
School Concept : CHL New Gen Agriculture โรงเรียน วัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์) สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 

วิสัยทัศน์ สร้างผู้เรียนให้มีทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 และสามารถนำวิถีเกษตรมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานเทคโนโลยี 

 

พันธกิจ หลักสูตรและการประเมิน การปฏบิัติการสอน การพัฒนาวิชาชีพครู การเรียนรู้ของผู้เรียน 
1. การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ
ผ่านกจิกรรม Active Learning 
2. จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนมทีกัษะ
ส าคญัในศตวรรษที ่21 

 

-การพฒันาหลกัสตูร / หน่วยการ
เรยีนรูแ้บบบูรณาการ 
-การสอบวดัความรู ้และการประเมนิ
ผูเ้รยีน  
ตามสภาพจรงิโดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน 
ทัง้ออฟไลน์และออนไลน์ 

1. การจดัการเรยีนการสอนแบบ Project 
Approach Learning ในระดบัปฐมวยั 
2. การจดักจิกรรม STEAM Design 
Process 
3. การจดัสรรพืน้ทีก่ารเรยีนรูก้จิกรรมวถิี
เกษตร (Maker Space) ดว้ยกระบวนการ 
Active Learning 
 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning บนพื้นฐานเทคโนโลยีบนระบบ
ออนไลน์ของ True Corperation 
2. ใช้การทำ PLC ในโรงเรียน เกี่ยวกับการ
นำกระบวนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือ
การวัดและประเมินผล มาใช้สร้างสรรค์ใน
การจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning และเทคโนโลยี ผ่านการบูรณาการ
ในทุกหน่วยการเรียนรู้  (2 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
2. การทำกจิกรรมการเรียนรู้เชิงเกษตรบน 
Makerspace ของโรงเรียน (3 ชั่วโมง/
สัปดาห์) 
3. การนำเสนอผลงานและจำหนา่ยผลิตภัณฑ์
เกษตรต่อสังคมผ่านสื่อออฟไลน์และออนไลน์ 

นโยบาย การพัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชน เป้าหมาย 
1. ส่งเสริมและพัฒนาคร ูบุคลากร ให้มทีักษะครู
ในศตวรรษที่ 21  
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้จัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 
STEAM Design Process เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่
ศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหท้ันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 
4. พัฒนาพื้นที่ภายในโรงเรียนให้เป็นพืน้ที่การ
เรียนรู้ (Maker Space) 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 

1. การจัดตารางการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวธิีการ
สอนแบบ Active Learning 
2. จัดทำป้ายนิเทศ และพื้นที่ทำกิจกรรม นำเสนอผลงาน โดยสื่อและเทคโนโลยี 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน และแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

1. ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของนักเรียน 
2. หน่วยงานต้นสังกัด (สพป.นครปฐม เขต 2 
/ สพฐ.) 
3. หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และภาค
ประชาสังคม 

ด้านการบริหารจัดการ 
มีระบบสารสนเทศในการกำกับและติดตาม โดย
ใช้ Starfish Class , Google Form 
ด้านการจัดการเรยีนการสอน 
-แผนการจัดการเรียนรู ้จำนวน 7 แผน  
-ครูผู้เข้าร่วมกจิกรรม จำนวน 9 คน 
-นักเรยีนจำนวน 140  คน เข้าร่วมกจิกรรมลด
เวลาเรียนเพิม่เวลารู้ (กจิกรรม CHL NEW GEN 
AGRICULTURE) และบูรณาการในรายวชิา 
จำนวน 30 ชั่วโมงต่อปี 
-กิจกรรม PLC จำนวน 10 ครั้ง 
 

การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  
1. การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลออนไลน์ 
2. การตัดต่อวีดีโอ Viva application เพื่อการนำเสนอ 
3. การจัดทำโปสเตอร์ให้ความรู้ (Canva application) 
4. การทำงานร่วมกันผ่าน G Suit เช่น การประชุมออนไลน์ผ่าน Google meet / การ
ทำงานร่วมกันบนเอกสารออนไลน์ Google doc Google slide / การใช้ Google drive 
เพื่อแชร์ข้อมูลร่วมกันในการทำงาน 

                                
 
 



School Concept   นวตักรน้อยพอเพียง                    โรงเรียนคลองบางกระทึก                                                 สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 

