
 
    

ค ำน ำ 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เป็นการ

รวมตัว เพ่ือร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท า และเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพ้ืนฐาน

วัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน์  คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดย

ท างานร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้น าร่วมกัน และมีผู้บริหารเป็นผู้ดูแลสนับสนุน น าไปสู่การ

เรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ     การเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญ และความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกใน

ชุมชน 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ถือเป็นกลไกส าคัญที่ทางโครงการ Chevron 

Enjoy Science น าเข้ามาเป็นกระบวนการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือให้ครูกลุ่มเป้าหมายมีทักษะและต่อยอด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกด้วยกัน โดยน าแนวทางการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study 

Cycle) ซึ่งมีอยู่ 5 ขั้นตอนส าคัญในการพัฒนาทีมวางแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยการ

เรียนรู้ขึ้นมาที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ของตนเอง  ผ่านการวางแผนออกแบบ (Plan) ที่ทีมพัฒนา

แผนฯได้ท าการศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคของผู้เรียนตลอดจนเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข

ปัญหานั้นด้วยกัน เพ่ือน าไปสู่การเปิดชั้นเรียน (Open Classroom) โดยที่ทีมพัฒนาแผนฯและ

สมาชิกร่วมศึกษาแผนฯจะได้สังเกตและเรียนรู้วิธีการที่นักเรียนก าลังเรียนรู้ในสาระนั้น  ผลจากการ

สังเกตที่ได้จะน าไปสู่การอภิปรายสะท้อนคิด (Reflection) ที่ทั้งทีมพัฒนาแผนและผู้สังเกตจะได้

เรียนรู้จากกันและกันและน าไปสู่การปรับปรุง (Revision) แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ดี

ขึ้นในครั้งต่อไป  

เอกสารฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการศึกษาชั้นเรียนที่เกิดจากทีม

พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ของโครงการที่มีอยู่ในแต่ละภูมิภาคได้ท าการพัฒนาแผนขึ้นมาและน าลง

สู่การใช้ในห้องเรียนจริงโดยมุ่งหวังที่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นส าคัญ ภายใต้เรื่อง 

เรขาคณิต ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสาระด้านพ้ืนที่ผิวและปริมาตร มาปรับปรุงพัฒนาขึ้น 

ทั้งนี้รายละเอียดภายในเล่มประกอบด้วยการน าเสนอหลักทางด้าน แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งก่อนและ

หลังกระบวนการ PLC ประเด็นการสังเกตการเรียนรู้ของผู้เรียน บันทึกประเด็นค าถามค าตอบระหว่าง

ครูและนักเรียนที่น าไปสู่การสร้างการเรียนรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น รวมถึงประเด็นการประชุมสะท้อนผลการ

จัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง  



 
    

ทั้งนี้ทางโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จักเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจใน

กระบวนการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ผ่านการสร้างชุมชนแห่งการ เรียนรู้ที่ใช้วัฏ

จักรการศึกษาชั้นเรียนเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาห้องเรียนและได้เห็นแนวทางพ้ืนฐานใน

การเปิดชั้นเรียนบ้างไม่มากก็น้อย คณะทีมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ขอขอบคุณ บริษัทเชฟรอน

ประเทศไทย ส ารวจและผลิตจ ากัด ที่สนับสนุนโครงการเพ่ือสังคมนี้ โดยไม่ได้มุ่ งหวังผลตอบแทนแต่

อย่างใดจากภาคส่วนต่าง  ที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากความร่วมมือในการร่วมกันยกระดับการศึกษา

ของประเทศให้เกิดความยั่งยืน  

 

ในโอกาสนี้คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณพ่ีเลี้ยงทางวิชาการในโครงการฯ ครูทีมพัฒนาแผนฯใน

โครงการฯ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Lesson Study และ Coaching  จาก  Teachers College, 

Columbia University, USA, อาจารย์ภาควิชาศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในภาคี ที่ให้ข้อแนะน า

และร่วมด าเนินกิจกรรม PLC ในครั้งนี ้

 

 

           ทีมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 

โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต 
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แนวทำงกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครู 

