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 เอกสารเล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ Best Practice ของโรงเรียนบ้าน 
เหล่าพัฒนา โดยมีการใช้ปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศอย่างเป็นระบบ มีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืน สามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วย  Best Practice ผู้เรียนมี
ความรู้คู่คุณธรรม และสามารถสร้างประโยชน์ต่อครู และผู้สนิทต่อไป 
 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ค าแนะน า ท่ีเป็นประโยชน์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิธีปฏิบัติ 
ท่ีเป็นเลิศ Best Practice นี้จะเป็นแบบอย่างในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่อไป 
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วิธีปฏบิตัิทีเ่ปน็เลศิ (Best Practice) 
กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยใช้ GLISS+ 4 Models โรงเรียนบ้ำนเหล่ำพฒันำ 

 
1.ควำมส ำคัญของผลงำนหรือนวัตกรรม 

1.1 ควำมเปน็มำและสภำพของปัญหำ 
คุณภาพการศึกษาเป็นประเด็นท่ีประเทศต่างๆ ท่ัวโลกให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวาง เพราะถือว่าเป็น
ตัวชี้วัดท่ีส าคัญด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แต่มุมมองในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อความสามารถตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีท้ังผู้รับบริการการศึกษาซึ่งได้แก่ นักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และชุมชน นั้น อาจแตกต่างกันไปตามบริบท ความเช่ือหรือกระบวนทัศน์ในการพัฒนาในแต่ละยุคสมัย การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดไว้และจะต้องสร้างความพึงพอใจของผู้ปกครองชุมชน และสังคมโดยท่ัวไป ท้ังนี้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ต้องอาศัยความรับผิดชอบท้ัง ในระดับประเทศและระดับ
สถานศึกษาโดยค านึงถึงองค์ประกอบ 5  ประการ ได้แก่ หลักสูตร ส่ือการสอนและเทคโนโลยีการประเมิน
ผู้เรียน การพัฒนาครู การประเมินคุณภาพสถานศึกษา และการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาท่ีเช่ือมโยง
กับทักษะ 3 ทักษะเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(รัตนา ดวงแก้ว,2559) 
 การเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในทศวรรษท่ี 21  มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
จ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
ด้านต่างๆ การเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีรับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นแนวคิดพื้นฐานของการปฏิรูปการศึกษา 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นหนึ่งในลักษณะชีวิตท่ีท าให้บุคคลประสบความส าเร็จ คนท่ีไม่มีการเรียนรู้จะกลายเป็น
คนล้าหลังในทันที การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ การท าให้คนมีเครื่องมืออันเป็นทักษะเพื่อ
การศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อการด ารงชีวิตในโลกอย่างมีความสุข ควบคู่คุณธรรม มีค่านิยมท่ีดี 
สามารถรับมือการเปล่ียนแปลงได้และเพื่อเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การจัดการศึกษาของไทยก าลังมุ่ง
ไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยเน้นให้ผู้เรียน
รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้ได้ทุกสถานท่ี ทุกเวลา 
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพโดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องเวลาและสถานท่ี ถือเป็นการสนับสนุนวิถี
ชีวิตเพื่อการเรียนรู้ส าหรับสังคมไทย (กุลิดา ทัศนพิทักษ์,2558) 
            ในปี 2559 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-NET) โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา อยู่ในระดับต่ า
กว่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติท้ัง 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ถ้าปล่อยท้ิงไว้โดยไม่
เร่งรัดแก้ไขอย่างจริงจัง จะท าให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน คุณภาพการสอนของครู และคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้อยลงไปเรื่อยๆ 
            ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จึงได้ประชุมวางแผน PLC ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึง
ได้ลงความเห็นกันว่า การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีจะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนให้สูงขึ้นนั้น 
คือวิธีการสอนของครู ซึ่งควรออกแบบกระตุ้นผู้เรยีนให้รักการเรียนรู้และมีความมุ่งมั่นท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยมีนวัตกรรมของโรงเรียน คือ GLISS Model ท่ีขับเคล่ือนการจัดการศึกษาท้ัง
ระบบในโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 

1.2 แนวทำงกำรแก้ปัญหำและพัฒนำ 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีจ าเป็นต้องมีการวางแผน

อย่างเป็นระบบ และน าผลไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน ซึ่งใน
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การจัดกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ได้แก่ การวางแผนการจัดการทาง
วิชาการ การผลิตส่ือ อุปกรณ์การสอน การวัดผลประเมิน การด าเนินงานวิจัยในช้ันเรียน การนิเทศติดตาม
ส่งผลให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเราพัฒนาจึงได้ด าเนินการพฒันานวัตกรรมทางการศึกษา 
การบริหารจัดการเรียนรู้เชิงระบบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้นวัตกรรม GLISS Models เป็น
เครื่องมือในการขับเคล่ือนและผลักดันให้ครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ใน
รูปแบบของนวัตกรรมเพื่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีนวัตกรรมใน 4 วิชาหลัก ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. รายวิชาภาษาอังกฤษ ใช้นวัตกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ I - USE Model ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

2. รายวิชาคณิตศาสตร์ ใช้นวัตกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ “PLUS 
Model” ด าเนินการภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA 

3. รายวิชาภาษาไทย ใช้นวัตกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบ SCTL - WAREE Model 

4. รายวิชาวิทยาศาสตร์ ใช้นวัตกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ 2PDA Model 
นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตลอดจนการส่งเสริมแนวคิดใหม่ในการบูรณาการ

จัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนต่อไป 
 
 
 
2. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำน 

2.1 วัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำน 
2.1.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนาให้สูงขึ้น

และต่อเนื่อง  
2.1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 
2.1.3 เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนเกง่ คนดี และมีความสุข  
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2.2 เป้ำหมำย 
2.2.1 เชิงปริมาณ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียน 
บ้านเหล่าพัฒนา มีค่าเฉล่ียสูงขึ้นเมื่อเทียบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
2. ค่าเฉล่ียของคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 

สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติ , NT และ RT ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สูงกว่า
คะแนนเฉล่ียระดับชาติ 

3. ค่าเฉล่ียคะแนนผลการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ (NT) สูงขึ้น 
4. ค่าคะแนนเฉล่ียความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) สูงขึ้น 
5. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของนักเรียนโรงเรียนบ้าน

เหล่าพัฒนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2553 อยู่ในระดับดีเย่ียมร้อยละ 
80 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนาทุกคน ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่รางวัลระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา, ระดับภาค และ
ระดับชาติ 
ร้อยละ 80 

7. ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
เรียนรู ้
 
2.2.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา ได้รับการพฒันาคุณภาพตามศักยภาพของ
ผู้เรียนตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET, NT, RT สูงขึ้นร้อยละ 80 

2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ร้อยละ 100  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา ได้รับการพัฒนาให้

เป็นผู้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้สู่รางวัลระดับภาค และระดับชาติ 
4. ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
3. กระบวนกำรผลิตผลงำนหรือขั้นตอนของกำรด ำเนินงำน 

3.1กำรออกแบบผลงำน/นวัตกรรม  
 GLISS Model เป็นนวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้เชิงระบบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน  
ซ่ึงเป็นนวัตกรรมหลักในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนบ้ำนเหล่ำพัฒนำ ซ่ึงมีรำยละเอียดดังนี้ 



๔ 

 

 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
แนวคิด : กระบวนการจัดท านวัตกรรม  กำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้เชิงระบบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียน ด้วยนวัตกรรม “GLISS Model” ซึ่งกริช ในภาษาไทย หมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งท่ีมีความคมท้ัง 
2 ด้าน เปรียบเสมือนการบริหารงานท่ีต้องอาศัยท้ังศาสตร์และศิลป์ ซึ่งได้น ามาบูรณาการในการออกแบบ
แนวคิดโดยเช่ือมโยงกระบวนการจัดการศึกษาเปรียบเทียบกับสะพานท่ีต้องมีเสาหลักแต่ละต้นท้ังศาสตร์และ
ศิลป์ควบคู่กัน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการเดินทางก้าวข้ามฝ่ังสู่จุดหมายปลายทางท่ีมุ่งหวังร่วมกัน ความแข็งแรง
มั่นคงของสะพานมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องเริ่มให้มีความส าคัญต้ังแต่ฐานแรก ซึ่งหมายถึงโครงสร้างของ
เสาแต่ละต้น จึงท าให้เกิดแนวคิดเช่ือมโยงถึงการให้ความส าคัญในการด าเนินการจัดการศึกษาบนรากฐาน
ความคิดท่ีส าคัญ  

นวัตกรรมนี้ด าเนินการโดยการขับเคล่ือน ภายใต้วงจรการบริหารคุณภาพ PDCA เป็นส าคัญเพื่อมุ่ง
พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ชุมชนและการขยายผลเชิงรุกและเชิงรับ ซึ่งได้ ก าหนดค่าตัวช้ีวัดความส าเร็จของนวัตกรรมต้ังแต่เสาท่ี 1 
จนถึงเสาท่ี 5       สู่ความส าเร็จเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ
ท่ีสูงขึ้น มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ท่ีสูงขึ้นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 
ประการ ท่ีผ่านตามเกณฑ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ก าหนด 

อันประกอบไปด้วยเสาหลักท้ัง 5 และตัวชี้วัดความส าเร็จของนวัตกรรม ดังนี้ 



๕ 

 

 
 

 
 
 

การบริหารจัดการเรียนรู้เชิงระบบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ด้วยนวัตกรรม GLISS Model 

Sh
are 
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รำยละเอียดแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  G : Goal = สร้างเป้าหมายร่วมกัน 
   1)  G1: Good governance หลักธรรมาภิบาล 
  2)  G2: Great ความส าเร็จท่ียิ่งใหญ่ 
  ขั้นที่ 2   L : Leadership = ผู้น าการเปล่ียนแปลง 
   1)  L1: Level ระดับการเปล่ียนแปลง 
   2)  L2: Lifestyle ความเป็นองค์รวมของแต่ละบุคคล 
  ขั้นที่ 3  I : Involvement of People = การมีส่วนร่วม  
   1)  I1 : Instruction  ด้านโครงสร้าง 
   2)  I2 : Interaction ด้านปฏิสัมพันธ์ 

ขั้นที่ 4   S : System Approach = บริหำรเชิงระบบ         
  1)  S1: Swot การส ารวจ/วิเคราะห์ จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W)  โอกาส(O)  อุปสรรค(T) 
   2)  S2: Staffing การขับเคล่ือนด้วยบุคคล 

