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วัตถุประสงค์ของการประชุม

พัฒนาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณ 

พัฒนาสื่อ การบริหารจัดการ การนิเทศ ติดตามและประเมิน
ผล การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและบูรณการ
วิทยาการคำนวณกับสาระอื่น 

พัฒนาส่งเสริมและขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณ
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แนวโน้มทิศทางประเทศไทย

นโยบาย



 EEC - เสาแรก

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - 
สนามบินอู่ตะเภา - ท่าเรือมาบตาพุด 
- ท่าเรือแหลงฉบัง - ท่าเรือสัตหีบ - 
รถไฟรางคู่ - มอเตอร์เวย์ - รถไฟ
ความเร็วสูง  - เมืองอัจฉริยะ



 EEC - เสาสอง

การให้แรงจูงใจทางภาษี - ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 15 ปี (ตํ่าสุดใน
เอเซีย) เช่าที่ดิน 99 ปี ลดภาษีบุคคล
ธรรมดา ร้อยละ 17 สําหรับบุคคล
ระดับโลก



 EEC - เสาสาม

การตั้งศูนย์เบ็ดเสร็จครบวงจร (One 
Stop Service)
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ต่อยอด 5 อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
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New S - Curve
อุตสาหกรรมหุ่ยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติ

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ 
และเคมีชีวภาพ

อุตสาหกรรมดิจิทัล

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร



กําลังคนด้านดิจิทัลของไทยมีปริมาณ
มากแต่ทํางานได้จริงมีน้อย

2560 มีผู้ทํางานด้าน ICT ทั่วประเทศ 268,065 คน





ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล



การประกันคุณภาพ
• การประเมินเพื่อการประกันคุณภาพ สมศ. รอบ 4 
• 20 ตัวบ่งชี้  
• ด้านคุณภาพศิษย์ ด้านคุณภาพครู ด้านการ
บริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา มีส่วน
เกี่ยวพันกับการดำเนินการพัฒนา 

• ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตาม
หลักสูตร 

• ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
13



การศึกษาเพื่อโลกอนาคตที่ไม่ชัดเจน







สมรรถนะเด็กไทยในอนาคต

Communicate with AI / ICT Literacy 

Big Data Analysis 

Complex Problem Solving/Critical 
Thinking/Systems Thinking/Creative 
Thinking 

Skills for living in the World 

Communication skills



แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรจะเน้น สมรรถนะผู้เรียนมากขึ้น 

สมรรถนะ จะต้องประกอบด้วย ความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะผู้เรียน 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้จะต้องเปลี่ยนไปอย่าง
แน่นอน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําคัญ



สมรรถนะที่คาดว่าจะต้องสร้าง

การจัดการตนเอง 

การสื่อสาร 

การรวมพลังทํางานเป็นทีม 

การคิดขั้นสูง 

การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง



ขอบข่ายการเรียนรู้

สุขภาวะกายและจิต 

ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

โลกของงานและการประกอบอาชีพ 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สังคมและความเป็นมนุษย์





วิทยาการคํานวณ

Computing Science

Information and Communication Technology

Digital Literacy
ดร.ชลิตา ธัญญะคุปต์ สสวท. 
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ไม่ใช่เพื่อทําเป็นอาชีพ แต่ใช้เพื่อชีวิต
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ไม่เน้นที่เนื้อหาสาระ แต่มุ่งที่กระบวนการคิด



Visit http://keynotetemplate.com for more free keynote resources!

อิทธิพลของปัญญาประดิษฐ์ (AI)

5 ปี ของ การ
พัฒนา AI

5 ปี ของ การ
อยู่กับ AI

AI ทํางาน
แทนคน

ภายใน 10 ปี AI จะแทนที่คนเกือบสมบูรณ์

http://bestpowerpointtemplates.com
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คืออะไร ?
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สังคมโลกเปลี่ยน

คนต้องปรับ



รศ.ประภาภัทร นิยม ,2562



รศ.ประภาภัทร นิยม ,2562



รศ.ประภาภัทร นิยม ,2562



Minneapolis, 6 August 2009
Sir Michael Barber

The Challenge of Achieving 
World Class Performance: 

Education in the 21st Century



ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน กับคุณภาพของครู

50th percen+le

0th percen+le

100th percen+le

ผลการเรียน

อาย ุ8 ปี อาย ุ11 ปี

เด็กที่มีผลการเรียนระดับ
เดียวกัน

! * Among the top 20% of teachers; ** Among the bo:om 20% of teachers 
! Analysis of test data from Tennessee showed that teacher quality effected student performance more than any other variable; on average, two students with 

average performance (50th percen@le) would diverge by more than 50 percen@le points over a three year period depending on the teacher they were assigned 
! Source: Sanders & Rivers Cumula@ve and Residual Effects on Future Student Academic Achievement

เด็กเรียนกับครูที่ไม่เก่ง  
(low-performance)**

37th percentile

เด็กเรียนกับครูที่เก่ง  
(high-performance)*

90th percen+le



คุณภาพของระบบการศึกษาไม่มีวันที่จะ 
สูงกว่าคุณภาพของครูไปได้

“The quality of an education system cannot  
exceed the quality of its teachers.”



