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ค าน า 

         แบบรายงานผลการด าเนินงานวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  เรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรม mini PLC” ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ จัดท า
ขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน ในการพัฒนาการเรียนของผู้เรียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ โดยใช้นวัตกรรมรูปแบบการเรียนรู้ แบบ mini PLC ท่ีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกท่าน
ได้ร่วมกันคิดค้นขึ้น  โดยเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีถอดบทเรียนมาจากกิจกรรม PLC  เปล่ียนจากครูผู้สอน ค้นพบ
ปัญหา และคิดค้นนวัตกรรมในการแก้ปัญหา มาเป็นตัวผู้เรียนเองท่ีต้องส ารวจปัญหาการเรียนรู้ของตนเอง แล้วคิดหา
วิธีการเรียนรู้ท่ีตนเองต้องการขึ้นมา โดยด าเนินไปตามขั้นตอนของกระบวน LS เพื่อปฏิบัติ นิเทศ สะท้อนคิด และ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม   

จากการด าเนินการพบว่า นักเรียนมีปัญหาการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันออกไป และสามารถหาวิธีการเรียนรู้ ท่ี
หลากหลายได้เอง ท าให้เกิดการเรียนรู้ทุกระดับช้ันและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นท่ีน่า
พอใจ  

คณะผู้จัดท าขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และบุคลากรโรงเรียน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือในการขับเคล่ือนกระบวนการกิจกรรม mini PLC  จนประสบความส าเร็จ 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีสนใจศึกษาและน าไปบูรณาการเพื่อปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและด้านอื่นๆ ในโอกาสต่อไป 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลศิ (Best Practice) 
 

ชื่อผลงาน “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรม mini PLC” 
ชื่อผู้น าเสนอผลงาน      นางสาวจินดาพร  ทองอ้ม   ต าแหน่ง ครู    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางสาวจันธ์จิลา  สินวาด  ต าแหน่ง ครู    วิทยฐานะครูช านาญการ 
นายยะนัย  เลิศธนโยธิน   ต าแหน่ง ครู    ไม่มีวิทยฐานะ 
นางสาวพิชญา  ภิญญากุล    ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง     

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  
 
 

 ตอนที่ 1 ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรม  
จากวิถีการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนไปของผู้เรียน ท าให้ครูต้องลุกขึ้นมาศึกษา และปรับตัวกับการเปล่ียนแปลง

ท้ังโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่ Digital Era และ ผู้เรียนใน Generation Z ใหม่ของผู้เรียนก็เปล่ียนไป การเข้าถึง
การเรียนรู้เริ่มหลากหลายไร้รูปแบบมากไปกว่าความรู้จากหนังสือ วิธีคิด มุมมอง ทัศนคติ การให้ความหมาย
ต่อส่ิงท่ีเรียนรู้ของผู้เรียนก็แตกต่างไปจากยุคของ Generation ของครูส่วนใหญ่ท่ีอยู่ใน Generation X กับ 
Generation Y เป็นอย่างมาก จึงกล่าวได้ว่า “ประสบการณ์ความเข้าใจในตัวผู้เรียนแบบเดิม ๆ วิธีการสอน
แบบเดิม ๆ ความรู้แบบเดิม ๆ ไม่อาจจะตอบโจทย์วิถีการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียนในปัจจุบันได้
เพียงพอ” ดังนั้นครูจึงต้องระดมกันเปล่ียนแปลง โดยเริ่มจากการมาร่วมแรงร่วมใจกันศึกษาแนวคิดตัวผู้เรียน
ว่าผู้เรียนคิดและรู้สึกอย่างไร ศึกษาวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าผู้เรียนเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ อย่างไร (Learning 
how to learn) แล้วเราจะออกแบบช้ันเรียนอย่างไรเพื่อตอบโจทย์วิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
ซึ่งอาจเป็นการค้นหา (Inquiry) ร่วมกันท่ีไม่ส้ินสุดในชีวิตความเป็นครูตามอัตราเร่งการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วและก้าวกระโดดของโลกในศตวรรษที่ 21 

