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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู ้นำครูด้านการจัด         
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
สภาพที่พึงประสงค์ ความต้องการจำเป็นของภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)  3) สร้าง
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) และ4) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
(Research & Development: R&D) ที ่ผสมผสานการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  
กลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 
2563 จำนวน 30 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ปี
การศึกษา 2562 จำนวน 597 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 625 คน เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ  2) แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน 
สภาพที่พึงประสงค์  3) แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์   4) 
แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 5) แบบประเมินภาวะผู้นำครู     
ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  6) แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการคิด  และ7) แบบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน สถิติที ่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า PNI modified 
  ผลการวิจัย พบว่า 
  1. องค์ประกอบของภาวะผู ้นำคร ูด ้านการจ ัดการเร ียนร ู ้ เช ิงร ุก (Active Learning) 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2) การพัฒนาตนเองและ
เพื่อนครู 3) การมีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักสูตร 4) การเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนรู้ 
และ 5) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.74  องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
หลัก คือ 1) การมีวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกัน 2) การมีภาวะผู้นําร่วมกัน  3) การทำงานเป็นทีมร่วมมือ
รวมพลัง และ 4) การสนับสนุนชุมชน  โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.79      



  2. สภาพปัจจุบันของภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียน
บ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) โดยรวมมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 3.42  สภาพที่        
พึงประสงค์ของภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยรวมอยู่ในระดับ      
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.72  การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู, การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) 
เป็นด้านที่ม ีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาเป็นลำดับแรก  ค่า PNI=0.28 การมีความรู้
ความสามารถในการใช้หลักสูตรเป็นด้านที่มีความต้องการจำเป็นลำดับสุดท้าย ค่า PNI=0.24   
  3. สภาพปัจจุบันของชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนบ้านทุ ่ม (ทุ ่มประชา           
นุเคราะห์) โดยรวมมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.50  สภาพที่พึงประสงค์ของชุมชน       
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.76  การมีวิสัยทัศน์และค่านิยม
ร่วมกัน เป็นด้านที่มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาเป็นลำดับแรก ค่า PNI= 0.30 การสนับสนุน
ชุมชนเป็นด้านที่มีความต้องการจำเป็นลำดับสุดท้าย ค่า PNI=0.20    
 4. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก คือ 1) หลักการของรูปแบบ  
2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) เนื้อหาของรูปแบบ 4) กระบวนการของรูปแบบ 5) การวัดและ
ประเมินผล โดยรวมมีความถูกต้องเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.87 มีความเป็นไปได้ในระดับ 
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.74  มีความเป็นประโยชน์ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.84   
  5. ปีการศึกษา 2562 ครูโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) มีภาวะผู้นำครูด้านการจัด     
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.73   มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) ในระดับมาก ค่าเฉลี ่ย 3.83  มีพฤติกรรมการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้         
ทางวิชาชีพ (PLC) ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.65  และครูมีผลงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก 
(Active Learning)  ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ร้อยละ 87.60 มีสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดระดับดีมาก-ยอดเยี่ยม ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 7.60 
   6. ปีการศึกษา 2563 ครูโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) มีภาวะผู้นำครดู้านการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.85 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.73  มีพฤติกรรมการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.80  ครูมีผลงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)  ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ร้อยละ 88.00 มีสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดระดับดีมาก-ยอดเยี่ยม ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 8 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษา 2562  
 



  7. ข้อค้นพบจากการประชุมถอดบทเรียน การสัมภาษณ์ผู้เรียนและผู้ปกครอง สรุปได้ว่า       
การพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้     
ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นการพัฒนาครูด้วยการร่วมกันฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้จากห้องเรียนจริง 
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงจากสถานการณ์
ปัญหาปลายเปิด และพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงมากขึ้น ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ได้แสดง
ความคิดเห็นที่หลากหลาย สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่  ส่งผลให้นักเรียนมีสมรรถนะด้านความสามารถ
ในการคิด และมีความสุขในการเรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 

  คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) เป็นเอกสารที่จัด     
ทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
โดยมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดองค์ความรู้ในการจัด     
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) และสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่และภาระงานด้านการจัดการเรียนรู้     
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง ผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาของคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนา
ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้   
  ส่วนที่ 1 บทนำ  
 ส่วนที่ 2 การเตรียมการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   
  ส่วนที่ 3 การดำเนินการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   
  ส่วนที่ 4 การติดตาม ปรับปรุงการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
                     (Active Learning)     
  ส่วนที่ 5 เนื้อหาการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
  ส่วนที่ 6 แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
  ส่วนที่ 7 เอกสารการประเมินผลการใช้รูปแบบ 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี ่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที ่มี         
ส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

(Active Learning) โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการใช้รูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู ้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้      
ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) เล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาวะ
ผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

นายสันติ  มุ่งหมาย 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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ส่วนที่ 1  
บทนำ 

 

1. ความเป็นมาและความสําคัญ  
 “ครู” คือบุคลากรซึ ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม      
การเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการจัดการศึกษา เพราะเป็นผู้ที ่อยู่
ใกล้ชิดผู้เรียนมากที่สุด (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558)  ดังนั้น ครตู้องเป็นผู้เรียนรู้  มีจิต
วิญญาณความเป็นครูมีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู ้ที ่หลากหลาย
ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน , 2562) ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีสมรรถนะตรง       
ตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน, 2560)  
  ผลการจัดการศึกษาของประเทศในทุกระดับยังคงมีปัญหา ทั้งในด้านคุณภาพของคนไทย      
ที่ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่าง ๆ ที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คุณลักษณะ และทักษะ     
อยู่ในระดับที่ยังไม่น่า  พึงพอใจ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2560) ซึ่งปัจจุบันจะพบว่า 
ครูผู้สอนในระดับพ้ืนฐานส่วนใหญ ่มีการสอนแบบบรรยายหรือบอกความรู้กับผู้เรียนเป็นหลัก ผู้เรียนเอง 
ก็ฟัง จดจำ และท่องในสิ่งที่ครูสอน คุณสมบัติของผู้เรียนจึงมีลักษณะชัดเจน คือ มีความสามารถ       
ในการจด การจำ และการท่องไปด้วย  คุณลักษณะในยุคใหม่จึงไม่เกิดขึ้นอยางที่เราต้องการ (ไพฑูรย์     
สินลารัตน์่, 2558)  การปฏิบัติงานของครูมีปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการคือ ครูผู้สอนไม่ได้จบ
การศึกษาในวิชาเอก ครูมีศักยภาพไม่เพียงพอต่อการสอนและไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง          
การพัฒนาอบรมครูส่วนใหญ่เป็นการอบรมตามที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้กำหนด ทั้งเรื่องเนื้อหา
หลักสูตร และวิธีการฝึกอบรม ไม่สอดคล้องกับความต้องการของครู หลักสูตรในการพัฒนาครู          
ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของห้องเรียน การพัฒนาครูมีการใช้นวัตกรรมเดิม ๆ มีระยะเวลาน้อย
ไม่เหมาะสมกับเนื้อหา ส่วนใหญ่ใช้การบรรยายในการฝึกอบรมขาดการเชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียน
การสอนในห้องเรียน เน้นหลักการ/ทฤษฎีมากกว่าลงมือปฏิบัติ  ส่งผลให้ครูไม่สามารถประยุกต์ใช้
ความรู ้จากการอบรมพัฒนา เป็นการฝึกอบรมระยะสั ้น  ผลการพัฒนาไม่สามารถปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูได้ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558)  
 จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 พบว่า ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) มาตรฐานที่ 2 ในประเด็นการพัฒนาครูและบุคลากรให้           
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีผล การประเมินในระดับดีเลิศ ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด คือระดับ



ยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 ในประเด็น การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก การตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีผลการประเมิน ในระดับดี ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 
คือ ระดับดีเลิศ (โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์), 2562)    
 ภาวะผู้นําครูเป็นสมรรถนะที่สำคัญที่จำเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้น ครูที่มีภาวะผู้นำจะสามารถ
ชักจูงเพื่อนครูให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นที่
ความสำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้การจัดการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์  ซึ่งสอดคล้องกับ 
Lieberman and Miller (2004) กล่าวว่า ภาวะผู้นำครูทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน ทั้งใน
ด้านวัฒนธรรมการทำงานและคุณภาพของผู้เรียน การพัฒนาครูให้เป็นครูผู้นำ และใช้ภาวะผู้นำเพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียน   
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็นแนวคิดการพัฒนา
บุคลากรอีกลักษณะหนึ่งที่นำมาใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวง
วิชาชีพเดียวกันที่มีกระบวนการมากกว่าการฝึกอบรม โดยเป็นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้
ร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือสำคัญท่ีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นั่นคือ วิธีทำงาน
เปลี่ยนไป ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเปลี่ยนไป วัฒนธรรมองค์กรเปลี่ ยน (วิจารณ์ พานิช, 2555) 
สอดคล้องกับที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดำเนินการถอดบทเรียนสถานศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 โดยใช้
แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ผลการวิจัยได้
ข้อค้นพบที่ชัดเจนว่า สถานศึกษาทีใ่ช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้น 
ครูได้พัฒนาตนเองเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียน เกิดทักษะใน
การวางแผน ลงมือปฏิบัติ การแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือซึ ่งกันและกัน เกิดกระบวนการสะท้อน
ความคิดกันตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้คือฟันเฟืองสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ตอบโจทย์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ (สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2562)  สอดคล้องกับที่ วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2562) กล่าวว่า 
การพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพควรมีความยืดหยุ่น ไม่ใช่การใช้วิธีการเดียว (one–size fit–all) แต่ใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนา  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561) กำหนดให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) การเรียนรู ้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เป็นแนวทางการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้  สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับ
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การเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย  และ Frost and Durrant (2003) ได้กล่าวว่า ครูทุกคน     
ในสถานศกึษาควรมีภาวะผู้นํา และเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง (change agent) ถึงแมว้่าครูจะมีบทบาท
ผู้นําอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม และต้องตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในการพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning community) โดยที่บุคคลในองค์กรทุกคน
สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการเรียนรู้ร่วมกันและจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน    
  ด้วยสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ที่ต้อง
ได้รับการปรับปรุงแก้ไข และความสำคัญของภาวะผู้นำครูในด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในโรงเรียน  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง     
เชิงคุณภาพในระดับปฏิบัติคือห้องเรียน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนั้น 
ข้าพเจ้านายสันติ  มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) เห็นว่า ครูคือบุคคล
สำคัญที่สุด และเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย จึงได้ดำเนินการ
พัฒนาให้ครูมีภาวะผู้นำเพื่อที่จะสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) อย่างต่อเนื ่อง       
เป็นระบบ โดยนำเอาแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ครูรวมตัวกัน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์จากการจัดการเรียนรู้ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาครู      
ด้วยการพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้    
ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ขึ้น  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป  

