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แผนผังการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียงคู่เคียงมาตรฐานสากล

(P)

กาหนดนโยบาย ของสถานศึกษา คือ จัดให้มีการเรียนการสอนสาระมาตรฐานสากลทุกวิชา ทุกระดับชัน้
ประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจและนาไปปฏิบตั ิ

(P)

ศึกษา วิเคราะห์ คาอธิบายรายวิชา มาตรฐาน สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และ หลักสูตรมาตรฐานสากล
กาหนดหน่วยการเรียนรู้ ออกแบบการสอน และเขียนแผนการสอน
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(D)

ครูทุกคนดาเนินการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงคู่เคียงมาตรฐานสากล
แล้วนาเสนอผู้บริหารก่อนนาไปใช้

(D,R*)

ผู้บริหารตรวจสอบ พร้อมให้การนิเทศ แนะนา

(A,D)

ครูทุกคนนาแผนการจัดการเรียนรู้ ไปปรับปรุงเพิม่ เติมตามข้อเสนอแนะ
แล้วนาไปปฏิบัติการสอน

(A,R*)

สรุปรายงานหลังการสอน ส่งแผนเสนอผู้บริหาร

(P,D,C,A,R*)
ครูนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเพิ่มเติมทุกแผน
แล้วนาไปปฏิบัติการสอนต่อเนื่องกันไปทุกแผน
วัดผลประเมินผลรายวิชา บันทึกรายงานหลัง
สอน วิจัยในชั้นเรียน ผู้บริหารสะท้อนผล
R* = Reflection , Report .

นวัตกรรมแผนการ
จัดการเรียนรู้ของ
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เผยแพร่สู่เครือข่าย
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S.P. Model
นักเรียน
มาตรฐานสากล
IS1 World citizen

หลักปรัชญาของ
IS3
เศรษฐกิจพอเพียง
IS2
LPS
(324)
Learning Participation
and Social Service
วิเคราะห์ความพอเพียง
(5+1)
ทุกขั้นตอนจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบ
5Steps +1Portfolio

เหตุผล
พอประมาณ
ความรู้
รอบรู้
พอประมาณ
ระมัดระวัง
รอบคอบ

มีภูมิคุ้มกัน
คุณธรรม
วัตถุ- สังคม
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม

ผังแสดงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 5 steps+1 Portfolio
(Learning Participation)
ขั้นที่ 1. การตั้งคาถาม/สมมติฐาน(Hypothesis formation) (Learning to Question)
ขั้นที่ 2. การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) (Learning to Search)
ขั้นที่ 3. การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) (Learning to Construct)
(ครูวัดผลและประเมินผลทุกขั้นตอน) (KPA)
ขั้นที่ 4. การสื่อสารและนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
(Learning to Communication)
(ครูวัดผลและประเมินผลทุกขั้นตอน) (KPA)
ขั้นที่ 5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) (Learning to Serve)
6. การจัดทาแฟ้มผลงาน (Portfolio of Group) องค์ประกอบของแฟ้มผลงาน(แฟ้มสันกว้าง A4)
1. ความสมบูรณ์ ปกนอก(ห้อง-กลุ่ม) ปกใน(รายชื่อสมาชิกกลุ่ม-รูปถ่าย)
2. ความชัดเจน (สารบัญ-ชิ้นงาน ผลงานที่ผ่านการตรวจสอบจากครูที่ปรึกษาแล้ว เรียงลาดับ
ผลงาน)
3. ข้อมูลประกอบ (กราฟ) ( Mind mapping หรือผังความคิด ดังตัวอย่างหน้า 4)
4. ภาพประกอบ (ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับบันได 5 ขั้น)
5. เอกสารภาคผนวก
(ครูวัดผลและประเมินผลทุกขั้นตอน) (KPA)

