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รายงานกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) 

โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson  Study) และรูปแบบเปิด (Open Approach) 
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ปีการศึกษา 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

 

หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียนและครูผู้สอน โดยมีเป้าหมายที่จะ
พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพ 
กลไกส าคัญประการหนึ่ง ซึ่งช่วยให้การปฏิรูปการเรียนรู้ประสบความส าเร็จ คือ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ในการจัดการศึกษาจากแนวทางด าเนินการแบบเดิมดังที่เคยผ่านมา  ไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเป็น  
“โรงเรียนแห่งการเรียนรู้   (The Learning School)” โดยจัดให้มี   “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพ 
(Professional  Learning Community : PLC)  ขึ้นภายในโรงเรียน เพ่ือให้ก่อเกิดบรรยากาศและวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้ส าหรับผู้บริหารและครู  ได้ท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน  รวมทั้งการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนนวัตกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  เป็นการสร้างพลังขับเคลื่อนให้การปฏิรูปการเรียนรู้
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา   

การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน ถือเป็นหน้าที่หลักอันส าคัญของสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้ตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ที่เน้นผู้เรียนเป็นเป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้
จึงต้องเน้นที่การพัฒนาการคิดของผู้เรียน ประกอบกับการพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่บุคลากรทางการศึกษาที่ท า
หน้าที่ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการ และการพัฒนาตนเองทั้งระบบ (Whole Sch00l Approach)  ซึ่ง
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม เป็นโรงเรียนในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
บูรณาการการบริหารจัดการระดับโรงเรียน (School Management) ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 
(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ ผู้เรียนมีโอกาสได้เผชิญกับปัญหา คิดค้นทางเลือกปฏิบัติ และได้
ต้นแบบแนวคิด ได้พบหลักการและสาระส าคัญด้วยตนเอง เป็น Active Learner  

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม จึงจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด 
(Open Approach) เข้ามาพัฒนาครูและโรงเรียน เพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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วัตถุประสงค์  
1. พัฒนาความสามารถด้านการคิดของนักเรียน  
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  
3. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด  
4. เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูแก่บุคลากรทางการศึกษาที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการ  
5. เพ่ือให้โรงเรียนมีการพัฒนาตนเองทั้งระบบ (Whole School Approach) โดยบูรณาการการบริหาร

จัดการระดับโรงเรียน (School Management) และการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้น
เรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)  

6. เพ่ือเป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ใน
ระดับโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ในระดับโรงเรียน ปีละ 1 ครั้ง  
 
เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ  
ผู้บริหารและครู จ านวน 20 คน มีบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน 

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เรียน 
โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)  
 เชิงคุณภาพ  
 ผู้บริหารและครู มีการพัฒนาตนเองทั้งระบบ (Whole School Approach) โดยบูรณาการการบริหาร
จัดการระดับโรงเรียน (School Management) และการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้น
เรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 
 
การด าเนินกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

การด าเนินกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) ปีการศึกษา 2563 โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson  Study) โดยใช้รูปแบบเปิด (Open  
Approach) โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดให้
มีทีมศึกษาชั้นเรียน จ านวน 4 ทีม ได้แก่ 

1) ทีมศึกษาชั้นเรียนระดับปฐมวัย   
2) ทีมศึกษาชั้นเรียนระดับ ป.1-3   
3) ทีมศึกษาชั้นเรียนระดับ ป.4-6  
4) ทีมศึกษาชั้นเรียนระดับ ม.1-3 

โดยด าเนินการตามกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และไดก้ าหนดบทบาทของทีมศึกษา
ชั้นเรียน ตามแผนภาพดังต่อไปนี้  
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แผนภาพกระบวนการศึกษาช้ันเรยีน (Lesson Study) และบทบาทของทีมศึกษาช้ันเรียน 
 

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ตาม
ขั้นการจัดกิจกรรมและก าหนดบทบาทผู้มีส่วนร่วม ดังแผนภาพดังต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพการใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) และบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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การใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson  Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม มีการขับเคลื่อนการท างานอย่างสม่ าเสมอ ตามวงจรรายสัปดาห์ (Weekly 
Cycle) ดังนี้  

 1) ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ทุกวันจันทร์  
 2) สอนและร่วมสังเกตชั้นเรียนตามตารางสอน  
 3) ร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ทุกวันพุธ  
 

