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หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครู ประจาการรู ปแบบ PLC
หรื อ ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพ
เสริมสร้ างศักยภาพการจัดการเรี ยนรู้ สาหรั บครู ผ้ ูสอนในรู ปแบบ
"ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพ"
PLC (Professional Learning Community)
ด้ วยการพัฒนาแบบชวนคิด พาทา Think and do together สู่ศักยภาพผู้เรี ยน
(สาหรั บพัฒนาครู ส่ ูการพัฒนาผู้เรี ยน และเพิ่มวิทยฐานะ)
......................................................................
1. หลักการ และแนวคิด
ปั จ จุบัน ครู และบุค ลากรทางการศึกษาจ าเป็ น ต้ องเป็ น ผู้มี ค วามรู้ และสมรรถนะเพื่ อ ให้ เป็ น
ผู้ที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่งชาติพุท ธศั กราช 2542 โดยมี ง านวิจัยจานวนมากยื นยัน ว่าการที่ ค รู
มีความรู้ ทักษะที่เหมาะสมรวมถึงการเตรี ยมครู ใหม่ให้ มีสมรรถนะที่ ดีย่อมส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยน (Darling-Hammond, 1999และ Brookfield & Stephen,1995) ความก้ าวหน้ า
ทางเทคโนโลยีทาให้ สงั คมโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วทังทางด้
้
านเศรษฐกิจสังคมการเมืองทาให้ เด็ก
ที่ เกิ ด มาในยุค ใหม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ส มรรถนะที่ แ ตกต่างไปจากเด็ก ในยุค ศตวรรษที่ 19 หรื อ 20 องค์ ก ร
เครื อข่ายทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยแนวทางหนึ่งที่สามารถนามาใช้ เพื่ อส่งเสริ มความเป็ นมื ออาชี พ
ดังกล่าวคือการสร้ างชุมชนการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เนื่องจาก
ชุมชนการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพเป็ นการรวมตัวกันเป็ นกลุ่มของครู ผ้ สู อนเพื่อร่ วมมือรวมพลังเรี ยนรู้ ร่วมกัน
และสะท้ อ นผลการปฏิ บัติอ ย่างเป็ น ระบบและต่อ เนื่ องโดยมี เป้าหมายหลัก เพื่ อให้ เกิ ด การปรับ ปรุ ง
พัฒ นาการจัด การเรี ย นการสอนพัฒ นาการเรี ยนรู้ ของนัก เรี ย น และพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ของผู้เรี ยน สอดคล้ องกับหลักการ และแนวทางการสอนแบบ Scaffolding มีที่มาจากทฤษฎี วฒ
ั นธรรม
ทางสัง คมของวี ก อตสกี ้ (Vygotsky’s Sociocultural Theory) เชื่ อ ว่า พัฒ นาการ และการเรี ย นรู้ เป็ น
กระบวนการทางสังคม ผู้เรี ยนเป็ นผู้สร้ างความรู้ ด้วยตนเอง โดยให้ ความสาคัญกับบทบาทของสังคม
ต่อ การพัฒ นาทางปั ญ ญาของผู้เรี ย น ปฏิ สัม พัน ธ์ ท างสัง คม และมุม มองทางวัฒ นธรรมของผู้เรี ย น
เป็ นปั จจัยสาคัญ ต่อพัฒ นาการทางปั ญญา (Dixon-Krauss. 1996; Hamilton; &Ghatala.1994; สุรางค์
โค้ วตระกูล.2541)
การศึก ษาของเด็ ก ไทยเริ่ ม เปลี่ ย นแปลงไป การจัด กาเรี ย นการสอนในชัน้ เรี ย นต้ อ งเกิ ด จาก
กระบวนการเรี ยนรู้ ที่มีความหลากหลาย เชื่อมโยงอย่างเหมาะสม โดยที่ เด็กมีสิทธิ และโอกาสที่จะรับ
การศึก ษาอย่างทั่วถึ งมี คุณ ภาพ กระบวนการเรี ยนรู้ แบบชุม ชนแห่ง การเรี ยนรู้ วิช าชี พ (Professional
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Learning Community) และกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ในลักษณะ Active Learning ที่เป็ นกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ และเกิดทักษะจากการเรี ยนรู้ โดยบูรณา
การความรู้ แบบ STEM Education เข้ าไปกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ใช้ ทักษะการคิดวิเคราะห์
สร้ างสรรค์นวัตกรรมในการเรี ยนรู้ ที่สามารถนาไปปรับใช้ ในชีวิตประจาวันได้ จริ ง เป็ นสิ่งจาเป็ นต่อการ
เรี ยนรู้ มาก หัวใจสาคัญของการเรี ยนการสอน คือ PLC ซึ่งเป็ นเครื่ องมือในการดารงชีวิตที่ดีของครูที่การ
เรี ยนรู้ในโรงเรี ยนต้ องมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยสิ ้นเชิง คือ ต้ องเปลี่ยนจากคาว่าครูสอน มาเป็ นครูฝึก
ต้ องเปลี่ยนจากห้ องที่สอน มาเป็ นห้ องทางาน ต้ องเปลี่ยนจากเน้ นการสอนของครู มาเป็ นเน้ นการเรี ยน
ของนักเรี ยน ต้ องเปลี่ยนจากการเรี ยนเป็ นรายบุคคล มาเป็ นการเรี ยนร่วมกันเป็ นกลุม่ ต้ องเปลี่ยนจากการ
เรี ยนแบบแข่งขัน มาเป็ นการเรี ยนแบบช่วยเหลือ แบ่งปั นกัน ครู เปลี่ยนจากการบอกเนื ้อหาสาระ มาเป็ น
ทาหน้ าที่ สร้ างแรงบันดาลใจ สร้ างความท้ าทาย ความสนุก ในการเรี ยน ให้ แ ก่ศิษย์ โดยเน้ นออกแบบ
โครงงานให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มกันลงมือทา PLC เป็ นการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในระดับจิตใต้ สานึก
ซึ่ง เป็ น หัวใจของการเปลี่ ย นแปลง ซึ่ง นักเรี ย นสามารถเรี ยนรู้ ได้ จ ากการปฏิ บัติ ครู สามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้ กบั นักเรี ยน โดยการลงมือทาร่วมกันกับ ชุมชนเพื่อนครู เพื่อร่วมแก้ ไข และพัฒนานักเรี ยน
ได้ อย่างยัง่ ยืน
2. วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
2.1 เพื่อพัฒนาครูให้ สามารถจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ และทักษะ
จากการเรี ยนในรูปแบบ Active Learning โดยบูรณาการความรู้แบบ STEM Education
2.2 เพื่อพัฒนาครูเกิดทักษะการสร้ างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิด ทักษะจากการเรี ยนรู้และ
พัฒนาสูง่ านวิจยั เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อประยุกต์ใช้ ในการพัฒนางานสูก่ ารเพิ่มวิทยฐานะที่สงู ขึ ้น
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่ อ ให้ ครู น าผลงานที่ พัฒ นาขึ น้ ไปขยายผลการเรี ย นรู้ เพื่ อ สร้ างชุม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้
ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ด้ วยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และแบ่งปั นความรู้
ซึง่ กันและกัน
2.4 เพื่ อ ยกระดับ ภาวะผู้ น าของครู ใ นการน าตนเอง และผู้ น าร่ ว ม เพื่ อ การพั ฒ นาสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงการศึกษา
3. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
3.1 ครูผ้ เู ข้ ารับการอบรมพัฒนา ร้ อยละ 90 มีความรู้ ความเข้ าใจ ใจสามารถจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ และทักษะจากการเรี ยนในรูปแบบ Active Learning โดยบูรณาการ
ความรู้แบบ STEM Education ผ่านเกณฑ์การประเมิน
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3.2 ครูผ้ เู ข้ ารับการอบรมพัฒนา ร้ อยละ 90 เกิดทักษะการสร้ างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรี ยน
