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บทคดัย่อ 
การวิจัยน้ีคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะพื้นฐานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
2) เปรียบเทียบทกัษะพื้นฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู ชั้นปีท่ี 1 ก่อน
และหลังการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปีท่ี 1  ห้องเรียน 6351-00/C จ านวน 30 คน  เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ 
(รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3) รายวิชาการฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหวา่งเรียน และแบบประเมินทกัษะพื้นฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  

ผลการวจิยัพบวา่ 1. นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปีท่ี 1 มีทกัษะพื้นฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 ก่อนเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติัร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพดา้นการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และ
ดา้นการจดัการเรียนรู้ ในระดบัปานกลาง ส่วนหลงัเรียนมีผลการประเมินทกัษะพื้นฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในระดบัมาก  
 2. นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปีท่ี 1 มีทกัษะพื้นฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หลงัเรียน
เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
ทุกรายการ 
 

ค าส าคญั : ทกัษะพื้นฐานการจดัการเรียนรู้  การจดัการเรียนรู้เชิงรุก  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
 

Abstract  
This research aimed 1) to study the 21st Century basic skills of learning management for first year of graduate diploma program 

students in teaching profession by active learning model and professional learning community. and 2) to compare the 21st Century basic 
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skills of learning management for first year of graduate diploma program students before and after the process in teaching profession by 
active learning model and professional learning community. The sample in this study consisted of 30 first year graduate diploma program 
in teaching profession students. The research tools comprised of lesson plans for the course practicum and 21st Century basic skills learning 
management assessment (TQF 3). The data were analyzed by mean, standard deviation and t-test dependent sample.  

The research finding were as follows: 1) The 21st Century basic skills learning management of first year graduate diploma 
program in teaching profession students showed that before learning by active learning model and professional learning community, they 
were at moderate level in every item and, they were at high level after  learning in every item. 

2) The 21st Century basic skills learning management of first year graduate diploma program in teaching profession students of 
post-test scores were higher than their pre-test scores at .01 significant in every item. 

 

Keywords : Basic Skills Learning Management,  Active Learning,   Professional Learning Community 
 
 