 
 
 
 
 
 
 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาชัน้เรียน (Lesson  Study) และวิธีการแบบเปิด (Open 
Approach) และการใช้กระดานด าที่สะทอ้นแนวคิดในชัน้เรียน โรงเรียนหนองตมูหนองงูเหลือม ด าเนินการดังนี ้
 

การจัดการเรียนรู้เพือ่พัฒนาการคดิขั้นสูงรูปแบบ (Open Approach)และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมเรือ่ง “รถไฟเหาะ” 

สอนโดย  นางสาวอัจฉรา   เหล่าพิเดช 
 

1. การสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง ล าดับของจ านวน  
ผู้ร่วมวางแผน 

1. ผอ.พีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล 
2. นางสาวอัจฉรา เหล่าพิเดช 
3. นายนพรัตน์ นักร้อง 
4. นางธนานันท์ ชาติชนบท 
5. นางน้ าเพชร ธนสีลังกูร 

 ครูผู้สอน  นางสาวอัจฉรา เหล่าพิเดช          ครูผู้สังเกต นางธนานันท์ ชาติชนบท และนายนพรัตน์ นักร้อง 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประชุมวางแผนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
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สถานการณ์ปัญหา........? 

2. เรื่องที่จะสอน 
 กิจกรรมเรื่อง  “รถไฟเหาะ” 
3. จุดประสงค์/เป้าหมายที่จะสอน 

เป้าหมายของการสอนในคาบนี้ คือ ทบทวนความรู้เรื่องการนับเริม่จากจุดเริ่มต้น เพื่อบอกต าแหนง่หรือบอก
ล าดับ สามารถเข้าใจความแตกต่างและเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณระหว่าง  “4 คนแรก” กับ “คนที่ 4” 
4. กิจกรรม 
 4.1 สถานการณ์ปัญหา 
 สถานการณ์ปัญหา : ให้นักเรียนเข้าแถว 
 เพ่ือที่จะรอขึ้นรถไฟเหาะ  
 โดยครูจะให้ 4 คนแรก 
 ขึ้นรถไฟเหาะก่อน 

 
 
 
 
 4.2 คาดการณ์แนวคิดของเด็ก 
       ที่ประชุมได้คาดการณ์แนวคดิของเด็ก ดังนี ้
  -  นักเรียนสามารถบอกได้ว่ามีใครได้ขึ้นรถไฟเหาะก่อน 
  -  นักเรียนไม่สามารถบอกได้ว่ามใีครบ้าง 
 4.3 ขั้นตอนกิจกรรม 
  1) ค าสั่ง 

      ค าสั่ง 1 “ให้นักเรียนวงกลมคนตามต าแหน่งที่ก าหนดให้”  และ  
       ค าสั่ง 2 “ให้นักเรียนระบายสรีถไฟเหาะตามต าแหน่งที่ก าหนดให้” 

  2) ขั้นกิจกรรม 
ขั้นน าเสนอสถานการณ์ปัญหา 
 1.ทบทวนสิงที่เรยีนรู้มาแล้ว โดยถามนักเรียนว่า “จากคาบที่แล้วนักเรียนได้ไปเที่ยวไหน”  “นักเรยีนได้เรียนรู้

เรื่องอะไร”  
 2.ใหน้ักเรียนช่วยกันบอกว่าจุดเริม่ต้นของการมองของนักเรียนอยูท่ี่ส่วนใดของภาพรถไฟเหาะ โดยครูจะถาม

นักเรียนว่านักเรียนคิดว่าคนใดเป็นคนแรกแล้วคิดว่าเป็นคนที่อยู่ดา้นหนา้หรือด้านหลัง แล้วก็ถามอกีว่าแล้วคนสุดท้าย
นักเรียนคดิว่าเขาจะอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลัง จากนั้นครูก็ติดค าวา่ “ด้านหน้า” และ “ด้านหลัง” ตามทีน่ักเรียนบอก 
เพื่อให้นักเรียนทั้งชัน้ได้มองเห็นถงึจุดที่บอกได้อย่างชัดเจนและเข้าใจตรงกัน 

ขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน (20 นาท)ี 
 3.นักเรียนลงมอืท าใบกิจกรรมกลุม่ 
ขั้นน าเสนอแนวคิดและอภิปราย (10 นาที ) 
 4.นักเรียนออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียน   

