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         หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
           ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

                                   การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)  
   เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 

 
ประเภท การบริหารและการจัดการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้ำนท่ำข่อย 
ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
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แบบ นร. ๑ 

 

กำรน ำเสนอผลงำน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

๑.  หน้ำปก ประกอบด้วย 
      ๑)  ชื่อผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม การศึกษาชั้นเรียน Lesson Study เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
                                                          ทางการเรยีนผ่านกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 

๒)  การส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  ( กรุณาระบุ √ ลงใน  ที่ตรงกับผลงาน )    
  เป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา 

   เป็นผลงานที่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา ปี ....... เรื่อง ........แต่ไม่ได้รับรางวัลของคุรุสภา 
   เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลของคุรุสภาและมีการน ามาพัฒนาเพ่ิมเติม หรือต่อยอดนวัตกรรม  

      (ต้องกรอกแบบ นร. ๒) 
๓)  ประเภทผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ( กรุณาระบุ √ ลงใน  ที่ตรงกับผลงาน) 

(เลือกได้เพียง ๑ ด้านเท่านั้น) 
 การจัดการเรียนรู้    สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  

 การบริหารและการจัดการสถานศึกษา  การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  
การวัดและประเมินผล  
อ่ืน ๆ โปรดระบุ.....................................................................  

๔)  ผู้บริหารสถานศึกษา 
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) นายติณณพัศ นามสกุล กล่ าจีน 
เลขบัตรประชาชน 3909700115883  ต าแหน่ง.ผู้บริหารสถานศึกษา.วิทยะฐานะ. ช านาญการ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่. 080-7011712 E-mail : Chavee2522@hotmail.com 

๕) ผู้ประสานงาน 
 (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) นางสาวศิริพร นามสกุล เต็มภูมิ 
เลขบัตรประชาชน 1969900127200  ต าแหน่ง ครู วิทยะฐานะ   - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-6492995 E-mail : piksiriporn@gmail.com 

๖) คณะผู้ร่วมพัฒนาผลงานนวัตกรรม ( ครู /นักเรียน/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวนตามจริง ) 
 (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) นางสาวศิริพร นามสกุล เต็มภูมิ 
เลขบัตรประชาชน 1969900127200  ต าแหน่ง ครู วิทยะฐานะ   - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-6492995 E-mail : piksiriporn@gmail.com 
 (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) นางสาวหัทยา นามสกุล ไชยแบน 
เลขบัตรประชาชน 1900900153431 ต าแหน่ง ครู  วิทยะฐานะ. - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-7982219 E-mail : online-2535@hotmail.com 
 (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) นางบุญศรี  นามสกุล ฉิ้มล่องด า 
เลขบัตรประชาชน 3959900547906 ต าแหน่ง ครู .วิทยะฐานะ ช านาญการ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-0818988 E-mail : Boonsri2507@gmail.com 
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 (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) นางสาวจุไรพร  นามสกุล สุขปักษา 
เลขบัตรประชาชน 3900200383255 ต าแหน่ง พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-4441071 E-mail : juraipornsk@gmail.com 
 (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) นางสาวนุชศรา  นามสกุล หล๊ะหมูด   
เลขบัตรประชาชน 1901000001164 ต าแหน่ง ครู .วิทยะฐานะ ช านาญการ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-2907535  E-mail : Krunoot27@hotmail.com 
 (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) นางสาวนูรอัยนีย์  นามสกุล เจ๊ะปูเต๊ะ 
เลขบัตรประชาชน 1940100186424 ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย .วิทยะฐานะ - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-3966889 E-mail : Nuraini.cpt@gmail.com 
 (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) นางสาวชุลีกร  นามสกุล ประสมพงศ์ 
เลขบัตรประชาชน 3901200027066 ต าแหน่ง พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-1547219 E-mail : chuleepra2510@gmail.com 
 (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) นางลัดดา   นามสกุล ไชยนันทน์ 

เลขบัตรประชาชน 3901000258145 ต าแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-5976722 E-mail : - 

