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แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร



การท าวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน



จุดเน้นปีการศึกษา 2565



สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

* ครูส่งงานวิจัยในช้ันเรียนคิดเป็นร้อยละ 98.3 และส่งสื่อเทคโนโลยีคิดเป็นร้อยละ 97.4 และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทั้งสองรายการ 
* มอบรางวัลผลงานวิจัยในช้ันเรียน สื่อเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนจ านวน 136 รางวัล
* ครูได้รับรางวัลจ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 68.3 ของครูทั้งหมด



ข้อสังเกตในปีการศึกษา 2564
1.  ปีการศึกษา 2564 เป็นปีที่ยังอยู่ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เวลาเรียนส่วนใหญ่นักเรียนเรยีนอยู่ที่บ้าน

และครูจัดการเรียนการสอนในแบบออนไลน์
2.  มีครูท างานวิจัยในชั้นเรียนและสื่อเทคโนโลยีเปน็กลุ่มมากข้ึนกว่าปีการศึกษา 2563 ท าให้มีจ านวนครูที่ได้รับรางวัลมากกว่า

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
3.  เปิดรับสื่อเทคโนโลยีที่ผลิตโดยโปรแกรม PowerPoint ให้สามารถส่งได้ตามเงื่อนไขของโรงเรียน แต่ต้องเป็นสื่อที่มีลักษณะเป็น 

Interactive PowerPoint ไม่ใช่สื่อที่น าเนื้อหา (Presentation) เพียงอย่างเดียว
4.  การคัดเลือกผลงานวิจัยในชั้นเรียนและสื่อเทคโนโลยี มีการคัดเลือกเบื้องต้นมาจากคณะกรรมการในระดับการศึกษาก่อน 

แล้วส่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกมาให้คณะกรรมการจากฝ่ายวิชาการส่วนกลางจ านวน 5 คนเป็นผู้พิจารณาและจัดอันดับคุณภาพ
เพื่อให้ได้รับรางวัล (ด าเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563)

5.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ประจ าปีการศึกษา 2564 จัดในช่วงบ่ายของวันประชุมครูปิดภาคเรียน 
โดยเลื่อนมาจากก าหนดเดิม (26 กุมภาพันธ์ 2564) เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19



ความคิดเห็น การท าวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

ไม่เหมาะสมที่สุด 1 0.5 - - 1 0.5
ไม่เหมาะสม 4 2.1 2 1.1 2 1.1

เหมาะสมดีแล้ว 28 68.4 134 71.7 127 67.9
เหมาะสมดีมาก 54 28.9 51 27.3 57 30.5

187 100.0 187 100.0 187 100.0

ความคิดเห็นของครูผู้สอน    จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 187 คน



หัวข้อที่ครูต้องการการสนับสนุน/ช่วยเหลือในการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน



รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพที่ต้องการการสนับสนุน/ช่วยเหลือ



หัวข้องานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564 จ านวน ร้อยละ
1 พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (การใช้ค าถามและการตอบค าถาม-วิเคราะห-์วิจารณญาณ-สร้างสรรค์-แก้ปัญหา) 48 18.1
2 พัฒนาทักษะเฉพาะในรายวิชาต่าง ๆ 69 26.0
3 การใช้นวัตกรรมในการสอน (รูปแบบ-วิธีการ-เทคนิคการสอน-ชุดฝึก-แบบฝึก) 44 16.6
4 การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้รูปแบบ CCT-TS Model 7 2.6
5 การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้รูปแบบ SE และ SE to Innovation Model 13 4.9
6 การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้รูปแบบ QuICS Model 11 4.2
7 การใช้สื่อในการเรียนการสอน (GO-Infographic-Program-Mobile App-VIDEO-CAI) 37 14.0
8 การเรียนการสอนในแบบออนไลน์ 13 4.9
9 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended/Hybrid-Flipped Learning) 3 1.1
10 การศึกษาความพึงพอใจ/พฤติกรรม/อุปนิสัยของผู้เรียน 10 3.8
11 การจัดการเรียนการสอนตามหลัก 7 BBL 4 1.5
12 กรณีศึกษา นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 1 0.4
13 การพัฒนาการสอนโดยใช้กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน Lesson Study 5 1.9

รวม 265 100.0

ประเภทสื่อเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564
สื่อวีดิทัศน์น าเสนอเนื้อหา
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

จ านวน  227 คิดเป็นร้อยละ  80.2
จ านวน  56 คิดเป็นร้อยละ  19.8



ข้อสังเกต
จากการประเมินผลงานวิชาการของครูผู้สอน

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย



กระบวนการท าวิจัยในชั้นเรียน
Classroom Research Process

ระบุ
ปัญหา

พัฒนา
นวัตกรรม

ท าการ
วิจัย



ข้อสังเกตในการประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564

1. ปัญหาที่พบและน าไปสู่การท าวิจัยมีความชัดเจน
2. ความเป็นนวัตกรรมในการจัดการเรยีนการสอน
3. หัวข้องานวิจัยตอบสนองเปา้หมายและจุดเน้นการจัดการศกึษาของโรงเรียน
4. รูปแบบของการเขยีนงานวิจัยในแต่ละหัวข้อ
5. การสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ฯลฯ ที่น ามาใช้ในการวิจัย
6. เครื่องมือ รายละเอียดและการหาคณุภาพของเครือ่งมือ
7. ผลและการน าเสนอผลที่ได้จากการท าวิจัย
8. การเขียนอภิปรายผลการวิจัย
9. การเรียบเรียง การจัดท ารปูเลม่งานวิจัย
10. ข้อมูล เอกสาร หลักฐานประกอบงานวิจัย 