หนทางเดียวเท่านั้นที่จะพัฒนา 

ผลการเรียนรู้ คือ การพัฒนาการสอน

“The only way to improve outcomes is 
to improve instruction.”

ข้อสรุปที่ 2



“High performance requires every child to succeed.”



“Great leadership at school level is 
a key enabling factor.”



ครูที่มีศักยภาพจะพัฒนาทักษะการสอนในชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ

สังเกตการณ์การสอน 

ครูทุกคนในเชียงไฮ้ต้อง
ได้รับการสังเกตการณ์ใน
ชั้นเรียน อย่างน้อย 8 
บทเรียนจากเพื่อนครูใน
แต่ละภาคเรียน

ศึกษาบทเรียน 

ครูทั้งในเชียงไฮ้และ
ญี่ปุ่น ทำงานร่วมกัน
ในการวิเคราะห์และ
พัฒนาบทเรียน

สาธิตการสอน 
ครูสาธิตการสอนที่ดีให้
ครูกลุ่มใหญ่ดู โดยมี
การถกเถียงแลก 
เปลี่ยนความเห็นกัน

ตวัอยา่ง การพัฒนาในญี่ปุ่น และเชียงไฮ้



ครูเป็นปัจจัยตั้งต้นของคุณภาพการศึกษา





เป้าหมายภารกิจการดําเนินการ

ครูจะเป็นผู้ใช้วิชาชีพในการออกแบบจัดการเรียนรู้ 

ดําเนินการตามกระบวนการ PLC ด้วย COLA 
Concept จํานวน 3 วงรอบ 

ศึกษานิเทศก์มีบทบาทร่วมเรียนรู้  

ผู้บริหารทุกระดับขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุน



ระบบการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ

ระดับสํานักงานเขตพื้นที่ 
ระดับโรงเรียนแกนนํา

COLA Model



กรอบแนวคิด (CS Learning Management 

Conceptual Framework) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ ที่เป็นทั้งกระบวนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องและ
กรอบแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณโดยเฉพาะ 

COLA Model คือ อะไร ?

รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ผู้พัฒนากรอบแนวคิด , ธันวาคม 2562



COLA Model 

C - Computing Science Learning 
Outcome 

O - Open Approach 

L/P - Lesson Study/Professional 
Learning Community (PLC) 

A - Active Learning/AKITA Action 
Model



C Computing Science  
Learning Outcome

Computing Science

Digital Technology

Media and Information Literacy



วิทยาศาสตร ์ ที่เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ และมีเหตุผล โดย
ประกอบด้วย การกําหนดปัญหา การวิเคราะห ์ การ
คํานวณ การสังเคราะห ์และการใช้เครื่องมือทาง 
ไอทีวิทยาการข้อมูลและวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 
เพื่อแก้ปัญหาใด ๆ รวมทั้งการดําเนินชีวิตประจํา
วัน



ขั้นตอนการแก้ปัญหา

Decomposition 

Pattern Recognition 

Abstraction 

Algorithm Design



หลักสูตรวิทยาการคำนวณ



กรอบแนวคิด (CS Learning Management 

Conceptual Framework) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ ที่เป็นทั้งกระบวนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องและ
กรอบแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณโดยเฉพาะ 

COLA Model คือ อะไร ?

รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ผู้พัฒนากรอบแนวคิด , ธันวาคม 2562





C Computing Science  
Learning Outcome

Computing Science

Digital Technology

Media and Information Literacy



วิทยาศาสตร ์ ที่เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ และมีเหตุผล โดย
ประกอบด้วย การกําหนดปัญหา การวิเคราะห ์ การ
คํานวณ การสังเคราะห ์และการใช้เครื่องมือทาง 
ไอทีวิทยาการข้อมูลและวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 
เพื่อแก้ปัญหาใด ๆ รวมทั้งการดําเนินชีวิตประจํา
วัน



ขั้นตอนการแก้ปัญหา

วิเคราะห์และกําหนดรายละเอียดของการแก้ปัญหา 

วางแผนการแก้ปัญหา 

ดําเนินการแก้ปัญหา 

ตรวจสอบและประเมินผล



O Open Approach

ปัญหาท้าทาย กระตุ้นคิด

ทางเลือกการแก้ปัญหาหลากหลาย

เลือกด้วยเหตุผลที่เหมาะสม





ศูนย์คณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น



Open Approach

การเปิดโอกาสให้อิสระแก่ผู้เรียน ได้คิดอย่างอิสระ 
หลากหลายแนวทาง ในการแก้ปัญหาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง 

ต้องส่งเสริมและเคารพความคิดของนักเรียนในการ
คิดค้นหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และหลาก
หลาย



L Lesson Study & PLC  
(Professional Learning Community)

ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน

ร่วมมือกันแก้ปัญหาผู้เรียน

ใช้ผลการปฏิบัติกลับมาเป็นฐานคิด



Lesson study  
Professional Learning 

Community (PLC)



Professional Learning Community



ระบุปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน

ออกแบบทเรียน

พัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ สื่อ เครื่องมือ
วัด ประเมินผลเปิดชั้นเรียน

