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1. ที่มาและความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการข้ามสาระวิชาตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (STEM Education) 

โลกแห่งการศึกษาได้พัฒนาก้าวหน้าทั้งทางด้านวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน ครู และวิธีการสอนของครู 
การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนจะมีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ 
และท้าทาย การใช้ปัญหาเป็นโจทย์ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ไข เกิดการสร้างทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 คือ 3R8C ขึ้นมา อย่างแรกคือ 3R คือทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อผู้เรียนทุกคน มีดังนี้  Reading คือ 
สามารถอ่านออก  (W) Riting คือ สามารถเขียนได้  (A) Rithmatic คือ มีทักษะในการคำนวณ และ 8C ซึ่งเป็น
ทักษะต่าง ๆ  ที่จำเป็นเช่นกัน ซึ่งทุกทักษะสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนรู้ได้ทุกวิชา มีดังนี้  Critical Thinking 
and Problem Solving คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้  
Creativity and innovation คือ การคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม Cross-cultural Understanding 
คือ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม  Collaboration Teamwork 
and Leadership คือ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้นำ  Communication Information 
and Media Literacy คือ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ  Computing and IT Literacy คือ มีทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี Career and Learning Skills คือ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ และ  
Compassion คือมีความเมตตากรุณามีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย ทักษะทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเป็นสิ่งที่จำเป็น
สำหรับนักเรียนในยุคการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างมากซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในสมัยก่อน 
เป้าหมายและการจัดการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นกระบวนการคิด ดังนั้นการเรียนรู้ในปัจจุบัน
จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเหมาะสมกับกระบวนทัศน์ของการเรียนรู้ใหม่ การเรียนรู้ต้องเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต
และทุกช่วงเวลาของผู้เรียน การรู้เทคโนโลยีเป็นจึงเป็นเครื่องมือสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของพลเมืองไทย
ในศตวรรษที่ 21 ที่ถือว่าเป็นยุคของดิจิทัล และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนหน่วยงานในสังกัดนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะของ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 บทบาทหน้าที่ของครู จึงเปลี่ยนแปลงเป็นผู้กระตุ้นและผู้อำนวยความสะดวก ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ จากการเปลี่ยนแลงดังกล่าวส่งผลให้ 

การผลิตและพัฒนาความเชี่ยวชาญของครูวิทยาศาสตร์จึงมีความจำเป็น  โครงการวิจัยนี้ตระหนักถึง
ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการตามแนวการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กิจกรรมตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีการเน้นการนำไปสู่การปฏิบัติในห้องเรียนเพ่ือสร้างห้องเรียนฐานสมรรถนะฐานสมรรถนะ 
การศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเป็นการพัฒนาการวิธีสอนแบบบูรณาการในกลุ่ม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมและ คณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการสร้างองค์ความรู้วัฒนธรรมเชิงสังคม การเรียนรู้แบบลงมือ
กระทำ การแก้ปัญหา การหาข้อมูล การทำโครงงาน การคิดสร้างสรรค์ การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
เป็นสิ่งที่ครูควรมีบทบาทการพัฒนาความสามารถในการเตรียมเด็กเข้าสู่โลกของเทคโนโลยี สะเต็มศึกษาเป็น
การศึกษาที่ช่วยพัฒนาคนในอนาคต ทำให้นักเรียนอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง เปลี่ยนการเรียนแบบท่องจำเป็นการ
เรียนรู้แบบการลงกระทำ การทดลอง สืบค้นและใช้อุปกรณ์เป็นการพัฒนานักเรียนให้ฝึกคิด มีความสามารถ สนุก 
และสนใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาฯ นี้จะ
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ควบคู่กับกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อให้กระบวนการผลิตและพัฒนาครูมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(2542) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ครูผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกต่อผู้เรียน ซึ่ง
ครอบคลุมพฤติกรรมที่ครูผู ้สอนควรปฏิบัติเกี ่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ และการ
ปฏิบัติการสอน กล่าวคือ การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ ความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นกระบวนการที่สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยผ่านกระบวนการสืบเสาะ 
กิจกรรมการคิดและการปฏิบัติของผู้เรียนเชิงรุก กระบวนการแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง กิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และการวัดและประเมนิ 
ผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

ดังนั้นเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้เพื่อการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพครูให้สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการออกแบบจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการข้ามสาระตามแนวทางสะเต็มศึกษา และการบริหารจัดการของผู้
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach: WSA) 
เพื่อให้เกิดผลที่คาดหวังตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด โดยมีการดำเนินการครอบคลุมทุกองค์ประกอบของ
โรงเรียนในทุกขั้นตอนของกระบวนการ และอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายเพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการโรงเรียนที่
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาภายในโรงเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ร่วมการจัดการเรียนรู้  
2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
 1) พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้บูรณาการข้ามสาระวิชาตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (STEM Education) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
สำหรับโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 148 โรงเรียน 
 2) พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการข้ามสาระวิชาตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (STEM Education) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 3) ส่งเสริม พัฒนา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีแนวทางในการบริหารจัดการเรียนรู้ การ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
 4) ส่งเสริม พัฒนา ครูผู้สอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีองค์ความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้
บูรณาการข้ามสาระวิชาตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (STEM Education) 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
 1) ครูผู้สอน นักเรียน มีองค์ความรู้ และทักษะในการจัดการเรียนรู้บูรณาการข้ามสาระวิชาตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (STEM Education) เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 
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 2) ครูผู้สอน นักเรียน มีหลักสูตร และ Application ที่เป็นเครื่องมือ สำหรับการจัดการเรียนรู้บูรณา
การข้ามสาระวิชาตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (STEM Education) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3) รายงานการศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการ การพัฒนา การส่งเสริม และการจัดการเรียนรู้บูรณา
การข้ามสาระวิชาตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (STEM Education) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการข้ามสาระวิชาตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (STEM Education) ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
        3.2 เพื่อพัฒนาความเข้าใจและปฏิบัติการสอนของครูประจำการด้านการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณา
การข้ามสาระตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.3 เพื ่อพัฒนาสมรรถนะหลักและความฉลาดรู ้ของนักเรียนในด้านการคิดแก้ปัญหาและการคิด
สร้างสรรค์ (Problem Solving and Creativity) การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) 
พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) 
4. กรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร 

4.1 ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการสอนและเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content 
Knowledge: TPACK) 

ความร ู ้ ในเน ื ้ อหาผนวกว ิธ ีการสอนและเทคโนโลย ี  (Technological Pedagogical Content 
Knowledge : TPACK or TPCK) หมายถึงการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและความสามารถในการบูรณาการ
เทคโนโลยีเข้าไปกับความรู้ด้านการสอนในเนื้อหาวิชาเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของครู 
ดังนั้นในการจัดการเรียนการรู้ที่มีประสิทธิภาพนของครูจำเป็นต้องมีความรู้ในเนื้อหาในศาสตร์ที่ถูกต้องแล้วครู
ต้องสามารถนำความรู ้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ศาสตร์การสอน และแนวคิดของศาสตร์นั ้นมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี เป็นการบูรณาการของ 3 องค์ประกอบหลักท่ี
สนับสนุนการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน คือ เนื้อหา แนวคิดของศาสตร์
วิชา ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยี (Koehler & Mishra, 2008) ที่อธิบายการจัดการเรียนรู้ของครูในการใช้
เทคโนโลยีร่วมกับ TPACK เป็นแนวคิดที่อธิบายว่าครูมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีแล้วนำไปผสมกับ
ความรู ้เนื ้อหาผนวกวิธ ีการสอน (PCK) อย่างไรจึงสามารถจัดการเรียนการสอนที ่ใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประส ิทธ ิภาพ (Koehler, M. J., Mishra, P, & Chain, W., 2013) ซ ึ ่ งกรอบแนวคิด TPACK แสดงให ้ เห็น
ความสำคัญของการประยุกต์ใช้ความรู้ของครู ความรู้ผนวกวิธีสอน (Pedagogical Content Knowledge) เป็น
แนวคิดดังกล่าวมีผลต่อการศึกษาความรู้ของครูว่าครูเรียนรู้ที่จะสอนอย่างไร (Learning How to Teach) ทั้งนี้



4 
 

ความรู้เป็นสิ่งที่จะกำหนดการปฏิบัติการสอนของครู หากครูมีความรู้ดีก็ทาให้เชื่อว่าครูจะสามารถสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ Shulman ได้เสนอแนะให้มีการวิจัยเกี่ยวกับความรู้สำหรับการสอนให้มากขึ้น โดยเขาได้นำ
บรรยายผลงานที่ชื่อว่า Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching ในการประชุมวิชาการ
ประจำปีของสมาคมวิจัยทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา (The 1985 annual meeting of the 
American Educational Research Association, AERA) และให้เสนอว่าสิ่งที่ขาดหายไปจากกระบวนทัศน์ที่
เกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาและการศึกษาเกี่ยวกับการสอน (missing paradigm) ก็คือ ความรู้ในเนื้อหาของ
ครู โดยเขาได้เสนอว่าความรู้ในเนื้อหาดังกล่าวนี้สามารถแยกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ความรู้ในเนื้อหาสาระ 
(Subject Matter Content Knowledge) ความรู้เกี ่ยวกับหลักสูตร (Curricular Knowledge) และความรู ้ใน
เนื้อหาผนวกวิธีสอน (Pedagogical Content Knowledge, PCK) โดยในปีต่อมาเขาได้นิยามความรู้ในเนื้อหา
ผนวกวิธีสอนว่าเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสอนซึ่งประกอบด้วย 1) ความรู้ในการนำเสนอ
เนื้อหาสาระเพ่ือให้ผู้อ่ืนเกิดความเข้าใจ และ 2) ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหรือความรู้เดิมที่พบบ่อยมากที่สุดใน
หัวข้อหรือบทเรียนที่สอนที่นักเรียนมีมาก่อน 

 ซึ่งในปี 1978 Shulman ก็ได้พิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับความรู้สำหรับการสอนอีกครั้ง โดยเขาได้เสนอ
ว่าความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการสอน (knowledge-base for Teaching) ประกอบด้วยความรู้ 7 ประเภท 
ได้แก่ ความรู้ในเนื้อหา (Content Knowledge) ความรู้เกี่ยวกับการสอน (General Pedagogical Knowledge) 
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร (Curriculum Knowledge) ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน (Pedagogical Content 
Knowledge) ความร ู ้ เก ี ่ ยวน ักเร ียนและล ักษณะของน ักเร ียน (Knowledge of Learners and Their 
Characteristics) ความรู้เกี ่ยวกับบริบททางการศึกษา (Knowledge of Educational Context) และความรู้
เกี่ยวกับเป้าหมายของการศึกษา (Knowledge of Education Aims) ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนเป็นความรู้ที่
บ่งชี้และบ่งบอกความแตกต่างระหว่างครูผู้สอนเนื้อหากับผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหา เช่น ครูสอนวิทยาศาสตร์
แตกต่างกับนักวิทยาศาสตร์ 
 Grossman (1989) ได้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนจากผลการวิจัย และเสนอ
ว่าองค์ประกอบของความรู ้ด ังกล่าวดังต่อไปนี ้ 1) ความรู ้เกี ่ยวกับความเข้าใจของนักเรียนและแนวคิด
คลาดเคลื่อนในวิชาที่สอน 2) ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนและการนำเสนอเนื้อหาจากหัวข้อที่สอน 3) แนวคิด
เกี่ยวกับว่าการสอนเนื้อหาเฉพาะมีความหมายอย่างไร และ 4) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและวัสดุอุปกรณ์หรือ
แหล่งการเรียนรู ้ในหลักสูตร ซึ ่งจะเห็นว่าแนวคิดดังกล่าวมีบางส่วนที ่เหมือนกับแนวคิดของ Shulman 
โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ 1 2 และ 4 แต่สิ่งที่แตกต่างขึ้นมาก็คือองค์ประกอบที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหรือ
ความเชื่อของครูเกี่ยวกับต่อสิ่งที่สอน ความเชื่อของครูจะสะท้อนถึงการปฏิบัติการสอนในห้องเรียนว่าครูสอน
นักเรียนอย่างไร 
 Geddis et al. (1993) ได้ขยายแนวคิดและมองว่าความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนเป็นการเปลี่ยนรูปแบบ
ของเนื้อหาสาระไปอยู่ในรูปแบบที่ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น โดยกระบวนการเปลี่ยนรูปแบบของ
เนื้อหานั้นต้องอาศัยความรู้อยู่ 4 ด้าน ก็คือ 1) ความรู้เกี่ยวกับความมรู้เดิมของนักเรียน 2) ความรู้เกี่ยวกับกล
ยุทธ์การสอนที่มีประสิทธิภาพ 3) ความรู้เกี่ยวกับนำเสนอตัวแทนของเนื้อหา และ 4) ความรู้เกี่ยวกับประเด็น
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สำคัญในหลักสูตร โดยทั้ง 4 ด้านต้องหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วถูกเปลี่ยนรูปแบบออกมาเพ่ือ
ถ่ายทอดเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจ จากองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านนี้ จะเห็นว่า Geddis ได้นำเสนอด้านที่ 4 ได้โดด
เด่นและแตกต่างจากนักการศึกษาอื่นๆ ที่ผ่านมา เพราะเขาเชื่อว่าหากครูมีความรู้เกี่ยวกับประเด็นสำคัญใน
หลักสูตรก็จะทำให้ทราบว่าเนื้อหาใดที่นักเรียนเรียนมาแล้ว นักเรียนจะเรียนเนื้อหาใดต่อไป เนื้อหาที่จะสอนใน
หลักสูตรอยู่ส่วนใดของเนื้อในรายวิชาทั้งหมด ต้องใช้เวลาประมาณเท่าใดในการสอน เป็นต้น 
 ต่อมา Magnusson et al. (1999) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนที่ใช้ในการ
สอนวิทยาศาสตร์ โดยปรับปรุงจากแนวคิดของ Grossman’s (1989) และ Tamir (1988) แล้วนิยามความรู้ใน
เนื้อหาผนวกวิธีสอนว่าเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเนื้อหาสาระ วิธีสอน และบริบท เพื่อทำให้นักเรียนเกิด
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ โดยมีองค์กอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) แบบแผนการสอนวิทยาศาสตร์ 2) 
ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 3) ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับความเข้าใจของนักเรียนใน
หัวข้อที่เฉพาะเจาะจง 4) ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และ 5) 
ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนวิทยาศาสตร์ โดยองค์ประกอบทั้งหมดต้องหลอมรวมกันแล้ว
เปลี ่ยนรูปแบบออกมาในลักษณะของการปฏิบัติการสอนเพื ่อทาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  
 แต่ในปัจจุบันได้มีการบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกับความรู้ผนวกวิธีสอน โดย
ส่งเสริมให้ครูนั ้นมีความรู ้ในเนื ้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content 
Knowledge) 

4.1.1 องค์ประกอบของ TPACK ในความรู้ 3 ด้านได้แก ่
1) ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Technological Knowledge) หรือ TK -Technological Knowledge เป็น

ความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีที ่ประกอบด้วยความรู ้ ทักษะและความสามารถใช้เทคโนโลยีทั ้ง hardware 
และ software ทั่วไปและเทคโนโลยีทางการศึกษาต่างๆ อย่างหลากหลายทั้งในรูปแบบและวิธีการ (2) ความ
เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ การใช้ การจัดการ และการบริหารเทคโนโลยีต่างๆ และ (3) ความสามารถในการเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถบูรณาการเข้าไปยังการเรียนการสอนได้ 

2) ความร ู ้ด ้านว ิธ ีการสอน (Pedagogical Knowledge) หรือ PK-Pedagogical Knowledge เป็น
ความรู้ด้านศาสตร์การสอน หมายถึง ความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมแนวคิด เทคนิค 
กลวิธีการถ่ายถอดความรู้ไปสู่นักเรียน รวมไปถึงกลยุทธ์ หรือกระบวนการ การปฏิบัติ หรือวิธีการที่ใช้ในการการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และวิธีการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งความเข้าใจในหลักสูตร 
หลักการออกแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียน 

3) ความร ู ้ ด ้ านเน ื ้ อหา  (Content Knowledge) หร ือ CK-Content Knowledge (ความร ู ้ ด ้ าน
เนื้อหาวิชา) หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเนื้อหาตามศาสตร์วิชาที่ครูเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย (1) ความรู้
ความเข้าใจด้านตัวองค์ความรู้ สาระ ข้อมูล แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาการในหลักสูตรที่ต้องการ
ที่จะถ่ายทอดไปยังนักเรียน เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ หรือวิชาอื่น ๆ ต้องมีความถูกต้องตาม



6 
 

แนวคิดและเป็นปัจจุบัน และ (2) ความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของความรู้นั้นและการได้มาซึ่งความรู้นั้นจากการ
การสืบเสาะ  

          4.1.2 กรอบแนวคิดการบูรณาการองค์ประกอบความรู้แต่ละด้าน ของ 3 องค์ประกอบข้างต้น 
ได้แก่  
 1) ความรู้ด้านศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหาวิชา (Pedagogical Content Knowledge: PCK) 
เป็นครูมีความรู้ความสามารถในด้านการนำเอาวิธีการ กระบวนการ มาจากการเนื้อหา เรื่องการเรียนการ
สอนและการเรียนรู้ของนักเรียน 
 2) ความรู้ด้านศาสตร์การสอนผนวกเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Knowledge: 
TPK) เป็นของครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิธีการสอนเข้ามาช่วยในกระบวนการเรียนการสอน
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น การใช้แอปพลิเคชันจำลองโมเดลการร่วมกับการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์สร้างวิธีการเรียนแบบออนไลน์ สร้างห้องเรียนบนคลาวด์  สร้างรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบของ MOOC เป็นต้น 
 3) ความรู้ด้านเนื้อหาวิชาผนวกเทคโนโลยี (Technological Content Knowledge)  หมายถึง 
ครูมีความสามารถและมีความรู้ทางด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเนื้อหา การแสวงหาความรู้ การนำ
ความรู้ที่อยู่บนคลาวด์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 4) ความรู้ด้านศาสตร์การสอนผนวชเนื้อหาวิชาและเทคโนโลยี (Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPACK ) หมายถึง ครูมีความรู้ในเรื ่องผสมผสานของการใช้เทคโนโลยีทางด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะทาง ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้เนื้ อหาในโลก
ดิจิตอล เพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้ ทำให้ลดระยะเวลาการเรียนรู้ เรียนรู้ได้มาก และมีต้นทุนต่ำ 

 กรอบแนวคิด TPACK นอกจากการอธิบายการบูรณาการเทคโนโลยีมาสู่การเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ว่ามีความเกี่ยวข้องกันระหว่างศาสตร์การสอน เนื้อหาวิชาและเทคโนโลยียั งมีความสำคัญกับความ
เฉพาะเจาะจงท่ียังสอดคล้องกับบริบทที่ครูปฏิบัติการสอน แสดงด้วยวงกลมโรยที่เป็นเส้นปะ ตามภาพท่ี 1 
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิด TPACK 

อ้างอิงจาก สุทธิดา  จำรัส. (2563). การเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพ:  
จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์. 
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4.2 การพัฒนาวิชาชีพครูประจำการ (Teacher Professional Development) 
การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นกระบวนการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่องตามช่วงอาชีพครูเพ่ือความมั่นใจว่าครู

จะมีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการสอนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ ครูเป็นบุคคลสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาสังคม
และการศึกษาของชาติ เพราะครูเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาบุคคลในสังคมให้มีความเจริญงอกงามอย่างเต็มที่ 
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป ดังนั้นการพัฒนาครูให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพสูงสุดจึง
เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องกระทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  กล่าวโดยสรุป การพัฒนาครูจะก่อให้เกิดประโยชน์หลาย
ประการ สรุปได้ดังนี้ (ยนต์ ชุ่มจิต, 2535 )  

1) ช่วยพัฒนาคุณภาพและวิธีการทำงานของครู ทำให้ครูมีสมรรถภาพในการสอน มีความรู้
เพิ ่มขึ ้น เข้าใจบทบาทหน้าที ่และปฏิบัติหน้าที ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไข
ข้อบกพร่องให้ดีขึ้น  

2) การพัฒนาครูช่วยให้เกิดการประหยัดเวลาและลดความสูญเปล่าทางวิชาการ เพราะครูได้รับ
การ พัฒนาจนเป็นครูที่มีคุณภาพนั้นย่อมไม่ทำสิ่งใดผิดพลาดง่ายๆ สามารถใช้สื่อการเรียน
การสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ ทำการสอนนักเรียนได้ผลเต็มที่และตรงตามจุดประสงค์  

3) การพัฒนาครูช่วยให้ครูได้เรียนรู้งานในหน้าที่ได้เร็วข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบรรจุใหม่ หรือ 
ครูที่ย้ายไปทำการสอนที่อ่ืน 

4) การพัฒนาครูช่วยแบ่งเบาหรือลดภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานเพราะครู
ได้รับ การพัฒนาอย่างดีและต่อเนื่อง จะมีความเข้าใจในงานการสอนและงานอื่นๆได้เป็น
อย่างดี  

5) การพัฒนาครูช่วยกระตุ้นให้ครูปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน 
กล่าวคือทำให้ครูทุกคนได้มีโอกาสก้าวหน้าไปสู่ต่ำแหน่งทางวิชาการหรือการบริหารที่มี
สถานภาพดีขึ้น  

6) การพัฒนาครูช่วยให้ครูเป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอทั้งในด้านความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ 
รวมทั้งหลักการปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  

               วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง(Professional) ดังนั้นสิ่งที่ผู้เป็นครูจะต้องมีคือความรู้ความชำนาญ
ทางวิชาชีพ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการคือ (วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร,2553)  

1) ความรู้ที่แตกฉานในวิชาที่รับผิดชอบในการสั่งสอนและถ่ายทอดให้แก่นักเรียนหรือผู้เรียน 
2) มีความรู้ความชานาญเป็น “เอตทัคคะ”ในการสั่งสอนและถ่ายทอดวิชาความรู้ 
3) มีแนวทางการพัฒนาและปฏิรูปวิชาชีพครู  
ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพครูต้อง

พิจารณากรอบแนวคิดเรื ่องช่วงอาชีพครู (Teacher Career Stages) ควบคู่กับกสรออกแบบการพัฒนา
วิชาชีพครูเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพของครูที่แตกต่างกัน นักการศึกษาหลาย
ท่านได้แบ่งช่วงของวงจรอาชีพครูไว้แตกต่างกัน เช่น Huberman (1989) ได้แบ่งช่วงอาชีพครูเป็น 3 ช่วง 
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ได้แก่ ช่วงครูใหม่ (Novice) ช่วงตอนกลางของอาชีพ (Mid-career) และช่วงตอนปลายของอาชีพ (Late-
career) ส่วน Fessler (1985) ได้เรียกช่วงอาชีพครูว่าโมเดลวงจรพลวัตอาชีพครู โดยแบ่งเป็น 8 ช่วง ได้แก่ 
ช่วงฝึกหัดครู (Pre-service) ช่วงเข้าสู่ตำแหน่ง (Induction) ช่วงสร้างสมรรถนะ (Competency Building) 
ช่วงกระตือรือร้นและเจริญก้าวหน้า (Enthusiastic and Growing) ช่วงคับข้องใจในอาชีพ (Career 
Frustration) ช่วงมีเสถียรภาพและซบเซา (Stable and Stagnant) ช่วงลดระดับการทำงานอาชีพ (Career 
Wind-down) และช่วงออกจากอาชีพ (Career Exit)  

Steffy และ Wolfe (2001) ได้พัฒนาโมเดลช่วงของอาชีพครูขึ้นบนพ้ืนฐานทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 
(Transformation Theory) ของ Jack Mezirow ที่ตระหนักว่าการเติบโตและก้าวหน้าในวิชาชีพเกิดขึ้น
โดยผ่านกระบวนการ สะท้อนคิด (Reflection ) เมื่อครูได้สะท้อนคิด การสอนของตนจะนำไปสู่การเริ่มต้น
การสอนใหม่ (Renewal) ตามเทคนิควิธีการหรือกลยุทธ์การสอนที่ครูคิดว่าดีกว่าเดิม โดยการสะท้อนคิด
การสอนนี้ครูสามารถดำเนินการได้ทั้งก่อนขณะและหลังปฏิบัติการสอนโมเดลนี้แบ่งช่วงอาชีพครูเป็น 6 ช่วง 
ซ่ึงแต่ละชว่งมีความต้องการพัฒนาวชิาชพีครูท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 

1) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Novice Teacher) การพัฒนาวิชาชีพครูในช่วงนี ้จะ
เป็นหน้าที่ของสถาบันผลิตครูร่วมกับโรงเรียนที่รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ โดยนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์จะได้รับการนิเทศทุกขั้นตอนของการสอนจากอาจารย์นิเทศก์ของสถาบัน
ผลิตครู และอาจารย์พี ่ เล ี ้ยงของโรงเร ียนในสหรัฐอเมริกาจะไม่อนุญาตให้ครูฝึก
ประสบการณ์ปฏิบัติการสอนตามลำพังได้โดยไม่มีครูพ่ีเลี้ยงอยู่ในชั้นเรียนด้วย เพราะถือว่า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์นี้ยังไม่มีคุณสมบัติและใบประกอบวิชาชีพครู 

