
SLC : school as
learning community 

ภาพการดําเนิน
กิจกรรม SLC

กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์
   เรื�อง การหารเรื�อง การหารเรื�อง การหาร

ชั�นประถมศึกษาป�ที� 4/1ชั�นประถมศึกษาป�ที� 4/1ชั�นประถมศึกษาป�ที� 4/1

 โรงเรยีนบา้นป�าคลอก
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาภเูก็ต

โดย นางสาวจุฬาลักษณ ์ชูหนขูาว 
ครผููส้อนรายวชิาคณติศาสตร์

  ผูส้อนมกีารวเิคราะหตั์วชี�วดัและมาตรฐานการเรยีน
รูเ้พื�อใชใ้นการออกแบบแผนรว่มกันกับคณะครู

1.

2.  ผูส้อนมกีารออกแบบแผนการสอนกับ buddy teacher ใน
เรื�องการหาร เพื�อเตรยีมพรอ้มในการสอน

3 ผูส้อนปฏิบติัการสอนในเรื�องการหาร พรอ้มม ีbuddy
teacher และคณะครรูว่มสงัเกตการสอน

4. ผูส้อน buddy teacher และคณะครรูว่มสงัเกตการสอน
รว่มกันสะท้อนการสอนเพื�อนาํไปปรบัปรงุพฒันาแผน

5. เมื�อสะท้อนผลแล้วเสรจ็ ผูส้อนนําขอ้เสนอแนะจากผู้
เชี�ยวชาญหรอืผูร้ว่มสงัเกตมาปรบัเพื�อออกแบบแผนให้
มคัวามเหมาะสมยิ�งขึ�น



ผลการจดัการเรยีนรู้Lesson Study
Approach

 Analyzing1.
 วเิคราะหตั์วชี�วดัและมาตรฐานการเรยีน
รูเ้พื�อใชใ้นการออกแบบแผนการสอน
หนว่ยการบวก ลบ คณูหารระคน ในเรื�อง
การหารของชั�นป.4/1

     จากการจดัการเรยีนรูแ้ผนการสอน
คณิตศาสตร ์เรื�อง การหาร ชั�น ป. 4/1 โดยใช้
กระบวนการสอน active learning แบบ open
appraoch นั�น ทําใหผู้ส้อนได้ทราบถึงป�ญหาที�
เกิดขึ�นของผูเ้รยีน นั�นคือ ไมเ่ขา้ใจถึงความ
หมายการหาร ทําใหไ้มส่ามารถแสดงวธิกีารหา
คําตอบของสถานการณ์ป�ญหาของโจทยไ์ด้
และเมื�อได้สะท้อนผลจากผูร้ว่มสงัเกตทําใหม้ี
การปรบัแผนเพื�อแก้ไขป�ญหาที�เกิดขึ�นโดย
การทบทวนความรูเ้ดิมและปรบัการประเมนิผู้
เรยีนโดยใหผู้เ้รยีนลงมอืทําผลงานของ
ตนเองในแต่ละคนเพื�อทบทวนความเขา้ใจ
ของแต่ละคน

   2.  Planning
หลังจากนั�นไดม้กีารออกแบบแผนและ
เขยีนแผน พรอ้มทั�งออกแบบสื�อเพื�อให้
เหมาะกับเรื�องที�สอนและผูเ้รยีน

   3.  Doing and Seeing
ปฎิบติัการสอนในชั�นเรยีนชั�น ป. 4/1
โดยมกีารสงัเกตจาก buddy teacher
รว่มสงัเกตการสอนในชั�นเรยีน

   4.  Reflecting
หลังจากปฎิบติัการสอนในชั�นเรยีนชั�น 
 ป. 4/1 แล้ว buddy teacher และผูร็ว่ม
สงัเกตรว่มกันสะท้อนผลการจดัการ
เรยีนการสอนเพื�อนาํมาปรบัปรงุพฒันา
ออกแบบแผนการสอนใหด้ยีิ�งขึ�น

   5.  Redesigning
จากการสะท้อนผลไดม้กีารนาํมาใชใ้นการ
ปรบัแผนการสอนเพื�อเป�นแผนการสอน
ที�เหมาะสมกับการสอนในครั�งถัดไป



รูปภาพการท ากจิกรรมในชัน้เรยีน 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