สะท้อนคิดหลังเปิดชั้นเรียน

การวางแผนปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

วิเคราะห์
ชิ้นงานนักเรียน

Assoc.Prof.Dr.Montree Yamkasikorn, 26 Oct.2019



Lesson Study



Lesson Study หรือ การศึกษาบทเรียน

เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น 

ถูกปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของญี่ปุ่น จนกลายเป็นวัฒนธรรมการ
ทำงานของครู

ใช้มานานกว่า 130 ปี



A Active Learning  

AKITA Action Model

Problem-Based Learning

Project-Based Learning



AKITA Action Model
ผลการสอบสูงสุดของประเทศญี่ปุ่น

ผู้บริหารสูงสุดเอาจริง เอาจังกับการศึกษา

เน้นการเรียนรู้ของนักเรียนรายคน

มีลักษณะ Active Learning





นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

Flipped classroom 

Learner Generated Digital Media 

Project Based Learning  

Think - Pair - Share  

Blended Learning



COLA Model



ทำไมต้อง COLA Model?



ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
Student Learning Problems



สร้างวัฒนธรรมการทํางานของครู
เพื่อลูกศิษย์



หาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับลูกศิษย์ 

Best Practice



เน้นการใช้ผลการปฏิบัติ 
เป็นฐานการพัฒนา



แบ่งปันความรับผิดชอบ 
ต่อความสำเร็จและล้มเหลว



แก้ปัญหาลูกศิษย์อย่างต่อเนื่อง



What is Professional Learning Community 
(PLC)?

PLC คือ อะไร ?



Community of Practice (CoP) 

Professional Learning Community 
(PLC) 

School as Learning Community (SLC)



Professional Learning Community

Richard DuFour

PLC



Prof.Manabu Sato

School as Learning Community

SLC





Key words
กลุ่มของนักการศึกษา 
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หลักการสําคัญ 3 ประการของ PLC

1.เพ่งเล็งที่การเรียนรู้ของนักเรียน 
2.ร่วมมือกันแก้ปัญหา 
3.ใช้ผลที่เกิดขึ้นจริงกลับมา
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
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Plan Do See



C = Computing Science
O = Open Approach / Open Class
L = Lesson Study
A = AKITA Action Model



ขั้นตอน 1 : ตั้งข้อสังเกตการเรียนรู้

ขั้นตอน 2 : มีความคิดของตนเอง

ขั้นตอน 3 : อภิปราย : Think - Pair - Share

ขั้นตอน 4 : ทบทวนเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้



AKITA Action Model

รู้จักต้ังข้อสังเกตในการเรียนรู้

มีความคิดของตนเอง

อภิปรายเป็นคู่ - กลุ่ม หรือทั้งชั้นเรียน

ทบทวนเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้



Computing Science Learning Outcome

ทักษะการคิดเชิงคำนวณ 

ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน 

การค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ



Computing Science Learning Outcome

ประเมิน จัดการ วิเคราะห์และนำสารสนเทศไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 

ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อ
ดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

ความฉลาดรู้ในการใช้สื่อดิจิทัล



สร้างทีม 

1

Professional Learning Team 
building 



รูปแบบการสร้างทีม PLC

สมาชิกมาจากกลุ่มสาระเดียวกัน

สมาชิกมาจากระดับชั้นเดียวกัน

สมาชิกที่สนิทสนม อยู่ด้วยกันมีความสุข

สมาชิกมาจากต่างระดับชั้น ต่างสาระ

สมาชิกมาจากต่างโรงเรียน



เงื่อนไขการจัดกลุ่มทำงาน

ครูที่มีมุมมอง ความเชื่อ ความสนใจใกล้เคียงกันจะดีกว่า 

มีครูที่มีประสบการณ์จับคู่กับคนที่มีประสบการณ์น้อย 

สมาชิกกลุ่ม ควรอยู่ระหว่าง ๒ - ๕ คน 

รักกัน เชื่อใจกัน ร่วมมือกัน ให้เกียรติกัน 

ควรมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ





96



97



98



99



100



101



102





ระบุปัญหา/ประเด็นเป้าหมายที่จะ
พัฒนานักเรียน2

State of the student learning 
problem



การวิเคราะห์ผลงานนักเรียน



วิเคราะห์ชิ้นงาน

เป้าหมายการ
พัฒนา เกณฑ์การประเมิน แนวคิดการพัฒนา เรียนรู้ร่วมกัน







การวิเคราะห์ผลงานนักเรียน



การบูรณาการวิทยาการคํานวณ
กับสาระอื่น ๆ



สสวท.



สสวท.
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วิเคราะห์ชิ้นงาน

ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน



ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน

ที่เฉพาะเจาะจงกลุ่มให้ชัดเจน



การวิเคราะห์งานของนักเรียน



การศึกษาเพื่อระบุปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

ร่องรอยผลงานนักเรียน



ลำดับ ชื่อ - นามสกุล บทบาทในทีม ลายมือชื่อ
1 Model 
2 Buddy 1
3 Buddy 2
4 Buddy 3
5
6
7

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

……………………………………….…….