2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
  รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และผลการวิจัยเกี ่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู ้นำครูด้านการจัดการเรียนรู ้เชิงรุก ( Active 
Learning)  องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC) กระบวนการชุมชนการเรียนรู้     
ทางวิชาชีพ (PLC) การขับเคลื ่อนชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC) องค์ประกอบของรูปแบบ        
สังเคราะห์ขึ้นเป็นโครงสร้าง แบบแผนความสัมพันธ์ คําอธิบาย ไดอะแกรม หรือแผนภาพ ที่แสดง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยหรือองค์ประกอบของสิ่งที่ศึกษา เพื่อให้เข้าใจง่าย มองเห็นเป็นรูปธรรม เป็น
เครื่องมือทางความคิดที่สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
จัดเป็นรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   ดังนี้ 
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รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนบ้านทุ ่ม (ทุ ่มประชานุเคราะห์)  มีรายละเอียดของแต่ละ
องค์ประกอบ ดังนี้   

2.1 หลักการของรูปแบบ 

  รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  โดยใช้
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)  มีหลักการสำคัญ ดังนี้ 
        1) เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
       2) เป็นรูปแบบการพัฒนาครูสู่การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 
       3) เป็นรูปแบบที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการฝึกปฏิบัติจริง 
  2.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

  รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  โดยใช้
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
       1) เพื่อพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   
       2) เพื่อพัฒนาให้ครูมีภาวะผู้นําด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   
       3) เพื่อให้ครูร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
                   (PLC)    
      4) เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการคิด  

แผนภาพที่ 2 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   
                 โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
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  2.3 เนื้อหาของรูปแบบ   
  รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  โดยใช้
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) มีเนื้อหา ดังนี้ 
       หน่วยที่ 1 ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)    
       หน่วยที่ 2 ความรู้เรื่องภาวะผู้นําครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   
      หน่วยที่ 3 ความรู้เรื่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning              
                             Community: PLC)   
  2.4 กระบวนการของรูปแบบ 
  รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  โดยใช้
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) มีกระบวนการ 8 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
       ระยะที่ 1 การเตรียมการ   
   1) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาภาวะผู้นำครู 
   2) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน  
   3) ประชุมจัดทำแผนงานการพัฒนาภาวะผู้นำครู  
       ระยะที่ 2 การดำเนินการ  
   4) ประชุมปฏิบัติการเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ   
   5) สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน    
       ระยะที่ 3  การติดตาม ปรับปรุง  
   6) นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล  
   7) เปิดชั้นเรียน (Open Class)  
   8) ประชุมถอดบทเรียน  

  2.5 การวัดและประเมินผล   
  รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  โดยใช้
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) มีการวัดและประเมินผล 
ดังนี้ 
       1) ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครู โดยใช้
แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  (1) 
การเตรียมพร้อมเข้าสู่การเรียน (2) การนำเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด (3) การดําเนินการ
แก้ปัญหา (4) การอภิปรายสะท้อนความคิด (5) การสรุป สร้างองค์ความรู้  (6) การประเมินผล 
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       2) ประเมินภาวะผู้นําครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ของคร ูโดยใช้
แบบประเมินภาวะผู้นําครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ (1) 
การเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง (2) การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู (3) การมีความรู้ความเข้าใจ       
ในการใช้หลักสูตร (4) การเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนรู้ และ (5) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 
       3) ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครู  โดยใช้
แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  (1) 
การมีวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกัน (2) การมีภาวะผู้นําร่วมกัน (3) การทำงานเป็นทีมร่วมมือรวมพลัง 
 (4) การสนับสนุนชุมชน  (5) การเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
       4) ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โดยให้ครูผู้สอนประเมินสมรรถนะสำคัญ ด้าน
ความสามารถในการคิด ด้วยการตรวจชิ้นงานและสังเกตจากการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบแบบประเมิน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด       
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ส่วนที่ 2 
การเตรียมการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

  การเตรียมการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็น    
การใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning)  โดยใช้ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในระยะที่ 1 มี 3 ขั้นตอน ดังนี้   
  1. การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาภาวะผู้นำครู 
 2. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน  
 3. การประชุมจัดทำแผนงานการพัฒนาภาวะผู้นำครู 

 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาภาวะผู้นำครู 
  การแต่งตั ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาภาวะผู ้นำครู  เป็นขั ้นตอนแรกในการใช้
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning)  โดยใช้ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามความเหมาะสม ดังนี้  
  1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการ 
  2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นรองประธานคณะกรรมการ 

3) ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้น ป.1-2 เป็นกรรมการ  
4) ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้น ป.3-4 เป็นกรรมการ  
5) ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้น ป.5-6 เป็นกรรมการ  
6) ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้น อ.1-3 เป็นกรรมการ  
7) ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เป็นกรรมการ  
8) ครปูฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
โดยกำหนดหน้าที่ ให้คณะกรรมการดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการของรูปแบบ ดังนี้    

  จัดทำร่างคำรับรองการปฏิบัติงานระหว่างครูกับผู้บริหารโรงเรียน จัดประชุมจัดทำแผนงาน
การใช้รูปแบบ จัดประชุมปฏิบัติการเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับครูให้ครอบคลุมเนื้อหาของรูปแบบ 
ดำเนินการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พัฒนาการเรียนรู้และของผู้เรียน  นิเทศ กำกับ 
ติดตาม และประเมินผล จัดกิจกรรมเปิดชั ้นเรียน ขยายผล และจัดประชุมถอดบทเรียน  มี
รายละเอียด ตามร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาภาวะผู้นำครู   
 
 
 



 
 

 

 คำสั่งโรงเรียน......................................  
ที่......... /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาภาวะผู้นำครู 
ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

ประจำปีการศึกษา 2563 
-------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียน........................ ได้จัดทำแนวทางในการพัฒนาครูสู่การพัฒนาผู้เรียน โดยยึด
ห้องเรียนเป็นฐานในการพัฒนา ด้วยการใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)    

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  โรงเรียน
...................... จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 

   1.1 ..................................   ผอ.ร.ร.โรงเรียน................           ประธานกรรมการ 
   1.2 .................................. รองผู้อำนวยการโรงเรียน           รองประธานกรรมการ 
   1.3 .................................. หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ  
   1.4 .................................. หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
   1.5 .................................. หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                       กรรมการ 

    1.6 .................................. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ/เลขานุการ 
  มีหน้าที่  สร้างความเข้าใจ  ความตระหนัก  ให้คำปรึกษา  ชี้แนะ  ติดต่อ  ประสานงาน และ
อำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน 
 2. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
      2.1 ..................................      ผอ.ร.ร.โรงเรียนบ้านทุ่มฯ     ประธานกรรมการ 

    2.2 ..................................     รองผู้อำนวยการโรงเรียน        รองประธานกรรมการ 
    2.3 ..................................     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ  
    2.4 ..................................     หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
    2.5 ..................................     หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                   กรรมการ 

     2.6 ..................................     หัวหน้าสายชั้น อ.1-3    กรรมการ 
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  2.7 ..................................     หัวหน้าสายชั้น ป.1-2    กรรมการ 
  2.8 ..................................     หัวหน้าสายชั้น ป.5-6    กรรมการ 
 2.9 ..................................     หัวหน้าสายชั้น ป.3-4    กรรมการ 
 2.9 ..................................     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที่  1) วางแผน/ออกแบบการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาภาวะผู้นำครู 

  2) กำหนดปฏิทินการขับเคลื่อนการพัฒนาภาวะผู้นำครู 
   3) จัดทำบันทึกคำรับรองการปฏิบัติงาน 
   4) จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้กับครู   
   5) ตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

    6) ประสานงานการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในแต่ละกลุ่ม 
  7) จัดทำแบบนิเทศ แบบประเมิน และ แบบบันทึก PLC  
  8) นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล    
   9) จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน   
   10) จัดประชุมถอดบทเรียน 

 3. คณะกรรมการประเมินผล  
 3.1 ..................................   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ 
 3.2 ..................................     ครู ร.ร...................................   กรรมการ 
 3.3 ..................................  ครู ร.ร...................................   กรรมการ 
     3.4 ..................................  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ    กรรมการ/เลขานุการ  
  มีหน้าที่ 1) สรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนา 
   2) จัดทำเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้มีผลงาน  
   3) จัดทำรูปเล่ม พร้อมเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
 

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้  
ความสามารถ  และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ วันที่............เดือน .................................. พ.ศ. ................................ 
 

                     (..................................) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน................................................. 
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2. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน 
  คณะกรรมการขับเคลื ่อนการพัฒนาภาวะผู ้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active 
Learning)  โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ปฏิบัติงานตามหน้า ดังนี้ 
  1) ประชุมจัดทำร่างคำรับรองการปฏิบัติงานระหว่างครูกับผู้บริหารโรงเรียน มีรายละเอียด   
ดังตัวอย่าง  
  2) ประชุมชี ้แจง ทำความเข้าใจเนื ้อหาของคำรับรองการปฏิบัติงานระหว่างผู ้บร ิหาร
สถานศึกษากับครู สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)   
  3) ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครู 

 
ตัวอย่าง 

คำรับรองการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
 

 

 
 

คำรับรองการปฏิบัติงาน  ประจำปีการศึกษา  ............................  
โรงเรียน................................... 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................... 
                                    …………………………………………………………………………………………………… 

1. คำรับรองระหว่าง 

 นาย/นาง/น.ส. ...........................   ผู้อำนวยการโรงเรียน............................... ผู้รับคำรับรอง 
และ 

นาย/นาง/น.ส. ....................................  ครูโรงเรียน............................... ผู้ทำคำรับรอง 
2. บันทึกคำรับรองนี้ใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปีการศึกษา  เริ่มตั้งแต่วันที่ ...................................   

