รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
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รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ เพื่อสร้าง เพื่อทดลองใช้ และเพื่อประเมิน
รู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระ
ประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยวิธีวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดย
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 9 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสรุป ขั้นตอน
ที่ 2 การสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่ อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยยกร่าง
รูปแบบและจัดทาคู่มือการใช้รูปแบบ จากนั้นประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ขั้นตอนที่ 3 การศึกษารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โดยนาไปปฏิบัติจริงในปีการศึกษา 2562 กับครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จานวน 122 คน
ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง เพื่อประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
และผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูโรงเรียนจอมพระประชา
สรรค์ จ านวน 122 คน ปี การศึกษา 2562 จานวน 122 คน ได้มาโดยการคัด เลื อ กแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การมี
วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกัน การมุ่งเป้าหมายร่วมกันสู่การเรียนรู้ของนักเรียน การร่วมมือรวมพลัง/
การทางานเป็นทีม การชี้แนะการปฏิบัติ การสะท้อนผลการปฏิบัติ โครงสร้างสนับสนุนจากผู้บริหาร

ข
การมีภาวะผู้นาร่วม และชุมชนกัลยาณมิตร มีกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ขั้นวิเคราะห์ ขั้นวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ ขั้นเปิดชั้นเรียนและสังเกตชั้นเรียน ขั้นสะท้อนผลเพื่อการพัฒนา และขั้นสรุป แก้ไข
ปรับปรุง และพัฒนาต่อเนื่อง ส่งผลให้ครูมีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ทักษะการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สามารถออกแบบและสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา
ผู้เรียนได้ และผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีเจตคติเชิงบวกต่อการเรียน และมีความรู้ทั้งด้าน
วิชาการและทักษะชีวิต
2. รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอม
พระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 33 มี 6 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
(1) หลั ก การ (2) วั ต ถุ ป ระสงค์ (3) กระบวนสร้ า งชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ครู ได้ แ ก่
องค์ประกอบที่ 1 การแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ (Shared Values and Vision) องค์ประกอบที่ 2
การร่ ว มมื อ รวมพลั ง มุ่ ง สู่ ก ารเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น ( Collective focus on student learning)
องค์ป ระกอบที่ 3 การร่ ว มมือรวมพลั ง (Collaboration) องค์ประกอบที่ 4 การรับคาชี้แนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญและการสังเกตชั้นเรียน (Expert advice and study visit) องค์ประกอบที่ 5 การสนทนา
สะท้ อ นผลการปฏิ บั ติ ง าน (Reflective dialogue) องค์ ป ระกอบที่ 6 การจั ด สภาพที่ เ อื้ อ อ านวย
(Supportive Conditions) องค์ประกอบที่ 7 การสนับสนุนการเป็นผู้นาร่วมกัน (Supportive and
Shared Leadership) และองค์ ป ระกอบที่ 8 ชุ ม ชนกั ล ยาณมิ ต ร ( Caring community) (4)
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวิเคราะห์ (Analyze) ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan) ขั้น
เปิดชั้นเรียนและการสังเกตชั้นเรีย น (Teaching and Observation) ขั้นสะท้อนคิดเพื่อการพัฒ นา
(Reflect) และขั้นสรุป แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาต่อเนื่อง (Revise) (5) การวัดและประเมินผล และ
(6) เงื่อนไขความสาเร็จ
3. ผลการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบว่า (1) คุณภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์ มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (2) ครูมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ (3)
ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด
4. ผลการประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ด้านความถูก
ต้องครอบคลุ ม ด้านความเป็ น ประโยชน์ ด้านความเหมาะสม และด้านความเป็นไปได้ มีผ ลการ
ประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ค
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สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.สาเริง บุญโต ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
และ ดร.พัลลภ พัวพันธุ์ วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยให้ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบแก้ไขในการทาวิจัยครั้งนี้จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูง
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทุ ก ท่ า นที่ ก รุ ณ าสละเวลาให้ ข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ ซึ่ ง เป็ น
ประโยชน์ต่อการทาวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาให้การตรวจสอบและให้คาแนะนาในการสร้าง
และพัฒ นารู ป แบบชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒ นาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณผู้บ ริหารและครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ทุกท่าน ที่สนับสนุน ให้ความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและให้กาลังใจ จนทาให้การทาวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
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ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ความเปลี่ยนแปลงของความรู้ กระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยี ทาให้ศตวรรษที่ 21 เป็น
ยุคแห่งความรู้ องค์การต่างๆ มีความต้องการแรงงานที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้และทัก ษะที่
สาคัญต่อการประกอบอาชีพ คือ ทักษะชีวิตและการทางาน ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
และทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สถานศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนความรู้และทักษะขององค์การให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ไม่ยึดติดกับความรู้และวิธีการแบบเดิม องค์การจึงต้องมีการเสาะแสวงหาความรู้ที่
สาคัญสาหรับพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน และจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทางานและการเรียนรู้ของบุคลากร โดยถือว่าการเรียนรู้ต้องเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการทางาน (เข็มทอง
ศิริแสงเลิศ, 2561 : 1-9)
การเรียนรู้ขององค์การในศตวรรษที่ 21 ถือว่าทักษะในการเรียนรู้มีความสาคัญ ดังนั้น
การจั ด การเรี ย นรู้ ในยุ คศตวรรษที่ 21 ผู้ เรียนทุก ระดับชั้นต้องได้รับการปลู กฝั งและพัฒ นาอย่า ง
ต่อเนื่องและจริงจังเพื่อให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ความรู้ในวิชาแกนที่สาคัญ ได้แก่
ภาษาอั ง กฤษ การอ่ า น และภาษาที่ ส าคั ญ ของโลก วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ ภู มิ ศ าสตร์
ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การปกครองและหน้าที่ พลเมือง ศิลปะ การมีจิตสานึกที่ดีต่อโลกและ
สิ่งแวดล้อม และการดูแลสุขภาพควบคู่กันไป ทักษะที่จาเป็น ได้แก่ ทักษะชีวิตและการทางาน ทักษะ
ด้านสารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ ทักษะการคิดขั้นสูง และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือกันทางาน ซึ่งเป็นทักษะสาคัญ
ส าหรั บ การเรี ย นรู้ และการปฏิบั ติงานให้ ประสบผลส าเร็จ สามารถทางานและอยู่ร่ว มกับคนต่ า ง
วัฒนธรรมและมีวิถีชีวิตที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี (เข็มทอง ศิริแสงเลิศ, 2561 : 10; วัชรา เล่าเรียนดี
ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ์, 2560 : 15-18)
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ได้กาหนดเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไว้ 2 ด้าน ได้แก่ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะ 3Rs8Cs และเป้าหมายของการจัด
การศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ได้แก่ (1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมี

2
มาตรฐานอย่างทั่ว ถึง (2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน (Equity) (3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
ขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) (4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) และ (5) ระบบการศึกษาที่
สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) สอดคล้องกับ นโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561: 6-18) ซึ่งมีกลยุทธ์การพัฒนา คือ (1) การ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล
มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 นาไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา (Career education) (2)
พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองของ
ชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม (3) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (4) พัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข (5)
การจั ดการศึก ษาเพื่ อ การบรรลุ เป้ าหมายโลกเพื่ อ การพัฒ นาอย่า งยั่ งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริ ม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (6) พัฒนาคุณภาพ
ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษ และ (7) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาน า Digital
technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และ
ความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จึงจาเป็นต้อง
พัฒนาบุคลากรและครูผู้สอนให้มีคุณลักษณะและมีความรู้ความเข้าใจเพื่อพร้อมรับสถานการณ์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงต่อไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้เพราะบุคลากรและครูเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้เรียน และ
เป็นผู้มีบทบาทสาคัญที่จ ะได้พัฒ นาผู้เรียนให้ มีคุณลั กษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2560-2579 และนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปั จ จุ บั น การพั ฒ นาครู ใ ห้ มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ และเป็ น ผู้ มี ส มรรถนะที่ เ ด่ น ชั ด ได้ แ ก่
สมรรถนะด้านการออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนการสอน สมรรถนะด้านการจัดการชั้นเรียน
และบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ สมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ และสมรรถนะด้านการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องนั้นมีรูปแบบที่นาไปใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับ
เช่น การอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติ การนิเทศ การประชุมและสัมมนา เป็นต้น ซึ่งรูปแบบ
เหล่ า นี้ ท าให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ความร่ ว มมื อ การเปิ ด ใจรั บ ฟั ง เรี ย นรู้ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาและ
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เปลี่ยนแปลงร่วมกัน น้อย และยังปรากฏว่าผลเชิงประจักษ์ในแง่ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนยังไม่
ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร อาทิเช่น ผลการสอบ PISA ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และ NT
เป็นต้น การนาแนวคิดการพัฒนาครูที่เกิดจากความต้องการจาเป็นของครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ร่วมมือรวมพลังกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของการพัฒนาใน
ลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทาให้ครูได้เรียนรู้และเผชิญสถานการณ์ในชั้นเรียน แล้ว
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ (ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ์, 2561 : 19) ทาให้ครูเกิด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของครู (สุมน อมรวิวัฒน์, 2546) เกิดการพัฒนาและการเรียนรู้ใน
กระบวนการท างานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น (White, 2004) ส่ ง ผลกระทบเชิ ง บวกต่ อ การ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล (Stoll. et al., 2003)
ประเทศไทยตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ได้กาหนดกลยุทธ์การดาเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูในพื้นที่ใน
โรงเรี ย นเดีย วกัน และระหว่างโรงเรียนหรือองค์ก รอื่น ๆ ตลอดจนแผนการศึกษาแห่ งชาติ ฉ บั บ
ปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) กรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) และ
นโยบายทางการศึกษาที่ มุ่งเน้ น การปฏิรูป การศึ กษาอั นเป็นรากฐานส าคัญ ในการพัฒ นาคนของ
ประเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับนานาอารยประเทศทาให้ กระแสชุมชนแห่ ง การ
เรี ย นรู้ ทางวิช าชี พเริ่ ม ได้รั บ การกล่ าวถึ ง ในกลุ่ ม ของนั กวิช าการและนั ก การศึ กษาไทยและมี ก าร
ศึกษาวิจัยกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)
การสร้ างชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิช าชี พ โดยใช้โ รงเรี ยนเป็นฐาน เอื้ออานวยต่ อ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการร่วมมือ
รวมพลังในการพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ การที่
ครูมีความรู้ มีทักษะที่เหมาะสม และมีสมรรถนะที่ดีย่อมส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน
ของนักเรียน (Darling-Hammond, 1999; Brookfield & Stephen,1995) จากการศึกษางานวิจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) พบว่า การให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารขับเคลื่อนโรงเรียนนั้นเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการยกระดับการศึกษาทั้งระบบ และพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
ให้ทัดเทียมกับสากล เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต อีกทั้งเป็นการปฏิรูปครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เห็นความสาคัญของการออกแบบ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
ผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของตัวผู้เรียนเองและต่อสังคม ทั้งนี้ การยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ผลดีนั้นกระทาได้ยากหากขาดความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียน หรือโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งกระทาโดยลาพังโดยปราศจากการให้ความร่วมมือกัน
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ระหว่างโรงเรียนหรือบริหารจัดการกันเป็นกลุ่ม การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) จึงควร
ได้รับการส่งเสริมให้มีขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือภายในกลุ่มโรงเรียนระดับพื้นที่ให้เกิดเป็นความร่วมมือ
กันเพื่อการให้บริการทางการศึกษาแก่ผู้เรียนตอบสนองความต้องการทางการศึกษาแก่ประชาชนใน
พื้นที่ (มินตรา ลายสนิทเสรีกุล และปิยพงษ์ สุเมตติกุล, 2557 : 394)
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
จัดการศึกษาในรูปแบบสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2561 มีจุดควรพัฒนาด้านคุณภาพผู้ เรียน คือ (1) ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่ อ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเสริมสร้างสมรรถนะที่สาคัญตามหลั กสูตรส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดาเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้แก่นักเรียนอย่างหลากหลายและเข้มข้นมากขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติต่อไป (2) ควรกากับ ติดตาม และแก้ปัญหา ผู้เรียนที่มีปัญหา ให้
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง (3)
ควรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ และมีค่าเฉลี่ยในแต่ละรายวิชาทุกวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ (4) ควรส่งเสริมความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
หลากหลายรูปแบบ และควรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้หลากหลายตามความ
ต้องการโดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มที่เรียนอ่อน และจุดเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็ น ส าคั ญ คื อ ครู ค วรจั ด การเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการ สะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM Education) ผ่ า น
ประสบการณ์ในกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก เช่น กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-Based Learning) หรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน (Problem-Based
Learning) ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามสังคมปัจจุบันและความก้าวหน้าในศตวรรษที่ 21 อย่างต่อ เนื่องและยั่งยืน ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูและการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่ว มในการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง และ
ควรทากระบวนการชุมชมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการสอนและผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน เน้นจัดการเรียนการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) และการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกอย่างต่อเนื่องและมากยิ่งขึ้น (โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์, 2561 : 90-94)
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังพบจุดที่ควร
พัฒนาด้านคุณภาพของผู้เรียน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีผลการพัฒนาแบบไม่คงที่ โดยเฉพาะ
กลุ่ ม สาระที่ มี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) น้ อ ยกว่ า ค่ า เฉลี่ ย
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ระดับประเทศ ดังนั้นครูควรพัฒนาช่วยเหลือและเอาใจใส่ผู้เรียนกลุ่มอ่อนในชั้นเรียน สถานศึกษาควร
ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ไ ด้ พั ฒ นาการออกแบบกระบวนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นมี ส มรรถนะ
ความสามารถในการคิด รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และคิดเป็นระบบ สถานศึกษาควรพัฒนาผู้เรียนสู่ความโดดเด่น โดยเฉพาะด้านทักษะการทาโครงการ
ที่ผู้เรียนได้รับรางวัลในระดับประเทศหลายรายการ ควรเพิ่มทักษะกระบวนการโดยการจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงานเต็มรูปแบบในบางวิชา และควรส่งเสริมในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson
study) สร้ างชุมชนแห่ งการเรี ย นรู้ท างวิช าชี พและการเปิ ดชั้น เรียน เพื่อต่อยอดและพัฒ นาเป็ น
นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and development)
(โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์, 2562 : 1-3)
จากจุดเน้นที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยเลือกพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุ ก (Active learning) เป็นวิธีการสอน แนวการสอน หรือกลยุทธ์การสอนที่เน้น
ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ที่ มุ่ ง ให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการเรี ย นรู้ โดยผู้ เ รี ย นมี โ อกาสเรี ย นรู้
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน มีความร่วมมือกันและความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัย
ในการทางาน การแบ่งหน้าที่ความรับผิ ดชอบ การสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียน อ่าน พูด ฟัง และ
สะท้อนคิด จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ซึ่งนาไปสู่การสร้างความรู้ของผู้เรียนจากสิ่งที่ลงมือ
ปฏิบัติในระหว่างเรียนและมีครูผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ โดยดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ได้แก่ การแสดงออกของผู้เรียนทั้งการฟัง การพูด
การอ่าน การเขียน และการไตร่ตรองสะท้อนคิด รูปแบบวิธีการสอนและเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และการมีสื่อการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี แหล่ง
เรี ย นรู้ สถานที่ รวมถึงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Meyers & Jones, 1993 : 20;
วัชรา เล่าเรียนดี ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ์ , 2560 : 66) จากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุกช่วยให้ผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง โดยการอ่าน เขียน ถามคาถาม อภิปรายร่วมกัน และลงมือ
ปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้ลงมือทาเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง แล้วใช้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียน
สาคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงให้ดีขึ้น (วัชรี เกษพิชัยณรงค์ และคณะ, 2555 : 45) ช่วยพัฒนา
ทักษะความคิดระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินข้อมูลใน
สถานการณ์ใหม่ได้ดี รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจู งใจจนสามารถชี้นาตนเองตลอดชีวิตในฐานะผู้ฝึก
ใฝ่การเรียนรู้ (Bonwell & Eison, 1991 : 2-3) ผู้สอนควรมีบทบาทสาคัญในการเตรียมความพร้อม
ในการสอนโดยการวิเคราะห์ผู้เรียน กาหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
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เชิงรุก จัดเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุกที่หลากหลาย จัดบรรยากาศในชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่ว มและ
ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการหลากหลาย และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสามารถของตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และ
นาไปประยุกต์ใช้ในความเป็นจริงของชีวิตประจาวัน (ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ , 2551 : 3; วัชรา เล่า
เรียนดี ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ์, 2560 : 68 และณิรดา เวชญาลักษณ์, 2561 : 8081) โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่พัฒนาขึ้นนี้ จะ
ช่วยพัฒนาครูให้มคี วามรู้ความเข้าใจ ทักษะความสามารถในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่มุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเพิ่มพูนคุณลักษณะที่จาเป็นของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสมรรถนะความสามารถในการคิด รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
อย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบของผู้เรียน สามารถเป็นนวัตกรรมหรือ
แบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาอื่นในการพัฒนาคุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒ นาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2. เพื่อสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิช าชีพเพื่อพัฒ นาการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
4. เพื่อประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรีย นรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
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ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจัยนี้มีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน โดยกาหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 กำรศึกษำองค์ประกอบของรู ปแบบชุมชนแห่ งกำรเรี ยนรู้ ทำงวิ ชำชี พ เพื่ อ
พัฒนำกำรจั ด กำรเรียนรู้ เชิงรุ ก โรงเรี ยนจอมพระประชำสรรค์ สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 33
ขั้นที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
1.2 แหล่งข้อมูลด้านเอกสาร ได้แก่ แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แนวคิด
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก แนวคิดการพัฒนารูปแบบ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.3 ตัวแปรที่ศึกษา คือ องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 33
1.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ปีการศึกษา 2561
ขั้นที่ 2 ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 10 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาอย่างน้อย 3 ปี หรือเป็นผู้ดารง
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและมีประสบการณ์บริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สถานศึ ก ษา อย่ า งน้ อ ย 3 ปี หรื อ เป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ ด้า นการวิจั ยและพั ฒ นาด้ า นการบริห าร
การศึกษา อย่ างน้ อย 3 ปี หรื อด้านการจัดการเรียนการสอนสาขาวิช าการบริ ห ารการศึก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
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2.3 ตัวแปรที่ศึกษา คือ องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 33
2.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ปีการศึกษา 2561
ตอนที่ 2 กำรสร้ ำ งรู ปแบบชุมชนแห่งกำรเรี ยนรู้ ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33
ขั้นที่ 1 ยกร่างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ผู้วิจัยนาข้อมูลจากการศึกษาในขั้น ตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พร้อมจัดทาคู่มือการใช้ รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 33
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่ อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาอย่างน้อย 3 ปี หรือเป็นผู้ดารง
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและมีประสบการณ์บริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สถานศึ ก ษา อย่ า งน้ อ ย 3 ปี หรื อ เป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ ด้า นการวิจั ยและพั ฒ นาด้ า นการบริห าร
การศึกษา อย่ างน้ อย 3 ปี หรื อด้านการจัดการเรียนการสอนสาขาวิช าการบริ ห ารการศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้การสัมมนาอิง
ผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
2.3 ตัวแปรที่ศึกษา คือ
2.3.1 ความเหมาะสมของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
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2.3.2 ความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 33
2.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ปีการศึกษา 2561
ตอนที่ 3 ผลกำรใช้รูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 33
1. ขอบเขตเนื้ อ หา คื อ ศึ ก ษาผลการใช้ รู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่อ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ปีการศึกษา 2562
2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
กลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูล ได้แก่ ครู โ รงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษา เขต 33 ปี การศึกษา 2562 จานวน 122 คน ได้มาโดยการคัด เลื อกแบบเจาะจง
(Purposive sampling)
3. ตัวแปรที่ศึกษา คือ
3.1 ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
3.2 ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
3.3 ผลการประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ปีการศึกษา 2562
ตอนที่ 4 กำรประเมินรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33
1. ขอบเขตเนื้อหา คือ ประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
กลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูล ได้แก่ ครูโ รงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 122 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)
3. ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา คื อ ผลการประเมิ น รู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ใน 4 ประเด็น ได้แก่ ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความ
เหมาะสม และความถูกต้องครอบคลุม
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
รูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก หมายถึง
แบบแผน โครงสร้างที่เป็นกรอบการดาเนินงานที่แสดงถึง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบสาคัญ
6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ (3) องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (4) กระบวนการเรียนรู้ (5) การวัดและประเมินผล (6) เงื่อนไขความสาเร็จ เพื่อใช้ในการ
พั ฒ นาครู ใ ห้ มี ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก และการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมการเรี ย นรู้ จ ากการ
ปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและเป้าหมายของหลักสูตรที่กาหนดไว้ แต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักการของรูปแบบ หมายถึง ความเชื่อและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก คือ การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยกระบวนการแบบร่วมมือรวมพลังและการทางานเป็นทีม เพื่อพัฒนาการ
จั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก และพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งในบริ บ ทของการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ผ่ า น
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีเป้าหมาย คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. วัตถุป ระสงค์ของรู ป แบบ หมายถึง สิ่ งที่คาดหวังและต้องการให้ เ กิด ขึ้นจากการใช้
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ได้แก่ (1) การพัฒนาครูให้
มีทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง และ (2) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ (Shared
Values and Vision) องค์ประกอบที่ 2 การร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน (Collective
focus on student learning) องค์ประกอบที่ 3 การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) องค์ประกอบ
ที่ 4 การรั บ ค าชี้ แ นะจากผู้ เ ชี่ ย วชาญและการสั ง เกตชั้ นเรี ย น (Expert advice and study visit)
องค์ประกอบที่ 5 การสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflective dialogue) องค์ประกอบที่ 6
การจัดสภาพที่เอื้ออานวย (Supportive Conditions) องค์ประกอบที่ 7 การสนับสนุนการเป็นผู้นา
ร่ ว มกั น (Supportive and Shared Leadership) องค์ ป ระกอบที่ 8 ชุ ม ชนกั ล ยาณมิ ต ร (Caring
community)
4. กระบวนการเรี ยนรู้ หมายถึง วิธี การเรียนรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิช าชี พ ใน
สถานศึกษาโดยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยมีขั้นตอนสาคัญ 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นวิเคราะห์
(Analyze) (2) ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan) (3) ขั้นเปิดชั้นเรียนและการสังเกตชั้นเรียน
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(Teaching and Observation) (5) ขั้นสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา (Reflect) และ (6) ขั้นสรุป แก้ไข
ปรับปรุง และพัฒนาต่อเนื่อง (Revise)
4. การวัดและประเมินผล หมายถึง การวัดและประเมินผลการใช้ การประเมินรู ปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ใน 3 ประเด็น ได้แก่ คุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน
5. เงื่อนไขความสาเร็จ หมายถึง ปัจจัยที่สนับสนุนให้การดาเนินงานตามรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ประสบความสาเร็จ ได้แก่ (1) ดาเนินการ
ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
(2) สนับสนุนปัจจัยที่ช่วยให้การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ประสบความสาเร็จ (3) ผู้บริหาร
และครูทุกคนต้องทางานเป็นทีม มีความสามัคคี และความเชื่อมั่นในการขั บเคลื่อนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพครูร่วมกัน (4) ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ชุมชนแห่งกำรเรี ยนรู้ ทำงวิชำชี พเพื่ อพั ฒนำกำรจัดกำรเรี ยนรู้ เ ชิงรุ ก หมายถึง การ
ร่วมมือรวมพลังของผู้บริหารและครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก และการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่ อง และเพื่อพัฒ นาคุณภาพผู้ เรียนให้ มี คุณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาและเป้ าหมายของ
หลักสูตรที่กาหนดไว้
คุณภำพแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก หมายถึง ระดับความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกที่จัดทาขึ้นจากการดาเนินงานตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ประเมินโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งครอบคลุมด้านสาระสาคัญ ด้านมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านสาระการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล จานวน 34 ข้อ
กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก หมายถึง ระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูที่
เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ประเมินโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่ว นประมาณค่า
(Rating Scale) มี 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งครอบคลุมด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ด้านสื่อการ
เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ด้านการจัดบรรยากาศและการบริหารชั้นเรียน ด้านการวัดและประเมินผล
จานวน 33 ข้อ
ผลงำน/ชิ้น งำนของนั กเรี ยน หมายถึ ง ระดับความคิดเห็ น ที่มี ต่อ ผลงาน/ชิ้นงานของ
นักเรียน ในประเด็นความถูกต้องของเนื้อหา การประยุกต์ใช้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความถูกต้อง
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เหมาะสม การเลือกใช้วัสดุ การนาเสนอผลงาน ความสวยงามและความสมบูรณ์ของงาน ระยะเวลา
การนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและสถานการณ์ได้จริ ง และผลงานเป็นแบบอย่างได้ ประเมินโดยใช้
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจานวน 10 ข้อ
กำรประเมินรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก
หมายถึง ระดับความคิดเห็นของครูต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรี ย นรู้ เชิงรุ ก พัฒ นาขึ้น และน าไปใช้จริงในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ในปีการศึกษา 2562
ประเมินโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ซึ่งครอบคลุมด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง
ครอบคลุม จานวน 41 ข้อ
1. ด้ ำ นควำมเป็ น ประโยชน์ หมายถึง ระดับความคิดเห็ นที่ มี ต่อ การตอบสนองความ
ต้องการใช้รูปแบบของครูในประเด็นที่เป็นประโยชน์ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการ
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกิด
จากการปฏิบัติงานจริง การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การเสริมสร้างการทางานร่วมกัน
แบบกัลยาณมิตร การสร้างครูให้มีเป็นแกนนาหรือมีภาวะผู้นาทางวิชาการ การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมิ น ผล และเป็ น การเสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน
2. ด้ำนควำมเป็นไปได้ หมายถึง ระดับความคิดเห็นของครูในความเป็นไปได้ที่ตระหนัก
เห็ น ความส าคั ญ น าเอาความรู้ แ ละแนวทางจากรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาการจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก และ
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในชั้นเรียน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาอื่นๆ ได้จริง
3. ด้ำนควำมเหมำะสม หมายถึง ระดับความคิดเห็นของครูต่อความเหมาะสมของรูปแบบ
ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งและตอบสนองนโยบายของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง บริ บ ทของสถานศึ ก ษา
องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูมีความเหมาะสมก่ อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันที่สามารถพัฒนาวิชาชีพครู สมรรถนะการจัดเรียนรู้เชิงรุกของครู และพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการของโรงเรียน
4. ด้ำนควำมถูกต้องครอบคลุม หมายถึง ระดับความคิดเห็นของครูต่อองค์ประกอบของ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่นาไปใช้เพื่อให้ครูมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก การสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีกระบวนการแบบ
ร่วมมือรวมพลังและการทางานเป็นทีมที่ความถูกต้อง ครอบคลุม ครบถ้วนตรงตามความต้องการอย่าง
แท้จริง
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1. ได้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ สามารถนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกของครูเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้
2. ได้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่เกิดจากความร่วมมือ รวมพลังของครู
ตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
3. ผลการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิช าชีพเพื่อพัฒ นาการจัดการเรีย นรู้
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ทาให้เกิด
องค์กรแห่งการเรียนรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาครู ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้
4. รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่ อครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนและสถานศึกษาอื่นๆ ในการนาไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัย เรื่อง รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้นาเสนอ
ตามลาดับ ดังนี้
1. แนวคิดการพัฒนารูปแบบ
1.1 ความหมายของรูปแบบ
1.2 ลักษณะของรูปแบบ
1.3 องค์ประกอบของรูปแบบ
1.4 การออกแบบและพัฒนารูปแบบ
1.5 การนาเสนอการพัฒนารูปแบบ
2. แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2.1 ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2.2 หลักการสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2.3 เป้าหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2.4 องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2.5 ตัวบ่งชี้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2.6 กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2.7 กิจกรรมและบทบาทของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2.8 การสังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน
2.9 ประโยชน์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2.10 สรุปองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา
2.11 การสังเคราะห์รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาจาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
3.2 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
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3.3 ความสาคัญและประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
3.4 องค์ประกอบสาคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
3.5 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
3.6 กลวิธีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
3.7 การวัดและประเมินการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
3.8 การจัดการชั้นเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวก
3.9 บทบาทครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
3.10 การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ
5. กรอบแนวคิดการวิจัย

แนวคิดการพัฒนารูปแบบ
รูปแบบ (Model) เป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบสอบหาคาตอบ ความรู้
ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทั้งหลาย รูปแบบมีลักษณะเช่นเดียวกับสมมติฐานที่บุคคลอาจสร้างขึ้น
จากความคิด ประสบการณ์ การใช้อุปมาอุปไมย หรือจากทฤษฏีและหลักการต่างๆ ได้ แต่รูปแบบ
ไม่ใช่ทฤษฎี (ทิศนา แขมมณี, 2556 : 1-2) นักวิชาการได้ให้แนวคิดการพัฒนารูปแบบไว้ดังนี้
ความหมายของรูปแบบ
รัตนะ บัวสนธ์ (2552 : 124) ให้ความหมายของรูปแบบออกเป็น 3 ความหมาย ดังนี้
1. แผนภาพหรื อ ภาพร่ า งของสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ เ หมื อ นของจริ ง รู ป แบบใน
ความหมายนี้มักจะเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า “โมเดล” ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์ โมเดลเสื้อ
เป็นต้น
2. แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ที่รู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า
“Mathematical Model”
3. แผนภาพที่แสดงถึงองค์ประกอบการทางานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบในความหมายนี้
บางทีเรียกว่า ภาพย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น รูปแบบการสอน รูปแบบ
การบริหาร รูปแบบการประเมิน เป็นต้น
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วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553 : 3) สรุปความหมายของรูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางด้าน
หลักการ วิธีการ ดาเนินงาน และเกณฑ์ต่างๆ ของระบบ ที่สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
บุญชม ศรีสะอาด (อ้างถึงใน วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2553 : 3) ให้ความหมายของรูปแบบ หมายถึง
โครงสร้างแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ สามารถใช้รูปแบบ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ ที่มีในปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือ
ในระบบต่างๆ อธิบายลาดับขั้นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2556 : 27) ให้คานิยามคาว่า รูปแบบ หรือ แบบจาลอง คือ
วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ ตลอดทั้งจินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์
หรือเรื่องราวใดๆ ให้ปรากฏ โดยใช้การสื่อสารในลักษณะต่างๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ
แผนผังต่อเนื่อง หรือสมการทางคณิตศาสตร์ ให้สามารถเข้าใจได้ง่า ย และในขณะเดียวกันก็สามารถ
นาเสนอเรื่องราวหรือประเด็นต่างๆ ได้อย่างกระชับภายใต้หลักการอย่างมีระบบ ดังนั้นคาว่า “รูปแบบ”
หรือ “แบบจาลอง” หรือ “โมเดล” จึงสามารถนาไปใช้ในลักษณะต่างๆ กันคือ (1) เป็นแบบจาลองใน
ลักษณะเลียนแบบ (2) เป็นตัวแบบที่ใช้เป็นแบบอย่าง (3) เป็นแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
สัญลักษณ์และหลักการของระบบ (4) เป็นแบบแผนหรือแผนผังของการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วย
ความสัมพันธ์เชิงระบบ
ทิศนา แขมมณี (2556 : 1-3) กล่าวว่า รูปแบบ เป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรม
ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เป็นคาอธิบาย เป็นแผนผัง ไดอะแกรม หรือ
แผนภาพ เพื่อช่วยให้ตนเองและบุคคลอื่นสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น
โดยสรุ ป รู ป แบบ หมายถึง เครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการถ่ายทอดความคิด
ออกมาเป็นรูปธรรม มีลักษณะเป็นคาอธิบายหรือแผนผังหรือแผนภาพที่แสดงถึงกรอบความคิดด้าน
หลักการ วิธีการ การดาเนินงาน และเกณฑ์ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันและสามารถยึดถือเป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
ลักษณะของรูปแบบ
Keeves J (1997 : 386-387) กล่าวว่า รูปแบบโดยทั่วไปจะต้องมีลักษณะที่สาคัญ ดังนี้
1. รูปแบบจะต้องนาไปสู่การทานาย (Prediction) ผลที่ตามมา ซึ่งสามารถพิสูจน์ ทดสอบ
ได้ กล่าวคือ สามารถนาไปสร้างเครื่องมือเพื่อพิสูจน์ทดสอบได้
2. โครงสร้างของรูปแบบจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal relationship)
ซึ่งสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์เรื่องนั้นได้
3. รูปแบบจะต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด (concept)
และความสัมพันธ์ (Interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้
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4. รูปแบบควรจะประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural relationships)
มากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (Associative relationships)
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553 : 6) ได้กล่าวว่า รูปแบบที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
1. รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปรมากกว่าความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรงธรรมดา อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงก็มีประโยชน์ในช่วงของการพัฒนารูปแบบ
2. รู ป แบบควรน าไปสู่ การท านายผลที่ ตามมา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ด้ว ยข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์โดยเมื่อทดสอบรูปแบบแล้วถ้าปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบนั้นต้อง
ถูกยกเลิก
3. รูปแบบควรอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาได้อย่างชัดเจน
4. รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างความคิดรวบยอด (Concept) ใหม่ และการสร้าง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรใหม่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ในเรื่องที่กาลัง
ศึกษา
5. รูปแบบในเรื่องใด จะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับกรอบของทฤษฎีในเรื่องนั้นๆ
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2556 : 26) ได้กล่าวถึงลักษณะสาคัญของรูปแบบมี 4 ประการ
ดังนี้
1. เป็นการถ่ายทอดในลักษณะของการเลียนแบบ หรือถ่ายแบบจากความเข้าใจ ตลอดจน
จินตนาการของคนที่มีต่อปรากฏการณ์ใดๆ ออกมาเป็นโครงสร้างที่มีระบบระเบียบ และง่ายต่อการ
รับรู้ของบุคคลอื่น
2. ลักษณะของรูปแบบไม่ใช่การบรรยายหรือการพรรณนาอย่างยื ดยาว แต่เป็นการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์และหลักการของระบบ
3. ตัวรูปแบบเน้นเฉพาะส่วนสาคัญ เพื่ อนาไปสู่ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้นาเสนอ
รูปแบบกับผู้รับรู้รูปแบบนั้นๆ
4. ภาพลักษณ์ของรูปแบบมุ่งการสื่อสารให้กระชับ รับรู้ภาพรวมของความหมาย มองเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยๆ ได้ โดยการนาเสนอเพียงครั้งเดียว
สรุปได้ว่า รูปแบบมีลักษณะที่สาคัญ คือ การถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจออกมาเป็น
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาได้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ ง่าย
ต่อการรับรู้ของผู้อื่น โดยโครงสร้างของรูปแบบต้องมีความสัมพันธ์กัน นาไปสู่การทานายผลที่ตามมา
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อมีการทดสอบรูปแบบ มีการอธิบายรูปแบบเพื่อ
นาไปสู่ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้นาเสนอรูปแบบกับผู้รับรู้รูปแบบนั้น ๆ
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องค์ประกอบของรูปแบบ
การพั ฒ นารู ป แบบโดยทั่ ว ไปมี อ งค์ ป ระกอบร่ ว มที่ ส าคั ญ ที่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ดั ง นี้ (Saylor,
Alexander, & Lewis, 1981; Arends, 1997; Joyce & Weil, 2000 และบุญเลี้ยง ทุมทอง, 2559 :
62)
1. หลักการของรูปแบบ เป็นส่วนที่กล่าวถึงความเชื่อและแนวคิด ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของ
การออกแบบและพัฒนารูปแบบ ซึ่งจะเป็นการกาหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม และขั้นตอน
การดาเนินงานของรูปแบบ
2. จุดประสงค์ของรูปแบบ เป็นส่วนที่ระบุถึงความคาดหวังหรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นจาก
การใช้รูปแบบ
3. กระบวนการ เป็นส่วนที่ระบุถึงขั้นตอน วิธีการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะใช้ในการบริหาร
จัดการหรือการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของรูปแบบ
4. การวัดและประเมินผล เป็นส่วนของการประเมินผลตามจุดประสงค์ของรูปแบบที่สร้าง
ขึ้น
ทิศนา แขมมณี (2556: 4) กล่าวว่า รูปแบบมีองค์ประกอบสาคัญ ดังนี้
1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพื้นฐานหรือเป็นหลักการของ
รูปแบบนั้นๆ
2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะที่สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ
3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบ
ให้สามารถนาไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้นๆ
4. มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคต่างๆ อันจะช่วยให้กระบวนการ
นั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนั้นสรุปได้ว่า รูปแบบมีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) หลักการ แนวคิด
หรือความเชื่อที่เป็นพื้นฐานของรูปแบบ (2) จุดประสงค์ คือ ความคาดหวังที่ให้เกิดขึ้นจากการใช้
รู ป แบบ (3) กระบวนการ คื อ ขั้ น ตอน วิ ธี ก าร และกิ จ กรรมในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให้ บ รรลุ
จุดประสงค์ของรูปแบบ (4) การวัดและประเมินผล คือ การประเมินผลตามจุดประสงค์ของรูปแบบที่
สร้างขึ้น ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ ผู้วิจัยนาไปใช้เป็น องค์ประกอบในการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
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การออกแบบและพัฒนารูปแบบ
การออกแบบและพัฒนารูปแบบต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้รูปแบบที่ดีและ
มีประสิทธิภาพ จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนารูปแบบมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้
(Joyce & Weil, 2000; บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2559 : 62-63)
1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข้อค้นพบจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องตลอดจนการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันหรือปัญหาจากเอกสาร ผลการวิจัยต่างๆ หรือ
การสังเกต การสอบถามผู้เกี่ยวข้อง
2. การกาหนดหลักการ เป้าหมายและองค์ประกอบอื่นๆ ของรูปแบบให้สอดคล้องกับข้อมูล
พื้นฐานและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ การกาหนดเป้าหมายของรูปแบบ จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถเลือก
รูปแบบไปใช้ให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการใช้เพื่อให้การบริหารจัดการหรือการจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลสูงสุด
3. การกาหนดแนวทางการนารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและ
เงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้การใช้รูปแบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การประเมินผลรู ปแบบ เป็นการทดสอบความมีประสิ ทธิภาพของรูปแบบที่สร้างขึ้น
โดยทั่วไปผู้ประเมินรูปแบบใช้วิธีการดังนี้
4.1 ประเมินความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎี โดยคณะผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้อง
ภายในระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
4.2 ประเมินความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติการ โดยนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นทดลองใช้ใน
สถานการณ์จริงในลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลอง
5. การปรับปรุงรูปแบบ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
5.1 ระยะก่อนน ารูปแบบไปทดลองใช้ การปรับปรุงรูปแบบในระยะนี้ใช้ผลจากการ
ประเมินความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎีเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
5.2 ระยะหลังนารูปแบบไปทดลองใช้ การปรับปรุงรูปแบบในระยะนี้อาศัยข้อมูลจากการ
ทดลองใช้เป็นตัวชี้ในการปรับปรุง และอาจมีการนารูปแบบไปทดลองใช้หรือปรับปรุงซ้า จนกว่าจะ
ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553 : 9-11) กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบจากแนวคิดและกระบวนการ
พัฒนารูปแบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะสร้างหรือพัฒนารูปแบบ
ขึ้นมาก่อน เป็นรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้อาจจะศึกษาเป็นรายกรณีหน่วยงานที่ดาเนินการในเรื่องนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
ซึ่งผลการศึกษาจะนามาใช้กาหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่างๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะ
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ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปรเหล่านั้น หรือลาดับก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบใน
รูปแบบ ดังนั้น การพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะต้องอาศัยหลักการของเหตุผลเป็นรากฐานสาคัญ
ซึ่งโดยทั่วไปการศึกษาในขั้นตอนนี้จะมีขั้นตอนย่อยๆ ดังนี้
1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาสารสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ แ ละ
สังเคราะห์เป็นร่างกรอบความคิดการวิจัย
2. การศึกษาจากบริบทจริงในขั้นตอนนี้อาจจะดาเนินการได้หลายวิธี ดังนี้
2.1 การศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินการในปัจจุบันของหน่วยงาน โดยศึกษา
ความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งวิธีศึกษาอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ การสอบถาม การสารวจ
การสนทนากลุ่ม เป็นต้น
2.2 การศึกษารายกรณี (Case study) หรือพหุกรณีหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จ
หรือมีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องที่ศึกษา เพื่อนามาเป็นสารสนเทศที่สาคัญในการพัฒนารูปแบบ
2.3 การศึ ก ษาข้ อ มู ล จากผู้ เ ชี่ ย วชาญหรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ วิ ธี ศึ ก ษาอาจจะใช้ วิ ธี ก าร
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม เป็นต้น
3. การจั ด ท ารู ป แบบในขั้ น ตอนนี้ ผู้ วิ จั ย จะใช้ ส ารสนเทศที่ ไ ด้ จ ากข้ อ 1 และข้ อ 2 มา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อกาหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อนามาจัดทารูปแบบ
นอกจากนี้ ผู้ ศึกษาอาจจะศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi
Technique) หรือการสนทนากลุ่มในการพัฒนารูปแบบก็ได้
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ภายหลังทีไ่ ด้พัฒนารูปแบบในขั้นตอน
แรกแล้ว จาเป็นที่ต้องทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกล่าว เพราะรูปแบบที่พัฒนาขึ้นถึงแม้จะ
พัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบของบุคคลอื่น และผลการวิจัยที่ผ่านมา แต่ก็เป็น
เพีย งรู ป แบบตามสมมติฐ าน ซึ่งจ าเป็นที่จะต้ องตรวจสอบความเที่ ย งตรงของรูป แบบว่า มี ค วาม
เหมาะสมหรือไม่ เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวังหรือไม่ การเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานการณ์
จริงหรือทดลองใช้รูปแบบในสถานการณ์จริงจะช่วยให้ทราบอิทธิพลหรือความสาคัญขององค์ประกอบ
ย่อยหรือตัวแปรต่างๆ ในรูปแบบ ผู้วิจัยอาจจะปรับปรุงรูปแบบใหม่โดยการตัดองค์ประกอบหรื อ
ตัวแปรที่พบว่าไม่มีอิทธิพลหรือมีความสาคัญน้อยจากรูปแบบ ซึ่งจะทาให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
การทดสอบรูปแบบอาจจะกระทาได้ 4 ลักษณะ ดังนี้
1. การทดสอบรู ป แบบด้ว ยการประเมิน มาตรฐานที่ กาหนด การประเมินที่พัฒ นาโดย
The Joint Committee on Standards of Educational Evaluation ภายใต้การดาเนิ น งานของ
Stufflebeam และคณะ ได้นาเสนอหลักการประเมินเพื่อเป็นบรรทัดฐานของกิจกรรมการตรวจสอบ
รูปแบบ ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน ดังนี้
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1.1 มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) เป็นการประเมินความเป็นไป
ได้ในการนาไปปฏิบัติจริง
1.2 มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Unity Standards) เป็นการประเมินการสนองตอบ
ต่อความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ
1.3 มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) เป็นการประเมินความเหมาะสม
ทั้งในด้านกฎหมายและศีลธรรมจรรยา
1.4 มาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards) เป็นการประเมิน
ความน่าเชื่อถือ และได้สาระครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการอย่างแท้จริง
2. การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทดสอบรูปแบบในบางเรื่อง
ไม่สามารถกระทาได้โดยข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการประเมินค่าพารามิเตอร์ของรูปแบบหรือดาเนินการ
ทดสอบรูปแบบด้วยวิธีการทางสถิติ แต่งานวิจัยบางเรื่องนั้นต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าได้
ตัวเลขแล้วสรุป ซึ่ง Eisner ได้เสนอแนวคิดของการทดสอบหรือประเมินรูปแบบโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยมีแนวคิด ดังนี้
2.1 การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะเน้นการวิเคราะห์และวิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะใน
ประเด็นที่ถูกพิจารณา ซึ่งไม่จาเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
เสมอไป แต่ อ าจจะผสมผสานกั บ ปั จ จั ย ต่ า งๆ ในการพิ จ ารณาเข้ า ด้ ว ยกั น ตามวิ จ ารณญาณของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของสิ่งที่จะทา
การประเมิน
2.2 รูปแบบการประเมินที่เป็นความชานาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที่จะ
ประเมินโดยพัฒนามาจากการวิจารณ์งานศิลปะ (Art Criticism) ที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง และต้อง
อาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าที่ไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัด
ใดๆ และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง แนวคิดนี้ได้นามาประยุกต์ใช้ในทาง
การศึกษาระดับสูงมากขึ้น ทั้งนี้เพราะเป็นองค์ความรู้เฉพาะสาขา ผู้ที่ศึกษาเรื่องนั้นจริงๆ จึ งจะทราบ
และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นในวงการศึกษาจึงนิยมนารูปแบบนี้มาใช้ในเรื่องที่ต้องการความลึกซึ้งและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2.3 รู ป แบบที่ ใ ช้ ตั ว บุ ค คล คื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น โดยให้
ความเชื่อถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรม และมีดุลยพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่างๆ
นั้น จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความชานาญของผู้ทรงคุณวุฒินั่นเอง
2.4 รูปแบบที่ยอมให้มีความยืดหยุ่นในกระบวนการทางานของผู้ทรงคุณวุฒิ ตามอัธยาศัย
และความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การกาหนดประเด็นสาคัญที่จะนามาพิจารณา การบ่งชี้ข้อมูลที่
ต้องการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการนาเสนอ

22
3. การทดสอบรู ป แบบโดยการส ารวจความคิ ดเห็ น ของบุ คลากรที่เ กี่ยวข้ อ ง มักจะใช้
การพัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย เมื่อผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟายเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นในรอบสุดท้ายมาจัดทาเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็น
แบบประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อนาไปสารวจความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของรูปแบบ
4. การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใช้รูปแบบ การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใช้
รูปแบบนี้ ผู้วิจัยจะนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย มีการดาเนินการตาม
กิจกรรมอย่างครบถ้วน และนาข้อค้นพบที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบต่อไป
โดยสรุป การพัฒนาและประเมินผลรูปแบบ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการ
สร้างหรือพัฒนารูปแบบ เป็นการศึกษาค้นคว้าแนวความคิด รูปแบบที่มีผู้พัฒนาไว้แล้วในเรื่องเดียวกัน
หรื อ เรื่ อ งอื่ น ๆ และผลการศึ ก ษาหรื อ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาจะน ามาใช้ ก าหนด
องค์ประกอบหรือตัวแปรต่างๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือ
ตัวแปรเหล่านั้น และ (2) ขั้นตอนประเมินรูปแบบ ทาได้ 4 ลักษณะ ประกอบด้วย การทดสอบรูปแบบ
ด้ว ยการประเมิน มาตรฐานที่ ก าหนด ได้แก่ มาตรฐานความเป็นไปได้ มาตรฐานด้านความเป็ น
ประโยชน์ มาตรฐานด้านความเหมาะสม และมาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม การทดสอบ
รู ป แบบด้ ว ยการประเมิ น โดยผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ การทดสอบรู ป แบบโดยการส ารวจความคิด เห็ น ของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และการทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใช้รูปแบบ
การนาเสนอการพัฒนารูปแบบ
การนาเสนอการพัฒนารูปแบบที่ได้จากการพัฒนา ควรนาเสนอให้ชัดเจนและเข้าใจงาน
เพื่อให้ผู้ที่นาไปใช้เกิดความเข้าใจและนาไปใช้ไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบนั้น
ซึ่งการนาเสนอรูปแบบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (Joyce & Well, 2000)
1. เสนอเกี่ย วกับ การพัฒ นารู ปแบบ โดยการสรุปองค์ประกอบรวมทั้ง การนาเสนอว่ า
ประกอบด้ ว ยทฤษฎี หลั ก การ หรื อ แนวคิ ด สนั บ สนุ น วิ ธี ก ารตรวจสอบในเชิ ง การน าไปใช้ ใ น
สถานการณ์จริงเพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข
2. ที่มาของรูปแบบ เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่ งต่างๆ ซึ่งเป็นที่มาของรูปแบบ
ประกอบด้วย เป้าหมายของรูป แบบทฤษฎี หลักการและแนวคิดสาคัญที่เป็นพื้นฐานของรู ปแบบ
ตลอดจนการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน หรือปัญหาจากเอกสารผลการผลิต หรือการสังเกต
สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. รูปแบบ เป็นการอธิบายถึงรูปแบบโดยละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้
3.1 ขั้นตอน เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับลาดับขั้นตอนหรือกระบวนการนาไปใช้
3.2 รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ เป็นการอธิบายบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง

23
3.3 หลักการของการตอบสนอง
3.4 ระบบการสนับสนุน เป็นการอธิบายถึงเงื่อนไขหรือสิ่งจาเป็นที่ทาให้การใช้รูปแบบ
นั้นประสบความสาเร็จ
4. การประเมินรูปแบบการสอน เป็นการทดสอบความมีประสิทธิภาพของรูปแบบที่สร้าง
ขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
4.1 ประเมินความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎีโดยคณะผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นการประเมินความ
สอดคล้องภายในระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
4.2 ประเมินความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติการโดยการนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลอง
ใช้ในสถานการณ์จริง
5. การปรับปรุงรูปแบบ มี 2 ระยะ คือ
5.1 ระยะก่อนนารูปแบบไปทดลองใช้ เป็นการใช้ผลการประเมินความเป็นไปได้ในเชิง
ทฤษฎีในการปรับปรุง
5.2 ระยะหลังนารูปแบบไปทดลองใช้ เป็นการปรับปรุงโดยอาศัยข้อมูลจากการทดลอง
ใช้เป็นตัวชี้นาไปในการปรับปรุง หรืออาจจะมีการนารูปแบบการไปทดลองใช้และปรับปรุงซ้า จนกว่า
จะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
6. การนารูปแบบไปใช้ เป็นการให้คาแนะนาและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการนารูปแบบไปใช้
ให้ได้ผล
7. ผลที่ได้จากการนารูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นการระบุถึงผลการใช้รูปแบบที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นแก่กลุ่มเป้าหมายทั้งผลทางตรงซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของรูปแบบนั้น และผลทางอ้อม
ซึง่ เป็นผลได้จากการใช้รูปแบบนั้นๆ
โดยสรุป การนาเสนอรูปแบบต้องนาเสนอให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่นาไปใช้เกิดความเข้าใจและ
น าไปใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามจุ ด มุ่ ง หมายของรู ป แบบ โดยรายละเอี ย ดที่ น าเสนอมี ดั ง นี้
(1) ที่มาของรูปแบบ (2) รูปแบบ (3) ผลการประเมินรูปแบบ (4) ผลการปรับปรุงรูปแบบ (5) การนา
รูปแบบไปใช้ (6) ผลการใช้รูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
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แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
การศึกษาแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อให้ได้ข้อมูลสาคัญในการนาไปใช้ใน
การสร้ างและพัฒ นารู ป แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒ นาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ผู้วิจัยได้ศึกษาและนาเสนอแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไว้
ดังนี้
ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community: PLC) ไว้ดังนี้
Sergiovanni (1994 : 9) ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง
สถานที่สาหรับปฏิสัมพันธ์ลดความโดดเดี่ยวของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียนในการทางานเพื่อ
ปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนหรืองานวิชาการโรงเรียน PCL ที่มีลักษณะความเป็นชุมชนแห่ง
ความเอื้ออาทรอยู่บนพื้นฐานอานาจเชิงวิชาชีพ และอานาจเชิงคุณธรรม
Hord (1997 : 117) ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community: PLC) หมายถึง โรงเรียนที่ดึงเอาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาชีพมาเรียนรู้ร่วมกัน
ภายใต้สังคมที่สร้างขึ้นและได้รับการสนับสนุน ครู และผู้บริหารได้รับการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น และ
เข้มข้นมากขึ้น ทาให้ผู้เข้าร่วมมีปฏิสัมพันธ์กัน เกิดการทดสอบแนวคิด เกิดความท้าทายในการสรุป
และแปลความหมาย และแลกเปลี่ยนข้อมูลใหม่ ๆ ซึ่งกันและกัน เมื่อคนหนึ่งเรียนรู้เองถือว่าเป็น
แหล่งเรียนรู้และความคิดใหม่ และเมื่อความรู้ดังกล่าวได้รับการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกับเพื่อนจะเกิด
ความรู้และความเชี่ยวชาญหลายเท่าตัว ก่อนจะนาไปทดสอบหาประสบการณ์ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพก่อให้เกิดการกระตุ้นมากขึ้น
Fullan (1999 : 73) ได้ให้ ความหมายของชุมชนแห่ ง การเรียนรู้ท างวิช าชี พ หมายถึ ง
อานาจที่การสร้างพลังมวลชนเริ่มจากภาวะผู้นาร่วมของครูเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษา การอยู่ ร่ ว มกัน ของบุคคลซึ่งมีคุณลักษณะของความเอื้ออาทร (Caring) มีการเรียนรู้
(Learning) มีความเป็นวิชาชีพ (Professional) มีความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการหรือมีวิทยสัมพันธ์
ต่ อ กั น (Collegiality) มี จิ ต ใจใฝ่ ก ารแสวงหาค าตอบ (Inquiring) และมี บ รรยากาศของการมี
ปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นกันเอง มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เป็นสถานที่ซึ่งสมาชิกทุกคนยึดเหนี่ยวผูกพันต่อกัน
ด้ ว ยอุ ด มการณ์ ร่ ว ม (Shared ideology) และมี แ นวทางปฏิ บั ติ ข องตนเองที่ ใ ช้ เพื่ อ เป็ น เครื่ อ ง
สนับสนุนให้เกิดการเป็นชุมชนขึ้น ทั้งนี้รวมถึงมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะช่วยให้ทุกคนรวมกันเป็นชุมชนและ
ให้การช่วยเหลือต่อกัน มีความเข้ าใจถึงเหตุผลและความจาเป็นของการต้องดารงชีวิตและการทางาน
ร่วมกันแบบชุมชน
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Cibulka & Nakayama (2000 : 3) ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
หมายถึง กลุ่มของบุคลากรทางการศึกษาที่รวมตัวกันเพื่อทางานอย่างประสานความร่วมมือกันใน
ฐานะผู้ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาโดยมุ่งที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน
Stoll et. al, (2003 : 5) ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง
การทางานร่ ว มกัน ของครู เพื่อที่จ ะสะท้อนแนวการปฏิบัติงาน ตรวจสอบหลั กฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติง าน และผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน และสร้างการเปลี่ยนแปลงในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนในแต่ละห้องเรียนเป็นกรณีเฉพาะ
Bulkley & Hick (2005 : 21) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ
หมายถึง ลั กษณะของปฏิสั ม พัน ธ์ ที่ ดีต่ อ เนื่ อ งระหว่า งครูผู้ ส อนเกี่ยวกั บการปฏิบั ติ งานการเรี ย น
การสอน รวมทั้งการเรียนรู้ของครูผู้สอนและนักเรียน
DuFour (2010 : 6–11) ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง
การรวมตัวของบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรวิชาชีพที่มีเป้าหมายชัดเจนในการรวมตัวกัน เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจ หรือทากิจกรรมต่าง ๆ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมโรงเรียน (School culture)
วิจ ารณ์ พานิ ช (2555 : 139) ได้ให้ ความหมายของชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิ ช าชี พ
หมายถึง การรวมตัวกันของครูในโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ศิษย์ได้ทักษะ
เพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยผู้ บริห ารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารการศึกษาระดับประเทศเข้าร่วมจัดระบบสนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของศิษย์อย่างต่อเนื่องเป็นวงจรที่ไม่รู้จบ
นั่ น คื อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพต่ อ เนื่ อ ง (CQI – Continuous quality improvement) กระบวนการ
ต่อเนื่องที่ครูและนักการศึกษาทางานร่วมกันในวงจรของการร่วมกัน ตั้งคาถามและการทาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียน โดยมีความเชื่อว่าหัวใจของการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น อยู่ที่การเรียนรู้ที่ฝังอยู่ในการทางานของครูและนักการศึกษา
สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (2556 : 1) ได้ให้ความหมาย
ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมตัวกันของครูเพื่อร่วมกันจัดการความรู้โดยมี
เป้าหมายร่วมกันที่มีผลต่อศิษย์ให้เกิด Learning outcome ดีขึ้น และผลต่อตัวครูเองให้เก่งขึ้น มี
ความสุขขึ้น และก้าวหน้าขึ้น PLC จึงเป็นกลไกหรือกระบวนการที่ช่วยสนับสนุนให้ครูสร้างความรู้ขึ้น
ใช้และนาความรู้ไปใช้ทาหน้าที่ครูเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ชนิดรู้จริง (Mastery) ซึ่งรวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนให้ครูทาหน้าที่ผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Learning facilitator) หรือ ครูฝึก
(Coach) และปรับห้องเรียนจากห้องสอน (Classroom) มาเป็นห้องเรียนรู้ เพราะในเวลาเรียนส่วน
ใหญ่นักเรียนจะเรียนเป็นกลุ่มและทางานร่วมกัน เปลี่ยนจากเน้นการเรียนของปัจเจก (Individual
learning) มาเป็นเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม (Team learning) เปลี่ยนจากการเรียนแบบเน้นการแข่งขัน
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มาเป็นเน้นความร่วมมือหรือช่วยเหลือแบ่งปัน ซึ่งครูเปลี่ยนจากการบอกเนื้อหาสาระ มาเป็นทาหน้าที่
สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความท้าทายความสนุกสนานในการเรียนให้แก่เด็ก
วรลักษณ์ ชูกาเนิดและเอกรินทร์ สังข์ทอง (2557 : 95) ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมตัว ร่ วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทา และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู
ผู้บริหาร และนักการศึกษาบนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า
เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทางานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นาร่วมกัน และผู้บริหาร
แบบผู้ดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นความสาเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสาคัญ และความสุขของการทางานร่วมกัน
ของสมาชิกในชุมชน
เรวณี ชัยเชาวรัตน์ (2558 : 16) ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
หมายถึง กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติของกลุ่มบุคคลที่มารวมกันเพื่อ
ทางานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกัน
วางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติทั้งในส่วนบุคคลและผล ที่
เกิ ด ขึ้ น โดยรวม ผ่ า นกระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ การท างานร่ ว มกั น
การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559 : 334) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ไว้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมมือ
กัน ช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560 : 1) ให้ความหมายของชุมชนแห่ ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่ม
บุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อทางานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติงาน
ทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การ
ทางานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม โดย
มีการดาเนินงานอย่างน้อย 5 ประการ ดังนี้ 1) มีเป้าหมายร่วมกั นในการจัดการเรียนรู้/การพัฒนา
ผู้เรียนให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน้างาน/สถานการณ์จริงของชั้น
เรียน 3) ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องร่วมเรียนรู้และรวมพลัง/หนุนเสริมให้เกิดการสร้างความเปลี่ยนแปลงตาม
เป้าหมาย 4) มีการวิพากย์ สะท้อนผลการทางานพัฒนาผู้เรียน และ 5) มีการสร้าง HOPE ให้ทีมงาน
อันประกอบด้วย (1) Honesty & humanity เป็นการยึดข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นและให้การเคารพกันอย่าง
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จริงใจ (2) Option & openness เป็นการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้เรียนและพร้อมเปิดเผย/เปิดใจ
เรี ย นรู้ จ ากผู้ อื่น (3) Patience & persistence เป็นการพัฒ นาความอดทนและความมุ่งมั่น ทุ่ ม เท
พยายามจนเกิดผลชัดเจน (4) Efficacy & enthusiasm เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในผลของวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนว่าจะทาให้ผู้เรียนเรียนรู้ และกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย่าง
เต็มที่
พิมพัน ธ์ เดชคุป ต์ และพเยาว์ ยินดีสุ ข (2561 : 131) ได้ให้ ความหมายของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมกลุ่มของบุคลากรการศึกษา คือ ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร
ชุมชน ร่วมกับครูผู้สอนเป็นการชุมนุมเชิงวิชาการหรือประสบการณ์เรียนรู้จากการปฏิบัติมีการถอด
บทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนคิดอย่างเป็นระยะๆ และทาอย่างต่อเนื่อง
ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสัมพัน ธ์ (2561 : 26) ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่งการ
เรี ย นรู้ ทางวิช าชีพ หมายถึง การร่ว มมือรวมพลั งของครู ผู้ บริห ารในฐานะนั ก การศึ ก ษาและผู้ ที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนการสอนที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งเป็นความรู้ความสามารถ และ
แนวทางการปฏิบัติที่เกิดจากการนาทฤษฎีไปสู่ การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน โดยสะท้อนคิดร่วมกัน โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และการเรียนรู้ของครู เป็นสิ่งสาคัญส่งผลให้โรงเรียนเป็น
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพครูอย่างยั่งยืน
สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา (2561 : 9) ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
หมายถึง การรวมตัวกันของบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างร่วมมือรวมพลังกันเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานทางวิชาชีพของตนและของทุกคนองค์การนั้น เพื่อให้เกิดคุณภาพอย่างมีคุณค่า และเกิด
ประโยชน์สร้างสรรค์ต่อทุ กคนและสั งคม สาหรับ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิช าวิชาชีพ เพื่อ พัฒ นา
การศึกษา หมายถึง การรวมตัวกันของครู ผู้บริหารสถานศึกษา นักการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
อย่ างร่ ว มมือรวมพลั งกั น เรี ย นรู้ สู่ การพัฒ นาการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมี
คุณภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนและทุกๆ คนเจริญก้าวหน้าอย่างเต็มศักยภาพตามความ
สนใจและครบมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งครูและผู้บริหารทุกคนในสถานศึกษาได้เพิ่มความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพไปพร้อมๆ กัน
โดยสรุป ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
หมายถึง การรวมพลังของครู ผู้บริหารสถานศึกษา นักการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พัฒนาวิชาชีพครู และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และเป้าหมายของหลักสูตรที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญทีส่ ่งผลให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้
และพัฒนาวิชาชีพครูอย่างยั่งยืน

28
หลักการสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ เป็นเครื่องมือ สาคัญในการช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
โดยใช้วัฒ นธรรมการทางานแบบร่ว มมื อรวมพลั ง กัน ให้ ครูรวมตัว กันเป็นชุ มชน (Community)
ร่วมมือกันในการเรียนรู้ ร่วมเข้าใจ ช่วยเหลือกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหาและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียน ทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ การพัฒนาความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ นักวิชาการได้กล่าวถึงหลักการสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไว้ดังนี้
Hargreaves (2003 : 53) กล่าวว่า หลักการสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ดังนี้
1. ผู้บริหารโรงเรียนยึดหลักความมีส่วนร่วมในการบริหารงาน สนับสนุนให้เกิดการกระจาย
ภาวะผู้นาไปยังบุคลากรในระดับต่าง ๆ มีการมอบอานาจหน้าที่ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. มีการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งวิสัยทัศน์ร่วมดังกล่าวพัฒนา
มาจากภาระผูกพันที่ไม่เปลี่ยนแปลงของบุคลากรในโรงเรียนและเป็นวิสัยทัศน์ที่คานึงถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสาคัญ นอกจากนี้ยังเป็นวิสัยทัศน์ร่วมที่สะท้ อนให้ถึงการทางานของ
บุคลากรภายในโรงเรียนด้วย
3. บุคลากรภายในโรงเรียนมีการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายในการที่จะมุ่งตอบสนอง
ต่อความต้องการของนักเรียน
4. มีการติดตามพฤติกรรมภายในห้องเรียนของครูผู้สอน โดยผู้สังเกตการณ์เพื่อป้อนข้อมูล
ย้อนกลับและช่วยสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดขึ้นทั้งในระดับตัวบุคลากรและโรงเรียน
5. เป็นโรงเรียนที่มีการจัดเตรียมสภาพทางกายภาพและศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ใน
การที่จะปฏิบัติให้เกิดลักษณะของการดาเนินงานตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว
Stoll et al. (2003 : 3) กล่าวถึงหลักการสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดังนี้
1. การที่ บุ ค ลากรในโรงเรี ย นมี ค่ า นิ ย มร่ ว มกั น โดยที่ ค่ า นิ ย มร่ ว มเหล่ า นั้ น มุ่ ง เน้ น ไปที่
การเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนเป็นสาคัญ
2. บุคลากรภายในโรงเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกัน ผู้บริ หาร
สนับสนุนให้บุคลากรเกิดความรู้สึกผูกพันต่อภาระหน้าที่อย่างต่อเนื่องยาวนาน และที่สาคัญผู้บริหาร
จะต้องลดความรู้สึกโดดเดี่ยวแปลกแยกไม่ให้เกิดขึ้นกับครูในโรงเรียน
3. ให้ความสาคัญของความกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดย
ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือพูดคุยในประเด็นของการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีระบบ
คอยตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเพื่อนร่วมงานอย่างสม่าเสมอ มีการสังเกตการณ์ร่วม มีการนา
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แนวคิดและข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยมาปรับเปลี่ยน นามาใช้แก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการ
ของนักเรียน
4. มีการประสานความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะบรรลุ
เป้าหมายร่วมกันในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของความช่วยเหลือ
หรือการสนับสนุน
5. การเรียนรู้แบบกลุ่มหรือเดี่ยวได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ และมอง
ว่าครูทุกคนคือผู้เรียนซึ่งเรียนรู้จากผู้ร่วมงานซึ่งกันและกัน
DuFour (2004: 6-11) กล่าวว่า หลักการสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไว้
ดังนี้
1. การสร้างความมั่นใจว่านักเรียนได้เกิดเรียนรู้ (Ensuring that students learn) ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความเชื่อว่า ภารกิจหลักของการจัดการศึกษาในโรงเรียนไม่ใช่เพียงเพื่อให้
แน่ใจว่านักเรียนได้รับการสอนจากครู แต่เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนได้เกิดการเรียนรู้จริง ดังนั้น
การเปลี่ยนแปลงที่เรียบง่ายนี้ จะมุ่งเน้นไปที่การสอนเพื่อให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้
สาหรับทุกคน ผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้องจะตั้งคาถามเกี่ยวกับประเด็นสาคัญ อาทิ ลักษณะและ
การปฏิบัติของโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดในการช่วยให้นักเรียนทุกคนบรรลุเป้าหมายใน
ระดับสูง การนาลักษณะและการปฏิบัติเหล่านั้นมาใช้ในโรงเรียน ข้อผู กพันในการสร้างโรงเรียน และ
การติดตามตัวบ่งชี้เพื่อประเมินความก้าวหน้า อันจะนาไปสู่รากฐานความแข็งแกร่งของโรงเรียนใน
อนาคต คาถามสาคัญที่ช่วยผลักดันการทางานในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามหลักการนี้
ได้แก่ 1) เราต้องการให้นักเรียนแต่ละคนเรียนรู้อะไรบ้าง 2) เราจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนแต่ละคนได้
เรียนรู้ 3) เราจะตอบสนองอย่างไร เมื่อนักเรียนบางคนประสบปัญหาในการเรียนรู้ และ 4) เมื่อเรารู้
ว่านักเรียนได้เรียนรู้แล้ว เราปฏิบัติต่อเขาอย่างไร
2. การมีวัฒนธรรมของการทางานแบบร่วมมือรวมพลัง (A culture of collaboration)
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพต้องมีโครงสร้างเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทางานแบบร่วมมือรวม
พลัง ให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้สาหรับทุกคน การทางานแบบร่วมมือรวมพลังที่มีประสิทธิภาพเป็น
กระบวนการเชิงระบบที่ครูจะต้องทางานร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงการปฏิบัติการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียน ครูร่วมเรียนรู้และทางานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมและชี้แนะให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีคุณค่าและมีความหมาย อันนาไปสู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคน
3. การมุ่ ง เน้ น ไปสู่ ผ ล (A focus on results) ประสิ ท ธิ ภ าพชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท าง
วิชาชีพวัดจากผลที่เกิดขึ้น และตามมาของการทางานร่วมกันเพื่อปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน อันเป็นงานหลัก และงานประจาของครู และผู้บริหารทุกคนในโรงเรียน ครูทุกคนใน
ทุกทีมต้องร่วมมือ รวมพลังกันเรียนรู้ และสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอนของกระบวนการอัน
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ได้ แ ก่ การระบุ ร ะดั บ ความส าเร็ จ และความต้ อ งการจาเป็ น ของนั ก เรีย นในปัจ จุบั น การก าหนด
เป้าหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนาการทางานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ และแสดงหลักฐาน
ความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ
Sato (2016) ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปโรงเรียนเป็นชุมชนแห่ งการเรียนรู้ของประเทศ
ญี่ปุ่น และเป็นผู้เขียนหนังสือ “การปฏิรูปโรงเรียน : แนวความคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้กับการนา
ทฤษฎีมาปฏิบัติจริง” ได้กล่าวถึง หลักการสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นหนึ่งในสามส่วนที่สาคัญของวิสัยทัศน์และระบบ
กิจกรรมในการปฏิรูปโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ทาให้ครูทุกคนเติบโตในฐานะผู้เชี่ยวชาญ
และรับประกันว่าเด็กทุกคนจะได้รับสิทธิทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพทัดเทียมกัน
2. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทาให้ครูเป็นผู้ชานาญการในเทคนิคและวิธีการ และ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การบูรณาการทางทฤษฎีกับการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง
3. ครูทุกคนในโรงเรียนต้องสร้างความสัมพันธ์แบบเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับเพื่อนร่วมงาน
และนาเสนอชั้นเรียนแก่เพื่อนร่วมงาน
4. ครู ต้ อ งเรี ย นรู้ ใ นการน าทฤษฎี ม าปฏิ บั ติ จ ริ ง ในชั้ น เรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งหรื อ ท าวิ จั ย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของตนโดยใช้การจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พัฒนาสื่อและนวัตกรรม
การเรียนรู้ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ชูช าติ พ่ว งสมจิ ตร์ (2560 :37) กล่ าวถึง หลั กการส าคั ญของชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
1. เป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์อันดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งนี้เพราะความสัมพันธ์
อันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นบรรยากาศที่ช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ
พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ดีกว่าองค์กรที่ขาดคุณลักษณะเช่นนี้
2. เป็นชุมชนที่มีฉันทะและความศรัทธาในการทางาน โดยครูที่เป็นสมาชิกของชุมชนมี
ความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู มีความปรารถนาดีและมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยความจริงใจ
3. เป็ น ชุ ม ชนที่ เ อื้ อ อาทร มี คุ ณ ธรรมและเป็ น กั ล ยาณมิ ต รกั น ในทางวิ ช าการ โดยครู
ผู้บริหารและบุคลากรอื่น ๆ พร้อมที่จะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในทางวิชาการเพื่อมุ่งพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน
4. เป็นชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได้ โดยคุณลักษณะที่
กล่าวถึงข้างต้นเป็นต้นทุนสาคัญที่ช่ วยให้โรงเรียนสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของ
ครูที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในที่สุด ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวคือตัวบ่งชี้ว่าครูได้รับการพัฒนา
ให้ยกระดับความเป็นนักวิชาชีพให้สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
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สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา (2561 : 13-14) กล่าวถึง หลักการสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ดังนี้
1. มีเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ที่สาคัญและชัดเจน คือ คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
ทุกคน
2. กระบวนการเรียนรู้ต้องเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง การออกแบบการจัดการ
เรียนให้บรรลุเป้าหมาย คือ คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนตามที่กาหนดไว้ ดังนั้นครูต้องให้
ความส าคั ญ ในเป้ า หมาย ต้ น ทุ น และความต้ อ งการในการพั ฒ นาการออกแบบ วางแผน การ
ดาเนินการและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลสาเร็จ
ในนักเรียนทุกคน
3. ความร่วมมือรวมพลังเรียนรู้ซึ่งกันและกันและสร้างสรรค์แผนกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้
ปฏิบัติทุกฝ่าย โดยเฉพาะครูผู้สอนนักเรียนกลุ่มเดียวกัน ครูควรทางานเป็นทีม สร้างทีมเรียนรู้เพื่อร่วม
เรียนรู้และพัฒนาบทเรียนร่วมกัน อันนาไปสู่การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการ
เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นทุ ก คนอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น
ผู้เกี่ยวข้องต้องร่วมมือรวมพลังในการสนับสนุนส่งเสริม ช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นกัลยาณมิตรทาให้ชุมชน
เข้มแข็ง
4. การปฏิบัติงานในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการเพิ่มความชานาญและความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน
5. การเรียนรู้ของทุกคนในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพต้องทาอย่างต่อเนื่อง ฝั่ งแน่น
จนเป็นวิถีชีวิตและเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
สรุปได้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีหลักการสาคัญ ดังนี้ (1) มีเป้าหมายชัดเจน คือ
คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน (2) กระบวนการเรียนรู้ต้องเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง
เพื่ อ มุ่ ง เน้ น เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ (3) การมี วั ฒ นธรรมของการท างานแบบร่ ว มมื อ รวมพลั ง เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสรรค์แผนกิจกรรมการเรียนรู้ มีการสื่อสาร การทางานแบบให้เกียรติ
เกื้อกูล มีความสัมพันธ์อันดีและเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข (4) การปฏิบัติงานในชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเป็น ไปเพื่อเพิ่มความชานาญและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพให้กับครูและผู้บริหาร
ศึกษาทุกคน และ (5) การเรียนรู้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพต้องทาอย่างต่อเนื่องและเป็น
วัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งหลักการดังกล่าวช่วยให้โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ สาหรับการวิจัยในครั้งนี้มีหลักการของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนทุกด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และการปฏิบั ติงานของครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา และผู้ เกี่ยวข้อง โดยใช้ ห ลั กการมีส่ ว นร่ว มและ
วัฒนธรรมการทางานแบบร่วมมือรวมพลังและการทางานเป็นทีม
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เป้าหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
นักวิชาการได้กล่าวถึงเป้าหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไว้ดังนี้
วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2562 : 12) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ทาให้ผู้สอนมีความรู้ในสิ่งที่สอน ได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตลอดจนสมรรถนะอื่นๆ
และจากการที่ผู้สอนได้รับการพัฒนานี้ส่งผลไปยังคุณภาพของผู้เรียน คือ ความรู้ ความคิด ความ
ประพฤติ ทักษะและสมรรถนะด้านต่างๆ ตามที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้นามาเป็นประเด็น
การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิช าชี พ
คุณภาพผู้สอน และคุณภาพผู้เรียน ดังนี้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning
Community)

คุณภาพผู้สอน
1. ความรู้ในสิ่งที่สอน
2. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
คุณภาพผู้เรียน
1. ความรู้ ความคิด ความประพฤติ
2. ทักษะและสมรรถนะด้านต่างๆ

