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ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน(ระยะที่ 3) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 25  (Professional Learning Community of The Secondary Education 
Service Area Office 25) : PLC-KKSec25 Model 

 

นายคเชนทร์ กองพิลา 
ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
    

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 (Professional Learning Community of The Secondary Education Service Area Office 25) 
: PLC-KKSec25 Model มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (Professional Learning Community of The 
Secondary Education Service Area Office 25) : PLC-KKSec25 Model (ระยะที่ 3) ภาคเรียนที่ 1      
ปีการศึกษา 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนในสหวิทยาเขตทั้ง 11 สหวิทยาเขต จ านวน 84 โรงเรียน 
ประกอบด้วย  สหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น จ านวน 5 โรงเรียน  สหวิทยาเขตเวียงเรือค า จ านวน 8 โรงเรียน  
สหวิทยาเขตกระนวน-น้ าพอง จ านวน 6 โรงเรียน  สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น จ านวน 9 โรงเรียน        
สหวิทยาเขตหนองสองห้อง–พล จ านวน 8 โรงเรียน  สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ จ านวน 7 โรงเรียน    
สหวิทยาเขตแวงใหญ่ จ านวน 7 โรงเรียน  สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ จ านวน 8 โรงเรียน  สหวิทยาเขตอุดม
คงคาคีรี จ านวน 9 โรงเรียน  สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร จ านวน 6 โรงเรียน  และสหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู 
จ านวน 11 โรงเรียน 
 การด าเนินโครงการในระยะที่ 3 เป็นการน ารูปแบบ PLC-KKSec25  Model ลงสู่ชั้นเรียนย่างเต็ม
รูปแบบ ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีคณะศึกษานิเทศก์ คณะอนุกรรมการของแต่ละสหวิทยาเขต คณะกรรมการ
นิเทศภายในของแต่ละโรงเรียนโดยด าเนินการตามปฏิทินที่ก าหนดที่ได้แจ้งสหวิทยาเขตและโรงเรียนในสังกัด
ทุกโรงเรียน ซึ่งการขับเคลื่อนใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม PAOR และการศึกษาชั้นเรียน 
(Lesson study) ภายใต้บริบทของแต่ละสหวิทยาเขต โรงเรียน บนพ้ืนฐานของ (1) การสร้างบรรทัดฐานและ
ค่านิยมร่วมกัน (Shared values and norms) (2) การปฏิบัติที่มีเป้าหมาย ร่วมกันคือการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Collective focus on student learning) (3) การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) (4) การเปิดรับการ
ชี้แนะการปฏิบัติงาน (Expert advice and study visit) และ(5) การสนทนา ที่มุ่งสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 
(Reflection dialogue) เช่น การรวมกลุ่มศึกษาบทเรียนในลักษณะ Lesson study, Problem-solving 
group, Lesson group, Research group, Teach less and learn more, Problems-based learning , 
Project based Learning STEM Education อ่ืนๆ หรือการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการใช้ผลการ
ปฏิบัติในห้องเรียนเป็นฐาน  โดยมีสื่อสังคมออนไลน์(Social Media) เป็นนวัตกรรมในการพัฒนากิจกรรมการ
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เรียนการสอน เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร และการขับเคลื่อนในการปฏิบัติร่วมกัน สะท้อนคิด และ
ปรับปรุงงาน ซึ่งมี 5 องค์ประกอบได้แก่ 1) ทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือข่าย  2) กลุ่มเรียนรู้บนเครือข่าย  3) 
กระบวนการเรียนรู้  4) เครื่องมือที่ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย  5) เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้บน
เครือข่าย  โดยมีประเด็นในการเข้าสังเกตชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ดังนี้  (1) จุดประสงค์การเรียนรู้/
ผลลัพธ์/ เป้าหมายการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ มฐ./ตช. จากผลการวิเคราะห์ O-NET ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  (2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบสอดคล้องกับมาตรฐาน/
ตัวชี้วัดหัวเรื่อง/สาระส าคัญ /จุดประสงค์/สาระการเรียนรู้ /ภาระงาน/การจัดกิจกรรม/สื่อ-นวัตกรรม/การ
วัดผลประเมินผล/ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้/อ่ืนๆจากผลการวิเคราะห์ O-NET  (3) ความรู้ในเนื้อหาวิชามีความ
ชัดเจน เหมาะสมทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมาจากสาระการเรียนรู้ที่
วิเคราะห์จากผล O-NET คลอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   (4) 
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านการสอน ได้แก่ เทคนิควิธีการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้ค าถาม 
การเปิดโอกาส การให้มีส่วนร่วม การแก้ปัญหา บุคลิกลักษณะของครู การแต่งกาย น้ าเสียง ภาษา การ
เสริมแรง การช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก การบูรณาการ ส่วนด้านการเรียนรู้ พิจารณาจากพฤติกรรมที่
แสดงออกของนักเรียน เช่น ความสนใจกระตือรือร้น/การปฏิบัติงานที่รับมอบหมาย/การเป็นผู้น าผู้ตาม/การ
ค้นหาค าตอบที่หลากหลาย / ความเข้าใจในความคิดส าคัญ/การสรุปบทเรียน/การช่วยเหลือเพ่ือ แนะน าเพ่ือน 
ติวเพ่ือน/อ่ืนๆตามความเหมาะสม  (5) สื่อ/นวัตกรรม (Media+Methode)  ที่สามารถใช้แก้ปัญหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด (คะแนน O-NET) และสอดคล้องกับวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ก าหนด  และ (6) การวัดผลประเมินผล โดยมีการก าหนดสิ่งที่ประเมินหรือการเกิดขึ้นจาก
การเรียนรู้  โดยพิจารณาจากการระบุชิ้นงาน ภาระงาน ก าหนดวิธีการประเมินและเครื่องมือประเมินอย่าง
ถูกต้อง เชื่อถือได้ ตรง ตาม มฐ./ตช. จากการวิเคราะห์ผลของ O-NET และเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา      
โดยการด าเนินงานในทุกระดับเป็นไปตามรูปแบบ PLC-KKsec25 Model ตามวงจรคุณภาพ PAOR ดังนี้   
  

