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รายงานการศึกษาคนควาอิสระ

เรื่อง ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนบานโหมนสงเคราะหเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
แอคทีฟเลินนิ่ง(Active Learning)

โดย
นายทวีศักดิ์ สกุล หารคําอุย
ผูฝกประสบการณการนิเทศการศึกษา

รายงานการศึกษาคนควาอิสระนี้ เปนสวนหนึ่งของการฝกประสบการณการนิเทศการศึกษา
กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

0
คํานํา
รายงานการศึกษาคนควาอิส ระฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการศึกษาคนควาความ
คิดเห็นของครูในโรงเรียนโหมนสงเคราะห ต.หวยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ จ.กาฬสินธุ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 เกี่ยวกับรูปแบบการสอนในศตวรรษที่ 21 การสอน
แบบแอคทีฟเลินนิ่ง ( Active Learning) ไดแกสะเต็มศึกษา (STEM ) การจัดการเรียนรูแบบใช
โครงงาน (PROJECT) และ การสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เปนการศึกษาความคิดเห็น
และความเขาใจรูปแบบการสอนในศตวรรษที่ 21 การสอนแบบแอคทีฟเลินนิ่ง ( Active Learning)
หวั งว า รายงานการศึ กษาค นควาอิส ระฉบับ นี้ จะเปน ประโยชนตอการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาของผูเกี่ยวของ ตลอดจนหนวยงานที่สงเสริมการศึกษา และใชเปนเอกสรรในการศึกษา
อางอิงไดตามสมควร

