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 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน หรือที่เรียกสั้น ๆ วา “โรงเรียน ตชด.” เปนโรงเรียน    

ในถิ่นทุรกันดารที่พัฒนาจากโรงเรียนชาวเขา มีลักษณะเปนโรงเรียนเฉพาะกิจในความดูแลของ  

กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ด าเนินการอย่างถูกต้อง

ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ถือก าเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ที่หมู่บ้าน

ดอนมหาวัน อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เปิดท าการสอนเม่ือวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙ 

ซ่ึงใช้ช่ือวา่ “โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ ารุงที่ ๑” เพื่อใหการศึกษาแกเด็ก และเยาวชนในถิ่น

ทุรกันดาร  

 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๖ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยูห่ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

แก่ต ารวจตระเวนชายแดน ส าหรับจัดตั้งโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ คือ 

โรงเรียนเจ้าพอ่หลวงอุปถมัภ์และโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถมัภ์ อีกทั้งในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ สมเด็จพระ

ราชชนนีศรีสังวาล พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ได้พระราชทานการ

สนับสนุนและทรงอุปถัมภ์การด าเนินงานของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอยา่งกวา้งขวาง โดย

ได้พระราชทานพระราชทรัพยส์่วนพระองคแ์ละเงินที่มีผู้บริจาคถวายโดยเสด็จพระราชกุศล น าไป

จัดตั้งโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และจะเสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงเรียนด้วยพระองค์เองทุกแห่ง 

อีกทั้งได้รับการสนบัสนนุจากหนว่ยงานราชการ องคก์รภาคเอกชน ตลอดจนคณะบุคคลต่างๆ ที่ได้

ให้ความช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่งด้วย กิจการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนจึงได้เจริญก้าวหน้ามา

เป็นล าดับ ปจจุบัน มีโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน รวมทั้งสิ้น ๑๙๓ แหง กระจายอยู่ในพื้นที่ 

๔๐ จังหวัด ใน ๔ ภูมิภาคของประเทศไทย (กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน. ๒๕๕๐)  

 พ.ศ. ๒๕๒๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงริเริ่มโครงการตาม

แนวพระราชด าริในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โดยใชโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั และ

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เพื่อแกปญหาโภชนาการและ

จัดการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาส โดยทรงให้การสนับสนุนทั้งดานทุนทรัพยและ

ทรัพยากรการศึกษา ตลอดจนสรางภาคีการมีสวนรวม เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดน  

 กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที ่๒๓ มีหน้าที่ดูแลพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ สกลนคร 

นครพนม และมุกดาหาร ได้ด าเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสนองงานโครงการ

ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดตั้งโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน ในสังกัดจ านวน ๘ แห่ง ๓ ศูนย์การเรียนรู้ รวมทั้งสิน้ ๑๑ แห่ง อยูใ่นพื้นที่จังหวัดนครพนม 

๘ แห่ง อยู่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ๒ แห่ง และจังหวัดสกลนคร ๑ แห่ง มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 
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๑,๑๙๕ คน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับช้ันปฐมวัยจนถงึระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีครูรวม

ทั้งสิน้ ๑๒๑ คน จ าแนกเป็นครูต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน ๗๖ คน ครูผู้ดูแลเด็ก และครูอาสา 

จ านวน ๔๕ คน ครูของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีต าแหน่งเป็นต ารวจตระเวนชายแดน ไม่มี

คุณวุฒิทางวชิาชีพครู จึงท าให้ขาดทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนให้บรรลุ

ตามวัตถุ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านการสอนให้กับครูต ารวจตระเวน

ชายแดน ทั้งการศึกษาระยะยาวเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรมระยะสั้นด้าน

เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (กองก ากับการต ารวจตระเวน

ชายแดน ๒๓. ๒๕๕๘) 

 การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคต 

ได้แก่ ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การ

ร่วมมือและความคดิสร้างสรรค)์ และทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการ

ด ารงชีวิตของคนในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ การที่จะจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะดังกล่าว จ าเป็นต้องพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงคท์ี่ก าหนด โดยครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอน เป็น

พี่เลี้ยงเพื่อฝึกการเรียนรู้แบบบูรณา  การสหวิชาการ เพื่อเช่ือมโยงความรู้กับจินตนาการ 

เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปธรรม ซ่ึงการจัดการศึกษาต้องสร้างความพอใจให้นักเรียน และกระตุ้นให้

นักเรียนอยากเรียน โดยครูควรให้เสรีภาพในการเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ และ

ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ซ่ึงเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาของชาติ 

เพื่อสร้างเด็ก สร้างนวัตกรรม เลิกการบรรยาย แต่ให้ลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึงการจัดการเรียนการสอน 

นอกจากจะพิจารณาเลือกเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาความสามารถ

ให้แก่นักเรียนแล้ว ครูควรค านึงถึงวิธีการในจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การเลือกวิธีการจัดการ

เรียนการสอนมาใช้ให้เหมาะสม เป็นศิลปะและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของการสอน หรือการจัดการ

เรียนรู้ (สุวทิย์ มูลค า และคณะ. ๒๕๔๙)  

 การด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีปัญหาต่าง ๆ เช่น ขาด

แคลนครู สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ครูไม่ครบช้ันเรียน ครูขาดทักษะการจัดการเรียนการ

สอน เป็นต้น จึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มรูปแบบ ส่งผลให้โรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดนไม่สามารถจัดการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพได้เท่าที่ควร การที่ครูหนึ่งคนต้องรับผิดชอบ

สอนหลายวชิา ซ่ึงอาจจะท าให้ครูเกิดความเหนื่อยล้า ประสิทธภิาพการสอนลดลง การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนในห้องเรียนไม่หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่กระตือรือร้น

ในการเรียน และไม่สนใจเรียน ส่งผลให้พัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ไม่ครบทุกทักษะ ดังนั้น การ

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ควรมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาทักษะการสอนของครู 
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ซ่ึงเป็นบุคลากรที่ส าคัญในการน าไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อให้ครูน าความรู้ที่

ได้รับไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน  

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมี

ภารกิจหลักในการพัฒนาการศึกษาของประชาชนในจังหวัดนครพนม รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ได้รับ

ความไว้วางใจให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามโครงการพระราชด าริฯ 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอยา่งต่อเนื่อง นับตั้งแต่การจัดศึกษาและวจิัยด้านการจัดการเรียน

การสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการวจิัย เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้แบบเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ และการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) : กรณีศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดนที่ ๒๓ (ศิริดา บุรชาติ. ๒๕๖๐) โดยการประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ BBL 

PBL และ RBL ร่วมกับกระบวนการวจิัยเชิงคุณภาพ โดยการถอดบทเรียนจากการเขา้ร่วมกิจกรรม 

และผลการทดสอบ O-NET พบว่า สาเหตุ และปัจจัยที่ส่งผลให้คะแนน O-NET ของนักเรียน

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากนักเรียนมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน 

การคดิวเิคราะห์ มีความตระหนักในการสอบน้อย ขาดความสนใจใฝ่เรียนรู้ ขาดความกระตือรือร้น 

และขาดทักษะการสืบคน้ขอ้มูล ครูมีการจัดการเรียนการสอนไม่ครอบคลุมตัวช้ีวัด/มาตรฐานการ

เรียนรู้ น าต ารา หรือคู่มือบางเล่มไปสอน ขาดการบูรณาการกับโครงการที่มีในโรงเรียน ขาด

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ขาดทักษะในการวัดผลประเมินผล และการสร้าง

แบบทดสอบ ขาดวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง ผู้บริหารยังไม่มีแผนการพัฒนาการสอบ O-NET 

อยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยไม่น าระบบการนิเทศ ก ากับติดตามมาใช้อยา่งจริงจัง และให้การ