วิสัยทัศน ์ สร้างการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้สร้างอาชีพและพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความพอเพียง 
 

พันธกิจ หลักสูตรและการประเมิน การปฏิบัติการสอน การพัฒนาวิชาชีพครู การเรียนรู้ของผู้เรียน 
1. การพัฒนาครูให้เกิดความเข้าใจเกีย่วกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่าน
กระบวนการ STEAM Design Process 
2. การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะ
สำคัญในศตวรรษที่ 21 ผ่านการทำกจิกรรม
แบบ Active Learning 
3. การพัฒนาผู้เรียนสู่ทกัษะอาชีพ โดยใช้    
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นบนพื้นฐานความพอเพียง 

-การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบ 
บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
-การสอบวดัความรู้ และการประเมิน
ผู้เรยีนตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสม
งาน 

-การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
-การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน PBL 
-การออกแบบกิจกรรมแบบ Active 
Learning / Makerspace 
(ลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู้) 
-การจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการ 
STEAM Design Process 
 

-การพัฒนาวิชาชีพเกีย่วกับหนว่ยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ / PBL / การประเมินผู้เรียน
ตามสภาพจริงทั้งแบบออฟไลน์และแบบ
ออนไลน์  
-การทำ PLC ในโรงเรียน เกี่ยวกับการนำ
กระบวนการและเครื่องมือมาใช้ในการเรียน
การสอน 
- การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning โดยใช้ STEAM 
Design Process 

-การทำกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ / หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ / Makerspace(ลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้) ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน (สัปดาห์ละ 3 ชม.) 
- การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมแบบ Active Learning / 
STEAM Design Process ในทุกหน่วยการเรียนรู้ 
(อย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 ชม.) 
- การนำเสนอและจัดแสดงผลงานในสัปดาห์วิชาการ 

นโยบาย การพัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชน เป้าหมาย 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

- การจัดชั่วโมงการเรียนรู้ลงในกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

ด้านการพัฒนาคร ู   
- มีกิจกรรมการประชุม / PLC / และ
การศึกษาดูงาน 

- การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning โดยใช ้STEAM 
Design Process 

ด้านการใช้ทรัพยากร อาคาร และสถานที่ 
-มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่การเรยีนรู้
และการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีห้องเกบ็
อุปกรณ์ 
ด้านการสร้างความร่วมมอื 
- เครือข่ายผู้ปกครอง,ชุมชน หน่วยงาน 
  องค์กรท้องถิ่น 

ตารางเรียน  มุมความรู ้/ มุมกจิกรรม / มุมแสดงผลงาน  ป้ายนิเทศทางการศึกษา             
พื้นที่ในการทำกจิกรรม   พื้นทีจ่ัดแสดงผลงาน 
ห้องสำหรับการค้นคว้าจะทำให้ห้องเรียนสามารถสนับสนุนวธิีการ สอนแบบ Active Learning                             
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  

เครือข่ายทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
ผู้ปกครอง    
ศิษย์เก่า 
กลุ่ม/หน่วยงาน/องค์กรในชุมชน 
 

ด้านการบริหารจดัการ 
มีระบบสารสนเทศในการกำกบัและติดตาม 
โดยใช้ Starfish Class , Google Form 
ด้านการจัดการเรยีนการสอน 

- แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน  
- ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน 
- นักเรียนจำนวน 261  คน เข้ารว่ม

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(กิจกรรมนวัตกรนอ้ยพอเพียง) และ
บูรณาการในรายวิชา จำนวน ๒0 ชั่วโมง 

- กิจกรรม PLC จำนวน ๕ ครั้ง 
 

การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 

- Starfish Labz                      - Facebook 
- Starfish Class                     - LINE 
- Google Form                     - Youtube 

- Kahoot   
- zoom 

 



School Concept   Change  For Life                           โรงเรียนวดัทรงคนอง(กมิไนบ้ ำรงุวิทย์)                               สังกดั สพป.นครปฐม  เขต 2 

วิสัยทศัน ์ สร้างการเรียนรู้ท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้และพัฒนาทักษะส าคัญในศตวรรษที 2๑ 
 