2) ครูบรรจุใหม่ (Apprentice Teacher) คือครูที่เริ่มต้นวิชาชีพในช่วง 2 - 3 ปีแรกของการ
ทำงาน ความต้องการของครูในช่วงนี้คือเรียนรู้ การทำงานในห้องเรียน และการทำงาน
ภายในโรงเรียนแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพในบางรัฐของสหรัฐอเมริกาเขตการศึกษามีการ
แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง (Mentor) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนในอัตราส่วนครูพี่เลี้ยง 1 คน 
ต่อครูบรรจุใหม่ 12 คน โดยครูพี่เลี้ยงไม่ต้องมีชั่วโมงสอนมีหน้าที่คอยดูแลให้คำปรึกษา 
และร่วมอภิปรายกับครูบรรจุใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบหน่วยการ
เรียน แผนการสอน สังเกตการสอนในชั้นเรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับหลังจากการสังเกต  
การสอน การตั้งคำถามให้ครูบรรจุใหม่สะท้อนคิด การปฏิบัติการสอนของตน การให้
คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงการสอนครั้งต่อไปโดยครูพี่เลี้ยงจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษใน
การปฏิบัติงาน(Owen, 2005) 

3) ครูวิชาชีพ (Professional Teacher) หลังจากผ่านช่วงปีแรก ๆ ของการบรรจุเป็นครูใหม่
แล้ว ครูก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นครูวิชาชีพ ครูมีความม่ันใจในความสามารถด้านการสอนของ
ตนมีการแสวงหาวิธีการสอนใหม่ การใช้สื่อประกอบการสอนพัฒนาเทคนิคการสอนและ
กลยุทธ์การสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน การพัฒนาวิชาชีพของครูในช่วงนี้ใช้การเรียนรู้
ในลักษณะชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Communities) เพื่อให้ครู
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ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ความสำเร็จในช่วงนี้จะนำไปสู่การเป็นการเป็นครูช่วง
ต่อไป 

4) ครูเชี่ยวชาญ (Expert Teacher) ครูที่อยู่ในช่วงนี้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอน มี
รูปแบบการสอนที่เป็นเอกลักษณ์มากยิ ่งขึ ้น พร้อมที ่จะให้ความช่วยเหลือครูที ่ด้อย
ประสบการณ์สอนโดยการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)  

5) ครูที่มีชื่อเสียง (Distinguished Teacher) ครูที่มีพัฒนาการในช่วงนี้เป็นครูที่มีหลักฐาน
ประจักษ์ชัดว่าได้รับการยอมรับนับถือความสามารถด้านการสอนจากนักเรียน ผู้ปกครอง  
และเพื่อนร่วมงานว่ามีการปฏิบัติการสอนที่เป็นเลิศ และมักได้รับเชิญให้เข้าร่วมการ
ประชุมปฏิบัติการ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่เป็นครูพ่ีเลี้ยง (Mentor) หรือครูสอนแนะ 
(Coach) ให้กับเพ่ือนร่วมงานหรือการให้เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของ
โรงเรียน หรือโครงการวิชาการ  

6) ครูปลดเกษียณและออกจากอาชีพ (Emeritus Teacher) 
Vega (2015) ได้ทบทวนผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู และได้นำเสนอปัจจัยที ่มี

อิทธิพลต่อการเพิ่มโอกาสของความสำเร็จในการพัฒนาครูประจำการให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ
สร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. ภาวะผู้นำของผู้บริหารและครู ภาวะผู้นำเป็นปัจจัยอันดับที่สองรองจากการสอนที่มีคุณภาพที่
อิทธิพลต่อการช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนและภาวะผู้นำยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ความสามารถด้านการสอนที่มีคุณภาพของครูด้วยเช่นกัน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึ กษา ผู้อำนวยการ
โรงเรียน และผู้ที่อยู่ในตำแหน่งบังคับบัญชาอื่นๆ ในระบบโรงเรียนจะเป็นผู้ที่กำหนดวิสัยทัศน์ และให้การ
สนับสนุนด้านเวลาและทรัพยากรเพื่อให้ครูได้เรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยได้ระบุคุณลักษณะของผู้
ที่มีภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพที่สามารถช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้ ประกอบด้วย 

1.1 มีวิสัยทัศน์แห่งความสำเร็จด้านวิชาการสำหรับนักเรียนทุกคนโดยการกำหนดความ
คาดหวังที่สูงต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  

1.2 มีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและร่วมมือกัน  
1.3 ให้การสนับสนุนด้านเวลาทรัพยากร และจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในวิชาชีพ 

ของครูอย่างต่อเนื่อง  
1.4 ใช้ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน เพื่อติดตามและส่งเสริมให้ครูทำงานร่วมกันเพื่อการ

แสวงหาวิธีปฏิบัติการสอนใหม่ ๆ ที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  
1.5 ส่งเสริมภาวะผู้นำของครู ผู้ปกครองและบุคคลอ่ืนในชุมชน 

2. การพัฒนาวิชาชีพครูที่บูรณาการกับการทำงาน การพัฒนาวิชาชีพครูที่บูรณาการกับการทำงาน 
(Job-embedded Professional Development ) เป็นการพัฒนาวิชาชีพครูเน้นความต่อเนื่องและบูรณาการ
กับงานประจำคือการสอน ผลการวิจัยพบว่าครูที่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพที่มีการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉลี ่ยประมาณ 49 ชั ่วโมง ในช่วงระหว่าง 6-12 เดือน  (Yoon, Duncan, Lee, Scarloss, & Shapley, 
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2007) สิ่งที่ต้องตระหนักคือโครงการพัฒนาวิชาชีพจะต้องบูรณาการกับการการทำงานของครู และต้องจัดให้
ครูได้รับองค์ประกอบที่สำคัญ 5 ประการต่อไปนี้ 

2.1 การเรียนรู้อย่างร่วมมือ เมื่อครูได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้อย่างร่วมมือในกลุ่มที่มีการจัด
หลักสูตรแบบบูรณาการระหว่างระดับชั้นและบูรณาการระหว่างเนื้อหากลุ่มสาระ เมื่อครูและโรงเรียน
ได้มีร่วมมือกันด้วยคุณภาพระดับสูงจะนำไปสู่การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

2.2 การเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรการประเมินและการตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ในวิชาชีพ
ของการสอนเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาวิชาชีพครูของครูที่สอนเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่จะเป็นต้องมีการพัฒนาครูทั้งด้านความรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีสอน 
หรือการพัฒนาความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอน 

2.3 การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นของครูในการประยุกต์ความรู้ใหม่ที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียนและ
การได้รับข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่องว่าการปฏิบัติการสอนของครูนั้นมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง  

2.4 การอบรมครูเฉพาะเทคนิคการสอนใหม่ ๆ เพียงอย่างเดียวจะไม่บรรลุผลตามที่ต้องการ
จึงมีความจำ เป็นต้องอบรมครูให้มีความรู้เนื้อหาวิชาเชิงลึก และเทคนิคการสอนเนื้อหานั้น ๆ ด้วย  

2.5 การพัฒนาวิชาชีพที ่พยายามกระตุ ้นให้ครูเข้ าร่วมการเรียนรู ้ 30 -100 ชั ่วโมง ตลอด
ระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี ซึ่งมีผลการวิจัยที่สนับสนุนว่าสามารถส่งผลต่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนได้ 
3. ชุมชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ (Professional Learning Communities) เป็นกระบวนการ

สร้างการเปลี่ยนแปลง โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มนักการศึกษาที่มีความสนใจตรงกัน มารวมตัวกัน
อย่างต่อเนื่องเพ่ือทำงานร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์ และสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วม
วางเป้าหมายในการยกระดับการจัดการเรียนรู้ของครู รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งตรวจสอบ และสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนบุคคลและผลที่
เกิดขึ้นโดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การทำงานร่วมกัน และการร่วมมือรวม
พลัง เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม โดยมีการดำเนินการอย่างน้อย 5 ประการ ดังนี้ 

1) การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (shared values and norms) 
2) การปฏิบัติที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน (collective focus on student learning) 
3) การร่วมมือกันทำงานของนักการศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (collaboration) 
4) การสังเกตชั้นเรียนและการเปิดรับฟังการสะท้อนความคิด (expert advice and study visit and 

classroom observation) 
        5) การสนทนาที่สร้างสรรค์สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection dialogue and constructive feedback) 
คือกลุ่มครูที่มีพันธสัญญาที่จะรวมกลุ่มพบปะอย่างต่อเนื่องเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนทนาสืบเสาะแสวงหา
คำตอบต่อประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีจุดมุ่งหมายอย่างวิพากษ์ วิจารณ์
มีการสะท้อนผลแบบร่วมมือกิจกรรมของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ เช่น การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิจัย
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บทเรียน การพัฒนาหลักสูตรแบบร่วมมือ การเป็นพี ่เลี ้ยง การโค๊ชหรือการสอนแนะโดยเพ่ื อนร่วมงาน 
การศึกษาหรือประเมินผลงานนักเรียน เป็นต้น ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพมีความสำคัญมากกว่าการรวมกลุ่มของ
ครู แต่เป็นชุมชนที่ให้คุณค่ากับประสบการณ์ในชั ้นเรียนของครูทุกคนและใช้ประสบการณ์เหล่านี ้เพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติ การสอนและการปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน Vescio, Ross, & Adams (2008) ได้
สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพที่มีผลต่อการพัฒนาการสอนของครูและทำให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในวิชาการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ต่อเมื่อ
ชุมชน การเรียนรู้วิชาชีพนั้น ๆ ต้องมีคุณลักษณะ 4 ประการ ดังนี้ 1) ความร่วมมือ 2) เน้นที่การเรียนรู้ 3) การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องของครู และ 4) ครูได้รับการเสริมพลังอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของตนที่หลากหลาย โดยจากการการวิเคราะห์งานวิจัยด้านการพัฒนาวิชาชีพ
พบว่ามีวิธีการหลากหลายที่สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของครูได้ ซึ่งวิธีการเหล่านี้สามารถ
นำไปร่วมออกแบบโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เป็นกิจกรรมที่ครูศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติการ
สอนของตน เมื่อพบปัญหาก็หาวิธีแก้ไขปรับปรุงโดยการศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
คัดเลือกวิธีการ อาจจะทดลองการสอนเนื้อหา หรือความคิดรวบยอดด้วยวิธีการที่แตกต่างกันเพ่ือ
พิจารณาว่าวิธีการใดมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน การวิจัยปฏิบัติการเป็น
กลยุทธ์การสะท้อนผลการสอนที่จำ เป็นต้องรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่จะนำไปสู่
การส่งเสริมการปฏิบัติสอนซึ่งสามารถปฏิบัติได้ท้ังรายบุคคลและกลุ่ม 

2) การศึกษาหนังสือ (Book Study) กิจกรรมนี้จะได้ผลดีที่สุดเมื่อผู้เข้าร่วมมีทักษะและความสนใจที่
เหมือนกัน แต่การมีมุมมองที่หลากหลายซึ่งจะช่วยให้การอภิปรายมีชีวิตชีวาสมาชิกในกลุ่มจะต้อง
มติเป็นเอกฉันท์ เรื่องตารางเวลาสำหรับการอ่านและการอภิปราย ซึ่งจะประกอบด้วยการประชุม 
4-8 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา 60-90 นาที การคัดเลือกหนังสือในหัวข้อที่เป็นที่สนใจของสมาชิกทุก
คนในกลุ่มหนังสือต้องกระตุ้นความคิด และมีเนื้อหาเชิงลึก เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายถกเถียง
ก่อนการสรุปของการศึกษาหนังสือซึ่งการสรุปผลใช้เกณฑ์จากคำถามต่อไปนี้ 1) หนังสือได้กระตุ้น
ให้เกิดการคิด และการอภิปรายหรือไม่ 2) สมาชิกกลุ่มศึกษาหนังสือบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้
หรือไม่ 3) ประสบการณ์ท่ีกลุ่มได้เรียนรู้จะนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไร 

3) การพัฒนาหลักสูตรแบบร่วมมือ (Collaborative Curriculum Development) เป็นกิจกรรมที่
เปิดโอกาสให้ครูทำงานร่วมกันเพื ่อศึกษาค้นคว้าเนื ้อหาวิชาเชิงลึก และวางแผนร่ วมกันเพ่ือ
ออกแบบเอกสารประกอบการสอน วิธีสอน แหล่งทรัพยากรและเครื่องมือการประเมิน 

4) การจัดทำแผนผังหลักสูตร (Curriculum Mapping) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือใน
การจัดระบบการสอนครูจะวางโครงสร้างลำดับของเนื้อหาที่จะสอน และกำหนดขอบเขตของเรื่อง
ที่จะสอนให้กับนักเรียนทุกคน แผนผังหลักสูตรนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การนำหลักสูตรไปใช้โรงเรียนและในเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นกำหนดการสอนที่ครูจะต้อง
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ปฏิบัติการสอนเนื้อหาอะไร สอนเมื่อไร และจะสอดคล้องข้อมูล การประเมินด้านใดบ้าง ซึ่งจะช่วย
ให้ครสูามารถปรับปรุงการสอนได้ 

5) การวางแผนหลักสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum Planning) เป็นการจัดทำหลักสูตร
บูรณาการโดยครูจัดระบบหลักสูตรที่มีเนื้อหาข้ามกลุ่มสาระเข้าสู่หน่วยการเรียนที่มีความหมาย 
และมีความเชื่อมโยงซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาครูต้องวางแผนหลักสูตร
บูรณาการ ดังนี้ 1) กำหนดหน่วยการเรียนรู้ จุดเน้นของหน่วยการเรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หน่วยการเรียนรู้2) แสวงหาแหล่งข้อมูลนอกเหนือจากแบบเรียน 3) ความเชื ่อมโยงระหว่าง
ความคิดรวบยอด 4) กำหนดกรอบเนื้อหาของหน่วยการเรียน 5) กำหนดตารางเรียนที่ยืดหยุ่น 
และ 6) จัดกลุ่มนักเรียนให้มีความยืดหยุ่น 

6) การวิจัยบทเรียน (Lesson Study) เป็นกิจกรรมครูรวมกลุ่มกัน 3-6 คน เพื่อช่วยกันตรวจสอบและ
ปรับปรุงการสอนซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบในกระบวนการนี้ครูจะวางแผนคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้ที่นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้ และนำมาร่วมกันตั้งคำถามเพื่อการวิจัยบทเรียน 
คำถามวิจัยนี้จะเป็นชี้แนะการทำ งานของครูจากนั้นครูจะร่วมมือกันวางแผนรายละเอียดสำหรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของแผนการสอนทุกๆ แผนในบทเรียน เมื่อครูหนึ่งคนปฏิบัติการสอนใน
ชั้นเรียนสมาชิกกลุ่มที่เหลือจะสังเกตการสอนหลังจากสังเกตการสอนแล้วกลุ่มจะประชุม  เพ่ือ
อภิปรายสิ่งที่ตนได้สังเกต เพ่ือแก้ไขแผนการสอนจากนั้นให้ครูอีกคนนำไปใช้สอนในชั้นเรียนห้องที่ 
2 ขณะที่สมาชิกกลุ่มคนอื่นเข้าสังเกตการสอน กลุ่มจะพบกันอีกครั้งเพ่ืออภิปรายผลข้อมูล จากการ
สังเกต และขั้นสุดท้ายครูจะเขียนรายงานสิ่งที่ตนได้เรียนรู้จากการวิจัยบทเรียน และการตอบ
คำถามวิจัยที่กำหนดไว้ 

7) พี่เลี ้ยงและการเป็นพี่เลี ้ยง (Mentors and Mentorship) คือกระบวนการที่จัดให้ครูที ่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการสอนหรือมีประสบการณ์มากกว่าช่วยเหลือครูที่ด้อยประสบการณ์ด้านการสอน
โดยการช่วยเหลือแนะนำ ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเข้าสังเกต  การ
สอนในชั้นเรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับหลังการสังเกตการสอน การให้คำแนะนำเพ่ือเพ่ิมทักษะการ
สอน การพัฒนาเทคนิคการสอนใหม่ ๆ และการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียน  

8) การชี้แนะโดยเพื่อนร่วมงาน (Peer Coaching) คือกระบวนการที่ครูขอให้เพื่อนร่วมงานเข้าสังเกต
การปฏิบัติสอนของตน และขอรับข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการสอนของตน 

9) การสะท้อนคิดด้วยตนเอง (Self Reflection) การสะท้อนคิดด้วยตนเองเป็นทักษะที่สำคัญของการ
พัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพของตน ครูที่สอนอย่างมีประสิทธิภาพส่วนมากจะใช้การสะท้อนคิด 
3 ระดับ คือ การสะท้อนคิดขณะวางแผนการสอนสะท้อนคิดขณะปฏิบัติการสอน และสะท้อนคิด
หลังการสอนเพื่อการปรับปรุง การสอนการสะท้อนคิดด้วยตนเองแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน 1) การ
ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสอน 2) การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประเด็นที่จะปรับปรุง 3) การสะท้อน
คิดและวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา 4) การประยุกต์ใชก้ล
ยุทธ์เพื่อการปรับปรุงการสอน 
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10) กลุ่มร่วมศึกษา (Study Groups) เป็นการรวมกลุ่มของครูไม่เกิน 6 คน มีการพบปะอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อศึกษาประเด็นหรือหัวข้อที่กำหนดไว้ล่วงหน้าขั้นตอนการดำเนินงานของกลุ่มร่วมศึกษา ได้แก่ 
การนิยามภารกิจของการพบกลุ่มร่วมศึกษาแต่ละครั้ง กำหนดตารางเวลาประชุมและสถานที่
ประชุม การกำหนดบทบาท ของสมาชิกกลุ่มในการประชุม การอภิปรายแลกเปลี่ยนเพื่อตัดสินใจ
กำหนดแผนปฏิบัติการสำหรับประเด็นที่ร่วมศึกษาและพิจารณาหาผู้นำที่เหมาะสม การอภิปราย
เกณฑ์การประเมินความสำเร็จ 

11) การประเมินผลงานของนักเรียน (Examining Student Work) ผลงานของนักเรียนจะช่วยให้ครูได้
ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการสอนของตนได้วิธีการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ทักษะใหม่ที่นักเรียนได้
เรียนรู้ของนักเรียนที่มีผลการเรียนต่างระดับกันซึ่งจะช่วยให้ครูปรับปรุงการสอนที่จะช่วยนักเรียน
ทุกคนเรียนรู้ได้  

12) การเขียนบันทึก (Journaling) เป็นเทคนิคหนึ่งสำหรับการบันทึกการสังเกตและการสะท้อนคิด
เกี่ยวกับการสอนความก้าวหน้าของนักเรียน การใช้นวัตกรรมการสอน หรือประเด็น  อื่น ๆ ที่ครู
ต้องการพัฒนา  

13) การเยี่ยมชั้นเรียน (Classroom Visitation) เป็นการเรียนรู้จากเพื่อนครูที่มีวิธีสอนที่เป็นเลิศและ
ได้รับการยอมรับ โดยครูเข้าเยี่ยมชั้นเรียนของเพ่ือนครูด้วยกัน เพ่ือสังเกตการใช้นวัตกรรมการสอน
เพ่ือการเรียนรู้การใช้นวัตกรรมการสอนนั้นและนำมาปรับใช้ หรือสกัดเป็นวิธีการสอนของตนที่เป็น
ผลจากการสังเกต 

14) การสนทนาอย่างมีจุดเน้น (Focus Conversations) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลสะท้อนคิด
ร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นใด ๆ ก็ได้ผู้นำการสนทนาจะตั้งชุดของคำถามที่จะนำสู่การตอบสนองของ
กลุ่มตั้งแต่หัวข้อที่ผิวเผินจนถึงการนำไปประยุกต์ใช้  

15) การประชุมสัมมนา (Conference) เป็นการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนการปฏิบัติการสอนที่
เป็นเลิศระหว่างครูเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน การประชุมสัมมนาที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องจะเป็นการประชุมสัมมนาที่มีประสิทธิภาพ  

16) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เป็นวิธีการที่ครูศึกษาและใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจว่าจะสอน
อะไร สอนอย่างไร และใช้ตัดสินว่านักเรียนได้เรียนรู ้ในเรื ่องที ่สอนหรือไม่ ได้แก่ ข้อมูลจาก
แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นหรืองานที่ครูมอบหมาย แฟ้มสะสมงานของ  
นักเรียน การสังเกต และข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ  

17) การแลกเปลี่ยนบุคลากร (Education Exchange) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของครู โดยที่
โรงเรียนอาจมีสัญญาแลกเปลี่ยนครูทั้งระดับชาติ และนานาชาติ  

18) การรับนักศึกษาครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Hosting a Student Teacher) เป็นรูปแบบหนึ่งของ
การนิเทศแบบพี่เลี ้ยงร่วมกับมหาวิทยาลัยทั ้งครูพี ่เลี ้ยงในโรงเรียน และอาจารย์นิเทศก์จาก
มหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
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19) การค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต (Internet Research) เปิดโอกาสให้เข้าถึงฐานข้อมูลจำนวนมากใน
หัวข้อที่ไม่มีขีดจำกัดโดยบุคคลทั่วโลก 

20) เครือข่าย (Networks) โดยการใช้เครือข่ายและกลยุทธ์การสื ่อสารทั ้งในโรงเรียน  และระบบ
การศึกษาจะต้องเชื่อมโยงกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ช่วย
เชื่อมโยงครูเข้าสู่ชุมชน อิเล็กทรอนิคระบบเปิดสามารถเชื่อมโยงครูเข้ากับระบบเครือข่ายห้องสมุด
ฐานข้อมูลและระบบสื่อสารอ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้ว  

21)  การเข้าศึกษาต่อหลังสำเร็จการศึกษา (Post-Secondary Courses) ครูที ่สนใจในการพัฒนา
วิชาการอย่างต่อเนื่องสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา สถาบันบางแห่งเสนอกลยุทธ์  การ
เรียนออนไลน์ หรือจัดการศึกษานอกท่ีตั้งของสถาบัน 

22) แฟ้มสะสมงาน (Professional Portfolio) เป็นการรวบรวมหนังสือเกียรติบัตร ใบวุฒิบัตร หรือ
ผลงาน ซึ่งเป็นเอกสารการปฏิบัติงาน วิชาชีพของครู ครูบางคนใช้กระบวนการพัฒนาแฟ้มสะสม
งานเพ่ือสะท้อนผลและปรับปรุงการปฏิบัติงานวิชาชีพของตน 

23) ทีมงานพัฒนาโรงเรียน (School Improvement Teams) เป็นการรวมกลุ่มของครูเพื่อจัดตั้งเป็น
ทีมงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้านต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้ครูมี
ความจำเป็นต้องพัฒนาวิชาชีพของตนและครูต้องมีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
สอนหรือพฤติกรรมการทำงาน รวมทั้งการที่ครูต้องเสียสละเวลาเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาโรงเรียน
ตามแผนกลยุทธ์ที่ทีมงานได้กำหนดร่วมกัน 

24) การประชุมครู (Teachers’ Conventions) การประชุมครูทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติในวาระ
ที่แตกต่างกัน เช่น การประชุมเพ่ือร่วมกันอภิปรายเพ่ือหาข้อสรุปในประเด็นต่าง ๆ หรือการประชุม
เพื่อสรุปผลการดำเนินงานซึ่งการประชุมและสัมมนาครูนี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจและ
สร้างความรู้สึกในการริเริ ่มทำงานด้วยวิธีการใหม่ ๆ ได้ ดังนั้นโรงเรียนบางแห่งจะส่งครูร่วม
ประชุมสัมมนาเป็นกลุ่มและนำสิ่งที่กลุ่มครูได้เรียนรู้กลับมาประชุมอภิปรายและเสนอวิธีการนำ
ความรู้นั้น ๆ มาใช้ปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียนและปฏิบัติการสอนในห้องเรียน 

25)  การประชุมทางไกล (Video Conferencing) เป็นการประชุมที่ช่วยให้ครูสามารถปรึกษาเพื่อน
ร่วมงานเมื่อมีข้อจำกัดด้านระยะทางที่ทำให้ครูไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้ การประชุมทางไกลสามารถ
ใช้ในการอำนวยความสะดวกกลุ่มร่วมศึกษากลุ่มวิเคราะห์ผลงานนักเรียน การอบรมปฏิบัติการ 
และการนำเสนองาน  