บทน า   
 การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันมีเป้าหมายให้ผูเ้รียน เกิดคุณลักษณะของคนในศตวรรษท่ี 21 คือ เป็นนักคิดวิเคราะห์  
นกัแกปั้ญหา นกัสร้างสรรค ์นกัประสานความร่วมมือ รู้จกัใชข้อ้มูลและข่าวสาร เรียนรู้ดว้ยตนเอง นกัส่ือสาร ตระหนกัรับรู้สภาวะ
ของโลก เป็นพลเมืองทรงคุณค่า และมีพ้ืนฐานความรู้ เศรษฐกิจและการคลงั โดยผูเ้รียนจะใชค้วามรู้ในสาระหลกัไปบูรณาการสั่ง
สมประสบการณ์กบัทกัษะ 3 ทกัษะ เพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 คือ ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะสารสนเทศ 
ส่ือและ เทคโนโลยี และทกัษะชีวิตและอาชีพ ซ่ึงการจดัการศึกษาจะใช้ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ห้าระบบ คือ 
ระบบมาตรฐานการเรียนรู้ ระบบการประเมินผลทกัษะการเรียนรู้ ระบบหลกัสูตรและวิธีการสอน ระบบการพฒันางานอาชีพ และ
ระบบแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศการเรียนรู้ [1] การปรับเปล่ียนวิธีการเรียนรู้ของนกัเรียน เพื่อใหบ้รรลุผลลพัธ์ท่ีส าคญัและจ าเป็น
ต่อตวันกัเรียนอยา่งแทจ้ริง  มุ่งไปท่ีใหน้กัเรียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ตอ้งกา้วขา้มสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้เพ่ือการด ารงชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 ในการท่ีจะสนับสนุน ส่งเสริมหรือหล่อหลอมให้ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะขา้งตน้ บทบาทของครูในการจดัการ
เรียนรู้ก็ตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้มีความทนัสมยั เหมาะสมและส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เพ่ือสั่งสมประสบการณ์จนเกิด
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นศตวรรษท่ี 21 ครูตอ้งไม่สอนหนังสือโดยน าสาระท่ีมีในต ารามาบอกบรรยายให้นักเรียนจดจ าและ
น าไปสอบวดัความรู้ ครูตอ้งสอนคนให้เป็นมนุษยท่ี์เรียนรู้การใชท้กัษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เป็นผูอ้อกแบบการ
เรียนรู้ และอ านวยความสะดวก (facilitate) ในการเรียนรู้ใหน้กัเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท า โดยมีประเดน็ค าถามอยากรู้
เป็นตวักระตุน้สร้างแรงบนัดาลใจให้อยากเรียน ท่ีจะน าไปสู่การกระตือรือร้นท่ีจะสืบคน้ รวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ มา
สนบัสนุน หรือโตแ้ยง้ขอสมมติฐานค าตอบท่ีคุน้เคย พบเจอจากประสบการณ์เดิมใกลต้วั สร้างเป็นกระบวนทศัน์ใหม่แทนของเดิม 
ดงัท่ี ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ [2] ไดใ้หค้วามเห็นวา่ครูในศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลกัษณะ 7 ประการ ประกอบดว้ย 1) รู้ลึก สร้างความรู้ 
บูรณาการความรู้ทั้ งเน้ือหา การสอน และผูเ้รียน 2) มีความคิดสังเคราะห์ วิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ทางการสอนได้  
3) มีวิสัยทศัน์ ตกผลึกทางความคิด คาดการณ์ และสอนเพื่ออนาคตได ้4) ตามทนัแนวคิดของโลก ใชเ้ทคโนโลยีใหม่ และช้ีแนะ
ขอ้ดีขอ้เสียใหก้บัผูเ้รียนและสังคมได ้5) สอนใหเ้ดก็เติบโตเตม็ตามศกัยภาพ ส่งเสริมใหคิ้ดและสร้างส่ิงใหม่ๆ ไดพ้ร้อมผลกั ดนัสู่
โลกภายนอก 6) เขม้แขง็ในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และชกัชวนให้คนอ่ืนๆ ท าเพื่อสังคม และ 7) มีบทบาทมีความเป็น
ผูน้ าในดา้นการท างานการสอนและในวิชาชีพ 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี เป็นสถาบนัผลิตครูสถาบนัหน่ึงมีการผลิตครูระดบัปริญญาตรีในหลกัสูตร
ครุศาสตรบณัฑิต 5 ปี และ 4 ปี และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ทุกหลกัสูตรไดจ้ดัใหมี้การสอนเน้ือหาวิชาท่ี
จ าเป็นพ้ืนฐานให้มีความรู้เพียงพอสอดคลอ้งกบัมาตรฐานในการประกอบอาชีพครู รวมทั้งจดัให้มีการฝึกทกัษะปฏิบติัในการ
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จดัการเรียนรู้ ส าหรับหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครูมุ่งเนน้พฒันาสมรรถนะของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
ตรีข้ึนไปในสาขาวิชาชีพต่างๆ ท่ีไม่ใช่สาขาวิชาชีพครู  แต่มุ่งหวงัมาประกอบวิชาชีพครู โดยหลกัสูตรมุ่งพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ
ครูแก่บณัฑิตอยา่งสมดุล คือ มีความรู้ดา้นการจดัท าหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล การประกนัคุณภาพ 
การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ มีทกัษะในการปฏิบติัตามหัวขอ้ความรู้ท่ีไดรั้บพฒันา สามารถพฒันางานดว้ยกระบวนการวิจัย 
