
 

 
แบบรายงานการจัดการเรียนรู้ Active Learning 

ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรีเขต 1 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 
 
 
 



 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร เครือข่ายหนองขาวท่าลอ้ 
ชื่อผู้ประสานงานของโรงเรียน นางศุภวรรณ ทักษณิ ตำแหน่ง คร ู
E-Mail Supphawan@gmail.com เบอร์โทรศัพท ์0863462114 
ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววิไล กวางครีี เบอร์โทรศัพท ์06 21924453 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
ข้อมูลทั่วไป 

    โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ตั้งอยู่ที ่หมู่ที่ 3 ตำบลทา่ล้อ อำเภอท่าม่ว'ง จังหวัดกาญจนบุรี เปิดสอนระดับ 
อนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตบริการ 4 หมู่บ้าน   ได้แก่  หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าล้อ 
อำเภอท่าม่วง  จังหวดักาญจนบุรี 
  Email khaodin.kan.ed1@gmail.com 
  Website  https://sites.google.com/site/khaodinvittayakan/ 

ศักยภาพของโรงเรียน 
ผู้เรียน 

• นักเรียนส่วนใหญ่มีกิริยามารยาทที่ดีงาม และมีสมัมาคารวะ 

• นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความเคารพ เชื่อฟัง และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 

• นักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อม รับการเปลี่ยนแปลงเรื่องการพัฒนาการเรยีนรู้   ทุกรูปแบบ 
คร ู

• ครูมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายตรงสาขาวิชา 

• ครูมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ดูแลเอาใจใส่นักเรียน 

• พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

• สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนวิธีในการทำงานให้สอดรับกับแนวทาง/นโยบายได้ดี 

• เป็นผู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้รวดเร็วเคารพในข้อตกลงของกลุ่ม/ที่ประชุม 

• ครูครบชั้น สอนตรงตามวุฒิการศึกษา 

• การเคลื่อนย้ายครูมีน้อย 

• ครูและบุคลากรมีวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องของการทำงานรว่มกันและการประสานความร่วมมอื
อย่างต่อเน่ือง 

• ครูมีระบบการติดตอ่สื่อสารระหวา่งบุคคลภายในองค์กรทีด่ี 
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ผู้บริหาร 

• ผู้บริหารมอบหมายงานโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความถนัดของครูและบุคลากร 

• ผู้บริหารรับฟังความคดิเห็นของทุกฝ่าย และให้อำนาจในการตัดสินใจที่เพยีงพอในการรับผิดชอบ
งานนั้นๆ 

• ผู้บริหารให้โอกาสครูและบุคลากรในการทำงานและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ 

• ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารทรพัยากรของโรงเรียน 

• มีประสบการณ์ในการดำเนินงานร่วมกับองค์กรตา่งๆ อยา่งหลากหลาย 
ชุมชน 

1. ชุมชนใหค้วามร่วมมือในการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 
2. องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียน

อย่างต่อเน่ือง เช่นโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรยีน โครงการจา้งครูเพื่อการสอนงานชา่ง 
โครงการเกษตรดีเสริมรายได้ โครงการวันเด็ก เป็นต้น 

3. โรงเรียนมีการคมนาคมและการติดต่อสื่อสารได้สะดวก รวดเร็ว 
4. โรงเรียนอยู่ใกล้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้สะดวกต่อการตดิต่อประสานงานต่างๆ 
5. มีโอกาสเข้าร่วมกจิกรรมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ดงันี้ 

1) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา 
2) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
3) เครือข่ายโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวดักาญจนบุรี 
4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านเขาดิน 
5) กิจกรรมคร ูD.A.R.E. กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าม่วง 
6) กิจกรรมธรรมศึกษา กับวัดสันติคริีศรีบรมธาตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อจำกัดของโรงเรียน 
ผู้เรียน 

• คะแนนผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนต่ำกว่าคา่เฉลี่ยระดับประเทศ 

• ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

• ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีลักษณะนิสัยใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง 

• โรงเรียนขาดคอมพวิเตอร์สำหรับให้บริการนักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตด้วย
ตนเองไม่เพียงพอ 

• นักเรียนมีปัญหาครอบครัว ด้านฐานะทางเศรษฐกิจ พอ่แม่แยกทาง   

• ผู้ปกครองให้เวลาในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนในด้านรา่งกายและจติใจนอ้ยเกินไป 
คร ู

• ครูใช้เทคนิคในการสอนไม่หลากหลาย 

• ครูบางคนขาดทักษะในการจดัการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning 

• ครูใช้สื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้น้อย 

• ครูบางส่วนยังขาดความรู้ความชำนาญด้าน ICT 

• ครูต้องทำงานหลากหลายบทบาทหน้าที่ ทำให้มีเวลาเตรียมการจัดกจิกรรมการเรียนรู้สำหรับ
นักเรียนน้อยลง 

