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โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร     

อ าเภอบ้านฝาง    จังหวัดขอนแก่น 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑  
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คำนำ 

  ด้วยโรงเรียนโคกงามวิทยาคารได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง  โดย สถาบันวิจัยและพฒันาครสูำหรับอาเซียน  ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อความ

เสมอภาคทางการศึกษา  (กสศ.)  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ทีส่ำคัญเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดของนักเรียน  เพื่อให้

นักเรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่  21 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ัน

เรียน  (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open  Approach)  ประกอบกบัการพัฒนาการทำงานของครู การ

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ  (Professional  Learning Community  : PLC)   

  บัดน้ีโรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการ ระยะที่ 1 เรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานการดำเนินงาน  

และหวังเป้นอย่างยิ่งว่า รายงานเลม่นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ต่อไป 

  ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  ผู้เช่ียวชาญ ทีมงานจากทางสถาบันวิจัยและพฒันา

วิชาชีพครูสำหรบัอาเซียน  คุณครู  นักเรียนและ ผู้มสี่วนร่วมทุกท่าน ทีท่ำให้การดำเนินกิจกรรมตามโครงการนี้ 

สำเร็จด้วยดี   

 

 

        โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร   

           8   กันยายน   2563   
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โครงการพัฒนาครูเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลการดำเนินงาน   4 

- กิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional  Learning Community  : PLC) 4 

- กิจกรรม Open Class        9 

ภาคผนวก          15 
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โครงการพัฒนาครูเพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาครูเพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรม  สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional  Learning Community  : PLC)    โดยใช้ 

นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน  (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open  Approach) 

แผนงาน  งานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวถนอมจิต    โคตระบุตร  

หลักการและเหตผุล   

  การจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ซึง่การจัด

กิจกรรมแบบเดิมอาจไม่เอือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ในยุคปัจจบุันเท่าที่ควร  จึงควรมกีารปรบัเปลี่ยน วิธีการ

จัดการเรียนรู้ แบบใหม่  การเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบใหม่ โดย ครูร่วมมือกันทำงาน  ช้ันเรีนถูกเปิดออกมาเพื่อใช้

เป็น พื้นที่ของการเรียนรู้ร่วมกัน ที่จะเข้าใจแนวคิดของนักเรยีน เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้

ของผู้เรียน  

โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ของครเูป็นอย่างยิ่ง      จึงได้เข้า 

ร่วมโครงการโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาต่อเนือ่ง  โดย สถาบันวิจัย

และพัฒนาครูสำหรบัอาเซียน  ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  (กสศ.)  ซึ่งมี

วัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดของนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนเกิดทกัษะการเรียนรูส้อดคล้อง

กับศตวรรษที่  21 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน  (Lesson Study) และวิธีการ

แบบเปิด (Open  Approach)  ประกอบกับการพฒันาการทำงานของครู การสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  

(Professional  Learning Community  : PLC)     

  “การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) เป็นวิธีการทำทำให้คณุครูได้ปรึกษาหารือกัน เช่น การ

วางแผนการจัดการเรียนรู้ มสี่วนร่วมในการสังเกตการสอนทำให้ครูเห็นพฤติกรรมการสอนของนักเรียน  การทำงาน

ร่วมกันของคณะครทูี่ระดมความคิดในการจัดทำแผนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อนำไปใช้สอนจริง และมีการ

สังเกตว่าผลที่เกิดข้ึนอย่างไร ก็นำมาสะทอ้นผลร่วมกัน เพื่อนำข้อมูล มาปรับปรงุและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 

และพัฒนาการทำงานของครู ต่อไป 

วัตถุประสงค์   

1.  เพื่อให้คุณครูสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม 
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เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  

1. ครูเข้ารับการอบรมพัฒนานวัตกรรม Lesson Study   และวิธีการแบบเปิด  (open Approach) ร้อยละ  100 

2.  ครูสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู้ กลุม่ย่อย  3 กลุ่ม   

เชิงคุณภาพ   

1. ครูผ่านการอบรมพฒันาและจัดกจิกรรมเรียนรู้  ตามกระบวนการของกลุ่ม ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาการ   

2. ครูทำงานเป็นทมี 

กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนนิงาน   

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1 ร่วมประชุม/รบันโยบาย 28- 30 ตค 62 ผู้อำนวยการ /ครูวิชาการ/

ผู้ประสานงาน 
2 ประชุมช้ีแจง แต่งตั้งคณะกรรมการ 31  ตค  62 ผู้อำนวยการ 
3 ประชุมสร้างความเข้าใจในกลุ่ม /กำหนดปฏิทิน

PLC กรอบภาระงานแต่ละทีม 
4 – 7  พย. 62 วิชาการ 

4 เข้ารับการอบรมพัฒนา ตามกลุ่ม 16 พย. 62 – 30 มค. 63 ครูทุกคน 
5 ดำเนินงานตามเขียนแผน สังเกต สะท้อนผล

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตาม ปฏิทิน 
 (ภาคเรียนที่ 2/2562)  

1 กพ. – 30 มีค. 63 ครูทุกคน 

6 รับการนิเทศ ติดตามจากผูเ้ช่ียวชาญ 1 -30 มิย. 63 ผอ /ครู/ผูเ้ช่ียวชาญ 
7 ดำเนินงานตามเขียนแผน สังเกต สะท้อนผล

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตาม ปฏิทิน 
 (ภาคเรียนที่ 1/2563) 

1 กค.- 20 สค. 63 ครู 

8 กิจกรรม Open Class  26  สค. 63 ผอ/ครูทกุคน 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 

