
 
 
  
 

แบบรายงานการใช้นวตักรรมทีเ่กดิจากการเปิดช้ันเรียน 3 วงรอบ 
โครงการการพฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูให้ผู้เรียนเกดิสมรรถนะตามแนว PISA  

โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  
สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 16  

 

ช่ือนวัตกรรม  พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจดัการเรียนการสอนแบบ Active  Learning  ผ่าน

กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในรายวิชาเคมีเพิ่มเติม 2  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  

โรงเรียนควนเนียงวทิยา 
 

 
 

1.ความเป็นมาและความสําคัญของวธีิการแก้ปัญหา 

 ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุคของการปฏิรูปการเรียนการสอน  เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการปฏิรูป

การศึกษา  และพฒันาให้ผูเ้รียนได้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศกัยภาพ และถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด  

ครูผูส้อนจึงตอ้งมีการเปล่ียนบทบาทจากผูส้อนมาเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้  ซ่ึงตอ้งเป็น

ผูมี้ความรู้จริง  รู้มาก  รู้ลึก  โดยมีการวางแผนเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามวตัถุประสงค์  และตอ้งแสวงหา

เทคนิควิธีการสอนท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และนําไปสู่การพฒันาตาม

เป้าหมายท่ีวางไว ้ โดยผูส้อนไดน้าํเทคนิคการสอนแบบ  Active  Learning  ซ่ึงเป็นการเรียนการสอนท่ีเปิด

โอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ไดสู้งสุด  ผูเ้รียนมีการทาํงานเป็นทีม ทาํใหมี้การสร้างวินยั  

การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ  และมีการช่วยเหลือกันภายในทีม  โดยการเรียนการสอนแบบ  Active  

Learning  จะส่งผลให้ผูเ้รียนเป็นผูจ้ดัระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  มีการปฏิบติัจริง และสามารถสร้างองค์

ความรู้ไดเ้องจากประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน     

ช่ือครูผูส้อน  นางจรัสลกัษณ์   คงกลัป์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หอ้ง ม.5/2   โรงเรียนควนเนียงวทิยา 

 



 ทางกลุ่ม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนควนเนียงวิทยา  ไดเ้ห็นถึง

ความสาํคญัในการพฒันาผูเ้รียน  จึงไดร่้วมกนัวางแผนและวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศกัราช  2551 โดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกาํหนด  โดย

มุ่งเน้นและพฒันาความสามารถหรือสมรรถนะสําคญั  5  ประการ  ได้แก่  ความสามารถในการส่ือสาร  

ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และ

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  โดยผ่านกระบวนการ PLC  (Professional Learning Community)  เพื่อ

ขบัเคล่ือนและพฒันาการจดัการเรียนรู้ผ่านการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน  โดยการใช้

กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ Active  Learning   เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้  การคิดของผูเ้รียนให้มี

คุณภาพสูงสุด  นาํไปสู่การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนต่อไป  
             

2.วตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย / เป้าหมายของการดําเนินงาน  

 2.1 เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถทางการคิด  การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และนาํไปสู่

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน    
 2.2 เพือ่พฒันาครูใหมี้ความสามารถในการจดัการเรียนรู้แบบ Active  Learning  โดยใชก้ระบวนการ 

PLC (Professional Learning Community)  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2.3  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความพึงพอใจ  และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ในรายวชิาเคมีเพิ่มเติม 2  
 

3.กระบวนการ/ข้ันตอนการดําเนินการ 

 3.1  การประชุมช้ีแจงสมาชิกและการจดัทีม PLC  ( ทีมละประมาณ 4-5 คน) 

      - ประชุมช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดของโครงการใหค้รูทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้รับทราบ 

      - จดัทาํแผนการขบัเคล่ือนขอลกลุ่มใหญ่ 

      - ครูสร้างทีมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมี Model  Teacher 1 คน ต่อ Buddy Teacher 3-4 คน 

 3.2  การกาํหนดเป้าหมายการพฒันาและเป้าหมายนกัเรียน 

      - ทีม PLC ร่วมคน้หาปัญหา  ระบุสาเหตุ  และระบุเป้าหมายท่ีจะร่วมกนัแกปั้ญหา  และพฒันา  

                     ร่วมกนั 

      - จดัทาํแผนการขบัเคล่ือน PLC ของกลุ่มยอ่ย (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 

 3.3  การออกแบบแนวคิด  การออกแบบการสอนเพื่อพฒันานกัเรียน 

 3.4  Model  Teacher เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ในรายวชิาท่ีตนเปิดชั้นเรียน 

 3.5  Model  Teacher  และ Buddy Teacher  ร่วมกนัวพิากษแ์ผนการจดัการเรียนรู้และ                    



                     Model   Teacher พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ตามขอ้แนะนาํ  เพื่อนาํไปจดักิจกรรมการเรียน    