ถึงวันที่  ……………………………. 

3. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือ

การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน............................  ปีการศึกษา............... มาตรฐานโรงเรียนสุจริต  

มาตรฐานโรงเรียนวิถีพุทธ มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล แบบประเมินประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  นโยบายการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก (Active Learning) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) OKRs ของครู และรายละเอียดอื่น ๆ 

ตามท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ 

4. ข้าพเจ้า  ............................ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ ............................ ได้พิจารณาและเห็นชอบ

กับกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน............................  ปีการศึกษา ............................   มาตรฐานโรงเรียนสุจริต  มาตรฐาน

โรงเรียนวิถีพุทธ  มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของข้าราชการครู นโยบายการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 

Learning) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) OKRs ของครู และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏ      

อยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ ข้าพเจ้ายินดีให้การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล       

การปฏิบัติราชการของ .......................  ครูโรงเรียน....................  ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้ 

5. ข้าพเจ้า............................  ครูโรงเรียน............................  ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3-4 

แล้ว ขอให้คำรับรองกับผู้อำนวยการโรงเรียน.......................... ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้บรรลุและ

เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของแต่ละมาตรฐานและตัวชี้วัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  แก่ผู้เรียนและ

ประชาชน ตามท่ีให้คำรับรองไว้ 

6. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง  ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติงานและเห็นฟ้องต้องกันแล้ว  จึงได้

ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 

 

(ลงช่ือ)        ผู้รับคำรับรอง       ลงชื่อ            ผู้ทำคำรับรอง 

         (............................  )                                        (............................) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน............................                    ครูโรงเรียน............................ 
     วันที่..........................................            วันที่......................................... 
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รายละเอียดแนบท้ายคำรับรองการปฏิบัติงาน 

โรงเรียน................................ ปีการศึกษา ................. 

Objective 1 : พัฒนาครูด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

Key result ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ ภาระงาน 
KR1 –ครเูข่าร่วม
ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 

ครทูุกคน - เข้าร่วมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
- ร่วมวิเคราะห์ปัญหาและเลือกบทเรียนที่ต้องการพัฒนา 
- ร่วมออกแบบและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ร่วมปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ 
- จัดการเรียนรู้ตามแผน/ร่วมสังเกตการจัดการเรียนรู้ 
- ร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 

Objective 2 : ครูมีภาวะผู้นำในด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  

Key result ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ ภาระงาน 
KR1 –ครผูู้นำ 
การเปลี่ยนแปลง 

ครทูุกคน - ริเริ่มจัดกิจกรรมที่นําไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
- ใฝ่เรียนรู้และได้รับการยอมรับ 
- กระตุ้นผู้อ่ืนให้มีความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและวิชาชีพ   
- ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนภายใต ระบบทีเ่ปลี่ยนแปลง 

ไปจากเดิม 
- ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานของตนเองให้เอ้ือต่อ 
   การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน   

KR2–ครู มีการ
พัฒนาตนเอง 
และเพ่ือนครู 

ครูทุกคน - มุ่งม่ันในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
- เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอ  
- เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
- สนับสนุนและช่วยเหลือเพ่ือนครูคนอ่ืนให้มีการพัฒนาตนเอง 

KR3–ครู  
มีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้
หลักสูตร 

ครูทุกคน - วิเคราะห์หลักสูตร  
- นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดกระบวนการการเรียนรู้  
- ออกแบบการจัดการเรียนรู้  
- จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ  
- วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

-12- 



 
Key result ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ ภาระงาน 

KR4–ครู  
เป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการจัด 
การเรียนรู้ 

ครูทุกคน - จัดการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ 
- สร้างการยอมรับ ไว้วางใจ และเชื่อถือจากเพ่ือนครู 
- อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา ดูแลนักเรียน   
- สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้   
- ออกแบบและจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการทำวิจัยในชั้นเรียน 

KR5–ครู  
จัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก (Active 
Learning) 

ครูทุกคน - จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง             
- ให้ผู้เรียนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
- ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ แก้ปัญหาเป็นทีม   
- ให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาที่มีเง่ือนไขนำไปสู่การคิดที่หลากหลาย  
- ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย และนำไปใช้ 
  ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้   

 
3. การประชุมจัดทำแผนการพัฒนาภาวะผู้นำครู 
  1) คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active 
Learning) โดยใช้ชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC) จัดทำร่างแผนการพัฒนา และปฏิทินการ
ดำเนินงานการพัฒนาภาวะผู้นำครู 
  2) สร้างทีมงาน PLC ในสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
       3) ประชุมคณะครูร่วมกันจัดทำปฏิทินการดำเนินงานการพัฒนาภาวะผู้นำครู กำหนดผู้ปฏิบัติ 
และวันเดือนปีที่จะปฏิบัติในแต่ละข้ันตอนของรูปแบบ มีรายละเอียดในเอกสารประกอบ  
  4) สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น  

ร่าง  
แผนการพัฒนาภาวะผู้นำครดู้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
โครงการ........................................................... ปีการศึกษา .................... 

โรงเรียน................................... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................  

1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย PLC 
2. ผู้รับผิดชอบ…………………………………………………  
3. วัตถุประสงค์  
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 3.1  ระดับปฐมวัย 
  1)  เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์     
 3.2 ระดับขั้นพื้นฐาน 
  1)  เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2)  เพ่ือให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
4. เป้าหมาย 
 4.1 ระดับปฐมวัย 
              1) ครูทุกคนมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์             
 4.2 ระดับข้ันพ้ืนฐาน 
              1) ครูระดับขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในระดับ............... 
     2) ครูระดับขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ 
                         เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในระดับ............... 
5. กิจกรรม/ระยะเวลา/งบประมาณ 

กิจกรรม วิธี/ดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. การวางแผน (P)   
    
    

- แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 
  การพัฒนา 
- จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
- จัดทำปฏิทินการพัฒนาภาวะผู้นำครู 

   

2. การดำเนินงานตามแผน  (D)    
2.1 ประชุม
ปฏิบัติการ 
เพ่ิมความรู้ 
ความเขา้ใจ 
ใหก้ับครู   

1. จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง  
   - การจัดการเรียนรู้เชิงรุก   
   - ภาวะผู้นําครูด้านการจัด 
     การเรียนรู้เชิงรุก  
   - ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
2. ครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ 

   

2.2 สร้างชุมชน 
การเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC)   
พัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
 

- ตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
- วิเคราะห์ปัญหาและเลือกบทเรียน  
  ที่ตอ้งการพัฒนา 
- ออกแบบและจัดทําแผน 
  การจัดการเรียนรู้  
- ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ 
- จัดการเรียนรู้ตามแผน/ 
  สังเกตการจัดการเรียนรู้ 
- สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้  
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กิจกรรม วิธี/ดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2.3 เปิดชั้นเรียน /
สร้างเครือข่ายกับ

หน่วยงานอื่น 

- สมาชิกกลุ่ม PLC ร่วมกันออกแบบ
และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
- ตัวแทนกลุ่ม PLC นำเสนอ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ครูจัดการเรียนรู้ตามแผน /  
  ผู้สนใจร่วมสังเกตการจัดการเรียนรู้ 
- ครูผู้สอน เพ่ือนครู ศึกษานิเทศก์  
อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ร่วม
สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยมี
ผู้บริหารเป็นผู้นำในการสะท้อนผล 

   

3. การตรวจสอบ
ประเมิน (C) 

- นิเทศ กำกับ ติดตาม  
และประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 
- นิเทศ กำกับ ติดตาม  
และประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 

   

4. การปรับปรุง
แก้ไข (A) 
- ประชุม 
ถอดบทเรียน 

- จัดประชุมให้ครทูั้งโรงเรียน 
ร่วมแสดงความคิดเห็นถอดบทเรียน 
สะท้อนผลการดำเนินงาน 
- ปรับแผนการพัฒนา 

   

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอกิจกรรม  (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติ 

           (...................................)                 ( ........................................ )               

      …………/……………./………………                               …………/……………./………………    
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ปฏิทินการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงาน  วัน เดือน ปี 
1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
ภาวะผู้นำครู 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 
การพัฒนาภาวะผู้นำครู 
ตามความเหมาะสม    

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

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

2. จัดทำคำรับรอง  
การปฏิบัติราชการ 

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ 

-จัดทำร่างคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
-ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ  
-ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

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

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

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

3. ประชุมจัดทำ
แผนงานการพัฒนา
ภาวะผู้นำครู 

-คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ 
-คร ู

-จัดทำปฏิทินการขับเคลื่อนการพัฒนา
ภาวะผู้นำครู  กำหนดผู้ปฏิบัติ วันเดือน
ปีที่จะปฏิบัติงาน 

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

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

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

4. ประชุมปฏิบัติการ 

เพ่ิมความรู้ความเข้าใจ 

ให้กับครู   

-คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ 
-ผู้วิจัย 
-คร ู

1. จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ิมความรู้ 
ความเขา้ใจ ตามขอบข่ายเนื้อหา ดังนี้  
    1) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก   
    2) ภาวะผู้นําครูด้านการจัด 
        การเรียนรู้เชิงรุก  
    3) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
2. ครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ 

กำหนดการ  
6 ชั่วโมง 

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

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

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

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

5. สร้างชุมชน 

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)  
พัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน           

-ครูที่เป็น
สมาชิก 
ในแต่ละกลุ่ม 
-ผู้วิจัย 

1. ปฏิบัติงานจริงในการพัฒนา 

การเรียนรู้ของผู้เรียน ดำเนินการให้
ครอบคลุมประเด็น ต่าง ๆ ดังนี้  
1) องค์ประกอบชุมชนการเรียนรู้ 
   ทางวิชาชีพ (PLC) 
2) กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ 
   ทางวิชาชีพ (PLC) 
3) กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก    
   (Active Learning) 
4) องค์ประกอบภาวะผู้นำครู 
ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
2. บันทึกการปฏิบัติกิจกรรมชุมชน 
การเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)  

