภา 

นางปรางทอง  รุ่งเรือง 
นางพรพิมล  พุ่มเกตแุกว้ 

5 2  มี.ค.64 
14.30-15.30 

น. 
เข้าฐานการเรียนรู ้

นางสาวสุนิษา  บุตรคล้าย 
นางสาวศรีสุดา อุตมัง 

นางโสภา  แจ่มแจ้ง 
นางสาวพจณี  ปางเภา 

นางปรางทอง  รุ่งเรือง 
นางพรพิมล  พุ่มเกตแุกว้ 

6 9  มี.ค.64 
14.30-15.30 

น. 
ฝึกปฏิบัต ิ

นางสาวสุนิษา  บุตรคล้าย 
นางสาวศรีสุดา อุตมัง 

นางโสภา  แจ่มแจ้ง 
นางสาวพจณี  ปางเภา 

นางปรางทอง  รุ่งเรือง 
นางพรพิมล  พุ่มเกตแุกว้ 

7 16 มี.ค.64 
14.30-15.30 

น. 
ฝึกปฏิบัต ิ นางสาวสุนิษา  บุตรคล้าย 

นางสาวศรีสุดา อุตมัง 
นางโสภา  แจ่มแจ้ง 
นางสาวพจณี  ปางเภา 

นางปรางทอง  รุ่งเรือง 
นางพรพิมล  พุ่มเกตแุกว้ 

8 23 มี.ค.64 
14.30-15.30 

น. 
ฝึกปฏิบัต ิ

นางสาวสุนิษา  บุตรคล้าย 
นางสาวศรีสุดา อุตมัง 

นางโสภา  แจ่มแจ้ง 
นางสาวพจณี  ปางเภา 

นางปรางทอง  รุ่งเรือง 
นางพรพิมล  พุ่มเกตแุกว้ 

9 30 มี.ค.64 
14.30-15.30 

น. 
การจำหน่ายสินค้า 

นางสาวสุนิษา  บุตรคล้าย 
นางสาวศรีสุดา อุตมัง 

นางโสภา  แจ่มแจ้ง 
นางสาวพจณี  ปางเภา 

นางปรางทอง  รุ่งเรือง 
นางพรพิมล  พุ่มเกตแุกว้ 

10 2 เม.ย 64 
14.30-15.30 

น. 
เปิดบ้านอาชีพ 

นางสาวสุนิษา  บุตรคล้าย 
นางสาวศรีสุดา อุตมัง 

นางโสภา  แจ่มแจ้ง 
นางสาวพจณี  ปางเภา 

นางปรางทอง  รุ่งเรือง 
นางพรพิมล  พุ่มเกตแุกว้ 
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๗ 

 

แบบห้องเรียนอริยะ  เข้าร่วมกิจกรรม  PLC และนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมให้เด็กคิด 
เด็กนำ เด็กทำ เด็กเสนอ เด็กทบทวน และเด็กบันทึก 
           นักเรียนแกนนำ  เกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน SMART (พอเพียง มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้  ทักษะ
การอ่าน ทักษะการคิด)  มีคุณลักษณะ เด็กคิด เด็กนำ เด็กทำ เด็กเสนอ เด็กทบทวน เด็กบันทึก มีทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพ ในยุค 4.0  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ ปฏิบัติตามข้อตกลงในห้อง  ปฏิบัติตนด้วยความซื่อตรง ไม่
ถือเอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง  ช่วยงานด้วยความเต็มใจ แบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  
            นักเรียน   เกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน SMART (พอเพียง มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้  ทักษะการ
อ่าน ทักษะการคิด)  มีคุณลักษณะ เด็กคิด เด็กนำ เด็กทำ เด็กเสนอ เด็กทบทวน เด็กบันทึก  
มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ในยุค 4.0  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ ปฏิบัติตามข้อตกลงในห้อง  ปฏิบัติตน
ด้วยความซื่อตรง ไม่ถือเอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง  ช่วยงานด้วยความเต็มใจ แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนโดยไม่
หวังสิ่งตอบแทน  
           คณะกรรมการสถานศึกษา  ให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน  เข้าร่วมการประชุม
ชี้แจง และให้คำแนะนำในการดำเนินงาน เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น  สนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์ที่นักเรียน
จำหน่าย และประชาสัมพันธ์สินค้านักเรียนในชุมชนของตนเอง   
           ชุมชน   และผู้ปกครอง ให้การสนับสนุนในการดำเนินงาน ร่วมให้คำแนะนำในการผลิตสินค้าต่างๆ  รวมถึง
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น  และรับซื้อผลผลิตของโรงเรียนที่นักเรียนนำไปจำหน่าย เป็นการสร้างกำลังใจให้
นักเรียนได้เห็นคุณค่าของตนเอง  ส่งเสริมการมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  