ขั้นที่ 5   S : Star  = การสะท้อนกลับสู่ความส าเร็จ  
   1)  S1:  Strong ความเข้มแข็งทางวิชาการ สะท้อน/ประเมินผลการเรียนรู้และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
   2)  S2:  Share การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน 

 
 
 
 
 

Innovation : GLISS Model 

เสำที่ 1 G 
Goal : 
สร้างเป้าหมายร่วมกัน 

G1: Good governance 
G2: Great 

เสำที่ 2 L 
Leadership : 
ผู้น าการเปล่ียนแปลง 

L1: Level 
L2: Lifestyle 

เสำที่ 3 I 
Involvement of People:  
การมีส่วนร่วม 

I1 : Instruction 
I2 :  Interaction  

เสำที่ 4 S 
System Approach : 
บริหารเชิงระบบ 

S1: Swot 
S2: Staffing 

เสำที่ 5 S 
Star: 
การสะท้อนกลับสู่ความส าเร็จ 

S1:  Strong  
S2:  Share 

การบริหารจัดการเรียนรู้เชิงระบบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ด้วยนวัตกรรม GLISS Model 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
GLISS Model 

Goal 
 

G1: Good 
governance 

ร้อยละ 85 ของคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวางแผน ออกแบบกิจกรรม ออกแบบการ
ประเมินผลโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและ
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียน 

G2: Great ร้อยละ 85 ของคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก าหนดเป้าหมายและด าเนินงานตามเป้าหมาย เพื่อยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

Leadership 
 

L1: Level ร้อยละ 80 ของคณะครู มีองค์ความรู้และสามารถขยายผลการจัดการเรียนการสอน
การออกแบบแผน การวัดผลประเมินผล 

L2: Lifestyle ร้อยละ 80 ของครูมีผลงานของตนเองและผลงานของนักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนและเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเชิงประจักษ์ 

Involveme
nt of 
People  
 

I1 : Instruction นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ        
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ100 ด าเนินงานตามกรอบโครงสร้าง 

I2 :  Interaction  ร้อยละ 80 มีการขยายผลการด าเนินสู่กลุ่มเครือขายอื่นๆ  

System 
Approach 
 

S1: Swot ร้อยละ 85 ของผลการด าเนินงานน ามาปรับปรุงแก้ไขด้วยการหาจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรคของการด าเนินงาน 

S2: Staffing ร้อยละ 80 ของคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ขับเคล่ือนโดยในลักษณะทีมท า
และทีมน า  

Star 
 

S1:  Strong  ร้อยละ 80 มีความเข้มแข็งทางวิชาการโดยการการสะท้อนผลและประเมินผลทางด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประเมินผลทางด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 

S2:  Share ร้อยละ 80 มีการประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
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 นวัตกรรม GLISS Model นั้นเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ครูได้พัฒนำนวัตกรรมขึ้นเพื่อใช้ใน
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและคุณภำพของผู้เรียนซ่ึงมีนวัตกรรมดังนี้ 

  1. รำยวิชำภำษำอังกฤษ คือนวัตกรรมกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษ
โดยใช้แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้รูปแบบ I - USE Model ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ซ่ึงมี
รำยละเอียดดังนี้  

 จาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ ผู้ศึกษาจึงได้ออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ I-USE Model ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ I-USE Model เป็นวิธี ท่ีมุ่ ง เน้นให้ ผู้ เรียนสามารถใช้ 
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารท้ังด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้กลวิธีการสอนภาษาท่ีหลากหลาย เช่น การใช้
ส่ือท่ีเป็นเพลง เกมทางภาษา บัตรค าศัพท์ ภาพชุดเรื่องราวและบทบาทสมมติช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงออก ระดม
ความความคิด แลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจกันภายในกลุ่มมีกิจกรรมหลากหลาย สนุก ชวนให้ผู้เรียนสนใจ
บทเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจ าวัน โดยมีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมความพร้อม  (Action Plan) เป็นขั้นท่ีให้ผู้เรียนเตรียมพร้อม เตรียมให้ผู้เรียน
เกดิความสนใจ โดยให้ผู้เรียนหยุดการกระท าทุกอย่างท่ีท าอยู่ แล้วหันมาให้ความสนใจกับครูผู้สอน พร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อม และมีสมาธิ โดยการใช้เทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียนท่ีหลากหลาย เช่น การ
พูดคุย การปรบมือ การร้องเพลง การทายปัญหา การเล่นเกม ดูวีดีโอ ให้ดูภาพ ดูของจริง เป็นต้น 
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 ขั้นท่ี 2 ขั้นเร้าความสนใจ (Action) เป็นขั้นท่ีให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ กระหายใคร่รู้ในเรื่องท่ีจะ
เรียน โดยครูผู้สอนน านักเรียนร้องเพลงภาษาอังกฤษ ท าท่าประกอบเพลง ท่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้อง
ในเรื่องท่ีจะสอน ท่องค าคล้องจองภาษาอังกฤษ เล่นเกม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุก และมีความกระตือรือร้น
ท่ีจะเรียน 
 ขั้นที่ 3 ขั้นท าความเข้าใจ ระดมความคิด แลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม (Brainstorming) 
เป็นขั้นที่ผู้เรียนศึกษา ท าความเข้าใจ ระดมความคิด ท ากิจกรรมร่วมกัน แลกเปล่ียนความคิดภายในกลุ่มย่อย 
หรือระหว่างผู้เรียนท้ังช้ันกับครูผู้สอน เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจท่ีตรงกัน มีการสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้กับผู้เรียน โดยการยกย่อง ชมเชย ให้รางวัล ผู้เรียนเกิดความรักและภูมิใจในตนเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข 
   ขั้นท่ี 4 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) เป็นขั้นตรวจสอบความรู้ท่ีได้จากการจัดการเรียนรู้
ว่ามีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร มากน้อยเพียงใด และจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไร โดยการประเมินการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การตอบค าถาม การทดสอบ การสังเกต เป็นต้น 
   ขั้นที่ 5 ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Applying knowledge) เป็นขั้นที่ผู้เรียนน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน ครูผู้สอนเป็นท าหน้าท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนน าความรู้ไปปรับใช้ แนะ
แนวทางในการน าความรู้เดิมไปสร้างความรู้ใหม่  
          ขั้นที่ 6 ขั้นการสร้างแผนท่ีความคิด ( Concept Mapping ) เป็นขั้นสรุปความคิดรวบยอดของผู้เรียน
และสามารถช้ีชัดได้ว่าผู้เรียนได้อะไรจากการเรียนรู้เขียนออกมาเป็นแผนผังความคิด เป็นการประเมิน
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

 
2. รำยวิชำคณิตศำสตร์ คือนวัตกรรมกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน วิชำคณิตศำสตร์ โดยใช้ 

“PLUS Model” ด ำเนินกำรภำยใต้วงจรคุณภำพ PDCA มีรำยละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

        
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ PLUS MODEL เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะ ความรู้ กระบวนการและเครื่องมือท่ีจะความช่วย
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในด้านคณิตศาสตร์ ให้มีผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงขึ้น โดยใช้กลวิธีท่ีหลากหลาย ใช้รูปแบบ
การสอนด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  แสดงแนวคิดร่วมกันท้ัง
ช้ันเรียน อภิปรายและสรุปผล จนเกิดเป็นองค์ความรู้ร่วมกันในช้ันเรียน สร้างทักษะความรู้ และเพิ่มความ
สนุกสนานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มากขึ้น  และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในรายวิชาอื่นได้อีกด้วย มี
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  P : Preparation  (กำรเตรียมควำมพร้อม)  
  เป็นขั้นตอนท่ีครูผู้สอนจะท าการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนด้านต่าง ๆ ก่อนเข้าสู่บทเรียน เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจและพร้อมส าหรับการเรียนรู้มากท่ีสุด ประกอบได้การเตรียมพร้อมใน 4 ด้าน ได้แก่ 
 1.1 ความรู้พื้นฐาน (Basic Knowledge) 
        ครูผู้สอนจะต้องตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนท่ีจ าเป็นต้องน ามาใช้ในบทเรียนนั้น ๆ  เช่น 
หากในบทเรียนเป็นการสอนเรื่อง การประมาณค่า ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องมีพื้นฐานความรู้เรื่องค่าประจ าหลักมา
ก่อน จึงจะสามารถเรียนรู้เรื่องการประมาณค่าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องทบทวน
ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นให้กับผู้เรียนก่อนเสมอ  
 1.2 สร้างความสนใจ (Attention) 
       เมื่อผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเพียงพอส าหรับการเรียนเนื้อหาในบทเรียนแล้ว ครูผู้สอนจะสร้าง
ความสนใจในบทเรียนให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและสร้างความสนุกสนาน เช่น น าเสนอผ่านเพลง
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน การเล่าเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับบทเรียนและให้ผู้ เรียนได้ร่วมคิดและแสดงความ
คิดเห็น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเรื่องท่ีจะเรียนมากขึ้น  
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 1..3 ความส าคัญ (Importance) 
  วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีนักเรียนส่วนใหญ่จะคิดเสมอว่าเป็นเรื่องท่ียุ่งยาก ท าให้เด็กเกิดความท้อแท้
ในการเรียน ดังนั้นการจะเปล่ียนแปลงความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้นั้น ครูผู้สอนจ าเป็นต้องท า
ให้นักเรียนเห็นความส าคัญคณิตศาสตร์และเรื่องท่ีเรียนว่ามีประโยชน์กับผู้เรียนและผู้เรียนสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างไร ครูอาจจะยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีนักเรียนจะน าความรู้เกี่ ยวกับ
คณิตศาสตร์ในบทเรียนต่อไปนี้ไปใช้ เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ 
 1.4 สร้างเป้าหมายร่วมกัน (Goal) 
 เมื่อนักเรียนเห็นถึงความส าคัญของเรื่องท่ีเรียนแล้ว ให้นักเรียนร่วมกันก าหนดเป้าหมายในการเรียนใน
คาบร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายและประสบผลส าเร็จในการเรียน 
 

ขั้นที่ 2  L : Learning   (กำรเรียนรู้)   เป็นขั้นตอนท่ีครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมการสอนท่ีจะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผู้สอนได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด 
(Open Approach)  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ประกอบไปด้วยขั้นตอนในการ
สอน ดังนี้ 

 2.1 ข้ันน าเสนอสถานการณ์ปัญญา (Posing open-ended problem) 
การก าหนดสถานการณ์ปัญหาจะน าไปสู่การจูงใจให้นักเรียนสนใจบทเรียน ครูผู้สอนอาจเริ่มด้วย

