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หลักการและเหตุผล 
  ตามหลกัการของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กล่าวถึงการด าเนินการของรัฐต้อง
ด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ทุกระดบั 
เพื่อใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนั ที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศเต็มไป
ด้วยข่าวสารข้อมูล ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว สามารถรับรู้และสัมผัสข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว กว้างขวาง 
และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมลูความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์  มทีางเลือกในการเรียนรูจ้ากหลายช่องทางและหลาย
รูปแบบ ท าให้การเรียนรูส้ามารถยืดหยุ่นทัง้เวลาและสถานที่ อย่างต่อเนื่อง ตามความสนใจ  การเรียนรู้อาจจะ
เกิดจากการจัดการศึกษาในสถานศึกษาโดยเรียนผ่านสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่จะมีการน าเสนอความรู้ 
หลากหลาย และเรียนจากเหตกุารณ์จริงในสังคม  ผูเ้รียนเปน็ศูนย์กลางการเรียนรู้และสร้างรปูแบบการเรียนรู้
ของตนเองได้  การแสวงหาความรูจ้ะเกิดจากความพึงพอใจ เป็นการเรียนรู้เพื่อสัง่สมประสบการณ์และเพื่อ
การศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิต ในขณะเดียวกันผู้ที่ท าหน้าทีใ่นการจัดการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด คือ
สถานศึกษา ต้องมีการจัดระบบการบรหิารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้น าโรงเรียน และครูผูส้อน ได้ใช้ความสามารถ
ของตนเองไดเ้ต็มที่โดยไมจ่ ากัด และ มีคุณภาพตรงตามระดบัมาตรฐานที่ก าหนด  สถานศึกษาต้องปรับระบบการ
บรหิารสถานศึกษา ให้มีความเป็นอสิระ มีชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วม สร้างรปูแบบการท างานแบบร่วมมือ ให้เกิดข้ึน
ในองค์กร เพื่อจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อสภาพการณ์ปจัจุบัน และ ทันเหตุการณ์ 
              ผลกระทบเหล่าน้ีท าให้จ าเป็นต้องมีการปฏิรปูการศึกษา โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนในแนวใหม่          
ที่สอดคลอ้งกบักระแสโลกาภิวัตน์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยวิธีใดก็ได้ จะต้องมีความหลากหลายและยึดหยุ่น 
แต่มีการเทียบมาตรฐานและรบัรองคุณภาพให้อย่างเป็นระบบ  การศึกษาจะต้องมีเป้าหมายหลักในการสร้าง
บุคคลแห่งการเรียนรู ้ และสถานศึกษาก็ต้องเป็นองค์องค์แห่งการเรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิดองค์กรและสังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่ จะเป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาและยกระดบัการศึกษาของประเทศให้
สามารถเข้าสู่   การแข่งขันกับนานาชาติได้ 
 จากสภาพการจัดการศึกษาปจัจบุันของโรงเรียนในเขตพื้นทีก่ารศึกษา พบว่า 
  ๑. ยังมีสถานศึกษาบางส่วนที่ ด าเนินงานโดยได้ยึดนโยบาย จุดเน้น เปน็หลัก ใช้การสัง่การณ์ การ
ด าเนินงานตามนโยบาย แบบแยกส่วน ไม่วิเคราะห์ เช่ือมโยง แนวคิด ภาระงาน  จึงไม่เกิดภาพบูรณาการการ
ท างาน ส่งผลให้ใหเ้กิดภาระงานเพิม่ขึ้น จนล้นมือ และไมเ่กดิรูปแบบ วิธีการท างานแบบสร้างสรรค์  การท างาน
ในองค์กร มีกระบวนการทบทวน สะท้อนผลการปฏิบัตงิาน (AAR) เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติ น้อยมาก วิธีการ
ท างานในองค์กร ไม่เอื้อในการ สร้างผู้น า (Leader) ส่งผลให้สภาพการบริหารจัดการ ในสถานศึกษาโดยรวม ไม่
เข้มแข็ง  ด้านครูผู้สอนยังคงจัดการเรียนการสอนตามปกติของตนเอง ถึงแม้ครู จะจัดการเรียนการสอนแบบครู 
รักเด็ก เด็กรกัครู แต่ก็ยังยืดหลักความสะดวก สอนตามองค์ความรู้เดิมทีม่ี  ใช้วัฒนธรรมการสอนแบบเดิมๆ  ไม่
ยอมรบัวัฒนธรรมการท างานแบบใหม่  ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  และงานที่ได้รับมอบ ขาดการท างานเป็นทีม 
ไม่ค่อยเห็นภาพการท างานแบบร่วมมือกันพัฒนา ปรับปรงุ แก้ไข ไม่ค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ สง่ผลให้คุณภาพของ
ผู้เรียนโดยรวม  ตกต่ า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการศึกษา 