หัวข้อ : กำรสะท้อนผลกำรจัดกำรเรียนรู้จำกกำรเปิดห้องเรียน (OPEN CLASS) 
 

i. ที่มำ (Background) 

Professional Learning Community (PLC) หรือ สังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไม่ใช่

หลักสูตรแต่เป็นแนวทางการด าเนินการที่ช่วยให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียน

การสอน ของครูผู้สอน  และการร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในโรงเรียน หรือบุคลากรทาง

การศึกษา โดยจะมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน  การส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 

และการเรียนรู้วิธีเรียน ที่จะต่อยอดไปถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Life-long learning  การ

สร้างสังคมนี้เป็นการรวมกลุ่มทางวิชาชีพเพ่ือร่วมแบ่งปันประสบการณ์และวิจัยแนวทางที่จะน ามา

สู่ผลสัมฤทธิ์นั้น 

 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูนั้น แม้ว่าครูจะผ่านการอบรมมาจากหน่วยงาน

ต่าง มามากมาย แต่ใช่ว่าแนวทางท้ังหมดจะเหมาะสมกับทุกบริบทของห้องเรียน งานวิจัยของ

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้สรุปอุปสรรคของการฝึกอบรมครูที่ท าให้เป้าหมายของการ

ปฏิบัติไม่สัมฤทธิ์ผล โดยอุปสรรคท่ีว่านั้นนอกเหนือจากความไม่ต่อเนื่องทางด้านนโยบายและ

งบประมาณ ยังมีหัวข้ออบรมและแนวปฏิบัติที่ยังไม่สอดคล้องกับการท างานของครูอย่างแท้จริง 

และการอบรมยังขาดการติดตามสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแนวทางการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้หรือ  PLC  จึงเกิดข้ึนเพ่ือคัดกรองแนวทางปฏิบัติที่มีประโยชน์กับผู้สอนและผู้เรียนโดย

แท้จริง โดยมีกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มปฏิบัติคอยร่วมมือร่วมใจ ให้การสะท้อน และให้มุมมองในการวิจัย

แผนการสอนจากประสบการณ์ท่ีหลากหลาย การสังเกตชั้นเรียนเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและการ

ตอบสนองของผู้เรียน เพื่อน าปัญหานั้นมาแก้ไขให้เป็นไปตามบริบทของห้องเรียนในพ้ืนที่ปฏิบัติ

จริง ด้วยเหตุนี้ PLC  จะเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นได้รวมกลุ่ม

หารือกัน เพ่ือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง สร้าง

วัฒนธรรมองค์กรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการอย่างกัลยาณมิตรให้เกิดข้ึนในชุมชน

เพ่ือสร้างความยั่งยืนในระดับท้องถิ่นของวิชาชีพครู 
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ii. วัตถุประสงค์ (Objectives) 

- PLC เป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร

ทางการศึกษา 

- PLC สนับสนุนความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งในระดับโรงเรียน ไปจนถึงระดับจังหวัด หรือ

ภูมิภาค 

- PLC  สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูโดยเน้นบริบทของห้องเรียนและการปฏิบัติงานจริง เพ่ือ

จุดประสงค์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

iii. โครงสร้ำงและองค์ประกอบ (Components and Structure) 

แนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบของเปลี่ยนแปลงห้องเรียน คือ 

การศึกษาชั้นเรียน หรือ  Lesson Study  ประเทศญี่ปุ่นได้ใช้แนวทางนี้ในการพัฒนาเชิงวิชาชีพครู

มาตั้งแต่ ค.ศ. 1970 จนกลายเป็นวัฒนธรรมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูอย่าง

เป็นระบบ เพราะการศึกษาชั้นเรียนท าให้ครูประเทศญี่ปุ่นมีโอกาสสร้างแนวคิดผ่านการศึกษาใน

ภาคปฏิบัติของตนเอง โดยอาศัยมุมมองของผู้เรียน และการช่วยเหลือระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน 

และในทุกครั้งที่มีการปรับโครงสร้างหลักสูตรและการสอน การศึกษาชั้นเรียนจะเข้ามามีบทบาท