 (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) นางพิมลพร   นามสกุล วรรณสังข์ 
เลขบัตรประชาชน 3901000260948 ต าแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-7896008 E-mail : - 

 (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) นายสมศักดิ์   นามสกุล ทิพย์สุเนตร 
เลขบัตรประชาชน 3901000258854 ต าแหน่ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-2859481 E-mail : - 
 (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) นางสาววรันธร  นามสกุล บุญชูมณี 
เลขบัตรประชาชน 3901000543729 ต าแหน่ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-5999008 E-mail : - 
 (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) นางยุพดี   นามสกุล มู๊ล๊ะ 
เลขบัตรประชาชน 3901000061295 ต าแหน่ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-6496921 E-mail : - 
 (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) นายสุวิทย์   นามสกุล สุวรรณมณี 
เลขบัตรประชาชน 3900100738342 ต าแหน่ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โทรศัพท์เคลื่อนที่. 080-7059529 E-mail : - 
 (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) นางสาวอารีย์  นามสกุล แซ่เลี่ยง 
เลขบัตรประชาชน 3901000493047 ต าแหน่ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-3682005 E-mail : - 
 (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) นางมณฑาทิพย์   นามสกุล บุญชูมณี 
เลขบัตรประชาชน 3930800092402 ต าแหน่ง พนักงานธุรการ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084-9686077 E-mail : - 

 

mailto:chuleepra2510@gmail.com
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๗) ข้อมูลสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านท่าข่อย เลขที…่-....หมู่ที่ 3  ถนน ปาดังเบซาร์-ท่าข่อย            
ต าบล/แขวง ปาดังเบซาร์ อ าเภอ/เขต สะเดา จังหวัด สงขลา 
รหัสไปรษณีย์ 90240 โทรศัพท์ 074-557757  โทรสาร..........................................  
 

๘) สังกัด  ๑. สพป. สงขลา เขต 3              ๒. สพม. เขต ..........จังหวัด................... 
 ๓. สอศ.     ๔. สช.      ๕. กทม.     ๖. อปท. .................... 

๗. กศน.   ๘. การศึกษาพิเศษ   ๙. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................... 
 

 

หมำยเหตุ :  กรุณาบันทึกข้อมูลลงใน https://school.ksp.or.th (KSP-School) กรณียังไม่ได้สมัครสมำชิก                         
หรือลืมรหัสเข้ำระบบ กรุณำเผ่ือเวลำอย่ำงน้อย 3 วันท ำกำร เพ่ือให้สามารถส่งผลงานได้ทัน                     
ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔              
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๒. บทสรุป 

โรงเรียนบ้านท่าข่อย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยความเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 105 คน ท าให้การบริหารจัดการ
สถานศึกษาไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร และไม่สามารถพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง  

เมื่อปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านท่าข่อย มีนักเรียนจ านวน 107 คน มีข้าราชการครู 5 คน จ านวน
ครูไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นจะต้องลงไปช่วยในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน กล่าวคือ จะต้องท าหน้าที่เป็นครูประจ าชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร และไม่สามารถนิเทศติดตามการ
เรียนการสอนของครูได้อย่างต่อเนื่อง จึงประสบปัญหาในการที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
จากประเด็นดังกล่าว เมื่อผู้บริหารรับทราบปัญหาด้วยตนเองจึงท าให้เกิดกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม
โดยกระบวนการ PDCA มีประชุมคณะครูภายในโรงเรียนเพ่ือสร้างความตระหนัก กระตุ้น สร้างพลังในการเริ่ม
พัฒนาโรงเรียน เชิญคณะกรรมการสถานศึกษามาร่วมพัฒนาโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เพ่ือหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

กระบวนการในการปฏิบัติงานให้เกิดผลเชิงประจักษ์ ใช้กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการนิเทศ 
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับผู้เรียนเพ่ือให้เกิดผลผลิต ที่คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครูและบุคลากร 
และคุณภาพสถานศึกษา ภายใต้กระบวนการ PDCA 