ปัญหาในลักษณะกว้างหรือท่ัวไปท่ีมาจากประสบการณ์การสอนในห้องเรียนท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดข้อสงสัย และอยากหาค าตอบจากสถานการ์ปัญหานั้น    

 2.2 การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน (Student’s self-leaning)  
ครูผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความคิด เปิดโอกาสในนักเรียนได้ระดมความคิดร่วมกันในการคิดหาวิธี

และเครื่องมือในการแก้ปัญญา ท้ังรายกลุ่มและรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความคิดจากกระบวนการเรียน
การสอนท่ีครูได้จัดกิจกรรมข้ึนให้กับผู้เรียน 

 2.3 การอภิปรายและเปรียบเทียบแนวคิดร่วมกันท้ังช้ันเรียน (Whole class discussion 
and comparison) 

 เมื่อนักเรียนได้ระดมความคิดในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหา ผู้สอนได้เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้น าเสนอผลงานและแนวคิดหน้าช้ันเรียน เพื่ออธิบายแนวคิด พร้อมท้ังอภิปรายข้อดี ข้อเสีย เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน เป็นการเรียนท่ีช่วยบูรณาการแนวคิดของนักเรียนทุกคนในช้ันเรียนเพื่อหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดใน
การแก้ปัญหาเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปร่วมกันและเป็นแนวคิดท่ีจะสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างถูกต้อง 

 2.4 การสรุปโดยการเ ช่ือมโยงแนวคิด (Summing up by connecting student’s 
emergent mathematical ideas)  

 เมื่อนักเรียนได้น าเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาครบทุกกลุ่ม ครูผู้สอนจะเช่ือมโยงแนวคิดของ
นักเรียนท่ีเป็นแนวคิดหลักท่ีถูกต้อง เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปร่วมกันในช้ันเรียน พร้อมท้ังให้นักเรียนสรุปแนวคิดใน
การแก้ปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิด ท่ีจะน าไปใช้ได้จริงในเนื้อหาของบทเรียนนั้น ๆ ต่อไปได้
อย่างถูกต้อง  
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ขั้นที่ 3 U: Understand  (ควำมเข้ำใจ)  
 เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนหลังจากท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้สอนได้จัดท าขึ้น โดยเป็นการตรวจสอบระดับความเข้าใจท่ีผู้เรียนได้รับ โดย
อ้างอิงจากทฤษฎีการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ เบนจามิน บลูมและคณะ (Bloom et al, 1956) โดยผู้จัดท าได้
แบ่งระดับความรู้ในขั้นท่ี 3 ความเข้าใจ อยู่ 3 ระดับ คือ 

 3.1 ความรู้ (Knowledge) ความสามารถของสมองในการระลึกได้ จ าความรู้ สารสนเทศ 
แสดงรายการได้ ระบุบอกชื่อได้ ซึ่งเป็นความจ าระยะยาว 

 3.2 ความเข้าใจ (Comprehension) ความสามารถของสมองในการแปลความหมาย
ยกตัวอย่าง สรุป อ้างอิง การศึกษาของตัวเอง สามารถแปลความ ขยายความในส่ิงท่ีเรียนรู้ได้  

 3.3 การน าไปใช้ (Application) เป็นขั้นท่ีผู้เรียนสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ จึงจะสามารถน าไปใช้ได้ 

ขั้นที่ 4  S : Success  (ควำมส ำเร็จ)  
 เป็นขั้นต่อยอดความรู้สู่เป้าหมายหรือจุดปนะสงค์การเรียนรู้ท่ีได้ต้ังไว้ และสามารถเช่ือมโยง 
 4.1 วิเคราะห์ (Analysis) 
 นักเรียนสามารถแก้ปัญหา แยกแยะความรู้ออกเป็นส่วน ๆ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญได้และ

มองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนท่ีเกี่ยวข้องกัน ความสามารถในการวิเคราะห์จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความคิด
ของแต่ละคน 

  4.2 การสังเคราะห์ (Evaluation)  
 นักเรียนมีสามารถในการท่ีผสมผสานส่วนย่อย ๆ เข้าเป็นเรื่องราวเดียวกันอย่างมีระบบ 

เพื่อให้เกิดส่ิงใหม่ท่ีสมบูรณ์และดีกว่าเดิม อาจเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย การ
ก าหนดวางแผนวิธีการด าเนินงานขึ้นใหม่ หรือ อาจจะเกิดความคิดในอันท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ของส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมข้ึนมาในรูปแบบ หรือ แนวคิดใหม่ 

 4.3 การสร้างสรรค์ (Creative) 
 นักเรียนสามารถรวบรวมความรู้ต่าง ๆ เพื่อน าไปประยุกต์และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ เพื่อ

น าไปใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ต่อไปได้ พร้อมท้ังสร้างสรรค์เป็นแนวความรู้ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของ
ตนเองต่อไป 
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3. รำยวิชำภำษำไทย คือนวัตกรรมกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน รำยวิชำภำษำไทย โดยใช้กำร
จัดกำรเรียนรู้แบบ SCTL - WAREE Model มีรำยละเอียดดังนี ้

 

           

 
 กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน รำยวิชำภำษำไทย โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ SCTL - 
WAREE Model 
 
S = support   ผู้บริหาร 
C =  coaching ครู 
T = training    ผู้ปกครอง 
L = Learning  Center   นักเรียน 
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 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ SCTL คือ กำรจัดกำรเรียนรู้โดยอำศัยควำมร่วมมือจำก ผู้บริหำร ครู 
ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลที่ดี ได้แก่ 
 
S = support   ผู้บริหำร  

ผู้บริหารให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ได้แก่ สถานท่ี เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น Video Multimedia เป็นต้น ให้เหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และผู้เรียนเกิดความสามารถในการแก้ปัญหาตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 

C =  coaching  ครู 
ครู ต้องเปล่ียนบทบาทจากผู้สอน เป็นโค้ช ผู้ให้ค าแนะน า ฝึกและกระตุ้นนักเรียนให้มีทักษะในการคิด

วิเคราะห์ หาความรู้ด้วยตัวเอง 
 

T = training    ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครองต้องฝึกทักษะชีวิตและปลูกฝังลักษณะนิสัยอันดีงาม ความร่วมมือจากผู้ปกครองมี

ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมเด็กให้ช่วยเหลือตนเองได้ มีระเบียบ
วินัยและการตรงต่อเวลา  ส่งเสริมกิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ และช่วยเหลือผู้อื่นท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน  
 

L = Learning  Center   นักเรียน 
เป็นการสอนท่ียึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีใช้ส่ือประสม และ

กระบวนการกลุ่ม เป็นส่ิงส าคัญ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีชีวิตชีวา ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ พัฒนา
สติปัญญาจากการกระท ากิจกรรมและการศึกษาด้วยตนเอง 

 
WAREE MODEL 

รูปแบบกำรเรียนกำรสอน WAREE MODEL  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
W = Warm Up ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
A = Analysis ขั้นการวิเคราะห์ 
R = Raising Learning’s Capacity เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ 
E = Elaboration ขั้นการขยายความรู้ 
E = Evaluation ขั้นประเมินผล 
 
ประกอบด้วย 5 ขั้น 
ขั้นตอนที่ 1  W = Warm Up  ขั้นน ำเข้ำสูบ่ทเรียน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up) เป็นขั้นตอนในการพูดเช่ือมโยงกับความรู้เก่า ๆ นักเรียน อาจจะมี
การท าข้อสอบก่อนเรียน การเล่นเกมก่อนเริ่มบทเรียน หรือการถามค าถาม 
ขั้นตอนที่ 2  A = Analysis  ขั้นกำรวิเครำะห ์

ขั้นการวิเคราะห์เป็นขั้นตอนในการท าความเข้าใจปัญหาการเรียนการสอน เป้าหมายของรูปแบบการ
สอนและวัตถุประสงค์ท่ีจะสร้างขึ้นตลอดจนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และความรู้พื้นฐานและทักษะของ
ผู้เรียนท่ีจ าเป็นต้องมี  
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ขั้นตอนที่ 3  R = Raising Learning’s Capacity  ขั้นเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ 
เป็นขั้นตอนในการพัฒนาสมรรถนะ ของผู้เรียน ซึ่งเป็นขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีท าให้

ผู้เรียนเริ่มท าความเข้าใจกับเนื้อหาสาระใหม่ โดยใช้กิจกรรมและส่ือท่ีหลากหลายเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงท่ี
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ ทักษะ หรือวิธีการท่ีต้องการ ให้เรียนรู้ในบทเรียนนั้น ๆ เน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างกันและกันโดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้ฝึกทักษะการคิด และการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อน เพื่อให้
ผู้เรียนส่ือสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจด้วยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ 
ขั้นตอนที่ 4  E = Elaboration ขั้นขยำยควำมรู้ 

เป็นขั้นตอนในการน าความรู้ไปเช่ือมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดท่ีได้ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียน
มีความรู้ลึกซึ้งขึ้น หรือขยายกรอบความคิดกว้างขึ้น นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม น าไปสู่ความรู้ใหม่หรือ
ความรู้ท่ีลึกซึ้งยิ่งขึ้น  
ขั้นตอนที่ 5 E = Evaluation ขัน้ประเมินผล 

เป็นขั้นตอนในการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร
และมากน้อยเพียงใด นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของความรู้ท่ีได้ เช่น วิเคราะห์วิจารณ์แลกเปล่ียน
ความ รู้ซึ่งกันและกัน คิดพิจารณาให้รอบคอบท้ังกระบวนการและผลงาน อภิปราย ประเมินปรับปรุง เพิ่มเติม
และสรุป ถ้ายังมีปัญหา ให้ศึกษาทบทวนใหม่อีกครั้ง เปรียบเทียบความรู้ใหม่กับความรู้เดิมจากขั้นนี้จะน าไปสู่
การน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในในชีวิตประจ าวันได้ 