แนวทางการด าเนินงานของศึกษานิเทศก์ 
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในแต่ละสหวิทยาเขตด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการน า

กระบวนการ PLC-KKsec25 Model ของครูในทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบ โดยด าเนินการใน
ลักษณะของการวิจัยเชิงปฎิบัติการ PAOR ดังนี้ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อน PLC-KKsec25 Model ลงสู่ชั้นเรียน 
อย่างเต็มรูปแบบ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขต สรุปรายงานผล
การด าเนินงานในระยะที่ 2 ที่ผ่านมาซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 84 โรงเรียน จ านวน  268 
คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อน PLC-KKsec25 Model 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะศึกษานิเทศก์ ติดตาม และ 

ประเมินผลการน ากระบวนการ PLC-KKsec25 Model สู่ชั้นเรียนอย่างเต็มรูปแบบ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 โดยมีการออกนิเทศ ก ากับ ติดตาม สัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่ วันอังคาร วันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์   
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 3. ศึกษานิเทศก์แต่ละสหวิทยาเขตประสานโรงเรียนก าหนดวัน เวลา สถานที่เพ่ือก าหนดปฏิทิน/
แผนการออกนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

4. ศึกษานิเทศก์แต่ละสหวิทยาเขตออกนิเทศ ก ากับ ติดตาม โรงเรียนทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
ที่รับผิดชอบตามปฏิทินที่ก าหนด/แผนการนิเทศ  โดยการร่วมสังเกตชั้นเรียน(Lesson study) ร่วมกับรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และเพ่ือนผู้ร่วม
กระบวนการ PLC ของแต่ละโรงเรียน  โดยเน้นและให้ความส าคัญผลคะแนนจากการทดสอบการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ O-NET ที่มีการระบุตัวครูผู้รับผิดชอบในมาตรฐาน ตัวชี้วัด 

5. ศึกษานิเทศก์แต่ละสหวิทยาเขต ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้และเพ่ือนผู้ร่วมกระบวนการ PLC ของแต่ละโรงเรียนสะท้อนผลการศึกษาชั้นเรียนทันทีที่
สิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง และมีการบันทึกสมุดนิเทศเพ่ือเป็นข้อมูลในการนิเทศ ติดตามครั้งต่อไป 

6. ศึกษานิเทศก์แต่ละสหวิทยาเขต สรุปผล รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานในระยะที่ 3  

(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561) 

แนวทางการด าเนินงานของสหวิทยาเขต 
คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบในแต่ละสหวิทยาเขตด าเนินการติดตาม ตรวจสอบการน า 