สนับสนุนการพัฒนาครูด้านการวัดผลประเมินผลน้อย จากผลการวิจัยดังกล่าว มีข้อเสนอแนะ 

ดังนี้ (ศิริดา บุรชาติ. ๒๕๖๐) 

  ๑. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เป็นโรงเรียนที่มีโครงการต่าง ๆ เข้ามามากมาย 

ซ่ึงเป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะโครงการตามแนวพระราชด าริทัง้ ๘ โครงการ และโครงการของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้เป็นอยา่งดี แต่เนื่องจาก

การบริหารจัดการภายในโรงเรียนยังไม่เป็นระบบ จึงท าให้การด าเนินงานโครงการและการจัดการ

เรียนการสอนท างานแบบแยกส่วน หากมีการบูรณาการกิจกรรมในโครงการเข้ากับการเรียนการ

สอนจึงเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์อยา่งยิง่ต่อนักเรียน 

  ๒. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนา ทั้ง

ด้านนักเรียน และครู จึงควรศึกษาด้านการวจิัย และพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง เพื่อสร้างความส าคัญใน

การท าความเขา้ใจหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล ผู้บริหารควรมีการก ากับ

ติดตาม สนับสนุนและให้ค าแนะน า 

  ๓. เนื่องจากครูที่สอนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ไม่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพครู 
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จึงควรมี การพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการพี่เลีย้งเขา้มาช่วยในการพัฒนาคุณภาพการจัดการสอน

อยา่งต่อเนื่อง  

 จากผลการวิจัยดังกล่าว คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยนครพนม ร่วมกับกองก ากับการ

ต ารวจตระเวนชายแดนที ่๒๓ จึงน ามาก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ ทั้ง ๑๑ โรงเรียน ตามโครงการบริการวิชาการตามแนว

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของครูในระดับปฐมวัย 

พัฒนาคุณภาพการจัดการสอนภาษาไทยและพัฒนาคุณภาพการจัดการสอนคณิตศาสตร์ บน

แนวคดิที่วา่ หากครูมีองคค์วามรู้ มีความเช่ียวชาญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนในระดับก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมตามวัยแล้วนั้น ย่อมส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะการ

เรียนรู้ไปจนตลอดชีวติและสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนทางด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน

ออกเขียนได้ของนักเรียน และพัฒนาทักษะการเขียน การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ซ่ึงหากครู

สามารถน าวธิีการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เขยีนและทักษะการคดิวเิคราะห์ไปใช้ในห้องเรียน

ได้ จะเกิดประโยชน์ทัง้แก่ตัวนักเรียน ครูผู้สอน และผู้บริหารได้เป็นอยา่งดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดตามโครงการบรกิารวิชาการตามแนวพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร:ี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 

เพื่อยกระดับคณุภาพการจดัการศกึษา 
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การจดัการความรู ้: ครโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทีก่ระท าในการสอน 

มีข้ันตอนจดัระบบและวางแผน 

ใช้ความรู้จากหลกัสตูรเพื่อเปน็แกน 

ทั้งทดแทนเติมเต็มเพิ่มเขา้มา 

หากความรู้ที่มีอยูไ่รร้ะบบ 

จักกระทบล าดับจับเนือ้หา 

การวางแผนจึงส าคัญเท่าวชิา 

ก่อให้เกิดปัญญาอยา่งยัง่ยนื 
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 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนินการโครงการบริการวิชาการตามแนว

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูปฐมวัย การ

พัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นระยะเวลา ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๗  

ถึง ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) อาคารพิทยปกรณ์ 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยนครพนม โดยมีครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับ

การต ารวจตระเวนชายแดนที ่๒๓ เขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๖๑ คน เป็นครูปฐมวัย จ านวน ๒๐ คน 

ครูภาษาไทย จ านวน ๒๒ คน ครูคณิตศาสตร์ จ านวน ๑๙ คน ซ่ึงมกีารด าเนินงาน ดังนี้ 

 

การพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูปฐมวัย 

 

 PLC สะท้อนประสบการณ์การสอนระดับปฐมวัย 

  กิจกรรม PLC เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จากกิจกรรมนี้ส่งผลให้

ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งครูและนักเรียน ดังนี ้

  ปัญหาด้านครูผู้สอน 

   ครูไมมี่พืน้ฐานวชิาชีพครู 

   ครูมปีระสบการณ์ในการสอนน้อย  

   บางครั้งครูได้รับมอบหมายให้สอนในระดับช้ันอื่น 

   ครูใช้งบประมาณส่วนตัวในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  แนวทางแก้ไข 

   ครูได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเอง และได้มีการปรับใช้ 

  ปัญหานักเรียน 

   นักเรียนขาดแรงจูงใจในการมาเรียน 

   นักเรียนบางส่วนมาจากครอบครัวแตกแยก 

   นักเรียนขาดการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง 

  แนวทางแก้ไข 

   ครูควรมกีารเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรับทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

   ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการมาเรียน 
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  จากกิจกรรมสะท้อนประสบการณ์การสอนของครูปฐมวัย ท าให้ทราบถึงปัญหา 

อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อน าไปสู่การพัฒนาครูในการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 

   การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

    การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม

วเิคราะห์สาระการเรียนรู้ กิจกรรมปฏิบัติการ และน าเสนอหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงการจัดกิจกรรม

ดังกล่าวเพื่อให้ครูสามารถจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับนักเรียน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม 

และสติปัญญา  

    โดยการให้ครูวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ออกเป็น ๔ สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระที่ ๑ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก สาระที่ ๒ บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก สาระที่ ๓ ธรรมชาติรอบตัว 

สาระที่ ๔ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก แล้วจึงให้ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระให้

สอดคล้องกับบริบทของนักเรียน  

 

 การสร้างแผนการสอนสู่การน าไปใช้ 

  การสร้างแผนการสอนสู่การน าไปใช้ในการสอนได้จริง มีการด าเนินกิจกรรม คอื การ

เขียนแผนการจัดประสบการณ์ ให้ครอบคลุม ๖ กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและ

จังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์กิจกรรมการเล่นตามมุม กิจกรรม

การเล่นกลางแจ้ง      และเกมการศึกษา เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยไม่ได้

สอนเป็นรายวิชา แต่เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น 

การจัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดการพัฒนาครบทั้ง ๔ ด้าน เป็นพื้นฐานส าคัญของการเรียนรู้ใน

ระดับที่สูงขึ้น การจัดกิจกรรมดังกล่าว แบ่งครูออกเป็น ๖ กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดท า

แผนการจัดประสบการณ์ร่วมกัน ดังนั้นกิจกรรมนี้จึงท าให้ครูได้เรียนรู้พื้นฐานการจัดท าแผนการ

จัดประสบการณ์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในการจัดการ

เรียนการสอน 

 

 การผลิตสื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

  สื่อเป็นหัวใจส าคัญของการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กปฐมวัย การ

ผลิตสื่อสร้างสรรค ์มีการจัดกิจกรรม คอื กิจกรรมการผลิตสื่อการสอนจากกระดาษและน าเสนอ

ผลงาน เพื่อให้ครูสามารถผลิตสื่อการสอนจากกระดาษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนได้ ในกิจกรรมดังกล่าว ใช้วิธีการสาธิตการผลิตสื่อโดยนักศึกษาช้ันปีที่ ๓ 



๙ 
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สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จากนั้นจึงให้ครูได้ลงมือปฏิบัติจริงในการผลิตสื่อด้วย

กระดาษเป็นรายบุคคล ผลการจัดกิจกรรม พบว่า ครูทุกคนสามารถผลิตสื่อและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 

 

 การพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลระดับปฐมวัย 

  การพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลระดับปฐมวัย มีการด าเนินการให้ความรู้

เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย การก าหนดเกณฑ์การประเมิน การสร้างแบบประเมินพัฒนาการ 