                     การสอนต่อไป 

 3.6  กาํหนดปฏิทินการเปิดชั้นเรียนและการสังเกตชั้นเรียน 

 3.7  การเปิดชั้นเรียน/การสงัเกตชั้นเรียน 

      - ทีมและ Buddy Teacher  เขา้ร่วมสังเกตชั้นเรียน 

 3.8  การสะทอ้นคิดหลงัเปิดชั้นเรียน 

      - ทีมร่วมประชุมสะทอ้นคิดเพื่อสรุปส่ิงท่ีทาํไดดี้ / จุดเด่น / จุดท่ีตอ้งพฒันา 

 3.9  สรุปถอดบทเรียนเพื่อคน้หานวตักรรมการแกปั้ญหา 

      - แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการจดัการเรียนการสอนแบบ Active  Learning  โดยใชก้ระบวนการ PLC    

                     (Professional Learning Community)   

      - ร่วมสะทอ้นผลการดาํเนินการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยใชก้ระบวนการ PLC   

                     (Professional Learning Community)  ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 

      - ยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูท่ีมีกระบวนการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best  Practice)  

4.ผลการดําเนินการ  
 ผลผลติ (Output)  

    ต่อนกัเรียน/ครูผูส้อน/และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  (ผูบ้ริหารสถานศึกษา  เพื่อนครู  ผูป้กครอง  ชุมชน ฯลฯ 

1.ผูเ้รียนมีสมรรถนะดา้นความสามารถทางความคิด  และผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  

    จากผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 

 2. โรงเรียนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  และครูมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้แบบ    

                   Active  Learning  ท่ีเกิดจากการใชก้ระบวนการ PLC  (Professional Learning Community) 

 ผลลพัธ์ (Outcome) 

     ต่อนกัเรียน/ครูผูส้อน/และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  (ผูบ้ริหารสถานศึกษา  เพื่อนครู  ผูป้กครอง  ชุมชน ฯลฯ 

1. ผูเ้รียนมีสมรรถนะดา้นความสามารถทางความคดิ  และผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 

2. ครูนาํนวตักรรม  เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายมาพฒันาผูเ้รียนโดยกระบวนการจดัการเรียนรู้   

   แบบ Active  Learning   
 3. ครูมีความสามารถในการนาํกระบวนการ  PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ มาใชเ้พือ่    

                  พฒันาการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

 



   5.ปัจจัยความสําเร็จ 
5.1  ฝ่ายบริหารใหค้วามสาํคญักบัการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนโดยการนาํกระบวนการ     

       PLC มาใช ้
 5.2  ฝ่ายวชิาการใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนใหทุ้กกลุ่มสาระมีการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรม  

                     ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย  เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิใหสู้งข้ึน 

 5.3  ครูภายในกลุ่มสาระ  นอกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ต่างโรงเรียน  บูรณาการและร่วมกนัออกแบบ  

                     การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนและปรับพฤติกรรมความ   

                     รับผดิชอบ 

 5.4  ผูเ้รียน  ผูป้กครอง  ใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

  

6.ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้จากการร่วมกจิกรรมตลอดโครงการ 

 6.1  ความร่วมมือของทุกภาคส่วน  ทุกฝ่าย  ร่วมกนัขบัเคล่ือน  วางแผน  จดัทาํส่ือนวตักรรม 

 6.2  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้รียน  ความรับผดิชอบ  ซ่ึงจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

                     ของผูเ้รียนไดจ้ริง 

 6.3  สามารถนาํความรู้และแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมาบูรณาการกบัรายวชิาอ่ืนๆ   

                     และประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานหรือทาํกิจกรรมต่างๆในชีวติประจาํวนัได ้

 6.4  เม่ือมีการเปิดใจยอมรับ การเปล่ียนแปลงใหม่ๆ  ก็จะเกิดข้ึนไดง่้าย และประสบความสาํเร็จได ้   

                     อยา่งรวดเร็ว 

 6.5  เม่ือนกัเรียนมีความสนุก  มีความรักท่ีจะเรียน  การเรียนรู้ก็จะเกิดไดเ้ร็วและคงทน 

 

7.ผลทีเ่กดิกบัตัวครูมีประเด็นใดบ้าง   

 7.1  เกิดการปรับเปล่ียนเทคนิควธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนไดร่้วมกระบวนการเรียนรู้    

                     ดว้ยตนเอง  สร้างความกระตือรือร้นและความสนใจใฝ่รู้ของนกัเรียนมากข้ึน 

 7.2  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในทีม  ไดเ้ทคนิควธีิการสอนรูปแบบใหม่จากเพื่อนร่วมทีม และ    

                     มีความผกูพนั  มีความเป็นกลัยาณมิตรภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้มากข้ึน 

8.การเผยแพร่ทีเ่กดิขึน้  

 8.1 เวป็ไซตโ์รงเรียนควนเนียงวทิยา  www.kornor.ac.th 

 8.2  ผา่นเครือข่ายทีม PLC ภายในกลุ่มสาระ  ต่างกลุ่มสาระ  และโรงเรียนใกลเ้คียง 

http://www.kornor.ac.th/