1. อภิปรายผลตามแบบสังเกตชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
 

นักเรียนชั้นประถมศึกษามีทั้งหมด                               72    คน  
มีการปฏิบัติ                          ทำ กิจกรรม                72     คน    คิดเป็นร้อยละ 100  
                                        ไม่ทำ กิจกรรม            0     คน    คิดเป็นร้อยละ     0 
มีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับ    ดีเยี่ยม                   44     คน    คิดเป็นร้อยละ  61.11. 
                                         ดี                        28     คน    คิดเป็นร้อยละ  38.89 
                                         พอใช้                      0     คน    คิดเป็นร้อยละ    0 
                                         ปรับปรุง               0     คน    คิดเป็นร้อยละ    0 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 72     คน    คิดเป็นร้อยละ 100 
                                        ทักษะการคิดสร้างสรรค์   72    คน    คิดเป็นร้อยละ 100 
                                        ทักษะการสื่อสาร           72     คน    คิดเป็นร้อยละ 100 
                                        ทักษะอาชีพ                72     คน    คิดเป็นร้อยละ 100 
                                        ทักษะชีวิต                  72     คน    คิดเป็นร้อยละ 100 
พฤติกรรมบ่งชี้                       การนำเสนอ                 12     คน    คิดเป็นร้อยละ  16.66 
                                        การระดมความคิด        30     คน    คิดเป็นร้อยละ  41.66 
                                        การทำกิจกรรม              72     คน    คิดเป็นร้อยละ  100 
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๘ 

 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 ระดับชั้น จำนวน 72 คน มีการปฏิบัติ ทำ กิจกรรม  72  คน     
คิดเป็นร้อยละ 100  มีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  มากที่สุด จำนวน  44  คน  คิดเป็นร้อยละ 61.11  
รองลงมาคือ ดี จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เท่ากัน 5 ทักษะ คือ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร  ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต  จำนวน  72   คน  
คิดเป็นร้อยละ 100  และมีพฤติกรรมบ่งชี้ การทำกิจกรรม  มากท่ีสุด จำนวน  72  คน  คิดเป็นร้อยละ  100  
                                      

การประเมินพฤติกรรมของนักเรียนที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.  อภิปรายผลตามแบบสังเกตชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
    

นักเรียนชั้นประถมศึกษามีทั้งหมด                          72 คน  
มีการปฏิบัติ                         ทำ กิจกรรม          72   คน    คิดเป็นร้อยละ 100  
                                        ไม่ทำ กิจกรรม        0     คน    คิดเป็นร้อยละ    0 
มีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับ    ดีเยี่ยม                  44     คน    คิดเป็นร้อยละ  61.11 
                                        ดี                            28     คน    คิดเป็นร้อยละ  38.88 
 