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คุณภาพผู้สอน และคุณภาพผู้เรียน
(ที่มา: วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล, 2562 : 12)
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2561 : 138-139) กล่าวว่า การพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีเป้าหมายดังนี้
1. การพัฒนาผู้เรียน เป็นการเสริมสร้างยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยมี
ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะตามสมรรถนะ ตามหลักสูตร ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กอปรด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้างความเป็นผู้นาด้วยการทางานกลุ่ม แก้ปัญหา สร้างการเป็น
ผู้เรียนรู้ สร้างความเป็นนวัตกร เป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียน อีกทั้งการให้กลุ่มทางานแบบรวม
พลัง โดยคนเก่งช่วยเหลือคนเรียนช้ากว่า เป็นการช่วยให้เด็กทุกคนในห้องเรียนได้เรี ยนรู้ผ่านอย่าง
น้อย คือ ขั้นต่าของมาตรฐานการเรียนรู้โดยไม่ทิ้งเด็กเหลือไว้สักคนเดียว เป็นการลดความเหลื่อมล้า
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอีกด้วย
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2. การพัฒนาครูประจาการ ได้แก่ การเสริมสร้างครูเป็นมืออาชีพ มีทักษะ 7C มีรู้ดีใน
เนื้ อหา (เป็ น ครู Teacher professional content knowledge: TPKC) และมีทักษะการประเมิน
ตนเอง เช่น รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การถอดบทเรียนจากการปฏิบัติ
โดยสรุป เป้าหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ การพัฒนาครูในด้านความรู้
ความเข้ า ใจการยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ความรู้ ค วามเข้ า ใจในสาระการเรี ย นรู้ ต ามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลไปยังการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ
ความรู้ (Knowledge) ทักษะและสมรรถนะผู้เรียน (Skills) ความประพฤติและเจตคติต่อการเรียน
(Attitude)
องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นคุณลักษณะหรือเอกลักษณ์ ข อง
แต่ละชุมชนตามธรรมชาติความเป็นจริงของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกัน แต่เป็นกระบวนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง ของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในการทางานเป็นทีมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์แผนกิจกรรมการเรียนรู้ เพิ่มความชานาญและความเชี่ยวชาญทาง
วิช าชีพให้ กับ ครู และผู้ บ ริห ารศึกษา เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมาย คือ การพัฒ นาคุณภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียนทุกคน นักวิชาการได้เสนอองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Senge (1994 : 33) อธิบายว่า องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีดังนี้
1. มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายร่วมกัน
2. มีภาวะผู้นาที่คานึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. มีการทางานประสานความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
4. มีการนาความรู้สู่การปฏิบัติ
5. มีการแสวงหาความรู้ทางวิชาชีพร่วมกันและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. มีการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีที่สุด
7. มีการประเมินผลต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไปเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ของนักเรียนในมุมมองกว้างไม่ใช่แค่การประเมินจากคะแนนที่เด็กสอบได้จากข้อสอบเท่านั้น
Louis & Miles (1995) กล่ าวว่า ชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิช าชีพ มีองค์ ประกอบส าคั ญ
5 ประการ ได้แก่
1. วิสัยทัศน์ และคุณค่าร่วม (Shared vision and values) หรือการมีความเชื่อ ความเข้าใจ
ร่วมกัน ที่เน้นการมีจุดโฟกัสที่การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งการเข้าได้กับเพื่อนร่วมงานช่วยเสริมแรง และ
การตัดสินใจตามจรรยาบรรณ
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2. ร่ ว มกั น รั บ ผิ ด ชอบ (Collective responsibility) ต่ อ การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นความ
รับผิดชอบเช่นนี้นามาซึ่งความรับผิดชอบต่อข้อตกลง (Commitment) ได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสร้าง
ความกดดันให้กับผู้ที่มีพฤติกรรมตรงกันข้าม หรือโดดเดี่ยว (Newmann & Wehlage, 1995)
3. การสืบสอบสะท้อนคิดอย่างมืออาชีพ (Reflective professional inquiry) ซึ่งสังเกตได้
จากการสนทนา อภิปราย ใช้วิธีปฏิบัติแบบไม่เป็นส่วนตัว (Deprivatization of practice) (Louis &
Miles, 1995) เพราะต้องมีการสื่อสาร/ปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ และพึ่งพาซึ่งกันและ
กัน มีการทดสอบการปฏิบัติของครูแบบซ้า ๆ มีการสังเกต และวิเคราะห์กรณีศึกษา ร่วมวางแผน และ
พัฒนาหลักสูตร (Newmann & Wehlage, 1995) มีการแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึกของบุคคล (Tacit
knowledge) ด้วยวิธีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน (Fullen, 1999) ประยุกต์ความคิดใหม่และสารสนเทศ
เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็น (needs) ของผู้เรียนเป็นสาคัญ (Hord, 1997)
4. การร่วมมือร่วมใจ หรือร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
ผู้ร่วมงานที่มากกว่าการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนแบบผิวเผิน (Louis & Miles, 1995) ในการ
ปฏิบัติที่บ่งชี้ความร่วมมือระดับนี้ เช่น การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลป้อนกลับ และสะท้อนการปฏิบัติ
(Hord, 1997) มีจุดเน้นของการร่วมมือรวมพลังเพื่อแลกเปลี่ยนจุดประสงค์ ถึงแม้ว่าจะมีการอภิปราย
โต้แย้ง และต่างมุมมองแต่เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนา (Hargreaves, 2003) มีการแลกเปลี่ยน
เทคนิคและแนวทางการสอน และสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
5. การสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ข องกลุ่ ม และบุ ค คลอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ( Supportive
structure) ซึ่งถือได้ว่าทุกคน คือผู้ เรียนรู้พร้อม ๆ กับเพื่อนร่ว มงาน มีการรวบรวมความรู้ และ
เผยแพร่ระหว่างสมาชิก หรือมีการถ่ายโอนความรู้ระหว่างกัน ทั้งนี้ขั้นตอนที่การเรียนรู้ระดับองค์กร
หรือโรงเรียนที่มีการปฏิสัมพันธ์แบบสาธารณะจึงมีขั้นตอนมากกว่าการเรียนรู้ระดับบุคคลต้องมีการ
รวบรวมความรู้ที่เกิดขึ้นหลังจากสมาชิกชุมชนมีการอภิปราย แปลความหมาย เผยแพร่ และทาความ
เข้าใจอย่างมีวิจารณญาณ (Louis & Miles, 1995) การปฏิบัติที่สนับสนุนคือ การเปิดโอกาสให้ชุมชน
มีการสังเกตการสอน วิพากษ์วิจารณ์และสะท้อนการปฏิบัติงาน
Newman et al. (1996) กล่ า วว่ า องค์ ป ระกอบของชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิช าชีพ
มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การมีบ รรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared values and norm) หมายถึง การมี
ฐานความรู้ทางเทคนิคร่วมกันเพื่อให้ครูมีความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน
2. มุ่งเน้นการเรียนของผู้เรียนเป็นสาคัญ (Focus on student learning) หมายถึง การมี
เป้าหมายของการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูที่มุ่งพั ฒนาการเรียนรู้ของ
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ผู้เรียน ครูจะต้องสร้างสรรค์งานของครูเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการทาง
สติปัญญาของนักเรียน
3. การสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติ งาน (Reflective dialogue) หมายถึง การพูด คุ ย
สนทนาระหว่างครูเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนเชิงบวก เพื่ อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถ
ของครู โดยการสนทนานั้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของครูอันเป็นสมาชิกในชุมชน
4. การเปิดเผยการปฏิบัติ (Deprivatized practice) หมายถึง ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ของครูในการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด และฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของ
ตนเอง
5. การร่วมมือรวมพลั ง (Collaboration) หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ใน
องค์การเพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน การพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนา
โรงเรียน
Hord (1997) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีองค์ประกอบสาคัญ 5 ประการ
ประกอบด้วย
1. การสนับสนุนและการเป็นผู้นาร่วมกัน (Supportive and Shared Leadership)
2. การรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ (Collective Creativity)
3. การแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ (Shared Values and Vision)
4. การจัดสภาพที่เอื้ออานวย (Supportive Conditions)
5. การแบ่งปันบทเรียนส่วนบุคคล (Shared Personal Practice)
DuFour & Eaker (1998) กล่าวว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
มีองค์ประกอบสาคัญ 6 ประการ ดังนี้
1. การมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์
2. การมีวัฒนธรรมร่วมมือกันที่เน้นไปที่การเรียนรู้
3. การรวบรวมการค้นหา การปฏิบัติที่ดีที่สุด และสภาพปัจจุบัน
4. การเน้นที่การลงมือทา เรียนรู้จากการปฏิบัติ
5. ความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. การเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน
Hipp & Huffman (2003) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีองค์ประกอบสาคัญ
5 ประการ ดังนี้
1. ภาวะผู้นาแบบรวมหมู่ (Supportive and shared leadership) หมายถึง การที่ผู้บริหาร
โรงเรียนใช้หลักประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการบริหาร กระจายอานาจ ให้ความรับผิดชอบ
การตัดสินใจ ส่งเสริมภาวการณ์เป็นผู้นาในทีม
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2. ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม (Shared values and vision) หมายถึง การที่บุคลากรร่วม
แสดงความคิดเพื่อพัฒนาสถาบันการศึกษาที่ยึดการเรียนรู้ของผู้เรียน บุคลากรร่วมเป็นหนึ่งของการ
กาหนดข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
3. ร่ ว มกั น เรี ย นรู้ สู่ ก ารปฏิ บั ติ (Collective learning and application of learning)
หมายถึง การที่บุคลากรทุกระดับ ร่วมแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ และร่วมมือร่วมใจกันวางแผน เพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาการจั ดการเรียนการสอน ร่วมกันค้นหาความรู้ ทักษะและกลยุทธ์ พร้อมทั้ง
เรียนรู้และนาไปสู่การปฏิบัติงานของตน
4. แบ่ ง ปั น ประสบการณ์ (Shared personal practice) หมายถึ ง การเข้ า ร่ ว มในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมและสังเกตห้องเรียนและให้ความเห็นต่อการปฏิบัติการสอน เพื่อช่วยยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานของตนและองค์กร
5. สภาพแวดล้อมเกื้อหนุน (Support conditions) หมายถึง การสร้างมิตรสัมพันธ์เชิง
วิชาการ (Collegial relationship) ด้วยการให้ความเคารพ จริงใจ ยึดการแสวงหาความรู้อย่ า งมี
วิจารณญาณ และการพัฒนาเป็นบรรทัดฐานและมีจิตวิทยาเชิงบวกใส่ใจต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียน ผู้สอน และผู้บริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ความใกล้ชิดของบุคลากรกับคนอื่นๆ ระบบการ
สื่อสาร เวลา และสถานที่สาหรับการพบกันและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
Stoll & Thomas (2006 : 14) กล่าวว่า การเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย
5 มิติ ได้แก่
1. มิติที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจร่วมกัน
2. มิติทางด้านการเรียนรู้ของนักเรียนและวิสัยทัศน์ร่วมของบุคลากรในการพัฒนาโรงเรียน
3. มิติทางด้านการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร
4. มิติทางด้านการนิเทศงานและการสะท้อนข้อมูลย้อนกลับ
5. มิติทางด้านการสร้างปัจจัยเงื่อนไขที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Hord (2010 : 5) กล่าวว่า ลักษณะของการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ว่าองค์กรที่มี
ลักษณะของการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วยลักษณะ 5 ประการ ดังต่อไปนี้
1. กาหนดค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Values and Vision) ที่ผ่านมา ค่านิยม
และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นข้อกาหนดที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้ดาเนินการเพื่อให้ครูและคณะทางาน
ร่วมกันปฏิบัติเพื่อไปสู่เป้าหมายของโรงเรียน ทาให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามที่กาหนด การให้ครู
คณะทางานมีส่วนร่วมในการกาหนดค่านิยมและวิสัยทัศน์ในการทางานร่วมกัน จึงมีความสาคัญอย่าง
มากในการนาไปปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผล
2. ร่ ว มกั น ก าหนดเป้ า หมายการเรี ย นรู้ (Intentional Collective Learning) สามารถ
ดาเนินการโดยผู้อานวยการโรงเรียน ครู และนักการศึกษาตลอดจนผู้ร่วมงานทุกฝ่ายร่วมกันสืบเสาะ
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ถึงปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสรรสร้างวิธีการในการแก้ปัญหา
การเรียนรู้ของผู้เรียน
3. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นา (Supportive and Shared Leadership)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจะประสบความสาเร็จได้เป็นอย่างดีนั้น ฝ่ายบริหารประกอบด้วย
ผู้อานวยการโรงเรี ยน และรองผู้อานวยการโรงเรียน ต้องมอบความไว้ว างใจให้ ครูและผู้ร่ว มงาน
ทุกฝ่ายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นา มีอานาจ และการตัดสินใจร่วมกัน
4. การสนับสนุนสภาวะแวดล้อม (Supportive Condition) สภาวะแวดล้อมในการสนับสนุน
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วยสองส่วนคือ สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ เช่น เวลา ขนาด
ของโรงเรียน กฎเกณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องนามาพิจารณา
ประกอบในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และความสามารถของบุคคลทั้งด้านสติปัญญา และทักษะก็
เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ประสบความสาเร็จเช่นเดียวกัน
5. การร่วมกันปฏิบัติงานส่วนบุคคล (Shared Personal Practice) การที่ครูได้มีส่วนร่วม
ในการสังเกตชั้นเรียน บันทึกกระบวนการปฏิบัติงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย ชี้แนะ
ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในลักษณะของเพื่อนช่วยเพื่อนที่ปราศจากการประเมินและการตัดสิน
คุณค่าการปฏิบัติงานจะทาให้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนประสบความสาเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
วิจ ารณ์ พานิ ช (2555 : 139) กล่ าวว่า ชุ มชนการเรียนรู้ทางวิช าชีพครูเป็นกิจกรรมที่
ซับซ้อน มีหลายองค์ประกอบที่มีมุมสาคัญต้องนิยาม ได้แก่ เน้นที่การเรียนรู้ มีวัฒนธรรมความร่วมมือ
เพื่ อ การเรี ย นรู้ ข องทุ ก ฝ่ า ย ร่ ว มกั น ตั้ ง ค าถามถึ ง วิ ธี ก ารที่ ดี แ ละสภาพปั จ จุ บั น เน้ น การลงมื อ ท า
มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเน้นผลลัพธ์ที่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ของศิษย์ ซึ่ง องค์ประกอบสาคัญ
ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ระดับสถานศึกษา มีดังนี้
1. วิ สั ย ทั ศ น์ หรื อ เป้ า หมายร่ ว ม (Shared vision/goals) การรวมกลุ่ ม เพื่ อ เรี ย นรู้
จาเป็นต้องเห็นภาพ/ทิศทางแห่งความสาเร็จที่เป็นความหวังร่วมกัน
2. ทีมงานร่วมแรงร่วมใจ หรือร่วมมือร่วมพลัง (Collaborative teamwork) การเรียนรู้
ของทีมครูบนพื้นฐานงานที่ต้องร่วมกันทุกกิจกรรม ได้แก่ การคิด ทาความเข้าใจ ตัดสินใจ วางแนว
ปฏิบัติ ประเมินผล และรับผิดชอบร่วมกัน จากสถานการณ์หรืองานจริงที่เป็นโจทย์ร่วมกัน
3. ร่วมเป็นผู้นา (Shared leadership) มีสองลักษณะคือ
3.1 ผู้สร้างให้เกิดการนาร่วม สามารถทาให้สมาชิกเกิดภาวะผู้นาในตนเอง และร่วมกัน
ขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพ หรือที่กล่าวว่า ครูเป็นประธานในการเปลี่ยนแปลง
3.2 ภาวะผู้นาร่วม เกิดจากการทางานที่เน้นการกระจายอานาจ เพิ่มพลังอานาจซึ่งกัน
และกัน มีบรรยากาศของการทางานส่งเสริมการแสดงออกด้วยความเต็มใจ หรืออานาจทางวิชาชีพ
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4. การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ (Professional learning and development) มีจุดเน้น
ของการเรียนรู้ที่สาคัญสองประการคือ
4.1 การเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพบนพื้นฐานของประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ
4.2 การเรียนรู้เพื่อจิตวิญญาณของความเป็นครู คือ การเรียนรู้เพื่อรู้จักตนเอง รู้จัก
ผู้เรียนที่มากกว่าความรู้ แต่กลับเป็นความเป็นมนุษย์ ความฉลาดทางอารมณ์ และการเรียนรู้เพื่อ
ความเปลี่ยนแปลง
5. ชุ ม ชนกั ล ยาณมิ ต ร (Caring community) มุ่ ง ความเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง ความสุ ข ใน
การทางานและการอยู่ร่วมกันโดยเน้นวัฒนธรรมแบบเปิดเผย สร้างความรู้สึกปลอดภัย อิสระ วางใจ
และเคารพซึ่งกัน
6. โครงสร้ า งสนั บ สนุ น ชุ ม ชน (Supportive structure) จะสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ชุ ม ชน
การเรี ย นรู้ ท างวิช าชีพ และคงอยู่ ได้ แ ก่ การอยู่ ร่ ว มกั น แบบกั ล ยาณมิ ต รระหว่า งผู้ บ ริ ห ารและผู้
ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานแบบทีมงาน จัดสรรปัจจัยสนับสนุนการทางานแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เช่น เวลา วาระ สถานที่ ขนาดชั้นเรียน ขวัญกาลังใจ และบรรยากาศ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559 : 25) กล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐานของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มี 5 ประการ ดังนี้
1. Shared values and norms คือ การสร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและ
กันในเรื่องคุณค่า อุดมการณ์และวิสัยทัศน์ และการปฏิบัติที่ดี
2. Collective focus on student learning คือ การร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
3. Collaboration คือ การทางานแบบร่วมมือรวมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลกันของทุกคนใน
การเรียนรู้และสร้างสรรค์การปฏิบัติงาน
4. Expert advice and study visit คือ การเรี ยนรู้ของครูและชุมชนที่ต้องใจกว้าง เปิด
รับคาชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจจะเป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ หรือคนในชุมชน
ที่เชี่ยวชาญและมีการปฏิบัติที่ดี และมีการศึกษาชั้นเรียนหรือมีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริ งใน
ห้องเรียนโดยเฉพาะห้องของเพื่อนครูในโรงเรียนเดียวกัน
5. Reflection dialogue คือ การมีสุ นทรียภาพ สนทนาเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
เน้นหลักการการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกื้อกูลระหว่างกัน
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2560 : 40) กล่าวว่า การดาเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจาก
แนวคิดของนักวิชาการ พบว่า มีองค์ประกอบสาคัญ 5 ประการที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขของการดาเนินงาน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประมวลได้ดังนี้
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1. ความเป็นผู้นาที่สนับสนุนและแบ่งปัน (Supportive and shared leadership) สาหรับ
ประเด็นนี้ ความเป็นผู้นาไม่ได้ผูกขาดอยู่ที่ผู้บริหารโรงเรียน โดย PLC มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกทุกคน
โดยเฉพาะครูได้เป็นผู้นาเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สาหรับผู้บริหารควรมีบทบาทเป็น
ผู้ส่งเสริมสนับสนุนและผู้นาการเรียนรู้ ดังนั้นผู้บริหารจึ งต้องใจกว้าง และยินดีต่อบทบาทความเป็น
ผู้นาทางวิชาการของครู ซึ่งบรรยากาศเช่นนี้จะช่วยให้ครูรู้สึกว่าได้รับเกียรติ มีความภาคภูมิใจ และ
สามารถแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
2. การเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์ใช้ความรู้ (Collective learning and the application
of that learning) หัวใจสาคัญของ PLC อีกประการหนึ่งคือ การเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่ง PLC จะเปลี่ยน
วัฒนธรรมการทางานแบบต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทาเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน และที่สาคัญคือการนา
ความรู้ ที่ได้จ ากการเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ไปพัฒ นาผู้ เรี ยน โดยการดาเนินการดังกล่ าวต้องกร ะท าอย่ า ง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ
3. ค่านิยมร่วมและวิสัยทัศน์ร่วม (Shared values and vision) เป็นองค์ประกอบสาคัญ
ของ PLC โดยผู้บริหารและครูต้องร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้มีทิศทางและ
เป้าหมายเดียวกันในการดาเนินการ โดยเป้าหมายหลักของการดาเนินงานก็คือการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน
4. เงื่อนไขที่ช่วยผดุงความเป็นชุมชนแห่งการเรียนเรียนรู้ (Supportive conditions for
the maintenance of the learning community) หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง คื อ การจั ด สภาพแวดล้ อ มให้
ส่งเสริมสนับสนุนต่อความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ การจัดบรรยากาศให้ครูในโรงเรียนได้มา
พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่อง และอีกส่วนหนึ่งคือ การจัดโครงสร้าง
หรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่เอื้ออานวยต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น กาหนดแนวปฏิบัติในการดาเนินงาน
ให้อยู่ในรูปคณะกรรมการ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น
5. การแบ่งปันการปฏิบัติ (Shared practice) เป็นองค์ประกอบสาคัญอีกประการหนึ่งที่
ทาให้ PLC เติบโต มั่นคง ยั่งยืน โดยเฉพาะการแบ่งปันเทคนิควิธีการสอนที่ดีให้เพื่อนครูได้นาไปใช้
และการแบ่งปันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยองค์ประกอบที่กล่าวถึงแล้ วข้างต้น คือ การมีผู้นาที่สนับสนุน
และแบ่งปัน การจัดบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสนิทสนมคุ้นเคยของครูในโรงเรียน
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างจริงใจ รวมทั้งการมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมของ
ทุกคนในโรงเรียน
จากการศึกษาองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
นามาสังเคราะห์ ลักษณะร่ว มสรุป องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิช าชีพ โดยกาหนด
แหล่งข้อมูลในตารางที่ 1 ดังนี้
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หมายเลข 1 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559 : 25)
หมายเลข 2 Senge (1994 : 33)
หมายเลข 3 Louis & Miles (1995)
หมายเลข 4 Newman et al. (1996)
หมายเลข 5 Hord (1997)
หมายเลข 6 DuFour & Eaker (1998)
หมายเลข 7 Hipp & Huffman (2003)
หมายเลข 8 Stoll & Thomas (2006 : 14)
หมายเลข 9 Hord (2010 : 5)
หมายเลข 10 วิจารณ์ พานิช (2555: 139)
หมายเลข 11 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2560 : 40)
ซึ่งสรุปได้ว่าการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีองค์ประกอบสาคัญ 7 องค์ประกอบ
ดังนี้
1. การแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ (Shared Values and Vision)
2. การร่ ว มมื อ รวมพลั ง มุ่ ง สู่ ก ารเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น (Collective focus on student
learning)
3. การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration)
4. การรับคาชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญและการสังเกตชั้นเรียน (Expert advice and study
visit)
5. การสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflective dialogue)
6. เงื่อนไขสนับสนุน (Supportive Conditions)
7. ภาวะผู้นาร่วมกัน (Shared Leadership)
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ตารางที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1. การแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์
(Shared Values and Vision)
2. การร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน
(Collective focus on student learning)
3. การร่วมมือรวมพลัง
(Collaboration)
4. การรับคาชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญและการสังเกต
ชั้นเรียน (Expert advice and study visit)
5. การสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
(Reflective dialogue)
6. การจัดสภาพที่เอื้ออานวย
(Supportive Conditions)
7. การสนับสนุนและการเป็นผู้นาร่วมกัน
(Supportive and Shared Leadership)
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ตัวบ่งชี้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 7 องค์ประกอบ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ (Shared Values and Vision)
Isaacson & Bamburg (1992 : 42-44) กล่าวถึง การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกันว่า
ควรมีการส่งเสริมให้คณะครูได้มีส่วนร่วมในกระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์สถานศึกษา และการใช้
วิสัยทัศน์เป็นหลักประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างจริงจัง
Louis & Kruse (1995 : 27) กล่าวว่า การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมต้องช่วยให้ครู
มองเห็นความสาคัญของการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตาม
วิ สั ย ทั ศ น์ พร้ อ มทั้ ง กระตุ้ น ให้ ค รู มี จิ ต ใจมุ่ ง มั่ น ในอั น ที่ จ ะท าให้ วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ร่ ว มกั น ก าหนดขึ้ น มา
กลายเป็นความจริง และต้องให้การสนับสนุนให้มีการสื่อสารกันอย่างเปิดเผยในสถานศึกษาเพื่อสร้าง
บรรยากาศแห่งการไว้วางใจซึ่งกันและกัน
Newmann & Wehlage (1995 : 16) กล่าวว่า การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ต้องมีการกระตุ้น
ให้ ครู แต่ล ะคนได้ใช้ศั กยภาพที่ตนเองมี อยู่ อย่า งเต็ มที่ใ นอั นที่จ ะให้ เกิด คุ ณภาพทางวิช าการของ
สถานศึกษาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
Senge (1990 : 21) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ร่วม หมายถึง ภาพในอนาคตของโรงเรียนที่ทุกคน
ร่วมกันวาดฝันและปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นจริงกับโรงเรียนของตน วิสัยทัศน์ร่วมช่วยให้เกิดความเป็น
น้าหนึ่งใจเดียว และมีความรู้สึกร่วมในเป้าหมายที่ต้องก้าวไปให้ถึง วิสัยทัศน์ร่วมที่ดีควรมีความชัดเจน
ทั้งเป้าหมายและแนวทางที่สามารถบรรลุได้จริงโดยการมีส่วนร่วมของทีมงานอย่ างเต็มความสามารถ
และยึดหลักการทางานเพื่อส่วนรวมร่วมกัน
Hipp & Huffman (2003) กล่ า วว่ า การที่ บุ ค ลากรร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ พั ฒ นา
สถาบันการศึกษาที่ยึดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ บุคลากรร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกาหนดข้อ
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
DuFour, DuFour & Eaker (2008) กล่ าวว่า การที่ส มาชิกในชุมชนแห่ งการเรียนรู้ ท าง
วิชาชีพได้ร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมกัน จะทาให้สมาชิกเกิดความตระหนัก
ร่วมกันและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและโรงเรียน เป็น
ปัจจัยพืน้ ฐานที่จะนาไปสู่การปฏิบัติงานที่มีความกระจ่างชัด
ชาริณี ตรีวรัญญู (2560 : 301) กล่าวถึง การแลกเปลี่ยนค่านิยมและวิสัยทัศน์ โดยสมาชิก
ในชุมชนต้องมีการแลกเปลี่ยนมุมมอง วิสัยทัศน์ ความคิด และประสบการณ์ของผู้ร่วมวิชาชีพและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน การกาหนดพันธกิจ การดาเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการจัดการศึกษา ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากการมี
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พันธสัญญาและพันธกิจที่ชัดเจนร่วมกันเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในสถานศึกษา
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2560 : 40) กล่าวว่า ค่านิยมร่วมและวิสัยทัศน์ร่วม เป็นองค์ประกอบ
สาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยผู้บริหารและครูต้องร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้มีทิศทางและเป้าหมายเดียวกันในการดาเนินงาน โดยเป้าหมายหลักของการ
ดาเนินงาน คือ การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
จากการศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย ได้ สั ง เคราะห์ วิ ธี ก ารของ
องค์ป ระกอบชุมชนแห่ ง การเรี ย นรู้ทางวิช าชีพด้า นการแบ่ง ปันคุ ณค่ าและวิสั ยทัศ น์ โดยกาหนด
แหล่งข้อมูลในตารางที่ 2 ดังนี้
หมายเลข 1 Isaacson & Bamburg (1992 : 42-44)
หมายเลข 2 Louis & Kruse (1995 : 27)
หมายเลข 3 Newmann & Wehlage (1995 : 16)
หมายเลข 4 Senge (1990 : 21)
หมายเลข 5 Hipp & Huffman (2003)
หมายเลข 6 DuFour, DuFour & Eaker (2008)
หมายเลข 7 ชาริณี ตรีวรัญญู (2560 : 301)
หมายเลข 8 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2560 : 40)
ตารางที่ 2 การสังเคราะห์วิธีการขององค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการแบ่งปัน
คุณค่าและวิสัยทัศน์
วิธีการ

1

2

1. ร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

ค่านิยมร่วมกัน
2. ใช้วิสัยทัศน์เป็นหลักประกอบการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
อย่างจริงจัง
3. มีทิศทางและเป้าหมายหลักของการ
ดาเนินงาน คือ การพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

แหล่งข้อมูล
3 4 5 6

7

8

  

รวม
4
2



1
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
วิธีการ
4. กาหนดภาพในอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้น
จริงกับโรงเรียน
5. จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถตามวิสัยทัศน์
6. สนับสนุนให้มีการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย
ในสถานศึกษาเพื่อสร้างบรรยากาศแห่ง
การไว้วางใจซึ่งกันและกัน
7. กระตุ้นให้ครูแต่ละคนได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่
อย่างเต็มที่ในการพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการของสถานศึกษาให้สูงขึ้น
8. ยึดหลักการทางานแบบมีส่วนร่วมและ
สร้างการมีส่วนร่วมของทีมงานอย่างเต็ม
ความสามารถ
9. กาหนดข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
10. สร้างความตระหนักและความรับผิดชอบ
ร่วมกันในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและโรงเรียน
11. กาหนดพันธกิจ การดาเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการจัด
การศึกษา ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

1

2

แหล่งข้อมูล
3 4 5 6

7

8

รวม
2

 


1



1
1



1



1



1





1

จากตารางที่ 2 สรุปองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการแบ่งปันคุณค่า
และวิสัยทัศน์ มีองค์ประกอบย่อย 11 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1. ร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมกัน
2. ใช้วิสัยทัศน์เป็นหลักประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานศึก ษา
อย่างจริงจัง
3. มีทิศทางและเป้าหมายหลักของการดาเนินงาน คือ การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. กาหนดภาพในอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้นจริงกับโรงเรียน
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5. จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามวิสัยทัศน์
6. สนับสนุนให้มีการสื่อสารกันอย่างเปิดเผยในสถานศึกษาเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
7. กระตุ้นให้ครูแต่ละคนได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
ของสถานศึกษาให้สูงขึ้น
8. ยึ ด หลั ก การท างานแบบมี ส่ ว นร่ ว มและสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของที ม งานอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ
9. กาหนดข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
10. สร้างความตระหนักและความรับผิดชอบร่วมกันในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและโรงเรียน
11. กาหนดพันธกิจ การดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการจัดการศึกษาผ่าน
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. การร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน (Collective focus on student learning)
Jalongo (1991 : 25-37) กล่ า วว่ า ในการสร้ า งชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ใน
สถานศึกษา ปัจจัยสาคัญที่ต้องมี คือ การให้ความรู้และพูดถึงการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน
ตลอดจนงานด้านวิชาการของโรงเรียน ดังนั้นการที่ครูนาเอาประเด็นปัญหาที่พบเห็นจากการจัดการ
เรียนการสอนขึ้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ช่วยให้แต่ละคนได้วิเคราะห์และสะท้อนมุมมองของ
ตนในประเด็นนั้นต่อเพื่อนร่วมงาน ทาให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้และได้ข้อสรุปต่อปัญหาหลายมุมมอง
มากยิ่งขึ้น บรรยากาศเช่นนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในคณะครูเพื่อช่วยกันปรับปรุงด้านการเรียน
การสอนให้มีผลดียิ่งขึ้น แต่กิจกรรมนี้จะประสบความสาเร็จได้ครูต้องเปิดใจกว้าง รับฟังการประเมิน
จากเพื่อนครู
Hipp & Huffman (2003) กล่าวว่า บุคลากรทุกระดับร่วมแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ ร่วมมือ
ร่วมใจกัน วางแผน ร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
ค้นหาความรู้ ทักษะและกลยุทธ์ พร้อมทั้งเรียนรู้และนาไปสู่การปฏิบัติงานของตน
DuFour, DuFour & Eaker (2008) กล่าวว่า การร่วมมือรวมพลังของทีมที่เป็นไปใน
ลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อที่จะมุ่งบรรลุเป้าหมายร่วมกัน คือ การปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน ครู
และโรงเรียน
Caine & Caine (2010) กล่าวว่า การร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการ
เปิ ด พื้ น ที่ ข องการรั บ ฟั ง ซึ่ ง กั น และกั น มี ก ารก าหนดประเด็ น การพู ด คุ ย เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาหรื อ การ
พัฒนาการเรียนการสอน สมาชิกทุกคนแบ่งปันเรื่ องราว สนทนาซักถามและตอบคาถามเพื่อสืบสอบ
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ความรู้ ร่ ว มกัน อภิป รายสะท้อนความคิดหรื อสะท้ อนมุม มองที่เกี่ ยวข้ องกับ คาถามหรื อประเด็ น
การเรียนรู้ร่วมกันที่กาหนดขึ้นโดยตั้งใจฟังเพื่อความเข้าใจ
ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ์ (2561 : 63-64) กล่าวว่า การร่วมมือรวมพลังมุ่ง
สู่การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการวิเคราะห์ประเด็นการเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร จัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม
การเรียนการสอน การประเมินการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน และสภาพปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้เรียนตามบริบทของ
โรงเรียน โดยผู้บริหารและครูตามประเด็นการเรียนรู้และศึกษาความต้องการจาเป็น คือ สภาพปัญหา
และแนวทางหรือวิธีการที่จาเป็นมากต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบนพื้นฐาน
ของหลักการ เหตุผล และข้อมูลเชิงประจักษ์ ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนทุกคนนาเสนอประเด็นที่เกิด
จากความต้องการจาเป็น ร่วมกันระดมสมองเพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นที่ร่วมกันเสนอและ
ตัดสินใจเลือกประเด็นสาคัญ จัดลาดับประเด็นสาคัญและระบุเป็นหัวข้อที่ท้าทายการเรียนรู้ร่วมกัน
ของครู จัดทากาหนดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันและจัดทาตารางเปิดชั้นเรียน นาผลการเรียนรู้ของครู
ไปจัดการเรียนรู้ตามที่ร่วมตกลงใจกันไว้ จากนั้นกลับมาสะท้อนผลเพื่อพัฒนาร่วมกันต่อไป
เสถียร อ่วมพรหม (2560 : 10) กล่าวว่า การร่วมมือรวมพลังมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
โดยครูร่วมพูดคุย เสาวนา อภิปรายและวิเคราะห์ เกี่ยวกับนักเรียน วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
กาหนดรูปแบบและการตัดสินใจในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงการร่างหลักสูตร เนื้อหา
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมแต่ละเนื้อหาวิชา แล้วใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านสติปัญญา ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจกับผู้เรียนและผู้ปกครอง
ชาริณี ตรีวรัญญู (2560 : 301) กล่าวว่า การร่วมกันรับผิดชอบต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้
ของนักเรียน เป็นการให้ความสาคัญต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน มีเป้าหมายหลักซึ่งเป็นเป้าหมาย
ร่วมกันของสมาชิกทุกคน คือ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน และพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าผู้เรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้ได้
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2560 : 40) กล่าวว่า หัวใจสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คือ การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาผู้เรียน โดยการ
ดาเนินงานต้องกระทาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
ชวลิต ชูกาแพง (2560 : 3) กล่าวว่า การมีเป้าหมายร่วมกันในด้านการจัดการเรียนรู้ เป็น
จุดเริ่มต้นสาคัญสาหรับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษา ผู้บริหาร
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โรงเรียนมีบทบาทสาคัญในการให้ครูทั้งโรงเรียนได้ร่วมทบทวนและกาหนดเป้าหมายด้านการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ วิธีการของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยกาหนดแหล่งข้อมูลใน
ตารางที่ 3 ดังนี้
หมายเลข 1 Jalongo (1991 : 25-37)
หมายเลข 2 Hipp & Huffman (2003
หมายเลข 3 DuFour, DuFour & Eaker (2008)
หมายเลข 4 Caine & Caine (2010)
หมายเลข 5 ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ์ (2561 : 63-64)
หมายเลข 6 เสถียร อ่วมพรหม (2560 : 10)
หมายเลข 7 ชาริณี ตรีวรัญญู (2560 : 301)
หมายเลข 8 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2560 : 40)
หมายเลข 9 ชวลิต ชูกาแพง (2560 : 3)
ตารางที่ 3 การสังเคราะห์วิธีการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การ
เรียนรู้ของผู้เรียน
วิธีการ

1

2

1. ร่วมทบทวนและกาหนดเป้าหมายด้าน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนเป็นหลัก
2. ร่วมให้ความรู้และแบ่งปันข้อมูล
สารสนเทศผลการเรียนของนักเรียนและ  
งานด้านวิชาการของโรงเรียน
3. วิเคราะห์ประเด็นการเรียนรู้ร่วมกัน
ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดการชั้น
เรียนและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การ
 
ประเมินการเรียนรู้และการประเมินตาม
สภาพจริง การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผูเ้ รียน
และสภาพปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงกับ
ผู้เรียน

3

แหล่งข้อมูล
4 5 6

7

8

9


รวม
1
2

  

5
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
วิธีการ

1

2

3

แหล่งข้อมูล
4 5 6

7

8

4. ส่งเสริมให้สมาชิกนาเสนอประเด็นที่
เกิดจากความต้องการจาเป็น พูดคุย
 
 
แลกเปลี่ยน และสะท้อนมุมมองของ
ตนในประเด็นนั้นต่อเพื่อนร่วมงาน
5. จัดลาดับประเด็นสาคัญและระบุเป็น
หัวข้อที่ท้าทายการเรียนรู้ร่วมกันของ
 
ครู
6. วางแผนจัดทากาหนดการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันและจัดทาตารางเปิด


ชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
7. ร่วมมือร่วมใจรับผิดชอบต่อการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ของนักเรียน ครู และ



โรงเรียน ให้ดียิ่งขึ้น
8. ค้นหาความรู้ ทักษะและกลยุทธ์
พร้อมทั้งเรียนรู้และนาไปสู่การ


ปฏิบัติงานของตน
9. เปิดใจกว้าง เปิดพื้นที่ของการรับฟังซึ่ง


กันและกัน
10. สร้างความเข้าใจกับผู้เรียนและ

ผู้ปกครอง

9

รวม

4

2

2

3
2
2
1

จากตารางที่ 3 สรุปองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการร่วมมือรวมพลัง
มุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน มีวิธีการดังนี้
1. ร่วมทบทวนและกาหนดเป้าหมายด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก
2. ร่วมให้ความรู้และแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศผลการเรียนของนักเรียนและงานด้าน
วิชาการของโรงเรียน
3. วิเคราะห์ประเด็นการเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการเรียน
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การสอน การประเมินการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน และสภาพปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้เรียน
4. ส่งเสริมให้สมาชิกนาเสนอประเด็นที่เกิดจากความต้องการจาเป็น พูดคุยแลกเปลี่ยน
และสะท้อนมุมมองของตนในประเด็นนั้นต่อเพื่อนร่วมงาน
5. จัดลาดับประเด็นสาคัญและระบุเป็นหัวข้อที่ท้าทายการเรียนรู้ร่วมกันของครู
6. วางแผนจัดทากาหนดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันและจัดทาตารางเปิดชั้นเรียน
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
7. ร่วมมือร่วมใจรับผิดชอบต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียน ครู และโรงเรียน ให้ดี
ยิ่งขึ้น
8. ค้นหาความรู้ ทักษะและกลยุทธ์ พร้อมทั้งเรียนรู้และนาไปสู่การปฏิบัติงานของตน
9. เปิดใจกว้าง เปิดพื้นที่ของการรับฟังซึ่งกันและกัน
10. สร้างความเข้าใจกับผู้เรียนและผู้ปกครอง
3. การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration)
Senge (1990 : 21) กล่าวว่า หลักการเรียนรู้แบบทีมเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับโรงเรียนแห่ง
การเรียนรู้ ผลงานที่เกิดขึ้นจากการเป็นทีม ทาให้ได้เพิ่มทักษะและศักยภาพของตนและส่งผลให้ทักษะ
และศักยภาพโดยรวมของทีมสูงไปด้วย ดังนั้น การทางานเป็นทีมโดยใช้วิธีการเสวนา อภิปรายถกปัญหา
ในประเด็นต่าง ๆ ที่โรงเรียนดาเนินการอยู่ เช่น วิธีการจัดชั้นเรียน การจัดตารางสอน เทคนิควิธีสอน
วิธีวัดประเมินผล วิธีจูงใจให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ และการบริหารจัดการโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ จึงควรมีกิจกรรมให้สมาชิกขององค์กรได้แลกเปลี่ ยน
เรียนรู้และให้ ความคิดเห็น และเสนอแนะ ผ่านกระบวนการเสวนาและการอภิปรายร่วมกัน อย่ าง
สม่าเสมอ
DuFour, DuFour & Eaker (2008) กล่ าวว่า การที่ส มาชิกในชุมชนแห่ งการเรียนรู้ ท าง
วิชาชีพร่วมกันสืบเสาะหาความรู้อย่างกระหายใคร่รู้และเปิดรับทางเลือกใหม่ๆ เพื่อเกิดความเป็นเลิศ
ในด้านการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดความกระจ่างชัดในวิธีการปฏิบัติและร่วมกันประเมินการ
เรียนรู้อย่างแท้จริงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
Caine & Caine (2010) กล่าวว่า สมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูร่วมมือรวม
พลั ง ในการเรี ย นรู้ จ ากการลงมื อ ท า โดยเริ่ ม จากการน าความคิ ด ไปสู่ ก ารปฏิบั ติ ห รื อ การท าวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน สมาชิกแต่ละคนแลกเปลี่ ยนแนวความคิดและแผนปฏิบัติการที่จะนาไปใช้
ปฏิบัติในชั้นเรียนผ่านการพัฒนาวิธีปฏิบัติและการโค้ชโดยเพื่อนหรือผู้เชี่ยวชาญ
เสถียร อ่วมพรหม (2560 : 12) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
โดยการจัดโครงสร้างระบบการทางานเป็นที ม การมีครูพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพ
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และร่วมวิเคราะห์ปั ญหา ความต้องการของผู้ เรียน การสะท้อนความคิดเห็ นและวิจารณ์เชิ งบวก
เกี่ยวกับพฤติกรรมของครูโดยเพื่อนร่วมงานด้วยกัน เป็นกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เกิดความเคารพและความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานในโรงเรียน ช่วยให้การ
จัดการเรียนรู้ของครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ชาริณี ตรีวรัญญู (2560 : 301) กล่าวว่า การมีวัฒนธรรมรวมพลัง เป็นการร่วมมือรวมพลัง
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของครู ผู้บริหาร และชุมชนในการดาเนินกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย
ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2560 : 40) กล่าวว่า การแบ่งปันการปฏิบัติงาน เทคนิควิธีการสอนที่ดี
ให้เพื่อนครูได้นาไปใช้ทาให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเติบโต มั่นคง ยั่งยืน การแบ่งปันเกิดขึ้นได้
คือ การมีผู้นาที่สนับสนุนและแบ่งปัน การจัดบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสนิทสนม
คุ้นเคยของครูในโรงเรียน ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างจริงใจ รวมทั้งการมีวิสัยทัศน์
และเป้าหมายร่วมของทุกคนในโรงเรียน
ชวลิต ชูกาแพง (2560 :3) กล่าวว่า เมื่อครูมีเป้าหมายร่วมกัน การไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน และ
การมีสัมพันธภาพที่ดี ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสังเกตการณ์สอนของเพื่อนครู การนาสื่อมา
อธิบายในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การสร้างแรงบันดาลใจจากผู้ประสบความสาเร็จ การสร้าง
ความมั่นใจในการนาสิ่งที่ปฏิบัตินาไปส่งทฤษฎี หรือการสร้างเครือข่ายกับครูต่างโรงเรียนมีเป้าหมาย
เดียวกัน คือ กลุ่มเครือข่ายครูในศตวรรษที่ 21 กลุ่มเครือข่ายครูเพื่อศิษย์ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้
ล้วนมีเป้าหมายสาคัญ คือ การปรับปรุงเพื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ วิธีการของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการร่วมมือรวมพลัง โดยกาหนดแหล่งข้อมูลในตารางที่ 4 ดังนี้
หมายเลข 1 Senge (1990 : 21)
หมายเลข 2 DuFour, DuFour & Eaker (2008)
หมายเลข 3 Caine & Caine (2010)
หมายเลข 4 เสถียร อ่วมพรหม (2560 : 12)
หมายเลข 5 ชาริณี ตรีวรัญญู (2560 : 301)
หมายเลข 6 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2560 : 40)
หมายเลข 7 ชวลิต ชูกาแพง (2560 :3)
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ตารางที่ 4 การสังเคราะห์วิธีการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการร่วมมือรวมพลัง
วิธีการ

1

2

แหล่งข้อมูล
3 4 5

6

7

1. ใช้วิธีการเสวนา อภิปราย ถกปัญหาใน
ประเด็นต่างๆ ที่โรงเรียนดาเนินการอยู่

เช่น วิธีการจัดชั้นเรียน การจัดตารางสอน
เทคนิควิธีสอน วิธีวัดประเมินผล
2. จัดกิจกรรมให้สมาชิกขององค์กรได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความคิดเห็นและ

เสนอแนะผ่านกระบวนการเสวนาและ
การอภิปรายร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
3. ร่วมกันสืบเสาะหาความรู้อย่างกระหายใคร่
รู้และเปิดรับทางเลือกใหม่ๆ เพื่อเกิดความ

เป็นเลิศในด้านการสอนและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
4. ร่วมมือรวมพลังในการเรียนรู้จากการลงมือ
ทา นาความคิดไปสู่การปฏิบัติ และการทา


วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
5. แลกเปลี่ยนแนวความคิด แผนปฏิบัติการ
เทคนิควิธีการสอนที่ดีที่จะนาไปใช้ปฏิบัติ

 
ในชั้นเรียนผ่านการพัฒนาวิธีปฏิบัติและ
การโค้ชโดยเพื่อนหรือผู้เชี่ยวชาญ
6. จัดโครงสร้างระบบการทางานเป็นทีม

7. มีครูพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพและมีความเป็นมือ
อาชีพร่วมวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ
ของผู้เรียน การสะท้อนความคิดเห็นและ

วิจารณ์เชิงบวกเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน
ของครูโดยเพื่อนร่วมงานด้วยกัน

รวม

1

1

1

2

3
1

1
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
วิธีการ
8. ใช้กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นพื้นฐาน
ของการพัฒนาร่วมกัน มีความเคารพและ
ความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานใน
โรงเรียน
9. มีเป้าหมายร่วมกัน การไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน
และการมีสัมพันธภาพที่ดี
10. สร้างแรงบันดาลใจและความมั่นใจในการ
นาสิ่งที่ปฏิบัตินาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้างเครือข่ายกับครูต่างโรงเรียนมี
เป้าหมายเดียวกัน

1

2

แหล่งข้อมูล
3 4 5

6

7

รวม

1





1



1

จากตารางที่ 4 สรุปองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการร่วมมือรวม
พลัง มีวิธีการดังนี้
1. ใช้วิธีการเสวนา อภิปราย ถกปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ที่โรงเรียนดาเนินการอยู่ เช่น
วิธีการจัดชั้นเรียน การจัดตารางสอน เทคนิควิธีสอน วิธีวัดประเมินผล
2. จัดกิจกรรมให้สมาชิกขององค์กรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความคิดเห็นและเสนอแนะ
ผ่านกระบวนการเสวนาและการอภิปรายร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
3. ร่วมกันสืบเสาะหาความรู้อย่างกระหายใคร่รู้และเปิดรับทางเลือกใหม่ๆ เพื่อเกิดความ
เป็นเลิศในด้านการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. ร่วมมือรวมพลังในการเรียนรู้จากการลงมือทา นาความคิดไปสู่การปฏิบัติ และการทา
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
5. แลกเปลี่ยนแนวความคิด แผนปฏิบัติการ เทคนิควิธีการสอนที่ดีที่จะนาไปใช้ปฏิบัติใน
ชั้นเรียนผ่านการพัฒนาวิธีปฏิบัติและการโค้ชโดยเพื่อนหรือผู้เชี่ยวชาญ
6. จัดโครงสร้างระบบการทางานเป็นทีม
7. มีครูพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพร่วมวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของ
ผู้เรียน การสะท้อนความคิดเห็นและวิจารณ์เชิงบวกเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครูโดยเพื่ อน
ร่วมงานด้วยกัน
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8. ใช้กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นพื้นฐานของการพัฒนาร่วมกัน มีความเคารพและ
ความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานในโรงเรียน
9. มีเป้าหมายร่วมกัน การไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน และการมีสัมพันธภาพที่ดี
10. สร้างแรงบันดาลใจและความมั่นใจในการนาสิ่งที่ปฏิบัตินาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้างเครือข่ายกับครูต่างโรงเรียนมีเป้าหมายเดียวกัน
4. รับคาชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญและการสังเกตชั้นเรียน (Expert advice and study
visit)
Hipp & Huffman (2003) กล่าวว่า ครูเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมและสังเกต
ห้องเรียน และให้ความเห็นต่อการปฏิบัติการสอน เป็นการช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและเพิ่ม
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตนและองค์กร
DuFour, DuFour & Eaker (2008) กล่าวว่า การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สถานศึกษา โดยสมาชิกในชุมชนเน้นการนาแนวความคิดและมุมมองไปสู่การปฏิบัติจริง ลงมือทาจริง
ในลักษณะของการทางานเป็นทีม จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การรับการชี้แนะและ
การมีระบบพี่เลี้ยง เป็นการพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ของครู รวมถึงการเคารพซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในชุมชน ทาให้ เกิดการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของครูควบคู่กันไป
Caine & Caine (2010) กล่ า วว่ า สมาชิ ก ในชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ น า
แนวความคิ ด และแผนปฏิบั ติก ารไปใช้ป ฏิบั ติ จริ ง ในชั้ นเรี ยน สมาชิ ก ในชุ ม ชนร่ ว มสั ง เกตการณ์
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน รวบรวมและเรียบเรียงผลการเรียนรู้ที่พบในชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นที่สาระ
หลักหรือทักษะที่ต้องการพัฒนา ตลอดจนการเรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม และนาไปแบ่งปันเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
เสถียร อ่วมพรหม (2560 : 20-21) กล่าวว่า การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้ป ระสบ
ความสาเร็จ ครูควรมีโอกาสแสดงบทบาทเป็นผู้ให้ข้อมูลและบทบาทเป็นที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยง หรือ
เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้ ความช่วยเหลื อเพื่อนครูด้ว ยกันผ่ านกิจกรรมเสวนา นอกจากนี้การไปสั ง เกต
การสอนของเพื่อนครูในชั้นเรียน และการนิเทศจากการสังเกตการสอนโดยวิธีการพบปะกันก่อนและ
หลังการสังเกตการสอนเป็นวงจรต่อเนื่อง การร่วมกันศึก ษาการสอนเพื่อพัฒนาบทเรียนร่วมกันให้
ครอบคลุมทั้งวิธีการสอนและพิจารณาบทเรียนให้ ส อดคล้ องกับวิสัยทัศน์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
ชวลิต ชูกาแพง (2560 : 3) กล่าวว่า ผู้บริหารและครูในโรงเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
เป้าหมายที่กาหนดไว้ขององค์กร โดยการนาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้จากการปฏิบัติงานมา
ถ่ายทอดและบูรณาการร่วมกันทั้งองค์กรเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และบางกรณีต้องอาศัยผู้
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ชี้แนะ (Coach) ที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นไปตามความต้องการของครู โดยการชี้แนะนาต้องสอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่อย่างแท้จริง
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ วิธีการของชุมชนแห่ง
การเรี ย นรู้ ทางวิช าชีพ ด้านการรั บคาชี้แนะจากผู้ เชี่ยวชาญและการสั งเกตชั้นเรียน โดยกาหนด
แหล่งข้อมูลในตารางที่ 5 ดังนี้
หมายเลข 1 Senge (1990 : 21)
หมายเลข 2 DuFour, DuFour & Eaker (2008)
หมายเลข 3 Caine & Caine (2010)
หมายเลข 4 เสถียร อ่วมพรหม (2560 : 12)
หมายเลข 5 ชาริณี ตรีวรัญญู (2560 : 301)
ตารางที่ 5 การสั งเคราะห์ วิธีการของชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิช าชีพด้านการรับคาชี้แ นะจาก
ผู้เชี่ยวชาญและการสังเกตชั้นเรียน
วิธีการ

1

1. นาแนวความคิดและแผนปฏิบัติการไปใช้ปฏิบัติ
จริงในชั้นเรียนในลักษณะของการทางานเป็นทีม
2. ร่วมกันศึกษาการสอนเพื่อพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
ให้ครอบคลุมทั้งวิธีการสอนและพิจารณาบทเรียน
3. นิเทศและสังเกตการสอนของเพื่อนครูในชั้นเรียน
4. รวบรวบและเรียบเรียงผลการเรียนรู้ที่พบในชั้น
เรียน
5. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความเห็นต่อการ

ปฏิบัติการสอนซึ่งกันและกัน
6. รับการชี้แนะจากครูเป็นที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยง
หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู
7. มีความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกใน
ชุมชน

แหล่งข้อมูล
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จากตารางที่ 5 สรุปองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการรับคาชี้แนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญและการสังเกตชั้นเรียน มีวิธีการดังนี้
1. น าแนวความคิดและแผนปฏิบัติการไปใช้ปฏิบัติจริง ในชั้นเรียนในลั กษณะของการ
ทางานเป็นทีม
2. ร่ ว มกั น ศึ ก ษาการสอนเพื่ อ พั ฒ นาบทเรี ยนร่ว มกั น ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง วิธีก ารสอนและ
พิจารณาบทเรียน
3. นิเทศและสังเกตการสอนของเพื่อนครูในชั้นเรียน
4. รวบรวบและเรียบเรียงผลการเรียนรู้ที่พบในชั้นเรียน
5. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความเห็นต่อการปฏิบัติการสอนซึ่งกันและกัน
6. รับการชี้แนะจากครูเป็นที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยง หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู
7. มีความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในชุมชน
5. การสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflective dialogue)
Caine & Caine (2010) กล่าวว่า การสะท้อนผลเป็นวิธีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ
ของครูได้เป็นอย่างดี ครูสะท้อนผลหรือสะท้อนคิดผลการปฏิบัติงานทั้งของตนเองและของผู้อื่นช่วยให้
ครูเกิดกระบวนการคิดด้วยตนเองและกระบวนการถ่ายโยงความคิดระหว่างกัน เป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ระหว่ างการปฏิบัติตามหลักการ เหตุผลที่ ชัดเจนและลึกซึ้งมากขึ้น สะท้อนให้ครูรู้
และเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาหรือ ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพครูต่อไปให้ดี
ยิ่งขึ้น
ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ์ (2561 : 63-64) กล่าวว่า การสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงานตามหลักการ เหตุผลและลึกซึ้ง
มากยิ่งขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้หยุดคิดระลึกเกี่ยวกับการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน และการแก้ปัญหา
ด้วยการควบคุมและกากับความคิดของตนเอง ช่วยให้ผู้คิดสะท้อนผลรู้และเข้าใจดีว่า วิธีการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองแบบใดที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และ
ช่วยให้เกิดมุมมองที่ลุ่มลึกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน แนวทางการสะท้อนผลการเรียนรู้ใน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครูมีดังนี้ (1) ใช้หลักการสุนทรียสนทนา โดยทุกคนได้รับโอกาสในการ
พูดและรับฟังซึ่งกันและกัน เน้นการชื่นชมและสนทนาเชิงบวกเพื่อเสริมกาลังใจกันในการทางานที่มี
คุณภาพร่วมกัน มีความสุขใจร่วมกัน (2) ควรเลือกเฟ้นคาพูดที่ช่วยลดความตึงเครียดในน้าเสียงเวลา
สนทนากัน (3) ควรให้ข้อมูล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่มาจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการเรียนรู้ของผู้เรียน (4) เน้นการใช้กระบวนการคิดเชิงวิชาชีพครู
(5) ควรให้ครูที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพน้อยกว่าเป็นผู้สะท้อนผลก่อน (6) หลังจากครูได้สะท้อนผล
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ร่ ว มกัน แล้ ว ครู แต่ล ะคนควรเขีย นบันทึกสะท้อนผลเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒ นาวิช าชีพครูใน
ลักษณะของการพัฒนาเชิงสะท้อนผลของตนเอง
เสถียร อ่วมพรหม (2560 : 22) กล่าวว่า การสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงานทาได้โดย
การประชุมรายเดือน การอภิปราย แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ถึงวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
นาไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
ชาริณี ตรีวรัญญู (2560 : 302) กล่าวว่า การสะท้อนผลและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เป็นการสนทนาแลกเปลี่ ยนความรู้และประสบการณ์กันระหว่างสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ อย่ าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างครู ผู้สอนแต่ละคน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้บริหารเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานและร่วมเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้
ได้ดีขึ้น เพื่อช่วยจัดระบบความรู้เพื่อช่วยให้ครูมีความรู้เรื่องผู้เรียน หลักสูตร เทคนิควิธีสอน เนื้อ หา
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ ซึ่งส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ ต่อการพัฒ นาความรู้ ความสามารถในวิช าชี พของสมาชิก ในชุมชนและคุ ณภาพผู้ เ รี ย น
โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ของทุกฝ่าย
ชวลิต ชูกาแพง (2560 : 3) กล่าวว่า เมื่อครูได้ร่วมทบทวนวิธีจะปฏิบัติงานก่อนไปสอนจริง
หลังจากการร่วมเรียนรู้และสังเกตชั้น เรียนแล้ว จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนาผลปฏิบัติการสอน
มาทบทวนผลที่เกิดขึ้น สิ่งที่เห็นและได้เรียนรู้ เรียกว่า การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน ด้วยบรรยากาศ
ที่ไม่เป็นทางการ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
เมื่อส าเร็ จ แล้ ว ก่อให้ เกิดความยั่ งยืนและแพร่ขยาย สามารถนาแนวทางการปฏิบัติที่ดี เผยแพร่ สู่
สาธารณชน เปิดโอกาสให้ชุมชนอื่นได้มาศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการสร้างคู่คิดของ
ชุมชนและการใช้ พื้นที่ของโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนที่ไม่ก ระทบต่อการจัดกิจกรรม
ปกติของครู จะทาให้องค์กรเกิดความยั่งยืนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ วิธีการของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงาน โดยกาหนดแหล่งข้อมูลในตารางที่ 6
ดังนี้
หมายเลข 1 Caine & Caine (2010)
หมายเลข 2 ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ์ (2561 : 63-64)
หมายเลข 3 เสถียร อ่วมพรหม (2560 : 22)
หมายเลข 4 ชาริณี ตรีวรัญญู (2560 : 302)
หมายเลข 5 ชวลิต ชูกาแพง (2560 : 3)
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ตารางที่ 6 การสังเคราะห์วิธีการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการสนทนาสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงาน
วิธีการ

1

1. ประชุมรายเดือนเพื่ออภิปราย แสดงความคิดเห็น
วิพากษ์วิจารณ์ถึงวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อนาไป
ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ
2. ร่วมทบทวนวิธีการปฏิบัติงานก่อนไปสอนจริง
3. ครูผู้สอนสะท้อนผลหรือสะท้อนคิดผลการ

ปฏิบัติงานทั้งของตนเอง
4. ครูผู้ร่วมเรียนรู้สะท้อนให้ครูผู้สอนรู้และเข้าใจ
วิธีการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงพัฒนาการจัดการ 
เรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพครูต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
5. สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กัน
ระหว่างสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ระหว่างการ

ปฏิบัติงานตามหลักการและเหตุผลมากยิ่งขึ้น
7. เปิดโอกาสให้ครูได้หยุดคิดระลึกเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ การปฏิบัติงาน และการแก้ปัญหาด้วยการ
ควบคุมและกากับความคิดของตนเอง
8. สะท้อนผลวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียน
การสอนในรูปแบบที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
9. ใช้หลักการสุนทรียสนทนา โดยเปิดโอกาสให้ครู
ได้พูดและรับฟังซึ่งกันและกัน เน้นการชื่นชมและ
สนทนาเชิงบวกเพื่อเสริมกาลังใจกันในการทางาน
ที่มีคุณภาพร่วมกัน มีความสุขใจร่วมกัน

แหล่งข้อมูล
2 3 4

5

รวม

1




1





3





3
1




2



1





2





2
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
วิธีการ
10. ให้ข้อมูล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนที่ดีที่มาจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการเรียนรู้ของผู้เรียน
11. เขียนบันทึกสะท้อนผลเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาวิชาชีพครูในลักษณะของการพัฒนาเชิง
สะท้อนผลของตนเอง
12. นาแนวทางการปฏิบัติที่ดีเผยแพร่สู่สาธารณชน
เปิดโอกาสให้ชุมชนอื่นได้มาศึกษาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

1

แหล่งข้อมูล
2 3 4

5





รวม
2

1





1

จากตารางที่ 6 สรุปองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการสนทนาสะท้อน
ผลการปฏิบัติงาน มีวิธีการดังนี้
1. ประชุมรายเดือนเพื่ออภิปราย แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ถึงวิธีการจัดการเรียนรู้
เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
2. ร่วมทบทวนวิธีการปฏิบัติงานก่อนไปสอนจริง
3. ครูผู้สอนสะท้อนผลหรือสะท้อนคิดผลการปฏิบัติงานทั้งของตนเอง
4. ครูผู้ร่วมเรียนรู้สะท้อนให้ครูผู้สอนรู้และเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพครูต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
5. สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันระหว่างสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงานตามหลักการและเหตุผลมากยิ่งขึ้น
7. เปิดโอกาสให้ครูได้หยุดคิดระลึกเกี่ยวกับการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน และการแก้ปัญหา
ด้วยการควบคุมและกากับความคิดของตนเอง
8. สะท้ อ นผลวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาหรื อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนในรู ป แบบ ที่ เ หมาะสมมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
9. ใช้หลักการสุนทรียสนทนา โดยเปิดโอกาสให้ครูได้พูดและรับฟังซึ่งกันและกัน เน้นการ
ชื่นชมและสนทนาเชิงบวกเพื่อเสริมกาลังใจกันในการทางานที่มีคุณภาพร่วมกัน มีความสุขใจร่วมกัน
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10. ให้ข้อมูล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ย วกับการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่มาจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการเรียนรู้ของผู้เรียน
11. เขียนบันทึกสะท้อนผลเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพครูในลักษณะของการ
พัฒนาเชิงสะท้อนผลของตนเอง
12. นาแนวทางการปฏิบัติที่ดีเผยแพร่สู่สาธารณชน เปิดโอกาสให้ชุมชนอื่ นได้มาศึกษาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
6. เงื่อนไขสนับสนุน (Supportive Conditions)
Louis & Kruse (1995 : 23) กล่าวว่า การสร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการ
ส่งเสริมให้ครูได้คิดในสิ่งที่แปลกใหม่ไปจากเดิม และให้ครูในสถานศึกษายอมรับความคิดใหม่ๆ ของครู
ที่เสนอ และควรมีการส่งเสริมให้คณะครูได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ร่วมกันอยู่เป็นประจาและเปิดโอกาสให้
คณะครูได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ตามความต้องการที่จะสร้างอย่างจริงๆ เป็นแนวทางในการสร้างและ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่หมู่คณะ
Watts & Castle (1993 : 306-310) กล่าวว่า การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ควรมีการดาเนินการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาที่ใกล้เคียงกันให้แก่ครู ส่งเสริมให้คณะครูได้
ปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องร่วมมือช่วยเหลือกัน ส่งเสริมให้คณะครูมีอิสระในการดาเนินงานต่างๆ
มากขึ้น พัฒนาหรือปรับปรุงช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคลในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ
กาหนดนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
Boyd (1992 : 47) กล่าวว่า การสร้างเงื่อนไขสนับสนุนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ควรมีการดาเนินการส่งเสริมให้ครูตั้งใจฟังข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ
ตนเองและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
Boyd & Hoed (1994 : 34) กล่าวว่า การใช้กลยุทธ์เพื่อนช่วยเพื่อน โดยให้ครูที่มีความ
ชานาญในการสอนเป็นผู้คอยช่วยเหลือแนะนาครูที่ยังขาดความชานาญ และเปิดโอกาสให้ครู มีโอกาส
ร่วมในกระบวนการสัมภาษณ์ คัดเลือกและบรรจุครูใหม่หรือครูที่ย้ายมาใหม่
Hipp & Huffman (2003) กล่ าวว่า การสร้างมิตรสั มพันธ์เชิงวิช าการด้วยการให้ ความ
เคารพ จริ งใจ ยึ ดการแสวงหาความรู้อย่างมีวิจารณญาณและการพัฒ นา เป็นบรรทัดฐานและมี
จิตวิทยาเชิงบวก ใส่ใจต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ผู้สอนและผู้บริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ความใกล้ชิดของบุคลากรกับคนอื่นๆ ระบบการสื่อสาร เวลาและสถานที่สาหรับการพบการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติงาน
ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ์ (2561 : 63-64) กล่าวว่า เงื่อนไขสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพีครู ได้แก่ (1) การลดความวิตกความกังวลของครู โดย
ผู้บริหารควรสร้างความรู้สึกแก่ครูว่าเป็นการทางานปกติ ไม่มีภาระงานใหม่เพิ่ม (2) การสร้างความ
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ตระหนักในการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงโดยการสารวจ พิจารณาใคร่ครวญ ทาความเข้าใจตนเอง
การค้นพบด้วยตนเอง การพัฒนาความสามารถในการสังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์ การใช้วิจารณญาณ
และใช้กระบวนการเรียนรู้ทั้งของตนเองและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ภายใต้บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่มี
ความสุขและเป็นกัลยาณมิตร (3) สร้างความเชื่อถือไว้วางใจของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู
และ (4) เป็นผู้บริหารผู้นาการเรียนการสอน ผู้สร้างความผูกพันและเป็นผู้เรียนรู้ และผู้ร่วมมือรวม
พลังกับเพื่อนร่วมงานในการด้านวิชาการและการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน (5) ส่งเสริม
การปฏิบัติงานโดยใช้ศาสตร์ในวิชาชีพครูสนับสนุน (6) ส่งเสริมและสนับสนุน การเป็นพี่เลี้ยงและ
การเป็นครูต้นแบบในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (7) การเป็นผู้รับฟังที่ดี (8) หาทางออกเกี่ยวกับความ
ขัดแย้ ง (9) ใช้ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารเป็นเครื่อ งมื อสนับสนุน ในการพั ฒ นา
การเรียนการสอนร่วมกัน
เสถีย ร อ่ว มพรหม (2560 : 11-12) กล่ าวว่า เงื่อนไขสนับสนุนในการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้มี 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขทางกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางการศึกษา
และเงื่อนไขด้านปริมาณประชากร ได้แก่ การให้ความเคารพและความเชื่อมั่นระหว่างการทางาน
ร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียน
ชาริณี ตรีวรัญญู (2560 : 302) กล่าวว่า การจัดปัจจัยเงื่อนไขสนับสนุน เป็นการเตรียม
ความพร้ อมสนั บ สนุน ทรัพยากรโดยผู้ บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การดาเนินงานของชุมชนทั้ง
การจัดกลุ่ม การสังเกตชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือกิจกรรมอื่น ๆ เป็นไปได้ด้วยดี การพัฒนา
บทเรียนให้เกิดผลสาเร็จและนาไปสู่การเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา มีปัจจัย
สนั บ สนุ น ดั ง นี้ (1) การมี ส่ ว นร่ ว มและท่ า ที ข องผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หากผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ ว่าจะเป็นการวางแผน การสั งเกตชั้นเรียน
หรือการสะท้อนผล พบว่าจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะครูมีขวัญกาลังใจและ
ความกระตือรือร้นในการทางาน ผู้บริหารจัดสรรเวลาในการทางานวิชาการร่วมกับครูให้สามารถช่วย
ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น การพัฒ นาการเรียนการสอนได้ตรงจุดและทันท่วงทีมากยิ่งขึ้ น นอกจากนี้
ผู้บริหารควรมีใจเปิดกว้าง ให้เกียรติ เปิดโอกาสให้ครูได้แสดงศักยภาพและให้การสนับสนุนตามความ
เหมาะสม ชี้ให้ตระหนักถึงความสาคัญของงาน วางแผนการทางานที่กระจายอานาจและให้มีส่วนร่วม
ในการบริ ห าร เช่น การกาหนดครูแกนนาในแต่ล ะช่ว งชั้นหรือกลุ่ มสาระการเรียนรู้อย่างชัดเจน
การส่งเสริมการดาเนินงานในระดับช่วงชั้นหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้สาหรับโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ การจัดประชุมทั้งโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ การกาหนดปฏิทินการทางานที่ชัดเจน การช่วย
จัดสรรเวลาโดยจัดตารางสอนให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดหาสถานที่ทางานให้แก่ครู
สามารถช่วยให้เกิดความสะดวกคล่องตัวในการทางาน ช่วยให้ครูเปิดใจและช่วยเสริมพลังอานาจแก่
ครูได้ (2) การสื่อสารทางบวกและกลุ่มสัมพันธ์ ควรมีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ การฝึกทักษะ
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การทางานกลุ่มหรือการสื่อสารทางบวกควบคู่กับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ซึ่งช่วยให้เกิดบรรยากาศ
ที่ดีและการทางานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การมีบรรยากาศที่ดีจะส่งผลต่อการเพิ่มจานวนสมาชิก
หรือการขยายวงของชุมชนแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จประการหนึ่งในการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (3) การมีส่วนร่วมของบุค คลภายนอก การมีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่ ว มในกิ จ กรรมอย่ า งสม่ าเสมอช่ ว ยกระตุ้ น ให้ ส มาชิ ก เกิ ด ความกระตื อ รื อ ร้ น ยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจาก
บุคคลภายนอกสามารถเติมเต็ มความรู้และเสนอมุมมองที่แตกต่าง ร่วมมองหาและยกย่องจุดดีของ
บุคลากรหรือสถานศึกษาให้เห็นชัดเจน นอกจากนี้การชี้แนะโดยการตั้งคาถามให้ครูและผู้บริหาร
สะท้อนตนเอง ให้โอกาสครูได้เป็นผู้ให้คาตอบและตัดสินใจ เพื่อช่วยสมาชิกเห็นความสาคัญและให้
ความเชื่อถือ มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน นาไปสู่การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน (4) การบูรณาการงานและปรับ กระบวนการให้เข้ากับบริบทการทางานและวิถีชีวิต และ (5)
การมีฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาควรจัดทาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
ฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สภาพปัญหาของผู้เรียน ฐานข้อมูลสื่อและนวัตกรรมการเรียนการ
สอน ฐานข้อมูลแผนการจั ดการเรียนรู้ ตลอดจนข้ อมูลครูสอนดีในแต่ล ะกลุ่ มสาระการเรียนรู้ ซึ่ง
นาไปสู่การทางานบนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2560 : 40) กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมสนับสนุนต่อ
ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ การจัดบรรยากาศให้ครูในโรงเรียนได้พบปะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง และการจัดโครงสร้างหรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่เอื้ออานวย
ต่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เช่ น การก าหนดแนวปฏิ บั ติ ใ นการด าเนิ น งานในรู ป คณะกรรมการ
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ วิธีการของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านเงื่อนไขสนับสนุน โดยกาหนดแหล่งข้อมูลในตารางที่ 7 ดังนี้
หมายเลข 1 Jalongo (1991 : 25-37)
หมายเลข 2 Hipp & Huffman (2003
หมายเลข 3 DuFour, DuFour & Eaker (2008)
หมายเลข 4 Caine & Caine (2010)
หมายเลข 5 ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ์ (2561 : 63-64)
หมายเลข 6 เสถียร อ่วมพรหม (2560 : 10)
หมายเลข 7 ชาริณี ตรีวรัญญู (2560 : 301)
หมายเลข 8 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2560 : 40)
หมายเลข 9 ชวลิต ชูกาแพง (2560 : 3)
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ตารางที่ 7 การสังเคราะห์วิธีการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านเงื่อนไขสนับสนุน
วิธีการ

1

2

3

1. กาหนดนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนา

บุคลากรในสถานศึกษา
2. จัดโครงสร้างหรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่
เอื้ออานวยต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. สร้างความตระหนักแก่ครูว่าชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเป็นการ
ทางานปกติ ไม่มีภาระงานใหม่เพิ่ม
4. จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้
เอื้อต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพครู
5. จัดเวลาและสถานที่สาหรับการพบ
การเรียนรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพครู
6. ส่งเสริมให้ครูตั้งใจฟังข้อมูลย้อนกลับ
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของตนเอง

และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
7. ส่งเสริมให้ครูได้คิดสร้างสรรค์สิ่งที่
แปลกใหม่ตามความต้องการและ
 
ยอมรับความคิดใหม่ๆ ของครูที่เสนอ
8. ส่งเสริมให้คณะครูได้ปฏิบัติงานและ
เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ร่วมกันอยู่เป็น
 
ประจาในลักษณะที่ต้องร่วมมือ
ช่วยเหลือกัน
9. จัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อ

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครู

แหล่งข้อมูล
4 5 6

7

8

9

รวม
1



1
1



  

4



2



2



2

2



2
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
วิธีการ
10. พัฒนาหรือปรับปรุงช่องทางการ
สื่อสารระหว่างบุคคลในสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ
11. ใช้กลยุทธ์เพื่อนช่วยเพื่อน โดยให้ครู
ที่มีความชานาญในการสอนเป็นผู้
คอยช่วยเหลือแนะนาครูที่ยังขาด
ความชานาญ
12. ให้ความเคารพ ความน่าเชื่อถือ
ความจริงใจ ใส่ใจต่อความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียน ผู้สอนและผู้บริหาร
ระหว่างการทางานร่วมกัน
13. สร้างความตระหนักในการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลงโดยการสารวจ
พิจารณาใคร่ครวญ ทาความเข้าใจ
ตนเอง การค้นพบด้วยตนเอง
14. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและพัฒนา
ความสามารถโดยใช้ศาสตร์ใน
วิชาชีพครู ภายใต้บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมที่มีความสุขและเป็น
กัลยาณมิตร
15. ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นพี่เลี้ยง
และการเป็นครูต้นแบบในการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน
16. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นเครื่องมือสนับสนุนใน
การพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน

1

2

3

แหล่งข้อมูล
4 5 6



7

8

9

รวม
2



1



  

3



1



1



1



1
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
วิธีการ
17. ผู้บริหารเปิดใจกว้าง ให้เกียรติ เปิด
โอกาสให้ครูได้แสดงศักยภาพและให้
การสนับสนุนตามความเหมาะสม
18. สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหาร
และการวางแผนการทางานที่
กระจายอานาจ
19. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
ช่วยกระตุ้นให้สมาชิกเกิดความ
กระตือรือร้นยิ่งขึ้น
20. บูรณาการงานและปรับกระบวนการ
ให้เข้ากับบริบทการทางานและวิถี
ชีวิต
21. จัดทาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ได้แก่ ฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน สภาพปัญหาของผู้เรียน
ฐานข้อมูลสื่อและนวัตกรรมการเรียน
การสอน ฐานข้อมูลแผนการจัดการ
เรียนรู้
22. จัดทาฐานข้อมูลครูสอนดีในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่การ
ทางานบนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

1

2

3

แหล่งข้อมูล
4 5 6

7

8

9

รวม



1



1



1



1



1



1

จากตารางที่ 7 สรุปองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านเงื่อนไขสนับสนุน
มีวิธีการดังนี้
1. กาหนดนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
2. จัดโครงสร้างหรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่เอื้ออานวยต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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3. สร้างความตระหนักแก่ครูว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเป็นการทางานปกติ
ไม่มีภาระงานใหม่เพิ่ม
4. จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
5. จัดเวลาและสถานที่สาหรับการพบการเรียนรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
6. ส่งเสริมให้ครูตั้งใจฟังข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของตนเองและมุ่งมั่นที่
จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
7. ส่งเสริมให้ครูได้คิดสร้างสรรค์สิ่งที่แปลกใหม่ตามความต้องการและยอมรับความคิด
ใหม่ๆ ของครูที่เสนอ
8. ส่งเสริมให้คณะครูได้ปฏิบัติงานและเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ร่วมกันอยู่เป็นประจาในลักษณะ
ที่ต้องร่วมมือช่วยเหลือกัน
9. จัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครู
10. พัฒนาหรือปรับปรุงช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคลในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
11. ใช้กลยุทธ์เพื่อนช่วยเพื่อน โดยให้ครูที่มีความชานาญในการสอนเป็นผู้คอยช่วยเหลือ
แนะนาครูที่ยังขาดความชานาญ
12. ให้ความเคารพ ความน่าเชื่อถือ ความจริงใจ ใส่ใจต่อความสั มพันธ์ระหว่างผู้ เ รียน
ผู้สอนและผู้บริหารระหว่างการทางานร่วมกัน
13. สร้างความตระหนักในการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงโดยการสารวจ พิจารณาใคร่ครวญ
ทาความเข้าใจตนเอง การค้นพบด้วยตนเอง
14. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและพัฒนาความสามารถโดยใช้ศาสตร์ในวิชาชีพครู ภายใต้
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่มีความสุขและเป็นกัลยาณมิตร
15. ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นพี่เลี้ยงและการเป็นครูต้นแบบในการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน
16. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการพัฒนาการ
เรียนการสอนร่วมกัน
17. ผู้บริหารเปิดใจกว้าง ให้เกียรติ เปิดโอกาสให้ครูได้แสดงศักยภาพและให้การสนับสนุน
ตามความเหมาะสม
18. สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารและการวางแผนการทางานที่กระจายอานาจ
19. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างสม่าเสมอช่วยกระตุ้นให้
สมาชิกเกิดความกระตือรือร้นยิ่งขึ้น
20. บูรณาการงานและปรับกระบวนการให้เข้ากับบริบทการทางานและวิถีชีวิต
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21. จัดทาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สภาพ
ปัญหาของผู้เรียน ฐานข้อมูลสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ฐานข้อมูลแผนการจัด
การ
เรียนรู้
22. จัดทาฐานข้อมูลครูสอนดีในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่การทางานบนพื้น
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
7. ภาวะผู้นาร่วมกัน (Shared Leadership)
Carmichael (1982 : 127) กล่าวว่า การสร้างภาวะผู้นาร่วม ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครู
ได้ ใ ช้ ภ าวะผู้ น าในการปฏิ บั ติ ง านบางเรื่ อ งในสถานศึ ก ษา ควรมี ก ารยกย่ อ งและให้ ก ารยอมรั บ
ความสามารถของคณะครูในการปฏิบัติงานต่างๆ และมอบอานาจในการตัดสินใจในบางเรื่องให้แก่ครู
โดยมีการอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้แก่คณะครู และควรแสดงความมุ่งมั่น
อย่างจริงใจว่าต้องการให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นสาคัญของสถานศึกษา
Kleine-Kracht (1993 391-399) กล่ าวว่า การปฏิบัติตนเป็นผู้ ต้องเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ
และลงมือปฏิบัติงานต่างๆ ตามหน้าที่นั้น ผู้บริหารควรร่วมมือกับคณะครูในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงาน
Hipp & Huffman (2003) กล่าวว่า ภาวะผู้นาแบบรวมหมู่ คือ การที่ผู้ บริหารโรงเรียนใช้
หลักประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการบริหาร กระจายอานาจ ให้ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ
ส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นาในทีม
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2560 : 40) กล่าวว่า ความเป็นผู้นาที่สนับสนุนและแบ่งปัน โดยการ
ดาเนินงานของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมุ่งส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนได้เป็นผู้นาเพื่อเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผู้บริหารควรมีบทบาทเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและผู้นาการเรียนรู้ ผู้บริหาร
ต้องใจกว้างและยินดีต่อบทบาทความเป็นผู้นาวิชาการของครู ซึ่งบรรยากาศเช่นนี้ช่วยให้ครูรู้สึกว่า
ได้รับเกียรติ มีความภาคภูมิใจ และสามารถแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ วิธีการของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านภาวะผู้นาร่วมกัน โดยกาหนดแหล่งข้อมูลในตารางที่ 8 ดังนี้
หมายเลข 1 Carmichael (1982)
หมายเลข 2 Kleine-Kracht (1993)
หมายเลข 3 Hipp & Huffman (2003)
หมายเลข 4 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2560 : 40)
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ตารางที่ 8 การสังเคราะห์วิธีการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านภาวะผู้นาร่วมกัน
วิธีการ
1. เปิดโอกาสให้ครูได้ใช้ภาวะผู้นาวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
2. ยกย่องและให้การยอมรับความสามารถของคณะครูใน
การปฏิบัติงานต่าง ๆ
3. สนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็น
สาคัญและการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
4. อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้แก่
คณะครู
5. ให้ความร่วมมือกับคณะครูในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงาน
6. ใช้หลักประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการบริหาร
กระจายอานาจ ให้ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ
ส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นาในทีม
7. ผู้บริหารควรมีบทบาทเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและผู้นา
การเรียนรู้
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จากตารางที่ 8 สรุปองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านภาวะผู้นาร่วมกัน
มีวิธีการดังนี้
1. เปิดโอกาสให้ครูได้ใช้ภาวะผู้นาวิชาการในการปฏิบัติงานเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน
2. ยกย่องและให้การยอมรับความสามารถของคณะครูในการปฏิบัติงานต่างๆ
3. สนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นสาคัญและการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา
4. อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้แก่คณะครู
5. ให้ความร่วมมือกับคณะครูในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงาน
6. ใช้ ห ลั ก ประชาธิ ป ไตยและการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร กระจายอ านาจ ให้ ค วาม
รับผิดชอบ การตัดสินใจ ส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นาในทีม
7. ผู้บริหารควรมีบทบาทเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและผู้นาการเรียนรู้
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โดยสรุ ป องค์ป ระกอบของชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจากการศึกษาแนวคิดและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง มี 7 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ (Shared Values and Vision)
องค์ประกอบที่ 2 การร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน (Collective focus on
student learning)
องค์ประกอบที่ 3 การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration)
องค์ประกอบที่ 4 การรับคาชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญและการสังเกตชั้นเรียน (Expert advice
and study visit)
องค์ประกอบที่ 5 การสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflective dialogue)
องค์ประกอบที่ 6 การจัดสภาพที่เอื้ออานวย (Supportive Conditions)
องค์ประกอบที่ 7 การสนับสนุนและการเป็นผู้นาร่วมกัน (Supportive and Shared
Leadership)
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพของนักเรียน
ครู และโรงเรียน เมื่อทาสาเร็จแล้วจะช่วยปรับปรุงและพัฒนานักเรียนได้อย่างยั่ง ยืน สาหรับการวิจัย
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ ประยุกต์ใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(Action Research) ร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ซึ่งมีกระบวนการดังนี้
1. กระบวนการเรี ย นรู้ ข องชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ โดยใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการ (Action Research)
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2560 : 39) กล่าวว่า การนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ใน
โรงเรียนอาจจะมีความแตกต่างกันไปตามแนวคิดวิชาการของแต่ละท่าน แต่กระบวนการและกิจกรรม
ส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน คือ การกาหนดวิสัยทัศน์ร่วม ค่านิยมร่วม พันธกิจ และเป้าหมายของ
การดาเนินงาน โดยกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูในโรงเรียน สาหรับการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาตามแนวทางของการวิจัยเชิงปฏิบัติ 4 ขั้นตอน
เรี ย กว่า PAOR ได้แก่ ขั้น วางแผน (Planning) ขั้นลงมือปฏิบัติ (Action) ขั้นสั งเกตผลการปฏิบัติ
(Observation) และขั้นสะท้อนผล (Reflection) มาเป็นกรอบสาคัญในการดาเนินงาน แต่ละขั้นตอน
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ขั้นวางแผน (Planning) มีขั้นตอนสาคัญ 2 ขั้นตอน คือ
1.1 การสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายร่วมกัน เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหารและครูใน
โรงเรี ย นพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ เพื่ อ ให้ เ ห็ น ปั ญ หา ความต้ อ งการ ความพร้ อ มในการ
ดาเนินการ ซึ่งนาไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งขั้นตอนนี้จะช่วยให้สมาชิก
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ของชุมชนมีส่ว นร่ว มในการกาหนดเป้าหมายก่อให้เกิดการยอมรับ เข้าใจในสถานการณ์และเกิด
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
1.2 การวางแผนพัฒนา เป็นขั้นตอนที่สมาชิกทุกคนร่วมกันถกแถลงให้เหตุผลว่ากลุ่ม
ควรมุ่งเป้าหมายการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปที่เรื่องใด ปัญหาใด หรือนวั ตกรรมใด
โดยขั้นตอนนี้เป็นกิจกรรมพัฒนาที่มุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ การพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก และเมื่อได้
ประเด็นที่จะนามาสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแล้ว กลุ่มจึงช่วยกันวางแผนงานโดยละเอียด
ว่ากลุ่มจะดาเนินการอย่างไร จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างไร จะสร้างเครือข่ายอย่างไร ช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ควรเป็นช่ว งใด นวัตกรรมที่ใช้ควรเป็นอะไร และทรัพยากรที่
ต้องการคืออะไรบ้าง
2. ขั้นลงมือปฏิบัติ (Action) เป็นขั้นตอนที่กลุ่มทากิจกรรมตามแผนที่วางไว้ ที่สาคัญคือ
การมาพบกันตามช่วงเวลาที่กาหนด นาประสบการณ์ ของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนกัน ทาให้สมาชิกแต่
ละคนได้ เ ล่ า ความประทั บ ใจ ปั ญ หา ความภาคภู มิ ใ จ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี แนวปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ ป ระสบ
ความสาเร็จ ฯลฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ ทาให้แต่ละคนไม่โดดเดี่ยว และสามารถเลือกแนวที่ดีของ
เพื่อนไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้
3. ขั้นสังเกตผลการปฏิบัติ (Observation) เมื่อการดาเนินงานผ่านไประยะหนึ่ง สมาชิกแต่
ละคนน าผลการปฏิบัติมาเสนอในวงสนทนา โดยเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่า สิ่งใดบ้างที่ทาได้ดี
สิ่งใดบ้างที่มีปัญหา ซึ่งขั้นนี้นิยมใช้การทบทวนระหว่างการปฏิบัติงานที่เรียกว่า AAR (After Action
Review) เป็นเครื่องมือในการสังเกตผลการปฏิบัติงาน
4. ขั้ น สะท้ อ นผล (Reflection) เป็ น ขั้ น ตอนของการสะท้ อ นผลการพั ฒ นาความรู้
ความสามารถของครูผ่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ตัวครูที่เป็นสมาชิกของชุมชน นักเรียน ผู้บริหาร
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งผลที่ได้คือ ข้อมูลย้อนกลับที่สมาชิกนามาใช้ปรับปรุง
การดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ต่อไป
ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ์ (2561 : 49-50) ได้กล่าวถึงการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยการประยุกต์วงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน ที่เรียกว่า PAOR
ได้แก่
1. ขั้นวางแผนพัฒนา (Planning) เป็นขั้นนาความคิดไปสู่การกาหนดแผนการปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม ได้แก่ การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายร่วมกัน และการจัดทาแผนปฏิบัติการ
(Action plan) โดยสมาชิกทุกคนร่วมกันเสนอประเด็นที่จะเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อแก้ปัญหาหรือนานวัตกรรมใดมาใช้โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ การพัฒนาผู้เรียน
2. ขั้น ลงมือปฏิบั ติ (Acting) เป็นขั้นตอนที่ส มาชิกร่ว มกันดาเนินงานตามแผนที่ว างไว้
มาพบกันตามช่วงเวลาที่กาหนด แต่ละคนจะศึกษาข้อมูลมาก่อนในเบื้องต้นและนาประสบการณ์
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มาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี แนวปฏิบัติที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือแนวทางใหม่ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน และมุมมองต่อการนาไปใช้โดยเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ใช้
ในการทางานของตนเอง
3. ขั้นศึกษาสังเกตผลการปฏิบัติงาน (Observing) สมาชิกแต่ละคนจะนาผลการปฏิบัติใน
การแก้ปัญหาหรือพัฒ นาผู้เรี ยนตามแนวทางที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันมาเสนอในวงสนทนาเพื่ อ
ร่วมกันวิเคราะห์ผล และให้ข้อเสนอแนะร่วมกันเพื่อการนาไปใช้ต่อไปอย่างมีประสิทธิผล ในขั้นนี้นิยม
ใช้การทบทวนระหว่างปฏิบัติงานที่เรียกว่า AAR (After Action Review) เป็นเครื่องมือในการสังเกต
ผลการปฏิบัติงาน
4. ขั้นสะท้อนผลร่วมกัน (Reflecting) ในแต่ละประเด็นสาคัญที่หยิบยกมาเรียนรู้ร่วมกัน
นาไปใช้ และพัฒนาปรับปรุงจนเกิดผลเชิงประจักษ์กับผู้เรียนแล้ว สมาชิกเกิดความรู้ความเข้าใจแล้ว
ต่อไปจึงเป็นขั้น ของการสะท้อนผลการพัฒนาความรู้ความสามารถของครูทั้งการสะท้อนผลตนเอง
รวมทั้งการสะท้อ นผ่ านผู้ มีส่ ว นเกี่ ยวข้ อง ได้แก่ ครูที่เป็นสมาชิกของชุ มชน นักเรียน ผู้ ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและแนวทางการปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
2. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้การพัฒนาบทเรี ยน
ร่วมกัน (Lesson Study)
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) และสิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา (2561 : 26-27)
กล่าวว่า วิธีการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) มีแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูที่
มุ่งเน้นการทางานศึกษาวิจัยร่วมกันของกลุ่มครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน และการเรียนรู้ของนักเรียนในบริบทการทางานจริงในชั้นเรียน และในโรงเรียนของตนเองอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องในระยะยาว ทั้งนี้เพื่อ พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการจัดการ
เรี ย นการสอนสู่ การพัฒ นาการเรี ยนรู้ของผู้ เรียนทุกคนไปพร้อมกัน กระบวนการพัฒ นาบทเรียน
ร่วมกัน ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ที่มีการดาเนินงานต่อเนื่องกันเป็นวงจร คือ Plan-DoSee ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขั้ น ที่ 1 พั ฒ นาแผนการจั ด การเรี ย นรู้ (Plan) ครู ผู้ ส อน (Model teacher) จะพั ฒ นา
แผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองมาเล่าให้ครูเพื่อนร่วมชั้นเรียน (Buddy teacher) ฟังแล้วให้ช่วย
สะท้อนคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ในลักษณะของการสนทนาอย่างน้อย 5 ประเด็น ได้แก่ (1)
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ (2) เนื้อหาสาระการเรียนรู้ (3) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อ
การเรียนรู้ (4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ (5) การบริหารจัดการชั้นเรียน การชี้แนะชวน
คิดเพื่อสะท้อนความคิดนี้เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนได้ไตร่ตรองและเกิดความกระจ่างในความคิด ของตนเอง
ในการออกแบบบทเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และเปิดโอกาสให้ได้รับการชี้แนะและ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเพื่อร่วมเรียนรู้ อันจะนาไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ของตนเองก่อนนาไปใช้จริง
ขั้น ที่ 2 ปฏิบั ติการสอนและสั งเกตการเรียนรู้ข องนั กเรียน (Do) ครูผู้ ส อนได้นาแผนที่
ปรับปรุงพัฒนาร่วมกับครูเพื่อร่วมเรียนรู้แล้วนามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเปิดห้องเรียน
ของตนให้ เพื่อ นครู ได้ร่ ว มเรี ย นรู้ โ ดยการสั งเกตชั้นเรียนเน้นการสั งเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ข อง
นักเรียนเป็นสาคัญ ในการสังเกตชั้นเรียนและการเรียนรู้ของนักเรียนนั้น ผู้สังเกตไม่ควรนั่งอยู่หลังห้อง
แต่ควรยืนสังเกตอยู่มุมด้านหน้าหรือด้านข้างของห้องเรียน โดยไม่รบกวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครูผู้สอน ขณะสังเกตควรจดบันทึก บันทึกภาพหรือวิดีโอบรรยากาศ สัมพันธภาพ และการเรียนรู้
ของนักเรียน ซึ่งเป็นข้อมูลประจักษ์ที่มีประโยชน์ในการสะท้อนผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอน
ในขั้นที่ 3 อนึ่งการจดบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ควรมีแผนที่นั่งของนักเรียนและควรให้
ความสาคัญกับประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ (1) อะไรคือสิ่งที่เราอยากให้ผู้เรียนรู้หรือพยายามจะแก้ไข (2)
พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ส่งสัญญาณว่านักเรียนกาลังเรียนรู้หรือจะรู้ได้อย่างไรว่า ผู้เรียนกาลังหรือได้รับ
เรื่องนั้นๆ แล้ว และ (3) ถ้าผู้เรียนเรียนรู้แล้ว จะทาอย่างไรต่อไป และ (4) ผู้เรียนที่ไม่เกิดการเรียนรู้
จะทาอย่างไรต่อ ประเด็นเหล่านี้จะนาไปใช้ในขั้ นที่ 3 เพราะผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นตัวสะท้อน
ผลการจัดการเรียนรู้ของครูได้ดี
ขั้นที่ 3 สะท้อนคิดผลการปฏิบัติงาน (See) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ช่วยให้ครูผู้สอนเห็นและเข้าใจ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น ควรทาในวันที่สังเกตชั้นเรียนหรือวันรุ่งขึ้น ไม่ควรทิ้งช่วง
ระยะเวลาให้ยาวนานกว่านี้ การสะท้อนคิดผลการปฏิบัติงานนี้ ควรเริ่มจากให้ครูผู้สอนสะท้อนผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ข องตนเองก่อน แล้วครูเพื่อนร่วมเรียนรู้จึงสะท้อนพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนเพิ่มเติมจากการสังเกตและบันทึกภาพและวิดีโอเพื่อช่วยให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้และเกิดความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น เห็นแนวทางในการช่วยเหลือและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ทาให้เกิดการปรับปรุง
และพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นแผนการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้นการ
จัดการเรียนรู้ของครูครั้งต่อไป นอกจากนี้ครูผู้สอนและครูเพื่อนร่วมเรียนรู้ควรมีการจัดบันทึก โดยมี
ประเด็นที่ควรบันทึก ได้แก่ (1) สิ่งที่ ตนเองได้ทา (2) ผลที่เกิดขึ้น (3) บทเรี ยนที่ครูได้เรียนรู้ และ (4)
จะน าประสบการณ์และบทเรี ย นไปใช้ประโยชน์ต่อไปอย่างไร การบันทึกนี้จะเป็นหลั กฐานอั น มี
ประโยชน์และคุณค่าต่อการพัฒนาความชานาญและความเชี่ยวชาญของครู เป็นผลงานเชิงประจักษ์สู่
ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูในอนาคตต่อไป
Sato & Akito (2017) Yutaka (2018) ชาริณี ตรีว รัญญู (2560) และปรณัฐ กิจรุ่งเรือง
และอรพิณ ศิริสัมพันธ์ (2561 : 54-57) ได้กล่าวถึง การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้
การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน มีกระบวนการดาเนินการที่สาคัญ 3 ระยะ คือ
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ระยะที่ 1 การวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู้ (Planning) ได้แก่
1.1 การศึกษาวิเคราะห์ ส ภาพปัญหาที่ เกี่ยวกับ การเรียนรู้ ข องผู้ เ รียนที่ยัง ไม่ บ รรลุ
เป้าหมายของรายวิชาหรือหลักสูตรที่กาหนด
1.2 การวางแผนงานการพั ฒ นาบทเรี ยนร่ว มกั น ในระหว่ างภาคเรี ยนหรื อ ตลอดปี
การศึกษา
1.3 การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกบทเรียนที่ยากสาหรับครู
ในการจัดการเรียนการสอนหรือเป็นบทเรียนที่มีความท้าทายการคิดร่วมกันของครูที่จะจัดการเรียน
การสอนให้สาเร็จได้
ระยะที่ 2 การจัดการเรียนการสอนและการสังเกตชั้นเรียน (Teaching and Observation)
นักวิชาการบางท่านเรียกระยะนี้ว่า Do and See หรือ Practice เป็นการนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่
คณะครูได้ร่วมกันออกแบบวางแผนไว้ไปใช้จัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน ในขณะเดียวกันจะร่วม
สังเกตและเก็บ รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้และการคิด รวมทั้งคาถามส าคั ญ ของ
ผู้เรียนในขณะที่เรียน โดยครูผู้สอนหรือครูต้นแบบเป็นผู้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้และเป็นผู้ที่เ ปิ ด
ชั้นเรียน และให้คณะครู ผู้บริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ปกครองที่มีความสนใจจะเรียนรู้บทเรียน
การสอนนั้นเข้าสังเกตการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งการสังเกตชั้นเรียนจะเน้นที่การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล แนวความคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน การจัดการกับแนวคิด
ความคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นกับครู การนาแนวคิดที่สาคัญของนักเรียนมาร่วมอภิปรายขยายความ
และอุปสรรคหรือความล้มเหลวใดบ้างที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ เรียนเรียนรู้และพฤติกรรมการแสดงออก
ขณะนั้น ตลอดจนให้ความสาคัญทั้งสีหน้า แววตา กิริยาท่าทาง พฤติกรรมต่างๆ ในการเรียนรู้
ระยะที่ 3 การสะท้อนผล (Reflection) เป็นการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปรายผลการ
ปฏิบัติงานจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสัง เกตชั้นเรียน เป็นการร่วมกันสืบสอบ
เพื่อให้ได้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเชิงบวกที่นาไปสู่การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งเมื่อปรับปรุงแก้ไขบทเรียนแล้ว อาจพิจารณานาบทเรียนดังกล่าวไปสอนอีกครั้งกับผู้เรียนกลุ่มใหม่
ในกรณีที่ระดับชั้นนั้นมีอยู่หลายห้องเรียน โดยครูคนเดิมหรือครูคนอื่น ซึ่งแผนนั้นจะมีคุณภาพขึ้น
เรื่ อยๆ ตามล าดับ ทั้งนี้ เมื่อได้บ ทเรียนที่มีคุณภาพแล้ ว คณะครูก็ส ามารถเริ่มต้นดาเนินการตาม
กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันกับบทเรียนใหม่ของครูคนใหม่ต่อไปเป็นวงจรการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องไปไม่สิ้นสุด
ชาริณี ตรีวรัญญู (2560 : 305-306) กล่าวว่า การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็นแนวคิดและ
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพครูที่เกิดจากการทางานแบบร่วมมือ
ร่วมพลังของกลุ่มครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพครู และการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในระยะยาวในบริบทของการทางานจริงในชั้นเรียนและ
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โรงเรียนของตน ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมีลักษณะเป็นวงจรและมีระยะการดาเนินงาน 3
ระยะ ซึ่งผู้รู้และผู้เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยในแต่ละระยะ ดังนี้
1. ระยะวางแผน (Plan) เป็นระยะก่อนสอน โดยดาเนินการดังนี้
1.1 การศึกษาและระบุสภาพปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน
1.2 การกาหนดเป้าหมายและการวางแผนงานพัฒนาบทเรียนร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม
บนพื้นฐานของการวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้เรียนหรือจุดเน้นของสถานศึกษาและบริบทที่เกี่ยวข้อง
1.3 การวางแผนบทเรียนของครู โดยครูเลือกบทเรียนที่ส อดคล้ องกับเป้าหมายมา
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และเตรียมการสอน ซึ่งบทเรียนนี้ครอบคลุมถึงแผนการจัดการเรียนรู้
สภาพการจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. ระยะปฏิบัติการสอนและสังเกตในชั้นเรียน (See-Teaching and Observation) ครูนา
บทเรียนที่ได้วางแผนร่วมกันไปใช้จัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน แล้วสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้
ร่ ว มสั งเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงถึงการคิดและการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยตรงในขณะเรียน
3. ระยะสะท้อนผล (Reflect) ประกอบด้วย
3.1 การสื บ สอบผลการปฏิบัติงาน เป็นการร่ว มกันอภิปรายผลการปฏิบัติงานจาก
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตชั้นเรียน เพื่อให้ได้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่
นาไปสู่การปรับปรุงบทเรียนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อปรับปรุงแก้ไขบทเรียนแล้ว อาจนาบทเรียนดังกล่าวไป
สอนอีกครั้งกับผู้เรียนกลุ่มใหม่โดยครูคนเดิมหรือครูคนอื่น
3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกลุ่มครูรวบรวมข้อมูล สรุปข้อเรียนรู้ และนาเสนอผล
การเรียนรู้ที่ได้แก่ครูและบุคคลอื่นๆ เพื่อขยายผลและเติมเต็มความรู้ เมื่อได้บทเรียนที่มีคุณภาพแล้ ว
กลุ่มก็สามารถเริ่ มต้น ดาเนิ นการตามวงจรพัฒ นาบทเรียนร่ว มกันกับบทเรียนใหม่ที่ส อดคล้ อ งกับ
เป้าหมายเดิมที่ได้กาหนดไว้หรือตามเป้าหมายใหม่ได้ต่อไป เนื่อ งจากลุ่มสามารถปรับขั้นตอนการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทการปฏิบัติจริงของตนได้โดยยังคงไว้ซึ่งองค์ประกอบสาคัญ
ของกระบวนการ ได้แก่
3.2.1 การทางานแบบร่วมมือรวมพลังของกลุ่มครู
3.2.2 การกาหนดประเด็นการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่มาจากสภาพปัญหาด้าน
การคิดหรือการเรียนรู้ของผู้เรียนในการเรียนการสอนจริง
3.2.3 การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงการเรียนรู้และการคิดของผู้เรียนโดยตรง
ในขณะเรียนตามปกติ
3.2.4 การให้ผลสะท้อนและการอภิปรายผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของข้อมูล
เชิงประจักษ์
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3.2.5 การดาเนินงานในระยะยาวและขับเคลื่ อนกระบวนการให้ส อดคล้ อ งกับ
บริบทการทางานจริงโดยครู
3.2.6 การมีส่วนร่วมของผู้รู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการร่วมสังเกตชั้นเรี ยนและการ
สะท้อนผลเพื่อให้ได้บทเรียนที่มีคุณภาพ ใช้ได้ผลจริง นักเรียนได้รับการพัฒ นาตามเป้าหมาย ครูเกิด
การเรียนรู้และได้พัฒนาวิชาชีพของตนเอง
โดยสรุป กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action
Research) ร่ ว มกั บ การพั ฒ นาบทเรีย นร่ ว มกั น (Lesson Study) ที่ น ามาใช้ ใ นการวิจั ย ครั้ง นี้มี 4
ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นวิเคราะห์ (Analyze) เป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ เ ป้ า หมายของรายวิ ช าหรื อ หลั ก สู ต รที่ ก าหนด การก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ
เป้าหมายร่วมกัน ร่วมกันเสนอประเด็นที่จะเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และแก้ปัญหา
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายสุดท้าย คือ
การพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan) เป็นการวางแผนงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
ร่วมชี้แนะ สะท้อนคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ใน 5 ประเด็น ได้แก่ (1) วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ (2) เนื้อหาสาระการเรียนรู้ (3) การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ (4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ (5) การ
บริหารจัดการชั้นเรียน เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
ก่อนนาไปใช้จริง
3. ขั้ น เปิ ด ชั้ น เรี ย นและการสั ง เกตชั้ น เรี ย น (Acting and Observation) เป็ น การน า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูได้ร่วมกันออกแบบวางแผนไว้ไปใช้จัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน และเปิด
ห้องเรียนเพื่อให้เพื่อนครูได้ร่วมเรียนรู้โดยการสังเกตชั้นเรียนเน้นการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นสาคัญ ซึ่งการสังเกตชั้นเรียนจะเน้นที่การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล
แนวความคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน การจัดการกับแนวคิดความคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นกั บ
ครู การนาแนวคิดที่สาคัญของนักเรียนมาร่วมอภิปรายขยายความ และอุปสรรคหรือความล้มเหลว
ใดบ้างที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เรียนเรียนรู้และพฤติกรรมการแสดงออกขณะนั้น ตลอดจนให้ความสาคัญ
ทั้งสีหน้า แววตา กิริยาท่าทาง พฤติกรรมต่างๆ ในการเรียนรู้ ในขั้นนี้นิยมใช้การทบทวนระหว่ าง
ปฏิบัติงานที่เรียกว่า AAR (After Action Review) เป็นเครื่องมือในการสังเกตผลการปฏิบัติงาน
4. ขั้ น ประชุ ม สะท้ อ นคิ ด หลั ง เปิ ด ชั้ น เรี ย น (Reflection) เป็ น ขั้ น ตอนการร่ ว มกั น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปรายผลการปฏิบัติงานจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต
ชั้นเรียนทั้งการสะท้อนผลตนเองและการสะท้อนผ่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูที่เป็นสมาชิกของ
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ชุมชน นั กเรี ย น ผู้ ป กครอง คณะกรรมการสถานศึก ษา เป็นต้น รวมทั้งการให้ ความคิดเห็ น หรื อ
ข้อเสนอแนะเชิ งบวกที่น าไปสู่ การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการปรับปรุ ง การ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ควรมีการจดบันทึกในประเด็นต่อไปนี้ (1) สิ่งที่ตนเองได้ทา
(2) ผลที่เกิดขึ้น (3) บทเรียนที่ครูได้เรียนรู้ และ (4) จะนาประสบการณ์และบทเรียนไปใช้ประโยชน์
ต่อไป ซึ่งการบันทึกนี้จะเป็นหลักฐานอันมีประโยชน์และคุณค่าต่อการพัฒนาความชานาญและความ
เชี่ยวชาญของครู เป็นผลงานเชิงประจักษ์สู่ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูในอนาคตต่อไป
กิจกรรมและบทบาทของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา (2561 : 18-22) กล่าวว่า กิจกรรมสาคัญที่สมาชิกในชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังอย่าง
ต่อเนื่องในแต่ละภาคการศึกษา ได้แก่
1. การประชุมเตรียมการ เป็นการสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกฝ่ายได้มาสื่อสารแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และร่วมสร้างความเข้าใจในคุณค่า อุดมการณ์ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย รวมทั้งร่วมกันวางหลักการ
แนวคิด แนวปฏิบัติ และแผนปฏิบัติการในการเพิ่มคุณค่าและความเสมอภาคให้กับนักเรียนทุกคนใน
ภาคการศึกษา โดยการสร้างความเข้าใจเตรียมความพร้อมใน “ระบบงาน-คน-กิจกรรม-การสนับสนุน
ต่างๆ” ควรจัดให้ลักษณะของการประชุมปฏิบัติการ (Workshop) 1-2 วันก่อนเปิดภาคเรียน ผลที่
เกิดขึ้นจากการประชุมเตรียมการ คือ
1.1 กาหนดบทบาทของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดังนี้
1.1.1 ครูผู้สอน (Model teacher) คือ ครูผู้เขียนและพัฒนาบทเรียนของตน
1.1.2 ครูเพื่อนร่วมเรียนรู้ (Buddy teacher) คือ เพื่อนครูผู้ร่วมพัฒนาบทเรียน
โดยการชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and mentoring) และร่วมมือรวมพลังเรียนรู้กั บครูผู้สอน
ทั้งก่อนและหลังสอน
1.1.3 ครูพี่เลี้ยง (Mentor) เช่น หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูเชี่ยวชาญและครูภู มิปัญญา
ของโรงเรียน เป็นต้น
1.1.4 ผู้บริหารสถานศึกษา (Administrator) เช่น ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ
และกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น
1.1.5 ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) เช่น ศึกษานิเทศก์ คณาจารย์มหาวิทยาลัย ปราชญ์
ชาวบ้าน หรือเป็นผู้ปกครองที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา เป็นต้น
1.2 มีแผนปฏิบัติการของกิจกรรมการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครูทุกคน
1.3 มีแผนปฏิบัติการกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน กิจกรรมการประชุ ม
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้นในแต่ละเดือน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ
การจัดประชุม Symposium เป็นต้น
2. การลงมือปฏิบัติงานและพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็นวิธีการสร้างความเข้มแข็งให้ กับ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียนทุกคนเป็นสาคัญไปพร้อม ๆ
กับการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังของเพื่อนครูสู่การพัฒนาความชานาญ และความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ กิจกรรมสาคัญในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือขั้นที่ 1 พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ (Plan) ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการสอนและสั งเกตการณ์เรียนรู้ของนักเรียน (Do) และขั้นที่ 3
สะท้อนคิดผลการปฏิบัติงาน (See) โดยกิจกรรมสร้างโอกาสให้เกิดสัมพันธ์ภาพความเป็นเพื่อนร่วม
วิชาชีพที่มีคุณค่าเพราะได้รับการชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยงให้แก่กันและกันระหว่างเพื่อนครู
3. การสื่อสาร เป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการหรือตามอัธยาศัยโดยการเคารพให้เกียรติ
การรั บ ฟังกัน ในลั กษณะการสื่ อสารแบบพูดจาปฏิสั มพันธ์ (Interactive communication) และ
การรับฟังเสียงของผู้อื่น การชี้แนะ (Mentoring) และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) การสะท้อนคิด
(Reflect) ในรูปแบบของการทบทวนผลการปฏิบัติงาน (After Action Review: AAA) และการจด
บันทึกการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning logs หรือ Learning journeys)
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ หลังการพัฒนาบทเรียนร่วมกันแล้ว ควรมีการ
ประชุมเพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนร่วมกัน และวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาในครั้งต่อไป
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560 : 8-9) ได้ระบุกิจกรรมของสมาชิก
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดังนี้
1. ต้องมีการรวมกลุ่มและกลุ่มนั้นต้องมีลักษณะคล้าย ๆ กัน เช่น
1.1 จัดกลุ่มครูที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ได้แก่
1.1.1 กลุ่มครูที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในระดับชั้นเดียวกัน
1.1.2 กลุ่มครูที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในช่วงชั้นเดียวกัน
1.1.3 กลุ่มครูตามลักษณะงาน
1.2 จานวนสมาชิก 6-8 คน (ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์ หมุนเวียนเข้าร่วมทุกกลุ่ม)
1.3 ระยะเวลา 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งปีการศึกษา กาหนดเป็นชั่วโมงชัดเจน
จะดีมาก
1.4 จัดชั่วโมงอยู่ในภาระการสอนของครู/ภาระงาน เพื่อไม่ให้ครูถือว่าเป็นภาระเพิ่มขึ้น
1.5 การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้ ICT ในการเข้ากลุ่มระหว่างการ
ดาเนินงาน
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2. บทบาทของบุคคลในการทาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2.1 ผู้อานวยความสะดวก ได้แก่
2.1.1 รักษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก
2.1.2 ควบคุมประเด็นการพูดคุย
2.1.3 ยั่วยุให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น
2.2 สมาชิก ได้แก่
2.2.1 เปิดใจรับฟัง และเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
2.2.2 รับแนวทางไปปฏิบัติและนาผลมาเสนอพร้อมต่อยอด
2.3 ผู้บันทึก สรุปประเด็นการสนทนาและแนวทางแก้ปัญหาพร้อมบันทึก Logbook
3. กลุ่มร่วมกันคิด “ปัญหาการเรียนของนักเรียน” หาปัญหาสาคัญที่สุด สิ่งที่ต้องระวัง คือ
การไม่ช่วยกันค้นหาปัญหาที่แท้จริง ผลักปัญหาออกจากตัว
4. หาสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดปัญหา จากนั้นกลุ่มอภิปรายหาสาเหตุที่แท้จริง เน้นไปที่การ
สอนของครูเป็นอันดับแรก ที่ถือว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริง เช่น นักเรียนอ่านไม่ออก เป็นปัญหาสาคัญ
ร่วมกัน ไม่ใช่สาเหตุว่า พ่อแม่แยกทาง
5. หาแนวทางแก้ไข “ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน” ที่สาคัญนั้น จะแก้ไขอย่างไรดูสาเหตุ
ของปั ญหา แนวทางแก้ปั ญหาอาจใช้ป ระสบการณ์ ข องครูที่ ทาให้ เกิ ด ความส าเร็จ ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
งานวิจัยหรือแหล่งอื่น ๆ ที่มีการเสนอแนวทางไว้แล้ว จากนั้นสรุปแนวทางการแก้ปัญหาสาคัญ 1 เรื่อง
หรือ 2 เรื่องตามสภาพของโรงเรียน
6. นาแนวทางที่สรุปเพื่อนาไปแก้ไขปัญหา มาช่วยกันสร้างงาน สร้างแผนงาน เลือกการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning: PBL) โดยมีสิ่งที่ต้องทาต่อ คือ ทา
อย่างไร ทาเมื่อไร ใช้อย่างไร และตรวจสอบการทางานอย่างไร จะเสนอผลระหว่างทางานและสรุปผล
เมื่อไร
7. นาแผนที่ร่วมกันคิดไปใช้ตามกาหนดการทางาน ต้องนาไปใช้อย่างจริงจัง และกล้าเสนอ
ผลจะสาเร็จหรือไม่ก็ตาม และพร้อมจะนาไปปรับปรุง ต้องนาผลมาเสนอตามช่วงเวลา ผลงานที่อาจ
นาเสนอกันในช่องทาง Line หรือ Facebook หรือรูปแบบอื่น ๆ
8. นาผลมาสรุปสุดท้ายว่าผลเป็นประการใด ร่วมกันสะท้อนผล และปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
ถ้ า ผลการทดลองเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก็ เ ผยแพร่ ห รื อ ปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ผลไม่ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ก็ปรับปรุงทดลองใหม่
Hord, Roussin & Sommers (2010) ได้ให้แนวทางที่ การจัดกิจกรรมภายในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ดังนี้
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1. ครูและสมาชิกในกลุ่มร่วมกันระบุเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังที่จาเป็นต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษ
2. ครูผู้สอนและสมาชิกในกลุ่มร่วมกันการสะท้อนผลการปฏิบัติการสอนการจัดการเรียนรู้
และสิ่งที่มีผลกระทบกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. ครูผู้สอนและสมาชิกในกลุ่มร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจเลือกแนวทางที่ควรจัดให้กับ
ผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่
การจัดการเรียนรู้แต่ละครั้งครูและสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการควรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้
1. ระบุขอบเขตความรู้ที่สาคัญที่นักเรียนควรได้เรียนรู้และพิจารณาเลือกจากสิ่งที่สาคัญ
ที่สุด
2. กาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาและสัมพันธ์กับความต้องการ
ของผู้เรียน ระยะนี้เป็นระยะที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการเลื อกใช้และพัฒนา เทคนิค
วิธีการสอน แนวทางรวมทั้งรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
3. ยอมรับเทคนิค วิธีการสอน แนวทางรวมทั้งรูปแบบการจั ดการเรียนรู้ที่เป็นองค์ความรู้
ใหม่ หรือสิ่งที่ครูผู้สอนเกิดการเรียนรู้จากการนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้
4. ตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะและนาไปปรับใช้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและของครูผู้สอนที่เป็นสมาชิกใน PLC อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ของ
ตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. วางแผนการทางานร่วมกันเพื่อทดลองใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ร่วมกันพัฒนาขึ้น
6. พิจารณาใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งโดยอาจใช้ผู้สอนท่าน
อื่นนาแผนดังกล่าวไปใช้เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
7. ปรับปรุงและแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ จนได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับบริบทมากที่สุด
โดยสรุป การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา มีกิจกรรมของสมาชิกใน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดังนี้ 1) จัดกลุ่มครูที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและกาหนดบทบาทของ
ครูในการทาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2) จัดประชุมเพื่อกาหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน
และการเรียนรู้ร่วมกัน 3) ลงมือปฏิบัติงานและพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 4) สื่อสารโดยการเคารพให้
เกียรติ การรับฟังกัน 5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ร่วมกันสะท้อนผล และปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
และครูผู้สอนควรมีบทบาทสาคัญ ดังนี้
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1. กาหนดบทบาทของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่ ครูผู้สอน (Model
teacher) ครูเพื่อนร่วมเรียนรู้ (Buddy teacher) ครูพี่เลี้ยง (Mentor) และจัดโครงสร้างระบบการ
ทางานเป็นทีมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2. ให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก โดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม การเรียนรู้ร่วมกัน การลงมือปฏิบัติ และการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. วางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันทั้งในส่วนเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรู้
4. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมมือรวมพลังในการเรียนรู้จากการลงมือทา มีความ
เคารพและความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานในโรงเรียน
5. เปิ ด ใจรั บ ฟั ง และรั บ ค าชี้ แ นะจากครู พี่ เ ลี้ ย งและครู เ พื่ อ ร่ ว มเรี ย นรู้ พร้ อ มทั้ ง ร่ ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และให้ความเห็นต่อการปฏิบัติการสอนซึ่งกัน
และกัน
6. เขียนบันทึกสะท้อนผลเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพครูในลักษณะของการ
พัฒนาเชิงสะท้อนผลของตนเอง
7. นาแนวทางการปฏิบัติที่ ดีเผยแพร่สู่สาธารณชน เปิดโอกาสให้ชุมชนอื่นได้มาศึกษาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
การสังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
จากการศึกษากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ และกิจกรรมและบทบาทของ
สมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สามารถสังเคราะห์เป็นกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ขั้นตอน
วิธีการหรือกิจกรรม และผลที่ได้รับ เพื่อพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) เพื่อนามาใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ดังนี้
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ตารางที่ 9 กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
ขั้นตอน
วิธีการ/กิจกรรม
ขั้นวิเคราะห์ (Analyze) 1. วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนรู้
ของผู้เรียน
2. กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ร่วมกัน
3. สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมใน
“ระบบงาน-คน-กิจกรรม-การสนับสนุน
ต่างๆ”ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ
4. กาหนดบทบาทของสมาชิกในชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
5. ประชุมร่วมกันเสนอประเด็นที่จะเรียนรู้
ร่วมกันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ
แก้ปัญหาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
6. เลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
วางแผนปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน
ขั้นวางแผนการจัดการ 1. วิเคราะห์หลักสูตรการเรียนรู้ มาตรฐาน
เรียนรู้ (Plan)
การเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้
และนาไปจัดทารายวิชา
2. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาและเหมาะสมกับ
ผู้เรียน
3. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
4. ออกแบบและจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
5. มีกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบและเทคนิค
การสอนที่เน้นการปฏิบัติที่หลากหลาย
เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และ
ธรรมชาติผู้เรียน
6. สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน

