
 



 

ค ำน ำ 

 

  ML Model โรงเรียนวัดบ้ำนดง จัดท ำขึ้นเพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้ เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่  ๖ ผลกำรทดสอบระดับชำติ 

ขั้นพ้ืนฐำน (O–NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ โดยเปรียบเทียบข้อมูลกับปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เพ่ือให้ครูและ 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องน ำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนได้เป็นอย่ำงดี ท ำให้ทรำบถึง 

จุดแข็ง จุดอ่อนและจุดที่ควรได้รับกำรพัฒนำ ท ำให้กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนเป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

โรงเรียนวัดบ้ำนดงจะได้ใช้ ML Model ในกำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้และขอขอบคุณทุกท่ำนที่มีส่วนจัดท ำ ML Model ให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

 
 โรงเรียนวัดบ้ำนดง 
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๑. ความเป็นมาของรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
๑.๑ ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O–NET) เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานของนักเรียนแต่ละโรงเรียน และเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น
นอกจากนี้ผลคะแนนสอบที่นักเรียนได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนเองเพราะสามารถใช้เป็น
หลักฐานสำคัญในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไป ส่วนผู้ปกครองก็จะได้ใช้เป็นแนวทางแก้ไขและสนับสนุน 
บุตรหลานให้กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาไปในแนวทางที่ดีและทางโรงเรียนยัง
สามารถนำผลการสอบของนักเรียนแต่ละคนไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องต่อความสนใจความต้องการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนต่อไป 
ในอนาคต จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๖ ทั้งในภาพรวมของระดับสถานศึกษาและระดับห้องเรียน  ๓ ปีย้อนหลัง พบว่านักเรียนมีผล 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) อยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จึงจำเป็นต้อง
พัฒนาความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อันจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนกอปรกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ดังนั้นจึงจัดทำ
โครงการขึ้นมาเพ่ือเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O–NET) ทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
  เนื่องจากในกระแสสังคมและเทคโนโลยีสังคมออนไลน์ปัจจุบัน มีการเข้าถึงวัยชนอย่างรวดเร็วและ
สนใจของนักเรียนอย่างมากจึงทำให้นักเรียนมีจินตนาการมีความคิดและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม  
อีกทั้งทำให้นักเรียนขาดความสนใจและสมาธิในการเรียนรู้  จึงส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ 
ของนักเรียน  

ทางโรงเรียนวัดบ้านดง จึงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและพัฒนาเครื่องมือที่จะมาแก้ไขปัญหา
ทางการเรียนรู้ของนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความพร้อมและสมาธิในการเรียนรู้จึงได้จัดทำ  
ML Model ขึ้นมา โดยใช้หลักไตรสิกขาเป็นหลักในการพัฒนา ด้วยเราเชื่อว่าการที่ เด็กมีศีลธรรม  
ความพร้อมและสมาธิ จะทำให้เกิดปัญญาตามหลักไตรสิกขา 
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๑.๒ ผลการวิเคราะห์ SWOT 

การวิเคราะห์องค์กร SWOT Analysis ของโรงเรียนวัดบ้านดง    
  

๑) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Environment)     

 ๑.๑ ด้านโครงสร้างงานและนโยบาย (S๑) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมี            
ความชัดเจน เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

๒. มีการกระจายอำนาจแบ่งงานตามความถนัด               
ทำให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

๓. มีความสัมพันธ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

๑. การปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความต่อเนื่อง             
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยเหนือ 

๒. การดำเนินงานตามนโยบายซึ่งมีมากทำให้
เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอน 

 

 ๑.๒ ด้านการใช้บริการและผลผลิต (S๒) 
  

จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑ . โร ง เรี ย น มี ค ว าม พ ร้ อ ม ใน ก าร ให้ บ ริ ก า ร                
ทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่บริการ            
ได้ทุกคน 

๒. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม           
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

๓. นักเรียนได้รับการดูแลจากระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เข้มแข็ง 

๔. คุณภาพของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งผลต่อพฤติกรรมของ
นักเรียนด้านการเรียนและความประพฤตินักเรียน           
มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

๕. การจัดสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู้  
สุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

๑. นักเรียนบางส่วนมีปัญหาด้านครอบครัว                
มีผลกระทบต่อนักเรียนในด้านจิตใจและด้าน    
การเรียน 

๒. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนไม่ เพียงพอ               
เช่น ห้องสมุด 

   
 
 
 
 
 
  



๓ 

 

 
โรงเรยีนวดับา้นดง 

๑.๓ ด้านบุคลากร (M๑)         

จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. บุคลากรมีความเข้มแข็ง ทุ่มเทการทำงานให้กับ   
ทุกภารกิจของโรงเรียน 

๒ . มี จ ำน วน ครู เพี ย งพ อกั บ จำน วน นั ก เรี ย น                
และการบริหารจัดการ 

๓. ครูมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการพัฒนา
ตนเอง นำความรู้ที่ ได้มาใช้ ในการจัดการเรียน               
การสอน 

๑. บุคลากรบางส่วนยังขาดความเชี่ยวชาญ              
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ 

  

๑.๔ ด้านการเงิน (M๒)  
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาเป็นอย่างดี 
๒. การบริหารงบประมาณของโรงเรียน ดำเนินไป
ตามแผนปฏิบัติการ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๑ . งบประมาณ ที่ ได้ รับจั ดสรรจากรัฐบาล        
ยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 

  

๑.๕ ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ (M๓)    

จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. โรงเรียนใช้อาคารสถานที่ และวัสดุ อุปกรณ์             
ในการจัดการเรียนการสอนและบริการชุมชน              
อย่างคุ้มค่า 
๒. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียน            
การสอนอย่างเพียงพอ 

๑. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ชำรุด เสื่อมสภาพ 

๒. อุปกรณ์ ระบบเสียงตามสายเสื่อมสภาพ             
ส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

  

๑.๖ ด้านบริหารจัดการ  (M๔) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑ . โรงเรียนได้ จัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปี  
ใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

๒. มีการนิ เทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้             
อย่างต่อเนื่อง 

๓. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ในการบริหารจัดการ
โรงเรียนให้บรรลุภารกิจ 

๔. เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ 

๑. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นระบบและ
เป็ นปั จจุบันทำให้ ขาดความคล่องตัว ในการ
ปฏิบัติงาน 

๒. โรงเรียนขาดการรายงาน/ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงาน 

 

  



๔ 
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๒) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน คณะทำงานได้ดำเนินการพิจารณาจาจุดแข็ง 
และจุดอ่อน ซึ่งได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติงานโดยมีปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ ๖ ปัจจัย   

(๑) ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย พบว่า โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมีความชัดเจน  
เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีการกระจายอำนาจ แบ่งงานตามความถนัด ทำให้ เกิดความคล่องตัวใน 
การปฏิบัติงาน และมีความสัมพันธ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ดี แต่ก็มีประเด็นที่ เป็นจุดอ่อน คือ  
การปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความต่อเนื่อง เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยเหนือ และการดำเนินงาน
ตามนโยบาย ซึ่งมีมากทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนจึงสามารถสรุปได้ว่า เป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง
เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดการองค์กรโครงสร้างและมีนโยบายการบริหารงานที่ดี 

 (๒) ปัจจัยด้านการให้บริการและผลผลิต พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการให้บริการทาง
การศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้ทุกคน มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม 
ที่สอดคล้องกับความต้องการ นักเรียนได้รับการดูแลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง คุณภาพ
ผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนด้านการเรียน
และความประพฤตินักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นและการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน แต่มีจุดอ่อนอยู่บ้างคือนักเรียนบางส่วนมีปัญหา
ทางด้านครอบครัว มีผลกระทบต่อนักเรียนในด้านจิตใจและด้านการเรียน พร้อมทั้งแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนไม่เพียงพอ เช่น ห้องสมุด ซึ่งจัดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  
แต่โดยรวมสามารถสรุปได้ว่าด้านการให้บริการและผลผลิตเป็นจุดแข็งของโรงเรียนวัดบ้านดง 

(๓) ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรมีความเข้มแข็ง ทุ่มเทการทำงานให้กับทุกภารกิจของ
โรงเรียนมีจำนวนครูเพียงพอกับจำนวนนักเรียนและการบริหารจัดการ ครูมีความตื่นตัวกระตือรือร้น  
ในการพัฒนาตนเอง นำความรู้ที่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน แต่ก็พบว่าบุคลากร บางส่วนยังขาด  
ความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ แต่ปัจจัยด้านบุคลากรก็ถือว่าเป็นจุดแข็ง 
ที่มีความสำคัญของโรงเรียน 

(๔) ปัจจัยด้านการเงินจากการวิเคราะห์  สรุปได้ว่า โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน  
ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเป็นอย่างดี การบริหารงบประมาณของโรงเรียน ดำเนินไปตาม
แผนปฏิบัติการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้แต่ก็พบว่าโรงเรียนมีจุดอ่อนในเรื่องของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ       

(๕) ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ จากการวิเคราะห์ สรุปได้ว่า โรงเรียนใช้อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดการเรียนการสอน และบริการชุมชนอย่างคุ้มค่า โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ชำรุด เสื่อมสภาพในเรื่อง
อุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย ส่งผลกระทบต่อการประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน   

(๖) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า โรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
   



๕ 
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๓) สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน      
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามปัจจัยทั้ง ๖ ประเด็น ดังกล่าวข้างต้นสรุป ในภาพรวม  
ได้ว่า ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาโดยการให้บริการ 
ด้านการศึกษาของโรงเรียนวัดบ้านดง มีการจัดระบบโครงสร้างและนโยบายด้านผลผลิต ด้านบุคลากร  
ด้านการเงิน วัสดุอุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาแต่ประสบปัญหาใน
ประเด็นที่ว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ทำให้โรงเรียน
พัฒนาได้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้เท่าท่ีควร 

 

๔) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Environment)    

  ๔.๑ ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S)       

โอกาส อุปสรรค 

๑. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ยินดีให้การสนับสนุน
ภารกิจของโรงเรียน 

๒. คนในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำมา
เป็นจุดเด่นของโรงเรียนได้ 
๓. คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม การดำรง 
ชีวิตในท้องถิ่น ซึ่งสามารถให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
สร้างจิตสำนึกในด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียนได ้