(นายทวีศักดิ์ หารคําอุย)
ผูฝกประสบการณนิเทศการศึกษา
๑๕ เมษายน 2561

ก
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึ กษาค น คว า อิ ส ระหฉบั บ นี้มี จุด มุง หมายเพื่อสํ ารวจความคิด เห็ น ของครูใ น
โรงเรียนบานโหมนสงเคราะหเกี่ยวกับรูปแบบการสอนในศตวรรษที่ 21 การสอนแบบแอคทีฟเลินนิ่ง
( Active Learning)ไดแก STEM PROJECT และPLC ผูศึกษาขอขอบคุณ สํานักพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 และโรงเรียนบานโหมนสงเคราะห ที่ได
สนับสนุนทุนการวิจัยครั้งนี้ และคณะผูบริหาร ศึกษานิเทศก เจาหนาที่สํานักงานเขต และครูโรงเรียน
บานโหมนสงเคราะห ที่ไดใหคําปรึกษาและขอมูลเพื่อใชในการประกอบการจัดทําการศึกษาคนควา
ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนบานโหมนสงเคราะหเกี่ยวกับรูปแบบการสอนในศตวรรษที่ 21 การ
สอนแบบแอคทีฟเลินนิ่ง ( Active Learning)ไดแก STEM , PROJECT และPLC
การดําเนินการวิจัยมิอาจสําเร็จลุลวงไปไดหากปราศจากความรวมมือของศึกษานิเทศกพี่เลี้ยง
ศึกษานิเทศกที่ปรึกษา เพื่อนผูเขารับการพัฒนาทุกทาน ครูและนักเรียนโรงเรียนบานโหมนสงเคราะห
ที่ใหการสนับสนุนการ ใหคําแนะนํา และความรวมมือ รวมถึงสถานที่ในการดําเนินการจัดทําวิจัย
จนโครงการนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
ทายนี้ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ใหการอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจน
สงเสริมการศึกษา และใหกํา ลั งใจเป นอยางดี อีกทั้งขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ใหการสนับ สนุน และ
ชวยเหลือดวยดีเสมอมา และขอขอบพระคุณเจาของเอกสารและงานวิจัยทุกทาน ที่ผูศึกษาคนควา
ไดนํามาอางอิงในการทําวิจัย จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
ทวีศักดิ์ หารคําอุย
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การศึกษาคนควาอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรายงานความคิดเห็นของครูในโรงเรียน
บานโหมนสงเคราะหเกี่ยวกับรูปแบบการสอนในศตวรรษที่ 21 การสอนแบบแอคทีฟเลินนิ่ง ( Active
Learning) ไดแก STEM , PROJECT และPLC โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 ปการศึกษา 2560 โดยใชเครื่องมือคือแบบสํารวจความคิด
เห็นของครู จํานวน 15 ราย ซึ่งเปนครูในโรงเรียนบานโหมนสงเคราะห จํานวน 15 คน ผล
การศึกษาสรุปไดดังนี้
โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห เปดทําการสอนในระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มี
นักเรียนทั้งสิ้น 170 คน มีครูจํานวนทั้งสิ้น 15 คน มีการเตรียมความพรอมใหครูเกี่ยวกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลายรู ปแบบคือ การประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับคณะครูและ
มอบหมายในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 มีการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น รวมทั้งบูรณาการในสาระ ผูบริหารใหการสนับสนุนครูในดาน
การจัดการเรียนการสอนเปนอยางดี ดวยวิธีการที่หลากหลายคือ การอบรม ประชุม สัมมนา พาไป
ศึกษางาน สอนแนะเทคนิควิธีการ รวมทั้งสนับสนุนสื่อและอุปกรณตางๆเพื่อใหการจัดการเรียนรู
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็ยังต่ํา โดยเฉพาะผลการทดสอบทาง
การศึ ก ษาระดั บ ชาติ (O-NET) ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 วิ ช าเอกคณิ ต ศาสตร ต่ํ า กว า
ระดับประเทศอยู -9.31 และวิชาเอกภาษาอังกฤษ และต่ํากวาระดับประเทศอยู -12.75 ดังนั้นจึง
ศึกษารูปแบบและวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามแนวการสอนในศตวรรษที่ 21 การสอน
แบบแอคทีฟเลินนิ่ง ( Active Learning) ไดแก สะเต็มศึกษา (STEM ) การจัดการเรียนรูแบบใช
โครงงาน (PROJECT) และการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู
จากการสํารวจความคิดเห็นของครูผูสอน พบวาครูมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมี
การใชสื่อ และมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ครูเลือกใชเทคนิคการสอน และกระบวนการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับสาระการเรียนรู และระดับของนักเรียน ซึ่งผลการสํารวจความคิดเห็น
ของครูในโรงเรียนบานโหมนสงเคราะหเกี่ยวกับรูปแบบการสอนในศตวรรษที่ 21 การสอนแบบ
แอคทีฟเลินนิ่ง ( Active Learning) ครูสวนใหญเห็นวาอยูในระดับปานกลาง(พอใช) มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.28 และควรมีการพัฒนาในประเด็นที่มีผลการสํารวจในระดับนอยที่สุดซึ่งคือ มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบสะเต็มศึกษาใหกับผูเรียนมากนอยเพียงใดมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.63
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ภาพที่
1 ผูอํานวยการโรงเรียนบานโหมนสงเคราะห ศึกษานิเทศกพี่เลี้ยง และผูฝกประสบการณ
นิเทศถายภาพรวมกัน และประชุมวางแผนการนิเทศรวมกัน
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google form หรือ QR Code ผาน Smart Phone
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เพื่อสรุปรายงานผลการศึกษา และวางแผนตอไป
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บทที่ 1 บทนํา
1. ความเปนมาและสภาพปจจุบันปญหา
มนุษยในศตวรรษที่ ๒๑ ควรมีทักษะพื้นฐานที่จําเปน ๓ ประการ ไดแก ความสามารถในการ
อาน (Reading ) ความสามารถในการเขียน (Writing) และความสามารถในการคิดคํานวณ
(Arithmetic) นอกจากนี้ยังมีทักษะที่สําคัญอีก ๘ ประการ ไดแก ความสามารถในการคิดวิเคราะห
การคิดอยางมีวิจารณญาณและสามารถแกปญหาได (Critical Thinking and problem solving)
ความสามารถในการสื่อสาร (Communication information and media literacy) ความรวมมือ
การทํางานเปนทีม และภาวะความเปนผูนํา (Collaboration teamwork and media literacy)
ความเขาใจในความแตกตางของวัฒนธรรม (Cross-cultural understanding) ความสามารถในการ
ใชคอมพิวเตอรและรูเทาทันเทคโนโลยี (Computing and IT literacy) ทักษะอาชีพและการเรียนรู
(Career and learning skills) มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย (Compassion)
และ ความคิดสรางสรรคและคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and innovation) และการศึกษาแบบ
ใหม เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหสอดคลองกับคุณลักษณะ และทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับ
มนุษยในศตวรรษที่ ๒๑
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้นเพื่อเกิดองคความรู ทักษะพื้นฐาน ทักษะเฉพาะดาน
และความสําเร็จทั้งดานการทํางานและการดําเนินชีวิต นักเรียนทุกคนจําเปนตองไดรับการพัฒนา
ทักษะที่จําเปนใหมีความรูความเขาใจเนื้อหาหลักดานวิชาการ การที่นักเรียนจะสามารถคิดอยางมี
วิจารณญาณและสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นตองอาศัยบูรณาการของพื้นฐานความรู ภายใต
บริบทการสอนของครู วิธีการสอน และรูปแบบการสอนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ โรงเรียน
บานโหมนสงเคราะห เปนโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนจํานวน 170 คน ผูปกครองนักเรียนสวนใหญ
จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 รอยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา/ทําไร
รอยละ 90 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ100 ฐานะเศรษฐกิจถือวายากจนมีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ
20,000 บาทตอป มีครูจํานวน 15 คน ซึ่งสอนไมตรงตามวิชาเอก โดยเฉพาะขาดวิชาเอก
คณิตศาสตร และนักเรียนแตละคนมีความแตกตางกันมากในดานความอบอุนในครอบครัว ฐานะทาง
เศรษฐกิจ และความสามารถในการเรียนรู ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา โดยเฉพาะผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 วิชาภาษาไทย ต่ํากวาระดับประเทศ
อยู -4.85 วิ ช าเอกคณิ ต ศาสตร ต่ํ า กว า ระดั บ ประเทศอยู -9.31 วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ต่ํ า กว า
ระดับประเทศอยู -1.21 และวิชาเอกภาษาอังกฤษ ต่ํากวาระดับประเทศอยู -12.75 ดังนั้นจึงมี
ความจําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามแนวการ
สอนในศตวรรษที่ 21 การสอนแบบแอคทีฟเลินนิ่ง ( Active Learning) ไดแก สะเต็มศึกษา (STEM )
การจัดการเรียนรูแบบใชโครงงาน (PROJECT) และการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู
โดยครูมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ และจะตองมีความเชี่ยวชาญใน
การสอนในรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลายและยึดผูเรียนเปนสําคัญ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อศึ กษาความคิ ดเห็น ของครูเกี่ย วกับ รูป แบบการสอนแบบแอคทีฟเลิน นิ่ง ( Active
Learning)
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2. เพื่ อ ศึ ก ษาความรู ค วามเข า ใจของครู เ กี่ ย วกั บ รู ป แบบการสอนแบบแอคที ฟ เลิ น นิ่ ง
( Active Learning)
3. เปาหมาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูในโรงเรียนบานโหมนสงเคราะห จํานวน 15 คน
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. ครูโรงเรียนบานโหมนสงเคราะหมีความสามารถพัฒนารูปแบบการสอนแบบแอคทีฟเลินนิ่ง
( Active Learning)
2. ครูโรงเรียนบานโหมนสงเคราะหยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3
4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. ไดแนวทางในการนิเทศสงเสริมพัฒนาคุณภาพการสอนของครู
2. ทําใหทราบถึงความรูความสามารถในการสอนของครูในรูปแบบการสอนแบบแอคทีฟเลิน
นิ่ง ( Active Learning)
3. ครูไดศึกษารูปแบบและวิธีการสอนแบบแอคทีฟเลินนิ่ง ( Active Learning)
4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3
5. นิยามศัพทเฉาะ
1. รูปแบบการสอนแอคทีฟเลินนิ่ง(Active Learning) ไดแกรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM ) การ
จัดการเรียนรูแบบใชโครงงาน (PROJECT) และ การสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
2. ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนบานโหมนสงเคราะห หมายถึง ความคิดเห็นของครูใน
โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห ตําบลหวยโพธิ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 ประจําปกาศึกษา 2560
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บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ
การศึกษาความคิดเห็นของครูในโรงเรียนบานโหมนสงเคราะห เกี่ยวกับรูปแบบการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ป พ.ศ.๒๕๖๑ ในครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนพื้น
ฐานความรูและเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย ตามลําดับหัวขอดังตอไปนี้
1. รูปแบบการสอนในศตวรรษที่ 21
มนุษยในศตวรรษที่ 21 ควรมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาแมและภาษาสําคัญของโลก
ศิ ล ปะ คณิ ต ศาสตร การปกครองและหน า ที่ พ ลเมื อ ง เศรษฐศาสตร วิ ท ยาศาสตร ภู มิ ศ าสตร
ประวัติศาสตร โดยวิชาเหลานี้จะนํามาสูการกําหนดเปนกรอบแนวคิดสําคัญตอการจัดการเรียนรูใน
เนื้อหาเชิงสหวิทยาการ โดยสอดแทรกทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เขาไปในทุกวิชาพื้นฐาน แนวคิด
รูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย รูปแบบการสอนดังตอไปนี้
1.1 รูปแบบการสอนแบบสะเต็มศึกษา
รูปแบบการสอนสะเต็มคือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรูใน 4 สห
วิทยาการ ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร เปนการจัดการเรียนรูที่ไมเนน
เพียงการทองจําทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร แตเปนการสรางความเขาใจทฤษฎี
หรือกฎเหลานั้นผานการปฏิบัติใหเห็นจริงควบคูกับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคําถาม แกปญหา
และการหาขอมูลและวิเคราะหขอคนพบใหมๆ
การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ 5 ประการไดแก
(1) เปนการสอนที่เนนการบูรณาการ
(2) ชวยนักเรียนสรางความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจําวันและ
การทําอาชีพ
(3) เนนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
(4) ทาทายความคิดของนักเรียน
(5) เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น และความเขาใจที่สอดคลองกับ
เนื้อหาทั้ง 4 วิชา จุดประสงคของการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ สงเสริมใหผูเรียน
รักและเห็นคุณคาของการเรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร และเห็น
วาวิชาเหลานั้นเปนเรื่องใกลตัวที่สามารถนํามาใชไดทุกวัน (http://www.stemedthailand.org)
เปาหมายของการเรียนการสอนสะเต็ม(S T M)
Science Literacy คือ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร
Mathematics Literacy คือความสามารถในการวิเคราะหใหเหตุผล และการประยุกต
แนวคิดทางคณิตศาสตร
Technology Literacy คือความเขาใจและความสามารถในการใชงาน จัดการและ
เขาถึงเทคโนโลยี (กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐที่สรางขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย)
Engineering Literacy คือความเขาใจการพัฒนาหรือการไดมาของเทคโนโลยีโดยการ
ประยุกตความรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีที่มีอยูกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เพื่อสรางเครื่องใชหรือวิธีการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
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แสดงในรูป