ผลที่ได้รับ
1. สภาพปัญหาและ
แนวทางการแก้ไข
ปัญหาการเรียนรู้
ของผู้เรียน
2. เป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
3. บทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกในชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ
4. แผนปฏิบัติการ
การพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน

แผนการจัดการเรียนรู้
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
ขั้นตอน

วิธีการ
ผลที่ได้รับ
7. ร่วมชี้แนะ สะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ใน 5
ประเด็น
(1) วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
(2) เนื้อหาสาระการเรียนรู้
(3) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และ
สื่อการเรียนรู้
(4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(5) การบริหารจัดการชั้นเรียน
8. ปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนก่อนนาไปใช้จริง
ขั้นเปิดชั้นเรียนและการ 1. นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไป ได้บทเรียน คือ
สังเกตชั้นเรียน (Acting
ใช้จัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน
การจัดการเรียนรู้ใน
and Observation)
2. จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการ ชั้นเรียน
เรียนรู้
3. จัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
4. เปิดห้องเรียนเพื่อให้เพื่อนครูได้ร่วมเรียนรู้
โดยการสังเกตชั้นเรียนเน้นการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเป็น
สาคัญ
5. ทบทวนระหว่างปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิค
AAR (After Action Review) เป็น
เครื่องมือในการสังเกตผลการปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
ขั้นตอน
ขั้นประชุมสะท้อนคิด
(Reflection)

วิธีการ
ผลที่ได้รับ
1. ประชุมร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย 1. ได้บทเรียน คือ
ผลการปฏิบัติงานจากข้อมูลและหลักฐาน
ความรู้ ประสบการณ์
เชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตชั้นเรียน
ในการปรับปรุงและ
พัฒนาแผนการ
2. ครูผู้สอนสะท้อนผลการจัดการเรียนการ
จัดการเรียนรู้และ
สอนของตนเอง
การจัดการเรียนรู้ใน
3. ผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลสะท้อนผล ชี้แนะ
ชั้นเรียน
แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเชิง
บวกที่นาไปสู่การปรับปรุงแผนการจัดการ 2. ผลการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้น
เรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
เรียน
4. จดบันทึกในประเด็นต่อไปนี้
(1) สิ่งที่ตนเองได้ทา
(2) ผลที่เกิดขึ้น
(3) บทเรียนที่ครูได้เรียนรู้
(4) การนาประสบการณ์และบทเรียนไปใช้
ประโยชน์ต่อไป
5. ปรับแก้แผนการจัดการเรียนรู้และปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาความชานาญและความ
เชี่ยวชาญของครู และจัดทาเป็นผลงานเชิง
ประจักษ์หรือการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนเพื่อเผยแพร่ต่อไป

ประโยชน์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
นักวิชาการได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา ดังนี้
Hord (1997 : 39-44) ได้สังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการจัดตั้งชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และสรุปผลดีของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ดังนี้
1. ผลดีต่อครูผู้สอน ได้แก่
1.1 ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวในงานสอนของครูลง
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1.2 เพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่มความ
กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายและร่วมรับผิดชอบต่อพัฒนาการและผลสาเร็จ
โดยรวมของนักเรียน
1.3 ค้นพบความรู้ วิธีการสอน และความเชื่อใหม่ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้แบบรวมพลังที่
ส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของครูมีผลดียิ่งขึ้น
1.4 มีความเข้าใจด้านเนื้อหาสาระ บทบาทและวิธีการสอนที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามเป้าหมายที่กาหนด
1.5 รับทราบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาการและ
วิชาชีพของครูได้ตลอดเวลา
1.6 เพิ่มขวัญและกาลั งใจต่ อการปฏิบัติ การสอนของครู และลดอัต ราการหยุ ด งาน
น้อยลง
1.7 มีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะและความ
ต้องการของผู้เรียน
1.8 สร้ างการเปลี่ ย นแปลงใหม่ๆ ให้ ปรากฏอย่างเด่นชัด ยั่งยืน และเป็นระบบต่ อ
ปัจจัยพื้นฐานด้านต่างๆ
2. ผลดีต่อนักเรียน ได้แก่
2.1 ลดอัตราการตกซ้าชั้นและจานวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอการสอนให้น้อยลง
2.2 อัตราการขาดเรียนลดลง
2.3 มีผลการเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด
2.4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และ
วิชาการอ่านที่สูงขึ้น
2.5 มีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างกลุ่มนักเรียนที่ มีภูมิหลังไม่
เหมือนกัน ลดลงชัดเจน
Vescio, Ross & Adams (2008) ได้กล่ าวถึงข้อดีของการสร้างชุมชนแห่ งการเรียนรู้ ใ น
สถานศึกษา ดังนี้
1. ผลดีต่อครูผู้สอน กล่าวคือ การนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในองค์กรจะทา
ให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้พูดคุยและเข้าใจกันมากขึ้น ลดการทางานและความรู้สึกโดดเดี่ยวของ
ครู เพิ่มความรู้ สึ ก ผู กพัน ต่อพัน ธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น มีความกระตือรือร้นที่จะ
ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง มีความแตกฉานในสาระและการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น
รับรู้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนางานเพื่อศิษย์มาก
ขึ้นและมีอัตราการลางานน้อยลง
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2. ผลดีต่อผู้เรียน พบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลให้จานวนการขาดโรงเรียน
ของนักเรียนน้อยลง เด็กมีความกระตือรือร้นสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
วิจารณ์ พานิช (2555 : 139) ได้กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความสาคัญ
จากผลการวิจัยโดยตรงของที่ยืนยันว่าการดาเนินการในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิช าชี พ
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการสังเคราะห์
รายงานการวิจั ย เกี่ ย วกับ โรงเรี ย นที่มีการจัดตั้ง ชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยใช้คาถามว่า
โรงเรียนดังกล่าวมีผลลัพธ์อะไรบ้าง ที่แตกต่างไปจากโรงเรียนทั่วไปที่ไม่มีชุมชนแห่งวิชาชีพ และ
ถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อครูผู้สอนและต่อนักเรียนอย่างไรบ้างซึ่งมีผลสรุป 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อครู ผู้ สอนพบว่า ชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ส่ งผลต่อครู ผู้ ส อน
กล่าวคือ ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวงานสอนของครู เพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของ
โรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่มความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน จนเกิดความรู้สึก
ว่า ต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนถือเป็นพลังการเรียนรู้ซึ่ง
ส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น กล่าวคือ มีการค้นพบความรู้ และความเชื่อที่
เกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผู้เรียนซึ่งที่เกิดจากการคอยสังเกตอย่างสนใจ เข้าใจในด้านเนื้อหาสาระที่
ต้องจัดการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งขึ้นจนตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมการสอนที่จะช่วยให้นักเรียน
เกิดการเรี ย นรู้ ได้ดีที่ สุ ด อีกทั้งการรับทราบข้อ มูล สารสนเทศต่ าง ๆ ที่จาเป็นต่อวิช าชีพได้ อ ย่ า ง
กว้างขวาง และรวดเร็วขึ้น ส่งผลดีต่ อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลให้เกิด
แรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อศิษย์ ซึ่งเป็นทั้งคุณค่าและขวัญกาลังใจต่อการ
ปฏิบั ติงานให้ ดียิ่ งขึ้น ที่ส าคัญคือยั งสามารถลดอัตราการลาหยุดงานน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกั บ
โรงเรียนแบบเก่ายังพบว่ ามีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้ องกับ
ลักษณะผู้เรียนได้อย่างเด่นชัดและรวดเร็วกว่าที่พบในโรงเรียนแบบเก่า มีความผูกพันที่จะสร้างการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยั่งยืน
ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผู้เรียนพบว่า ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพส่งผลต่อผู้เรียนกล่าว
คือ สามารถลดอัตราการตกซ้าชั้น และจานวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรู้ให้
น้อยลง อัตราการขาดเรียนลดลงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และ
วิ ช าการอ่ า นที่ สู ง ขึ้ น อย่ า งเด่ น ชัด เมื่ อ เที ย บกั บ โรงเรี ย นแบบเก่ า สุ ดท้ า ยคื อ ความแตกต่ า งด้ า น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีภูมิหลังไม่เหมือนกันและลดลงชัดเจน
ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ์ (2561 : 67-69) กล่าวถึง ประโยชน์ของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน ดังนี้
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1. ประโยชน์ต่อผู้เรียน
1.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นในภาพรวม
1.2 ผู้เรียนมีความสุขในการมาโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยสังเกตจากอัตราการขาดเรียน
ที่ลดลงในภาพรวม
1.3 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น และมีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
มากขึ้น
1.4 อั ต ราการสอบไม่ ผ่ า นทั้ ง การสอบรายหน่ ว ยการเรี ย นรู้ แ ละรายวิ ช าลดลงใน
ภาพรวม
1.5 ลดภาระงานในรายวิชาที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติ ทาให้ผู้เรียนมีเวลาคิดทากิจกรรมที่
สนใจและศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน
2. ประโยชน์ต่อครู
2.1 ครูจะมีความรู้สึกผูกพันต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น
2.2 ครูมีความอบอุ่นใจและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในการทางาน เนื่องจากมีเพื่อนร่วมงานที่
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นที่พึ่งเมื่อเจออุปสรรคในการจัดการเรียนรู้
2.3 ครูเกิดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระและการจัดการเรียนการสอนที่เป็นปัจจุบัน
ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างการทางาน
2.4 ครูรู้สึกถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียน ทาให้เกิดความกระตือรือร้น
ในการทางาน
2.5 ครูเกิดการพัฒนาความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรม เกิด
ความเชื่อมั่นในฝีมือการสอนของตนเอง
2.6 ครูเปลี่ยนแปลงการดูแลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและลุ่มลึกยิ่งขึ้น
3. ประโยชน์ต่อโรงเรียน
3.1 เกิดกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่ งอยู่ภ ายในระบบที่เชื่อถือได้ เนื่องด้ว ยบุคลากร
สามารถสร้างความคาดหวังไว้ร่วมกันในการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน
3.2 เกิดความเป็นกัลยาณมิตร เอื้ออาทร และช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
3.3 เกิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนคุณภาพของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและเป็นธรรมชาติ
3.4 เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียน ครู และผู้บริหารมีความพึงพอใจต่อการทางาน
และมีบรรยากาศเชิงบวก
กล่าวโดยสรุป การสร้างชุมชนแห่ งการเรียนรู้ในสถานศึกษาทาให้เกิด ผลดีต่อครูผู้ ส อน
กล่าวคือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้พูดคุยและเข้าใจกัน
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มากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานสอนอย่างเข้มแข็ง มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น
รับรู้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนมากขึ้น และเกิดผลดีต่อผู้เรียน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ลดอัตราการซ้าชั้น อัตราการขาดเรียนลดลง
และมีผลการเรียนที่เพิ่มขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
สรุปองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา
จากการศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดการพัฒนารูปแบบและแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
ข้างต้น สามารถนามาสรุปองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา
5 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักการ คือ การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนทุกด้วยการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงานของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและ
วัฒนธรรมการทางานแบบร่วมมือรวมพลังและการทางานเป็นทีม
2. วัตถุประสงค์ คือ การพัฒนาครูในด้านความรู้ความเข้าใจการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ความรู้ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ความรู้และความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งส่งผลไปยังการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะและสมรรถนะผู้เรียน
(Skills) ความประพฤติและเจตคติต่อการเรียน (Attitude)
3. กระบวนการ
3.1 กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มี 7 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ (Shared Values and Vision)
องค์ป ระกอบที่ 2 การร่ว มมือรวมพลั งมุ่งสู่ การเรียนรู้ของผู้ เรียน (Collective
focus on student learning)
องค์ประกอบที่ 3 การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration)
องค์ประกอบที่ 4 การรับคาชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญและการสังเกตชั้นเรียน (Expert
advice and study visit)
องค์ประกอบที่ 5 การสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflective dialogue)
องค์ประกอบที่ 6 การจัดสภาพที่เอื้ออานวย (Supportive Conditions)
องค์ ป ระกอบที่ 7 การสนั บ สนุ น และการเป็ น ผู้ น าร่ ว มกั น (Supportive and
Shared Leadership)
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3.2 กระบวนการเรียนรู้
ขั้นวิเคราะห์ (Analyze)
ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan)
ขั้นเปิดชั้นเรียนและการสังเกตชั้นเรียน (Acting and Observation)
ขั้นประชุมสะท้อนคิด (Reflection)
4. การวัดและประเมินผล
4.1 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
4.2 การประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
4.3 การประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน
การสังเคราะห์รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาจากการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถานศึกษาโดย
พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่นามาวิเคราะห์ ดังนี้
ตารางที่ 10 การสั ง เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบของรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ครู ใ น
สถานศึกษาจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชื่อผู้วิจัย
อานาท เหลือน้อย (2561)

องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
ในสถานศึกษา
รู ปแบบการบริห ารจัดการชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิช าชีพของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี้
1. ส่วนนา ได้แก่ (1) หลักการพื้นฐาน และ (2) วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ
2. ส่วนเนื้อหา ได้แก่ องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ภาวะผู้นา (2) เรียนรู้และพัฒนา
วิชาชีพ (3) ชุมชนกัลยาณมิตร (4) การทางานเป็นทีม
(5)
การมีวิสัยทัศน์ร่วม และ (6) โครงสร้างการพัฒนาชุมชน
3. ส่วนที่ 3 เงื่อนไขความสาเร็จ
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ชื่อผู้วิจัย
ศยามน อินสะอาด (2560)

องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
ในสถานศึกษา
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติใน
การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ ไ อซี ที ข องครู สั ง กั ด สพฐ.
มี 5 องค์ประกอบ
1. สิ่งอานวยความสะดวกและแรงจูงใจภายนอก (External
facilitators and inhibitors) ประกอบด้วย (1) ทรัพยากร
สนับสนุนด้าน ICT และ (2) นโยบายสนับสนุนจากหน่วยงาน
และผู้บริหาร
2. สิ่งอานวยความสะดวกและแรงจูงใจภายใน (Internal facilitators
and inhibitors) ประกอบด้วย (1) เป้าหมาย ปรัชญา
(2) นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (3) วิทยฐานะของครู
3. กระบวนการ (Process) ประกอบด้วย (1) จัดเตรียมความพร้อม
แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ (2) กระบวนการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพครู ได้แก่ กระบวนการจัดการความรู้ (CoP)
ARCS Model การเรียนรู้แบบกากับตนเอง กระบวนการสืบสอบ
แบบชื่นชม
4. คุ ณ ลั ก ษณะชุ ม ชน (Characteristics) มี ร ายละเอี ย ด ดั ง นี้
(1) มีค่านิยมและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
ความเป็นผู้นาร่วมกัน (2) ความรับผิดชอบร่วมในการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน (3) เรียนรู้ร่ว มกัน (4) การเรียนรู้ในชุ มชน ทาเนี ย บ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญประจากลุ่ม (5) สะท้อนความเป็ นครูมือ
อาชีพ (6) เปิดใจ สร้างเครือข่ายและความร่วมมือ (7) จัดกลุ่มที่
สนใจร่ ว มกั น (8) ความเชื่ อ ใจ ไว้ ว างใจ สนั บ สนุ น ให้ ค วาม
ช่วยเหลือ
5. ผลลั พ ธ์ (Outcomes) ประกอบด้ ว ย (1) ชุ ม ชนการเรี ย นรู้
วิชาชีพครู (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
(3)
การเรียนรู้ของผู้เรียน (4) แบ่งปันเรียนรู้ร่วมกัน
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ชื่อผู้วิจัย
ธีระชัย รัตนรังสี (2560)

จิราพร รอดพ่วง (2560)

องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
ในสถานศึกษา
รู ป แบบการสร้ า งชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทยในการพัฒนา
ทั ก ษะการสื่ อ สารอย่ า งสร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. หลักการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2. กระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share vision)
ขั้นตอนที่ 2 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team learning)
ขั้นตอนที่ 3 การจัดการเรียนรู้สู่นักเรียน (Instruction)
ขั้นตอนที่ 4 การโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer coaching)
ขั้นตอนที่ 5 การถอดบทเรียนหลั งปฏิบัติการ (After Action
Review)
3. เงื่อนไข มี 2 ประการ คือ (1) ภาวะผู้นา (2) บรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
จัดการเรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักศึกษาวิชาชีพครู มีองค์ประกอบสาคัญ 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ (3) ขั้นตอน (4) ปัจจัยสนับสนุน
ขั้นตอนการทางาน (5) การวัดและประเมินผล
สาหรับขั้นตอนของรูปแบบ (3P2R) มี 5 ขั้นตอน คือ
1. การเตรียมการ (Prepare: P)
2. การวางแผน (Plan: P)
3. การปฏิบัติ (Perform: P)
4. การสังเกตผล (Review: R)
5. การสะท้อนผล (Reflect: R)
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ชื่อผู้วิจัย
บังอร เสรีรัตน์ (2560)

องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
ในสถานศึกษา
รู ป แบบการสร้ า งชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ชุ ด
ความคิดเกี่ยวกับการสอนของครูประถมศึกษา มี 4 องค์ประกอบ
1. หลักการ
2. จุดมุ่งหมาย
3. กระบวนการหลักและบทบาทสาคัญ
3.1 กระบวนการหนุนเสริม ได้แก่ (1) การจัดทีมงาน (2) การจัด
บรรยากาศการทางานร่วมกัน (3) การจัดสิ่งอานวยความ
สะดวก สื่อที่ใช้เรียนรู้ พื้นที่ และโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน
(4) การจั ด ผู้ อ านวยความสะดวกต่ อ การเรีย นรู้ แ ละการ
ทางานและการจัดผู้ที่เป็นแบบอย่างที่มีชุดความคิด ที่เติบโต
(5) การกาหนดเป้าหมายร่วมในการทางาน และ (6) การ
จั ด ท าแผนการท างานและวางระบบกลไกการท างาน
ช่วยเหลือ สนับสนุนตรวจสอบกระบวนการและปรับปรุง
งาน
3.2 กระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ระยะที่ 1 ระยะเตรียมความ
พร้อม ระยะที่ 2 ระยะปฏิบัติการ
4. ปัจจัยสนับสนุนการใช้รูปแบบ ได้แก่ (1) การจัดพื้นที่และโอกาส
การเรียนรู้จากกันและกันอย่างต่อเนื่อง (2) การร่วมมือร่วมพลัง (3)
การเรียนรู้จากตัวแบบที่มีชุดความคิดที่เติบโต (4) ครูได้
ประสบการณ์ที่ยาก ท้าทายและได้เรียนรู้ร่วมกันโดยมีเป้าหมายที่
ชัดเจน และ (6) กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson
study)
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ชื่อผู้วิจัย
ลภัสรดา เวียงคา (2560)

ประภาภรณ์ คาโอภาส
(2560)

องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
ในสถานศึกษา
รู ป แบบการด าเนิ น งานชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ของครู
วิทยาลัยชุมชนพังงา มี 9 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
1. การสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายร่วมกัน
2. การวางแผนพัฒนากลุ่ม
3. การสื่อสารแบบออนไลน์
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
6. การสะท้อนกลับ
7. การเสริมพลัง
8. การเรียนรู้
9. การประเมินผล
รู ปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิช าชีพของครูศูนย์ การศึก ษานอก
ระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ในเขตภาคเหนื อ ตอนบน
มีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ
1. หลักการของรูปแบบ
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
3. องค์ประกอบและขั้นตอนการดาเนินงานตามองค์ประกอบ
4. การเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรม
5. ผลลัพธ์ของรูปแบบ
6. เงื่อนไขของรูปแบบ
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ชื่อผู้วิจัย
สุธิภรณ์ ขนอม (2559)

ฐาปณัฐ อุดมศรี (2558)

องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
ในสถานศึกษา
รู ป แบบการบริ ห ารชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการสอนภาษาไทยของครูในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก
1. แนวคิดและหลักการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย
6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ (1) ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่ว ม (2)
ความร่วมมือของทีมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ (3) การเรียนรู้ร่วมกัน
และการประยุกต์ใช้ (4) การแบ่งปันวิธีปฏิบัติ (5) ความมุ่งมั่นใน
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง และ (6) เงื่อนไขการสนับสนุนและ
การสร้างสัมพันธ์
2. กระบวนการบริหารชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย
4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวางแผน ขั้นดาเนินการ ขั้นตรวจสอบ และ
ขั้นปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบยืดหยุ่นที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ด้ า นการวิ จั ย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน มีองค์ประกอบ
1. หลักการและความสาคัญ
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
3. การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 6 ขั้นตอน ได้แก่
(1) การสนับสนุนและแลกเปลี่ ยนภาวะผู้ นา (2) การสนับสนุน
ปัจจัยแวดล้อม (3) การกาหนดและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน (4) การปฏิบัติงานแบบร่วมมือ
(5) การปฏิ บั ติ ที่ มุ่ ง ผลลั พ ธ์ เ พื่ อ การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นและครู
(6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนวิธีการปฏิบัติ
5. แผนภาพของรูปแบบและการนาไปใช้
6. ปัจจัยความสาเร็จ
7. ประโยชน์ที่ได้รับ
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ชื่อผู้วิจัย
สมุทร สมปอง (2558)

วรลักษณ์ ชูกาเนิด (2557)

องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
ในสถานศึกษา
รู ป แบบการสร้ า งชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ครู ใ นโรงเรี ย น
ประถมศึกษา มี 4 องค์ประกอบหลัก คือ
1. การเตรียมองค์กรเพื่อการเรียนรู้ มี 2 องค์ประกอบย่อย คือ
การเตรี ย มสภาพแวดล้ อ มภายในโรงเรี ย น และการสร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กรที่อื้อต่อการเรียนรู้
2. การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม มี 2 องค์ประกอบย่อย คือ
เพื่ อ การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น และเพื่ อ การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ของ
บุคลากรในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC
3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานร่วมกัน มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ
(1) การเรียนรู้ร่วมกันของครูเป็นกลุ่ม (2) พัฒนากระบวน
การเรียนรู้ (3) AAR (After Action Review) แลกเปลี่ยน
ความสาเร็จในโรงเรียน
4. ผลที่คาดหวัง มี 4 องค์ประกอบย่อย คือ (1) ความรู้ความเข้าใจ
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ของครู (2) นวัตกรรมการสอนของครู
(3) ผลการเรียนรู้ของนักเรียน (4) มีความเป็นกัลยาณมิตรใน
โรงเรียน
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
บริบทโรงเรียนในประเทศไทย มีองค์ประกอบสาคัญ
6 องค์ประกอบ ได้แก่
1. ชุมชนกัลยาณมิตรตามวิถีไทย
2. ภาวะผู้นาเร้าศักยภาพ
3. วิสัยทัศน์เชิงศรัทธาร่วม
4. ระบบเปิดผนึกกาลังมุ่งสู่ผู้เรียน
5. ระบบทีมเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่วุฒิภาวะความเป็นครู
6. พื้นที่เรียนรู้บนฐานงานจริงที่มีลักษณะเด่นชัดของพื้นที่
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ชื่อผู้วิจัย
สิวรี พิศุทธิ์สินธพ (2554)

องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
ในสถานศึกษา
รู ป แบบการพั ฒ นาชุ ม ช นแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาคาทอลิก มี 6 องค์ประกอบสาคัญ ได้แก่
1. ภาวะผู้นาแบบสนับสนุนและภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ มี
การแบ่งปันอานาจ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีการส่งเสริม
การพัฒนาภาวะผู้นา
2. ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม ได้แก่ มีค่านิยมและวิสัยทัศน์เพื่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และมีค่านิยมและวิสัยทัศน์เพื่อการท างาน
ร่วมกันของบุคลากร
3. การเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์การเรียนรู้ ได้แก่ มีการเรียนรู้
ร่วมกัน และมีการประยุกต์ความรู้เพื่อประโยชน์ของผู้เรียน
4. สภาพการณ์ที่สนับสนุ น ได้แก่ มีโครงสร้างทางกายภาพ และมี
โครงสร้างทางทรัพยากรบุคคล
5. แนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน ได้แก่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติ
ที่ดี และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ
6. ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย์ ได้แก่ มีการพัฒนานิติบุคคล
และมีการพัฒนานิติสังคม

จากการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถานศึกษา
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยนามาสังเคราะห์ลักษณะร่วม และสรุปองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา โดยกาหนดแหล่งข้อมูลในตารางที่ 11 ดังนี้
หมายเลข 1 อานาท เหลือน้อย (2561)
หมายเลข 2 ศยามน อินสะอาด (2560)
หมายเลข 3 ธีระชัย รัตนรังสี (2560)
หมายเลข 4 จิราพร รอดพ่วง (2560)
หมายเลข 5 บังอร เสรีรัตน์ (2560)
หมายเลข 6 ลภัสรดา เวียงคา (2560)
หมายเลข 7 ประภาภรณ์ คาโอภาส (2560)
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หมายเลข 8 สุธิภรณ์ ขนอม (2559)
หมายเลข 9 ฐาปณัฐ อุดมศรี (2558)
หมายเลข 10 สมุทร สมปอง (2558)
หมายเลข 11 วรลักษณ์ ชูกาเนิด (2557)
หมายเลข 12 สิวรี พิศุทธิ์สินธพ (2554)
ซึ่งสรุปได้ว่าองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา ดังนี้
1. หลักการของรูปแบบ
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
3. กระบวนการ
3.1 องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่
3.1.1 มีวิสัยทัศน์ร่วม
3.1.2 ร่วมรับผิดชอบในการเรียนรู้ของผู้เรียน
3.1.3 ทางานเป็นทีม
3.1.4 เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ
3.1.5 โครงสร้างการพัฒนาชุมชน
3.1.6 ภาวะผู้นามีวิสัยทัศน์ร่วม
3.1.7 ชุมชนกัลยาณมิตร
3.2 กระบวนการเรียนรู้
4. การวัดและประเมินผล/ผลลัพธ์
5. เงื่อนไขความสาเร็จ
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ตารางที่ 11 การสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา
แหล่งข้อมูล
องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในสถานศึกษา
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
1. หลักการของรูปแบบ

  


2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ

  


3. กระบวนการ
3.1 องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง   
 
   
วิชาชีพ ได้แก่
3.1.1 มีวิสัยทัศน์ร่วม
  
 
  
3.1.2 ร่วมรับผิดชอบในการเรียนรู้ของผู้เรียน
 
 
  
3.1.3 ทางานเป็นทีม
  
 
  
3.1.4 เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ
  
 
  
3.1.5 โครงสร้างการพัฒนาชุมชน
 

  
3.1.6 ภาวะผู้นา
 


3.1.7 ชุมชนกัลยาณมิตร
 
3.2 กระบวนการเรียนรู้
 
 

4. การวัดและประเมินผล/ผลลัพธ์


 

5. เงื่อนไขความสาเร็จ
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12

รวม
6
6










10









10
9
10
10
7
6
4
5
5
6
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ตารางที่ 12 การสังเคราะห์หลักการของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อานาท เหลือน้อย
(2561)
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนโดยความ
ร่วมมือของบุคลากร
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม

หลักการของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง / ชื่อผู้วิจัย
ธีระชัย รัตนรังสี
จิราพร รอดพ่วง
บังอร เสรีรัตน์
ประภาภรณ์
(2560)
(2560)
(2560)
คาโอภาส (2560)
การรวมตัวของ
กระบวนการทางาน
ชุดความคิดเกี่ยวกับการ การมีส่วนร่วมในการ
บุคลากรด้วยความ
ทางานแบบร่วมมือรวม สอนที่เติบโตพัฒนาได้ ทางานร่วมกันของ
สมัครใจบนพื้นฐานของ พลังของสมาชิกใน
จากการเรียนรู้ร่วมกันใน บุคลากรที่เกีย่ วข้องทุก
กัลยาณมิตรที่มี
ชุมชนโดยมีเป้าหมาย
บริบทการทางานจริงใน ภาคส่วนเป็นพลัง
วิสัยทัศน์ คุณค่า
เพื่อครูให้มีทักษะการ องค์กรผ่านการชี้นา
ส่งเสริมให้เกิด
เป้าหมาย และภารกิจ จัดการเรียนรู้ การคิด
ตนเองและการปฏิบัติ
ประสิทธิภาพและการ
ร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยน อย่างเป็นระบบ และ
ด้วยตนเองในการเรียนรู้ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เรียนรู้กระบวนการ
การสร้างสรรค์
สิ่งที่ยาก และท้าทาย มี
เรียนรู้ของครูผสู้ อน
นวัตกรรม ใช้วัฒนธรรม การเรียนรู้จาก
และนักเรียน เพิ่มพูน แบบกัลยาณมิตรทาง
แบบอย่างที่ดี ใน
ความรู้ ความสามารถ วิชาการ การแลกเปลี่ยน บรรยากาศการเรียนรู้ที่
หรือเพื่อสร้างองค์
เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาที่ เปิดใจ ร่วมมือรวมพลัง
ความรู้ร่วมกันในการ เกิดขึ้นในบริบทของการ และตระหนักในการ
จัดการศึกษา
ปฏิบัติงานจริงด้วย
แบ่งปันการเรียนรู้กัน
กระบวนการวิจัย มี
และกัน มีการสะท้อน
ภาวะผู้นา คิด วางแผน คิดในระหว่างการ
พันธสัญญา และ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
รับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น และพัฒนางานอยู่เสมอ
ร่วมกัน

ฐาปณัฐ อุดมศรี
(2558)
กระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพโดย
การเสริมสร้างและ
พัฒนาผู้บริหารและ
ครูให้สามารถ
ประยุกต์ใช้การวิจยั
ปฏิบัติการในชั้นเรียน
กับทุกขั้นตอนของ
การจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สรุปหลักการของ
รูปแบบ
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนโดยกระบวน
การทางานแบบร่วมมือ
รวมพลังของสมาชิกใน
ชุมชน ซึ่งมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะ
การจัดการเรียนรู้
การคิดอย่างเป็นระบบ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ร่วมกัน ในบริบทของ
การทางานจริง ผ่านการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
การชี้นา การสะท้อนคิด
การปฏิบัติการและ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ
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ตารางที่ 13 การสังเคราะห์วัตถุประสงค์ของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง / ชื่อผู้วิจัย
อานาท เหลือน้อย
ธีระชัย รัตนรังสี
จิราพร รอดพ่วง
บังอร เสรีรัตน์
ประภาภรณ์
ฐาปณัฐ อุดมศรี
(2561)
(2560)
(2560)
(2560)
คาโอภาส (2560)
(2558)
1. เพื่อพัฒนาการ
1. เพื่อประเมินความรู้ เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะ เพื่อพัฒนาชุดความคิด เพื่อสร้างรูปแบบชุมชน 1. เพื่อส่งเสริมความ
บริหารจัดการชุมชน
ความเข้าใจ และ
การจัดการเรียนรู้ การ เกี่ยวกับการสอนของครู แห่งการเรียนรู้ทาง
ร่วมมือระหว่างผู้
แห่งการเรียนรู้ทาง
ความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ และ ประถมศึกษา
วิชาชีพที่มีคุณภาพ
บริการและครู ในการ
วิชาชีพของโรงเรียน
จัดการรู้ของครู
การสร้างสรรค์
และมีความรู้
เสริมสร้างชุมชนแห่ง
มาตรฐานสากล
2. เพื่อประเมินความรู้ นวัตกรรม มีเป้าหมาย
ความสามารถในการ การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่
ความเข้าใจและทักษะ ร่วมกัน ใช้วัฒนธรรม
จัดการเรียนรู้เพื่อ
ด้านการวิจัย
เกี่ยวข้องได้นาแนว
การสื่อสารอย่าง
แบบกัลยาณมิตรทาง
พัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติการใช้ในชั้น
ทางการบริหารจัดการ สร้างสรรค์ของนักเรียน วิชาการ นาความรู้และ
เรียนให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ประสบการณ์ที่แตกต่าง
ประสิทธิภาพและ
ทางวิชาชีพของ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ยั่งยืน
โรงเรียน
การแก้ปัญหาผู้เรียนใน
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิด
มาตรฐานสากลไป
บริบทของการ
การวิจัยปฏิบตั ิการใน
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ปฏิบัติงานจริง โดยใช้
ชั้นเรียนที่สามารถ
ประสิทธิภาพ
กระบวนการวิจัย
พัฒนาการเรียนรู้และ
ช่วยแก้ปัญหาให้กับ
นักเรียนได้อย่าง
แท้จริง

สรุปวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ
1. เพื่อพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนทีม่ ีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาครูให้มี
ทักษะการจัดการเรียนรู้
การคิดอย่างเป็นระบบ
การสร้างสรรค์
นวัตกรรม การวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน
จากการปฏิบตั ิจริงและ
สามารถพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียน
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ผู้วิจัยนาข้อมูลจากตารางที่ 11 การสังเคราะห์วิธีการในแต่ละองค์ประกอบของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา จานวน 7 องค์ประกอบ ผู้วิจัยได้กาหนดแหล่งข้อมูลในตารางที่
14 ดังนี้
หมายเลข 1 อานาท เหลือน้อย (2561)
หมายเลข 2 ศยามน อินสะอาด (2560)
หมายเลข 3 ธีระชัย รัตนรังสี (2560)
หมายเลข 4 บังอร เสรีรัตน์ (2560)
หมายเลข 5 ลภัสรดา เวียงคา (2560)
หมายเลข 6 สุธิภรณ์ ขนอม (2559)
หมายเลข 7 ฐาปณัฐ อุดมศรี (2558)
หมายเลข 8 สมุทร สมปอง (2558)
หมายเลข 9 วรลักษณ์ ชูกาเนิด (2557)
หมายเลข 10 สิวรี พิศุทธิ์สินธพ (2554)
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ตารางที่ 14 การสังเคราะห์วิธีการในแต่ละองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา
วิธีการ
องค์ประกอบที่ 1 มีวิสัยทัศน์ร่วม
1. มีค่านิยมและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเรียนรู้และความเป็นผู้นาร่วมกัน
2. มุ่งมั่นต่อค่านิยมการเป็นโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3. ร่วมกันกาหนดทิศทางสู่การปฏิบัติทั้งเป้าหมายและทิศทางปฏิบัติ โดย
ยึดหลักการทางานแบบมีส่วนร่วมและเต็มใจที่จะปฏิบัติภารกิจร่วมกัน
4. ร่วมสร้างภาพอนาคตและทิศทางการไปสู่การเป็นโรงเรียนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
5. สร้างวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
องค์ประกอบที่ 2 ร่วมรับผิดชอบในการเรียนรู้ของผู้เรียน
1. ร่วมกันสร้างข้อตกลงของกลุ่มและแนวปฏิบัติของกลุ่มในการพัฒนา
ผู้เรียน
2. ร่วมรับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. สื่อสารเพื่อความเข้าใจตรงกัน
4. นาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
เป้าหมายของหลักสูตรและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

1

2

3

4

แหล่งข้อมูล
5
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รวม
3
3
6
4



4

2






5



2
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101
ตารางที่ 14 (ต่อ)
วิธีการ
5. รวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามความก้าวหน้า
ของนักเรียน
6. ร่วมกันวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สภาพปัญหาผู้เรียน
7. ร่วมกันกาหนดวิธีการแก้ปัญหา หาวิธีการพัฒนาผู้เรียน
8. ร่วมออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงกับเป้าหมายของ
หลักสูตรและสอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน
9. ใช้เทคนิค รูปแบบการสอน กระบวนการสอน สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
10. ร่วมจัดทาแนวทางการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
11. ร่วมจัดทาแนวทางและเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม
12. ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการเรียนเรียนร่วมกันเป็นทีม
13. ร่วมประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
14. ร่วมปรับปรุงและพัฒนาแผนกการจัดการเรียนการสอนและ
สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
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102
ตารางที่ 14 (ต่อ)
วิธีการ
องค์ประกอบที่ 3 ทางานเป็นทีม
1. ร่วมกันสร้างข้อตกลงและแนวปฏิบัติในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพร่วมกัน
2. มีการปฏิรูปการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นเป้าหมาย
สาคัญ
3. จัดทาแผนพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
4. ถ่ายทอดความรู้ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และ
อภิปรายร่วมกัน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของทีม
5. ประเมินการปฏิบัติงานร่วมกัน การระดมความคิด และการปฏิบัติ
ร่วมกัน
6. ร่วมกันทางานและสร้างพลังในการเรียนรู้ร่วมกัน
7. ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพครู
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103
ตารางที่ 14 (ต่อ)
วิธีการ
องค์ประกอบที่ 4 เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ
1. จัดกลุ่มที่สนใจร่วมกัน
2. ร่วมกันพัฒนาความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
นามาใช้ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3. ร่วมกันเรียนรู้กับเพื่อนครู นักวิชาการ นักวิจัย จากหน่วยงานอื่น เพื่อ
แก้ปัญหาผู้เรียน
4. พัฒนาสื่อการเรียนรู้และทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
5. ร่วมกันสร้างบรรยากาศที่เป็นพื้นที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบ
นาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6. ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน
7. นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการจัด
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการทาผลงานทางวิชาการ
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แหล่งข้อมูล
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104
ตารางที่ 14 (ต่อ)
วิธีการ
8. สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนามาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงอย่าง
ต่อเนื่อง
9. นิเทศการสอนของครูในรายวิชาเดียวกันหรือกลุ่มสาระเดียวกัน
10. เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนแก่เพื่อนครูในโรงเรียน
11. เผยแพร่และนาเสนอผลงานวิจัยแก่บุคคลภายนอก
12. ถอดบทเรียนหลักการปฏิบัติการเพื่อนาวิธีคิดและวิธีการทางานที่
สร้างสรรค์และมีคุณภาพมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 5 โครงสร้างการพัฒนาชุมชน
1. กาหนดนโยบายสนับสนุนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2. จัดทาแผนการทางานและวางระบบกลไกการทางานช่วยเหลือ
สนับสนุนตรวจสอบกระบวนการทางานและปรับปรุงงาน
3. จัดโครงสร้างบริหารจัดการและปฏิบัติงานโดยใช้หลักการทางานแบบมี
ส่วนร่วมและรูปแบบการทางานเป็นทีม
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แหล่งข้อมูล
4
5
6
  











8


9

















7




10







รวม
8

6
1
1
3

4
3


2

104

105
ตารางที่ 14 (ต่อ)
วิธีการ
4. ปรับสภาพแวดล้อมการทางานให้สอดคล้องกับการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
5. จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม เพียงพอ และพร้อมใช้สาหรับการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
6. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
7. จัดระบบการยกย่อง ชมเชย การให้รางวัล และกาลังใจที่สร้างแรงจูงใจ
ต่อครู
8. จัดผู้เชี่ยวชาญ หรือแกนนาความรู้ หรือผู้เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครูร่วมกัน
9. จัดผู้อานวยความสะดวกต่อการเรียนรู้และการทางาน
10. จัดโอกาสและเปิดกว้างให้พื้นที่อิสระในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพครู
11. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายการศึกษาในการพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา
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106
ตารางที่ 14 (ต่อ)
วิธีการ
องค์ประกอบที่ 6 ภาวะผู้นา
1. สร้างความตระหนักให้ครูเกิดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพครู
2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและหลักการของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3. วิเคราะห์และค้นหาปัจจัยในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ไปสู่ความสาเร็จ
4. ทบทวน ปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
5. เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรโดยการเทียบเคียงสมรรถนะ
6. ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการร่วมกับครูในการขับเคลื่อน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
7. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้
มีประสิทธิภาพ
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107
ตารางที่ 14 (ต่อ)
วิธีการ
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
9. เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเมตตากรุณา การช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ครู
10. เป็นแบบอย่างในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้ที่มีชุด
ความคิดที่เติบโต
11. มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ เอาใจใส่ และให้ความสาคัญต่อความ
เจริญก้าวหน้าของครู
องค์ประกอบที่ 7 ชุมชนกัลยาณมิตร
1. มีศรัทธาร่วมกันพัฒนาวิชาชีพครูร่วมกัน
2. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. เชื่อมโยงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้สอดคล้องกับวิถี
ชุมชนและบริบทของโรงเรียน
4. ใช้ความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการต่อกันเพื่อลดความโดดเดี่ยว
ระหว่างปฏิบัติการสอนของครู
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108
ตารางที่ 14 (ต่อ)
วิธีการ
5. เปิดโอกาสให้ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และให้ความ
เคารพซึ่งกันและกัน
6. มีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบอุทิศตนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
7. มุ่งเน้นความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีความสุข ปลอดภัย
ปลอดการใช้อานาจกดดันในการทางานร่วมกัน
8. ยึดหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) และหลักวินัยเชิง
บวกในการทางานร่วมกัน
9. สร้างความรู้สึกผูกพันและตระหนักถึงผลประโยชน์ของการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียน
10. สร้างความไว้วางใจให้เกิดในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
11. เอาใจใส่และรับฟังซึ่งกันและกัน ทางานร่วมกันด้วยบรรยากาศความ
เป็นมิตร
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109
จากตารางที่ 14 องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา
มี 7 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 มีวิสัยทัศน์ร่วม
องค์ประกอบที่ 2 ร่วมรับผิดชอบในการเรียนรู้ของผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 3 ทางานเป็นทีม
องค์ประกอบที่ 4 เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ
องค์ประกอบที่ 5 โครงสร้างการพัฒนาชุมชน
องค์ประกอบที่ 6 ภาวะผู้นามีวิสัยทัศน์ร่วม
องค์ประกอบที่ 7 ชุมชนกัลยาณมิตร

110
ตารางที่ 15 การสังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง / ชื่อผู้วิจัย
จิราพร รอดพ่วง
บังอร เสรีรัตน์
ประภาภรณ์ คาโอภาส
สุธิภรณ์ ขนอม
สมุทร สมปอง
(2560)
(2560)
(2560)
(2559)
(2558)
ขั้นที่ 1 การเตรียมการ
1. ขั้นเตรียมการ
ขั้นที่ 1 สร้างความรู้พื้นฐาน ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน
1. การเรียนรู้ร่วมกันของครู
(Prepare)
2. ขั้นเลือกบทเรียนหรือ
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติ
ข้นที่ 2 ขั้นดาเนินการ
2. พัฒนากระบวนการ
ขั้นที่ 2 การวางแผน
เนื้อหาที่นามาพัฒนา
ขั้นที่ 3 ประเมินผล
ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบ
เรียนรู้
(Plan)
ผู้เรียน
ขั้นที่ 4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข
3. AAR (After action
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการ
3. ขั้นออกแบบและจัดทา
review) แลกเปลี่ยน
(Perform)
แผนการจัดการเรียนรู้และ
ความสาเร็จใจโรงเรียน
ขั้นที่ 4 การสังเกตผล
สื่อการเรียน
(Review)
4. ขั้นจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 5 การสะท้อนผล
5. ขั้นสะท้อนผลการ
(Reflect)
ดาเนินงาน
6.ขั้นสรุปสาระสาคัญที่ได้
จากการเรียนรูร้ ่วมกัน

สรุปกระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในสถานศึกษา
ขั้นที่ 1 การเตรียมการ
ขั้นที่ 2 การออกแบบและ
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
และนวัตกรรม
ขั้นที่ 3 การจัดการเรียนรู้
และการสังเกตผล
ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการ
จัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 5 สรุปสาระสาคัญที่ได้
จากการเรียนรูร้ ่วมกัน

110
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ตารางที่ 16 การสังเคราะห์ผลลัพธ์ของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์ของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง / ชื่อผู้วิจัย
ศยามน อินสะอาด
จิราพร รอดพ่วง
ลภัสรดา เวียงคา
ประภาภรณ์ คาโอภาส
สมุทร สมปอง
(2560)
(2560)
(2560)
(2560)
(2558)
1. ชุมชนการเรียนรู้ทาง
1. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 1. ประสิทธิภาพของชุมชน 1. ความรู้ความเข้าใจ
1. ความรู้ความเข้าใจการ
วิชาชีพครู
2. การคิดอย่างเป็นระบบ แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เกี่ยวกับชุมชนแห่งการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. การสร้างสรรค์
2. ประสิทธิภาพการจัดการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ
วิชาชีพของครู
ของผู้เรียน
นวัตกรรม
เรียนการสอนของครู
2. ความรู้และทักษะการ
2. นวัตกรรมการสอนของ
3. การเรียนรู้ร่วมกัน
จัดการเรียนรู้
ครู
4. แบ่งปันเรียนรู้ร่วมกัน
3. ผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน
4. มีความเป็นกัลยาณมิตร
ในโรงเรียน

สรุปผลลัพธ์ของรูปแบบ
1. นวัตกรรมการสอนของครู
2. ทักษะการจัดการเรียนรู้
ของครู
3. ผลการเรียนรู้ของนักเรียน
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ตารางที่ 17 การสังเคราะห์เงื่อนไขความสาเร็จของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขความสาเร็จของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง / ชื่อผู้วิจัย
อานาท เหลือน้อย
ธีระชัย รัตนรังสี
จิราพร รอดพ่วง
บังอร เสรีรัตน์
ประภาภรณ์ คาโอภาส ฐาปณัฐ อุดมศรี
(2561)
(2560
(2560)
(2560)
(2560)
(2558)
1. ควรมีการประเมินผล 1. การมีภาวะผู้นาที่
1. สร้างเงื่อนไขในการ 1. การจัดพื้นที่และ
ผู้บริหารต้องได้รับการ 1. การบริหารอย่างมี
การบริหารชุมชนแห่ง ก่อให้เกิดการสร้าง
ทางานร่วมกัน
โอกาสการเรียนรู้ร่วมกัน สนับสนุนจากครูและ ส่วนร่วมที่มุ่งเน้นการ
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 2. จัดบรรยากาศการ
อย่างต่อเนื่อง
ผู้เกี่ยวข้องในการสร้าง สร้างความร่วมมือ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทางวิชาชีพ
เรียนรู้ที่ผ่อนคลายและ 2. การร่วมมือร่วมพลัง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ รวมพลังอย่างเข้มแข็ง
2. ควรเปรียบเทียบผล 2. ส่งเสริมบรรยากาศ เป็นกันเอง
ของผู้เกี่ยวข้อง
ทางวิชาชีพครู
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินงานการ
แห่งการเรียนรู้
3. สร้างความเป็นผู้นา 3. ครูได้ประสบการณ์ที่
2. การสนับสนุน
บริหารจัดการชุมชน
ร่วมกัน
ยาก ท้าทาย และได้
ปัจจัยที่ช่วยให้การ
แห่งการเรียนรู้ทาง
4. การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ร่วมกันโดยมี
บริหารจัดการชุมชน
วิชาชีพ
พัฒนาวิชาชีพครู
เป้าหมายที่ชัดเจน
แห่งการเรียนรู้
3. ครูผู้สอนควรมีความ
4. ตระหนักในการ
ประสบความสาเร็จ
กระตือรือร้นเพื่อแสดง
เรียนรู้ร่วมกัน
3. การพัฒนาภาวะ
ถึงการรวมพลังของครู
5. ให้ความสาคัญกับ
ผู้นารูปแบบต่างๆ
เพื่อพัฒนาตนเองทาง
เวลาอย่างเพียงพอใน
ให้กับผู้บริหารและครู
วิชาชีพ
กระบวนการสะท้อน
4. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดและการสืบ
ต้องให้ความร่วมมือ
สอบ
และสนับสนุนการ
ดาเนินงานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป
เงื่อนไขความสาเร็จ
ของรูปแบบ
1. การบริหารอย่างมี
ส่วนร่วมที่มุ่งเน้นการ
สร้างความร่วมมือรวม
พลังอย่างเข้มแข็งของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. การสนับสนุนปัจจัยที่
ช่วยให้การบริหารจัดการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ประสบความสาเร็จ
3. การจัดพื้นที่และ
โอกาสการเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง
4. การพัฒนาภาวะผู้นา
ร่วมกัน
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จากตารางที่ 11-17 สรุปผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในสถานศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ดังนี้
1. หลักการ คือ การจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยกระบวนการทางานแบบร่วมมือรวมพลัง
ของสมาชิกในชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ การคิดอย่างเป็นระบบ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน ในบริบทของการทางานจริง ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การชี้นา
การสะท้อนคิด การปฏิบัติการและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ การคิดอย่างเป็นระบบการสร้างสรรค์
นวัตกรรม การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน จากการปฏิบัติจริงและสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. กระบวนการ
3.1 องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา มี 7 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 มีวิสัยทัศน์ร่วม
องค์ประกอบที่ 2 ร่วมรับผิดชอบในการเรียนรู้ของผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 3 ทางานเป็นทีม
องค์ประกอบที่ 4 เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ
องค์ประกอบที่ 5 โครงสร้างการพัฒนาชุมชน
องค์ประกอบที่ 6 ภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ร่วม
องค์ประกอบที่ 7 ชุมชนกัลยาณมิตร
3.2 กระบวนการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 การเตรียมการ
ขั้นที่ 2 การออกแบบและจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม
ขั้นที่ 3 การจัดการเรียนรู้และการสังเกตผล
ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 5 สรุปสาระสาคัญที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกัน
4. การวัดและประเมินผล
4.1 การประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้
4.2 การประเมินนวัตกรรมการสอนของครู
4.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
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4. เงื่อนไขความสาเร็จ
4.1 การบริหารอย่างมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือรวมพลังอย่างเข้มแข็ง
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4.2 การสนับสนุนปัจจัยที่ช่วยให้การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ประสบ
ความสาเร็จ
4.3 การจัดพื้นที่และโอกาสการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
4.4 การพัฒนาภาวะผู้นาร่วมกัน

แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นเทคนิคการสอน
แนวใหม่ให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพ ความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของแต่ละบุคคล ผู้เรียนได้
คิดและลงมือปฏิบัติและมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความหมายของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
นักวิชาการและนักการศึกษาทั้งต่างประเทศและในประเทศได้กล่าวถึงความหมายของการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ดังนี้
Bonwell & Eison (1991 : 2) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุก คือ การจัดการเรียนการ
สอนที่ผู้เรียนทาบางสิ่งบางอย่างและการคิดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขากาลังลงมือปฏิบัติเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่
Noakes (1993 : 1) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุก คือ การจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่างๆ ผู้เรียนจะไม่นั่งฟังการบรรยายเพียงอย่างเดียวแต่จะลงมือกระทา
เพื่อให้เกิดทักษะในด้านต่างๆ ผู้เรียนจะมีการวิเคราะห์และสร้างความรู้ขึ้นมาจากการที่พวกเขาได้
อภิปรายหรือการจดบันทึก
Meyers & Jones (1993 : 6) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกเกี่ยวกับการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการไตร่ตรองแนวคิด
และความรู้ที่ได้รับเป็นองค์ประกอบหลักที่สาคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
Shenker; Goss & Bernstein (1996 : 1) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทบาทการเรียนรู้ของตนเองมากกว่าการรับความรู้หรือทัศนะ

115
ใหม่มาใช้โดยเป็นผู้รับฝ่ายเดียว การที่ผู้เรียนได้กระทาสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง และนาไปสู่การคิดเกี่ยวกับ
สิ่งที่ตนกาลังทาอยู่
Lorenzen (2001 : 1) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนการสอนที่อนุญาต
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน นักเรียนมีบทบาทในฐานะผู้ฟังและมีการจดบันทึก บทบาทของ
ผู้สอนต้องช่วยให้ผู้เรียนเกิดการค้นพบในระหว่างการทางานของนักเรียนเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาที่สอน
Petty (2004 : 1) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้โอกาสผู้เรียน
ได้มีปฏิสัมพันธ์ ผู้สอนจะเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มากกว่าการที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้
จากการบรรยายเพียงอย่างเดียว
บัญญัติ ชานาญกิจ (2549 : 3) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนรู้แบบใฝ่รู้
เป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนจะต้องค้นหาเนื้อเรื่องเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ โดยการพูดคุยการเรียน
การอ่าน หรือการตั้งคาถาม หรือการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีความเคลื่อนไหว อาจให้ผู้เรียนทางานคน
เดียว เป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็ได้
ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (2551 : 1) กล่าวว่า การเรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียน ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนรู้ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายซึ่ งเป็น
วิธีการเรียนรู้ในระดับลึก ผู้เรี ยนจะสร้างความเข้าใจและค้นหาความหมายของเนื้อหาสาระโดยเชื่อม
กับประสบการณ์เดิมที่มี แยกแยะความรู้ใหม่ที่ได้รับกับความรู้เก่าที่มีอยู่เดิม สามารถประเมิน ต่อเติม
และสร้างแนวคิดของตนเองซึ่งเรียกว่ามีการเรียนรู้เกิดขึ้น ซึ่งแตกต่างจากวิธีการเรียนรู้ในระดับผิวเผิ น
ซึ่งเน้นการรับรู้ข้อมูลและจดจาข้อมูลเท่านั้น ผู้เรียนลักษณะนี้จะเป็นผู้เรียนที่เรียนรู้วิธีการ (Learning
how to learn) เป็ น ผู้ เ รี ย นที่ ก ระตื อ รื อ ร้ น และมี ทั ก ษะที่ ส ามารถเลื อ กรั บ ข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีระบบ
ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ให้ความหมายของการเรียนรู้เชิงรุก คือ กระบวนการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวาและอย่างตื่นตัว
ณิ ร ดา เวชญาลั ก ษณ์ (2561 : 68-69) สรุ ป ความหมายการเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก หมายถึ ง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน และการทากิจกรรมต่างๆ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน และเพื่อนในชั้นเรียน โดยการเขียน การพูด การฟัง และการ
อ่าน และนามาอภิปรายเพื่อสะท้อนความคิด
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2561 : 41) ให้ความหมายการเรียนรู้เชิงรุกรวม
พลัง หมายถึง แนวการสอนที่กลุ่มผู้เรียนที่คละเพศ คละความสามารถ หรือความถนัดหรือความสนใจ
มารวมพลังร่วมกัน ช่วยเหลือกัน เรียนรู้ผ่านการทากิจกรรม หรือลงมือปฏิบัติอย่างกระตือรื อร้น
ร่วมกันคิด ร่วมกันทา ร่วมกันค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งดิจิทอล จนกระทั่งกลุ่มสามารถ
สร้ า งความรู้ ห รื อ สรุ ป ความรู้ ด้ ว ยตนเอง จนเกิ ด ผลการเรี ย นรู้ คื อ (1) รู้ ด้ ว ยความเข้ า ใจ (2) มี
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ความสามารถทักษะการคิดและการปฏิบัติ (3) มีคุณลักษณะและค่านิยม และสิ่งสาคัญ คือ ผู้เรียน
สามารถนาความรู้ รวมทั้งบทเรียนที่ได้ไปใช้หรือประยุกต์สร้างผลงานเพื่อเผยแพร่และบริการสังคมได้
โดยสรุ ป การจั ดการเรี ยนรู้เชิง รุก หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ที่ผู้ เรีย นมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมการเรียนรู้ ในชั้นเรียน มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสดงออกเกี่ยวกับการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การไตร่ตรอง ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อันจะ
นาไปสู่การสร้างองค์ความรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติในระหว่างการเรียนรู้ และนาความรู้ที่ได้รับมาอภิปรายเพื่อ
สะท้อนความคิด
ลักษณะของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
Shenker; Goss & Bernstein (1996 : 1) กล่าวถึง หลักการของการจัดการเรียนรู้เชิงรุ ก
ดังนี้
1. เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งลดการถ่ายทอดความรู้จากผู้ส อนสู่ผู้เรียนให้น้อยลง และพัฒ นา
ทักษะให้เกิดกับผู้เรียน
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยลงมือกระทามากกว่านั่งฟังเพียงอย่างเดียว
3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น การอ่าน การอภิปราย และการเขียน
4. เน้นการสารวจเจตคติและคุณค่าที่มีอยู่ในผู้เรียน
5. ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดระดับสูงในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลการนาไปใช้
6. ทั้งผู้เรียนและผู้สอนรับข้อมูลป้อนกลับจากการสะท้อนความคิดได้อย่างรวดเร็ว
Silberman (1996 : 9) กล่าวถึง ลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ดังนี้
1. มีปฏิสัมพันธ์ ผู้เรียนมีการพูดคุยกับเพื่อนร่วมชั้นและยังเป็นการสร้างความร่วมมือกัน
และการมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
2. มีการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของผู้เรียน
3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
Fink (1999 : 1-2) กล่าวถึง ลักษณะของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีดังนี้
1. การสนทนากั บ ตั ว เอง เพื่ อ ผู้ เ รี ย นจะได้ ส ะท้ อ นความคิ ด ถามตนเองว่ า คิ ด อะไรมี
ความรู้สึกอย่างไร โดยบันทึกการเรียนรู้หรือแฟ้มสะสมงาน ว่ากาลังเรียนอะไร เรียนอย่างไร สิ่งที่เรียน
นี้มีบทบาทอย่างไรในชีวิตประจาวัน
2. การสนทนาสื่อสารกับผู้อื่น การอ่านตาราหรือฟังคาบรรยาย ในการสอนแบบเดิมนั้น
ผู้เรียนจะถูกจากัดความคิด ไม่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น ขาดความมีชีวิตชีวาการสนทนา
สื่อสาร หากผู้สอนมอบหมายให้อภิปรายกลุ่มย่อยในหัวข้อที่น่านสนใจในการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ชีวิตชีวา จะช่วยสร้างสรรค์สถานการณ์ในการสนทนาสื่อสารให้มีชีวิตชีวาได้
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3. ประสบการณ์ที่ได้จ ากการลงมือกระทา เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการ
ออกแบบ การทดลอง หรือทางอ้อมจากกรณีศึกษา บทบาทสมมติ กิจกรรมสถานการณ์จาลอง ฯลฯ
4. ประสบการณ์ที่ได้จากการสังเกต การที่ผู้ เรียนเฝ้ามองหรือฟังคนอื่น ในสิ่งที่สัมพันธ์กับ
หัวข้อที่กาลังเรียน อาจเป็นการสังเกตโดยตรงจากสิ่งที่เกิดขึ้น หรือจากการสังเกตสถานการณ์จาลอง
จะทาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า
Sheffield Hallam University (2000 : 7) กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในฐานะการ
เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีลักษณะดังนี้
1. เน้นการทางานเป็นกลุ่ม
2. เน้นการร่วมมือระหว่างผู้เรียน
3. เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
4. ผู้เรียนรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน
5. ผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะประสบการณ์และอานวยความสะดวกในการเรียนรู้
6. ผู้เรียนเป็นเจ้าของความคิดและการทางาน
7. เน้นทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
8. ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง
9. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนหลักสูตร
10. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพียงอย่างเดียว
11. ใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ศักดา ไชกิจภิญโญ (2548 : 12) ได้อธิบายการจัดการเรียนรู้เชิงรุกว่าประกอบด้วยลักษณะ
ดังนี้
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
2. ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3. ผู้เรียนรู้หน้าที่ วิธีการศึกษา และการทางานในวิชาที่เรียนให้สาเร็จ
4. ผู้เรียนต้องอ่าน พูด ฟัง คิด และเขียนอย่างกระตือรือร้น
5. ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดชั้นสูง คือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
6. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม
7. ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ข้อมูล สารสนเทศ มโนทัศน์ หรือทักษะใหม่ๆ ในการเรียนรู้
8. ความรู้เกิดจากประสบการณ์และการสร้างความรู้โดยผู้เรียน
9. ผู้สอนเป็นเพียงผู้อานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
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ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (2551 : 2) กล่าวถึงลักษณะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีดังนี้
1. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงกับการแก้ปัญหา
ตามสภาพจริง
2. จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้กาหนดแนวคิด การวางแผน การยอมรับ การประเมินผล
และนาเสนอผลงาน
3. บูรณาการเนื้อหารายวิชา เพื่อเชื่อมโยงความเข้าใจวิชาต่างๆ ที่แตกต่างกัน
4. จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการทางานร่วมกับผู้อื่น
5. ใช้กลวิธีของกระบวนการกลุ่ม
6. จัดให้มีการประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อน
สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2551 : 21) กล่าวถึง ลักษณะของการเรียนรู้เชิงรุกไว้ ดังนี้
1. ประสบการณ์ (Experience) ผู้ ส อนช่ว ยให้ นักเรียนนาประสบการณ์เ ดิม ของตนมา
พัฒนาเป็นองค์ความรู้
2. การสะท้อนความคิดและการอภิปราย (Reflect and discussion) ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสแสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้ง
3. เข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด (Understanding and conceptualization) ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจ และนาไปสู่การเกิดความคิดรวบยอด อาจจะเกิดขึ้นโดยผู้เรียนเป็นฝ่ายริเริ่ม แล้ว
ผู้สอนช่วยเติมแต่งให้สมบูรณ์ หรือผู้สอนเป็นผู้นาทางแล้วผู้เรียนเป็นผู้สานต่อจนความคิดนั้นสมบูรณ์
เกิดความคิดรวบยอด
4. การทดลองหรือการประยุกต์แนวคิด (Experiment or application) ผู้เรียนนาเอาการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะหรือสถานการณ์ต่างๆ จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติของ
ผู้เรียนเอง
จากการศึกษาลักษณะของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกดังกล่าวข้างต้น นามาสังเคราะห์ลักษณะ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ดังตารางต่อไปนี้

119
ตารางที่ 18 การสังเคราะห์ลักษณะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
นักวิชาการ/นักการศึกษา
Shenker; Goss &
Fink (1999 : 1-2) Sheffield Hallam
Silberman
ศักดา ไชกิจภิญโญ
Bernstein
University
(1996 : 9)
(2548 : 12)
(1996 : 1)
(2000 : 7)
พัฒนาทักษะให้
พัฒนาทักษะ
เกิดกับผู้เรียน
ผู้เรียน
ผู้เรียนลงมือ
การเรียนรู้ที่เกิด การลงมือทา
ผู้เรียนเป็นเจ้าของ ความรู้เกิดจาก
กระทา
จากประสบการณ์ การสังเกต
ความคิดและการ ประสบการณ์และ
ของผู้เรียน
ทางาน
การสร้างความรู้
โดยผู้เรียน
ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
พัฒนาการคิด
ระดับสูง

ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนการ
สอน

การสนทนา
การสื่อสาร

ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการ
เรียนรู้
เน้นทักษะการ
พัฒนาทักษะการ
วิเคราะห์และการ คิดชั้นสูง
แก้ปัญหา

สรุปลักษณะ
สุวิทย์ มูลคา และ
การจัดการเรียนรู้
ทวีวัฒน์ วัฒนกุล
อรทัย มูลคา
เชิงรุก
เจริญ (2551 : 2)
(2551 : 21)
เน้นการพัฒนา
ทักษะผู้เรียน
ผู้เรียนศึกษาด้วย ประสบการณ์
ผู้เรียนลงมือ
ตนเองจาก
การทดลองหรือ
กระทาเพื่อสร้าง
ประสบการณ์
การประยุกต์
ประสบการณ์และ
แนวคิด
องค์ความรู้ด้วย
ตนเอง
ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
ในกิจกรรมการ
เรียนรู้
เข้าใจและเกิด
พัฒนาทักษะการ
ความคิดรวบยอด คิดชั้นสูง
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ตารางที่ 18 (ต่อ)

Shenker; Goss &
Silberman
Bernstein
(1996 : 9)
(1996 : 1)
ผู้สอนและผู้เรียน ผู้เรียนมี
สะท้อนคิดและให้ ปฏิสัมพันธ์กบั
ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อนร่วมชั้น

นักวิชาการ/นักการศึกษา
Fink (1999 : 1-2) Sheffield Hallam
สุวิทย์ มูลคา และ
ศักดา ไชกิจภิญโญ ทวีวัฒน์ วัฒนกุล
University
อรทัย มูลคา
(2548 : 12) เจริญ (2551 : 2)
(2000 : 7)
(2551 : 21)
การสะท้อน
ความคิดและการ
อภิปราย
เน้นการทางาน
ใช้กลวิธีของ
การทางานร่วมกับ
เป็นกลุ่ม และการ กระบวนการกลุ่ม ผู้อื่น
ร่วมมือระหว่าง
ผู้เรียน