กระบวนการ PLC-KKsec25 Model ของทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบ โดยด าเนินการในลักษณะ
ของการวิจัยเชิงปฎิบัติการ PAOR ดังนี้ 

1. สหวิทยาเขตออกค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการน ากระบวนการ  
PLC-KKsec25 Model  
 2. สหวิทยาเขตก าหนดปฏิทิน/แผนการออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการน ากระบวนการ    
PLC-KKsec25 Model 
 3. สหวิทยาเขตโดยคณะอนุกรรมการออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการน ากระบวนการ      
PLC-KKsec25 Model โดยการเข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนร่วมกับรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าฝ่าย
วิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียน  โดยเน้นและให้ความส าคัญผลคะแนนจากการ
ทดสอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ O-NET ที่มีการระบุตัวครูผู้รับผิดชอบในมาตรฐาน ตัวชี้วัด ในช่วง 31 
กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2561 
 4. สหวิทยาเขตสะท้อนผลการน ากระบวนการ PLC-KKsec25 Model ลงสู่ชั้นเรียนอย่างเต็มรูปแบบ
ของสหวิทยาเขตฯ 10 – 14 กันยายน 2561 
 5. ทุกสหวิทยาเขต อบรมขยายผลการสร้างข้อสอบ(ONET-Online) และกิจกรรมแบบฝึกออนไลน์  
ภายในเดือนกันยายน 2561 
 6. ทุกสหวิทยาเขต สรุปผล รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานที่ผ่านมาในระยะที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ทางออนไลน์ 
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แนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน 
โรงเรียนทุกโรงเรียนในแต่ละสหวิทยาเขตด าเนินการนิเทศภายใน ติดตาม และประเมินผลการน า 

กระบวนการ PLC-KKsec25 Model ของครูในทุกโรงเรียน โดยด าเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิงปฎิบัติ
การ PAOR และให้ความส าคัญกับกระบวนการนิเทศภายในเป็นหลัก ดังนี้ 

1. โรงเรียนทุกโรงเรียนท าการวิเคราะห์ผลคะแนนจากการทดสอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ  
O-NET โดยมีการระบุตัวครูผู้รับผิดชอบในมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่มีปัญหา (Low1/Low2) และมาตรฐาน ตัวชี้วัด
ที่ต้องการพัฒนา (Hight1/Hight2) 

2. โรงเรียนทุกโรงเรียนออกค าสั่งแต่งตั้งทีมการน ากระบวนการ PLC-KKsec25 Model ลงสู่ชั้นเรียน
อย่างเต็มรูปแบบโดยแต่งตั้งทีมในการด าเนินการใช้ PLC ในชั้นเรียน เช่น จับคู่ หรือทีมในรายวิชาเดียวกัน/
ระดับชั้นเดียวกัน /กลุ่มสาระการเรียนรู้ / อื่นๆ ในช่วง 31 มี.ค.–11 พ.ค. 61  

3. โรงเรียนทุกโรงเรียนก าหนดปฏิทิน/แผนการน ากระบวนการ PLC-KKsec25 Model ลงสู่ชั้นเรียน
อย่างเต็มรูปแบบ และออกแบบ/เขียนหน่วยการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ผล  O – Net ของ
โรงเรียน โดยแต่ละทีมปฏิบัติการเขียนหน่วยการเรียนรู้เพ่ือนน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   

ในช่วง 31 มี.ค.–11 พ.ค. 61 

4. โรงเรียนทุกโรงเรียนด าเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางสอน ของแต่ละ
โรงเรียนโดยการน ากระบวนการ PLC-KKsec25 Model ลงสู่ชั้นเรียนอย่างเต็มรูปแบบเพ่ือแก้ปัญหาเรื่อง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) และแก้ปัญหาในด้านอ่ืนๆ  ระหว่าง พฤษภาคม – กันยายน 2561 

5. โรงเรียนทุกโรงเรียนนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ PLC-KKsec25 Model ในการเข้าร่วมสังเกต   
ชั้นเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามปฏิทินที่โรงเรียนก าหนด โดยมีรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และทีมของผู้รับการนิเทศ 

6. โรงเรียนทุกโรงเรียนรายงานความก้าวหน้าการการน า PLC-KKsec25 Model ลงสู่ชั้นเรียน (ครั้งที่ 1)  
24 กรกฎาคม 61 ทางออนไลน์ 