ระยะที่ 1    วันที่  1 พฤศจิกายน 2562 – 31 สิงหาคม  2563   

งบประมาณ     

 ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  

ค่าดำเนินงาน การสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู้ในโรงเรียน    จำนวน  30,000  บาท  

2 
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การประเมิณผล 

ตัวบ่งช้ี วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. ครูมีปรบัเปลี่ยนการทำงาน /การ
ทำงานเป็นทีม 

การสงัเกต บันทึกการ ประชุมกลุ่ม 

2. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ เอื้อให้
เกิดทักษะการคิดของเด็ก 

การสงัเกตการสอน  การสะท้อนผล แบบบันทึกการสงัเกตการสอน  

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั   

1. ครูปรบัเปลี่ยนการทำงาน  /ทำงานเป็นทีม /  สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

2. นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้และเกิดทักษะการคิด กล้าแสดงออก 

  

 

ลงช่ือ                                             ผู้เสนอ/ผูเ้ห็นชอบโครงการ   

                        ( นางสาวถนอมจิต   โคตระบุตร  ) 

                                     หัวหน้างานวิชาการ 

 

 

                ลงช่ือ                                            ผู้อนุมัติ โครงการ 

                              ( นายบุญฤทธ์ิ     สินอยู่ ) 

                          ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

ตามที่โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการสนบัสนุนการพฒันาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

ต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนบัสนุนโดยกองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึง่มีวัตถุประสงค์ที่

สำคัญเพือ่พัฒนาความสามารถด้านการคิดของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัศตวรรษที่ 

21 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบกับการพฒันาวิชาชีพครูให้แก่บุคลากรทางการศึกษาที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อน

โรงเรียนในโครงการฯ  และเพื่อให้โรงเรียนมกีารพฒันาตนเองทั้งระบบ (Whole School Approach) โดยการบรูณา

การการบริหารจัดการระดบัโรงเรียน (School Management) และด้านการบรหิารจัดการในระดบัช้ันเรียน 

(classroom management) โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open 

Approach) ทั้งนี้เพื่อสนบัสนุนโรงเรียนของท่านสร้างชุมชนการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) ในระดับระหว่างโรงเรียน โดยการจดักิจกรรมเปิดชั้นเรยีนในระดบัโรงเรียน ปีละ 1 ครั้งและ

เชิญโรงเรียนเครือข่าย เขตพื้นที่การศึกษา ชุมชน มหาวิทยาลัยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นั้น  

  โรงเรียนได้เข้าร่วมประชุม / อบรม / พัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ัน

เรียน ( Lesson Study )  กบัทางสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชัพครูสำหรับอาเซียน  ตาม ปฏิทิน  เรียบร้อยแล้ว  และ 

ดำเนินดังนี ้

1.  โรงเรียน ประชุม สร้างความเข้าใจ นโยบาย  และ ได้ ตั้งกลุ่ม PLC  เป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่มช่วงช้ันที่ 1  ระดับประถมศึกษาปที่1-3 

กลุ่มช่วงช้ันที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 

กลุ่มช่วงช้ันที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปที่  1-3  

2.  คุณครูเข้ารับการอบรมและพัฒนา  ตามช่วงช้ัน  ตามปฏิทินของสภาบันฯ 

3. ครูประชุม วางแผนการดำเนินงาน เขียนแผน / ทำสื่อ / สังเกตและสะท้อนผล   

4. วิชาการจัดทำปฏิทินให้สอดคล้องกับภาระงาน  / ทำตารางสอน เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

โดยวิธีแบเปิด  ( Open Approach ) 

5. ในการสงัเกตการสอน / สะท้อนผล นอกจาก ครู ในทมีแล้ว  จะผู้อำนวยการ  / วิชาการ ร่วม

ทุกครั้ง 

6. ครู ร้อยละ 100  ทำงานเป็นทีม เปิดใจยอมรบั ผลการสะทอ้น และ ช่วยกัน ปรับปรุงพฒันา   

7. นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข  สนุกสนาน มีการช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน  มีทักษะการคิด  คิดนอก

กรอบ  แต่ ในบางคน ที่เป็นนักเรียนที่ค่อนข้างเรียนรู้ช้า  เขาจะยังมสี่วนร่วมน้อย  

8.  ได้รับการช่วยเหลือ ในเรื่องของการเขียนแผน  คำแนะนำอื่นๆจากผู้เช่ียวชาญที่เป็นทมี coach   
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ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ด้านครู 

1.  ครูหลายคน ยังไม่เข้าใจ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิธีแบบเปิด  (Open Approach) 

2.  ใช้เวลาในการ  PLC มาก ครูต้องเสียสละเวลา ใช้เวลาหลังเวลาราชการ   

3. การเขียนแผนฯ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อาจจะยงัไม่เป้น Open Approach  เท่าที่ควร  /ยังใช้

สถานการณ์ปญัหา ที่ไมเ่ปิด   ครูยังยึดการสอน แบบเดิมอยู่บ้าง   ยัง ใช้คำพูดที่มาก 

ด้านนักเรียน 

1.  ถ้าเป็นกิจกรรมกลุ่มนักเรียน ทีเ่รียนรู้ช้า  อาจจะคิด  หรือ มีส่วนร่วมในกจิกรรมน้อย  เพราะ นักเรียน

ที่เรียนรู้ได้เร็ว จะ ดำเนินกิจกรรมเอง 

2. นักเรียน อยู่ในช่วงการปรบัตัว อาจจะยังไม่มรีะเบียบวินัย   

อื่นๆ   

-   สื่อ อุปกรณ์ ยังไมเ่พียงพอ ต่อความต้องการ  เช่น  กระดานแม่เหล็ก  ที่ให้ มี 1 อัน ซึ่งสามารถใช้ได้ เฉพาะใน