พันธกิจ หลักสูตรและกำรประเมิน กำรปฏิบัติกำรสอน กำรพัฒนำวิชำชีพครู กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
1. การพัฒนาครูให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่าน
กระบวนการ STEAM Design Process 
2. การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะ
ส าคัญในศตวรรษที่ 21 ผ่านการท ากิจกรรม
แบบ Active Learning 
๓. ส่งเสริมบุคลากรและนักเรียนให้มีทักษะใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
๔. การส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน 
เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภ5 

-การพัฒนาหลักสูตร / หน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 
-การสอบวัดความรู้ และการประเมิน
ผู้เรียนตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสม
ผลงาน(Digital) 

-การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
-การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน 
-การออกแบบกิจกรรมแบบ Active 
Learning / Makerspace 
-การจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการ 
STEAM Design Process 
  

-การพัฒนาวิชาชีพเก่ียวกับหน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ / PBL / การประเมินผู้เรียน
ตามสภาพจริงทั้งแบบออฟไลน์และแบบ
ออนไลน์ 
-การท า PLC ในโรงเรียน เก่ียวกับการน า
กระบวนการและเคร่ืองมือมาใช้ในการเรียน
การสอน 

-การท ากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์แบบ
โครงงานในช่วงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ / หน่วยการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ / Makerspace ซ่ึงสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของโรงเรียน (สัปดาห์ละ 3 ชม.) 
- การเรยีนรู้ผ่านกิจกรรมแบบ Active Learning / 
STEAM Design Process ในทุกหน่วยการเรียนรู้ 
(อย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 ชม.) 
- การน าเสนอและจัดแสดงผลงานต่อชุมชน 



นโยบำย กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ กำรมสี่วนร่วมของชุมชน เป้ำหมำย 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

- การจัดชั่วโมงการเรียนรู้ลงในกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรม
ชุมนุม 

ด้านการพัฒนาครู 
- มีกิจกรรมการประชุม / PLC / และ
การศึกษาดูงาน 

ด้านการใช้ทรัพยากร อาคาร และสถานที่ 
-มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และการท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยมีห้องเก็บ
อุปกรณ์และท ากิจกรรม 
ด้านการสร้างความร่วมมือ 
- ภายในชุมชน และองค์การบริหารส่วนต าบล
ในท้องถิ่น 

ตารางเรียน มุมความรู้ / มุมกิจกรรม / มุมแสดงผลงาน ป้ายนิเทศทางการศึกษา 
พื้นที่ในการท ากิจกรรม   พื้นที่จัดแสดงผลงาน 
ห้องส าหรับการค้นคว้าจะท าให้ห้องเรียนสามารถสนับสนุนวิธีการ สอนแบบ Active Learning                             
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  

เครือข่ายทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง 
ศิษย์เก่า 
กลุ่ม/หน่วยงาน/องค์กรในชุมชน 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
มีระบบสารสนเทศในการก ากับและติดตาม 
โดยใช้ Starfish Class , Google Form 
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

- -แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 7 แผน  
- ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 11คน 
- นักเรียนจ านวน 72 คน เข้าร่วม

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และ
บูรณาการในรายวิช่า จ านวน 40 ชั่วโมง 

- กิจกรรม PLC จ านวน 7 คร้ัง 
 

กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ 

- Starfish Labz  
- Starfish Class 
- Google Form 

 



School Concept: Botakua Chef    โรงเรียน วัดบ่อตะกั่ว(พ่วงประชานุกูล)  สังกัด  สพป. นครปฐม เขต 2 

วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นในการสร้างโอกาส ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างสรรค์และพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21 

 

พันธกิจ หลักสูตรและการประเมิน การปฏิบัติการสอน การพัฒนาวิชาชีพครู การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 พัฒนาครูให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โดยใช้กระบวนการ Steam Design 
Process 

 ส่งเสริมผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่21 ผ่านการท ากิจกรรมแบบ Active 
Learning 

 ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนเพ่ือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
และพัฒนาหลักสูตร 

 การประเมินผลการเรียนรู้ 

 การจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) 

 ครูจัดการเรียนการรู้ที่ เ น้นให้
นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วย
ตนเองมากข้ึน 

