
โรงเรียนบ้านป่าคลอก

นางสาวจินตนา  อาญา
ต าแหน่งครู

วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบ้านป่าคลอก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

๒.ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้  ร่วมกัน
วางแผนในการออกแบบการจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และวางแผนเพ่ือผลิตสื่อ นวัตกรรมให้เหมาะ
กับผู้เรียน

๓.ขั้นปฏิบัติและสังเกตการณ์ น าแผน สื่อ 
จัดการกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยให้ 
Teacher พร้อมสังเกตชั้นเรียน

๔.ขั้นสะท้อนความคิด ร่วมกันสะท้อนกิจกรรม
การเรียนการสอน ชี้แนะให้ค าแนะน า เพ่ือปรับเปลี่ยน
พัฒนาให้เกิดดีข้ึน

๕.ขั้นปรับปรุงใหม่ พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข
แผนการจัดประสบการณ์ สื่อการสอน และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

กิจกรรมการเรียนการสอน
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-

2556

โรงเรียนบ้านป่าคลอก ต้ังอยู่เลขที่ 136
ถนน ท่าเรือ-เมืองใหม่   ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
รหัสไปรษณีย์ 83110

E-mail : banpaklokschool@gmail.com
Website : www.banpaklokschool.ac.th

เปิดสอนต้ังแต่ระดับชั้น อนุบาล ๒ ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ มีเขตพ้ืนที่บริการ หมู่ที่ ๒ 
บ้านป่าคลอก

โรงเรียนน้ีเดิมต้ังอยู่ ณ วัดป่าคลอก เปิด
สอนเมื่อวันที่  10 สิงหาคม  พ.ศ. 2454 โดยท่าน
พระครูสมณกิจ  (ปอด  ไตรรัตน์) เจ้าคณะอ าเภอ
ถลาง อาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่สอน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 วัดป่าคลอกเปลี่ยนชื่อ
เป็น  “วัดโสภณวนาราม” โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น  “โรงเรียนวัดโสภณวนาราม” 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 ได้รับที่ดิน 24 ไร่ 
(ที่ดินปัจจุบัน) และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านป่า
คลอก”

ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และเขา
พระแทวล้อมรอบด้วยชื่อโรงเรียนบ้านป่าคลอก

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

ตราโรงเรียน

สีประจ าโรงเรียน

สีเหลือง หมายถึง ความเป็นปึกแผ่น
มั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง

สีด า หมายถึง ความแข็งแกร่งและความ
กล้าหาญ

พันธกิจ
๑.สร้างเด็กตงห่อ
๒.เดินตามรอยพ่อ
๓.ฉลาดใช้เทคโนโลยี
๔.ชุมชนมีส่วนร่วม
๕.ยึดหลักธรรมาภิบาล

“สร้างคนดีสู่สังคม”

“คุณธรรมน าความรู้  อยู่อย่างพอเพียง”

“สร้างเด็กตงห่อ เดินตามรอยพ่อ ฉลาด
ใช้เทคโนโลยี ชุมชนมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมา
ภิบาล”

ค าขวัญโรงเรียน

ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านป่าคลอกด าเนินการภายใต้
โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้(SLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
ขับเคล่ือนนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ มีสิทธิในการเรียนรู้ และเข้าถึงคุณภาพ
การเรียนรู้ท่ีดีขึ้นตามแนวทางของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังเป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ท่ีครูได้เรียนรู้ร่วมกันจากช้ันเรียนของ
ตนเองโดยมีผู้ปกครองและคนในชุมชนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการปฏิรูปโรงเรียน

แผนการจัดประสบการณ์  ช้ันอนุบาลปีที่ 3
หน่วย โรงเรียนของเรา

โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
(School As Learning Community)

๑.ขั้นการวิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยร่วมกับคณะครูในสาย
ช้ันปฐมวัย

mailto:banpaklokschool@gmail.com


นางสุมิตรา  มาโนชน์

โรงเรียนบ้านป่าคลอก
ส านักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

ต าแหน่ง ครู  

❖ โรงเรียนบ้านป่าคลอก๒.ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ ร่วมกัน
วางแผนออกแบบกิจกรรม โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ผลิตสื่อที่เหมาะสมกับวัย

๓.ข้ันปฏิบัติและสังเกตการณ์ น าแผน สื่อ 
จัดกิจกรรมในชั้นเรียน โดยให้ Teacher 
สังเกตชั้นเรียน

๔. ข้ันสะท้อนความคิดเห็น ร่วม กัน
สะท้อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้
ค าแนะน า เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น
และเหมาะสม

วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

๕.ขั้นปรับปรุงใหม่ พัฒนาปรับปรุง
แก้ไขแผนการจัดประสบการณ์ สื่อการสอน 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

กิจกรรมการเรียนการสอน



โรงเรียนบ้านป่าคลอกด า เ นินการภายใต้
โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้(SLC)เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
ขับเคลื่อนนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ มี สิทธิ ในการเรียนรู้  และเข้า ถึง
คุณภาพการเรียนรู้ที่ดีขึ้นตามแนวทางของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย นอกจากน้ียัง
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ครูได้เรียนรู้ร่วมกันจาก
ชั้นเรียนของตนเองโดยมีผู้ปกครองและคนใน
ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการ
ปฏิรูปโรงเรียน

❖ สีประจ าโรงเรียน

❖ แผนการจัดประสบการณ์ 
❖ ชั้นอนุบาล ๒

❖ หน่วยโรงเรียนของเรา

๑.ข้ันการวิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยร่วมกับคณะครูใน
สายชั้นปฐมวัย

โรงเรียนบา้นป่าคลอก ตัง้อยูเ่ลขท่ี 136 ถนน 

ทา่เรือ-เมืองใหม ่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

รหสัไปรษณีย ์83110

E-mail anpaklokschool@gmail.com

Website ww.banpaklokschool.ac.th

เ ปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น  อนุบาล ๒ ถึง

ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีเขตพ้ืนท่ีบริการ หมู่

ท่ี ๒ บา้นป่าคลอก

❖ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนนี้เดิมต้ังอยู่ ณ วัดป่าคลอก เปิดสอน
เมื่อวันท่ี  10  สงิหาคม  พ.ศ. 2454 โดยท่าน
พระครูสมณกิจ  (ปอด  ไตรรัตน์) เจ้าคณะ
อ าเภอถลาง อาศยัศาลาการเปรยีญเป็นท่ีสอน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 วัดป่าคลอก
เปลี่ยนช่ือเป็น  “วดัโสภณวนาราม” โรงเรียนจึง
ไดเ้ปลี่ยนช่ือเป็น  “โรงเรยีนวดัโสภณวนาราม” 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 ไดร้บัท่ีดิน 24 
ไร ่(ท่ีดินปัจจุบนั) และเปลี่ยนช่ือเป็น “โรงเรียน
บา้นป่าคลอก”
❖ ตราโรงเรียน

ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และเขา
พระแทว ล้อมรอบด้วยชื่อโรงเรียนบ้านป่าคลอก

❖ ข้อมูลท่ัวไป

สีเหลือง หมายถึง ความเป็น
ปึกแผ่นมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง

สีด า หมายถึง ความแข็งแกร่ง
และความกล้าหาญ

❖ พันธกิจ

๑. สร้างเด็กตงห่อ
๒. เดินตามรอยพ่อ
๓. ฉลาดใช้เทคโนโลยี
๔. ชุมชนมีส่วนร่วม
๕. ยึดหลักธรรมาภิบาล

❖ ค าขวัญโรงเรียน

“สร้างคนดีสู่สังคม”

❖ วสิัยทัศน์

“คุณธรรมน าความรู้  อยู่อย่างพอเพียง”

❖ ปรัชญา

“สร้างเด็กตงห่อ เดินตามรอยพ่อ ฉลาดใช้
เทคโนโลยี ชุมชนมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมา
ภิบาล”

❖ โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
School As Learning Community



โรงเรียนบ้านป่าคลอก

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต

“SLC (School as 

Learning Community)” 

โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการ

เรียนรู้

ด้วยกระบวนการ

APDSRe𝟐

Plan 

ครูร่วมกันการวางแผน การ

จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้

ออกแบบ มีการช่วยเหลือกัน

ระหว่าง Model Teacher กับ 

Buddy Teacher

Do&See

นายวิสิทธิ์ บุญเกื้อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Analysis 

ครูร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตร 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ครู Model Teacher (MT)

