สรุปผลการบริหารประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ครู กศน.)
วันที่ 9 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุม B5204 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
------------------------------------หลักการและเหตุผล
ส ำนั กงำนส่ งเสริ มกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธ ยำศัยเป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
มีพันธกิจในกำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ที่มีคุณภำพเพื่อยกระดับกำรศึกษำ
พัฒนำทักษะกำรเรีย นรู้ของประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำยให้ เหมำะสมกับทุกช่วงวัย ส่งเสริมและพัฒนำกำรนำ
เทคโนโลยี ทำงกำรศึ กษำและเทคโนโลยี ดิจิทั ล มำใช้ให้ เกิ ดประสิ ทธิภ ำพในกำรจัด กำรศึ กษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย และพัฒนำหลักสูตร รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม กำรวัดและ
ประเมิน ผล ในทุกรู ป แบบให้ ส อดคล้ อ งกั บบริบ ทในปัจ จุบัน สิ่ งที่เป็นหั ว ใจส ำคัญของกำรส่ ง เสริ มกำรศึ ก ษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้มีคุณภำพมำตรฐำน คือ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
ซึ่งเป็นภำรกิจหลักที่สำคัญของสถำนศึกษำที่จะต้องจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้ เรียนในทุกช่วงวัย ให้ มี
พัฒนำกำรทุกด้ำน บุคคลที่มีหน้ำที่ดังกล่ำวคือ ครูผู้สอนเพรำะครูผู้สอนเป็นตัวกำหนดประสิทธิภำพของผู้เรียน
ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรได้รับกำรพัฒนำเป็นครูมืออำชีพ ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดเรียนรู้ และมีควำมรู้
ทำงวิชำกำรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและสังคม ตลอดจนได้รับกำรส่งเสริมให้มีเทคนิคกำรจัด
กำรเรี ย นรู้ และกำรจั ดกำรเรี ย นรู้ ที่เน้ น ผู้ เรียนเป็นส ำคัญ สอดคล้ องตำมพระรำชบัญญัติส่ งเสริมกำรศึ ก ษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย พ.ศ.2551 มำตรำ 4 ระบุว่ำ “กำรศึกษำนอกระบบ” หมำยควำมว่ำ
กิจกรรมกำรศึกษำที่มีกลุ่ มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรและวัตถุประสงค์ของกำรเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร
วิ ธี ก ำรจั ด และระยะเวลำเรี ย น หรื อ ฝึ ก อบรมที่ ยื ด หยุ่ น หลำกหลำยตำมสภำพควำมต้ อ งกำรและศั ก ยภำพ
ในกำรเรียนรู้ของกลุ่มเป้ำ หมำยนั้ น และมีวิธีกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ที่มีมำตรฐำนเพื่อรับ คุ ณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ หรือเพื่อจัดระดับผลกำรเรียนรู้
นอกจำกนี้พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หมวด 3
ระบบกำรศึกษำ ระบุว่ำกำรศึกษำนอกระบบเป็ นกำรศึกษำที่มีควำมยืดหยุ่นในกำรกำหนดจุดมุ่งหมำย รูปแบบ
วิธีกำรจัดกำรศึกษำ ระยะเวลำของกำรศึกษำ กำรวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของกำรสำเร็จกำรศึกษำ
โดยเนื้อหำและหลักสูตรจะต้องมีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของบุคคลแต่ละกลุ่ม
มำตรำ ๒๔ (5) กำหนดให้ครูทำวิจัยเพื่อพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้และใช้เป็นกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ทั้งของครู
และนักเรียน เช่นเดียวกับข้อบังคับคุรุสภำว่ำวด้วยมำตรฐำนวิชำชีพครูกำหนดให้ครูต้องมีควำมรู้เรื่องกำรวิจัย
เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน รู้จักใช้กระบวนกำรวิจั ยแก้ปัญหำในขั้นเรียน และมีควำมสำมำรถในกำรวิจัย
เพื่อพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และพัฒนำผู้เรียน และสำนักงำน ก.ค.ศ. ได้กำหนดมำตรฐำนตำแหน่งและ
มำตรฐำนวิทยฐำนะ ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ 0206.4/ว20 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2560 กำหนดให้ครู
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จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชำ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตำมที่หลักสูตร และมีกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพตำมแผนอย่ำงเป็นระบบ
และต่อเนื่อง และนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำตนและพัฒนำวิชำชีพมำพัฒนำนวัตกรรม
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียน
จำกกำรประชุมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน สังกัดสำนักงำน
ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จังหวัดนครปฐม โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือในกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ : นครปฐมโมเดล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำ มีควำมต้องกำรในกำรพัฒนำครูให้
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรวิจัยกำรวิจัยเพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน ซึ่งครูจะได้วิเครำะห์สภำพปัญหำที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียนของผู้เรียนบำงคน บำงกลุ่ม หรือทั้งหมด และนำผลที่ได้ไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนและ
พฤติกรรมของผู้เรียน ด้วยกระบวนกำรวำงแผน ปฏิบัติตำมแผน สังเกตผลที่เกิดขึ้น และกำรสะท้อนควำมคิด
อย่ำงเป็นระบบ
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ที่ มี บ ทบำทหน้ ำ ที่ ใ นกำรพั ฒ นำครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ และเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด ำเนิน โครงกำรพัฒ นำ
ควำมร่วมมือในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ : นครปฐมโมเดล ได้ตระหนักและเป็นควำมสำคัญในกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัด
นครปฐม และเพื่ อ เป็ น กำรยกระดั บ คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำในเบื้ อ งต้ น ตำมบทบำทหน้ ำ ที่ ข องสถำบั น พั ฒ นำครู
คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงได้พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมกำรวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (ครู กศน.) ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวิจัยในชั้นเรียน
2. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถเขียนโครงร่ำงกำรวิจัยในชั้นเรียน
ผู้เข้าร่วมประชุม
จำกกำรประชุมปฏิบัติกำรครั้งนี้ มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 8 คน ประกอบด้วย
1. นำยสมมำตร คงชื่นสิน
2. นำงอรวรรณ มหำยศนันท์
3. นำงสำวอมรรัตน์ ธนธนำนนท์
4. นำงณัฏธิดำ ฤทธำภัย
5. นำงสำววรนุช สำเกผล
6. นำยเจริญ ภูวิจิตร์
7. นำยพงษ์ศักดิ์ เห็นตระกูลดี
8. นำงสำวขวัญเรือน จอมโคกสูง