 ค รู อ อ ก แบ บ กิ จ ก ร ร ม แ บ บ 
Active Learning  

 ครูจัดมุม Makerspace 

 ค รู ใ ช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร  Steam 
Design Process 

 

 การพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับหน่วย
การเรียนรู้แบบบูรณาการ/ PBL/ 
การประเมินตามสภาพจริง 

 การท า PLC  

 นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมในช่วงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 

 นักเรียนเรียนรู้ ผ่ านกิจกรรมแบบ 
Active Learning  

 นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน  

 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
และมีความสุขในการเรียนรู้ 

 นัก เรี ยนเรี ยนรู้ มาก ข้ึนและอยาก
ติดตามการสอนของครูผู้สอน 

นโยบาย การพัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู ้ การมีส่วนร่วมของชุมชน เป้าหมาย 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 การจัดการเรียนรู้ลงในกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้และกิจกรรมชุมนุม 

ด้านการพัฒนาครู 

 มีการอบรมออนไลน์/ประชุม PLC/ 
การศึกษาดูงาน 

ด้านการใช้ทรัพยากร อาคาร สถานที่ 

 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และท ากิจกรรมต่าง ๆโดยจัดมุม
ไว้หลังห้องเรียนและหน้าห้องเรียน 

ด้านการสร้างความร่วมมือ 

 จัดกิจกรรมวันวิชาการ   

 ประชุมผู้ปกครอง  

จัดมุมความรู้/ มุมกิจกรรม/ มุมแสดงผลงาน 
จัดท าป้ายนิเทศ 
จัดพ้ืนที่ในการท ากิจกรรม พ้ืนที่ในการจัดแสดงผลงาน 
ห้อง Computer และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 

 เครือข่ายทางการศึกษา 

 ผู้ปกครอง 

 ศิษย์เก่า 

 กลุ่ม/หน่วยงาน/องค์กรใน
ชุมชน 

ด้านการบริหารจัดการ 

 มีระบบสารสนเทศในการก ากับ
และติดตามโดยใช้ Starfish Class 
และ Google Form 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 แผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน      
7แผน/วิชา 

 ครูผู้เข้าร่วมจ านวน 11 คน 

 นักเรียนจ านวน 135 คน เข้าร่วม
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้
และบูรณาการในรายวิชา 40 
ชั่วโมง 

 กิจกรรม PLC จ านวน 7 ครั้ง 

การน าเทคโนโลยีมาใช้เพือ่สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 

 Starfish Labz 

 Starfish Class 

 Google Form 



School Concept เรียนรู้วิชาการผ่านฐานเทคโนโลยี โรงเรียนวัดบัวหวั่น สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปฐมศึกษานครปฐม เขต 2 

วิสัยทัศน์ การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะส าคัญในศตวรรษท่ี 21  โดยเรียนรู้สาระต่างๆ ผ่านฐานการเรียนรู ้ICT 

 

พันธกิจ หลักสูตรและการประเมิน การปฏิบัติการสอน การพัฒนาวิชาชีพครู การเรียนรู้ของผู้เรียน 
1. การส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีการพัฒนา
ทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 ผ่านการ
ท ากิจกรรมแบบ Active Learning 
2. การ พัฒนาครู ให้ เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการผ่านกระบวนการ STEAM 
Design Process 

- การพัฒนาหลักสูตร / หน่วยการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 
- การสอบวัดความรู้  และการ
ประเมินผู้ เรียน ตามสภาพจริง
โดยใช้แฟ้มสะสมงาน 

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
-การออกแบบกิจกรรมแบบ Active 
Learning / Makerspace 
-การจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการ 
STEAM Design Process 
-การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน 
 

- การพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับหน่วย
การเรียนรู้แบบบูรณาการ / PBL / 
การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงทั้ง
แบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ 
- การท า PLC ในโรงเรียน เกี่ยวกับ
การน ากระบวนการและเครื่องมือมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่าน
ฐาน ICT 

- การท ากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านฐาน
การเรียนรู้ ICT ในช่วงลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ / หน่วยการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ / (สัปดาห์ละ 3  ชม.) 
- การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมแบบ Active 
Learning /STEAM Design Process 
ใ น ทุ ก ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้   
(อ ย่ า ง น้อย  สั ปดาห์ ล ะ  3  ชม . ) 
- การน าเสนอและจัดแสดงผลงาน 
ต่อชุมชน 