และการหาคุณภาพของแบบประเมิน ให้ครอบคลุมเกณฑ์พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านกระบวนการสังเกต การจดบันทึก การแสดงออกของ

เด็ก ทั้งด้านพฤติกรรมและผลงาน ดังนั้นกิจกรรมนี้ท าให้ทราบว่าครูมีทักษะในการสร้างแบบ

ประเมิน แต่ยังขาดความเข้าใจในการสร้างแบบประเมินพัฒนาการ ส่งผลให้ครูเห็นความส าคัญ 

และมีความเขา้ใจในการสร้างแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรม PLC การสอนเด็กปฐมวัยในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การเขียนแผนการจัดประสบการณ์และการวิเคราะห์ ๖ กิจกรรมหลัก 
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กิจกรรม การวัดการประเมินผลตามสภาพจริงของเด็กปฐมวัย 
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              กิจกรรมผลิตสื่อการสอนจากกระดาษ (ผัก ผลไม้) 

 

การพฒันาศกัยภาพครดูา้นการจดัการเรยีนการสอนครภูาษาไทย 

 

 PLC สะทอ้นประสบการณก์ารสอนภาษาไทย 

  กิจกรรม PLC การสอนภาษาไทยในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เป็นกิจกรรมที่ 

อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา โดยให้ครูทุกคนน าเสนอ จากจัดกิจกรรมนี้ท าให้ครูได้ทบทวน

ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนให้ประสบผลส าเร็จ โดยครูช่วยกันระดม

ความคดิเพื่อหาปัญหาท่ีเป็นอุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหานั้น ๆ ส่งผลให้ครูได้แนวทางในการ

พัฒนาศักยภาพทัง้ครูและนักเรียน ดังนี้ 

  ๑. ปัญหาการสอน 

   ๑.๑ จ านวนคร ูและนักเรียน 

    - จ านวนครูไมเ่พยีงพอกับจ านวนช้ันเรียนทีส่อน 

    - จ านวนนกัเรียนไม่เหมาะสมกับช้ันเรียน 

   ๑.๒ สื่อการสอน 

    - การใช้สื่อการสอนไม่หลากหลาย 

   แนวทางแก้ไขปัญหาการสอน 

    ๑. จัดสรรจ านวนครูให้เหมาะสม 

    ๒. จัดนกัเรยีนให้มีจ านวนทเีหมาะสม 

    ๓. ฝึกสร้างสื่อ และน าสื่อมาใช้ประกอบการสอนให้มีความหลากหลาย และ

เหมาะสม 

  ๒. ปัญหาคร ู

   ๒.๑ ภาระงานของคร ู

    - มีงานด่วนเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 



๑๒ 
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    - มีการอบรมครูอยา่งต่อเนื่อง 

    - ครูต้องรับผิดชอบงานภายในโรงเรียนหลายฝ่าย เช่น งานธุรการ งาน

โครงการ เปน็ต้น 

   ๒.๒ ปัญหาด้านการสอนของคร ู

    - ครูขาดความรู้ในวชิาที่สอน 

    - ครูขาดความม่ันใจในการสอน 

    - ปัญหาครูไม่ได้เตรียมการสอน 

    - การเปลี่ยนช้ันการสอนของครู ท าให้ครูไม่ได้พัฒนาการสอนของช้ันเรียนนั้น ๆ 

    - ครูขาดเทคนิคการสอน และเลือกวิธกีารสอนไม่เหมาะสมกับเนือ้หาวิชา 

   ๒.๓ ปัญหาวุฒิการศกึษาของคร ู

    - ครูไมมี่ความรู้ทางวชิาชีพคร ู

   ๒.๔ ปัญหาการเงนิคร ู

    - เงินเดือนของครูไมเ่พยีงพอ 

    - เบีย้เลีย้งของครนู้อย 

    - บางกจิกรรมครใูช้งบประมาณส่วนตัวในการท ากิจกรรมของโรงเรียน 

   ๒.๕ ปัญหาการขาดแรงจงูใจในการปฏิบัติหน้าที ่

    - ขาดการช่ืนชมในการปฏิบัติหน้าที่ของครู 

   แนวทางแก้ไขปัญหาคร ู

    ๑. จัดหาบุคลากรในการปฏิบตัิหน้าที่ภายในโรงเรียนที่นอกเหนือจากการสอน 

เช่น เจ้าหน้าที่ธรุการ เปน็ต้น 

    ๒. ลดการอบรมคร ูเพื่อให้ครูมีเวลาน าความรู้ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 

    ๓. จัดให้ครูสอนในรายวชิา และสอนประจ าช้ันเรียนนัน้ ๆ อยา่งต่อเนื่อง 

    ๔. ครูควรเตรียมการสอน โดยมีการกระตุ้นจากเพื่อนครู และผู้บริหาร 

    ๕. ครูควรศกึษาหลกัสูตรทกุระดับช้ัน 

    ๖. ครูควรพัฒนาความรู้ในวิชาที่สอนอยา่งต่อเนื่อง 

    ๗. ครูควรพัฒนาความรู้ในวชิาอื่น ๆ เพื่อที่จะสามารถสอนแทนกันได ้

    ๘. ส่งเสริม และจัดสรรงบประมาณสนับสนนุให้ครไูด้มีโอกาสศกึษาต่อใน

สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรยีน 

    ๙. เพิ่มคา่ตอบแทนใหก้ับครทูี่มีผลงาน 

  ๓. ปัญหานักเรียน 
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   ๓.๑ นักเรียนอ่านไม่ออก เขยีนไม่ได ้

   ๓.๒ นักเรียนขาดทกัษะในการคดิ วเิคราะห์ 

   ๓.๓ นักเรียนขาดเรียนบ่อย 

   ๓.๔ พัฒนาการด้านการเรียนของนกัเรียนแตกต่างกนั 

   ๓.๕ ปัญหาจากครอบครัว ไดแ้ก ่

    - การดูแลเอาใจใส่ของครอบครัวนกัเรียน ในด้านการสง่เสริมการเรียน 

    - ปัญหาการหย่าร้าง 

    - ฐานะทางการเงนิของครอบครัว 

    - การตระหนักถึงความส าคัญของการศกึษา 

   ๓.๖ ไม่มีทัศนคติที่ดตี่อการเรียน 

   ๓.๗ นักเรียนมีการจดจ าในระยะสัน้ ๆ 

   ๓.๘ สิ่งแวดล้อมของนกัเรียน ได้แก ่

    - การพนัน 

    - เพื่อน 

    - การดื่มสรุา และสิ่งเสพติด 

    - กจิกรรมสงัสรรคแ์ละงานรืน่เรงิต่าง ๆ 

   ๓.๙ สุขภาพของนกัเรียน ได้แก ่

    - โรคประจ าตัว 

   ๓.๑๐ สื่อเทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวัน 

    - นกัเรียนขาดวนิัยในการใช้โทรศัพท์มือถือ 

   ๓.๑๑ นกัเรียนมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม 

   แนวทางแก้ไขปัญหานักเรียน 

    ๑. ใหน้ักเรียนฝึกทบทวนโดยการอ่าน และเขยีนอยา่งสม่ าเสมอ 

    ๒. การจดัการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนกัเรียน 

    ๓. ควรมีกรณีศกึษาเป็นรายบุคคล 

    ๔. ควรมีแนวทาง หรือเทคนิค ในการอ่านที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเลือกใช้

เป็นแนวทางให้มีเหมาะสม เป็นการสร้างความสนใจใหก้บันักเรียน 

    ๕. ปลูกฝังทศันคติที่ดตี่อการเรียน 

    ๖. การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน 

    ๗. ออกเยี่ยมบ้านนกัเรยีนเพื่อพบผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

นักเรยีนร่วมกัน 
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    ๘. การสอนเสริมส าหรับนักเรียนที่มีพัฒนาการช้า 

    ๙. ใหแ้บบฝึกหัดทบทวนความรู้ใหก้ับนักเรียน 

    ๑๐. ควรมีกรณศีึกษาเปน็รายบุคคล 

    ๑๑. ควรปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการใช้สื่อ และเทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวันอยา่ง

