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School as Learning
Community

โรงเรยีนในฐานะชุมชนแหง่การเรยีนรู้

โรงเรยีนบา้นป่าคลอก
สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาภูเกต็

กลุม่สาระภาษาไทย 
ระดบัช ั้นประถมศกึษาปทีี ่๑

ประวตัสิว่นตวั



รว่มกนัสะท้อนคดิ ให้คําแนะนําเพือ่
นําไปปรบัปรุง

ข ัน้ที ่4 Refect

ข ัน้ที ่๕ Redesign
รว่มกนัออกแบบกจิกรรมการเรยีนการ
สอนแบบ Active Learning เน้นผู ้เรยีนเป็นสําคญัเพือ่พฒันาผูเ้รยีน พรอ้ม
ออกแบบเคร ือ่งมอืวดัและการประเมนิผล
กอ่นนําแผนการจดัการเรยีนรูใ้นข ัน้ตอ่ไป

ครูผูส้อนนําผลสะท้อนมาปรบัแผนการ
จดัการเรยีนรูใ้หม ่

การพฒันาการสอนดว้ย
กระบวนการ ๕ ข ัน้

5 STEPS 

ข ัน้ที ่๑ Analyze

คุณครูรว่มกนัวเิคราะห์หลกัสูตร 

ข ัน้ที ่2 Plan

ข ัน้ที ่3 Do & See

ครูนําแผนการจดัการเรยีนรูม้าใช้จรงิ
พรอ้มกบั Buddy Teacher รว่ม
สงัเกตการสอน



SLC 
( School as Learning Community)
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๔. Refect
ครูผู้สอน ครูผู้สังเกต และครูคู่บัดดี้ 

ร่วมกันสะท้อนกิจกรรมการเรียนการสอน ชี้แนะ 
เพิ่มเติม ให้ก าลังใจ และค าแนะน า เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนครั้งต่อไป

๕. Redesign
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การวัด การ

ประเมิน และรูปแบบการสอนที่ได้จากการ
สะท้อนผล เพื่อให้รูปแบบการสอนในรายวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น วิชาเอกพลศึกษา

โรงเรียนบา้นป่าคลอก
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาภเูกต็
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

นายน าโชค  หงษ์อนันต์

ต าแหน่งครู

๓. Do & See
Model Teacher Buddy  น ำแผน สื่อ 
เครื่องมือจำกกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
น ำมำใช้จัดกิจกรรมกำรสอน พร้อมกำรสังเกตชั้น
เรียนตำมสภำพจริง

รูปแบบการจัดกิจกรรม SLC



โรงเรียนบ้านป่าคลอก
ตั้งอยู่เลขที่  136  หมู่ 2 ถนนท่าเรือ – เมืองใหม่ 
ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ ๘๓๑๑๐
E-mail: banpapkokschool@gmail.com.com
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒
ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
มีเขตพื้นที่บริการ หมู่ที่ ๒ บ้านป่าคลอก

ภาระงานในหน้าที่งานสอน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑-๖
วิชาประวัติศาสตร ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
วิชาการป้องกันการทจุรติ ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๕-๖
วิชาลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
กิจกรรมแนะแนวชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ข้อมลูทัว่ไป รปูแบบการด าเนินงาน

ด้วยกระบวนการ ๕ ขั้นตอน ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

๑. Analyze
ร่วมกันวิเครำะห์หลักสูตรในกลุ่มสำระของ

แต่ละช่วงชั้น

๒. Plan
Model Teacher Buddy ครูร่วมกนัออกแบบ

กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัด และกำรประเมิน จำกกำรท ำ
PLC ของครูในช่วงชั้น และครูคู่บัดดี้

mailto:banpapkokschool@gmail.com.com


  
5. ปรบัปรงุใหม่5. ปรบัปรงุใหม่
ปรบัปรุงและพฒันาแผนการสอนและปรบัปรุงและพฒันาแผนการสอนและ
นาํป�ญหาที�เจอมาหาแนวทางแก้ไขนาํป�ญหาที�เจอมาหาแนวทางแก้ไข

และพฒันาสื�อใหดี้ขึ�นและพฒันาสื�อใหดี้ขึ�น

  

