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       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     โรงเรียนไกรภกัดีวทิยาคม อ าเภอเมือง   จงัหวดัศรีสะเกษ 
ท่ี   วนัท่ี   13   เดือน   มีนาคม     พ.ศ 2565  
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินการจดัท านวตักรรมทางการศึกษา 
 

เรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียนไกรภกัดีวทิยาคม  
         ขา้พเจา้ นางบุษยพรรษ  ริมหนองอ่าง ต าแหน่ง ครู  วทิยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ไดรั้บมอบหมาย
ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  
รายวชิาภาษาไทยพื้นฐาน  รหสัวชิา ท31102 ไดจ้ดัท านวตักรรมทางการศึกษา เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

บดัน้ี     การด าเนินการจดัท านวตักรรมไดเ้สร็จส้ินแลว้    จึงขอรายงานการจดัท านวตักรรมท่ีเป็น
แบบอยา่งตามเอกสารดงัแนบ 

 

          ช่ือนวตักรรมทางการศึกษา : การพฒันาการอ่านและการเขียนโดยใชเ้ทคนิค กระบวนการบนัได 5 ขั้น  
เร่ือง  การอ่านเร่ืองดีมีคติสอนใจ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

ผลการด าเนินการ 
      1. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีทกัษะทางภาษาไทย และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
      2. ครูผูส้อนวชิาภาษาไทยเกิดแนวทางในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ ในดา้น

ทกัษะภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
      3. มีนวตักรรมท่ีมีประสิทธิภาพไวส้อนนกัเรียน ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่

เกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
     4 เป็นแนวทางใหก้บัผูส้นใจน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่มใช ้
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                                                                  (ลงช่ือ)          หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                                                  (นางบุษยพรรษ  ริมหนองอ่าง ) 
 
                                                                   (ลงช่ือ)          หวัหนา้กลุ่มบริหารวชิาการ 
                                                                  (นางมณัฑนา   สิงห์สุข) 
 
                                                                  (ลงช่ือ)   รักษาการรองผูอ้  านวยการ 
                                                                      (นางสมพร   นาคถมยา) 
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รายงานนวตักรรมการศึกษา 
ช่ือเร่ือง  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยกิจกรรมกลุ่มโดยใชเ้ทคนิค กระบวนการบนัได 5 ขั้น 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ผู้จัดท า  นางบุษยพรรษ  ริมหนองอ่าง  
โรงเรียน   ไกรภกัดีวทิยาคม 
ปี พ.ศ.  2565  
ประเภทนวตักรรม  

 ดา้นบริหารจดัการ    ดา้นหลกัสูตร   ดา้นจดัการเรียนรู้    
 ดา้นส่ือและเทคโนโลยี   ดา้นวดัและประเมินผล  

1. หลกัการ  
เน่ืองจากปัจจุบนัข่าวสารขอ้มูลต่างๆถูกน าเสนออกมามากมาย และหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงสามารถ

บริโภคไดต้ลอดเวลา   การอ่านและการเขียน  เป็นทกัษะจ าเป็นเบ้ืองตน้อยา่งหน่ึงในการบริโภคข่าวสารท่ีดี 
เพราะในปัจจุบนัพบวา่นกัเรียนส่วนหน่ึงยงัมีปัญหาดา้นการอ่านและการเขียน เช่น อ่านไม่ออกและเขียน
ไม่ได ้  อ่านไม่คล่องและเขียนไม่คล่อง    และเขียนไม่ถูกและเขียนไม่สวย   เป็นตน้  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยเห็นประโยชน์ของการอ่านและการเขียน   อีกทั้งยงัสนองต่อนโยบายของ สพฐ.  สพม.ศรีสะเกษ
ยโสธร   และกระทรวงศึกษาธิการ   ในดา้นการอ่านและการเขียน      ฉะนั้นครูผูส้อนวิชาภาษาไทย จึงไดจ้ดั
กิจกรรม “แกปั้ญหาดา้นการอ่านและการเขียน”  ข้ึน  เพื่อใหน้กัเรียนได ้ฝึกฝนทกัษะดา้นการอ่านการเขียน  
จากอ่านไม่ออกเขียนไม่ไดใ้หอ่้านออกเขียนได ้จากอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ให้อ่านคล่องเขียนคล่อง และ
จากเขียนไม่ถูกเขียนไม่สวยใหเ้ขียนถูกเขียนสวย         ทั้งน้ีจะไดน้ าทกัษะการอ่านและการเขียนไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัของนกัเรียนแต่ละคนต่อไป และใหน้กัเรียนไดค้น้ควา้นอกเหนือจากเวลาเรียน ฝึกฝนทกัษะ
ดา้นการอ่านการเขียนสรุปเน้ือหาจากการอ่าน ฝึกนิสัยรักการอ่านอยา่งสม ่าเสมอ และเห็นความส าคญัของ
การอ่าน 
  จากสภาพปัญหาน้ี ผูว้ิจยัไดห้าแนวทางในการจดัการเรียนรู้เพื่อแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียนซ่ึง
พบวา่กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นวธีิการหน่ึงท่ีสามารถน ามาใชใ้นการ 

พฒันาการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพราะเป็นการจดักิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และ
เป็นวธีิการท่ีเนน้การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนให้แก่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่ม
ประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความรู้ ความสามารถแตกต่างกนั    โดยท่ีแต่ละคนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการ
เรียนรู้ และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น   การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ 
รวมทั้งการเป็นก าลงัใจแก่กนัและกนั  คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกวา่สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่
รับผดิชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่จะตอ้งร่วมรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคน
ในกลุ่ม ความส าเร็จของบุคคล คือ ความส าเร็จของกลุ่ม 
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     จากเหตุผลดงักล่าว  ผูส้อนจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยกิจกรรมกลุ่มโดยใช้
เทคนิค กระบวนการบนัได 5 ขั้น เร่ือง การอ่านเร่ืองดีมีคติสอนใจ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี 

ท่ี 4 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เจตคติ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
รวมถึงการพฒันาสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 5 ประการ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนอนัจะ
ส่งผลใหผู้เ้รียนมีการพฒันาดา้นกระบวนการคิดโดยมุ่งความส าคญัทั้งดา้นความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และความรับผดิชอบต่อสังคม โดยยดึหลกัผูเ้รียนส าคญัท่ีสุดซ่ึงทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
อนัจะเป็นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศชาติต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  แบบกิจกรรมกลุ่ม

ร่วมมือ  โดยใชเ้ทคนิคกระบวนการบนัได 5  ขั้น   เร่ือง การอ่านเร่ืองดีมีคติสอนใจ   ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปี 4 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ก่อนและหลงัไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้ โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิค กระบวนการบนัได 5 ขั้น  การอ่านเร่ืองดีมีคติ
สอนใจ   

 

3. วธีิด าเนินการ  
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนไกรภกัดีวทิยาคม 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชค้ร้ังน้ีคือ  

1) แผนการจดัการเรียนรู้  เร่ือง   การอ่านเร่ืองดีมีคติสอนใจ   ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มร่วมมือ โดยใชก้ระบวนการบนัได 5 ขั้น  จ านวน 10 แผนการเรียนรู้ 

  2)  ใบความรู้ เอกสารประกอบเร่ืองอ่าน   เร่ือง การอ่านเร่ืองดีมีคติสอนใจ   
                3)  การสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ ด าเนินการดงัน้ี 
1) ศึกษาขอ้มูลเน้ือหาวชิาภาษาไทยจากหลกัสูตร และแผนการจดัการเรียนรู้ 
2) ด าเนินการสร้าง เอกสารปรกอบการอ่าน โดยใชเ้ทคนิค กระบวนการบนัได 5 ขั้น  เร่ือง การอ่านเร่ืองดีมี
คติสอนใจ  ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญเป็นผูช่้วยตรวจสอบให ้ 

  4) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
4.1)  สอนตามแผนการจดัการเรียนรู้  
4.2)  สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นรายบุคคล  
4.3)  ทดสอบก่อนเรียน 



 
 
 
 

- 3 - 
3.3   ใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน (ทดสอบหลงัเรียน) 
3.4   เก็บรวบรวมขอ้มูลและประเมินผล 
3.5   วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ียเลขคณิต ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  

 

4. สรุปผล  
ผลการด าเนินการปรากฏวา่ เม่ือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้

โดยกระบวนการกลุ่มร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิคกระบวนการบนัได 5 ขั้น  เร่ืองการอ่านเร่ืองดีมีคติสอนใจ  
เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ จากการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลผลการทดสอบ ก่อนเรียนจากคะแนนเตม็ 10 
คะแนน ไดค้ะแนนเฉล่ีย 5.25 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.46 คิดเป็น ร้อยละ 50.42 ผลการทดสอบหลงัเรียน
จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน ไดค้ะแนนเฉล่ีย 7.56 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.36 คิดเป็นร้อยละ 74.52 เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 24.10  ซ่ึงพบวา่ ผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ผลการเรียนรู้ก่อนเรียน 