นโยบาย การพัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชน เป้าหมาย 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
-การจัดชั่วโมงการเรียนรู้ลงในกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมชุมนุม 

ด้านการพัฒนาครู 
-มีกิจกรรมการประชุม / PLC / และการศึกษา

ดูงาน 
ด้านการใช้ทรัพยากร อาคาร และ
สถานที่ 

- - มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และการท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยมีห้องเก็บ
อุปกรณ์และท ากิจกรรม 

ด้านการสร้างความร่วมมือ 
- ภายในชุมชน และเทศบาลในท้องถิ่น 

ตารางเรียน /มุมความรู้ / มุมกิจกรรม / มุมแสดงผลงาน   
ป้ายนิเทศทางการศึกษา 
พ้ืนที่ในการท ากิจกรรม   พ้ืนที่จัดแสดงผลงาน 
ห้องส าหรับการค้นคว้าท่ีจะสนับสนุนวิธีการ สอนแบบ Active Learning   
 แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

เครือข่ายทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง 
ศิษย์เก่า 

กลุ่ม/หน่วยงาน/องค์กรในชุมชน 
 
 

ด้านการบริหารจัดการ 
มีระบบสารสนเทศในการก ากับและ
ติดตาม โดยใช้ Starfish Class , 
Google Form 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
- -แผนการจัดการเรียนรู้  

จ านวน   4  แผน  
- ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

จ านวน  8 คน 
- นักเรียนจ านวน  107  คน 

เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ และบูรณาการในรายวิชา 
จ านวน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

- กิจกรรม PLC จ านวน 6 คร้ัง 

การน าเทคโนโลยีมาใช้เพือ่สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  

 



School Concept   ไผหู่ช้างสร้างการเรียนรู้สู่ทักษะอาชีพ             โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง                                                 สังกัด สพป.นครปฐม  เขต ๒ 

วิสัยทัศน ์ สร้างการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 
 

พันธกิจ หลักสูตรและการประเมิน การปฏิบัติการสอน การพัฒนาวิชาชีพครู การเรียนรู้ของผู้เรียน 
1. การพัฒนาครูให้เกิดความเข้าใจเกีย่วกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่าน
กระบวนการ STEAM Design Process 
2. การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะ
สำคัญในศตวรรษที่ 21 ผ่านการทำกจิกรรม
แบบ Active Learning 
3. การพัฒนาให้ผู้เรียนมีทกัษะอาชีพ 
โดยความรว่มมือจากชุมชนและองค์กรท้องถิ่น 

-การพัฒนาหลักสตูร / หน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 
-การสอบวัดความรู้ และการประเมิน
ผู้เรยีนตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสม
งาน และผลที่ไดจ้ากการลงมือปฏบิัติ
จริง 

-การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
-การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน 
-การออกแบบกิจกรรมแบบ Active 
Learning / Makerspace 
-การจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการ 
STEAM Design Process 

-การพัฒนาวิชาชีพเกีย่วกับหนว่ยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ / PBL / การประเมินผู้เรียน
ตามสภาพจริงทั้งแบบออฟไลน์และแบบ
ออนไลน์ 
-การทำ PLC ในโรงเรียน เกี่ยวกับการนำ
กระบวนการและเครื่องมือมาใช้ในการเรียน
การสอน 

-การทำกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์แบบ
โครงงานในช่วงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / หน่วยการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ / Makerspace ซึ่งสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของโรงเรียน (สัปดาห์ละ 3 ชม.) 
- การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมแบบ Active Learning / 
STEAM Design Process ในทุกหน่วยการเรียนรู้ 
(อย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 ชม.) 
- การนำเสนอและจัดแสดงผลงานต่อชุมชน 

นโยบาย การพัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชน เป้าหมาย 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

- การจัดชั่วโมงการเรียนรู้ลงในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ด้านการพัฒนาคร ู
- มีกิจกรรมการประชุม / PLC / และ
การศึกษาดูงาน 

ด้านการใช้ทรัพยากร อาคาร และสถานที่ 
- มีการจัดสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้และการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยมหี้อง
เก็บอุปกรณ์และทำกิจกรรม 
ด้านการสร้างความร่วมมอื 