๑ . คนในชุมชนมี รายได้ เฉลี่ ยต่ อครัว เรือน              
อยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ำ 

๒. สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ ใกล้ตัวโรงงาน
อุตสาหกรรมมีผลกระทบต่อจำนวนนักเรียน            
ในโรงเรียน 

๓. การย้ายถิ่นของผู้ปกครองทำให้นักเรียน             
เรียนไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ำ 

 

  ๔.๒ ด้านเทคโนโลยี (T) 
โอกาส อุปสรรค 

๑. ชุมชนเข้าถึงเทคโนโลยีได้สะดวกมากขึ้น ส่งผลดี 
ส่งผลดีต่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

๒. มีการบริการและเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้น เอ้ือต่อ   
การเรียนรู้ตนเองที่หลากหลายมากขึ้น 

๑. มีการใช้เทคโนโลยีในทางลบ เช่น เล่นเกม          
ดูโทรทัศน์มากเกินไป 

 

๔.๓ ด้านเศรษฐกิจ (E) 
โอกาส อุปสรรค 

๑. คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพและที่ดินทำกิน 
เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง 

๑. เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยู่ในช่วงชะลอ
ตัวส่งผลกระทบต่อชุมชนและโรงเรียน 

๒. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ทำให้รายได้
ของผู้ปกครองลดลง 
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โรงเรยีนวดับา้นดง 

๔.๔ ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 

โอกาส อุปสรรค 

๑. นโยบายเรียนฟรีจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
มีส่วนเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

๒. นโยบายการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมีส่วนให้
สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วน
จากท้องถิ่น 

๑. นโยบายด้านการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยส่งผลต่อเนื่องในการบริหารจัดการศึกษา 

 

๕) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

 คณะทำงานได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนวัดบ้านดง โดยจำแนก
ปัจจัยในการวิเคราะห์ ๔ ปัจจัย คือ         

(๑) ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากคนในชุมชนมีความเข้มแข็ง ยินดีให้การสนับสนุน
ภารกิจของโรงเรียน และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการถ่ายทอด
ให้กับนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาเป็นจุดเด่นของโรงเรียนได้ และคนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วสร้างจิตสำนึกในด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน แต่ยังมีปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อโรงเรียน คือสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อจำนวนนักเรียน  
ในโรงเรียนและปัญหาการย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครอง ทำให้นักเรียนเรียนไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำ แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมเ อ้ือ 
ต่อการพัฒนาของโรงเรียนวัดบ้านดง 

(๒) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า เป็นปัจจัยที่ เอ้ือต่อการพัฒนาและ 
การให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียน เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านความ
พร้อมของโรงเรียน ชุมชนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นผลดีต่อการจัดการศึกษาของบุตรหลาน และการติดต่อ
ประสานงานกับโรงเรียน ทำให้การเรียนรู้ ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ แม้ว่า
จะมีการนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ รวมทั้งผู้ปกครองบางส่วนยังขาดความรู้ ด้านเทคโนโลยี  
ที่ทันสมัย แต่เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น 

(๓) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ยังคงเอ้ือต่อการพัฒนาและ 
การให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐในด้าน
งบประมาณ และชุมชน มีความเป็นอยู่แบบพอเพียง มีรายได้พอเลี้ยงตัว     

(๔) ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย เป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาทางด้านการศึกษาของโรงเรียน  
แม้ว่า การปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีบ่อย ๆ ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งการประสานราชการและ 
ความซ้ำซ้อนในการจัดทำระบบข้อมูล เพ่ือสนองนโยบายของหลาย ๆ หน่วยงาน ที่กระทบต่อเวลาเรียน 
ระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ทำให้ครูเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน เพื่อความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ การเมืองท้องถิ่นส่งผลกระทบต่อบทบาท การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในการให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน แต่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 



๗ 
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๖) สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามปัจจัยทั้ ง ๔ ประเด็นดังกล่าว ข้างต้นสรุป 
ในภาพรวมได้ว่าปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาและการให้บริการทางการศึกษา 
ของโรงเรียนวัดบ้านดง โรงเรียนมีสภาพสังคมวัฒนธรรมที่ดีงาม แข็งแกร่งมีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งวัฒนธรรม ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีและงบประมาณ และเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบ้านดง มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างเป็นระบบชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 

 

๗) การประเมินสถานภาพของโรงเรียน 
 ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน 
ของโรงเรียนวัดบ้านดง ดังกล่าวข้างต้น สามารถประเมินสถานภาพของโรงเรียนได้อยู่ ในลักษณะ  
“เอ้ือและแข็ง (STAR)” กล่าวคือ โรงเรียนมีโอกาสที่จะพัฒนาภารกิจในการจัดการศึกษาและให้บริการ
ทางการศึกษากับชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่  
ตรงตามความรู้ความสามารถของตนเอง และมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่
ที่มีประสิทธิภาพ การบริหารการจัดการที่เป็นระบบชัดเจนและมีคุณภาพ ด้านผลผลิตและการให้บริการที่ดี
มีชื่อเสียงเป็นจุดแข็ง ในการพัฒนาภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนจากปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ปัจจัยด้านสังคม
และวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย ซึ่งมีระเบียบพระราชบัญญัติ 
ทีเ่อ้ือต่อการดำเนินการ 
 
  



๘ 

 

 
โรงเรยีนวดับา้นดง 

๑.๓ แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 
  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย ML model โรงเรียนวัดบ้านดงได้บูรณาการแนวคิด ดังนี้ 

 
  
 
                             
 
 
 
 
 
 

                
                 

ภาพที่ ๑   แสดงการบูรณาการแนวคิดเป็น ML model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒  แสดง ML model ของโรงเรียนวัดบ้านดง 
 

การบรหิารจดัการ
ดว้ยวงจร(PDCA) 

หลกั 
ไตรสกิขา 

 

ML  
Model 

-  ศีล 
- สมาธิ  
- ปัญญา 

- P = Plan  
(ขั้นตอนการวางแผน) 
- D = Do  
(ขั้นตอนการปฏิบัติ) 
- C = Check  

(ขั้นตอนการตรวจสอบ)  
- A = Act  
(ข้ันตอนปรับปรุงแก้ไข) 

-  ศีล (Brain gym) 
- สมาธิ (Body Scan) 
- ปัญญา (กลยุทธ์การสอน) 



๙ 

 

 
โรงเรยีนวดับา้นดง 

ML model  หมายถึง สมาธิเพ่ือการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา 
M  มาจากคำว่า Meditation (สมาธิ) หมายถึง การเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ 

      L  มาจากคำว่า Learning (การเรียนรู้) หมายถึง ทักษะกระบวนการ ความรู้ที่จะได้รับ
จากการเรียนรู้ 

• Brain gym  เป็นกิจกรรมแรก ที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติ ก่อนเข้าเรียนในช่วงเช้าโดยเน้น 
การเตรียมความพร้อมของสมอง อาทิเช่น การนับเลขแบบอินเดีย การใช้ประสาทสัมผัส
ทั้งห้าในการทำกิจกรรม 

• กลยุทธ์การสอน เป็นสิ่งที่ครูจะต้องสอดแทรก ระหว่างเรียนอาทิเช่น กิจกรรม  
Active learning, สะเต็มศึกษา, BBL, เทคนิคบรูณาการการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
ต่าง ๆ ที่เน้นความสนุกสนาน  

• Body scan เป็นกิจกรรมที่สองที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติก่อนเข้าเรียนในช่วงบ่าย โดยเน้น
ในเรื่องการสร้างสมาธิ อาทิ เช่น ให้นักเรียนนั่งสมาธิ และฟังนิทาน 

• ศีล (ความพร้อม) คือ สิ่งที่เกิดจากกิจกรรม Brain gym  

• สมาธิ คือ สิ่งที่เกิดจากกิจกรรม Body scan 

• ปัญญา ผู้เรียนจะเกิดปัญญา ด้วยการที่ผู้เรียนมีศีล (ความพร้อม) และสมาธิในการเรียนรู้
ตามหลักไตรสิกขา ที่ว่าผู้ใดมีศีลสมาธิผู้นั้นต้องเกิดปัญญาในที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓ แสดงองค์ประกอบของกิจกรรมของ brain gym และ body scan 
 

  



๑๐ 

 

 
โรงเรยีนวดับา้นดง 

๑.๔ วัตถุประสงค์เป้าหมายการพัฒนา 
๑.๔.๑ วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

๒) เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O–NET) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้สูงกว่าระดับประเทศ 

        ๓) เพ่ือพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
   ๑.๔.๒  เป้าหมายในการพัฒนา 

๑) เชิงปริมาณ 
(๑) นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ จำนวน  ๕๓  คน 

   ๒) เชิงคุณภาพ 
            (๑) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   (๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
(O–NET) สูงกว่าระดับประเทศ ทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    (๓) ครูผู้สอนมีรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๑.๕ ขอบเขตการดำเนินงาน 

 ๑) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๒) สร้างรูปแบบเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิเคราะห์จากบริบทของโรงเรียน สภาพ
ปัจจุบันของการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 

๓) จัดกิจกรรมการเรียนการตามแนวทางของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
๔) นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
๕) วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ 
๑.๖ กิจกรรมดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ 
๑ ประชุมวางแผนการดำเนินการจัดการเรียนรู้ของ

นักเรียน  
๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดบ้านดง 

๒ ออกแบบโมเดล/สร้างเครื่องมือ/รูปแบบ ๒๘ – ๓๑ พ.ค. 
๒๕๖๒ 

โรงเรียนวัดบ้านดง 

๓ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบที่ออกแบบไว้ มิ.ย. – ส.ค. ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดบ้านดง 
๔ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ก.ย. ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดบ้านดง 
๕ สรุปวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนและเขียน

รายงานผล 
ก.ย. ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดบ้านดง 

๖ ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ก.ย. ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดบ้านดง 
 



๑๑ 

 

 
โรงเรยีนวดับา้นดง 

๑.๗ ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตั้งแต่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑.๘ งบประมาณ 
งบประมาณจากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 

เท่าเทียมและทั่วถึงงบรายจ่ายอ่ืน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โครงการ TFE (Teams for Education) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท  
(สามหมื่นบาทถ้วน) 

