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ค ำช้ีแจง 
 

 

  การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของศึกษานิเทศก์ ณ ห้องเรียน โรงเรียน เป็นบทบาทหน้าที่
โดยตรงที่ต้องด่าเนินการเป็นประจ่า อย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอ ซึ่งศึกษานิเทศก์ ส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีบทบาท 
หน้าที่อยูป่ระมาณ  ๕  หน้าที่  ได้แก่  ๑. ศึกษานิเทศก์ประจ่ากลุ่มงาน   ๒. ศึกษานิเทศก์ประจ่ากลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
๓. ศึกษานิเทศก์ประจ่ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ๔. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ และ  ๕.งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
(แต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาอาจแตกต่างจากนี้) 
  ในบทบาทของศึกษานิเทศก์ ประจ่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นความสามารถเฉพาะสาขาวิชาเอก (Major) หรือ
วิชาโท (Minor) ที่ศึกษานิเทศก์แต่ละท่านเรียนมาจากสถาบันอุดมศึกษาที่จบมา เนื่องจากศึกษานิเทศก์ แต่ละท่าน มี
บทบาทเป็นครูของครู ดังนั้นศึกษานิเทศก์ ควรมีความรู้ ความสามารถในการนิเทศ ให้ค่าปรึกษา ให้ค่าชี้แนะ ด้านการ
เตรียมการจัดการเรียนรู้ การจัดท่าแผนการจัดการเรียนรู้  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
จิตวิทยาการเรียนรู้ การน่าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ และการสอนซ่อมเสริม เป็นต้น 
 เนื่องจากรัฐบาลชุดปัจจุบัน (พณ.ประยุทธ  จันทร์โอชา, ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕ ) ได้ให้ความส่าคัญกับการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะสาระประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง เพราะ 
ที่ผ่านมาหลักสูตรการศึกษาของไทย ไม่ได้ให้ความส่าคัญกับสาระนี้ ท่าให้เกิดปัญหามากมายจากเยาวชนไทย ที่เรียก
ตัวเองว่า “เป็นคนรุ่นใหม่” หรือ “คน Gen Z ” ซึ่งจะเห็นการแสดงออกในทางที่ไม่เหมาะสมของเยาวชน ทางสื่อมวลชน
ต่างๆ  
  ด้วยเหตุดังกล่าว ข้าพเจ้าในฐานะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จึงได้ท่าคู่มือนิเทศ ติดตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขึ้นมาใช้ เพื่อเป็น 
แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ของทุกโรงเรียนในสังกัด 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ 

  การบริหารงานโดยทั่วไปมีอยู่ ๓ ด้านใหญ่ๆ  คือ ด้านธุรกิจ  ด้านการศึกษา และด้านการปกครอง แต่ละด้าน 
ต่างก็มีการนิเทศ (Supervision) คือ มีผู้ที่ท่าหน้าที่ในการนิเทศ (Supervisor) หากแต่เรียกชื่อแตกต่างกันออกไป เช่น 
ด้านธุรกิจ เรียก หัวหน้าหรือผู้นิเทศ (Supervision)  ด้านการศึกษา เรียก ศึกษานิเทศก์ (School supervision) ด้าน 
การปกครอง เรียก ผู้ตรวจการ (Inspector) แม้จะเรียกชื่อแตกต่างกันโดยพยัญชนะ (ตัวอักษร)  แต่โดยอรรถ 
(ความหมาย) สรุปได้เหมือนกัน คือ มุ่งที่จะแก้ไขปรับปรุงงานให้ดีขึ้น (ชารี มณีศรี, ๒๕๒๑)  
  วัตถุประสงค์ของการบริหารธุรกิจ คือ ผลก่าไร (Profit) ด้านการศึกษาไม่แสวงหาก่าไร (Non-profit 
organization) หากแต่มุ่งที่จะพัฒนาคน ส่วนด้านการปกครอง เน้นความสงบสุขของสังคมเป็นฐาน เนื่องจาก
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของการบริหารงานทั้ง ๓ ด้าน ดังกล่าวนี้ ก็เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน จึงควร 
มีการคัดเลือกบุคคลผุ้ท่าหน้าที่ในการนิเทศแตกต่างกันไปด้วย 
  การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือนิเทศการจัดการเรียนรู้ เป็นภาระงาน เป็นบทบาทหน้าที่ โดยตรงของ
ศึกษานิเทศก์ ที่ต้องท่าด่าเนินการ ณ ห้องเรียน/โรงเรียน เป็นการเสริมสร้างขวัญและก่าลังใจแก่คุณครูผู้สอน บุคลากร
ทางการศึกษา เป็นการรับทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ รับทราบสภาพบริบทการจัดการเรียนรู้ที่แท้จริง ของ
ห้องเรียนนั้นๆ และยังได้เห็นพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู เห็นพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน การสนองตอบต่อ
การจัดการเรียนรู้ของครูที่นักเรียนได้แสดงออกมา   การนิเทศการจัดการศึกษาของศึกษานิเทศก์ อาจด่าเนินการได้หลาย
ลักษณะ หลายวิธีการ ทั้งข้ึนอยู่กับว่าการนิเทศครั้งนั้นๆ เป็นการนิเทศเกี่ยวกับเรื่องอะไร?   มีหัวข้อของการนิเทศว่า
อย่างไร?  มีนโยบาย หรือค่าสั่งจากหน่วยงานต้นสังกัด  องค์กรที่เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชาอย่างไร? เป็นการนิเทศ
การศึกษาโดยทั่วไปหรือเป็นการนิเทศเฉพาะกรณี   
  ดังนั้นก่อนการออกพ้ืนที่นิเทศการศึกษาแต่ละครั้ง ศึกษานิเทศก์ต้องวางแผนการนิเทศ ได้แก่ การศึกษาความรู้ 
ในเรื่องที่นิเทศ การศึกษาข้อมูลของสถานศึกษาและบุคคลที่จะไปนิเทศ  เตรียมเครื่องมือนิเทศ ซึ่งบางครั้งอาจต้องเตรียม
โสตทัศนูปกรณ์ไปด้วย ถ้าการนิเทศเป็นคณะหรือมากกว่าหนึ่งคน ต้องซักซ้อมความเข้าใจกัน แบ่งหน้าที่หรือหัวข้อที่แต่
ละคนจะท่าการนิเทศ และที่ส่าคัญ คือ งบประมาณและพาหนะที่จะใช้เดินทางในไปนิเทศ  
  การนิเทศในคู่มือเล่มนี้ เป็นการนิเทศเฉพาะกรณีหรือเฉพาะเจาะจง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบัน (พณ.พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) ได้ให้ความส่าคัญกับการจัดการเรียนรู้ สาระ
ประศาสตร์ชาติไทย  สาระหน้าที่พลเมือง  ซึ่งมีแนวโน้มสูงที่จะแยกออกมาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่แยกออกมาจากกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนั้นในอนาคตอาจต้องมีการวางแผนด้านโครงสร้างหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้นี้อีกก็ได้ ทั้งขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลชุดต่อไป 

 

 



-๒- 

 

ควำมจ ำเป็นของกำรนิเทศกำรศึกษำ 

๑.  การนิเทศการศึกษามีความจ่าเป็นในการให้บริการ การศึกษาเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนและยุ่งยาก เพราะ 
เกี่ยวข้องกับบุคคล การนิเทศการศึกษาเป็นการให้บริการแก่ครูจ่านวนมากที่มีความสามารถต่างๆ กัน อีกประการหนึ่ง 
การศึกษาได้ขยายตัวและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจ่า  สิ่งเหล่านี้ต่างก็อาศัยความช่วยเหลือทั้งนั้น 
  ๒. การนิเทศการศึกษามีความจ่าเป็นต่อความเจริญงอกงามของครู แม้ว่าครูจะได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดี
ก็ตาม แต่ครูก็จะต้องปรับปรุงการฝึกฝนอยู่เสมอในขณะท่างานในสถานการณ์จริง  
   ๓. การนิเทศการศึกษามีความจ่าเป็นต่อการช่วยเหลือครูในการตระเตรียมการสอน เนื่องจากครูต้องปฏิบัติงาน
ในกิจกรรมต่างๆ กันและต้องเผชิญกับภาวะที่ค่อนข้างหนัก ครูจึงไม่อาจสละเวลาได้มากเพียงพอ ต่อการตระเตรียมการ
สอน การนิเทศการศึกษาจึงสามารถลดภาระของครูได้ในกรณีดังกล่าว 
  ๔. การนิเทศการศึกษามีความจ่าเป็นต่อการท่าให้ครูเป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอ จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ที่มีอยู่เสมอ ท่าให้เกิดพัฒนาการทางการศึกษาทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ข้อแนะน่าที่ได้จากการวิเคราะห์และจากการ
อภิปราย จากการค้นพบของการวิจัยมีความจ่าเป็นต่อความเจริญเติบโตดังกล่าว การนิเทศการศึกษาสมารถให้บริการได้ 
  ๕. การนิเทศการศึกษา มีความจ่าเป็นต่อภาวะผู้น่าทางวิชาชีพแบบประชาธิปไตย การนิเทศการศึกษา สามารถ
ให้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังสามารถรวมพลังของทุกคนที่ร่วมอยู่ในกระบวนการทางการศึกษาด้วย ....
(ชาญชัย  อาจินสมาจาร, ๒๕๒๕) 
 

 

 

 

 



 

บทท่ี ๒ 
กระบวนกำรนิเทศกำรสอน 

(INSTRUCTIONAL SUPERVISION PROCESS) 

 