เกิดการเรี ยนรู้ และพัฒนาสู่งานวิจยั เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้เพื่อประยุกต์ใช้ ในการพัฒนางาน สู่ การ
เพิ่มวิทยฐานะที่สงู ขึ ้นได้
3.3 ครู ผ้ ูเ ข้ า รั บ การอบรมพั ฒ นา ร้ อยละ 90 มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ใจสามารถสร้ างชุม ชน
แห่ ง การเรี ย นรู้ ทางวิ ช าชี พ PLC (Professional Learning Community) ด้ ว ยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
และแบ่งปั น ความรู้ ซึ่งกัน และกันเพื่ อแก้ ไข พัฒ นา และเสริ ม สร้ างการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน และพัฒ นา
สูค่ วามก้ าวหน้ าทางวิชาชีพของตนเองได้
3.4 ครูผ้ เู ข้ ารับการอบรมพัฒนา ร้ อยละ 90 มีความรู้ ความเข้ าใจ เกิดวุฒิภาวะผู้นาของครูในการ
นาตนเอง และผู้นาร่วม เพื่อการพัฒนาสูก่ ารเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้ อย่างยัง่ ยืน
4. คุณสมบัตขิ องครู ผ้ ูเข้ ารั บการพัฒนา
4.1 ข้ าราชการครู ระดับ ครู /ครู ผ้ ูช่วย/ครู ช านาญการ สัง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขันพื
้ ้นฐาน สังกัดองค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น เทศบาล หรื อเอกชน ที่สนใจที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองในการ
จัดการเรี ยนรู้สคู่ รูมืออาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนสูท่ กั ษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21
4.2 ปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนรู้ทกุ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
4.3 มีเวลาเข้ ารับการอบรม และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของระเวลาการอบรมพัฒนา
5. จานวนผู้เข้ ารั บการอบรม พัฒนา และสถานที่
จานวนผู้เข้ ารับการอบรม และพัฒ นากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ รุ่ นละไม่เกิน 120 คน / ต่อกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ แต่ละรุ่นแบ่งเป็ นกลุม่ ย่อย กลุม่ ละ 10-12 คน เพื่อการเรี ยนรู้ตามรูปแบบ PLC
สถานที่ฝึ กอบรมศูนย์ประชุม เพื่ อนพ้ องน้ องพี่ สมาคมวิจัยและพัฒ นาวิชาชี พ บุคลกรเครื อข่าย
คุรุสภา วังน ้าเขียวเลควิว จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสามารถดาเนินการพัฒนาได้ ตอ่ เนื่องในรุ่นต่อ ๆ ไปตามหลักการที่กล่าวมาแล้ ว
6. ระยะเวลาการอบรม พัฒนา (อบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อรับความรู้และฝึ กปฏิบตั ิ ร้ อยละ 40 ของเวลา
อบรม และพัฒ นา และฝึ ก ปฏิ บัติ ง านจริ ง แบบ On the job training ณ สถานศึก ษา ร้ อยละ 60 ของ
ระยะเวลาอบรม และพัฒนา)
ระยะเวลาประมาณ ปลายเดือนเมษายน – หรื อต้ นเดือนพฤษภาคม 2560 ก่อนเปิ ดภาคเรี ยน
หรื ออาจจะเป็ นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ปี การศึกษา 2560 หรื อตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐานกาหนด
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หลักสูตรการเสริ ม สร้ างศักยภาพการจัดการเรี ยนรู้ ส าหรับครู ผ้ ูสอน ในรู ปแบบ"ชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู้ทางวิชาชีพ"PLC (Professional Learning Community) ด้ วยการพัฒนาแบบชวนคิด พาทา Think
and do together สู่ศักยภาพผู้เรี ยน เพื่ อการพัฒ นาครู เพื่ อให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจสามารถออกแบบ
การจัดการเรี ยนได้ อย่างเหมาะสม สอดคล้ องกับผู้เรี ยน และธรรมชาติวิชา ด้ วยเทคนิคกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้แบบ Active Learning โดยการบูรณาการเทคนิคการจัดการเรี ยนรู้แบบ STEM Education เพื่อให้
ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้เกิดความรู้ ความเข้ าใจ เกิดทักษะจากการเรี ยนรู้สกู่ ารพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ ปัญหา
นามาซึ่งประโยชน์การใช้ งาน และครู ผ้ สู อนสามารถดาเนินการพัฒ นาต่อยอดผลงานการจัดการเรี ยนรู้
สู่วิทยฐานะที่สงู ขึ ้นได้ ตามกระบวนการขันตอนที
้
่ถูกต้ อง มีประสิทธิภาพ เป็ นการฝึ กอบรมแบบ On the
job Training
ระยะที่ 1
เดือนเมษายน- พฤษภาคม 2560 หรื ออาจเป็ นวันหยุดในปี การศึกษา 2560 หรื อตามที่ สพฐ.
กาหนด ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หรื อตามที่ สพฐ. กาหนด
เพื่ อให้ ผ้ ูเข้ ารับการพัฒ นามีความรู้ ความเข้ าใจ และเกิดทักษะการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
ในรูปแบบการเรี ยนรู้แบบ Active Learning โดยการบูรณาการจัดการเรี ยนรู้ในรูปแบบ STEM Education
เพื่ อให้ ผ้ ูเข้ ารับการพัฒ นาเกิดการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ และเกิ ด
ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่จาเป็ นจากการเรี ยนรู้
ระยะที่ 2
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการพัฒนาเข้ ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการวิจยั และรูปแบบ
“ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ทางวิ ช าชี พ PLC (Professional Learning community) เพื่ อ เข้ าใจออกแบบ
การพัฒนาในระยะที่ 3
ระยะที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1 และภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งแบบ On the job training
ณ สถานศึกษาหรื อตามที่ สพฐ. กาหนด
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการพัฒนานาความรู้ ความเข้ าใจ และทักษะจาการอบรมมาออกแบบการจัดการ
เรี ย นรู้ จริ ง ในชัน้ เรี ย นในรู ป แบบการเรี ย นรู้ แบบ Active Learning โดยการบูรณาการจัด การเรี ย นรู้ ใน
รู ป แบบ STEM Education ด้ ว ยการสร้ างเครื อ ข่ า ยเพื่ อ สร้ างชุม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ทางวิ ช าชี พ PLC
(Professional Learning Community) ด้ วยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และแบ่งปั นความรู้ซึ่งกัน และกันศึกษา
สภาพปั จจุบนั ปั ญ หา และความต้ องการจาเป็ นในการจัดการเรี ยนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรี ยน ด้ วยการบวนการ
วิ จั ย และพั ฒ นา research and development( R&D ) อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการใช้ I-Phone
ถ่ายคลิป VDO ส่งให้ วิทยากรผู้รับผิดชอบตรวจให้ คาแนะนา จนได้ ผลตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนด
บรรลุตามวัตถุประสงค์
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สนับสนุนความสัมพันธ์
เพื่อนครู ผ้ รู ่ วมวิชาชีพ
ร่ วมสร้ างคุณลักษณะสาคัญ
ที่ก่อให้ เกิดองค์ ความรู้ ส่ ู
การพัฒนาผู้เรียน