รวมถึงปลูกฝังหล่อหลอมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพแก่ผูเ้รียนอย่างสมดุล ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ก าหนดให้ผูเ้รียนตอ้งเรียน 3 รายวิชาใน 3 ภาคเรียน ประกอบดว้ย 1) การฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหวา่งเรียน 2) ฝึกปฏิบติัการสอนใน
สถานศึกษา 1 และ 3) ฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 ทั้ง 3 รายวิชาส่งเสริมใหผู้เ้รียนน าความรู้พ้ืนฐานวิชาชีพครูมาบูรณาการ 
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และส าหรับการฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหว่างเรียนเป็นวิชาท่ีมุ่งทกัษะพ้ืนฐาน
การจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย การน าเขา้สู่บทเรียน การใชภ้าษา กิริยาท่าทางในการสอน การเร้าความสนใจ การใชค้  าถาม  การใช้
อุปกรณ์การสอนและกระดานด า การเสริมก าลงัใจ และการสรุปบทเรียน ซ่ึง พงษ์พชัรินทร์ พุธวฒันะ[3] ไดส้รุปไวว้่าทกัษะ
พ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ต่าง ๆ เหล่าน้ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ส าหรับบุคคลท่ีจะประกอบอาชีพครูเพราะเป็นทกัษะพ้ืนฐานท่ีจะ
ช่วยถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียนเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามวตัถุประสงคข์องบทเรียนหรือสาระการ
เรียนรู้นั้นๆ ผูส้อน จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งพฒันาตนเองทั้งดา้นทกัษะและเทคนิคการสอน เพ่ือให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไว 
ช านิช านาญในการปฏิบติัการสอน สามารถสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนสนุกสนานไม่เบ่ือหน่ายต่อการ
เรียน ผูส้อนมีความกระตือรือร้นและบรรลุ จุดประสงค์ท่ีไดต้ั้งเอาไว ้แต่จากการประชุมอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยนิ์เทศก์ของ
นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครูเพ่ือเสนอประเด็นท่ีตอ้งพฒันานกัศึกษา พบวา่ปัญหาเร่ืองนกัศึกษาขาด
ทกัษะการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้และทกัษะการจดัการเรียนรู้เป็นปัญหาท่ีมีการเสนอมากท่ีสุด  สอดคลอ้งกบัท่ีหลกัสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มีการส ารวจความต้องการในการพฒันาตนเองของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู เพื่อจดัท าโครงการพฒันานกัศึกษา 
 แนวทางการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะพ้ืนฐานในการจดัการเรียนรู้แนวทางหน่ึงคือการเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงในสถานการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานจริง หรือการจดัการเรียนรู้เชิงรุกซ่ึงเป็นแนวคิดหรือความ
เช่ือท่ีสนบัสนุนให้คนเราปฏิบติัส่ิงต่างๆดว้ยตนเองตามความสนใจ ตามความถนดัและศกัยภาพ ดว้ยการศึกษา คน้ควา้ ฝึกปฏิบติั 
ฝึกทกัษะจนถึงการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพราะเช่ือว่าหากคนเราไดก้ระท าจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่เป็นแรงจูงใจให้เกิดการใฝ่รู้  
ใฝ่เรียน ผูเ้รียนจะสนุกสนานท่ีจะสืบคน้หาความรู้ต่อไป มีความสุขท่ีจะเรียน [4] ในการปฏิบติังานต่าง ๆ ส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันา
งานหรือผลการปฏิบติังานใหมี้คุณภาพอยา่งต่อเน่ืองคือการตรวจสอบและเรียนรู้ในการปรับปรุงผลงานของตนเองดว้ยตนเองผา่น
การสะทอ้นผลงานดว้ยตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพซ่ึงก็คือการ
รวมตวั ร่วมใจ ร่วมพลงั ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกนัของครู ผูบ้ริหาร และนกัการศึกษา บนพ้ืนฐานวฒันธรรมความสัมพนัธ์
แบบกลัยาณมิตร ท่ีมีวิสัยทศัน์  คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกนั โดยท างานร่วมกนัแบบทีมเรียนรู้ท่ีครูเป็นผูน้ าร่วมกนั และ
ผูบ้ริหารแบบผูดู้แลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพเปล่ียนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของ ผูเ้รียนเป็นส าคญั และความสุขของการท างานร่วมกนัของสมาชิกในชุมชน [5] ดงันั้น ผูว้จิยัจึงได้
ใชก้ารจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติัร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้รายวิชา
การฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหวา่งเรียน ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเพชรบุรี เพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ใหดี้ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ชั้นปีท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขา
วิชาชีพครู ชั้นปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