26)  สถาบันภาคฤดูร้อน (Summer Institutes) เป็นการเสนอโอกาสให้ครูได้เข้าร่วมศึกษาด้าน
หลักสูตรและการสอนในช่วงระยะเวลาปิดภาคฤดูร้อนในสถาบันทางวิชาชีพซึ่งสถาบันส่วนใหญ่
อาจจะจัดระยะเวลา 3 วัน หรือมากกว่า 
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4.3 แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
 การสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ที ่เกี่ยวข้องจาก
ศาสตร์ต่างๆ ของรายวิชาเดียวกันหรือรายวิชาต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำความคิด
รวบยอดของศาสตร์ต่างๆ มาใช้ในชีวิตจริงได้ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning 
Management) หมายถึง กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ โดยเชื่อมโยง
เนื้อหาสาระของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถนำความรู้ ทักษะ
และ เจตคติไปสร้างงาน แก้ปัญหาและใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง โดยมีลักษณะสำคัญดังนี้ (ศิริวรรณ                   
ฉัตรมณีรุ่งเจริญ, 2564) 

1. การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้จากศาสตร์ที่หลากหลายเพราะสิ่งต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนั้นจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันกับศาสตร์ในสาขาต่างๆ ที่ต้อง
ผสมผสานกันทำให้นักเรียน 

2. ที่เรียนรู้ศาสตร์เดี่ยว ๆ มาไม่สามารถนำความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาได้  ดังนั้นการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการจะช่วยให้สามารถนำความรู้  ทักษะจากหลายๆ ศาสตร์มาแก้ปัญหาได้
กับชีวิตจริง 

3. การจัดการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงความคิดรวบยอดของศาสตร์ต่าง  ๆ เข้า
ด้วยกัน ทำให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู ้ (Transfer of learning) ทำให้ผู ้เรียนมองเห็น
ประโยชน์ของสิ่งที่เรียนและนำไปใช้จริงได ้

4. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการช่วยลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหารายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรจึง
ทำให้ลดเวลาในการเรียนรู้เนื้อหาบางอย่างลงได้ แล้วไปเพิ่มเวลาให้เนื้อหาใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน 

5. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจะตอบสนองต่อความสามารถในหลายๆ ด้านของผู้เรียนช่วย
สร้างความรู้ ทักษะและเจตคติ “แบบพหุปัญญา” (Multiple intelligence) 

6. การจัดการเร ียนรู ้แบบบูรณาการจะสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู ้โดยผู ้ เร ียน 
(Constructivism) ที่กำลังแพร่หลายในปัจจุบัน 

      การเรียนการสอนแบบบูรณาการจะให้ความสำคัญแก่นักเรียนในการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองและเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนานักเรียนให้มีความสำคัญของการบูรณาการไว้ว่าการบูรณาการนั้น
ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลายเพราะว่าความคิดรวบยอดในแต่ละเรื่องที่ผู้สอน
จะเปลี่ยนแปลงไปตามความสนใจของนักเรียนแต่ละคนการเรียนแบบบูรณาการจะทำ ให้นักเรียนเห็น
ความสำคัญของสิ่งที่เรียนและมีความเข้าใจมากขึ้นการบูรณาการมีความสำคัญเนื่องจากเป็นแนวทางที่
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตและสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
เพ่ือการแก้ไขการดำเนินชีวิตแห่งตนการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเป็นองค์รวม  
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4.3.1 ลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไว้ว่าเป็นการ
เชื่อมโยงวิชาหรือศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งมีลักษณะใกล้เคียงกับชีวิตจริงมาก
ขึ้น ได้แก ่

1. บูรณาการระหว่างความรู้และกระบวนการเรียนรู้   ปัจจุบันเนื้อหาความรู้มีมากมายที่จะต้อง
เรียนรู้หากไม่ใช้วิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัยมาใช้จะทำให้เรียนรู้ไม่ทันตามเวลาที่กำหนดได้ จึงต้อง
มีการนำวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ มาใช้ เช่น การสอนโดยวิธีการบอกเล่า การท่องจำจะทำให้
ได้ปริมาณความรู้หรือเนื้อหาสาระไม่เพียงพอกับสิ่งที่ต้องเรียนรู้ จึงต้องเลือกใช้กระบวนการ
เรียนรู้ใหม่ๆ ที่เหมาะสม 

2. บูรณาการระหว่างพัฒนาการความรู้และทางจิตใจ การเรียนรู้ที่ดีนั้นผู้เรียนต้องมีความอยากรู้
อยากเรียนด้วย ดังนั้นการให้ความสำคัญแก่เจตคติ ค่านิยม ความสนใจและสุนทรียภาพแก่
ผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ ก่อให้เกิดความซาบซึ้งก่อนลงมือศึกษาซึ่งเป็นการจูงใจให้เกิดการ
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 

3. บูรณาการระหว่างความรู้และการกระทำ  การเรียนรู้ที่สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติได้นั้นถือ
เป็นการดีมาก ดังนั้นการให้ความสำคัญระหว่างองค์ความรู้ที่ศึกษากับการนำไปปฏิบัติจริงโดย
นำความรู้ไปแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

4. บูรณาการระหว่างสิ่งที่เรียนรู้ในโรงเรียนและชีวิตประจำวัน การตระหนักถึงความสำคัญแห่ง
คุณภาพชีวิต เมื่อผ่านการเรียนรู้แล้วต้องมีความหมายและคุณค่าต่อชีวิตของผู้เรียนอย่าง
แท้จริง 

5. บูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ เจตคติและการกระทำที่เหมาะสมกับความ
ต้องการ  ความสนใจของผู้เรียนอย่างแท้จริง ตอบสนองต่อคุณค่าในการดำรงชีวิตของผู้เรียน 
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4.3.2 รูปแบบของการบูรณาการ (Model of integration) โดยใช้พิจารณาจำนวนครูและ
รายวิชาที่นำมาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สามารถจัดได้ 4 รูปแบบ ดังแผนภาพที่ 2  

 
 

แผนภาพที่ 2 รูปแบบของการบูรณาการ (Model of integration) 

 1.  การบูรณาการแบบสอดแทก (Infusion) การจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ครูออกแบบโดยนำเนื้อหา
ของวิชาต่าง ๆ มาสอดแทรกในจัดการเรียนรู้ของรายวิชาของตนเองและปฏิบัติการสอนโดยครูเพียง 1 ท ่าน 
ในรายวิชาของตนเอง 
 2.  การบูรณาการแบบขนาน (Parallel) การจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ผู้สอนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดย
ครูแต่ละท่านปฏิบัติการสอนในรายวิชาของตนเอง แต่จะมาวางแผน ตัดสินใจร่วมกันในการออกแบบจัด
แผนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยอยู่ภายใต้หัวเรื่อง (Theme) ความคิดรวบยอด (Concept) 
และปัญหา (Problem) เดียวกัน 
 3.  การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidiscipline) การจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ผู้สอนตั้งแต่ 2 
คนข้ึนไป โดยครูแต่ละท่านปฏิบัติการสอนในรายวิชาของตน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
มาวางแผนการสอนร่วมกันเพื่อให้งานหรือโครงการที่มีหัวเรื่องกันสำเร็จโดยนักเรียนมีแนวคิดหรือความคิด
รวบยอดและปัญหาเดียวกัน 

4. การบูรณาการแบบข้ามวิชา (Transdisciplinary) การจัดการเรียนรู้แบบนี้ครูในรายวิชาต่างๆ 
มาออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน กำหนดหัวเรื่อง ความคิดรวบยอดและปัญหาที่ใช้ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้ โดยครูสอนร่วมกันเป็นทีม (Team Teaching) และร่วมกันวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ร่วมกัน 
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 4.3.3 รูปแบบการบูรณาการหลักสูตร การบูรณาการหลักสูตรสามารถทำได้หลายรูปแบบ ซึ่งมี
ลักษณะที่แตกต่างกันไป และเหมาะสมกับระดับชั้นต่างๆ กันไป Fogarty ได้เสนอรูปแบบการบูรณาการ
หลักสูตร ที่น่าสนใจไว้ 10 แบบ ดังนี้คือ 
 

แผนผัง รูปแบบ ลักษณะ 
 Cellular หรือ 

Fragmented 
เป็นรูปแบบการบูรณาการ เนื ้อหาสาระภายในวิชา
เดียวกัน โดยสัมพันธ์ต่อเนื่องกันในลักษณะ ของการ
เรียงลำดับหัวข้อตามความเหมาะสม เช่น เรียงจาก
เรื่องที่ง่ายไปหายาก เรื่องที่มีความซับซ้อนน้อยไปหา
เรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้น หรือเรียงจากเรื่องที่เป็นพื้นฐาน
ไปหาเรื่องที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน และกว้างขวางขึ้น ใน
การสอนจะสอนตามหัวข้อที่กำหนด เมื่อจบหัวข้อหนึ่ง
ก็ข้ึนหัวข้อใหม่ต่อไป 
 

 Connected เป็นรูปแบบการบูรณาการเนื้อหาสาระภายใน เนื้อหา
ของแต่ละว ิชาเช ่นเด ียวกัน แต่ในการสอนมีการ
เชื่อมโยงหัวข้อหรือความคิดรวบยอดถึงกัน เชื่อมโยง
ความคิดต่างๆ ให้สัมพันธ์กัน ทำให้เห็นความต่อเนื่อง
หรือเก่ียวข้องกันของเนื้อหาที่เรียน ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น 
หัวข้อร่างกายของฉัน และอาหารที่มีประโยชน์ ในการ
สอน 2 หัวข้อนี ้สามารถเชื ่อมโยงให้เห็นว่าร่างกาย
ต้องการอาหาร เพราะอะไร และอาหารมีความจำเป็น
ต่อคนอย่างไร เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nested เป็นรูปแบบการบูรณาการเนื ้อหาสาระ ภายในวิชา
เดียวกันอีกรูปแบบหนึ่งแต่เพิ่มความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กันมากข้ึน คือ การบูรณาการทักษะหลาย ๆ ทักษะเข้า
ด้วยกันในการรวมเป็นเป้าหมายหลักของหัวข้อ เช่น 
หัวข้ออาหารที่มีประโยชน์ ครูนำทักษะต่าง ๆ มาบูรณา
การสอนหัวข้อนี ้ได ้หลายทักษะ ได้แก่ ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการคาดเดา ทักษะการตัดสินใจ 
ทักษะการคิด ทักษะทางสังคม ทักษะการจัดข้อมูล โดย
ตั้งประเด็นปัญหา 
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แผนผัง รูปแบบ ลักษณะ 
 Sequenced  รูปแบบนี้เริ่มเป็นการบูรณาการระหว่าง2 วิชา รูปแบบ

บี้สามารถทำได้ง่าย โดยการนำหน่วยการเรียนรู้ที่ ใช้
สอนกันอยู่มาพิจารณาความคิดรวบยอด ทักษะ หรือ
เจตคติของหน่วยใดคล้ายกันบ้างให้นำมาเชื ่อมโยง
บูรณาการกัน ซึ่งทั้ง 2 วิชายังสอนแยกกันอยู่ แต่สอน
ในเวลาเดียวกัน ดังนั้น ต้องมีการจัดลำดับการสอน
หัวข้อเรื่องหรือหน่วยการเรียนต่าง ๆ ใหม่ เพื่อจะได้
สอนในช่วงเวลาเดียวกันได้ อาจมีการปรับกิจกรรม การ
เรียนการสอนให้ชัดเจนขึ ้นแล้ววางแผนว่าจะสอนใน
ช่วงเวลาใด เพื ่อส ิ ่งที ่นำมาบูรณาการกันนั ้นจะได้
ประสานกันอย่างกลมกลืน 
 

 
 
 
 
 

Shared เป็นการบูรณาการระหว่าง 2 วิชาโดยเนื้อหาสาระที่
สอนนั้นมีสาระความรู้ หรือความคิดรวบยอดที่คาบ
เกี่ยวกันอยู่ส่วนหนึ่งในการบูรณาการรูปแบบนี้ ต้องมี
การวางแผนร่วมกัน สอนร่วมกันในส่วนที่คาบเกี่ยวกัน 
โดยอาจจัดเป็นหัวข้อร่วมกัน หรือทำโครงงานร่วมกัน 
และอีกส่วนหนึ ่งที ่ไม่ได ้คาบเกี ่ยวกันนั ้นครูก ็สอน
แยกกันไปตามปกต ิ
 

 
 
 
 
 

Webbed เป็นรูปแบบการบูรณาการระหว่างวิชา หลายวิชา มี
ลักษณะเป็นการกำหนดหัวข้อเรื ่อง (theme) ขึ้นมา 
แล้วเชื่อมโยงไปสู่วิชาต่างๆ ว่ามีประเด็นหรือเนื้อหา
สาระใดที่เห็นว่ามีความสัมพันธ์กัน คล้ายคลึงกัน หรือ
ต่อเนื่องกัน ที่จะสามารถนำมาจัดรวมเป็นหัวข้อเรื่อง
เดียวกัน เพื่อที่จะได้สอนรวมกันไปอย่างกลมกลืนได้ ใน
การบูรณาการรูปแบบนี้จะบูรณาการกี่วิชาก็ได้ ขึ้นอยู่
กับประเด็นเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด หรือทักษะ
ส่วนเนื้อหาสาระใดของวิชาใดไม่สามารถนำมาบูรณา
การกันได้ก็ให้สอนตามปกติ 
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แผนผัง รูปแบบ ลักษณะ 
 
 
 
 
 

Threaded เป็นรูปแบบการบูรณาการที่ใช้ทักษะใดทักษะหนึ่งที่
ต้องการฝึกเป็นหลัก เช่น ทักษะการคาดเดา ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการวิเคราะห์ แล้วกำหนดเนื ้อหา
ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ให้
สัมพันธ์กับทักษะที่กำหนด ซึ่งจะเป็นกี่วิชาก็ได้ 
 

 
 
 
 
 
 

Integrated เป็นการจัดหลักสูตรบูรณาการแบบสหวิทยาการที่
นำเอาความรู้ ความคิดรวบยอด หรือทักษะที่เหลื่อมล้ำ
กันอยู่ของวิชาต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ภาษาไทย ศิลปศึกษา มาวางแผนจัดสอน
ร่วมกันเป็นทีม การบูรณาการแบบนี้เป็นการช่วยสร้าง
ความเข้าใจ และความซาบซึ้งระหว่างวิชาต่าง ๆ ให้กับ
ผู้เรียน 
 

 
 

Immersed เป็นรูปแบบบูรณาการที่นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระ
ในวิชาต่างๆ และมีความสนใจในเนื้อหาวิชาด้านใดด้าน
หนึ่ง แล้วนักเรียนใช้ความรู ้เนื ้อหานั ้นในการศึกษา
ค้นคว้าซึ่งเปรียบเหมือนการใช้แว่นขยายประสบการณ์
ของตนเอง สร้างประสบการณ์ให้กับตนเอง โดยในการ
หาประสบการณ์นั ้นนักเรียนอาจจะต้องบูรณาการ
ข้อมูลที่เรียนรู้ทั้งหมดมาใช้ 
 

 
 
 
 

Networked เป็นรูปแบบบูรณาการที่กลั่นกรองความรู้ที ่มิใช่จาก
การศึกษาค้นคว้าของนักเรียนเพียงอย่างเดียว แต่
นักเรียนจะได้เรียนรู้จากครู ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รวมทั้งการใช้เครือข่ายการเรียนรู้ เรียนรู้ทั้งภายในสา
ชาวิชาและนอกสาขาวิชา แล้วเชื่อมโยงความรู้ เข้ารวม
ด้วยกันทั ้งหมดเพื ่อกระตุ ้นให้นักเรียนเกิดความคิด 
ขยายออกไปเป็นแนวทางใหม่ 
 

อ้างอิงจาก ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเรือง. (2564). ตำราสะเต็มศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพ: โปรเท็คซ์การพิมพ์. 
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การจัดการเร ียนรู ้แบบบูรณาการเป็นการจัดประสบการณ์ทำให้น ักเร ียนสามารถเชื ่อมโยง

ประสบการณ์ที่ตรง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม โดย
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม บริหารจัดการตนเองมีความ
รับผิดชอบ สามารถทำงานเป้นทีมร่วมกับผู้อื่น ระหว่างการเรียนรู้นักเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะความคิดขั้น
สูงโดยเฉพาะความคิดริเริ่มเริ่มสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณาการ โดยสร้างหัวข้อเรื่องขึ้น
แทนการสอนเนื้อหาเป็นรายวิชา นักเรียนจะมีความลึกซึ้งและเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนโดยองค์รวม เกิดความคิด
และตระหนักถึงการเชื่อมโยงระหว่างความคิด การจัดการเรียนรู้บูรณาการมีวิธีการบูรณาการเนื้อหา วิชาต่างๆ 
เข้าด้วยกันได้หลายวิธี มีทั้งแบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และบูรณาการจากความคิดของผู้เรียนเอง การเลือกใช้รูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
เนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด เจตคติ และทักษะที่ต้องการเน้น ซึ่งผู้สร้างหลักสูตรบูรณาการจะต้องรู้เนื้อหา
สาระของหลักสูตรแล้วพิจารณาเลือกรูปแบบใช้ให้เหมาะสม โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการและรูปแบบการ
บูรณการหลักสูตรมีความสัมพันธ์กันดังแผนภาพที่ 3 

 

 

     แผนภาพที่ 3 โมเดล Fogarty  

อ้างอิงจาก ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเรือง. (2564). ตำราสะเต็มศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพ: โปรเท็คซ์การพิมพ์. 

 

 

Fogarty 
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4.4 สมรรถนะนักเรียน  
สมรรถนะที่นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นความสามารถเมื่อสำเร็จการศึกษา มีลักษณะเป็น

สมรรถะข้ามสาระการเรียนรู้หรือคร่อมวิชา สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนได้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ที่หลากหลาย หรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้สาระต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เป็นสมรรถนะ
ที่มีลักษณะ "content - free" คือ ไม่ขึ้นกับเนื้อหาสาระของศาสตร์ใด ๆ อย่างไรก็ตามสมรรถนะหลักโดย
ตัวมันเองไม่ได้ปราศจากความรู้ แต่ความรู้ที่เป็นองค์ประกอบของสมรรถนะหลักจะเป็นองค์ความรู้เชิง
กระบวนการ (Procedural Knowledge) ซึ่งเป็นชุดของขั้นตอนหรือการปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายของสมรรถนะนั้น ๆ เป็นได้ทั้งกระบวนการที่ใช้เฉพาะศาสตร์หรือบูรณาการข้ามศาสตร์ เช่น 
ความรู้ที ่เป็นองค์ประกอบของสมรรถะการคิดขั้นสูงเป็นเป็นชุดความรู้ที ่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการคิด
ประเภทต่าง ๆ เช่นการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดสร้างสรรค์ 

1) สมรรถนะการจัดการตนเอง การรู้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื ่น การพัฒนาปัญญา
ภายใน ตั้งเป้าหมายในชีวิตและกำกับตนเองในการเรียนรู้และใช้ชีวิต การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด รวมถึงการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต สามารถฟ้ืนคืนสู่สภาวะสมดุล (Resilience) 
เพ่ือไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายในชีวิต มีสุขภาวะที่ดีและมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้ดี 
องค์ประกอบ 

 1. การเห็นคุณค่าในตนเอง : การรู้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเอง รู้จุดเด่น ข้อจำกัด ความ
สนใจความสามารถ ความถนัด และภาคภูมิใจในตนเอง มั่นใจในตนเอง เห็นอกเห็นใจ ให้
เกียรติและเคารพสิทธิตนเองและผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบในตนเอง 

 2. การมีเป้าหมายในชีวิต : การตั้งเป้าหมายในชีวิต มีวินัยในตนเอง สามารถบริหารจัดการ
เวลาทรัพยากร สามารถพ่ึงพาและกำกับตนเองให้ไปสู่เป้าหมายในชีวิต และมีสุขภาวะที่ดี 

 3. การจัดการอารมณ์และความเครียด : การรับรู้ เข้าใจ รู ้เท่าทัน อารมณ์ ความรู้สึก
ความคิดและความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของตนเอง เข้าใจสาเหตุและสามารถ
จัดการอารมณ์ความรู้สึก และความคิดของตนเอง 

 4. การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต : การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัญหาและ
ภาวะวิกฤต สามารถฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุลได้ สามารถเตรียมการ ป้องกัน และแก้ไข เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2) สมรรถนะการคิดขั้นสูง สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลัก
เหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่าง
เป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการ
และความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย 
องค์ประกอบ 

1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking : HOT-CTC) หมายถึง การคิดพิจารณา
ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลที่มีจุดประสงค์เพื่อตัดสินว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือควรกระทำ โดยอาศัย
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การใช้ทักษะหรือกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ของผลลัพธ์จากการตัดสินใจที่ดี เช่น 
ทักษะการตีความ ประเมิน วิเคราะห์ สรุปความ และอธิบาย ตามหลักฐาน แนวคิด วิธีการ 
กฎเกณฑ์ หรือบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลที่รวบรวมหรือข้อมูลจากการสังเกต ประสบการณ์ 
การใช้เหตุผล การสะท้อนคิด การสื่อสาร และการโต้แย้ง 
2. การคิดเชิงระบบ (System Thinking : HOT-STM) หมายถึง การคิดที่แสดงให้เห็น
โครงสร้างทั ้งหมดที่เชื ่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้บริบท/ปัจจัยของ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดปัญหานั้น ๆ โดยมองปัญหาให้ลีกลงไปกว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ให้เห็นถึง
แบบแผนหรือรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นให้เห็นรากเหง้าของสถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้น ๆ จนเกิดความเข้าใจในสถานการณ์ของระบบนั้นอย่าง
ลึกซึ้ง นำไปสู่การแก้ปัญหาที่รากเหง้าของปัญหาอย่างแท้จริง 
3. การค ิดสร ้างสรรค ์  (Creative Thinking : HOT-CRT) หมายถ ึง การค ิดที่  
หลากหลายริเริ่ม ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอดความคิด เพื่อการแก้ปัญหาหรือ
สร้างทางเลือกที่ มีประสิทธิภาพ การสร้างความก้าวหน้าในความรู้ หรือการแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ โดยอาศัยจินตนาการและทักษะพื้นฐานด้านการคิดริเริ่ม คิดคล่อง คิด
ยืดหยุ่น คิดละเอียดลออ คิดหลากหลาย คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อให้ได้สิ่งใหม่ที่
ดีกว่า แตกต่างไปจากเดิม มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมมากกว่าเดิม 
4. การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Thinking : HOT-PRB) หมายถึง การคิด
ของบุคคลในการระบุปัญหา นิยามปัญหา รวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา เลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาและดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีเกณฑ์ที่ชัดเจนและครอบคุลมทุกมิติ 

3) สมรรถนะการสื ่อสาร มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง (ทั้ง                   
วัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า 
การแก้ปัญหาร่วมกันผ่านกลวิธีการสื่อสารอย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
องค์ประกอบ 

1. การรับสารอย่างมีสติและถอดหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ หมายถึง การรับสารด้วย
ความใส่ใจ ผ่านประสาทสัมผัสในการรับสาร ตลอดจนสามารถตีความสารที่ส่งมาได้ทั้ง
ความคิด ความรู้สึก เจตนาตลอดจนสามารถตีความสารและสามารถนำสารมาใช้พัฒนา
ตนเองและสังคม 
2. การรับส่งสารบนพื้นฐานความเข้าใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง หมายถึง การรับส่งสารด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการเจรจาต่อรอง หรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ ประสบการณ์ ผ่านช่องทางหรือสื่อที่มีความ
หลากหลาย ทั้งสื่อบุคคล สื่อธรรมชาติสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อระคน โดย
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ปราศจากความขัดแย้งต่าง ๆ และรู้เท่าทัน บนพื้นฐานความเข้าใจในบริบทสังคมที่มี
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ทั้งในระดับชุมชน ชาติ และสากล 
3. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร หมายถึง การเลือกใช้วิธีการสื่อสารในลักษณะ                 
ต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ตลอดจนการสื่อความหมายผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสื่อสาร โดยมีความรับผิดชอบ ต่อผลที่จะเกิดขึ้นในสังคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างทั้งในระดับชุมชน ชาติ และสากล 

4) สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และ
การประกอบการใด ทั้งของตนเอง และร่วมกับผู้อื ่นโดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน 
ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการประสาน
ความคิดเห็นที ่แตกต่างสู ่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีม อย่างรับผิดชอบร่วมกันสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ท่ียุ่งยาก 
องค์ประกอบ 