 
4. รำยวิชำวิทยำศำสตร์ คือนวัตกรรมกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ รำยวิชำวิทยำศำสตร์ โดยใช้ 2PDA 
Model มีรำยละเอียดดังนี้ 
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 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 2PDA Model เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับผู้เรียน โดยการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล 
เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาท่ีถูกต้องด้วยตนเอง ซึ่งมีครูผู้สอนคอยอ านวยการและสนับสนุน ท าให้ผู้เรียน
สามารถค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาได้ตัวเอง และสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยมีข้ันตอน 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้    
  ขั้นที่ 1 กำรเตรียมพร้อม (P : Preparation) เป็นขั้นที่ครูผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้นักเรียน 
เกิดความสนใจใคร่รู้ เพื่อน าเข้าสู่บทเรียนหรือเนื้อหาใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้นักเรียนด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
โดยการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การส ารวจ การสืบค้นจากเอกสารต่าง ๆ การทดลอง และการ
จ าลองสถานการณ์ เป็นต้น เพื่อตรวจสอบสมมุติฐานและให้ได้ข้อมูลอย่างเพียงพอท่ีจะน าไปใช้ในการเรียนรู้
และลงมือปฏิบัติ 
  ขั้นที่ 2 กำรเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ (P : Practice) เป็นขั้นที่นักเรียนน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์
และแปลผล เพื่อสรุปผลและน าเสนอผลท่ีได้ในรูปต่าง ๆ เช่น การบรรยายสรุป การสร้างแบบจ าลอง การวาด
ภาพ หรือ การสรุปเป็นตารางหรือกราฟ ซึ่งผลสรุปท่ีได้นั้น จะต้องสามารถอ้างอิงความรู้ มีความสมเหตุสมผล 
และมีหลักฐานท่ีเช่ือถือได้ 
  ขั้นที่ 3 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (D : Discussion) เป็นขั้นของการน าความรู้ท่ีได้จากขั้นก่อน
หน้านี้ มาเช่ือมโยงกับความรู้เดิมหรือใช้อธิบายถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์เกี่ยวข้อง โดยครูผู้สอนอาจจัด
กิจกรรมและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ เช่น ต้ังค าถามจากการศึกษาเพื่อให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งจะท าให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เข้ากับประสบการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องได้มากขึ้น 
  ขั้นที่ 4 กำรประเมินผล (A : Assessment) เป็นขั้นของการประเมนิการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการต่าง ๆ เช่น การท าข้อสอบ การท ารายงานสรุป หรือการให้นักเรียนประเมินตัวเอง เป็นต้น เพื่อ
ตรวจสอบนักเรียนว่ามีความรู้ท่ีถูกต้องมากน้อยเพียงใด ครูผู้สอนจะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียน วิเคราะห์ 
วิจารณ์และคิดพิจารณาความรู้ท่ีได้ให้รอบคอบ โดยมีครูผู้สอนช่วยตรวจสอบและปรับปรุงความรู้ท่ีนักเรียน
ได้รับนั้นให้ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้เดิมของนักเรียนมากยิ่งขึ้น และน านักเรียนไปสู่ค าถามท่ี
ต้องการการส ารวจตรวจสอบต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 
3.2 กำรด ำเนนิงำนตำมกิจกรรม 
 ในนวัตกรรม GLISS Model เป็นตัวขับเคล่ือนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ 
ครูผู้สอน ดังนี้ 
 1.ในรายวิชาภาษาอังกฤษ จะใช้รูปแบบการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมรูปแบบ I - USE Model ซึ่งมีรายละเอียด 
  1. การจัดกิจกรรมการเรียน 6 ขั้นตอนได้แก่ 
   1.1 ขั้นเตรียมความพร้อมมีการทดสอบก่อนเรียนมีข้อสอบแบบปรนัย  
   จ านวน 10 ข้อ 
   1.2 ขั้นเร้าความสนใจด้วยการร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
   1.3 ขั้นท าความเข้าใจ เป็นขั้นเข้าสู่การสอนตามเนื้อหาท่ีเราก าหนดไว้ใน 
   แผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งในขั้นนี้จะน ารูปแบบ I - USE Model เข้ามาใช้ 
  I Involvement คือการมีส่วนร่วมของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนในคาบเรียนนั้น 
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  U Understanding คือ การจัดการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนได้วัดความรู้  
     ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีสอน 
  S  Support  คือการให้ก าลังใจด้วยเสียงปรบมือ ค าชมเชยและรางวัลต่างๆเช่น
     อุปกรณ์การเรียน ขนม เงิน 
  E  Enjoyment คือการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่าง 
     มีความสุข 
   1.4 การประเมินผลหลังเรียนโดยมีข้อสอบจ านวน 10 ข้อ 
   1.5 ซักถามการน าเอาความรู้ส่ิงท่ีได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดใน 
   เนื้อหาต่อไป 
   1.6 สรุปความคิดรวบยอดของผู้เรียนจากท่ีได้เรียนมาว่า ได้อะไรจากท่ีเรียนมาสรุป
   ออกมาเป็นแผนผังความคิด 
  2. เมื่อจบการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ครูจะน าข้อสอบ O-NET ของปีก่อนๆ 
ให้นักเรียนท าโดยครูจะเสียสละเวลาวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ เพื่อมาทบทวน ติวข้อสอบ ครูเฉลยและอธิบายท่ีมา
ของค าตอบ โดยแยกข้อสอบท่ีมีตัวชี้วัด หรือเนื้อหาข้อสอบท่ีคล้ายกันเป็นชุดๆไป เฉลยพร้อมอธิบาย ซึ่งครูจะ
สร้างบรรยากาศ ด้วยความเป็นกันเอง มีแรงเสริมด้วยรางวัล ค าชมเชย เสียงปรบมือ เพื่อสร้างก าลังใจให้กับ
ผู้เรียน และให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

2. วิชาคณิตศาสตร์นั้น ครูผู้สอนได้ใช้นวัตกรรม PLUS MODEL เพื่อน ามาพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน เน้นการสอนท่ีใช้กระบวนการคิดของผู้เรียนเป็นส าคัญในการน ามาใช้แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยมีรูปแบบการด าเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี ้

 
ขั้นที่ 1  P : Preparation  (กำรเตรียมควำมพร้อม)  

 1.1 ความรู้พื้นฐาน (Basic Knowledge) 
        ครูผู้สอนจะต้องตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนท่ีจ าเป็นต้องน ามาใช้ในบทเรียนนั้น ๆ  เช่น 
หากในบทเรียนเป็นการสอนเรื่อง การประมาณค่า ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องมีพื้นฐานความรู้เรื่องค่าประจ าหลักมา
ก่อน จึงจะสามารถเรียนรู้เรื่องการประมาณค่าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องทบทวน
ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นให้กับผู้เรียนก่อนเสมอ  
 1.2 สร้างความสนใจ (Attention) 
 ครูผู้สอนจะสร้างความสนใจในบทเรียนให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและสร้างความสนุกสนาน 
เช่น น าเสนอผ่านเพลงกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน การเล่าเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับบทเรียนและให้ผู้เรียนได้ร่วม
คิดและแสดงความคิดเห็น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเรื่องท่ีจะเรียนมากขึ้น  
 1..3 ความส าคัญ (Importance) 
 ครูผู้สอนจ าเป็นต้องท าให้นักเรียนเห็นความส าคัญคณิตศาสตร์และเรื่องท่ีเรียนว่ามีประโยชน์กับ
ผู้เรียนและผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร ครูอาจจะยกตัวอย่างสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันท่ีนักเรียนจะน าความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในบทเรียนต่อไปนี้ไปใช้ เพื่อให้นักเรียนเห็นถึง
ความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ 
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 1.4 สร้างเป้าหมายร่วมกัน (Goal) 
 เมื่อนักเรียนเห็นถึงความส าคัญของเรื่องท่ีเรียนแล้ว ให้นักเรียนร่วมกันก าหนดเป้าหมายในการเรียนใน
คาบร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายและประสบผลส าเร็จในการเรียน 
 

ขั้นที่ 2  L : Learning   (กำรเรียนรู้)   เป็นขั้นตอนท่ีครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมการสอนท่ีจะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผู้สอนได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด 
(Open Approach)  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ประกอบไปด้วยขั้นตอนในการ
สอน ดังนี้ 

2.1 ข้ันน าเสนอสถานการณ์ปัญญา (Posing open-ended problem) 
 การก าหนดสถานการณ์ปัญหาจะน าไปสู่การจูงใจให้นักเรียนสนใจบทเรียน ครูผู้สอนอาจเริ่ม

ด้วยปัญหาในลักษณะกว้างหรือท่ัวไปท่ีมาจากประสบการณ์การสอนในห้องเรียนท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดข้อสงสัย และอยากหาค าตอบจากสถานการ์ปัญหานั้น    

 2.2 การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน (Student’s self-leaning)  
ครูผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความคิด เปิดโอกาสในนักเรียนได้ระดมความคิดร่วมกันในการคิดหาวิธี

และเครื่องมือในการแก้ปัญญา ท้ังรายกลุ่มและรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความคิดจากกระบวนการเรียน
การสอนท่ีครูได้จัดกิจกรรมข้ึนให้กับผู้เรียน 

 2.3 การอภิปรายและเปรียบเทียบแนวคิดร่วมกันท้ังช้ันเรียน (Whole class discussion 
and comparison) 

 เมื่อนักเรียนได้ระดมความคิดในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหา ผู้สอนได้เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้น าเสนอผลงานและแนวคิดหน้าช้ันเรียน เพื่ออธิบายแนวคิด พร้อมท้ังอภิปรายข้อดี ข้อเสีย เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน เป็นการเรียนท่ีช่วยบูรณาการแนวคิดของนักเรียนทุกคนในช้ันเรียนเพื่อหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดใน
การแก้ปัญหาเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปร่วมกันและเป็นแนวคิดท่ีจะสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างถูกต้อง 

 2.4 การสรุปโดยการเ ช่ือมโยงแนวคิด (Summing up by connecting student’s 
emergent mathematical ideas)  

 เมื่อนักเรียนได้น าเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาครบทุกกลุ่ม ครูผู้สอนจะเช่ือมโยงแนวคิดของ
นักเรียนท่ีเป็นแนวคิดหลักท่ีถูกต้อง เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปร่วมกันในช้ันเรียน พร้อมท้ังให้นักเรียนสรุปแนวคิดใน
การแก้ปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิด ท่ีจะน าไปใช้ได้จริงในเนื้อหาของบทเรียนนั้น ๆ ต่อไปได้
อย่างถูกต้อง  

 
ขั้นที่ 3 U: Understand  (ควำมเข้ำใจ)  
 3.1 ความรู้ (Knowledge) เช่น ครูอาจทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนผ่านการสอบถาม

รายบุคคล หรือการสังเกต 
 3.2 ความเข้าใจ (Comprehension) เช่น นักเรียนสามารถท าแบบบฝึกหัด หรือ

แบบทดสอบบ 
 3.3 การน าไปใช้ (Application) เป็นขั้นท่ีผู้เรียนสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ใน

การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ จึงจะสามารถน าไปใช้ได้ 
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ขั้นที่ 4  S : Success  (ควำมส ำเร็จ)  
 4.1 วิเคราะห์ (Analysis) 
 นักเรียนสามารถแก้ปัญหา แยกแยะความรู้ออกเป็นส่วน ๆ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญได้และ

มองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนท่ีเกี่ยวข้องกัน ความสามารถในการวิเคราะห์จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความคิด
ของแต่ละคน ผ่านการท าแบบบทดสอบ ท้ายบท จ านวน 20 ข้อ 

  4.2 การสังเคราะห์ (Evaluation)  
 นักเรียนมีสามารถในการท่ีผสมผสานส่วนย่อย ๆ เข้าเป็นเรื่องราวเดียวกันอย่างมีระบบ 

เพื่อให้เกิดส่ิงใหม่ท่ีสมบูรณ์และดีกว่าเดิม อาจเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย การ
ก าหนดวางแผนวิธีการด าเนินงานขึ้นใหม่ หรือ อาจจะเกิดความคิดในอันท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ของส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมข้ึนมาในรูปแบบ หรือ แนวคิดใหม่ 

 4.3 การสร้างสรรค์ (Creative) 
 นักเรียนสามารถรวบรวมความรู้ต่าง ๆ เพื่อน าไปประยุกต์และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ เพื่อ

น าไปใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ต่อไปได้ พร้อมท้ังสร้างสรรค์เป็นแนวความรู้ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของ
ตนเองต่อไป 

 
3. ในรายวิชาภาษาไทย จะใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SCTL - WAREE Model  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  

1. การจัดกิจกรรมการเรียน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นตอนที่ 1  W = Warm Up  ขั้นน ำเข้ำสูบ่ทเรียน 

เป็นขั้นตอนในการพูดเช่ือมโยงกับความรู้เดิมของผู้เรียน อาจจะมีการท าข้อสอบก่อนเรียน การเล่น
เกมก่อนเริ่มบทเรียน หรือการถามค าถาม 
ขั้นตอนที่ 2  A = Analysis  ขั้นกำรวิเครำะห ์

เป็นขั้นตอนในการท าความเข้าใจปัญหาการเรียนการสอน เป้าหมายของรูปแบบการสอนและ
วัตถุประสงค์ท่ีจะสร้างขึ้นตลอดจนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และความรู้พื้นฐานและทักษะของผู้เรียนท่ี
จ าเป็นต้องมี  
ขั้นตอนที่ 3  R = Raising Learning’s Capacity  ขั้นเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ 

เป็นขั้นตอนในการพัฒนาสมรรถนะ ของผู้เรียน ซึ่งเป็นขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีท าให้
ผู้เรียนเริ่มท าความเข้าใจกับเนื้อหาสาระใหม่ โดยใช้กิจกรรมและส่ือท่ีหลากหลายเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงท่ี
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ ทักษะ หรือวิธีการท่ีต้องการ ให้เรียนรู้ในบทเรียนนั้น ๆ  
ขั้นตอนที่ 4  E = Elaboration ขั้นขยำยควำมรู้ 

เป็นขั้นตอนในการน าความรู้ไปเช่ือมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดท่ีได้ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียน
มีความรู้ลึกซึ้งขึ้น หรือขยายกรอบความคิดกว้างขึ้น  
ขั้นตอนที่ 5 E = Evaluation ขั้นประเมินผล 

เป็นขั้นตอนในการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร
และมากน้อยเพียงใด นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของความรู้ท่ีได้ จากขั้นนี้จะน าไปสู่การน าความรู้ 
ไปประยุกต์ใช้ในในชีวิตประจ าวันได้ 
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  2. เมื่อจบการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย ครูจะน าข้อสอบ O-NET ของปีก่อนๆ 
ให้นักเรียนท าเพื่อทบทวน ติวข้อสอบ ครูเฉลยและอธิบายท่ีมาของค าตอบ โดยแยกข้อสอบท่ีมีตัวชี้วัดคล้ายกัน
เฉลยพร้อมอธิบาย ซึ่งครูจะนัดหมายให้นักเรียนมาติวข้อสอบในวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ มกีารเสริมแรงด้วย
รางวัล เพื่อสร้างก าลังใจให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 

4. ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั้น จะใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 2PDA Model 
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับผู้เรียน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ซึ่งมีครูผู้สอนคอย
อ านวยการและสนับสนุน ท าให้ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาได้ตัวเอง โดยมีข้ันตอน 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้    

ขั้นที่ 1 กำรเตรียมพร้อม (P : Preparation) ครูผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
สนใจใคร่รู้ เพื่อน าเข้าสู่บทเรียนหรือเนื้อหาใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้นักเรียนด าเนินการศึกษาค้นคว้า โดยการ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การส ารวจ การสืบค้นจากเอกสารต่าง ๆ การทดลอง และการจ าลอง
สถานการณ์ เป็นต้น  

ขั้นที่ 2 กำรเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ (P : Practice) นักเรียนน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และ
แปลผล เพื่อสรุปผลและน าเสนอผลท่ีได้ในรูปต่าง ๆ เช่น การบรรยายสรุป การสร้างแบบจ าลอง การวาดภาพ 
หรือ การสรุปเป็นตารางหรือกราฟ ซึ่งผลสรุปท่ีได้นั้น จะต้องสามารถอ้างอิงความรู้ มีความสมเหตุสมผล และมี
หลักฐานท่ีเช่ือถือได้ 

ขั้นที่ 3 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (D : Discussion) น าความรู้ท่ีได้จากขั้นก่อนหน้านี้ มา
เช่ือมโยงกับความรู้เดิมหรือใช้อธิบายถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์เกี่ยวข้อง โดยครูผู้สอนอาจจัดกิจกรรมและ
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ เช่น ต้ังค าถามจากการศึกษาเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม  

ขั้นที่ 4 กำรประเมินผล (A : Assessment) เป็นขั้นของการประเมินการเรียนรู้ ด้วย
กระบวนการต่าง ๆ เช่น การท าข้อสอบ การท ารายงานสรุป หรือการให้นักเรียนประเมินตัวเอง เป็นต้น เพื่อ
ตรวจสอบนักเรียนว่ามีความรู้ท่ีถูกต้องมากน้อยเพียงใด ครูผู้สอนจะต้องเปิดโอกาสให้นักเรี ยน วิเคราะห์ 
วิจารณ์และคิดพิจารณาความรู้ท่ีได้ให้รอบคอบ โดยมีครูผู้สอนช่วยตรวจสอบและปรับปรุงความรู้ท่ีนักเรียน
ได้รับนั้นให้ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้เดิมของนักเรียนมากยิ่งขึ้น และน านักเรียนไปสู่ค าถามท่ี
ต้องการการส ารวจตรวจสอบต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

5. เมื่อจบหลักสูตรตามรายวิชา ครูจะน าข้อสอบ O-NET ของปีก่อนๆ ให้นักเรียนท าโดยครู
จะเสียสละเวลาวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ เพื่อมาทบทวน ติวข้อสอบ ครูเฉลยและอธิบายท่ีมาของค าตอบ 
ส่วน NT, RT ครูผู้สอนจะน าข้อสอบมาทบทวนในคาบเรียน โดยแยกข้อสอบท่ีมีตัวช้ีวัดคล้ายกันทดสอบเป็น
ชุดๆไป เฉลยพร้อมอธิบาย ซึ่งในการทบทวนหรือติวข้อสอบครูประจ าวิชา จะสร้างบรรยากาศด้วยความเป็น
กันเอง มีแรงเสริมด้วยรางวัล ค าชมเชย เสียงปรบมือเพื่อสร้างก าลังใจให้กับผู้เรียน และให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
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โรงเรียน ประเทศ

37.06
43.83

37.89 38.92 38.9339.12 39.93
35.55 38.78

34.31

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

กราฟแสดงผลคะแนน O-NET รายวิชาวิทยาศาสตร ์
ปีการศึกษา 2560-2564

โรงเรียน ประเทศ

3.3 ประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน 
 นวัตกรรมแรกทีด าเนินการแล้วประสบผลส าเร็จ คือนวัตกรรม “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ I - USE Model ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนน
เฉล่ียระดับชาติ 5 ปีต่อเนื่อง คือปีการศึกษา 2560-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจากนั้น ในปีการศึกษา 2561 นวัตกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

2PDA Model ประสบผลส าเร็จ โดยมีคะแนนเฉล่ียการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติ 4 ปีต่อเนื่อง คือ ปีการศึกษา 2561-2564  
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กราฟแสดงผลคะแนน O-NET รายคณิตศาสตร ์ปีการศึกษา 2560-2564

โรงเรียน ประเทศ

ในปีการศึกษา 2564 รายวิชาคณิตศาสตร์ ก็สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ได้
ส าเร็จหลังจากปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมมาเรือ่ยๆ คือ นวัตกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน วิชา
คณิตศาสตร์ โดยใช้ “PLUS Model” ด าเนินการภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในส่วนของรายวิชาภาษาไทยนั้น มีคะแนนเฉล่ียการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ท่ีสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติมาโดยตลอด โดยมีนวัตกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
ภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SCTL - WAREE Model มาใช้ในนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) , ผลสัมฤทธิ์
การทดสอบความสามารถข้ันพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน
ออกของผู้เรียน (RT)  
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โรงเรียน ประเทศ
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ปีการศึกษา 2560-2564

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT)
โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา

คะแนนเฉล่ียรอ้ยละ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากผลการด าเนินงานตามล าดับข้ันตอนและน าไปปฏิบัติจริง ส่งผลให้ 
 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามศักยภาพ ท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ,ผลการทดสอบความสามารถข้ันพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) และผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) มีพัฒนาการท่ีสูงขึ้น 
ผู้เรียนมีรางวัลด้านวิชาการมากมาย ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา , ระดับภาค และระดับชาติ เช่นรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับช้ันป.๔ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี ๖๙  
 2. ครูได้พัฒนาศักยภาพด้านทักษะและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างดีเย่ียม จนได้รับ
รางวัลและเชิดชูเกียรติต่างๆมากมาย ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา, ระดับภาค และระดับชาติ เช่น รางวัล
ชนะเลิศ OBEC Award ครูผู้สอนยอดเยี่ยมวิชาภาษาต่างประเทศด้านวิชาการ และด้านบริหารจัดการ 

 3. ผู้บริหารโรงเรียนได้รับค ายกย่องชมเชยเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร 
หรือหน่วยงานอืน่ๆ มีรางวัลและเชิดชูเกียรติท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา, ระดับภาค และระดับชาติ เช่น 
รางวัลคุรุสดุดี รางวัลเหรียญทอง OBEC Award ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติ 