สัปดาห์ละ  
2 ชั่วโมง 

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

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

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

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

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

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

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

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

................... 
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ปฏิทินการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (ต่อ)   

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงาน  วัน เดือน ปี 
6. นิเทศ กำกับ 
ติดตาม 

และประเมินผล 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1. จัดทำแผนและเครื่องมือนิเทศ  
กำกับ ติดตาม และประเมินการใช้
รูปแบบ  
2. ดำเนินการนิเทศตามแผน   
3. เร่งรัด ติดตาม และประเมิน  
4. เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่ม 

ตามกำหนด 

5. เสริมพลังอำนาจ สนับสนุนปัจจัย
ต่าง ๆ  ในการเข้าร่วมชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

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

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

7. เปิดชั้นเรียน  
 

-คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ 
-สมาชิกกลุ่ม 
ที่ร่วมเปิด 
ชั้นเรียน 

1. สมาชิกกลุ่ม PLC ร่วมกัน
ออกแบบและเขียนแผนการจัด 
การเรียนรู้เชิงรุก 
- ตัวแทนกลุ่ม PLC นำเสนอ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ครูจัดการเรียนรู้ตามแผน / ผู้สนใจ
ร่วมสังเกตการจัดการเรียนรู้ 
- ครูผู้สอน เพ่ือนครู ศึกษานิเทศก์  
อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ร่วม
สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยมี
ผู้บริหารเป็นผู้นำในการสะท้อนผล 

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

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

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

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

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

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

8. ประชุมถอดบทเรียน  -คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ 
-ผู้วิจัย 

-จัดประชุมให้ครทูั้งโรงเรียนร่วม
แสดงความคิดเห็นถอดบทเรียน 
สะท้อนผลการดำเนินงาน 
- ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

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

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

................... 
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ส่วนที่ 3 
การดำเนินการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

  การดำเนินการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็น     
การใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning)  โดยใช้ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในระยะที่ 2 มี 2 ขั้นตอน ดังนี้   
  1. การประชุมปฏิบัติการเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจ   
   2. สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1. การประชุมปฏิบัติการเพิ่มความรู้ความเข้าใจ   
  การจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการให้ครูได้เข้าร่วมศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมอง 
อภิปราย เรียนรู้การปฏิบัติงาน การสอนงาน และวิธีการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย ด้วยกระบวนการ
แบบมีสส่วนร่วม ให้ผู ้เข้าประชุมทุกคนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ เน้นการร่วมกันทำงานเพื่อฝึกการ
แก้ปัญหา มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
  1.1 รูปแบบของกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ  
       1) กิจกรรมให้ความรู้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้ผู้เขา้ประชุมปฏิบัติการได้รับความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิด หลักการ กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) องค์ประกอบของภาวะผู้นําครู
ด้านการจัดการเรียนรู ้เชิงรุก (Active Learning) และชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) โดยใช้วิธีการบรรยาย อภิปราย ศึกษาเอกสารประกอบการประชุม จัด
กิจกรรม ระดมสมอง ด้วยการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ และสนทนากลุ่มย่อย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้   
       2) กิจกรรมนําเสนอผลงานการทํางานกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ      
แต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนกลุ่มออกมานําเสนอผลงานที่ได้จากการระดมความคิด จากการศึกษาองค์ความรู้ 
และการศึกษาจากสถานการณ์ต่าง ๆ จากเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ แล้วแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน หลังจากนั้นสรุปผล เพื่อเตรียมเสนอเป็นผลงาน กลุ่ม และสรุป
ประเด็นสําคัญ นําเสนอโดยการเขียนแผนภาพความคิด (Mind Mapping) 
       3) กิจกรรมสรุปองค์ความรู้จากการนําเสนอผลงานการทํางานกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่จัดให้
วิทยากรและผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันสรุปแนวคิด หลักการ กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ภาวะผู้นําครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
 



 1.2 กำหนดการประชุมปฏิบัติการ  
  การจัดประชุมปฏิบัติการเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับครูในเรื ่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) เรื ่องภาวะผู้นําครูด้านการจัดการเรียนรู ้เชิงรุก (Active Learning) และเรื ่อง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ด้วยกิจกรรมการให้ความรู้     
กิจกรรมนำเสนอผลงาน และกิจกรรมสรุปองความรู้  มีรายละเอียดของกำหนดการประชุมปฏิบัติการ 
และตารางการประชุมปฏิบัติการ ดังนี้   

กําหนดการประชุมปฏิบัติการ 
การพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  

โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

วันที่ 1 วันที่.............................................  

เวลา 08.00–08.30 น. - ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
เวลา 08.30–08.50 น. - ผู้วิจัยชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมและแนวคิดในการพัฒนาภาวะ  
                              ผู้นำคร ูสร้างความตระหนัก และสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนา  
                              ภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
เวลา 09.00–09.30 น. – พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  
เวลา 09.30–10.50 น. - หน่วยที่ 1 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
           - กิจกรรมการให้ความรู้      

- กิจกรรมการนําเสนอผลงานการทํางานกลุ่ม 
                             - กิจกรรมการสรุปองค์ความรู้จากการนําเสนอผลงานการทํางานกลุ่ม   
เวลา 10.50–11.00 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 11.00–12.00 น. - หน่วยที่ 1 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 2 

        - กิจกรรมการให้ความรู้      
  - กิจกรรมการนําเสนอผลงานการทํางานกลุ่ม 

                             - กิจกรรมการสรุปองค์ความรู้จากการนําเสนอผลงานการทํางานกลุ่ม   
เวลา 12.00–13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00–14.30 น. - หน่วยที่ 2 ภาวะผู้นําครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

        - กิจกรรมการให้ความรู้        
  - กิจกรรมการนําเสนอผลงานการทํางานกลุ่ม 

                             - กิจกรรมการสรุปองค์ความรู้จากการนําเสนอผลงานการทํางานกลุ่ม   
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เวลา 14.30–14.45 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 14.45–16.00 น. - หน่วยที่ 2 ภาวะผู้นําครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
          - กิจกรรมการให้ความรู้        

  - กิจกรรมการนําเสนอผลงานการทํางานกลุ่ม 
                      - กิจกรรมการสรุปองค์ความรู้จากการนําเสนอผลงานการทํางานกลุ่ม   

วันที่ 2  วันที่.............................................  

เวลา 09.00–10.45 น. - หน่วยที่ 3 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
           - กิจกรรมการให้ความรู้      
    - กิจกรรมการนําเสนอผลงานการทํางานกลุ่ม 
                              - กิจกรรมการสรุปองค์ความรู้จากการนําเสนอผลงานการทํางานกลุ่ม   
เวลา 10.50–11.00 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 11.00–12.00 น. - หน่วยที่ 3 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

         - กิจกรรมการให้ความรู้      
  - กิจกรรมการนําเสนอผลงานการทํางานกลุ่ม 

                              - กิจกรรมการสรุปองค์ความรู้จากการนําเสนอผลงานการทํางานกลุ่ม   
เวลา 12.00–13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00–14.30 น. - การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

        - กิจกรรมการให้ความรู้        
  - กิจกรรมการนําเสนอผลงานการทํางานกลุ่ม 

                              - กิจกรรมการสรุปองค์ความรู้จากการนําเสนอผลงานการทํางานกลุ่ม   
เวลา 14.30–14.45 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 14.45–16.00 น. - การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มอบหมายภารกิจ 
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ตารางการประชุมปฏิบัติการ 
การพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
วันที่ 1  วันที่..................................................................................... 

เวลา หัวข้อ/เนื้อหา กิจกรรม สื่อประกอบ 
09.00–
10.30 น. 

หน่วยที่ 1 การจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก (Active Learning) 
- แนวคิดของการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก (Active Learning) 
- ลักษณะสำคัญของการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
 

1. การให้ความรู้  
   - บรรยาย   - ศึกษาเอกสาร 
   - ระดมสมอง    
2. การนําเสนอผลงาน 
การทํางานกลุ่ม 
3. การสรุปองค์ความรู้จากการ
นําเสนอผลงานการทํางานกลุ่ม   

- Power point 
-.ใบกิจกรรม 
- เอกสาร
ประกอบ 
- กระดาษบรู๊ป 
- ปากกาเคมี 

10.30–10.45 น. รับประทานอาหารว่าง  
10.45–
12.00 น. 

หน่วยที่1 การจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก (Active Learning) 
- รูปแบบกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
- กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก (Active Learning)  

1. การให้ความรู้  
   - บรรยาย   - ศึกษาเอกสาร 
   - ระดมสมอง    
2. การนําเสนอผลงาน 
การทํางานกลุ่ม 
3. การสรุปองค์ความรู้จากการ
นําเสนอผลงานการทํางานกลุ่ม   

- Power point 
-.ใบกิจกรรม 
- เอกสาร
ประกอบ 
- กระดาษบรู๊ป 
- ปากกาเคมี 

12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00–
14.30 น. 

หน่วยที่ 2 ภาวะผู้นําครูด้านการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  
- แนวคิดของภาวะผู้นำครู 
- องค์ประกอบภาวะผู้นําครู 
ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 

1. การให้ความรู้  
   - บรรยาย   - ศึกษาเอกสาร 
   - ระดมสมอง    
2. การนําเสนอผลงาน 
การทํางานกลุ่ม 
3. การสรุปองค์ความรู้จากการ
นําเสนอผลงานการทํางานกลุ่ม   

- Power point 
-.ใบกิจกรรม 
ฝึกการเรียนรู้ 
- เอกสาร
ประกอบ 
- กระดาษบรู๊ป 

- ปากกาเคมี 
14.30–14.45 น. รับประทานอาหารว่าง  
14.45–
16.00 น. 