จากการด าเนินงานนวัตกรรม หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study          
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม  ของโรงเรียนบ้านท่าข่อย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมใน
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้น ผลการด าเนินงาน พบว่า โรงเรียนได้ตระหนัก และเล็งเห็นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องทางกาศึกษา การบริหารจัดการชั้นเรียนที่เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนและ
นักเรียน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม การพัฒนาทางการบริหารและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลไปยัง
คุณภาพผู้เรียน โดยมีขั้นตอนการศึกษาชั้นเรียน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการวางแผน โดยมีการประชุมร่วมกัน 
วางแผนคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ขั้นวิเคราะห์  เป็นขั้นตอนของครูผู้สอนทุกคนร่วมกัน วิเคราะห์
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม/PLC ขั้นออกแบบ เป็นขั้นตอนที่
ครูผู้สอนทุกคน ร่วมกันเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และน าแผนการจัดการเรียนรู้น าเสนอ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ/ศึกษานิเทศก์ ตรวจสอบขั้นน าไปใช้ เป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนทุกคนน าแผนการจัดการเรียนรู ไปใช้
และสังเกตชั้นเรียนตามตารางสอนปกติ ในขั้นนี้จะมีการนิเทศติดตามโดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
คณะกรรมการสถานศึกษา หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือบันทึกสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection) 
รายบุคคล (LR1) และบันทึกสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection) จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม  
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LR๒) ขั้นสะท้อนผล ปรับปรุง พัฒนาและให้ก าลังใจ ให้ครูผู้จัดการเรียนรู้ ได้เข้าร่วมเพ่ือสะท้อนผล ปรับปรุง
พัฒนา และส่งเสริมก าลังใจจากผู้บริหารสถานศึกษา  
    จุดเด่นของนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา และเป็นแบบอย่างได้ จากการด าเนินงานนวัตกรรม 
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
กระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนบ้านท่าข่อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ Active Learning  ใช้สื่อ
การสอนและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ จัดท าแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด มีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลาย โดยอาศัยการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ให้ค าชี้แนะ นิเทศ ก ากับ ติดตามกระบวนการการเรียนการสอนของครูผู้สอนทุกคน
อย่างต่อเนื่อง  และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

ดังนั้น การบริหารจัดการสถานศึกษาท่ามกลางความขาดแคลนและนโยบายภาครัฐที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ง่ายเลยที่จะท าให้โรงเรียนขนาดเล็กพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการมีชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา       
ของผู้ปกครองและชุมชน เพราะเราเชื่อว่าโรงเรียนเป็นของชุมชน ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริบทของโรงเรียนบ้านท่าข่อย และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน 
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๓. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ  