ถูกต้อง และเหมาะสม 

    ๑๒. การปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมแรง โดยการร่วมมือจาก

หลายฝ่าย เช่น หลัก “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เป็นตน้ 

    ๑๓. ส่งเสริมการดแูลเด็กตั้งแต่ยังอยูใ่นครรภ์มารดา เช่น แจกนมผง แจกเกลือ

ไอโอดีน เป็นตน้ 

 จากกจิกรรมสะท้อนประสบการณ์การสอนภาษาไทย ท าให้การทราบปัญหาท่ีแทจ้ริง 

และแนวทางในการแก้ปัญหาจากครู น าไปสูก่ารพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอยา่งเป็น

ระบบต่อไป 

 

 การวเิคราะหห์ลกัสตูรภาษาไทย 

  การวิเคราะห์หลักสูตรภาษาไทยมีการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมวิเคราะห์

หลักสูตรภาษาไทย และกิจกรรมวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย และการน าเสนอผลงาน ซ่ึง

กิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ครูทราบวา่ก่อนลงมือสอนครูควรท าความเขา้ใจกับหลักสูตรในระดับช้ันที่

สอน โดยวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้ เพราะหากครูขา้มขัน้ตอนนี้ไปจะส่งผล

ให้การจัดการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ ขาดทิศทางในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้

ครูควรวิเคราะห์หนังสือเรียนเพื่อท าความเข้าใจกับเนื้อหา เพราะหนังสือเรียนเป็นเครื่องมือที่

ส าคัญในการจัดการเรียนการสอน โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น ๖ กลุ่ม เพื่อให้ครูได้วิเคราะห์หลักสูตร 

และหนังสือเรียนตามระดับช้ันที่ได้รับมอบหมาย  

 เม่ือวิเคราะห์หลักสูตรและหนังสือเรียนแล้ว แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน โดย

เรียงล าดับจากระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ หลังจากแต่ละกลุ่มน าเสนอ

แล้ว อาจารย์ผู้เช่ียวชาญให้ความรู้เพิ่มเติม และข้อเสนอแนะ การที่ครูทุกคนได้ดูการน าเสนอ

ผลงานของเพื่อนครูแต่ละกลุ่ม เป็นลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอร์ โดยครูทุกกลุ่ม

ปฏิบัติการวเิคราะห์เพยีง ๑ ระดับช้ัน  แต่สามารถเรียนรู้ทุกระดับช้ัน กิจกรรมนีช่้วยให้ช่วยจัดการ

ความรู้ให้ครูอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้การสอนเกิดประสิทธภิาพ  

 

 

 



๑๕ 

การจัดการความรู้ : ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน               โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ๒๕๖๑ 

 การสร้างแผนการสอนสู่การน าไปใช้ 

  การสร้างแผนการสอนสู่การน าไปใช้ในการสอนได้จริง มีการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ 

กิจกรรมการสร้างหลักสูตรและออกแบบจัดการเรียนการสอนภาษาไทย กิจกรรมการเขียน

แผนการสอนรายวิชาภาษาไทย และน าเสนอผลงาน กิจกรรมนี้เพื่อให้ครูสามารถวางแผนการ

สอนเป็นรายปี และออกแบบการสอนในแต่ละบทเรียน สู่การเรียนเขยีนแผนรายช่ัวโมง โดยให้ครู

น าความรู้ที่ได้จากการวเิคราะห์หลักสูตร และวิเคราะห์หนังสือเรียน มาวางแผนการสอนรายปี

เพื่อให้สามารถบูรณาการมาตรฐาน และตัวช้ีวัด ให้เหมาะสมกับบทเรียนที่สอน แล้วน ามา

ออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และวัดผลประเมินผลตามเนื้อหาที่สอน ให้

สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน เพื่อเร้าความสนใจของนักเรียน จากนั้นสร้างแผนการสอน

รายช่ัวโมง กิจกรรมนีท้ าให้ครูสามารถออกแบบการสอนในแต่ละบทเรียน และเขยีนแผนการสอนได้  

 

 การผลิตสื่อภาษาไทยสร้างสรรค์ 

  การผลิตสื่อภาษาไทยสร้างสรรค์ มีการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการสร้างสื่อ

การสอนภาษาไทย และน าเสนอผลงาน และกิจกรรมสาธิตการใช้สื่อภาษาไทยประกอบการ

จัดการเรียนการสอน โดยนักศึกษาสาขาวชิาภาษาไทย ช้ันปีที่ ๓ สื่อนวัตกรรม และวธิีการสอน 

เพื่อให้ครูสามารถสร้างสื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม  และได้แนวทางในการน าสื่อไปใช้

ประกอบการจัดการเรียนการสอน โดยให้ครูทุกคนได้สร้างสื่อตามที่เขยีนในแผนการสอน โดยมี

ตัวอย่างสื่อที่หลากหลายให้ครูดูเป็นแนวทาง ครูมีการระดมความคิด และออกแบบการสร้างสื่อ 

ท าให้สื่อที่สร้างขึ้นดูมีชีวิตใช้ได้จริง เพราะสื่อที่สร้างผ่านการวเิคราะห์ในขัน้ตอนต่าง กิจกรรมนี้มี

การประกวดสื่อเพื่อมอบสื่อเป็นรางวัล จึงเป็นแรงจูงใจให้ครูสร้างสื่อได้เต็มศักยภาพ และขณะที่

ครูสร้างสื่อจัดให้มีสาธิตการใช้สื่อภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่

หลากหลาย จากตัวแทนนักศึกษาช้ันปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร์ เพื่อให้ครูได้

แนวทางในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนีท้ าให้ครูมคีวามสุขในการการสรา้งสื่อที่แปลกใหม่ 

และได้แนวทางในการสร้างสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน 

 

 การทดลองสอนสู่การพัฒนาตน 

  การทดลองสอนสู่การพัฒนาตน มีการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมทดลอง

ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระภาษไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อให้ครูได้

ประเมินความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านการทดลองปฏิบัติการสอน ด้วยเวลาที่จ ากัดท าให้

ไม่สามารถให้ครูทุกคนปฏิบัติการสอนได้ จึงจัดให้ทดลองปฏิบัติการสอนเป็นกลุ่มเรียงตาม

ระดับช้ันตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยจัดการเรียนการสอนตาม



๑๖ 

การจัดการความรู้ : ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน               โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ๒๕๖๑ 

แผนการสอน สื่อ และวิธีการสอน ตามที่ครูได้วางแผนไว้ ครูทุกคนร่วมเป็นนักเรียน อาจารย์

ผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะ กิจกรรมนี้ท าให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างน่าสนใจ มี

ความม่ันใจในการสอนรูปแบบใหม่ ท าให้ครูมีทัศนคติที่ดีต่อการสอนภาษาไทย และสะท้อนให้เห็น

วา่กิจกรรมที่จัดขึ้นในการอบรมเชิงปฏิบัติการตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายสามารถจัดการองค์

ความรู้ให้กับครูได้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

กจิกรรม PLC ครโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน และน าเสนอผลงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กจิกรรมวเิคราะหห์ลกัสตูรภาษาไทย วิเคราะหห์นงัสอืเรยีนภาษาไทย และน าเสนอผลงาน 



๑๗ 

การจัดการความรู้ : ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน               โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กจิกรรมการออกแบบการจดัการเรยีนการสอน และการเขียนแผนการสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กจิกรรมสรา้งสื่อการสอนภาษาไทย การน าเสนอผลงาน และการสาธติการใชส้ือ่ประกอบการสอน 

 

 

 
 

 



๑๘ 

การจัดการความรู้ : ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน               โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมทดลองปฏบิตักิารสอนภาษาไทยตามแผนการจดัการเรยีนการสอน 

 

การพฒันาศกัยภาพครดูา้นการจดัการเรยีนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 

 การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์โรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดน และเพื่อให้ครูมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์         

ให้ความส าคัญกับการพัฒนากระบวนการคดิของนักเรียน  

 กิจกรรมหลัก 

  ๑. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนากระบวนการคดิของนักเรียน  

  ๒. ท าสื่อเพื่อใช้ได้จริงในห้องเรียน 

  ๓. Micro teaching (สังเกตช้ันเรียนร่วมกัน) 

  ๔. สะท้อนผลหลังการสอน   

 

 

 

 

 

 
 

คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

และคณะครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ ๒๓ 



๑๙ 

การจัดการความรู้ : ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน               โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ๒๕๖๑ 

PLC สะทอ้นผลการจดัการเรยีนการสอนวชิาคณติศาสตร ์ 

  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ครูได้ช่วยกันระดมความคิด สะท้อนให้เห็นปัญหาและ

อุปสรรคที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาของครู ปัญหาของนักเรียน 

รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งวเิคราะห์การเตรียมการสอนที่ผ่านมา

ของครู ผลที่เกิดกับนักเรียน และความคาดหวังของครูต่อนักเรียน  ซ่ึงมรีายละเอียดดังนี้ 

  ๑. ปญัหาของคร ู

   - วุฒิการศึกษาไม่ตรงกับวชิาที่สอน 

   - ขาดความรู้ เทคนิควธิีการสอน 

   - บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนบ่อย ขาดความต่อเนื่อง 

   - บุคลากรไม่เพียงพอ 

   - เวลาสอนไม่เพียงพอ 

   - ขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน 

  ๒. ปญัหาของนกัเรยีน 

   - พื้นฐานครอบครัว/ปัญหาครอบครัว 

   - นกัเรียนขาดเรียนบ่อย 

   - ปัญหาสุขภาพของนกัเรยีน 

   - ความล าบากในการเดินทางมาโรงเรียน 

   - พัฒนาการด้านสติปัญญาของนกัเรยีนไม่เทา่กนั 

   - ระดับการเรียนรู้ของนกัเรียนแตล่ะคนต่างกัน 

   - การยา้ยที่อยูต่ามผู้ปกครองบ่อยๆ ขาดความต่อเนื่อง 

   - เด็กตดิเกม ติดเล่นมากกวา่เรียน 

   - เดก็บกพร่องทางการเรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

สะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนการอบรม 

 



๒๐ 

การจัดการความรู้ : ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน               โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ๒๕๖๑ 

การวเิคราะหห์นงัสอืเรยีนคณติศาสตรท์ีใ่ชใ้นระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 การวิเคราะห์หนังสือเรียนที่ใช้ในระดับช้ันประถมศึกษา เป็นการวเิคราะห์หนังสือเรียน

กับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนะน า

แนวทางในการใช้หนังสือเรียนเพื่อจัดกิจกรรมที่พัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียน ซ่ึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ครูสามารถจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับนักเรียน 

โดยมีการท างานกลุ่ม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องคค์วามรู้ซ่ึงกันและกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิเคราะห์หนังสือเรียนและการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

 

การสรา้งแผนการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันากระบวนการคดิทางคณติศาสตร์ 

 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียน เริ่มจากการวิเคราะห์หนังสือเรียนคณิตศาสตร์แนวใหม่ที่เน้นการแก้ปัญหา ซ่ึงเป็น

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษา ตามกรอบแนวคิดการบูรณาการ 

“การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study)” และ “วธิีการแบบเปิด (Open Approach)”ที่จัดท าขึ้นภายใต้

ค ว าม ร่ ว ม มื อ ร ะห ว่ า ง  Center for Research on International Cooperation in Educational 

Development (CRICED), University of Tsukuba ประเทศญ่ีปุ่น และศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และคณะ . ๒๕๕๔) โดยวิเคราะห์และจัดท า

แผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ดังนี้ 



๒๑ 

การจัดการความรู้ : ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน               โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ๒๕๖๑ 

  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องจ านวนที่ไม่เกิน ๑๐ (ป.๑)  

  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องตารางและแผนภูมิ (ป.๒ เล่ม ๑) 

 โดยมีประเด็นเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเน้นการพัฒนา

กระบวนการคดิของนักเรียน ดังนี้ 

  - สถานการณ์ปัญหา 

  - ค าสั่ง   

  - ความยุง่ยากของนักเรียน 

  - สื่อที่ใช้ 

  - การคาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา: กรอบแนวคิดการบูรณาการ “การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)” และ “วิธีการแบบเปิด (Open 

Approach)” (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์. ๒๕๕๔) 

 

การสรา้งสือ่การจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันากระบวนการคดิทางคณติศาสตร์ 

 การสร้างสื่อการจัดการเรียนรู้ที่ด าเนินการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ให้ครูผู้สอนร่วมกัน

ผลิตสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นในสองวัน 

ที่ผ่านมา โดยช่วงเช้าเป็นการสร้างสื่อการเรียนรู้ของช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามแผนการจัดการ

เรียนรู้ เรื่อง จ านวนศูนย ์และช่วงบ่ายเป็นการสร้างสื่อการเรียนรู้ของช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ ตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แผนภูมิรูปภาพ ซ่ึงสื่อที่ท าขึ้นเป็นสื่อที่ครูสามารถน ากลับไปใช้      ที่

โรงเรียนได้ และสามารถปรับได้ตามบริบทของโรงเรียน ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องสอดคล้องกับแผนการ

จัดการเรียนรู้ด้วย   
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สร้างสื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ 

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ 

 

การเปดิชัน้เรยีนและสะทอ้นผลการจดัการเรยีนการสอน 

 การด าเนินกิจกรรม ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม  ได้แก่ กิจกรรมการเปิดช้ันเรียน และ

การสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน รายละเอียดของการด าเนินกิจกรรมโดยสรุปได้แก่  

  ๑. กิจกรรมการเปิดช้ันเรียน  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ครูได้ทดลองสอนตามแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่ร่วมกันเขียนโดยมีสื่อที่สร้างขึ้นร่วมกัน ซ่ึงในการสอนครูที่ได้รับการคัดเลือกได้

ด าเนินการสอนเริ่มจากช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ ตามล าดับ โดยมีนักศึกษา

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัยได้รับบทบาทสมมติเป็นนักเรียนโดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ ในการจัดการเรียนการสอนจะมีผู้สังเกตการสอน ประกอบ ผู้เช่ียวชาญ

โดยวทิยากร ๒ คน และครูผู้สังเกต ๑ คน ผลปรากฏว่า ครูผู้สอนสามารถด าเนินการสอนให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ได้ แต่ยังมีปัญหาเรื่องการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดด้วยตนเอง ทั้งนี้อาจจะเกิดจาก

ความเคยชินกับระบบเดิมที่ครูเป็นผู้บอกความรู้แก่นักเรียน แต่การจัดการเรียนการสอนที่เน้น

กระบวนการคดินั้น นักเรียนจะต้องมีโอกาสในการฝึกการคดิที่หลากหลาย 

  ๒. กิจกรรมการสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมที่ให้ครูผู้สอน ครูผู้

สังเกต และผู้เช่ียวชาญได้ร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนของครูที่เปิดช้ันเรียน เพื่อให้ได้

เห็นมุมมองและแนวคิดของผู้ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนได้ และให้ข้อเสนอแนะ   

ในการพัฒนากระบวนการสอนต่อไป 

 การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ครูเป็นบุคลากรที่ส าคัญในการ

น าไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการจัดการเรียน

การสอน โดยพัฒนาด้านศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครูน าความรู้ที่ได้รับพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน การพัฒนาศักยภาพของครูเพื่อพัฒนาจึงเป็นประเด็น

ส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางการศึกษา  
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นเิทศตดิตาม : สงัเกตการสอนแนะน าแนวทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธรรมดาให้วชิาการเรียนรู ้

