การพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
โดยใช้ Google Apps for Education
กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

พัชราวลัย ศรีรกั ษา

งานวิจัยนี้ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สพฐ. ปีงบประมาณ 2561
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คานา
รายงานวิจัยพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped
classroom โดยใช้ Google Apps For Education กรณี ศึ ก ษา โรงเรี ย นเสนางคนิ ค ม
ดาเนินการโดยศูนย์พั ฒนาบุคลากร กลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัง หวัด
อานาจเจริญ เพื่อพัฒนาระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน โดยการใช้ Google Apps For Education ให้มีความพร้อมสาหรับการปฏิรูปการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาครูโรงเรียนเสนางคนิคม ให้สามารถใช้ Google Apps
For Education สร้างห้องเรียนออนไลน์ ในการรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ กระบวนการจัดการเรีย นการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศูนย์พัฒนาบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดอานาจเจริญ
ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงเรียนเสนางคนิคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาเว็บไซต์ด้วย Google Site ในปี 2556 โครงการอบรมเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารใช้ เ ครือ ข่า ยสัง คมออนไลน์ เ พื่อการจัด การเรีย นรู้ ในปี 2557 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ด้วย Tablet ในปี 2558 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ระบบ DLIT ในปี 2559 จากทุกโครงการที่กล่าวมา บุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคม เข้า
ร่วมอบรมในทุกโครงการ แต่ไม่สามารถนาความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการพัฒนางานจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อศึกษาเพิ่มเติม มีความสามารถในการ
ใช้ง านเทคโนโลยีส ารสนเทศแตกต่างกั น สืบ ค้ นข้อมู ล ด้วย Application ในโทรศัพท์ มื อถือได้
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูในการทบทวน ฝึก ปฏิบัติ เรียนรู้เพิ่ม เติม ในระบบ
ห้องเรียนออนไลน์ Google Apps For Education ซึ่งสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต
เมื่อเสร็จสิน้ โครงการ บุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคมทุกคน มีห้องเรียนออนไลน์ รวบรวม
สื่อ นวัตกรรม วีดีทัศน์ เอกสารต่าง ๆ ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนออนไลน์/ตกแต่ง/เพิ่มสื่อ/เพิ่มวีดีทัศน์/เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ มอบหมายงาน
ได้ เก็บรวบรวมสถิติการทาแบบทดสอบ การนาผลการทาสอบมาใช้ในทางสถิติ รวมถึงเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานได้ในระดับนานาชาติด้วยตนเอง ในทุกสถานที่ ทุกเวลา
คณะกรรมการดาเนินงาน
โรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
29 พฤศจิกายน 2561

3

คานิยม
การจัดทารายงานการพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับ ด้าน
Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps For Education กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางค
นิคม จังหวัดอานาจเจริญ โดย นางพัชราวลัย ศรีรักษา ครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเสนางคนิคม อาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ สานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 ได้ พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ใช้ ใ นการพั ฒ นาบุ ค ลากรครู ให้ มี
ประสิทธิภาพตามกระบวนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ถือว่านางพัชราวลัย ศรีรักษา เป็นผู้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ เป็นผู้มีผลงานดีเด่น ในการพัฒนาระบบเพื่อ
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ในครั้งนี้ ดาเนินการพัฒนาระบบเพื่อใช้ในการพัฒนาครู
ให้มีห้องเรียนออนไลน์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้ทันสมัย นอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างที่ดีของ
เพื่อนครูในเรื่องความประพฤติ เป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย ไม่เอารัดเอาเปรียบ
คนรอบข้าง ให้ความเสมอภาคกับลูกศิษย์เหมือนลูกของตนเอง
ขอแสดงความชื่นชมในความตั้งใจ และความมีน้าใจของครู มีวิญญาณแห่งความเป็นครูของ
นางพัชราวลัย ศรีรักษา ที่ได้จัดทารายงานการพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านFlipped Classroom โดยใช้ Google Apps For Education กรณีศึกษา
โรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ สมควรได้รับคาชมเชย และขอให้รักษาความดี เป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติงานตลอดไป

นายสุมิตร เรืองบุตร
ผู้อานวยการโรงเรียนเสนางคนิคม
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ประกาศคุณปู การ
รายงานการพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านFlipped
Classroom โดยใช้ Google Apps For Education กรณี ศึ ก ษา โรงเรี ย นเสนางคนิ ค ม
จังหวัดอานาจเจริญ ประสบความสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณา ให้คาแนะนา ให้
ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จากนางสาวสุดาลักษณ์ บุปผาดา ผู้อานวยการ
ชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนสูง อาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ สานักงานเขต
พื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึกษา จัง หวัดอานาจเจริญ นายพิเนตร สมคิด ครูช านาญการพิเศษ
โรงเรียนเสนางคนิคม อาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 นายธานินทร์ ธานี ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนอานาจเจริญ อาเภอ
เมือง จังหวัดอานาจเจริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซึ่งให้คาแนะนา
และพิจารณาแก้ไขเครื่องมือในการทาวิจัยครั้งนี้ ให้กาลังใจเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาระบบพัฒนา
ครูด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านFlipped Classroom โดยใช้ Google Apps
For Education กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม จังหวั ดอานาจเจริญนี้ จนสามารถสาเร็จลุล่วง
ด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งในความกรุณาที่ได้รับเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ผู้วิจัยหวัง เป็นอย่างยิ่ง ว่า รายงานวิจัย ฉบับ นี้จ ะมี คุณประโยชน์ต่ อการพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึก ษาและผู้สนใจ ด้วยคุณพระศรีรัตนตรัย ขอมอบคุณความดีนี้ แด่บิดา มารดา บุพการี ครู
อาจารย์ ตลอดจน ผู้มีส่วนช่วยเหลือให้การจัดทาผลงานวิชาการครั้งนี้ จนสาเร็จลุล่วงด้วยดีทุกท่าน

พัชราวลัย ศรีรักษา
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเสนางคนิคม
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ชื่อเรื่อง

การพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps For Education
กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
ผู้ศึกษา
นางพัชราวลัย ศรีรักษา
ตาแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ
สถานที่ศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม อาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ปีที่ศึกษา
ปีการศึกษา 2561
บทคัดย่อ
รายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps For Education กรณีศึกษา
โรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนาทักษะปฏิบัติการก่อนและหลังการอบรม โดยใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการพัฒนาทักษะปฏิบัติการก่อนและหลังการอบรม โดยใช้ Google Apps For Education
และศึกษาความพึงพอใจของครูผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อการใช้ระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้ าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps For Education
กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ เป็นบุคลากรครู
โรงเรียนเสนางคนิคม
จังหวัด
อานาจเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จานวน 60 คน ได้มาโดยการ
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped
Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education ถือว่าเป็นการวิจัยกระบวนการเรียนรู้
เพื่อนามาประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ
กระบวนการ รวมถึง การประเมิ นเพื่อปรับ ปรุง ในรูป แบบของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เ กิ ดประโยชน์ต่ อ บุคลากรครู ผู้ส นใจศึกษา และการนาไปพัฒนาต่อเนื่อง จาก
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education สามารถนามาใช้พัฒนาทักษะ
การฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของบุคลากรครู ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเสนางค
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นิคม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 มีระดับความพึง
พอใจของบุคลากรครู ที่มีต่อ การพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Educationอยู่ในระดับดี ตรงตาม
สมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ และสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education
ให้ได้มาตรฐานในรูปแบบผ่านห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้Google Apps. For Educationในรูปแบบ
Application Cloud Computingใช้งานได้ในโทรศัพท์มือถือ เข้าถึงบุคลากรครูในทุกสถานที่ ทุก
เวลา ทันสมัย ไร้พรมแดน
สรุปภาพรวม จากคะแนนก่อนอบรมและหลังอบรมทั้งหมด มีคะแนน ก่อนอบรม เฉลี่ย
7.82 หลังอบรม เฉลี่ย 8.59 คิดเป็นค่าประสิทธิภาพความก้าวหน้า 7.78 ประสิทธิภาพของระบบ
พัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google
Apps. For Education ตามเกณฑ์ 80 / 80 ที่ ผู้วิจัยก าหนดไว้ ผลการวิจัยที่ ได้ ( E1 / E2) คือ
78.15 / 85.93 ค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ที่กาหนด ไม่เกินร้อยละ 5 เป็นค่าประสิทธิภาพที่มี
คุณภาพ E2 สูงกว่า E1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพ ยอมรับได้
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บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากการดาเนินโครงการพัฒนาบุคลากรครู กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัด
อานาจเจริญ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
ศูนย์พัฒนาบุคลากรครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดอานาจเจริญ ภายใต้ความ
รับผิดชอบของโรงเรียนเสนางคนิคม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาเว็บไซต์ด้วย Google Site
ในปี 2556 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติก ารใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนรู้ ในปี
2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ด้วย Tablet ในปี 2558 และโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบ DLIT ในปี 2559 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการได้รับงบประมาณ
จากทุกโครงการที่กล่าวมา บุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคม เข้าร่วมอบรมในทุกโครงการ
ตลอดการอบรมทุกโครงการ ผู้วิจัยพบว่า บุคลากรครูได้รับประโยชน์ในขณะเข้ารับการ
อบรม หลังจากการอบรมผ่านไป ผู้วิจัยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ไม่สามารถนาความรู้ที่ได้จากการ
อบรมมาใช้ในการพัฒนางานจัดการเรียนการสอนได้ ด้วยหลากหลายสาเหตุ สาเหตุส่วนใหญ่คือ
บุคลากรครู ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง ซึ่งต้องสามารถใช้
งานได้ทุกที่ ทุกเวลา เนื่องด้วยบุคลากรครูส่วนใหญ่ มีเวลาว่างต่างกัน มีความพร้อมในการศึกษา
ต่างกัน มีความสามารถในการรับรู้แตกต่างกัน และที่สาคัญที่สุดคือบุคลากรครู ยังขาดความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ ความสาคัญของการพัฒนาตนเองให้สามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสร้างห้องเรียนออนไลน์ เพื่อใช้ประกอบกระบวนการจัดการเรียนรู้
แม้ว่าบุคลากรครู สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสาร เข้าถึง แหล่งเรียนรู้ทีหลากหลายในระบบ
เครือข่าย ใช้ Application ในโทรศัพท์มือถือได้ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเพื่อนครูได้
เพียงใช้เวลาในการเรียนรู้ต่างกัน แต่บุคลากรครูรุ่นเก่า ยังคงมีความคิดว่า ตนเอง ไม่สามารถสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ได้ ไม่สามารถพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดการเรียนรู้ได้ คิดว่า ยากเกินกว่าจะทา
ได้ด้วยตนเอง และยังไม่สาคัญที่จะต้องเรียนรู้ เพราะตนเองจะเกษียณแล้ว เอาไว้ก่อน

ดังนั้น ผู้วิจัยต้องการให้บุคลากรครูได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิด ด้วยกระบวนการสอนแบบ
ห้ อ งเรี ย นกลับ ด้ า น Flipped Classroom ซึ่ ง สามารถเข้ า ชมวี ดี ทั ศ น์ เพื่ อ ทบทวนความรู้ได้
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ตลอดเวลา รวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาบุคลากรครู 1) ให้
สามารถสมัครใช้งาน G Mail 2) การใช้ Facebook เพื่อการจัดการเรียนการสอน 3) การสร้าง
เว็บไซต์ด้วย Google Site 4) การสร้างพื้นที่เก็บข้อมูล ใน Google Drive 5) การรวบรวมสื่อ วีดี
ทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล 6) การสร้าง Google Form และแบบทดสอบออนไลน์ 7) การสร้าง
ห้ อ งเรียนออนไลน์ Google Classroomและการเข้ าใช้ ง าน 8) การปฏิ สัม พั นธ์ ระหว่ างครูและ
นักเรียนที่หลากหลายรูปแบบ 9) เทคนิควิธีการใช้เกมส์เพื่อการเรียนการสอน 10) การสร้างสื่อ วีดี
ทัศน์ และใช้โปรแกรมพิเศษด้วยตนเอง
บุคลากรครู สามารถทบทวนความรู้เ ดิมเมื่ อต้องการทบทวน เรียนรู้ความรู้ใหม่เพื่อนา
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เสริมทักษะความรู้ความสามารถ
ในการใช้งาน Google Apps. For Education ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบซึ่งสามารถ
รวบรวม วิธีการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ที่บุคลากรครูทุกคน สามารถสร้าง / ตกแต่ง / เพิ่มเอกสาร/
สื่อ / วีดีทัศน์ / นวัตกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรครู และผลงาน
นักเรียนได้ ในทุกสถานที่ ทุกเวลา ทั่วโลก ด้วย Google Apps. For Education
ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรีย นกลั บด้า น
โดยใช้ Google Apps. For Education : กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม สาหรับพัฒนาครู
โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านFlipped Classroom โดยใช้
Google Apps. For Education เพื่อยกระดับคุณภาพครู ด้วยการปฏิบัติจริง ผ่านสังคมแห่งการ
เรียนรู้ในโลกออนไลน์ ครูต้องพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ทั นสมัย ด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่หลากหลายรูปแบบวิธีการเพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาบุคลากรครู ให้มีความพร้อมสาหรับการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 1.มีทักษะเท่า
ทัน คือ มีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ ทางานเป็นทีม เข้าใจพหุวัฒนธรรม สื่อสารเป็น รู้ทันเทคโนโลยี
มีความเชื่อมั่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 2. มีทักษะก้าวหน้า คือ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะการ
เป็นผู้นา อีกทั้งเยาวชนไทยในสังคมปัจจุบัน ให้ความสนใจกับความเคลื่อนไหวในสังคมออนไลน์
อย่างไร้ขีดจากัด จนกลายเป็นส่วนสาคัญในชีวิตประจาวัน

2. คาถามการวิจัย Research Questions
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1. ระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
Flipped Classroom โดยการใช้ Google Apps. For Education มีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร
2. ผลการทดลองใช้ ระบบพัฒ นาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยการใช้ Google Apps. For Education เป็นอย่างไร
3. ผลการนาระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน Flipped Classroom โดยการใช้ Google Apps. For Education เป็นอย่างไร
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน Flipped Classroom โดยการใช้ Google Apps. For Education
2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้ ระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยการใช้ Google Apps. For Education
3. เพื่อศึกษาผลการนาระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยการใช้ Google Apps. For Education
4. สมมติฐานการวิจัย
1. ระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
Flipped Classroom โดยการใช้ Google Apps. For Education มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์
80/80
2. ครูสามารถใช้ ระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน Flipped Classroom โดยการใช้ Google Apps. For Education ได้ในระดับดี
3. ครูมีความพึงพอใจ ต่อ ระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยการใช้ Google Apps. For Education อยู่ในระดับ
มาก

5. ขอบเขตของการวิจัย
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5.1 ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจยั ประกอบด้วย
5.1.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กระบวนการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การใช้ ระบบพัฒนา
ครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดย
การใช้ Google Apps. For Education
5.1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการใช้ ระบบพัฒนาครู โรงเรียน
เสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับ ด้า น Flipped Classroom โดยการใช้
Google Apps. For Education
5.2 ประชากรในการวิจัย ประกอบด้วย
5.2.1 บุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคม จานวน 60 คน ที่เข้ารับการอบรม ณ
ห้องประชุมจันทน์ผา โรงเรียนเสนางคนิคม ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2561 เป็นเวลา
2 วัน วันละ 8 ชั่วโมง รวมเป็น 16 ชั่วโมง
5.3 ขอบเขตของเนื้อหา
การพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped
Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม ดังนี้
5.3.1 การสมัครใช้งาน Google Mail
5.3.2 การใช้ Facebook เพื่อการจัดการเรียนการสอน
5.3.3 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
5.3.4 การสร้างพื้นที่เก็บข้อมูล ใน Google Drive
5.3.5 การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล
5.3.6 การสร้าง Google Form และแบบทดสอบออนไลน์
5.3.7 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom และการเข้าใช้งาน
5.3.8 การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรียนทีห่ ลากหลายรูปแบบ
5.3.9 เทคนิควิธีการใช้เกมส์เพื่อการเรียนการสอน
5.3.10 การสร้างสือ่ วีดีทัศน์ และใช้โปรแกรมพิเศษด้วยตนเอง
5.4 ระยะเวลาที่ทาการวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 1 ปี ( ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง
มิถุนายน พ.ศ. 2562 )
6. กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
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โครงสร้างระบบพัฒนาครู
1
การ
สมัคร
ใช้
งาน
Goo
Gle
Mail

2
การ
ใช้
เฟส
บุค
เพื่อ
การ
จัด
การ
เรียน
การ
สอน

3
การ
สร้าง
เว็บ
ไซต์
ด้วย
Goo
Gle
Site

4
การ
สร้าง
พื้นที่
เก็บ
ข้อมูล
ใน
Goo
Gle
Drive

5
การ
รวบ
รวม
สื่อ
วีดี
ทัศน์
และ
การ
แบ่ง
ปัน
ข้อมูล

6
การ
สร้าง
Goo
Gle
Form
และ
แบบ
ทด
สอบ
ออน
ไลน์

7
การ
สร้าง
Goo
Gle
Class
Room
และ
การ
เข้า
ใช้
งาน

8
การ
ปฏิ
สัม
พันธ์
ครู
และ
นัก
เรียน
ที่
หลาก
หลาย
รูป
แบบ

การวัดผลประเมินผล
การนาเสนอ / เผยแพร่
ภาพที่ 1 กรอบการพัฒนาระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม
7. นิยามศัพท์เฉพาะ

9
เทค
นิค
การ
ใช้
เกมส์
เพื่อ
การ
เรียน
การ
สอน

10
การ
สร้าง
สื่อ
วีดี
ทัศน์
และ
โปร
แกรม
พิเศษ
ด้วย
ตน
เอง
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7.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในงานวิจัยนี้ หมายถึง การอบรมบุคลากรครูทุกคน ใน
โรงเรียนเสนางคนิคม อาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 โดยใช้กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการใช้ระบบพัฒนาครู ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For
Education ในการรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ เอกสารประกอบการอบรม และอื่น ๆ ไว้อย่างเป็นระบบ
ซึ่งผู้วจิ ัย เป็นผูอ้ อกแบบพัฒนาระบบ และเป็นวิทยากรให้การอบรม
7.2 การพัฒนาระบบพัฒนาครู ในงานวิจัยนี้ หมายถึง ผู้วิจัยออกแบบพัฒนาระบบพัฒนา
ครู โดยใช้ Google Apps. For Education ในการรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ เอกสารประกอบการ
อบรม และอื่น ๆ ไว้อย่างเป็นระบบ ตามหัวข้อต่อไปนี้ 1)การสมัครใช้งาน Google Mail 2) การ
ใช้ Facebook เพื่อการจัดการเรียนการสอน 3) การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site 4) การสร้าง
พื้นที่เก็บข้อมูล ใน Google Drive 5) การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล 6) การสร้าง
Google Form และแบบทดสอบออนไลน์ 7) การสร้ า งห้ อ งเรีย นออนไลน์ Google Classroom
และการเข้าใช้งาน 8) การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรียนที่หลากหลายรูปแบบ 9) เทคนิค
วิธีการใช้เกมส์เพื่อการเรียนการสอน 10) การสร้างสื่อ วีดีทัศน์ และใช้โปรแกรมพิเศษด้วยตนเอง
7.3 กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ในงานวิจัยนี้หมายถึง การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ให้บุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคม สามารถนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนแห่งบนโลกนี้
มาบู ร ณาการเชิ ง สร้ า งสรรค์ เพื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรมต่ า ง ๆ มาตอบสนองความต้ อ งการของ
สัง คม เพราะการเรียนการสอนในยุค 4.0 ต้องให้บุคลากรครูได้ใช้เ ทคโนโลยี ในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง กล้าคิด กล้าผลิต กล้าพัฒนา ภายใต้กรอบที่สังคมต้องการหรือยอมรับได้ ซึ่งปัจจัยหลัก
ของการใช้เทคโนโลยีที่เกิดความคุ้มค่า ได้แก่
1. การใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) เครื่องมือสาคัญสาหรับการค้นหาความรู้ เป็น
แหล่งข้อมูลที่สาคัญ ดังนั้นทางการศึกษาต้องสนับสนุนให้บุคลากรครูเข้าถึง Internet ได้ง่าย มากกว่า
มอง Internet เป็นผู้ร้ายแล้วกลัวว่าบุคลากรครูจะใช้ Internet ไปในทางที่ไม่ดี ไม่สนับสนุนโครงสร้าง
พื้นฐานเหล่านี้
2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นพรสวรรค์ หลักสูตรการเรียน
การสอนควรจะเปิดโอกาส ให้บุคลากรครูกล้าที่จะคิดนอกกรอบหรือต่อยอดจากตาราเรียน
3. การปฏิสัมพันธ์กับสังคม (Society Interaction) เพื่อที่จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและทางานร่วมกันในสังคมได้ ควรมีกิจกรรมที่สนับสนุนการทางานแบบเป็น
กลุ่มหรือทีม ปัจจัยดังกล่าว ถ้าทาได้ดีการศึกษา 4.0 จะสามารถสร้างและพัฒนาคน ให้สามารถค้นหา
ความรู้ต่าง ๆ มาปะติดปะต่อและประยุกต์เข้ากับงานที่ทา สามารถต่อยอดและพัฒนา
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4. เตรียมการศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 คือ การปรับการอบรมครูให้ตรง
กับความต้องการในการนาความรู้ไปใช้ และการพัฒนาให้บุคลากรครูสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อ
นาไปใช้ ต้องดาเนินการควบคู่ไปด้วยกัน แนวทางสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะต่อยอดไปสู่การ
นาไปใช้นั้น วิธีที่ดีที่สุดที่จะทาให้บุคลากรครูสร้างนวัตกรรมได้ สู่ ก ารพัฒนาการบุคลากรครูที่มี
คุณภาพในศตวรรษที่ 21 ด้วยการสร้างห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ของครูทุกคน
ด้วยตนเอง ต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ มีพื้นฐานแน่น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ การจัดระบบความรู้ จัดการ
ความรู้ มีความสามารถสร้างแรงจูงใจให้บคุ ลากรครู และมีความรู้จริง พร้อมที่จะถ่ายทอด การยอมรับ
สองด้านทั้งทางการปฏิบัติ รับการป้อนกลับ ช่วยการพัฒนาการของบุคลากรครูและบรรยากาศการ
เรียนรู้ การเป็นผู้กากับการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และบุคลากรครู เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียน
การสอน สร้างทักษะที่จาเป็น โดยเรียนด้วยการลงมือทา Active Learning : PBL (Project Base
Learning) ครูเปลี่ยนจากครูสอนเป็นพี่เลี้ยง ครูฝึก (Coach) หรือ ผู้จัดการ ผู้สนับสนุน Learning
Facilitator การนาเสนอเป็นรายงานและนาเสนอด้วยปาก หรืออาจเสนอเป็นละคร ครูชวนบุคลากร
ครูทา Reflection ว่าได้เรียนรู้ อะไร อยากเรียนอะไรต่อ เพื่ออะไร ชวนคิดด้านคุณค่าจริยธรรม การ
เรีย นแบบบูรณาการสหวิชาการ เชื่อมโยงความรู้กับจินตนาการ แปลงสู่รูปธรรมให้มีทักษะที่
ต้ อ งการในยุ คศตวรรษที่ 21 (21stcentury skills) เช่ น การท างานร่ ว มกั น (collaboration)
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การแก้ปัญหา (Problem-solving) และการสื่อสารที่ดี (Effective
communication) การจัดการศึก ษา ต้องสร้างความพอใจให้บุคลากรครูและท้ าท้ ายสู่ก ารสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้บุคลากรครู อยากเรียนและสนุกอย่างเกม (Gamification For Education)
การพัฒนาการศึกษา 4.0 เป็นยุทธศาสตร์ฐานความรู้ (Knowledge-based Economic) ที่
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) การใช้และต่อยอดองค์ความรู้ การให้
ความส าคั ญ กั บ การวิ จั ย และพั ฒนา (Research & Development) การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science, Technology, Innovation) ซึ่ง ก็ คือ ผลลัพธ์ของระบบการ
จั ด การ (Management Output) ทั้ ง การเข้ า ถึ ง (Access) ความเท่ า เที ย ม (Equity) คุ ณ ภาพ
(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่ตอบโจทย์การก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ทั้งด้าน
การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ (Identity) จากเดิมแต่ละคนมีสถานะเป็นแค่พลเมืองไทย สู่ความเป็นคน
ไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นพลเมืองโลก (Global- Thai) ซึ่งคือความจาเป็นที่จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ ยวกั บ พลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคม เครือข่ายของประชาคม และการปลุก
จิตสานึกต่อตนเองและประชาคม การปรับเปลี่ยนจุดเน้น (Reorientation) จากการเน้นสร้างคนเพื่อ
ป้อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ (People For Growth) เพื่อตอบโจทย์สังคมอุตสาหกรรมเพียงอย่าง
เดียวสู่การเน้นของการสร้างความเติบโตเพื่อรองรับการสร้างและปลดปล่อยพันธนาการ ศักยภาพ
สมรรถนะ ประสิ ท ธิ ภ าพ คุ ณ ภาพและความยั่ ง ยื นของผู้ คนในสั ง คม (Growth For People
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Sustainable) ที่เกิดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของการเชื่อมั่นในการพัฒนา
การเสริมสร้างภาวะผู้นาและการเสริมสร้างพลังอานาจ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ( Paradigm
Shifted) จากการพยายามเอาชนะธรรมชาติ (Controlling Nature) มาเป็นการอยู่รวมกับธรรมชาติ
(Living with Nature) การพั ฒ นายั่ ง ยืน การบูร ณาการพัฒ นาอย่างเป็นองค์ร วมและสมดุล การ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม (TransFormation of Cultural) จากการเป็นสังคมที่คนมุ่งมั่นแข่งขันต้องการ
เอาชนะผู้อื่น (Competition-driven Cultural) มาเป็นการทางานร่วมกันลักษณะเกื้ อกูล แบ่งปัน
(Collaborative Cultural) มีความเมตตาดาเนินชีวิตในความเอื้ออาทร และการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยไปสู่โ ลกที่ หนึ่ง (First World Nation) จากที่ ม องแต่ก ารมุ่ งไปสู่ก ารเป็นประเทศที่ พัฒ นาแล้ว
(Development Country) ซึ่งให้ความสาคัญแต่มิติเศรษฐกิจมาเป็นการคานึงถึงประเด็นด้านสังคม
วั ฒ นธรรมโดยเฉพาะการสร้า งเกี ยรติภู มิ ในความเป็น ชาติ (Dignity of Nation) มี จิ ต ส านึ ก จิ ต
สาธารณะและตระหนักในคุณค่า ที่เป็นการพัฒนาการศึกษา 4.0แบบ “6R12C3E”
การพัฒนาการศึกษา 4.0แบบ “6R”
1.การอ่าน (Reading) เป็นการอ่านแล้วเข้าใจ สรุปความได้ รู้จักใช้ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์และออกความเห็นอย่างมีเหตุผล และนาไปประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์
2.การเขียน (wRiting) เป็นความชัดเจนของการเขียนที่เลือกใช้คามีความหมายเด่นชัด อ่าน
เข้าใจ ไม่คลุมเครือ ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ กะทัดรัด เร้าความสนใจ สร้างความประทับใจ
3.วิทยาศาสตร์ (Relation Science) เป็นความเข้าใจและสามารถนาเอาแนวคิด หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ สามารถใช้กระบวนการเพื่อแก้ปัญหา ตัดสินใจ และทาความเข้าใจ
และตระหนักถึงคุณค่าในความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.คณิตศาสตร์ (aRithmetic) เป็นสิ่ง ที่ ต้องการพัฒนาในการแก้ ปัญหาที่ มี ประสิ ท ธิภาพ
(Effective Problem Solvers)
5.เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Relation Technology and Innovation) เป็นการทางานโดย
การนาความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ในลัก ษณะของ
กระบวนการ (Process) เป็นการใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่างๆที่ได้
รวบรวมไว้ เพื่ อ นาไปสู่ผ ลในทางปฏิบัติและแก้ ปัญ หา ผลผลิต (Product) เป็นผลมาจากการใช้
กระบวนการทางเทคโนโลยี และการผสมของกระบวนการและผลผลิต (Process & Product)
6.คุณภาพ (Relation Quality) เป็นการสร้างคุณภาพเป็นสิ่งสาคัญของการบริหารจัดการใน
องค์กรที่จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง

การพัฒนาการศึกษา 4.0แบบ “12C”
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1.การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) เป็นความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อย
ของเหตุการณ์ เรื่องราว หรือเนื้อหาต่างๆว่าประกอบด้วยอะไร มีความสาคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุ
เป็นผลและเป็นอย่างนั้นอาศัยหลักการของอะไร
2.ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นความคิด แนวทาง และทัศนคติใหม่ๆ รวมทัง้ ความ
เข้าใจและการมองปัญหาในรูปแบบใหม่
3.พลังสร้างสรรค์ (Creative Tension) เป็นการใช้ความพยายามทาให้สาเร็จจากช่ องว่าง
ระหว่างความจริง ในปัจ จุบันกั บ สิ่ง ที่ คาดหวัง ที่ อาจจะมี อุป สรรคกั บ วิสัยทั ศน์ซึ่ง สามารถเปลี่ยน
อุป สรรคให้เป็นแหล่งของพลัง สร้างสรรค์ห รือที่เรียกว่าแรงตึงของความคิดสร้างสรรค์ ( Holding
Creative Tension) แรงตึงของความคิดสร้างสรรค์จะเป็นศูนย์กลางของความรอบรู้
4.การคิดเชิงรุก (Critical Proactively) เป็นการทางานที่มีเป้าหมายสู่อนาคต การวางแผน
และการทางานเชิงรุกต้องอาศัยข้อมูลข่าวสาร หรือประสบการณ์ เน้นพันธกิจที่ดาเนินงานได้อย่าง
รวดเร็ว คุ้มค่าและมีคุณภาพ
5.การสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการถ่ายทอดข่าวสารและข้ อมู ล ความรู้
ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น รวมทั้ง ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่าง ๆ
6.การร่วมมือ (Collaboration) เป็นการทางานร่วมกับคนอื่นในทางต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน จากการช่วยเหลือซึ่งกัน ด้วยความเต็มใจเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์
อย่างเดียวกัน
7.การเกื้อกูล และแบ่งปัน (Collaborative Cultural) เป็นความจริง ใจที่ ไม่ เ ห็นแก่ เ พียง
ตัวเองหรือเรื่องของตนเอง แต่เห็นอกเห็นใจ คุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่
8.สมรรถนะ (Competency) เป็ น คุ ณ ลัก ษณะที่ ซ่อ นอยู่ ภ ายในตัว บุค คล ซึ่ ง จะเป็นตัว
ผลักดันให้บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบให้สูงกว่าหรือเหนือกว่าเกณฑ์/
เป้าหมายที่กาหนดไว้
9.การเชื่อมโยง (Connecting) เป็นกระบวนการแสดงความต่อเนื่อง
10.การยึดมั่น (Composition)เป็นความมั่นคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างง่ายๆ และสอดคล้อง
กับความต้องการ
11.การกากับและติดตาม (Controlling) เป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้ทราบผลการปฏิบัติงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
12.การใช้ ท รั พ ยากรที่ คุ้ม ค่ า (Cost Effectiveness) เป็ น การใช้ ท รัพยากรต่างๆให้เ กิ ด
ประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด
การพัฒนาการศึกษา 4.0แบบ “3E”
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1.การเสริมสร้างพลังอานาจ (Empowerment) เป็นการสร้างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่
ดี และมีความสาคัญในการปรับกระบวนการทางานเพื่อให้บรรลุประสิทธิผลและนาพาตนเอง กลุ่ม
และองค์กรให้ประสบความสาเร็จ
2.ประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effective) เป็นความสามารถท างานให้
สาเร็จไม่ว่าจะเป็นการบรรลุความสาเร็จในรูปแบบของภารกิจ เป้าหมาย นโยบาย หรือวัตถุประสงค์
3.การประเมินผล (Evaluation) เป็นการนาเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดรวมกับการใช้
วิจารณญาณของผู้ประเมินมาใช้ในการตัดสินใจ
7.4 Google Apps. For Education ในการวิจัยนี้ หมายถึง ชุดโปรแกรมต่าง ๆ ของ
Google ที่เปิดให้สถาบันการศึกษาใช้ เป็นเครื่องมือเสริม สาหรับการจัดกิจการรการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อการจัดการเรียนการสอนได้ ประกอบด้วย
7.4.1. Search Engine – www.Google.com
7.4.2. Google classroom การสร้างห้องเรียน ประจาวิชา
7.4.3. Gmail อีเมล์ที่ใช้ในโดเมนของเราเอง คือ @senangkhanikhom.ac.th
7.4.4. Google Sites เป็นบริการ personnel website สร้างเว็บไซต์อัตโนมัติ
7.4.5. Google drive ไดร์ฟเก็บข้อมูลออนไลน์
7.4.6. Google calendar ปฏิทิน
7.4.7. Google docs บริ ก ารระบบเอกสาร online ในรู ป แบบ document /
Form /spreadsheet / presentation หรือ upload ไฟล์เอกสารต่าง ๆ ขึ้นบนระบบ doc
และสามารถแชร์ เอกสารต่าง ๆที่สร้างขึ้น หรือ upload เข้ามาเหล่านี้ ให้ผู้อื่นทั้งภายในและ
ภายนอกโดเมนได้
7.4.8. Google plus การสนทนา
7.4.9. Google group การสร้างกลุ่ม
7.4.10.Google site การสร้างเว็บไซต์
7.4.11.Google Form การสร้างฟอร์มแบบสอบถาม การสร้างแบบฝึกหัด ชุด
ข้อสอบต่าง ๆ
7.4.12.Google Plus สามารถแชร์เรื่องราวต่าง ๆ สามารถประชุม นาเสนองาน
แบบถ่ายทอดสดหรือพูดคุยแบบเห็นหน้าผ่านท่างGoogle Hangouts ได้
7.4.13.Google Hangout เป็น Application Chat ที่มีความสามารถในการพิมพ์
แชทกั น เหมื อ น Line, Whatsapp, และอื่ น ๆทั่ ว ไป แต่ จ ะมี ค วามสามารถพิ เ ศษในการ
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Hangout ที่เป็น concept ของ Google+ เข้ามาด้วย ซึ่งจะเรียกว่าเป็น Video Call โดยจะ
สามารถ Call หากันได้ทีละหลายๆคนด้วย
7.4.14.Google Contacts – www.Google.com/contacts
7.4.15.Google Maps – maps.Google.com
7.4.16.Youtube – www.youtube.com
7.4.17.และอื่นอีกมาก
ซึ่งเป็นการรวมบริการ Google Apps. For Education จาก Google แก่นิสิต คณาจารย์
และบุคลากรของมหาวิท ยาลัย เพื่ อประโยชน์ในการเรียนการสอนแบบทางานร่วมกันในรูปแบบ
คลาวด์ (Cloud service) สามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ทาให้การ
ติดต่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทางานร่วมกันได้จากทุกที่
ระบบคลาวด์คืออะไร
Cloud คือ การทางานร่วมกันของเซิร์ฟเวอร์จานวนมาก โดยแบ่งชั้นการประมวลผลออก
จากชั้นเก็ บข้อมู ล ชั้นการประมวลผล (Computing layer) เป็นการร่วมกั นท างานของเซิร์ฟเวอร์
จานวนมาก แม้มีเซิร์ฟเวอร์ใดเสียหาย ก็จะไม่มีผลกับการใช้งานของลูกค้า เพราะจะสวิทช์การทางาน
ไปยั ง เซิ ร์ฟ เวอร์ตั ว อื่ น แทนโดยอั ต โนมั ติ ใ นทั น ที เว็ บ หรือ เซิร์ฟ เวอร์เ สมื อ นของท่ านจะท างาน
ประมวลผลในชั้นนี้ ซึ่งระบบจะแบ่งทรัพยากร CPU, Memory ให้ตามจานวนที่ท่านใช้งาน และแยก
ทรัพยากรกับผู้อื่นอย่างชัดเจน พร้อม Firewall ป้องกันระบบของท่านจากผู้ใช้อื่น แตกต่างจากเว็บ
โฮสติ้ง หรือ เซิร์ฟเวอร์ธรรมดาทั่วไป ที่หากเกิดการติดขัดเสียหายของอุปกรณ์นั้นๆ ก็จะทาให้การ
ทางานหยุดลงโดยไม่มีระบบทดแทน
ดังนั้น ด้วยระบบ Cloud ทาให้การทางานของเว็บหรือเซิร์ฟเวอร์เสมือนของท่าน ไม่ติดขัด
และมั่นใจได้ตลอดเวลา
ชั้นเก็บข้อมูล (Storage layer) เป็นการทางานร่วมกันของระบบเก็บข้อมูลแบบ SAN ที่มี
ความเสถียร และความเร็วสูง โดยสามารถย้ายไปใช้งาน SAN สารองได้ทันทีที่เกิดเหตุขัดข้องเสียหาย
ของอุ ป กรณ์ห ลัก โดยส่วนใหญ่จ ะใช้ SAN อย่างน้อย 2 ตัว ซึ่ง มี ข้อมู ล ที่ เ หมื อนกั น (Replicate)
ตลอดเวลา ข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าจะถูกเก็บไว้ที่ชั้นนี้

รู้จักเทคโนโลยี Cloud Computing
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เทคโนโลยีในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์กาลังจะเปลี่ยนไป เปลี่ยนจากการที่ผู้ใช้งานต้อง
เตรียมหรือติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองการทางานไว้ที่สานักงานด้วยตัวเอง ไปเป็นการใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ Cloud Computing
Cloud Computing ไม่ ใช่เ ทคโนโลยีใหม่ เ สียที เดียว ในขณะนี้ Cloud Computing เป็น
เทคโนโลยีที่พร้อมให้บริการแล้ว แต่อาจจะยังไม่แพร่หลายนักเนื่องจากกลุ่มผู้ใช้งานจานวนไม่น้อยที่
ยังไม่รู้จักว่า Cloud Computing คืออะไร บ้างก็ยังไม่เข้าใจหรือยังมองไม่ออกว่า Cloud Computing
จะให้ประโยชน์ต่อการดาเนินงานหรือธุรกิจขององค์กรได้อย่างไร
Cloud Computing เป็นเสมือนคอมพิวเตอร์เครือ่ งหนึ่งทีเ่ ราใช้งานกันอยู่คือมีทั้งฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลและเก็บข้อมูล แต่ Cloud Computing เป็นระบบคอมพิวเตอร์
ที่ใหญ่มาก ๆ รองรับการใช้งาน การประมวลผล ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมหาศาล
Cloud Computing สามารถจาแนกตามการใช้งานได้ 3 ประเภทคือ…
Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกับระบบคอมพิวเตอร์คือ มีทั้ง
หน่วยประมวลผล ระบบเครือข่าย และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้ใช้งาน
PlatForm as a Service (PaaS) เป็นการใช้งานเกี่ยวกับแพลตฟอรม์ต่างๆ เช่น การ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นหรือโมบายแอปพลิเคชั่น เป็นต้น
Software as a Service (SaaS) เป็นการใช้งานทางด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งภายใต้ระบบหรือ
เทคโนโลยี Cloud Computing จะมีซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน เช่น ซอฟต์แวร์ทางบัญชี ซอฟต์แวร์ก าร
บริหารจัดการโรงแรม และอื่นๆ ซึ่งจาเป็นสาหรับธุรกิจประเภทต่างๆ ให้ใช้งาน
สรุ ป ก็ คื อ Cloud Computing เป็ น ระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ พร้ อ มรองรั บ การท างานของ
ผู้ใช้ง านในทุ ก ๆ ด้านไม่ ว่าจะเป็นระบบเครือข่าย การจัดเก็ บข้อมู ล การทดสอบระบบหรือติดตั้ง
ฐานข้อ มู ล หรือ การใช้ง านซอฟต์เ ฉพาะด้านในธุร กิ จ ต่างๆ โดยที่ ผู้ใช้ง านไม่ ต้องติดตั้ง ระบบทั้ ง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไว้ที่สานักงานให้ยุ่งยาก แต่สามารถใช้งานในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยการเชื่อมต่อ
กับระบบ Cloud Computing ผ่านอินเทอร์เน็ต
คลาวด์ มี ห ลากหลายระดับ หลากหลายรูป แบบแล้ว แต่ ก ารนาโมเดลนี้ไ ปใช้ ง าน โดยมี
ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ได้แก่:
Infrastructure-as-a-Service (IaaS) – บริการเวอร์ชวลแมนชีนที่สามารถเข้าถึง ได้ผ่าน
เครือข่าย ช่วยรองรับความต้องการใช้งานในการประมวลผลหรือสตอเรจ
PlatForm-as-a-Service (PaaS) – บริการด้านแพลตฟอร์มสาหรับซอฟต์แวร์ (เช่น เว็บ
แอพพลิเคชัน ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ ระบบประมวลผลกลางสาหรับองค์กรขนาดใหญ่ และมิดเดิลแวร์
อื่นๆ โดยทางานภายใต้การควบคุมด้านความปลอดภัยสูง) ที่เรียกใช้งานได้ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน
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Software-as-a-Service (SaaS) – เป็ น บริ ก ารด้ า นแอพพลเคชั น โดยคิ ด ค่ า บริก าร
เป็นไลเซนต์ของผู้ใช้ หรือตามปริมาณการใช้งาน
Data-as-a-Service (DaaS) – ให้บ ริก ารข้อมู ล หรืออินฟอร์เมชันจากคลาวด์อื่น ๆ เป็น
แหล่งเก็บข้อมูลดิบหรือข้อมูลเพื่อใช้เชือมโยงการวิเคราะห์
Business Process-as-a-Service (BPaaS) – เป็ น คลาวด์ ส าหรั บ บริ ก ารด้ า นธุ ร กิ จ ที่
ต้องการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและวัดผลลัพธ์ทางธุรกิจได้
ระบบคลาวด์อยู่ที่ไหน
จากความแตกต่างของคลาวด์ในหลายๆ ประเภท บริการคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) ผู้
ที่สามารถใช้บริการจะเป็นเพียงพนักงานขององค์กรนั้นเท่านั้น สิทธิความเป็นเจ้าของและการบริหาร
จัดการจะเป็นขององค์กรลูกค้า ถึงแม้ว่าการบริหารจัดการภายในจะทาโดยซัพพลายเออร์ภายนอก
หรือผู้ให้บริการภายนอกที่เรียกว่า IT outsourcing (ITO) service ก็ได้
คลาวด์แบบกลุ่มที่มีความสนใจเรื่องเดียวกันร่วมกัน (Community Cloud) คือ
คลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) ที่ เ ปิดให้หลาย ๆ องค์ก รสามารถเข้าใช้งานร่วมกันได้
โดยพนักงานขององค์กรนั้นและพนักงานขององค์กรอื่นที่ได้รับอนุญาต
คลาวด์แบบสาธารณะ (Public Cloud) คือ คลาวด์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งาน
ได้ ตั ว อย่ า งเช่ น บริ ก ารคลาวด์ ข องอเมซอน Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) หรื อ
ของ Google อย่าง Google Apps. Engine
ประเด็นสุดท้ายสาหรับองค์กรที่ต้องพิจารณาในระยะยาวคือ การประยุกต์ใช้คลาวด์ในแบบ
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมร่วมกัน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า คลาวด์แบบผสม (Hybrid Cloud) ซึ่ง
โดยมาก เป็นการผสมผสานการทางานระหว่างคลาวด์ส่วนตัว ( Private Cloud ) กับคลาวด์ส า
ธารณะ (Public Cloud)
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
Flipped Classroom โดยการใช้ Google Apps. For Education มี ป ระสิท ธิภาพ ตามเกณฑ์
80/80
2. ระบบพั ฒ นาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
Flipped Classroom โดยการใช้ Google Apps. For Education ใช้พัฒนาครูได้ ในระดับดี
3. บุคลากรครู มีความพึงพอใจ ระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอน
แบบห้อ งเรียนกลับ ด้าน Flipped Classroom โดยการใช้ Google Apps. For Education ใน
ระดับ มาก
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4. บุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคม ที่ผ่านการพัฒนาด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน โดยใช้ Google Apps. For Education สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ ในการรวบรวม
สื่อ วีดีทัศน์ นวัตกรรมได้ด้วยตนเอง
5. บุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคม ที่ผ่านการพัฒนาด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียน
กลับ ด้าน โดยใช้ Google Apps. For Education สามารถพัฒ นา ตกแต่ง เพิ่ม เติม ห้องเรียน
ออนไลน์ของตนเอง ได้ในทุกที่ ทุกเวลา ทันสมัย พร้อมเป็นครูไทยในศตวรรษที่ 21
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บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารใช้ระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม
จังหวัดอานาจเจริญ ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1. แนวคิด ทฤษฎี หลักการ
1. กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
2. การพัฒนาระบบ โดยใช้ Google Apps. For Education
2.1 ความหมายของการพัฒนาระบบพัฒนาครู
2.2 การใช้ Google Apps. For Education
2.2.1 ความเป็นมา
2.2.2 รูปแบบการให้บริการ Google Apps. For Education
2.2.3 ประโยชน์
3. การฝึกอบรม
3.1 ความหมายของการฝึกอบรม
3.2 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
3.3 ประเภทของการฝึกอบรม
3.4 ประโยชน์ของการฝึกอบรม
3.5 องค์ประกอบทีส่ าคัญของการฝึกอบรม
3.6 ขั้นตอนในการฝึกอบรม
3.7 การประเมินโครงการฝึกอบรม
3.7.1 แนวคิดและหลักการประเมิน
3.7.2 เกณฑ์การประเมิน
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ตอนที่ 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Google Apps. For Education
ตอนที่ 1. แนวคิด ทฤษฎี หลักการ
1. กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
1.1 ความหมายของกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped
Classroom สู่การเปลี่ยนผ่านศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด์ 4.0