ห้องป.1  ไม่สะดวกในการใช้หอ้งอื่นๆ ด้วย  

-   ระบบ Q info  เป็นระบบที่ดี แต่ เป็นการเพิ่มภาระงาน เพราะ  โรงเรียนต้องทำในระบบ School Miss ด้วย  จึง

ไม่ได้ดำเนินงานในระบบ ตามกำหนด 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร   

 ขอบคุณและช่ืนชมคุณครูทุกท่านที่ร่วมมือกันพฒันาและปรบัปรงุวิธีการทำงาน เสียสละเวลาส่วนตัวในการ

ร่วมกัน pLC เพือ่พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ทำเอื้อต่อการคิด และส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะ ถึงแม้ว่าระยะ 

แรก อาจจะยังไมเ่ห็นผลกับนักเรียนมาก แต่ สิ่งทีเ่กิดคือ ครมูีการร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน ทำงานเป็นทีมมากขึน้ และ

ขอให้คุณครูทุกท่าน นำปญัหาและอปุสรรค ข้อเสนอแนะต่าง มาปรบัปรุงพฒันาต่อไป  ขอขอบคุณหนว่ยงานต้น

สังกัด สถาบันวิจัยฯและกองทุนเพือ่ความเสมอภาค ทางทางการศึกษา ผูส้นับสนุนหลักที่ให้โอกาสและใหอ้งค์ความรู้ 

งบประมาณในการดำเนินกจิกรรมในโครงการครั้งนี ้

 

                                                                                                                 

                                                                                               ( นายบุญฤทธ์ิ       สินอยู่ ) 

                                                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร   

                                                                                                   8 / กันยายน /2563 
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โครงการพัฒนาครูเพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาครูเพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรม  Open Class    โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน  (Lesson Study) 

 และวิธีการแบบเปิด (Open  Approach) 

แผนงาน  งานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวถนอมจิต    โคตระบุตร  

หลักการและเหตผุล   

Open Approach เป็นกระบวนการเรียนรูท้ี่ทำให้นกัเรียนมวิีถีและวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่าง 

หลากหลาย เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพของแต่ละคน ผู้เรียนได้ยกระดบัความรู้ และ 

ระดับการเรียนรูร้่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้เกดิการเรียนรู้ในระดับสูงเกิดสมรรถนะฝังลึกทีจ่ะเรียนรู้

แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ในเรื่องและ ในเงื่อนไขที่ตนยังไมเ่คยรู้จักได้ด้วยตนเองและโดยกระบวนการกลุม่จนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงภายในตนเอง (Transformative Learning) รว่มกัน ซึง่จะทำใหผู้้เรียนเกิด อปุนิสัยและความสามารถใน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นภารกจิหลักประการหนึ่ง ของโรงเรียนเพลินพฒันาทีจ่ะทำให้นักเรียนเป็นผู้มี

ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

            นอกจากนี้ Open Approach ยังเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีท่ำให้ครสูามารถเห็นศักยภาพ และ
สมรรถนะของผูเ้รียนได้ชัดเจนเพียงพอ ที่จะนำไปปรับปรงุแผนการเรียนการสอน ปรับปรุงตัวผู้สอน ไปจนถึงเข้า 
ช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง ซึง่สง่เสรมิให้กระบวนการ Lesson Study ดำเนินไปได้เป็นอย่างด ี
  โรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของนวัตกรรมนี้ และ ได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานต้นสงักัดใหเ้ข้าร่วม
ในโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
วิชาชีพครูสำหรบัอาเซียน  ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)    โรงเรียนได้
เข้ารับการอบรมและพฒันาอย่างตอ่เนื่อง และ ดำเนินกจิกรรมการสอน ในช้ันเรียนระดบัต่างๆ  และเพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เปิดโอกาสให้ครูและผู้สนใจได้เข้าร่วมศึกษาช้ันเรียน จงึได้จัดกจิกรรมเปิดช้ันเรียน 
 (Open Class ) ข้ึน 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้นวัตกรรม Lesson 

Study โดยวิธีสอนแบบเปิด (Open  Approach) 
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เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  

1.   ผูเ้ช่ียวชาญ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง เข้ารว่มกิจกรรม อย่างน้อย 50 คน 

2.   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่  1  จำนวน  18 คน  

เชิงคุณภาพ   

3.  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ ตามแผนการจัดการเรยีนรู้ 

4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 กล้าคิด กล้าแสดงออก มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

5.  ทีมผู้เช่ียวชาญ ผู้บริหาร ครู สังเกตการณ์สอน สะท้อนผลการสอน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนนิงาน   

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1 ประชุมช้ีแจง /ออกคำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ 17สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการ 
2 ประชุมวางแผน/เขียนแผน/ ทำสื่อ 18 สิงหาคม 2563 ครูทีม ป.1-3 
3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน / ออก

หนังสือเชิญ  
24  สิงหาคม  2563 คณะกรรมการ 

4 เตรียมสถานที่  ตรวจสอบความพร้อม 25 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
5 จัดกิจกรรม Open Class  26  สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการ / 

คณะกรรมการตามคำสั่ง 
6 สรปุ รายงานผล 26 – 31 สิงหาคม 2563 วิชาการ/คณะกรรมการ

ตามคำสั่ง 
 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 

วันที่  1- 31 สิงหาคม  2563   

งบประมาณ     

 ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  

ค่าดำเนินงาน การสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู้ในโรงเรียน    จำนวน  20,000  บาท  