ชนทุกผู้จะเขา้ใจจริงหรือไม่ 

ต้องตดิตามประเมินผลทุกครั้งไป 

เพื่อจะได้น าขอ้มูลเปน็บทเรียน 

เช่นเดียวกนัเม่ือเทน้ าลงไปแล้ว 

ต้องดูแก้ววา่ยังแกร่งและเสถียร 

สังเกตผลทกุระยะด้วยความเพยีร 

จึงม่ันใจแก้วไม่เชียรณ์จ าเนียรงาม 
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ผลการนเิทศ ตดิตาม และสงัเกตการสอน 

 การลงพื้นโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 

๒๓  เพื่อนิเทศติดตาม และสังเกตการสอน การน าความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติไปพัฒนาการ

เรียนการสอน และแนะแนวน าทางในการพัฒนาการการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 

 การจดักจิกรรมการเรยีนรูค้รูปฐมวยั 

  การสรา้งแผนการการจดัการเรยีนการสอน 

   ครูมคีวามรู้ความเขา้ใจในองคป์ระกอบ และกระบวนการสร้างแผนการสอน และ

น าไปสร้างแผนการสอนที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ

พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามหลักสูตร 
 

  เทคนคิการสอน 

   จากการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถน าความรู้มาพัฒนาทักษะการสอน โดยใช้

เทคนิคการสอนที่หลากหลาย เป็นแนวทางในการท ากิจกรรมที่มีการเสริมแรงทางบวก กระตุ้น

การเรียนรู้ แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ท าให้การเรียนการสอนเป็นระบบมากขึ้น นักเรียน

กระตือรือร้น และมีความสุขในการเรียน เพราะได้ท ากิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติ และแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ด้วยตนเองมากขึ้น ท าให้ครูมีความสุขในการจัดการเรียนการสอน 
 

  สือ่การสอน 

   ครูมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสื่อการสอน โดยก าหนดวัตถุประสงค์ให้

ชัดเจน แล้วน ามาด าเนินการออกแบบการสร้างสื่อการสอนให้เหมาะสม เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงคข์องการจัดการเรียนการสอน 
 

  ประเมนิผลรูค้ร-ูนกัเรยีน 

   ครูสามารถน าความรู้มาออกแบบการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค ์ของเนือ้หา กิจกรรมการเรียนการสอน และศักยภาพของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้

ทราบวา่ตนมีการพัฒนาการอยา่งไร และเพื่อเป็นแนวทางให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 

 สรปุผลการนเิทศการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้รปูฐมวยั 

  ผลการนิเทศในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  พบว่า โรงเรียนใช้หลักสูตร

แกนกลางในการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักและบูรณาการหลักสูตรไปปรับใช้กับบริบทใน

ท้องถิ่น  ครูได้รับการพัฒนาในเรื่องการจดัการเรียนการสอน  เทคนิคการสอน  เป็นบางโรงเรียน 
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อีกทั้งครูไม่มีคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพครู  ส่วนในการจัดการเรียนการสอน  ครูยังไม่มีเทคนิค

วธิีการจัดการเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการยังไม่หลากหลาย การจัดสภาพแวดล้อมใน

ห้องเรียนไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก  การผลิตสื่อการสอนยังไม่หลากหลายและเพียงพอต่อ

จ านวนเด็กเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การนิเทศ ติดตาม สังเกตการสอน การพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูปฐมวัย 

 

 การจดักจิกรรมการเรยีนรูค้รภูาษาไทย 

  หลกัสตูรกบัวธิปีฏบิตัขิองโรงเรยีน 

   โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยา่งต่อเนื่อง โดยจัด

สัดส่วนเวลาส าหรับสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนานักเรียน สอดคล้องกับที่พบในหลักสูตร

ประถมศึกษาทั่วไป โดยมีการจัดสรรเวลาระหว่างวิชาการและภาคปฏิบัติสอดคล้องกับโครงการตาม

พระราชด าริฯ อยา่งมีความสมดุลระหวา่งวชิาการและการปฏิบัติ โดยเน้นระบบวนิัยในทุกกิจกรรม  
 

  ครโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 

   โรงเรียนแต่ละแห่งมีการมอบหมายให้ครูแต่ละคนเป็นครูประจ าช้ันคนละ ๑ ห้อง แต่

ไม่ได้สอนทุกรายวชิา ครู ๑ คนจะได้สอนไม่เกิน ๓ รายวิชา โดยมอบหมายรายวิชาให้สอนตามความ

ถนัด และความสนใจของครู โดยความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา โดยครูแต่ละคนจะได้รับการพัฒนา

ในรายวชิาที่ได้รับผิดชอบผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงกองก ากับการต ารวจ
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ตระเวนชายแดนที่ ๒๓ มีการก ากับติดตามในการน าประโยชน์จากการพัฒนาตนเองไปพัฒนานักเรียน

อยา่งเป็นระบบ  
 

  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

   การจัดห้องเรียน มีการจัดนัก เรียนตามระดับ ช้ัน คละเพศ  และคละระดับ

สติปัญญา โดยจัดห้องเรียนใหเ้อือ้ต่อการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน และสร้างบรรยากาศในช้ัน

เรียนให้มีความรัก ความอบอุ่น ท าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน ครูมีความมุ่งม่ันและตั้งใจใน

การปรับรูปแบบการสอนให้มีความหลากหลาย เช่น กระตุ้นให้นักเรียนได้ตั้งโจทย์ในการแก้ไข

ปัญหา ตั้งค าถาม สร้างสถานการณ์บทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติทักษะต่าง ๆ หน้าช้ันเรียน เป็นต้น ท า

ให้นักเรียนเกิดทักษะ และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง แต่กิจกรรมที่ครูสร้างขึ้นยังไม่สามารถท าให้

นักเรียนมีส่วนร่วมได้ทุกคน แสดงให้เห็นวา่การออกแบบการจัดการเรียนการสอนยังมขีอ้จ ากัด  
 

  การประเมนิการสอนประเมนิความรู ้

   ระบบการประเมินผลของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีการประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักเรียน โดยรวมเป็นไปตามข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานในการปฏิบัติจริง ซ่ึงเน้นสัดส่วนผลสัมฤทธิ์ภาคปฏิบัติ และประเมินผลการด าเนินงาน

โครงการตามพระราชด าริฯ โดยโรงเรียนจัดเก็บข้อมูลตามดัชนีช้ีวัด และส่งรายงานตามขอ้ก าหนด

ของส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

 สรปุผลการนเิทศการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้รภูาษาไทย 

  การลงพื้นทีโ่รงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เพื่อติดตามการน าความรู้จากการอบรม

เชิงปฏิบัติการไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ท าให้ เห็นสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

กระบวนการท างานของผู้บริหาร และครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสภาพจริง ส่งผลให้ได้แนวทางใน

การพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในหลาย ๆ ด้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 

และเสริมสร้างก าลังใจให้ในการพัฒนาตนเอง ท าให้ครูมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการจัดการเรียนการสอนอยา่งต่อเนื่อง เพื่อน าความรู้ไปใช้พัฒนานักเรียนต่อไป 
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การนิเทศ ติดตาม สังเกตการสอน แนะน าแนวทางครูภาษาไทย 

 

 การจดักจิกรรมการเรยีนรูค้รคูณติศาสตร ์

  การนิเทศจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยความรับผิดชอบของคณาจารย์

สาขาวชิาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยนครพนม ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี ้ได้มี

การด าเนินงานโดยมอบหมายให้อาจารย์นิเทศก์ในสาขาวชิาคณิตศาสตรศึกษา จ านวน ๔ คน ได้

ร่วมสังเกตช้ันเรียนและสะท้อนผลหลังการจัดการเรียนการสอนในคาบเรียนนั้น ๆ ของแต่ละ

โรงเรียนซ่ึงอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จ านวน ๘ โรงเรียน จังหวัดมุกดาหาร จ านวน ๒ โรงเรียน 