หน่วยที่ 2 ภาวะผู้นําครู 
ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 
-นโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำ
ครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
- ประโยชน์ของภาวะผู้นำครู 
ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

1. การให้ความรู้  
   - บรรยาย   - ศึกษาเอกสาร 
   - ระดมสมอง    
2. การนําเสนอผลงาน 
การทํางานกลุ่ม 
3. การสรุปองค์ความรู้จากการ
นําเสนอผลงานการทํางานกลุ่ม   

- Power point 
-.ใบกิจกรรม 
ฝึกการเรียนรู้ 
- เอกสาร
ประกอบ 
- กระดาษบรู๊ป 
- ปากกาเคมี 
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ตารางการประชุมปฏิบัติการ 
การพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
วันที่ 2  วันที่..................................................................................... 

เวลา หัวข้อ/เนื้อหา กิจกรรม สื่อประกอบ 
09.00–
10.45 น. 

หน่วยที่ 3 ชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) 
- แนวคิดของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
- องค์ประกอบของชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
  

1. การให้ความรู้  
  - บรรยาย   - ศึกษาเอกสาร 
  - ระดมสมอง    
2. การนําเสนอผลงาน 
การทํางานกลุ่ม 
3. การสรุปองค์ความรู้จากการ
นําเสนอผลงานการทํางานกลุ่ม   

- Power point 
-.ใบกิจกรรม 
ฝึกการเรียนรู้ 
- เอกสาร
ประกอบ 
- กระดาษบรู๊ป 
- ปากกาเคมี 

10.45–11.00 น. รับประทานอาหารว่าง  
11.00–
12.00 น. 

หน่วยที่ 3 ชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) 
- กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) 
- บทบาทของครใูนการใช้ชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)    

1. การให้ความรู้  
  - บรรยาย   - ศึกษาเอกสาร 
  - ระดมสมอง    
2. การนําเสนอผลงาน 
การทํางานกลุ่ม 
3. การสรุปองค์ความรู้จากการ
นําเสนอผลงานการทํางานกลุ่ม   

- Power point 
-.ใบกิจกรรม 
ฝึกการเรียนรู้ 
- เอกสาร
ประกอบ 
- กระดาษบรู๊ป 
- ปากกาเคมี 

12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00–

14.30 น. 
การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) 

จัดทำปฏิทิน  
การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) 

-.ใบกิจกรรม 
ฝึกการเรียนรู้ 

10.45–11.00 น. รับประทานอาหารว่าง  
14.45–

16.00 น. 
การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มอบหมายภารกิจ  
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2. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน           
      การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการดำเนินการ
พัฒนาครูสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันระหว่างครู ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน นักการศึกษา บนพื้นฐานความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติจริงในห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดจาก 4 องค์ 
ประกอบสำคัญ คือ 1) การมีวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกัน 2) การมีภาวะผู้นําร่วมกัน 3) การทำงาน
เป็นทีมร่วมมือรวมพลังและ 4) การสนับสนุนปัจจัย มีกระบวนการดำเนินงาน 6 ขั้นตอน ดังนี้  
  ขั้นที่ 1 ต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   
   ผู้บริหารและครูควรประชุมจัดกลุ่มครูที่สอนในระดับสายชั้นเดียวกัน ครูกลุ่มสาระ
วิชาใกล้เคียงกัน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษารวมกลุ่มกันเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพ การจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย โดย
ร่วมกันจัดทำปฏิทิน ในการดำเนินงาน โรงเรียนออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการแต่ละกลุ่ม โดยมีหัวหน้า
กลุ่มบริหารวิชาการ และผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกทุกกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน 
โดยกำหนดให้สมาชิกแต่ละกลุ่มปฏิบัติงานร่วมกันสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย ดังตัวอย่าง เช่น 
   กลุ่มท่ี 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ชุดที่ 1 มีสมาชิกจำนวน 7 คน ประกอบด้วย 
ครูผู ้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 4 คน , ครูผู ้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน, หัวหน้ากลุ่ม
บริหารวิชาการ และผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา 
   กลุ่มท่ี 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ชุดที่ 2 มีสมาชิกจำนวน 7 คน ประกอบด้วย 
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 3 คน, ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 คน, หัวหน้ากลุ่มบริหาร
วิชาการ และผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา 
  ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาและเลือกบทเรียนที่ต้องการพัฒนา  
   สมาชิกแต่ละกลุ่มประชุมร่วมกันเสนอปัญหา พิจารณาสาเหตุของปัญหา จัดกลุ่ม
ปัญหา จัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน เลือกปัญหาที่สำคัญ แล้วร่วมกันกำหนดบทเรียนที่ต องการ
พัฒนาเพื่อแก้ปัญหา  พร้อมทั้งบันทึกลงในแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC)    
  ขั้นที่ 3 ออกแบบและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้  
   สมาชิกแต่ละกลุ่มประชุมร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา บอกเล่าประสบการณ์
ที่แก้ปัญหาได้สำเร็จ ค้นหาตัวอย่างรูปแบบที่ประสบความสำเร็จ  สมาชิกร่วมกันตัดสินใจเลือก
รูปแบบ วิธีการนวัตกรรมในการแก้ปัญหา ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ออกแบบและจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ และเตรียมสื่อการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ตามกระบวนการ ดังนี้ โดยเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 6 ขั้นตอน ตามดังนี้  
   1) ขั้นเตรียมพร้อมเข้าสู่การเรียน  
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   2) ขั้นนำเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด  
   3) ขั้นดําเนินการแก้ปัญหา  
   4) ขั้นอภิปรายสะท้อนความคิด  
   5) ขั้นสรุป สร้างองค์ความรู้  
   6) ขั้นประเมินผล     
  ขั้นที่ 4 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้  
       สมาชิกประชุมร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้  ในส่วน
ของขั้นตอนของกิจกรรม รายละเอียดในแต่ละกิจกรรม คำสั่ง คำถามที่ใช้ สื่อการเรียนการสอน ให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือปรับปรุงแก้ไขในประเด็นอื่น ๆ  พร้อมทั้งบันทึกลงในแบบ
บันทึกการปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  
 
  ขั้นที่ 5 จัดการเรียนรู้ตามแผน/สังเกตการจัดการเรียนรู้  
        ครูหนึ่งคนเป็นผู้ดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนต่อชั้นเรียนของตน  สมาชิกคนอื่น ๆ 
เป็นผู้สังเกต บันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงถึงการคิด การสนทนา การ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และการสอนตามแผนที่ได้วางไว้ด้วยวิธีการ ต่าง ๆ เช่น วีดิทัศน์ 
ภาพถ่าย บันทึกเทปเสียง พร้อมทั้งบันทึกลงในแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้      
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  
  ขั้นที่ 6 สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้  
  สมาชิกกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมร่วมรับรู้ข้อมูล ในประเด็นเรื่องการจัดการเรียนรู้ของ
ครู กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน วิธีการคิด และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ว่า เป็นไปอย่างไรบ้าง 
และมีปัญหาใดเกิดขึ้น  ซึ่งครูที่สอนเป็นผู้แสดงความเห็นเป็นคนแรก จากนั้นสมาชิกคนอื่น ๆ ร่วม
เสนอผลการสังเกตและข้อเสนอแนะ โดยมุ่งเน้นที่ตัวบทเรียนมิใช่ที ่ตัวครูผู ้สอน อภิปรายสะท้อน
ความคิดว่ากลุ ่มได้เร ียนรู ้อะไรจากการดำเนินงานในชั ้นเรียนบ้าง  เพื ่อตัดสินใจและนำไปสู่             
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ ่งขึ ้น พร้อมทั ้งบันทึกลงในแบบบันทึก            
การปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  
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ส่วนที่ 4 
การติดตาม ปรับปรุงการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

  การดำเนินการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นการ
ใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  โดยใช้ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในระยะที่ 3 มี 3 ขั้นตอน ดังนี้   
  1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล  
   2. การเปิดชั้นเรียน (Open Class)  
   3. การประชุมถอดบทเรียน 

1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล  
 1) จัดทำแผนและเครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินการดำเนินงานตามกระบวนการ 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 2) คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมิน
การดำเนินงานตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
  3) เร่งรัด ติดตาม และสนับสนุนข้าราชการครูที่ไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน     
ตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   

ตัวอย่าง แผนนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินการดำเนินงานตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ 
           ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ การนิเทศ เครื่องมือ ระยะเวลา ผู้นิเทศ 
1. การดำเนิน 
งานตาม
กระบวนการ
ชุมชน 
การเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ 
(PLC)   

เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
พัฒนา
คุณภาพการ
เรียนรู้ 
ของผู้เรียน 

1. เข้าร่วมประชุม
กลุ่ม PLC 
2. กระตุ้น ยั่วยุ 
ให้สมาชิก PLC 
แสดงความคิดเห็น 
3. สังเกต 
การจัดการเรียนรู้ 
4. สะท้อนผล 
การจัดการเรียนรู้ 

แบบติดตาม สัปดาห์ละ 
2 ชั่วโมง 
……………. 
…………… 
…………… 
…………… 
……………. 
……………. 

ผู้อำนวยการ 
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 



 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ การนิเทศ เครื่องมือ ระยะเวลา ผู้นิเทศ 
2. การ
รายงานผล
การดำเนิน 
งาน PLC 

เพ่ือสรุปและ
รายงานผล
การดำเนิน 
งาน PLC 

1. การเขียน
รายงานผล 
การดำเนินงาน 
2. ประชุม 
ถอดบทเรียน 

แบบ
ประเมิน 

ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
…………….. 
…………….. 