 ค่าวัสดอุุกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแผน ผลิตสือ่ จำนวน       10,000  บาท  

 ค่าอาหาร /อาหารว่าง/เครือ่งดื่ม     5,950  บาท 

 ค่าป้ายฉาก+เอกสารลงทะเบียน     1,050  บาท 

 ค่าวิทยากร       3,000   บาท 
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การประเมิณผล 

ตัวบ่งช้ี วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 

1. จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน - แบบตอบรบัการเข้าร่วม 
- แบบลงทะเบียนเข้าอบรม 
 

2.  การจัดกิจกรรมการสอน 
  - สอนตรงตามแผนฯ 
 -  นักเรียนมีมทีักษะการคิด มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

การสงัเกตการสอน  การสะท้อนผล -แบบบันทกึการสังเกตการสอน  

- การสะท้อนผล 

 

3.  ความสำเร็จการดำเนินกจิกรรม สังเกต สัมภาษณ์ ตรวจสอบแบบ

ประเมิณ 

- แบบประเมิณความพึงพอใจ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั   

1.  ผูเ้ชียวชาญ ผู้บรหิาร ครู ผูป้กครอง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 50 คน  

2. ครูผูส้อนสามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มทีักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้

4. การสะท้อนผล เป็นไปในแนวทางเชิงบวก มปีระโยชน์ต่อการนำไปปรับปรงุพัฒนาได ้

5. เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ เครือข่ายกบัผูเ้กี่ยวข้อง โรงเรียนอืน่ 

  

 

 

ลงช่ือ                                             ผู้เสนอ/ผูเ้ห็นชอบโครงการ   

                        ( นางสาวถนอมจิต   โคตระบุตร  ) 

                                     หัวหน้างานวิชาการ 

 

 

                ลงช่ือ                                            ผู้อนุมัติ โครงการ 

                              ( นายบุญฤทธ์ิ     สินอยู่ ) 

                          ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

ตามที่โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการสนบัสนุนการพฒันาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

ต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนบัสนุนโดยกองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึง่มีวัตถุประสงค์ที่

สำคัญเพือ่พัฒนาความสามารถด้านการคิดของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัศตวรรษที่ 

21 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบกับการพฒันาวิชาชีพครูให้แก่บุคลากรทางการศึกษาที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อน

โรงเรียนในโครงการฯ  และเพื่อให้โรงเรียนมกีารพฒันาตนเองทั้งระบบ (Whole School Approach) โดยการบรูณา

การการบริหารจัดการระดบัโรงเรียน (School Management) และด้านการบรหิารจัดการในระดบัช้ันเรียน 

(classroom management) โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open 

Approach) ทั้งนี้เพื่อสนบัสนุนโรงเรียนของท่านสร้างชุมชนการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) ในระดับระหว่างโรงเรียน โดยการจดักิจกรรมเปิดชั้นเรยีนในระดบัโรงเรียน ปีละ 1 ครั้งและ

เชิญโรงเรียนเครือข่าย เขตพื้นที่การศึกษา ชุมชน มหาวิทยาลัยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นั้น  

  โรงเรียนได้เข้าร่วมประชุม / อบรม / พัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ัน

เรียน ( Lesson Study )  กบัทางสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชัพครูสำหรับอาเซียน  ตาม ปฏิทิน  และ ดำเนินการจัด

กิจกรรมเปิดช้ันเรียนในโรงเรียน ( Open Class )  เรียบรอ้ยแล้ว  สรุปผลการจัดกิจกรรมดังนี ้

ในการเปิดช้ันเรียนระดับช้ันประถมศึกษา  ของโรงเรียนโคกงามวิทยาคารในครัง้นี้  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม       จำนวน 70 คน  
ประกอบด้วย 

1. ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 8 คน  
2. ผู้อำนวยการและครู จำนวน 36 คน 
3. ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 11 คน 
4. นักเรียน จำนวน 15 คน 

 จากการตอบแบบสอบถามของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม  โดยภาพรวมสามารถสรปุผลการประเมินได้  ดังนี้  
  1 สิ่งที่ได้เรียนรูจ้ากกจิกรรมครั้งนี้ คือ  
   - การสร้างแนวคิดด้วยตนเองของนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม    
   - กระบวนการจัดการเรียนรู้ทีเ่ป็นไปตามแผนการสอนที่วางไว้ 
   - การสอนของครูทำให้นักเรียนเข้าใจง่าย  
   - เด็กสามารถนบัจำนวน 11-20 ได้ โดยใช้สื่อสิ่งของทีน่ักเรยีนคุ้นเคย 
   - พฤติกรรมทีเ่ด็กๆแสดงออก สามารถบอกได้ว่าการจัดกจิกรรมเป็นไปตามความคาดหวัง 
   - การใช้คำถาม เพื่อกระตุ้นใหเ้กิดแนวคิด 
   - กระบวนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) 
 และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ในรายวิชา คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 
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  2. จากการเข้าร่วมกจิกรรมครั้งนี้ สิง่ทีผู่้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำ ไปปรบัใช้ มีดังนี ้
   - ได้เรียนรู้เกี่ยวกบักระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน 
 (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ในรายวิชา คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
   - ได้เรียนรู้เกี่ยวกบัการเขียนแผนการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน  
(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ในรายวิชา คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
   - การทำสื่อการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์และนักเรียน 
   - การใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างครูกบันักเรียนต้องมีความชัดเจน โดยเน้น 
     ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   - วิธีการปรับแสดงพฤติกรรมของนักเรียนบางคนที่ยังไมก่ล้าแสดงออก  
   - การใช้วิธีการสอนแบบเข้าใจเดก็ ปล่อยให้นักเรียนเรียนรู้เอง โดยครูใช้คำถาม 
     และคอยสนับสนุน 
   - การใช้กระดาน การสร้างสื่อการสอนและการจัดกลุม่นักเรยีน 
 
