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ตอนที่ 2 
 

การด าเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา 
 

สพป.มค.3  ด ำเนินโครงกำรพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่ำนออกเขียนได้ใน  1 ปี 
ตำมท่ีรัฐบำล โดยกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ

เพ่ือน ำพำประเทศสู่ควำมเจริญก้ำวหน้ำ โดยให้ควำมส ำคัญต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่วัยเริ่มเรียนก ำหนด
เป็นนโยบำยส ำคัญคือ ปีกำรศึกษำ 2558 “เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เม่ือจบ ป.1 ต้องอ่านออก
เขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม” ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็น
หน่วยงำนหลักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงก ำหนดเป็นนโยบำยส ำคัญให้นักเรียนทุกระดับชั้น อ่ำนออกเขียนได้ อ่ำน
คล่องเขียนคล่องและสื่อสำรได้ เพ่ือเป็นกำรวำงรำกฐำนส ำคัญในกำรเรียนรู้ระดับสูงต่อไป โดย พิจำรณำเห็นว่ำวิธีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยที่ประสบผลส ำเร็จได้ ต้องปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร ตั้งแต่สิ่งแวดล้อมภำยใน
โรงเรียน และจัดบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนสนใจใคร่เรียนรู้ รวมไปถึงกำรใช้สื่อนวัตกรรม และวิธี
จัดกำรเรียนกำรสอนของครู จึงคัดเลือกโรงเรียนแกนน ำพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่ำนออกเขียนได้ใน  1 ปี ร้อยละ 6
ของจ ำนวนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และขยำยผลกำรด ำเนินงำนให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
โดยกำรจัดอบรมทำงไกลด้วยระบบ DLTV และ DLIT มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ตระหนักและรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย “เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เมือ่จบ ป.1 ต้องอ่านออก
เขียนได้ และมีมาตรการประเมินผล ให้เป็นรูปธรรม” ให้โรงเรียนแกนน ำพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่ำนออกเขียนได้ใน 1 
ปี มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน จัดกำรเรียนรู้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และขยำยผลกำรด ำเนินงำนพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 
อ่ำนออกเขียนได้ใน  1  ปี ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรมีเป้ำหมำย ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมกันตระหนักและรับผิดชอบกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำย โรงเรียนแกนน ำพลิกโฉมโรงเรียนตำมแนวทำงพัฒนำกำรทำงสมอง (Brain - based Learning)  
มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน จัดกำรเรียนรู้เป็นไปในตำมแนวทำงอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถขยำยผลกำรด ำเนินงำน
ครอบคลุมโรงเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และโรงเรียนประถมศึกษำ ทุกโรงเรียน สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  อ่ำนออกเขียนได้เมื่อจบชั้น ป.1 
ส าหรับกิจกรรมการด าเนินงาน  มีดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๓  คัดเลือกโรงเรียนเข้ำร่วม
โครงกำรพลิกโฉมโรงเรียนตำมแนวทำงพัฒนำกำรทำงสมอง (Brain–based Learning) ร้อยละ 6 ของโรงเรียนในเขต 
โดยมีเกณฑ์กำรคัดเลือก ดังนี้ 

(1) โรงเรียนต้องสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรและพร้อมที่จะด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนด 
(2) ผู้บริหำรโรงเรียน คร ูและบุคลำกรทุกฝ่ำยมีควำมเห็นร่วมกันที่จะปรับเปลี่ยนโรงเรียน 

ตำมแนวทำงพัฒนำกำรทำงสมอง(Bra in -based Learn ing)อย่ำงไม่มีเงื่อนไข  
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(3) โรงเรียนต้องพร้อมที่จะสร้ำงเครือข่ำยด ำเนินกำรในเรื่องนี้ 
(4) โรงเรียนแกนน ำ  ประกอบด้วย 