สอนโดยใช้แผนจากการ

ช่วยกันออกแบบ 



การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้วย Phenomenon-

based Learning

Reflect

Redesign

ครูร่วมกันสะท้อนผล

การสังเกตการสอน

ปรับปรุงและพัฒนาแผนการสอน

แก้ไขปัญหาให้ดียิ่งข้ึน

ขั้นสังเกตปรากฏการณ์

นักเรียนสังเกตสภาพของดิน ท่ีเป็น

ปัญหาของการปลูกพืช เพื่อกระตุ้น

ให้เกิดความสงสัย และตั้งค าถาม

ขั้นตั้งค าถามหรือก าหนด

ปัญหา

- สภาพดินท่ีเสื่อมโทรมจะส่งผล

กระทบต่อพืชอย่างไร

- จะมีวิธีการใดบ้างท่ีจะปลูกพืชโดยไม่

ใช้ดิน

- เราจะมีวิธีการบ ารุงดินได้อย่างไร

บ้าง

ขั้นลงมือปฏิบัติเพื่อหา

ค าตอบ
นักเรียนและครูเลือกประเด็นค าถามท่ี

สนใจ โดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

ขั้นตรวจสอบความเข้าใจ

นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน

ผลที่ได้

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี

ความสนุกสนานกับการเรียนมาก

ขึ้น ไม่ยึดติดกับเนื้อหาท่ีเรียน 



Reflect (ขั้นสะทอ้นความคดิ)

Redesign (ขั้นปรบัปรงุพฒันา)

Plan (การวางแผนการจดัการเรยีนรู)้

คณะครูร่วมกันวางแผนในการออกแบบการ
สอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ

ใช้สือ่อกัษรแปลงรา่ง

นางสาววราภรณ์ ภู่ทอง

สาขาวิชาภาษาไทย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภเูก็ต

โรงเรียนบา้นปา่คลอก
School as Leaning Community : SLC

โรงเรยีนเปน็ชมุชนแห่งการเรยีนรู้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน

Do/See (ขั้นปฏบิตัแิละสงัเกตการณ)์

ใช้สื่ออักษรแปลงร่างในการให้นักเรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับหลักการเปลี่ยนรูป หรือลดรูปของสระ
ต่างๆ พร้อมทั้งฝึกอ่านออกเสียงสะกดค า

ผลงานนกัเรยีน

นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการ
เรียนสระเปลี่ยนรูป ลดรูป สามารถท าช้ินงานได้
ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและ
เรียนรู้อย่างมีความสุข

- สื่อมีความน่าสนใจและคงทน แต่ควรเพื่มให้มี
ขนาดใหญ่มากขึ้น
- สร้างข้อตกลงกับนักเรียนให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้
เกิดความวุ่นวายในการใช้สื่อ

ข้อเสนอแนะ



มาตรฐานการเรียนรู้
ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลัก
ภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษา
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค าคลอ้งจอง 
และขอ้ความสัน้ๆ
ท ๔.๑ ป.๒/๒ บอกและเขียนพยญัชนะ สระ 
วรรณยกุตแ์ละเลขไทย
ท ๔.๑ ป.๒/๒ เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 

แผนการจดัการเรยีนรู้โครงการสง่เสรมิโรงเรยีนเปน็ชมุชน
แห่งการเรยีนรู ้(SLC)

โรงเรียนบ้านป่าคลอกได้น ารูปแบบการสอนแบบ 
Experiential Learning มาใช้เพื่อสร้างความรู้ ทักษะ 
และเจตคติโดยการน าเอาประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมา
บูรณาการเพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆขึ้น ครูมีบทบาทใน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน ค้นหาสิ่งที่ผู้ เรียน
สนใจ ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกระบวนการเรียนรู้ 
เผชิญปัญหาจากประสบการณ์จริง  และมีส่วนร่วมในการ
ประเมินตนเอง เป็นวงจรแห่งการเรียนรู้เพื่อการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้

โรงเรยีนบ้านป่าคลอก

ข้อมูลพื้นฐาน

ค าขวัญโรงเรียน

วิสัยทศันโ์รงเรียน ปรัชญาโรงเรยีน

เหลือง        ด า สร้างคนดสีูส่งัคม

สร้างเด็กตงห่อ เดินตามรอยพ่อ 
ฉลาดใช้เทคโนโลยี ชุมชนมีส่วน
ร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

คุณธรรมน าความรู้
อยู่อย่างพอเพียง

โรงเรียนบ้านป่าคลอก ตั้งอยู่เลขท่ี 136 ถนน ท่าเรือ-เมือง
ใหม่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110

เปิดสอนตั้งแต่ระดับช้ัน อนุบาล ๒ ถึงระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีเขตพื้นที่บริการ หมู่ที่ ๒ 
E-mail : banpaklokschool@gmail.com

Website : www.banpaklokschool.ac.th

สีประจ าโรงเรียน

เอกลักษณ์

สถานศึกษาพอเพียง

ภาพกจิกรรม SLC 
สาระวชิาภาษาไทย

หน่วยการเรยีนรู้ เรื่อง สระเปลีย่นรูป ลดรูป 
นักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปทีี ่๒

Analyze (การวเิคราะห์
หลักสตูรและตวัชีว้ดั)

mailto:banpaklokschool@gmail.com
http://www.banpaklokschool.ac.th/