นวัตกรรมท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 คือการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ซึ่งเป็นการปรับการจัดการเรียนรู้ท่ีอัดแน่นเนื้อหาสาระให้ผู้เรียนมากเกินความจ าเป็นของผู้เรียน มา
เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เองแทนการท่องจ า  ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
จากการท างานร่วมกันกับผู้อื่น นอกจากนี้ครูยังเปล่ียนบทบาทจากผู้สอนเนื้อหาสาระมาเป็นการสร้างแรง
บันดาลใจ สร้างความท้าทายท าให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ผลิตส่ิงใหม่ ๆ สามารถน าไปปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้ในศตวรรษที่ 21 (DuFour. 2006) 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional learning community) หรือ PLC เป็นการร่วมแรง
ร่วมใจของท้ังครูและผู้เกี่ยวข้องท่ีมีผู้มีวิสัยทัศน์/เป้าหมายร่วมเพื่อผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยขับเคล่ือนเป็นทีม
พัฒนาวิชาชีพผ่านภารกิจเรียนรู้ร่วมกันบนฐานช้ันเรียนจริงท้ังการด าเนินการวางแผน (Plan) ปฏิบัติการสอน
ในช้ันเรียน (Do) สะท้อนช้ันเรียน (See) และน าไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเป็นวงจรปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องและต่อยอดจนกลายเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อศิษย์ท่ีฝังอยู่ในระบบของสถานศึกษาและระบบ
ในครูแต่ละคน 
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จากการด าเนินงานในการเข้าร่วมกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC: Professional 
learning communities) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  พบปัญหาท่ีสอดคล้องกันได้แก่ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนท่ีต่ ากว่าเกณฑ์ ดังนั้นครูผู้สอนจึงได้หาวิธีการด าเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น โดยใช้
รูปแบบกิจกรรม mini PLC ท่ีถอดบทเรียนมาจากกระบวนการ PLC โดยเปล่ียนจากครูผู้สอนท่ีเป็นผู้วิเคราะห์
ปัญหา แล้วคิดหานวัตกรรมเพื่อมาแก้ปัญหานั้น ๆ เป็นผู้เรียนเองท่ีต้องวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ของตนเอง 
หาสาเหตุของปัญหา แล้วนักเรียนจึงคิดหานวัตกรรมวิธีการเรียนรู้ต่างๆเพื่อมาแก้ปัญหานั้นๆ โดยใช้ 3 
ขั้นตอนตามแนวคิดวงรอบ PLC  ท่ีเรียกว่า การพัฒนาบทเรียนร่วมกันหรือ lesson study (LS) ได้แก่  plan   
do   see   ท่ีหลากหลายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ครั้งนี้และใช้วิธีการประเมินนักเรียนควบคู่ไปกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม เพื่อผู้เรียนใน Generation Z เข้าถึงการเรียนรู้ หลากหลายไร้รูปแบบ
มากไปกว่าความรู้จากหนังสือ ตอบโจทย์วิถีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในปัจจุบันได้เพียงพอ 
 
ตอนที่ 2 จุดประสงค์ของการด าเนินงาน  

2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้ แบบ mini PLC  
2.2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบกิจกรรม mini PLC 

 
ตอนที่ 3 ขอบเขตของการด าเนินงาน  

3.1 เป้าหมายของการด าเนินงาน  
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ท่ีสูงขึ้นจากการคิดค้นหาวิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง ท่ี

หลากหลายและเป็นไปตามกรอบท่ีครูก าหนด 
3.2 ขอบเขตของเนื้อหา  
 3.2.1 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional learning community) หรือ PLC เป็นการร่วมแรงร่วม

ใจของท้ังครูและผู้เกี่ยวข้องท่ีมีผู้มีวิสัยทัศน์/เป้าหมายร่วม เพื่อผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยขับเคล่ือนเป็นทีมพัฒนา
วิชาชีพผ่านภารกิจเรียนรู้ร่วมกันบนฐานช้ันเรียนจริง ท้ังการด าเนินการวางแผน (Plan) ปฏิบัติการสอนในช้ัน
เรียน (Do) สะท้อนช้ันเรียน (See) และน าไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเป็นวงจรปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องและต่อยอดจนกลายเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อศิษย์ท่ีฝังอยู่ในระบบของสถานศึกษาและระบบในครู
แต่ละคน 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีวิธีการท างานหรือกระบวนการ  ดังนี ้
1. ต้องมีการรวมกลุ่ม และกลุ่มนั้นต้องมีลักษณะคล้ายๆกัน เช่น 1.1 จัดกลุ่มครูท่ีมีลักษณะใกล้เคียง

กัน - กลุ่มครูที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในระดับช้ันเดียวกัน - กลุ่มครูท่ีสอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในช่วง
ช้ันเดียวกัน - กลุ่มครูตามลักษณะงาน  1.2 จ านวนสมาชิก 6-8 คน (ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์ หมุนเวียนเข้า
ร่วม ทุกกลุ่ม)  1.3 ระยะเวลา 2-3 ชม.ต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งปีการศึกษา ก าหนดเป็นช่ัวโมงชัดเจนจะดีมาก  
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1.4 จัดช่ัวโมงอยู่ในภาระการสอนของครู/ภาระงาน เพื่อไม่ให้ครูถือว่าเป็นภาระเพิ่มข้ึน  1.5  การจัด PLC โดย
ใช้ ICT ในการเข้ากลุ่มระหว่างการด าเนินการ 

2. กลุ่มร่วมกันคิด “ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน” หาปัญหาส าคัญท่ีสุด ส่ิงท่ีต้องระวัง คือ การไม่
ช่วยกันค้นหาปัญหาท่ีแท้จริง ผลักปัญหาออกจากตัว  

3. หาสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดปัญหา จากนั้นกลุ่มอภิปรายหาสาเหตุท่ีแท้จริง เน้น ไปท่ีการสอนของ
ครูเป็นอันดับแรก ท่ีถือว่าเป็นสาเหตุท่ีแท้จริง เช่น นักเรียนอ่านไม่ออก เป็นปัญหาส าคัญร่วมกัน ไม่ใช่สาเหตุ
ว่า พ่อแม่แยกทาง  

4. หาแนวทางแก้ไข “ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน” ท่ีส าคัญนั้น จะแก้ไขอย่างไรดูสาเหตุของปัญหา 
แนวทางแก้ปัญหา อาจใช้ประสบการณ์ของครูที่ท าให้เกิดความส าเร็จ ผู้ทรงคุณวุฒิ งานวิจัย หรือแหล่งอื่นๆ ท่ี
มีการเสนอแนวทางไว้แล้ว จากนั้น สรุปแนวทางการแก้ปัญหาส าคัญ 1 เรื่อง หรือ 2 เรื่องตามสภาพของ
โรงเรียน 