            5.ครูถามนักเรียนว่า “ท าไมนักเรียนถึงวงแบบนี้ นักเรียนให้จุดเริ่มต้นที่วงอยู่ตรงไหน”  
แล้วให้นักเรียนเอากระดุมแม่เหล็กมาวางไว้ เพื่อให้นักเรียนทั้งชั้นได้เห็นตรงกันว่าจุดนี้คือจุดเริ่มต้นที่จะวง  

ขั้นสรุปโดยการเชือ่มโยงแนวคิดของนักเรียน  ( 25  นาท)ี 
 6.ครูเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน ทีน่ักเรียนได้พูดออกมาให้เพื่อนๆ ในห้องไดฟ้ังอีกครั้งหนึ่ง   
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           7.ทดสอบความเข้าใจโดยสมมติให้นักเรียนแตล่ะคนเป็นรถและลุกข้ึนยืนตามที่ครูบอกว่ารถคันไหนก าลังจะออก 
เช่น รถคันที ่1 จากด้านหน้า, รถสี่คันจากด้านหลัง,คนที่ 4 ที่จะได้นั่งรถไฟ, 4 คนที่จะได้นั่งรถไฟเป็นคันแรก เป็นตน้ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดของนักเรียน 

เรียนรู้ด้วยตนเอง 
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5. ค าถามและสื่อเสริม 
 ค าถาม : ให้นักเรียนวงกลม 4 คนแรก และคนที่ 4 
 สื่อหลัก :  รูปภาพเด็กทัง้ 6 คนต่อแถวขึ้นรถไฟเหาะ (หน้า 33), ใบกิจกรรม (งานกลุ่ม), ปากกาเมจิก 
 สื่อเสริม : บัตรค า (ด้านหน้า, ด้านหลงั, 4 คนแรก, 2 คนแรก, คนที่ 4, คันที่ 2, คันที่ 3), บัตรตัวเลข 1 – 6, ใบกิจกรรม 
6. ก าหนดบทบาทครู/นักเรียน 
 -  ครูมีหน้าที่คอยกระตุ้นการท างานของเด็ก  
 -  ครูเก็บรวบรวมแนวคิดของเด็ก 
 -  ครูสรุปเชื่อมโยงแนวคิดเข้าสู่หลักการ 
 
 

นักเรียนน าเสนอผลงาน 

ครูสรุป อภิปรายเชื่อมโยงแนวคิดสู่หลักการ 
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7. วางแผนการใช้กระดาน 
1. ชื่อกิจกรรม  
2. สถานการณ์ปัญหา 
3. แถบค าสั่ง 
4. แนวคิดของเด็กนักเรียน 
5. สิ่งที่ได้เรียนรู้ 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนการใช้กระดาน 
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สะท้อนผลกิจกรรม “รถไฟเหาะ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1         ครูผู้สอน  นางสาวอัจฉรา  เหล่าพิเดช   
ผู้ร่วมสะท้อนผล 

1. ศน.กชพร  จันทะนามศรี 
2. นางสาวอัจฉรา  เหล่าพิเดช 
3. นางธนานันท์   ชาติชนบท 
4. นายนพรัตน  นักร้อง 
5. ผอ.จากโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 

 ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
       นางสาวกชพร  จันทะนามศรี  ศึกษานิเทศก์ ได้เป็นผู้ด าเนินการในการสะท้อนผลการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายละเอียดการสะท้อนผลดังนี้ 
 ครูผู้สอน นางสาวอัจฉรา  เหล่าพิเดช 
   จุดประสงค์ของคาบเรียนนี้ เพ่ือทบทวนความรู้เรื่อง  การนับเริ่มจากจุดเริ่มต้น  เพ่ือบอกต าแหน่ง
หรือบอกล าดับ สามารถเข้าใจความแตกต่างของปริมาณระหว่าง  “4 คนแรก” กับ “คนที่ 4” 
   ข้อสังเกต : เนื่องจากเวลาในการสอนค่อนข้างน้อย ประกอบกับเนื้อหาส าหรับคาบเรียนนี้ค่อนข้าง
เยอะเด็กๆ เกิดความสับสนระหว่าง 4 คนแรก กับคนที่ 4 เด็กๆเข้าใจเฉพาะปริมาณ แต่ยังไม่เข้าใจถึงล าดับที่ 
จึงเป็นไปตามจุดประสงค์เพียงแค่ 1ข้อ 