วุฒิบัตร เข้ารว่ม SLC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศกึษา  

ประถมศึกษา               โรงเรียนบ้านปากบาง จ.สงขลา 

มัธยมศึกษาตอนต้น      โรงเรียนจะนะวิทยา จ.สงขลา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนเดชะปัตตานยานุกูล           

                                จ.ปัตตาน ี

มหาวิทยาลัย              

                              มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  

                               วิทยาเขตหาดใหญ่  จ.สงขลา                                     

                            (วิทยาศาสตร์บัญฑติ สาขา สถิติ) 

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู      

                            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

               จ. นครศรีธรรมราช 

 

รับราชการครู วันที่  24 เมษายน  2561 

 

ภาระงาน ครูผู้สอน 

ตารางสอน  2 ปี 2564 

ช่ัวโมงการสอน  25  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์          

  

 

 

 

 

 

     

โครงการส่งเสริม 

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ด้วยนวัตกรรม  

SLC 
School as learning Community 

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

      นางสาวฟารีดา  หมั่นสนิท 

      ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

                          

               โรงเรยีนบา้นป่าคลอก 

  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาภเูกต็ 

  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

             กระทรวงศกึษาธกิาร 



การสอนคณิตศาสตร์ แนวใหม่ 

Open Approach 
    โรงเรียนบ้านป่าคลอก จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ    

“Open Approach” เปน็การเปล่ียนแนวคิดที่แตกต่าง

จากเดิม เพราะบทบาทของครูเปล่ียนไปจากที่.....เน้น

บรรยายเนื้อหา.....การท าแบบฝึกหัดให้นักเรียนดูเป็น

ตัวอย่างและการสรุปเนื้อหาที่เรียนในช่วงท้ายบทเรียน

ไปสู่การเปิดชั้นเรียน ที่ก่อแรงบันดาลใจ  การใช้โจทย์

สถานการณ์ปัญหาการส่งเสริมผู้เรียนให้ลองผิดลองถูกจน

สามารถสร้างความรู้ข้ึนได้ด้วยตนเองการแลกเปล่ียน

เรียนรู้การถอดบทเรียนที่น าไปสู่การประมวลสังเคราะห์ 

สรุป ความรู้ใหม่รวมกัน 

 

 

 

 

 

การจัดการเรียนการสอน 

Open Approach 

      1.ข้ันการน าเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด            

                                                             (15 นาท)ี 

 

1.1 ครูก าหนดข้อมูลมีดอกสแีดง 13 ดอก และมีสี   

เหลือง 24 ดอก มีดอกทิวลปิเท่าไร 

1.2 ครูน าเสนอค าสั่ง  และแจกใบงาน 

 

 

      มาเขียนประโยคสญัลักษณ์กันเถอะ 

    
                      

 

 

 

           1.3 วิธีการ How to ค านวนในแนวตั้งกันเถอะ 

    2.ข้ันตอนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน          

                                                         (20นาที)        

       2.1  ประโยคสัญลักษณ์ นักเรยีนน าสือ่ หลักเลขและค่า

ประจ าหลัก มาแทน    

                ประโยคสัญลักษณ์  13 + 24 =  
  
3.ข้ันอภิปรายท้ังชั้นเรียนและการเปรียบเทียบ            

(15 นาที)่  
       3.1 นักเรียนออกมาน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 

       3.2 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายวิธีการบวกเลข 

      หลักสิบ 

 
 

4.ข้ันสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดของนกัเรียน                   

                                                      (10 นาที) 

      4.1 นักเรยีนตอบค าถาม “นักเรยีนคิดว่า” มีวิธีการบวกเลข

หลักสิบอย่างไร กับสือ่หลักเลขและค่าประจ าหลักการบวกเลข

หลักสิบ 

   4.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเก่ียวกับการบวกเลขหลักสิบ 

เม่ือหลักหน่วยครบหรือมากกว่า 10 หน่วยให้ใส่ผลลัพธ์หลัก

หน่วยที่มากกว่า 10 หน่วย และ 10 หน่วยที่เหลอืให้เปลี่ยน

จากหลักหน่วย 10 หน่วย เป็น 1 แท่งสิบ และ 1 แท่งสบิของ

หลักหน่วยน าไปทดที่หลักสิบ และบวกเลขหลักสิบ ได้ผลลัพธ์ที่

ถูกต้อง ทั้งหลักหน่วยและหลักสิบ 

 