มีบรรทัดฐาน ค่ านิยมร่ วมกัน
ในการพัฒนางาน สู่ความก้ าวหน้ า
ทางวิชาชีพ

สร้ างแนวทางร่ วมกันเพื่อรับผิดชอบ
การเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน

สืบสอบ เพื่อสะท้ อนผล
การจัดการเรี ยนรู้
เชิงวิชาชีพ สู่การพัฒนาผู้เรี ยน

ร่ วมมือ รวมพลังแก้ ปัญหา เพื่อพัฒนา
นวัตกรรม สู่การพัฒนาผู้เรี ยน

กรอบแนวคิดในการดาเนินการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
....................................................................
7. รู ปแบบ และกระบวนการหลักสูตรกระบวนการขันตอนการด
้
าเนินการ ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ร่วมสร้ างความตระหนัก (Co-building awareness)
และรวมพลังค้ นหา (Co-searching & analyzing)
ขัน้ ตอนที่ 2 ร่วมพัฒนาการฝึ กปฏิบตั งิ านจริงแบบ On the job Training
(Co-development activities)
ขัน้ ตอนที่ 3 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้สกู่ ารพัฒนา (Co-organizing knowledge)
และเผยแพร่สมู่ วลชน (Co-appreciation and social communication)
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รายละเอียดและขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรมพัฒนา
ขัน้ ตอน
วัตถุประสงค์
สาระการเรี ยนรู้
ดาเนินการ
ขัน้ ตอนที่1 1. วัตถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู ข้ า ส่ วนที่ 1 ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอิง
ขันร่
้ วมสร้ าง รับการพัฒนามีความรู้ความ มาตรฐานการออกแบบการเรี ยนรู้การจัดกิจกรรม
ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับเนื ้อหาสาระ การเรี ยนรู้การวัดผล ประเมินผลการเรี ยนรู้การบริหาร
ตระหนัก
การเรี ยนรู้
จัดการชันเรี
้ ยน ประกอบด้ วย
(Co-building 2.เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการพัฒนามี 1. หลักสูตรและมาตรฐานการเรี ยนรู้
awareness) ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ 2. เนื ้อหาสาระในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้หรื อวิชาที่
และรวมพลัง แนวคิดรูปแบบการจัดการ
รับผิดชอบ
ค้ นหา (Co- เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ 3. การจัดทาหน่วยการเรี ยนรู้และแผนการจัดการ
searching & ในรูปแบบการเรี ยนรู้แบบ
เรี ยนรู้
analyzing) Active Learning
4. การออกแบบการเรี ยนรู้การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
โดยบูรณาการความรู้
การวัดผล ประเมินผลการเรี ยนรู้การบริหารจัดการ
แบบ STEM Education
ชันเรี
้ ยน
รวมทังการประเมิ
้
นผล
ส่ วนที่ 2.การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
การเรี ยนรู้และการบริหาร
(Design learning To Teacher change for the
จัดการชันเรี
้ ยน
Better)ในรูปแบบการเรี ยนรู้แบบ Active Learning
3. เพื่อให้ ครูผ้ สู อนมีเจตคติที่ โดยบูรณาการความรู้แบบ STEM Education
ดี ในการศึกษาหลักสูตรและ ประกอบด้ วย
นามาออกแบบในการบริหาร 1. แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
จัดการ และจัดการเรี ยนรู้
- ความหมายการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สาคัญ
การศึกษาที่ยงั่ ยืน