สรุปลักษณะ
การจัดการเรียนรู้
เชิงรุก
ผู้สอนและผู้เรียน
สะท้อนคิดและให้
ข้อมูลป้อนกลับ
เน้นการทางาน
เป็นกลุ่ม และการ
ร่วมมือระหว่าง
ผู้เรียน
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จากตารางที่ 18 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะดังนี้
1) เน้นการพัฒนาทักษะผู้เรียน 2) ผู้เรียนลงมือกระทาเพื่อสร้างประสบการณ์และองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 3) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 4) พัฒนาทักษะการคิดชั้นสูง 5) ผู้สอนและผู้เรียน
สะท้อนคิดและให้ข้อมูลป้อนกลับ 6) เน้นการทางานเป็นกลุ่มและการร่วมมือระหว่างผู้เรียน
ความสาคัญและประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
นักการศึกษาได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ดังนี้
Copeland (1974 : 325-326) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเป็นการจัดประสบการณ์
ให้ผู้เรียนได้กระทากิจกรรมกับวัสดุที่พบเห็น ซึ่งช่วยให้แนวคิดไม่ เป็นนามธรรมไปจากโลกจริง ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาความคิดรวบยอดเป็นอย่างดี จากการได้รับประสบการณ์การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
Bonwell & Eison (1991 : 2-3) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุกช่วยพัฒนาทักษะความคิด
ระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินข้อมูลในสถานการณ์ใหม่
ได้ดี รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจจนสามารถชี้นาตนเองตลอดชีวิตในฐานะผู้ฝึก ใฝ่การเรียนรู้
Meyers & Jones (1993 : 11) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุกก่อประโยชน์ให้เกิดกับ
ผู้เรียนโดยเพิ่มแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ ลดการแข่งขัน และการแยกตัวจากชั้นเรียนของผู้เรียนทุกๆ คน
เรียนรู้ที่จะทางานร่วมกัน และสามารถได้ข้อมูลป้อนกลับทันที เนื่องจากธรรมชาติของการจัดการ
เรียนรู้เป็นแบบที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ทาให้ผู้เรียนรู้สึกว่าคาแนะนาที่ได้รับจากเพื่อนมี
คุณค่า
Buffalo Educational Technology Center (2001) กล่าวถึง ประโยชน์ของการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก ดังนี้
1. ผู้เรียนเข้าใจมโนทัศน์ที่สอนอย่างลึกซึ้งและถูกต้อง เกิดความคงทน และการถ่ายโยง
ความรู้ได้ดี การจัดการเรียนรู้เชิงรุกทาให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทากิจกรรมที่มีความสนุก ท้าทาย และเร้า
ใจให้ติดตามอยู่เสมอ มีโอกาสใช้เวลาสร้างความคิดกับงานที่ลงมือกระทามากขึ้น สามารถใช้มโนทัศน์
ที่สาคัญในการแก้ปัญหา พัฒนาคาตอบของตนเอง บูรณาการและพัฒนามโนทัศน์ที่กาลังเรียนอย่าง
เป็นระบบทาให้เกิดความเข้าใจมโนทัศน์อย่างชัดเจน มีความสามารถและทักษะทั้งในเชิงความคิด
และเทคนิควิธีที่จะใช้ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาในชีวิตจริง
2. ผู้เรียนและผู้สอนได้รับประโยชน์จากข้อมูลป้อนกลับ ผู้เรียนสามารถแก้ไขและปรับ
ความเข้าใจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนได้ทันทีจากการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพราะได้ใช้มโนทัศน์พูดคุย
และเขียนสื่อสารซึ่งกันและกัน วิจารณ์ โต้แย้งระหว่างเพื่อนและผู้สอน นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถ
จัดระบบความคิดและสร้างวินัยต่อ กระบวนการแก้ปัญหา รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและรู้
ว่าสิ่งที่เรียนนั้นดีอย่างไร ผู้สอนจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลป้อนกลับอย่างสม่าเสมอว่า ผู้เรียนเข้ าใจ
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หรือไม่เข้าใจอะไร ซึ่งการได้รับข้อมูลป้อนกลับนี้จะช่วยให้ผู้สอนสามารถปรับการสอนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนได้
3. ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากแบบการสอนที่หลากหลาย การจัดการเรียนรู้เชิงรุกทาได้ดีใน
ชั้นเรียนที่มีผู้เรียนทั้งเก่งและอ่อน โดยผู้สอนใช้วิธีการที่แตกต่างเพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าใจ และ
สามารถมอบหมายให้ผู้เรียนได้เรียนได้เร็วกว่าอธิบายความเข้าใจให้เพื่อนฟัง เป็นการสอนโดยเพื่อน
ช่วยเพื่อน
4. ส่งเสริมเจตคติทางบวกต่อการเรียน การจัดการเรียนรู้เชิงรุกช่วยให้ผู้สอนสามารถปรับ
เจตคติผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ได้ ถึ งแม้จะสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่ เนื่องจากผู้เรียนได้รับความ
พอใจจากเนื้อหาและชุดฝึกหัดที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ทาให้เห็นความสาคัญ เกิดความพยายามและ
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้มากขึ้น อันเนื่องมาจากการเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ที่ตนเองได้ลงมือปฏิบัติ
จริง
5. ผู้เรียนได้ประโยชน์จากการมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนกับเพื่อน ผู้เรียนมีโอกาสตั้งคาถาม
ตอบโต้ วิพากษ์ วิจารณ์ และชื่นชม การทางานที่มีวิธีการและมุมมองที่แตกต่างกันของแต่ละคน และ
แต่ล ะกลุ่ ม สร้ างความท้าทาย จู งใจทั้งผู้ เรียนและผู้ ส อนให้ ส นุ กสนาน น่าตื่นเต้น ผู้ เรียนพัฒ นา
ประสบการณ์ทางสังคม และได้เรียนรู้วิธีการเรียนด้วยตนเอง สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อกัน
Marlowe & Page (2005 : 15) กล่าวถึง ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ดังนี้
1. ช่วยพัฒนาความสามารถของนักเรียนได้เรื่องการคิด การวางแผน และการกระทา
2. ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
3. ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น
4. ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและระหว่างผู้เรียนกับเพื่อนร่วมชั้น
5. ช่วยสร้างความสนใจในการเรียนของผู้เรียน
6. นักเรียนเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถค้นพบความจริงด้วยตัวของเขาเอง
7. นักเรียนมีอิสระในการทางาน และมีพัฒนาการเป็นรายบุคคล ทาให้เกิดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2561 : 35) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุกมี
ความสาคัญและมีคุณค่าดังนี้
1. ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรม ได้ แ ก่ การอ่ า น การสื บ ค้ น การอภิ ป ราย
การสรุป และการสร้างความรู้ การเขียน และการนาเสนอมากกว่าการเป็นผู้รับฟังความรู้จากครูเพียง
อย่างเดียว
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2. ผู้ เรี ย นได้รั บ การพัฒ นาทักษะกระบวนการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การสั งเคราะห์
การประเมินค่า ซึ่งมุ่งลดกระบวนการถ่ายทอดสารสนเทศให้กับผู้เรียน
3. ผู้เรียนได้รับการบ่มเพาะพัฒนาคุณธรรม เจตคติ และคุณค่าที่มีอยู่ในตัวผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วม นับเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. ผู้เรียนเรียนรู้แบบรวมพลัง คือ ทุกคนคิด ทุกคนทางานเดี่ยว และทุกคนร่วมทางานกลุ่ม
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความสามารถหรือมีความถนัดมากกว่าช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความสามารถ
และความถนัด
6. ผู้เรียนร่วมกันทากิจกรรม ทางานอย่างมีชีวิตชีวาอย่างตื่นตัว
กล่าวโดยสรุป การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเป็นกระบวนการที่มีความหมายและเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้เชิงรุกช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ชัดเจน และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง
2. การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและได้รับ
ประสบการณ์จากการทากิจกรรมต่างๆ
3. การจัดการเรียนรู้เชิงรุกช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดและกระบวนการแก้ปัญหา
ทั้งการคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และประเมินข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ
4. การจั ดการเรี ย นรู้ เชิง รุ กช่ว ยให้ ผู้ เ รีย นมี เจตคติ ที่ ดีต่ อ การเรี ยนและเห็ นคุ ณ ค่ า ของ
การเรียนรู้ที่ตนเองได้ลงมือปฏิบัติจริง
5. การจั ดการเรี ยนรู้เชิงรุกช่ว ยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ เรียนกับผู้ สอน และ
ระหว่างผู้เรียนกับเพื่อนร่วมชั้น
องค์ประกอบสาคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
Meyers & Jones (1993 : 19-20) กล่าวถึง องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกว่า
ประกอบด้วยปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกัน 3 ประการ ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐาน (Basic elements) กลวิธี
ในการเรียนการสอน (Learning strategies) และทรัพยากรทางการสอน (Teaching resources)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปัจจัยพื้นฐาน (Basic elements) ของการสอนโดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก มี 4 ประเด็น
ได้แก่
1.1 การพูดและการฟัง (Talking and listening) จะช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นหาความหมาย
ของสิ่งที่เรียน
1.2 การเขียน (Writing) จะช่วยให้ผู้เรียนได้ประมวลสารสนเทศใหม่ๆ เป็นภาษาของ
เขาเอง
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1.3 การอ่าน (Reading) การตรวจเอกสารสรุป การบันทึกย่อ สามารถช่วยให้ผู้เรียน
ประมวลสิ่งที่อ่านและพัฒนาความสามารถในการเน้นสาระสาคัญ
1.4 การสะท้อนความคิด (Reflecting) จะช่วยให้ผู้เรียนได้นาสิ่งที่เรียนรู้ ไปเชื่อมโยง
กับสิ่งที่รู้มาก่อนหรือนาความรู้ที่ได้รับไปเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน หรือการให้ผู้เรียนหยุดเพื่อใช้เวลา
ในการคิด และบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการเก็บกัก
ความรู้ของผู้เรียน
2. กลวิธีในการเรียนการสอน (Learning strategies) สามารถใช้วิธีการได้หลากหลาย ดังนี้
2.1 กลุ่มเล็กๆ (Small groups) ได้แก่ การทางานแบบร่วมแรงร่วมใจ (Cooperative
work) กรณีศึกษา (Case studies) สถานการณ์จาลอง (Simulations) การอภิปราย (Discussion)
การแก้ปัญหา (Problem solving) การเขียนบันทึกประจาวัน (Journal writing)
2.2 ห้องเรียนใหญ่ อาจใช้ Rally robin, Rally table, Round robin, Round table,
Pair checks, Pair works, Think-Pair-Share, Team-Pair-Solo หรือ Think-Pair-Square
3. ทรัพยากรทางการสอน (Teaching resources) จะต้องมีแหล่งข้อมูลที่หลากหลายให้
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ได้แก่ การอ่าน (Readings) การกาหนดการบ้าน
(Homework assignments) วิทยากรจากภายนอก (Outside speakers) การใช้เทคโนโลยีในการ
สอน (Teaching technology) การเตรียมอุปกรณ์การศึกษา (Prepared educational materials)
โทรทัศน์ทางการศึกษา (Commercial and educational television)
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2557) กล่าวว่า การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ครูไทยต้องปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิ ด ทา พูด มาก
ขึ้น เพื่อค้นหา สร้างความรู้ด้วยตนเอง ส่วนครูต้องสอนให้น้อยลง และเป็นผู้เตรียมประสบการณ์การ
เรี ย นรู้ ใ ห้ ม ากขึ้ น กระตุ้ น ให้ เ ด็ ก แสวงหาสารสนเทศ สร้ า งความรู้ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ดั ง นั้ น
องค์ประกอบสาคัญของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตร รายวิชา หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชา หน่วย
การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ดังนั้นครูควรมีทักษะการสร้างหลักสูตรบูรณาการ
2. การจัดการเรียนการสอน เป็นคุณลักษณะและพฤติกรรมที่บ่งชี้ ความสามารถ ความ
ชานาญของครูในการใช้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่มีอยู่ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กล
ยุทธ์การสอนที่หลากหลาย การสื่อและแหล่งเรียนรู้ และการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติ
เชิงบวกต่อการจัดการเรียนการสอน
3. การประเมินผลการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรืออาจกล่าวว่า
การเรียนรู้ตามสภาพจริง เป็นการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ การทางาน ปฏิบัติงาน และผลผลิต
ดังนั้นการประเมินผลจึงต้องเป็นการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง คือ เป็นการรวบรวบรวมข้อมูล
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เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากกระบวนการเรียนรู้ การทางาน การปฏิบัติงาน และผลผลิตที่ได้จาก
กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริง เป็นกาประเมินความรู้ กระบวนการคิด การปฏิบัติ และ
ผลผลิตที่อาจเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือชิ้นงาน ภาระงาน ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
4. การจัดการชั้นเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวก เป็นลักษณะและพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึง
ความสามารถ ความชานาญในการใช้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่มีอยู่ในการจัดการชั้นเรียนเพื่อ
สร้างบรรยากาศทางกายภาพและจิตใจ
วั ช รา เล่ า เรี ย นดี ปรณั ฐ กิ จ รุ่ ง เรื อ ง และอรพิ ณ ศิ ริ สั ม พั น ธ์ (2560 : 66) กล่ า วว่ า
องค์ประกอบสาคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกซึ่งสามารถนามาใช้เป็นดัชนีชี้วัดการจัดการเรียนรู้ของ
ครูในห้องเรียนเชิงรุก หรือชั่วโมงเรียนเชิงรุกมีอยู่ 3 ประการ คือ
1. ปั จ จั ย พื้น ฐาน (Basic element) ประกอบด้ว ย การแสดงออกของผู้ เรียนทั้งการฟัง
การพูด การอ่าน การเขียน และการไตร่ตรองสะท้อนคิด (Reflecting)
2. ยุทธวิธีการเรียนการสอน (Learning strategies) ซึ่งครอบคลุมถึงรูปแบบ วิธีสอน และ
เทคนิคที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
3. ทรัพยากรการสอน (Teaching resources) ซึ่งเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อาทิ สื่อวัสดุ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ทั้งสถานที่และบุคคล และรวมถึงบรรยากาศ สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ด้วย
กุลิสรา จิตรชญาวณิช (2562: 6-7) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้จะเกิดขึ้นและประสบ
ผลสาเร็จหรือมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด ต้องมีองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่
สาคัญ ดังนี้
1. หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์ต่างๆ ที่จัดไว้อย่างมีระบบเพื่อนาไปใช้พัฒนาผู้เรียน
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ ทาให้การจัดการเรียนรู้มีเป้าหมาย สามารถทราบได้ว่าผู้เรียนจะ
เกิดพฤติกรรมใดบ้าง รวมทั้งสามารถวางแผนเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวั ดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
3. การจั ดการเรี ย นรู้ ทาให้ ผู้ ส อนทราบว่าจะจัด การเรียนรู้ อ ย่างไร โดยใช้วิธีใดบ้า งที่
เหมาะสมกับเนื้อหาและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
4. สื่ อการเรี ย นรู้ การน าสื่ อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ชัดเจนและเร็วขึ้น
5. การวัดและประเมินผล ทาให้ทราบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
หรือไม่
6. ผู้ ส อน ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการที่ จ ะถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่ผู้เรียน
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7. ผู้เรียน การจัดการเรียนรู้จะไม่ได้เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีผู้เรียน
จากองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยนามาสังเคราะห์และสรุป
องค์ประกอบสาคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกซึ่งสามารถนามาใช้เป็นดัชนีชี้วัดการจัดการเรียนรู้ของ
ครูในห้องเรียนเชิงรุกดังนี้
ตารางที่ 19 การสังเคราะห์องค์ประกอบสาคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
นักวิชาการ/นักการศึกษา
Meyers & Jones พิมพันธ์ เดชะคุปต์ วัชรา เล่าเรียนดี
(1993 : 19-20)
พเยาว์ ยินดีสุข
ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง
(2557)
อรพิณ ศิริสัมพันธ์
(2560 : 66)
การพัฒนาหลักสูตร/
แผนการจัดการ
เรียนรู้
ปัจจัยพื้นฐาน
การจัดการเรียนการ ปัจจัยพื้นฐาน/
กลวิธีในการเรียนการ สอน
ยุทธวิธีการเรียน
สอน
การสอน
ทรัพยากรทางการ
ทรัพยากรการสอน
สอน (สื่อและแหล่ง
เรียนรู้)
การประเมินผล
การเรียนรู้
การจั ด การชั้ น เรี ย น
เพื่อสร้างบรรยากาศ
เชิงบวก

กุลิสรา
จิตรชญาวณิช
(2562: 6-7)

สรุป
องค์ประกอบสาคัญ
ของการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก

หลักสูตร
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
การจัดการเรียนรู้

การพัฒนาหลักสูตร/
แผนการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก
กลวิธีการจัดการ
เรียนรูเ้ ชิงรุก

สื่อการเรียนรู้

สื่อและแหล่งเรียนรู้

การวัดและ
ประเมินผล

การวัดและ
ประเมินผล
การจั ด การชั้ น เรี ย น
เพื่ อ สร้ า งบรรยากาศ
เชิงบวก

จากตารางที่ 19 สรุปองค์ประกอบสาคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วย 5
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก 2) กลวิธีการจัดการเรียนรู้
เชิงรุ ก 3) สื่ อและแหล่ งเรี ย นรู้ 4) การวัดและประเมินผล และ 5) การจัดการชั้นเรียนเพื่อสร้าง
บรรยากาศเชิงบวก
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
นักการศึกษาได้กล่าวถึงการออกแบบการเรียนการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ซึ่งในกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 วัชรา เล่าเรียนดี ปรณัฐ กิจ
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รุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ์ (2560: 235-237) กล่าวว่า ครูผู้สอนต้องวางแผนการเรียนการสอน
อย่างรอบคอบ ผสมผสานทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเนื้อหาความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน โดย
มีแนวทางตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. การเลือกเนื้อหาสาระในวิชาต่าง (Select content)
2. การผสมผสานเนื้อหาสาระแห่งศตวรรษที่ 21 (Incorporate 21st century skills)
3. การระบุภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติในการเรียนรู้ (Define the learning task)
4. การเลือกเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอน (Select Instructional tools)
5. การพัฒนาวิธีการและเครื่องมือในการจัดประเมินผล (Develop assessment)
6. การวางแผนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการรู้คิด (Metacognition)
ซึ่งการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ แผนระดับหน่วยการเรียนรู้
(Unit plan) และแผนรายชั่วโมง (Lesson plan) Oliva (2009) กล่าวว่า องค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียน ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย (Goals) จุดประสงค์ (Objectives) ยุทธวิธีการจัดการเรียนรู้
(Teaching strategies) สื่อและทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning resources) และเทคนิคการประเมิน
(Evaluation techniques) สอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2561 : 78-90)
กล่าวว่า การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จัดเป็นหลักสูตรระดับชั้นเรียน (Classroom curriculum)
เป็นการนารายวิชาไปใช้ในห้องเรี ยน แผนการจัดการเรียนรู้จึงมีองค์ประกอบที่ต้องตอบคาถาม คือ
สอนไปทาไม สอนอะไร สอนอย่างไร และประเมินการเรียนรู้อย่างไร ดังนั้นองค์ประกอบหลักในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนต้องคานึงถึง คือ
1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ต้องเป็ นวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม โดยมีหลักสาคัญในการเขียน ดังนี้
1.1 เขียนในลักษณะที่บ่งบอกการการะทา หรือพฤติกรรมของผู้เรียนที่สามารถสังเกต
และวัดผลได้
1.2 ต้องเขียนสู่ตัวชี้วัด
1.3 เขียนให้ครบทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจต
คติ (Attribute & Attitude) และด้านทักษะกระบวนการ (Process)
1.4 เขียนพฤติกรรมของผู้เรียนในวัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยเขียนแสดงพฤติกรรม
สะท้อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง ดังนี้
K 1. ……………….. ด้านความรู้ (ตามมโนทัศน์ที่กาหนด)
P1 2. ……………….. ด้านการปฏิบัติกิจกรรมแบบรวมพลังด้วยความรับผิดชอบ
P2 3. ……………….. ด้านการสร้างชิ้นงานหรือภาระงาน
(ปฏิบัติในขั้นประยุกต์และตอบแทนสังคม)
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A 4. ……………….. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์เจตคติ
2. สาระ/สาระการเรียนรู้ เนื้อหาที่สอนควรสกัดให้ได้องค์ความรู้หรือแก่นของความรู้ โดย
ครูต้องคานึงถึงมี 6 ประเภท ได้แก่ ข้อเท็จจริง (Fact) คานิยาม (Definition) ความคิดสาคัญ (Main
Idea) หลักการ (Principle) กฎ (Law) สูตร กฎเกณฑ์ และกฎข้อบังคับ และทฤษฎี (Theory) การ
เขียนสาระการเรียนรู้ที่เน้นใช้กระบวนการเรียนรู้ ควรเขียนครอบคลุมผลการเรียนรู้ 3 หัวข้อ คือ
2.1 ด้านความรู้ คือ ระบุองค์ความรู้ที่ต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน และแสดงแก่นของ
ความรู้
2.2 ด้านกระบวนการ คือ การระบุสมรรถนะ ทักษะ ความสามารถที่ต้องพัฒนาเด็กตาม
หลักสูตร
2.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ การระบุนิสัยที่ต้องการบ่มเพาะ
3. กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบสาคัญ 2 องค์ประกอบ ได้แก่
3.1 ขั้นตอนการเรียนการสอน เป็นขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน วิธีสอน แนว
การสอนของกลยุทธ์การสอนต่างๆ เช่น ถ้าใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก อาจใช้ขั้นตอนการเรียนการ
สอนของวิธีสืบสอบ วิธีการสอนแบบโครงงาน วิธีการสอนเน้นการทากิจกรรม เป็นต้น
3.2 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ เน้นการระบุสื่อแลกแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสื่อมีชีวิตกับสื่อไม่มีชีวิต หรือสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อไม่ใช่สิ่งพิมพ์ หรือสื่อที่จับ
ต้องได้กับสื่อที่จับต้องไม่ได้ รวมทั้งสื่อดิจิทอลกับสื่อไม่ใช่ดิจิทอล
4. การประเมินการเรียนรู้ เป็นการระบุวิธีประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้
ในทุกด้าน คือ ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนชิ้นงาน
ภาระงาน รวมทั้งสมรรถนะในการทางานและสร้างผลงานของผู้เรียน ตัวอย่างของการประเมินมีดังนี้
4.1 ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสอบ เป็นต้น
4.2 ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมแบบรวมพลังอย่างตั้งใจด้วยแบบประเมิน
4.3 ประเมินชิ้นงาน/ภาระที่สร้างด้วยแบบประเมิน
4.4 ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ที่ ก าหนดด้ ว ยแบบวั ด แบบสั ง เกตรวมทั้ ง
ประเมินสมรรถนะในการทางาน หรือในการสร้างชิ้นงานด้วยแบบประเมินสมรรถนะ เป็นต้น
วัชรา เล่าเรียนดี ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ์ (2560: 244-245) ได้วิเคราะห์
การเสนอองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กันในประเทศไทยตามหน่วยงานทางการศึกษา
นักวิชาการ และสถานศึกษาที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน พบว่า มีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
1. ส่วนนา ประกอบด้วย ลาดับที่ของแผน ชื่อรายวิชา ระดับชั้น ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชื่อ
เรื่อง และ/ชื่อ ชื่อหน่วยย่อย-ชื่อเรื่องย่อย ระยะเวลา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ชื่อครูผู้สอน
และวันเดือนที่ที่สอน เป็นการเขียนระบุข้อมูลตามความเป็นจริงในแต่ละภาคเรียนหรือปีการศึกษา
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2. ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย
2.1 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวขี้วัด
2.2 สาระสาคัญ
2.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นการเขียนลักษณะของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อ
กาหนดพฤติกรรมที่ผู้เรียนสามารถแสดงออกหลังจากได้เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ต้องเป็น
พฤติกรรมที่วัดผลได้และสังเกตได้ ครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ด้านจิตพิสัย
(Affective domain) และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor domain) เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
2.4 เนื้อหาสาระ มีลักษณะเป็นสาระข้อมูลทั่วไปและข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด
หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะและการปฏิบัติ โดยมีเกณฑ์
พิจารณาหรือพัฒนาเนื้อหาในรายวิชา ได้แก ความตรง (Validity) ความสาคัญ (Significance) ความ
น่าสนใจ (Interest) ความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ (Learn ability) ความสอดคล้องกับความเป็นจริงใน
สังคม (Consistency with social reality) และการนาไปใช้ประโยชน์
2.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนออกแบบเพื่อนาเสนอเนื้อหา
ความรู้ แนวการสอน วิธีการหรือการปฏิบัติ รวมทั้งคุณลั กษณะ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยใช้
รูปแบบการสอน วิธีสอน เทคนิค หรือผสมผสานขึ้นเป็นยุทธวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็น
สาคัญ
2.6 สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ คือ สิ่งที่เป็นตัวกลางช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สื่อประเภทวัสดุ อุปกรณ์ สื่อออนไลน์ สื่อเทคโนโลยี เป็น
ต้น แหล่งเรียนรู้ หมายถึง สิ่งต่างๆ รอบตัวผู้เรียน ทั้งเป็นบุคคลที่เป็นวิทยากร หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสถานที่ที่สามารถพาผู้เรียนไปสู่แหล่งเรียนรู้ นามาช่วยเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการตรวจสอบทั้งในระหว่างเรียน
(Formative evaluation) และหลังเรียน (Summative evaluation) ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างไร
การวัดเป็นการรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกตพฤติกรรม การตรวจ
ผลงาน และการทดสอบ เป็นต้น ส่วนการประเมินผล เป็นการตัดสินผลจากการวัดผล ผ่าน-ไม่ผ่าน ดีปานกลาง-ควรปรับปรุง หรือกาหนดเป็นค่าระดับ เป็นต้น
การวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ให้ความสาคัญกับภาระงาน (Task)
และชิ้นงาน (Product) ซึ่งเป็นหลักฐานของการเรียนรู้โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการแสดงออก
(Performance) ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนจนเป็นหลักฐานว่ามีความรู้ ความสามารถ หรือเจต
คติตามเป้าหมาย และต้องประเมินทั้งความรู้ ทักษะการปฏิบัติ ผลงานหรือชิ้นงาน และเจตคติ และ
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ประเมินตลอดกระบวนการ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งติดตามผลภายหลังที่จบบทเรียนแต่ละ
หน่วย มีแนวทางดังนี้
2.7.1 กาหนดหลักฐานสาหรับการประเมินการเรียนรู้ (Assessment evidence)
1) ก าหนดหลั ก ฐานส าหรั บ การประเมิ น ผล ได้ แ ก่ ภาระงาน/ชิ้ น งาน
(Performance task) สาคัญที่แสดงความรู้ ความสามารถ หรือเจตคติตามเป้าหมาย
2) กาหนดเกณฑ์ (Criteria) เพื่อประเมินภาระงาน/ชิ้นงานนั้น
2.7.2 กาหนดหลักฐานอื่นๆ ของการเรียนรู้ เป็นหลักฐานที่นามาใช้ประกอบที่
แสดงว่าผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถ หรือเจตคติตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น การทาแบบฝึกหัด
การฝึกปฏิบัติ การทาการบ้าน การตอบคาถาม การประดิษฐ์ เป็นต้น
3. เอกสารประกอบ ได้แก่ ใบความรู้ ใบงาน ใบกิจกรรม เครื่องมือวัด และประเมินผล
บันทึกผลการจัดการเรียนรู้
โดยสรุป การออกแบบการเรียนการสอนสาหรับพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 มีแนวทาง
ดังนี้ 1) การเลือกเนื้อหาสาระในวิชาต่าง 2) การผสมผสานเนื้อหาสาระแห่งศตวรรษที่ 21 3) การระบุ
ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติในการเรียนรู้ 4) การเลือกเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอน 5) การ
พัฒนาวิธีการและเครื่องมือในการจัดประเมินผล และ 6) การวางแผนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การรู้คิด และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีองค์ประกอบสาคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนนา
ประกอบด้วย ลาดับที่ของแผน ชื่อรายวิชา ระดับ ชั้น ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชื่อเรื่อง และ/ชื่อ ชื่อหน่วย
ย่อย-ชื่อเรื่องย่ อย ระยะเวลา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ชื่อครูผู้สอน และวันเดือนที่ ที่ส อน
2) ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้และตัวขี้วัด สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้
เนื้อหาสาระ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 3) เอกสารประกอบ ได้แก่ ใบความรู้ ใบงาน ใบกิจกรรม เครื่องมือวัดและประเมินผล บันทึก
ผลการจัดการเรียนรู้ สาหรับการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สะท้อนการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกนั้น
ต้องเขียนแสดงพฤติกรรมครอบคลุมด้านความรู้ตามมโนทัศน์ที่กาหนด (K) ด้านการปฏิบัติกิจกรรม
แบบรวมพลังด้วยความรับผิดชอบ (P) ด้านการสร้างชิ้นงานหรือภาระงานที่แสดงถึงการปฏิบัติในขั้น
ประยุกต์และตอบแทนสังคม (P) และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์เจตคติ (A)
กลวิธีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
Cratty (1985); Meyers & Jones (1993 : 59-119); Seeler, Turnwals & Bull (1994)
Silberman (1996) Parkinson; Windale & Shelton (1999); Paulson (1999) ได้เสนอแนะกลวิธี
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกไว้สอดคล้องกัน ดังต่อไปนี้
1. การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) เป็นกลวิธีที่จัดให้มีขึ้นด้วยเจตนาร่วมกันที่จะ
พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยนาข้อปัญหาและแง่คิดต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้นมากล่าวให้ช่วยกันแสดง
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ความคิดเห็น หรือช่วยขบคิดเกี่ยวกับข้อปัญหานั้น เพื่อหาข้อสรุป ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดออก
ความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแยกผู้พูดและผู้ฟัง เป็นวิธีที่ทาให้เกิดผลดีมากมายเพราะเป็น
การเริ่มจากความรู้พื้นฐานของผู้เรียนไปสู่ประสบการณ์ใหม่ ช่วยพัฒนาเจตคติ ยกระดับความสนใจ
และการมีส่วนร่วมของผู้เรียนทุกคนจากการทางานเป็นกลุ่ม ใช้กระบวนการที่นาผู้ เรียนได้คิดสื่อสาร
และแบ่ งปั น ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ต่อกัน อาจจาแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ การ
อภิ ป รายกลุ่ ม ย่ อ ย (Small group discussion) และการอภิ ป รายทั้ ง ชั้ น เรี ย น (Whole class
discussion)
2. เกม (Games) คือ กิจกรรมที่ใช้ผู้เล่นหนึ่งหรือมากกว่า เป็นการแข่งขันที่มีกฎเกณฑ์
หากเป็นเกมคณิตศาสตร์ต้องใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ช่วยให้ผู้เรียนสนุก
ตื่นเต้น มีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เรียนรู้ ช่วยพัฒนาทักษะแก้ปัญหา สื่อสาร การฟังความร่วมมือซึ่งกัน
และกัน ผู้สอนสามารถใช้เกมในการเสริมแรง ทบทวน สอนข้อเท็จจริง ทักษะและมโนทัศน์ ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทาให้ผู้เรียนสนใจบทเรียน ผู้เรียนอ่อนและเก่งสามารถทางานร่วมกันได้ดี
ทาให้ผู้เรียนอ่อนเกิดกาลังใจในการเรียนมากขึ้น ทั้งอาจใช้การประเมินผลการเรีย นรู้อย่างไม่เป็น
ทางการ
3. การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) เป็นกลวิธีที่ดีมาก เมื่อผู้สอนต้องการสารวจ
ความเข้าใจ เจตคติทางคณิตศาสตร์ หรือต้องการให้ผู้เรียนได้รู้ชัดว่า บุคคลที่อยู่ในสถานการณ์หนึ่งๆ
นั้นรู้สึกอย่างไรและเพื่อเป็นการให้ข้อมูลสาหรับอภิปรายต่อไป โดยจัดให้มีการแสดงในสถานการณ์ที่
คล้ายชีวิตจริง ผู้เรียนสวมบทบาทเป็นผู้ เกี่ยวข้องที่อยู่ในสถานการณ์นั้น สิ่งสาคัญที่จะก่อให้ เ กิด
ความรู้ความเข้าใจ เจตคติและค่านิยม คือ การอภิปรายหลังการแสดง นอกจากเป็นผู้สังเกตการณ์แล้ว
ผู้ ส อนจะเป็ น ผู้ น าอภิป ราย ผู้ กาหนดบทบาท ผู้ ควบคุมเวลา และช่ว ยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้ น
ระหว่างการแสดงบทบาทสมมติ โดยองค์ประกอบหลักของการแสดงบทบาทสมมติจะประกอบด้วย
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ประเด็นปัญหาที่จะทาความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลา และสถานที่ที่
เกิดเหตุการณ์
4. การแสดงละคร (Drama) เป็นวิธีการที่ผู้เรียนเป็นผู้แสดงบทบาทที่ได้รับ ทาให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจในเรื่ องราวที่แสดง แต่ใช้เวลามากกว่าบทบาทสมมติ จึงเหมาะสมสาหรับใช้ส อน
เนื้อหาที่ยาก
5. การใช้ ก รณี ศึ ก ษา (Case study) เป็ น วิ ธี ห นึ่ ง ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นรู้ จั ก วิ เ คราะห์
สถานการณ์แวดล้อมเฉพาะเรื่อง อาจเป็นเรื่องสมมติหรือชีวิตจริงที่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนมักจะ
เกี่ยวกับปัญหาที่ผู้หนึ่งหรือหลายคนกาลังประสบอยู่ การใช้กรณีศึกษาจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วม
พิจารณา แสดงความรู้สึก เพื่อสรุปปัญหา แนวคิด และแนวทางแก้ปัญหา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหา และสภาพความเป็นจริงที่ลึกซึ้ง พัฒนาความคิดทักษะการแก้ปัญหา
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การประยุกต์ความรู้เดิม สร้างความเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจของตนมีความสาคัญและเชื่อถือได้ และ
สร้างแรงจูงใจที่จะเรียนสิ่งอื่นต่อไป
6. การสอนโดยใช้ส ถานการณ์จาลอง (Simulation techniques) คือ การสอนที่มีการ
เลียนแบบสภาพเหตุการณ์ หรือสมมติสถานการณ์ให้มีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต
จริง และสอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียน จากนั้นเสนอเป็นกิจกรรมการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองฝึก
ปฏิบัติ ออกความคิดเห็น หรือตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปั ญหาจากสถานการณ์นั้น ทาให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ในสภาพที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งไม่เป็นเป็นรูปธรรม ผู้เรียนมีความรู้สึก
ร่วมต่อเหตุการณ์ได้ดี อีกทั้งยังสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไปได้ โดยผู้สอนต้อง
เตรียมอุปกรณ์ บทบาทหน้าที่ และสถานที่ ตลอดจนกล่าวนาและอธิบายบทบาทของผู้เรียนให้เข้าใจ
ตรงกัน
7. การอ่านอย่างมีชีวิตชีวา (Active reading) เป็นกลวิธีการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วย
ให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องการอ่านได้ดีขึ้น ไม่ใช่การอ่านอย่างคร่าวๆ หรืออ่านไปเรื่อยๆ เหมือนการอ่าน
ทั่วไป แต่เป็นการอ่านที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคาตอบหรือตั้งคาถาม โดยประมวลความคิดจากสิ่งที่
อ่าน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนได้รับสาระจากการอ่านอย่างต่อเนื่อง ทั้งได้ใช้วิจารณญาณพินิจพิเคราะห์
เรื่องที่อ่าน เป็นการอ่านเนื้อหาที่สนใจและก่อให้เกิดความสนใจค้นคว้าเพิ่มเติมด้ว ยตัวผู้เรียนเอง โดย
ใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมผู้เรียนในการอ่านและทาความเข้าใจเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ได้ เช่น
การเน้นคา การเขียนแผนภาพ การอ่านแล้วตั้งคาถาม ฯลฯ
8. การเขียนอย่างมีชีวิตชีวา (Active writing) เป็นกลวิธีกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงออกเชิง
ความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมผู้เรียนในการเขียน เช่น บันทึก
ประจาวัน การเขียนบทละคร การทารายงาน ฯลฯ
9. การทางานกลุ่ม (Small Group work) เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนทางานเป็นกลุ่มย่อย
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพัฒนาทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น ๆ วิธีนี้ประสบผลสาเร็จเมื่อ
ผู้เรียนมีการสะท้อนความคิดในสิ่งที่เรียน หรือประสบการณ์ที่ได้รับ
ณั ฐ พร เดชะ และสุ ท ธาสิ นี เกสร์ ป ระทุ ม (2550 : 3-6) ได้ ก ล่ า วถึ ง การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้เชิงรุก ดังนี้
1. กิจกรรมเดี่ยว มีดังนี้
1.1 Minute papers เป็นกิจกรรมการเรียนที่ให้ระยะเวลาผู้เรียนในการเขียนตอบ
คาถามเป็นเวลา 1 นาที โดยกิจกรรมนี้สามารถใช้ได้ทุกช่วงเวลาของการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็น
ก่อนเข้าสู่บทเรียน ระหว่างบทเรียน และท้ายบทเรียน
1.2 Writing activities เป็ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเขี ย นต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น
การเขียนสรุป เขียนรายงาน เขียนตอบคาถาม เป็นต้น
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1.3 Muddiest point เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเขียนในสิ่งที่ตนเองไม่เข้าใจหรือยังไม่
กระจ่าง ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้สอน เพราะจะช่วยให้ผู้สอนในการเตรียมการสอนใน
ครั้งต่อไป และทาให้ทราบว่าผู้เรียนยังมีข้อสงสัยในจุดใดบ้าง เพื่อจะได้กลับไปเน้นย้าในจุดนั้นอีกครั้ง
1.4 Affective response เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเขียนแสดงความรู้สึกของตนเองที่มี
ต่อการเรียนการสอนครั้งต่อไป จะทาให้ทราบว่าผู้เรียนยังมีข้อสงสัยในจุดใดบ้าง เพื่อจะได้กลับไปเน้น
ย้าในจุดนั้นอีกครั้งหนึ่ง
1.5 Daily journal ให้ ผู้ เรียนเขียนบันทึกกิจกรรมประจาวันของตนเอง โดยอาจใช้
เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือในการทา คือ ให้ผู้เรียนใส่บันทึกของตนเองลงในอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า
การเขียน Blog ซึ่งจะเป็นการบูรณาการการสอนโดยการนาเทคโนโลยีมาใช้ ผู้สอนอาจใช้วิธีการให้
ผู้เรียนเขียนแสดงความคิดเห็น หรือคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับหัวข้อที่ได้เรียนไปในแต่ละครั้งลงใน Blog
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด
1.6 Reading quiz กิจกรรมการอ่านประเภทต่าง ๆ เช่น การอ่านเพื่อตอบคาถาม
การอ่านเพื่อสรุปใจความสาคัญ
1.7 Concept maps การให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือแนวคิดที่ตนเองได้รับออกมาใน
ภาพรวมในรูปแบบของภาพวาด แผนภาพ หรือการทา Mind mapping ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นประโยชน์
อย่างมาก โดยเฉพาะผู้เรียนที่มีปัญหาในการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาษาเขียน แต่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ออกมาเป็นภาษาภาพได้
1.8 Poster/Drawing/Display การให้ ผู้ เ รี ย นได้ ล งมื อ จริ งโดยมีผ ลงานออกมาเป็น
รูปธรรม
2. กิจกรรมกลุ่ม
2.1 Think-pair-share เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไข ปัญหาเป็นคู่ๆ
โดยวิธีการนี้สามารถปรับเปลี่ยนไปได้หลายรูปแบบ
2.2 Brainstorming การระดมสมองช่ว ยกันคิดเป็นกลุ่ ม โดยสามารถร่ว มกันระดม
สมองทั้งห้อง หรือแบ่งกลุ่มแล้วให้ช่วยกันคิดเฉพาะในกลุ่ม จากนั้นจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
2.3 Games การเล่มเกมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
2.4 Debates การโต้วาที โดยการให้หัวข้อในการอภิปรายและให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้า
หาข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นจึงนาเหตุผลทั้งสองฝ่ายตามโต้ตอบกัน กิจกรรมนี้มีประโยชน์อย่างมากใน
การฝึกทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง
2.5 Teaching การสอนหรือการบรรยาย การสอนแบบนี้สามารถนามาประยุกต์ ให้มี
ความเป็นการจัดการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา เช่น การสอดแทรกการสาธิตหรือการชี้แนะเข้าไประหว่าง
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การบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน แล้วสรุปการสอนโดยผู้สอนอีกครั้ง
หนึ่ง
2.6 Jigsaw เป็นการจัดการสอนโดยให้ข้อมูลเพียงบางส่วนกับผู้เรียน จากนั้นผู้เรียน
ต้องศึกษาข้อมูลส่วนที่ตนเองได้รับ และไปแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับกับเพื่อนในกลุ่มอีกทอดหนึ่ง
2.7 Demonstrations การสอนแบบการสาธิตที่ทาให้ ผู้ เรียนได้เห็ นถึงขั้นตอนและ
วิธีการทาสิ่งต่างๆ อย่างแท้จริง ซึ่งจะหลักการจัดการเรียนรู้แบบนี้จะเน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่มี
อยู่จริง
2.8 Socratic method เป็ น วิ ธี ก ารสอนที่ เ น้ น การตั้ ง ค าถาม เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด
กระบวนการคิดขั้นสูง และมุ่งให้ผู้เรียนหาคาตอบของคาถามนั้น
2.9 Wait times การเว้นจังหวะให้เกิดความเงียบเพื่อรอคาตอบของผู้เรียนหลักจากที่
ผู้สอนถามคาถาม หรือการเว้นจังหวะของผู้สอน หลังจากผู้เรียนตั้งคาถาม ซึ่งงานวิจัยชี้ชัดว่าการเว้น
จังหวะให้นานขึ้น 3-5 วินาทีจะเกิดผลดีต่อผู้เรียน เพราะจะทาให้ผู้เรียนมีคาตอบที่หลากหลายมากขึ้น
2.10 Student summary of student answer ให้ผู้เรียนสรุปคาตอบของเพื่อนร่วม
ชั้นที่ได้กล่าวหรือเขียนไปแล้ว โดยวิธีการนี้สามารถใช้เป็นวิธีการที่ตรวจสอบความสนใจของผู้เรียนใน
ห้องเรียนได้อีกด้วย
2.11 Fish bowl เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเขียนคาตอบใส่กระดาษไว้แล้วผู้สอนนามาใส่
ไว้ในโถ จากนั้นจึงสุ่มคาตอบขึ้นมาอ่านโดยบอกชื่อหรือไม่ก็ได้ จากนั้นจึงแสดงความคิดเห็นต่อคาตอบ
นั้น หรือจัดแบ่งประเภทคาตอบของผู้เรียน โดยอาจให้ผู้เรียนช่วยกันคิดเพื่อจัดประเภทหรือลงคะแนน
เสียงเพื่อคัดเลือกคาตอบที่ดีที่สุด วิธีการนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบ
2.12 Finger symbols การใช้สัญลักษณ์มือเพื่อสื่อความหมายหรือ อารมณ์ แทนการ
พูดซึ่งจะช่วยให้เกิดความสนุกสนาน และแปลกใหม่ในชั้นเรียน
2.13 Role playing การแสดงบทบาทสมมุ ติ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความสนุ ก สนาน
กล้าแสดงออก
2.14 Panel discussion การอภิ ป รายแบบกลุ่ ม เป็ น วิ ธี ก ารที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นฝึ ก ทั ก ษะ
กระบวนการคิดขั้นสูง และเรียนรู้เนื้อหาไปพร้อมกัน
บัญญัติ ชานาญกิจ (2551 : 6) ได้กล่าวถึงกลวิธีที่ทาให้เกิดการเรียนใฝ่รู้เชิงรุก ดังนี้
1. ให้ผู้เรียนเขียนสรุปเรื่องที่ผู้สอนบรรยายหรือผู้เรียนอภิปรายทั้งชั้น
2. ให้ผู้เรียนอธิบายเรื่องที่ตนเองพูด
3. ให้ผู้เรียนผูกโยงปัญหาหรือเนื้อหากับความรู้ ประสบการณ์ของตนเอง พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
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4. เขียนคาบรรยายของผู้สอนโดยใช้ถ้อยคาหรือสานวนของตนเอง พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ประกอบ
5. อธิบายทัศนะและมุมมองของตนเองที่มองปัญหานั้นแตกต่างจากคนอื่นในลักษณะมอง
ต่างมุม
6. เขียนคาถามที่ตนเองสงสัยและข้องใจอยู่เพื่อต้องการให้ได้คาตอบที่ชัดเจนหรือมีเหตุผล
7. ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
ปรีชาญ เดชศรี (2545 : 53-55) ได้กล่าวถึงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อกระตุ้นให้
เกิ ด การวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ กระตุ้ น ให้ เ ด็ ก ได้ ส ร้ า งความรู้ ด้ ว ยตนเอง และเพิ่ มความสามารถใน
การแสดงออกด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากบทเรียน โดยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกมีดังนี้
1. กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกสาหรับนักเรียนเป็นรายบุคคล มีดังนี้
1.1 การฝึกหัดเป็นรายบุคคลทั้งการเรียน การโต้ตอบ และการคิด การให้ทากิจกรรม
เหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความจาในเรื่องที่กาลังเรียนอยู่ ให้ข้อมูลป้อนกลับในทันทีแก่
นักเรียน และนักเรียนมีโอกาสสารวจตรวจสอบตนเองทั้งความรู้ เจตคติ และคุณค่าของการเรียนรู้
รูปแบบกิจกรรม ได้แก่ การหยุดเพื่อทาความเข้าใจ การให้เขียนสรุปเมื่อเรียนจบ ให้นั กเรียนเขียน
เรื่องที่เข้าใจดีที่สุดและน้อยที่สุด การตอบสนองต่อการสาธิตของครู การบันทึกประจาวันหรือสัปดาห์
และการตั้งคาถามสั้นๆ
1.2 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคาถามและคาตอบ กิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความรู้ความ
เข้าใจให้แก่นักเรียนในเรื่องที่จะเรียนรู้ ส่งเสริม ให้เกิดความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ กระตุ้นให้นักเรียนได้
สร้างข้อสรุป ด้วยตนเอง และให้ข้อมูล ป้อนกลับในทันทีทันใดต่อการเรียนรู้ของนักเรียน รูปแบบ
กิจกรรม ได้แก่ ให้เวลารอคาตอบ ให้นักเรียนในห้องเรียนตอบคาถามเอง ส่งเสริมให้ฟังอย่างตั้งใจ
การเลือกสุ่มปัญหาหรือเรื่องที่ต้องการทาความเข้าใจ และการทดสอบแบบสั้นๆ
1.3 การให้ข้อมูลป้อนกลับในทันทีทันใด วิธีนี้ก่อให้เกิดข้อมูลป้อนกลับในทันทีแก่ครู
เกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องที่กาลังเรียน และส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์
วิจารณ์ รูปแบบกิจกรรม ได้แก่ การให้สัญญาณมือเมื่อมีคาถามหรือปัญหาแล้วให้นักเรียนตอบโดยใช้
สัญญาณมือที่ได้ตกลงกันไว้โดยไม่ต้องส่งเสียง และป้ายกระดาษ โดยให้คาถามหรือปัญหาแก่นักเรียน
โดยเขียนป้ายกระดาษแล้วให้นักเรียนตอบโดยใช้สัญญามือ การจัดการเรียนรู้เชิงรุกนี้
2. กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกสาหรับนักเรียนที่ทาเป็นคู่ โดยนักเรียนสองคนทากิจกรรม
ร่วมกัน ผลการทากิจกรรมจะทาให้ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เพิ่มความคิดระดับสูง
กระตุ้น ให้ นั กเรี ย นได้ส ร้ างความรู้ ด้ว ยตนเอง กระตุ้นให้ นักเรียนได้ส ารวจตรวจสอบเจตคติ แ ละ
คุณค่าที่เกิดขึ้นของตนเอง และส่งเสริมให้นักเรียนรับฟังและพิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
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รู ป แบบกิ จ กรรม ได้ แ ก่ การอภิ ป ราย การเปรี ย บเที ย บสมุ ด บั น ทึ ก หรื อ ใช้ ส มุ ด บั น ทึ ก ร่ ว มกั น
การประเมินผลงานของผู้อื่น
3. กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกสาหรับนักเรียนที่ทาเป็นกลุ่ม 3-5 คน กิจกรรมที่ทาเป็นกลุ่ม
จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้และทากิจกรรมเป็นกลุ่ม กระตุ้นทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เพิ่มพูน
ความคิดระดับสูง เร่งเร้าให้เกิดความรู้ความคิดด้วยตนเอง เร่งเร้าให้นักเรียนได้สารวจตรวจสอบ
เจตคติและคุณค่าของตนเอง รู ป แบบกิจกรรม ได้แก่ การทากิจกรรมร่ว มกั นเป็นกลุ่ม (3-5 คน)
งานกลุ่มบนกระดานดา การทบทวน การทาแผนผังความคิด Jigsaw group การแสดงสถานการณ์
สมมติ การระดมความคิดด้วยการเขียน การเล่นเกม การอภิปรายแบบมีผู้นาเสนอ การโต้วาที
วัชรี เกษพิชัยณรงค์ และคณะ (2555 : 45) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิ งรุกเป็น
การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง
โดยการอ่าน เขียน ถามคาถาม อภิปรายร่วมกัน และลงมือปฏิบัติจริง ครูผู้สอนต้องคานึงถึงความรู้
เดิมและความต้องการของนักเรียนเป็นสาคัญ โดยทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวก ได้แก่ การให้
คาปรึกษา กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด แนะนาและกากับไม่ให้ออกนอกทางหรือหลง สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ
คือ การลงมือทาเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง แล้วใช้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนสาคัญในการ
แก้ปัญหาและปรับปรุงให้ดีขึ้น การที่ผู้เรียนมี การปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ อย่างหลากหลาย ทาให้เกิด
แนวคิดใหม่ คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ มีความรู้ และมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ดังนั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก จึงมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการติดตัว สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตได้ ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและลักษณะของเนื้อหาวิชา โดยเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้งร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ไพศาล เครือแสง (2556 : 32) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกที่สร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ประเทศสิงคโปร์เป็น อีกประเทศหนึ่งที่สร้างสังคมแห่ งการเรียนรู้ โดยเฉพาะวิทยาลั ย
นานาชาติเชอร์ตัน (Shelton College International) ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง เน้นการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้เพื่ อสร้างสังคมการ
เรียนรู้ที่ตื่นตัวอย่างน้อยใน 3 ประเด็นด้วยกัน คือ
1. การสอนมุ่งกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งเป็นวิธีการสาคัญที่สามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะต่าง ๆ
ที่ต้องการในยุคโลกาภิวัฒน์
2. การสอนมุ่งการปรับบทบาทสู่ผู้ร่วมพัฒนาผู้เรียน เป็นการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดการทางานแบบร่วมสร้างสรรค์ระหว่างครู
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ผู้สอน โรงเรียน ครอบครัว ผู้ปกครอง และชุมชน แต่ละกลุ่มมีบทบาทหน้าที่ของตนเองที่แตกต่างกัน
แต่มีเป้าหมายร่วมกัน คือ การสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน
3. การสอนมุ่งสู่การกรุยทางเรียนรู้สู่โลกกว้าง เนื่องจากโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้หลักของ
เยาวชน การยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนให้อยู่ในระดับเดียวกัน ครูต้องมีคุณภาพ มีเทคนิคการ
สอนที่ทัน สมัย เพื่อให้ นั กเรี ย นได้เรียนรู้สิ่ งใหม่ๆ ที่ตนเองสนใจ หรือมีความจาเป็นต้องรู้ในรูปที่
ก่อให้เกิดความสนุกในกระบวนการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีแนวคิด “Beyond School Base” นาไปสู่การ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อกรุยการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
ณิรดา เวชญาลักษณ์ (2561 : 77) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีแนวคิดในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ด้วยการลงมือปฏิบัติ สะท้อนความคิดเห็นของตนเองต่อสิ่งที่เรียนรู้ เพื่อนาไปสู่
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมกลุ่ม ให้ผู้เรียนได้ทางาน
ร่วมกัน ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่ครูจัดขึ้นร่วมกัน โดยกิจกรรมทั้งสองแบบ
นั้น จะเน้นบทบาทของผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้
กล่าวโดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเป็นการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์
กับการเรียนการสอน เพิ่มความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนในเรื่องที่จะเรียนรู้ ช่วยพัฒนาการเรียนรู้
ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เพิ่มทักษะการคิดระดับสูง กระตุ้นให้นักเรียนได้สร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง สารวจตรวจสอบเจตคติและคุณค่าที่เกิดขึ้นของตนเอง และส่งเสริมให้นักเรียนรั บ
ฟังและพิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และให้ข้อมูลป้อนกลับต่อการเรียนรู้ของนักเรียน กลวิธี
ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีหลากหลายวิธี สรุปดังตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 20 สรุปกลวิธีในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
กิจกรรมเดี่ยว
1. Minute papers
2. Writing activities
3. Muddiest point
4. Affective response
5. Daily journal
6. Reading quiz
7. Concept maps
8. Poster/Drawing/Display
ฯลฯ

กิจกรรมกลุ่ม
1. การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion)
2. เกม (Games)
3. การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing)
4. การแสดงละคร (Drama)
5. การใช้กรณีศึกษา (Case study)
6 . ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช้ ส ถ า น ก า ร ณ์ จ า ล อ ง
(Simulation techniques)
7. การทางานกลุ่ม (Small Group work)
8. Think-pair-share
9. การระดมสมอง (Brainstorming)
10. การโต้วาที (Debates)
11. การสอนหรือการบรรยาย (Teaching)
12. Jigsaw
13. การสอนแบบการสาธิต
(Demonstrations)
14. การสอนที่เน้นการตั้งคาถาม
(Socratic method)
15. การเว้นจังหวะเพื่อรอคาตอบ (Wait times)
16. การให้ผู้เรียนสรุปคาตอบของเพื่อนร่วม
(Student summary of student answer)
17. Fish bowl
18. การใช้สัญลักษณ์มือ (Finger symbols)
19. การอภิปรายแบบกลุ่ม (Panel discussion)
ฯลฯ
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การวัดและประเมินการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ห รื อ การปฏิ บั ติ มั ก กล่ า วถึ ง ค าศั พ ท์ เ ฉพาะ 3 ค า ได้ แ ก่ ค าว่ า
Psychomotor skill, Practical skill และ Performance มีความหมายเหมือนกันแต่มีนัยยะแตกต่าง
กัน โดย Psychomotor skill เน้นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบพื้นฐานที่เป็นกลไกของอวัยวะและ
กล้ามเนื้อ ส่วนคาว่า Practical skill เน้นการปฏิบัติที่อาศัยความสามารถทางสมอง เช่น ทักษะการ
อ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการคิดคานวณ และคาว่า Performance เป็นการแสดงออกหรือการ
ทางานตามกระบวนการต่างๆ ที่อาศัยความสามารถทางสมองและจิตใจนอกเหนือจากการเคลื่อนไหว
ทางด้านร่างกาย (สุวิมล ว่องวาณิช, 2546) ดังนั้นการประเมินการปฏิบัติงาน หมายถึง การออกแบบ
เพื่อทดสอบความสามารถของผู้เรียนในการประยุกต์ใ ช้ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ
นิสัยการทางาน (Work habits) ผ่านการปฏิบัติงานในบริบทหรือสถานการณ์จริงหรือสอดคล้องกับ
สภาพจริงมากที่สุด โดยเน้นให้ผู้เรียนทางานร่วมกันและประยุกต์ทักษะและแนวคิดในการแก้ปัญหาที่
ซับ ซ้อน (Wiggins, 1989; Hart, 1994) เพื่อสะท้อนว่าผู้เรียนได้เรียนรู้ตามเป้าหมายการเรียนรู้ที่
กาหนด เช่น การสร้างสรรค์ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือการสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทางาน หรือ
การสร้างสรรค์ผลงานและกระบวนการทางาน ดังนั้น ทักษะการปฏิบัติ หมายถึง การเคลื่อนไหวทาง
กายภาพ การควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายและการใช้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว ซึ่ง
ประกอบด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกายและการประสานสัมพันธ์ของทักษะต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการ
เคลื่ อ นไหวของร่ า งกายแบบพื้ น ฐาน หรื อ เป็ น การแสดงการปฏิบั ติ ต ามกระบวนการต่ า งๆ ก็ ไ ด้
(กมลวรรณ ตังธนการนนท์, 2559)
การประเมิ น การปฏิ บั ติ มี ค าศั พ ท์ ส าคั ญ 3 ค าศั พ ท์ ได้ แ ก่ การประเมิ น ทางเลื อ ก
(Alternative assessment) หมายถึง การประเมินที่เน้นวิธีการอื่นนอกเหนือจากการประเมินด้วย
การสอบข้อเขียน ซึ่งครอบคลุมการประเมินทักษะการปฏิบัติและการประเมินตามสภาพจริง ส่วนการ
ประเมินทักษะปฏิบัติ หมายถึง การประเมินที่ให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานต่างๆ โดยสะท้อนทักษะที่
ต้องการประเมินออกมาภายใต้เงื่อนไขหรือข้อกาหนดที่ผู้ประเมินกาหนด และการประเมินตามสภาพ
จริง หมายถึง การประเมินที่ให้ผู้รับการประเมินแสดงทักษะด้านต่างๆ รวมถึงความรู้ความเข้าใจใน
การทางานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการทางานนั้นผ่านการปฏิบัติงานที่มีบริบท
ใกล้เคียงกับสภาพจริง (กมลวรรณ ตังธนการนนท์, 2559) ซึง่ แนวคิดการวัดและประเมินทักษะปฏิบัติ
สุวิมล ว่องวาณิช (2546) ได้สรุปไว้ดังนี้
1. ให้ผู้รับประเมินแสดงพฤติกรรมหรือสิ่ งที่ต้องการวัดและประเมินออกมา อาจแสดง
ออกมาผ่านการทดสอบ การแสดงทักษะ การตอบสนองสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมที่
ต้องการวัด
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2. การประเมินตามสภาพจริงต้องมีสถานการณ์ อาจเป็นสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์
จาลองที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่ผู้รับการประเมินสามารถเผชิญในชีวิตประจาวันจริงๆ เป็นสิ่งเร้า
ให้ผู้รับการประเมินแสดงออกถึงสิ่งที่ต้องการวัดและประเมิน
3. การวัดที่ใช้ อาจเป็นการวัดที่ใช้ภาษาหรือไม่ใช้ภาษาก็ได้
4. การวัดและประเมินผลที่ใช้อาจเน้นการวัดและประเมินกระบวนการ (Process) การวัด
และประเมินผลงาน (Product) หรือการวัดและประเมินกระบวนการและผลงาน
ในการประเมินทักษะการปฏิบัติส่วนใหญ่ ผู้รับการประเมินต้องแสดงทักษะความสามารถ
โดยดาเนินการตามกระบวนการในการปฏิบัติงาน หรือสร้างผลงานจากการปฏิบัติงานนั้น ดังนั้น
องค์ประกอบของการวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
1. จุดมุ่งหมายของการประเมินทักษะการปฏิบัติ (Purpose)
2. งานที่กาหนดให้ผู้รับการประเมินปฏิบั ติติ (Task) ซึ่งมีคาชี้แจง คาสั่ง หรือข้อกาหนด
เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ชัดเจน
3. การกาหนดเกี่ยวกับการตอบสนองงาน (Response demand)
4. วิธีการที่เป็นระบบสาหรับการให้คะแนนทักษะการปฏิบัติ (Systematic methods of
rating performance)
กระบวนการออกแบบการวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก
ดังนี้ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2546; กมลวรรณ ตังธนการนนท์ , 2559; Johnson, Penny & Gordon,
2009)
1. กาหนดจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ
การออแบบบการประเมินทักษะปฏิบัติ ต้องเริ่มจากการกาหนดจุดมุ่งหมายและโครงสร้าง
ของสิ่ ง ที่ ต้ อ งการประเมิ น ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง พุ ท ธิ พิ สั ย (Cognitive domain) จิ ต พิ สั ย (Affective
domain) และทักษะพิสัย (Psychomotor domain) ไปพร้อมกับจุดมุ่งหมายการประเมินที่กาหนด
งาน (Task) และวิธีการประเมิน ได้อย่างเหมาะสม (Downing, 2006) จุดมุ่งหมายทั่ว ไปของการ
ประเมินทักษะปฏิบัติ ได้แก่ 1) เพื่อประเมินพัฒนาทักษะของบุคคล เช่น ทัก ษะการจัดการเรียนการ
สอน หรือการประเมินการปฏิบัติงานในองค์กร 2) เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 3) เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในระดับต่างๆ 4) เพื่อให้สารสนเทศแก่สถาบันการศึกษา 5)
เพื่อประเมินทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับวิชาชีพต่างๆ (กมลวรรณ ตังธนการนนท์, 2559)
2. กาหนดกรอบการประเมิน เป็นการระบุถึงเนื้อหา ทักษะ กระบวนการ องค์ประกอบ
หรือมิติอื่นๆ ของสิ่งที่ต้องการประเมิน
3. กาหนดน้าหนักความสาคัญของคุณลักษณะและเครื่องมือที่ต้องใช้ อาจกาหนดเป็นร้อย
ละหรือคะแนน ตามความเหมาะสมและความสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ต้องการวัด
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4. กาหนดประเด็นที่ต้องการประเมิน การประเมินทักษะการปฏิบัติ ประกอบด้วย
4.1 การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน พิจารณา 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ คุณภาพขณะ
ปฏิบัติงาน และเวลา ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและความถูกต้องของการทางาน
4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือผลงาน พิจารณา 2 ประเด็นหลัก คือ คุณภาพ
ของผงาน และปริมาณงาน
5. ก าหนดงานและสถานการณ์ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นปฏิ บั ติ ประเด็ น ส าคั ญ คื อ การวางแผนใช้
สถานการณ์ในการประเมินทักษะปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้รับการประเมินแสดงทักษะที่ต้องการวัดออกมา
ได้ชัดเจน และสิ่งสาคัญผู้ประเมินต้องมีโอกาสได้สังเกตพฤติกรรมของผู้รับการประเมินอย่างใกล้ชิด
เพื่อประเมินทักษะการปฏิบัติในมิติหรือองค์ประกอบต่างๆ ที่ได้กาหนดไว้
6. ก าหนดเกณฑ์ ส าหรั บ ประเมิ น ทั ก ษะปฏิ บั ติ ต้ อ งมี ก ารก าหนดเกณฑ์ ก ารวั ด และ
ประเมินผลโดยใช้เกณฑ์การประเมินรูปแบบต่ างๆ ที่เป็นเครื่องมือสาหรับวัดและประเมินผลทักษะ
การปฏิบัติ
เครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ทั ก ษะการปฏิ บั ติ จ าแนกออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ได้ แ ก่
(กมลวรรณ ตังธนการนนท์, 2559)
1. เครื่องมือประเภทที่ใช้การทดสอบ ได้แก่ แบบสอบข้อเขียน แบบสอบปากเปล่า
2. เครื่องมือประเภทที่ไม่ใ ช้การทดสอบ ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบ
ประเมินค่า (Rating scale) และเกณฑ์การให้คะแนนรูบริก (Scoring rubric)
การจัดการชั้นเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวก
การจัดการชั้นเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวก เป็นสิ่งสาคัญที่ครูผู้สอนและสถานศึกษา
ต้องตระหนักและเห็นความสาคัญ เพราะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
นักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ความหมายการจัดการชั้นเรียนไว้ดังนี้
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2557 : 133-139) กล่าวว่า การจัดการชั้นเรียน
เพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวก (Classroom management competency) หมายถึง ลักษณะและ
พฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความสามารถ ความชานาญในการใช้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่มีอยู่ในการ
จัดชั้นเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางกายภาพและทางจิตใจ บรรยากาศการเรียนการสอน
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. บรรยากาศทางกายภาพหรือบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดีของห้องเรียนมีผลต่อการเรียน
การสอนและเจตคติที่ดีของผู้เรียน ซึ่งลักษณะของห้องเรียนที่มีบรรยากาศทางกายภาพเหมาะสมควร
ดังนี้
1.1 ห้องเรียนมีสีสันน่าดูและเหมาะสม สบายตา อากาศถ่ายเทได้ดี ขนาดเพียงพอกับ
จานวนผู้เรียน
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1.2 ห้องเรียนควรมีบรรยากาศความเป็นอิสระของการเรียน การทางานร่วมกันเป็น
กลุ่ม การทากิจกรรมการสอนทุกประเภท
1.3 ห้องเรียนต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ น่าอยู่ ตลอดจนเป็นระเบียบเรียบร้อย
1.4 สิ่งที่อยู่ในห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สื่อการสอนประเภทต่างๆ สามารถเคลื่อนที่ได้
และสามารถดัดแปลงให้เอื้ออานวยต่อการสอนและการจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ ได้
1.5 ควรจัดเตรียมห้องเรียนให้พร้อมต่อการสอนในแต่ละครั้ง
2. บรรยากาศทางจิตใจหรือบรรยากาศทางจิตวิทยา มีความสาคัญต่อการเรียนการสอน
อย่างมาก เพราะการเรียนการสอนจะดาเนินอย่างมีชีวิตชีวาและราบรื่นนั้น ผู้เรียนกับผู้เรียน และ
ผู้สอนกับผู้เรียนต้องมีความสัมพันธ์กัน และมีปฏิสัมพันธ์กัน เป็นบรรยากาศของการให้ความร่วมมือ
กันและกัน ซึ่งทั้งผู้สอนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศทางจิตใจร่วมกัน ดังนี้
2.1 บุคลิกของผู้สอน ได้แก่ การยิ้มแย้มแจ่มใส การแต่งกายสุภาพและสะอาด การมี
อารมณ์ขัน ท่าทางเหมาะสม การใช้คาพูดเหมาะสม และมีน้าเสียงน่าฟัง
2.2 พฤติ ก รรมการสอนของผู้ ส อน เป็ น พฤติ ก รรมที่ ผู้ ส อนเปิด โอกาสให้ ผู้ เรี ยนทา
กิจกรรมด้วยตนเอง ค้นคว้าด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ซักถาม โต้แย้ง และถามคาถามหรือการสอนที่ผุ้
สอนมีความเป็นประชาธิปไตย
2.3 พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนสร้างบรรยากาศอย่างมาก คือ การเข้า
ร่วมกิจกรรมที่ผู้สอนกาหนดหรือแนะนาอย่างเต็มใจ โดยปราศจากการวิพากษ์วิจารณ์ มีความคุ้นเคย
และไว้วางใจกันและกัน มีการตอบคาถามและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
กุลิสรา จิตรชญาวณิช (2562: 139-140) ให้ความหมายการจัดการชั้นเรียน หมายถึง การ
จัดบรรยากาศในชั้นเรียนหรือสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้ออานวยและมีความพร้อมต่อการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อ 1) ส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้ดาเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 2) ช่วยสร้าง
เสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน 3) ช่วยให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการมาเรียนและไม่เกิด
ความเบื่อหน่าย 4) ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความสนใจในบทเรียน 5) ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกว่า
ห้องเรียนเป็นสถานที่น่าอยู่ และ 6) ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ของผู้เรียน การจัดชั้น
เรียนเพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวก ครูผู้สอนควรให้ความสาคัญกับการจัดบรรยากาศด้านกายภาพ
ได้แก่ การจัดโต๊ะเรียนและเก้าอี้ของนักเรียน การจัดโต๊ะครู การจัดป้ายนิเทศ การจัดสภาพห้องเรียน
ให้ถูกสุขลักษณะ การจัดมุมต่างๆ ในห้องเรียน และการจัดบรรยากาศด้านจิตวิทยา ได้แก่ บุคลิกภาพ
เทคนิคการปกครองชั้นเรียน พฤติกรรมการสอนของครู
โดยสรุป การจัดการชั้นเรียนหรือสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนทั้งบรรยากาศด้านกายภาพ ควร
มีลักษณะห้องเรียนที่ มีบรรยากาศความเป็นอิสระของการเรียน การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การทา
กิ จ กรรมการสอนทุ ก ประเภท ควรจั ด เตรี ย มห้ อ งเรี ย นให้ พ ร้ อ มต่ อ การสอนในแต่ ล ะครั้ ง และ
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บรรยากาศด้านจิตใจ ครูควรต่างกายให้เหมาะสม ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอารมณ์ขัน ใช้คาพูดเหมาะสม
และมีน้าเสียงน่าฟัง ด้านการสอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทากิจกรรมด้วยตนเอง ค้นคว้าด้วยตนเอง
เปิดโอกาสให้ซักถาม โต้แย้ง และถามคาถาม และผู้เรียน ควรเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ มีส่วน
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน มีการตอบคาถามและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
บทบาทครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
นักการศึกษากล่าวถึงบทบาทครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกไว้ดังนี้
บุหงา วัฒนะ (2546 : 32) กล่าวถึง บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ดังนี้
1. การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะสอน หรือศึกษาขอบเขตและกรอบในการทางาน
2. ศึกษาฝ่ายผู้เรียน วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง
3. จัดระบบการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด
4. รวบรวมทรัพยากรและผลิตขึ้นเพิ่มเติม โดยเฉพาะสื่อต่างๆ
5. ดาเนินการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนางาน
6. ประเมินผล สรุปผล และพัฒนางาน
ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (2551 : 3) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมและวิธีการปฏิบัติตามแนวทาง
ของการเรียนรู้เชิงรุกให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ผู้สอนควรเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญ ดังนี้
1. จัดให้ผู้สอนเป็นศูนย์กลางของการเรียน กิจกรรมหรือเป้าหมายที่ต้องการต้องสะท้อน
ความต้องการที่จะพัฒนาผู้เรียน และเน้นการนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน
2. สร้ า งบรรยากาศของการมี ส่ ว นร่ ว ม และการเจรจาโต้ ต อบที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอน และเพื่อนในชั้นเรียน
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่
สนใจ รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียน กิจกรรมที่เป็นพลวัต ได้แก่ การฝึก
แก้ปัญหา การศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น
4. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน
5. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ ท้ า ทาย และให้ โ อกาสผู้ เ รี ย นได้ รั บ วิ ธี ก ารสอน ที่
หลากหลายมากกว่าการบรรยายเพียงอย่างเดียว แม้รายวิชาที่เน้นทางด้านการบรรยายหลักการ และ
ทฤษฎีเป็นหลักก็สามารถจัดกิจกรรมเสริม อาทิ การอภิปราย การแก้ไขสถานการณ์ที่กาหนด เสริมเข้า
กับกิจกรรมการบรรยาย
6. วางแผนในเรื่องของเวลาการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของเนื้อหาและกิจกรรมในการ
เรียน ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนรู้เชิงรุกจาเป็นต้องใช้เวลาการจัดกิจกรรมมากกว่าการบรรยาย ดังนั้น
ผู้สอนจาเป็นต้องวางแผนการสอนอย่างชัดเจน โดยสามารถกาหนดรายละเอียดลงในประมวลรายวิชา
เป็นต้น
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7. ใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเห็นที่ผู้เรียนนาเสนอ
วัชรา เล่าเรียนดี ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ์ (2560 : 68) กล่าวว่า บทบาท
ของครูเชิงรุก (Active teacher) มีดังนี้
1. ตั้งความคาดหวังว่าผู้เรียนแต่ละคนจะเกิดผลการเรียนรู้ตามระดับคุณภาพที่กาหนดหรือ
ยอมรับได้
2. รับพิจารณาเฉพาะผลงาน หรือชิ้นงานคุณภาพเท่านั้น
3. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของสิ่งที่เรียนและเชื่อมโยงประสบการณ์เดิม ความรู้ที่
ได้รับ และโลกของความเป็นจริง
4. ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เชิงรุก (Active participant) โดยเป็นทั้งโค้ช ทั้งผู้
แนะนา ปรึกษา และผู้อานวยความสะดวก
5. ประเมิ น การเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารหลากหลาย และให้ มุ ม มองแก่ ผู้ เ รี ย นเพื่ อ ให้ เ ห็ น
ความสามารถของตนเอง
6. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติอย่างมีความหมาย และนาไปประยุกต์ใช้
ในความเป็นจริงของชีวิตประจาวัน
ณิรดา เวชญาลักษณ์ (2561 : 80-81) ได้สรุป บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ดังนี้
1. พูดคุยกับนักเรียนในระหว่างจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอน และ
เพื่อนในชั้นเรียน
2. เตรี ย มตัว ให้ พร้ อมที่จะสอน วางแผนเรื่องเวลาการสอนอย่างชัดเจน ศึกษาผู้ เรีย น
วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง
3. จัดหาสื่อการสอนที่เหมาะสม
4. จัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือใน
กลุ่มผู้เรียน
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
สนใจ
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย ให้มี การอภิปราย การตั้งคาถาม และการเขียน
เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม
7. ให้เวลานักเรียนในการค้นหาคาตอบ ไม่เร่งเร้าเอาคาตอบจากนักเรียน ใจกว้าง ยอมรับ
ในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเห็นของผู้เรียน
8. ให้รางวัลแก่นักเรียนที่มีส่วนร่วมเพื่อสร้างแรงจูงใจ
9. ให้เวลากับนักเรียนในช่วงท้ายคาบเพื่อให้นักเรียนถามคาถาม
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10. มีการสื่อสารที่ชัดเจน
11. ประเมินผล สรุปผล และพัฒนางาน
โดยสรุป การจัดการเรียนรู้เชิงรุกให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้นั้น ผู้สอน
ควรมีบทบาทสาคัญดังนี้
1. การเตรียมความพร้ อมในการสอนโดยการวิเคราะห์ผู้ เรียนและกาหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาผู้เรียน
2. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
3. จัดเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่หลากหลายโดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
การเข้าร่ ว มกิจ กรรมการเรี ย นรู้ เพื่อให้ ผู้ เรียนได้มีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ลงมือปฏิบัติจริง
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและการคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. จัดบรรยากาศในชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้เกิด
การร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน
6. ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการหลากหลาย และให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อให้
ผู้เรียนเห็นความสามารถของตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ และนาไปประยุกต์ใช้ในความเป็น
จริงของชีวิตประจาวัน
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
นโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในช่ ว งปลายปี ก ารศึ ก ษา 2558 เป็ น ต้ น มา เน้ น ให้
สถานศึกษา “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ซึ่งหมายถึงเน้นให้สถานศึกษาจัดการลดความซ้าซ้อนของ
เนื้อหาต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยการสร้างหลักสูตรบูรณาการ และจัดการเรียนการสอนเน้นองค์
ความรู้อันเป็นความรู้ที่ต้องเรียน ส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่ควรรู้ให้เด็กเรียนรู้เองด้วยทักษะการสืบค้น
สืบสอบที่ต้องบ่มเพาะให้เกิดกับเด็ก ในการจัดการเรียนรู้ ครูต้องจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็น
ศูนย์กลางหรือการเรียนรู้เชิงรุก หรือการจัดการเรียนรู้แบบสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนได้ทางานแบบ
รวมพลั งและสร้ างความรู้ ด้ว ยตนเอง รวมทั้งเลื อกใช้สื่ อนวัตกรรม เน้นการใช้ ICT ประเมินด้ว ย
หลากหลายวิธี ตลอดจนการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ดังนั้นครูต้อง
เป็นผู้มีทักษะที่เรียกว่า ความเป็นครูมืออาชีพ คือ การมีทักษะ 7C ได้แก่ ทักษะการพัฒนาหลักสูตร
(Curriculum development) ทั ก ษะการเรี ย นรู้ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (Child-centered
approach) ทักษะการนานวัตกรรมไปใช้ (Classroom innovation implementation) ทักษะการ
ประเมินตามสภาพจริง (Classroom authentic assessment) ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
(Classroom action research) ทักษะการจัดชั้นเรียน (Classroom management) และทักษะการ
เสริมสร้างลักษณะ (Character enhancement) (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2557 : 8-9)
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การพั ฒ นาครู ไ ทยในยุ ค ศตวรรษที่ 21 จ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาครู ใ ห้ มี ทั ก ษะ 7C รวมทั้ ง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูหรือการปฏิรูปครูให้มีความสามารถหรือ
สมรรถนะด้านพัฒนาหลักสูตรรายวิชา (Curriculum competency) สมรรถนะด้านการจัดการเรียน
การสอน (Instructional competence) สมรรถนะด้านการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment
competency) และสมรรถนะด้านการจัดการชั้นเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวก (Classroom
management competency) (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุ ข, 2557 : 13-14) วัช รา
เล่าเรียนดี ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ์ (2560 : 231) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาสติปัญญาของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Process) เจตคติ (Attitude)
และคุ ณ ลั ก ษณะ (Attribute) ตลอดจนวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ทั ก ษะทางสั ง คมและทั ก ษะการคิ ด ซึ่ ง เป็ น
เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสาเร็จนั้นจะต้อง
ดาเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีความ
เชื่อมโยงกัน ทางานร่วมกัน และบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การดาเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยครูมีองค์ประกอบสาคัญ 10 ประการ
(Dick, Carey & Carey, 2015 : 6-8) คื อ การระบุ เ ป้ า ประสงค์ ก ารเรี ย นการสอน (Identify
instructional goal) การดาเนินการวิเคราะห์การเรียนการสอน (Conduct Instructional analysis)
การวิเคราะห์ผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Analyze learners and contexts) การเขียน
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Write performance objectives) การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
(Develop assessment instruments) การพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอน (Develop instructional
strategy) การพัฒ นาและเลื อ กวัส ดุ การเรี ยนการสอน (Develop and select instrument) การ
ออกแบบและดาเนินการประเมินผลย่อยในการจัดการเรียนรู้ (Design and Conduct formative
evaluation of instruction) การออกแบบและดาเนินการประเมินผลรวม (Design and Conduct
Summative evaluation of instruction) และการทบทวนการจั ด การเรี ย นการสอน (Revise
instruction) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ให้ความสาคัญในรายละเอียดของกระบวนการในแต่ละขั้นตอน
การพัฒนาครูไทยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูดังกล่าวข้างต้น
กลยุทธ์การพัฒนาครูที่สาคัญในยุคปัจจุบัน คือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่ง พิมพันธ์ เดชะคุปต์
และพเยาว์ ยินดีสุข (2561 : 132-133) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพกับการสอนงานแบบ
พี่เลี้ ย งด้ว ยการใช้การพัฒ นาบทเรี ยนร่วมกัน เป็นกระบวนการสอนงานแบบพี่เลี้ ยง (Coachingmentoring) ที่ช่วยเสริมสร้างให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือได้เพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจทั้งด้าน
แนวทางการดารงชีวิต และหนทางที่จะก้าวไปสู่ความสาเร็จ และอาจหมายถึง การเป็นพี่เลี้ยงที่เป็น
การให้ ผู้ ที่ มี ค วามสามารถหรื อ เป็ น ที่ ย อมรั บ หรื อ ผู้ บ ริ ห ารในโรงเรี ย นให้ ค าปรึ ก ษาและแนะนา
ช่วยเหลือรุ่นน้อง หรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ากว่าในเรื่องที่เป็นประโยชน์ ต่อการทางานเพื่อให้มีศักยภาพ
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สูงขึ้น การเตรียมการและดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยมีชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพร่วม
ปฏิบัติการในการสอนงานแบบพี่เลี้ยงนั้นดาเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ (1) ขั้นวิเคราะห์ (Analyze)
เป็นการวิเคราะห์หลักสูตรหรือรายวิชาที่จะจัดการเรียนรู้ (2) ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan)
เป็นขั้นที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย ครู ผู้วางแผน ผู้ร่วมคิด ครูผู้ชี้แนะ หรือครูพี่
เลี้ยง รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนร่วมกันวางแผน และให้การชี้แนะ และคาปรึกษาในการออกแบบการ
สอนและเขียนแผนการจัด การเรียนรู้เน้นเด็กเป็นสาคัญ เน้นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง (3) ขั้น
ปฏิบัติและสังเกตการณ์ นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยมี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพร่วมสังเกตการณ์ ผู้สอนเขียนบันทึกหลังสอน (4) ขั้นสะท้อนความคิด
(Reflect) เป็นขั้นที่ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสะท้อนความคิดโดยผู้วางแผนหรือผู้สอนเป็นผู้สะท้อน
ความคิดเกี่ยวกับความสาเร็จ จุดเด่น จุดที่ต้องแก้ไขในการจัดการเรียนการสอน และชุมชนนักเรียนรู้
มืออาชีพร่วมกันสะท้อนความคิดทั้งจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งแนะนาวิธีแก้ปัญหา และ
(5) ขั้นปรับปรุงใหม่ (Redesign) ขั้นนี้มีการแนะนาให้ปรับแก้แผนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครู และถ้านาไปทดลองใช้ประมาณ 3-4 ครูผู้วางแผนจะได้นวัตกรรมการ
เรียนรู้ เรียกว่า การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom action research) สอดคล้องกับแนวคิด
ของเสถียร อ่วมพรหม (2560 : 78-81) ที่กล่าวว่า ปัจจัยสาคัญด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ
การเรียนรู้ที่แท้จริง เป็นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจและสามารถนาสิ่งที่เรียนรู้
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ตามสภาพแวดล้อมของนักเรียนแต่ละบุคคลได้ ดังนั้นครูต้องยึดหลัก
“สอนน้อย เรียนมาก” คือ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ครูต้องให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
เข้าใจสิ่งที่ครูสอนมากที่สุดโดยใช้ลักษณะของผู้เรียนเป็นหลักโดยเน้นครูไม่ต้องสอน แต่ต้องออกแบบ
การเรี ย นรู้ และอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ ให้ นักเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมื อท า แล้ ว
การเรียนรู้จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง เรียกการเรียนรู้แบบนี้ว่า PBL (Project-Based
Learning) ดังนั้นการพัฒนาครูด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) คือ ทางานร่วมกันโดย
การร่วมกันตั้งคาถามและการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น โดย
มีความเชื่อว่า หัวใจของการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้นอยู่ที่การเรียนรู้และการทางานของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ครูต้ องได้รับการพัฒนาด้าน
ทักษะการตีความ ทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก การอานวย
ความสะดวก และประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน และแนวคิดของปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิณ
ศิ ริ สั มพั นธ์ (2561 : 3) ที่ กล่ าวว่ าการพั ฒ นาสมรรถนะครู สู่ ความเป็ นมื ออาชี พ คื อ การพั ฒ นา
คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คลที่ เ ป็ น ครู ได้ แ ก่ ความรู้ (Knowledge) ทั้ ง ความรู้ ใ นเนื้ อ หา (Content
Knowledge) และความรู้ด้านการสอน (Pedagogy) ทักษะ (Skills) และพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งผลให้ครูสามารถจัดการเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร และแผนการจัดการศึกษาที่กาหนด
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ไว้ โดยสมรรถนะของครูในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ 21 (The General
Area Competencies of Southeast Asian Teachers in the 21st Century) มี ลั ก ษ ณ ะ ที่ เ ป็ น
พื้น ฐานร่ ว มกัน ได้แก่ การส่ งเสริ มการพัฒ นาทัก ษะชีวิต และอาชีพ ให้ แก่ ผู้ เรีย น การสร้างสรรค์
บรรยากาศในการเรียนรู้ การอานวยการเรียนรู้ การจัดเตรียมแผนการเรียนที่เหมาะสมตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจของโรงเรียน การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การพัฒนาและใช้ทรัพยากรการสอนและ
การเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม การประเมินผลความสามารถ
ของผู้เรียน การพัฒนาวิชาชีพ การสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ปกครอง และการ
จัดการเกี่ยวกับสวัสดิการผู้เรียนและงานอื่นๆ โดยสรุปครูมืออาชีพจะเป็นผู้มีสมรรถนะที่เด่นชัด 4
ประการ ประกอบด้วย (1) สมรรถนะด้านการออกแบบและวางแผนการเรียนการสอน ทั้งนี้เป็น
สมรรถนะที่มีความสาคัญมากเนื่องจากเป็นขั้นตอนของการวางแผนการปฏิบัติงานโดยใช้ศาสตร์วิชาครู
(2) สมรรถนะด้านการจัดการชั้นเรียนและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (3) สมรรถนะด้าน
การ
ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ (4) สมรรถนะด้าน การ
พั ฒ นาตนเองและวิ ช าชี พ ครู อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รู ป แบบการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ( Professional
development) มีด้วยกันหลายรูปแบบ ได้แก่ (1) การพัฒนาวิชาชีพแบบรายบุคคล (Individual
guided model) ครูสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจ กาหนดเป้าหมายและเลือกกิจกรรมที่
ส่ ง ผ ล ส า เ ร็ จ ด้ ว ย ต น เ อ ง ( 2 ) ก า ร พั ฒ น า วิ ช า ชี พ แ บ บ ก า ร สั ง เ ก ต แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
(Observation/Assessment model) เป็นรูปแบบที่ให้ความสาคัญกับการสังเกตและการประเมิน
การจัดการเรียนรู้ การนิเทศการเรียนการสอนบนพื้นฐานการได้รับข้อมูลย้อนกลับที่ถูกต้อง เหมาะสม
และตรงกับความต้องการของครู ทาให้ครูมีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองให้ดี
ขึ้น (3) การพัฒนาวิชาชีพแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับปรุงและพัฒนา (Involvement in a
development and improvement process model) เป็นการรวบรวมผลการเรียนรู้ต่างๆ ที่เป็น
ผลมาจากการมีส่วนร่วมโดยตรงของครูในกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาความรู้ การแก้ปัญหา การ
พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง าน และการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร (4) การพั ฒ นาวิ ช าชี พ แบบฝึ ก อบรม (Training
model) เป็ น การพั ฒ นาครู โ ดยมี เ ป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ค วามรู้ พั ฒ นาทั ก ษะ และ
เปลี่ยนแปลงเจตคติความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนการสอน การถ่ายโยงความรู้และทักษะสู่ชั้นเรียน และ
(5) การพัฒนาวิชาชีพแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry model) เป็นการสืบเสาะหาความรู้ของครูทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่มในการตรวจสอบผลสาเร็จในการสอนของตนเองหรือใช้การวิจัยในชั้นเรียน
โดยสรุปการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
เป็นการพัฒนาครูให้ครอบคลุมสมรรถนะด้านการออกแบบและวางแผนการเรียนการสอน สมรรถนะ
ด้านการจัดการชั้นเรียนและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ สมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของ
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ผู้เรียน และสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูสามารถจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรและแผนการจัดการศึกษาที่กาหนดไว้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ
ปองทิพย์ เทพอารีย์ (2556) ได้พัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครู
ประถมศึกษา ซึ่งเป็นงานวิจัย และพัฒ นา (Research and Development) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
1) ประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครูประถมศึกษาในด้านสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู 4 สมรรถนะ พบว่า การพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง หลังการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สาหรับครูประถมศึกษามีค่าคะแนนสูงกว่าก่อนการทดลองใช้รูปแบบอยู่ในระดับมาก ส่วนการทางาน
เป็ น ทีม หลั งการทดลองใช้รู ป แบบชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิช าชีพส าหรับครูประถมศึกษามีค่า
คะแนนสูงกว่าก่อนการทดลองใช้รูปแบบจากระดับมากเพิ่มไปอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ประสิทธิผล
ของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครูประถมศึกษาในด้านทักษะการเรียนรู้ ข อง
ผู้เรียน 3 ทักษะ พบว่า ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
หลังการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครูประถมศึกษามีค่าคะแนนสูงกว่า
ก่อนการทดลองใช้รูปแบบจากระดับปานกลางเพิ่มไปอยู่ในระดับมาก ส่วนทักษะชีวิตและอาชีพ หลัง
การทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครูประถมศึกษามีค่าคะแนนทักษะชีวิต
และอาชีพสู งกว่าก่อนการทดลองใช้รูปแบบอยู่ในระดับมาก 3) ผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนในวิช า
คณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์หลัง
การทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครูประถมศึกษาสูงกว่าก่อนการทดลอง
ใช้รูปแบบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
ทางวิชาชีพสาหรับครูประถมศึกษาจึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
วรลักษณ์ ชูกาเนิด (2557) ได้ศึกษารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 ชุมชนกัลยาณมิตรตามวิถีไทย เป็นชุมชนแห่งการเอาใจใส่และรับฟังรวมถึงการ
ทางานร่วมกันด้วยบรรยากาศความเป็นมิตร ที่ยึดเหนี่ยวกันไว้ด้วยความรู้สึกแบบเกื้อกูลเอื้ออาทร
เน้นความสัมพันธ์กันในแนวราบเฉกเช่นคนในครอบครัวเดียวกันมากกว่าแนวดิ่งเชิงสายงาน ทาให้เกิด
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ความรู้สึกไว้วางใจสามารถเปิดใจเข้าหากันเป็นเบื้องต้น ซึ่งชุมชนกัลยาณมิตรฯ มีลักษณะสาคัญ 4
ด้าน ได้แก่ (1) การหล่อเลี้ยงธรรมชาติการอยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูลของคนในองค์กร (2) เปลี่ยนจากอยู่
แบบเป็นทางการสู่บรรยากาศการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว (3) เปลี่ยนจากวัฒนธรรมแบบปกป้องสู่
วัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจและการรับฟัง (4) การเปลี่ยนผ่านจากความขัดแย้งสู่วัฒนธรรมเคารพ
ความแตกต่าง องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้นาเร้าศักยภาพ เป็นเหตุปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อองค์ประกอบ
อื่น ๆ เป็นอย่างมาก ลักษณะสาคัญของผู้นาเร้าศักยภาพนั้น มีลักษณะการนาที่เริ่มจากนาตนเอง
เรียนรู้จนเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบอย่างที่มีพลังเพียงพอในการเหนี่ยวนาศักยภาพผู้อื่นให้เกิด
ภาวะผู้นาร่วมด้วย โดยเน้นการทาหน้าที่ที่เอื้ออานวยปัจจัยต่าง ๆ อย่างเข้าใจบริบท เพื่อนาเร้าให้คน
เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา มีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง โดยมีผู้นาเป็นทั้งแบบอย่างและแรงบันดาลใจ ลักษณะภาวะผู้นาเร้าศักยภาพ 4 ด้าน ได้แก่
(1) ภาวะผู้นาเร้าทางปัญญาปฏิบัติ (2) ภาวะผู้นาเร้าสัมพันธ์ภาพด้วยการเปิดประตูใจ (3) ภาวะผู้นา
แบบไม่นาหรือนาร่วมกัน (4) ภาวะผู้นาทางจิตวิญญาณ องค์ประกอบที่ 3 วิสัยทัศน์เชิงศรัทธาร่วม
องค์ประกอบนี้เป็นผลเนื่องจากระบบเปิดที่เอื้อให้คนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของงานที่ต้องรับผิดชอบ
อย่างตระหนักถึงคุณค่าในงานนั้น ๆ ทาให้เกิดแรงขับที่จะทาความเข้าใจกับทิศทางการทางานร่วมกัน
อย่างมีเป้าหมาย ซึ่งพบว่า วิสัยทัศน์เชิงศรัทธาร่วม ประกอบด้วยลักษณะสาคัญ 4 ด้าน ได้แก่ (1)
ความเชื่อร่วม (2) คุณค่าร่วม โดยเฉพาะคุณค่าแท้ที่มีความหมายสัมพันธ์ชีวิตตนเองและวิชาชีพ (3)
เป้าหมายร่วม เป้าหมายร่วมหลัก 4 ด้าน คือ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การเรียนรู้และพัฒนา
วิชาชีพครูเพื่อศิษย์ การรู้จักตนเองและพัฒนาวุฒิภาวะ และการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
(4) ภารกิจ ร่ ว ม องค์ป ระกอบที่ 4 ระบบเปิดแบบผนึ ก กาลั งมุ่ งสู่ ผู้ เรี ยน เป็นระบบที่เป็นผลจาก
บรรยากาศการอยู่ร่วมกันแบบชุมชนกัลยาณมิตรฯ จนเกิดความไว้วางใจจึงกล้าเปิดเผยความรู้สึก จึง
ทาให้เกิดบรรยากาศรับฟัง รวมถึงการเผยความสามารถทางวิชาชีพ ระบบเปิดแบบผนึกกาลั งมุ่งสู่
ผู้เรียนมีลักษณะสาคัญ 3 ด้าน ดังนี้ (1) การกระจายอานาจให้แต่ละหน่วยตื่นตัวเป็นเจ้าของการ
เรียนรู้ (2) การเปิดออกจากกรอบพิธีกรรมสู่วิถีพร้อมเรียนรู้ (3) การเปิดเพื่อระดมความร่วมมือจาก
ทุ ก ภาคส่ ว น องค์ ป ระกอบที่ 5 ระบบที ม เรี ย นรู้ สู่ วุ ฒิ ภ าวะและจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู เป็ น
กระบวนการทางานเป็นทีมที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันในการมุ่งการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนเป็นสาคัญร่วมกันบนพื้นฐานของการมีวุฒิภาวะและจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นเครื่องมือ
ตระหนักรู้ถึงอุดมการณ์ทางวิช าชีพอันเป็นพลังขับเคลื่ อนเพื่อความรับผิ ดชอบต่อการเรียนรู้ และ
พัฒนาการของผู้เรียนร่วมกันภายใต้การอยู่กับโจทย์การเรียนรู้ของนักเรียนที่เกิดขึ้นจริงในห้อ งเรียน
มากไปกว่าการอบรมนอกหน้างาน ซึ่งกระบวนการสาคัญของระบบทีมเรียนรู้ฯ มีลักษณะสาคัญ 2
ด้าน ได้แก่ (1) การเรียนรู้แบบเปิดจากภายในเชื่อมโยงภายนอก เช่น การเจริญสติภาวนาด้วยฐาน
ความรู้ สึ ก การเจริ ญ สติ ภ าวนาด้ ว ยฐานกาย และการเจริ ญ สติ ภ าวนาด้ ว ยฐานปั ญ ญา และ ( 2)
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การเรียนรู้แบบเปิดจากภายนอกเชื่อมโยงภายใน เป็นการเรียนรู้ในหน้างานจริงแบบเป็นทีมร่วมกัน
เช่น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้บนฐานการวิจัยและพัฒนา (R&D) การพัฒนางาน
ประจาสู่งานวิจัย การศึกษาบทเรียน (Lesson study) การเปิดชั้นเรียน (Open class) การโค้ช การ
จัดการความรู้ และการสะท้อนผล เป็นต้น องค์ประกอบที่ 6 ระบบสนับสนุนพื้นที่เรียนรู้แบบร่วมแรง
ร่วมใจบนฐานงานจริง เป็นองค์ประกอบที่สอดคล้องกับระบบเปิด กระตุ้นให้เกิดระบบทีมเรียนรู้ฯ ใน
พื้นที่ทาหน้าที่ขับเคลื่อนร่วมกันเองอย่างเต็มศักยภาพ โดยให้ความสาคัญกั บเวลาในการร่วมแรงร่วม
ใจเรียนรู้จากหน้างานจริงแบบ “คลุกคลีเรียนรู้ร่วมกันในงาน” และลดการแทรกแซงการพัฒนาครู
นอกหน้างานจริง ระบบสนับสนุนพื้นที่เรียนรู้ฯ มี 6 ลักษณะดังนี้ (1) พื้นที่กลาง เป็นพื้นที่ธรรมชาติไร้
กรอบความเป็นทางการสะดวกใช้ พบปะได้ง่าย รู้สึกสะดวกสบายและเป็นกันเองในการรับฟังซึ่งกัน
และกัน (2) คู่วิชาชีพเป็นพื้นที่เรียนรู้ฯ ที่เป็นหน่วยเล็กที่สุด ได้แก่ เพื่อนคู่ซี้ เพื่อนคู่หู และคู่พี่เลี้ยง
(3) ทีมเรียนรู้ ได้แก่ ทีมรายวิชา ทีมจัดการความรู้ และทีมนิเทศ (4) วงเรียนรู้ มีภารกิจร่วมแบบ
หลวม ๆ เน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน (5) พื้นที่เสมือน คือ พื้นที่
สื่อสารและเรียนรู้ระหว่างกัน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (6) พื้นที่
เรียนรู้ระหว่างโรงเรียน
ฐาปณัฐ อุดมศรี (2558) ได้พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรี ยนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ผลการวิจัยพบว่า (1) การเสริมสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 6 ขั้นตอน ได้แก่ การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนภาวะผู้นา การสนับสนุน
ปัจจัยแวดล้อม การกาหนดและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน การ
ปฏิบัติงานแบบร่วมมือ การปฏิบัติที่มุ่งผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและครู และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสะท้อนวิธีการปฏิบัติ (3) การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CAR) ได้แก่ การวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล การประเมินเพื่อพัฒ นาแผนจัดการเรียนรู้ กรณีศึกษานักเรียนที่มีปัญหา และการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 2) รูปแบบการบริหารที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า “รูปแบบการ
บริหารโรงเรียนแบบยืดหยุ่นที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ด้านการวิจั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้น เรี ย น เป็นการบูรณาการรูป แบบการบริ ห ารแบบกากวมและแบบ
วัฒนธรรม” ซึ่งมีส่วนประกอบที่สาคัญ 7 ส่วน ได้แก่ (1) ชื่อรูปแบบ (2) หลักการและความสาคัญ (3)
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ (4) องค์ประกอบของรูปแบบ 8 องค์ประกอบ คือ การกาหนดเป้าประสงค์
การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติ การสนับสนุน
ปัจจัยแวดล้อม โครงสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม แบบของผู้นา และแบบ
ของภาวะผู้นาที่เกี่ยวข้อง (5) แผนภาพของรูปแบบและการนาไปใช้ (6) ปัจจัยความสาเร็จ และ (7)
ประโยชน์ที่ได้รับ
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สมุทร สมปอง (2558) ได้พัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา: การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) สภาพปัจจุบันในการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูของโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า ผู้บริหารและครูผู้ส อนมีความ
คิดเห็นโดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านความต้องการในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครูในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
2) รู ป แบบการสร้ า งชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ครู ข องโรงเรี ย นที่ ร่ ว มวิ จั ย ประกอบด้ ว ย 4
องค์ประกอบหลัก คือ (1) การเตรียมองค์กรเพื่อการเรียนรู้ (2) การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม (3)
การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานร่วมกัน (4) ผลที่คาดหวัง 3) ผลการประเมินการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิ ช าชี พ ครู ในด้ า นความรู้ ค วามเข้ า ใจ พบว่ า ครู มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในระดั บ มาก ด้ า น
ความสามารถในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูของครู พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ด้าน
พฤติกรรมการสอนของครู พบว่า ครูมีการเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนอยู่ในระดับมาก ด้านผลงานการ
พัฒนาการเรียนการสอนของครู พบว่า ครูมีผลงานสอดคล้องกับบทเรี ยนอยู่ในระดับมาก ด้านความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในโรงเรียน พบว่า ครูมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก และด้านความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานของครู พบว่า ครูมีความ
ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น
สุธิภรณ์ ขนอม (2559) ได้พัฒนารูปแบบการบริหารชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการสอนภาษาไทยของครูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลวิจัยปรากฏว่า 1) องค์ป ระกอบของ
รูปแบบการบริหารชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาความสามารถในการสอนภาษาไทยของครู
ระดับประถมศึกษามี 2 องค์ประกอบหลัก คือ 1.1) แนวคิดและหลักการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ความร่วมมือของที มที่มุ่งเน้น
การเรียนรู้ การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ การแบ่งปันวิธีปฏิบัติ ความมุ่งมั่นในการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง และเงื่อนไขการสนับสนุนและการสร้างความสัมพันธ์ และ 1.2) กระบวนการบริหาร
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวางแผน ขั้นดาเนินการ ขั้นตรวจสอบ
และขั้นปรับปรุงแก้ไข 2) รูปแบบการบริหารชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การสอนภาษาไทยของครูสร้างขึ้นภายใต้ 2 องค์ประกอบหลักดังกล่าวที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
และ 3) พฤติกรรมความสามารถในการสอนภาษาไทยของครู 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ความสามารถ
ในการสอนภาษาไทย ด้านกลวิธีการสอน และด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น ครูมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบในระดับมากที่สุด และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนของครูในระดับ
มาก
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กวิสรา ขื่นอุรา (2560) ได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาโรงเรี ยนส่งเสริมการคิดโดยใช้ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐาน สาหรับโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการวิจัยปรากฏว่า รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการคิดโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เป็นฐาน สาหรับโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) แนว
ทางการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐาน
8 ขั้นตอน ได้แก่ การจุดประกายวัฒนธรรมการเรียนรู้ การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน การ
วางแผนและกาหนดกรอบการทางานร่วมกัน การสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ การสืบเสาะแสวงหา
ความรู้ การปฏิบัติงานและสนทนาเชิงสะท้อนผลอย่างสร้างสรรค์ การนาเสนอผลการปฏิบัติงาน และ
การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 2) แนวทางการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะการคิด 2
แนวทาง คือ แบบเครือข่ายพัฒนาและแบบเพื่อนคู่คิด 3) การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน 4) แนวทางการดาเนินกิจกรรมโดยจัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินงานที่ครอบคลุ มการ
พัฒนาทักษะการคิดในโรงเรียน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาทักษะการคิด
การจัดทาหลักสูตรบูรณาการที่ส่งเสริมทักษะการคิด การจัดกิจกรรมเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิด การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่กระตุ้น
ทักษะการคิด และการวัดและประเมินผลทักษะการคิด 5) แนวทางการนิเทศ ติดตามการดาเนินงาน
และ 6) การประเมินผล ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการคิด พบว่า ผลการประเมิน
การดาเนินงานตามองค์ประกอบที่สะท้อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งการประเมินตนเองและ
บุคคลภายนอกอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินการดาเนินงานตามองค์ประกอบที่สะท้อนการเป็น
โรงเรียนส่งเสริมการคิดทั้งการประเมินตนเองและบุคคลภายนอกอยู่ในระดับมากที่สุ ด และผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้
รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการคิดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการวิจัยชี้ว่า รูปแบบ
การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการคิดโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐาน สาหรับโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ต่อการนาไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้จริง
ประภาภรณ์ คาโอภาส (2560) ได้พัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
และคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า 1) รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูมี 6 ส่วน
คือ หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ ของรูปแบบ องค์ประกอบและขั้นตอนการดาเนินงานตาม
องค์ประกอบ การเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรม ผลลัพธ์ของรูปแบบ และเงื่อนไขของรูปแบบ 2) คู่มือ
การใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูมี 8 ข้อ คือ คาชี้แจงการใช้คู่มือ บทนา ความรู้
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เบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพของครู วัตถุประสงค์ แนวทางการปฏิบัติ ตาราง แบบ
ประเมิน แบบทดสอบ และภาคผนวก 3) ผลการใช้รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของครูศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตภาคเหนือตอนบน
พบว่า ผลการประเมินความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในเขตภาคเหนือตอนบนอยู่ในระดับมากที่สุด และผลประเมินการใช้คู่มือจาก
การสังเกต คู่มือมีความเหมาะสมในการใช้งาน
อดิศักดิ์ มุ่งชู (2560) ได้ศึกษาแนวทางการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาของการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า กระบวนการของชุมชนการเรียนรู้มี 4
องค์ประกอบ ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ทีมและเครือข่ายการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การจั ด การความรู้ ด้ า นการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 20 พบว่า ไม่นากระบวนการ PLC มาใช้ดาเนินงาน การจัดการความรู้ไม่ชั ดเจนและ
เป็นปัจจุบัน ขาดการทางานเป็นทีม มีการจัดการความรู้บนเว็บไซต์แต่ไม่ครบทุกกลุ่มงาน และขาด
นโยบายเกี่ยวกับกระบวนการ PLC ที่ชัดเจน ด้านปัญหาของการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 20 ได้แก่ ขาดผู้รับผิดชอบงานกระบวนการ PLC โดยตรง บุคลากรขาดองค์ความรู้
เรื่องกระบวนการ PLC การกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน การสอนงานโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง และภาระงาน
บุคลากรมาก แนวทางการบริหารด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ได้แก่ กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ร่วมกัน สร้างค่านิยมร่วมกันในการทางานแบบกัลยาณมิตรให้เกียรติซึ่ง กันและกัน และ
ประชาสัมพันธ์เผยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึง ด้านทีม
และเครือข่ายการเรียนรู้ ได้แก่ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีมในกลุ่มงาน และสร้างเครือข่ายทั้งใน
และนอกองค์กรในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ การจัดเวที
สาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้หลากหลาย และการสับเปลี่ยนงาน
ภายในกลุ่มงาน และด้านการจัดการความรู้ ได้แก่ การแสวงหาความรู้ร่ว มกับหน่ว ยงานต่างๆ มี
ฐานข้อมูลของการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และจัดทาแฟ้มสะสมการปฏิบัติงาน 2) ผลการสังเคราะห์การ
บริหารสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาต้นแบบ (Best Practice) พบว่า กระบวนการของชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบมีสภาพของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ได้ แ ก่ (1) ก าหนดนโยบายของชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ระดั บ พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (2) แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการรับผิดชอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (3) เชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพแก่บุคลากร (4) ศึกษาดูงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (5) จัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (6) ภาวะผู้นาของผู้บริหารการศึกษา (7) จัดเก็บข้อมูลการจัดการเรียนรู้ในเว็บไซต์
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(8) จัดทาฐานข้อมูลการจัดการความรู้ และ (9) สร้างเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ กระบวนการของ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมี 6 ด้าน ได้แก่ (1) ประกาศนโยบายกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (2) ภาวะผู้นาผู้บริหาร (3) สร้างวิสัยทัศน์การทางานร่วมกัน (4) ประสานความร่วมมือทุก
ภาคส่ ว น (5) ทางานเป็ น ทีม และ (6) ใช้พื้นที่เป็นฐานในการพัฒนางาน 3) แนวทางการบริหาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดนโยบาย ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการบริหาร
ขั้นตอนที่ 3 นาแนวทางการบริหารไปปฏิบัติ ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ทีมและเครือข่ายการเรียนรู้
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และการจั ด การความรู้ และขั้นตอนที่ 4 การนิเทศ กากับ ติดตาม และ
ประเมินผล ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของแนว
ทางการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ
Ruth (2010) ได้ศึกษาการประเมิน ผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
ประถมศึกษา ซึ่งครูผู้สอนได้รับคาแนะนาในขั้นตอนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ ผลจากการดาเนินงาน
ร่ ว มกั น การแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ ด้ า นการสอนท าให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจและความมั่ น ใจในการจัด
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น
Dan (2012) ได้ศึกษาผลกระทบจากการสร้ างชุ มชนการเรียนรู้ท างวิช าชี พ ที่มี ต่ อ การ
ปฏิบัติงานในห้องเรียนของครูวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเขตมิตเวสต์ ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียน
แต่ละแห่งมีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในรูปแบบที่แตกต่างกัน และค้นพบถึงข้อดีและ
ข้อเสียจากการดาเนินงานดังกล่าว อย่างไรก็ตามโรงเรียนและครูให้ความสาคัญกับการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดจากการสื่อสาร ความร่วมมือที่ดีมี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ทาให้ครูได้รับคาแนะนาและแนวทางที่ดีในการนาปฏิบัติงาน และทาให้นักเรียนได้รับการ
จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
Hallam, et al. (2015) ได้ศึกษาความน่าเชื่อถือและความร่วมมือของกลุ่มชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ความสัมพันธ์ของครู หลักการสนับสนุน และผลประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการปรับปรุงการทางานร่วมกันของครู
และพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น ดั ง นั้ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ จึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ และมี
ประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และที่สาคัญผู้บริหารสถานศึกษา
หรือครูใหญ่มีอิทธิพลต่อระดับความน่าเชื่อถือของโรงเรียน การวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลกระทบของ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ 5 ประการในกลุ่ ม ครู ใ นชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ซึ่ ง ได้ ป ฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น
ผลการวิจั ย พบว่า สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิช าชีพที่ประสบความสาเร็จในการสร้างความ
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น่าเชื่อถือและแนวทางที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากสมาชิกในทีม
ดังนั้นกล่าวได้ว่า ความสาเร็จและความไม่สาเร็จของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชี พ ขึ้นอยู่กับ
ความแตกต่างในการสร้างความน่าเชื่อถือ บทบาทของผู้บริหารในการสร้างความน่าเชื่อถือในทีม และ
บทบาทของความไว้วางใจในการทางานร่วมกัน
Shanks (2016) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการและชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในการพัฒนาวิชาชีพครูและสนับสนุนการเรียนรู้ของครูผู้สอน ซึ่งการวิจัยนี้เป็นการศึกษาความ
คิดเห็นจากครูผู้ส อนที่ใช้วิธีการวิจั ยเชิงปฏิบัติการและแนวคิดชุมชนการเรียนรู้เชิงวิช าชีพในการ
สนับสนุนการทางานด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ด้วยการสร้างความพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มครู ร่ วมพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนด้วยการสนับสนุนความก้าวหน้าใน
วิชาชีพครู ปรับปรุงการวางแผนการเรียนการสอน การจัดการสอนในห้องเรียน และการประเมินผล
การดาเนินงาน ซึ่งการดาเนินการวิจัยด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนโดยเฉพาะด้าน
ความรับผิดชอบต่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน
Salleh, H. (2016) ได้ ศึ ก ษาผู้ อ านวยความสะดวกในชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ใน
ประเทศสิงคโปร์ โดยกล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องใน
ทศวรรษที่ผ่ านมาและมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นในการสร้างศักยภาพการทางานของครูผู้ส อนใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นวัตกรรมและสื่อการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลายและกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นทั้งความสาเร็จทางด้านวิชาการและการมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 การเติ บโตของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแสดงให้เห็นถึงการลงทุนด้านเวลาของ
ครูผู้สอนในการร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรการสอนเพื่อให้พัฒนาให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ที่ดี ขึ้น
รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะครูตามความต้องการจาเป็นด้วยความร่วมมือในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สมรรถนะส าคั ญ ประการหนึ่ ง คื อ การอ านวยความสะดวกในชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิช าชีพ ผล
การศึกษานี้อธิบายถึงประเด็นสาคัญที่ได้จากผู้สังเกตการณ์ในการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครู โดยพบว่า ผู้อานวยความสะดวกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถสนับสนุนและให้คาแนะนา
ครู ผู้ ส อนให้ มีการเรี ย นรู้ ร่ว มกับ ผู้อื่นทั้งด้านการเรียนการสอนและการเรียนรู้การสร้างกรอบการ
ดาเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการ หลักการ และวิธีปฏิบัติที่ใช้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
อีกด้วย
Ahn, J. (2017) ได้ศึกษาขั้นตอนและวิธีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC):
รายงานกรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมในประเทศเกาหลีใต้เกี่ยวกับการสร้างความยั่งยืนของชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพครูในโรงเรียน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการสร้างความยั่งยืนของ
ของชุมชนการเรี ย นรู้ ทางวิชาชีพครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศเกาหลี ใต้ โดยการศึกษา
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โครงสร้างพื้นฐาน การเตรียมความพร้อม และองค์การทางสังคมที่จาเป็นสาหรับการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ รวมทั้งการตรวจสอบหน่วยงานและปัจจัยสนับสนุนในกระบวนการดาเนินงาน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และ
ประชุมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
ครูผู้สอน ครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ และผู้ประสานงานจากหน่วยงานการศึกษา จานวน 19 คน ให้ข้อมูล
ด้วยวิธีตอบแบบสอบถาม สัมภาษณ์เชิงลึกครูจานวน 3 คน โดยในการศึกษานี้ได้ให้ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับบริบทของโรงเรียนก่อนการดาเนินการชุนชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สิ่งที่ครูต้องเผชิญ และ
คุณลักษณะ 2 ประการสาหรับการริเริ่มสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผลการศึกษาพบว่า สมาชิก
ในชุมชนรับรู้สิ่งสาคัญในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่ การเตรียมผู้นาครู การสร้าง
ความน่าเชื่อถือ การเคารพในหมู่คณะ และการรักษาเวลาในการสังเกตชั้นเรียนและการประชุมกลุ่ม
รวมทั้งการเพิ่มสิ่งอานวยความสะดวกและบุคลากรสายสนับสนุนในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมทาให้ผู้เข้าร่วมได้รับประโยชน์จากการนาข้อมูลที่ ได้ประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินการ การมีทัศนคติเชิงบวก สามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนได้ ผู้มีอานาจในการ
บริหารโรงเรียนและหน่วยงานการศึกษารับรู้ถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
Hairon, S. & Tan, C. (2017) ได้ศึกษาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสิงคโปร์และเซียง
ไฮ้: แนวทางการทางานร่วมกันของครูผู้สอน ซึ่งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLCs) ได้รับการยอมรับ
ว่ามีศักยภาพในการยกระดับคุณภาพของครูผู้สอนและนักเรียนผ่านการทางานร่วมกันของครูตาม
โครงการสร้างทางานและประสบความสาเร็จอย่างเห็นได้ชัดในประเทศสิงคโปร์และเซียงไฮ้ ซึ่งชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งสองแห่งถือว่ามีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จในเอเซีย ดังจะเห็นได้
จากผลการประเมินนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) ถึงแม้ว่าระบบการศึกษามีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญ แต่ภาพที่ปรากฏออกมาแสดงถึงประสบการณ์และศักยภาพในการประยุกต์ใช้ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์และเซียงไฮ้ ซึ่งรวมถึงการทางานอย่างหนัก
ของครูในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการดาเนินงานในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
โครงสร้างการทางานแบบลาดั บชั้น ดังนั้นการดาเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของประเทศ
สิงคโปร์และเชียงไฮ้จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของครูผ่านชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับนานาชาติที่ส่วนใหญ่มีกลุ่มประเทศตะวันตกเป็นศูนย์กลาง
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กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษา ค้นคว้า และสังเคราะห์แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุป
เป็นแผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังนี้
แนวคิดการพัฒนารูปแบบ
รูปแบบมีองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ หลักการ
จุดประสงค์ กระบวนการ การวัดและประเมินผล
((Saylor, Alexander, & Lewis, 1981;
Arends, 1997; Joyce & Weil, 2000 และบุญ
เลี้ยง ทุมทอง, 2559 : 62)
แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็น
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การจัดการ
เรียนการสอน และการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยใช้
หลักการมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมการทางาน
แบบร่วมมือรวมพลังและการทางานเป็นทีม
ซึ่งชุมชนแห่งการเรียนรู้ มี 7 องค์ประกอบ
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559 :
25) Senge (1994 : 33) Louis & Miles
(1995) Newman et al. (1996) Hord
(1997) DuFour & Eaker (1998) Hipp &
Huffman (2003) Stoll & Thomas (2006 :
14) Hord (2010 : 5) วิจารณ์ พานิช (2555:
139) ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2560 : 40)
2. กระบวนการเรียนรู้โดยการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวิเคราะห์ ขั้น
วางแผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นเปิดชั้นเรียนและ
การสังเกตชั้นเรียน และขั้นประชุมสะท้อนคิด
(ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, 2560 : 39; ปรณัฐ กิจ
รุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ์, 2561 : 4950, 54-57; สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2559; สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา,
2561 : 26-27; Sato & Akito, 2017;
Yutaka, 2018; ชาริณี ตรีวรัญญู, 2560;
Hord, Roussin & Sommers, 2010)

รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
1. หลักการ: การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนด้วย
การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการปฏิ บั ติ ง านของครู
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
และวัฒนธรรมการทางานแบบร่วมมือรวมพลังและการทางาน
เป็นทีม
2. วัตถุประสงค์: เพื่อการพัฒนาครูในด้านความรู้ความเข้าใจการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ความรู้ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ความรู้และความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลไปยังการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ
ความรู้ (Knowledge) ทักษะและสมรรถนะผู้เรียน (Skills)
ความประพฤติและเจตคติต่อการเรียน (Attitude)
3. กระบวนการ
3.1 กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
องค์ประกอบที่ 1 การแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ (Shared
values and vision)
องค์ประกอบที่ 2 การร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (Collective focus on student learning)
องค์ประกอบที่ 3 การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration)
องค์ประกอบที่ 4 การรับคาชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญและการ
สังเกตชั้นเรียน (Expert advice and study visit)
องค์ประกอบที่ 5 การสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
(Reflective dialogue)
องค์ประกอบที่ 6 เงื่อนไขสนับสนุน (Supportive conditions)
องค์ประกอบที่ 7 ภาวะผู้นาร่วมกัน (Shared leadership)
องค์ประกอบที่ 8 ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community)
3.2 กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ขั้นวิเคราะห์ (Analyze)
ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan)
ขั้นเปิดชั้นเรียนและการสังเกตชั้นเรียน (Acting and
observation)
ขั้นประชุมสะท้อนคิดหลังเปิดชั้นเรียน (Reflection)

159
แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มี
ลักษณะเน้นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ให้
ผู้เรียนลงมือกระทาเพื่อสร้างประสบการณ์และองค์
ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก กลวิธีการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และการจัดการชั้นเรียนเพื่อสร้าง
บรรยากาศเชิงบวก (Meyers & Jones, 1993 :
19-20; พิมพันธ์ เดชะคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข, 2557;
วัชรา เล่าเรียนดี ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง อรพิณ ศิริ
สัมพันธ์, 2560 : 66; กุลิสรา จิตรชญาวณิช, 2562:
6-7)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ค้นพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบมี
6 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์
องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และเงื่อนไข
ความสาเร็จ

รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
(ต่อ)
4. การวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
4.2 ประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
4.3 ประเมินผลงานหรือชิ้นงานของนักเรียน
5. เงื่อนไขความสาเร็จ
5.1 การบริหารอย่างมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือ
รวมพลังอย่างเข้มแข็งของทุกฝ่ายที่เกีย่ วข้อง
5.2 การสนับสนุนปัจจัยที่ช่วยให้การบริหารจัดการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ประสบความสาเร็จ
5.3 การจัดพื้นที่และโอกาสการเรียนรู้รว่ มกันอย่างต่อเนื่อง
5.4 การพัฒนาภาวะผู้นาร่วมกัน

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย

การวิจัยเรื่อง รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผู้วิจัยดาเนินการ
วิจัยเพื่อตอบคาถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน
ขั้น ตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่ ง การเรียนรู้ ทางวิช าชี พ เพื่ อ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา 33
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ขั้นตอนที่ 3 ผลการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ผู้วิจัยได้กาหนดเป็นกรอบแนวทางการดาเนินการวิจัย ดังนี้
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ขั้นตอนกำรวิจัย

วิธีดำเนินกำรวิจัย

ผลกำรวิจัย

ขั้นตอนที่ 1
การศึกษาองค์ประกอบของ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์

ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 2 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ

องค์ประกอบของรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ขั้นตอนที่ 2
การสร้างรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ขั้นที่ 1 ยกร่างรูปแบบและ
จัดทาคู่มือรูปแบบฯ
ขั้นที่ 2 ประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบและคู่มือการใช้
รูปแบบฯ

รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรูเ้ ชิงรุก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์

ขั้นตอนที่ 3
ผลการใช้รูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

นารูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ไปใช้กับครู ในปีการศึกษา
2562

1. ผลการประเมินคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
2. ผลการประเมินการจัดการ
เรียนรูเ้ ชิงรุก
3. ผลการประเมินผลงานของ
นักเรียน

ขั้นตอนที่ 4
การประเมินรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ประเมินรูปแบบใน 4 ด้าน
- ด้านความเป็นประโยชน์
- ด้านความเป็นไปได้
- ด้านความเหมาะสม
- ความถูกต้องครอบคลุม

ผลการประเมินรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

ภำพที่ 3 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย

162
ตำรำงที่ 21 กรอบแนวทางการดาเนินการวิจัย เรื่อง รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรูเ้ ชิงรุก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 33
2. เพื่อสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอม
พระประชาสรรค์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 33

ประเด็นที่ศึกษำ
แหล่งข้อมูล / กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการ 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เรียนรูเ้ ชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชา 2. สัมภาษณ์ผ้ทู รงคุณวุฒิ
สรรค์
จานวน 10 คน

1. ยกร่างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9 คน
ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรูเ้ ชิงรุก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ และจัดทาคู่มือการใช้
รูปแบบฯ
2. ตรวจสอบความสอดคล้องและความ
เหมาะสมของรูปแบบและคูม่ ือการใช้
รูปแบบฯ

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
วิเคราะห์เนื้อหาและสรุป
ข้อมูล (Content analysis)

แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง

1. ร่างรูปแบบฯ
2. แบบประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบฯ
3. แบบประเมินความ
เหมาะสมของคู่มือการใช้
รูปแบบ

1. ค่าเฉลี่ย
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ
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ตำรำงที่ 20 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
4. เพื่อประเมินรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 33

ประเด็นที่ศึกษำ
1. ประเมินคุณภาพแผนการจัดการ
เรียนรูเ้ ชิงรุก
2. ประเมินการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก
3. ประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน

ประเมินรูปแบบฯ ใน 4 ประเด็น
- ด้านความเป็นประโยชน์
- ด้านความเป็นไปได้
- ด้านความเหมาะสม
- ความถูกต้องครอบคลุม

แหล่งข้อมูล / กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. แบบประเมินคุณภาพแผนการ
ปีการศึกษา 2562
จัดการเรียนรู้เชิงรุก
จานวน 122 คน
2. แบบประเมินการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก
3. ประเมินผลงาน/ชิ้นงานของ
นักเรียน
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ แบบประเมินรูปแบบฯ
ปีการศึกษา 2562
จานวน 122 คน

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
1. ค่าเฉลี่ย
2. ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1. ค่าเฉลี่ย
2. ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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164
ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 33
ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษำองค์ประกอบของรู ปแบบชุมชนแห่งกำรเรี ยนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อ พัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 33 โดยกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎี เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดการพัฒนารูปแบบและ
แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559 : 25) Senge
(1994 : 33) Louis & Miles (1995) Newman et al. (1996) Hord (1997) DuFour & Eaker
(1998) Hipp & Huffman (2003) Stoll & Thomas (2006 : 14) Hord (2010 : 5) วิจารณ์ พานิช
(2555: 139) ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2558 : 40) แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และแนวคิดสมรรถนะ
ครู และสังเคราะห์รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาจากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานวิจัยของอานาท เหลือน้อย (2561) ศยามน อินสะอาด (2560) ธีระชัย รัตนรังสี
(2560) จิราพร รอดพ่วง (2560) บังอร เสรีรัตน์ (2560) ลภัสรดา เวียงคา (2560) ประภาภรณ์
คาโอภาส (2560) สุธิภรณ์ ขนอม (2559) ฐาปณัฐ อุดมศรี (2558) สมุทร สมปอง (2558) วรลักษณ์
ชูกาเนิด (2557) สิวรี พิศุทธิ์สินธพ (2554)
ขั้นที่ 2 ศึกษำองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 33 โดยกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 10 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ความรู้ด้านบริหาร
จั ดการชุมชนแห่ งการเรี ย นรู้ ทางวิช าชี พ ในสถานศึ ก ษาอย่า งน้ อย 3 ปี หรือเป็นผู้ ดารงตาแหน่ ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและมีประสบการณ์บริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา
อย่างน้อย 3 ปี หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการบริหารการศึกษา อย่างน้อย
3 ปี หรือด้านการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้มาโดย
การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
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2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เรื่อง รูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
2.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสัมภาษณ์
2.3 สร้ างแบบสั มภาษณ์ แบบมีโ ครงสร้า ง เรื่อง รูปแบบชุมชนแห่ ง การเรี ยนรู้ ท าง
วิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยมีข้อคาถามการสัมภาษณ์ในประเด็นต่อไปนี้
2.3.1 หลักการของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา ควรมีหลักการอย่างไร
2.3.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา เป็นอย่างไร
2.3.3 กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิ ชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง
2.3.4 กระบวนการเรียนรู้ของของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา ประกอบด้วยขั้นตอนใดบ้าง
2.3.5 ผลลัพธ์ของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลต่อการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา ควรเป็นอย่างไร
2.3.6 เงื่ อ นไขความส าเร็ จ ของรู ป แบบชุม ชนแห่ งการเรีย นรู้ท างวิช าชี พ เพื่ อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา มีอะไรบ้าง
2.4 นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสม ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อคาถาม โดยใช้การหา
ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด (Item Objective Congruence:
IOC) และกาหนดคะแนนการพิจารณาดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 292)
+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
แล้ว น าไปคานวณหาค่า IOC พบว่า ข้อ คาถามทั้งหมดมีค่า IOC เท่ากับ 1.00
ทุกข้อ ซึง่ เป็นข้อคาถามที่ใช้ได้
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2.5 จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับใหม่ เพื่อนาไปใช้จริงกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 12 คน
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาหนังสือถึงผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์ นัดหมายวัน เวลา
และสถานที่ เป็นการล่วงหน้า และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจดบันทึกลงในแบบสัมภาษณ์ พร้อมทั้ง
ถอดเทปบันทึกข้อมูลคาสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 10 คน
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ และสรุปเป็นประเด็นตามข้อ
คาถามการสัมภาษณ์ทั้ง 5 ข้อ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปข้อมูล (Content analysis)

ขั้นตอนที่ 2 กำรสร้ำงรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33
ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ รูปแบบชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ยกร่ำงรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ท ำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33
ผู้วิจัยนาผลการวิจัยที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 33 พร้อมจัดทาคู่มือการใช้รูปแบบ
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบควำมสอดคล้องและควำมเหมำะสมของรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 33
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 9 คน ซึ่ ง ได้ จ ากการคั ด เลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive sampling) โดยกาหนดคุณสมบัติ คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาอย่างน้อย 3 ปี หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่ งผู้บริหารสถานศึกษาและ
มีประสบการณ์บริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา อย่างน้อย 3 ปี
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2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
2.1 ร่างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2.2 แบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 33
2.3 คู่มือและแบบตรวจสอบความเหมาะสมคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
3. ขั้นตอนกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
3.1 แบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 33
3.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3.1.2 จัดทาแบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 33 โดยมี ลั ก ษณะเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale)
มี 5 ระดับ เกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 280)
ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับควำมเหมำะสม
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
มีความเหมาะสมในระดับมาก
มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
มีความเหมาะสมในระดับน้อย
มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด

3.1.3 นาแบบตรวจสอบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของเนื้อหากับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด โดยใช้
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การหาค่าความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด (Item Objective Congruence:
IOC) และกาหนดคะแนนการพิจารณาดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 292)
+1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
แล้ว น าไปคานวณหาค่า IOC พบว่า ข้อ คาถามทั้งหมดมีค่า IOC เท่ากับ 1.00
ทุกข้อ ซึง่ เป็นข้อคาถามที่ใช้ได้
3.1.4 ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาและนาแบบตรวจสอบไปใช้จริงกับผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 9 คน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ต่อไป
3.2 คู่มือและแบบตรวจสอบคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 33
3.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคู่มือการใช้รูปแบบชุมชน
แห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
3.2.2 จัดทาคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
3.2.3 จัดทาแบบตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
มี 5 ระดับ เกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 280)
ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับควำมเหมำะสม
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
มีความเหมาะสมในระดับมาก
มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
มีความเหมาะสมในระดับน้อย
มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
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3.2.4 น าแบบตรวจสอบที่ส ร้า งขึ้น ไปให้ผู ้เ ชี่ย วชาญ จานวน 5 คน พิจ ารณา
ตรวจสอบความเที ่ย งตรงของเนื ้อ หา ความถูก ต้อ ง ความสมบูร ณ์ข องเนื ้อ หากับ จุด ประสงค์
ที่ต้องการวัด โดยใช้การหาค่าความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด (Item
Objective Congruence: IOC) และกาหนดคะแนนการพิจารณาดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 292)
+1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
แล้ว น าไปคานวณหาค่า IOC พบว่า ข้อ คาถามทั้งหมดมีค่า IOC เท่ากับ 1.00
ทุกข้อ ซึง่ เป็นข้อคาถามที่ใช้ได้
3.2.5 จัดพิมพ์แบบตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
3.2.6 น าคู่มือและแบบตรวจสอบคู่ มื อ การใช้ รูป แบบไปใช้ จริ ง กับผู้ เชี่ย วชาญ
จานวน 9 คน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดย มีขั้นตอนดังนี้
4.1 ประสานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และคู่มือการใช้รูปแบบ
4.2 จัดทาหนังสือจากโรงเรียนถึงผู้เชี่ยวชาญ พร้อมแนบเอกสารประกอบ
4.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและการให้ข้อเสนอแนะ
4.4 ปรับปรุงรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิช าชีพเพื่อพัฒ นาการจัดการเรีย นรู้
เชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 33 ตาม
ข้อเสนอแนะ
4.5 วิเคราะห์ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
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5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
5.1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒ นาการจัด การเรีย นรู ้เ ชิง รุก โรงเรีย นจอมพระประชาสรรค์ ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 33 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิช าชีพ เพื่อ พัฒ นาการจัด การเรีย นรู้เ ชิง รุก โรงเรีย นจอมพระประชาสรรค์ ส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 33 วิเ คราะห์ข้อ มูล โดยใช้ส ถิติ คือ ค่า เฉลี ่ย ( x̅) และส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยกาหนดเกณฑ์ ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550 : 69)
ค่ำเฉลี่ย
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50

ระดับควำมเหมำะสม
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
มีความเหมาะสมในระดับมาก
มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
มีความเหมาะสมในระดับน้อย
มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด

ขั้นตอนที่ 3 ผลกำรใช้รูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33
การด าเนิ น การวิ จั ย ในขั้ น ตอนนี้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลการใช้ รู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล คื อ ครู โ รงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 33 ปี ก ารศึ ก ษา 2562 จ านวน 122 คน ได้ ม าโดยการคั ด เลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive sampling)
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2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
2.1 แบบประเมิ น คุ ณ ภาพแผนการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก ของครู โ รงเรี ย นจอมพระ
ประชาสรรค์
2.2 แบบประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
2.3 แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
3. ขั้นตอนกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
3.1 แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชา
สรรค์ มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
3.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินคุณภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
3.1.2 ก าหนดขอบเขต ประเด็ น การประเมิ น และรู ป แบบของแบบประเมิ น
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
3.1.3 สร้างแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอม
พระประชาสรรค์ โดยแบ่งข้อคาถามออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านสาระสาคัญ จานวน 4 ข้อ ด้าน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จานวน 5 ข้อ ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ จานวน 3 ข้อ ด้านสาระ
การเรียนรู้ จานวน 3 ข้อ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 10 ข้อ ด้านสื่อการเรียนรู้ จานวน 4
ข้อ และด้านการวัดและประเมิน ผล จานวน 5 ข้อ รวมจานวนข้อคาถามทั้งหมด 34 ข้อ และได้
กาหนดระดับความเหมาะสมซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 280)
ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับควำมเหมำะสม
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
มีความเหมาะสมในระดับมาก
มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
มีความเหมาะสมในระดับน้อย
มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด

3.1.4 นาแบบประเมินที่สร้างขึ้น เสนอไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน พิจารณา
ตรวจสอบความชัดเจนของภาษาและความครอบคลุม จุดประสงค์ที่ต้องการวัด โดยใช้การหาค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ จุดประสงค์ที่ต้องการวัด (Item Objective Congruence: IOC)
และกาหนดคะแนนการพิจารณาดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 292)
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+1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
แล้ว น าไปคานวณหาค่า IOC พบว่า ข้อ คาถามทั้งหมดมีค่า IOC เท่ากับ 1.00
ทุกข้อ ซึง่ เป็นข้อคาถามที่ใช้ได้
3.1.5 ปรับปรุงแก้ไขการพิมพ์ผิดตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
3.1.6 จั ดพิมพ์ แบบประเมิ น เพื่ อน าไปใช้ ในการประเมิ นคุ ณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562 จานวน 122 คน ต่อไป
3.2 แบบประเมิน การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโ รงเรียนจอมพระประชาสรรค์ มี
ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
3.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก
3.2.2 กาหนดขอบเขต ประเด็นการประเมิน และแบบประเมินการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก
3.2.3 สร้างแบบประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชา
สรรค์ โดยแบ่งข้อคาถามออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก จานวน 15 ข้อ ด้านสื่อ
การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ จานวน 6 ข้อ ด้านการจัดบรรยากาศและการบริหารชั้นเรียน จานวน 6
ข้ อ และด้ า นการวั ด และประเมิ น ผล จ านวน 6 ข้ อ รวมจ านวนข้ อ ค าถามทั้ ง หมด 33 ข้ อ และ
ได้กาหนดระดับความคิดเห็นซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 280)
ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับควำมคิดเห็น
มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
มีความคิดเห็นในระดับมาก
มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
มีความคิดเห็นในระดับน้อย
มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด

3.2.4 นาแบบประเมินที่สร้างขึ้น เสนอไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน พิจารณา
ตรวจสอบความชัดเจนของภาษาและความครอบคลุม จุดประสงค์ที่ต้องการวัด โดยใช้การหาค่า
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ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ จุดประสงค์ที่ต้องการวัด (Item Objective Congruence: IOC)
และกาหนดคะแนนการพิจารณาดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 292)
+1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
แล้ว น าไปคานวณหาค่า IOC พบว่า ข้อ คาถามทั้งหมดมีค่า IOC เท่ากับ 1.00
ทุกข้อ ซึง่ เป็นข้อคาถามที่ใช้ได้
3.2.5 ปรับปรุงแก้ไขการพิมพ์ผิดตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
3.2.6 จัดพิมพ์แบบประเมินเพื่อนาไปใช้ในการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562 จานวน 122 คน ต่อไป
3.3 แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ มีขั้นตอน
การสร้าง ดังนี้
3.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้า งแบบประเมินผลงาน/
ชิ้นงานของนักเรียน
3.3.2 กาหนดขอบเขต ประเด็นการประเมิน และแบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน
ของนักเรียน
3.3.3 สร้ า งแบบประเมิ น ผลงาน/ชิ้ น งานของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นจอมพระ
ประชาสรรค์ ซึ่งมีจานวนข้อคาถามทั้งหมด 10 ข้อ และได้กาหนดระดับความคิดเห็นซึ่งมีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ เกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ,
2557 : 280)
ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับควำมคิดเห็น
มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
มีความคิดเห็นในระดับมาก
มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
มีความคิดเห็นในระดับน้อย
มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด

3.3.4 น าแบบประเมิ น ที่ ส ร้า งขึ ้น ไปให้ผู ้เ ชี ่ย วชาญจ านวน 5 คน พิจ ารณา
ตรวจสอบความชัดเจนของภาษาและความครอบคลุมจุดประสงค์ที่ต้องการวัด โดยใช้การหาค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ จุดประสงค์ที่ต้องการวัด (Item Objective Congruence: IOC)
และกาหนดคะแนนการพิจารณาดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 292)
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+1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
แล้ว น าไปคานวณหาค่า IOC พบว่า ข้อ คาถามทั้งหมดมีค่า IOC เท่ากับ 1.00
ทุกข้อ ซึง่ เป็นข้อคาถามที่ใช้ได้
3.3.5 ปรับปรุงแก้ไขการพิมพ์ผิดตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
3.3.6 จั ด พิ ม พ์ แ บบประเมิ น เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการประเมิ น ผลงาน/ชิ้ น งานของ
นักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562 ต่อไป
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ไปใช้จริงในปีการศึกษา 2562 โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้
4.1 ผู้วิจัยและครูทุกคนของโรงเรียนร่วมประชุมวางแผนพัฒนาครูโดยใช้ รูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
4.2 ชี้ แ จงและสร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น ในการด าเนิ น งานตามรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ และวางแผน
การดาเนินงานตามคู่มือการใช้รูปแบบ
4.4 ครูร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โดยใช้การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวิเคราะห์ (Analyze)
ขั้ น วางแผนการจั ด การเรี ย นรู้ (Plan) ขั้ น เปิ ด ชั้ น เรี ย นและการสั ง เกตชั้ น เรี ย น (Teaching and
Observation) ขั้ น สะท้ อ นคิ ด เพื่ อ การพั ฒ นา (Reflect) และขั้ น สรุ ป แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
ต่อเนื่อง (Revise)
4.4 ผู้วิจัยร่วมนิเทศ ติดตาม สังเกตชั้นเรียน และให้ข้อเสนอแนะในระหว่างการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
4.5 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
4.6 ประชุมครูทุกคนเพื่อสรุปผลการดาเนินงาน และนาข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง
และพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก อย่างต่อเนื่องและ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
4.7 ประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
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4.8 ประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
4.9 ประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
4.10 สรุปผลการดาเนินงานตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ผลการประเมินโดยใช้ส ถิติ คือ ค่าเฉลี่ย ( x̅) และส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550 : 69)
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33
ในขั้นตอนนี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูล ได้แก่ ครูโ รงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 122 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ใน 4 ประเด็น ได้แก่ ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้
ด้านความเหมาะสม และความถูกต้องครอบคลุม
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3. ขั้นตอนกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินรูปแบบชุมชนแห่ ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3.2 กาหนดประเด็นการประเมิน และเลือกรูปแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์การประเมิน
3.3 สร้างแบบประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ใน 4
ประเด็น ได้แก่ ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และความถูกต้อง
ครอบคลุม จานวน 41 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 280)
5 หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม/ความถูกต้อง
ครอบคลุมในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม/ความถูกต้อง
ครอบคลุมในระดับมาก
3 หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม/ความถูกต้อง
ครอบคลุมในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม/ความถูกต้อง
ครอบคลุมในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม/ความถูกต้อง
ครอบคลุมในระดับน้อยที่สุด
3.4 นาแบบประเมิน ที่ส ร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบ
ความชัดเจนของภาษาและความครอบคลุมเนื้อ หา โดยใช้การหาค่าความสอดคล้ องระหว่ างข้ อ
คาถามกับ จุ ด ประสงค์ที่ต้องการวัด (Item Objective Congruence: IOC) และกาหนดคะแนนการ
พิจารณาดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 292)
+1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
แล้วนาไปคานวณหาค่า IOC พบว่า ข้อคาถามทั้งหมดมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
ซึง่ เป็นข้อคาถามที่ใช้ได้
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3.5 ปรับปรุงแก้ไขและจัดพิมพ์แบบประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒ นาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
3.6 นาแบบประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ไปใช้
จริงกับครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 122 คน
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
4.1 แจกแบบประเมิ น รู ปแบบชุม ชนแห่ ง การเรีย นรู้ ท างวิช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นาการจัด
การเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 แก่
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 122 คน และได้รับกลับคืน
มาจานวน 122 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
4.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินและดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การวิเ คราะห์ข ้อ มูล โดยใช้ส ถิต ิ คือ ค่า เฉลี ่ย ( x̅) และส่ว นเบี ่ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550 : 69)
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม/
ความถูกต้องครอบคลุมในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม/
ความถูกต้องครอบคลุมในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม/
ความถูกต้องครอบคลุมในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม/
ความถูกต้องครอบคลุมในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม/
ความถูกต้องครอบคลุมในระดับน้อยที่สุด
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บทที่ 4
ผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 33 ในครั้งนี้ผู้ วิจัย
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีรายละเอียดตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 33
ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ตอนที่ 3 ผลการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ตอนที่ 4 ผลการประเมิ น รู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด
การเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา การ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
โดยดาเนินการศึกษา 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก จากแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นา
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก จากแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

179
ตารางที่ 22 ผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก จากแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบของ
รูปแบบ
1. หลักการ

ผลการศึกษาจากแนวคิดและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู้ ข อง
นั ก เรี ย นทุ ก คน ด้ ว ยการพั ฒ นาการ
จัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของครู
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและวัฒนธรรม
การทางานแบบร่วมมือรวมพลังและ การ
ทางานเป็นทีม

ผลการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยกระบวน
การทางานแบบร่วมมือรวมพลังของสมาชิก
ในชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครูให้ มี
ทักษะการจัดการเรียนรู้ การคิดอย่างเป็น
ระบบ การสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน ใน
บ ริ บ ท ข อ ง ก า ร ท า ง าน จริ ง ผ่ า น ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การชี้นา การสะท้อนคิด
การปฏิบัติการและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

สรุปผลการศึกษาแนวคิด เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
ด้วยการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ การ
สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมของครู ผู้ บ ริ ห าร
ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง โ ด ย ใ ช้
กระบวนการท างานแบบร่ ว มมื อ รวมพลั ง
และการทางานเป็นทีม
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ตารางที่ 22 (ต่อ)
องค์ประกอบของ
รูปแบบ
2. วัตถุประสงค์

ผลการศึกษาจากแนวคิดและเอกสารที่
ผลการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการศึกษาแนวคิด เอกสารและ
เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาครูในด้านความรู้ความเข้าใจ 1. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การ 1. เพื่ อ พั ฒ นาครู ด้ า นทั ก ษะการจั ด การ
การยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ความรู้
ชุมชนแห่ งการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ มี
เรียนรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
ความเข้ า ใจในสาระการเรี ย นรู้ ต าม
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
มาตรฐานการเรี ย นรู้ ความรู้ แ ละ 2. เพื่ อ พั ฒ นาครู ใ ห้ มี ทั ก ษะการจั ด การ 2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง
เรี ย นรู้ การคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบการ
ส่งผลไปยังการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ น วั ต ก ร ร ม ก า ร วิ จั ย
ค ว า ม รู้ ( Knowledge) ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ปฏิบัติการในชั้นเรียน จากการปฏิบัติ
สมรรถนะผู้เรียน (Skills) ความประพฤติ
จริงและ สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของ
และเจตคติต่อการเรียน (Attitude)
ผู้เรียน
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ตารางที่ 22 (ต่อ)
องค์ประกอบของรูปแบบ
3. กระบวนการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ผลการศึกษาจากแนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการศึกษาแนวคิด เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบที่ 1 การแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ องค์ประกอบที่ 1 มีวิสัยทัศน์ร่วม
องค์ประกอบที่ 1 การแบ่งปันคุณค่าและ
(Shared Values and Vision)
วิสัยทัศน์ (Shared values and vision)
องค์ประกอบที่ 2 การร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่
องค์ประกอบที่ 2 ร่วมรับผิดชอบใน
องค์ประกอบที่ 2 การร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่
การเรียนรู้ของผู้เรียน (Collective focus on
การเรียนรู้ของผู้เรียน
การเรียนรู้ของผู้เรียน (Collective focus on
student learning)
student learning)
องค์ประกอบที่ 3 การร่วมมือรวมพลัง
องค์ประกอบที่ 3 ทางานเป็นทีม
องค์ประกอบที่ 3 การร่วมมือรวมพลัง
(Collaboration)
(Collaboration)
องค์ประกอบที่ 4 การรับคาชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญ องค์ประกอบที่ 4 เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 4 การรับคาชี้แนะจาก
และการสังเกตชั้นเรียน (Expert advice and
ผู้เชี่ยวชาญและการสังเกตชั้นเรียน
study visit)
(Expert advice and study visit)
องค์ประกอบที่ 5 การสนทนาสะท้อนผล
องค์ประกอบที่ 5 โครงสร้างการพัฒนาชุมชน องค์ประกอบที่ 5 การสนทนาสะท้อนผล
การปฏิบัติงาน (Reflective dialogue)
การปฏิบัติงาน (Reflective dialogue)
องค์ประกอบที่ 6 การจัดสภาพที่เอื้ออานวย
องค์ประกอบที่ 6 ภาวะผู้นามีวสิ ัยทัศน์ร่วม องค์ประกอบที่ 6 เงื่อนไขสนับสนุน
(Supportive Conditions)
(Supportive conditions)
องค์ประกอบที่ 7 การสนับสนุนและการเป็นผู้นา องค์ประกอบที่ 7 ชุมชนกัลยาณมิตร
องค์ประกอบที่ 7 ภาวะผู้นาร่วมกัน
ร่วมกัน (Supportive and Shared Leadership)
(Shared leadership)
องค์ประกอบที่ 8 ชุมชนกัลยาณมิตร
(Caring community)

181

182
ตารางที่ 22 (ต่อ)
องค์ประกอบของ
ผลการศึกษาจากแนวคิดและ
รูปแบบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. กระบวนการเรียนรู้ ขั้นวิเคราะห์ (Analyze)
ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan)

ผลการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการศึกษาแนวคิด เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 1 การเตรียมการ
ขั้นวิเคราะห์ (Analyze)
ขั้ น ที่ 2 การออกแบบและจั ด ท าแผน ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan)
การจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม
ขั้นเปิดชั้นเรียนและการสังเกตชั้น
ขั้นที่ 3 การจัดการเรียนรู้และการสังเกตผล ขั้ น เปิ ด ชั้ น เรี ย นและการสั ง เกตชั้ น เรี ย น
เรียน (Acting and Observation)
(Acting and Observation)
ขั้นประชุมสะท้อนคิด (Reflection) ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
ขั้นประชุมสะท้อนคิด (Reflection)
ขั้นที่ 5 สรุปสาระสาคัญที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกัน
5. การวัดและประเมินผล 1. การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 1. นวัตกรรมการสอนของครู
1. การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
เชิงรุกของครู
ของครู
2. การประเมินการจัดการเรียนรู้เชิง 2. ทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู
2. การประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ
รุกของครู
ครู
3. การประเมิ น ผลงาน/ชิ้ น งานของ 3. ผลการเรียนรู้ของนักเรียน
3. การประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน
นักเรียน
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ตารางที่ 22 (ต่อ)
องค์ประกอบของ
รูปแบบ
6. เงื่อนไขความสาเร็จ

ผลการศึกษาจากแนวคิดและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-

ผลการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการศึกษาแนวคิด เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. การบริ ห ารอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มที่ มุ่ ง เน้ น 1. การบริ ห ารอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มที่ มุ่ ง เน้ น
การสร้ า งความร่ ว มมื อ รวมพลั ง อย่ า ง
การสร้ า งความร่ ว มมื อ รวมพลั ง อย่ า ง
เข้มแข็งของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เข้มแข็งของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. การสนับสนุนปัจจัยที่ช่วยให้การบริหาร 2. การสนับสนุนปัจจัยที่ช่วยให้การบริหาร
จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้
จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
3. การจัดพื้นที่และโอกาสการเรียนรู้ร่วมกัน 3. การจัดพื้นที่และโอกาสการเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง
อย่างต่อเนื่อง
4. การพัฒนาภาวะผู้นาร่วมกัน
4. การพัฒนาภาวะผู้นาร่วมกัน
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จากตารางที่ 22 จากการศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า องค์ประกอบ
ของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มี 6 องค์ประกอบ
ดังนี้
1. หลั ก การ คื อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นด้ ว ยการพั ฒ นาทั ก ษะ
การจั ดการเรี ย นรู้ การสร้ างสรรค์นวัตกรรมของครู ผู้ บริห ารสถานศึกษา และผู้ เกี่ยวข้องโดยใช้
กระบวนการทางานแบบร่วมมือรวมพลังและการทางานเป็นทีม
2. วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ (1) เพื่ อ พั ฒ นาครู ด้ า นทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู้ การสร้ า งสรรค์
นวัตกรรม และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และ (2) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ (Shared values and vision)
องค์ประกอบที่ 2 การร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน (Collective focus on
student learning)
องค์ประกอบที่ 3 การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration)
องค์ป ระกอบที่ 4 การรับคาชี้แนะจากผู้ เชี่ยวชาญและการสั งเกตชั้นเรียน (Expert
advice and study visit)
องค์ประกอบที่ 5 การสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflective dialogue)
องค์ประกอบที่ 6 เงื่อนไขสนับสนุน (Supportive conditions)
องค์ประกอบที่ 7 ภาวะผู้นาร่วมกัน (Shared leadership)
องค์ประกอบที่ 8 ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community)
4. กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวิเคราะห์ (Analyze) ขั้นวางแผนการจัดการ
เรี ย นรู้ (Plan) ขั้ น เปิ ด ชั้ น เรี ย นและการสั ง เกตชั้ น เรี ย น (Acting and Observation) ขั้ น ประชุ ม
สะท้อนคิด (Reflection)
5. การวัดและประเมินผล ได้แก่ (1) การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกของครู (2)
การประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู และ (3) การประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน
6. เงื่อนไขความสาเร็จ ได้แก่ (1) การบริหารอย่างมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือ
รวมพลังอย่างเข้มแข็งของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (2) การสนับสนุนปัจจัยที่ช่วยให้การบริหารจัดการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ประสบความสาเร็จ (3) การจัดพื้นที่และโอกาสการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง (4)
การพัฒนาภาวะผู้นาร่วมกัน
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2. ผลการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ วิจั ย ได้ดาเนิ น การสั มภาษณ์ ความคิด เห็ นของผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ จานวน 10 คน เกี่ยวกั บ
องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยมี
ประเด็นการสัมภาษณ์ ดังนี้
2.1 หลักการของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกในสถานศึกษา ควรมีหลักการอย่างไร
2.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด
การเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา เป็นอย่างไร
2.3 กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกในสถานศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง
2.4 กระบวนการเรี ย นรู้ ข องชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด
การเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา ประกอบด้วยขั้นตอนใดบ้าง
2.5 ผลลัพธ์ของรูปแบบชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลต่อการพัฒนาการจัด
การเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา ควรเป็นอย่างไร
2.6 เงื่ อ นไขความส าเร็ จของรูป แบบชุม ชนแห่ งการเรีย นรู้ท างวิช าชีพ เพื่ อ พั ฒ นา
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา มีอะไรบ้าง
รายละเอียดการสัมภาษณ์ สรุปดังตารางที่ 20-24
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ตารางที่ 23 สรุปผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา
องค์ประกอบของ
รูปแบบ
1. หลักการ

ผศ. ดร.อานวย
วัฒนกรสิริ
การรวมกลุ่มกันของ
บุคลากรทางการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน เพื่อร่วม
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง
โดยมีเป้าหมายสูงสุด
เพื่อพัฒนาความรู้
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะของผูเ้ รียน

ผศ. ดร.วิเศษ ชิณวงศ์
ความร่วมมือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนแบบทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม (ร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมประเมิน
และร่วมรับผิดชอบ
ผลงาน)

ผู้ทรงคุณวุฒิ
รวิชญุฒม์ ทองแม้น
การพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
ด้วยวัฒนธรรมการ
พัฒนาการเรียนรู้ที่มุ่งสู่
ผู้เรียน โดยบุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ทางานร่วมกัน

สุพิน บุญเยี่ยม
การพัฒนาการจัด
การเรียนรู้นาไปสู่
ความสาเร็จโดยครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมมือกัน

นายรุ่งราวี จาปาดี

สรุปผล
การสัมภาษณ์
การขับเคลื่อนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ในสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วมโดย
การรวมกลุ่มกันของ
บุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนเพื่อร่วมพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาวิชาชีพ
ครูอย่างต่อเนื่อง โดยมี
เป้าหมายสูงสุดเพื่อพัฒนา
ความรู้ สมรรถนะและ
คุณลักษณะของผูเ้ รียน
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ตารางที่ 23 (ต่อ)
องค์ประกอบของ
รูปแบบ
1. หลักการ

นายจีระพรรณ
เพียรมี
การขับเคลื่อนชุมชน
แห่งการเรียนรู้สู่
ห้องเรียนและการ
พัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง

ดร. ทศพร สมพันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวายุคล จุลทัศน์ ดร.ไพวัลย์ เหลิงสุดใจ นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์
การขับเคลื่อนชุมชน
แห่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาอย่างยั่งยืน
โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกคนอย่าง
ต่อเนื่อง

การขับเคลื่อนชุมชน
แห่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาด้วยการ
ทางานเป็นทีม

สรุปผล
การสัมภาษณ์

การร่วมมือร่วมใจทั้ง
องค์กรใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อแบ่งปัน
ประสบการณ์
การพัฒนาผู้เรียน

187

188
ตารางที่ 24 สรุปผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา
องค์ประกอบของ
รูปแบบ
2. วัตถุประสงค์

ผศ. ดร.อานวย
วัฒนกรสิริ
1. เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ครู
2. เพื่อพัฒนาความรู้
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะของผูเ้ รียน

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ. ดร.วิเศษ ชิณวงศ์
ดร. รวิชญุฒม์
สุพิน บุญเยี่ยม
ทองแม้น
การพัฒนาคุณภาพ
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูที่ เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
ผู้เรียน
ส่งผลต่อการพัฒนา
เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียน

รุ่งราวี จาปาดี
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้
และคุณธรรม

สรุปผล
การสัมภาษณ์
1. เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
2. เพื่อพัฒนาความรู้
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะของผูเ้ รียน

ตารางที่ 24 (ต่อ)
องค์ประกอบของ
รูปแบบ
2. วัตถุประสงค์

จีระพรรณ เพียรมี
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
ด้านการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง

ดร. ทศพร สมพันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
วายุคล จุลทัศน์
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูที่
ส่งผลต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

ดร.ไพวัลย์ เหลิงสุดใจ เสกสันต์ สัมฤทธิ์
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
โดยการแลกเปลี่ยน
ผู้เรียน
เรียนรู้ในการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้
และคุณธรรม

สรุปผล
การสัมภาษณ์
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189
ตารางที่ 25 สรุปผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา
องค์ประกอบของ
รูปแบบ

ผศ. ดร.อานวย
วัฒนกรสิริ
3. องค์ประกอบของ 1. การมีวิสัยทัศน์และ
ชุมชนแห่งการ
คุณค่าร่วมกัน
เรียนรู้ทาง
2. การให้ความสาคัญ
วิชาชีพ
กับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

ผศ. ดร.วิเศษ ชิณวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร. รวิชญุฒม์ ทองแม้น

ภาวะผู้นาและการ
1. การมีบรรทัด ฐานและคา
สนับสนุนจากผู้บริหาร นิยมร่วมกัน (Shared
norms & values)
2. การมุ่งเป้าหมายร่วมกันสู
การเรียนรูของนักเรียน
(Collective focus on
student learning)
3. การร่วมแรงร่วมใจ
3. การร่วมมือรวมพลัง
(Collaboration)
4. การเยี่ยมชั้นเรียน
4. การชี้แนะการปฏิบตั ิ
(Deprivatized practice)
และมีผู้เชี่ยวชาญแนะ
5. การสะท้อนผลอย่าง
5. การสะท้อนผลการปฏิบัติ
(Reflective dialogue)
สร้างสรรค์

สุพิน บุญเยี่ยม

รุ่งราวี จาปาดี

สรุปผล
การสัมภาษณ์
1. การมีวิสัยทัศน์และค่านิยม
ร่วมกัน
2. การมุ่งเป้าหมายร่วมกันสู่
การเรียนรู้ของนักเรียน
3. การร่วมมือรวมพลัง/
การทางานเป็นทีม
4. การชี้แนะการปฏิบตั ิ
5. การสะท้อนผลการปฏิบัติ
6. โครงสร้างสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร
7. การมีภาวะผู้นาร่วม
8. ชุมชนกัลยาณมิตร
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190
ตารางที่ 25 (ต่อ)
องค์ประกอบของ
รูปแบบ
จีระพรรณ เพียรมี
3. องค์ประกอบของ 1. การมีวิสัยทัศน์และ
ชุมชนแห่งการ
ค่านิยมร่วมกัน
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
2. การมีภาวะผู้นา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร. ทศพร สมพันธ์
วายุคล จุลทัศน์
1. มีวิสัยทัศน์ร่วม

3. การเรียนรู้แบบร่วม
แรงร่วมใจ
4. การมีพื้นฐาน
ปฏิบัติงานร่วมกัน

3. ทีมร่วมแรงร่วมใจ

5. ชุมชนกัลยาณมิตร

5. ชุมชนกัลยาณมิตร

2. ภาวะผู้นาร่วม

ดร.ไพวัลย์ เหลิงสุดใจ เสกสันต์ สัมฤทธิ์
1. การกาหนด
1. การมีค่านิยมและ
วิสัยทัศน์
วิสยั ทัศน์ร่วม
2. การสนับสนุนและ
การมีภาวะผู้นาร่วมกัน
2. การทางานเป็นทีม 3. ทีมร่วมแรงร่วมใจ

4. การเรียนรู้และการ
พัฒนาวิชาชีพ

6. โครงสร้างสนับสนุน
ชุมชน
7. สิ่งแวดล้อมเชิงบวก
8. การปฏิบัตสิ ่วนบุคคล

สรุปผล
การสัมภาษณ์

4. การแลกเปลี่ยน
การปฏิบัติงานระหว่าง
บุคคล
3. การสร้าง
บรรยากาศ
4. การจัดสรร
ทรัพยากรสนับสนุน
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ตารางที่ 26 สรุปผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา
องค์ประกอบของ
รูปแบบ
4. กระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ. ดร.อานวย
ผศ. ดร.วิเศษ ชิณวงศ์
ดร. รวิชญุฒม์
สุพิน บุญเยี่ยม
วัฒนกรสิริ
ทองแม้น
1. ขั้นศึกษา (Study)
1. การบริหารจัดการที่ 1. การวางแผน
อิงฐานคิด5ข้อของPLC รวมกลุม่ ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)
2. ขั้นแผนการจัดการ
2. การปฏิบัติการตาม 2. วิเคราะห์และระบุ
เรียนรู้ (Plan)
ปัญหา
ระเบียบวิธีและ
เหมาะสม
3. ขั้นเปิดชั้นเรียนและ
3. ผลสาเร็จร่วมกัน
3. เลือกและออกแบบ
สังเกตชั้นเรียน
การวางแผนการ
ของการดาเนินงาน
(Teach/Observe)
จัดการเรียนรู้
4. ขั้นสะท้อนผลเพื่อ
การพัฒนา (Reflect)
5. ขั้นสรุปผลการ
จัดการเรียนรู้ (Revise)

4. การปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการ
ดาเนินงาน

รุ่งราวี จาปาดี

สรุปผล
การสัมภาษณ์

1. ขั้นสร้างความเข้าใจ 1. ขั้นวิเคราะห์ (Analyze)
(Understanding)
2. ขั้นอบรมเชิง
ปฏิบัติการหรือลงมือ
ปฏิบัติ (Doing)
3. ขั้นร่วมกันวาง
แผนการขับเคลื่อน
PLC

2. ขั้นวางแผนการจัด
การเรียนรู้ (Plan)
3. ขั้นเปิดชั้นเรียนและ
สังเกตชั้นเรียน
(Teach/Observe)

4. วิพากษ์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และปรับปรุง
แก้ไข

4. ขั้นสะท้อนผลเพื่อ
การพัฒนา (Reflect)

5. ดาเนินจัดการเรียนรู้
กิจกรรม นวัตกรรม

5. ขั้นสรุป แก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาต่อเนื่อง
(Revise)

6. ประเมินผล
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192
ตารางที่ 26 (ต่อ)
องค์ประกอบของ
รูปแบบ
4. กระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ

จีระพรรณ เพียรมี

ดร. ทศพร สมพันธ์
1. สร้างทีมงาน
2. กาหนดปัญหา
3. วางแผนและ
ออกแบบการเรียนรู้
4. ดาเนินการตามแผน
5. ประชุมทีมสะท้อน
ผลเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาต่อเนื่อง

ผู้ทรงคุณวุฒิ
วายุคล จุลทัศน์

ดร.ไพวัลย์ เหลิงสุดใจ

เสกสันต์ สัมฤทธิ์

สรุปผล
การสัมภาษณ์
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ตารางที่ 27 สรุปผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา
องค์ประกอบของ
รูปแบบ
5. การวัดและ
ประเมินผล

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ. ดร.อานวย
ผศ. ดร.วิเศษ ชิณวงศ์
ดร. รวิชญุฒม์
วัฒนกรสิริ
ทองแม้น
1. การพัฒนาคุณภาพ
1. การพัฒนาการจัด
การบริหารงานวิชาการ
การศึกษาของโรงเรียน
2. ครูมีองค์ความรู้และ
2. ครูได้พัฒนาตนเอง
กระบวนการ PLC ที่
พัฒนาวิชาชีพครู และ
ส่งผลต่อคุณภาพ
มีความสุขกับการ
ผู้เรียน
ทางานครูมากขึ้น
3. มีแผนการจัดการ
3. นักเรียนกล้า
เรียนรู้ทเี่ กิดจากการ
แสดงออกและมี
พัฒนาบทเรียนร่วม
พฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง

สุพิน บุญเยี่ยม

รุ่งราวี จาปาดี
1. ครูมีความเข้าใจใน
หลักการและกระบวนการ
PLC
2. ครูผู้สอนสามารถจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาและมี
ประสบการณ์ในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
3. ครูผู้สอนได้ทาวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน
4. นักเรียนมีพฤติกรรมการ
เรียนรู้ทดี่ ีขึ้นและมีเจตคติ
เชิงบวกต่อการเรียน

สรุปผล
การสัมภาษณ์
ผลลัพธ์ต่อโรงเรียน คือ
การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน
ผลลัพธ์ต่อครู
1. ครูมีความเข้าใจใน
หลักการและกระบวนการ
PLC
2. ครูมีความรู้ความเข้าใจ
และทักษะการจัดการเรียน
การสอนเชิงรุก
3. ครูสามารถออกแบบ
และสร้างแผนการจัดการ
เรียนรูเ้ ชิงรุกและนวัตกรรม
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
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194
ตารางที่ 27 (ต่อ)
องค์ประกอบของ
รูปแบบ
4. ผลลัพธ์

จีระพรรณ เพียรมี
ดร. ทศพร สมพันธ์
ครูมีความรู้ความเข้าใจ นวัตกรรมการเรียนรู้
และทักษะการจัดการ หรือสื่อการเรียนรู้ที่มี
เรียนการสอนเชิงรุก
ประสิทธิภาพ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
วายุคล จุลทัศน์

ดร.ไพวัลย์ เหลิงสุดใจ
1. นวัตกรรมการ
เรียนรู้ทสี่ นองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน
2. นักเรียนมีความรู้ทั้ง
ด้านวิชาการและทักษะ
ชีวิต

เสกสันต์ สัมฤทธิ์

สรุปผล
การสัมภาษณ์
4. ครูได้ทาวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อแก้ปัญหาผูเ้ รียน
ผลลัพธ์ต่อนักเรียน คือ
1. นักเรียนมีพฤติกรรม
การเรียนรู้ที่ดีขึ้นและมี
เจตคติเชิงบวกต่อการเรียน
2. นักเรียนมีความรู้ทั้งด้าน
วิชาการและทักษะชีวิต
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ตารางที่ 28 สรุปผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขความสาเร็จของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา
องค์ประกอบของ
รูปแบบ
6. เงื่อนไข
ความสาเร็จ

ผศ. ดร.อานวย
วัฒนกรสิริ
1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียน
การสอน
2. ผู้บริหารเป็นผู้นา
วิชาการและมีความรู้
ความเข้าใจใน
กระบวนการ PLC เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียน

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ. ดร.วิเศษ ชิณวงศ์
ดร. รวิชญุฒม์
ทองแม้น
1. การสร้างชุมชนแห่ง มีกระบวนการบริหาร
การเรียนรู้เป็นหน้าที่ จัดการในโรงเรียน ที่
ของทุกคนใน
ส่งเสริมให้ครูเปลีย่ น
สถานศึกษาโดยยึด
วัฒนธรรมการทางาน
เป้าหมายที่คณ
ุ ภาพ
ของผู้เรียน

สุพิน บุญเยี่ยม

รุ่งราวี จาปาดี

การพัฒนาการศึกษาที่
ต้องอาศัยความร่วมมือ
ของบุคลากรทุกฝ่าย
และต้องทาอย่าง
ต่อเนื่อง ต้องทาอย่าง
จริงจัง จึงจะสามารถ
ทาให้ประสบ
ความสาเร็จได้

1. ความต่อเนื่องของ
การขับเคลื่อนการใช้
กระบวนการ PLC ใน
การพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการในสถานศึกษา
2. ความร่วมมือ ความ
สามัคคี และความ
เชื่อมั่นในการ
ขับเคลื่อนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ร่วมกัน

สรุปผล
การสัมภาษณ์
1. ดาเนินการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในสถานศึกษาอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง มี
ความเด่นชัด มีอตั ลักษณะ
ของตนเอง จนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร
2. ผู้บริหารต้องเป็นผู้นา
และมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการ PLC
3. บุคลากรทุกคนต้องให้
ความร่วมมือ ทางานเป็น
ทีม มีความสามัคคี และ
ความเชื่อมั่นในการ
ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน
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196
ตารางที่ 28 (ต่อ)
องค์ประกอบของ
รูปแบบ
5. เงื่อนไข
ความสาเร็จ

จีระพรรณ เพียรมี
ดาเนินการพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
จนกลายเป็นความ
เด่นชัดและมี
อัตลักษณะของตนเอง

ดร. ทศพร สมพันธ์
1. บุคลากรต้องมี
ความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการเรียนรู้
เชิงรุก
2. การทางานเป็นทีม

ผู้ทรงคุณวุฒิ
วายุคล จุลทัศน์ ดร.ไพวัลย์ เหลิงสุดใจ
การดาเนินการพัฒนา 1. ผู้บริหารต้องเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผู้นา และมีความรู้
ทางวิชาชีพอย่างอย่าง ความเข้าใจเกีย่ วกับ
จริงจังและต่อเนื่อง
กระบวนการ PLC
2. ดาเนินการพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่าเสมอจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร

เสกสันต์ สัมฤทธิ์

สรุปผล
การสัมภาษณ์
4. ครูต้องมีความรู้
ความเข้าใจกระบวน
การเรียนรู้เชิงรุก
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จากตารางที่ 23-28 สรุ ป องค์ ป ระกอบของรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1. หลักการ
การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยการรวมกลุ่มกันของ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาความรู้ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะของผู้เรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2.2 เพื่อพัฒนาความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะของผู้เรียน
3. กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3.1 การมีวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกัน
3.2 การมุ่งเป้าหมายร่วมกันสู่การเรียนรู้ของนักเรียน
3.3 การร่วมมือรวมพลัง/การทางานเป็นทีม
3.4 การชี้แนะการปฏิบัติ
3.5 การสะท้อนผลการปฏิบัติ
3.6 โครงสร้างสนับสนุนจากผู้บริหาร
3.7 การมีภาวะผู้นาร่วม
3.8 ชุมชนกัลยาณมิตร
4. กระบวนการเรียนรู้
4.1 ขั้นวิเคราะห์ (Analyze)
4.2 ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan)
4.3 ขั้นเปิดชั้นเรียนและสังเกตชั้นเรียน (Teach/Observe)
4.4 ขั้นสะท้อนผลเพื่อการพัฒนา (Reflect)
4.5 ขั้นสรุป แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาต่อเนื่อง (Revise)
5. ผลลัพธ์
5.1 ผลลัพธ์ต่อโรงเรียน คือ การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
5.2 ผลลัพธ์ต่อครู
5.2.1 ครูมีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการ PLC
5.2.2 ครูมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
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5.2.3 ครูสามารถออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและนวัตกรรม
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
5.2.4 ครูได้ทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน
5.3 ผลลัพธ์ต่อนักเรียน คือ
5.3.1 นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและมีเจตคติเชิงบวกต่อการเรียน
5.3.2 นักเรียนมีความรู้ทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิต
6. เงื่อนไขความสาเร็จ
6.1 ดาเนินการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง มีความเด่นชัด มีอัตลักษณะของตนเอง จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
6.2 ผู้บริหารต้องเป็นผู้นา และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ PLC
6.3 บุคลากรทุกคนต้องให้ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม มีความสามัคคี และ
ความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน
6.4 ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก

ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 33
การสร้ างรู ป แบบชุมชนแห่ ง การเรีย นรู้ ทางวิช าชี พเพื่ อ พัฒ นาการจัด การเรี ยนรู้ เ ชิ ง รุ ก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีดังนี้
1. ผลการยกร่างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 33
ผู้วิจัยนาข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์และเชื่อมโยงความสอดคล้องเพื่อยกร่างรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรูปแบบมีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ดังนี้
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1. หลักการของรูปแบบ
ตารางที่ 29 หลักการของของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ผลการศึกษา
แนวคิด เอกสารและงานวิจัย
การสัมภาษณ์
ที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การขับเคลื่อนชุมชนแห่ง
ของนักเรียนด้วยการพัฒนา
การเรียนรู้ในสถานศึกษาแบบ
ทักษะการจัดการเรียนรู้
มีส่วนร่วมโดยการรวมกลุ่มกัน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของ ของบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ ภายในและภายนอกโรงเรียน
ผู้เกี่ยวข้องโดยใช้กระบวน
เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพ
การทางานแบบร่วมมือรวม
การจัดการเรียนการสอนและ
พลังและการทางานเป็นทีม
พัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อ
พัฒนาความรู้ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะของผู้เรียน

สรุป
หลักการของรูปแบบ
การขับเคลื่อนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาโดยกระบวนการ
แบบร่วมมือรวมพลังและ
การทางานเป็นทีม เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
และพัฒนาวิชาชีพครูอย่าง
ต่อเนื่องในบริบทของ
การปฏิบัติงานจริงผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
โดยมีเป้าหมาย คือ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
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2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
ตารางที่ 30 วัตถุประสงค์ของของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33
ผลการศึกษา
แนวคิด เอกสารและงานวิจัย
การสัมภาษณ์
ที่เกี่ยวข้อง
1. เพื่อพัฒนาครูด้านทักษะ
1. เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูอย่าง
การจัดการเรียนรู้
เป็นระบบและต่อเนื่อง
การสร้างสรรค์นวัตกรรม และ 2. เพื่อพัฒนาความรู้
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน สมรรถนะ และคุณลักษณะ
2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของผู้เรียน

สรุป
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
1. เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
จริงอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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3. กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ตารางที่ 31 กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ผลการศึกษา
แนวคิด เอกสาร และงานวิจัย
การสัมภาษณ์
ที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 1
การแบ่งปันคุณค่าและ
การมีวิสัยทัศน์และค่านิยม
วิสัยทัศน์ (Shared values
ร่วมกัน
and vision)
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 2
การร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การ
การมุ่งเป้าหมายร่วมกันสู่
เรียนรู้ของผู้เรียน (Collective การเรียนรู้ของนักเรียน
focus on student learning)
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 3
การร่วมมือรวมพลัง
การร่วมมือรวมพลัง/การ
(Collaboration)
ทางานเป็นทีม
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 4
การรับคาชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญ การชี้แนะการปฏิบัติ
และการสังเกตชั้นเรียน
(Expert advice and study
visit)
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 5
การสนทนาสะท้อนผลการ
การสะท้อนผลการปฏิบัติ
ปฏิบัติงาน (Reflective
dialogue)
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 6
การจัดสภาพที่เอื้ออานวย
โครงสร้างสนับสนุนจาก
(Supportive Conditions)
ผู้บริหาร

สรุป
องค์ประกอบของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
องค์ประกอบที่ 1
การแบ่งปันคุณค่าและ
วิสัยทัศน์ (Shared Values
and Vision)
องค์ประกอบที่ 2
การร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การ
เรียนรู้ของผู้เรียน (Collective
focus on student learning)
องค์ประกอบที่ 3
การร่วมมือรวมพลัง
(Collaboration)
องค์ประกอบที่ 4
การรับคาชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญ
และการสังเกตชั้นเรียน
(Expert advice and study
visit)
องค์ประกอบที่ 5
การสนทนาสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงาน (Reflective
dialogue)
องค์ประกอบที่ 6
การจัดสภาพที่เอื้ออานวย
(Supportive Conditions)
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ตารางที่ 31 (ต่อ)
ผลการศึกษา
แนวคิด เอกสาร และงานวิจัย
การสัมภาษณ์
ที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบที่ 7 ภาวะผู้นา
องค์ประกอบที่ 7
ร่วมกัน (Shared leadership) การมีภาวะผู้นาร่วม

องค์ประกอบที่ 8 ชุมชน
กัลยาณมิตร (Caring
community)

องค์ประกอบที่ 8
ชุมชนกัลยาณมิตร

สรุป
องค์ประกอบของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
องค์ประกอบที่ 7
การสนับสนุนและ
การเป็นผู้นาร่วมกัน
(Supportive and Shared
Leadership)
องค์ประกอบที่ 8
ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring
community)

4. กระบวนการเรียนรู้
ตารางที่ 32 กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ผลการศึกษา
แนวคิด เอกสารและงานวิจัย
การสัมภาษณ์
ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นวิเคราะห์ (Analyze)
ขั้นวิเคราะห์ (Analyze)
ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้
(Plan)
(Plan)
ขั้นเปิดชั้นเรียนและการสังเกต ขั้นเปิดชั้นเรียนและสังเกตชั้น
ชั้นเรียน (Acting and
เรียน (Teach/Observe)
Observation)
ขั้นประชุมสะท้อนคิด
ขั้นสะท้อนผลเพื่อการพัฒนา
(Reflection)
(Reflect)
ขั้นสรุป แก้ไขปรับปรุง และ
พัฒนาต่อเนื่อง (Revise)

สรุป
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ขั้นวิเคราะห์ (Analyze)
ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้
(Plan)
ขั้นเปิดชั้นเรียนและการสังเกต
ชั้นเรียน (Acting and
Observation)
ขั้นสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา
(Reflect)
ขั้นสรุป แก้ไขปรับปรุง และ
พัฒนาต่อเนื่อง (Revise)
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5. การวัดและประเมินผล
ตารางที่ 33 การวัดและประเมินผลของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
ผลการศึกษา
แนวคิด เอกสารและงานวิจัย
การสัมภาษณ์
ที่เกี่ยวข้อง
1. การประเมินแผนการ
1. การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน
2. การประเมินการจัด
การเรียนรู้เชิงรุกของครู

2. ครูมีความเข้าใจในหลักการ
และกระบวนการ PLC

3. การประเมินผลงาน/
ชิ้นงานของนักเรียน

3. ครูมีความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะการจัดการเรียนการสอน
เชิงรุก
4. ครูสามารถออกแบบและสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ
5. ครูได้ทาวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน
6. นักเรียนมีพฤติกรรมการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้นและมีเจตคติ
เชิงบวกต่อการเรียน
7. นักเรียนมีความรู้ทั้งด้าน
วิชาการและทักษะชีวิต

สรุปการวัดและประเมินผล
ของรูปแบบ
1. การประเมินแผน
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ
ครู
2. การประเมินสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ
ครู
3. การประเมินผลงาน/
ชิ้นงานของนักเรียน

204
6. เงื่อนไขความสาเร็จ
ตารางที่ 34 เงื่อนไขความสาเร็จของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33
ผลการศึกษา

สรุป
การวัดและประเมินผลของ
แนวคิด เอกสารและ
การสัมภาษณ์
รูปแบบ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. การบริหารอย่างมีส่วนร่วม 1. ดาเนินการพัฒนาชุมชนแห่ง 1. ดาเนินการขับเคลื่อนชุมชน
ที่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือ การเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
รวมพลังอย่างเข้มแข็งของทุก สถานศึกษาอย่างสม่าเสมอและ ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ต่อเนื่อง มีความเด่นชัด
จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
มีอัตลักษณะของตนเอง จนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร
2. การสนับสนุนปัจจัยที่ช่วย 2. ผู้บริหารต้องเป็นผู้นา และมี 2. การสนับสนุนปัจจัยที่ช่วย
ให้การบริหารจัดการชุมชน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ให้การบริหารจัดการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ประสบ
กระบวนการ PLC
แห่งการเรียนรู้ประสบ
ความสาเร็จ
ความสาเร็จ
3. การจัดพื้นที่และโอกาส
3. บุคลากรทุกคนต้องให้ความ 3. ผู้บริหารและครูทุกคนต้อง
การเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
ร่วมมือ ทางานเป็นทีม มีความ ทางานเป็นทีม มีความสามัคคี
ต่อเนื่อง
สามัคคี และความเชื่อมั่นใน
และความเชื่อมั่นในการขับ
การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการ
เคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้
เรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน
ทางวิชาชีพร่วมกัน
4. การพัฒนาภาวะผู้นา
4. ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจ 4. ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ร่วมกัน
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
จากตารางที่ 29-34 สรุ ป ได้ ว่ า รู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นา
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 มีองค์ประกอบสาคัญ 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1. หลั ก การของรู ป แบบ คื อ การขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ครู ใ น
สถานศึกษาโดยกระบวนการแบบร่วมมือรวมพลังและการทางานเป็นทีม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
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เชิงรุกและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องในบริบทของการปฏิบัติงานจริงผ่านกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน โดยมีเป้าหมาย คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
2.1 เพื่อพัฒนาครู ให้ มีทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการสร้างสรรค์นวัต กรรม
การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
องค์ประกอบที่ 1 การแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ (Shared Values and Vision)
องค์ประกอบที่ 2 การร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน (Collective focus on
student learning)
องค์ประกอบที่ 3 การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration)
องค์ป ระกอบที่ 4 การรับคาชี้แนะจากผู้ เชี่ยวชาญและการสั งเกตชั้นเรียน (Expert
advice and study visit)
องค์ประกอบที่ 5 การสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflective dialogue)
องค์ประกอบที่ 6 การจัดสภาพที่เอื้ออานวย (Supportive Conditions)
องค์ประกอบที่ 7 การสนับสนุนและการเป็นผู้นาร่วมกัน (Supportive and Shared
Leadership)
องค์ประกอบที่ 8 ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community)
4. กระบวนการเรียนรู้
ขั้นวิเคราะห์ (Analyze)
ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan)
ขั้นเปิดชั้นเรียนและการสังเกตชั้นเรียน (Acting and Observation)
ขั้นสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา (Reflect)
ขั้นสรุป แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาต่อเนื่อง (Revise)
5. การวัดและประเมินผล
5.1 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
5.2 การประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
5.3 การประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน
6. เงื่อนไขความสาเร็จ
6.1 ดาเนินการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
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6.2 การสนั บ สนุ น ปั จ จั ย ที่ ช่ ว ยให้ ก ารบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ป ระสบ
ความสาเร็จ
6.3 ผู้ บ ริ ห ารและครู ทุกคนต้องทางานเป็นทีม มีความสามัคคี และความเชื่อมั่นใน
การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน
6.4 ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
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หลักการ
การขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ครู ใ น
สถานศึกษาโดยกระบวนการแบบร่วมมือรวมพลังและการ
ทางานเป็นทีม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องในบริบทของการปฏิบัติงานจริงผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีเป้าหมาย คือ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้เชิ งรุก
และการสร้างสรรค์นวัตกรรม การเรียนรู้จาก
การปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
เพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
องค์ประกอบที่ 1 การแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์
(Shared Values and Vision)
องค์ประกอบที่ 2 การร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (Collective focus on student
learning)
องค์ประกอบที่ 3 การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration)
องค์ประกอบที่ 4 การรับคาชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญและ
การสังเกตชั้นเรียน (Expert advice and
study visit)
องค์ประกอบที่ 5 การสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
(Reflective dialogue)
องค์ประกอบที่ 6 การจัดสภาพที่เอื้ออานวย (Supportive
Conditions)
องค์ประกอบที่ 7 การสนับสนุนการเป็นผู้นาร่วมกัน
(Supportive and Shared Leadership)
องค์ประกอบที่ 8 ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community)

กระบวนการเรียนรู้
ขั้นวิเคราะห์ (Analyze)
ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan)
ขั้นเปิดชั้นเรียนและการสังเกตชั้นเรียน
(Acting and Observation)
ขั้นสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา (Reflect)
ขั้นสรุป แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาต่อเนื่อง (Revise)

การวัดและประเมินผล
- การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
- การประเมินการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกของครู
- การประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน

เงื่อนไขความสาเร็จ
- ดาเนินการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- การสนับสนุนปัจจัยที่ช่วยให้การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ประสบความสาเร็จ
- ผู้บริหารและครูทุกคนต้องทางานเป็นทีม มีความสามัคคี และความเชื่อมั่นใน การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ร่วมกัน
- ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