 

ที ่ กิจกรรม กำหนดการ/สถานที่ รายการค่าใช้จ่าย 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
๑ กิจกรรมที่ ๑   ประชุมวางแผน

การดำเนินการจัดการเรียนรู้
ของนักเรียน ๔ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ 
ห้องประชุมโรงเรียน
วัดบ้านดง - - 

๒ กิจกรรมที่ ๒  ออกแบบโมเดล/
สร้างเครื่องมือตามรูปแบบที่
ออกแบบไว้ 

๒๘ – ๓๑ พ.ค. 
๒๕๖๒ 
ห้องประชุมโรงเรียน
วัดบ้านดง 

๑. ค่าวัสดุทำ
แผนการเรียนรู้ให้ครู 
๒. ป้ายไวนิล 
 

๑๕,๐๐๐ 

๓ กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบที่ออกแบบไว้  

มิ.ย. – ส.ค. ๒๕๖๒ 
โรงเรียนวัดบ้านดง 

๑. ค่าวัสดุจัดทำสื่อ
การสอนตามกิจกรรม
การเรียนรู้ 

๑๕,๐๐๐ 

๔ กิจกรรมที่ ๔ นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน 

ก.ค. ๒๕๖๒ 
โรงเรียนวัดบ้านดง - - 

๕ กิจกรรมที่ ๕ ปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ 

ก.ค. ๒๕๖๒ 
โรงเรียนวัดบ้านดง 

- - 

๖ กิจกรรมที่ ๖ สรุปวิเคราะห์ผล
การเรียนรู้ของนักเรียนและ
เขียนรายงานผล 

ก.ย. ๒๕๖๒ 
โรงเรียนวัดบ้านดง - - 

รวมทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ 
  

* ขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

หมายเหตุ :  รายการค่าใช้จ่ายให้ระบุรายการค่าใช้จ่าย โดยให้แสดงอัตราการเบิกจ่าย ระบุจำนวนและ
จำนวนเงินรวม ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและมาตรการการประหยัดงบประมาณของสำนัก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 



๑๒ 

 

 
โรงเรยีนวดับา้นดง 

๑.๙ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนา 
  (๑) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   (๒)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O–NET) สูงกว่า
ระดับประเทศ ทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   (๓) ครูผู้สอนมีรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างเครื่องมือการวัดผล
ประเมินผลได้ครอบคลุมตัวชี้วัดตามหลักสูตร 
 
๒. หลักการ ทฤษฎี แนวคิดการพัฒนา  

๒.๑ แนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA  
  วีรวิชญ์  เลิศไทยตระกูล (๒๕๕๔ ) กล่าวถึงปรัชญา วงจร PDCA ว่า Dr. William Edwards 
Deming ได้พัฒนาวงจร PDCA ขึ้นมาจากแนวคิดของ Dr. W.A. Shewhart นักควบคุมกระบวนการ 
เชิ งสถิ ติ  ที่  j Bell Laboratories ในสหรั ฐอ เมริก าที่ ได้ น ำเสนอในหนั งสื อ  Statistical Method  
from the Viewpoint of Quality Control (๑๙๓๐) ในระยะแรกรู้จักวงจร PDCA ในนาม Shewhart 
Cycle จากนั้น Dr. William Edwards Deming ได้นำไปพัฒนาปรับใช้ในการควบคุมคุณภาพในวงการ
อุตสาหกรรมของญี่ปุ่น จึงมีชื่อเรียกว่า Deming Cycle (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ๒๕๕๒ อ้าง
ถึงในวีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล (๒๕๕๔)) เริ่มแรกวงจร PDCA เน้นถึงความสัมพันธ์ของ ๔ ฝ่าย ในการดำเนิน
ธุรกิจเพ่ือให้ได้มาซึ่งคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า ได้แก่ ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายผลิต  ฝ่ายขาย 
และฝ่ายวิจัย ความสัมพันธ์ทั้ง ๔ ฝ่ายจะต้องดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้า 
ตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยให้ถือว่าคุณภาพต้องมาก่อนสิ่งใด (ศุภชัย 
อาชีวะระงับโรค, ๒๕๔๗ อ้างถึงใน วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล (๒๕๕๔)) ต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับ Deming 
Cycle ได้ถูกดัดแปลงให้เข้ากับวงจรการบริหารงาน คือขั้นตอน การวางแผน (Plan) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Do) ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) และขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (Act) โครงสร้างของวงจร PDCA  
ชนิกานต์ เธียรสูตร (๒๕๕๑) กล่าวว่า ขั้นตอนทั้ง ๔ ขั้นตอนของวงจร PDCA ประกอบด้วย "การวางแผน"
อย่างรอบคอบเพ่ือ"การปฏิบัติ"อย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วจึง "ตรวจสอบ"ผลที่เกิดขึ้น วิธีการปฏิบัติใด 
มีประสิทธิผลที่สุดก็จะจัดให้เป็นมาตรฐาน หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ก็ต้องมองหาวิธีการปฏิบัติใหม่
หรือใช้ความพยายามให้มากข้ึนกว่าเดิม  

ขั้นตอนการวางแผน (Plan) ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกำหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติงาน ฯลฯ พร้อม
กับพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูล
ให้ชัดเจน นอกจากนี้จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ แล้วกำหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตและช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งในด้านแรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมงการทำงาน เงิน เวลา ฯลฯ โดยสรุปแล้วการวางแผน 
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ช่วยให้รับรู้สภาพปัจจุบัน พร้อมกับกำหนดสภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการผสานประสบการณ์ 
ความรู้และทักษะอย่างลงตัว โดยทั่วไปการวางแผนมีอยู่ด้วยกัน ๒ ประเภทหลัก ๆ ดังนี้  

ประเภทที่ ๑ การวางแผนเพ่ืออนาคต เป็นการวางแผนสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือกำลัง 
จะเกิดขึ้น บางอย่างเราไม่สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้เลย แต่เป็นการเตรียมความพร้อมของเราสำหรับสิ่งนั้น  

 ประเภทที่ ๒ การวางแผนเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เป็นการวางแผนเพ่ือเปลี่ยนแปลง สภาพ 
ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันเพ่ือสภาพที่ดีขึ้น ซึ่งเราสามารถควบคุมผลที่ เกิดในอนาคตได้ด้วยก ารเริ่มต้น 
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปัจจุบัน  

ขั้นตอนการปฏิบัติ (DO) ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้
กำหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ ดำเนินไปในทิศทางที่
ตั้งใจหรือไม่ พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบด้วย เราไม่ควรปล่อยให้ถึงวินาทีสุดท้ายเพ่ือดูความคืบ
หน้าที่เกิดขึ้น หากเป็นการปรับปรุงในหน่วยงานผู้บริหารย่อมต้องการ  ทราบความคืบหน้าอย่างแน่นอน 
เพ่ือจะได้มั่นใจว่าโครงการปรับปรุงเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด  

ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง แต่ขั้นตอนนี้มักจะถูกมองข้ามเสมอ การตรวจสอบทำให้เราทราบว่าการปฏิบัติในขั้นที่สอง
สามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ สิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้ว่าจะตรวจสอบ
อะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์สำหรับขั้นตอนถัดไป  

ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสม (Act) ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้
จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ ๒ กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
หากเป็นกรณีแรกก็ให้นำแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทำให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการ 
ที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิมหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อย
กว่าเดิมหรือทำให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ซึ่ งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามแผนที่วางไว้ เราควรนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนี้ 
อาทิ มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้
หรือเปลี่ยนเป้าหมายใหม่  
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๒.๒ การบริหารสมอง (Brain gym) 
  ๒.๒.๑ แนวคิดและหลักการ  
  การบริหารและออกกำลังสมอง หรือ Brain Gym ซึ่งถูกคิดค้นพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๘๑  

โดย ดร.พอล เดนนิสัน แห่ง Educational Kinesiology Foundation ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เพ่ือช่วยให้สมอง
ทั้งด้านซ้ายและสมองด้านขวาทำงานประสานกันได้ดี ในช่วงแรก ดร.พอล คิดค้นวิธีการนี้ขึ้นมาเพ่ือช่วย  
คนตาบอดและผู้ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ แต่แล้วก็พบว่าการเคลื่อนไหวร่างกายนี้ใช้ได้กับคนทุกวัยในการ  
ที่จะช่วยให้สมองตื่นตัวเกิดความกระตือรือร้น ผ่อนคลายความเครียดและช่วยให้การเรียนรู้หรือการทำงาน
เกิดประสิทธิภาพ (Educational Kinesiology Foundation. ๒๐๐๖: Online) เป็นการบริหารส่วนของ 
corpus callosum ซึ่งเชื่อมสมองสองซีกเข้าด้วยกันให้แข็งแรง และทำงานคล่องแคล่ว อันจะทำให้การ 
ถ่ายโยงการเรียนรู้และข้อมูลของสมองทั้งสองซีกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยผ่อนคลาย
ความตึงเครียด (พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์,๒๕๔๔: ๓๗)    