  3. ความเหมาะสมในการดำเนินกจิกรรม 
   3.1 ด้านการจัดสถานที่  อยู่ในระดบั  ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 59.72   
              อยู่ในระดับ  ดี   คิดเป็นร้อยละ 40. 27  
    สรปุด้านการจัดสถานที่  บรรลุวัตถุประสงค์เป็นทีพ่ึงพอใจ 
   3.2 ด้านวิทยากร  อยู่ในระดับ  ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 65.27 
      อยู่ในระดบั  ดี   คิดเป็นร้อยละ 31.94 
    สรปุด้านวิทยากร   บรรลุวัตถุประสงค์เป็นที่พงึพอใจ 
   3.3 ด้านการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ  ดีมาก คิดเป็นรอ้ยละ  74.44 
              อยู่ในระดบั  ดี   คิดเป็นร้อยละ 24.44  
    สรปุด้านการจัดกจิกรรม  บรรลุวัตถุประสงค์เป็นที่พงึพอใจ  
   3.4 สรุปภารวมของกจิกรรม อยู่ในระดับ  ดีมาก  
  4. สิ่งทีผู่้เข้าร่วมกิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม มีดังนี้ 
   - ขนาดตัวหนังสือที่ติดบนกระดาน ควรเพิ่มขนาดให้สามารถมองเห็นชัดเจน 
   - การจัดกลุม่ของนักเรียนควรคละความสารถและควรมีช่ือกลุ่ม 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ด้านการดำเนินกจิกรรม   -  ไมม่ ี

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้

- การเขียนแผนฯ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อาจจะยงัไม่เป็น Open Approach  เท่าที่ควร   

- ครูสอนไม่ค่อยตรงตามแผนฯ /นักเรียนใช้สื่อไม่ครบ  
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ความคิดเห็นของผู้บริหาร   

 ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ช่วยดำเนินกจิกรรมให้เสรจ็ลุล่วงไปด้วยดี และขอให้ นำการสะท้อนผลมา

ปรับปรงุพฒันาต่อไป   และขอให้รายงานผลไปยังสถาบัน ตามกำหนด  

 

 

 

                                                                                               ( นายบุญฤทธ์ิ       สินอยู่ ) 

                                                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร   

                                                                                                   8 / กันยายน /2563 
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ภาคผนวก 
 

 

 
 

1.  ข้อกำหนดโครงการ  2 ฉบับ 

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน  

(Lesson  Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 

3.  ปฏิทินงานวิชาการ   2/2562  

4.  ตารางสอน  2/2562 

5. ปฏิทินงานวิชาการ 1/2563  

6. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ Open Class  

7. หนังสือเชิญ กำหนดการ 

8. ภาพถ่ายกิจกรรม  

9. อื่นๆ 
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ข้อกำหนดการสนับสนุนงบประมาณ 
กิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

 ในระดับโรงเรียน (โรงเรยีนเป็นผู้ดำเนินการจัดที่โรงเรียนของตนเอง)  
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อเน่ือง 

โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 1 
สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  

…………………….……………………………………………………………………………………………….. 
 
คำชี้แจง  ด้วยโรงเรียนท่านเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบกับการพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่บุคลากรทางการศึกษาที่ ทำ
หน้าที่ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการฯ  และเพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาตนเองทั้งระบบ (Whole School Approach) 
โดยการบูรณาการการบริหารจัดการระดับโรงเรียน (School Management) และด้านการบริหารจัดการในระดับช้ัน
เรียน (classroom management) โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด 
(Open Approach) ทั ้งนี ้ เพ ื ่อสนับสนุนโรงเรียนของท่านพัฒนาด้านการสร้างชุมชนการเรียนรู ้ เชิงวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) ในระดับโรงเรียน (โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดที่โรงเรียนของตนเอง) 
ทางโครงการฯ จึงขอให้ทางโรงเรียนข้อกำหนดการสนับสนุนงบประมาณเป็นรายโรงเรียนที ่เข้าร่วม เพื ่อเป็น
ข้อกำหนดร่วมกันในโครงการฯ ดังรายละเอียดข้างล่างนี้ 
แบบแจ้งข้อกำหนดการสนับสนุนงบประมาณ (โปรดระบุให้ครบทุกข้อ) 

1. ช่ือโรงเรียน (ภาษาไทย) : ..................โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร................................... 
2. ช่ือโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ) : ....... Khokngamwittayakarn School........................... 
3. ที่อยู่โรงเรียน เลขที่………….หมู่ที่…8………ตรอก/ซอย……………………………….ถนน................................ 

ตำบล/แขวง..................โคกงาม...........................อำเภอ/เขต...............บ้านฝาง.................              จังหวัด
..................ขอนแก่น..........................รหัสไปรษณีย์...........40270.............................  
หมายเลขโทรศัพท์……………097-9529898………………..โทรสาร.......................-............................ 
อีเมล..................... Khokngams@gmail.com....................................................................... 
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4. ผู้ประสานงานหลักในโรงเรียน...........นางศิริพรรษา โชคช่วยพัฒนากิจ.............................. 
ตำแหน่ง.....................ครู................................หมายเลขโทรศัพท์(มือถือ)..........085-0100089............. 
อีเมล.................... Siripansa.tjoy@gmail.com........................................................................ 