7. โรงเรียนทุกโรงเรียนสะท้อนผลการน ากระบวนการ PLC-KKsec25 Model ลงสู่ชั้นเรียนอย่างเต็ม 

รูปแบบของโรงเรียน  3-7 กันยายน 2561 
8. โรงเรียนทุกโรงเรียน สรุปผล รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานที่ผ่านมาในระยะที่ 3 ภาคเรียน

ที่ 1 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ทางออนไลน์ 
ผลการด าเนินงาน 
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบสหวิทยาเขต 

 จากการที่คณะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในแต่ละสหวิทยาเขตด าเนินการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการน ากระบวนการ PLC-KKsec25 Model ของครูในทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบ โดย
ออกนิเทศ ก ากับ ติดตาม สัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่ วันอังคาร วันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์  ผลปรากฏ ดังนี้  
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บรรยากาศในชั้นเรียน  ครูมีการเรียกชื่อนักเรียนให้ตอบค าถาม  มีการเสริมแรง  มีการกระตุ้นให้เกิด 

การตื่นตัวในการเรียนรู้ตลอดเวลา และนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น  บางโรงเรียนนักเรียนมีจ านวน
มากท าให้ห้องเรียนดูคับแคบ อึดอัด มีการจัดบอร์ดป้ายนิเทศในห้องเรียนมีการจัดมุมต่างๆ  มีการจัดโต๊ะเรียน
เป็นกลุ่มในบางรายวิชา ครูมีการให้แรงเสริมผู้เรียน โดยการใช้ค ากล่าวชม และการให้คะแนนท าให้ผู้เรียน     
มีแรงเสริมในการเรียน 
 แผนการจัดการเรียนรู้  บางรายวิชามีองค์ประกอบหลักไม่ครบ ท าให้ขาดความสมบูรณ์และไม่มี
รายละเอียดไม่สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้  บางรายวิชาแผนจัดการเรียนรู้ที่เขียน 
มีจ านวนชั่วโมงมากเกินไป  และบางรายวิชาไม่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ
กลุ่มวิชาการ  ซึ่งมีรายละเอียด ตามหัวข้อการประเมินที่เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียน ดังนี้ 

1. การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้/ผลลัพธ์/ เป้าหมายการเรียนรู้  ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่การก าหนด
วัตถุประสงค์ยังยึดตามหนังสือเรียนที่ใช้เป็นหลัก และยังไม่สะท้อนถึงการคิดขั้นสูง  

2. แผนการจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่มีองค์ประกอบหลักครบ แต่ยังขาดในส่วนที่เป็นเทคนิค รูปแบบ 
กระบวนการเรียนการสอนที่แสดงถึงการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

3. ความรู้ในเนื้อหาวิชาครูส่วนใหญ่ยึดจากหนังสือเรียนจากส านักพิมพ์เป็นหลักและยังคงยึดติดกับ 
เนื้อหาในหนังสือเรียนและวิธีการสอนที่เน้นการบรรยาย ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ถึงแม้จะมีการแนะน าแหล่งเรียนรู้ทางเว็บไซต์ส าหรับให้ความรู้แก่นักเรียนแต่
ก็ยังมีเพียงเว็บไซต์เดียวซึ่งมาจากเว็บไซต์ที่ไม่ใช่องค์กรที่มีความน่าเชื่อถือได้ และไม่ครอบคลุมตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 4. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เนื่องจากครูส่วนใหญ่ไม่ได้ก าหนดเทคนิค รูปแบบ กระบวนการเรียน
การสอนที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นหลัก โดยเฉพาะในส่วนของการกระตุ้นหรือน าเข้าสู่บทเรียน
ด้วยค าถามในลักษณะปลายเปิด  กิจกรรมการเรียนการสอนยังเน้นในเนื้อหาวิชาเป็นหลักไม่ได้มีการเชื่อมโยง
หรือบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ หรือในรายวิชาอ่ืนๆ ไม่สามารถตอบตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ได้ตรง
ประเด็น ในบางรายวิชา เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ครูจ ากัดแนวความคิดนักเรียนในการค้นหาค า ไม่เปิดโอกาสให้
นักเรียนใช้วิธีการอ่ืนๆ 