ลงชื่อ...............................................................ผู้อำนวยการ
(……………………………….)

……………………………………….…….

วันที่.......เดือน.................พ.ศ..............



ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ประเด็นที่ถูกกําหนดให้เป็นตัวแสดง 
ความสําเร็จของ การแก้ปัญหา 

เกณฑ์ที่เป็นตัวกําหนดระดับที่ยอมรับได้
ว่าการแก้ปัญหาบรรลุเป้าหมายแล้ว



แบบสอบถาม 

แบบสังเกต 

แบบวัด 

แบบสำรวจรายการ 

แบบสัมภาษณ์ 

แบบทดสอบ



การวิเคราะห์ข้อมูล

นับจำนวน / ความถี่ 

ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย



คุณภาพนักเรียน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

สมรรถนะนักเรียน



ตัวอย่างการใช้ผังก้างปลานําเสนอ
ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน





นักเรียนขาด 
ทักษะการคิด
วิเคราะห์

ทักษะการคิดวิเคราะห์

การแยกแยะ

การระบุความเหมือน

การระบุความต่าง

แบบทดสอบ

แบบสังเกต

ป.4/2

สังคมศึกษา

นายมนตรี แย้มกสิกร

นักเรียนมี
ทักษะการ
คิดวิเคราะห์
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เข้าใจ ทําได้จริง เพื่อนร่วมทาง

ปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

ประเด็นปัญหา PLC



ออกแบบบทเรียนร่วมกันของทีม

3

เขียนแผนจัดการเรียนรู้ - ประชุมร่วมกับทีม PLC - สะท้อนคิด

Lesson Design





ผู้ดำเนินการประชุม

ผู้บันทึกข้อสังเกตของสมาชิก

พิจารณาวัตถุประสงค์การเรียนรู้ สาระ กิจกรรม
การออกแบบการเรียนรู้ สื่อ การวัด ประเมินผล

กิจกรรมการเรียนรู้ จะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่
กำหนดหรือไม่

Lesson Plan 
Reflection

Montree Yamkasikorn, 6 April 2018



INSTRUCTIONAL DESIGN

Analyse 

Design 

Develop 

Implement 

Evaluation





แนวปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง 
High Impact Practices (HIPs)

การออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ (Lesson Design) 

การเรียนรู้แบบกลุ่มหรือทีม (Group or Team Learning) 

ระดับการคิดของงานที่มอบหมายในชั้นเรียน 
(Cognitive Demand) 

การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment)



แนวปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง 
High Impact Practices (HIPs)

การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Student 
Discourse and Discussion) 

การมอบหมายงานเขียนอย่างสม่ำเสมอทั้งกิจกรรมในและ
นอกห้องเรียน (Frequent Writing) 

การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์/การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์ 
ปัญหา (Inquiry or Science Practices)



