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บทนํา 

คู่มือการจัดป้ายนิเทศภาษาอังกฤษ 

 

กองวิชาอักษรศาสตรไ์ด้จัดป้ายนิเทศขึ้นเป็นประจําทุกภาคการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษ 
ของ นนร. โดยอาจารย์สอนภาษาอังกฤษเป็นผู้วางแผนงานการจัดป้ายนิเทศประจําภาคการศึกษา  รวบรวม 
ข้อมูล และจัดทํา  ป้ายนิเทศภาษาอังกฤษที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะจัดแสดงบริเวณหน้าห้องเรียน ชั้น ๒ ของ กอศ. 
ซึ่งเป็นบริเวณที่นนร.เห็นได้ชัดและใช้เป็นที่พักผ่อนในช่วงพักประจําชั่วโมงป้ายนิเทศภาษาอังกฤษ 
จะจัดขึ้นใหม่ทุก ๒ สัปดาห์  เพื่อนําเสนอข้อมูลที่หลากหลายและทันต่อเหตุการณ์ 
 
 ป้ายนิเทศ 
 ๑. ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน (English in the News) 
 ๒. คําถามประจําสัปดาห์  (Quiz of the Week) 
 ๓. คําคมประจําสัปดาห์ (Quote of the Week) 
        

ในการจัดทําป้ายนิเทศ ผู้จัดทําจะนําเสนอข้อมูลพร้อมรูปภาพหรือสื่ออื่น เพื่อให้ป้ายนิเทศมีความน่าสนใจ 
 นอกจากนี้ ยังตั้งกล่องสําหรับให้ นนร. ร่วมตอบคําถามประจําสัปดาห์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ นนร. ด้วย 
 

  



แบบฟอร์มบทสรุปการจัดการความรูป้ีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ชื่อผลงาน  การจัดป้ายนิเทศภาษาอังกฤษ 

เจ้าของผลงาน กอศ.สกศ.รร.จปร. 

ประเภทของผลงาน   ความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติงาน 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน  
อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษกองวิชาอักษรศาสตร์ได้จัดทําป้ายนิเทศขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา 

อังกฤษและพัฒนาคุณลักษณะของ นนร. ทุกชั้นปีที่ผ่านการนําเสนอเนื้อหาสาระที่คัดสรรมาให้เหมาะกับ 
ความสนใจและความต้องการอันหลากหลายของ นนร. 

ลักษณะของผลงาน 

ป้ายนิเทศส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจัดแสดงในบริเวณหน้าห้องเรียน 
ชั้น ๒ อาคารกองวิชาอักษรศาสตร์ ประกอบด้วยกระดานไวท์บอร์ด ๓ กระดาน จัดแสดงใน ๓ หัวข้อ ได้แก่  

๑) English in the News นําเสนอข่าวสารทั้งข่าวในประเทศและต่างประเทศที่ทันต่อเหตุการณ์ 
ในรอบ ๑ – ๒ สัปดาห์ และรูปภาพประกอบพรอ้มประมวลคําศัพท์สําคัญและความหมายหากมีเกร็ดความรู้ 
ที่เกี่ยวข้องกับข่าวที่นําเสนอจะนํามาแสดงเพื่อความเข้าใจด้วย 

๒) Quiz of the Week แสดงคําถามประจําสัปดาห์ที่อาจจะสืบเนื่องจากข่าวสารและเหตุการณ์ 
สําคัญในรอบ ๑ – ๒ สัปดาห์ หรือคําถามเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษที่ นนร. ควรรู้ โดยส่งเสริมให้ นนร.  
ได้ค้นคว้าหรือสืบค้นเพิ่มเติมเพื่อสามารถตอบคําถามได้ นนร. สามารถส่งคําตอบลงในกล่องรับคําตอบ 
เมื่อถึงเวลาที่กําหนด อาจารย์ผู้จัดทําป้ายนิเทศจะเฉลยคําถามในแต่ละรอบสัปดาห์พร้อมมอบรางวัลให้ นนร.  
ที่ตอบคําถามได้ถูกต้อง 

๓) Quote of the Week นําเสนอคําพูดที่ให้ข้อคิด ส่งเสริมคุณธรรม ความเป็นผู้นํา วิจารณญาณ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อื่นๆ ของ นนร. 