SLCSLC
กลุ่มสาระการเรยีนรูศิ้ลปะ
เรื�องรปูรา่ง-รูปทรง

นางสาวนนัทยา ยุติมติร

ผลที�เกิดจากการเรยีนรู ้
 

จากการเรยีนรูว้ชิาศิลปะ 
เรื�อง รปูรา่ง-รปูทรง ผูเ้รยีนเกิดการเรยีน
รูอ้ยา่งแท้จรงิและสามารถบอกลักษณะ
รปูรา่ง รูปทรงที�พบเหน็ไดอ้ยา่งถกูต้อง 
 และผูเ้รยีนเกิดความสนกุสนานในการ

เรยีน 



4. สะท้อนผล4. สะท้อนผล
  

ครรูว่มกันสะท้อนความคิด จากกิจกรรมครรูว่มกันสะท้อนความคิด จากกิจกรรม
การเรยีนการสอน เพื�อปรบัพฒันารปูการเรยีนการสอน เพื�อปรบัพฒันารปู
แบบการสอนและกิจกรรมการเรยีนใหด้ีแบบการสอนและกิจกรรมการเรยีนใหด้ี

ขึ�นขึ�น

  

 
3. ปฏิบติัการจดัการเรยีนรูพ้รอ้มสงัเกต

 
การจดัการเรยีนรูน้กัเรยีนทกุคนมสีว่น
รว่มในการสงัเกตการสรา้งรปูรา่ง รูป
ทรงของสมาชกิในกลุ่มและรว่มกัน
แสดงความคิดเหน็ลักษณะรปูรา่งที�

สมาชกิในกลุ่มสรา้งขึ�น เพื�อแลกเปลี�ยน
เรยีนรู ้

 

Lesson  Study Approach
 
 

1. การวเิคราะหตั์วชี�วดั/มาตรฐานการเรยีนรู้
 

วเิคราะหอ์งค์ความรูที้�สอน มกีาร
วเิคราะหห์ลักสตูรและตัวชี�วดั เพื�อ

จดัการเรยีนรูใ้หส้อดคล้องกับหลักสตูร

2.  ออกแบบการสอน
 

จดัทําแผนการสอนโดยเนน้การ
เรยีนการสอนแบบ Active

Learning โดยใหผู้เ้รยีนได้มี
สว่นรว่มในการเรยีนการสอน
และนาํไปสูก่ารสรา้งสื�อการสอน
ใหส้อดคล้องกับการเรยีน



 

 

โรงเรยีนบ้านป�าคลอก
สาํนักงานเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
 

ระดับชั�นประถมศึกษาป�ที� ๖
 

โรงเรยีนบ้านป�าคลอก
สาํนักงานเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
 

นายรดิวาน  สะอิ
 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้ภาษาไทย



ประวัติส่วนตัว
นายริดวาน  สะอิ
เกิด วันพฤหัสบดี ที� ๒๔ 

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓ 
เชื� อชาติ ไทยสัญชาติ  ไทย   

ศาสนา อิสลาม
บ้านเลขที� ๓/๓ หมู่  ๔ ตําบลโละจูด

อําเภอแว้ง  จังหวัดนริวาส
 

ครุศาสตร์บัณฑิต 
วิชาเอกภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
พ.ศ.๒๕๕๖

 
 

การดําเนินพัฒนาการสอน
ด้วยกระบวนการ  ๕ ขั�น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑.Analyze

         ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรในแต่ละ
กลุ่มสาระ

๒.Plan

Model Teacher Buddy Teacher 
ร่วมกันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ้
เครื�องมือวัด  ประเมินผล

๓.Do & See

Model Teacher นําแผน สื� อ เครื�องมือไป
ใช้จริง พร้อมร่วมสังเกตการสอน

๔.Refect

     ร่วมสะท้อนผลหลังสอนสะท้อน ให้คํา
แนะนาํโดย Buddy Teacher และผู้เข้า
สังเกตการสอน

๕Redesign

ร่วมสะท้อนผลหลังสอนสะท้อน ให้คําแนะนาํ
โดย Buddy Teacher และผู้เข้า
สังเกตการณ์ จากการเข้าร่วมสังเกตการ
สอน ซึ�ง Model Teacher จะนาํแผนไป
ปรับปรุง พัฒนาและเก็บไว้ใช้เป�นแผนการ
จัดการเรียนรู ้ใน ห้องเรียนอื� น หรือใช้ในป�
ถัดไป