ระดับการบูรณาการที่อาจเกิดขึ้นในชั้นเรียนสะเต็มศึกษาสามารถแบงไดเปน 4 ระดับ ดัง

ประโยชนจากการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา
๑. ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและสรางนวัตกรรมใหมๆ ที่ใชวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เปนพื้นฐาน
๒. ผูเรียนเขาใจสาระวิชาและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมากขึ้น
๓. สงเสริมการจัดการเรียนรูและเชื่อมโยงกันระหวางกลุมสาระวิชา
๔. หนวยงานภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๕. สรางกําลังคนดานสะเต็มของประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชาติ
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (๒๕๕๙) รูจักสะเต็ม สืบคนเมื่อ ๒๘ กรกฏาคม
๒๕๕๙ จากเว็ปไซต http://www.stemedthailand.org)
1.2 รูปแบบการสอนแบบ Active Learning
การเรียนรูแบบใฝรู (ACTIVE LEARNING) เปนการเรียนรูที่พัฒนาทักษะความคิด
ประกอบดวยลักษณะสําคัญตอไปนี้
1. เปนการเรียนรูที่มุงลดการถายทอดความรูจากผูสอนสูผูเรียนใหนอยลงและ
พัฒนาทักษะใหเกิดกับผูเรียน
2. ผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียนโดยลงมือกระทํามากกวานั่งฟงเพียงอยางเดียว
3. ผูเรียนมีสวนในกิจกรรมเชนอานอภิปรายและเขียน
4. เนนการสํารวจเจตคติและคุณคาที่มีอยูในผูเรียน
5. ผูเรียนไดพัฒนาการคิดระดับสูงในการวิเคราะหสังเคราะหและประเมินผลการ
นําไปใชและ
6. ทั้งผูเรียนและผูสอนรับขอมูลปอนกลับจากการสะทอนความคิดไดอยางรวดเร็ว
ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองผานการจัดการของตนเอง ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING ไดดังนี้
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1. เปนการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมองไดแกการคิดการแกปญหา
2. เปนการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูสูงสุด
3. ผูเรียนสรางองคความรูและจัดระบบการเรียนรูดวยตนเอง
4. ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนทั้งในดานการสรางองคความรู ปฎิสัมพันธรวมกัน
รวมมือกันมากกวาการแขงขัน
5. ผูเรียนเรียนรูความรับผิดชอบรวมกันมีวินัยในการทํางานการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
6. เปนกระบวนการสรางสถานการณใหผูเรียนอานพูดฟงคิดอยางลุมลึก
7. เปนกิจกรรมการเรียนการสอนเนนทักษะการคิดขั้นสูง
8. เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนบูรณาการขอมูลขาวสารและหลักการคิดรวบยอด
9. ผูสอนจะเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติ
10.ความรูเกิดจากประสบการณการสรางองคความรูและการสรุปทบทวนของผูเรียน
การบริหารจัดการเมื่อใชการเรียนการสอนแบบ Active learning
1. พิจารณาจุดประสงค เนื้อหา ที่ตองการใหผูเรียนเรียนรู
2. ออกแบบกิจกรรมที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูไดอยางแทจริง
3. ใชกิจกรรมการเรียนเชิงรุก เพื่อกระตุนใหผูเรียนเรียน
4. ประเมินผลการเรียนอยูเสมอ เพื่อตรวจสอบวาผูเรียนเรียนรูอะไรบางและมีประเด็นใดที่
ผูเรียน ยังสงสัย
5. หลีกเลี่ยงการสอนเพื่อใหครบใหทัน รีบเรง เพราะจะทําใหผูเรียนไมอยากเรียน
สรุป ครู/อาจารย ตองเปลี่ยนบทบาทจากผูสอน มาเปนผูอํานวย (Facilitator) ตอง
มีการพัฒนากระบวนการคิดใหกับผูเรียนไปในระดับสูงขึ้นสรางเจตคติที่ดีใหกับผูเรียน ประเมินในเชิง
สรางสรรค(www apr.nsru.ac.th/Act_learn.)
LEARNING)

1.3 ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู แบ บ ใช โ ค รง ง า น เ ป น ฐ า น ( PROJECT-BASED

การจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรูที่มีครูเปนผู
กระตุน เพื่ อนํ า ความสนใจที่ เ กิ ดจากตั ว นักเรีย นมาใชในการทํากิจ กรรมคน ควาหาความรูดว ยตั ว
นักเรียนเอง นําไปสูการเพิ่มความรูที่ไดจากการลงมือปฏิบัติ (ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 2557: 1920) ลักษณะของการเรียนรูแบบโครงงาน มีดังนี้
-นักเรียนกําหนดการเรียนรูของตนเอง
-เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สิ่งแวดลอมจริง
-มีฐานจากการวิจัย หรือ องคความรูที่เคยมี
-ใชแหลงขอมูล หลายแหลง
-ฝงตรึงดวยความรูและทักษะบางอยาง (embedded with knowledge and skills)
-ใชเวลามากพอในการสรางผลงาน
-มีผลผลิต
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ขั้ น ตอน กา รจั ด กา รเ รี ย น รู แ บบใช โ ค รงงา น เ ป น ฐ า น
แนวคิดที่ 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นนําเสนอ หมายถึง ขั้นที่ผูสอนใหผูเรียนศึกษาใบความรู
2. ขั้นวางแผน หมายถึง ขั้นที่ผูเรียนรวมกันวางแผน โดยการระดมความคิด
3. ขั้นปฏิบัติ หมายถึง ขั้นที่ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม เขียนสรุปรายงานผล
4. ขั้นประเมินผล หมายถึง ขั้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
แนวคิดที่ 2 ขั้นการจัดการเรียนรู ตาม โมเดล จักรยานแห งการเรียนรูแบบ PBL ของ
วิจารณ พาณิช (2555:71-75) ซึ่งแนวคิดนี้ มีความเชื่อวา หากตองการใหการเรียนรูมีพลังและฝง
ในตัวผูเรียนได ตองเปนการเรียนรูที่เรียนโดยการลงมือทําเปนโครงการ (Project) รวมมือกัน