 ทั้งนี้ ป้ายนิเทศจะปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระทุก  ๒ สัปดาห์ 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

๑. นนร. มีความสนใจในการอ่านป้ายนิเทศ 

๒. นนร. มีความกระตือรือร้นในการตอบคําถามประจําสัปดาห์ 

๓. นนร. มีความพยายามในการตีความและแสดงความคิดเห็นของตนต่อคําพูดที่ให้ข้อคิด 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

๑. อาจารย์สอนภาษาอังกฤษให้ความสําคัญกับการจัดป้ายนิเทศให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลงานร่วมกัน 

๒. อาจารย์นําความรู้ความชํานาญประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการจัดป้ายนิเทศ 
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ความสัมฤทธิ์ 

ป้ายนิเทศภาษาอังกฤษได้รับได้รับความสนใจจาก นนร. ทุกชั้นปีตลอดระยะเวลาที่จัดแสดง 
จากการสังเกตพบว่า  

๑. นนร. สนใจอ่านป้ายนิเทศทั้ง ๓ กระดานโดยเฉพาะในช่วงเวลาพักและช่วงระหว่างรอเข้าเรียน  

๒. นนร. ที่ร่วมตอบคําถามประจําสัปดาห์อย่างต่อเนื่องมาจากทุกชั้นปี  

๓. นนร. จํานวนหนึ่งแสดงความสนใจเป็นพิเศษต่อคําพูดที่ให้ข้อคิด โดยสอบถามอาจารย์ผู้สอนถึง 
    ความหมายและแสดงความรู้สึกของตนต่อคําพูดที่แสดงบนป้ายนิเทศด้วย  

ความภูมิใจแ อ 

  ๑. มีความภูมิใจที่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษนอกเหนือจากวิชาภาษาอังกฤษที่มีใน 
หลักสูตรให้แก่ นนร. ซึง่จะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษหลากหลายบริบทและทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันให้กับ นนร. ได้ 

๒. มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อเพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ นนร.ได้ 

  

     ตรวจถูกต้อง 

          พ.อ.หญิง ผศ. ศิริวรรณกาญจนโหติ      

              ( สุนิสา  วรรณชาติ ) 
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บทที่ ๑ 

กระดานข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน  (English in the News) 

 กระดานข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันประกอบด้วย หัวข้อข่าว เนื้อความพร้อมรูปภาพประกอบ คําศัพท์พร้อม 

คําแปลภาษาไทย เกร็ดความรู้และแหล่งที่มาของข่าว  

กระดานข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน มีจุดมุ่งหมายสําคัญ ได้แก ่

 ๑.  นําเสนอข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ 

 ๒.  นําเสนอคําศัพท์และภาษาที่ใช้ในบริบทต่างๆ  

 ๓.  นําเสนอเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข่าวหรือสถานการณ์  

 จากจุดมุ่งหมายดังกล่าว การคัดเลือกข่าวมานําเสนอจึงต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ ๓ ประการ ได้แก่ 

 ๑.  ทันสมัย 

 ๒.  ใช้ภาษาเหมาะกับระดับของผู้อ่านป้ายนิเทศ 

 ๓.  น่าสนใจ 

 ด้วยเหตุนี้ การสืบค้นหาข่าวและข้อมูลนําเสนอจึงใชห้นังสือพิมพ์และอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก เช่น จากเว็บไซต์ข่าว  

BBC World, Bangkok Pos และ CNN เป็นต้น  ในบางครั้ง ข่าวสารอาจมีความยาวและความยากเกินความต้องการ 

จึงต้องตัดทอน หรือเรียบเรียงขึ้นใหม่เพื่อความชัดเจนและเหมาะสม เมื่อได้ข่าวและคําศัพท์ รวมทั้งเกร็ดความรู้ที่ 

พร้อมจะจัดทําป้ายนิเทศ แล้วผู้จัดทําป้ายนิเทศจะนําข้อมูลเสนออาจารย์ชาวต่างประเทศตรวจสอบความถูกต้อง 

เหมาะสม หากมีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาจะต้องแก้ไขก่อนจัดทําเป็นป้ายนิเทศ 

ตัวอย่างกระดานข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
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King Attended Coronation Day Ceremony 
Crowds dressed in yellow lined to catch a glimpse of His Majesty the King who made a 

public appearance to commemorate the 64th anniversary of Coronation Day.  
The King granted an audience to civil servants during a ceremony. Crowds of well-wishers, 

repeatedly chanted "Long Live The King" as the royal motorcade made its way to the pavilion. 
The King, 86, was crowned on May 5, 1950 at the Royal Palace in Bangkok. 
 