โครงสร้างบทเรียน - Lesson Design

องค์ประกอบ เวลา บทบาทนักเรียน บทบาทครู

Warm - up 3 นาที 50% 50%

Introduction 7 นาที 30% 70%

Body 35 นาที 70% 30%

Closing 10 นาที 50% 50%

Exit 5 นาที 90% 10%

ตัว
อย
่าง



แนวปฏิบัติเสนอแนะเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

การคาด 
การณ์การ
ตอบสนอง
ของนักเรียน
ต่องานที่   
ท้าทาย
นักเรียน

การตรวจ 
สอบการตอบ
สนองของ  
นักเรียน  
อย่าง  
พิถีพิถัน

การเลือกผล
การตอบ
สนองของ
นักเรียนเพื่อ
การเรียนรู้
ร่วมกัน

การจัดลําดับ
การนําเสนอ
อย่างมีความ

หมาย

การเชือมโยง
แนวคิดของ
นักเรียนที่แตก
ต่างกันสู่การ
เรียนรู้ภาพ

รวม

Anticipating Mentoring Selecting Sequencing Connecting



ปฏิบัติการสอน - เปิดชั้นเรียน -  
สังเกตชั้นเรียน

รศ.ดร.มนตรี  แย้มกสิกร 

เยี่ยม สังเกตการณ์หน้างานจริง  
สังเกตอย่างมืออาชีพ ถ่ายคลิปวีดิโอ

4

Classroom Observation - 
Open Class



Peer-to-Peer Classroom Observation



ผู้จับเวลาแต่ละกิจกรรม
ของการสอน

ผู้บันทึกคำถามและคำตอบ
ของครูและนักเรียน

ผู้เก็บภาพพฤติกรรม

สังเกตและบันทึกวิธีคิด วิธีการ
เรียนรู้ของนักเรียน

Classroom  
Observation

Montree Yamkasikorn, 6 April 2018



ประชุมสะท้อนหลังสอน 
บันทึกผลสำเร็จ สิ่งที่ต้องปรับ

สะท้อนความเห็นอย่างสร้างสรรค์

5

Reflection Dialouge





ผู้ดำเนินการประชุม

ครู Model Teacher 
สะท้อนตนเองก่อน

ฺBuddy Teacher สะท้อนคิดและ ให้
กำลังใจ

บันทึกข้อสังเกต -  ผลการเรียนรู้ ผลงานของ
นักเรียน ผลการทดสอบ ผลการประเมิน

Reflection

Montree Yamkasikorn, 6 April 2018



การให้ข้อแนะนําย้อนกลับ

ให้ข้อแนะนําย้อนกลับทันทีหลังการสอน 

เริ่มต้นและจบด้วยสิ่งที่สังเกตได้ด้านบวก สะท้อนถึง
ความสําเร็จ 

ให้ข้อแนะนําย้อนกลับเชิงพรรณาแทนที่จะเป็นเชิง
ประเมิน



การให้ข้อแนะนําย้อนกลับ

ถามคําถามที่กระตุ้นให้ครูได้พูดถึงบทเรียนที่เพิ่งถูก
สังเกต 

เจาะลึกมุมที่ครูกังวลใจเกี่ยวกับบทเรียนที่ทําได้ไม่ค่อย
ดี 

เปิดโอกาสให้ครูลองคิดถึงวิธีการจัดการเรียนรู้ที่แตก
ต่างที่จะทําให้ดีขึ้นกว่าเดิม



ปฏิบัติการวงรอบใหม่ (3 วงรอบต่อภาคเรียน)

รศ.ดร.มนตรี  แย้มกสิกร  tpdi@kurupatana.ac.th

สรุปรายงานของวงรอบ

ปฏิบัติการซ้ำ ขึ้นรอบใหม่ แต่มุ่งพัฒนาที่ประเด็น
ปัญหาเดิม จนกว่าจะได้แนวการปฏิบัติที่ดีสุดสำหรับ

การแก้ปัญหานั้น

6

mailto:tpdi@kurupatana.ac.th


ขั้นตอนการสอนตาม
แผนการสอน

บันทึกการสนทนาครู- 
นักเรียน/ข้อค้นพบในชั้น
เรียน/คำถามจากห้องเรียน

ผลงานนักเรียน / ภาพถ่าย/ร่องรอย

บันทึกข้อสังเกต -  ผลการเรียนรู้ ผล
งานของนักเรียน ผลการทดสอบ ผล

Revise

Montree Yamkasikorn, 6 April 2018





ระบุปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน

ออกแบบทเรียน

พัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ สื่อ เครื่องมือ
วัด ประเมินผลเปิดชั้นเรียน

สะท้อนคิดหลังเปิดชั้นเรียน

การวางแผนปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

วิเคราะห์
ชิ้นงานนักเรียน

Assoc.Prof.Dr.Montree Yamkasikorn, 26 Oct.2019



ระบุปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน

ออกแบบทเรียน

พัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ สื่อ เครื่อง
มือวัด ประเมินผลเปิดชั้นเรียน

สะท้อนคิดหลังเปิดชั้นเรียน

การวางแผนปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

วิเคราะห์ชิ้น
งานนักเรียน

Assoc.Prof.Dr.Montree Yamkasikorn, 26 Oct.2019





PLC-2

PLC-3

PLC-1

PLC-n



PLC-2

PLC-3

PLC-1

PLC-n

Best Practice

Montree Yamkasikorn, December 2017



 

รศ.ดร.มนตร ีแย้มกสิกร guru4plc@gmail.com 3 Oct. 2018 

1 

แผนปฏิบัติการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
๑. ชื่อ – นามสกุล Model teacher..................................................วิทยฐานะ.........................เจ้าของแผน 
๒. โรงเรียน................................................................ ระดับชั้นที่ดำเนินการ....................ห้อง............................ 
๓. รายวิชาที่ใช้ดำเนินการ............................................................กลุ่มสาระ....................................................... 
๔. ภาคเรียน............ ปีการศึกษา...................... จำนวนนักเรียนห้องที่ใช้ดำเนินการ........................คน  
๕. สมาชิกทีม PLT ประเภทเพื่อนครู (Buddy teachers : BT) 
    ๕.๑ เพื่อนครู ๑ ...................................................................วิทยฐานะ..................วิชาเอก............................. 
    ๕.๒ เพื่อนครู ๒ ...................................................................วิทยฐานะ..................วิชาเอก............................. 
    ๔.๓ เพื่อนครู ๓ ...................................................................วิทยฐานะ..................วิชาเอก............................. 
    ๕.๔ เพื่อนครู ๔ ...................................................................วิทยฐานะ..................วิชาเอก............................. 
    ๕.๕ เพื่อนครู ๕ ...................................................................วิทยฐานะ..................วิชาเอก............................. 
๖. สมาชิก PLT ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา (School administrators : SA) 
    ๖.๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน.....................................................วิทยฐานะ....................วิชาเอก.......................... 
   ๖.๒ รองผู้อำนวยการโรงเรียน................................................วิทยฐานะ....................วิชาเอก.......................... 
   ๖.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระ............................................................วิทยฐานะ....................วิชาเอก.......................... 
   ๖.๔ .......................................................................................วิทยฐานะ....................วิชาเอก..........................
๗. สมาชิก PLT ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา (Senior educator : SE) 
   ๗.๑ ...................................................................วิทยฐานะ/ตำแหน่งทางวิชาการ............................................
๘. แผนการดำเนินกิจกรรมและเวลาเป้าหมาย 
ลำดับ กิจกรรม วัน เดือน ปี เวลา เป้าหมาย 