ภาพ 2 โมเดล จักรยานแหงการเรียนรูแบบ PBL
1. Define คือ ขัน้ ตอนการทําใหสมาชิกของทีมงาน
2. Plan คือ การวางแผนการทํางานในโครงการ
3. Do คือ การลงมือทํา ใชทักษะในการแกปญหา การประสานงาน การทํางานเปนทีม
4. Review คือ การที่ทีมนักเรียนจะทบทวนการเรียนรู
5. Presentation คือ การนําเสนอโครงการตอชั้นเรียน เปนขั้นตอนที่ทําใหเกิดการทบทวน
แนวคิดที่ 3 การจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน ที่ปรับจากการศึกษาการจัดการ
เรียนรูแบบ PBL ที่ไดจากโครงการสรางชุดความรูเพื่อสรางเสริมทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ของเด็ก
และเยาวชน: มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้
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1.4 กา ร สร า งชุ ม ชน กา ร เ รี ย น รู ท า งวิ ช า ชี พ (PLC)
การสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)คือ Professional Learning Community
(PLC) โดยที่ PLC ยอมาจาก Professional Learning Community ซึ่งหมายถึง Community of
Practice (CoP) เปนการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมมือกันของครู ผูบริหาร และนักการศึกษา ใน
โรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ ดังที่ Sergiovanni (1994) ไดกลาววา PLC
เป น สถานที่ สํ า หรั บ “ปฏิ สั มพั น ธ” ลด “ความโดดเดี่ ย ว” ของมวลสมาชิก วิช าชีพ ครู ของ
โรงเรียน ในการทํางาน เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน
ความสําคัญของการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
1. ผลดีตอครูผูสอนพบวา PLC สงผลตอครูผูสอนกลาวคือลดความรูสึกโดดเดี่ยวงานสอน
ของครู เพิ่มความรูสึกผูกพันตอพันธกิจและเปาหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่มความกระตือรือรน
ที่จะปฏิบัติใหบรรลุพันธกิจอยางแข็งขัน จนเกิดความรูสึกวา ตองการรวมกันเรียนรูและรับผิดชอบตอ
พัฒนาการของนักเรียนสงผลใหการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนใหมีผลดียิ่งขึ้น
2 ผลดีตอผูเรียนพบวา PLC สงผลตอผูเรียนกลาวคือสามารถลดอัตราการตกซ้ําชั้น และ
จํานวนชั้นเรียนที่ตองเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรูใหนอยลง อัตราการขาดเรียนลดลง
การจัดการและใชชุมชนแหงการเรียนทางรูวิชาชีพ (PLC)
1. เริ่มตนดวย (Take a baby steps) โดยเริ่มตนจากการกําหนดเปาหมาย อภิปราย สะทอนผล
แลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ เพื่อกําหนดวา จะดําเนินการอยางไร โดยพิจารณาและสะทอนผลในประเด็น
ตอไปนี้
1.1 หลักการอะไรที่จะสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติ
1.2 เราจะเริ่มตนความรูใหมอยางไร
1.3 การออกแบบอะไรที่พวกเราควรใชในการตรวจสอบหลักฐานของการเรียนรูที่สําคัญ
2. การวางแผนดวยความรวมมือ (Plan Cooperatively)
3. การกําหนดความคาดหวังในระดับสูง (Set high expectations) และวิเคราะหการสอนสืบ
เสาะหาวิธีการที่จะทําใหประสบผลสําเร็จสูงสุด
4. เริ่มตนจากจุดเล็กๆ (Start small) เริ่มตนจากการใชกลุมเล็กๆ กอน แลวคอยปรับขยาย
5. ศึกษาและใชขอมูล (Study and use the data) ตรวจสอบผลการนําไปใชและการสะทอนผล
6. วางแผนเพื่อความสําเร็จ (Plan for success) เรียนรูจากอดีต ปรับปรุงและทําตอไป
7. นําสูสาธารณะ (Go public) แผนไหนที่สําเร็จก็จะมีการเชิญชวนใหคนอื่นเขามามีสวนรวม
8. ฝกฝนรางกายและหลอเลี้ยงสมอง (Exercise the body & nourish the brain)
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บทที่ 3 วิธีดําเนินการศึกษา
ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดกลุมเปาหมาย คือ ครูโรงเรียนบานโหมนสงเคราะห จํานวน 15 คน
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา
2.1 ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับรูปแบบการสอนในศตวรรษที่ 21
การสอนแบบแอคทีฟเลินนิ่ง ( Active Learning)ไดแก สะเต็มศึกษา (STEM ) คือ แนวทางการจัด
การศึกษาที่บูรณาการความรูใน 4 วิชา การจัดการเรียนรูแบบใชโครงงาน (PROJECT) ครูเปนผู
กระตุนเพื่อนําความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใชในการทํากิจกรรมคนควาหาความรูดวยตัว
นักเรียนเอง นําไปสูการเพิ่มความรูที่ไดจากการลงมือปฏิบัติ และการสรางชุมชนการเรียนรู (PLC)
การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมมือกันของครู ผูบริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ
2.2 แบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนแบบแอคทีฟเลินนิ่ง ( Active
Learning)
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 คณะศึกษานิเ ทศกกําหนดปฏิทินการนิเทศออกนิเทศโรงเรีย นบ านโหมน
สงเคราะหในวันที่ 9 - 10 เมษายน 2561
3.2 วางแผนการนิเทศ และใชแบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนของ
ครูในศตวรรษที่ ๒๑ ออนไลน โดยใชโปรแกรมจาก Google ฟอรม ในการเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะห คาเฉลี่ย และรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนของครูใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ไดแก สะเต็มศึกษา (STEM ) แอคทีฟเลินนิ่ง ( Active Learning) การจัดการเรียนรู
แบบใชโครงงาน (PROJECT) และการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