และจังหวัดสกลนคร จ านวน ๑ โรงเรียน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๑ โรงเรียน โดยอาจารย์นิเทศก์ได้

บันทึกการสังเกตตามสภาพจริงและน าขอ้มูลที่ได้ไปสะท้อนผลร่วมกันกับครู  



๒๘ 
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  หลกัสตูรกบัวธิปีฏบิตัขิองโรงเรยีน 

   จากการสังเกตช้ันเรียนพบว่า เม่ือครูน าหนังสือเรียนไปใช้ในช้ันเรียน กิจกรรม  

ในช้ันเรียนส่วนใหญ่ครูน าเสนอความรู้โดยการทบทวนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนผ่านมา จากนั้น ครู

อธิบาย และยกตัวอยา่งจากหนังสือเรียน และให้นักเรียนในช้ันท าแบบฝึกหัด  

   การบริหารจัดการช้ันเรียน ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมเป็นรายบุคคล นั่งเป็นคู ่จัด

กลุ่มยอ่ย และบางช้ันเรียนจัดกิจกรรมร่วมกันทั้งช้ัน เช่น เม่ือครูให้นักเรียนเล่นเกม ครูส่วนใหญ่

ใช้สื่อที่เป็นหนังสือเรียน มีใบงาน บัตรค า และสื่อของจริง มี ๒ โรงเรียนที่ครูน าเสนอโจทยแ์ละสื่อ

เพื่อกระตุ้นความสนใจและให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลย ี 
 

  ภารกจิของครโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 

   การมอบหมายการสอนในแต่ละโรงเรียน ในระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ - ๓) 

จะมอบหมายให้เป็นครูประจ าช้ันเป็นผู้รับผิดชอบการสอน ส าหรับระดับประถมศึกษาตอนปลาย  

(ป.๔–๖) มีการจัดครูเขา้สอนตามรายวิชา มีบางโรงเรียนที่ครูได้เข้ารับการอบรมทักษะการสอน

วชิาคณิตศาสตร์ แต่ไม่ได้รับมอบหมายให้สอนตรงตามที่ได้รับการพัฒนา ดังนั้นการพัฒนาครู

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ควรให้ครูได้

รับผิดชอบสอนในรายวิชาที่ตนมีความถนัดและสอนในระดับช้ันนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสะสม

ความเช่ียวชาญและการมองเห็นต าแหน่งในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงจะส่งผลถึง

การพัฒนาช้ันเรียนในองคร์วม 
 

  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

   จากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนสงักัดกองก ากับ

การต ารวจตระเวนชายแดน ที่ ๒๓  ในระหว่างเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา 

จ านวน ๑๑ โรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามตารางสอนที่ทางโรงเรียนวางไว ้

โดยผลการสังเกตช้ันเรียนเชิงประจักษ์ในวชิาคณิตศาสตร์ น าเสนอเป็นกรณีศึกษา ดังนี้ 
 

  กจิกรรม การวัดความยาว นักเรียนในห้องเรียนนีมี้จ านวน ๕ คน ครูเข้าสู่บทเรียน 

 โดยการแนะน าเครื่องมือวัดแก่นกัเรียน และใหน้ักเรียนใช้ไม้บรรทัดวดัความยาวของ 

 ดินสอ ยางลบ และหนังสือเรียนคณติศาสตร์ ครูแนะน าหน่วยวัดเป็น เซนติเมตร 

 แก่นกัเรียนวา่ “๑๐ มม. = ๑ ซม.” จากนั้นครูไดต้ั้งค าถามกับนักเรียนวา่ “ไม้บรรทัด 

 ยาวเทา่ไรคะ” กจิกรรมส่วนใหญ่ครูเนน้การฝึกให้นกัเรียนใช้เครื่องมือวัดเป็นหลักโดยใช้ 

 ไม้บรรทดั โดยให้นกัเรียนวัดความยาวของดินสอ หนังสอืเรียน และในช่วงท้ายกิจกรรม 

 ครูได้แนะน าหน่วยการวดัใหน้ักเรียนทราบอีกครัง้ 



๒๙ 
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   ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ครูได้สะท้อนผลว่า มีนักเรียน ๑ คน ที่มีปัญหาการ

อ่านไม่ออกเขยีนไม่ได้ มีนักเรียน ๑ คนที่มีปัญหาครอบครัว และที่ผ่านมานักเรียนไม่กระตือรือร้น

เท่าที่ควร จากการสังเกตช้ันเรียน อาจารย์นิเทศก์ได้ให้ค าแนะน าในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

    ๑. การออกแบบกิจกรรมที่ให้นกัเรยีนไดเ้รียนรู้เรือ่งการวัดนั้น นักเรียนควรได้

เรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง การวัดโดยใช้หน่วยการวัดเป็นเรื่องยากส าหรับนักเรียน 

ซ่ึงก่อนที่จะแนะน าให้นักเรียนใช้เครื่องมือวัด เช่น ไม้บรรทัด สายวัด หรือตลับเมตร ควรใช้

เครื่องมืออื่นเพื่อให้นักเรียนรู้จักการเปรียบเทียบความยาวก่อน ซ่ึงมี ๒ ลักษณะ คือ ๑) การ

เปรียบเทียบโดยตรง และ ๒) การเปรียบเทียบโดยอ้อม 

    ๒.  การกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและกระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหานั้น กิจกรรม

ในช้ันเรียนควรเป็นสถานการณ์ปัญหาที่ใกล้ตัวนักเรียนและใช้สื่อเป็นรูปธรรม 

    ๓. นักเรียนควรได้เห็นและใช้เครื่องมือวัดทุกชนิดที่เป็นของจริง 

    ๔. ปัญหาและอุปสรรคในการสอนของครู พบว่ากิจกรรมในช้ันเรียน ครูใช้

หนังสือเรียนโดยการอธิบายซ่ึงมีความเป็นนามธรรมสูง ส าหรับนักเรียนช้ัน ป.  ๓ อายุ ๙ ปี 

นักเรียนควรเรียนรู้คณิตศาสตร์จากกิจกรรมที่เป็นสถานการณ์ปัญหาในโลกชีวิตจริง และ

เคลื่อนย้ายความเข้าใจไปสู่โลกกึ่งนามธรรม และโลกคณิตศาสตร์ ตามพัฒนาการเชิงการรู้ที่

สอดคล้องกับช่วงอายุของนักเรียน 

 จากกรณีศึกษา ที่สะท้อนถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในช้ัน

เรียนจริง พบว่า ครูมีความตั้งใจและมุ่งม่ันในการสอน แต่ขาดแนวทางในการออกแบบกิจกรรม

การเรียนการสอนที่เนน้กระบวนการแก้ปัญหาและสื่อทีใ่ห้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัตจิริง ซ่ึงหากครูมี

เครื่องมือเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว ได้แก่ หนังสือเรียน หรือ

สื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้ครูสามารถน าไปใช้ในภาคปฏิบัติได้ ก็จะส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย

ตนเองและเป็นช้ันเรียนที่พัฒนานักเรียนได้อยา่งแท้จริง 

 

  การประเมนิการสอนประเมนิความรู ้

   ระบบการประเมินผลของโรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

โดยรวมเป็นไปตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน ส าหรับการเรียน

การสอนวิชาคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนและมีการ

ประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนโดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน การประเมินจากการ

ท าแบบทดสอบ และมีการประเมินตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษา        

ขัน้พื้นฐาน 

 



๓๐ 
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 สรปุผลการนเิทศการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้รูคณติศาสตร ์

  จากการสะท้อนผลร่วมกันหลังการสังเกตช้ันเรียนเพื่อสะท้อนสภาพปัญหาในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาช้ันเรียน สรุปได้ดังนี้ 

  ๑. แม้ครูส่วนใหญ่จะไม่ได้จบการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ แต่จากการอบรมครู