  4.1 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที่ ๒๐๙ 
  4.2 โรงเรียนบ้ำนเชียงยืน 
  4.3 โรงเรียนบ้ำนสังข์ทอง 
  4.4 โรงเรียนบ้ำนเลิงแฝกบัวแก้ว 
  4.5 โรงเรียนบ้ำนจำนโนนสูง 
  4.6 โรงเรียนบ้ำนดอนสันติ 
  4.7 โรงเรียนบ้ำนแฝกโนนส ำรำญ 
  4.8 โรงเรียนบ้ำนนำโพธิ์ 
  4.9 โรงเรียนกระบำกวิทยำคำร 
กิจกรรมที่  2  กำรอบรมศึกษำนิเทศก์สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย และครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  

ที่มีประสบกำรณ์หรือมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่อง BBL เป็นวิทยำกรผู้ช่วยวิทยำกรต้นทำง จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำทุกเขต เขต ละ  4  คน จัดอบรมระหว่ำงวันที่ 6-8 พฤษภำคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอม 
บำสซำเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยำ จังหวัดชลบุรี 
 กิจกรรมที่  3  กำรอบรมทำงไกลผ่ำนระบบ  DLTV และ DLIT  โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำทุกเขตจัดอบรมพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีวิทยำกรต้นทำง อบรม ณ โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวิทยำกรผู้ช่วยวิทยำกรต้นทำงที่ผ่ำนกำรอบรมตำมกิจกรรมย่อยที่ 1 จัดสื่อ/
อุปกรณ์ตำมท่ีวิทยำกรต้นทำงด ำเนินกำร ผู้เข้ำประชุมประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำทุกเขต รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่รับผิดชอบงำนวิชำกำร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ
และติดตำมประเมินผลของเขต ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ทุกเขต ผู้บริหำรโรงเรียนทุก
โรงเรียนทุกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทุกโรงเรียน รวม   315  คน รับสัญญำณดำวเทียม 
โครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ด้วยระบบ  DLTV ช่อง  14 ระหว่ำงวันที่  23-24  พฤษภำคม ๒๕๕๘ 
ตั้งแต่เวลำ  08.30-16.30 น.  ณ  ห้องประชุมมำรินทร์  อ ำเภอเมือง  จังหวัดมหำสำรคำม 
 กิจกรรมที่  4  จัดอบรมขยำยผลครูผู้สอนชั้น ป. 2-6 โดยใช้เทปบันทึกจำกกำรอบรมผู้บริหำรโรงเรียนและ
ครูผู้สอนชั้น ป.1 เมื่อวันที่  23-24 พฤษภำคม  2558  ตั้งแต่เวลำ  08.30-16.30 น.  ณ  ห้องประชุมมำรินทร์   
อ ำเภอเมือง  จังหวัดมหำสำรคำม จ ำนวน  2  รุ่น  รุ่นที่ 1  ระหว่ำงวันที่  7-8  มิถุนำยน  2558 
จ ำนวนผู้เข้ำอบรม  400 คน  รุ่นที่  2  ระหว่ำงวันที่  13-14  มิถุนำยน  2558 จ ำนวนผู้เข้ำอบรม  400 คน 
สถำนที่ ห้องประชุมมำรินทร์  อ ำเภอเมือง  จังหวัดมหำสำรคำม 
 กิจกรรมที่  5  เข้ำรับกำรอบรมจุดที่  4 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ระหว่ำงวันที่  20-21 มิถุนำยน 
๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซน็ทำรำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  สพฐ.จัดอบรมให้โดยใช้แนวทำงพัฒนำกำรทำงสมอง  
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ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และชมกำรจัดแสดงนิทรรศกำร กุญแจ  5  ดอก  ก้ำวสู่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำง
พัฒนำกำรทำงสมอง (Brain-based Learning)   ได้แก่  สนำมเด็กเล่น ห้องเรียน กระบวนกำรเรียนรู้ หนังสือเรียน 
แบบฝึกใบงำน สื่อและนวัตกรรมที่กระตุ้นสมอง   
 กิจกรรมที่  6  จัดท ำแผนนิเทศติดตำมโรงเรียน 
 