กระบวนกำรนิเทศกำรสอน 

  หมายถึง การด่าเนินการอย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือกันระหว่างผู้นิเทศ (Supervisor) (ท้ังภายนอกและ
ภายใน) ได้แก่ ผู้บริหาร ครูฝ่ายวิชาการ หรือเพ่ือนครู  กับผู้รับการนิเทศ  ซึ่งหมายถึง  ครูและบุคลากรอย่างอ่ืนๆ  ใน
โรงเรียน หรือเป็นความร่วมมือกันระหว่างเพ่ือนครูด้วยกันในโรงเรียน เพื่อปรับปรุงและและพัฒนาการเรียนการสอน  
ที่จะส่งผลการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  การนิเทศการสอนจึงเป็นการนิเทศภายในโรงเรียนที่ด่าเนินการโดยบุคลากรในโรงเรียน ร่วมมือกันปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีจุดประสงค์ และวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน ดั้งนั้นการนิเทศการสอนหรือรูปแบบการนิเทศการ
สอน จึงมีหลายวิธีหรือหลายรูปแบบ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการนิเทศขึ้นอยู่กับการด่าเนินการที่เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ตลอดเวลา มีการร่วมมือกันวางแผน ร่วมมือกันแก้ปัญหา ตัดสินใจ และด่าเนินการร่วมกันตามล่าดับขั้นตอน ที่
สามารถตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงได้ตลอดกระบวนการจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย และประสบผลส่าเร็จแต่ละโครงการ 
  กระบวนการนิเทศในโรงเรียน (PIDRTE) ของ ดร.สงัด  อุทรานันท์ ได้เสนอขั้นตอนการนิเทศภายในโรงเรียนไว้
ดังนี้ (สงัด  อุทรานันท์, ๒๕๓๐) 
    ขั้นที่ ๑  วางแผนการนิเทศ (Planning) 
   ขั้นที่ ๒  ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (Informing) 
   ขั้นที่ ๓  ลงมือปฏิบัติงาน (Doing) 
   ขั้นที่ ๔  สร้างเสริมก่าลังใจ (Reinforcing) 
   ขั้นที่ ๕  ประเมินผลการนิเทศ (Evaluating) 
  การด่าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนนั้น ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 
สามารถน่ากระบวนการหรือรูปแบบการนิเทศของนักการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญในการนิเทศมาใช้ ที่ส่าคัญการน่ามาใช้ต้อง
ค่านึงถึงหลักการนิเทศและเป้าหมายการนิเทศท่ีแท้จริงและถูกต้องเสมอ ผู้ท่าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องต้องระลึกเสมอว่าการ
นิเทศ คือ การช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม ร่วมปฏิบัติ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครู ที่ส่งผลถึง
ผู้เรียนโดยตรง 
  กระบวนการนิเทศการสอน ตามแนวคิดของ โกลด์ แฮมเมอร์ (Gold Hammer, 1980) ได้เสนอไว้ ดังนี้ 
   ๑.  การประชุมก่อนการสังเกตการณ์สอน  
   ๒.  การสังเกตการสอน 
   ๓.  การวิเคราะห์ข้อมูลและก่าหนดวิธีการนิเทศ 

 



-๔- 

 
   ๔.  การประชุมเพ่ือให้การแนะน่า 
     ๕.  การประชุมเพ่ือวิเคราะห์ผลการนิเทศ 

  กระบวนการนิเทศการสอน ของ กลิกแมน และคณะ (Glickman and others, 1995) ได้เสนอไว้ ดังนี้ 
     ๑.  การประชุมก่อนการสังเกต 
   ๒.  การสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน 
   ๓.  การวิเคราะห์ผลการสังเกตการณ์สอนและก่าหนดวิธีการให้การนิเทศ 
   ๔.  การประชุมเพ่ือการนิเทศและการแนะน่า 
   ๕.  การประชุมเสนอผลการสังเกตการณ์สอน 
  วัชรา  เล่าเรียนดี (๒๕๕๐) ได้เสนอกระบวนการการนิเทศการสอน ไว้ดังนี้ 
   ๑.  การประชุมร่วมกับครูก่อนสังเกตการสอน 
   ๒.  การสังเกตการสอนในชั้นเรียน 
   ๓.  การวิเคราะห์ข้อมูล แปลความและตีความหมายของข้อมูล การสังเกตการณ์สอนและเตรียมให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู 
    ๔.  การประชุมร่วมกับครู เพ่ือพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตการสอน และการร่วมกันพิจารณา
ประเด็นที่ควรมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป และร่วมกันทบทวนแผนการนิเทศการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้
ของครูระหว่างการสังเกตการสอนครั้งต่อไป  
 

 

 

 



 

บทท่ี ๓ 
หลักสูตรสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

 

ควำมส ำคัญ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจการด่ารงชีวิตของ
มนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ่ากัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุ ปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและ
ผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถน่าความรู้ไปปรับใช้ในการด่าเนินชีวิต เป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

          ๑. ศำสนำ ศีลธรรม  จริยธรรม : แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม หลักธรรม ของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน่าหลักธรรมค่าสอน ไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขเป็นผู้กระท่าความดี มีค่านิยมท่ีดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้ง บ่าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
    ๒.  หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม : ระบบการเมือง การปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขลักษณะและความส่าคัญการเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สิทธิ เสรีภาพ การด่าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 
   ๓. เศรษฐศำสตร์ : การผลิต  การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการ ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ่ากัดอย่างมีประสิทธิภาพการด่ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน่า หลักเศรษฐกิจ พอเพียง ไปใช้ใน
ชีวิตประจ่าวัน 
   ๔.  ประวัติศำสตร์ : เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติ
จากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบ ที่เกิดจากเหตุการณ์ส่าคัญในอดีต 
บุคคลส่าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ ในอดีต ความเป็นมา ของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่ง
อารยธรรม ที่ส่าคัญขจองโลก 
   ๕.  ภูมิศำสตร์ :  ลักษณะกายภาพของโลก  แหล่งทรัพยากรและภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ 
ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กัน ของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของ
มนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การน่าเสนอข้อมูลสารสนเทศการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

                 

 



-๖- 

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

สำระท่ี ๑  ศำสนำ  ศีลธรรม  จริยธรรม 
     มาตรฐาน  ส ๑.๑  รู้เข้าใจประวัติ  ความส่าคัญ  ศาสดา  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม  เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
     มาตรฐาน ส ๑.๒  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ่ารงรักษาพระพุทธศาสนา  หรือศาสนา 
ที่ตนนับถือ 

สำระท่ี  ๒  หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม 
     มาตรฐาน  ส ๒.๑  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ่ารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ด่ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข 
     มาตรฐาน  ส ๒.๒  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธ่ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็นประมุข 

สำระท่ี ๓  เศรษฐศำสตร์ 
     มาตรฐาน  ส ๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ่ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด่ารงชีวิต อย่างมี 
ดุลยภาพ 
     มาตรฐาน  ส ๓.๒  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ่าเป็น 
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สำระท่ี  ๔  ประวัติศำสตร์ 
     มาตรฐาน  ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย ความส่าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ 
ทางประวัติศาสตร์ มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
     มาตรฐาน  ส ๔.๒  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  ตระหนักถึงความส่าคัญ และความสามารถ วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
     มาตรฐาน ส ๔.๓  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก ความภูมิใจ และธ่ารง 
ความเป็นไทย 

สำระท่ี ๕  ภูมิศำสตร์ 
     มาตรฐาน  ส ๕.๑  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง ซึ่งมีผลต่อกันและกัน ในระบบ
ของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     มาตรฐาน  ส ๕.๒  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่ก่อให้เกิดการ 
สร้างสรรค์   วัฒนธรรม  มีจิตส่านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน 

 



-๗- 

จุดมุ่งหมำย 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ และผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ของคุณภาพผู้เรียน 
   ๑. มีคุณภาพตามเกณฑ์ของคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๒. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   ๓. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
   ๔. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย  
   ๕. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   ๖. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ 
ที่มุ่งท่าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก่าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส่าคัญ ๕ ประการ 
ดังนี้  

   ๑. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร : เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับ
หรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค่านึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
   ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด : เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน่าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  ๓. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ : เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง 
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจ 
ที่มีประสิทธิภาพโดยค่านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

 



-๘- 

 
  ๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต : เป็นความสามารถในการน่ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด่าเนิน
ชีวิตประจ่าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท่างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

  ๕. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท่างาน การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

   ๑.  รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ หมายถึง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย ปฏิบัติตามค่าสั่งสอนของ
ศาสนาเคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ 
  ๒. ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริงประพฤติปฏิบัติอย่าง
ตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อ่ืนรวมตลอดทั้งต่อหน้าที่การงานและค่ามั่นสัญญา ความประพฤติท่ี
ตรงไปตรงมาและจริงใจในสิ่งที่ถูกที่ควร ถูกต้องตามท่านองคลองธรรมรวมไปถึงการไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกงและไม่
หลอกลวงนอกจากนี้แล้วความซื่อสัตย์สุจริตยังรวมไปถึงการรักษาค่าพูดหรือค่ามั่นสัญญาและการปฏิบัติหน้าที่การงาน
ของตนเองด้วยความรับผิดชอบและด้วย 
   ๓. มีวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติให้ถูกต้องและเหมาะสมกับจรรยามารยาท ข้อบังคับข้อตกลง 
กฎหมายและศีลธรรม  การรูจ้ักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลง  ข้อบังคับ  ระเบียบแบบแผน   และ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ย่อมน่ามาซึ่งความสงบสุขในชีวิตของตน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและ
ประเทศชาต ิ
  ๔. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง การค้นคว้าหาความรู้หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
  ๕. อยู่อย่ำงพอเพียง หมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค ใช้ทรัพยากรและเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ค่านึงถึงฐานะและเศรษฐกิจ คิดก่อนใช้จ่ายตามความเหมาะสมรู้จักการเพ่ิมพูนทรัพย์ ด้วยการเก็บและน่าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ดูแลรักษาบูรณทรัพย์ของตนเอง มีการเก็บออมเงินไว้ตามสมควร 
  ๖. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน หมายถึง การศึกษาเรียนรู้เพ่ือหาข้อเท็จจริง ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ความจริงในสิ่งที่ต้องการ
เรียนรู้  หรือต้องการหาค่าตอบเพื่อน่าค่าตอบที่ได้นั้นมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  เช่น  การยกระดับความรู้การน่าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั หรือน ามาสรุปเป็นความจริงได้ 