๒.๒.๒  ความสำคัญ  
   สมองของคนเราแบ่งได้เป็น ๒ ซีก คือ ซีกซ้ายและซีกขวาโดยมีกลุ่มไฟเบอร์เชื่อมสมอง 
ทั้ง ๒ ซีกเข้าด้วยกัน ในคนส่วนมากสมองข้างซ้ายควบคุมการทำงานของดวงตาข้างขวา แขน หู และขา 
ข้างขวาอันเป็นข้างที่สามารถขบคิดถึงเหตุและผลได้ดีที่สุด สมองซีกซ้ายนี้เองมีความสามารถทางด้านการ
คำนวณ ความชำนาญด้านภาษา การฟังและความเข้าใจ ส่วนสมองซีกขวาจะเป็นแหล่งของจินตนาการ 
อารมณ์ ความรู้สึก สัญชาติญาณและลางสังหรณ์ ความสามารถทางด้านศิลปะและบ่อเกิดของความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ ดังนั้น ยกตัวอย่างเช่น ขณะที่คุณอ่านรายงานสมองซีกซ้ายของคุณก็จะทำหน้าที่ 
ถอดความหมายคำพูด ในระหว่างที่สมองซีกขวาจะรวบรวมความคิดเข้าไว้ด้วยกัน อย่างไรก็ตามถ้าหากเรา
เหนื่อยหรือเครียด สมองจะทำงานได้เพียงข้างเดียวเท่านั้น ความสามารถในการใช้สมาธิจึงลดลง และเราก็
จะไม่สามารถรวบรวมความคิดหรือพูดอธิบายอะไรออกไปได้อย่างชัดเจน รวมทั้งไม่สามารถที่จะคิดในเชิง
สร้างสรรค์ได้ เช่น ถ้าหากสมองข้างที่ทำหน้าที่รวบรวมเหตุผลของเราถูกปิด (ก็คือสมองซีกซ้าย) เราอาจจะ
ยังอ่านข้อความบนหน้ากระดาษได้ แต่ก็จะไม่สามารถอธิบายความหมายของข้อความนั้นได้เต็มที่นักหรือไม่
ก็อาจจะตะกุกตะกักติดขัดอยู่กับอารมณ์หรือความรู้สึกยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบและไม่สามารถคิดใคร่ครวญ
หรือแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ เพราะเหตุนี้เองการแก้ไขปัญหาความอ่อนล้าของสมองที่เกิดขึ้นกับคุณ
ด้วยการบริหารสมอง จึงเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยเพราะเมื่อใดที่สมองของเราทำงานประสานกันได้ดี ก็จะ
ส่งผลให้เราสงบนิ่งและติดต่อสื่อสารรวมทั้งประเมินสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักเหตุผลดีขึ้น 
ความสามารถในการรับรู้ ความคิดเห็นของผู้อ่ืนก็จะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน พอล เดนนิสัน 
ร่วมกับ เกล อี เดนนิสัน ศึกษาเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้แต่ละคนจนพบว่าปัญหาการเรียนรู้เป็นผล 
จากความบกพร่องของสมองส่วนใด เดนนิสสัน จึงให้เด็กแต่ละคนทำการบริหารสมองในส่วนที่บกพร่องด้วย
การเคลื่อนไหวร่างกายเฉพาะส่วนเพ่ือช่วยให้สมองส่วนนั้นแข็งแรงขึ้น โดยมีฐานความเชื่อว่าการเคลื่อนไหว
ร่างกายในจุดที่สมองส่วนใดควบคุมสั่งการอยู่จะช่วยเพ่ิมพลังงานให้กับสมองส่วนนั้น  ๆ หลังจากให้เด็ก 
กลุ่มนี้ทำการบริหารสมองอย่างต่อเนื่อง ผลปรากฏว่าเด็กแต่ละคนมีการเรียนรู้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กบางรายสามารถในการเรียนรู้ได้เหมือนเด็กปกติทั่วไป (นันทิยา ตันศรีเจริญ. ๒๕๔๕: 
๒๖)  
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๒.๒.๓ วิธีการบริหารสมอง  
  การฝึกก็มีดังต่อไปนี้ น้ำเปล่าหล่อเลี้ยงสมองให้สดใส วางขวดน้ำไว้ประจำโต๊ะ สำหรับ

คอยจิบทีละน้อย วิธีนี้จะช่วยให้จิตใจและร่างกายคุณตื่นตัวตลอดเวลาและสมองก็จะเปิดว่าง สามารถรับ
ข่าวสารและข้อมูลได้ดีเพราะน้ำช่วยปรับสารเคมีที่สำคัญในสมองและระบบประสาทและเวลาที่เรารู้สึก
เคร่งเครียด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะร่างกายของเราขาดน้ำ เราจึงควรจิบน้ำเปล่าอย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้ร่างกาย
ได้รับน้ำเพ่ือช่วยหล่อเลี้ยงระบบของร่างกาย  

  บริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ ใช้มือซ้ายจับไหล่ขวา บีบกล้ามเนื้อให้แน่นพร้อมกับหายใจเข้า 
ลำดับต่อไปให้หายใจออกและหันศีรษะไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณสามารถมองข้ามไหล่ซ้ายของตัวเองไปได้ 
จากนั้นให้สูด ลมหายใจลึกๆ วางแขนซ้ายลงบนไหล่ขวาพร้อมกับห่อไหล่ ค่อยๆหันศีรษะกลับไปตรงกลาง 
และ เลยไปด้านขวา จนกระทั่งคุณสามารถมองข้ามไหล่ขวาของตัวคุณเองได้ ยืดไหล่ทั้ง ๒ ข้างออก ก้มคาง
ลงจรดหน้าอกพร้อมกับสูดหายใจลึกๆ เพ่ือให้กล้ามเนื้อของคุณได้ผ่อนคลาย เปลี่ยนมาใช้มือขวาจับ ไหล่
ซ้ายบ้าง และทำซ้ำกันข้างละ ๒ ครั้ง  

  วิธีบริหารแบบนี้ จะช่วยกระตุ้นความชำนาญด้านการฟังและการได้ยิน โดยการเหยียด
กล้ามเนื้อตรงส่วนลำคอและไหล่ทั้ง ๒ ข้าง เพราะกล้ามเนื้อดังกล่าวเชื่อมต่อกับเส้นประสาทในสมอง 
ที่ ควบคุมหูและดวงตาทั้ง ๒ ข้าง นอกจากนี้ ยังช่วยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ อันเกิดจากการนั่ง
ทำงานที่โต๊ะเป็นเวลานานอีกด้วย  

  บริหารขา ยืนตรงให้เท้าชิดกัน ถอยเท้าซ้ายไปข้างหลัง โดยยกส้นเท้าขึ้น งอเข่าขวา
เล็กน้อยแล้วโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อย ก้นของคุณจะอยู่ในแนวเดียวกับส้นเท้าขวา สูดลมหายใจเข้าและ 
ผ่อนออก ในขณะที่ปล่อยลมหายใจออกนี้ค่อยๆกดส้นเท้าซ้ายให้วางลงบนพ้ืนพร้อมกับ งอเข่าขวาเพ่ิมขึ้น 
หลังเหยียดตรง สูดลมหายใจเข้า แล้วกลับไปตั้งต้นใหม่อีกครั้ง เปลี่ยนจากขาข้างซ้ายเป็นขาข้างขวาโดย
ออกกำลังในท่านี้ทั้งหมด ๓ ครั้งด้วยกัน  

  การบริหารในท่านี้จะดีสำหรับการปรับปรุงสมาธิรวมทั้งจะช่วยเพ่ิมอัตราความเร็วในการ
อ่านหนังสือ และช่วยให้กระบวนการขบคิดข้อมูลดีขึ้น นอกจากนี้ยังจะช่วยให้กล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อ
น่องผ่อนคลาย ช่วยคลายความตึงเครียดตรงส่วนหลังตลอดท้ังแนว  

  ขีดๆ เขียนๆ บริหารสมอง เขียนเส้นขยุกขยิกหรืออะไรก็ได้ลงบนกระดาษโดยเขียนด้วย
มือทั้งสองข้างพร้อมกัน ลายเส้นที่ได้อาจจะดูเพ้ียน ๆ แต่ได้ผลดีต่อระบบสมองมาก  

  วิธีนี้จะช่วยปรับปรุง ระบบการประสานงานของสมอง ด้วยการทำให้สมองทั้ง ๒ ซีก 
ทำงานพร้อมกัน ผลดีที่ได้ก็คือทำให้การประสานงานของสมองดีขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพความทรงจำในเรื่อง
ทิศทางและทำให้ความชำนาญด้านการสะกดคำและคำนวณดีและรวดเร็วขึ้นอีกด้วย  

  เสริมสร้างความเป็นทีมให้กับสมอง วิธีที่ว่าก็คือการเขียนเลข ๘ ในอากาศนั่นเอง อาจจะ
เขียนด้วยนิ้วหรือด้วยสายตาก็ได้ ถ้าเขียนด้วยนิ้ว ให้ยื่นแขนออกไปข้างหน้า เริ่มเขียนจากด้านซ้ายของเลข 
๘ โค้งจากข้างบนลงมาผ่านกึ่งกลางของตัวเลข เลี้ยวไปทางขวาโค้งลงหาแนวกึ่งกลางอีกครั้ง คราวนี้โค้งวน
ซ้ายไปหากึ่งกลางโค้งขวาไปจรดจุดเริ่มต้น ได้เลข ๘ พอดี ทำซ้ำกัน ๕ ครั้ง (สลับแขนคนละข้างด้วย) วิธีนี้
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จะช่วยให้ประสิทธิภาพในด้านการอ่านและการทำความเข้าใจดีขึ้นเพราะเป็นการเชื่อมต่อการทำงานของ
สมองด้านซ้ายและด้านขวาให้ประสานกัน ลองทำตามข้อนี้ก่อนการอ่านเอกสารรายงานใด ๆ จะช่วยให้คุณ
สามารถจับใจความสำคัญของรายงานนั้นได้เป็นอย่างดีและจะไม่ทำให้เกิดอาการง่วงด้วย  

  นวดใบหู กระตุ้นความเข้าใจ นั่งพักสบายๆ แตะปลายนิ้วทั้ง ๒ ข้างที่ใบหูเคลื่อนนิ้วไปยัง
ส่วนบนของหู จากนั้นบีบนวดและคลี่รอยพับของใบหูทั้ง ๒ ข้างออก ค่อยๆเคลื่อนนิ้วลงมานวดบริเวณอ่ืน ๆ 
ของใบหู ดึงเบาๆ เมื่อถึงติ่งหูดึงลงให้ทำซ้ำกัน ๒ ครั้ง วิธีนี้จะช่วยกระตุ้นการได้ยินและทำให้ความเข้าใจดี
ขึ้น เพราะเป็นการคลายเส้นประสาท บริเวณใบหูที่เชื่อมสมอง รวมทั้งยังจะช่วยนวดเยื่อแก้วหูอีกด้วย 
นอกจากนี้ การที่ขากรรไกรและลิ้นผ่อนคลายยังช่วยปรับปรุงความชำนาญทางด้านการพูดได้มากทีเดียว  

  นวดจุดเชื่อมสมอง วางมือข้างหนึ่งไว้บนสะดือ ส่วนมืออีกข้างหนึ่ง ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือและ
นิ้วชี้ วางบนกระดูก หน้าอกบริเวณใต้กระดูกไหปลาร้า ค่อยๆ นวดทั้ง ๒ ตำแหน่งประมาณ ๑๐ วินาที 
วิธีการนี้จะช่วยลดความสับสนและกระตุ้นพลังงาน ช่วยให้มีความคิดแจ่มใส  