  ผู้สังเกตคนที่ 1  นางธนานันท์   ชาติชนบท 
 ข้อสังเกต :   -  เด็กรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
   -  เด็กกล้าแสดงออก กล้าน าเสนอ ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
   -  เด็กได้เครื่องมือมาก่อนในคาบก่อน ๆ น ามาใช้ในคาบนี้ 
   -  การตั้งค าถามถามเด็กท าได้ดีมาก เด็กเข้าใจตอบได้ทุกค าถาม 
 ข้อเสนอแนะ : -  เนื่องจากเวลาที่ค่อนข้างนาน เด็กๆ เกิดความเบื่อ ไม่สนใจครูผู้สอนในช่วงหลังๆ 
ครูควรบริหารจัดการชั้นเรียน และบทเรียนที่สอนให้น่าสนใจมากข้ึน 
   

  ผู้สังเกตคนที่ 2  นายนพรัตน  นักร้อง 
 ข้อสังเกต  : -  มีนักเรียนในกลุ่มไม่ฟังความคิดเห็นของเพ่ือน  
 ข้อเสนอแนะ : 
 

  ผู้สังเกตคนที่ 3  ผอ.จากโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต3 
 ข้อสังเกต  : -  ครูจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ 
   -  ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ดูอบอุ่น เป็นกันเอง 
   -  ครูมีวิธีในการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดี 
 ข้อเสนอแนะ : -  อยากให้ครูผู้สอนน าตัวเด็กมีส่วนร่วมในสถานการณ์ด้วย เพ่ือให้เด็กเกิดความ
สนุกสนานและจินตนาการไปถึงสถานการณ์นั้นได้จริง 
 

  นางสาวกชพร  จันทะนามศรี  ศึกษานิเทศก์ ได้สรุปเพ่ิมเติมดังนี้ 
 -  ครูผู้สอนน าเสนอสถานการณ์ และชี้แจงใบกิจกรรมเร็วเกินไป ท าให้ลืมเล่าสถานการณ์ที่ส าคัญไป 
ท าให้เด็กเกิดความไม่เข้าใจ ในการท าใบกิจกรรม 
 -  มีเด็กนักเรียนบางครั้งที่ไม่สนใจในการท าใบกิจกรรม ยังหยอกล้อเล่นกัน ปล่อยให้เพ่ือนอีกคนท า
ใบกิจกรรมเพียงคนเดียว
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โครงการ 
การสร้างชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Communities : PLC) 

 
โครงการ  : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning   

Communities : PLC) 
ลักษณะของโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ        : 1 กรกฎาคม  2563 – 9 เมษายน 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ         : โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 

ศึกษาขอนแก่น  เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     : นางธนานันท์  ชาติชนบท นางพัชราภรณ์  โสค าแก้ว   
      นางสาวอัจฉรา เหล่าพิเดช นางสาววราภรณ์  กระตุดเงิน   
      นายสุริยา  หาดชัยภูม ิ
 
หลักการและเหตุผล  
              หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียนและครูผู้สอน กลไกส าคัญ
ประการหนึ่ง ซึ่งช่วยให้การปฏิรูปการเรียนรู้ประสบความส าเร็จ คือ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัด
การศึกษาจากแนวทางด าเนินการแบบเดิมดังที่เคยผ่านมา  ไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเป็น  
“โรงเรียนแห่งการเรียนรู้  (The Learning School)” โดยจัดให้มี  “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional  Community : PLC)  ขึ้นภายในโรงเรียน เพื่อให้ก่อเกิดบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ส าหรับผู้บริหารและครู ได้ท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทั้งการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ตลอดจนนวัตกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
มุ่งเน้นในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  เป็นการสร้างพลังขับเคลื่อนให้การปฏิรูปการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา ประกอบกับ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ได้เข้าร่วมโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สนับสนุนโดยกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพ่ือพัฒนาการคิด และเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21 โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)   
               โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผ่านกระบวนการคิด และทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ร่วมพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของบุคลากรในโรงเรียน จึงได้ขับเคลื่อนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  
Community : PLC)       
 
วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
ในโรงเรียนโดยผู้บริหารและครูร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ     
 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด 
(Open Approach)  โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)   
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เป้าหมาย   
 เชิงปริมาณ 