  ๒. หน่วยงานที่ก ากบัดูแลระดับจังหวัด คือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ที่มบีุคลากรหลายฝ่าย ท า
หน้าที่ ก ากับ นิเทศ และติดตาม การขับเคลือ่นในส่วนของการศึกษา ส่วนใหญ่ด าเนินการโดย ศึกษานิเทศก์ ท า
หน้าที่เป็นบุคลากรหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย ทางการศึกษา ควบคู่ไปกับการพฒันา รูปแบบการท างาน เน้น
การ ติดตาม ตรวจสอบ สัง่การ เร่งรัดงานตามนโยบายจากหน่วยเหนือ ขาดการนเิทศ ในหน้างาน ไมล่งพื้นที่
ปฏิบัติจริงแบบเกาะติดสถานการณ์ จึงท าให้เกิดช่องว่างระหว่าง เขตพื้นที่ กับสถานศึกษา ไม่เกิดภาพการท างาน
แบบร่วมกันพัฒนาอย่างจริงจัง  
            จากบทวิเคราะห์ข้างต้น การด าเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคลอ้งตามนโยบาย
การศึกษา และใหเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทันเหตุการณ สอดคลองกบัการพัฒนาการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่๒๑ และก้าวสู่ Thailand ๔.๐  ควรจะต้องด าเนินการอยู่บนพื้นฐานของหลกัการจัดการศึกษา ดังนี้   
  ๑. พัฒนาการจัดการศึกษา โดยยึดหลักการบรหิารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Base 
Management : SBM) ที่ค านึงถึง การมสีวนรวม ในการจัดการศึกษาอยางแทจรงิ เกิดภาพของ การร่วมกัน
ท างาน ในการจัดการศึกษา พฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู  พัฒนาระบบการบริหาร สร้าง
สภาวะของการเป็นผู้น าในองค์การ (Leadership) ให้เกิดโดยใช้ รูปแบบการพัฒนา “ชุมชนการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)”  ซึ่งจะก่อใหเ้กิดองค์กรการเรียนรู้ การรวมตัวกันเป็น
กลุ่มของครผูู้สอนเพื่อร่วมมือ เรียนรู้ร่วมกัน และสะท้อนผลการปฏิบัตอิย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ร่วมกัน
พัฒนาในรปูเครอืข่ายทางวิชาการ จนเกิดเป็น  "ชุมชนการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  
as Learning Community: SLC)"  
  ๒. การด าเนินงานนเิทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ยึดตามหลักการทรงงานตามแนวพระราชด าริ ของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐“เข้าใจ เข้าถึง พฒันา” ตามโมเดลการพฒันาของ สพป.กาฬสินธ์ุ       
เขต ๑ ซึ่งการด าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา ตามโครงการนี้ เป็นการด าเนินงานที่เช่ือมตอ่จากการเข้าร่วม
เป็นเครือข่ายการพัฒนาการคิดข้ันสูงทางคณิตศาสตรส์ าหรบันักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มด าเนินงานมาตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จนถึงปจัจบุัน ได้ด าเนินการน ามาขยายผล       
การพัฒนาจาก ๑ โรงเรียนในโครงการ เป็นกลุ่มเครือข่ายละ   ๑ โรง เป็น ๑๒ โรง และในปกีารศึกษา ๒๕๕๙ นี้ 
ขยายเพิ่มเป็น  ๔0  โรงเรียน ใน สงักัด สพป.กาฬสินธ์ุ เขต ๑ และได้ขยายผลการด าเนินงานออกไปยังเขตพื้นที่
การศึกษาทุกเขต  โรงเรียนในสงักัด อปท. และ เอกชน ในนามของศึกษาธิการจงัหวัดกาฬสินธ์ุ รวมจ านวนทั้งสิ้น  
๗๓  โรงเรียน ในการด าเนินงาน ได้ใช้รูปแบบการพฒันาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริมให้การนเิทศภายใน
เข้มแข็งด้วยกระบวนการศึกษาช้ันเรียนทีเ่น้น การร่วมมือกนั วางแผนการเรียนรู้ ร่วมสงัเกตการสอน และร่วม
สะท้อนผล เนื่องจากมีขั้นตอนการท างานที่เป็นระบบ ชัดเจน  ในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ของมปีระสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผล จึงต้องอาศัยความรู้ ความสามารถอย่างรอบด้าน ทัง้ด้านการ
คิดอย่างเป็นระบบ การวางแผนการท างานที่ชัดเจนเป็นข้ันตอน การท างานเป็นรูปแบบการพัฒนาที่ใช้โรงเรียน
เป็นฐาน และชุมชนการเรียนรู้ PLC ต้องอาศัยทักษะการท างานเป็นทีม ต้องมมีนุษย์สมัพันธ์ดีกับทกุคน ในการ
ติดต่อประสานงาน การโน้มน้าว รวมถึงต้องมีภาวะผู้น า ทั้งด้านการพัฒนางาน และ การบรหิารงาน และที่ส าคัญ
ต้องใช้ทักษะ  ICT  เทคโนโลยีด้านการสื่อสารในการสร้างกลุ่ม สร้างเครือข่าย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 
วัตถุประสงค์  
 ๑.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมพฒันาครูผูส้อนคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่พฒันาการ
คิดข้ันสูงทางคณิตศาสตร ์โดยใช้การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 