 



-๙- 

 

  ๗. รักควำมเป็นไทย หมายถึง เข้าใจ หวงแหนความเป็นไทยซึ่งถือเป็นต้นทุนทางสังคมท่าให้ทุกศาสนาสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติโดยต้องมีการด่าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตเป็นคุณลักษณะที่เก่ียวข้องกับการ
เข้าสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  เช่น  ความมีกิริยามารยาท  การปรับตัว  ความตรงต่อเวลา  ความสุภาพ  การมี
สัมมาคารวะ การพูดจาไพเราะ และอ่อนน้อมถ่อมตน 
  ๘. มีจิตสำธำรณะ หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่า หรือการให้คุณค่าแก่
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งสาธารณะที่ไม่มีผู้ใดผู้ผู้หนึ่งเป็นเจ้าของหรือเป็นสิ่งที่คนในสังคมเป็น
เจ้าของร่วมกันเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากความรู้สึกนึกคิด หรือการกระท่าที่แสดงออกมา ได้แก่ การหลีกเลี่ยงการใช้
หรือการกระท่าที่จะท่าให้เกิดความช่ารุดเสียหายต่อส่วนรวม ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มการถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสัยที่ตนสามารถท่าได้ และการเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์
ร่วมกันของกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๐- 

 

โครงสร้ำงหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

  ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
พุทธศักราช ๒๕๖๓ (แหล่งที่มา : http://www.pibool.ac.th/datashow_55058 ,1/13/2023, 11 : 17 AM) 

 

 

  กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  ส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

http://www.pibool.ac.th/datashow_55058


-๑๑- 

 

  อีกหนึ่งตัวอย่างเป็นโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรียน 
วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)  (แหล่งที่มา https://web.schoolmaster.in.th/super/modules/Adviser/ 

file_upload/23010002/120/120_1201602550607.pdf, 1/13/2023, 11 :32 AM) 

 

 

  กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์)   ส่านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด  

 

https://web.schoolmaster.in.th/


 

บทท่ี ๔ 

สภำพกำรจัดกำรศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  

ของ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำน ีเขต ๒ 

   

 จากการส่ารวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต ๒ จากเว็บไซต์ฐานข้อมูล BIG DATA.สพป.อด.2 ที่  URL :  http://118.175.157.12/BigData มีข้อมูลไม่มากนัก  
ไม่ชัดเจน ไม่ได้แยกครูตามวุฒิการศึกษา มีข้อมูลพอสังเขป ดังภาพที่  

ภาพที่ ๑  แสดงข้อมูลครูและบุคลากรในสังกัด สพป.อด. ๒ จากฐานข้อมูล Big data 

 

 

BIG%20DATA.สพป.อด.2%20
http://118.175.157.12/BigData


-๑๓- 

 

   จากภาพที่ ๑  แสดงให้เห็นถึงข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ (ข้อมูลจากเว็บไซต์ Big data ณ 1/3/2023, 4:21 PM) ไม่มีข้อมูลให้มากนัก มีข้อมูล 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเท่าที่เห็น มีข้อมูลบุคลากรในส่านักงานจ่านวน ๖๖ คน บุคลากรในโรงเรียน ๑,๘๖๖ คน  

ข้อมูลส ำรวจกำรใช้นวัตกรรมสื่อเสริมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทย   

              กลุ่มงานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  ได้ท่าการส่ารวจข้อมูลการใช้นวัตกรรมสื่อเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ออนไลน์ 
ตามหนังสือ สพป.อด.๒ ที่ ศธ ๐๔๑๗๗ / ๑๙๒๓ ลงวันที่ ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ ท่าการส่ารวจโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ่าต่าบล กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนละ ๑  โรงเรียน จ่านวน ๒๔  โรงเรียน และรวมโรงเรียนต้นแบบ 
คือ โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) อีกหนึ่งโรงเรียน รวมเป็น ๒๕ โรงเรียน ได้ตอบแบบส่ารวจมา จ่านวน ๑๕ 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐   
  จากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ๑๕ โรงเรียน ที่ตอบแบบส่ารวจออนไลน์ จ่านวนนักเรียนต่อห้องชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๔ ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  พบว่า  นักเรียน ชั้น ป.๔  ต่อโรงเรียน น้อยที่สุด ๘ คน มากที่สุด ๘๙ คน  ได้รับแจก
หนังสือคู่มือการใช้นวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย การอ่าน การเขียน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่าน
การสื่อสารร่วมสมัย จ่านวน ๕ โรงเรียน (ร้อยละ ๓๓.๓๓) ไม่ได้รับแจก ๑๐ โรงเรียน (ร้อยละ ๖๖.๖๗)  ได้น่าไปใช้สอน 
๔ โรงเรียน (ร้อยละ ๒๖.๖๗) ไม่ได้น่าไปใช้สอน ๑๑ โรงเรียน (ร้อยละ ๗๓.๓๓)   
  ข้อมูลโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนในสังกัดส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๒ ที่ใช้
หนังสือคู่มือการใช้นวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย การอ่าน การเขียน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่าน
การสื่อสารร่วมสมัย  มีดังตารางที่ ๑  
 

 



-๑๔- 
ตารางที่  ๑  แสดงข้อมูลโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างใช้นวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  

การอ่าน การเขียน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย ในสังกัด สพป.อด.๒ 
 

 

 

ที ่ อ่าเภอ กลุ่ม โรงเรียน ต่าบล ผอ. นร.ป.4 (คน) ครูผูส้อน/ประวัติศาสตร์ 

1 กุมภวาป ี เมืองกุมภวาป ์ บ้านตูม ตมูใต ้ นายสุขสันต์  เหลา่เรือง 19  นางอัปสร  ผ่านชมภ ู
2 กุมภวาป ี แชแล บ้านเหล่าหมากบา้เชียงสม แชแล นายสุทธิรักษ์  แสงนาค 13  นางนิภาพร รักษ์มณ ี
3 กุมภวาป ี ท่าลี่สีออ บ้านสีออสวา่งราษฎร์สามัคคี สีออ นายสยาม  หล้าแก่น 27  นายคเณศร์ บุตรด ี
4 กุมภวาป ี เวียงค่า บ้านนาแบก เวียงค่า นางปาลิดา  เพชรนาวาส 8  นางสาวสุวจี  มูมาตย ์
5 กุมภวาป ี หนองหว้า บ้านกุดจิก หนองหว้า นายสมพงษ ์ นาครินทร ์ 9  * 
6 กุมภวาป ี ห้วยเกิ้งปะโค บ้านโคกผักหวานโนนรงส ี ห้วยเกิ้ง นายสุรชัย   ไผ่ตง 8  * 
7 กุมภวาป ี เสอเพลอผาสุก บ้านนาดีสร้างบง นาด ี จ.ส.อ.สายัณห์  นามแสง 12  นายตะวัน บุตรอินทร ์
8 กุมภวาป ี เชียงแหว บ้านเชียงแหว เชียงแหว นายไมตรี  กุสโร 24  นางสาวปิยะศิริ ดวงด ี
9 กุมภวาป ี พันดอน อนุบาลกุมภวาป ี พันดอน นายเกรียงศักดิ์ พิมพ์รินทร ์ 26  * 
10 ศรีธาต ุ โปร่งตาดทองก้าวหน้า บ้านตาดราษฎรส์มบรูณ ์ ตาดทอง นายดุสติ  เหล่าพร 15  * 
11 ศรีธาต ุ จ่าปีศรีธาต ุ ชุมชนจ่าปี จ่าปี นายด่ารงศักดิ์ พรหมบตุร 19  * 
12 ศรีธาต ุ หัวนาค่า ค่าค้อพิทยศึกษา หัวนาค่า นางเจียมจิตร  จิตสบาย 28  นางสาวรัชฎาพร  ชาแท่น 
13 ศรีธาต ุ นายูงนกเขียน บ้านโคกก่อง หนองนกเขียน นายชัยยา  ไพศาล 13  * 
14 โนนสะอาด โนนหนองโพธิ ์ บ้านโนนทองค่าเจรญิ หนองกุงศรี นายสุรเดช  ศรีวิชา 16 นางศิลปะ สรสิทธ์ิ 
15 โนนสะอาด โนนโคกกลาง อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด นายชูชัย  อุดมพงษ ์ 88  นายศรณร์ัก  นรบัต ิ
16 โนนสะอาด บุ่งแก้วทมนางาม บ้านทมนางาม ทมนางาม นางอโนมา  ปัญสังกา 25  * 
17 วังสามหมอ วังสามหมอ1 สหราษฎร์วิทยานสุรณ ์ วังสามหมอ นายสันติ  ดอนแสง 14  นายจิรวัฒน์ ตะนัยศรี 
18 วังสามหมอ วังสามหมอ2 บ้านนาตาดนาโปร่ง บะยาว ว่าท่ี ร.ต.วิรัช พรหมกลุ 17  นางสาวนงนุช  จันทร์รักษ์ 
19 วังสามหมอ วังสามหมอ3 บ้านดงกลาง ผาสุก นายชาติณรงค์  ไชยทองศร ี 28  นางสาวอารียา กุลกั้ง 
20 วังสามหมอ วังสามหมอ4 ดงง่ามนางาม ค่าโคกสูง นายบุญทัน  นนทะค่าจันทร์ 11  * 