  กดจุดคลายเครียด ใช้นิ้ว ๒ นิ้วกดลงบนหน้าผากทั้ง ๒ ด้าน ประมาณกึ่งกลางระหว่างขน
คิ้วและตีนผม กดค้างไว้ประมาณ ๓ – ๑๐ วินาที วิธีนี้จะช่วยคลายความตึงเครียดและเพ่ิมการหมุนเวียน
โลหิตเข้าสู่สมอง (http://www.student.chula.ac.th/braingym.html วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒) 

  หมาป่ากับกระต่าย  มือซ้ายนำนิ้วโป้ง นิ้วกลางและนิ้วนางมาแตะกัน นิ้วชี้กับนิ้วก้อยชี้ขึ้น 
(ท่าหมาป่า) มือขวา นำนิ้วชี้กับนิ้วกลางชี้ขึ้น นิ้วที่เหลือกำไว้ (ท่ากระต่าย) ทำสลับกันไปมา ๑๐ ครั้ง 
   ทำท่าประกอบ บทอาขยาน ขุนช้างขุนแผน มือซ้ายตั้งไว้  มือขวาเตะพ้ืน ๒ ครั้ง เตะขา
ซ้าย  เตะขาขวา  เตะมือซ้ายตัวเอง เตะมือซ้ายเพ่ือน แล้วทำซ้ำจนจบบท 

  โอเค – สู้ตาย   มือซ้ายทำท่าโอเค มือขวา ทำท่าสู้ตาย ทำสลับกันไปมา ๑๐ ครั้ง 
  ทำท่าประกอบการท่องรัชกาลที่ ๑ -๑๐  ยื่นมือไปข้างหน้า ๒ ข้าง มือขวาแตะข้อพับมือ

ซ้ายมือซ้ายแตะข้อพับมือขวา  มือขวาจับหู  มือซ้ายจับหู  มือขวาจับเอว มือซ้ายจับเอว มือขวาและมือซ้าย
แตะสะโพกพร้อมกัน แล้วทำซ้ำจนครบ 

  จีบ – แอล โดยยกมือขึ้นทั้งสองข้าง มือขวาจีบมือ และมือซ้ายทำเป็นรูปตัวแอล แล้วทำ
สลับกันไปมา ๑๐ ครั้ง 

  นับ ๑ – ๑๐ เป็นภาษาไทย ลาว อังกฤษ กัมพูชาและเวียดนาม 
  โป้งกับก้อย โดยมือซ้ายชูนิ้วโป้ง  มือขวาชูนิ้งก้อย แล้วทำสลับกันไปมา ๑๐ ครั้ง 
 
๒.๓ Body Scan หรือการทำให้รับรู้ความรู้สึกที่ร่างกาย 

        เป้าหมายระดับต้นคือทำให้เด็ก ๆ ผ่อนคลายซึ่งความรู้สึกผ่อนคลายจะช่วยในการ เรียนรู้
ได้ดีกว่าความรู้สึกเครียดหรือกังวนใจ Body Scan จะทำให้รู้สึกสงบ คลื่นสมองจากความถี่สูงๆ จะ
กลายเป็นความถ่ีที่ต่ำลง พอสงบคลื่นสมองต่ำก็ยิ่งเรียนรู้และการใคร่ครวญก็ดียิ่งขึ้น ส่วนเป้าหมายระดับสูง
ขึ้นมาอีกก็คือการใช้ Body Scan เพ่ือเป็นการฝึกฝนสติให้กับเด็ก ๆ การฝึกฝนสติบ่อย ๆ จะทำให้เด็ก ๆ
กลับมารู้ตัวไวหรือชำนาญมากขึ้นในการกลับมารู้ตัว 
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        คำว่า “สติ” ถ้าพูดกับเด็ก ๆ ก็อาจจะเข้าใจยากในระดับเด็ก ๆ เราเรียกว่าการรู้ตัว Body 
Scan สามารถทำได้หลายแบบ ทั้งแบบยืนแบบนั่ง แบบนอน หรือ แบบ บางส่วนของร่างกายก็ได้ เช่น 
เฉพาะใบหน้า มือทั้งสองข้าง หรือ เฉพาะฝ่าเท้า เป็นต้น 
        ในการทำครูจะใช้คำเหนี่ยวนำให้เด็กรับรู้ความรู้สึกไปทีละจุดถ้าทำกิจกรรมนี้ลึกลงไปอีก  
จะถึงขั้นการฝึกวิปัสสนาสำหรับเด็กได้เลยด้วยการให้เด็กได้เห็นความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้น  ตั้งอยู่ และ  
ดับไป เช่น ถ้ายืนนาน ๆ แรงกดที่ฝ่าเท้าก็เริ่มทำให้เท้าปวดเพียงเฝ้าดูสักพัก ก็จะเห็นตัวการรับรู้ความรู้สึก
นั้นเปลี่ยนไป หรือไม่ว่าความรู้สึกทางกายอ่ืนใดก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นอาการคันที่ผิวหนัง อาการเหน็บ 
อาการปวดที่ต้นคอ เป็นต้น หากครูสามารถสามารถนำเด็ก ๆ ไปต่อได้อีกเด็ก ๆ ก็จะเป็นไตรลักษณ์ 
ในทุก ๆ สิ่ง 
        การ Body Scan เป็นการดึงจิตกลับมาอยู่ที่ความรู้สึกทางกาย ไม่ให้ฟุ้งซ่าน พอแด็ก
ชำนาญการรู้สึกทางกายแล้วก็สามารถฝึกฝนสู่การรู้ให้เท่าทันความคิดที่ เกิดขึ้นรู้เท่าทันความรู้สึก  
ของอารมณ์อ่ืนที่เกิดข้ึน 
 

ขั้นตอนกิจกรรม Body Scan ๑๐-๒๐ นาที 
       ๑. ขั้นเตรียม ๑-๒ นาท ี
       ๒. ขั้น Scan และใส่ข้อมูลที่ดี ๑๐-๒๐ นาท ี
       ๓. ขั้นปลุก ๑-๒ นาท ี
ตัวอย่างการพูดเพื่อเหนี่ยวนำในการทำ กิจกรรม Body Scan แบบยืน 

ขั้นเตรียม 
       เชิญชวนทุกคนยืนแยกเท้าทั้งสองข้างออกพอประมาณช่วงไหล่  เพ่ือทำให้การทรงตัวดีขึ้น              
ปล่อยมือตามสบาย แนบข้างลำตัว หย่อนหัวไหล่เล็กน้อยให้หัวไหล่ผ่อนคลาย ปิดเปลือกตาลงอย่าง              
ผ่อนคลาย หายใจเข้าออกยาวๆ สักสี่ห้าครั้งเพ่ือให้เห็นการเคลื่อนไหวของลมหายใจและรับรู้ความ                
รู้สึกสัมผัสที่ปลายจมูก จดจ่อการรับรู้ที่ปลายจมูกขณะลมหายใจเข้าออกอีกสักพัก 

ขั้น Scan และใส่ข้อมูล 
       จากนั้นก็จับความรู้สึกไปที่เท้าทั้งสองข้างของตัวเองรับรู้สึกถึงจุดสัมผัสที่มีน้ำหนักกดลงไปบนฝ่า
เท้าทั้งสองข้าง เริ่มรู้สึกจุดสัมผัสไปที่นิ้วโป้ง จับความรู้สึกไล่เรียงไปทีละนิ้วจากนิ้วเท้าซ้ายไปขวา รับรู้ถึง
น้ำหนักของเราให้กระจายไปจนทั่วฝ่าเท้า จับความรู้สึกที่ข้อเท้า รับรู้ถึงแรงตึงที่ข้อ แรงกดของน้ำหนักตัวที่
กดลงตรงข้อเท้าถัดจากนั้นขยับการรับรู้มาที่กล้ามเนื้อน่องทั้งสองข้าง รู้สึกถึงความตึงของกล้ามเนื้อที่น่อง
ทั้งสองข้าง รับรู้สักพักก็ขยับมารับรู้ถึงแรงกดที่หัวเข่าทั้ง  สองข้าง มีทั้งแรงกดและแรงตึงไล่ขึ้นมาที่
กล้ามเนื้อขาท่อนบน รู้สึกถึงแรงตึงของกล้ามเนื้อขาขยับมาที่บั้นเอวรับรู้แรงกดที่บั้นเอว  แรงตึงของ
กล้ าม เนื้ อรอบ  ๆ บั้ น เอว  ขยับขึ้ นมารับรู้ที่ ต้นคอสัมผั สและรับรู้ ถึ งแรงตึ งที่ กล้ าม เนื้ อต้นคอ 
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       (ใส่ข้อมูล) ปล่อยให้ไหล่ผ่อนสบายๆ ปล่อยให้ร่างกายของเรายืนอยู่ด้วยความสงบและเบาสบาย
เพ่ือให้เราได้รู้สึกขอบคุณร่างกายของเรา ขอบคุณเท้าทั้งสองข้างที่นำพาเราไปยังที่ต่าง ๆ ตั้งแต่เล็กจนโต 
ขอบคุณขาทั้งสองข้างที่ทำให้เรายืนขึ้นได้อย่างมั่นคง ขอบคุณมือทั้งสองข้างของเราที่ช่วยทำสิ่งต่าง ๆ ที่ดี
งามให้เกิดขึ้นแก่โลกนี้ ขอบคุณทุกลมหายใจที่ยังอยู่กับเรา 

ขั้นปลุก 
       รับรู้ลมหายใจเข้าออกด้วยความสงบ (ใช้เวลาช่วงนี้สักนาที)ทุกคนลืมตาขึ้นด้วยความรู้สึกสงบและ 
ผ่อนคลายหลังจากนั้นอาจ ทำ Brain Gym หรือ กิจกรรมอ่ืนสั้นๆ ที่เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายกลับมาใช้
ประสาทสัมผัสทุกส่วนได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง 
 
