
การศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด: PLC ภาคปฏิบัติจริงในโรงเรียน 

(Open approach Lesson Study:  

An Authentic PLC Practice in School)   

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รักษาการผู้อ านวยการสถาบันวิจยัและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซยีน 

ผู้อ านวยการศูนยว์ิจยัคณิตศาสตรศึกษา 

หัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา 

 

 

กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ คร้ังท่ี 12 

The 12th National Open Class 

 

 

                 
 

เอกสารประกอบการอบรมเล่มน้ีจดัท าขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหวา่ง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน 

โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

โรงเรียน 



ค าน า 

ตลอดเวลาเกือบ 20 ปี ที่กลุ่มการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study 
Group) จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษามาโดยตลอด โดยเริ่มต้นด้วย นวัตกรรม
การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ในปี พ.ศ. 
2545 และต่อมาบูรณาการวิธีการแบบเปิด เข้ากับ นวัตกรรมการศึกษาชั้น
เรียน (Lesson Study) และเข้าใช้ในระบบโรงเรียนเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 
2549 จุดเด่นของนวัตกรรมทั้งสอง คือ การปรับใช้ Lesson Study จาก
ประเทศญี่ปุ่น ให้ครูสามารถท างานเป็นทีมในวงจรรายสัปดาห์ (Weekly 
Cycle) ได้ เพ่ือสามารถปรับปรุง แนวทางการสอนที่เรียกว่า วิธีการแบบเปิด 
ได้เป็นรายสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง วิธีการดังกล่าวเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน
ในโรงเรียนของครู ที่ท างานเดี่ยว มาเป็นท างานเป็นทีมเพ่ือปรับปรุงการสอน
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

นอกจากการท างานเป็นทีมเพ่ือเรียนรู้ร่วมกันปรับปรุงวิธีการสอน
ในโรงเรียนเป็นรายสัปดาห์แล้ว ยังได้มีการออกแบบให้ครูมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียน โดยการเปิดชั้นเรียน 
(Open Class) ในทุกภาคเรียนโดยการสอนนักเรียนจากโรงเรียนอ่ืนที่ครูไม่
รู้จักนักเรียนเพ่ือฝึกการรู้จักแนวคิดของนักเรียนจากโรงเรียนอ่ืนในระดับที่
ตนเองสอน  โดยการเปิดชั้นเรียนยังถือเป็นการเผยแพร่การท างานตามแนว
ทางการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดอีกด้วย  



 
 

นอกจากการเปิดชั้นเรียนระดับระหว่างโรงเรียนแล้ว เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครู ในระยะยาว ได้มีการออกแบบให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ครูที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชั้นเรียนจากต่างประเทศ 
โดยการจัดการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ (National Open Class) เป็นครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2550 รวมทั้งครูไทยที่ท าการศึกษาชั้นเรียนอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ 
ของประเทศไทย  

จะเห็นได้ว่า การศึกษาชั้นเรียน ที่เน้นการปรับเปลี่ยนแนวทางการ
สอนที่เรียกว่า วิธีการแบบเปิด ถือเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ด าเนินการวิจัย
และพัฒนามาตลอดโดยกลุ่มการศึกษาชั้นเรียนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายกันในหลายประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (APEC) เกือบ 21 เศรษฐกิจ มาตลอด 12 ปี 
จนสามารถเรียกได้ว่า เป็นนวัตกรรม “การศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบ
เปิด (Open Approach Lesson Study) ตามที่กล่าวมานี้ มี วงรอบของ
ชุมชนการเรียนรู้ร่วมกันเชิงวิชาชีพ ซ้อนทับกันหลายวง ตั้งแต่ระดับในชั้น
เรียนของตนเอง ระดับโรงเรียน ระดับระหว่างโรงเรียน ระดับชาติ และ 
นานาชาติ สอดคล้องกับนโยบายเรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) ของกระทรวงศึกษาธิการที่
เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีที่ผ่านมา นอกจากนั้น นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
ด้วยวิธีการแบบเปิด ยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเรื่องการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับ นโยบาย Thailand 4.0  อีกด้วย 

 



การเปิดชั้นเรียนระดับชาติในปีนี้เป็นครั้งที่ 12 และยังเป็นการฉลอง
การครบรอบการก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์ ปีที่ 50 ซึ่งมี motto ของคณะฯ 
ว่า “50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างชาติด้วยนวัตกรรม” ได้มีการเชิญครูเชี่ยวชาญ
จากทั้ง เกาหลี และ ญี่ปุ่น รวมทั้งครูไทยจากทุกพ้ืนที่ของประเทศมาร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน ในชุมชนการเรียนรู้ร่วมกันเชิงวิชาชีพที่เรียกว่า
การศึกษาชั้นเรียน  
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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การศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด: PLC ภาคปฏิบัติจริง