บทที่ 4 ผลการศึกษา
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุ ประสงคเ พื่อศึกษาความคิด เห็ นเกี่ ยวกับรูปแบบการสอนของครูใน
ศตวรรษที่ ๒๑ การสอนแบบแอคทีฟเลินนิ่ง ( Active Learning)ไดแก สะเต็มศึกษา (STEM ) การ
จัดการเรียนรูแบบใชโครงงาน (PROJECT) และการสรางชุมชนการเรียนรู (PLC) โดยทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยแบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนของครูในศตวรรษที่ ๒๑ ของครู
โรงเรียนบานโหมนสงเคราะห จํานวน 1๕ คน ผลการศึกษาแบงออกเปน 3 สวน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมายซึ่งประกอบดวยไปดวย เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา
สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนแบบแอคทีฟเลินนิ่ง ( Active Learning)
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการนํารูปแบบการสอนแบบแอคทีฟเลินนิ่ง ( Active
Learning)
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมาย
เพศ
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็น จําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน(ราย)

รอยละ

ชาย

2

13.33

หญิง

13

86.67

รวม
15
100
ที่มา:จากการสํารวจ จากการเก็บกลุมเปาหมาย ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็น เมื่อจําแนกตามเพศ
พบวาเปนเพศหญิงรอยละ 86.67 และเพศชาย รอยละ 13.33 (ตารางที่ 4.1)
อายุ
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบสํารวจความคิดเห็น จําแนกตามอายุ
อายุ

จํานวน(ราย)

รอยละ

21 – 30 ป

2

13.33

31 – 40 ป

2

13.33

41 -50 ป

7

46.67

51 – 60 ป

4

26.67

รวม
15
100
ที่มา:จากการสํารวจกลุมเปาหมายดังตารางที่ 4.2 พบวาผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็น สวน
ใหญคือรอยละ 46.67 มีชวงอายุ 41-50 ป รองลงมามีชวงอายุ 51-60 ป คือคิดเปนรอยละ
26.67 และชวงอายุ 21-40 ป คิดเปนรอยละ 13.33 ของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นทั้งหมด
ตามลําดับ
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วุฒิการศึกษา
คารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็น ตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา

จํานวน(ราย)

รอยละ

ปริญญาตรี

10

66.67

ปริญญาโท

5

33.33

ปริญญาเอก

0

0

รวม

15

100

ที่มา:จากการสํารวจ จากการเก็บกลุมเปาหมายดังตารางที่ 4.3 พบวาผูตอบสํารวจความ
คิดเห็นสวนใหญคือรอยละ 66.67 คือมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี รองลงมามีวุฒิการศึกษาปริญญา
โทรอยละ 33.33 ของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นทั้งหมด
สวนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนของครูในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนบาน
โหมนสงเคราะห
ตารางที่ 4.4 แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการสอนแบบแอคที ฟ เลิ น นิ่ ง ( Active
Learning) ของโรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สพป.กาฬสินธุ เขต ๑
ท า นเห็ น ด ว ยตามข อ รายการต อ ไปนี้ ใ น นอย
นอย
ระดับใด
ที่สุด
1. สะเต็มศึกษา (STEM )
๑.๑. ท านมี ความรู ค วามเข า ใจในการสอน
0 18.8
แบบสะเต็มศึกษา
๑.๒. ทานจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็ม
6.3 50
ศึกษาใหกับผูเรียน
๑.๓. การสอนแบบสะเต็ ม ศึ ก ษาทํ า ให
0 18.8
นักเรียนมีความรูความเขาใจ
2. การจัดการเรียนรูแบบใชโครงงาน (PROJECT)
2.๑. ท านมี ความรู ค วามเข า ใจในการสอน
0 12.5
แบบโครงงาน
2.๒. ท า นจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบ
7.1 7.1
โครงงานใหกับผูเรียน
2.๓. การสอนแบบโครงงานทําใหนักเรียนมี
0 12.5
ความรูความเขาใจ
3. การสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
3.๑. ท านมี ความรู ค วามเข า ใจในการสอน
0 20
แบบ PLC