รอบ ๑ รอบ ๒ รอบ ๓ 
๘.๑ สร้างทีมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ    
๘.๒ กำหนดปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน    
๘.๓ ออกแบบการสอนและหารือ – สะท้อนคิด

ร่วมกับทีม 
   

๘.๔ เขียนแผนจัดการเรียนรู้ – เตรียมการสอน    
๘.๕ ดำเนินการปฏิบัติการสอน – สังเกตชั้น

เรียน – บันทึกคลิปวีดิทัศน์การสอน 
   

๘.๖ ประชุมสะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียน    
๘.๗ สังเคราะห์ประเด็นเพื่อนำไปปรับปรุงการ

สอนรอบต่อไป 
   

 
วันที่ เดือน ปีที่จัดทำแผน : ………………………………………….. 
 
     ลงชื่อ...............................................................ผู้จัดทำแผน 
            (............................................................) 
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รศ.ดร.มนตร ีแย้มกสิกร guru4plc@gmail.com 3 Oct. 2018 

1 

แผนปฏิบัติการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
๑. ชื่อ – นามสกุล Model teacher..................................................วิทยฐานะ.........................เจ้าของแผน 
๒. โรงเรียน................................................................ ระดับชั้นที่ดำเนินการ....................ห้อง............................ 
๓. รายวิชาที่ใช้ดำเนินการ............................................................กลุ่มสาระ....................................................... 
๔. ภาคเรียน............ ปีการศึกษา...................... จำนวนนักเรียนห้องที่ใช้ดำเนินการ........................คน  
๕. สมาชิกทีม PLT ประเภทเพื่อนครู (Buddy teachers : BT) 
    ๕.๑ เพื่อนครู ๑ ...................................................................วิทยฐานะ..................วิชาเอก............................. 
    ๕.๒ เพื่อนครู ๒ ...................................................................วิทยฐานะ..................วิชาเอก............................. 
    ๔.๓ เพื่อนครู ๓ ...................................................................วิทยฐานะ..................วิชาเอก............................. 
    ๕.๔ เพื่อนครู ๔ ...................................................................วิทยฐานะ..................วิชาเอก............................. 
    ๕.๕ เพื่อนครู ๕ ...................................................................วิทยฐานะ..................วิชาเอก............................. 
๖. สมาชิก PLT ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา (School administrators : SA) 
    ๖.๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน.....................................................วิทยฐานะ....................วิชาเอก.......................... 
   ๖.๒ รองผู้อำนวยการโรงเรียน................................................วิทยฐานะ....................วิชาเอก.......................... 
   ๖.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระ............................................................วิทยฐานะ....................วิชาเอก.......................... 
   ๖.๔ .......................................................................................วิทยฐานะ....................วิชาเอก..........................
๗. สมาชิก PLT ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา (Senior educator : SE) 
   ๗.๑ ...................................................................วิทยฐานะ/ตำแหน่งทางวิชาการ............................................
๘. แผนการดำเนินกิจกรรมและเวลาเป้าหมาย 
ลำดับ กิจกรรม วัน เดือน ปี เวลา เป้าหมาย 

รอบ ๑ รอบ ๒ รอบ ๓ 
๘.๑ สร้างทีมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ    
๘.๒ กำหนดปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน    
๘.๓ ออกแบบการสอนและหารือ – สะท้อนคิด

ร่วมกับทีม 
   

๘.๔ เขียนแผนจัดการเรียนรู้ – เตรียมการสอน    
๘.๕ ดำเนินการปฏิบัติการสอน – สังเกตชั้น

เรียน – บันทึกคลิปวีดิทัศน์การสอน 
   

๘.๖ ประชุมสะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียน    
๘.๗ สังเคราะห์ประเด็นเพื่อนำไปปรับปรุงการ

สอนรอบต่อไป 
   

 
วันที่ เดือน ปีที่จัดทำแผน : ………………………………………….. 
 
     ลงชื่อ...............................................................ผู้จัดทำแผน 
            (............................................................) 
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กระบวนการ PLC ที่สำเร็จ

ทีม 

เป้าหมาย 

การจัดการ 

การเปิดชั้นเรียน 

การให้ความรู้ ความเข้าใจ



บทบาทของสํานักงานเขตพื้นที่

กํากับ ติดตาม ประเมินการดําเนินกิจกรรมตาม
รูปแบบ COLA Model 

จัดการให้มีการวางแผนและกํากับ COLA Model 

ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินการ COLA Model 

Coaching & Mentoring 



ประเด็นท้าทาย (KPI) ของ ศน.