ส าคัญโดยที่กลุ่มครูจะรวมตัวกันศึกษาแผน และปรับปรุงพัฒนาแผนให้เหมาะสมกับห้องเรียนของ

ตนเองและเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร (Takahashi, 2014)  ซึ่งความส าเร็จนี้ได้แพร่หลาย

ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศในแถบยุโรปที่มีการใช้การศึกษาชั้นเรียนเป็นเครื่องมือ

ของการพัฒนาเชิงวิชาชีพและประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี วัฏจักรของการศึกษาชั้นเรียนจะเป็นไป

ตามกระบวนการนี้ 

 

วัฏจักรการศึกษาชั้นเรียน  

1. STUDY การศึกษาหลักสูตร เนื้อหา ตัวชี้วัด มาตรฐาน แผนการสอน รวมทั้ง

ความก้าวหน้าและความพร้อมของนักเรียน เพ่ือการก าหนดเป้าหมายระยะสั้น และระยะยาว 

ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Watanabe et al., 2008) 
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2. PLAN การที่กลุ่มครูหรือนักการศึกษาได้วางแผนการสอนร่วมกัน และคาดการณ์สิ่งที่

นักเรียนจะได้เรียนรู้จากแผนการสอนที่ออกแบบ คาดการณ์ค าตอบและความเข้าใจที่มีทั้ง

ถูกต้องและคาดเคลื่อนของนักเรียน ออกแบบชิ้นงาน และออกแบบการเก็บข้อมูลจากชิ้นงาน 

3. TEACH THE LESSON/CLASS OBSERVATION หรือ กระบวนการน าแผนการสอนที่

เตรียมมามาสู่การปฏิบัติในห้องเรียนจริง โดยมีครูท่านนึงด าเนินการสอนตามแผน และครู

ท่านอ่ืนในทีมร่วมกันสังเกตและเก็บข้อมูลจากการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของนักเรียน

ตามบริบทจริง 

4. REFLECT การสะท้อนข้อมูลที่ได้ โดยมีค าถามที่ต้องตอบ 4 ค าถามหลัก คือ 

 Q1. การเรียนรู้ของนักเรียนที่สังเกตได้จากคาบเรียนนี้ 

 Q2. อะไรคือผลในการเรียนรู้จากการเรียนเรื่องนี้/หน่วยนี้ ที่จะถูกส่งต่อไปในการ

เรียนรู้ในครั้งหน้า 

 Q3. สิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ที่อยากน าไปปฏิบัติต่อไป 

 Q4. ผู้พัฒนาแผนจะปรับแผนการสอนหรือการให้ชิ้นงานอย่างไร 

5. REVISE การพัฒนาปรับปรุงการสอน ชิ้นงาน ตามแนวทางที่ได้ศึกษาร่วมกันของกลุ่ม

ศึกษาชั้นเรียน 

วัฏจักรนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการรวมกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาในชุมชน ซึ่ง

ขนาดของการรวมกลุ่มอาจมีตั้งแต่ในระดับหมวดวิชา ระดับโรงเรียน ระดับโรงเรียนใน

เครือข่าย หรือระดับตัวแทนแม่ข่ายของจังหวัด ทั้งนี้การศึกษาห้องเรียนที่มุ่งเน้นไปที่การ

พัฒนาแผนการสอนจะขาดองค์ประกอบหลักไปไม่ได้นั่นคือครูผู้ปฏิบัติจริง เพราะผลสะท้อน

Instructional 

Materials 
สือ่การสอน 

Teacher 

ครู 
Students 

นกัเรียน 

Kyozaikenkyu (教材研究) เคียวไซเค็งคิว 

(Instructional Material Investigation) การศกึษาเพือ่การ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ควรค านึงถึงทั้ง 3  องค์ประกอบ