5. รายละเอียดข้อกำหนดการสนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5.1 ข้อกำหนดการสนับสนุนงบประมาณ การสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) ในระดับโรงเรียน (โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดที่โรงเรียนของตนเอง) จำนวนเงิน 
30,000 บาท 
5.1.1 รายละเอียดข้อกำหนดกิจกรรมท่ีต้องดำเนินการ 

(1) การประชุมร่วมระหว่างครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อนำเสนอนวัตกรรมให้ครูและ
บุคลากรทราบ 
(2) การประชุมร่วมระหว่างครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อรับฟงัความคิดเห็นของครูทุกคน
ในโรงเรียน 
(3) จัดกิจกรรมวิเคราะห์ตนเองของผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการใช้นวัตกรรม  

(4)    โรงเรียนในโครงการเริ่มการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) โดย
การ บูรณาการการบริหารจัดการระดับโรงเรียน (School Management) ด้วยนวัตกรรม
การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) ไปใช้ในโรงเรียน และด้านการบริหารจัดการในระดับช้ัน
เรียน (classroom management) ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดยมีแนวทางการ
ดำเนินการดังนี้       

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา   
(1)  ดำเนินการทำคำสั่งแต่งตั้งทีมการศึกษาชั้นเรียนและกำหนดทีมการศึกษาชั้นเรียนและการ
กำหนดระบบ/รูปแบบการดำเนินงาน 
(2)  กำหนดตารางการสอน /กำหนดตารางการสังเกตช้ันเรียน ครูพี่เลี้ยงในทีมการศึกษาช้ันเรียน
จะต้องร่วมเขียนแผน สังเกตช้ันเรียน และสะท้อนผล  แต่ละเดือนครูพี่เลี้ยงต้องสลับกับนักศึกษา
ฝึกสอน(ถ้ามี) เพื่อสอนแผนที่ทีมการศึกษาช้ันเรียนร่วมกันสร้างขึ้น 
(3)  จัดตารางการสะท้อนผลรายสัปดาห์ โดยครูทุกท่านในโรงเรียนเข้าฟังการสะท้อนผล 
(4)  จัดสภาพแวดล้อมในช้ันเรียน เช่น กระดานแม่เหล็ก สื่อการสอนต่าง ๆ 
(5)  ประสานงานและการนัดหมายต่างๆ กำหนดผู้ประสานงานในโรงเรียนเพื่อให้มีการทำงาน
ตลอดรายสัปดาห์ ประสานงานในโรงเรียน ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และสถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อดำเนินงานร่วมกัน 

 บทบาทของครูและทีมการศึกษาชั้นเรียน จัดทีมการศึกษาชั้นเรียนและกำหนดระบบ/รูปแบบการ
บทบาทของครูผู้สอน/รูปแบบการดำเนินงาน 

- ทีมการศึกษาช้ันเรียนช้ัน ป. 1 ประกอบไปด้วย ครูผู้สอนช้ัน ป. 1, 2, 3 และครูผู้สังเกตจากวิชา
อื่น  
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- ทีมการศึกษาช้ันเรียนช้ัน ป. 2 ประกอบไปด้วย ครูผู้สอนช้ัน ป. 1, 2, 3 และครูผู้สังเกตจากวิชา
อื่น  

- ทีมการศึกษาช้ันเรียนช้ัน ป. 4 ประกอบไปด้วย ครูผู้สอนช้ัน ป. 1, 2, 3 และครูผู้สังเกตจากวิชา
อื่น  

- ทีมการศึกษาช้ันเรียนช้ัน ป. 5 ประกอบไปด้วย ครูผู้สอนช้ัน ป. 4, 5, 6 และครูผู้สังเกตจากวิชา
อื่น  

ร่วมเขียนแผนกับทีมการศึกษาช้ันเรียนสอนและร่วมสังเกตการสอนในช้ันเรียน ตามขั้นตอน 4 ข้ันตอน
ของ วิธีการแบบเปิด  ดำเนินกิจกรรมการสะท้อนผลหลังการสอนในทีมการศึกษาช้ันเรียน เป็นรายสัปดาห์ ร่วมกับทีม 

 
 
5.1.2 รายละเอียดข้อกำหนดด้านผลลัพธ์กิจกรรมดำเนินการจัดส่งภายใน 20 สิงหาคม 2563 

(1)  คำสั่งแต่งตั้งทีมการศึกษาช้ันเรียนและกำหนดทีมการศึกษาช้ันเรียนและการกำหนด ระบบ/ 
รูปแบบ การดำเนินงาน 
(2) หลักฐานการมี กลไกการขับเคลื่อนการทำงานในวงจรรายสัปดาห์ (Weekly Cycle) ในการ
ใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด อย่างสม่ำเสมอ และ ต่อเนื่อง เช่น คำสั่งของ
โรงเรียนเกี่ยวกับ ทีมการศึกษาช้ันเรียน ตารางการประชุมรายสัปดาห์ ตารางผู้สอน ผู้สังเกตฯลฯ 
(3) หลักฐานการมี การจัดการเรียนการสอนที่ใช้นวัตกรรม วิธีการแบบเปิด อย่างสม่ำเสมอ
ต่อเนื่อง 
(4)  หลักฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม ได้แก่ แผนการสอน การพัฒนา
แผนที่เป็นผลมาจากการสะทอ้นผลเกีย่วกับแนวคิดของนักเรียน หลักฐานการสังเกตช้ันเรียน การ
อภิปรายการสะท้อนผล การพัฒนาคำสั่ง สื่ออุปกรณ์ เป็นต้น 
(5)  หลักฐานเกี่ยวกับการใช้กระดานดำที่สะท้อนการใช้นวัตกรรม เช่น การบริหารจัดการแนวคิด
ของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน  
(6)  การบันทึกการจัดการเรียนการสอน ทั้งในรูปภาพน่ิง และ วิดีโอช้ันเรียน 
(7)  จัดทำรายงานตามประเด็นข้างต้น ส่งกลับมาที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับ
อาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น123 หมู่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002   
โทร. 094-5121034 , 099-0424443  ภายใน 20 สิงหาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 
 