ตำรำงกำรนิเทศติดตำม 
โรงเรียนแกนน ำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมพัฒนำกำรทำงสมอง (BBL)  จ ำนวน  9  โรงเรียน 

 

ที ่ โรงเรียน วันเดือนปีที่นิเทศ ช่วงเวลำนิเทศ 
1. บ้ำนแฝกโนนส ำรำญ 

21 กันยำยน 2558 
เช้ำ 

2. กระบำกวิทยำคำร บ่ำย 
3. บ้ำนเชียงยืน 

21 กันยำยน 2558 
เช้ำ 

4. บ้ำนจำนโนนสูง บ่ำย 
5. บ้ำนเลิงแฝกบัวแก้ว 

1 ตุลำคม 2558 
เช้ำ 

6. บ้ำนนำโพธิ์ บ่ำย 
7. บ้ำนสังข์ทอง  

2 ตุลำคม 2558 
เช้ำ 

8. บ้ำนดอนสันติ บ่ำย 
9. ศรโีกสุมวิทยำมิตรภำพที่ ๒๐๙ บ่ำย 
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แบบนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนโรงเรียนแกนน ำ 
โครงกำรพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่ำนออกเขียนได้ใน ๑ ปี   ครั้งที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๓ 
โรงเรียน..........................................................................ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ............................................. 

วันที่......................เดือน...........................................................พ.ศ. 2558  
กุญแจ 5 ดอกเพื่อพลิกโฉมโรงเรียน  

1. สนำมเด็กเล่น                       2. ห้องเรียนเปลี่ยนสมอง 
3. พลิกกระบวนกำรเรียนรู้          4. หนังสือเรียนและในงำน   
5. สื่อและนวัตกรรมที่กระตุ้นสมอง  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จกุญแจดอกที่  ๑  สนามเด็กเล่น  
check ค ำอธิบำย comment 

 1. มีสนำมให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่ำงกำย  วันละ 15-20 นำที 
อย่ำงต่อเนื่อง 

..............................................................................

.............................................................................. 

 2. มีฐำนที่หลำกหลำยให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวหลำยท่วงท่ำ 
เช่น  วิ่ง กระโดด  ปีน โหน  ทรงตัว ลื่นๆ 

..............................................................................

.............................................................................. 

 3. ไม่มีฐำนที่เสี่ยงให้เกิดอันตรำย  เช่น  ฐำนอุโมงค์ที่มืดทึบ  
หรือฐำนที่สูงเกินไป 

..............................................................................

.............................................................................. 

 4. มีกำรป้องกันอันตรำย  ที่อำจเกิดข้ึนจำกกำรเล่นสนำม 
เช่น ปูทรำยหรือหญ้ำกันกระแทรก 

..............................................................................

.............................................................................. 

 5. มีกำรซ่อมแซม ปรับปรุง ให้สนำมมีควำมม่ันคงแข็งแรง ..............................................................................
.............................................................................. 

 6. มีสนำมเด็กเล่นที่วำดเส้น ตำรำง หรือลวดลำยบนพื้น ..............................................................................
.............................................................................. 

 7. นักเรียนต้องวิ่งไปบนฐำนต่ำงๆ ไม่มีกำรเดินหรือยืนรอคิว
อยู่บนฐำนต่ำงๆเป็นเวลำนำน 

..............................................................................

.............................................................................. 

 8. มีคุณครูคอยดูแลใกล้ชิด  ระหว่ำงที่นักเรียนเล่นสนำม  
ส ำหรับฐำนที่ต้องใช้ควำมแข็งแรงมำก ต้องทดสอบก่อนว่ำ 
นักเรียนเล่นได้ มิฉะนั้น อำจจะเกิดอันตรำยได้ 

..............................................................................

.............................................................................. 

.............................................................................. 