ความหมายของการศึกษาชั้นเรียน  ค าว่าการศึกษาชั้นเรียน เป็นค าที่คิดขึ้นมาเพ่ือใช้แทนค า
ภาษาอังกฤษว่า Lesson Study โดยค านี้ เป็นค าที่ ใช้แทนค าว่า Jugyokenkyu ในภาษาญี่ปุ่นอีกทีหนึ่ ง         
ค าว่า Jugyokenkyu ประกอบด้วยค า 2 ค า คือ Jugyo ซึ่ งหมายถึง ชั้น เรียน กับ  kenkyu ซึ่ งหมายถึง
การศึกษา (study) หรือการท าวิจัย  (research) Yoshida (2004 อ้างถึงใน  นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ , 
2552) การศึกษาชั้นเรียน จึงมีความหมายตามตัวอักษรว่า การศึกษาหรือวิจัยห้องเรียน แต่ความหมายตาม
วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นที่แท้จริงนั้น เมื่อครูญี่ปุ่นต้องการสอนนักเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน สิ่งที่ครู
ท าก็คือ เขาจะเข้าร่วมในกระบวนการที่สร้างไว้อย่างดี ซึ่งประกอบด้วยการอภิปรายเกี่ยวกับแผนการสอน 
(lessons) ที่พวกเขาวางแผนและสังเกตการสอนร่วมกัน แผนการสอนดังกล่าวนี้เรียกว่า kenkyujugyo ซึ่งเป็น
ค าที่กลับกันกับค าว่า jugyokenkyu และแปลตามตัวว่า ศึกษา หรือ วิจัย บทเรียน หรือกล่าวให้เฉพาะเจาะจง
ลงไป บทเรียนในความหมายของญี่ปุ่นมีความหมายเฉพาะลงไปว่า เป็นสิ่งที่คนใดคนหนึ่งศึกษา   การศึกษา
บทเรียนหรือ การศึกษาชั้นเรียน คือการ “ศึกษา” ด้วยการด าเนินตามขั้นตอนในการพยายามเพ่ือบรรลุ
จุดมุ่งหมายของการวิจัยที่ครูทุกคนเลือกว่าจะท างานร่วมกัน (เช่น การท าความเข้าใจว่าจะท าอย่างไรจึงจะ
ส่งเสริมนักเรียนให้เป็น 
ผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้อย่างเป็นอิสระ) 
            ถึงแม้ว่า การศึกษาชั้นเรียน จะแพร่หลายไม่นาน แต่การให้ความหมายการศึกษาชั้นเรียนของ
นักวิชาการปัจจุบันยังแตกต่างกันไป แล้วแต่ละคน  (2002 อ้างถึงใน นฤมล อินทร์ประสิทธิ์, 2552) กล่าวว่า 
การศึกษาชั้นเรียน คือ รูปแบบหลักในการพัฒนาวิชาชีพครูที่ถูกเลือกโดยครูญี่ปุ่น 
             Yoshida (2004 อ้างถึงใน นฤมล อินทร์ประสิทธิ์, 2552) ได้กล่าวถึงความหมายของการศึกษา
ชั้นเรียนไว้ว่า หมายถึง แนวทางการพัฒนาวิชาชีพที่นิยมในญี่ปุ่น เป็นแนวทางท่ีครูท างานแบบร่วมมือกันเพ่ือ
ศึกษาเนื้อหา การสอนที่จะท าให้เกิดความเข้าใจของนักเรียน ในอันที่จะปรับปรุงการสอนและการเรียน
คณิตศาสตร์ในชั้นเรียน 
             Sotirhos (2005 อ้างถึงใน นฤมล อินทร์ประสิทธิ์, 2552) กล่าวว่า การศึกษาชั้นเรียนคือ วิธีการ
หนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพซึ่งมีฐานอยู่บนความพยายามที่จะปรับปรุงโรงเรียนจากภายในจากท่ียกมาจะเห็นได้ว่า 
ถึงแม้ว่านักวิชาการแต่ละท่านจะได้ให้ความหมายของการศึกษาชั้นเรียนแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามทุก
ความหมายก็จะกล่าวถึง การศึกษาชั้นเรียนในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นแนวทาง (Approach) หรือ
วิธีการ (Method) หนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพครูหรือการเรียนรู้ทางวิชาชีพซึ่งก าเนิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเป็น
แนวทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษาและก่อให้เกิดความส าเร็จในแง่ของตัวครูและนักเรียน 

ในการก ากับติดตามเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการ
เปิดชั้นเรียน (Lesson Study) นั้นการนิเทศก ากับติดตามถือเป็นส่วนส าคัญ ซึ่งการนิเทศการสอนมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาครูให้มีความรู้เข้าใจในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดประสงค์และเป้าหมาย
ของหลักสูตร เนื่องจากการนิเทศสามารถพัฒนาคุณภาพของครู เพราะการนิเทศจะมีการให้ข้อมูลแก่ครูในด้าน
การเรียนการสอน เพ่ือครูจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง ช่วยให้ครูได้พัฒนา
ความรู้ ความสามารถในด้านการเรียนการสอน และสามารถพัฒนาคุณภาพของนักเรียน เนื่องจากครูมีการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา (ปรียาภรณ์ วงศ์อนุตรโรจน์ , 2546) จึงถือได้ว่าการนิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนมีความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของครูและนักเรียน 
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ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน เป็นต้นมา โรงเรียนบ้านท่าข่อยประสบ