 ๒.  พัฒนาครูผูส้อนคณิตศาสตร์ ใหม้ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่พฒันาการคิดข้ันสูง
ทางคณิตศาสตร์โดยใช้การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และ วิธีการแบบเปิด (Open Approach) 
 ๓.  เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 
เป้าหมาย 
 ๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            พัฒนาครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖  และช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียน ในสงักัด ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๑ จ านวน ๔๐ โรงเรียน 
 ๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑) พัฒนาหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูผูส้อนคณิตศาสตร์ เกีย่วกับการจัดการเรียนรู้ที่พฒันาการคิด       
ข้ันสูงทางคณิตศาสตร ์โดยใช้การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และ วิธีการแบบเปิด (Open Approach) 
  ๒) ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการจดัการเรียนรูท้ี่พัฒนาการคิดข้ันสงูทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และ วิธีการแบบเปิด (Open Approach) 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๑)  ได้หลักสูตรการอบรมพฒันาครผูู้สอนคณิตศาสตร์ ส าหรบัใช้ในการจัดการอบรมพัฒนาครผููส้อน
คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่พฒันาการคิดข้ันสูงทางคณิตศาสตร์โดยวิธีการแบบเปิด (Open 
Approach) 
 ๒)  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิดข้ันสูงทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้ วิธีการแบบเปิด (Open Approach)  
 ๓)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์จากการทดสอบระดับชาติสูงข้ึน 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน   
 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบ
เปิด (Open Approach) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธ์ุ เขต ๑  ครั้งนี้ 
ใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของครู  ที่ผู้นิเทศ
พัฒนาข้ึน  ประกอบด้วย  ๖  ข้ันตอน คือ 
      ข้ันตอนที่ ๑ วางแผนการพัฒนา  :  Planning   เป็นข้ันตอนที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะท า
การประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่ง ปัญหา และความต้องการ จ าเป็น ที่ต้องมีการนิเทศรวมทั้งวางแผนถึง
ข้ันตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศ มีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 
     ๑) ประชุมวิเคราะหป์ัญหา และความต้องการ จ าเป็น ที่ต้องมีการนเิทศ ร่วมกันวาง
แผนการด าเนินงานพฒันา ก าหนดข้ันตอนการปฏิบัตเิกี่ยวกบัการนเิทศ 
     ๒) การประชุมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรอบรมพฒันาครู  ด าเนินการในวันที่ ๑๑–๑๔ 
ธันวาคม  ๒๕๕๙  เป็นเวลา ๔  วัน  ณ โรงแรมอาฮงแม่โขงวิว  อ.เมือง  จ.บึงกาฬ 