พรชัย เจดามาน และ นิตยาพร กินบุญ กล่าวว่า การศึกษา 4.0 (Education 4.0)
เป็นการเรียนการสอนที่ให้บุคลากรครู สามารถนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนแห่งบนโลกนี้
มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของ
สังคม ซึ่งการเรียนการสอนในปัจจุบัน ยังคงห่างไกลในหลายๆ มิติ เช่น ไม่เคยสอนให้
บุคลากรครูได้คิดเองท าเอง ส่วนใหญ่ยัง คงสอนให้ท าโจทย์แบบเดิม ๆ อี ก อย่างคือ
บุคลากรครูเริ่มไม่รจู้ ักสังคม ส่วนใหญ่ใช้เวลาในโลกออนไลน์ไปกับเกมส์ การช้อปปิ้ง การ
แชท เฟสบุ๊ค ไลน์และอินสตราแกรม ส่วนใหญ่มันเป็นสังคมมายา ซึ่งเทคโนโลยีไม่ได้ผิด
แต่เหรียญมีสองด้าน เทคโนโลยีก็เช่นกัน จะนาไปใช้ในด้านใดให้เกิดประโยชน์ เป็นความ
ยากและท้าทายของผู้ที่ต้องทาหน้าที่สอนในยุคนี้ เพราะการเรียนการสอนในยุค 4.0
ต้องปล่อยให้บุคลากรครูได้ใช้เทคโนโลยี ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปล่อยให้กล้าคิดและ
กล้าที่จะผิด แต่ทั้งหมดก็ยังคงต้องอยู่ในกรอบที่สังคมต้องการหรือยอมรับได้ ไม่ใช่ว่าเก่ง
จริง คิดอะไรใหม่ๆ ได้เสมอและมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่ง
ปัจจัยหลักของการใช้เทคโนโลยีที่เกิดความคุ้มค่า ได้แก่
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1. การใช้อิ นเทอร์เน็ต (Internet) เครื่องมื อส าคัญ สาหรับ การค้นหาความรู้ เป็น
แหล่งข้อมูลที่สาคัญ ดังนั้นทางการศึกษาต้องสนับสนุนให้บคุ ลากรครูเข้าถึง Internet ได้
ง่าย มากกว่ามอง Internet เป็นผู้ร้ายแล้วกลัวว่าบุคลากรครูจะใช้ Internet ไปในทางที่
ไม่ดี ไม่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้
2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นพรสวรรค์ หลักสูตรการเรียนการ
สอนควรจะเปิดโอกาส ให้บุคลากรครูกล้าที่จะคิดนอกกรอบหรือต่อยอดจากตาราเรียน
3. การปฏิสัม พั นธ์กั บ สัง คม (Society Interaction) เพื่อที่ จ ะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและท างานร่วมกันในสัง คมได้ ควรมีกิจกรรมที่สนับสนุนการ
ทางานแบบเป็นกลุ่มหรือทีม ปัจจัยดังกล่าว ถ้าทาได้ดีการศึกษา 4.0 จะสามารถสร้าง
และพัฒนาคน ให้สามารถค้นหาความรู้ต่างๆ มาปะติดปะต่อและประยุกต์เข้ากับงานที่
ทา สามารถต่อยอดและพัฒนา
การเตรียมการศึก ษาเพื่อก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 มี ปัจ จัยหลายอย่างที่ ต้องคานึงถึง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังมีบุคลากรทางการศึก ษาอีกจานวนมากที่อยู่ในระบบ 1.0, 2.0,
3.0 ซึ่งการพัฒนาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มปฏิรูปการศึกษา โดยได้
กาหนดนโยบาย 2 ภาษา (Bilingual Policy) และสร้างทักษะด้านวิชาชีพเพื่อเศรษฐกิจ
เชิงอุตสาหกรรม และมีการพัฒนาความสามารถด้านการศึกษาจัดให้มีโรงเรียนการคิด
วิเคราะห์ (Thinking School) โดยหลักการสาคัญ คือ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของ
การศึกษา การใช้วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ การใช้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนา
ความสามารถทางสติปัญญา/ด้านการคิด การใช้เหตุผล และหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ที่
เน้นการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ และการเตรียมการศึกษาจะต้องมีการวางแผนอย่าง
เป็ น ขั้ น เป็ น ตอน จั ด หลั ก สู ต รให้ค รอบคลุม คนทุ ก กลุ่ม พร้ อ มทั้ ง ปรับ ปรุง ต าราให้
สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังมีครูผู้สอนเพียง 2% เท่านั้น ที่มีความรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร ดังนั้น สิ่งที่ควรจะต้องดาเนินการคือ การ
ปรับ ปรุง ตาราเรี ยนให้ส อดคล้องกั บ หลัก สูตร ต้องเปลี่ยนระบบการประเมิ นเพื่อให้
สอดคล้อ งกับหลัก สูตร โดยเฉพาะการคิดเป็น วิเ คราะห์เป็นตามทัก ษะในศตวรรษที่
21 และการปรับการอบรมครูให้ตรงกับความต้องการในการนาความรู้ไปใช้ และการ
พัฒนาให้บุคลากรครูสามารถสร้างนวัตกรรมเพือ่ นาไปใช้ ต้องดาเนินการควบคู่ไปด้วยกัน
แนวทางสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะต่อยอดไปสู่การนาไปใช้นั้น วิธีที่ดีที่สุดที่
จะทาให้บุคลากรครูสร้างนวัตกรรมได้ คือ การใช้รูปแบบนาเสนอโครงงานที่ใช้ความรู้
ด้านวิท ยาศาสตร์และคณิต ศาสตร์เ พื่อ ตอบโจทย์ ก ารพัฒ นาท้ องถิ่ น และการสร้าง
แรงจูงใจที่จะทาให้บุคลากรครูสนุกกับการหาคาตอบ ดังนั้น การจะเปลี่ยนแปลงและ
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ขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาทางการศึกษา ต้องเป็นการก้าวทีละก้าวจึงจะเกิดความยั่งยืนได้
และการที่จะเป็นการศึกษา 4.0 ทุกอย่างต้องผ่านการวางแผนเพื่อสร้างสร้างพื้นฐานและ
สภาพแวดล้อ มที่ ดี และต้ อ งใช้ ค วามอดทนและต้อ งดาเนิ นงานในทุ ก ภาคส่วนของ
การศึกษาไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการและความสมดุล
การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 จากการสร้าง
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เริ่มด้วยการฝึกให้บุคลากรครูรู้การเรียนด้วย
ตนเองเช่น ให้รู้วิธีดูคลิป การเก็บใจความ การคิดต่อยอดให้มีสมาธิให้ได้สาระ แนะให้
หยุดหรือกรอกกลับ คลิปมาดูใหม่หากสงสัย ฝึกวิธีเขียน บันทึก จดบันทึก เขียน mind
map กาหนดให้ตั้งคาถามที่น่าสนใจได้ และเตรียมถามครู การเปลี่ยนแปลงที่ครู ต้อง
พัฒนาครูให้มีความรู้ มีพื้นฐานแน่น พร้ อมเรียนรู้สิ่งใหม่ การจัดระบบความรู้ จัดการ
ความรู้ มี ความสามารถสร้างแรงจูง ใจให้บุคลากรครู และมี ความรู้จ ริง พร้อมที่ จ ะ
ถ่ายทอด การยอมรับสองด้านทั้งทางการปฏิบัติ รับการป้อนกลับ ช่วยการพัฒนาการ
ของบุคลากรครูและบรรยากาศการเรียนรู้ การเป็นผู้กากับการเรียนรู้ทั้งของตนเองและ
บุคลากรครู เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอน สร้างทักษะที่จาเป็น โดยเรียนด้วย
การลงมือทา Active Learning : PBL (Project Base Learning) ครูเปลี่ยนจากครูสอน
เป็ น พี่ เ ลี้ ย ง ครู ฝึ ก (Coach) หรื อ ผู้ จั ด การ ผู้ ส นั บ สนุ น Learning Facilitator การ
นาเสนอเป็นรายงานและนาเสนอด้วยปาก หรืออาจเสนอเป็นละคร ครูชวนบุคลากรครู
ท า Reflection ว่าได้เ รียนรู้ อะไร อยากเรียนอะไรต่อ เพื่ออะไร ชวนคิดด้านคุณค่า
จริยธรรม การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ เชื่อมโยงความรู้กับจินตนาการ แปลงสู่
รูป ธรรมให้มี ทักษะที่ต้องการในยุ คศตวรรษที่ 21 (21st century skills) เช่ น การ
ทางานร่วมกัน (collaboration) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การแก้ปัญหา
(Problem-solving) และการสื่อสารที่ดี (Effective communication) การจัดการ
ศึกษา ต้องสร้างความพอใจให้บุคลากรครูและท้าท้ายสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้
บุคลากรครู อยากเรียนและสนุกอย่างเกม (Gamification for Education)
การพั ฒ นาการศึ ก ษา 4.0 เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ฐ านความรู้ (Knowledge-based
Economic) ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) การใช้และ
ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ การให้ ค วามส าคั ญ กั บ การวิ จั ย และพั ฒ นา (Research &
Development) การพั ฒนาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม (Science,
Technology, Innovation) ซึ่งก็คือ ผลลัพธ์ของระบบการจัดการ (Management
Output) ทั้ ง การเข้ า ถึง (Access) ความเท่า เที ย ม (Equity) คุณภาพ (Quality)
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่ตอบโจทย์การก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (Relevancy)
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ทั้งด้านการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ (Identity) จากเดิมแต่ละคนมีสถานะเป็นแค่พลเมือง
ไทย สู่ความเป็นคนไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นพลเมืองโลก (Global- Thai) ซึ่ง
คื อ ความจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ พลวั ต การเปลี่ย นแปลงใน
ประชาคม เครือข่ายของประชาคม และการปลุกจิตสานึกต่อตนเองและประชาคม การ
ปรับเปลี่ยนจุดเน้น (Reorientation) จากการเน้นสร้างคนเพื่อป้อนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (People for Growth) เพื่อตอบโจทย์สังคมอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวสู่
การเน้นของการสร้างความเติบ โตเพื่ อรองรับ การสร้างและปลดปล่อยพั นธนาการ
ศักยภาพ สมรรถนะ ประสิทธิภาพ คุณภาพและความยั่งยืนของผู้คนในสังคม (Growth
for People Sustainable) ที่ เ กิ ดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถ
ของการเชื่อมั่นในการพัฒนา การเสริมสร้างภาวะผู้นาและการเสริมสร้างพลังอานาจ
การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ (Paradigm Shifted) จากการพยายามเอาชนะ
ธรรมชาติ (Controlling Nature) มาเป็น การอยู่ รวมกับธรรมชาติ (Living with
Nature) การพั ฒ นายั่ง ยืน การบูร ณาการพัฒ นาอย่างเป็นองค์ร วมและสมดุล การ
ปรับเปลี่ย นวัฒ นธรรม (TransFormation of Cultural) จากการเป็นสังคมที่ คน
มุ่งมั่นแข่งขันต้องการเอาชนะผู้อื่น (Competition-driven Cultural) มาเป็นการ
ทางานร่วมกันลักษณะเกื้อกูล แบ่งปัน (Collaborative Cultural) มี ความเมตตา
ดาเนินชีวิตในความเอื้ออาทร และการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่โลกที่หนึ่ง (First
World Nation) จ า ก ที่ ม อ ง แ ต่ ก า ร มุ่ งไ ปสู่ ก า ร เ ป็ นปร ะ เ ท ศที่ พั ฒ นา แ ล้ ว
(Development Country) ซึ่ ง ให้ ค วามส าคั ญ แต่ มิ ติ เ ศรษฐกิ จ มาเป็น การคานึง ถึง
ประเด็นด้านสังคม วัฒนธรรมโดยเฉพาะการสร้างเกียรติภูมิในความเป็นชาติ (Dignity
of Nation) มีจิตสานึก จิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่า ที่เป็นการพัฒนาการศึกษา
4.0 แบบ “6R12C3E”
การพัฒนาการศึกษา 4.0 แบบ “6R”
1.การอ่ า น (Reading) เป็ น การอ่า นแล้ว เข้ า ใจ สรุป ความได้ รู้ จั ก ใช้ ค วามคิด
วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ แ ละออกความเห็ น อย่ า งมี เ หตุ ผ ล และน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นเชิ ง
สร้างสรรค์
2.การเขียน (wRiting) เป็นความชัดเจนของการเขียนที่เลือกใช้คามี ความหมาย
เด่นชัด อ่านเข้าใจ ไม่คลุมเครือ ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ กะทัดรัด เร้าความสนใจ
สร้างความประทับใจ
3.วิทยาศาสตร์ (Relation Science) เป็นความเข้าใจและสามารถนาเอาแนวคิด
หลักการ ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ สามารถใช้กระบวนการเพื่อแก้ปัญหา ตัดสินใจ
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และท าความเข้ า ใจและตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ในความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
4.คณิ ต ศาสตร์ (aRithmetic) เป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งการพั ฒ นาในการแก้ ปั ญ หาที่ มี
ประสิทธิภาพ (Effective Problem Solvers)
5.เทคโนโลยี แ ละนวัตกรรม (Relation Technology and Innovation) เป็น
การทางานโดยการนาความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทางาน ในลักษณะของกระบวนการ (Process) เป็นการใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการ
ทางวิท ยาศาสตร์ห รือความรู้ต่างๆที่ ได้ร วบรวมไว้ เพื่อนาไปสู่ผ ลในทางปฏิบัติและ
แก้ปัญหา ผลผลิต (Product) เป็นผลมาจากการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี และ
การผสมของกระบวนการและผลผลิต (Process & Product)
6.คุ ณ ภาพ (Relation Quality) เป็ น การสร้า งคุ ณ ภาพเป็น สิ่ง ส าคั ญ ของการ
บริหารจัดการในองค์กรที่จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง
การพัฒนาการศึกษา 4.0 แบบ “12C”
1.การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) เป็นความสามารถในการแยกแยะเพื่อหา
ส่วนย่อยของเหตุการณ์ เรื่องราว หรือเนื้อหาต่างๆว่าประกอบด้วยอะไร มีความสาคัญ
อย่างไร อะไรเป็นเหตุเป็นผลและเป็นอย่างนั้นอาศัยหลักการของอะไร
2.ความคิดสร้า งสรรค์ (Creativity) เป็นความคิด แนวทาง และทั ศนคติใหม่ๆ
รวมทั้งความเข้าใจและการมองปัญหาในรูปแบบใหม่
3.พลังสร้างสรรค์ (Creative Tension) เป็นการใช้ความพยายามทาให้สาเร็จจาก
ช่องว่างระหว่างความจริงในปัจจุบันกับสิ่งที่คาดหวังที่อาจจะมีอุปสรรคกับวิสัยทัศน์ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นแหล่งของพลังสร้างสรรค์ หรือที่เรียกว่า แรงตึงของ
ความคิดสร้างสรรค์ (Holding Creative Tension) แรงตึงของความคิดสร้างสรรค์จะ
เป็นศูนย์กลางของความรอบรู้
4.การคิดเชิ งรุก (Critical Proactively) เป็ นการท างานที่ มีเ ป้าหมายสู่อนาคต
การวางแผนและการทางานเชิงรุกต้องอาศัยข้อมูลข่าวสาร หรือประสบการณ์ เน้นพันธ
กิจที่ดาเนินงานได้อย่างรวดเร็ว คุ้มค่าและมีคุณภาพ
5.การสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการถ่ายทอดข่าวสารและข้อมูล
ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น รวมทั้ง ความต้องการจากผู้ส่งสารโดย
ผ่านสื่อต่าง ๆ
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6.การร่วมมือ (Collaboration) เป็นการทางานร่วมกับคนอื่นในทางต่างๆ เพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน จากการช่วยเหลือซึ่งกัน ด้วยความเต็มใจ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน
7.การเกื้อกูลและแบ่งปัน (Collaborative Cultural) เป็นความจริงใจที่ไม่เห็น
แก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตนเอง แต่เห็นอกเห็นใจ คุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้อ
อาทร เอาใจใส่
8.สมรรถนะ (Competency) เป็นคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งจะเป็น
ตัวผลักดันให้บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบให้สูงกว่าหรือ
เหนือกว่าเกณฑ์/เป้าหมายที่กาหนดไว้
9.การเชื่อมโยง (Connecting) เป็นกระบวนการแสดงความต่อเนื่อง
10.การยึดมั่น (Composition) เป็นความมั่นคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างง่ายๆ และ
สอดคล้องกับความต้องการ
11.การกากับและติดตาม (Controlling) เป็นสิ่ง สาคัญที่จ ะช่วยให้ทราบผลการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
12.การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า (Cost Effectiveness) เป็นการใช้ทรัพยากรต่างๆให้
เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด
การพัฒนาการศึกษา 4.0 แบบ “3E”
1.การเสริ ม สร้ า งพลั ง อ านาจ (Empowerment) เป็ น การสร้ า งภาวะผู้นาการ
เปลี่ ย นแปลงที่ ดี และมี ค วามส าคั ญ ในการปรั บ กระบวนการท างานเพื่ อ ให้ บ รรลุ
ประสิทธิผลและนาพาตนเอง กลุ่มและองค์กรให้ประสบความสาเร็จ
2.ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิท ธิผ ล (Efficiency & Effective) เป็ น ความสามารถ
ท างานให้ส าเร็จ ไม่ ว่าจะเป็นการบรรลุความสาเร็จ ในรูป แบบของภารกิจ เป้าหมาย
นโยบาย หรือวัตถุประสงค์
3.การประเมินผล (Evaluation) เป็นการนาเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดรวมกับการ
ใช้วิจารณญาณของผู้ประเมินมาใช้ในการตัดสินใจ
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1.2 รูปแบบของกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom
1.2.1. ห้องเรียนกลับด้านกับการเรียนแบบรอบรู้
1. การจั ด ประสบการณ์ ท างการเรี ย นแบบห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น ( Flipped
Classroom )นั้นจะก่อให้เกิด กระบวนการสร้างองค์ความรู้ที่เรียกว่า “การเรียน
แบบรอบรู้หรือการเรียนให้รู้จริง ( Mastery Learning )”
2. ลักษณะสาคัญของการเรียนแบบรู้จริง ( Mastery Learning )
2.1. ผู้ส อนก าหนดวัตถุประสงค์อย่างละเอียดในการเรียนรู้เนื้อหาสาระ
จัดเรียงจากง่ายไปหายาก
2.2. ผู้สอนมีการวางแผนการเรียนรู้สาหรับบุคลากรครูแต่ละคนให้สามารถ
ตอบสนองความถนัดที่ แตกต่างกันของบุคลากรครู
2.3. ผู้สอนแจ้งให้บุคลากรครูเข้าใจในจุดมุ่งหมาย วิธีการเรียน ระเบียบ
กติกา ข้อตกลงต่างๆในการ ทางานให้ชัดเจน
2.4. บุคลากรครูมีการดาเนินการเรียนรู้ตามแผนการเรียนที่ผู้สอนจัดให้ มี
การประเมิ น การเรีย นตาม วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ต่ ล ะข้ อ โดยผู้ ส อนคอยดู แ ลและให้
คาปรึกษาเป็นรายบุคคล
2.5. หากบุคลากรครูบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งที่กาหนดไว้แล้ว จึ งจะมีการ
ดาเนินการเรียนรู้ตาม วัตถุประสงค์ต่อไป
2.6. บุคลากรครูไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ผู้สอนต้องมีการ
วินิจฉัยปัญหาและความ ต้องการของบุคลากรครู และจัดโปรแกรมการสอนซ่อมใน
ส่วนที่ยังไม่บรรลุผลนั้น แล้วจึง ประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง
2.7. บุคลากรครูดาเนินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
จนบรรลุครบทุก วัตถุประสงค์ ซึ่ง บุคลากรครูอาจใช้เวลามากน้อยต่างกั น ตาม
ความถนัดของบุคลากรครูแต่ละคน
2. ข้อเปรียบเทียบของการเรียนแบบเดิมกับการเรียนแบบกลับด้าน
2.1. จัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
2.1.1. มุ่งเน้น การสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัวบุคลากรครูเองผ่านสื่อ
เทคโนโลยี ICTแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนอย่างอิสระทั้งด้านความคิดและวิธีปฏิบัติ
2.2. การเรียนแบบเดิม
2.2.1. ครูจะเป็นผูป้ ้อนความรูป้ ระสบการณ์ให้บุคลากรครูในลักษณะของครู
เป็นศูนย์กลาง ( Teacher Center )
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3. ผลประโยชน์ที่เกิดจากการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน
3.1. เปลี่ยนวิธีการสอนของครู จากการบรรยายหน้าชั้นเรียนเป็นครูฝึก
3.1.1. Project specifications
3.1.2. End User requirements
3.1.3. Action points sign-off
3.2. ใช้เทคโนโลยีการเรียนที่เด็กสมัยใหม่ชอบ โดยใช้สื่อ ICT
3.3. ช่วยให้เด็กเรียนไว้ ล่วงหน้าหรือเรียนตามชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น
3.3.1. Top Priorities
3.3.2. Medium Priorities
3.3.3. Low Priorities
3.4. ช่วยเหลือเด็กเรียนอ่อนให้ขวนขวายหาความรู้
3.4.1. Top Priorities
3.4.2. Medium Priorities
3.4.3. Low Priorities
3.5. ช่วยเหลือเด็กที่มีความสามารถแตกต่างกันให้ก้าวหน้าในการเรียนตาม
ความสามารถของ ตนเอง
3.6. ช่วยให้เด็กสามารถหยุดและกรอกลับครูของตนเองได้
3.7. ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครูเพิ่มขึ้น
3.8. ช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนดีขึ้น
3.9. ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกันเอง
3.10. ช่วยให้เห็นคุณค่าของความแตกต่าง
3.11. ช่วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการห้องเรียน
3.12. ประสานความสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
3.13. ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการจัดการศึกษา
4. ตัวแบบ ( Model ) ของห้องเรียนแบบกลับด้าน
4.1. การกาหนดยุทธวิธีเพิ่มพูนประสบการณ์
4.1.1. Materials
4.1.2. Personnel
4.1.3. Services
4.1.4. Duration
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4.2. การสืบค้นเพื่อให้เกิดมโนทัศน์รวบยอด
4.3. การสร้างองค์ความรู้อย่างมีความหมาย
4.4. การสาธิตและประยุกต์ใช้
5. ความหมายและความเป็นมากระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped
Classroom
5.1. เรียนรู้จากการบ้านที่ได้รับมอบหมายผ่านการเรียนด้วยตนเองจากสื่อวิดีทัศน์
นอกชั้นเรียนหรือที่บ้าน
5.2. ส่วนการเรียนในชั้นเรียนปกตินั้นจะเป็นการเรียนแบบสืบค้นหาความรู้ที่ได้รับ
ร่วมกันกับเพื่อนร่วมชั้น โดยมี ครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือชี้แนะ
5.3. เกิ ด จากการจั ด การเรีย นการสอนนั ก เรีย นระดั บ มั ธ ยม ปลายที่ โ รงเรียน
Woodland Park High School เมือง Woodland Park รัฐ Colorado สหรัฐอเมริกา โดย
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์สองคนชื่อ Jonathan Bergmann และ Aaron Sams
5.4. แนวคิดจากแบบเดิมที่ต้องเรียนเนื้อหาที่ โรงเรียนและนางานกลับไปทาต่อที่
บ้าน โดยให้เรียนเนื้อหาที่บ้านด้วยตนเอง แล้วนางานหรือ ประสบการณ์ที่ได้รับมาทาการ
เรียนรู้เพิ่มเติมที่โรงเรียนร่วมกันกับเพื่อนต่อไป
6. การพัฒนาระบบพัฒนาครู โดยใช้ Google Apps. For Education
6.1 ความหมายของการพัฒนาระบบพัฒนาครู
การพัฒนา หมายถึง การชักชวนหรือการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการ
ปฏิบัติตามแผนและ โครงการอย่างจริงจังและเป็นลาดับขั้นตอนต่อเนื่องกันในลักษณะที่เป็น
วงจร ไม่มีการสิ้นสุด (นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ และพูนศิริ วัจนะภูมิ. 2534, หน้า 13)
การพัฒนา ในความหมายของการปฏิบัติ ความหมายทางการวางแผน โดย
มุ่ ง เน้ น ถึ ง การน าแผนงาน และโครงการไปด าเนิ น การอย่ า งจริ ง จั ง และอย่ า ง
ต่อเนื่อง เพราะถึงจะมีแผนงานและโครงการ แต่หากไม่มีการนาไปปฏิบัติ การพัฒนาก็ไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ (สนธยา พลศรี. 2547 , หน้า 4)
สมรรถนะ ทักษะและบทบาทของครูไทยในศตวรรษที่ 21
สุไม บิลไบ วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
อย่างรวดเร็วทั้งด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงที่ เ ห็นได้ชัดเจนจากความก้ า วหน้า ของเทคโนโลยีและการสื่อสารคื อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง จากเดิมสังคมไทยเป็นสังคมแบบเรียบ
ง่าย มี วิถีชีวิตที่ แตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างชนบทและในเมื อง อันเนื่องมาจากสภาพ
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ภูมิ ศาสตร์และเศรษฐกิ จ แต่ทุ ก วันนี้ก ลายเป็นสัง คมแห่ง การแก่ ง แย่งแข่ง ขัน เน้นความ
สะดวกสบาย และรวดเร็ว มีการรับข้อมูลข่าวสารจากหลากหลายช่องทาง และมีการส่งต่อ
แบ่งปันข้อมูลกันผ่านช่องทางที่หลากหลายจนกลายเป็นสังคมนิยมข้อมูล สิ่งเหล่านี้ทาให้
ความแตกต่างระหว่างชนบทและเมืองน้อยลง ซึ่งน่าจะเป็นผลดีกลั บส่งผลทางลบต่อสังคม
ของประเทศโดยภาพรวม
วัฒนธรรมของคนไทยเปลี่ยนจากการดารงชีวิตแบบเดิม เน้นการนาเสนอและสร้าง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อแบ่งปันกันผ่านโลกออนไลน์ทั้งเฟซบุค (Facebook) ไลน์ (Line) อินสตา
แกรม (Instagram) เป็นต้น ท าให้สัง คมเสมือน มี ความส าคัญ กั บคนไทยมากกว่าสังคมที่
แท้จริง คนส่วนใหญ่ยึดติดกับการติดตามข้อมูลทางออนไลน์มากกว่าจะเสียเวลามานั่งอ่าน
หนังสือ สนใจฟังความรู้ หรือเลือกใช้ข้อมูลที่มีคนอื่นวิเคราะห์ สังเคราะห์มาให้แล้วมากกว่า
การมานั่งวิเคราะห์ สังเคราะห์เองซึ่งข้อมูลเหล่านั้นมีทั้ งถูกและผิด วัฒนธรรมการแบ่งปัน
ข้อมูลผ่านทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารมากมาย
มหาศาลโดยไม่มีการไตร่ตรองหรือกลั่นกรองข้อมูลนั้นก่อนนาไปใช้ทาให้เกิดอันตรายและเกิด
ผลกระทบอันร้ายแรงต่อสังคมและผู้คนที่เกี่ยวข้องตามมา
จากวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อวัฒนธรรมการเรียนการสอนก็เปลี่ยนไป
เช่นเดียวกัน บุคลากรครูยุคใหม่ไม่ชอบเรียนในห้องเรียนที่มีครูคอยจ้าชี้จ้าไช
ไม่
ชอบวิธีการเรียนแบบเดิม ๆ ไม่ชอบนั่งฟังครูสอนเพียงอย่างเดียว เพราะบุคลากรครูคิด
ว่าตนเองสามารถค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ได้เ พียงแค่ใช้อินเตอร์เ น็ตก็ ได้รับ ความรู้
มากมาย แต่ก ารได้ม าซึ่ง ข้อมู ล เหล่านั้นจ าเป็นอย่ างยิ่ง ที่ บุ คลากรครู ต้องวิเ คราะห์
สังเคราะห์ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อตนเองอย่างแท้จริง มิใช่ค้นหาและ
ทาการคัดลอกมาใช้ทันที แต่จากเสียงสะท้อนมากมายจากครูผู้สอน พบว่า บุคลากรครู
ใช้วิธีการค้นหาและคัดลอกงานหรือข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาจัดทารายงานส่ง บุคลากร
ครูใช้เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงมากกว่าการเรียนรู้ เป็นต้น จากการเปลี่ยนแปลงและ
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดมาจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการสื่อสารทาให้ นักการ
ศึกษาหันมาให้ความสนใจและได้
6.2 ก าหนดทั ก ษะของบุ คลากรครู ใ นยุ คศตวรรษที่ 21 ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยข้ อ มูล
ข่าวสาร ดังนี้
1. ทักษะการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) บุคลากรครูสามารถ
คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ สามารถประเมินผลและประยุกต์ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุมีผล
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2. ทักษะการทางานร่วมกัน (Collaboration Skill) บุคลากรครูสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความเป็นผู้นา เป็นผู้ตาม สามารถแสดง
ความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ท าให้ง านของ
ส่วนรวมประสบความสาเร็จ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทั ก ษะการสื่ อ สาร (Communication Skill) บุ ค ลากรครู ส ามารถ
สื่อสารกับเพื่อน ครูผู้สอน และบุคคล อื่น ๆ ในการทางานร่วมกัน การสื่อสารเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกันได้ รวมถึงสามารถอธิบาย และ
นาเสนอข้อมูลข่าวสารให้ผู้อื่นรับรู้โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและสื่อสารได้อย่างชัดเจน
เข้าใจได้ง่าย
4. ทั ก ษะความคิ ด สร้ า งสรรค์ (Creative Thinking) บุ ค ลากรครู ใ น
ศตวรรษที่ 21 ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน ในการเรียนรู้ การประยุกต์
ความรู้ไปใช้อ ย่างสร้างสรรค์ รวมถึง สามารถสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ สิ่ง ประดิษฐ์
เทคนิค วิธีการ และ/หรือกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้
5. ทั ก ษะทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Digital Skill) บุ ค ลากรครู ใ น
ศตวรรษที่ 21 ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเ พื่อการค้นคว้า การเรียนรู้
การแลกเปลี่ยน และการแบ่ง ปันความรู้ร่ว มกั บ ผู้อื่ นได้ อย่ างถู ก ต้องเหมาะสม
สามารถคัดกรองข้อมู ล วิเ คราะห์ สัง เคราะห์ ประเมิ นข้อมู ล ได้อย่างเหมาะสม
สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจริยธรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่ทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. ทักษะทางอาชีพและการใช้ชีวิต (Career Skill & Life Skill) ได้แก่
1. รู้จักปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งบทบาทหน้าที่ บริบท
สภาพแวดล้อม และสถานภาพที่ได้รับ
2. มีความยืดหยุ่นในการทางานและการดารงชีวิต
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นผู้นา
4. มี ค วามเป็ น ตั ว ของตั ว เองที่ มี ศั ก ยภาพและความสามารถ
หลากหลาย สามารถทางานได้หลายหน้าที่ และจัดสรรแบ่งเวลาได้เหมาะสมระหว่าง
การทางานและการใช้ชีวิต จัดการกับปัญหาในการใช้ชีวิตได้อย่างมีเหตุมีผล
5. ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นา และมี
ความรับผิดชอบ
6. ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จรรยา และยึดถือจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพของตนอย่างเคร่งครัด
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7. สรุปทักษะของบุคลากรครูในศตวรรษที่ 21
การจะพัฒนาบุคลากรครูให้มีศักยภาพหรือมีทักษะทั้งหลายที่กล่าวมาข้างต้น ครู คือผู้ที่
ส าคัญ ยิ่ง ที่จะช่วยสนับสนุน ส่ง เสริม อานวยความสะดวก คอยชี้แนะแนวทาง คอยเป็นที่ปรึกษา
ผลักดันและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรครูสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพจนกระทั่ง
สามารถแสดงศักยภาพต่าง ๆ ออกมาได้อย่างครบถ้วน และครูผู้สอนที่ดีต้องมีลกั ษณะและมีสมรรถนะ
ต่าง ๆ ที่ เ กี่ ยวข้อ งเพื่อสามารถนาความรู้ ทั ก ษะ และเจตคติของตนเองมาพัฒนาบุคลากรครูให้มี
ความรู้ มีทักษะ และมีเจตคติที่ดี ที่พร้อมจะออกไปประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ใน
ที่สุด
สมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดไว้ ดังนี้
สมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 ประการ ได้แก่
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัตงิ าน
2. การบริการที่ดี
3. การพัฒนาตนเอง
4. การทางานเป็นทีม
5. จริยธรรมและจรรยาบรรณครู
สมรรถนะตามสายปฏิบัติงาน (Functional Competency) 6 ประการ ได้แก่
1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2. การพัฒนาบุคลากรครู
3. การบริหารจัดการชั้นเรียน
4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรครู
5. ภาวะผู้นา
6. การสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชน
ทักษะสาคัญสาหรับครูผู้สอนยุคนี้ ที่เรียกว่า C-Teacher (ถนอมพร เลาหจรัสแสง) ซึ่ง
ได้แก่
1. Content: ผู้สอนต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี เพราะหากผู้สอน
ไม่ เ ชี่ยวชาญในเรื่องที่สอนหรือถ่ายทอด ก็ ไม่ ส ามารถทาให้บุคลากรครูเรียนรู้ได้
บรรลุเป้าหมาย

