
 

        
 

 

รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ4 
 

ผลผลิต 

โครงการการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเชิงระบบด8วยโรงเรียนแม<ข<าย

นวัตกรรมการเรียนรู8และบริหารจัดการ  

 

 

 

 

โดย 

มูลนิธิเพ่ือทักษะแห9งอนาคต 

 

 

 

ภายใต?การสนับสนุนของ 

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 



 

คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินโครงการการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเชิงระบบด:วยโรงเรียนแม>ข>าย

นวัตกรรมการเรียนรู:และบริหารจัดการ โดยมูลนิธิเพื่อทักษะแห>งอนาคต ฉบับสมบูรณK (กรกฎาคม 2563 

ถึง มิถุนายน 2564) ฉบับน้ี เปXนรายงานของการดำเนินงานสนับสนุน ส>งเสริม จัดกระบวนการ ให:

คำปรึกษาแนะนำ การยกระดับคุณภาพครูและโรงเรียนที่เข:าร>วมดำเนินการตามกรอบการดำเนินงานของ

โครงการเพื่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเชิงระบบ ทั้งมิติของการบริหารจัดการ และมิติของการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนในห:องเรียน โดยใช:ระบบแม>ข>าย ลูกข>าย เปXนเครือข>ายร>วมพัฒนา ซึ่งประกอบด:วย 15 

เครือข>าย กระจายทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยเนื้อหาในรายงานฯ ครอบคลุมประเด็นการดำเนินงาน

โครงการฯ และผลท่ีเกิดข้ึนในระยะท่ีผ>านมา 

 โอกาสนี้ คณะนักวิจัย ขอขอบพระคุณ ทีม Coach ผู:ทรงคุณวุฒิท่ีเปXนท่ีปรึกษา ให:คำแนะนำอัน

เปXนประโยชนKสำคัญในการทำงานของทีมนักวิจัยประจำพื้นที่ในแต>ละภูมิภาค ยังให:ข:อมูลและร>วมลงพื้นท่ี 

(Site Visit) ในการเก็บข:อมูล และขอขอบคุณคณะผู:บริหาร ครู นักเรียน และผู:ปกครองที่ให:ข:อมูลในการ

สัมภาษณK และสังเกตการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเปXนข:อมูลอันเปXนประโยชนKแก>ทีมวิจัยเปXนอย>างย่ิง 

 ขอขอบคุณกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่สนับสนุนทุนเพื่อดำเนินงานวิจัยจนสำเร็จ

ลุล>วง ในโรงเรียนขนาดเล็ก ก>อให:เกิดประโยชนKแก>นักเรียน โรงเรียน และชุมชนเปXนอย>างย่ิง   

 สุดท:ายนี้ คณะนักวิจัย หวังว>ารายงานฯ ฉบับนี้จะเปXนประโยชนKต>อผู:เกี่ยวข:องทุกฝnายในการ

ดำเนินโครงการฯ ในระยะต>อไป 

 

นักวิจัย 

  



 

สารบัญ 

หน$า 

บทท่ี 1 บทนำ……………………………………………………………………………………………..………………………..1 

1.1 ท่ีมาและหลักการ ………………………………………………………………………………………………………………….1 

1.2 วัตถุประสงคKการดำเนินงานของโครงการ………………………………………………………………………………….3 

1.3 นิยามศัพทKปฏิบัติการ……………………………………………………………………………………………………………..3 

1.4 กลุ>มเปrาหมาย……………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………………….5 

1.5 ประโยชนKท่ีคาดว>าจะได:รับ.…………….…………….…………….…………….…………………………………………….5 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย…………….…………….…………….…………….…………………………………………………6 

บทท่ี 2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข4อง……………………………………………………………………………………………………..17 

1) ทฤษฎีท่ีสำคัญทางการศึกษา……………………………………………………………………………………….…..17 

2) ทฤษฎีเก่ียวกับความคิดสร:างสรรคK…………………………………………………………………………….……..22 

3)    แนวคิดและทฤษฎีเทคนิคการเปXน Coach ตามแนวทาง High Functioning Classroom ……44 

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจัย…………………………………………………………………………………………………………54 

วิธีการดำเนินงาน………………………………………………………………………………………………………..………………54 

ตอนท่ี 1 การสร:างความเข:าใจหรือการช้ีแจงเก่ียวกับโครงการ ………………………………………………54 

ตอนท่ี 2 การดำเนินงานสนับสนุน ส>งเสริม จัดกระบวนการฯ………………………………………………56 

ตอนท่ี 3 การดำเนินงานของโรงเรียนในมิติของการบริหารจัดการ…………………………………….….57 

ตอนท่ี 4 การดำเนินงานของโรงเรียนในมิติของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห:องเรียน..63 

ตอนท่ี 5 การขับเคล่ือนโรงเรียนในโครงการฯ ตาม 4 กระบวนการหลัก (4Ps)……………………….65 

ตอนท่ี 6 บทบาทการเปXนโค:ชประจำพ้ืนท่ี………………………………………………………………..…….….68 

บทท่ี 4 ผลการดำเนินงาน……………………………………………………………………………………………………70 

ผลการดำเนินงาน……………………………………………………………………………………………………………………….70 

ตอนท่ี 1 ผลการสร:างความเข:าใจหรือการช้ีแจงเก่ียวกับโครงการ ………………………………………….70 

ตอนท่ี 2 ผลการดำเนินงานนับสนุน ส>งเสริม จัดกระบวนการฯ…………………………………………...71 

ตอนท่ี 3 ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในมิติของการบริหารจัดการ…………………………………….73 

ตอนท่ี 4 การดำเนินงานของโรงเรียนในมิติของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห:องเรียน..80 

ตอนท่ี 5 ผลการขับเคล่ือนโรงเรียนในโครงการฯ ตาม 4 กระบวนการหลัก (4Ps)……………………92 

ตอนท่ี 6 ถอดบทเรียนการเปXนโค:ชประจำพ้ืนท่ี……………………………………………………..…….…….96 



 

สารบัญ (ต-อ) 

หน$า 

 

บทท่ี 5 สรุปและอภิปรายผล…………………….……………………………………………………………………….101 

5.1 ป�จจัยความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ………………………………………………………………...101 

5.2 อุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ………………………………….…………………………………………...102 

5.3 ข:อเสนอแนะในการดำเนินงานในระยะต>อไปของโครงการ………….………………………………….……...102 

5.4 ความต:องการของโรงเรียนในการขับเคล่ือนและขยายผลในระยะต>อไป………………………….…….....103 

บรรณานุกรม…………………………………………………………………………………………………………………….105 

ภาคผนวก ..................................................................................................................................... 107 

 ภาคผนวก ก รายช่ือโรงเรียนแม>ข>ายและโรงเรียนลูกข>ายท่ีเข:าร>วมโครงการ………………………………108 

 ภาคผนวก ข รายช่ือครูแกนนำ ........................................................................................................ 112 

 ภาคผนวก ค เปrาหมายของโรงเรียน (School-Goal) ..................................................................... 117 

 ภาคผนวก ง ตัวอย>างแผนบูรณาการ .............................................................................................. 131 
 

 

  



 

สารบัญตาราง 

หน$า 

ตารางท่ี 1 กิจกรรมการพัฒนาผู:บริหารและครูแกนนำโรงเรียน………………………………………………………56 

ตารางท่ี 2 เครือข>ายโรงเรียน (Network) และรายช่ือโรงเรียนในแต>ละเครือข>าย (Network) ……………61 

ตารางท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนาผู:บริหารและครูแกนนำโรงเรียน……………………………………………………….71 

ตารางท่ี 4 กำหนดการฝ�กอบรมพัฒนาครูทางออนไลนK (Zoom Workshop)…………………………………...82 

ตารางท่ี 5 ค>าเฉล่ีย ส>วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน………………………………………………………………………………….84 

ตารางท่ี 6 ค>าเฉล่ีย ส>วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน………………………………………………………………………………….84 

ตารางท่ี 7 ค>าเฉล่ีย ส>วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน………………………………………………………………………………….85 

ตารางท่ี 8 ค>าเฉล่ีย ส>วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน………………………………………………………………………………….85 

ตารางท่ี 9 ค>าเฉล่ีย ส>วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน………………………………………………………………………………….86 

ตารางท่ี 10 ค>าเฉล่ีย ส>วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน……………………………………………………………………………….87 

ตารางท่ี 11 แสดงผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนก>อนและหลังการทดลอง …………………………88 

ตารางท่ี 12 แสดงผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนก>อนการทดลอง ……………………..………………88 

ตารางท่ี 13 แสดงผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนหลังการทดลอง ……………………..………………88 

ตารางท่ี 14 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนตาม Core Learning Outcome และอ่ืนๆ…………90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญภาพ 

หน$า 

ภาพท่ี 1 กลยุทธKการปฏิรูปโรงเรียนท้ังระบบ………………………………………………………………………………..8 

ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู:แบบโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน……………………………………………..11 

ภาพท่ี 3  การจัดการเรียนรู:แบบ Active Learning………………………………………………………………………64 

 

 

 



1 

บทที่ 1 
บทนำ 

1.1 ท่ีมาและหลักการ 
ตามที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีวัตถุประสงค@เพื่อชBวยเหลือผูH

ขาดแคลนทุนทรัพย@ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมสรHางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
ตามมาตรา 5 (3) และมาตรา 5 (6) ของพระราชบัญญัติดังกลBาว ระบุวัตถุประสงค@ใหHกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา เสริมสรHางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูใหHมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกตBางกัน ดำเนินการ
หรือจัดใหHมีการศึกษา วิจัย หรือคHนควHาแนวทางในการพัฒนาครูใหHมีจิตวิญญาณของความเปZนครู มี
คุณธรรม มีจริยธรรม มีความรูH และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูHเรียนเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา โดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งสBงเสริมหรือสนับสนุนใหHมีการจัดต้ัง
สถาบันตHนแบบในการผลิตและพัฒนาครู โดยเสริมสรHางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูใหHมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกตBางกัน 
ซึ่งวัตถุประสงค@ดังกลBาวนั้นหมายความรวมถึงครูที่กำลังปฏิบัติหนHาที่สอน (ครูประจำการและครูผูHชBวย) 
และผูHท่ีจะเปZนครูในอนาคตดHวย 

และองค @การความร Bวมม ือเพ ื ่อพ ัฒนาเศรษฐก ิจ (OECD : Organization of Economic 
Cooperation Development) ไดHนำเสนอเอาไวHวBาปsจจุบันสภาวการณ@ของโลกกำลังเปลี่ยนไป แนวโนHม
การจHางงานวBาจะลดลงอยBางตBอเนื่อง ที่สำคัญคือ 60% ของงานในอนาคตจะเปZนสิ่งที่แปลกใหมBที่โรงเรียน
หรือผูHทำหลักสูตรไมBสามารถคาดการณ@ไดH ความรูHเนื้อหาที่สอนผูHเรียนในวันนี้ ในอนาคตอันสั้น อาจจะไมB
สามารถนำไปใชHไดHเนื่องจากความลHาสมัย ดังนั้นเด็กยุคใหมBจะตHองมีทักษะที่แข็งแกรBงมากกวBาความรูHที่ถูก
พร่ำสอน และจะดีขึ้นไปอีกถHาผูHสำเร็จการศึกษาสามารถสรHางสรรค@งานไดHเอง ทำใหHการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนปsจจุบันไดHเสริมสรHางประสบการณ@ท่ีดีใหHนักเรียน  ดHวยการสรHางสภาพแวดลHอมท่ีกระตุHนใหH
เกิดความอยากจะคิด แรงจูงใจในการหาคำตอบ เปZนสำคัญ โดย ผูHบริหารและครูตHองเปลี่ยนมุมมอง รูHจัก
ทHาทายกฎตายตัว จึงจะสามารถสรHางวิสัยทัศน@ใหมBใหHแกBเยาวชนไดH โดยคุณสมบัติของครูที่เอื้อตBอการ
จัดการเรียนรูHเพื่อพัฒนาทักษะการคิด โดยสรุป ครูตHองเปลี่ยนบทบาทใหมBเปZนผูH เปwดโลกทัศน@ สรHางความ
ทHาทาย ดHวยกิจกรรมใหHนักเรียนไดHลงมือทำจริงทุกคน ทุกคนในหHองเรียนเปZนที่ยอมรับซึ่งกันและกัน และ
ชBวยฝyกใหHนักเรียนมีการฝyกการควบคุมอารมณ@ และการสะทHอนอยBางตBอเนื่อง องคาพยพดHานการศึกษา
ของประเทศจะตHอง Focus ไปที่การ ความความคิดสรHางสรรค@ หรือพฤติกรรมที่สรHางสรรค@ และสนับสนุน
กันและกันในการจัดกระบวนทัศน@การเรียนรูHใหมBๆ ในช้ันเรียนของเด็กๆ  

ดังนั ้นจึงเห็นวBาการใชHการมีสBวนรBวมของทุกภาคสBวน ไมBวBาจะเปZนผู Hบริหาร คณะครูทุกคน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ ซึ่งถHาโรงเรียนใชH AL(Active Learning) ครูทุกคนก็ใชH AL ในการจัดการ
เรียนรูHของเด็ก และ งานอื่นๆ ก็ใหHการสนับสนุน ทั้งการบริหารบุคคล งบประมาณ และทั่วไปไมBใชBแคBทุก
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ชBวงชั้น แตBครูทุกคนเทอมที่ 1 เริ่มที่ ครู ม.2 บางคนที่เรียกวBาครูแกนนำ ตHองใหHเขาเรียนรูHจากการลงมือ
ปฏิบัติจริงตามหลักการที่ถูกตHองอยBางครบวงจร เพื่อ การเรียนรูHและปรับกระบวนทัศน@ เปZนเรื่องสำคัญใน
เวลาเดียวกัน เทอม 1 ผูHบริหาร ครูวิชาการ จะตHองเรียนรูHคู BขนานและปรับระบบบริหารดHวย Q-Goal 
เพราะ School-Goal คือระบบแผนงานของโรงเรียน ดังนั้น WSA. จะเกิดดูไดHจาก Q-Goal ตHองมีระบบ
สารสนเทศ ที่มีความสำคัญอีกระบบหนึ่ง เพราะจะชBวยเก็บรวบรวม วิเคราะห@ และสังเคราะห@ขHอมูลเพ่ือ
นำไปใชHการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตHองมี PLCเปZนเครื่องมือสำคัญเพื่อใหHครูไดHไดHรวมตัวกันเพ่ือ
แลกเปลี ่ยนเรียนรู H และจัดการความรู H (KM) ภายในกลุ Bมที ่มีประสิทธิภาพอยBางหนึ ่ง มี Network 
แลกเปล่ียนเรียนรูHระหวBางโรง เปZนพลังกลุBมท่ีทำใหHเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูHและชBวยกระตุHนการพัฒนา 

ซ่ึงเราเรียกเคร่ืองมือน้ีวBา Whole School Approach หรือ WSA. ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาโรงเรียน
ทั้งทั้งระบบ ไมBวBาจะเปZนระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ระบบการพัฒนาบุคลากร การดูแลนักเรียนใหHท่ัวถึง ระบบสนับสนุน ฯลฯ 

ดังน้ันกระบวนการจัดการเรียนรูH (Learning Process) 6 ข้ันตอนของคณะวิจัย ควรขยายผลไปใหH
ท่ัวถึงทุกชBวงช้ันของโรงเรียนตามความเหมาะสมของนักเรียนแตBละชBวงช้ัน 

นักวิชาการในประเทศไทยจากหลายหนBวยงานจึงรวมกลุBมกัน เดินหนHาทำวิจัยรBวมกับ OECD 
พัฒนาเครื่องมือประเมินและสBงเสริมทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@ที่ทาง OECD 
เองเชื่อวBา เปZนแบบวัดที่สอดคลHองกับโลกยุคศตวรรษที่ 21 เครื่องมือวัดดังกลBาวจะเหนี่ยวนำพฤติกรรม
การจัดการเรียนการสอนของครูทั่วโลกใหHเนHนทักษะการคิดวิเคราะห@สรHางสรรค@ใหHกับผูHเรียน และในที่สุด
เครื่องมือวัดนี้จะกลายเปZนคานงัดที่พลิกแนวคิดในการจัดการศึกษาจนเกิดความเปลี่ยนแปลงในวงกวHางไป
ทั่วโลก ซึ่ง OECD คาดหวังไวHวBาในปê 2021 เครื่องมือวัดดังกลBาวจะถูกนำมาใชHเปZนสBวนหนึ่งของขHอสอบ 
PISA  อีกดHวย  โดยโครงการดังกลBาวมีประเทศภาคีท่ีรBวมทำวิจัยท้ังส้ิน 14 ประเทศ ท่ัวโลก  

ซ่ึงสามารถแบBงเปZนเคร่ืองมือตBางๆ ไดHดังน้ี  
1. แบบวัดความรูH (Pre-test / Post-test) 
2. เคร่ืองมือวัดและพัฒนาความคิดสรHางสรรค@และการคิดวิเคราะห@ (EPoC) 
3. แบบสอบถาม นักเรียน ครู โรงเรียน และผูHปกครอง เพ่ือสำรวจขHอมูลพ้ืนฐาน 
4. แบบประเมินตนเอง  
5. แบบประเมินความคิดสรHางสรรค@และการคิดวิเคราะห@ตามสภาพจริงดHวย Rubrics 

โดยเครื่องมือดังกลBาวครูทุกคนในโครงการจะไดHใชH และตัวหลักที่เหนี่ยวนำการปรับการเรียนการ
สอน นั่นก็คือ “แบบประเมินความคิดสรHางสรรค@และการคิดวิเคราะห@ตามสภาพจริงดHวย Rubrics”  ซ่ึง 
Rubric ใน Version ของ OECD วBา เปZนเครื ่องมือเชิงกระบวนการ ที ่นำเอา หัวใจสำคัญของ ระบบ
การศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของมนุษย@ 2 สิ่งมาผสมผสานกัน สำหรับปêการศึกษา 2563-2564 
คณะวิจัยมีแผนดำเนินการเก็บขHอมูลทั้งเชิงปริมาณคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อจัดทำฐานขHอมูลของ
ประเทศไทยอีกครั้ง เพียงแตBครั้งนี้จะเนHนไปที่ การคัดเลือกโรงเรียนตHนแบบเปZนแมBขBายในการใชHเครื่องมือ



3 

และสามารถขยายผลไปสูBโรงเรียนลูกขBายซึ่งอยูBภายในโซนพื้นที่ใกลHเคียง มาทดลองใชHเครื่องมืออยBาง
เขHมขHน เพ่ือครูเหลBาน้ันจะไดHพัฒนาเปZนครูตHนแบบและเปZนทีม Coach ตBอไปไดH 

เพื ่อใหHการดำเนินการวิจัยรBวมกับองค@การโออีซีดีในปêการศึกษา 2563-2564 ระหวBางเดือน
กรกฎาคม 2563 – สิงหาคม 2564 มีประสิทธิภาพสูงสุด กสศ.ในฐานะหนBวยงานประสานงานประจำ
ประเทศไทยจึงจำเปZนตHองดำเนินการระดมทรัพยากรและคณะนักวิจัยที่มีความรูHและประสบการณ@ในการ
พัฒนาเครื ่องมือดังกลBาวในปêการศึกษา 2558-2559 เพื ่อทำงานรBวมกับหนBวยงานภาคีวิจัย ไดHแกB 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันสBงเสริมการสอน
วิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี (สสวท.) และมูลนิธิยุวสถิรคุณ ที่ไดHรBวมลงนามในบันทึกขHอตกลงความรBวมมือ 
(MOU) เพื่อสนับสนุนการวิจัยการพัฒนาทักษะความคิดสรHางสรรค@และการคิดวิเคราะห@ของเด็กเยาวชน
และครูไทยในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ภายใตHวัตถุประสงค@และกรอบการดำเนินงานท่ี
กลBาวไปน้ี 

 
1.2 วัตถุประสงค9การดำเนินงานของโครงการ 

1) สรHางตHนแบบแผนการจัดการเรียนรูHของครูที่เกิดจากการเรียนรูHจากเครื่องมือสBงเสริมและประเมิน
ทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหHอง
อยBางเปZนระบบ (Whole School Approach หรือ WSA.) 

2) สรHางวิทยากรแกนนำเพื่อสรHางเครือขBายครูโรงเรียนขยายโอกาสและครูโรงเรียนขนาดเล็กระดับ
ประถมศึกษา  สำหรับการใชHเครื่องมือสBงเสริมและประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะ
การคิดวิเคราะห@ในช้ันเรียนใหHแกBครูผูHสอนในการเตรียมความพรHอมผูHเรียน 

3) สรHางวิทยากรแกนนำเพื่อสรHางเครือขBายครูโรงเรียนขยายโอกาสและครูโรงเรียนขนาดเล็กระดับ
ประถมศึกษา  สำหรับการใชHเครื่องมือสBงเสริมและประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะ
การคิดวิเคราะห@ในชั้นเรียนใหHแกBครูผูHสอนในการเตรียมความพรHอมผูHเรียน ดHานกลไกการบริหาร
จัดการหรือกลไกการยกระดับคุณภาพโรงเรียนท้ังระบบ (Whole School Approach) 

4) สรHางความเขHาใจใหHกับครูในโรงเรียน เพื่อการขับเคลื่อนโรงเรียนทั้งระบบโดยใชH 5 มาตรการ 
ไดHแกB การตั้งเปùาโรงเรียน (School goal) โคHช (Coach) การจัดการเรียนการสอน (Classroom) 
การแลกเปล่ียนเรียนรูH (PLC) และ การสรHางเครือขBาย (Network)  

 
1.3 นิยามศัพท9ปฏิบัติการ 

1) Supper Coach หมายถึง ตำแหนBงหัวหนHาโคHชหHองเรียนประจำภูมิภาค  

1.1) ดูแลใหHความรูHดHานการ Coaching ใหHแกBโคHชหHองเรียนประจำภูมิภาคของตน 

1.2) เปZนวิทยากรหลักในการพัฒนาครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนแมBขBายเพื่อไปเปZนวิทยากรในการ

ถBายทอดความรูHตBอใหHกับโรงเรียนลูกขBาย 
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1.3) เปZนผูHนำการติดตามสังเกตการณ@เรียนการสอนของทีมพ่ีเล้ียงในแตBละภูมิภาค 

1.4) เปZนผูHดำเนินรายการและอำนวยความสะดวกในการจัดประชุม PLC ดHานการเรียนการสอน

ใหHภูมิภาค 

2)  Coach หมายถึง โคHชหHองเรียนและวิทยากรประจำจังหวัด ทำหนHาที ่กระตุ Hน เปwดประเด็น                       

จัดกระบวนการ และแนะนำชBวยเหลือ โดยเยี่ยมชมโรงเรียน 40 แหBง จัดกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรูHระดับจังหวัดจำนวนรวม 1 ครั้ง และระดับภาคจำนวน 1 ครั้ง นอกจากนี้ Coach ยังมีการ

ประชุมพบปะเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูHการทำงานอยBางนHอยเทอมละ 2 คร้ัง  

3)  School Goal หมายถึง การที่ผูHบริหาร คณะครู ผูHปกครอง นักเรียนและชุมชม รวมกันกำหนด

เปùาหมายระบบแผนงานของโรงเรียน กระตุHนและสนับสนุนใหHโรงเรียนจัดประชุมปฏิบัติการสรHาง

แกนนำกระบวนการ สรHางเปùาหมายผูHเรียนของแตBละโรงเรียน ดHวยกระบวนการทำแผนที่ผลลัพธ@ 

(Outcome Mapping : OM) ดHวยกระบวนการวางแผนอยBางมีสBวนรBวม 

4)   Classroom หมายถึง โคHชหHองเรียนและวิทยากรประจำจังหวัด รBวมสนับสนุนการเยี่ยมชั้นเรียน

กลุBมเปùาหมายแรกรBวมกับแกนนำหลักของโครงการฯ และกระตุHนสนับสนุนโรงเรียนขยายผลการ

ปฏิบัติชั้นเรียนไปสูBครูทีมอื่นอยBางตBอเนื่องนวัตกรรมการเรียนรูHและบริหารจัดการการบริหาร

จัดการโรงเรียนดHวยวิทยาการสมัยใหมBที่มีกลไกหลากหลายมิติ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนเชิงรุกจนกลายเปZนหHองเรียนประสิทธิภาพสูง (High Functioning Classroom) 

5)    PLC หมายถึง Coach กระตุHนและสนับสนุนใหHโรงเรียนพัฒนากระบวนการคิดแบบเติบโตและ

ชุมชนการเรียนรูHเชิงวิชาชีพ (Growth Mindset & Professional Learning Community : PLC) 

ทั้งสBวนการบริหารจัดการโรงเรียนและการบริหารจัดการชั้นเรียนควบคูBไปกับการเยี่ยมเยียนหนุน

เสริมการกระบวนการ PLC ในโรงเรียนอยBางตBอเน่ือง เพ่ือชBวยใหHครูสรHาง PLC ไดHอยBางย่ังยืน 

6)    Network หมายถึง โรงเรียนแมBขBาย และโรงเรียนลูกขBายประชุมรBวมกับโคHชเพื่อใหHโรงเรียนใน

เครือขBายมี School Goal พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบรBวมกันเพื่อติดตามโรงเรียน ชBวยเหลือดูแล

นักเรียนและเปwดโอกาสเครือขBายชุมชนมีสBวนรBวมในการพัฒนาโรงเรียน ทั้งมีการบริหารจัดการใหH

เกิดเครือขBายขHามโรงเรียน โดยมีการประชุมพบปะแลกเปล่ียนตามโจทย@โรงเรียนกำหนด 

7)   โรงเรียนแมBขBาย หมายถึง โรงเรียนที่มีประสบการณ@และความเขHมแข็งในเรื่องตBางๆ และมีความ

พรHอมท่ีเปZนพ่ีเล้ียงใหHกับโรงเรียนลูกขBาย 

8).   โรงเรียนลูกขBาย หมายถึง โรงเรียนที่เขHารBวมการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบโดยโรงเรียนแมBขBายเปZน

ผูHดูแล 
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1.4 กลุIมเปJาหมาย 

1) ครูโรงเรียนแมBขBายและครูโรงเรียนลูกขBายจำนวน 55 แหBง 

2) สถานศึกษานำรBองที่มีประสบการณ@ใชHเครื่องมือเสริมสรHางทักษะแหBงศตวรรษที่ 21 จำนวนไมB

นHอยกวBา 55 แหBง 

3) สถานศึกษานำรBองที ่มีประสบการณ@ดHานระบบกลไก และการบริหารแบบการยกระดับคุณ

โรงเรียนแบบ Whole School Approach  

4) ครูผู HทดลองใชHเครื ่องมือสBงเสริมและประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิด

วิเคราะห@กลไกการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนท้ังระบบ (Whole School Approach) 

 

1.5 ประโยชน9ท่ีคาดวIาจะไดOรับ  

1) Coach สรHางทีมโรงเรียนแมBขBายใหHเขHมแข็งเพื ่อเปZนพี ่เลี ้ยงชBวยเปwดประเด็นริเริ ่มการจัด

กระบวนการชBวยเหลือใหHโรงเรียนลูกขBายสามารถพัฒนาตนเองไดH 

2) ครูโรงเรียนแมBขBายและโรงเรียนลูกขBายมีปฏิสัมพันธ@แนBนแฟùน (Network) โดยมีการแลเปลี่ยน
เรียนรูHขHามโรงเรียน และเรียนรูHเปùาหมายระหวBางโรงเรียน (School-Goal) เพื่อรBวมกันขับเคลื่อน
ระบบใหHมีความย่ังยืน 

3) โรงเรียนบริหารจัดการใหH นักเรียน ผูHปกครอง และชุมชนมีสBวนรBวมในการกำหนดเปùาหมายของ
โรงเรียน (School -Goal) โดยโรงเรียนและชุมชนมีสBวนรBวมในการแสดงความคิดเห็น และพัฒนา
อยBางเปZนระบบจนเกิดความสัมพันธ@กันอยBางแนBนแฟùน  

4) โรงเรียนแมBขBายและโรงเรียนลูกขBายไดHรับโอกาสในการใชH 5 มาตรการ ในการพัฒนาโรงเรียนท้ัง
ระบบอยBางเสมอภาค 

5) เกิดหHองเรียนคุณภาพ (Classroom) ท่ีใชHกระบวนการสอนแบบ Active learning มีความยืดหยุBน
หลากหลายเหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของผูHเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่เทBา
เทียมกันครบทุกชBวงช้ัน 

6) เกิดกระบวนการพัฒนาครูใหHเปZนผูHใฝ§รูHใฝ§เรียน เกิดกระบวนการดูแลผูHเรียนอยBางทั่วถึงเพื่อการ
พัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ (Whole School Approach หรือ WSA.)  

7) โรงเรียนแมBขBายและโรงเรียนลูกขBาย สามารถจัดทำแผนการเรียนรูH โดยใชHกระบวนการของ 
OECD และขยายแผนการเรียนรูHสูBทุกชBวงช้ัน 

8) ไดHวิทยากรแกนนำจากโรงเรียนแมBขBายจำนวน 15 โรงเรียน เพื่อสรHางเครือโรงเรียนลูกขBาย 40 
โรงเรียน สำหรับการใชHเครื่องมือสBงเสริมและประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิด
วิเคราะห@ในชั้นเรียนใหHแกBโรงเรียนลูกขBาย ไดHตHนแบบแผนการจัดการเรียนรูHของครูที่เกิดจากการ
เรียนรูHจากเคร่ืองมือสBงเสริมและประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@  
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9) โรงเรียนที่เขHารBวมโครงการสามารถเขHาสูBกระบวนการประเมินตนเอง เพื่อนำสูBการพัฒนาโรงเรียน
ท้ังระบบ และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอยBางมีประสิทธิภาพในทุกชBวงช้ันตBอไป 

 
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากกรอบความคิดของโรงเรียนพัฒนาตนเอง ตั้งอยูBบนหลักการสำคัญ ไดHแกB (1) ใชHการพัฒนา

โรงเรียนท้ังโรงเรียน (Whole-school approach)  โดยคำนึงถึงบริบทจริงของโรงเรียนในพ้ืนท่ียากลำบาก

ของไทย (2) สBงเสริมการขับเคลื่อนจากภายในโรงเรียนเปZนสำคัญ โดยบุคลากรกุญแจ (Key players) มี

การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่สังเกตไดH บุคลากรกุญแจประกอบดHวย 4 กลุBม คือ ผูHอำนวยการโรงเรียน 

หัวหนHาผBายวิชาการ ฝ§ายธุรการ ครูแกนนำ และ (3) กระตุHนเสริมหนุนดHวยแรงหนุนทางวิชาการและ

เครือขBายจากภายนอก แรงหนุนดังกลBาวอยูBในรูปของปsจจัยปùอนเขHา (Intervention หรือ Inputs) จำนวน 

5 มาตรการ โดยมีเปùาหมายเมื่อสิ้นระยะเวลาการดำเนินงานในสBวนของโรงเรียนมี 4 ผลลัพธ@ ไดHแกB (1) 

คุณภาพการเรียนรูHของนักเรียนดีขึ้น (2) โอกาสชีวิตของนักเรียนดีขึ้น (เชBน อัตราการหลุดจากการศึกษา 

การขาดแผนดำเนินชีวิตลดลง) (3) การพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพ และ (4) ชุมชนเชื่อมั่นศรัทธาตBอโรงเรน

เพ่ิมข้ึน 

เครื่องมือที่นำมาใชHในหHองเรียนเพื่อเสริมการพัฒนาโรงเรียนที่มีการพัฒนาคุณภาพอยBางตBอเนื่อง 

ทั้งระบบ (Whole School Approach) ไดHผBานการวิจัยมาแลHวและโครงการวิจัยจะดำเนินการทำงาน

ตBอเนื่อง แตBจะเปลี่ยนรูปแบบเปZนการพัฒนาในระดับของโรงเรียน โดยอาศัยเครื่องมือที่ไดHพัฒนาแลHวเปZน

แกน โดยใชHวิธีสรHางระบบนิเวศทางการเรียนรูH ใหHครูแกนนำและโรงเรียนตHนแบบ ขยายผลแนะนำครู

โรงเรียนลูกขBาย โดยในแตBละโรงเรียนจะมีบุคลากรท่ีสำคัญ 3 สBวน ดังน้ี  

1. ครูแกนนำ ท่ีเปZนตัวแทนของโรงเรียนจากกลุBมสาระการเรียนรูHใดก็ไดH 

2. หัวหนHาฝ§ายวิชาการ 

3. ผูHอำนวยการโรงเรียน 

โดยท้ัง 3 ฝ§ายจะเปZนฟsนเฟ•องสำคัญท่ีจะทำใหHเกิดวงจรการขับเคล่ือนใหHการเรียนรูHและการพัฒนา

โรงเรียน ในประเด็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรHางทักษะแหBงศตวรรษที่ 21 เกิดเปZนกลไกและ

วงจรที่ขับเคลื่อนไปไดHอยBางตBอเนื่อง จนเกิดเปZนระบบนิเวศทางการเรียนรูH โดยวงจรจะเริ่มต้ังแตBนโยบาย

ในการเปลี่ยนแปลงหHองเรียน การนำไปสูBการปฏิบัติ การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูH การนำขHอมูลยHอนกลับ

ไปปรับปรุงพัฒนาจนนำไปสูBนโยบายการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง และดHวยความเปลี่ยนแปลงของโครงการใน

รูปแบบดังกลBาว ทางโครงการเชื่อวBาการเปลี่ยนแปลงดHานการจัดการเรียนการสอน จะเกิดขึ้นในระดับ
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โรงเรียนและจะสามารถสรHางโรงเรียนตHนแบบที่มีไวHใหHโรงเรียนขHางเคียงในพื้นที่ไดHเขHามาศึกษาดูงาน เพ่ือ

นำเอา Best Practice กลับไปพัฒนาโรงเรียนของตนไดH จนเกิดการขยายผลในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ตBอไป 

 โครงการและโรงเรียนรBวมกันดำเนินงานตามมาตรการ 5 มาตรการ เพ่ือจัดระบบบริหารจัดการ

ภายในโรงเรียน ดังน้ี  

 1) School Goal เอื้ออำนวยใหHโรงเรียนตั้งเปùาหมายที่ทHาทายและวางแผนโดยใหHความสำคัญกับ
การเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยการวางเปùาหมายและนโยบายของโรงเรียน ที่ทุกภาคสBวนขององค@กร
กระจBางชัดเจนวBากำลังทำส่ิงน้ีไปเพ่ืออะไร โดยตระหนักรูHดHวยวBาทุกคนมีสBวนท่ีจะชBวยใหHบรรลุหรือไมBบรรลุ
ความสำเร็จน้ัน 

   2) Coach พี่เลี้ยงหรือผูHนำความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนที่มีความสามารถทั้งดHานหHองเรียน และ
การบริหารจัดการโรงเรียน  

 3) Classroom คือการจัดการเรียนการสอนท่ีเนHนผูHเรียนเรียนรูHดHวยการลงมือปฏิบัติ บูรณาการ
ดHวยเทคโนโลยี วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหHผูHเรียนสามารถเรียนรูHไดHดHวยตนเอง 
และเรียนรูHรBวมกันอยBางเปZนกัลยาณมิตร จนเกิดทักษะตBาง ๆ ในท่ีสุด โดยครูตHองปรับบทบาทเปZนท่ีปรึกษา
และอำนวยความสะดวกในการเรียนรูH ครูและนักเรียนรBวมกันวางแผนดำเนินการ Open House เพ่ือ
นำเสนอผลผลิตหรือนวัตกรรม เพ่ือใหHผูHเรียนไดHถBายทอดส่ิงท่ีไดHเรียนรูHมาใหHกับเพ่ือนรBวมช้ัน รุBนพ่ี รุBนนHอง 
ตลอดจนผูHปกครอง โคHช ศึกษานิเทศก@ ครู ฝ§ายวิชาการ ผูHอำนวยการโรงเรียน ผูHอำนวยการเขตการศึกษา 
และผูHท่ีสนใจเขHารBวม เพ่ือสรHางส่ิงแวดลHอมท่ีท่ีสBงเสริมผูHเรียนใหHเกิดการเรียนรูHอยBางมีประสิทธิภาพ (Rich 
Learning Environment) 
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 4)  PLC เสร ิมก ิจกรรมแลกเปล ี ่ ยนเร ียนร ู H ของช ุมชนคร ู  (Professional Learning 

Community) ในการจัดการเรียนการสอนทักษะสำหรับศตวรรษที่ 2 โดยสรHางกลไกการพัฒนาบุคลากร 

ดHวย Professional Learning Community ภายในโรงเรียน และเครือขBาย การจัดการความรูHระหวBาง

โรงเรียน และระบบ Coaching & Mentoring ท่ีมีประสิทธิภาพ  

 5) Network สBงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูHขHามโรงเรียนโดยใหHความสำคัญกับการพัฒนา 

หHองเรียนรBวมกับเครือขBายและการจัดการเรียนการสอนสูBทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเนHนกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ Focus ท่ีทักษะการคิดวิเคราะห@และความคิดสรHางสรรค@

ของผูHเรียนท่ีสอดคลHองกับการพัฒนา 21st Century Skill  

โดยกลยุทธ@การปฏิรูป หรือศิลปะในการสรHางความเปลี่ยนแปลง ที่มีประสิทธิภาพ ไมBเรBงรีบ หรือ

ชHาเกินไป  แตBกินใจบุคลากรทุกคนในโรงเรียน จนมีทั้งความเชื่อและความศรัทธากับสิ่งใหมBที ่จะมา

เปลี่ยนแปลงโรงเรียน โดยใชHการบริหารจัดการแบบองค@กรแหBงการเรียนรูH (Learning Organization) 

กลBาวคือ โรงเรียนตHองมีความสามารถในการเรียนรู HไดHเร็ว มีความยืดหยุ BนคลBองตัวในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง ภายใตHการคิดที่เปZนระบบเปZนขั้นตอนเปZนตอน และครบวงจร จนสามารถพัฒนาโรงเรียนใหH

เจริญกHาวหนHาไดHตBอไปอยBางรวดเร็วตามสถานการณ@ที่เปลี่ยนแปลง โดยกระบวนที่ดำเนินการทำ Open 

House เพื่อเพิ่ม Growth Mindset ใหHกับครูและผูHบริหาร ในชBวงที่มีการสะทHอนคิดจาก Open House 

หลังจากรับฟsงการนำเสนอของผูHเรียน โดยผูHเขHารBวมในแตBละคร้ังสามารถแสดงความคิดเห็นไดH ไมBวBาจะเปZน

ทางครู ผูHปกครอง โคHช ผูHอำนวยการ ศึกษานิเทศก@ และผูHท่ีสนใจ  

การวางกลยุทธ@การปฏิรูป หรือศิลปะในการสรHางความเปลี่ยนแปลง ที่มีประสิทธิภาพ ไมBเรBงรีบ 

หรือชHาเกินไป  แตBกินใจบุคลากรทุกคน จนมีทั้งความเชื่อและความศรัทธากับสิ่งใหมBที่จะมาเปลี่ยนแปลง 

จนนำไปสูBความย่ังยืน ท้ังน้ีมีการขยายผลหรือการถBายทอดนวัตกรรมจะใชH 3 ระยะดHวยกันคือ 

ดังภาพท่ี 1 กลยุทธ@การปฏิรูปโรงเรียนท้ังระบบ 
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ระยะที่ 1 ขั้นเนHนย้ำความเขHาใจในตัวนวัตกรรมโดย PLC กับหัวหนHาวิชาการที่เปZนผูHดูแลรักษา

ผู HอำนวยการโรงเรียนและครูหัวหนHาหรือผู Hร ับผิดชอบสาระการเรียนรู Hใน 3 วิชาคือวิทยาศาสตร@ 

คณิตศาสตร@ศิลปะ  เพ่ือใหHเกิดความรูHความเขHาใจอยBางถBองแทH 

ระยะที่ 2 นำนวัตกรรมดังกลBาวไปทดลองใชHกับหนึ่งชBวงชั้นซึ่งเปZนชBวงชั้นใดก็ไดH ใน 1 รอบ

กิจกรรมอาจจะใชHเวลาอยBางนHอย 8 ชั่วโมงเพื่อทำความเขHาใจผBานการลงมือปฏิบัติใหHลึกซึ้งมากขึ้น โดย

ระหวBางกระบวนการทดลองจะตHองมี PLC ในกลุBมยBอยเปZนระยะเพื่อทำการตกผลึกบทเรียนสำคัญท่ี

เกิดขึ้นระหวBางการปฏิบัติ เพื่อนำมาวิเคราะห@และพัฒนาปรับปรุงงาน จนอาจจะไดHเปZนกระบวนการใหมBท่ี

ประยุกต@จากกระบวนการเดิมเปZนสูตรสำเร็จของตัวโรงเรียนเองก็ไดH หลังจากนั้นใหHนำองค@ความรูHที่ไดHจาก

การถอดบทเรียนของตนเองไปแลกเปลี่ยนเรียนรูHในระดับเครือขBายระหวBางโรงเรียนเพื่อพัฒนาปรับปรุงตัว

นวัตกรรมใหHดีและสอดคลHองกับบริบทของโรงเรียนตนเองมากข้ึน 

ระยะที ่ 3 หลังจากที ่โรงเรียนไดHลงมือปฏิบัติใน 1 Loop ลงลึกจนไดHองค@ความรู Hและ best 

practice มาเรียบรHอยแลHวมาทำการขยายผลไปสูBชBวงชั้นที่เหลือ เพื่อใหHเปZนการขยายผลแบบ whole 

school approach ทั้งนี้จะไมBไดHจำกัดวBาแตBละชBวงชั้นจะเขHารBวมโครงการกี่หHองแตBอยBางนHอยจะตHองมี 1 

ชั้นหรืออยBางมากที่สุด คือ ทุกชั้น ซึ่งจะแตกตBางกันไปตามแตBความพรHอมของแตBละโรงเรียนโดยทาง
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โครงการและผูHบริหารโรงเรียนจะไมBบังคับคุณครู จะใหHตัดสินใจบนฐานของความสมัครใจอันเนื่องจาก

ปùองกันการตBอตHานและทัศนคติที่ไมBดีตั้งแตBเริ่มตHนในการใชHนวัตกรรม ทั้งนี้ในการขยายผลครูและผูHบริหาร

โรงเรียนจะเปZนผูHดำเนินกระบวนการถBายทอดนวัตกรรมนี้ดHวยตนเองโดยทีมโคHชจะเปZนเพียงพี่เลี้ยงเทBาน้ัน 

ซึ ่งวิธีการอาจจะแตกตBางกันไปตั ้งแตBการจัดฝyกอบรมการทำ workshop หรือการสาธิตแบบ หรือ

สถานการณ@จำลองแลHวแตBวBาโรงเรียนจะจัดอยBางไร โดยจะอาศัยงบประมาณจากโครงการเพื่อสนับสนุน

การขยายผลในครั้งนี้อยBางมีประสิทธิภาพ โดยทั้งนี้แมHวBาบางโรงเรียนอาจจะไมBไดHนำหHองเรียนเขHารBวม

โครงการทุกหHองเรียนแตBอยBางนHอยโครงสรHางพื้นฐานที่เปZนระบบครบวงจรที่ถูกเตรียมการเอาไวHตั้งแตBตHนก็

จะยังคงสภาพอยูBเพ่ือรอการรองรับการตัดสินใจเขHารBวมของคุณครูในหHองเรียนท่ีเหลืออยูBในปêถัดไป 

ทั้งนี้ในการดำเนินงานในภาพรวมจะแบBงเปZน 2 สBวน ที่ดำเนินการควบคูBกันไป คือ 1) สBวนของ

การบริหารจัดการทั้งระบบของโรงเรียนจะใชHรูปแบบโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตBอเนื่อง (School Quality 

Improvement Program: sQip) มาใชHกับโรงเรียนกลุBมเปùาหมาย 2) สBวนของการบริหารจัดการชั้นเรียน

เปZนการนำเครื ่องมือที ่ไดHรับจากองค@การ OECD ที ่ปรับปรุงใหHเขHากับบริบทของประเทศไทย เรียน

กระบวนการจัดการเรียนรู Hนี ้วBาการจัดการเรียนรู Hแบบโครงงานนวัตกรรมเพื ่อชุมชน (Community 

Innovation Project) 

 โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนน้ี มาจากการปรับปรุงกระบวนการเรียนรูHเพื่อพัฒนาทักษะการ

คิดวิเคราะห@สรHางสรรค@ของ OECD ใหHเขHากับบริบทของประเทศไทย โดยมูลนิธิเพื่อทักษะแหBงอนาคต ไดH

ศึกษาการเรียนรูปแบบนี้จะมีจุดเดBนอยูBที่ การสรHางแรงบันดาลใจเพื่อใหHไดHมาซึ่งหัวขHอของโครงงานจะมา

จากการที่ผูHเรียนไดHไปสำรวจชุมชนเพื่อหาปsญหาหรือสิ่งที่ตHองการจะพัฒนา เพื่อใหHผลลัพธ@การเรียนรูH

นอกจากจะไดHกับตนเองแลHว ในขณะเดียวกันยังสามารถแกHปsญหาหรือพัฒนาชุมชนไปในตัวไดHซึ่งเปZนการ

สรHางจิตสาธารณะและการรูHจักการใหH นำไปสูBนิสัยของนักเรียนรูHที่มีนิสัยใฝ§จรรโลงสังคมในที่สุด ซึงจัดการ

เรียนรูHแบบโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน (Community Innovation Project) มี 6 ข้ันตอนดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1: การประเมินระดับการคิดผูHเรียน 

ข้ันตอนท่ี 2: การกระตุHนความตระหนักและแรงบันดาลใจในการเรียนรูH   

ข้ันตอนท่ี 3: วางแผนพัฒนาตนเองรBวมกัน  

ข้ันตอนท่ี 4: เรียนรูHดHวยการลงมือทำจริง 

ข้ันตอนท่ี 5: ผูHเรียนประเมินตนเอง 

ข้ันตอนท่ี 6: คิดตBอยอดองค@ความรูH 
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ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูHแบบโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 

 

ข้ันท่ี 1: การประเมินระดับการคิดผู7เรียน  

ในลำดับแรกครูจะตHองทำการวิเคราะห@ผูHเรียนกBอนวBาความสามารถในดHานการคิดของผูHเรียนน้ัน

อยูBในระดับใดซ่ึงในการวัดระดับการคิดน้ันมีหลากหลายรูปแบบ ในกรณีท่ีเปZนการวัดภาพรวมเราอาจจะใชH

วิธีการจัดกลุBม และใหHแกHปsญหาทHาทำยอะไรรBวมกันสักอยBางเพื่อใหHมองเห็นพฤติกรรมการแกHปsญหาใน

ภาพรวมๆ ของชั้นเรียนนั้นๆ โดยเริ่มจากการประเมินทักษะการคิดของผูHเรียนเราก็จะใชHแบบประเมิน

ทักษะการคิดเรียกวBา EPoC (Evaluation Potential of Creativity) เพื ่อประเมินทักษะการคิดทั ้ง 2 

รูปแบบ ไดHแกB แบบที่ 1 คือแบบคิดคลBอง แบบที่ 2 เปZนเรื่องการคิดรวบยอดสำหรับ โดย วัตถุประสงค@

ของ EPoC ก็เพื่อดูผูHเรียนที่มีความถนัดแตกตBางกันใหH อยูBรBวมในกลุBมเดียวกัน เพื่อใหHเกิดสภาวะของเพื่อน

ชBวยเพื่อน สำหรับวัตถุประสงค@ที่ 2 เพื่อใหHเรารูHจุดเดBน จุดดHอยของผูHเรียนเปZนรายบุคคล วBาเราควรที่จะ

เขHาไปชBวยเหลือนักเรียน ข้ันตอนไหนเปZนพิเศษ 
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ข้ันตอนท่ี 2: การกระตุ7นความตระหนักและแรงบันดาลใจในการเรียนรู7  

 ขั ้นตอนนี้เปZนขั ้นตอนที่สำคัญอยBางมากและครูสBวนใหญBมักจะละเลยไป ครูจะตHองใชHความ

พยายามใหHมากท่ีสุดในการท่ีจะทำใหH ผูHเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งท่ีกาลังจะเรียนใหHไดH ไมB

วBาจะใชHการอธิบายเชื่อมโยงกับโลกและชีวิตจริงวBาสิ่งที่กาลังจะเรียนจะนาเอาไปใชHทำอะไร หรือการพา

ออกนอกหHองเรียนเพ่ือไปเห็นสภาพความเปZนจริง หรือปsญหาจริง หรือพาผูHรูH ผูHเช่ียวชาญเจHาของวิชาชีพมา

พูดคุย หรือการนาขBาวสารบHานเมือง สารคดี ตBางมาถBายทอด ชวนคิด จนทำใหHผูHเรียนมีความตระหนักถึง

สิ่งที่กาลังจะเริ่มตHนเรียนรูH จนกลายเปZนแรงบันดาลใจขับเคลื่อนตนเองใหHมีความมุBงมั่นตั้งใจเรียนรูH โดยครู

จะนำนักเรียนลงพื้นที่สำรวจชุมชนจริง โดยกBอนที่เราจะสำรวจชุมชน เรามีการถามนักเรียนวBา “มีส่ิง

ใดบHางที่นักเรียนรูHสึกภูมิใจในชุมชนมีสิ่งใดบHางที่นักเรียนอยากพัฒนา” โดยหลังจากนักเรียนกลับมา จะนำ

สิ่งที่เห็นทุกสิ่งมาเขียนลงในกระดาษรBวมกัน จากนั้นก็จะมีการแบBงเปZนกลุBมคำตBางๆ การตั้งกลุBมคำ

แตกตBางกันไปหลังจากท่ีนั้นจะใหHนักเรียนมีการเรื่องทำที่เขาชอบของกลุBมคำดังๆในแตBละหมวด เชื่อมโยง

เขHาดHวยกัน โดยเทคนิคนี้เปZนเทคนิคที่นำสิ่งที่ดูเหมือนวBาจะเขHากันไมBไดHใหHมาเชื่อมโยงกัน เมื่อเสร็จจาก

ขั้นตอนนี้ก็จะมีการคิดวBากลุBมนี้ที่เรานำมาเชื่อมกันนำมาสรHางสรรค@ใหHเกิดเปZนสิ่งใด จากนั้นจึงทำการเขียน 

Mind Map ที่มี 4 ขา ที่เรียกวBา FILA Mapping ครูซึ่ง FILA ประกอบดHวยตัวอักษร 4 ตัวตัว F = Fact ก็

คือขHอเท็จจริงหรือวBาประเด็นปsญหาที่เกิดขึ้น I = innovation หรือวBาไอเดียเรามีไอเดียอยBางไรที่จะนำมา

แกHปsญหาดังกลBาวที่เกิดขึ้นสำหรับ  L = Learning Issue  ในการทำงานชิ้นนี้เราจะตHองมีความรูHหรือมี

ทักษะอะไรบHางท่ีจะทำใหHงานน้ีสำเร็จก็ทักทำยก็คือตัวเองก็คือ Action Plan  

ข้ันตอนท่ี 3: วางแผนพัฒนาตนเองรHวมกัน  

 ในการจัดการเรียนรูHที ่มุ BงเนHนการพัฒนากระบวนการคิดนั้น จำเปZนอยBางยิ่งที่จะตHองเปZนการ

รBวมกันพัฒนาระหวBางครูผูHออกแบบการเรียนการสอน และผูHเรียนที่จะตHองรBวมพัฒนาตนเอง ซึ่งจุดสำคัญ

ในการที่จะทำใหHผูHเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดHนั้น ผูHเรียนจะตHองเขHาใจในตนเองกBอนดังคากลBาวที่วBา 

“อBานตนออก บอกตนไดH ใชHตนเปZน เห็นตนชัด พัฒนาตนอยBางสมBาเสมอ” ซึ่งในขั้นตอนนี้ครูอาจจะเร่ิม

จากการเอาผลการประเมินระดับการคิดท่ีไดHวัดไป  ในข้ันตอนแรกมาพูดคุยกัน จากน้ันจึงนาเสนอแผนการ

เรียนรูHที ่ครูไดHออกแบบมา วBามีวัตถุประสงค@ในการเรียนรูHอะไร ผลปลายทางที่คาดหวังคืออะไรบHาง 

ตลอดจนเกณฑ@การวัดผลตBางๆท่ีครูไดHต้ังอาไวHในแผน  
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ข้ันตอนท่ี 4: เรียนรู7ด7วยการลงมือทำจริง 

 ในขั้นตอนนี้ ครูจำเปZนจะตHองพยายามที่จะเครBงครัดกับการ ละทิ้งความหBวง กังวลของตนเองท่ี

จะเปwดพื้นที่ใหHผูHเรียนจะเปZนผูHที่ลงมือทำจริง ลองผิดลองถูกเอง (Learning by doing) ทุกขั้นตอน เร่ิม

ตั้งแตBการหาขHอมูลเรื่องที่ตนเองอยากรูH เมื่อผูHเรียนทราบวBาอยากจะรูHเรื่องอะไรจะหาขHอมูลนั้น ๆ ไดHจากท่ี

ใดก็จะใหHผูHเรียนไดHเริ่มหาขHอมูลจากดHวยตนเอง โดย facilitator จะแนะนาใหHวBาขHอมูลนั้น ๆ สามารถหาไดH

จากที่ใดบHาง เชBน นักเรียนอยากทราบเรื่องวิวัฒนาการของจรวด ก็แนะนาแหลBงขHอมูลใหH เชBน หนังสือ 

วารสาร Internet ฯลฯ เมื่อผูHเรียนไดHขHอมูลมาแลHวก็จะนามาใชHประกอบการทำกิจกรรมทั้งการทดลอง 

ทดสอบสมมุติฐานและสรHางชิ้นงานจริง รวมไปถึงการไปทัศนศึกษาเพื่อเรียนรูHจากผูHเชี่ยวชาญและสถานท่ี

จริง เพื่อใหHนักเรียนเขHาใจสิ่งที่เรียนรูHอยBางลึกซึ้ง มิใชBเรียนรูHจากขHอมูลดิบในหHองเรียนเพราะเปZนประโยชน@

แลHวขHอมูลนั้นก็จะถูกสังเคราะห@ไปเปZนองค@ความรูHที่จะนาไปประยุกต@ใชHในชีวิตประจาวัน ความรูHใหมBท่ี

ไดHมาเมื่อนามารวมกับความรูHหรือประสบการณ@เดิมและมีจริยธรรมเปZนตัวกากับในทุกขั้นตอน สุดทHายก็

ไดHมาซึ่งความรูHใหมB หลังจากนั้น นักเรียนจะเขHาสูBกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูH โดยจะนาความรูHที่สรHาง

ขึ้นนั้นนาเสนอตBอเพื่อนในกลุBม ผูHสอนจะสามารถตรวจสอบไดHวBาขHอมูลถูกตHองครบถHวนหรือไมB ถHายังไมB

สมบูรณ@จะไดHแนะนาใหHผูHเรียนยHอนกลับไปเริ่มตHนหาขHอมูลมาเพิ่มเติมใหHสมบูรณ@ย่ิงขึ้น ระหวBางการทำ

กิจกรรมและการนาเสนอผลงานน้ัน นักเรียนจะบันทึกผลการทดลองและผลการเรียนรูHดHวยทุกคร้ังเพ่ือเปZน

การพัฒนาทักษะการคิดและทักษะการเขียนทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกดHวย กระบวนการ

แลกเปล่ียนเรียนรูHน้ีเรียกวBา “กระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Action)” 

ข้ันตอนท่ี 5: ผู7เรียนประเมินตนเอง 

 การประเมินตนเอง นอกเหนือจากเปZนตัวเครื่องมือที่ใชHวัดระดับทักษะแลHว ยังเปZนตัวเหนี่ยวนำ

พฤติกรรมในการพัฒนาขีดความสามารถของผูHเรียนเองและยังเหน่ียวนาพฤติกรรมในการปรับกระบวนการ 

วิธีการเรียนการสอนของครูอีกดHวย เนื่องจากขีดความสามารถในแตBละขั้นของทุกคนในชั้นเรียนจะถูก

เปwดเผยออกมาใหHเห็นรBวมกันและครูจะตHองคิด กลยุทธ@หรือวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายและ

นBาสนใจ จนทำใหHผูHเรียนสามารถบรรลุขีดความสามารถในแตBละระดับโดยอาจจะมีการกาหนดเปùาระยะ

สั้นรBวมกันกับผูHเรียนเปZนรายสัปดาห@และทำการประเมินแบบตBอเนื่อง ซึ่งกระบวนจัดกิจกรรมการประเมิน

ผูHเรียนจากการสังเกตหHองเรียนก็จะมีรูปแบบท่ีแตกตBางกันไปตามท่ีครูผูHใชHเคร่ืองมือเปZนผูHออกแบบ 
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ข้ันตอนท่ี 6: คิดตHอยอดองคNความรู7 

เปZนข้ันตอนสุดทHายของกระบวนการ ภายหลังจากท่ีเรียนรูHมาจนจบและไดHองค@ความรูHมาแลHว 

ข้ันตอนน้ีจะเปZนการท่ีครูชวนคุย ชวนคิด ใหHนักเรียนนาส่ิงท่ีไดHเรียนรูHเหลBาน้ันไปใชHพัฒนาตนเองกBอนจะ

คิดเร่ิมเรียนรูHในส่ิงท่ียากข้ึน ลึกข้ึน หรือเปZนเร่ืองใหมBๆ ท่ีเปZนการตBอยอดจากองค@ความรูHเดิม ซ่ึงการชวน

คุยเพ่ือวางอนาคตในลักษณะน้ีก็เปZนการกระตุHนใหHผูHเรียนเกิดการคิดวิเคราะห@ตกผลึก และการคิด

สรHางสรรค@ตBอยอดไดHเปZนอยBางดี  

โดยทางโครงการไดHนำเครื่องมือน้ีไปใชHในกลุBมเปùาหมาย ดHวยการอบรมกระบวนการใหHแกB

วิทยากรแกนนำและพี่เลี ้ยงครูแตBละภูมิภาค ใหHมีความรู HความเขHาใจในการจัดการอบรมการใชHงาน

เคร่ืองมือใหHกับครู ผูHอำนวยการโรงเรียน และหัวหนHาฝ§ายวิชาการ เพ่ือสรHางความเขHาใจรBวมกัน  

  ทั้งนี้ทางโครงการยังมีชุดการเรียนรูHแบบพึ่งตนเอง (Self-Directed Learning Package) 

เพื่อชBวยสนับสนุนการเรียนรูHของนักเรียนที่ประสบปsญหาไมBสามารถมาเรียนที่โรงเรียนไดH เนื่องจากมีภาระ

ทางครอบครัว หรือสถานการณ@ตBางๆ ท่ีทำใหHไมBสามารถมาเรียนไดHตามปกติเหมือนนักเรียนคนอ่ืน 

 ชุดการเรียนรูHแบบพึ่งตนเอง ถูกออกแบบจากความรBวมมือของครูหลายสาขาวิชา เกิดเปZน 4 

กลุBมสาระการเรียนรูH ไดHแกB นวัตกรรมและเทคโนโลยี สังคมและมนุษยชน วิทยาการการวิจัย และสัมมาชีพ

ศึกษา โดยกลุBมสาระการเรียนรูHหนึ่งจะมี 3 ชุดใน 1 ชุดสามารถเรียนรูHไดH 8 สัปดาห@ ซึ่งจะบรรจุไวHในกลBอง

ดำ โดยจะมีคูBมือและอุปกรณ@ขนาดเล็กเหมาะกับการใชHงานของเด็ก พรHอมขHอความอธิบายที่งBายตBอการลง

มือปฏิบัติ โดยครูจะเปZนคนอธิบายเกี่ยวกับชุดการเรียนรูH โดยกำหนดวBาชBวงเวลาไหน เด็กควรเลือก

บทเรียนชุดไหน ในบางพื้นที่ครูสามารถติดตามผลใกลHชิดดHวยการไปเยี่ยมเด็ก ๆ ที่บHาน และบันทึก

พัฒนาการการเรียนรูHไดH ซึ่งการเรียนรูHดHวยกลBองดำนี้จะทำใหHเกิดสภาวะ Liquid Learning Dynamic 

กลBาวคือเปZนการเรียนรูHท่ีลื่นไหลอยBางอิสระจากระบอบโรงเรียน ตารางสอน เรียนที่ไหนเวลาใดก็ไดH ตาม

เวลาแหBงความสะดวกในการเรียนรูHของผูHเรียน ลื่นไหลตามยุคสมัยและสถานการณ@กลBาวคือ ไมBวBาโลกจะ

เปลี่ยนแปลงไปอยBางไร การเรียนรูHของผูHเรียน สามารถปรับเปลี่ยนไดHตลอด สถานการณ@ไมBวBาจะเปZน

อยBางไร แตBผู HเรียนสามารถสรHางองค@ความรูHไดH ในทุกกระแส นั่นคือชุดการเรียนรูHแบบพึ่งตนเองนี้จะ

สนับสนุน การพัฒนาคุณลักษณะของความเปZนนักเรียนรูHเชิงรุก ที่สามารถสรHางองค@ความรูHไดHดHวยตนเอง

น่ันเอง 
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 ในชุดการเรียนรูHดHวยตนเอง หรือกลBองดำ จะประกอบไปดHวย กลHองจุลทรรศน@ Foldscope

ป•นยิงกาว กระถางและเมล็ดผัก กระดาษลิตมัส สีเมจิก กระดาษสี สีไมH กาวรHอน ไหมพรม แวBนขยาย ลวด

โกรBง (ครกเล็ก) กาวน้ำ สก́อตเทป ไมHไอติม ยางวง ลูกปsด หนังสือชุดการเรียนรูH 3 ชุดวิชาสมุนไพรบHานฉัน 

วิชาสวนแสนสนุก และวิชาฉันคือใคร 

 ตัวอยBาง การทำงานในชุดวิชากระถางอัจฉริยะ จากเรื่องสวนผักแสนสนุก อุปกรณ@ในกลBอง

ประกอบดHวยพืช กระถาง กระดาษลิตมัส พรHอมคำอธิบายขั้นตอนในการปลูกตHนไมHดHวยตัวเอง โดยนHอง ๆ 

จะไดHเริ ่มเรียนรูHตั ้งแตBขั ้นตอนแรกวBา การปลูกพริกตHองใชHอุปกรณ@อะไรบHาง หรือการเสาะหาดินที่มี

คุณสมบัติเหมาะกับการปลูกเมล็ดพันธุ@ สามารถใชHกระดาษลิตมัสทดสอบคBาความเปZนกรดหรือเบสของดิน

ไดH โดยดูจากสีของกระดาษที่เปลี่ยนไป ทุกขั้นตอนการทำงานจะถอดออกมาจากชุดบทเรียนที่บรรจุไวHใน

กลBองสBวนในรายวิชาอื ่น ๆ ก็จะมีอุปกรณ@ที ่พรHอมรองรับกิจกรรมทั ้งหมด เชBน วิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ซึ่งเนHนที่การทำงานออกแบบและงานประดิษฐ@ อุปกรณ@ทั้งหมดจะจัดเปZนเซตงBายตBอการทำ

ความเขHาใจ และการลงมือประดิษฐ@งานช้ินน้ัน ๆ 
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 ดังนั้นผูHวิจัย จึงมีแนวคิดที่จะนำเครื่องมือและกระบวนการที่พัฒนาแลHวนี้ ใชHเปZนแนวทางใหHครูไดH

จัดกิจกรรมตลอดจนออกแบบเครื่องมือสBงเสริมและประเมินเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเปZนไป

ตามสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางที่สอดคลHองตามตัวชี้วัด ซึ่งสอดคลHองกับการเรียนรูHในแตBละบุคคล 

เพ่ือสBงเสริมทักษะ สำหรับเด็กและเยาวชนไทย และมุBงเนHนการขยายผลจากโรงเรียนท่ีมีประสบการณ@ไปยัง

โรงเรียนที่ตHองการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนใหHเหมาะสมกับผูHเรียนในยุคปsจจุบันในรูปแบบ

การ Coaching จากโรงเรียนแมBขBายสูBโรงเรียนลูกขBายตBอไป 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข2อง 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขHองกับงานวิจัยนี้ ที่เกี่ยวขHองกับการพัฒนาเครื่องมือสBงเสริมและ

ประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@ในชั้นเรียน เพื่อสนับสนุนการใชHเครื่องมือ

สBงเสริมและประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@ในชั้นเรียน อีกทั้งยังสรHาง

เครือขBายครูและศึกษานิเทศก@เพื่อสนับสนุนการใชHเครื่องมือสBงเสริมและประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@

และทักษะการคิดวิเคราะห@ในชั ้นเรียน และเตรียมความพรHอมเพื ่อการขยายผลในโรงเรียนอื ่นๆ 

นอกเหนือจากกลุBมตัวอยBางตBอไป ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีการออกแบบรวมถึงขHอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวขHองโดย

แบBงเปZนหัวขHอดังน้ี 

1) ทฤษฎีท่ีสำคัญทางการศึกษา 

ทฤษฎีสำคัญที่เกี่ยวขHองกับทางการศึกษาที่มีสBวนในการพัฒนาทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะ

การคิดวิเคราะห@ มีดังน้ี 

1) ทฤษฎีการเรียนรูHของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 

ทฤษฎีการเรียนรูHของบลูมไดHจำแนกจุดมุBงหมายการเรียนรูHออกเปZน 3 ดHาน คือ 
1.1)  ดHานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 

พฤติกรรมดHานสมองเปZนพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปsญญา ความรูH ความคิด ความเฉลียว
ฉลาด ความสามารถในการคิดเร่ืองราวตBางๆ อยBางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปZนความสามารถทางสติปsญญา 

1.2)  ดHานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 

พฤติกรรมที่บBงถึงความสามารถในการปฏิบัติงานไดHอยBางคลBองแคลBวชำนิชำนาญ ซ่ึง
แสดงออกมาไดHโดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเปZนตัวช้ีระดับของทักษะ 

1.3)  ดHานเจตพิสัย (Affective Domain) 

คBานิยม ความรูHสึก ความซาบซ้ึง ทัศนคติ ความเช่ือ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรม
ดHานนี้อาจไมBเกิดขึ้นทันที ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดสภาพแวดลHอมที่เหมาะสมและ
สอดแทรกส่ิงท่ีดีงามอยูBตลอดเวลา จะทำใหHพฤติกรรมของผูHเรียนเปล่ียนไปในแนวทางท่ีพึงประสงค@ไดH 

 

2) ทฤษฎีการเรียนรูHกับส่ือการสอน Learning pyramid 

ทฤษฎีการเรียนรูHกับสื่อการสอน Learning pyramid หรือปwรามิดแหBงการเรียนรูH คือ การ

แสดงใหHเห็นถึงประสิทธิภาพในการเรียนรูปแบบตBางๆ ตามภาพ ดังน้ี 
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สBวนปลายยอดของปwรามิด เปZนการเรียนแบบน่ังฟsงบรรยายนั้นพบวBา ผลการเรียนรูHที่ไดHรับน้ัน

นHอยกวBา 10% (Lecture <10%) เปZนวิธีที่งBายที่สุดและก็ไดHผลที่นHอยที่สุดเชBนกัน การเรียนแบบนี้คนเรา

มักจะลืมเร็ว 

การเรียนโดยการอBานนั้นจะไดHผลอยูBประมาณ 10% (Reading 10%) การอBานชBวยใหHรูHและเขHาใจ

ในขณะที่อBานเทBานั้น แตBอยBางไรก็ตาม ถHาไมBทบทวน มันก็สามารถถูกลืมไปไดHในที่สุด และผูHเรียนไมB

สามารถจำไดHท้ังหมด 

การเรียนที่ไดHผลเพิ่มมากขึ้นมา คือ การเรียนแบบการฟsงและดูวิดีทัศน@ การฟsงเสียง ดูรูปภาพ 

หรือวิดีโอ (Audio and Visual 20%) มันทำใหHสมองเราไดHเห็นและคิดตาม และจดจำส่ิงท่ีเรียนไดHดีข้ึน 

การเร ียนแบบเห ็นต ัวอย Bางจร ิงน ั ้นเป Zนการเร ียนที ่ม ีประส ิธ ิภาพเพ ิ ่มข ึ ้นมาถ ึง 30% 

(Demonstration 30%) เชBน การสาธิตใหHดูของอาจารย@ผู Hสอน หรือการท่ีผู HเรียนไปยืนดูแมBคHากำลัง

ทำอาหารอยูB 

การเรียนที่ไดHผลเพิ่มขึ้นมา คือการเรียนแบบพูดคุยและแบBงปsนความคิดเห็น มันไดHผลมากถึง 

50% (Discussion 50%) เลยทีเดียว เชBน การเรียนเปZนกลุBม 

ถHาจะใหHดีที่สุดคงหนีไมBพHนการปฏิบัติลงมือทำจริง การเรียนเชBนน้ีทำใหHผูHเรียนไดHลองทำจริง ไดHผล

มากถึง 75% (Practice doing 75%) ทำใหHผูHเรียนไดHเจอปsญหา และเขHาใจในสิ่งที่ทำมากขึ้น และก็ทำใหH

เรียนรูHไดHมากท่ีสุด 
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สุดทHาย คือ การสอนคนอื่น หลังจากท่ีผูHเรียนไดHเรียนมาจากวิธีตBางๆ ทั้งหมดแลHว ผูHเรียนสามารถ

ใชHความรูHที่มีไปสอนคนอื่นไดH นั่นหมายถึง ผูHเรียนไดHเรียนรูHสิ่งนั้นมากถึง 90% (Teach other 90%) และ

ผูHเรียนจะมีความเขHาใจในส่ิงน้ันจนไมBตHองใชHความจำ 
 

3) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปsญญา (Intellectual Development Theory) 

นักจิตวิทยาคนสำคัญ คือ เพียเจต@ (Piaget) และบรุเนอร@ (Bruner) กลBาวถึง การนำไปใชHในการ
จัดการศึกษา/การสอน เมื่อทำงานกับนักเรียน ผูHสอนควรคำนึงถึงพัฒนาการทางสติปsญญาของนักเรียน 
ดังตBอไปน้ี 

1.1) ถึงแมHนักเรียนที่มีอายุเทBากันแตBอาจมีขั้นพัฒนาการทางสติปsญญาที่แตกตBางกัน ดังนั้นจึง    

ไมBควรเปรียบเทียบเด็กควรใหHเด็กมีอิสระที่จะเรียนรูHและพัฒนาความสามารถไปตามระดับพัฒนาการของ

ตนเองนักเรียนแตBละคนจะไดHรับประสบการณ@ 2 แบบ คือ ประสบการณ@ทางกายภาพ (physical 

experiences) จะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนแตBละคนไดHปฏิสัมพันธ@กับวัตถุตBางๆ ในสภาพแวดลHอมโดยตรง และ

ประสบการณ@ทางตรรกศาสตร@ (Logicomathematical experiences) จะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนไดHพัฒนา

โครงสรHางทางสติปsญญาใหHเกิดความคิดรวบยอดท่ีเปZนนามธรรม  

1.2) หลักสูตรที่สรHางขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎีพัฒนาการทางสติปsญญาของเพียเจต@ ควรมีลักษณะ

ดังตBอไปน้ี 

  3.2.1) เนHนพัฒนาการทางสติปsญญาของผูHเรียนโดยตHองเนHนใหHนักเรียนใชHศักยภาพของ
ตนเองใหHมากท่ีสุด 

  3.2.2) เสนอการเรียนการสอนท่ีใหHผูHเรียนพบกับความแปลกใหมB  

  3.2.3) เนHนการเรียนรูHท่ีตHองอาศัยกิจกรรมการคHนพบ  

  3.2.4) เนHนกิจกรรมการสำรวจและการเพ่ิมขยายความคิดในระหวBางการเรียนการสอน  

  3.2.5) ใชHกิจกรรมขัดแยHง (cognitive conflict activities) โดยการรับฟsงความคิดเห็น
ของผูHอ่ืนนอกเหนือจากความคิดเห็นของตนเอง  

1.3) การสอนท่ีสBงเสริมพัฒนาการทางสติปsญญาของผูHเรียนควรดำเนินการดังตBอไปน้ี  

3.3.1) ถามคำถามมากกวBาการใหHคำตอบ  

  3.3.2) ครูผูHสอนควรจะพูดใหHนHอยลง และฟsงใหHมากข้ึน  
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  3.3.3) ควรใหHเสรีภาพแกBนักเรียนท่ีจะเลือกเรียนกิจกรรมตBางๆ  

  3.3.4) เมื่อนักเรียนใหHเหตุผลผิด ควรถามคำถามหรือจัดประสบการณ@ใหHนักเรียนใหมB 
เพ่ือนักเรียนจะไดHแกHไขขHอผิดพลาดดHวยตนเอง  

  3.3.5) ชี้ระดับพัฒนาการทางสติปsญญาของนักเรียนจากงานพัฒนาการทางสติปsญญาข้ัน
นามธรรม เพ่ือดูวBานักเรียนคิดอยBางไร  

      3.3.6) ยอมรับความจริงท่ีวBา นักเรียนแตBละคนมีอัตราพัฒนาการทางสติปsญญาท่ีแตกตBาง
กัน  

      3.3.7) ผูHสอนตHองเขHาใจวBานักเรียนมีความสามารถเพ่ิมข้ึนในระดับความคิดข้ันตBอไป  

3.3.8) ตระหนักวBาการเรียนรูHที ่เกิดขึ้นเพราะการจดจำมากกวBาความเขHาใจ เปZนการ
เรียนรูHท่ีไมBแทHจริง (pseudo learning)  

1.4)  ในข้ันประเมินผล ควรดำเนินการสอนตBอไปน้ี  

3.4.1) มีการทดสอบแบบการใหHเหตุผลของนักเรียน  

  3.4.2) พยายามใหHนักเรียนแสดงเหตุผลในการตอนคำถามน้ันๆ  

  3.4.3) ตHองชBวยเหลือนักเรียนท่ีมีพัฒนาการทางสติปsญญาต่ำกวBาเพ่ือนรBวมช้ัน  

1.5)  ในการจัดการเรียนรูHใหHวัยรุBนควรจัดใหHรูHจัดคิด ตัดสินใจ แกHปsญหา เชBน การแกHปsญหาโดยใชH

หลักการวิทยาศาสตร@ การสอนแบบใชHความคิดรวบยอด 

2) ทฤษฎีการเรียนรูHท่ีเนHนผูHเรียนสรHางองค@ความรูHดHวยตนเอง (Constructionism) 

 ทฤษฎีการเรียนรูHท่ีเนHนผูHเรียนสรHางองค@ความรูHดHวยตนเอง มีหลักการสำคัญดังน้ี 

2.1)  หลักการที่ผูHเรียนสรHางองค@ความรูHดHวยตนเอง หลักการเรียนรูHตามทฤษฎี Constructionism 

คือ การใหHผู HเรียนลงมือสรHางสิ ่งของหรือประกอบกิจกรรมการเรียนรู HดHวยตนเอง ไดHปฏิสัมพันธ@กับ

สิ ่งแวดลHอมภายนอกที ่มีความหมาย ซึ ่งจะรวมถึงปฏิกิริยาระหวBางความรู Hในตัวของผู Hเรียนเองกับ

ประสบการณ@และส่ิงแวดลHอมภายนอก สามารถเช่ือมโยงและสรHางเปZนองค@ความรูHใหมB 

2.2)  หลักการที่ยึดผูHเรียนเปZนศูนย@กลางของการเรียนรูH หลักการตามทฤษฎี Constructionism 

ครูตHองจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที ่เปwดโอกาสใหHผู HเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดHวย
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ตนเอง โดยมีทางเลือกที่หลากหลายและเรียนรูHอยBางมีความสุข สามารถเชื่อมโยงความรูHระหวBางความรูH

ใหมBกับความรูHเกBาไดH สBวนครูทำหนHาท่ีเปZนผูHชBวยและคอยอำนวยความสะดวก 

2.3)  หลักการเรียนรูHจากประสบการณ@และสิ่งแวดลHอม หลักการนี้เนHนใหHเห็นความสำคัญของการ

เรียนรูHรBวมกัน ทำใหHผูHเรียนไดHเห็นวBา “คน” เปZนแหลBงความรูHอีกแหลBงหนึ่งที่สำคัญ เมื่อรBวมมือกัน การ

สอนตามทฤษฎี Constructionism เปZนการจัดประสบการณ@เพ่ือเตรียมคนออกไปเผชิญโลก ถHาผูHเรียนเห็น

วBาคนเปZนแหลBงความรูHสำคัญและสามารถแลกเปลี่ยนความรูHกันไดH เมื่อจบการศึกษาออกไปก็จะปรับตัว

และทำงานรBวมกับผูHอ่ืนไดHอยBางมีประสิทธิภาพ 

2.4)  หลักการใชHเทคโนโลยีเปZนเครื่องมือ หลักการนี้เนHนการใชHเทคโนโลยีแสวงหาความรูHจาก

แหลBงความรูHตBางๆ ดHวยตนเอง เปZนผลใหHเกิดพฤติกรรมที่ฝsงแนBนเมื่อผูHเรียน เรียนรูHวBาจะเรียนรูHไดHอยBางไร 

(Learning how to Learn) 

หลักการของทฤษฎี Constructionism เปZนการเรียนรูHที่เนHนใหHผูHเรียนลงมือปฎิบัติหรือสรHางสิ่งท่ี

มีความหมายกับตนเอง ดังนั้น เครื่องมือที่ใชHตHองมีลักษณะเอื้อตBอการใหHผูHเรียนนำมาสรHางเปZนชิ้นงานไดH

สำเร็จ ตอบสนองความคิดและจินตนาการของผูHเรียน กลBาวโดยสรุปคือเครื่องมือทุกชนิดที่สามารถทำใหH

ผ ู H เ ร ียนสร Hางงานหร ือลงม ือปฎ ิบ ัต ิด H วยตนเองได H เปZนเคร ื ่ องม ือท ี ่ สอดคล Hองตามหล ักการ

ทฤษฎี Constructionism        

การจัดการเรียนรูHตามทฤษฎี Constructionism เปZนนวัตกรรมดHานการจัดการเรียนรูHที่พัฒนา

กระบวนการคิดของผูHเรียนและนำเสนอผBานผลงานที่จัดทำ ดังนั้น ครูผูHสอนตHองดำเนินการจัดการเรียนรูH 

ดังน้ี  

1) เช่ือมโยงส่ิงท่ีรูHแลHวกับส่ิงท่ีผูHเรียนกำลังเรียน 

2) การใหHโอกาสผูHเรียนเปZนผูHริเร่ิมทำโครงการท่ีตนเองสนใจ 

3) เปwดโอกาสใหHมีการนำเสนอความคิด ผลงาน ผลการวิเคราะห@กระบวนการเรียนรูHของตนเอง   

 เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูHกับเพ่ือน 

4) ใหHเวลาทำงานอยBางตBอเน่ือง 
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ในการจัดการเรียนรูHตามทฤษฎี Constructionism ครูเปZนบุคคลสำคัญที่ตHองมีการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติ ความเช่ือ ดังน้ี 