ในโรงเรียน 

รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ 
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จดหมายข่าว โรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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1 การศกึษาชั้นเรียนดว้ยวิธกีารแบบเปิด:  

PLC ภาคปฏิบัติจริงในโรงเรียน 

ก าหนดการกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 12 
The 12th National Open Class 

ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2561 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 

วันเสาร์ ที ่24 มีนาคม 2561  
ณ ห้องประชุมสายสุร ีจุติกุล  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

08:00 – 09:00 น. 
(60 นาที) 

ลงทะเบียนและเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนใน
โครงการฯ 

บริเวณ ED Club 
ชั้นล่าง 

09:00 - 09:30 น. 
(30 นาที) 

พิธีเปิด 
- รับชมวิดิทัศน์ (3.30 นาที) 
- กล่าวรายงาน โดย  
รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- กล่าวเปิด โดย  
รองศาสตราจารย์ เพยีรศักดิ์ ภกัด ี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานกัศึกษาและศิษย์เก่า  
- ถ่ายภาพรวม 

ห้องประชุม 
สายสุรี จุติกุล   

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น 
 

09:30 - 11:30 น. 
(2 ชั่วโมง) 

บรรยายพิเศษ ในหัวขอ้ “Open approach Lesson 
Study: PLC ภาคปฏบิัติจริงในโรงเรียน” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทรป์ระสิทธิ์ 
      คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

11.30 – 12.00 น. 
(30 นาที)  

แถลงข่าวการจัดกจิกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ (Open 
Class)  ครั้งที่ 12 

ED 1340 

11:30 – 13:00 น.
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

รับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 – 14:30 น. 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

เปิดชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย 
Teacher Koichi Furuya จาก Ritsumeikan 
Elementary School, Japan 

ห้องประชุม 
สายสุรี จุติกุล   

คณะศึกษาศาสตร์ 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 

14:30-16:00 น. 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

เปิดชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โดย 
Teacher Eun-kyung Lee 
      จาก Gaya Public High School, KOREA 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

 

 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 

วันอาทิตย์ ที ่25 มีนาคม 2561  
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

08:30 – 09:00 น. 
(30 นาที) 

ลงทะเบียนหน้าห้อง  บริเวณ ED Club 
ชั้นล่าง 

09:00 – 10:15 น. 
(1 ชั่วโมง 15 นาที) 

สังเกตชั้นเรียนคณิตศาสตร์แบบคู่ขนาน 5 ชั้นเรียน   

ห้องประชุมสายสุรี 
 

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
สอนโดย คุณครูอลิษา มูลศร ี
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น                       
           ฝา่ยนานาชาต ิ 

วิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
สอนโดย ผศ.เขม เคนโคก  
           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ED 1415 

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
สอนโดย คุณครูศาสตรา หล้าอ่อน  

           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

           ฝา่ยประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

ED 1447 

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 
สอนโดย  คุณครูมนตรี ชื่นอุรา 

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เอกการสอนคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ED 1455 



 
 

การศกึษาชั้นเรียนดว้ยวิธกีารแบบเปิด:  

PLC ภาคปฏิบัติจริงในโรงเรียน 

3 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สอนโดย นายชนินทร์ พิศงาม  

นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

ED 1454 

10:15 – 10:30 น.  แต่ละห้องย่อยรวมตวักันที่ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล    

10:30 - 12:00 น. 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

วิชาพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
สอนโดย Teacher Sekihara Hirofumi 
          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น  
          ฝ่ายนานาชาต ิ

ณ ห้องประชุม 
สายสุรี จุติกุล   

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12:00 -12:30 น. พิธีปิดกจิกรรม 

 
 

 
 

  



 4 
รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด : PLC ภาคปฏิบัติจริงในโรงเรียน 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ 

ความน า 

               กลุ่มอาจารย์และนักวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษา น าโดย        
รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี   อินทร์ประสิทธิ์  ได้ท าการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมวิธีการแบบเปิด (Open Approach) และการศึกษาชั้นเรียน  
(Lesson Study) อย่างต่อเนื่องและยาวนานมาตั้งแต่ปี 2545 เป็นเวลาถึง 
11 ปี  ก่อนที่จะน ามาใช้ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง ฯ (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557-2561) ทั้งนี้ได้วางแผนการท างานเป็นระยะเวลายาวนานถึง 30 
ปี ดังภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1 แสดงแผนการด าเนินงานที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและ
วิธีการแบบเปิดในระยะ 30 ปี (Inprasitha, 2017) 



 
 