ตัวอย่างการพูดเพื่อเหนี่ยวนำในการทำ กิจกรรม Body Scan แบบนอน 

ขั้นเตรียม 
       นอนหงายในท่าที่ผ่อนสบาย แยกเท้าออกพอประมาณแล้วปล่อยให้เท้าผ่อนในท่าที่สบาย วางมือ
ทั้งสองไว้ข้างลำตัว หงายฝ่ามือขึ้น ปล่อยให้มืออยู่ในลักษณะกึ่งกำกึ่งเหยียดในท่าที่สบาย เราปิดเปลือกตา
ลงเบาๆ รู้สึกถึงการผ่อนคลายที่เปลือกตา จากนั้นหายใจเข้าลึกๆ ปล่อยลมหายใจออกช้า ๆ หายใจเข้ารู้สึก
สบาย หายใจออกรู้สึกผ่อนคลาย เราเริ่มผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกาย 

ขั้น Scan และใส่ข้อมูล 
       ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหัวคิ้ว คิ้วที่ขมวดอยู่คลายออก เรารู้สึกกล้ามเนื้อหัวคิ้วได้รับการผ่อนคลาย  
เรารู้สึก เบา สบาย อ่ิมเอม มีความสุข หลับสบาย หลับลึกลง ๆ ทุกท ี
       ผ่อนคลายกล้ามเนื้อแก้มทั้งสองข้าง แก้มทั้งของข้างของเราได้รับการผ่อนคลาย เรารู้สึกเบา สบาย  
อ่ิมเอม มีความสุข หลับสบาย หลับลึกลง ๆ ทุกท ี
       ผ่อนคลายกล้ามเนื้อคาง คางของเราได้รับการผ่อนคลาย เรารู้สึก เบา สบาย อ่ิมเอม มีความสุข  
หลับสบาย หลับลึกลง ๆ ทุกท ี
       ผ่อนคลายกล้ามเนื้อริมฝีปาก ปากที่เม้มอยู่คลายออกและผ่อนคลายเรารู้สึก เบา สบาย อ่ิมเอม  
มีความสุข หลับสบาย หลับลึกลง ๆ ทุกที (จากนั้นก็ Scan ต่อไป ที่ไหล่ แขนทั้งสองข้าง มือ กล้ามเนื้อ
หน้าอก สีข้าง แผ่นหลัง ขาท้ังสองข้าง ฝ่าเท้า) 
       (ใส่ข้อมูล)ปล่อยร่างกายของเราได้หลับอย่างสบายเพ่ือให้เราได้รู้สึกขอบคุณร่างกายของเรา 
ขอบคุณเท้าทั้งสองข้างที่นำพาเราไปยังที่ต่าง ๆ ตั้งแต่เล็กจนโต ขอบคุณขาทั้งสองข้างที่ทำให้เรายืนขึ้นได้
อย่างมั่นคง ขอบคุณมือทั้งสองข้างของเราที่ช่วยทำสิ่งต่าง ๆ ที่ดีงามให้เกิดขึ้นแก่โลกนี้  ขอบคุณทุกลม
หายใจที่ยังอยู่กับเราขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เกื้อกูลเราอยู่  หายใจเข้าลึกๆ และผ่อนลมหายใจออกช้า ๆ บอก
ตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารัก เป็นคนที่ยอดเยี่ยม เป็นคนที่รู้เวลา เป็นคนที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่ บอกตัวเองว่า
เราเป็นคนที่อดทน มุ่งม่ัน เสียสละ และกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ดีงาม 
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ขั้นปลุก 
   เราจะได้ยินการนับ ๑ – ๓ เพ่ือให้เราเริ่มรู้สึกตัว นับ ๑ เรารู้สึกที่มือทั้งสองข้างของเรา นับ ๒  
เรารู้สึกท่ีฝ่าเท้าทั้งสองข้างของเรา นับ ๓ เราค่อยๆลืมตา ค่อยๆ กระพริบตา เพ่ือปรับสายตาเราเข้ากับแสง
สว่าง เราจะบอกตัวเองว่าเราจะตื่นมาพร้อมกับความสดชื่น ความกระปี้กระเป่า แล้วเราค่อยๆ เอียงตัวลุก
ขึ้นนั่ง เราช่วยดูแลเพื่อนข้าง ๆ แล้วเราค่อยๆ สะกิดคนข้างเรา อย่างเบาๆ เพ่ือเป็นการรู้ตัว 
  หลังจากนั้นอาจ ทำ Brain Gym หรือ กิจกรรมอ่ืนสั้นๆ ที่เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายกลับมาใช้
ประสาทสัมผัสทุกส่วนได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง 
 

ตัวอย่าง กิจกรรม Body Scan จากการฟังการอ่าน 
ขั้นเตรียม  

       ครูให้เด็ก ๆ นอนในท่าที่สบาย ปิดเปลือกตาลง ให้หายใจเข้าออกยาวๆ สี่ถึงห้าครั้งเพ่ือจับ
ความรู้สึกท่ีปลายจมูกท่ีปรากฏชัด แล้วจดจ่อเพ่ือรับรู้ความรู้สึกท่ีปลายจมูกอย่างต่อเนื่อง 

ขั้น Scanและใส่ข้อมูล 
       ครูอ่านวรรณกรรม ที่เรื่องมีความยาวสักสิบนาที หรือถ้าเป็นเรื่องยาวมากก็อ่านเป็นตอน ๆ  

ขั้นปลุก  
       ทำ Brain Gym หรือ กิจกรรมอ่ืนสั้นๆ ที่เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายกลับมาใช้ประสาทสัมผัสทุก
ส่วนได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง 
 

ตัวอย่าง กิจกรรม Body Scan จากการฟังเรื่องเล่า 
ขั้นเตรียม  

       ครูให้เด็ก ๆ นอนในท่าที่สบาย ปิดเปลือกตาลง ให้หายใจเข้าออกยาวๆ สี่ถึงห้าครั้งเพ่ือจับ
ความรู้สึกท่ีปลายจมูกท่ีปรากฏชัด แล้วจดจ่อเพ่ือรับรู้ความรู้สึกท่ีปลายจมูกอย่างต่อเนื่อง 

ขั้น Scan และใส่ข้อมูล 
      จินตนาการว่ามีลูกโป่งอยู่ที่ท้องของเรา หายใจเข้าลูกโป่งที่ท้องของเราพองออก หายใจออกลูกโป่ง
แฟบลง เราตามดูการพองและแฟบของลูกโป่งที่อยู่ตรงท้องเราสักระยะ (ฝึกให้หายใจด้วยท้องเพ่ือให้ปอด 
ได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด) เด็ก ๆ รู้สึกผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกาย ร่างกายของเรารู้สึก 
ผ่อนคลาย จินตนาการว่าเรากำลังเดินทางไปเที่ยว ซึ่งตอนนี้รถไฟขบวนยาวจอดรอเราอยู่ รถไฟมีตู้สีเขียว  
ตู้สีแดง ตู่สีเหลือง และสีอ่ืน ๆ อีกมากมาย ขอให้เด็ก ๆ เลือกขึ้นตู้รถไฟตามสีที่เด็ก ๆ ชอบ เมื่อขึ้นไปแล้ว 
เราก็จะเห็นเก้าอ้ีสีเดียวกับตู้รถไฟ เด็ก ๆ เลือกท่ีนั่งตามชอบใจ จะเป็นริมหน้าต่างด้านซ้าย หรือริมหน้าต่าง
ด้านขวา รถไฟค่อยๆ เคลื่อนตัวช้า ๆ จากนั้นก็เร็วขึ้นๆ รถไฟวิ่งผ่านทุ่งนา ลมเย็นๆ โชยมาปะทะใบหน้าเรา
ทำให้เรารู้สึกเย็นสบาย เด็ก ๆ มองออกไปนอกหน้าต่างจะเห็นทุ่งนากว้างยาวสุดสายตา เห็นต้นไม้วิ่งสวน
ทางกับกับเราเห็นทิวเขาที่อยู่ไกล ๆ เห็นฝูงวัวกำลังตั้งใจกินหญ้าที่กลางทุ่งนา (แล้วแต่จะให้เห็น) รถไฟวิ่ง
ผ่านภูเขา เด็ก ๆ เห็นต้นไม้หนาแน่นขึ้น บางต้นก็สูงใหญ่มาก เห็นฝูงลิงกำลังปีนป่ายห้อยโหนอยู่บนกิ่งไม้
(แล้วแต่จะให้เห็นแต่ต้องไม่เยอะเกินไปเพราะจะอยากต่อการจดจำจนสับสน) รถไฟวิ่งผ่านน้ำตก น้ำที่ตกลง
มากระเด็นมาโดนใบหน้าของเรา ทำให้รู้สึกเย็นสดชื่นที่ใบหน้า รถไฟวิ่งผ่านทะเล เด็ก ๆ เห็นคลื่นทะเล



๒๐ 

 

 
โรงเรยีนวดับา้นดง 

กำลังม้วนตัวเล่นไล่จับกันขึ้นมาบนฝั่ง เด็ก ๆ ได้ยินเสียงคลื่นเวลาที่วิ่งขึ้นมาบนฝั่ง เด็ก ๆ เห็นหาดทราย 
ที่ขาวสะอาด เห็นปูกำลังวิ่งเล่นบนหาดทราย รถไฟวิ่งผ่านทุ่งหญ้าที่มีสีเขียว เห็นยอดหญ้ากำลังเต้นระบำกำ
สายลมอย่างมีความสุข แล้วรถไฟพาเด็ก ๆ กลับมายังโรงเรียนลงจากรถไฟตู้อย่างมีความสุขเราบอกตัวเอง
ว่าเราเป็นคนที่น่ารัก เป็นคนที่ยอดเยี่ยม หายใจเข้ารับเอาความรักความอบอุ่นจากจักรวาลเข้าไปในร่างกาย
ของเรา หายใจออกนำความรู้สึกที่แห่งความปรารถนาดีและนำความรักเผื่อแผ่ให้กับคนที่อยู่รอบข้างเรา 
ให้กับทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ เราบอกตัวเองว่าเรารักตัวเอง รักทุก ๆ คน และทุก ๆ คนก็รักเรา เราบอกตัวเอง
ว่าเราเป็นคนที่ตั้งใจเรียนรู้เวลา มีความรับผิดชอบ  