ผู้บริหารและครู จ านวน 18  คน  มีบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน  สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson 
Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)  สร้างพลังขับเคลื่อนให้การปฏิรูปการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา   

เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารและครู มีบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

ประสบการณ์ระหว่างกัน  สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open 
Approach) สร้างพลังขับเคลื่อนให้การปฏิรูปการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา 

   
เป้าหมายการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
2. ความสามารถในการอ่านการเขียน 
3. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
4. ความสามารถในการใช้ ICT เพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 
5. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
6. ความสามารถในการใช้ทักษะอาชีพ  

 7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

การด าเนินการ 
       1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนัก และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)   
        2. วิเคราะห์คุณภาพการจัดการศึกษาใน 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อก าหนดเป้าหมายการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
        3. จัดท าปฏิทินการท า PLC (Professional Learning Community: PLC) ตามเป้าหมาย การ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
        4. ก ากับติดตามการปฏิบัติการ (Professional Learning Community : PLC)   ตามปฏิทิน 
       5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

ด าเนินการตลอดปีการศึกษา 2563  (กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564) 
   ด าเนินการ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC)  
โดยความร่วมมือของผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู โดยร่วมจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกวันจันทร์ เวลา 
14.30 น. เป็นต้นไป และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ทุกวันพุธ  เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป 



 12 ปฏิทินการด าเนินการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ปีการศึกษา 2563 

ภาคเรียนที่ 1 
การด าเนินการ วัน เดือน ปี เวลา 

วิเคราะห์สาเหตุและก าหนดแนวทางการพัฒนา 1-15 กรกฏาคม 2563  
พัฒนา/เลือก นวัตกรรมในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 16 กรกฏาคม 2563  
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 20 กรกฏาคม 2563 14.30 น. -16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 1 22 กรกฏาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 27 กรกฏาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 2 29 กรกฏาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 3 สิงหาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 3 5 สิงหาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 10 สิงหาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 4 13 สิงหาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 17 สิงหาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 5 19สิงหาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 24 สิงหาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
เปิดชั้นเรียน 26 สิงหาคม 2563 08.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 31 สิงหาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 6 2 กันยายน 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 7 กันยายน 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 7 9 กันยายน 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 14 กันยายน 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 8 16 กันยายน 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 21 กันยายน 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 9 23 กันยายน 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 28 กันยายน 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 10 30 กันยายน 2563  14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 5 ตุลาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 11 7 ตุลาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 12 ตุลาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 12 14 ตุลาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 19 ตุลาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 13 21 ตุลาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 26 ตุลาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 14 28 ตุลาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 2 พฤศจิกายน 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 4 พฤศจิกายน 2563 14.30 น.-16.30 น. 
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ภาคเรียนที่ 2 
การด าเนินการ วัน เดือน ปี เวลา 

วิเคราะห์สาเหตุและก าหนดแนวทางการพัฒนา 1-10 ธันวาคม 2563  
พัฒนา/เลือก นวัตกรรมในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 11 ธันวาคม 2563  
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 14 ธันวาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 1 16 ธันวาคม 2563 14.30 น-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 21 ธันวาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 2 23 ธันวาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 28 ธันวาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 3 30 ธันวาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 4 ธันวาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 4 6 มกราคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 11 มกราคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 5 13 มกราคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 18 มกราคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 6 20 มกราคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 25 มกราคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 7 27 มกราคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 1 กุมภาพันธ์ 2564 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 8 3 กุมภาพันธ์ 2564 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 8 กุมภาพันธ์ 2564 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 9 10 กุมภาพันธ์ 2564 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 15 กุมภาพันธ์ 2564 14.30 น-16.30 น. 
สะทอ้นผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 10 17 กุมภาพันธ์ 2564 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 22 กุมภาพันธ์ 2564 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 11 24 กุมภาพันธ์ 2564 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 1 มีนาคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 12 3 มีนาคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 8 มีนาคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 13 10 มีนาคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 15 มีนาคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 14 17 มีนาคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 22 มีนาคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 15 24 มีนาคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 29 มีนาคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 16 31 มีนาคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
กิจกรรม Open Class มีนาคม 2564 08.30 น.-16.30 น. 
ประเมิน/สรุปผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 1-7 เมษายน 2564  
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งบประมาณ  
 เงินอุดหนุนโครงการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning   
Communities : PLC) 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.สถานศึกษาเป็น “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (The Learning School)” และมี “ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional  Community : PLC) 