 4. สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาต้นแบบต่อสถานศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานต้นสังกัด มีรางวัลและเชิดชู
เกียรติในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา, ระดับภาค และระดับชาติ เช่น รางวัลชนะเลิศ OBEC Award ด้านบริหาร
จัดการสถานศึกษาขนาดเล็กระดับชาติ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน  
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3.4 กำรใช้ทรัพยำกร 
นวัตกรรม GLISS+ 4 Models มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร ทางด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ

ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านวิธีการบริหารจัดการ เพื่อประสิทธิภาพคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในอันท่ีจะเกิดประสิทธิผลอย่างมีคุณภาพดังนี้ 

1) ด้านบุคลากร (Man) โดยใช้หลักของการใช้ประโยชน์ท่ีมีประสิทธิภาพ จัดหาคน
ท่ีมีความสามารถและเต็มใจร่วมงานท าหน้าท่ีท่ีมีความสัมพันธ์กับความสามารถและความ
สนใจได้แก่คณะครูผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องรวมถึงวิทยากรท่ีมีความรู้ 

2 ด้านการเงินและงบประมาณ (Money and Budgeting) มีการจัดท าแผนงาน/
โครงการโดยได้ใช้งบประมาณ โดยยึดหลักความคุ้มค่าความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
และเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 

3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) ยึดหลักการใช้วัสดุ ตามท่ีนักเรียน และผู้ปกครองมี
อยู่แล้ว ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ ตามความเหมาะสมใช้อย่าง
คุ้มค่าประหยดัเงิน 

4. ด้านการบริหารจัดการ (Management) โดยบริหารจัดการบนพื้นฐาน  
4 ประการ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การน า และการควบคุมในลักษณะ
ของคณะกรรมการการมีส่วนร่วมทุกข้ันตอน 
 

4. ผลกำรด ำเนินงำน /ผลสัมฤทธิ์ /ประโยชน์ที่จะได้รับ 
4.1 ผลที่เกิดตำมวัตถุประสงค์ 
 1. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปี2560-2564 
ตำรำงแสดงผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2560 

 
 

ข้อ  
จ ำนวนนักเรียน

ที่ปฏิบัติ 
ผลกำรประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
 

ร้อยละ ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ข้อ 1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 155 -   155 155 100 
ข้อ 2 ซื่อสัตย์ สุจริต 155 - 21 32 102 134 86.45 
ข้อ 3 มีวินัย 155 - 19 23 113 136 87.74 
ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้ 155 - 26 18 111 129 83.23 
ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียง 155 - 10 13 132 145 93.55 
ข้อ 6 มุ่งมั่นในการท างาน 155 - 30 12 113 125 80.64 
ข้อ 7 รักความเป็นไทย 155 -   155 155 100 
ข้อ 8 มีจิตสาธารณะ 155 - 12 35 108 143 92.26 

รวม  - 118 133 989 1122 90.48 
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ตำรำงแสดงผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 
 

 
ข้อ  

จ ำนวนนักเรียน
ที่ปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ข้อ 1  รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

151 - - - 151 151 100 

ข้อ 2 ซื่อสัตย์ สุจริต 151 - 11 15 126 141 93.38 
ข้อ 3 มีวินัย 151 - 8 30 113 143 94.70 
ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้ 151 - 20 13 118 131 86.75 
ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียง 151 - 10 7 134 141 93.38 
ข้อ 6 มุ่งมั่นในการท างาน 151 - 25 20 106 126 83.44 
ข้อ 7 รักความเป็นไทย 151 - - - 151 151 100 
ข้อ 8 มีจิตสาธารณะ 151 - - 32 119 151 100 

รวม  - 74 117 1018 1135 93.96 
 

ตำรำงแสดงผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
 

 
ข้อ  

จ ำนวนนักเรียน
ที่ปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ข้อ 1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 157 - - - 157 157 100 
ข้อ 2 ซื่อสัตย์ สุจริต 157 - - 10 147 157 100 
ข้อ 3 มีวินัย 157 - 7 11 139 150 95.55 
ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้ 157 - 8 12 137 149 94.90 
ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียง 157 - 2 8 147 155 98.73 
ข้อ 6 มุ่งมั่นในการท างาน 157 - 10 10 137 147 93.63 
ข้อ 7 รักความเป็นไทย 157 - - - 157 157 100 
ข้อ 8 มีจิตสาธารณะ 157 - - 13 144 157 100 

รวม  - 27 64 1,165 1,229 97.85 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 
 

ตำรำงแสดงผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
 

 
ข้อ  

จ ำนวนนักเรียน
ที่ปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ข้อ 1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 159 - - - 159 159 100 
ข้อ 2 ซื่อสัตย์ สุจริต 159 - - 9 150 159 100 
ข้อ 3 มีวินัย 159 - 7 16 136 152 95.60 
ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้ 159 - 7 11 141 152 95.60 
ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียง 159 - - 10 149 159 100 
ข้อ 6 มุ่งมั่นในการท างาน 159 - 7 16 136 152 95.60 
ข้อ 7 รักความเป็นไทย 159 - - - 159 159 100 
ข้อ 8 มีจิตสาธารณะ 159 - 6 9 144 153 96.22 

รวม  - 27 71 1,172 1245 97.88 
 

ตำรำงแสดงผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 
 

 
ข้อ  

จ ำนวน
นักเรียนที่
ปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ข้อ 1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 165 - - - 165 165 100 
ข้อ 2 ซื่อสัตย์ สุจริต 165 - 2 13 150 163 97.78 
ข้อ 3 มีวินัย 165 - 2 5 158 163 98.79 
ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้ 165 - 8 12 145 157 94.54 
ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียง 165 - 9 9 147 156 87.87 
ข้อ 6 มุ่งมั่นในการท างาน 165 - 6 8 151 159 96.36 
ข้อ 7 รักความเป็นไทย 165 - - - 165 165 100 
ข้อ 8 มีจิตสาธารณะ 165 - - 13 165 165 100 

รวม  - 27 60 1246 1293 97.95 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึน้และต่อเนื่องในปี 2560 ถึง 2564 
 

กลุ่มสำระ ผลกำรเรียนเฉลี่ยรำยวิชำ ปีกำรศึกษำ หมำยเหตุ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 2563 2564 

ไทย ๗๖.๒๘ ๗๖.๘๐ ๗๗.๖๑ 78.00 78.40 เพิ่มขึ้น 
คณิตศาสตร์ ๗๑.๐๕ ๗๒.๖๑ ๗๓.๗๕ 74.00 74.76 เพิ่มขึ้น 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗๔.๖๕ ๗๕.๑๒ ๗๕.๙๔ 78.00 78.01 เพิ่มขึ้น 
สังคมศึกษา ๗๕.๔๖ ๗๕.๘๑ ๗๖.๕๓ 78.00 78.00 เพิ่มขึ้น 
ประวัติศาสตร์ ๗๔.๖๑ ๗๕.๔๓ ๗๖.๓๔ 77.00 77.65 เพิ่มขึ้น 
ศิลปะ ๗๙.๔๘ ๗๙.๙๔ ๘๐.๖๑ 82.00 82.19 เพิ่มขึ้น 
การงานอาชีพ ๗๙.๐๕ ๗๙.๔๐ ๗๙.๕๕ 80.00 80.33 เพิ่มขึ้น 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๔.๓๐ ๗๖.๒๗ ๗๗.๐๓ 79.00 79.92 เพิ่มขึ้น 
ภาษาอังกฤษ ๖๘.๑๔ ๖๙.๕๔ ๗๑.๗๐ 72.00 72.03 เพิ่มขึ้น 
การป้องกันการทุจริต - - ๗๙.๐๒ 80.00 80.47 - 

 
3. ค่าเฉล่ียของคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น

และต่อเนื่องในปี 2560 ถึง 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเฉลี่ย (O-NET) ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๖  
ปีกำรศึกษำ ระดับโรงเรียน ระดับเขต ระดับชำติ 

๒๕๖๐ ๔๒.๓๒ ๓๔.๕๓ ๓๙.๗๙ 
๒๕๖๑ ๔๘.๔๖ ๓๗.๒๔ ๔๓.๑๔ 
๒๕๖๒ ๔๑.๙๓ ๓๖.๑๘ ๓๗.๙๘ 
๒๕๖๓ 46.32 36.28 42.13 
๒๕๖๔ 43.73 38.63 40.18 

เฉลี่ยรวม 5 ปี 44.55 36.57 40.64 
หมำยเหตุ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับชำติมำกกว่ำร้อยละ ๓ 
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4. ค่าเฉล่ียคะแนนการทดสอบความสามารถข้ันพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ท้ัง 3 
ด้านในปี 2560 ถึง 2564 สูงขึน้และลดลงในบางปี  

 

ปีการศึกษา 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพท. ระดับประเทศ 
๒๕๖๐ ๔๖.๔๗ ๓๙.๓๑ ๔๕.๒๕ 
๒๕๖๑ ๔๓.๒๒ ๔๓.๐๐ ๔๙.๔๘ 
๒๕๖๒ ๕๓.๔๓ ๔๐.๖๔ ๔๕.๗๐ 

๒๕๖๓ 31.83 44.53 43.97 
๒๕๖๔ 41.76 52.11 52.80 
 
5. คะแนนเฉล่ียความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) สูงขึ้นและต่อเนื่อง 

ในปี 2560 ถึง 2564 
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT)
โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา

คะแนนเฉล่ียรอ้ยละ
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ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

ปีกำรศึกษำ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภำพ 

ปีการศึกษา 2560 71.83 ดี 

ปีการศึกษา 2561 65.96 ดี 

ปีการศึกษา 2562 65.76 ดี 

ปีการศึกษา 2563 79.10 ดีมาก 

ปีการศึกษา 2564 81.47 ดีมาก 

 
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงำน 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
เหล่าพัฒนา สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ท่ีมีรูปแบบการสอนท่ีมี
คุณภาพ และดีเย่ียม ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนเก่งคนดีของโรงเรียน ครูมีคุณภาพท่ีเป็นเลิศ ผู้บริหารและ
สถานศึกษามีคุณภาพท่ียอดเยี่ยม จากการด าเนินงานท าให้สอดคล้องกับนโยบาย 5Q ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต2 ดังนี้ 

จากผลการด าเนินงานตามล าดับข้ันตอนและน าไปปฏิบัติได้จริงส่งผลต่อเป้าหมายและ
สอดคล้องกับนโยบาย 5Q ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 