IS1

IS2

IS3
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การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study : IS)
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (324)
เป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็น ที่ตนสนใจ เริ่มตั้งแต่การกาหนดปัญหาซึ่งอาจ
เป็นปัญหาหรือประเด็นสาธารณะ (Public Issue) หรือประเด็นปัญหาระดับโลกแล้วนาเดินการโดยการสืบค้น
ค้นหาแสวงหาคาตอบหรือสาระความรู้ ข้อมูลที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารสรุ ป องค์ ค วามรู้ เพื่ อ น าเสนอและสื่ อ สารขยายผลสู่ ส าธารณะต่ อ ไป IS
ประกอบด้วย 3 สาระ คือ
IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) มุ่งเน้นให้
นักเรียนกาหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และสร้างองค์ความรู้ เป็นความเรียง ม.ต้นภาษาไทย 2,500 คา ม.ปลายภาษาไทย 4,000 คา ภาษาอังกฤษ
2,000 คา ( ความรู้-เหตุผล-พอประมาณ-ระมัดระวังรอบคอบรอบรู้ )
IS2 การสื่อสารและการนาเสนอ (Communication and Presentation) เป็นสาระที่มุ่งเน้นให้
นักเรียนนาความรู้ที่ได้ ศึกษาค้นคว้า สังเคราะห์แล้วนามาเสนอถ่ายทอดสื่อความหมาย เสนอความคิดข้อมูล
และองค์ความรู้ ด้วยวิธีการน าเสนอที่น่าสนใจ หลากหลายรูปแบบ หลายช่องทาง เช่น แผ่นผับเผยแพร่ ,
เว็บไซต์, Facebook, ป้ายนิเทศ, CD, VCD, จัดนิทรรศการ, แฟ้มสะสมผลงาน, จัดเสียงตามสายในหมู่บ้าน
ฯลฯ ( ความรู้-เหตุผล-พอประมาณ-ภูมิคุ้มกัน-ละเอียดรอบคอบระมัดระวัง )
IS3 การนาองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social service Activity) เป็นสาระที่มุ่งเน้นให้นักเรียนนา
องค์ความรู้หรือสาระสาคัญมาประยุกต์ใช้หรือนามาปฏิบัติรวมทั้งนาไปสร้างประโยชน์ต่อสังคม หรือบริการ
สังคม ทั้งด้วยวิธีการหรือชิ้นงานหรือกิจกรรม โครงงาน โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม อย่างเป็น
รูปธรรม นาเสนอสู่ชุมชนในรูปของแผ่นพับ, บอร์ดนิทรรศการ, จัดรายการวิทยุชุมชน ฯลฯ ( คุณธรรม-สังคมคุณค่า-คุ้มค่า-พอประมาณ-ละเอียดรอบคอบระมัดระวัง )
หมายเหตุ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุง สานักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555
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แนวทาง Mindmapping หรือ ผังความคิดประกอบผลงานและการนาเสนอผลงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (324)

โสภณ มาตราสงคราม
ผู้อานวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

หลักเหตุผล

หลักความพอประมาณ

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ศึกษาเรื่องนี้เพื่ออะไร
เพราะอะไร สาคัญ
จาเป็นอย่างไร ?

พอประมาณในเรื่องใดบ้าง ?
เวลา วัสดุอุปกรณ์ คน
ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ

-เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมความพร้อม
-การแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างไร ?
-พร้อมรับผลกระทบทุกด้านอย่างไร ?

นักเรียน
สรุป สาระ /รายละเอียด
เป็นความเรียง ตามรูปแบบของการเขียน
รายงาน (2,500 คา สาหรับ ม.ต้น
4,000 คา สาหรับม.ปลาย
เงื่อนไขความรู้
ภาษาอังกฤษ 2,500 คา)
-เกิดการเรียนรู้ในการทากิจกรรมนี้อย่างไรบ้าง ?
-เกิดองค์ความรู้ใหม่อะไรบ้าง ?
-ได้ประสบการณ์อะไรบ้าง ?
-รู้วิธีการดาเนินงานอย่างไรบ้าง ?
-รู้วิธีแก้ไขปัญหาอะไรบ้าง?

เงื่อนไขคุณธรรม
เกิดคุณธรรมสานึก
จากการทางานนี้อะไรบ้าง ?
(ระบุคุณธรรมให้ได้มากที่สดุ )

4 มิติ
ต้องสานึกรับผิดชอบ
( 4 เรื่อง /4 ด้าน )

ด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ
วัตถุหรือเศรษฐกิจ
มีสานึกรับผิดชอบในมิตินี้อย่างไร?
คุ้มค่า ประโยชน์ – ประหยัด
พอดี พอประมาณอย่างไร ?

ด้านสังคม
มีสานึกรับผิดชอบต่อมิตินี้อย่างไร?
- การอยู่ร่วมกัน
- การพึ่งพาอาศัยกัน
- สมัครสมานสามัคคี
ปรองดอง
- รู้รักสามัคคี
- ช่วยเหลือแบ่งปัน
- อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
ฯลฯ

ด้านวัฒนธรรม
มีสานึกรับผิดชอบต่อวัฒนธรรม
ไทยอย่างไร ?
- เอกลักษณ์ความเป็นไทย
- เคารพนับถือให้เกียรติ
ผู้ใหญ่
- การแต่งกาย การใช้
ภาษาไทย
- ศิลปะศาสนา ประเพณีไทย
- ดารงไว้ซึ่งความเป็นไทย
ฯลฯ

ด้านสิ่งแวดล้อม
มีสานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างไร ?
- ดูแลบารุงรักษาไว้
- ไม่ทาลายหรือก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
- ไม่ตดั ไม้ทาลายป่า
- ไม่เผาขยะหญ้าฟาง
- ไม่เผาป่าไม้ ทิ้งขยะหรือของ
เน่าเสีย ลงในแม่น้าลาคลอง
ฯลฯ