5.1.3 รายละเอียดข้อกำหนดการสนับสนุนด้านงบประมาณ 
     โรงเรียนสามารถกำหนดการใช้จ่ายตามตารางด้านล่างเพื่อพัฒนาด้านการสร้างชุมชนการ

เรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ในระดับโรงเรียน (โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดที่
โรงเรียนของตนเอง) งบประมาณสนับสนุนรวม จำนวนเงิน 30,000 บาท 

ท่ี รายการค่าใช้จ่าย 
จำนวน 
หน่วย 

หน่วย 
ราคาต่อ 
หน่วย 

 ค่าใช้จา่ย/
โรงเรียน  

หมายเหต ุ

1 ค่าตอบแทน         
ตัวอย่างเช่นคา่ตอบแทน
เบ้ียประชุม 

  เบี้ยประชุม สัปดาห์ละครั้ง  17  100 13,600   

  8 ครั้ง      

       

2 ค่าใช้สอย           

  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 8 ครั้ง 17  50 6,800 
ตัวอย่างเช่น 1) ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม 

  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 8 ครั้ง 17  30 4,080  

3 ค่าวัสดุ           

  ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน    5,000 
ตัวอย่างเช่น 1) ค่าวัสดุ
สื่อการเรียนการสอน 

  ค่าถ่ายเอกสาร    520 
 ตัวอย่างเช่น 2) คา่ถ่าย
เอกสาร 

 
     

ต้องเป็นสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม
เท่านั้น 

รวมเป็นเงิน (บาท) 30,000    

หมายเหตุ :รายละเอียดดา้นงบประมาณต้องยึดแนวทางปฏิบัติด้านการเงินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและ
โรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ีเป็นเอกสารแนบมานี้ด้วย 

6. ข้อมลูบญัชีธนาคารของโรงเรียนทีจ่ะรบัเงินโอนสนับสนุนงบประมาณ ปกีารศึกษา 2563 

6.1 ช่ือบัญชี.............เงินอุดหนุนทั่วไปโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร.......................................... .... 

6.2 เลขที่บญัชี...........424-1-46446-7.......................................................... 

6.3 ช่ือธนาคาร..............กรุงไทย......................สาขา...............ถนนมะลิวัลย์..................... 

หมายเหตุ : แนบสำเนาบัญชีธนาคารนำส่งพร้อมเอกสารฉบับนี ้

              ลงช่ือ 
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          (  นายบุญฤทธ์ิ  สินอยู่  )                            
                                                                ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร                                     

 

 

ข้อกำหนดการสนับสนุนงบประมาณ 
กิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)   ใน

ระดับระหว่างโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนในระดับโรงเรียน ปีละ 1 ครั้ง 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อเน่ือง 

โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 1 
สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

…………………….………………………………………………………………………………………………..……………..……………..….... 
คำชี้แจง  ด้วยโรงเรียนท่านเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบกับการพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่บุคลากรทางการศึกษาที่ทำ
หน้าที่ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการฯ  และเพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาตนเองทั้งระบบ (Whole School Approach) 
โดยการบูรณาการการบริหารจัดการระดับโรงเรียน (School Management) และด้านการบริหารจัดการในระดับช้ัน
เรียน (classroom management) โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั ้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด 
(Open Approach) ทั้งนี ้เพื ่อสนับสนุนโรงเรียนของท่านสร้างชุมชนการเรียนรู ้ เชิงวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) ในระดับระหว่างโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนในระดับโรงเรียน ปีละ 
1 ครั้งและเชิญโรงเรียนเครือข่าย เขตพื้นที่การศึกษา ชุมชน มหาวิทยาลัยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางโครงการฯ 
จึงขอให้ทางโรงเรียนข้อกำหนดการสนับสนุนงบประมาณเป็นรายโรงเรียนที่เข้าร่วม เพื่อเป็นข้อกำหนดร่วมกันใน
โครงการฯ ดังรายละเอียดข้างล่างนี้ 
แบบแจ้งข้อกำหนดการสนับสนนุงบประมาณ(โปรดระบุใหค้รบทุกข้อ) 

6. ช่ือโรงเรียน (ภาษาไทย) : ..............โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร......................................... 
7. ช่ือโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ) : .........Khokngamwittayakarn School................................... 
8. ที่อยู่โรงเรียน เลขที่………….หมูท่ี่…8………ตรอก/ซอย……………………………….ถนน................................ 

ตำบล/แขวง.................โคกงาม......................อำเภอ/เขต.................บ้านฝาง....................................จังหวัด
........................ขอนแก่น.........................รหสัไปรษณีย์...............40270...................................  
หมายเลขโทรศัพท์……………………097-9529898……………………..โทรสาร...................-................... 
อีเมล........Khokngams@gmail.com............................................................................ 