     ๓) จัดประชุมคณะผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ และปรบัปรุงหลกัสูตรฝึกอบรมพัฒนาครู ใน
วันที่   ๒๒-๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๙  เป็นเวลา ๒  วัน  ณ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ 
เขต ๑ 

 ข้ันตอนที่ ๒ ศึกษาเอกสารความรู้  :  Study   เป็นข้ันตอนที่ผู้นิเทศให้ความรูก้ับผู้รบัการนเิทศ  
ก่อนจะเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  โดยให้ศึกษาเอกสารการนิเทศ บันทึกและท ากจิกรรมล่วงหน้า 



เพื่อใหม้ีความรู้ ความเข้าใจ ถึงสิง่ทีจ่ะด าเนินการพฒันาว่าต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ อย่างไร จะมี
ข้ันตอนในการด าเนินการอย่างไร และจะด าเนินการอย่างไรให้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ   

 ข้ันตอนที่ ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการ  : Workshop   เป็นข้ันตอนของการให้ความรู้ ความเข้าใจ
เพิ่มเตมิ โดยการน า ความรู้ ที่ได้จากการศึกษา และฝึกปฏิบตัิ จากเอกสารการนเิทศล่วงหน้า มาอภิปราย 
ซักถาม ท าความเข้าใจในรปูแบบวิธีการ พัฒนา และการจัดการเรียนรู้ที่สง่เสรมิทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ 
เพื่อน าไปปฏิบัติในช้ันเรียนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  การด าเนินการอบรมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยใช้ การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)          
ณ ศูนย์ศึกษาล าปาว   อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ  โดยแบ่งออกเปน็รุ่น ๆ ละ  ๓  วัน ดังนี้ 