-๑๕- 
 

ตารางที่ ๑  แสดงข้อมูลโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างใช้นวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  
การอ่าน การเขียน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย ในสังกัด สพป.อด.๒ (ต่อ) 

 

 

 

  * หมายเหตุ หมายถึง ยังไม่มีข้อมูล  และบางโรงเรียนผู้อ่านวยการและคุณครูผู้สอนเกษียณแล้ว 

 

ที ่ อ่าเภอ กลุ่ม โรงเรียน ต่าบล ผอ. นร.ป.4 (คน) ครูผูส้อน/ประวัติศาสตร ์
21 หนองแสง หนองแสง1 บ้านหนองแสง หนองแสง นายเสง่ียม  กมลเศษ 14  นายอิทธิพล ปัตถาวโร 
22 หนองแสง หนองแสง2 บ้านแสงสว่าง แสงสว่าง นางสาวศรีญญา  มุงคุลโคตร 27  * 
23 ประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง นายพัฒนา  ศรีโบราณ 17  * 
24 ประจักษ์ศิลปาคม สามพาดอุม่จาน บ้านโนนสมบรูณ ์ ห้วยสามพาด นายปัญญาพิพัฒษ์ บ่ารุง 21  นางสาวสุนทรา เทศสาย 
25 กุมภวาป ี เมืองกุมภวาป ์ บ้านดงเมือง กุมภวาป ี นางเกษร  ค่าวิโส 30  นาวสุภาณี  เลิศตารักษ์ 
  รวมท้ังหมด 529   
    ไม่รวมโรงเรียนบ้ำนดงเมือง (ดงเมืองวิทยำ) ต้นแบบ 499   



-๑๖- 

 

  กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ ได้ท่าการแจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือน่าสื่อคลิป VDO The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตามหนังสือ สพป.อด.๒ ที่ ศธ ๐๔๑๗๗/๓๓๗๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พร้อมกันนี้ ได้แนบแบบส่ารวจออนไลน์ 
ส่ารวจการใช้ คลิป The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ไปด้วย  ซึ่งได้ข้อมูลจากการ
รวบรวมจากแบบส่ารวจ ได้พอสังเขป ดังนี้ 
  จากแบบส่ารวจการใช้คลิป The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ (แบบส่ารวจ
ออนไลน์) ขอความร่วมมือให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้ตอบ จาก ๑๙๓ โรงเรียน ตอบแบบส่ารวจมา ๙๘ โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๐.๗๘ ของโรงเรียนทั้งหมด มีรายละเอียดข้อมูลครูที่จบสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา ดังตารางที่ ๒ 

ตารางที่ ๒  แสดงจ่านวนครูผู้สอนที่จบสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา ในสังกัด สพป.อด.๒ 

จ่านวนครูจบเอกสังคมศึกษา จ่านวน (ร.ร.) ร้อยละ(/๙๘) 
ไม่มีครูจบเอกสังคมศึกษา ๔๔ ๔๔.๙๐ 
ครูจบเอกสังคมศึกษา ๑ คน ๓๖ ๓๖.๗๓ 
ครูจบเอกสังคมศึกษา ๒ คน ๑๖ ๑๖.๓๓ 
ครูจบเอกสังคมศึกษา ๓ คน ๒ ๒.๐๔ 
ครูจบเอกสังคมศึกษา ๔ คน ๐ ๐.๐๐ 
เฉลี่ยครูจบเอกสังคมต่อโรงเรียน (คน:ร.ร.) ๐.๗๖ 

 

  โรงเรียน (ตอบแบบส่ารวจ) ที่เคยใช้สื่อ คลิป The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์  จ่านวน ๖๒ โรงเรียน (ร้อยละ ๖๕.๖๑) ไม่เคยใช้สื่อ จ่านวน ๓๖ โรงเรียน (ร้อยละ ๓๖.๗๓) ระดับ 
ช่วงชั้นที่ได้น่าสื่อไปใช้ มีข้อมูลการส่ารวจดังตารางที่ ๓ 

 



-๑๗- 

ตารางที่ ๓ แสดงข้อมูลช่วงชั้นที่เคยได้น่าสื่อคลิป The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย 
กับสถาบันพระมหากษัตริย์ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อด.๒ 

ระดับช่วงชั้น จ่านวน (ร.ร.) ร้อยละ (/๙๘) 
ระดับปฐมวัย ๑ ๑.๐๒ 
ระดับปฐมวัย และ ช่วงชั้นที่ ๑ ๑ ๑.๐๒ 
ระดับปฐมวัย และ ช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒2 ๑ ๑.๐๒ 
ระดับ ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) ๑๑ ๑๑.๒๒ 
ระดับ ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖) ๓๐ ๓๐.๖๑ 
ระดับ ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑-๓) ๙ ๙.๑๘ 
ระดับ ช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒ ๑๑ ๑๑.๒๒ 
ระดับช่วงชั้น ๑ และ ๓ ๐ ๐.๐๐ 
ระดับช่วงชั้น ๒ และ ๓ ๕ ๕.๑๐ 
ระดับช่วงชั้น ๑ และ ๒  และ ๓ ๓ ๓.๐๖ 
ไม่เคยน่าไปใช้สอน เลย ๒๖ ๒๖.๕๓ 

รวมทั้งหมด ๙๘ ๑๐๐.๐๐ 
 

  จากการสอบถามว่าได้น่าสื่อ คลิป The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ไปใช้
สอนในขั้นตอนใด ซึ่งมีข้อมูลการส่ารวจดังตารางที่ ๔ 

ตารางที่ ๔ แสดงการน่าสื่อคลิป The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ในขั้นตอนของการสอน 

ใช้คลิป VDO ในการสอนขั้น จ่านวน (ร.ร.) รอ้ยละ (/๙๘) 
ขั้นน่าเข้าสู่บทเรียน ๒๓ ๒๓.๔๗ 
ขั้นสอน ๑๘ ๑๘.๓๗ 
ขั้นสรุป ๐ ๐.๐๐ 
ขั้นน่าเข้าสู่บทเรียน, ขั้นสอน ๑๔ ๑๔.๒๙ 
ขั้นน่าเข้าสู่บทเรียน, ขั้นสรุป ๑ ๑.๐๒ 
ขั้นน่าเข้าสู่บทเรียน, ขั้นสอน, ขั้นสรุป ๑๖ ๑๖.๓๓ 
ขั้นน่าเข้าสู่บทเรียน, ขั้นสรุป, ทบทวน ๑ ๑.๐๒ 
ยังไม่เคยใช้ ๑ ๑.๐๒ 
ไม่ตอบแบบส่ารวจ ๒๔ ๒๔.๔๙ 

รวมทั้งหมด ๙๘ ๑๐๐.๐๐ 
 

 



-๑๘- 

 จากการส่ารวจการตอบสนองต่อการใช้สื่อคลิป The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ นักเรียนมีความสนใจในระดับใด มีผลส่ารวจดังตารางที่ ๕ 

ตารางที่ ๕ แสดงการตอบสนองต่อการใช้สื่อคลิป The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย 
กับสถาบันพระมหากษัตริย์ในการน่ามาประกอบการจัดการเรียนรู้ 

ระดับความสนใจ จ่านวน (ร.ร.) ร้อยละ (/๙๘) 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขั้นไป ให้ความสนใจ ๒๘ ๒๘.๕๗ 
ผู้เรียน ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ใหค้วามสนใจ ๓๐ ๓๐.๖๑ 
ผู้เรียน ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ใหค้วามสนใจ ๑๐ ๑๐.๒๐ 
ผู้เรียน ร้อยละ ๕๐ -๕๙ ให้ความสนใจ ๑ ๑.๐๒ 
ผู้เรียน ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ ให้ความสนใจ ๒ ๒.๐๔ 
ไม่ตอบแบบส่ารวจ ๒๗ ๒๗.๕๕ 

รวมทั้งหมด ๙๘ ๑๐๐.๐๐ 
 

  หลังจากคุณครูผู้สอนสังคมศึกษา ได้น่าสื่อคลิป The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนแล้ว มีผลการจัดการเรียนรู้ดังตารางที่ ๖ 

ตารางที่ ๖ แสดงผลการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้หลังใช้คลิป The Diary  
บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ผลการประเมิน จ่านวน (ร.ร.) ร้อยละ (/๙๘) 
นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ ๒๑ ๒๑.๔๓ 
นักเรียนร้อยละ 70 - 79 บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ ๓๘ ๓๘.๗๘ 
นักเรียนร้อยละ 60 - 69 บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๘ ๘.๑๖ 
นักเรียนร้อยละ 50 - 59 บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๒ ๒.๐๔ 
นักเรียนต่่ากว่าร้อยละ 50 บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๑ ๑.๐๒ 
ไม่ตอบแบบส่ารวจ ๒๘ ๒๘.๕๗ 

รวมทั้งหมด ๙๘ ๑๐๐.๐๐ 
 

 

 

 

 



-๑๙- 

  จากการส่ารวจช่องทางที่คุณครูสังคมศึกษารู้จักคลิป The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ มีผลการส่ารวจดังตารางที่ ๗ 