วิทยาการ
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ขัน้ ตอน
ดาเนินการ

วัตถุประสงค์

สาระการเรี ยนรู้
- องค์ประกอบของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
- การศึกษาเป็ นรายบุคคล (Individual Study)
2. รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญ
- การจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีการสร้ างองค์
ความรู้ด้วยตน (Constructivism)
- การจัดการเรี ยนรู้ด้วยกระบวนการเรี ยนรู้แบบ
Active Learning โดยบูรณาการความรู้
แบบ STEM Education
- การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ เทคโนโลยี
(Technology – Related Instruction)
- การจัดการเรี ยนรู้แบบเน้ นประสบการณ์
(Experimental Instruction)
- การจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ (Integration)
- การจัดการเรี ยนรู้แบบอื่นๆ
3. การประเมินผลการเรี ยนรู้
- หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการ
เรี ยนรู้
- รูปแบบการประเมินผลการเรี ยนรู้
- เครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินผลการเรี ยนรู้

วิทยากร
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ขัน้ ตอน
ดาเนินการ
ขัน้ ตอนที่ 2
ร่วมพัฒนา
การฝึ กปฏิบตั งิ าน
จริงแบบ On the
job Training
(Codevelopment
activities)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการ
พัฒนามีความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับการวิจยั
เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรี ยนรู้และนาไป
ประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนาการจัดการ
เรี ยนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรี ยน

สาระการเรี ยนรู้

ส่ วนที่ 3 การวิจยั เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อส่งเสริม แก้ ไข และพัฒนาผู้เรี ยน สูก่ ารพัฒนา
วิทยฐานะที่สงู ขึ ้นประกอบด้ วย
1. หลักการแนวคิดความหมายความสาคัญ
ของการวิจยั เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
2. รูปแบบการวิจยั เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
3. ขันตอนการวิ
้
จยั เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
1. การวิเคราะห์ปัญหา
2. การพัฒนานวัตกรรม
3. การใช้ นวัตกรรม
4. การประเมินและการสรุปผลการใช้ นวัตกรรม
5. การเขียนรายงานการพัฒนานวัตกรรม
6. การนาเสนอผลงานวิจยั เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรี ยนรู้
7. การเขียนรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
8. ปฏิบตั ิการวิจยั เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการ ส่ วนที่ 4 การสร้ างชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ทาง
พัฒนามีความรู้ความ วิชาชีพ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และแบ่งปัน
เข้ าใจเกี่ยวกับ
ความรู้ซงึ่ กัน และกัน PLC (Professional
กระบวนการ
Learning Community)ประกอบด้ วย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และ 1. หลักการเทคนิคการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยน
แบ่งปันความรู้ซงึ่ กัน
เป็ นสาคัญในรูปแบบ Active Learning ผู้เรี ยน
และกัน PLC
เกิดการเรี ยนรู้ด้วยการลงมือทา(Learning by
(Professional
Doing) โดยเป็ นการเรี ยนที่เน้ นความร่วมมือ
Learning Community (Collaboration Skills)และเรี ยนกันเป็ นทีม
(Team Learning)

วิทยากร
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ขัน้ ตอน
ดาเนินการ

วัตถุประสงค์

สาระการเรี ยนรู้

เพื่อสร้ างชุมชนแนว
ปฏิบตั ขิ องครู ให้ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของการ
ขับเคลื่อนการจัดการ
เรี ยนรู้สผู่ ้ เู รี ยน
2. เพื่อเสริมสร้ าง
ชุมชนการเรี ยนรู้ทาง
วิชาชีพด้ วยระบวนการ
เปลี่ยนแปลงจากการ
ปฏิบตั ิ (CoP) ของครู
เพื่อการเป็ นผู้นาด้ าน
วิชาการ และการ
จัดการเรี ยนรู้ร่วมกัน
(Supportive and
Shared Leadership)
3. เพื่อเสริมสร้ างการ
เรี ยนรู้จากการ
ปฏิบตั งิ านร่วมกันเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้
วางเป้าหมายการ
เรี ยนรู้ด้วยกระบวนการ
เรี ยนรู้อย่างเป็ นองค์
รวม

2. ความสาคัญ และเทคนิควิธีการสร้ าง
ชุมชนแห่งหารเรี ยนรู้ ด้ านหลักสูตรด้ านการ
จัดการเรี ยนการสอนและด้ านการวัดและ
ประเมินผลมีมิตขิ องความเป็ น PLC สู่
คุณภาพผู้เรี ยน และคุณภาพการจัด
การศึกษา
3. คุณลักษณะสาคัญที่ทาให้ เกิดชุมชนการ
เรี ยนรู้ทางวิชาชีพ ปรกอบด้ วย
1)การมีบรรทัดฐาน และค่านิยมร่วมกัน
(Shared values and vision)
2)การร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู้ของ
นักเรี ยน (Collective responsibility for
students learning)
3)การสืบสอบเพื่อสะท้ อนผลเชิงวิชาชีพ
(Reflective professional inquiry)
4)การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration)
5)การสนับสนุนการจัดลาดับโครงสร้ าง
และความสัมพันธ์ของบุคลากร (Supportive
conditions structural arrangements and
collegial relationships)

วิทยากร
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ขัน้ ตอน
ดาเนินการ

ขัน้ ตอนที่ 3
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
สูก่ ารพัฒนา
(Co-organizing
knowledge)และ
เผยแพร่สมู่ วลชน
(Coappreciation
and social
communication)

วัตถุประสงค์

สาระการเรี ยนรู้

4. เทคนิควิธีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรี ยนรู้ เช่น อุปสรรคเกิดจากอะไร และ
เมื่อมีการแก้ ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการคิด
อย่างไรจึงปรับแบบนัน้ ฯลฯ กระบวนการด้ วย
เทคนิควิธี AAR (After Action Review)
หรื อการสะท้ อนความคิด (reflection)
5. เทคนิควิธีการสรุปการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การ
วิพากษ์วิจารณ์การสะท้ อนผลการปฏิบตั กิ าร
ทางานร่วมกันการร่วมมือรวมพลังการมุง่ เน้ น
กระบวนการเรี ยนรู้การส่งเสริ มกระบวนการ
เรี ยนรู้และการดาเนินการอย่างเป็ นองค์รวม
1. เพื่อนิเทศ ติดตาม ส่ วนที่ 5 การนิเทศติดตามการเรี ยนการสอน
ประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านจริงแบบ On the job Training
ดาเนินการเพื่อปรับปรุง โดยการสร้ างชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพ
แก้ ไข และพัฒนา
PLC (Professional Learning Community)
คุณภาพการจัดการ
ด้ วยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และแบ่งปันความรู้
เรี ยนรู้
ซึง่ กันและกันการฝึ กปฏิบตั งิ านจริงแบบ On
2. เพื่อแลกเปลี่ยน
the job Training
เรี ยนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผู้พฒ
ั นาผู้นิเทศ และ
เพื่อร่วมชุมชน แห่ง
การเรี ยนรู้ทางวิชาชีพ
3. เพื่อเผยแพร่ผลการ
พัฒนาศักยภาพของผู้
เข้ ารับการพัฒนาสู่
สังคม และสื่อมวลชน