การศกึษาชั้นเรียนดว้ยวิธกีารแบบเปิด:  
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โดยมีเป้าหมายที่จะท าการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน ในโรงเรียน อันจะส่งผลต่อการปฏิรูปการศึกษาโดยภาพรวมเพ่ือ
ปลูกฝังและพัฒนาคนไทยให้เป็น คนไทย 4.0 เพ่ือไปขับเคลื่อนปฏิรูป
ประเทศไทยให้ Thailand 4.0 เป็นความจริง บทความนี้จะเริ่มต้นด้วยการ
น าเสนอแผนการจัดกิจกรรมในระยะเวลา 30 ปี ของโครงการ “วิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา” : พ้ืนฐานส าหรับ Thailand 4.0  
แนวคิดและหลักการ และความเป็นมาของนวัตกรรมดังต่อไปนี้ 

 
1.  30 ปี ของโครงการ “วิจัยและพัฒนานวัตกรรม (วิธีการแบบเปิด  
และการศึกษาชั้นเรียน (Open Approach  and  Lesson Study)) 
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา” : พื้นฐานส าหรับ Thailand 4.0 

การพัฒนาวิชาชีพครู (Teaching Profession) ในหลายประเทศ 
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนา “ความรู้ของครู” ที่จะน าไปใช้สอนนักเรียน ส่วน
วิธีการก็มักจะเน้นการฝึกอบรมนอกห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ แต่ส าหรับการ
พัฒนาวิชาชีพครู (Teaching Profession) ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้รับการ
พัฒนามามากกว่า 140 ปี (Shimizu, 2006; Isoda, 2007) และมีลักษณะที่
แตกต่างจากท่ีกล่าวมา โดยมีจุดเน้นดังต่อไปนี้  

1) เป้าหมายหลักของการพัฒนาอยู่ที่พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ใน “ชั้นเรียน”  

2) พ้ืนที่ในการพัฒนาใช้ “ห้องเรียนจริง” (Live Classroom) 
3) เป้าหมายรองของการพัฒนาอยู่ที่การเรียนรู้ร่วมกันของครู 

(Teacher Learning) เพ่ือจะเข้าใจนักเรียน  
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4) เน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของการ
พัฒนา  

 รายละเอียดของการพัฒนาดังกล่าวมีหลากหลายมิติ เช่น การที่
กลุ่มครูของญี่ปุ่นร่วมกันท างานพัฒนาบทเรียน (Lessons) อย่างต่อเนื่อง 
โดยตั้งเป้าหมายระยะยาวแต่ค่อยๆ แก้ปัญหาไปทีละเล็กละน้อยเหมือน
นักวิจัย ในแง่มุมนี้ Catherine Lewis (Lewis, 2002) จึงเรียกการพัฒนา
วิชาชีพครูแบบของญี่ปุ่นว่า “Lesson Study” (การศึกษาหรือวิจัยบทเรียน) 
 ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ (2545; 2546) เห็นว่าในบริบทของประเทศ
ไทย ครูส่วนใหญ่ ยังสอนหนังสือโดยเน้นการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียน 
ดังนั้นแง่มุมการพัฒนาวิชาชีพครูแบบของญี่ปุ่นที่เหมาะ ในการปรับใช้ ให้
เข้ากับประเทศไทย คือการเน้นให้ครูร่วมกันท างานเพ่ือ “เปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุง แนวทางการสอนในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ” โดย
หัวใจอยู่ที่การศึกษาและวิจัย “ชั้นเรียน” จึงเรียกวิธีการพัฒนาวิชาชีพครู
แบบนี้ว่า “การศึกษาชั้นเรียน” (Classroom Study)  
 ในช่วงแรกของการน า “การพัฒนาวิชาชีพครูแบบญี่ปุ่น” เข้ามาปรับ
ใช้นั้น ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2545; 2546) ได้มีการเตรียมบริบทความพร้อม
หลายอย่างได้แก่  

1. วิธีการน า “แนวทางการสอนแบบใหม่” เข้าสู่ชั้นเรียนจะท า
อย่างไร โดยในช่วงแรก พ.ศ. 2542-2545   ได้ทดลองใช้แนวคิดเรื่อง
นวัตกรรมวิธีการแบบเปิดและการศึกษาชั้นเรียน (Open Approach and 
Lesson Study) กับกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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2. ต่อมาในระหว่างปี 2546-2548 กลุ่มวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษา
เริ่มบ่มเพาะแนวคิดเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมวิธีการแบบเปิด และการศึกษา
ชั้นเรียน (Open Approach and Lesson Study) กับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และได้มีการ
ทดลองน าไปใช้ในชั้นเรียนปกติโดยครูประจ าการ แต่เป็นการทดลองใช้เพียง
แค่ภาคเรียนละ 4-5 คาบ 