หลัก 

1. สื่อการสอนเนื้อหา ต ารา สือ่ อุปกรณ์  

2. ครูประสบการณ ์ความช านาญ ความเชือ่ในการสอนของคร ู

ความพรอ้มด้านเนื้อหา แนวทางการสอน ความมั่นใจ เวลาใน

การเตรียมการและขอ้จ ากัดอื่นๆ 

3. นักเรียน พืน้ฐานความพรอ้มของนกัเรียน ด้านเนือ้หาและ

ทักษะในการคิดวเิคราะห์ ความพร้อมในการเรียนรู้และ

ข้อจ ากัดต่างๆ 
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ที่ได้จะต้องตอบโจทย์ของการพัฒนาเชิงวิชาชีพ นั่นคือ แนวทางการพัฒนาจะต้องสอดคล้อง

กับสิ่งที่ผู้ปฏิบัติสามารถท าได้ และมีโอกาสได้ปฏิบัติจริง 

ตัวอย่างของกลุ่มศึกษาชั้นเรียน (Studying Group) ของเครือข่ายหนึ่งอาจประกอบไปด้วย 

- ครูที่ได้รับการอบรมจากโรงเรียนในเครือข่าย 

- ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือ หัวหน้าหมวดวิชา 

- ศึกษานิเทศก์ 

- อาจารย์มหาวิทยาลัย 

- นักการศึกษา หรือ  พ่ีเลี้ยงทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

Study 

2. 

Plan 

3.  

Teach/ 

Observe  

4.  

Reflect 

5.  

Revise 
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iv. แนวทำงก่อนกำรสังเกตห้องเรียน  (Plan before Class Observation) 

สิ่งทีเกิดข้ึนทุกครั้งก่อนการสังเกตห้องเรียนคือขั้นที่ 1STUDY  และข้ันที่  2PLAN  ของวัฏ

จักรการศึกษาห้องเรียน หลังจากที่มีการรวมกลุ่มของบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งที่จะต้องปฏิบัติมี

ดังนี้ 

A1) Establish norms and procedure ร่วมกันตั้งแนวปฏิบัติและข้ันตอน โดยต้องเป็น

แนวที่เห็นพ้องต้องกันและให้เกียรติกันและกันเพ่ือส่งเสริมการสะท้อนประเด็นทาง

วิชาการในแบบกัลยาณมิตรและผู้เข้าร่วมทุกคนสะดวกใจที่จะเปิดใจ 

A2) Identify professional development goal  ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเชิง

วิชาชีพโดยเน้นเป้าหมายที่ครูสามารถปฏิบัติได้จริง 

A3) Identify student learning goals ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียน โดย

อิงเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวชี้วัด นอกจากนี้อาจรวมถึงเป้าหมายในเชิงทักษะ

ศตวรรษท่ี  21  อ่ืน ที่นักเรียนจะได้ เช่น ทักษะในการน าเสนอความคิดอย่างเป็น

ระบบ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการท างานเป็นทีม และ อื่น  

A4) Collaboratively plan a lesson  วางแผนการสอนร่วมกันโดยอิงเป้าหมายทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาวที่ร่วมกันก าหนดในข้อ  (3) โดยกลุ่มผู้ที่ร่วมวางแผนและวิจัย

แผนการสอนนี้เราจะเรียนว่า ทีมวางแผนการสอน (Lesson Planning Team) 

 

      หลังจากได้แผนการสอนซึ่งเกิดจากการวางแผนร่วมกัน  ในกลุ่มจะต้องเลือกสมาชิกท่ีจะปฏิบัติ

หน้าที่ส าคัญดังนี้  

1. ครูผู้สาธิตห้องเรียน (Class Demonstrator) ผู้ที่จะจัดการเรียนการสอนตามแผน

จริงในวันที่ก าหนด โดยเตรียมใบงานตามที่ได้วางแผนไว้  และเตรียมแผนผังการนั่ง

ของนักเรียนให้กับผู้สังเกตห้องเรียน โดยครูผู้สาธิตห้องเรียนนี้จะเลือกมาจากหนึ่งใน

ผู้ที่อยู่ในทีมวางแผนการสอน (Lesson Planning Team) 

2. ผู้ด าเนินการประชุม (Meeting moderator) ผู้ที่จะน าประชุมการสะท้อนภายหลัง

จากการเข้าสังเกตชั้นเรียน  
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3. ผู้บันทึกการประชุม (Meeting minute taker) ผู้ที่จะท าหน้าที่บันทึกการประชุมจับ