ในโครงการพัฒนาศักยภาพของครูโรงเรียน ตชด. เพื่อให้เรียนรู้วิธีการออกแบบกิจกรรมทาง

คณิตศาสตร์ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๕ วัน ก็พบว่า ครูสามารถพัฒนาความรู้

ทางการสอนคณิตศาสตร์ได้ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูได้มีหนังสือเรียนที่เน้น

การแก้ปัญหาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และเพื่อให้ครู

สามารถน าหนังสือเรียนไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในช้ันเรียน

ของตนเองและพัฒนาการเรียนการสอนได้อยา่งต่อเนื่อง 

  ๒. เพื่อให้ครูสามารถออกแบบกิจกรรมที่ให้นักเรียนแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และครู

เปลี่ยนบทบาทการสอนจากการเป็นผู้พูดบรรยาย อธิบายหน้าช้ันเรียน เป็นการเน้นกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาและให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการด าเนินโครงการควรจัดชุดหนังสือที่ใช้ในการอบรมให้กับทางโรงเรียน เพื่อให้ครูใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาช้ันเรียนคณิตศาสตร์ในระยะยาวและต่อเนื่อง 

  ๓. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ควรสอดคล้องกับช่วงวัยของนักเรียน สภาพ

บริบทของโรงเรียน เพราะแต่ละโรงเรียนมีสภาพบริบทที่แตกต่างกัน และมีการน าแผนมาใช้ที่

แตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

การจัดการความรู้ : ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน               โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ๒๕๖๑ 

 

สะทอ้นผล : สูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานของหลกัสตูรก าหนดไว ้

คอืหัวใจอันส าคัญวางรากฐาน 

พัฒนาตนพัฒนาคนพัฒนางาน 

มุ่งสู่ความเช่ียวชาญสานเรื่อยมา 

ครูยุคใหมไ่ทยแลนด์สีจุ่ดศนูย ์

ต้องเพิ่มพูนพัฒนาการศกึษา 

ตรวจสอบงานวนัวานที่ผ่านมา 

เพื่อวางแผนแก้ปัญหาครั้งต่อไป 
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สะทอ้นผล : สูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

 

 ภายหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ ติดตามผลการน าความรู้สู่การ

ปฏิบัติ เป็นระยะเวลา ๔ เดือน ครูได้สะท้อนผลในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 

 ครปูฐมวยั 

  การสร้างแผนการเรียนรู ้

   จากการอบรมครูได้มีการน าแนวทางการท าแผนการจัดประสบการณ์ทั้ง ๖ 

กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะ

สร้างสรรค ์กิจกรรมการเล่นตามมุมกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง และเกมการศึกษา ไปปรับใช้ได้

ครบทุกกิจกรรม 

  เทคนิคการสอน 

   ครูได้แนวทางและสามารถน าเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน ไปปรับใช้ได้

อยา่งเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน 

  สื่อการสอน 

   จากการเขา้รับการอบรม ครูมแีนวทางการผลิตสื่อที่หลากหลายได้ตรงกับเนือ้หา

จากหน่วยการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนสนุกกับการเรียน บางโรงเรียนยังขาดอุปกรณ์  และ

งบประมาณในการจัดท าสื่อ ท าให้จัดท าสื่อได้ไม่หลากหลาย 

  

 ครภูาษาไทย 

  การสร้างแผนการเรียนรู ้

   ครูมคีวามรู้ความเขา้ใจในองคป์ระกอบ และกระบวนการสร้างแผนการสอน และ

น าไปสร้างแผนการสอนที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ

พัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

  เทคนิคการสอน 

   จากการเข้ารับการอบรม ครูสามารถน าความรู้มาพัฒนาทักษะการสอน โดยใช้

เทคนิคการสอนที่หลากหลาย เป็นแนวทางในการท ากิจกรรมที่มีการเสริมแรงทางบวก กระตุ้น

การเรียนรู้ แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ท าให้การเรียนการสอนเป็นระบบมากขึ้น นักเรียน

กระตือรือร้น และมีความสุขในการเรียน เพราะได้ท ากิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติ และแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ด้วยตนเองมากขึ้น ท าให้ครูมีความสุขในการจัดการเรียนการสอน 
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  สื่อการสอน 

   ครูมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสื่อการสอน โดยก าหนดวัตถุประสงค์ให้

ชัดเจน แล้วน ามาด าเนินการออกแบบการสร้างสื่อการสอนให้เหมาะสม เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงคข์องการจัดการเรียนการสอน 

  ประเมินผลรู้ครูนกัเรียน 

   ครูสามารถน าความรู้มาออกแบบการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค ์ของเนือ้หา กิจกรรมการเรียนการสอน และศักยภาพของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้

ทราบวา่ตนมีการพัฒนาการอยา่งไร และเพื่อเป็นแนวทางให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 

 ครคูณติศาสตร ์

  การนิเทศติดตามและให้ขอ้เสนอแนะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ

สอน ตลอดจนเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาของนักเรียน การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และ

คุณภาพของนักเรียนเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียน ครู ฝ่ายวิชา และ

ครูผู้สอนการสามารถด าเนินการได้โดยการร่วมสร้างและให้ข้อเสนอแนะแผนการจัดการเรียนรู้ 

จากนั้นเม่ือมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในช้ันเรียน ผู้บริหาร ครูฝ่ายวิชาการ และ

ผู้เช่ียวชาญและผู้ร่วมนิเทศที่เกี่ยวขอ้งเข้าร่วมสังเกตช้ันเรียน บันทึกขอ้มูลเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้น 

และน าขอ้มูลที่ได้จากการสังเกตสะท้อนผลหลังการสอนร่วมกัน เพื่อรับทราบปัญหาและร่วมกัน

หาแนวทางในการพัฒนาช้ันเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาการสอน

ของครู และการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอยา่ง

เต็มศักยภาพและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ได้ทั้ง ๕ กระบวนการ ได้แก่ 

กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กระบวนการให้เหตุผลและการพสิูจน์ทางคณิตศาสตร์ 

กระบวนการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ กระบวนการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์และกระบวนการ

แสดงแทนการคดิทางคณิตศาสตร์  

 

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความตั้งใจ 

   ภายหลังจากการอบรม และการนิเทศ ติดตามผลการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 

ส่งผลให้ครูและอาจารย์นิเทศ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับ

มุมมองต่างๆ ในบริบทที่แตกต่างกัน ทั้งภาพกวา้ง และภาพในช้ันเรียน รวมถึงมกีารนิเทศติดตาม

การน าตัวแผนการจัดการเรยีนรู้ไปใช้ในช้ันเรยีน และสะท้อนผลการจัดการเรยีนรู้รว่มกัน เพื่อเป็น

การสร้างแรงบัลดาลใจ ในการจัดการเรียนการสอน มีการเสนอประเด็นแนวทางในการพัฒนา 

และเป็นการเปิดโอกาสที่ดีและเกิดการร่วมเรียนรู้ สร้างสัมพันธภาพในการท างานร่วมกัน 
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  วางแนวทางสู่การพัฒนา 

   การพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนใหมี้ประสิทธภิาพนั้น ควร

น ากระบวนการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ดังนี้ 

    ๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา ๕ วัน โดยอาศัยแนวคิดของการศึกษา

ช้ันเรียน (Lesson Study) (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, ๒๐๑๕) ๓ กระบวนการ ได้แก่ การสร้าง

แผนการจัดการเรียนรู้รว่มกัน การสังเกตช้ันเรียนรว่มกัน และการสะท้อนผลหลังการสอนร่วมกัน 

โดยมีการเปิดช้ันเรียนเพื่อทดลองสอน 

    ๒. การน าไปใช้จริงในภาคปฏิบัติในโรงเรียน 

    ๓. การนิเทศ ติดตาม โดยการสังเกตช้ันเรียนร่วมกันและสะท้อนผลหลังการ

สอนร่วมกัน 

    ๔. ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาและสรุปผลการด าเนินการ 
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