 

5. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
      1. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   มีทกัษะทางภาษาไทยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
      2. ครูผูส้อนวชิาภาษาไทย เกิดแนวทางในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ ในดา้น

ทกัษะภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
      3. มีนวตักรรมท่ีมีประสิทธิภาพไวส้อนนกัเรียน ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่

เกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
     4 เป็นแนวทางใหก้บัผูส้นใจน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือไปใช ้

 

6. การเผยแพร่ (ถ้ามี)  
   ระหวา่งครูในเครือข่าย    ครูต่างเครือข่าย         ครูในโรงเรียนดว้ยกนั 

 

           ลงช่ือ       ผูร้ายงาน         ลงช่ือ        ผูรั้บรอง 
                       (นางบุษยพรรษ  ริมหนองอ่าง)       (นางมณัฑนา  สิงห์สุข) 

                                              ต  าแหน่ง  ครู      หวัหนา้กลุ่มบริหารวชิาการ 
 

                                      (ลงช่ือ)           รักษาการรองผูอ้  านวยการ  
                           (นางสมพร  นาคถมยา) 

 

  อนุญาต             
  ควรพฒันา/เพิ่มเติม            

 

                      (นางกิษรา   เทสันตะ)                   
                   ผูอ้  านวยการโรงเรียนไกรภกัดีวทิยาคม 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรู้ 

                                                              แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยท่ี 1  การอ่านเร่ืองดีมีคติสอนใจ               เวลาเรียน   20   ชัว่โมง 
แผนการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง “ อาหารอนัโอชะ ”                                                  เวลาเรียน  2  ชัว่โมง 
สอนวนัท่ี .......... เดือน ........................................... พ.ศ. ………………….  ภาคเรียนท่ี   2 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระที ่1 การอ่าน 
            มาตรฐาน ท 1.1    ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ  แกปั้ญหา 
ในการด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระที ่2  การเขียน 
            มาตรฐาน ท  2.1  ใชก้ระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ  ยอ่ความ และเขียน    
เร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

          การอ่านและการเขียนท่ีมีประสิทธิภาพช่วยใหส้ามารถศึกษาหาความรู้จากส่ือต่าง ๆ และสามารถน า
สาระดี ๆ มีประโยชน์มาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุจุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการอ่านได ้(K) 
2. อ่านในใจ   เขียนสรุปสาระส าคญั  และวาดภาพประกอบเร่ืองได ้(P) 
3. นกัเรียนมีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน และมีจิตสาธารณะ (A) 
      
สาระการเรียนรู้  

            โศกนาฏกรรมท่ีน่าเศร้าใจจากการกระท าของพอ่แม่ท่ีไม่มีจิตเมตตาต่อสัตวใ์นฐานะพวกเราเป็น
ครอบครัวมีพ่อแม่และลูกท่ีเขารักและห่วงใยไม่ต่างจากคนเรา จึงส่งผลถึงลูกของตนเองเหมือนกบัเร่ืองน้ี            

  

 ความรู้  (K)    

   ระบุจุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการอ่านเร่ืองน้ีได ้



 
 
 
 

 ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)     

   อ่านในใจ   เขียนสรุปสาระส าคญั  และวาดภาพประกอบเร่ืองได ้  

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  (A)   

       นกัเรียนมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน และมีจิตสาธารณะ  

 

  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ประการ 

   1. ความสามารถในการส่ือสาร 

   2. ความสามารถในการคิด  

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 1. ซ่ือสัตย ์  หมายถึง   เรียนรู้ และท างานดว้ยความซ่ือสัตย ์ทั้งทางกาย วาจา ใจ 

 2. มีวนิยั  หมายถึง  ความรับผดิชอบในการท างาน ยดึมัน่และปฏิบติัในขอ้ตกลง  กฎเกณฑท์ างาน
ส่งทนัตามก าหนด ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 

 3. ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ มีความตั้งใจ  เพียรพยายามในการเรียน  แสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

 4. มุ่งมัน่ในการท างาน  หมายถึง  ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความเพียรพยายาม  
ทุ่มเทก าลงักาย  ก าลงัใจ  ในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วง ภาคภูมิใจในผลงาน 