1) ตHองไมBถือวBา ครูเปZนผูHรูHแตBผูHเดียว ผูHเรียนตHองเชื่อตามที่ครูบอก แตBครูตHองตระหนักวBาตนเองมี

ความรูHที่จะชBวยเหลือนักเรียนเทBาที่จะชBวยไดH ดังนั้นครูจึงไมBอับอายผูHเรียนที่จะพูดวBา “ครูก็ยังไมB

ทราบ พวกเรามาชBวยกันหาคำตอบดูซิ” 

2) ตHองพยายามใหHผูHเรียนเกิดการเรียนรูHดHวยตนเองมากที่สุด อดทนและปลBอยใหHนักเรียนประกอบ

กิจกรรมดHวยตนเอง อยBารีบบอกคำตอบ ควรชBวยเหลือแนะนำผูHเรียนที่เรียนชHาและเรียนเร็วใหH

สามารถเรียนไปตามความสามารถของตนเองใหHมากท่ีสุด 

3) ไมBควรถือวBา “ผู Hเรียนที ่ดีตHองเงียบ”  แตBครูควรเปwดโอกาสใหHผู HเรียนไดHพูดคุยแลกเปลี ่ยน 

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

4) ตHองไมBถือวBาการที่ผูHเรียนเดินไปเดินมาในการทำกิจกรรมการเรียนรูHเปZนการแสดงถึงความไมBมี

ระเบียบวินัย แตBตHองคิดวBาการเดินไปเดินมาเปZนกระบวนการหนึ่งที่ชBวยใหHการเรียนรูHเปZนไปอยBาง

ตBอเน่ืองและชBวยทำใหHผูHเรียนไมBเบ่ือหนBายตBอการเรียน 

5) ไมBควรยึดติดกับหลักสูตรมากเกินไป ไมBควรจะยัดเยียดเนื ้อหาที ่ไมBจำเปZนใหHกับผู Hเรียน    

ควรคิดวBาการใหHเนื้อหาที่จำเปZนแมHจะนHอยอยBางก็ยังดีกวBาสอนหลายๆ อยBาง แตBผูHเรียนเกิดการ

เรียนรูHนHอยมากหรือนำความรูHท่ีเรียนไปประยุกต@ใชHไมBไดH 

6) การจัดตารางสอนควรจัดใหHยืดหยุBน เหมาะสมกับเวลาที่เปwดโอกาสใหHผูHเรียนไดHลงมือปฎิบัติ 

กิจกรรมภายในเวลาท่ีเหมาะสมไมBมากหรือนHอยไป 

 

2. ทฤษฎีเก่ียวกับความคิดสรOางสรรค9 
 

 นักจิตวิทยาและนักการศึกษาที่ไดHศึกษาเกี่ยวกับความคิดสรHางสรรค@ไดHมีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องน้ี

แตกตBางออกไป ดังน้ี ทฤษฎีของ Freud มีทัศนะเก่ียวกับความคิดสรHางสรรค@วBา ความคิดสรHางสรรค@เร่ิมตHน

จากความขัดแยHง ซึ่งถูกขับดันออกมาโดยพลังจิตใตHสำนึกขณะที่มีความขัดแยHงเกิดขึ้น คนที่มีความคิด

สรHางสรรค@จะมีความคิดอิสระขึ้นมากมาย แตBคนที่ไมBมีความคิดสรHางสรรค@จะไมBมีสิ่งน้ี ทฤษฎีของ Tayler 

ไดHใหHขHอคิดของทฤษฎีอยBางนBาสนใจวBา ผลงานของความคิดสรHางสรรค@ของคนนั้นไมBจำเปZนตHองเปZนข้ัน

สูงสุดเสมอไป คือไมBจำเปZนตHองคิดคHนควHาประดิษฐ@สิ่งของใหมBๆ ที่ยังไมBมีผูHใดคิดมากBอนเลย หรือสรHาง

ทฤษฎีที่ตHองใชHความคิดดHานนามธรรมสูงยิ่ง แตBความคิดสรHางสรรค@ของคนนั้น อาจเปZนขั้นใดขั้นหนึ่งใน 6 

ข้ัน ตBอไปน้ี ข้ันท่ี 1 เปZนความคิดสรHางสรรค@ข้ันตHนท่ีสุด เปZนส่ิงสามัญธรรมดา คือ เปZนพฤติกรรม หรือ การ



 

 

23 

แสดงออกของตนอยBางอิสระ ซึ่งพฤติกรรมนั้นไมBจำเปZนตHองอาศัยความคิดริเริ่มและทักษะ แตBอยBางใด คือ 

ใหHแตBเพียงกลHาแสดงออกอยBางอิสระเทBานั้น ขั้นที่ 2 เปZนผลงานซึ่งผลิตออกมา โดยผลงานนั้นจำเปZนตHอง

อาศัยทักษะบางประการ แตBไมBจำเปZนตHองเปZนสิ่งใหมB ขั้นที่ 3 ขั้นสรHางสรรค@ เปZนข้ันที่แสดงถึงความคิด

ใหมBของบุคคลไมBไดHลอกเลียนแบบมาจากใครแมHวBางานนั้นจะมีคนอื่นคิดแลHวก็ตาม ขั้นที่ 4 เปZนข้ัน

ความคิดสรHางสรรค@ ขั้นประดิษฐ@สิ่งใหมBๆ โดยไมBซ้ำแบบใครเปZนขั้นที่ผูHกระทำไดHแสดงใหHเห็นความสามารถ

ที่แตกตBางไปจากผูHอื่น ขั้นที่ 5 เปZนขั้นพัฒนาปรับปรุงผลงานในขั้นที่สีใหHมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขั้นที่ 6 

เปZนขั้นความคิดสรHางสรรค@สุดยอด สามารถคิดสิ่งที่เปZนนามธรรมสูงสุดไดH เชBน ชาร@ล ดาร@วิน คิดตั้งทฤษฎี

วิวัฒนาการข้ึน 
 

 ทฤษฎีของความคิดสรHางสรรค@ในรูปของการโยงสัมพันธ@ (Associative Theory) กลBาววBา 

ความคิดสรHางสรรค@ประกอบดHวยการสรHางแนวคิดใหมB โดยการรวมสิ่งที่สัมพันธ@กันเขHาดHวยกัน ซึ่งการ

รวมกันนี้จะตHองเปZนไปตามเงื่อนไขเฉพาะอยBาง หรือรวมกันแลHวตHองเกิดประโยชน@ทางใดทางหนึ่ง หรือเม่ือ

ระลึกสิ่งใดไดHก็เปZนแนวทางในการระลึกถึงสิ่งอื่นๆ ตBอๆ กันไป สัมพันธ@กันเปZนลูกโซB เชBน เมื่อนึกถึงโต´ะ ก็

ทำใหHนึกถึงเกHาอ้ีไปใชHวางของ เปZนตHน   

 ทฤษฎีโครงสรHางทางสมอง (The Structure of Intellect theory) ทฤษฎีน้ี สรHางโดย Guilford   

นักจิตว ิทยาชาวอเมริก ัน เข HาไดHอธ ิบายโครงสรHางทางสมอง ในรูปแบบจำลองสามมิต ิ (Three 

Dimensional Model) ดังน้ี มิติท่ี 1 วิธีการคิด (Operations) แบBงออกเปZน 5 ดHาน คือ การรูHจักและ

เขHาใจ (Cognition)  การจำ (Memory) การคิดอเนกนัย (Divergent Production) การคิดเอกนัย 

(Convergent Production) และการประเมินคBา (Evaluation) มิติท่ี 2 เน้ือหา (Contents) แบBงออกเปZน 

4 แบบ คือ ภาพ (Figural) สัญลักษณ@ (Symbolic) ภาษา (Semantic) และพฤติกรรม (Behavioral) มิติ

ที่ 3 ผลการคิด (Products)  แบBงออกเปZน 6 แบบ คือ หนBวย (Units) จำพวก (Classes) ความสัมพันธ@ 

(Relation) ระบบ (System)     การแปลงรูป (Transformation) และการประยุกต@ (Implications)   

ทฤษฎีความคิดสรHางสรรค@ ของ Torrance (1969 : 84-103) กลBาววBา ความคิดสรHางสรรค@           

จะแสดงออกตลอดกระบวนการของความรูHสึกหรือการเห็นปsญหา การรวบรวมความคิดเพื่อกBอต้ังเปZน

สมมติฐาน การทดสอบ และการแปลงสมมติฐาน ตลอดจนการเผยแพรBถึงผลผลิตที่ไดHรับ ซึ่งทฤษฎีของ 

Torrance อาจขยายความไดHวBา ผูHที่มีความคิดริเริ่มเพื่อแสวงหาวิธีใหมBในการเผชิญหรือแกHปsญหา (อHางถึง

ใน ธีรชัย เนตรถนอมศักด์ิ, 2558)  
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ความหมายและความสำคัญของความคิดสรOางสรรค9 
 

ไดHมีผูHใหHความหมายของความคิดสรHางสรรค@ไวHหลายทBาน ดังน้ี 

กิลฟอร@ด (1967 : 138) กลBาววBา ความคิดสรHางสรรค@เปZนความสามารถทั่วไปในการทำงานของสมอง   

เปZนความคิดไดHหลายทาง ซึ่งประกอบดHวย ความยืดหยุBนในการคิด ความคลBองแคลBวในการคิด และการคิดท่ี

เปZนของตนเองโดยเฉพาะ 

ทอร@แรนซ@ (1963 : 47) กลBาววBา ความคิดสรHางสรรค@ คือ ความสามารถของบุคคลในการคิดแกHปsญหา 

ดHวยการคิดอยBางลึกซึ้งที่นอกเหนือไปจากลำดับขั้นของการคิดอยBางปกติธรรมดา เปZนลักษณะเฉพาะภายในตัว

บุคคลท่ีจะสามารถคิดไดHหลายแงBมุมผสมผสานจนไดHผลใหมBซ่ึงถูกตHองสมบูรณ@กวBา 

แอนเดอร@สัน (1970 : 22) กลBาววBา ความคิดสรHางสรรค@เปZนกระบวนการทางความคิดใหมB ความคิด

สรHางสรรค@เปZนกระบวนการคิดที่หลอมรวมความรูHจากประสบการณ@เพื่อเสนอแนวทางใหมBในการแกHปsญหา

หรือวิธีการใหมBในการทำงาน 

ยุบล บุญชื่น (2525 : 14) กลBาววBา ความคิดสรHางสรรค@เปZนกระบวนการคิดที่กวHางขวHาง อาจอยูBใน

รูปแบบ  การผลิตสิ่งใหมBๆ ที่ไมBซ้ำกับผูHอื่น หรือความสามารถในการประดิษฐ@สิ่งตBางๆ ที่มีอยูBแลHวใหHเปZนสิ่งใหมB

ดHวยการใชHความคิดอยBางอิสระ 

พรพรรณ  อินทสงค@ (2532 : 31) กลBาววBา ความคิดสรHางสรรค@เปZนความสามารถของบุคคลในการคิด

ดัดแปลงสิ่งเดิมใหHดีและแปลกใหมB หรือผลิตสิ่งแปลกใหมBขึ้นและเมื่อมีปsญหาก็สามารถคิดแกHปsญหาไดHอยBาง

รวดเร็ว ดHวยวิธีแปลกใหมBขึ้นและเมื่อมีปsญหาก็สามารถคิดแกHปsญหาไดHอยBางรวดเร็วดHวยวิธีแปลกใหมB และเปZน

วิธีเฉพาะของตนเอง ความคิดสรHางสรรค@ประกอบดHวยความยืดหยุBน ความคิดริเร่ิม และความคลBองในการคิด 

สุนทรีย@  สราญชาติ (2533 : 8) กลBาววBา ความคิดสรHางสรรค@เปZนความสามารถของสมองในการคิด 

ผสมผสาน และดัดแปลงจากความรูHและประสบการณ@ แลHวแปรความคิดออกมาใชHในการแกHปsญหา ซึ่งอาจจะ

อยูBในรูปของการกระทำหรือผลผลิตท่ีแปลกใหมBออกไปจากเดิม 

Torrance (1963 : 47) ไดHใหHความหมายของความคิดสรHางสรรค@วBา เปZนความสามารถของบุคคลใน

การคิดสรHางสรรค@ ผลผลิตหรือสิ่งแปลกๆ ใหมBๆ ที่ไมBรูHจักมากBอน ซึ่งสิ่งตBางๆ เหลBานี้อาจเกิดจากการรวบรวม

เอาความรูHตBางๆ ที่ไดHจากประสบการณ@แลHวรวบรวมเปZนสมมติฐาน และทำการทดสอบสมมติฐานแลHวรายงาน

ผลท่ีไดHรับจากการคHนพบ 

อารี รังสินันท@ (2532 : 5) กลBาววBา ความคิดสรHางสรรค@เปZนกระบวนการทางสมองที่คิดไดHหลาย

แนวทาง ซึ่งรวมทั้งการประดิษฐ@คิดคHนพบสิ่งแปลกใหมB ดHวยการดัดแปลงตลอดจนความเดิมผสมผสานกันใหH
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เกิดสิ่งใหมB ซึ่งรวมถึงการประดิษฐ@คิดคHนพบสิ่งตBางๆ ตลอดจนมีการคิดทฤษฎีหลักการไดHสำเร็จ ความคิด

สรHางสรรค@จะเกิดขึ้นไดHนั้นไมBใชB การคิดสิ่งที่เปZนไปไดH หรือสิ่งที่เปZนเหตุเปZนผลอยBางเดียวเทBานั้น หากแตB

ความคิดจินตนาการก็เปZนสิ่งสำคัญยิ่งที่จะกBอใหHเกิดความแปลกใหมB แตBตHองควบคูBกันไปกับความพยายามที่จะ

สรHางจินตนาการใหHเปZนไปไดH 

กรมวิชาการ (2534 : 27) ไดHใหHความหมายของความคิดสรHางสรรค@วBา ความคิดสรHางสรรค@ หมายถึง 

ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ@ของสิ่งตBางๆ โดยมีสิ่งเรHาเปZนตัวกระตุHน ทำใหHเกิดความคิดใหมB

ตBอเนื่องกันไป และความคิดสรHางสรรค@นี้ ประกอบดHวยความคลBองในการคิด ความยืดหยุBน และความคิดที่เปZน

ของตนเองโดยเฉพาะหรือความคิดริเร่ิม 

จากนิยามขHางตHนสามารถสรุปไดHวBา ความคิดสรHางสรรค@ หมายถึง ความสามารถในการมองเห็น

ความสัมพันธ@ของสิ่งตBางๆ คิดไดHหลากหลายทิศทาง โดยอาศัยประสบการณ@เดิมหรือประสบการณ@ใหมBที่ไดHรับ

การสBงเสริมความคิดสรHางสรรค@นี้ประกอบดHวย ความคลBองในการคิด ความยืดหยุBน และความคิดที่เปZนของ

ตนเองโดยเฉพาะหรือความคิดริเร่ิม 

จากความหมายของความคิดสรHางสรรค@ท่ีไดHกลBาวมาจึงพอสรุปไดHวBา ความคิดสรHางสรรค@เปZน

ความสามารถ    ในการคิดสิ่งที่แปลกใหมBออกไปจากเดิมโดยอาศัยประสบการณ@ที่มีอยูBออกมาดัดแปลงแกHไข 

และสามารถนำไปใชHแกHปsญหาไดH สามารถนึกคิดประดิษฐ@สิ่งใหมBๆ ตลอดจนโยงความสัมพันธ@ระหวBางวัตถุหรือ

เหตุการณ@ตBางๆ ไดHอยBางรอบคอบและมีความถูกตHอง 

ความสำคัญของความคิดสรOางสรรค9 
 

ความคิดสรHางสรรค@ไดHชBวยพัฒนาเด็กดังน้ี  

1) ความเปZนอิสระ กิจกรรมที่สBงเสริมความคิดสรHางสรรค@จะเปZนการสBงเสริมอิสรภาพในการ

ทำงาน เชBน กิจกรรมทางดนตรี วาดภาพ การแสดง เปZนตHน 

2) สุนทรียภาพ เด็กจะรูHสึกชื่นชมและมีทัศนคติที่ดีตBอสิ่งตBางๆ ซึ่งผูHใหญBควรทำเปZนตัวอยBาง

โดยการยอมรับและชื่นชมในผลงานของเด็ก การพัฒนาสุนทรียภาพทำโดยใหHเด็กเห็นวBา

ทุกๆ อยBางมีความหมายสำหรับเขา 

3) ความพอใจและความสนุกสนานขณะท่ีเด็กทำกิจกรรมสรHางสรรค@ตBางๆ การเปwดโอกาสใหH

เด็กแสดงความสามารถทางสรHางสรรค@จะชBวยใหHเด็กตระหนักถึงคุณคBาความเปZนมนุษย@ 

ชBวยสBงเสริมใหHเขามีกำลังใจเขHาใจตนเองวBามีความคิดท่ีดีและมีความสามารถ 

4) การผBอนคลายอารมณ@ การทำงานสรHางสรรค@เปZนการผBอนคลายอารมณ@ ลดความกดดัน            

ความคับขHองใจ และความกHาวรHาวลง 
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5) สรHางนิสัยการทำงานท่ีดี มีระเบียบ 

6) การพัฒนากลHามเนื้อมือเด็กทำกิจกรรมที่สBงเสริมความคิดสรHางสรรค@ เด็กจะพัฒนา

กลHามเน้ือมือ กลHามเน้ือเล็กและใหญBไดH 

7) การคHนควHาทดลองและการสำรวจ เด็กชอบทำกิจกรรมที่ใชHวัสดุตBางๆ ซ้ำๆ กัน เพื่อสรHาง

สิ่งตBางๆ ซึ่งเปZนโอกาสที่เด็กจะใชHความคิดริเริ่มและจินตนาการของเขาสำรวจฝyกฝนสิ่งท่ี

สรHางข้ึนมาใหมB 
 

ความสำคัญของความคิดสรHางสรรค@ คือ ชBวยใหHบุคคลกระทำสิ่งตBางๆ ไดHประสบผลสำเร็จ รูHจักวิธี

แกHปsญหาตBางๆ ที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังนั้นความคิดสรHางสรรค@จึงเปZนคุณสมบัติที่ทุก

หนBวยงานและสังคมตHองการ เพราะบุคคลที่มีความคิดสรHางสรรค@จะพยายามหาโอกาสปรับปรุงและแกHไข

สภาพการทำงานในรูปแบบเดิมดHวยวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกวBาเดิม นอกจากนี้ยังสามารถดำรงตนใน

สังคมไดHอยBางมีความสุขอีกดHวย 

อนงค@ แสงเงิน (2533 : 58) กลBาววBา ความคิดสรHางสรรค@เปZนคุณลักษณะท่ีควรไดHการสBงเสริมและ

ปลูกฝsง เพื่อชBวยผBอนคลายอารมณ@และสรHางนิสัยที่ดีใหHกับเด็กสามารถนำความรูHไปใชHในการแกHปsญหาใน

ชีวิตไดH ดังนั้น ความคิดสรHางสรรค@จึงเปZนสิ่งสำคัญที่จะชBวยใหHคนสามารถนำไปใชHแกHปsญหาชีวิตของตนเอง

ไดH อีกทั้งยังสามารถใชHเปZนประโยชน@ตBอสังคมและชุมชนไดHอีกดHวย จึงควรจัดใหHมีการสBงเสริมสนับสนุนใหH

นักเรียนเกิดความคิดสรHางสรรค@ อันจะชBวยใหHสังคมเจริญกHาวหนHาตBอไปในอนาคต 

ความคิดสรHางสรรค@มีความสำคัญมาก ดังที่ไดHกลBาวมาจะเห็นวBา ความคิดสรHางสรรค@มีประโยชน@

ตBอบุคคลและสังคม ชBวยใหHเกิดการพัฒนาไปในทางท่ีดีและถูกตHอง หากคนรูHจักนำความคิดสรHางสรรค@ไปใชH

ใหHเกิดประโยชน@ตBอมนุษยชาติ 

ลักษณะของความคิดสรOางสรรค9 
 

Guilford (1967 : 138) อธิบายวBา ความคิดสรHางสรรค@ เปZนความสามารถทางสมองที่คิดไดH

กวHางไกล หรือหลายทิศทาง ท่ีเรียกวBาการคิดแบบอเนกนัย ซึ ่งเปZนการคิดแบบกระจาย (Divergent 

thinking) ประกอบดHวย ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคลBองในการคิด (Fluency) ความยืดหยุBนใน

การคิด (Flexibility) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 

 ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหมB แตกตBางจากความคิดธรรมดา  

ความคิดริเริ่มเกิดจากการนำเอาความรูHเดิมมาคิดดัดแปลง และประยุกต@ใหHเกิดเปZนสิ่งใหมBขึ้นเปZนลักษณะ

ที่เกิดขึ้นเปZนครั้งแรก ตHองอาศัยลักษณะ ความกลHาคิด กลHาลอง เพื่อทดสอบความคิดของตน บBอยครั้งตHอง
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อาศัยความคิด จินตนาการ หรือที่เรียกวBา ความคิดจินตนาการประยุกต@ คือ ไมBใชBคิดเพียงอยBางเดียว แตB

จำเปZนตHองคิดสรHางสรรค@ และหาทางทำใหHเกิดผลงานดHวย ความคิดริเร่ิมน้ันสามารถอธิบายไดHตามลักษณะ

ดังน้ี  

1) ลักษณะทางกระบวนการ คือ เปZนกระบวนการคิด และสามารถแตกความคิดจากของเดิมไปสูB

ความคิดแปลกใหมBท่ีไมBซ้ำซHอนกับของเดิม 

2) ลักษณะของบุคคล คือ บุคคลที่มีความคิดริเริ่ม จะเปZนบุคคลที่มีเอกลักษณ@ของตนเองเชื่อม่ัน

ในตนเอง  กลHาคิด กลHาลอง กลHาแสดงออก ไมBขลาดกลัวตBอความไมBแนBนอน  หรือคลุมเครือ

แตBเต็มใจและยินดีที่จะเผชิญและเสี่ยงกับสภาพการณ@ดังกลBาว  บุคคลที่มีความคิดสรHางสรรค@

จึงเปZนบุคคลท่ีมีสุขภาพจิตดีดHวย 

3) ลักษณะทางผลิตผล ผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มจึงเปZนงานที่แปลกใหมB ไมBเคยปรากฎมา

กBอน มีคุณคBาท้ังตBอตนเอง และเปZนประโยชน@ตBอสังคมสBวนรวม คุณคBาของงานจึงมีต้ังแตBระดับ

ตHน เชBน ผลงานที่เกิดจากความตHองการแสดงความคิดอยBางอิสระ ซึ่งเกิดจากแรงจูงใจของ

ตนเอง ทำเพื่อสนองความตHองการของตนเองโดยไมBคำนึงถึงคุณภาพของงาน และคBอยๆ 

พัฒนาข้ึนโดยเพ่ิมทักษะบางอยBาง ตBอมาจึงเปZนข้ันงานประดิษฐ@ ซ่ึงเปZนส่ิงท่ีคิดคHนใหมBไมBซ้ำกับ

ใคร นอกจากน้ันก็พัฒนางานประดิษฐ@ใหHดีข้ึนจนเปZนข้ันสูงสุด 

ความคลBองในการคิด (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคำตอบไดHอยBาง

คลBองแคลBว รวดเร็ว และมีคำตอบในปริมาณท่ีมากในเวลาจำกัด แบBงออกเปZน 

1) ความคิดคลBองแคลBวทางดHานถHอยคำ (Word Fluency) ซึ่งเปZนความสามารถในการใชHถHอยคำ

อยBางคลBองแคลBวน่ันเอง 

2) ความคิดคลBองแคลBวทางดHานการโยงสัมพันธ@ (Associational Fluency) เปZนความสามารถท่ี

คิดหาถHอยคำท่ีเหมือนกันหรือคลHายกันไดHมากท่ีสุดเทBาท่ีจะมากไดHภายในเวลากำหนด 

3) ความคลBองแคลBวทางดHานการแสดงออก (Expressional Fluency) เปZนความสามารถในการ

ใชHวลีหรือประโยค คือ ความสามารถที่จะนำคำมาเรียงกันอยBางรวดเร็วเพื่อใหHไดHประโยคท่ี

ตHองการ 
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4) ความคลBองแคลBวในการคิด (Ideational Fluency) เปZนความสามารถที่จะคิดสิ่งที่ตHองการ

ภายในเวลาท่ีกำหนด เปZนความสามารถอันดับแรกในการท่ีจะพยายามเลือกเฟùนใหHไดHความคิด

ที่ดีและเหมาะสมที่สุด จึงจำเปZนตHองคิดออกมาใหHไดHมากหลายอยBางและแตกตBางกัน แลHวจึง

นำเอาความคิดที่ไดHทั้งหมดมาพิจารณาแตBละอยBาง เปรียบเทียบกันวBาความคิดอันใดจะเปZน

ความคิดท่ีดีท่ีสุด 

 ความยืดหยุBนในการคิด (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคำตอบไดH

หลายประเภทและหลายทิศทาง แบBงออกเปZน 

1) ความคิดยืดหยุBนที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous Flexibility) เปZนความสามารถที่จะพยายาม

คิดไดHหลายอยBาง อยBางอิสระ 

2) ความคิดยืดหยุBนทางดHานการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) เปZนความสามารถที่จะคิดไดH

หลากหลาย และสามารถคิดดัดแปลงจากส่ิงหน่ึงไปเปZนหลายส่ิงไดH 

 ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือ ความคิดในรายละเอียด เพ่ือตกแตBง หรือขยายความคิด

หลักใหHไดHความหมายสมบูรณ@ยิ่งขึ้น ความคิดละเอียดลออเปZนคุณลักษณะที่จำเปZนยิ่งในการสรHางผลงานท่ี

มีความแปลกใหมBใหHสำเร็จ 
 

องค9ประกอบของความคิดสรOางสรรค9 
 

  กิลฟอร@ด (1967 : 138) ไดHใหHรายละเอียดเก่ียวกับองค@ประกอบของความคิดสรHางสรรค@ ไวHดังน้ี 

1) ความคิดคลBองแคลBว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดท่ีไมBซ้ำกันในเรื่องเดียวกัน แบBงเปZน             

1.1) ความคลBองแคลBวทางดHานถHอยคำ (Word Fluency) เปZนความสามารถในการใชHถHอยคำ   

1.2) ความค ิดคล Bองแคล Bวทางด Hานการโยงส ัมพ ันธ @  (Associational Fluency) เปZน

ความสามารถท่ี  

       จะคิดหาถHอยคำท่ีเหมือนหรือคลHายกันไดHมากท่ีสุดเทBาท่ีจะมากไดHภายในเวลาท่ีกำหนด 

1.1) ความคิดคลBองแคลBวทางการแสดงออก (Expressional Fluency) เปZนความสามารถใน

การใชHวลีหรือประโยค และนำมาเรียงกันอยBางรวดเร็ว เพ่ือใหHไดHประโยคท่ีตHองการ 
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1.2) ความคลBองแคลBวในการคิด (Ideational Fluency) เปZนความสามารถที่จะคิดในสิ่งท่ี

ตHองการภายในเวลาท่ีกำหนด เชBน ใหHคิดประโยชน@ของหนังสือพิมพ@ใหHไดHมากท่ีสุดภายใน

เวลาท่ีกำหนดใหH 

2) ความคิดริเริ ่ม (Originality) หมายถึง ความคิดที่แปลกใหมBไปจากความคิดธรรมดา หรือ

ความคิดท่ีแตกตBางไปจากบุคคลอ่ืน 

3) ความคิดยืดหยุBน (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของการคิด โดยแบBงออกเปZน 

3.1) ความคิดยืดหยุ Bนที ่เกิดขึ ้นในทันที (Spontaneous Flexibility) ความสามารถที ่จะ

พยายามคิดไดHหลายทางอยBางอิสระ คนที่มีความคิดยืดหยุBนในดHานน้ีจะคิดประโยชน@ของหนังสือพิมพ@วBามี

อะไรบHางไดHหลายทิศทาง ในขณะท่ีคนซ่ึงไมBมีความคิดยืดหยุBนจะคิดไดHเพียงทางเดียว 

3.2) ความคิดยืดหยุBนทางการดัดแปลง (Adapter Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการ

ดัดแปลงความรูHหรือประสบการณ@ใหHเกิดประโยชน@หลายๆ ดHาน ซึ่งมีประโยชน@ตBอการแกHปsญหา คนที่มี

ความคิดยืดหยุBนจะคิดไดHไมBซ้ำกัน 

4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดเกี ่ยวกับรายละเอียดที่ใชHในการ

ตกแตBง เพ่ือทำใหHความคิดริเร่ิมสมบูรณ@แบบย่ิงข้ึน 

  จากที่ไดHกลBาวมาพอสรุปไดHวBา องค@ประกอบของความคิดสรHางสรรค@ประกอบดHวย ความคิด

คลBองแคลBว ความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ ซึ่งองค@ประกอบเหลBานี้จะชBวยใหHคนสามารถคิดไดHหลาย

ทิศทางและเปZนประโยชน@อยBางย่ิงตBอการแกHปsญหาอันสลับซับซHอนภายในสังคมท่ีกำลังเปZนอยูBในทุกวันน้ี 
 

การสIงเสริมความคิดสรOางสรรค9 
 

เด็กทุกคนมีความคิดสรHางสรรค@ และความคิดสรHางสรรค@สามารถสBงเสริมใหHพัฒนาเด็กไดH เด็กที่มี

ความคิดสรHางสรรค@จะเจริญเติบโตเปZนผูHใหญBที่มีความคิดสรHางสรรค@สูงนั้น จะตHองไดHรับการสBงเสริม

คุณลักษณะดHานความคิดสรHางสรรค@ใหHไดHพัฒนาอยBางเต็มที่ตั้งแตBในวัยเด็ก โดยมีหลักการสBงเสริมความคิด

สรHางสรรค@ไวH ดังน้ี 1) ยอมรับคุณคBาและความสามารถของบุคคลอยBางไมBมีเงื่อนไข 2) แสดงและเนHนใหH

เห็นวBาความคิดของเขามีคุณคBาและสามารถนำไปใชHใหHเกิดประโยชน@ 3) ใหHความเขHาใจและเห็นใจในตัวเขา 

และความรูHสึกของเขา4) อยBาพยายามกำหนดแบบเพื่อใหHทุกคนมีความคิดและบุคลิกภาพเดียวกัน 5) อยBา

สนับสนุน หรือใหHรางวัลเฉพาะผลงานที่มีผูHทดลองทำเปZนที่ยอมรับกันแลHว ควรใหHผลงานแปลกใหมB มี
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โอกาสไดHรับรางวัลและคำชมบHาง 5) สBงเสริมใหHใชHจินตนาการของตนเอง โดยยกยBองเมื่อใชHจินตนาการท่ี

แปลก และมีคุณคBา 6) กระตุHนและสBงเสริมใหHเรียนรูHดHวยตนเองอยBางตBอเนื่องอยูBเสมอ 7) สBงเสริมใหHถาม

และใหHความสนใจตBอคำถาม รวมทั้งชี้แนะแหลBงคำตอบ 8) ตั้งใจและเอาใจใสBความคิดแปลกๆ ของเขา

ดHวยใจเปZนกลาง 9) พึงระลึกเสมอวBาการพัฒนาความคิดสรHางสรรค@จะตHองใชHเวลาและคBอยเปZนคBอยไป 

บรรยากาศที่กBอใหHเกิดความคิดสรHางสรรค@ เปZนบรรยากาศที่เต็มไปดHวยการยอมรับ และการ

กระตุHนใหHแสดงความคิดเห็นอยBางอิสระ ซ่ึงจะชBวยใหHเขาไดHพบความคิดใหมBๆ และสามารถพัฒนาศักยภาพ

ทางดHานความคิดสรHางสรรค@ใหHเจริญกHาวหนHาตามขีดความสามารถของเขา 

จากการศึกษาของเกล (Gale. 1961. อHางอิงในอารี รังสินันท@ 2532 : 1) พบวBา ความคิด

สรHางสรรค@เปZนความสามารถที่สBงเสริมและพัฒนาขึ้นไดH ความคิดสรHางสรรค@ไมBไดHถBายทอดทางยีน (Gene) 

ของบิดามารดา หากแตBเปZนพฤติกรรมที่ไดHรับภายหลัง ฉะนั้นความคิดสรHางสรรค@ของบุคคลจะมากหรือ

นHอยเพียงไรยBอมขึ้นอยูBกับประสบการณ@ที่บุคคลไดHรับ ไมBใชBพรสวรรค@พิเศษที่คนเพียงสBวนนHอยเปZนเจHาของ 

หากแตBเปZนสมรรถภาพซึ่งมนุษย@เปZนเจHาของไดH เกลใหHความเห็นวBาโรงเรียนและพBอแมBเปZนตัวจักรสำคัญใน

การสBงเสริมใหHเด็กเกิดความคิดสรHางสรรค@ เขาอธิบายวBาความคิดสรHางสรรค@ ไมBไดHเกิดจากการเรียนรูHโดย

การบังคับจิตใจ หรืออยูBภายใตHอิทธิพลของการสอนที่เครBงครัดระเบียบ แตBเปZนผลผลิตในเชิงจิตวิทยาและ

สังคมที่มีอิสระ บHานและโรงเรียนมีสBวนทำใหHเด็กเปZนคนที่มีความคิดสรHางสรรค@ มีอิสรเสรีในการแสดง

ความคิดเห็นตBางๆ ตรงกันขHาม ถHาโรงเรียนและพBอแมBควบคุมเด็กใหHอยูBในกรอบประเพณีเพื่องBายตBอการ

ปกครอง ซ่ึงการกระทำเชBนน้ีเปZนการสกัดก้ันความคิดใหมBๆ แปลกๆ คือความคิดสรHางสรรค@โดยส้ินเชิง 

แนวการสอนเพ่ือพัฒนาความคิดสรHางสรรค@ 

รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสรHางสรรค@ มีดHวยกันหลายรูปแบบ แตBวิลเลียมส@ (1967 : 

175) ไดHสรุปถึงรูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาความคิดสรHางสรรค@ เปZน 3 มิติ ดังน้ี 

มิติท่ี 1 ดHานเนื้อหา (Content) หมายถึง การสอนเพื่อสBงเสริมความคิดสรHางสรรค@นั้นยังคงยึด

หลักสูตรเปZนแกน และจัดการเรียนการสอนใหHสอดคลHองกับเน้ือหาท่ีกำหนดไวHในหลักสูตร 

มิติที่ 2 ดHานพฤติกรรมการสอนของครู (Teacher Behavior) หมายถึง ในการสอนของครูเพ่ือ

พัฒนาความคิดสรHางสรรค@ของเด็กนั้น วิลเลียมส@เนHนเทคนิควิธีสอน และการเสนอกิจกรรมอันเปZนหัวใจ

สำคัญในการเสริมสรHางพฤติกรรมสรHางสรรค@ เขากลBาววBาครูสามารถสอนเนื้อหากลุBมสาระการเรียนรูHท่ี

กำหนดในหลักสูตร และใชHเทคนิควิธีสอน การจัดกิจกรรมท่ีมุBงสBงเสริมความคิดสรHางสรรค@ไดH 

มิติที่ 3 ดHานพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (Pupil Behavior) หมายถึง ในการสอนเพื่อพัฒนา

พฤติกรรมความคิดสรHางสรรค@ของนักเรียนน้ัน วิลเลียมส@ใหHความสำคัญท้ังทางดHานสติปsญญาและดHานจิตใจ 
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หรือความรูHสึกของเด็กซึ่งมีความสัมพันธ@กันอยBางใกลHชิด โดยเขาแบBงพฤติกรรมออกเปZน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

ลักษณะที่ 1 ดHานความรูH ความเขHาใจ หรือสติปsญญา (Cognitive Behavior) ซึ่งเปZนการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมทางดHานกลไกและการทำงานของสมองแบBงออกเปZน 4 ดHาน ดังน้ี 1) ความคลBองในการคิด           

2) ความคิดยืดหยุBน 3) ความคิดริเริ่ม 4) ความคิดละเอียดลออ ลักษณะที่ 2 ดHานความรูHสึกหรือจิตใจ 

(Affective Behavior) ซึ่งเปZนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางดHานความรูHสึก เจตคติ คBานิยม เปZนตHน ซ่ึง

แบBงออกเปZน 4 ดHาน ดังน้ี 1) ความอยากรูHอยากเห็น 2) ความพรHอมใจที่จะเสี่ยง 3) ความพอใจที่จะทำส่ิง

ซับซHอน 4) ความคิดจินตนาการ 

นอกจากน้ีไดHมีนักจิตวิทยา และนักการศึกษาท่ีกลBาวถึง เทคนิคในการพัฒนาความคิดสรHางสรรค@ท่ี

เปZนมาตรฐาน เพ่ือใชHในการฝyกฝนบุคคลท่ัวไป ใหHเปZนผูHท่ีมีความคิดสรHางสรรค@สูงข้ึน เทคนิคเหลBาน้ีไดHแกB 

 1. การระดมพลังสมอง (Brainstorming) หลักสำคัญของการระดมพลังสมอง คือ การใหHโอกาส

คิดอยBางอิสระท่ีสุด โดยเล่ือนการประเมินความคิดออกไปไมBมีการวิพากษ@วิจารณ@ในระหวBางท่ีมีการคิด การ

วิจารณ@หรือการประเมินผลใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นในระหวBางการคิดจะเปZนสิ่งขัดขวางความคิดสรHางสรรค@

จุดประสงค@ของการระดมพลังสมองก็เพื่อจะนำไปสูBการที่สามารถแกHปsญหาไดH Alex F. Osborn (1957 : 

23) เปZนผูHคิดเทคนิคนี้ขึ้น โดยแบBงขั้นตอนการระดมพลังสมองออกเปZน 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ตัดการวิจารณ@

ออกไป ชBวยทำใหHเกิดการรับรูHโดยมีสถานการณ@ที่สรHางสรรค@ ซึ่งจำเปZนตBอการเกิดจินตนาการ ขั้นที่ 2 ใหH

อิสระ ยิ่งมีความคิดที่กวHางไกลมากเทBาใดก็ยิ่งดี เพราะเปZนไปไดHที่วBาความคิดที่ดูจะไรHสาระ อาจจะนำไปสูB

บางสิ่งที่มีจินตนาการไดH ขั้นท่ี 3 ตHองการปริมาณ ขั้นนี้จะสะทHอนใหHเห็นถึงจุดหมายของการระดมพลัง

สมอง ยิ่งมากความคิดก็จะไดHมีโอกาส     ที่จะพบกับความคิดดีๆ มากยิ่งขึ้น ขั้นที่ 4 การผสมผสานและ

ปรับปรุงความคิด น่ันคือการขยายความคิดใหHกวHางไกลออกไป ในระหวBางการอภิปรายนักเรียนจะ

พิจารณาความคิดของตนเองและของเพ่ือนตามลำดับ 

 2. Attribute listing ผูHสรHางเทคนิคนี้ คือ Robert P. Crawford (1979 : 143) เปZนเทคนิคท่ีมี

ลักษณะเปZนการสรHางแนวคิดใหมBโดยอาศัยแนวคิดเดิม วิธีการใชHแบBงเปZน 2 ลักษณะ คือวิธี Attribute 

modifying คือ การปรับเปลี่ยนลักษณะบางประการของแนวคิดหรือผลงานเดิม เชBน สี พื้นผนังหHอง แลHว

ปรับเปลี่ยนแตBละสBวน เมื ่อนำมารวมกันก็จะไดHรูปแบบของหHองในแนวใหมBเกิดขึ ้นมากมาย และวิธี 

Attribute Transferring คือ การคิดถBายโยงลักษณะบางประการจากสถานการณ@หน่ึงมาใชHในอีก

สถานการณ@หนึ่ง      เชBน การถBายโยงลักษณะของงาน คาร@นิวัลมาใชHเปZนแนวคิดในการจัดงานปêใหมBของ

โรงเรียน เปZนตHน 
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 3. Morphological Synthesis ผูHสรHางเทคนิคนี้ คือ Alex F. Osborn (1957 : 23) เปZนเทคนิคท่ี

ใชHในการสรHางความคิดใหมBๆ โดยใชHวิธีการแยกแยะองค@ประกอบของความคิดหรือปsญหา ใหHองค@ประกอบ

หนึ่งอยูBบนแกนตั้งของตาราง ซึ่งเรียกวBาตาราง เมทตริกซ@ และอีกองค@ประกอบหนึ่งอยูBบนแกนนอน เม่ือ

องค@ประกอบบนแกนต้ังมาสัมพันธ@กับองค@ประกอบบนแกนนอนในชBวงตารางก็จะเกิดความคิดใหมBข้ึน 

 4. Idea Checklist ผูHสรHางเทคนิคนี้ คือ Alex F. Osborn (1957 : 23) เปZนเทคนิคที่ใชHในการ

คHนหาความคิดหรือแนวทางที่ใชHในการแกHปsญหาตBางๆ ที่เกิดขึ้นไดHอยBางรวดเร็ว โดยอาศัยกระบวนการ

ตรวจสอบความคิดที่มีผูHทำไวHแลHว เชBน อาจใชHสมุดโทรศัพท@หนHาเหลืองเปZนรายการตรวจสอบความคิดใน

การคHนหาอาชีพตBางๆ ไดH หรือใชH 73 Idea-Spurring Questions ของออสบอร@น สามารถเปZนรายการ

ตรวจสอบความคิดใหHโรงงานอุตสาหกรรมเกิดความคิดในการปรับปรุงผลิตภัณฑ@ไดHมากมายหลายแนวทาง 

 5. Synectics Methods โดยรากศัพท@ Synectics หมายความวBา การเชื่อมเขHากันของสิ่งที่ไมB

เกี่ยวขHองกัน William j.j. Gordon เปZนผูHคิดขึ้น โดยการสรHางความคุHนเคยที่แปลกใหมB และความแปลก

ใหมBท่ีเปZนท่ีคุHนเคย จากน้ันจึงสรุปเปZนแนวคิดใหมB กระบวนการของการคิดเปZนของ Gordon มี 4 ประการ 

คือ 

 5.1) การสรHางจินตนาการข้ึนในจิตใจของเรา หรือการพิจารณาความคิดใหมB 

 5.2) การประยุกต@เอาความรูHในสาขากลุBมสาระการเรียนรูHหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมาแกHปsญหา 

ท่ีเกิดข้ึน 

 5.3) การประยุกต@ใชHการเปรียบเทียบ หรืออุปมาในการแกHปsญหา 

     5.4) การประยุกต@เอาความคิดใดๆ ก็ตามท่ีเกิดจากจินตนาการมาใชHแกHปsญหา 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับการนำเทคนิคการสอนเพื่อชBวยใหHเกิดการพัฒนาทักษะความคิดสรHางสรรค@        

ท่ีกลBาวมาขHางตHนน้ี ช้ีใหHเห็นแลHววBาความคิดสรHางสรรค@น้ันสามารถสอนกันไดH 

 และจากผลงานของ Sund และ Trowbridge (อHางถึงใน กรมวิชาการ 2534) ที ่ไดHรวบรวม

ผลงานวิจัยทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความคิดสรHางสรรค@ของนักเรียน ซึ่งมีผลตBอการเรียนการสอนในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สรุปไดHดังน้ี 1) ความคิดสรHางสรรค@จะเกิดไดHกับทุกคน และทุกวัยในบางสิ่งบางอยBาง 2) 

ความสามารถและการแสดงออกซึ่งความคิดสรHางสรรค@ของแตBละคนนั้นจะแตกตBางกัน 3) ความอิสระเสรี

ในการคิดสรHางสรรค@เปZนสิ ่งสำคัญมากและมีผลตBอสุขภาพจิตดHวย 4) เด็กๆ จะเรียนรูHไดHดีที ่สุดเม่ือ

สถานการณ@เรียนรูHน้ันอยูBในภาวะสรHางสรรค@ 
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กิจกรรมสIงเสริมความคิดสรOางสรรค9 

Torrance (1963 : 55) ไดHเสนอกิจกรรมที่สBงเสริมความคิดสรHางสรรค@ไวH 3 ลักษณะ ดังนี้ คือ 

ลักษณะที่ 1 ความไมBสมบูรณ@ การเปwดกวHาง (Incompleteness Openness) ลักษณะพื้นฐานแรกที่สุดใน

กิจกรรมกระบวนการเรียนรูHโดยวิธีสรHางสรรค@ และการแกHปsญหา คือ ความไมBสมบูรณ@ หรือความเปwดกวHาง 

คนที่มีความคิดสรHางสรรค@ เปZนจำนวนมากไดHเสนอแนะวBา ความไมBสมบูรณ@จะทำใหHเกิดแรงจูงใจในการ

เรียนรูHและผลสัมฤทธ์ิ เชBน การใชHคำถามท่ีย่ัวยุทHาทายใหHผูHเรียนคิดหาคำตอบหรือหาขHอมูลในทางท่ีแปลกๆ 

ใหมBๆ หรือใหHคาดการณ@พยากรณ@จากขHอมูลที่มีจำกัด ลักษณะที่ 2 การสรHางบางอยBางขึ้นมา และนำมาใชH

ใหHเกิดประโยชน@ (Producing Something and Using It) ลักษณะที่ 3 การใชHคำถามของเด็ก (Using 

Pupil Question) 
 

ความหมายและความสำคัญของการคิดวิเคราะห9 

ความหมายของการคิดวิเคราะห@ ผู HเชB ียวชาญหลายทBานไดHอธิบายถึงความหมายของการคิด

วิเคราะห@ในหลายความหมาย โดยมีรายละเอียดดังนHี  

ก´ูด (1973 : 680) ใหHความหมายการคิดวิเคราะห@ เปZนการคิดอยBางรอบคอบตามหลักของการ

ประเมินและมีหลักฐานอHางอิงเพBือหาขHอสรุปท่ีนBาจะเปZนไปไดHตลอดจนพิจารณาองค@ประกอบท่ีเกBียวขHองทHัง

หมดและใชHกระบวนการตรรกวิทยาไดHอยBางถูกตHองสมเหตุสมผล  

ทิศนา แขมมณีและคณะ(2545 : 401) กลBาววBาการคิดวิเคราะห@ หมายถึง การคิดท่ีตHองใชHคำตอบ

แยกแยะขHอมูลและหาความสัมพันธ@ของขHอมูลที่แยกแยะนHันหรืออีกนัยหนBึงคือการเรียนรูHในระดับที่ผHูเรียน

สามารถจับไดHวBาอะไรเปZนสาเหตุ เหตุผล หรือแรงจูงใจ ท่ีอยูBเบHืองหลังปรากฏการณ@ใด ปรากฏการณ@หนBึง  

สุวิทย@ มูลคำ (2550) ใหHความหมายการคิดวิเคราะห@วBา หมายถึง ความสามารถในการจำแนก 

แยกแยะ องค@ประกอบตBางๆ ของสBิงใดสิ่งหนึ่งซBึงอาจจะเปZนวัตถุ สิ่งของ เรBืองราว หรือเหตุการณ@และหา

ความสัมพันธ@เชิงเหตุผลระหวBางองค@ประกอบเหลBานHันเพ่ือคHนหาสภาพความเปZนจริงหรือสBิงสำคัญ ของสBิง

ท่ีกำหนดใหH  

เครือวัลย@ กาญจนคูหา (2548 : 25) ใหHความหมายการคิดวิเคราะห@วBา หมายถึง ความสามารถใน

การจำแนกแจกแจง แยกแยะ มองเห็น มองออก จากการอBานเรBืองราว เหตุการณ@ หรืองานเขียนตBางๆ 



 

 

34 

เพื่อหาความสัมพันธ@เชิงเหตุผลระหวBางองค@ประกอบของเน้ือหานั้นๆ เพื่อคHนหาสาเหตุทBีแทHจริงหรือ สBิงทBี

สาคัญของเรBืองราวตBางๆ โดยอาศัยการใครBครวญ ไตรBตรอง หาเหตุผลประกอบอยBางรอบคอบ กBอนทBีจะ

ตัดสินใจ  

กัญญา สิทธิศุภเศรษฐ@ (2548 : 30) ใหHความหมายการคิดวิเคราะห@วBา หมายถึง ความสามารถใน

การจำแนกแยกแยะหรือรวบรวมขHอมูลใหHเปZนระบบและสามารถสืบคHนขHอเท็จจริงในการเปรียบเทียบใหH

เห็นความสัมพันธ@และใหHเหตุผลไดH  

เกรียงศักด@ิ เจริญวงศ@ศักด@ิ (2549 : 2) ใหHความหมายการคิดวิเคราะห@วBา หมายถึง การจำแนก

แยกแยะ องค@ประกอบของสิ่งใดสBิงหนึ่งออกเปZนสBวนๆ เพื่อคHนหาวBาทำมาจากอะไร มีองค@ประกอบอะไร     

ประกอบขHึนมาไดHอยBางไร เช่ือมโยงสัมพันธ@กันอยBางไร  

จากความหมายของการคิดวิเคราะห@ดังกลBาว สรุปไดHวBา การคิดวิเคราะห@ หมายถึง การรวบรวม 

จำแนก แยกแยะ เปรียบเทียบขHอมูล เพBือหาความสัมพันธ@หรือองค@ประกอบของสBิงเหลBานHันพรHอมกับ

เช่ือมโยงใหHเกิดความถูกตHองชัดเจนและนำไปสูBการตัดสินใจไดHอยBางมีประสิทธิภาพ  

ความสำคัญของการคิดวิเคราะห9 นักการศึกษาไดHเสนอแนวคิดในเรื่องความสำคัญของการคิด

วิเคราะห@ ดังนHี  

สุวิทย@ มูลคำ (2547 : 39) ไดHกลBาวถึงความสำคัญของการคิดวิเคราะห@ ไวHดังน้ี  

1) ชBวยใหHรH ูขHอเท็จจริง ขHอเท็จจริงเปZนฐานความรHูในการนำไปใชHในการตัดสินใจแกHปsญหาการ

ประเมินและการตัดสินใจเรBืองตBางๆ ไดHอยBางถูกตHอง  

2) ชBวยในการสำรวจความสมเหตุสมผลของขHอมูลท่ีปรากฏและไมBดBวนสรุปตามอารมณ@ความรHูสึก     

หรือ อคติ แตBสืบคHนตามหลักเหตุผลและขHอมูลท่ีเปZนจริง  

3) ชBวยใหHไมBดBวนสรุปสBิงใดงBายๆ แตBสBือสารตามความเปZนจริงขณะเดียวกันจะชBวย ใหHเราไมBหลงเชBือ

ขHออHางท่ีเกิดจากตัวอยBางเพียงอยBางเดียว แตBพิจารณาเหตุผลและปsจจัยเฉพาะในแตBละกรณีไดH  

4) ชBวยในการพิจารณาสาระสำคัญอBืนๆ ที่ถูกบิดเบือนไปจากความประทับใจครั้งแรกทำใหHเรามอง

อยBางครบถHวนในแงBมุมอBืนๆ ทBีมีอยBู  
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5) ชBวยพัฒนาความเปZนคนชBางสังเกต การหาความแตกตBางของสิ่งทBีปรากฏ พิจารณา ตามความ

สมเหตุสมผลของสBิงท่ีเกิดขHึนกBอนทBีจะตัดสินสรุปส่ิงใดลงไป  

6) ชBวยใหHหาเหตุผลทBีสมเหตุสมผลใหHกับสBิงทBีเกิดข้ึนจริง ณ เวลาน้ันโดยไมBมีอคติ  

7) ชBวยประมาณการความนBาจะเปZน โดยสามารถใชHขHอมูลพื้นฐานทBีมีวิเคราะห@ รBวมกับปsจจัยอBืนๆ     

ของสถานการณ@ ณ เวลานHันอันจะชBวยคาดการณ@ความนBาจะเปZนไดHสมเหตุสมผล มากกวBา  

เกรียงศักด@ิ เจริญวงศ@ศักด@ิ (2549 : 33) ไดHกลBาวถึงความสำคัญของการคิดวิเคราะห@ ไวHดังน้ี  

1) ชBวยสBงเสริมความฉลาดทางสติปsญญา คนเราจะเฉลียวฉลาดนั้นตHองประกอบดHวย ความฉลาด 3 

ดHาน คือ ความฉลาดในการสรHางสรรค@ ความฉลาดในการวิเคราะห@ และความฉลาดในการปฏิบัติ 

โดยในสBวนของความฉลาดในการวิเคราะห@นH ันหมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห@และ

ประเมินแนวคิดทBีคิดขHึน ความสามารถในการคิดนำมาแกHปsญหาและความสามารถในการตัดสินใจ 

โดยธรรมชาติคนเราจะมีจุดอBอนดHานความสามารถทางการคิดหลายประการ การคิดวิเคราะห@จะ

ชBวยเสริมจุดอBอนทางความคิดเหลBานHี 

2) ชBวยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของกลุBมตัวอยBางในการสรุปเรื่องตBางๆ สBวนมากไมBไดHคำนึงถึง

จำนวนขHอมูลทBีสามารถบBงชี้ความสมเหตุสมผลของเรื่องนั้น แตBดBวนสรุป สิ่งตBางๆ ไปตามอารมณ@

ความรูHสึก ซ่ึงทาใหHเกิดการเขHาใจผิดไดH การสรุปเชBนนHีเรียกวBา การสรุปแฝงดHวยความมีอคติ ดังนHัน 

ควรสืบคHนตามหลักการและเหตุผลขHอมูลทBีเปZนจริงใหHชัดเจนกBอนจะมีการสรุป  

3) ชBวยลดการอHางประสบการณ@สBวนตัวเปZนขHอสรุปทBัวไป การสรุปเรBืองตBางๆ มีคน จำนวนไมBนHอยทBี

ใชHประสบการณ@ที่เกิดกับตนเองมาสรุปเปZนเรBืองทั่วๆ ไป การอHางเชBนนี้กBอใหHเกิดความผิดพลาดไดH

เพราะมีปsจจัยอ่ืนๆ ท่ีไมBไดHกลBาวถึงเปZนสาเหตุใหHเกิดสBิงน้ันไดH  

4) ชBวยขุดคHนสาระของความประทับใจครHังแรก ความประทับใจครHังแรกทBีมีตBอสBิงใดสBิงหนBึงจะทำใหH

เรารHูสึกดีตBอสBิงนHัน ยิ่งเมื่อถูกกระตุHนดHวยความประทับใจตBอๆ มา ยBอมจะเปZนเหตุ ใหHเราสรุปวBา

สBิงนHันจะเปZนเชBนนHันตลอดไป อันเปZนเหตุใหHเกิดความลำเอียงในการใหHเหตุผลกับสิ่งนHันตาม

กาลเวลาและบริบทที่เปลBียนแปลงไป และการคิดวิเคราะห@นHีเองจะชBวยในการพิจารณาสาระ 

สำคัญอBืนๆ ที่ถูกบิดเบือนไปจากความประทับใจในครั้งแรก ทำใหHเรามองอยBางครบถHวนในแงBมุม

อ่ืนๆ ท่ีมีอยBู  
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5) ชBวยตรวจสอบการคาดคะเนบนฐานความรูHเดิม การคิดวิเคราะห@ ชBวยในการประมาณการความ

นBาจะเปZน โดยสามารถใชHขHอมูลพื้นฐานทBีมีวิเคราะห@รBวมกับปsจจัยอื่นๆ ของสถานการณ@ ณ เวลา

น้ันจะชBวยคาดการณ@ความนBาจะเปZนไดHอยBางสมเหตุสมผล  

6) ชBวยวินิจฉัยขHอเท็จจริงจากประสบการณ@สBวนบุคคล โดยไมBมีอคติทBีกBอตัวอยBูในความทรงจำและทำ

ใหHเราสามารถประเมินสBิงตBางๆ ไดHอยBางสมจริง  

7) เปZนพHืนฐานการคิดในมิติอื่นๆ การคิดวิเคราะห@นับวBาเปZนปsจจัยที่ทำหนHาทBีเปZนปsจจัยหลักสำหรับ

การคิดในมิติอ่ืนๆ ไมBวBาจะเปZนการคิดเชิงวิพากษ@ การคิดเชิงสรHางสรรค@ ซึ่งการคิดวิเคราะห@จะ

ชBวยเสริมสรHางใหHเกิดมุมมองเชิงลึกในอันท่ีจะนำไปสBูการตัดสินใจและการแกHปsญหาไดH  

8) ชBวยในการแกHปsญหา การคิดวิเคราะห@เกBียวขHองกับการจำแนกแยกแยะองค@ประกอบตBางๆ และ

การทำความเขHาใจในสBิงที่เกิดขึ้น ดังนHันเมBือพบปsญหาใดๆ ใหHสามารถวิเคราะห@ไดHวBาปsญหานHันมี

องค@ประกอบอะไรบHาง เพราะเหตุใดจึงเปZนเชBนนHันซBึงจะนำไปสูBการแกHปsญหาไดHอยBางตรงประเด็น 

9) ชBวยในการประเมินและตัดสินใจ การคิดวิเคราะห@ชBวยใหHสามารถประเมินสถานการณ@และ

ตัดสินใจเรBืองราวตBางๆ ไดHอยBางแมBนยำกวBาการทBีมีเพียงขHอเท็จจริงทBีไมBไดHผBานการวิเคราะห@และ

ทำใหHรูHสาเหตุของปsญหา เห็นโอกาสความนBาจะเปZนในอนาคต  

10) ชBวยใหHความคิดสรHางสรรค@สมเหตุสมผล การคิดวิเคราะห@ชBวยใหHการคิดตBางๆ อยBูบนฐานของ

ตรรกะและความนBาจะเปZนไปไดHอยBางมีเหตุผลมีหลักเกณฑ@สBงผลใหHมีการคิด จินตนาการ หรือการ

สรHางสรรค@สBิงใหมBๆ มีการเชBือมโยงสัมพันธ@ระหวBางสBิงทBีจินตนาการกับการนำมาใชHในโลกแหBง

ความเปZนจริง สิ่งประดิษฐ@ที่เราพบเห็นในปsจจุบันลHวนเปZนผลลัพธ@อันเกิดจากการวิเคราะห@วBาใชH

การไดH กBอนทBีจะนำมาใชHจริง  

11) ชBวยใหHเขHาใจแจBมกระจBาง การคิดวิเคราะห@ชBวยใหHประเมินและสรุปสBิงตBางๆ บน ขHอเท็จจริงท่ี

ปรากฏ ไมBใชBสรุปตามอารมณ@และความรH ูสึกหรือการคาดการณ@วBานBาจะเปZนเชBนนี ้ การคิด

วิเคราะห@ทำใหHไดHรับขHอมูลทBีเปZนจริงซึ่งจะเปZนประโยชน@ตBอการตัดสินใจจากประโยชน@ของการคิด

วิเคราะห@ท่ีกลBาวมา  

ดังนHัน สรุปไดHวBาการคิดวิเคราะห@มีประโยชน@ทBีชBวยสBงเสริมใหHเราเปZนคนชBังสังเกต ไมBดBวนสรุป

เหตุการณ@กBอนที่จะมีการพิจารณาสาระสำคัญอBืนๆ ซึ่งชBวยลดการอHางประสบการณ@เดิมของตนเองและ ยัง

เปZนการปูพื้นฐานการคิดในดHานอื่นๆ ท่ีจะนำไปปรับ ใชHในการประเมินการตัดสินใจสถานการณ@ ที่จะ

เกิดข้ึนในอนาคตไดHอยBางมีประสิทธิภาพ  
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การสIงเสริมการคิดวิเคราะห9 

วิมล ทองผิว (2556 : 3) รูปแบบการสอนที ่สามารถนำมาใชHพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห@              

มีหลากหลายวิธี เชBน  

1) เทคนิคการคิดโดยใชHปsญหาเปZนฐาน  

2) เทคนิคการต้ังคำถาม 

3) เทคนิคการจัดกิจกรรมแบบหมวก 6 ใบ  

4) เทคนิคกรณีตัวอยBาง 

5) เทคนิคการจัดการเรียนรูHตามวัฎจักรการเรียนรูH 7 ข้ัน 

6) เทคนิคการจัดการเรียนรูHมโนมิติรูปตัววี  

7) เทคนิคการจัดการเรียนรูHแบบสืบเสาะ 

8) เทคนิคการจัดการเรียนรูH 4 MAT  

9) เทคนิคการสอนแบบผังกราฟwก (Graphic Organizer Instructional Model) ซึ่งเปZนรูปแบบ

การเรียนการสอนที่สรุปความคิดรวบยอดจากการรวบรวมอยBางเปZนระบบ โดยสามารถจัด

กิจกรรมทBีเปZนการบูรณาการเนHือหาหลายๆ เรื่องเขHาไวHในกิจกรรมเดียวกัน เพื่อใหHเขHาใจงBาย 

กระชับ ชัดเจน ซBึงในการจัดกระทำขHอมูลตHองใชHทักษะการคิดวิเคราะห@ของนักเรียนแตBละคน 

จึงเปZนรูปแบบการสอนที่สBงเสริมใหHมีการพัฒนาดHานการใหHทักษะการคิด หลักเหตุผล และการ

เช่ือมโยงของขHอมูล ของนักเรียนไดHเปZนอยBางดี 

ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544 : 15) ไดHกลBาวถึง การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวBา
ประกอบดHวย  

1) สอนดHวยการต้ังคำถาม ทHังคำถามเดียวและคำถามแบบชุด 

2) สอนโดยใชHแผนทBีความคิด (Mind Mapping) ฝyกการวิเคราะห@และสังเคราะห@  

3) การเรียนรูHแบบปรึกษาหารือ  

4) บันทึกการเรียนรูH บันทึกขHอสงสัยความรูHสึกสBวนตัว ความคิดท่ีเปลBียนไป 

5) การถามตนเอง ในการวางแผน จัดระเบียบ คิดไตรBตรองในเร่ืองการเรียนรHูของตนเอง 

6) การประเมินตนเองเพBือประเมินความคิด และความรHูสึกของตนเอง  
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ทั้งนี้ ประเวศ วะสี (2542 : 26) ไดHกลBาววBา การฝyกใหHผHูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห@
ตHองสรHางนิสัยแหBงการคิดใหHเกิดในตัวผูHเรียนโดยมีวิธีฝyกดังตBอไปน้ี  

1) การฝyกสังเกต สังเกตในสBิงที่เห็น สังเกตสBิงแวดลHอม สังเกตการทำงานการฝyกสังเกตจะทำใหH
เกิดปsญญามาก โลกทัศน@และวิธีคิด สติ - สมาธิ จะเขHาไปมีผลตBอการสังเกตและส่ิงทBีสังเกต  

2) การฝyกบันทึก เมBือสังเกตอะไรแลHว ควรฝyกบันทึกโดยการวาดรูปหรือบันทึกขHอความ หรือ
ถBายภาพ ถBายวิดีทัศน@ จะบันทึกละเอียดมากนHอยเพียงใด ควรใหHเหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ@ การบันทึกชBวยพัฒนาปsญญาไดHอยBางดี  

3) การฝyกนำเสนอตBอทBีประชุมเมBือมีการทำงานกลุBม ไดHเรียนรHูอะไรมาก ควรมีการนำเสนอแลก 
เปลBียนความรูH การนาเสนอเปZนการพัฒนาปsญญาท้ังของผHูนำเสนอและของกลุBม  

4) การฝyกการฟsง การรHูจักฟsงคนอ่ืนทำใหHบุคคลฉลาดขHึน โบราณเรียกวBาเปZนพหูสูต  
5) การฝyก ปุจฉา-วิสัชนา เพBือมีการนำเสนอและการฟsงแลHวฝyก ปุจฉา – วิสัชนา หรือ ถาม – 

ตอบ ซBึงเปZนการฝyกใชHเหตุผล วิเคราะห@ สังเคราะห@ ทาใหHเกิด ความแจBมแจHงในเร่ืองน้ันๆ  
6) การฝyกตั้งสมมติฐาน และตHังคำถาม เมBือเรียนรHูอะไรไปแลHว ควรฝyกตั้งคำถามใหHไดHวBา สBิงนHีคือ

อะไร    ส่ิงน้ันเกิดจากอะไร อะไรมีประโยชน@ ทำอยBางไรจะสำเร็จประโยชน@อันน้ัน  
7) การฝyกการคHนหาคำตอบเมBือมีคำถามแลHวก็ควรไปคHนหาคำตอบจากหนังสือตารา อินเตอร@เน็ต

หรือไปคุยกับคนเฒBาคนแกB แลHวแตBธรรมชาติของคำถามบางคำถามเมBือคHนหาคำตอบทุก 
วิถีทางจนหมดแลHวก็ไมBพบ ตHองหาคำตอบตBอไปดHวยการวิจัย  

8) การวิจัย การวิจัยเพBือหาคำตอบเปZนสBวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูHทุกระดับ การวิจัยจะทำ
ใหHคHนพบความรHูใหมBและมีประโยชน@มาก  

9) การเชื่อมโยงบูรณาการและการเขHาใจตนเอง เกิดการรHูตัวเองตามความเปZนจริงวBาสัมพันธ@กับ
คนอBืนและส่ิงอ่ืนอยBางไร ซ่ึงจะทำใหHเกิดจริยธรรมขHึนในตนเอง  

10) การฝyกเขียนและเรียบเรียงทางวิชาการ การใหHผHูเรียนฝyกการเขียนเรียบเรียงกระบวนการ
เรียนรHู และความรHูใหมBที่ไดHมาทำใหHเกิดการคHนควHาหาหลักฐานทBีถูกตHองนBาเชBือถือและเปZน
ประโยชน@      สุวิทย@ มูลคำ (2547 : 21) ไดHกลBาวถึงเทคนิคในการสอนใหHนักเรียนเกิดการคิด
วิเคราะห@ โดยใชHเทคนิค 5W1H ซBึงมีลักษณะการสอน ดังนHี  

1) What (อะไร) ปsญหาหรือสาเหตุทBีเกิดขHึน - เกิดอะไรขHึนบHาง มีอะไรที่เกBียวขHองกับ
เหตุการณ@นH ีหลักฐานท่ีสำคัญท่ีสุดคืออะไร สาเหตุท่ีทำใหHเกิดเหตุการณ@น้ีคืออะไร 

2)  Where (ที่ไหน) สถานที่หรือตำแหนBงทBีเกิดขHึน - เรื่องนHีเกิดขHึนทBีไหน เหตุการณ@น้ี
นBาจะเกิดข้ึนทBีใดมากทBีสุด  

3) When (เมB ือใด) เวลาทB ีเหตุการณ@น้ันเกิดหรือจะเกิดขึ ้นเหตุการณ@นั ้นนBาจะ
เกิดขHึนเมBือใด เหตุการณ@น้ันนBาจะเกิดขHึนท่ีใดมากท่ีสุด  
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4) Why (ทำไม) สาเหตุ หรือมูลเหตุที ่ทำใหHเกิดขH ึน เหตุใดตHองเปZนคนนHี เวลาน้ี 
สถานทBีนHี เพราะเหตุใดเหตุการณ@นHีจึงเกิดขHึน ทำไมจึงเกิดเรBืองนH ี

5) Who (ใคร) บุคคลสำคัญเปZนตัวประกอบหรือเปZนผูHเกี่ยวขHองทBีจะไดHรับผลกระทบ
ทHัง ดHานบวกและดHานลบ ใครอยูBในเหตุการณ@บHาง ใครนBาจะเก่ียวขHองกับเหตุการณ@น้ีบHาง - ใคร
นBาจะเปZนคนทBีทำใหHสถานการณ@นHีเกิดมากทBีสุด - เหตุการณ@ทBีเกิดขHึนใครไดHประโยชน@ ใครเสีย
ประโยชน@  

6) How (อยBางไร) รายละเอียดของสBิงทBีเกิดขHึนแลHวหรือกำลังจะเกิดขึ้นวBามีความ
เปZนไปไดHในลักษณะใด – เขาทำสBิงนHีไดHอยBางไร - ลำดับเหตุการณ@นี้วBาเกิดขึ้นไดHอยBางไรบHาง 
เหตุการณ@นHีเกิดข้ึนไดHอยBางไร - มีหลักในการพิจารณาคนดีอยBางไรบHาง  

การสอนคิดวิเคราะห@โดยใชHเทคนิค 5W1H จะสามารถชBวยไลBเรียงความชัดเจนในแตBละเรBืองไดH

เปZนอยBางดี ทำใหHเกิดความครบถHวนสมบูรณ@ นอกจากการใชHเทคนิค 5W1H แลHวยังใชHเทคนิคการตHังคำถาม

ในลักษณะอBืนๆ ไดHเชBน  

1)  คำถามเกBียวกับจำนวน เชBน เหตุการณ@ทBีเกิดข้ึนมีผูHเก่ียวขHองจำนวนก่ีคน  

2)  คำถามเชิงเงื่อนไข เชBนถHา..........จะเกิด..........ถHาเหตุการณ@นHีเกิดขึ้นเมื่อ 5 ปêที่แลHวใครจะเปZนผHู

ไดHประโยชน@แลHวใครจะเปZนผูHเสียประโยชน@  

3)  คำถามเกBียวกับการจัดลำดับความสำคัญ เชBน ใครเปZนคนสำคัญที่สุดของเรB ืองประเด็นใด         

เปZนประเด็นหลัก ประเด็นใดเปZนประเด็นรอง  

4)  คำถามเชิงเปรียบเทียบ เชBน ระหวBาง......... กับ.......... สBิงใดสำคัญกวBาระหวBางความตายกับการ

พรากจากความรัก สBิงใดสำคัญกวBา จากการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห@ท่ีกลBาววBา พอ

สรุปไดHวBาการสอนจะตHองใหHผูHเรียนมีบทบาทสำคัญในการเรียนรHูและเขHาใจกระบวนการคิดของตนเอง มี

เหตุผลเชื่อมโยงความสัมพันธ@ระหวBางเหตุและผลตลอดจนสามารถควบคุมตรวจสอบการคิดของตนไดH 

ดังนั ้นการสอนคิดวิเคราะห@จึงเปZนสิ ่งสาคัญตBอการพัฒนาเยาวชนใหHเติบโตเปZนพลเมืองทBีมีคุณภาพ 

สรHางสรรค@สังคมและพัฒนาประเทศใหHมีความเจริญอยBางย่ังยืนสืบตBอไป  

สรุปไดHวBาการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห@รูปแบบทBีจะเสริมสรHางใหHผHูเรียนมี

ทักษะการคิดวิเคราะห@ มีดังน้ี สอนดHวยการตHังคำถาม การสอนโดยใชHแผนท่ีความคิด การรHูจักสังเกต สังสัย 

และการเรียนรHูแบบปรึกษาหารือ บันทึกการเรียนรูHและขHอสงสัย การจัดระเบียบและการเชื่อมโยงบูรณา

การและการเขHาใจตนเอง เกิดการรHตัูวเองตามความเปZนจริงวBาสัมพันธ@  
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สติปgญญากับความคิดสรOางสรรค9และการคิดวิเคราะห9 
 

 มีงานวิจัยมากมายที่ทำการศึกษาถึงความสัมพันธ@ระหวBางสติปsญญากับความคิดสรHางสรรค@หรือ

อาจกลBาวอีกนัยหนึ่งวBา บุคคลท่ีมีสติปsญญาสูงหรือผลสัมฤทธิ์สูงจะตHองมีความคิดสรHางสรรค@สูงหรือไมB             

ซ่ึงผลการวิจัยตBางๆ มีปรากฏดังน้ี 

 งานวิจัยชิ้นที่ 1 ไดHศึกษาความสัมพันธ@ระหวBางทัศนคติตBอกลุBมสาระการเรียนรูHคณิตศาสตร@ 

ความคิดสรHางสรรค@ การยอมรับตนเอง และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร@ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปêที่ 7 ซึ่งมีจำนวน 203 คน ความคิดสรHางสรรค@มีความสัมพันธ@กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร@อยBางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คBาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ@เทBากับ 0.3128 และนักเรียน

มัธยมศึกษาปêท่ี 3 ซึ่งมีจำนวน 200 คน ความคิดสรHางสรรค@มีความสัมพันธ@กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร@อยBางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คBาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ@เทBากับ 0.02240 ในขณะท่ี

งานวิจัยชิ้นที่ 2 ไดHศึกษาความสัมพันธ@ระหวBางความคิดสรHางสรรค@ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร@ 

ลักษณะความเปZนผูHนำและความเชื่อที่ขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร@ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปêที่ 3 

กลุBมตัวอยBางเปZนนักเรียนโรงเรียนรัฐบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 275 คน ผลการวิจัยในสBวนของ

ผลสัมฤทธิ์พบวBาความคิดสรHางสรรค@ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร@ มีความสัมพันธ@กันทางสถิติ

ในทางบวก โดงานวิจัยชิ้นที่ 3 ไดHศึกษาความสัมพันธ@ระหวBางความคิดสรHางสรรค@ สมรรถภาพสมองทาง

สัญลักษณ@และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร@ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปêที่ 1 จำนวน 412 คน ผล

ปรากฏวBาความคิดสรHางสรรค@กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร@ มีความสัมพันธ@กันอยBางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งมีคBาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ@เทBากับ 0.1436 และงานวิจัยที่ 4 ศึกษาความสัมพันธ@

ระหวBางความสามารถในการแกHปsญหาคณิตศาสตร@ความคิดสรHางสรรค@ เจตคติตBอกลุBมสาระการเรียนรูH

คณิตศาสตร@ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร@ มีความสัมพันธ@กันอยBางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 ซ่ึงมีคBาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ@เทBากับ 0.4815 

การศึกษามีสBวนสำคัญอยBางยิ่งตBอการพัฒนาของการพัฒนาประชากร พระบรมราชโอวาทตอน

หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแดBครูใหญBและนักเรียน ณ พระ

ตำหนัก จิตรดารโหฐาน ความวBา “การศึกษาเปZนเคร่ืองมือพัฒนาความรูH ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ 

คBานิยม และคุณธรรมของบุคคลเพื่อเปZนพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอยBางยิ่งประชากรที่มีคุณภาพ

จำเปZนตHองมีลักษณะประการหนึ่ง คือ การมีความคิดสรHางสรรค@ (กรมวิชาการ 2534 : 1) เพราะผลผลิต

ทางดHานความคิดสรHางสรรค@ตHองอาศัยทั้งความคิดฝsน ความคิดจิตนาการ บวกความอุตสาหะ พากเพียร มุ
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มานะ ไมBยอมเลิกลHมความคิดงBายๆ จนกระท้ังคิดไดHสำเร็จ ความคิดสรHางสรรค@จึงนับวBาเปZนความสามารถท่ี

สำคัญอยBางหนึ่งของมนุษย@ซึ่งมีคุณภาพมากกวBา ความสามารถดHานอื่นๆ และเปZนปsจจัยที่สำคัญในการ

สBงเสริมความเจริญกHาวหนHาของประเทศชาติ ประเทศใดก็ตามที่สามารถแสวงหาพัฒนาและดึงเอา

ศักยภาพเชิงสรHางสรรค@ของคนในประเทศออกมาใชHใหHเกิดประโยชน@ไดHมากเทBาใดก็ยิ่งมีโอกาสพัฒนาและ

เจริญกHาวหนHามากกวBาน้ัน (อารี รังสินันท@ 2532 : 5) ซ่ึงก็สอดคลHองกับกระทรวงศึกษาธิการ ไดHประกาศใชH

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ใหHการจัดการการเรียนรูHในหลักสูตรดังกลBาวไดHใหH

ความสำคัญกับการพัฒนาผูHเรียนทางดHานการคิดและการนำความรูHไปใชHในชีวิตอยBางมีคุณภาพ (แนว

ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูHเพื่อพัฒนาทักษะคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 

2551 : คำนำ) จะเห็นไดHวBาความคิดสรHางสรรค@เปZนองค@ประกอบสำคัญในกระบวนการสรHางคนที่มีคุณภาพ

ไปพัฒนาประเทศชาติ เพราะความคิดสรHางสรรค@ (Creative Thinking) เปZนกระบวนการทางสมองของ

มนุษย@ในการรับรูHเรียนรูHและเกิดเชาวน@ปsญญาไหวพริบ ทำใหHสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ@ของสิ่งท่ี

ประทับใจหรือจินตนาการท่ีพึงพอใจของตนและเกิดแรงบันดาลใจ ใหHมีความพยายามประยุกต@สรHางส่ิงใหมB

โดยอาศัยกระบวนการความคิด ทฤษฎี และหลักการคิดพิจารณาดำเนินการสรHางใหHเกิดผลงานขึ้นจาก

ความคิดนั้นที่ตHองอาศัยความชำนาญ ความรูH เชาวน@ปsญญา ไหวพริบ จินตนาการ และแรงบันดาลใจของ

มนุษย@รBวมกันจึงจะเกิดความคิดสรHางสรรค@ไดHความคิดสรHางสรรค@จึงเปZนความสามารถของมนุษย@และเปZน

ปsจจัยจำเปZนในการสBงเสริมความเจริญกHาวหนHาของมนุษย@   

  ในปsจจุบันมีนักจิตวิทยาหลายทBานไดHทำการศึกษาคHนควHาวิจัยเกี ่ยวกับความคิดสรHางสรรค@         

พบวBามนุษย@ทุกคนมีความสามารถในการคิดสรHางสรรค@และสามารถพัฒนาสBงเสริมความสามารถดHานนี้ใหH

สูงขึ้นไดHดHวยการสอนและการฝyกที่ถูกวิธีตลอดจนมีขHอเสนอแนะวBาควรฝyกฝนความคิดสรHางสรรค@ใหHเด็กแตB

เยาว@วัย (อารี รังสินันท@ 2532 : 5) ดังนั้นความคิดสรHางสรรค@ จึงเปZนคุณลักษณะที่ควรไดHรับการเสริมสรHาง

และพัฒนาใหHสูงขึ้น เพื่อใหHเด็กไดHเจริญเติบโตเปZนผูHที่มีความคิดสรHางสรรค@สูง และพรHอมที่จะสรHางสรรค@

ประโยชน@แกBประเทศชาติตBอไป กอร@ดอน (Gordon 1961 : 6) กลBาววBา ความคิดสรHางสรรค@เปZนสBวนหน่ึง

ของงานในชีวิตประจำวันและการใชHชีวิตสBวนตัวของเราทุกคนโดยถูกนำมาใชHในการเพิ่มศักยภาพในการ

แกHปsญหา ทำใหHเขHาใจผูHอื ่นมากขึ้นและยังสBงเสริมใหHความสัมพันธ@ในสังคมใหHดีขึ ้นดHวย และความคิด

สรHางสรรค@ก็เกิดขึ้นไดHในทุกสาขากลุBมสาระการเรียนรูHไมBใชBเฉพาะกลุBมสาระการเรียนรูH ศิลปะหรือกลุBม

สาระการเรียนรูHวิทยาศาสตร@เทBานั้น ดังที่ (วิชัย วงษ@ใหญB 2543 : 22) ไดHกลBาววBาความคิดสรHางสรรค@

สัมพันธ@กับการเรียนรูHและการจัดประสบการณ@ที่เหมาะสม ถHาผูHเรียนไดHรับการกระตุHนอยBางถูกวิธีและมี

ปริมาณที่เหมาะสมเปZนระบบและตBอเนื ่องความคิดสรHางสรรค@ก็จะเจริญเติบโตอยBางเต็มศักยภาพ
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สอดคลHองกับ (อารี พันธ@มณี 2547 : 1 - 2) วBาความคิดสรHางสรรค@พัฒนาไดHดHวยการสอน ฝyกฝนและการ