Vocabulary List 
anniversary (N) =  a date when you celebrate something important that happened in a previous 
year (ครบรอบ) 
catch a glimpse (NPhr) = take a brief look (มอง, ชม) 
civil servant (N) = people who work in the government departments responsible for putting central 
government plans into action (ข้าราชการ)  
commemorate (V) =  to remember and give respect to a great person or event, especially by a 
public ceremony  (ฉลอง เพื่อเป็นการระลึกถึง) 
crown (V) = to put a crown on the head of a new king or queen as a sign of royal power (สวมมงกุฏ) 
grant an audience (V) = (of the king or an important person)  to allow a formal meeting to be held  
(พระราชทานวโรกาสให้ข้าราชการเข้าเฝ้า) 
well-wisher (N) = a person who expresses their good wishes  (ผู้ปรารถนาต่อผู้อื่น) 
motorcade (N) = a group of cars traveling with someone very important (ขบวนรถ) 
 
Source:  Bangkok Post  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   4	  
 

บทที่ ๒ 
กระดานคําถาม  (Quiz of the Week) 

กระดานคําถามประจําสัปดาห์ประกอบด้วย ความนําเข้าสู่คําถามหรือรูปภาพ ข้อคําถาม กระดาษเขียนตอบ 
และกล่องใส่กระดาษเขียนตอบ บางครัง้กระดานคําถามประกอบด้วยเกมส์ crossword puzzle หรือปริศนาคําไขว ้
เพื่อพัฒนาคําศัพท์ และฝึกเชาว์ปัญญา 
 กระดานคําถามมีจุดมุ่งหมายสําคัญ ได้แก่  

๑.  ส่งเสริมการสืบค้นของ นนร. โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อ 
 ๒.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ นนร.  
 ๓.  สร้างแรงจูงใจให้ นนร. สนใจใฝ่หาความรู้ในด้านต่างๆ  
 ผู้จัดทําป้ายนิเทศอาจได้ตั้งคําถามที่สืบเนื่องจากกระดานข่าว เหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจ หรือคําถามอื่นๆ  เช่น 
คําถามเกี่ยวกับสภาพอากาศ ภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เกมกีฬาที่กําลังแข่งขัน เช่น กีฬาฟุตบอล 
การปั่นจักรยาน หรือแสดงรูปภาพและตั้งคําถามเกี่ยวกับบุลสําคัญหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ นนร. ควรรู้จัก  กระดาน 
คําถามจะนําไปติดตั้งวันจันทร์ก่อนเวลา ๐๘๐๐ เพื่อให้ นนร. ทั้ง ๔ ชั้นปีมีโอกาส ได้ร่วมตอบคําถามในกล่องรับ 
กระดาษเขียนตอบซึ่งติดตั้งไว้ด้านข้างของป้ายนิเทศ เมื่อครบกําหนดเวลารับคําตอบ วันศุกร์เวลา ๑๒๐๐ อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบจะเปิดกล่องคําตอบและคัดเลือก นนร.ที่ตอบคําถามได้ถูกต้องจํานวน ๔ นาย ชั้นปีละ ๑ รางวัล 
ทั้งนี้ หลังจากนี้ผู้จัดทําป้ายนิเทศจะเฉลยคําถามในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาบนกระดานพร้อมกับติดประกาศผู้ตอบ 
คําถามได้ถูกต้องบนป้ายนิเทศด้วย 

 

ตัวอย่างกระดานคําถามประจําสัปดาห์ 
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สัปดาห์ ๑ เดือนพฤษภาคม 
Crossword puzzle ปริศนาคําไขว้ 
What is crossword?  

A word game, in which the answers to questions called clues are written in words of sqaures 
that cross each other so that some letters are shared.  
Topic : What makes a good person?  
First, match the given words with definitions.  
 

1. honest a. one who tells the truth 

2. dignity b. showing thought 

3. helping c. holding or manifesting high  
principles for proper conduct 

4. moral d. displaying kindness and concern     
for others 

5. caring e. the state of quality of being      
   worthy of others 

6. considerate f. lending a hand 

answer: 1 – a, 2 - e, 3 – f, 4 – c, 5 – d, 6 - b 

Second, use the given clues on the right to finish the crossword below.   
Down         Across      

1. lending a hand       5. showing thoughts 
2. one who tells the truth 
3. manifesting high principles for proper conduct 
4. the state of quality of being worthy of honor or respect 
5. displaying kindness and concern for others 
 

 

 

 

 