ปัญหา   ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จากการทดสอบ             
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาต่ ากว่าระดับประเทศ อาจจะมีผลมาจากหลาย
ปัจจัยที่ส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนต่ าลง กล่าวคือ ปีการศึกษา 2561 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ระดับโรงเรียน               
วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.79 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ ระดับสังกัด และ
ระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 23.33  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าทุกระดับ             
วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.00 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ และต่ ากว่าระดับ
สังกัด และระดับประเทศ ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.50 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่า      
ทุกระดับ  ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนเท่ากับ 37.41 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าทุกระดับ     
ดังตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนบ้านท่าข่อย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
 

ผลจากการด าเนินงานตามแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านท่าข่อย      
ได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยการพัฒนาส่งเสริม เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุก
ระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผลการด าเนินการดังกล่าวในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่นักเรียนจะต้องด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ผลเฉลี่ยการ
สอบของนักเรียนชั้น ป.6 จ านวน 3 คน ที่ต้องเข้าสอบในวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 
และวิชาภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบ พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระดับโรงเรียน กลุ่มสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด        
คือวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.92 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ ต่ ากว่าระดับสังกัด 
และระดับประเทศ รองลงมาคือ วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.50 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า
ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับสังกัด และต่ ากว่าระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 20.58 ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าทุกระดับ  และกลุ่มสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 20.00 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าทุกระดับ  ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนเท่ากับ 30.00 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าทุกระดับ ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

 
โรงเรียนบ้านท่าข่อย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

 

นอกจากนี้  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคือ กระบวนการของการนิเทศ 
ก ากับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งที่ ผ่านมาโรงเรียนได้ด าเนินการนิเทศการจัดกิจกรรม       
การเรียนการสอนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรขาดการน าผลการนิเทศมาพัฒนาและเชื่อมโยงในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง นั่นคือ การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาครูผู้สอน  
ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามเป้าหมายของหลักสูตร ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้ามามีบทบาทในการนิเทศ ก ากับติดตามการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องอาจจะส่งผลให้ครูมีการปรับวิธีสอนเปลี่ยนวิธีคิดในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และนักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

จากปัญหาดังกล่าวทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ประกอบด้วย การพัฒนาครู การพัฒนานักเรียน และการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาคุณภาพ โดยเฉพาะการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นแนวทางที่โรงเรียนใช้เพ่ือ
พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาวิชาชีพแนวทางหนึ่งที่กระท าโดยครูในโรงเรียนเอง โดยการที่ครูท ากิจกรรม
ร่วมกันอย่างน้อย 4 กิจกรรม คือ พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้และสังเกตการจัดการเรียนรู้ 
สะท้อนผลชั้นเรียน (LR1/LR2) และช่วยกันสรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง  ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้คิด

นวัตกรรม หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ตามแนวทางของการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
 

๔. วัตถุประสงค์   
การด าเนินงานนวัตกรรม หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study          

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนบ้านท่าข่อย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
          1.เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ 

2.เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของโรงเรียน 

3.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
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๕. กระบวนกำรพัฒนำผลงำนหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 