ผู้อำนวยการ 
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
2. การเปิดชั้นเรียน (Open Class) 
  การเปิดชั้นเรียน (Open Class) เป็นการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมไปถึงเปิดโอกาสให้ครูต่างโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ศึกษานิเทศก์ 
และผู้ที ่สนใจได้เข้ามาศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของชุมชนการเรียนรู้       
ทางวิชาชีพ (PLC) โดยดำเนินการตามกระบวนการ ดังนี้  
  1) สมาชิกกลุ่ม PLC ร่วมกันออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
6 ขั้นตอน (1) ขั้นเตรียมพร้อมเข้าสู่การเรียน (2) ขั้นนำเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด (3) ขั้น
ดําเนินการแก้ปัญหา (4) ขั้นอภิปรายสะท้อนความคิด (5) ขั้นสรุป สร้างองค์ความรู้ (6) ขั้นประเมินผล     
  2) ตัวแทนสมาชิกของกลุ่ม PLC นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3) ครูจัดการเรียนรู้ตามแผน / ผู้สนใจร่วมสังเกตการจัดการเรียนรู้ 
  4) ครูผู ้สอน เพื ่อนครู ศึกษานิเทศก์ อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ร่วมสะท้อนผล           
การจัดการเรียนรู้ โดยมีผู้บริหารเป็นผู้นำการสะท้อนผล 

3. การประชุมถอดบทเรียน    
  การประชุมถอดบทเรียน เป็นการจัดกิจกรรมให้ครูทั้งโรงเรียนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น     
สะท้อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดขั้นตอนการทำงาน ผลการทำงาน ความรู้ใหม่ ๆ ที่
เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ทั้งที่เป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลว จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา        
จากการปฏิบัติงานตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)    
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ส่วนที่ 5  
เนื้อหาการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

 
1. หน่วยท่ี 1 ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

2. หน่วยที่ 2 ความรู้เรื่องภาวะผู้นําครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

3. หน่วยท่ี 3 ความรู้เรื่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:   
    PLC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ส่วนที่ 6  

แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

   ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นการพัฒนาครูสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกัน 
ระหว่างครู ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน นักการศึกษา บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์    
แบบกัลยาณมิตร ผ่านการวิเคราะห์ปัญหาและเลือกบทเรียนที่ต้องการพัฒนาการออกแบบและจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ การปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ตามแผน/สังเกต
การจัดการเรียนรู้ และการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติจริง
ในห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงมีแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ดังนี้ 

แบบบันทึกการปฏิบัติกจิกรรม 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุม่ประชานุเคราะห์)   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

ชื่อกลุ่ม PLC : ........................................................................................................ 
จำนวนสมาชิก ...............คน ครั้งที่.............. ภาคเรียนที่.........ปีการศึกษา......................... 
วันที่จัดกิจกรรม.............เดือน.............................พ.ศ...................... เวลา.............................................. 

ชื่อกิจกรรมที่ 1 :  การค้นหาปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา 

1. การดำเนินงาน 
   1) ประเด็นปัญหา.............................................................................................................................................. 
สาเหตุ......................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
   2) ประเด็นปัญหา.............................................................................................................................................. 
สาเหตุ......................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 



   3) ประเด็นปัญหา.............................................................................................................................................. 
สาเหตุ......................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

2. ผลที่ไดจ้ากการจัดกิจกรรม 
  สรุปปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียนที่กลุ่มคัดเลือก เรียงตามลำดับความสำคัญ 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
  

ที ่ ชื่อ-สกุล บทบาทใน PLC ลายมือชื่อ 
1.  administrator ผู้บริหาร  
2.  mentor ฝ่ายวิชาการbuddy   
3.  model teacher ครูผู้สอน  
4.  buddy teacher ครูร่วมเรียนรู้  
5.  buddy teacher ครูร่วมเรียนรู้  
6.  buddy teacher ครูร่วมเรียนรู้  
7.  buddy teacher ครูร่วมเรียนรู้  
8.  export ผู้เชี่ยวชาญ  

 
          ลงชื่อ............................................ผู้บันทึก 
     (...................................................) 
    ตำแหน่ง........................................... 
    วันที่.........เดือน.....................พ.ศ. .............. 

           ลงชื่อ..............................................ผู้รับรอง 
           ( นายสันติ  มุ่งหมาย ) 
                  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) 
            วันที่.........เดือน...................พ.ศ. ................... 
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แบบบันทึกการปฏิบัติกจิกรรม 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุม่ประชานุเคราะห์)   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

ชื่อกลุ่ม PLC : ........................................................................................................ 
จำนวนสมาชิก ...............คน ครั้งที่.............. ภาคเรียนที่.........ปีการศึกษา......................... 
วันที่จัดกิจกรรม.............เดือน.............................พ.ศ...................... เวลา.............................................. 

ชื่อกิจกรรมที่ 2 :  แสวงหาแนวทางแก้ปัญหา/วิธกีารพัฒนา 

1. ประเด็นปัญหา................................................................................................................................................ 
     1) ความรู้หลักการที่นำมาใช้
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
    2) แนวทางการแก้ปัญหา/วิธีการพัฒนา
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
     3) ปฏิทินการดำเนินงาน……………………………………………………………………….....……………………………………… 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
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2. ประเด็นปัญหา................................................................................................................................................ 
    1) ความรู้หลักการที่นำมาใช้........................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
    2) แนวทางการแก้ปัญหา/วิธีการพัฒนา............................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
   3) ปฏิทินการดำเนินงาน………………………..……………………………………….....…………………………………………… 

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

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

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

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

ที ่ ชื่อ-สกุล บทบาทใน PLC ลายมือชื่อ 
1  administrator ผู้บริหาร  
2  mentor ฝ่ายวิชาการbuddy   
3  model teacher ครูผู้สอน  
4  buddy teacher ครูร่วมเรียนรู้  
5  buddy teacher ครูร่วมเรียนรู้  
6  buddy teacher ครูร่วมเรียนรู้  
7  buddy teacher ครูร่วมเรียนรู้  
8  export ผู้เชี่ยวชาญ  

          ลงชื่อ............................................ผู้บันทึก 
     (...................................................) 
    ตำแหน่ง........................................... 
    วันที่.........เดือน.....................พ.ศ. .............. 

           ลงชื่อ..............................................ผู้รับรอง 
           ( นายสันติ  มุ่งหมาย ) 
                  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) 
            วันที่.........เดือน...................พ.ศ. ................... 
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แบบบันทึกการปฏิบัติกจิกรรม 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุม่ประชานุเคราะห์)   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

ชื่อกลุ่ม PLC : ........................................................................................................ 
 จำนวนสมาชิก ...............คน ครั้งที่.............. ภาคเรียนที่.........ปีการศึกษา......................... 
วันที่จัดกิจกรรม.............เดือน.............................พ.ศ..................... เวลา............................................... 

ชื่อกิจกรรมที่ 3 : ร่วมออกแบบการจัดการเรียนรู ้/ เตรียมสื่อฯ 
ประเด็นปัญหา................................................................................................................................................. 

หน่วยการเรียนรู้ที่ …………. เรื่อง …................................……............. 
รหัสวิชา .............................ชือ่รายวิชา  ............................................ระดับชั้น..................................  
ภาคเรียนที่ ..................................ปีการศึกษา.....................................  เวลา ......................... ..ชั่วโมง 

ครูผู้สอน.............................................................................. โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)  
สังกัด  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 
ที ่/ 
ชื่อ
แผน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด/
ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

ทักษะ 
ทีต่้องการ
พัฒนา 

กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

 

สื่อการ
เรียนรู้ 

ชิ้นงาน, 
ภาระงาน 

/เกณฑ์การ
ประเมิน 

เวลา 
ที่ใช้ 
(ชม.) 
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แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 6 ข้ันตอน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้..............................................หน่วยการเรียนรู้ ...................................  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ...........โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) 
เรื่อง .........................................................  จำนวน ...... ชั่วโมง    

สอนวันที่ ........ เดือน .......................................... พ.ศ........................................... 
ชื่อผู้ร่วมสร้างแผน 1........................................................2.................................................  
ชื่อผู้สอน  ................................................................... 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้....................................................................................................................... 
2. สาระสำคัญของแผน (Concept/ Main Ideas)............................................................................ 
3. เนื้อหาสาระ......................................................................... .............................................................. 
4. สมรรถนะสำคัญ............................................................................................................ ................... 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์...............................................................................................................  
6. สื่อการเรียนรู้  6.1 สื่อหลัก  6.2 สื่อเสริม  
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  7.1 ขั้นเตรียมพร้อมเข้าสู่การเรียน  7.2 ขั้นนำเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด  
  7.3 ขั้นดําเนินการแก้ปัญหา   7.4 ขั้นอภิปรายสะท้อนความคิด  
 7.5 ขั้นสรุป สร้างองค์ความรู้     7.6 ขั้นประเมินผล  
8. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ชื่อ-สกุล บทบาทใน PLC ลายมือชื่อ 
1  administrator ผู้บริหาร  
2  mentor ฝ่ายวิชาการbuddy   
3  model teacher ครูผู้สอน  
4  buddy teacher ครูร่วมเรียนรู้  
7  buddy teacher ครูร่วมเรียนรู้  
8  export ผู้เชี่ยวชาญ  

          ลงชื่อ............................................ผู้บันทึก 
     (...................................................) 
    ตำแหน่ง........................................... 
    วันที่.........เดือน.....................พ.ศ. .............. 
           ลงชื่อ..............................................ผู้รับรอง 
           ( นายสันติ  มุ่งหมาย ) 
                  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) 
            วันที่.........เดือน...................พ.ศ. ...................  
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แบบบันทึกการปฏิบัติกจิกรรม 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุม่ประชานุเคราะห์)   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

ชื่อกลุ่ม PLC : ........................................................................................................ 
 จำนวนสมาชิก ...............คน ครั้งที่.............. ภาคเรียนที่.........ปีการศึกษา......................... 
วันที่จัดกิจกรรม.............เดือน.............................พ.ศ..................... เวลา............................................... 

ชื่อกิจกรรมที่ 4 : ร่วมปรบัปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ 

1. ประเด็นปัญหา................................................................................................................................................. 

    เรื่องท่ีจะสอน....................................................................................................................................................... 

 1) วัตถุประสงค์ มีความสอดคล้อง ครอบคลุมเรื่องที่จะสอนหรือไม่ อย่างไร 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
 

 2) กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา  เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง ได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง หรือไม่อย่างไร  
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 

 3) สื่อการสอนมีความเหมาะสม และความสอดคล้องวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่างไร  
.......................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................... 

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................................     
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 4) การวัดและประเมินผลสอดคล้องวัตถุประสงค์  เน้นการประเมินเชิงประจักษ์ หรือไม่
อย่างไร ........................................................................................................................................................................     
....................................................................................................................................................................................... 