เวลา คอยเตือนผู้ด าเนินการประชุมหากการใช้เวลาไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ 

รวมทั้งเก็บรายละเอียดของการสะท้อนผลเพ่ือสรุปการตอบค าถาม  4  ข้อ (Q1 – 

Q4)  

4. ผู้สังเกตห้องเรียน (Class observers)  ซึ่งก็คือสมาชิกท่ีเหลือ ทั้งนี้อาจแบ่งหน้าที่ให้

แต่ละท่าน เพ่ือป้องกันการเดินรอบชั้นเรียนและท าให้รบกวนบรรยากาศห้องเรียน

ซึ่งอาจส่งผลต่อการตอบสนองของนักเรียน การเรียนรู้อย่างไม่เป็นธรรมชาติของ

นักเรียน เพ่ือเป็นการให้เกียรติครูผู้สาธิตห้องเรียน แนะน าให้มีเพียง  2  ท่าน ที่

สังเกตห้องเรียนในส่วนหน้าจากด้านข้าง  2 ท่าน ที่สังเกตห้องเรียนในส่วนหลังจาก

ด้านข้าง (ท้ังนี้ให้ดูตามความเหมาะสมของขนาดห้องเรียน และ พ้ืนที่ ว่าสามารถ

เดินดูการท างานของนักเรียนได้มากน้อยเพียงใด) ส่วนท่านที่เหลืออาจสังเกตจาก

ด้านหลังห้อง โดยการสังเกตจะไม่ก้าวก่ายการคิดและการท างานของนักเรียน 

รวมทั้งการขัดจังหวะการสอนของครูผู้สอน  ในช่วงแรกที่มีการเปิดชั้นเรียน อาจ

พบว่านักเรียนมีความตื่นเต้น ไม่เป็นธรรมชาติ แต่หากท าอยู่เป็นประจ าและมีการ

แจ้งให้นักเรียนได้รับทราบว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของคุณครูเพ่ือพัฒนาการสอน 

ซึ่ง อาจเกิดขึ้นภาคเรียนและ  1-2  ครั้ง นักเรียนจะเริ่มปรับตัวไปทีละเล็กละน้อย  

v. แนวทำงกำรในกำรสังเกตห้องเรียน (Class Observation) 

เมื่อมีการเตรียมการ ก าหนดวันเวลาในการสังเกตห้องเรียนร่วมกันแล้ว  ผู้สังเกตห้องเรียน

ทุกท่านศึกษาแผนการสอน และมาก่อนเวลาห้องเรียนประมาณ  1  ชั่วโมง โดยประมาณ

ขั้นตอนการสังเกตห้องเรียนมีดังนี้  

B1) Overview by the Class Demonstrator  ครูผู้สอนทบทวนเรื่องที่จะสอน และให้

บริบทห้องเรียนรวมทั้งแผนผังห้องเรียนให้กับผู้สังเกต 

B2) Set the observation roles  สมาชิกก าหนดบทบาทในการสังเกตร่วมกัน ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับสภาพห้องเรียนที่สังเกต และจ านวนนักเรียนว่าใครจะสังเกตในส่วนหน้า

ห้องเรียน หรือ ส่วนหลังห้องเรียนและใครจะเดินดูชิ้นงานนักเรียน ทั้งนี้การสังเกตของ

ทุกท่านควรมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองและการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อแผนการสอนนี้   
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B3) Observe the class and collect evidence  เริ่มสังเกตห้องเรียนและบันทึกการ

สังเกต ทั้งนี้ผู้สังเกตอาจบันทึกสิ่งที่เห็นลงในแผนการสอน หรือ อาจบันทึกลงใน

แบบฟอร์มสังเกตห้องเรียนก็ได้ 

 
 

 

 

 

 

vi. แนวทำงสะท้อนกำรจัดกำรเรียนรู้ (Reflection after Class Observation) 

หลังจบการเรียนการสอนในห้องเรียน ควรมีเวลาพักอย่างน้อย  15  นาที เพื่อเป็นการให้

เวลาทั้งครูและผู้สังเกตได้รวบรวมความคิดก่อนที่จะมาประชุมแลกเปลี่ยนกัน  

เมื่อสมาชิกทุกท่านพร้อม ให้ด าเนินการประชุมเพ่ือสะท้อนการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบใน

การประชุมคือ 

1. ครูผู้สาธิตห้องเรียน (Class Demonstrator)  

2. ผู้ด าเนินการประชุม (Meeting moderator)  

 3. ผู้บันทึกการประชุม (Meeting minute taker)  

 4. ผู้สังเกตห้องเรียน (Class observers)  

ผู้ด าเนินการประชุมเริ่มต้นการประชุมดังนี้ 

1 2 8 7 6 5 4 3 

9 

18 17 

12 11 14 13 16 15 

20 19 22 24 21 23 

10 

ผู้สงัเกตห้องเรียน 

ครูผู้สาธิตห้องเรียน 

1 นกัเรียนที่นัง่ทีต่ าแหนง่ที่  1 
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C1) ผู้ด าเนินการประชุมทบทวนและชี้แจงเป้าหมายของแผนการสอนตามที่ได้ตกลงกัน

ไว้ในขั้นตอน  A2)  และ  A3)   

C2) ผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงล าดับการสะท้อน 

C3) ครูผู้สาธิตสะท้อนตนเองในการสอนครั้งนี้ 

C4) ผู้ด าเนินการประชุมให้ผู้สังเกตสะท้อน positive feedback  หรือ การสะท้อนในสิ่ง

ที่เห็นว่าประทับใจในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ โดยถามวนรอบเพื่อให้สมาชิกทุกท่าน

ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และเพ่ือควบคุมเวลาควรเน้นย้ าเรื่องประเด็นที่ไม่ซ้ า

กัน และขอไม่เกินท่านละ  1 นาที 

C5) ผู้ร่วมออกแบบแผนการสอนสะท้อนถึงการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้  หากผู้ร่วม

ออกแบบแผนการสอนมีหลายท่าน ให้ขอตัวแทนพูดประมาณ  2-3  ท่าน โดย

ตัวแทนอาจจะเป็นผู้ที่มีโอกาสได้เดินดูชิ้นงานนักเรียน 

C6) ผู้สังเกตท่านอ่ืน สะท้อนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวทางการวิพากษ์และให้

ค าแนะน าที่อ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือให้การอภิปรายเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน และป้องกันความคิดเห็นที่มาจากอคติ โดยผู้ด าเนินการประชุมอาจจะเริ่ม

จากเป้าหมายที่ตกลงร่วมกัน เช่น การพัฒนาการอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียน

ได้สรุปความรู้ หรือ อาจเริ่มมาจากสิ่งที่ผู้ออกแบบแผนได้สะท้อนในขั้นตอน C5) 

C7) ผู้บันทึกการประชุมและควบคุมเวลาจะต้องคอยดูกรอบเวลา เพ่ือเตือนผู้ด าเนินการ

ประชุม และคอยบันทึกการสนทนาตามประเด็นต่าง  

C8) ผู้ด าเนินการประชุมจะมีการตีกรอบการสนทนาให้อยู่ในประเด็นเดียวกัน เช่น การถาม

ว่ามีท่านใดอยากจะให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมในประเด็น............ อีกหรือไม่  เพ่ือท าให้หัวข้อ

การอภิปรายไม่วนกลับไปกลับมา และเห็นรายละเอียดในแต่ละประเด็นในแนวดิ่ง  

C9) หากทุกท่านได้เสนอแนะแล้วตามกรอบเวลาและความเหมาะสม ผู้ด าเนินการ

ประชุมให้สมาชิกที่พัฒนาแผนการสอนพิจารณาว่าสิ่งที่จะน าไปใช้เพ่ือ

ปรับเปลี่ยนให้การจัดการเรียนการสอนดียิ่งขึ้นคืออะไร ซึ่งทีมท่ีวางแผนการสอน

อาจจะเลือกครูผู้สาธิตเป็นตัวแทนสรุปแนวทางท่ีจะน าไปปรับปรุง 

C10) ผู้ด าเนินการประชุมให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญปิดท้ายถึงความเห็นของการ