1. เป็นสมาชิกทีมที่ดีและมีภาวะผู้นำ มีทักษะการทำงานเป็นทีม รับผิดชอบในบทบาท
หน้าที่ของตนและของทีม มีความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกับกลุ่มคนที่แตกต่าง นำ
จุดเด่นของตนและสมาชิกมาใช้ ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย สะท้อนการทำงานของ
ตนเองและทีม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของทีม สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา
ตนเอง ให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ ประสานความร่วมมือภายในทีม และระหว่างทีม 
สร้างค่านิยมใหม่ในการทำงานร่วมกัน และการพัฒนาทีมที่เข้มแข็ง สามารถเป็นต้นแบบ
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 
2. กระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็นระบบ  สามารถจัดระบบการ
ทำงานกิจการ และการประกอบการใด  ทั้งของตนเอง และร่วมกับผู้อื่น ร่วมกันกำหนด
เป้าหมาย แผนการทำงาน ขั้นตอน และกระบวนการทำงานเป็นทีม เห็นภาพความสำเร็จ
ของทีม คำนึงถึงประโยชน์ของทีมก่อนประโยชน์ส่วนตนแบ่งบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของสมาชิก รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ด้วยความใสใจ มีความพยายามในการ
ทำงานและสนับสนุนช่วยเหลือให้เกิดความสำเร็จ เคารพ รับฟัง แลกเปลี่ยน และประสาน
ความคิดเห็นที ่แตกต่าง ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดขั ้นสูงในการตัดสินใจเป็นทีมที ่มี
ประสิทธิภาพประเมินและปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ด้วยความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ร่วมรับผิดและรับชอบต่อผลการตัดสินใจของทีม เห็นคุณค่าของ
การทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง 
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการจัดการความขัดแย้ง มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น เห็นคุณค่าของสัมพันธภาพที่ดี สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีในทีม ให้
ความไว้วางใจซึ่งกันและกันปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ เห็นอกเห็นใจในฐานะที่เป็น
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มนุษย์ด้วยกัน เคารพและเห็นประโยชน์ของ ความแตกต่างหลากหลาย มีทักษะและใช้
วิธีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งได้อย่างเป็นระบบ 

5) สมรรถนะการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง การปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยและ
พลโลก รู้เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืนเคารพในกฎกติกาและกฎหมาย มีส่วนร่วมทาง
สังคมอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนท่ามกลางความหลากหลาย เห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ มีบทบาทในการตัดสินใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยยึดมั่นในความเท่า
เทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี 
องค์ประกอบ 

1. พลเมืองรู้เคารพสิทธิ เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ตระหนักในสิทธิเสรีภาพของตนเอง 
ช่วยเหลือ ให้เกียรติ และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาอาศัยกัน โดยปราศจาก
อคติ ไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
2. พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลง กฎหมาย อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ตนเองในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
3. พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ ติดตามสถานการณ์และประเด็นปัญหาของ
สังคมอย่างมีวิจารณญาณ มีส่วนร่วมทางสังคมด้วยจิตสาธารณะและสำนึกสากล 
4. พลเมืองผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง มีความกระตือรือร้นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิง
บวกทางสังคม บนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี 

6) สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ของโลกและเอกภพและความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และธรรมชาติใน
ชีวิตประจำวัน ใช้และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี มีความอยากรู้ อยากเห็น ช่างสังเกต เห็นคุณค่า
สามารถแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เพ่ือการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
องค์ประกอบ 

1. การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกและในเอกภพ: สืบเสาะ ทำความเข้าใจข้อเท็จจริง 
สาเหตุกระบวนการ และผลกระทบที่เกิดขึ้นของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก และใน
เอกภพ 
2. การเชื ่อมโยงความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพื ่อการอยู ่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติอย่างยั ่งยืน: มองเห็นปัญหา เชื ่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพ่ือการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
3. การสร้าง ใช้ และรู ้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี: สร้างและใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างสรรค์รู ้เท่าทัน มีความฉลาดทางดิจิทัล คำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต 
สิ่งแวดล้อม และสังคม 
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4. การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับการเข้าใจระบบธรรมชาติ
และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน: มีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต เข้าใจระบบธรรมชาติ 
เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพื่อการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 

7) ความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) นิยามหรือความหมายของความลาดรู้ด้านดจิทิัล 
แต่ละองค์กรหรือบุคคลให้ขอบเขตที่มีส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกัน แต่โดยรวมความฉลาดรู้
ด้านดิจิทัลจะกล่าวถึงในการใช้งานเครื่องมือและเทคโนโลยีทางสารสนเทศให้ถูกต้อง เพื่อเข้าถึง 
วิเคราะห์ ประเมิน จัดการสื่อสาร และสร้างข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) และสาร 
(Content Media) ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยไม่ละเมิดกฎหมาย และมีประสิทธิภาพ DQ Institute 
( Digital Intelligence Quotient) ได้ให้คำนิยามความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ไว้ว่า 
ความสามารถในการค้นหา อ่านประเมิน สังเคราะห์ สร้าง ปรับแต่ง และแบ่งปันสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี มี 3 ระดับ ได้แก่ การรู้เท่าทันสื ่อและสารสนเทศ (Media and Information 
Literacy) การสร้างสารและการรู้เท่าทันคอมพิวเตอร์ (Content Creation and Computational 
Literacy) และการรู้เท่าทันข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data and AI Literacy) สอดคล้องกับ 
UNESCO ที่นิยามความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ไว้ว่า ความสามารถในการเข้าถึง 
จัดการเข้าใจ รวบรวม ประเมิน และสร้างสารสนเทศให้ปลอดภัยและเหมาะสม ตลอดจนถึง
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพ ทำงาน และประกอบกิจการ ความฉลาดรู้ด้าน
ดิจิทัลยังร่วมถึงสมรรถนะที่หลากหลาย เช่น การรู้คอมพิวเตอร์ (Computer literacy) การรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT literacy) การรู ้สารสนเทศ (Information literacy) และการรู ้สื่อ 
(Media literacy) โดย Mike Ribble (2011) ได้เขียนหนังสือ Digital Citizenship in Schools 
นิยามนิยามความฉลาดรู ้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) หรือเรียกว่าความคล่องตัวทางดิจิทัล 
(Digital Fluency) ไว้ว่าความสามารถในการเข้าใจและใช้เทคโนโลยี เช่น สามารถใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น สามารถตัดสินใจได้ดีบนโลกออนไลน์ สามารถทำให้ผู้อื่นยุติการแสดง
ความเห็นทางลบบนโลกออนไลน์ได้ สามารถสกัดสารสนเทศที่ดีออกมาจากข้อมูลทั่วไปได้ เช่น 
แยกแยะข่าวปลอมออกจากข่าวจริง เป็นต้นสมาคมเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ( International 
Society for Technology in Education: ISTE) ได้ให้คำนิยามความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital 
Literacy) ไว้ว่าความสามารถในการระบุ จำแนกประเภท ประเมินวิเคราะห์ และสร้างสื ่อใน
รูปแบบดิจิทัล 

สำหรับประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ให้คำนิยามความฉลาดรู้
ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ไว้ว่าการมีสมรรถนะในการใช้ข้อมูลเพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัล ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล ที่ทำ
ให้เกิดความคล่องแคล่วทางเทคนิคท่ีจำเป็นในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความเข้าใจ
สารสนเทศและสามารถประเมินสื่อดิจิทัล เพื่อสามารถนำไปสู่กระบวนการตัดสินใจในการดำเนิน
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กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงสามารถผลิตเนื้อหาและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือดิจิทัล
ได ้ประกอบด้วย 9 รายวิชา ได้แก่ 
 • สิทธิและความรับผิดชอบยุคดิจิทัล (Digital Right) 

• การเข้าถึงดิจิทัล (Digital Access) 
• การสื่อสารยุคดิจิทัล (Digital Communication) 
• ความปลอดภัยยุคดิจิทัล (Digital Safety) 
• การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) 
• แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล (Digital Etiquette) 
• สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health) 
• ดิจิทัลคอมเมิร์ซ (Digital Commerce) 
• กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) 

จากข้อมูลกรอบสมรรถนะหรือกรอบทักษะความฉลาดรู้ด้านดิจิทัลที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุป
ได้ว่าความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล คือ การใช้ข้อมูลและสารสนเทศในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม อันประกอบด้วย 
4 ด้าน คือ การเข้าถึง (Assess) การประเมิน (Evaluation) การสร้าง (Creation) และการใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยี (Use) โดยที่การเข้าถึง การประเมิน และการสร้างข้อมูลและสารสนเทศ จะเป็นกระบวนการ
ทำงานหลัก และการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีจะเป็นส่วนประกอบสนับสนุนให้กระบวนการการเข้าถึง 
การประเมิน และการสร้างให้เกิดสารสนเทศ (Information) และสาร (Content Media) ได้อย่างเหมาะสม 
ดังแผนภาพที่ 4 
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แผนภาพที่ 4 แสดงกรอบคำนิยามความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล 
ที่มา : https://itm.eg.mahidol.ac.th/itm/wp-content/uploads/2020/04/MDES-ONDE-Digital-Literacy 

 จากภาพที่ 4 กรอบคำนิยามความฉลาดรู้ด้านดิจิทัลจะแบ่งออกเป็น 3 คือ  
ส่วนที่ 1 การกระทำหรือกระบวนงานที่ได้สรุปจากข้อมูลที่ศึกษามาข้างต้น และได้แบ่งออกเป็น 2 

ระดับ คือ กระบวนงานหลัก (Process) และกระบวนงานย่อย (Element Process) ซึ่งแบ่งส่วนงานย่อยตาม
กรอบการรู ้เท่าทันสื ่อและสารสนเทศองค์การสหประชาชาติ (Global Media and Information Literacy 
Assessment Framework) 10 ประกอบด้วย 

1) การเข ้าถ ึง (Access) ประกอบด้วย การระบ ุ/การน ิยาม (Definition) การค ้นหา 
(Search/Find) การเข้าถึง (Access) และการค้นคืน/การอ้างอิง (Retrieve) 

2) การประเมิน (Evaluation) ประกอบด้วย การเข้าใจ (Understanding) การวิเคราะห์ผล
(Assessment) การประเมิน (Evaluation) และการจัดการ (Organization) 

3) การสร้าง (Creation) ประกอบด้วย การสร้าง (Creation) การสื่อสาร (Communication) 
การมีส่วนร่วม (Participation) และการติดตาม (Monitoring) 
ส่วนที่ 2 การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีคือ เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี กระบวนการ เทคนิคและ

นวัตกรรมใดที่สามารถถูกใช้เพื่อ การเข้าถึง (Access) การประเมิน (Evaluation) และการสร้าง (Creation) 
ข้อมูลสารสนเทศ และเนื้อหาสื่อได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นดิจิทัล หรืออิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
เสมอไปซึ่งตัวเครื่องมือและเทคโนโลยีนั้นมีการเกิดขึ้นใหม่และพัฒนาตนเองตลอดเวลา ซึ่งตัวผู้ใช้ต้องมี
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ความสามารถในการใช้เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และหลากหลายสำหรับเครื่องมือและ
เทคโนโลยีสำคัญในยุคดิจ ิท ัลตัวอย่างเช ่น คอมพิวเตอร์ (Computer) สมาร์ตโฟน (Smartphone) 
อินเทอร์เน็ต (Internet) สื่อสังคมออนไลน์(Social Media) ชุมชนออนไลน์(Online Communication) 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ฯลฯ ที่ผู้คนในยุคดิจิทัลต้องใช้ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือ ส่วนขยายของการกระทำที่ต้องการให้เกิดผลลัพธ์ โดยการกระทำ
นั ้นสามารถกำหนดได้อย่างหลากหลาย รวมถึงระดับความชำนาญ (Proficiency) อย่างเช่น ได้อย่าง
เหมาะสม ได้อย่างถูกต้อง ได้อย่างถูกกฎหมาย ได้อย่างถูกจริยธรรม ได้อย่างมีมารยาท ไม่ละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพผู้อื่น เคารพผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย ได้อย่างมั่นคง ได้อย่างยั่งยืน ได้อย่างหลากหลาย ได้อย่างคุ้มค่า 
ได้มาตรฐาน ได้อย่างมีวิจารณญาณ ได้อย่างสร้างสรรค์มีสุขภาพที่ดีมีประสิทธิภาพ ฯลฯ ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่
คาดหวังที่มีขอบเขตที่ชัดเจนในการตัดสินและวัดผลงานได้ ควรใช้คำเหล่านี้ได้แก่ ได้อย่างเหมาะสม ได้
อย่างถูกกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพผู้อื่น ได้อย่างปลอดภัย เป็นต้น 

ดังนั้นคำนิยามความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับในกรอบสมรรถนะด้านดิจิทัล 
และหลักสูตรความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) พ.ศ. 2562 คือ “บุคคลมีสมรรถนะในการเข้าถึง 
ค้นหา คัดกรอง วิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมิน จัดการ ประยุกต์ใช้ สื่อสาร สร้าง แบ่งปัน และติดตามข้อมูล 
(Data) สารสนเทศ ( Information) และสาร (Content Media) ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีความ
รับผิดชอบ มีมารยาท เคารพสิทธิและกฎหมาย ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและหลากหลาย” 

4.5 สะเต็มศึกษา (STEM Education)  
สะเต็มศึกษา คือ เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 

และคณิตศาสตร์ ซึ ่งถือว่าเป็นการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา ( Interdisciplinary Integration) 
ระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineer: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M) โดยที่การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาจะต้องมี
การบูรณาการพฤติกรรมที่ต้องการหรือคาดหวังให้เกิดขึ้นกับนักเรียนกับการเรียนรู้เนื้อหาด้วย พฤติกรรม
เหล่านี้ รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การคิดอย่างมี
เหตุผลในเชิงตรรกะ รวมถึงทักษะของการเรียนรู้หรือการทำงานร่วมมือ  

ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา ได้แก่  
1. ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สนับสนุนแนวคิด การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา คือ ทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ให้ความสำคัญกับตัวนักเรียน เชื่อว่านักเรียนสามารถ
สร้างความรู้ได้ด้วย ตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น (กมลฉัตร 
กล่อมอ่ิม และคณะ, 2557, น.129-139) กรอบแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ได้แก่  

1) นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วย ตนเอง และนักเรียนแต่ละคนสร้างความรู้ด้วยวิธีการที่
แตกต่างกันรวมทั้งอาจแตกต่างกับแนวทางของครู  
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2) ประสบการณ์เดิมของนักเรียนเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญของการสร้างความรู้ใหม่และนักเรียน
แต่ละคน มีความรู้และ ประสบการณ์เดิมที่แตกต่างกัน  

3) การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การมีประสบการณ์ตรง และการแลกเปลี่ยน  ความ
คิดเห็นกันของนักเรียนมีส่วนช่วยในการสร้างความรู้ใหม่  

4) ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู ้ตั ้งคาถามที่ ท้าทายความสามารถ กระตุ้น
สนับสนุนให้นักเรียนเกิดการสร้างความรู้ และให้ความช่วยเหลือนักเรียนในทุกๆ ด้าน  
2. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นทฤษฎีที่ให้ความสำคัญกับตัวนักเรียนจุดเน้นของการ

เรียนแบบ มีส่วนร่วม คือ การให้นักเรียนมีส่วนร่วมทางด้านจิตใจ การได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิต
จริง ได้รับการ ฝึกฝนทักษะชีวิตต่างๆ การแสวงหาความรู้ การคิด การจัดการความรู้ การแสดงอกก การ
สร้างความรู้ใหม่ และการ ทำงาน (จิราณี เมืองจันทร์, 2557, น.3) กรอบแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม ได้แก่  

1) นักเรียนแต่ละ คน มีส่วนร่วมทำให้เกิดการเรียนรู ้ทั ้งทางตรงและทางอ้อม อาศัย
หลักการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และการเรียนรู้ที่ มีประสิทธิภาพได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับ
ชีวิตจริง ได้รับการฝึกฝนทักษะการแสวงหาออก ทักษะการสร้าง ความรู้ใหม่ และทักษะการทำงาน
กลุ่ม  

2) เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจเลือก  บทเรียนที่
ต้องการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่มหรือศึกษาด้วยตนเอง นักเรียนจะร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุก
ขั้นตอน ฝึกปฏิบัติการวางแผนการทากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันและทารายงานผลการเรียนรู้  

3) นักเรียนได้รับผิดชอบต่อ การเรียนรู้ของตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติ ทากิจกรรมกลุ่ม ฝึกฝน
ทักษะการเรียนรู้ทักษะการบริหาร การจัดการ การเป็นผู้นำผู้ตามและที่สำคัญเป็นการเรียนรู้ที ่มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียน  

4) ครูมีบทบาท กระตุ้นให้นักเรียนได้เล่าประสบการณ์ของตนเอง ครูอาจใช้ใบชี้แจง
กำหนดกิจกรรม ของนักเรียน ในการ นาเสนอประสบการณ์ ในกรณีที่นักเรียนไม่มีประสบการณ์ใน
เรื่องท่ีจะสอนหรือมีน้อย ครูอาจจะยกกรณี ตัวอย่าง หรือสถานการณ์ก็ได้  
3. ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ (Bruner) บรูเนอร์ เชื่อว่ามนุษย์เลือกจะรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจ 

และ การเรียนรู้เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (discovery learning) (วารุณี หนองห้าง, 2553, น.
35) กรอบ แนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ (Bruner) ได้แก่ 1) ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ค้นพบการเรียนรู้ ด้วยตนเองซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดี มีความหมายต่อนักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 2) 
ก่อนสอนครูต้องมีการ วิเคราะห์และจัดโครงสร้างเนื้อหาสาระให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน 3) ครู
ควรจัดความคิดรวบยอด เนื้อหาสาระ วิธีการสอนและกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการ
สติปัญญาของนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 4) ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดอย่าง
อิสระให้มาก เพ่ือช่วยส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์ของนักเรียน 5) ครูสร้างแรงจูงใจภายในให้แก่นักเรียน 6) 
ครูควรสอนความคิดรวบยอดให้แก่นักเรียน  
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4. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful verbal Learning) เน้นความสำคัญของ
การเรียนรู้อย่างมีความเข้าใจและมีความหมาย การเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้เรียนเชื่อมโยง  (Subsume) 
สิ่งที่เรียนใหม่หรือข้อมูลใหม่ ซึ ่งอาจจะเป็นความคิดรวบยอด (Concept) หรือความรู้ที ่ได้รับใหม่ ใน
โครงสร้าง สติปัญญากับความรู้เดิมที่อยู่ในสองของนักเรียนอยู่แล้ว (สุมาลี ชัยเจริญ, 2557, น.92) กรอบ
แนวคิดของทฤษฎีการ เรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful verbal Learning) ได้แก่  

1) ครูควรมีการแนะนาบทเรียน นก่อนการเรียน การสอน และก่อนที่จะสอนสิ่งใดใหม่มี
การสำรวจความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเสียก่อนว่ามีพอที่จะทาความเข้าใจ เรื่องที่จะเรียนใหม่
หรือไม่ ถ้ายังไม่มีต้องจัดให้ก่อนสอนเรื่องใหม่  

2) ครูควรสอนโดยไม่เน้นการท่องจา แต่สอน ให้เกิดการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ความรู้ที่มีมาก่อนกับข้อมูลใหม่หรือความคิดรวบยอดใหม่ที่จะต้องเรียน  

3) ครูควรใช้ Advance organizer เป็นเทคนิคท่ีช่วยให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความหมาย
จากการสอนหรือการ บรรยายของคร ู

4) ครูควรช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการจัดเรียบเรียงข้อมูล
ข่าวสาร ที่ต้องการให้เรียนรู้ออกเป็นหมวดหมู่ 

5) ครูควรนาเสนอกรอบหลักการกว้างๆก่อนที่จะให้เรียนรู้ในเรื่องใหม่  
5. ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคชันนิสซึม (Constructionism) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจาก

การสร้างพลังความรู้ในตนเองและด้วยตนเองของนักเรียน หากนักเรียนมีโอกาสได้สร้างความคิดและนา
ความคิดตนเองไป สร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะทำให้เห็นความคิดนั้นเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน (ทวีป แซ่ฉิน, 2556, น.11) กรอบแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคชันนิ
สซึม (Constructionism) ได้แก่  

1) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกตามความสนใจ จะทาให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการคิดทำ
และการเรียนรู้ต่อไป  

2) เป็น การจัดสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างองค์
ความรู้ เช่น ความถนัด ความสามารถและประสบการณ์แตกต่างกัน ซึ่งจะเอ้ือให้มีการช่วยเหลือกัน
และกัน การสร้างสรรค์ผลงานและ ความรู้ รวมทั้งพัฒนาทักษะทางสังคมด้วย  

3) เป็นบรรยากาศที่มีความเป็นมิตร เป็นกันเองที่ทาให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่น  ปลอดภัย 
สบายใจ จะเอ้ือให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความสุข  
แนวคิดและลักษณะของการจัดการศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เป็นการบูรณาการระหว่าง

ศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์ (M) ทั้งนี้
ได ้นำจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธ ีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว  
(Dejarnette, 2012; Wayne. 2012; Breiner, et al., 2012; ธวัช ชิตตระการ, 2555; รักษพล ธนานุวงศ์, 
2556; อภิส ิทธ ิ ์ ธงไชยและคณะ , 2555) เป็นการบูรณาการข้ามกลุ ่มสาระวิชา ( Interdisciplinary 
Integration) ซึ่งรายละเอียดของแนวคิด มีดังนี้ 
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          วิทยาศาสตร์ (S) เน้นเกี่ยวกับความเข้าใจในธรรมชาติโดยนักการศึกษามักชี้แนะให้อาจารย์ครูใช้
วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะ (Inquiry-based Science Teaching) กิจกรรมการสอนแบบ
แก้ปัญหา (Scientific Problem-based Activities) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับนักเรียนระดับประถมศึกษาแต่
ไม่เหมาะกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเพราะทำให้นักเรียนเบื่อหน่ายและไม่สนใจแต่การสอน
วิทยาศาสตร์ใน สะเต็มศึกษาจะทำให้นักเรียนสนใจมีความกระตือรือร้นรู้สึกท้าทายและเกิดความมั่นใจในการ
เรียนส่งผลให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นที่สูงขึ้นและประสบความสำเร็จในการ
เรียน 
           เทคโนโลยี (T) เป็นวิชาที่เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาปรับปรุงพัฒนาสิ่งต่างๆหรือกระบวนการ
ต่างๆเพ่ือตอบสนองความต้องการของคนเราโดยผ่านกระบวนการทำงานทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า Engineering 
Design หรือ Design Process ซึ่งคล้ายกับกระบวนการสืบเสาะดังนั้นเทคโนโลยีจึงมิได้หมายถึงคอมพิวเตอร์
หรือ ICT ตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ 

วิศวกรรมศาสตร์ (E) เป็นวิชาที่ว่าด้วยการคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมต่างๆให้กับนักเรียนโดยใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณิตศาสตร์ (M) เป็นวิชาเกี ่ยวกับองค์ประกอบที ่สำคัญ ประการที ่ 1 คือ กระบวนการคิด
คณิตศาสตร์ (Mathematical Thinking) ซึ่งได้แก่การเปรียบเทียบการจำแนก/จัดกลุ่มการจัดแบบรูปและการ
บอกรูปร่างและคุณสมบัติประการที่สองภาษาคณิตศาสตร์เด็กจะสามารถถ่ายทอดความคิดหรือความเข้าใจ
ความคิดรวบยอด (Concept) ทางคณิตศาสตร์ได้โดยใช้ภาษาคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร เช่น มากกว่า น้อย
กว่า เล็กกว่าใหญ่กว่าฯลฯ ประการที่ 2 คือ การส่งเสริมการคิดคณิตศาสตร์ขั ้นสูง (Higher-Level Math 
Thinking) จากกิจกรรมการเล่นของนักเรียนหรือการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 

จุดเด่นของการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบสะเต็ม  
การผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี ของนักเรียน กล่าวคือ ในขณะที่นักเรียน  ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และฝึก
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นักเรียนต้อง  มีโอกาสนำความรู้มาออกแบบวิธีการ
หรือกระบวนการเพื ่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพื ่อให้ได้
เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (NRC, 2012) กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

1) การระบุปัญหา (Identify a challenge) เป็นขั้นตอนท่ีผู้แก้ปัญหาทำความเข้าใจสิ่งที่เป็นปัญหา
ในชีวิตประจำวัน และจำเป็นต้องหาวิธีการหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ (Innovation) เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว  

2) การค้นหาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง (Explore Ideas) คือ การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับ
การแก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ ความคุ้มทุน ข้อดี และข้อด้อยและความเหมาะสมเพื่อเลือก
แนวคิดหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุด  
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3) การวางแผนและพัฒนา (Plan and Develop) ผู ้แก้ปัญหาต้องกำหนดขั ้นตอนย่อยในการ
ทำงานรวมทั้งกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการ  ดำเนินการให้ชัดเจนรวมถึงออกแบบและพัฒนา
ต้นแบบ (Prototype) ของผลผลิตเพ่ือใช้ในการทดสอบแนวคิดที่ ใช้ในการแก้ปัญหา  

4) การทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluate) เป็นขั้นตอนทดสอบและประเมินการใช้งาน
ต้นแบบเพื่อแก้ปัญหาโดยผลที่ได้อาจถูกนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลลัพธ์ให้มีประสิทธิภาพในการ
แก้ปัญหามากข้ึน  