 5. มีจิตสาธารณะ  หมายถึง มีส่วนร่วมในกิจกรรม เป็นผูใ้หแ้ละช่วยเหลือผูอ่ื้น เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม อาสาช่วยเหลือสังคม  โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน  

ทกัษะของผู้เรียนในศตวรรษที ่21 (3Rs 8Cs 2Ls) 

    1 ทกัษะในสาระวชิาหลกั (3Rs)  
            1.1  Reading (อ่าน)    1.2  (W)Riting (เขียน)   1.3  (A)Rithemetics (คณิตฯ) 
    2 ทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (8Cs)  
 1  Critical Thinking and Problem Solving (การคิดวจิารณญาณ และแกปั้ญหา) 
 2  Creativity and Innovation (การสร้างสรรค ์และนวตักรรม) 
 3  Cross-cultural Understanding (ความเขา้ใจความต่างวฒันธรรม) 
 4  Collaboration, Teamwork and Leadership (การท างานเป็นทีม ภาวะผูน้ า) 



 
 
 
 

 5  Communications, Information, and Media Literacy (การส่ือสารสารสนเทศ) 
 6  Computing and ICT Literacy (ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลย)ี 
 7  Career and Learning Skills (ทกัษะอาชีพ และการเรียนรู้) 
         8  Compassion (คุณธรรม เมตตา กรุณา ระเบียบวินยั) 
การบูรณาการ  
    1 บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

1  พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
2  การมีความรู้ มีคุณธรรม 

    2  การบูรณาการและเตรียมความพร้อมในการสอบ Pre O-NET, O-NET  
   มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั มาตรฐาน  1.3 ม.1/2 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้   

     ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
              นกัเรียนและครูร่วมกนัศึกษา และเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ กระบวนการบนัได  5 ขั้น 

เร่ือง   การอ่านเร่ืองดีมีคติสอนใจ   ชุดท่ี 1 อาหารอนัโอชะ  จากหนงัสืออ่านประอบ ใครก าหนด  หรือศึกษา
ไดจ้ากบความรู้ท่ี1 

  นกัเรียนและครูร่วมกนัศึกษาวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ วธีิการใชง้าน และผูจ้ดัท า ตามล าดบั โดย
บทเรียนจะแบ่งออกเป็น 10 ชุด   ชุดละ 2  ชัว่โมง ดงัน้ี     ชุดท่ี 1 เร่ือง อาหารอนัโอชะ      ชุดท่ี 2 จากววัไปสู่
ผูต้รวจการ       ชุดท่ี 3  จอหงวนเกา้น้ิว      ชุดท่ี 4  ปากเสีย       ชุดท่ี 5 ทนัตาเห็น       ชุดท่ี6   อู๋เฟ่ิง   
ชุดท่ี 7  ไตรภูมิพระร่วง     ชุดท่ี 8  ส านวน สุภาษิต ค าพงัเพย     ชุดท่ี 9  วธีิป้องกนัโควิด-19  
ชุดท่ี10  รู้มั้ยเช้ือไวรัสโควดิ-19 อยูไ่ดน้านแค่ไหน                                                              

นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายและสรุปวธีิการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ เร่ือง การอ่านเร่ืองดี
มีคติสอนใจ  โดยอิงการศึกษาจากเมนูหลกัคือ สอบก่อนเรียน เขา้สู่บทเรียน และสอบหลงัเรียน นกัเรียน
ปฏิบติัการทดลองใช ้และสอบถามขอ้สงสัย จากนั้นนกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นรายบุคคล  
      ข้ันกจิกรรมการเรียนรู้    

               1) นกัเรียนและครูท าความเขา้ใจร่วมกนัในการเรียนดว้ยกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ คือ การเรียนท่ีเนน้
การท างานร่วมกนัแบบคละความสามารถ ซ่ึงสมาชิกของกลุ่มมีความสามารถ และความถนดัต่างกนั สามารถ
แสดงบทบาทท่ีตนถนดัไดเ้ตม็ศกัยภาพ โดยครูด าเนินการให้มีการทดสอบก่อนเรียนก่อน เพื่อทราบคะแนน แลว้
น าคะแนนมาจดักลุ่มเป็นกลุ่มเก่ง (A) 2 คน กลุ่มกลาง (B) 4 คน (หรือนอ้ยวา่) และกลุ่มอ่อน (C) 2 คน เม่ือผูเ้รียน
แต่ละคนรับทราบวา่ตนเองอยูก่ลุ่มใด จากนั้นให้นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-ภ คน หรือตามความเหมาะสม โดย