ปฏิบัติที่ถูกวิธีถHาสBงเสริมความคิดสรHางสรรค@ ตั้งแตBเด็กวัยเยาว@ไดHเทBาใดก็ยิ่งจะเปZนผลดีมากขึ้นเทBาน้ัน 

เพราะเปZนชBวงที่เด็กมีจินตนาการสูง ศักยภาพดHานความคิดสรHางสรรค@ของเด็กกำลังพัฒนา หากเด็กวัยน้ี

ไดHรับประสบการณ@หรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมตBอเนื่องกันไป เปZนลำดับ นับเปZนการเริ่มตHนที่ดีในการพัฒนา

ความคิดสรHางสรรค@เทBากับเปZนการวางรากฐานที่มั ่นคงในวัยตBอมา แตBการศึกษาวิจัยโครงการพัฒนา

เครื่องมือการเรียนรูHทักษะแหBงศตวรรษที่ 21 นั้นการออกแบบกระบวนเรียนรูHและการออกแบบวัดและ

ประเมินผลนั้นยังขาดกระบวนการพัฒนา เครื่องมือวัดและประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@ที่สBงเสริม

ความคิดสรHางสรรค@ในรูปแบบของ Curriculum Embedded Assessment  

ดังนั้นเมื่อกลBาวโดยสรุปแนวคิดและความคิดสรHางสรรค@เปZนความสามารถทางสมองของมนุษย@ท่ี

จะทำใหHเกิดการคิดแกHปsญหาไดHหลายแนวทาง และการแกHปsญหาน้ันจะสำเร็จลุลBวงไปดHวยดี โดยผนวก

กระบวนการคิดตามวิธีการขั้นสูง จนสามารถทำใหHไดHผลผลิตที่แปลกใหมBมีคุณภาพและไดHมาตรฐาน จน

เกิดผลผลิตตBางๆ แตBจะมีลักษณะพิเศษตรงที่วBา ความคิดสรHางสรรค@อาศัยทักษะกระบวนการจนกBอใหHเกิด

การพัฒนาทางดHานสติปsญญา การแกHปsญหา และการคHนหาความรูHใหมBๆ อยBางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี 4 

องค@ประกอบ คือ  

1) ความคิดริเริ่ม หมายถึง ความคิดแปลกใหมBไมBซ้ำกันกับความคิดของคนอื่น และแตกตBางจาก

ความคิดธรรมดา ความคิดริเร่ิมอาจเกิดจากการคิดจากเดิมที่มีอยูBแลHวใหHแปลกแตกตBางจากที่เคยเห็น หรือ

สามารถพลิกแพลงใหHกลายเปZนส่ิงท่ีไมBเคยคาดคิด ความคิดริเร่ิมอาจเปZนการนำเอาความคิดเกBามาปรุงแตBง

ผสมผสานจนเกิดเปZนของใหมB ความคิดริเร่ิมมีหลายระดับซ่ึงอาจเปZนความคิดคร้ังแรกท่ีเกิดข้ึนโดยไมBมีใคร

สอนแมHความคิดน้ันจะมีผูHอ่ืนคิดไวHกBอนแลHวก็ตาม  

2) ความคิดคลBองแคลBว หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไมBซ้ำกันในเรื่องเดียวกัน โดยแบBงออกเปZน 4 

ประเภท ดังน้ี 

2.1) ความคลBองแคลBวทางดHานถHอยคำ เปZนความสามารถในการใชHถHอยคำอยBางคลBองแคลBว 

2.2) ความคิดคลBองแคลBวทางดHานการโยงสัมพันธ@ เปZนความสามารถที่จะคิดหาถHอยคำท่ี

เหมือนกันไดHมากท่ีสุดเทBาท่ีจะมากไดHภายในเวลาท่ีกำหนด 

2.3) ความคลBองแคลBวทางดHานการแสดงออก (Expression Fluency) เปZนความสามารถใน

การใชHวลีหรือประโยค กลBาวคือ สามารถที่จะนำคำมาเรียงกันอยBางรวดเร็วเพื่อใหHไดH

ประโยคท่ีตHองการ 
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2.4) ความคลBองแคลBวในการคิด เปZนความสามารถที่จะคิดคHนสิ่งที่ตHองการภายในเวลาท่ี

กำหนด เชBน ใชHคิดหาประโยชน@ของกHอนอิฐใหHไดHมากที่สุดภายในเวลาที่กำหนดซึ่งอาจ

เปZน 5 นาที หรือ 10 นาที 

3) ความคิดยืดหยุBน (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของการคิดแบBงออกเปZน 

3.1) ความคิดยืดหยุBนท่ีเกิดข้ึนทันที เปZนความสามารถท่ีจะพยายามคิดไดHหลายทางอยBางอิสระ 

ตัวอยBางของคนที่มีความคิดยืดหยุBนในดHานนี้จะคิดไดHวBาประโยชน@ของหนังสือพิมพ@มี

อะไรบHาง ความคิดของผูHที่ยืดหยุBนสามารถจัดกลุBมไดHหลายทิศทางหรือหลายดHาน เชBน 

เพื่อรูHขBาวสาร เพื่อโฆษณาสินคHา เพื่อธุรกิจ ฯลฯ ในขณะที่คนที่ไมBมีความคิดสรHางสรรค@

จะคิดไดHเพียงทิศทางเดียว คือ เพ่ือรูHขBาวสาร เทBาน้ัน 

3.2) ความคิดยืดหยุBนทางดHานการดัดแปลง หมายถึง ความสามารถในการดัดแปลงความรูH 

หรือประสบการณใหHเกิดประโยชน@หลายๆ ดHาน ซึ่งมีประโยชน@ตBอการแกHปsญหา ผูHที่มี

ความยืดหยุBนจะคิดดัดแปลงไดHไมBซ้ำกัน 

4) ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเปZนขั้นตอน สามารถอธิบายใหHเห็น

ภาพชัดเจน หรือเปZนแผนงานที่สมบูรณ@ขึ้น ความคิดละเอียดลออจัดเปZนรายละเอียดที่นำมาตกแตBง ขยาย

ความคิดครั้งแรกใหHสมบูรณ@ขึ้น ซึ่งเมื่อบุคคลใดมีการประมวลความคิดครบครันทั้ง 4 องค@ประกอบ ก็จะ

เกิดปรากฏการณ@ที่บุคคลสรHางสรรค@ “สิ่งใหมB” เปZนความคิดเชื่อมโยงที่พยายามหาทางออกที่หลากหลาย         

ใชHความคิดที่หลากหลาย แสวงหาความเปZนไปไดHใหมBๆ และนอกกรอบ คัดสรร หาทางเลือกใหมBๆ และ

พยายามปรับปรุงใหHดีข้ึนเรื่อย ซึ่งมีคุณคBาการจะตีความเกี่ยวกับ “ความใหมB” ขึ้นอยูBกับผูHสรHางสรรค@หรือ

สังคม หรือแวดวงที่สิ่งใหมBนั้นเกิดขึ้น เชBน สิ่งประดิษฐ@ การคิดวิธีดำเนินการ กระบวนการผลิต วิธีการใหมB

ในการแกHไขปsญหา เปZนตHน ซ่ึงมนุษย@ทุกคนมีความสามารถในการคิดสรHางสรรค@และสามารถพัฒนาสBงเสริม

ความสามารถดHานนี้ใหHสูงขึ้นไดH ดHวยการสอนและ การฝyกที่ถูกวิธี ตลอดจนมีขHอเสนอแนะวBา ควรฝyกฝน

ความคิดสรHางสรรค@ใหHเด็กแตBเยาว@วัย ดังน้ันความคิดสรHางสรรค@ จึงเปZนคุณลักษณะที่ควรไดHรับการ

เสริมสรHางและพัฒนาใหHสูงขึ้น เพื่อใหHเด็กไดHเจริญเติบโตเปZนผูHที่มีความคิดสรHางสรรค@สูง และพรHอมที่จะ

สรHางสรรค@ประโยชน@แกBประเทศชาติตBอไป ซึ่งความคิดสรHางสรรค@จะเปZนสBวนหนึ่งของงานในชีวิตประจำวัน

และการใชHชีวิตสBวนตัวของเราทุกคนโดยถูกนำมาใชHในการเพิ่มศักยภาพในการแกHปsญหา ทำใหHเขHาใจผูHอ่ืน

มากขึ้นและยังสBงเสริมใหHความสัมพันธ@ในสังคมใหHดีขึ้นดHวย และความคิดสรHางสรรค@ก็เกิดขึ้นไดHในทุกสาขา

กลุBมสาระการเรียนรูHไมBใชBเฉพาะกลุBมสาระการเรียนรูH ศิลปะหรือกลุBมสาระการเรียนรูHวิทยาศาสตร@เทBาน้ัน 

แตBความคิดสรHางสรรค@สัมพันธ@กับการเรียนรูHและการจัดประสบการณ@ที่เหมาะสม ถHาผูHเรียนไดHรับการ
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กระตุHนอยBางถูกวิธีและมีปริมาณที่เหมาะเปZนระบบและตBอเนื่อง ความคิดสรHางสรรค@ก็จะเจริญเติบโตอยBาง

เต็มศักยภาพ สามารถพัฒนาไดHดHวย การสอน ฝyกฝนและการปฏิบัติที่ถูกวิธีถHาสBงเสริมความคิดสรHางสรรค@ 

ตั้งแตBเด็กวัยเยาว@ไดHเทBาใด ก็ยิ่งจะเปZนผลดีมากขึ้นเทBานั้น เพราะเปZนชBวงที่เด็กมีจินตนาการสูง ศักยภาพ

ดHานความคิดสรHางสรรค@ของเด็กกำลังพัฒนา หากเด็กวัยนี้ไดHรับประสบการณ@หรือกิจกรรมที่เหมาะสม

ตBอเน่ืองกันไปเปZนลำดับ นับเปZนการเร่ิมตHนท่ีดีในการพัฒนาความคิดสรHางสรรค@เทBากับเปZนการวางรากฐาน

ที่มั่นคงในวัยตBอมา ผูHวิจัยจึงมีความตระหนักมีแนวคิดที่จะพัฒนา เครื่องมือสBงเสริมและประเมินทักษะ

ความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@ ในรูปแบบของ Curriculum Embedded Assessment 

เพื่อสBงเสริมและประเมินความคิดสรHางสรรค@และการคิดวิเคราะห@เพื่อเปZนแนวทางใหHครูไดHจัดกิจกรรม

ตลอดจนออกแบบเครื ่องมือสBงเสริมและประเมินเพื ่อพัฒนาทักษะนี้ โดยเปZนไปตามสมรรถนะตาม

หลักสูตรแกนกลางที่สอดคลHองตามตัวชี้วัด ซึ่งสอดคลHองกับการเรียนรูHในแตBละบุคคล ซึ่งผูHวิจัยไดHทบทวน

วรรณกรรมพบวBายังไมBมีผูHใดไดHศึกษากระบวนดังกลBาวไวHเปZนเครื่องมือใหHครูไดHใชHตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จึงสนใจพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินทักษะทางการคิดที่สBงเสริม

ความคิดสรHางสรรค@ สำหรับเด็กและเยาวชนไทย เพื่อใหHไดHองค@ความรูHใหมBดHานการออกแบบเครื่องมือ

สBงเสริมและประเมินผล ตลอดจนสามารถนำไปใชHพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยใหHมีทักษะทางการคิดท่ี

สBงเสริมความคิดสรHางสรรค@และการคิดวิเคราะห@ตBอไปในอนาคต 
 

3) แนวคิดและทฤษฎีเทคนิคการเปhน Coach ตามแนวทาง High Functioning Classroom  

 เนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้ มุBงประเด็นไปที่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ผูHเรียนเปZนศูนย@กลาง

การเรียนรู H เมื ่อไดHศึกษาทฤษฎีการเรียนรู H พบวBาทฤษฎีขององค@การ OECD คือ High Functioning 

Classroom เปZนวิธีการเรียนรูHที่เหมาะกับยุคสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลงและแขBงขันสูงมากที่สุด เพราะ

นอกจากจะมีการใชHเทคโนโลยีเปZนเครื่องมือในการเรียนรูHแลHว ยังสรHางบรรยากาศทางการเรียนรูHที่เอื้อใหH

ผูHเรียนสรHางองค@ความรูHดHวยตนเองตามธรรมชาติ คำวBา ธรรมชาติ หมายถึง 1) การเรียนรูHของผูHเรียนจะ

เกิดจากสิ่งที่เขาสนใจหรือเกี่ยวขHองกับชีวิตของเขา 2) การสรHางองค@ความรูHดHวยตนเอง และ 3) เรียนรูHทุก

สิ่งแบบองค@รวมไมBแยกสBวน ระบุวBาการจัดการเรียนการสอนที่ใกลHเคียงกับคำวBาธรรมชาติมากที่สุด ก็คือ 

การเรียนรู Hแบบกิจกรรม Active Learning ที ่สามารถเรียนวิชาปกติในโรงเรียนผBานการทำกิจกรรม 

Active Learning รBวมกัน    

 ดHวยเหตุน้ีงานวิจัยฉบับนี ้จึงเลือกวิเคราะห@และสังเคราะห@กระบวนการจัดการเรียนรู H High 

Functioning Classroom เพราะยังไมBเคยมีการบันทึกแนวทางจัดการศึกษาที่เปZนรูปธรรมในเอกสารใดๆ 
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เนื่องจากยังเปZนนวัตกรรมอันใหมBที่ยังไมBแพรBหลายและมีความซับซHอน ผูHวิจัยจึงเก็บขHอมูลแบบฝsงตัวใน

โรงเรียนตHนแบบ คือ โรงเรียนดรุณสิกขาลัยแหBงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลHาธนบุรี โดยเร่ิมศึกษา

ปsจจัยความสำเร็จและกระบวนการจัดการเรียนรูH แลHวนำมาวิเคราะห@และสังเคราะห@จนไดHรูปแบบ ข้ันตอน

และกระบวนการ ในการจัดการเรียนรูH High Functioning Classroom ในท่ีสุด 

3.1) ทฤษฎีการเรียนรูO High Functioning Classroom 

ทฤษฎีการเรียนรูH High Functioning Classroom เปZนแนวคิดพื้นฐานและหลักการของทฤษฎี

ตามแนว High Functioning Classroom ตามท่ีองค@การ OECD ไดHเปรียบเทียบความแตกตBางระหวBาง

ทฤษฎี Constructivism และทฤษฎี High Functioning Classroom รวมทั้งใหHคำจำกัดความถึงหัวใจ

ของทฤษฎี High Functioning Classroom องค@การ OECD ยืนยันวBาในโลกยุคตBอไปจะเปZนยุคที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยBางรวดเร็ว ความสามารถในการเรียนรู HเปZนสิ ่งที ่สำคัญที่สุดและควรเปZนสิ ่งที ่ตHองใหH

ความสำคัญเปZนอันดับแรกของการศึกษา เปZนไปไมBไดHที่ผูHสอนจะสอนทุกสิ่งที่เด็กๆ ควรจะรูHในอนาคต ซ่ึง

บางสิ่งบางอยBางเหลBานั้นอาจยังไมBไดHรับการพัฒนาหรือแมHแตBคิดคHนขึ้นในขณะนี้ ความสามารถในการ

เรียนรู Hสิ ่งใหมBและความสามารถที่มีความเชี ่ยวชาญในทักษะใหมBเหลBานั ้นไดHอยBางรวดเร็วจะเปZนขHอ

ไดHเปรียบอยBางมาก แมHในอดีตเราจะเช่ือกันวBา ความรูHท่ีเราเรียนต้ังแตBเด็กจะสามารถนำมาใชHในการทำงาน

ไดHตลอดชีวิต แตBในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยBางรวดเร็วเชBนน้ีทำใหHความเปZนไปไดHเชBนน้ันไมBมีอีกตBอไป ใน

อดีตโรงเรียนจำนวนมากคาดหวังวBา เมื่อเด็กๆ เรียนจบแลHวพวกเขาควรรูHวBาจะนำความรูHที่ถูกสอนนั้นไป

ใชHไดHอยBางไร แตBในโลกยุคใหมBเราตHองการคนที่รูHวBาควรจะทำอยBางไรกับสิ่งที่ไมBรูHและไมBเคยถูกสอนมากBอน 

ดังนั ้น รูปแบบความสัมพันธ@ระหวBางผู Hสอนกับผู Hเร ียนตามแนวคิดของทฤษฎี High Functioning 

Classroom คือ ผูHสอนสามารถเรียนรูHไปพรHอมๆ กับผูHเรียนไดH ซึ่งเปZนการเปลี่ยนความเชื่อเดิมที่วBาผูHสอนท่ี

เกBงที่สุด คือ คนที่รูHทุกอยBาง จึงมีเพียงผูHสอนเทBานั้นที่สามารถสอนความรูHสำเร็จรูปนั้นไดH ในทางตรงกัน

ขHามทฤษฎี High Functioning Classroom ไดHเปwดวิสัยทัศน@ท่ีวBาผูHสอนสามารถทำงานรBวมกันกับผูHเรียนใน

งานท่ีท้ังสองคนไมBเคยประสบพบเห็นมากBอนไดH ดังน้ัน ผูHสอนจะสอนใหHผูHเรียนรูHวBาควรเรียนรูHอยBางไร สิ่งใด

ที่ตHองการและเมื่อไรที่จะตHองการความรูHนั ้น โดยมุBงเนHนที่กระบวนการเรียนรูH (Learning Process) ท่ี

เกิดขึ้นในระหวBางนั้นเปZนหลัก ประเด็นทางการศึกษาที่สืบเนื่องจากแนวคิดดังกลBาว สามารถนำไปสูBการ

ปฏิบัติจริงและชBวยประหยัดทรัพยากรทางการศึกษาไดH คือ การฝyกอบรมผูHสอนที่ไมBจำเปZนตHองแยกออก

จากการฝyกสอนจริง และเพื ่อสะทHอนใหHเห็นบทบาทใหมBของผู Hสอนที ่ชัดเจนตามแนวทฤษฎี High 

Functioning Classroom จึงมีการนิยามคำวBา “ผู Hสอน” ขึ ้นใหมBวBา “วิทยากรพี ่เลี ้ยง (Coach)” 

นอกจากนี้ ความมีประสิทธิภาพของทฤษฎี High Functioning Classroom ยังขึ้นกับปsจจัยสำคัญอีก
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ประการหน่ึงท่ี เรียกวBา ความคลBองแคลBวทางเทคโนโลยี (Technology Fluency) หมายถึง ความสามารถ

ในการจัดการเทคโนโลยีที่มีอยูBไดHอยBางคลBองแคลBวและกBอใหHเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในฐานะเปZนเครื่องมือ

ชBวยในการคิด การเรียนรูHและการทำงาน การที่ผูHเรียนมีทักษะทางดHานเทคโนโลยีที่ดีจะชBวยสรHางเสริมการ

เรียนรูHสิ่งตBางๆ ของผูHเรียนไดHโดยใชHเทคโนโลยีเปZนเครื่องมือชBวยสนับสนุนการเรียน ซึ่งทักษะดHานนี้จะมี

ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ คือ จะเปZนคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเปZนของการศึกษาเทียบเทBากับการอBานออก

เขียนไดHและการคิดเลขในปsจจุบัน  

วิธีการของทฤษฎี High Functioning Classroom จะชBวยสรHางบรรยากาศทางการเรียนรูHที่เอ้ือ

ใหHเด็กสามารถที่จะเรียนวิชาปกติในโรงเรียนผBานการทำโครงการรBวมกัน (Collaborative Learning) โดย

โครงการเหลBานี้ตHองเลือกเฟùนและออกแบบมาเปZนอยBางดีเพื่อกBอใหHเกิดโอกาสของการชBวยเหลือเกื้อกูลซ่ึง

กันและกัน รวมทั้งมีการแบBงปsนความรูHกันระหวBางเด็กกับเด็ก เด็กกับผูHสอน และผูHสอนกับผูHสอนดHวย 

นอกจากนี้เทคโนโลยียังชBวยขยายขอบเขตความเปZนไปไดHของการสBงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและ

จริยธรรมในเด็ก โดยเอ้ืออำนวยใหHเด็กสามารแลกเปล่ียนโครงการของตนกับบุคคลอ่ืนท่ีอยูBในพ้ืนท่ีหBางไกล

ไดH จากจุดน้ีเองจะทำใหHเด็กเกิดความตระหนักในความคิดและคBานิยมท่ีแตกตBางกันของแตBละบุคคล แตBละ

ชุมชนและแตBละวัฒนธรรม สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เด็กทุกคนสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ@ท่ี

แตกตBางของพวกเขาไดH เปZนการแลกเปลี่ยนเรียนรูHวัฒนธรรมของกันและกัน สิ่งใดที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ แลHวก็

จะสามารถเกิดขึ้นกับผูHใหญBไดHเชBนเดียวกัน จากที่กลBาวมา สามารถสรุปแนวคิดใหHสอดคลHองกับ High 

Functioning Classroom วBาเปZนการเรียนที่ผูHเรียนเปZนผูHสรHางความรูHไมBใชBเปZนผูHรับจากผูHสอนหรือผูHสอน

อยBางเดียว โดยความรูHที ่ดีนั ้นรวมถึงปฏิกิริยาระหวBางความรูHในตนเอง ประสบการณ@และสิ่งแวดลHอม

ภายนอก หมายความวBา บุคคลสามารถเก็บขHอมูลจากสิ่งแวดลHอมภายนอกและสรHางเปZนโครงสรHางความรูH

ในสมองตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเอาความรูHภายในที่มีอยูBแลHวแสดงออกมาใหHเขHากับสิ่งแวดลHอม

ภายนอกไดH จะเปZนวงจรแบบนี ้ตBอไปเรื ่อยๆ สรุปไดHวBาบุคคลจะเรียนรู Hเองจากประสบการณ@และ

สิ่งแวดลHอมภายนอก แลHวนำขHอมูลเหลBานั้นกลับเขHาไปในสมองเพื่อไปผสมผสานกับความรูHภายในที่มีอยูB 

แลHวแสดงความรูHออกมาสูBส่ิงแวดลHอมภายนอก 

ดังนั้นทฤษฎี High Functioning Classroom จึงใหHความสำคัญกับโอกาสและวัสดุในการเรียน

การสอนที่ผูHเรียนสามารถนำไปสรHางความรูHใหHเกิดขึ้นภายในตัวผูHเรียนเองไดH ไมBใชBมุBงการสอนที่ปùอนความรูH

ใหHกับผูHเรียน แตBผูHเรียนจะไดHเรียนรูHจากการลงมือทำ และผูHสอนควรเปwดโอกาสใหHผูHเรียนไดHดำเนินกิจกรรม

การเรียน ลงมือปฏิบัติหรือสรHางงานที่ตนเองสนใจ แลHวสรHางองค@ความรูHขึ้นมาดHวยตนเอง โดยผสมผสาน
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ระหวBางความรูHเดิมกับความรูHใหมB จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูHของบุคคลท่ีสามารถสรHางองค@ความรูH

ดHวยตนเองเม่ือไดHรับประสบการณ@และสภาพแวดลHอมใหมBๆ แบBงเปZน 4 ข้ันตอนหลัก ดังน้ี  

1. Explore หรือ การสำรวจตรวจคHน ขั้นตอนนี้บุคคลจะเริ่มสำรวจตรวจคHนหรือพยายามทำความ

เขHาใจกับสิ่งใหมB (Assimilation) จะเกิดขึ้นเมื่อไดHพบหรือปฏิสัมพันธ@กับสิ่งแวดลHอมใหมBๆ ที่ไมBมีอยูBใน

สมองของตน แลHวพยายามรับหรือดูดซึมเก็บเขHาไปเปZนความรูHใหมB  

2. Experiment หรือ การทดลอง ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการสำรวจไปแลHว เปZนการปรับ

ความแตกตBาง (Accommodation) เมื่อไดHพบหรือปฏิสัมพันธ@กับสิ่งแวดลHอมใหมBๆ ที่สัมพันธ@กับความคิด

เดิมที่มีอยูBในสมอง นั่นหมายความวBา เริ่มจะปรับความแตกตBางระหวBางของใหมBกับของเดิมจนเกิดความ

เขHาใจวBาควรจะทำอยBางไรกับสิ่งใหมB เชBน ในการตBอเลโกH หลังจากสำรวจชิ้นสBวนตBางๆ และเก็บเปZนความรูH

ไวHในสมองแลHวจะเปZนการทดลองสรHางอาจสรHางตามตัวอยBางในคูBมือ ทดลองตBอเปZนชิ้นงานที่ตนเอง

อยากจะทำหรืออาจทดลองตBอตามเพื่อน แตBบางคนพยายามปรับตัวโดยถามเพื่อน ขั้นตอนนี้อาจจะมีการ

ลองผิดลองถูกบHางเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ@และสรHางเปZนองค@ความรูHเก็บไวHในสมองของตนเอง อยBางไรก็

ตามขั้นตอนนี้จะเกิดทั้งการดูดซึม (Assimilation) และการปรับตามความแตกตBาง (Accommodation) 

ผสมผสานกันไป 

3. Learning by Doing หรือ การเรียนรูHจากการกระทำ ขั้นตอนนี้เปZนการลงมือปฏิบัติกิจกรรม

อยBางใดอยBางหนึ่ง หรือการไดHปฏิสัมพันธ@กับสิ่งแวดลHอมที่มีความหมายตBอตนเอง แลHวสรHางเปZนองค@ความรูH

ขึ้นมา   ซึ่งจะคาบเกี่ยวกับขั้นตอนที่ผBานมา โดยขั้นนี้จะเกิดทั้งการดูดซึม (Assimilation) และการปรับ

ความแตกตBาง (Accommodation) ผสมผสานกันไปเชBนเดียวกัน 

4. Doing by Learning หรือ การทำเพ่ือท่ีจะทำใหHเกิดการเรียนรูH ข้ันตอนน้ีตHองผBานข้ันตอนท้ัง 3 

ที่กลBาวมาจนประจักษ@แกBใจตนเองวBาการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยBางใดอยBางหนึ่ง หรือการไดHปฏิสัมพันธ@กับ

สิ่งแวดลHอมที่มีความหมายนั้น สามารถทำใหHเกิดการเรียนรูHไดH เมื่อเขHาใจแลHว ก็จะเกิดพฤติกรรมในการ

เรียนรูHที่ดี รูHจักคิดแกHปsญหา รูHจักการแสวงหาความรูH ปรับตนเองใหHเขHากับสิ่งแวดลHอมใหมBๆ ฯลฯ นั่นก็คือ 

เกิดภาวะที่เรียกวBา “Powerful Learning” คือ เกิดการเรียนรูHที่จะดูดซึม (Assimilation) และปรับความ

แตกตBาง (Accommodation) อยูBตลอดเวลา อันนำไปสูBคำกลBาวที่วBา “คิดเปZน ทำเปZน แกHปsญหาเปZน” 

น่ันเอง 

  วิธีการสอนตามแนวทางทฤษฎี High Functioning Classroom เปZนการเรียนการสอนที่เนHนใหH

ผูHเรียนเรียนรูHจากการสรHางสิ่งที่มีความหมายกับตนเอง ดังนั้นผูHสอนควรมีหลักในการสอนเพื่อใหHเกิด

กระบวนการเรียนรูHท่ีดีแกBผูHเรียน โดยมีข้ันตอนในการถBายทอดความรูHคลHายๆ กัน ดังน้ี 
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1. การแนะนำตนเอง เปZนการสรHางความสัมพันธ@ที่ดีระหวBางวิทยากรและผูHเขHารับการอบรม 

(ตBอไปขอเรียกวBา "ผูHเรียน") หลังจากนั้น มีการพูดคุยเพื่อเชื่อมโยงเขHาสูBเรื ่องที่จะเรียน เปZนการแนะ

แนวทางและบอกเปùาหมายใหHผูHเรียนทราบ  

2. ผูHเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมดHวยตนเอง คือ ใหHผูHเรียนไดHรับโอกาสลงมือปฏิบัติกิจกรรมดHวย

ตนเอง การใหHผูHเรียนลงมือปฏิบัตินั้น อาจมีความแตกตBางกันบHางในขั้นตอน โดยพิจารณาจากพื้นฐานของ

ผูHเรียน ถHาผูHเรียนมีพื้นฐานนHอยหรือไมBมีพื้นฐานมากBอน ก็ควรสอนพื้นฐานที่จำเปZนและพอเพียงกับผูHเรียน 

หลังจากนั้นใหHผูHเรียนไดHลองปฏิบัติดHวยตนเองซักระยะหนึ่ง แลHวคBอยใหHผูHเรียนคิดหัวขHอที่อยากจะทำ หรือ

ถHาผูHเรียนมีพ้ืนความรูHมาแลHวก็ใหHคิดหัวขHอท่ีอยากจะทำและใหHลงมือปฏิบัติไดHเลย  

3. การมอบหมายงาน แบBงไดH 2 ลักษณะตามกลุBมทำงาน คือ งานที่ทำคนเดียว และงานที่ทำเปZน

กลุBม ในกรณีที่เปZนงานเดี่ยว ก็ใหHผูHเรียนคิดหัวขHอที่จะทำดHวยตนเอง แตBถHาเปZนงานกลุBม ผูHสอนจะมีวิธีการ

แนะนำใหHผู HเรียนแตBละคนเสนอหัวขHอที่อยากจะทำ เมื่อทุกคนเสนอหัวขHอเรียบรHอยแลHว วิทยากรจะ

รวมกลุBมผูHที่สนใจทำในหัวขHอคลHายๆ กัน อยูBรวมเปZนกลุBมเดียวกัน แลHวจึงใหHปฏิบัติงานรBวมกัน การใหH

ผูHเรียนคิดหัวขHอที่อยากทำดHวยตนเองนั้น เปรียบเสมือนการใหHผูHเรียนกำหนดเปùาหมายที่อยากจะทำดHวย

ตนเอง ดังนั้นผูHเรียนจะพยายามไปสูBจุดมุBงหมายนั้นจนสำเร็จดHวยตนเอง หรือการที่รวมกลุBมคนที่อยากจะ

ทำอะไรคลHายๆ กันเขHาดHวยกัน จะเปZนการสรHางความรูHสึกมีสBวนรBวมของความคิดที่คลHายๆ กันและสรHาง

ความรูHสึกวBางานนั้นเปZนสBวนหนึ่งของกลุBมที่จะตHองชBวยกันคิดชBวยกันทำและผลักดันใหHกลุBมดำเนินงานจน

บรรลุเปùาหมาย  

4. การลงมือปฏิบัติงาน ผูHเรียนจะลงมือปฏิบัติกิจกรรมไปเรื่อยๆ และมีการสอนเนื้อหาบHางเปZน

บางครั้ง โดยผูHสอนจะเปZนผูHพิจารณาเนื้อหาที่สอนวBาควรสอนเนื้อหาใด เชBน ผูHสอนอาจสังเกตเห็นวBาการ

สรHางงานของผูHเรียนสBวนใหญBมักพบปsญหาบางอยBางคลHายๆ กัน ผูHสอนจะพิจารณาวBาปsญหานั้น เกิดจาก

ผู Hเรียนขาดทักษะใด ผู Hสอนก็จะสอนเนื ้อหานั ้นใหHแกBผู Hเรียน สBวนการสอนทั่วไปผู HสอนจะใชHเทคนิค 

Interactive Teaching คือ การเขHาไปมีปฏิสัมพันธ@กับผูHเรียน เดินไปสังเกตการทำงานของผูHเรียนแตBละคน

วBามีปsญหาใด รวมทั้งพิจารณาวBาปsญหานั้นผูHสอนตHองเขHาไปสอนเพราะอะไร เพราะปsญหาที่ยากเกินไป

สำหรับผูHเรียนหรือผูHเรียนมีความพรHอมที่จะรับเนื้อหานั้นแลHว ผูHสอนก็จะถBายทอดเนื้อหานั้นใหHกับผูHเรียน 

สBวนวิธีการถBายทอดเนื้อหาจะเปZนการถBายทอดรายบุคคลดHวยเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับผูHเรียนนั้นๆ 

(เนื่องจากผูHเรียนแตBละคนมีความแตกตBางกันในการเรียนรูHหรือความพรHอมดHานทักษะตBางๆ) ดังนั้น การ

ถBายทอดเนื้อหาความรูHใหHกับผูHเรียนแตBละคนจะมีวิธีการที่ไมBเหมือนกัน บางคนตHองการแคBคำแนะนำ บาง
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คนตHองทำใหHดู บางคนตHองชBวยกันคิดชBวยกันทำ เร่ืองเหลBาน้ีผูHสอนตHองเขHาไปสัมผัสกับผูHเรียนและพิจารณา

ดHวยตนเอง 

5. การนัดพูดคุยกับผูHเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเสนอปsญหาที่พบหลังจากที่ผูHเรียนไดH

ลงมือปฏิบัติกิจกรรมไประยะหนึ ่งแลHว อีกทั ้งผู HสอนไดHพิจารณาวBาผู HเรียนไดHมีประสบการณ@ในการ

ปฏิบัติงานพอสมควรแลHว อาจมีการนัดพูดคุยกับผูHเรียนทั้งหมดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเสนอ

ปsญหาบางอยBางที่ผูHเรียนพบจากการปฏิบัติงาน โดยเปwดโอกาสใหHผูHเรียนแสดงความคิดเห็นอยBางอิสระ 

ซักถามขHอสงสัยหรือนำเสนอผลงานของตนท่ีไดHสรHางไปแลHว ข้ันน้ีผูHสอนจะตอบปsญหาขHอสงสัย แสดงความ

คิดเห็นหรือยกตัวอยBางปsญหาบางอยBางที่พบใหHผูHเรียนชBวยกันแกHไข แตBโดยภาพรวมแลHว ผูHสอนจะพยายาม

ตะลBอมใหHผูHเรียนประจักษ@แกBใจตนเองวBา ตนไดHเรียนรูHสิ่งใดดHวยตนเองไปแลHวบHาง สBวนการที่ผูHเรียนจะนำ

ขHอมูลที่ไดHไปวิเคราะห@เองหรือรBวมวิเคราะห@กับเพื่อนๆ นั้น ไมBอาจกำหนดใหHชัดเจนไดHวBาควรจะทำตอน

ไหน แตBผูHสอนเองจะเปZนผูHพิจารณาวBาเมื่อใดที่ควรนัด เพราะการสอนแตBละครั้งน้ันจะมีตัวแปรที่แตกตBาง

กัน ผูHสอนผูHสอนเทBาน้ันท่ีจะเปZนผูHท่ีรูHดีท่ีสุดวBาควรจะนัดประชุมเม่ือใด 

6. กำหนดเวลาในการนำเสนอผลงาน ในการจัดการเรียนรูHท่ีใหHผูHเรียนสรHางงานนั้น ผูHสอนควร

กำหนดระยะเวลาในการทำงาน โดยใหHผูHเรียนทราบลBวงหนHาพอสมควร วBาจะตHองนำเสนอผลงานเมื่อใด 

เพ่ือผูHเรียนจะไดHวางแผนการทำงานใหHเสร็จทันตามกำหนด  

7. การนำเสนอผลงาน หลังจากที่ผู Hเรียนปฏิบัติกิจกรรมจนเสร็จสิ้นแลHว ผูHสอนจะใหHผู Hเรียน

นำเสนอผลงานของตนเอง ขั้นตอนนี้เปZนการเปwดโอกาสใหHผูHเรียนมีความกลHาแสดงออกตBอหนHาบุคคลอื่นๆ 

(ภายใตHบรรยากาศที่เปZนมิตร) ผูHเรียนจะนำเสนอความคิดและความรูHของเขาออกมาจากผลงานที่เขาเปZน

ผูHสรHางขึ้นมาเอง ขั้นตอนนี้ผูHสอนสามารถตรวจสอบความคิดของผูHเรียนและสามารถวิจารณ@เชิงสรHางสรรค@

ถึงผลงานของผูHเรียนไดH รวมทั้งเปwดโอกาสใหHเพื่อนๆ ไดHแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่นำเสนอไดHอีก

ดHวย 

8. กระบวนการหลังการนำเสนอผลงาน หลังจากการนำเสนอผลงานของผูHเรียนเสร็จสิ้นแลHว 

ผูHสอนและผูHเรียนก็จะพูดคุยถึงกระบวนการเรียนรูHที่ไดHจากการปฏิบัติทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ 

อาจจะมีการตอบปsญหาขHอสงสัย หรือพูดคุยแสดงความคิดเห็น ขั้นตอนนี้ผูHสอนพยายามสรุปประเด็นเพ่ือ

ดึงความคิดของผูHเรียนใหHประจักษ@แกBใจตนเองวBา ตนไดHเรียนรูHสิ่งใดดHวยตนเองไปแลHวบHาง รวมทั้งพยายาม

ช้ีแนะเก่ียวกับการนำความรูHท่ีไดHไปประยุกต@ใชHใหHเปZนประโยชน@ในชีวิตจริงไดH 

จากหลักการที่วBาการเรียนรูHตามแนวทางของทฤษฎี High Functioning Classroom หHองเรียนท่ี

มีประสิทธิภาพ เปZนการเรียนการสอนที่ผูHเรียนไดHเรียนรูHจากการสรHางสิ่งที่มีความหมายกับตนเอง ผูHสอนจะ
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เปwดโอกาสใหHผูHเรียนไดHดำเนินกิจกรรมการเรียนดHวยตนเอง โดยการลงมือปฏิบัติ หรือสรHางงานที่ตนเอง

สนใจ ขณะเดียวกันก็เปwดโอกาสใหHสัมผัสและแลกเปล่ียนความรูHกับสมาชิกในกลุBมดHวย 

ดังนั้นการสอนลักษณะน้ี จะเนHนการสอนโดยใหHผูHเรียนเปZนศูนย@กลางการเรียนรูH คือ วิธีการสอนท่ี

ผูHเรียนดำเนินกิจกรรมการเรียนรูHดHวยตนเองเปZนสBวนใหญB ผูHเรียนสามารถเลือกสรHางงาน หรือปฏิบัติในสิ่งท่ี

มีความหมายกับตนเอง หรือสิ่งที่ตนเองสนใจ แตBในขณะเดียวกันก็มีบางชBวงที่ผูHสอนไดHสอนเนื้อหาความรูH 

จะเห็นวBาในชBวงแรกนั้น ผูHสอนจะมีบทบาทคBอนขHางมาก ที่ตHองสอนพื้นฐานที่จำเปZนกับผูHเรียน แตBเม่ือ

กำหนดใหHผูHเรียนสรHางงานเองแลHว ผูHสอนก็จะลดบทบาทตนเองลง เปZนเพียงผูHใหHคำแนะนำและชBวยเหลือ

ผูHเรียนเทBานั้น จะเห็นไดHวBา วิธีการสอนตามแนวทางทฤษฎี High Functioning Classroom จะไมBกำหนด

ลงไปวBาจะตHองใหHผูHเรียนเปZนศูนย@กลางเพียงอยBางเดียว แตBจะเปZนการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนในแตBละชBวง

ใหHเหมาะสมตลอดเวลาโดยท่ีเนHนผูHเรียนเปZนศูนย@กลางการเรียนรูHน่ันเอง 

 
แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมท่ีนำมาใชOในการดำเนินงาน  

การเรียนรูOตามแนว High Functioning Classroom  

 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู Hเพื ่อเสริมสรHางทักษะการคิดวิเคราะห@สรHางสรรค@ดHวยโครงงาน
นวัตกรรมเพ่ือชุมชน 

นวัตกรรมดังกลBาวน้ี มีจุดกำเนิดเริ่มตHนมาจากการประชุมรBวมกันของ 14 ประเทศสมาชิกดHาน
การศึกษา และองค@การ OECD เม่ือปêการศึกษา 2559 จนถึงปêการศึกษา 2562 ท่ีรBวมกันสรHางกระบวนการ
เรียนรูH ท่ีเช่ือวBาจะสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห@สรHางสรรค@ใหHแกBเด็กนักเรียนท่ัวโลกไดH ซ่ึงในกระบวนการ
เรียนรูHดังกลBาว มีทั้งเรื่องเครื่องมือในการเสริมสรHาง รวมถึงการประเมิน อยBางไรก็ตามในการนำมาใชHของ
ประเทศไทย พบวBา กระบวนการและเครื่องมือดังกลBาว ยังมีความไมBสมบูรณ@ในหลายเรื่องและมีอีกหลาย
แงBมุม ที่ไมBสามารถนำมาใชHในบริบทของประเทศไทยไดH กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จึงไดH
มอบหมายใหHมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีและมูลนิธิเพื่อทักษะแหBงอนาคต ไดHทำการปรับปรุงและ
ประยุกต@ใหHมีความสอดคลHองกับภูมิสังคมของประเทศไทย หลังจากนั้นทั้งสองสถาบันผูHรับทุนสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จึงทำการสังเคราะห@กระบวนการเรียนรูHใหมB ที่เนHนปsญหา
จากชุมชน และการเรียนรู HผBานการลงมือปฏิบัติ ผBานสถานการณ@จริง เพื ่อสรHางแรงจูงใจและความ
ปรารถนาในการมีคุณคBาในตัวตนของเด็กและวัยรุBน จนแลHวเสร็จและไดHมีการนำไปทดลองใชHในหลายภาค
สBวน พบวBา มีผลสัมฤทธิ์ในการเกิดความเปลี่ยนแปลงดHานทักษะการคิดวิเคราะห@สรHางสรรค@ โดยในการ
พัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรูHแบบโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Community Innovation 
Project) หรือเรียกสั้นๆวBา CIP มีทฤษฎีปฐมภูมิ คือ ทฤษฎี High functioning Classroom ดังรูปภาพ
ดHานลBาง 
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“หHองเรียนประสิทธิภาพสูง: High Functioning Classroom” ที่สถาบัน Creativity Culture & 

Education หรือ CCE แหBงสหราชอาณาจักร และองค@การ OECD รBวมกันพัฒนาขึ้นเพื่อเปZนแนวทางใน
การพัฒนาหHองเรียนแหBงศตวรรษที่ 21 ที่เนHนการสรHางผูHเรียนใหHมีทักษะการคิดและการทำงาน การเรียน
ในหHองเรียนมีองค@ประกอบมากมายที่สBงผลตBอการเรียนรูH ไมBวBาจะเปZนครู นักเรียน กระบวนการเรียนการ
สอน การจัดตำแหนBงโต´ะเกHาอี้ หรืออุปกรณ@ตBางๆ แตB หัวใจของหOองเรียนประสิทธิภาพสูง คือ “ครู” 
ดHวยเนื้อหาเดียวกัน หHองเรียนขนาดเทBากัน นักเรียนกลุBมเดียวกัน แตBครูตBางคนกัน หรือ กระทั่งครูคน
เดียวกันท่ีมีความคิดท่ีตBางไป ผลลัพธ@ท่ีนักเรียนไดHรับก็หBางกันลิบลับ ไมBวBาหHองเรียนจะวBางเปลBา หรือขัดสน
วัสดุอุปกรณ@ที่ทันสมัยเพียงใด แตB “ครู” ก็สามารถทำใหHหHองเรียนนั้นเปZนหHองเรียนที่สรHางประสบการณ@
การเรียนรูHที่ประทับใจที่สุดในชีวิตแกBนักเรียนทุกคนไดH อยBายึดติดกับเนื้อหาและอุปกรณ@เกินกวBาความสุข
ในการเรียนรูHของครูและผูHเรียน บทบาทของครูในหHองเรียนไมBใชBการสBงตBอเพียงแตBขHอมูลความรูH แตBคือการ
ประคับประคอง สนับสนุน และสรHางสิ่งแวดลHอม สรHางสถานการณ@ที่ดีพอใหHเด็กไดHเรียนรูH ครูจึงมีหนHาท่ี
เปZน “ผู%ออกแบบกระบวนการเรียนรู%” หรือ “กระบวนกร” (facilitator) อยHางที่อัลเบิรNต ไอนNสไตนN เคย

กลHาวไว7วHา “ผมไมBเคยสอนนักเรียนของผมเลย ผมเพียงแตBพยายามเตรียมสิ่งแวดลHอมท่ีทำใหHพวกเขา
เรียนรูHไดH” “High-Functioning classroom” หOองเรียนที่มีประสิทธิภาพสูง การเปลี่ยนหHองเรียน
ธรรมดาใหHกลายเปZนหHองเรียนประสิทธิภาพสูงจำเปZนตHองหนีใหHพHนความเคยชินแบบเกBา ครูตHองพรHอม
เปล่ียนกิจกรรมการเรียนการสอนไดHหลากหลายตามสถานการณ@ เพ่ือประสบการณ@การเรียนรูHท่ีดีท่ีสุด ของ
นักเรียนทุกคนในชั้นเรียน ที่สำคัญครูทุกคนตHองรูHวBา เวลาของการเรียนรูHของผูHเรียนมิไดHหยุด สิ้นสุดแคB
เพียงหลังเสียงกระดิ่ง หากครูทำไดHดี อารมณ@ ความรูHสึก และการตอบสนอง ทุกอยBางที่เกิดขึ้นกับผูHเรียน
ลHวนดำเนินตBอเนื่องแมHจบชั่วโมงเรียนไปแลHว เชBนเดียวกับความรูHและทักษะที่ผูHเรียนไดHไปจากชั้นเรียน 
ดังนั้นครูทุกคนจึงมีทางเลือกที่จะทำใหHหHองเรียนของตนเปZนหHองเรียน “High-Functioning classroom” 
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หรือ “Low-Functioning classroom” โดยมี 12 องค@ประกอบที่กำหนดประเภทของหHองเรียนทั้ง 2 
แบบ (หHองเรียนประสิทธิภาพนHอย/หHองเรียนประสิทธิภาพสูง) ไดHแกB  

1) บทบาทของครู (ช้ีนำ/ทHาทาย)  
2) รูปแบบกิจกรรม (วางรูปแบบไวHหมดแลHว/อะไรก็เกิดข้ึนไดH)  
3) การบริหารเวลา (ตายตัว/ยืดหยุBน)  
4) การจัดการหHองเรียน (น่ังแยกแบบหHองเรียนปกติ/น่ังเรียนรBวมกัน)  
5) งานท่ีมอบหมาย (รายบุคคล/เปZนกลุBม)  
6) ความชัดเจนของกระบวนการ (ไมBชัดเจน/ชัดเจน)  
7) สถานท่ีประกอบกิจกรรม (จุดเดียว/เคล่ือนท่ี)  
8) บทบาทของผูHเรียน (ไมBมี/ศูนย@กลาง)  
9) อารมณ@ของผูHเรียน (ละเลย/ตอบสนอง)  
10) การมีสBวนรBวมของผูHเรียน (มีบHาง/ทุกคน)  
11) ผูHเรียน (ถูกส่ังการ/จัดการตนเอง)  
12) การสะทHอนตนเอง (นHอย/ตลอดเวลา) 
จึงจะเห็นไดHวBาหHองเรียนประสิทธิภาพสูงการใชHผูHเรียนทุกคนเปZนศูนย@กลางของกระบวนการเรียน

การสอน ครูเปwดโอกาสใหHผูHเรียนมีบทบาทในการใชHความคิดและจินตนาการเพื่อสรHางกระบวนการเรียนรูH
ของตนเองอยBางเต็มที่ ผBานกิจกรรมที่ครูออกแบบมาอยBางยืดหยุBนและมีการเปลี่ยนแปลงอยBางตBอเนื่อง 
ไมBใชBการฟsงครูพูดอยูBน่ิง ๆ ตลอด 1 ช่ัวโมงโดยไมBมีโอกาสแสดงความคิดและจินตนาการ จึงอาจกลBาวไดHวBา
หHองเรียนส่ีเหลี่ยมที่นBาเบื่อไดHถูกเปลี่ยนเปZนสนามแหBงการเรียนรูHที่ไมBมีรูปแบบตายตัว เปZนพื้นที่ที่ตBางฝ§าย
ตBางไดHเรียนรูH จึงเปZนความทHาทายท่ีไมBซ้ำกันในทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน เชBน ครูคณิตศาสตร@สอน
ตรีโกณมิติดHวยการพาเด็กออกไปวัดสBวนสูงของบHาน วัด โรงเรียน ดHวยเทคนิคที่ไดHเรียนในหHองเรียนโดยไมB
ตHองแตะอาคารสถานท่ีเหลBาน้ันเลย ครูวิทยาศาสตร@ใหHนักเรียนทำโครงงานมาสBงวBากลุBมดาวในจักรราศีของ
ทุกคนในครอบครัวของตนเองท่ีกำหนดข้ึนกลางทHองฟùาในเวลาใดบHาง เปZนตHน 

ดังนั้นการเปZนครูในหHองเรียนประสิทธิภาพสูงจึงไมBใชBการทำสิ่งซ้ำเดิมตามขั้นตอนที่ถูกวางไวHเปZน 
แบบแผนเพื่อปùอนขHอมูลความรูHสูBผูHเรียน แตBเปZนออกแบบกระบวนการเรียนรูHใหHผูHเรียน ไดHเดินทางรBวมกับ 
ครูไปจนถึงเปùาหมายที่ผูHเรียนเกิดการเรียนรูHและทักษะที่จะติดตัวไปกับผูHเรียนในอนาคตโดยทางองค@การ 
OECD เอง ไดHพยายามใหHแนวคิดเพิ ่มเติมวBาการออกแบบกระบวนการเรียนรู Hเพื ่อสBงเสริมความคิด
สรHางสรรค@และการคิดวิเคราะห@ใหHมีประสิทธิภาพไดHนั้น นอกเหนือจากศิลปะและเทคนิคการถBายทอดของ
ครูแลHว อีกประเด็นสำคัญ คือ การรHอยเรียงขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรูHที่จะกำหนดพฤติกรรมการ
เรียนรูHของผูHเรียนใหHเกิดการฝyกฝนกระบวนการคิด ตามแนวทางของ OECD ท่ีโครงการวิจัยไดHนำมาปรับใชH
และทำการนำมาปรับปรุงจนเกิดเปZนกระบวนการใหมB คือ การจัดการเรียนรูHแบบ “โครงงานนวัตกรรมเพ่ือ
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ชุมชน (Community Innovation Project หรือ CIP)” ซึ ่งมีกระบวนการสรHางบรรยากาศและสภาพ
หHองเรียน 6 ข้ันตอนท่ีจำเปZนไวH ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1: การประเมินระดับการคิดของผูHเรียน 
ข้ันตอนท่ี 2: การกระตุHนความตระหนักและแรงบันดาลใจในการเรียนรูH   
ข้ันตอนท่ี 3: วางแผนพัฒนาตนเองรBวมกันระหวBางครูและนักเรียน 
ข้ันตอนท่ี 4: เรียนรูHดHวยการลงมือทำจริง 
ข้ันตอนท่ี 5: ผูHเรียนประเมินตนเอง 
ข้ันตอนท่ี 6: คิดตBอยอดองค@ความรูH 
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การดำเนินโครงการการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเชิงระบบดHวยโรงเรียนแมBขBาย

นวัตกรรมการเรียนรูHและบริหารจัดการ โดยมูลนิธิเพื่อทักษะแหBงอนาคต ระหวBางเดือนกรกฏาคม 2563 ถึง 

เดือนมิถุนายน 2564  ไดHดำเนินงานโครงการดังข้ันตอนตBอไปน้ี 

 

วิธีการดำเนินงาน 

วิธีการดำเนินงานยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเชิงระบบดHวยโรงเรียนแมBขBายนวัตกรรมการ
เรียนรูHและบริหารจัดการ แบBงการดำเนินงานเปZน 6 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 การสรHางความเขHาใจหรือการชี้แจงเกี ่ยวกับโครงการ และแนวทางการขยายผลสูBท้ัง
โรงเรียน ใหHกับโรงเรียน 

ตอนที่ 2 การดำเนินงานสนับสนุน สBงเสริม จัดกระบวนการ ใหHคำปรึกษาแนะนำ การพัฒนาครู
และโรงเรียนที่เขHารBวมโครงการ ทั้งมิติของการบริหารจัดการ และมิติของการพัฒนาการจัด การเรียนการ
สอนในหHองเรียน 

ตอนท่ี 3 การดำเนินงานของโรงเรียนในมิติของการบริหารจัดการ 
ตอนที่ 4 การดำเนินงานของโรงเรียนในมิติของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหHองเรียน 

(Classroom) 
ตอนท่ี 5 การขับเคล่ือนโรงเรียนในโครงการฯ ตาม 4 กระบวนการหลัก (4Ps) 
ตอนท่ี 6 บทบาทการเปZนโคHชประจำพ้ืนท่ี 
 

ตอนท่ี 1 การสรOางความเขOาใจหรือการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ และแนวทางการขยายผลสูIทั้งโรงเรียน 
ใหOกับโรงเรียน 

ขั้นตอนที่ 1 การดำเนินการโดยมูลนิธิเพื่อทักษะแหIงอนาคต  ผูHรับผิดชอบโครงการการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเชิงระบบดHวยโรงเรียนแมBขBายนวัตกรรมการเรียนรูHและบริหารจัดการ 
ไดHจัดประชุม ผูHอำนวยการโรงเรียน หัวหนHาฝ§ายวิชาการ และครูแกนนำ จำนวน 3 ทBาน จากทุกโรงผBาน 
App. Zoom เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการเขHารBวมโครงการ การดำเนินกิจกรรมโครงการ และงบประมาณ
สนับสนุนโรงเรียน 

ขั ้นตอนที ่ 2 การดำเนินการของ Coach  โดยทีมโคHชประจำภูมิภาคของโครงการไดH
ดำเนินการสรHางความเขHาใจโดยชี้แจงถึงความเปZนมา วัตถุประสงค@ และเปùาหมายเกี่ยวกับโครงการ การ
ดำเนินกิจกรรมขับเคล่ือนโครงการ และงบประมาณสนับสนุนใหHกับโรงเรียน ดังน้ี 
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รูปแบบท่ี 1 ทีมโคHชประจำภูมิภาคขอความรBวมมือกับโรงเรียน เพื่อขอนัดหมายการ
ประชุมผูHบริหารทุกโรงเรียนรBวมกัน เพื่อทำความเขHาใจและชี้แจงรายละเอียดในการเขHารBวมโครงการ  การ
ดำเนินกิจกรรมโครงการ และงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนอีกคร้ัง  

รูปแบบท่ี 2 ทีมโคHชประจำภูมิภาคขอความรBวมมือกับโรงเรียน เพื่อขอนัดหมายในการ 
เขHาพบผูHบริหารและบุคลากรครูแกนนำของทุกโรงเรียนเปZนรายโรงเรียน เพื่อทำความเขHาใจและชี้แจง
รายละเอียดในการเขHารBวมโครงการ  การดำเนินกิจกรรมโครงการ และงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนอีกคร้ั  

ขั้นตอนที่ 3 การสรOางความเขOาใจและรIวมหาแนวทางการขยายผลทั้งระบบโรงเรียน  โดย
พบวBา  มีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ดังน้ี 

การสรHางความเขHาใจใหHกับโรงเรียนในการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ (WSA)  และรBวม
หาแนวทางในการขยายผลโรงเรียนนั้น ทีมโคHชประจำภูมิภาค ไดH Site Visit โรงเรียน และ Network  และ
ไดHการจัดประชุมปฏิบัติการใหHแกB ผูHบริหาร รองผูHบริหารหรือครูฝ§ายวิชาการโรงเรียน และครูแกนนำ ไดHมี
ความรูHความเขHาใจในการขับเคลื่อนดำเนินโครงการไดHอยBางมีประสิทธิภาพ โดยทีมโคHชประจำภูมิภาคและท่ี
ปรึกษาผูHเชี่ยวชาญดHานการบริหารจัดการภายในโรงเรียน จะเปZนผูHใหHการอบรม สรHางความรูHความเขHาใจใน
การใหHโรงเรียน คือ 

1) ดำเนินการจัดทำ School Goal ของโรงเรียน 
2) การสรHางกระบวนการ PLC ซึ่งมีบางโรงเรียนไดHดำเนินการ PLC ของโรงเรียนอยูBแลHว 

และนำมาพัฒนากระบวนการเพ่ิมเติมใหHมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3) การสรHางและดำเนินการ Network เพ่ือรBวมแลกเปล่ียนเรียนรูHไปดHวยกัน 
4) การจัดกระบวนการจัดการเรียนรูH Active Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือ

ชุมชน ตามแนวทางของ OECD   
5) การเช่ือมโยงมาตรการ 5 ดHาน ดHวยการดำเนินกระบวนการหลัก 4 Ps 

อีกทั้งโคHชประจำภูมิภาคไดHลงพื้นที่โรงเรียนในการ Site Visit  รายโรงเรียน  และ Network  
และเพิ่มเติมการสื่อสารแบบ Online และทำความเขHาใจการดำเนินงานระหวBางโคHชกับโรงเรียนในกลุBมไลน@
ท่ีไดHต้ังข้ึน 

และในบางพื้นท่ียังไดHจัดทำแบบฟอร@มรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนตามมาตรการทั้ง 5 

มาตรการ รวมทั้งแบบฟอร@มรายงานการประเมินตนเอง เพื่อใหHโรงเรียนไดHใชHเปZนแพลทฟอร@มเปZนแนว

ทางการดำเนินงานของโรงเรียน รวมทั้งเปZนการวางแผนกHาวเดินในระยะตBอไป (next step) ยิ่งทำใหHเกิด

ความเขHาใจและทบทวนผลการดำเนินงานของโรงเรียนตนเองมากย่ิงข้ึน  
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ตอนท่ี 2 การดำเนินงานสนับสนุน สIงเสริม จัดกระบวนการ ใหOคำปรึกษาแนะนำ การพัฒนาครูและ
โรงเรียนที่เขOารIวมโครงการ ทั้งมิติของการบริหารจัดการ และมิติของการพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนในหOองเรียน 

 

 การดำเนินงานสนับสนุน สBงเสริม จัดกระบวนการ ใหHคำปรึกษาแนะนำ การพัฒนาครูและโรงเรียนท่ี
เขHารBวมโครงการ ทั้งมิติของการบริหารจัดการ และมิติของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหHองเรียน  
ดังน้ี  
การจัดการฝÇกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 กิจกรรมการพัฒนาผูHบริหารและครูแกนนำโรงเรียน 

กิจกรรม กลุIมผูOเขOารIวมกิจกรรม 
(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนิน
โครงการตามมาตรการ      ตัวปùอนท้ัง 5 
มาตรการ และกระบวนการหลักท้ัง 4 (4Ps) 

• ผูHอำนวยการ 

• รอง ผอ. หรือ ครูหัวหนHางานวิชาการ 

(2) การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำ
กระบวนการจัดการเรียนรูH Active Learning 
ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน (CIP) ตาม
แนวทาง OECD 

• ครูหัวหนHางานวิชาการ 

• ครูแกนนำ  

 

การ Site Visit โรงเรียน และ เครือขIาย (Network) 

 โคHชประจำภูมิภาค ไดHลงพื้นที ่เพื ่อเยี ่ยมโรงเรียน (Site Visit) ในการติดตาม สนับสนุน 
สBงเสริม ใหHคำปรึกษา แกBโรงเรียนทั้งมิติของการบริหารจัดการ และมิติของการจัดกระบวนการจัดการ
เรียนรูH Active Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน ตามแนวทางของ OECD มีรายละเอียดดังน้ี 

1) การดำเนินการ Site Visit โรงเร ียน และ Site Visit Network ของแตBละพื ้นท่ีไดH
ดำเนินการโดยการลงพื้นที่รายโรงเรียน 2-3 ครั้ง  และ Network 2 ครั้ง  ในระยเวลาการดำเนินโครงการ
น้ี เพ่ือดำเนินการติดตาม หนุนเสริม สรHางความเขHาใจและเนHนย้ำความเขHาใจใหHกับโรงเรียนใหHมีชัดเจนมาก
ขึ ้น และการติดตามการดำเนินการในมาตรการตBางๆ การการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู H Active 
Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน ตามแนวทางของ OECD  และการเปwดหHองเรียน Open Class 

 อีกท้ัง  ในชBวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 บางพ้ืนท่ี ไมBสามารถดำเนินการ Site Visit 
โรงเรียนไดH เนื่องจากสถานการณ@โควิด 19 ระลอก 2-3 ที่เกิดขึ้น  โคHชประจำภูมิภาคจึง Site Visit ทาง 
Online ในผBาน App Zoom  สBวนบางพ้ืนท่ี ท่ีสามารถดำเนินการ Site Visit โรงเรียนและ Network ไดHก็มี
การดำเนินหนุนเสริมเพ่ือใหHเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการมากย่ิงข้ีน 
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2) กิจกรรมในการ Site Visit โรงเรียน และ Site Visit Network ของ โคHชประจำภูมิภาค 
ไดHเขHาไปหนุนเสริม ติดตาม และสะทHอนคิดในการดำเนินโครงการเพื่อใหHเกิดความชัดเจนมากขึ้น และ
เปZนไปอยBางมีประสิทธิภาพ  ไดHแกB 

• การดำเนินการมาตรการ 5 มาตราการ และการดำเนินกระบวนการหลัก 4Ps 

• การเปwดหHองเรียน Open Class ของโรงเรียนที่มีความพรHอมในการกระบวนการ

จัดการเรียนรู H Active Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพื ่อชุมชน ตามแนวทางของ OECD และ
แลกเปล่ียนเรียนรูHใน Network 

 

ตอนท่ี 3 การดำเนินงานของโรงเรียนในมิติของการบริหารจัดการ 
 

 การดำเนินงานของโรงเรียนในมิติของการบริหารจัดการ ประกอบดHวย มาตรการสำคัญ             
3 มาตราการ ไดHแกB การกำหนดเปùาหมายของโรงเรียน (School-Goal) การจัดกิจกรรม PLC การจัด
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูHระดับเครือขBาย (Network) มีรายละเอียดการดำเนินงานดังตBอไปน้ี 
 

 3.1 การกำหนดเปJาหมายของโรงเรียน (School-Goal) 
 1) แนวคิดในการกำหนดเปJาหมายของโรงเรียน (School -Goal)* 
 แนวคิดในการกำหนดเปùาหมายของโรงเรียน (School-Goal) คือการใหHโรงเรียน
วางเปùาหมายดHวยตนเอง  และสามารถประเมินตนเองไดH  โดยเปùาหมายของโรงเรียนน้ันจะตHองเปZนผลลัพธ@
ที่ตHองการใหHเกิดขึ้นกับผูHเรียน เพระผูHเรียนเปZนเจHาของการเรียนรูH ซึ่งเปùาหมายของโรงเรียนนั้น ควรมาจาก
กระบวนการการมีสBวนรBวมของบุคคลท่ีมีสBวนไดHสBวนเสีย (Stakeholder)  ไดHแกB กลุBมนักเรียน กลุBมครูกลุBม
ผู Hปกครอง/ชุมชน เนื ่องดHวยโรงเรียนตHองจัดการศึกษาใหHสอดคลHองกับความตHองการของนักเรียน 
ผูHปกครอง และชุมชน 
 กระบวนการหาเปùาหมายของโรงเรียนนั้น สามารถดำเนินการโดยจัดการประชุมเพ่ือ
จัดทำแผนที ่ผลลัพธ@ (Outcome Mapping) จากบุคคล 3 กลุ Bม ไดHแกB กลุ Bมครู กลุ Bมนักเรียน กลุBม
ผูHปกครอง/ชุมชน โดยมีการดำเนินการ ดังน้ี 

(1) เชิญผูHเขHารBวมประชุมทั้ง 3 กลุBม ไดHแกB กลุBมครู  กลุBมตัวแทนนักเรียนแกนนำ กลุBม
ตัวแทนผูHปกครอง/ชุมชน (จำนวนเทBาๆ กันท้ัง 3 กลุBม) 
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(2) ใชHเทคนิคการตั ้งคำถาม เพื ่อหาเปùาหมายการเรียนรู H (Learning Outcome) ท่ี
ตHองการใหHเกิดข้ึนกับผูHเรียน โดยมีตัวอยBางคำถาม ดังน้ี  

- ตัวอยBางคำถามครู  “... ในฐานะครูผูHรูHทิศทางจัดการศึกษาใหHเด็กแหBงอนาคตใน
ศตวรรษที่ 21 และรูHสภาพบริบททHองถิ่นเราอยBางดี ทBานอยากใหHเด็กโรงเรียนของเราไดHรับการฝyกฝนอบรมใหH
เกิดคุณลักษณะ และทักษะ รวมท้ังความรูHในประเด็นใด” 

- ตัวอยBางคำถามผูHปกครอง  “... ในฐานะผูHปกครองหรือชุมชน ยBอมทราบบริบท 
ทHองถิ่น และความคาดหวังของพBอแมBผูHปกครองที่อยากใหHลูก ที่มาโรงเรียนเรามีความสุข ดีอยูBแลHว แตB
อยากใหHลูกหลานมี  ความเกBงในเร่ืองใด และมีความประพฤติ หรือคุณธรรมในเร่ืองใด” 

- ตัวอยBางคำถามเด็ก  “… “เรียนสุข สนุกสอน” อยBางไร ที่นักเรียนหรือเพื่อน
นักเรียนอยากเห็น อยากใหHโรงเรียนมีอะไรเพิ่ม เพื่อใหHไดHเรียนรูHอยBางเขHาใจ เปùาหมายในอนาคตอยาก
ประกอบอาชีพอะไร (จบแลHวอยากเปZนอะไร) อาชีพที่เลือกนั้นตHองมีทักษะอะไร?  ตHองมีความรูHเรื่องอะไร? 
และตHองมีอุปนิสัยอยBางไร? ... ถึงทำงานดHานน้ันไดH”  

(3) ผูHเขHารBวมประชุม (ครู  นักเรียน และผูHปกครอง)  เขียนคำตอบลงใน Post-it  ประเด็น
ละ 3 – 5  แผBน (ประเด็นละ 1 แผBน)  และนำไปแปะในกระดาษ Flip Chat ตามประเด็นตBางๆ 

(4) สรุปประเด็นความตHองการของบุคคลท้ัง 3 กลุBม และจัดลำดับความสำคัญกBอน-หลัง 
(5) นำประเด็น 2–3 ประเด็นแรกมากำหนดเปZนเปùาหมายในการขับเคลื่อนในแตBละภาค

เรียน  โดยพิจารณารBวมกับ Core Learning Outcome ของโครงการ และทักษะแหBงศตวรรษที่ 21 โดย
ใหHครอบคลุมทั ้งดHานความรู H (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attitude)  รวมทั ้งควร
สอดคลHองกับเกณฑ@มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเพ่ือรองรับการประเมิน 

(6) จัดทำแผนกระบวนการ (Planning Process) เพื ่อวางแนวทางการดำเนินงาน
เพื่อใหHบรรลุตามเปùาหมายนั้นๆ ภายใตH 4 กระบวนการหลัก (4Ps) ไดHแกB P1 การจัดหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรูHที่ยืดหยุBนตอบสนองศักยภาพของผูHเรียน  P2 การดูแลชBวยเหลือนักเรียนทุกคน และจัด
โอกาสใหHกับผูHเรียน  P3 การพัฒนาครูใหHเปZนผูHใฝ§รูHใฝ§เรียน  และ P4 การบริหารแบบมีสBวนรBวมเพื่อชุมชน
ศรัทธา  รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI: Key Performance Indicator) ที่สามารถวัด/ประเมิน
ความกHาวหนHาไดHเปZนระยะ  และกำหนดคBาเสHนฐาน (baseline)  และคBาเปùาหมาย (target) ใหHชัดเจน 

*หมายเหตุ หัวข&อนี้เป-นเพียงแนวคิดและแนวปฏิบัติเท;านั้น ในแต;ละพื้นที่อาจไม;ได&ดำเนินการตามแนวทางนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู;กับวิธีการของทีมโค&ช
ในแต;ละพื้นที ่
 

 การกำหนดเปJาหมายของโรงเรียน (School-Goal)  
 เมื่อโรงเรียนลูกขBาย ไดHเขHารBวมโครงการ ในภาคเรียนที่ 1/2563 (ชBวงเดือนสิงหาคม 2563) 
ทางทีมโคHชประจำภูมิภาคไดHลงพื้นที่เพื่อสรHางความเขHาใจใหHกับโรงเรียนถึงวิธีการกำหนดเปùาหมายของ
โรงเรียน (School-Goal) ที ่เกิดจากการมีสBวนรBวมของทุกฝ§าย และเชื ่อมโยงเปùาหมายของโรงเรียน 
(School-Goal)  สูBผลลัพธ@การเรียนรูHหลัก (Core Learning Outcomes) ท่ีทาง กสศ. ตHองการใหHเกิดข้ึนกับ
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นักเรียน ไดHแกB ความรูO (Knowledge) จากการเรียนรูHและรBวมกิจกรรมในโครงการ ทักษะ (Skills) ไดHแกB 
ทักษะการคิดวิเคราะห@ คิดแกHปsญหา และวิพากษ@อยBางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)  ทักษะการคิด
สรHางสรรค@ ทักษะการสื ่อสาร ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค9 (คุณธรรม 
จริยธรรม) ไดHแกB มีวินัย  ความซ่ือสัตย@  และจิตสาธารณะ 
     โดยทีมโคHชประจำภูมิภาคไดHดำเนินการสรHางความเขHาใจใหHกับโรงเรียนใน 2 ลักษณะ คือ 

• การลงพื้นที่โรงเรียน (Site Visit) เพื่อสรHางความเขHาใจใหHกับผูHบริหารโรงเรียน ครู
หัวหนHาวิชาการ และครูแกนนำ เกี่ยวกับการดำเนินการของโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาดHวย
มาตรการ 5 มาตรการ และ 4Ps ซ่ึงรวมถึงการกำหนดเปùาหมายของโรงเรียนดHวย 

• การจัดประชุมปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงวิธีการกำหนดเปùาหมายของโรงเรียน (School-
Goal) รวมท้ังมาตรการอ่ืนๆ ดHวย 

 สำหรับวิธีการกำหนดเปùาหมายของโรงเรียน (School -Goal) มีหลากหลายวิธี แตกตBาง

ตามบริบทของแตBละพ้ืนท่ี แตBเนHนการมีสBวนรBวมของบุคคลท้ัง 3 ฝ§าย สามารถสรุปไดHดังน้ี 
(1) โรงเรียนเชิญบุคคลที่มีสBวนไดHสBวนเสีย (Stakeholder)  ไดHแกB กลุBมครู  กลุBมตัวแทน

นักเรียนแกนนำ  และกลุBมตัวแทนผูHปกครอง/ชุมชน  มารBวมจัดทำเปùาหมายของโรงเรียน (School -Goal) 
(2) กำหนดเปùาหมายของโรงเรียน (School -Goal) มาจากวิสัยทัศน@ของโรงเรียน 

เน่ืองจากวิสัยทัศน@ของโรงเรียนน้ันไดHมาจากการมีสBวนรBวมของผูHมีสBวนรBวมทุกฝ§ายของโรงเรียนอยูBแลHว 
  
 2) การจัดกิจกรรม PLC สรุปในภาพรวมโดยครอบคลุมประเด็น ดังน้ี 
 2.1) การแบIงกลุIมในการดำเนินกิจกรรม PLC  พบวBา การแบBงกลุBมวง PLC ของครูจะมี
การแบBงในรูปแบบที่หลากหลาย และพัฒนาปรับเปลี่ยนตามระยะเวลา จากที่เคยมีหลายๆ วง  จะลดใหH
เหลือวงที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูHที่สำคัญ และมีการวางแผนการจัดการเรียนรูHใหHแกBนักเรียนไดHอยBางมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ี 

(1) กลุBมตามระดับชBวงช้ัน ไดHแกB ระดับอนุบาล ระดับชBวงช้ันท่ี 1 คือ ป.1-ป.3  ระดับชBวง
ชั้นที่ 2 คือ ป 4-ป.6  ระดับชBวงชั้นที่ 3 คือ ม.1-ม.3  และมีความเขHมขHนมากขึ้นในการตั้งวง PLC เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูHและการวางแผนการจัดการเรียนรูHแบบบูรณาการรBวมกัน และแนวทางการจัดการเรียน
การสอนActive Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน (CIP) ตามแนวทาง OECD 

(2) กลุBมสาระการเรียนรูH แบบขHามกลุBมสาระ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูHและการวางแผนการจัด 
การเรียนรูHแบบบูรณาการรBวมกัน และแนวทางการจัดการเรียนการสอน Active Learning ดHวยโครงงาน
นวัตกรรมเพ่ือชุมชน (CIP) ตามแนวทาง OECD 

(3) กลุBมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูH และตามกิจกรรมที่เปZนจุดเนHนของโรงเรียนท่ี
ตHองการพัฒนาผูHเรียน เชBน กลุBมกิจกรรมท่ีสBงเสริมทักษะอาชีพ กลุBมกิจกรรมชุมนุม หรือชมรมตBางๆ เปZนตHน 
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(4) กลุBม PLC ครูวิชาการ และครูแกนนำของโรงเรียน  ในการดำเนินการขับเคลื่อน
โครงการ  

โรงเรียนตHองมีแผนงานการกำหนดชBวงเวลาที่ตHองเขHารBวมกิจกรรม PLC ในแตBละวงอยBาง
ชัดเจน และบันทึกการประชุมเปZนลายลักษณ@อักษรในการนำเสนอตBอผูHอำนวยการโรงเรียนอยBางตBอเน่ือง  

สำหรับชBวงเวลาที่โรงเรียนดำเนินกิจกรรม PLC โรงเรียนมีการกำหนด เวลาของกิจกรรม 
และประเด็นการสนทนาในวง PLC ที่ชัดเจน ยกตัวอยBางเชBน แตBละวงมีการดำเนินกิจกรรมวันเวHนวัน โดย
กำหนดเปZนวัน/เวลา เชBน วงระดับช้ัน ป.1 จะ PLC ในวันจันทร@, วันพุธ และวันศุกร@  เวลา 15.00-16.00 น.  
ในประเด็นสำคัญ คือ การวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เปZนตHน 
 

  2.2) การหนุนเสริมของผูOบริหารในการจัดกิจกรรม PLC 
• ผู HบริหารเปZนผู Hนำในการทำ AAR ทุกครั ้ง โดยรBวมซักถาม พูดคุย แนะนำการ

แกHปsญหา รวมท้ังสBงเสริมการจัดทำนวัตกรรม ส่ือการสอนตBางๆ เพ่ือใชHพัฒนาการจัดการเรียนรูH  

• ผูHบริหารทำหนHาที่เปZน Administrator และ ใหHงบประมาณในการดำเนินการสรHาง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูHเรียน และการสBงเสริมบุคลากรใหHมีการพัฒนาตนเอง (อบรม, สัมมนา) 

• เชิญวิทยากรมาใหHความรูHแกBครูเก่ียวกับการจัดทำ PLC  

• ผูHบริหารใหHการสนับสนุน และเขHารBวมกิจกรรม PLC  และรBวมนิเทศการจัดการเรียนรูH
ของครู  

• ผูHบริหารใหHกำลังใจและเปZนท่ีปรึกษา ในการดำเนินกิจกรรม PLC  

• ผูHบริหารสBงเสริมใหHครูเขHารับการอบรม หรือสรHางนวัตกรรม วิธีการสอนที่แปลกใหมB 
ทันสมัยและสมวัยของผูHเรียนในแตBละชBวงช้ัน  

• ผูHบริหารมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนวBาจะดำเนินการอยBางไรเพื่อใหHครูไดHทราบ

และปฏิบัติ  
• ผูHบริหารมีการแตBงต้ังคณะทำงาน/ผูHรับผิดชอบ ท่ีชัดเจน 

• ผูHบริหารมีการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน และชBวยเหลือจากผูHบริหารอยBาง

สม่ำเสมอ 
• มีการสรุปและรายงานผล และใหHครูรายงานผลวBาจะตHองรายงานโดยวิธีใด อยBางไร 

เม่ือไร เพ่ือท่ีจะไดHนำผลมาพัฒนาตBอไป  

• ผูHบริหารมีการยกยBองชมเชย เพ่ือเปZนขวัญกำลังใจ ในการทำงานของคณะครู 
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     3)  การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูOระดับเครือขIายโรงเรียน (Network) 
 1) การจัดครือขIายโรงเรียน (Network)  ของโรงเรียน มีทั ้งหมด 15 Network  (50 
โรงเรียน) ซ่ึงแตBละ Network จะมีโรงเรียน 2 – 4  โรงเรียนตBอ 1 Network 
ตารางท่ี 2 เครือขBายโรงเรียน (Network) และรายช่ือโรงเรียนในแตBละเครือขBาย (Network) 

รายช่ือโรงเรียนแมBขBายและโรงเรียนลูกขBายท่ีเขHารBวมโครงการ แบBงเครือขBายตามพ้ืนท่ีท่ีอยูBใกลHเคียงกัน 

เครือขIาย โรงเรียน เขตพ้ืนท่ี 
แมIขIาย 1 โรงเรียนบOานสันทราย จังหวัดเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 

ลูกขBาย 1 บHานป§ายาง สพป.เชียงราย เขต 3 

ลูกขBาย 1 บHานแมBคำ(ประชานุเคราะห@) สพป.เชียงราย เขต 3 

แมIขIาย 2  โรงเรียนบOานสามขา จังหวัดลำปาง สพป.ลำปาง เขต 2 

ลูกขBาย 2 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ@) สพป.ลำปาง เขต 2 

 ลูกขBาย 2 บHานนากวาง สพป.ลำปาง เขต 2 

แมIขIาย 3 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม.เขต 35 

ลูกขBาย 3 บHานสะปุπง สพป.ลำพูน เขต 1 

ลูกขBาย 3 บHานหHวยไซ สพป.ลำพูน เขต 1 

ลูกขBาย 3 วชิรป§าซาง สพม.เขต 35 

แมIขIาย 4 โรงเรียนวัดหOวยแกOว จังหวัดเชียงใหมI สพป.เชียงใหมI เขต 1 

ลูกขBาย 4 ชลประทานผาแตก สพป.เชียงใหมB เขต 1 

ลูกขBาย 4 บHานป§าไมHแดง สพป.เชียงใหมB เขต 1 

ลูกขBาย 4 บHานแมBดอกแดง สพป.เชียงใหมB เขต 1 

แมIขIาย 5 
โรงเรียนเทศบาล 4 (บOานเชียงราย) จังหวัด
เชียงราย 

สพป.ลำปาง เขต 1 

ลูกขBาย 5 บHานปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 

ลูกขBาย 5 วัดเสด็จ สพป.ลำปาง เขต 1 
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เครือขIาย โรงเรียน เขตพ้ืนท่ี 

แมIขIาย 6 
โรงเรียนเทศบาล 1 (บOานโพธ์ิกลาง) จังหวัด
อุบลราชธานี 

สพป.อุบลราชธานี เขต 3 

ลูกขBาย 6 บHานไรBใตH สพป.อุบลราชธานี เขต 3 

ลูกขBาย 6 บHานทBาเสียวคันลึม สพป.อุบลราชธานี เขต 3 

ลูกขBาย 6 ชุมชนบHานวังสะแบง สพป.อุบลราชธานี เขต 3 

แมIขIาย 7  โรงเรียนบOานสวนอุดมวิทยา จังหวัดชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 

ลูกขBาย 7 วัดราษฎร@สโมสร สพป.ชลบุรี เขต 1 

 ลูกขBาย 7 คลองก่ิวย่ิงวิทยา สพม.เขต 18 

แมIขIาย 8 โรงเรียนวัดมโนรม จังหวัดชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3 