หัวข้องานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษา 2565

1. การพัฒนาทักษะ/กระบวนการคิดตามรูปแบบที่โรงเรียนก าหนด
2. การพัฒนาทักษะ/กระบวนการคดิในรูปแบบอื่น ๆ 
3. การพัฒนานวัตกรรรมส าหรับใช้ในการเรยีนการสอน
4. รูปแบบ-วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ

เช่น Blended Learning / Active learning / Flipped Learning / Online Learning
5. การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้
6. การพัฒนาอุปนิสัยตามรูปแบบและวิธีการที่โรงเรยีนก าหนด

ได้แก่ PRC Character Education / 7BBL
7. Case Study ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพเิศษ
8.  การใช้เทคโนโลยีในการเรยีนการสอน



กรอบแนวคิดในการใช้สื่อการเรียนการสอน

กลยุทธ์การเรียนการสอน

สื่อและวัสดุการเรียนการสอน

การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระ/เนื้อหา

ภาระงาน + เงื่อนไข

มาตรฐานและตัวชี้วัด

ปร
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งเร

ียน
ปร

ะเ
มิน

หล
ังเร

ียน

กิจกรรมการเรียนการสอน

หลักสูตร

สภาพแวดล้อม
ของการเรียนการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้

Learning
Ecosystem



การใช้สื่อในกระบวนการเรียนการสอน
เราใช้สื่อในช่วงใดบ้าง ?

ขั้นน า - เตรียมความพร้อม
- กระตุ้นความสนใจ
- ทบทวนความรู้เดิม
- ทดสอบก่อนเรียน

ขั้นสอน - น าเสนอเนื้อหา
- แนะน าการปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติ
- ทดสอบระหว่างเรียน

ขั้นสรุป - สรุปเนื้อหา
- การถ่ายโยงความรู้
- การบันทึกความรู้

ขั้นประเมิน - ทดสอบหลังเรียน

- แปลก ใหม่ เร้าความสนใจ 
- สัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับความรู้เดิม

- ตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา 
- ถูกต้อง และ ชัดเจน
- สวยงาม และ เรียบง่าย
- แสดงกระบวนการ / ขั้นตอน
- แสดงภาพรวม / รายละเอียด
- เพียงพอ เหมาะสมกับผู้เรียนและ

บริบทของการเรียน
- ส่งเสริมทักษะที่ส าคัญและจ าเป็น 

- บูรณาการความรู้เดิม+ความรู้ใหม่
- การตรวจสอบความรู้
- การถ่ายโยงความรู้
- การจัดระบบความรู้
- การประยุกต์ใช้ความรู้ 





ข้อสังเกตในการประเมินผลงานสื่อเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564

1. ระบุรายละเอียดของผู้พัฒนา/การใช้งาน
2. การใช้งานสื่อสอดคล้องกับประเภทของสื่อและกิจกรรมการเรยีนการสอน 
3. ความเหมาะสม/ถูกต้อง/ครบถ้วน/ทันสมัย/ชัดเจน ของเนื้อหาที่น าเสนอผ่านสื่อ
4. การออกแบบหน้าจอน าเสนอ (สวยงาม/น่าสนใจ)
5. เนื้อหา/ข้อมูลประกอบ (ข้อความ-ภาพ-ภาพนิ่ง-ภาพเคลื่อนไหว-วิดีโอ-เสียง ฯลฯ)
6. การเชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ของสื่อ
7. ความยาก-ง่ายของการผลิต
8. ความสะดวกในการใช้งาน/การเข้าไปใช้งานของผู้เรียน
9. การบันทึกข้อมูลการผลิตและข้อมูลการน าไปใช้ เข้าในระบบของโรงเรยีน
10. การส่งผลงานเปน็ไปตามเงื่อนไขที่โรงเรยีนฯ ก าหนด



ก าหนดการส่งผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2565

1. วางแผน ออกแบบ พัฒนางานวิจัยและสื่อเทคโนโลยี พฤษภาคม 65 – มกราคม 66
2. สื่อเทคโนโลยี ก าหนดส่งได้ 2 ประเภท

1. สื่อวีดีทัศน์น าเสนอเนื้อหา (Video Presentation)
2. สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ได้แก่ 

2.1 สื่อ CAI ผลิตจากโปรแกรม Adobe Captivate หรือโปรแกรมอื่น ๆ
2.2 สื่อ CAI ผลิตจากโปรแกรม PowerPoint ที่สามารถตอบสนองกับผู้เรียนได้ (Interactive PowerPoint)

3. ส่งโครงร่างงานวิจัยที่ระดับการศึกษา ภายในเดือนสิงหาคม 2565
4. ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เป็นไฟล์ PDF (ไฟล์เดียว) เข้าในระบบฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
5. ส่งผลงานสื่อเทคโนโลยีพร้อมบันทึกข้อมูลการผลิตและการน าไปใช้เข้าในระบบของโรงเรียน

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2566



แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร
อาคารอ านวยการ 2 ชั้น 2
โทร. 555 – 556 - 250