3. ในปี พ.ศ. 2549 ได้ทดลองใช้ในโรงเรียนเต็มรูปแบบ (Whole 
School Approach) ทั้ง “แนวทางการสอนแบบใหม่” ที่เรียกว่า “วิธีการ
แบบเปิด (Open Approach)”  และ ใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 
ในฐานะ “วิธีการปรับปรุงแนวทางการสอนให้ดีขึ้น” โดย ไมตรี  อินทร์
ประสิทธิ์ ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดหลายอย่างเพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย และในปีเดียวกันนี้  (ค.ศ. 2006) เป็นปีแรกของโครงการ
ศึกษาวิจัยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ซึ่งด าเนินการ
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มีลักษณะเป็นการศึกษาความร่วมมือในการใช้
นวัตกรรมวิธีการแบบเปิด  และการศึกษาชั้นเรียน ในการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ในต่างวัฒนธรรมภายใต้โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในเอเซียแปซิฟิก (APEC)  
          4. ในปี พ.ศ. 2552 -2556ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา             
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด าเนินการขยายผลการใช้นวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและน า
ร่องในภาคเหนือ โดยในปี พ.ศ. 2552 ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เตรียมการให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ท้ังศึกษาศาสตร์ และมอดินแดง) เป็นฐานในการขยายผลการใช้นวัตกรรม 
         5. พ.ศ.2557-2561 เตรียมการขยายผลเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง
ในประเทศและนานาชาติ โดยขยายผลการท างานร่วมกับสถาบันผลิตครูทั่ว
ประเทศ จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียนขึ้น เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการขยายนวัตกรรมและร่วมมือกับเครือข่ายระดับภูมิภาคและ
นานาชาติในการใช้นวัตกรรม 
             ปัจจุบันการด าเนินงานโครงการครอบคลุมโรงเรียนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด  จ านวน 61 เขตพ้ืนที่การศึกษา และ 4 
จังหวัดในภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 24 จังหวัด และมีโรงเรียนในโครงการฯ 
จ านวน 120 โรงเรียน ซึ่งเมื่อนับรวมโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ร่วม
ใช้นวัตกรรมทั้งในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้จะมีจ านวนโรงเรียนรวม
ทั้ ง สิ้ น  150  โ ร ง เ รี ยน  จึ ง ถื อ เป็ นความส า เ ร็ จ ในแง่ ของการ เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน
และการพัฒนาวิชาชีพครู    

2.   แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการคนใน
ศตวรรษที่ 21 

      2.1   การ เคลื่ อนย้ ายกระบวนทัศน์ เกี่ ยวกับทักษะที่ มี
ความส าคัญเป็นที่ต้องการและจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21     
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับทักษะที่มีความส าคัญเป็นที่ต้องการและจ าเป็น

ส าหรับศตวรรษที่ 21  ได้มีการเคลื่อนย้ายจาก “พฤติกรรม 
(Behaviors) ” ไปสู่  “ทักษะการคิด (Thinking Skills)”   โดยทักษะที่
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มีความส าคัญเป็นที่ต้องการและจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ได้แก่  
การคิดขั้นสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ และการสื่อสารที่มีความ

สลับซับซ้อน จะมาแทนที่ทักษะเดิม ซึ่งได้แก่ ทักษะการคิดตามคู่มือ  
การคิดแบบท างานประจ า หรือการคิดแบบงานใหม่แต่ยังคิดตามคู่มือ 

 
ภาพที่ 2 แสดงทักษะที่จ าเป็นในศตรวรรษที่ 21 (Levy & Murnane, 2004) 

 

            ความเข้าใจที่เกี่ยวกับ ทักษะการคิด (Thinking Skills) ได้แก่ 
ทักษะการคิด ไม่ใช่แค่ การคิดหาค าตอบ  หรือไม่ใช่แค่ การคิดท าอะไร
ซ้ า ๆ ไม่ใช่แค่ การคิดตาม รวมทั้ง ไม่ใช่แค ่การคิดได้ แต่ ทักษะการคิด 
ต้องเริ่มต้นจาก  “การคิดด้วยตนเองหรือเพื่อตนเอง (Thinking by 
themselves/for themselves)” (Shimizu, 2007; Isoda 2010; 
ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์, 2554; 2559)  
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             2.2   การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 20 เพื่อการเรียนรู้
เชิงรุก (Teaching in the 20th Century for Active Learning)    
                   2.2.1  กรวยประสบการณ์การเรียนรู้ – Cone of Learning 
(Dale,1969) โดยทั่วไปแล้วคนเราสามารถจดจ าสิ่งที่เรียนรู้ได้ในปริมาณต่าง 
ๆ กันขึ้นอยู่ กับกิจกรรม/วิธีการการเรียนรู้ ตามแนวคิด เรื่องกรวย
ประสบการณ์การเรียนรู้ (Cone of Learning) ของ Dale (1969) 
ดังต่อไปนี้  
- จากการอ่าน   ร้อยละ 10 
- จากการฟัง (ได้ยิน)  ร้อยละ 20 
- จากการเห็น/ดู  ร้อยละ 30 
- จากการเห็น/ดูร่วมกับการฟัง (ได้ยิน)   ร้อยละ 50 
- จากการพูดร่วมกับการเขียน  ร้อยละ 70 
- จากการกระท า (การปฏิบัติ)   ร้อยละ 90 