สังเกตห้องเรียนในครั้งนี้ 
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C11) ผู้ด าเนินการประชุมหรือผู้บันทึกการประชุมตอบค าถามหลัก  4  ข้อ (Q1 – Q4) 

เพ่ือเป็นการสรุปการประชุม และแจ้งการนัดหมายครั้งต่อไป 
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แนวปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง 

(High-impact practices) 

แนวปฏิบัติ องค์ประกอบ 

1. การออกแบบ

บทเรียนทีส่่งผลต่อ

การเรียนรู ้

การออกแบบบทเรียนทีด่ีมีองค์ประกอบดังนี้ 

(1) น าเสนอวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนของ

บทเรียน 

(2) เชื่อมโยงระหวา่งหัวข้อใหม่กับสิ่งที่นักเรียนได้เรยีนรู้

มาแล้ว กับความรู้ในปัจจุบัน หรือกับความเข้าใจที่

คลาดเคลือ่นของนักเรยีน 

(3) ให้เวลานักเรียนได้ศึกษาค้นควา้เนื้อหาและการ

น าไปใช้ (เช่น การใช้แบบจ าลองที่เหมาะสม การให้นักเรียน

ฝึกปฏิบัติโดยครูเป็นผูแ้นะน า การสืบเสาะหาความรู้ การ

ท างานเดี่ยว หรือการท างานเป็นกลุ่ม เป็นต้น) 

(4) การปิดท้ายบทเรยีนด้วยการทบทวนและสรุป 

2.  การมอบหมาย

งานให้เหมาะสมกับ

ระดับการรู้คิด 

งานที่มอบหมายจะถูกเลือกให้เหมาะสมกับระดับการรู้คิด

ด้วยการตั้งค าถามและการสืบเสาะหาความรู้ในชั้นเรียน 

ดังเช่น 

• ในบทเรียน นักเรียนได้ท างานทีท่้าทายระดับ

สติปัญญา (กล่าวคือ ได้พัฒนาการรู้คิดขั้นสูง) แต่ต้องเป็น

งานที่นักเรียนส่วนใหญห่รือทั้งหมดสามารถท าได้ (โดย
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แนวปฏิบัติ องค์ประกอบ 

นักเรียนต้องมคีวามรู้เดมิ) 

• ครูผูส้อนใช้วิธีการเสรมิต่อการเรยีนรู้ (Scaffolding) 

ที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้นักเรียนท างานได้ส าเร็จ 

• นักเรียนได้สือ่สารความเข้าใจถึงแนวคิด อธิบายความ

เชื่อมโยงของแนวคิดได้ หรือ ประยุกต์แนวคิดต่าง ในการ

แก้ปัญหา บทเรียนจะตอ้งสรา้งระดับการรู้คิดทีสู่งกว่า

บทเรียนที่เพียงแต่ให้นักเรียนจดจ าเนื้อหาและปฏิบัติตาม

ขั้นตอนเท่านั้น 

• บทเรียนทีท่้าทายนักเรยีนคือบทเรียนที่ให้นักเรียนได้

สรุป วิเคราะห์ คาดเดา เสนอค าอธิบายทีแ่ตกต่าง แก้ปัญหา

ที่ไม่คุ้นเคย หรือตั้งค าถามใหม่  

• ถ้านักเรียนมรีะดับทักษะความรู้ทีแ่ตกต่างกัน 

บทเรียนควรมอบหมายงานที่แตกต่างกันตามระดับทักษะ

ของนักเรียน และการขยายความรู้เป็นการเปิดโอกาสให้

นักเรียนที่มศีักยภาพสูงมีส่วนร่วมในการเรยีนรูไ้ด้มากขึ้น 

(Differentiation)   

3. ให้ท างานเป็นกลุ่ม

หรือท างานเป็นคู่ตาม

ความเหมาะสม 

การเอาใจใส่ตอ่ขนาดของชั้นเรียน การจัดกลุม่และบทบาท

ของนักเรียน การจัดที่นัง่ในช้ันเรียน ความถาวรของกลุ่ม 

จ านวนและขนาดของกลุ่ม และปัจจัยอื่น ทีส่่งผลต่อการใช้

แนวทางกลุ่มหรือจับคู่ ครูผูส้อนจะพิจารณาว่าระหว่างการ
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แนวปฏิบัติ องค์ประกอบ 