ขอบเขตของการวจิัย  
 ประชากรในการพฒันาคือ นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัเพชรบุรี ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 4 หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 30 คน รวม 120 คน   
 กลุ่มตวัอยา่งในการพฒันาคือ นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัเพชรบุรี ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียน 6351-00/C จ านวน 30 คน  ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่ายโดยใช้
หอ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
 ตวัแปรจดักระท า ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 เน้ือหาวชิา ไดแ้ก่ รายวชิาการฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหวา่งเรียน  
 ระยะเวลา จ านวน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง  

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นวจิยัก่ิงทดลองใชรู้ปแบบการวจิยัแบบ one group pretest-posttest design ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจยั
ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรในการพฒันาคือ นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ราชภฏัเพชรบุรี ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 4 หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 30 คน รวม 120 คน   
 กลุ่มตวัอยา่งในการพฒันาคือ นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ราชภฏัเพชรบุรี ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 หอ้งเรียน 6351-00/C จ านวน 30 คน  ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่ายโดยใช้
หอ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
 2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 2.1 แผนการจดัการเรียนรู้ (รายละเอียดของรายวชิา มคอ. 3) รายวชิาการฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหวา่งเรียน โดยก าหนด
หวัขอ้การจดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ย มีขั้นตอนการพฒันาดงัน้ี  

2.1.1 ศึกษาและวเิคราะห์หลกัสูตรและค าอธิบายรายวิชา 
2.1.2 ศึกษาเอกสารวชิาการและเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
2.1.3 ศึกษาเอกสารวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการเรียนรู้และแนวทางการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ

กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) 
2.1.4 ศึกษาและเช่ือมโยงทกัษะการเรียนรู้แนวทางการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 กบักรอบมาตรฐานการ

เรียนรู้ (TQF) จากนั้นก าหนดพฤติกรรมท่ีคาดหวงัเก่ียวกบัทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2.1.5 ออกแบบการเรียนรู้และเขียนรายละเอียดรายวิชาโดยระบุกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีด าเนินการ 

เพื่อพฒันาทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษา 
2.1.6 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้  (รายละเอียดของรายวิชา  มคอ. 3) ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
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 2.2 แบบประเมินทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  
สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ด าเนินการสร้างแบบประเมิน ดงัน้ี 
 3.2.1 ศึกษาวธีิการสร้างแบบประเมินทกัษะการจดัการเรียนรู้จากเอกสาร ต ารา และงานวจิยัต่าง ๆ 
 3.2.2 สร้างแบบประเมินทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะพ้ืนฐาน 
การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยก าหนดพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั จ านวน 10 รายการ และครอบคลุมทกัษะพ้ืนฐานการจดั 
การเรียนรู้ ทั้ง 2 ดา้น 7 ทกัษะ โดยบูรณาการกบัคุณลกัษณะของครูในศตวรรษท่ี 21 ดงัตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ทกัษะพ้ืนฐาน 
การจดัการเรียนรู้กบัคุณลกัษณะของครูในศตวรรษท่ี 21 
ตารางที่ 1 การวเิคราะห์ทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้กบัคุณลกัษณะของครูในศตวรรษท่ี 21 

ทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ คุณลกัษณะของครูในศตวรรษท่ี 21 
1. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ออกแบบกิจกรรมท่ี
หลากหลายสร้างและบูรณาการความรู้ เนน้การพฒันาผูเ้รียน
ให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นศตวรรษท่ี 21 ผา่นการจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้ 

สร้างและบูรณาการความรู้ ทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยี มี
ความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค ์มีวิสัยทศัน์และตกผลึกทาง
ความคิดเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูเ้รียน 

2.การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
   2.1 ทักษะการน าเขา้สู่บทเรียน กระตุน้ความสนใจผูเ้รียน
สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีสอนดว้ยส่ือหรือวธีิการต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ 

สร้างและบูรณาการความรู้ ทกัษะการใชส่ื้อเทคโนโลย ี

   2.2 ทกัษะการใชภ้าษาและกิริยาท่าทางในการสอน สอนดว้ย
กิริยาท่าทางท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครู ใชภ้าษาท่ีง่ายต่อการ
เขา้ใจประกอบกบัส่ือท่ีช่วยใหเ้ขา้ใจงาย น่าสนใจ 

มีทักษะการสอนเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม ทกัษะการใชส่ื้อเทคโนโลย ี

   2.3 ทกัษะการเร้าความสนใจและเสริมก าลงัใจ มีเทคนิคการท า
ใหผู้เ้รียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยความสุขและอยากเรียนรู้ 

มีทักษะการสอนเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

   2.4 ทกัษะการใชค้  าถาม กระตุน้ดว้ยค าถามเพื่อฝึกให้ผูเ้รียน
พฒันาทกัษะการคิด 

สร้างและบูรณาการความรู้   มีความคิดวิ เคราะห์และ
สร้างสรรค ์

   2 . 5  ทักษะการ ใช้ ส่ื อ เทคโนโลยี  ใช้ ส่ื อ เทคโนโลยี
ประกอบการสอนไดอ้ย่างถูกตอ้ง คล่องแคล่ว สอดคลอ้งกบั
เร่ืองท่ีสอน 