5) การนำเสนอผลลัพธ์ (Present the Solution) หลังจากการพัฒนาปรับปรุงทดสอบและ 
ประเมินวิธีการแก้ปัญหาหรือผลลัพธ์จนมีประสิทธิภาพตามที่ต้องการแล้วผู้แก้ปัญหาต้องนาเสนอผลลัพธ์ต่อ
สาธารณชนโดยต้องออกแบบวิธีการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ (สสวท., 2558, น.38)  
 นอกจาก สะเต็มศึกษาจะเป็นการบูรณาการศาสตร์ทั้ง 4 สาขาดังที่กล่าวข้างต้นแล้วยังเป็นการบูร
ณาการด้านบริบท (Context Integration) ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอีกด้วยซึ่งจะทำให้การสอนนั้นมี
ความหมายต่อนักเรียนทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนนั้นๆและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการทำงานการเพิ่มมูลค่าและสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศ
ด้านเศรษฐกิจได ้
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ การบูรณาการ เพื่อช่วยนักเรียนสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 สาขาวิชา กับชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพทั้งนี้ระดับการบูรณา
การที่อาจเกิดข้ึนในชั้นเรียนสะเต็มศึกษา สามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่  

1) การบูรณาการภายในวิชา (Disciplinary integration)  

2) การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary integration)  

3) การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Integration)  

4) การบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา (Trans disciplinary Integration) ดังแสดงในภาพที ่5 
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รูปภาพที่ 5 ระดับการบูรณาการ 
ที่มา: Vasquez, J. A., Snelder, C. and Comer, M. (2013), น.1 

การบูรณาการภายในวิชาตามแนวทางสะเต็ม  
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหาและฝึกทักษะของแต่ละวิชาของสะเต็มแยกกัน การ  

จัดการเรียนรู้แบบนี้ คือ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็นอยู่ทั่วไปที่ครคูรู
แต่ละ วิชาต่างจัดการเรียนรู้ให้แก่ นักเรียนตามรายวิชาของตนเอง (ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ., 2558, น.4)  
การบูรณาการแบบพหุวิทยาการตามแนวทางสะเต็ม 

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหาและฝึกทักษะของวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์แยกกัน โดยมีหัวข้อหลัก (theme) ที่ครูทุกวิชากำหนดร่วมกันและมีการ
อ้างอิงถึง ความเชื่อมโยงระหว่างวิชานั้นๆการจัดการเรียนรู้แบบนี้ช่วยให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงระหว่าง
วิชานั้นๆการ จัดการเรียนรู้แบบนี้ช่วยให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหาวิชาต่างๆ กับสิ่งที่อยู่รอบตัว  
การบูรณาการแบบสหวิทยาการตามแนวทางสะเต็ม 

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหาและฝึกทักษะอย่างน้อย 2 วิชาร่วมกัน โดยกิจกรรม
มี การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทุกวิชาเพ่ือให้นักเรียนได้เห็นความสอดคล้องกัน ในการจัดการเรียนรู้แบบ
นี้ครูคร ูในวิชาที่เก่ียวข้องต้องทำงานร่วมกัน โดยพิจารณาเนื้อหาหรือตัวชี้วัดที่ตรงกันและออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู ้ใน รายวิชาของตนเองโดยให้เชื ่อมโยงกับวิชาอื ่นผ่านเนื ้อหาหรือตัวชี ้ว ัดนั ้น เช่น ในวิชา
วิทยาศาสตร์ หลังจากการเรียน  
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การบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชาตามแนวทางสะเต็ม 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยนักเรียนเชื่อมโยงความรู้และทักษะที่เรียนรู้จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ กับชีวิตจริง โดยให้นักเรียนประยุกต์ความรู้และทักษะเหล่านั้นในการ
แก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นจริงในชุมชนหรือสังคม และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเอง ครูครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตาม ความสนใจหรือปัญหาของนักเรียน โดยครุกำหนดกรอบหรือหัวข้อหลักของปัญหากว้างๆ
แล้วให้นักเรียนระบุปัญหา ที่เฉพาะเจาะจงและวิธีการแก้ปัญหา ทั้งนี้ ในการกำหนดกรอบของปัญหาให้
นักเรียนศึกษานั้น ครูต้องคานึงถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัญหา
หรือคาถามที่นักเรียนสนใจ 2) ตัวชี้วัดในวิชา ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3) ความรู้เดิมของนักเรียน (ศูนย์สะเต็ม
ศึกษาแห่งชาติ, 2558, น.5)  
แนวทางการวัดและประเมินผลสะเต็มศึกษา  

การวัดและประเมินผลในสภาพจริงนักเรียนแสดงออกขณะทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ การสะท้อน
ถึง ความรู้ ความคิด เจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน ซึ่งแนวทางการวัด
และ ประเมินผลมีดังนี้ (สสวท., 2558, น.18-19)  

1. การประเมินจากสภาพจริง (Authentic assessment) หมายถึง การประเมินความสามารถที่ 
แท้จริงของนักเรียน จากการแสดงออก การกระทำหรือผลงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในขณะที่
นักเรียนแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมหรือสร้างชิ้นงาน ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการคิด
ระดับสูงกระบวนการทำงานและความสามารถในการแก้ปัญหาหรือการแสวงหาความรู้ การประเมินจาก
สภาพจริงจะมี ประสิทธิภาพก็ต่อเมื ่อมีการประเมินหลายๆด้าน โดยใช้วิธีประเมินหลากกลายวิธีใน
สถานการณ์ต่างๆที่สอดคล้องกับชีวิตจริงและต้องประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากพอที่จะ
สะท้อนถึงการพัฒนาและความสามารถท่ีแท้จริงของนักเรียนได้  

2. การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ (Performance assessment) ความสามารถของ
นักเรียนประเมินได้จากการแสดงออกโดยตรงจากการทำงานต่างๆจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ ซึ่งเป็นของ
จริงหรือใกล้เคียง กับสภาพจริง และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงหรือปฏิบัติจริง 
โดยประเมินจาก กระบวนการทำงาน กระบวนการคิด โดยเฉพาะความคิดขั้นสูงและผลงานที่ได้  ลักษณะ
สำคัญของการประเมินความสามารถ คือ กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน วิธีการทำงานผลสำเร็จของงาน มี
คำสั่งควบคุมสถานการณ์ในการปฏิบัติงาน และมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน การประเมิน  ความสามารถ
ที่แสดงออกของนักเรียนทำได้หลายแนวทางต่างๆกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ และความสนใจ
ของนักเรียน ดังตัวอย่างตอ่ไปนี้  

1) การมอบหมายงานให้ทำงานที ่มอบให้ทำต้องมีความหมาย มีความสำคัญ มี
ความสัมพันธ์กับ หลักสูตร เนื้อหาวิชาและชีวิตจริงของนักเรียน นักเรียนต้องใช้ความรู้หลายด้าน
ในการปฏิบัติงานที่สามารถสะท้อนให้ เห็นถึงกระบวนการทำงาน และการใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง  

2) การกำหนดชิ้นงาน หรืออุปกรณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ให้นักเรียนวิเคราะห์องค์ประกอบและ
กระบวนการทำงาน และเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ ้น  การประเมินผลด้าน
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ความสามารถประเมินได้ทั้งการแสดงออก กระบวนการทำงานและผลิตของงาน จะให้ความสำคัญ
ต่อกระบวนการทำงาน กระบวนการคิด คุณภาพของงานมากกว่าผลสำเร็จของงาน การมอบหมาย
ชิ้นงานให้นักเรียน ควรจะประชุมปรึกษาหารือและทำความตกลงร่วมกันระหว่างครูและ  นักเรียน
ในการวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของนักเรียน และการติดตาม
ความก้าวหน้าของครู 

4.6 ชุมชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
4.6.1 มโนทัศน์เกี่ยวกับชุมชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ (Professional Learning Community : 

PLC) 
การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบ “ชุมชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ” เป็น

กระบวนการที่สมาชิกร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมาย พันธกิจ และกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ มีการ
เรียนรู้และลงมือปฏิบัติแบบกัลยาณมิตร โดยอิงตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ซึ่งผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิด
จากการพัฒนาตามแบบชุมชนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมทางบวกแก่
ครูผู้ บริหารผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องให้เป็น “คนคุณภาพ” ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพ
การศึกษา และคุณภาพของประเทศในที่สุด นอกจากนั้น ยังก่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่บุคลากรใน
สถานศึกษา องค์กร และหน่วยงานได้เรียนรู้ ร่วมสะท้อนคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันมาก
ข ึ ้น กระบวนการช ุมชนเร ียนรู้ เพ ื ่อพ ัฒนาว ิชาช ีพ (Professional Learning Community: PLC) เป็น
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของนักการศึกษา ที่มีข้อตกลงร่วมกันอย่างมั่นคงว่าจะแก้ปัญหาอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่ เกี่ยวข้องกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการร่วมกันสะท้อนคิด การลงไปเยี่ยม ติดตามเพ่ือเรียนรู้ร่วมกันที่
หน้างานจริง จนกว่าจะเห็นผลของการปฏิบัติที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น หรือได้แนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ในการแก้ปัญหา
นั ้น (Best Practice)  โดยมุ ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง
สม่ำเสมอ กระบวนการการดำเนินกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ประกอบด้วย (1) 
การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared Values and Norms) (2) การปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกันคือ
การเรียนรู้ของผู้เรียน (Collective Focus on Student Learning) (3) การร่วมมือ รวมพลังของสมาชิกชุมชน
วิชาชีพ (Collaboration) (4) การเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงาน (Expert Advice and Study Visit) และ (5) 
การสนทนาที ่มุ ่งสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflection Dialogue)  การขับเคลื ่อนและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาผ่านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน
อย่างกว้างขวางและเข้มแข็ง ทั้งนี้คุรุสภาคาดหวังว่าการรวมตัวทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความเป็น “ชุมชนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ” ของครูและบุคลากรทางการศึกษาจะทำให้เกิดการพัฒนาการเรียน
การสอน การบริหาร และการปฏิรูปสถานศึกษาที ่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 และความท้าทายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา “ชุมชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ” ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพแก่สมาชิกให้สมกับความเป็น “ครูมืออาชีพ” 
อย่างแท้จริง 
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4.6.2 องค์ประกอบกระบวนการสร้างชุมชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
ชุมชนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ มีลักษณะสำคัญอย่างน้อย 8 ประการ (Hord, 2004; Louis, et al, 

1995; Louis, et al, 2006) ประกอบด้วย  
1) การแบ่งปันวิสัยทัศน์และค่านิยม (share values and vision) การทำงานร่วมกันของครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ที่จะมาเป็นทีมเดียวกันได้นั้น ทุกคนต้องมีมุมมองและค่านิยมที่คล้ายคลึงกันว่า การ
พัฒนาวิชาชีพการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน เป็นประเด็นสำคัญที่สุด มี 
ความมุ่งม่ันตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองร่วมกันภายใต้ความร่วมมือระหว่างเพ่ือน ๆ  

2) การแบ่งปันความรับผิดชอบ (Collective responsibility) การดำเนินงานลักษณะที่เป็นชุมชน
ทุกคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบตามภารกิจที่มองหมาย อาทิ การออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ การร่วมกัน 
สะท้อนความคิดต่อแผนจัดการเรียนรู้ การยอมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอของเพื่อนด้วยเหตุด้วยผล เป็น
ต้น  

3) การสืบเสาะสะท้อนความคิดอย่างมืออาชีพ (Reflective professional inquiry) การสนทนา
ร่วมกันภายในกลุ่มด้วยการสะท้อนความคิดต่อปัญหาอย่างสร้างสรรค์  เป็นเงื ่อนไขสำคัญที่จะทำให้ได้
มุมมอง การเรียนรู้ใหม่ ๆ ร่วมกัน 

4) ความร่วมมือ (Collaboration) เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ชุมชนการเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่าง
เข้มแข็งและเข้มข้นเพียงใด การร่วมมือกันภายในกลุ่มจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จประการหนึ่ง  

5) กลุ่ม (Group) การมีครูที่เป็นสมาชิกอยู่ประมาณ 2-5 คน ในการเป็นกลุ่มการเรียนรู้วิชาชีพ
ร่วมกัน  

6) การยอมรับซึ่งกันและกัน (Mutual trust) การให้การยอมรับความเห็นซึ่งกันและกัน แบบถ้อยที
ถ้อยอาศัย จะช่วยทำให้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เดินหน้าได้อย่างมีความสุข  

7) การยอมรับนับถือและการสนับสนุนซึ ่งกันและกัน (Respect and Support Among Staff 
Members) การทำงานร่วมกันย่อมต้องให้เกียรติ ยอมรับนับถือ และสนับสนุนซึ ่งกันและกันในเชิง
สร้างสรรค์  

8) ความเป็นสมาชิกแบบทั้งตัวและหัวใจ (Inclusive Membership) ชุมชนการเรียนรู้แบบวิชาชีพ
จะสำเร็จมากน้อยเพียงใดอยู่ที่สมาชิกจะร่วมมือทุกเท สนับสนุน แสดงภาวะผู้นำทางวิชาการร่วมกันในการ
ทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกศิษย์ วัตถุประสงค์หลักของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ คือการมุ่งยกระดับ
ประสิทธิภาพของครูให้เป็นครูมือ อาชีพ เพ่ือผลประโยชน์ต่อลูกศิษย์อย่างสูงสุด ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพที่มี
ประสิทธิภาพจะสะท้อนได้ด้วยการแสดงศักยภาพของกลุ่มที่ช่ วยส่งเสริมและยกระดับของคุณภาพการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพทั้งหมดในสังคมหรือบริบทของโรงเรียนทั้งโรงเรียน ด้วยการมุ่งสู่การยกระดับการ
เรียนรู้ของนักเรียนทุกคนได้อย่างสูงสุด (Bolam et al, 2005, p. 145) ชุมชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ มี
ลักษณะที่สอดคล้องกับแนวคิดความร่วมมือการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Collaborative Continuing 
Professional Development) (Cordingley, Bel, Rundell & Evans, 2003) 
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สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดกรอบแนวคิดในการดำเนินการชุมชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพไว้ 
5 ประการ ประกอบด้วย  

1) การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมในการทำงานร่วมกัน (Shared Values and Norms)  
2) การปฏิบัติการที่มีเป้าหมายร่วมกัน คือ มุ่งที่คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน (Collective Focus on 

Student Learning)  
3) การร่วมมือรวมพลังของสมาชิกชุมชนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ (Collaboration)  
4) การเปิดใจรับการชี้แนะ เปิดห้องเรียน มีการสังเกตชั้นเรียน (Expert advice and Study Visit)  
5) การมีกระบวนการสะท้อนคิดต่อผลการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ (Reflection Dialogue)  
4.6.3 การพัฒนาวิชาชีพด้วยกระบวนการชุมชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
การดำเนินการการพัฒนาวิชาชีพด้วยกระบวนการชุมชนเรียนรู้เพื ่อพัฒนาวิชาชีพ ผู้เข้าร่วม

โครงการทุกคนหมายถึง ครู ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูอาวุโส ครูที่เคยได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง
ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา การดำเนินการจะมีลำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

1) สร้างทีมชุมชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ (PLC Team Set-up) ร่วมกัน กำหนดทีมทำงาน โดย
มีคุณครูพี่เลี้ยงที่โรงเรียนเป็นกำลังหลัก และเป็นแกนนำในการสร้างทีม PLC ประกอบด้วย 

ก. ครูหัวหน้าทีมปฏิบัติการ (Model Teacher) จำนวน 1 คน เพื่อรับผิดชอบในการริเริ่มให้มีการ
ประชุม พูดคุยกันเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน ในห้องเรียนใดห้องเรียนหนึ่ง อย่างต่อเนื่อง 

ข. ครูเพื่อนร่วมปฏิบัติการ (Buddy Teacher) ต้องมีจำนวน 1-4 คน เพื่อร่วมทำงานปฏิบัติการ
ร่วมคิด ร่วมออกแบบบทเรียน ร่วมติดตามไปสังเกตการสอนในห้องเรียนของครูหัวหน้าทีมปฏิบัติการ และ
กลับมาร่วมกันสะท้อนคิดหลังการสอนจบลง ครูที่เป็นเพ่ือนร่วมปฏิบัติการ ถือเป็นผู้มีส่วนการเป็นส่วนหนึ่ง
ของการรับผิดชอบร่วมแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย 

ค. พี่เลี้ยงวิชาการ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ (Mentor or Expert) อาจเป็นครู หรือนักวิชาการเฉพาะทาง 
หรือบุคคลที่มีประสบการณ์เฉพาะในเรื่องที่กำลังพยายามแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนนั้น ๆ เป็นการ
เฉพาะก็ได ้หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ 

ง. ฝ่ายบริหารของโรงเรียน อาจเป็นผู้อำนวยการ หรือรองผู้อำนวยการ ควรจะเข้ามาร่วมเรียนรู้
กระบวนการทำงานเพื่อการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อว่าฝ่ายบริหารอาจจะสนับสนุนในบางประเด็น
ให้เป็นการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิผลมากขึ้นด้วย 

จ. ครูอาวุโสที่เกษียณอายุราชการ หรือปราชญ์ชุมชนที่มีความรู้ มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนในเรื่องนั้น ๆ เป็นการเฉพาะก็ได้ 

สมาชิกที่จะต้องมีอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ ครูหัวหน้าทีมปฏิบัติการ (Model Teacher) และครูเพื่อนร่วม
ปฏิบัติการ (Buddy Teacher) ส่วนสมาชิกในข้ออ่ืน ๆ อาจจะไม่มีเลยก็ได้ และสมาชิกในทีมทั้งหมด จะมีจำนวน
ประมาณ 2-5 คน 

การสร้างทีม PLC นี้จะกระทำเพียงครั้งแรก และทีมที่ดี ควรจะต้องเป็นสมาชิกที่ต่อเนื่อง เพื่อการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีได้พบภายใต้สถานการณ์เดียวกัน เพ่ือการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกันตลอดทั้งภาคเรียน หรือ



40 
 

ตลอดทั้งปีการศึกษา โดยเฉพาะครูหัวหน้าทีมปฏิบัติการ (Model Teacher) และครูเพื่อนร่วมปฏิบัติการ 
(Buddy Teacher) ควรจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีมของตนเอง  

2) ทบทวนประเด็นปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นเป้าหมายการพัฒนา ซึ่งในปี 2562 สำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาไว้ 6 เป้าหมาย ประกอบด้วย การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ สมรรถนะผู้เรียน คุณลักษณะผู้เรียน เศรษฐกิจพอเพียง การรู้หนังสือและ การพัฒนา
คุณภาพนักเรียนผ่านบทบาทผู้นำทางวิชาการ ดังนั้น ทีม PLC จึงต้องมาร่วมกันพูดคุย สร้างความเข้าใจร่วมกัน
ให้ชัดเจนว่า จะดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องที่ได้รับทุนสนับสนุนจากคุรุสภา มานั้น จะกระทำการพัฒนากับ
นักเรียนห้องเรียนใดให้ชัดเจน ของครูแต่ละคน ห้องเรียนที่ใช้ดำเนินการตามกระบวนการ PLC จะต้องทำกับ
นักเรียนห้องนั้นอย่างต่อเนื่องจนสามารถแก้ปัญหานั้นได้สำเร็จ หรือสำเร็จให้มากที่สุดตามตัวชี้วัดที่จะต้อง
กำหนดขึ้นตั้งแต่ก่อนเริ่มดำเนินการ PLC 

3) เลือกบทเรียนเป้าหมายเพื่อการเปิดชั้นเรียน (Open Class Plan-PLC Plan) ทีมจะต้องร่วมกัน
พิจารณาเลือกบทเรียนเป้าหมายเพื่อการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ทั้งนี้การเปิดชั้นเรียนจะต้องวางแผนให้ได้
อย่างน้อย 3 ครั้งต่อภาคเรียน ต่อ ครูหัวหน้าทีมปฏิบัติการ (Model Teacher) หนึ่ง คน โดยการเลือกบทเรียน
นั้นจะต้องเลือกเนื้อหาที่นักเรียน ห้องใดห้องหนึ่งเป็นเป้าหมายที่จะใช้เป็นห้องเปิดชั้นเรียน และนักเรียนห้องนั้น
ยังไม่เคยเรียนเรื่องนั้นมาก่อนและห้องเรียนห้องนั้น จะต้องใช้เพ่ือการเปิดห้องเรียน อย่างต่อเนื่องทั้ง 3 ครั้ง โดย
ไม่เปลี่ยนแปลงห้องเรียนเลย เพราะผลการพัฒนานักเรียนจะไม่ต่อเนื่อง  

4) ศึกษาบทเรียนเพื่อการออกแบบการสอน (Lesson Study and Instructional Design) เมื่อมี
ทีมทำ PLC และมีชั้นเรียนเป้าหมายที่จะดำเนินการพัฒนาแล้ว จากนั้น จะต้องกลับมาพิจารณาสาระที่จะต้อง
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และตานแผนการสอนที่สอดคล้องกับแผนของโรงเรียน จากนั้นครูหัวหน้าทีม
ปฏิบัติการ (Model Teacher) จะต้องพิจารณาคัดสาระที่จะนำมาออกแบบบทเรียน โดยจะต้องพิจารณาว่า 
สาระที่คาดจะจัดการเรียนการสอนในอีกประมาณ 3-4 สัปดาห์ข้างหน้า นำมาสาระนั้นมาร่วมกันออกแบบ
บทเรียน (Lesson Design) ร่วมกันกับครูเพื่อนร่วมปฏิบัติการ (Buddy Teacher) และทีม PLC ทุกคนโดย
จะต้องมีการออกแบบ วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างละเอียด รอบคอบ มีการประชุมปรึกษาหารือกัน 
ร่วมกันออกแบบบทเรียน มีการออกแบบสื่อที่จะประกอบการจัดการเรียนรู้ โดยบุคคลที่จะต้องนำความคิดของ
ทีมไปปฏิบัติการเขียนแผนจัดการสอน รวมถึงการผลิตสื่อประกอบการสอน คือ ครูหัวหน้าทีมปฏิบัติการ 
(Model Teacher) โดยจะต้องเคารพความคิดของเพื่อนในทีม นำความคิดข้อเสนอจากการประชุมร่วมกันไป
ปฏิบัติออกแบบมาให้ได้ครบถ้วน สมบูรณ ์ต้องให้เกียรติในความคิดของทีม 

การออกแบบบทเรียนจำเป็นอย่างยิ่งที่ทีมจะต้องคำนึง ถึงผู้เรียนว่าผู้เรียนมีลักษณะอย่างไรบ้าง
คำนึงถึงธรรมชาติของเนื้อหาที่จะใช้สอน หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น มีลักษณะการเรียนลักษณะใด ได้แก่  
เป็นการเรียนความคิดรวบยอด (Concept) หรือเป็นการเรียนเชิงกระบวนการ (Process) อย่างน้อยจะต้อง
เข้าใจธรรมชาติของเนื้อหาสาระที่จะใช้เปิดชั้นเรียนด้วย การพิจารณาข้อจำกัดและข้อได้เปรียบของสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน การจัดลำดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นลำดับขั้นที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน การออกแบบบทเรียน (Lesson design) เป็นการทำงานร่วมกันของ



41 
 

ทีม จะต้องนัดหมายและเสียสละเวลาในการมาประชุมร่วมกันเพื่อออกแบบบทเรียนตั้งแต่ครูเริ่มก้าวเข้าสู่ชั้น
เรียน จะมีวิธีการเก็บเด็กอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนหันมาสนใจ มีสมาธิพร้อมจะเริ่มเรียน จะเริ่มเกริ่นนำ
อย่างไร จะนำเข้าสู่บทเรียนอย่างไร ขั้นสอนจะเริ่มจากกิจกรรมอะไรก่อน จะออกแบบกิจกรรมอะไรที่จะทำให้
นักเรียนในห้องทุกคน มีส่วนร่วมคิด เรียนรู้จากเพื่อนแบ่งปันกับเพื่อน ขั้นสอนหลักจะทำอย่างไร จะมีคำถาม
อะไรที่จะมากระตุ้นให้นักเรียนแต่ละคนได้ใช้ความคิดของตนเอง จะให้นักเรียนทำกิจกรรมอะไร และบทเรียน
นั้นจะมีนักเรียนทำกิจกรรมที่ครูกำหนดให้นั้น จะมีรูปแบบการตอบหรือทำกิจกรรมที่ผิดกี่รูปแบบ ทีมจะต้อง
ใช้ประสบการณ์คาดเดาออกมาให้ได้ล่วงหน้าว่านักเรียนจะเข้าใจคลาดเคลื่อนประมาณกี่แบบ และทำไม
นักเรียนจึงตอบแบบนั้น มีจุดที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจคลาดเคลื่อน ทำไม่ได้มาจากสาเหตุอะไรบ้าง จะต้องคาด
เดาล่วงหน้าให้ได้ และครูหัวหน้าทีมปฏิบัติการ (Model Teacher) จะมีกระบวนการเชื่อมโยงสิ่งที่เข้าใจ
คลาดเคลื่อนและเข้าใจถูก เข้าด้วยกันอย่างไร สุดท้ายจะสรุปบทเรียนอย่างไร และกิจกรรมอะไรที่จะให้
นักเรียนได้กระทำเพื่อสะท้อนว่านักเรียนเหล่านั้น เกิดอะไรกับตัวเขาบ้าง เช่น อาจจะเรียนรู้เรื่องหรือ คิดว่ารู้
แต่สุดท้ายเป็นการรู้แบบคลาดเคลื่อน ทั้งหมดนี้ ทีมออกแบบบทเรียนต้องร่วมกันคิด และกำหนดเป้าหมาย
กรอบการใช้เวลาในแต่ละขั้นตอนด้วย เพ่ือให้ครูที่จะทำหน้าที่สอน ซึ่งก็คือ นิสิต นักศึกษาครูนั่นเอง นำแผนที่
ออกแบบร่วมกันอย่างละเอียด พร้อมด้วยการกำกับเวลาการสอนในแต่ละขั้นด้วยนั้น จะได้ปฏิบัติการได้
ถูกต้อง ทั้งหมดนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทีมทุกคน หากบทเรียนที่ออกแบบและเปิดชั้นเรียนแล้ว
ล้มเหลว หรือสำเร็จ ย่อมต้องเป็นความรับผิดและรับชอบร่วมกันของทีมทุกคน แผนการสอนเมื่อเขียนเสร็จสิ้น
สมบูรณ์แล้ว จะต้องนำส่งให้สมาชิกในทีมได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนถึงวันเปิดชั้นเรียน 