    รุ่นที่ ๑  ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๓  วันที่ ๒๔ – ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๙  การด าเนินงาน       
ในรุ่นที่ ๑  นี้เป็นการทดลองใช้หลักสูตรอบรมพัฒนาครู ครัง้ที่ ๑ เพื่อน าผลการใช้หลกัสูตรฝกึอบรมครู มา
ปรับปรงุ พัฒนา ส าหรบัทดลองใช้ ครั้งที่ ๒ ในรุ่นที่ ๒              
     รุ่นที่ ๒  ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๖  วันที่ ๒๗ – ๒๙  ธันวาคม ๒๕๕๙  การด าเนินงาน       
ในรุ่นที่ ๒ เป็นการน าหลักสูตรการอบรมพัฒนาครู ทีผ่่านการทดลองใช้ และปรับปรงุพัฒนา กจิกรรม ล าดับ
ข้ันตอนของกิจกรรมแล้วจากการทดลองใช้ในครั้งที่ ๑  มาทดลองใช้เป็นครั้งที่ ๒ เพื่อน าผลการใช้หลกัสูตร
ฝึกอบรมครู มาปรับปรงุ พัฒนา เป็นหลักสูตรอบรมพัฒนาครู ต่อไป                
     รุ่นที่ ๓  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   วันที่ ๕ – ๗  มกราคม ๒๕๖๐   เป็นการพัฒนา
ครูผูส้อนคณิตศาสตร์โดยใช้หลักสูตรการอบรมพัฒนาครู ที่ผา่นการทดลองใช้ และปรับปรงุพฒันา กิจกรรม 
ล าดับข้ันตอนของกิจกรรมมาแล้ว ๒  ครั้ง    
   ข้ันตอนที่ ๔ สังเกตการสอน  : Observer  เป็นข้ันตอนการปฏิบัติงานสอนของผู้รบัการนเิทศ 
(ครู) ในช้ันเรียน และการปฏิบัติงานนเิทศ ของผู้ให้การนิเทศ (ผู้นเิทศ) โดยการสงัเกตการสอน การสะท้อนผล
หลงัสอน โดยผู้นิเทศด าเนินการ Coaching  และ Mentoring ให้เหมาะสม ตามสถานการณ์ที่จ าเป็น  ซึ่งการ
นิเทศติดตามการด าเนินงานของครูในการจัดการเรียนรู้ ทีส่่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนโดยใช้ นวัตกรรมการ
นิเทศแบบ Lesson study ไดด้ าเนินการโดยคณะนิเทศ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ประจ ากลุม่เครอืข่าย  
ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผูส้อนในโรงเรียน และครผููส้อนโรงเรียนในโครงการแต่ละกลุ่มเครือข่าย ด าเนินการ
ร่วมกันอย่างนอ้ยเดือนละ  ๑  ครั้ง 

 ข้ันตอนที่ ๕ เปิดช้ันเรียน   : Open Class  เป็นข้ันตอนของการสร้างเสริมขวัญก าลงัใจ เสรมิแรง 
แก่ครผูู้รบัการนเิทศ ให้มีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยจัดกิจกรรมเปิดช้ันเรียน 
สาธิตการจัดการเรียนรู้ ที่สง่เสรมิทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของครู ที่ประสบความส าเรจ็ เป็นแบบอย่าง 
โดยจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในวันที่ ๒๖ – ๒๗   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมเปิดช้ันเรียน (Open 
Class)  ในงานมหกรรมวิชาการและเปิดช้ันเรียน “KALASIN PONGLANG Academic : Lesson Study 
Festival” ณ  โรงแรมริมปาว  อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ  เพื่อเปน็เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน านวัตกรรมไปใช้  
ในการนี้ มีผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม รวมทั้งสิ้น ๕๖๐ คน ประกอบด้วย ครู  ผู้บริหารโรงเรียน ทุกสงักัดในจงัหวัด
กาฬสินธ์ุ  จ านวน ๑๒๗  โรงเรียน  และศึกษานิเทศก์  ผูบ้รหิารระดับเขตพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้องทีส่นใจ ใน
จังหวัดกาฬสินธ์ุ     
      ข้ันตอนที่ ๖ สะท้อนผลการเรียนรู้  : Reflective  เป็นข้ันตอนของการประเมินผลการนิเทศ 
(Evaluating)  โดยที่ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศน าการประเมินผลการด าเนินงานที่ผ่านไปแล้ว มาร่วมกัน
วิเคราะห์หาจุดที่ควรปรับปรุง หรือพัฒนาให้การด าเนินงานมีคุณภาพยิ่งข้ึน  ด าเนินการโดย จัดกิจกรรมนิเทศ
ติดตามการด าเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) และ 
การศึกษา ช้ันเรียน (Lesson Study)  ในวันที่   ๒๗-๒๘  เมษายน ๒๕๕๙  เป็นเวลา ๒  วัน  ณ ห้องประชุม