ทกัษะการใชส่ื้อเทคโนโลย ี

   2.6 ทกัษะการสรุปบทเรียน สามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนสร้าง
องคค์วามรู้ดว้ยตนเองและเสนอแนะการประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ี
บูรณาการกบัการด าเนินชีวติ 

สร้างและบูรณาการความรู้ มีวิสัยทศัน์และตกผลึกทาง
ความคิดเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูเ้รียน 

 3.2.3 ผูว้ิจยัน าแบบประเมินไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ตามแบบประเมินซ่ึง
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าตั้งแต่ 4.33 ถึง 5.00    
 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัจะด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

4.1 ก่อนด าเนินการวิจัยอธิบายถึงจุดประสงค์และจุดมุ่งหมายในการวิจัย ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเข้าใจถึง
วตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารเรียนการสอนไดด้ าเนินไปตามปกติเหมือนท่ีเคยปฏิบติัมา 
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4.2 ให้ผูเ้รียนบนัทึกวิดีโอการสอนของตนเองและรวบรวมส่งให้ผูว้ิจยั และผูว้ิจยัประเมินทกัษะพ้ืนฐานการจัด 
การเรียนรู้ของนกัศึกษา ซ่ึงเป็นการประเมินก่อนผา่นกระบวนการ 

4.3 ให้ผูเ้รียนศึกษาทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การจัด 
การเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติัและแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผา่นกระบวนการกลุ่มน าเสนอและอภิปรายร่วมกนัในชั้น
เรียนและผูว้ิจยัด าเนินการจดัการเรียนการสอนตาม มคอ. 3 ท่ีไดจ้ดัท าไว ้

4.4 ใหน้กัศึกษาเลือกหวัขอ้ท่ีจะท าการสอน เขียนแผนการจดัการเรียนรู้และจบัสลากเพ่ือสอนหนา้ชั้นเรียน จนครบ
ทุกคน หลงัจากแต่ละคนสอนเสร็จ แบ่งกลุ่มนกัศึกษาเพ่ือร่วมสะทอ้นผลและร่วมน าเสนอแนวทางในการปรับปรุง พฒันาการสอน
ใหดี้ยิง่ข้ึนและผูว้จิยัประเมินทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ของนกัศึกษา ซ่ึงเป็นการประเมินหลงัผา่นกระบวนการ 
 5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใชค้่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test dependent)  

 

ผลการวิจัย 
 ผลการพฒันาทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพ
ครู มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปีท่ี 1 มีทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ก่อนเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพดา้นการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และการ
จดัการเรียนรู้ ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.03 ถึง 3.40) ส่วนหลงัเรียนมีผลการประเมินทกัษะพ้ืนฐานการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.53 ถึง 4.40) รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัร
บณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

รายการประเมิน 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
1. ดา้นการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  
    1.1 การเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 
3.17 

 
0.53 

 
ปานกลาง 

 
3.53 

 
0.67 

 
มาก 

    1.2 ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

3.03 0.60 ปานกลาง 4.13 0.72 มาก 

    1 . 3  ก าหนด อุปกร ณ์ ส่ื อก ารสอนสอดคล้อ งกับ
จุดประสงค ์ 

3.20 0.71 ปานกลาง 3.53 0.73 มาก 

    1.4 ก าหนดวิธีการวดัผลได้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และหลากหลาย 

3.40 0.49 ปานกลาง 3.57 0.62 มาก 

2. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
    2.1 ทกัษะการน าเขา้สู่บทเรียน กระตุน้ความสนใจผูเ้รียน
สอดคล้องกับเร่ืองท่ีสอนด้วยส่ือหรือวิธีการต่าง ๆ ท่ี
น่าสนใจ 

 
 

3.23 

 
 

0.76 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.13 

 
 

0.73 

 
 

มาก 

    2.2 ทกัษะการใชภ้าษาและกิริยาท่าทางในการสอน สอน
ดว้ยกิริยาท่าทางท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครู ใชภ้าษาท่ีง่าย
ต่อการเขา้ใจประกอบกบัส่ือท่ีช่วยใหเ้ขา้ใจง่าย น่าสนใจ 

3.17 0.58 ปานกลาง 4.40 0.81 มาก 
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ตารางที ่2 ต่อ 