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................  

    5) กิจกรรมขั้นสรุป ครอบคลุม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นักเรียนมีส่วนร่วมหรือไม่ อย่างไร 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล บทบาทใน PLC ลายมือชื่อ 
1  administrator ผู้บริหาร  
2  mentor ฝ่ายวิชาการbuddy   
3  model teacher ครูผู้สอน  
4  buddy teacher ครูร่วมเรียนรู้  
5  buddy teacher ครูร่วมเรียนรู้  
6  buddy teacher ครูร่วมเรียนรู้  
7  buddy teacher ครูร่วมเรียนรู้  
8  export ผู้เชี่ยวชาญ  

          ลงชื่อ............................................ผู้บันทึก 
     (...................................................) 
    ตำแหน่ง........................................... 
    วันที่.........เดือน.....................พ.ศ. .............. 
 
           ลงชื่อ..............................................ผู้รับรอง 
           ( นายสันติ  มุ่งหมาย ) 
                  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) 
            วันที่.........เดือน...................พ.ศ. ...................  
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แบบบันทึกการปฏิบัติกจิกรรม 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุม่ประชานุเคราะห์)   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

ชื่อกลุ่ม PLC : ........................................................................................................ 
จำนวนสมาชิก ...............คน ครั้งที่.............. ภาคเรียนที่.........ปีการศึกษา......................... 
วันที่จัดกิจกรรม.............เดือน.............................พ.ศ.................... เวลา................................................ 

ชื่อกิจกรรมที่ 5 : สังเกตการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นปัญหา................................................................................................................................................... 
    เรื่องท่ีสอน........................................................................................................................................................ 

1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยภาพรวม 

พฤติกรรมการเรียนรู้- 
ระดับการปฏิบัติ 

บันทึกเพ่ิมเติม 
5 4 3 2 1 

1. ให้ความสนใจการนำเสนอข้อมูลจากครู       

2. ร่วมตอบคำถามท่ีสำคัญจากคุณครู       

3. ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น       

4. ร่วมวางแผนการทำกิจกรรมของกลุ่ม       

5. ร่วมทำงานกลุ่มด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ       

6. มีส่วนร่วมในการนำเสนองานกลุ่ม       

7. กล้าพูด กล้าแสดงออก       

8. ให้ความสนใจการนำเสนองาน 

 ของเพ่ือนกลุ่มอ่ืน 
      

9. ร่วมอภิปรายสรุปองค์ความรู้       

2. ความสามารถในการคิดของนักเรียนที่สังเกตได้จากการตอบคำถาม การอภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในชั่วโมงนี.้.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่สังเกตได้จากผลงานของนักเรียน ในชั่วโมงนี ้
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
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4. ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนที่สังเกตได้จากการนำเสนอผลงาน ในชั่วโมงนี ้
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
5. สิ่งท่ีครูผู้สอนและทีมผู้พัฒนาแผนดำเนินการ 

 

การจัดการเรียนรู ้ ทำได้ดี ควรปรับปรุง/เพิ่มเติม 

 
การจัดกิจกรรม 

  

  

  

  

 
สื่อการสอน 

  

  

  

  

 
บรรยากาศการเรียนรู้ 

  

  

  

  

   
ที ่ ชื่อ-สกุล บทบาทใน PLC ลายมือชื่อ 
1  administrator ผู้บริหาร  
2  mentor ฝ่ายวิชาการbuddy   
3  model teacher ครูผู้สอน  
4  buddy teacher ครูร่วมเรียนรู้  
5  buddy teacher ครูร่วมเรียนรู้  
6  buddy teacher ครูร่วมเรียนรู้  
7  export ผู้เชี่ยวชาญ  

ลงชื่อ............................................ผู้บันทึก         ลงชื่อ..............................................ผู้รับรอง 
    (...................................................)            ( นายสันติ  มุ่งหมาย ) 
ตำแหน่ง...........................................     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) 
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ. .............. วันที่.........เดือน...................พ.ศ. ...................        
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แบบบันทึกการปฏิบัติกจิกรรม 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุม่ประชานุเคราะห์)   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

ชื่อกลุ่ม PLC : ........................................................................................................ 
 จำนวนสมาชิก ...............คน ครั้งที่.............. ภาคเรียนที่.........ปีการศึกษา......................... 
วันที่จัดกิจกรรม.............เดือน.............................พ.ศ...................... เวลา.............................................. 

ชื่อกิจกรรมที่ 6 : สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
1. ประเด็นปัญหา................................................................................................................................................. 
    เรื่องท่ีสอน........................................................................................................................................................ 
1.1 ครูผู้สอน 

 1) จุดประสงค์การเรียนรู้มีอะไรบ้าง ผลการเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
  2) ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสารของนักเรียนที่สังเกตได้ มีอะไรบ้าง 
อย่างไร ..................................................................................................................................................................... 
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………  
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
1.2 ครูผู้สังเกต  

 1) ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสารของนักเรียนที่สังเกตได้ มีอะไรบ้าง 
อย่างไร ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 
 2) ประเด็นที่ทำให้นักเรียนเกิดความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสารตามที่
สังเกตได้ มีอะไรบ้าง อย่างไร เช่น ความชัดเจนของคำถาม คำสั่ง การใช้สื่อ ลำดับการสอน  เวลาใน
การจัดกิจกรรม ฯลฯ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………  
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

  3) แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง ทีจ่ะทำให้นักเรียนเกิด
แนวคิดตามที่คาดการณ์ไว้  ……………………………………………..…………..……………………………………………..……… 
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....................................................................................................................................................................................... 

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

1.3 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 1) การใช้กระดานของครู บันทึกอะไรไว้ตำแหน่งใดบ้าง....……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

 2) แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง ทีจ่ะทำให้นักเรียนเกิด 

การพัฒนาการเรียนรู้  ………………………………………………………..…………..……………………………………………..……… 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล บทบาทใน PLC ลายมือชื่อ 
1  administrator ผู้บริหาร  
2  mentor ฝ่ายวิชาการbuddy   
3  model teacher ครูผู้สอน  
4  buddy teacher ครูร่วมเรียนรู้  
5  buddy teacher ครูร่วมเรียนรู้  
6  buddy teacher ครูร่วมเรียนรู้  
7  buddy teacher ครูร่วมเรียนรู้  
8  export ผู้เชี่ยวชาญ  

          ลงชื่อ............................................ผู้บันทึก 
     (...................................................) 
    ตำแหน่ง........................................... 
    วันที่.........เดือน.....................พ.ศ. .............. 
 
           ลงชื่อ..............................................ผู้รับรอง 
           ( นายสันติ  มุ่งหมาย ) 
                  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) 
            วันที่.........เดือน...................พ.ศ. ................... 
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ส่วนที่ 7  

เอกสารการประเมินผลการใช้รูปแบบ 

1. แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครู 

ตอนที่ 1 การแสดงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 

พฤติกรรม 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
1. การเตรียมพร้อมเข้าสู่การเรียน      
   1) สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม      

   2) สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกดิความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้      

   3) ทบทวนความรู้เดิมที่จำเป็นสำหรับความรู้ใหม่      

2. การนำเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด      

   1) เชื่อมโยงเนื้อหาในบทเรียนกับสิ่งที่ผู้เรียนอาจพบเจอในชีวิตประจําวัน      

   2) นำเสนอสถานการณ์ท่ีท้าทายความสามารถของผู้เรียน      

   3) กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของปัญหา      

   4) สร้างกติกาหรือเงื่อนไขการนำไปสู่การคิด      

   5) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อภิปรายซักถามในสิ่งที่สงสัย      

3. การดําเนินการแก้ปัญหา      

   1) ให้นักเรียนระดมสมองช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาและหาเหตุผลมาอธิบาย  
      เกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหา 

     

   2) ให้ผู้เรียนตั้งคําถามและหาแนวทางในการคิดแก้ปัญหาร่วมกัน      

   3) กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูลความรู้ เพ่ือแก้โจทย์ปัญหาร่วมกัน 
      เป็นกลุ่มหรือด้วยตนเอง 

     

   4) ครูสังเกต บันทึกแนวคิดของนักเรียน      

4. การอภิปรายสะท้อนความคิด      

   1) ให้ผู้เรียนนําเสนอผลงานแสดงแนวคิดของตนเองหรือแนวคิดของกลุ่ม      

   2) ให้ผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มอื่น ๆ เปรียบเทียบ  
      ความเหมือนและต่างของแนวคิดระหว่างกลุ่ม 

     

 



พฤติกรรม 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
5. การสรุป สร้างองค์ความรู้        
   1) ครูถามคําถามให้ผู้เรียนร่วมกันนําแนวคิดท้ังหมดมารวบรวม 
      และหาความเชื่อมโยงสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

     

   2) ให้ผู้เรียนจัดเรียงจุดเด่นของแนวคิดต่าง ๆ ให้เป็นระบบ  
      สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้สิ่งที่ได้เรียนรู้   

     

6. การประเมินผล      
   1) นักเรียนประเมินผลงาน      
   2) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้      
   3) ประเมินตามสภาพจริงจากชิ้นงาน      

 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
............................................................................................................................. ...................................  
.............................................................................................. ..................................................................   
............................................................................................................................. ...................................  
....................................................................................................................................................... .........  
 

               ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน 
                                         (               ) 
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2. แบบประเมินภาวะผู้นําครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครู 

ตอนที่ 1 การแสดงภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   

ภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
(Active Learning)   

ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

1. การเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง      
  1) ครรูิเริ่มการปฏิบัติที่นําไปสู่การพัฒนานวัตกรรม       

  2) ครเูป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้      

  3) ครเูป็นที่ยอมรับ ไว้วางใจ และเชื่อถือจากเพ่ือนครู      

  4) ครกูระตุ้นผู้อ่ืนให้รว่มมือพัฒนาผู้เรียน และวิชาชีพ        

  5) ครูปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานของตนเองให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 

     

2. การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู      

  1) ครมูีความมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ        

  2) ครพัูฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง        

  3) ครเูข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอ        

  4) ครเูข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง        

  5) ครสูนับสนุนและช่วยเหลือเพ่ือนครูให้พัฒนาตนเอง      

3. การมีความรู้ความความสามารถในการใช้หลักสูตร      
  1) ครวูิเคราะห์หลักสูตร          
  2) ครนูำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้        
  3) ครอูอกแบบการจัดการเรียนรู้      
  4) ครจูัดเตรียมสื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้และกิจกรรม  

     

  5) ครวูัดผลประเมินผลตามสภาพจริง          
4. การเป็นแบบอย่างที่ดใีนการจัดการเรียนรู้      
  1) ครแูสดงพฤติกรรมถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการเรียนรู้          
  2) ครเูป็นที่ยอมรับ ไว้วางใจ และเชื่อถือจากเพ่ือนครู      
  3) ครเูป็นผู้อำนวยความสะดวก สร้างสร้างแรงบันดาลใจ ให้คำปรึกษา   
     ดูแลนักเรียน 

     

  4) ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
     (Active Learning)    

     

  5) ครพัูฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการทำวิจัยในชั้นเรียน      
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ภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
(Active Learning)   

ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

3. การมีความรู้ความความสามารถในการใช้หลักสูตร      
  1) ครวูิเคราะห์หลักสูตร          
  2) ครนูำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้        
  3) ครอูอกแบบการจัดการเรียนรู้      
  4) ครจูัดเตรียมสื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ  
     จุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรม  

     

  5) ครวูัดผลประเมินผลตามสภาพจริง          
4. การเป็นแบบอย่างที่ดใีนการจัดการเรียนรู้      
  1) ครแูสดงพฤติกรรมถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการเรียนรู้          
  2) ครเูป็นที่ยอมรับ ไว้วางใจ และเชื่อถือจากเพ่ือนครู      
  3) ครเูป็นผู้อำนวยความสะดวก สร้างสร้างแรงบันดาลใจ ให้คำปรึกษา   
     ดูแลนักเรียน 

     

  4) ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
     (Active Learning)    

     

  5) ครพัูฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการทำวิจัยในชั้นเรียน      
5. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)      

 1) ครจูัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง 
     ผ่านสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดที่น่าสนใจ 

     

 2) ครใูห้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
     และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

     

 3) ครใูห้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไขนำไปสู่การคิด 
     ทีห่ลากหลาย 

     

 4) ครใูห้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ แก้ปัญหาเป็นทีม        

 5) ครใูห้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย  
     และนำไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้    

     

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
............................................................................................................................. ...................................  
.............................................................................................. ..................................................................   
............................................................................................................................. ...................................  

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

-43- 



3. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครู 
 
ตอนที่ 1 การแสดงพฤติกรรมการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
           (Professional Learning Community: PLC) 
 

พฤติกรรมการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community: PLC) 

ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

1. การมีวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกัน      
  1) ครูร่วมกันสร้างภาพความต้องการและทิศทางของโรงเรียน      

  2) ครูเข้าใจถึงภาระหน้าที่และแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน      

  3) ครูมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายที่สำคัญของโรงเรียน      

  4) ครูมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ       

  5) ครูมีความคาดหวังและความเชื่อร่วมกันว่า  
     นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้  

     

2. การมีภาวะผู้นําร่วมกัน      

  1) ครูมีส่วนร่วมในการบริหาร และการตัดสินใจ 
     ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

     

  2) ครูได้ร่วมศึกษาเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงทั้งตนเองและวิชาชีพ      

  3) ครูได้ร่วมเป็นผู้ประสานสร้างความร่วมมือในการทำงาน      

  4) ครูได้ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้คนอ่ืนเกิดแรงใจในการทำงาน      

  5) ครูเข้าร่วมวางแผน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งพัฒนา 
     การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     

3. การทำงานเป็นทีมร่วมมือรวมพลัง      

  1) ครมูีส่วนร่วมรับผิดชอบในผลการเรียนรู้ของผู้เรียน      

  2) ครูไดแ้บ่งปันความคิด ความรู้ และประสบการณ์เติมเต็มในกลุ่ม      

  3) ครูได้ร่วมเรียนรู้จากการปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม 
      อย่างต่อเนื่อง 

     

  4) ครูได้ร่วมทำงานเป็นทีม ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาอย่างสร้างสรรค์      

  5) ครมูีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตนในกลุ่ม 
      บนพื้นที่ท่ีให้ความรู้สึกปลอดภัย 
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พฤติกรรมการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
4. การสนับสนุนชุมชน      

  1) ครไูด้รับการนิเทศ ติดตามการทำงานอย่างสม่ำเสมอ      

  2) ครูได้รับการส่งเสริมให้ทํางานร่วมกันด้วยความเป็นมิตร มีความเก้ือกูล  
     และเอ้ืออาทร ทําให้เกิดความรู้สึกไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

     

  3) ครูได้รับการเพ่ิมพลังอำนาจ สร้างขวัญกำลังใจ  
     ให้มีความสุขในการทำงาน 

     

  4) ครูได้รับการจัดสรรปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้  
     ทางวิชาชีพ (PLC) 

     

  5) ครไูด้รับการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้จากผู้บริหารโรงเรียน      

กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)      

  1) ครูเป็นสมาชิกกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)        

  2) ครูร่วมวิเคราะห์ปัญหาและเลือกบทเรียนที่ต้องการพัฒนา      

  3) ครูร่วมออกแบบและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้      

  4) ครูร่วมปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้      

  5) ครูร่วมจัดการเรียนรู้ตามแผน/สังเกตการสอน      

  6) ครูร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้      

 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
............................................................................................................................. ...................................  
.............................................................................................. ..................................................................   
............................................................................................................................. ...................................  
....................................................................................................................................................... .........  
 

               ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน 
                                         (               ) 
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4. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด 
  4.1 แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด ชั้นป. 1-3 
ชื่อ....................................................นามสกุล...................................................ชั้น....... .....เลขที่............ 
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน  
             แล้วทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกับระดับคะแนน 

ความสามารถ 
ในการคิด 

รายการประเมิน/พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม
(3) 

ดี 
(2) 

พอใช้ 
(1) 

ปรับปรุง 
(0) 

ตัวช้ีวัดที่ 1  
คิดพ้ืนฐาน  
(การคิดวิเคราะห์) 

1) จำแนกข้อมูลจัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญของข้อมูล และเปรียบเทียบข้อมูล 
ในบริบทที่เป็นสิ่งใกล้ตัว 

    

2) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่พบเห็น 
ในบริบทที่เป็นสิ่งใกล้ตัว 

    

3) ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ  
และความคิดรวบยอดของข้อมูลต่าง ๆ  
ที่พบเห็นในบริบทที่เป็นสิ่งใกล้ตัว 

    

ตัวช้ีวัดที่ 2 
คิดข้ันสูง  
(การคิด
สังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์  
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ) 

1) คิดสังเคราะห์ / รวบรวมข้อมูล จัดกระทำ 
ข้อมูล และนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาหลอมรวม 
สรุปเป็นองค์ความรู้ หรือสารสนเทศ  
เพ่ือวางแผนประกอบการตัดสินใจ  
ที่เก่ียวกับตนเองและสังคมได้ 

    

2) คิดอย่างสร้างสรรค์ / คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
สิ่งแปลกใหม่ในทางบวก หลากหลายคำตอบ  
ทำผลงาน ชิ้นงาน หรือนำเสนอวิธีการเพ่ือ
แก้ปัญหาอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน 

    

3) คิดอย่างมีวิจารณญาณ / จำแนกและแสดง
เหตุผล หรือหลักฐานประกอบการตัดสินใจ 
เลือกดำเนินการที่เหมาะสมกับสถานการณ์  

    

รวม     
รวมผลการประเมินทุกระดับ  

สรุปผลการประเมิน  

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน : ดีเยี่ยม = 18-15 คะแนน, ดี =11-14 คะแนน,  
                                        พอใช้ = 6-10 คะแนน, ปรับปรุง < 6 คะแนน                                     
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4.2 แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด ชั้นป. 4-6 
ชื่อ....................................................นามสกุล...................................................ชั้น....... .....เลขที่............ 
คำชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน  
             แล้วทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกับระดับคะแนน 

ความสามารถ 
ในการคิด 

รายการประเมิน/พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม
(3) 

ดี 
(2) 

พอใช้ 
(1) 

ปรับปรุง 
(0) 

ตัวช้ีวัดที่ 1  
คิดพ้ืนฐาน  
(การคิดวิเคราะห์) 

1) จำแนกข้อมูลจัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญของข้อมูล และเปรียบเทียบข้อมูล 
ในบริบทที่เป็นสิ่งใกล้ตัว 

    

2) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่พบเห็น 
ในบริบทที่เป็นสิ่งใกล้ตัว 

    

3) ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ  
และความคิดรวบยอดของข้อมูลต่าง ๆ  
ที่พบเห็นในบริบทที่เป็นสิ่งใกล้ตัว 

    

ตัวช้ีวัดที่ 2 
คิดข้ันสูง  
(การคิด
สังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์  
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ) 

1) คิดสังเคราะห์ / รวบรวมข้อมูล จัดกระทำ 
ข้อมูล และนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาหลอมรวม 
สรุปเป็นองค์ความรู้ หรือสารสนเทศ  
เพ่ือวางแผนประกอบการตัดสินใจ  
ที่เก่ียวกับตนเองและสังคมได้ 

    

2) คิดอย่างสร้างสรรค์ / คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
สิ่งแปลกใหม่ในทางบวก ที่ใช้หรือนำไป
ประยุกต์ใช้ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 

    

3) คิดอย่างมีวิจารณญาณ / คิดแบบองค์รวมโดย
ใช้เหตุผล หลักฐานเชิงตรรกะมาวิเคราะห์ 
สิ่งต่าง ๆ ให้แน่ชัด อย่างสมเหตุสมผล 
และสรุป ตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม 
ต่อตนเองและสังคมได้ 

    

รวม     
รวมผลการประเมินทุกระดับ  

สรุปผลการประเมิน  

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน : ดีเยี่ยม = 18-15 คะแนน, ดี =11-14 คะแนน,  
                                        พอใช้ = 6-10 คะแนน, ปรับปรุง < 6 คะแนน        
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