36

2. Computer (ICT) Integration: ผู้สอนต้องมีทักษะในนการใช้เทคโนโลยีมาช่วย
ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีจะ
ช่วยกระตุ้นความสนใจให้แก่บุคลากรครู ยิ่งถ้าได้ผ่านการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพจะยิ่งช่วยส่งเสริมทักษะที่ต้องการได้เป็นอย่างดี
3. Constructionist: ผู้ส อนต้องเข้าใจแนวคิดที่ ว่ า บุคลากรครูส ามารถสร้างองค์
ความรู้ขึ้นได้เองจากการเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่เข้ากับความรู้และประสบการณ์
ใหม่ ๆ ที่ ได้รับ และได้จ ากการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ โดยครูสามารถนา
แนวคิดนี้ไปใช้ในการวางแผนการจัดกิ จ กรรมการเรียนรู้เ พื่อให้บุคลากรครูได้มี
โอกาสสร้างความรู้และสร้างสรรค์ชิ้ นงานต่าง ๆ ผ่านการประยุก ต์ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากในชั้นเรียนและจากการศึกษาด้วยตนเอง
4. Connectivity: ผู้ส อนต้องสามารถจัดกิ จ กรรมให้เ ชื่อมโยงระหว่างบุคลากรครู
ด้วยกัน ระหว่างบุคลากรครูกับผู้สอนและระหว่างผู้สอนในสถานศึกษาเดียวกันหรือ
ต่างสถานศึกษา รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและสถานศึกษากับชุมชน
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เป็นประสบการณ์ตรงให้แก่บุคลากรครู
5. Collaboration: ผู้สอนมีบทบาทสาคัญในการจัดการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้
แบบร่วมมือระหว่างบุคลากรครูกับบุคลากรครู และระหว่างบุคลากรครูกับผู้ สอน
เพื่อฝึกทักษะการทางานเป็นทีม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และสารสนเทศระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรครูในด้านทักษะอาชีพ
และทักษะชีวิต
6. Communication: ผู้สอนมีทักษะการสื่อสาร ทั้งการบรรยาย การยกตัวอย่าง การ
เลือกใช้สื่อ การนาเสนอสื่อ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรครูได้อย่างเหมาะสมนาไปสู่ความเข้าใจและสามารถ
เรียนรู้ได้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
7. Creativity: ผูส้ อนในศตวรรษที่ 21 จาเป็นต้องสร้างสรรค์กจิ กรรรมการเรียนการ
สอนทีห่ ลากหลาย แปลกใหม่จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของบุคลากรครู
โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด ผู้สอนต้องเป็นมากกว่าผู้ถ่ายทอดความรู้
โดยตรงเพียงอย่างเดียว
8. Caring: ผูส้ อนต้องมีมุทิตาจิตต่อบุคลากรครู ต้องแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใย
อย่างจริงใจต่อบุคลากรครู เพื่อให้บุคลากรครูเกิดความเชื่อใจส่งผลต่อการจัดสภาพ
การเรียนรูท้ าให้รู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งเป็นสภาพที่บุคลากรครูจะมีความสุขในการเรียนรู้
และจะเรียนรู้ได้ดีทสี่ ุด
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ทั้งนี้การที่ผู้สอนมีทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ได้องค์ประกอบสาคัญที่ผู้สอนควรต้องมีใน
ฐานะครูจ าเป็นต้อ งมี คุณลัก ษณะดัง ต่อไปนี้จึง จะสามารถพัฒ นาทั ก ษะของตนเอง และ
บุคลากรครูไปยังจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีความรอบรู้มากขึ้นทั้งในสาขาทีส่ อนและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความเป็นมืออาชีพ
มีความสามารถและศักยภาพสูง
เป็นผู้เตรียมความพร้อมให้นกั เรียนในการเข้าสู่โลกของการทางานในศตวรรษที่ 21
มีความรักในอาชีพ
มีชีวิตที่เรียบง่าย
มีนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นกั เรียนบรรลุผลทางการเรียนรู้ที่ตอ้ งการ
ดังนั้นในความเป็นครูมิใช่เรื่องง่ายเลยที่จะนาพาบุคลากรครูไปสู่เป้าหมายที่บุคลากร
ครูต้องการ ครูในฐานะผู้สอนควรให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นบุคลากร
ครูเป็นสาคัญ ในขณะเดียวกันต้องไม่ลืมว่าครูเองก็เป็นผู้มีความสาคัญในบทบาทที่แตกต่าง
กันแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ มีทักษะและมีเจตคติที่ดีในการ
ดารงชี วิตและการประกอบอาชีพ ด้วยเหตุปัจ จัยทางสังคม เทคโนโลยีและการสื่อสารที่
เปลี่ยนแปลงไปทาให้การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นพัฒนาบุคลากรครูให้ทันกับยุค
สมัย ทันกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม สามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ได้ด้วยการใช้ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ได้รับการพัฒนามาจากห้องเรียนและนอกห้องเรียน
โดยมีครูทาหน้าที่ตามบทบาทต่าง ๆ อย่างเต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
การศึกษาในทศวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบ
การศึกษา ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง
ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21" ได้ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น โดยภาคส่ ว นที่ เ กิ ด จากวงการนอกการศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย
บริษัท เอกชนชั้นนาขนาดใหญ่ เช่น บริษัท แอปเปิ้ล บริษัท ไมโครซอฟ บริษัท วอล์ดิสนีย์
องค์ ก รวิชาชีพระดับประเทศ และส านัก งานด้านการศึกษาของรัฐ รวมตัวและก่อตั้งเป็น
เครื อ ข่ า ยองค์ ก รความร่ ว มมื อ เพื่ อทั ก ษะการเรียนรู้ใ นศตวรรษที่ 21 (Partnership for
21st Century Skills) หรือเรียกย่อๆว่า เครือข่าย P21
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หน่วยงานเหล่านี้มีความกังวลและเห็นความจาเป็นที่เยาวชนจะต้องมีทักษะสาหรับ
การออกไปดารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 จึงได้
พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ขึ้น สามารถสรุปทักษะ
ส าคั ญ อย่า งย่ อ ๆ ที่ เ ด็ ก และเยาวชนควรมี ไ ด้ว่ า ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรม หรือ
3R และ 4Cซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
3 R ได้ แ ก่ Reading (การอ่ า น) , การเขี ย น( Writing) และ คณิ ต ศาสตร์
(Arithmetic) และ 4 C (Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communicationการสื่ อ สาร Collaboration-การร่ ว มมื อ และ Creativity-ความคิ ด สร้ า งสรรค์
รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการ
บริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่
แนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คืออย่างไร และคุณลักษณะที่
เด็กและเยาวชนพึงมีในโลกยุคใหม่คืออย่างไร
นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาอีก ท่านหนึ่งที่ มีส่วนสาคัญในการผลักดันเรื่องการปฎิรูปการ
เรียนรู้ดังกล่าวให้กว้างขวางขึ้น คือเซอร์เคน โรบินสัน นักการศึกษาระดับโลก โดยได้เน้นย้าถึงความ
จ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการจัดการศึก ษาระบบโรงงาน มาเป็นการเรียนการสอนที่เปิด
โอกาสให้บุคลากรครูได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทของโลกที่ได้เปลี่ยนแปลงไป ชมแอนิ
เมชั่นด้านบน การเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Changing Education
Paradigms)โดย เซอร์เคน โรบินสัน
กรอบแนวคิดข้างต้นเองก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่ในประเทศไทย
และท่านทีร่ ิเริ่มและมีบทบาทสาคัญในการผลักดันได้แก่ ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช
ความท้ าทายด้านการศึก ษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนัก เรียนให้พร้อมกั บ ชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสาคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อ
วิถีการดารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพือ่
เตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไป
จากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ ทั ก ษะการเรียนรู้
(Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้
ความสามารถ และทักษะจาเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ
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ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้กล่าวถึง
ทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
สาระวิชาก็มีความสาคัญ แต่ไม่เพียงพอสาหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21
ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเอง
ของศิษย์ โดยครูช่วยแนะนา และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้
สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย
ภาษาแม่ และภาษาสาคัญของโลก
ศิลปะ
คณิตศาสตร์
การปกครองและหน้าที่พลเมือง
เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์
โดยวิชาแกนหลักนี้จะนามาสู่การกาหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์สาคัญต่อการ
จัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อสาหรับศตวรรษที่ 21 โดยการ
ส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชา
แกนหลัก ดังนี้
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness)
ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผูป้ ระกอบการ (Financial,
Economics, Business and Entrepreneurial Literacy)
ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)
ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy)
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ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกาหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการ
ทางานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่
ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปญ
ั หา
การสื่อสารและการร่วมมือ
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย บุคลากรครูจงึ ต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณและปฏิบัตงิ านได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้
ความรู้ด้านสารสนเทศ
ความรู้เกี่ยวกับสื่อ
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการดารงชีวิตและทางานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสาเร็จ
นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สาคัญดังต่อไปนี้
ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง
ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม
การเป็นผู้สร้างหรือผูผ้ ลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability)
ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ (Responsibility)
ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C
3R คือ
1. Reading (อ่านออก)
2. W)Riting (เขียนได้)
3. (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น)
7C ได้แก่
1. Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะในการแก้ปัญหา)
2. Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
3. Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์)
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4. Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทางาน
เป็นทีม และภาวะผู้นา)
5. Communications, InFormation, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และรูเ้ ท่าทันสื่อ)
6. Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)
7. Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู)้
แนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกรอบแนวคิดเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุท ธศาสตร์ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่ องค์ความรู้ ทั ก ษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่ เ กิ ดกับตั ว
บุคลากรครู เพื่อใช้ในการดารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ
(Model) ที่ พั ฒ นามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทั กษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(Partnership For 21st Century Skills) (www.p21.org ) ที่มีชื่อย่อว่า เครือข่าย P21 ซึ่งได้พัฒนา
กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทั ก ษะเฉพาะด้าน ความ
ชานาญการและความรู้เท่ าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกั น เพื่อความสาเร็จของบุคลากรครูทั้งด้านการ
ทางานและการดาเนินชีวิต