ผู้บริหาร 

• การดำเนินงานด้านการนเิทศ ไม่ต่อเน่ือง ไม่สม่ำเสมอ 
 

ประเภทที่โรงเรียนดำเนินการ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่สอดคล้องกับการเรยีนรู้ตาม
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

• การสนับสนุนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญให้แก่โรงเรียน 

• การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ Active Learning รว่มกับภาคีเครือข่ายให้แก่โรงเรียน 

• การสนับสนุนงบประมาณให้จัดกิจกรรม Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

• การสนับสนุนแบบผสมผสาน 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 รายละเอียด 
ชื่อผลงาน  การจดัการเรียนรู้เสริมสมรรถนะ KD Instructional Model 
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการโครงการ 
1.1 การขับเคลื่อนนโยบาย 

 จัดทำโครงการส่งเสริมกจิกรรมพัฒนาคุณลกัษณะในศตวรรษที่ 21 ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
การศกึษา 2564 กำหนดผู้รับผิดชอบการทำงานอย่างชัดเจน ประชุมวางแผนการดำเนินงาน สรา้งความเข้าใจใน
การดำเนินงาน และดำเนินการสรุปรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 

1.2 การส่งเสริมสนุบสนุนให้ครูพัฒนานวตักรรมการจดัการเรียนรู ้Active Learning  
 ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจดัการเรียนรู ้จดัทำสื่อประกอบการจดัการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมการจดัการ
เรียนรู้ตามการจัดการเรยีนรู้เสริมสมรรถนะ KD Instructional Model 

1.3 ประสานและแสวงหาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาตา่งๆและความรว่มมือกับชุมชนภาคี
เครือข่าย 
 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศกึษาอย่างต่อเน่ือง รุ่นที่ 1 ต่อเน่ืองในปี 2563  โดยมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยา
เขตชลบุรี ร่วมกับกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทำให้เกิดการประสานความร่วมมอืในเรื่ององค์ความรู ้
การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะในศตวรรษที ่21 

1.4 นิเทศกำกับตดิตามการจดักิจกรรม 
 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร มีการจัดการนิเทศ โดยมีการกำหนดผู้นิเทศอย่างชัดเจน กำหนดแผนการจัดการ
นิเทศ ดำเนินการนิเทศ และนำผลการนิเทศมาใช้เพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

1.5 สะท้อนผลการดำเนินโครงการ และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 
 เมื่อดำเนินการจนเสร็จสิน้โครงการ โรงเรียนเขาดินวิทยาคารดำเนินการนำผลการดำเนินงานร่วมสะท้อน
คิดเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน พิจารณา ข้อด ีข้อด้อย ข้อควรพัฒนาสำหรบัการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เสริม
สมรรถนะ KD Instructional Model 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านที่ 2 การออกแบบกจิกรรมการจัดกิจกรรม 
2.1 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ครูประจำชั้น ครูผู้สอน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ร่วมกันวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล โดยใชว้ิธีการที่หลากหลาย ดังนี้ 

• สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 

• สอบถามความสนใจความถนัดของผู้เรียน จากตัวนักเรียนและผู้ปกครอง 

• วิเคราะห์ความสนใจความถนัดของผู้เรียน 

• จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาผู้เรียน 
2.2 วิเคราะห์หลักสูตร 

 ครูผู้สอน ดำเนินการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี้วดั เพื่อจัดทำหน่วยการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ และ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

2.3 จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้Active Learning ที่สอดคล้องกับการเรยีนรู้ตามทกัษะในศตวรรษที่ 21 
 การจดัการเรียนรู้เสริมสมรรถนะ KD Instructional Model มีข้ันตอนการจัดกจิกรรมดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงบทบาทของผู้เรียนและผู้สอนของรูปแบบการสอนเสริมสมรรถนะ KD Instructional Model 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

รูปแบบการสอน KD’s Model 
บทบาทของผู้เรียน บทบาทของผู้สอน 

1. สำรวจตรวจหาสิ่งอยากรู้ 
(Scan)   

• นักเรียนสำรวจ ค้นหา สิง่
อยากรู ้สิ่งที่ต้องการศึกษา  

ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการหา
แรงบันดาลใจในศึกษา 
ครูเปิดโอกาสทางความคดิไม่สกัดกั้น
ความคดิ ไม่กังวลเรื่องความเป็นไปได้หรือ
เป็นไปไม่ได้ 

2. สรุปเป็นผังความคิด  
(Idea Show)  
 