Q1 คุณภาพผู้เรียน (Quality student) 
- O-NET สูงกว่าระดับประเทศต่อเนื่อง 4 ปีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- ระดับดีขึ้นไปร้อยละ100 

Q2 คุณภาพของครู (Quality Teacher)  
- ครูได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Obec Awards ระดับชาติ 2 ปีติดต่อกัน 
- รางวัลครูดีในดวงใจ 
- รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 
- รางวัลคุรุสดุดี 

Q3 คุณภาพผู้บริหาร (Quality Director) 
- ผู้บริหารได้รับรางวัลเหรียญทอง Obec Awards ระดับชาติด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
- รางวัลคุรุสดุดี 
- รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม 
- รางวัล MOE Awards 
- รางวัล ปปส. ระดับประเทศ 
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Q4 คุณภาพโรงเรียน (Quantity School) 
- รางวัลชนะเลิศ Obec Awards ระดับชาติด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม 
- รางวัล IQA Award โรงเรียนท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการยอดเยี่ยม 
- รางวัลโรงเรียนพระราชทานโรงเรียนขนาดเล็กระดับประถมศึกษา  

Q5 คุณภาพของสังคม (Quality Society) 
- เป็นหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี 
- เป็นหมู่บ้านรางวัลพระราชทาน 

 
4.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ 

นวัตกรรม GLISS Models ขับเคล่ือนภารกิจภายใต้วงจรการบริหารคุณภาพ PDCA ส่งผลให้
ครูได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้พัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีรูปแบบการสอนท่ีชัดเจน เพื่อพัฒนานักเรียนให้ถึงพร้อมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก
ของผู้เรียน (RT) ท่ีสูงขึ้น รวมถึงความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านส่งผลโดยตรงต่อนักเรียนในการพัฒนาคุณภาพ 
 
5. ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

กระบวนการพฒันานวัตกรรมได้ถูกออกแบบให้ขับเคล่ือน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้
วงจรการบริหารคุณภาพ PDCA จนประสพผลส าเร็จได้ดังนี้  

5.1 หน่วยงำนต้นสังกัด 
เป็นหน่วยงานหลักท่ีอ านวยความสะดวกด้านการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 
5.2 ผู้บริหำรและคณะครู 

เป็นทีมขับเคล่ือนท่ีเป็นกลไกส าคัญในทุกๆกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างทีมงานท่ี
เข้มแข็งเพื่อด าเนินการตามภาระหน้าท่ี ตามท่ีออกแบบไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ส าคัญ อาจกล่าวได้ว่าทีมนี้เป็น
ทีมน า และทีมท าท่ีต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบท่ีสูงยิ่งขึ้น 

 
5.3 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ท่ีได้รับการขอความ
ร่วมมือ ให้ร่วมปฏิบัติภาระหน้าท่ีในทีมด าเนินงานด้านสร้างสรรค์/ภาคปฏิบัติเพื่อเสนอแนะความคิดเห็นใน
การพัฒนาการจัดการศึกษานวัตกรรมตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากกระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
กระบวนการขับเคล่ือนนวัตกรรมดังกล่าว  

5.4 ผู้ปกครองนักเรียน 
เป็นผู้ท่ีต้องทราบรายงานผลพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในปกครอง และสามารถสะท้อน

ความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนได้ 
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5.5 นักเรียน 
เป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรม GLISS + 4 

Models ดังนั้นจึงต้องด าเนินการด้วยความยืดหยุ่นค านึงถึงความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานแนวคิดการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5.6 ชุมชนและท้องถ่ิน 
เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าท่ีส าคัญยิ่งในแง่มุมของการเป็นแหล่งเรียนรู้ ท่ีมาของภูมิปัญญา

ชาวบ้าน วิทยากรท้องถิ่น ท่ีสามารถเช่ือมโยงเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อประสบการณ์ตรง และองค์
ความรู้ท่ียั่งยืนได้เป็นอย่างดี 

5.7 บุคคลอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
เป็นผู้ซึ่งมีความสามารถ และประสบการณ์ในการเป็นผู้ร่วมออกแบบเครื่องมือนวัตกรรม

รวมถึงการตรวจสอบ ประเมินนวัตกรรม เพื่อสามารถน าไปใช้ในการขับเคล่ือน ให้เหมาะสมกับบริบทท่ี
สามารถใช้ได้จริง เกิดเป็นผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 
6. บทเรียนที่ได้รับ Lesson Learned 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ประสบผลส าเร็จนั้น ต้องเกิดจากความทุ่มเท และเอาใจใส่ของ
ครูและนักเรียน 

2. เกิดการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆจากหน่วยงานต้นสังกัด 
3. เกิดการเผยแพร่ผลงานผ่านทางส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน 
4. เกิดแหล่งศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานต่างๆ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลงานไปศึกษา 

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูปแบบการสอนของครูในรูปแบบต่างๆ ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น มีความก้าวหน้าและพัฒนาทางการเรียนเพิ่มขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง จึงควรสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เกิดผลต่อผู้เรียนต่อไป 

1.2 ควรน าวิธีการการจัดกิจกรรมการเรียนในรูปแบบต่างๆ ของครูไปทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ในกลุ่มสาระอื่นและระดับช้ันอื่นๆ 
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7. ผลงำน/รำงวัลที่ได้รับในปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม                      
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ 
 
      

 
ปีการศึกษา 

ชื่อผลงาน/กิจกรรม 
หรือการปฏิบัติที่ได้รับการยกย่อง 

 
หน่วยงาน 

 
วันที่ได้รับ 

๒๕๖๔ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

กระทรวงศึกษาธิการ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

2563-
2565 

รางวัล โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”                  
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ             
สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน 
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

20 ส.ค.2564 

๒๕๖๓ รางวัลเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนท่ี ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และด าเนินการตามจุดเน้น   
“โรงเรียนไฉไล” ระดับดีเย่ียม อันดับ ๑                      

สพป.นครพนม 
เขต ๒ 

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๓ 

๒๕๖๒ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชนะเลิศเหรียญทอง 
สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทประถมศึกษา 
ขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 

คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๓ 

๒๕๖๑ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอด
เย่ียมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง  
ด้านบริหารจัดการ 

คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๖  เม.ย. 
๒๕๖๒ 

๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนามีผลคะแนนเฉล่ียรวมการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  
สูงกว่าคะแนนเฉล่ียรวมระดับประเทศ 

ศึกษาธิการจังหวัด ๒  ส.ค. ๖๒ 

๒๕๖๑ ทีมผู้ก่อการดีโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา  
(Merit Maker) ป้องกันการจ่มน้ า  
ระดับทองแดง  

กระทรวงสาธารณสุข ๑ ก.พ. ๒๕๖๒ 
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ปีการศึกษา 

ชื่อผลงาน/กิจกรรม 
หรือการปฏิบัติที่ได้รับการยกย่อง 

 
หน่วยงาน 

 
วันที่ได้รับ 

๒๕๖๑ รางวัล IQA AWARD  
เป็นสถานศึกษาท่ีมีระบบกลไก 
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรการศึกษา  
เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับยอดเย่ียม ประเภท
สถานศึกษา ขนาดเล็ก ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 

๒๕๖๐ -
๒๕๖๒ 

รางวัล โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”                  
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ             
สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน 
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๒๕๖๐ รางวัล OTOP Junior Contest ระดับจังหวัด  
จากผลิตภัณฑ์ “กระบอกรองเก้าจากกก”  
ของชมรมรักษ์กก  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จังหวัด
นครพนม 

๒๘  พ.ย. ๒๕๖๐ 

 

 ๗.๑ บุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับต่าง ๆ 
    ตารางประเภท : ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ปีการศึกษา ครูผู้ฝึกสอน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๒๕๖๓ นางค าปิ่น  ทีสุกะ - รางวัล คุรุสดุดี  

  ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
- ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

๒๕๖๒  - รางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS) 
รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม 
ระดับ ประถมศึกษา ขนาดกลาง 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนกระทรวงศึกษาธิการ  

 
- ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 
 

๒๕๖๑  - รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWRADS) 
ชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
ระดับภาค ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม  
ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง 
ด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยม   

- ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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        ตารางประเภท : ครูผู้สอน 
 

ปีการศึกษา ครูผู้ฝึกสอน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๒๕๖๓ ๑.นางวิไลลักษณ์ ร่มรุกข์ รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC 

AWARDS)รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  
ครูผู้สอนระดับ ประถมศึกษา 
 ขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สาขาภาษาต่างประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๕๖๓  รางวัลคุรุสดุดี ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๕๖๓  รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งท่ี ๑๗  
 

 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๕๖๒  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 
AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับประถมศึกษา                  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                
ด้านบริหารจัดการ ครั้งท่ี ๙ 
ชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

๒๕๖๒  กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ป.๔-๖  
ระดับเหรียญทอง  

สพป.นครพนม เขต ๒ 

๒๕๖๒  กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ป.๑-๓  
ระดับเหรียญทอง 

สพป.นครพนม เขต ๒ 

๒๕๖๒  กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน  
(Story Telling) ป.๔-๖  
ระดับเหรียญทอง 

สพป.นครพนม เขต ๒ 

๒๕๖๒  กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดิน
ทรงตัวและโยนบอล ป.๑-๓ 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ 

สพป.นครพนม เขต ๒ 
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ท่ี ครูผู้ฝึกสอน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๒๕๖๑  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)  

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ด้านวิชาการ ครั้งท่ี 8 
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

๒๕๖๐  กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
ป.๑ - ป.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๖๗
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

๒๕๖๐  กิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน  
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.๑ - ป.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๖๗  
ระดับเหรียญทองแดง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๕๖๒ ๒.นางรุ่งทิวา  ค าชนะ  กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม  
ป.๑ - ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙  
ระดับเหรียญทอง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๕๖๒  กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม 
ป.๔ - ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙  
ระดับเหรียญทอง 

- ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

๒๕๖๒ 
 

 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้ 
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔-๖  
ระดับเหรียญทอง 

สพป.นครพนม เขต ๒ 

๒๕๖๒  กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ 
ส่ือภาษาไทย ป.๔ - ๖  
ระดับเหรียญทอง 

สพป.นครพนม เขต ๒ 
 

๒๕๖๒  กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.๑ - ๓  
ระดับเหรียญทองแดง 

สพป.นครพนม เขต ๒ 
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ปีการศึกษา ครูผู้ฝึกสอน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๒๕๖๐  รางวัลสุดยอดครูดี  

โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวง
ประชา  

สกสค. 
 