วิทยากร
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8. เนือ้ หาของหลักสูตรที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
โครงสร้ างหลักสูตรการพัฒนาแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน
ส่ ว นที่ 1 ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รอิ งมาตรฐานการออกแบบการเรี ย นรู้
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การวัดผล ประเมินผลการเรี ยนรู้ การบริหารจัดการชัน้ เรี ยน
เพื่ อ ให้ ค รู ผ้ ู เข้ า รั บ การพัฒ นา มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ หลัก สูต รแกนกลางการศึก ษา
ขัน้ พื น้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ เป็ นหลักสูตรอิงมาตรฐาน ซึ่งเป็ นหลักสูตรที่ มี วิสัยทัศน์ ของหลักสูต ร
เป็ นเป้าหมายที่ชดั เจน มีสมรรถนะหลัก และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็ นเป้าหมายหลัก มีตวั ชี ้วัดชันปี
้
ซึ่ง จะช่ว ยให้ เกิ ด ความเป็ น เอกภาพและมี ค วามชัด เจนในการจัด การเรี ย นการสอน และประเมิ น ผล
ในแต่ ล ะระดับ ชัน้ เพื่ อ พั ฒ นาเยาวชนในชาติ ม ากขึ น้ การจัด หลัก สู ต รสถานศึก ษาส าหรั บ ผู้ เรี ย น
ในระดับชัน้ ต่างๆและในกลุ่ม สาระต่างๆ ที่ มี ความเหมาะสม สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูต ร
การศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน เพื่ อ สามารถออกแบบการจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ นผู้ เรี ย นเป็ นส าคัญ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ส่ ว นที่ 2 หลั ก การ แนวคิ ด รู ป แบบ และกระบวนการ การจั ด การเรี ยนรู้ ท่ ี เน้ นผู้ เรี ยน
เป็ นสาคัญในรู ปแบบ Active Learning โดยบูรณาการความรู้ แบบ STEM Education
เพื่ อ ให้ ครู ผ้ ู เข้ ารั บ การพั ฒ นา สามารถออกแบบการจัด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ นผู้ เรี ย นเป็ นส าคัญ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบ Active
Learning เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู้ ร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว มเรี ย นรู้ สู่ ก ารน าเสนอ และ
วิพ ากษ์ วิจ ารณ์ ได้ ในลัก ษณะ การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อ (Cooperative Learning) ตามหลักการ
ทฤษฎี การสร้ างความรู้ ด้วยตนเองโดยการสร้ างสรรค์ชิน้ งาน (Constructionism) โดยบูรณาการความรู้
แบบ STEM Education ได้ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกับ ธรรมชาติวิช า สอดคล้ องกับ หลัก สูต ร
สถานศึกษา และบริ บทผู้เรี ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ ทกั ษะสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ที่ สาคัญจาเป็ นในศตวรรษที่ 21 จากการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่ วนที่ 3 การวิจั ย เพื่ อพั ฒ นาการจั ด การเรี ยนรู้ เพื่ อ ส่ งเสริ ม แก้ ไข และพั ฒ นาผู้ เรี ย น
สู่การพัฒนาวิทยฐานะที่สูงขึน้
เพื่ อให้ ครู ผ้ ูเข้ ารับการพัฒ นา เกิดทักษะสามารถสร้ างสรรค์นวัตกรรม เพื่ อ ส่งเสริ ม แก้ ไข และ
สนับสนุนการจัดการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดทักษะจากการเรี ยนรู้ และประยุกต์ใช้ ในการพัฒนางานสูก่ ารเพิ่ม
วิทยฐานะที่สงู ขึ ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่ ว นที่ 4 การสร้ างชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู้ ทางวิ ช าชี พ เพื่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และ
แบ่ งปั นความรู้ ซ่ งึ กัน และกัน PLC (Professional Learning Community)
เพื่อให้ ครูผ้ เู ข้ ารับการพัฒนา เกิดความรู้ความเข้ าใจการแก้ ปัญหา และส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้
ด้ วยกระบวนการของการสร้ างเครื อข่ายชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning
Community) กลยุทธ์ในการจัดการและใช้ PLC อย่างยัง่ ยืนด้ วยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และแบ่งปั นความรู้
ซึง่ กัน และกัน
สามารถสร้ างการเปลี่ยนแปลงโดยเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิงานของร่วมกันเพื่อทางานร่วมกัน และ
สนับสนุนซึ่งกัน และกัน กาหนดวัตถุประสงค์เพื่ อพัฒ นาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ร่ วมกันวางเป้าหมาย
การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน และตรวจสอบ สะท้ อนผลการปฏิบตั ิทงในส่
ั ้ วนบุคคลและผลที่เกิดขึ ้นโดยรวมผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การทางานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลังโดยมุง่ เน้ น และ
ส่งเสริมกระบวนการเรี ยนรู้อย่างเป็ นองค์รวมได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
ส่ วนที่ 5 การนิ เทศติด ตามการเรี ย นการสอนปฏิ บั ติงานจริ งแบบ On the job Training
โดยการสร้ างชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู้ ทางวิ ช าชี พ PLC (Professional Learning Community)
ด้ วยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และแบ่ งปั นความรู้ ซ่ ึงกันและกัน การฝึ กปฏิบัติงานจริ งแบบ On the
job Training
เพื่อให้ ครู ผ้ ูเข้ ารับการพัฒ นาได้ รับการยกระดับภาวะผู้ นาของครู ในการนาตนเอง และผู้นาร่ วม
เพื่อการพัฒนาสูก่ ารเปลี่ยนแปลงการศึกษา สามารถสร้ างเครื อข่ายชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพ PLC
(Professional Learning Community) โดยครู ท าร่ ว มกัน วางแผนการออกแบบการจัด การเรี ย นรู้ และ
การเตรี ยมการสอน การจัดการเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยน และกระบวนการต่างๆ เพื่ อพัฒ นาวิช าชี พ ครู และ
พัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ข องผู้เรี ย น โดยเปลี่ ย นจากเน้ น ที่ การเรี ยนของแต่ละบุค คล (Individual Learning)
มาเป็ นเน้ นที่การเรี ยนร่วมกันเป็ นกลุม่ (Team Learning) ได้ จริงในการปฏิบตั งิ านจัดการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน
โดยมีเครื อข่ายชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ เป็ นตัวขับเคลื่อนในการแก้ ไข ส่งเสริ ม และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
มี ก ารปรึ ก ษา แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ระหว่างกัน เพื่ อ ศึก ษาและพัฒ นางาน ของตนเอง แบบ On the job
Training โดยมี เครื อข่ายชุม ชนแห่ง การเรี ยนรู้ ทางวิช าชี พ PLC (Professional Learning Community)
ทังรู้ ปแบบที่เป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ
9. วิธีการจัดกิจกรรมการพัฒนาหรือนวัตกรรม
การเรี ยนรู้ ของผู้เข้ ารับการพัฒนา โดยการประชุมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการพัฒนา
เกิดความรู้ ความเข้ าใจ และเกิดทักษะการปฏิ บตั ิในการปฏิ บตั ิงานจริ ง ในอัตราส่วน 40: 60 หมายถึง
ลงมื อ ปฏิ บัติ ใ นสถานศึ ก ษาไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ 50 ของเวลาในหลั ก สู ต ร การเรี ย นรู้ ด้ วยตนเอง
การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ระหว่างกันของชุม ชนแห่ง การเรี ยนรู้ ทางวิช าชี พ PLC (Professional Learning