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(21st Century Learning Framework) (http://www.qlf.or.th/)
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กรอบแนวคิดเชิงมโนทั ศน์สาหรับทัก ษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ ยอมรับ ในการสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems)
ซึ่ง เป็นที่ ยอมรับ อย่างกว้างขวางเนื่องด้ว ยเป็น กรอบแนวคิ ดที่ เ น้ นผลลัพ ธ์ที่ เ กิ ด กั บ บุคลากรครู
(Student Outcomes) ทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ที่จะช่วยบุคลากรครูได้เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน รวมทั้งระบบสนับสนุนการเรียนรู้
ได้แก่ ม าตรฐานและการประเมิน หลัก สูตรและการเยนการสอน การพัฒ นาครู สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษที่ 21
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21” (21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผูส้ อนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นบุคลากรครูรดู้ ้วยตนเอง
โดยครู จ ะออกแบบการเรี ย นรู้ ฝึ ก ฝนให้ ต นเองเป็ น โค้ ช ( Coach) และอ านวยความสะดวก
(Facilitator) ในการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based Learning) ของนักเรียน ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวช่วย
ของครูในการจัดการเรียนรู้คือ ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (Professional Learning Communities
: PLC) เกิ ดจากการรวมตัวกันของครูเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก ารทาหน้าที่ ของครูแต่ละคน
นั่นเอง
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
องค์ประกอบทีส่ าคัญและจาเป็นเพือ่ ในการเรียนรู้ของนักเรียนทักษะในศตวรรษที่ 21 คือ มาตรฐาน
ศตวรรษที่ 21 การประเมินผลหลักสูตรการเรียนการสอนการพัฒนาอาชีพและสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้จะต้องสอดคล้องกับระบบสนับสนุนการผลิตที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักเรียนในปัจจุบัน
มาตรฐานศตวรรษที่ 21
- มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 นักเรียนมีความรู้ในเนือ้ หาและความเชี่ยวชาญ
- สร้างความเข้าใจระหว่างวิชาหลัก เช่นเดียวกับรูปแบบสหวิทยาการศตวรรษที่ 21
- เน้นความเข้าใจอย่างลึกซึง้ มากกว่าความรู้แบบผิวเผิน
- การของมีส่วนร่วมของนักเรียนกับ ข้อมูลและ เครื่องมือในโลกแห่งความเป็นจริงและพวก
เขาจะพบผู้เชียวชาญในวิทยาลัยหรือในที่ทางานและ ชีวิตนักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อทางานอย่าง
แข็งขัน การแก้ปัญหาที่มีความหมาย- การมีมาตรการหลายๆรูปแบบของการเรียนรู้
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การประเมินด้านทักษะในศตวรรษที่ 21
- รองรับความสมดุลของการประเมินรวมทัง้ มีคุณภาพสูง การทดสอบมาตรฐานทีม่ ี
คุณภาพสูงพร้อมกับการประเมินผลในชั้นเรียนทีม่ ีประสิทธิภาพ
- เน้นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของนักเรียนที่ถูกฝังลงในการเรียนรู้ใน
ชีวิตประจาวัน
- การประเมินการใช้เทคโนโลยีให้มีความสมดุล ความชานาญนักเรียนซึง่ เป็นการวัดทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
- ช่วยให้การพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาที่แสดงให้เห็นการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่
21 เพื่อการศึกษาและการทางานในอนาคต
- ช่วยให้ม าตรการการประเมิ นประสิท ธิ ภ าพระบบการศึ ก ษาในระดับ ที่ สูง ประเมิ น ถึ ง
สมรรถนะของนักเรียนด้านทักษะในศตวรรษที่ 21
หลักสูตร และการสอนในศตวรรษที่ 21
- สอนทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแยกกัน ในบริบทของวิชาหลักและ รูปแบบสหวิทยาการใน
ศตวรรษที่ 21
- มุ่งเน้นไปที่การให้โอกาสสาหรับการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในเนื้อหาและวิธีการตาม
ความสามารถในการเรียนรู้
- ช่วยให้วิธีการเรียนรู้นวัตกรรมที่บูรณาการการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนแนวทางเพิ่มเติมใน
การใช้ปัญหาเป็นฐาน และทักษะการคิดขั้นสูง
- สนับสนุนให้รวมทรัพยากรของชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
การพัฒนาครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
- ครู มี แ นวทางการสอนมี ความสามารถส าหรับ การบู ร ณาการทั ก ษะในศตวรรษที่ 21
เครื่องมือและกลยุทธ์การเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนของพวกเขา
- การเรียนการสอนมที่มงุ่ เน้นการทาโครงงาน
- แสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจริงสามารถเพิ่มการแก้ปัญหาการคิดเชิงวิพากษ์
และอื่น ๆ ทักษะในศตวรรษที่ 21
- ช่วยให้มืออาชีพในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ สาหรับครูที่ 21 ว่ารูปแบบชนิดของการเรียนรู้
ในห้องเรียนที่ดีที่สุดส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักเรียน
- การพั ฒ นา ความสามารถในการระบุ ตั ว ตนของนั ก เรี ย นโดยครู มี รู ป แบบการเรียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของบุคลากรครู
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- ช่วยให้ครูพัฒนาความสามารถในการใช้กลยุทธ์ต่างๆ (เช่นการประเมินผลการเรียนการ
สอน) ถึงนักเรียนที่มีความหลากหลายและสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความแตกต่างการเรียนการ
สอนและการเรียนรู้
- รองรับการประเมินผลอย่างต่อเนื่องของการพัฒนาทักษะของนักเรียนศตวรรษที่ 21
- ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นความรู้ระหว่างชุมชนของผู้ปฏิบัติงานโดยการหันหน้าเข้าหากันการ
สื่อสารเสมือนและผสม
- ใช้รูปแบบความเป็นอันหนึ่งหันเดียวกันและความยั่งยืนของการพัฒนาวิชาชีพ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- สร้างการเรียนรู้วิธีป ฏิบัติที่ส นับสนุนความต้องการของมนุษย์และสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21
- สนับ สนุนการเรียนรู้ ชุม ชนมื ออาชีพที่ ช่วยให้ก ารศึก ษาเพื่อการท างานร่วมกั นแบ่งปัน
แนวทางปฏิบัติที่ดีและบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการปฏิบัติในชั้นเรียน
- ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในงานที่เกี่ยวข้องในโลกศตวรรษที่ 21 แวดล้อมจริง (เช่น ปฏิบัติ
จริงหรือผ่านการทางานที่ใช้ตามโครงการหรืออื่น ๆ )
- เรียนรู้การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ รู้จักการทางานสาหรับ
การเรียนรู้เป็นกลุ่มทีมและรายบุคคล
- สนับ สนุนการติดต่อ กับชุมชนและการมี ส่วนระหว่างต่างชาติในการเรียนรู้โดยตรงและ
ออนไลน์ การเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในศตวรรษที่ 21 อาศัยการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการมีวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน บุคลากรครูจะต้องมีความรู้ที่จาเป็นในการใช้ชีวิต
และทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้และทักษะเพื่อให้สามารถการใช้ชีวิต การทางาน ดารงชี พอยู่
ได้กับภาวะเศรษฐกิจในสังคมโลกปัจจุบัน
การให้การศึกษาสาหรับศตวรรษที่ 21 จะมีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และซับซ้อน
เป็นการศึก ษาที่ จ ะท าให้โ ลกเกิ ดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเต็ม ไปด้วยสิ่ง ท้ าทาย และ
ปัญหา รวมทั้งโอกาสและสิ่งที่เป็นไปได้ใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้น โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จะเป็นโรงเรียน
ที่ มี ห ลัก สูตรแบบยึดโครงงานเป็นฐาน (project -based curriculum) เป็นหลัก สูตรที่ ให้นักเรียน
เกี่ยวข้องกับปัญหาในโลกที่เป็นจริง เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ และคาถามเกี่ยวกับ
อนาคตเชิงวัฒนธรรม สังคม และสากล
ภาพของโรงเรียนจะเปลี่ยนจากการเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นภาพของการเป็นศูนย์รวมประสาท
(nerve centers) ที่ไม่จากัดอยู่แต่ในห้องเรียน แต่จะเชื่อมโยงครู นักเรียนและชุมชน เข้าสู่ขุมคลัง
แห่ง ความรู้ทั่ วโลก ครูเ องจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้สนั บสนุนช่วยเหลือให้
นักเรียนสามารถเปลี่ยนสารสนเทศเป็นความรู้ และนาความรู้เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติและให้เป็น
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ประโยชน์ เป็นการเรียนรู้เ พื่ อ สร้างความรู้ และต้องมี ก ารสร้างวัฒ นธรรมการสืบ ค้น ( create a
culture of inquiry)
ในศตวรรษที่ 21 การให้การศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy of
Learning) จะเปลี่ยนไป เน้นทักษะการเรียนรู้ขั้นที่สูงขึ้น (higher order learning skills) โดยเฉพาะ
ทักษะการประเมินค่า (evaluating skills) จะถูกแทนที่โดยทักษะการนาเอาความรู้ใหม่ไปใช้อ ย่าง
สร้างสรรค์ (ability to use new knowledge in a creative way) ในอดีตที่ ผ่านมา นัก เรียนไป
โรงเรียนเพื่อใช้เวลาในการเรียนรายวิชาต่างๆ เพื่อรับเกรด และเพื่อให้จบการศึกษา แต่ในปัจจุบันจะ
พบปรากฏการณ์ใหม่ที่แตกต่างไป เช่น การเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้เตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตใน
โลกที่เป็นจริง (life in the real world) เน้นการศึกษาตลอดชีวิต (lifelong learning) ด้วยวิธีก าร
สอนที่มีความยืดหยุ่น (flexible in how we teach) มีการกระตุ้นและจูงใจให้บคุ ลากรครูมีความเป็น
คนเจ้าความคิดเจ้าปัญญา (resourceful) ที่ยังคงแสวงหาการเรียนรู้แม้จะจบการศึกษาออกไป
ลักษณะของหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 จะเป็นหลักสูตรที่เน้นคุณลักษณะเชิงวิพากษ์ (critical
attributes) เชิ ง สหวิ ท ยาการ (interdisciplinary) ยึ ด โครงงานเป็ น ฐาน (project-based) และ
ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย (research-driven) เชื่อมโยงท้องถิ่นชุมชนเข้ากับภาค ประเทศ และโลก ใน
บางโอกาสนักเรียนสามารถร่วมมือ (collaboration) กับโครงงานต่าง ๆได้ทั่วโลก เป็นหลักสูตรที่เน้น
ทักษะการคิดขั้นสูง พหุปัญญา เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย ความรู้พื้นฐานเชิงพหุสาหรับศตวรรษที่ 21
และการประเมินผลตามสภาพจริง รวมทั้งการเรียนรู้จากการให้บริการ (service) ก็เป็นองค์ประกอบ
ที่สาคัญ
ภาพของห้อ งเรียน จะขยายกลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้น (greater community) นัก เรียนมี
คุณลักษณะเป็นผู้ชี้นาตนเองได้ (self-directed) มีการทางานทั้งอย่างเป็นอิสระและอย่างร่วมมือกัน
คนอื่น หลักสูตรและการสอนจะมีลักษณะท้าทายสาหรับนักเรียนทุกคน และคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล หลักสูตรจะไม่เน้นการยึดตาราเป็นตัวขับเคลื่อน (textbook-driven) หรือแบบแยก
ส่วน (fragmented) เช่นในอดีต แต่จะเป็นหลักสูตรแบบยึดโครงงานและการบูรณาการ การสอน
ทักษะและเนื้อหาจะไม่เป็นจุดหมายปลายทาง (as an end) เช่นที่เคยเป็นมา แต่นักเรียนจะต้องมีการ
เรียนรู้ผ่านการวิจัยและการปฏิบัติในโครงงาน การเรียนรู้จากตาราจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
ความรู้ (knowledge) จะไม่หมายถึงการจดจาข้อเท็จจริงหรือตัวเลข แต่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการ
วิจัยและการปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์เก่าที่มีอยู่ ทักษะและเนื้อหาที่ได้รับจะ
เกี่ยวข้องและมีความจาเป็นต่อการปฏิบัติในโครงงาน จะไม่จบลงตรงที่การได้รับทักษะและเนื้อหาแล้ว
เท่านั้น การประเมินผลจะเปลี่ยนจากการประเมินความจาและความไม่เกี่ยวโยงกับความเข้ าใจต่อการ
นาไปปฏิบัติได้จ ริง ไปเป็นการประเมินที่ผู้ถูกประเมินมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองด้วย ( selfassessment) ทักษะที่คาดหวังสาหรับศตวรรษที่ 21 ที่เรียนรู้ผ่านหลักสูตรทีเ่ ป็นสหวิทยาการ บูรณา
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การ ยึดโครงงานเป็นฐาน และอื่นๆ ดังกล่าวจะเน้นเรือ่ ง 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning
and innovation skills) 2) ทั ก ษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ทั ก ษะสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี (inFormation, media and technology skills) ที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นได้จากความ
ร่วมมื อ (collaboration) ในการท างานเป็นทีม การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) ในปัญหาที่
ซับซ้อน การนาเสนอด้วยวาจาและด้วยการเขียน การใช้เทคโนโลยี ความเป็นพลเมืองดี การฝึกปฏิบตั ิ
อาชีพ การวิจัย และการปฏิบัติสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
ดังนั้น การให้การศึกษาสาหรับศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ (perspectives) จาก
กระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) ที่ให้โลก
ของนักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ไปไกลกว่า
การได้รับ ความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่ก ารเน้นพัฒ นาทั ก ษะและทั ศนคติ — ทั ก ษะการคิด ทั ก ษะการ
แก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเชื่อมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และ
ความตระหนักในสภาพแวดล้อม และเหนืออื่นใด คือ ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้า งสรรค์ (the
ability to handle knowledge effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทักษะที่สาคัญ
จ าเป็นส าหรับ การเป็นนัก เรียนในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นสิ่ง ที่ ท้ าทายในการที่ จ ะพัฒ นาเรียนเพื่อ
อนาคต ให้นักเรียนมีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่ อเผชิญกับอนาคตด้วย
ภาพในทางบวก (optimism) ที่มีทั้งความสาเร็จและมีความสุข
2.1 การใช้ Google Apps. For Education
2.2.1 ความเป็นมา Google Apps. for Education
เป็นชุดเครื่องมือสาหรับการทางานร่วมกัน ผ่าน Google Apps. เช่น Mail, Calendar, Docs,
Drive, Site ฯลฯ เพื่อการสื่อสารกัน เหมาะสาหรับบุคลากรครู นักเรียน ภายใต้โดเมนของโรงเรียนเส
นางคนิคม ( @senangkhanikhom.ac.th ) ซึ่งทาให้เราได้สิทธิพิเศษเหนือคนนอกโดเมน ทั้งนี้ระบบ
และข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการดูแลโดยวิศวกร Google ท่านสามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัยของ
ข้อมูล ความเสถียรภาพของระบบ และความรวดเร็วทันใจ
ชุดโปรแกรมต่าง ๆ ของ Google ทีเ่ ปิดให้สถาบันการศึกษาใช้ เป็นเครื่องมือเสริม สาหรับ
การจัดกิจการรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนได้ ประกอบด้วย
1. Search Engine – www.Google.com
2. Google classroom การสร้างห้องเรียน ประจาวิชา
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3. Gmail อีเมล์ที่ใช้ในโดเมนของเราเอง คือ @senangkhanikhom.ac.th
4. Google Sites เป็นบริการ personnel website สร้างเว็บไซต์อัตโนมัติ
5. Google drive ไดร์ฟเก็บข้อมูลออนไลน์
6. Google calendar ปฏิทิน
7. Google docs บริก ารระบบเอกสาร online ในรูป แบบ document / Form
/spreadsheet / presentation หรือ upload ไฟล์เอกสารต่าง ๆ ขึ้นบนระบบ doc และ
สามารถแชร์ เอกสารต่าง ๆที่สร้างขึ้น หรือ upload เข้ามาเหล่านี้ ให้ผู้อื่ นทั้งภายในและ
ภายนอกโดเมนได้
8. Google plus การสนทนา
9. Google group การสร้างกลุม่
10.Google site การสร้างเว็บไซต์
11.Google Form การสร้างฟอร์มแบบสอบถาม การสร้างแบบฝึกหัด ชุดข้อสอบ
ต่าง ๆ
12.Google Plus สามารถแชร์เรื่องราวต่าง ๆ สามารถประชุม นาเสนองานแบบ
ถ่ายทอดสดหรือพูดคุยแบบเห็นหน้าผ่านท่างGoogle Hangouts ได้
13.Google Hangout เป็น Application Chat ที่มีความสามารถในการพิมพ์แชท
กันเหมือน Line, Whatsapp, และอื่นๆทั่วไป แต่จะมีความสามารถพิเศษในการ Hangout
ที่เป็น concept ของ Google+ เข้ามาด้วย ซึ่งจะเรียกว่าเป็น Video Call โดยจะสามารถ
Call หากันได้ทีละหลายๆคนด้วย
14.Google Contacts – www.Google.com/contacts
15.Google Maps – maps.Google.com
16.Youtube – www.youtube.com
17.และอื่นอีกมาก
ซึ่งเป็นการรวมบริการ Google Apps. For Education จาก Google เพื่อประโยชน์ในการ
เรียนการสอนแบบทางานร่วมกันในรูปแบบคลาวด์ (Cloud service) สามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ทาให้การติดต่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทางานร่วมกันได้จากทุกที่
ระบบคลาวด์คืออะไร
Cloud คือ การทางานร่วมกันของเซิร์ฟเวอร์จานวนมาก โดยแบ่งชั้นการประมวลผลออก
จากชั้นเก็ บข้อมู ล ชั้นการประมวลผล (Computing layer) เป็นการร่วมกั นท างานของเซิร์ฟเวอร์
จานวนมาก แม้มีเซิร์ฟเวอร์ใดเสียหาย ก็จะไม่มีผลกับการใช้งานของลูกค้า เพราะจะสวิทช์การทางาน
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ไปยั ง เซิ ร์ฟ เวอร์ตั ว อื่ น แทนโดยอั ต โนมั ติ ใ นทั น ที เว็ บ หรือ เซิร์ฟ เวอร์เ สมื อ นของท่ านจะท างาน
ประมวลผลในชั้นนี้ ซึ่งระบบจะแบ่งทรัพยากร CPU, Memory ให้ตามจานวนที่ท่านใช้งาน และแยก
ทรัพยากรกับผู้อื่นอย่างชัดเจน พร้อม Firewall ป้องกันระบบของท่านจากผู้ใช้อื่น แตกต่างจากเว็บ
โฮสติ้ง หรือ เซิร์ฟเวอร์ธรรมดาทั่วไป ที่หากเกิดการติดขัดเสียหายของอุปกรณ์นั้นๆ ก็จะทาให้การ
ทางานหยุดลงโดยไม่มีระบบทดแทน
ดังนั้น ด้วยระบบ Cloud ทาให้การทางานของเว็บหรือเซิร์ฟเวอร์เสมือนของท่าน ไม่ติดขัด
และมั่นใจได้ตลอดเวลา
ชั้นเก็บข้อมูล (Storage layer) เป็นการทางานร่วมกันของระบบเก็บข้อมูลแบบ SAN ที่มี
ความเสถียร และความเร็วสูง โดยสามารถย้ายไปใช้งาน SAN สารองได้ทันทีที่เกิดเหตุขัดข้องเสียหาย
ของอุ ป กรณ์ห ลัก โดยส่วนใหญ่จ ะใช้ SAN อย่างน้อย 2 ตัว ซึ่ง มี ข้อมู ล ที่ เ หมื อนกั น (Replicate)
ตลอดเวลา ข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าจะถูกเก็บไว้ที่ชั้นนี้
รู้จักเทคโนโลยี Cloud Computing
เทคโนโลยีในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์กาลังจะเปลี่ยนไป เปลี่ยนจากการที่ผู้ใช้งานต้อง
เตรียมหรือติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองการทางานไว้ที่สานักงานด้วยตัวเอง ไปเป็นการใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ Cloud Computing
Cloud Computing ไม่ ใช่เ ทคโนโลยีใหม่ เ สียที เดียว ในขณะนี้ Cloud Computing เป็น
เทคโนโลยีที่พร้อมให้บริการแล้ว แต่อาจจะยังไม่แพร่หลายนักเนื่องจากกลุ่มผู้ใช้งานจานวนไม่น้อยที่
ยังไม่รู้จักว่า Cloud Computing คืออะไร บ้างก็ยังไม่เข้าใจหรือยังมองไม่ออกว่า Cloud Computing
จะให้ประโยชน์ต่อการดาเนินงานหรือธุรกิจขององค์กรได้อย่างไร
Cloud Computing เป็นเสมือนคอมพิวเตอร์เครือ่ งหนึ่งทีเ่ ราใช้งานกันอยู่คือมีทั้งฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลและเก็บข้อมูล แต่ Cloud Computing เป็นระบบคอมพิวเตอร์
ที่ใหญ่มาก ๆ รองรับการใช้งาน การประมวลผล ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมหาศาล
Cloud Computing สามารถจาแนกตามการใช้งานได้ 3 ประเภทคือ…
Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกับระบบคอมพิวเตอร์คือ มีทั้ง
หน่วยประมวลผล ระบบเครือข่าย และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้ใช้งาน
PlatForm as a Service (PaaS) เป็นการใช้งานเกี่ยวกับแพลตฟอรม์ต่างๆ เช่น การ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นหรือโมบายแอปพลิเคชั่น เป็นต้น
Software as a Service (SaaS) เป็นการใช้งานทางด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งภายใต้ระบบหรือ
เทคโนโลยี Cloud Computing จะมีซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน เช่น ซอฟต์แวร์ทางบัญชี ซอฟต์แวร์ก าร
บริหารจัดการโรงแรม และอื่นๆ ซึ่งจาเป็นสาหรับธุรกิจประเภทต่างๆ ให้ใช้งาน
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สรุ ป ก็ คื อ Cloud Computing เป็ น ระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ พร้ อ มรองรั บ การท างานของ
ผู้ใช้ง านในทุ ก ๆ ด้านไม่ ว่าจะเป็นระบบเครือข่าย การจัดเก็ บข้อมู ล การทดสอบระบบหรือติดตั้ง
ฐานข้อ มู ล หรือ การใช้ง านซอฟต์เ ฉพาะด้านในธุร กิ จ ต่างๆ โดยที่ ผู้ใช้ง านไม่ ต้องติดตั้ง ระบบทั้ ง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไว้ที่สานักงานให้ยุ่งยาก แต่สามารถใช้งานในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยการเชื่อมต่อ
กับระบบ Cloud Computing ผ่านอินเทอร์เน็ต
คลาวด์ มี ห ลากหลายระดับ หลากหลายรูป แบบแล้ว แต่ ก ารนาโมเดลนี้ไ ปใช้ ง าน โดยมี
ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ได้แก่:
Infrastructure-as-a-Service (IaaS) – บริการเวอร์ชวลแมนชีนที่สามารถเข้าถึง ได้ผ่าน
เครือข่าย ช่วยรองรับความต้องการใช้งานในการประมวลผลหรือสตอเรจ
PlatForm-as-a-Service (PaaS) – บริการด้านแพลตฟอร์มสาหรับซอฟต์แวร์ (เช่น เว็บ
แอพพลิเคชัน ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ ระบบประมวลผลกลางสาหรับองค์กรขนาดใหญ่ และมิดเดิลแวร์
อื่นๆ โดยทางานภายใต้การควบคุมด้านความปลอดภัยสูง) ที่เรียกใช้งานได้ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน
Software-as-a-Service (SaaS) – เป็นบริการด้านแอพพลเคชันโดยคิดค่าบริการเป็นไล
เซนต์ของผู้ใช้ หรือตามปริมาณการใช้งาน
Data-as-a-Service (DaaS) – ให้บ ริก ารข้อมู ล หรืออินฟอร์เ มชั นจากคลาวด์อื่น ๆ เป็น
แหล่งเก็บข้อมูลดิบหรือข้อมูลเพื่อใช้เชือมโยงการวิเคราะห์
Business Process-as-a-Service (BPaaS) – เป็ น คลาวด์ ส าหรั บ บริ ก ารด้ า นธุ ร กิ จ ที่
ต้องการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและวัดผลลัพธ์ทางธุรกิจได้
ระบบคลาวด์อยู่ที่ไหน
จากความแตกต่างของคลาวด์ในหลายๆ ประเภท บริการคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) ผู้
ที่สามารถใช้บริการจะเป็นเพียงพนักงานขององค์กรนั้นเท่านั้น สิทธิความเป็นเจ้าของและการบริหาร
จัดการจะเป็นขององค์กรลูกค้า ถึงแม้ว่าการบริหารจัดการภายในจะทาโดยซัพพลายเออร์ภายนอก
หรือผู้ให้บริการภายนอกที่เรียกว่า IT outsourcing (ITO) service ก็ได้
คลาวด์แบบกลุ่มที่มีความสนใจเรื่องเดียวกันร่วมกัน (Community Cloud) คือ
คลาวด์ ส่วนตัว (Private Cloud) ที่ เ ปิดให้หลาย ๆ องค์ก รสามารถเข้าใช้งานร่วมกันได้
โดยพนักงานขององค์กรนั้นและพนักงานขององค์กรอื่นที่ได้รับอนุญาต
คลาวด์แบบสาธารณะ (Public Cloud) คือ คลาวด์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งาน
ได้ ตั ว อย่ า งเช่ น บริ ก ารคลาวด์ ข องอเมซอน Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) หรื อ
ของ Google อย่าง Google Apps. Engine
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ประเด็นสุดท้ายสาหรับองค์กรที่ต้องพิจารณาในระยะยาวคือ การประยุกต์ใช้คลาวด์ในแบบ
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมร่วมกัน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า คลาวด์แบบผสม (Hybrid Cloud) ซึ่ง
โดยมากเป็ น การผสมผสานการท างานระหว่ า งคลาวด์ ส่ ว นตั ว (Private Cloud) กั บ คลาวด์ ส า
ธารณะ (Public Cloud)
2.2.2 ข้อดีการให้บริการ Google Apps. For Education
ประโยชน์ที่ได้จาก Google Apps. for Education
บริ ก ารของ Google ที่ มี ใ ห้ ส าหรั บ บุ ค คลสาธารณะมี ม ากมาย เช่ น Search Engine,
Youtube, Gmail, Calendar, Google Drive, และอื่นๆ แต่สาหรับบุคคลที่เป็นสมาชิกของ Google
Apps. for Education นั้น จะสามารถใช้บ ริก ารอื่นเพิ่มเติมจากบุคคลสาธารณะ รวมถึง สิทธิ์บาง
บริก ารจะมี ม ากกว่าบุคคลสาธารณะ ตัวอย่างของบริก ารส าหรับ สมาชิก ใน Google Apps. For
Education คือ
1. Search Engine – www.Google.com
2. Google Plus – plus.Google.com
3. Google Sites – sites.Google.com
4. Gmail ใช้พื้นที่ได้ไม่จากัด – mail.Google.com
5. Google Calendar – calendar.Google.com
6. Google Drive ใช้พื้นที่ได้ไม่จากัด – drive.Google.com
7. Google Docs, Sheets, Slides – docs.Google.com
8. Google Forms docs.Google.com/Forms
9. Google Groups – groups.Google.com
10. Google Contacts – www.Google.com/contacts
11. Google Maps – maps.Google.com
12. Youtube – www.youtube.com
13. Google Classroom – classroom.Google.com
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โดยประโยชน์ที่ได้รับนั้น พอสรุปได้ดังนี้
1. บุคลากรครูและนักเรียนสามารถใช้บริการที่มีบน Google ได้ฟรี มีบริการให้ใช้และ
มีสิทธิ์มากกว่าบุคคลทั่วไป
2. บุ ค ลากรครู แ ละนั ก เรี ย นได้ ใ ช้ บ ริ ก ารบนระบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง มี ค วาม
เสถียรภาพ ใช้บริการได้ตลอดเวลา
3. ระบบสามารถคัดกรองอีเมล์ที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างดี
4. สถานศึกษาไม่ต้องมีภาระในการจัดหาทรัพยากรเพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้
ทั้งอีเมล์ เอกสาร
ข้อดีของบทเรียนเครือข่าย / ห้องเรียนออนไลน์
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และ นายบุญเกียรติ เจตจานงนุช ได้ให้ความหมายบทเรียน
ออนไลน์ (Online) อีเลิร์นนิง (E-learning) คือ การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในระบบอินเตอร์เน็ต
(Internet) มาออกแบบและจัดระบบเพือ่ สรางระบบการเรียนการสอน โดยการสนับสนุนและ
ส่งเสริมใหเกิดการเรียนรูอ้ ยางมีความหมายตรงกับความต้องการของผูส้ อน และบุคลากรครู
เชื่อมโยงระบบเป็นเครือขายทีส่ ามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกคน สามารถประเมิน
ติดตามพฤติกรรมบุคลากรครู ได้เสมือนการเรียนในห้องเรียนจริงโดยสามารถพิจารณาได้
จากคุณลักษณะ ดังนี้
เว็บไซต์ที่เกี่ยวของกับการศึกษา เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาใด วิชาหนึ่งเป็นอย่าง
น้อย หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
1. บุคลากรครูสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากทุกที่ทกุ เวลาโดยอิสระ
2. บุคลากรครูมีอิสระในการเรียน การบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละเนื้อหา ไม่
จาเป็นต้องเหมือนกัน หรือพร้อมกับบุคลากรครูรายอื่น
3. มีระบบปฏิสมั พันธ์กับบุคลากรครู และสามารถเรียนรูร้ ่วมกันได้
4. มีเครื่องมือที่วัดผลการเรียนได้
5. มีการออกแบบการเรียนการสอนอย่างมีระบบ
6. ผู้สอนมีสภาพเป็นผู้ช่วยเหลือบุคลากรครูในการค้นหา การประเมิน การใช้
ประโยชน์จากเนือ้ หา จากสื่อรูปแบบต่างๆ ที่มีให้บริการ
7. มีระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System/LMS)
8. มีระบบบริหารจัดการเนื้อหา / หลักสูตร (Content Management System
/CMS)
ถนอมพร เลาหจรัสแสง ( 2544 ) ได้กล่าวถึงการสอนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมีข้อดีอยู่หลายประการ กล่าวคือ
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1. เปิดโอกาสให้บุคลากรครูทอี่ ยู่ห่างไกล หรือไม่มีเวลาในการมาเข้าชั้นเรียนได้
เรียนในเวลาและสถานที่ที่ต้องการ
2. ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษา
3. ส่งเสริมแนวคิดในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถตอบสนองต่อบุคลากรครูที่มี
ความ ใฝ่ รู้ ร วมทั้ ง มี ทั ก ษะในการตรวจสอบการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4. เปิดโอกาสให้บุคลากรครูสามารถ เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวก และ
มี ประสิทธิภาพสนับสนุนสิ่งแวดล้อมทางการเรียนทีเ่ ชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับ ปัญหาที่
พบในความเป็นจริง
5. ช่วยแก้ปัญหาของข้อจากัดของแหล่งค้นคว้าแบบเดิมจากห้องสมุด เนื่องจากเป็น
แหล่ง ข้อ มูล ทางวิชาการรูปแบบใหม่ ครอบคลุมสารสนเทศทั่วโลกโดยไม่จากัด
ภาษา
6. สนับ สนุนการเรียนรู้ที่ ก ระตือรือร้น บุคลากรครูจ ะถูก กระตุ้นให้แสดงความ
คิดเห็นได้อยู่ตลอดเวลา โดยไม่จาเป็นต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง
7. เอื้ อ ให้เ กิ ดการปฏิ สัม พั นธ์ ทั้ ง ปฏิ สั ม พัน ธ์ กั บ บุค ลากรครูด้ ว ยกั นและ/หรือ
ผู้สอน และปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนในเนื้อหาหรือสื่อการสอน
8. เปิดโอกาสสาหรับบุคลากรครู ในการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆทั้งในสถาบันใน
ประเทศและต่างประเทศทั่วโลก
9. เปิดโอกาสให้บุคลากรครู ได้มีโอกาสแสดงผลงานของตน สู่สายตาผู้อนื่ อย่าง
ง่ายดาย และเห็นผลงานของผู้อนื่ เพื่อนามาพัฒนางานของตนเองให้ดียงิ่ ขึ้น
10. ผู้สอนสามารถเนื้อหาหลักสูตร ให้ทันสมัยได้อย่างสะดวกสบาย บุคลากรครูได้
สื่อสาร และแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ทาให้เนื้อหาการเรียนมีความ
ยืดหยุ่นมากกว่าการเรียนการสอนแบบเดิม และเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการ
ของบุคลากรครูเป็นสาคัญ
สรุป ข้อดีของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ บุคลากรครูสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกคน ทุกที่และทุกเวลา( all anywhere and anytime ) บุคลากรครูได้
เพิ่มทักษะทางเทคโนโลยี สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรูอ้ ื่นๆ ได้ สามารถ
อภิป รายโต้ตอบกับบุคลากรครูอื่นหรือผู้อื่นได้อย่างอิส ระโดยไม่ถูก ควบคุม และ
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เกิดแรงจูงใจในการเรียนทาให้เกิดความรู้
ความจาได้ดีขึ้น เพราะเป็นสิ่งที่สนใจใฝ่รู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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องค์ประกอบของการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย / ห้องเรียนออนไลน์
1. องค์ประกอบด้านการเรียนการสอน
- การพัฒนาเนื้อหา
- ทฤษฎีการเรียนรู้
- การออกแบบระบบการสอน
- การพัฒนาหลักสูตร
- มัลติมีเดีย
- ข้อความและกราฟิก
- ภาพเคลื่อนไหว
- การออกแบบการปฏิสัมพันธ์
- เครื่องมือในอินเทอร์เน็ต
- เครื่องมือในการติดต่อสือ่ สาร
2. แบบเวลาไม่พร้อมกัน ( Asynchronous ) เช่น จดหมายอิเล็กโทรนิกส์ กลุ่ม
ข่าวลิสเซิฟ ( Listsevs ) เป็นต้น
3. แบบมีปฏิสัมพันธ์พร้อมกัน ( Synchronous ) เช่น แบบตัวอักษร ได้แก่ Chat
, IRC , MUDs แบบเสียงและภาพ Internet Phone , Net Meeting , conference Tools
การประเมินโครงการฝึกอบรม
1. การประเมินผลการสอนผ่านเครือข่าย / ห้องเรียนออนไลน์
การประเมินผลการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการ
ประเมินระหว่างเรียน (Formative Evaluation ) กับการประเมินรวมหลังอบรม
(Summative Evaluation )โดยการประเมินระหว่างเรียนสามารถทาได้ตลอดเวลา
ระหว่างมีการเรียนการสอน เพื่อดูผลสะท้อนของบุคลากรครูและดูผลที่คาดหวัง
ไว้ อันจะนาไปปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การประเมินหลังอบรมมักจะ
ใช้การตัดสินในตอนท้ายของการเรียน
โดยการใช้แบบทดสอบเพื่อวัดผลตาม
จุดประสงค์ของรายวิชา
( ปรัชญนันท์ นิลสุข.2546 )
พอตเตอร์ ( Potter , 1998 ) ได้เสนอวิธีการประเมินการเรียนการสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ประเมินสาหรับการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยจอร์จ เมสัน โดยแบ่งการประเมิน
ออกเป็น 4 แบบ คือ
1. การประเมินด้วยเกรดในรายวิชา (Course Grades ) เป็นการประเมิน
ที่ผสู้ อนให้คะแนนกับบุคลากรครู วิธีการนี้กาหนดองค์ประกอบของวิชาชัดเจน เช่น
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คะแนนเต็ม 100% แบ่งเป็นการสอบ 30% จากการมีส่วนร่วม 10% จาก
โครงงานกลุม่ 30% และงานที่ได้รบั มอบหมายในแต่ละสัปดาห์อีก 30% เป็นต้น
2. การประเมิ น รายคู่ (Peer Evaluation ) เป็ น การประเมิ น กั น เอง
ระหว่างคู่ของบุคลากรครูที่เลือกจับคู่กันในการเรียนทางไกลด้วยกันไม่เคยพบกั น
หรื อ ท างานด้ ว ยกั น โดยให้ ท าโครงงานร่ ว มกั น ให้ติ ด ต่ อกั นผ่ านเว็ บ และสร้าง
โครงงานเป็นเว็บที่เป็นแฟ้มสะสมงาน แสดงเว็บให้บุคลากรครูคนอื่นเห็น และจะ
ประเมินผลรายคู่จากโครงงาน
3. การประเมินต่อเนื่อง (Continuous Evaluation ) เป็นการประเมินที่
บุคลากรครูต้องส่งงานทุกๆสัปดาห์ให้กับผู้สอน โดยผู้สอนจะให้ข้อเสนอแนะและ
ตอบกลั บ ในทั น ที ถ้ า มี สิ่ ง ที่ ผิ ด พลาดกั บ บุ ค ลากรครู ก็ จ ะแก้ ไ ขและประเมิ น
ตลอดเวลาในช่วงเวลาของวิชา
4. การประเมินรายภาคเรียน ( Final Course Evaluation ) เป็นการ
ประเมินผลปกติของการสอนที่บุคลากรครูนาส่งสอน โดยการทาแบบสอบถามผ่าน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมืออื่นใด บนเครือข่ายตามแต่จะกาหนด เป็นการ
ประเมินตามแบบการสอนปกติที่จะต้องตรวจสอบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ก าร
เรียนของบุคลากรครู
2. การประเมินเว็บไซต์
โซวอร์ด ( Soward, 1997 ) ได้กล่าวถึงการประเมินการเรียนการสอน
ผ่านระบบเครือข่ายว่า จะต้องอยูบ่ นฐานทีผ่ ู้ใช้เป็นศูนย์กลาง โดยให้นึกถึงเสมอว่า
เว็บไซต์ ควรเน้นให้ผู้ใช้ได้สะดวกไม่ประสบปัญหาติดขัดใดๆ การประเมินเว็บไซต์
มีหลักการที่ต้องประเมิน คือ
1. การประเมินวัตถุประสงค์ ( Purpose )จะต้องกาหนดวัตถุประสงค์ว่า
เพื่ออะไร กลุ่มเป้าหมายคือใคร
2. การประเมินลักษณะ ( Identification ) ควรจะทราบได้ทันทีเมื่อเปิด
เว็บไซต์เข้าไปว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใด ซึ่งในหน้าแรก ( Homepage ) จะทาหน้าที่
เป็นปกในของหนังสือ ( Title ) ที่บอกลักษณะและรายละเอียดของเว็บนั้น
3. การประเมิ นภารกิ จ ( Authority ) ในหน้ า แรกของเว็ บ จะต้องบอก
ขนาดของเว็บและรายละเอียดของโครงสร้างของเว็บ เช่น แสดงที่อยู่และเส้นทาง
ภายในเว็บ และชื่อผู้ออกแบบเว็บ
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4. การประเมิ น การจัด รูป แบและการออกแบบ (Layout and Design)
ผู้ออกแบบควรจะประยุกต์แนวคิดตามมุมมองของผู้ใช้ ความซับซ้อน เวลา รูปแบบ
ที่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้
5. การประเมินการเชื่อม ( Links ) การเชื่อมโยงถือว่าเป็นหัวใจของเว็บ
เป็นสิ่งที่จาเป็นและมีผลต่อการใช้ หรือการเพิ่มจานวนเชื่อมโยงโดยไม่จาเป็นจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ควรใช้เครื่องมือสืบค้นแทนการเชื่อมโยงที่ไม่จาเป็น
6. การประเมิ น เนื้ อ หา (Content) เนื้ อ หาที่ เ ป็ น ข้ อ ความภาพ หรื อ
เสียง จะต้องเหมาะสมกับเว็บไซต์ และให้ความสาคัญ กับองค์ประกอบทุกส่วน
เท่าเทียมกัน
3. ความพึงพอใจและการวัดความพึงพอใจ
ความหมายของ ความพึงพอใจ
ไพบูลย์ ช่างเรียน (2516. หน้า 146-147 อ้างอิงมาจาก นริษา นราศรี 2544. หน้า 28)
ได้กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจสรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นความต้องการทางร่างกาย มี
ความรุนแรงในตัวบุคคล ในการร่วมกิจกรรมเพื่อสนองความต้องการทางร่างกายเป็นผลทาให้เกิด
ความพึงพอใจแล้วจะรู้สึกต้องการความมั่นคง ปลอดภัย เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนอง
ความ
ต้องการทางร่างกายและความต้องการความมั่นคง แล้วบุคคลจะเกิดความผูกพันมากขึ้นเพื่อให้เป็นที่
ยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
อุ ทั ย หิรัญ โต (2523. หน้า 272 อ้างอิง มาจาก นริษา นราศรี 2544. หน้า 28) ได้ให้
ความหมายของความพึ ง พอใจไว้ ว่ า “ ความพึ ง พอใจเป็ น สิ่ ง ที่ ท าให้ทุ ก คนเกิ ด ความสบายใจ
เนื่องจากสามารถตองสนองความต้องการของเขา ทาให้เขาเกิดความสุข ”
กิติมา ปรีดีดิลก (2524. หน้า 278-279) ได้รวบรวมความหมายของความพึงพอใจ ใน
การทางานดังนี้
1. ความพึ ง พอใจในการท างานตามแนวคิดของ คาร์เ ตอร์ (Carter) หมายถึง คุณภาพ
สภาพ หรือระดับความพึงพอใจของบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ และทัศนคติของบุคคลที่มี
ต่อคุณภาพและสภาพของงานนั้น ๆ
2. ความพึงพอใจในการท างาน ตามแนวคิด ของ เบนจามิน (Benjamin) หมายถึง
ความรู้สึกที่มีความสุข เมื่อได้รับผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย ความต้องการ หรือแรงจูงใจ
3. ความพึงพอใจในการทางานตามแนวคิดของ เอร์เนสท์ (Ernest) และโจเซพ (Joseph)
หมายถึง สภาพความต้องการต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่การงานแล้วได้รับการตอบสนอง
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4. ความพึงพอใจตามแนวคิดของ จอร์จ (George) และเลโอนาร์ด (Leonard) หมายถึง
ความรู้สึกพอใจในงนที่ทาและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุวตถุประสงค์หรือตามพจนานุกรมฉบับ
บัณฑิตยสถาน (2525. หน้า 577-578)
ความหมายจากพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายว่า
พอใจ หมายถึง สมใจ ชอบใจ เหมาะ
พึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
ธงชัย สันติวงษ์ (2533. หน้า 359) กล่าวว่า ถ้าบุคคลหนึ่งได้มองเห็นช่องทางหรือโอกาส
จะสามารถสนองแรงจูงใจที่ตนมีอยู่แล้ว ก็จะทาให้ความพึงพอใจของเขาดีขึ้น หรืออยู่ในระดับสูง
สมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ทอง (2542. หน้า 278-279) กล่าวว่า
1. ความพึงพอใจเป็นผลรวมของความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับระดับความชอบหรือไม่ชอบต่อ
สภาพต่าง ๆ
2. ความพึงพอใจเป็นผลของทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ
3. ความพึงพอใจในการทางานเป็นผลมาจากการปฏิบัตงิ านที่ดี และสาเร็จจนเกิดเป็นความ
ภูมิใจ และได้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ตามทีห่ วังไว้
กิลเมอร์ (Gilmer, 1966.p. 80) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในการทางานเป็น
ทัศนคติของบุคคล ที่มีต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตโดยทั่วไปที่ได้รบั มา
ไพรซ์ และมูลเลอร์ (Price and Muller, 1986. P. 215) ให้ทัศนะว่าความพึงพอใจ
ในงานคือระดับของความรูส้ ึกในทางบวกหรือในทางที่ดีของพนักงานหรือลูกจ้างต่องาน
จากความคิดเห็นของนักวิชาการ ได้กล่าวถึงสิ่งที่สร้างความพึงพอใจ สรุปได้ว่าความพึง
พอใจจะทาให้บุคคลเกิดความสบายใจหรือสนองความต้องการท าให้เกิ ดความสุขเป็นผลดีต่อการ
ปฏิบัติงาน
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
สมพงศ์ เกษมสิน (2518. หน้า 298 อ้างอิงมาจาก นริษา นราศรี 2544. หน้า 28)
บุคคลจะเกิดความพึงพอใจได้นั้น จะต้องมีการจูงใจ ได้กล่าวถึงการจูงใจว่า “ การจูงใจเป็น การ
ชักจูงให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม โดยมีมลู เหตุความต้องการ 2 ประการ คือ ความต้องการทางร่างกายและ
ความต้องการทางจิตใจ ”
นฤมล มีชัย (2535. หน้า 15) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือเจตคติที่ดีตอ่ การ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบนั้น ๆ ด้วยใจรัก มีความกระตือรือร้นใน
การ
ทางานพยายามตั้งใจทางานให้บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสุขกับงาน
ที่ทา
และมีความพอใจ เมื่องานนั้นได้ผลประโยชน์ตอบแทน
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จรูญ ทองถาวร (2536. หน้า 222-24 อ้างอิงมาจาก นริษา นราศรี 2544. หน้า 28)
ได้กล่าวถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
โดยได้สรุปเนื้อความมาจากแนวคิดของมาสโลว์
(Maslow) สรุปได้ว่า ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
1. ความต้องการทางร่างกาย เป็นความต้องการพื้นฐาน ได้แก่ ความต้องการอาหาร
เครื่องนุง่ ห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค
2. ความต้องการมั่นคงและปลอดภัย ได้แก่ ความต้องการมีความเป็นอยู่อย่างมั่นคงมีความ
ปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สิน มีความมั่นคงในการทางาน และมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในสังคม
3. ความต้องการทางสังคม ได้แก่ ความต้องการความรัก ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม
4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง ได้แก่ ความภูมิใจ การได้รับความยกย่องจากบุคคลอื่น
5. ความต้องการความสาเร็จแห่งตน เป็นความต้องการระดับสูงสุด เป็นความต้องการ
ระดับสูง เป็นความต้องการที่อยากจะให้เกิดความสาเร็จทุกอย่างตามความคิดของตน
สเต้าส์ และเชเลย์ (Srauss and Sayles, 1960. P. 119-121) กล่าวว่า ความรู้สึกพอใจ
ในงานที่ทาและเต็มใจทีจ่ ะปฏิบัตงิ านนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คนที่จะพอใจในงานที่ทา
เมืองานนั้นให้ผลประโยชร์ตอบแทนด้านวัตถุและจิตใจ ซึ่งสามารถสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของ
เขาได้
โวแมน (Wolman, 1973. p. 95) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจคือ
ความรู้สึกมีความสุข เมื่อได้รบั ผลสาเร็จตามความมุง่ หมาย ต้องการ หรือ แรงจูงใจ
5. การวัดความพึงพอใจ
หทัยรัตน์ ประทุมสูตร (2542. หน้า 14) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจ เป็นเรื่องที่
เปรียบเทียบได้กบั ความเข้าใจทั่ว ๆ ไป ซึง่ ปกติจะวัดได้โดยการสอบถามจากบุคคลที่ต้องการ
จะ
ถาม มีเครื่องมือที่ตอ้ งการจะใช้ในการวิจัยหลาย ๆ อย่าง อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าจะมีการวัดอยู่หลาย
แนวทางแต่การศึกษาความพึงพอใจอาจแยกตามแนวทางวัด ได้สองแนวคิดตามความคิดเห็นของ ซา
ลีซนิคค์ คริสเทนส์ กล่าวคือ
1. วัดจากสภาพทั้งหมดของแต่ละบุคคล เช่น ทีทางาน ที่บ้านและทุก ๆ อย่างที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิต การศึกษาตามแนวทางนี้จะได้ข้อมูลทีส่ มบูรณ์ แต่ทาให้เกิดความยุ่งยากกับการทีจ่ ะวัดและ
เปรียบเทียบ
2. วัดได้โดยแยกออกเป็นองค์ประกอบ เช่น องค์ประกอบที่เกี่ยวกับงาน การนิเทศงาน
เกี่ยวกับนายจ้าง
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ตอนที่ 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
ธนภรณ์ กาญจนพันธ์ (2558 : บทคัดย่อ) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มี ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา การก ากับ
ตนเอง และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มที่
ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนเดชะปัตตนยา นุกูล ภาคการเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จานวนนักเรียน 31 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
กลุ่มที่ศึกษาได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ใช้เวลาในการ จัดการเรียนรู้ 16
ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ ห้องเรียนกลับ
ทาง เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ความ
ยากง่าย มีค่าตั้งแต่ 0.22 - 0.77 อานาจจาแนก มีค่าตั้งแต่ 0.20 - 0.80 และความเชื่อมั่น มี
ค่า เท่ากับ 0.79 3) แบบวัดการกากับตนเอง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 4) แบบสอบถาม
ความพึง พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 5) แบบสารวจพฤติกรรม
การเรียนรู้ และ 6) แบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจัยโดยดาเนินแผนการทดลองตามแผนการ
วิจัย แบบกลุ่มเดียว วัดสองครั้ง (The One-group Pretest-Posttest Design) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที ผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้ 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน
ชีววิทยา หลังการจัดการเรียนรู้สงู กว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ยอยู่ในระดับกลาง 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีการกากับตนเอง หลัง การจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีคะแนน พัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ย
อยู่ในระดับกลาง 3. นัก เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มี ความพึง
พอใจต่อการ จัดการเรียนรู้ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
อาลาวีย๊ะ สะอะ (2558 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลผลการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์
และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูข้ อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มที่ศึกษาในการ
วิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียน เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี อาเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 27 คน
ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้ เวลาในการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ห้องเรียนกลับทาง 12 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้
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แบบห้ อ งเรี ย นกลั บ ทาง เรื่ อง พั น ธุ ศ าสตร์ แ ละเทคโนโลยี ท าง DNA แบบทดสอบ วั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดความพึง
พอใจ ต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งดาเนินการทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ (Onegroup pretest-posttest design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบ ค่ า ที ช นิ ด กลุ่ ม ตั ว อย่ างไม่ เ ป็น อิส ระต่ อกั น (t-test dependent
group) ผลการวิ จัย พบว่ า นั ก เรี ยนที่ ได้ รั บ การจัดการเรีย นรู้แบบห้องเรียนกลับ ทางมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาและทัก ษะการคิด วิเคราะห์ หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม
อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติที่ ร ะดับ .01 และนัก เรียนมี ความพึง พอใจ ต่อการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับทางในระดับมาก
กรวรรณ สืบสม , นพรัตน์ หมีพลัด , สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2560 : บทคัดย่อ)
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
(Flipped classroom) ผ่านห้องเรียนออนไลน์Google classroom 2) เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบห้องเรียนกลับด้าน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบห้องเรียนกลับด้านผ่าน
Google classroom และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม
ห้องเรียนกลับด้าน โดยกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้คือ นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปี
ที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 36 คน โดยใช้การสุ่มอย่าง
ง่ายแบบวิธีการจับสลาก จากนักศึกษา จานวน 72 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้อ งเรียนกลับด้าน รายวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แบบทดสอบ
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ การจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้าน และห้องเรียนออนไลน์ Google classroom และ
ผลการวิจัยใน ครั้งนี้พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อที่พัฒนาจากแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีค่า ความเชื่อมั่นเท่ากั บ .90 ซึ่ง อยู่ในเกณฑ์ ที่มีความ
เชื่อมั่นสูง และจากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระหว่างเรียนและหลัง
อบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านในระดับมาก เพราะผู้เรียนสามารถรังสรรค์
ชิ้นงานผ่านวิธีการเรียนรู้แบบ โครงการ รวมทั้งสามารถพูดคุยหรือสอบถามครูผู้สอนได้เมื่อมี
ปัญหาในการเรียน
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อพัชชา ช้างขวัญยืน และทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ (2559 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน ร่วมกั บ การเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาคอมพิวเตอร์ส ารสนเทศขั้นพื้นฐาน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้คือ นิสิ ตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ที่ได้โดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย จานวน 1 ห้องเรียน 112 คน ได้โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ 1.แบบประเมินคุณภาพของแผนการสอนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้อ งเรียนกลับ ด้านร่วมกั บ การ เรียนรู้แบบโครงงานโดยผู้เ ชี่ยวชาญ 2.แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการจัดการเรียนการสอนแบบ ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการ
เรี ย นรู้ แ บบโครงงาน สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ
การเรียนรู้แบบ โครงงาน รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดที่ควร
ต้องค านึงในการสร้างแผนการจัดการเรียน การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกั บ การ
เรียนรู้แบบโครงงาน ประกอบด้วย ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ ,ชื่อหน่วยการ เรียนรู้ ,ชื่อเรื่อง
ของแผนการจัดการเรียนรู้,ชั้นที่สอน,จานวนคาบที่ใช้ในการสอน,สาระรายวิชา,วัตถุประสงค์,
สาระของ เนื้อหา,กิจกรรมสื่อและอุปกรณ์,การวัดและการประเมินผล,Google Classroom,
คู่ มื อ การใช้ ง าน Google Classroom, แบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น พร้ อ มเฉลย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. ผลการประเมินคุณภาพของแผนการ สอนการ
จัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ
อยู่ ใ นระดั บ มาก 3. ผลการหาประสิท ธิ ผ ลของการสอนการจัด การเรีย นการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน คือ 0.55 ผ่านตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
พิ ม พ์ ป ระภา พาลพ่ า ย และ ณั ฐ พล ร าไพ (2557 : บทคั ด ย่ อ ) การวิ จั ย นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อสังคมตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านในการส่งเสริม ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 6 ให้มี คุณภาพในระดับ ดี 2) เปรียบเทียบ
คะแนนก่อนอบรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน
ตามแนวคิด ห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อสังคม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจจากการเรียนตาม
แนวคิดห้องเรียน กลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านสื่อสังคมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม ตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฑาทิพย์ ที่
กาลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 สุ่มอย่างง่ายได้จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ สื่อสังคมตามแนวคิด ห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แบบประเมินคุณภาพการเรียนรู้สาหรับ ผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบการฟังภาษาอัง กฤษ
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ก่อนอบรมและหลังอบรม และแบบสอบถามความ พึงพอใจสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนรู้บนสื่อสังคมตามแนวคิดห้องเรียน กลับด้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ วิเคราะห์ t-test โดยใช้ข้อมูล
จากการออกแบบการวิจัยในลักษณะจับคู่ (matched paired design) พบว่า 1) สื่อสังคม
ตามแนวคิ ด ห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า นเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 2) นักเรียนที่เรียนผ่านสื่อสังคมตามแนวคิ
ด้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า นมี ค ะแนนผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นสูง กว่ า คะแนนก่ อ นอบรมอย่างมี
นัยสาคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านเพื่อ ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านสื่อสังคมอยู่ในระดับมากที่สุด
หิรัญปกรณ์ ปลื้มมะลัง และ อัญชลี ทองเอม (2558 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์1)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์และความ คงทนในการเรียนรู้วิชา
สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดการ เรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับ ทาง 2)เพื่ อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนในการเรียนรู้วิชาสังคม ศึก ษา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางและ แบบ
ห้องเรียนปกติและ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ กลุ่มทดลอง เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 จานวน 35 คน เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับ ทาง และกลุ่มควบคุม เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 จานวน 35 คน เรียนโดย
การจั ด การ เรี ย นรู้ แ บบปกติ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ แผนการจั ด การเรียนรู้
แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่า
ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบ่ียงเบนมาตรฐาน Paired t-test และ Independent t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรูว้ ิชาสังคมศึกษา นักเรียนที่เรียนโดย
ห้องเรียนกลับทางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังอบรมสูงกว่าที่เรียนโดยห้องเรียนปกติ อย่าง
มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 2) ผลความคงทนทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับทาง หลังจากได้เรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ พบว่า นักเรียนมีความรู้ความคงทนทางการ
เรียน ลดลง และ 3)ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ทาง โดย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.04)
ปิยะวดี พงษ์ส วัส ดิ์ และ ณมน จีรัง สุวรรณ (2558 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุป ระสงค์( 1) เพื่ อ ออกแบบรูป แบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ ด้านโดยใช้
กิ จ กรรม WebQuest เพื่ อพัฒ นาทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึก ษาใน
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ระดับอุดมศึกษา และ (2) เพื่อประเมินรูปแบบการเรียน การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดย
ใช้กิจกรรม WebQuest เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา ใน
ระดับอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านการออกแบบการเรียนการสอน
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างน้อย 5 ปี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ได้รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้ า นโดยใช้ กิ จ กรรม WebQuest เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเรีย นรู้ใ นศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 การ วิเคราะห์บริบทการเรียน
การสอนประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ส่วนที่ 2 การเตรียมการก่อนการเรียนประกอบด้วย 3
องค์ประกอบ ส่วนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 2 กระบวนการ และส่วน
ที่ 4 การประเมิ นผล มี 1 องค์ป ระกอบ (2) ผลประเมิ นโดยผู้เ ชี่ยวชาญ 5 ท่ าน ท าการ
ประเมิ นรูป แบบการเรีย นการสอนแล้ว มี ค วามคิ ดเห็น ว่ า รู ป แบบ การเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นนั้นในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด (X = 4.70, S.D. = 0.49)
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Google Apps. For Education
เพชราวลัย ถีระวณัฐพงศ์ , จิรวิญญ์ ดีเจริญชิตพงศ์ , ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม
(2558 :บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัย เรื่อง การใช้นวัตกรรม Google Apps. For Education
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ในครั้ง นี้ คื อ บทเรี ยน
อิ เ ล็ก ทรอนิก ส์ แบบทดสอบก่ อนอบรมและหลังอบรม ของนัก ศึก ษาที่ 30 คน ผลวิจัย
บทเรี ยนอิ เ ล็กทรอนิก ส์มี ป ระสิท ธิภาพ 81.75/85.44 ผลสัม ฤทธิ์ของนัก ศึก ษาที่ เรียน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ .05 และนักศึกษามีความพึง
พอใจ ต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ปิยาภัทร์ จิรปุณญโชติ (บทคัดย่อ) การประยุกต์ใช้ Google Apps ในการบริหาร
สารสนเทศของสถานศึกษา เป็นหัวข้อการสัมมนา ว่าด้วย เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ
และองค์ความรู้ ซึงเป็นกิจกรรมทางวิชาการของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งพบว่า
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทต่อการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กร หรือสถาบันการศึกษา การนาเทคโนโลยี
เข้ า ช่ ว ยบริ ห ารสารสนเทศ เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ที่ จ ะท าให้ ห น่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รนั้ น ๆ มี
ประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น รวมทั้งก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
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ชัลย์พิฌชา ขาชุ่ม , จิรพันธ์ ศรีสมพันธุ์ (2560 : บทคัดย่อ) วิจัยเชิงทดลอง เพื่อ
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ด้วย Google Application 2
เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนอบรม
และหลังอบรม ของนักศึกษาจานวน 28 คน ที่ได้เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 1.14 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังอบรมสูงกว่า ก่อนอบรมมีนัยทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ 0.05 สรุ ป ได้ ว่า บทเรีย นออนไลน์ เรื่ อ ง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ด้วย
Google Application สามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอนได้
ไพรรัชนพ วิริยวรกุล , ดวงกมล โพธิ์นาค ( 2557: บทคัดย่อ ) บทความ กล่าวถึง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ Google Apps. For Education ซึ่งเป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสาหรับการจัดการระบบการเรียนการ
สอนเพื่ อ ส่ง เสริม การเรียนรู้แบบท างานร่ วมกั น ได้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา และทุ ก รูป แบบของ
เทคโนโลยี ที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ภายใต้การจัดเก็บ รวบรวม
และบันทึ ก ข้อ มู ล บนคลาวด์ ติดต่อสื่อสารก าหนดเวลาเรียน และตารางนัดหมาย ท า
กิจกรรมกลุ่มได้ในเวลาเดียวกัน บนแฟ้มเอกสารเดียวกัน อีกทั้งครูยังสามารถประยุกต์ใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารชั้นเรียนได้อีกด้วย
สุภาพร เสือ เริก (2559:บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเพื่อ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 2.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของเม
กุยแกนส์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนอบรมและหลังอบรม โดยนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 50 คน จากการเลือกแบบเจาะจง พบว่า คะแนนสอบหลัง
อบรมสูง กว่า ก่ อ นอบรมอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติที่ ร ะดับ .05 สรุป ได้ว่า สามารถนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายได้ดี
3. การประเมินคุณภาพระบบพัฒนาครู
3.1 แนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาครู
ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูประบบการศึกษาไทย โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
การศึกษาได้รับการคาดหมายให้ทาหน้าที่ต่าง ๆ มากมายทั้งในทางสังคม การเมือง
และเศรษฐกิจ นับตัง้ แต่การช่วยให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้และคิดเป็น เรียนรูจ้ ริยธรรม
และความเป็นพลเมือง ตลอดจนพัฒนาทักษะทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยเพิม่ ความเท่าเทียม
ในสังคมในระยะยาว
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จากบทบาทหน้ าที่ ที่ ส าคั ญ หลายประการดัง กล่า ว การศึ ก ษาที่ ไ ม่ มี คุ ณภาพจึง
ก่ อ ให้เ กิ ดปัญ หาร้ายแรงต่อประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง ประชาชน
ต้องการทักษะการคิดและการดารงชีวิตที่แตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย โดยเฉพาะการศึกษาระดับพื้นฐาน เป็นเรื่องที่
ยากเย็นแสนเข็ญยิ่ง แม้จะมีความพยายามปฏิรูปการศึกษามากว่า 10 ปี ตั้งแต่การปฏิรูปรอบ
แรกเมื่อปี 2542 จนมาถึงการปฏิรูปรอบที่สองเมื่อปี 2552 เราก็ยังไม่สามารถทาให้คุณภาพ
การศึกษาของประเทศดีขึ้นได้อย่างทั่วถึง ดังจะเห็นได้จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครมี
คุณภาพโดยเฉลี่ยเมื่ อวัดจากการสอบมาตรฐานต่างๆ สูง กว่าโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลใน
ภูมิภาค โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก
งานวิจัยที่ผ่านมาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ชี้ให้เห็นว่า
เป้าหมายของการปฏิรูประบบการศึกษาไทยคือ (1) การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อ
เติมเต็มศักยภาพให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (2) การพัฒนาระบบครูให้มีคุณภาพ
(3) การสร้างความรับผิดชอบ (accountability) ในระบบการศึกษา และ (4) การลดปัญหา
ความเหลื่อมล้าด้านต่างๆ ในระบบการศึกษา
3.2. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อเติมเต็มศักยภาพ ให้นักเรียนมีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตั้งอยู่บนฐานคิดที่เชื่อว่า รูปแบบการศึกษาแบบ
ดั้งเดิมในช่วงศตวรรษที่ 20 ซึ่งเน้นย้าแต่การเรียนและท่องจาเนื้อหาในสาระวิชาหลัก อาทิ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศึกษา ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วในการดารงชีวติ
และการทางานในโลกศตวรรษใหม่ภายใต้ความท้าทายใหม่
สาหรับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั้น ตั้งต้นจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่
จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 โดยให้ความสาคัญกับการปลูกฝัง “ทักษะ” ที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 เช่น ทั ก ษะในการคิดขั้นสูง ทั ก ษะในการเรียนรู้และนวัตกรรม ทั ก ษะชีวิตและการ
ทางาน ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคู่กับ “เนื้อหา” ในสาระวิชาหลักและ
ความรู้อื่นที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 เช่น ความรู้เรื่องโลก ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ
และการเป็นผู้ป ระกอบการ ความรู้ ด้ า นพลเมื อ ง ความรู้ ด้ า นสุข ภาพ และความรู้ด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ ม ผ่ า นหลั ก สู ต รที่ มี ลั ก ษณะกระชั บ (lean curriculum) ช่ า งคิ ด (thinking
curriculum) และบู ร ณาการ (interdisciplinary curriculum) เพื่ อ สร้ า งนั ก เรี ย นที่ มี
“คุณลักษณะ” อันพึงปรารถนาของโลกศตวรรษที่ 21 ได้ นั่นคือ รู้จักคิด รักการเรียนรู้ มี
ส านึก พลเมื อ ง มี ความกล้าหาญทางจริยธรรม มี ความสามารถในการแก้ ปัญ หา ปรับตัว
สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต
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นอกจากนี้ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยัง ต้องมีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับ
เนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนา
เนื้ อ หาและทั ก ษะแบบใหม่ อี ก ด้ ว ย เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ควรมี
คุณลัก ษณะที่ มี ชีวิต มี พ ลวั ต มี ป ฏิสัม พันธ์ การเชื่อมต่อและมี ส่วนร่วม ใช้สื่อผสมอย่าง
หลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของบุคลากรครู มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับ
ตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา-แก้ไข-จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ และมีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง
3.3. การพัฒนาระบบครูให้มีคุณภาพ
3.3.1 ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
คาถามสาคัญที่จาเป็นต้องแสวงหาคาตอบเพื่อสร้างระบบความรับผิดชอบคือ ระบบความ
รับผิดชอบถูกออกแบบขึ้นเพื่ออะไร รับผิดชอบต่อใคร และรับผิดชอบอย่างไร
ระบบความรับผิดชอบควรถูกออกแบบขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาบน
เส้นทางของการสร้างนักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยรับผิดชอบต่อนักเรียนและผู้ปกครอง
ผ่านระบบการให้รางวัลและลงโทษ และผ่านระบบการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ครู หรือสถานศึกษา
ที่มีปัญหา
กล่ า วโดยสรุ ป หั ว ใจส าคั ญ ของการปฏิ รู ป ระบบการศึ ก ษาอยู่ ที่ ก ารสร้ า งระบบความ
รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิ ดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยให้โรงเรียนมีความ
รับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ปกครองและนักเรียนมากขึ้น โดยโรงเรียนควรเป็นหน่วยหลักในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และมี อิสระในการบริหารจัดการ ไม่ ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบหลักสูตร
วิธีก ารสอน และวิธีก ารวัดผลตามแนวคิดทั กษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้ส อดคล้องกั บวิสัยทัศน์และ
เจตนารมณ์ของโรงเรียน รวมถึง ตอบสนองต่อสภาพปัญ หาและความต้องการชุม ชน รวมถึง การ
ฝึกอบรมพัฒนาครู และการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายใน โดยมีการปฏิรูประบบการจัดทาและ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสถานศึกษาต่อสาธารณะเพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองในการคัดเลือกโรงเรียน และสร้างระบบให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ครูและนักเรียนที่มี
ปัญหา
ทั้งนี้ งานวิจัยชิ้นนี้เสนอว่า การปฏิรูประบบการศึ กษาต้องดาเนินการร่วมกันใน 5 ด้าน อัน
ได้แก่ (1) การปฏิรูปหลักสูตร สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี (2) การปฏิรูประบบการวัดและประเมินผล
การเรียน (3) การปฏิรูป ระบบการพัฒ นาคุณภาพครู (4) การปฏิรูป ระบบการประเมิ นคุณภาพ
สถานศึกษา และ (5) การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา ซึ่งรายละเอียดของข้อเสนอเพื่อการ
ปฏิรูปจะเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไป
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3.4 การสร้างนักเรียนให้มี “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21”
ในฐานะเป้าหมายของระบบความรับผิดชอบ
ระบบความรับผิดชอบเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการช่วยเหลือนักเรียน
ครู และสถานศึกษาที่มีปัญหา จักเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการกาหนดเป้าหมาย พันธะหน้าที่ เจ้าภาพใน
การรับผิดชอบพันธะหน้าที่ต่าง ๆ และระบบการประเมินผล เช่นนี้แล้ว ผู้มอบหมายจึงจะสามารถ
กากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการทาหน้าที่ของผู้ได้รับมอบหมายได้ ทาให้ผู้
มอบหมายและภาครัฐสามารถเข้าไปร่วมช่วยเหลือและร่วมพัฒนาในกรณีที่ผู้ได้รับมอบหมายมีความ
บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่
คาถามสาคัญที่จาเป็นต้องแสวงหาคาตอบเพื่อสร้างระบบความรับผิดชอบก็คือ ระบบความ
รับผิดชอบถูกออกแบบขึ้นเพื่ออะไร รับผิดชอบต่อใคร และรับผิดชอบอย่างไร
รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอคาตอบของคาถามสาคัญดังกล่าวว่า ระบบความรับผิดชอบควรถูก
ออกแบบขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา บนเส้นทางของการสร้างนักเรียน ให้มีทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 โดยรับผิดชอบต่อ นักเรียนและผู้ปกครอง ผ่านระบบการให้รางวัลและการลงโทษ และผ่าน
ระบบการให้ความช่วยเหลือ นักเรียน ครู หรือสถานศึก ษาที่ มี ปัญหา เป้าหมายของระบบความ
รับผิดชอบก็คือความสามารถในการสร้างนักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั่นเอง
3.5 การปฏิรูประบบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ
ภายใต้แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอว่า หัวใจสาคัญของการปฏิรูประบบการศึกษาอยู่ที่การสร้างระบบ
ความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 โดยให้โรงเรียนมี
ความรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ปกครองและนักเรียนมากขึ้น โดยโรงเรียนควรเป็นหน่วยหลักในการ
พัฒ นาคุณภาพการศึก ษา และมี อิ ส ระในการบริห ารจัดการ ไม่ ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบ
หลักสูตร วิธีการสอน และวิธีการวัดผลตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และเจตนารมณ์ของโรงเรียน รวมถึงตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน ตลอดจน
การฝึกอบรมและการพัฒนาครู และการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายใน โดยมีการปฏิรูประบบ
การจัดทา และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสถานศึกษาต่อสาธารณะ เพื่อเป็นพื้น ฐานสาหรับ
การตัดสินใจของผู้ปกครองในการคัดเลือกโรงเรียน
นอกจากการสร้างระบบความรับผิดชอบโดยตรงแล้ว การปรับหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และ
การพัฒนาครู ก็ยังคงเป็นหัวใจสาคัญของการปฏิรูประบบการศึกษา เพราะระบบในปัจจุบันยังไม่
เอื้ออานวยให้เกิดการเรียนรูต้ ามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แต่การปฏิรูประบบการเรียนรู้เพือ่ ให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของศตวรรษที่ 21 จาเป็นต้องลงมือทาควบคู่ไปกับ
การปฏิรูปด้านอื่นๆ เช่น การสร้างระบบความรับผิดชอบดังที่ได้กล่าวไป รวมถึงการลดความเหลือ่ มล้า
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ของคุณภาพการศึกษา โดยจัดสรรงบประมาณให้กับพื้นที่ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น
และสร้างระบบให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ครู และนักเรียนที่มีปัญหา
ทั้งนี้ การปฏิรูประบบการศึกษาต้องดาเนินการร่วมกันทัง้ 5 ด้าน (ดูภาพที่ 7 ประกอบ)
ได้แก่
(1) การปฏิรูปหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยี
(2) การปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการเรียน
(3) การปฏิรูประบบการพัฒนาคุณภาพครู
(4) การปฏิรูประบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา และ
(5) การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา
ภาพที่ 3 การปฏิรูป 5 ด้าน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โดยการปฏิรูปนั้นต้องดาเนินไปทัง้ สองระดับ คือ “ระดับประเทศ” ที่มงุ่ ตอบโจทย์ด้านการ
สร้างความรับผิดชอบโดยบทบาทของรัฐเป็นสาคัญ และ “ระดับสถานศึกษา” ที่มงุ่ ตอบโจทย์ด้าน
ความเป็นอิสระของโรงเรียนในฐานะหน่วยหลักของการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนเป็นสาคัญ
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3.6 การปฏิรูประบบการศึกษาในระดับประเทศ
แนวทางการปฏิรูป ระบบการศึก ษาในระดับ ประเทศ มุ่ ง เน้นไปที่ ก ารสร้างระบบความ
รับผิดชอบเป็นสาคัญ โดยรัฐปรับบทบาทมาเป็นผู้กากับดูแลคุณภาพของระบบการศึกษา
ในการนี้ จุดเริ่มต้นของการปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบ คือการปฏิรูป
ระบบการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศ (standardized test) ให้เป็นการทดสอบวัดความรู้ความ
เข้าใจและทักษะ (literacy-based test) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มากกว่า
การทดสอบที่มุ่งวัดความรู้ในเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
เพื่อสร้างความรับผิดชอบในระบบการศึกษา ผลการสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่จะ
ถูก นาไปใช้ในการประเมิ นผลงานของครู การประเมิ นคุณภาพสถานศึก ษา และการประเมินผล
ผู้บริหารสถานศึกษา นอกจากนั้นต้องมีระบบรายงานผลการสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่
และผลการประเมินครูและสถานศึกษาต่อผู้ปกครอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสาธารณชน
เพื่อให้ผู้ป กครองสามารถคัดเลือ กโรงเรียนจากข้อมู ลเหล่านั้นได้ การติดตามและตรวจสอบการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพและเข้าช่วยเหลือนักเรียน ครู และสถานศึกษาที่มี
ปัญหา การให้รางวัลผู้บริหารโรงเรียน และการจัดสรรงบประมาณด้านอุปสงค์ (งบอุดหนุนรายหัว)
กระบวนการสร้างความรับผิดชอบทั้ งหมดนี้มีเ ป้าหมายสุดท้ายคือเพื่อให้เกิ ดการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยสร้างบุคลากรครูให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังแสดงในภาพ
ที่ 4
ภาพที่ 4 แนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาในระดับประเทศ
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(1) การปฏิรูประบบการศึกษาในระดับสถานศึกษา
แนวทางการปฏิ รูป การศึ ก ษาในระดั บ สถานศึ ก ษาถื อ ว่า โรงเรียนเป็น ศู นย์ ก ลางในการ
ปรับเปลี่ยน โดยโรงเรียนต้องทาหน้าที่เป็นหน่วยหลักของการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน เงื่อนไขที่จาเป็นของการปฏิรูปคือโรงเรียนต้องมีความเป็นอิสระในการ
บริหารการศึกษา โดยได้รับงบประมาณและการสนับสนุนทางวิชาการที่เพียงพอจากรัฐ
การปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษาเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการ
สอนเป็นส าคัญ ภายใต้ห ลัก ความยืดหยุ่ น ความหลากหลาย ความมี พลวัต การมี ส่วนร่วมจาก
ผู้ปกครองและชุมชน ความสามารถในการตอบสนองความต้ องการของบุคลากรครูและชุมชน และ
การมีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนา ดังแสดงในภาพที่ 5
ภาพที่ 5 แนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาในระดับสถานศึกษา

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูประบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานวิจัยฉบับนี้นาเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูประบบการศึกษา 5 ด้านให้เกิด
ความรับผิดชอบ ภายใต้แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังนี้
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3.7 การปฏิรูปหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยี
รายงานวิจัยฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่า หลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยี ของระบบการศึกษา
ไทยยังมีช่องว่างในการปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ในส่วนของการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางของไทย พบว่า
(1) หลักสูตรยังขาดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(2) องค์ประกอบหลายส่วนในหลักสูตรยังไม่ได้รับการออกแบบให้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด “หลักสูตรกระชับ” “หลักสูตรช่างคิด” และ “หลักสูตรบูรณาการ”
(3) โครงสร้างเวลาเรียนกาหนดเวลาเรียนอย่างเคร่ งครัดตามสาระการเรียนรู้ และกาหนด
จานวนชั่วโมงเรียนตามข้อบังคับของหลักสูตรมากเกินไป ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิด “สอนให้น้อยลง เรียนรู้
ให้มากขึ้น” และ
(4) ตัวชี้วัดมี ลัก ษณะอิ ง เนื้อหาค่อนข้างมากในหลายสาระการเรียนรู้ ซึ่ง ท าให้เ นื้อหาใน
หลักสูตรมีลักษณะแยกส่วน และไม่สนับสนุนการพัฒนาทักษะเท่าที่ควร
ในส่วนของการวิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ (หนังสือเรียนและสื่อแท็บเล็ต) พบว่า
(1) หนังสือเรียนของไทยถูกออกแบบมาโดยตอบสนองกับตัวชี้วัดรายชั้นปีเป็นหลัก ส่งผลให้
หนัง สือ เรียนหลายสาระวิชามีลัก ษณะที่คล้ายคลึง กัน ครอบคลุมเนื้อหาค่อนข้างมากและมีความ
ซ้าซ้อน เนื้อหามีลักษณะแยกขาดมากกว่าบูรณาการ และยังไม่ประยุกต์ใช้วิธีการสอนที่เน้นการพัฒนา
ทักษะมากกว่าเนื้อหา และ
(2) สื่อ แท็ บ เล็ตยัง ใช้เ ทคโนโลยีส มั ยใหม่ ในการสนับ สนุ นเนื้อหาและวิธีก ารสอนได้ ไ ม่ ดี
เพียงพอ เช่น การปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ทันสมัยตลอดเวลา การนาเสนอเนื้อหาแบบมีปฏิสัมพันธ์และ
การใช้สื่อผสม ตลอดจนการสนับสนุนวิธีการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย เป็นต้น
สาหรับข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการปฏิรูปหลักสูตร รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอว่าให้ตั้งทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 เป็นเป้าหมายหลัก แล้วออกแบบองค์ประกอบทั้งหมดของหลักสูตรแกนกลางให้ยดึ
โยงกับเป้าหมายในการพัฒนาทักษะและความรู้เชิงบูรณาการที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นสาคัญ
โดยเฉพาะในส่วนของตัวชี้วัดที่ควรปรับให้อิงผลลัพธ์ในด้านการพัฒนาทักษะเป็นหลัก นอกจากนั้น
หลักสูตรควรให้ความสาคัญกับความรู้เชิงบูรณาการ รวมถึงไม่ครอบคลุมเนื้อหามากจนเกินไป แต่เน้น
แนวคิดหลักและคาถามสาคัญ
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ขณะเดียวกัน หลักสูตรควรมีความยืดหยุ่น โดยให้แต่ละโรงเรี ยนสามารถพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับบริบทของตนได้ ทั้งนี้ ควรลดจานวนชั่วโมงการเรียนในห้องเรียน และใช้วิธีการสอนที่
หลากหลาย เหมาะกับการพั ฒนาทัก ษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น การเรียนรู้ผ่านโครงงานและการ
แก้ปัญหา
ในส่วนของข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการปฏิรูปสื่อการเรียนรู้ รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอว่า
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรปรับหลักเกณฑ์ในการตรวจรับรองหนังสือเรียน โดย
ให้อิสระกับสานักพิมพ์ในการตีความหลักสูตรมากขึ้น เช่น อ้างอิงที่ตัวมาตรฐานการเรียนรู้มากกว่า
ตัวชี้วัดที่ระบุรายละเอียดในเชิงเนื้อหามากเกินไป หรือปรับตัวชี้วัดให้อิงทักษะมากขึ้น วิธีการดังกล่าว
จะช่วยทาให้การออกแบบหนังสือสามารถเน้นไปที่แนวคิดหลักมากกว่าครอบคลุมเนื้อหาที่ล้นเกิน
นาเสนอความรู้เชิงบูรณาการ และออกแบบกิจกรรมการเรียนที่เน้นการพัฒนาทักษะมากกว่าเนื้อหา
ส่ ว นการพั ฒ นาสื่ อ แท็ บ เล็ ต นั้ น ควรใช้ ค วามสามารถของเทคโนโลยี ม าช่ ว ยสนั บ สนุ น
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ ทั้งด้านเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอน เช่น มีการใช้เทคโนโลยี
นาเสนอเนื้อหาอย่างทันสมัย มีปฏิสัมพันธ์ มีส่วนร่วม และใช้สนับสนุนการเรียนรู้ในรูปของการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง (constructivism) และการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย (connectivism)
3.7 การปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการเรียน
รายงานวิจัยฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่าระบบการวัดและประเมินผลการเรียนในปัจจุบัน ซึ่งเน้นการ
ทดสอบเป็นหลัก ไม่สามารถนาพานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ เนื่องจากข้อสอบส่วนใหญ่
มี ลัก ษณะท่ อ งจาและมุ่งเน้นแต่เนื้อหา ไม่ ส่ง เสริม การคิดวิเ คราะห์และการวิพากษ์ อีก ทั้ ง ไม่ ช่วย
เสริมสร้างทักษะอื่นที่จาเป็น เช่น ความคิดสร้างสรรค์และการทางานเป็นทีม
หากกล่าวถึงระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังคงมีปัญหาหลายประการ เช่น คุณภาพของ
ข้อสอบ เนื้อหาของข้อสอบไม่สัมพันธ์กับการเรียนในห้องเรียน นักเรียนต้องพึ่งพาการเรียนพิเศษอย่าง
หนัก เพื่อฝึกฝนเทคนิคการทาข้อสอบ
นอกจากนั้น การทดสอบมาตรฐานระดับประเทศยังไม่มีการออกแบบระบบการจัดเก็บและ
เปิดเผยข้อมูลการสอบ เช่น คะแนนสอบ และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของนักเรียน อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ทาให้เสียโอกาสในการจัดเก็บข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการ
สร้างความรับผิดชอบและการวางแผนเชิงนโยบาย