5) ปฏิบัติการเปิดชั้นเรียน (Open Classroom) และการสังเกตชั้นเรียน (Classroom 
Observation)  

5.1) การเตรียมนักเรียน ด้วยการสื่อสารทำความเข้าใจกับนักเรียนว่า จะมีบุคคลอื่น เข้ามาในชั้นเรียน
แต่จะไม่รบกวนนักเรียน ขอให้นักเรียนปฏิบัติตนตามปกติ แต่จะไม่ใช่การไปสอนหรือเตรียมสอนมาก่อน
ล่วงหน้า  

5.2) ห้องเรียนที่จะใช้เป็นห้องเปิดชั้นเรียน ควรจะเป็นห้องที่กว้างพอที่จะให้สมาชิกในทีมได้นั่งหลังชั้น
เรียน หรือด้านข้าง  

5.3) ครูหัวหน้าทีมปฏิบัติการ (Model Teacher) จะต้องนำแผนการสอนที่ได้เขียนโดยสมบูรณ์แล้วมา
นำสู่การปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะแผนการสอนฉบับนั้น เป็นผลงานร่วมกันของทีม ไม่ใช่ผลงานของคน
สอน ดังนั้น จะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จ เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทีมทำงานการ
ดำเนินการสอนตามแผนจะต้องปฏิบัติตามทั้งกิจกรรมและการใช้เวลาในแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด  

5.4) การสังเกตชั้นเรียน (Classroom Observation) เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ในการจะพิสูจน์ว่า การที่
ทีมงานร่วมกันออกแบบบทเรียนมาอย่างพิถีพิถัน ทั้งด้านสาระ และด้านการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู นั้น เมื่อนำไปสู่การปฏิบัติการจริงในห้องเรียนแล้ว จะเกิดผลอย่างไรในทางปฏิบัติ โดยกระบวนการ
สังเกตชั้นเรียน สิ่งที่สมาชิกในทีมควรจะต้องสังเกตและจะนำไปสู่การสะท้อนคิดหลังการสอน ประกอบด้วย 
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ก. การใช้เวลาของครู ในแต่ละขั้นตอน นับตั้งแต่การเกริ่นนำ การนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน ขั้นทำ
กิจกรรม ขั้นเชื่อมโยง ขั้นสรุป ขั้นสะท้อนการเรียนรู้ของนักเรียน ขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ครูได้ใช้เวลาอย่างไร
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในแผนการสอนหรือไม ่หากไม่เป็นเกิดมาจากสาเหตุอะไร  

ข. ปฏิกิริยาการแสดงออกของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนโดยรวมมีความสุขหรือไม่ นักเรียนได้รับ
ความเอาใจใส่ นักเรียนถูกกระทำการในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ นักเรียนแสดงสิ่งที่สะท้อนว่าเกิดการ
เรียนรู้แล้วหรือไม ่อย่างไร นักเรียนแสดงอาการเบื่อหน่าย ง่วง หรือไม ่

ค. บทบาทการจัดการเรียนรู้ของครู ครูสามารถอธิบายหรือจัดกิจกรรมได้เป็นไปตามแผนการสอน
หรือไม่ ครูมีศิลปะการอธิบาย ครูมีความอดทน เพียรพยายามช่วยเหลือนักเรียนเพียงใด ครูให้ความรักความ
เมตตาต่อนักเรียนอย่างไร บุคลิกภาพการแสดงออกเหมาะสมกับการเป็นครูที่ดีเพียงใด 

ง. ประเด็นที่ประสบความสำเร็จและประเด็นที่ควรจะได้รับการปรับปรุงในครั้งต่อไป  
6) การสะท้อนผลการสอนหลังการสอน (After Class Reflection) หลังการเปิดชั้นเรียนและการ

สังเกตชั้นเรียนแล้วทีมจะต้องพยายามหาเวลาร่วมกันในการจัดการประชุมสะท้อนคิดหลังการสอนให้เร็ว
ที่สุดเท่าที่จะกระทำได้โดยพยายามตอบคำถามประเด็นต่อไปนี้ให้ได้ว่า  

6.1) การใช้เวลาของครูที่ทำหน้าที่ Model Teacher เป็นอย่างไรเป็นไปตามแผนการสอนที่วางไว้
หรือไม่  

6.2) กระบวนการจัดกิจกรรมการสอน เป็นไปตามแผนการสอนหรือไม่ และนักเรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้มากน้อยเพียงใด  

6.3) การแสดงออกที่สะท้อนถึงความเป็นครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูเป็นอย่างไร  

6.4) ภาพรวมการเรียนรู้ของนักเรียนรายคน เป็นอย่างไร มีนักเรียนคนใดที่ต้องพิจารณาให้การ
ช่วยเหลือสนับสนุนเป็นพิเศษหรือไม่  

6.5) ประเด็นที่ควรจะได้รับการปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไปของห้องเรียนห้องนี้  ทั้งประเด็นการ
เรียนรู้และประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ครูในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

การสะท้อนผลเหล่านี้ สมาชิกในทีมทุกคนจะต้องร่วมกันสะท้อนผล ภายใต้หลักการแห่งวิชาชีพครู
และนำเสนอการสะท้อนคิดแบบกัลยาณมิตร 

4.6.4  บทบาทของผู้บริหารกับการขับเคลื่อนชุมชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
กระบวนการชุมชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ มิใช่แค่การสร้างกลุ่มครูเพียงกลุ่มเล็ก ๆ ขึ้นมาเพื่อพัฒนา

หรือแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนเท่านั้น หากแต่เป็นการสร้างให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของครูทั้งโรงเรียน 
การจะทำให้เกิดภาพดังกล่าวขึ้นในโรงเรียนได้นั้น ผู้บริหารเป็นบุคคลสำคัญในการสร้างบรรยากาศของการ
เรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร พร้อมทั้งขับเคลื ่อน
กระบวนการชุมชนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพด้วยความสุข ความสนุกสนาน และความอ่ิมเอมใจกับผลสำเร็จที่เกิด
ขึ้นกับลูกศิษย์ จนกระทั่งเกิดขึ้นเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community: SLC) สามารถ
สรุปบทบาทของผู้บริหารในชุมชนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพได้ ดังนี้ 
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1) ผู้นำทางวิชาการ ที่มีวิสัยทัศน์ทางวิชาการที่คมชัด รวมทั้งมีทิศทางที่ชัดเจนในการกำหนดแนวทาง 
การดำเนินงานให้ตอบโจทย์ของชุมชนและนโยบายของรัฐ โดยไม่ได้ใช้เพียงอำนาจสั่งการ แต่จะต้องเป็นผู้ที ่มี
ภาวะผู้นำแบบแบ่งปัน (shared leadership) สร้างให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันของบุคคลในทุก ๆ ระดับและ
ตำแหน่ง อีกทั้งผู้บริหารโรงเรียนควรจะต้องเคารพ ให้เกียรติ ให้ความสำคัญ และรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย 
เพ่ือนำมาประมวลและลงข้อสรุปอย่างมีศิลปะเพ่ือให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพ 

2) ผู ้นำในการกระตุ ้นและอำนวยการจัดตั ้ง Professional Learning Team (PLT) ให้สามารถ
เกิดขึ้นในโรงเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง พร้อมทั้งสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะทำให้การทำงาน
เป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ตัวอย่างคำถามที่ผู้บริหารจะต้องสามารถตอบได้เกี่ยวกับการดำเนินงานของ 
PLT เช่น 

• ประเด็นปัญหาที่ครูในโรงเรียนกำลังเผชิญหน้าอยู่มีอะไรบ้าง และมีทิศทางในการแก้ไขปัญหาผ่าน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้อย่างไร 

• ลักษณะการดำเนินงานของ PLT ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นอย่างไร อาจแสดงโดยใช้
แผนภาพการดำเนินงานแบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับชั้น เพ่ือแสดงให้เห็นภาพรวมของ
โรงเรียน 

• แผนการดำเนินงานของแต่ละ PLT เป็นอย่างไร อาจแสดงโดยใช้กำหนดการการจัดกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของแต่ละ PLT โดยระบุว่าแต่ละขั้นตอนจะเกิดขึ้นเมื่อใดบ้าง 

• ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกำหนดการของแต่ละ PLT เป็นอย่างไร อาจแสดงโดยใช้
แผนภาพแสดงความก้าวหน้า (PLT progress chart) ของแต่ละทีมว่าขั้นตอนใดมีการดำเนินการ
ไปแล้วบ้าง 

• นวัตกรรมการศึกษาหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของครูแต่ละคน หรือของแต่ละ PLT ที่ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างไรบ้าง 

นอกจากนี ้ ผู ้บริหารยังควรส่งเสริมและสนับสนุน PLT ในการจัดกิจกรรมเพื ่อสนับสนุนการจัด
กระบวนการชุมชนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้ 

• จัดให้มีการประชุมวิชาการย่อยภายในโรงเรียนเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกัน  

• ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการร่วมสังเกตชั้นเรียน (open class) เป็นครั้งคราว เพ่ือเป็นการพัฒนาครู
ผ่านการสังเกตการณ์การจัดการเรียนรู้สอนของเพื่อนครูที่มีแนวทางการจัดการเรียนรู้และศิลปะ
การสอนที่ด ีจนสามารถเป็นแบบอย่างให้ครูคนอ่ืน ๆ นำไปใช้ต่อได้ 

โดยสรุปแล้ว การบริหารกระบวนการพัฒนานักเรียนผ่านชุมชนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ จะต้องเกิดจาก
ผู้บริหารที่มีความเข้าใจถึงหลักการ ปรัชญาพื้นฐาน รวมถึงกระบวนการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นลำดับ
แรก จากนั้นผู้บริหารจะต้องใช้บทบาทของการบริหารของตนเองในการจัดการให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ
จนกระทั่งครูในโรงเรียนมีเป้าหมายร่วมกัน ไม่ใช่การใช้อำนาจสั่งการ แต่เป็นการเปิดเวทีให้เกิดการแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะรับผิดชอบร่วมกัน นอกจากนี้ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็น
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ผู้ที่เข้าใจกระบวนการการทำงานของแต่ละ PLT ในโรงเรียน เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งโรงเรียนให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน รวมถึงสร้างทีมประเมินกลยุทธ์ ภารกิจ และ
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายรวมของโรงเรียน ถ้าผู้บริหารสามารถดำเนินงานได้ดังกล่าว
ข้างต้น จะทำให้การขับเคลื่อนชุมชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพเป็นไปอย่างมีแบบแผนและมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
ครูและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่จำเป็นจะต้องรอคำสั่งรายวันจากผู้บริหาร ด้วยรู้และเข้าใจความรับผิดชอบ
ของตนเองที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ผลสำเร็จที่เกิดข้ึนจากการทำให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดจะ
เป็นความภาคภูมิใจของครูและบุคคลที่มีส่วนเกี ่ยวข้องในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพและเป็น
กัลยาณมิตร 

4.6.5 ขั้นตอนการจัดกระบวนการชุมชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
การจัดกระบวนการชุมชนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ขั้นตอนการวางแผน (Plan) ประกอบด้วย 
• การสร้างทีม 
• การกำหนดปัญหา 
• การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
• การสะท้อนกิจกรรมการเรียนรู้การนำไปใช้สอน 

2) ขั้นสังเกตข้ันเรียน (Do) ประกอบด้วย 
• ครูผู้สอนนำกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านการสะท้อนสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
• สมาชิกในทีมร่วมสังเกตชั้นเรียน พร้อมบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ  
• ครูผู้สอนตามประเด็นที่ได้ตกลงร่วมกัน 

3) ขั้นการสะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียน (See) ประกอบด้วย 
• ครูผู้สอนเป็นผู้สะท้อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง ทั้งในสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ต้อง

ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้ดีขึ้น 
• เพื่อนครูร่วมสะท้อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน ทั้งในสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ต้อง

ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้ดีขึ้น 
• ฝ่ายบริหารร่วมสะท้อนและสรุปสิ่งที่จะสนับสนุนหรือเสริมแรงให้แก่ครูผู้สอน 
• ศึกษานิเทศก์หรือบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียน (ถ้ามี) ร่วมสะท้อนปัจจัยที่ช่วย

ส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.6.6 สมาชิกในชุมชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
ในการจัดกระบวนการชุมชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ประกอบด้วยบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เรียกว่า 

Professional Learning Team (PLT) ดังนี้ 
 1) model teacher คือ ครูผู้สอน 
 2) buddy teacher คือ เพ่ือนครูคู่คิด 
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 3) administrator คือ ผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารที่จะคอยช่วยสนับสนุน ทั้งในด้านวัสดุ
อุปกรณ์ วิธีการ ตลอดจนเสริมแรงและให้ขวัญกำลังใจ 

 4) mentor คือ ผู้มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิดจนครูผู ้สอน
สามารถปฏิบัติในเรื่องหนึ่ง ๆ ได้ดี โดยอาจเป็นครูในโรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถ เช่น หัวหน้า
กลุ่มสาระ หรือศึกษานิเทศก์ 

 5) expert คือ ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำแก ่คร ูผ ู ้สอนได้  โดยอาจเป็น
ศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัย ครูหรือบุคลากรในโรงเรียน วิทยากรท้องถิ่น หรือปราชญช์ุมชน
ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ 

** หมายเหตุ การจัดกระบวนการชุมชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ไม่จำเป็นจะต้องมีสมาชิก
ครบทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น มีเพียง model teacher ที่เป็นครูผู้สอนจริงในห้องเรียน และ buddy 
teacher ที่เป็นเพ่ือนครูคู่คิดก็สามารถจัดกระบวนการให้เกิดขึ้นได้เช่นกัน ทั้งนี้การมี administrator 
mentor และ expert ใน PLT จะช่วยยืนยันถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล แนวทางการแก้ไขปัญหา 
และข้อเสนอแนะที่สมาชิกได้สะท้อนคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน รวมถึงสามารถกำหนดแนวทางเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมและมีคุณภาพสูงสุดสำหรับนักเรียน 
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5. องค์ประกอบหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการข้ามสาระวิชาตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (STEM) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
5.1 โครงสร้างหลักสูตร 
ส่วนที่ 1 โมดูลการเรียนรู้ที่ 1-6 

ลำดับ ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์ พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น 

1 เร ื ่อง ทำความร ู ้จ ักกับ 
iPad เพ่ือการศึกษา  

3 1.เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของ
การบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอนสำหรับ
ผู้เรียนในยุคดิจิทัล 
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ เข้าใจพื้นฐานการจัดการ
เรียนรู้โดยการนำเทคโนโลยีในมาใช้ ให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมการสอน  
3.เพื ่อฝ ึกปฏิบัต ิและเร ียนรู ้ค ุณสมบัติพ้ืนฐานบน
อุปกรณ์ iPad เพ่ือใช้ร่วมกับการเรียนการสอน 

1.ร่วมอภิปรายถึงบทบาทของสื่อดิจิทัลและอุปกรณ์
ที่ใช้เพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
2.ลงมือปฏิบัติและฝึกทดลองใช้คุณสมบัติพ้ืนฐานบน 
iPad เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับครู 

2 เรื่อง สร้างสื่อหนังสือให้มี
ช ีว ิตด ้วยแอปพล ิ เคชัน 
Pages บน iPad   

3 1.เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานของ
แอปพลิเคชัน Pages ที่ใช้สำหรับการออกแบบ  
2.เพื่อฝึกปฏิบัติในการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
หนังสือ หรืออินโฟกราฟฟิก ด้วยแอปพลิเคชัน Pages 

1.ร่วมอภิปรายเกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอน  
2.ลงมือปฏิบัติและฝึกทดลองใช้เครื่องมือเทคโนโลยี
และเครื่องมือในแอปพลิเคชัน Pages 

3 เรื ่อง สร้างสื ่อแอนิเมชัน
อย่างง่ายด้วยแอปพลิเค
ชัน Keynote บนiPad 

3 1.เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสำหรับ
การออกแบบและสร้างงานนำเสนอด้วย Keynote 
2.เพื่อฝึกปฏิบัติในการสร้างงานนำเสนอด้วยแอปพลิเค
ชัน Keynote 

1.ร ่วมอภิปรายเกี ่ยวกับการนำเสนองานในการ
จัดการเรียนการสอน 
2.ลงมือปฏิบัติและฝึกทดลองใช้เครื่องมือเทคโนโลยี
และเครื่องมือในแอปพลิเคชัน Keynote 
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ลำดับ ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์ พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น 

4 เร ื ่อง วางแผนโครงงาน
และการสอนด ้ วยแอป
พล ิเคช ัน Numbers บน 
iPad 

3 1.เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสำหรับ
การว ิเคราะห์ข ้อม ูลและนำเสนอข้อมูลด ้วยด้วย 
Numbers 
2.เพื่อฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแอปพลิเคชัน Numbers 

1.ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดการเรียน
การสอน  
2.ลงมือปฏิบัติและฝึกทดลองใช้เครื่องมือเทคโนโลยี
และเครื่องมือในแอปพลิเคชัน Numbers 

5 เ ร ื ่ อ ง  ส ร ้ า ง ส ุ น ท รี ย
สร้างสรรค์กับเสียงดนตรี
ด ้ ว ย แ อ ป พ ล ิ เ ค ชั น 
GarageBand  บน iPad 

3 1.เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสำหรับ
การสร้างและตัดต่อเสียงเพื่อใช้งานในการเรียนการ
สอนด้วย GarageBand 
2. เพ ื ่อฝ ึกปฏ ิบ ัต ิ  การใช ้งาน GarageBand เ พ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์และออนไซต์ 

1.ร่วมอภิปรายความแนวทางการนำ GarageBand 
เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์และ
แบบผสมผสาน 
2.ฝึกปฏิบัติและสร้างไฟล์เสียงเพื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ ด้วย GarageBand 

6 เร ื ่อง สร้างคลิปสอนให้
สน ุกด ้วยแอปพล ิเคชัน 
iMovie สำหรับ iPad   

3 1.เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสำหรับ
การสร้างและตัดต่อคลิปการสอนออนไลน์ด้วย iMovie  
2.เพื่อฝึกปฏิบัติ การสร้าง และตัดต่อคลิปวีดีทัศน์การ
เรียนการสอนด้วย iMovie 

1.ร่วมอภิปรายความสำคัญของคลิปวีดีทัศน์การเรียน
การสอนออนไลน์ 
2.ฝึกปฏิบัติและสร้างคลิปวีดีทัศน์การเรียนการสอน
ออนไลน์ด้วยตนเองผ่าน iMovie 
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ส่วนที่ 2 บทเรียนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 

ลำดับ โมดูล จำนวน
ชั่วโมง
ทั้งหมด 

จำนวน
แผน 

บูรณาการสาระ
การเรียนรู ้

แผนการจัดการเรียนรู ้ จำนวน
ชั่วโมง 

สมรรถนะผู้เรียน 

1 เรื ่อง มหัศจรรย์สารสี
ของใบไม ้
   
 

6 4 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สีที่
ซ่อนอยู่ในใบไม้ 

1 Teamwork 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การ
สกัดสารสีด้วยโครมาโทกราฟี 

2 Problem-solving 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  
เรื่อง หลากสีสัน...แต่โทษมหันต์และ
อันตราย  

1 Active Citizen 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สีสัน
ไม่มีพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2 Creativity, Problem-solving 

2 เรื่อง บ้านของฉัน 
 

6 4 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
คณิตศาสตร์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ย้าย
บ้านกันเถอะ 

2 Problem-solving 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง แบ่ง
บ้านเป็นสัดส่วน 

1 Creativity 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง 
ออกแบบบันได 

2 Digital Literacy, Problem-solving 
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ลำดับ โมดูล จำนวน
ชั่วโมง
ทั้งหมด 

จำนวน
แผน 

บูรณาการสาระ
การเรียนรู ้

แผนการจัดการเรียนรู ้ จำนวน
ชั่วโมง 

สมรรถนะผู้เรียน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง 
นำเสนอบันไดในบ้าน 

1 Communication ,Active Citizen 

3 เรื่อง Electric Dough 
   
 

6 4 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง 
ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 

2 Collaboration  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และ 
นอนอิโทรไลต์ 

1 Problem - Solving 

แผนการจัดการเร ียนรู ้ท ี ่  3  เร ื ่อง 
แหล่งพลังงานในชีวิตประจำวัน 

1 Active Citizen,Digital Literacy 

แผนการจัดการเร ียนรู ้ท ี ่  4  เร ื ่อง 
Electric Dough  

2 Creativity, Communication 
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6. แนวทางการใช้หลักสูตรตามโครงการการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการข้ามสาระวิชาตามแนวทางสะ
เต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (STEM) 

6.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

โดยจัดฝึกอบรมทั้งในรูปแบบ Onsite ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน 
6.1.1 หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ (รูปแบบ Onsite)  
เพื ่อให้ผู ้บริหารสถานศึกษา รองผู ้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูผู ้ร ับผิดชอบโครงการ และ

ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และมีความพร้อมที่จะการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการข้ามสาระ
วิชาตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (STEM) ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานโครงการให้กับโรงเรียนที่
มีความสนใจเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่าย โดย 1 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรการการจัดการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการข้ามสาระวิชาตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (STEM) ดังนี้ 

1) นโยบายและบทบาทผู้บริหารโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการจัดการเรียนรู้บูรณา
การข้ามสาระวิชาตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (STEM) 

2) การจัดหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือเชื่อมโยงธรรมชาติ ชุมชน และวิทยาการอย่างยั่งยืน  
3) การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน  
4) การนิเทศติดตาม การเป็นโค้ช และชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  
5) ภาวะผู้นำเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
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กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(STEM Education and Digital Technology) 
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์กลุ่มเป้าหมาย 

 
วัน เวลา 8.30-9.00 น. 9.00-10.30 น. 10.30-10.45 น. 10.45 -12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00- 14.30 น. 14.30-14.45 น. 14.45-16.30 น. 