ซึ่งการแสดงออกของคนเราในมิติพฤติกรรมการเรียนรู้ หรือผล
ที่เกิดจากการเรียนรู้ (learning outcomes) จะจ าแนกได้ 3 แบบ 
ดังต่อไปนี้ 
      แบบที่ 1. การเรียนรู้จากการอ่านและการฟัง  -  ผู้เรียนจะสามารถ
นิยาม (Define) และอธิบาย (Describe) 
      แบบที่ 2. การเรียนรู้จากการเห็น และการเห็นร่วมกับการฟัง - 
ผู้เรียนจะสามารถท าการการสาธิต การประยุกต์ใช้ และการปฏิบัติ 
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      แบบที่ 3. การเรียนรู้จากการพูดและการเขียน และการเรียนรู้จาก
การกระท า (ปฏิบัติ )  - ผู้ เรียนจะสามารถวิเคราะห์  นิยาม (Define)  
สร้างสรรค์ และประเมิน 

แบบการเรียนรู้ตามแบบที่ 1 และ 2 จัดเป็นการเรียนรู้เชิงรับ 
(Passive Learning) ส่วนการเรียนรู้โดยวิธีตามแบบท่ี 3 เป็นการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning) ดังภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 3 แสดงกรวยประสบการณ์การเรียนรู้ (Dale, 1969) 

Bonwell and Eison (1991) ได้ให้นิยามของการเรียนรู้เชิงรุก  
(Active Learning) ว่า :  “เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครอบคลุมถึง
การที่นักเรียนได้ปฏิบัติหรือจัดกระท าในบางสิ่งบางอย่างพร้อม ๆ กับให้
นักเรียนได้คิดถึงส่ิงที่เขาก าลังปฏิบัติหรือจัดกระท านั้น” นิยาม การเรียนรู้
เชิงรุกตามแนวคิดดังกล่าว มีส่วนที่ส าคัญอย่างมาก ตรงที่ท าตัวเอียงไว้ ซึ่ง
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ถือเป็นประเด็นใหม่ทางการศึกษาที่ส าคัญอย่างยิ่ง ที่ส่งต่อข้ามศตวรรษจาก 
ศตวรรษที่ 20 สู่ ศตวรรษที่ 21 ค าที่ใช้อธิบายความหมายที่ใกล้เคียงกันกับ
ส่วนที่เน้นตัวเอียงไว้คือ “Metacognition” ซึ่งในภาษาไทยอาจจะใช้ค าว่า  
“การตระหนักถึงการคิดของตัวเอง”  หรือ  “ การคิดถึงสิ่งที่ก าลังคิด 
(Thinking of Thinking)” (Flavel,1975)  มีงานวิจัยจ านวนมากที่ยืนยันว่า  
Metacognition เป็นแรงขับ หรือตัวกระตุ้นส าคัญในขณะที่นักเรียนก าลัง
แก้ปัญหา”  (e.g., Lesh, Silver, Schoenfeld, 1982) 
 
3. แนวคิดและหลักการของนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบ
เปิด(Open approach Lesson Study) 
          3.1  การพัฒนาแนวคิด รูปแบบการสอนภายใต้นวัตกรรม

การศึกษาชั้นเรียน  

              การพัฒนาแนวคิด/รูปแบบการสอนภายใต้นวัตกรรมการศึกษา
ชั้นเรียน (Lesson Study) มีที่มาและแนวทางดังต่อไปนี้ 1) สะท้อน/เรียนรู้
จากประสบการณ์ของชาวญี่ปุ่น (Reflecting on Japanese Experiences) 
2 )  เ ริ่ ม ต้ นความท้ าทาย แนวคิ ดดั ง กล่ า ว ในแต่ ล ะ เ ขต เศรษฐกิ จ    
(Challenging in each economy) 3) แบ่งปันประสบการณ์ในการประชุม
ที่ประเทศไทย (Sharing  in Thailand) 4)  ความท้าทายในการท าให้ยั่งยืน
ในเขตเศรษฐกิจของตัวเอง (Challenging Sustainability) ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 แสดงแนวทางการพัฒนาแนวทางการสอนภายใต้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรยีน 
(Inprasitha & Isoda, 2006) 

 