ภาพที่ 4 ร่างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
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2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่อ
พัฒนาการจั ด การเรียนรู้ เชิงรุ ก โรงเรี ยนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
ผู้วิจัยได้นาร่างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 9 คน เพื่อ ตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบ ผลการประเมินตามความคิ ดเห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญ มีดังนี้
ตารางที่ 35 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
รายการ
ประเด็นที่ 1. ท่านคิดว่าหลักการของรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ประเด็นที่ 2. ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีความชัดเจน
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง มีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด
ประเด็นที่ 3. ท่านคิดว่ากระบวนการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีความเหมาะสมและ
เป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติได้จริง มากน้อยเพียงใด
องค์ประกอบที่ 1 การแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์
(Shared Values and Vision)

n=9
x̅ S.D.
4.88 0.35

ระดับ
ความเหมาะสม
มากที่สุด

4.67

0.52

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด
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ตารางที่ 35 (ต่อ)
รายการ
องค์ประกอบที่ 2 การร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (Collective focus on
student learning)
องค์ประกอบที่ 3 การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration)
องค์ประกอบที่ 4 การรับคาชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญและ
การสังเกตชั้นเรียน (Expert advice
and study visit)
องค์ประกอบที่ 5 การสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
(Reflective dialogue)
องค์ประกอบที่ 6 การจัดสภาพที่เอื้ออานวย (Supportive
Conditions)
องค์ประกอบที่ 7 การสนับสนุนการเป็นผู้นาร่วมกัน
(Supportive and Shared Leadership)
องค์ประกอบที่ 8 ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community)
ประเด็นที่ 4. ท่านคิดว่ากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีความเหมาะสมและ
เป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติได้จริง มากน้อยเพียงใด
ขั้นวิเคราะห์ (Analyze)
ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan)
ขั้นเปิดชั้นเรียนและการสังเกตชั้นเรียน (Teaching
and Observation)
ขั้นสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา (Reflect)
ขั้นสรุป แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาต่อเนื่อง (Revise)

n=9
x̅ S.D.
5.00 0.00

ระดับ
ความเหมาะสม
มากที่สุด

5.00
5.00

0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

4.78

0.46

มากที่สุด

4.67

0.52

มากที่สุด

4.56

0.53

มากที่สุด

4.56
4.88
4.78

0.53
0.35
0.46

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.56
5.00

0.53
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 35 (ต่อ)
รายการ
ประเด็นที่ 5. ท่านคิดว่าผลลัพธ์ของรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีความเหมาะสมและ
เป็นไปได้มากน้อยเพียงใด
ประเด็นที่ 6. ท่านคิดว่าเงื่อนไขของรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด
เฉลี่ย

n=9
x̅ S.D.
5.00 0.00

ระดับ
ความเหมาะสม
มากที่สุด

4.78

0.46

มากที่สุด

4.83

0.17

มากที่สุด

จากตารางที่ 35 พบว่า ผลการตรวจสอบรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชี พเพื่ อ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.83, S.D.=0.17)
ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุง รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ดังนี้
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ตารางที่ 36 ผลการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง รู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด
การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
องค์ประกอบของ
รายละเอียด
รูปแบบ
3.1 องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
องค์ประกอบที่ 1 2) กาหนดนโยบาย เป้าหมาย และ
แนว ทางการพั ฒน าชุ ม ช น แ ห่ ง
การเรียนรู้ที่ชัดเจน
องค์ประกอบที่ 2 1) ร่ ว มกั น สร้ า งข้ อ ตกลงและแนว
ปฏิบัติของกลุ่มในการพัฒนาผู้เรียน

องค์ประกอบที่ 3

องค์ประกอบที่ 5

5) ร่วมจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
เชิ ง รุ ก ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร
สถานศึกษาและสอดคล้องกับความ
สนใจของนักเรียน
1) จัดโครงสร้างระบบการทางานเป็น
ทีมในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพร่วมกัน
1) ประชุ ม รายเดื อ นเพื่ อ อภิ ป ราย
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ถึง
วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ น า ไป
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า วิ ธี ก า ร จั ด
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
3) ให้ข้อมูล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดเรียนรู้เชิงรุกที่ดีที่มา
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึง
การเรียนรู้ของผู้เรียน

การแก้ไขปรับปรุง

2) กาหนดนโยบาย เป้าหมาย และ
แนว ทางการพั ฒน าชุ ม ช น แ ห่ ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูที่ชัดเจน
1) ร่ ว มกั น สร้ า งข้ อ ตกลงและแนว
ปฏิบัติของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครูเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
5) ร่วมจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
เชิ ง รุ ก ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร
สถานศึ ก ษาและความสนใจของ
นักเรียน
1) จัดโครงสร้างระบบการทางานเป็น
ทีมในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพครูร่วมกัน
1) ประชุ ม รายเดื อ นเพื่ อ อภิ ป ราย
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ถึง
วิธีการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกเพื่อนาไป
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า วิ ธี ก า ร จั ด
การเรียนรู้เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ
3) ให้ข้อมูล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัด การเรียนรู้เชิงรุกที่ดี
ที่ ม าจากหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ที่
แสดงถึงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

212
ตารางที่ 36 (ต่อ)
องค์ประกอบของ
รูปแบบ

องค์ประกอบที่ 6

องค์ประกอบที่ 7

องค์ประกอบที่ 8

รายละเอียด

การแก้ไขปรับปรุง

5) สะท้อนผลให้ครูผู้สอนรู้และเข้าใจ
วิ ธี ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ห รื อ ป รั บ ป รุ ง
พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
การพัฒนาวิชาชีพครูต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
4) จั ดสรรทรัพยากรทางการศึ ก ษา
เพื่อสนั บ สนุ นชุมชนแห่ งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพครูให้เหมาะสม เพียงพอ
และพร้อมใช้ของครู
9) ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ย
การศึ ก ษาในการพั ฒ นาชุ ม ชนแห่ ง
การเรียนรู้ในสถานศึกษา
5) สนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมในการ
ตั ด สิ น ใจในประเด็ น ส าคั ญ และ
การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

5) สะท้อนผลให้ครูผู้สอนรู้และเข้าใจ
วิ ธี ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ห รื อ ป รั บ ป รุ ง
พัฒ นาการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก และ
การพัฒนาวิชาชีพครูต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
4) จัดสรรทรัพยากรทางการศึ ก ษา
เพื่อสนับสนุนชุมชนแห่ งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพครูให้เหมาะสม เพียงพอ
และพร้อมใช้งาน
9) ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ย
การศึ ก ษาในการพั ฒ นาชุ ม ชนแห่ ง
การเรียนรู้วิชาชีพครูในสถานศึกษา
5) สนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมในการ
ตั ด สิ น ใจในประเด็ น ส าคั ญ และ
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ เ ชิ ง รุ ก ข อ ง
สถานศึกษา
6) สนับสนุนการมีภาวะผู้นาร่วมกัน 6) สนับสนุนการมีภาวะผู้นาร่วมกัน
ยอมรับความสามารถของแต่ละคน ยกย่องและให้การยอมรับความสามารถ
ยกย่องและให้การยอมรับความสามารถ ของครูในการปฏิบัติงานต่างๆ
ของคณะครูในการปฏิบัติงานต่างๆ
5) เอาใจใส่และรับฟังซึ่งกันและกัน 5) เอาใจใส่และทางานร่วมกันด้วย
ทางานร่วมกันด้วยบรรยากาศความ บรรยากาศความเป็นมิตร
เป็นมิตร

ผู้วิจัยได้ปรับปรุงร่างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่สมบูรณ์
ดังนี้
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หลักการ
“การขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ครู ใ น
สถานศึ ก ษาโดยกระบวนการแบบร่ ว มมื อ รวมพลั ง และ
การทางานเป็นทีม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและ
พัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องในบริบทของการปฏิบัติงาน
จริ ง ผ่ า นกระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น โดยมี เ ป้ า หมาย คื อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้เชิ งรุก
และการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมการเรี ย นรู้ จ าก
การปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
เพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
องค์ประกอบที่ 1 การแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์
(Shared Values and Vision)
องค์ประกอบที่ 2 การร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (Collective focus on student
learning)
องค์ประกอบที่ 3 การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration)
องค์ประกอบที่ 4 การรับคาชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญและ
การสังเกตชั้นเรียน (Expert advice and
study visit)
องค์ประกอบที่ 5 การสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
(Reflective dialogue)
องค์ประกอบที่ 6 การจัดสภาพที่เอื้ออานวย (Supportive
Conditions)
องค์ประกอบที่ 7 การสนับสนุนการเป็นผู้นาร่วมกัน
(Supportive and Shared Leadership)
องค์ประกอบที่ 8 ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community)

กระบวนการเรียนรู้
ขั้นวิเคราะห์ (Analyze)
ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan)
ขั้นเปิดชั้นเรียนและการสังเกตชั้นเรียน
(Teaching and Observation)
ขั้นสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา (Reflect)
ขั้นสรุป แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาต่อเนื่อง (Revise)

การวัดและประเมินผล
- แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
- สมรรถนะการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกของครู
- ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน

เงื่อนไขความสาเร็จ
- ดาเนินการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- สนับสนุนปัจจัยที่ช่วยให้การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ประสบความสาเร็จ
- ผู้บริหารและครูทุกคนต้องทางานเป็นทีม มีความสามัคคี และความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
ร่วมกัน
- ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

ภาพที่ 5 รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
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คาอธิบาย
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
1. หลักการของรูปแบบ
“การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยกระบวนการแบบ
ร่วมมือรวมพลังและการทางานเป็นทีม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและพัฒนาวิชาชีพครูอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งในบริ บ ทของการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ผ่ า นกระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น โดยมี เ ป้ า หมาย คื อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน”
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
2.1 เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
องค์ประกอบที่ 1 การแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ (Shared Values and Vision)
1) ร่ ว มกาหนดวิสั ยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่ว มกันเพื่ อการดาเนินงานไปสู่
เป้าหมาย
2) กาหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการพั ฒ นาชุมชนแห่ ง การเรี ย นรู้
ทางวิชาชีพครูที่ชัดเจน
3) ก าหนดภาพอนาคตความส าเร็ จจากการด าเนิ นงานชุม ชนแห่ ง การเรียนรู้
ทางวิชาชีพครู
4) สร้างความตระหนักและความรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพครูโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
5) ยึดหลักการทางานแบบมีส่วนร่วมและสร้างการมีส่วนร่วมของทีมงานอย่างเต็ม
ความสามารถ
องค์ประกอบที่ 2 การร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน (Collective
focus on student learning)
1) ร่วมกันสร้างข้อตกลงและแนวปฏิบัติของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
2) วิเคราะห์ประเด็นการเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการเรียน
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การสอน การวัดและประเมินตามสภาพจริง การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาผู้เรียน และสภาพปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้เรียน
3) ร่ ว มให้ ค วามรู้ แ ละแบ่ งปั นข้ อ มู ล สารสนเทศผลการเรีย นของนั กเรียนและ
งานด้านวิชาการของโรงเรียนในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้
4) ร่ ว มจั ด ล าดั บ และระบุ ป ระเด็ น ส าคั ญ และวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของโรงเรียน
5) ร่วมจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
และความสนใจของนักเรียน
6) ร่วมค้นหาความรู้ ทักษะและกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก พร้อมทั้งเรียนรู้
และนาไปสู่การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
7) มี กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ ว ยรู ป แบบ เทคนิ ค การสอน และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ที่
สร้างสรรค์อย่างหลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ของผู้เรียน
8) ร่ ว มรั บ ผิ ดชอบต่ อการพั ฒ นาผลการเรี ยนรู้ ของนั กเรี ยน ครู และโรงเรี ยน
ให้ดียิ่งขึ้น
องค์ประกอบที่ 3 การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration)
1) จัดโครงสร้างระบบการทางานเป็นทีมในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครูร่วมกัน
2) มีเป้ าหมายการท างานและร่ว มรับ ผิ ดชอบในการพัฒ นาตนเองและพั ฒ นา
วิชาชีพครูร่วมกัน
3) สร้ า งบรรยากาศและมี วั ฒ นธรรมการท างานแบบมี ส่ ว นร่ ว ม และ
การทางานเป็นทีม
4) ร่วมจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาความรู้ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของครู
5) ใช้วิธีการเสวนา ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ สนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และอภิปรายร่วมกัน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของทีม
6) ร่วมมือรวมพลังในการเรียนรู้จากการลงมือทา นาความคิดไปสู่การปฏิบัติ และ
การทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
7) สื่อสารเพื่อความเข้าใจตรงกัน
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องค์ประกอบที่ 4 การรับคาชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญและการสังเกตชั้นเรียน (Expert
advice and study visit)
1) น าแนวความคิ ดและแผนการจั ด การเรี ยนรู้ ไปใช้ ปฏิ บัติ จริ งในชั้น เรี ย นใน
ลักษณะของการทางานเป็นทีม
2) ร่วมนิเทศและสังเกตการสอนของเพื่อนครูในชั้นเรียน
3) ร่วมเรียนรู้กับเพื่อนครู นักวิชาการ นักวิจัย จากหน่วยงานอื่น เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน
4) รั บ การชี้ แ นะจากครู เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษา ครู พี่ เ ลี้ ย ง หรื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
5) รวบรวบและเรียบเรียงผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่พบในชั้นเรียน
6) ร่วมกันสร้างบรรยากาศเรียนรู้ เปิดใจกว้าง เปิดพื้นที่ของการรับฟังและให้
ความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในชุมชน
องค์ประกอบที่ 5 การสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflective dialogue)
1) ประชุมรายเดือนเพื่ออภิปราย แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ถึงวิธีการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ
2) ร่วมตรวจสอบทบทวนการปฏิบัติงานของครูที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
3) ให้ข้อมูล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ดีที่มา
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
4) ร่ ว มสนทนาแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ สะท้ อ นผลการจั ดการเรีย นรู้แ ละให้ ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
5) สะท้อนผลให้ครูผู้สอนรู้และเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการพัฒนาวิชาชีพครูต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
6) เขียนบันทึกสะท้อนผลเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพครู
7) ถอดบทเรียนหลักการปฏิบัติงานเพื่อนาวิธีคิดและวิธีการทางานที่สร้างสรรค์
และมีคุณภาพมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
8) รายงานผลการสรุปการดาเนินงาน และนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีเผยแพร่สู่
สาธารณชน เปิดโอกาสให้ชุมชนอื่นได้มาศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
องค์ประกอบที่ 6 การจัดสภาพที่เอื้ออานวย (Supportive Conditions)
1) กาหนดนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
2) จัดโครงสร้างการบริหารจัดการ ระเบียบกฎเกณฑ์ และการปฏิบัติงานที่
เอื้ออานวยต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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3) จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาและสิ่งอานวยความสะดวกให้เอื้อต่อการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
4) จัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครูให้เหมาะสม เพียงพอ และพร้อมใช้งาน
5) จัดผู้เชี่ยวชาญ หรือแกนนาความรู้ หรือผู้เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ครูร่วมกัน
6) พัฒนาหรือปรับปรุงช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคลในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
7) จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
ของโรงเรียน
8) จัดระบบการยกย่อง ชมเชย การให้รางวัล และกาลังใจที่สร้างแรงจูงใจต่อครู
9) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายการศึกษาในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
ครูในสถานศึกษา
10) ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานที่ดีเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
องค์ประกอบที่ 7 การสนับสนุนการเป็นผู้นาร่วมกัน (Supportive and Shared
Leadership)
1) ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการร่วมกับครูในการขับเคลื่อนชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2) ผู้บริหารมีบทบาทเป็นผู้นาในการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความตระหนักให้
ครูเกิดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู
3) ส่งเสริมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรด้วย
การเทียบเคียงสมรรถนะ
4) ส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นาในทีมในการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถและ
เป็นครูแกนนาในสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ
5) สนั บ สนุ น ให้ ค รู มี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจในประเด็ น ส าคั ญ และการจั ด
การเรียนรู้เชิงรุกของสถานศึกษา
6) สนับสนุนการมีภาวะผู้นาร่วมกัน ยกย่องและให้การยอมรับความสามารถของ
ครูในการปฏิบัติงานต่างๆ
7) ใช้ ห ลั ก ประชาธิ ป ไตยและหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ
การกระจายอานาจ ให้ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจ
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8) สร้างความรู้สึกผูกพันและตระหนักถึงผลประโยชน์ของการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและโรงเรียน
องค์ประกอบที่ 8 ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community)
1) มีศรัทธาร่วมกันพัฒนาวิชาชีพครูและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ใช้หลักการสุนทรียสนทนา โดยเปิดโอกาสให้ครูได้พูดและรับฟังซึ่งกันและกัน
เน้ น การชื่ น ชมและสนทนาเชิ ง บวกเพื่ อ เสริ ม ก าลั ง ใจกั น ในการท างานที่ มี คุ ณ ภาพร่ ว มกั น
มีความสุขใจร่วมกัน
3) ร่วมกันสร้างขวัญและกาลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วย
ความสุขความเข้าใจ
4) สร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ น่าเชื่อถือ เคารพ ให้เกียรติ ให้เกิดในชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
5) เอาใจใส่และทางานร่วมกันด้วยบรรยากาศความเป็นมิตร
6) มุ่ ง เน้ น ความเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ที่ มี ค วามสุ ข ปลอดภั ย
ปลอดการใช้อานาจกดดันในการทางานร่วมกัน
4. กระบวนการเรียนรู้
ขั้นวิเคราะห์ (Analyze)
1) กาหนดบทบาทของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2) พัฒนาทีมผู้นาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเป็นผู้นาในการจัดกิจกรรมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3) วิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน
4) เลือกปัญหาที่สาคัญและจาเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
5) วางแผนและกาหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน
ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan)
1) วิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รการเรี ย นรู้ มาตรฐานการเรี ย นรู้ และตั ว ชี้ วั ด หรื อ ผล
การเรียนรู้ และนาไปจัดทารายวิชา
2) ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและเหมาะสม
กับผู้เรียน
3) วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
4) ออกแบบและจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ สื่ อ และนวั ต กรรมการเรี ย นรู้
ที่นามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
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5) มี กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ รู ป แบบและเทคนิ ค การสอนที่ เ น้ น การปฏิ บั ติ ที่
หลากหลายเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และธรรมชาติผู้เรียน
6) ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ผู้เรียน
7) ร่วมชี้แนะ สะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแผนการจัดการเรีย นรู้ใน
5 ประเด็น
(1) วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
(2) เนื้อหาสาระการเรียนรู้
(3) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
(4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(5) การบริหารจัดการชั้นเรียน
8) ปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนก่อนนาไปใช้จริง
ขั้นเปิดชั้นเรียนและการสังเกตชั้นเรียน (Teaching and Observation)
1) นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้จัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน
2) จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3) สร้ างบรรยากาศการของการเริ่มต้นจัดการเรียนการสอนและมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน
4) จัดการเรียนรู้เป็นไปตามลาดับของแผนการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
5) เปิ ด ห้ อ งเรี ย นเพื่ อ ให้ เ พื่ อ นครู ไ ด้ ร่ ว มเรี ย นรู้ โ ดยการสั ง เกตชั้ น เรี ย นเน้ น
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสาคัญ
6) ทบทวนระหว่ า งปฏิ บั ติ ง านโดยใช้ เ ทคนิ ค AAR (After Action Review)
เป็นเครื่องมือในการสังเกตผลการปฏิบัติงาน
ขั้นสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา (Reflect)
1) ประชุมร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปรายผลการปฏิบัติงานจากข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตชั้นเรียน
2) ครูผู้สอนสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
3) ผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลสะท้อนผล ชี้แนะ แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
เชิงบวกที่นาไปสู่การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
4) จดบันทึกในประเด็นต่อไปนี้
(1) สิ่งที่ตนเองได้ทา
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(2) ผลที่เกิดขึน้
(3) บทเรียนที่ครูได้เรียนรู้
(4) การนาประสบการณ์และบทเรียนไปใช้ประโยชน์ต่อไป
5) พิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
6) ปรับแก้แผนการจัดการเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความชานาญและความเชี่ยวชาญของครู และจัดทาเป็นเป็นผลงานเชิงประจักษ์
หรือ การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อเผยแพร่ต่อไป
ขั้นสรุป แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาต่อเนื่อง (Revise)
1) นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับ ปรุงแก้ไขแล้วไปจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนอย่างต่อเนื่อง
2) สะท้อนผลและแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่และนวัตกรรม การ
เรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในครั้งต่อไป
3) สรุปผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและแนวการปฏิบัติที่ดี และจัดทาเป็นผลงาน
เชิงประจักษ์หรือการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อเผยแพร่ต่อไป
4) รายงานผลการสรุปการดาเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
5. การวัดและประเมินผล
5.1 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
5.2 การประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
5.3 การประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน
6. เงื่อนไขความสาเร็จ
6.1 ดาเนิ น การขับ เคลื่ อนชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิช าชีพครูในสถานศึกษาอย่ าง
ต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
6.2 สนับสนุนปัจจัยที่ช่วยให้การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ประสบความสาเร็จ
6.3 ผู้บริหารและครูทุกคนต้องทางานเป็นทีม มีความสามัคคี และความเชื่อ มั่น ใน
การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน
6.4 ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
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ตอนที่ 3 ผลการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ผู้ วิจั ย น ารู ป แบบชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ท างวิช าชี พเพื่ อ พัฒ นาการจัด การเรียนรู้เ ชิ ง รุ ก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 33 ไปใช้จริงในปี
การศึกษา 2562 กับครูโรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์ จานวน 122 คน โดยใช้การพัฒนาบทเรียน
ร่ ว มกัน ซึ่งมีกระบวนการเรี ย นรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวิเคราะห์ (Analyze) ขั้นวางแผนการจั ด
การเรี ย นรู้ (Plan) ขั้ น เปิ ด ชั้ น เรี ย นและการสั ง เกตชั้น เรีย น (Teaching and Observation) ขั้ น
สะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา (Reflect) และขั้นสรุป แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาต่อเนื่อง (Revise) ผล
การใช้นาเสนอใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ผลการประเมิน แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู (2) ผล
ประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู และ (3) การประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน
ดังนี้
1. ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์
ตารางที่ 37 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์
รายการ
สาระสาคัญ
1. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตร
2. สอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
3. มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ครอบคลุมหน่วยการเรียนรู้
4. ภาษาและคาที่ใช้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
5. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
6. สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
7. สอดคล้องกับการวัดผลประเมินผล
8. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมีความเชื่อมโยงอย่าง
เหมาะสม
9. สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน

n = 122
x̅ S.D.

ระดับ
ความเหมาะสม

4.80
4.58
4.95
4.80

0.40
0.50
0.22
0.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.60
4.69
4.83
4.60

0.49
0.47
0.37
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.80

0.40

มากที่สุด
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ตารางที่ 37 (ต่อ)
รายการ
จุดประสงค์การเรียนรู้
10. สอดคล้องกับเนื้อหา/สาระการเรียนรู้
11. ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
12. ระบุพฤติกรรมที่ต้องการวัดด้านเนื้อหา (K) ด้านทักษะ
(P) และเจตคติ (A) ต่อการเรียนได้อย่างชัดเจน
สาระการเรียนรู้
13. เหมาะสมกับเวลา
14. มีความยากง่ายพอเหมาะ
15. มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ของนักเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
16. มีความสนใจและสนุกสนาน
17. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้/กับสาระการ
เรียนรู้
18. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามลาดับขั้นตอนจาก
ง่ายไปหายาก
19. เรียงลาดับกิจกรรมได้เหมาะสมกับเวลาและสามารถ
ปฏิบัติ ได้จริง
20. ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะการคิด
ขั้นสูงในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล
21. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ไปสู่การ
สร้างผลงาน/ชิ้นงาน
22. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเชื่อมโยงความรู้
23. เน้นการจัดการเรียนรู้จากกระบวนการกลุ่มและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในชั้นเรียน
24. เน้นให้ผู้เรียนสามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน

n = 122
x̅ S.D.

ระดับ
ความเหมาะสม

4.61
4.60
4.88

0.49
0.49
0.32

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.80
4.83
4.53

0.40
0.38
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.53
4.90

0.50
0.30

มากที่สุด
มากที่สุด

4.93

0.25

มากที่สุด

4.98

0.16

มากที่สุด

4.52

0.50

มากที่สุด

4.70

0.46

มากที่สุด

4.81
4.87

0.39
0.34

มากที่สุด
มากที่สุด

4.54

0.50

มากที่สุด
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ตารางที่ 37 (ต่อ)
รายการ
25. เน้นให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง
สื่อการเรียนรู้
26. สอดคล้องกับเนื้อหา
27. สื่อความหมายได้ชัดเจน
28. มีความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน
29. มีความหลากหลาย
การวัดและประเมินผล
30. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
31. กาหนดวิธีวัดและเครื่องมือวัดอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
32. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินชัดเจนและวัดระดับ
ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนได้
33. ใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
34. ประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด
เฉลี่ย

n = 122
x̅ S.D.
4.57 0.50

ระดับ
ความเหมาะสม
มากที่สุด

4.69
4.74
4.70
4.74

0.46
0.44
0.46
0.44

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.64
4.62

0.48
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด

4.74

0.44

มากที่สุด

4.74
4.56

0.44
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด

4.72

0.20

มากที่สุด

จากตารางที่ 37 ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอม
พระประชาสวรรค์ ตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีผลการประเมิน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.72, S.D. = 0.20) และทุกรายการมีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยประเด็นการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรียงลาดับ
กิจ กรรมได้เหมาะสมกับ เวลาและสามารถปฏิบัติได้จริง (x̅ = 4.98, S.D. = 0.16) รองลงมาคือ
สาระสาคัญมีความชัดเจน เข้าใจง่าย ครอบคลุมหน่วยการเรียนรู้ (x̅ = 4.95, S.D. = 0.22) และการ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ ป็ น ไปตามล าดั บ ขั้ น ตอนจากง่ า ยไปหายาก (x̅ = 4.93, S.D. = 0.25)
ตามลาดับ
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2. ผลประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์
ตารางที่ 38 ผลประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์
รายการ
ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
1. ชี้แจงจุดประสงค์และกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่
ชัดเจน
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกตามขั้นตอนที่กาหนดให้ไว้
ในแผนการจัดการเรียนรู้ และอธิบายชัดเจนตรง
ประเด็น
3. จัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่
เน้นการปฏิบัติหลากหลายในเชิงบูรณาการ
4. จัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มและการมีปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อนในชั้นเรียน
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
เน้นกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม สร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง และเรียนรู้ไปสู่การสร้างผลงาน/ชิ้นงาน
6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้และทักษะ
การคิดขั้นสูงในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินผล
7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะ
การเชื่อมโยงความรู้
8. ใช้เทคนิคการตั้งคาถาม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด
วิเคราะห์ สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน
9. มีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจ
10. ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างเรียน
อย่างต่อเนื่อง

n = 122
x̅ S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

4.60

0.49

มากที่สุด

4.61

0.49

มากที่สุด

4.62

0.49

มากที่สุด

4.61

0.49

มากที่สุด

4.53

0.50

มากที่สุด

4.52

0.50

มากที่สุด

4.57

0.50

มากที่สุด

4.59

0.49

มากที่สุด

4.66
4.52

0.47
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 38 (ต่อ)
รายการ
11. ส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พร้อมแนะนา
แหล่งความรู้เพิ่มเติม
12. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและนาเสนอ
ผลงาน/ชิ้นงานอย่างทั่วถึง
13. มีการสรุปสาระสาคัญ
14. สอนครบตามเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่กาหนด
15. ชี้ถึงความสัมพันธ์กับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือการนาไป
ประยุกต์ใช้
ด้านสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
16. ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่
กาหนดให้ไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
17. ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน
18. สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้ที่นาไปใช้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู้
19. ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย (สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์)
20. ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย
21. สื่อการเรียนรู้/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ชัดเจน และเข้าใจง่าย
ด้านการจัดบรรยากาศและการบริหารชั้นเรียน
22. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีความปลอดภัย และมีความสุข
23. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนอย่างสร้างสรรค์

n = 122
x̅ S.D.
4.70 0.46

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด

4.80

0.40

มากที่สุด

4.75
4.54
4.57

0.43
0.50
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.70

0.46

มากที่สุด

4.64

0.48

มากที่สุด

4.63

0.48

มากที่สุด

4.75

0.44

มากที่สุด

4.57
4.61

0.50
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด

4.71

0.45

มากที่สุด

4.69

0.47

มากที่สุด
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ตารางที่ 38 (ต่อ)
รายการ
24. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและ
ทักษะการทางาน
25. อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์
26. เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจ
27. ใช้เทคนิคหลากหลายในการควบคุมชั้นเรียน
ด้านการวัดและประเมินผล
28. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดให้ไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้
29. วัดและประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และ
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
30. ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และเหมาะสม
31. มีการประเมินผลตามสภาพจริง
32. เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีคุณภาพ
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
33. ครูและผู้เรียนร่วมกันวัดและประเมินผลและส่งเสริมให้
ผู้เรียนประเมินตนเอง
เฉลี่ย

n = 122
x̅ S.D.
4.56 0.50

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด

4.60

0.49

มากที่สุด

4.53

0.50

มากที่สุด

4.38

0.58

มาก

4.53

0.50

มากที่สุด

4.82

0.39

มากที่สุด

4.86

0.35

มากที่สุด

4.53
4.52

0.50
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด

4.70

0.46

มากที่สุด

4.62

0.22

มากที่สุด

จากตารางที่ 38 ผลประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์
ตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (x̅ = 4.62, S.D. = 0.22) โดยประเด็นการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ใช้เครื่องมือวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม (x̅ = 4.86, S.D. = 0.35) รองลงมาคือ วัดและ
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ประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์ การเรียนรู้
และสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ (x̅ = 4.82, S.D. = 0.39) และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและนาเสนอผลงาน/ชิ้นงานอย่างทั่วถึง (x̅ = 4.80, S.D. = 0.40) ตามลาดับ
3. การประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์
ตารางที่ 39 ผลประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์
รายการ
1. มีความถูกต้องของเนื้อหา
2. มีการประยุกต์ใช้ความรู้และเนื้อหาจากการจัด
การเรียนรู้เชิงรุกอย่างเหมาะสม
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานแปลกใหม่ น่าสนใจ
4. มีความถูกต้องและมีขนาดเหมาะสมตามที่ออกแบบไว้
5. มีการเลือกใช้วัสดุเพื่อสร้างผลงาน/ชิ้นงานอย่าง
เหมาะสม
6. การนาเสนอผลงาน/ชิ้นงานสัมพันธ์กับเนื้อหา เข้าใจง่าย
7. ความสวยงามและความสมบูรณ์ของงาน
8. ผลงานเสร็จทันตามเวลาที่กาหนด
9. สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและสถานการณ์ได้จริง
10. ผลงานเป็นแบบอย่างของคนอื่นได้
เฉลี่ย

n = 122
x̅ S.D.
4.53 0.50
4.53 0.50

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด

4.81
4.74
4.53

0.39
0.44
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.52
4.52
4.85
4.52
4.52
4.61

0.50
0.50
0.36
0.50
0.50
0.26

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 39 ผลประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (x̅ = 4.61, S.D. = 0.26) และทุกรายการมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยประเด็น
การประเมินที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุ ด คือ ผลงานเสร็จทันตามเวลาที่กาหนด (x̅ = 4.85, S.D. = 0.36)
รองลงมาคือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานแปลกใหม่ น่าสนใจ (x̅ = 4.81, S.D. = 0.39) และมี
ความถูกต้องและมีขนาดเหมาะสมตามที่ออกแบบไว้ (x̅ = 4.74, S.D. = 0.44) ตามลาดับ
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ตอนที่ 4 ผลการประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
การประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นการประเมิน
หลังจากนารูปแบบไปใช้ โดยประเมินในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จากกลุ่มเป้าหมาย คือ ครู
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จานวน 122 คน ผลการประเมินมีดังนี้
ตารางที่ 40 ผลการประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
โดยรวม
รายการ
ด้านความเป็นประโยชน์
ด้านความเป็นไปได้
ด้านความเหมาะสม
ด้านความถูกต้องครอบคลุม
เฉลี่ย

n = 122
x̅ S.D.
4.85 0.22
4.83 0.18
4.73 0.19
4.74 0.20
4.79 0.15

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 40 พบว่ า ผลการประเมิ น รูป แบบชุ มชนแห่ ง การเรีย นรู้ ท างวิช าชีพ เพื่อ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.79, S.D. = 0.15) และทุกรายการมีผล
การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยประเด็ นการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความเป็น
ประโยชน์ ( x̅ = 4.85, S.D. = 0.22) รองลงมา คื อ ด้ านความเป็ นไปได้ ( x̅ = 4.83, S.D. = 0.18)
ด้านความถูกต้องครอบคลุม (x̅ = 4.74, S.D. = 0.20) ด้านความเหมาะสม (x̅ = 4.73, S.D. = 0.19)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 41 ผลประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 33
ด้านความเป็นประโยชน์
รายการ

n = 122
x̅ S.D.
4.78 0.42

1. รูปแบบทาให้เกิดการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่อง
2. รูปแบบทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบร่วมมือ
4.94
รวมพลังและการทางานเป็นทีม
3. รูปแบบทาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดทา
4.92
แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
4. รูปแบบทาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและสมรรถนะ
4.83
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
5. รูปแบบทาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและทักษะ
4.67
การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง
6. รูปแบบทาให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
4.94
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
7. รูปแบบเป็นการเสริมสร้างการทางานร่วมกันแบบ
4.75
กัลยาณมิตร
8. รูปแบบเป็นการสร้างครูให้มีเป็นแกนนาหรือมีภาวะผู้นา
4.88
ทางวิชาการ
9. รูปแบบทาให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการนิเทศ
4.87
ติดตาม และประเมินผลที่เกิดจากระบวนการเรียนรู้ของครู
10. รูปแบบเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาการเรียนรู้ ยกระดับ 4.93
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน
เฉลี่ย
4.85

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด

0.23

มากที่สุด

0.28

มากที่สุด

0.38

มากที่สุด

0.47

มากที่สุด

0.23

มากที่สุด

0.44

มากที่สุด

0.33

มากที่สุด

0.34

มากที่สุด

0.25

มากที่สุด

0.22

มากที่สุด
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จากตารางที่ 41 พบว่ า ผลการประเมิ น รูป แบบชุ มชนแห่ ง การเรีย นรู้ ท างวิช าชีพ เพื่อ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ด้านความเป็นประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.85, S.D. = 0.22)
โดยประเด็นการประเมิน ที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ รูปแบบทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
แบบร่วมมือรวมพลังและการทางานเป็นทีม และรูปแบบทาให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.94, S.D. = 0.23) ส่วนประเด็น
ประเมินที่มีผลการประเมินต่าสุด คือ รูปแบบทาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.67, S.D. = 0.47)
ตารางที่ 42 ผลประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 33
ด้านความเป็นไปได้
รายการ
1. ท่านตระหนักและเห็นความสาคัญของการสร้างรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัด
การเรียนรู้เชิงรุก
2. ท่านสามารถนาความรู้จากรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาการจัดทาแผนการจัด
การเรียนรู้เชิงรุกและสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ในชั้นเรียน
3. ท่านสามารถนาเอาความรู้และแนวทางจากองค์ประกอบ
การแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ร่วมกันไปใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
4. ท่านสามารถนาเอาความรู้และแนวทางจากองค์ประกอบ
การร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
5. ท่านสามารถนาเอาความรู้และแนวทางจากองค์ประกอบ
การร่วมมือรวมพลังไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกร่วมกัน

n = 122
x̅ S.D.
4.91 0.29

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด

4.75

0.43

มากที่สุด

4.87

0.34

มากที่สุด

4.92

0.28

มากที่สุด

4.83

0.38

มากที่สุด

231
ตารางที่ 42 (ต่อ)
รายการ
6. ท่านสามารถนาเอาความรู้และแนวทางองค์ประกอบ
การรับคาชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญและการสังเกตชั้นเรียนไป
ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
7. ท่านสามารถนาเอาความรู้และแนวทางจากองค์ประกอบ
การสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงานไปใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
8. ท่านสามารถนาเอาความรู้และแนวทางจากองค์ประกอบ
การจัดสภาพที่เอื้ออานวยไปใช้ในการพัฒนาการจัด
การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
9. ท่านสามารถนาเอาความรู้และแนวทางจากองค์ประกอบ
การสนับสนุนการเป็นผู้นาร่วมกันไปใช้ในการพัฒนา
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
10. ท่านสามารถนาเอาความรู้และแนวทางจากองค์ประกอบ
การชุมชนกัลยาณมิตรไปใช้ในการพัฒนาการจัด
การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
11. รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาอื่น ๆ ได้จริง
เฉลี่ย

n = 122
x̅ S.D.
4.90 0.30

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด

4.75

0.43

มากที่สุด

4.85

0.36

มากที่สุด

4.86

0.35

มากที่สุด

4.84

0.36

มากที่สุด

4.62

0.49

มากที่สุด

4.83

0.18

มากที่สุด

จากตารางที่ 42 พบว่ า ผลการประเมิ น รูป แบบชุ มชนแห่ ง การเรีย นรู้ ท างวิช าชีพ เพื่อ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ด้านความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.83, S.D. = 0.18) โดย
ประเด็ น การประเมิ น ที่ มี ผ ลการประเมิ นสู งสุ ด คื อ ท่ า นสามารถนาเอาความรู้แ ละแนวทางจาก
องค์ประกอบการร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ร่ ว มกัน มีความคิดเห็ น ในระดับ มากที่สุ ด (x̅ = 4.92, S.D. = 0.28) ส่ ว นประเด็นประเมิน ที่มีผล
การประเมิน ต่าสุ ด คือ รู ป แบบที่พัฒ นาขึ้นสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาอื่น ๆ ได้จริง
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.62, S.D. = 0.49)
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ตารางที่ 43 ผลประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 33
ด้านความเหมาะสม
รายการ
1. รูปแบบมีความสอดคล้องและตอบสนองนโยบายของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. รูปแบบมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา
3. รูปแบบมีความเหมาะสมสามารถนาไปพัฒนาวิชาชีพครู
และสมรรถนะการจัดเรียนรู้เชิงรุกของครูได้อย่างต่อเนื่อง
4. รูปแบบมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพงานวิชา
การของโรงเรียน
5. รูปแบบมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของครู
ของโรงเรียน
6. องค์ประกอบการแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ร่วมกันมีความ
เหมาะสมสาหรับนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ร่วมกัน
7. องค์ประกอบการร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน
มีความเหมาะสมสาหรับนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกร่วมกัน
8. องค์ประกอบการร่วมมือรวมพลังมีความเหมาะสมสาหรับ
นาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
9. องค์ประกอบการรับคาชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญและการสังเกต
ชั้นเรียนมีความเหมาะสมสาหรับนาไปพัฒนาการจัด
การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
10. องค์ประกอบการสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงานมี
ความเหมาะสมสาหรับนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ร่วมกัน

n = 122
x̅ S.D.
4.76 0.43

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด

4.76

0.43

มากที่สุด

4.72

0.45

มากที่สุด

4.89

0.31

มากที่สุด

4.80

0.41

มากที่สุด

4.73

0.45

มากที่สุด

4.70

0.46

มากที่สุด

4.82

0.39

มากที่สุด

4.66

0.48

มากที่สุด

4.64

0.48

มากที่สุด
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ตารางที่ 43 (ต่อ)
รายการ
11. องค์ประกอบการจัดสภาพที่เอื้ออานวยมีความเหมาะสม
สาหรับนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
12. องค์ประกอบการสนับสนุนการเป็นผู้นาร่วมกันมีความ
เหมาะสมสาหรับนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ร่วมกัน
13. องค์ประกอบการชุมชนกัลยาณมิตรมีความเหมาะสม
สาหรับนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
เฉลี่ย

n = 122
x̅ S.D.
4.77 0.42

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด

4.61

0.49

มากที่สุด

4.63

0.48

มากที่สุด

4.73

0.19

มากที่สุด

จากตารางที่ 43 พบว่า ผลการประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 ด้านความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.73 S.D. = 0.19) โดยประเด็น
การประเมินที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ รูปแบบมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
ของโรงเรียน มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.89, S.D. = 0.31) ส่วนประเด็นประเมินที่มีผล
การประเมินต่าสุด คือ องค์ประกอบการสนับสนุนการเป็นผู้นาร่วมกันมีความเหมาะสมสาหรับนาไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.61, S.D. = 0.49)
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ตารางที่ 44 ผลประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 33
ด้านความถูกต้องครอบคลุม
รายการ
1. หลักการของรูปแบบมีความถูกต้องครอบคลุมการพัฒนา
วิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยกระบวนการแบบร่วมมือรวม
พลังและการทางานเป็นทีม
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบมีความถูกต้องครอบคลุมในด้าน
วิชาชีพครูเพื่อให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมจากการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
3. วัถตุประสงค์ของรูปแบบมีความถูกต้องในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
4. องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีความถูกต้อง ครอบคลุม ครบถ้วน
ตามความต้องการอย่างแท้จริง
5. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
มีความถูกต้องครอบคลุมการพัฒนาสมรรถนะการจัด
การเรียนรู้เชิงรุกของครู
6. การวัดและประเมินผลของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครูมีความถูกต้องครอบคลุมด้านความรู้และสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
7. เงื่อนไขความสาเร็จมีความถูกต้องครอบคลุมตามความ
ต้องการในการดาเนินการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา
เฉลี่ย

n = 122
x̅ S.D.
4.64 0.48

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด

4.77

0.42

มากที่สุด

4.82

0.39

มากที่สุด

4.89

0.31

มากที่สุด

4.81

0.39

มากที่สุด

4.64

0.48

มากที่สุด

4.61

0.49

มากที่สุด

4.74

0.20

มากที่สุด

จากตารางที่ 44 พบว่า ผลการประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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เขต 33 ด้ า นความถู ก ต้ อ งครอบคลุ ม โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( x̅ = 4.74, S.D. = 0.20)
โดยประเด็ น การประเมิ น ที่ มี ผ ลการประเมิ น สู ง สุ ด คื อ องค์ ป ระกอบของชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้
ทางวิชาชีพครูเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีความถูกต้อง ครอบคลุม ครบถ้วนตามความต้องการอย่าง
แท้จริง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.89, S.D. = 0.31) ส่วนประเด็นประเมินที่มีผล การ
ประเมินต่าสุด คือ เงื่อนไขความสาเร็จมีความถูกต้องครอบคลุมตามความต้องการในการดาเนิน การ
ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุ ด
(x̅ = 4.61, S.D. = 0.49)

บทที่ 5
บทสรุป

การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การพั ฒ นารู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด
การเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ผู้วิจัยนาเสนอข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
ดังรายละเอียดดังนี้

สรุปผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นา
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา
เขต 33
2. เพื่อสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
3. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการใช้ รู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด
การเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
4. เพื่อประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
วิธีการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจั ด การเรียนรู้ เชิงรุ ก โรงเรี ยนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดการ
พัฒนารูปแบบ แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สมรรถนะครู และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสั งเคราะห์ องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชี พเพื่ อ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 33 และดาเนินการการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 10 คน โดยวิธีการคัดเลือก
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แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติคือ การวิเคราะห์
เนื้อหาและสรุปข้อมูล
ขั้ น ตอนที่ 2 การสร้ า งรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นาการจัด
การเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
โดยการน าข้อมูล ที่ได้จ ากขั้น ตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบและจัดทาคู่มือการใช้ รูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขต
พื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึก ษา เขต 33 และนาเสนอผู้ เชี่ยวชาญ จานวน 9 คน เพื่อประเมิน ความ
เหมาะสมของรู ป แบบและคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒ นาการจัด
การเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมิน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติคือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้น นาข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบก่อนนาไปทดลองใช้
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 โดยนารูปแบบไปใช้จริงในปีการศึกษา 2562 กับครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 33 จ านวน 122 คน ได้ ม าโดยการคั ด เลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive selection) โดยการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกของครู และผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมิน
3 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัด
การเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ใน 4 ประเด็น ได้แก่ ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และความถูก
ต้องครอบคลุม กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 จานวน 122 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมิน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) มี 5 ระดับ ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
เพื่อพัฒนาการจัดการเรีย นรู้เชิงรุกของครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสูงสุ ดเพื่ อ
พัฒ นาความรู้ สมรรถนะและคุณลักษณะของผู้ เรียน องค์ประกอบของชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครูมี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกัน การมุ่งเป้าหมายร่วมกันสู่
การเรียนรู้ของนักเรียน การร่วมมือรวมพลัง/การทางานเป็นทีม การชี้แนะการปฏิบัติ การสะท้อนผล
การปฏิ บั ติ โครงสร้ า งสนั บ สนุ น จากผู้ บ ริ ห าร การมี ภ าวะผู้ น าร่ ว ม และชุ ม ชนกั ล ยาณมิ ต ร มี
กระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ขั้นวิเคราะห์ ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นเปิดชั้นเรียนและสังเกตชั้น
เรียน ขั้นสะท้อนผลเพื่อการพัฒนา และขั้นสรุป แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาต่อเนื่อง ส่งผลให้ครูมีความ
เข้าใจในหลักการและกระบวนการ PLC ทักษะการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สามารถออกแบบและ
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และทาวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนได้ และผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีเจตคติเชิงบวกต่อการเรียน และมี
ความรู้ทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิต โดยมีเงื่อนไขความสาเร็จ คือ ควรดาเนินการพัฒนาชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง มีความเด่นชัด มีอัตลักษณะของ
ตนเอง จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องเป็นผู้นาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
PLC และบุ ค ลากรทุ ก คนต้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ ท างานเป็ น ที ม มี ค วามสามั ค คี และความเชื่ อ มั่ น
ในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน
2. รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 33 มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่
(1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ (3) กระบวนการสร้างของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ (Shared Values and Vision) องค์ประกอบที่ 2
การร่ ว มมื อ รวมพลั ง มุ่ ง สู่ ก ารเรี ย นรู้ ข อง ผู้ เ รี ย น (Collective focus on student learning)
องค์ป ระกอบที่ 3 การร่ ว มมือรวมพลั ง (Collaboration) องค์ประกอบที่ 4 การรับคาชี้แนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญและการสังเกตชั้นเรียน (Expert advice and study visit) องค์ประกอบที่ 5 การสนทนา
สะท้ อ นผลการปฏิบั ติง าน (Reflective dialogue) องค์ ป ระกอบที่ 6 การจั ด สภาพที่ เ อื้ อ อานวย
(Supportive Conditions) องค์ประกอบที่ 7 การสนับสนุนการเป็นผู้นาร่วมกัน (Supportive and
Shared Leadership) แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ 8 ชุ ม ช น กั ล ย า ณ มิ ต ร ( Caring community)
(4) กระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขั้น ตอน ได้แก่ ขั้นวิเคราะห์ (Analyze) ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้
(Plan) ขั้นเปิดชั้นเรียนและการสังเกตชั้นเรียน (Teaching and Observation) ขั้นสะท้อนคิดเพื่อ
การพัฒ นา (Reflect) และขั้น สรุ ป แก้ไขปรับปรุง และพัฒ นาต่อเนื่อง (Revise) (5) การวัดและ
ประเมินผล และ (6) เงื่อนไขความสาเร็จ โดยรูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
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3. ผลการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบว่า (1) คุณภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์ มีผลการประเมินโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (2) ครูจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ (3)
ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด
4. ผลการประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ด้านความถูก
ต้องครอบคลุ ม ด้านความเป็ น ประโยชน์ ด้านความเหมาะสม และด้านความเป็นไปได้ มีผ ลการ
ประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก ของครู อ ย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง มี อ งค์ ป ระกอบส าคั ญ
8 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกัน การมุ่งเป้าหมายร่วมกันสู่การเรียนรู้ของ
นักเรียน การร่วมมือรวมพลัง/การทางานเป็นทีม การชี้แนะการปฏิบัติ การสะท้อนผลการปฏิบัติ
โครงสร้างสนับสนุนจากผู้บริหาร การมีภาวะผู้นาร่วม และชุมชนกัลยาณมิตร มีกระบวนการเรียนรู้
ได้แก่ การวิเคราะห์ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ การเปิดชั้นเรียนและสังเกตชั้นเรียน การสะท้อน
ผลเพื่อการพัฒ นา และการสรุ ป แก้ไขปรับปรุง และพัฒ นาต่อเนื่อง ส่ งผลให้ ครูมีความเข้าใจใน
หลักการและกระบวนการ PLC ทักษะการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สามารถออกแบบและสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาผู้เรียนได้ ซึ่งผลการสัมภาษณ์นี้เป็นไปตามกระบวนการออกแบบและพัฒนารูปแบบอย่าง
เป็นระบบในขั้นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ซึง่ เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข้อค้นพบจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องจากการสอบถามผู้เกี่ยวข้อง (Joyce & Weil (2000 : บุญเลี้ยง ทุมทอง (2559 : 62-63)
และวาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553 : 9-11) ได้กล่าวว่า การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ เริ่มต้นจากศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง บริบทหรือสภาพการดาเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องที่ศึกษาเพื่อ
นามาเป็นสารสนเทศที่สาคัญในการพัฒนารูปแบบ และศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือสอบถาม เพื่อนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อนามาจัดทารูป แบบ และ
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ทาการทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เพื่อให้ได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของรูปแบบ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ทั้ง 8 องค์ประกอบดังกล่าวนี้สามารถ
นามาเป็นกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอย่าง
เป็ น ระบบที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของโรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ผลการวิ จั ย นี้ ส อดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยของ วรลักษณ์ ชูกาเนิด (2557) ที่ศึกษาพบว่ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย มีองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ชุมชนกัลยาณมิตรตามวิถีไทย องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้นาเร้า
ศักยภาพ องค์ประกอบที่ 3 วิสัยทัศน์เชิงศรัทธาร่วม องค์ประกอบที่ 4 ระบบเปิดแบบผนึกกาลังมุ่งสู่
ผู้เรียน องค์ประกอบที่ 5 ระบบทีมเรียนรู้สู่วุฒิภาวะและจิตวิญญาณความเป็นครู องค์ประกอบที่ 6
ระบบสนับสนุนพื้นที่เรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจบนฐานงานจริง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทาให้ครูเกิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติงานบนบริบทการทางานจริง และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Ahn,
J. (2017) ศึกษาพบว่า การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยการเตรียมผู้นาครู การสร้างความ
น่าเชื่อถือ การเคารพในหมู่คณะ และการรักษาเวลาในการสังเกตชั้นเรียนและการประชุมกลุ่ม รวมทั้ง
การเพิ่มสิ่งอานวยความสะดวกและบุคลากรสายสนับสนุนในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทาให้ ครู
ได้รับประโยชน์ สามารถนาข้อมูลที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินการ มีทัศนคติเชิงบวก สามารถ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนได้
2. รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่
(1) หลั กการ (2) วัตถุป ระสงค์ (3) กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ (Shared Values and Vision) องค์ประกอบที่ 2
การร่ ว มมื อ รวมพลั ง มุ่ ง สู่ ก ารเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น ( Collective focus on student learning)
องค์ป ระกอบที่ 3 การร่ ว มมือรวมพลั ง (Collaboration) องค์ประกอบที่ 4 การรับคาชี้แนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญและการสังเกตชั้นเรียน (Expert advice and study visit) องค์ประกอบที่ 5 การสนทนา
สะท้ อ นผลการปฏิบั ติง าน (Reflective dialogue) องค์ ป ระกอบที่ 6 การจั ด สภาพที่ เ อื้ อ อานวย
(Supportive Conditions) องค์ประกอบที่ 7 การสนับสนุนการเป็นผู้นาร่วมกัน (Supportive and
Shared Leadership) และองค์ ป ระกอบที่ 8 ชุ ม ชนกั ล ยาณมิ ต ร (Caring community) (4)
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวิเคราะห์ (Analyze) ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan)
ขั้ น เปิ ด ชั้ น เรี ย นและการสั ง เกตชั้น เรี ยน (Teaching and Observation) ขั้ น สะท้ อ นคิ ด เพื่ อ การ
พัฒนา (Reflect) และขั้นสรุป แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาต่อเนื่อง (Revise) (5) การวัดและประเมินผล
และ (6) เงื่อนไขความสาเร็จ ทั้งนี้เพราะการออกแบบและพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
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วิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ในครั้งนี้ได้เริ่มต้นจาก
การศึกษาแนวคิดการพัฒนารูปแบบ ทาให้พบว่ารูปแบบมีองค์ประกอบสาคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่
หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ การวัดและประเมินผล เป็นไปตามที่ Saylor et.al. (1981)
Arends (1997) Joyce & Weil (2000) บุญเลี้ยง ทุมทอง (2559: 62) และ ทิศนา แขมมณี (2556:
4) ที่กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบโดยทั่วไปมีองค์ประกอบร่วมที่สาคั ญที่ต้องคานึงถึง ได้แก่ หลักการ
ของรูปแบบ จุดประสงค์ของรูปแบบ กระบวนการ การวัดและประเมินผล ซึ่งหลักการของรูปแบบเป็น
การกล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น จุดประสงค์ของรูปแบบเป็นการระบุความคาดหวัง
หรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขี้นจากการใช้รูปแบบ กระบวนการเป็นส่วนที่ระบุถึงขั้นตอน วิธีการ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะใช้ในดาเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของรูปแบบ การวัดและประเมินผล เป็น
การประเมินผลตามจุดประสงค์ของรูปแบบที่สร้างขึ้น ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ รูปแบบชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทาให้ได้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ ที่มีองค์ ประกอบส าคั ญ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) หลั กการ (2) วั ต ถุ ป ระสงค์ (3)
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 8 องค์ประกอบ
(4) กระบวนการเรียนรู้ (4) การวัดและประเมินผล และ (5) เงื่อนไขความสาเร็จ และการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นจึงได้ยกร่างรูปแบบพร้อมจัดทาคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 33 และนาเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญจานวน 9 คน ซึ่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญด้าน
บริ ห ารจั ด การชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ในสถานศึ ก ษา เป็ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและมี
ประสบการณ์บริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา และได้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่มีความ
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จึงทาให้รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ ประภาภรณ์ คาโอภาส (2560) ศึกษาพบว่า รูปแบบชุมชนการ
เรี ย นรู้ ทางวิช าชีพของครู ศูน ย์ การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธ ยาศัยในเขตภาคเหนื อ
ตอนบน มีองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ องค์ประกอบและ
ขั้นตอนการดาเนินงานตามองค์ประกอบ การเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรม ผลลัพธ์ของรูปแบบ
และเงื่อนไขของรูปแบบ และ ฐาปณัฐ อุดมศรี (2558) ศึกษาพบว่า รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อ
เสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน มีองค์ประกอบสาคัญ
ได้แก่ หลักการและความสาคัญ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ แผนภาพของ
รูปแบบและการนาไปใช้ ปัจจัยความสาเร็จ และประโยชน์ที่ได้รับ
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3. ผลการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรีย นรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบว่า
3.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ครูทุกคนของโรงเรียจอมพระ
ประชาสาสรรค์ ไ ด้ ร่ ว มกั น ก าหนดแนวทางการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหน่ ว ยการเรี ย นรู้ ซึ่ ง เป็ น การ
เตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ โดยกระบวนการเรียนรู้ ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ ครูได้ร่วมกัน
วิเคราะห์หลักสูตรการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัว ชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ และนาไปออกแบบ
และจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่นามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
รวมทั้งร่วมกันค้นหากิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบและเทคนิคการสอนที่เน้นการปฏิบัติที่หลากหลาย
เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และธรรมชาติผู้ เรียน ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสมกั บ ผู้ เ รี ย น และครู พี่ เ ลี้ ย ง ครู แ กนน า หรื อ เพื่ อ นครู ร่ ว มชี้ แ นะ สะท้ อ นคิ ด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ใน 5 ประเด็น ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน จากนั้นครูผู้สอนจึงได้แก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพของแผน
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกก่อนนาไปใช้จริง จึงทาให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีความชัดเจน สามารถ
บรรลุผลตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการเรียนรู้ตามรายวิชานั้นได้ และสร้างความมั่นใจให้กับครูผู้สอนว่า
ต้องบรรลุผลการจัดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของชูชาติ พ่วงสมจิตร์
(2560 : 39) ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ์ (2561 : 49-50) ที่ว่า การที่สมาชิกทุกคนใน
ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ก าหนดเป้ า หมาย คื อ การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และช่ ว ยกั น วางแผนงาน
นาประสบการณ์ของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนกัน และสามารถนาแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในงาน
ของตนเองได้ สอดคล้ องกับ แนวคิดของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) และสิ ริพันธุ์
สุวรรณมรรคา (2561 : 26-27) ที่กล่าวว่า การที่ครูผู้สอน (Model teacher) พัฒนาแผนการจัด
การเรียนรู้ โดยเล่าให้ครูเพื่อนร่ว มชั้นเรียน (Buddy teacher) ฟังแล้วให้ช่วยสะท้อนคิดอย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์ในลักษณะของการสนทนาอย่างน้อ ย 5 ประเด็น ได้แก่ (1) วัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้ (2) เนื้อหาสาระการเรียนรู้ (3) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ (4)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ (5) การบริหารจัดการชั้นเรียน การชี้แนะชวนคิดเพื่อสะท้อน
ความคิ ด นี้ เ พื่ อ ช่ ว ยให้ ค รู ผู้ ส อนได้ ไ ตร่ ต รองและเกิ ด ความกระจ่ างในความคิ ด ของตนเองในการ
ออกแบบบทเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และเปิดโอกาสให้ได้รับการชี้แนะและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับครูเพื่อร่วมเรียนรู้ อันจะนาไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเองก่อนนาไปใช้จริง นอกจากนี้ Ruth (2010) ศึกษาพบว่า การที่ ครูผู้สอนได้รับคาแนะนาใน
ขั้นตอนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ จากการแบ่งปันประสบการณ์ด้านการสอนทาให้เกิดความเข้าใจ
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และความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาผู้การเรียนรู้ของนักเรียนให้ดี
ขึ้น
3.2 ครูจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเป็นการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน การเพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนในเรื่องที่จะเรียนรู้ ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ เพิ่มทักษะการคิดระดับสูง กระตุ้นให้นักเรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง สารวจ
ตรวจสอบเจตคติ แ ละคุ ณ ค่ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ของตนเอง และส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นรั บ ฟั ง และพิ จ ารณา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และให้ข้อมูลป้อนกลับต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่นามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในชั้นเรียน เช่น การอภิปรายกลุ่ม เกม การ
แสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร การใช้กรณีศึกษา การสอนโดยใช้สถานการณ์จาลอง การอ่าน
อย่างมีชีวิตชีวา การเขียนอย่างมีชีวิตชีวา การทางานกลุ่ม การทาแผนผังความคิด การโต้วาที เป็นต้น
ช่ว ยให้ ผู้ เรี ย นมีความเข้าใจเนื้ อหาวิช าได้ชัดเจน ผู้เรียนได้พัฒ นาทักษะการคิดและกระบวนการ
แก้ปัญหา ทั้งการคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และประเมินข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ
และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ที่
ตนเองได้ลงมือปฏิบัติจริง (Marlowe & Page, 2005 : 15; พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข,
2561 : 35) การพัฒนาสมรรถนะครูโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาการ
จั ดการเรี ย นรู้ เชิงรุ กในโรงเรี ยนจอมพระประชาสรรค์ โรงเรียนได้ส ร้างความตระหนักและความ
รั บ ผิ ดชอบแก่ผู้ บ ริ ห ารและครู ทุก คน รวมทั้งได้ ส ร้างข้ อตกลงและแนวปฏิบัติ ที่ชัด เจนร่ว มกัน มี
บรรยากาศและมีวัฒนธรรมการทางานแบบมีส่วนร่ว ม มีการทางานเป็นทีม ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รับการชี้แนะจากครูพี่เลี้ยง ครูแกนนา และเพื่อนครูในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
และนารูปแบบ เทคนิคการสอน และวิธีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ที่เหมาะสมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกในชั้นเรียน รวมทั้งการได้รับการนิเทศและสังเกตการสอนของเพื่อนครูในชั้นเรียน การร่วม
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้ข้อมูลสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้แก่ครูสอนเพื่อนาไปปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ใช้เรียนให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการปรับแก้แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
อย่างต่อเนื่องนี้ ทาให้ครูเกิดความชานาญและมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น รวมทั้งมีผลงานเชิงประจักษ์
หรื อ รายงานการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย นที่ ส ามารถเป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ ส ามารถเผยแพร่ สู่
สาธารณชนได้ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Dan (2012) ที่ศึกษาพบว่า โรงเรียนแต่ละแห่ งมี
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในรูปแบบที่แตกต่างกัน การทีโ่ รงเรียนและครูให้ความสาคัญกับ
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จึงทาให้ครูได้รับคาแนะนาและแนวทางที่ดีในการนาปฏิบัติงาน
และทาให้ นั กเรี ย นได้รั บ การจั ดการเรียนรู้ ที่มีป ระสิ ทธิภ าพและมีผ ลการเรี ยนที่ดี ขึ้น นอกจากนี้
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สุ ธิภ รณ์ ขนอม (2559) ศึกษาพบว่า รูปแบบการบริห ารชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒ นา
ความสามารถในการสอนภาษาไทยของครูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึ กษาในพื้น ที่ส ามจัง หวัดชายแดนภาคใต้ ทาให้ ครูมี ความรู้ ความสามารถใน
การสอนภาษาไทย กลวิธีการสอน และการบริหารจัดการชั้นเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น
3.3 ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ มีผลการประเมินโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ครูได้ร่วมกันออกแบบไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก และนามาใช้ในการจัดการเรียนเชิงรุกในชั้นเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ ที่ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการทางานเป็นกลุ่ม ความร่วมมือระหว่างผู้เรียน การมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกความคิดเห็น ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ นาความรู้ที่ได้รับมาอภิปรายเพื่อสะท้อนความคิด สร้างสรรค์ผลงานหรือชิ้นงาน และ
นาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง ทาให้นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานและเกิดประสบการณ์ตรง
ตามสภาพจริง เป็นไปตามแนวคิดของปรีชาญ เดชศรี (2545 : 53-55) ที่กล่าวว่า กิจกรรมการจัด
การเรียนรู้เชิงรุกเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ สร้างความรู้ด้วย
ตนเอง และเพิ่มความสามารถในการแสดงออกด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากบทเรียน และ
แนวคิดของวัชรี เกษพิชัยณรงค์ และคณะ (2555 : 45) ที่ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเป็น
การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง
โดยการอ่าน เขียน ถามคาถาม อภิปรายร่วมกัน และลงมือปฏิบัติจริง สิ่งที่นักเรียนได้รับ คือ การลง
มือทาเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง แล้วใช้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนสาคัญในการแก้ปัญหา
และปรับปรุงให้ดีขึ้น การที่ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ อย่างหลากหลาย ทาให้เกิดแนวคิดใหม่
คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ มีความรู้ และมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ นอกจากนีก้ ารเปิดชั้นเรียนและ
การสังเกตชั้นเรียนโดยมีเพื่อนครูได้ร่วมเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนผล ชี้แนะ แสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะเชิงบวกที่นาไปสู่การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการจัดการเรียนรู้เชิงรุกใน
ครั้งต่อไป ทาให้ครูได้พั ฒนาความชานาญและความเชี่ยวชาญของครู ทาให้จัดการเรียนรู้เชิงรุกมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถเกิด ผลงานหรือชิ้นงานของนักเรียนและครูที่มีคุณภาพเผยแพร่ใน
ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับ นานาชาติได้ และสอดคล้ องกับผลการวิจัยของปองทิ พ ย์
เทพอารีย์ (2556) ที่ศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับครู
ประถมศึกษาในด้านทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
และด้านทักษะชีวิตและอาชีพ อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
4. ผลการประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ด้านความถูกต้อง
ครอบคลุม ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเหมาะสม และด้านความเป็นไปได้ มี ผลการประเมิน
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โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุ ด ทั้งนี้เพราะรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ทาให้ครูได้พัฒนาตนเอง สมรรถนะครู และพัฒนา
วิชาชีพครูในด้านการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก รูปแบบ เทคนิคการสอน วิธีการสอน และกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้เกิด
ในภายในสถานศึกษา โดยการทางานแบบมีส่วนร่วม การทางานเป็ นทีม และการแบ่งปันแนวคิดและ
ประสบการณ์ที่ดีของตนเองให้เพื่อนครูด้วยกัน พร้อมทั้งได้รับการชี้แนะจากครูพี่เลี้ยง ครูแกนนา และ
เครื อข่ายการศึกษา ทาให้ ครู มีส มรรถนะและประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกในระดับที่
เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น นาไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิ ชาการหรือรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนที่สามารถเผยแพร่สู่ สาธารณชนได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Hallam, et al. (2015) ที่
ศึกษาพบว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการปรับปรุง
การทางานร่วมกันของครูและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นอกจากนี้ Shanks (2016)
ศึกษาพบว่า แนวคิดชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เป็นการสนับสนุนการทางานด้านการเรียนการสอน
การสร้างความพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ มครู ร่วมพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนให้ความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ ปรับปรุงการวางแผนการเรียนการสอน การจัดการสอนในห้องเรียน และการประเมินผล
การดาเนินงาน ซึ่งทาให้ครูผู้สอนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนการสอนมากขึ้น ผลการวิจัยนี้สอด
คลอ้งกับผลการวิจัยของกวิสรา ขื่นอุรา (2560) ที่ศึกษาพบว่า รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการ
คิดโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐาน สาหรับโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้จริง นอกจากนี้ ประภาภรณ์ คาโอภาส (2560) ศึกษาพบว่า ผลการประเมิน
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
เขตภาคเหนือตอนบนอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัย พบว่า การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรี ยนรู้จากการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ควรมีการดาเนินงานตามวิธีการเชิงระบบ และผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็น
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ผู้ น าทางวิ ช าการและผู้ น าความเปลี่ ย นแปลง ควรสร้ า งความตระหนั ก และความรั บ ผิ ด ชอบใน
การพั ฒ นาชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ครู ร่ ว มกั น ทุ ก ขั้ น ตอนของกระบวนการ และให้
การสนับสนุน การจัดสภาพที่เอื้ออานวย (Supportive Conditions) เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
2. จากกระบวนการเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นา
การจั ดการเรี ย นรู้ เชิงรุ ก ครู ผู้ ส อนและสมาชิกในชุมชนควรร่ว มกัน แลกเปลี่ ย นเรียนรู้ และจั ด ท า
แผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมีความ
เชื่อมโยงอย่างเหมาะสม ควรมีกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และ
ทักษะการคิดขั้น สู งในการวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และประเมินผล เน้นให้ ผู้ เรียนสามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และควรมีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด
3. การจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก ตามรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นา
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ครูผู้สอนควรจัดเตรียมความพร้อมโดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ
ที่สร้างสรรค์อย่างหลากหลาย และควรมีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนกับความรู้ใหม่
4. การจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก และการบริ ห ารจั ด การชั้น เรี ย น ครู ผู้ ส อนควรจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ พัฒนาความรู้และทักษะการคิดขั้นสูงในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมิน ผล เน้ น กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ ม สร้างองค์ความรู้ด้ว ยตนเอง และเรียนรู้ไปสู่
การสร้างผลงาน/ชิ้นงาน ควรมีการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่อง และ
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีททางการศึกษาที่ทันสมัย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาตัวชี้วัดจากองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อย่างชัดเจน เพื่อเทียบเคียงสมรรถนะ
ของการดาเนินงานในแต่ละปีการศึกษา หรือเทียบเคียงสมรรถนะกับโรงเรียนแกนนาอื่น ๆ
2. ควรศึกษาปัจจัยความสาเร็จในการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยการเทียบเคียงสมรรถนะ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาวิชาชีพครูและ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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4. ดร.สาเริง บุญโต
5. ดร.พัลลภ พัวพันธุ์
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าตูม
ประชาเสริมวิทย์

ความเชี่ยวชาญ
- การบริหารการศึกษา
- การวิจัยการศึกษา
- การวัดผลประเมินผล
- การวิจัยการศึกษา
- การบริหารการศึกษา
- การวัดและประเมินผล
สาขา/สถาบัน: วิจัยประชากรและสังคม / - การวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
- การบริหารการศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา - การบริหารการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ผู้อานวยการ
- การบริหารการศึกษา
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33

260
ที่ ศธ ๐๔๒๖๓.๒๐/ว๑๑๒๓

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เรียน รองศาสตรจารย์ ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับเป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จานวน ๑ ฉบับ
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีความประสงค์ของความอนุเคราะห์เรียนเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔

261
แบบตอบรับเป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตามหนังสือ นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ทาวิจัย
เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓” และได้ขอความอนุเคราะห์ข้าพเจ้า
เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๒๖๓.๒๐/ว๑๑๒๓ ลงวันที่
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น
ข้าพเจ้า รองศาสตรจารย์ ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ยินดีเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้การวิจัยดังกล่าว

ลงชื่อ
(รองศาสตรจารย์ ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

262
ที่ ศธ ๐๔๒๖๓.๒๐/ว๑๑๒๓

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เรียน รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับเป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จานวน ๑ ฉบับ
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีความประสงค์ของความอนุเคราะห์เรียนเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔

263
แบบตอบรับเป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตามหนังสือ นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ทาวิจัย
เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓” และได้ขอความอนุเคราะห์ข้าพเจ้า
เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๒๖๓.๒๐/ว๑๑๒๓ ลงวันที่
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น
ข้าพเจ้า รองศาสตรจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร ยินดีเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้การวิจัยดังกล่าว

ลงชื่อ

264
ที่ ศธ ๐๔๒๖๓.๒๐/ว๑๑๒๓

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เรียน รศ.ดร. โยธิน แสวงดี
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับเป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จานวน ๑ ฉบับ
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีความประสงค์ของความอนุเคราะห์เรียนเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔

265
แบบตอบรับเป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตามหนังสือ นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ทาวิจัย
เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓” และได้ขอความอนุเคราะห์ข้าพเจ้า
เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๒๖๓.๒๐/ว๑๑๒๓ ลงวันที่
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น
ข้าพเจ้า รองศาสตรจารย์ ดร. โยธิน แสวงดียินดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้การวิจัยดังกล่าว

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี)
สถาบันวิจัยประชากรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

266

ที่ ศธ ๐๔๒๖๓.๒๐/ว๑๑๒๓

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับเป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จานวน ๑ ฉบับ
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีความประสงค์ของความอนุเคราะห์เรียนเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔
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ที่ ศธ ๐๔๒๖๓.๒๐/ว๑๑๒๓

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับเป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จานวน ๑ ฉบับ
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีความประสงค์ของความอนุเคราะห์เรียนเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔
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270
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานวย วัฒนกรสิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทางานกากับ ติดตาม
และประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2562-ปัจจุบัน)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ ชิณวงศ์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3. ดร. รวิชญุฒม์ ทองแม้น
ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
4. นายสุพิน บุญเยี่ยม
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
อาเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
5. นายรุ่งราวี จาปาดี
ผู้อานวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
6. นายจีระพรรณ เพียรมี
ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยจริงวิทยา
อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
7. ดร. ทศพร สมพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
8. นายวายุคล จุลทัศน์
ผู้อานวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา
อาเภอลาดวน จังหวัดสุรินทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
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ชื่อ-นามสกุล
9. ดร. ไพวัลย์ เหลิงสุดใจ
10. นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ผู้อานวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา
อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

272
ที่ ศธ ๐๔๒๖๓.๒๐/ว๑๘๐๖

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับการสัมภาษณ์
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานวย วัฒนกรสิริ
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีความประสงค์ของความอนุเคราะห์เรียนเชิญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
รับการสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะประสานนัดหมายวันเวลาสถานที่ในการสัมภาษณ์ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔
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ที่ ศธ ๐๔๒๖๓.๒๐/ว๑๘๐๖

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับการสัมภาษณ์
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ ชิณวงศ์
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีความประสงค์ของความอนุเคราะห์เรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
รับการสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะประสานนัดหมายวันเวลาสถานที่ในการสัมภาษณ์ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔
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ที่ ศธ ๐๔๒๖๓.๒๐/ว๑๘๐๖

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับการสัมภาษณ์
เรียน ศึกษานิเทศก์ ดร.รวิชญุฒม์ ทองแม้น
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้ นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีความประสงค์ของความอนุเคราะห์เรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
รับการสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะประสานนัดหมายวันเวลาสถานที่ในการสัมภาษณ์ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔
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ที่ ศธ ๐๔๒๖๓.๒๐/ว๑๘๐๖

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับการสัมภาษณ์
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย (นายสุพิน บุญเยี่ยม)
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีความประสงค์ของความอนุเคราะห์เรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
รับการสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะประสานนัดหมายวันเวลาสถานที่ในการสัมภาษณ์ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔
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โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับการสัมภาษณ์
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม (นายรุ่งราวี จาปาดี)
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีความประสงค์ของความอนุเคราะห์เรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
รับการสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะประสานนัดหมายวันเวลาสถานที่ในการสัมภาษณ์ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔
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โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับการสัมภาษณ์
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยจริงวิทยา (นายจีระพรรณ เพียรมี)
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีความประสงค์ของความอนุเคราะห์เรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
รับการสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะประสานนัดหมายวันเวลาสถานที่ในการสัมภาษณ์ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔
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โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับการสัมภาษณ์
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม (ดร. ทศพร สมพันธ์)
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีความประสงค์ของความอนุเคราะห์เรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
รับการสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะประสานนัดหมายวันเวลาสถานที่ในการสัมภาษณ์ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔
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โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับการสัมภาษณ์
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา (นายวายุคล จุลทัศน์)
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีความประสงค์ของความอนุเคราะห์เรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
รับการสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะประสานนัดหมายวันเวลาสถานที่ในการสัมภาษณ์ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔
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โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับการสัมภาษณ์
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ดร.ไพวัลย์ เหลิงสุดใจ)
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีความประสงค์ของความอนุเคราะห์เรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
รับการสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะประสานนัดหมายวันเวลาสถานที่ในการสัมภาษณ์ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔
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โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับการสัมภาษณ์
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา (นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์)
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีความประสงค์ของความอนุเคราะห์เรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
รับการสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะประสานนัดหมายวันเวลาสถานที่ในการสัมภาษณ์ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔
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รายนามผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ชื่อ-นามสกุล
1. รศ. ดร.สมาน อัศวภูมิ

2. รศ. ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์

3. รศ. ดร. มนตรี แย้มกสิกร

4. รศ. ดร.โยธิน แสวงดี

5. ผศ. ดร.ศศิธร บัวทอง

ตาแหน่ง
1. อดีตประธานสาขา การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
2. อดีตประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา
2. (อดีต) ประธานสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1. (พนักงานมหาวิทยาลัย) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. อดีตผู้อานวยการสถาบันคุรุพัฒนา
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ความเชี่ยวชาญ สาขาวิชาสังคมวิทยา
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
สถิติวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม
การวิจัยเชิงคุณภาพ และประชากรศาสตร์
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา
การวัดผลและประเมินผล
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ชื่อ-นามสกุล
6. ผศ. ดร.อานวย วัฒนกรสิริ

7. ดร.รัตติกร ทองเนตร
8. ดร.ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์

9. ดร.วัชรา สามาลย์

ตาแหน่ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทางานกากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2562-ปัจจุบัน)
ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ศึกษานิเทศก์
รับผิดชอบการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทาง
การศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
(สุรินทร์)
ผู้อานวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33

284

ที่ ศธ ๐๔๒๖๓.๒๐/ว๑๘๐๖

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบ
เรียน รศ. ดร.สมาน อัศวภูมิ
สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ
๒. แบบประเมิน
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีความประสงค์ของความอนุเคราะห์ จากท่านประเมินรูปแบบและ
คู่มือการใช้รูปแบบฯ ดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔
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โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบ
เรียน รศ. ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์
สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ
๒. แบบประเมิน
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีความประสงค์ของความอนุเคราะห์ จากท่านประเมินรูปแบบและ
คู่มือการใช้รูปแบบฯ ดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔
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โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบ
เรียน รศ. ดร. มนตรี แย้มกสิกร
สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ
๒. แบบประเมิน
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีความประสงค์ของความอนุเคราะห์ จากท่านประเมินรูปแบบและ
คู่มือการใช้รูปแบบฯ ดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔
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โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบ
เรียน รศ. ดร.โยธิน แสวงดี
สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ
๒. แบบประเมิน
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีความประสงค์ของความอนุเคราะห์ จากท่านประเมินรูปแบบและ
คู่มือการใช้รูปแบบฯ ดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔
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โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบ
เรียน ผศ. ดร.ศศิธร บัวทอง
สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ
๒. แบบประเมิน
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีความประสงค์ของความอนุเคราะห์ จากท่านประเมินรูปแบบและ
คู่มือการใช้รูปแบบฯ ดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔
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โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบ
เรียน ผศ. ดร.อานวย วัฒนกรสิริ
สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ
๒. แบบประเมิน
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีความประสงค์ของความอนุเคราะห์ จากท่านประเมินรูปแบบและ
คู่มือการใช้รูปแบบฯ ดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔
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โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบ
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ (ดร.รัตติกร ทองเนตร)
สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ
๒. แบบประเมิน
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีความประสงค์ของความอนุเคราะห์ จากท่านประเมินรูปแบบและ
คู่มือการใช้รูปแบบฯ ดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔
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โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบ
เรียน ดร.ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์
สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ
๒. แบบประเมิน
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีความประสงค์ของความอนุเคราะห์ จากท่านประเมินรูปแบบและ
คู่มือการใช้รูปแบบฯ ดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔
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โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบ
เรียน ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ (ดร.วัชรา สามาลย์)
สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ
๒. แบบประเมิน
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจั ดการเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีความประสงค์ของความอนุเคราะห์จากท่านประเมินรูปแบบและ
คู่มือการใช้รูปแบบฯ ดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัย เรื่อง รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. แบบสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ การวิ จั ย เรื่ อ ง รู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
2. แบบตรวจสอบความเหมาะสมของรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
3. แบบตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
4. แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
5. แบบประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
6. แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
7. แบบประเมิน รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
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แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
เรื่อง รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลในประเด็นสาคัญเกี่ยวกับ องค์ประกอบ
ของรู ป แบบชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู้ ท างวิช าชีพ เพื่ อ พั ฒ นาการจัด การเรียนรู้เ ชิง รุก ในสถานศึกษา
โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ข้อคาถามการสัมภาษณ์
ขอความกรุณาท่านได้โปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ซึ่งความคิดเห็นของท่านจะไม่มี
ผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน แต่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
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ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์
1. ชื่อ-นามสกุลผู้ถูกสัมภาษณ์...……………………………………………………………………………………………….
2. ตาแหน่ง............................................................................................................................................
3. สถานที่ทางาน...................................................................................................................................
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์……………………………………………………………………………………………………………
สถานที่สัมภาษณ์……………………………………………………………………………………………………………………..
ผู้ดาเนินการสัมภาษณ์ นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตอนที่ 2 ข้อคาถามการสัมภาษณ์
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ควรมีองค์ประกอบเป็นอย่างไร
1. หลักการของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกใน
สถานศึกษา ควรมีหลักการอย่างไร
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกในสถานศึกษา เป็นอย่างไร
3. กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกใน
สถานศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง
4. กระบวนการเรียนรู้ของของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกในสถานศึกษา ประกอบด้วยขั้นตอนใดบ้าง
5. ผลลัพธ์ของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกในสถานศึกษา ควรเป็นอย่างไร
6. เงื่อนไขความส าเร็ จของรู ปแบบชุ มชนแห่ งการเรียนรู้ ทางวิชาชี พ เพื่อพัฒนาการจั ด
การเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา มีอะไรบ้าง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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แบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
***********************************************************************
คาชี้แจง
1. แบบประเมินนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สั งกัดส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษามัธ ยมศึ กษา เขต 33 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ อการปรั บปรุ ง ให้
เหมาะสมต่อไป
2. โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ตามรายการตรวจสอบความเหมาะสมของ
รู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชีพ เพื่ อ พั ฒ นาการจัด การเรีย นรู้เ ชิง รุก โรงเรี ย นจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด โดยมีเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
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ประเด็ น ที่ 1. ท่านคิดว่าหลั กการของรูปแบบชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิช าชีพเพื่อพัฒ นาการจัด
การเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
หลักการ : “การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยกระบวนการแบบ
ร่วมมือรวมพลังและการทางานเป็นทีม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องในบริบทของการปฏิบัติงานจริงผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
โดยมีเป้าหมาย คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน”

มากที่สุด (5)

มาก (4)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง (3)

น้อย (3)

น้อยที่สุด (1)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ประเด็ น ที่ 2. ท่ า นคิ ด ว่ า วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นา
การจั ดการเรี ย นรู้ เชิง รุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สั งกัดส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 33 มี ค วามชั ด เจน สามารถน าไปปฏิบั ติ ไ ด้จ ริง มี ความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

มากที่สุด (5)

มาก (4)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง (3)

น้อย (3)

น้อยที่สุด (1)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ประเด็ น ที่ 3. ท่ า นคิ ด ว่ า กระบวนการสร้ า งชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด
การเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติได้จริง มากน้อย
เพียงใด
องค์ประกอบที่ 1 การแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ (Shared Values and Vision)
1) ร่ ว มกาหนดวิสั ยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่ว มกันเพื่ อการดาเนินงานไปสู่
เป้าหมาย
2) กาหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการพัฒ นาชุมชนแห่งการเรีย นรู้ที่
ชัดเจน
3) กาหนดภาพอนาคตความสาเร็จจากการดาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครู
4) สร้างความตระหนักและความรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพครูโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
5) ยึดหลักการทางานแบบมีส่วนร่วมและสร้างการมีส่วนร่วมของทีมงานอย่างเต็ม
ความสามารถ

มากที่สุด (5)

มาก (4)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง (3)

น้อย (3)

น้อยที่สุด (1)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 2 การร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน (Collective
focus on student learning)
1) ร่วมกันสร้างข้อตกลงและแนวปฏิบัติของกลุ่มในการพัฒนาผู้เรียน
2) วิเคราะห์ประเด็นการเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการเรียน
การสอน การวัดและประเมินตามสภาพจริง การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาผู้เรียน และสภาพปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้เรียน
3) ร่ ว มให้ ค วามรู้ แ ละแบ่ งปั นข้ อ มู ล สารสนเทศผลการเรีย นของนั กเรียนและ
งานด้านวิชาการของโรงเรียนในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้
4) ร่ ว มจั ด ล าดั บ และระบุ ป ระเด็ น ส าคั ญ และวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของโรงเรียน
5) ร่วมจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
และสอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน
6) ร่วมค้นหาความรู้ ทักษะและกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก พร้อมทั้งเรียนรู้
และนาไปสู่การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
7) มี กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ ว ยรู ป แบบ เทคนิ ค การสอน และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ที่
สร้างสรรค์อย่างหลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ของผู้เรียน
8) ร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียน ครู และโรงเรียน ให้ดี
ยิ่งขึ้น
มากที่สุด (5)

มาก (4)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง (3)

น้อย (3)

น้อยที่สุด (1)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 3 การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration)
1) จัดโครงสร้างระบบการทางานเป็นทีมในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพร่วมกัน
2) มีเป้ าหมายการท างานและร่ว มรับ ผิ ดชอบในการพัฒ นาตนเองและพั ฒ นา
วิชาชีพครูร่วมกัน
3) สร้างบรรยากาศและมีวัฒนธรรมการทางานแบบมีส่วนร่วม และการทางาน
เป็นทีม
4) ร่ ว มจั ด กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ พั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของครู
5) ใช้ วิ ธี ก ารเสวนา ถ่ า ยทอดความรู้ แ ละประสบการณ์ สนทนาแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็น และอภิปรายร่วมกัน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของทีม
6) ร่วมมือรวมพลังในการเรียนรู้จากการลงมือทา นาความคิดไปสู่การปฏิบัติ และ
การทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
7) สื่อสารเพื่อความเข้าใจตรงกัน

มากที่สุด (5)

มาก (4)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง (3)

น้อย (3)

น้อยที่สุด (1)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 4 การรับคาชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญและการสังเกตชั้นเรียน (Expert
advice and study visit)
1) น าแนวความคิ ดและแผนการจั ด การเรี ยนรู้ ไปใช้ปฏิ บัติ จริ งในชั้น เรี ย นใน
ลักษณะของการทางานเป็นทีม
2) ร่วมนิเทศและสังเกตการสอนของเพื่อนครูในชั้นเรียน
3) ร่วมเรียนรู้กับเพื่อนครู นักวิชาการ นักวิจัย จากหน่วยงานอื่น เพื่อแก้ปัญหา
ผู้เรียน
4) รั บ การชี้ แ นะจากครู เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษา ครู พี่ เ ลี้ ย ง หรื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
5) รวบรวบและเรียบเรียงผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่พบในชั้นเรียน
6) ร่วมกันสร้างบรรยากาศเรียนรู้ เปิดใจกว้าง เปิดพื้นที่ของการรับฟังและให้
ความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในชุมชน

มากที่สุด (5)

มาก (4)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง (3)

น้อย (3)

น้อยที่สุด (1)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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องค์ประกอบที่ 5 การสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflective dialogue)
1) ประชุมรายเดือนเพื่ออภิปราย แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ถึงวิธีการ
จัดการเรียนรู้เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
2) ร่วมตรวจสอบทบทวนการปฏิบัติงานของครูที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
3) ให้ข้อมูล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนเชิงรุกที่ดีที่มา
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการเรียนรู้ของผู้เรียน
4) ร่ ว มสนทนาแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ สะท้ อ นผลการจั ดการเรีย นรู้แ ละให้ ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
5) สะท้ อ นผลให้ ค รู ผู้ ส อนรู้ แ ละเข้ า ใจวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาหรื อ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพครูต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
6) เขียนบันทึกสะท้อนผลเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพครู
7) ถอดบทเรียนหลักการปฏิบัติงานเพื่อนาวิธีคิดและวิธีการทางานที่สร้างสรรค์
และมีคุณภาพมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
8) รายงานผลการสรุปการดาเนินงาน และนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีเผยแพร่สู่
สาธารณชน เปิดโอกาสให้ชุมชนอื่นได้มาศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

มากที่สุด (5)

มาก (4)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง (3)

น้อย (3)