ลูกขBาย 8 วัดหนองเกตุนHอย สพป.ชลบุรี เขต 3 

ลูกขBาย 8 บHานชากยายจีน สพป.ชลบุรี เขต 3 

ลูกขBาย 8 ทุBงศุขลาพิทยากรุงไทยอนุเคราะห@ สพม.เขต 18 

แมIขIาย 9 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก สพม.เขต 39 
ลูกขBาย 9 วัดมหาวนาราม สพป.พิษณุโลก เขต 1 

ลูกขBาย 9 วัดยางเอน ( ประชานุเคราะห@ ) สพป.พิษณุโลก เขต 1 

ลูกขBาย 9 วัดอรัญญิก สพป.พิษณุโลก เขต 1 

แมIขIาย 10 โรงเรียนชIองพรานวิทยา จังหวัดราชบุรี  สพม. เขต 8 

ลูกขBาย 10 วัดโคกทอง(ปริปุณอินทรประชาวิทยา) สพป.ราชบุรี เขต 2 

ลูกขBาย 10 วัดชัยรัตน@(ปsญญาประชานุกูล) สพป.ราชบุรี เขต 2 

ลูกขBาย 10 ไทยรัฐวิทยา 104 (บHานทุBงกระถิน) สพป.ราชบุรี เขต 1 

ลูกขBาย 10 วัดหนองกลางดง สพป.ราชบุรี เขต 2 

แมIขIาย 11  โรงเรียนวัดแกOวฟJา  จังหวัดราชบุรี  สพป.ราชบุรี เขต 2 

ลูกขBาย 11 วัดสูงเนินราษฏรบำรุง สพป.ราชบุรี เขต 1 

ลูกขBาย 11 บHานทุBงแฝก สพป.ราชบุรี เขต 1 

ลูกขBาย 11 บHานรางเฆB สพป.ราชบุรี เขต 1 

ลูกขBาย 11 บHานโกรกสิงขร สพป.ราชบุรี เขต 1 
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เครือขIาย โรงเรียน เขตพ้ืนท่ี 
แมIขIาย 12 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร จังหวัดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

ลูกขBาย 12 วัดศรีสุนทร สพป.ภูเก็ต 

ลูกขBาย 12 วัดสวBางอารมณ@ สพป.ภูเก็ต 

ลูกขBาย 12  เกาะสิเหรB  สพป.ภูเก็ต  
แมIขIาย 13  โรงเรียนบOานในชIองมิตรภาพท่ี 123 จังหวัดกระบ่ี สพป.กระบ่ี 

ลูกขBาย 13 บHานคลองประสงค@ สพป.กระบ่ี 

 ลูกขBาย 13 ชุมชนบHานเขากลม สพป.กระบ่ี 

แมIขIาย 14 โรงเรียนบOานกอตง จังหวัดกระบ่ี สพป.กระบ่ี 

ลูกขBาย 14 วัดภูมิบรรบต สพป.กระบ่ี 

 ลูกขBาย 14 บHานหHวยน้ำแกHว สพป.กระบ่ี 

แมIขIาย 15 โรงเรียนบOานตล่ิงชัน จังหวัดกระบ่ี สพป.กระบ่ี 

ลูกขBาย 14 บHานหาดยาว สพป.กระบ่ี 

 ลูกขBาย 14 บHานปากหรา สพป.กระบ่ี 
 

ซ่ึงแตBละเครือขBายจะตHองมีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูHในรูปแบบใดข้ึนอยูBกับบริบทพ้ืนท่ี โดยกำหนดใหHมี
การแลกเปล่ียนกันอยBางนHอย 1-2 คร้ัง ตBอภาคการศึกษา 
 

ตอนท่ี 4 การดำเนินงานของโรงเรียนในมิติของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหOองเรียน 
(Classroom) 

 

 การจัดการเรียนรูOแบบ Active Learning ดOวยโครงงานนวัตกรรมเพื ่อชุมชน (CIP) ตาม
แนวทางของ OECD 
 การจัดการเรียนการสอนในหHองเรียน (Classroom) ของโรงเรียนในโครงการ เปZนการจัดการ
เรียนรูHโดยเนHนการสรHางบรรยากาศในหHองเรียนใหHเปZนหHองเรียนประสิทธิภาพสูง หรือ High functioning 
Classroom โดยการจ ัดการเร ียนร ู Hแบบ Active Learning ด Hวยโครงงานนว ัตกรรมเพ ื ่อช ุมชน 
(Community Innovation Project: CIP) ตามแนวทางของ OECD  เพื่อพัฒนาใหHผูHเรียนเกิดทักษะ
แหBงศตวรรษที ่ 21 (21st Century Learning)  รวมทั ้งปลูกฝsงคุณลักษณะอันพึงประสงค@ตBางๆ  ซ่ึง
กระบวนการจัดการเรียนรูHมีท้ังหมด 6 ข้ันตอน คือ (1) การประเมินระดับการคิดของผูHเรียน (Pretest)  (2) 
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การคิดประเด็นการเรียนรูHจากการสรHางแรงบันดาลใจ  (3) รBวมมือวางแผนการเรียนรูH  (4) เรียนรูHดHวยการ
ลงมือทำจริง (5) ผูHเรียนประเมินตนเอง  และ (6) เนHน ย้ำ ซ้ำ ทวน และชวนคิดตBอยอดองค@ความรูH 
  

 
ภาพท่ี 3  การจัดการเรียนรูHแบบ Active Learning 

ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน (Community Innovation Project: CIP) ตามแนวทางของ OECD 
 
 การขับเคลื่อนมาตรการ Classroom ในระยะเริ่มแรกนั้น ไดHจัดการประชุมปฏิบัติการใหHแกB 
ผู Hบริหาร รองผู Hบริหาร ครูฝ§ายวิชาการ และครูแกนนำ เพื ่อใหHมีความรู H ความเขHาใจเกี ่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรูHแบบ Active Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน ตามแนวทางของ OECD โดย
ทีมวิทยากรจากมูลนิธิเพื่อทักษะแหBงอนาคตและทีมโคHชประจำพื้นที่ หลังจากนั้นทีมโคHชไดHมีการลงพื้นท่ี 
(Site Visit) ท่ีโรงเรียน เพ่ือหนุนเสริม เติมเต็มการจัดการเรียนดHวยกระบวนการดังกลBาวอีกดHวย 

 ในภาคเรียนที่ 1/2563  ทางโครงการฯ ขอใหHโรงเรียนเริ่มตHนกับหHองเรียนในชBวงชั้นที่ 2 
(ระดับชั้น ป.5) กBอนเปZนลำดับแรก โดยมีแผนบูรณาการอยBางนHอย 3 วิชา คือ วิทยาศาสตร@  คณิตศาสตร@  
และศิลปะ 

 ในภาคเรียนที ่ 2/2563 ทุกโรงเรียนไดHดำเนินการจัดการเรียนการสอนดHวยโครงงาน
นวัตกรรมเพื่อชุมชนเรียบรHอยแลHว โดยไดHจัดการเรียนรูHแบบบูรณาการอยBางนHอย 1 ระดับชั้น (ในชBวงชั้นที่ 2)  
และบางโรงเรียนท่ีขยายผลไปยังระดับช้ันอ่ืนๆ อีกดHวย 
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 จากท่ีโรงเรียนในโครงการไดHดำเนินงานจัดกระบวนการเรียนรูHโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน 
(CIP) เรียบรHอยแลHว พบวBา มีโครงงานฯ/แผนบูรณาการฯ ในแตBละชBวงชั้น/ระดับชั้นที่หลากหลายและ
นBาสนใจ ทางโครงการจึงขอสรุปชื่อแผนบูรณาการฯ/โครงงานของภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับตัวอยBาง
แผนการจัดการเรียนรูHแบบบูรณาการของแตBละโรงเรียนน้ันจะแนบอยูBในภาคผนวก ง 
 

ตอนท่ี 5 การขับเคล่ือนโรงเรียนในโครงการฯ ตาม 4 กระบวนการหลัก (4Ps) 
 

 การนำ 4 กระบวนการหลัก (4Ps) ของโครงการ ฯ มาใชHในการขับเคลื่อนการทำงานภายใน
โรงเรียน โดยใชHวงจร DALI เปZนวงจรในการควบคุมคุณภาพ เพื่อใหHบรรลุผลตามเปùาหมายของโรงเรียน 
(School-Goal) มีรายละเอียดดังน้ี 
 กระบวนการหลักท่ี 1 (P1) การจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุIน หลากหลาย เหมาะสมกับ
ความถนัดและศักยภาพของนักเรียน มีแนวทางการดำเนินงานโดย 

1) โรงเรียนจัดทำหลักสูตรที่สอดคลHองกับบริบทของชุมชนทHองถิ่น และนำหลักสูตรฐาน
สมรรถนะมาใชHในการจัดการเรียนการสอน ใหHผูHเรียนสรHางกระบวนการเรียนรูHดHวย และมีการบูรณาการกับ
อาชีพในชุมชน 

2) โรงเรียนปรับรายวิชาเรียนเพิ่มเติม และจัดกิจกรรมพัฒนาผูHเรียนที่หลากหลายใหHนักเรียน
ไดHเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของตนมากขึ้น โดยยึดตามบริบทของสถานศึกษา และ
จัดใหHมีแหลBงเรียนรูHท่ีใหHนักเรียนไดHคHนควHาหาความรูHตามความสนใจและความถนัดของตน 

3) ครูใชHกระบวนการจัดการเรียนรู Hแบบโครงงานนวัตกรรมเพื ่อฐานชุมชน (CIP) ดHวย
กระบวนการ 6 ขั้นตอน ตามแนวทางของ OECD โดยบูรณาการกับอาชีพในชุมชน ซึ่งเปZนกระบวนการ
จัดการเรียนรูHท่ียืดหยุBนตามศักยภาพของนักเรียน และตอบสนองตBอความตHองการ ความสนใจ และความ
ถนัดของนักเรียนและชุมชน 

4) ครูผูHสอนปรับวิธีการจัดการเรียนรูHเปZนแบบ Active Learning โดยจัดบรรยากาศหHองเรียน
ใหHเปZน “หHองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสูง” หรือ High Functioning Classroom ท่ีใหHนักเรียนไดHใชHกระบวนการ
คิด  ไดHลงมือปฏิบัติจริง  และสามารถนำความรูH และทักษะท่ีไดHไปประยุกต@ใชHในชีวิตประจำวันไดH 

5) การจัดใหHมีรูปแบบการเรียนรูHที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งแบบ (1) การจัดการเรียนการสอน
ตามปกติในชั้นเรียน (On Site)  (2) การเรียนการสอนผBานอินเทอร@เน็ต (Online)  (3) การเรียนการสอน
ผBานทีวี (On Air)  (4) การเรียนการสอนแบบ On Demand ผBานทางเว็บไซต@  ทางชBอง Youtube  หรือ
แอปพลิเคชั่นตBางๆ  และ (5) การจัดการเรียนการอสนแบบ On Hand โดยใหHนักเรียนนำหนังสือ แบบฝyกหัด 
ใบงาน ไปเรียนรูHท่ีบHานภายใตHความชBวยเหลือของผูHปกครอง 

6) ครูมีการวัด และประเมินผลการเรียนรูHของผูHเรียนตามสภาพจริง  และเปwดโอกาสใหH
ผูHปกครองมีสBวนรBวมในการประเมินผลผูHเรียนดHวย 
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 กระบวนการหลักท่ี 2 (P2) โรงเรียนดูแลนักเรียนอยIางทั่วถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษา เพ่ือ
ชีวิตและอนาคตอยIางเทIาเทียม มีแนวทางการดำเนินงานโดย 

1) โรงเรียนใชHระบบสารสนเทศ ในการควบคุมดูแลนักเรียนอยBางทั่วถึงทั้งเด็กปกติ  เด็ก
เรียนซ้ำ  เด็กกลุBมเส่ียงในดHานตBางๆ เด็กดHอยโอกาส และเด็กท่ีมีความตHองการพิเศษเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำ 

2) โรงเรียนมีระบบการดูแลชBวยเหลือนักเรียนดHอยโอกาสและนักเรียนที่มีความตHองการ
พิเศษ เพ่ือใหHไดHรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

3) โรงเรียนจัดสภาพแวดลHอมท้ังดHานกายภาพ บรรยากาศ และสังคมท่ีเอ้ือตBอการเรียนรูHของ
ผูHเรียน รวมท้ังมีสภาพท่ีมเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผูHเรียน 

4) ครูมีการเยี่ยมบHานนักเรียน การวิเคราะห@นักเรียนรายบุคคล และการคัดกรองนักเรียน 
โดยการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) และการประเมินความฉลาดทางอารมณ@นักเรียน (EQ)  

5) โรงเรียนมีครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ที่คอยใหHคำปรึกษา คอยดูแลชBวยเหลือ แนะนำ แนะ
แนวกับนักเรียนทั้งดHานการศึกษาตBอและการประกอบอาชีพ รวมทั้งการเก็บขHอมูลการวางแผนหลังจากจบ
การศึกษาของนักเรียน และการติดตามผล 

6) โรงเรียนจัดใหHมีการฝyกทักษะอาชีพใหHกับนักเรียนตามความสนใจ เพื่อเปZนพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ 

7) โรงเรียนมีการสBงเสริมผูHเรียน โดยการชBวยเหลือและติดตามอยBางทั่วถึง เพื่อเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษา การเปwดใจรับแนวทางใหมBๆ และรBวมกันพัฒนาผูHเรียนของคณะครูในโรงเรียน 
 กระบวนการหลักท่ี 3 (P3) การพัฒนาครูใหOเปhนผูOใฝõรูOใฝõเรียน มีแนวทางการดำเนินงานโดย 

1) การจัดชุมชนแหBงการเรียนรูHทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูH วางแผนและแกHไข
ปsญหาในการจัดการเรียนการสอนรBวมกันอยBางตBอเนื่อง และมีประเด็นการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนา
ผูHเรียน และพัฒนาตนเองของครู  

2) การใชHระบบ Buddy / Mentoring และ Coaching ในกลุBมเพื่อนครูดHวยกัน ทำใหHเกิด
เพื่อนคูBคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรูHอยBางเปwดใจแบบ Growth Mindset อันเปZนรากฐานแนวทางของการ
พัฒนาครูใหHเปZนมืออาชึพ ใหHมีความรูHความเขHาใจ ทักษะ และสมรรถนะการทำงานใหHสูงข้ึน  

3) การสBงเสริมใหHครูเปwดหHองเรียน (Open Class) และนำกระบวนการการพัฒนาบทเรียน
รBวมกัน (Lesson Study: LS) มาใชHเปZนเคร่ืองมือในการสรHางชุมชนแหBงการเรียนรูHเชิงวิชาชีพ (PLC)  

4) การจัดใหHมีการประชุมปฏิบัติการใหHกับครูในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรูHและทักษะใหมBๆ 
ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

5) การสนับสนุนใหHครูเขHารBวมประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน เพื่อรับองค@ความรูH และ
ทักษะใหมBๆ และใหHนำความรูHท่ีไดHมาจัดอบรมขยายผลใหHกับครูทBานอ่ืนๆ ในโรงเรียน 
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6) การพัฒนาครูแกนนำทั้งแกนนำตามโครงสรHาง และแกนนำตามธรรมชาติเพื่อเปZนทีมงาน
แกนกลางในการรBวมคิดรBวมทำ  

7) การสBงเสริมใหHมีชุมชนแหBงการเรียนรูHทางวิชาชีพในเครือขBายโรงเรียน (Network) มากข้ึน  
 กระบวนการหลักท่ี 4 (P4) กระบวนการบริหารโรงเรียนโดยสรOางการมีสIวนรIวมของชุมชน 
และผูOปกครอง มีแนวทางการดำเนินงานโดย 

1) การเปwดโรงเรียนใหHชุมชนมีความรูHสึกเปZนเจHาของโรงเรียนรBวมกัน โดยสรHางการมีสBวนรBวม
ของพBอแมB ผู Hปกครอง กรรมการสถานศึกษา และชุมชน ทั้งรBวมคิด รBวมวางแผน รBวมปฏิบัติ รBวมกัน
แกHปsญหา และรBวมกันช่ืนชมผลสำเร็จ 

2) การจัดกิจกรรมใหHผูHปกครอง ครอบครัว ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา เขHามามี
สBวนรBวมในการพัฒนาโรงเรียน และผูHเรียน ไดHแกB การมีสBวนรBวมในการกำหนดเปùาหมาย (Goal) ของ
โรงเรียน  การรBวมเรียนรูHและประเมินผลการเรียนรูHของผูHเรียน เชBน การเปwดบHานวิชาการ (Open House)  
การรBวมสังเกตชั้นเรียน (Open Class) เปZนตHน  รวมท้ังไดHเขHามามีสBวนรBวมในกิจกรรมตBางๆ ที่โรงเรียนจัด
ข้ึนตลอดปêการศึกษา 

3) การเชิญใหHชุมชน และผูHปกครองเขHามามีบทบาทในการรBวมจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
พัฒนาผูHเรียนอยBางรอบดHาน  เชBน เปZนวิทยากรสอนอาชีพในชุมชน  หรืออาชีพที่ผูHเรียนสนใจ  ปราชญ@
ชุมชนท่ีใหHความรูHเร่ืองเก่ียวกับทHองถ่ิน เปZนตHน 

4) โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูHในชุมชน โดยใชHแหลBงเรียนรูHในชุมชน ตลอดจนภูมิปsญญา
ทHองถ่ินในชุมชน  

5) โรงเรียนสBงเสริมใหHนักเรียนนำเสนอผลงานในปêที่ผBานมา และเชิญชวนผูHปกครอง ชุมชน
เขHามาเยี่ยมชม  และเปwดโอกาสการรับฟsงความคิดเห็น ขHอเสนอแนะ จากผูHปกครอง และชุมชน  จากการ
ดำเนินการดังกลBาว จึงสBงผลใหHพBอแมB ผูHปกครอง ชุมชน มีความรัก ความศรัทธา และเชื่อมั่นตBอโรงเรียน
มากข้ึน 

6) การสรHางเครือขBายความรBวมมือทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ทั้งพBอแมB ผูHปกครอง 
ชุมชน หนBวยงานภาครัฐ/เอกชน องค@กรปกครองสBวนทHองถิ่น สมาคม ชมรมตBาง ๆ ใหHเขHมามีสBวนรBวมใน
การจัดการศึกษารBวมกัน 

7) ในชBวงสถานการณ@โควิด-19 โรงเรียนใหHผูHปกครองมีสBวนรBวมในการจัดการเรียนการสอน
แบบ On Hand  โดยโรงเรียนใหHผูHปกครองนักเรียนมารับใบงานจากโรงเรียน พรHอมทั้งอธิบายทำความ
เขHาใจใหHกับผู Hปกครองเกี ่ยวกับใบงานนั้น เพื ่อไปมอบหมายใหHนักเรียนทำ โดยผู HปกครองทำหนHาท่ี
ควบคุมดูแลการเรียนรูHของนักเรียน และนำใบงานที่นักเรียนทำเสร็จแลHวมาสBงที่โรงเรียน พรHอมกับรับใบ
งานใหมBกลับไปใหHนักเรียน ซึ่งไดHรับความรBวมมือเปZนอยBางดียิ่งจากผูHปกครองนักเรียน ในชBวงสถานการณ@ท่ี
โรงเรียนตHองปwดเรียน 
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8) จากสถานการณ@ดังกลBาวเชBนเดียวกัน โรงเรียนไดHรับความรBวมมือเปZนอยBางดียิ่งจากชุมชน 
ตลอดจนหนBวยงานตBาง ๆ ที่เขHามาชBวยโรงเรียนในการดำเนินการเพื่อปùองกันและเฝùาระวังความปลอดภัย
จากโรคติดเช้ือโควิด-19 รวมท้ังการบริจาควัสดุ ครุภัณฑ@ เวชภัณฑ@ตBาง ๆ ใหHกับโรงเรียนเปZนจำนวนมาก 
 

ตอนท่ี 6 การเปhนโคOชประจำพ้ืนท่ี 
 

โคHชประจำภูมิภาค/พื้นท่ี และผูHเชี่ยวชาญดHานการจัดระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียน ของ
โครงการการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเชิงระบบดHวยโรงเรียนแมBขBายนวัตกรรมการเรียนรูHและ
บริหารจัดการ ของมูลนิธิเพื่อทักษะแหBงอนาคต มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ครอบคลุมพื้นที่ ไดHแกB  จังหวัด 
เชียงราย เชียงใหมB ลำพูน ลำปาง พิษณุโลก ราชบุรี ชลบุรี อุบลราชธานี กระบ่ี ภูเก็ต 

การใชHประสบการณ@เชิงบริหารจัดการของโคHชและผูHเชี่ยวชาญ ไดHมีเทคนิคการบริหารเฉพาะตน 
(Tacit Knowledge) ผBานการทำงานที่มีผลงานเชิงประจักษ@ และไดHรับการยอมรับจากสังคมและวง
การศึกษาในวงกวHางยาวนาน ในเรื ่องการบริหารจัดการคุณภาพมาแลHวมากมาย แตBการดำเนินงาน
โครงการที่เปZนนวัตกรรมแนวคิดใหมBเพื่อการปฏิรูปการจัดการศึกษานั้น มีความจำเปZนตHองมีการเรียนรูH
รBวมทางระหวBางปฏิบัติงานตลอดเวลา เพื่อเสริมเติมความรูHเชิงหลักการทฤษฎี (Explicit Knowledge) 
นำไปใชHในบทบาทของโคHชใหHไดHผลดี  ซ่ึงตHองมีบทบาท ดังน้ี 

1) ศึกษาและทำความเขHาใจเก่ียวกับบริบทของสถานศึกษาแตBละแหBงใหHเขHาใจกBอน 
2) ช้ีแนะและเติมเต็มตามบริบทและความตHองการของแตBละสถานศึกษา 
3) เปwดใจรับฟsงในขHอจำกัด ประเด็นปsญหา และอุปสรรคของโรงเรียนเพื ่อชี ้แนะแนวทางการ

แกHปsญหารBวมกัน มุBงเนHนการพัฒนาตนเองของโรงเรียน หลีกเล่ียงการช้ีนำ หรือส่ังการใหHโรงเรียนทำ 
4) ศึกษาขHอมูลเดิมของโรงเรียนท่ีจะทำการ Site visit เพ่ือใหHทราบถึงจุดเดBนและจุดท่ีควรเสนอแนะ

เพ่ือการปรับปรุงแกHไขตามมาตรการ 5 มาตรการ และ 4Ps  
5) รับฟsงความกHาวหนHาในการดำเนินการของโรงเรียนตามประเด็นท่ีโคHชนัดหมายไวHแลHวกับทาง

โรงเรียนตามจุดเนHนในแตBละวงรอบ 
6) รBวมสังเกตช้ันเรียนในการจัดการเรียนรูHแบบ Active Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 

(CIP) หรือรูปแบบการสอนแบบบูรณาการอ่ืน ๆ ตามจุดเนHนของแตBละวงรอบท่ีกำหนด และรBวม
สะทHอนคิดในวง PLC แลHวสังเกตช้ันเรียน 

7) ช้ีแนะและเนHนย้ำการพัฒนาครูดHวยกระบวนการ PLC เพ่ือใหHเกิดการเรียนรูHและนำทักษะในการ
จัดการเรียนรูHใหมB ๆ มาใชHเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูHเรียน 

8) ช้ีแนะและเนHนย้ำการดำเนินงานตามแผนเพ่ือใหHบรรลุเปùาหมายของโรงเรียนดHวยวงจร DALI โดย
การบูรณาการการทำงานใหHสอดคลHองกับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ
จุดเนHนของหนBวยงานตHนสังกัด 



 

 

69 

9) จBายเงินสนับสนุนโรงเรียน และเนHนย้ำถึงแนวปฏิบัติการใชHจBายเงิน รวมทั้งการเก็บเอกสาร
หลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ 

10) พบปะกับผูHบริหารใหมBที่ไดHรับการบรรจุแตBงตั้งหรือยHายมาใหมB เพื่อชี้แจงทำความเขHาใจเกี่ยวกับ
เปùาหมายและมาตรการของโครงการ 

11) ใหHความสำคัญกับการสนับสนุน หนุนเสริมการทำงานของโรงเรียนโดยหลีกเลี่ยงการประเมินใน
รูปแบบตBาง ๆ  

12) ใหHความเปZนกันเองกับผูHบริหารและคณะครู ตลอดจนบุคลากรอ่ืนของโรงเรียนแบบกัลยาณมิตร 
13) การโคHชโดยยึดนักเรียนและครู หรือโรงเรียนเปZนสำคัญ ไมBใชBไปติดตามงานที่มอบใหHโรงเรียนทำ

เปZนสำคัญ  
14) การโคHชที่ผูHรับการโคHชเปZนผูHคHนพบคำตอบหรือเรียนรูHไดHดHวยตนเองเพื่อใหHสามารถพัฒนาหรือ

พึ่งตนเองไดH โคHชจึงตHองมีเทคนิคสำคัญ ไดHแกB เทคนิคการตั้งคำถาม เทคนิคการใหHเกิดการเรียนรูH
จากการลงมือปฏิบัติ เทคนิคการเสริมพลัง เทคนิคการอดทนและรอคอย ฯลฯ  
•   การมีความจริงใจและความเปZนกัลยาณมิตร  

• การมีมุมมองการจัดการโรงเรียนเชิงระบบและการบูรณาการเช่ือมโยง 

• ความนBาเชื่อถือศรัทธาตBอความไวHวางใจตBอQ-Coachของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนโดย
ความนBาเชื่อถือศรัทธาโคHชเกิดจากการมีองค@ความรูHทักษะและประสบการณ@ที่สั ่งสมอยูBในตัวการเปZน
แบบอยBางท่ีดีตลอดจนมุBงมันจริงจังและจริงใจของโคHชทุกคน  

• กระบวนการทำงานที่ยึดเอาโรงเรียนเปZนสำคัญหรือยึดเอาโรงเรียนเปZนฐานของการพัฒนา 
(School Based Management) หมายถึงการเริ ่มงานจากสภาพและสถานการณ@ของโรงเรียนความ
ตHองการและความจำเปZนของโรงเรียนไมBใชBการนำนโยบายหรือหลักความเช่ือตBางๆไปยัดเยียดใหHโรงเรียน  

• การประสานงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพกับหนBวยตHนสังกัดของโรงเรียนและภาคสBวนตBางๆ 
 

15) ปsจจัยสำคัญที่ทำใหHโคHชสามารถขับเคลื่อนโรงเรียนใหHเกิดการพัฒนากHาวหนHา คือ สรHางจิตสำนึก 
สรHาง Growth Mindset ใชHหลักธรรมพรหมวิหาร 4 

16) ชBวยแนะนำในการแกHไขปsญหาอุปสรรคตBางๆที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนรวมทั้งใหHคำแนะนำในการ
พัฒนาโรงเรียนในดHานโดยการชี้แนะการใหHคำปรึกษาและสะทHอนคิด (Reflect) โดยไมBเขHาไปกHาว
กBายในการบริหารจัดการ มีความเปZนกัลยาณมิตรเปZนหัวใจของโคHชที่สำคัญที่สุดการชี้แนะตHอง
ปรับตามสภาพและบริบทของโรงเรียน 

17) ชBวยรวบรวมขHอมูลรวมทั้งวิเคราะห@สังเคราะห@ผลการดำเนินงานเพื่อใชHในการรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
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บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน 
 

ผลการดำเนินงาน 

การดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเชิงระบบดHวยโรงเรียนแมBขBาย
นวัตกรรมการเรียนรูHและบริหารจัดการ ท่ีแบBงการดำเนินงานออกเปZน 6 ตอน มีผลการดำเนินงานดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการสรHางความเขHาใจหรือการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ และแนวทางการขยายผลสูBท้ัง
โรงเรียน ใหHกับโรงเรียน 

ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานสนับสนุน สBงเสริม จัดกระบวนการ ใหHคำปรึกษาแนะนำ การพัฒนา
ครูและโรงเรียนที่เขHารBวมโครงการ ทั้งมิติของการบริหารจัดการ และมิติของการพัฒนาการจัด การเรียน
การสอนในหHองเรียน 

ตอนท่ี 3 ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในมิติของการบริหารจัดการ 
ตอนที่ 4 ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในมิติของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหHองเรียน 

(Classroom) 
ตอนท่ี 5 ผลการขับเคล่ือนโรงเรียนในโครงการฯ ตาม 4 กระบวนการหลัก (4Ps) 
ตอนท่ี 6 บทบาทการเปZนโคHชประจำพ้ืนท่ี 

 

ตอนที่ 1 ผลการสรHางความเขHาใจหรือการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ และแนวทางการขยายผลสูBทั้งโรงเรียน 
ใหHกับโรงเรียน  

 

การสรHางความเขHาใจใหHกับโรงเรียนในการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ (WSA)  และรBวม
หาแนวทางในการขยายผลโรงเรียนลูกขBาย ทีมโคHชและที่ปรึกษาผูHเชี่ยวชาญดHานการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียน ไดH Site Visit โรงเรียน และ Network  และไดHการจัดประชุมปฏิบัติการใหHแกB ผู Hบริหาร รอง
ผูHบริหารหรือครูฝ§ายวิชาการโรงเรียน และครูแกนนำ ไดHมีความรูHความเขHาใจในการขับเคลื่อนดำเนิน
โครงการไดHอยBางมีประสิทธิภาพ โดยทีมโคHชและที่ปรึกษาผูHเชี่ยวชาญดHานการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
จะเปZนผูHใหHการอบรม สรHางความรูHความเขHาใจในการใหHโรงเรียน คือ 

1) ดำเนินการจัดทำ School-Goal ของโรงเรียน 
2) การสรHางกระบวนการ PLC ซึ่งมีบางโรงเรียนไดHดำเนินการ PLC ของโรงเรียนอยูBแลHว 

และนำมาพัฒนากระบวนการเพ่ิมเติมใหHมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3) การสรHางและดำเนินการ Network เพื่อรBวมแลกเปลี่ยนเรียนรูHไปดHวยกันระหวBาง

โรงเรียนแมBขBายและโรงเรียนลูกขBาย เปZนเครือขBายโรงเรียนรBวมพัฒนา 
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4) การจัดกระบวนการจัดการเรียนรูH Active Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือ
ชุมชน ตามแนวทางของ OECD  (Classroom) 

5) การเช่ือมโยงมาตรการ 5 มาตรการ ดHวยการดำเนินกระบวนการหลัก 4 Ps 

อีกทั้ง ทีมโคHชและที่ปรึกษาผูHเชี่ยวชาญดHานการบริหารจัดการภายในโรงเรียน ไดHลงพื้นท่ี
โรงเรียนในการ Site Visit  รายโรงเรียน และ Network  และเพิ่มเติมการสื่อสารแบบ Online และทำ
ความเขHาใจการดำเนินงานระหวBางโคHชกับโรงเรียนในกลุBมไลน@ท่ีไดHต้ังข้ึน 

และในบางพื้นท่ียังไดHจัดทำแบบฟอร@มรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนตามมาตรการทั้ง 5 
มาตรการ รวมทั้งแบบฟอร@มรายงานการประเมินตนเอง เพื่อใหHโรงเรียนไดHใชHเปZนแพลทฟอร@มเปZนแนว
ทางการดำเนินงานของโรงเรียน รวมทั้งเปZนการวางแผนกHาวเดินในระยะตBอไป (next step) ยิ่งทำใหHเกิด
ความเขHาใจและทบทวนผลการดำเนินงานของโรงเรียนตนเองมากย่ิงข้ึน 
 
ตอนท่ี 2 ผลการดำเนินงานสนับสนุน สIงเสริม จัดกระบวนการ ใหOคำปรึกษาแนะนำ การพัฒนาครู
และโรงเรียนที่เขOารIวมโครงการ ทั้งมิติของการบริหารจัดการ และมิติของการพัฒนาการจัด การ
เรียนการสอนในหOองเรียน  

 
การดำเนินงานสนับสนุน สBงเสริม จัดกระบวนการ ใหHคำปรึกษาแนะนำ การพัฒนาครูและโรงเรียนท่ี

เขHารBวมโครงการ ทั้งมิติของการบริหารจัดการ และมิติของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหHองเรียนมี
ดังน้ี 

2.1 การจัดการฝÇกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3  
 

ตารางท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนาผูHบริหารและครูแกนนำโรงเรียน 

กิจกรรม กลุIมผูOเขOารIวมกิจกรรม ผลท่ีเกิดข้ึน 
(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดำเนินโครงการตามมาตรการ      
ตัวปùอนท้ัง 5 มาตรการ และ
กระบวนการหลักท้ัง 4 (4Ps) 

• ผูHอำนวยการ 

• รอง ผอ. หรือ  
ครูหัวหนHางาน
วิชาการ 

ผูHอำนวยการ และรอง ผอ. หรือครูหัวหนHา
งานวิชาการ มีความรูH ความเขHาใจใน        
การนำมาตรการ และกระบวนการใน   
การขับเคล่ือนโครงการท้ังระบบโรงเรียน
ใหHดำเนินไปอยBางมีประสิทธิภาพ 

(2) การประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการครูแกนนำกระบวนการ
จัดการเรียนรูH Active Learning 
ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 
(CIP) ตามแนวทาง OECD 

• ครูหัวหนHางาน
วิชาการ 

• ครูแกนนำ  

ครูวิชาการและครูแกนนำผูHสอนท่ีเขHา
รBวมประชุมอบรม มีความรูHความเขHาใจ
และสามารถจัดการเรียน การสอนแบบ
บูรณาการดHวยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือ
ชุมชนไดHเปZนอยBางดี 
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3.2 การ Site Visit โรงเรียน และ เครือขIาย (Network) 

 ทีมโคHชและที่ปรึกษาผูHเชี่ยวชาญดHานการบริหารจัดการภายในโรงเรียน ไดHลงพื้นที่เพื่อเยี่ยม
โรงเรียน (Site Visit) ในการติดตาม สนับสนุน สBงเสริม ใหHคำปรึกษา แกBโรงเรียนทั้งมิติของการบริหาร
จัดการ และมิติของการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูH Active Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน 
ตามแนวทางของ OECD มีรายละเอียดดังน้ี 

1) การดำเนินการ Site Visit โรงเร ียน และ Site Visit Network ของแตBละพื ้นท่ีไดH
ดำเนินการโดยการลงพ้ืนท่ีรายโรงเรียน 2-3 คร้ัง และ Network  1-2 คร้ัง ในระยเวลาการดำเนินโครงการ
น้ี เพ่ือดำเนินการติดตาม หนุนเสริม สรHางความเขHาใจและเนHนย้ำความเขHาใจใหHกับโรงเรียนใหHมีชัดเจนมาก
ขึ้น และการติดตามการดำเนินการในมาตรการ 5 มาตรการ การการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูH Active 
Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน ตามแนวทางของ OECD  และการเปwดหHองเรียน Open Class 

 อีกทั้ง  ในชBวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 บาง Node พื้นที่ ไมBสามารถดำเนินการ 
Site Visit โรงเรียนไดH เนื ่องจากสถานการณ@โควิด 19 ระลอก 2-3 ที ่เกิดขึ ้น ทีมโคHชและที ่ปรึกษา
ผูHเชี่ยวชาญดHานการบริหารจัดการภายในโรงเรียน จึง Site Visit ทาง Online ในผBาน App Zoom  สBวน
บางพื้นที่ ที่สามารถดำเนินการ Site Visit โรงเรียนและ Network ไดHก็มีการดำเนินหนุนเสริมเพื่อใหHเกิด
ประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการมากย่ิงข้ีน 

2) กิจกรรมในการ Site Visit โรงเรียน และ Site Visit Network ของทีมโคHชและที่ปรึกษา
ผูHเช่ียวชาญดHานการบริหารจัดการภายในโรงเรียน ไดHเขHาไปหนุนเสริม ติดตาม และสะทHอนคิดในการดำเนิน
โครงการเพ่ือใหHเกิดความชัดเจนมากข้ึน และเปZนไปอยBางมีประสิทธิภาพ  ไดHแกB 

• การดำเนินการมาตรการ 5 มาตรการ และการดำเนินกระบวนการหลัก 4Ps 

• การเปwดหHองเรียน Open Class ของโรงเรียนที่มีความพรHอมในการกระบวนการ
จัดการเรียนรู H Active Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพื ่อชุมชน ตามแนวทางของ OECD และ
แลกเปล่ียนเรียนรูHใน Network 

• ผลผลิตจากการเรียนรูH Active Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน ตาม
แนวทางของ OECD ที ่เกิดขึ ้นของนักเรียน  โดยพบวBา เกือบทุกโรงเรียนมีผลผลิตเกิดขึ ้นอยBางมี
ประสิทธิภาพ  และสามารถหารายไดHไดH 

3) บางพื้นที่มีการจัดระบบจับคูBรBวมพัฒนาระหวBางโรงเรียนแมBขBายและโรงเรียนฃูกขBาย เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูHซึ่งกันและกัน  โดยการจัดระบบเปZน Network  ในการรBวมแลกเปลี่ยนเรียนรูHระหวBาง
โรงเรียนพ่ีโรงเรียนนHอง เปZนคูBรBวมเรียนรูH-รBวมพัฒนา-รBวมมือรBวมใจ 
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ตอนท่ี 3 ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในมิติของการบริหารจัดการ 
  

 
การดำเนินงานของโรงเรียนในมิติของการบริหารจัดการ ประกอบดHวย มาตรการสำคัญ 3 

มาตราการ ไดHแกB การกำหนดเปùาหมายของโรงเรียน (School-Goal) การจัดกิจกรรม PLC การจัด
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูHระดับเครือขBาย (Network) มีรายละเอียดการดำเนินงานดังตBอไปน้ี 

 

3.1) ผลการกำหนดเปJาหมายของโรงเรียน (School -Goal)  
ในภาคเรียนที่ 1/2563 พบวBา โรงเรียนสBวนใหญBไดHกำหนดเปùาหมายของโรงเรียน (School -Goal) 

แลHว และกำลังอยูBในระหวBางจัดทำแผนการขับเคลื่อนเปùาหมายของโรงเรียน (School -Goal) และนำมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูHกับทีมโคHชและโรงเรียนในเครือขBาย  แตBยังมีบางโรงเรียนที่อยูBระหวBางการดำเนินการ 
เน่ืองจากมีระยะเวลาในการดำเนินการคBอนขHางนHอย 

 สำหรับในภาคเรียนที่ 2/2563 โรงเรียนในโครงการไดHดำเนินการกำหนดเปùาหมายของโรงเรียน 
(School -Goal) ครบทุกโรงเรียน  โดยมีบางโรงเรียนไดHปรับเปùาหมายใหHสอดคลHองกับผลลัพธ@ที่โครงการ
ตHองการใหHเกิดข้ึน (Core Learning Outcome) มากข้ึน  และบางโรงเรียนมีการปรับ (School -Goal) ยBอย 
โดยใชHขHอมูลจากระบบสารสนเทศของโรงเรียน 

 

 เปJาหมายของโรงเรียน (School-Goal) ในภาคเรียนท่ี 2/2563 
 เปùาหมายของโรงเรียน (School-Goal) จากโรงเรียนแมBขBายและโรงเรียนลูกขBาย ในภาคเรียนท่ี 
2/2563 พบวBา โรงเรียนสBวนใหญBไดHปรับเปùาหมายของโรงเรียน (School-Goal) ใหHสอดคลHองกับ Core 
Learning Outcome ของโครงการฯ  ท่ีตHองการใหHเกิดข้ึนกับผูHเรียน ไดHแกB 
 ดHานการพัฒนาทักษะ (Skill) มุBงเนHนใหHนักเรียนมีทักษะการคิด (การคิดวิเคราะห@  คิดอยBางมี
วิจารณญาณ  การคิดแกHปsญหา  คิดสรHางสรรค@  คิดคลBอง  คิดยืดหยุBน  คิดหลากหลาย  การวิพากษ@อยBางมี
เหตุผล)  ทักษะอาชีพ (การสรHางอาชีพใหHสอดคลHองกับชุมชน)  ทักษะชีวิต  ทักษะดHานการกีฬา  รวมท้ัง
การเนHนพัฒนาใหHนักเรียนเปZนนวัตกร  มีความสามารถดHานการใชHเทคโนโลยี  การออกแบบ  การสื่อสาร  
รวมท้ังพัฒนาผูHเรียนใหHมีความเปZนผูHนำ  และมีการทำงานเปZนทีม 
 ในดHานคุณลักษณะอันพึงประสงค9 (Character Qualities) ไดHแกB การมีระเบียบวินัย  ความ
รับผิดชอบ  รูHจักสิทธ@หนHาที่ของตนเอง  ซื่อสัตย@  จิตสาธารณะ  และมีอุปนิสัยพอเพียง ประหยัดอดออม  
มีคุณธรรม  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รวมท้ังการอนุรักษ@ภาษาและภูมิปsญญาทHองถ่ิน 
 นอกจากน้ีบางโรงเรียนยังเนHนเปùาหมายในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และผลการทดสอบ
ระดับชาติ (คะแนน GPA, RT, NT, O-NET) อีกดHวย 
 เปùาหมายของโรงเรียน (School-Goal) ของภาคเรียนท่ี 2/2563 รายโรงเรียน แสดงดังภาคผนวก ค 
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 ผลของการขับเคล่ือนเปJาหมายของโรงเรียน (School-Goal)  
โรงเรียนสBวนใหญBมีความกHาวหนHาในการขับเคลื่อนเปùาหมายของโรงเรียน (School-Goal) ตามแผน
กระบวนการ (Planning Process) ท่ีวางไวH เป ùาหมายของโรงเร ียน (School-Goal) ของภาคเร ียนท่ี 
2/2563 รายโรงเรียน แสดงดังภาคผนวก ค ซึ ่งโรงเรียนสBวนใหญBมีความกHาวหนHาในการขับเคลื ่อน
เปùาหมายของโรงเรียน (School-Goal) ตามแผนกระบวนการ (Planning Process) ที่วางไวH  ทั้งนี้มีปsจจัย
ความสำเร็จ ปsญหาและอุปสรรค รวมท้ังขHอเสนอแนะ ดังน้ี 

ปgจจัยความสำเร็จที่ทำใหHโรงเรียนสามารถขับเคลื่อนเปùาหมายของโรงเรียน (School-
Goal) ไดHตามแผนกระบวนการ ไดHแกB  

(1) เปùาหมายของโรงเรียน (School-Goal) เกิดข้ึนจากการมีสBวนรBวมของทุกฝ§าย โดยทุก
คนตระหนักวBาเปZนเจHาของเปùาหมายน้ีรBวมกัน 

(2) เปùาหมายของโรงเรียน (School-Goal) มีความชัดเจน มีแนวทางการปฏิบัติงานท่ี
เปZนรูปธรรม 

(3) เปùาหมายของโรงเรียน (School-Goal) สอดคลHองกับ Core Learning Outcome 
ของโครงการที่เนHนผลลัพธ@ที ่เกิดขึ ้นกับตัวนักเรียนทั้งดHานความรู H ทักษะ และคุณลักษณะ  รวมท้ัง
สอดคลHองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในดHานคุณภาพผูHเรียน 

(4) ผูHบริหารใหHการหนุนเสริม นิเทศ ติดตาม และใหHขวัญกำลังใจแกBครูอยBางสม่ำเสมอ   
(5) โรงเรียนมีทีมโคHชที่ชBวยสรHางความมั่นใจ สนับสนุน และใหHคำแนะนำใหHกับโรงเรียน

ท้ังในรูปแบบ Onsite, Online และการส่ือสารในรูปแบบอ่ืนๆ ตามท่ีโรงเรียนตHองการ 

 ปgญหาและอุปสรรคท่ีทำใหHโรงเรียนไมBสามารถขับเคล่ือนเปùาหมายของโรงเรียน (School-
Goal) ไดHตามแผนกระบวนการ ไดHแกB   

(1) สถานการณ@การแพรBระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหHโรงเรียนไมBสามารถดำเนินงาน
ตามแผนงานหรือปฏิบัติงานตามปกติไดH 

(2) โรงเรียนขาดผูHบริหารสถานศึกษา มีแตBผูHปฏิบัติราชการแทน ทำใหHโรงเรียนเสมือน
ขาดผูHนำ 

(4) ผูHบริหารใหHความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายของเขตพื้นที่ฯ และมอบใหHครูฝ§าย
วิชาการเปZนหลักในการขับเคล่ือนโครงการฯ 

(5) ผูHบริหารไมBคBอยใหHความสำคัญในการนิเทศติดตามโครงการฯ  
(6) ครูและบุคลากรของโรงเรียน โดยเฉพาะครูแกนนำยังขาดความรูH ความเขHาใจ และ

ขาดความม่ันใจ 
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 แนวทางการแกOปgญหา 
ทีมโคHชมีบทบาทสำคัญในการแกHปsญหา โดยการปรับเจตคติของผูHบริหารโรงเรียนใหHเพ่ิม

ความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการใหHมากขึ้น  รวมทั้งใหHความรูH ประสบการณ@ และสรHางความมั่นใจใหH
ครูฝ§ายวิชาการและครูแกนนำในการขับเคล่ือนโครงการฯ 

 ขOอเสนอแนะ 
การสBงเสริมใหHโรงเรียนนำกระบวนการ DE: Developmental Evaluation มาใชHในการ

กำหนดเปùาหมายของโรงเรียน  โดยทางโครงการควรใหHความรูHกับผูHบริหารโรงเรียน และครูแกนนำ ใหHมี
ความรูHความเขHาใจในกระบวนการ DE และสามารถนำไปใชHในการกำหนดเปùาหมายของโรงเรียนในปê
การศึกษา 2564 ตBอไป 

นอกจากนี้ทางโครงการฯ ควรใหHทางเขตพื้นที่การศึกษาเขHามารBวมรับรูHในการดำเนินการ
ของโครงการดHวย เพราะจะสรHางความม่ันใจใหHกับผูHบริหารในการขับเคล่ือนโครงการฯ ไดHมากย่ิงข้ึน 
 
3.2) การจัดกิจกรรม PLC สรุปในภาพรวมโดยครอบคลุมประเด็น ดังน้ี 
 1) การแบIงกลุIมในการดำเนินกิจกรรม PLC  พบวBา การแบBงกลุBมวง PLC ของครูจะมีการแบBงใน
รูปแบบที่หลากหลาย และพัฒนาปรับเปลี่ยนตามระยะเวลา จากที่เคยมีหลายๆ วง  จะลดใหHเหลือวงที่มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูHที่สำคัญ และมีการวางแผนการจัดการเรียนรูHใหHแกBนักเรียนไดHอยBางมีประสิทธิภาพ 
ดังน้ี 

(1) กลุBมตามระดับชBวงช้ัน ไดHแกB ระดับอนุบาล ระดับชBวงช้ันท่ี 1 คือ ป.1-ป.3  ระดับชBวง
ชั้นที่ 2 คือ ป 4-ป.6  ระดับชBวงชั้นที่ 3 คือ ม.1-ม.3  และมีความเขHมขHนมากขึ้นในการตั้งวง PLC เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูHและการวางแผนการจัดการเรียนรูHแบบบูรณาการรBวมกัน และแนวทางการจัดการเรียน
การสอนActive Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน (CIP) ตามแนวทาง OECD 

(2) กลุBมสาระการเรียนรูH แบบขHามกลุBมสาระ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูHและการวางแผนการจัด 
การเรียนรูHแบบบูรณาการรBวมกัน และแนวทางการจัดการเรียนการสอน Active Learning ดHวยโครงงาน
นวัตกรรมเพ่ือชุมชน (CIP) ตามแนวทาง OECD 

(3) กลุBมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูH และตามกิจกรรมที่เปZนจุดเนHนของโรงเรียนท่ี
ตHองการพัฒนาผูHเรียน เชBน กลุBมกิจกรรมท่ีสBงเสริมทักษะอาชีพ กลุBมกิจกรรมชุมนุม หรือชมรมตBางๆ เปZนตHน 

(4) กลุBม PLC ครูวิชาการ และครูแกนนำของโรงเรียน  ในการดำเนินการขับเคลื่อน
โครงการ  

อีกทั้ง พบวBา โรงเรียนสBวนใหญBมีแผนงานการกำหนดชBวงเวลาที่ตHองเขHารBวมกิจกรรม 
PLC ในแตBละวงอยBางชัดเจน และบันทึกการประชุมเปZนลายลักษณ@อักษรในการนำเสนอตBอผูHอำนวยการ
โรงเรียนอยBางตBอเนื่อง และอาจมีบางโรงในสBวนนHอยที่ไมBมีแผนงาน หรือหลักฐานการทำกิจกรรม โดยมี
เหตุผลอHางอิงวBา  เน่ืองจากเปZนกลุBมท่ีพบปะ พูดคุย ในกลุBมบBอยคร้ัง ไมBไดHมีการกำหนดวัน เวลาท่ีชัดเจน 
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สำหรับชBวงเวลาที่โรงเรียนดำเนินกิจกรรม PLC พบวBา  โรงเรียนสBวนใหญBมีการกำหนด 
เวลาของกิจกรรม และประเด็นการสนทนาในวง PLC ที่ชัดเจน ยกตัวอยBางเชBน แตBละวงมีการดำเนิน
กิจกรรมวันเวHนวัน โดยกำหนดเปZนวัน/เวลา เชBน วงระดับชั้น ป.1 จะ PLC ในวันจันทร@, วันพุธ และวันศุกร@  
เวลา 15.00-16.00 น.  ในประเด็นสำคัญ คือ การวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เปZนตHน 

 

  ประเด็นหรือจุดรIวมในการสนทนาในวง PLC  ท่ีใชOในการแลกเปล่ียนกันเรียนรูOรIวมกัน  
ท่ีสำคัญของแตBละวงระดับชBวงช้ัน และวงอ่ืนๆ มีดังน้ี 

(1) วง PLC ระดับชBวงช้ันอนุบาล มีประเด็นรBวม ไดHแกB  การจัดการเรียนรูHแบบบูรณาการ
รBวมกัน และแนวทางการจัดการเรียนการสอน Active Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) 
ตามแนวทาง OECD  ท่ีเนHนการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย  และพัฒนาการทางรBางกาย  สมอง  
และจิตใจ  เปZนตHน 

(2) วง PLC ระดับชBวงชั้นที่ 1  มีประเด็นรBวม  ไดHแกB  การจัดการเรียนรูHแบบบูรณาการ
รBวมกัน และแนวทางการจัดการเรียนการสอน Active Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) 
ตามแนวทาง OECD  ที่เนHนและสBงเสริมใหHนักเรียนอBานออก เขียนไดH  เขียนคลBอง อBานคลBอง  การคิด
วิเคราะห@  เปZนตHน 

(3) วง PLC ระดับชBวงชั้นที่ 2  มีประเด็นรBวม ไดHแกB การจัดการเรียนรูHแบบบูรณาการ
รBวมกัน และแนวทางการจัดการเรียนการสอน Active Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) 
ตามแนวทาง OECD  ที่เนHนและสBงเสริมใหHนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห@ คิดแกHปsญหา มี
ความคิดสรHางสรรค@ การสื่อสาร  ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ  มีจิตสาธารณะ  และการเพิ่มผลสักฤทธิ์ทาง
การศึกษา หรือ O-Net  เปZนตHน 

(3) วง PLC ระดับชBวงชั้นที่ 3  มีประเด็นรBวม ไดHแกB การจัดการเรียนรูHแบบบูรณาการ
รBวมกัน และแนวทางการจัดการเรียนการสอน Active Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) 
ตามแนวทาง OECD  ท่ีเนHนและสBงเสริมใหHนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห@อยBางมีวิจารณญาณ 
การคิดวิเคราะห@และแกHปsญหา  ทักษะการสื่อสาร  ทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ และการมีระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบตBอหนHาที่และสังคม  การมีจิตสาธารณะ  และการเพิ่มผลสักฤทธิ์ทางการศึกษา หรือ O-Net  
เปZนตHน 

(4) วง PLC กลุBมกิจกรรมพัฒนาผูHเรียน มีประเด็นรBวมในการจัดการเรียนรูHและกิจกรรม
แบบActive Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) ตามแนวทาง OECD  ที่เนHนและสBงเสริม
ใหHนักเรียนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค@  ไมBกHาวรHาว ไมBเกเร เปZนตHน 

(5) วง PLC ครูวิชาการ และครูแกนนำของโรงเรียน มีประเด็นรBวมในการดำเนินการ
ขับเคล่ือนโครงการ ไดHแกB การทำ School-Goal  เปZนตHน 

 

  การดำเนินงานกิจกรรม PLC มีผลลัพธ9ท่ีเกิดข้ึน ดังน้ี 
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• ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูHซึ ่งกันและกันมากขึ้น และรBวมกันหาแนวทางปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) ตาม
แนวทาง OECD  ท่ีเนHนและสBงเสริมใหHนักเรียนเกิดทักษะสำคัญตามศตวรรษท่ี 21 

• ครูเกิดการเรียนรูHและพัฒนาอยBางตBอเนื่อง เพื่อที่จะไปถึงเปùาหมายในการพัฒนา
ผูHเรียน ทำใหHเกิดการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในทิศทางที่ดี และมีแนวคิดริเริ่มในการเสริมสรHางการ
เรียนรูHใหHเกิดกับผูHเรียนแนวทางการสรHาง / พัฒนานวัตกรรม พัฒนารูปแบบวิธีการสอน 

• บุคลาการแกนนำทุกฝ§ายไดHทราบถึงปsญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินการโครงการ  

• นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน และมีพัฒนาการตามทักษะในศตวรรษท่ี 21  

• นักเรียนมีนวัตกรรมเปZนช้ินงาน 

• นักเรียนมีพฤติกรรมในการมาโรงเรียนมากขึ้น  ทำใหHการขาดโรงเรียนและการมา
สายลดลง 

 

   การหนุนเสริมของผูOบริหารในการจัดกิจกรรม PLC 
• ผู HบริหารเปZนผู Hนำในการทำ AAR ทุกครั ้ง โดยรBวมซักถาม พูดคุย แนะนำการ

แกHปsญหา รวมท้ังสBงเสริมการจัดทำนวัตกรรม ส่ือการสอนตBางๆ เพ่ือใชHพัฒนาการจัดการเรียนรูH  

• ผูHบริหารทำหนHาที่เปZน Administrator และ ใหHงบประมาณในการดำเนินการสรHาง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูHเรียน และการสBงเสริมบุคลากรใหHมีการพัฒนาตนเอง (อบรม, สัมมนา) 

• เชิญวิทยากรมาใหHความรูHแกBครูเก่ียวกับการจัดทำ PLC  

• ผูHบริหารใหHการสนับสนุน และเขHารBวมกิจกรรม PLC  และรBวมนิเทศการจัดการเรียนรูH
ของครู  

• ผูHบริหารใหHกำลังใจและเปZนท่ีปรึกษา ในการดำเนินกิจกรรม PLC  

• ผูHบริหารสBงเสริมใหHครูเขHารับการอบรม หรือสรHางนวัตกรรม วิธีการสอนที่แปลกใหมB 
ทันสมัยและสมวัยของผูHเรียนในแตBละชBวงช้ัน  

• ผูHบริหารมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนวBาจะดำเนินการอยBางไรเพื่อใหHครูไดHทราบ

และปฏิบัติ  
• ผูHบริหารมีการแตBงต้ังคณะทำงาน/ผูHรับผิดชอบ ท่ีชัดเจน 

• ผูHบริหารมีการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน และชBวยเหลือจากผูHบริหารอยBาง

สม่ำเสมอ 
• มีการสรุปและรายงานผล และใหHครูรายงานผลวBาจะตHองรายงานโดยวิธีใด อยBางไร 

เม่ือไร เพ่ือท่ีจะไดHนำผลมาพัฒนาตBอไป  
• ผูHบริหารมีการยกยBองชมเชย เพ่ือเปZนขวัญกำลังใจ ในการทำงานของคณะครู 
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 ปgจจัยท่ีสIงผลตIอความสำเร็จตIอการดำเนินกิจกรรม PLC ในโรงเรียน 
• โรงเรียนและบุคลากรทุกฝ§ายในโรงเรียน และผูHมีสBวนไดHสBวนเสีย รBวมกันคิดและรBวม

พัฒนาผูHเรียนอยBางเปZนระบบและมีความตBอเน่ือง 
• มีการหนุนเสริมของผูHบริหารที่อำนวยความสะดวกในดHานตBางๆ ใหHเปZนไปอยBางมี

ประสิทธิภาพ 

• มีการประชุมปรึกษาหารือกับคณะครูและผูHเก่ียวขHองอยBางสม่ำเสมอ  

• ครูมีความตระหนักรBวมกันในประเด็นของการพัฒนาผูHเรียนหรือการพัฒนาการเรียนรูH 

• ครูมีการเตรียมการดHานขHอมูลและองค@ความรูHในประเด็นท่ีกำลังรBวมกันพัฒนา 

• การท่ีคณะครูเปwดใจท่ีจะรับและเปwดใจท่ีจะใหHดHวยความเต็มใจดHวยกัน 

• การมีวง / มีวัน / มีเวลา และมีนโยบายเปZนแผนงานที่ชัดเจนของโรงเรียน และ
แตBงต้ังผูHรับผิดชอบ 

• สัมพันธภาพท่ีดีของผูHบริหารกับครู ครูกับเพ่ือน ครูกับนักเรียน และครูกับผูHปกครอง 

• เขตพื้นที่การศึกษา กระจายอำนาจใหHโรงเรียนที่ใชHนวัตกรรมการจัดการศึกษาไดH
อยBางยืดหยุBน 

 

 ปgญหา/อุปสรรค/แนวทางแกOไขและขOอเสนอแนะ 
• ควรลดภาระงานท่ีมากมายของครูลง เพ่ือใหHครูสามารถทุBมเทใหHกับการพัฒนาการจัด 

การเรียนรูHใหHมากท่ีสุด 
• ควรมีการบูรณาการภาระงานในโรงเรียนเพื่อใหHมีความเปZนระบบมีความเชื่อมโยง

เพ่ือใหHเกิดประสิทธิภาพเอ้ือตBอการเปZนชุมชนแหBงการเรียนรูHท่ีมีเปùาหมายอยูBท่ีผูHเรียน 
 
 
3.3) กิจกรรมการแลกเปลี ่ยนเรียนรู OระดับเครือขIายโรงเรียน (Network)  และประเด็นรBวมในการ
แลกเปล่ียนเรียนรูH 
 1) การแลกเปลี่ยนเรียนรูH ในการดำเนินงานตามมาตรการ 5 มาตรการ และการเชื่อมโยงสอดคลHอง
กับการใชHกระบวนการหลักท้ัง 4Ps คือ  

• การจัดทำและดำเนินการตาม Scool-Goal ของโรงเรียน 

• การดำเนินการ PLC และประเด็นรBวมในการแลกเปล่ียนเรียนรูHของแตBละวง PLC ในโรงเรียน  
และการเปwดหHองเรียน Open Class   

• การจัดการเรียนรู H และกิจกรรม ในการวางแผนบูรณาการแบบ Active Learning ดHวย
โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) ตามแนวทาง OECD  ในมาตรการ Classroom และการนำเสนอผลงาน
นวัตกรรมของนักเรียน 
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         2) การจัดการเรียนการสอนและการขับเคลื่อนโรงเรียน ในสถานการณ@ Covid-19 โดยการประชุม 
Zoom 
 

 ผลลัพธ9ท่ีเกิดข้ึนใน Network  
• ผูHบริหาร ครูวิชาการและครูแกนนำ มีความสัมพันธ@ที่ดีตBอกัน ซึ่งกBอใหHเกิดความ

รBวมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานใน Network การแลกเปลี่ยนเรียนรูHระหวBางกันในทุก ๆ ดHาน ท้ัง
ในทางสBวนตัวและในการประชุม  

• โรงเรียนเกิดแนวทางใหมB ๆ ในการใชHมาตรการ 5 มาตรการ และกระบวนการ 4P 
ในการขับเคล่ือนเปùาหมายสูBความสำเร็จ 

• โรงเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูH นำไปสูBการพัฒนาการเรียนการสอน CIP และ
ปรับการเรียนการสอนในคาบเรียนปกติโดยปรับใชH CIP บางขั้นตอนไปใชH และนำเอากระบวนการการสอน
แบบ Active Learning แบบอ่ืน ๆ ไปใชHมากข้ึน 
 

 ปgจจัยความสำเร็จ 
• ผูHบริหาร และครูมีความมุBงมั่น ตั้งใจ เสียสละ ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ

โรงเรียน 
• ผูHบริหาร มีความมุBงม่ัน ต้ังใจ เสียสละ ในการพัฒนาครูใหHเปZนครูมืออาชีพ 

• Q-Coach มีความรBวมมือ เสียสละ มุ Bงมั ่น ตั ้งใจ เสียสละ ในการชBวยเหลือ ใหH
ขHอเสนอแนะ กำลังใจ และกระตุHนใหHโรงเรียนพัฒนาตนเอง 

• ผูHบริหารโครงการ ทีมบูรณาการ ทีมวิจัย มีสBวนสำคัญในการใหHขHอเสนอแนะ กำลังใจ 
และใหHการสนับสนุนโคHช และโรงเรียนในการดำเนินงานอยBางตBอเน่ืองสม่ำเสมอ 
 
 ปgญหา อุปสรรค แนวทางแกOไข และขOอเสนอแนะ 
 ทั้งนี้  เน่ืองจากเกิดสถานการณ@ Covid-19 ระลอก 2 ในชBวงเดือนมกราคมเปZนตHนมาทำ
ใหHโคHชบางพื้นท่ีไมBสามารถไป Site Visit โรงเรียน Onsite ไดH โคHชตHองใชHการสื่อสารทางไกล เชBน ไลน@ 
โทรศัพท@ ในการสื่อสารกับโรงเรียน เพื่อสอบถาม ใหHขHอเสนอแนะ ทั้งที่เปZนทางการ และการประชุมโคHช 
และ Network  ประกอบกับการที่โรงเรียนมีการปwดโรงเรียน และนักเรียนตHองหยุดอยูBที่บHาน ทำใหHขาด
ความตBอเน่ืองในการเรียนรูH  และยังไมBไดHมีการใชH Black Box อยBางท่ัวถึงในทุกโรงเรียน 
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ตอนท่ี 4 ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในมิติของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหOองเรียน 
(Classroom) 

  
4.1) การจัดการเรียนรูOแบบ Active Learning ดOวยโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) ตาม

แนวทางของ OECD 
  การจัดการเรียนการสอนในหHองเรียน (Classroom) ของโรงเรียนในโครงการ เปZนการจัดการ
เรียนรูHโดยเนHนการสรHางบรรยากาศในหHองเรียนใหHเปZนหHองเรียนประสิทธิภาพสูง หรือ High functioning 
Classroom โดยการจ ัดการเร ียนร ู Hแบบ Active Learning ด Hวยโครงงานนว ัตกรรมเพ ื ่อช ุมชน 
(Community Innovation Project: CIP) ตามแนวทางของ OECD  เพื่อพัฒนาใหHผูHเรียนเกิดทักษะ
แหBงศตวรรษที ่ 21 (21st Century Learning)  รวมทั ้งปลูกฝsงคุณลักษณะอันพึงประสงค@ตBางๆ ซ่ึง
กระบวนการจัดการเรียนรูHมีท้ังหมด 6 ข้ันตอน คือ (1) การประเมินระดับการคิดของผูHเรียน (Pretest)  (2) 
การคิดประเด็นการเรียนรูHจากการสรHางแรงบันดาลใจ  (3) รBวมมือวางแผนการเรียนรูH  (4) เรียนรูHดHวยการ
ลงมือทำจริง  (5) ผูHเรียนประเมินตนเอง  และ (6) เนHน ย้ำ ซ้ำ ทวน และชวนคิดตBอยอดองค@ความรูH 
 การขับเคลื ่อนมาตรการ Classroom ในระยะเริ ่มแรกนั ้น ทุกพื ้นท่ีไดHจัดการประชุม
ปฏิบัติการใหHแกB ผูHบริหาร รองผูHบริหาร ครูฝ§ายวิชาการ และครูแกนนำ เพ่ือใหHมีความรูH ความเขHาใจเก่ียวกับ
การจัดกระบวนการเรียนรูHแบบ Active Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน ตามแนวทางของ 
OECD หลังจากนั้นทีมโคHชไดHมีการลงพื้นที่ (Site Visit) ที่โรงเรียน เพื่อหนุนเสริม เติมเต็มการจัดการเรียน
ดHวยกระบวนการดังกลBาวอีกดHวย 

 ในภาคเรียนที่ 1/2563  ทางโครงการฯ ขอใหHโรงเรียนเริ่มตHนกับหHองเรียนในชBวงชั้นที่ 2 
(ระดับชั้น ป.5) กBอนเปZนลำดับแรก โดยมีแผนบูรณาการอยBางนHอย 3 วิชา คือ วิทยาศาสตร@  คณิตศาสตร@  
และศิลปะ 
 ผลการดำเนินการในระยะนี้ พบวBา โรงเรียนสBวนใหญBไดHจัดการเรียนการสอนดHวยโครงงาน
นวัตกรรมเพื่อชุมชน อยBางนHอย 1 ระดับชั้น เรียบรHอยแลHว  แตBมีบางโรงเรียนที่ไดHประเด็นในการทำ
โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) และจัดทำแผนการจัดการเรียนรูHแบบบูรณการเรียบรHอยแลHว แตBจะ
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 2/2563 เน่ืองจากมีเวลาจำกัด 

 ในภาคเรียนที ่ 2/2563 ทุกโรงเรียนไดHดำเนินการจัดการเรียนการสอนดHวยโครงงาน

นวัตกรรมเพื่อชุมชนเรียบรHอยแลHว โดยไดHจัดการเรียนรูHแบบบูรณาการอยBางนHอย 1 ระดับชั้น (ในชBวงชั้นที่ 2)  
และบางโรงเรียนท่ีขยายผลไปยังระดับช้ันอ่ืนๆ อีกดHวย 

 จากท่ีโรงเรียนในโครงการไดHดำเนินงานจัดกระบวนการเรียนรูHโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

(CIP) เรียบรHอยแลHว พบวBา มีโครงงานฯ/แผนบูรณาการฯ ในแตBละชBวงชั้น/ระดับชั้นที่หลากหลายและ
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นBาสนใจ ทางโครงการจึงขอสรุปตัวอยBางแผนการจัดการเรียนรูHแบบบูรณาการของแตBละโรงเรียนนั้นจะ
แนบอยูBในภาคผนวก ง 

4.2) สรุปผลการจัดการเรียนรูOแบบ Active Learning ดOวยโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) 
ตามแนวทางของ OECD ของภาคเรียนท่ี 1/2563  และภาคเรียนท่ี 2/2563 
 ผลการจัดการเรียนรูHแบบ Active Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) ในภาค
เรียนที่ 1/2563 พบวBา โรงเรียนสBวนใหญBไดHจัดการเรียนการสอนดHวยโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนครบท้ัง 
6 ขั้นตอนเรียบรHอยแลHว แตBมีบางโรงเรียนที่มีขHอจำกัดในเรื่องของเวลา จึงขอดำเนินการตBอในภาคเรียนท่ี 
2/2563 โดยระดับช้ัน/ชBวงช้ัน ท่ีแตBละโรงเรียนนำการจัดการเรียนรูHดHวยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน (CIP) 
ตามแนวทางของ OECD ไปใชHในภาคเรียนท่ี 1/2563 และภาคเรียนท่ี 2/2563   

4.3) ปgจจัยที ่สIงผลตIอความสำเร็จในการจัดการเรียนรูOแบบ Active Learning ดOวยโครงงาน
นวัตกรรมเพ่ือชุมชน (CIP) 
  ปsจจัยที ่สBงผลตBอความสำเร็จในการจัดการเรียนรูHแบบ Active Learning ดHวยโครงงาน
นวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) ไดHแกB ผูHบริหาร และครู ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ที่ใหHนักเรียนไดHคHนควHาเรียนรูHดHวยตนเอง และลงมือปฏิบัติจริง  โดยครูตHองมีความรูH 
ความเขHาใจในการจัดการเรียนรูHดHวยโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) ดHวยกระบวนการ 6 ขั้นตอน ตาม
แนวทางของ OECD อยBางถBองแทH  โดยครูตHองมีทักษะในการตั้งคำถามเพื่อทHาทายใหHนักเรียนแสวงหา
ความรูH คิดสรHางชิ้นงาน และตBอยอดอยBางสรHางสรรค@  โดยครูนำกระบวนการ PLC และ LS มาใชHในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูHในการออกแบบหนBวยบูรณาการ จัดทำแผนการจัดการเรียนรูH และการจัดการเรียนการ
สอนในหHองเรียน รวมทั้งขยายผลสูBชBวงชั้น และหHองเรียนอื่นๆ นอกจากนี้ปsจจัยที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือ 
การเชิญใหHผูHปกครอง และชุมชน เขHามามีสBวนรBวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ปgญหา อุปสรรค แนวทางแกOไข และขOอเสนอแนะ 

 ปgญหา และอุปสรรค 
 เนื่องจากเกิดสถานการณ@การแพรBระบาดของโรคโควิด-19 (Covid 19) โรงเรียนตHองปwดเรียน
หลายครั้ง ทำใหHดำเนินการจัดการเรียนการสอนไดHไมBตBอเนื่อง  นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมอื่นๆ ท่ี
ตHองดำเนินการ จึงทำใหHมีเวลาจำกัดในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ CIP 
 ในสBวนของการจัดการเรียนรูH ครูบางสBวนยังขาดความรูH ความเขHาใจในการจัดการเรียนรูHดHวย
กระบวนการ 6 ข้ันตอน ตามแนวทางของ OECD โดยเฉพาะในเร่ืองเทคนิค Force Connection และ Fila 
Maps เพ่ือกำหนดประเด็นการเรียนรูH และการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูH  นอกจากน้ี ครูบางสBวนยัง
ยึดติดกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม  เน่ืองจากเกรงวBาจะสอนเน้ือหาไมBทัน และไมBครบถHวน 
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 แนวทางแกOไข หรือขOอเสนอแนะ 
 ทางโครงการควรจัดการอบรมใหHความรูHในการจัดการเรียนรูHดHวยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือ
ชุมชน (CIP) ดHวยกระบวนการ 6 ขั้นตอน ตามแนวทางของ OECD แกBครูวิชาการ และครูแกนนำอีกคร้ัง  
เพ่ือใหHครูแกนนำนำไปขยายผลตBอใหHกับครูทุกคนในโรงเรียน 
 สำหรับในกรณีการจัดการเรียนการสอนในชBวงสถานการณ@การแพรBระบาดของโรคโควิด-19 
(Covid 19) ซึ่งโรงเรียนจะปwดเปZนบางชBวง ครูอาจจะออกแบบหนBวยบูรณาการ และวางแผนการจัดการ
เรียนรูHไวHลBวงหนHา และปรับใหHนักเรียนทำงานที่บHาน (ในขณะหยุดเรียน) และนำเสนอผลงานโดยกลุBมของ
นักเรียนท่ีโรงเรียน (ในขณะเปwดเรียน) 
 

4.4) การพัฒนาครูในมิติการจัดการเรียนการสอนในหOองเรียน (Classroom) เพื่อเตรียมความ
พรOอมในการจัดการเรียนรูOในปùการศึกษาตIอไป 
 ตามที่โรงเรียนไดHดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู Hแบบ Active Learning ดHวยโครงงาน
นวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) ตามแนวทางของ OECD  มาแลHว ในภาคเรียนที่ 1/2563 และภาคเรียนท่ี 
2/2563 น้ัน เพ่ือใหHครูเกิดการพัฒนาอยBางตBอเน่ืองในระหวBางชBวงปwดภาคเรียน (เดือนพฤษภาคม 2564) น้ี  
ทางโครงการฯ จึงจัดใหHมีการฝyกอบรมพัฒนาครูทางออนไลน@ (Zoom Workshop) ตามวัน และเวลา ดัง
ตารางที่ 19 ทั้งนี้ เพื่อเปZนการเสริมความรูHใหHครูไดHดำเนินการจัดการเรียนการสอนใหHแกBนักเรียนในการ
เปwดเทอมภาคเรียนใหมBในเดือนมิถุนายน 2564 ตBอไป 
ตารางท่ี 4 กำหนดการฝyกอบรมพัฒนาครูทางออนไลน@ (Zoom Workshop) 

วันท่ี เวลา หัวข-อเร่ืองอบรม 
17 พฤษภาคม 2564 09.00 – 16.30 น. Application เพ่ือการจัดการเรียนรูH 

19 พฤษภาคม 2564 09.00 – 12.00 น. การจัดการและออกแบบกิจกรรม Active Learning 
ในหHองเรียนคละช้ัน 

20 พฤษภาคม 2564 09.00 – 12.00 น. สอนออนไลน@อยBางไรใหHนักเรียนมีความคิดสรHางสรรค@ 

21 พฤษภาคม 2564 13.30 – 16.00 น. การใชHเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูH สำหรับหHองเรียน
กลับทาง (Flip Classroom) 

22 พฤษภาคม 2564 13.30 – 16.00 น. การประยุกต@ Phenomena-Based Learning ใน
โครงการนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 

24 พฤษภาคม 2564 09.00 – 16.30 น. การออกแบบ Gamification เพ่ือจัดการเรียนรูH 

25 พฤษภาคม 2564 13.30 – 16.00 น. การสรHาง Online Learning Space เพ่ือการเรียนรูH 

26 พฤษภาคม 2564 13.30 – 16.00 น. การสรHางแบบฝyกทักษะ และแบบประเมินดHวย 
Game Simulation 
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27 พฤษภาคม 2564 13.30 – 16.00 น. โครงการนวัตกรรมชีวจักรกลเพ่ือชุมชน 
Biomimetic 

28 พฤษภาคม 2564 13.30 – 16.00 น. เทคนิคการบูรณาการภาษาตBางประเทศในโครงการ
นวัตกรรมเพ่ือชุมชน 

29 พฤษภาคม 2564 13.30 – 16.00 น. เทคนิคการเปwดประตูสูBความคิดนอกกรอบ Think 
Out Of The Maze ใหHแกBผูHเรียน 

30 พฤษภาคม 2564 13.30 – 16.00 น. การสรHางสภาพแวดลHอมการเรียนรูHเฉพาะบุคคล ดHวย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

31 พฤษภาคม 2564 09.00 – 12.00 น. การผลิต VDO Clip 

3 มิถุนายน 2564 13.30 – 16.00 น. การพัฒนาการคิดวิเคราะห@ดHวยกระบวนการสำรวจ
ประชากรเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 

4 มิถุนายน 2564 13.30 – 16.00 น. การพัฒนาทักษะความคิดสรHางสรรค@ดHวยการ
ออกแบบผลิตภัณฑ@ 

6 มิถุนายน 2564 13.30 – 16.00 น. การพัฒนาจิตสาธารณะใหHผูHเรียนดHวยหลักคิดเก็ด
ดอกไมHสะเทือนถึงดวงดาว เปZนการฝyกเร่ืองการคิด
วิเคราะห@ Systems thinking 

7 มิถุนายน 2564 13.30 – 16.00 น. โครงงานธุรกิจดิจิตอลเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 

8 มิถุนายน 2564 13.30 – 16.00 น. เทคนิคการพัฒนาความคิดสรHางสรรค@แกBผูHเรียนเพ่ือ
การตBอยอดนวัตกรรมไปสูBเชิงพาณิชย@ 

9 มิถุนายน 2564 13.30 – 16.00 น. การพัฒนาทักษะสมอง (EF: Executive Function) 

10 มิถุนายน 2564 13.30 – 16.00 น. Visual Thinking คิดเห็นเปZนภาพ 

12 มิถุนายน 2564 13.30 – 16.00 น. เปล่ียนหHองเรียนเปZนสุนทรียสถานดHวยสุนทรียภาพ
ในการสอน 
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4.5) ผลการเก็บขOอมูลแบบสอบถาม และแบบทดสอบความรูO  
จากการเก็บขHอมูลกBอนและหลังการดำเนินโครงการทั้งแบบสอบถามและแบบทดสอบไดHผลการ

ทดสอบดังน้ี 
สIวนท่ี 1 นักเรียนและโรงเรียน ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตIอโรงเรียน 

ตารางท่ี 5 คBาเฉล่ีย สBวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และขนาดอิทธิพลความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตBอ
โรงเรียนกBอน และหลังการดำเนินโครงการ 

รายการ กBอน หลัง ขนาดอิทธิพล 

 SD  SD effect size 

ฉันรูHสึกวBาคนท่ีน่ีมิตร 3.46 0.62 3.49 0.72 0.05 
ฉันเปZนสBวนหน่ึงของโรงเรียน 3.32 0.68 3.34 0.65 0.03 
ฉันรูHสึกเบ่ือ เม่ืออยูBในโรงเรียน 2.70 0.78 2.53 0.73 -0.22 
โรงเรียนเปZนท่ีท่ีชBวยใหHฉันมีความคิดสรHางสรรค@ 3.47 0.64 3.52 0.64 0.08 
โรงเรียนเปZนท่ีท่ีชBวยใหHเขHาใจความคิดในมุมมองท่ี
แตกตBาง 

3.42 0.64 3.53 0.67 0.17 

ฉันจะเรียนเฉพาะส่ิงท่ีสนใจ 2.49 0.91 2.19 0.85 -0.33 

 
ความรูOสึกของนักเรียนระหวIางการเรียนในวิชา 

ตารางท่ี 6 คBาเฉล่ีย สBวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และขนาดอิทธิพลความรูHสึกของนักเรียนระหวBาง
การเรียนในวิชากBอนและหลังการดำเนินโครงการ 

รายการ กBอน หลัง ขนาดอิทธิพล 

 SD  SD effect size 

มีความสุข 3.42 0.57 3.46 0.60 0.07 
มีความกังวล 2.92 0.64 2.86 0.65 -0.09 
มีความม่ันใจ 3.05 0.60 3.09 0.60 0.07 
มีการแขBงขัน 2.85 0.81 2.81 0.75 -0.05 
มีความกดดัน 2.86 0.79 2.85 0.73 -0.01 
สนุกสนาน 3.56 0.60 3.59 0.63 0.05 
สับสน 2.87 0.75 2.80 0.74 -0.09 
อยูBในความควบคุม 3.11 0.81 3.02 0.76 -0.11 
เบ่ือหนBาย 2.72 0.86 2.54 0.77 -0.21 
มีสBวนรBวม 3.44 0.62 3.46 0.64 0.03 
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การรับรูOเม่ือลองคิดถึงการเรียนวิชาน้ีอีกคร้ังของนักเรียนระหวIางการเรียนในวิชา 
ตารางท่ี 7 คBาเฉล่ีย สBวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และขนาดอิทธิพลความรูHสึกของนักเรียนระหวBาง

การเรียนในวิชากBอนและหลังการดำเนินโครงการ 

รายการ กBอน หลัง ขนาดอิทธิพล 

 SD  SD effect size 

ฉันตHองใชHจินตนาการ 3.06 0.58 3.14 0.55 0.14 
ฉันตHองแกHปsญหาดHวยวิธีการท่ีหลากหลาย 3.11 0.59 3.16 0.55 0.08 
ฉันตHองทHาทายความคิดและการต้ังสมมติฐาน 3.00 0.66 3.24 0.63 0.36 
ฉันตHองคHนหามุมมองท่ีแตกตBางเก่ียวกับ 
ปsญหาหรือหัวขHอท่ีไดHรับ 

3.05 0.60 3.10 0.59 0.08 

ฉันตHองมีการเช่ือมโยงความสัมพันธ@กัน 
ระหวBางวิชาตBางๆ 

3.09 0.63 3.12 0.67 0.05 

ฉันตHองเรียนรูHดHวยตนเอง 3.01 0.78 3.05 0.70 0.05 
ฉันมีการเรียนรูHดHวยการทบทวนส่ิงท่ีผูHอ่ืน 
พูดหรือทำไปแลHว 

2.94 0.65 2.99 0.66 0.08 

ฉันมีความเขHาใจวBาวิชาตBางๆ ท่ีเรียน มีความสำคัญ 
ในชีวิตประจำวันอยBางไร 

3.20 0.63 3.23 0.62 0.05 

ฉันไดHมีการประเมินจุดแข็ง จุดดHอย ในแนวคิดหรือ
งาน จากส่ิงท่ีเรียน 

3.08 0.65 3.15 0.65 0.11 

 
สIวนท่ี 2 กิจกรรมหลังเลิกเรียน 

ตารางท่ี 8 คBาเฉล่ีย สBวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และขนาดอิทธิพลการทำกิจกรรมยามวBางนอกเวลา
เรียน ของนักเรียนระหวBางการเรียนในวิชากBอนและหลังการดำเนินโครงการ 

รายการ กBอน หลัง ขนาดอิทธิพล 

 SD  SD effect size 

ฉันใชHจินตนาการอยBางมาก 2.76 0.72 2.74 0.70 -0.03 
ฉันมักจะแกHปsญหาดHวยความคิดเห็นใหมBๆ 2.80 0.68 2.81 0.65 0.01 
ฉันสนุกกับการคHนหาคำตอบตBางๆ  2.97 0.72 2.99 0.67 0.03 
ฉันมักสงสัยกับหลายส่ิงท่ีแตกตBางกัน 3.04 0.72 3.06 0.70 0.03 
ฉันชอบทำหรือประดิษฐ@ส่ิงตBางๆ ดHวยตัวฉันเอง 2.93 0.83 3.01 0.80 0.10 
ฉันชอบพิจารณาปsญหาในมุมองท่ีแตกตBาง  2.81 0.74 2.87 0.69 0.08 
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สIวนท่ี 3 ขOอมูลเพ่ิมเติม การคิดสรOางสรรค9ของนักเรียน 
ตารางท่ี 9 คBาเฉล่ีย สBวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และขนาดอิทธิพลการเรียนรูHการคิดสรHางสรรค@ของ

นักเรียน กBอนและหลังการดำเนินโครงการ 

รายการ กBอน หลัง ขนาดอิทธิพล 

 SD  SD effect size 

สมศักด์ิเปZนคนท่ีชอบคิดแบบเดิมๆ ในการเรียน
โครงงานท่ีเก่ียวกับรถยนต@ ครูใหHเขาลองคิดวBา  
ในอีก 20 ปê ขHางหนHา รถยนต@จะมีลักษณะเปZน
อยBางไร สมศักด์ิไดHเสนอลักษณะของรถยนต@ 3 แบบ  
ท่ีนBาสนใจ คือ สามารถพัฒนาการจราจร           
ลดมลภาวะ และสถานการณ@ในอนาคตท่ีอาจจะ
ปราศจาก การใชHรถยนต@ สมศักด์ิเปZนคน ... 