5. สื่อ/นวัตกรรม (Media+Methode)  พบว่า ครูส่วนใหญ่ยังไม่มีการผสมผสานเทคนิค วิธีการ     
กับสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเข้าด้วยกันได้ ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สื่อเพ่ือให้ความรู้ที่เป็นสาระการเรียนรู้
เท่านั้น และไม่ใช้สื่อในลักษณะของกิจกรรมแบบฝึก เป็นการใช้สื่อ ICT ประกอบการเรียนการสอนเท่านั้นแต่
ยังไม่ได้ใช้ ICT Literacy เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และไม่ปรากฏในขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ 

6. การวัดผลประเมินผล พบว่า ครูส่วนใหญ่ ไม่ก าหนดภาระงาน(Task) หรือชิ้นงานที่แสดงถึง
ความส าเร็จในการเรียนรู้ของนักเรียนจึงไม่สามารถก าหนดวิธีการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนได้ ถึงแม้จะมี
การประเมินในขั้นสรุปผลบ้าง (Summative Assessment) แต่ยังขาดการประเมินทั้งกระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่เป็นการประเมินรายทาง (Formative Assessment)  
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คณะอนุกรรมการสหวิทยาเขต 

 จากการที่คณะอนุกรรมการในแต่ละสหวิทยาเขตด าเนินการติดตาม ตรวจสอบการน ากระบวนการ  
PLC-KKsec25 Model ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบ   
ตามปฏิทินที่ทางคณะอนุกรรมการก าหนดไว้ ผลปรากฏในภาพรวม ดังนี้  

บรรยากาศในชั้นเรียน  ครสู่วนใหญ่สามารถควบคุมชั้นเรียนได้ดี บางรายวิชานักเรียนค่อนข้างมีส่วน 
ร่วมน้อยและไม่ค่อยมีความเป็นธรรมชาติ อาจเป็นเพราะมีคณะกรรมการเข้าไปร่วมสังเกตชั้นเรี ยน          
ส่วนแผนการจัดการเรียนรู้ครูส่วนใหญ่มีการวางแผนการสอนและมีการเตรียมการมาอย่างดี  ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแผนและกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น มีการชี้แนะ และรับฟังข้อคิดเห็น  
ซ่ึงกันและกัน มีการน าประสบการณ์ของตนเองมาเล่าให้เพ่ือนครูฟัง  และมีการสะท้อนความคิดร่วมกันกับ
ครูผู้สอนท าให้ผู้บริหารเข้าใจครูมากขึ้น เข้าใจบริบทที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียน น าไปสู่แนวทางสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  ดังนี้ 

1. การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้/ผลลัพธ์/ เป้าหมายการเรียนรู้  ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรายวิชาที่จัดเตรียม   
แต่การก าหนดวัตถุประสงค์ยังเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สะท้อนทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน  

2. แผนการจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นแผนการสอนส าเร็จรูปมีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ มีการระบุ
เทคนิค รูปแบบ กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนนั้นๆ   

3. ความรู้ในเนื้อหาวิชา ส่วนใหญ่จะปริ๊นเป็นเอกสารใบความรู้ให้กับนักเรียนซึ่งเหมือนกันกับใน
หนังสือเรียนและสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรที่ก าหนด  

4. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ส่วนใหญ่การด าเนินกิจกรรมไม่สอดคล้องกันตามที่ก าหนดในแผน
จัดการเรียนรู้  
 5. สื่อ/นวัตกรรม (Media+Methode)  พบว่า ครูส่วนใหญ่ไม่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน ถึงแม้จะมีการประยุกต์ใช้บ้างก็เป็นเพียงในส่วนของการสืบค้นข้อมูลเท่านั้น ยังไม่ได้ลงลึกถึงการใช้เป็น
เครื่องในการเรียนรู้  และครูส่วนใหญ่ยังใช้ใบความรู้และแบบฝึกหัด มีการใช้ ICT ประกอบการเรียนการสอน
ในบางรายวิชา ผู้นิเทศได้แนะน าให้ใช้สื่อเทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชั่นเพ่ือการศึกษาเพ่ือกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากขึ้น  ในบางรายวิชาครูผู้สอนมีการเลือกใช้สื่อ
โฆษณาน ามาปรับใช้ในการเรียนการ ท าให้เนื้อหาในการเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากข้ึน 