ตารางที่ ๗ แสดงช่องทางการรู้จักคลิป The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ช่องทางการรู้จักสื่อ คลิป VDO จ่านวน (ร.ร.) ร้อยละ (/๙๘) 
หนังสือพิมพ์ เอกสาร วารสาร ๐ ๐.๐๐ 
โทรทัศน์ ๓ ๓.๐๖ 
หนังสือพิมพ์ เอกสาร วารสาร, โทรทัศน์ ๑ ๑.๐๒ 
โซเชียลมีเดีย (ไลน์, เฟสบุค, อินสตาแกรม ฯลฯ) ๖๕ ๖๖.๓๓ 
โทรทัศน์, โซเชียลมีเดีย (ไลน์, เฟสบุค, อินสตาแกรม ฯลฯ) ๓ ๓.๐๖ 
หนังสือพิมพ ์เอกสาร วารสาร, โซเชียลมีเดีย (ไลน์, เฟสบคุ, อินสตาแกรม ฯลฯ) ๓ ๓.๐๖ 
หนังสือพิมพ ์เอกสาร วารสาร, โทรทัศน์, โซเชียลมีเดีย (ไลน,์ เฟสบคุ, อินสตาแกรม ฯลฯ) ๕ ๕.๑๐ 
สพป.อด.2 ๓ ๓.๐๖ 
ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ๑ ๑.๐๒ 
โทรทัศน,์ โซเชียลมีเดีย (ไลน์, เฟสบุค, อินสตาแกรม ฯลฯ), เพื่อนบอก ๑ ๑.๐๒ 
โซเชียลมีเดยี (ไลน์, เฟสบุค, อินสตาแกรม ฯลฯ), ศึกษานเิทศก์ สพป อด.2 ๑ ๑.๐๒ 
ไม่เคยรู้จัก ๑ ๑.๐๒ 
ไม่ตอบแบบส่ารวจ ๑๑ ๑๑.๒๒ 

รวมทั้งหมด ๙๘ ๑๐๐.๐๐ 
 

  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้สื่อคลิป The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ น่าไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ผู้ตอบแบบส่ารวจได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 

๑.  เป็นสื่อที่ดีมาก น่าสนใจ  น่าติดตาม สรุปความรู้ประวัติศาสตร์แต่ละสมัยได้ดีเยี่ยม 
๒.  เป็นสื่อที่นักเรียนชอบและให้ความสนใจมาก 
๓.  มีเนื้อหาที่ครอบคลุม 
๔.  เป็นสื่อที่ดี มีประโยชน์มากๆ ค่ะ 
๕.  แต่ละสื่อเวลาน้อยไป รายละเอียดน้อยไป 
๖.  เป็นสื่อที่ดีและเด็กให้ความสนใจค่ะ 
๗.  มีประโยชน์ต่อการเรียนเด็กสนใจ 
๘.  เพ่ิมเติมระยะเวลาของคลิปขึ้นอีก 
๙.  ใช้ได้ดีมากค่ะ 
๑๐. เป็นคลิปที่ดีมาก ขอให้มีการพัฒนาต่อเนื่องเพ่ือนักเรียนค่ะ 
 

 



-๒๐- 

 
     ๑๑. เป็นสื่อการสอนที่ดีมาก 
   ๑๒. เนื้อหาค่อยข้างลึกแล้วต้องแปลใจความสรุปให้นักเรียนเข้าใจค่อนข้างยาก 
   ๑๓. เป็นสื่อช่วยในการสอนได้ ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนมากขึ้น และช่วยครูได้มากกับการสอน 
เพราะครูไม่ได้จบตรงเอก 
  ๑๔. เป็นสื่อที่เข้าใจง่าย 
  ๑๕. เป็นสื่อที่กระตุ้นการเรียนรู้ที่ดี 
  ๑๖. เป็นคลิปที่น่าสนใจ 
  ๑๗. เป็นประโยชน์ กับนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง 
  ๑๘. สื่อเป็นสิ่งจ่าเป็นมากในการการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดข้ึนในอดีต 
  ๑๙. แจกคลิปหรือหนังสือทุกๆ โรงเรียนในสังกัด เพราะให้ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายบางครั้งอาจจะไม่ทั่วถึง 
  ๒๐. เนื้อหาเยอะมาก 
  ๒๑. เป็นสื่อนวัตกรรมที่ช่วยให้การเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี ๕ 

แผน รูปแบบและกลยทุธ์ในกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

 

การลงพ้ืนที่นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของศึกษานิเทศก์  ณ  สถานศึกษา ในที่นี่จะน่าเสนอบทบาทหน้าที่
ของศึกษานิเทศก์  ในฐานะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้   ซึ่งปัจจุบันข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ข้าพเจ้าได้วางแผนในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน 
วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน น่าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่ผู้ปกครอง โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ชาติไทยและสังคมโลก
ต้องการ  

แผนกำรนิเทศ 

 ตามปฏิทินการนิเทศ ข้าพเจ้าได้วางแผนการนิเทศ โรงเรียน / คุณครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ดังตารางที่ ๘ 

ตารางที่ ๘ แสดงปฏิทินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้าหมาย  รูปแบบนิเทศ 

๑๕-๑๖ 
 ธ.ค. ๖๕ 

-โรงเรียนบ้านตูม, บ้านกุดจิก, บ้านโคกผักหวานโนนรังสี, บ้านโนนทองค่าเจริญ, 
-โรงเรียนบ้านท่าเปลือย,บ้านปอ,บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี,  
บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ....../ผู้บริหารสถานศึกษา,ครูผู้สอนสังคมศึกษา                                       

ออนไซต์ 

๒๒-๒๓  
ธ.ค. ๖๕ 

-โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงค่า,โนนเห็นวังชัย,บ้านนาแบก, 
บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 
-โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด, บ้านทมนางาม,บ้านหนองแสง,บ้านแสงสว่าง 
....../ผู้บริหารสถานศึกษา,ครูผู้สอนสังคมศึกษา                                       

ออนไซต์ 

๒๗-๒๘ 
 ธ.ค. ๖๕ 

-โรงเรียนบ้านป่าหวาย,ชุมชนจ่าปี,บ้านโคกก่อง,บ้านค่าม่วง 
-โรงเรียนบ้านโนนม่วง,ค่าค้อพิทยศึกษา,บ้านนาตาดนาโปร่ง,บ้านดงกลาง 
....../ผู้บริหารสถานศึกษา,ครูผู้สอนสังคมศึกษา                                       

ออนไซต์ 

๑๘-๑๙ 
ม.ค. ๖๖ 

-โรงเรียนบ้านโคกสะอาด,บ้านดงง่ามนางาม,สหราษฎร์วิทยานุสรณ์,  
บ้านไทยสมพร 
-โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี,ชุมชนวัดป่าทรงธรรม,บ้านสวนหม่อน,บ้านนาดีสร้างบง 
....../ผู้บริหารสถานศึกษา,ครูผู้สอนสังคมศึกษา                                       

ออนไซต์ 

 



-๒๒- 

ตารางที่ ๘ แสดงปฏิทินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบนิเทศ 

๒๕-๒๖ 
ม.ค. ๖๖ 

-โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม,บ้านโนนสมบูรณ์ 
-โรงเรียนบ้านเชียงแหว,บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 
....../ผู้บริหารสถานศึกษา,ครูผู้สอนสังคมศึกษา                                       

ออนไซต์ 

๘-๙  
ก.พ. ๖๖ 

-โรงเรียนบ้านตูม,บ้านกุดจิก,บ้านโคกผักหวานโนนรังสี, บ้านโนนทองค่าเจริญ, 
-โรงเรียนบ้านท่าเปลือย,บ้านปอ, บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี,  
บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ .....รอบ๒ .../ผู้บริหารสถานศึกษา,ครูผู้สอนสังคมศึกษา                                  

ออนไซต์ 

๑๕-๑๖ 
ก.พ. ๖๖ 

-โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงค่า,โนนเห็นวังชัย,บ้านนาแบก,บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 
-โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด,บ้านทมนางาม,บ้านหนองแสง,บ้านแสงสว่าง....รอบ๒ 
....../ผู้บริหารสถานศึกษา,ครูผู้สอนสังคมศึกษา 

ออนไซด์ 

๒๒-๒๓  
ก.พ. ๖๖ 

-โรงเรียนบ้านป่าหวาย,ชุมชนจ่าปี,บ้านโคกก่อง,บ้านค่าม่วง 
-โรงเรียนบ้านโนนม่วง,ค่าค้อพิทยศึกษา,บ้านนาตาดนาโปร่ง,บ้านดงกลาง....รอบ ๒ 
....../ผู้บริหารสถานศึกษา,ครูผู้สอนสังคมศึกษา 

ออนไซต์ 

๘-๙  
มี.ค. ๖๖ 

-โรงเรียนบ้านโคกสะอาด,บ้านดงง่ามนางาม,สหราษฎร์วิทยานุสรณ์, บ้านไทยสมพร 
-โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี,ชุมชนวัดป่าทรงธรรม,บ้านสวนหม่อน, 
บ้านนาดีสร้างบง.....รอบ ๒...../ผู้บริหารสถานศึกษา,ครูผู้สอนสังคมศึกษา 

ออนไซต์ 

เม.ย.๖๖ 
อบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตามแผนที่เสนอ สพป.อด.๒ -ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

อบรม 
ออนไซต์ 

มิ.ย. ๖๖ 

-รับสมัครโรงเรียนเพ่ือประเมินยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
ระดับ ๒ดาว, ๓ ดาว ,๔ ดาว 
-ประเมินและรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน่า 
-รับสมคัรบุคลากรเพ่ือร่วมประเมินรับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม,  
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 

ออนไซต์ 

ก.ค. ๖๖ 

ประชุมชี้แจง /นิเทศ ติดตาม 
-โรงเรียนที่สมัครประเมินยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม 
 สพฐ. ระดับ ๒ดาว, ๓ ดาว ,๔ ดาว 
-โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน่า 
-บุคลากรเพ่ือร่วมประเมินรับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม,  
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 

ออนไซต์ 

ส.ค. ๖๖ 
-ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ดาว, ๓ ดาว ,๔ ดาว 
-นิเทศ/ประเมินบุคลากรเพ่ือร่วมรับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม,  
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี  