ท างานเป็นกลุ่มหรอืการท างานเดีย่ว วิธไีหนจะให้ประโยชน์

มากกว่ากัน โดยทั่วไปแล้วการท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนจะมี

บทบาทและหนา้ที่ในการมีส่วนช่วยให้งานส าเรจ็ โดย

ครูผูส้อนจะตั้งเป้าหมายและความคาดหวังในการร่วมกัน

อภิปราย 

4. ประเมินผล

ระหว่างเรียนเพื่อ

ปรับการสอนให้

เหมาะกับสภาพการ

เรียนรู ้

ครูผูส้อนใช้การประเมินผลระหว่างเรียนในรูปแบบของ

แบบฝึกหัดหรือเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มลูของนักเรียน

เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ เป็นแนวทางส าหรับการจัดการ

เรียนการสอนในครั้งต่อไป และเพื่อให้ข้อแนะน าย้อนกลับ 

(Feedback) แก่นักเรียนที่ตรงเป้า การประเมนิที่ง่ายทีสุ่ด

ประกอบไปด้วยชุดค าถามแบบเจาะลึกที่ถูกเตรยีมไว้

ล่วงหน้า โดยค าถามที่ดแีละชัดเจนจะเผยถึงสิ่งที่เด็กเข้าใจ

หรือยังไม่เข้าใจอย่างถอ่งแท้ โดยครผูู้สอนจะใช้วิธีปรับการ

สอนเพื่อตอบสนองต่อสถานะการเรียนรู้ของนักเรียนและต่อ

อุปสรรคในการเรยีน มากกว่าที่จะสอนเนื้อหาตามแบบแผน

หนึ่ง หรือสอนเพื่อให้บรรลุตามตารางสอนที่วางแผนไว้ 

ครูผูส้อนจะใช้ผลลพัธ์ในการประเมินระหว่างการเรยีน

เพื่อให้ข้อแนะน าย้อนกลับที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและ

เพื่อปรับการสอนให้เหมาะกับนักเรียนเฉพาะคนหรือเฉพาะ

กลุ่ม 

5. เอื้อให้มีการ ครูผูส้อนจะเข้าใจความคิดของนักเรียนหากเปิดโอกาสให้
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แนวปฏิบัติ องค์ประกอบ 

สนทนาและการ

อภิปรายที่มีนักเรยีน

เป็นศูนย์กลาง 

นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตัวเอง การอภิปรายของ

นักเรียนหมายความถึง: 

• การจุดประเด็นให้นักเรียนอภิปรายในหัวข้อที่

เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลกัของสาระที่ก าลังศึกษา 

• นักเรียนได้อธิบายความคิดและแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นต่อกันและกัน 

• นักเรียนได้ตั้งค าถามและระบุถึงสิ่งที่ตนเองสงสยัได ้

• การสร้างวัฒนธรรมในช้ันเรียนที่นักเรยีนไดส้นทนา

อภิปรายกันเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

6.การเขียนอย่างเป็น

กิจวัตรทั้งในและ

นอกห้องเรียน 

ให้นักเรียนได้เขียนอย่างสม่ าเสมอและหลากหลาย การสอน

ควรเชื่อมโยงกับภาษาเพื่อให้นักเรียนไดพ้ัฒนาด้านการ

วางแผน การปรับปรุง และแก้ไขงานเขียน นักเรียนได้ฝึก

เขียนทั้งแบบสั้นและแบบยาวเพือ่สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้

เรียนรูอ้ยา่งเป็นระบบ 

7.การสืบเสาะหา

ความรู้และการ

เรียนรูโ้ดยใช้

โครงงาน 

ครูผูส้อนให้นักเรียนได้สบืเสาะค้นควา้หรือท า

โครงงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพือ่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจ

แนวคิดหลักของสาระทีเ่รียนอยู่ นักเรยีนจะได้ใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้จากการท างานเป็นกลุ่มหรือ

การเรียนรู้จากการท าโครงงาน 
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