ปาน
มาก
กลาง

มาก คาเฉลี่ย
แปลผล
ที่สุด

37.5 25 18.8 3.44
25

12.5 6.3

2.63

25

18.8 37.5 3.75

56.3 18.8 12.5 3.31
57.1 21.4 7.1
31.3 25
10

2.75

31.3 3.75

13.3 6.7

2.88

มาก
ปาน
กลาง
มาก
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก
ปาน
กลาง
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ท า นเห็ น ด ว ยตามข อ รายการต อ ไปนี้ ใ น
ระดับใด
3.๒. ท า นจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นรู แบบ PLC
ใหกับผูเรียน
3.๓. การสอนแบบ PLC ทําใหนักเรียนมี
ความรูความเขาใจ
รวม

นอย
ปาน
นอย
มาก
ที่สุด
กลาง
0

18.8 50

0

12.5 25

มาก คาเฉลี่ย
แปลผล
ที่สุด
ปาน
31.3 0
3.13
กลาง
31.3 31.3 3.81

มาก

3.28

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4.4 พบวา ครูผูสอนมีความรูความเขาใจในการสอนแบบสะเต็มศึกษาในระดับ
มาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.44 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาใหกับผูเรียนในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 2.63 ครูคิดวาการสอนแบบสะเต็มศึกษาทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในระดับ
มาก คาเฉลี่ย เทากับ 3.75 ครูมีความรู ความเขาใจในการสอนแบบโครงงานในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ ยเทากั บ 3.31 ครูไดจั ดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานใหกับผูเรีย นในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 2.75 ครูคิดวาการสอนแบบโครงงานทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ ในระดับ
มากคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 ครูมีความรูความเขาใจในการสอนแบบ PLC ในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 2.88 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ PLC ใหกับผูเรียน ในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 3.13 และครูคิดวาการสอนแบบ PLC ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ ในระดับ
มาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.81
1. การนําไปพัฒนางาน/การเชื่อมโยงประยุกตใช
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแอคทีฟเลินนิ่ง ( Active Learning) จะ
สงเสริมพัฒนาการดานทักษะการอาน การเขียน และการคิดคํานวณ โดยใชการสอนรูปแบบสะเต็ม
ศึกษา (STEM ) การสอนแบบใชโครงงาน (PROJECT) และการสอนแบบชุมชนแหงการเรียนรู
(PLC) สามารถนําไปใชในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูไดดังนี้
1. สามารถใชปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูของครูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. สามารถนําไปชวยเหลือครูในการสะทอนปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ครูสามารถนําขอมูลตาง ๆ จากผูนิเทศไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมี
คุณภาพ
3. สามารถทําความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการสอนในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลง
การเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ และมีทิศทางในการทํางาน
4. สามารถรับรูส ภาพปญหา และอุปสรรค ในการจั ดกิจกรรมการเรี ยนรูของครู ซึ่งจะ
นําไปสูขอมูลเกี่ยวกับความตองการในการนิเทศอยางแทจริง
5. เปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ
๒. ผลที่เกิดขึ้น
1. ผลที่เกิดกับผูนิเทศ
1.1 ผูนิเทศสามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2 ผูนิเทศสามารถชวยเหลือครู ในการสะทอนจุดเดน และจุดที่ยังมีปญหาของการจัด
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กิจกรรมการเรียนรูของครูไดอยางแทจริง และครูสามารถนําขอมูลตาง ๆ จากผูนิเทศไปใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมคี ุณภาพ
1.3 ผูนิเทศสามารถเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการสอนของครูในการเปลี่ยนแปลง และการ
เตรียมความพรอมในการสอนเพื่อที่จะเขาสูศตวรรษที่ 21 ทําใหครูไดเขาใจตรงกัน และมีทิศทางในการ
ทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน
1.4 ผูนิเทศสามารถรับรูความคาดหวัง สภาพและปญหา อุปสรรค ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูของครู ซึ่งจะนําไปสูขอมูลเกี่ยวกับความตองการในการนิเทศอยางแทจริง
1.5 เปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ
2. ผลที่เกิดกับครูผูรับการนิเทศ
2.1 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมทักษะพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ใหกับเด็ก
ไดอยางมีคุณภาพ
2.2 ครูเขาใจจุดมุงหมายของการสอนในศตวรรษที่ 21
2.3 ครูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการสอนในศตวรรษที่ 21 การสอนแบบแอค
ทีฟเลินนิ่ง ( Active Learning)
2.4 ไดรับรูถึงปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับผูนิเทศ และมี
สวนรวมกับผูนิเทศในการพิจารณาแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
2.5 มีความรูและทักษะในการวิเคราะหปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรูของตนเอง
และประเมินผลงานไดดีขึ้น
2.6 ครูสามารถพัฒนากระบวนการทํางานรวมกัน ซึ่งสงผลใหครูมีความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีเปาหมาย และมีวัตถุประสงคชัดเจน
2.7 ครูสามารถประเมินตนเอง รูจักตนเองมากขึ้นวาตนเองมีความสามารถใดบาง และ
ตองปรับปรุงแกไขดานใด
2.8 มีกระบวนการทํางานรวมกันตามแบบประชาธิปไตยมีลักษณะเปนผูนํา และผูตามที่ดี
เปนที่ยอมรับของคณะครูในโรงเรียน
3. ผลที่เกิดกับโรงเรียน
3.1 โรงเรียนมีผลการพัฒนาคุณภาพและการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานสากล
3.2 โรงเรี ย นมี ความพร อมกับการเปลี่ย นแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ในศตวรรษที่ 21
เนื่องจากการสอนงานทําใหครูมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยเฉพาะในดานของการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหเด็กไดพัฒนาตนเองในดานทักษะพื้นฐานที่จําเปน และทักษะดานตางๆ ซึ่งเด็ก
เปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูตางๆดวยตนเอง
3.3 เปนการสงเสริมการสร างบรรยากาศการทํ างานเปน ทีมในสถานศึกษา โดยใช
รูปแบบการเรียนรูแบบการสรางชุมชนการเรียนรู (PLC)
3.4 เปนการสงเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเด็กโดยใชรูปแบบการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 การสอนแบบแอคทีฟเลินนิ่ง ( Active Learning)