- ภายในชุมชน และเทศบาลในท้องถิ่น 

ตารางเรียน 
มุมความรู้ / มุมกิจกรรม / มุมแสดงผลงาน            ป้ายนิเทศทางการศึกษา 
พื้นที่ในการทำกจิกรรม   พื้นทีจ่ัดแสดงผลงาน 
ห้องสำหรับการค้นคว้าจะทำให้ห้องเรียนสามารถสนับสนุนวธิีการสอนแบบ Active Learning                             
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  

เครือข่ายทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง 
ศิษย์เก่า 
กลุ่ม/หน่วยงาน/องค์กรในชุมชน 

ด้านการบริหารจดัการ 
มีระบบสารสนเทศในการกำกบัและติดตาม 
โดยใช้ Starfish Class , Google Form 
ด้านการจัดการเรยีนการสอน 

- แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๑๓ แผน  
- ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๓ คน 
- นักเรียนจำนวน ๒๖๖  คน เข้ารว่ม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และบูรณาการใน
รายวิชา จำนวน 40 ชัว่โมง 

- กิจกรรม PLC จำนวน 7 ครั้ง 
 

การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 

- Starfish Labz  
- Starfish Class 
- Google Form 

 



School Concept  กินได สุขภาพดี   โรงเรียน วัดศิลามูล  สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 

วิสัยทัศน สรางผูเรียนที่มีทักษะสําคัญในศตวรรษท่ี 21 และจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเนนทักษะชีวิตเปนสําคัญ 

 

พันธกิจ หลักสูตรและการประเมิน การปฏิบัติการสอน การพัฒนาวิชาชีพครู การเรียนรูของผูเรียน 

จัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning 

 เนนทักษะชีวิต 

 จัดการเรียนการสอนแบบ     

บูรณาการ 

 จัดการเรียนการสอนโดยเนน

ความรูคูคุณธรรม 

 การพัฒนาหลักสูตร    

หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 การประเมินผูเรียนตาม

สภาพจรงิ 

 จัดกิจกรรมดวยกระบวนการ 

STEAM Design Process 

 จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 การออกแบบกิจกรรม Active 

Learning 

 การทํา PLC ในโรงเรียน

เก่ียวกับการพัฒนาการเรียน       

การสอน 

 เขารับการฝกอบรมในหนวยงาน

เพื่อเพิ่มสมรรถนะครใูนศตวรรษท่ี 

21  

 พัฒนาวิชาชพีดานการจัด    

การเรียนรูแบบบูรณาการ 

 การทํากิจกรรมการเรียนรูผาน

ประสบการณแบบโครงการใน

ชั่วโมงชมรม “กินไดสุขภาพดี” 

หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ 

Maker space ซึ่งสอดคลองกับ    

อัตลักษณของโรงเรียน สัปดาหละ  

1 ชั่วโมง 

 การเรียนรูผานกิจกรรมแบบ 

Active Learning , Stem Design 

Process ในทุกหนวย การเรียนรู 

นโยบาย การพัฒนาสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการเรียนรู การมีสวนรวมของชุมชน เปาหมาย 

 นักเรียนมีคุณภาพและคุณธรรม

ตามมาตรฐานการศึกษา 

 ครูมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา 

 โรงเรียนจัดการศึกษารวมกับ

ผูเกี่ยวของทุกฝาย 

 การใชทรัพยากร อาคารสถานที่ 

 มีพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรม (หองทํากิจกรรม) 

 หองเรยีน IT สําหรับคนควาเพิ่มเตมิ  

 แหลงเรียนรูนอกหองเรียน 

 เครอืขายทางการศึกษา 

(โรงเรียนภายในกลุม) 

 ผูปกครอง 

 หนวยงาน องคกรในชุมชน 

ดานการบริหารจัดการ 

 แบบประเมินการเขารวม

กิจกรรมชมรม 

 แบบประเมินความพึงพอใจของ

ผูปกครอง 

ดานการจัดการเรียนการสอน 

 แผนการจัดการเรียนรูภาคเรียน

ละ 10 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง 

 จํานวนครูท่ีเขารวมกิจกรรม 

จํานวน 14 คน 

 จํานวนนักเรียนที่เขารวม

กิจกรรม จํานวน 20 คน 

การนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ  

 