72

รายงานวิจัยฉบับนี้มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการเรียน
ในสองระดับ ทั้งในระดับประเทศ เพื่อสร้างความรับผิดชอบ และในระดับโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของบุคลากรครู
ระดับ ประเทศ รายงานวิจัยฉบับ นี้ เสนอให้มี ก ารปฏิรูประบบการทดสอบมาตรฐานใน
ระดับประเทศ โดยปรับจากระบบ O-NET และอื่นๆ ในปัจจุบัน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความ
เข้าใจและทักษะ (literacy-based test) ซึ่งสามารถประยุกต์เนื้อหาเข้ากับโจทย์ในชีวิตประจาวันได้
นักเรียนต้องใช้ความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์เพื่อทาข้อสอบ และนาผลการทดสอบ
มาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่ สร้างความรับผิดชอบในระบบการศึกษา เช่น การประเมินผลงาน
ของครู การประเมินสถานศึกษาเพื่อพัฒ นาคุณภาพและช่วยเหลือสถานศึก ษาที่มีปัญหา และการ
ประเมินผลและให้รางวัลแก่ผู้บริหารสถานศึกษา
ทั้ ง นี้ การทดสอบมาตรฐานระดับ ประเทศแบบใหม่ ควรเป็นการสอบแบบกลุ่ม ประชากร
(census-based test) หรือการกาหนดให้นักเรียนทุกคนต้องสอบ เป็นการประเมินผลแบบรวบยอด
(summative test) และมี ผ ลได้ เ สี ย สู ง (high-stake test) เช่ น ก าหนดให้ เ ป็ น การสอบไล่ (exit
exam) ส าหรับ นัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มั ธยมศึก ษาปีที่ 3 และมั ธยมศึก ษาปีที่ 6 โดยการ
ออกแบบข้อสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและทักษะนี้ ต้องดาเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล ร่วมกับครูผู้สอนในวิชานั้นๆ โดยยึดถือคุณภาพของข้อสอบเป็นสาคัญ รวมถึงพัฒนาการ
จัดทาคลังข้อสอบ (item bank) และการพัฒนาระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดสอบทันทีเมื่ อ
ต้ อ งการ (on demand assessment) โดยการออกแบบข้ อ สอบควรมี ก ารสร้ า งชุ ด ค าถามร่ ว ม
(common items) ระหว่างรอบการสอบต่างๆ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใน
ระดับชาติโดยเปรียบเทียบพัฒนาการระหว่างปีได้
ควรจัดให้มีการปฏิรูประบบการจัดเก็บข้อมูลการสอบ การเปิดเผยและการรายงานผลการ
สอบและการวิเคราะห์ต่อสาธารณะ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกาหนดนโยบายของรัฐและการเลือก
สถานศึกษาของผู้ปกครอง เช่น การจัดเก็บข้อมูลตัวแปรด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน
และผู้ปกครอง รวมถึงข้อมูลของครูและโรงเรียน นอกเหนือไปจากคะแนนสอบของนักเรียนแต่ละคน
ต้องสามารถนาข้อ มูลเหล่านี้ไปสร้างบทวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงสถิติที่ได้ม าตรฐาน นาไปใช้
ประโยชน์ในการวินิจ ฉัยปัญ หา วางแผนการพัฒ นาการศึก ษาส าหรับ อนาคต โดยเปิดโอกาสให้
สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ในลักษณะเดียวกันกับข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อนาไปใช้
วิเคราะห์และตัดสินใจด้านการศึกษา
ในระดับโรงเรียน รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอให้มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เช่น
การใช้ระบบแฟ้มงาน โครงงาน การสอบวัดความรู้ และการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง ในทางที่ช่วย
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน การประเมินผลการเรียนในระดับโรงเรียนควรเป็นการ
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ประเมินผลเพื่อเสริมสร้างการเรียนรูแ้ ละวิเคราะห์บคุ ลากรครู (Formative assessment) ซึ่งเป็นการ
ประเมิ น ผลเพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นการสอนตลอดเส้นทางการเรียนรู้ และหากเป็น ไปได้ ควรใช้
เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ใช้ระบบ computer
adaptive test หรื อ ระบบการประมวลผลเพื่อเพิ่ ม ความรวดเร็ว ในการส่ง ผลสะท้ อนกลับ ไปยัง
นักเรียน
3.9 การปฏิรูประบบการพัฒนาคุณภาพครู
รายงานวิจัยฉบับนี้ศึกษาวิเคราะห์ระบบการพัฒนาคุณภาพครูในสองมิติ ได้แก่ ระบบการ
ฝึกอบรมครู และระบบการประเมินสมรรถนะและผลงานครูเพื่อให้ผลตอบแทน
ในส่วนของระบบการฝึกอบรมครู รายงานวิจัยฉบับนี้ชี้ว่าสภาพปัญหาสาคัญในปัจจุบันคือรัฐ
มีบทบาทอย่างมากในการจัดหาผู้จัดการอบรมและจัดทาเกณฑ์รับรองหลักสูตร ทาให้หลักสูตรการ
ฝึกอบรมครูไม่สอดคล้องกับปัญหาที่ครูและโรงเรียนเผชิญ การอบรมส่วนใหญ่เป็นการฟังบรรยาย
มากกว่าการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งยังขาดระบบติดตามและสนับสนุนให้มีการนาความรู้ไปใช้ จึงทาให้การ
อบรมสิ้นสุดเพียงขั้นตอนการสร้างและถ่ ายทอดความรู้ แต่ไปไม่ถึงขั้นตอนการนาความรู้ไปปฏิบัติ
การฝึกปฏิบัติ และการทบทวนและแลกเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติ อีกทั้งผลการประเมิน
คุณภาพครูและโรงเรียนไม่ได้ถูกนามาใช้ในการประเมินคุณภาพของการฝึกอบรมครู
ในส่วนของระบบการประเมินสมรรถนะและผลงานครูเพื่อให้ผลตอบแทน รายงานวิจัยฉบับนี้
ชี้ว่าสภาพปัญหาสาคัญในปัจจุบันคือ ระบบผลตอบแทนครูไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
บุคลากรครู ทาให้ครูขาดความรับผิดชอบต่อบุคลากรครูในเชิงระบบ สาหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครู
แม้ให้น้าหนักด้านผลงานการปฏิบัติงานหรือผลงานต่อบุคลากรครูถึงร้อยละ 60 แต่ในแบบประเมิน
กลับไม่ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด ส่วนการเลื่อนวิทยฐานะ ผล
การเรียนของนักเรียนมีน้าหนักเพียงร้อยละ 10 ของคะแนนทั้งหมด โดยคะแนนผลสอบมาตรฐานของ
นักเรียนมีน้าหนักเพียงร้อยละ 3.3 ของคะแนนทั้งหมด
กล่าวสาหรับข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูประบบการพัฒนาครู รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอ
ว่า ในส่วนของระบบการฝึกอบรมครู รัฐต้องปรับบทบาทจากผู้จัดหา เป็นผู้กากับดูแลคุณภาพและ
การจัดการความรู้ และปรับเปลี่ยนให้โรงเรียนเป็นหน่วยพัฒนาหลักแทนที่รัฐ โดยให้โรงเรี ยนได้รับ
การจัดสรรงบประมาณและมีอานาจในการตัดสินใจเลือกหลักสูตรและผู้อบรม เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและสภาพปัญหาที่ตนเผชิญ อีกทั้งจัดให้มีระบบการนาผลการประเมินสมรรถนะครูมา
ประเมินคุณภาพการฝึกอบรมด้วย
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นอกจากนั้น ระบบการฝึกอบรมครูต้องให้ความสาคัญ กับ ขั้น ตอนการนาความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติจริง การฝึกปฏิบัติ และการทบทวนและแลกเปลี่ยน เพื่อแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติ รวมถึงการ
สร้างระบบพั ฒนาครูใหม่ โดยให้ครูวิท ยฐานะสูง เข้ามามี ส่วนร่วมในการพัฒนาครูใหม่ และการ
สนับสนุนให้เกิดระบบชุมชนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน (Professional Learning Community)
ในส่วนของข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูปการประเมินสมรรถนะและผลงานครูเพื่อให้
ผลตอบแทน รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอให้การเลือ่ นขั้นเงินเดือนและวิทยฐานะของครูสว่ นหนึ่งขึ้นอยูก่ บั
พัฒนาการของผลการทดสอบมาตรฐานแบบใหม่ของนักเรียน (โดยคานึงถึงระดับตั้ งต้นของคะแนน)
เพื่อให้ครูมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนมากขึ้น เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือนครู อาจ
กาหนดให้มีการประเมินด้านผลงานครู ซึ่งวัดด้วยพัฒนาการของผลการทดสอบมาตรฐานแบบใหม่
ของนักเรียน ด้านสมรรถนะการสอนของครู โดยประเมินจากการสังเกตการณ์ ร่ว มกับการพิจารณา
เอกสาร และด้านการทางานตามภาระงาน โดยมีน้าหนักการประเมินเท่ากันทั้งสามด้าน
ทั้งนี้ รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอว่า การประเมินสมรรถนะการสอนของครูในระดับโรงเรียน ควร
เป็นการประเมินด้วยการสังเกตการณ์จากผู้บริหารโรงเรียน ส่วนการประเมินสมรรถนะการสอนใน
การเลื่อ นวิท ยฐานะ ควรเป็นการประเมิ นจากบุคคลภายนอก เช่น กระทรวงศึก ษาธิก าร หรือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นอกจากนั้น ควรกาหนดให้มีการประเมินเพื่อคงสภาพวิทยฐานะทุก 5 ปี และให้ครูวิทยฐานะ
สูง มี บ ทบาทในการร่วมพั ฒนาครูใหม่ โดยอาจให้พัฒนาการของครูใหม่ ในความดูแล เป็ นหนึ่งใน
ตัวชี้วัดสาหรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ อีกทั้งควรมีการปรับลดงานธุรการของครู เพื่อให้ครู
ทุ่มเทให้กับหน้าที่ในการสอนได้อย่างเต็มที่
3.10 การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ในปัจจุบันการประเมินคุณภาพสถานศึกษากระทาผ่านระบบการประเมินคุณภาพภายนอก
ภายใต้ก ารดูแลของส านัก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นหลัก
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกดังกล่าวมีปัญหาหลายประการในปฏิบัติก ารจริง ตัวอย่างเช่น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบุคลากรครูมีน้าหนักเพียงร้อยละ 20 ของคะแนนทั้งหมด และวัดจาก
สัดส่วนของนักเรียนที่ผ่านขีดจากัดล่าง ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างต่า ผู้ประเมินมีปัญหาด้านคุณภาพและ
ความเป็นมืออาชีพ และทรัพยากรในการประเมินมีจากัด ในขณะที่ต้องประเมินสถานศึกษาจานวน
35,000 แห่งภายในเวลา 5 ปี
นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านตัวชี้วัดอื่นๆ ได้แก่ ตัวชี้วัดมีมากเกินไป จนเป็นภาระด้านเอกสาร
ของโรงเรียน และเกิดกรณีการตกแต่งเอกสารอยู่ทั่วไป ตัวชี้วัดมีความเป็นนามธรรมสูง ทาให้วัดผล
ลัพธ์และตรวจสอบความถูกต้องได้ยาก จึงต้องหันมาวัดด้านกระบวนการแทนที่ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด
ไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เป็นต้น
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บทที่ 3