ออนไซต์ 

 

 



-๒๓- 

 

ตารางที่ ๘ แสดงปฏิทินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบนิเทศ 

ก.ย. ๖๖ 

-สรุปผลการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ดาว, ๓ 
 ดาว ,๔ ดาว  
-ออกเกียรติบัตรเพ่ือมอบให้ โรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๑ ดาว และ  ๒ ดาว 
 (สพป.อด.๒ ) / เสนอให้เขตตรวจราชการ ออกเกียรติบัตร 
ระดับ ๓ ดาว / เสนอ สพฐ. ออกเกียรติบัตร ระดับ ๔ ดาว  
- เสนอ สพฐ เพ่ือมอบรางวัลและเกียรติบัตรรับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม, 
 นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 

ออนไซต์ 

ก.ย. ๖๖ 
- PLC/ SWOT ANALYSIS การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  

ออนไลน์ 

 

รูปแบบกำรนิเทศ PIDRER  

   รูปแบบการนิเทศที่ใช้ในการนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของข้าพเจ้า ใช้รูปแบบการนิเทศที่ได้เรียนรู้
จากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยที่ได้เรียนมา  ทั้งระดับปริญญาตรี (มศว.บางแสน)  และปริญญาโท (ม.ขอนแก่น)  
ได้น่ามารวมรวมและประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะกับสภาพบริบทของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ที่ท่างานอยู่ เป็นรูปแบบ PIDRER 
และใช้เทคนิคการนิเทศการสอนแบบ Peer  Coaching   เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาครูผู้สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด (๑๙๒ โรงเรียน, ๒๐ ธ.ค.๒๕๖๕) ในเบื้องต้นจะ
เลือกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายละ ๑ โรงเรียน และโรงเรียนต้นแบบอีก ๑ โรงเรียน รวมเป็น ๒๕ โรงเรียน รูปแบบ PIDRER 
มีขั้นตอนและวิธีด่าเนินการดังนี้ 

  ขั้นที่ ๑  วางแผนการนิเทศ  (P-Planning) เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้
ได้มาซึ่งปัญหาตามความต้องการที่จ่าเป็น ที่ต้องการมีการนิเทศ  รวมทั้งวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การนิเทศ 
  ขั้นที่ ๒  ให้ความรู้ก่อนด่าเนินการนิเทศ ((I-Informing) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่จะ
ด่าเนินการว่า ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถเรื่องใดอย่างไรบ้าง จะมีข้ันตอนในการด่าเนินการอย่างไร จะท่าอย่างไรให้
ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความจ่าเป็นทุกครั้งส่าหรับการเริ่มการนิเทศที่จัดขึ้นใหม่ ทุกเรื่องที่มีความจ่าเป็น
ส่าหรับงานนิเทศที่ยังไม่ได้ผล หรือได้ผลแต่ยังไม่ถึงขั้นท่ีพอใจ จ่าเป็นต้องทบทวนให้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีก
ครั้งหนึ่ง 
  ขั้นที่ ๓ ปฏิบัติการนิเทศ (D-Doing)  ประกอบด้วย  การปฏิบัติงาน ๓  ลักษณะ  คือ  การปฏิบัติงานของผู้รับ 
การนิเทศ  การปฏิบัติงานของผู้นิเทศและการปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ การประสานงานและการสนับสนุน 

 

 



-๒๔- 

 

  ขั้นที่ ๔ เสริมสร้างก่าลังใจแก่ผู้รับการนิเทศ (R-Reinforcing) เป็นขั้นตอนการเสริมแรงของผู้นิเทศ เพ่ือให้ผู้รับ
การนิเทศมีความมั่นใจและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ขั้นนี้อาจด่าเนินไปพร้อมๆ กับผู้รับการนิเทศก่าลัง
ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว 
   ขั้นที่ ๕ ประเมินผลการนิเทศ (E-Evaluating) เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศท่าการประเมินผลการด่าเนินงานที่ผ่านไป
แล้วว่าเป็นอย่างไร ผู้นิเทศอาจต้องสร้างเครื่องมือการนิเทศ เพื่อง่ายสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสะดวกต่อการ
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล และเขียนสรุปรายงานการนิเทศ 
    ขั้นที่ ๖ สะท้อนผลการนิเทศ (R-Reflect)  เป็นขั้นตอนน่าเอาผลจากการนิเทศมาน่าเสนอต่อผู้รับการนิเทศว่ามี
อุปสรรคปัญหาอะไร  การด่าเนินงานส่าเร็จผลหรือไม่ อย่างไร  จะท่าการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ต่อยอดอย่างไร 
ถ้าจะด่าเนินการในปีต่อไปควรจะต้องด่าเนินการอย่างไร 
 
เทคนิคกำรนิเทศกำรสอนแบบ Peer Coaching (เพื่อนช่วยเพ่ือน) 

          เป็นการนิเทศการสอนที่มีเพ่ือนครู  ๒  คนจับคู่หรือรวมกลุ่มกันเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนแบบ
เพ่ือนช่วยเพื่อน ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนด้วยเทคนิควิธีสอนหรือรูปแบบการสอนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
ที่เหมาะสม มีการสังเกตการณ์สอน ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่กันและกัน และการนิเทศการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อนจึงท่าได้
ง่าย สะดวก เนื่องจากเพ่ือนครูด้วยกัน ร่วมมือกันจากความสนใจในเรื่องเดียวกัน และพึงพอใจที่จะร่วมมือกันปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนของกันและกัน  การนิเทศการสอนแบบ Peer Coaching จะน่าไปใช้ในขั้นตอน Informing 
(ข้ันที่ ๒) และขั้นตอน Doing (ข้ันที่ ๓)  
           การนิเทศการสอนแบบ Peer  Coaching สามารถน่ามาใช้เพ่ือสร้างความคุ้นเคยให้ทั้ง ๒ ฝ่าย คือ ครู และ 
ผู้ท่าหน้าที่ Coaching โดยร่วมกันปฏิบัติ ๓ ระยะ ซึ่งไม่จ่าเป็นต้องสังเกตการสอนทั้งชั่วโมงดังนี้  
             ระยะที่ ๑ การเยี่ยมชั้นเรียนและการสังเกตการณ์การสอนในเวลาสั้นๆ บันทึกสิ่งที่สนใจสั้นๆ (Peer 
Watching) หรือบันทึกจุดเด่นของการสอนและข้อเสนอแนะ 
  ระยะที่ ๒ ให้ข้อมูลย้อนกลับหรือพูดคุยหลังการสังเกตการณ์สอน (Peer Feedback) หรือมอบข้อมูล 
ที่บันทึกให้ครู 
  ระยะที่ ๓ ให้ข้อเสนอแนะ เมื่อครูต้องการค่าแนะน่าในประเด็นที่บันทึก Peer Coaching 

กลยุทธก์ำรนิเทศ (ABCDEA) 

 ใกล้ชิดเหมือนญาติ (Acquaint) 
 องอาจด้วยความรู้ (Brave) 
 กล้าสู้กับปัญหา (Combat) 
 น่าพาความสว่าง (Dissolve) 
 ชี้หนทางแห่งปัญญา (Excellent) 
 แสวงหาความเจริญ (Advance) 

 



 

 

อ้ำงอิง 

 

ชาญชัย   จินสมาจาร. ๒๕๒๕. กำรนิเทศกำรศึกษำ. หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู (อัดส่าเนา) 

ชารี  มณีศรี. ๒๕๒๑. กำรนิเทศ. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
   วิทยาเขตบางแสน (อัดส่าเนา) 

วัชรา  เล่าเรียนดี. ๒๕๕๔. นิเทศกำรสอน. พิมพ์ครั้งที่ ๘. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต 
  พระราชวังสนามจันทร์  

สงัด  อุทรานันท์. ๒๕๓๐. กำรนิเทศกำรศึกษำ หลักกำร ทฤษฎีและปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรุงเทพฯ : มิตรสยาม 

Glickman, Carl D., Gordon, Stephen P., and  Ross-Gordon, Jovita  M. 1995. Supervision and  
   Instruction : A  Developmental Approach. 3th ed. Massachusetts : Allyn and  Bacon, Inc 

Goldhammer, Robert. 1969. Clinical Supervision, New  York : Holt, Rinchert and Winston 
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-๒๗- 

 

แผน/โครงกำร/กิจกรรม พัฒนำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

โครงกำร  “ :  โครงกำรกำรใช้นวัตกรรมสื่อเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทย.” 

หน่วยงำน   ส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ควำมเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้ำหมำยแผนย่อย  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่น 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข................................................................ 
 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง/ควำมสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (Y) ประเด็น (12)  ความม่ันคง....................................................................... 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน  
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ่ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ........ 
(3) เป้าหมาย SDGs การพัฒนาชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง............. 

 
 
หมำยเหตุ โครงกำรหนึ่งโครงกำร จ ำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)       ชื่อองค์ประกอบ : เทคนิควิธีการ/กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู......................................... 
       ชื่อปัจจัย : ความรู้และความเชี่ยวชาญของวิทยากรให้การอบรม...........................................   
(สนับสนุน ถ้ำมี)  ชื่อองค์ประกอบ : นวัตกรรมและเทคโนโลยี...............................................................................              
   ชื่อปัจจัย : งบประมาณ และอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์............................................................................  

สอดคล้องกับนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ... 
   ตัวชี้วัดที่  ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์....................................................    