Community) ด้ วยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และแบ่ง ปั น ความรู้ ซึ่ง กัน และกัน การฝึ ก ปฏิ บัติง านจริ ง แบบ
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On the job Training การฝึ ก ปฏิ บัติ ก ารเรี ย นรู้ แบบมี ส่ ว นร่ ว มการชี แ้ นะหรื อ วิ ธี การอื่ น ๆตามความ
เหมาะสมโดยให้ ผ้ เู ข้ ารับการพัฒนาจัดทาชิ ้นงานที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนางานของตนไม่น้อยกว่า 1ชิ ้นจาก
การจัดการเรี ยนรู้ที่ผา่ นการเรี ยนรู้จริงของผู้เรี ยนเพื่อพัฒนาสูก่ ารเลื่อนวิทยฐานะที่สงู ขึ ้น
10. ตารางการอบรม และพัฒนา
การเรี ยนรู้ของผู้เข้ ารับการพัฒนาโดยการประชุมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อให้ ผ้ ูเข้ ารับการพัฒนา
เกิดความรู้ ความเข้ าใจ และเกิดทักษะการปฏิ บตั ิในการปฏิ บตั ิงานจริ ง ในอัตราส่วน 40: 60 หมายถึง
ลงมือปฏิบตั ใิ นสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 60 ของเวลาในหลักสูตรรายละเอียดดังนี ้
ระยะที่ 1 เวลาการพัฒนา 3 (เชิงปฏิบตั ิการ)วันมีกาหนดการดังนี (้ เขียนให้ เห็นถึงกระบวนการ
เสริ ม สร้ างความรู้ สู่ศัก ยภาพการจัด การเรี ย นรู้ สู่ก ารพัฒ นานวัต กรรม เพื่ อ พัฒ นาสู่ค วามก้ า วหน้ า
ทางวิชาชีพ)
วันที่หนึ่งของการพัฒนา
เวลา 07.00 – 08.00 น. ลงทะเบียนส่งรายงานการศึกษาด้ วยตนเองปฐมนิเทศและพิธีเปิ ด
เวลา 08.00 - 08.40 น. ทดสอบก่อนการพัฒนา 40 นาที
เวลา 09.00 - 12.00 น. ส่วนที่ 1 ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
เวลา 12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00–17.00 น. ส่วนที่ 2 การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบ Active Learning
ตามหลักการทฤษฎีการสร้ างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้ างสรรค์
ชิ ้นงาน (Constructionism)
ทดสอบหลังการพัฒนา
วันที่สองของการพัฒนา
เวลา 08.00-08.40 น. ทดสอบก่อนการพัฒนา 40 นาที
เวลา 09.00–12.00 น. ส่วนที่ 2 (ต่อ)
- บูรณาการความรู้แบบ STEM Education
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-16.00 น. ส่วนที่ 3 การออกแบบการวิจยั เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
สูก่ ารพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้
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วันที่สามของการพัฒนา
เวลา 09.00–12.00 น. ส่วนที่ 3 การออกแบบการวิจยั เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
สูก่ ารพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ (ต่อ)
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-16.00 น. ส่วนที่ 3 การออกแบบการวิจยั เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
สูก่ ารพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ (ต่อ)
ทดสอบหลังการพัฒนา และปิ ดการพัฒนาระยะที่ 1
เวลา 16.40–17.00 น. ประเมินโครงการพิธีปิด
หมายเหตุตารางนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
การพัฒนาระยะที่ 2
วันที่หนึ่งของการพัฒนา
เวลา 07.00-08.00 น. ลงทะเบียนส่งรายงานการศึกษาด้ วยตนเอง ปฐมนิเทศ
และพิธีเปิ ด
เวลา 08.00-08.40 น. ทดสอบก่อนการพัฒนา 40 นาที
เวลา 09.00-12.00 น. ส่วนที่ 4 ความรู้ความเข้ าใจการแก้ ปัญหา และส่งเสริม
การจัดการเรี ยนรู้ด้วยกระบวนการของการสร้ างเครื อข่าย
ชุ ม ชน แห่ ง การเรี ยน รู้ ท างวิ ช าชี พ PLC (Professional Learning
Community) เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-16.00 น. กระบวนการ การทบทวนหลังการเรี ยนรู้ After action review (AAR)
เพื่อสะท้ อนการเรี ยนรู้ ออกแบบ และหาแนวทางร่วมกัน
ในการปฏิบตั งิ านจริงในสถานศึกษา On the job training
-แบ่งกลุม่ ย่อยกลุม่ ละ 10-12 คน ทดลองกรณีศกึ ษา แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบ PLC มีวิทยากรนาดาเนินการในแต่ละกลุม่
วันที่สองของการพัฒนา
เวลา 09.00-12.00 น. แบ่งกลุม่ ย่อย (ต่อ) แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบ PLC
โดยครูผ้ เู ข้ ารับการพัฒนาเป็ นผู้ดาเนินการ โดยมีวิทยากร
เป็ นผู้สงั เกต และให้ คาปรึกษา
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-16.00 น. -วิทยากรประจากลุม่ สรุปให้ แนวคิด ให้ คาแนะนาเพื่อนาไป
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ดาเนินการต่อไปในรูปแบบ PLC ที่สถานศึกษาของตนทุกกลุม่ ย่อย
-วิทยากรประจากลุม่ ย่อยนัดหมายในการกลับไปดาเนินการ PLC
ที่สถานศึกษา เพื่อดาเนินการในระยะที่ 3 ต่อไป
-ปิ ดการอบรมสัมมนาระยะที่ 2
ระยะที่ 3 เป็ นกิจกรรมการฝึ กออกแบบเพื่อปฏิบัตงิ านจริง ณ สถานศึกษาเป็ นเวลา รวมแล้ ว
ไม่ น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 60 ของเวลาการอบรม ทัง้ หมด ร่ ว มกับ ชุม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ทางวิ ช าชี พ PLC
(Professional Learning Community) ด้ วยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และแบ่งปั นความรู้ซึ่งกันและกันการฝึ ก
ปฏิ บัติงานจริ งแบบ On the job Training โดยจัดทาเป็ นคลิป VDO ส่งวิทยากรประจ ากลุ่ม ตรวจแก้ ไข
เพิ่ม เติมจนสมบูรณ์ เป็ นการสื่ อสารทาง I-Phone และต่อจากนัน้ ครู จะปฏิบัติจริ งในการเรี ยนการสอน
ในรูปแบบ PLC เพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
11. เกณฑ์ การจบหลักสูตร
การประเมิ น ผลการอบรม และพัฒ นาต้ องมุ่ง เน้ น การประเมิ น ตามสภาพจริ งอย่างเป็ นระบบ
เพื่ อปรับปรุ งพัฒ นาใช้ เครื่ องมื อและวิธีการประเมิ นหลากหลายและได้ ม าตรฐานโดยยึดวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาเป็ นสาคัญ การประเมินผลการอบรม และพัฒนาข้ าราชการครู มีหลักการวิธีการเครื่ องมือ
ประเมินและเกณฑ์การประเมินดังนี ้
หลักการ
เป็ นการประเมินผลเพื่อการพัฒนาโดยยึดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามหลักสูตรเป็ นสาคัญ
วิธีการและเครื่องมือประเมิน
ให้ มีการประเมินผลทังด้
้ านความรู้ทกั ษะและเจตคติโดยใช้ วิธีการและเครื่ องมืออย่างหลากหลาย
เช่นการทดสอบการสังเกตการสอบถามการตรวจชิ ้นงานเป็ นต้ น
เกณฑ์ การประเมิน
ผู้เข้ ารับการพัฒนาต้ องมีผลการประเมินดังนี ้
ระยะเวลาเข้ ารับการพัฒนาตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของระยะเวลาการพัฒนาทังหมด
้
คะแนนผลสัมฤทธิ์การพัฒนาแต่ละส่วนตามโครงสร้ างหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้ อยละ 70
12. หน่ วยงานที่รับผิดชอบในการอบรม และพัฒนา
ส่วนราชการต้ นสังกัดของข้ าราชการครู ที่เข้ ารับ การพัฒ นาเป็ นหน่วยที่ รับผิดชอบการพัฒ นา
โดยร่วมมือกับหน่วยอบรม และพัฒนา ที่ดาเนินการ
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13. ผู้ดูแลโครงการ สมาคมวิจยั และพัฒนาวิชาชีพบุคลากร สมาชิกเครื อข่ายคุรุสภา และคณะทางาน
14. วิทยากรหลัก จานวน 18 คน ตามรายชื่อดังต่ อไปนี ้
1. ผศ.ดร.กิตพิ งษ์ ลือนาม
ตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ กลุม่ วิชาวัดผลการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง

พรมมูล

ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์พฒ
ั นาทุนมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

3. ดร. พรภัทร อินทรวรพัฒน์

ตาแหน่ง รองผู้อานวยการศูนย์พฒ
ั นาทุนมนุษย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

4. ดร.พนิต ศรี ประดิษฐ์

ตาแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

5. ดร.พีระ รัตนวิจิตร

ตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้ านมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

6. ดร.วรรณา ช่องดารากุล

ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

7. ดร.ชวลิต โพธิ์นคร

ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาเครื่ องมือวัดผล

8. น.ส.วีณา อัครธรรม

ตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้ านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้

9. ดร.ระย้ า คงขาว

ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ผอ.กลุม่ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพม.38

10. ดร.มยุรี สารี บตุ ร

ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ผ้ อู านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศรี สะเกษ เขต 4

11. นางสภาวดี สายรัตน์

ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ผ้ อู านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก

12. ดร.สัมภาษณ์ คาผุย
13. ดร.นวพรรดิ์ นามพุทธา

ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

14. นายอภิชาต เข็มพิลา

ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม. เขต 26

ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม. เขต 26
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15. ดร.ทวีพล จูฑะพล

ตาแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
ข้ าราชการบานาญ

16. นางกอบกมล ทบบัณฑิต

ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

17. ดร.มาราศี มีโชค

ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

18. นายสุภวัฒน์ อุนารัตน์

ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานายการพิเศษ

คณะทางานและคณะที่ปรึกษา จานวน 39 คน ตามรายชื่อดังต่ อไปนี ้
1. นายเสน่ห์ ขาวโต
ราชการบานาญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
2. ดร.สมเกียรติ บุญรอด

ข้ าราชการบานาญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

3. ดร.ชนิสรา ดางบุบผา

ผู้อานวยการ สก.สค. จังหวัดมหาสารคาม

4. นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

5. นายศิริพนั ธ์ ขวัญอ่อน

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

6. นายพิทยา ไชยมงคล

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ สพม.เขต 35

7. นายเกรี ยงพงศ์ ภูมิราช
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา เขต 9
8. ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
9. ดร.ไพศาล ปั นแดน