• นักเรียนเขียนผังความคิดเป็น
รายบุคคล 

• นักเรียนเขียนผังความคิดเป็น
รายกลุ่ม 

• นักเรียนนำเสนอ อภิปราย
แสดงความคดิเห็น 

ครูให้คำปรึกษาในการเขียนผังความคิด ให้
ข้อเสนอแนะในการจัดกลุ่มและการลำดับ
ความสำคัญในการเขียนผังความคดิ 
ครูเป็นผู้ตรวจทานประเด็นการเขียนของ
ผู้เรียนว่ามีองค์ประกอบหลักๆ ได้แก่
ประเด็นที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ , ประเด็น
ความรูท้ี่เกี่ยวข้อง และ แนวคิดในการ
แก้ปัญหา ซึ่งต้องมีประเด็นต่างๆนี้เป็น
อย่างน้อย 

3. ร่วมวางแผนการดำเนินงาน 
(Work Plan)  
 

• นักเรียนเขียนแผนการ
ดำเนินงาน ระบุกิจกรรม วัน
เวลาและสถานที่ในการ
ดำเนินงาน 

ครูเป็นผู้ให้ข้อคิดในการวางแผนการทำงาน
ให้แก่ผู้เรียน  
ครูวิเคราะห์งานของผู้เรียนวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการดำเนินงาน
ของผู้เรียน ประสานความร่วมมือไม่ยังสห
วิชา เพือ่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

4. ลงมือปฏิบัติ                    
(Make)  

• นักเรียนลงมือปฏิบัติตาม
แผนงานที่กำหนดไว ้

ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินงานของผู้เรียน ทั้งในด้านองค์รู ้
บุคคล เครื่องมือ หรือวัสดุอุปกรณ์ตา่งๆ
เป็นต้น 

5. นำเสนอผลงาน                    
(Present)  
 

• นักเรียนนำเสนอผลงานของ
กลุ่ม 

ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก กระตุ้นให้
ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี หรือวิธีการที่
หลากหลาย ในการนำเสนอผลงาน 



กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
รูปแบบการสอน KD’s Model 

บทบาทของผู้เรียน บทบาทของผู้สอน 

6. ร่วมคิดพิจารณา                 
(Consider)  
 

• นักเรียนร่วมสะท้อนคิด แสดง
ความคดิเห็นต่องานของ
ตนเองและเพื่อนๆ ในด้านข้อดี 
ข้อด้อย ข้อควรพัฒนา 

ครูเป็นผู้กำกับทิศทางในกระบวนการร่วม
คิดพิจารณา เพื่อให้เกิดการสะท้อนคิด
อย่างเป็นระบบ ได้ประเด็นต่างๆครบถ้วน 

7. ต่อยอดนำไปใช้                
(Action) 

• นักเรียนนำผลงานไปใช้จริง 

• นักเรียนนำผลงานไปนำเสนอ
ต่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง 

ครูประสานงานกับสหวิชา ชุมชน 
ผู้ปกครอง หน่วยงาน หา้งร้านตา่งๆที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำผลงาน
ไปใช้ได้จริง 

Scan 
สำรวจตรวจหาสิ่งอยากรู้ 

สมรรถนะที่  5  
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่ง
ตน 

• บอกเป้าหมายการทำงาน ตาม
ความสามารถและความถนัดของ
ตนเอง 

• สร้างแรงจูงใจและนำตนเองใน
การเรียนรู ้

สมรรถนะที่  7   
ทักษะการคิดข้ันสูงและ
นวัตกรรม 

• ระบุปัญหาที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการสอนด้วยรูปแบบการสอนเสริมสมรรถนะ                          
KD Instructional Model กับสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 

KD’s Model 

สมรรถนะหลัก พฤติกรรมบ่งชี้ 

Idea Show 
สรุปเป็นผังความคิด 

สมรรถนะที่ 1  
การเรียนรู้ภาษาไทยเพือ่การ
สื่อสาร  
 

• เขียนผังความคิดแสดงเรื่องที่สนใจ
ศึกษา 

• พูดรายงานเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า 

• เลือกใช้ภาษาการพูดการเขียนที่
เหมาะสมตรงวัตถุประสงค ์

สมรรถนะที่  7   
ทักษะการคิดข้ันสูงและ
นวัตกรรม 

• จำแนกจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ศึกษา
ค้นคว้า 

Work plan 
ร่วมวางแผนปฏิบัติงาน 

สมรรถนะที่  5  
ทักษะชีวิตและความเจริญ
แห่งตน 

• เรียนรู้โดยใช้ทักษะการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

 
สมรรถนะที่  6 ทักษะอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ 
 

• กำหนดเป้าหมาย วางแผน จัดลำดับ
ความสำคัญ และใช้เวลาที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน 

• แสดงความคิดริเริ่มสร้างรรค์ในการ
ทำงาน 

สมรรถนะที่  7   
ทักษะการคิดข้ันสูงและ
นวัตกรรม 

• วางแผนการแก้ปัญหา 
 

สมรรถนะที่  8  
การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัล 

• เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ดำเนินงาน 

Make 
ลงมือปฏิบัติ 

สมรรถนะที่  6 ทักษะอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ 

• ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจอดทน 
รับผิดชอบ        เพียรพยายาม 