5. น าแนวทางท่ีสรุปเพื่อน าไปแก้ไขปัญหา มาช่วยกันสร้างงาน สร้างแผนงาน เลือกการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) โดยมีส่ิงท่ีต้องท าต่อ คือท าอย่างไร ท าเมื่อไร ใช้
อย่างไร และตรวจสอบการท างานอย่างไร จะเสนอผลระหว่างท างานและสรุปผลเมื่อไร 

6. น าแผนท่ีร่วมกันคิดไปใช้ตามก าหนดการท างาน ต้องน าไปใช้อย่างจริงจัง และกล้าเสนอผลจะ
ส าเร็จหรือไม่ก็ตาม และพร้อมจะน าไปปรับปรุง ต้องน าผลมาเสนอตามช่วงเวลา ผลงานท่ีอาจน าเสนอกันใน
ช่องทาง Line หรือ Facebook หรือรูปแบบอื่นๆ  

7. น าผลมาสรุปสุดท้ายว่าผลเป็นประการใด ร่วมกันสะท้อนผล และปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ถ้าผลการ
ทดลองเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ก็เผยแพร่หรือปรับปรุงให้ยิ่งขึ้น ผลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ก็ปรับปรุง
ทดลองใหม ่ ส่ิงส าเร็จ คือ นวัตกรรม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2560) 

3.2.2 กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) 
กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๓ ขั้นตอนท่ีมี

ลักษณะการด าเนินงานต่อเนื่อง เช่ือมโยง และเกื้อกูลกันเป็นวงจร คือ “PLAN – DO - SEE” โดยมี
รายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ (PLAN)  
เป็นการศึกษาวิเคราะห์บทเรียนท่ีจะสอนร่วมกันจนกระท้ังเข้าใจในองค์ประกอบทุกส่วน รายละเอียด 

และจุดเน้นส าคัญของบทเรียน ร่วมไปกับการวิเคราะห์ช้ันเรียน โดยย้อนทบทวนข้อค้นพบในการพัฒนา
บทเรียนจากการจัดการเรียนรู้ในบทเรียนดังกล่าวที่ผ่านร่วมกัน เพื่อใช้ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมความเข้าใจ
บทเรียนให้เข้าถึงจุดเน้นส าคัญและเข้าถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนในเรื่องนั้น ๆ จนสามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ถูกยกระดับจากท่ีผ่านมา  มีขั้นตอนดังนี้ 

- หลังจากรวมกลุ่ม PLC และวางแผนการท า PLC กันเรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอน (Model teacher) จะ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง(แผน A) แล้วน ามาเล่าให้ครูเพื่อนร่วมเรียนรู้ (Buddy teacher) และ
สมาชิกในกลุ่ม PLC ร่วมกันฟัง 
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- ครูเพื่อนร่วมเรียนรู้ (Buddy teacher) และสมาชิกในกลุ่ม PLC จะร่วมกันสะท้อนคิดอย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์ในลักษณะของสุนทรียสนทนา  

- ครูผู้สอน (Model teacher) น าประเด็นท่ีได้รับการช้ีแนะและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไปปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองก่อนน าไปใช้จริง เรียกว่าเป็นแผน B 

ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการสอนและสังเกตการเรียนรู้ของนักเรียน (DO)  
คือขั้นต่อจากการวางแผนบทเรียน โดยมีภารกิจแบ่งเป็น 2 ส่วน และ 2 บทบาท คือ ภารกิจการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนท่ีวางไว้ร่วมกันในบทบาทครูผู้สอน และภารกิจการสังเกตช้ันเรียนตามประเด็นท่ี
วางแผนบทเรียนร่วมกันในบทบาทผู้สังเกตช้ันเรียน มิใช่สังเกตท่ีตัวครูหรือการสอนของครูเพียงอย่างเดียว แต่
หมายถึงการสังเกตองคาพยพทุกอย่างท่ีเช่ือมโยงกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในบทเรียนนั้นเพื่อให้ครูเข้าใจใน
บทเรียน ตัวผู้เรียน ช้ันเรียน และตัวครูผู้สอนเองมากยิ่งขึ้น และหาทางพัฒนายกระดับบทเรียนและความเป็น
วิชาชีพครูต่อไป ท้ังนี้การสังเกตช้ันเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยในการเก็บภาพต่าง ๆ ในช้ันเรียน ภายใต้
ข้อตกลงว่าผู้สังเกตจะเข้าไปสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและไม่แทรกแซงช้ันเรียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม  มีขั้นตอน
ดังนี้ 

- ครูผู้สอน (Model teacher) น าแผนท่ีปรับปรุงพัฒนาร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม PLC (แผน B) มาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเปิดห้องเรียนให้สมาชิกในกลุ่ม PLC ได้ร่วมเรียนรู้โดยการสังเกตช้ันเรียน  

- สมาชิกในกลุ่ม PLC ยืนสังเกตอยู่มุมด้านหน้าหรือด้านข้างของห้องเรียนโดยไม่รบกวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ของครูผู้สอน (Model teacher)  

- ขณะสังเกตสมาชิกในกลุ่ม PLC จดบันทึก บันทึกภาพหรือวิดีโอบรรยากาศในห้องและการเรียนรู้
ของนักเรียนในเพื่อน ามาสะท้อนผลกับ Model teacher ในขั้นต่อไป  