2.89 0.83 2.90 0.80 0.01 

 
เม่ือสมชายมีสBวนรBวมในการอภิปรายของช้ันเรียน 
ทุกคร้ัง เขาจะหาศัพท@ใหมBๆ มาพูดย้ำในส่ิงท่ีครูและ
เพ่ือนเคยพูดไปแลHวสมชายเปZนคน ... 

 
2.50 

 
0.88 

 
2.61 

 
0.79 

 
0.13 

      
ปwติมักหาความสัมพันธ@และเช่ือมโยงส่ิงตBางๆ ในวิชา
ประวัติศาสตร@ เขามักจะนำแนวคิดท่ีรูHจักกันดีหรือ
ขHอเท็จจริงจากวิชาอ่ืนๆ ในโรงเรียนมาเพ่ิมมุมมอง
ในหัวขHอของการเรียน 
ปwติเปZนคน ... 

3.06 0.79 3.09 0.72 0.04 
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การคิดวิเคราะห9ของนักเรียน 
ตารางท่ี 10 คBาเฉล่ีย สBวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และขนาดอิทธิพลการเรียนรูHการคิดวิเคราะห@ของ

นักเรียน กBอนและหลังการดำเนินโครงการ 

รายการ กBอน หลัง ขนาดอิทธิพล 

 SD  SD effect size 

มานีเปZนคนท่ีมีความสามารถในการหาขHอมูลมา
อHางอิงส่ิงตBางๆ ในการเตรียมความพรHอมสำหรับการ
อภิปรายเร่ือง โลกรHอน มานีคHนควHาวBาพลังงานท่ี
เก่ียวขHองแตBละชนิดมีความแตกตBางกันอยBางไร  
เธอไมBเขHาใจในขHอมูลท้ังหมด แตBเธอก็อภิปราย 
ดHวยความเช่ือท่ีต้ังอยูBบนขHอมูลท่ีเธอหามา  
มานีเปZนคน ... 

2.79 0.75 2.78 0.70 -0.01 

เม่ือใดท่ีทำงานเก่ียวกับการเรียน มะลิจะเลือกอยูBใน
สถานการณ@ท่ีคุHนเคย ในวิชาประวัติศาสตร@ เธอมัก
พบวBามันยากท่ีจะเขHาใจ วBาทำไมผูHคนในแตBละ
ประเทศ ดูเหมือนจะทำในส่ิงท่ีแตกตBางออกไป  
เธอกลBาววBาทุกคนในท่ีสุด ก็จะมีพฤติกรรม
เหมือนกับคนในประเทศของเธอ มะลิเปZนคน ... 

2.54 0.83 2.67 0.77 0.17 

กานดาไมBเห็นดHวยกับบางส่ิง เพียงเพราะคนอ่ืนๆ 
ยอมรับมันสำหรับงานท่ีเธอไดHรับมอบหมายในวิชา
ศิลปะสมัยใหมB เธอเปรียบเทียบดHวยความคิดเห็นท่ี
แตกตBางวาอะไรท่ีเปZนศิลปะหรือไมBใชBศิลปะ 
หลังจากประเมินจุดเดBนและจุดดHอยของงาน เธอไดH
แสดงความคิดเห็นของตนเองและยกตัวอยBางมา
สนับสนุนความคิดเห็นน้ัน กานดาเปZนคน ... 

2.93 0.85 2.86 0.78 -0.08 
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การทดสอบคIาเฉล่ียสำหรับกลุIมตัวอยIาง กรณีกลุIมตัวอยIางมีความสัมพันธ9กัน 
ตารางท่ี 11 แสดงผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนกBอนและหลังการทดลอง  

กลุIมทดลอง n Mean SD t-value t-prob 

1. กBอนการทดลอง 300 14.10 1.44 -49.67 .00 
2. หลังการทดลอง 300 27.82 4.57   

  
จากตารางที่ 11 ผลการทดสอบดHวยคBาสถิติ t-test แบบจับคูB (Paired-Samples t-test) พบวBา 

คะแนนกBอนและหลังการทดลองของกลุBมทดลองแตกตBางกันอยBางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ 
คะแนนหลังการทดลอง มากกวBาคะแนนกBอนการทดลองอยBางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุBม
ทดลอง 
 
การทดสอบคIาเฉล่ียสำหรับขOอมูลกลุIมตัวอยIาง กรณีท่ีกลุIมตัวอยIางเปhนอิสระตIอกัน 

ตารางท่ี 12 แสดงผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนกBอนการทดลอง  

กIอนการทดลอง n Mean SD t-value t-prob 

กลุBมทดลอง 300 14.10 1.44 -13.77 .00 
  
 จากตารางที่ 12 ผลการทดสอบดHวยคBาสถิติ t-test แบบ 2 กลุBมตัวอยBางเปZนอิสระตBอกัน พบวBา 
คะแนนกBอนการทดลองแตกตBางกันอยBางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ คะแนนกBอนการทดลอง 
มากกวBาคะแนนกBอนการทดลองของกลุBมทดลองอยBางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

ตารางท่ี 13 แสดงผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนหลังการทดลอง  

หลังการทดลอง n Mean SD t-value t-prob 

กลุBมทดลอง 300 27.82 4.57 19.18 .00 

 จากตารางท่ี 13 ผลการทดสอบดHวยคBาสถิติ t-test แบบ 2 กลุBมตัวอยBางเปZนอิสระตBอกัน พบวBา 
คะแนนหลังการทดลองระหวBางกลุBมทดลองและกลุBมควบคุมแตกตBางกันอยBางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 คือ คะแนนหลังการทดลองของกลุBมทดลอง มากกวBาคะแนนหลังการทดลองของกลุBมควบคุมอยBางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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4.6) การเกิด Core Learning Outcome ของนักเรียน และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน 

 1) การเกิด Core Learning Outcome ของนักเรียน 
 การเกิด Core Learning Outcome ของนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ Active Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพื ่อชุมชน (CIP) ตามแนวทางของ OECD ใน  
6 ขั้นตอน พบความเชื่อมโยงและสBงผลใหHนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะตาม Core Learning Outcome 
เพ่ิมมากข้ึนตามการพัฒนาท่ีมีมาอยBางตBอเน่ือง ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การประเมินทักษะดHานการคิดของผูHเรียนทั้งการประเมินกBอน (Pretest) และ
ประเมินหลัง (Posttest) ดHวยเครื่องมือ EPOC เปZนการประเมินการคิดคลBองของผูHเรียนวBาใครจะคิด
สรHางสรรค@จากภาพที่ใหHไดHมากกวBากัน หรือมากที่สุดเทBาที่สามารถทำไดHตามศักยภาพ และเปZนการ
ประเมินความคิดรวบยอดจากหลายสิ่งหลายอยBางมาสรHางสรรค@งานไดHอยBางไร  อันเปZนการประเมินเพื่อใหH
เห็นพ้ืนฐานดOานการคิดสรOางสรรค9ของผูHเรียนตาม Core Learning Out come 
 ข้ันตอนท่ี 2 การกำหนดประเด็นการเรียนรูHโดยการสรHางแรงบันดาลใจ 

• จากการพานักเรียนไปสำรวจชุมชนเพื่อฝyกใหHนักเรียนสังเกตสิ่งแวดลHอมรอบ ๆ 
ชุมชนวBา  มีสิ่งใดบHางที่นักเรียนสนใจ อยากรูH เปZนการฝyกใหHนักเรียนรูHจักการสังเกต การจดบันทึก การ
สืบเสาะหาขHอมูล การคิดวิเคราะห9ขHอมูล และการส่ือสารพูดคุยกับชุมชนท่ีตนเองอยูBอาศัย 

• การกำหนดใหHนักเรียนนำสิ่งที่สังเกตเห็นมาจัดหมวดหมูB และหาความเชื่อมโยงของ
สิ่งที่สนใจในการเรียนรูH เปZนการฝyกใหHนักเรียนไดHรูHจักการคิดวิเคราะห9 แยกแยะ และพูดคุยกันดHวยเหตุผล
ในสิ่งที่ตนเองสนใจ และสามารถคิดเชื่อมโยงความสนใจของสมาชิกในกลุBมเพื่อกำหนดประเด็นการเรียนรูH
รBวมกันไดH 

• การใชH FILA Mapping เพื ่อวิเคราะห@แยกแยะประเด็นการเรียนรู Hว BาอะไรเปZน

ขHอเท็จจริง (Fact) ของประเด็นการเรียนรูHนั้น อะไรเปZนพื้นฐานความรูHเดิมที่ผูHเรียนมีอยูB และจะนำมา
กำหนดเปZนนวัตกรรมหรือความคิดสรOางสรรค9ใหมB ๆ (Innovation Idea) และสิ่งที่ผู HเรียนตHองเรียนรูH 
(Learning Issue) สืบเสาะหาความรูHใหมBเพื่อสรHางนวัตกรรม และตHองกำหนดแผนการดำเนินการตาม
ขั้นตอนอยBางไร (Action Plan) เปZนการฝyกใหHผูHเรียนรูHจักการคิดในการใชOเหตุและผลในการวางแผนการ
ทำงานรBวมกัน ทำใหHผูHเรียนเกิดทักษะและศักยภาพตาม Core Learning Out come ทั้งทักษะการคิด
อยIางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห9 สังเคราะห9 คิดสรOางสรรค9 
 ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการจัดการเรียนรูH เปZนขั้นตอนที่ครูผูHสอนและผูHเรียนตHองมารBวม
กันวางแผนการจัดการเรียนรูH วBาจะตHองมีข้ันตอนการดำเนินการอยBางไร ส่ิงท่ีตHองเรียนรูHใดบHางท่ีผูHเรียนตHอง
ไปสืบเสาะหาความรูHดHวยตนเอง ดHวยวิธีการตBาง ๆ ตามศักยภาพของผูHเรียน และมีสิ่งใดบHางที่คุณครูตHอง
จัดการเรียนรูHใหHกับนักเรียน เปZนการฝyกทักษะการสืบเสาะหาความรูOดHวยตนเองของผูHเรียน ทักษะการวาง
แผนการทำงานรIวมกันเปhนทีม 
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 ขั้นตอนที่ 4 การจัดการเรียนรูH ซึ่งเปZนขั้นตอนที่นักเรียนตHองลงมือปฏิบัติ ลองผิด ลองถูก 
อันเปZนการพัฒนาทักษะการแกOไขปgญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวBางการปฏิบัติ เกิดการทำงานเปhนทีม การมีวินัย
ในตนเอง และวินัยตIอเพื่อนรIวมทีม  การมีจิตสาธารณะตBอกลุBม หรือตBอสังคมในหHองเรียนและสังคมใน
โรงเรียน  มีการชBวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ดังตัวอยBางเชBน  พี่ชBวยเหลือนHอง  เพื่อนชBวยเหลือเพ่ือน 
เปZนการพัฒนาและควบคุมอารมณ@ตนเองจนเกิดทักษะความเปhนผูOนำ ตาม Core Learning Out come 
ของโครงการไดHเปZนอยBางดี 
 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินตนเองของผูHเรียน เปZนการฝyกใหHผูHเรียนรูHจักการประเมินตนเอง
ตามลักษณะนิสัยของผูHมีความคิดสรHางสรรค@ ทั้ง 5 ดHาน คือ ดHานจินตนาการ ดHานความอยากรูHอยากเห็น 
ดHานความมุBงมั่นทุBมเทไมBยBอทHอตBอปsญหาและอุปสรรค ดHานความมีวินัย และดHานการทำงานรBวมกันเปZนทีม 
โดยมีระดับคุณภาพ 5 ระดับ โดยหลังจากใหHผูHเรียนประเมินตนเองแลHว ก็ใหHมีการสะทOอนคิด (Reflect) 
กับเพื่อนวBาเห็นควรหรือไมBเห็นควร อยBางมีวิจารญาณ รอบคอบ เพื่อใหHเพื่อนไดHมีโอกาสประเมินเพื่อนบHาง 
และถHาตนเองอยากจะพัฒนาตนเองใหHสูงขึ้นจะทำอยBางไร เปZนการเปwดโอกาสใหHผูHเรียนไดHวางแผนพัฒนา
ตนเอง 
 ขั้นตอนที่ 6 การเนHนย้ำซ้ำทวนชวนคิดตBอยอด โดยใชHเครื่องมือ SCAMBER เพื่อใหHผูHเรียน
ไดHตBอยอดนวัตกรรมของตนเองใหHมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เปZนการฝyกใหHผูHเรียนมีทักษะความคิดสรOางสรรค9ท่ี
สูงขึ้น ทำใหHเกิด 1 นวัตกรรม 1 หHองเรียน 1 นวัตกรรม 1 ชBวงชั้นเรียน และ 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน อัน
นำไปสูBการมีทักษะอาชีพในอนาคตขHางหนHาตBอไป   

 

2) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนตาม Core Learning Outcome 
 การเปลี ่ยนแปลงที ่เก ิดขึ ้นกับนักเรียนตาม Core Learning Outcome และอื ่นๆ มี
รายละเอียดดังตารางท่ี 14 
 

ตารางท่ี 14 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนตาม Core Learning Outcome และอ่ืนๆ 

Core Learning Outcome การเปล่ียนแปลงของนักเรียน 
ทักษะการคิดวิเคราะห@  
คิดแกHปsญหา และ 
วิพากอยBางมีวิจารณญาณ 

• นักเรียนมีการสังเกต และใหHความสนใจในการคHนควHาหาความรูHในส่ิง
แวดท่ีอยูBรอบ ๆ ชุมชนของตนเอง  สามารถคิดวิเคราะห@ พิจารณา
อยBางรอบคอบ  และเช่ือมโยงสูBการคHนควHาหาองค@ความรูHเพ่ิมเติม 

• นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห@ คิดสังเคราะห@ และคิดอยBางมี
วิจารณญาณเพ่ิมข้ึน จากเรียนรูHและลงมือปฏิบัติในกิจกรรม CIP  

ทักษะการคิดสรHางสรรค@ นักเรียนมีจินตนาการ มีความคิดริเร่ิมสรHางสรรค@ใหมBๆ ในการเรียนรูHและ
ลงมือปฏิบัติใหHเกิดนวัตกรรม CIP โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรูHกันในกลุBม 
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Core Learning Outcome การเปล่ียนแปลงของนักเรียน 
และนำเสนอใหHเพ่ือนๆในกลุBมเห็นดHวยกับส่ิงท่ีตนเองคิด  และยอมรับฟsง
ความคิดเห็นของเพ่ือน  

ทักษะการส่ือสาร 
และ ทักษะดHานเทคโนโลยี 

• นักเรียนกลHาคิด กลHาพูด กลHาแสดงออก กลHาแสดงความคิดเห็น

เพ่ิมข้ึน ยกตัวอยBาง เชBน จากนักเรียนท่ีไมBกลHาพูด กลHาแสดงออก 
กลับกลายเปZนผูHนำเสนอผลงานไดHอยBางชัดเจน 

• นักเรียนสามารถนำเสนอใหHเพ่ือนๆในกลุBมเห็นดHวยกับส่ิงท่ีตนเองคิด 

และยอมรับฟsงความคิดเห็นของเพ่ือน และยอมรับในส่ิงท่ีในกลุBมไมB
เลือก 

• นักเรียนมีทักษะดHานเทคโนโลยี เชBน การถBายคลิป VDO ในการสรHาง

นวัตกรรมของตน หรือของกลุBม การตัดตBอคลิป VDO ในการนำเสนอ
เพ่ือการส่ือสารตBอท่ีสาธารณะไดH  และสามารถนำไปประยุกต@ใชHใน
ชีวิตประจำวันไดH 

ทักษะอาชีพ นักเรียนสามารถนำกระบวนการเรียนรูHไปสูBการดำรงชีวิตประจำวัน และ
สรHางสรรค@ตBอยอดในผลงาน CIP สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตไดH   

ทักษะชีวิต • นักเรียนมีทักษะการทำงานรBวมกัน รูHจักตนเอง ยอมรับฟsงความ

คิดเห็นของผูHอ่ืน 
• นักเรียนมีทักษะการแกHปsญหา ทำใหHมีการวางแผนในการทำงานมากข้ึน 

การมีวินัย นักเรียนมีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบตBอการทำงานรBวมกันเปZน
ทีมมากข้ึน 

ความซ่ือสัตย@ นักเรียนมีความซื่อสัตย@ตBอหนHาที่ และสBวนรBวม  ยกตัวอยBางเชBน  การจัด
จำหนBายผลผลิต CIP  มีการทำบัญชีรายรับรายจBาย และแจกแจงใหH
เพ่ือนในกลุBมไดH 

มีจิตสาธารณะ นักเรียนมีความตระหนักถึงสBวนรBวมมากขึ้น เกิดการอาสาสมัครในการ
ทำกิจกรรมมากข้ึน   
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ตอนท่ี 5 ผลการขับเคล่ือนโรงเรียนในโครงการฯ ตาม 4 กระบวนการหลัก (4Ps) 

   

การนำ 4 กระบวนการหลัก (4Ps) ของโครงการ ฯ มาใชHในการขับเคลื่อนการทำงานภายใน
โรงเรียน โดยใชHวงจร DALI เปZนวงจรในการควบคุมคุณภาพ เพื่อใหHบรรลุผลตามเปùาหมายของโรงเรียน 
(School-Goal) มีผลการดำเนินการขับเคลื่อนตามกระบวนการ 4 กระบวนการหลัก (P1-P4) ดังกลBาว ไดH
สBงผลใหHเกิดผลลัพธ@ตBอโรงเรียน ผูHบริหาร  ครู  ผูHเรียน  ผูHปกครองและชุมชน คือ 

• โรงเรียนสามารถดำเนินการตามแผนเปùาหมายคุณภาพที่กำหนดไวH และพัฒนาใหHเปZน
เคร่ืองมือในการบริหารจัดการของโรงเรียนตBอไป 

• ผูHเรียนมีความสุขในการเรียน สนใจใฝ§เรียนรูH โดยเฉพาะอยBางยิ่งกลุBมเด็กหลังหHองเกิดการ
เปล่ียนแปลงเปZนอยBางมาก  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน และมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 

• ครูมีความเขHาใจ ความรัก และเอาใจใสBผูHเรียนมากขึ้น ทุBมเทการทำงานเพื่อพัฒนาผูHเรียน

ทุกคนมากขึ้น (ไมBสนใจเฉพาะเด็กเกBงบางดHาน)  ครูมีทักษะและเจตคติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนและ
พรHอมท่ีจะพัฒนาตนเอง 

• ผูHปกครองและชุมชนก็ใหHความรBวมมือกับโรงเรียนเพ่ือพัฒนาผูHเรียนมากขึ้น และมีความ

ภาคภูมิใจ เช่ือม่ัน ศรัทธาโรงเรียนมากข้ึน จนทำใหHหลายโรงเรียนมีนักเรียนเพ่ิมมากข้ึนทุกปêการศึกษา 
• ผูHบริหาร  ผูHปกครอง  ครู  ชุมชน  มีสBวนรBวมในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น และทำใหHทุก

ภาคสBวนมีปฏิสัมพันธ@กัน  มีการยอมรับ และศรัทธาซ่ึงกันและกันมากข้ึน 
 
5.1) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับผูOบริหารโรงเรียน 
 1) ผูHบริหารเปZนผูHนำทางวิชาการ ใหHความสำคัญกับการพัฒนาครู พัฒนาผูHเรียนทางวิชาการมากข้ึน 
 2) ผูHบริหารเปZนผูHนำในการขับเคล่ือนคุณภาพของโรงเรียนอยBางตBอเน่ืองเพ่ิมมากข้ึน 
 3) ผูHบริหารเปwดใจกวHางรับฟsงความคิดเห็นของครู นักเรียน ผูHปกครอง และชุมชนมากข้ึน 
 4) ผูHบริหารมีสัมพันธภาพท่ีดีกับครู ผูHปกครอง ชุมชน และนักเรียนมากข้ึน 
        5) ผูHบริหารเปZนผูHหนุนเสริมใหHขวัญใหHกำลังใจ และสรHางแรงบันดาลใจท่ีดีใหHแกBคณะครูในการพัฒนา
คุณภาพผูHเรียน 
 6) ผูHบริหารเปwดโอกาสใหHผูHปกครอง ชุมชน และหนBวยงานภายนอกเขHามามีสBวนรBวมในการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนมากข้ึน 
        7) ผูHบริหารเขHารBวมประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูHในชุมชนการเรียนรูHทางวิชาชีพ (PLC) ทั้งภายใน
โรงเรียน และระหวBางโรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
        8) ผูHบริหารปรับ Mind set ของตนเองใหHเปZน Growth mind set มากขึ้น มีแงBคิดและมุมมองใน
เชิงบวกมากข้ึน ทำใหHบรรยากาศในการทำงานภายในโรงเรียนมีความเปZนกัลยาณมิตรมากข้ึน 
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 9) ผูHบริหารตระหนักและเห็นความสำคัญของการดำเนินการเพื่อใหHครูผูHสอนจัดการเรียนรูHดHวย
กิจกรรม Active Learning และกิจกรรมท่ีสBงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนท่ีสอดคลHองกับศตวรรษท่ี 21 
 10) ผูHบริหารเขHาใจแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอยBางตBอเนื่อง ชัดเจนมาก
ข้ึน 
 11) การบริหารงานท้ัง 4 ฝ§ายมีความยืดหยุBนมากข้ึน 
 12)  ผูHบริหารมีความรูHความเขHาใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูHแนวใหมBมากย่ิงข้ึน 
 13) ผูHบริหารมีภาวะผูHนำ ทั้งดHานวิสัยทัศน@ ความรูH ความสามารถ และพฤติกรรมการบริหาร ไดHแกB 
การอำนวยความสะดวก การแกHไขปsญหา และพัฒนางาน การทำงานเปZนทีม กลHาคิด กลHาทำ รับฟsงความ
คิดเห็น 
 14) ผูHบริหารมีการบริหารจัดการโดยการเปwดรับฟsงความคิดเห็นของครูมากข้ึน 
 15) ผูHบริหารมีการต้ังเปùาหมาย และภาพความสำเร็จท่ีตHองการใหHเกิดกับโรงเรียนอยBางชัดเจน 
 

5.2) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับครู 
 1) ครูมีความสนุกสนานในการสอน มีความสุขในการทำงาน ยิ้มแยHมแจBมใส แตBงกาย
เรียบรHอย และพูดจาไพเราะกับเพ่ือนครูและนักเรียนมากข้ึน 
 2) ครูมีการทำงานเปZนทีม รBวมมือ รBวมแรง รBวมพลังเปZนชุมชนแหBงการเรียนรูHทางวิชาชีพ 
PLC เพ่ือพัฒนาคน พัฒนาผูHเรียนมากข้ึน 
 3) ครูมีปฏิสัมพันธ@ท่ีดีกับผูHบริหาร ครู ผูHปกครอง และนักเรียนมากข้ึนกวBาเดิม  
 4) ครูรูHจักใชHขHอมูลสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนและการทำงานมากข้ึน 
 5) ครูใหHความใสBใจ และรูHจักเด็กเปZนรายบุคคลมากข้ึน สามารถแยกแยะเด็กเปZนรายบุคคล 
รายกลุBมไดHเปZนอยBางดี 
 6) ครูเปwดพื้นที่ความปลอดภัยใหHนักเรียน กลHาเขHามาพบ มาพูด มาคุย และขอคำปรึกษา 
หารือกับครูมากข้ึน 
 7) ครูปรับ Mind set ของตนเอง มองโลกในแงBดี คิดเชิงบวกมากข้ึน 
 8) ครูใหHความใสBใจในการติดตาม แกHไขปsญหาของนักเรียน ทั้งปsญหาดHานการเรียน ปsญหา
ดHานพฤติกรรม ปsญหาทางครอบครัว และปsญหาอ่ืน ๆ มากข้ึน  
 9) ครูปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนของนักเรียน ใหHนักเรียนไดHเรียนรูHจากการ
ปฏิบัติจริง โดยผBานกระบวนการคิด และเช่ือมโยงกับการนำไปใชHในชีวิตประจำวันมากข้ึน 
 10) ครูมีการตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกHไขกระบวนการทำงาน และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนอยูBเสมอ โดยมีเปùาหมายของโรงเรียนเปZนกรอบคิดในการทำงาน
ของตนเอง 
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 11) ครูมีการเปwดใจใหHกับเพื่อนรBวมงานมากขึ้น รับฟsงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการ
สะทHอนคิดที่เปZนประโยชน@ สามารถนำไปแกHปsญหาไดHจริง  และมีความภาคภูมิใจที่มีผูHเยี่ยมชมหHองเรียน 
(Open Class) 
 12) ครูมีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน มีวิธีการจัดการเรียนรูHที่หลากหลาย ยืดหยุBน 
สอดคลHองกับความตHองการของนักเรียน 
 13) ครูสนใจดูแลนักเรียนทุกคน ใหHโอกาสในการเรียน และรBวมกิจกรรมการเรียนรูHที่ครู
จัดอยBางเทBาเทียมกันทุกคน 
 14) ครูมีความรูH ความเขHาใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูHแนวใหมBมากย่ิงข้ึน 
 15) ครูตระหนักและเห็นความสำคัญของการดำเนินการเพ่ือใหHครูผูHสอนจัดการเรียนรูHดHวย
กิจกรรม Active Learning และกิจกรรมท่ีสBงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนท่ีสอดคลHองกับศตวรรษท่ี 21 
 16) ครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูHมากข้ึน และพัฒนาเม่ือไดHรับความรูHใหมBๆ 
 17) ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ CIP ตามแนว OECD เพื่อพัฒนาผูHเรียน
และคHนพบศักยภาพของนักเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
 18) ครูมีภาวะผูHนำ และการเปZนโคHชใหHกับเพ่ือนครู และนักเรียนเพ่ิมข้ึน 
 19) ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนHนการลงมือปฏิบัติโดยนักเรียนมากข้ึน 
 20) ครูมีสัมพันธภาพกับผูHปกครองและชุมชนที่ดีขึ้น รBวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
สนับสนุนดHานตBาง ๆ เพ่ือใหHผูHเรียนไดHเรียนรูHดีข้ึน 
 

5.3) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน 
 1) คณะกรรมการสถานศึกษา ผูHปกครอง ชุมชน มีปฏิสัมพันธ@ที่ดีกับโรงเรียนมากขึ้น เขHา
มามีสBวนรBวมในการวางแผน เขHามามีสBวนรBวมในการทำงาน รBวมแกHปsญหาและมีความรูHสึกเปZนเจHาของ
โรงเรียนมากข้ึน 
 2) ผูHปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ@ท่ีดีกับผูHบริหาร และครูในโรงเรียนมากข้ึน   
 3) ผูHปกครองและชุมชนใหHการยอมรับ ศรัทธา เลื่อมใส และไวHวางใจผูHบริหาร และคณะครู
ของโรงเรียนมากข้ึน จึงทำใหHสBงบุตรหลานเขHาเรียนท่ีโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 
 4) ผูHปกครองและชุมชนสามารถเขHามามีสBวนรBวมในการสังเกตชั้นเรียนของลูกหลาน และ
สามารถใหHขHอเสนอแนะแกBครูผูHสอนในการจัดกาเรียนรูHไดH  
 5) สัมพันธภาพของผูHปกครองกับผูHปกครอง และผูHปกครองกับชุมชน และชุมชนกับชุมชน
สูงข้ึน จากการเขHามามีสBวนรBวมในการบริหารจัดการโรงเรียนรBวมกัน 
 6) ใหHความรBวมมือในการจัดกิจกรรม และใหHความไวHวางใจในการนำนักเรียนเขHามาเรียน
จำนวนมากข้ึน คณะกรรมการสถานศึกษาสนใจตBอการจัดกิจกรรมการเรียนรูHของโรงเรียนมากข้ึน 
 7) ผูHปกครองและชุมชนมีสBวนรBวมในการจัดการเรียนการสอน 
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 8) ผูHปกครองและชุมชนมีสBวนรBวมในการวางแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 
 9) ผู Hปกครองและชุมชนมีความเช่ือมั ่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และใหHการ
สนับสนุนทุก ๆ ดHาน 
 10) ชุมชนใหHความรBวมมือในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูH 
 

5.4) การเปล่ียนแปลงของโรงเรียน  
 1) โรงเรียนสามารถกำหนดเปùาหมายความสำเร็จจากกระบวนการมีสBวนรBวมของผูHมีสBวน
ไดHสBวนเสียท่ีเก่ียวขHองกับโรงเรียนไดH จากเดิมท่ีโรงเรียนมักทำงานตามท่ีหนBวยเหนือส่ังการลงมาเทBาน้ัน 
 2) โรงเรียนสามารถวางแผนการทำงานเพื ่อใหHบรรลุตามเปùาหมายที่กำหนดไดHโดยมี
กระบวนการหลัก 4 กระบวนการ เปZนพันธกิจท่ีตHองดำเนินการ 
 3) โรงเรียนสามารถกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามเปùาหมายที่กำหนดไวHไดH จากเดิม
ตัวช้ีวัดเหลBาน้ี หนBวยงานตHนสังกัดเปZนผูHกำหนดใหHโรงเรียนตHองปฏิบัติใหHไดHผลตามตัวช้ีวัดน้ัน 
 4) โรงเรียนเปwดโอกาสใหHผูHปกครอง และชุมชนเขHามามีสBวนรBวมในการกำหนดเปùาหมาย 
การวางแผนพัฒนา และการดำเนินการของโรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
 5) โรงเรียนมีการบริหารงานอยBางเปZนระบบ 
 6) โรงเรียนมีการกำหนดเปùาหมายที่มีคุณภาพอยBางชัดเจนโดยการมีสBวนรBวมจากทุก 
ภาคสBวน 
 7) โรงเรียนมีการทำงานเปZนทีม มีการเปwดใจยอมรับการเรียนรูH และกระบวนการใหมB ๆ 
การเปZนโคHชใหHกันและกันในกระบวนการ PLC การเขHามามีสBวนรBวมของทุกฝ§ายในการจัดกระบวนการ
เรียนรูH
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ตอนท่ี 6 การถอดบทเรียนการเปhนโคOช (Coach) 

 
6.1) การปฏิบัติงานของ Coach ปsจจัยสำคัญที่ทำใหH Coach สามารถขับเคลื่อนโรงเรียนใหHเกิดการ

พัฒนากHาวหนHา สรุปไดH ดังน้ี 

• ประสบการณ@ และเกียรติประวัติของโคHชชBวยสรHางความมั่นใจใหHกับโรงเรียนวBาสามารถนำพา
โรงเรียนไปสูBความสำเร็จไดH 

• ความเปZนกันเองและความจริงใจ ทุBมเท เสียสละ และการเปZนที่ปรึกษาที่ดีทำใหHโรงเรียนไวHวางใจ
ท่ีจะรBวมปรึกษา และแกHปsญหารBวมกัน 

• การสนับสนุนจากโคHชเร่ืองส่ือตBางๆชBวยใหHโรงเรียนเขHาใจขHอปsญหาตBางๆ ไดH 

• การกระตุHนใหHโรงเรียนพัฒนาครูและโรงเรียนฯไปพรHอมๆกันในระบบเครือขBายทำใหHเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรูHและการแกHปsญหาและการพัฒนารBวมกัน 

• การใชHหลักการบริหารจัดการเชิงรุก กลBาวคือการกำหนดเปùาหมายความสำเร็จที่ทHาทายและเปZน
ขั้นตอน ชBวยกระตุHนใหHโรงเรียนไดHออกแบบกระบวนการที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูHระหวBางโรงเรียน โรงเรียนจึงนำเสนอความสำเร็จเพื่อใหHโคHชไดHรBวมสะทHอน
ผลไดHตรงประเด็นมากข้ึน 

 

2) ผลการปฏิบัติงานของ Q-Coach 
2.1) ส่ิงที่โรงเรียนไดHเรียนรูHจาก Coach คือ ผูHบริหาร และครูไดHรBวมแลกเปลี่ยนเรียนรูHกับทีมโคHชใน

เร่ืองตBางๆ ดังน้ี 

• คุณลักษณะที่เปZนแบบอยBางของโคHช ในเรื ่อง ความมีวินัย รับผิดชอบ ความซื่อสัตย@ ความ
รับผิดชอบตBอสังคม ความขยันหมั ่นเพียร และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขHอบังคับ และ
จริยธรรม 

• เทคนิค วิธีการบริหารจัดการศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

• ความรูH และเทคนิคที่ใชHขับเคลื่อน จากกระบวนการ 4P เครื่องมือ 5 มาตรการ วงจร DALI กรอบ
ความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) จิตปsญญาศึกษา (Dialogue) เปZนตHน 

• เทคนิคการแกHปsญหา การบริหารความขัดแยHง การบริหารการเปลี่ยนแปลงอยBางมีแผน (Planed 
Change) เปZนตHน 

• เทคนิคการแลกเปล่ียนเรียนรูH การต้ังคำถาม กระบวนการวางแผนกลยุทธ@ 

• หลักการบริหารเชิงกลยุทธ@ ในการกำหนดเปùาหมาย กระบวนการ การวัดและประเมินความสำเร็จ 
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2.2) ส่ิงท่ี Coach ไดHรBวมเรียนรูHกับโรงเรียน  

• โคHชไดHเรียนรูHจากโรงเรียนในหลาย ๆ เรื่อง อาทิ การบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สภาพปsจจุบันของการศึกษาระดับประถมศึกษา เปZนตHน  

• กระบวนการปฏิบัติตามแนวทาง OECD 6 ขั้นตอน ปsญหา อุปสรรคและวิธีแกHไข โคHชไดH

เรียนรูHไปพรHอมกับโรงเรียน 
• ความสำเร็จ 5Q ของโรงเรียนเกิดจากจากเหตุปsจจัยที่แตกตBางกันสำหรับโหนด 5 สรุปไดH 3 

ลักษณะ  
- ผูHอำนวยการโรงเรียนท่ีมีภาวะผูHนำทางวิชาการ จะสามารถนำพาครูและบุคลากรของ

โรงเรียนดำเนินงาน 5Q สำเร็จและมีความย่ังยืน ถึงแมHครูแกนนำยHายการขับเคล่ือน 
TSQP2 สามารถดำเนินตBอไปไดHเปZนอยBางดี 

- ผูHอำนวยการโรงเรียนท่ีมอบหมายใหHผูHบริหารระดับรองหรือหัวหนHางานวิชาการ
รับผิดชอบ แตBอยูBเบ้ืองหลังในการสนับสนุน สBงเสริม 

- โรงเรียนท่ีขาดผูHอำนวยการหรือผูHผูHอำนวยการไมBสามารุปฏิบัติหนHาท่ีไดH แตBโรงเรียนมี
หัวหนHาวิชาการและครูแกนนำท่ีเขHมแข็งการพัฒนาคุณภาพก็สามารถดำเนินไปไดHเปZน
อยBางดี 

2.3) ส่ิงท่ีโรงเรียนตHองการความชBวยเหลือจาก Coach 

• ความรูH เทคนิค และคำแนะนำการขับเคล่ือน 5 มาตรการ  

• ประสานงานการชBวยเหลือนักเรียนที่ดHอยโอกาสทางการศึกษาในลักษณะตBางๆ โดยเฉพาะ
ทุนการศึกษา 

• เปZนส่ือกลางจัดเวทีศักยภาพนักเรียนไดHแสดงความสามารถ 
 

2.4) ส่ิงท่ี Coach ตHองการความชBวยเหลือจากสBวนกลาง และ กสศ. 
(1) จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูHดอยBางนHอย 2 เดือน/ครั้ง และมีผูHทรงคุณวุฒิใหH

ความรูHเพ่ิมเติม 
(2) ปรับตารางการสนับสนุนของสBวนกลางและ กสศ. ใหHสอดคลHองกับการปwด-เปwดภาค

เรียนของโรงเรียน 
(3) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหHเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและบริบทของโรงเรียน 
(4) จัดเวทีศักยภาพนักเรียนอยBางนHอยปêละ 1 คร้ัง 
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บทสรุปในการปฎิบัติงานของ Coach  
 การปฎิบัติการโคOชของ Coach มีการจัดโครงสรHางการทำงานโครงการเปZน 2 ระดับ คือ ระดับ
บริหารโครงการระดับสBวนกลาง ไดHแกB คณะทำงานบริหารโครงการ กับ ระดับบริหารเชิงกลุBมพิ้นท่ี ซึ่งจะ
ใชHวงจรคุณภาพ DALI อยBางสม่ำเสมอ เพ่ือนำไปสูBการขับเคล่ือนมาตรการ 5 Qs ในโรงเรียน โดยมีบทบาท
การดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังน้ี 

1) Coach มีการออกแบบแผน (Design) โดยกำหนดเปZนปฏิทินการปฏิบัติงานและการ
ติดตBอประสานงานกับทางโรงเรียน ทั้งในการเชิญบุคลากรโรงเรียนเขHาประชุมในวาระตBางๆ เพื่อสรHางการ
เรียนรูHรBวมกันของทุกโรงเรียนในโหนด และในการเยี่ยมโรงเรียน (Site Visit) ของ Coach เพ่ือจัดเวลาของ
โรงเรียนและของ Coach ใหHตรงกัน และเพื่อใหHการดำเนินงานของโรงเรียนเปZนไปอยBางมีประสิทธิภาพ  
และมีการกำหนดวัตถุประสงค@การตรวจเยี่ยมแตBละครั้งใหHชัดเจนเพื่อการกำหนดเปùาหมาย และจัดใหHมี
การติดตามสนับสนุนการรวมตัวเปZนเครือขBายความชํวยเหลือเพื่อสนับสนุนและการใหHคำปรึกษา กระตุHน
ใหHโรงเรียนมีการวางแผนการจัดเก็บขHอมูล บันทึกขHอมูล เพ่ือการพัฒนาและแกHไขปsญหาท่ีเกิดข้ึน 

2) Coach ได7ดำเนินงาน (Action) ขับเคลื่อนโรงเรียน โดยมีบทบาทสำคัญในการสรHาง
ความเขHาใจ สรHางความตระหนักใหHผู Hบริหาร คณะครู และนักเรียนของโรงเรียนที ่เขHารBวมโครงการ  
สามารถการอธิบายชี้แจงเปùาหมายจุดรBวม รวมถึงขั ้นตอนการดำเนินงาน และการแก๎ไขปsญหา รBวม
ออกแบบการติดตามเพื่อสนับสนุนโรงเรียน เพื่อการพัฒนาตนเองอยBางตBอเนื่อง สนับสนุนและประเมิน
กระบวนการทำงาน ในโครงการฯ และปรับปรุงตลอดเวลา และในการเขHาไปเปZนพี่เลี้ยงใหHโรงเรียนพัฒนา
คุณภาพตBอเน่ือง  

3) Coach มีการแลกเปล่ียนเรียนรู7 (Learning) รBวมกันใน 3 ระดับ ไดHแกB 
 3.1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู7ในโรงเรียน (Site Visit) ตามที่ Coach เขHาไปในโรงเรียน 

เพื่อเยี่ยมชม หนุนเสริม สรHางกำลังใจใหHแกBโรงเรียน นำไปสูBการสรHางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูHของ
ผูHบริหารและคณะครูรBวมกัน มีการสBงเสริมการแลกเปลี่ยนและคิดสะทHอนในเชิงบวก และชื่นชมใหHขวัญ 
กำลังใจซ่ึงกันและกันของผูHบริหารท่ีมีตBอครู และคณะครูมีตBอเพ่ือนครู  

  อีกทั ้ง Coach ยังไดHรBวมแลกเปลี ่ยนเรียนรู HกับโรงเรียนในการดำเนินการสรHาง 
การกำหนด School-Goal การสรHางกระบวนการ PLC  และการจัดการเรียนรูHแบบ Active Learning 
ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน (CIP) ตามแนวทาง OECD  และการสรHางครูแกนนำเพ่ือเปZนพลังกระตุHน
ภายในโรงเรียนและเครือขBาย 

 3.2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู 7ในระดับกลุHมพื้นที ่  โดย Coach ไดHมีการพบปะพูดคุย 
แลกเปลี่ยนเรียนรูHรBวมกันในบทบาท ภารกิจที่รับผิดชอบ และรBวมแกHไข รBวมใหHขHอเสนอแนะแนวทางตBอ
ปsญหาอุปสรรคท่ีเจอในแตBละพ้ืนท่ีของ Coach  
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 3.3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู7ในระดับเต็มทีม Coach และคณะทำงานสBวนกลาง โดยมี
การประชุมรายงานความกHาวหนHา ในระยะเวลา 2 เดือนตBอครั้ง เพื่อใหHเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูHระหวBาง
พ้ืนท่ี  

4) Coach ได 7นำผลการดำเน ินงานในวงรอบท ี ่ ผ H านมาพ ัฒนา และปร ับปรุง 

(Improvement) ในการดำเนินงานของระยะตBอไป เพื่อใหHเกิดคุณภาพอยBางตBอเนื่อง ทั้งนำประเด็น
ปsญหา หรือสิ่งที่โคHชพบเห็นมาคิดใครBครวญ และศึกษาหาความรูHเพิ่มเติม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูHกับผูHรับการ
โคHชอยBางเต็มใจ ตั้งใจ และจริงใจ เพื่อพัฒนางาน ซึ่งพบวBา ผลการดำเนินงานที่ Coach ไดHปฏิบัติมาแตBละ
ระยะ ไดHถูกบันทึกและรายงานผลความกHาวหนHาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนปsญหา อุปสรรคที่ Coach พบ
ในโรงเรียน และในการดำเนินงาน ซึ่งทาง Coach ไดHนำมาคHนหาวิธีการ และแนวทางการปรับปรุงในการ
พัฒนาการดำเนินงานในระยะตBอไป 
 เทคนิค และวิธีการสำคัญท่ี Coach ในการเย่ียมโรงเรียน (Site Visit) มีอยBางหลากหลาย ดังน้ี 

• การเรียนรูHบริบทของโรงเรียนนั้นกBอนวBาผูHบริหารเปZนอยBางไร เพราะความแตกตBางในเรื่อง 
เพศ วัย คุณวุฒิ ประสบการณ@การทำงาน ตลอดจนมุมมองทางการบริหารของผูHบริหารแตBละคน ลHวนมี
ประโยชน@อยBางย่ิงตBอการโคHช ซ่ึงจะนำไปกBอใหHเกิดความเช่ือถือ ศรัทธา และไวHวางใจในตัว Coach 

• มีความเปZนกัลยาณมิตร สรHางความไวHวางใจ และการยอมรับ ความศรัทธา ซึ่งเปZนส่ิง
สำคัญที่สุดที่จะทำใหHโรงเรียนเปwดใจ อันเปZนการระเบิดในเพื่อใหHเขHาถึงผูHอำนวยการและคณะครู กBอใหHเกิด
ความยินดีและเต็มใจในการสรHางความรBวมมือรBวมกันในโรงเรียน ทั้งใหHเกียรติผูHบริหาร และครู เพื่อใหHเห็น
ถึงความสำคัญในศักยภาพของแตBละบุคคลท่ีมีอยูB 

• สรHางแรงจูงใจในการหนุนเสริมใหHเกิดการมีสBวนรBวมของบุคลากรโรงเรียนทุกฝ§าย และมี

การชี้แนะ ใหHคำปรึกษา โดยมีการปรับขHอชี้แนะตามสถานการณ@ และสภาพและบริบทของโรงเรียนท่ี
แตกตBางกัน และไมBมีบทบาทในการเขHาไปกHาวกBายการบริหารจัดการภายในโรงเรียน  

• ใชHเทคนิคการหนุนเสริมใหHกำลังใจแกBโรงเรียนโดยเนHนการพูดคุยระหวBาง Coach กับ

ผูHบริหาร และครูเปZนหลัก เชBน 
- การมีเทคนิคการต้ังคำถามใหHครูไดHคิด และเห็นแนวทางไดHคำตอบดHวยตนเอง  
- การชBวยอำนวยความสะดวกในการติดตBอประสานงานตามที่ทางโรงเรียนตHองการ

ความชBวยเหลือ 
- การแนะนำ และ/หรือ เชิญวิทยากรเสริมความรูHใหHแกBครูในเทคนิคการจัดการเรียนรูH

แบบ Active Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน (CIP) ตามแนวทาง OECD   
- การเขHารBวมสังเกตการณ@ในการสอนของครูในหHองเรียน ในลักษณะ Open Classroom 

ของครูที่อาสา นำมาสูBการสะทHอนคิดเพื่อสรHางวัฒนธรรมใหมBใหHเกิดการยอมรับและ
แลกเปล่ียนบทเรียนแกBกันและกัน (Lesson Study : LS) 

• ต้ังใจฟsงผูHรับการโคHชอยBางลึกซ้ึง (Deep Listening) 
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• มีกลยุทธ@การสื่อสารกับโรงเรียนเปZนระยะๆ อยBางตBอเนื่องและเหมาะสมแกBโรงเรียน ซึ่งจะ

ทำใหHทั้ง Coach ผูHบริหาร และครู  รBวมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูH และสามารถติดตามงานของโรงเรียนไดH  
เชBน การสรHาง Group Line รBวมกับการใชHโทรศัพท@ และอีเมล@  เปZนตHน 

• การสรHางคูB Buddy ใหHทีมครูแกนนำ เพื่อมีตัวแทน ในกรณีครูแกนนำหลักไมBสะดวกจริงๆ 

โดยจะใชHเทคนิค  Think – Pair – Share และในกรณีมีการครอบงำความคิดสมาชิกที่มากเกินไปจน 
Coach ไมBสามารถทราบความคิดสมาชิกไดHอยBางทั ่วถึง  ทำใหHบางครั ้งตHองแบBงกลุ BมยBอย เพื ่อใหH 
Coach แตBละทBานไดHทำความเขHาใจท่ีชัดเจนใหHแกนนำแตBละดHาน 
 

ครูแกนนำ หรือโคHชภายในโรงเรียน (Coach ภายในโรงเรียน)  คือ ครูที ่ทำหนHาที่ขับเคลื่อน
โครงการ และขยายผลไปสูBช้ันเรียนอ่ืนๆ ประกอบดHวย ครูฝ§ายวิชาการ ครูแกนนำกลุBมสาระวิชาตBางๆ (เชBน 
วิทยาศาสตร@  คณิตศาสตร@  ศิลปะ ฯลฯ) 
 โดยครูแกนนำดHานการจัดการเรียนรูH ประกอบดHวย ครูฝ§ายวิชาการ และครูแกนนำกลุBมสาระวิชา 
โดยเริ่มตHนจาก 3 กลุBมสาระการเรียนรูH คือ วิทยาศาสตร@ คณิตศาสตร@ และศิลปะ ซึ่งไดHรับการอบรมการ
จัดการเรียนรูHแบบ Active Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน ตามแนวทางของ OECD โดยครู
แกนนำมีบทบาทหนHาท่ี ดังน้ี (1) จัดการเรียนรูHแบบบูรณาการ 3 กลุBมสาระการเรียนรูH ใหHไดHผลอยBางชัดเจน 
และเปZนรูปธรรม เพื่อเปZนตัวอยBางใหHกับครูชั้นอื่นๆ  (2) ขยายผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน ตามแนวทางของ OECD ใหHกับโรงเรียนลูกขBาย
รวมทั้งคอยใหHคำปรึกษา และชี้แนะในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูH ผBานกระบวนการ PLC และ (3) 
ขยายผลใหHเกิดครูแกนนำในโรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
 สำหรับรายช่ือของครูแกนนำของแตBละโรงเรียน ในแตBละพ้ืนท่ี มีรายละเอียดดังในภาคผนวก ข 
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บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล 
 
5.1 ปgจจัยความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ 

1) การบริหารจัดการของโครงการทั้งทีมสBวนกลาง  หนBวยพัฒนา ทีมวิจัย และทีมหนุนเสริมตBาง ๆ  
ตHองมีกระบวนการทำงานที่เปZนระบบและสอดคลHองเชื่อมโยงกัน อีกทั้งตHองมีการวางแผนรBวมกัน
ตั้งแตBตHนโครงการ เพื่อใหHทุกฝ§ายรับรูHงานของแตBละฝ§าย เพื่อความเชื่อมโยงไปสูBเปùาหมายของการ
ทำงานและการเกิดผลลัพธ@ไดHอยBางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

2) การมีทีมสBวนกลางคอยประสานเชื่อมตBอระหวBางทีมโคHช ผูHปฏิบัติงานในพื้นที่กับผูHบริหารโครงการท่ี
เปZนผูHกำหนดแนวทางและเปùาหมาย ทำใหHการทำงานมีความคลBองตัวและมีประสบการณ@ย่ิงข้ึน 

3) ผูHบริหารโรงเรียนและคณะครูในโรงเรียนมี Grown Mindset มีการเปwดใจ การยอมรับการชี้แนะ 
จากบุคคลตBางๆ อยBางสรHางสรรค@ นำไปสูBการเปลี่ยนแปลงในองค@กรใหมBของโรงเรียน  และการ
เปล่ียนแปลงในทุกฝ§าย 

4) การมีกระบวนการที่โรงเรียนพยายามนำเอา 5 มาตรการ และกระบวนการหลัก 4Ps ท่ีทาง
โครงการวางแนวทางในการขับเคลื่อน และประยุกต@ใชHใหHสอดคลHองกับบริบทของโรงเรียนตาม
วงจร DALI  จนเปZนวัฒนธรรมการทำงานขององค@กร  และการขับเคลื ่อน Classroom ดHวย
กระบวนการทำงานเปwดหHองเรียน (open class) กBอใหHเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูHของครูตBาง
โรงเรียนกัน กBอใหHเกิดการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไดHอยBางรวดเร็ว 

5) การทำงานเปZนทีมของโคHชและผู Hเชี ่ยวชาญดHานการจัดการระบบภายในโรงเรียน ที ่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูH ชBวยเหลือ เกื้อกูล ผลัดกันนำ ผลัดกันตาม เสริมเติมพลังในจุดอBอนของแตBละ
คนจนเกิดเปZนเอกภาพในการทำงาน 

6) การที่มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูHขHามพื้นที่ ทำใหHเกิดแนวคิดในการประยุกต@วิธีการทำงานของ
โคHชประจำภูมิภาค เพ่ือหาวิธีการท่ีกBอใหHเกิดประโยชน@ตามเปùาหมายอยBางมีประสิทธิภาพ 

7) การสนับสนุนงบประมาณใหHกับโรงเรียนเพื่อเปZนปsจจัยในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนใหHบรรลุตามเปùาหมายของแตBละโรงเรียน  และโรงเรียนตHองมีอิสระและ
สามารถจัดการตนเองไดHดHวยตนเอง 

8) การมีชุมชนครูมืออาชีพเกิดข้ึนเปZนวิถีปฏิบัติจริงในโรงเรียน 
9) การบูรณาการงานของ สพฐ. กับการดำเนินโครงการการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเชิง

ระบบดHวยโรงเรียนแมBขBายนวัตกรรมการเรียนรูHและบริหารจัดการ เพื่อลดภาระงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ เชBน เรื่อง การประกันคุณภาพภายใน การสBงเสริมทักษะอาชีพ การจัดการเรียนรูH
แบบ Active Learning เปZนตHน 
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5.2 อุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ 

1) โรงเรียนยังติดยึดรูปแบบการทำงานแบบเดิม ๆ ที ่คอยรับคำสั ่งจากหนBวยงานตHนสังกัดมา
ดำเนินการ ไมBคBอยกลHาคิดงานใหมB ๆ ที่ตอบสนองความตHองการของชุมชน ผูHปกครอง และ
นักเรียน 

2) ครูผู HสอนยังใหHความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่ยึดเนื ้อหาสาระเปZนหลักมากกวBา
วัตถุประสงค@ เปùาหมาย และผลลัพธ@ที่เกิดขึ้นที่ตัวผูHเรียน ตัวผูHสอนยังขาดทักษะในการจัดการ
เรียนรูHแบบบูรณาการ และกระบวนการทำงานเปZนทีม 

3) การปรับเปลี่ยนโยกยHายของผูHบริหาร และ/หรือครูแกนนำใหมB ทำใหHกระบวนการทำงานขาด
ความตBอเนื ่อง ตHองใชHเวลาในการเรียนรู H และทำความเขHาใจในระบบของงานของโครงการ 
โดยเฉพาะผูHบริหารท่ีมาใหมBไมBใหHความสนใจในโครงการ  ย่ิงเปZนอุปสรรคเปZนอยBางย่ิง 

4) โรงเรียนอHางวBามีภาระงานมาก ครูไมBเพียงพอ งบประมาณมีจำกัด ฯลฯ ยังขาดทักษะในการ
บริหารจัดการ 

5) ระบบระเบียบการเงินและงบประมาณยังคงไมBเอื้อตBอการปêการศึกษาและการพัฒนาผูHเรียนอยBาง
ตBอเน่ือง 

6) ระบบการวัดผล ประเมินผลผูHเรียน และการใหHรางวัลครูและผูHเรียนไมBเอื้อตBอการทำงานเปZนทีม 
และการพัฒนาคุณภาพ  อีกทั้งทางตHนสังกัดยังคงมีนโยบายที่ใหHโรงเรียนแขBงขันกันดHานยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ  มากกวBาการพัฒนาทักษะตBางๆ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค@ของนักเรียน 

 

5.3 ขOอเสนอแนะในการดำเนินงานในระยะตIอไปของโครงการ 
1) การขับเคล่ือนโครงการควรใหHสอดคลHองกับปêการศึกษาของโรงเรียน 
2) ทีมบริหารโครงการ และทีมหนุนเสริมอื่น ๆ ของโครงการควรประสานการทำงานรBวมกัน ใหH

สอดคลHองเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน การเพิ่มหรือเริ่มงานใหมBในระหวBางปêการศึกษา จะทำใหH
โรงเรียนเกิดความสับสน และยุBงยากกับการนำไปปฏิบัติ 

3) กิจกรรมตBาง ๆ ที่เสนอแนะใหHโรงเรียนนำไปประยุกต@ใชH ควรมีความยืดหยุBนตามบริบทในพื้นท่ี
ของโรงเรียน และสอดคลHองกับรอบเวลาในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

4) ควรพัฒนาโรงเรียนใหHเปZนแมBขBายขยายผลไปยังโรงเรียนขHางเคียงที่อยูBนอกโครงการไดH เพ่ือ
เอ้ือเฟ•øอกับโรงเรียนเล็ก ๆ ท่ีอยูBขHางเคียงอ่ืนๆ ไดHรBวมพัฒนาไปกับโรงเรียนในโครงการ 

5) ควรหลีกเลี่ยงการกระตุHนใหHเกิดการแขBงขัน และเปรียบเทียบกันระหวBางโรงเรียน เพราะโรงเรียน
แตBละโรงเรียน จังหวัดแตBละจังหวัด โหนดแตBละโหนด มีความแตกตBางกันในเชิงบริบทของปsจจัย
และพื้นท่ี ควรใหHโรงเรียนพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของตนเอง ดHวยมาตรการหนุนเสริมของ
โครงการ 
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6) หนBวยงานตHนสังกัดและหนBวยงานที่กำกับดูแลโรงเรียนควรเขHามามีสBวนรBวมในการขับเคลื่อน
โครงการมากกวBาน้ี 

7) ควรสรHางระบบนิเวศของการเรียนรูHตลอดชีวิต เพ่ือใหHโรงเรียนเห็นเปZนแนวทางในการดำเนินการ 
8) ควรใหHหนBวยงานที่ขับเคลื่อน (พื้นที่) มีอิสระในการออกแบบการทำงานเพื่อเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด เชBน มีการใชHระบบสารสนเทศ เพื่อใหHโรงเรียนสามารถชBวยกันพัฒนาการดำเนินงานไดHโดย
ไมBมีขHอจำกัดหรือใหHมีความยืดหยุBนหรือสามารถปรับการขับเคลื่อนโครงการเพื่อลดขั้นตอนลด
ความซ้ำซHอนและตรงประเด็นมากย่ิงข้ึน 

9) ควรมีการพัฒนาตัวชี ้วัด (Indicator) การเรียนรูHเพื ่อใหHสามารถตอบ Learning Outcome ท่ี
เกิดข้ึนไดHอยBางชัดเจนและเปZนรูปธรรม 

 

5.4 ความตOองการของโรงเรียนในการขับเคล่ือนและขยายผลในระยะตIอไป 
1) โรงเรียนมีความตHองการโคHชคอยชี้แนะแนวทางในการดำเนินการอยBางเปZนกัลยาณมิตร และนำ

เทคนิควิธีการใหมB ๆ มาสูBโรงเรียน 
2) โรงเรียนมีความตHองการขยายผลมาตรการและกระบวนการทำงานตBาง ๆ ของโครงการไปยัง

โรงเรียนขHางเคียงท่ีอยูBนอกโครงการเพ่ือกHาวเดินไปดHวยกัน 
3) การสนับสนุนดHานงบประมาณและวิทยากรใหมB ๆ จากโครงการ 
4) โรงเรียนตHองการใหHสำนักงานเขตพื้นที่เขHามามีสBวนรBวมในการดำเนินการกับโครงการเพื่อบูรณา

การการทำงานเขHาดHวยกัน 
5) โรงเรียนตHองการใหHลดกิจกรรมที่ตHองทำใหHครูออกนอกโรงเรียน เพราะโรงเรียนมีครูผูHสอนที่พอดี

กับนักเรียน ถHาครูออกนอกโรงเรียน นักเรียนในหHองน้ันก็จะขาดโอกาสในการเรียนการสอนไป 
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แผนปฎิบัติการในอนาคต  

1) วิจัยสังเคราะห@และถอดบทเรียนผลการดำเนินการขยายผลการ  

2) สรHางความเขHมแข็งใหHวิทยากรแกนนำเพื่อสรHางเครือขBาย ดHวยการอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำ

ท่ีเขHมขHนข้ึน และรับการอบรมการจัดการเรียนการสอนดHวยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชนข้ันสูง  

3) จัดทำตHนแบบแผนการจัดการเรียนรูHของครูท่ีเกิดจากการเรียนรูHจากการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ 

4) จัดทำคูBมือกระบวนการยกระดับคุณภาพโรงเรียนดHวยการบริหารจัดการโรงเรียนเชิงระบบ 

5) จัดทำขHอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือรองรับขยายผลการสรHางเครือขBายสถานศึกษารBวมพัฒนา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 

 

105  

บรรณานุกรม 
 
กัญญา สิทธิศุภเศรษฐ@. (2548) ผลการใชOกิจกรรมการตั้งคำถามที่มีตIอทักษะการคิดวเิคราะห9ของ

นักเรียนที ่มีความสามารถทางการเรียนแตกตIางกัน. (วิทยานิพนธ@ปริญญามหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมB).  

กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ (2534) ความคิดสรOางสรรค9 หลักการ ทฤษฎี การเรียนการสอนการ
วัดและประเมินผล. พิมพ@คร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ@คุรุสภา. 

กิดานันท@ มลิทอง. (2542) สรรค9สรOางหนOาเว็บ และกราฟ†กบนเว็บ. พิมพ@ครั้งท่ี1. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ@
มหาวิทยาลัย .  

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ@ศักด์ิ. (2549) หนังสือชุดผูOชนะสิบคิด: ลายแทงนักคิด. (พิมพ@ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: 
ซัคเซสมีเดีย.  

เครือวัลย@ กาญจนคูหา. (2548) การใชOสื่อส่ิงพิมพ9เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห9ของ
นักเรียนชOันประถมศึกษาปùท่ี3. (วิทยานพินธ@ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหมB).  

พรพรรณ อินทสงค@. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสรOางสรรค9 ทัศนคติตIอวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปùท่ี3 จากการสอนแบบสืบสวน. ปริญญานิพนธ@ กศม. 
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทราวิโรฒประสานมิตร, 2532. ถBายเอกสาร. 

ทิศนา แขมมณี. (2545) การคิดและการสอนเพI ือพัฒนากระบวนการคิด. กรุงเทพฯ : สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหBงชาติ. 

ประเวศ วะสี. (2542) ปฏิรูปการเรียนรูO. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหBงชาติ. 
 

สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ (2551) เอกสารรIางแผนยุทธศาสตร9การพัฒนา ประกอบการ
ประชุมสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหIงชาติประชุมคณะกรรมการ หนHา 1 - 12 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2545) รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, หนHา 17 – 47 

สุวิทย@ มูลคำ. (2547). กลยุทธ9การสอนวิเคราะห9 (พิมพ9คร้ังทI ี4). กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ@.  
 

สุนทรี สราญชาติ. ความคิดสรOางสรรค9ของเด็กปฐมวัยท่ีไดOรับการจัดกิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะ    
ท่ีเนOนองค9ประกอบพ้ืนฐาน. ปริญญานิพนธ@. กศม. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย                
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2533.  

 

สรศักด์ิ ณ นคร. (2545) กระบวนการสรOางความสงสัยและเรียนรูOจากธรรมชาติใกลOตัว. ธีรา สติย@. 
มหาสารคาม, หนHา 46 – 52 

สมชาติ สถาปwตาเจริญ. (2551) ปรัชญาปฏิรูปการศึกษาไทย. ศรเฟ•¿องฟùา. กรุงเทพมหานคร : หนHา 5 - 
10  

 



106 

 

106  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2551). เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. หนHา 7 – 77 

 

อารี พันธ@มณี. (2540) ความคิดสรOางสรรค9. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ@ขHาวฟ§าง. 
 

อารี รังสินันท@. (2532) ความคิดสรOางสรรค9. พิมพ@คร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ@ขHาวฟ§าง. 
 

Bruckman L. (1997). The MOOSE Crossing. IEEE Trans. on Automatic Control, 3(133), 1234 
- 1245. 

Good, Carter V. (1973). Dictionary of education. New York : McGraw Hill. 

Hooper Sharon. (1996). The constructionism Among the African Students. In American 
 Political Science Review, 63, 880 - 99 
 
Frank E.  Williams.  ( 1967)  Intellectual Creativity and the Teacher.  Journal of Creative 

Behavior, 1(2), 173 - 180. 
 

Fujii, T.  ( 2014) .  Implementing Japanese lesson study in foreign countries: 
Misconceptions revealed.  Mathematics Teacher Education and Development, 

16(1), 65 - 83. 
 
 

Guilford, J.P. (1967). The Nature of Human Intelligence. New York: Mcgraw-Hill. 138. 
 

Lewis, C. , & Hurd, J.  ( 2011) .  Lesson study step by step:  How learning communities 
improve instruction. Portsmouth, NH: Heinemann.  

 

Osborn, A. F. (1957). Applied Imagination. New York : Scribner. 
 

Rhodes, M. (1961). An analysis of creativity. The Phi Delta Kappan, 42, 305 - 310. 
 

Robert P. Crawford. (1979). Direct Creativity With Attribute Listing. London 
Torrance, E.  P.  Education and The Creative Potentail.  Minneapolis :  The University of 

Minnesota  Press, 1963. 
Torrance, E.  P.  ; Mayer, R.  E.  (1972) .  The Creative Learning and Teaching.  New York : 
Dood,Mead and Company. 
 
 



107 

 

107  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 

 

108  

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายช่ือโรงเรียนแม5ข5ายและโรงเรียนลูกข5ายท่ีเข;าร5วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



109 

 

109  

 
รายช่ือโรงเรียนแมBขBายและโรงเรียนลูกขBายท่ีเขHารBวมโครงการ 

 

เครือขIาย โรงเรียน เขตพ้ืนท่ี 
แมIขIาย 1 โรงเรียนบOานสันทราย จังหวัดเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 

ลูกขBาย 1 บHานป§ายาง สพป.เชียงราย เขต 3 

ลูกขBาย 1 บHานแมBคำ(ประชานุเคราะห@) สพป.เชียงราย เขต 3 

แมIขIาย 2  โรงเรียนบOานสามขา จังหวัดลำปาง สพป.ลำปาง เขต 2 

ลูกขBาย 2 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ@) สพป.ลำปาง เขต 2 

 ลูกขBาย 2 บHานนากวาง สพป.ลำปาง เขต 2 

แมIขIาย 3 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม.เขต 35 

ลูกขBาย 3 บHานสะปุπง สพป.ลำพูน เขต 1 

ลูกขBาย 3 บHานหHวยไซ สพป.ลำพูน เขต 1 

ลูกขBาย 3 วชิรป§าซาง สพม.เขต 35 

แมIขIาย 4 โรงเรียนวัดหOวยแกOว จังหวัดเชียงใหมI สพป.เชียงใหมI เขต 1 

ลูกขBาย 4 ชลประทานผาแตก สพป.เชียงใหมB เขต 1 

ลูกขBาย 4 บHานป§าไมHแดง สพป.เชียงใหมB เขต 1 

ลูกขBาย 4 บHานแมBดอกแดง สพป.เชียงใหมB เขต 1 

แมIขIาย 5 
โรงเรียนเทศบาล 4 (บOานเชียงราย) จังหวัด
เชียงราย 

สพป.ลำปาง เขต 1 

ลูกขBาย 5 บHานปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 

ลูกขBาย 5 วัดเสด็จ สพป.ลำปาง เขต 1 

แมIขIาย 6 
โรงเรียนเทศบาล 1 (บOานโพธ์ิกลาง) จังหวัด
อุบลราชธานี 

สพป.อุบลราชธานี เขต 3 

ลูกขBาย 6 บHานไรBใตH สพป.อุบลราชธานี เขต 3 

ลูกขBาย 6 บHานทBาเสียวคันลึม สพป.อุบลราชธานี เขต 3 

ลูกขBาย 6 
 
  

ชุมชนบHานวังสะแบง 
  

สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
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เครือขIาย โรงเรียน เขตพ้ืนท่ี 
แมIขIาย 7  โรงเรียนบOานสวนอุดมวิทยา จังหวัดชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 

ลูกขBาย 7 วัดราษฎร@สโมสร สพป.ชลบุรี เขต 1 

 ลูกขBาย 7 คลองก่ิวย่ิงวิทยา สพม.เขต 18 

แมIขIาย 8 โรงเรียนวัดมโนรม จังหวัดชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3 

ลูกขBาย 8 วัดหนองเกตุนHอย สพป.ชลบุรี เขต 3 

ลูกขBาย 8 บHานชากยายจีน สพป.ชลบุรี เขต 3 

ลูกขBาย 8 ทุBงศุขลาพิทยากรุงไทยอนุเคราะห@ สพม.เขต 18 

แมIขIาย 9 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก สพม.เขต 39 
ลูกขBาย 9 วัดมหาวนาราม สพป.พิษณุโลก เขต 1 

ลูกขBาย 9 วัดยางเอน ( ประชานุเคราะห@ ) สพป.พิษณุโลก เขต 1 

ลูกขBาย 9 วัดอรัญญิก สพป.พิษณุโลก เขต 1 

แมIขIาย 10 โรงเรียนชIองพรานวิทยา จังหวัดราชบุรี  สพม. เขต 8 

ลูกขBาย 10 วัดโคกทอง(ปริปุณอินทรประชาวิทยา) สพป.ราชบุรี เขต 2 

ลูกขBาย 10 วัดชัยรัตน@(ปsญญาประชานุกูล) สพป.ราชบุรี เขต 2 

ลูกขBาย 10 ไทยรัฐวิทยา 104 (บHานทุBงกระถิน) สพป.ราชบุรี เขต 1 

ลูกขBาย 10 วัดหนองกลางดง สพป.ราชบุรี เขต 2 

แมIขIาย 11  โรงเรียนวัดแกOวฟJา  จังหวัดราชบุรี  สพป.ราชบุรี เขต 2 

ลูกขBาย 11 วัดสูงเนินราษฏรบำรุง สพป.ราชบุรี เขต 1 

ลูกขBาย 11 บHานทุBงแฝก สพป.ราชบุรี เขต 1 

ลูกขBาย 11 บHานรางเฆB สพป.ราชบุรี เขต 1 

ลูกขBาย 11 บHานโกรกสิงขร สพป.ราชบุรี เขต 1 

แมIขIาย 12 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร จังหวัดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

ลูกขBาย 12 วัดศรีสุนทร สพป.ภูเก็ต 

ลูกขBาย 12 วัดสวBางอารมณ@ สพป.ภูเก็ต 

ลูกขBาย 12 
 
  

เกาะสิเหรB 
 
  

สพป.ภูเก็ต 
 
  



111 

 

111  

เครือขIาย โรงเรียน เขตพ้ืนท่ี 
แมIขIาย 13  โรงเรียนบOานในชIองมิตรภาพท่ี 123 จังหวัดกระบ่ี สพป.กระบ่ี 

ลูกขBาย 13 บHานคลองประสงค@ สพป.กระบ่ี 

 ลูกขBาย 13 ชุมชนบHานเขากลม สพป.กระบ่ี 

แมIขIาย 14 โรงเรียนบOานกอตง จังหวัดกระบ่ี สพป.กระบ่ี 

ลูกขBาย 14 วัดภูมิบรรบต สพป.กระบ่ี 

 ลูกขBาย 14 บHานหHวยน้ำแกHว สพป.กระบ่ี 

แมIขIาย 15 โรงเรียนบOานตล่ิงชัน จังหวัดกระบ่ี สพป.กระบ่ี 

ลูกขBาย 14 บHานหาดยาว สพป.กระบ่ี 

 ลูกขBาย 14 บHานปากหรา สพป.กระบ่ี 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือครูแกนนำ 
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รายช่ือครูแกนนำโรงเรียนแมBขBาย 

ลำดับ ช่ือ-สกุล โรงเรียน/ท่ีอยูI เบอร9โทร 
1 นางสาวจิรวรรณ ชBอไมH 

โรงเรียนบHานกอตง                              
เลขท่ี 60 ม.1 ต.เขาดิน อ. เขาพนม 
จ.กระบ่ี  

0908703368 

2 นางสาวอภิรดี  เพชรสาย 0940731009 

3 นางสาวสุภาวดี  ทองสำฤทธ์ิ 0828162175 

4 นางสาวไทรงาม  ละงู 0848518158 

5 นายประยูร สีทอง 

โรงเรียนบHานตล่ิงชัน                            
เลขท่ี 166 ม. 2 ต.ตล่ิงชัน อ.เหนือ
คลอง จ.กระบ่ี 

0822807106 

6 นางวิไล  บุญพรัด 0894632317 

7 นางสาวรัชนี  บุตรนHอย 0862693960 

8 นางสาวสุมณฑา  รักขHอง 0883867738 

9 นางสาววิมลวรรณ  ไกรเทพ 0824228017 

10 นายพิทักษ@ บุณยเกียรติ 
โรงเรียนบHานในชBองมิตรภาพท่ี 123             
ม.1 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 

0810815581 

11 นางจัญญา  อนงค@ 09103648454 

12 นางสาวนันทกาญจน@ ทองบำรุง 0872695917 

13 วBาท่ีร.ต.หญิงฉัตสุดา ดวงทอง 

โรงเรียนวัดเทพนิมิตร                               
ม.1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

0892911349 

14 นางสาวศิรินภา แกHวเนียม 0945837808 

15 นางสาวศุกร@นภา  ทองกล่ำ 0865632808 

16 นางสาวนฤมล ฤทธ์ิหมุน 0862667670 

17 นายสุทัศน@ ขันแกHว 

โรงเรียนบHานสันทราย หมูBท่ี 9  บHาน
สันทราย ต.แมBสาย อ.แมBสาย  
จ. เชียงราย 

089-0919904 

18 นายวีรยุทธ ปsญญา 086-0070129 

19 นายเอกนรินทร@ อุประ 089-9973773 

20 นางสาวจุฑารัตน@ เทศนอก 065-7753974 

21 นางสาวกรกนก เจริญสุข 063-9941665 

22 นายนิพนธ@ ธัญภัทรานนท@ โรงเรียนเทศบาล1(บHานโพธ์ิกลาง)  081-9553125 

23 นางสาวกัญญาภัทร สองศรี ท่ีอยูB 1 ถ.ชาภูบาล ต.พิบูล  088-3772923 

24 นางมณฑยา สุขพงศ@ อ.พิบูลมังสาหาร 086-8711327 

25 นางสุจิตรา เฉลิมศรี  จ.อุบลราชธานี 093-5749964 

26 นางเชาวริน เศรษฐมาตย@   083-7370389 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล โรงเรียน/ท่ีอยูI เบอร9โทร 

27 นายพลธาวิน วัชรทรธำรงค@ 

โรงเรียนบHานสวนอุดมวิทยา 

0808025456 

28 นางสาวสิริพร  สารวรรณ 0909940364 

29 นางสมพร วิชัยประเสริฐ 0894045663 

30 นางสาวประภัสสร ศรีเจริญ 0909729682 

31 นางสาวณัฎฐ@ชญานันท@  ชราชิต 0989059497 

32 นายพุทธิพงษ@ เเซBล้ิม 0897544520 

33 นายสัญชัย  ฉลาดคิด 

โรงเรียนวัดมโนรม 

099-1046660 

34 นางสาวภัทราวดี  รอดแสวง 084-6683953 

35 นางสาวมณฑกา  ใจตา 089-1832593 

36 นางสาวอนุสรา  กำลังหาญ 093-4505750 

37 นางสุกฤตา  เกตานนท@ 089-0976318 

38 นางอุบล  จรูญศรีโชติกำจร 089-9366784 

39 นางณภัค ฐิติมนัส โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด
ลำพูน เลขท่ี 426 ต.ในเมือง  
อ.เมืองลำพูน 
จ.ลำพูน  

841463246 

40 นายสุพัฒน@พงศ@  พรหมสวรรค@   

41 นางสาวณิชาภา จันทร@เพ็ญ 946274170 

42 นายยศศักด์ิ นุชหร่ัง 877880435 

43 น.ส.กัณห@ญาวีพ@  ศิรินBาน 

โรงเรียนบHานสามขา                           
ม.6 ต.หัวเสือ อ.แมBทะ จ.ลำปาง 

0809190255 

44 นางอ่ิมเอม จ́ะปwน 0819512629 

45 นายอุทิศ   จ́ะปwน   0931405627 

46 น.ส.ธิดารัตน@  วงค@เก√ 0851202389 

47 น.ส.ทัศนียา  วงค@เก√ 0992711311 

48 นายอนิรุทธ@  แสนเงิน 0890856742 

49 น.ส.กนกวรรณ โลมากุล 0861978464 

50 วBาท่ี ร.ต.ศักด์ิสิทธ์ิ  มBวงสอน 0843723610 

51 นางสาวจงกลณีย@  ยะยBาเปùา  โรงเรียนเทศบาล 4(บHานเชียงราย) 
399/1 ถนน รอบเวียง ต.สวนดอก  

08-9637663-4 

52 วBาท่ีรHอยตรีหญิงดวงหทัย  โกฎสืบ 08-9264019-9 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล โรงเรียน/ท่ีอยูI เบอร9โทร 

53 นางอรทัย  เรืองรินทร@ อ.เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000 
โทรศัพท@: 073 611 246 

08-6774862-9 

54 นายชีวิน  ใจเย็น 08-1716928-3 

55 น.ส.นุดาวรรณ ตาอินทร@ โรงเรียนวัดกูBคำ(เมธาวิสัยคณาทร)  
41 หมูBท่ี 12 บHานดอนตัน ต.ยุหวBา 
อ.สันป§าตอง จ.เชียงใหมB 50120 

โทร.0-5331-1785 

898355477 

56 นางแสงระวี จันทะนะ 933036528 

57 นางสุมิตรา เกิดผล 813666205 

58 นางสาวยุพิน แปùนแอHน 

โรงเรียนเฉลิมขวัญ สตรี                        
28 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.
พิษณุโลก 

0834108298 

59 นางมาลินี  นาทธนนันท@ 0810394860 

60 นางเพ่ือนจิต สิงห@เผBน 0897046609 

61 นางสาวศุภสินี พันธุ@พยัคฆ@ 0994246961 

62 นายกฤษณะ  บุญเทียน 0814564657 

63 นายมณเฑียร  สุดฮะ 

โงเรียนชBองพรานวิทยา158 หมูBท่ี 2 
ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรี 70120 