น้อยที่สุด (1)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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องค์ประกอบที่ 6 การจัดสภาพที่เอื้ออานวย (Supportive Conditions)
1) กาหนดนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
2) จั ด โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การ ระเบี ย บกฎเกณฑ์ และการปฏิ บั ติ ง านที่
เอื้ออานวยต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3) จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาและสิ่งอานวยความสะดวกให้เอื้อต่อการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
4) จัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครูให้เหมาะสม เพียงพอ และพร้อมใช้ของครู
5) จัดผู้เชี่ยวชาญ หรือแกนนาความรู้ หรือผู้เป็นแบบอย่ างที่ดีเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ครูร่วมกัน
6) พั ฒ นาหรื อ ปรั บปรุง ช่อ งทางการสื่ อ สารระหว่า งบุค คลในสถานศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพ
7) จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
ของโรงเรียน
8) จัดระบบการยกย่อง ชมเชย การให้รางวัล และกาลังใจที่สร้างแรงจูงใจต่อครู
9) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายการศึกษาในการพัฒ นาชุมชนแห่งการเรีย นรู้ใน
สถานศึกษา
10) ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานที่ดีเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

มากทีส่ ุด (5)

มาก (4)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง (3)

น้อย (3)

น้อยที่สุด (1)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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องค์ประกอบที่ 7 การสนับสนุนการเป็นผู้นาร่วมกัน (Supportive and Shared
Leadership)
1) ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการร่วมกับครูในการขับเคลื่อนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2) ผู้บริหารมีบทบาทเป็นผู้นาในการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความตระหนักให้
ครูเกิดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู
3) ส่งเสริมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรด้วย
การเทียบเคียงสมรรถนะ
4) ส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นาในทีมในการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถและ
เป็นครูแกนนาในสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ
5) สนั บ สนุ น ให้ ค รู มี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจในประเด็ น ส าคั ญ และการจั ด
การเรียนรู้ของสถานศึกษา
6) สนับสนุนการมีภาวะผู้นาร่วมกัน ยอมรับความสามารถของแต่ ละคน ยกย่อง
และให้การยอมรับความสามารถของคณะครูในการปฏิบัติงานต่างๆ
7) ใช้ ห ลั ก ประชาธิ ป ไตยและหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ
การกระจายอานาจ ให้ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจ
8) สร้างความรู้สึกผูกพันและตระหนักถึงผลประโยชน์ของการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและโรงเรียน

มากที่สุด (5)

มาก (4)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง (3)

น้อย (3)

น้อยที่สุด (1)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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องค์ประกอบที่ 8 ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community)
1) มีศรัทธาร่วมกันพัฒนาวิชาชีพครูและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ใช้หลักการสุนทรียสนทนา โดยเปิดโอกาสให้ครูได้พูดและรับฟังซึ่งกันและกัน
เน้นการชื่นชมและสนทนาเชิงบวกเพื่อเสริมกาลังใจกันในการทางานที่มีคุณภาพร่วมกันมีความสุขใจ
ร่วมกัน
3) ร่วมกันสร้างขวัญและกาลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วย
ความสุขความเข้าใจ
4) สร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ น่าเชื่อถือ เคารพ ให้เกียรติ ให้เกิดในชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
5) เอาใจใส่และรับฟังซึ่งกันและกัน ทางานร่วมกันด้วยบรรยากาศความเป็นมิตร
6) มุ่ ง เน้ น ความเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ที่ มี ค วามสุ ข ปลอดภั ย
ปลอดการใช้อานาจกดดันในการทางานร่วมกัน

มากที่สุด (5)

มาก (4)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง (3)

น้อย (3)

น้อยที่สุด (1)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

308
ประเด็นที่ 4. ท่านคิดว่ากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัด
การเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติได้จริง มากน้อย
เพียงใด
ขั้นวิเคราะห์ (Analyze)
1) กาหนดบทบาทของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2) พัฒนาทีมผู้นาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเป็นผู้นาในการจัดกิจกรรมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3) วิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน
4) เลือกปัญหาที่สาคัญและจาเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
5) วางแผนและกาหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน

มากที่สุด (5)

มาก (4)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง (3)

น้อย (3)

น้อยที่สุด (1)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan)
1) วิเคราะห์ ห ลั กสู ตรการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัว ชี้วัดหรือ
ผลการเรียนรู้ และนาไปจัดทารายวิชา
2) ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ
เหมาะสมกับผู้เรียน
3) วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
4) ออกแบบและจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่นามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
5) มีกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบและเทคนิคการสอนที่เน้นการปฏิบั ติที่
หลากหลายเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และธรรมชาติผู้เรียน
6) ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสม
กับผู้เรียน
7) ร่วมชี้แนะ สะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้
ใน 5 ประเด็น
(1) วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
(2) เนื้อหาสาระการเรียนรู้
(3) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
(4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(5) การบริหารจัดการชั้นเรียน
8) ปรั บ ปรุงประสิ ทธิภ าพของแผนการจัด การเรีย นรู้ข องครูผู้ ส อนก่ อ น
นาไปใช้จริง

มากที่สุด (5)

มาก (4)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง (3)

น้อย (3)

น้อยที่สุด (1)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ขั้นเปิดชั้นเรียนและการสังเกตชั้นเรียน (Teaching and Observation)
1) นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้จัดการเรียนการสอนแก่
ผู้เรียน
2) จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3) สร้ า งบรรยากาศการของการเริ่ ม ต้ น จั ด การเรี ย นการสอนและ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน
4) จัดการเรียนรู้เป็นไปตามลาดับของแผนการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
5) เปิดห้องเรียนเพื่อให้เพื่อนครูได้ร่วมเรียนรู้โดยการสังเกตชั้นเรียนเน้น
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสาคัญ
6) ทบทวนระหว่างปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิค AAR (After Action Review)
เป็นเครื่องมือในการสังเกตผลการปฏิบัติงาน

มากที่สุด (5)

มาก (4)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง (3)

น้อย (3)

น้อยที่สุด (1)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ขั้นสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา (Reflect)
1) ประชุมร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปรายผลการปฏิบัติงานจากข้อมูล
และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตชั้นเรียน
2) ครูผู้สอนสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
3) ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ข้ อ มู ล สะท้ อ นผล ชี้ แ นะ แสดงความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะเชิงบวกที่นาไปสู่การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
4) จดบันทึกในประเด็นต่อไปนี้
(1) สิ่งที่ตนเองได้ทา
(2) ผลที่เกิดขึ้น
(3) บทเรียนที่ครูได้เรียนรู้
(4) การนาประสบการณ์และบทเรียนไปใช้ประโยชน์ต่อไป
5) พิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒ นา
ผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
6) ปรับแก้แผนการจัดการเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ พั ฒ นาความช านาญและความเชี่ ย วชาญของครู และจั ด ท าเป็ น เป็ น ผลงาน
เชิงประจักษ์หรือการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อเผยแพร่ต่อไป

มากที่สุด (5)

มาก (4)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง (3)

น้อย (3)

น้อยที่สุด (1)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

312
ขั้นสรุป แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาต่อเนื่อง (Revise)
1) นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง
2) สะท้อนผลและแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่และนวัตกรรม
การเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในครั้งต่อไป
3) สรุปผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและแนวการปฏิบัติที่ดี และจัดทาเป็น
เป็นผลงานเชิงประจักษ์หรือการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อเผยแพร่ต่อไป
4) รายงานผลการสรุปการดาเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง

มากที่สุด (5)

มาก (4)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง (3)

น้อย (3)

น้อยที่สุด (1)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ประเด็นที่ 5. ท่านคิดว่า การวัดและประเมินผลของรูปแบบชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิช าชี พเพื่ อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีความเหมาะสมและเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด
การวัดและประเมินผล:
1. การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
2. การประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
3. การประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน

มากที่สุด (5)

มาก (4)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง (3)

น้อย (3)

น้อยที่สุด (1)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ประเด็ น ที่ 6. ท่านคิดว่าเงื่อนไขของรูปแบบชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิช าชีพเพื่ อ พัฒ นาการจั ด
การเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
เงื่อนไขความสาเร็จ :
1. ดาเนินการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจน
เป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. สนับสนุนปัจจัยที่ช่วยให้การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ประสบความสาเร็จ
3. ผู้ บ ริ ห ารและครู ทุ ก คนต้ อ งท างานเป็ น ที ม มี ค วามสามั ค คี และความเชื่ อ มั่ น ใน
การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน
4. ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

มากที่สุด (5)

มาก (4)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง (3)

น้อย (3)

น้อยที่สุด (1)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ลงชื่อ...................................................................................
(................................................................................)
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แบบตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
***********************************************************************
คาชี้แจง
1. แบบประเมินนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ ตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือ
การใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 33 ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
การปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป
2. โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ตามรายการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือ
การใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด โดยมีเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
รายการประเมิน
1. คู่มือการใช้รูปแบบมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ได้แก่
1.1 แนวคิดพื้นฐาน
1.2 หลักการของรูปแบบ
1.3 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
1.4 กระบวนการของรูปแบบ
1.5 การวัดและประเมินผล
1.6 เงื่อนไขความสาเร็จ
2. รายละเอียดในคู่มือมีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถนาไปใช้ได้ผล

ระดับความเหมาะสม
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3. แนวคิดพื้นฐานรูปแบบแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของรูป
แบบอย่างชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา
4. หลักการของรูปแบบแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน
5. วัตถุประสงค์ของรูปแบบไปใช้แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังที่
ต้องการให้เกิดขึ้นกับครูผู้สอนอย่างชัดเจน
6. กระบวนการเป็นวิธีการหรือขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อจัดเตรียม
สิ่งที่จาเป็นและการสนับสนุนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอย่างครบถ้วน
7. การวัดและประเมินผลมีความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ
8. เงื่อนไขความสาเร็จจากการใช้รูปแบบบอกถึงข้อกาหนดให้ผู้ใช้
รูปแบบพิจารณาเพื่อให้ผลการใช้รูปแบบมีประสิทธิภาพสูงสุด
9. การใช้ภาษามีความเหมาะสมและชัดเจนในการอธิบาย

ลงชื่อ...................................................................................
(................................................................................)
ผู้ประเมิน
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แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
***********************************************************************
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ตามรายการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก ที่ท่านคิดว่ามีความเหมาะสมและมีคุณภาพ โดยมีเกณฑ์การประเมิ นระดับคุณภาพ
ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
ข้อมูลผู้สอน
ชื่อผู้สอน......................................................................................วันที่สอน.............................................
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา......................................................ระดับชั้น............................................
รายการประเมิน
1. สาระสาคัญ
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตร
1.2 สอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
1.3 มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ครอบคลุมหน่วยการเรียนรู้
1.4 ภาษาและคาที่ใช้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
2.3 สอดคล้องกับการวัดผลประเมินผล
2.4 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมีความเชื่อมโยงอย่าง
เหมาะสม
2.5 สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 สอดคล้องกับเนื้อหา/สาระการเรียนรู้
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3.2 ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
3.3 ระบุพฤติกรรมที่ต้องการวัดด้านเนื้อหา (K) ด้านทักษะ (P)
และเจตคติ (A) ต่อการเรียนได้อย่างชัดเจน
4. สาระการเรียนรู้
4.1 เหมาะสมกับเวลา
4.2 มีความยากง่ายพอเหมาะ
4.3 มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ของนักเรียน
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5.1 มีความสนใจและสนุกสนาน
5.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้/กับสาระการเรียนรู้
5.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามลาดับขั้นตอนจากง่ายไปหา
ยาก
5.4 เรียงลาดับกิจกรรมได้เหมาะสมกับเวลาและสามารถปฏิบัติ
ได้จริง
5.5 ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะการคิดขั้นสูงใน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล
5.6 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ไปสู่การสร้าง
ผลงาน/ชิ้นงาน
5.7 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเชื่อมโยงความรู้
5.8 เน้นการจัดการเรียนรู้จากกระบวนการกลุ่มและ
การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในชั้นเรียน
5.9 เน้นให้ผู้เรียนสามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
5.10 เน้นให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง
6. สื่อการเรียนรู้
6.1 สอดคล้องกับเนื้อหา
6.2 สื่อความหมายได้ชัดเจน
6.3 มีความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน
6.4 มีความหลากหลาย

ระดับความเหมาะสม
5 4 3 2 1
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ระดับความเหมาะสม
5 4 3 2 1

7. การวัดและประเมินผล
7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
7.2 กาหนดวิธีวัดและเครื่องมือวัดอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
7.3 ประเด็นและเกณฑ์การประเมินชัดเจนและวัดระดับความรู้
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้
7.4 ใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
7.5 ประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .............
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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แบบประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
***********************************************************************
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง เพื่อประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูว่ามีการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ดีมากน้อยเพียงใด ตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
ข้อมูลผู้สอน
ชื่อผู้สอน......................................................................................วันที่สอน.............................................
รายวิชา.........................................................................................ระดับชั้น............................................
รายการประเมิน
1. ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
1.1 ชี้แจงจุดประสงค์และกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่
ชัดเจน
1.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกตามขั้นตอนที่กาหนดให้ไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ และอธิบายชัดเจนตรงประเด็น
1.3 จัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้น
การปฏิบัติหลากหลายในเชิงบูรณาการ
1.4 จัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มและการมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อนในชั้นเรียน
1.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ เน้นกระบวนการคิด
กระบวนการกลุ่ม สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ไปสู่
การสร้างผลงาน/ชิ้นงาน
1.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้และทักษะ
การคิดขั้นสูงในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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1.7 จัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเชื่อมโยง
ความรู้
1.8 ใช้เทคนิคการตั้งคาถาม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด
วิเคราะห์ สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
1.9 มีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจ
1.10 ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่อง
1.11 ส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พร้อมแนะนาแหล่ง
ความรู้เพิ่มเติม
1.12 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและนาเสนอ
ผลงาน/ชิ้นงานอย่างทั่วถึง
1.13 มีการสรุปสาระสาคัญ
1.14 สอนครบตามเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่กาหนด
1.15 ชี้ถึงความสัมพันธ์กับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือการนาไป
ประยุกต์ใช้
2. ด้านสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
2.1 ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่กาหนดให้ไว้
ในแผนการจัดการเรียนรู้
2.2 ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีททางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
มีความเหมาะสมกับผู้เรียน
2.3 สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีททางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ที่
นาไปใช้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือ
ผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้
2.4 ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีททางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
ทีห่ ลากหลาย (สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
2.5 ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีททางการศึกษาที่ทันสมัย
2.6 สื่อการเรียนรู้/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ชัดเจน และเข้าใจง่าย

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

3. ด้านการจัดบรรยากาศและการบริหารชั้นเรียน
3.1 จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ มีความ
ปลอดภัย และมีความสุข
3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนอย่างสร้างสรรค์
3.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและทักษะ
การทางาน
3.4 อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอัน
พึงประสงค์
3.5 เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจ
3.6 ใช้เทคนิคหลากหลายในการควบคุมชั้นเรียน
4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.1 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดให้ไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้
4.2 วัดและประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้
4.3 ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
เหมาะสม
4.4 มีการประเมินผลตามสภาพจริง
4.5 เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีคุณภาพ ครอบคลุม
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
4.6 ครูและผู้เรียนร่วมกันวัดและประเมินผลและส่งเสริมให้ผู้เรียน
ประเมินตนเอง
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .............
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
***********************************************************************
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง เพื่อประเมินผลงานนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ของครู ตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับดี
ระดับ 3 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
ข้อมูลผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน................................................................................................................................................
ชื่อนักเรียน..............................................................................................................................................
ชื่อผู้สอน......................................................................................วันที่สอน.............................................
รายวิชา.........................................................................................ระดับชั้น............................................
รายการประเมิน
1. มีความถูกต้องของเนื้อหา
2. มีการประยุกต์ใช้ความรู้และเนื้อหาจากการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
อย่างเหมาะสม
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานแปลกใหม่ น่าสนใจ
4. มีความถูกต้องและมีขนาดเหมาะสมตามที่ออกแบบไว้
5. มีการเลือกใช้วัสดุเพื่อสร้างผลงาน/ชิ้นงานอย่างเหมาะสม
6. การนาเสนอผลงาน/ชิ้นงานสัมพันธ์กับเนื้อหา เข้าใจง่าย
7. ความสวยงามและความสมบูรณ์ของงาน
8. ผลงานเสร็จทันตามเวลาที่กาหนด
9. สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและสถานการณ์ได้จริง
10. ผลงานเป็นแบบอย่างของคนอื่นได้

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .............
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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แบบประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
***********************************************************************
คาชี้แจง
1. แบบประเมิน นี้ มีจุ ดมุ่งหมายเพื่อให้ ครู ได้ ประเมินรูปแบบชุมชนแห่ งการเรียนรู้ ท าง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2. โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ตามรายการประเมิน ที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่านมากที่สุด โดยมีเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับความคิดเห็น
มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม/ความถูกต้องครอบคลุม
ในระดับมากที่สุด
มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม/ความถูกต้องครอบคลุม
ในระดับมาก
มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม/ความถูกต้องครอบคลุม
ในระดับปานกลาง
มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม/ความถูกต้องครอบคลุม
ในระดับน้อย
มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม/ความถูกต้องครอบคลุม
ในระดับน้อยที่สุด
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ด้านความเป็นประโยชน์
1. รูปแบบทาให้เกิดการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและวิชาชีพครูอย่าง
ต่อเนื่อง
2. รูปแบบทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบร่วมมือรวมพลัง
และการทางานเป็นทีม
3. รูปแบบทาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
4. รูปแบบทาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก
5. รูปแบบทาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง
6. รูปแบบทาให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
7. รูปแบบเป็นการเสริมสร้างการทางานร่วมกันแบบกัลยาณมิตร
8. รูปแบบเป็นการสร้างครูให้มีเป็นแกนนาหรือมีภาวะผู้นาทาง
วิชาการ
9. รูปแบบทาให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลที่เกิดจากระบวนการเรียนรู้ของครู
10. รูปแบบเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาการเรียนรู้ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน
ด้านความเป็นไปได้
11. ท่านตระหนักและเห็นความสาคัญของการสร้างรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
12. ท่านสามารถนาความรู้จากรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกและสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในชั้นเรียน
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13. ท่านสามารถนาเอาความรู้และแนวทางจากองค์ประกอบการ
แบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ร่วมกันไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก
14. ท่านสามารถนาเอาความรู้และแนวทางจากองค์ประกอบการ
ร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
15. ท่านสามารถนาเอาความรู้และแนวทางจากองค์ประกอบการ
ร่วมมือรวมพลังไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ร่วมกัน
16. ท่านสามารถนาเอาความรู้และแนวทางองค์ประกอบการรับคา
ชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญและการสังเกตชั้นเรียนไปใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
17. ท่านสามารถนาเอาความรู้และแนวทางจากองค์ประกอบ
การสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนา
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
18. ท่านสามารถนาเอาความรู้และแนวทางจากองค์ประกอบ
การจัดสภาพที่เอื้ออานวยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกร่วมกัน
19. ท่านสามารถนาเอาความรู้และแนวทางจากองค์ประกอบ
การสนับสนุนการเป็นผู้นาร่วมกันไปใช้ในการพัฒนาการจัด
การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
20. ท่านสามารถนาเอาความรู้และแนวทางจากองค์ประกอบ
การชุมชนกัลยาณมิตรไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกร่วมกัน
21. รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
อื่นๆ ได้จริง
ด้านความเหมาะสม
22. รูปแบบมีความสอดคล้องและตอบสนองนโยบายของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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23. รูปแบบมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
24. รูปแบบมีความเหมาะสมสามารถนาไปพัฒนาวิชาชีพครูและ
สมรรถนะการจัดเรียนรู้เชิงรุกของครูได้อย่างต่อเนื่อง
25. รูปแบบมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของ
โรงเรียน
26. รูปแบบมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของครูของ
โรงเรียน
27. องค์ประกอบการแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ร่วมกันมีความ
เหมาะสมสาหรับนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
28. องค์ประกอบการร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียนมี
ความเหมาะสมสาหรับนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ร่วมกัน
29. องค์ประกอบการร่วมมือรวมพลังมีความเหมาะสมสาหรับนาไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
30. องค์ประกอบการรับคาชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญและการสังเกต
ชั้นเรียนมีความเหมาะสมสาหรับนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกร่วมกัน
31. องค์ประกอบการสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงานมีความ
เหมาะสมสาหรับนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
32. องค์ประกอบการจัดสภาพที่เอื้ออานวยมีความเหมาะสม
สาหรับนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
33. องค์ประกอบการสนับสนุนการเป็นผู้นาร่วมกันมีความ
เหมาะสมสาหรับนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
34. องค์ประกอบการชุมชนกัลยาณมิตรมีความเหมาะสมสาหรับ
นาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
ด้านความถูกต้องครอบคลุม
35. หลักการของรูปแบบมีความถูกต้องครอบคลุมการพัฒนา
วิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยกระบวนการแบบร่วมมือรวมพลัง
และการทางานเป็นทีม
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36. วัตถุประสงค์ของรูปแบบมีความถูกต้องครอบคลุมในวิชาชีพครู
เพื่อให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการสร้างสรรค์
นวัตกรรมจากการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
37. วัตถุประสงค์ของรูปแบบมีความถูกต้องในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
38. องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีความถูกต้อง ครอบคลุม ครบถ้วน
ตามความต้องการอย่างแท้จริง
39. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูมี
ความถูกต้องครอบคลุมการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกของครู
40. การวัดและประเมินผลของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
มีความถูกต้องครอบคลุมด้านความรู้และสมรรถนะการจัด
การเรียนรู้เชิงรุกของครู
41. เงื่อนไขความสาเร็จมีความถูกต้องครอบคลุมตามความต้องการ
ในการดาเนินการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
ในสถานศึกษา
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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แบบประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย เรื่อง รูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2. แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
3. แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้
รู ป แบบชุมชนแห่ งการเรี ย นรู้ ทางวิช าชีพ เพื่อพัฒ นาการจัดการเรียนรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
4. แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
5. แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ของครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
6. แบบประเมิน ความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
7. แบบประเมินความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบประเมิน รูปแบบชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

332
แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย
เรื่อง รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
*******************************************************************************
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยการให้ดุลยพินิจ ดังนี้
+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
รายการประเมิน

ผลการประเมิน
+1
0
-1

1. หลักการของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา ควรมีหลักการอย่างไร
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา เป็นอย่างไร
3. กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ใดบ้าง
4. กระบวนการเรียนรู้ของของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา ประกอบด้วย
ขั้นตอนใดบ้าง
5. ผลลัพธ์ของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลต่อการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา ควรเป็นอย่างไร
6. เงื่อนไขความสาเร็จของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา มีอะไรบ้าง
ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
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แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
*******************************************************************************
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยการให้ดุลยพินิจ ดังนี้
+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
รายการประเมิน
ประเด็นที่ 1. ท่านคิดว่าหลักการของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ประเด็นที่ 2. ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
มีความชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง มีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด
ประเด็นที่ 3. ท่านคิดว่ากระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติได้จริง มากน้อย
เพียงใด
องค์ประกอบที่ 1 การแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ (Shared Values
and Vision)
องค์ประกอบที่ 2 การร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน
(Collective focus on student learning)
องค์ประกอบที่ 3 การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration)
องค์ประกอบที่ 4 การรับคาชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญและการสังเกต
ชั้นเรียน (Expert advice and study visit)
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องค์ประกอบที่ 5 การสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflective
dialogue)
องค์ประกอบที่ 6 การจัดสภาพที่เอื้ออานวย (Supportive
Conditions)
องค์ประกอบที่ 7 การสนับสนุนการเป็นผู้นาร่วมกัน (Supportive
and Shared Leadership)
องค์ประกอบที่ 8 ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community)
ประเด็นที่ 4. ท่านคิดว่ากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติได้จริง มากน้อย
เพียงใด
ขั้นวิเคราะห์ (Analyze)
ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan)
ขั้นเปิดชั้นเรียนและการสังเกตชั้นเรียน (Teaching and Observation)
ขั้นสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา (Reflect)
ขั้นสรุป แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาต่อเนื่อง (Revise)
ประเด็นที่ 5. ท่านคิดว่าผลลัพธ์ของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด
ประเด็นที่ 6. ท่านคิดว่าเงื่อนไขของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
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แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบตรวจสอบความเหมาะสมของ
คู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
*******************************************************************************
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยการให้ดุลยพินิจ ดังนี้
+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
รายการประเมิน
1. คู่มือการใช้รูปแบบมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ได้แก่
1.1 แนวคิดพื้นฐาน
1.2 หลักการของรูปแบบ
1.3 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
1.4 กระบวนการของรูปแบบ
1.5 การวัดและประเมินผล
1.6 เงื่อนไขความสาเร็จ
2. รายละเอียดในคู่มือมีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถนาไปใช้ได้ผล
3. แนวคิดพื้นฐานรูปแบบแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของรูปแบบอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา
4. หลักการของรูปแบบแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน
5. วัตถุประสงค์ของรูปแบบไปใช้แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นกับครูผู้สอนอย่างชัดเจน
6. กระบวนการเป็นวิธีการหรือขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อจัดเตรียมสิ่งที่
จาเป็นและการสนับสนุนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอย่างครบถ้วน
7. การวัดและประเมินผลมีความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
8. เงื่อนไขความสาเร็จจากการใช้รูปแบบบอกถึงข้อกาหนดให้ผู้ใช้รูปแบบ
พิจารณาเพื่อให้ผลการใช้รูปแบบมีประสิทธิภาพสูงสุด
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9. การใช้ภาษามีความเหมาะสมและชัดเจนในการอธิบาย

ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
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แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
*******************************************************************************
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยการให้ดุลยพินิจ ดังนี้
+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
รายการประเมิน
1. สาระสาคัญ
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตร
1.2 สอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
1.3 มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ครอบคลุมหน่วยการเรียนรู้
1.4 ภาษาและคาที่ใช้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
2.3 สอดคล้องกับการวัดผลประเมินผล
2.4 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมีความเชื่อมโยงอย่างเหมาะสม
2.5 สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 สอดคล้องกับเนื้อหา/สาระการเรียนรู้
3.2 ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
3.3 ระบุพฤติกรรมที่ต้องการวัดด้านเนื้อหา (K) ด้านทักษะ (P) และ
เจตคติ (A) ต่อการเรียนได้อย่างชัดเจน
4. สาระการเรียนรู้
4.1 เหมาะสมกับเวลา
4.2 มีความยากง่ายพอเหมาะ
4.3 มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ของนักเรียน
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5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5.1 มีความสนใจและสนุกสนาน
5.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้/กับสาระการเรียนรู้
5.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามลาดับขั้นตอนจากง่ายไปหา
ยาก
5.4 เรียงลาดับกิจกรรมได้เหมาะสมกับเวลาและสามารถปฏิบัติ
ได้จริง
5.5 ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะการคิดขั้นสูงใน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล
5.6 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ไปสู่การสร้าง
ผลงาน/ชิ้นงาน
5.7 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเชื่อมโยงความรู้
5.8 เน้นการจัดการเรียนรู้จากกระบวนการกลุ่มและการมีปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อนในชั้นเรียน
5.9 เน้นให้ผู้เรียนสามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
5.10 เน้นให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง
6. สื่อการเรียนรู้
6.1 สอดคล้องกับเนื้อหา
6.2 สื่อความหมายได้ชัดเจน
6.3 มีความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน
6.4 มีความหลากหลาย
7. การวัดและประเมินผล
7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
7.2 กาหนดวิธีวัดและเครื่องมือวัดอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
7.3 ประเด็นและเกณฑ์การประเมินชัดเจนและวัดระดับความรู้
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้
7.4 ใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
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7.5 ประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด

ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
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แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
*******************************************************************************
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยการให้ดุลยพินิจ ดังนี้
+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
รายการประเมิน
1. ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
1.1 ชี้แจงจุดประสงค์และกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ชัดเจน
1.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกตามขั้นตอนที่กาหนดให้ไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ และอธิบายชัดเจนตรงประเด็น
1.3 จัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้น
การปฏิบัติหลากหลายในเชิงบูรณาการ
1.4 จัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มและการมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อนในชั้นเรียน
1.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ เน้นกระบวนการคิด
กระบวนการกลุ่ม สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ไปสู่การสร้าง
ผลงาน/ชิ้นงาน
1.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้และทักษะการคิด
ขั้นสูงในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล
1.7 จัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเชื่อมโยง
ความรู้
1.8 ใช้เทคนิคการตั้งคาถาม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์
สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
1.9 มีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจ
1.10 ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่อง
1.11 ส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พร้อมแนะนา
แหล่งความรู้เพิ่มเติม
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1.12 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและนาเสนอผลงาน/
ชิ้นงานอย่างทั่วถึง
1.13 มีการสรุปสาระสาคัญ
1.14 สอนครบตามเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่กาหนด
1.15 ชี้ถึงความสัมพันธ์กับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือการนาไป
ประยุกต์ใช้
2. ด้านสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
2.1 ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่กาหนดให้ไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้
2.2 ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
มีความเหมาะสมกับผู้เรียน
2.3 สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ที่
นาไปใช้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือ
ผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้
2.4 ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย (สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
2.5 ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย
2.6 สื่อการเรียนรู้/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
ชัดเจน และเข้าใจง่าย
3. ด้านการจัดบรรยากาศและการบริหารชั้นเรียน
3.1 จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้
มีความปลอดภัย และมีความสุข
3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนอย่างสร้างสรรค์
3.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและ
ทักษะการทางาน
3.4 อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม
อันพึงประสงค์
3.5 เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจ
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3.6 ใช้เทคนิคหลากหลายในการควบคุมชั้นเรียน
4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.1 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดให้ไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้
4.2 วัดและประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้
4.3 ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
เหมาะสม
4.4 มีการประเมินผลตามสภาพจริง
4.5 เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีคุณภาพ ครอบคลุมทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
4.6 ครูและผู้เรียนร่วมกันวัดและประเมินผลและส่งเสริมให้ผู้เรียน
ประเมินตนเอง

ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
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แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
*******************************************************************************
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยการให้ดุลยพินิจ ดังนี้
+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
รายการประเมิน
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1. มีความถูกต้องของเนื้อหา
2. มีการประยุกต์ใช้ความรู้และเนื้อหาจากการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
อย่างเหมาะสม
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานแปลกใหม่ น่าสนใจ
4. มีความถูกต้องและมีขนาดเหมาะสมตามที่ออกแบบไว้
5. มีการเลือกใช้วัสดุเพื่อสร้างผลงาน/ชิ้นงานอย่างเหมาะสม
6. การนาเสนอผลงาน/ชิ้นงานสัมพันธ์กับเนื้อหา เข้าใจง่าย
7. ความสวยงามและความสมบูรณ์ของงาน
8. ผลงานเสร็จทันตามเวลาที่กาหนด
9. สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและสถานการณ์ได้จริง
10. ผลงานเป็นแบบอย่างของคนอื่นได้

ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
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แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
*******************************************************************************
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยการให้ดุลยพินิจ ดังนี้
+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
รายการประเมิน
ด้านความเป็นประโยชน์
1. รูปแบบทาให้เกิดการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
2. รูปแบบทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบร่วมมือรวมพลังและ
การทางานเป็นทีม
3. รูปแบบทาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดทาแผน
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
4. รูปแบบทาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก
5. รูปแบบทาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง
6. รูปแบบทาให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
7. รูปแบบเป็นการเสริมสร้างการทางานร่วมกันแบบกัลยาณมิตร
8. รูปแบบเป็นการสร้างครูให้มีเป็นแกนนาหรือมีภาวะผู้นาทางวิชาการ
9. รูปแบบทาให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลที่เกิดจากระบวนการเรียนรู้ของครู
10. รูปแบบเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาการเรียนรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลงาน/ชิ้นงานของ
นักเรียน
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ด้านความเป็นไปได้
11. ท่านตระหนักและเห็นความสาคัญของการสร้างรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
12. ท่านสามารถนาความรู้จากรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ไปใช้ในการพัฒนาการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและ
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในชั้นเรียน
13. ท่านสามารถนาเอาความรู้และแนวทางจากองค์ประกอบการแบ่งปัน
คุณค่าและวิสัยทัศน์ร่วมกันไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
14. ท่านสามารถนาเอาความรู้และแนวทางจากองค์ประกอบการร่วมมือ
รวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
15. ท่านสามารถนาเอาความรู้และแนวทางจากองค์ประกอบการร่วมมือ
รวมพลังไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
16. ท่านสามารถนาเอาความรู้และแนวทางองค์ประกอบการรับคาชี้แนะ
จากผู้เชี่ยวชาญและการสังเกตชั้นเรียนไปใช้ในการพัฒนาการจัด
การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
17. ท่านสามารถนาเอาความรู้และแนวทางจากองค์ประกอบการสนทนา
สะท้อนผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ร่วมกัน
18. ท่านสามารถนาเอาความรู้และแนวทางจากองค์ประกอบการจัด
สภาพที่เอื้ออานวยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
19. ท่านสามารถนาเอาความรู้และแนวทางจากองค์ประกอบการ
สนับสนุนการเป็นผู้นาร่วมกันไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกร่วมกัน
20. ท่านสามารถนาเอาความรู้และแนวทางจากองค์ประกอบการชุมชน
กัลยาณมิตรไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
21. รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาอื่น ๆ ได้
จริง
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ด้านความเหมาะสม
22. รูปแบบมีความสอดคล้องและตอบสนองนโยบายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
23. รูปแบบมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
24. รูปแบบมีความเหมาะสมสามารถนาไปพัฒนาวิชาชีพครูและ
สมรรถนะการจัดเรียนรู้เชิงรุกของครูได้อย่างต่อเนื่อง
25. รูปแบบมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของ
โรงเรียน
26. รูปแบบมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของครูของโรงเรียน
27. องค์ประกอบการแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ร่วมกันมีความ
เหมาะสมสาหรับนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
28. องค์ประกอบการร่วมมือรวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียนมีความ
เหมาะสมสาหรับนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
29. องค์ประกอบการร่วมมือรวมพลังมีความเหมาะสมสาหรับนาไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
30. องค์ประกอบการรับคาชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญและการสังเกตชั้นเรียน
มีความเหมาะสมสาหรับนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
31. องค์ประกอบการสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม
สาหรับนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
32. องค์ประกอบการจัดสภาพที่เอื้ออานวยมีความเหมาะสมสาหรับ
นาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
33. องค์ประกอบการสนับสนุนการเป็นผู้นาร่วมกันมีความเหมาะสม
สาหรับนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
34. องค์ประกอบการชุมชนกัลยาณมิตรมีความเหมาะสมสาหรับนาไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
ด้านความถูกต้องครอบคลุม
35. หลักการของรูปแบบมีความถูกต้องครอบคลุมการพัฒนาวิชาชีพครู
ในสถานศึกษาโดยกระบวนการแบบร่วมมือรวมพลังและการทางาน
เป็นทีม

ผลการประเมิน
+1
0
-1
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รายการประเมิน

ผลการประเมิน
+1
0
-1

36. วัตถุประสงค์ของรูปแบบมีความถูกต้องครอบคลุมในการวิชาชีพครู
เพื่อให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
จากการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
37. วัถตุประสงค์ของรูปแบบมีความถูกต้องในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
38. องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อการจัด
การเรียนรู้เชิงรุกมีความถูกต้อง ครอบคลุม ครบถ้วนตามความ
ต้องการอย่างแท้จริง
39. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูมีความ
ถูกต้องครอบคลุมการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
40. การวัดและประเมินผลของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูมี
ความถูกต้องครอบคลุมด้านความรู้และสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกของครู
41. เงื่อนไขความสาเร็จมีความถูกต้องครอบคลุมตามความต้องการใน
การดาเนินการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา

ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................

ภาคผนวก ง
การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

349

ผลการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย เรื่อง รูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2. ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
3. ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือ
การใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
4. ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
5. ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
6. ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
7. ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
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ตารางที่ 45 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย เรื่อง รูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ข้อที่
1. หลักการของรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา
ควรมีหลักการอย่างไร
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา
เป็นอย่างไร
3. องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัด
การเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา
ประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง
4. กระบวนการเรียนรู้ของของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกใน
สถานศึกษา ประกอบด้วยขั้นตอน
ใดบ้าง
5. ผลลัพธ์ของรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลต่อ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ในสถานศึกษา ควรเป็นอย่างไร
6. เงื่อนไขความสาเร็จของรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ในสถานศึกษา มีอะไรบ้าง

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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จากตารางที่ 45 พบว่า ข้อคาถามในแบบสั มภาษณ์ เ พื่ อการวิจั ย เรื่อง รูปแบบชุม ชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ซึ่งเป็นข้อคาถามที่
ใช้ได้
ตารางที่ 46 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ข้อที่

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้

ประเด็นที่ 1. ท่านคิดว่าหลักการของ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
ประเด็นที่ 2. ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของ +1 +1 +1 +1 +1
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 มีความชัดเจน
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง มีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด

5

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 46 (ต่อ)
ข้อที่
ประเด็นที่ 3. ท่านคิดว่ากระบวนการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 มีความเหมาะสม
และเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติ
ได้จริง มากน้อยเพียงใด
องค์ประกอบที่ 1 การแบ่งปันคุณค่าและ
วิสัยทัศน์ (Shared Values and
Vision)
องค์ประกอบที่ 2 การร่วมมือรวมพลัง
มุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน
(Collective focus on student
learning)
องค์ประกอบที่ 3 การร่วมมือรวมพลัง
(Collaboration)
องค์ประกอบที่ 4 การรับคาชี้แนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญและการสังเกตชั้นเรียน
(Expert advice and study visit)
องค์ประกอบที่ 5 การสนทนาสะท้อนผล
การปฏิบัติงาน (Reflective dialogue)
องค์ประกอบที่ 6 การจัดสภาพที่
เอื้ออานวย (Supportive Conditions)
องค์ประกอบที่ 7 การสนับสนุนการเป็น
ผู้นาร่วมกัน (Supportive and
Shared Leadership)

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 46 (ต่อ)
ข้อที่
องค์ประกอบที่ 8 ชุมชนกัลยาณมิตร
(Caring community)
3.2 กระบวนการเรียนรู้
ขั้นวิเคราะห์ (Analyze)
ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan)
ขั้นเปิดชั้นเรียนและการสังเกตชั้นเรียน
(Teaching and Observation)
ขั้นสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา (Reflect)
ขั้นสรุป แก้ไขปรับปรุง และ
พัฒนาต่อเนื่อง (Revise)
ประเด็นที่ 4. ท่านคิดว่าผลลัพธ์ของ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 มีความเหมาะสม
และเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด
ประเด็นที่ 5. ท่านคิดว่าเงื่อนไขของ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 มีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

จากตารางที่ 46 พบว่า ข้อคาถามในแบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบชุมชน
แห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์
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สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ซึ่งเป็นข้อ
คาถามที่ใช้ได้
ตารางที่ 47 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ข้อที่
1. คู่มือการใช้รูปแบบมีองค์ประกอบที่
ครบถ้วน ได้แก่
1.1 แนวคิดพื้นฐาน
1.2 หลักการของรูปแบบ
1.3 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
1.4 กระบวนการของรูปแบบ
1.5 การวัดและประเมินผล
1.6 เงื่อนไขความสาเร็จ
2. รายละเอียดในคู่มือมีความถูกต้อง
ชัดเจน สามารถนาไปใช้ได้ผล
3. แนวคิดพื้นฐานรูปแบบแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นมาของรูปแบบอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา
4. หลักการของรูปแบบแสดงให้เห็นถึง
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน
5. วัตถุประสงค์ของรูปแบบไปใช้แสดงให้
เห็นถึงความคาดหวังที่ต้องการให้เกิด
ขึ้นกับครูผู้สอนอย่างชัดเจน

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

355
ตารางที่ 47 (ต่อ)
ข้อที่

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้

6. กระบวนการเป็นวิธีการหรือขั้นตอน
การดาเนินงานเพื่อจัดเตรียมสิ่งที่
จาเป็นและการสนับสนุนให้เกิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอย่าง
ครบถ้วน
7. การวัดและประเมินผลมีความถูกต้อง +1 +1 +1 +1 +1
ตรงตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
8. เงื่อนไขความสาเร็จจากการใช้รูปแบบ +1 +1 +1 +1 +1
บอกถึงข้อกาหนดให้ผู้ใช้รูปแบบ
พิจารณาเพื่อให้ผลการใช้รูปแบบมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
9. การใช้ภาษามีความเหมาะสมและ
+1 +1 +1 +1 +1
ชัดเจนในการอธิบาย

5

1.00

ใช้ได้

5

1.00

ใช้ได้

5

1.00

ใช้ได้

จากตารางที่ 47 พบว่า ข้อคาถามในแบบตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ซึ่งเป็นข้อ
คาถามที่ใช้ได้
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ตารางที่ 48 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกของครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ข้อที่
1. สาระสาคัญ
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ในหลักสูตร
1.2 สอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
1.3 มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ครอบคลุม
หน่วยการเรียนรู้
1.4 ภาษาและคาที่ใช้เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน
2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
2.3 สอดคล้องกับการวัดผลประเมินผล
2.4 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมี
ความเชื่อมโยงอย่างเหมาะสม
2.5 สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 สอดคล้องกับเนื้อหา /สาระ
การเรียนรู้
3.2 ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
3.3 ระบุพฤติกรรมที่ต้องการวัดด้าน
เนื้อหา (K) ด้านทักษะ (P) และเจตคติ
(A) ต่อการเรียนได้อย่างชัดเจน

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

5
5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
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ข้อที่
4. สาระการเรียนรู้
4.1 เหมาะสมกับเวลา
4.2 มีความยากง่ายพอเหมาะ
4.3 มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
นักเรียน
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5.1 มีความสนใจและสนุกสนาน
5.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้/กับสาระการเรียนรู้
5.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไป
ตามลาดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก
5.4 เรียงลาดับกิจกรรมได้เหมาะสมกับ
เวลาและสามารถปฏิบัติ ได้จริง
5.5 ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้
และทักษะการคิดขั้นสูงในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล
5.6 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
และเรียนรู้ไปสู่การสร้างผลงาน/
ชิ้นงาน
5.7 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะ
การเชื่อมโยงความรู้
5.7 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะ
การเชื่อมโยงความรู้
5.8 เน้นการจัดการเรียนรู้จาก
กระบวนการกลุ่มและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในชั้นเรียน

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ข้อที่
5.9 เน้นให้ผู้เรียนสามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
5.10 เน้นให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง
6. สื่อการเรียนรู้
6.1 สอดคล้องกับเนื้อหา
6.2 สื่อความหมายได้ชัดเจน
6.3 มีความเหมาะสมกับระดับชั้นของ
นักเรียน
6.4 มีความหลากหลาย
7. การวัดและประเมินผล
7.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
7.2 กาหนดวิธีวัดและเครื่องมือวัดอย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด
7.3 ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน
ชัดเจนและวัดระดับความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนได้
7.4 ใช้เครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย
7.5 ประเมินผลตามสภาพจริงและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

จากตารางที่ 48 พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ซึ่งเป็นข้อคาถามที่ใช้ได้
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ตารางที่ 49 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ข้อที่
1. ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
1.1 ชี้แจงจุดประสงค์และกระบวน
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ชัดเจน
1.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกตาม
ขั้นตอนที่กาหนดให้ไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ และอธิบายชัดเจนตรง
ประเด็น
1.3 จัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้รูปแบบ
เทคนิค และวิธีการที่เน้นการปฏิบัติ
หลากหลายในเชิงบูรณาการ
1.4 จัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม
และการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในชั้น
เรียน
1.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติ เน้นกระบวนการคิด
กระบวนการกลุ่ม สร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง และเรียนรู้ไปสู่การสร้าง
ผลงาน/ชิ้นงาน
1.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
พัฒนาความรู้และทักษะการคิดขั้นสูง
ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินผล
1.7 จัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดทักษะการเชื่อมโยงความรู้

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ข้อที่
1.8 ใช้เทคนิคการตั้งคาถาม กระตุ้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์
สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน
1.9 มีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อความ
เข้าใจ
1.10 ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
ระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่อง
1.11 ส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง พร้อมแนะนาแหล่งความรู้
เพิ่มเติม
1.12 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและนาเสนอผลงาน/
ชิ้นงานอย่างทั่วถึง
1.13 มีการสรุปสาระสาคัญ
1.14 สอนครบตามเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ที่กาหนด
1.15 ชี้ถึงความสัมพันธ์กับวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือการนาไปประยุกต์ใช้
2. ด้านสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
2.1 ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ที่กาหนดให้ไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้
2.2 ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทาง
การศึกษา และแหล่งเรียนรู้มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

361
ตารางที่ 49 (ต่อ)
ข้อที่

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้

2.3 สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหล่งเรียนรู้ที่นาไปใช้
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผล
การเรียนรู้ และจุดประสงค์การ
เรียนรู้
2.4 ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทาง
+1 +1
การศึกษา และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย (สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์)
2.5 ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทาง
+1 +1
การศึกษาที่ทันสมัย
2.6 สื่อการเรียนรู้/เอกสารประกอบ
+1 +1
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
ชัดเจน และเข้าใจง่าย
3. ด้านการจัดบรรยากาศและการบริหารชั้นเรียน
3.1 จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ +1 +1
เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัย
และมีความสุข
3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
+1 +1
อย่างสร้างสรรค์
3.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด +1 +1
มีทักษะชีวิตและทักษะการทางาน
3.4 อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
+1 +1
จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 49 (ต่อ)
ข้อที่
3.5 เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจใน
การพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เกิด
แรงบันดาลใจ
3.6 ใช้เทคนิคหลากหลายในการควบคุม
ชั้นเรียน
4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.1 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามที่
กาหนดให้ไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้
4.2 วัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผล
การเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้
และสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
4.3 ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม
4.4 มีการประเมินผลตามสภาพจริง
4.5 เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้มีคุณภาพ ครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ
4.6 ครูและผู้เรียนร่วมกันวัดและ
ประเมินผลและส่งเสริมให้ผู้เรียน
ประเมินตนเอง

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

จากตารางที่ 49 พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ซึ่งเป็นข้อคาถามที่ใช้ได้
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ตารางที่ 50 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ข้อที่
1. มีความถูกต้องของเนื้อหา
2. มีการประยุกต์ใช้ความรู้และเนื้อหา
จากการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอย่าง
เหมาะสม
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงาน
แปลกใหม่ น่าสนใจ
4. มีความถูกต้องและมีขนาดเหมาะสม
ตามที่ออกแบบไว้
5. มีการเลือกใช้วัสดุเพื่อสร้างผลงาน/
ชิ้นงานอย่างเหมาะสม
6. การนาเสนอผลงาน/ชิ้นงานสัมพันธ์
กับเนื้อหา เข้าใจง่าย
7. ความสวยงามและความสมบูรณ์ของ
งาน
8. ผลงานเสร็จทันตามเวลาที่กาหนด
9. สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและ
สถานการณ์ได้จริง
10. ผลงานเป็นแบบอย่างของคนอื่นได้

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

จากตารางที่ 50 พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนโรงเรียนจอม
พระประชาสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ซึ่งเป็นข้อคาถามที่ใช้ได้
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ตารางที่ 51 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ข้อที่
ด้านความเป็นประโยชน์
1. รูปแบบทาให้เกิดการขับเคลื่อนชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและ
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
2. รูปแบบทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันแบบร่วมมือรวมพลังและการ
ทางานเป็นทีม
3. รูปแบบทาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
และทักษะการจัดทาแผนการจัด
การเรียนรู้เชิงรุก
4. รูปแบบทาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
และสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
5. รูปแบบทาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
และทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
เกิดจากการปฏิบัติงานจริง
6. รูปแบบทาให้มีการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
7. รูปแบบเป็นการเสริมสร้างการทางาน
ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร
8. รูปแบบเป็นการสร้างครูให้มีเป็นแกน
นาหรือมีภาวะผู้นาทางวิชาการ

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 51 (ต่อ)
ข้อที่
9. รูปแบบทาให้เกิดการพัฒนา
ความสามารถในการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลที่เกิดจากระบวน
การเรียนรู้ของครู
10. รูปแบบเป็นการเสริมสร้าง
การพัฒนาการเรียนรู้ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และผลงาน/ชิ้นงาน
ของนักเรียน
ด้านความเป็นไปได้
11. ท่านตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของการสร้างรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
12. ท่านสามารถนาความรู้จากรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไป
ใช้ในการพัฒนาการจัดทาแผน
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและ
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกใน
ชั้นเรียน
13. ท่านสามารถนาเอาความรู้และ
แนวทางจากองค์ประกอบการ
แบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ข้อที่
14. ท่านสามารถนาเอาความรู้และ
แนวทางจากองค์ประกอบการร่วมมือ
รวมพลังมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียนไป
ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกร่วมกัน
15. ท่านสามารถนาเอาความรู้และ
แนวทางจากองค์ประกอบการร่วมมือ
รวมพลังไปใช้ในการพัฒนาการจัด
การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
16. ท่านสามารถนาเอาความรู้และ
แนวทางองค์ประกอบการรับคาชี้แนะ
จากผู้เชี่ยวชาญและการสังเกตชั้น
เรียนไปใช้ในการพัฒนาการจัด
การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
17. ท่านสามารถนาเอาความรู้และ
แนวทางจากองค์ประกอบการสนทนา
สะท้อนผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
18. ท่านสามารถนาเอาความรู้และ
แนวทางจากองค์ประกอบการจัด
สภาพที่เอื้ออานวยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
19. ท่านสามารถนาเอาความรู้และ
แนวทางจากองค์ประกอบการ
สนับสนุนการเป็นผู้นาร่วมกันไปใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ร่วมกัน

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ข้อที่
20. ท่านสามารถนาเอาความรู้และ
แนวทางจากองค์ประกอบการชุมชน
กัลยาณมิตรไปใช้ในการพัฒนา
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
21. รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาอื่น ๆ
ได้จริง
ด้านความเหมาะสม
22. รูปแบบมีความสอดคล้องและ
ตอบสนองนโยบายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
23. รูปแบบมีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
24. รูปแบบมีความเหมาะสมสามารถ
นาไปพัฒนาวิชาชีพครูและสมรรถนะ
การจัดเรียนรู้เชิงรุกของครูได้อย่าง
ต่อเนื่อง
25. รูปแบบมีความเหมาะสมต่อ
การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
ของโรงเรียน
26. รูปแบบมีความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของครูของโรงเรียน
27. องค์ประกอบการแบ่งปันคุณค่าและ
วิสัยทัศน์ร่วมกันมีความเหมาะสม
สาหรับนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกร่วมกัน

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 51 (ต่อ)
ข้อที่
28. องค์ประกอบการร่วมมือรวมพลัง
มุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียนมีความ
เหมาะสมสาหรับนาไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
29. องค์ประกอบการร่วมมือรวมพลังมี
ความเหมาะสมสาหรับนาไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
30. องค์ประกอบการรับคาชี้แนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญและการสังเกตชั้นเรียนมี
ความเหมาะสมสาหรับนาไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน
31. องค์ประกอบการสนทนาสะท้อนผล
การปฏิบัติงานมีความเหมาะสม
สาหรับนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกร่วมกัน
32. องค์ประกอบการจัดสภาพที่
เอื้ออานวยมีความเหมาะสมสาหรับ
นาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ร่วมกัน
33. องค์ประกอบการสนับสนุนการเป็น
ผู้นาร่วมกันมีความเหมาะสมสาหรับ
นาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ร่วมกัน
34. องค์ประกอบการชุมชนกัลยาณมิตร
มีความเหมาะสมสาหรับนาไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกัน

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 51 (ต่อ)
ข้อที่
ด้านความถูกต้องครอบคลุม
35. หลักการของรูปแบบมีความถูกต้อง
ครอบคลุมการพัฒนาวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาโดยกระบวนการแบบ
ร่วมมือรวมพลังและการทางานเป็น
ทีม
36. วัตถุประสงค์ของรูปแบบมีความ
ถูกต้องครอบคลุมในการวิชาชีพครู
เพื่อให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากการ
ปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
37. วัตถุประสงค์ของรูปแบบมีความ
ถูกต้องในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
38. องค์ประกอบของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกมีความถูกต้อง
ครอบคลุม ครบถ้วนตามความ
ต้องการอย่างแท้จริง
39. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูมีความ
ถูกต้องครอบคลุมการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ของครู

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 51 (ต่อ)
ข้อที่
40. การวัดและประเมินผลของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูมีความ
ถูกต้องครอบคลุมด้านความรู้และ
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ของครู
41. เงื่อนไขความสาเร็จมีความถูกต้อง
ครอบคลุมตามความต้องการในการ
ดาเนินการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

จากตารางที่ 51 พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ซึ่งเป็นข้อคาถามที่ใช้ได้

ภาคผนวก จ
ผลการตรวจสอบคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
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ผู้วิจัยได้นำคู่มือกำรใช้รูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 เสนอต่อ
ผู้ เชี่ย วชำญ จ ำนวน 9 คน เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของคู่ มือ กำรใช้รูปแบบ ผลกำรประเมิ น
ตำมควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ มีดังนี้
ตารางที่ 52 ผลกำรประเมินคู่มือกำรใช้รูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำกำรจัด
กำรเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชำสรรค์ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำ เขต 33
รายการ
1. คู่มือกำรใช้รูปแบบมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ได้แก่
1.1 แนวคิดพื้นฐำน
1.2 หลักกำรของรูปแบบ
1.3 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
1.4 กระบวนกำรของรูปแบบ
1.5 กำรวัดและประเมินผล
1.6 เงื่อนไขควำมสำเร็จ
2. รำยละเอียดในคู่มือมีควำมถูกต้อง ชัดเจน
สำมำรถนำไปใช้ได้ผล
3. แนวคิดพื้นฐำนรูปแบบแสดงให้เห็นถึงควำมเป็นมำของ
รูปแบบอย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับนโยบำยกำรศึกษำ
4. หลักกำรของรูปแบบแสดงให้เห็นถึงกำรมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำผู้เรียน
5. วัตถุประสงค์ของรูปแบบไปใช้แสดงให้เห็นถึงควำม
คำดหวังที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นกับครูผู้สอนอย่ำงชัดเจน
6. กระบวนกำรเป็นวิธีกำรหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำนเพื่อ
จัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นและกำรสนับสนุนให้เกิดชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
เชิงรุกอย่ำงครบถ้วน
7. กำรวัดและประเมินผลมีควำมถูกต้องตรงตำม
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ

n=9
x̅ S.D.
4.63 0.52

ระดับ
ความเหมาะสม
มำกที่สุด

4.38

0.52

มำก

4.75

0.46

มำกที่สุด

4.63

0.74

มำกที่สุด

4.75

0.46

มำกที่สุด

4.63

0.52

มำกที่สุด

4.75

0.46

มำกที่สุด
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ตารางที่ 52 (ต่อ)
รายการ
8. เงื่อนไขควำมสำเร็จจำกกำรใช้รูปแบบบอกถึงข้อ
กำหนดให้ผู้ใช้รูปแบบพิจำรณำเพื่อให้ผลกำรใช้รูปแบบ
มีประสิทธิภำพสูงสุด
9. กำรใช้ภำษำมีควำมเหมำะสมและชัดเจนในกำรอธิบำย
เฉลี่ย

n=9
x̅ S.D.
4.63 0.52
4.63
4.64

0.52
0.25

ระดับ
ความเหมาะสม
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มากที่สุด

จำกตำรำงที่ 53 พบว่ำ ผลกำรประเมินคู่มือกำรใช้รูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
เพื่อพัฒนำกำรจั ดกำรเรีย นรู้เชิงรุ ก โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำ เขต 33 โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (x̅ =4.64, S.D.=0.25) โดยประเด็นประเมินที่มี
ควำมเหมำะสมมำกที่สุด คือ แนวคิดพื้นฐำนรูปแบบแสดงให้เห็นถึงควำมเป็นมำของรูปแบบอย่ำง
ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบำยกำรศึกษำ วัตถุประสงค์ของรูปแบบไปใช้แสดงให้เห็นถึงควำมคำดหวัง
ที่ต้องกำรให้ เกิดขึ้น กับ ครู ผู้ ส อนอย่ำงชัดเจน และกำรวัดและประเมินผลมีควำมถูกต้องตรงตำม
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ โดยแต่ละข้อมีค่ำเฉลี่ย (x̅ =4.75, S.D.=0.46)

ภาคผนวก ฉ
ภาพกิจกรรมการดาเนินงาน

375
ภาพกิจกรรมการดาเนินงาน
การดาเนินงานตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิ ง รุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 33 เป็ น
การดาเนินงานใน ปี พ.ศ.2562 - 2563 โดยมีตัวอย่างภาพกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

376

377
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

378

379
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

380

381
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

382

383
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

384

385
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

386

387
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

388

389
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

390

391

392

ตัวอย่างบันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

ภาคผนวก ช
ภาพความสาเร็จที่ได้รับ

429
ภาพความสาเร็จที่ได้รับ
จากการด าเนิ น งานตามรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด
การเรี ย นรู้ เชิ งรุ ก โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา 33
ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ทาให้เกิดภาพความสาเร็จ ดังนี้
1. จานวนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและและรายงานการวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา
2562-2563 จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
3. ตัวอย่าง Clip VDO การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
4. ตัวอย่างผลงานหรือชิ้นงานของนักเรียน

430
ตารางที่ 53 จานวนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
ที่

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวสุพรรณี ขาวงาม

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ท22101/ภาคเรียนที่ 1/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/ปีการศึกษา 2562
หน่วยบทเสภาสามัคคีเสวก
- การคัดลายมือ
- การอ่านทานองเสนาะ
- การอ่านในใจและอ่านจับใจความ
- การเขียนผังความคิด
- การอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท22101/ภาคเรียนที่ 1/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/ปีการศึกษา 2562
หน่วยบทละครเรื่องรามเกียรติ์
- ข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุนและข้อคิดเห็น
- การประเมินคุณค่าจากการอ่าน เพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
- การเขียนเรียงความ
- การเขียนย่อความ
- การแต่งคาประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ
- การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
รายงานการศึกษาชั้นเรียน (Lesson
Study) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การ
พินิจคุณค่า พิจารณาวรรณกรรม ผ่านการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)
การพัฒนาความสามารถในการพิจารณา
คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากกาพย์ห่อโคลง
ประพาสธารทองแดง โดยใช้การวิจัย
บทเรียน (Lesson Study) ผ่านการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

430

431
ตารางที่ 53 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ท22101/ภาคเรียนที่ 1/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/ปีการศึกษา 2562
หน่วย "ศิลาจารึก หลักที่ 1"
- การเขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ
- การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์
- การพูดสรุปใจความสาคัญของเรื่องที่ฟังและดู
ท22101/ภาคเรียนที่ 1/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/ปีการศึกษา 2562
หน่วย โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
- คาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
- การสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
- คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
I30201/ภาคเรียนที่ 1/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ปีการศึกษา 2562
หน่วย เปิดประเด็นปัญหา
- การตั้งประเด็นปัญหา
- ทฤษฎีความรู้
- การตั้งสมมติฐาน
- การวางแผนรวบรวมข้อมูล

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการรู้
เรื่องการอ่าน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2

431

432
ตารางที่ 53 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

432

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
I30201/ภาคเรียนที่ 1/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ปีการศึกษา 2562
หน่วย ปรารถนาคาตอบ
- การเขียนบัตรบันทึก - ปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อค้นพบ
I30201/ภาคเรียนที่ 1/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ปีการศึกษา 2562
หน่วยรอบคอบมีปัญญา
- การสร้างองค์ความรู้ - การนาเสนอผลงาน
- การสะท้อนความคิด
ท22102/ภาคเรียนที่ 2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/ปีการศึกษา 2562
หน่วยโคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
- การอ่านทานองเสนาะโคลงสุภาษิต
- การท่องจาบทอาขยาน
- การสร้างคาในภาษาไทย
- โครงสร้างประโยค
- การเขียนผังความคิด
- การใช้คาราชาศัพท์

433
ตารางที่ 53 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ท22102/ภาคเรียนที่ 2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/ปีการศึกษา 2562
หน่วยกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
- การอธิบายคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
- การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรม
ท้องถิ่น
- โคลงสี่สุภาพ
- การจับใจความสาคัญ สรุปความ และอธิบายความ
- การโน้มน้าว
ท22102/ภาคเรียนที่ 2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/ปีการศึกษา 2562
หน่วยกลอนดอกสร้อยราพึงในป่าช้า
- การเขียนบรรยายและพรรณนา
- การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
- การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าและการพูดในโอกาสต่าง ๆ
I30202/ภาคเรียนที่ 2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ปีการศึกษา 2562
หน่วย Design Outline
-การสื่อสารและการนาเสนอ
- องค์ประกอบของการสื่อสารและการนาเสนอ
- โครงร่างรายงานเชิงวิชาการ

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

433

434
ตารางที่ 53 (ต่อ)
ที่

2

ชื่อ – สกุล

นางสาววิภาพร แสวงสุข

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
I30202/ภาคเรียนที่ 2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ปีการศึกษา 2562
หน่วย Writing Report
- การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
- การเขียนรายงานเชิงวิชาการฉบับร่าง
- เขียนบทนารายงานเชิงวิชาการ
- การเขียนส่วนเนื้อหารายงานวิชาการ
- การเขียนบทสรุปรายงานวิชาการ
- เรียบเรียงรายงานฉบับจริง
I30202/ภาคเรียนที่ 2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ปีการศึกษา 2562
หน่วย Show and Share
- การนาเสนอข้อค้นพบ
- การเผยแพร่ผลงาน
รายวิชาภาษาไทย ท31101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
แผนที่จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง คามูล
2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง คาซ้า คาซ้อน
3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง คาประสม
4. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง คาที่มาจากภาษาอื่น

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เรื่อง การเขียนสะกดคา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

434

435
ตารางที่ 53 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

435

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
5. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ระดับภาษา
6. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ระดับภาษา
7. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง คาที่มีความหมายคล้ายกัน
8. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การสื่อสารของมนุษย์
9. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ภาษาจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
10. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ 10 เรื่ อ งการพิ จ ารณาภาษาในสื่ อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์
11. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง กระบวนการคิดกระบวนการ
เขียน
12. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การเขียนอธิบาย
13. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง เขียนอธิบาย
14. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง การเขียนย่อความ
15. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง การเขียนย่อความ
16. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง การอ่านทานองเสนาะ
17. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง ท่องคาประพันธ์
18. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ 18 เรื่ อ ง การอ่ า นวิ เ คราะห์ วงศ์
อสัญแดหวาจากเรื่อง อิเหนา

436
ตารางที่ 53 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
19. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ 19 เรื่ อ ง การวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์
ประเมินค่า วรรณศิลป์เรื่อง อิเหนา
20. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง ข้อคิดวรรณคดีอิเหนา
21. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง การเขียนบทละครเรื่องอิเหนา
22. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง การแสดงบทบาทสมมุติเรื่อง
อิเหนา
23. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ 23 เรื่ อ ง การอ่ า นพิ จ ารณาคุ ณ ค่ า
วรรณคดีเรื่องโคลงนิราศนรินทร์
24. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง การวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมิน
ค่า วรรณศิลป์เรื่อง โคลงนิราศนรินทร์
25. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง คาประพันธ์ประเภทโคลงสี่
สุภาพ
26 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง การแต่งคาประพันธ์ประเภท
โคลงสี่สุภาพ
27. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง แต่งคาประพันธ์ประเภทโคลง
สี่สุภาพ
28. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง การอ่านคาถามงคลสูตร
29. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง การอ่านวิเคราะห์มงคลสูตร

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

436

437
ตารางที่ 53 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
โดยใช้รูปแบบการสอนโครงงานเป็นฐาน
(PROJECT-BASED LEARNING)

437

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
30. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ 30 เรื่ อ ง การอ่ า นพิ จ ารณาคุ ณ ค่ า
วรรณคดีเรื่อง มงคลสูตร
31. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ 31 เรื่ อ ง การอ่ า นพิ จ ารณาคุ ณ ค่ า
วรรณคดีมหาเวสสันดรชาดก
32. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง การวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมิน
ค่า วรรณศิลป์เรื่อง วรรณคดีมหาเวสสันดรชาดก
33. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ 33 เรื่ อ ง การเขี ย นการ์ ตู น มหา
เวสสันดรชาดก
รายวิชาภาษาไทย ท31102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
แผนที่จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านออกเสียง
2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและ
การอ่านทานองเสนาะ
3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สังเคราะห์คุณค่าบทนมัสการ
มาตาปิตุคุณ
4.. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องสังเคราะห์คุณค่าบทนมัสการ
มาตาปิตุคุณและอาจริยคุณ
5. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สังเคราะห์คุณค่าบทนมัสการ
อาจริยคุณ

438
ตารางที่ 53 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

438

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
6. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ท่องคาประพันธ์
7. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การออกเสียงสระ พยัญชนะ
8. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การออกเสียงวรรณยุก ต์ และ
อักษรนา
9. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง เวตาล (1)
10. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง เวตาล (2)
11. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ถอดบทเรียนเรื่องเวตาล
12. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การแต่งนิทาน
13. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเขียน
สะกดคา
14. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง การนาเสนอบาลี สันสกฤต
15. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง การประและไม่ประวิสรรชนีย์
และการใช้ อัม อา
16. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง การใช้ ใอ ไอ อัย ไอยและ
การใช้ทัณฑฆาต
17. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง การสะกดคา
18. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง โครงงาน
19. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง ขั้นตอนการทาโครงงาน

439
ตารางที่ 53 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
20. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง การตั้งชื่อและการเลือกหัวข้อ
เรื่องที่จะทาโครงงาน
21. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง การตั้งชื่อและการเลือกหัวข้อ
เรื่องที่จะทาโครงงาน
22. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง การวางแผนจัดทาโครงงาน
23. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง การวางแผนจัดทาโครงงาน
24. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง การดาเนินการทาโครงงาน
25. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง การดาเนินการทาโครงงาน
26 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง การนาเสนอโครงงาน
27. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง การนาเสนอโครงงาน
28. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง การนาเสนอโครงงาน
29. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง การเขียนเรียงความ
30. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง การเขียนจดหมาย
31. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง ที่มาเรื่องหัวใจชายหนุ่ม
32. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง หัวใจชายหนุ่ม
33. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง การวิเคราะห์ คุณค่าหั ว ใจ
ชายหนุ่ม

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

439

440
ตารางที่ 53 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

3

นางสิริรัตน์ ขุมทอง

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ท33101 ภาษาไทย5 /ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /2562
ชื่อแผน ระดับภาษา
ท33102 ภาษาไทย6 /ภาคเรียนที่ 2 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /2562
ชื่อแผน คุณค่าและข้อคิดจากสามก๊กตอนกวนอูไปรับราชการ
กับโจโฉ

4

นางสาวจิตใส จินดาศรี

ท22101 ภาษาไทย3 / ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /2562
ชื่อหน่วย โคลงภาพพระราชพงศาดาร
ท22102 ภาษาไทย4 / ภาคเรียนที่ 2 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /2562
ชื่อหน่วย กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาความรู้เรื่องระดับภาษาโดยใช้
แบบฝึกทักษะเรื่อง ระดับภาษา สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เรื่อง
คุณค่าและข้อคิดจากสามก๊ก ตอน กวนอูไป
รับราชการกับโจโฉ ผ่านการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
รายงานผลการศึกษาชั้นเรียน (Lesson
Study) เรื่อง คุณค่าด้านวรรณศิลป์
ผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)
รายงานผลการศึกษาชั้นเรียน (Lesson
Study) เรื่อง โคลงสี่สุภาพ
ผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)

440

441
ตารางที่ 53 (ต่อ)
ที่
5

ชื่อ – สกุล
นางทัศนีพร โคหาจักร

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ท21101 ภาษาไทย1 /ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /2562
ชื่อแผน การอ่านเพื่อสรุปใจความสาคัญ
ท22102 ภาษาไทย2 /ภาคเรียนที่ 2 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /2562
ชื่อแผน การค้นหาคาสาคัญ

6

นางณัฏฐวี พจนะแก้ว

ท21101 ภาษาไทย1 /ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /2562
ชื่อหน่วย เสียงในภาษา
ท21102 ภาษาไทย2 /ภาคเรียนที่ 2 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /2562
ชื่อหน่วย การอ่าน

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
รายงานผลการศึกษาชั้นเรียน (Lesson
Study) เรื่อง การอ่านเพื่อสรุปใจความ
สาคัญ ผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)
รายงานผลการศึกษาชั้นเรียน (Lesson
Study) เรื่อง การค้นหาคาสาคัญจากเรื่องที่
อ่าน ผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)
การพัฒนาการอ่านออกเสียงมาตราตัวสะกด
ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

441

442
ตารางที่ 53 (ต่อ)
ที่
7

ชื่อ – สกุล
นางสาวอักษรวดี กงทา

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ท22101 ภาษาไทย3 / ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /2562
ชื่อหน่วย ศิลาจารึกหลักที่ 1
ชื่อแผน การอ่านสรุปความจากศิลาจารึกหลักที่ 1 พ่อขุนรามคาแหง
ท22102 ภาษาไทย4 / ภาคเรียนที่ 2 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /2562
ชื่อหน่วย โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อแผน การสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน

8

นางสุมารัช สีลาตรี

ท32101 ภาษาไทย3 /ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /2562
ชื่อแผน คาและพยางค์
ท32102 ภาษาไทย4 /ภาคเรียนที่ 2 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /2562
ชื่อแผน ส่วนประกอบของภาษา

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เรื่อง
การสรุปความศิลาจารึกหลักที่ 1 ด้วยคาถาม
ผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)
การสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน เรื่อง
โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้วยเทคนิคการเสริมคิด 4 ขั้นตอนผ่านการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
แบบฝึกการเขียนสะกดคา ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5/2 โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการเขียน
สะกดคา
ผลการศึกษาชั้นเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง
ส่วนประกอบของภาษา ผ่านการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

442

443
ตารางที่ 53 (ต่อ)
ที่
9

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
นางสาวเอมอัชนา พงษ์เอก ท23101 ภาษาไทย5/ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /2562
หน่วย การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ชื่อ – สกุล

ท23102 ภาษาไทย6/ภาคเรียนที่ 2 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /2562
หน่วย การพัฒนาทักษะการเขียน

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดใน
โอกาสต่าง ๆ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาความสามารถด้านการแต่งโคลงสี่
สุภาพ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

443

444
ตารางที่ 54 จานวนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
ที่

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวสุพรรณี ขาวงาม

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ท22101/ภาคเรียนที่ 1/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/ปีการศึกษา 2563
หน่วยบทเสภาสามัคคีเสวก
- การคัดลายมือ
- การอ่านทานองเสนาะ
- การอ่านในใจและอ่านจับใจความ
- การเขียนผังความคิด
- การอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่าน
ท22101/ภาคเรียนที่ 1/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/ปีการศึกษา 2563
หน่วยบทละครเรื่องรามเกียรติ์
- ข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุนและข้อคิดเห็น
- การประเมินคุณค่าจากการอ่าน เพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
-การเขียนเรียงความ
- การเขียนย่อความ
- การแต่งคาประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ
- การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรม
ท้องถิ่น

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
รายงานการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพินิจคุณค่า
พิจารณาวรรณกรรม ผ่านการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

การพัฒนาความสามารถในการพิจารณาคุณค่า
ด้านวรรณศิลป์จากกาพย์ห่อโคลงประพาสธาร
ทองแดง โดยใช้การวิจัยบทเรียน (Lesson
Study) ผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/10 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

444

445
ตารางที่ 54 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ท22101/ภาคเรียนที่ 1/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/ปีการศึกษา 2563
หน่วย "ศิลาจารึก หลักที่ 1"
- การเขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ
- การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์
- การพูดสรุปใจความสาคัญของเรื่องที่ฟังและดู
ท22101/ภาคเรียนที่ 1/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/ปีการศึกษา 2563
หน่วย โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
- คาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
- การสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
- คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
I30201/ภาคเรียนที่ 1/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ปีการศึกษา 2563
หน่วย เปิดประเด็นปัญหา
- การตั้งประเด็นปัญหา
- ทฤษฎีความรู้
- การตั้งสมมติฐาน
- การวางแผนรวบรวมข้อมูล

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการรู้
เรื่องการอ่าน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2

445

446
ตารางที่ 54 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

446

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
I30201/ภาคเรียนที่ 1/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ปีการศึกษา 2563
หน่วย ปรารถนาคาตอบ
- การเขียนบัตรบันทึก
- ปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อค้นพบ
I30201/ภาคเรียนที่ 1/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ปีการศึกษา 2563
หน่วย รอบคอบมีปัญญา
- การสร้างองค์ความรู้
- การนาเสนอผลงาน
- การสะท้อนความคิด
ท22102/ภาคเรียนที่ 2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/ปีการศึกษา 2563
หน่วยโคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
- การอ่านทานองเสนาะโคลงสุภาษิต
- การท่องจาบทอาขยาน
- การสร้างคาในภาษาไทย
- โครงสร้างประโยค
- การเขียนผังความคิด
- การใช้คาราชาศัพท์

447
ตารางที่ 54 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ท22102/ภาคเรียนที่ 2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/ปีการศึกษา 2563
หน่วยกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
- การอธิบายคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
- การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม
- โคลงสี่สุภาพ
- การจับใจความสาคัญ สรุปความ และอธิบายความ
- การโน้มน้าว
ท22102/ภาคเรียนที่ 2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/ปีการศึกษา 2563
หน่วยกลอนดอกสร้อยราพึงในป่าช้า
-การเขียนบรรยายและพรรณนา
- การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
- การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าและการพูดในโอกาสต่าง ๆ
I30202/ภาคเรียนที่ 2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ปีการศึกษา 2563
หน่วย Design Outline
- การสื่อสารและการนาเสนอ
- องค์ประกอบของการสื่อสารและการนาเสนอ
- โครงร่างรายงานเชิงวิชาการ

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

447

448
ตารางที่ 54 (ต่อ)
ที่

2

ชื่อ – สกุล

นางสาววิภาพร แสวงสุข

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เรื่อง การเขียนสะกดคา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

448

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
I30202/ภาคเรียนที่ 2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ปีการศึกษา 2563
หน่วย Writing Report
- การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
- การเขียนรายงานเชิงวิชาการฉบับร่าง
- เขียนบทนารายงานเชิงวิชาการ
- การเขียนส่วนเนื้อหารายงานวิชาการ
- การเขียนบทสรุปรายงานวิชาการ
- เรียบเรียงรายงานฉบับจริง
หน่วย Show and Share
- การนาเสนอข้อค้นพบ
- การเผยแพร่ผลงาน
รายวิชาภาษาไทย ท31101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แผนที่จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง คามูล
2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง คาซ้า คาซ้อน
3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง คาประสม
4. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง คาที่มาจากภาษาอื่น
5. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ระดับภาษา

449
ตารางที่ 54 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

449

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
6. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ระดับภาษา
7. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง คาที่มีความหมายคล้ายกัน
8. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การสื่อสารของมนุษย์
9. แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 9 เรื่อง ภาษาจากสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ แ ละ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ 10 เรื่ อ งการพิ จ ารณาภาษาใน
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์
11. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ 11 เรื่ อ ง กระบวนการคิ ด
กระบวนการเขียน
12. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การเขียนอธิบาย
13. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง เขียนอธิบาย
14. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง การเขียนย่อความ
15. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง การเขียนย่อความ
16. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง การอ่านทานองเสนาะ
17. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง ท่องคาประพันธ์
18. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง การอ่านวิเคราะห์
วงศ์อสัญแดหวาจากเรื่อง อิเหนา

450
ตารางที่ 54 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

450

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
19. แผนการจัดการเรีย นรู้ ที่ 19 เรื่อง การวิเคราะห์ วิจารณ์
ประเมินค่า วรรณศิลป์เรื่อง อิเหนา
20. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง ข้อคิดวรรณคดีอิเหนา
21. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง การเขียนบทละครเรื่อง
อิเหนา
22. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง การแสดงบทบาทสมมุติ
เรื่องอิเหนา
23. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง การอ่านพิจารณาคุ ณค่า
วรรณคดีเรื่องโคลงนิราศนรินทร์
24. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ 24 เรื่ อ ง การวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์
ประเมินค่า วรรณศิลป์เรื่อง โคลงนิราศนรินทร์
25. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง คาประพันธ์ประเภทโคลงสี่
สุภาพ
26 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง การแต่งคาประพันธ์ประเภท
โคลงสี่สุภาพ
27. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง แต่งคาประพันธ์ประเภท
โคลงสี่สุภาพ
28. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง การอ่านคาถามงคลสูตร

451
ตารางที่ 54 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
โดยใช้รูปแบบการสอนโครงงานเป็นฐาน
(PROJECT-BASED LEARNING)

451

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
29. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง การอ่านวิเคราะห์มงคลสูตร
30. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง การอ่านพิจารณาคุ ณค่า
วรรณคดีเรื่อง มงคลสูตร
31. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง การอ่านพิจารณาคุ ณค่า
วรรณคดีมหาเวสสันดรชาดก
32. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ 32 เรื่ อ ง การวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์
ประเมินค่า วรรณศิลป์เรื่อง วรรณคดีมหาเวสสันดรชาดก
33. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ 33 เรื่ อ ง การเขี ย นการ์ ตู น มหา
เวสสันดรชาดก
รายวิชาภาษาไทย ท31102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
แผนที่จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านออกเสียง
2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
และการอ่านทานองเสนาะ
3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สังเคราะห์คุณค่าบทนมัสการ
มาตาปิตุคุณ
4.. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องสังเคราะห์คุณค่าบทนมัสการ
มาตาปิตุคุณและอาจริยคุณ
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ตารางที่ 54 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
5. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สังเคราะห์คุณค่าบทนมัสการ
อาจริยคุณ
6. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ท่องคาประพันธ์
7. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การออกเสียงสระ พยัญชนะ
8. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การออกเสียงวรรณยุกต์และ
อักษรนา
9. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง เวตาล(1)
10. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง เวตาล (2)
11. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ถอดบทเรียนเรื่องเวตาล
12. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การแต่งนิทาน
13. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเขียน
สะกดคา
14. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง การนาเสนอบาลี สันสกฤต
15. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ 15 เรื่ อ ง การประและไม่ ป ระ
วิสรรชนีย์และ การใช้ อัม อา
16. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง การใช้ ใอ ไอ อัย ไอย
และการใช้ทัณฑฆาต

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

452

453
ตารางที่ 54 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

453

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
17. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง การสะกดคา
18. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง โครงงาน
19. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง ขั้นตอนการทาโครงงาน
20. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง การตั้งชื่อและการเลือก
หัวข้อเรื่องที่จะทาโครงงาน
21. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง การตั้งชื่อและการเลือก
หัวข้อเรื่องที่จะทาโครงงาน
22. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง การวางแผนจัดทาโครงงาน
23. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง การวางแผนจัดทาโครงงาน
24. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง การดาเนินการทาโครงงาน
25. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง การดาเนินการทาโครงงาน
26 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง การนาเสนอโครงงาน
27. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง การนาเสนอโครงงาน
28. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง การนาเสนอโครงงาน
29. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง การเขียนเรียงความ
30. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง การเขียนจดหมาย
31. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง ที่มาเรื่องหัวใจชายหนุ่ม

454
ตารางที่ 54 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

3

นางสิริรัตน์ ขุมทอง

4

นางสาวจิตใส จินดาศรี

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
32. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง หัวใจชายหนุ่ม
33. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าหัวใจ
ชายหนุ่ม
ท33101 ภาษาไทย5 /ภาคเรียนที่ 1/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /2563
ชื่อแผน ปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน โดยการพัฒนาการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ท23101 ภาษาไทย5 / ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /2563
ชื่อหน่วย การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เรื่อง
ปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน ของนักเรียน
ระดับชั้น ม.6 โดยการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6
รายงานผลการศึกษาชั้นเรียน (Lesson
Study) เรื่อง การอ่านเพื่อการวิเคราะห์วิจารณ์
ผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)

454

455
ตารางที่ 54 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ท22101 ภาษาไทย3 / ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /2563
ชื่อหน่วย บทเสภาสามัคคีเสวก

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

5

นางทัศนีพร โคหาจักร

การพัฒนาการอ่านจับใจความสาคัญ โดยใช้
แบบฝึกทักษะการอ่าน สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาการอ่านออกเสียงควบกล้า โดยใช้
แบบฝึกการอ่านที่มี ร ล ว ควบกล้า ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวิเคราะห์คุณค่า
ด้านวรรณศิลป์โดยใช้รูปแบบ CIRC กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

6

นางณัฏฐวี พจนะแก้ว

ท21101 ภาษาไทย1 /ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /2563
ชื่อหน่วย การอ่าน

7

นางสาวอักษรวดี กงทา

ท32101 ภาษาไทย3 / ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /2563
ชื่อหน่วย การอ่านกวีนิพนธ์
ชื่อแผน การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์

8

นางสุมารัช สีลาตรี

ท32101 ภาษาไทย3 / ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /2563
ชื่อแผน การอ่านจับใจความสาคัญ

การศึกษาเรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจาก
หนังสือวรรณคดีวิจักษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย

9

นายนิรุต แข็งกล้า

ท21101 ภาษาไทย1 /ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2563

การพัฒนาการสร้างคาในภาษาไทยเรื่องคา
พ้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

455

456
ตารางที่ 54 (ต่อ)
รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
10 นางสาวเอมอัชนา พงษ์เอก ท23101 ภาษาไทย5/ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /2563
หน่วย การพัฒนาทักษะการเขียน
ที่

ชื่อ – สกุล

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาการอ่านออกเสียงร้อยกรอง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางที่ 55 จานวนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
ที่

ชื่อ – สกุล

1

นายชัยรัตน์ แสนสุด

2

นางสุพิชา เสริมศิริ

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ค31202 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ชื่อแผน วงกลม

ค21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อแผน การคูณเลขยกกาลัง

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

456

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ
หาค่าความจริงของประพจน์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแก้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

457
ตารางที่ 55 (ต่อ)
ที่
3

4

5

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
นางสาวดรัลรัตน์ ดีมั่น
ค23202 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
การแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
ชื่อแผน ระบบสมการ
เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีมากกว่า
สองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจานวนเต็ม สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจอม
พระประชาสรรค์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
นางสาวณภาภัช พอกทรัพย์ ค21102 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ชื่อแผน การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การคูณหารทศนิยม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
นางสาววิภาวรรณ อินทร์งาม ค21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์1
ชื่อแผน จานวนเต็ม
ค21101 เรื่อง จานวนเต็ม สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
ชื่อ – สกุล

457

458
ตารางที่ 55 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

6

นางสาวธนาวดี มณีศรี

7

นายเทพรัตน์ กิ่งแก้ว

8

นางอรทัย แผ่นทอง

9

นางสาวนิลาวัลย์ เพิ่มผล

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ค21201 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
ชื่อแผน พหุนาม
เรียนรู้ร่วมกัน (LT) เรื่อง พหุนาม
สาหรับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ค23102 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ
ชื่อแผน การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค31101 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่อแผน ความน่าจะเป็น
เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ค33202 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ คิดคานวณ
ชื่อแผน ลิมิตของฟังก์ชัน
แก้ปัญหาโจทย์ เรื่องลิมิตและความต่อเนื่อง
ของฟังก์ชันโดยใช้แบบฝึกทักษะ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

458

459
ตารางที่ 55 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

10 นางเอื้อมพร เที่ยงธรรม

11 นางดรุณี วงศ์เหิม

12 นางสาวพรสุดา ขุมทอง

13 นายสุริเยส สุขแสวง

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ค22102 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
-ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อแผน สถิติ
เรื่อง รากทีส่ องของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
-ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่องความเท่ากันทุกประการ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ค32201 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่อหน่วย ตรีโกณมิติ
เรื่อง จุดปลายส่วนโค้งวงกลม 1 หน่วย
โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ค22101 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study)
ชื่อแผน สถิติ
เรื่องฐานนิยม ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC)
ค33201 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
-ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ชื่อหน่วย การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
เทคนิค การตั้งปัญหาที่มีผลต่อความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

459

460
ตารางที่ 55 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

14 นายสุริเยส สุขแสวง

15 นายถวิล ศรีสุข

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ค33202 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบชิปปา
ชื่อหน่วย ลาดับอนันต์
โมเดล ที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์
ค23102 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ชื่อหน่วย อสมการ

ตารางที่ 56 จานวนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
ที่
1

ชื่อ – สกุล
นายชัยรัตน์ แสนสุด

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ค31201 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ชื่อแผน การหาค่าความจริงของประพจน์

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ

460

461
ตารางที่ 56 (ต่อ)
รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ค21102 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่อแผน การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ที่

ชื่อ – สกุล

2

นางสุพิชา เสริมศิริ

3

นางสาวนิลาวัลย์ เพิ่มผล

ค33102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ชื่อแผน ค่าวัดตาแหน่งที่ของข้อมูล

4

นายสุริเยส สุขแสวง

ค33201 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ชื่อหน่วย แคลคูลัสเบื้องต้น

5

นางสาวดรัลรัตน์ ดีมั่น

ค23201 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ชื่อแผน การแยกตัวประกอบของพหุนาม

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
รายงานการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การบวกจานวนเต็ม ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ผลของการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวัดค่ากลาง
ของข้อมูล โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับ
รูปแบบ SSCS ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การตั้งปัญหา ที่มีต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม ค23201 เรื่อง กรณฑ์ที่สอง สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ โดยใช้คาถามปลายเปิด

461

462
ตารางที่ 56 (ต่อ)
ที่
6

7

8

9

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
นางสาวณภาภัช พอกทรัพย์ ค21102 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ชื่อแผน การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การบวกลบทศนิยมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
นางสาววิภาวรรณ อินทร์งาม ค21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์2
ชื่อแผน สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ค21102 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
นางสาวธนาวดี มณีศรี
ค32202 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่อแผน เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากในสามมิติ
เรื่อง เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสามมิติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้แบบฝึกทักษะ
นางอรทัย แผ่นทอง
ค31101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชื่อแผน การหาจานวนสมาชิก เพาเวอร์เซต และสับเซต
คณิตศาสตร์ เรื่อง เซต โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ชื่อ – สกุล

462

463
ตารางที่ 56 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

10 นายเทพรัตน์ กิ่งแก้ว

11 นางเอื้อมพร เที่ยงธรรม

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ค21102 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ชื่อแผน ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ
ชื่อแผน สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน
ชื่อแผน ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่
ค22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อแผน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง

12 นางดรุณี วงศ์เหิม

ค32202 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563
ชื่อหน่วย จานวนเชิงซ้อน

13 นางสาวพรสุดา ขุมทอง

ค22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อแผน การเปรียบเทียบจานวนที่อยู่ในกรณฑ์ที่สอง
ค23102 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ชื่อหน่วย พื้นที่ผิวและปริมาตร

14 นายถวิล ศรีสุข

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่องลาดับเลขคณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

463

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่องจานวนตรรกยะ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการศึกษาชั้นเรียน เรื่องโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมของ
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายงานผลการศึกษาชั้นเรียน เรื่องการ
เปรียบเทียบจานวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์ที่สอง
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
ตั้งปัญหาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์