ขั้นที่ 3 สะท้อนคิดผลการปฏิบัติงาน (SEE)  
 คือ ข้ันตอนสืบเนื่องจากการสังเกตช้ันเรียนกล่าวคือ เป็นการสะท้อนผลช้ันเรียนร่วมกันทันทีหลังการ

สอนเสร็จส้ินและในสภาพช้ันเรียนจริงท่ียังคงสภาพร่องรอยการเรียนรู้ เช่น กระดาน ผลงานแนวคิดผู้เรียน 
และสภาพห้องเรียน ท่ียังคงสภาพเดิม เป็นต้น โดยมีทีมศึกษาช้ันเรียน เช่น ผู้สอน ครูพี่เล้ียง โค้ช ผู้เช่ียวชาญ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อนครูที่สนใจ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับบริบทและวาระการศึกษาช้ันเรียน โดยครูผู้สอนจะ
ท าหน้าท่ีเป็นผู้สะท้อนช้ันเรียนตนเองเป็นบุคคลแรก ๆ อย่างไรก็ตามประเด็นส าคัญท่ีเป็นจุดเน้นในการ
สะท้อนผลช้ันเรียน มีประเด็นส าคัญ 4 ประเด็นคือ (1) วัตถุประสงค์หรือความมุ่งหวังของผู้สอนในการสอนนี้ 
(2) ส่ิงท่ีปรากฏขึ้นจริงในช้ันเรียนโดยเฉพาะส่ิงทีเกิดขึ้นกับผู้เรียน (3) ปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น และ (4) แนว
ทางการปรับปรุงและการพัฒนาในครั้งต่อไป ผลจากการสะท้อนช้ันเรียนร่วมกันจะเป็นบันทึกเป็นข้อค้นพบใน
การพัฒนาบทเรียนในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกับการวิจัยช้ันเรียน  มีข้ันตอนดังนี้ 

- ครูผู้สอน (Model teacher) สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง 
- สมาชิกในกลุ่ม PLC จะช่วยสะท้อนพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มเติมจากการสังเกตและการ

บันทึกภาพและวิดีโอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ Model teacher 
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- ครูผู้สอน (Model teacher) น าส่ิงท่ีสมาชิกในกลุ่ม PLC ร่วมกันสะท้อนไปปรับปรุงพัฒนาการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง (Redesign) ได้เป็น แผน C แล้วน าไปใช้สอนต่อไป 

                          
 

3.2.3   กระบวนการ mini PLC   

    กระบวนการ mini PLC  คือ รูปแบบการเรียนรู้ ท่ีเป็นกระบวนการ ท่ีถอดบทเรียนมาจาก
กระบวนการ PLC โดยเปล่ียนจากครูผู้สอนท่ีเป็นผู้วิเคราะห์ปัญหา แล้วคิดหานวัตกรรมเพื่อมาแก้ปัญหานั้นๆ 
เป็นผู้เรียนเองท่ีต้อง วิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ของตนเอง หาสาเหตุของปัญหา แล้วนักเรียนจึงคิดหา
นวัตกรรมวิธีการเรียนรู้ต่างๆเพื่อมาแก้ปัญหานั้นๆ โดยใช้ 3 ขั้นตอนตามแนวคิดวงรอบ PLC  ท่ีเรียกว่า การ
พัฒนาบทเรียนร่วมกันหรือ lesson study (LS) ได้แก่  plan   do   see   แล้วประเมินผลการใช้นวัตกรรม 
โดยใช้ “Spidergram” หรือกิจกรรมการประเมินตัวเอง นักเรียนทุกคนจะต้องพิจารณาประเมินด้วย แล้ว
น ามาติดบนใยแมงมุม  จับกลุ่มแลกเปล่ียนกันเพื่อพูดคุยกันว่า “ท าไมเราถึงประเมินตัวเองไปแบบนั้น” และ
เมื่อเปรียบเทียบกับท่ีคนอื่นคิดมันคล้ายหรือต่างกัน ดังนี้ 

 
lesson study (LS) กิจกรรม PLC  (โดยครูผู้สอน) กิจกรรม mini PLC (โดยผู้เรียน) 
PLAN 
การร่วมกันวางแผน
บทเรียน  

1. ก าหนดปัญหา 
2. ออกแบบแก้ปัญหา 

1. นักเรียนค้นหาปัญหาการเรียนรู ้
2. นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
3. นักเรียนออกแบบวิธีแก้ปัญหา 

DO 
การร่วมกันสังเกตช้ัน
เรียน  

1. วิเคราะห์แผน ปรับปรุงแผน 
2. สืบค้นพัฒนาเครื่องมือตนเอง 
3. น าแผนไปใช้  ปฏิบัติการสอน 

1. นักเรียนสืบค้นและพัฒนาเครื่องมือการ
เรียนรู้ของตนเอง 
2. นักเรียนปฏิบัติการเรียนรู้ตามแผนท่ีวางไว ้

SEE 
การสะท้อนผลช้ัน
เรียนร่วมกัน  
 

1. กลับสะท้อนคิด 
2. สังเคราะห์บทสรุปท่ีได้เรียนรู้ 

1. นักเรียนสะท้อนผลการเรียนรู้  
2. นักเรียนแลกเปล่ียน และสะท้อนคิด 
3. นักเรียนประเมินผลการเรียนรู ้
4. นักเรียนร่วมกนัสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู ้
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3.3 ขอบเขตของระยะเวลา  
  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ถึง ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2564  
 