 9. แบ่งส่วนสนำมอนุบำล  และประถมออกจำกกันอย่ำง
ชัดเจน หรือแบ่งกำรเล่นส ำหรับอนุบำลหลีกเลี่ยงฐำน           
ที่ยำกเกินไป 

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 

                                            สรุปผลการประเมิน......................................... 
 

เกณฑ์ประเมิน :   ปฏิบัติได้ 1-3 ข้อ =  C , ปฏิบัติได้   4-6  ข้อ = B  , ปฏิบัติได้  7-9  ข้อ  =  A 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จกุญแจดอกที่  ๒  ห้องเรียน 
 

check ค ำอธิบำย comment 

 2. โต๊ะเรียนและเก้ำอ้ี อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้  ถ้ำเก่ำ
เกินไป มีกำรทำสีใหม่  หรือใช้โฟเมก้ำปิดทับที่ช ำรุด 

........................................................................................

........................................................................................ 

 3. ผนังห้อง โต๊ะ เก้ำอ้ี ใช้สีที่เหมำะสม คือสีโทนอ่อน
และสีเย็น หลีกเลี่ยงไม่ใช้สีเข้มหรือสีมืด และไม่เกิน 2 สี 
ในห้องเดียว 

........................................................................................

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 4. มีชั้นเก็บของ  ตู้ส ำหรับเก็บอุปกรณ์กำรสอน เครื่อง
เขียนหนังสือเรียน สมุดแบบฝึกหัด ไว้เป็นสัดส่วน 

........................................................................................

........................................................................................ 

 5. มีมุมอ่ำนในห้องเรียน (reading corner)  มีหนังสือท่ี
เหมำะกับวัยเด็ก 

........................................................................................

........................................................................................ 

 6. ภำพและสื่อที่ติดอยู่บนฝำผนัง และบอร์ดต่ำงๆ 
สอดคล้องกับเนื้อหำที่เรียน ไม่ติดตำยไว้ตลอดปี 

........................................................................................

........................................................................................ 

 7. มีป้ำนนิเทศ บอร์ดควำมรู้หลำยวิชำ แยกบอร์ดแต่ละ
วิชำชัดเจน  และตัวหนังสือมีขนำดใหญ่พอที่เด็กจะอ่ำน
ได้ (สูงประมำณ 2 นิ้ว) 

........................................................................................

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 8. มีพ้ืนที่แสดงผลงำนของนักเรียน ........................................................................................ 
........................................................................................ 

 9. มีโต๊ะสำธิตกำรสอน ต่ำงหำกจำกโต๊ะครู ........................................................................................
....................................................................................... 

 10. มีกระดำนเคลื่อนที่ เพื่อน ำเสนอควำมรู้ให้โดดเด่น 
และใกล้ชิดกับนักเรียน 

........................................................................................

........................................................................................ 

 
สรุปผลการประเมิน................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ประเมิน :   ปฏิบัติได้ 1-3 ข้อ =  C , ปฏิบัติได้  4-7  ข้อ = B  , ปฏิบัติได้  8-10  ข้อ  =  A 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จกุญแจดอกที ่ ๓   กระบวนการเรียนรู้ (Teaching & Learning) 
 

check ค ำอธิบำย comment 

 1. มีแผนกำรเรียนครบตำมข้ันตอน คือ 
1) อุ่นเครื่อง (Warm up) 2) น ำเสนอข้อมูล  
3) ขั้นลงมือเรียนรู้และฝึก  4)  ขั้นสรุป 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 2. มีกำร Warm up ร่ำงกำยทุกๆ ต้นชั่วโมง ......................................................................................... 