รายการประเมิน 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
     2.3 ทกัษะการเร้าความสนใจและเสริมก าลงัใจ มีเทคนิค
การท าให้ผูเ้รียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยความสุขและ
อยากเรียนรู้ 

3.03 0.56 ปานกลาง 4.13 0.73 มาก 

      2.4 ทกัษะการใชค้  าถาม กระตุน้ดว้ยค าถามเพื่อฝึกให้
ผูเ้รียนพฒันาทกัษะการคิด 

3.20 0.72 ปานกลาง 4.33 0.66 มาก 

      2.5 ทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยี ใช้ส่ือเทคโนโลยี
ประกอบการสอนไดอ้ย่างถูกตอ้ง คล่องแคล่ว สอดคลอ้ง
กบัเร่ืองท่ีสอน 

3.40 0.62 ปานกลาง 4.40 0.67 มาก 

      2.6 ทกัษะการสรุปบทเรียน สามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียน
สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองและเสนอแนะการประยุกต์ใช้
ความรู้ท่ีบูรณาการกบัการด าเนินชีวิต 

3.23 0.61 ปานกลาง 4.20 0.76 มาก 

 

2. นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปีท่ี 1 มีทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ทุกรายการ รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบที ทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นกัศึกษาหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครูก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ (n= 30) 

รายการ การประเมิน x  S.D.  S.D. t 

1. ดา้นการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  
    1.1 การเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ก่อนเรียน 3.17 .53 0.36 0.93 2.16* 
หลงัเรียน 3.53 .67 

    1.2 ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ก่อนเรียน 3.10 0.61 1.03 1.05 5.48* 
หลงัเรียน 4.13 .72 

     1.3 ก าหนดอุปกรณ์ส่ือการสอนสอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์ 

ก่อนเรียน 3.03 0.72 0.50 0.94 2.92* 
หลงัเรียน 3.53 0.73 

     1.4 ก าหนดวิธีการวดัผลไดต้รงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
และหลากหลาย 

ก่อนเรียน 2.97 0.49 0.60 0.86 3.84* 
หลงัเรียน 3.57 0.63 

2.ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
      2.1 ทกัษะการน าเขา้สู่บทเรียน กระตุน้ความสนใจผูเ้รียน
สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีสอนดว้ยส่ือหรือวธีิการต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ 

ก่อนเรียน 3.20 0.76 0.93 1.14 4.47* 
หลงัเรียน 4.13 0.73 
หลงัเรียน 4.20 0.76 

      2.2 ทกัษะการใชภ้าษาและกิริยาท่าทางในการสอน สอน
ดว้ยกิริยาท่าทางท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครู ใชภ้าษาท่ีง่ายต่อ
การเขา้ใจประกอบกบัส่ือท่ีช่วยใหเ้ขา้ใจง่าย น่าสนใจ 

ก่อนเรียน 3.27 0.58 1.13 0.97 6.38* 
หลงัเรียน 4.40 0.81 

D
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ตารางที ่3 ต่อ 

รายการ การประเมิน x  S.D.  S.D. t 

       2.3 ทักษะการเร้าความสนใจและเสริมก าลังใจ  มี
เทคนิคการท าให้ผู ้เ รียนร่วมกิจกรรมการเ รียนรู้ด้วย
ความสุขและอยากเรียนรู้ 

ก่อนเรียน 3.40 0.56 0.73 0.94 4.25* 
หลงัเรียน 4.13 0.73 

       2.4 ทกัษะการใชค้  าถาม กระตุน้ดว้ยค าถามเพื่อฝึกให้
ผูเ้รียนพฒันาทกัษะการคิด 

ก่อนเรียน 3.23 0.73 1.10 0.96 6.28* 
หลงัเรียน 4.33 0.66 

       2.5 ทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยี ใช้ส่ือเทคโนโลยี
ประกอบการสอนไดอ้ย่างถูกตอ้ง คล่องแคล่ว สอดคลอ้ง
กบัเร่ืองท่ีสอน 

ก่อนเรียน 3.23 0.63 1.17 0.87 7.31* 
หลงัเรียน 

4.40 0.67 
        2.6 ทกัษะการสรุปบทเรียน สามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียน
สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองและเสนอแนะการประยุกต์ใช้
ความรู้ท่ีบูรณาการกบัการด าเนินชีวิต 