ตอนที่ 4 ประโยชน์ที่จะได้รับ  
       4.1 ประโยชน์ต่อครูผู้สอน  
   4.1.1 มีความก้าวหน้าในการปรับเปล่ียนวิธีสอน ให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนได้อย่าง
เด่นชัด และรวดเร็วกว่าท่ีพบในโรงเรียนแบบเก่า 

4.1.2 ครูรู้สึกเกิดส่ิงท่ีเรียกว่า “พลังการเรียนรู้ (Powerful learning)” ซึ่งส่งผลให้การ 
ปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนของตนมีผลดียิ่งขึ้น กล่าวคือ มีการค้นพบความรู้และความเช่ือใหม่ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
วิธีการสอนและตัวผู้เรียนซึ่งตนไม่เคยสังเกตหรือสนใจมาก่อน  

4.1.3 ครูเข้าใจในด้านเนื้อหาสาระท่ีต้องทาการสอนได้แตกฉานยิ่งขึ้น และรู้ว่าตนเองควร 
แสดงบทบาทและพฤติกรรมการสอนอย่างไร  จึงจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดตามเกณฑ์ท่ี
คาดหมาย  

4.1.4 ครูมีความผูกพันท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยั่งยืน  
       4.2 ประโยชน์ต่อนักเรียน 

4.2.1 นักเรียนมีผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น  
4.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ สูงขึ้นอย่างเด่นชัด  
4.2.3 นักเรียนค้นพบวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น 

 
ตอนที่ 5 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน  
              ขั้นตอนการด าเนินงาน 

5.1 จากการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC: Professional learning 
communities)  ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และได้ค้นหาปัญหาจากการเรียนการสอนร่วมกัน 
พบว่านักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีต่ ากว่าเกณฑ์ 

5.2  จากนั้นร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
กิจกรรม mini PLC   

               



7 
 

5.3  กิจกรรม mini PLC  มีขั้นตอนการด าเนินงาน ตามแนวคิดวงรอบ PLC  ท่ีเรียกว่า การพัฒนา 
บทเรียนร่วมกันหรือ lesson study (LS) ได้แก่  plan   do   see     ดังนี้ 

ขั้นตอน กิจกรรม 
plan ครูอธิบายรูปแบบวิธีการ การท ากิจกรรม PLC ท่ัวๆไป  

นักเรียนแบ่งกลุ่ม ตามความสมัครใจ กลุ่มละ 5-6 คน 
นักเรียนร่วมพูดคุย แลกเปล่ียนถึงปัญหาท่ีเกิดจากการเรียนคณิตศาสตร์  
นักเรียนหาสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหานั้นๆ 
นักเรียนหาวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการเรียนรู้/นวตักรรม ท่ีท าให้ผลการเรียน
คณิตศาสตร์ดีขึ้น 
นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา และสะท้อนวิธีการแก้ปัญหาท่ีท า
ให้ผลการเรียนดีขึ้นและแลกเปล่ียนกับกลุ่มอื่น 

do นักเรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามวิธีต่างๆท่ีคิดไว้ 
see นักเรียนช่วยกันแลกเปล่ียนและสะท้อนแต่ละวิธีการเรียนรู้ท่ีเพื่อนน าเสนอ 

นักเรียนประเมนิผลการใช้วิธีการเรียนรู้/นวัตกรรม  ของแต่ละรูปแบบ โดยใช้ 
spidergram 
สรุปผลการใช้กิจกรรม mini PLC 

 
 5.4 การด าเนินงาน  
       5.4.1 ประชากรได้แก่นักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาปีการศึกษา 2564 จ านวน 463 คน 
       5.4.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ห้องเรียนท่ีครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทั้ง 4 ท่าน ท าการสุ่มอย่างง่าย       

คนละ 1 ห้องเรียน ได้แก่  นักเรียนช้ัน ม.1/3  จ านวน   33  คน   โดยครูพิชญา  ภิญญากุล 
นักเรียนช้ัน ม.3/2  จ านวน   29  คน   โดยครูยะนัย เลิศธนโยธิน 
นักเรียนช้ัน ม.5/1  จ านวน   31  คน   โดยครูจินดาพร  ทองอ้ม 
นักเรียนช้ัน ม.6/1  จ านวน   17  คน   โดยครูจันธ์จิลา  สินวาด 

5.4.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  
1) แบบบันทึก  การด าเนินกิจกรรม  mini PLC 
2) แบบประเมินผล การด าเนินกิจกรรม  mini PLC 
3) แบบสรุปผล  การด าเนินกิจกรรม  mini PLC 
4) แบบทดสอบก่อนเรียน  

    5) แบบทดสอบหลังเรียน  
5.4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

   1) นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  แล้วบันทึกผลการทดสอบเก็บไว้เปรียบเทียบ
กับผลการทดสอบหลังเรียน หลังใช้รูปแบบกิจกรรม  mini PLC 
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2) น าแบบบันทึกการด าเนินกิจกรรม  mini PLC  ให้นักเรียนด าเนินการตามตาราง 
ท่ีก าหนด โดยครูตรวจแบบบันทึก  

3) ครูและนักเรียนประเมินผล การด าเนินกิจกรรม  mini PLC ลงในแบบ 
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม  mini PLC 

4) ครูและนักเรียนสรุปผล ลงในแบบสรุปผล  การด าเนินกิจกรรม  mini PLC 
5) นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
6) เปรียบเทียบผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 