๑)  สภำพปัญหำก่อนกำรพัฒนำ   

                  จากการด าเนินงานพัฒนารูปแบบของนวัตกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการศึกษาชั้นเรียน 
(Lesson Study)จะเห็นได้ว่าโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมที่
ต่างฝ่ายพยายามที่จะยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 2 ปี
ที่ผ่านมา  ในประเด็นส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ พฤติกรรมผู้เรียน ครู ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คุณภาพผู้เรียนในด้านที่
ต้องการพัฒนา ความพร้อม และข้อจ ากัดของสถานศึกษา พบว่า  
                   ด้านพฤติกรรมของผู้เรียน ผู้เรียนจะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยสนใจเรียนเท่าที่ควร ขาดความ
รับผิดชอบความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ปัญหาอาจจะเกิดจากความไม่พร้อมของผู้เรียน  ท าให้เด็กส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน
การเรียนจึงส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ า ซึ่งประเด็นดังกล่าวโรงเรียนพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น โดยการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม สอนเสริมให้กับนักเรียน จัดกิจกรรมที่ มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนในทุกระดับชั้น 
 ด้านพฤติกรรมของครู  จากการสังเกตพฤติกรรมของครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนจัดการเรียน
การสอนที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ  ขาดทักษะและเทคนิค วิธีการสอน การใช้สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน ไม่ได้ฝึกให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด การวัดผลและประเมินผลก็ไม่เป็นไปตามหลักการของการประเมินผลหลังจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ครูไม่บันทึกผลหลังสอนจึงไม่สามารถน าผลที่ได้จากการสอนมาวิเคราะห์ และ
ออกแบบการเรียนรู้ในครั้งต่อไปได้ จากกปัญหาโดยรวมด้านพฤติกรรมของครู ทางโรงเรียนพยายามที่จะสร้าง
ความตระหนักให้ครูได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การจัดท าแผนกการ
จัดการเรียนรู้  การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  การส่งครูเข้ารับการอบรมเทคนิควิธีสอนต่าง ๆ 
ตลอดจนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการสอนของครูผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ ให้ข้อเสนอแนะในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 ส่วนผู้ที่ เกี่ยวข้องนั้นทางโรงเรียนพบว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้นิ เทศ ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนเท่าที่ควร จึงส่งผลให้ครูผู้สอนไม่สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้ตามเป้าหมาย มาตรฐานของหลักสูตร 
 คุณภาพผู้เรียนในด้านที่ต้องการพัฒนา พบว่า ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาต่ า
กว่าระดับประเทศ ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนเท่ากับ 37.41 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่า     
ทุกระดับ  ซึ่งประเด็นดังกล่าวโรงเรียนพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 ความพร้อม และข้อจ ากัดของสถานศึกษา โรงเรียนขาดครูผู้สอนที่ตรงตามวิชาเอก โดยเฉพาะ
วิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งท าให้มีข้อจ ากัดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดการเรียน
การสอนผ่าน DLTV และการเรียนควบชั้นในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
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 ๒)  กำรออกแบบนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำ  
        โรงเรียนได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนากรอบแนวคิดในการ 

พัฒนาที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างปัญหา แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ใช้วิธีการพัฒนา และ
ผลส าเร็จที่พึงประสงค์ ดังนี้  

 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบความคิด (Lesson Study) 
 

 จากแผนภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าโรงเรียนได้ตระหนัก และเล็งเห็นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทางกาศึกษา การบริหารจัดการชั้นเรียนที่เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนและ
นักเรียน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม การพัฒนาทางการบริหารและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลไปยัง
คุณภาพผู้เรียน 

รูปแบบนวัตกรรม PADAR 
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โรงเรียนบ้านท่าข่อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
 

  ๓)  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนพัฒนำ 
                   โรงเรียนได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนของการด าเนินการพัฒนา และหาคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้น
จนจบกระบวนการพัฒนาน าสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมาย เพ่ือศึกษารูปแบบการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 
ของครูผู้สอนผ่านกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านท่าข่อย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 3  วิธีด าเนินการศึกษา มีขั้นตอนในการด าเนินการศึกษา ดังนี้  
 กระบวนการการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)  สามารถแสดงไดดังแผนภูมิ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 แผนภาพที่ 2 กระบวนการการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) : กรณศีึกษา โรงเรียนบ้านท่าข่อย  
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 3 

        
 

ประชุม/วางแผนคณะกรรมการ/ผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ 
และสังเกตชั้นเรียนตามตารางสอนปกติ 

 

 สะท้อนผลช้ันเรียน 
 (LR1) และ (LR2)   

สะท้อนผล ปรับปรุง พัฒนา 
และให้ก าลังใจ 

วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้/PLC 
 
 

ร่วมกันเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ตรวจสอบ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ/ศึกษานิเทศก์ 

 

นิเทศติดตาม  
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
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โรงเรียนบ้านท่าข่อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
 

จากแผนภูมิกระบวนการการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านท่าข่อย 
สรุปผลการด าเนินงานตามขั้นตอนได้ดังนี้ 
         ขัน้ตอนของการศึกษาชั้นเรียน 