13 มิถุนายน 
2565 

ลงทะเบียน 
 

พิธีเปิด 
และการประเมิน
สะท้อนตนเอง 

 Pre-test 
(Self assessment)และ

แนวคิดการพัฒนา
โรงเรียนทั้งระบบ 
(Whole School 

Approach) 

พักรับประทาน
อาหารว่าง 

ช้ีแจงกรอบแนวคิดการ
พัฒนาหลักสตูร STEM 

Education and Digital 

Technology รายละเอียด
บทเรียนของหลักสูตร

และการวเิคราะห์
เชื่อมโยงกับสมรรถนะ 
และร่วมแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้

พักรับประทาน
อาหารกลางวัน 

บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและ

ศึกษานิเทศก์ด้านการหนุน
นำอย่างต่อเนื่อง และ

เทคนิคการหนุนนำอย่าง
ต่อเนื่องในแต่ละบริบท 

การใช้คำถามเพื่อสะท้อน
คิด และการสร้างบท
สนทนาการเรียนรู ้

พักรับประทาน
อาหารว่าง 

เครื่องมือในการหนุนนำ
อย่างต่อเนื่องและการ
สร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

และการประเมินสะท้อน
ตนเอง 

 Post-test 
(Self assessment 
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6.1.2 หลักสูตรการอบรมสำหรับครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
เพ่ือให้ครูผู้สอนได้พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการพัฒนาแนวทางการ

จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหลักสูตรการอบรม ดังนี้ 
6.1.2.1 หลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โมดูล 1-6 (Learning 

Module 1-6) 
การอบรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในครั้งนี้เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นจำนวน 6 บทเรียน 

เพื่อให้ครูผู้จัดการเรียนรู้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เครื่องมือที่มี ในการสร้างสื่อกิจกรรมการเรียนรู้ ให้
เหมาะกับการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี เพ่ือความหลากหลายและเหมาะกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   

หลักสูตรอบรมนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับ การพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถ
สร้างสรรค์ส ื ่อ บทเรียน และชิ ้นงานที ่ส ่งเสริมการเชื ่อมต่อการเร ียนรู ้ (Connected) การทำงานร่วมกัน 
(Collaborated) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และสามารถปรับใช้เทคโนโลยีให้ เหมาะสมตามความต้องการของแต่
ละบุคคล (Personal) ผ่าน การใช้งานแท็ปเล็ตในระบบปฏิบัติการ iPadOs ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ระดับมืออาชีพจาก 
Apple Teacher Learning Center เพื่อทำแบบทดสอบ และรับการรับรองเป็น Apple Teacher โดยในหลักสูตรนี้
ประกอบด้วยกิจกรรม 6 บทเรียน ได้แก่   

1) ทำความรู้จักกับ iPad เพ่ือการศึกษา  
2) สร้างสื่อหนังสือให้มีชีวิตด้วยแอปพลิเคชัน Pages บน iPad 
3) สร้างสื่อแอนิเมชันอย่างง่ายด้วยแอปพลิเคชัน Keynote บน iPad 
4) วางแผนโครงงานและการสอนด้วยแอปพลิเคชัน Numbers  บน iPad 
5) สร้างสุนทรียสร้างสรรค์กับเสียงดนตรีด้วยแอปพลิเคชัน GarageBand  บน iPad 
6) สร้างคลิปสอนให้สนุกด้วยแอปพลิเคชัน iMovie สำหรับ iPad 
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กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรบูรณาการข้ามสาระวิชาตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (STEM) 

โมดูลที่ 1-6  (Learning Module 1-6) 
สำหรับครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมาย 

 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

1 9.00- 12.00 น. เรียนรู้ส่วนประกอบและพ้ืนฐานการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัล ใน
บทเรียนที่ 1 เรื่อง ทำความรู้จักกับ iPad เพ่ือการศึกษา 

 

12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 -16.00 น. ฝึกปฏิบัติการใช้งานและสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัล 

- เรียนรู้ 

- ลองทำ 

- นำไปใช้ 

- เชื่อมโยง 

 

16.00-16.30 น. สะท้อนการเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยน  
2 9.00- 12.00 น. เรียนรู้พื้นฐานการใช้ Pages ในบทเรียนที่ 2 เรื่อง สร้างสื่อหนังสือให้มี

ชีวิตด้วยแอปพลิเคชัน Pages บน iPad   
 

12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 -16.00 น. ฝึกปฏิบัติการใช้งานและสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

- เรียนรู้ 

- ลองทำ 
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วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
- นำไปใช้ 

- เชื่อมโยง 
16.00-16.30 น. สะท้อนการเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยน  

3 9.00- 12.00 น. เรียนรู้พื้นฐานการใช้ Keynote ในบทเรียนที่ 3 เรื่อง สร้างสื่อแอนิเมชัน
อย่างง่ายด้วยแอปพลิเคชัน Keynote บนiPad 

 

12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 -16.00 น. ฝึกปฏิบัติการใช้งานและสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

- เรียนรู้ 

- ลองทำ 

- นำไปใช้ 

- เชื่อมโยง 

 

16.00-16.30 น. สะท้อนการเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยน  
4 9.00- 12.00 น. เรียนรู้พื้นฐานการใช้ Number ในบทเรียนที่ 4 เรื่อง วางแผนโครงงาน

และการสอนด้วยแอปพลิเคชัน Numbers บน iPad 
 

12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 -16.00 น. ฝึกปฏิบัติการใช้งานและสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

- เรียนรู้ 

- ลองทำ 

- นำไปใช้ 

- เชื่อมโยง 
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วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
16.00-16.30 น. สะท้อนการเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยน  

5 9.00- 12.00 น. เรียนรู้พื้นฐานการใช้ GarageBand ในบทเรียนที่ 5 เรื่อง สร้างสุนทรีย
สร้างสรรค์กับเสียงดนตรีด้วยแอปพลิเคชัน GarageBand  บน iPad 

 

12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 -16.00 น. ฝึกปฏิบัติการใช้งานและสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

- เรียนรู้ 

- ลองทำ 

- นำไปใช้ 

- เชื่อมโยง 

 

16.00-16.30 น. สะท้อนการเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยน  
6 9.00- 12.00 น. เรียนรู้พื้นฐานการใช้ iMovie ในบทเรียนที่ 6 เรื่อง สร้างคลิปสอนให้สนุก

ด้วยแอปพลิเคชัน iMovie สำหรับ iPad   
 

12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 -16.00 น. ฝึกปฏิบัติการใช้งานและสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

- เรียนรู้ 

- ลองทำ 

- นำไปใช้ 

- เชื่อมโยง 

 

16.00-16.30 น. สะท้อนการเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยน  
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6.1.2.2 หลักสูตรบูรณาการข้ามสาระวิชาตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
สำหรับครู โมดูล 7-9 (Learning Module 7-9) 

เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนเชิงบูรณา
การข้ามสาระวิชาตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีความพร้อมที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล และครูผู ้สอนมีหลักสูตร และ Application ที่เป็นเครื่องมือ สำหรับการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการข้ามสาระวิชา
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในระดับชั้นมประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยในหลักสูตรนี้ประกอบด้วยกิจกรรม 3 บทเรียน ได้แก่  ดังนี้ 

1) บทเรียนที่ 7 เรื่อง มหัศจรรย์สารสีของใบไม้ 
2) บทเรียนที่ 8 เรื่อง บ้านของฉัน 
3) บทเรียนที่ 9 เรื่อง Electric Dough 
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กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (STEM Education and Digital Technology) 

สำหรับครูปฏิบัติการ 3 กลุ่มสาระวิชา 
 

วัน 
เวลา 

8.00-8.30 
น. 

8.30-9.00 น. 10.30-
10.45 น. 

9.00 -12.00 น. 12.00-
13.00 น. 

13.00- 14.30 น. 14.30-
14.45 น. 

14.45-16.30 น. 

วันที่ 
1 

ลงทะเบียน 
 

พิธีเปิด 
และการประเมินสะทอ้น

ตนเอง 
 Pre-test 

(Self assessment) 

พัก
รับประทา
นอาหาร

ว่าง 

กรอบแนวคิดการพัฒนาหลกัสูตร  
I-Classroom 

สมรรถนะเป้าหมาย 
 

(คณะวิทยากร) 

พัก
รับประทาน

อาหาร
กลางวัน 

ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ 
1. สมรรถนะเป้าหมาย 
2. กิจกรรมสำคัญ  
3. จุดเน้นการใช้เครื่องมือ 
4. ภาระงาน + การวัด
ประเมินผล 
(กลุ่มรวม)  
(คณะวิทยากร) 

พัก
รับประทา
นอาหาร

ว่าง 

แนวทางการใช้ในโครงสร้างหลักสูตร หรือ
ตารางสอน (ห้ามนอ้ยกว่านี้) 
1. วางแผนการใช้หนว่ยการเรียนรู ้
(ตารางเวลา คาบสอบ ครูที่รับผิดชอบแต่
ละหน่วย)  
2. ประเมินความพร้อมของการสอนในแต่
ละหน่วย (เนื้อหา วธิีการสอน การใช้สื่อ 
การวัดประเมินผล)  (กลุ่มยอ่ย)  
(คณะวิทยากร) 

วันที่ 
2 

ลงทะเบียน 
 

กิจกรรม Hands on การ
สะท้อน และสรุปกิจกรรม
หน่วยที ่7 Pre-test ความรู ้
(คณะวิทยากร) 

พัก
รับประทา
นอาหาร

ว่าง 

กิจกรรม Hands on การสะท้อน 
และสรุปกิจกรรมหนว่ยที ่7 (ต่อ)  
(คณะวิทยากร) 
 

พัก
รับประทาน

อาหาร
กลางวัน 

กิจกรรม Hands on การ
สะท้อน และสรุปกิจกรรม
หน่วยที ่8 (ต่อ)  
Pre-test ความรู ้
(คณะวิทยากร) 

พัก
รับประทา
นอาหาร

ว่าง 

กิจกรรม Hands on การสะท้อน และสรุป
กิจกรรมหน่วยที่ 8 (ต่อ)  
Post-test ความรู้ (กลุ่มย่อย) 
(คณะวิทยากร) 

วันที่ 
3 

ลงทะเบียน 
 

กิจกรรม Hands on การ
สะท้อน และสรุปกิจกรรม
หน่วยที ่9  
Pre-test ความรู ้
(คณะวิทยากร) 

 

พัก
รับประทา
นอาหาร

ว่าง 

กิจกรรม Hands on การสะท้อน 
และสรุปกิจกรรมหนว่ยที ่9 (ต่อ) 
(คณะวิทยากร) 

พัก
รับประทาน

อาหาร
กลางวัน 

แนวทางการใช้ในโครงสร้าง
หลักสูตร หรือตารางสอน      
1.ประเมินและปรับแผนที่วางไว้
วันแรก                           
2. คำถามจากกลุ่มย่อย           
3. ประเด็นหารือเพื่อการ
นำไปใช้  

พัก
รับประทา
นอาหาร

ว่าง 

1. นำเสนอแนวทางการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู ้
2. ตอบข้อซักถาม ประมวลผลการอบรม
ทั้งหมด 
2. Post-test (Self-assessment) 
4. ปิดการอบรม 
(คณะวิทยากร) 
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6.2 การวัดและประเมินผลนักเรียน 
เน้นการประเมินตามสภาพจริงโดย 
1. เน้นการวัดผลระหว่างการเรียนตลอดทุกระดับชั้นเพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาการเรียนรู้

ของนักเร ียน ( In-course assessment and feedback) และการว ัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ 
(Competency-based assessment) 

2. เน้นการวัดผลที่สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์
และกระบวนการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับผลการเรียนรู้ 

3. เน้นการวัดผลอย่างชัดเจนโดยใช้ทั้งการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ และการวัดผล ตามสภาพ
จริง ตามแนวทางการประเมินของโปรแกรมการประเมินสมรรถนะผู้เรีน โดยจัดให้ครูได้มีโอกาสประเมิน
นักเรียนในหลายรูปแบบทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ 

6.3 การประเมินหลักสูตร 
1. การประเมินภาพรวมของหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการข้ามสาระวิชาตามแนวทางสะ

เต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (STEM) โดยเน้นการประเมินเพื่อให้รู้จุดอ่อนของหลักสูตรที่ควรปรับปรุงให้
ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. ประเมินครอบคลุมทั้งด้านปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ ประเมินโดยใช้เครื่องมือ ทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีมีมาตรฐาน และช่วยในการเปรียบเทียบระหว่างปีต่าง ๆ 

3. ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์มีส่วนร่วมในการประเมิน หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณา
การข้ามสาระวิชาตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (STEM) 

4. ใช้กลไกการพัฒนาคุณภาพการจัดการเร ียนรู ้โดยใช้โรงเร ียนเป็นฐาน (School-based 
professional development) 

7. แนวทางและเครื่องมือในการสร้างชุมชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและการหนุนนำอย่างต่อเนื่อง 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูผ่านการสร้างชุมชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพและการหนุนนำอย่าง

ต่อเนื่องหลักสูตรบูรณาการข้ามสาระวิชาตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
จุดประสงค์ 
1. สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาโปรแกรมวิชาชีพครูที่

สอดคล้องกับบริบท ความต้องการของนักเรียน ครู ผู้บริหาร และชุมชน เพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน 
2. วิเคราะห์กรณีศึกษาและได้แนวปฏิบัติในการสร้างชุมชนรเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพที่ใช้การหนุนนำ

อย่างต่อเนื่อง การศึกษาชั้นเรียน การประเมินเชิงพัฒนาร่วมในการสร้างโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูใน
ระดับโรงเรียนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ 

3. ฝึกปฏิบัติการสร้างชุมชนรเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของบุคคลที่มีส่วน
เกีย่วข้องกับกระบวนการสร้างชุมชนรเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารโรงเรียน 
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แนวคิด 
การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นกระบวนการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่องตามช่วงอาชีพครูเพื่อความมั่นใจ

ว่าครูจะมีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการสอนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ ครูเป็นบุคคลสำคัญที่สุดต่อ
การพัฒนาสังคมและการศึกษาของชาติ เพราะครูเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาบุคคลในสังคมให้มีความ
เจริญงอกงามอย่างเต็มที่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป ดังนั้นการพัฒนาครูให้เป็น
บุคคลที่มีศักยภาพสูงสุดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องกระทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพครูต้องพิจารณากรอบแนวคิดเรื ่อง
ช่วงอาชีพครู (Teacher Career Stages) ควบคู่กับการออกแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพของครูที่แตกต่างกัน การพัฒนาวิชาชีพครูที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ต้องบูรณาการกับการทำงาน  การพัฒนาวิชาชีพครูที ่บ ูรณาการกับการทำงาน ( Job-embedded 
Professional Development ) เป็นการพัฒนาวิชาชีพครูเน้นความต่อเนื่องและบูรณาการกับงานประจำ
คือการสอนสิ่งที่ต้องตระหนักคือโครงการพัฒนาวิชาชีพจะต้องบูรณาการกับการการทำงานของครู และต้อง
จัดให้ครูได้รับองค์ประกอบที่สำคัญ 5 ประการต่อไปนี้ 

2.1 การเรียนรู้อย่างร่วมมือ เมื่อครูได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้อย่างร่วมมือในกลุ่มที่มีการจัดหลักสูตร
แบบบูรณาการระหว่างระดับชั้นและบูรณาการระหว่างเนื้อหากลุ่มสาระ เมื่อครูและโรงเรียนได้มีร่วมมือกัน
ด้วยคุณภาพระดับสูงจะนำไปสู่การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

2.2 การเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรการประเมินและการตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ในวิชาชีพของ
การสอนเนื ้อหาที ่เฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะอย่างยิ ่งโครงการพัฒนาวิชาชีพครูของครูที ่สอนเนื ้อหา
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่จะเป็นต้องมีการพัฒนาครูทั้งด้านความรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีสอน หรือการ
พัฒนาความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอน 

2.3 การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นของครูในการประยุกต์ความรู้ใหม่ที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียนและการ
ได้รับข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่องว่าการปฏิบัติการสอนของครูนั้นมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง  

2.4 การอบรมครูเฉพาะเทคนิคการสอนใหม่ ๆ เพียงอย่างเดียวจะไม่บรรลุผลตามที่ต้องการจึงมี
ความจำ เป็นต้องอบรมครูให้มีความรู้เนื้อหาวิชาเชิงลึก และเทคนิคการสอนเนื้อหานั้น ๆ ด้วย  

2.5 การพัฒนาวิชาชีพที่พยายามกระตุ้นให้ครูเข้าร่วมการเรียนรู้ 30 -100 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 
6 เดือนถึง 1 ปี ซึ่งมีผลการวิจัยที่สนับสนุนว่าสามารถส่งผลต่อการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ได ้

ดังนั้นการสร้างชุมชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ (Professional Learning Communities) เป็น
กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติ งานของกลุ่มครูที่มีความสนใจตรงกัน มา
รวมตัวกันอย่างต่อเนื่องเพื่อทำงานร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์ และสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมวางเป้าหมายในการยกระดับการจัดการเรียนรู้ของครู รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น มุ่งเน้น
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ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งตรวจสอบ และสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วน
บุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การทำงานร่วมกัน 
และการร่วมมือรวมพลัง เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม โดยมีการดำเนินการอย่างน้อย 5 
ประการ ดังนี้ 

1) การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared Values and Norms) 
2) การปฏิบัติที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน (Collective Focus on Student Learning) 
3) การร่วมมือกันทำงานของนักการศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Collaboration) 
4) การสังเกตชั้นเรียนและการเปิดรับฟังการสะท้อนความคิด (Expert Advice and Study Visit and 

Classroom Observation) 
5) การสนทนาที ่สร ้างสรรค์สะท้อนผลการปฏิบ ัต ิ (Reflection Dialogue and Constructive 

Feedback) 
การสร้างชุมชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ คือสร้างพื้นที่ ให้กลุ่มครูที่มีพันธสัญญามารวมกลุ่มพบปะ

อย่างต่อเนื่องเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนทนาสืบเสาะแสวงหาคำตอบต่อประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
สอนและการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีจุดมุ่งหมายอย่างวิพากษ์  วิจารณ์มีการสะท้อนผลแบบร่วมมือ
กิจกรรมของชุมชนเรียนรู้วิเพื่อวิชาชีพ เช่น การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิจัยบทเรียน การพัฒนา
หลักสูตรแบบร่วมมือ การเป็นพ่ีเลี้ยง การหนุนนำอย่างต่อเนื่องหรือการสอนแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือเพ่ือน
ร่วมงาน การศึกษาหรือประเมินผลงานนักเรียน เป็นต้น ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพมีความสำคัญมากกว่าการ
รวมกลุ่มของครู แต่เป็นชุมชนที่ให้คุณค่ากับประสบการณ์ในชั้นเรียนของครูทุกคนและใช้ประสบการณ์
เหล่านี้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติ 

คู่มือและอุปกรณ์เชิงปฏิบัติการ 
1. ใบกิจกรรมที่ 1 การสร้างการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 
2. ใบกิจกรรมที่ 2 Coach, Mentor, Trainer 
3. ใบกิจกรรมที่ 3 School Developmental Evaluation 
4. ใบกิจกรรมที่ 4 Professional Development Model 
5. ใบกิจกรรมที่ 5 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน School PD Model 
6. กระดาษบรู๊ฟ  
7. ปากกาเมจิก 
8. กระดาษโน๊ต 

ขั้นตอนการดำเนินการ 
ขั้นเตรียม (เวลา 10 นาที) 

1. วิทยากรพูดคุยทักทายผู้เข้ารับการอบรมชี้แจงจุดประสงค์และแนวทางการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
และนำเสนอความคาดหวังจากการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ผ่าน Padlet 
2. ผู้เข้ารับการอบรมประเมินตนเองก่อนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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ขัน้ดำเนินกิจกรรม (เวลา 90 นาที) 
 กิจกรรม การสร้างการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 

1. วิทยากรนำเสนอกรณีศึกษาใบกิจกรรมที่ 1 การสร้างการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดพัฒนา
โรงเรียนทั้งระบบ และร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ในกรณีศึกษานี้ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรม 

2. ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 ท่าน 
3. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในสถานการณ์ 
4. ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากใบกิจกรรมที่ 1 จนได้แนวคิด

เรื่องการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) ดังนี้ 
          “การพ ัฒนาโรงเร ียนท ั ้ งระบบ  (Whole – School Approach: WSA) ค ือการ
ดําเนินงานเพื่อจัดตั้ง ปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดผลที่คาดหวังตามเปาหมาย ใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง (หรือหลายเรื่อง) โดยการดําเนินการอยางครอบคลุมทุกองคประกอบของ
โรงเรียนในทุกขั้นตอนของกระบวนการ และอาศัยการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย 
ซึ่งผูที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบดําเนินไปดวยความราบรื่น 
ก็คือ ผูบริหารโรงเรียน และการมีเป้าหมายของการทำงานที่ชัดเจนเป็นเป้าหมายการพัฒนา
โรงเรียนในด้านผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” 

  กิจกรรม Coach, Mentor, Trainer 
1. วิทยากรนำเสนอกรณีศึกษาใบกิจกรรมที่ 2 Coach, Mentor, Trainer และร่วมวิเคราะห์

สถานการณ์ในกรณีศึกษานี้ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรม 
2. ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 ท่าน 
3. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันแลกเปลี่ยนและนำเสนอความเหมือนและความแตกต่างของบทบาท

หน้าที่ และคุณลักษณะของ Coach, Mentor, Trainer เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาโรงเรียนตามแนวคิดโรงเรียนทั้งระบบ 

4. ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากใบกิจกรรมที่ 2 จนได้แนวคิด
เรื่องการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการหนุนนำอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

“การพัฒนาวิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ต้องใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ
โรงเรียนต้องมีทีมผู้นำที่สามารถเป็นโค้ชที่หนุนนำการทำงานของครูในโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง สร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้แบบแบ่งปันประสบการณ์ มีผู้บริหารผลักดันใหเกิด ประสิทธิภาพและความสําเร็จ
ในโครงการ โดยผูบริหารตองมีความรู ความเขาใจ จนเห็นคุณค่าในเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ปรับพฤติกรรมของตนเอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเกี่ยว ของ (ครู นักเรียน ผูปกครอง และ
ชุมชน) ไปในทิศทางที่เหมาะสม” 
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  กิจกรรม พัฒนาโมเดลการพัฒนาวิชาชีพครูระดับโรงเรียน 
1. วิทยากรนำเสนอกรณีศึกษาและร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมในการกำหนดเป้าหมายของการพัฒนา

โรงเรียนที่บูรณาการกับภาระงานหรือโครงการต่าง ๆ ที่โรงเรียนรับผิดชอบโดยศึกษาและทำใบ
กิจกรรมที ่ 3 School Developmental Evaluation และร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ใน
กรณีศึกษานี้ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรม 

2. วิทยากรนำเสนอโมเดลการพัฒนาวิชาชีพครูระดับโรงเรียนร่วมกับกรณีศึกษาการสร้างชุมชน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Learning Community) และร่วมอภิปรายกับ
ผู้เข้าร่วมการอบรมถอดบทเรียนแนวทางการสร้างชุมชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู และ
แนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือติดตามหนุนนำอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการพัฒนาครู 

3. ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 ท่าน 
4. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันแลกเปลี่ยนและนำเสนอปัจจัย วิธีการ และกลยุทธ์ในการสร้าง เพ่ือ

นำมาใช้ในการพัฒนาโมเดลการวิชาชีพครูระดับโรงเรียนตามแนวคิดโรงเรียนทั้งระบบและการ
หนุนนำอย่างต่อเนื่อง โดยบันทึกผลในใบกิจกรรมที่ 4 Professional Development Model 
และใบกิจกรรมที่ 5 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน School PD Model 

5. ผู้เข้ารับการอบรมนำเสนอโมเดลการวิชาชีพครูระดับโรงเรียนตามแนวคิดโรงเรียนทั้งระบบ
และการหนุนนำอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันสะท้อนคิดจากผู้เข้าร่วมท่านอ่ืน 

6. ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากใบกิจกรรมที่ 3 4  และ 5 จนได้
แนวคิดเรื่องการออกแบบและพัฒนาโมเดลการพัฒนาวิชาชีพครูที่มีการใช้วิธีการและกลยุทธ์ที่
หลากหลาย 

“การพัฒนาวิชาชีพครูที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต้องบูรณาการกับการทำงาน การพัฒนา
วิชาชีพครูที่บูรณาการกับการทำงาน (Job-embedded Professional Development) เป็นการ
พัฒนาวิชาชีพครูเน้นความต่อเนื่องและบูรณาการกับงานประจำคือการสอนสิ่งที่ต้องตระหนักคือ
โครงการพัฒนาวิชาชีพจะต้องบูรณาการกับการการทำงานของครู โดยใช้การสร้างชุมชนเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพ เป็นพื้นที่ให้กลุ่มครูที่มีพันธสัญญามารวมกลุ่มพบปะอย่างต่อเนื่ องเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสนทนาสืบเสาะแสวงหาคำตอบต่อประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างมีจุดมุ่งหมายอย่างวิพากษ์ วิจารณ์มีการสะท้อนผลแบบร่วมมือกิจกรรมของชุมชน
เรียนรู้วิเพ่ือวิชาชีพ เช่น การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิจัยบทเรียน การพัฒนาหลักสูตรแบบ
ร่วมมือ การเป็นพี่เลี้ยง การหนุนนำอย่างต่อเนื่องหรือการสอนแนะโดยผู้เชี ่ยวชาญ หรือเพื่อน
ร่วมงาน การศึกษาหรือประเมินผลงานนักเรียน เป็นต้น ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพมีความสำคัญ
มากกว่าการรวมกลุ่มของครู แต่เป็นชุมชนที่ให้คุณค่ากับประสบการณ์ในชั้นเรียนของครูทุกคนและ
ใช้ประสบการณ์เหล่านี้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติ” 
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ขั้นสรุปผลและสะท้อนการเรียนรู้ (เวลา 15 นาที) 
1. วิทยากรนำเสนอ Google Slide และให้ผู้เข้ารับการอบรมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เพ่ือนำมาสรุป

ร่วมกันได้แนวคิด ดังนี้ 
          “การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นกระบวนการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่องตามช่วงอาชีพครูเพ่ือ
ความมั่นใจว่าครูจะมีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการสอนที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
ครูเป็นบุคคลสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาสังคมและการศึกษาของชาติ เพราะครูเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ใน
การพัฒนาบุคคลในสังคมให้มีความเจริญงอกงามอย่างเต็มที่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒ นา
ชาติบ้านเมืองต่อไป ดังนั้นการพัฒนาครูให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพสูงสุดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้อง
กระทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพครูต้องพิจารณากรอบแนวคิดเรื่องช่วงอาชีพครู (Teacher Career 
Stages) ควบคู่กับการออกแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาวิชาชีพของครูที่แตกต่างกัน การพัฒนาวิชาชีพครูที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต้องบูรณาการ
กับการทำงาน การพัฒนาวิชาชีพครูที่บูรณาการกับการทำงาน (Job-embedded Professional 
Development ) เป็นการพัฒนาวิชาชีพครูเน้นความต่อเนื่องและบูรณาการกับงานประจำคือการ
สอนสิ่งที่ต้องตระหนักคือโครงการพัฒนาวิชาชีพจะต้องบูรณาการกับการการทำงานของครู” 
2. ผู้เข้ารับการอบรมประเมินตนเองหลังร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในประเด็นต่าง ๆ 

การวัดและประเมินผล 
1. ประเมินผลจากแบบวัดความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนา

โปรแกรมวิชาชีพครูที่สอดคล้องกับบริบท ความต้องการของนักเรียน ครู ผู้บริหาร และชุมชน 
2. ประเมินผลจากชิ้นงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา โมเดลการพัฒนาวิชาชีพครูระดับโรงเรียนและ

การนำไปปฏิบัติใช้ 

8. การอบรมผู้บริหารตามหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการข้ามสาระวิชาตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (STEM) 
 ใบกิจกรรมท่ี 1 การสร้างการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 

ใบกิจกรรมท่ี 2 Coach, Mentor, Trainer 
ใบกิจกรรมท่ี 3 School Developmental Evaluation 
ใบกิจกรรมท่ี 4 Professional Development Model 
ใบกิจกรรมท่ี 5 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน School PD Model 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 การสร้างการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 

    
กลุ่มที่ ..........โรงเรียน......................................... 