5.4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
1) วิเคราะห์จากการประเมินผล การด าเนินกิจกรรม  mini PLC เป็น 5 ระดับ  

ดังนี้  ดีมาก ดี  ปานกลาง  พอใช้ ปรับปรุง 
2) หาค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการทดสอบ ท้ัง 

แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน  โดยใช้ โปรแกรม SPSS 
3) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนสอบโดยพิจารณาค่าคะแนนสอบเฉล่ีย 

ก่อนเรียนและหลังเรียนในการใช้รูปแบบการด าเนินกิจกรรม  mini PLC  
 

ตอนที่ 6 ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์  
6.1 จากกิจกรรมท่ีให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและให้นักเรียนร่วมพูดคุย แลกเปล่ียนถึงปัญหาท่ีเกิดจากการ 

เรียนคณิตศาสตร์ และได้ร่วมกันหาสาเหตุท่ีท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ ากว่าเกณฑ์ ได้ดังนี้  
นักเรียนคุย ไม่ต้ังใจเรียน   นักเรียนเล่นโทรศัพท์  ครูสอนเร็วเกินไป  ลืมความรู้เดิมท่ีต้องน ามาใช้  ไม่อยาก
ลอกโจทย์  ง่วงนอน  เรียนตอนบ่ายอากาศร้อน  ไม่กล้าถามครู ไม่อยากถามเพื่อน  ไม่เคยท าการบ้าน ไม่
กลับไปอ่านทบทวน  จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาวิธีการเรียนรู้ต่างๆท่ีท าให้ผลการเรียนดีขึ้น โดยสรุป
และจัดกลุ่มวิธีการเรียนรู้ ได้ดังนี้ 
 

        

ท่ี วิธีการเรียนรู ้
1 เพื่อนช่วยเพื่อน หรือ พี่ช่วยน้อง (คลินิกหมอค านวณ) 
2 ถามครูผู้สอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (teacher ช่วยด้วย) 
3 ขยันเรียนรู้เอง หมั่นอ่านเองและจดบันทึก สรุปประเด็นให้ได้ใจความ ( ไม่ง้อ ก็ได้) 
4 ศึกษาจาก  google   facebook  fanpage ต่างๆ  (ถ้าไม่รู้ พี่กู(เกิ้ล)ช่วยได้) 
5 การศึกษาวิดีโอการเรียนรู้ใน youtube   
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6.2 จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสะท้อนวิธีการเรียนรูห้รือวิธีการแก้ปัญหาท่ีท าให้ผลการเรียนดีขึ้น 
แลกเปล่ียนกับกลุ่มอื่น สรุปได้ดังนี้   
 
 

1) ส
ะ
ท้
อ
น
ก
ลุ่
ม
ท่ี
  

นั
ก
6.3 นักเรียนแต่ละกลุ่ม ด าเนินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามวิธีหรือนวัตกรรมท่ีคิดไว้ 

     
 

    
               

ท่ี วิธีการเรียนรู ้ ลักษณะการเรียนรู้ 
1 การศึกษาวิดีโอการเรียนรู้ใน 

youtube   
การศึกษาใน youtube เป็นการเรียนรู้จากวิดีโอท่ีมี
ท้ังภาพเคล่ือนไหวและเสียง  

2 เพื่อนช่วยเพื่อน หรือ พี่ช่วยน้อง 
(คลินิกหมอค านวณ) 

คลินิกหมอค านวณ เป็นกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่
ช่วยน้อง  เปิดโอกาสให้เพื่อนมาปรึกษาในเรื่องท่ีไม่
เข้าใจ  

3 ขยันเรียนรู้เอง หมั่นอ่านเองและจด
บันทึก สรุปประเด็นให้ได้ใจความ ( ไม่
ง้อ ก็ได้) 

เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวของนักเรียนเอง  

4 ศึกษาจาก  google   facebook  
fanpage ต่างๆ (ถ้าไม่รู้พี่กู(เกิ้ล)ช่วยได้) 

เป็นการศึกษาเรียนรู้จากโลกออนไลน์ หรือ social 
media เช่น  google   facebook  fanpage  

5 ถามครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ (teacher ช่วยด้วย) 

นักเรียนมาสอบถามความรู้คณิตศาสตร์ท่ีไม่เข้าใจ 
จากครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ท่านใดก็ได้  
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  6.4 นักเรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ เพื่อให้เพื่อนในช้ันเรียนแลกเปล่ียน ได้สะท้อนคิดร่วมกัน 
  

ท่ี วิธีการเรียนรู้ สรุปผลการเรียนรู้และสะท้อนคิดร่วมกัน 
1 การ ศึกษาวิ ดี โ อก าร

เรียนรู้ใน youtube   
        การศึกษาใน youtube เป็นการเรียนเรียนรู้จากแหล่งอื่น 
เรียนได้ทุกท่ีตลอดเวลา สามารถกลับมาดูใหม่ได้ เนื้อหามี
หลากหลาย วิธีการสอนมีหลายแบบท าให้เข้าใจมากขึ้น เหมือน
เรียนกับครูหลายคน เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียนกับใคร 
และท าให้เรียนสนุก เพราะมีท้ังภาพและเสียง แต่ไม่สามารถ
ตอบโต้ได้ และก็มีบางครั้งท่ีสะดุด ขาดการต่อเนื่อง  เนื่องจาก
ระบบอินเตอร์ไม่สมบูรณ์ แต่นักเรียนต้องมีเวลาในการดู และ
ระบบอินเตอร์เน็ตต้องมีความพร้อม 