2. ผู้บริหารและครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน   
3. ครูมีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 15 ปฏิทินการด าเนินการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ปีการศึกษา 2563 

ภาคเรียนที่ 1 
การด าเนินการ วัน เดือน ปี เวลา 

วิเคราะห์สาเหตุและก าหนดแนวทางการพัฒนา 1-15 กรกฏาคม 2563  
พัฒนา/เลือก นวัตกรรมในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 16 กรกฏาคม 2563  
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 20 กรกฏาคม 2563 14.30 น. -16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 1 22 กรกฏาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 27 กรกฏาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 2 29 กรกฏาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 3 สิงหาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 3 5 สิงหาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 10 สิงหาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 4 13 สิงหาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 17 สิงหาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 5 19สิงหาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 24 สิงหาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
เปิดชั้นเรียน 26 สิงหาคม 2563 08.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 31 สิงหาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 6 2 กันยายน 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 7 กันยายน 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 7 9 กันยายน 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 14 กันยายน 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 8 16 กันยายน 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 21 กันยายน 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 9 23 กันยายน 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 28 กันยายน 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 10 30 กันยายน 2563  14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 5 ตุลาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 11 7 ตุลาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 12 ตุลาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 12 14 ตุลาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 19 ตุลาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 13 21 ตุลาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 26 ตุลาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 14 28 ตุลาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 2 พฤศจิกายน 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 4 พฤศจิกายน 2563 14.30 น.-16.30 น. 
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ภาคเรียนที่ 2 
การด าเนินการ วัน เดือน ปี เวลา 

วิเคราะห์สาเหตุและก าหนดแนวทางการพัฒนา 1-10 ธันวาคม 2563  
พัฒนา/เลือก นวัตกรรมในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 11 ธันวาคม 2563  
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 14 ธันวาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 1 16 ธันวาคม 2563 14.30 น-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 21 ธันวาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 2 23 ธันวาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 28 ธันวาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 3 30 ธันวาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 4 ธันวาคม 2563 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 4 6 มกราคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 11 มกราคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 5 13 มกราคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 18 มกราคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 6 20 มกราคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 25 มกราคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 7 27 มกราคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 1 กุมภาพันธ์ 2564 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 8 3 กุมภาพันธ์ 2564 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 8 กุมภาพันธ์ 2564 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 9 10 กุมภาพันธ์ 2564 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 15 กุมภาพันธ์ 2564 14.30 น-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 10 17 กุมภาพันธ์ 2564 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 22 กุมภาพันธ์ 2564 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 11 24 กุมภาพันธ์ 2564 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 1 มีนาคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 12 3 มีนาคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 8 มีนาคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 13 10 มีนาคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 15 มีนาคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 14 17 มีนาคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 22 มีนาคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 15 24 มีนาคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
ร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 29 มีนาคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
สะท้อนผลการน านวัตกรรมไปใช้ครั้งที่ 16 31 มีนาคม 2564 14.30 น.-16.30 น. 
กิจกรรม Open Class มีนาคม 2564 08.30 น.-16.30 น. 
ประเมิน/สรุปผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 1-7 เมษายน 2564  
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งบประมาณ  
 เงินอุดหนุนโครงการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning   
Communities : PLC) 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.สถานศึกษาเป็น “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (The Learning School)” และมี “ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Community : PLC) 

2. ผู้บริหารและครูไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน   
3. ครูมีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4. ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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ค าสั่งโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 

ที่    46/2563 
เรื่อง  การจัดกิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้นวตักรรมการศึกษาชั้นเรยีน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปดิ  (Open Approach)    

_______________________________________________ 
 

ตามที่  โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม  เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงรียนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพศึกษาต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) บูรณา
การบริหารจัดการระดับโรงเรียน (School Management) ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson  Study) 
และวิธีการแบบเปิด (Open  Approach) เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์และบรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีโครงการก าหนด จึงแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
       1.1 นายพีระพงษ์  วิริยสถิตย์กุล  ประธานกรรมการ 
       1.2 นายสาคร  อุ่นผาง   รองประธานกรรมการ 
       1.3 นางสาวพิศเสวต  สุดวิเศษ  กรรมการ 
       1.4 นางธนานันท์  ชาติชนบท   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า  ชี้แนะแนวทางและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
 