         ขั้นตอนที่ 1 PLAN ขั้นการวางแผน เป็นขั้นตอนของการวางแผนการศึกษาชั้นเรียน โดยการประชุม/ 
วางแผนคณะกรรมการ/ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารและครูผู้สอนร่วมการศึกษาสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

         ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวิเคราะห์  (Analysis) เป็นขั้นตอนของครูผู้สอนทุกคนร่วมกัน วิเคราะห์หลักสูตร    
สาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม/PLC 
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โรงเรียนบ้านท่าข่อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารและครูผู้สอนร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตร 
 
         ขั้นตอนที่ 3 ขั้นออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนทุกคน ร่วมกันเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
และน าแผนการจัดการเรียนรู้น าเสนอ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/ศึกษานิเทศก์ ตรวจสอบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ขั้นตอนที่ 4 ขั้นน าไปใช้ (Apply) เป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนทุกคนน าแผนการจัดการเรียนรูไปใช้และ
สังเกตชั้นเรียนตามตารางสอนปกติ  ในขั้นนี้จะมีการนิเทศติดตามโดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
คณะกรรมการสถานศึกษา หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือบันทึกสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection) 
รายบุคคล (LR1) และบันทึกสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection) จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 
(LR๒)  
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โรงเรียนบ้านท่าข่อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ขั้นตอนที่  5  ขั้นสะท้อนผล (Reflection) (Learning Reflection) รายบุคคล (LR1) และบันทึก
สะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection) จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม (LR๒)  ปรับปรุง พัฒนาและให้
ก าลังใจ ให้ครูผู้จัดการเรียนรู้ ได้เข้าร่วม เพ่ือสะท้อนผล ปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมก าลังใจจากผู้บริหาร
สถานศึกษา     
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ผ่านกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม  ๑๖ 

 

โรงเรียนบ้านท่าข่อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
 

 
๔)  ผลงำนที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำน   

                   จากการด าเนินงานของโรงเรียนในการศึกษารูปแบบการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ของ
ครูผู้สอนผ่านกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านท่าข่อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสงขลา  เขต 3 ผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านพฤติกรรม พัฒนาการหรือ      
การเรียนรู้ ดังนี้ 
                    ด้านผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการเรียนการสอน      
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                    ด้านครู ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากการใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
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ผ่านกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม  ๑๗ 

 

โรงเรียนบ้านท่าข่อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ด้านผู้บริหารสถานศึกษา มีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ซึ่งได้แนวทางจากการวิเคราะห์ผลจากการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ผ่านมาในประเด็นของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ด้านชุมชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเพ่ิมขึ้น 
เข้าใจบทบาทของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา การบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการวางแผน ขับเคลื่อนคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพของสถานศึกษา 
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โรงเรียนบ้านท่าข่อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
 

 
๕)  สรุปสิ่งท่ีเรียนรู้และกำรปรับปรุงให้ดีขึ้น   

                   จากการด าเนินงานของโรงเรียนในการศึกษารูปแบบการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ของ
ครผูู้สอนผ่านกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านท่าข่อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสงขลา  เขต 3  นั้น ข้อคิด ประสบการณ์ องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนารูปแบบการศึกษาชั้นเรียน 
(Lesson Study)  รวมทั้งปัญหาที่เกิดและการแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาผลงานนวัตกรรมให้ดีขึ้น  โรงเรียนสามารถน า
องค์ความรู้ไปพัฒนางานในรูปแบบของการพัฒนาบทเรียนร่วมกันกับครูในสถานศึกษา  การด าเนินงานพัฒนา
บทเรียนร่วมกันจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น หากด าเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