6. การวัดผลประเมินผล พบว่า ครูส่วนใหญ่มีการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และให้ความส าคัญใน
การสอบและใช้แบบประเมินพฤติกรรมและการสังเกต  
 คณะผู้บริหารและคณะอนุกรรมการของสหวิทยาเขตที่เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียน พบว่า การนิเทศ
ติดตามโรงเรียนในสหวิทยาเขตโดยใช้กระบวนการ PLC-KKsec25 Model ส่งผลในเชิงบวกต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนซึ่งมองว่าเป็นการกระตุ้นครูให้มีความตื่นตัวในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้ทราบถึง
เทคนิคกระบวนการในการออกแบบชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพที่ตรงและสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด ใน
หลักสูตร และเปิดใจยอมรับการนิเทศด้วยกระบวนการกัลยาณมิตรมากขึ้น  อีกทั้งยังได้ทราบถึงปัญหา
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อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ  และยังพบว่า  ครูส่วนใหญ่มีความตั้งใจและ
บรรยากาศในการเรียนการสอนที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และครูมีความตั้งใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้
เข้าสังเกตชั้นเรียน และจะน าข้อเสนอแนะจากการสะท้อนผลไปปรับปรุงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้    
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โรงเรียน 
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีรูปแบบและทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานหลักสูตร 2551 และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (Professional Learning Community of The 
Secondary Education Service Area Office 25) : PLC-KKSec25 Model ซึ่งโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ PLC-KKsec25 Model (ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561) และมีการรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ปรากฏผล ดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1  สรุปจ านวนครูที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ PLC-KKsec25 Model (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา   
               2561) ของแต่ละสหวิทยาเขต สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 

สหวิทยาเขต กลุ่มสาระการเรียนรู ้ รวม 
วิทย์  
(คน) 

คณิตฯ 
(คน) 

ไทย 
(คน) 

ต่างประเทศ
(คน) 

สังคมฯ 
(คน) 

การงานฯ
(คน) 

สุขศึกษาฯ
(คน) 

พัฒนา
ผู้เรียน(คน) 

ศิลปะ 
(คน) 

เมืองขอนแก่น 89 74 39 50 51 33 23 30 19 408 
แก่นนครราชพฤกษ์ 87 58 45 63 51 45 24 20 23 416 
กัลยาณมิตร 58 40 27 41 37 32 16 14 15 280 
ปราสาทพญาไผ ่ 51 31 22 34 26 30 16 8 15 233 
อุดมคงคาคีร ี 75 45 31 36 39 34 27 17 27 331 
หนองสองห้อง-พล 47 31 24 38 25 37 17 10 12 241 
แวงใหญ ่ 38 23 16 28 21 24 11 28 11 200 
เวียงเรือค า 60 39 30 46 36 44 22 14 17 308 
ชุมแพม่านชมพ ู 31 15 14 18 14 15 10 25 11 153 
พระธาตุขามแก่น 64 38 31 41 35 46 16 6 22 299 
น้ าพอง-กระนวน 61 38 29 36 35 30 16 34 20 299 

รวม 661 432 308 431 370 370 198 206 192 3,168 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ครใูนแต่ละสหวิทยาเขตได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ PLC-KKsec25 Model 
(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561) ในภาพรวมทั้ง 11 สหวิทยาเขต โดยครูใช้รูปแบบของ PLC-KKsec25 
Model ในการแก้ปัญหา พัฒนา คุณภาพการศึกษา จ านวน 3,168 คน คิดเป็นร้อยละ 90.17 จากครูทั้งหมด 
3,513 คน   
 อีกทั้งยังพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีการก าหนดนโยบายให้ครูท าการวิเคราะห์ผู้เรียนโดยค านึงถึง
ความสามารถและความแตกต่างระหว่างความสามารถของนักเรียน และให้การช่วยเหลือตามความสามารถ  
รวมถึงการสร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญของการนิเทศภายในมากขึ้น  มีระบบการนิเทศภายในที่
ชัดเจนขึ้น มีปฏิทินการนิเทศ และมีการด าเนินการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง โดยได้รับค าแนะน า 
และก าลังใจจากผู้นิเทศ  โดยครูผู้รับการนิเทศจะน าข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้นิเทศไปปรับปรุงทั้งการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 ครูผู้รับการนิเทศสะท้อนว่าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอน และเทคนิค
วิธีการแก้ปัญหา และแนวทางพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน  มีความกระตือรือร้นในการเตรียมการจัดการ
เรียนการสอน ตั้งแต่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์  และคาดหวัง
ว่าจะจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามขั้นตอนที่เตรียมมา  และมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เตรียมมา สามารถท าให้ผู้เรียนสนุกสนาน และเกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  ถึงแม้ว่าจะ
มีความตื่นเต้นท าให้ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้  รวมถึงปัญหา
เรื่องการใช้เทคโนโลยี ที่ไม่ท างานในขณะจัดการเรียนการสอน ท าให้ขั้นตอนไม่เป็นไปตามแผนการจัดการ
เรียนรู้  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนดีมาก ให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม  อีกท้ังยังมีความเชื่อมโยงในความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูอีกด้วย   

ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการ 
เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งผลต่อการติด 0, ร, มส. น้อยลง รวมถึงความตระหนักและเล็งเห็น
ความส าคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  อีกทั้งยังได้น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน และแข่งขันทักษะหรือประกวดแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561 จนได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศน าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและชุมชน  

         

 

บทเรียนที่ได้รับ/ข้อค้นพบ 
   โรงเรียนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับกระบวนการนิเทศภายในน้อยมาก ถึงแม้ว่าจะมีแนวทาง ค าสั่ง
ภายในโรงเรียนจริงแต่การน าสู่การปฏิบัติจริงยังเกิดขึ้นน้อยมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จ าเป็นต้องมีเพราะ
กระบวนการนิเทศการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในกระบวนการของ         
PLC-KKsec25 Model โดยจะส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการแก้ปัญหา พัฒนา การเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ และยังพบว่าผู้บริหารเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อกระบวนการนิเทศภายใน อีกทั้ง
ความร่วมมือร่วมใจในการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนของคณะครูทุกคนในโรงเรียนด้วย  และยังพบว่าในบาง
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โรงเรียนมีครูที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ดีมาก (Best Practice) ซึ่งโรงเรียนควร
น ามาถอดเป็นบทเรียน และเผยแพร่ ขยายผลสู่ครูท่านอ่ืนๆ และโรงเรียนอื่นๆ  
  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญกับความส าเร็จหรือการบรรลุ
เป้าหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง (รายชั่วโมง คาบคู่) ซึ่งส่วนใหญ่นักเรี ยนไม่ได้
สะท้อนการเรียนรู้ของตัวเอง หรือการสรุปใจความส าคัญที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้หรือมาตรฐานตัวชี้วัด
นั้นๆ มีเพียงการสรุปใจความส าคัญในสาระการเรียนรู้นั้นๆ  ส่วนกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังคงเป็น
แบบ Passive Learning คือครูสอนเนื้อหาในลักษณะของการบอกความรู้แล้วให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมเฉพาะ
แค่การท าใบงาน หรือการสั่งการบ้านเท่านั้น  ในส่วนของการวัดผลประเมินผล พบว่า ครูส่วนใหญ่ไม่ได้ก าหนด
ภาระงาน (Task) และวิธีการวัดผล เครื่องมือ ที่สอดคล้องกับภาระงานตลอดการเรียนการสอนในแต่ละภาค
เรียน หรือแม้แต่ในแต่ละครั้งที่มีการเรียนการสอน ส่งผลต่อการให้คะแนนท าให้นักเรียนมีผลการเรียน 0 ร มส  
 

  ปัญหาอุปสรรค 
           1.  โรงเรียนส่วนใหญ่มีคณะกรรมการนิเทศภายในแต่ไม่ได้ด าเนินการนิเทศอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในส่วนของงานวิชาการ 
  2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่ได้ระบุ
นวัตกรรม เช่น เทคนิคการเรียนการสอน เทคโนโลยีการศึกษาหรือนวัตกรรมการเรียนการสอน  