                 ในสว่นของการสะท้อน/เรียนรู้จากประสบการณ์ของชาวญี่ปุ่น   
(Reflecting on Japanese Experiences) มีประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับ
นวัตกรรม ดังนี้ 

            การปฏิรูปวิธีสอนในประเทศญี่ปุ่นปรากฏจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ในปี ค.ศ. 1883 คือ  เอกสารที่แสดงถึงรูปแบบของการวางแผน
บทเรียน (Format of Lesson Plan) และข้อความที่ระบุถึงความจ าเป็น
ของการวางแผนบทเรียน (Necessity of Lesson Plan)  ในปี ค.ศ.1924 
ปรากฏหลักฐานรูปถ่ายแสดงถึงบรรยากาศชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ครูจัด
กิจกรรมโดยใช้วิธีการน าเสนอประเด็นปัญหา (Problem Posing 
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Approach) (Isoda, 2010) จากการสะท้อนประสบการณ์ของการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นทั้งจากการศึกษาเอกสาร
ดังกล่าว และ การสังเกตชั้นเรียนในประเทศญี่ปุ่นด้วยตัวเองมามากกว่า 10 
ปี ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2002) ได้ตั้งประเด็นที่น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ว่า  การสอนคณิตศาสตร์ทั่วโลกมักเริ่มต้นด้วย “การให้ปัญหา” กับนักเรียน
และจุดเน้นอยู่ในช่วงของการแก้ปัญหาโดยเฉพาะการได้มาซึ่งค าตอบที่
ถูกต้อง   แต่ ในประเทศญี่ปุ่น จะเน้นช่วงก่อนการแก้ปัญหามากกว่า 
โดยเฉพาะ  “การสร้างและน าเสนอสถานการณ์ปัญหา” (Ueda, 2010)
เพ่ือให้นักเรียนมีโจทย์หรือมีปัญหาของตัวเองให้ได้ก่อน ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ก่อน 
“ช่วงการแก้ปัญหา”  การมองเห็นว่า แนวทางการสอนควรให้ความส าคัญ
กับทั้งสองช่วง (phases) ดังกล่าว ท าให้ได้แนวคิดใหม่ส าหรับการสอน
คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนที่แบ่งแนวทางการสอนคณิตศาสตร์ออกเป็น  2 
ช่วง ดังภาพที่ 5 ดังนี้ 

 
ภาพที่ 5 แสดงแนวคิดใหม่ในการสอนคณติศาสตรร์ะดับโรงเรียน 

 

                  ช่วงที่ 1 ช่วงของการน าเสนอสถานการณ์ปัญหา (Phase I : 
Problem Posing Phase) จะต้องพัฒนา/น าเสนอภาระงาน สถานการณ์
ปัญหา (task or problem situation) ที่มีความเป็นคณิตศาสตร์อย่าง
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ครบถ้วนเพ่ือน าเสนอสู่นักเรียน โดยให้ความส าคัญกับการที่นักเรียนแต่ละ
คนจะมีปัญหาที่แท้จริงของตนเอง  
                  ช่วงที่ 2 ช่วงของการแก้ปัญหา (Phase II : Problem 
Solving Phase)  ครูจะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสแก้ปัญหาด้วย
ตั ว เอง  จากนั้ น  ท า งานร่ วมกัน ในชั้ น เ รี ยน เ พ่ื อแก้ปัญหาร่ วมกัน 
(Collaborative Problem Solving) ทั้งในระดับกลุ่มย่อย และ ร่วมกันทั้ง
ชั้นเรียน เป้าหมายเพ่ือน าแนวคิดของแต่ละคน หรือ แต่ละกลุ่ม มาเรียนรู้
แง่มุมต่างๆ ในการแก้ปัญหา และเพ่ือหา เครื่องมือ หรือ วิธีการ (how to 
or how to learn) ของแง่มุมต่างๆของปัญหาดังกล่าวเพ่ือน าไปแก้ปัญหา
อ่ืนในอนาคตต่อไป  