สอดคล้องกับนโยบำยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
   ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

 

 

 

 

 

ควำมสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chains) ของเป้ำหมำยแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหำส ำคัญของโครงกำร (X)   
1) หลักกำรและเหตุผล  

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  ก่าหนดเป้าหมายส่าคัญในภาพรวมให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยมุ่งที่จะบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง 
ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยได้อย่างแท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาเดิมและป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น รวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานด้านความม่ันคง บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ และพัฒนา
ปรับปรุงกลไก การบริหารจัดการและขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงของประเทศ ให้เอ้ืออ่านวยต่อการด่าเนินการของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ในการที่จะขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก่าหนด 
              ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส่าคัญ
ของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ    
รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์    น้อมน่าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา  
             หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด่าริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และ
น่าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่่าเสมอ   
  วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่มีพัฒนาการของศาสตร์สืบเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของเรื่องราวมนุษย์ในอดีต การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์จึงช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจพ้ืนฐานของตนและได้เรียนรู้
ความส่าเร็จหรือข้อผิดพลาดของมนุษย์  เพ่ือให้เข้าใจพ้ืนฐานและวิวัฒนาการของมนุษย์และสังคม เป็นการน่าบทเรียนใน
อดีตมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในปัจจุบัน ตลอดจนก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในประวัติความเป็นมาของชาติตน 
และน่าไปสู่การเกิดส่านึกความรักชาติ (Patriotism) ความภาคภูมิใจในชาติ รวมทั้งความจงรักภักดีต่อชาติ (Loyalty) อีก
ด้วย    
   2) วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ครูน่านวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย การอ่าน การเขียน เรียน
ประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้   
   2.2 เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และท่าแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสื่อและมาตรฐานการ
เรียนรู้ได้ 
   2.3 เพ่ือให้ครูน่าแบบทดสอบและเกณฑ์การประเมินมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ ในการวัดและประเมินผลด้าน
ความรู้ เจตคติ และทักษะการเรียนรู้ได้ 
  2.4 เพ่ือให้ครูสามารถน่าคู่มือการนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย การอ่าน การเขียน เรียน
ประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายจามบริบทของ
เนื้อหาวิชาได้ 
  2.5 เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้แบบ Active Learning 
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3)   เป้ำหมำย 

3.1 เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output) 
        1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มเครือข่ายละ 1 โรงเรียน จ่านวน 24 คน  (นับครูโรงเรียนละ 1 คน/ อาจจะมากกว่า 1 คนในบาง
โรงเรียน) 
            2) นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ปีการศึกษา 2566  ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ่านวน 529 คน  รวมโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) โรงเรียนต้นแบบ 
(ข้อมูล 4 ก.ค. 65 https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata) 

 3.2 เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
             1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย การอ่าน การเขียน เรียน
ประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย   ประกอบ/ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยกับนักเรียนได้ 
     2)  นักเรียนสามารถใช้สื่อการเรียนรู้ สืบค้น น่าเสนอ ตอบค่าถาม แนะน่า ฯลฯ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยได้ 

4)  วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 

5) ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรต่อกำรปิดช่องว่ำงของเป้ำหมำย (project's contribution to target gap)** 
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพ่ิมสูงขึ้น 
 

6) ผลที่คำดว่ำจะเกิด  
  6.1  มีแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยมากข้ึน 
 6.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการสร้างและใช้สื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
 6.3  นักเรียนมีความรักชาติ รักท้องถิ่น สืบทอดประเพณีดีงามของชาติต่อไป 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ/ด่าเนินการอบรมฯ ต.ค.65 

นายสุริยนต์  
อินทร์อุดม 
ศึกษานิเทศ 
สพป.อด.2 

ครูศึกษาคู่มือการใช้นวัตกรรม จัดท่าแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้ สร้างสื่อฯ แล้วน่าไปใช้จัดการเรียนรู้กับนักเรียน 

ต.ค.65- 
 พ.ค.66 

ครูน่าผลการจัดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูกลุ่มเป้าหมาย พ.ย.65–ก.ย.66 

ศึกษานิเทศ นิเทศ ก่ากับ ติดตาม ประเมินผลการด่าเนินการใช้สื่อ  ณ  
โรงเรียน / ห้องเรียน  

มี.ค.66 และ 
ต.ค.66 

ท่าวิจัยเชิงพัฒนาในลักษณะกรณีศึกษา (Case Study)  รายงานผลวิจัย  พ.ย.-ก.ย.66 

https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata
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7) ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความส่าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดผล/

ประเมินผล 
เชิงปริมำณ 
 โรงเรียน/ครู/ นักเรียน –กลุ่มเป้าหมาย ใช้นวัตกรรมสื่อ
ประวัติศาสตร์ ใช้สนับสนุน/ประกอบการจัดการเรียนรู้   
ระดับ 3 ดาว อย่างน้อยกลุ่มโรงเรียน 1 โรงเรียน (ผ่านการ
ประเมินของ RT คุณธรรม เขตตรวจราชการที่ 10) 

ส่ารวจผ่านระบบ
ออนไลน์และลงพ้ืนที่
นิเทศ ณ โรงเรียน/
ห้องเรียน 

แบบส่ารวจ/ 
แบบนิเทศออนไลน์ผ่าน 
กูเก้ิลฟอร์ม 

เชิงคุณภำพ 
1. ครูมีความสามารถในการสร้างและใช้สื่อการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์  
 2. นักเรียนสามารถสืบค้นและน่าเสนอผลที่ได้จากกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

 
1.ทดสอบ 
2.สังเกตพฤติกรรม 

 

 
1.แบบทดสอบ 
2.แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

8) กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
    ผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดการศึกษาทั้งหมดของโรงเรียน ได้แก่ ตัวนักเรียนเอง, ผู้ปกครองนักเรียน, ภาพรวมด้าน
คุณภาพของนักเรียนซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอน
ด้วย เป็นกระจกสะท้อนการท่างานของครูและผู้บริหารสถานศึกษานั้นเอง ผลทางอ้อมคงเป็นชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติที่
นักเรียนเหล่านี้จะใช้ชีวิตและเจริญเติบโตไปในภายภาคหน้าต่อไป 

9) ระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงกำร 
    ปลายปีการศึกษา 2565 (ตุลาคม 2565- เมษายน 2566) ต้นปีการศึกษา 2566 (พฤษภาคม 2566 
- กันยายน 2566)  ............................................................................................................................................ 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมำณ                                                                                  
 จ่านวน 20,000 บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน ) จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.อุดรธานี 
เขต 2 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
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กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิาร จัดท่าแผนการ
จัดการเรียนรู้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ สร้างสื่อการ
เรียนรูฯ้ แบ่งออกเป็น 2 รุ่นๆละ 48 คน รวม 96 คน
อบรมรุ่นละ 2 วัน  (กลุ่มโรงเรียนละ 4 คน) จ่ายเป็น
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดืม่  
รุ่นที่ 1 =คน/บาท/วัน =48/120/2 =11,520 
รุ่นที่ 2 =คน/บาท/วัน =48/120/2 =11,520 
รวม 23,040 บาท 

23,040 - 23,040 - 

รวมงบประมำณ 23,040 - 23,040 - 
กิจกรรมที่ 2 ครูใช้นวัตกรรมสอนนักเรียน /ศึกษานเิทศ
ติดตาม/วิจัย/พัฒนา 
    1. การนิเทศ ติดตาม /เก็บรวบรวมข้อมูล  
   2. วิเคราะห์ข้อมูล/แปลผล/เขียนรายงานวิจัย    

- - - - 

รวมงบประมาณ - - - - 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 23,040 
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โครงกำร  “ :  โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.” 

หน่วยงำน   ส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ควำมเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้ำหมำยแผนย่อย  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสรรมถนะและทักษะที่จ่าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 และมีคุณลีกษณะที่พ่ึงประสงค์.......................................................................................................  
 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง/ควำมสอดคล้องของแผน  
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (Y) ประเด็น (12)  การปรับเปลี่ยน ค่านิยม และวัฒนธรรม......................... 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ 
ในความเป็นไทยมากข้ึน น่าหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการด่ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุข  
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ มากข้ึน 

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
และการเป็นพลเมืองที่ดี 

(3) เป้าหมาย SDGs การพัฒนาชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...... 
 

 
หมำยเหตุ โครงกำรหนึ่งโครงกำร จ ำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : เทคนิควิธีการ/กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู......................................... 
         ชื่อปัจจัย : ความรู้และความเชี่ยวชาญของวิทยากรให้การอบรม...........................................   
(สนับสนุน ถ้ำมี)  ชื่อองค์ประกอบ : นวัตกรรมและเทคโนโลยี...............................................................................              
   ชื่อปัจจัย : งบประมาณ และอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์............................................................................  

สอดคล้องกับนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ... 
   ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะ ที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ 21 และมี
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์...................................................    