ก่อนเรียน 3.20 0.61 1.00 0.98 5.57* 
หลงัเรียน 

4.20 0.76 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

สรุปผลการวิจัย  
 ผลการพฒันาทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปีท่ี 1 มีทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ก่อนเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพดา้นการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และการ
จดัการเรียนรู้ ในระดบัปานกลาง ส่วนหลงัเรียนมีผลการประเมินทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในระดบัมาก  
 2. นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปีท่ี 1 มีทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
หลงัเรียนเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ทุกรายการ  
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัเร่ืองการพฒันาทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัร
บณัฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีดว้ยการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติัร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ ผูว้ิจยัจะน าเสนอการอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 
 1. นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปีท่ี 1 มีทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ก่อนเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพดา้นการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และการ
จดัการเรียนรู้ ในระดบัปานกลาง ส่วนหลงัเรียนมีผลการประเมินทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในระดบัมาก  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า นกัศึกษามีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการศึกษาหาความรู้และน ามาบูรณาการในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้
และตอ้งน ามาปฏิบัติการสอนจริง เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบติังานจริง ไดท้ดลอง ไดแ้กไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน 
สอดคลอ้งกบั นนทลี พรธาดาวทิย ์[6] ท่ีระบุขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้ตามแนว active learning ช่วยใหผู้เ้รียนมีแรงขบัอยากเรียนรู้
ในเน้ือหารายวิชา ส่งเสริมการพฒันาทกัษะ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบคน้พบและสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง การร่วมสะทอ้นผลการ

D
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ปฏิบติัการสอนจากอาจารยแ์ละเพ่ือนนกัศึกษาซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีครูเช่นเดียวกนักย็ิง่ส่งผลใหมี้การรับทราบจุดเด่น จุดท่ีควรปรับปรุง
แกไ้ขจากหลายมุมมองท่ีมีการสะทอ้นผลอยา่งสร้างสรรค ์ลดความโดดเด่ียวในการท างาน เพ่ิมความกระตือรือร้น ท่ีจะปฏิบติัให้
บรรลุพนัธกิจอย่างแข็งขนั เป็นการเสริมพลงัการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัแนวคิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพท่ี ส านกัพฒันาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน [5]  ท่ีไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพวา่สามารถ
ช่วยส่งเสริมทกัษะการสร้างทีมงาน เกิดความร่วมมือ เกิดการเพ่ิมช่องทางการส่ือสารส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความสามารถต่างกนั สร้าง
กลัยาณมิตรในการปฏิบติังาน  
 2. นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปีท่ี 1 มีทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
หลงัเรียนเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ทุกรายการ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั ของ สันติ ทิพนา [7] ท่ีไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ของผูเ้รียนรายวชิาการจดัชั้นเรียนและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นปีท่ี 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัร้อยเอ็ด  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของผูเ้รียนรายวิชาการจัดชั้นเรียนและ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาภาษาไทย ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถมากข้ึน และสามารถน าทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เขา้มาปรับใชใ้นการจดัชั้นเรียนและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นอยา่งดี 2) ผลการเปรียบเทียบ
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของผูเ้รียนรายวิชาการจดัชั้นเรียนและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือเปรียบเทียบก่อน
เรียนและหลงัเรียน พบวา่หลงัเรียนมีค่าเฉล่ียสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการพฒันาทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในคร้ังน้ีมีการบูรณาการการจดัการเรียนรู้เชิงรุก คือ ให้ผูเ้รียนก าหนดเป้าหมายในการท างานหรือเป้าหมายการสอน  
วางแผนการสอนและปฏิบัติการสอนด้วยตนเอง โดยผูส้อนเป็นผูก้ระตุ้น ให้ก าลังใจ แนะน าแนวทางการพฒันาการสอน  
ดงัท่ี หน่วยศึกษานิเทศก ์ส านกังานคณะกรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน[8] ไดส้รุปแนวคิดส าคญัของการจดัการเรียนรู้เชิงรุกวา่ เป็น
กระบวนการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให ้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูผูส้อนกบัผูเ้รียน มุ่งใหผู้เ้รียนลง
มือปฏิบติั โดยมีครู เป็นผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) สร้างแรงบนัดาลใจให้ค  าปรึกษา ดูแล แนะน า ท าหนา้ท่ีเป็นโคช้และ 
พ่ีเล้ียง (Coach & Mentor) แสวงหาเทคนิควธีิการจดัการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความหมาย 
(Meaningful learning) ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ได ้มีความขา้ใจในตนเอง ใชส้ติปัญญา คิด วิเคราะห์ สร้างสรรคผ์ลงานนวตักรรมท่ี
บ่งบอกถึงการมีสมรรถนะส าคญัในศตวรรษท่ี 21 มีทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวิต และทกัษะวิชาชีพ บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ตาม
ระดบัช่วงวยั นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพซ่ึงส านกังานเขตพ้ืนท่ีมธัยมศึกษา เขต 17 [9]  ไดส้รุป
แนวทางการขบัเคล่ือน PLC สู่การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน Thailand 4.0 วา่มีขั้นตอนดงัน้ี 1) ก าหนดเป้าหมาย 2. วางแผนการท างาน  