ปัญหาแบบเดิมๆ (Traditional Problems) ที่เคยใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มี
ลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่ง คือ ก าหนดให้มีค าตอบถูกเพียงค าตอบเดียว
เท่านั้น ซึ่งปัญหาจะได้รับการจัดท า/จัดวาง (เงื่อนไข) ให้ค าตอบแต่ละ
ค าตอบที่ได้มาเป็นค าตอบที่ถูก หรือผิดเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ ง (ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงค าตอบที่ยังไม่สมบูรณ์/ยังไม่แล้วเสร็จด้วย) และค าตอบถูกมี
เพียงหนึ่งเดียว เราเรียกปัญหาประเภทนี้ว่า “ปัญหาสมบูรณ์ (complete 
problem) หรือ ปัญหาแบบปิด (closed problem)  ในวิธีสอน
คณิตศาสตร์ที่เราเรียกว่า “วิธีการแบบปลายเปิด (the open-ended 
approach) ”  จ ะ เ ริ่ ม ต้ น ด้ ว ย ก า รน า เ สนอ  “ปั ญห าที่ ไ ม่ ส ม บู ร ณ์ 
(incomplete problem)” ต่อชั้นเรียน  เสร็จแล้วกิจกรรมจะด าเนินการ
ต่อไปโดยการใช้ค าตอบถูกของปัญหานั้นจ านวนหลาย ๆ ค าตอบ เพ่ือ
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น าเสนอประสบการณ์ในการค้นหาสิ่ งใหม่ที่ เป็นบางสิ่งบางอย่างใน
กระบวนการนั้น สิ่งนี้สามารถด าเนินการได้โดยการรวมกลุ่มนักเรียน ทั้ง
ความรู้ ทักษะ หรือวิธีคิดของพวกเขาที่ได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้  ส าหรับ
บรรยากาศชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหาในส่วนของนักเรียนและครู จะ
ก าหนดให้นักเรียนแต่ละคนแก้ปัญหา (ของตนเอง , ด้วยตนเอง)   และครูท า
การสังเกตและบันทึก (วิธีการ และแนวคิดของนักเรียน) (Becker & 
Shimada, 1997; ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์, 2547) 

 
 3.2 วิธีการแบบเปิด (Open Approach) นวัตกรรมการสอนในชั้นเรียน 

 แนวทางการสอนแบบใหม่ที่ เรียกว่า “วิธีการแบบเปิด (Open 
Approach)” ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ ได้ปรับจาก “The Open-Ended 
Approach Method” (Becker & Shimada, 1997)  โดยไม่ได้เน้นการใช้
วิธีการดังกล่าวเพ่ือประเมินการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนแบบ
ของญี่ปุ่น แต่ได้ใช้เพ่ือให้ครูไทยเปลี่ยนบทบาทจากการถ่ายทอดความรู้ไปสู่
นั ก เรี ยนมาเป็นการที่ ครูน า เสนอปัญหาปลายเปิด  (Open-ended 
Problems) กับนักเรียนโดยไม่มีการอธิบายความรู้ก่อนเหมือนที่เคยปฏิบัติ 
จากนั้นครูเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้สังเกต และค้นหาแนวคิดของนักเรียนใน
ระหว่างที่นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตัวเอง แล้วน าแนวคิดของนักเรียนมา
อภิปรายกันทั้งชั้น โดยเน้นปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างครูและ
นักเรียน นักเรียนกับนักเรียน รวมทั้งการพยายามหาเหตุผลของแนวคิดของ
นักเรียนแต่ละคน เพ่ือมาสรุปเป็นวิธีการเรียนรู้ (Learning how to Learn) 
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ร่วมกันของชั้นเรียน โดยแนวทางการสอนแบบใหม่นี้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน
ดังภาพที่ 6  

 
 

ภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนของวิธีการแบบเปิด  
(ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์, 2546; Inprasitha, 2011) 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553 ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ เน้นการพัฒนาวิชาชีพ 

โดยเน้นการใช้ แนวทางการสอนแบบใหม่ที่ เรียกว่าวิธีการแบบเปิด ( Open 
Approach) ไปพร้อมๆ กับการใช้ 3 ขั้นตอนของ Lesson Study เพื่อปรับปรุงแนว
ทางการสอนรายสัปดาห์ การบูรณาการสองเรื่องนี้เป็นไปตามภาพท่ี 7 
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ภาพที่ 7 แสดงการใช้วิธีการแบบเปิดในฐานะที่เป็นวิธีการสอนที่ท าให้สอดคล้อง 

กับกระบวนการของการศึกษาช้ันเรียน (Inprasitha, 2011) 
 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ ได้เริ่มขยายขั้นตอน
ของวิธีการแบบเปิดเป็นขั้นตอนที่เน้น “การเรียนรู้”  ที่เริ่มจากสิ่งที่มี
ความหมายในโลกแห่งความจริงของนักเรียน เพ่ือเคลื่อนย้ายเข้าสู่โลก
คณิตศาสตร์ ด้วยการแก้ปัญหาและการคิดของนักเรียนเอง ทั้งนี้
กระบวนการเรียนรู้จะเริ่มจากโลกแห่งความเป็นจริงของนักเรียน จะถูก
แปลงเป็นสถานการณ์ปัญหา ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ผู้เรียนจะผ่านการแก้ปัญหาโดย
การคิดเป็น “ด้วยตนเอง” ในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น การคิดทาง
คณิตศาสตร์ (mathematical thinking) การคิดทางวิทยาศาสตร์ 
(scientific thinking) และการคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) ด้วย
การผ่านกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวจะท าให้นักเรียนมีความสามารถ
และทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) วิธีการแบบ
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เปิดถูกปรับค าอธิบายแต่ละข้ันดังนี้  1) การส ารวจเพ่ือเชื่อมโยงโลกจริง
ของนักเรียนกับสถานการณ์ปัญหาในหนังสือเรียน 2) นักเรียนปฏิบัติ
(โดยตนเอง) เพ่ือแก้ปัญหาและน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาต่อเพ่ือน
นักเรียนในกลุ่ม/ครูสังเกตและบันทึกวิธีการ (แก้ปัญหา) ของนักเรียน 
และวิเคราะห์แนวคิดของนักเรียน 3) อภิปรายเพ่ือหาเหตุผลและ
เปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียน 4) สรุป โดยการสังเคราะห์ “เครื่องมือ
ในการเรียนรู้เพ่ืออนาคต (how to learn)” จากแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน ดังภาพที่ 8 