868139255 

64 นายอนุชา  เอกปsจชา 822988704 

65 นายศรัณยู  คงสิน 827509698 

66 นายศิลาภัฐ  สรHอยประเสริฐ 631760763 

67 นางสาวยุวดี  โอแกHว 623371882 

68 นายทัศนะ  คำทมูล 895353682 

69 นางสาวสายจิตร  ดวงจันทร@ 839717913 

70 นายทรงฤทธ์ิ  พันธ@ดารา 858489232 

71 นางสาวก่ิงกาญจน@  จันหนู 821762105 

72 นายไพศาล  กาญจนวงศ@ 861664545 

73 นางสาวศิริรัตน@  ศรีรุBงเรือง 822984491 

74 นางสาวบุญญาภา  ภูBโต 861283344 

75 นางสาวสุพร      พจน@คมพร โรงเรียนวัดแกHวฟùา หมูBท่ี 2 ตำบล
ธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบุรี 70120 

081 9564869 

76 นางพรรษา        ปริโยธร 086 1765521 

77 นางจิราพร         ย่ีตัน 085 8406999 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล โรงเรียน/ท่ีอยูI เบอร9โทร 

78 นางสาวแสงอรุณ  เกล่ือนกลาด 
โรงเรียนวัดแกHวฟùา หมูBท่ี 2 ตำบล
ธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี 70120 

088 7501369 

79 นางสาวนฤมล      ปานพวงแกHว 089 6391544 

80 นางสาวหทัยชนก  สุราฤทธ์ิ 095 2515218 

81 นายศาสตรา        จินดาบุตร 089 7421497 
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ภาคผนวก ค 
เป>าหมายของโรงเรียน (School Goal) 
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เป#าหมายของโรงเรียน (School-Goal) 
ลำดับ โรงเรียน เป/าหมายของโรงเรียน (School-Goal) School-Goal ย?อย ผลลัพธCการเรียนรูF  (Learning Outcome) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. ครูร8อยละ 80 สามารถจัดกระบวนการเรียนรู8

แบบ Active Learning ตามแนว High 

Functioning Classroom ของ OECD 

 

2. พัฒนาความคิดสร8างสรรค]ให8สูงขึ้นโดย

กระบวนการหลัก 

 

 

 

 

 

 

3. ครูร8อยละ 90 สร8างเครือขeายการทำงานรeวมกัน 
 

1.1 ครูร8อยละ 80 สามารถจัดกระบวนการ

เรียนรู8แบบ Active Learning ตาม

แนว High Functioning Classroom 

ของ OECD 

2.1 นักเรียนร8อยละ 80 สามารถ  คิดคลeอง  

คิดยืดหยุeน คิดคำตอบได8หลายประเภท 

หลายทิศทาง 

2.2 นักเรียนร8อยละ 80 สามารถคิดแปลก

ใหมeตeอยอดแตกตeางธรรมดาไมeซ้ำกับ

ความคิดของคนอื่น                           

2.3 นักเรียนร8อยละ 80 สามารถคิด

นวัตกรรมที่สร8างสรรค] 

3.1 ครูร8อยละ 90 สร8างเครือขeายการ

ทำงานรeวมกันโดยใช8กิจกรรมชุมชนแหeงการ

เรียนรู8ทางวิชาชีพ ทั้งในโรงเรียนและ

หนeวยงานที่เกี่ยวข8อง 

 
 

1.1 การจัดการเรียนรู8ในรายวิชาการศึกษา

ค8นความอิสระ (IS) 

1.2 ผลงาน นวัตกรรม ที่เกิดจากการ

สร8างสรรค]ของผู8เรียน 

2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห]  คิดแก8ปwญหา 

และวิพากษ]อยeางมีวิจารณญาณ 

2.2 ทักษะการคิดสร8างสรรค] 

 

 

 

 

3.1 รูปแบบจัดการเรียนรู8 Active Learning  

ตามแนว High Functioning Classroom  

ของ OECD 

3.2. รูปแบบจัดการเรียนรู8ด8วยกระบวนการ

แบบActive Learning ที่สeงเสริมทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 
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เป#าหมายของโรงเรียน (School-Goal) ลูกข=าย 
ลำดับ โรงเรียน เป/าหมายของโรงเรียน (School-Goal) School-Goal ย?อย ผลลัพธCการเรียนรูF  (Learning Outcome) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนวัดยางเอน 

(ประชานุเคราะห]) 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. ครูร8อยละ 80 สามารถจัดกระบวนการเรียนรู8แบบ 

Active Learning ตามแนว High Functioning 

Classroom ของ OECD 

2. นักเรียนร8อยละ 80 มีทักษะในศตวรรษที่ 21 อยeาง

น8อย 3 ด8าน ได8แกe Life Skills, Critical Thinking, 

Creative ตามชeวงวัย และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 

3. นักเรียนร8อยะ 100 ได8รับการดูแลอยeางทั่งถึง 

เพื่อให8ได8รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

4.นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดสามารถใช8ทักษะ

ชีวิตและทักษะทางด8านเทคโนโลย ีเพื่อเปÅนแนวทางใน

การประกอบอาชีพในอนาคต มีความรับผิดชอบตeอ

สังคมและสeวนรวม 
 

1.1 ครูร8อยละ 80 สามารถจัดกระบวนการ

เรียนรู8แบบ Active Learning ตามแนว 

High Functioning Classroom ของ 

OECD 

2.1. นักเรียนร8อยละ 80 มีทักษะทักษะชีวิต 

Life Skill 

2.2. นักเรียนร8อยละ 80 มีทักษะการคิด

อยeางมีวิจารณญาณ Critical Thinking 

2.3. นักเรียนร8อยละ 80 มีทักษะการคิด

สร8างสรรค]Creative ตามชeวงวัย  

3.1นักเรียนร8อยะ 100 ได8รับการดูแลอยeาง 

ทั่วถึง เพื่อให8ได8รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

1.1คณะครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู8ใน 

รูปแบบ Active Learning (AL) สeงเสริมการ

สอนทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบทุกคน ทุก

รายวิชา ครบ 6 ขั้นตอน 

2.1นักเรียนเรียนรู8ผeานกิจกรรมตeาง ๆ ตาม

โครงการ ทำให8นักเรียนมีทักษะการเรียนรู8ใน

ศตวรรษที่ 21 ได8แกe 

- ทักษะชีวิต 

- ทักษะการคิดอยeางมีวิจารณญาณ 

- ทักษะการคิดสร8างสรรค] 

3.1นักเรียนทุกคนได8รับการดูแลอยeางทั่วถึง 

ทำให8 ผู8เรียนได8รับการพัฒนาอยeางเต็มศักย]

ภาพ 

4.1 นักเรียนมาสารถใช8ทักษะกระบวนการคิด 

ใช8ทักษะชีวิต ทักษะทางด8านเทคโนโลย ี

นำไปสูe การประกอบอาชีพในอนาคต 

4.2 นักเรียนมีความตระหนักถึงการทำ

ประโยชน]ตeอสeวนรวม และไมeทำให8เกิดปwญหา

สังคม 
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ลำดับ โรงเรียน เป/าหมายของโรงเรียน (School-Goal) School-Goal ย?อย ผลลัพธCการเรียนรูF  (Learning Outcome) 

2 โรงเรียนวัดมหาวนาราม  

1.ครูร8อยละ 80 สามารถจัดกระบวนการ

เรียนรู8แบบ Active Learning ตามแนว 

High Functioning Classroom ของ 

OECD 

1.1 ครูร8อยละ 100 สามารถจัดกระบวนการเรียนรู8แบบ 

Active Learning ตามแนว High Functioning 

Classroom ของ OECD 

1.1 ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู8

แบบ Active Learning บูรณาการการสอน

ทักษะอาชีพให8นักเรียนทุกห8องเรียนครบทั้ง 6 

ขั้นตอน 

  

2. นักเรียนร8อยละ 80 มีทักษะในศตวรรษ

ที่ 21 อยeางน8อย 3 ด8าน ได8แกe Life Skills, 

Critical Thinking, Creative ตามชeวงวัย  

2.1 นักเรียนร8อยละ 80 มีทักษะด8านทักษะชีวิต (Life 

Skill) 

2.2. นักเรียนร8อยละ 80 มีทักษะการคิดอยeางมี

วิจารณญาณ (Critical Thinking) 

2.3 นักเรียนร8อยละ 80 มีทักษะการคิดสร8างสรรค] 

(Creative) ตามชeวงวัย  

นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 จากการ

เรียนรู8ผeานกิจกรรมตeางๆในโครงการ ได8แกe 

- ทักษะชีวิต 

- ทักษะการคิดอยeางมีวิจารณญาณ 

- ทักษะการคิดสร8างสรรค] 

  

3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด

สามารถใช8ทักษะชีวิตและทักษะทางด8าน

เทคโนโลยี เพื่อเปÅนแนวทางในการ

ประกอบอาชีพในอนาคต มีความ

รับผิดชอบตeอสังคมและสeวนรวม 

3.1 นักเรียนใช8กระบวนการคิดในการใช8ทักษะชีวิต 

ทักษะทางด8านเทคโนโลยี นำไปสูeการประกอบอาชีพได8 

3.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบตeอสังคมและสeวนรวม 

3.1 นักเรียนมาสารถใช8ทักษะกระบวนการคิด 

ทักษะชีวิต ทักษะทางด8านเทคโนโลยี นำไปสูe

การประกอบอาชีพในอนาคต 

3.2 นักเรียนมีความตระหนักถึงการทำ

ประโยชน]ตeอสeวนรวม และไมeทำให8เกิดปwญหา

สังคม 

  

4. ยกระดับคุณภาพผู8เรียนของโรงเรียน 4.1 นักเรียนร8อยละ 90 ของโรงเรียนมีทักษะในการ

ประกอบอาชีพ                           

 4.2 นักเรียนร8อยละ 98 ของโรงเรียน มีผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค]ในระดับดีขึ้นไป 

4.1 นักเรียนร8อยละ 90 มีทักษะในการ

ประกอบอาชีพ อยeางน8อยคนละ 1 ทักษะ             

4.2 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค]ตามที่

โรงเรียนกำหนดในระดับดี 
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ลำดับ โรงเรียน เป/าหมายของโรงเรียน (School-Goal) School-Goal ย?อย ผลลัพธCการเรียนรูF  (Learning Outcome) 

3 โรงเรียนวัดอรัญญิก  

1. ครูร8อยละ 80 สามารถจัดกระบวนการ

เรียนรู8แบบ Active Learning ตามแนว 

High Functioning Classroom ของ 

OECD 

ครูร8อยละ 100 สามารถจัดกระบวนการเรียนรู8แบบ 

Active Learning ตามแนว High Functioning 

Classroom ของ OECD 

ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู8แบบ 

Active Learning บูรณาการการสอนทักษะ

อาชีพให8นักเรียนทุกห8องเรียนครบทั้ง 6 

ขั้นตอน 

2. นักเรียนร8อยละ 80 มีทักษะในศตวรรษ

ที่ 21 อยeางน8อย 3 ด8าน ได8แกe Life Skills, 

Critical Thinking, Creative ตามชeวงวัย  

1. นักเรียนร8อยละ 80 มีทักษะด8านทักษะชีวิต (Life 

Skill) 

2. นักเรียนร8อยละ 80 มีทักษะการคิดอยeางมี

วิจารณญาณ (Critical Thinking) 

3. นักเรียนร8อยละ 80 มีทักษะการคิดสร8างสรรค]

(Creative) ตามชeวงวัย  

นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 จากการ

เรียนรู8ผeานกิจกรรมตeางๆในโครงการ ได8แกe 

- ทักษะชีวิต 

- ทักษะการคิดอยeางมีวิจารณญาณ 

- ทักษะการคิดสร8างสรรค] 

3. นักเรียนร8อยละ 100 ได8รับการดูแล

อยeางทั่งถึง เพื่อให8ได8รับการพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ 

นักเรียนร8อยละ 100 ได8รับการดูแลอยeางทั่งถึง เพื่อให8

ได8รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ครูทุกคนให8การดูแลนักเรียนอยeางทั่วถึงในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู8จึงทำให8นักเรียน

สามารถพัฒนาตนเองได8เต็มศักยภาพ 

4. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด

สามารถใช8ทักษะชีวิตและทักษะทางด8าน

เทคโนโลยี เพื่อเปÅนแนวทางในการ

ประกอบอาชีพในอนาคต มีความ

รับผิดชอบตeอสังคมและสeวนรวม 

1. นักเรียนใช8กระบวนการคิดในการใช8ทักษะชีวิต 

ทักษะทางด8านเทคโนโลย ีนำไปสูeการประกอบอาชีพได8                               

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบตeอสังคมและสeวนรวม 

1. นักเรียนมาสารถใช8ทักษะกระบวนการคิด 

ทักษะชีวิต ทักษะทางด8านเทคโนโลย ีนำไปสูe

การประกอบอาชีพในอนาคต 

2. นักเรียนมีความตระหนักถึงการทำ

ประโยชน]ตeอสeวนรวม และไมeทำให8เกิดปwญหา

สังคม 

5. ยกระดับคุณภาพผู8เรียนของโรงเรียน 

วัดอรัญญิก          

1. นักเรียนร8อยละ 80 ของโรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในระดับ 2.5 (GPA)   

1. ทักษะการสื่อสาร 

2. ทักษะด8านการคิดและการแก8ปwญหา 

3. ทักษะชีวิต 
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ลำดับ โรงเรียน เป/าหมายของโรงเรียน (School-Goal) School-Goal ย?อย ผลลัพธCการเรียนรูF  (Learning Outcome) 

3 โรงเรียนวัดอรัญญิก  

 
2. นักเรียนร8อยละ 90 ของโรงเรียนมีทักษะในการ

ประกอบอาชีพ 

นักเรียนร8อยละ 90 ของโรงเรียนมีทักษะใน

การประกอบอาชีพ อยeางน8อยคนละ 1 ทักษะ 

ได8แกe 

1. ทักษะการสื่อสาร 

2. ทักษะชีวิต 

3. ทักษะอาชีพ 

3. นักเรียนร8อยละ 90 ของโรงเรียน มีผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค]ในระดับดีขึ้น 

นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค]ตามที่

โรงเรียนกำหนดในระดับดี 

4 โรงเรียนห8วยน้ำแก8ว    พัฒนาคุณภาพของผู8เรียนให8มี

ความสามารถในการอeาน การเขียน การ

สื่อสาร การคิดคำนวณ และการคิด

วิเคราะห] มีความรู8และทักษะพื้นฐานที่

จำเปÅน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแก8ปwญหา 

4. ความสามารถในการใช8ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช8เทคโนโลย ี

1. นักเรียนมีสามารถในการรับและสeงสาร ใช8

ภาษาถeายทอดความคิด ความรู8 ความเข8าใจ 

ความรู8สึก และทัศนคติของตนเอง 

2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห] 

การคิดสังเคราะห] การคิดอยeางสร8าง

สร8างสรรค] และการคิดอยeางมีวิจารณญาณ 

3. นักเรียนมีความสามารถในการแก8ปwญหา

และอุปสรรคตeาง ๆ อยeางเหมาะสม 

4. นักเรียนมีความสามารถในการนำ

กระบวนการตeาง ๆ ไปใช8ในการดำเนิน

ชีวิตประจำวันได8อยeางเหมาะสม 

5. นักเรียนมีความสามารถในการเลือกและใช8

เทคโนโลยีด8านตeาง ๆ และรู8เทeาทันสื่อ

เทคโนโลยี 
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ลำดับ โรงเรียน เป/าหมายของโรงเรียน (School-Goal) School-Goal ย?อย ผลลัพธCการเรียนรูF  (Learning Outcome) 

5 โรงเรียนภูมิบรรพต    พัฒนาคุณภาพของผู8เรียนให8มี

ความสามารถในการอeาน การเขียน การ

สื่อสาร การคิดคำนวณ และการคิด

วิเคราะห] มีความรู8และทักษะพื้นฐานที่

จำเปÅน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแก8ปwญหา 

4. ความสามารถในการใช8ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช8เทคโนโลย ี

1. นักเรียนมีสามารถในการรับและสeงสาร ใช8

ภาษาถeายทอดความคิด ความรู8 ความเข8าใจ 

ความรู8สึก และทัศนคติของตนเอง 

2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห] 

การคิดสังเคราะห] การคิดอยeางสร8าง

สร8างสรรค] และการคิดอยeางมีวิจารณญาณ 

3. นักเรียนมีความสามารถในการแก8ปwญหา

และอุปสรรคตeาง ๆ อยeางเหมาะสม 

4. นักเรียนมีความสามารถในการนำ

กระบวนการตeาง ๆ ไปใช8ในการดำเนิน

ชีวิตประจำวันได8อยeางเหมาะสม 

5. นักเรียนมีความสามารถในการเลือกและใช8

เทคโนโลยีด8านตeาง ๆ และรู8เทeาทันสื่อ

เทคโนโลยี 
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ลำดับ โรงเรียน เป/าหมายของโรงเรียน (School-Goal) School-Goal ย?อย ผลลัพธCการเรียนรูF  (Learning Outcome) 

6 โรงเรียนวัดศรีสุนทร 

มิตรภาพที่ 15 

1. นักเรียนมีทักษะการคิด ได8แกe  ทักษะ

การคิดสร8างสรรค] (Creative) ตามชeวงวัย  

ทักษะการคิดอยeางมีวิญจารณญาณ

(Critical Think)  ทักษะชีวิต (Life Skill)

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

1. นักเรียนมีทักษะการคิดสร8างสรรค] (Creative)  

ตามชeวงวัย 

2. นักเรียนมีทักษะการคิดอยeางมี วิญจารณญาณ  

(Critical Think) 

3. นักเรียนมีทักษะชีวิต (Life Skill) 

- ทักษะการคิดสร8างสรรค] 

- ทักษะการคิดอยeางมีวิญจารณญาณ 

- ทักษะชีวิต 

7 โรงเรียนวัดสวeางอารมณ]   เรียนเกeง  เครeงศาสตร] มารยาทงาม  สาน

ฝwนสูeอาชีพ 

นักเรียน 1.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ปฏิบัติตน

ตามหลักศาสนาของตัวเอง 

2. มีทักษะการเรียนรู8 การคิดวิเคราะห]   การ

แก8ปwญหา และการนำไปใช8 

3. มีสัมมาคารวะ  รู8จักกาลเทศะทางสังคม 

4. สามารถนำความรู8ไปประกอบอาชีพตามที่

ตัวเองถนัด  

 8 โรงเรียนเกาะสิเหรe   เรียนเกeง  เครeงศาสตร] มารยาทงาม  สาน

ฝwนสูeอาชีพ 

นักเรียน 1.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ปฏิบัติตน

ตามหลักศาสนาของตัวเอง 

2. มีทักษะการเรียนรู8 การคิดวิเคราะห]   การ

แก8ปwญหา และการนำไปใช8 

3. มีสัมมาคารวะ  รู8จักกาลเทศะทางสังคม 

4. สามารถนำความรู8ไปประกอบอาชีพตามที่

ตัวเองถนัด  
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ลำดับ โรงเรียน เป/าหมายของโรงเรียน (School-Goal) School-Goal ย?อย ผลลัพธCการเรียนรูF  (Learning Outcome) 

9 โรงเรียนชุมชนบ8านหาดยาว  1. นักเรียนมีความรู8  มีทักษะอาชีพ 

ทักษะชีวิต   

1. นักเรียนร8อยละ 80  ได8รับความรู8 มีทักษะอาชีพ 

ทักษะชีวิต   

- ทักษะชีวิต 

- ทักษะการคิดอยeางมีวิจารณญาณ 

- ทักษะการคิดสร8างสรรค] 

10 

โรงเรียนวัดสวeางอารมณ]   

2. นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. นักเรียนร8อยละ 80 มีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ปฏิบัติตน

ตามหลักศาสนาของตัวเอง 

2. มีทักษะการเรียนรู8 การคิดวิเคราะห]   การ

แก8ปwญหา และการนำไปใช8 

3. มีสัมมาคารวะ  รู8จักกาลเทศะทางสังคม 

4. สามารถนำความรู8ไปประกอบอาชีพตามที่

ตัวเองถนัด  

 11 โรงเรียนชุมชนบ8านเขากลม  1. ครูจัดกิจกรรมสeงเสริมทักษะเพื่อพัฒนา

อาชีพแกeผู8เรียน 

1. ครูทุกคนจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร8างทักษะอาชีพแกe

ผู8เรียน 

2. ครูมีกระบวนการเรียนรู8  

แบบ Active Learning 

- เด็กดีศรีเขากลม  ตามเปåาหมาย เกeง ด ีและ

มีความสุข มีทักษะในการดำรงชีพ 

12 โรงเรียนชากพุดซา พัฒนาผู8เรียนให8มีทักษะกระบวนการ

ทำงานเปÅนทีม มีความคิดสร8างสรรค] สูe

การสร8างนวัตกรรมใหมeของโรงเรียน 

นักเรียนร8อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปçที่ 4 

มีทักษะกระบวนการทำงานเปÅนทีม มีความคิด

สร8างสรรค] 

1.ทักษะการเรียนรู8 

2.ทักษะการคิดอยeางสร8างสรรค] 

3.คุณลักษณะ ใฝéเรียนรู8 มีวินัย มุeงมั่นในการ

ทำงาน มีจิตสาธารณะ 
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ลำดับ โรงเรียน เป/าหมายของโรงเรียน (School-Goal) School-Goal ย?อย ผลลัพธCการเรียนรูF  (Learning Outcome) 

13 โรงเรียนชุมชนบ8านปากหรา  ผู8เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

เปÅนคนเกeง คนดี มีความสุข มีความรู8 

ความสามารถตามมาตรฐานสากล มี

คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตeอ

ตนเอง สังคม และสeงเสริมความเปÅนเลิศ

ทางวิชาการ วิชาชีพ ตอบสนองความถนัด 

และความต8องการของผู8เรียน ชุมชน และ

สังคม โดยใช8สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อการศึกษา 

1. ทักษะวิชาการ 

2. ทักษะอาชีพ 

3. ทักษะชีวิต 

1. ผู8เรียนสามารถคิด วิเคราะห] แก8ปwญหา 

และปรับปรุงพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิผล 

2. ผู8เรียนมีทักษะอาชีพ สามารถนำไปสร8าง

รายได8ให8กับตนเองและครอบครัวได8 

3. ผู8เรียนมีความรับผิดชอบตeอตนเอง สังคม 

และมีความกล8าแสดงออก 

14 โรงเรียนชุมชนบ8านคลอง

ประสงค] 

ร8อยละ 90 มีทักษะการคิดวิเคราะห]และ

สร8างสรรค]เพิ่มมากขึ้นสeงเสริมให8นักเรียน

มีทักษะแหeงอนาคตและสามารถนำ

กระบวนการการเรียนรู8ไปปรับใช8และ

สามารถตeอยอดในอนาคตได8 

นักเรียน 1. นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งตeางๆ

ในการใช8ชีวิต 

2. นักเรียนมีความกล8าแสดงออกตาม

จินตนาการทางความคิดมากขึ้น 

3. นักเรียนได8ใช8ความคิดวิเคราะห]อยeาง

สร8างสรรค] 

4. นักเรียนมีความตื่นตัวในการเรียนรู8 พร8อม

เรียนรู8อยูeเสมอ 

5. นักเรียนได8สำรวจตัวเองและพัฒนาตัวเอง

ให8ดีขึ้นอยeางสม่ำเสมอ 

6. นักเรียนได8มองเห็นจุดเดeนและจุดด8อยของ

ตัวเองและนำไปปรับปรุงตeอไป 

7. นักเรียนมีทักษะการเปÅนผู8พูดและผู8ฟwงที่ดี
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ในการแสดงมุมมองในการแลกเปลี่ยนเรียนรู8

กัน  

8. นักเรียนมีความใฝéรู8ในหาวิธีการในการ

แก8ปwญหาตeางๆด8วยตนเอง 

9. นักเรียนมีความสามัคคีกันในหมูeคณะมาก

ขึ้น 

10. นักเรียนได8ชeวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 15 โรงเรียนวัดราษฎร]สโมสร พัฒนาผู8เรียนสูeอาชีพและสามารถสร8าง

นวัตกรรมใหมeสูeชุมชนได8 

นักเรียนร8อยละ๘๐ ของกลุeมเปåาหมายมีทักษะอาชีพ 1.ทักษะความรู8 

2.ทักษะอาชีพ 

3.ทักษะชีวิต 

4.คุณลักษณะ 

   -ความมีวินัย 

   -ขยันอดทน 

   -จิตสาธารณะ 

16 โรงเรียนชุมชนบ8านไม8ลุงขน 

มิตรภาพที่ 169 

  

ทักษะการตeอยอดการเรียนรู8 และการ

สร8างนวัตกรรม 

1.นักเรียนอธิบายวิธีการปฏิบัติงานได8 (K) 

2. นักเรียนปฏิบัตินวัตกรรมตามวางแผนได8 (P) 

3. นักเรียนมีทักษะการคิดตeอยอดผลงาน(A) 

นักเรียนคิดสร8างสรรค]นวัตกรรมและตeอยอด

การเรยีนรู8ได8 

17 โรงเรียนบ8านปéายาง  พัฒนาทักษะการคิด การทำงานเปÅนทีม สูe

การนำไปใช8 

1.นักเรียนมีวิธีการทำงานที่แปลกใหมe (K) 

2.สามารถทำงานเปÅนทีมได8 (A) 

3.สามารถนำไปใช8ประโยชน]ได8(S) 

นักเรียนได8พัฒนาทักษะการคิด รับผิดชอบ

การทำงานเปÅนทีม และสามารถนำไปใช8

ประโยชน]ได8จริง 
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ลำดับ โรงเรียน เป/าหมายของโรงเรียน (School-Goal) School-Goal ย?อย ผลลัพธCการเรียนรูF  (Learning Outcome) 

18 โรงเรียนชุมชนบ8านวัง

สะแบง   

ทักษะการคิดสร8างสรรค] สูeการพัฒนา

ทักษะอาชีพ 

ทักษะการคิดสร8างสรรค] 
 

1.จัดกิจกรรมศูนย]เรียนรู8ในโรงเรียนและนอก

โรงเรียน 

19 โรงเรียนบ8านทeาเสียวคันลึม พัฒนาผู8เรียนสูeทักษะอาชีพ การสร8าง

นวัตกรรมใหมeสูeชุมชน 

มีทักษะอาชีพ 

 

1.จัดกิจกรรมที่สeงเสริมอาชีพให8กับผู8เรียน 

20 โรงเรียนบ8านไรeใต8 ใฝéเรียนรู8 ทักษะอาชีพ มีคุณธรรม 1.นักเรียนใฝéเรียนรู8 ค8นคว8าข8อมูลได8 (K) เปÅนนักเรียนรู8มีทักษะอาชีพพื้นฐาน  

21 โรงเรียนวัดเสด็จ ปลูกผักแนวใหมe ไร8สารเคมี ชีวีปลอดภัย 

นำสูeชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” 

1. นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบของสารเคมีที่ใช8ใน

ชีวิตประจำวัน 

2. นักเรียนสามารถนำแนวทางการปลูกผักแนวใหมe ไร8

สารเคม ีปรับใช8ในชีวิตประจำวันทั้งในโรงเรียนและ

ครอบครัว 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการคิดวิเคราะห] 

3. ทักษะการตeอยอด 

22 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค]1 สeงเสริมการเรียนรู8ภูมิปwญญาท8องถิ่น สูe

นวัตกรรมเพื่อชุมชน 

1. นักเรียนได8เรียนรู8ภูมิปwญญาท8องถิ่นและเห็นคุณคeา 

2.นักเรียนสามารถสร8างนวัตกรรมจากภูมปwญญาท8องถิ่น 

และตeอยอดเชิงการค8าได8 

  

1. ทักษะความคิดสร8างสรรค] 

2. ทักษะความคิดตeอยอด 

3. ทักษะการทำงานเปÅนทีม 

23 โรงเรียนอุโมงค]วิทยา สร8างกระบวนการคิดตeอยอดนวัตกรรม

เพื่อชุมชน  

นักเรียน.เข8าใจกระบวนการคิดสร8างสรรค]วิเคราะห]และ

ตeอยอด 

1. ทักษะความคิดวิเคราะห] 

2. ทักษะความคิดตeอยอด 
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ลำดับ โรงเรียน เป/าหมายของโรงเรียน (School-Goal) School-Goal ย?อย ผลลัพธCการเรียนรูF  (Learning Outcome) 

24 โรงเรียนเทศบาลประตูลี ้ การใช8ความคิดสร8างสรรค]สูeนวัตกรรม ใน

ชั้นเรียนที่สอดคล8องกับชุมชน 

1. นักเรียนรู8วิถีชีวิตในชุมชน 

2. นักเรียนเข8าใจกระบวนการคิดสร8างสรรค]  

วิเคราะห]และตeอยอด 

3. มีกระบวนการเรียนรู8ในห8องเรียนอยeางสร8างสรรค] 

และสอดคล8องกับชุมชน 

1. ทักษะความคิดวิเคราะห] 

2. ทักษะความคิดตeอยอด 

3. ทักษะการทำงานเปÅนทีม และแก8ไขปwญหา

อยeางมีระบบ 

25 โรงเรียนบ8านแมeขาน “มีทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู8  

มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเปÅนผู8นำ”  

1. นักเรียนได8ใช8ทักษะความคิดสร8างสรรค] 

2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะในการทำงาน

เปÅนทีม 

3. นักเรียนได8ฝñกภาวะความเปÅนผู8นำผeานกิจกรรมตeางๆ 

1. ทักษะการคิดวิเคราะห] 

2. ทักษะการคิดสร8างสรรค] 

3. ทักษะการเปÅนผู8นำ 

26 โรงเรียนบ8านปากเหมือง   สร8างเด็กให8มี สมรรถนะการคิดชั้นสูง  

มีคุณลักษณะใฝéรู8 และมีความเปÅนผู8นำ 

1. สมรรถนะการคิดขั้นสูง เชeนคิดวิเคราะห] คิดจำแนก 

คิดเชื่อมโยง คิดอยeางมีวิจารณญาณ และคิดสร8างสรรค] 

2. ผู8เรียนมีคุณลักษณะใฝéรู8 และ  

3. ผู8เรียนมีภาวะความเปÅนผู8นำ 

1. ทักษะการคิดวิเคราะห] 

2. ทักษะการคิดสร8างสรรค] 

3. ทักษะการคิดตeอยอด 

4. มีทักษะความเปÅนผู8นำ 

27 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปéา

รวก)   

“เปÅนสถานศึกษาผลิตนวัตกร เพื่อสร8าง

นวัตกรรมผeานกระบวนการคิด วิเคราะห] 

สร8างสรรค]และตeอยอด” 

1. นักเรียนผeานกระบวนการคิดอยeางเปÅนระบบ 

2. นักเรียนผeานกระบวนการคิดวิเคราะห] สร8างสรรค]

และตeอยอด 

1. ทักษะการคิดวิเคราะห] 

2. ทักษะการคิดสร8างสรรค] 

3. ทักษะการคิดตeอยอด 
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ลำดับ โรงเรียน เป/าหมายของโรงเรียน (School-Goal) School-Goal ย?อย ผลลัพธCการเรียนรูF  (Learning Outcome) 

28 โรงเรียนบ8านแมeทาน   “สร8างทักษะอาชีพ  ตามแนววิถีชีวิต

พอเพียง” 

1.นักเรียนมีทักษะอาชีพตามแนวทางวิถีชีวิตพอเพียง 

2. นักเรียนสามารถเรียนรู8แนวทางสร8างรายได8จากวิถี

ของชุมชน 

1. ทักษะการทำงานเปÅนทีม 

2. ทักษะการคิดสร8างสรรค] 

29 โรงเรียนบ8านผาแมว  “สร8างทักษะชีวิต สูeวิถีชีวิตความ

พอเพียง” 

1. นักเรียนได8เรียนรู8ทักษะชีวิตท8องถิ่น 

2. นักเรียนได8เรียนรู8กระบวนการแนวคิดวิถีความ

พอเพียง 

1. ทักษะการคิดตeอยอด 

2. ทักษะการคิดสร8างสรรค] 

3. ทักษะการทำงานเปÅนทีม 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย&างแผนบูรณาการ 

เพื่อจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
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แผนการจัดการเรียนรูB  
(วิทยาศาสตร+เพิ่มเติม) 
Innovation Idea  

 “นวัตวิถี แหล6งน้ำเพื่อความยั่งยืนในชุมชน” 
โรงเรียนอุโมงคIวิทยาคม เมืองลำพูน 

จังหวัดลำพูน 
 

  
 

   
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UM SC. CPI 
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Innovation Idea “นวัตวิถี แหล,งน้ำเพื่อความยั่งยืนในชุมชน” 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 2 
Innovation Idea 

 “นวัตวิถี แหล6งน้ำเพ่ือความย่ังยืนในชุมชน” 
 

คำอธิบายกิจกรรมการเรียนรู1 

 

การเรียนรู*ที ่จะทำให*ผู*เรียนมีการเรียนรู*ได*อย7างต7อเนื่องหรือเรียนรู*ได*ตลอดชีวิตคือ ต*องรู*สึกมี

ความสุขและสนุกกับการเรียนรู* ส่ิงหน่ึงท่ีสามารถทำได*ในขณะท่ีผู*เรียนเรียนในโรงเรียนก็คือ การท่ีให*ผู*เรียน

ไม7รู*สึกว7ากำลังเรียนอยู7หรือต*องเรียน จำเปLนต*องท7อง ต*องรู* เพราะต*องเอาไปสอบ แต7ให*เห็นว7าเรื่องที่กำลัง

เรียนเปLนการเรียนรู*และเรื่องนั้นๆ เปLนส7วนหนึ่งของชีวิตของเขา การเชื่อมโยงจากห*องเรียนโยงไปสู7ชีวิตจริง

เปLนสิ่งจำเปLนและสำคัญ หากทำได*แล*วนั้น ทุกสิ่งทุกอย7างที่กำลังเรียนรู*ก็จะอยู7ในความสนใจของผู*เรียน

ทั้งหมด เพราะมันเกี่ยวกับชีวิตของเขานั่นเอง อย7างกิจกรรมที่จะได*เรียนในเรื่องนี้ก็เปLนเรื่องที่เกี่ยวข*องกับ

ตัวผู*เรียนเช7นกัน กระบวนการเรียนรู*นอกจากจะเน*นเนื้อหาที่ผู*เรียนจะต*องรู*แล*ว ยังจะชี้ให*เห็นความสำคัญ

ของเร่ืองน้ี กิจกรรมต7างๆ ก็จะเก่ียวโยงกับชีวิตของผู*เรียนจริงๆ หากเปLนแบบน้ี การเรียนรู*จะเกิดได*ต7อเน่ือง 

และจะต7อยอดไปสู7เร่ืองอ่ืนๆ ได*อีกด*วย 
 

เวลาเรียนท่ีแนะนำ 40 คาบเรียนโดยประมาณ 

ทักษะเฉพาะท่ีพึงมี 

 

ทักษะทางคณิตศาสตร;เบ้ืองต?น  

ทักษะการแก?ปAญหาทางวิทยาศาสตร; 

ทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

ทักษะการใช?คอมพิวเตอร;และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะทางศิลปะ 

การคิดวิเคราะห; การคิดสร?างสรรค; การคิดแก?ปAญหา 

การทำงานเปJนทีม 

เน้ือหาท่ีใช1ในการประเมิน 

Ø วิชาวิทยาศาสตร+ 
Ø ระบบนิเวศและส่ิงแวดล/อม  

Ø ธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล/อม 

Ø  ส่ิงแวดล/อมและระบบนิเวศ 

Ø  ระบบนิเวศรอบโรงเรียน 
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Ø  บทบาทของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 

Ø  ความสัมพันธ@ระหวBางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไมBมีชิต 

Ø  ความสัมพันธ@ระหวBางส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยรBวมกัน 

Ø การวิเคราะห@ข/อมูลคุณภาพน้ำ 
Ø ชนิด สมบัติ และประโยชน@ของวัสดุ 
Ø สภาพละลายได/ของสาร 
Ø การเปล่ียนสถานะของสาร 
Ø การใช/ทรัพยากรอยBางคุ/มคBา 
Ø กระบวนการทางวิทยาศาสตร@ 

 
วิชาคณิตศาสตร+ 

Ø จำนวนนับและการดำเนินการ 
Ø การบวก ลบ คูณ หาร 
Ø การวัดความยาว/สูง 
Ø การวิเคราะห@ข/อมูลและความนBาจะเปOน 
Ø การคำนวณปริมาตร 
Ø ข/อมูลและแผนภูมิ 
Ø หนBวยและการแปลงหนBวย 

 

Ø วิชาเทคโนโลยี 
Ø การออกแบบและเทคโนโลยี 

Ø   การแสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก/ปSญหาอยBางงBายโดยใช/ภาพ สัญลักษณ@ หรือข/อความ 

(เชBนการเขียนผังงาน Flowchart เปOนต/น) 
Ø   การใช/อินเทอร@เน็ตค/นหาความรู/ 
Ø  การใช' Google for education 

Ø การสร'างส่ือออนไลน> การทำคลิป VDO 

Ø  การใช/โปรแกรมคอมพิวเตอร@เปOนเคร่ืองมือในการทำงาน  
Ø   การใช/โปรแกรมคอมพิวเตอร@ออกแบบกระบวนการคิดและการทำงาน (เชBน การเขียนผังความคิด 

Mind Mapping) 
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Ø วิชานวัตกรรม  
Ø การสร/างมูลคBาให/วัสดุ 
Ø การออกแบบเชิงวิศวกรรมอยBางงBาย 

Ø ระบุปSญหา 
Ø รวบรวมข/อมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวข/องกับปSญหา  
Ø ออกแบบวิธีการแก/ปSญหา  
Ø วางแผนและดำเนินการแก/ปSญหา  
Ø ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงผลงาน  
Ø นำเสนอผลงาน 

 
 

Ø วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป:) 
Ø การใช/เส/น รูปรBาง รูปทรง สี และพ้ืนผิว 
Ø วาดภาพถBายทอดความคิด 

Ø รูปรBาง รูปทรง และการออกแบบ 
Ø พ้ืนฐานการใช/วัสดุอุปกรณ@ศิลปะ 

Ø ความคิดสร'างสรรค>และการจิตนาการ 

Ø การสร'างคอนเทน  

Ø ศิลปะในการพูด การแสดง การส่ือสาร  
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จุดประสงค*การเรียนรู2 
 

ด"านความรู" 
 

Ø ระบบนิเวศและส่ิงแวดล?อม  

Ø เข?าใจและอธิบายธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล?อม 

Ø  เข?าใจและอธิบายส่ิงแวดล?อมและระบบนิเวศ เข?าใจและอธิบายระบบนิเวศรอบโรงเรียน 

Ø เข?าใจและอธิบายบทบาทของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 

Ø เข?าใจและอธิบายความสัมพันธ;ระหวOางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไมOมีชีวิต 

Ø เข?าใจและอธิบายความสัมพันธ;ระหวOางส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยรOวมกัน 

Ø การวิเคราะห;ข?อมูลคุณภาพน้ำ 

Ø เข?าใจและอธิบายเก่ียวกับการอนุรักษ;แหลOงน้ำในชุมชนในท?องถ่ิน 

Ø เข?าใจหลักการนำวัชพืชน้ำมาประยุกต;ใช?สร?างเปJนประโยชน; 

Ø เข?าใจถึงความหลากหลายและหน?าท่ีของอุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; microcontroller 

Ø เข?าใจและอธิบายเก่ียวกับวงจรไฟฟaาและวงจรอิเล็กทรอนิกส;อยOางงOาย 

Ø เข?าใจและอธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร; 

Ø เข?าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช?จำนวนในชีวิตจริง 

Ø เข?าใจการเลือกใช?หนOวยการวัด 

Ø เข?าใจและอธิบายเร่ืองพลังงานและการเปล่ียนรูปพลังงาน 

Ø อธิบายความรู?ท่ีใช?สร?างช้ินงาน 

Ø เข?าใจถึงชนิดและสมบัติของวัสดุท่ีเปJนสOวนประกอบของของใช? 

Ø อธิบายการใช?ประโยชน;ของวัสดุแตOละชนิด 

Ø เข?าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช?จำนวนในชีวิตจริง 

Ø เข?าใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ;ระหวOางการดำเนินการตOางๆ และสามารถ

ใช?การดำเนินการในการแก?ปAญหา 

Ø เข?าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด คาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต?องการวัด และแก?ปAญหาเก่ียวกับการวัด 

Ø เข?าใจและใช?วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห;ข?อมูล 

Ø เข?าใจและใช?วิธีการทางสถิติและความรู?เก่ียวกับความนOาจะเปJนในการคาดการณ;ได?อยOางสมเหตุสมผล และชOวย

ในการตัดสินใจและแก?ปAญหา 

Ø เข?าใจและอธิบายลักษณะรูปรOาง รูปทรง ในงานการออกแบบ 

Ø เข?าใจถึงการวาดภาพถOายทอดความคิด ความรู?สึก โดยใช?เส?น รูปรOาง รูปทรง สี และพ้ืนผิว 

Ø เข?าใจถึงเหตุผลและวิธีการในการสร?างงานทัศนศิลปe โดยเน?นถึงเทคนิค และวัสดุ อุปกรณ; 

Ø เข?าใจถึงเทคโนโลยีท่ีนำมาใช?ในออกแบบและการทำงานตOางๆ ได? 

 
 

• สิ่งที่คาดหวังจากผู2เรียน จากการเรียนรู2ตามหลักสูตรระดับชาติหลักสูตรและเปGาหมายการเรียนรู1
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ด"านทักษะ/กระบวนการ 
 

Ø ใช?ความรู? ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร;ในการแก?ปAญหาในสถานการณ;ตOางๆ ได?อยOางเหมาะสม 

Ø ใช?ความรู? ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร;ในการแก?ปAญหาในสถานการณ;ตOางๆ ได?อยOางเหมาะสม 

Ø ใช?ความรู? ทักษะ และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการแก?ปAญหาสถานการณ;ตOางๆ ได?อยOางเหมาะสม 

Ø ให?เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได?อยOางเหมาะสม 

Ø ใช?ภาษาและสัญลักษณ;ทางคณิตศาสตร;ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และการนำเสนอได?อยOางถูกต?อง 

Ø เช่ือมโยงความรู?ตOางๆ ในคณิตศาสตร;กับศาสตร;อ่ืนๆ 

Ø มีความคิดริเร่ิมสร?างสรรค;ในการแก?ปAญหาและสร?างสรรค;ผลงาน 

Ø ใช?เทคโนโลยีมาเปJนเคร่ืองมือแก?ปAญหาในสถานการณ;ตOางๆ ได?อยOางเหมาะสม 

Ø มีทักษะในการทำงานเปJนทีม 

Ø มีทักษะการคิดและการทำงาน 
ด"านคุณลักษณะ 
 

Ø มีความรับผิดชอบ 

Ø มีความสนใจใฝgเรียนรู? 

Ø มีความรอบคอบ 

Ø มีระเบียบวินัย 

Ø มีการทำงานอยOางเปJนระบบ 

Ø ตระหนักในคุณคOาของวิชา STEM (วิทยาศาสตร; เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร; คณิตศาสตร;) 

Ø มีเจตคติท่ีดีตOอวิชา STEM (วิทยาศาสตร; เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร; คณิตศาสตร;) 

เกณฑ*การประเมิน 
 

Ø คุณภาพของแนวคิดจากการคิดสะท?อนกลับและการอภิปราย 

Ø กระบวนการคิดจากการถามคำถามและการให?เหตุผลในการตอบ 

Ø ความคิดเห็นรOวมและความคิดเห็นเดิมท่ีสะท?อนให?เห็นจากผลงานในห?องเรียน 

Ø การคิดวิเคราะห;โจทย;อยOางมีเหตุผลเปJนข้ันเปJนตอน 

Ø การคิดสร?างสรรค;ผลงานจากการคิดคำถามและกิจกรรมการเรียนรู? 

ความเชื(อมโยงต่อหลกัสูตร 
 

Ø ใช?ภาษาและสัญลักษณ;ทางคณิตศาสตร;ในการส่ือสาร ส่ือความหมายและการนำเสนอได?อยOางชัดเจน 

Ø ใช?วิธีการท่ีหลากหลายในการแก?ไขปAญหา 

Ø ใช?ความรู? ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร;ได?อยOางเหมาะสม  

Ø ใช?เทคโนโลยีในการแก?ปAญหาได?อยOางเหมาะสม  

Ø ให?เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได?อยOางเหมาะสม 

Ø สามารถเรียนรู?และเข?าใจในการต้ังคำถาม รวมท้ังการสืบค?นทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร; 

Ø สามารถกำหนดเร่ืองท่ีสนใจศึกษาค?นคว?าและแนวทางการศึกษาท่ีถูกต?องตามหลักการทางวิทยาศาสตร; 
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Ø สามารถต้ังสมมติฐานท่ีดีในการต้ังคำถาม เพ่ือการทดลองและตรวจสอบสมมุติฐาน 

Ø รู?จักตัวแปรตOางๆ ท่ีเก่ียวข?องกับการทดลอง 

Ø เข?าใจการสร?างแบบจำลองหรือรูปแบบเพ่ืออธิบายผลหรือแสดงผลการทดลอง 

Ø สามารถนำแนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร;ไปประยุกต;ใช? 

Ø มีความคิดริเร่ิมสร?างสรรค;  

Ø มีความสามารถในการอธิบาย ช้ีแจง แปลความ ตีความ การประยุกต;ดัดแปลงและนำไปใช?  

Ø มีมุมมองท่ีหลากหลาย 

Ø ให?ความสำคัญและใสOใจในความรู?สึกของผู?อ่ืน 

Ø รู?จักตนเอง 

Ø มีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก?ปAญหา การใช?ทักษะชีวิตและการใช?เทคโนโลยี 
ความเชื่อมโยงตEอวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข2องกัน 

Ø ศักยภาพการสร?างผลงาน และนำเสนอด?วยเทคโนโลยี  

Ø เช่ือมโยงกับการทำงานด?านศิลปะ การแสดง การสร?างส่ือ การออกแบบและการคิดสร?างสรรค; 

Ø เช่ือมโยงการอOาน วิเคราะห; ตีความ ด?วยศาสตร;ของวิชาภาษาไทย 

Ø เช่ือมโยงกับเร่ืองระบบควบคุมอัตโนมัติและการประยุกต;ใช?งาน microcontroller 

Ø เช่ือมโยงกับเร่ืองอิเล็กทรอนิกส;อัจฉริยะ 
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เว็บไซต3และสื่อสิ่งพิมพ3อื่น ๆ 

Ø การประยุกต;ใช?แบบทดสอบกOอนเรียน และกิจกรรมการเรียนรู? ด?วยกระบวนการ OECD  

https://www.galaxyofcreativity.com 

Ø ตัวอยOางกิจกรรม ปAญหาส่ิงแวดล?อม 
               https://www.youtube.com/watch?v=igI7VmyW8hM 
Ø ตัวอยOาง การสร?างแอพพลิเคชันอยOางงOาย 

https://www.ko.in.th/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8

%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3-mobile-application/ 

 
Ø เร่ิมต?น IoT App ด?วย Blynk 

https://blog.thaieasyelec.com/getting-started-iot-with-blynk/ 

 
Ø ข?อมูลการสำรวจแหลOงน้ำ การใช?สัตว;เล็กน้ำจืดวัดประเมินคุณภาพน้ำ  

Ø https://www.invertebrates.in.th/bioassessment.php 

Ø  
ข?อมูล ชีววิถี สายน้ำแหOงชุมชนตำบลอุโมงค; 

• อธิบายเคร่ืองมือและอุปกรณJท่ีใช1ในการดำเนินกิจกรรมท่ีมาของข1อมูล
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ข?อมูล วัชพืชน้ำ ผักตบชวา สาหรOาย 

           http://hyacinth.dpt.go.th/wh/app/Hyacinth/BigClean/40 

Ø https://www.saveworldproduct.com/ 

 
นวัตกรรมทำถ?วย จาน จากใบพืช 

 
 

Ø เครื่องมือในการสำรวจคุณภาพน้ำดNวยสัตว3เล็กน้ำจืด  
https://greenworld.or.th 

 
Ø ตัวอยOางแอพพลิเคชันเล้ียงปลานิลในแหลOงน้ำ 
Ø https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=35106 
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Ø ตัวอยOางแอพพลิเคชันเซนเซอร;วัดคOาความนำไฟฟaาในน้ำ 

https://www.youtube.com/watch?v=FyV4m8bAEk0 

https://www.youtube.com/watch?v=xIByu7HAJrk 

 
Ø นวัตกรรม ระบบควบคุมเคร่ืองเติมอากาศสำหรับการเพาะเล้ียงสัตว;น้ำ 

https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/aeratorcontroler.html 

 
 

Ø ชนิดของมุมทางคณิตศาสตร; 

. https://www.youtube.com/watch?v=wA71kVTgRbs 

. https://www.youtube.com/watch?v=ZG2ITEblTsk 

. https://www.youtube.com/watch?v=Wh6Fm873fTw 

. https://www.youtube.com/watch?v=5h9xvyPvXfw 
 

Ø ตัวอยOางเก่ียวกับโครงงาน  

. http://commandronestore.com/learning/project001.php 

. https://www.princess-it-foundation.org/project/wp-

content/uploads/2020/08/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8
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%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0

%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%82

%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8

%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0

%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88.pdf 

. https://www.princess-it-foundation.org/project/wp-

content/uploads/2020/08/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B

9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E

0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A

B%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B

9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E

0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf 

. https://www.youtube.com/watch?v=V6vxrFvia0w 

 
เครื่องมือและอุปกรณ3การเรียนรูN 
 

Ø เคร่ืองโปรเจคเตอร;/ TV  

Ø เคร่ืองคอมพิวเตอร;และอินเทอร;เน็ต 

Ø ไวท;บอร;ดและปากกาไวท;บอร;ด 

Ø Smart Phone และ Internet 

Ø ชุดตรวจคุณภาพน้ำด?วยสัตว;เล็กน้ำจืด 

Ø อุปกรณ;การสร?างนวัตกรรม 
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แผนการจัดการเรียนรู1 

 
ตารางนี้แสดงถึงกระบวนการเรียนรูNที่ผูNสอนอาจนำไปประยุกต3ใชNและประเมินผลไดN ซึ่งสามารถนำการจัดการเรียนรูNอื่นมามา

ประยุกต3ใชNไดNดNวย และผูNสอนอาจหาวิธีปรับกระบวนการเรียนรูNตามความเหมาะสมของกลุkมผูNเรียนและสภาพแวดลNอมภายใน

โรงเรียน 

ขั้นที ่ ระยะเวลา บทบาทของผู2สอนและผู2เรียน 
โอกาสหรือสิ่งที่

นำมาใช2
ประเมินผล 

1 ช่ัวโมงท่ี 

1 – 4 

 

 

 

 

 

 

 

Kick off 

- ประเมินศักยภาพครูและผู?เรียน โดยให?ทำแบบสอบถามออนไลน; สำหรับ

ครูผู?สอน นักเรียน และโรงเรียน กOอนเริ่มโครงการ  โดยนักเรียนได?เข?าไป

ทำแบบทดสอบออนไลน;โดยนักเรียนทำผOานsmart phone ของนักเรียน

ใน website https://www.galaxyofcreativity.com/ 

- แบOงกลุOมนักเรียนคละกันตามระดับความสามารถที่แตกตOางกัน เกOง ปาน

กลาง ควรได?รับการพัฒนาเพ่ือทำงานรOวมกันให?มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

- การกระตุ?นความตระหนักฝ°กสังเกต วิเคราะห;ข?อนักเรียนดูคลิปและภาพ

เกี ่ยวกับสถาณการณ;ปAญหาสิ่งแวดล?อมในชุมชนตOางๆในประเทศไทย 

นักเรียนชOวยกันระดมความคิดสิ ่งที ่นักเรียนเห็นในคลิปและในภาพ  

https://www.youtube.com/watch?v=igI7VmyW8hM 

 
- การกระตุ?นความตระหนักฝ°กสังเกต วิเคราะห;ข?อมูล นักเรียนดูคลิปและ

ภาพเกี่ยวกับสถานการณ;ปAญหาสิ่งแวดล?อมในชุมชนตOางๆในประเทศไทย 

นักเรียนชOวยกันระดมความคิดส่ิงท่ีนักเรียนเห็นในคลิปและในภาพ 

 

1.การเรียนรูN

รkวมกัน 

2.กระบวนการคิด

จากการถาม

คำถามและการใหN

เหตุผลในการตอบ 

3.การตอบคำถาม

อยkางมีเหตุผล/วิธี

คิดในการไดNมาซึ่ง

คำตอบ 

4.คุณภาพของ

แนวคิดจากการคิด

สะทNอนกลับและ

การอภิปราย 

5.ความกลNาแสดง

ความคิดเห็นของ

ตนเองอยkางมี

เหตุผล และเปmดใจ

รับฟoงความคิดเห็น

ของผูNอื่น 
6.การฟoงอยkาง

ลึกซึ้ง (สติ) 
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ขั้นที ่ ระยะเวลา บทบาทของผู2สอนและผู2เรียน 
โอกาสหรือสิ่งที่

นำมาใช2
ประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

>> ให?นักเรียนชOวยกันวิเคราะห;สภาพปAญหาสิ ่งแวดล?อมในชุมชน 

ท?องถิ ่นบริเวณโรงเรียนและระดมสมองโดยการชOวยกันทำ Mind 

Mapping “สภาพปAญหาส่ิงแวดล?อมในชุมชน ท?องถ่ิน” 

 

 
>>ไดNประยุกต3 ทักษะการคิดสรNางสรรค3 โดยเนNนกระบวนการ active 

learning นักเรียนรkวมกันระดมความคิดวิเคราะห3สภาพแหลkงน้ำที่ลงพื้นที่

สำรวจวาดภาพแผนที่แหลkงน้ำ และใหNวาดภาพสภาพแหลkงน้ำ และนำเสนอ

ขNอมูลการสำรวจแหลkงน้ำในชุมชน ซึ ่งพบปoญหาคุณภาพน้ำทางดNาน

กายภาพ 

 มีวัชพืชน้ำเต็มแหลkงน้ำ มีขยะประเภทพลาสติก รวมทั้งน้ำสกปรก  

 

  
   
 
 
 
 

7.กระตุNนความ

ตระหนักและ

แรงบันดาลใจใน

การเรียนรูN 

8.การเรียนรูN

รkวมกัน 

9.กระบวนการ

คิดจากการถาม

คำถามและการ

ใหNเหตุผลในการ

ตอบ 

10.การตอบ

คำถามอยkางมี

เหตุผล/วิธีคิดใน

การไดNมาซึ่ง

คำตอบ 

11.คุณภาพของ

แนวคิดจากการ

คิดสะทNอนกลับ

และการอภิปราย 

12.ความกลNา

แสดงความ

คิดเห็นของ

ตนเองอยkางมี

เหตุผล และเปmด

ใจรับฟoงความ

คิดเห็นของผูNอื่น 
13.การฟoงอยkาง

ลึกซึ้ง (สติ) 
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ขั้นที ่ ระยะเวลา บทบาทของผู2สอนและผู2เรียน 
โอกาสหรือสิ่งที่
นำมาใช2
ประเมินผล 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั่วโมงที ่
5 – 15 

-ผูNสอนและผูNเรียนรkวมกันอภิปรายถึงการหาแนวทางการแกNปoญหาแหลkงน้ำ

และการสรNางนวัตกรรมในแกNแกNปoญหาคุณภาพแหลkงน้ำในชุมชน 

Innovation Idea “นวัตวิถี แหลkงน้ำเพื่อความยั่งยืนในชุมชน” จากนั้น

ผูNสอนใชNคำถามนำความคิดเขNาสูkโครงงาน เชkน 

>> ความสำคัญของแหลkงน้ำในชุมชน สำคัญตkอการใชNชีวิตประจำวันเรา

อยkางไร 

>> ผูNเรียนสามารถนำ นวัตกรรม แกNไขปoญหาแหลkงน้ำในชุมชน ไดNอยkางไร 

>> ผูNเรียนสามารถนำแนวคิดการสรNางนวัตกรรมมาสรNางสรรค3สิ่งประดิษฐ3 

ไดNอยkางไร 

-นักเรียนคNนควNาหาความรูNจากแหลkงเรียนรูNตkางๆ เชkน  อินเตอร3เน็ต  

หNองสมุด  วิทยากรทNองถิ่น ชkางทNองถิ่น (สถาบันการศึกษา)ฯลฯ  ซึ่งนักเรียน

ไดNฝÅกทักษะการใชNเทคโนโลยี เนNนทำงานดNวย google for education  การ

รวบรวมขNอมูล พิมพ3เอกสารดNวย google doc การจดัเก็บขNอมูล การแทรก

ภาพ การแชร3ใหมkมีผูNทำงานพรNอมกันหลายคน (การทำงานกลุkม แตkงตั้งใหN

แอดมิน ประจำกลุkมสรNางไฟลล3 แลNวแชร3ลิงค3ใหNสมาชิกชkวยกันพิมพ3ขNอมูล) 

>>ดำเนินการจัดการเรียนรูNตามแผนการจัดการเรียนรูN  โดยผูNเรียนจะเปÑนผูN

ที่ลงมือทำจริง ลองผิดลองถูกเอง ทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแตkการหาขNอมูลเรื่องที่

ตนเองอยากรูN และออกแบบรวมทั้งการลงมือทำจริง จากการสำรวจแนวคิด

ไดNนวัตกรรม ดังนี้ 

1) นวัตวิถี สายน้ำแหkงวิถีชาวตำบลอุโมงค3  

2) ชุด DIY ผลิตภัณฑ3จากวัชพืชน้ำ 

3) set box เครื่องชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทางชีวภาพ(สัตว3เล็กน้ำจืด) 

>>ผูNสอนและผูNเรียนรkวมกันวางแผนโครงงานทางดNานการสรNางนวัตกรรม 

ชิ้นงานที่ประยุกต3ใชN ในการแกNไขปoญหาแหลkงน้ำภายในชุมชนตลอด

ระยะเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง โดยใหNผูNเรียนชkวยกันคิด หาขNอมูล ดูหลักสูตร

ฯ ของระดับชั้น วkา ตNองเรียนรูNเรื่องอะไรบNาง ? ตNองเรียนรูNวิชาอะไรบNาง ? 

ตNองมีพื้นฐานการเรียนรูNอะไรมากkอนบNาง ? 

>>ผูNสอนและผูNเรียนชkวยกันเขียนความคิดเห็นลงใน Mind Mapping เชkน 

หัวขNอความรูNของระดับชั้นที่เกี่ยวขNองกับโครงงาน 

>>เรื่องที่จำเปÑนตNองรูNกkอนถึงจะทำโครงงานนี้ไดN Field trip ที่อยากไป

เรียนรูNนอกสถานที ่

1.การเรียนรูN

รkวมกันภายใน

กลุkมทำงาน 

2.ความกลNา

แสดงความ

คิดเห็นของ

ตนเองอยkางมี

เหตุผลและเปmด

ใจรับฟoงความ

คิดเห็นของผูNอื่น 

3.การตอบ

คำถามอยkางมี

เหตุผล/วิธีคิดใน

การไดNมาซึ่ง

คำตอบ 

4.กระบวนการ

คิดจากการถาม

คำถามและการ

ใหNเหตุผลในการ

ตอบ 

5.การคิด 

ออกแบบและ

สรNางสรรค3

ชิ้นงาน 

6.การวางแผน

และลงมือ

ปฏิบัติงานตาม

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร3 

7.คุณภาพของ

แนวคิดจากการ

คิดสะทNอนกลับ

และการอภิปราย 
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ขั้นที ่ ระยะเวลา บทบาทของผู2สอนและผู2เรียน 
โอกาสหรือสิ่งที่
นำมาใช2
ประเมินผล 

  >>ผลงานที่อยากจะทำตอนทNายโครงงานนำ Mind Mapping โครงงานนี้

แปะไวNที่ผนังหNอง เพื่อใหNผูNเรียนไดNเห็นบkอยๆ ซึ่งเปÑนการทบทวนหรือ

ตรวจสอบตนเองและกลุkมตลอดการเรียนรูN 
วิชา วิทยาศาสตร* 
ØผูNสอนใหNผูNเรียนไดNเรียนรูNเรื่องพื้นฐานที่จำเปÑนตNองรูNเพื่อนำมาใชNใน

โครงงาน Innovation Idea “พัฒนาคุณภาพแหลkงน้ำในชุมชน” 

• ระบบนิเวศและสิ่งแวดลNอมและระบบนิเวศรอบโรงเรียน 

• ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลNอมและบทบาทของสิ่งมีชีวิตในระบบ

นิเวศ 

• ความสัมพันธ3ระหวkางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมkมีชีวิตและความสัมพันธ3ระหวkาง

สิ่งมีชีวิตที่ อาศัยรkวมกัน 

• การวิเคราะห3ขNอมูลคุณภาพน้ำ 

กิจกรรม: สำรวจระบบนิเวศแหลEงน้ำในชุมชน โดยใช2สัตว*เล็กน้ำจืดเปSน
ตัวชี้วัด 

Ø >>ครูใหNนักเรียนดูคลิป VDO จาก Youtube เรื่อง ปoญหา

สิ่งแวดลNอม 

               https://www.youtube.com/watch?v=igI7VmyW8hM 

>>เมื่อนักเรียนดูคลิป VDO จบ ครูสุkมถามนักเรียนวkาจากคลิป VDO 

นักเรียนจะมีวิธีการแกNไขปoญหานี้เพื่อโยงเขNาเรื่องของแนวทางการตรวจวัด

คุณภาพน้ำ และการนำสูkการแกNปoญหา 

>> นำนักเรียนสำรวจระบบนิเวศแหลkงน้ำบริเวณใกลNเคียงในชุมชนตำบล

อุโมงค3 ตรวจวัดคุณภาพน้ำดNวยสัตว3เล็กน้ำจืด 

>>กระตุNนใหNผูNเรียนเสนอแนวคิดการสรNางนวัตกรรมในการแกNปoญหา

คุณภาพน้ำ ดNวยการใชNเทคโนโลยี โดยใหNนักเรียนศึกษา clip VDO เกี่ยวกับ 

เครื่องวัดคkาคุณภาพน้ำ แจNงเตือนผkาน SMS   

https://www.youtube.com/watch?v=xIByu7HAJrk 

>>ครูใหNนักเรียนทำกิจกรรม โดยคNนควNาหาความรูNเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีmicrocontroller application และ set box นวัตกรรม

แกNปoญหา จากแหลkงเรียนรูNออนไลน3  

>> นักเรียนรkวมกันอภิปรายในแตkละกลุkม เรื่องนวัตกรรมและสรุปความรูNลง

ใน (กระดาษ บรูõฟ) 

>> ตัวแทนนักเรียนแตkละกลุkมนำเสนอผลงานของกลุkม 

>> ผูNสอนแจกวัสดุอุปกรณ3ที่เตรียมไวNใหNกับผูNเรียนแตkละกลุkม  

1.การคิด 

ออกแบบและ

สรNางสรรค3

ผลงาน 

2.การรkวมกัน

เรียนรูNภายใน

กลุkมทำงาน 

3.การวางแผน

และลงมือ

ปฏิบัติงาน 

4.การคิด

วิเคราะห3และ

สรุปขNอมูลอยkาง

มีเหตุผล เปÑนขั้น

เปÑนตอน 

5.ความกลNา

แสดงความ

คิดเห็นของ

ตนเองอยkางมี

เหตุผลและเปmด

ใจรับฟoงความ

คิดเห็นของผูNอื่น 

6.การตอบ

คำถามอยkางมี

เหตุผล/วิธีคิดใน

การไดNมาซึ่ง

คำตอบ 
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>> ผูNสอนใหNผูNเรียนแตkละกลุkมรkวมกันคิดวkา จะมีแนวทางแกNปoญหาแหลkงน้ำ

ในชุมชนไดNอยkางไร 

>>ใหNผูNเรียนแตkละกลุkมรkวมกันตั้งสมมติฐาน ออกแบบและทดลอง และ

อภิปรายผลที่ไดNจากการสังเกต เปรียบเทียบ วิเคราะห3 และสรุปผลการ

ทดลอง  จากนั้นผูNสอนและผูNเรียนรkวมกันสรุปการเรียนรูNที่ไดNจากทำกิจกรรม 

 

3 ชั่วโมงที ่

16 – 21 

วิชา คณิตศาสตร> 

Ø ผูNสอนใหNผูNเรียนไดNเรียนรูNเรื่องพื้นฐานที่จำเปÑนตNองรูNเพื่อนำมาใชNในการ

สรNางนวัตกรรมในการแกNปoญหาคุณภาพน้ำ 
ü มุมองศาที่ใช-  

ü การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด 

ü หน:วยและการแปลงหน:วย 

Ø การนำเสนอข-อมูล 
Ø วิชาเทคโนโลยี 

ผู>สอนให>ความรู>เบ้ืองต>นเก่ียวกับ 
Ø การออกแบบและเทคโนโลยี 

Ø   การแสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก-ปFญหาอย:างง:าย

โดยใช-ภาพ สัญลักษณL หรือข-อความ (เช:นการเขียนผังงาน 

Flowchart เปXนต-น) 

Ø   การใช-อินเทอรLเน็ตค-นหาความรู- 

Ø Google for education 

Ø การสร-างสื่อออนไลนL การตัดต:อคลิป VDO 

Ø การใช- microcontroller ประยุกตLใช-กับแอพลิเคชัน 

Ø การใช-โปรแกรมคอมพิวเตอรLออกแบบกระบวนการคิด

และการทำงาน                        

Ø ผูNสอนใหNนักเรียนแตkละคนออกมาเขียนตัวอยkางการใชNงาน

อินเทอร3เน็ตของตนเองในชีวิตประจำวัน คนละ 1 อยkาง 

Ø ผูNเรียนรkวมกันจัดกลุkมรูปแบบบริการบนอินเทอร3เน็ตจากตัวอยkางที่

นักเรียนนำเสนอบนกระดาน พรNอมยกตัวอยkางเว็บไซต3หรือโปรแกรมที่

เกี่ยวขNองกับบริการเหลkานั้น 

Ø ผูNสอนยกตัวอยkางวิธีการสืบคNนขNอมูลทางอินเทอร3เน็ตโดย

ใชN www.google.com พรNอมกับใหNนักเรียนลองสืบคNนขNอมูลตาม

รูปแบบที่ครูนำเสนอ 

Ø ผูNสอนใหNนักเรียนสืบคNนขNอมูลเกี่ยวกับการประยุกต3สรNาง

นวัตกรรม รวมถึงวัสดุอุปกรณ3ที่ใชN แลNวเขียนขNอมูลที่ไดNโดยสรุปลงใน

1.การคิด 

ออกแบบและ

สรNางสรรค3

ผลงาน 

2.การรkวมกัน

เรียนรูNภายใน

กลุkมทำงาน 

3.การทำงาน

อยkางเปÑนขั้นเปÑน

ตอน 

4.ความกลNา

แสดงความ

คิดเห็นของ

ตนเองอยkางมี

เหตุผลและเปmด

ใจรับฟoงความ

คิดเห็นของผูNอื่น 

5.การตอบ

คำถามอยkางมี

เหตุผล/วิธีคิดใน

การไดNมาซึ่ง

คำตอบ 

6.กระบวนการ

คิดจากการถาม

คำถามและการ

ใหNเหตุผลในการ

ตอบ 
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กระดาษ A4และกระดาษบรูฟ พรNอมระบุคำที่ใชNในการสืบคNน รูปแบบ

การสืบคNน และแหลkงที่มาขNอขNอมูล 

Ø เกริ่นนำผูNเรียนใหNเห็นคณุคkาของพลังงานทดแทน ที่เขNามามี

บทบาทสำคัญ ชkวยอำนวยความสะดวกในการใชNชีวิตในยุคปoจจุบัน 

พรNอมทั้งยกตัวอยkาง วิวัฒนาการการนำ microcontroller         มา

ปรับใชNในโลกยุคปoจจุบัน ทีค่วามสามารถและพัฒนาไปไกลกวkายุคกkอน 

เพื่อสรNางแรงกระตุNนในการเรียนรูNใหNกับผูNเรียน 

Ø ผูNสอนแจกกระดาษ Post-it ใหNผูNเรียน แลNวใหNจินตนาการถึง 

โครงงานเกี่ยวกับ Innovation Idea “พัฒนาคุณภาพแหลkงน้ำใน

ชุมชน”ที่นkาจะมีหรืออยากใหNเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถแกNไขปoญหา

ดNานตkางๆในชุมชนไดN ใหNผูNเรียนเขียนสิ่งที่คิดลงบน Post-it แลNวนำไป

แปะหนNากระดาน 

Ø ผูNสอนและผูNเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูN โดยเดินดูและอkานความคิด

จากคำตอบของเพื่อนๆ แตkละคนรkวมกัน ซึ่งผูNสอนอาจมีสkวนชkวยในการ

ดึงคำตอบที่นkาสนใจขึ้นมาเปÑนประเด็นในการสนทนา พูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นรkวมกัน 
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ขั้นที ่ ระยะเวลา บทบาทของผู2สอนและผู2เรียน 
โอกาสหรือสิ่งที่
นำมาใช2
ประเมินผล 

 ชั่วโมงที ่

22 – 32 

วิชา นวัตกรรม 

Ø ผูNสอนใหNผูNเรียนไดNเรียนรูNเรื่องพื้นฐานที่จำเปÑนตNองรูNเพื่อนำมาใชNในการ

พัฒนานวัตรรม   

ü การออกแบบชิ้นงาน 

ü ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ

ü การประยุกตLใช-งาน application 

และการออกแบบเชิงวิศวกรรมแกkผูNเรียน เพื่อนำไปประยุกต3ใชNในการ

ออกแบบชิ้นงานตkอไป 

จากแนวคิดสูkนวัตกรรม ดังนี้ 

1) นวัตวิถี สายน้ำปmงหkางวิถีชาวตำบลอุโมงค3 (Road map)   

2) ชุด DIY ผลิตภัณฑ3จากวัชพืชน้ำ 

3) set box เครื่องชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำเชิงเคมี และทางชีวภาพ(สัตว3เล็ก

น้ำจืด) 

เปÑนการเฝüาระวังและการรายงานคุณภาพน้ำในแหลkงน้ำปmงหkาง ชุมชนตำบล

อุโมงค3 การควบคุมมลพิษทางแหลkงน้ำโดยใชNวิธีการ ตรวจวัดและเฝüาระวัง

น้ำเนkาเสีย ผkานนวัตกรรม application 

การเก็บขNอมูลคkา COD และคkา pH วัดคkารายงานใหNกับหนkวยงานของรัฐ 

เฝüาระวังแหลkงน้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การคิด 

ออกแบบและ

สรNางสรรค3

ชิ้นงาน 

2.การรkวมกัน

เรียนรูNภายใน

กลุkมทำงาน 

3.การทำงาน

อยkางเปÑนขั้นเปÑน

ตอน 

4.ความกลNา

แสดงความ

คิดเห็นของ

ตนเองอยkางมี

เหตุผลและเปmด

ใจรับฟoงความ

คิดเห็นของผูNอื่น 

5.การตอบ

คำถามอยkางมี

เหตุผล/วิธีคิดใน

การไดNมาซึ่ง

คำตอบ 
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ขั้นที ่ ระยะเวลา บทบาทของผู2สอนและผู2เรียน 
โอกาสหรือสิ่งที่
นำมาใช2
ประเมินผล 

 
 
 
 

 

กิจกรรม: นวัตวิถี สายน้ำวิถีชาวตำบลอุโมงค3    
-ครูใหNนักเรียนดูคลิป VDO จาก Youtube เกี่ยวกับน้ำเนkาเสียในชุมชน 

https://www.youtube.com/watch?v=TKflQ4J7veA 
https://www.youtube.com/watch?v=FyzqRg0JqKA 

 
-ครูใหNนักเรียนชkวยกันวิเคราะห3ปoญหาและสาเหตุ โดยใชNแหลkงน้ำในชุมชน

บริเวณใกลNโรงเรียนเปÑนจุดศึกษา นักเรียนรkวมกันอภิปราย 

- ครูกระตุNนดNวยทักษะการใชNคำถามที่นำสูkกระบวนการหาแนวทางการ

แกNปoญหา โดยครูใหNชมคลิป VDO เกี่ยวกับการใชNประโยชน3จากแหลkงน้ำ 

การปรับภูมิทัศน3แหลkงน้ำในชุมชนกลายเปÑนแหลkงทkองเที่ยว 

https://www.youtube.com/watch?v=0cPyNdFR3KI 

   
-ครูใหNนักเรียน วิเคราะห3แหลkงน้ำในชุมชน จากการที่ไดNไปสำรวจมากkอน

แลNว และไดNทำแผนที่แหลkงน้ำแลNว ซึ่งนักเรียนชkวยกันออกแบบวิธีจัดการ

แกNปoญหาระบบนิเวศแหลkงน้ำโดยใหNชุมชนมีสkวนรkวมและไดNประโยชน3

รkวมกัน  

-ครูและนักเรียนลงพื้นที่สำรวจแหลkงน้ำในชุมชน และความสมัพันธ3ของ

แหลkงน้ำปmงหkาง แมkน้ำกวง และแหลkงน้ำที่สำคัญของคนในตำบลอุโมงค3 และ

สืบคNนขNอมูลจากInternet รวมถึงการสอบถามคนในพื้นที่ใกลNแหลkงน้ำ ใน

ชุมชน 

   
-ครูใหNนักเรียนทำกิจกรรม นวัตวิถี สายน้ำแหkงวิถีชาวตำบลอุโมงค3 จากใบ

ความรูN และแหลkงเรียนรูNออนไลน3 โดยคNนหาในหัวขNอแหลkงเรียนรูN นวัตวิถี 

สายน้ำแหkงวิถีชาวตำบลอุโมงค3 ขNอมูลแหลkงน้ำในชุมชน 

 “เทศบาลตำบลอุโมงค3มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปÑนที่ราบลุkมแมkน้ำก

วง ในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค3 มีลำน้ำขนาดใหญkไหลผkาน คือ ลำน้ำกวง 
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ซึ่งพาดผkานขอบเขตดNานตะวันออกของพื้นที่  โดยน้ำจะไหลลงมาจากทิศ

เหนือ  จากจังหวัดเชียงใหมk  ผkานนิคมอุตสาหกรรมลำพูน แลNวเขNาสูkตัวเมือง

ลำพูน เปÑนลำน้ำที่มีน้ำไหลตลอดป° นอกจากแมkน้ำกวงแลNวยังมีลำน้ำเหมือง

ปmงหkาง ซึ่งมีน้ำตลอดป°เพราะอยูkในระบบชลประทาน  โดยนำน้ำจาก ลำน้ำ

ปmงเขNาสูkพื้นที่และแยกเปÑนลำเหมืองสายเล็กสาย 

นNอยเขNาสูkพื้นที่และแยกเปÑนลำเหมืองสายเล็กสายนNอย  เขNาสูkพื้นที่

เกษตรกรรม   

      การจัดการน้ำเสียจากอาคารบNานเรือน ตลาด หรืออาคารพาณิชย3 

ไดNแกkน้ำที่ใชNชำระลNางสิ่ง 

ตkางๆ  ที่ระบายออกมาจากบNานเรือนหรืออาคาร  เชkน  น้ำอาบ  น้ำจาก

หNองครัว จากการซักเสื้อผNา  จากสNวม ชักโครก จากการลNางภาชนะ น้ำสkวน

ใหญkขNางตNนนี้จะระบายจากอาคารไปสูkพื้นดิน แลNวจะคkอยๆซึมหมดในฤดู

รNอน”   

➢ครูแจ"งจุดประสงค=กิจกรรมเพื่อให" 

1. มีความรูNความเขNาใจเกี่ยวกับรูปแบบการทkองเที่ยวเชิงนิเวศ 

2. มีจิตสำนึกตkอการอนุรักษ3และสkงเสริมการทkองเที่ยวเชิงนิเวศ 

-ครูแจNงสมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูNเกี่ยวกับหลักการทkองเที่ยวเชิงนิเวศ 

2. ประยุกต3ใชNความรูNเกี่ยวกับการทkองเที่ยวเชิงนิเวศในการจัดกิจกรรมการ

ทkองเที่ยว 

➢กิจกรรมการเรียนการสอน   

 - ครูทบทวนความรูNที่เรียนในสัปดาห3ที่ผkานมา 

 -ครูนำเขNาสูkบทเรียนโดยใหNผูNเรียนแสงความคิดเห็นภายใตNหัวขNอ “การ

ทkองเที่ยวเชิงนิเวศ” วkาผูNเรียน 

รูNจักหัวขNอการเรียนนี้ ในแงkใดบNาง 

- ครูใหNนักเรียน ศึกษาapplication เกี่ยวกับ การทkองเที่ยวเชิงนิเวศ  

-นักเรียนนำเสนอการใชNเทคโนโลยีสื่อออนไลน3เพื่อเปÑนแนวทางในการสรNาง

application หรือเทคโนโลยีที่ชkวยในใหNความสะดวกในการสื่อสาร 

ประชาสัมพันธ3การทkองเที่ยวเชิงนิเวศ  
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ในยุคสังคมออนไลน3 นำเสนอขNอมูลดNานตkางๆการสืบทอดภูมิปoญญา หรือ

การชkวยกระจายรายไดN การโปรโมทผลิตภัณฑ3ของชุมชน รัฐวิสหกิจชุมชน 

การทำเสNนทางทkองเที่ยว นวัตวิถี สายน้ำแหkงวิถีชาวตำบลอุโมงค3  

-การประยุกต3ใชN application “ Green Tourism” 

  

 
 

 
 
 

  

 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1603047/ 
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กิจกรรม DIY ผลิตภัณฑ=จากวัชพืชน้ำ 

-ครูใหNนักเรียนดูคลิป VDO จาก Youtube เกี่ยวกับการแปรรูปผักตบชวา 

https://www.youtube.com/watch?v=L1dNEjLe2sc 

 

 
-ครูนักเรียนรkวมกันอภิปรายการแปรรูปผักตบชวาเพื่อเปÑนประโยชน3  

-ครูใหNนักเรียนรkวมกันคิดสรNางสรรค3 ตkอยอดนวัตกรรมโดยสรNางสิ่งประดิษฐ3

จากวัชพืชน้ำ 

- ตัวแทนนักเรียนแตEละกลุEมนำเสนอผลงานของกลุEม 
- นักเรียนทำกิจกรรม ผลิตภัณฑ3จากวัชพืชน้ำ 
    1.เครื่องอัดจานจากใบวัชพืชน้ำ 
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 วัสดุอุปกรณ= 

   1.ใบผักตบชวา,ใบจอก     2. กะทะ    3.จานอลูมิเนียมขนาดตkางๆ 4.เตา

แกõสปmกนิก   5.แปรงทา 6.ถุงมือกันความรNอน 7.ถNวยผสม  8.น้ำเปลkา     9.