 
คำชี้แจง   

 
สถานการณ์ โรงเรียนได้รับนโยบายเรื่องการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะของนักเรียน โดยมีหลักสูตรตัวอย่างจากส่วนกลางให้โรงเรียนนำไปใช้ สมมติว่าท่านเป็นหนึ่งใน
ทีมบริหารโรงเรียน ท่านมีแนวทางการดำเนินงานอย่างไร 
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กลุ่มที่ ............ โรงเรียน.................................... 

ใบกิจกรรมท่ี 2 Coach, Mentor, Trainer 
คำชี้แจง โรงเรียนของท่านมีการ Coacher, Mentor หรือ Trainer ในการบริหารและพัฒนาด้านวิชาชีพครู
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างไร (ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ใช้บทบาทนี้ และทักษะที่จำเป็น) 

 
 

 
 
 

บทบาท กลุ่มที่ใช้บทบาทนี้ กลุ่มที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะที่จำเป็นของกลุ่มที่ใช้บทบาท 
Coacher ………………………………………… 

………………………………………… 
…………………………………………. 

………………………………………… 
………………………………………… 
…………………………………………. 

…………………………………………....................... 
…………………………………………....................... 
…………………………………………....................... 
…………………………………………....................... 
…………………………………………....................... 

Mentor ………………………………………… 
………………………………………… 
…………………………………………. 

………………………………………… 
………………………………………… 
…………………………………………. 

…………………………………………....................... 
…………………………………………....................... 
…………………………………………....................... 
…………………………………………....................... 
…………………………………………....................... 

Trainer ………………………………………… 
………………………………………… 
…………………………………………. 

………………………………………… 
………………………………………… 
…………………………………………. 

…………………………………………....................... 
…………………………………………....................... 
…………………………………………....................... 
…………………………………………....................... 
…………………………………………....................... 
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ใบกิจกรรมท่ี 3 School Developmental Evaluation 

 
ตอนที่ 1 กำหนดเป้าหมายของโรงเรียนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ โดยแต่ละกลุ่มบันทึกข้อมูลลงในตาราง
ด้านล่าง 

School Goal KRA KPI Action 
    
    
    
    
    

 
ตอนที่ 2 วางแผนการนำหลักสูตรการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการข้ามสาระวิชาตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจ ิท ัล (STEM) ในการขับเคลื ่อน School Goal และระบุการ
ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมใน KPI และ Action 
 

School Goal (เพิ่มเติม) KRA KPI (เพิ่มเติม) Action (เพิ่มเติม) 
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กลุ่มที่ ............ โรงเรียน.................................... 

 
ใบกิจกรรมท่ี 4 Professional Development Model 

 
คำชี้แจง ออกแบบและพัฒนาโมเดลการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือเตรียมพร้อมในการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตร
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ โดยนำกระบวนการ Coaching and Mentoring, Professional Learning 
Community และ Lesson Study มาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนโมเดล 
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กลุ่มที่ ............ โรงเรียน.................................... 

ใบกิจกรรมท่ี 5 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน School PD Model 
คำชี้แจง จากโมเดลการพัฒนาวิชาชีพครูที่โรงเรียนได้พัฒนาในการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการข้ามสาระ
วิชาตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (STEM) นั้นสู่การดำเนินงาน ท่านในฐานะทีมผู้บริหารโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการอย่างไร อาจระบุในด้านระบบนิเวศการ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาวิชาชีพครู  การจัดเตรียมสื่อและแหล่งเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อน และการทำงานร่วมกับเครือข่าย
หน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่น 
 

แผนปฏิบัติงานโรงเรียน.................................... 
กิจกรรมการดำเนินงานตามโมเดลการพัฒนาวิชาชีพครู เดือน ปี 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.             

2.             
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แผนปฏิบัติงานโรงเรียน.................................... 
กิจกรรมการดำเนินงานตามโมเดลการพัฒนาวิชาชีพครู เดือน ปี 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3.             

4.             

5.             

6.             
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[ตัวอย่าง] 

แบบบันทึกจำนวนชั่วโมง PLC 
ประจำปีการศึกษา ............................... 

 
 
 
 
 
 

ชื่อ สกุล....................................................................... 
ตำแหน่ง....................................................................... 
โรงเรียน..................  อำเภอ................... จังหวัด........ 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา............. 
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คำนำ 
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สารบัญ 
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[ตัวอย่าง] 

ปฏิทินการจัดกระบวนการชุมชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
 
ชื่อ ................................................................................. ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้ .......................................... 
โรงเรียน ......................................................................................................................................................... 
 
ที ่ วัน วันที่ คาบ เวลา กิจกรรม 
1 พฤหัสบด ี    จัดตั้งทมีชุมชนแห่งการเรยีนรู ้

2 ศุกร์     กำหนดปัญหาและหาแนวทางการแก้ปัญหา  

3 พฤหัสบด ี    ร่วมออกแบบกจิกรรมการเรียนรูว้งรอบที่ 1   

4 ศุกร ์    ร่วมออกแบบและสะทอ้นสื่อ/แบบฝึก/ใบงาน วงรอบที ่1  

5 พฤหัสบด ี    ร่วมสะทอ้นคิดกิจกรรมการเรยีนรู้กอ่นเปิดชั้นเรียนวงรอบที ่1  

6 ศุกร์     ร่วมสะทอ้นคิดหลังเปิดชั้นเรยีนวงรอบที่ 1 

7 พฤหัสบด ี    ร่วมออกแบบกจิกรรมการเรียนรูว้งรอบที่ 2 

8 ศุกร์     ร่วมออกแบบและสะทอ้นสื่อ/แบบฝึก/ใบงาน วงรอบที ่2  

9 พฤหัสบด ี    ร่วมสะทอ้นคิดกิจกรรมการเรยีนรู้กอ่นเปิดชั้นเรียนวงรอบที ่2  

10 ศุกร์     ร่วมสะทอ้นคิดหลังเปิดชั้นเรยีนวงรอบที่ 2 

11 พฤหัสบด ี    ร่วมออกแบบกจิกรรมการเรียนรูว้งรอบที่ 3 

12 ศุกร์     ร่วมออกแบบและสะทอ้นสื่อ/แบบฝึก/ใบงาน วงรอบที ่3  

13 พฤหัสบด ี    ร่วมสะทอ้นคิดกิจกรรมการเรยีนรู้กอ่นเปิดชั้นเรียนวงรอบที ่3  

14 ศุกร์     ร่วมสะทอ้นคิดหลังเปิดชั้นเรยีนวงรอบที่ 3 

      

 
 

ลงชื่อ ................................................ ผู้บันทึก 
(..............................................) 

ครูเจ้าของปฏิทิน 

ลงชื่อ ................................................ ผู้รับรอง 
(..............................................) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน.......... 
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[ตัวอย่าง] 

แบบบันทึกการสร้าง Professional Learning Team (PLT) 
 

ชื่อทีม .......................................................................... 
โรงเรียน .........................................................................อำเภอ .......................................... 
จังหวัด .......................................... วันที่จัดตั้งทีม ......................................... 
ชื่อครูผู้สอน ................................................................. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ................................................. 
 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล บทบาทในทีม ลายมือชือ่ 

1  Model Teacher  
2 (ต้องมี Buddy Teacher อย่างนอ้ย 1 คน) Buddy Teacher  
3  Buddy Teacher  
4 (ต้องมีผู้บริหาร/ตัวแทน เป็น Administrator อย่างน้อย 1 คน) Administrator  
5 (ต้องมีอาจารย์ มรภ. เป็น Mentor/Expert อย่างน้อย 1 คน) Mentor/Expert  
6  Mentor/Expert  

* จำนวนสมาชกิใน PLT สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของโรงเรียน 

สรุปเวลา ...................... นาที/ชั่วโมง 
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

ลงชื่อ..............................................................  
หัวหน้ากลุ่มสาระ.......................................... 

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

ลงชื่อ.............................................................
หัวหน้าวิชาการ/รองผู้อำนวยการฝ่าย

วิชาการ 
..............................................................................................................................................................

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

ลงชื่อ............................................................. 
ผู้อำนวยการโรงเรียน.................................... 
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[ตัวอย่าง] 

การกำหนดปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา 
ชื่อทีม .......................................................................... 
โรงเรียน .........................................................................อำเภอ ................................... 
จังหวัด ................................... วันที่ประชุมกำหนดปัญหา ................................... 
ชื่อครูผู้สอน ................................................................ กลุ่มสาระการเรียนรู้ .................................................  
รายชื่อสมาชิกในทีมที่ร่วมกำหนดปัญหา จำนวน ...... คน ได้แก่ 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล บทบาทในทีม ลายมือชื่อ 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 
1. ประเด็นปัญหาที่ร่วมกับทีมกำหนดให้นำสู่การหาวิธีการแก้ไข 
 

ประเด็นปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ปัญหา 
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2. วิธีการแก้ปัญหาที่จะนำสู่การปฏิบัติได้จากการร่วมคิดของทีม คือ 
............................................................................................................................. .................................

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

........................................................................................................................... .............................................. 
3. เป้าหมายที่จะพัฒนา (สิ่งที่ต้องการแก้ไขให้ดีขึ้น) 

............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. ............................................
...................................................................... ...................................................................................................  
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (จะรู้ได้อย่างไรว่าสำเร็จ) 

........................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. ............................................
................................................................................................................................................. ........................ 
5. กลุ่มเป้าหมายนักเรียน  

นักเรียนชั้น .................................................................................. จำนวน  ....................... คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................................................ ....... 

6. วิธีการวัดผลประเมินผล 
............................................................................................................................. .................................

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

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

สรุปเวลา ...................... นาที/ชั่วโมง 
 
 

ลงชื่อ ................................................ ผู้บันทึก 
(..............................................) 

ครูโรงเรียน.......... 

ลงชื่อ ................................................ ผู้รับรอง 
(..............................................) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน.......... 
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[ตัวอย่าง] 

การสะท้อนแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนใช้สอน วงรอบท่ี ....... 
ชื่อทีม .......................................................................... 
โรงเรียน .........................................................................
อำเภอ .......................................................................... 
จังหวัด .......................................................................... 
วันที่สะท้อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเปิดชั้นเรียน ................................. เวลา ................................ น. 
นักเรียนชั้น ..................................................................... จำนวนนักเรียน ............................................... คน 
ชื่อครูผู้สอน ...................................................... วชิา ................................................. รหัส ........................... 
จำนวนผู้เข้าร่วมสะท้อนแผน จำนวน ...... คน ได้แก่ 
 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล บทบาทในทีม ลายมือชื่อ 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

ประเด็นนำสะท้อนกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนนำไปใช้สอน 
1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. การออกแบบจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้  
3. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนออกแบบมีความสอดคล้องตามตัวชี้วัด  
4. ชิ้นงาน/ภาระงาน /การวัดประเมินผล สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้  
5. วิธีการแก้ปัญหาที่มีการวางแผนสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม 

สรุปเวลา ...................... นาที/ชั่วโมง 
 

ลงชื่อ ................................................ ผู้บันทึก 
(..............................................) 

ลงชื่อ ................................................ ผู้รับรอง 
(..............................................) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน.............................. 
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[ตัวอย่าง] 

การเปิดชั้นเรียน – สังเกตชั้นเรียน วงรอบท่ี ..... (สำหรับครูผู้สอนสะท้อนตัวเองหลังสอน) 
ชื่อทีม .......................................................................... 
โรงเรียน .........................................................................
อำเภอ .......................................................................... 
จังหวัด .......................................................................... 
วันที่เปิดชั้นเรียน ......................................................................................... เวลา .................................... น. 
นักเรียนชั้น .............................................................. ....... จำนวนนักเรียน ............................................... คน 
ชื่อครูผู้สอน ..................................................... วิชา ................................................. รหัส ...........................  
จำนวนผู้เข้าร่วมการสังเกต จำนวน ...... คน ได้แก่ 
 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล บทบาทในทีม ลายมือชื่อ 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 
1. สิ่งที่ครูผู้สอนทำได้ดี และควรรักษาไว้ให้มีต่อไป 

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

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

............................................................................................................................. ...................................... 
2. สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

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

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

............................................................................................................................. ...................................... 
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3. สิ่งที่ครูต้องปรับให้ดีขึ้นเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนมีประเด็นใดบ้าง และจะทำอย่างไร 
............................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. ......................................  

4. นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้จำนวน กี่คน 
................................................................................................................................................................ ...
................................................................................................................................ ...................................
............................................................................................................................. ...................................... 

5. วิธีการแก้ปัญหาที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกิดผลอย่างไร 
.............................................................. .....................................................................................................
.............................................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................. ......................................  
 
 

 เวลาที่ใช้ในการในการเปิดชั้นเรียนทั้งหมด ...................... นาที/ชั่วโมง 
 
 

ลงชื่อ ................................................ ผู้บันทึก 
(..............................................) 

ลงชื่อ ................................................ ผู้รับรอง 
(..............................................) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน......................... 
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[ตัวอย่าง] 

การเปิดชั้นเรียน – สังเกตชั้นเรียน วงรอบท่ี ..... (สำหรับผู้สอนสังเกตการสอน) 
ชื่อทีม .......................................................................... 
โรงเรียน .........................................................................
อำเภอ .......................................................................... 
จังหวัด .......................................................................... 
วันที่เปิดชั้นเรียน ........................................................ ................................. เวลา ................................ ... น. 
นักเรียนชั้น ..................................................................... จำนวนนักเรียน ............................................... คน 
ชื่อครูผู้สอน ...................................................... วชิา ................................................. รหัส ........................... 
จำนวนผู้เข้าร่วมการสังเกต จำนวน ...... คน ได้แก่ 
 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล บทบาทในทีม ลายมือชื่อ 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 
ประเด็นคำถามนำสู่การสังเกตชั้นเรียน 
1. สิ่งที่ครูผู้สอนทำได้ดี และควรรักษาไว้ให้มีต่อไป 

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

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

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

....................................................................................................................................................... ............ 
2. สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

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

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

................................................................................................................................................................ ...  
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3. สิ่งที่ครูต้องปรับให้ดีขึ้นเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนมีประเด็นใดบ้าง และจะทำอย่างไร 
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................  

4. นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้จำนวนกี่คน 
............................................................................................................................. ......................................
................................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ...................................... 

5. วิธีการแก้ปัญหาที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกิดผลอย่างไร  
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................... 
 

เวลาที่ใช้ในการในการเปิดชั้นเรียนทั้งหมด ...................... นาที/ชั่วโมง 
 
 

 
ลงชื่อ ................................................ ผู้บันทึก 

(..............................................) 
ลงชื่อ ................................................ ผู้รับรอง 

(..............................................) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน.................................... 
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[ตัวอย่าง] 

การสะท้อนคิดหลังการสังเกตชั้นเรียน วงรอบท่ี ..... 
ชื่อทีม .......................................................................... 
โรงเรียน .........................................................................
อำเภอ .......................................................................... 
จังหวัด .......................................................................... 
วันที่สะท้อนคิดหลังการสังเกตชั้นเรียน ....................................................... เวลา ................................. ... น. 
นักเรียนชั้น ..................................................................... จำนวนนักเรียน ............................................... คน 
ชื่อครูผู้สอน ..................................................... วิชา ................................................ รหัส ........................... 
ชื่อผู้นำการสะท้อนการเปิดชั้นเรียน ................................................................ ............................................... 
รายชื่อผู้ร่วมสะท้อนคิดหลังเปิดชั้นเรียน จำนวน ...... คน ได้แก่ 
 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล บทบาทในทีม ลายมือชื่อ 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 
1. สิ่งที่ครูผู้สอนทำได้ดี และควรรักษาไว้ให้มีต่อไป 

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

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

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

........................................................................................................ .......................................................... 
2. สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

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

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

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

................................................................................................................................................................. . 
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3. สิ่งที่ครูต้องปรับให้ดีขึ้นเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนมีประเด็นใดบ้าง และจะทำอย่างไร 
............................................................................................................................. ......................................
.............................................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................. .....................................................
.......................................................................................................... ......................................................... 

4. นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้จำนวนกี่คน 
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ......................................
................................................................................................................................................................. .. 

5. วิธีการแก้ปัญหาที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกิดผลอย่างไร  
....................................................................................................................................................... ............
....................................................................................................................... ............................................
............................................................................................................................. ......................................
....................................................................................................... ........................................................... 
 
 

เวลาที่ใช้ในการสะท้อนคิดหลังเปิดชั้นเรียน ........... นาที/ชั่วโมง 
 
 

ลงชื่อ ................................................ ผู้บันทึก 
(..............................................) 

ลงชื่อ ................................................ ผู้รับรอง 
(..............................................) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน.......... 
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[ตัวอย่าง] 

แบบรายงานการใช้นวัตกรรมที่เกิดจากการเปิดชั้นเรียน จำนวน ..... วงรอบ 
 
หน่วยการเรียนรู้ ............................................................................... จำนวน ................................. ... ชั่วโมง 
วิชา ..................................................... รหัส .................................... กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................... 
ชั้น .................................................................... ชื่อครูผู้สอน ................ .........................................................  
ชื่อนวัตกรรม .................................................................................................................................................  

1. ความเป็นมาและความสำคัญของวิธีการแก้ปัญหา 
2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ 
3. กระบวนการในการดำเนินการ 
4. ผลการดำเนินการ 
5. ปัจจัยความสำเร็จ 
6. ผลที่เกิดกับตัวครูมีประเด็นใดบ้าง 
7. มีการเผยแพร่นวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างไร (ภายในโรงเรียน/เครือข่ายต่างโรงเรียน) 
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แบบประเมินการจัดการเรียนรู้/การจัดการเรียนการสอน 

ชื่อครูผู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้………………………………………………………………………………………………….... 

แผนการสอนเรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………......... 

วิชา……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ระดับชั้น……………………………………………………………………………………………………………………………................ 

ลำดับ ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มาก
ที่สุด 

มาก พอใช้ น้อย น้อยที่สุด 

1. ด้านจุดประสงค์/เป้าหมายการสอน      
1.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้      
1.2 สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้      
1.3 สอดคล้องกับสมรรถนะหลักและสมรรถนะ

เฉพาะรายวิชา  
     

1.4 เน้นที่พฤติกรรมระดับสูงของผู้เรียน หรือ
ทักษะการคิดข้ันสูง 

     

1.5 กิจกรรมสะท้อนครบทั้ง 3 ด้าน คือพุทธิ
พิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 

     

1.6 กิจกรรมมีการต่อยอดจากตัวชี้วัดและ
มาตรฐานการเรียนรู้ และบูรณาการข้าม
สาระวิชา 

     

2. ด้านเนื้อหา (แนวคิดสำคัญ)      
2.1 เนื้อหาที่ใช้สอนสอดคล้องกับจุดประสงค์/

ผลลัพธ์การเรียนรู้บูรณาการข้ามสาระวิชา
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

     

2.2 จัดการเรียนรู้ในรูปแบบแนวคิดที่นักเรียน
ต้องเรียนรู้บูรณาการข้ามสาระวิชาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

     

2.3 การสอนมีการจัดลำดับเนื้อหาเหมาะสมกับ
ผู้เรียนบูรณาการข้ามสาระวิชาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
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ลำดับ ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มาก
ที่สุด 

มาก พอใช้ น้อย น้อยที่สุด 

2.4 การสอนมีการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน มี
การสร้างชิ้นงาน/นวัตกรรมผ่าน
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

     

3. ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
กิจกรรมบูรณาการข้ามสาระวิชาด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

     

ขั้นระบุปัญหา/จุดแข็ง/โอกาสในการพัฒนา      
3.1 มีการกำหนดสถานการณ์/ศึกษา

สถานการณ์ ปรากฏการณ์ที่ให้นักเรียนได้
ระบุปัญหา จุดแข็ง/โอกาสในการพัฒนา 

     

3.2 สถานการณ์/ ดึงดูดและกระตุ้นความสนใจ
ของผู้เรียน/การออกแบบและสร้างแบบ 

     

3.3 กิจกรรมเน้นให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบ 
มีการทดสอบชิ้นงาน/ปรับปรุงแก้ไข  

     

ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน/วิเคราะห์การต่อ
ยอดจากจุแข็ง 

     

3.4 กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีการระดม
ความคดิอภิปรายหารือภายในกลุ่มในการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน/วิเคราะห์การต่อ
ยอดจากจุดแข็ง 

     

3.5 ครูมีการถามคำถามที่กระตุ้นการคิดของ
นักเรียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

     

3.6 ครูมีการอธิบายคำตอบอย่างชัดเจน      
3.7 บทบาทของครูเป็นเพียงผู้เสนอแนะให้

นักเรียนได้วิเคราะห์มากกว่าผู้บรรยาย 
     

3.8 มีการใช้คำถามที่กระตุ้นทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ หรือคิดสร้างสรรค์ 

     

3.9 ครูมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ืออำนวย
ความสะดวกในการออกแบบสร้างชิ้นงาน/
โครงการ/นวัตกรรมของนักเรียน 
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ลำดับ ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มาก
ที่สุด 

มาก พอใช้ น้อย น้อยที่สุด 

3.10 กิจกรรมมีการให้นักเรียนได้วางแผนงาน
ของตนเอง แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 

     

3.11 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมในการ
ออกแบบสร้างชิ้นงาน/โครงงาน/นวัตกรรม 

     

ขั้นดำเนินการตามแนวทาง/แผนการที่กำหนด      
3.12 กิจกรรมเน้นให้นักเรียนมีทักษะในการ

แก้ปัญหา การประสานงานและการทำงาน
ร่วมกันเป็นทีม 

     

3.13 นักเรียนมีการบันทึกผลงาน/หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

     

3.14 กิจกรรมเน้นให้นักเรียนวิเคราะห์ผลและ
แลกเปลี่ยนข้อวิเคราะห์กับเพ่ือนร่วมทีม 

     

ขั้นประเมิน/ตรวจสอบผลลัพธ์      
3.15 กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนทบทวน

แผนงาน /นำความสำเร็จและความ
ล้มเหลวมาทำความเข้าใจ 

     

3.16 กิจกรรมเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันกับทีมนำไปสู่การปรับปรุง
ชิ้นงาน/โครงการ/นวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

     

ขั้นนำเสนอ      
3.17 กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการ

สื่อสาร เช่น การนำเสนอ การอภิปรายใน
กลุ่ม 

     

3.18 ในการจัดกิจกรรมหรือจัดเวลาเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้เสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ 

     

4. ด้านสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้      
4.1 มีการเตรียมสื่อที่หลากหลาย      
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ลำดับ ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มาก
ที่สุด 

มาก พอใช้ น้อย น้อยที่สุด 

4.2 ใช้สื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ เนื้อหา และกิจกรรมตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา 

     

4.3 มีการใช้แหล่งเรียนรู้ เน้นให้นักเรียนเข้าใจ
ถึงการบูรณาการข้ามสาระวิชาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

     

5. ด้านการวัดและประเมินผล      
5.1 มีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ก่อนระหว่าง 

และหลังการสอน 
     

5.2 มีวิธีการวัดและประเมินที่หลากหลาย      
5.3 วิธีการวัดและประเมินการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนเหมาะสมและสอดคล้องกับ
จุดประสงค์/เป้าหมายการสอน 

     

6. แนวทางการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)      
6.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบเชิงรุก 

(Active Learning) ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
(Competency based Instruction) 

     

6.2 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้
ความคิดข้ันสูง 

     

6.3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ครู เพื่อน  

     

6.4 กิจกรรมเน้นการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
บูรณาการข้ามสาระวิชาด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

     

6.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 
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