นางศิรินภา ดีบุก

ครู  คศ.2

โรงเรียนบ้านป่าคลอก
Redesign (ปรับปรุง)

ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรสร้างข้อตกลงในการแสดงความ
คิดเห็นของนักเรียน เพื่อความเป็นระเบียบในช้ัน

เรียน
       2. ควรท าใบความรู้นิทานเกี่ยวกับการท า
ความดีเรื่อง ชายหนุ่มกับเจ้าหุ่นตัวน้อย ให้นักเรียนทุกคน 

เพื่อนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการอ่านไปด้วย

วิ ช า เ อ ก  สั ง ค ม ศึ ก ษ า
โ ร ง เ รี ย น บ้ า น ป่ า ค ล อ ก

ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ภู เ ก็ ต

Reflect (สะท้อน)
          นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตาม

แบบอย่างการท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว 
และบุคคลในโรงเรียนตามหลักศาสนาได้ และมีความภูมิใจ
ในตนเอง



ประวัติทั่วไปของโรงเรียน

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นางศิรินภา   ดีบุก
ชื่อเล่น : กิ๊บ

วันเกิด :  26 พฤศจิกายน 2525
อายุ :  40 ปี
บิดา : นายวิชาญ  ดาบเหล็ก
มารดา : นางทัศนีย์  ดาบเหล็ก
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 55/1  ม.2 
ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
อีเมล : kib10dee@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 088-7511962
คติประจ าใจ : “ท าวันนี้ให้ดีที่สุด”

โรงเรียนบ้านป่าคลอก ตั้งอยู่
เลขที่ 136 ถนน ท่าเรือ-เมืองใหม่  ต.ปา่คลอก
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
E-mail : banpaklokschool@gmail.com
Website :www.banpaklokschool.ac.th
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ๒ 
ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
มีเขตพื้นที่บริการ หมู่ที่ ๒ บ้านป่าคลอก

แผนการจัดการเรียนรู้ 
วิชา สังคมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง  เราต้องท าดี

Analyze (วิเคราะห์)
ส 1.1  ป.2/3 ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการด าเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามท่ีก าหนด

ป.2/5 ช่ืนชมการท าความดีของตนเอง บุคคลใน
ครอบครัวและในโรงเรียนตามหลักศาสนา

Plan (วางแผน)
คณะครูร่วมกันวางแผนในการออกแบบการสอน การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

Do/See (ปฏิบัต/ิสังเกต)

ค าขวัญโรงเรียน
“สร้างคนดีสู่สังคม”

ปรัชญา
“คุณธรรมน าความรู้ อยู่อย่างพอเพียง”

เอกลักษณ์
“สถานศึกษาพอเพียง”

อัตลักษณ์
                    1. ศาสตร์พระราชา
                   2. เทคโนโลยี

    1. ครูเล่านิทานเกี่ยวกับการท าความดีเรื่อง ชายหนุ่มกับเจ้า
หุ่นตัวน้อย ให้นักเรียนฟัง
     2. นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงคุณธรรมท่ีได้จาก
การฟังนิทาน
     3. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด
         - นักเรียนกระท าความดีในเรื่องใดบ้าง
     4. นักเรียนทุกคนช่วยกันอธิบายความรู้เกี่ยวกบัลักษณะ
การท าความดีพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ในหัวข้อต่อไปนี้ 
         - การท าความดีของตนเอง
         - การท าความดีของบุคคลในครอบครัว
         - การท าความดีของบุคคลในโรงเรียน

5. นักเรียนบันทึกการท าความดีลงใน ใบงาน เร่ือง การ
ท าความดี

6. อาสาสมัครออกมาน าเสนอใบงานท่ี 4.1 หน้าช้ันเรียน                
โดยครูตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

7. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1-2 
- สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนท าความดีในเรื่อง

ใดบ้าง
        - บุคคลต่างๆ ในโรงเรียนของนกัเรียนท าความดีในเรื่อง
ใดบ้าง
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