ผู้อำนวยกำร กศน.อำเภอสำมพรำน
ครู วิทยฐำนะครูชำนำญกำร
ครู อำสำสมัคร
ครู วิทยฐำนะครูชำนำญกำรพิเศษ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
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วิทยากร
นำยยืนยง รำชวงษ์
ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการประชุม
วันที่ 9 มิถุนำยน 2563 ณ ห้องประชุม B5204 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
งบประมาณ
โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ : นครปฐมโมเดล ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผลการดาเนินการประชุม
ผลกำรดำเนินกำรประชุมปฏิบัติกำรให้ควำมรู้เพื่อสร้ำงหลักสูตรฝึกอบรมกำรวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครู
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (ครู กศน.) สรุปได้ดังนี้
1. วิทยำกร นำยยืนยง รำชวงษ์ ให้ควำมรู้และควำมจำเป็นที่ต้องดำเนินกำรจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมกำร
วิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (ครู กศน.) แก่ผู้เข้ำประชุมปฏิบัติกำร
สร้ำงหลักสูตรฯ
2. นำงณัฏธิดำ ฤทธำภัย นำเสนอโครงร่ำงหลักสูตรฯ ต่อที่ประชุม
3. ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงร่ำงหลักสูตรโดยดำเนินกำร ดังนี้
3.1 โครงร่ำงของหลักสูตร โดยหลักกำรและเหตุผล เพิ่มเติมกำหนดมำตรฐำนตำแหน่งและมำตรฐำน
วิทยฐำนะ ตำมที่สำนักงำน ก.ค.ศ. กำหนด
3.2 โครงสร้ ำ งของหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมกำรวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นส ำหรั บ ครู ก ำรศึ ก ษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย (ครู กศน.) เป็นหลักสูตรที่เพิ่มพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมสำมำรถในกำรเขียน
โครงร่ำงกำรวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย 2 หน่วยกำรเรียนรู้ จำนวน 15 ชั่วโมง ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยในชั้นเรียน (9 ชั่วโมง)
- กำรวิเครำะห์สภำพ ประเด็นปัญหำ สำเหตุของปัญหำ
- กำรออกแบบและสร้ำงสื่อ นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำ
- เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
- สถิติและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
- กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กำรเขียนโครงร่ำงกำรวิจัยในชั้นเรียน (6 ชั่วโมง)
- โครงร่ำงกำรวิจัยในชั้นเรียน
3.3 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีจำนวนทั้งสิ้น 45 คน ดำเนินกำรพัฒนำระหว่ำงวันที่ 29 – 30 มิถุนำยน
2563 ณ สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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3.4 กลุ่ มเป้ ำหมำยผู้ เข้ำรั บ กำรพัฒ นำคือ ครูกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธ ยำศัย
(ครู กศน.)
3.5 วิธีกำรฝึกอบรม
มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ดังนี้
1. บรรยำย
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ฝึกปฏิบัติ
4. นำเสนอชิ้นงำน
3.6 สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในกำรฝึกอบรม
1. PowerPoint
2. อินเทอร์เน็ต
3. ใบงำน
4. ใบควำมรู้
3.7 กำรวัดและประเมินผล
กำรวัดและประเมินผลกำรฝึกอบรม แบ่งกำรประเมินออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ระยะเวลำเข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรม ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรมต้ อ งมี ร ะยะเวลำเข้ ำรั บ
กำรฝึกอบรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์กำรฝึกอบรม โดยประเมินจำกกำรทดสอบ ประเมินชิ้นงำน กำรนำเสนอ
พฤติกรรมกำรปฏิบัติ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมต้องมีคะแนนผลสัมฤทธิ์กำรฝึกอบรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3.8 ผลลัพธ์กำรพัฒนำ
1. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมสำมำรถในกำรวิจัยในชั้นเรียน
2. ผู้เรียนในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพเพิ่มขึ้น
__________________________
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ภาพกิจกรรม
การประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อสร้างหลักสูต
“ฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ครู กศน.)”

นายยืนยง ราชวงษ์
วิทยากร

นายสมมาตร คงชื่นสิน
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอสามพราน
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ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างหลักสูตร
จาก กศน.อาเภอสามพราน

ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างหลักสูตร
จากสถาบันพัฒนาครูฯ
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