2. ทีมศึกษาชั้นเรียน ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
2.1  นางศุภวรรณ  คงสมของ  ประธาน 
2.2 นายภาคภูมิ  วริวงค์  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่   1. ร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และผลิตสื่อ  ทุกวันจันทร์  ตั้งแต่เวลา 14.30 น.-16.30 น.  
2. ครูผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกิจกรรมที่ร่วมกันออกแบบ  
3. ครูผู้สังเกตการสอนร่วมกันสังเกตการสอนและบันทึกสิ่งที่เกิดกับผู้เรียนรวมถึงความคิดของผู้เรียน 
4.  ครูผูส้อนและครูผู้สังเกตการสอนร่วมกันสะท้อนผลการจดักิจกรรมทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป 

  

3. ทีมศึกษาชั้นเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3    ประกอบด้วย 
3.1  นางธนานันท์   ชาติชนบท ประธาน 
3.2 นางอัจฉรา    เหล่าพิเดช        กรรมการ  

     3.3 นายนายนพรัตน์   นักร้อง           กรรมการ 
3.4 นางสาวตุ๊  ณะวงวิเศษ  กรรมการ 
3.5 นายณัฐนันท์  เพ็งโคตร  กรรมการ 
3.6 นางน้ าเพชร  ธนสีลังกูร  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่   1. ร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และผลิตสื่อ  ทุกวันจันทร์  ตั้งแต่เวลา 14.30 น.-16.30 น.  
2. ครูผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกิจกรรมที่ร่วมกันออกแบบ  
3. ครูผู้สังเกตการสอนร่วมกันสังเกตการสอนและบันทึกสิ่งที่เกิดกับผู้เรียนรวมถึงความคิดของผู้เรียน 
4.  ครูผูส้อนและครูผู้สังเกตการสอนร่วมกันสะท้อนผลการจดักิจกรรมทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป 
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4.  ทีมศึกษาชั้นเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6    ประกอบด้วย 
4.1 นางนิตยา   อุ่นผาง                        ประธานกรรมการ 
4.2 นายณัฐพล    นาคดี   กรรมการ 
4.3 นางสาวสุนิสา   โสภารักษ์   กรรมการ 
4.5 นางสาวลักขณา  ผลไชย   กรรมการ  
4.6 นางสาวพัชราภรณ์    โสค าแก้ว            กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   1. ร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และผลิตสื่อ  ทุกวันจันทร์  ตั้งแต่เวลา 14.30 น.-16.30 น. 
2. ครูผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกิจกรรมที่ร่วมกันออกแบบ  
3. ครูผู้สังเกตการสอนร่วมกันสังเกตการสอนและบันทึกสิ่งที่เกิดกับผู้เรียนรวมถึงความคิดของผู้เรียน 
4.  ครูผูส้อนและครูผู้สังเกตการสอนร่วมกันสะท้อนผลการจดักิจกรรมทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป 
 

5. ทีมศึกษาชั้นเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3    ประกอบด้วย 
5.1 นายสาคร อุ่นผาง    ประธานกรรม 
5.2 นางสาวพิศเสวต  สุดวิเศษ กรรมการ 
5.3 นายอภิชาติ      สีแจ่ม               กรรมการ 
5.4 นายสุริยา    หาดชัยภูม ิ  กรรมการ 
5.5 นางสาวปรินา   ครองตน  กรรมการ 
5.6 นางสาววราภรณ์   กระตุดเงิน กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   1. ร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และผลิตสื่อ  ทุกวันจนัทร ์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น.-16.30 น. 
2. ครูผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกิจกรรมที่ร่วมกันออกแบบ  
3. ครูผู้สังเกตการสอนร่วมกันสังเกตการสอนและบนัทึกสิ่งที่เกิดกับผู้เรียนรวมถึงความคิดของผู้เรียน 
4.  ครูผูส้อนและครูผู้สังเกตการสอนร่วมกันสะท้อนผลการจดักิจกรรมทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป 
 

  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดผลดีต่อผู้เรียน  ต่อตนเองและต่อโรงเรียนต่อไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  9  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563 
 
 
             ส าเนา             พีระพงษ์ 
             (นายพีระพงษ์  วิริยสถิตย์กุล) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 

 
 
 
 
 