 
 
 
 

นกัเรียนเลือกเขา้กลุ่มตามใจชอบ แต่ตอ้งประกอบดว้ย A, B และ C หลงัจากนั้นครูใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัขอ้ตกลง
ในการท างานร่วมกนั  ช่วยเหลือพึ่งพากนั ตามบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึง A และ B เป็นผูท่ี้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นเกณฑสู์งและปานกลาง เป็นผูท่ี้มีความเสียสละ เป็นท่ียอมรับของสมาชิกภายใน
กลุ่ม มีความสมคัรใจ และจิตอาสาท่ีจะช่วยเหลือ แนะน าเพื่อนในกลุ่ม ส่วน C ซ่ึงเป็นผูมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อยูใ่นเกณฑต์ ่า หรือเป็นนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียน  มีหนา้ท่ีตอ้งให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม  
หลงัจากนั้นนกัเรียนและครูร่วมกนัศึกษาและท าความเขา้ใจมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ และการวดัผลและประเมินผล 
   2) นกัเรียนร่วมกนัศึกษากรอบตั้งตน้ ใบความรู้โดยใชเ้ทคนิคกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ 
เร่ือง การอ่านเร่ืองดีมีคติสอนใจ  ชุดท่ี 1 อาหารอนัโอชะ โดยศึกษาดว้ยตนเองแลว้แลกเปล่ียนประสบการณ์
การเรียนรู้กบัเพื่อนในกลุ่ม ฝึกถามตอบระหวา่งเพื่อนในกลุ่มในลกัษณะช่วยเหลือเก้ือกูลแบบคละ
ความสามารถ  

   3) จากนั้นปฏิบติักิจกรรมตามใบงาน 1 หากมีขอ้สงสัยเพิ่มเติมหรือตอ้งการเรียนรู้เพิ่มเติม
สามารถทบทวนความรู้จากกรอบตั้งตน้ของเน้ือหา หรือสืบคน้จากแหล่งขอ้มูลบนระบบอินเตอร์เน็ต หรือ
สอบถามและตรวจสอบความเขา้ใจจากเพื่อน หรือครู 

   4) นกัเรียนแบ่งกลุ่มปฏิบติักิจกรรมตามกรอบฝึกหดั 2 กลุ่มละ 3-4 คน อาจใชก้ลุ่มเดิม เพื่อ
ความสะดวก และปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม ตามแบบปฏิบติักิจกรรมกลุ่มกิจกรรม ครูอ านวยความสะดวก ก ากบั
เร่ืองเวลา และประเด็นการน าเสนอและสนทนา วดัผลประเมินผลดว้ยการประเมิน สังเกต อาจมีการสอบถาม
หรือสัมภาษณ์นกัเรียนตามความเหมาะสม 

   5) นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนเป็นรายบุคคล  
 ข้ันสรุป 

                 นกัเรียนในกลุ่มถาม ตอบ  แสดงความคิดเห็น ระดมความคิด ร่วมอภิปรายกบัเพื่อน  จากนั้น 
แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอองคค์วามรู้หนา้ชั้นเรียน  เพื่อนต่างกลุ่มซกัถาม ตวัแทนกลุ่มตอบค าถามโดย
อาจใหเ้พื่อนสมาชิกในกลุ่มร่วมตอบค าถามดว้ย นกัเรียนทั้งหมดสรุปองคค์วามรู้ท่ีได ้และบนัทึกความรู้ ครู
อ านวยความสะดวกด าเนินการอภิปรายโดยใชค้  าถาม ท่ีสร้างกระบวนการคิด และเป็นเหตุเป็นผลใหผู้เ้รียน
ไดเ้กิดกระบวนการคิดและองคค์วามรู้ใหม่ เช่น เพราะเหตุใด ท าไม ถา้ ... แลว้ ... ชอบ ไม่ชอบ เห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย ถา้ไม่เห็นดว้ยเสนอแนะวา่ ... 
 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

 1) ใบความรู้  โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มร่วมมือ เร่ือง การอ่านเร่ืองดีมีคติสอนใจส าหรับนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ชุดท่ี 1 เร่ือง อาหารอนัโอชะ 



 
 
 
 