 3. น ำเสนอข้อมูลและเนื้อหำ บนพื้นที่หลำกหลำย ไม่
เขียนเฉพำะกระดำนด ำ 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

 4. ใช้บัตรภำพ  บัตรค ำ แถบประโยค เพื่อเสนอควำมรู้ 
หรือประเด็นต่ำงๆ  มีบัตรค ำส ำหรับกำรเรียนรู้ ใน              
แต่ละบท 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 5. เปลี่ยนเทคนิคในกำรน ำเสนอข้อมูลเป็นครั้งครำว   
ไม่ใช้วิธีน ำเสนอแบบเดิมทุกชั่วโมง 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 6. แดงภำพเคลื่อนไหว  และเชื่อมต่อกับระบบ
อินเตอร์เนต ในเนื้อหำที่จ ำเป็น ไม่ใช้ IT ในกำรสอน
ตลอดเวลำ 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 7. มีกำรสรุปเนื้อหำควำมรู้ที่สอนมำ โยอำจใช้กรำฟ 
ชำร์ต ตำรำง concept web  หรือ graphic 
organizers แบบต่ำงๆ   

......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 8. จัดกิจกรรมและช่วยสอนนักเรียนเป็นรำยบุคคล  ไม่
สอนแบบทั้งชั้น (whole class teaching) ตลอดเวลำ 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 9. ต้องจัดให้มีใบงำน (worksheet) และสื่อที่มีคุณภำพ 
ที่จะช่วยเสริมให้นักเรียน ได้ฝึกทักษะ จำกสิ่งที่เรียนรู้
นั้นจนคล่อง 

.......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

 10. มีกิจกรรมหรือใบงำน เพื่อให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้
ในกำรสถำนกำรณ์ใหม่ (apply) และมีโอกำสสร้ำงสรรค์
ผลงำน (creativity) ด้วยตัวเอง 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

......................................................................................... 

 
สรุปผลการประเมิน............................... 

 
 

เกณฑ์ประเมิน :   ปฏิบัติได้ 1-3 ข้อ =  C , ปฏิบัติได้  4-7  ข้อ = B  , ปฏิบัติได้  8-10  ข้อ  =  A 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จกุญแจดอกที่  ๔   หนังสือเรียน และ ใบงาน  (Books & Worksheets) 
check ค ำอธิบำย comment 

 1. ใช้หนังสือเรียน  ที่เนื้อหำสอดคล้องกับหลักสูตร เหมำะกับวัยน่ำ
อ่ำน  มีภำพประกอบมำกพอ ที่จะสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่เด็ก ไม่ใช่
หนังสือที่เน้นแต่ค ำบรรยำย (text-based) 

…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

 2. ใช้หนังสือเรียนที่ใช้กระดำษคุณภำพ  ตัวหนังสือมีขนำดเหมำะสม
กับวัยเด็ก อ่ำนได้ชัดเจน 

…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………. 

 3. แบบฝึกหัดในหนังสือเรียน  มีกำรออกแบบจำกง่ำยไปหำยำกมีกำร
จัดระบบกำรเรียนรู้เป็นขั้นตอน (instructional system design) 

…………………………………………………………….. 
…………………………………………………….………. 

 4. มีหนังสือเรียน และใบงำน ที่น ำเสนอควำมรู้โดยใช้ graphic 
organizers (GO) ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น  ตำรำง แผนผัง แผนภำพ 
concept web ไดอำแกรม ฯลฯ 

…………………………………………………………….. 
………………………………………………….…………. 
…………………………………………………….………. 

 5. แบบฝึกหัดในหนังสือเรียน  มีควำมหลำกหลำย และมีจ ำนวนมำก
พอ ที่จะช่วยพัฒนำทักษะต่ำงๆ ของนักเรียน 

…………………………………………………………….. 
……………………………………………………….……. 

 6. มีหนังสืออ่ำนเพ่ิมเติม  ที่เหมำะกับวัย  ในห้องเรียนละมุมอ่ำน โดย
ครอบคลุมประเภทต่อไปนี้  คือ หนังสือบทร้อยกรอง  บทเพลงเด็ก 
นิทำนภำพ นิทำนชำดก วรรณคดี ถ้ำเด็กโตเพิ่มประเภทวรรณกรรม
เยำวชนที่มีควำมยำกมำกขึ้น ไม่ควรมีตำกำร์ตูน 

…………………………………………………………….. 
……………………………………………………….……. 
…………………………………………………….………. 
…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………. 