 

ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากชัน้เรยีน 

Open Approach 
1. นักเรียนใหค้วามสนใจและนักเรียนมผีลสัมฤทธิ์

การเรียนเรื่องการบวกเลข จ านวน 2 หลักกับ 

จ านวน  2 หลักที่ดีข้ึน 

2. นักเรียนมีเจคติวิชาคณติศาสตร์ที่ดี 

3. นักเรียนมคีวามกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน 

Scan Me 
 

 

 

 

 

 

 

น าผลผลสัมฤทธ์ิการท าแบบทดสอบมาท าวิจัย 
เรื่อง ผลการใช้สื่อหลักเลขและค่าประจ าหลักเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ของการเรยีนเรือ่ง การบวกและการลบจ านวน ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านป่าคลอก 

 

 



 
พัฒนาแผนการจัดการเรียนร ู

ส่ือการสอน การวัดและประเมินผล
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้

โรงเรยีนบา้นป�าคลอกโรงเรยีนบา้นป�าคลอกโรงเรยีนบา้นป�าคลอก
โรงเรยีนเป�นชุมชนแหง่การเรยีนรู ้โรงเรยีนเป�นชุมชนแหง่การเรยีนรู ้โรงเรยีนเป�นชุมชนแหง่การเรยีนรู ้

School as LearningSchool as LearningSchool as Learning
CommunityCommunityCommunity

นางสาวชนาธินาถ โพธิศรี
ตําแหนงครู ชํานาญการพิเศษ

วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
 

ขั�นสะท้อนความคิด
(Reflect)

ผลงานนกั
เรยีน

ผลงานนกั
เรยีน

ผลงานนกั
เรยีน

 
นักเรียนเกิดความรูความเขาใจ
ในการพูดประโยคบอกเลาภาษา

อังกฤษพืน้ฐานและถายทอด
ไปยังบุคคลอ่ืนได

ขั�นปรับปรุงใหม่
(Redesign)

ขั�นปฏิบัติและสังเกตการณ์
(Do & See)

 
ครูนําแผนการจัดการเรียนรู
ส่ือการสอน ไปใชสอนจริง 
โดยมีครู Buddy Teacher
 เขารวมสังเกตการณ



วิสัยทัศน์ข้อมูลทั�วไป

โรงเรียนบานป าคลอก 
ตัง้อยูเลขท่ี 136 

ถนนทาเรือ-เมืองใหม ต.ป าคลอก
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

Email:banpaklokschool@gmail.com
Website:banpaklokschool.ac.th 

คําขวัญของโรงเรียน
 

สรางคนดีสูสังคม
 

ปรัชญา
คุณธรรมนําความร ู

อยูอยางพอเพียง
 

เอกลักษณ
สถานศึกษาพอเพียง

 
อัตลักษณ

๑.ศาสตรพระราชา
๒. เทคโนโลยี

 

สรางเด็กตงหอ เดินตามรอยพอ
ฉลาดใชเทคโนโลยี
ชุมชนมีสวนรวม

ยึดหลักธรรมาภิบาล
 

พันธกิจ
๑.สรางเด็กตงหอ 
๒. เดินตามรอยพอ

๓. ฉลาดใชเทคโนโลยี
๔. ชุมชนมีสวนรวม

๕. ยึดหลักธรรมาภิบาล
 

ภาพกิจกรรม SLC แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาภาษาอังกฤษ

เรื�อง Present Simple Tense 
นักเรียนระดับชั�นประถมศึกษาป�ที� ๔

ขั�นวิเคราะห์หลักสูตรและตัวชี�วัด
(Analyse )

        # จัดกิจกรรม  PLC : English Teachers Team
ประเด็นปัญหา : นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

                ขาดทักษะการส่ือสารทางภาษาอังกฤษ 

การวางแผนการจัดการเรียนรู้
(Plan )

# Model teacher and Buddy teacher
รวมกันออกแบบแผนการจัดการเรียน
รู เคร่ืองมือวัดผล ประเมินผล เร่ือง 

 Present Simple Tense  เก่ียวกับ
ประโยคบอกเลาและปฏิเสธ