ศน.มีแผนการเข้าร่วมสังเกตชั้นเรียน COLA Model 
อย่างน้อยในทุกกลุ่มสาระ จํานวนอย่างน้อย 8 ครั้ง 

มีรายงานสรุปการเข้าสังเกตชั้นเรียนและการประเมิน
การดําเนินการของโรงเรียนแกนนํา



ประเด็นท้าทาย (KPI) ระดับโรงเรียน

ครูทุกกลุ่มสาระนําเป้าหมายการเรียนรู้วิทยาการคํานวณบูรณาการ
กับสาระด้วยกระบวนการ COLA Model ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 60 
ของครูทั้งโรงเรียน 

ต้องมีการบูรณาการวิทยาการคํานวณในทุกกลุ่มสาระ 

มี Best practice ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ  

ครูทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร หากมีการดําเนินการครบ 3 วงรอบ 

มีการบันทึกข้อมูลการดําเนินการ COLA Model ในระบบครบถ้วน



การขับเคลื่อน COLA ในโรงเรียน

การนํา COLA Model เข้าสู่โรงเรียนอย่างราบรื่น 
เรียบร้อย 

การนําอย่างมืออาชีพ 

การจัดการอย่างเป็นระบบ 

การใช้โอกาส COLA Model เพื่อยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้วิทยาการคํานวณของนักเรียน



บทบาทของโรงเรียนแกนนําวิทยาการคํานวณ

จัดให้ความรู้ ความเข้าใจกับครูทุกคนในโรงเรียน 
เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาการคํานวณ และการ
ดําเนินการ COLA Model 

จัดการให้มีการวางแผนและกํากับ COLA Model 

ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินการ COLA Model



แหล่งกลางการบันทึกการดำเนินการ 
COLA Model

มี Web site ให้ครูทุกคนในทุกโรงเรียนบันทึกการ
ดำเนินงาน

ครูดำเนินการ COLA Model เป้าหมายอย่างน้อย
คนละ 3 วงรอบ



www.learncs.obec.go.th

แหล่งบันทึกข้อมูลการดำเนินการ  
COLA Model ของครูทุกคน ทุกโรงเรียน

bit.ly/buu-coding2562

http://www.learncs.obec.go.th


แหล่งบันทึกข้อมูลการดำเนินการ  
COLA Model ของครูทุกคน ทุกโรงเรียน

bit.ly/buu-coding2562



โรงเรียนแกนนำดีเด่น

โรงเรียนที่จัดการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูดำเนินการ 
COLA Model ครบ 3 วงรอบ อย่างน้อยทุกกลุ่ม
สาระ รวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของครูทั้งโรงเรียน

มี Best practice ของการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ



หน่วยศึกษานิเทศก์ดีเด่น

ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนในโรงเรียน
แกนนำ อย่างน้อยในทุกกลุ่มสาระ 8 ครั้ง

จัดทำรายงานสรุปผลการสะท้อนคิด (Reflection) 
จากการเข้าสังเกตชั้นเรียนของโรงเรียนแกนนำ



bit.ly/plcksp2019



Professional Learning Team : PLT

ปัญหา : นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ 
นักเรียน ม.1/2 กลุ่มสาระ

สังคมศึกษา

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ    
นักเรียน ม.2/4 กลุ่มสาระสังคมศึกษา

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ   
นักเรียน ม.1/4 กลุ่มสาระสังคมศึกษา



กิจกรรม Buddy Teacher Model Teacher

1. ประชุมสร้างความเข้าใจปัญหา 30 นาที 30 นาที

2.ออกแบบการแก้ปัญหา 60 นาที 60 นาที

3.เขียนแผนการสอน 0 90 นาที

4.เตรียมการสอน - สร้างสื่อ - สร้างเครื่องมือวัดผล 0 90 นาที

5.ปฏิบัติการสอน - สังเกตชั้นเรียน (Open Class) 60 นาที 60 นาที

6.ประชุมสะท้อนคิดหลังสอน 30 นาที 30 นาที

7.สรุป สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ บันทึกลง 
Logbook 0 60 นาที

ประมาณเวลาที่ใช้ทั้งหมด 3 ชั่วโมง 7 ชั่วโมง



177

ครูสมชาย

ครูสมใจ

รศ.สมหวัง

ผอ.สมมาตร

ศน.สมหมาย

Professional 
Learning Team 

Montree Yamkasikorn, December 2017

ครูสมศรี

Model Teacher

Buddy Teacher1
Buddy Teacher2

7

3

3
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ครูสมชาย

ครูสมใจ

รศ.สมหวัง

ผอ.สมมาตร

ศน.สมหมาย

Professional 
Learning Team 

Montree Yamkasikorn, December 2017

ครูสมศรี

Model Teacher

Buddy Teacher1

Buddy Teacher2

7+3

3+7

3+3
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ครูสมชาย

ครูสมใจ

รศ.สมหวัง

ผอ.สมมาตร

ศน.สมหมาย

Professional 
Learning Team 

Montree Yamkasikorn, December 2017

ครูสมศรี

Model Teacher

Buddy Teacher1

Buddy Teacher2

(7+3+3)X3 = 39X2=78

(3+7+3)X3=39X2=78
(3+3+7)X3=39X2=78



การคํานวณชั่วโมง PLC

รอบ 1 รอบ 2 รอบ3 รอบ 4 รอบ 5 รอบ 6 รวม

Model 
teacher 7 7 7 7 7 7 42
Buddy 
teacher 3 3 3 3 3 3 18
Buddy 
teacher 3 3 3 3 3 3 18
Buddy 
teacher 3 3 3 3 3 3 18