                                        พอใช้                         0   คน    คิดเป็นร้อยละ    0 
                                        ปรับปรุง                      0     คน    คิดเป็นร้อยละ    0 
มีความสอดคล้องคุณธรรม อัตลักษณ์ที่โครงการกำหนด 
                                        ซื่อสัตย์                      72     คน    คิดเป็นร้อยละ 100 
                                        วินัย                   72     คน    คิดเป็นร้อยละ 100 
                                        จิตสาธารณะ               72     คน    คิดเป็นร้อยละ 100 
มีความสอดคล้องคุณธรรม อัตลักษณ์ที่โรงเรียนกำหนด 
  อยู่อย่างพอเพียง (S)  72     คน    คิดเป็นร้อยละ 100 
  มีคุณธรรม (M) 72     คน    คิดเป็นร้อยละ 100 
  ใฝ่เรียนรู้ (A) 72     คน    คิดเป็นร้อยละ 100 
  ทักษะการอ่าน (R) 72     คน    คิดเป็นร้อยละ 100 
  ทักษะการคิด (T)  72     คน    คิดเป็นร้อยละ 100 

            พฤติกรรมบ่งชี้                      สนใจเรียนรู้                72     คน    คิดเป็นร้อยละ  100 
                                        ประหยัด                     72 คน    คิดเป็นร้อยละ  100 
                                        ตั้งใจทำงาน                72     คน    คิดเป็นร้อยละ  100 
                                        ชว่ยงานผู้อ่ืน              72     คน    คิดเป็นร้อยละ  100 

   
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 ระดับชั้น จำนวน 72 คน มีการปฏิบัติ ทำ กิจกรรม  72  คน     

คิดเป็นร้อยละ 100  มีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  มากที่สุด จำนวน  44  คน  คิดเป็นร้อยละ 61.11 
รองลงมาคือ ดี จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89 มีความสอดคล้องคุณธรรม อัตลักษณ์ที่โครงการกำหนด เท่ากัน 
3 ด้าน คือ ซื่อสัตย์  วินัย และจิตสาธารณะ จำนวน  72  คน  คิดเป็นร้อยละ 100  มีความสอดคล้องคุณธรรม อัต
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๙ 

 

ลักษณ์ที่โรงเรียนกำหนด เท่ากัน 5 ด้าน คือ อยู่อย่างพอเพียง  มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้ ทักษะการอ่าน ทักษะการคิด 
จำนวน  72  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 และมีพฤติกรรมบ่งชี้ ตั้งใจทำงาน สนใจเรียนรู้  ประหยัด ช่วยงานผู้อ่ืน   จำนวน  
72  คน  คิดเป็นร้อยละ  100   
๗. ปัจจัยท่ีทำให้ประสบความสำเร็จ 

1. การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก คือ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและ 
โรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2563 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 

1. การมีส่วนร่วม (Participation) ของผู้บริหาร ครูแกนนำ ครูผู้สอน  นักเรียน   
คณะกรรมสถานศึกษา  และชุมชุน ในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ 

2. การใช้กระบวนการ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) ในการระดมความคิด  
กำกับติดตาม ประเมินผล ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ   
 
๘. บทเรียนที่ได้รับ   

1) ได้รับความร่วมมือจากชุมชน : ชุมชนมีความสำคัญต่อการสร้างผลกระทบให้ยั่งยืน ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร 
โรงเรียนควรมีพื้นที่ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำโครงการ เพราะเขาจะรู้สึกมีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเป็น
เจ้าของของโครงการนั้นๆ ทั้งนี้หากพวกเขาได้เรียนรู้จากการทำโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ เกิดเป็นความ 
ตระหนักและความเข้าใจแล้วนั้น การต่อยอดให้เกิดโครงการต่อเนื่องก็ไม่ใช่เรื่องยาก 

2) ร่วมงานกับกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ : กลุ่มภาคประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ มีบทบาทมากที่จะสามารถรักษา
เป้าหมายของแผนงานเรา ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องมีข้อมูลสารสนเทศในท้องถิ่น เพ่ือดูว่ามีกลุ่มท้องถิ่นใดบ้างที่สามารถ
ชวนให้เข้ามามีส่วนในการวางแผนและขับเคลื่อนโครงการได้ และสามารถทำให้โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย 

3) ให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วม : การเข้ามามีส่วนร่วมของภาครัฐและตัวแทนของรัฐไม่ได้จะเพ่ิมความยั่งยืน
ให้แก่โครงการของโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังเพ่ิมโอกาสดีๆ ที่โรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนเงินและทรัพยากร อีกทั้งยัง
สามารถยืดระยะเวลาในการทำโครงการให้นานกว่าที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ. 

4) การบูรณาการหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์โรงเรียน SMART (พอเพียง มีคุณธรรม  
ใฝ่เรียนรู้  ทักษะการอ่าน ทักษะการคิด)   

๙. ข้อเสนอแนะ       
1 ขยายการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
 1) จัดทำ PLC เพ่ือถอดบทเรียนการเขียนแผนหน้าเดียว โดยครูแกนนำเพ่ือจัดทำคู่มือ 

ครู ในการเขียนแผนหน้าเดียว  
   2) จัดประชุมครู เพ่ือนำเสนอคู่มือ การเขียนแผนหน้าเดียว และจัดทำแผนการสอนสำหรับ
ภาคเรียนต่อไป ในแต่ละระดับชั้นก่อนเปิดเรียน 
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๑๐ 

 

2.1.2 ขยายการสอนห้องเรียนอริยะสู่คาบเรียนปกติทุกระดับช้ัน 
 1) จัดตารางสอน ห้องเรียนอริยะสู่คาบเรียนปกติ ตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

   2) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการ พร้อมกำหนดระยะเวลาในการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
   3) ประชุมครูเพ่ือชี้แจงแนวทางปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด CAR Model 
และ Moral & Smart classroom 
   4) ผู้บริหารแต่งตั้งครูแกนนำเป็นผู้นิเทศ  
   5) จัดทำ PLC เพ่ือถอดบทเรียน ใน 3 ระยะ คือ ระยะเริ่มโครงการ ระยะดำเนินการ และ
ระยะสรุปโครงการ 
 
๑๐. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
                              1) นำเสนอผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และแนวทางในการดำเนินงาน ในปี 2564 แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพลับพลาไชย และผู้ปกครอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมประจำภาคเรียน  
ทางเพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน เว็บไซต์ของโรงเรียน และทางดิจิทัลแพลตฟอร์มของโรงเรียน คือ ห้องเรียน ผอ.360 
องศา ซึ่งสามารถรับชมผ่านทาง ยูทูบชาแนล  
   2) จัดทำแบบสอบถาม ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็น และ
แนวคิดในการส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการ รวมถึงความร่วมมือที่ผู้ปกครองและชุมชนสามารถให้ความร่วมมือได้ เช่น 
การเป็นวิทยากรท้องถิ่น การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  
   2.2.2.  ขยายการเรียนรู้สู่โรงเรียนเครือข่าย 

  - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเครือข่าย ทั้งการศึกษาดูงาน และกิจกรรม 
เปิดบ้านอริยะ 
 
๑๑. ภาพกิจกรรม/ลิ้งคลิป/คิวอาร์โค้ด 
 

 ภาพครูสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้น ป. 4 
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๑๑ 

 

 
 ภาพนักเรียน แสดงออก/สะท้อนคิด/การเรียนรู้   
 

       
 

    
 
 ภาพครูสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.5 
 

        

      
 
 ภาพนักเรียน แสดงออก/สะท้อนคิด/การเรียนรู้ 
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๑๒ 

 

 ภาพครูสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.6 
 

         
     
 ภาพนักเรียนแสดงออก/สะท้อนคิด/การเรียนรู้ 

 

  
 
   การขายของ online/link 
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๑๓ 

 

   การขายของ online/link 
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๑๔ 

 

 

 

 
 
                 ภาคผนวก 
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๑๕ 

 

แผนการสอนหน้าเดียว 

 

    
  

กระบวนการ PLC 

ภาพครูทำ PLC เพื่อให้ได้การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนอริยะ 
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๑๖ 

 

การนำเสนอผลงาน  “เปิดบ้านงานอาชีพ” 
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๑๗ 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