๒๕๖๐  กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี
ไทย ป.๑ - ป.๓ งานศิลปะหัตกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งท่ี ๖๗ รางวัลรองชนะเลิศ  
ระดับเหรียญทอง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2564 ๓.นางสาวพนิดา วงศ์ล่าม รางวัลบุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ 
๒๕๖๓  รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒๕๖๒  กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม      

ป.๑ - ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙  
ระดับเหรียญทอง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๕๖๒  กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.๑ - ๖  
ระดับเหรียญทอง 

สพป.นครพนม เขต ๒ 
 

๒๕๖๒  กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม  
ป.๔-๖ ระดับเหรียญทอง 

สพป.นครพนม เขต ๒ 

๒๕๖๒  รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๕๖๔ ๕.นางสาวพัชริดา หวานค า รางวัลบุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ 
๒๕๖๔  รางวัลรองชนะเลิศ REO 11 MOE 

AWARDS 2022 
ศึกษาธิการภาร ๑๑ 

๒๕๖๓  รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๕๖๒  กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.๑ – ๖ 
ระดับเหรียญทอง 

สพป.นครพนม เขต ๒ 

๒๕๖๑  กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์ สพป.นครพนม เขต ๒ 
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ปีการศึกษา ครูผู้ฝึกสอน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๒๕๖๑  กิจกรรมการประกวดเล่านิทาน

คุณธรรม ป.๑ – ๓ 
ระดับเหรียญทอง 

สพป.นครพนม เขต ๒ 

๒๕๖๑  กิจกรรมการแข่งขันการเต้นหางเครื่อง
ประกอบเพลง ประเภทนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑ – ๖ 
ระดับเหรียญทอง 

สพป.นครพนม เขต ๒ 

๒๕๖๔ ๖.นางสาววารี  ลือรินทร์ ได้รับรางวัลพัฒนานวัตกรรมการ

บริหารและจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน

การเขียนภาษาไทย ระดับเหรียญทอง  

 

สพป.นครพนม เขต๒ 

๖๔  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง การ
ประกวดร้องเพลง ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ กิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  

สพป.นครพนม เขต ๒ 

๒๕๖๔  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญเงินการแข่งขันเขียนตามค า
บอก ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียน
ภาษาไทย  

สพป.นครพนม เขต ๒ 

๒๕๖๔  ได้รับรางวัลพัฒนานวัตกรรมการ

บริหารและจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน

การเขียนภาษาไทย ระดับเหรียญทอง  

 

สพป.นครพนม เขต ๒ 
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ตารางประเภท : นักเรียน 
 

ปีการศึกษา ชื่อนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๒๕๖๔ เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาข้างฮุง รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยมอันดับ 

๑ กิจกรรมการคัดลายมือส่ือ
ภาษาไทย ระดับช้ัน ป.๔-ป.๖  

สพป.นครพนม เขต ๒ 

๒๕๖๔ ๑.เด็กหญิงเบญจวรรณ จันทร์
รุ่งเรือง  
๒.เด็กหญิงเมธาพร ปากสีมน 
๓.เด็กหญิงพลอยนภัทร ประดับศรี 
๔.เด็กหญิงฐิยาภรณ์  สิถิระบุตร  
๕.เด็กหญิงจิราภรณ์  ด่างเกษี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
เหรียญทอง การประกวดร้องเพลง 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
กิจกรรมส่งเสริม 

สพป.นครพนม เขต ๒ 

๒๕๖๒ ๑.เด็กหญิงเบญจวรรณ จันทร์
รุ่งเรือง  
๒.เด็กหญิงเมธาพร ปากสีมน 
๓.เด็กหญิงพลอยนภัทร ประดับศรี 
๔.เด็กหญิงฐิยาภรณ์  สิถิระบุตร  
๕.เด็กหญิงจิราภรณ์  ด่างเกษี 

รางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดับช้ัน ป.๑-ป.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙   
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๕๖๒ ๑.เด็กหญิงยลรดี  ด่างเกษี 
๒.เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชาดีกรณ์ 
๓.เด็กชายอดิเทพ  ตกพันธ์ 
๔.เด็กหญิงศิริลดา  วรวงปา 
๕.เด็กหญิงวรีรัตน์  พันธุกาง 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม  
ระดับช้ันป.๔ - ป.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี ๖๙ 

สพป.นครพนม เขต ๒ 

๒๕๖๒ เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาข้างฮุง รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยมอันดับ 
๑ กิจกรรมการคัดลายมือส่ือ
ภาษาไทย ระดับช้ัน ป.๑-ป.๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ 

สพป.นครพนม เขต ๒ 

๒๕๖๒ ๑.เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ค าชนะ 
๒.เด็กหญิงอารีรัตน์   ร่มโพธิ์ภักด์ิ 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ 
(เอแม็ท) ระดับช้ัน ป.๑-ป.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งท่ี ๖๙ 

สพป.นครพนม เขต ๒ 
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ปีการศึกษา ชื่อนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๒๕๖๒ เด็กหญิงธัญวรัตน์ ชาดีกรณ์ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ 

สพป.นครพนม เขต ๒ 

๒๕๖๒ เด็กหญิงศิริพัชยา  อ่อนรมหอม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ 
ระดับเหรียญทอง กิจกรรม  
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ระดับช้ัน 
ป.๑ - ป.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๙   

สพป.นครพนม เขต ๒ 

๒๕๖๒ เด็กหญิงเกวลิน  ฉลาดล้ า รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ระดับช้ัน 
ป.๔ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๙  

สพป.นครพนม เขต ๒ 

๒๕๖๒ เด็กหญิงอภิสร  ตกพันธ์ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี ๖๙  

สพป.นครพนม เขต ๒ 

๒๕๖๒ ๑.เด็กหญิงวรรนิภา  จันทมูล 
๒.เด็กชายจารุเดช  จันทร์รุ่งเรือง 
๓.เด็กชายณัฐภาส  ค าชนะ 
๔.เด็กชายระพีพัฒน์  พันธุกาง 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๑  
ระดับเหรียญทอง กิจกรรม  
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ระดับช้ัน ป.๑-ป.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙  

สพป.นครพนม  
เขต ๒ 

๒๕๖๒ เด็กชายจารุเดช  จันทร์รุ่งเรือง รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับช้ัน  
ป.๔-ป.๖ งานศิลปะหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี ๖๙  

สพป.นครพนม  
เขต ๒ 
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ท่ี ชื่อนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๒๕๖๒ เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ติภู 

เด็กหญิงนพรัตน์  โคตรมิตร 
เด็กชายลัทธพล  สุวมาตร์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การปั้นดินน้ ามัน ระดับปฐมวัย  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งท่ี ๖๙  

สพป.นครพนม เขต ๒ 

๒๕๖๒ เด็กชายจีรพัฒน์  พันธุกาง รางวัลระดับเหรียญทองแดง  
กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (การเขียนเรื่องจากภาพ)  
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙  

สพป.นครพนม เขต ๒ 

๒๕๖๒ เด็กหญิงวิลาสินี  อุพันศรี รางวัลเข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙  

สพป.นครพนม เขต ๒ 

๒๕๖๒ เด็กหญิงอภิสร   ตกพันธ์ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งท่ี ๖๙  

สพป.นครพนม เขต ๒ 

๒๕๖๒ เด็กหญิงวรรนิภา   จันทรมูล รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙  

สพป.นครพนม เขต ๒ 

๒๕๖๐ เด็กชายวชิรวิทย์ ไชยสัตย์ 
 

นักเรียนดีเด่นคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น ระดับประเทศ  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๕๖๐ ๑.เด็กหญิงเกวลิน  ฉลาดล้ า 
เด็กหญิงอารีรัตน์ ร่มโพธิ์ภักด์ิ 
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ค าชนะ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๗  
ระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  
ป.๑ - ป.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี ๖๗  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ท่ี ชื่อนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๒๕๖๐ เด็กหญิงฐิยากรณ์  สิถิระบุตร รางวัลระดับเหรียญทองแดง 

กิจกรรมแข่งขันเล่านิทานประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ป.๑ -ป.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งท่ี ๖๗  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 ภาคผนวก 
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ผลการด าเนินโครงการท าให้สถานศึกษาและบุคลากรได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รางวัลเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และด าเนินการตามจุดเน้น   

 “โรงเรียนไฉไล” ระดับดีเยี่ยม อันดับ ๑                      
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โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนามีผลคะแนนเฉลี่ยรวมการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับประเทศ 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม 

ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 
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๑. นางค าปิ่น  ทีสุกะ  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. 
(OBEC AWARDS)  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

รำงวัล คุรุสดุดี  ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
ประเภทวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
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รำงวัล“คุรุคุณธรรม”เข็มทองแดง 
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รำงวัล MOE AWARDS ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  
ระดับดีเด่น ประเภทโครงกำร สำขำปอ้งกันและแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพติดในสถำนศึกษำ 



47 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข  
ระดับดีเด่น ประจ ำปี ๒๕๕๗ 

รำงวัลเสมำ ป.ป.ส. ผลงำนดีเด่นระดับเงิน  
โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
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  ๒. นางวิไลลักษณ์   ร่มรุกข์  ครูผู้สอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนะเลิศอันดับที่ ๑ รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ชนะเลิศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

รำงวัลครูดีในดวงใจ 
คร้ังที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ชนะเลิศอันดับที่ ๑ รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ชนะเลิศ  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 

รำงวัลเหรียญทอง กิจกรรมกำรแข่งขันเล่ำนิทำน (Story Telling) ป.๔-๖ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
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๓. นางรุ่งทิวา   ค าชนะ   ครูผู้สอน 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำงวัลเหรียญทอง กิจกรรมกำรประกวดเพลงคุณธรรม ป.๑-๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

รำงวัลสุดยอดครูดี โครงกำรยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชำ 
ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
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สถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ระดับดีเด่น ประจ ำปี ๒๕๕๗ 

รำงวัลเสมำ ป.ป.ส. ผลงำนดีเด่นระดับเงิน โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติด 
และอบำยมุข ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
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๔. นางสาวพนิดา   วงศ์ล่าม  ครูผู้สอน 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำงวัลเหรียญทอง กิจกรรมกำรประกวดเพลงคุณธรรม ป.๑-๓  
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

รำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุขประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
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๕.นางสาวพัชริดา  หวานค า ครูผู้สอน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างเกียรติบัตรนักเรียน 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ REO 11 MOE AWARDS 2022 
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  รางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 