 • ปฏิบัติงานโดยใช้หลักการทรงงาน 
สมรรถนะที่  7   
ทักษะการคิดข้ันสูงและ
นวัตกรรม 

• ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน 

• บันทึกผลการดำเนินงานและสรุปผล 

สมรรถนะที่  8  
การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัล 

• ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

สมรรถนะที่  9  การทำงาน
แบบรวมพลังเป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 

• คิดแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ 

สมรรถนะที่  10  การเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มี
สำนึกสากล 

• ทำงานกลุ่ม โดยมกีารแบ่งหน้าที่ในการ
ดำเนินงาน 

Present 
นำเสนอผลงาน 

สมรรถนะที่ 1  
การเรียนรู้ภาษาไทยเพือ่การ
สื่อสาร  

• พูดรายงานผลการศึกษาค้นคว้า 

สมรรถนะที่  7   
ทักษะการคิดข้ันสูงและ
นวัตกรรม 

• ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงาน
ให้ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะที่  10  การเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มี
สำนึกสากล 

• นำเสนอการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ 
KD’s Model 

สมรรถนะหลัก พฤติกรรมบ่งชี้ 

Consider 
ร่วมคิดพิจารณา 

สมรรถนะที่  7   
ทักษะการคิดข้ันสูงและ
นวัตกรรม 

• ประเมินผลการทำงานเพื่อปรับปรุง
พัฒนางาน 

• บอกข้อดีข้อเสียจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
สมรรถนะที่  9  การทำงาน
แบบรวมพลังเป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 
 

• แสดงออกทางความคิด อารมณ์ 
ความรู้สึกของตนเองอยา่งเหมาะสม 

• ระบุข้อดี ในการทำงานของเพื่อนและ
ตนเองได้ 

สมรรถนะที่  10  การเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มี
สำนึกสากล 

• นำเสนอ อภิปรายการดำเนินงาน 

Action 
ต่อยอดนำไปใช ้

สมรรถนะที่  6 ทักษะอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ 

• ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ 

• มีความรู้พื้นฐานของการเป็น
ผู้ประกอบการที่ด ี

หมายเหตุ  สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะที่ 3 และสมรรถนะที่ 4 ครูผู้สอนสามารถแทรกตามขั้นตอนต่างๆไดต้าม
บริบทของเนื้อหาการจดัการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.4 สรา้งแรงจูงใจผู้เรียน ด้วยการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ หรือกิจกรรมอื่นๆที่สอดคล้อง

เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 
 ในกระบวนการจัดการเรยีนรู้การจัดการเรียนรู้เสริมสมรรถนะ KD Instructional Model มีข้ันตอนการ
จัดกิจกรรมเพือ่สรา้งแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนในขั้นตอนที่ 1คือสำรวจตรวจหาสิ่งอยากรู้ (Scan)  นักเรียนสำรวจ 
ค้นหา สิ่งอยากรู้ สิ่งทีต่้องการศึกษา เกี่ยวกับชุมชน ครอบครัว หรือตนเอง เป็นรายบุคคล 

2.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผล ปรับปรุงและพัฒนา  
 ครูผู้สอนร่วมกันใช้กระบวนการ PLC เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการปฏิบัติงาน การจดั
กิจกรรมการเรียนรู ้นำผลมาปรับปรุงและพัฒนาจัดการเรียนรูต้่อไป 
ด้านที่ 3 ด้านผู้เรียน 

3.1 ผู้เรียนมีความสุข 
นักเรียนร้อยละ 94.44  มีความพึงพอใจในการรว่มกิจกรรมการจดัการเรียนรู้เสริมสมรรถนะ KD 

Instructional Model 
3.2 มีสมรรถสำคัญตามที่หลักสูตรกำหนด 

 นักเรียนร้อยละ 80.74 มสีมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ในระดับดี่เยี่ยม 
3.3 มีทักษะในศตวรรษที่ 21 

 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 พิจารณาจากผลการประเมินของ
การจดัการเรียนรู้ของกลุม่สาระการเรียนรูต้่างๆ พบว่า นักเรียนร้อยละ 60.53 มีผลการประเมินในระดับยอดเยี่ยม 

3.5 มึคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พิจารณาจากผลการประเมินของการ
จัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ตา่งๆ พบวา่ นักเรียนร้อยละ 63.83 มีผลการประเมินในระดบัยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารอ้างอิง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอน KD 
Instructional Model 

 
ภาพกิจกรรมการเรียนรู ้

 

ภาพกิจกรรมภาคีเครือขา่ยในการพัฒนากิจกรรม 

 

รายงานการพัฒนารูปแบบการสอน KD Instructional 
Model 

 

 