ขั้นปลุก 
       นับ ๑ บอกตัวเองว่าเราน่ารัก นับ ๒ บอกว่าเราเป็นคนที่รู้เวลา นับ ๓ บอกว่าเราเป็นคนที่รักคุณ
พ่อ รักคุณแม่ นับ ๔ บอกว่าเรารักเพ่ือนๆ รักคุณครู รักทุก ๆ คน นับ ๕ ทุก ๆ คน ก็รักเรา นับ ๖ เราเป็น
คนที่ตั้งใจเรียน นับ ๗ เราจะเล่นกับเพ่ือนทุกคน นับ ๘ เราเป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งของเล่นให้กับเพ่ือน นับ ๙ 
บอกตัวเองว่าเราเป็นคนที่มีความสุขที่สุดที่ได้มาโรงเรียนในวันนี้ นับ ๑๐ บอกให้ตัวเองลุกขึ้นนั่งช้า ๆ 
(http://http://jittasuksha.blogspot.com/p/body-scan.html วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
 

๒.๔  ไตรสิกขา    
แนวความคิดเก่ียวกับไตรสิกขา ไดมีนักวิชาการให้ความหมายของไตรสิกขาไวหลายท่าน ดังนี้  
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (๒๕๔๑ : ๔๘-๔๙) ได้ทรงอธิบายสรุปเรื่องไตรสิกขา 

วาไตรสิกขา ได้แก ศีลสิกขา จิตสิกขา ปัญญาสิกขา หรือศึกษาศีลศึกษาจิต ศึกษาปัญญา ซึ่งนับว่าเป็น
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาอุดมศึกษาในพระพุทธศาสนาโดยลำดับ ธรรมที่พระพุทธเจาสอนให้ปฏิบัติ 
ทุกประการรวมลงในหลักไตรสิกขานี้  ศีลสิกขาเกี่ยวกับความประพฤติทั้งปวงจิตสิกขาเกี่ยวกับภาวะทาง
จิตใจทุกอย่าง ปัญญาสิกขาเกี่ยวกับความรูความเห็นทุกประการ คนเราทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตองมีความ
ประพฤติของตนต้องมีจิตใจของตน ตองมีความรูความเห็นของตน จึงมีหน้าที่หรือมีความสมควรจะพึงศึกษา
ในเรื่องเหล่านี้ซึ่งเป็นการศึกษาเรื่องตนแท้ ๆ และต้องศึกษาอยู่เรื่อยไปจึงจะมีความเฉลียวฉลาดต่อตนเอง
อยูเสมอ ไม่เช่นนั้นก็จะโงเขลาต่อตนเอง ฉะนั้น ไตรสิกขาของพระพุทธเจา จึงจำเป็นแกชีวิตร่างกาย  
หยุดหายใจเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้น หยุดศึกษาเมื่อใดก็ตายจากความดีและความรูเมื่อนั้น คนตายย่อมไม่มีความ
รสูึกตัว คนที่ไม่รจูักตนเองจึงเหมือนคนตาย ไตรสิกขาของพระองค์จึงเป็นหลักที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ และรวบรัด 
เขา้ใจงา่ย มีเหตุผลปฏิบัติให้สำเร็จผลได้จริง 

พุทธทาสภิกขุ (๒๕๔๒ : ๕๖-๕๗) ได้อธิบายเรื่องไตรสิกขาว่าเป็นขั้นของการปฏิบัติศาสนา มีนัย
เพ่ิมเติมจากที่กล่าวมาแลว สรุปได้ว่าศีลเป็นการปฏิบัติเพ่ือความสงบเรียบร้อย ปราศจากโทษขั้นต้น ๆ  
ทางกายวาจาของตนที่เกี่ยวกับสังคมและส่วนรวมหรือเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นแกการเป็นอยู่สมาธิเป็น
การบังคับจิตใจของตัวเองไวให้อยู่ในสภาพที่จะทำประโยชนให้มากที่สุด ตามที่ตนต้องการ สวนปัญญา 
หมายถึง การฝึกฝนอบรมทำให้เกิดความเข้าใจให้เห็นแจ้งในสิ่งทั้งหลาย ตามที่เป็นจริงโดยสมบูรณ  
สุมน อมรวิวัฒน์ (๒๕๔๔ : ๓๕) ได้อธิบายเพ่ิมเติมไววาการศึกษาตามหลักไตรสิกขานั้น ต้องเป็นการฝึกหัด
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อบรมตนด้วยตนเอง และประเมินผลสำเร็จด้วยตนเอง แต่มิได้ปดกั้นการรับคำแนะนำสั่งสอนจาก
กัลยาณมิตร ไตรสิกขาเป็นการฝึกหัดอบรมที่เป็นขั้นตอนสืบเนื่อง เริ่มจาก รูปธรรมไปสู่นามธรรม เป็นการ
พัฒนามนุษย์ทั้งกาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา การฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา 
มีลักษณะเป็นการบูรณาการ นั้นเพราะทุกองค์ประกอบอันมีศีล สมาธิปัญญา ซึ่งครอบคลุมมรรคมีองค์แปด 
มีลักษณะผสมผสานกลมกลืนอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน มีความสอดคลองรองรับกันทั้งในด้านที่ต้องละเว้น 
และในด้านที่เจริญ ยากท่ีจะแยกออกมาโดดเดี่ยวและไม่สามรถตัดองค์ประกอบข้อใดทิ้งไปได้ที่ว่า ไตรสิกขา
เปนปัจจยาการนั้น เพราะมี ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นปัจจัยต่อเนื่องอิงอาศัยกันโดยตลอด จะเริ่มที่ปัญญาหรือ
สมาธิหรือศีล ก็ได้ 

จากความหมายของไตรสิกขาที่กล่าวมาในข้างต้น สรุปได้วาไตรสิกขาเป็นกระบวนการ ฝกอบรม
มนุษย์ทั้งกาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณ์สติปัญญา ให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคม ได้สงบสุข ดังนั้น 
การฝึกอบรมจึงจำเป็นต้องเป็นไปในลักษณะของการบูรณาการที่ประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา 

องค์ประกอบของไตรสิกขา มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของไตรสิกขาไวหลาย
ประการดังนี้ 

 พระธรรมปิฎก (ประยุทธปยุตฺโต) (๒๕๔๑ : ๓๕-๓๗) ไดก้ล่าวสรุปไวดังนี้  
๑) ศีล คือ ความประพฤติดีทางกาย และวาจา ความเป็นปกติทางกาย วาจา เป็นเรื่องของการฝึก 

ในด้านพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เคยชิน เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกศีลก็คือวินัย วินัยเป็นจุดเริ่มต้น 
ในกระบวนการศึกษาและการพัฒนามนุษย์เพราะว่าวินัยเป็นตัวจัดเตรียมชีวิต ให้อยู่ในสภาพที่เอ้ือต่อ 
การพัฒนา โดยจัดระเบียบความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตและการอยูร่วมกัน ในสังคมให้เหมาะกับการพัฒนา
และเอ้ือโอกาสในการที่จะพัฒนา เมื่อฝึกได้ผลจากคนมีพฤติกรรม เคยชินที่ดีตามวินัยนั้นแล้วก็เกิดเป็นศีล 
ดังนั้นโดยสรุป วินัยจะมาในรูปของการฝึกพฤติกรรมเคยชินที่ดีและการจัดสภาพแวดล้อมที่จะป้องกันไม่ให้มี
พฤติกรรมที่ไมด่ีแตเ่อ้ือต่อการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

๒) สมาธิ คือ ความตั้งมั่นของจิตหรือภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กำหนดไม่ฟุ้งซ่าน จิตตั้งมั่น 
ในลักษณะที่พรอมที่จะปฏิบัติงาน การฝึกอบรมสมาธิเป็นเรื่องของการฝึกในด้านจิตหรือระดับจิตใจ ได้แก 
การพัฒนาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของจิต ทั้งในด้านคุณธรรม เช่น ความเมตตา กรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ในดา้นความสามารถของจิต เช่น ความอ่ิมใจ ความร่าเริง เบิกบานใจ ความสดชื่นผ่องใส ความรูสึกพอใจ 

๓) ปัญญา คือ ความรอบรู รทูั่วเข้าใจ ลึกซึ้งการนำองค์ประกอบด้านปัญญามาเป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างนัยในตนเองนั้น ผู้วิจัยนำมาใช้ในด้านการคิด โดยเชื่อว่าการคิดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด 
ในการเสริมสร้างวินัยในตนเอง การที่บุคคลจะมีวินัยในตนเองนั้น จะต้องมีความรูชัดถึงประโยชนคุณค่าและ
ความสำคัญของการมีวินัยที่ดีเห็นว่าวินัยเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าดังนั้นการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
วินัยในตนเอง จะต้องคำนึงถึงการให้ผู้เข้ารับการฝึกได้มีโอกาสคิดพิจารณา จนเกิดความรูชัดในสิ่งที่ตนเอง
ฝึก นอกจากนั้นเมื่อผู้เข้ารับการฝึก มองเห็นประโยชนคุณค่า และความสำคัญของการฝึกแลว ยังก่อให้เกิด
ผลโดยอัตโนมัติต่อด้านจิตใจ และดา้นพฤติกรรมให้ทำหนา้ทีไ่ดส้มบูรณยิ่งขึ้น 
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๓. ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ๓.๑ ผลการดำเนินงานด้านกระบวนการพัฒนารูปแบบ 
  ๓.๑.๑ การออกแบบแนวทางการพัฒนา 
   ๑ ) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๒) สร้างรูปแบบเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิเคราะห์จากบริบท
ของโรงเรียน สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 

๓) จัดกิจกรรมการเรียนการตามแนวทางของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
๔) นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
๕) วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ 

 

  ๓.๑.๒ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
   ๑) บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ดำเนินการตรวจสอบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   ๒) คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความ
เข้าใจและมีส่วนร่วมในการวางแผน ดำเนินการตรวจสอบพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    

  ๓.๑.๓ การนำไปใช้ 
  ในการนำ ML model สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนนั้น สามารถนำไปใช้ได้กับนักเรียน 

ทุกระดับชั้น ซึ่งทางโรงเรียนวัดบ้านดงได้นำ ML model สู่การปฏิบัติในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีขั้นตอนการนำไปใช้ดังต่อไปนี้ 

ช่วงเช้า 
  ๑. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม Brain gym เป็นเวลา ๑๕ นาที ก่อนกิจกรรมการเรียนรู้ใน