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

10. นายธีระวัฒน์ วรรณนุช

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

11 นายธานินทร์ ชลจิตต์

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

12. นายจัตพุ ร บุญระดม

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

13. นายสาเริง บุญโต

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา เขต 33

14. ดร.ธัชชัยย์ ศรสุวรรณ
15. ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง

ผู้อานวยการโรงเรี ยนราชโบริ กานุเคราะห์

16. ดร.ทวีสิทธิ์

ผู้อานวยการเชี่ยวชาญโรงเรี ยนวัดป่ าประดู่ จังหวัดระยอง

อิศรเดช

ผู้อานวยการโรงเรี ยนฤทธิยะวรรณาลัย

17. นายประเสริฐ สุนทรเนตร
18. นางปราณี รัตนธรรม

ผู้อานวยการเชี่ยวชาญโรงเรี ยนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้อานวยการโรงเรี ยนนาเชือกพิทยาสรรพ์ จังหวัดมหาสารคาม

19. นายไพศาล วุฑฒิจานนท์

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

20. นายวิชา มานะดี

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา เขต 2
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21. นายปรี ชา กาพุฆกลาง

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

22. นายพิสิษฐ์

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา เขต 4

ชดกิ่ง

23. นายสนอง สุดสะอาด

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา เขต 6

24. นายพีรพงศ์ สุรเสน

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา เขต 7

25. ดร.กิตติ บุญเชิด

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

26. นายสมศักดิ์ ทองเนียม

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

27. นายวรวิทย์ พรหมเดช

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

28. ดร.วีรพงศ์ เดชบุญ

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

29. นายจักรพงศ์ จิตมณี

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

30. นายวีระ ทวีสขุ

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

31. นายมรกต กลัดสอาด

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

32. ดร.สายัญห์ ผาน้ อย

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

33. ดร.มณฑ์ณทั อร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
34. นายวิระ แข็งกสิการ

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

35. นายวิชยั พวงภาคีศริ ิ

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

36. นายธวัชชัย อุย่ พานิช

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

37. นายธงชัย มัน่ คา

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

38. นายปริญญา ธรเสนา

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

39. นายสุรปรี ชา ลาภบุญเรื อง ผู้อานวยการเชี่ยวชาญโรงเรี ยนอนุกลู นารี จังหวัดกาฬสินธุ์
40. นางกอบกมล ทบบัณฑิต

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

15. สิ่งอานวยความสะดวก และบริการต่ างๆ
สาหรับผู้เข้ ารับการพัฒนาวิทยากรและคณะทางาน
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
15.1 อาหารเช้ า กลางวัน เย็น อาหารว่าง
15.2 ที่พกั
15.3 เอกสารประกอบการพัฒนา
15.4 wifi
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15.5 ค่าวิทยากร
15.6 ค่าเดินทางของผู้เข้ ารับการอบรม
15.7 ประกาศนียบัตร
16. ค่ าลงทะเบียนตลอดระยะเวลาในการพัฒนา จานวน 10,000 บาท
17. ประมาณการค่ าใช้ จ่าย 120 คน
17.1 ค่าอาหารเช้ า กลางวัน เย็น อาหารว่าง 700 บาทต่อวันต่อคน
รวม 5 วัน = 3,500 บาทต่อคน
17.2 ค่าที่พกั 400 บาทต่อคนต่อคืน รวม 4 คืน
= 1,600 บาท
17.3 ค่าวิทยากร ระยะที่ 1 จานวน 19 ชม. ๆ ละ 1,200
= 22,800 บาท
ระยะที่ 2 จานวน 12 ชม. ๆ ละ (3x1,200X +9x600x10)
= 57,600 บาท
17.4 ค่าเดินทางผู้เข้ ารับการพัฒนาเฉลี่ยคนละ 1,000 บาท
= 1,000 บาท
17.5 เอกสารประกอบการพัฒนาและประกาศนียบัตรคนละ
= 1,000 บาท
17.6 ค่าดาเนินการและประสานงานระยะที่ 3 คนละ 1,000 บาท = 1,000 บาท
17.7 ค่าบริหารโครงการและอื่น ๆ 1,230 บาท
ทุกรายการถัวเฉลี่ย
18. ระยะเวลาการรับสมัคร
1 – 15 เมษายน 2560 หรื อตามที่ สพฐ. กาหนด
19. การชาระค่ าลงทะเบียน
โอนเข้ าชื่อบัญชีสมาคมวิจยั และพัฒนาวิชาชีพบุคลากร
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บญ
ั ชี 374-0-43903-3 สาขาสามแยกปั กธงชัย
เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ 081-8336532 , 097-3064798
E-mail sanae_k29@outlook.com
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20. ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการอบรม
ผลลัพธ์ (Output)ครูผ้ เู ข้ ารับการอบรมเพื่อพัฒนา จะได้ รับความรู้ ความเข้ าใจ เกิดทักษะปฏิบตั ิ
สามารถออกแบบจัด การเรี ยนรู้ การจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ น ส าคัญ ในรู ป แบบ Active Learning
โดยบู ร ณาการความรู้ แบบ STEM Education เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด ความรู้ และทัก ษะที่ ส าคัญ จ าเป็ น
ตามหลักสูตรอิงมาตรฐานการออกแบบการเรี ยนรู้วดั ผล ประเมินผลการเรี ยนรู้การบริ หารจัดการชันเรี
้ ยน
เพื่อนาสู่การวิจยั เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้เพื่อส่งเสริม แก้ ไข และพัฒนาผู้เรี ยน สู่การพัฒนาวิทยฐานะ
ที่สงู ขึ ้น ได้ ด้ วยกระบวนการสร้ างชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และแบ่งปั น
ความรู้ซงึ่ กัน และกัน PLC (Professional Learning Community)
ผลกระทบ(Outcome)ครู ผ้ เู ข้ ารับการอบรมเพื่อพัฒ นาสามารถนาความรู้ ความสารถที่ได้ รับไป
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ ของตน เพื่อแก้ ไข และพัฒนานักเรี ยนให้ ศกั ยภาพการเรี ยนรู้ และมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ท้ ายที่สดุ ก็นาสูก่ ารพัฒนาเพื่อยกระดับวิทยฐานะของตนเองได้ อย่างแท้ จริง
***********************