สอดคล้องกับนโยบำยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 
   กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีข้ึนไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำมสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chains) ของเป้ำหมำยแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหำส ำคัญของโครงกำร (X)       
 

1) หลักกำรและเหตุผล  
        การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ ควบคู่
ไปกับการยกระดับในด้านสุขภาวะและด้านทักษะการศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่ง  และมีคุณภาพ  โดยในช่วงที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่หลั่งไหล
เข้าสู่ประเทศไทย อาทิ เทคโนโลยีและสื่อที่มีอิทธิพลและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง การสร้างบุคลิกภาพ
ของคนรุ่นใหมใ่นโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกไซเบอร์หรือโลกเสมือน ความรักสนุกและรักสบาย ขาดความอดทน ขาด
วินัย และวัตถุนิยม ตลอดจนค่านิยมในการยอมรับคนที่มีฐานะมากกว่าคนดีมีคุณธรรม ส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมาประชากร
ไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และไม่ตระหนักถึงความส่าคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และ
การมีจิตสาธารณะ 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายสร้างคนไทยเป็นคนดี คน
เก่ง มีคุณภาพ พร้อมส่าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  และให้สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนา
คนตลอดช่วงชีวิต โดยมีประเด็นส่าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  ได้แก่  การ
ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ใน
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  การสรา้งค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการ
ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน และการส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
   โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. ได้ก่าหนดกระบวนการในการพัฒนา เพ่ือให้ได้ผลการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับ
ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร และนักเรียน ตามท่ีก่าหนดไว้เป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง  กตัญญู  
ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  โดยมีเป้าหมายเชิงคุณภาพ ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนมีความ
ตระหนัก เข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ  สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
ภูมิใจในการท่าความดี และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมด้วยหลักการของโรงเรียนคุณธรรม สามารถ
น่าไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากลที่จะช่วยส่งเสริม
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพ่ิมขึ้น” ซึ่งนับเป็นการ
พัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างยั่งยืน เพ่ือด่าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว  

2) วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้การด่าเนินตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกโรงเรียน และด่าเนินกิจกรรมที่เหลือของโครงการที่ยังไม่ได้ด่าเนินการ 
   2.2 เพ่ือพัฒนาการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
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3)   เป้ำหมำย 
3.1 เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output) 

                 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกคน (1,997 คน : ข้อมูล 31 ต.ค.65 , 
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อด.2) 
             2) นักเรียนในสังกัดทุกคน (24,001 คน : ข้อมูล 31 ต.ค.65, ที่มา http://118.175.157.12/BigData ) 

 3.2 เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
              1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถน่าหลักคุณธรรมมาบูรณาการในการบริหารจัดการและบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนได้  
      2) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

4)  วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 

5) ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรต่อกำรปิดช่องว่ำงของเป้ำหมำย (project's contribution to target gap)** 
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพ่ิมสูงขึ้น
............................................................................................................................................................................................. 
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6) ผลที่คำดว่ำจะเกิด  
  6.1 มีแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมออนไลน์เพ่ิมข้ึน 
 6.2 เห็นการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่ภาคปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  
 6.3 ทุกห้องเรียนมีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในลักษณะ Project Base Learning 
  6.4 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีค่านิยมหลัก 12 ประการ  

7) ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความส่าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดผล/

ประเมินผล 
เชิงปริมำณ 
 1.ทุกโรงเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ของตนเอง 
 2.ทุกห้องเรียนน่าคุณธรรมอัตลักษณ์ไปบูรณาการกับการจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียน 
4. ทุกกลุ่มโรงเรียนมีครูที่มีคุรุชนคนคุณธรรม อย่างน้อย 3 คน 
 5. ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว (ผ่านการประเมิน
จากศึกษานิเทศก์ สพป.อด.2) และมีโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว 
อย่างน้อยกลุ่มโรงเรียน 1 โรงเรียน (ผ่านการประเมินของ RT 
คุณธรรม เขตตรวจราชการที่ 10) 
 6. เขตพ้ืนที่การศึกษามีงานวิจัยด้านคุณธรรม อย่างน้อยปีการศึกษา
ละ 1 เรื่อง 

ส่ารวจผ่านระบบ
ออนไลน์และลงพ้ืนที่
นิเทศ ณ โรงเรียน/
ห้องเรียน 

แบบส่ารวจ/ 
แบบนิเทศออนไลน์
ผ่าน 
กูเก้ิลฟอร์ม 

เชิงคุณภำพ 
   นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและมีค่านิยม
หลัก 12 ประการ 

 
ผลการทดสอบปลาย
ภาคเรียน 

1.แบบทดสอบปลาย
ภาคเรียน 
2.แบบประเมิน
พฤติกรรมอันพึง
ประสงค์ 
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8) กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
        ผู้มสี่วนได้เสียกับการจัดการศึกษาทั้งหมดของโรงเรียน ได้แก่ ตัวนักเรียนเอง, ผู้ปกครองนักเรียน, ภาพรวมด้านคุณภาพ
ของนักเรียนซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้วย เป็น
กระจกสะท้อนการท่างานของครูและผู้บริหารสถานศึกษานั้นเอง ผลทางอ้อมคงเป็นชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติที่นักเรียน
เหล่านี้จะใช้ชีวิตและเจริญเติบโตไปในภายภาคหน้าต่อไป
................................................................................................................................................................................................................ 
 
9) ระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงกำร 
        ปลายปีการศึกษา 2565 (ตุลาคม 2565- เมษายน 2566) ต้นปีการศึกษา 2566 (พฤษภาคม 2566 - กันยายน 2566)  
........................................................................................................................................................................................................ 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมำณ                                                                                  
 จ่านวน 24,000 บาท ( สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.อุดรธานี 
เขต 2 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมและรำยละเอียด 
ในกำรใช้งบประมำณ 

งบประมำณ
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน  
ศึกษานิเทศก์ รวบรวมแล้วน่าสื่อไปวางในเว็บไซต์ 
ศูนย์สื่อ สพป.อด. 2 ที่ www.mrcud2.com  ให้
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ศึกษา
ค้นคว้า แล้วน่าไปด่าเนินการในโรงเรียนและลงสู่
ห้องเรียน 

- - - - 

รวมงบประมำณ     
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมคุรุชนคนคุณธรรมและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี กลุ่มโรงเรียนละ 1 คน 
(อย่างน้อย 1 คน)ค่าตอบแทนคนละ 1,000 บาท  
=คน/บาท = 24/1,000 =24,000 บาท 

24,000 24,000   

รวมงบประมำณ 24,000 24,000   
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 24,000 

 

 

 

 

http://www.mrcud2.com/


-๓๗- 

แบบประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู 

ชื่อครูที่รับการประเมิน....................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้..................................... .............. 
ระดับชั้น ......................จ่านวนนักเรียนในชั้นเรียน...............คน  โรงเรียน........................................................................  
กลุ่มโรงเรียน............................................................อ่าเภอ............................................... ........... สพป.อุดรธานี เขต 2 

ค ำชี้แจง  :  ให้ผู้ประเมินท่าการประเมินตามรายการประเมินในและให้ระดับคุณภาพตามค่าอธิบาย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านที่ ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้      

1.1 
แผนจัดการเรียนรู้มีการก่าหนดเป้าหมาย คุณภาพผู้เรียน 
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 

     

1.2 
จัดท่าแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวชี้วัด สมรรถนะส่าคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

     

1.3 
เลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลาย สอดคล้อง 
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

     

1.4 
เลือกใช้สื่อแหล่งการเรียนรู้ และเทคนิคท่ีหลากหลาย เหมาะสม 
ผนวกกับการน่าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ 

     

1.5 

เลือกใช้วิธีวัดผลและเครื่องมือประเมินผลที่หลากหลาย  
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด สมรรนะส่าคัญ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

     

 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพส ำหรับด้ำนที่ 1 และ 2 
   5 หมายถึง   มีความสอดคล้อง/เชือ่มโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมมากที่สุด  
  4 หมายถึง   มีความสอดคล้อง/เชือ่มโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมมาก  
   3 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลมุ/เหมาะสมปานกลาง  
  2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลมุ/เหมาะสมน้อย  
  1 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลมุ/เหมาะสมน้อยท่ีสุด  
ค ำอธิบำยระดับคุณภำพส ำหรับด้ำนที่ 3 
    5 หมายถึง ผู้เรียนร้อยละ 80 – 100 มีคุณลักษณะตามรายการประเมิน  
   4 หมายถึง ผู้เรียนร้อยละ 70 – 79 มีคุณลักษณะตามรายการประเมิน  
   3 หมายถึง ผู้เรียนร้อยละ 60 – 69 มีคุณลักษณะตามรายการประเมิน  
  2 หมายถึง ผู้เรียนร้อยละ 50 – 59 มีคุณลักษณะตามรายการประเมิน  
  1 หมายถึง ผู้เรียนร้อยละ 0 – 49 มีคุณลักษณะตามรายการประเมนิ 

 



-๓๘- 

ด้านที่ ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
2 การจัดการเรียนรู้      

2.1 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่ก่าหนดไว้ 

     

2.2 
ใช้วิธีสอนหรือเทคนิคการสอนส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน  
ตามความสามารถได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ  

     

2.3 
ใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับ 
การน่าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

2.4 
มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  

     

2.5 
ครูให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน 
ด้านการเรียน 

     

3 ผลที่เกิดกับผู้เรียน      

3.1 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส่าคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามท่ีก่าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ 

     

3.2 
ผลงานหรือชิ้นงานของผู้เรียนสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด สมรรถนะส่าคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ตามท่ีก่าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ 

     

3.3 ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน เรียนผ่านการสื่อสารร่วมสมัย      
3.4 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมพ้ืนฐาน ระดับดีขึ้นไป      
3.5 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามศักยภาพ      

 ระดับคุณภาพ X ความถี่      
 คะแนนเฉลี่ย  
 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  

 

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับการประเมิน   ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน 
     (..........................................................)          (........................................................) 
       .........../..................../...................      ............/....................../................ 

    เกณฑ์กำรแปลควำมหมำย :           *  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ น้อยกว่า 50.00    หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
  *  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.00 – 59.00  หมายถึง  พอใช้          *  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ   60.00 – 69.00  หมายถึง  ดี        
  *  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.00 – 79.00  หมายถึง  ดีมาก         *  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ   80.00 – 100.00 หมายถึง  ดีเยี่ยม   



 

 

คณะที่ปรึกษำ 

 

นายบูรพา     พรหมสิงห์   ผอ.สพป.อุดรธานี  เขต ๒ 
นายศุภชัย     โถบ่ารุง   รอง ผอ..สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
นายวิรยุทธ    ชัยดินี   รอง ผอ..สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
นายอดิศร     โยธะชัย  รอง ผอ..สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
นางรัดดา     วิทยากร  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 

 

จัดท ำโดย 

 

นายสุริยนต์   อินทร์อุดม         ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒  