ชั่วโมงแรก โดยสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรม Brain gym ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับชั้น  
ซึ่งหลักการของ  Brain gym คือ การจูนสมองสองข้างก่อนเริ่มเรียนและช่วยฝึกให้นักเรียนมีสมาธิก่อน 
การเรียน เปิดสมองสู่การรับรู้ได้มาขึ้นทั้ง สมอง หู ตาและส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้
รู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียดและมีความสุขกับการเรียนรู้ 
            ๒. ในระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน ครูใช้กลยุทธ์การสอนที่ทำให้ผู้ เรียนเกิด 
การเรียนรู้ มีความสุข สนุกสนานในการเรียน  
          ช่วงบ่าย 
            ๑. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม Body scan เป็นเวลา ๑๕ นาที ก่อนกิจกรรมการเรียนรู้
ในช่วงบ่าย โดยสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรม Body scan ได้ตามความเหมาะสมในกิจกรรมนี้จะเน้นการ
สร้างสมาธิให้กับนักเรียน ครูจะมีหน้าที่ในการเล่านิทานหรืออ่านหนังสือ ให้นักเรียนฟังในขณะที่นักเรียน
กำลังนั่งสมาธิ หรือนอน ซึ่งหลักการของ Body Scan จะทำให้เด็ก ๆ ผ่อนคลายซึ่งความรู้สึกผ่อนคลายจะ
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ช่วยในการเรียนรู้ได้ดีกว่าความรู้สึกเครียดหรือกังวนใจ Body Scan จะทำให้รู้สึกสงบ คลื่นสมองจาก
ความถี่สูงๆจะกลายเป็นความถี่ที่ต่ำลง พอสงบคลื่นสมองต่ำก็ยิ่งเรียนรู้ไดด้ียิ่งขึ้น 
  ๒. ในระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน ครูใช้เทคนิคการสอนที่ทำให้ผู้ เรียนเกิด 
การเรียนรู้ มีความสุข สนุกสนานในการเรียน 
 
  ๓.๑.๔ การประเมินและการปรับปรุง 

(๑) การประเมิน 

 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

     ๑) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ๒)  นักเรียนชั้น ป.๖ โรงเรียนวัดบ้านดง  มีผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศ ทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ๓)  ครูผู้สอนมีรูปแบบในการการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างเครื่องมือการวัดผล
และประเมินผลได้ครอบคลุมตัวชี้วัดตามหลักสูตร 

วัดและประเมินผลผู้เรียน
ทุกภาคเรียน 

 

ตรวจสอบผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

(O-NET) 
การนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอน 

แบบวัดและประเมินผล
ผู้เรียน 

 

แบบทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

 
แบบนิเทศติดตามและ

ประเมินผล 

 
(๒) การปรับปรุงแก้ไข 

   โรงเรียนวัดบ้านดง ได้ดำเนินการจัดประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติงาน AAR 
(Action After Review) เพ่ือวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนเพ่ือยกระดับผล 
การทดสอบระดับชาติขึ้นฐาน ด้วย ML Model เป็นการสะท้อนสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป โรงเรียนได้ทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม รวมถึงผลที่เกิดขึ้น
ในด้านต่าง ๆ เช่น การปฏิรูปการสอนของครู การปฏิรูปการเรียนรู้ของนักเรียน การปฏิรูปการบริหาร
จัดการ มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาอย่างไร 
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 ๓.๒ ผลการดำเนินงานด้านผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามรูปแบบ 
      ๓.๒.๑ ด้านสถานศึกษา 
ข้อมูลสถานศึกษา 
  ชื่อโรงเรียนวัดบ้านดง ที่ตั้ง หมู่ที่  ๑ ตำบลชำพักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โทร๐๓๖ - ๓๗๕๗๔ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เขตพ้ืนที่บริการ ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ และ หมู่ ๔ 
  โรงเรียนวัดบ้านดง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เริ่มเปิด
เรียนเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๓  ปัจจุบันโรงเรียนวัดบ้านดง มี นายพิชิตชัย  บุปผาโท ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 
 

แผนผังโรงเรียน 
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ข้อมูลนักเรียน 
จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ รวม ๖๒ คน จำแนกเป็น ระดับปฐมวัย  ๑o คน ระดับ

ประถมศึกษา  ๕๒  คน รวมทั้งหมด ๖๒ คน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ รวม 

ชาย หญิง  
อ.๒ ๑ ๒ ๒ ๔ 
อ.๓ ๑ ๔ ๒ ๖ 
รวม ๒ ๖ ๔ ๑o 

     
ป.๑ ๑ ๗ ๐ ๗ 
ป.๒ ๑ ๕ ๔ ๙ 
ป.๓ ๑ ๒ ๔ ๖ 
ป.๔ ๑ ๘ ๕ ๑๓ 
ป.๕ ๑ ๖ ๓ ๙ 
ป.๖ ๑ ๔ ๔ ๘ 
รวม ๖ ๓๒ ๒o ๕๒ 

     
รวมทั้งหมด ๘ ๓๘ ๒๔ ๖๒ 

 
จำนวนบุคลากร 

ระดับชั้น จำนวนบุคลากร (คน) 

ผู้บริหาร ๑ 

ครูประจำการ ๓ 

ครูอัตราจ้าง ๓ 

ครูผู้ทรงคุณค่า ๑ 

 
 
  



๒๖ 

 

 
โรงเรยีนวดับา้นดง 

การบริหารจัดการ 
๑. โรงเรียนมีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการทำงานอย่างมีส่วนร่วม  

 
     
  
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

๒. มีการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยกระบวนการนิเทศภายใน 

 



๒๗ 

 

 
โรงเรยีนวดับา้นดง 

๓. มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   
 
 
 
 
 
 

 
๔. ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้       

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๒๘ 

 

 
โรงเรยีนวดับา้นดง 

๓.๒.๒ ด้านครูผู้สอน  
         ๑.ครูนำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยนำผลการวิเคราะห์มาใช้ใน
การกำหนดโครงสร้างรายวิชา  
 

 
    ๒. ครูมีการนำโครงสร้างรายวิชามาออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดทำแผนการเรียนรู้ที่
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ เจตคติ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 

 
 
 
 
 
 



๒๙ 
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        ๓. ครูมีการสำรวจ รวบรวมข้อมูลและจัดทำสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี  ภูมิปัญญาและแหล่ง
เรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้และแผนการการจัดการเรียนรู้ เพ่ือมาใช้วางแผนการ
จัดการเรียนรู้และมีการประเมินคุณภาพประสิทธิภาพของสื่อ 
                          
 
 
 
 
 
 
 ๔ . ครู
มีจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนตามหน่วยการเรียนรู้และแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
    
 
 
 
 
 
 
    
 ๕. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  สาระสำคัญ มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ / 
แหล่งเรียนรู้ วัดและประเมินผล บันทึกผลการสอน  
                  
 
 
 
 
 
  



๓๐ 

 

 
โรงเรยีนวดับา้นดง 

๖. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตามแผนการจัดการเรียนรู้ ครบตามขั้นตอนของ
กระบวนการ 
ที่กำหนดไว้ เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและมีส่วนร่วม  

      

 ๗. ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของหลักสูตร มีการ
สอดแทรกหลักการตามธรรมติวิชา กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาและปรากฏชิ้นงาน/ภาระงานของผู้เรียนที่
กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้  
  
 
 
 
 
 
 
 ๘. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
นำเสนอองค์ความรู้ โดยมีการสะท้อนการคิด การพูด การเขียน รูปแบบอื่นๆและสามารถนำไปประยุกต์ใช้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 
โรงเรยีนวดับา้นดง 

๙. ครูมีการบันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดย
นำผลมาวิเคราะห์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ และนำเสนอแนวทางในการส่งเสริม
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
  
 
 
 
 
 
 ๑๐. การดำเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยดำเนินการประเมินก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน หลังเรียน และสะท้อนผลการเรียนเป็นรายบุคคล ใช้วิธีการและเครื่องมือที่ครอบคลุมทั้ง
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 
 
 
 
 
    

 
 
๑๑ .สร้างความคุ้นเคยในการทำข้อสอบ ระดับชาติ (O-NET) เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ โยมีการ

จัดหาและรวบรวมแบบทดสอบระดับชาติ ศึกษาวิเคราะห์ข้อสอบระดับชาติ (O-NET) ให้ผู้เรียนได้ฝึกทำ
ข้อสอบอย่างหลากหลาย อธิบายแนวคำตอบได้  
  

 



๓๒ 

 

 
โรงเรยีนวดับา้นดง 

 
 ๑๒. ครูชื่นชม/เสริมแรงให้ผู้เรียน ในการทำงานหรือมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ในโอกาสที่เหมาะสม 
ด้วยวาจา ภาษากายหรือเอกสาร  

             
 ๓.๒.๓ ด้านผู้เรียน  
       ๑. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เข้ากิจกรรมและเรียนรู้ด้วยความชื่นชมและสามารถแสวงหา
ความรู้ นำตนเองในการเรียนรู้ได้ มีความม่ันใจในตนเอง กระตือรืนร้นในความรู้มุ่งความเป็นเลิศ 
     

     

 ๒. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ สามารถเรียนค้นคว้าใฝ่หาความรู้จากทรัพยากรการเรียนรู้  
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย อ่านออกเขียนได้ การคิดคำนวณ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ความคิดใน
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้เป็นอย่างด ี 



๓๓ 

 

 
โรงเรยีนวดับา้นดง 

   ๓. ผู้ เรียนมีทักษะการทำงาน สามารถประยุกต์ใช้  ความรู้และทักษะในการทำงาน กา ร
ติดต่อสื่อสาร การทำงานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี  
มีความวินัย 
  
 
 
 
    
 
 ๔. ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรับรู้ เข้าใจการใช้และการจัดการสื่อสาร
สนเทศ เรียนรู้เทคนิควิทยาการต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน  
 
 
 
 
 
 
   
         ๕. ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถ ในการสื่อสารนำเสนอ ยอมรับฟังความ
คิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
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 ๖. สามารถดำรงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน เป็นพลเมืองที่ดี รู้และเคารพกติกา  
มีระเบียบ วินัย  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๔. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
   การจัดโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมหรือภาระงานมาก ทั้งงานนโยบายและงานอ่ืน ๆ 
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