 2) หนงัสือเรียน รายวชิาพื้นฐาน ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ภาษาไทย   ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
 3) เวบ็ไซตสื์บคน้ดว้ยตนเองจาก http://www.google.com  
  4) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น หอ้งสมุด ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
  5) สอบถามจากบุคลคล   เช่น   ครู  เจา้หนา้ท่ีทั้งในและนอกโรงเรียน 
การวดัผลและประเมินผล 

ความก้าวหน้า 

ของผู้เรียน 
วธีิวดั เคร่ืองมือ คะแนน 

เกณฑ์ 

ผ่านขั้นต ่า 

1. ดา้นความรู้ (K) 

 

- ใบงาน 1 

- ท าแบบทดสอบ 

  ก่อนเรียนและ 

  หลงัเรียน 

- ใบงาน 1 
- แบบทดสอบหลงัเรียน 

 

20 คะแนน 
10 คะแนน 

10 คะแนน 
5 คะแนน 

2. ดา้นทกัษะ
กระบวนการ (P) 

- ใบงาน 2  
  ประเมินผลงาน 

  และการปฏิบติั 

  กิจกรรมในกลุ่ม 

- ใบงาน 2 

 แบบประเมินทกัษะการ
ปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 

20 คะแนน 5 คะแนน 

3. ดา้นสมรรถนะ
ส าคญัของผูเ้รียน  
5 ประการ 

- สงัเกตพฤติกรรม  
- ประเมินผลงาน 

  และการปฏิบติั 

  กิจกรรมในกลุ่ม 

- แบบประเมินสมรรถนะ    

  ส าคญัของผูเ้รียน 5  

  ประการ 

10 คะแนน 5 คะแนน 

4. ดา้นคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์(A) 

- สงัเกตพฤติกรรม  

- ประเมิน คุณลกัษณะ 
  อนัพึงประสงค ์  
  จากการปฏิบติั 

  กิจกรรมในกลุ่ม 

- แบบประเมินคุณลกัษณะ 

  อนัพึงประสงค ์

10 คะแนน 5 คะแนน 

รวมคะแนน 70 คะแนน 35 คะแนน 

http://www.google.com/


 
 
 
 

บันทกึผลหลงัการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวดั 

 จ านวนนักเรียนทั้งหมด  ....22.....  คน   

 – ผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัดี     ....12.... คน  คิดเป็นร้อยละ  .....54.54................  
 – ผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัปานกลาง   ....7.... คน  คิดเป็นร้อยละ  .........36.36.......... 
 – ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัปรับปรุง  ...3.... คน  คิดเป็นร้อยละ  ..........13.63.......... 
 

                ผลการเรียนรู้ทีเ่กดิขึน้กบัผู้เรียน 

-  นกัเรียนมีความสุขกบัการท างานร่วมกนั นกัเรียนภายในกลุ่มต่างช่วยเหลือกนัเป็นอยา่งดี 
 

 ปัญหา / อุปสรรค 

- การนัง่ท างานเป็นกลุ่มของนกัเรียนภายในห้องไม่สะดวก  มีความล่าชา้  เพราะสภาพโตะ๊ 
ของนกัเรียนท่ีกระจายอยูแ่บบเรียงแยกกนั  ตอ้งใชเ้วลาในการจดักลุ่มเพื่อท างานร่วมกนั 

- ภายในหอ้งเรียนไม่มีเคร่ืองขยายเสียงช่วยในการน าเสนองานหนา้ชั้น 
 

 ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 

- ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัจดัโตะ๊กลุ่มของตนเอง ตามสภาพการใชง้านชัว่คราวไปก่อน 
- แต่ละหอ้ง ควรมีอุปกรณ์ช่วยในการขยายเสียง 

 
 กจิกรรมเสนอแนะ 

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

                          

                                                                            ลงช่ือ …………………………….….……… 

                                           (นางบุษยพรรษ  ริมหนองอ่าง) 
                                                            ต  าแหน่ง ครู  

                                        ………../……………../…….…. 



 
 
 
 

การนิเทศตรวจสอบของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

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

……………………………………………………………………………………………………………… 

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

             

                                ลงช่ือ …………………………….…………………. 

                                                  (นางสมพร  นาคถมยา) 
                             ต าแหน่ง รักษาการรองผูอ้  านวยการ                 
                                                                                ………../……………../…….…. 

บันทกึข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน 

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

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

                    

                  ลงช่ือ ……………………………….…………………. 

                                          (นางกิษรา    เทสันตะ) 
                                        ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียน   

                                   ………../……………../………. 

 

 

 

 

 


