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สรุปผลการบริหารประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อสร้าง 
หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

(ครู กศน.) 
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 

ณ ห้องประชุม B5204 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

------------------------------------- 
 
หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ         
มีพันธกิจในกำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ที่มีคุณภำพเพ่ือยกระดับกำรศึกษำ 
พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำยให้เหมำะสมกับทุกช่วงวัย ส่งเสริมและพัฒนำกำรน ำ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ให้เกิดประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย และพัฒนำหลักสูตร รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม กำรวัดและ
ประเมินผล ในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน สิ่งที่เป็นหัวใจส ำคัญของกำรส่งเสริมกำรศึกษำ       
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้มีคุณภำพมำตรฐำน คือ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ซึ่งเป็นภำรกิจหลักที่ส ำคัญของสถำนศึกษำที่จะต้องจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนในทุกช่วงวัยให้มี
พัฒนำกำรทุกด้ำน บุคคลที่มีหน้ำที่ดังกล่ำวคือ ครูผู้สอนเพรำะครูผู้สอนเป็นตัวก ำหนดประสิทธิภำพของผู้เรียน 
ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรได้รับกำรพัฒนำเป็นครูมืออำชีพ ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดเรียนรู้ และมีควำมรู้     
ทำงวิชำกำรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและสังคม ตลอดจนได้รับกำรส่งเสริมให้มีเทคนิคกำรจัด     
กำรเรียนรู้ และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  สอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรศึกษำ        
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย พ.ศ.2551 มำตรำ 4 ระบุว่ำ “กำรศึกษำนอกระบบ” หมำยควำมว่ำ 
กิจกรรมกำรศึกษำที่มีกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรและวัตถุประสงค์ของกำรเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร 
วิธีกำรจัด และระยะเวลำเรียน หรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นหลำกหลำยตำมสภำพควำมต้องกำรและศักยภำพ            
ในกำรเรียนรู้ของกลุ่มเป้ำหมำยนั้น และมีวิธีกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ที่มีมำตรฐำนเพ่ือรับคุณวุฒิ               
ทำงกำรศึกษำ หรือเพ่ือจัดระดับผลกำรเรียนรู้ 

นอกจำกนี้พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) หมวด 3 
ระบบกำรศึกษำ ระบุว่ำกำรศึกษำนอกระบบเป็นกำรศึกษำที่มีควำมยืดหยุ่นในกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำย รูปแบบ 
วิธีกำรจัดกำรศึกษำ ระยะเวลำของกำรศึกษำ กำรวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส ำคัญของกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
โดยเนื้อหำและหลักสูตรจะต้องมีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของบุคคลแต่ละกลุ่ม  
มำตรำ ๒๔ (5) ก ำหนดให้ครูท ำวิจัยเพ่ือพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้และใช้เป็นกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ทั้งของครู
และนักเรียน เช่นเดียวกับข้อบังคับคุรุสภำว่ำวด้วยมำตรฐำนวิชำชีพครูก ำหนดให้ครูต้องมีควำมรู้เรื่องกำรวิจัย      
เพ่ือแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน รู้จักใช้กระบวนกำรวิจัยแก้ปัญหำในขั้นเรียน และมีควำมสำมำรถในกำรวิจัย     
เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และพัฒนำผู้เรียน และส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดมำตรฐำนต ำแหน่งและ
มำตรฐำนวิทยฐำนะ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ 0206.4/ว20 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2560 ก ำหนดให้ครู



-2- 
 

จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจ ำวิชำ คุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่ส ำคัญตำมที่หลักสูตร และมีกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพตำมแผนอย่ำงเป็นระบบ
และต่อเนื่อง และน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำตนและพัฒนำวิชำชีพมำพัฒนำนวัตกรรม    
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียน 

จำกกำรประชุมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน สังกัดส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จังหวัดนครปฐม โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือในกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ : นครปฐมโมเดล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำ มีควำมต้องกำรในกำรพัฒนำครูให้
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรวิจัยกำรวิจัยเพ่ือแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน ซึ่งครูจะได้วิเครำะห์สภำพปัญหำที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียนของผู้เรียนบำงคน บำงกลุ่ม หรือทั้งหมด และน ำผลที่ได้ไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนและ
พฤติกรรมของผู้เรียน ด้วยกระบวนกำรวำงแผน ปฏิบัติตำมแผน สังเกตผลที่เกิดขึ้น และกำรสะท้อนควำมคิด    
อย่ำงเป็นระบบ  

สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร   
ที่มีบทบำทหน้ำที่ในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินโครงกำรพัฒนำ        
ควำมร่วมมือในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ : นครปฐมโมเดล  ได้ตระหนักและเป็นควำมส ำคัญในกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัด
นครปฐม และเพ่ือเป็นกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในเบื้องต้นตำมบทบำทหน้ำที่ของสถำบันพัฒนำครู 
คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงได้พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมกำรวิจัยในชั้นเรียนส ำหรับครูกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (ครู กศน.) ขึ้น  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวิจัยในชั้นเรียน 
2. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถเขียนโครงร่ำงกำรวิจัยในชั้นเรียน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 จำกกำรประชุมปฏิบัติกำรครั้งนี้ มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น  จ ำนวน 8 คน ประกอบด้วย  
 