3. การนิเทศไม่เป็นไปตามตารางการนิเทศ ทั้งในส่วนของคณะอนุกรรมการ ศึกษานิเทศก์ รวมถึง 
ของโรงเรียนด้วย เช่น บางโรงเรียนจะมีกิจกรรมที่ไม่อยู่ในปฏิทินแทรกขึ้นมาท าให้การนิเทศ ไม่เป็นไปตามที่
วางแผนไว้  บางครั้งตัวผู้ที่ท าหน้าที่นิเทศเอง ก็ติดภารกิจ ท าให้การนิเทศต้องเลื่อนออกไป และท าให้การนิเทศ
ที่ก าหนดไว้ในตารางไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด อีกทั้งผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ ไม่ตรงสาขาวิชาเอก  ท าให้
การนิเทศไม่สมบูรณ ์และผู้นิเทศมีน้อยไม่ครบทุกรายวิชา 
 4. การสื่อสารไม่เข้าใจตรงกันในประเด็นเครื่องมือการนิเทศของผู้รับการนิเทศในแต่ละกลุ่มท าให้
ผู้รับการนิเทศได้รับข้อเสนอเนอแนะจากผู้นิเทศค่อนข้างมาก จึงเกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีกับการรับการนิเทศ  
 5. ครูจบไม่ตรงสาขาวิชาเอก และมีภาระงานที่ต้องรับผิดขอบหลายอย่าง และครูบางส่วนยังมองว่า
เป็นการ เ พ่ิมภาระงานโดยเฉพาะโรงเรี ยนขนาดเล็ กที่มี ครู ไม่ครบวิชาเอก และมีจ านวนน้อย  
 6. ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีมุมมองว่าการนิเทศมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นภาระที่ต้องทิ้ง
คาบสอนเพ่ือมารับคณะนิเทศซึ่งเกิดข้ึนตามธรรมเนียมการต้อนรับแบบไทย 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนาในครั้งต่อไป 
1. โรงเรียนควรสร้างระบบการนิเทศภายในโดยใช้  PLC-KKsec 25 Model ให้เข้มแข็ง ต่อเนื่อง เพ่ือ 

พัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการก ากับ นิเทศ ติดตาม แบบเข้มข้นใน
มาตรฐาน ตัวชี้วัด ที่มีผลคะแนน O-NET ต่ าเป็นพิเศษ (Low1 / Low2) อีกทั้งควรน าโครงการสอนในแต่ละ
รายวิชามาพิจารณาหรือเป็นกรอบในการวางแผนการสอนแต่ละครั้งด้วย  และควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมออย่างน้อย 3 ปีการศึกษา 
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 2. เขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน และคณะครูโรงเรียนในสังกัดควรให้ความส าคัญในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning  การออกแบบการเรียนการสอนโดยสื่อ เทคโนโลยีการศึกษา
นวัตกรรมหรือเทคนิคการสอนสอนเฉพาะเรื่องในขั้นสูง 

3. การนิเทศติดตามทั้ง 3 มิติ ควรเป็นไปตามสภาพจริงตามชั่วโมงของการเรียนการสอนจริงของแต ่
ละโรงเรียนโดยไม่ควรจัดนิเทศในบางรายวิชาเท่านั้น 

4. ผู้นิเทศ ควรเป็นวิชาเอกที่มีครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะในด้านหลักสูตร การออกแบบ
และจัดการเรียนการสอนสอน  ด้านเทคโนโลยีการศึกษา สื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน  และด้านการ
วัดผลประเมินผลโดยเฉพาะการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 

5. การนิเทศการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC-KKsec25 Model เป็นกิจกรรมที่ดีควรมีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ภาคเรียน เพ่ือเป็นการกระตุ้นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาโดยเฉพาะ
กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก 

6. โรงเรียนควรให้ความส าคัญในการส่งแผนจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่ าเสมอ และเป็นปัจจุบัน 
ตลอดภาคเรียนอย่างในทุกๆ สัปดาห์ 

7. โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
เช่น Application Game และการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์(Social Media) เป็นนวัตกรรมในการ
แก้ปัญหา การพัฒนา ในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดต่อ 
สื่อสาร และขับเคลื่อนในการปฏิบัติร่วมกัน สะท้อนคิด และปรับปรุงงาน   
 8. ควรมีการพัฒนาครูโดยเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันควบคู่ไปพร้อมกับการนิเทศให้ครอบคลุม
ครทูุกคน 

9. ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
(Professional Learning Community of The Secondary Education Service Area Office ๒๕) :  
PLC-KKSec 25 Model  ผู้บริหารควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการขับเคลื่อน โดยเข้าไปมีส่วนร่วมใน 
PLC ทุกระดับ เช่น PLC ในระดับชั้นเรียน  PLC ในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  และ PLC ในระดับโรงเรียน  
เพ่ือสร้างความมั่นใจในการน ากระบวนการของ PLC ไปใช้ในชั้นเรียนจริง และชี้แจงท าความเข้าใจในการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 

10. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรง  และคณะผู้บริหารโรงเรียนท าข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) กับคณะครูทุกคนในโรงเรียน   
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