มูลนิธิถาวร จิตตถาวโร-วงศ์มาลัย   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๑ โดยใช้กิจกรรม 
เวทีสะท้อนคิด สะท้อนผลการด าเนินงาน (AAR  : After Action Review)  
    ประเด็นส าคัญส าคัญที่ได้จากการ AAR  ครู และผูบ้รหิารโรงเรียน ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมจาก
ค าถาม  “ได้อะไรจากการพฒันา” 
     ๑) การจัดการเรียนรู้ แบบ Open Approach เนื้อหา การเรียนรู้ ทั้งหมดถูกน ามา
เช่ือมโยง ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกทกัษะในช้ันเรียน 
     ๒) การจัดการเรียนรู้  เริ่มจากเรื่องง่าย ปูพื้นฐาน น าไปสู่เรือ่งยาก   
     ๓) เน้นเรือ่งรูปธรรม ขยับเช่ือมโยงสู่ นามธรรม  
     ๔) ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ถูกน าไปใช้ทุกเนื้อหา 
     ๕) เป็นการเช่ือมโยงความรู้ ทีส่อนจาก ม.๑  ต่อไป ม.๓   
     ๖) ท าให้เด็กมองเห็นภาพ  ได้ขีดเขียน  ได้ทดลอง  เนื้อหาให้เชิญชวนให้ นร.เรียนรู้เกิด
ความคิด และความรู้ที่คงทน (คณิตศาสตรเ์ชิงการทดลอง)  
     ๗) เริ่มจาก สถานการณ์จริง  ปฏิบัติจริง  ไม่ต้องทอ่ง เช่ือมโยงสู่เนือ้หาคณิตศาสตร์ 
     ๘) รูปภาพประกอบบทเรียน เน้นสิ่งรอบตัว  
     ๙) ผู้เรียน ได้ปฏิบัติ ได้ คิด อยู่ตลอดเวลา ได้ฝึกการพูด การน าเสนอ ท าให้มีความกล้าใน
การคิดสร้างสรรค์ 
     ๑๐) สอนแบบนี้ ครูไม่เหนื่อย ไม่ต้องพูด พูดน้อยๆ   
 
 

ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
 ผลส าเร็จของงานเชิงปริมาณ 
  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดบัชาติ (National Test :  NT) ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ด้านการคิดค านวณ ของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๑  มีค่าเฉลี่ย สูงกว่าทกุระดับ  (คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
เท่ากับ  ๓๗.๘๖   ระดับจังหวัด  เท่ากับ ๓๕.๗๓   ระดับภาค ๑๒  (ร้อยเอ็ด มหาสารคาม  ขอนแก่น 
กาฬสินธ์ุ) เท่ากบั  ๓๗.๒๘  และระดับประเทศ เท่ากับ  ๓๗.๓๕) 
 ผลส าเร็จของงานเชิงคุณภาพ 
 ๑) เกิดภาพ การพฒันาที่เป็นวิถีปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ในโรงเรียนที่ใช้ กระบวนการ Lesson 
study ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ในโรงเรียนบงึสว่างวิทยาคม และก าลงัด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน ในโรงเรียนอื่นๆ อีก  ๑๐  โรงเรียน โดยมีแนวคิดพัฒนาห้องเรียนแห่งการคิด ให้เป็นหอ้งเรียนตัวอย่าง 
หรือห้องเรียนต้นแบบ  
 ๒) นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด เรียนรู้อยา่งสนุก กล้าแสดงออก กล้าพูด กล้า
โต้ตอบกับครู และคนแปลกหน้า 
  ๓) เกิดภาพของวง PLC ในโรงเรียน ซึง่มผีลมาจากการ ตั้งวง  จับคู่ พูดคุย  แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ
ปรับเปลี่ยนบทบาทการท างานของตนเอง (ครูผูส้อน หรือผูบ้รหิาร) โดยใช้กระบวนการ ศึกษาช้ันเรียน และ         
วง AAR  อย่างสม่ าเสมอ  และในระดับเขตพื้นที่  ศึกษานิเทศก์ ร่วมกันเรียนรู้ ตั้งวง  จับคู่ พูดคุย  แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อปรบัเปลี่ยนบทบาทการท างานของตนเอง (ครผูู้สอน ผู้บรหิารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์) โดยใช้
กระบวนการ ศึกษาช้ันเรียน (Lesson study)  และ วง AAR (After Action Review) ผ่านโครงการนโยบาย 
และ โครงการของเขตพื้นที่การศึกษา 
 