1. นำยสมมำตร คงชื่นสิน ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอสำมพรำน 
2. นำงอรวรรณ มหำยศนันท์ ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร 
3. นำงสำวอมรรัตน์ ธนธนำนนท์ ครู อำสำสมัคร 
4. นำงณัฏธิดำ  ฤทธำภัย ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 
5. นำงสำววรนชุ  สำเกผล นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
6. นำยเจริญ  ภวูิจิตร์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
7. นำยพงษ์ศักดิ์  เห็นตระกูลดี นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
8. นำงสำวขวัญเรือน  จอมโคกสูง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
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วิทยากร  

นำยยืนยง รำชวงษ์ 
 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการประชุม 

วันที่ 9 มิถุนำยน 2563 ณ ห้องประชุม B5204 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
งบประมาณ  

โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ : นครปฐมโมเดล ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
ผลการดาเนินการประชุม 

ผลกำรด ำเนินกำรประชุมปฏิบัติกำรให้ควำมรู้เพ่ือสร้ำงหลักสูตรฝึกอบรมกำรวิจัยในชั้นเรียนส ำหรับครู
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (ครู กศน.) สรุปได้ดังนี้ 

1. วิทยำกร นำยยืนยง รำชวงษ์ ให้ควำมรู้และควำมจ ำเป็นที่ต้องด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตรฝึกอบรมกำร
วิจัยในชั้นเรียนส ำหรับครูกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (ครู กศน.) แก่ผู้เข้ำประชุมปฏิบัติกำร 
สร้ำงหลักสูตรฯ 

2. นำงณัฏธิดำ  ฤทธำภัย น ำเสนอโครงร่ำงหลักสูตรฯ ต่อที่ประชุม 
3. ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงร่ำงหลักสูตรโดยดำเนินกำร ดังนี้ 
 3.1 โครงร่ำงของหลักสูตร โดยหลักกำรและเหตุผล เพ่ิมเติมก ำหนดมำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำน

วิทยฐำนะ ตำมที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก ำหนด 
3.2 โครงสร้ำงของหลักสูตรฝึกอบรมกำรวิจัยในชั้นเรียนส ำหรับครูกำรศึกษำนอกระบบและ

กำรศึกษำตำมอัธยำศัย (ครู กศน.) เป็นหลักสูตรที่เพ่ิมพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมสำมำรถในกำรเขียน     
โครงร่ำงกำรวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย 2 หน่วยกำรเรียนรู้ จ ำนวน 15 ชั่วโมง ดังนี้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยในชั้นเรียน (9 ชั่วโมง)  
- กำรวิเครำะห์สภำพ ประเด็นปัญหำ สำเหตุของปัญหำ  
- กำรออกแบบและสร้ำงสื่อ นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือแก้ปัญหำหรือพัฒนำ 
- เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
- สถิติและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
- กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กำรเขียนโครงร่ำงกำรวิจัยในชั้นเรียน (6 ชั่วโมง) 
- โครงร่ำงกำรวิจัยในชั้นเรียน   

3.3 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีจ ำนวนทั้งสิ้น 45 คน ด ำเนินกำรพัฒนำระหว่ำงวันที่ 29 – 30 มิถุนำยน 
2563 ณ สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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3.4  กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำรับกำรพัฒนำคือ ครูกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย       
(ครู กศน.) 

3.5 วิธีกำรฝึกอบรม 
 มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ดังนี้ 

1. บรรยำย 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ฝึกปฏิบัติ 
4. น ำเสนอชิ้นงำน 

3.6 สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในกำรฝึกอบรม 
1. PowerPoint  
2. อินเทอร์เน็ต 
3. ใบงำน 
4. ใบควำมรู้ 

3.7 กำรวัดและประเมินผล 
 กำรวัดและประเมินผลกำรฝึกอบรม  แบ่งกำรประเมินออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่  1 ระยะเวลำเข้ำรับกำรฝึกอบรม ผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรมต้องมีระยะเวลำเข้ ำรับ             

กำรฝึกอบรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
 ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์กำรฝึกอบรม โดยประเมินจำกกำรทดสอบ ประเมินชิ้นงำน กำรน ำเสนอ 

พฤติกรรมกำรปฏิบัติ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมต้องมีคะแนนผลสัมฤทธิ์กำรฝึกอบรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
3.8 ผลลัพธ์กำรพัฒนำ 

1. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมสำมำรถในกำรวิจัยในชั้นเรียน 
2. ผู้เรียนในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม

อัธยำศัยได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพเพ่ิมขึ้น  
 
 

__________________________ 
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ภาพกิจกรรม 
การประชมุปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อสร้างหลักสูต 

“ฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
(ครู กศน.)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายยืนยง ราชวงษ์ 
วิทยากร 

นายสมมาตร คงชื่นสิน  

ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสามพราน 
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ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างหลักสูตร 

จาก กศน.อ าเภอสามพราน 

ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างหลักสูตร 

จากสถาบันพัฒนาครูฯ 