2 เพื่อนช่วยเพื่อน หรือ  
พี่ช่วยน้อง (คลินิกหมอ
ค านวณ) 

        คลินิกหมอค านวณ เป็นกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วย
น้อง  เปิดโอกาสให้เพื่อนมาปรึกษาในเรื่องท่ีไม่เข้าใจ นักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้น กล้าท่ีจะถาม  ท าให้นักเรียนคุยกับ
เพื่อนมากขึ้น กล้าถามเพื่อน กล้าคิด นักเรียนสอนแบบเป็น
กันเอง แต่เพื่อนหรือพี่ท่ีเก่งต้องเตรียมตัวพอสมควร และต้อง
แม่นในเนื้อหา  เพื่อนหรือรุ่นพี่ ท่ีเก่งจะต้องแบ่งเวลามาเปิด
คลินิกเพื่อเป็นท่ีปรึกษาให้เพื่อนและต้องเตรียมตัวเพิ่มขึ้น 

3 ขยันเรียนรู้เอง หมั่น
อ่านเองและจดบันทึก 
สรุปประเด็นให้ได้
ใจความ ( ไม่ง้อ ก็ได้) 

      เป็นการเรียนรู้เอง การท าแบบฝึกหัดบ่อยๆ  จะท าให้
นักเรียนได้ฝึกจนช านาญในเรื่องนั้นๆ โดยท าเป็นชีทหรือเอกสาร 
จะช่วยได้ ช่วยประหยัดเวลาในการจดโจทย์ การท าสมุดบันทึก
ส าหรับเอาไว้อ่านและจดสรุปประเด็นส าคัญ จะท าให้นักเรียน
จดจ าเนื้อหาต่างๆ ได้ง่ายข้ึน   การท่ีเราหมั่นจดบันทึก พยายาม
คิดและวิเคราะห์ แล้วสรุปประเด็นส าคัญให้ได้ แล้วจดบันทึกไว้
เพื่อกันการลืมนั้น จะท าให้นักเรียน มีคอนเซ็ปในเรื่องนัน้ๆ 
กลับมาอ่านทบทวนได้ตลอดเวลา แต่นักเรียนต้องพยายามจด
และจ า ย้ าคิดย้ าท าอยู่เสมอ โดยมิใช่เป็นการจดตามค าบอก 

4 ศึกษาจาก  google   
facebook  fanpage 
ต่างๆ  (ถ้าไม่รู้ พี่กู(เกิ้ล)
ช่วยได้) 

       เป็นการศึกษาเรียนรู้จากโลกออนไลน์ หรือ social media 
เช่น  google   facebook  fanpage มีองค์ความรู้ท่ีกว้างขวาง
และมหาศาล มีกลุ่มท่ีตอบโต้ได้  พูดคุยกันได้จากท่ัวโลก เป็น
การส่ือสารสองทาง วิดีโอคอลกันได้ เรียนได้ทุกท่ีตลอดเวลา มี
กลุ่มเนื้อหาท่ีเลือกได้ มีอาจารย์และติวเตอร์ท่ีเก่งมีวิธีการสอนมี
หลายแบบ 

5 ถามครูผู้สอนในกลุ่ม
สาระฯคณิตศาสตร์ 
(teacher ช่วยด้วย) 

     นักเรียนมาสอบถามความรู้คณิตศาสตร์ ท่ีไม่เข้าใจ จาก
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ท่านใดก็ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมใน
เวลาว่าง หรือมีการสอนพิเศษนอกเวลาเรียน 
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           6.5 นักเรียนในกลุ่มประเมินตนเองจากการใช้วิธีการเรียนรู้ของตน โดยใช้ spidergram และร่วมกัน
วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง 

       
 

6.6 สรุปผลการใช้กิจกรรม mini PLC  
     หลังจากท่ีครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กิจกรรม mini PLC เสร็จส้ิน พบว่านักเรียนต้ังใจเรียนมากขึ้น เพราะมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายวิธีและ
ได้แลกเปล่ียนแต่ละวิธีกับเพื่อนๆ บางกิจกรรมเป็นผู้สอนเอง เป็นผู้เรียนเอง เป็นผู้ถามเอง เป็นผู้จดบันทึก เป็น
ผู้ดูท่ีดี เป็นผู้ค้นคว้าท่ีต้ังใจ ท าให้นักเรียนได้ฝึก เกิดการเรียนรู้     จึงท าให้การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน และน าคะแนนท่ีได้มาเปรียบเทียบ พบว่า มีคะแนนผลการ
ทดสอบประจ าหน่วยสูงขึ้นร้อยละ 30  

6.7 สรุปผลการด าเนินงาน 
ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบกิจกรรม mini PLC พบว่า

นักเรียนทุกคน มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น และช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจ 
ต้ังใจ และมีความรับผิดชอบมากขึ้น สามารถท าแบบฝึกหัดได้คล่องแคล่วกว่าเดิม เมื่อจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่องจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และยังสามารถเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น  

6.8 ข้อเสนอแนะ  
  6.8.1 ครูผู้สอนควรใช้ทุกวิธีการสอนมาบูรณาการร่วมกันให้เหมาะสมกับสถานการณ์การ
สอนแต่ละครั้ง 