9. ผู้ประสานงานหลักในโรงเรียน...........นางศิริพรรษา โชคช่วยพัฒนากิจ.............................. 
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ตำแหน่ง.....................ครู................................หมายเลขโทรศัพท์(มือถือ)..........085-0100089............. 
อีเมล.................... Siripansa.tjoy@gmail.com........................................................................ 

10. รายละเอียดข้อกำหนดการสนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
10.1 ข้อกำหนดการสนับสนุนงบประมาณ กิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู ้เชิงวิชาชีพ (Professional 

Learning Community: PLC) ในระดับระหว่างโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมเปิดชั ้นเรียนรายภาค
การศึกษา จำนวนเงิน 20,000 บาท 
5.1.1 รายละเอียดข้อกำหนดกิจกรรมท่ีต้องดำเนินการ 
การเปิดช้ันเรียน (Open Class) ในระดับโรงเรียน ปีละ 1 ครั้ง การเปิดช้ันเรียน ในระดับโรงเรียน เพื่อ

สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในระดับโรงเรียนหรือเป็น PLC ระดับโรงเรียน โดยเชิญทีมการศึกษาชั้นเรียน จาก
โรงเรียนอื่นที่อยู่ในโครงการ และ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันเปิดชั้นเรียน 
วัตถุประสงค์เฉพาะคือการเรียนรู้ร่วมกัน จากช้ันเรียน ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน 
               การเปิดชั ้นเรียนอาจทำในระดับเขตพื้นที ่การศึกษา แต่ทำที ่โรงเรียนใด โรง เรียนหนึ่ง เพื ่อให้มี
กระบวนการส่วนร่วมของผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการเข้าใจ การใช้นวัตกรรมในโรงเรียนในพื้นที่ของ
ตนเอง 

(4) การประชุมร่วมระหว่างครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อกำหนดกิจกรรมการเปิดช้ัน
เรียน (Open Class) ในระดับโรงเรียน ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และ
วิธีการแบบเปิด (Open Approach) 

(5) ประสานงานเชิญผู้เช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเครือข่าย 

(6) ดำเนินการเชิญโรงเรียนเครือข่ายของท่าน 

(7) ดำเนินการเชิญเขตพื้นที่การศึกษาของท่าน 

(8) ดำเนินการจัดกิจกรรมการเปิดช้ันเรียน (Open Class) ในระดับโรงเรียน ปีละ 1 ครั้ง 

5.1.2 รายละเอียดข้อกำหนดด้านผลลัพธ์กิจกรรมดำเนินการจัดส่งภายใน 20 สิงหาคม 2563 
(1)  หลักฐานเกี่ยวการจัดกิจกรรมการเปิดช้ันเรียน (Open Class) ในระดับโรงเรียน                

       ปีละ1 ครั้ง 
(2) การบันทึกการจัดการเรียนการสอน ทั้งในรูปภาพนิ่งและวิดีโอชั้นเรียน โดยใช้นวัตกรรม

การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 
(3) จัดทำรายงานตามประเด็นข้างต้น ส่งกลับมาที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับ

อาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น123 หมู่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
40002   โทร. 094-5121034 , 099-0424443  ภายใน 20 สิงหาคม 2563 
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5.1.3 รายละเอียดข้อกำหนดการสนับสนุนด้านงบประมาณ 
โรงเรียนสามารถกำหนดการใช้จ่ายตามตารางด้านล่างกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) ในระดับระหว่างโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนในระดับ
โรงเรียน ปีละ 1 ครั้ง งบประมาณสนับสนุนรวม จำนวนเงิน 20,000 บาท 

ท่ี รายการค่าใช้จ่าย 
จำนวน 
หน่วย 

หน่วย 
ราคาต่อ 
หน่วย 

 ค่าใช้จ่าย/
โรงเรียน  

หมายเหตุ 

1 ค่าตอบแทน         
ตัวอย่างเช่นคา่ตอบแทน
เบ้ียสะท้อนผล 
ผู้เชี่ยวชาญ ผอและคร ู

  ผู้เชี่ยวชาญ 2  1,000 2,000   

  เบี้ยสะท้อนผล 17  100 1,700  

       

2 ค่าใช้สอย          

  ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

150  50 75,00 
ตัวอย่างเช่น 1) ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

150  30 4,500 
ตัวอย่างเช่น 2) ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

3 ค่าวัสดุ          

  ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน    4,000 
ตัวอย่างเช่น 1) ค่าวัสดุ
สื่อการเรียนการสอน 

  ค่าถ่ายเอกสาร    300 
ตัวอย่างเช่น 2) ค่าถา่ย
เอกสาร 

    ต้องเป็นสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเท่านั้น 

รวมเป็นเงิน (บาท) 20,000.00    

หมายเหตุ : รายละเอียดดา้นงบประมาณต้องยึดแนวทางปฏิบัติด้านการเงิน 
โครงการสนบัสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 
โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีเป็นเอกสารแนบมานี้ด้วย 

6. ข้อมลูบญัชีธนาคารของโรงเรียนทีจ่ะรบัเงินโอนสนับสนุนงบประมาณ ปกีารศึกษา 2563 

6.1 ช่ือบัญชี.............เงินอุดหนุนทั่วไปโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร.............................................. 

6.2 เลขที่บญัชี...........424-1-46446-7.......................................................... 

6.3 ช่ือธนาคาร..............กรุงไทย......................สาขา...............ถนนมะลิวัลย์..................... 

หมายเหตุ : แนบสำเนาบัญชีธนาคารนำส่งพร้อมเอกสารฉบับนี ้                                                                                                                                 

ลงช่ือ 

            นายบญุฤทธ์ิ  สินอยู่ )                       
                                                                ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร                    
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