 7. มีใบงำนให้นักเรียนได้ฝึกสิ่งที่เรียนจนคล่อง ใช้ประกอบกับสื่อ   …………………………………………………………….. 

 8. จัดกิจกรรมและช่วยสอนนักเรียนเป็นรำยบุคคล  ไม่สอนแบบทั้ง
ชั้น (whole class teaching) ตลอดเวลำ 

…………………………………………………………….. 
……………………………………………………….……. 

 9. ต้องจัดให้มีใบงำน (worksheet) และสื่อที่มีคุณภำพ ที่จะช่วย
เสริมให้นักเรียน ได้ฝึกทักษะ จำกสิ่งที่เรียนรู้นั้นจนคล่อง 

…………………………………………………………….. 
…………………………………………………….………. 

 10. มีกิจกรรมหรือใบงำน เพื่อให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ในกำร
สถำนกำรณ์ใหม่ (apply) และมีโอกำสสร้ำงสรรค์ผลงำน (creativity) 
ด้วยตัวเอง 

…………………………………………………………….. 
…………………………………………………….………. 
…………………………………………………………….. 

 
สรุปผลการประเมิน........................................ 

 
 
 

เกณฑ์ประเมิน :   ปฏิบัติได้ 1-3 ข้อ =  C , ปฏิบัติได้  4-7  ข้อ = B  , ปฏิบัติได้  8-10  ข้อ  =  A 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จกุญแจดอกที่  ๕   สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ (Resources & Innovation) 
 

check ค ำอธิบำย comment 

 1. ใช้สื่อของจริงสำมมิติ และสื่อสองมิติ ที่สอดคล้องกับ
ประเด็นที่ต้องกำรให้เรียนรู้ 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

 2. ใช้สื่อกำรเรียนรู้ที่มีจุดเน้นชัดเจน มีขนำดใหญ่
มองเห็นชัดเจน  มีสีสันกระตุ้นควำมสนใจ 

..........................................................................................

......................................................................................... 

 3. ออกแบบสื่อที่กระตุ้นให้นักเรียนได้เคลื่อนไหว  และ
ให้นักเรียนได้เข้ำร่วมในกำรใช้สื่อกำรเรียนรู้นั้น 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

 4. มีกำรใช้บัตรค ำ  บัตรตัวเลข ชำร์ตบทกลอน บทเพลง
เข้ำช่วยในกำรสอน และกำรเรียนรู้ 

..........................................................................................

......................................................................................... 

 5. สื่อกำรเรียนรู้ มีลักษณะช่วยก่อรูปควำมรู้ สร้ำงควำม
เข้ำใจของนักเรียน  ช่วยสร้ำง concept 

..........................................................................................

......................................................................................... 

 6. ใช้สื่อกำรเรียนรู้ที่น่ำตื่นเต้น สนุกสนำน ท้ำทำยให้
นักเรียนอยำกรู้ 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

 7. ใช้สื่อกำรเรียนรู้ ที่เปิดโอกำสให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้
ในกลุ่มย่อย และเรียนรู้เป็นรำยบุคคล ทุกคนได้ลงมือท ำ   

..........................................................................................

.......................................................................................... 

 8. มีศูนย์สื่อและนวัตกรรม Learning Resource 
Center  (LRC)  ในโรงเรียน หรือมีมุมสื่อในห้องเรียน 
(Learning Resource Center)  ส ำหรับจัดเก็บสื่อ  
เครื่องมือ  และอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่จะใช้ในกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

..........................................................................................

..........................................................................................  

 
สรุปผลการประเมิน...................................................... 

 
 
 

 
ลงชื่อ...........................................................ผู้นิเทศ 

(.......................................................) 
ต ำแหน่ง........................................................... 

วัน.....................เดือน...................................พ.ศ.2558 

เกณฑ์ประเมิน :   ปฏิบัติได้ 1-3 ข้อ =  C , ปฏิบัติได้   4-6  ข้อ = B  , ปฏิบัติได้  7-8  ข้อ  =  A 