สิ่งท่ีบ่งชี้ความส าเร็จท่ีสะท้อนประโยชน์ท่ีมีต่อหน่วยงาน 
 ๑) การน ารปูแบบการศึกษาช้ันเรียน ไปใช้ในการพัฒนาระบบการนเิทศ และการท างานของ
โรงเรียนอย่างกว้างขวางทัง้ในระดบัเขตพื้นทีเ่อง และระดบัโรงเรียน มีการ สะทอ้นผลการด าเนินงานทุก
กิจกรรมที่ด าเนินงาน ศึกษานิเทศก์ในสงักัดได้รบัการพัฒนาใน เรื่อง ทักษะการสังเกตช้ันเรียน และการ
สะท้อนผล 
 ๒) หลักสูตรพัฒนาครู และวิธีการพฒันาครู ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธ์ุ เขต ๑ ได้รับการยอมรับจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้น าเสนอกับ ท่าน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๑ ได้น า
รูปแบบวิธีการ ตามหลักสูตรนี้ มาเป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรพัฒนาครู ตามโครงการของรัฐบาล และ
ได้รับการอนุมัติใหเ้ป็นหลกัสูตรในการพัฒนาครูได ้
 ๓) การด าเนินงานตามโครงการไดร้ับความสนใจจากหน่วยงานทุกระดบั ทั้งระดับโรงเรียน ระดับเขต
พื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และ ระดบัประเทศ ดังจะเหน็ได้จาก การแสดงความประสงค์ขอร่วมกจิกรรม
มหกรรมวิชาการและเปิดช้ันเรียน มีผูเ้ข้าร่วมจากทุกภาคส่วน ถึง ๕๖๐  คน  และการด าเนินงานพฒันาครู 
และพัฒนาผู้เรียนตามโครงการนี้ ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางจาก ผูบ้รหิารระดับ สพฐ. และระดับ
กระทรวง  ดังจะเห็นได้จากการเปิด และบรรยายพเิศษ ของประธาน หรือ วิทยากรในการอบรม สมัมนา 
ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารเขตพื้นทีก่ารศึกษา ระดบัประเทศ อยู่เสมอ 
 

การน าไปใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
  ๑) สร้าง และพฒันา ช้ันเรียนตัวอย่าง หรือ โรงเรียนตัวอย่างการน านวัตกรรม การศึกษาช้ันเรียน 
(Lesson Study) และ วิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อเป็นตัวอย่าง เป็นแหลง่เรียนรูง้าน ในโรงเรียน 
และแหล่งเรียนรู้งานส าหรับโรงเรียนอื่นๆ  
  ๒) ส่งเสริม สนบัสนุนให้ ผู้บริหารโรงเรียนใช้กระบวนการ ศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) ในการ
นิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบัระบบการนิเทศภายในโรงเรียน 
 ข้อเสนอแนะในการน าแนวคิดและกระบวนการไปสู่การส่งต่อขยายผล 
  ๑) ด าเนินงานนิเทศ ตามกรอบการพัฒนา ““เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพือ่ เข้าให้ถึงปญัหา และความ
ต้องการในการพฒันาของสถานศึกษา หรือหน่วยงาน อย่างแท้จรงิ 
  ๒) สร้างเครอืข่าย หรือชุมชนการเรียนรู้ ตามความต้องการ โดย การยึดหลักแนวคิด  "สร้างชุมชนการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  as Learning Community: SLC)" เน้นการปฏิบัติการ
ภาคสนาม  ห้องท างาน คือ โรงเรียน  และห้องเรียน  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) 
สร้างผู้ภาวะผู้น า โดยใช้ กิจกรรม (AAR) ปฏิบัติจนเกิดเป็น “วิถี”   
  ๓) ส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยี  ICT   Social Network  เป็นเครื่องมือ หรือ เป็นช่องทาง  ในการ
พัฒนา  
 
 