6.8.2 ส่งเสริมและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ให้มากขึ้น  
6.8.4. พัฒนาส่ือการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้ทันสมัย 
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ตอนที่ 7 ปัจจัยความส าเร็จ  
 7.1 คณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายงาน ได้อ านวยความสะดวกในด้านท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการให้
ค าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ 
 7.2 ได้รับความร่วมมือร่วมใจของคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในการสนับการเรียนรู้
ของผู้เรียนทุกรูปแบบ รวมถึงเป็นผู้อ านวยความสะดวกด้านต่างๆ โดยเฉพาะการให้ค าปรึกษา การให้องค์
ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน 
 7.2 โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพสูง  เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ที่ใช้ ส่ือ
เทคโนโลยีต่างๆ  
 7.3 มีวัสดุ อุปกรณ์ส่ือสารท่ีเพียงพอ เช่น จอทีวี ติดในห้องเรียนและตามท่ีต่างๆ ท าให้นักเรียนมีความ
สะดวกในการเลือกใช้หลากหลาย  
  
ตอนที่ 8 บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)  
 การเรียนรู้ของผู้เรียนมิได้เกิดจากการท่ีผู้สอนยัดเยียดความรู้ให้ หรือสร้างสถานการณ์หรือมีส่ือเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เท่านั้น  หลายครั้งท่ีครูพยายาม จัดบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ แต่ผู้เรียนก็ไม่ตอบสนอง
การเรียนรู้นัน้  ดังนั้นการจัดการให้เกิดการเรียนรู้ อาจให้ผู้เรียนได้เลือกวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามบริบท
และความสนใจของตัวผู้เรียนเอง เป็นการเปิดใจ นักเรียนจะมีความสุข พร้อมรับความรู้ได้อย่างเต็มท่ี  เพียงแค่
ครูผู้สอนต้องคอยอ านวยความสะดวก และให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  ก าหนดกรอบท่ีเหมาะสมให้ผู้เรียน มีการ
นิเทศติดตาม บันทึกข้อสังเกตและข้อค้นพบ ก็จะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างแท้จริง 
 
ตอนที่ 9 บรรณานุกรม  
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2560). คู่มือประกอบการอบรม การขับเคลื่อน 

กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่
สถานศึกษา. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 

DuFour, R., Eakey, R., and Many, T. 2006. Learning by Doing. A Handbook for  
Professional Learning Communities at Work. Bloomington, IN: Solution  
Tree Press. 
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ตอนที่ 10 ข้อมูลของเจ้าของผลงาน 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล  นางสาวจินดาพร   ทองอ้ม 
เกิดเม่ือ  วันเสาร์ท่ี 5  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2520 
ที่อยู ่  280  หมู่ 4  ต าบลท่าเสา  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  71150 
อีเมล ์  jindyshop@gmail.com 
จบการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาคณิตศาสตร์ 

   สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2543  
ต าแหน่งหน้าที่ ปัจจุบันรับราชการครู ต าแหน่งครู   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  

                      โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
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ชื่อ - สกุล  นางสาวจันธ์จิลา   สินวาด 
เกิดเม่ือ  วันพุธท่ี 9  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2523 
ที่อยู ่  60/3  หมู่ 3  ต าบลวังกระแจะ  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  71150 
อีเมล ์  fish77777777777@gmail.com 
จบการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาคณิตศาสตร์ 

   จากสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2546  
ต าแหน่งหน้าที่ ปัจจุบันรับราชการครู ต าแหน่งครู   วิทยฐานะครูช านาญการ  

                      โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
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ชื่อ - สกุล  นายยะนัย เลิศธนโยธิน  
เกิดเม่ือ  วันพุธ ท่ี 28 เมษายน 2536 
ที่อยู ่  85 หมู่ 7  ต าบลห้วยเขย่ง  อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  71180 
อีเมล ์  yanai2195@hotmail.com 
จบการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาคณิตศาสตร์ 

   จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2561 
ต าแหน่งหน้าที่ ปัจจุบันรับราชการครู ต าแหน่งครู    

                      โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
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ชื่อ - สกุล   นางสาวพิชญา   ภิญญากุล 
เกิดเม่ือ   วันท่ี 1  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2531 
ที่อยู ่   231/8  หมู่ 7  ต าบลท่าเสา  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  71150 
อีเมล ์   yo.dokmai2529@gmail.com 
จบการศึกษา  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาคณิตศาสตร์  
                     จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เมื่อปี พ.ศ. 2556  
ต าแหน่งหน้าที่  ปัจจุบัน ต าแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  
                      อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
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ภาคผนวก 
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การประชุม  PLC ของคณะครูในกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
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นักเรียนแบ่งกลุ่ม พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
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นักเรียนน าเสนอวิธีการเรียนรู้/นวัตกรรมที่ได้คิดร่วมกันมา  ให้เพื่อนร่วมกันสะท้อน 
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นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้จากการถามครูในกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
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นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้จากการให้เพื่อน หรือรุ่นพีท่ี่เรียนเก่ง มาสอน ให้ความรู้ 
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นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้จาก youtube และ social network  แบบต่าง ๆ 
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นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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การสะท้อนคิด ผลจากการเรียนรู้ 
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การประเมินผล โดยใช้ spidergram 
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ตัวอย่างผลการประเมิน โดยใช้ spidergram 
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เกียรติบัตรที่เก่ียวข้อง 
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เกียรติบัตรที่เก่ียวข้อง 



30 
 

 

 

 

 
การเผยแพร่  