 ๑. การก าหนดจุดเน้น (focus) หรือเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
หรือการพัฒนาผู้เรียน และครูต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนในเป้าหมายดังกล่าวร่วมกัน เช่น การส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น  
 ๒. เน้นการพัฒนาบทเรียนในเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ เพ่ือมุ่งให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เกิด
การเรียนรู้ในเชิงลึกและได้บทเรียนดีที่ใช้ได้จริง   
                 ๓.  พัฒนาแผนการจัดการเรียนการรู้ของครู โดยการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)       
                 ๔. พัฒนาครูในการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพ          
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพราะนอกจากจะช่วยปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนแล้ว ยังช่วยให้
ครูผู้สอนมีประเด็นสนใจร่วมที่จะน าไปสู่การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่า งกว้างขวาง ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วม PLC 
                 ๕.  เสริมสร้างความสามารถในการท างานเป็นทีมและกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ เพ่ือสร้าง
บรรยากาศของการเปิดใจ การไว้วางใจ การยอมรับซึ่งกันและกัน และเพ่ือให้ครูสามารถท างานร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
                 ๖. ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการท างาน เช่น ใช้กล้องวิดีทัศน์ช่วยในการบันทึก
ร่องรอย หลักฐานและทบทวนเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น หรือใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
 

๖)  กำรขยำยผลและเผยแพร่ผลกำรพัฒนำ  
 จากการด าเนินงานของโรงเรียนในการศึกษารูปแบบการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ของ 

ครูผู้สอนผ่านกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านท่าข่อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสงขลา  เขต 3  โรงเรียนได้น าเสนอรูปแบบนวัตกรรมผ่านการน าเสนอผลงานในการประชุม
เครือข่ายสถานศึกษาภายใต้โครงการ Coaching Teams  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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                 แบบบันทึกการนิเทศภายใน                                         รายงานจัดการเรียนรู้ 
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นอกจากนี้โรงเรียนยังน าเสนอผลงานผ่านการประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เว็ปไซต์ของโรงเรียนบ้านท่าข่อย และการน าเสนอผ่านช่องทางอ่ืน ๆ 
ได้แก่ เพจโรงเรียนบ้านท่าข่อย-ปาดังเบซาร์/Facebook และกลุ่ม Line ต่าง ๆ 
 
๖. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

กำรเชื่อมโยงประยุกต์ใช้/กำรน ำไปพัฒนำงำน 
โรงเรียนได้ด าเนินการน าหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และองค์ความรู้ต่าง ๆ ข้างต้นมาเชื่อมโยง

ประยุกต์ใช้และน าไปพัฒนางาน ดังนี้ 
       1. วางแผน และขับเคลื่อน Lesson Study ให้กับคุณครูทุกคนต้องได้รับการ Lesson Study 

ผ่านรูปแบบนวัตกรรมศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืนและ
ต่อเนื่อง 

       2. ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC บันทึกผลสะท้อนการเรียนรู้ของครู หลังจากที่ได้ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา Learning Reflection) รายบุคคล (LR1) และบันทึกสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection) 
จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม (LR๒)  

 
๗. จุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของผลงำนนวัตกรรม 
           จากการด าเนินงานของโรงเรียนในการศึกษารูปแบบการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ของ
ครผูู้สอนผ่านกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านท่าข่อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ประถมศึกษาสงขลา  เขต 3  นั้น จุดเด่น ความโดดเด่น ความแตกต่างหรือความแปลกใหม่จากผลงานอ่ืน ๆ 
ของนวัตกรรมนี้ คือ 
           7.1 โรงเรียนได้รูปแบบของการนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิธีการสอนของครูที่ผ่าน
กระบวนการนิเทศอย่างเป็นระบบ 
           7.1 การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ครูวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ผู้ปกครองนักเรียน เข้ามามีบทบาทในการนิเทศการจัดการเรียนการสอน บทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 7.3 โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
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หมำยเหตุ : ผลงานที่ส่งต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียน หรือน าผลงานส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้ที่มีลิขสิทธิ์ไว้แล้วมาใช้  โดยไม่ได้รับอนุญาต                           
หากมีผู้ร้องเรียน หรือส านักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบพบภายหลังก็ดี ผลงานนั้นจะไม่ได้รับการคัดสรร หรือหากได้รับรางวัลไปแล้ว รางวัลนั้น
จะต้องถูกเพิกถอน และมีอันตกไป 
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