รวมทั้งปีการศึกษา 96
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รศ.ดร.มนตร ีแย้มกสิกร guru4plc@gmail.com 3 Oct. 2018 

1 

แผนปฏิบัติการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
๑. ชื่อ – นามสกุล Model teacher..................................................วิทยฐานะ.........................เจ้าของแผน 
๒. โรงเรียน................................................................ ระดับชั้นที่ดำเนินการ....................ห้อง............................ 
๓. รายวิชาที่ใช้ดำเนินการ............................................................กลุ่มสาระ....................................................... 
๔. ภาคเรียน............ ปีการศึกษา...................... จำนวนนักเรียนห้องที่ใช้ดำเนินการ........................คน  
๕. สมาชิกทีม PLT ประเภทเพื่อนครู (Buddy teachers : BT) 
    ๕.๑ เพื่อนครู ๑ ...................................................................วิทยฐานะ..................วิชาเอก............................. 
    ๕.๒ เพื่อนครู ๒ ...................................................................วิทยฐานะ..................วิชาเอก............................. 
    ๔.๓ เพื่อนครู ๓ ...................................................................วิทยฐานะ..................วิชาเอก............................. 
    ๕.๔ เพื่อนครู ๔ ...................................................................วิทยฐานะ..................วิชาเอก............................. 
    ๕.๕ เพื่อนครู ๕ ...................................................................วิทยฐานะ..................วิชาเอก............................. 
๖. สมาชิก PLT ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา (School administrators : SA) 
    ๖.๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน.....................................................วิทยฐานะ....................วิชาเอก.......................... 
   ๖.๒ รองผู้อำนวยการโรงเรียน................................................วิทยฐานะ....................วิชาเอก.......................... 
   ๖.๓ หวัหน้ากลุ่มสาระ............................................................วิทยฐานะ....................วิชาเอก.......................... 
   ๖.๔ .......................................................................................วิทยฐานะ....................วิชาเอก..........................
๗. สมาชิก PLT ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา (Senior educator : SE) 
   ๗.๑ ...................................................................วิทยฐานะ/ตำแหน่งทางวิชาการ............................................
๘. แผนการดำเนินกิจกรรมและเวลาเป้าหมาย 
ลำดับ กิจกรรม วัน เดือน ปี เวลา เป้าหมาย 

รอบ ๑ รอบ ๒ รอบ ๓ 
๘.๑ สร้างทีมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ    
๘.๒ กำหนดปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน    
๘.๓ ออกแบบการสอนและหารือ – สะท้อนคิด

ร่วมกับทีม 
   

๘.๔ เขียนแผนจัดการเรียนรู ้– เตรียมการสอน    
๘.๕ ดำเนินการปฏิบัติการสอน – สังเกตชั้น

เรียน – บันทึกคลิปวีดิทัศน์การสอน 
   

๘.๖ ประชุมสะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียน    
๘.๗ สังเคราะห์ประเด็นเพื่อนำไปปรับปรุงการ

สอนรอบต่อไป 
   

 
วันที่ เดือน ปีที่จัดทำแผน : ………………………………………….. 
 
     ลงชื่อ...............................................................ผู้จัดทำแผน 
            (............................................................) 
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วางแผนการทำงาน COLA

แต่ละภาคเรียน



http://www.guru4plc.com

ติดตาม PLC

http://www.guru4plc.com


ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ



bit.ly/buu-coding2562



ภารกิจการทำงานกลุ่มผู้บริหาร

1.สัมมนาแนวทางการขับเคลื่อน COLA Model ในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในทุกกลุ่มสาระ ในโรงเรียนแกน
นำ จะต้องทำอย่างไรบ้าง 

2.สัมมนาแนวทางการสนับสนุนและขยายการขับเคลื่อน COLA 
Model ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในทุกกลุ่ม
สาระ ในทุกโรงเรียนทั้งเขตพื้นที่ ควรจะต้องทำอย่างไรบ้าง 

3.ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติการ COLA Model (PLC) ในภาคเรียน
ที่ 1/2563 (1 พฤษภาคมหรือก่อนหน้านี้ - 31 กรกฎาคม 2563)



ภารกิจการทำงานกลุ่มผู้บริหาร

4.ทดลองสร้างทีม PLC และนำขึ้นระบบ 
คนละ 1 ทีม 

5.ทดลองเขียนผังก้างปลา (Fishbone 
Diagram) คนละ 1 ประเด็น



Core Team

ผู้บริหารโรงเรียนแกนนำ

ศึกษานิเทศก์
ผู้แทนครู

ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่

คณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับเขตพื้นที่

Montree Yamkasikorn,December 2019

นักวิชาการ



Core Team

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ศึกษานิเทศก์
ครูวิทยาการคํานวณ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับสถานศึกษา

Montree Yamkasikorn,December 2019

อาจารย์

มหาวิทยาลัย



นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

Flipped classroom 

Learner Generated Digital Media 

Project Based Learning  

Think - Pair - Share  

Blended Learning



รศ.ดร.มนตรี  แย้มกสิกร

montree@go.buu.ac.th

mailto:montree@go.buu.ac.th