3. การก าหนดความคาดหวงัและวิเคราะห์หาวิธีการท่ีจะท าให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด 4. เร่ิมตน้จากจุดเล็กๆ แลว้ค่อย
ปรับขยาย 5. ตรวจสอบผลและการสะทอ้นผล 6. วางแผนเพื่อความส าเร็จ เรียนรู้จากอดีต ปรับปรุงหรือปฏิเสธในส่ิงท่ีไม่ส าเร็จ 7. 
น าสู่สาธารณะและแลกเปล่ียนความส าเร็จ และ 8. ฝึกฝนร่างกายและหล่อเล้ียงสมอง (ยนิดี / ฉลองความส าเร็จ)จากขั้นตอนการน า
แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผูว้ิจยัประยุกต์ใชโ้ดยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ก าหนดเป้าหมายการท างานของตนเองแต่มีการ
เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่มซ่ึงตอ้งร่วมกนัเรียนรู้ทุกขั้นตอนร่วมกนัเสนอแนวคิดแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างาน ในกลุ่มผูเ้รียน 
อาจารยผ์ูส้อน รวมถึงอาจารยนิ์เทศและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมสะทอ้นผลการท างาน ซ่ึงนกัวิชาการหลายท่านไดเ้สนอแนวทางการบูรณา
การแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการเสริมสร้างสมรรถภาพการฝึกปฏิบติัการสอนส าหรับนกัศึกษาครู เช่น  ชวนพิศ 
อตัเนตร ปัญญา ทองนิล  วิริยา วิริยารัมภะ และจิรศุภา ปล่องทอง [10]  ไดเ้สนอการบูรณาการการโคช้ การศึกษาชั้นเรียนและ 
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เพื่อการเสริมสร้างสมรรถภาพการฝึกปฏิบติัการสอนส าหรับนกัศึกษาครู ประกอบดว้ย
การบวนการท่ีเป็นพลวตั 5 ขั้นตอน คือ 1) พฒันากลุ่ม 2) ปฏิบติัการสอน 3) เรียนรู้จากการปฏิบติั 4) ท าแผนพฒันา และ 5) การ
เผยแพร่และช่ืนชม ซ่ึงไดน้ าเสนอแนวทางการบูรณาการแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกบักระบวนการเสริมสร้าง
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สมรรถภาพการฝึกปฏิบติัการสอนส าหรับนกัศึกษาครู ทั้ง 5 ขั้นตอน นัน่หมายความว่าแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สามารถช่วยส่งเสริมหรือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ของนกัศึกษาครูไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.1 อาจารยผ์ูส้อนทุกรายวิชาสามารถน าการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
ไปใชก้บัรายวชิาอ่ืน ๆ  
 1.2 ครูผูส้อนสามารถน าการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพไปจดัการเรียนผา่น
ส่ือออนไลน์ เพื่อใหน้กัศึกษาน าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจตอ้งใชก้ารจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 1.3 ครูผูส้อนอาจเปล่ียนวิธีการมอบหมายงานเป็นการสอนเป็นทีมให้ผูเ้รียนร่วมกนัออกแบบการจดัการเรียนรู้
รวมทั้งร่วมกนัปฏิบติัการสอนเพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญและพฒันาการเรียนการสอน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นอ่ืน ๆ  
แต่ละทกัษะ เช่น ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ีทกัษะการตั้งค  าถามกระตุน้การคิด เป็นตน้ 
 2.2 ควรศึกษาการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือร่วมกบัแนวคิดอ่ืน ๆ  
ในการพฒันาทกัษะของผูส้อนและผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 
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