 

ภาพที่ 8 แสดงขั้นตอนของวิธีการแบบเปิดที่ปรับปรุงใหม่ในปี 2556  
(ไมตร ีอินทร์ประสิทธิ์, 2556) 

จากการที่ครูได้เปลี่ยนวิธีการท างานแบบเดิม ได้แก่ วิธีการท างาน
สอนคนเดียว แม้จะมีครูหลายคนในโรงเรียน โดยถือว่าการสอนในชั้นเรียน
แต่ละชั้นถือเป็นเรื่องส่วนตัวของครูแต่ละคน การประสบความส าเร็จหรือ
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ความล้มเหลวก็ถือเป็นเรื่องเฉพาะตัว มาเป็นวิธีการท างานแบบใหม่โดย “ครู
ร่วมมือกันท างาน” ชั้นเรียนถูกเปิดออกมาเพ่ือใช้เป็น “พ้ืนที่ของการเรียนรู้
ร่วมกัน” ที่จะเข้าใจ “แนวคิดของนักเรียน” เพ่ือการพัฒนากระบวนการคิด
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน วิธีการท างานร่วมกันโดยมีทีมท างาน
ด้วยกันทุกสัปดาห์ ร่วมกันวางแผน ร่วมกันสังเกตชั้นเรียน และร่วมกัน
สะท้อนผลการท างานเพ่ือปรับปรุงงานทุกสัปดาห์เพ่ือให้งานดีขึ้นอย่าง
สม่ าเสมอถือได้ว่า “ทีมท างานนี้” เป็น “หน่วยพ้ืนฐาน” ของชุมชนการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ซึ่งหน่วย

พ้ืนฐานนี้ก่อให้เกิดชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ใหญ่ขึ้น เช่น การเรียนรู้

ร่วมกันรายภาคเรียนโดยการเปิดชั้นเรียน (Open Class) เพ่ือเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างเพ่ือนครูจากโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆ หรือชุมชนที่ใหญ่ขึ้นมาอีกโดยการ
เข้าร่วมในการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ (National Open Class) ซึ่งขยายไป
ถึงการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพระดับนานาชาติด้วย เพราะมีครู
ที่เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมเรียนรู้ด้วยกัน 

การเรียนรู้ของครู (Teacher Learning) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพนั้นจะแตกต่างจากการเรียนรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมเพราะการเรียนรู้แบบใหม่นี้เป็นความตระหนักถึงการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของตนเองให้ดีขึ้นโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่ชัดเจนเป็นการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของผู้เรียนในชั้นเรียน
ของตัวเอง การเรียนรู้ของครูในลักษณะนี้จึงถือเป็นการพัฒนาวิชาชีพครู
อย่างแท้จริง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการเรียนรู้ของครูที่อยู่ในชุมชนการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ 
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การพัฒนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธกีารแบบเปิด 
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ภาพชั้นเรยีนครูประจ าการทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 
 

 

 

ภาพชั้นเรยีนครูประจ าการทางภาคใต้ 

การพัฒนาครูประจ าการ 
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ภาพชั้นเรยีนครูประจ าการทางภาคเหนือ 

 
 

 

 

 

ภาพชั้นเรยีนครูประจ าการโรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (ปากเซ) 
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ภาพชั้นเรยีนครูประจ าการในประเทศกัมพูชา 

 

 

 
 

 

การพัฒนาผู้อ านวยการโรงเรียน 

โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธกีารแบบเปิด 



 
 

การศกึษาชั้นเรียนดว้ยวิธกีารแบบเปิด:  

PLC ภาคปฏิบัติจริงในโรงเรียน 

25 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาศึกษานิเทศก์ 

โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธกีารแบบเปิด 

กระบวนการท างานตามแนวทางการศึกษาชั้นเรียน 

(Lesson Study) 

 

Co-Plan (anticipation) 

Co-Do (observation) Co-See (reflection) 
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