13
แผนภูมิแทงเปรียบเทียบที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ การสอนแบบแอคทีฟ
เลินนิ่ง ( Active Learning) ไดแกสะเต็มศึกษา (STEM ) แบบใชโครงงาน (PROJECT) และการสราง
ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) ของโรงเรียนบานโหมนสงเคราะห สพป.กาฬสินธุ เขต ๑
ค่าเฉลี่ย
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บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียนบานโหมนสงเคราะหเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
ในศตวรรษที่ 21 การสอนแบบแอคทีฟเลินนิ่ง ( Active Learning) สามารถสรุปผลไดวาภาพรวม
ของความคิดเห็นของครูพบวา อยูในระดับปานกลาง(พอใช) โดยเมื่อพิจารณาในแตละรูปแบบพบวา
ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ รูปแบบการสอนแบบการสรางชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) ทําให
นักเรียนมีความรูความเขาใจ อยูในระดับมาก
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียนบานโหมนสงเคราะหเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
ในศตวรรษที่ 21 มีขอคนพบที่สําคัญคือจากการศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียนบานโหมน
สงเคราะหเกี่ยวกับรูปแบบการสอนในศตวรรษที่ 21 การสอนแบบแอคทีฟเลินนิ่ง ( Active
Learning) ใน 3 รูปแบบ ไดแก สะเต็มศึกษา (STEM ) แบบใชโครงงาน (PROJECT) และการสราง
ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง (พอใช) โดยรูปแบบที่มคี วาม
คิดเห็นสูงสุดคือคือรูปแบบการสอนแบบการสรางชุมชนแหงการเรียนรู (PLC)คิดวาทําใหนักเรียนมี
ความรูความเขาใจ พบวา อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือรูปแบบการสอนแบบโครงงานและการ
สอนแบบสะเต็มศึกษาทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก(ดี)
ขอเสนอแนะ
1. ศึกษานิเทศกจะตองแนะนําชวยเหลือครู โดยใหความรูเบื้องตนหรือใหหนังสือเกี่ยวกับรูปแบบ
การสอนในศตวรรษที่ 21 การสอนแบบแอคทีฟเลินนิ่ง ( Active Learning) ใน 3 รูปแบบ ไดแกสะเต็ม
ศึกษา (STEM ) แบบใชโครงงาน (PROJECT) และการสรางชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) ใหครูไดศึกษา
เพิ่มเติมหรือแนะนําใหหาความรูจากอินเตอรเน็ต
2. ศึกษานิเทศกจะตองแนะนําชวยเหลือครูในการจัดทําแผนการสอนในศตวรรษที่ 21 การสอน
แบบแอคทีฟเลินนิ่ง ( Active Learning) ใน 3 รูปแบบ ไดแกสะเต็มศึกษา (STEM ) แบบใชโครงงาน
(PROJECT) และการสรางชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพื่อใหครูไดนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3. ควรไดมีการศึกษาความคิดเห็นรูปแบบการสอนโดยเฉพาะเจาะจงอยางใดอยางหนึ่งอยาง
ละเอียดรอบดาน เพื่อศึกษาความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเฉพาะรูปแบบดานใดดานหนึ่ง
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ภาคผนวก ก
รายนามผูเชี่ยวชาญ
1. นายสุริยา ผองเสียง ศึกษานิเทศก อันดับ คศ.3 วิทยาฐานะชํานาญพิเศษ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1
2. นางกชพร ตุณสุวรรณ ศึกษานิเทศก อันดับ คศ.3 วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1
3. นางสาวคําพอง พมพสา ศึกษานิเทศก อันดับ คศ.3 วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1
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ภาคผนวก ข
รูปภาพประกอบการคนควาอิสระ
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ภาพที่ 1 ผูอํานวยการโรงเรียนบานโหมนสงเคราะห ศึกษานิเทศกพเี่ ลี้ยง และผูฝ กประสบการณนเิ ทศ
ถายภาพรวมกัน และประชุมวางแผนการนิเทศรวมกัน

20

ภาพที่ 2 วางแผนการสอนรวมกันกับครูผูสอน เพื่อนําแผนการสอนไปใชสอนในหองเรียน
และนิเทศการสอน

21

ภาพที่ 3 คุณครูกําลังตอบแบบสํารวจความคิดเห็นรูปแบบการสอนในศตวรรษที่ 21 ผานโปรแกรม
google form หรือ QR Code ผาน Smart Phone

22

ภาพที่ 4 ทําการวิเคราะหผลสํารวจความคิดเห็นรูปแบบการสอนในศตวรรษที่ 21
เพื่อสรุปรายงานผลการศึกษา และวางแผนตอไป