464
ตารางที่ 57 จานวนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
ที่

ชื่อ – สกุล

1

นางฐานิต ทองศรี

2

นางสาวจุฑารัตน์ สนิทชัย

3

นางอาไพรินทร์ ก่อแก้ว

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ว31221 ภาคเรียนที่ 1/2562
การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
ว31222 ภาคเรียนที่ 2/2562 หน่วย ตารางธาตุ
เรื่อง การคานวณเลขออกซิเดชันของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยการใช้แบบฝึกทักษะ
รหัสวิชา ว21102 ภาคเรียนที่ 2 ชื่อหน่วย กระบวนการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุด
ลมฟ้าอากาศ
กิจกรรม เรื่อง บรรยากาศของโลก สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
รหัสวิชา ว31241 ภาคเรียนที่ 2 ชื่อแผนการสลายสารอาหารระดับ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ
เซลล์ หน่วยการเรียนรู้ เซลล์และการทางานของเซลล์
สลายสารอาหารระดับเซลล์ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ

464

465
ตารางที่ 57 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

4

นางมัตติกา สุวงศ์

5

นายเสมอ บรรลือทรัพย์

6

นางสาวอรุณศรี นามสว่าง

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ว21104 ภาคเรียนที่ 2 ชื่อหน่วย
การพัฒนาวินัยด้านการเรียนของนักเรียน
วิเคราะห์ปัญหา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนวิชาการออกแบบ
และเทคโนโลยี ว21104 โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ว31201 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
การพัฒนาชุดการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้
แบบ 5E ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ เรื่องงานและพลังงาน
ว21201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วิจัยเต็มรูป)
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ว21201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะ
(วิจัยในชั้นเรียน)
การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดการเรียน
ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

465

466
ตารางที่ 57 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

7

นายภูวนัย ดอกไธสง

8

เชิด ชูตาลัด

9

นางวิไลลักษณ์ บุญเศษ

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ปีการศึกษา 2562 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 รหัสวิชา ว22102
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ชื่อหน่วย การแยกสาร
พืน้ ฐาน 4 เรื่อง การแยกสาร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร
รหัสวิชา ว32185 ภาคเรียนที่ 2/2562 แผนที่ 1 เรื่อง ความรู้และการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา
เทคโนโลยีสาร สนเทศ และคอมพิวเตอร์
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โดยใช้ผัง
ความคิดทางปัญญา ภาคเรียนที่ 2/2562
วิชาวิทยาศาสตร์ 4 ว22102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องดิน หน่วยการเรียนรู้ โลกและการ
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 กลุ่มสาระการเรียนรู้
เปลี่ยนแปลง
วิทยาศาสตร์โดยชุดกิจกรรมเรื่องดิน

466

467
ตารางที่ 57 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

10 นางศุภลักษณ์ ศรีผาวงศ์

11 นางสาวอารีรัตน์ ใจกล้า

12 นายคมสรรค์ ทาทอง

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ว32203 ภาคเรียนที่ 1/2562 หน่วย การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก
การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
อย่างง่าย
ฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา ผสานกับ
ว32204 ภาคเรียนที่ 2/2562 หน่วย เสียง
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องเสียง
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ว33224 ภาคเรียนที่ 1/2562 หน่วย เซลล์ไฟฟ้าเคมี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
ว31225 ภาคเรียนที่ 2/2562 หน่วย กรดคาร์บอกซิลิกและเอสเทอร์ ปฏิบัติการเรื่องสมบัติและปฏิกิริยาของกรดคาร์
บอกซิลิก และเอสเทอร์ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้
แบบสืบเสาะ 5 ขัน้ ผสมผสานกับการเรียนรู้โดย
ใช้การสอนแบบปฏิบัติการใน ขั้นสารวจและ
ค้นหาสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ว23290 ภาคเรียนที่ 1/2562 หน่วย พลังงานทดแทน
การพัฒนาการเรียนรู้วิชาเชื้อเพลิงเพื่อการ
คมนาคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
ของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์โดยใช้สื่อ
การสอน เกมส์ Kahoot เรื่องพลังงานทดแทน

467

468
ตารางที่ 57 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

13 นางสาวสาวณีย์ อิ่มจิต

14 นายบัวชิต อุทธารัมย์

15 นางสุลาวัลย์ เป็นเครือ

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ว32121 ภาคเรียนที่ 1/2562 หน่วย อาหาร (วิทยาศาสตร์กายภาพ) การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ ที่มีผลการเรียนต่างกัน
ว32223 ภาคเรียนที่ 2/2562 หน่วยอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน การส่ง
(เคมี 3)
งานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา
เคมี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ว33205 ภาคเรียนที่ 1/2562 หน่วยแม่เหล็กไฟฟ้า
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์
เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า
วิชาวิทยาศาสตร์ 5 รหัสวิชา ว23101
พัฒนาการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์

468

469
ตารางที่ 57 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

16 นายพีระพันธ์ เสริมศิริ

17 นางสาวเตือนใจ แสนกล้า

18 นางสาวจันทรา เป็นสุข

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ว21104 ภาคเรียนที่ 2/2562
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
หน่วย การออกแบบเชิงวิศวกรรม
ออกแบบและเทคโนโลยีโดยใช้วิธีการสอนแบบ
กลุ่มร่วมมือ เรื่องการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์
รหัสวิชา ว33245 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชื่อแผนอาณาจักรพืช
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
หน่วยการเรียนรู้ ความหลากหลายทางชีวภาพ
อาณาจักรพืช สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
รหัสวิชา ว32242 ภาคเรียนที่ 1/2562 หน่วย การสืบพันธุ์ของพืช การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ดอก
ชีววิทยาเพิ่มเติม เรื่อง โครงสร้างของดอกไม้
โดยใช้ชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มกิจกรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
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ตารางที่ 57 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

19 นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์

20 นางศิริพร ศรีเพชร

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
รหัสวิชา ว22101 ภาคเรียนที่ 1/2562 หน่วย แรงและการเคลื่อนที่ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
โมเมนต์ของแรงโดยใช้สมองเป็นฐานสาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์
รหัสวิชา ว22102 ภาคเรียนที่ 1/2562 หน่วย สารและการ
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป
เปลี่ยนแปลง
เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง
ว23101 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง พันธุกรรม แผนการเรียนรู้เรื่องโรคทาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา
พันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมและยีน
ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
เรื่อง แรงพยุงของของเหลว

470

471
ตารางที่ 57 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

21 นางสาวอาทิตยา โพธิ์หิรัญ

22 นางสาวอาภา พันธ์แจ้ง

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ว21102 หน่วย องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ
แก้ปัญหาทักษะกระบวนการคิดทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง
“องค์ประกอบของชั้นบรรยากาศ” ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 รหัสวิชา ว22288 หน่วย การลงมือทา
การพัฒนาความสามารถในการทาโครงงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เรื่องการลงมือทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน

471

472
ตารางที่ 58 จานวนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
ที่

ชื่อ – สกุล

1

นางฐานิต ทองศรี

2

นางศุภลักษณ์ ศรีผาวงศ์

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ว31222 เคมี 1 ภาคเรียนที่ 1/2563
ว31222 เคมี 1 ภาคเรียนที่ 2/2563

ว32203 ฟิสิกส์ 3 ภาคเรียนที่ 1 /2563 หน่วยที่ 10 แสงเชิงคลื่น
ว32204 ฟิสกิ ส์ 4 ภาคเรียนที่ 2 /2563 หน่วยที่ 14 ไฟฟ้ากระแส

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่องพันธะเคมี โดยใช้
วิธีเรียนแบบสืบเสาะเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดวิเคราะห์
สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์
การเปรียบเทียบทักษะชีวิต ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความพึ่งพอใจต่อการเรียนรู้วิชา
ฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับเทคนิค
คาถาม R-C-A กับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้
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ตารางที่ 58 (ต่อ)

3

นางสาวอารีรัตน์ ใจกล้า

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ว33224 เคมี 4 ภาคเรียนที่ 1/2563 หน่วยการเรียนรู้ เคมีอินทรีย์
ว33225 เคมี 5 ภาคเรียนที่ 2/2563 หน่วยการเรียนรู้ เคมีกับการ
แก้ปัญหา

4

นายคมสรรค์ ทาทอง

ว33161 ภาคเรียนที่ 2/2563 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ดาวฤกษ์

5

นางสุลาวัลย์ เป็นเครือ

ว23102 ภาคเรียนที่ 2/2563 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ระบบนิเวศ

ที่

ชื่อ – สกุล

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชา เคมี 4 เรื่องเคมีอินทรีย์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (PBL)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องดาวฤกษ์โดยใช้
ชุดกิจกรรม เรื่องดาวฤกษ์
ก า ร พั ฒ น า ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น รู้
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้ชุดกิจกรรม
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ตารางที่ 58 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

6

นางสาวเสาวณีย์ อิ่มจิต

7

นางสาวอรุณศรี นามสว่าง

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ว32121 ภาคเรียนที่ 1/2563 (วิทยาศาสตร์กายภาพ)
ว32123 ภาคเรียนที่ 2/2563 (เคมี 3)

ว23290 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563
หน่วยที่ 1 การกาเนิดปิโตรเลียม
ว21289 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563
หน่วยที่ 1 หลักการทางวิทยาศาสตร์กับของเล่น

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒ นาชุกกิจกรรม เรื่องอาหารโดยใช้ วิธี
เรียนแบบสืบเสาะ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดวิเคราะห์ สาหรับ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย น
จอมพระประชาสรรค์ อ าเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์
การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาเชื้อเพลิงเพื่อการ
คมนาคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาของ
เล่นเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยการเรียนรู้แบบกลุ่ม
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ตารางที่ 58 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

8

นายเชิด ชูตาลัด

9

นายภูวนัย ดอกไธสง

10 นางอาไพรินทร์ ก่อแก้ว

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ว32182 ภาคเรียนที่ 1/2563 แผนที่ 1 เรื่อง ข้อมูลมีคุณค่า

ว20288 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 ชื่อหน่วย การลงมือทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์

ว31241 ภาคเรียนที่ 2 ชื่อหน่วย เซลล์และการทางานของเซลล์

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โดยใช้
ผังความคิดทางปัญญา ภาคเรียนที่ 2/2562
การพัฒนาทักษะชีวิตและความพึงพอใจต่อ
การเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การ
ลงมือทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิคคาถาม
R-C-A
การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการ
คิดขั้นสูง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7

475

476
ตารางที่ 58 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

11 นางสาวจุฑารัตน์ สนิทชัย

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ว21101 ภาคเรียนที่ 1 ชื่อหน่วย หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

12 นางมัตติกา สุวงศ์

ว22103 ภาคเรียนที่ 1 ชื่อหน่วย การออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิด
เชิงคานวณในการแก้ปัญหา

13 นายอดุลย์ บ่อศิลป์

ว23103 ภาคเรียนที่ 1/2563 หน่วยที่ 1 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรม
เรื่อง การลาเลียงสารเข้าออกเซลล์ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิชา วิทยาการ
คานวณ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์
การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นทางการ
เรียน วิชาวิทยาการคานวณ 3 โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI )

476

477
ตารางที่ 58 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

14 นายเสมอ บรรลือทรัพย์

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ว31202 หน่วยการเรียนรู้เรื่องงานและพลังงาน

15 นางสาวเตือนใจ แสนกล้า

ว33245 ภาคเรียนที่ 1 แผน การทางานร่วมกันของระบบต่อมไร้ท่อ
หน่วยการเรียนรู้ ระบบต่อมไร้ท่อ

16 นายพีระพันธ์ เสริมศิริ

ว21103 ภาคเรียนที่ 1/2563 หน่วย การแก้ปัญหา

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาชุดการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้
แบบ 5E ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง งานและพลังงาน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยา เรื่องระบบต่อมไร้ท่อตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ STREAM
Education โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาการคานวณ โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่ม
ร่วมมือ เรื่อง การแก้ปัญหา ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

477

478
ตารางที่ 58 (ต่อ)

17 นางศิริพร ศรีเพชร

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ว23102 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
หน่วยการเรียนรู้เรื่องคลื่นและแสง แผนการเรียนรู้เรื่องคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า

18 นางอาทิตยา โพธิ์หิรัญ

ว21101 หน่วยที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ที่

ชื่อ – สกุล

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช า
วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา
ว23102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้ชุด
กิจกรรม
การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุด
กิจกรรมแบบเผชิญสถานการณ์
เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

478

479
ตารางที่ 58 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

19 นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ว22101 หน่วยโลกและการเปลี่ยนแปลง

20 นางสาวจันทรา เป็นสุข

ว32243 ภาคเรียน 1/2564 หน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างและหน้าที่ของ
พืชดอก

21 นางวิไลลักษณ์ บุญเศษ

1. วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว 22101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด
หน่วยการเรียนรู้ เรื่องร่างกายมนุษย์

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
การแก้ ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรม เรื่อง โครงสร้างและหน้า ที่ ข องพื ช
ดอกส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์โยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องระบบ
หมุนเวียนเลือดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/9 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

479

480
ตารางที่ 58 (ต่อ)

22 นายไพรัตน์ ทองเถาว์

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ว31181 ภาคเรียนที่ 1/2563 หน่วยโครงงานสร้างสรรค์

23 นายบัวชิต อุทธารัมย์

ว33200 ภาคเรียนที่ 2/2563 หน่วยฟิสิกส์อะตอม

24 นางสาว อาภา พันธ์แจ้ง

รายวิชาของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21289

ที่

ชื่อ – สกุล

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การแก้ปัญหาด้วย
คอมพิวเตอร์ ด้วยบอร์ด IPST เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
นวัตกรรมการฝึกทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ แบบหลากหลายภาษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (ICT)
การใช้ชุดการเรียนรู้ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
แรงเสียดทานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

480

481
ตารางที่ 59 จานวนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562
ที่

ชื่อ – สกุล

1.

นางยุพิน บรรเทพ

2.

นายประเสริฐ ทองอุดม

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
1.รหัสวิชา ส31102/ภาคเรียนที่2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/
1. การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ชื่อแผน การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทาง
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย
โดยใช้วธิ ีการทางประวัติศาสตร์ สาหรับ
2.รหัสวิชา ส33101/ภาคเรียนที่1/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี่ที่ 4/5 โรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
จอมพระประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ
ชื่อแผน การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
จังหวัดสุรนิ ทร์
รายวิชาสังคมศึกษา
2. การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โดยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/6
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์
รหัสวิชา ส32102/ภาคเรียนที่2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนของ
ชื่อแผน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพโลก
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

481

482
ตารางที่ 59 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

3.

นางกันยา หลวงยี

4.

นายนันพล ใจกล้า

5.

นายบุญชู ทองแม้น

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
รหัสวิชา ส21104/ภาคเรียนที่2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระ
ชื่อแผน การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
ประวัตศิ าสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แกะรอย
อาณาจักรสุโขทัย เรื่อง การเมืองการปกครองสมัย
สุโขทัย โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปสาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รหัสวิชา ส21102/ภาคเรียนที่1/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่อแผน พัฒนาการอาเซียน
วิชาอาเซียนศึกษาด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์
กับวิธีการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
รหัสวิชา ส21103/ภาคเรียนที่2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/
การเปิดชั้นเรียน Lesson Study ผ่านการสร้าง
ชื่อแผน เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

482

483
ตารางที่ 59 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

6.

นายสรุศักดิ์ เพ่งพิศ

7.

นางสาวศรีไพร พริ้งเพราะ

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
รหัสวิชา ส22114/ภาคเรียนที่2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/
การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง อารยธรรมจีน โดยใช้
ชื่อแผน อารยธรรมจีน
ทักษะวิธีการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ จังหวัด
สุรินทร์
รหัสวิชา ส32102/ภาคเรียนที่2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยง
ชื่อแผน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ความรู้ เป็น Mind mapping ในเรื่อง
วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก :
ปรากฏการณ์เอลนิโญ ลานีญา สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนจอมพระประชา
สรรค์ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

483

484
ตารางที่ 59 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

8.

นางวิภาดา แพงเจริญ

9.

นางสาวอนงค์ลักษณ์
เจริญมาก

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
1.รหัสวิชา ส23101/ภาคเรียนที่2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/
1. การเปิดชั้นเรียน Lesson Study ผ่านการ
ชื่อแผน รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
เรื่อง รูปแบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9
2.รหัสวิชา ส23103/ภาคเรียนที่1/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/
2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ชื่อแผน ภูมิลักษณ์ทวีปอเมริกาใต้
สังคมศึกษา และความสามารถในการคิดอย่าง
มีเหตุผลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
4 MAT
รหัสวิชา ส23104/ภาคเรียนที่2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนของ
ชื่อแผน การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3/3 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
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485
ตารางที่ 59 (ต่อ)
รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
10. นางสาวจารุวรรณ กะนันตัง 1.รหัสวิชา ส31103/ภาคเรียนที่2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
ชื่อแผน การจัดกาทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2.รหัสวิชา ส31101/ภาคเรียนที่1/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
ชื่อแผน กฎหมายเกี่ยวกับตนอง ครอบครัว และมรดก
ที่

ชื่อ – สกุล

11. นายสุทธิพงษ์ ผิวจันสด

รหัสวิชา ส21103/ภาคเรียนที่ 2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /
ชื่อแผน เศรษฐศาสตร์กับการดาเนินชีวิต

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้ทักษะวิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุ่ม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4/7 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
พัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
โดยใช้ทักษะวิถีการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
กระบวนการสืบค้นข้อมูลสาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

485

486
ตารางที่ 60 จานวนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563
ที่

ชื่อ – สกุล

1.

นางยุพิน บรรเทพ

2.

นายประเสริฐ ทองอุดม

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
1. รหัสวิชา ส33101/ภาคเรียนที่2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. การพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ชื่อแผน หลักการนาชีวิตสู่หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
อยู่อย่างพอเพียง โดยใช้หลักการนาชีวิตสู่หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
2. รหัสวิชา ส33101/ภาคเรียนที่2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. การพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ชื่อแผน การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อแก้ปัญหา
คิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจอม
พระประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์
รหัสวิชา ส32102/ภาคเรียนที่2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
ชื่อแผน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพโลก
หมวก 6 ใบ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
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487
ตารางที่ 60 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

3.

นางกันยา หลวงยี

4.

นายนันพล ใจกล้า

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
รหัสวิชา ส21103/ภาคเรียนที่2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาโดย
ชื่อแผน ลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
รหัสวิชา ส31102/ภาคเรียนที่2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่อแผน เวลากับประวัติศาสตร์
วิชาประวัติศาสตร์ไทย ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจอมพระประชา
สรรค์ เรื่อง วิเคราะห์ประเด็นสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์
กับวิธีการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน
2. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
หมวก 6 ใบ สาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
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488
ตารางที่ 60 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

5.

นายบุญชู ทองแม้น

6.

นายสรุศักดิ์ เพ่งพิศ

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
รหัสวิชา ส22103/ภาคเรียนที่2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/
1. การเปิดชั้นเรียน Lesson Study ผ่านการ
ชื่อแผน ลักษณะภูมิศาสตร์ของทวีปยุโรป
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
เรื่อง ลักษณะภูมิศาสตร์ของทวีปยุโรป ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
2. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
หมวก 6 ใบ สาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจอมพระประชา
สรรค์
รหัสวิชา ส23103/ภาคเรียนที่2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/
1. การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เพื่อ
ชื่อแผน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ชีวิต โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป ของนักเรียน
ระดับชั้นมีธยมศึกษาปีที่ 1/1
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
2. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
หมวก 6 ใบ สาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

488

489
ตารางที่ 60 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

7.

นางสาวศรีไพร พริ้งเพราะ

8.

นางวิภาดา แพงเจริญ
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รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
รหัสวิชา ส32103/ภาคเรียนที่2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
1. การปลูกจิตสานึกในการน้อมนาหลักปรัชญา
ชื่อแผน สถานการณ์สาคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5/6 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
2. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
หมวก 6 ใบ สาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
1. รหัสวิชา ส23103/ภาคเรียนที่1/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/
1. การเปิดชั้นเรียน Lesson Study ผ่านการ
ชื่อแผน ศาสนากับการอยู่ร่วมกัน
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
2. รหัสวิชา ส23103/ภาคเรียนที่1/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/
เรื่อง ศาสนากับการอยู่ร่วมกัน ของนักเรียน
ชื่อแผน การมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
มนุษยชน
2. การเปิดชั้นเรียน Lesson Study ผ่านการ
3. รหัสวิชา ส23103/ภาคเรียนที่1/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ชื่อแผน ภูมิลักษณ์ของทวีปอเมริกาเหนือ
เรื่อง การมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง
ผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9

490
ตารางที่ 60 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

3. การเปิดชั้นเรียน Lesson Study ผ่านการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
เรื่อง ภูมิลักษณ์ของทวีปอเมริกาเหนือ ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
4. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
หมวก 6 ใบ สาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
9. นางสาวอนงค์ลักษณ์
รหัสวิชา ส23104/ภาคเรียนที่2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/ชื่อแผน การทา การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
เจริญมาก
สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
หมวก 6 ใบ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
10. นางสาวจารุวรรณ กะนันตัง 1. รหัสวิชา ส31103/ภาคเรียนที่2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
ชื่อแผน โครงสร้างทางสังคม
หมวก 6 ใบ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
2. รหัสวิชา ส31103/ภาคเรียนที่2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
ตอนปลาย โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ชื่อแผน ตลาดในระบบเศรษฐกิจ

490

491
ตารางที่ 60 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

11. นายสุทธิพงษ์ ผิวจันสด

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
รหัสวิชา ส21103/ภาคเรียนที่2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/
1. การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีป
ชื่อแผน ภัยธรรมชาติและการระวังภัย
เอเชียโดยใช้ทักษะวิธีการสอน แบบ
กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
2. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
หมวก 6 ใบ สาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

491

492
ตารางที่ 61 จานวนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2562
ที่

ชื่อ – สกุล

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
รหัสวิชา พ31201 ภาคเรียน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา
การใช้โปรแกรมแบบฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ
2562 ชื่อแผนหรือหน่วยที่ใช้จัดการ สมรรถภาพทางกาย
ทางกาย

1

นายโสภิณ ผลเจริญ

2

นายโสภิณ ผลเจริญ

รหัสวิชา พ31202 ภาคเรียน 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา
2562 ชื่อแผนหรือหน่วยที่ใช้จัดการ ทักษะการส่งลูกบอล

การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่ง
ลูกให้แม่นยา

3

นายชัยพล เผือดจันทึก

รหัสวิชา พ32201 ภาคเรียน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา
2562 ชื่อแผนหรือหน่วยที่ใช้จัดการ การยิงประตู

4

นายชัยพล เผือดจันทึก

รหัสวิชา พ32102 ภาคเรียน 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา
2562 ชื่อแผนหรือหน่วยที่ใช้จัดการ สารเสพติด

การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
การยิงประตูกีฬาฟุตบอลกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง สารเสพติดให้โทษ โดยใช้ชุดกิจกรรม
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ตาบลจอมพระ
อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180

492

493
ตารางที่ 61 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

5

นายจีรศักดิ์ วงษ์ศรี

6

นางสาวสุทธิลักษณ์
สร้อยสูงเนิน

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
วิชาสุขศึกษา / รหัส31102 /ปีการศึกษา 2/2562
เรื่อง เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยใน
ชื่อแผนเรื่อง การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
ห้องเรียน ความขยันอดทน
ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทาง
การเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสวิชา พ33101 ภาคเรียน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
ปีการศึกษา 2562
ชั้น ม.6/5 โดยใช้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
ชื่อแผนหรือหน่วยที่ใช้จัดการ การทางานของระบบต่างๆ ในร่างกาย
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

493

494
ตารางที่ 62 จานวนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2563
ที่

ชื่อ – สกุล

1

นายโสภิณ ผลเจริญ

2

นายโสภิณ ผลเจริญ

3

นายชัยพล เผือดจันทึก

4

นายชัยพล เผือดจันทึก

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
รหัสวิชา พ31201(แบดมินตัน) ภาคเรียน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563 ชื่อแผนหรือหน่วยที่ใช้จัดการ การฝึกทักษะการตี
ลูกแบบต่าง ๆ
รหัสวิชา พ31202(ฟุตซอล) ภาคเรียน 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563 ชื่อแผนหรือหน่วยที่ใช้จัดการ ทักษะการ
รหัสวิชา พ32101 ภาคเรียน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2562 ชื่อแผนหรือหน่วยที่ใช้จัดการ การสร้างเสริมและ
พัฒนาสุขภาพในชุมชน

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตี
ลูกตบ

การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การยิงประตู
เรื่อง โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและ
พันธุกรรม โดยใช้ชุดกิจกรรม สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ตาบลจอมพระ
อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
รหัสวิชา พ32201 ภาคเรียน 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 ชื่อแผนหรือหน่วยที่ใช้จัดการ สมรรถภาพทางกาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ 32180

494

495
ตารางที่ 62 (ต่อ)
ที่
5
6

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
นายจีรศักดิ์ วงษ์ศรี
วิชาสุขศึกษา / รหัส31102 /ปีการศึกษา 2/2563
ชื่อแผนเรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ
นางสาวสุทธิลักษณ์ สร้อย รหัสวิชา พ33102 ภาคเรียน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
สูงเนิน
ชื่อแผนหรือหน่วยที่ใช้จัดการ การสร้างเริมสมรรถภาพทางกายและทาง
กลไก
ชื่อ – สกุล

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
เรื่องการใช้โปรแกรมแบบฝึกเพิ่มสมรรถภาพ
ทางกาย
การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ปีการศึกษา 2563

495

496
ตารางที่ 63 จานวนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2563
ที่
1

ชื่อ – สกุล
นายมานะ อดทน

นายมานะ อดทน

2

นางนิตยา บุญมา

รหัสวิชา / ภาคเรียนที่ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
วิชางานธุรกิจ รหัสวิชา ง23101 ภาคเรียนที่ 1/2562
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ชื่อแผน : อาชีพทางธุรกิจ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : งานอาชีพทาง
งานอาชีพทางธุรกิจโดยใช้ชุดกิจกรรม สาหรับ
ธุรกิจ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ภาคเรียนที่ 1/2562
วิชาแนะแนว ภาคเรียนที่ 2/2562
-ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ชื่อแผน : ทักษะชีวิต ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : การพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ภาคเรียนที่ 2/2562
วิชางานธุรกิจ รหัสวิชา ง23101 ภาคเรียนที่ 1/2562
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการงาน
ชื่อแผน : อาชีพทางธุรกิจ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : งานอาชีพทาง
อาชีพ (งานเกษตร) เรื่องการขยายพันธุ์พืช โดยใช้
ธุรกิจ
แบบฝึกทักษะ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

496

497
ตารางที่ 63 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

3

นางสาวรุ่งทิพย์ บัวศรี

4

นางจิตตรา อัศวภูมิ

5

นางบุษรินทร์ วรมากุล

6

นายสุชาติ ศรีเพชร

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
วิชา I20201 ภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
พัฒนาการทางสังคมปลูกฝังค่านิยม และความ
รับผิดชอบ
วิขา I20202 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เรื่อง
สร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ก20902 แนะแนว /ภาคเรียนที่ 2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/ปีการศึกษา การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
เรื่อง กิน อยู่ ดู ฟังเป็น (2562)
วิชาการงานอาชีพ 1 ง31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อแผน : รู้จักกิน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
รู้จักเก็บ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงาน
อาชีพ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการทานม
ข้าวโพด โดยใช้การปฏิบัติงาน
ง20221/2562 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาช่างเดินสายไฟฟ้าใน
เรื่องการต่อสายไฟฟ้าของกลุ่มนักเรียนชายและ
อาคาร / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2562
นักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

497

498
ตารางที่ 63 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

7

นางรัชดาภรณ์ ใจกล้า

8

นายสุพรรณ ทองขาว

9

นางสาวนันทิดา พันธ์ใหญ่

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
วิชางานธุรกิจ รหัสวิชา ง23101 ภาคเรียนที่ 2/2562
ชื่อแผน : การเงินการบัญชี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : การวิเคราะห์
รายการค้า
วิชางานธุรกิจ รหัสวิชา ง23101 ภาคเรียนที่ 2/2562
ชื่อแผน : อาชีพทางธุรกิจ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : งานอาชีพทาง
ธุรกิจ
ง21201 ภาคเรียนที่ 2 ชื่อแผน : ระเบียบการใช้ห้องสมุด :
ชื่อหน่วย หนึ่งห้องสมุดหนึ่งการเรียนรู้

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่อง การวิเคราะห์
รายการค้า วิชางานธุรกิจโดยใช้แบบฝึกทักษะ
ของนักเรียนระดับชั้นศึกษาปีที่ 6
การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเรื่องการไม่
ส่งงาน/การบ้าน
-การศึกษาพฤติกรรมการยืมหนังสือ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

498

499
ตารางที่ 64 จานวนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2563
ที่

ชื่อ – สกุล

1

นายมานะ อดทน

2

นางนิตยา บุญมา

3

นางสาวรุ่งทิพย์ บัวศรี

4

นางจิตตรา อัศวภูมิ

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
วิชางานธุรกิจ รหัสวิชา ง33102 ภาคเรียนที่ 1/2563
ผลการพัฒนาชุดกิจกรรม วิชางานธุรกิจ
ชื่อแผน : รูปแบบธุรกิจ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : รูปแบบธุรกิจในประเทศ เรื่อง รูปแบบธุรกิจ
สาหรับนักเรียนชั้นม. 6/5 ภาคเรียนที่ 1/2563
ง30202 ภาคเรียนที่ 1 ชื่อแผน : วิธีการเพาะเห็ดฟางในแปลงเพาะแบบ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการ
กองเตี้ย ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : วิธีการเพาะเห็ดฟาง
งานอาชีพ (งานเกษตร) เรื่องวิธีการเพาะเห็ด
ฟางในแปลงเพาะแบบกองเตี้ย โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
I20201 ภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าหาความรู้ในการทา
โครงงาน
ก20902 แนะแนว /ภาคเรียนที่ 2/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/ปีการศึกษา
การศึกษารายกรณี พฤติกรรมก้าวร้าว สมาธิ
2563 ชื่อแผน การปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสมและมี
สั้น (2563)
ความสุข/ หน่วยการจัดกิจกรรม กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น (Lesson Study)

499

500
ตารางที่ 64 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ก23902/ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/ปีการศึกษา 2563
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว เรื่อง การวางแผนเพื่อการศึกษา
ต่อ ชื่อหน่วย คุณลักษณะเฉพาะตนเพื่อการวางแผนการศึกษาต่อ
วิชาการงานอาชีพ 1 ง21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชื่อแผน : อาหาร
ครอบครัว
วิชางานบ้าน รหัสวิชา ง21101 ภาคเรียนที่ 2/2563 ชื่อแผน เสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกาย ชื่อหน่วย การดูแลเสื้อผ้า

5.

นางสาวลัดดารัตน์ หาสุข

6

นางบุษรินทร์ วรมากุล

7

นางรัชดาภรณ์ ใจกล้า

8

นายสุพรรณ ทองขาว

วิชางานธุรกิจ รหัสวิชา ง23101 ภาคเรียนที่ 1/2563
ชื่อแผน : อาชีพทางธุรกิจ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : งานอาชีพทางธุรกิจ

9

นางสาวนันทิดา พันธ์ใหญ่

ง31201 ภาคเรียนที่ 2 ชื่อแผน : มารยาทการใช้ห้องสมุด :
ชื่อหน่วย หนึ่งห้องสมุดหนึ่งการเรียนรู้

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาชั้นเรียน เรื่อง คุณลักษณะที่
เหมาะสมเพื่อการวางแผนการศึกษาต่อเมื่อจบ
ม.3
- การพัฒนาทักษะการเรียนวิชาการงานอาชีพ
2 สาหรับนักเรียนชั้น ม.1 โดยฝึกปฏิบัติ
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการงาน
อาชีพ(งานบ้าน)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 โดย
ใช้รูปแบบการสอนแบบกิจจกรรมกลุ่ม
การวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการศึกษาพฤติกรรม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเรื่องการ
ไม่ส่งงาน/การบ้าน
การศึกษาพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

500

501
ตารางที่ 65 จานวนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะะ ปีการศึกษา 2562
ที่

ชื่อ – สกุล

1

นางประภาวัลย์ สายยศ

2

นางวารุณี ทองศรี

3

นางสาวรัมภาพรรณ ตุ้ม
จันทร์

4

นายอัครชัย ทองดี

5

นายสมคิด ทองนรินทร์

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ศ22102 / ภาคเรียนที่ 2 / แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเป่าขลุ่ยเรคคอร์ด
เครื่องดนตรีสากลขลุ่ยเรคคอร์ดเดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เดอร์ประกอบการอ่านโน้ตสากลโดยใช้โปรแกรม
Sibelius
ศ30249 / ภาคเรียนที่ 1 / คุณค่าการเลียนแบบท่าทางจากธรรมชาติ การสอนซ่อมเสริม นาฏศิล ป์ส าหรับ นั กเรี ย นชั้ น
ของช้าง / แผนการปฏิบัติท่าราระบาไอยราจอมพระท่าราที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะกิจกรรม
ท่าราที่ 9
นาฏศิลป์ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ระบา
ไอยราจอมพระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ศ22102 / ภาคเรียนที่ 2 / ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
ทั ศ นธาตุ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2/2
ระหว่างการเรียนด้ว ยโปรแกรมบทเรียนกับการ
เรียนปกติ
ศ23102 / ภาคเรียนที่ 2 / ทักษะในการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย
การใช้นาฏยศัพท์และภาษานาฏศิลป์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ปีการศึกษา 2/2562
ศ21101 / ภาคเรียนที่ 1 / หลักการขับร้องและบรรเลงเครื่องดนตรี การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ

501

502
ตารางที่ 66 จานวนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 2563
ที่

ชื่อ – สกุล

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ศ22102 / ภาคเรียนที่ 2 / แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีสากลขลุ่ยเรคคอร์ดเดอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ศ22102 / ภาคเรียนที่ 2 / การสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์และ
ละครไทย / แผนนาฏยศัพท์การใช้มือและนาฏยศัพท์การใช้เท้า แผน
ภาษาท่า

1

นางประภาวัลย์ สายยศ

2

นางวารุณี ทองศรี

3

นางสาวรัมภาพรรณ
ตุ้มจันทร์

ศ33102 / ภาคเรียนที่ 2 / แผนการสอนการวาดสีน้าของอารี สุทธิ
พันธุ์

4

นายอัครชัย ทองดี

ศ23101 / ภาคเรียนที่ 1 / ทักษะในการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย

5

นายสมคิด ทองนรินทร์

ศ31101 / ภาคเรียนที่ 1 / เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเป่าขลุ่ยเรคคอร์ด
เดอร์ประกอบการอ่านโน้ตสากลโดยใช้โปรแกรม
Sibelius
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจอย่างถาวรด้าน
นาฏศิลป์เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
โดยการใช้ชุดการสอนเรื่อง
นาฏยศั พ ท์ แ ละภาษาท่ า นาฏศิ ล ป์ ไ ทยส าหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสี
น้า และความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6/2 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
การสอนซ่อมเสริมนาฏศิลป์สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 เรื่องราวงมาตรฐาน
ปีการศึกษา 1/2563
การพัฒนาทักษะดนตรีสากลโดยใช้ชุดกิจกรรม

502

503
ตารางที่ 67 จานวนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562
ที่

ชื่อ – สกุล

1.

นางนพรัตน์ วิวาสุขุ

2.

นางอภิญญา
โสภารัตน์

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
1. Story Telling (แผนที่ 5) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
1. การพัฒนาความสามารถในการใช้กริยาช่วย
มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาอังกฤษ 3 รหัสวิชา อ32101
(Auxiliary Verbs) สาหรับนักเรียนระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบฝึกหัด
2. The Favorite Movie (แผนที่ 6) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
2. การพั ฒ นาความสามารถในการอ่ า นเพื่ อ จั บ
มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาอังกฤษ 4 รหัสวิชา อ32102
ใจความสาคัญจากสื่อโฆษณา สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
โดยใช้แบบฝึกหัด
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1 ระดับชั้นม.6 แผน active 62 การแก้ปัญหาการจาคาศัพท์โดยใช้สื่อผสม
หน่วย reading แผน advertisement
Phrasal Verb สาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
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504
ตารางที่ 67 (ต่อ)
ที่
3.

4.

5.

6.

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
นายพิเชฐ นับถือดี
ปีการศึกษา 2562 – ภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา อ21101
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง Family
ภาคเรียนที่ 1 ชื่อหน่วย - Family
โดยใช้การสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ (Role
Play) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข ปีการศึกษา 2562 วิชา ภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา อ21101 ภาคเรียน การพัฒนาทักษะคาศัพท์ภาษาอังกฤษ สาหรับ
ที่ 1 หน่วย Food and Drinks
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
นางสาวคนาพร โสฬส
แผนวิชาภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร1 (ต20201) ม.3
การแก้ปัญหาการจับใจความภาษาเวียดนาม เรื่อง
ครอบครัวฉันโดยใช้
แบบฝึกทักษะ วิชาภาษาเวียดนาม 2 (ต31202)
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(เสรีเวียดนาม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
นางสาวสุรัตนา
วิชาภาษาอังกฤษ อ่าน- เขียน รหัสวิชา อ 32201 ปีการศึกษา 2562 รายงานการแก้ปัญหาการอ่านจับใจความโดยใช้
จินดาศรี
วิชาภาษาอังกฤษ1 รหัสวิชา อ31101 ภาคเรียนที่ 1/2562 หน่วยการ ชุดเสริมการอ่านภาษาอังกฤษจากเทพนิยายกริมม์
เรียน รู้เรื่อง You Have to Do It! หน่วย Active learning โดยใช้ (Grimm's Fairy Tales) เรื่อง The Elves and
กิจกรรม Mime, Pemalnism และ Picture Dictation
The Shoes maker
ชื่อ – สกุล
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505
ตารางที่ 67 (ต่อ)
ที่
7.
8.
9.

ชื่อ – สกุล
นางสาวเสาวภา
ทองนา
นางจุราภรณ์
ภูวดลไพโรจน์
นางสาวภรณ์กนก
เติมใจ

10. นายนภดล หมายถูก
11 นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข

505

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
วิชาภาษาอังกฤษ 5 แผนactive ปี2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ เรื่อง present
หน่วย lifestyles แผน appearance & character
simple tense
วิชาภาษาอังกฤษ 3 รหัสวิชา อ21202 ระดับชั้น ม.2
การใช้ Past Simple Tense สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายวิชาภาษาญี่ปุ่น 4(ญ32202)
การพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรคันจิของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนจอมพระ
หน่วยการเรียนรู้ きょうしつ ห้องเรียนของเรา
ประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ชื่อแผน คันจิน่ารู้
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โดยใช้แบบฝึกทักษะ
วิชาภาษาจีน 4 จ32202 แผน active 62
การพัฒนาทักษะการสนทนาเรื่องการซื้ออาหาร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หน่วย อาหารการกิน แผน การซื้ออาหาร โดยใช้บทบาทสมมุติ
ปี 2562 ภาคเรียนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ active learning
ภาคเรียนที่ 1การพัฒนาทักษะการพูด
หน่วย Day after Day เรื่อง Day after Day
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพในโครงสร้าง
ประโยค Simple Present Tense โดยใช้ชุด
กิจกรรมการฝึกทักษะการพูดขั้น Meaningful
Drills

506
ตารางที่ 67 (ต่อ)
รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ปี 2562 ภาคเรียนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ active learning
ภาคเรียนที่ 2 ชื่อวิจัย การพัฒนาทักษะการพูด
หน่วยชื่อหน่วยเทอม 2 “What Are You Going to Do?”
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพในโครงสร้าง
เรื่อง Celebrations
ประโยค Future with going to โดยใช้ชุด
กิจกรรมการฝึกทักษะการพูดขั้น Meaningful
Drills
12. นางบังอร ชูแก้ว
วิชาภาษาอังกฤษ2 อ31102 -แผน active Learning ปี 2562
เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคากริยา
ชั้น ม.4 หน่วย occupations เรื่อง Great Expectations
ที่เติม -ed โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาอังกฤษ1
13. นางสาวรสกร ใบบัว
วิชาภาษาอังกฤษ5 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning
การฝึกการอ่านคาศัพท์ใน Dictionary ระดับชั้น
ปี 2562 แผน appearance character หน่วย lifestyles
มัธยมศึกษาปีที่ 3
14. นางสาวพิมพกานต์ สมานุหัส วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ2 หน่วยการเรียนรู้ Vocabulary การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียน
เรื่อง Prefixes and suffixes ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ 3 Reading เรื่อง Reading Fable รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 รหัสวิชา
อ33202 โดยใช้แบบฝึก ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ที่

ชื่อ – สกุล

506

507
ตารางที่ 68 จานวนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563
ที่

ชื่อ – สกุล

1.

นางนพรัตน์ วิวาสุขุ

2.

นางอภิญญา
โสภารัตน์
นายพิเชฐ นับถือดี

3.

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
Food (ASEAN National Food) แผนที่ 5
การพัฒนาความสามารถการใช้ Present Perfect
วิชาภาษาอังกฤษ 3 รหัสวิชา อ32101
Progressive สาหรับนักเรียนระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
โดยใช้แบบฝึกทักษะ
2. Food (Thai Foods /Local Foods) แผนที่ 6
การพัฒนาความสามารถการเขียนประโยค
วิชาภาษาอังกฤษ 4 รหัสวิชา อ32102
Direct/Indirect (Reported) Question สาหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจอม
พระประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2
1.การจ าค าศั พ ท์ โ ดยยุ ท ธวิ ธี cognitive depth
หน่วยการเรียนรู้ Vocabulary /แผนการเรียนรู้เรื่อง phrasal verb
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563 - รหัสวิชา อ21102 - ภาคเรียนที่ 2
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง Weather
ชื่อหน่วย - Weather
โดยใช้ ก ารสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ (Role
Play) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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508
ตารางที่ 68 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

4.

นางสาวกัญญารัตน์
แสวงสุข

5.

นางสาวคนาพร โสฬส

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ปีการศึกษา 2562 วิชา ภาษาอังกฤษ 2 รหัสวิชา อ21102
การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษโดยใช้ เ กมของ
ภาคเรียนที่ 1 หน่วย Weathers and clothes
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์
วิชาแผนวิชาภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร1 (ต20201) ม.3
การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงสระในภาษา
แผนวิชาภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร1 (ต32201) ม.4
เวียดนามโดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชาภาษา
เวียดนาม1(ต32101)สาหรับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เสรีเวียดนาม)
ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563
รายงานการใช้สื่อ การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียง
สระในภาษาเวียดนามโดยใช้แบบฝึกทักษะ
วิชาภาษาเวียดนาม1(ต32101) สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เสรีเวียดนาม)
ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563
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ตารางที่ 68 (ต่อ)
รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
6. นางสาวสุรัตนา จินดาศรี วิชาภาษาอังกฤษ 2 รหัสวิชา อ31102
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
7. นางสาวเสาวภา ทองนา
วิชาภาษาอังกฤษ 6 แผน active
การพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์เรื่อง past
หน่วยการเรียนรู้ Technology & communication
simple tense โดยใช้สื่อผสม
8. นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์ วิชาภาษาอังกฤษ 4 รหัสวิชา อ21202 ระดับชั้น ม.2
การใช้เกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คากริยา 3
ช่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
9. นางสาวภรณ์กนก เติมใจ รายวิชาภาษาญี่ปุ่น 6 (ญ33202) หน่วยการเรียนรู้ 日本のぶ การพัฒนาทักษะการจดจาคาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนจอมพระ
んか วัฒนธรรมญี่ปุ่น
ประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ชื่อแผน วัฒนธรรมการแสดง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 โดยใช้บทเพลง
10. นายนภดล หมายถูก
วิชาภาษาจีน 5 จ33201 แผน active 63 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการ
หน่วยการเรียนรู้ เครื่องแต่งกาย แผน การซื้อเสื้อผ้า
สนทนาเรื่องการซื้อเสื้อผ้าโดยใช้สื่อผสม
ที่

ชื่อ – สกุล

509

510
ตารางที่ 68 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

11. นายชาติชาย ลักขษร

12. นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข

13. นางบังอร ชูแก้ว

14. นางสาวรสกร ใบบัว

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
วิชาภาษาอังกฤษ3 แผน active Learning ปี2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วย Technology
แผน Press star to repeat
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วย Myths & Legends แผน Grammar

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1รหัสวิชา อ31101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชื่อหน่วย Do you know where it is ?
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง How to get to the Park?
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ active learning 63 ชื่อแผน
technology communication

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสมัยปัจจุบัน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพในโครงสร้างประโยค past simple
tense โดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการพูดขั้น
Meaningful Drills
เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคากริยา
ที่เติม -ed โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 รายวิชาภาษาอังกฤษ1
การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่าน- เขียน
ภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

510

511
ตารางที่ 68 (ต่อ)
ที่

ชื่อ – สกุล

15. นางสาวพิมพกานต์
สมานุหัส

รหัสวิชา /ภาคเรียนที่ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/ปีการศึกษา
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อแผนหรือชื่อหน่วยที่ใช้จัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ2 หน่วยการเรียนรู้ Vocabulary การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียน
เรื่อง Prefixes and suffixes ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ 1 Vocabulary เรื่อง Synonyms รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1 รหัสวิชา
อ33201 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

511

512
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527
ตัวอย่าง Clip VDO การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

528

529

530
ตัวอย่างผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

ภาคผนวก ซ
ภาพความสาเร็จต่อเนื่อง

546
ภาพความสาเร็จต่อเนื่อง
ผลจากการด าเนิ นงานตามรู ปแบบชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้ ทางวิ ชาชี พเพื่ อพั ฒนา การจั ด
การเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ก่อให้เกิดผลสาเร็จแก่นักเรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียน
ดังนี้

547
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562

548

549
ผลงานดีเด่น สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประเภท
สถานศึกษา
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม ในการประกวดโครงการ
“Thailand New Gen Inventors
Award 2020” (ระดับมัธยมศึกษา)
เรื่อง “การยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยว
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม
การผลิตและอนุรักษ์หัตถกรรม
เครื่องเงินตะเกาว์ลายโบราณ
อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์”
และรับทุนการศึกษาพิเศษในการ
นาเสนอผลงานในระดับนานาชาติ
รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม ในการประกวดโครงการ
“Thailand New Gen Inventors
Award 2020” (ระดับมัธยมศึกษา)
เรื่อง “เตาถ่านชีวมวลร่วมพลังงาน
แสงอาทิตย์สาหรับอบแห้ง
ข้าวเปลือก”
โรงเรียนต้นแบบ โครงการยกระดับ
คุณภาพงานวิชาการผ่านกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Thailand School Improvement
Program (T-SIP) ภายใต้โครงการ
Chevron Enjoy Science :
สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
รางวัล องค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนดีเด่น ประจาปี 2562
มอบให้เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

บริษัท เชฟรอนประเทศไทย
สารวจและผลิต จากัด

สภาผู้ปกครองและครู
แห่งประเทศไทย

550
ประเภท
สถานศึกษา
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
โรงเรียนที่ผ่านการประเมินการบริหาร
จัดการด้วยระบบ ระดับ ScQA
ประจาปี 2561 ภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลระดับ ดีเด่น โครงการคัดเลือก
การดาเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาประสบผลสาเร็จ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจาปี พ.ศ. 2562 “โครงการรักษ์
ไทย เนื่องในสัปดาห์ วันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2562”
โรงเรียนต้นแบบการขับเคลื่อน
งานนโยบายและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สู่ความยั่งยืน ประเภท โรงเรียนที่มี
การส่งเสริมระบบการนิเทศภายใน
เนื่องในงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์)
ประจาปี 2562
รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม
โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล (โรงเรียน ScQA)
การประกวดและคัดเลือกวิธีการ
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ของสถานศึกษา ประจาปี 2562
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับดีมาก โรงเรียนที่ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ การประกวดและ
คัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ของสถานศึกษา
ประจาปี 2562 เพื่อขับเคลื่อน

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

551
ประเภท
สถานศึกษา
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
เป็นโรงเรียนที่มีผลงานการดาเนินงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
มัธยมศึกษา เขต 33
การศึกษาประสบผลสาเร็จ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจาปี พ.ศ. 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ผลงานดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประเภท
ผู้บริหารสถานศึกษา
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
ผู้อานวยการสถานศึกษา

ว่าที่ ร.ต. ทองดี ศรีวิเศษ
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เป็นผู้จัดการทีม สังกัด จังหวัดสุรินทร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
กีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3
“มรุกขนครเกมส์”
เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมรักษ์ความ
เป็นไทย ตามโครงการพบผู้ว่าฯ หน้า
เสาธง ประจาปีงบประมาณ 2562
รางวัลรองผู้อานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น
ประจาปี 2561 ของสมาคมรอง
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
มอบโล่ให้ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม
2562
เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมรักษ์ความ
เป็นไทย ตามโครงการพบผู้ว่าฯ หน้า
เสาธง ประจาปีงบประมาณ 2562
เป็นผู้จัดการทีม สังกัด จังหวัดสุรินทร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
กีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

552
ประเภท
ผู้บริหารสถานศึกษา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3
“มรุกขนครเกมส์”
ผลงานดีเด่น ครูผู้สอน ปีการศึกษา 2562
ประเภท
ครูผู้สอน
นางฐานิต ทองศรี

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม ในการประกวดโครงการ
“Thailand New Gen Inventors
Award 2020” (ระดับมัธยมศึกษา)
เรื่อง “การยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยว
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม
การผลิตและอนุรักษ์หัตถกรรม
เครื่องเงินตะเกาว์ลายโบราณ
อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์”
และรับทุนการศึกษาพิเศษในการ
นาเสนอผลงานในระดับนานาชาติ
รางวัลระดับเหรียญทอง
การนาเสนอผลงานนวัตกรรม
เพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
Best Practice (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
“มหกรรมวิชาการ”มัธยมศึกษา สพม.
33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา
2562
ครูสอนดี (SMART TEACHER)
ผ่านกิจกรรมนิเทศภายในโดยใช้
กระบวนการเปิดชั้นเรียน
(Lesson Study) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการ
ศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

553
ประเภท
ครูผู้สอน
นางศุภลักษณ์ ศรีผาวงศ์

นางอาไพรินทร์ ก่อแก้ว

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม ในการประกวดโครงการ
“Thailand New Gen Inventors
Award 2020” (ระดับมัธยมศึกษา)
เรื่อง “การยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยว
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม
การผลิตและอนุรักษ์หัตถกรรม
เครื่องเงินตะเกาว์ลายโบราณ
อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์”
และรับทุนการศึกษาพิเศษในการ
นาเสนอผลงานในระดับนานาชาติ
รางวัลระดับดี การนาเสนอผลงาน
OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า
สพฐ.) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
“มหกรรมวิชาการ”มัธยมศึกษา
สพม.33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา 2562
ครูสอนดี (SMART TEACHER)
ผ่านกิจกรรมนิเทศภายในโดยใช้
กระบวนการเปิดชั้นเรียน
(Lesson Study) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม ในการประกวดโครงการ
“Thailand New Gen Inventors
Award 2020” (ระดับมัธยมศึกษา)

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ครูผู้สอน

นายคมสรรค์ ทาทอง

เรื่อง “การยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยว
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม
การผลิตและอนุรักษ์หัตถกรรม
เครื่องเงินตะเกาว์ลายโบราณ
อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์”
และรับทุนการศึกษาพิเศษในการ
นาเสนอผลงานในระดับนานาชาติ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC
AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง
จากผลการประกวดด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมนักเรียน (ตัวแทนภาคเข้า
ร่วมประกวดในระดับชาติ)
รางวัลระดับดีเยี่ยม
การนาเสนอผลงาน OBEC AWARDS
(รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)
ด้านวิชาการยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมนักเรียน
“มหกรรมวิชาการ”มัธยมศึกษา
สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562
อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม ในการประกวดโครงการ
“Thailand New Gen Inventors
Award 2020” (ระดับมัธยมศึกษา)
เรื่อง “การยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยว
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม
การผลิตและอนุรักษ์หัตถกรรม
เครื่องเงินตะเกาว์ลายโบราณ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการ
ศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ครูผู้สอน

นายบัวชิต อุทธารมย์

นางศิริพร ศรีเพชร

นางสาววิภาพร แสวงสุข

อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์”
และรับทุนการศึกษาพิเศษในการ
นาเสนอผลงานในระดับนานาชาติ
รางวัลระดับเหรียญทอง การนาเสนอ
ผลงานสื่อเพื่อการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์Best Practice
(วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ “มหกรรม
วิชาการ”มัธยมศึกษา สพม.33
อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ระดับประเทศ การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ในการประกวดโครงการ “Thailand
New Gen Inventors Award
2020” (ระดับมัธยมศึกษา)
เรื่อง “เตาถ่านชีวมวลร่วมพลังงาน
แสงอาทิตย์สาหรับอบแห้งข้าวเปลือก”
อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียน ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม ในการประกวดโครงการ
“Thailand New Gen Inventors
Award 2020” (ระดับมัธยมศึกษา)
เรื่อง “เตาถ่านชีวมวลร่วมพลังงาน
แสงอาทิตย์สาหรับอบแห้งข้าวเปลือก”
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการ
ศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ครูผู้สอน

นางสาวอักษรวดี กงทา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC
AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนะเลิศ
เหรียญทอง ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย (ตัวแทนภาคเข้าร่วม
ประกวดในระดับชาติ)
รางวัลระดับดีเยี่ยม
การนาเสนอ OBEC AWARDS
(รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ยอดเยี่ยม “มหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา 2562”
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัล ครูภาษาไทยดีเด่น
เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก
พระนามาภิไธยย่อ สธ.
ประจาปี พ.ศ.2562
รางวัลระดับเหรียญทอง
การนาเสนอ ผลงานด้านนวัตกรรม
เพื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
Best Practice (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
“ประเภท วิจัยในชั้นเรียน”
“มหกรรมวิชาการ”มัธยมศึกษา
สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการ
ศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์

สานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

คุรุสภา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการ
ศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

รางวัลเหรียญทอง การนาเสนอ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
Best Practice (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
“งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
เขต 33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562”
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
เดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขัน
เดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
การแสดงตลก ระดับชั้น ม.1-ม.6
งานมหกรรมความสามารถ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์

ครูผู้สอน

นางประภาวัลย์ สายยศ

นายอัครชัย ทองดี

สานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ครูผู้สอน

นางสาวจันทกานต์ เหล่าเก้า

นายวิรัติ พนารัตน์

นางนพรัตน์ วิวาสุขุ

ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
สวดมนต์แปลอังกฤษ
ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
เล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น
ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง
การนาเสนอผลงานการจัดกิจกรรม
นักเรียน Best Practice (วิธปี ฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ “งานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา 2562”

สานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
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ประเภท
ครูผู้สอน
นางสาวสุพรรณี ขาวงาม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียน
เรียงความ) ระดับชั้น ม.4-ม.6
งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “PLC เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้
ในชั้นเรียน” (รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2)
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC
AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
(ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดใน
ระดับชาติ)
รางวัลระดับดีเยี่ยม
การนาเสนอผลงาน OBEC AWARDS
(รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.) ด้านวิชาการ
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
“มหกรรมวิชาการ”มัธยมศึกษา
สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
ประจาปี 2562 “ระดับจังหวัด”
ครูสอนดี (SMART TEACHER)
ผ่านกิจกรรมนิเทศภายในโดยใช้
กระบวนการเปิดชั้นเรียน

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เลขาธิการคุรุสภา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

560
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ครูผู้สอน
นางบังอร ชูแก้ว

นางสาวสุรัตนา จินดาศรี

(Lesson Study) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ระดับจังหวัด
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC
AWARDS) ประจาปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับดี
เยี่ยม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ
ชั้นเรียน “งานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา 2562”

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
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ประเภท
ครูผู้สอน
นายจีรศักดิ์ วงษ์ศรี

นายไพรัตน์ ทองเถาว์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากล
สมัครเล่น) ระดับชั้น ม.4-ม.6
งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญเงิน
การนาเสนอผลงานการออกแบบ
หน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้
Best Practice (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา “มหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา 2562”
ครูสอนดี (SMART TEACHER)
ผ่านกิจกรรมนิเทศภายในโดยใช้
กระบวนการเปิดชั้นเรียน
(Lesson Study) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
หุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับกลาง
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ครูผู้สอน

นางสาวรุ่งทิพย์ บัวศรี

ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา
2562
รางวัลระดับดีเยี่ยม
การนาเสนอผลงาน OBEC AWARDS
(รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)
ด้านวิชาการยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี “มหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา 2562”
ครูสอนดี (SMART TEACHER)
ผ่านกิจกรรมนิเทศภายในโดยใช้
กระบวนการเปิดชั้นเรียน
(Lesson Study) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
ครูที่ปรึกษา รางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแข่งขันออกแบบสามมิติ
สาหรับงานวิศวกรรม ในโครงการ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ ตามแนว
พระราชดาริ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวน
แก้ว ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง
การนาเสนอผลงานการออกแบบ
หน่วยฯ และแผนการจัดการเรียนรู้

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ

563
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ครูผู้สอน

นางนิตยา บุญมา

นางสาวสรวีย์ มีพร้อมพล

นายภูวนัย ดอกไธสง

Best Practice (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี “มหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา 2562”
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวน
แก้ว ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับกลาง
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา
2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน กิจกรรม การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถ

การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ครูผู้สอน

นางสาวอารีรัตน์ ใจกล้า

ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลระดับเหรียญเงิน
การนาเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน
Best Practice (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
“มหกรรมวิชาการ” มัธยมศึกษา
สพม.33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา 2562
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน กิจกรรม การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น\
รางวัลระดับพอใช้
การนาเสนอผลงาน OBEC AWARDS
(รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
“มหกรรมวิชาการ”มัธยมศึกษา
สพม.33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา 2562

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
สานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์

565
ประเภท
ครูผู้สอน
นายวิรุจ ก่อแก้ว

นายเทพรัตน์ กิ่งแก้ว

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา
2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมแนะแนว (ตัวแทนภาคเข้าร่วม
ประกวดในระดับชาติ)
รางวัลระดับดีเยี่ยม
การนาเสนอผลงาน OBEC AWARDS
(รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.) ด้านวิชาการ
ยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว
“มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
สพม.33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา 2562”
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา
2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ด้านวิชาการ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดใน
ระดับชาติ)
รางวัลระดับดีเยี่ยม
การนาเสนอผลงาน OBEC AWARDS
(รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.) ด้านวิชาการ
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
“มหกรรมวิชาการ”มัธยมศึกษา
สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์

566
ประเภท
ครูผู้สอน
นางสาวกัญญารัตน์
แสวงสุข

นายชัยพล เผือดจันทึก

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS ครั้งที่ 9
ปีการศึกษา 2562
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
เหรียญทอง ด้านวิชาการ ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมนักเรียน (ตัวแทนภาคเข้า
ร่วมประกวดในระดับชาติ)
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS)
ประจาปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับดีมาก ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ
“งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
เขต 33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562”
ครูสอนดี (SMART TEACHER)
ผ่านกิจกรรมนิเทศภายในโดยใช้
กระบวนการเปิดชั้นเรียน
(Lesson Study) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS ครั้งที่ 9
ปีการศึกษา 2562
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัล เหรียญเงิน ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

567
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ครูผู้สอน

นายมานะ อดทน

สุขศึกษาและพลศึกษา (ตัวแทนภาค
เข้าร่วมประกวดในระดับชาติ)
รางวัลระดับดีเยี่ยม การนาเสนอ
ผลงาน OBEC AWARDS
(รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)
ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี “มหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา 2562”
ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 9)
ปีการศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ขั้นพื้นฐาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัล
เหรียญเงิน ด้านวิชาการครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
รางวัลระดับดีเยี่ยม การนาเสนอ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลงาน OBEC AWARDS (รางวัล
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ทรงคุณค่า สพฐ.)
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระ จังหวัดสุรินทร์
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี “มหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา 2562”
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
(ระดับจังหวัด)
เทคโนโลยี ประจาปี 2562

568
ประเภท
ครูผู้สอน
นางเอื้อมพร เที่ยงธรรม

นายสุพรรณ ทองขาว

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC
AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลระดับเหรียญเงิน
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา
2562
รางวัลระดับดีเยี่ยม
การนาเสนอผลงาน OBEC AWARDS
(รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.) ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
“มหกรรมวิชาการ”มัธยมศึกษา
สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC
AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัล
เหรียญเงิน
ด้านวิชาการ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูในดวงใจ โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

อาเภอจอมพระ และนายกสมาคมครู
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
อาเภอจอมพระ

569
ประเภท
ครูผู้สอน
นายชัยรัตน์ แสนสุด

นางสาววิภาวรรณ อินทร์งาม

นางสาวพิมพกานต์ สมานุหัส

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 9)
ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง
การนาเสนอผลงานการวัดผล
ประเมินผลทางคณิตศาสตร์
Best Practice (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
“มหกรรมวิชาการ”มัธยมศึกษา
สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562
ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 9)
ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
รางวัลระดับเหรียญทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การนาเสนอผลงานการจัดทาโครงงาน มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
คณิตศาสตร์ Best Practice
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
(วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ) กลุ่มสาระการ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
เรียนรู้คณิตศาสตร์ “มหกรรมวิชาการ” จังหวัดสุรินทร์
มัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา 2562
รางวัล เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ส่งเสริมความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ
ครูสุรินทร์รักษ์ความเป็นไทย ตาม
โครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

570
ประเภท
ครูผู้สอน
นางภัทรา ประดับศรี

นางสาวนิลาวัลย์ เพิ่มผล

นางอรทัย แผ่นทอง

นายสุริเยส สุขแสวง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

รางวัลระดับเหรียญทอง
การนาเสนอผลงานการจัดกิจกรรม
ค่ายคณิตศาสตร์ Best Practice
(วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ “มหกรรมวิชาการ”
มัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ทรงคุณค่าและอุทิศเวลาให้ทาง
ราชการ ปีการศึกษา 2563

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์

อาเภอจอมพระ และสมาคมครู
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
อาเภอจอมพระ
รางวัลระดับเหรียญทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การนาเสนอผลงานการจัดทาโครงงาน มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
คณิตศาสตร์ Best Practice (วิธีปฏิบัติ ส่งเสริมประสิทธิภาพ
ที่เป็นเลิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
คณิตศาสตร์ “มหกรรมวิชาการ”
จังหวัดสุรินทร์
มัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การนาเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
Best Practice (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
“มหกรรมวิชาการ”มัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562
ครูสอนดี (SMART TEACHER)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผ่านกิจกรรมนิเทศภายในโดยใช้
มัธยมศึกษาเขต 33
กระบวนการเปิดชั้นเรียน
(Lesson Study) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การนาเสนอผลงานการจัดกิจกรรม
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ค่ายคณิตศาสตร์ Best Practice
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
(วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ) กลุ่มสาระการ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
เรียนรู้คณิตศาสตร์ “มหกรรมวิชาการ” จังหวัดสุรินทร์
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ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ครูผู้สอน

นางสุพิชา เสริมศิริ

นางสาวดรัลรัตน์ ดีมั่น

นางสาวณภาภัช พอกทรัพย์

มัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา 2562
ครูสอนดี (SMART TEACHER)
ผ่านกิจกรรมนิเทศภายในโดยใช้
กระบวนการเปิดชั้นเรียน
(Lesson Study) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญเงิน
การนาเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน
Best Practice (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
“มหกรรมวิชาการ”มัธยมศึกษา
สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562
ครูสอนดี (SMART TEACHER)
ผ่านกิจกรรมนิเทศภายในโดยใช้
กระบวนการเปิดชั้นเรียน
(Lesson Study) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง
การนาเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน
Best Practice (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
“มหกรรมวิชาการ”มัธยมศึกษา
สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง
การนาเสนอผลงานการวัดผล
ประเมินผลทางคณิตศาสตร์
Best Practice (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
“มหกรรมวิชาการ”มัธยมศึกษา
สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
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ประเภท
ครูผู้สอน
นางสาวพรสุดา ขุมทอง

นายถวิล ศรีสุข

นางดรุณี วงศ์เหิม

นายเขษม อุปถัมภ์

นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

รางวัลระดับเหรียญทอง
การนาเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน
Best Practice (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
“มหกรรมวิชาการ”มัธยมศึกษา
สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง
การนาเสนอผลงานการจัดกิจกรรม
ค่ายคณิตศาสตร์ Best Practice
(วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ “มหกรรมวิชาการ”
มัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง
การนาเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน
Best Practice (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
“มหกรรมวิชาการ”มัธยมศึกษา
สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562
ครูสอนดี (SMART TEACHER)
ผ่านกิจกรรมนิเทศภายใน
โดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน
(Lesson Study) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง
การนาเสนอผลงานการจัดกิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ Best Practice (วิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์“มหกรรมวิชาการ”
มัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญเงิน
การนาเสนอผลงานการออกแบบ
หน่วยฯ และแผนการจัดการเรียนรู้

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
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ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ครูผู้สอน

นางสาวจันทรา เป็นสุข

นางสุมารัช สีลาตรี
นางสาววิภาวี นามเดช

Best Practice (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
“มหกรรมวิชาการ”มัธยมศึกษา
สพม.33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา 2562
ครูสอนดี (SMART TEACHER)
ผ่านกิจกรรมนิเทศภายในโดยใช้
กระบวนการเปิดชั้นเรียน
(Lesson Study) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญเงิน
การนาเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน
Best Practice (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
“มหกรรมวิชาการ” มัธยมศึกษา
สพม.33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา 2562
รางวัล ครูในดวงใจ
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
เนื่องในงานวันครู ประจาปี 2563
ครูสอนดี (SMART TEACHER)
ผ่านกิจกรรมนิเทศภายในโดยใช้
กระบวนการเปิดชั้นเรียน
(Lesson Study) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
รางวัล ครูในดวงใจ โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ เนื่องในงานวันครู
ประจาปี 2563
รางวัลระดับเหรียญทอง
การนาเสนอผลงานนวัตกรรม
เพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย
Best Practice (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
“มหกรรมวิชาการ” มัธยมศึกษา

การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
อาเภอจอมพระ และสมาคมครู
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
อาเภอจอมพระ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

อาเภอจอมพระ และสมาคมครู
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
อาเภอจอมพระ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
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ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ครูผู้สอน
นางทัศนีพร โคหาจักร

นางสาวจิตใส จินดาศรี

นางราตรี พลเยี่ยม

สพม.33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา 2562
ครูสอนดี (SMART TEACHER)
ผ่านกิจกรรมนิเทศภายในโดยใช้
กระบวนการเปิดชั้นเรียน
(Lesson Study) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
ครูสอนดี (SMART TEACHER)
ผ่านกิจกรรมนิเทศภายในโดยใช้
กระบวนการเปิดชั้นเรียน
(Lesson Study) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญทอง
การนาเสนอผลงานการจัดการ
ชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
Best Practice (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ “งานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา 2562”
ครูสอนดี (SMART TEACHER)
ผ่านกิจกรรมนิเทศภายในโดยใช้
กระบวนการเปิดชั้นเรียน
(Lesson Study) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
รางวัล ครูในดวงใจ
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
เนื่องในงานวันครู ประจาปี 2563

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

อาเภอจอมพระ และสมาคมครู
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
อาเภอจอมพระ

575
ประเภท
ครูผู้สอน
นางสาวคนาพร โสฬส

นางเยาวรัตน์ พรหมสา
นางสาวศรีไพร พริ้งเพราะ

นางยุพิน บรรเทพ

นางวิภาดา แพงเจริญ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

รางวัลระดับเหรียญทอง การนาเสนอ
ผลงานสื่อเพื่อการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ Best Practice
(วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ “งาน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา เขต 33
(สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562”
ครูผู้ทรงคุณค่าและอุทิศเวลาให้ทาง
ราชการ ปีการศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์

อาเภอจอมพระ และสมาคมครู
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
อาเภอจอมพระ
รองชนะเลิศอันดับ 1 OBEC AWARD สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในงาน “มหกรรมวิชาการ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์)
จังหวัดสุรินทร์
ปีการศึกษา 2562”
รางวัลเหรียญทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การนาเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
(Best Practice) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส่งเสริมประสิทธิภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม “มหกรรม
จังหวัดสุรินทร์
วิชาการมัธยมศึกษา สพม.33
(สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562”
ครูสอนดี (SMART TEACHER)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผ่านกิจกรรมนิเทศภายในโดยใช้
มัธยมศึกษาเขต 33
กระบวนการเปิดชั้นเรียน
(Lesson Study) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
ครูสอนดี (SMART TEACHER)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผ่านกิจกรรมนิเทศภายในโดยใช้
มัธยมศึกษาเขต 33
กระบวนการเปิดชั้นเรียน
(Lesson Study) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
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ประเภท
ครูผู้สอน
นางสาวจารุวรรณ กะนันตัง

นายเชิด ชูตาลัด

นางมัตติกา สุวงศ์

นายโสภิณ ผลเจริญ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

รางวัลเหรียญทองการนาเสนอวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
การออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้
และแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ในงาน “มหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา 2562”
รางวัลระดับเหรียญทอง
การนาเสนอผลงานการออกแบบ
หน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้
Best Practice (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี “มหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา 2562”
รางวัลระดับเหรียญทอง
การนาเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน
Best Practice (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี “มหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์)
ปีการศึกษา 2562”
ครูสอนดี (SMART TEACHER)
ผ่านกิจกรรมนิเทศภายในโดยใช้
กระบวนการเปิดชั้นเรียน
(Lesson Study) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
ครูสอนดี (SMART TEACHER)
ผ่านกิจกรรมนิเทศภายในโดยใช้
กระบวนการเปิดชั้นเรียน
(Lesson Study) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33
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ประเภท
ครูผู้สอน
นางวารุณี ทองศรี

นางสาวเชิญขวัญ พันธ์สุข

นางศุภวดี บูรณ์เจริญ
นายสมคิด ทองนรินทร์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูสอนดี (SMART TEACHER)
ผ่านกิจกรรมนิเทศภายในโดยใช้
กระบวนการเปิดชั้นเรียน
(Lesson Study) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
ครูสอนดี (SMART TEACHER)
ผ่านกิจกรรมนิเทศภายในโดยใช้
กระบวนการเปิดชั้นเรียน
(Lesson Study) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
รางวัล ครูในดวงใจ
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
เนื่องในงานวันครู ประจาปี 2563
รางวัล ครูในดวงใจ
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
เนื่องในงานวันครู ประจาปี 2563

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

อาเภอจอมพระ และนายกสมาคมครู
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
อาเภอจอมพระ
อาเภอจอมพระ และนายกสมาคมครู
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
อาเภอจอมพระ
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ผลงานดีเด่น นักเรียน ปีการศึกษา 2562
ประเภท
นักเรียน
ผลงานระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

ผลงานระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม ในการประกวดโครงการ
“Thailand New Gen Inventors
Award 2020” (ระดับมัธยมศึกษา)
เรื่อง “การยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยว
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม
การผลิตและอนุรักษ์หัตถกรรม
เครื่องเงินตะเกาว์ลายโบราณ อาเภอ
เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์” และ
รับทุนการศึกษาพิเศษในการนาเสนอ
ผลงานในระดับนานาชาติ
รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมในการประกวดโครงการ
“Thailand New Gen Inventors
Award 2020”เรื่อง “เตาถ่านชีวมวล
ร่วมพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับ
อบแห้งข้าวเปลือก”

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รางวัลเหรียญเงิน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1 – ม.3
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
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ประเภท
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ และเทคโนโลยี

ผลงานระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น
ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
เขียนภาพจิตรกรรมสีเอกรงค์
ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

นักเรียน
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการ
แสดงตลก ม.1-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
เหรียญทองแดง การแข่งขันระนาด
เอก ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ผลงานระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา
และพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

รางวัลเหรียญทอง การประกวด
สวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะ
พื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)
ม.4-ม.6 มหกรรมความสามารถ ทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
เล่านิทาน(Story Telling) ม.4-ม.6
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
มหกรรมความสามารถทาง

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานรางวัล

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

นักเรียน
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
ผลงานระดับประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผลงานระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รางวัลเหรียญทอง การประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญทอง การประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

รางวัลเหรียญเงิน การเรียงร้อย
ถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)
ม.4-ม.6 มหกรรมความสามารถ ทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
ผลงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รางวัลเหรียญทองแดง
วิทยาศาสตร์
โครงงานสะเต็มศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จังหวัดนครราชสีมา
ระดับจังหวัด ส่งเข้าประกวดโครงงาน
นักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 17
ประจาปี 2562
รางวัลชนะเลิศ โครงงานภาษาไทย
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดนครราชสีมา
การประกวดโครงงานนักเรียน
ะดับภาค ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562

582
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

นักเรียน
ลาดับที่ 11 ระดับภาค
รางวัลชนะเลิศ โครงงานภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การประกวดโครงงานนักเรียน
ระดับภาค ครั้งที่ 17
ประจาปี 2562
ผลงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ลาดับที่ 8 ระดับภาค
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การประกวดโครงงานประวัติศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การประกวดโครงงานนักเรียน
มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์
ประจาปี 2562 จังหวัดสุรินทร์
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ม.1 – 3
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดสิ่งประดิษฐ์
มัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
จังหวัดนครราชสีมา

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
จังหวัดนครราชสีมา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

583
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

นักเรียน
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ม. 4-6
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม. 1 – 3
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญเงิน ลาดับที่ 7
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ม.4 –6
งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญเงิน ลาดับที่ 7
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4 –6
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

584
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

นักเรียน
รางวัลเหรียญเงิน ลาดับที่ 8
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาเขต 33
(Science Show) ม. 1 – 3
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รางวัลเหรียญทองแดง ลาดับที่ 15
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท
บินนานปล่อยอิสระ ม.1-3
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
คณิตศาสตร์
(ระดับเหรียญทอง) การแข่งขัน
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โครงงานนักเรียน
(มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์)
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 17/2562
รางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมซูดุกุ
ระดับ ม.4 - ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
(ระดับเหรียญทอง) การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์
ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

585
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

นักเรียน
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รางวัลระดับเหรียญทอง
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทบูรณาการความรู้
ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม
GSP ระดับชั้น ม.1 - ม.3
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น
ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

586
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

นักเรียน
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รางวัลระดับเหรียญเงิน
คณิตศาสตร์
กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ 2
กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม
GSP ระดับชั้น ม.4 - ม.6
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

587
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
การเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียน
เรียงความ) ม.4-ม.6 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการ
ท่องอาขยานทานองเสนาะ ระดับชั้น
ม.4 – ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562

ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
สังคมศึกษา ศาสนา และ
เหรียญทองการแข่งขันการประกวด
วัฒนธรรม
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.4 – ม.6
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

588
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ปีการศึกษา 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
เหรียญทองการประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
เหรียญทอง การประกวดหนังสั้น
ระดับ ม.1 - ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
เหรียญทอง การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.4 - ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

นักเรียน
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รางวัลเหรียญทอง อันดับ 7
สังคมศึกษา ศาสนา และ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
วัฒนธรรม
งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัล เหรียญทองอันดับ 8
การประกวดหนังสั้น ระดับ ม.1-ม.3
โครงงานคุณธรรม โรงเรียนสุจริต
ของนักเรียนระดับจังหวัดสุรินทร์
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทย
สีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก
ระดับชั้น ม.1-ม.3 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

นักเรียน
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก
ระดับชั้น ม.1-ม.3 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม
ระดับชั้น ม.1-ม.3 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่
ระดับชั้น ม.1-ม.3 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก
ระดับชั้น ม.1-ม.6 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขัน
ประติมากรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

นักเรียน
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขัน
ประติมากรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย
ระดับชั้น ม.1-ม.3 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยว
ดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง
ระดับชั้น ม.1-ม.3 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันเขียน
ภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันวาด
ภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น
ม.4-ม.6 มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

592
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

นักเรียน
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การแข่งขัน
“ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับชั้น ม.4-ม.6
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น
ม.1-ม.3 มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ม.4-ม.6 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ระดับชั้น ม.1-ม.3 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

นักเรียน
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ระดับชั้น ม.4-ม.6 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การประกวดวงดนตรีสตริง
ระดับชั้น ม.4-ม.6 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
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ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

นักเรียน
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น
ม.4-ม.6 มหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง
เดี่ยวพิณ ระดับชั้น ม.1-ม.3 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”
ระดับชั้น ม.1-ม.3 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ม.1-ม.3 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
(Drawing) ระดับชั้น ม.1-ม.3
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

นักเรียน
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4 - ม.6
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น
ม.1 -ม.3 มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์
ระดับ ม.4-6 มหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

นักเรียน
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี อันดับ 2 การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์
ระดับ ม.1-3 มหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ม.1-ม.3 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ม.4-ม.6 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการประกวดโครงงาน
อาชีพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
ระดับชั้นม.4-ม.6 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

นักเรียน
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)
ระดับชั้น ม.4-ม.6 การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ประจาปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันละครสั้น (Skit) ระดับชั้น
ม.4-ม.6 มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง
การประกวดแข่งขันพูดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญทอง
การประกวดแข่งขัน Impromptu
Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 13 มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญทอง
การประกวดแข่งขัน Impromptu
Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 46 มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

นักเรียน
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รางวัลเหรียญทอง
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)
ระดับชั้น ม.1-ม.3 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ
(Crossword) ระดับชั้น ม.4-ม.6
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น
ระดับชั้น ม.4-ม.6 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ
(Crossword) ระดับชั้น
ม.1-ม.3 มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
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ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

นักเรียน
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รางวัลเหรียญเงิน
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น
ม.4-ม.6 มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันละครสั้น (Skit)
ระดับชั้น ม.1-ม.3 มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
และพลศึกษา
ทักษะมวยสากลพื้นฐานระดับ
ม.ปลาย มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญทองตอบปัญหาสุขภาพ
ระดับ ม.ต้น มหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
รางวัล ระดับเหรียญทอง
ตอบปัญหาสุขภาพระดับ ม.ปลาย
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

600
ประเภท
นักเรียน
หน่วยงานอื่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับจังหวัด ส่งเข้าประกวดโครงงาน
นักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 17
ประจา 2562
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ม. 4 – 6
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ม.1 – 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
แข่งขันแก้ปัญหาด้วยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ โครงงานภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับจังหวัด ส่งเข้าประกวดโครงงาน
นักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 17
ประจา 2562
รางวัลชนะเลิศ โครงงานภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับจังหวัด ส่งเข้าประกวดโครงงาน
นักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 17
ประจา 2562
รางวัลชมเชยการแข่งขัน
แต่งบทร้อยกรองชิงโล่พระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจาปี 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 และโรงเรียน
สิรินธร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 และโรงเรียน
สิรินธร
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
จังหวัดนครราชสีมา

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
จังหวัดนครราชสีมา

ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

601
ประเภท
นักเรียน
หน่วยงานอื่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด
การประกวด โครงงานประวัติศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การประกวดโครงงานนักเรียน
มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์
ประจาปี 2562 จังหวัดสุรินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด
หนังสั้น ระดับ ม.1 - ม.6
งานยุวชนประกันภัยจังหวัดสุรินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เนื่องใน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและ
สิรินธรวิชาการ ประจาปี 2562
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เนื่องใน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและ
สิรินธรวิชาการ ประจาปี 2562
รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4
การประกวดโครงงานประวัติศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การประกวดโครงงานนักเรียน
มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์
ประจาปี 2562 จังหวัดสุรินทร์
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดเพลงยุวชนประกันภัย
ประจาปี พ.ศ.2562
รองชนะเลิศการประกวดคลิป
ยุวชนประกันภัย
ประจาปี พ.ศ.2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
จังหวัดนครราชสีมา

สานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนสิรินธรและสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนสิรินธรและสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
จังหวัดนครราชสีมา

สานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดสุรินทร์
สานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดสุรินทร์

602
ประเภท
นักเรียน
หน่วยงานอื่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมาย เนื่องในวันระพี
ประจาปี 2562
เข้ารอบ 9 ทีมประกวดบทละครเวที
(แก่นอีสาน)
เข้าร่วม การประกวดหนังสั้น
สารคดีกบจูเนียร์ ปีที่ 11
รางวัลชนะเลิศ
การพูดสุนทรพจน์ภาษาเวียดนาม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
การพูดสุนทรพจน์ภาษาเวียดนาม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา
เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นภาษา
เวียดนาม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการ
อ่านจับใจ ความสาคัญ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะการอ่านออกเสี ย ง
ภาษาเวี ย ดนาม ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะการอ่านออกเสี ย ง
ภาษาเวี ย ดนาม ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย
รางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง
อันดับ 2 กีฬากีฬาเปตองประเภท
คู่ผสม การแข่งขันกีฬากีฬาเยาวชน
แห่งชาติครั้งที่ 26 รอบคัดเลือก
ตัวแทนภาค 3 ณ จังหวัดนครพนม

ศาลเด็กและเยาวชน จังหวัดสุรินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายการกบนอกกะลา
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
การกีฬาแห่งประเทศไทย

603
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

นักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รางวัล ชนะเลิศกีฬาเปตอง
เหรียญทองประเภทเดี่ยวชาย
การแข่งขันกีฬากีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งชาติครั้งที่ 41 รอบคัดเลือก
ตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ (เป็นตัวแทน
จังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3
ณ จังหวัดนครพนม
รางวัล ชนะเลิศกีฬาเหรียญทองแดง
วอลเลย์บอลประเภทชาย รุ่นอายุไม่
เกิน 15 ปี การแข่งขันกีฬากีฬา
นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41
รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสุรินทร์
รางวัล ชนะเลิศกีฬาเหรียญทองแดง
วอลเลย์บอลประเภทชาย รุ่นอายุ
ไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬากีฬา
นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41
รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสุรินทร์
รางวัล ชนะเลิศกีฬาเหรียญเงิน
ฟุตบอลประเภทหญิง รุ่นอายุไม่เกิน
18 ปี การแข่งขันกีฬากีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41
รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสุรินทร์
รางวัล รองชนะเลิศกีฬาเหรียญเงิน
เซปักตะกร้อประเภทชาย รุ่นอายุ
ไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬากีฬา
นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41
รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสุรินทร์
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันออกแบบสามมิติ
สาหรับงานวิศวกรรม ในโครงการ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ
ตามแนวพระราชดาริ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

นักเรียน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ภาคผนวก ฌ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

606
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการดาเนินงานตาม
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชา
สรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 33 ดังนี้
เผยแพร่ผ่านการเป็นวิทยากรแกนนาและการศึกษาดูงาน
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ประวัติผู้วิจัย

653
ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ – สกุล

นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ

วัน เดือน ปีเกิด

18 สิงหาคม พ.ศ. 2505

ที่อยู่ปัจจุบัน

2 หมู่ที่ 13 ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2546

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) จากสถาบันการศึกษาโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกสังคมศึกษา
จากสถาบันการศึกษา วิทยาลัยครูสุรินทร์
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) แขนงวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกสังคมศึกษา จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นิติศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รัฐศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา จากสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2526 ตาแหน่ง ครู 2 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2540 ตาแหน่ง อาจารย์ 2 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2542 ตาแหน่ง ผู้ชว่ ยผู้อานวยการโรงเรียนเมืองลีงวิทยา อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2544 ตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2547 ตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้อานวยการ ระดับ 8 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
พ.ศ. 2548 ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร อาเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2552 ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2557 ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2559 ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์
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ผลงานวิชาการ
1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จังหวัด
สุรินทร์ (ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ ระดับ 8)
2. ศักยภาพในการพัฒนาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์
เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (วิทยานิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษาสถาบันราชภัฏสุรินทร์)
ผลงานดีเด่น/รางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับ
ผลงานระดับประเทศ
1. รองชนะเลิ ศ เหรี ย ญทองรางวั ล ทรงคุ ณ ค่ า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มี
ผลงานดีเด่นที่ประสบความสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจาปีการศึกษา 2559
2. รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ สอง เหรี ย ญทอง รางวั ล ทรงคุ ณ ค่ า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสาเร็จเป็นที่ประจักษ์
ประจาปีการศึกษา 2560
3. รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ สอง เหรี ย ญทอง รางวั ล ทรงคุ ณ ค่ า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ โครงการประกวด
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจาปีการศึกษา 2561
4. รางวัลคุรุสดุดี พ.ศ. 2560
5. ผู้บริหารดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สบมท.) ปี 2554
และปี 2560
6. เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะกรรมการและเลขานุการสถานศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน ดีเด่น ประจ าปี พุทธศักราช 2560 ของสมาคมกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้นฐานแห่ ง
ประเทศไทย
7. ผู้บริหารดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สบมท.) ปี 2560
8. ได้ร่วมมือเป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการเรื่อง PLC เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ ใน
ชั้นเรียน (รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2) โดยสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคาร
หอประชุมคุรุสภา วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563
9. ได้รับการยกย่ องเชิดชูเกียรติให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปีพุทธศั ก ราช
2563
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10. ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มอบเกี ย รติ บั ต รเพื่ อ แสดงว่ า
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม ได้ดาเนินการพัฒนาโรงเรียนจนผ่านเป็น
“ต้นแบบโรงเรียนในฝัน” รุนที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554
11. ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประกาศให้ โ รงเรี ย นจอมพระ
ประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่ง
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (Office of the Basic Education Commission
Quality Awards) ระดับ ScQA ปี 2561
ผลงานระดับภาค
1. ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทอง รางวั ล ทรงคุ ณ ค่ า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้ อ านวยการ
สถานศึ ก ษายอดเยี่ ย มระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาขนาดกลาง ด้ า นวิ ช าการ โครงการประกวดหน่ ว ยงาน
และผู้ มี ผ ลงานดี เ ด่ น ที่ ป ระสบความส าเร็ จ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ประจ าปี ก า รศึ ก ษา 2559
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทอง รางวั ล ทรงคุ ณ ค่ า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ ย มระดับ มัธ ยมศึก ษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เ พื่อ การเรี ย น
การสอน โครงการประกวดหน่ ว ยงานและผู้ มี ผ ลงานดี เด่ นที่ ประสบความส าเร็จ เป็น ที่ป ระจั ก ษ์
ประจาปีการศึกษา 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทอง รางวั ล ทรงคุ ณ ค่ า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ โครงการประกวดหน่วยงาน
และผู้ มี ผ ลงานดี เ ด่ น ที่ ป ระสบความส าเร็ จ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลงานระดับจังหวัด
1. คนดีต้น แบบจั งหวัดสุ รินทร์ ประกอบคุณสมบัติปลอดอบายมุข เป็นพลเมืองอาสา
สร้างสรรค์ครอบครัวเข้มแข็ง แกนนาวัด โรงเรียน ชุมชน องค์กรปลอดเหล้า สนองพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 2 ธันวาคม 2549
2. คนดีศรีเมืองช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจาปี 2550
3. เป็นผู้ดารงตน พัฒนาตนเอง อุทิศตนเสียสละและอดทนในการทาคุณประโยชน์ทางการ
ศึกษา สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดี จากสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 16 มกราคม 2554
4. เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม รักษ์ความเป็นไทย ตามโครงการพบผู้ ว่าฯ หน้าเสาธง ประจาปี
งบประมาณ 2562 จากจังหวัดสุรินทร์
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5. ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์
(ชุดที่ 1 ปี 2561-2562) ด้วยความเสียสละ วิริยะ และอุตสาหะ สมควรได้รับการยกย่อง จากสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์
6. เป็นผู้ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน การประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมของตารวจภูธร
จังหวัดสุรินทร์ สมควรได้รับการยกย่องชมเชย และประกาศคุณความดีนี้เพื่อเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
สืบไป โดยตารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