	   	  

เฉลย 
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เดือนมิถุนายน  
 
เนื้อเรื่องข่าว:  Gen Prayuth Chan-ocha, NCPO leader, continued to support South Korea and other 

countries investing in Thailand.  
คำถาม:  What does NCPO stand for?  
คำตอบ:  National Council for Peace and Order 
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บทที่ ๓ 

กระดานคําคม  (Quote of the Week) 

กระดานคําคม ประกอบด้วย คําคมหรือคําสอนที่ให้ข้อคิด เป็นคติเตือนใจ ที่ระบุชื่อผู้พูดกํากับไว้ด้านล่าง 

กระดานคําคม มีจุดมุ่งหมายสําคัญ ได้แก่ 

 ๑.  นําเสนอข้อคิด คติเตือนใจที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ นนร. 

 ๒.  สร้างสรรค์บรรยากาศแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ นนร. 

 ๓.  จุดประกายให้ นนร. สนใจประวัติความเป็นมาของบุคคลผู้กล่าวคําคม  

ผู้จัดทําป้ายนิเทศจะคัดเลือกคําคมที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของป้ายนิเทศ เช่น พระราชดํารัสของพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องความสามัคคี คําสอนของนักปราชญ์เรื่องความเคารพต่อผู้อื่น คําพูดที่สร้างแรงบันดาลใจ 

ของผู้นําทางจิตวิญญาณเรื่องความปรารถนาดีต่อกันและคําคมของนักเขียนเรื่องการใช้อํานาจ เป็นต้น 

 

ตัวอย่างกระดานคําคมประจําสัปดาห์ 
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สัปดาห์ที่ ๑ เดือนมิถุนายน  

 

In Thailand’s history there have been dissensions 
from time to time, but in general, unity has prevailed 

(King Bhumipol) 
 
 

ในประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความขัดแย้งไม่ลงรอยมานักต่อนัก 
แต่ที่สุดแล้ว ความเป็นหนึ่งเดียวก็ชนะทุกสิ่ง 

 
 
 
 
Vocabulary  
dissension (N) = ความขัดแย้ง 
from time to time (Phr.) = บางครั้ง 
in general (Phr.) = โดยทั่วไป 
prevail (V) = เหนือกว่า เป็นต่อ 
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แบบฟอร์มที่ ๑ การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 

ชื่อส่วนราชการ : กอศ. สกศ. รร.จปร.  

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ (objective) ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามคํารับรอง 

เป้าหมายของตัว
ชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานตามประเด็นยุท
ธศาสตร ์

มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตร
หลัก 
ให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงปร
ะสงค์ 
ของกองทัพบก 

นนร.มีความรู้ภาษา 
อังกฤษจากการอ่านป้ายนิเทศและ 
ร่วมตอบคําถาม 

นนร. 
ร่วมตอบคําถาม
ทุกชั้นปี 

๒๐ % ความรู้ทางภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ติดตามข่าวสารใน
ปัจจุบันได้ 

องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ คือ 
 
แผนการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์: มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของ ทบ. : 

การสร้างความนิยมและทัศนคดีที่ดีขององค์กร 
 

แผนที่ ๑ องค์ความรู้ที่จําเป็น : การจัดป้ายนิเทศภาษาอังกฤษ 
 เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :  

- ภาษาอังกฤษมีความสําคัญในการสื่อสาร การรับทราบข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเป็นเรื่องจําเป็น 
- พัฒนาทักษะและความรอบรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ 
- ขยายโลกทรรศน์ที่จํากัดให้ นนร. มีความรอบรู้เกี่ยวกับข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน  
- กระตุ้นความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ต้องการแรงบันดาลใจและ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
	  	  	  



แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : กอศ.สกศ.รร.จปร.  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การรักษาความมั่นคงของรัฐ (มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก) 
องค์ความรู้ที่จําเป็น : การจัดป้ายนิเทศภาควิชาภาษาอังกฤษ 

 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ์ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ CMP 

๑ การบ่งชี้ความรู ้
สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อค้นหา 
ความรู้ที่พึงประสงค ์ประกอบด้วย 
-ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันที่ นนร. ควรรู้ 
-เกร็ดความรู้ด้านการทหารและความรู้ทั่วไป 
-คําคมที่มุ่งเน้นสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ของ นนร. 