แปüงขNาวเหนียว 

       วิธีการ 

 1.นำใบพืช มาเช็ดทำความสะอาด 

 2.นำแปüงขNาวเหนียวผสมน้ำ และ ใชNแปรงคน 

 3.นำกาวแปüงเป°ยกทาบนทNองใบของพืช จากนั้นนำพืชประกบกัน ใหN

ดNานหลังใบหรือดNานที่เขียวมันเงาอยูkดNานนอก 

  4.เลือกภาชนะที่ตNองการนำไปขึ้นรูป นำใบไปวาง  

  5. นำไปวางในเครื่องอัดใบที่ความรNอนไดNที่แลNว ทิ้งไวNครั้งละ3-5 นาที  

  6.นำจานที่ไดNออกจากเครื่อง แลNวนำไปตัดขอบใหNสวยงาม 

เครื่องใหNความรNอนและวัสดุอัดขึ้นรูปสามารถพัฒนาตkอยอดไดN   

2.กระดาษจากเส2นใยผักตบชวาแห2ง 
    วัสดุอุปกรณ= 

1) กNานผักตบชวาตากแหNง 2) กะละมัง 3) มีดสับ 4) เครื่องปo™น         

5) กระทะใบใหญkและปากกวNางสำหรับตNม  6) ทัพพี  7) ตะแกรง

สำหรับตาก  8) โซดาไฟ  9)แปüงขNาวเหนียว 

    

    วิธีการ 

1.นำผักตบชวาสดมาแยกสkวนตัดสkวนรากและใบออก นำสkวนกNานตากแหNง

ใหN เพื่อใหNไดNเสNนใยแหNงที่เหนียว  

2.นำมาสับตNมจนยุkย 12 ชั่วโมง 

     ขั้นตอนนี้แหละที่จะชkวยรkนระยะเวลามากขึ้น หากหั่นตัดผักตบชวาเปÑน

ชิ้นเล็กๆ การตNมแคk 12 ชั่วโมงถือวkาเยื่อของผักตบชวาจะยุkยกำลังด ีเพียงนำ

ผักตบชวาที่หั่นแลNวมาใสkกระทะใบใหญkและปากกวNางพอที่จะสามารถตัก

ผักตบชวาออกไดNอยkางสะดวก เพื่อใหNใยของผักตบชวายุkยงkายมากขึ้น ตาม

ดNวยเติมโซดาไฟเขNาไปประมาณ 1-2 ทัพพ ี

**เกร็ดเล็กเกร็ดนNอยคือการตNมขึ้นอยูkกับไฟที่เราใชNดNวย จะใชNเตาฟ¨น คอย

เติมฟ¨นและใชNไมNพายคนอยูkเสมอ หากพอเขNาทีก็ทิ้งไวNทั้งคืน เชNาอีกวันใหNเช็ก

ดู หากยังไมkยุkยสามารถเติมไฟอีกครั้งไดN 

3.ลNางน้ำใหNสะอาดไมkใหNเหลือสารตกคNาง 

    ที่ตNองลNางผักตบชวาอีกเนื่องจากเราตNองการใยจากผักตบชวาออกมาใหN

มากที่สุด อีกทั้งลNางเพื่อใหNสารโซดาไฟนั้นออกไปใหNหมด แตkไมkตNองกังวลวkา

สารนี้จะกระทบตkอผูNบริโภค เพราะขณะที่ตNมเยื่อนั้น โซดาไฟจะระเหยไปกับ

น้ำอยูkแลNว แตkอยkางไรก็ตNองลNางจนกวkาน้ำสุดทNายจะใส โดยระหวkางการลNาง

จะมีตะขkายเพื่อกรองเยื่อไปพรNอมๆ กัน 
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**ขณะที่ลNางการใชNมืออยkางเดียวคงไมkพอ เนื่องจากผักตบชวาทีต่NมแลNวมัก

จับเปÑนกNอน ตัวชkวยสำคัญจึงคือ สวkาน ที่นำมาปo™นใหNผักตบชวากระจายเยื่อ

ออกมาใหNมากที่สุด ทำใหNการกรองเยื่องkายขึ้นดNวย เมื่อลNางสะอาด ใหNบิดน้ำ

ออกพอหมาด แตkไมkถึงขั้นแหNงสนิท เพราะขณะที่ปo™นตNองมีน้ำลkอเลี้ยง 

4.ปo™นจนเนื้อเนียน 

      นำเยื่อที่ลNางอยkางสะอาดหมดจดแลNว สามารถใชNเครื่องปo™นน้ำผลไมNไดN

เชkนกัน ซึ่งจะปo™นไดNทีละนNอยคงตNองใจเย็นๆ กันหนkอย แตkรับรองวkาละเอียด

เหมือนกันแนkนอน 

       การปo™นเพื่อใหNเยื่อแตกออกจากกันและละเอียดมากขึ้น เมื่อปo™นไปสัก

พัก สังเกตหากเยื่อเริ่มเนียนเปÑนเนื้อเดียวกัน ใหNเทแปüงขNาวเหนียวลงไป โดย

กะปริมาณใหNพอดีกับตัวเยื่อ ที่ตNองใสkแปüงลงไปเพื่อใหNเยื่อนั้นเรียบเนียน 

และเกาะติดกันมากขึ้น เมื่อขึ้นรูปเปÑนจานหรือชาม เยื่อจะรวมเปÑนเนื้อ

เดียวกัน 

5.เตรียมขึ้นเยื่อบนเฟรม 

      เขNาใกลNขั้นตอนสุดทNายกันแลNว คือเมื่อปo™นเสร็จตNองทำการขึ้นเยื่อบน

ตะแกรงกkอน โดยนำเยื่อเป°ยกประมาณ 2 กิโลกรัม ผสมกับน้ำสะอาด 4 

ลิตรในเหยือก สkวนตะแกรงนั้นตNองใชNที่มีขนาดเบา ลอยเหนือน้ำ 

       ถึงเวลาขึ้นเยื่อ หNามขยับตะแกรง จากนั้นกkอนเทตNองเอามือรอง หาก

เทโดยตรงแรงกระแทกจะมากเกินไป เฟรมที่ขึ้นรูปจะมีความหนาบางไมk

เทkากัน การเทก็จะคkอยๆ ไลkไปทีละแถวจนทั่วทั้งเฟรม หากมองดูวkาเยื่อ

เสมอกันแลNว ใหNคkอยๆ ยกเฟรมขึ้นอยkางชNาๆ เพื่อนำไปตากลมเปÑนขั้นตอน

ตkอไป 

6.ผึ่งลมตากในรkม 

      ตากไมkจำเปÑนตNองเปÑนกลางแจNงแสงแดดจัดๆ เสมอไป อยkางเยื่อ

ผักตบชวาที่เราขึ้นรูปในเฟรมเสร็จเรียบรNอยแลNว ตNองคkอยๆ ยกออกและ

นำมาผึ่งลมตากในที่รkม เอียงเฟรมไวN 45 องศา หากทำวันนี้ชkวงบkายๆ พรุkงนี้

ชkวงบkายจะไดNกระดาษจากผักตบชวาขNาวที่แหNงสนิท แตkตNองขึ้นอยูkกับสภาพ

อากาศวันนั้นดNวยนะ หลักจากนั้นก็สามารถแกะและรkอนกระดาษออกจาก

เฟรมไดNเลย โดยผักตบชวาครึ่งกNอนจะขึ้นรูปไดNประมาณ 30 เฟรม 

       สkวนความหนาของกระดาษอาจจะตNองทดลองเพิ่มหรือลดเยื่อกระดาษ

ไปเรื่อยๆ จนกวkาจะไดNความหนาที่ตNองการ ซึ่งถNาขายเปÑนกระดาษจาก

ผักตบชวา 
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3.จานกระดาษจากเส2นใยผักตบชวาแห2ง 
วิธีทำ 
  1.เตรียมกระดาษจากเสNนใยผักตบชวาแหNงสนิทเตรียมอัดเปÑนภาชนะ 

กระดาษบางเฟรมออกมาแลNวผิวไมkเรียบ เพราะเครื่องปo≠มทรงจานกระดาษ 

จะใชNความรNอนชkวยอัดใหNเขNารูปมากขึ้น ซึ่งเครื่องปo≠มจะกำหนดรูปรkางของ

ภาชนะไวNแลNว  โดยใชNความรNอนที่ประมาณ 100 องศา แตkละครั้งที่ปo≠มใชN

เวลา 1-3 นาที สkวนขอบจานจะตNองตัดขอบออก แคkนี้ก็จะไดNภาชนะจาก

ผักตบชวาแลNว นอกจากนี้สามารถนำไปขึ้นรูปเปÑนกระถางปลูกตNนไมNไดNอีก 

ซึ่งตรงนี้ยังพัฒนาตkอไปเรื่อยๆ 

  2.มีการใชNสารเคลือบจากธรรมชาติที่สามารถกันน้ำไดNถึง 20 นาที ซึ่งตรงนี้

ยังพัฒนาตkอไปเรื่อยๆ ใหNกันน้ำไดNดีกวkาเดิม เพื่อจะชkวยลด พลาสติดลงไดN

บNาง  

 
➢ การเรียนรู2รEวมกันภายในกลุEมทำงาน 
➢ ความกล2าแสดงความคิดเห็นของตนเองอยEางมีเหตุผลและเป�ดใจรับ
ฟÅงความ 
คิดเห็นของผู2อื่น 
➢ การตอบคำถามอยEางมีเหตุผล/วิธีคิดในการได2มาซึ่งคำตอบ 
➢ กระบวนการคิดจากการถามคำถามและการให2เหตุผลในการตอบ 
➢ การคิด ออกแบบและสร2างสรรค*ชิ้นงาน 
➢ การวางแผนและลงมือปฏิบัติงานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร* 
➢ คุณภาพของแนวคิดจากการคิดสะท2อนกลับและการอภิปราย 
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ขั้นที ่ ระยะเวลา บทบาทของผู2สอนและผู2เรียน 
โอกาสหรือสิ่งที่
นำมาใช2
ประเมินผล 

5 ชั่วโมงที ่

33 – 36 

การสะท'อนคิดจากส่ิงท่ีทำ (Reflection)ผูNเรียนประเมินตนเอง 

Ø ใหNผูNเรียนไดNสะทNอนความรูN ความคิด และความรูNสึก ที่มีตkอการเรียนรูN

แบบ STEM Project วkา  

ü สิ่งที่แตกตkางระหวkางการเรียนรูNผkานการทำโครงงานแบบนี้กับ

การเรียนแบบเดิมที่เคยเรียนมา 

ü สิ่งที่ตัวเองไดNเรียนรูNนอกจากเนื้อหาบทเรียน 

ü สิ่งที่ตัวเองรูNสึกเปลี่ยนแปลงไป 

ü สิ่งที่อยากจะบอกกับตัวเอง/ที่คNนพบในตัวเอง 

ü สิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนรkวมทีม 

ü สิ่งที่อยากจะนำไปตkอยอด/ประยุกต3ใชNในชีวิตประจำวัน 

 

 

 

 

1.การใชN

เทคโนโลยีอยkาง

เหมาะสมและ

สรNางสรรค3 

2.ความกลNา

แสดงความ

คิดเห็นของ

ตนเองอยkางมี

เหตุผลและเปmด

ใจรับฟoงความ

คิดเห็นของผูNอื่น 

3.การตอบ

คำถามอยkางมี

เหตุผล/วิธีคิดใน

การไดNมาซึ่ง

คำตอบ 

4.ความคิดเห็น

รkวมและความ

คิดเห็นเดิมที่

สะทNอนใหNเห็น

จากการเรียนรูNใน

หNองโครงงาน 

5.การฟoงอยkาง

ลึกซึ้ง (สติ) 
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ขั้นที ่ ระยะเวลา บทบาทของผู2สอนและผู2เรียน โอกาสหรือสิ่งที่
นำมาใช2
ประเมินผล 

6 ชั่วโมงที ่

37 – 40 

คิดตWอ  ยอดองค>ความรู': สิ่งที่ชวนคิดตkอยอดจะทำตkอไป 

     จากทีร่kวมกันสะทNอนคิดจากสิ่งที่ทำ (Reflection) ถึงสิ่งที่ไดNเรียนรูN สิ่งที่

อยากจะพัฒนาตkอยอดดังนี้ 

ü นักเรียนคิดวkา นอกจากผลงานที่เราทำขึ้นมาแลNวเรานkาจะ

สรNางสรรค3ผลงาน ปรับปรุงแกNไข เพิ่มเติมอยkางไรบNางเพื่อตkอ

ยอดนวัตกรรมแกNปoญหาแหลkงน้ำในชุมชนที่จะสอดคลNองกับ 

concept “Innovation Idea “นวัตวิถี แหล:งน้ำเพื่อความ

ยั่งยืนในชุมชน”” 

ü นักเรียนรkวมกันคิด วางแผน ออกแบบ วาดแผนภาพสิ่งที่

อยากจะทำตkอลงในแบบบันทึกกิจกรรม 

ü -นำเสนอแผนภาพที่ออกแบบ รkวมอภิปราย แสดงความคิดเห็น 

ความเปÑนไปไดN แลNวลงขNอสรุป 

1.รับฟoงความ

คิดเห็นของผูNอื่น 

2.กระบวนการ

คิดจากการถาม

คำถาม 

3.การใหNเหตุผล

ในการตอบ 

4.การตอบ

คำถามอยkางมี

เหตุผล 

5.วิธีคิดในการ

ไดNมาซึ่งคำตอบ 

6.คิดสรNางสรรค3

ชิ้นงานจาก

กิจกรรมการ

เรียนรูNคุณภาพ

ของแนวคิดจาก

การคิดสะทNอน

กลับและการ

อภิปราย 
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ตารางเกณฑJการประเมิน  

 

 

 

ความคิดสร'างสรรค> 

ระดมความคิดพร/อมวิธี
แก/ปSญหา 

ลำดับ

ข้ันตอน 

(ลำดับขั้น

ก:อนหน-านี้) 

การคิดอยWางมีวิจารณญาณ 

ต้ังคำถามและประเมินความคิด
และการแก/ปSญหา 

ลำดับ

ข้ันตอน 
(ลำดับขั้น
ก*อนหน-านี)้ 

จินตนาการ 

• ใช?ความรู?สึก ใช?

ความเห็นอกเห็นใจ  

การสังเกต และอธิบาย

ความเก่ียวโยง 

ของประสบการณ;ของ

ตนและข?อมูลท่ีได? 

• สำรวจ ค?นหา ระดม

ความคิด 
 

Ø 1, 

2 

 

 

Ø 2, 

3, 

4 

• เข?าใจบริบทและขอบเขต

ของปAญหาท่ีเกิดข้ึน 

• ทบทวนทฤษฎีทางเลือก

ความคิดเห็นและ

เปรียบเทียบเพ่ือหา

มุมมองเก่ียวกับปAญหา 

ท่ีเกิดข้ึน 

Ø 1, 

2, 

3 

 

Ø 2, 

3, 

4 

 

สอบถาม 

• เพ่ือสร?างความสัมพันธ;  

สร?างมุมมองเชิงบูรณา

การ สร?างวินัย และ

อ่ืนๆ 

• ลองเลOนกับความ

ผิดปกติ ความเส่ียง

ความคิดท่ีแตกตOางจาก

กรอบโดยส้ินเชิง 
 

Ø 1, 

2, 

3 

 

Ø 3, 

4 

 

• ระบุจุดแข็งและจุดอOอนของ

หลักฐานข?อโต?แย?ง  คำอ?าง

และความเช่ือ 

• ความท?าทายของสมมติฐาน 

ตรวจสอบความถูกต?อง 

วิเคราะห;ชOองวOางในการเรียนรู? 

Ø 4 

 

Ø 4 

 

ลงมือทำ 
และ
แบBงปSน 

• นึกภาพ แสดงส่ิงท่ีคิด 

ผลิต คิดค?นผลิตภัณฑ;

ใหมO หาวิธีการ

แก?ปAญหาการทำงาน 

 

• ช่ืนชมมุมมองความ

แปลกใหมOทางการ

แก?ปAญหาหรือ

ผลกระทบท่ีอาจ

เกิดข้ึนได? 
 

Ø 3, 

4 

 

 

Ø 4 

• ประเมิน หาพ้ืนฐาน แสดง

ความคิดเห็น มีผลิตผลเชิง

ตรรกะ มีเกณฑ;จริยธรรม 

หรือสุนทรียศาสตร; มีการหา

เหตุผล 

• ตระหนักถึงอคติทางมุมมอง

ของตนเอง (ตามท่ีได?รับจาก

ผู?อ่ืน) ความไมOแนOนอน 

ข?อจำกัดของวิธีการแก?ปAญหา 

Ø 4 

 

 

Ø 3, 

4 
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เกณฑLการให-คะแนนนี้ได-กล:าวถึงเพียงมิติเดียวในส:วนของการให-คะแนนทั่วไปตามที่อธิบายข-างต-น นับเปXนวิธีหนึ่งที่แสดง

ให-เห็นว:าครูผู-สอนสามารถอธิบายและให-คะแนนตามผลงานของผู-เรียน ขอแนะนำว:าครูผู-สอนควรกำหนดระดับของ

ความสำเร็จในมิติอื่นๆ ของเกณฑLการให-คะแนนด-วย 

ระดับการคิด ระดับ 1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 

จินตนาการ 

ความรู-สึก ความเอา

ใจใส: การสังเกต 

การอธิบายเพื่อ

เชื่อมโยงระหว:าง 

ประสบการณLเดิม

และความรู-ใหม: 

สำรวจ ค-นหา และ

สร-างความคิด 

 

(ขั้นตอนที ่3, 4) 

 

 

ผู$เรียนแสดงให$เห็น

การให$ 

ความร6วมมือกับ

กิจกรรม 

น$อย  

 

 

 

 

 

ผู$เรียนแสดงให$เห็น

การให$ 

ความร6วมมือกับ

กิจกรรม 

ค6อนข$างน$อย  

 

ผู$เรียนแสดงให$เห็น

การให$ 

ความร6วมมือกับ

กิจกรรม 

อย6างชัดเจน  

 

 

 

ผู$เรียนแสดงให$เห็น 

ความกระตือรือร$น

และมีส6วนร6วม 

ในกิจกรรมอย6าง

ชัดเจน 

ลงมือทำและแบXงปYน 

แสดงสิ่งที่คิด ผลิต

ผลิตภัณฑLใหม: 

หาวิธีการแก-ปFญหา

การทำงาน 

ชื่นชมมุมมองความ

แปลกใหม:ทางการ

แก-ปFญหาหรือ

ผลกระทบ 

ที่อาจเกิดขึ้นได- 

 

(ขั้นตอนที ่3, 4) 

 

สิ่งที่คิดขึ้นใหม6และ

การอธิบายคำตอบ

ของผู$เรียน ยังมี

ข$อจำกัดของการ

ยกตัวอย6างประกอบ

เหตุและผลของการ

ได$มาซึ่งคำตอบ 

 

 

 

 

สิ่งที่คิดขึ้นใหม6และ

การอธิบายคำตอบ

ของผู$เรียน มีการ

ยกตัวอย6างประกอบ

เหตุและผลของการ

ได$มาซึ่งคำตอบบ$าง 

แต6ยังเบี่ยงเบนไปจาก

ความรู$เดิมเล็กน$อย 

 

สิ่งที่คิดขึ้นใหม6และ

การอธิบายคำตอบ

ของผู$เรียน มีการ

ยกตัวอย6างประกอบ

เหตุและผลของการ

ได$มาซึ่งคำตอบ

ค6อนข$างชัดเจน มีการ

อ$างอิงจากศาสตรMอื่น

บ$างมาอภิปราย

เพิ่มเติม 

แต6แนวคิดยังคล$ายกับ

ที่เคยมีมาก6อนหน$านี้ 

แต6ปรับใหม6เปPน

รูปแบบของตัวเอง 

 

สิ่งที่คิดขึ้นใหม6และ

การอธิบายคำตอบ

ของผู$เรียน มีการ

ยกตัวอย6างประกอบ

เหตุและผลของการ

ได$มาซึ่งคำตอบชัดเจน 

มีการอ$างอิงศาสตรM

วิชาอื่นๆ มาเชื่อมโยง

ประกอบ มีเหตุผลที่

น6าเชื่อถือ มีการ

อภิปรายแนวคิด

เพิ่มเติมที่ต6างไปจากที่

เคยมีมาแต6เดิมเปPนตัว

ของตัวเองชัดเจน  
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ภาพการสอนตามกจิกรรม โครงการนวตักรรมเพื5อชมุชน (CIP) ของโรงเรยีนอุโมงคว์ทิยาคม  
ช้ันตอนท่ี 1 ประเมินทักษะการคิดผู1เรียน 

1.1 การทดสอบกQอนเรียนด1วยโปรแกรม https://www.galaxyofcreativity.com/ 

    
1.2 การสร1างสรรคJงานศิลปะ วาดภาพและตกแตQง ภาพ3 มิติ  
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ชั Bนตอนที5 C รว่มมอืการเขยีนแผน 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั Bนตอนที5 4 จดัการเรยีนรู ้
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ขั $นตอนที* + ผูเ้รยีนประเมนิตนเอง 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั $นตอนที* 6 เน้น ยํ$า ซํ$า ทวน ชวนคดิต่อยอด 
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การสอนตามกิจกรรม โครงการนวัตกรรมเพ่ือชุมชน (CIP) ของโรงเรียนอุโมงคJวิทยาคม (ลูกขQาย) 

หัวข*อ “ การใช*ความคิดสร*างสรรคhสู7นวัตกรรมในช้ันเรียนท่ีสอดคล*องกับชุมชน” 

การสอนตามกิจกรรม โครงการนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) ของโรงเรียนอุโมงคhวิทยาคม (ลูกข7าย) 

พบว7า เด็กมีพัฒนาการด*านการคิดวิเคราะหh การสื่อสาร การนำเสนอได*ดีมากขึ้น สนใจ มีทักษะจากการ

คิดเร็ว  คิดคล7อง คิดหลายแง7มุม ทำให*เกิดประเด็นการเรียนรู*ที่ว7าเด็กให*ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล*อม

โดยเฉพาะแหล7งน้ำ แล*วเกิดกระบวนการคิดและแก*ไขปrญหาโดยออกแบบนวัตกรรม  เพ่ือแก*ไขปrญหาด*าน

สภาพแวดล*อมภายในชุมชน และเมื่อเค*าได*ไปศึกษาเรียนรู*นอกสถานที่ แหล7งน้ำใกล*โรงเรียน ย่ิงทำให*

เด็กๆ เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อพัฒนาแหล7งน้ำในชุมชน มุ7งสู7การพัฒนาแนวคิดที่ประยุกตhใช*กับการ

สร*างสรรคhชิ ้นงาน ในการแก*ไขปrญหาด*านสภาพแวดล*อมภายในชุมชน ได*ประเด็นการเรียนรู* คือ 1) 

การศึกษาระบบนเวศแหล7น้ำ 2) การต7อยอดนวัตกรรมสร*างสรรคhสิ ่งประดิษฐh 3) การประยุกตhใช*

กระบวนการสร*างความเข*าใจร7วมกับคนในชุมชน เพ่ือแก*ไขปrญหาในชุมชนเก่ียวกับแหล7งน้ำ  

การออกแบบชิ ้นงานและแนวทางดำเนินงาน ในหลายแง7มุมทำให*เด็กเกิดแนวคิดในการ

ประยุกตhใช*เทคโนโลยีเพื่อสร*างสรรคhชิ้นงาน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู* ทำให*เด็กนักเรียนมีทักษะการคิด

โดยใช*หลักตรรกะและเหตุผล มีความสามารถในการด*านแก*ปrญหาทางวิทยาศาสตรhอย7างสร*างสรรคh เปLน

ระบบ และมีทักษะกระบวนการแก*ปrญหาที่หลากหลาย ส7งผลให*เด็กนักเรียนได*นำความรู*ประยุกตhในการ

สร*างสรรคhชิ้นงานในหัวข*อที่ตนเองสนใจ แล*วเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเพื่อสร*างสรรคhนวัตกรรมสู7

ชุมชนได*แก7 1) นวัตวิถี สายน้ำวิถีชาวตำบลอุโมงคh (Road map)  2) ชุด DIY ผลิตภัณฑhจากวัชพืชน* 3) 

set box เคร่ืองชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทางชีวภาพ(สัตวhเล็กน้ำจืด) ผ7านกระบวนการคิดย้ำ ซ้ำ ทวน การลง

มือปฏิบัติจริง การปรับปรุงแก*ไขชิ้นงาน จนทำให*เด็กนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและอยากเรียนรู*อย7าง

ต7อเนื่องต7อไปการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสอนของครูตามกิจกรรม โครงการนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) 

ของโรงเรียนอุโมงคhวิทยาคม (ลูกข7าย) พบว7า ครูผู*สอนมีความสามารถในการเรียนรู*พฤติกรรมการเรียนรู*

และลักษณะเฉพาะที่แตกต7างของผู*เรียนมากขึ้น เพื่อที่จะดึงศักยภาพที่ มีอยู7ให*มีความโดดเด7นมากยิ่งข้ึน 

ด*วยการจัดกลุ7มเพ่ือควบคุมผู*เรียนได*อย7างเหมาะสม จนผู*เรียนรู*บทบาทหน*าท่ีของตนเองจึงให*ผู*เรียนเลือก

กลุ7มของตนเองตามความสนใจ ครูทำหน*าที่เปLนผู*อำนวยความสะดวก ผ7านการวางแผนกิจกรรมให*ผู*เรียน

สร*างองคhความรู*ด*วยตนเอง โดยการเสาะหากิจกรรมที่มีความหลากหลายทั้งในแง7ของการคิดเร็ว คิดคล7อง 

คิดละเอียดลออ ได*แก7 การใช*google for eduction การฝÖกทักษะการสังเกตและบันทึกข*อมูล การเล7น

โดยใช*อุปกรณh  รวมถึงการใช*คำถามของครูในการสนทนาเพื่อสร*างแรงจูงใจให*กับผู*เรียน ครูในแต7ละ

สาขาวิชา มีการบูรณาการการเรียนรู*ร7วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู*และเข*าใจธรรมชาติและความ

น7าสนใจของแต7ละวิชา มากยิ่งขึ้น มีความร7วมมือระหว7างครูผู*สอนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล7าวทำให*

ครูได*ศึกษาความรู*เพิ่มเติม และบางครั้งก็ได*เรียนรู*ในลักษณะเรียนปนเล7นไปพร*อมกับผู*เรียนเพื่อเรียนรู*ส่ิง

ใหม7ๆ รวมถึงเร่ืองการใช*เทคโนโลยีด*วยเช7นกัน  
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ส7วนแผนการจัดการเรียนรู*ท้ังหมด รวบรวมใน Drive ตาม QR code ด*านล7างน้ี 



 

        
 

 

คู#มือ 
การจัดระบบบริการจัดการภายในโรงเรียน 

 

ผลผลิต 

โครงการการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเชิงระบบด;วยโรงเรียนแม?

ข?ายนวัตกรรมการเรียนรู;และบริหารจัดการ  

 

 

 

 

 

โดย 

มูลนิธิเพ่ือทักษะแห?งอนาคต 

 

 

ภายใต;การสนับสนุนของ 

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 



 

สารบัญ 

 

หน#า 

1. กรอบแนวคิดโรงเรียนพัฒนาตนเอง ................................................................................................................. 1 

2. วัตถุประสงค> ..................................................................................................................................................... 11 

3. นิยามศัพท>/นิยามเชิงปฏิบัติการ .................................................................................................................... 11 

4. วิธีการดำเนินงานจัดระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียน …………………………………………………………..14 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

สารบัญตาราง 

 

หน#า 

 

ตารางท่ี 1 กิจกรรมการพัฒนาผูPบริหารและครูแกนนำโรงเรียน……………………………………………………….16 

 
ตารางท่ี 2 เครือขUายโรงเรียน (Network) และรายช่ือโรงเรียนในแตUละเครือขUาย (Network) ................ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

สารบัญภาพ 

หน#า 

ภาพท่ี 1 กลยุทธ>การปฏิรูปโรงเรียนท้ังระบบ ............................................................................................ 4 

ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูPแบบโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน ...................................................... 6 

ภาพท่ี 3 กลไกกระบวนการการขับเคล่ือนโรงเรียนแบบ Whole School Approach…………………………12 

ภาพท่ี 4 ลักษณะหPองเรียนประสิทธิภาพสูง High Functioning Classroom………………………………..…13

ภาพท่ี 5  การจัดการเรียนรูPแบบ Active Learning ดPวยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน (Community 

Innovation Project: CIP) ตามแนวทางของ OECD…………………………………………………………………..…25 

 

 

 

 
 



1 

คู#มือการจัดระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
โครงการการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเชิงระบบด8วยโรงเรียนแม<ข<าย 

นวัตกรรมการเรียนรู8และบริหารจัดการ  

............................................................................................................................................................. 
 

การดำเนินโครงการการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเชิงระบบด9วยโรงเรียนแม=ข=าย

นวัตกรรมการเรียนรู9และบริหารจัดการ โดยมูลนิธิเพื่อทักษะแห=งอนาคต ระหว=างเดือน กรกฏาคม 2563 

ถึง เดือนมิถุนายน 2564  ได9ดำเนินงานโดยถ=ายทอดกระบวนการทำงานผ=านคู=มือการจัดระบบริหารจัดการ

ภายในโรงเรียน ดังน้ี 
 

1. กรอบแนวคิดโรงเรียนพัฒนาตนเอง 

จากกรอบความคิดของโรงเรียนพัฒนาตนเอง ตั้งอยู=บนหลักการสำคัญ ได9แก= (1) ใช9การพัฒนา

โรงเรียนท้ังโรงเรียน (Whole-school approach)  โดยคำนึงถึงบริบทจริงของโรงเรียนในพ้ืนท่ียากลำบาก

ของไทย (2) ส=งเสริมการขับเคลื่อนจากภายในโรงเรียนเปgนสำคัญ โดยบุคลากรกุญแจ (Key players) มี

การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่สังเกตได9 บุคลากรกุญแจประกอบด9วย 4 กลุ=ม คือ ผู9อำนวยการโรงเรียน 

หัวหน9าผ=ายวิชาการ ฝlายธุรการ ครูแกนนำ และ (3) กระตุ9นเสริมหนุนด9วยแรงหนุนทางวิชาการและ

เครือข=ายจากภายนอก แรงหนุนดังกล=าวอยู=ในรูปของปmจจัยปnอนเข9า (Intervention หรือ Inputs) จำนวน 

5 มาตรการ โดยมีเปnาหมายเมื่อสิ้นระยะเวลาการดำเนินงานในส=วนของโรงเรียนมี 4 ผลลัพธu ได9แก= (1) 

คุณภาพการเรียนรู9ของนักเรียนดีขึ้น (2) โอกาสชีวิตของนักเรียนดีขึ้น (เช=น อัตราการหลุดจากการศึกษา 

การขาดแผนดำเนินชีวิตลดลง) (3) การพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพ และ (4) ชุมชนเชื่อมั่นศรัทธาต=อโรงเรน

เพ่ิมข้ึน 

เครื่องมือที่นำมาใช9ในห9องเรียนเพื่อเสริมการพัฒนาโรงเรียนที่มีการพัฒนาคุณภาพอย=างต=อเนื่อง 

ทั้งระบบ (Whole School Approach) ได9ผ=านการวิจัยมาแล9วและโครงการวิจัยจะดำเนินการทำงาน

ต=อเนื่อง แต=จะเปลี่ยนรูปแบบเปgนการพัฒนาในระดับของโรงเรียน โดยอาศัยเครื่องมือท่ีได9พัฒนาแล9วเปgน

แกน โดยใช9วิธีสร9างระบบนิเวศทางการเรียนรู9 ให9ครูแกนนำและโรงเรียนต9นแบบ ขยายผลแนะนำครู

โรงเรียนลูกข=าย โดยในแต=ละโรงเรียนจะมีบุคลากรท่ีสำคัญ 3 ส=วน ดังน้ี  

1. ครูแกนนำ ท่ีเปgนตัวแทนของโรงเรียนจากกลุ=มสาระการเรียนรู9ใดก็ได9 

2. หัวหน9าฝlายวิชาการ 

3. ผู9อำนวยการโรงเรียน 
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โดยท้ัง 3 ฝlายจะเปgนฟmนเฟ{องสำคัญท่ีจะทำให9เกิดวงจรการขับเคล่ือนให9การเรียนรู9และการพัฒนา

โรงเรียน ในประเด็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร9างทักษะแห=งศตวรรษที่ 21 เกิดเปgนกลไกและ

วงจรที่ขับเคลื่อนไปได9อย=างต=อเนื่อง จนเกิดเปgนระบบนิเวศทางการเรียนรู9 โดยวงจรจะเริ่มตั้งแต=นโยบาย

ในการเปลี่ยนแปลงห9องเรียน การนำไปสู=การปฏิบัติ การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู9 การนำข9อมูลย9อนกลับ

ไปปรับปรุงพัฒนาจนนำไปสู=นโยบายการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง และด9วยความเปลี่ยนแปลงของโครงการใน

รูปแบบดังกล=าว ทางโครงการเชื่อว=าการเปลี่ยนแปลงด9านการจัดการเรียนการสอน จะเกิดขึ้นในระดับ

โรงเรียนและจะสามารถสร9างโรงเรียนต9นแบบที่มีไว9ให9โรงเรียนข9างเคียงในพื้นที่ได9เข9ามาศึกษาดูงาน เพ่ือ

นำเอา Best Practice กลับไปพัฒนาโรงเรียนของตนได9 จนเกิดการขยายผลในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ต=อไป 

 โครงการและโรงเรียนร=วมกันดำเนินงานตามมาตรการ 5 มาตรการ เพ่ือจัดระบบบริหารจัดการ

ภายในโรงเรียน ดังน้ี  

 1) School Goal เอ ื ้ออำนวยให9โรงเร ียนตั ้งเปnาหมายที ่ท 9าทายและวางแผนโดยให9

ความสำคัญกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน โดยการวางเปnาหมายและนโยบายของโรงเรียน ท่ีทุกภาคส=วน

ขององคuกรกระจ=างชัดเจนว=ากำลังทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร โดยตระหนักรู9ด9วยว=าทุกคนมีส=วนที่จะช=วยให9บรรลุ

หรือไม=บรรลุความสำเร็จน้ัน 

 2) Coach พี่เลี้ยงหรือผู9นำความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนที่มีความสามารถทั้งด9านห9องเรียน 

และการบริหารจัดการโรงเรียน  

 3) Classroom คือการจัดการเรียนการสอนที่เน9นผู9เรียนเรียนรู9ด9วยการลงมือปฏิบัติ บูรณา

การด9วยเทคโนโลยี วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให9ผู9เรียนสามารถเรียนรู9ได9ด9วย

ตนเอง และเรียนรู9ร=วมกันอย=างเปgนกัลยาณมิตร จนเกิดทักษะต=าง ๆ ในท่ีสุด โดยครูต9องปรับบทบาทเปgนท่ี

ปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู9 ครูและนักเรียนร=วมกันวางแผนดำเนินการ Open House 

เพื่อนำเสนอผลผลิตหรือนวัตกรรม เพื่อให9ผู9เรียนได9ถ=ายทอดส่ิงท่ีได9เรียนรู9มาให9กับเพื่อนร=วมช้ัน รุ=นพี่ รุ=น

น9อง ตลอดจนผู9ปกครอง โค9ช ศึกษานิเทศกu ครู ฝlายวิชาการ ผู9อำนวยการโรงเรียน ผู9อำนวยการเขต

การศึกษา และผู 9ที ่สนใจเข9าร=วม เพื ่อสร9างสิ ่งแวดล9อมท่ีที ่ส=งเสริมผู 9เรียนให9เกิดการเรียนรู 9อย=างมี

ประสิทธิภาพ (Rich Learning Environment)  

 4)  PLC เสร ิมก ิจกรรมแลกเปล ี ่ ยนเร ียนร ู 9 ของช ุมชนคร ู  (Professional Learning 

Community) ในการจัดการเรียนการสอนทักษะสำหรับศตวรรษที่ 2 โดยสร9างกลไกการพัฒนาบุคลากร 
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ด9วย Professional Learning Community ภายในโรงเรียน และเครือข=าย การจัดการความรู9ระหว=าง

โรงเรียน และระบบ Coaching & Mentoring ท่ีมีประสิทธิภาพ  

 5) Network ส=งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู9ข9ามโรงเรียนโดยให9ความสำคัญกับการพัฒนา 

ห9องเรียนร=วมกับเครือข=ายและการจัดการเรียนการสอนสู=ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน9นกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ Focus ท่ีทักษะการคิดวิเคราะหuและความคิดสร9างสรรคu

ของผู9เรียนท่ีสอดคล9องกับการพัฒนา 21st Century Skill  

โดยกลยุทธuการปฏิรูป หรือศิลปะในการสร9างความเปลี่ยนแปลง ที่มีประสิทธิภาพ ไม=เร=งรีบ หรือ

ช9าเกินไป  แต=กินใจบุคลากรทุกคนในโรงเรียน จนมีทั ้งความเชื่อและความศรัทธากับสิ่งใหม=ท่ีจะมา

เปล่ียนแปลงโรงเรียน โดยใช9การบริหารจัดการแบบองคuกรแห=งการเรียนรู9 (Learning Organization) 

กล=าวคือ โรงเรียนต9องมีความสามารถในการเรียนรู 9ได9เร็ว มีความยืดหยุ =นคล=องตัวในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง ภายใต9การคิดที่เปgนระบบเปgนขั้นตอนเปgนตอน และครบวงจร จนสามารถพัฒนาโรงเรียนให9

เจริญก9าวหน9าได9ต=อไปอย=างรวดเร็วตามสถานการณuที่เปลี่ยนแปลง โดยกระบวนท่ีดำเนินการทำ Open 

House เพื่อเพิ่ม Growth Mindset ให9กับครูและผู9บริหาร ในช=วงที่มีการสะท9อนคิดจาก Open House 

หลังจากรับฟmงการนำเสนอของผู9เรียน โดยผู9เข9าร=วมในแต=ละคร้ังสามารถแสดงความคิดเห็นได9 ไม=ว=าจะเปgน

ทางครู ผู9ปกครอง โค9ช ผู9อำนวยการ ศึกษานิเทศกu และผู9ท่ีสนใจ  

การวางกลยุทธuการปฏิรูป หรือศิลปะในการสร9างความเปลี่ยนแปลง ที่มีประสิทธิภาพ ไม=เร=งรีบ 

หรือช9าเกินไป  แต=กินใจบุคลากรทุกคน จนมีทั้งความเชื่อและความศรัทธากับสิ่งใหม=ท่ีจะมาเปลี่ยนแปลง 

จนนำไปสู=ความย่ังยืน ท้ังน้ีมีการขยายผลหรือการถ=ายทอดนวัตกรรมจะใช9 3 ระยะด9วยกันคือ 

ดังภาพท่ี 1 กลยุทธuการปฏิรูปโรงเรียนท้ังระบบ 
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ระยะที่ 1 ขั้นเน9นย้ำความเข9าใจในตัวนวัตกรรมโดย PLC กับหัวหน9าวิชาการที่เปgนผู9ดูแลรักษา

ผู 9อำนวยการโรงเรียนและครูหัวหน9าหรือผู 9ร ับผิดชอบสาระการเรียนรู 9ใน 3 วิชาคือวิทยาศาสตรu 

คณิตศาสตรuศิลปะ  เพ่ือให9เกิดความรู9ความเข9าใจอย=างถ=องแท9 

ระยะที่ 2 นำนวัตกรรมดังกล=าวไปทดลองใช9กับหนึ่งช=วงชั้นซึ่งเปgนช=วงชั้นใดก็ได9 ใน 1 รอบ

กิจกรรมอาจจะใช9เวลาอย=างน9อย 8 ชั่วโมงเพื่อทำความเข9าใจผ=านการลงมือปฏิบัติให9ลึกซึ้งมากขึ้น โดย

ระหว=างกระบวนการทดลองจะต9องมี PLC ในกลุ=มย=อยเปgนระยะเพื่อทำการตกผลึกบทเรียนสำคัญท่ี

เกิดขึ้นระหว=างการปฏิบัติ เพื่อนำมาวิเคราะหuและพัฒนาปรับปรุงงาน จนอาจจะได9เปgนกระบวนการใหม=ท่ี

ประยุกตuจากกระบวนการเดิมเปgนสูตรสำเร็จของตัวโรงเรียนเองก็ได9 หลังจากนั้นให9นำองคuความรู9ท่ีได9จาก

การถอดบทเรียนของตนเองไปแลกเปลี่ยนเรียนรู9ในระดับเครือข=ายระหว=างโรงเรียนเพื่อพัฒนาปรับปรุงตัว

นวัตกรรมให9ดีและสอดคล9องกับบริบทของโรงเรียนตนเองมากข้ึน 

ระยะท่ี 3 หลังจากที ่โรงเรียนได9ลงมือปฏิบัติใน 1 Loop ลงลึกจนได9องคuความรู 9และ best 

practice มาเรียบร9อยแล9วมาทำการขยายผลไปสู=ช=วงชั้นที่เหลือ เพื่อให9เปgนการขยายผลแบบ whole 

school approach ทั้งน้ีจะไม=ได9จำกัดว=าแต=ละช=วงชั้นจะเข9าร=วมโครงการกี่ห9องแต=อย=างน9อยจะต9องมี 1 

ชั้นหรืออย=างมากที่สุด คือ ทุกชั้น ซึ่งจะแตกต=างกันไปตามแต=ความพร9อมของแต=ละโรงเรียนโดยทาง

โครงการและผู9บริหารโรงเรียนจะไม=บังคับคุณครู จะให9ตัดสินใจบนฐานของความสมัครใจอันเนื่องจาก

ปnองกันการต=อต9านและทัศนคติที่ไม=ดีตั้งแต=เริ่มต9นในการใช9นวัตกรรม ทั้งนี้ในการขยายผลครูและผู9บริหาร
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โรงเรียนจะเปgนผู9ดำเนินกระบวนการถ=ายทอดนวัตกรรมน้ีด9วยตนเองโดยทีมโค9ชจะเปgนเพียงพี่เลี้ยงเท=าน้ัน 

ซึ ่งวิธีการอาจจะแตกต=างกันไปตั ้งแต=การจัดฝ�กอบรมการทำ workshop หรือการสาธิตแบบ หรือ

สถานการณuจำลองแล9วแต=ว=าโรงเรียนจะจัดอย=างไร โดยจะอาศัยงบประมาณจากโครงการเพื่อสนับสนุน

การขยายผลในคร้ังนี้อย=างมีประสิทธิภาพ โดยท้ังนี้แม9ว=าบางโรงเรียนอาจจะไม=ได9นำห9องเรียนเข9าร=วม

โครงการทุกห9องเรียนแต=อย=างน9อยโครงสร9างพื้นฐานท่ีเปgนระบบครบวงจรที่ถูกเตรียมการเอาไว9ตั้งแต=ต9นก็

จะยังคงสภาพอยู=เพ่ือรอการรองรับการตัดสินใจเข9าร=วมของคุณครูในห9องเรียนท่ีเหลืออยู=ในป�ถัดไป 

ทั้งนี้ในการดำเนินงานในภาพรวมจะแบ=งเปgน 2 ส=วน ที่ดำเนินการควบคู=กันไป คือ 1) ส=วนของ

การบริหารจัดการทั้งระบบของโรงเรียนจะใช9รูปแบบโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต=อเนื่อง (School Quality 

Improvement Program: sQip) มาใช9กับโรงเรียนกลุ=มเปnาหมาย 2) ส=วนของการบริหารจัดการชั้นเรียน

เปgนการนำเครื ่องมือที ่ได9รับจากองคuการ OECD ที ่ปรับปรุงให9เข9ากับบริบทของประเทศไทย เรียน

กระบวนการจัดการเรียนรู 9นี ้ว=าการจัดการเรียนรู 9แบบโครงงานนวัตกรรมเพื ่อชุมชน (Community 

Innovation Project) 

 โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนน้ี มาจากการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู9เพ่ือพัฒนาทักษะการ

คิดวิเคราะหuสร9างสรรคuของ OECD ให9เข9ากับบริบทของประเทศไทย โดยมูลนิธิเพื่อทักษะแห=งอนาคต ได9

ศึกษาการเรียนรูปแบบนี้จะมีจุดเด=นอยู=ที่ การสร9างแรงบันดาลใจเพื่อให9ได9มาซึ่งหัวข9อของโครงงานจะมา

จากการที่ผู9เรียนได9ไปสำรวจชุมชนเพื่อหาปmญหาหรือสิ่งท่ีต9องการจะพัฒนา เพื่อให9ผลลัพธuการเรียนรู9

นอกจากจะได9กับตนเองแล9ว ในขณะเดียวกันยังสามารถแก9ปmญหาหรือพัฒนาชุมชนไปในตัวได9ซึ่งเปgนการ

สร9างจิตสาธารณะและการรู9จักการให9 นำไปสู=นิสัยของนักเรียนรู9ที่มีนิสัยใฝlจรรโลงสังคมในที่สุด ซึงจัดการ

เรียนรู9แบบโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน (Community Innovation Project) มี 6 ข้ันตอนดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1: การประเมินระดับการคิดผู9เรียน 

ข้ันตอนท่ี 2: การกระตุ9นความตระหนักและแรงบันดาลใจในการเรียนรู9   

ข้ันตอนท่ี 3: วางแผนพัฒนาตนเองร=วมกัน  

ข้ันตอนท่ี 4: เรียนรู9ด9วยการลงมือทำจริง 

ข้ันตอนท่ี 5: ผู9เรียนประเมินตนเอง 

ข้ันตอนท่ี 6: คิดต=อยอดองคuความรู9 
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ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู9แบบโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 

 

ข้ันท่ี 1: การประเมินระดับการคิดผู7เรียน  

ในลำดับแรกครูจะต9องทำการวิเคราะหuผู9เรียนก=อนว=าความสามารถในด9านการคิดของผู9เรียนน้ัน

อยู=ในระดับใดซ่ึงในการวัดระดับการคิดน้ันมีหลากหลายรูปแบบ ในกรณีท่ีเปgนการวัดภาพรวมเราอาจจะใช9

วิธีการจัดกลุ=ม และให9แก9ปmญหาท9าทำยอะไรร=วมกันสักอย=างเพื่อให9มองเห็นพฤติกรรมการแก9ปmญหาใน

ภาพรวมๆ ของชั้นเรียนน้ันๆ โดยเร่ิมจากการประเมินทักษะการคิดของผู9เรียนเราก็จะใช9แบบประเมิน

ทักษะการคิดเรียกว=า EPoC (Evaluation Potential of Creativity) เพื ่อประเมินทักษะการคิดทั ้ง 2 

รูปแบบ ได9แก= แบบที่ 1 คือแบบคิดคล=อง แบบที่ 2 เปgนเรื่องการคิดรวบยอดสำหรับ โดย วัตถุประสงคu

ของ EPoC ก็เพื่อดูผู9เรียนที่มีความถนัดแตกต=างกันให9 อยู=ร=วมในกลุ=มเดียวกัน เพื่อให9เกิดสภาวะของเพื่อน

ช=วยเพื่อน สำหรับวัตถุประสงคuที่ 2 เพื่อให9เรารู9จุดเด=น จุดด9อยของผู9เรียนเปgนรายบุคคล ว=าเราควรที่จะ

เข9าไปช=วยเหลือนักเรียน ข้ันตอนไหนเปgนพิเศษ 

 

ข้ันตอนท่ี 2: การกระตุ7นความตระหนักและแรงบันดาลใจในการเรียนรู7  

 ขั ้นตอนนี้เปgนขั ้นตอนที่สำคัญอย=างมากและครูส=วนใหญ=มักจะละเลยไป ครูจะต9องใช9ความ

พยายามให9มากท่ีสุดในการท่ีจะทำให9 ผู9เรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งท่ีกาลังจะเรียนให9ได9 ไม=

ว=าจะใช9การอธิบายเชื่อมโยงกับโลกและชีวิตจริงว=าสิ่งที่กาลังจะเรียนจะนาเอาไปใช9ทำอะไร หรือการพา

1 

2 

3 

4 

5 
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ออกนอกห9องเรียนเพ่ือไปเห็นสภาพความเปgนจริง หรือปmญหาจริง หรือพาผู9รู9 ผู9เช่ียวชาญเจ9าของวิชาชีพมา

พูดคุย หรือการนาข=าวสารบ9านเมือง สารคดี ต=างมาถ=ายทอด ชวนคิด จนทำให9ผู9เรียนมีความตระหนักถึง

สิ่งที่กาลังจะเริ่มต9นเรียนรู9 จนกลายเปgนแรงบันดาลใจขับเคลื่อนตนเองให9มีความมุ=งมั่นตั้งใจเรียนรู9 โดยครู

จะนำนักเรียนลงพื้นที่สำรวจชุมชนจริง โดยก=อนที่เราจะสำรวจชุมชน เรามีการถามนักเรียนว=า “มีส่ิง

ใดบ9างที่นักเรียนรู9สึกภูมิใจในชุมชนมีสิ่งใดบ9างที่นักเรียนอยากพัฒนา” โดยหลังจากนักเรียนกลับมา จะนำ

ส่ิงที่เห็นทุกสิ่งมาเขียนลงในกระดาษร=วมกัน จากนั้นก็จะมีการแบ=งเปgนกลุ=มคำต=างๆ การตั้งกลุ=มคำ

แตกต=างกันไปหลังจากท่ีนั้นจะให9นักเรียนมีการเรื่องทำที่เขาชอบของกลุ=มคำดังๆในแต=ละหมวด เชื่อมโยง

เข9าด9วยกัน โดยเทคนิคนี้เปgนเทคนิคท่ีนำสิ่งที่ดูเหมือนว=าจะเข9ากันไม=ได9ให9มาเชื่อมโยงกัน เมื่อเสร็จจาก

ขั้นตอนนี้ก็จะมีการคิดว=ากลุ=มน้ีท่ีเรานำมาเชื่อมกันนำมาสร9างสรรคuให9เกิดเปgนสิ่งใด จากนั้นจึงทำการเขียน 

Mind Map ที่มี 4 ขา ที่เรียกว=า FILA Mapping ครูซึ่ง FILA ประกอบด9วยตัวอักษร 4 ตัวตัว F = Fact ก็

คือข9อเท็จจริงหรือว=าประเด็นปmญหาที่เกิดขึ้น I = innovation หรือว=าไอเดียเรามีไอเดียอย=างไรที่จะนำมา

แก9ปmญหาดังกล=าวที่เกิดขึ้นสำหรับ  L = Learning Issue  ในการทำงานชิ้นนี้เราจะต9องมีความรู9หรือมี

ทักษะอะไรบ9างท่ีจะทำให9งานน้ีสำเร็จก็ทักทำยก็คือตัวเองก็คือ Action Plan  

ข้ันตอนท่ี 3: วางแผนพัฒนาตนเองรHวมกัน  

 ในการจัดการเรียนรู9ที ่มุ =งเน9นการพัฒนากระบวนการคิดนั้น จำเปgนอย=างยิ่งที่จะต9องเปgนการ

ร=วมกันพัฒนาระหว=างครูผู9ออกแบบการเรียนการสอน และผู9เรียนที่จะต9องร=วมพัฒนาตนเอง ซึ่งจุดสำคัญ

ในการที่จะทำให9ผู9เรียนสามารถพัฒนาตนเองได9น้ัน ผู9เรียนจะต9องเข9าใจในตนเองก=อนดังคากล=าวที่ว=า 

“อ=านตนออก บอกตนได9 ใช9ตนเปgน เห็นตนชัด พัฒนาตนอย=างสม=าเสมอ” ซึ่งในขั้นตอนนี้ครูอาจจะเร่ิม

จากการเอาผลการประเมินระดับการคิดท่ีได9วัดไป  ในข้ันตอนแรกมาพูดคุยกัน จากน้ันจึงนาเสนอแผนการ

เรียนรู9ที ่ครูได9ออกแบบมา ว=ามีวัตถุประสงคuในการเรียนรู9อะไร ผลปลายทางที่คาดหวังคืออะไรบ9าง 

ตลอดจนเกณฑuการวัดผลต=างๆท่ีครูได9ต้ังอาไว9ในแผน  

ข้ันตอนท่ี 4: เรียนรู7ด7วยการลงมือทำจริง 

 ในขั้นตอนน้ี ครูจำเปgนจะต9องพยายามที่จะเคร=งครัดกับการ ละทิ้งความห=วง กังวลของตนเองท่ี

จะเป�ดพ้ืนที่ให9ผู9เรียนจะเปgนผู9ที่ลงมือทำจริง ลองผิดลองถูกเอง (Learning by doing) ทุกขั้นตอน เร่ิม

ตั้งแต=การหาข9อมูลเรื่องที่ตนเองอยากรู9 เม่ือผู9เรียนทราบว=าอยากจะรู9เรื่องอะไรจะหาข9อมูลนั้น ๆ ได9จากท่ี

ใดก็จะให9ผู9เรียนได9เริ่มหาข9อมูลจากด9วยตนเอง โดย facilitator จะแนะนาให9ว=าข9อมูลนั้น ๆ สามารถหาได9
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จากที่ใดบ9าง เช=น นักเรียนอยากทราบเรื่องวิวัฒนาการของจรวด ก็แนะนาแหล=งข9อมูลให9 เช=น หนังสือ 

วารสาร Internet ฯลฯ เมื่อผู9เรียนได9ข9อมูลมาแล9วก็จะนามาใช9ประกอบการทำกิจกรรมทั้งการทดลอง 

ทดสอบสมมุติฐานและสร9างชิ้นงานจริง รวมไปถึงการไปทัศนศึกษาเพ่ือเรียนรู9จากผู9เช่ียวชาญและสถานท่ี

จริง เพื่อให9นักเรียนเข9าใจสิ่งที่เรียนรู9อย=างลึกซึ้ง มิใช=เรียนรู9จากข9อมูลดิบในห9องเรียนเพราะเปgนประโยชนu

แล9วข9อมูลนั้นก็จะถูกสังเคราะหuไปเปgนองคuความรู9ที่จะนาไปประยุกตuใช9ในชีวิตประจาวัน ความรู9ใหม=ท่ี

ได9มาเมื่อนามารวมกับความรู9หรือประสบการณuเดิมและมีจริยธรรมเปgนตัวกากับในทุกขั้นตอน สุดท9ายก็

ได9มาซึ่งความรู9ใหม= หลังจากนั้น นักเรียนจะเข9าสู=กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู9 โดยจะนาความรู9ที่สร9าง

ขึ้นนั้นนาเสนอต=อเพื่อนในกลุ=ม ผู9สอนจะสามารถตรวจสอบได9ว=าข9อมูลถูกต9องครบถ9วนหรือไม= ถ9ายังไม=

สมบูรณuจะได9แนะนาให9ผู9เรียนย9อนกลับไปเริ่มต9นหาข9อมูลมาเพิ่มเติมให9สมบูรณuยิ่งขึ้น ระหว=างการทำ

กิจกรรมและการนาเสนอผลงานน้ัน นักเรียนจะบันทึกผลการทดลองและผลการเรียนรู9ด9วยทุกคร้ังเพ่ือเปgน

การพัฒนาทักษะการคิดและทักษะการเขียนทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกด9วย กระบวนการ

แลกเปล่ียนเรียนรู9น้ีเรียกว=า “กระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Action)” 

ข้ันตอนท่ี 5: ผู7เรียนประเมินตนเอง 

 การประเมินตนเอง นอกเหนือจากเปgนตัวเครื่องมือที่ใช9วัดระดับทักษะแล9ว ยังเปgนตัวเหน่ียวนำ

พฤติกรรมในการพัฒนาขีดความสามารถของผู9เรียนเองและยังเหน่ียวนาพฤติกรรมในการปรับกระบวนการ 

วิธีการเรียนการสอนของครูอีกด9วย เนื่องจากขีดความสามารถในแต=ละขั้นของทุกคนในชั้นเรียนจะถูก

เป�ดเผยออกมาให9เห็นร=วมกันและครูจะต9องคิด กลยุทธuหรือวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายและ

น=าสนใจ จนทำให9ผู9เรียนสามารถบรรลุขีดความสามารถในแต=ละระดับโดยอาจจะมีการกาหนดเปnาระยะ

สั้นร=วมกันกับผู9เรียนเปgนรายสัปดาหuและทำการประเมินแบบต=อเนื่อง ซึ่งกระบวนจัดกิจกรรมการประเมิน

ผู9เรียนจากการสังเกตห9องเรียนก็จะมีรูปแบบท่ีแตกต=างกันไปตามท่ีครูผู9ใช9เคร่ืองมือเปgนผู9ออกแบบ 

ข้ันตอนท่ี 6: คิดตHอยอดองคNความรู7 

เปgนข้ันตอนสุดท9ายของกระบวนการ ภายหลังจากท่ีเรียนรู9มาจนจบและได9องคuความรู9มาแล9ว 

ข้ันตอนน้ีจะเปgนการท่ีครูชวนคุย ชวนคิด ให9นักเรียนนาส่ิงท่ีได9เรียนรู9เหล=าน้ันไปใช9พัฒนาตนเองก=อนจะ

คิดเร่ิมเรียนรู9ในส่ิงท่ียากข้ึน ลึกข้ึน หรือเปgนเร่ืองใหม=ๆ ท่ีเปgนการต=อยอดจากองคuความรู9เดิม ซ่ึงการชวน

คุยเพ่ือวางอนาคตในลักษณะน้ีก็เปgนการกระตุ9นให9ผู9เรียนเกิดการคิดวิเคราะหuตกผลึก และการคิด

สร9างสรรคuต=อยอดได9เปgนอย=างดี  
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โดยทางโครงการได9นำเคร่ืองมือน้ีไปใช9ในกลุ=มเปnาหมาย ด9วยการอบรมกระบวนการให9แก=

วิทยากรแกนนำและพี่เลี ้ยงครูแต=ละภูมิภาค ให9มีความรู9ความเข9าใจในการจัดการอบรมการใช9งาน

เคร่ืองมือให9กับครู ผู9อำนวยการโรงเรียน และหัวหน9าฝlายวิชาการ เพ่ือสร9างความเข9าใจร=วมกัน  

  ทั้งนี้ทางโครงการยังมีชุดการเรียนรู9แบบพึ่งตนเอง (Self-Directed Learning Package) 

เพื่อช=วยสนับสนุนการเรียนรู9ของนักเรียนที่ประสบปmญหาไม=สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได9 เนื่องจากมีภาระ

ทางครอบครัว หรือสถานการณuต=างๆ ท่ีทำให9ไม=สามารถมาเรียนได9ตามปกติเหมือนนักเรียนคนอ่ืน 

 ชุดการเรียนรู9แบบพึ่งตนเอง ถูกออกแบบจากความร=วมมือของครูหลายสาขาวิชา เกิดเปgน 4 

กลุ=มสาระการเรียนรู9 ได9แก= นวัตกรรมและเทคโนโลยี สังคมและมนุษยชน วิทยาการการวิจัย และสัมมาชีพ

ศึกษา โดยกลุ=มสาระการเรียนรู9หนึ่งจะมี 3 ชุดใน 1 ชุดสามารถเรียนรู9ได9 8 สัปดาหu ซึ่งจะบรรจุไว9ในกล=อง

ดำ โดยจะมีคู=มือและอุปกรณuขนาดเล็กเหมาะกับการใช9งานของเด็ก พร9อมข9อความอธิบายที่ง=ายต=อการลง

มือปฏิบัติ โดยครูจะเปgนคนอธิบายเกี่ยวกับชุดการเรียนรู9 โดยกำหนดว=าช=วงเวลาไหน เด็กควรเลือก

บทเรียนชุดไหน ในบางพื้นที่ครูสามารถติดตามผลใกล9ชิดด9วยการไปเยี่ยมเด็ก ๆ ที่บ9าน และบันทึก

พัฒนาการการเรียนรู9ได9 ซึ่งการเรียนรู9ด9วยกล=องดำนี้จะทำให9เกิดสภาวะ Liquid Learning Dynamic 

กล=าวคือเปgนการเรียนรู9ท่ีลื่นไหลอย=างอิสระจากระบอบโรงเรียน ตารางสอน เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได9 ตาม

เวลาแห=งความสะดวกในการเรียนรู9ของผู9เรียน ลื่นไหลตามยุคสมัยและสถานการณuกล=าวคือ ไม=ว=าโลกจะ

เปลี่ยนแปลงไปอย=างไร การเรียนรู9ของผู9เรียน สามารถปรับเปลี่ยนได9ตลอด สถานการณuไม=ว=าจะเปgน

อย=างไร แต=ผู 9เรียนสามารถสร9างองคuความรู9ได9 ในทุกกระแส นั่นคือชุดการเรียนรู9แบบพึ่งตนเองน้ีจะ

สนับสนุน การพัฒนาคุณลักษณะของความเปgนนักเรียนรู9เชิงรุก ที่สามารถสร9างองคuความรู9ได9ด9วยตนเอง

น่ันเอง 
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 ในชุดการเรียนรู9ด9วยตนเอง หรือกล=องดำ จะประกอบไปด9วย กล9องจุลทรรศนu Foldscope

ป{นยิงกาว กระถางและเมล็ดผัก กระดาษลิตมัส สีเมจิก กระดาษสี สีไม9 กาวร9อน ไหมพรม แว=นขยาย ลวด

โกร=ง (ครกเล็ก) กาวน้ำ สก¢อตเทป ไม9ไอติม ยางวง ลูกปmด หนังสือชุดการเรียนรู9 3 ชุดวิชาสมุนไพรบ9านฉัน 

วิชาสวนแสนสนุก และวิชาฉันคือใคร 

 ตัวอย=าง การทำงานในชุดวิชากระถางอัจฉริยะ จากเรื่องสวนผักแสนสนุก อุปกรณuในกล=อง

ประกอบด9วยพืช กระถาง กระดาษลิตมัส พร9อมคำอธิบายขั้นตอนในการปลูกต9นไม9ด9วยตัวเอง โดยน9อง ๆ 

จะได9เริ ่มเรียนรู9ตั ้งแต=ขั ้นตอนแรกว=า การปลูกพริกต9องใช9อุปกรณuอะไรบ9าง หรือการเสาะหาดินที่มี

คุณสมบัติเหมาะกับการปลูกเมล็ดพันธุu สามารถใช9กระดาษลิตมัสทดสอบค=าความเปgนกรดหรือเบสของดิน

ได9 โดยดูจากสีของกระดาษที่เปลี่ยนไป ทุกขั้นตอนการทำงานจะถอดออกมาจากชุดบทเรียนที่บรรจุไว9ใน

กล=องส=วนในรายวิชาอื ่น ๆ ก็จะมีอุปกรณuที ่พร9อมรองรับกิจกรรมทั ้งหมด เช=น วิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ซึ่งเน9นที่การทำงานออกแบบและงานประดิษฐu อุปกรณuทั้งหมดจะจัดเปgนเซตง=ายต=อการทำ

ความเข9าใจ และการลงมือประดิษฐuงานช้ินน้ัน ๆ 
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2. วัตถุประสงคL 

1) เพื่อดำเนินการพัฒนาโรงเรียนลูกข=าย ให9มีการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole 

School Approach) สามารถบริหารจัดการโรงเรียนที่ครอบคลุมทุกองคuประกอบ ทั้งด9านบริหารจัดการ 

และด9านการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

1.1) ประเมินเปnาหมายของโรงเรียน (School Goal) และปรับปรุงหรือยกระดับความท9าทาย  

1.2) ส=งเสริมกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู9 (PLC) เปgนชุมชนแลกเปล่ียนเรียนรู9ของครูมืออาชีพ  

1.3) ส =งเสร ิมต=อยอดกระบวนการพัฒนาการเร ียนการสอนของครูในระดับชั ้นเร ียน 

(Classroom) ท่ีเปgน Active Learning ตามแนว High Functioning Classroom  

1.4) พัฒนาสภาพแวดล9อมและระบบการดูแลนักเรียน ด9วยวิธีการระดมสมองของผู9ปกครอง 

ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข=ายต=างๆ (Network)  

2) เพื่อให9นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู9สอดคล9องกับศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคu

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รวมทั้งได9รับการดูแลช=วยเหลือและพัฒนาเต็มตามศักยภาพและ

ปลอดภัย 

 

3. นิยามศัพท์/นิยามเชิงปฏบัิตกิาร 

3.1) Whole School Approach หมายถึง กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนของโรงเรียนที่มุ=ง

ส=งเสริมให9โรงเรียนมีแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนเพื่อการให9โอกาสการเรียนรู9สำหรับนักเรียนในทุกมิติ 

ที่จำเปgนต=อชีวิตในลักษณะองคuรวม โดยให9ทุกคนทั้งในสถานศึกษาและชุมชนมีส=วนร=วมคิด ร=วมทำนำไปสู= 

การเรียนรู9 ในการขับเคลื่อนการทำงานโดยมีเปnาหมายที่สำคัญ คือส=งเสริมนักเรียนทุกคนมีโอกาสเรียนรู9 

อย=างเสมอภาคกัน การเรียนรู9ตลอดชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจะเน9นการพัฒนากลไกสำคัญ 3 

ประการ ที่เปรียบเสมือน 3 เสาหลักในการดำเนินงาน เพื่อบรรลุเปnาหมายการสร9าง ทักษะ 6Cs คือ 

Critical thinking, Creativity, Career, Collaborative, Communication, Character Qualities ให9แก=

ผู9เรียน จนกลายเปgนพลเมืองโลกแห=งศตวรรษท่ี 21 ได9ในท่ีสุด 

เสาท่ี 1 ด9านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะมุ=งประเด็นไปที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

โรงเรียน ระบบการบริหารจัดการห9องเรียน และคลังสื่อการเรียนการสอน โดยจะมีทีมพี่เลี้ยงจากโครงการ

เข9าไปช=วยเหลือโรงเรียนในเร่ืองดังกล=าวอย=างสม่ำเสมอ 

เสาที ่ 2 การบริหารจัดการโรงเรียนแบบองคuกรแห=งการเรียนรู 9ที ่เน9นกระตุ 9นให9โรงเรียน

วางเปnาหมายที่ท9าทายจากการมีส=วนร=วมของทุกภาคส=วน และมีกลไกการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนด9วย



12 

 

12  

การสร9างสภาพแวดล9อมและวัฒนธรรมที่เหนี่ยวนำให9บุคลากรเกิดการพัฒนาด9วยเครื่องมือต=างๆ เช=น 

Professional Learning Community (PLC) และ Network เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู9มากกว=าการจัด

อบรมหรือส=งครูไปอบรมข9างนอกโรงเรียน 

เสาที่ 3 เสาเรื่องนวัตกรรมการเรียนรู9ในห9องเรียนที่นำเอาแนวคิดเรื่องห9องเรียนประสิทธิภาพสูง

และเร่ืองของ Design thinking เข9ามาใช9พัฒนาห9องเรียนให9เปgนห9องเรียนแบบ Active learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 กลไกกระบวนการการขับเคล่ือนโรงเรียนแบบ Whole School Approach 

 

3.2) ห8องเรียนที่มีประสิทธิภาพสูง (High-Functioning classroom) หมายถึง ห9องเรียนท่ีใช9

ผู9เรียนทุกคนเปgนศูนยuกลางของกระบวนการเรียนการสอน ครูเป�ดโอกาสให9ผู9เรียนมีบทบาทในการใช9

ความคิดและจินตนาการเพ่ือสร9างกระบวนการเรียนรู9ของตนเองอย=างเต็มที่ ผ=านกิจกรรมท่ีครูออกแบบมา

อย=างยืดหยุ=นและมีการเปลี่ยนแปลงอย=างต=อเนื่อง ไม=ใช=การนั่งฟmงครูพูดอยู=นิ่งๆ ตลอด 1 ชั่วโมงโดยไม=มี

โอกาสแสดงความคิดและจินตนาการ อย=างท่ีเคยเปgน จึงอาจกล=าวได9ว=าห9องเรียนสี่เหลี่ยมท่ีน=าเบื่อได9ถูก

เปลี่ยนเปgนสนามแห=งการเรียนรู9ที่ไม=มีรูปแบบตายตัว เปgนพื้นที่ ที่ต=างฝlายต=างได9เรียนรู9 เปgนความท9าทายท่ี

ไม=ซ้ำกันในทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน เช=น ครูคณิตศาสตรuสอนตรีโกณมิติด9วยการพาเด็กออกไปวัด

ส=วนสูงของ บ9าน วัด โรงเรียน ด9วยเทคนิคที่ได9เรียนในห9องเรียนโดยไม=ต9องแตะอาคารสถานที่เหล=านั้นเลย 

ครูวิทยาศาสตรuให9นักเรียนทำโครงงานมาส=งว=ากลุ=มดาวในจักรราศีของทุกคนในครอบครัวของตนเองมี

กำหนดข้ึนกลางท9องฟnาในเวลาใดบ9าง เปgนต9น 
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ภาพท่ี 4 ลักษณะห9องเรียนประสิทธิภาพสูง High Functioning Classroom 

ห9องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสูงมีองคuประกอบ 12 องคuประกอบ ได9แก=  

1) บทบาทของครู (เป�ดกว9าง ท9าทาย)  

2) รูปแบบกิจกรรม (มีความยืดหยุ=น อะไรก็เกิดข้ึนได9)  

3) การบริหารเวลา (มีความยืดหยุ=น)  

4) การจัดการห9องเรียน (น่ังเรียนร=วมกัน สร9างการทำงานเปgนทีม)  

5) งานท่ีมอบหมาย (เปgนกลุ=ม)  

6) ความชัดเจนของกระบวนการ (มีความชัดเจน)  

7) สถานท่ีประกอบกิจกรรม (หลากหลายจุด/เคล่ือนท่ี)  

8) บทบาทของผู9เรียน (ผู9เรียนเปgนศูนยuกลาง)  

9) อารมณuของผู9เรียน (มีการตอบสนองอารมณuผู9เรียน)  

10) การมีส=วนร=วมของผู9เรียน (ทุกคนมีส=วนร=วมในช้ันเรียน)  

11) ผู9เรียน (จัดการตนเอง)  

12) การสะท9อนตนเอง (มีการสะท9อนตนเองตลอดเวลา) 
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4. วิธีการดำเนินงานจัดระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

วิธีการดำเนินงานจัดระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียน แบ=งการดำเนินงานเปgน 6 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 การสร9างความเข9าใจหรือการชี้แจงเกี ่ยวกับโครงการ และแนวทางการขยายผลสู=ท้ัง

โรงเรียน ให9กับโรงเรียน 

ตอนที่ 2 การดำเนินงานสนับสนุน ส=งเสริม จัดกระบวนการ ให9คำปรึกษาแนะนำ การพัฒนาครู

และโรงเรียนที่เข9าร=วมโครงการ ทั้งมิติของการบริหารจัดการ และมิติของการพัฒนาการจัด การเรียนการ

สอนในห9องเรียน 

ตอนท่ี 3 การดำเนินงานของโรงเรียนในมิติของการบริหารจัดการ 

ตอนที่ 4 การดำเนินงานของโรงเรียนในมิติของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห9องเรียน 

(Classroom) 

ตอนท่ี 5 การขับเคล่ือนโรงเรียนในโครงการฯ ตาม 4 กระบวนการหลัก (4Ps) 

ตอนท่ี 6 บทบาทการเปgนโค9ชประจำพ้ืนท่ี 

 

ตอนท่ี 1 การสร8างความเข8าใจหรือการช้ีแจงเกี่ยวกับโครงการ และแนวทางการขยายผลสู<ทั้งโรงเรียน 

ให8กับโรงเรียน 

ข้ันตอนที่ 1 การดำเนินการโดยมูลนิธิเพื่อทักษะแห<งอนาคต  ผู9รับผิดชอบโครงการการ

ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเชิงระบบด9วยโรงเรียนแม=ข=ายนวัตกรรมการเรียนรู9และบริหารจัดการ 

ได9จัดประชุม ผู9อำนวยการโรงเรียน หัวหน9าฝlายวิชาการ และครูแกนนำ จำนวน 3 ท=าน จากทุกโรงผ=าน 

App. Zoom เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการเข9าร=วมโครงการ การดำเนินกิจกรรมโครงการ และงบประมาณ

สนับสนุนโรงเรียน 

ข้ันตอนที ่ 2 การดำเนินการของ Coach  โดยทีมโค9ชประจำภูมิภาคของโครงการได9

ดำเนินการสร9างความเข9าใจโดยชี้แจงถึงความเปgนมา วัตถุประสงคu และเปnาหมายเกี่ยวกับโครงการ การ

ดำเนินกิจกรรมขับเคล่ือนโครงการ และงบประมาณสนับสนุนให9กับโรงเรียน ดังน้ี 

รูปแบบท่ี 1 ทีมโค9ชประจำภูมิภาคขอความร=วมมือกับโรงเรียน เพื่อขอนัดหมายการ

ประชุมผู9บริหารทุกโรงเรียนร=วมกัน เพื่อทำความเข9าใจและชี้แจงรายละเอียดในการเข9าร=วมโครงการ  การ

ดำเนินกิจกรรมโครงการ และงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนอีกคร้ัง  

รูปแบบท่ี 2 ทีมโค9ชประจำภูมิภาคขอความร=วมมือกับโรงเรียน เพื่อขอนัดหมายในการ 

เข9าพบผู9บริหารและบุคลากรครูแกนนำของทุกโรงเรียนเปgนรายโรงเรียน เพื่อทำความเข9าใจและชี้แจง

รายละเอียดในการเข9าร=วมโครงการ  การดำเนินกิจกรรมโครงการ และงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนอีกคร้ัง 
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ข้ันตอนที่ 3 การสร8างความเข8าใจและร<วมหาแนวทางการขยายผลทั้งระบบโรงเรียน  โดย

พบว=า  มีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ดังน้ี 

การสร9างความเข9าใจให9กับโรงเรียนในการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ (WSA)  และร=วม

หาแนวทางในการขยายผลโรงเรียนนั้น ทีมโค9ชประจำภูมิภาค ได9 Site Visit โรงเรียน และ Network  และ

ได9การจัดประชุมปฏิบัติการให9แก= ผู9บริหาร รองผู9บริหารหรือครูฝlายวิชาการโรงเรียน และครูแกนนำ ได9มี

ความรู9ความเข9าใจในการขับเคลื่อนดำเนินโครงการได9อย=างมีประสิทธิภาพ โดยทีมโค9ชประจำภูมิภาคและท่ี

ปรึกษาผู9เชี่ยวชาญด9านการบริหารจัดการภายในโรงเรียน จะเปgนผู9ให9การอบรม สร9างความรู9ความเข9าใจใน

การให9โรงเรียน คือ 

1) ดำเนินการจัดทำ School Goal ของโรงเรียน 

2) การสร9างกระบวนการ PLC ซึ่งมีบางโรงเรียนได9ดำเนินการ PLC ของโรงเรียนอยู=แล9ว 

และนำมาพัฒนากระบวนการเพ่ิมเติมให9มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3) การสร9างและดำเนินการ Network เพ่ือร=วมแลกเปล่ียนเรียนรู9ไปด9วยกัน 

4) การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู9 Active Learning ด9วยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือ

ชุมชน ตามแนวทางของ OECD   

5) การเช่ือมโยงมาตรการ 5 ด9าน ด9วยการดำเนินกระบวนการหลัก 4 Ps 

อีกทั้งโค9ชประจำภูมิภาคได9ลงพื้นที่โรงเรียนในการ Site Visit  รายโรงเรียน  และ Network  

และเพิ่มเติมการสื่อสารแบบ Online และทำความเข9าใจการดำเนินงานระหว=างโค9ชกับโรงเรียนในกลุ=มไลนu

ท่ีได9ต้ังข้ึน 

และในบางพื้นท่ียังได9จัดทำแบบฟอรuมรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนตามมาตรการทั้ง 5 

มาตรการ รวมทั้งแบบฟอรuมรายงานการประเมินตนเอง เพื่อให9โรงเรียนได9ใช9เปgนแพลทฟอรuมเปgนแนว

ทางการดำเนินงานของโรงเรียน รวมทั้งเปgนการวางแผนก9าวเดินในระยะต=อไป (next step) ยิ่งทำให9เกิด

ความเข9าใจและทบทวนผลการดำเนินงานของโรงเรียนตนเองมากย่ิงข้ึน  
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ตอนท่ี 2 การดำเนินงานสนับสนุน ส<งเสริม จัดกระบวนการ ให8คำปรึกษาแนะนำ การพัฒนาครูและ

โรงเรียนที่เข8าร<วมโครงการ ทั้งมิติของการบริหารจัดการ และมิติของการพัฒนาการจัด 

การเรียนการสอนในห8องเรียน 

 

 การดำเนินงานสนับสนุน ส=งเสริม จัดกระบวนการ ให9คำปรึกษาแนะนำ การพัฒนาครูและโรงเรียนท่ี

เข9าร=วมโครงการ ทั้งมิติของการบริหารจัดการ และมิติของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห9องเรียน  

ดังน้ี  

การจัดการฝpกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 กิจกรรมการพัฒนาผู9บริหารและครูแกนนำโรงเรียน 

กิจกรรม กลุ<มผู8เข8าร<วมกิจกรรม ผลท่ีเกิดข้ึน 

(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ดำเนินโครงการตามมาตรการ      

ตัวปnอนท้ัง 5 มาตรการ และ

กระบวนการหลักท้ัง 4 (4Ps) 

• ผู9อำนวยการ 

• รอง ผอ. หรือ  

ครูหัวหน9างาน

วิชาการ 

ผู9อำนวยการ และรอง ผอ. หรือครูหัวหน9า

งานวิชาการ มีความรู9 ความเข9าใจใน        

การนำมาตรการ และกระบวนการใน   

การขับเคล่ือนโครงการท้ังระบบโรงเรียน

ให9ดำเนินไปอย=างมีประสิทธิภาพ 

(2) การประชุมอบรมเชิง

ปฏิบัติการครูแกนนำกระบวนการ

จัดการเรียนรู9 Active Learning 

ด9วยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 

(CIP) ตามแนวทาง OECD 

• ครูหัวหน9างาน

วิชาการ 

• ครูแกนนำ  

ครูวิชาการและครูแกนนำผู9สอนท่ีเข9า

ร=วมประชุมอบรม มีความรู9ความเข9าใจ

และสามารถจัดการเรียน การสอนแบบ

บูรณาการด9วยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือ

ชุมชนได9เปgนอย=างดี 

 

การ Site Visit โรงเรียน และ เครือข<าย (Network) 

 โค9ชประจำภูมิภาค ได9ลงพื้นที ่เพื ่อเยี ่ยมโรงเรียน (Site Visit) ในการติดตาม สนับสนุน 

ส=งเสริม ให9คำปรึกษา แก=โรงเรียนทั้งมิติของการบริหารจัดการ และมิติของการจัดกระบวนการจัดการ

เรียนรู9 Active Learning ด9วยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน ตามแนวทางของ OECD มีรายละเอียดดังน้ี 

1) การดำเน ินการ Site Visit โรงเร ียน และ Site Visit Network ของแต=ละพ้ืนท่ีได9

ดำเนินการโดยการลงพื้นที่รายโรงเรียน 2-3 ครั้ง  และ Network 2 ครั้ง  ในระยเวลาการดำเนินโครงการ

น้ี เพ่ือดำเนินการติดตาม หนุนเสริม สร9างความเข9าใจและเน9นย้ำความเข9าใจให9กับโรงเรียนให9มีชัดเจนมาก

ขึ ้น และการติดตามการดำเนินการในมาตรการต=างๆ การการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู 9 Active 

Learning ด9วยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน ตามแนวทางของ OECD  และการเป�ดห9องเรียน Open Class 
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 อีกท้ัง  ในช=วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 บางพ้ืนท่ี ไม=สามารถดำเนินการ Site Visit 

โรงเรียนได9 เนื่องจากสถานการณuโควิด 19 ระลอก 2-3 ที่เกิดขึ้น  โค9ชประจำภูมิภาคจึง Site Visit ทาง 

Online ในผ=าน App Zoom  ส=วนบางพ้ืนท่ี ท่ีสามารถดำเนินการ Site Visit โรงเรียนและ Network ได9ก็มี

การดำเนินหนุนเสริมเพ่ือให9เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการมากย่ิงข้ีน 

2) กิจกรรมในการ Site Visit โรงเรียน และ Site Visit Network ของ โค9ชประจำภูมิภาค 

ได9เข9าไปหนุนเสริม ติดตาม และสะท9อนคิดในการดำเนินโครงการเพื่อให9เกิดความชัดเจนมากขึ้น และ

เปgนไปอย=างมีประสิทธิภาพ  ได9แก= 

• การดำเนินการมาตรการ 5 มาตราการ และการดำเนินกระบวนการหลัก 4Ps 

• การเป�ดห9องเรียน Open Class ของโรงเรียนที่มีความพร9อมในการกระบวนการ

จัดการเรียนรู 9 Active Learning ด9วยโครงงานนวัตกรรมเพื ่อชุมชน ตามแนวทางของ OECD และ

แลกเปล่ียนเรียนรู9ใน Network 
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ตอนท่ี 3 การดำเนินงานของโรงเรียนในมิติของการบริหารจัดการ 

 

 การดำเนินงานของโรงเรียนในมิติของการบริหารจัดการ ประกอบด9วย มาตรการสำคัญ             

3 มาตราการ ได9แก= การกำหนดเปnาหมายของโรงเรียน (School-Goal) การจัดกิจกรรม PLC การจัด

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู9ระดับเครือข=าย (Network) มีรายละเอียดการดำเนินงานดังต=อไปน้ี 
 

 3.1 การกำหนดเปuาหมายของโรงเรียน (School-Goal) 

 1) แนวคิดในการกำหนดเปuาหมายของโรงเรียน (School -Goal)* 

 แนวคิดในการกำหนดเปnาหมายของโรงเรียน (School-Goal) คือการให9โรงเรียน

วางเปnาหมายด9วยตนเอง  และสามารถประเมินตนเองได9  โดยเปnาหมายของโรงเรียนน้ันจะต9องเปgนผลลัพธu

ที่ต9องการให9เกิดขึ้นกับผู9เรียน เพระผู9เรียนเปgนเจ9าของการเรียนรู9 ซึ่งเปnาหมายของโรงเรียนนั้น ควรมาจาก

กระบวนการการมีส=วนร=วมของบุคคลท่ีมีส=วนได9ส=วนเสีย (Stakeholder)  ได9แก= กลุ=มนักเรียน กลุ=มครูกลุ=ม

ผู 9ปกครอง/ชุมชน เนื ่องด9วยโรงเรียนต9องจัดการศึกษาให9สอดคล9องกับความต9องการของนักเรียน 

ผู9ปกครอง และชุมชน 

 กระบวนการหาเปnาหมายของโรงเรียนนั้น สามารถดำเนินการโดยจัดการประชุมเพ่ือ

จัดทำแผนที ่ผลลัพธu (Outcome Mapping) จากบุคคล 3 กลุ =ม ได9แก= กลุ =มครู กลุ =มนักเรียน กลุ=ม

ผู9ปกครอง/ชุมชน โดยมีการดำเนินการ ดังน้ี 

(1) เชิญผู9เข9าร=วมประชุมทั้ง 3 กลุ=ม ได9แก= กลุ=มครู  กลุ=มตัวแทนนักเรียนแกนนำ กลุ=ม

ตัวแทนผู9ปกครอง/ชุมชน (จำนวนเท=าๆ กันท้ัง 3 กลุ=ม) 

(2) ใช9เทคนิคการตั ้งคำถาม เพื ่อหาเปnาหมายการเรียนรู 9 (Learning Outcome) ท่ี

ต9องการให9เกิดข้ึนกับผู9เรียน โดยมีตัวอย=างคำถาม ดังน้ี 

- ตัวอย=างคำถามครู  “... ในฐานะครูผู9รู9ทิศทางจัดการศึกษาให9เด็กแห=งอนาคตใน

ศตวรรษที่ 21 และรู9สภาพบริบทท9องถิ่นเราอย=างดี ท=านอยากให9เด็กโรงเรียนของเราได9รับการฝ�กฝนอบรมให9

เกิดคุณลักษณะ และทักษะ รวมท้ังความรู9ในประเด็นใด” 

- ตัวอย=างคำถามผู9ปกครอง  “... ในฐานะผู9ปกครองหรือชุมชน ย=อมทราบบริบท 

ท9องถิ่น และความคาดหวังของพ=อแม=ผู9ปกครองที่อยากให9ลูก ที่มาโรงเรียนเรามีความสุข ดีอยู=แล9ว แต=

อยากให9ลูกหลานมี  ความเก=งในเร่ืองใด และมีความประพฤติ หรือคุณธรรมในเร่ืองใด” 

- ตัวอย=างคำถามเด็ก  “… “เรียนสุข สนุกสอน” อย=างไร ที่นักเรียนหรือเพื่อน

นักเรียนอยากเห็น อยากให9โรงเรียนมีอะไรเพิ่ม เพื่อให9ได9เรียนรู9อย=างเข9าใจ เปnาหมายในอนาคตอยาก

ประกอบอาชีพอะไร (จบแล9วอยากเปgนอะไร) อาชีพที่เลือกนั้นต9องมีทักษะอะไร?  ต9องมีความรู9เรื่องอะไร? 