เม.ย.๕๗ 
 

จํานวนสมาชิก 
ของKM Team 
อาจารย์ภาค 
ภาษาอังกฤษ 

๔ คน KM team - ฐานความรู ้
-ชุมชนนักปฏิบัต ิ

(CoP) 

- รร.จปร. ๑, ๒,๓ 

๒ การสร้างและแสวงหาความรู ้
- ค้นคว้าข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์และระบบ 
สารสนเทศ 
 
 

ตลอดปี 
(เนื่องจากข้อมู
ลข่าวสารบาง
ส่วนต้องทัน 
เหตุการณ์) 

 

จํานวนแหล่งข้อ 
มูลที่สอบทาน 
กันได้ 

๑๐๐ % อาจารยภ์าควิชา 
ภาษาอังกฤษ 

- ฐานความรู ้
-ระบบพี่เลี้ยง 
 

- รร.จปร. ๑, ๒,๓,๔ 

๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- คัดเลือกและเรียบเรียงข้อมูล 
- วางเค้าโครงร่างของป้ายนิเทศ 
 

พ.ค. – ธ.ค. 
๕๗ 

 

ความชัดเจนเข้าใจ
และเข้าถึงข้อมูล 

๑๐๐ % อาจารย์ภาควิชา 
ภาษาอังกฤษ 

- ฐานความรู ้
 
 

- รร.จปร. ๑, ๒,๓,๔ 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู ้
-นําเสนอข้อมูลที่เรียบเรียงโดยการเขียน 
โครงร่างของป้ายนิเทศ แล้วใหอ้าจารย ์
ชาวต่างประเทศภาควิชาภาษาอังกฤษ 
ตรวจสอบ 

ก.ค.๕๕ 
 

-จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 
ที่ตรวจสอบ 

ไม่น้อยกว่า 
๓ คน 

อาจารย์ภาควิชา 
ภาษาอังกฤษ 

-ระบบพี่เลี้ยง 
 

- รร.จปร. ๑, 
๒,๓,๔,๕ 

          



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ์ 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ CMP 

 
๕ 

 
การเข้าถึงความรู้ 
- ติดตั้งป้ายนิเทศ 
 
 

 
๒ สัปดาห์/ 
ป้ายนิเทศ 

 

 
จํานวนช่องทาง 

 
 ๑ ช่องทาง 

 
-ป้ายนิเทศกองวิชา 
 

 
-ป้ายนิเทศกอง 
วิชา 
 

 
- 

รร.จปร.  
๑, 
๒,๓,๔,๕ 

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
-ประชาสัมพันธ์ให้ นนร. อาจารย์และผู้มา 
เยี่ยมชมกองวิชาอ่านป้ายนิเทศ  
-นนร. ร่วมตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับป้ายนิเทศ 
-อาจารยอ์ภิปรายสั้นๆ ในชั้นเรียนเกี่ยวกับ 
 ป้ายนิเทศ 
- ปรับปรุงแก้ไขจากผลตอบรับของผู้อ่านป้าย 
นิเทศ 

พ.ค. - ส.ค. 
๕๗ 

 

อาจารย์ นนร. 
และผู้ที่มาเยี่ยมชม
กองวิชา 

ประมาณไม่
น้อยกว่า 
๒๐๐ 

คน/สัปดาห์ 

อาจารย ์นนร. 
และผู้ที่มาเยี่ยมชม 
กองวิชา 

-ป้ายนิเทศ 
 

- รร.จปร. ๑, 
๒,๓,๔,๕ 

๗ ๗.๑ การเรียนรู ้
- จัดป้ายนิเทศ 
- เผยแพร่ในระบบสารสนเทศ 
- จัดทําในรูปแบบ CD 
 

พ.ค. - ธ.ค. 
๕๗ 

 

คณาจารย์ นนร. 
และผู้ที่มาเยี่ยมชม
กองวิชา 

ประมาณ 
ไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ 

คน/สัปดาห์ 

คณาจารย์ นนร. 
และผู้ที่มาเยี่ยมชม 
กองวิชา 

-ป้ายนิเทศ 
 

- 
 

- 

รร.จปร. ๑, 
๒,๓,๔,๕ 
 
 
 

๗.๒ การยกย่องชมเชย/แรงจูงใจ 
-มอบรางวัลให้ นนร. 
ที่ตอบคําถามประจําสัปดาห์ได้ถูกต้อง 

ทุก ๒ สัปดาห์ 
 

จํานวนรางวัล ๔ รางวัล 
(๑รางวัล 
ต่อ๑ชั้นปี) 

นนร. การประเมินผล   ๖ 
 

 