และต9องมีอุปนิสัยอย=างไร? ... ถึงทำงานด9านน้ันได9”  
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(3) ผู9เข9าร=วมประชุม (ครู  นักเรียน และผู9ปกครอง)  เขียนคำตอบลงใน Post-it  ประเด็น

ละ 3 – 5  แผ=น (ประเด็นละ 1 แผ=น)  และนำไปแปะในกระดาษ Flip Chat ตามประเด็นต=างๆ 

(4) สรุปประเด็นความต9องการของบุคคลท้ัง 3 กลุ=ม และจัดลำดับความสำคัญก=อน-หลัง 

(5) นำประเด็น 2–3 ประเด็นแรกมากำหนดเปgนเปnาหมายในการขับเคลื่อนในแต=ละภาค

เรียน  โดยพิจารณาร=วมกับ Core Learning Outcome ของโครงการ และทักษะแห=งศตวรรษที่ 21 โดย

ให9ครอบคลุมทั ้งด9านความรู 9 (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attitude)  รวมทั ้งควร

สอดคล9องกับเกณฑuมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเพ่ือรองรับการประเมิน 

(6) จัดทำแผนกระบวนการ (Planning Process) เพื ่อวางแนวทางการดำเนินงาน

เพื่อให9บรรลุตามเปnาหมายนั้นๆ ภายใต9 4 กระบวนการหลัก (4Ps) ได9แก= P1 การจัดหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู9ที่ยืดหยุ=นตอบสนองศักยภาพของผู9เรียน  P2 การดูแลช=วยเหลือนักเรียนทุกคน และจัด

โอกาสให9กับผู9เรียน  P3 การพัฒนาครูให9เปgนผู9ใฝlรู9ใฝlเรียน  และ P4 การบริหารแบบมีส=วนร=วมเพื่อชุมชน

ศรัทธา  รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI: Key Performance Indicator) ที่สามารถวัด/ประเมิน

ความก9าวหน9าได9เปgนระยะ  และกำหนดค=าเส9นฐาน (baseline)  และค=าเปnาหมาย (target) ให9ชัดเจน 

*หมายเหตุ หัวข0อนี้เป7นเพียงแนวคิดและแนวปฏิบัติเทEานั้น ในแตEละพื้นที่อาจไมEได0ดำเนินการตามแนวทางนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูE

กับวิธีการของทีมโค0ชในแตEละพื้นที ่
 

 การกำหนดเปuาหมายของโรงเรียน (School-Goal)  

 เมื่อโรงเรียนลูกข=าย ได9เข9าร=วมโครงการ ในภาคเรียนที่ 1/2563 (ช=วงเดือนสิงหาคม 2563) 

ทางทีมโค9ชประจำภูมิภาคได9ลงพื้นที่เพื่อสร9างความเข9าใจให9กับโรงเรียนถึงวิธีการกำหนดเปnาหมายของ

โรงเรียน (School-Goal) ที ่เกิดจากการมีส=วนร=วมของทุกฝlาย และเชื ่อมโยงเปnาหมายของโรงเรียน 

(School-Goal)  สู=ผลลัพธuการเรียนรู9หลัก (Core Learning Outcomes) ท่ีทาง กสศ. ต9องการให9เกิดข้ึนกับ

นักเรียน ได9แก= ความรู8 (Knowledge) จากการเรียนรู9และร=วมกิจกรรมในโครงการ ทักษะ (Skills) ได9แก= 

ทักษะการคิดวิเคราะหu คิดแก9ปmญหา และวิพากษuอย=างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)  ทักษะการคิด

สร9างสรรคu ทักษะการสื ่อสาร ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะอันพึงประสงคL (คุณธรรม 

จริยธรรม) ได9แก= มีวินัย  ความซ่ือสัตยu  และจิตสาธารณะ 

     โดยทีมโค9ชประจำภูมิภาคได9ดำเนินการสร9างความเข9าใจให9กับโรงเรียนใน 2 ลักษณะ คือ 

• การลงพื้นที่โรงเรียน (Site Visit) เพื่อสร9างความเข9าใจให9กับผู9บริหารโรงเรียน ครู

หัวหน9าวิชาการ และครูแกนนำ เกี่ยวกับการดำเนินการของโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด9วย

มาตรการ 5 มาตรการ และ 4Ps ซ่ึงรวมถึงการกำหนดเปnาหมายของโรงเรียนด9วย 

• การจัดประชุมปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงวิธีการกำหนดเปnาหมายของโรงเรียน (School-

Goal) รวมท้ังมาตรการอ่ืนๆ ด9วย 
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 สำหรับวิธีการกำหนดเปnาหมายของโรงเรียน (School -Goal) มีหลากหลายวิธี แตกต=าง

ตามบริบทของแต=ละพ้ืนท่ี แต=เน9นการมีส=วนร=วมของบุคคลท้ัง 3 ฝlาย สามารถสรุปได9ดังน้ี 

(1) โรงเรียนเชิญบุคคลที่มีส=วนได9ส=วนเสีย (Stakeholder)  ได9แก= กลุ=มครู  กลุ=มตัวแทน

นักเรียนแกนนำ  และกลุ=มตัวแทนผู9ปกครอง/ชุมชน  มาร=วมจัดทำเปnาหมายของโรงเรียน (School -Goal) 

(2) กำหนดเปnาหมายของโรงเรียน (School -Goal) มาจากวิสัยทัศนuของโรงเรียน 

เน่ืองจากวิสัยทัศนuของโรงเรียนน้ันได9มาจากการมีส=วนร=วมของผู9มีส=วนร=วมทุกฝlายของโรงเรียนอยู=แล9ว 

  

 2) การจัดกิจกรรม PLC สรุปในภาพรวมโดยครอบคลุมประเด็น ดังน้ี 

 2.1) การแบ<งกลุ<มในการดำเนินกิจกรรม PLC  พบว=า การแบ=งกลุ=มวง PLC ของครูจะมี

การแบ=งในรูปแบบที่หลากหลาย และพัฒนาปรับเปลี่ยนตามระยะเวลา จากที่เคยมีหลายๆ วง  จะลดให9

เหลือวงที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู9ที่สำคัญ และมีการวางแผนการจัดการเรียนรู9ให9แก=นักเรียนได9อย=างมี

ประสิทธิภาพ ดังน้ี 

(1) กลุ=มตามระดับช=วงช้ัน ได9แก= ระดับอนุบาล ระดับช=วงช้ันท่ี 1 คือ ป.1-ป.3  ระดับช=วง

ชั้นที่ 2 คือ ป 4-ป.6  ระดับช=วงชั้นที่ 3 คือ ม.1-ม.3  และมีความเข9มข9นมากขึ้นในการตั้งวง PLC เพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู9และการวางแผนการจัดการเรียนรู9แบบบูรณาการร=วมกัน และแนวทางการจัดการเรียน

การสอนActive Learning ด9วยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน (CIP) ตามแนวทาง OECD 

(2) กลุ=มสาระการเรียนรู9 แบบข9ามกลุ=มสาระ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู9และการวางแผนการจัด 

การเรียนรู9แบบบูรณาการร=วมกัน และแนวทางการจัดการเรียนการสอน Active Learning ด9วยโครงงาน

นวัตกรรมเพ่ือชุมชน (CIP) ตามแนวทาง OECD 

(3) กลุ=มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู9 และตามกิจกรรมที่เปgนจุดเน9นของโรงเรียนท่ี

ต9องการพัฒนาผู9เรียน เช=น กลุ=มกิจกรรมท่ีส=งเสริมทักษะอาชีพ กลุ=มกิจกรรมชุมนุม หรือชมรมต=างๆ เปgนต9น 

(4) กลุ=ม PLC ครูวิชาการ และครูแกนนำของโรงเรียน  ในการดำเนินการขับเคลื่อน

โครงการ  

โรงเรียนต9องมีแผนงานการกำหนดช=วงเวลาที่ต9องเข9าร=วมกิจกรรม PLC ในแต=ละวงอย=าง

ชัดเจน และบันทึกการประชุมเปgนลายลักษณuอักษรในการนำเสนอต=อผู9อำนวยการโรงเรียนอย=างต=อเน่ือง  

สำหรับช=วงเวลาที่โรงเรียนดำเนินกิจกรรม PLC โรงเรียนมีการกำหนด เวลาของกิจกรรม 

และประเด็นการสนทนาในวง PLC ที่ชัดเจน ยกตัวอย=างเช=น แต=ละวงมีการดำเนินกิจกรรมวันเว9นวัน โดย

กำหนดเปgนวัน/เวลา เช=น วงระดับช้ัน ป.1 จะ PLC ในวันจันทรu, วันพุธ และวันศุกรu  เวลา 15.00-16.00 น.  

ในประเด็นสำคัญ คือ การวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เปgนต9น 
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  2.2) การหนุนเสริมของผู8บริหารในการจัดกิจกรรม PLC 

• ผู 9บริหารเปgนผู 9นำในการทำ AAR ทุกครั ้ง โดยร=วมซักถาม พูดคุย แนะนำการ

แก9ปmญหา รวมท้ังส=งเสริมการจัดทำนวัตกรรม ส่ือการสอนต=างๆ เพ่ือใช9พัฒนาการจัดการเรียนรู9  

• ผู9บริหารทำหน9าที่เปgน Administrator และ ให9งบประมาณในการดำเนินการสร9าง

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู9เรียน และการส=งเสริมบุคลากรให9มีการพัฒนาตนเอง (อบรม, สัมมนา) 

• เชิญวิทยากรมาให9ความรู9แก=ครูเก่ียวกับการจัดทำ PLC  

• ผู9บริหารให9การสนับสนุน และเข9าร=วมกิจกรรม PLC  และร=วมนิเทศการจัดการเรียนรู9

ของครู  

• ผู9บริหารให9กำลังใจและเปgนท่ีปรึกษา ในการดำเนินกิจกรรม PLC  

• ผู9บริหารส=งเสริมให9ครูเข9ารับการอบรม หรือสร9างนวัตกรรม วิธีการสอนที่แปลกใหม= 

ทันสมัยและสมวัยของผู9เรียนในแต=ละช=วงช้ัน  

• ผู9บริหารมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนว=าจะดำเนินการอย=างไรเพื่อให9ครูได9ทราบ

และปฏิบัติ  

• ผู9บริหารมีการแต=งต้ังคณะทำงาน/ผู9รับผิดชอบ ท่ีชัดเจน 

• ผู9บริหารมีการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน และช=วยเหลือจากผู9บริหารอย=าง

สม่ำเสมอ 

• มีการสรุปและรายงานผล และให9ครูรายงานผลว=าจะต9องรายงานโดยวิธีใด อย=างไร 

เม่ือไร เพ่ือท่ีจะได9นำผลมาพัฒนาต=อไป  

• ผู9บริหารมีการยกย=องชมเชย เพ่ือเปgนขวัญกำลังใจ ในการทำงานของคณะครู 

   

 

     3)  การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู8ระดับเครือข<ายโรงเรียน (Network) 

 1) การจัดครือข<ายโรงเรียน (Network)  ของโรงเรียน มีทั ้งหมด 15 Network  (50 

โรงเรียน) ซ่ึงแต=ละ Network จะมีโรงเรียน 2 – 4  โรงเรียนต=อ 1 Network 
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ตารางท่ี 2 เครือข=ายโรงเรียน (Network) และรายช่ือโรงเรียนในแต=ละเครือข=าย (Network) 

 

รายช่ือโรงเรียนแม=ข=ายและโรงเรียนลูกข=ายท่ีเข9าร=วมโครงการ 

แบ=งเครือข=ายตามพ้ืนท่ีท่ีอยู=ใกล9เคียงกัน 

เครือข<าย โรงเรียน เขตพ้ืนท่ี 

แม<ข<าย 1 โรงเรียนบ8านสันทราย จังหวัดเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 

ลูกข=าย 1 บ9านปlายาง สพป.เชียงราย เขต 3 

ลูกข=าย 1 บ9านแม=คำ(ประชานุเคราะหu) สพป.เชียงราย เขต 3 

แม<ข<าย 2  โรงเรียนบ8านสามขา จังหวัดลำปาง สพป.ลำปาง เขต 2 

ลูกข=าย 2 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภu) สพป.ลำปาง เขต 2 

 ลูกข=าย 2 บ9านนากวาง สพป.ลำปาง เขต 2 

แม<ข<าย 3 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม.เขต 35 

ลูกข=าย 3 บ9านสะปุ²ง สพป.ลำพูน เขต 1 

ลูกข=าย 3 บ9านห9วยไซ สพป.ลำพูน เขต 1 

ลูกข=าย 3 วชิรปlาซาง สพม.เขต 35 

แม<ข<าย 4 โรงเรียนวัดห8วยแก8ว จังหวัดเชียงใหม< สพป.เชียงใหม< เขต 1 

ลูกข=าย 4 ชลประทานผาแตก สพป.เชียงใหม= เขต 1 

ลูกข=าย 4 บ9านปlาไม9แดง สพป.เชียงใหม= เขต 1 

ลูกข=าย 4 บ9านแม=ดอกแดง สพป.เชียงใหม= เขต 1 

แม<ข<าย 5 
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ8านเชียงราย) จังหวัด

เชียงราย 
สพป.ลำปาง เขต 1 

ลูกข=าย 5 บ9านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 

ลูกข=าย 5 วัดเสด็จ สพป.ลำปาง เขต 1 

แม<ข<าย 6 
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ8านโพธ์ิกลาง) จังหวัด

อุบลราชธานี 
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 

ลูกข=าย 6 บ9านไร=ใต9 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 

ลูกข=าย 6 บ9านท=าเสียวคันลึม สพป.อุบลราชธานี เขต 3 

ลูกข=าย 6 ชุมชนบ9านวังสะแบง สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
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เครือข<าย โรงเรียน เขตพ้ืนท่ี 

แม<ข<าย 7  โรงเรียนบ8านสวนอุดมวิทยา จังหวัดชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 

ลูกข=าย 7 วัดราษฎรuสโมสร สพป.ชลบุรี เขต 1 

 ลูกข=าย 7 คลองก่ิวย่ิงวิทยา สพม.เขต 18 

แม<ข<าย 8 โรงเรียนวัดมโนรม จังหวัดชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3 

ลูกข=าย 8 วัดหนองเกตุน9อย สพป.ชลบุรี เขต 3 

ลูกข=าย 8 บ9านชากยายจีน สพป.ชลบุรี เขต 3 

ลูกข=าย 8 ทุ=งศุขลาพิทยากรุงไทยอนุเคราะหu สพม.เขต 18 

แม<ข<าย 9 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก สพม.เขต 39 

ลูกข=าย 9 วัดมหาวนาราม สพป.พิษณุโลก เขต 1 

ลูกข=าย 9 วัดยางเอน ( ประชานุเคราะหu ) สพป.พิษณุโลก เขต 1 

ลูกข=าย 9 วัดอรัญญิก สพป.พิษณุโลก เขต 1 

แม<ข<าย 10 โรงเรียนช<องพรานวิทยา จังหวัดราชบุรี  สพม. เขต 8 

ลูกข=าย 10 วัดโคกทอง(ปริปุณอินทรประชาวิทยา) สพป.ราชบุรี เขต 2 

ลูกข=าย 10 วัดชัยรัตนu(ปmญญาประชานุกูล) สพป.ราชบุรี เขต 2 

ลูกข=าย 10 ไทยรัฐวิทยา 104 (บ9านทุ=งกระถิน) สพป.ราชบุรี เขต 1 

ลูกข=าย 10 วัดหนองกลางดง สพป.ราชบุรี เขต 2 

แม<ข<าย 11  โรงเรียนวัดแก8วฟuา  จังหวัดราชบุรี  สพป.ราชบุรี เขต 2 

ลูกข=าย 11 วัดสูงเนินราษฏรบำรุง สพป.ราชบุรี เขต 1 

ลูกข=าย 11 บ9านทุ=งแฝก สพป.ราชบุรี เขต 1 

ลูกข=าย 11 บ9านรางเฆ= สพป.ราชบุรี เขต 1 

ลูกข=าย 11 บ9านโกรกสิงขร สพป.ราชบุรี เขต 1 

แม<ข<าย 12 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร จังหวัดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

ลูกข=าย 12 วัดศรีสุนทร สพป.ภูเก็ต 

ลูกข=าย 12 วัดสว=างอารมณu สพป.ภูเก็ต 

ลูกข=าย 12 

  

เกาะสิเหร= 

  

สพป.ภูเก็ต 

  
เครือข<าย โรงเรียน เขตพ้ืนท่ี 
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แม<ข<าย 13  โรงเรียนบ8านในช<องมิตรภาพท่ี 123 จังหวัดกระบ่ี สพป.กระบ่ี 

ลูกข=าย 13 บ9านคลองประสงคu สพป.กระบ่ี 

 ลูกข=าย 13 ชุมชนบ9านเขากลม สพป.กระบ่ี 

แม<ข<าย 14 โรงเรียนบ8านกอตง จังหวัดกระบ่ี สพป.กระบ่ี 

ลูกข=าย 14 วัดภูมิบรรบต สพป.กระบ่ี 

 ลูกข=าย 14 บ9านห9วยน้ำแก9ว สพป.กระบ่ี 

แม<ข<าย 15 โรงเรียนบ8านตล่ิงชัน จังหวัดกระบ่ี สพป.กระบ่ี 

ลูกข=าย 14 บ9านหาดยาว สพป.กระบ่ี 

 ลูกข=าย 14 บ9านปากหรา สพป.กระบ่ี 

 
ซ่ึงแต=ละเครือข=ายจะต9องมีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู9ในรูปแบบใดข้ึนอยู=กับบริบทพ้ืนท่ี โดยกำหนดให9มี

การแลกเปล่ียนกันอย=างน9อย 1-2 คร้ัง ต=อภาคการศึกษา 

 

 

ตอนท่ี 4 การดำเนินงานของโรงเรียนในมิติของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห8องเรียน 

(Classroom) 

 

 การจัดการเรียนรู8แบบ Active Learning ด8วยโครงงานนวัตกรรมเพื ่อชุมชน (CIP) ตาม

แนวทางของ OECD 

 การจัดการเรียนการสอนในห9องเรียน (Classroom) ของโรงเรียนในโครงการ เปgนการจัดการ

เรียนรู9โดยเน9นการสร9างบรรยากาศในห9องเรียนให9เปgนห9องเรียนประสิทธิภาพสูง หรือ High functioning 

Classroom โดยการจ ัดการเร ียนร ู 9แบบ Active Learning ด 9วยโครงงานนว ัตกรรมเพ ื ่อช ุมชน 

(Community Innovation Project: CIP) ตามแนวทางของ OECD  เพื่อพัฒนาให9ผู9เรียนเกิดทักษะ

แห=งศตวรรษที ่ 21 (21st Century Learning)  รวมทั ้งปลูกฝmงคุณลักษณะอันพึงประสงคuต=างๆ  ซ่ึง

กระบวนการจัดการเรียนรู9มีท้ังหมด 6 ข้ันตอน คือ (1) การประเมินระดับการคิดของผู9เรียน (Pretest)  (2) 

การคิดประเด็นการเรียนรู9จากการสร9างแรงบันดาลใจ  (3) ร=วมมือวางแผนการเรียนรู9  (4) เรียนรู9ด9วยการ

ลงมือทำจริง (5) ผู9เรียนประเมินตนเอง  และ (6) เน9น ย้ำ ซ้ำ ทวน และชวนคิดต=อยอดองคuความรู9 
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ภาพท่ี 5  การจัดการเรียนรู9แบบ Active Learning 

ด9วยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน (Community Innovation Project: CIP) ตามแนวทางของ OECD 

 

 การขับเคลื่อนมาตรการ Classroom ในระยะเริ่มแรกนั้น ได9จัดการประชุมปฏิบัติการให9แก= 

ผู 9บริหาร รองผู 9บริหาร ครูฝlายวิชาการ และครูแกนนำ เพื ่อให9มีความรู 9 ความเข9าใจเกี ่ยวกับการจัด

กระบวนการเรียนรู9แบบ Active Learning ด9วยโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน ตามแนวทางของ OECD โดย

ทีมวิทยากรจากมูลนิธิเพื่อทักษะแห=งอนาคตและทีมโค9ชประจำพื้นที่ หลังจากน้ันทีมโค9ชได9มีการลงพื้นท่ี 

(Site Visit) ท่ีโรงเรียน เพ่ือหนุนเสริม เติมเต็มการจัดการเรียนด9วยกระบวนการดังกล=าวอีกด9วย 

 ในภาคเรียนที่ 1/2563  ทางโครงการฯ ขอให9โรงเรียนเริ่มต9นกับห9องเรียนในช=วงชั้นที่ 2 

(ระดับชั้น ป.5) ก=อนเปgนลำดับแรก โดยมีแผนบูรณาการอย=างน9อย 3 วิชา คือ วิทยาศาสตรu  คณิตศาสตรu  

และศิลปะ 

 ในภาคเรียนที ่ 2/2563 ทุกโรงเรียนได9ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด9วยโครงงาน

นวัตกรรมเพื่อชุมชนเรียบร9อยแล9ว โดยได9จัดการเรียนรู9แบบบูรณาการอย=างน9อย 1 ระดับชั้น (ในช=วงชั้นที่ 2)  

และบางโรงเรียนท่ีขยายผลไปยังระดับช้ันอ่ืนๆ อีกด9วย 

 จากท่ีโรงเรียนในโครงการได9ดำเนินงานจัดกระบวนการเรียนรู9โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

(CIP) เรียบร9อยแล9ว พบว=า มีโครงงานฯ/แผนบูรณาการฯ ในแต=ละช=วงชั้น/ระดับชั้นที่หลากหลายและ
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น=าสนใจ ทางโครงการจึงขอสรุปชื่อแผนบูรณาการฯ/โครงงานของภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับตัวอย=าง

แผนการจัดการเรียนรู9แบบบูรณาการของแต=ละโรงเรียนน้ันจะแนบอยู=ในภาคผนวก ง 

 

ตอนท่ี 5 การขับเคล่ือนโรงเรียนในโครงการฯ ตาม 4 กระบวนการหลัก (4Ps) 

 

 การนำ 4 กระบวนการหลัก (4Ps) ของโครงการ ฯ มาใช9ในการขับเคลื่อนการทำงานภายใน

โรงเรียน โดยใช9วงจร DALI เปgนวงจรในการควบคุมคุณภาพ เพื่อให9บรรลุผลตามเปnาหมายของโรงเรียน 

(School-Goal) มีรายละเอียดดังน้ี 

 กระบวนการหลักท่ี 1 (P1) การจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ<น หลากหลาย เหมาะสมกับ

ความถนัดและศักยภาพของนักเรียน มีแนวทางการดำเนินงานโดย 

1) โรงเรียนจัดทำหลักสูตรที่สอดคล9องกับบริบทของชุมชนท9องถิ่น และนำหลักสูตรฐาน

สมรรถนะมาใช9ในการจัดการเรียนการสอน ให9ผู9เรียนสร9างกระบวนการเรียนรู9ด9วย และมีการบูรณาการกับ

อาชีพในชุมชน 

2) โรงเรียนปรับรายวิชาเรียนเพิ่มเติม และจัดกิจกรรมพัฒนาผู9เรียนที่หลากหลายให9นักเรียน

ได9เลือกทำกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของตนมากขึ้น โดยยึดตามบริบทของสถานศึกษา และ

จัดให9มีแหล=งเรียนรู9ท่ีให9นักเรียนได9ค9นคว9าหาความรู9ตามความสนใจและความถนัดของตน 

3) ครูใช9กระบวนการจัดการเรียนรู 9แบบโครงงานนวัตกรรมเพื ่อฐานชุมชน (CIP) ด9วย

กระบวนการ 6 ขั้นตอน ตามแนวทางของ OECD โดยบูรณาการกับอาชีพในชุมชน ซึ่งเปgนกระบวนการ

จัดการเรียนรู9ที่ยืดหยุ=นตามศักยภาพของนักเรียน และตอบสนองต=อความต9องการ ความสนใจ และความ

ถนัดของนักเรียนและชุมชน 

4) ครูผู9สอนปรับวิธีการจัดการเรียนรู9เปgนแบบ Active Learning โดยจัดบรรยากาศห9องเรียน

ให9เปgน “ห9องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสูง” หรือ High Functioning Classroom ท่ีให9นักเรียนได9ใช9กระบวนการ

คิด  ได9ลงมือปฏิบัติจริง  และสามารถนำความรู9 และทักษะท่ีได9ไปประยุกตuใช9ในชีวิตประจำวันได9 

5) การจัดให9มีรูปแบบการเรียนรู9ที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งแบบ (1) การจัดการเรียนการสอน

ตามปกติในชั้นเรียน (On Site)  (2) การเรียนการสอนผ=านอินเทอรuเน็ต (Online)  (3) การเรียนการสอน

ผ=านทีวี (On Air)  (4) การเรียนการสอนแบบ On Demand ผ=านทางเว็บไซตu  ทางช=อง Youtube  หรือ

แอปพลิเคชั่นต=างๆ  และ (5) การจัดการเรียนการอสนแบบ On Hand โดยให9นักเรียนนำหนังสือ แบบฝ�กหัด 

ใบงาน ไปเรียนรู9ท่ีบ9านภายใต9ความช=วยเหลือของผู9ปกครอง 

6) ครูมีการวัด และประเมินผลการเรียนรู9ของผู9เรียนตามสภาพจริง  และเป�ดโอกาสให9

ผู9ปกครองมีส=วนร=วมในการประเมินผลผู9เรียนด9วย 
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 กระบวนการหลักท่ี 2 (P2) โรงเรียนดูแลนักเรียนอย<างทั่วถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษา เพ่ือ

ชีวิตและอนาคตอย<างเท<าเทียม มีแนวทางการดำเนินงานโดย 

1) โรงเรียนใช9ระบบสารสนเทศ ในการควบคุมดูแลนักเรียนอย=างทั่วถึงทั้งเด็กปกติ  เด็ก

เรียนซ้ำ  เด็กกลุ=มเสี่ยงในด9านต=าง ๆ  เด็กด9อยโอกาส  และเด็กที่มีความต9องการพิเศษเพื่อลดความเหลื่อม

ล้ำ 

2) โรงเรียนมีระบบการดูแลช=วยเหลือนักเรียนด9อยโอกาสและนักเรียนที่มีความต9องการ

พิเศษ เพ่ือให9ได9รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

3) โรงเรียนจัดสภาพแวดล9อมท้ังด9านกายภาพ บรรยากาศ และสังคมท่ีเอ้ือต=อการเรียนรู9ของ

ผู9เรียน รวมท้ังมีสภาพท่ีมเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู9เรียน 

4) ครูมีการเยี่ยมบ9านนักเรียน การวิเคราะหuนักเรียนรายบุคคล และการคัดกรองนักเรียน 

โดยการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) และการประเมินความฉลาดทางอารมณuนักเรียน (EQ)  

5) โรงเรียนมีครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ที่คอยให9คำปรึกษา คอยดูแลช=วยเหลือ แนะนำ แนะ

แนวกับนักเรียนทั้งด9านการศึกษาต=อและการประกอบอาชีพ รวมทั้งการเก็บข9อมูลการวางแผนหลังจากจบ

การศึกษาของนักเรียน และการติดตามผล 

6) โรงเรียนจัดให9มีการฝ�กทักษะอาชีพให9กับนักเรียนตามความสนใจ เพื่อเปgนพื้นฐานในการ

ประกอบอาชีพ 

7) โรงเรียนมีการส=งเสริมผู9เรียน โดยการช=วยเหลือและติดตามอย=างทั่วถึง เพื่อเพิ่มโอกาส

ทางการศึกษา การเป�ดใจรับแนวทางใหม=ๆ และร=วมกันพัฒนาผู9เรียนของคณะครูในโรงเรียน 

 

 กระบวนการหลักท่ี 3 (P3) การพัฒนาครูให8เป�นผู8ใฝ�รู8ใฝ�เรียน มีแนวทางการดำเนินงานโดย 

1) การจัดชุมชนแห=งการเรียนรู9ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู9 วางแผนและแก9ไข

ปmญหาในการจัดการเรียนการสอนร=วมกันอย=างต=อเนื่อง และมีประเด็นการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนา

ผู9เรียน และพัฒนาตนเองของครู  

2) การใช9ระบบ Buddy / Mentoring และ Coaching ในกลุ=มเพื่อนครูด9วยกัน ทำให9เกิด

เพื่อนคู=คิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู9อย=างเป�ดใจแบบ Growth Mindset อันเปgนรากฐานแนวทางของการ

พัฒนาครูให9เปgนมืออาชึพ ให9มีความรู9ความเข9าใจ ทักษะ และสมรรถนะการทำงานให9สูงข้ึน  

3) การส=งเสริมให9ครูเป�ดห9องเรียน (Open Class) และนำกระบวนการการพัฒนาบทเรียน

ร=วมกัน (Lesson Study: LS) มาใช9เปgนเคร่ืองมือในการสร9างชุมชนแห=งการเรียนรู9เชิงวิชาชีพ (PLC)  

4) การจัดให9มีการประชุมปฏิบัติการให9กับครูในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู9และทักษะใหม=ๆ 

ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

5) การสนับสนุนให9ครูเข9าร=วมประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน เพื่อรับองคuความรู9 และ

ทักษะใหม=ๆ และให9นำความรู9ท่ีได9มาจัดอบรมขยายผลให9กับครูท=านอ่ืนๆ ในโรงเรียน 
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6) การพัฒนาครูแกนนำทั้งแกนนำตามโครงสร9าง และแกนนำตามธรรมชาติเพื่อเปgนทีมงาน

แกนกลางในการร=วมคิดร=วมทำ  

7) การส=งเสริมให9มีชุมชนแห=งการเรียนรู9ทางวิชาชีพในเครือข=ายโรงเรียน (Network) มากข้ึน  

 

 กระบวนการหลักท่ี 4 (P4) กระบวนการบริหารโรงเรียนโดยสร8างการมีส<วนร<วมของชุมชน 

และผู8ปกครอง มีแนวทางการดำเนินงานโดย 

1) การเป�ดโรงเรียนให9ชุมชนมีความรู9สึกเปgนเจ9าของโรงเรียนร=วมกัน โดยสร9างการมีส=วนร=วม

ของพ=อแม= ผู 9ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และชุมชน ทั้งร=วมคิด ร=วมวางแผน ร=วมปฏิบัติ ร=วมกัน

แก9ปmญหา และร=วมกันช่ืนชมผลสำเร็จ 

2) การจัดกิจกรรมให9ผู9ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา เข9ามามี

ส=วนร=วมในการพัฒนาโรงเรียน และผู9เรียน ได9แก= การมีส=วนร=วมในการกำหนดเปnาหมาย (Goal) ของ

โรงเรียน  การร=วมเรียนรู9และประเมินผลการเรียนรู9ของผู9เรียน เช=น การเป�ดบ9านวิชาการ (Open House)  

การร=วมสังเกตชั้นเรียน (Open Class) เปgนต9น  รวมทั้งได9เข9ามามีส=วนร=วมในกิจกรรมต=างๆ ที่โรงเรียนจัด

ข้ึนตลอดป�การศึกษา 

3) การเชิญให9ชุมชน และผู9ปกครองเข9ามามีบทบาทในการร=วมจัดการเรียนการสอน เพ่ือ

พัฒนาผู9เรียนอย=างรอบด9าน  เช=น เปgนวิทยากรสอนอาชีพในชุมชน  หรืออาชีพที่ผู9เรียนสนใจ  ปราชญu

ชุมชนท่ีให9ความรู9เร่ืองเก่ียวกับท9องถ่ิน เปgนต9น 

4) โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู9ในชุมชน โดยใช9แหล=งเรียนรู9ในชุมชน ตลอดจนภูมิปmญญา

ท9องถ่ินในชุมชน  

5) โรงเรียนส=งเสริมให9นักเรียนนำเสนอผลงานในป�ท่ีผ=านมา และเชิญชวนผู9ปกครอง ชุมชน

เข9ามาเยี่ยมชม  และเป�ดโอกาสการรับฟmงความคิดเห็น ข9อเสนอแนะ จากผู9ปกครอง และชุมชน  จากการ

ดำเนินการดังกล=าว จึงส=งผลให9พ=อแม= ผู9ปกครอง ชุมชน มีความรัก ความศรัทธา และเชื่อมั่นต=อโรงเรียน

มากข้ึน 

6) การสร9างเครือข=ายความร=วมมือทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ทั้งพ=อแม= ผู9ปกครอง 

ชุมชน หน=วยงานภาครัฐ/เอกชน องคuกรปกครองส=วนท9องถิ่น สมาคม ชมรมต=าง ๆ ให9เข9มามีส=วนร=วมใน

การจัดการศึกษาร=วมกัน 

7) ในช=วงสถานการณuโควิด-19 โรงเรียนให9ผู9ปกครองมีส=วนร=วมในการจัดการเรียนการสอน

แบบ On Hand  โดยโรงเรียนให9ผู9ปกครองนักเรียนมารับใบงานจากโรงเรียน พร9อมทั้งอธิบายทำความ

เข9าใจให9กับผู 9ปกครองเกี ่ยวกับใบงานนั้น เพื ่อไปมอบหมายให9นักเรียนทำ โดยผู 9ปกครองทำหน9าท่ี

ควบคุมดูแลการเรียนรู9ของนักเรียน และนำใบงานที่นักเรียนทำเสร็จแล9วมาส=งที่โรงเรียน พร9อมกับรับใบ

งานใหม=กลับไปให9นักเรียน ซึ่งได9รับความร=วมมือเปgนอย=างดียิ่งจากผู9ปกครองนักเรียน ในช=วงสถานการณuท่ี

โรงเรียนต9องป�ดเรียน 
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8) จากสถานการณuดังกล=าวเช=นเดียวกัน โรงเรียนได9รับความร=วมมือเปgนอย=างดียิ่งจากชุมชน 

ตลอดจนหน=วยงานต=าง ๆ ที่เข9ามาช=วยโรงเรียนในการดำเนินการเพื่อปnองกันและเฝnาระวังความปลอดภัย

จากโรคติดเช้ือโควิด-19 รวมท้ังการบริจาควัสดุ ครุภัณฑu เวชภัณฑuต=าง ๆ ให9กับโรงเรียนเปgนจำนวนมาก 

 

ตอนท่ี 6 การเป�นโค8ชประจำพ้ืนท่ี 

 

โค9ชประจำภูมิภาค/พื้นท่ี และผู9เชี่ยวชาญด9านการจัดระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียน ของ

โครงการการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเชิงระบบด9วยโรงเรียนแม=ข=ายนวัตกรรมการเรียนรู9และ

บริหารจัดการ ของมูลนิธิเพื่อทักษะแห=งอนาคต มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ครอบคลุมพื้นที่ ได9แก=  จังหวัด 

เชียงราย เชียงใหม= ลำพูน ลำปาง พิษณุโลก ราชบุรี ชลบุรี อุบลราชธานี กระบ่ี ภูเก็ต 

การใช9ประสบการณuเชิงบริหารจัดการของโค9ชและผู9เชี่ยวชาญ ได9มีเทคนิคการบริหารเฉพาะตน 

(Tacit Knowledge) ผ=านการทำงานที่มีผลงานเชิงประจักษu และได9รับการยอมรับจากสังคมและวง

การศึกษาในวงกว9างยาวนาน ในเรื ่องการบริหารจัดการคุณภาพมาแล9วมากมาย แต=การดำเนินงาน

โครงการที่เปgนนวัตกรรมแนวคิดใหม=เพื่อการปฏิรูปการจัดการศึกษานั้น มีความจำเปgนต9องมีการเรียนรู9

ร=วมทางระหว=างปฏิบัติงานตลอดเวลา เพื่อเสริมเติมความรู9เชิงหลักการทฤษฎี (Explicit Knowledge) 

นำไปใช9ในบทบาทของโค9ชให9ได9ผลดี  ซ่ึงต9องมีบทบาท ดังน้ี 

1) ศึกษาและทำความเข9าใจเก่ียวกับบริบทของสถานศึกษาแต=ละแห=งให9เข9าใจก=อน 

2) ช้ีแนะและเติมเต็มตามบริบทและความต9องการของแต=ละสถานศึกษา 

3) เป�ดใจรับฟmงในข9อจำกัด ประเด็นปmญหา และอุปสรรคของโรงเรียนเพื ่อชี ้แนะแนวทางการ

แก9ปmญหาร=วมกัน มุ=งเน9นการพัฒนาตนเองของโรงเรียน หลีกเล่ียงการช้ีนำ หรือส่ังการให9โรงเรียนทำ 

4) ศึกษาข9อมูลเดิมของโรงเรียนท่ีจะทำการ Site visit เพ่ือให9ทราบถึงจุดเด=นและจุดท่ีควรเสนอแนะ

เพ่ือการปรับปรุงแก9ไขตามมาตรการ 5 มาตรการ และ 4Ps  

5) รับฟmงความก9าวหน9าในการดำเนินการของโรงเรียนตามประเด็นท่ีโค9ชนัดหมายไว9แล9วกับทาง

โรงเรียนตามจุดเน9นในแต=ละวงรอบ 

6) ร=วมสังเกตช้ันเรียนในการจัดการเรียนรู9แบบ Active Learning ด9วยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 

(CIP) หรือรูปแบบการสอนแบบบูรณาการอ่ืน ๆ ตามจุดเน9นของแต=ละวงรอบท่ีกำหนด และร=วม

สะท9อนคิดในวง PLC แล9วสังเกตช้ันเรียน 

7) ช้ีแนะและเน9นย้ำการพัฒนาครูด9วยกระบวนการ PLC เพ่ือให9เกิดการเรียนรู9และนำทักษะในการ

จัดการเรียนรู9ใหม= ๆ มาใช9เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู9เรียน 

8) ช้ีแนะและเน9นย้ำการดำเนินงานตามแผนเพ่ือให9บรรลุเปnาหมายของโรงเรียนด9วยวงจร DALI โดย

การบูรณาการการทำงานให9สอดคล9องกับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ

จุดเน9นของหน=วยงานต9นสังกัด 
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9) จ=ายเงินสนับสนุนโรงเรียน และเน9นย้ำถึงแนวปฏิบัติการใช9จ=ายเงิน รวมทั้งการเก็บเอกสาร

หลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ 

10) พบปะกับผู9บริหารใหม=ที่ได9รับการบรรจุแต=งตั้งหรือย9ายมาใหม= เพ่ือชี้แจงทำความเข9าใจเกี่ยวกับ

เปnาหมายและมาตรการของโครงการ 

11) ให9ความสำคัญกับการสนับสนุน หนุนเสริมการทำงานของโรงเรียนโดยหลีกเลี่ยงการประเมินใน

รูปแบบต=าง ๆ  

12) ให9ความเปgนกันเองกับผู9บริหารและคณะครู ตลอดจนบุคลากรอ่ืนของโรงเรียนแบบกัลยาณมิตร 

13) การโค9ชโดยยึดนักเรียนและครู หรือโรงเรียนเปgนสำคัญ ไม=ใช=ไปติดตามงานที่มอบให9โรงเรียนทำ

เปgนสำคัญ  

14) การโค9ชที่ผู9รับการโค9ชเปgนผู9ค9นพบคำตอบหรือเรียนรู9ได9ด9วยตนเองเพื่อให9สามารถพัฒนาหรือ

พึ่งตนเองได9 โค9ชจึงต9องมีเทคนิคสำคัญ ได9แก= เทคนิคการตั้งคำถาม เทคนิคการให9เกิดการเรียนรู9

จากการลงมือปฏิบัติ เทคนิคการเสริมพลัง เทคนิคการอดทนและรอคอย ฯลฯ  

• การมีความจริงใจและความเปgนกัลยาณมิตร  

• การมีมุมมองการจัดการโรงเรียนเชิงระบบและการบูรณาการเช่ือมโยง 

• ความน=าเชื่อถือศรัทธาต=อความไว9วางใจต=อQ-Coachของบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนโดยความน=าเชื่อถือศรัทธาโค9ชเกิดจากการมีองคuความรู9ทักษะและประสบการณuที่สั่งสมอยู=ใน

ตัวการเปgนแบบอย=างท่ีดีตลอดจนมุ=งมันจริงจังและจริงใจของโค9ชทุกคน  

• กระบวนการทำงานที่ยึดเอาโรงเรียนเปgนสำคัญหรือยึดเอาโรงเรียนเปgนฐาน

ของการพัฒนา (School Based Management) หมายถึงการเริ ่มงานจากสภาพและสถานการณuของ

โรงเรียนความต9องการและความจำเปgนของโรงเรียนไม=ใช=การนำนโยบายหรือหลักความเชื่อต=างๆไปยัด

เยียดให9โรงเรียน  

• การประสานงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพกับหน=วยต9นสังกัดของโรงเรียนและภาค

ส=วนต=างๆ 

 

15) ปmจจัยสำคัญที่ทำให9โค9ชสามารถขับเคลื่อนโรงเรียนให9เกิดการพัฒนาก9าวหน9า คือ สร9างจิตสำนึก 

สร9าง Growth Mindset ใช9หลักธรรมพรหมวิหาร 4 

16) ช=วยแนะนำในการแก9ไขปmญหาอุปสรรคต=างๆที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนรวมทั้งให9คำแนะนำในการ

พัฒนาโรงเรียนในด9านโดยการชี้แนะการให9คำปรึกษาและสะท9อนคิด (Reflect) โดยไม=เข9าไปก9าว

ก=ายในการบริหารจัดการ มีความเปgนกัลยาณมิตรเปgนหัวใจของโค9ชที่สำคัญที่สุดการชี้แนะต9อง

ปรับตามสภาพและบริบทของโรงเรียน 

17) ช=วยรวบรวมข9อมูลรวมทั้งวิเคราะหuสังเคราะหuผลการดำเนินงานเพื่อใช9ในการรายงานผลการ

ดำเนินงานโครงการ 



 

        
 
 

ข"อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดำเนินงาน 
เพ่ือขยายผลไปยังโรงเรียนประเภทตAาง ๆ บริบทตAาง ๆ 

 
ผลผลิต 

โครงการการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเชิงระบบด8วยโรงเรียนแม<ข<าย
นวัตกรรมการเรียนรู8และบริหารจัดการ  

 
 
 

โดย 
มูลนิธิเพ่ือทักษะแห9งอนาคต 

 
 

 
ภายใต?การสนับสนุนของ 

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 



1 

ข"อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดำเนินงานเพ่ือขยายผลไปยังโรงเรียนประเภทต@างๆ/บริบทต@างๆ 
 
ท่ีมาของโครงการ 

ตามที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีวัตถุประสงค@เพื่อชBวยเหลือผูH

ขาดแคลนทุนทรัพย@ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมสรHางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู

ตามมาตรา 5 (3) และมาตรา 5 (6) ของพระราชบัญญัติดังกลBาว ระบุวัตถุประสงค@ใหHกองทุนเพื่อความ

เสมอภาคทางการศึกษา เสริมสรHางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูใหHมีความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกตBางกัน ดำเนินการ

หรือจัดใหHมีการศึกษา วิจัย หรือคHนควHาแนวทางในการพัฒนาครูใหHมีจิตวิญญาณของความเปZนครู มี

คุณธรรม มีจริยธรรม มีความรูH และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูHเรียนเพ่ือ

ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา โดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งสBงเสริมหรือสนับสนุนใหHมีการจัดต้ัง

สถาบันตHนแบบในการผลิตและพัฒนาครู โดยเสริมสรHางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูใหHมี

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกตBางกัน 

ซึ่งวัตถุประสงค@ดังกลBาวนั้นหมายความรวมถึงครูที่กำลังปฏิบัติหนHาที่สอน (ครูประจำการและครูผูHชBวย) 

และผูHท่ีจะเปZนครูในอนาคตดHวย 

และองค @การความร Bวมม ือเพ ื ่อพ ัฒนาเศรษฐก ิจ (OECD : Organization of Economic 

Cooperation Development) ไดHนำเสนอเอาไวHวBาปsจจุบันสภาวการณ@ของโลกกำลังเปลี่ยนไป แนวโนHม

การจHางงานวBาจะลดลงอยBางตBอเนื่อง ที่สำคัญคือ 60% ของงานในอนาคตจะเปZนสิ่งที่แปลกใหมBที่โรงเรียน

หรือผูHทำหลักสูตรไมBสามารถคาดการณ@ไดH ความรูHเนื้อหาที่สอนผูHเรียนในวันนี้ ในอนาคตอันสั้น อาจจะไมB

สามารถนำไปใชHไดHเนื่องจากความลHาสมัย ดังนั้นเด็กยุคใหมBจะตHองมีทักษะที่แข็งแกรBงมากกวBาความรูHที่ถูก

พร่ำสอน และจะดีขึ้นไปอีกถHาผูHสำเร็จการศึกษาสามารถสรHางสรรค@งานไดHเอง ทำใหHการจัดการเรียนการ

สอนในโรงเรียนปsจจุบันไดHเสริมสรHางประสบการณ@ท่ีดีใหHนักเรียน  ดHวยการสรHางสภาพแวดลHอมท่ีกระตุHนใหH

เกิดความอยากจะคิด แรงจูงใจในการหาคำตอบ เปZนสำคัญ โดย ผูHบริหารและครูตHองเปลี่ยนมุมมอง รูHจัก

ทHาทายกฎตายตัว จึงจะสามารถสรHางวิสัยทัศน@ใหมBใหHแกBเยาวชนไดH โดยคุณสมบัติของครูที่เอื้อตBอการ

จัดการเรียนรูHเพื่อพัฒนาทักษะการคิด โดยสรุป ครูตHองเปลี่ยนบทบาทใหมBเปZนผูH เปwดโลกทัศน@ สรHางความ

ทHาทาย ดHวยกิจกรรมใหHนักเรียนไดHลงมือทำจริงทุกคน ทุกคนในหHองเรียนเปZนที่ยอมรับซึ่งกันและกัน และ

ชBวยฝyกใหHนักเรียนมีการฝyกการควบคุมอารมณ@ และการสะทHอนอยBางตBอเนื่อง องคาพยพดHานการศึกษา
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ของประเทศจะตHอง Focus ไปที่การ ความความคิดสรHางสรรค@ หรือพฤติกรรมที่สรHางสรรค@ และสนับสนุน

กันและกันในการจัดกระบวนทัศน@การเรียนรูHใหมBๆ ในช้ันเรียนของเด็กๆ  

ดังนั ้นจึงเห็นวBาการใชHการมีสBวนรBวมของทุกภาคสBวน ไมBวBาจะเปZนผู Hบริหาร คณะครูทุกคน 

คณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ ซึ่งถHาโรงเรียนใชH AL(Active Learning) ครูทุกคนก็ใชH AL ในการจัดการ

เรียนรูHของเด็ก และ งานอื่นๆ ก็ใหHการสนับสนุน ทั้งการบริหารบุคคล งบประมาณ และทั่วไปไมBใชBแคBทุก

ชBวงชั้น แตBครูทุกคนเทอมที่ 1 เริ่มที่ ครู ม.2 บางคนที่เรียกวBาครูแกนนำ ตHองใหHเขาเรียนรูHจากการลงมือ

ปฏิบัติจริงตามหลักการที่ถูกตHองอยBางครบวงจร เพื่อ การเรียนรูHและปรับกระบวนทัศน@ เปZนเรื่องสำคัญใน

เวลาเดียวกัน เทอม 1 ผูHบริหาร ครูวิชาการ จะตHองเรียนรูHคู BขนานและปรับระบบบริหารดHวย Q-Goal 

เพราะ School-Goal คือระบบแผนงานของโรงเรียน ดังนั้น WSA. จะเกิดดูไดHจาก Q-Goal ตHองมีระบบ

สารสนเทศ ที่มีความสำคัญอีกระบบหนึ่ง เพราะจะชBวยเก็บรวบรวม วิเคราะห@ และสังเคราะห@ขHอมูลเพ่ือ

นำไปใชHการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตHองมี PLCเปZนเครื่องมือสำคัญเพื่อใหHครูไดHไดHรวมตัวกันเพ่ือ

แลกเปลี ่ยนเรียนรู H และจัดการความรู H (KM) ภายในกลุ Bมที ่มีประสิทธิภาพอยBางหนึ ่ง มี Network 

แลกเปล่ียนเรียนรูHระหวBางโรง เปZนพลังกลุBมท่ีทำใหHเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูHและชBวยกระตุHนการพัฒนา 

ซ่ึงเราเรียกเคร่ืองมือน้ีวBา Whole School Approach หรือ WSA. ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาโรงเรียน

ทั้งทั้งระบบ ไมBวBาจะเปZนระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบการประกัน

คุณภาพภายใน ระบบการพัฒนาบุคลากร การดูแลนักเรียนใหHท่ัวถึง ระบบสนับสนุน ฯลฯ 

ดังน้ันกระบวนการจัดการเรียนรูH (Learning Process) 6 ข้ันตอนของคณะวิจัย ควรขยายผลไปใหH

ท่ัวถึงทุกชBวงช้ันของโรงเรียนตามความเหมาะสมของนักเรียนแตBละชBวงช้ัน 

นักวิชาการในประเทศไทยจากหลายหนBวยงานจึงรวมกลุBมกัน เดินหนHาทำวิจัยรBวมกับ OECD 

พัฒนาเครื่องมือประเมินและสBงเสริมทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@ที่ทาง OECD 

เองเชื่อวBา เปZนแบบวัดที่สอดคลHองกับโลกยุคศตวรรษที่ 21 เครื่องมือวัดดังกลBาวจะเหนี่ยวนำพฤติกรรม

การจัดการเรียนการสอนของครูทั่วโลกใหHเนHนทักษะการคิดวิเคราะห@สรHางสรรค@ใหHกับผูHเรียน และในที่สุด

เครื่องมือวัดนี้จะกลายเปZนคานงัดที่พลิกแนวคิดในการจัดการศึกษาจนเกิดความเปลี่ยนแปลงในวงกวHางไป

ทั่วโลก ซึ่ง OECD คาดหวังไวHวBาในปê 2021 เครื่องมือวัดดังกลBาวจะถูกนำมาใชHเปZนสBวนหนึ่งของขHอสอบ 

PISA  อีกดHวย  โดยโครงการดังกลBาวมีประเทศภาคีท่ีรBวมทำวิจัยท้ังส้ิน 14 ประเทศ ท่ัวโลก  

ซ่ึงสามารถแบBงเปZนเคร่ืองมือตBางๆ ไดHดังน้ี  
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1. แบบวัดความรูH (Pre-test / Post-test) 
2. เคร่ืองมือวัดและพัฒนาความคิดสรHางสรรค@และการคิดวิเคราะห@ (EPoC) 
3. แบบสอบถาม นักเรียน ครู โรงเรียน และผูHปกครอง เพ่ือสำรวจขHอมูลพ้ืนฐาน 
4. แบบประเมินตนเอง  
5. แบบประเมินความคิดสรHางสรรค@และการคิดวิเคราะห@ตามสภาพจริงดHวย Rubrics 

โดยเครื่องมือดังกลBาวครูทุกคนในโครงการจะไดHใชH และตัวหลักที่เหนี่ยวนำการปรับการเรียนการ

สอน นั่นก็คือ “แบบประเมินความคิดสรHางสรรค@และการคิดวิเคราะห@ตามสภาพจริงดHวย Rubrics”  ซ่ึง 

Rubric ใน Version ของ OECD วBา เปZนเครื ่องมือเชิงกระบวนการ ที ่นำเอา หัวใจสำคัญของ ระบบ

การศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของมนุษย@ 2 สิ่งมาผสมผสานกัน สำหรับปêการศึกษา 2563-2564 

คณะวิจัยมีแผนดำเนินการเก็บขHอมูลทั้งเชิงปริมาณคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อจัดทำฐานขHอมูลของ

ประเทศไทยอีกครั้ง เพียงแตBครั้งนี้จะเนHนไปที่ การคัดเลือกโรงเรียนตHนแบบเปZนแมBขBายในการใชHเครื่องมือ

และสามารถขยายผลไปสูBโรงเรียนลูกขBายซึ่งอยูBภายในโซนพื้นที่ใกลHเคียง มาทดลองใชHเครื่องมืออยBาง

เขHมขHน เพ่ือครูเหลBาน้ันจะไดHพัฒนาเปZนครูตHนแบบและเปZนทีม Coach ตBอไปไดH 

เพื ่อใหHการดำเนินการวิจัยรBวมกับองค@การโออีซีดีในปêการศึกษา 2563-2564 ระหวBางเดือน

กรกฎาคม 2563 – สิงหาคม 2564 มีประสิทธิภาพสูงสุด กสศ.ในฐานะหนBวยงานประสานงานประจำ

ประเทศไทยจึงจำเปZนตHองดำเนินการระดมทรัพยากรและคณะนักวิจัยที่มีความรูHและประสบการณ@ในการ

พัฒนาเครื ่องมือดังกลBาวในปêการศึกษา 2558-2559 เพื ่อทำงานรBวมกับหนBวยงานภาคีวิจัย ไดHแกB 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันสBงเสริมการสอน

วิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี (สสวท.) และมูลนิธิยุวสถิรคุณ ที่ไดHรBวมลงนามในบันทึกขHอตกลงความรBวมมือ 

(MOU) เพื่อสนับสนุนการวิจัยการพัฒนาทักษะความคิดสรHางสรรค@และการคิดวิเคราะห@ของเด็กเยาวชน

และครูไทยในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ภายใตHวัตถุประสงค@และกรอบการดำเนินงานท่ี

กลBาวไปน้ี 

จากกรอบความคิดของโรงเรียนพัฒนาตนเอง ตั้งอยูBบนหลักการสำคัญ ไดHแกB (1) ใชHการพัฒนา

โรงเรียนท้ังโรงเรียน (Whole-school approach)  โดยคำนึงถึงบริบทจริงของโรงเรียนในพ้ืนท่ียากลำบาก

ของไทย (2) สBงเสริมการขับเคลื่อนจากภายในโรงเรียนเปZนสำคัญ โดยบุคลากรกุญแจ (Key players) มี

การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่สังเกตไดH บุคลากรกุญแจประกอบดHวย 4 กลุBม คือ ผูHอำนวยการโรงเรียน 

หัวหนHาผBายวิชาการ ฝûายธุรการ ครูแกนนำ และ (3) กระตุHนเสริมหนุนดHวยแรงหนุนทางวิชาการและ

เครือขBายจากภายนอก แรงหนุนดังกลBาวอยูBในรูปของปsจจัยปüอนเขHา (Intervention หรือ Inputs) จำนวน 
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5 มาตรการ โดยมีเปüาหมายเมื่อสิ้นระยะเวลาการดำเนินงานในสBวนของโรงเรียนมี 4 ผลลัพธ@ ไดHแกB (1) 

คุณภาพการเรียนรูHของนักเรียนดีขึ้น (2) โอกาสชีวิตของนักเรียนดีขึ้น (เชBน อัตราการหลุดจากการศึกษา 

การขาดแผนดำเนินชีวิตลดลง) (3) การพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพ และ (4) ชุมชนเชื่อมั่นศรัทธาตBอโรงเรน

เพ่ิมข้ึน 

เครื่องมือที่นำมาใชHในหHองเรียนเพื่อเสริมการพัฒนาโรงเรียนที่มีการพัฒนาคุณภาพอยBางตBอเนื่อง 

ทั้งระบบ (Whole School Approach) ไดHผBานการวิจัยมาแลHวและโครงการวิจัยจะดำเนินการทำงาน

ตBอเนื่อง แตBจะเปลี่ยนรูปแบบเปZนการพัฒนาในระดับของโรงเรียน โดยอาศัยเครื่องมือที่ไดHพัฒนาแลHวเปZน

แกน โดยใชHวิธีสรHางระบบนิเวศทางการเรียนรูH ใหHครูแกนนำและโรงเรียนตHนแบบ ขยายผลแนะนำครู

โรงเรียนลูกขBาย โดยในแตBละโรงเรียนจะมีบุคลากรท่ีสำคัญ 3 สBวน ดังน้ี  

1. ครูแกนนำ ท่ีเปZนตัวแทนของโรงเรียนจากกลุBมสาระการเรียนรูHใดก็ไดH 

2. หัวหนHาฝûายวิชาการ 

3. ผูHอำนวยการโรงเรียน 

โดยท้ัง 3 ฝûายจะเปZนฟsนเฟ°องสำคัญท่ีจะทำใหHเกิดวงจรการขับเคล่ือนใหHการเรียนรูHและการพัฒนา

โรงเรียน ในประเด็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรHางทักษะแหBงศตวรรษที่ 21 เกิดเปZนกลไกและ

วงจรที่ขับเคลื่อนไปไดHอยBางตBอเนื่อง จนเกิดเปZนระบบนิเวศทางการเรียนรูH โดยวงจรจะเริ่มต้ังแตBนโยบาย

ในการเปลี่ยนแปลงหHองเรียน การนำไปสูBการปฏิบัติ การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูH การนำขHอมูลยHอนกลับ

ไปปรับปรุงพัฒนาจนนำไปสูBนโยบายการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง และดHวยความเปลี่ยนแปลงของโครงการใน

รูปแบบดังกลBาว ทางโครงการเชื่อวBาการเปลี่ยนแปลงดHานการจัดการเรียนการสอน จะเกิดขึ้นในระดับ

โรงเรียนและจะสามารถสรHางโรงเรียนตHนแบบที่มีไวHใหHโรงเรียนขHางเคียงในพื้นที่ไดHเขHามาศึกษาดูงาน เพ่ือ

นำเอา Best Practice กลับไปพัฒนาโรงเรียนของตนไดH จนเกิดการขยายผลในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ตBอไป 
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 โครงการและโรงเรียนรBวมกันดำเนินงานตามมาตรการ 5 มาตรการ เพ่ือจัดระบบบริหารจัดการ

ภายในโรงเรียน ดังน้ี  

 1) School Goal เอื้ออำนวยใหHโรงเรียนตั้งเปüาหมายที่ทHาทายและวางแผนโดยใหHความสำคัญกับ

การเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยการวางเปüาหมายและนโยบายของโรงเรียน ที่ทุกภาคสBวนขององค@กร

กระจBางชัดเจนวBากำลังทำส่ิงน้ีไปเพ่ืออะไร โดยตระหนักรูHดHวยวBาทุกคนมีสBวนท่ีจะชBวยใหHบรรลุหรือไมBบรรลุ

ความสำเร็จน้ัน 

   2) Coach พี่เลี้ยงหรือผูHนำความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนที่มีความสามารถทั้งดHานหHองเรียน และ

การบริหารจัดการโรงเรียน  

 3) Classroom คือการจัดการเรียนการสอนท่ีเนHนผูHเรียนเรียนรูHดHวยการลงมือปฏิบัติ บูรณาการ

ดHวยเทคโนโลยี วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหHผูHเรียนสามารถเรียนรูHไดHดHวยตนเอง 

และเรียนรูHรBวมกันอยBางเปZนกัลยาณมิตร จนเกิดทักษะตBาง ๆ ในท่ีสุด โดยครูตHองปรับบทบาทเปZนท่ีปรึกษา

และอำนวยความสะดวกในการเรียนรูH ครูและนักเรียนรBวมกันวางแผนดำเนินการ Open House เพ่ือ

นำเสนอผลผลิตหรือนวัตกรรม เพ่ือใหHผูHเรียนไดHถBายทอดส่ิงท่ีไดHเรียนรูHมาใหHกับเพ่ือนรBวมช้ัน รุBนพ่ี รุBนนHอง 

ตลอดจนผูHปกครอง โคHช ศึกษานิเทศก@ ครู ฝûายวิชาการ ผูHอำนวยการโรงเรียน ผูHอำนวยการเขตการศึกษา 

และผูHท่ีสนใจเขHารBวม เพ่ือสรHางส่ิงแวดลHอมท่ีท่ีสBงเสริมผูHเรียนใหHเกิดการเรียนรูHอยBางมีประสิทธิภาพ (Rich 

Learning Environment) 

 4)  PLC เสร ิมก ิจกรรมแลกเปล ี ่ ยนเร ียนร ู H ของช ุมชนคร ู  (Professional Learning 

Community) ในการจัดการเรียนการสอนทักษะสำหรับศตวรรษที่ 2 โดยสรHางกลไกการพัฒนาบุคลากร 

ดHวย Professional Learning Community ภายในโรงเรียน และเครือขBาย การจัดการความรูHระหวBาง

โรงเรียน และระบบ Coaching & Mentoring ท่ีมีประสิทธิภาพ  

 5) Network สBงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูHขHามโรงเรียนโดยใหHความสำคัญกับการพัฒนา 

หHองเรียนรBวมกับเครือขBายและการจัดการเรียนการสอนสูBทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเนHนกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ Focus ท่ีทักษะการคิดวิเคราะห@และความคิดสรHางสรรค@

ของผูHเรียนท่ีสอดคลHองกับการพัฒนา 21st Century Skill  
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โดยกลยุทธ@การปฏิรูป หรือศิลปะในการสรHางความเปลี่ยนแปลง ที่มีประสิทธิภาพ ไมBเรBงรีบ หรือ

ชHาเกินไป  แตBกินใจบุคลากรทุกคนในโรงเรียน จนมีทั้งความเชื่อและความศรัทธากับสิ่งใหมBที ่จะมา

เปลี่ยนแปลงโรงเรียน โดยใชHการบริหารจัดการแบบองค@กรแหBงการเรียนรูH (Learning Organization) 

กลBาวคือ โรงเรียนตHองมีความสามารถในการเรียนรู HไดHเร็ว มีความยืดหยุ BนคลBองตัวในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง ภายใตHการคิดที่เปZนระบบเปZนขั้นตอนเปZนตอน และครบวงจร จนสามารถพัฒนาโรงเรียนใหH

เจริญกHาวหนHาไดHตBอไปอยBางรวดเร็วตามสถานการณ@ที่เปลี่ยนแปลง โดยกระบวนที่ดำเนินการทำ Open 

House เพื่อเพิ่ม Growth Mindset ใหHกับครูและผูHบริหาร ในชBวงที่มีการสะทHอนคิดจาก Open House 

หลังจากรับฟsงการนำเสนอของผูHเรียน โดยผูHเขHารBวมในแตBละคร้ังสามารถแสดงความคิดเห็นไดH ไมBวBาจะเปZน

ทางครู ผูHปกครอง โคHช ผูHอำนวยการ ศึกษานิเทศก@ และผูHท่ีสนใจ  
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ข"อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดำเนินงานเพ่ือขยายผลไปยังโรงเรียนประเภทต@างๆ/บริบทต@างๆ 
 

ปFจจัยความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ 

1) การบริหารจัดการของโครงการทั้งทีมสBวนกลาง  หนBวยพัฒนา ทีมวิจัย และทีมหนุนเสริมตBาง ๆ 
ตHองมีกระบวนการทำงานที่เปZนระบบและสอดคลHองเชื่อมโยงกัน อีกทั้งตHองมีการวางแผนรBวมกัน
ตั้งแตBตHนโครงการ เพื่อใหHทุกฝûายรับรูHงานของแตBละฝûาย เพื่อความเชื่อมโยงไปสูBเปüาหมายของการ
ทำงานและการเกิดผลลัพธ@ไดHอยBางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

2) การมีทีมสBวนกลางคอยประสานเชื่อมตBอระหวBางทีมโคHช ผูHปฏิบัติงานในพื้นที่กับผูHบริหารโครงการท่ี
เปZนผูHกำหนดแนวทางและเปüาหมาย ทำใหHการทำงานมีความคลBองตัวและมีประสบการณ@ย่ิงข้ึน 

3) ผูHบริหารโรงเรียนและคณะครูในโรงเรียนมี Grown Mindset มีการเปwดใจ การยอมรับการชี้แนะ 
จากบุคคลตBาง ๆ อยBางสรHางสรรค@ นำไปสูBการเปลี่ยนแปลงในองค@กรใหมBของโรงเรียน  และการ
เปล่ียนแปลงในทุกฝûาย 

4) การมีกระบวนการที่โรงเรียนพยายามนำเอา 5 มาตรการ และกระบวนการหลัก 4Ps ท่ีทาง
โครงการวางแนวทางในการขับเคลื่อน และประยุกต@ใชHใหHสอดคลHองกับบริบทของโรงเรียนตาม
วงจร DALI  จนเปZนวัฒนธรรมการทำงานขององค@กร  และการขับเคลื ่อน Classroom ดHวย
กระบวนการทำงานเปwดหHองเรียน (open class) กBอใหHเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูHของครูตBาง
โรงเรียนกัน กBอใหHเกิดการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไดHอยBางรวดเร็ว 

5) การทำงานเปZนทีมของโคHชและผู Hเชี ่ยวชาญดHานการจัดการระบบภายในโรงเรียน ที ่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูH ชBวยเหลือ เกื้อกูล ผลัดกันนำ ผลัดกันตาม เสริมเติมพลังในจุดอBอนของแตBละ
คนจนเกิดเปZนเอกภาพในการทำงาน 

6) การที่มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูHขHามพื้นที่ ทำใหHเกิดแนวคิดในการประยุกต@วิธีการทำงานของ
โคHชประจำภูมิภาค เพ่ือหาวิธีการท่ีกBอใหHเกิดประโยชน@ตามเปüาหมายอยBางมีประสิทธิภาพ 

7) การสนับสนุนงบประมาณใหHกับโรงเรียนเพื่อเปZนปsจจัยในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนใหHบรรลุตามเปüาหมายของแตBละโรงเรียน  และโรงเรียนตHองมีอิสระและ
สามารถจัดการตนเองไดHดHวยตนเอง 

8) การมีชุมชนครูมืออาชีพเกิดข้ึนเปZนวิถีปฏิบัติจริงในโรงเรียน 
9) การบูรณาการงานของ สพฐ. กับการดำเนินโครงการการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเชิง

ระบบดHวยโรงเรียนแมBขBายนวัตกรรมการเรียนรูHและบริหารจัดการ เพื่อลดภาระงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ เชBน เรื่อง การประกันคุณภาพภายใน การสBงเสริมทักษะอาชีพ การจัดการเรียนรูH
แบบ Active Learning เปZนตHน 
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อุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ 

1) โรงเรียนยังติดยึดรูปแบบการทำงานแบบเดิม ๆ ที ่คอยรับคำสั ่งจากหนBวยงานตHนสังกัดมา
ดำเนินการ ไมBคBอยกลHาคิดงานใหมB ๆ ที่ตอบสนองความตHองการของชุมชน ผูHปกครอง และ
นักเรียน 

2) ครูผู HสอนยังใหHความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่ยึดเนื ้อหาสาระเปZนหลักมากกวBา
วัตถุประสงค@ เปüาหมาย และผลลัพธ@ที่เกิดขึ้นที่ตัวผูHเรียน ตัวผูHสอนยังขาดทักษะในการจัดการ
เรียนรูHแบบบูรณาการ และกระบวนการทำงานเปZนทีม 

3) การปรับเปลี่ยนโยกยHายของผูHบริหาร และ/หรือครูแกนนำใหมB ทำใหHกระบวนการทำงานขาด
ความตBอเนื ่อง ตHองใชHเวลาในการเรียนรู H และทำความเขHาใจในระบบของงานของโครงการ 
โดยเฉพาะผูHบริหารท่ีมาใหมBไมBใหHความสนใจในโครงการ  ย่ิงเปZนอุปสรรคเปZนอยBางย่ิง 

4) โรงเรียนอHางวBามีภาระงานมาก ครูไมBเพียงพอ งบประมาณมีจำกัด ฯลฯ ยังขาดทักษะในการ
บริหารจัดการ 

5) ระบบระเบียบการเงินและงบประมาณยังคงไมBเอื้อตBอการปêการศึกษาและการพัฒนาผูHเรียนอยBาง
ตBอเน่ือง 

6) ระบบการวัดผล ประเมินผลผูHเรียน และการใหHรางวัลครูและผูHเรียนไมBเอื้อตBอการทำงานเปZนทีม 
และการพัฒนาคุณภาพ  อีกทั้งทางตHนสังกัดยังคงมีนโยบายที่ใหHโรงเรียนแขBงขันกันดHานยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ  มากกวBาการพัฒนาทักษะตBางๆ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค@ของนักเรียน 
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ข"อเสนอแนะในการดำเนินงานในระยะต@อไปของโครงการ 

1) การขับเคล่ือนโครงการควรใหHสอดคลHองกับปêการศึกษาของโรงเรียน 
2) ทีมบริหารโครงการ และทีมหนุนเสริมอื่น ๆ ของโครงการควรประสานการทำงานรBวมกัน ใหH

สอดคลHองเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน การเพิ่มหรือเริ่มงานใหมBในระหวBางปêการศึกษา จะทำใหH
โรงเรียนเกิดความสับสน และยุBงยากกับการนำไปปฏิบัติ 

3) กิจกรรมตBาง ๆ ที่เสนอแนะใหHโรงเรียนนำไปประยุกต@ใชH ควรมีความยืดหยุBนตามบริบทในพื้นท่ี
ของโรงเรียน และสอดคลHองกับรอบเวลาในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

4) ควรพัฒนาโรงเรียนใหHเปZนแมBขBายขยายผลไปยังโรงเรียนขHางเคียงที่อยูBนอกโครงการไดH เพ่ือ
เอ้ือเฟ°©อกับโรงเรียนเล็ก ๆ ท่ีอยูBขHางเคียงอ่ืนๆ ไดHรBวมพัฒนาไปกับโรงเรียนในโครงการ 

5) ควรหลีกเลี่ยงการกระตุHนใหHเกิดการแขBงขัน และเปรียบเทียบกันระหวBางโรงเรียน เพราะโรงเรียน
แตBละโรงเรียน จังหวัดแตBละจังหวัด โหนดแตBละโหนด มีความแตกตBางกันในเชิงบริบทของปsจจัย
และพื้นท่ี ควรใหHโรงเรียนพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของตนเอง ดHวยมาตรการหนุนเสริมของ
โครงการ 

6) หนBวยงานตHนสังกัดและหนBวยงานที่กำกับดูแลโรงเรียนควรเขHามามีสBวนรBวมในการขับเคลื่อน
โครงการมากกวBาน้ี 

7) ควรสรHางระบบนิเวศของการเรียนรูHตลอดชีวิต เพ่ือใหHโรงเรียนเห็นเปZนแนวทางในการดำเนินการ 
8) ควรใหHหนBวยงานที่ขับเคลื่อน (พื้นที่) มีอิสระในการออกแบบการทำงานเพื่อเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด เชBน มีการใชHระบบสารสนเทศ เพื่อใหHโรงเรียนสามารถชBวยกันพัฒนาการดำเนินงานไดHโดย
ไมBมีขHอจำกัดหรือใหHมีความยืดหยุBนหรือสามารถปรับการขับเคลื่อนโครงการเพื่อลดขั้นตอนลด
ความซ้ำซHอนและตรงประเด็นมากย่ิงข้ึน 

9) ควรมีการพัฒนาตัวชี ้วัด (Indicator) การเรียนรูHเพื ่อใหHสามารถตอบ Learning Outcome ท่ี
เกิดข้ึนไดHอยBางชัดเจนและเปZนรูปธรรม 
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ความต"องการของโรงเรียนในการขับเคล่ือนและขยายผลในระยะต@อไป 

1) โรงเรียนมีความตHองการโคHชคอยชี้แนะแนวทางในการดำเนินการอยBางเปZนกัลยาณมิตร และนำ
เทคนิควิธีการใหมB ๆ มาสูBโรงเรียน 

2) โรงเรียนมีความตHองการขยายผลมาตรการและกระบวนการทำงานตBาง ๆ ของโครงการไปยัง
โรงเรียนขHางเคียงท่ีอยูBนอกโครงการเพ่ือกHาวเดินไปดHวยกัน 

3) การสนับสนุนดHานงบประมาณและวิทยากรใหมB ๆ จากโครงการ 
4) โรงเรียนตHองการใหHสำนักงานเขตพื้นที่เขHามามีสBวนรBวมในการดำเนินการกับโครงการเพื่อบูรณา

การการทำงานเขHาดHวยกัน 
5) โรงเรียนตHองการใหHลดกิจกรรมที่ตHองทำใหHครูออกนอกโรงเรียน เพราะโรงเรียนมีครูผูHสอนที่พอดี

กับนักเรียน ถHาครูออกนอกโรงเรียน นักเรียนในหHองน้ันก็จะขาดโอกาสในการเรียนการสอนไป 
 

แผนปฎิบัติการในอนาคต 

1) วิจัยสังเคราะห@และถอดบทเรียนผลการดำเนินการขยายผลการ  

2) สรHางความเขHมแข็งใหHวิทยากรแกนนำเพื่อสรHางเครือขBาย ดHวยการอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำ

ท่ีเขHมขHนข้ึน และรับการอบรมการจัดการเรียนการสอนดHวยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชนข้ันสูง  

3) จัดทำตHนแบบแผนการจัดการเรียนรูHของครูท่ีเกิดจากการเรียนรูHจากการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ 

4) จัดทำคูBมือกระบวนการยกระดับคุณภาพโรงเรียนดHวยการบริหารจัดการโรงเรียนเชิงระบบ 

5) จัดทำขHอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือรองรับขยายผลการสรHางเครือขBายสถานศึกษารBวมพัฒนา 