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ เพื่อพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม
จังหวัดอานาจเจริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ออกแบบพัฒนา
ระบบ และเป็นวิทยากร ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอบเขตการวิจัย
1.1 ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย ประกอบด้วย
1.1.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบตั ิการการใช้ระบบพัฒนาครู โรงเรียน
เสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับ ด้า น Flipped Classroom โดยการใช้
Google Apps. For Education
1.1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการใช้ ระบบพัฒนาครู โรงเรียน
เสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับ ด้า น Flipped Classroom โดยการใช้
Google Apps. For Education
1.2 ประชากรในการวิจัย ประกอบด้วย
1.2.1 บุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคม จานวน 60 คน ที่เข้ารับการอบรม ณ
ห้องประชุมจันทน์ผา โรงเรียนเสนางคนิคม ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2561 เป็นเวลา
2 วัน วันละ 8 ชั่วโมง รวมเป็น 16 ชั่วโมง
1.3 ขอบเขตของเนื้อหา
การพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped
Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม ดังนี้
1.3.1 การสมัครใช้งาน Google Mail
1.3.2 การใช้ Facebook เพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.3.3 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
1.3.4 การสร้างพื้นที่เก็บข้อมูล ใน Google Drive
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1.3.5 การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล
1.3.6 การสร้าง Google Form และแบบทดสอบออนไลน์
1.3.7 การเก็บสถิติและการนาผลการเก็บสถิติมาใช้
1.3.8 การสร้างกระดานข่าว และการประชุม เครือข่ายด้วย Google Hangout
1.3.9 เทคนิควิธีการใช้เกมส์เพื่อการเรียนการสอน
1.3.10 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom และการเข้าใช้งาน
1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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1.5 การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
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1.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินงานในขั้นตอนสาคัญดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อนามาประยุกต์ใช้กับ Google Apps. For Education
2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับกระบวนการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ออกแบบพัฒนา
ระบบ พร้อมสื่อวีดีทัศน์ประกอบการอบรม
3. การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
4. การดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education กรณีศึกษา
โรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29
5. การนิเทศ ติดตาม ให้คาปรึกษาแนะนา หลังการอบรม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย ขยายผล และจัดทารรายงานการวิจัย
2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรครู โรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
จานวนทั้งหมด 60 คน
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรครู โรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
ซึ่งได้มา โดยวิธีแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) จานวน 60 คน
3.วิธีการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
การเลือกกลุม่ ตัวอย่างนั้น โดยวิธีแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) โดยเลือก
บุคลากรครู โรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ จานวน 60 คน เนื่องจากง่ายต่อการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และสามารถศึกษารายละเอียดได้ทั้งหมด
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4. เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ
4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอน แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education โดย
ผู้เชี่ยวชาญ
2. แบบประเมิ นผล ก่ อนอบรม / หลัง อบรม ระบบห้องเรียนออนไลน์ เพื่อ
พัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้
Google Apps. For Education : กรณีศึกษาโรงเรียนเสนางคนิคม จานวน 10 หน่วยการ
เรียนรู้
3. แบบประเมินความพึงพอใจ ของการใช้ระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education :
กรณีศึกษา บุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ จานวน 60 คน
4.2 การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยดาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
4.2.1 ออกแบบพัฒนา ระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอน แบบห้องเรียน
กลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education : กรณีศึกษา โรงเรียน
เสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ จานวน 10 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
1 การสมัครใช้งาน Google Mail
2 การใช้ Facebook เพื่อการจัดการเรียนการสอน
3 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
4 การสร้างพื้นที่เก็บข้อมูล ใน Google Drive
5 การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล
6 การสร้าง Google Form และแบบทดสอบออนไลน์
7 การเก็บสถิติและการนาผลการเก็บสถิติมาใช้
8 การสร้างกระดานข่าว และการประชุม เครือข่ายด้วย Google Hangout
9 เทคนิควิธีการใช้เกมส์เพือ่ การเรียนการสอน
10 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom และการเข้าใช้งาน
นาระบบที่ดาเนินการพัฒนา ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา ความชัดเจนของภาษา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข หาประสิทธิภาพ
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ของ 10 หน่วยการเรียนรู้ โดยผู้เ ชี่ยวชาญ (IOC) ปรับ ปรุง แก้ ไขระบบพัฒ นาครู ตามที่ ได้รับ
คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ
นาไปทดลองใช้กับบุคลากรครู 10 คน หาประสิทธิภาพของ 10 หน่วยการเรียนรู้
โดยบุคลากรครูผู้ทดลองใช้ (E1/E2)
หาค่าดัชนีประสิทธิผล ของบุคลากครูผู้ทดลองใช้ โดยเปรียบเทียบคะแนนก่อน
อบรม กับคะแนนหลังการอบรม และคะแนนเต็ม
4.2.2 นาระบบที่ดาเนินการปรับปรุง แก้ไขแล้ว มาใช้อบรมเชิงปฏิบัติ การด้วย
กระบวนการสอน แบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For
Education กับบุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคม จานวน 60 คน เป็นเวลา 2 วัน 16 ชั่วโมง
คือ ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2561 จานวน 10 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
1 การสมัครใช้งาน Google Mail
2 การใช้ Facebook เพื่อการจัดการเรียนการสอน
3 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
4 การสร้างพื้นที่เก็บข้อมูล ใน Google Drive
5 การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล
6 การสร้าง Google Form และแบบทดสอบออนไลน์
7 การเก็บสถิติและการนาผลการเก็บสถิติมาใช้
8 การสร้างกระดานข่าว และการประชุม เครือข่ายด้วย Google Hangout
9 เทคนิควิธีการใช้เกมส์เพือ่ การเรียนการสอน
10 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom และการเข้าใช้งาน
นาไปใช้อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน โดยใช้ Google Apps. For Education กับบุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัด
อานาจเจริญ จานวน 60 คน หาประสิทธิภาพของ 10 หน่วยการเรียนรู้ โดยบุคลากรครูผู้ทดลอง
ใช้ (E1/E2)
หาค่ า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ของบุ ค ลากครู ผู้ เ ข้ า อบรม จ านวน 60 คน โดย
เปรียบเทียบคะแนนก่อนอบรม กับคะแนนหลังการอบรม และคะแนนเต็ม
4.2.3 ประเมิ นผลความพึง พอใจของบุคลากรครูที่ มีต่อ การใช้ร ะบบพัฒนาครู
ให้กับบุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคม จานวน 60 คน หลังจากได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้
ระบบพั ฒ นาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรี ยนกลับ ด้า น โดยใช้ Google Apps. For
Education โดยเปรียบเทียบ ก่อนการอบรม และหลังการอบรม
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4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.3.1. แบบแผนที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัย ประเมินคุณภาพระบบ พัฒนาครู ด้วยกระบวนการ
สอนแบบห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For
Education : กรณีศึกษาโรงเรียนเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ
ตัวอย่าง
แบบประเมินคุณภาพระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1. ชื่ อ สื่ อ : การพั ฒ นาระบบพัฒ นาครู ด้ ว ยกระบวนการสอนแบบห้อ งเรียนกลับ ด้าน
Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education : กรณีศึก ษาโรงเรียนเส
นางคนิคม รหัสงานวิจัย.............21206.......................................
2. เนื้อหาสาระ : การพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education จานวน 10 หน่วยการเรียนรู้
3. มีเอกสารประกอบ : คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
4. ระบบคอมพิวเตอร์ทจี่ าเป็น
4.1 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์แบบพกพา ทีเ่ ชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
4.2 CPU รุ่น Pentium หรือสูงกว่า RAM ตั้งแต่……2……GB ขึ้นไป
4.3 อุปกรณ์อื่นๆ...โทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต..ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ.....
5. อุปกรณ์เสริมที่ควรมี คือ ไมโครโฟน,หูฟงั ฯลฯ
6. ลักษณะเด่นของ ระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped
Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education คือ
6.1 สามารถเข้าใช้งานได้ ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
6.2 สามารถพัฒนางานได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่ผู้ใช้มีความพร้อมที่จะเข้าใช้งาน
6.3 ครูทุกคน สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา
7. คุณค่าและประโยชน์ที่ครูจะได้รบั คือ..................................................................................
7.1. มี ร ะบบใช้พั ฒ นาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ให้มี ความพร้อมส าหรับการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรครูในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ
7.2. ครูโรงเรียนเสนางคนิคม มีห้องเรียนออนไลน์ รวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และนวัตกรรม
สนับสนุนให้ครู ร่วมคิด ร่วมสนับสนุน ร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเอง ภายใต้
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ระบบสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน (Professional Learning Community)
โดยใช้ Google Apps. For Education ได้ในระดับดี
7.3. ครูโ รงเรียนเสนางคนิคม ทุ ก กลุ่มสาระวิชา สร้างห้องเรียนออนไลน์ เพื่อ
พัฒนานักเรียน ด้วย ด้วยการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้
Google Apps. For Education สามารถเข้าเรียนได้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา บนเครือข่ายอย่ า ง
ต่อเนื่อง
8. คุณค่าและประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รบั คือ..........................................................................
8.1. ครูทุกคน ใน โรงเรียนเสนางคนิคม มีความพร้อมสาหรับการปฏิรูปการศึกษาเพื่ อ
พัฒนาทักษะบุคลากรครูในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ
8.2. ครูทุกคน ใน โรงเรียนเสนางคนิคม มีห้องเรียนออนไลน์ รวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และ
นวัตกรรมสนับสนุนให้ครู ร่วมคิด ร่วมสนับสนุน ร่วมแบ่ง ปัน ประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ตนเอง ภายใต้ ร ะบบสนั บ สนุ น ชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าการร่ ว มกั น (Professional
Learning Community) โดยใช้ Google Apps. For Education
8.3. ครูโรงเรียนเสนางคนิคม ทุกกลุ่มสาระวิชา สร้างห้องเรียนออนไลน์ เพื่อพัฒนา
นักเรียน ด้วย ด้วยการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google
Apps. For Education สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา บนเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 2 รายการคุณภาพ
คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินทาเครื่องหมาย  ในช่องระดับการประเมินตามความเป็นจริง
ระดับการประเมิน
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
ลาดับ
รายการประเมิน
(4) (3) (2)
(1)
1 ส่วนนา
ระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้ า น Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps.
For Education ตรงวั ต ถุ ป ระสงค์ มี เ มนู ห ลัก มี เ มนู
ช่วยเหลือ มีสื่อ/วีดีทัศน์
ภาพรวม
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ลาดับ

รายการประเมิน

2

เนื้อหาบทเรียน
2.1 โครงสร้างเนือ้ หามีความชัดเจน เชื่อมโยงความรู้เดิม
กับความรู้ใหม่
2.2 มีความถูกต้องตามหลักวิชา
2.3 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการนาเสนอ
2.4 สอดคล้องกับการประยุกต์ในการเรียนการสอนมี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่อง
2.5 ความยากง่ายเหมาะสมกับบุคลากรครู
2.6 ไม่ขัดต่อความมั่นคงและคุณธรรม จริยธรรมของชาติ
ภาพรวม
การใช้ภาษา
ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมกับวัยของบุคลากรครู สื่อ
ความหมายได้ชัดเจนเหมาะสมกับบุคลากรครู
ภาพรวม
การออกแบบระบบการเรียนการสอน
4.1 การออกแบบด้วยระบบตรรกะที่ดี เนื้อหามี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่อง
4.2 ส่งเสริมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4.3 มีความยืดหยุ่น สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลควบ
คู่ลาดับเนื้อหา ลาดับการเรียนและแบบฝึกหัดได้
4.4 ความยาวของการนาเสนอแต่ละตอนเหมาะสม
4.5 กลยุทธ์การถ่ายทอดเนื้อหาน่าสนใจ
4.6 มีกลยุทธ์การประเมินผลให้บุคลากรครูเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสมมีความหลากหลาย
ภาพรวม

3

4

ระดับการประเมิน
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
(4) (3) (2)
(1)
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ลาดับ
5

6

รายการประเมิน

ระดับการประเมิน
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
(4) (3) (2)
(1)

ส่วนประกอบด้าน Multimedia
5.1 ออกแบบหน้าจอเหมาะสม ง่ายต่อการใช้งาน สัดส่วน
เหมาะสม สวยงาม
5.2 ขนาดสีของตัวอักษรชัดเจน สวยงาม อ่านง่าย
เหมาะสมกับบุคลากรครู
5.3 ภาพประกอบชัดเจน เหมาะสมกับเนื้อหา
5.4 คุณภาพการใช้เสียงบรรยายประกอบบทเรียนชัดเจน
เหมาะสม น่าสนใจ น่าติดตาม ชวนคิด
ภาพรวม
การออกแบบรูปแบบการปฏิสัมพันธ์
6.1 โปรแกรมใช้งานง่าย
6.2 มีข้อมูลย้อนกลับที่เอือ้ ให้บุคลากรครูได้วิเคราะห์และ
แก้ปัญหา
ภาพรวม

ตอนที่ 3 สรุปข้อคิดเห็นผลการประเมิน
คาชี้แจง ให้สรุปผลการพิจารณาในเชิงคุณภาพ โดยให้เหตุผลตามองค์ประกอบการประเมิน ระบุ
ข้อดี ข้อเสีย และข้อเสนอแนะ เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมตามประเด็นหลักหรือ
องค์ประกอบของรายการประเมิน คือ
1. ส่วนนา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ส่วนโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. การใช้ภาษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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4. การออกแบบระบบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. ส่วนประกอบด้านมัลติมเี ดีย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. การออกแบบรูปแบบการปฏิสมั พันธ์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. อื่นๆ..................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน
(……………….…………………………)
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2. ระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom
โดยใช้ Google Apps. For Education : กรณีศึกษาโรงเรียนเสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ
ภาพตัวอย่าง ระบบพั ฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped
Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education : กรณีศึกษาโรงเรียนเสนางคนิคม จ.
อานาจเจริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ภาพตัวอย่าง หน้าหลัก ของ หลักสูตรเพื่อพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียน
กลั บ ด้ า น Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education : กรณี ศึ ก ษา
โรงเรียนเสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ

ภาพตัวอย่าง ระบบเพื่อพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอน แบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped
Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education : กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม จ.
อานาจเจริญ
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หน่วยที่ 1 การสมัคร E- Mail ด้วย G Mail

หน่วยที่ 2 การสมัครใช้เฟสบุค และการสร้างแฟนเพจ
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หน่วยที่ 3 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site

หน่วยที่ 4 การสร้างพื้นที่เก็บข้อมูล ใน Google Drive
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หน่วยที่ 5 การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล

หน่วยที่ 6 การสร้าง Google Form และแบบทดสอบออนไลน์
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หน่วยที่ 7 การเก็บสถิติและการนาผลการเก็บสถิติมาใช้

หน่วยที่ 8 การสร้างกระดานข่าว และการประชุมเครือข่ายด้วย Google hangout
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หน่วยที่ 9 เทคนิควิธีการใช้เกมส์เพื่อการเรียนการสอน

หน่วยที่ 10 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ และการใช้งาน
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3. แบบประเมิ น ก่ อ นการอบรม / หลั ง อบรม ของ ระบบพั ฒ นาครู ด้ ว ย
กระบวนการสอน แบบห้องเรียนกลับ ด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google
Apps. For Education : กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ
\

No……
แบบประเมินความพึงพอใจ
……
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps For Education
กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
วันที่ 28 – 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมจันทน์ผา โรงเรียนเสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเสนางคนิคม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ขยายผล
โรงเรียนเสนางคนิ
อ.เสนางคนิ
1.1 ประเภทผู
้เข้าร่วมงาน
วิทยากร คม 
ผู้เข้าอบรมคม จ.อ
านาจเจริ
ครู ญ  อื่น ๆ

 ชาย
 หญิง
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ปริญญาตรีขึ้นไป
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมนี้
คาชี้ แ จง ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นตามแบบประเมิ นความพึงพอใจและความ
คาดหวัง ในการจัดกิจกรรม โดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด ช่องระดับความพึงพอใจและ ความคาดหวัง ระดับ 1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=
มาก และ 5=มากที่สุด
1.2 เพศ
1.3 ระดับการศึกษา

ความคาดหวังก่อน
ได้รบั การอบรม

รายการ

1 2 3 4 5

ความพึงพอใจ
หลังได้รบั การอบรม
1 2 3 4 5

ด้านสถานทีแ่ ละสิ่งอานวยความสะดวก
1. สถานที่ ระยะเวลาในการอบรม เหมาะสม
2. อาหารกลางวัน และอาหารว่าง สะอาด เพียงพอ เหมาะสม
3. วัสดุ/อุปกรณ์ มีความพร้อม เพียงพอสาหรับทุกคน
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ความคาดหวังก่อน
ได้รบั การอบรม

รายการ

1 2 3 4 5

ความพึงพอใจ
หลังได้รบั การอบรม
1 2 3 4 5

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมการเรียนรู้ ได้ความรู้ มีประโยชน์ น่าสนใจ
2. กิจกรรมการเรียนรู้ สนุกสนาน เหมาะสม สาหรับ ผูร้ ับเข้าอบรม
3. กิจกรรมการเรียนรู้ เหมาะสมกับระยะเวลา

ด้านเนื้อหาวิชาการ
1. วิทยากร ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Google Apps For Education
2. ระบบพัฒนาครู มีสื่อ วีดีทัศน์ การใช้งาน และขั้นตอนการส่งผลงาน โดย
ใช้ Google Apps For Education
3. ระบบพัฒนาครู สามารถเข้าถึงได้ในทุกที่ ทุกเวลา ที่มอี ินเตอร์เน็ต
4. ระบบพัฒนาครู มีลาดับขั้นตอนการใช้งาน เข้าใจง่าย ฝึกปฏิบัติตามได้

ด้านผู้รบั การอบรม
1. ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ เกี่ยวกับ Google Apps For Education
2. ผู้เข้าอบรม เข้าถึงได้ในทุกที่ ทุกเวลา ฝึกปฏิบัติตามได้
3. ผู้เข้าอบรม ได้แทรกสื่อ วีดีทัศน์ การใช้งาน และส่งผลงานด้วย Google
Apps For Education ด้วยตนเองได้
4. ผู้เข้าอบรม สร้างห้องเรียนออนไลน์ของตนเอง โดยใช้ Google Apps
For Education นาความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
ตอนที่ 3 ระดับความประทับใจ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมนี้
คาชี้แจง ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นตามแบบประเมินความประทับใจในการจัดกิจกรรมครั้ง
นี้ โดยกรอกประเด็นความประทับใจ 1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก และ 5=มากทีส่ ุด
ระดับความประทับใจ
ประเด็นความประทับใจ
1
2
3
4

5
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
4.1 กิ จ กรรมใด ในการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโครงการพั ฒ นาระบบพั ฒ นาครู ด้ ว ย
กระบวนการการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps For
Education ที่ท่านประทับใจ มากที่สุด เพราะอะไร
……………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
4.2 ท่ านคิดว่า ควร มีก ารอบรมเชิง ปฏิบัติก ารโครงการพัฒ นาระบบพัฒ นาครู ด้วย
กระบวนการการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps For
Education ครั้งต่อไป หรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
4.3 ปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง ในการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบ
พั ฒ นาครู ด้ ว ยกระบวนการการสอนแบบห้อ งเรี ย นกลับ ด้ า น Flipped Classroom โดยใช้
Google Apps For Education ในครั้งนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
4.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
ขอขอบคุณที่ตอบแบบประเมิน
คณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
โดยใช้ Google Apps For Education กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ
E-Mail : patcharawalai@senangkhanikhom.ac.th
http://senangkhanikhom.ac.th
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การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์หาผลการวิจัย ใช้แบบทดสอบก่อนอบรม และ
แบบทดสอบหลังอบรม รวมถึง แบบประเมิ นความพึง พอใจ ของการ ระบบพัฒ นาครู ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For
Education : กรณีศึกษาโรงเรียนเสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ ในขอบเขตของเนื้อหาการวิจัยดังนี้
แบบประเมินก่อนอบรม – หลังอบรม ใช้แบบประมาณค่า 5 ระดับ ( Numerical Rating )
คือ โดยให้คะแนนเต็มแต่ละระดับคือ
น้อยที่สุด
=
1
น้อย
=
2
ปานกลาง
=
3
มาก
=
4
มากที่สุด
=
5
จานวน 18 ข้อคาถาม
4. แบบประเมิ น วั ด ความพึ ง พอใจ การใช้ ร ะบบพั ฒ นาครู ด้ ว ยกระบวนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education : กรณีศึกษา
โรงเรียนเสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ แบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้ทดลองใช้ ระบบเพื่อพัฒนา
ครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps.
For Education : กรณีศึกษาโรงเรียนเสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ ใช้แบบประมาณค่า 5 ระดับ
( Numerical Rating ) คือ โดยให้คะแนนเต็มแต่ละระดับคือ
น้อยที่สุด
=
1
น้อย
=
2
ปานกลาง
=
3
มาก
=
4
มากที่สุด
=
5
4.3 การสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่อ งมือเพื่อใช้ในการเก็ บรวบรวมข้อมู ลผู้วิจัยใช้ก ารดาเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้
4.3.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องในการกาหนดกรอบของ
การประเมิ นโดยเฉพาะ คื อ ระบบพัฒ นาครู ด้ ว ยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับ ด้าน
Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education : กรณี ศึ ก ษา โรงเรี ย น
เสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ
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4.3.2 จัดทาเครื่องมือที่ประกอบด้วยคาถาม โดยแนวคาถามจากการตรวจสอบ
เอกสารการเรียนการสอน และขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อเรื่องที่ทาการศึกษา
วิจัย
เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าหรับ ผู้ เ ชี่ ย วชาญจ านวน 5 คน ที่ ต รวจสอบ ระบบพั ฒ นาครู ด้ ว ย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For
Education : กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ ในเบื้องต้นว่า สมควรนาไปใช้
หรือไม่ มีส่วนไหนที่จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป
4.3.3 ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม ทาการทดสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา ความหมายของภาษา ความเข้าใจของภาษา ความเข้าใจตรงกัน และพิจารณาความเข้าใจ
จากนั้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาเห็นชอบ เพื่อนาไปใช้ในสถานการณ์จริง
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้แบบประเมินที่สร้างไว้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากครูโรงเรียนเสนางคนิคม ที่เป็นกลุม่
ประชากรที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยใช้แบบทดสอบก่อนอบรม แบบทดสอบหลัง จานวน 10 หน่วย
ตามลาดับ และใช้แบบประเมินความพึงพอใจ เก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากดาเนินโครงการ อบรม
เชิงปฏิบัติการใช้ระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านFlipped Classroom
โดยใช้ Google Apps. For Education : กรณีศึกษาโรงเรียนเสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ ครบ
ทั้ง 10 หน่วยการเรียนรู้แล้ว
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 รวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือทั้งหมดมาดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
6.2 แจกแจงข้อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์ โดยใช้หลักการทางสถิติให้สัมพันธ์กันกับลักษณะ
ของเครื่องมือดังนี้
6.2.1. การวิเคราะหประสิทธิภาพของระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบ
ห้ อ ง เ รี ย น กลั บ ด้ า น Flipped Classroom โ ด ย ใ ช้ Google Apps. For Education :
กรณีศึก ษาโรงเรียนเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ ตามเกณฑ 80/80 จากสูตร
E1/E2 (ชัยยงค พรหมวงศ 2537 : 294-296) ดังนี้
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สูตรที่ 1
E1

เมื่อ

E1
∑X
A
N

=

 n

 x / n
 i =1
  100
A

หมายถึง ประสิทธิภาพแต่ละหน่วย
หมายถึง คะแนนรวมของแบบฝกหัดของผู้เข้าอบรมได้รับ
หมายถึง คะแนนเต็มของแบบฝกหัด
หมายถึง จานวนผูเข้าอบรม

สูตรที่ 2
E2 =

เมื่อ

E2
∑F
B
N

 n

 f / n
 i =1
  100
B

หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ
หมายถึง คะแนนรวมของผลลัพธหลังอบรมของผูเ้ ข้าอบรม
หมายถึง คะแนนเต็มของการสอบหลังอบรม
หมายถึง จานวนผู้เข้าอบรม

สู ต รที่ 3 การหาค่ า ดั ช นี ป ระสิท ธิ ผ ลของการใช้ ร ะบบพัฒ นาคุ ณ ภาพครู ด้ ว ย
กระบวนการสอนแบบห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น โดยใช้ Google Apps. For Education
กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ โดยใช้วิธีของ กูดแมน เฟลทเชอร์
และชไนเดอร์ ใช้สูตรดังนี้ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ.2546)
E.I = ผลรวมคะแนนทดสอบหลังอบรม – ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนอบรม
(จานวนนักเรียน xคะแนนเต็ม) – ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนอบรม
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สูตรที่ 4 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของระบบพัฒนาครู ด้วยการทดลองใช้
ระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ( Index Of Item – Objective Congruence : ICO ) โดยมีสูตร
การคานวณดังนี้
สูตร

IOC

=

เมื่อ

IOC
R
N

แทน
แทน
แทน

R
N
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ
ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
จานวนผู้เชี่ยวชาญ

6.2.2 นาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้
Google Apps. Of Education ฉบับ ร่างไปให้ผู้เ ชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ และเสนอแนะ ใน
วัตถุประสงค์การพัฒนาระบบ และเนื้อหากิจกรรมในระบบพัฒนาครู ตลอดจนการวัดผลประเมินผล
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คนประกอบด้วย
1. นางสาวสุดาลัก ษณ์ บุ ป ผาดา ผู้ อ านวยการโรงเรีย นบ้านโนนสูง
อ าเภอเสนางคนิ ค ม จั ง หวั ด อ านาจเจริญ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จั ง หวัด
อานาจเจริญ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านกระบวนการวิจัยและพัฒนาระบบ
2. นายพิเนตร สมคิด ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเสนางคนิคม อาเภอ
เสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึก ษา เขต 29 ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวัดผลประเมินผลระบบพัฒนาครู
3. นายธานินทร์ ธานี ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนอานาจเจริญ อาเภอ
เมือง จังหวัดอานาจเจริ ญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) รายละเอียดการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าถูกต้อง/สอดคล้อง/ตรงวัตถุประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบนี้วัดตรงตามวัตถุประสงค์
-1 หมายถึง แน่ใจว่ายังไม่ถูกต้อง/ไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงวัตถุประสงค์
ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ ระบบพัฒนาครู ก่อนการพัฒนา
หน่วย
ที่

เรื่อง/เนื้อหา

1

การสมัครใช้ E-Mail ด้วย G-Mail

2

การสมัครใช้ facebook เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site

3
4
5
6
7
8
9
10

การสร้างพื้นที่เก็บข้อมูลใน Google
Drive
การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการ
แบ่งปันข้อมูล
การสร้าง Google Form และ
แบบทดสอบออนไลน์
การเก็บสถิติและการนาผลการเก็บ
สถิติมาใช้
การสร้างกระดานข่าว และการประชุม
เครือข่ายด้วย Google hangout
เทคนิควิธีการใช้เกมส์เพือ่ การเรียนการ
สอน
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google
classroom และการใช้งาน
ค่าเฉลี่ย

ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
+1

2
+1

3
+1

4
-

5
-

IOC
1.00
0.80

0

+1

+1

-

-

0.80

+1

+1

0

-

-

0.80

+1

+1

+1

-

-

0.80

+1

0

+1

-

-

0.80

+1

+1

+1

-

-

0.80

0

+1

+1

-

-

0.80

+1

+1

0

-

-

0.80

+1

+1

+1

-

-

0.80

+1

0

+1

-

-

0.80

0.83 0.83 0.83

-

-

-

1.5 ปรับปรุงแก้ไขระบบพัฒนาครูฯ ฉบับร่างตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
1.6 หลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว จัดทาระบบพัฒนาครูฯ ทีใ่ ช้งานจริง
จานวน 10 หน่วยการเรียนรู้ จัดทาเป็นคู่มือการใช้ระบบพัฒนาครู และนาไปใช้ สาหรับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรครู โรงเรียนเสนางคนิคม ปีการศึกษา 2561 จานวน 60 คน
1.7 สร้างระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้
Google Apps. For Education กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
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1.8 ระบบพั ฒ นาครู ด้ ว ยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับ ด้า น โดยใช้
Google Apps. For Education กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ ที่
พัฒนาขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ และเสนอแนะในด้านตัวชี้วัด วัตถุประสงค์การพัฒนา
และเนื้อหาในการพัฒนาครู ตลอดจนการวัดผลประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ประกอบด้วย
1. นางสาวสุดาลัก ษณ์ บุ ป ผาดา ผู้ อ านวยการโรงเรีย นบ้านโนนสูง
อ าเภอเสนางคนิ ค ม จั ง หวั ด อ านาจเจริญ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จั ง หวัด
อานาจเจริญ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านกระบวนการวิจัย
2. นายพิเนตร สมคิด ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเสนางคนิคม อาเภอ
เสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึก ษา เขต 29 ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวัดผลประเมินผลระบบพัฒนาครู
3. นายธานินทร์ ธานี ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนอานาจเจริญ อาเภอ
เมือง จังหวัดอานาจเจริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผู้เชี่ยวชาญ ด้า น
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยการพิจารณาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้ Google Apps. For Education กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางเสนางค
นิคม จังหวัดอานาจเจริญ โดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าถูกต้อง/สอดคล้อง/ตรงจุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบนี้วัดตรงตามจุดประสงค์
-1 หมายถึง แน่ใจว่ายังไม่ถูกต้อง/ไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงจุดประสงค์
ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูก้ ับเนือ้ หา หลังการพัฒนา
หน่วย
ที่

เรื่อง/เนื้อหา

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่

IOC
1.00

1

การสมัครใช้ E-Mail ด้วย G Mail

1 2 3 4
+1 +1 +1 -

2

การสมัครใช้ facebook เพื่อการจัดการเรียนการสอน

+1 +1 +1 -

-

1.00

3

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site

+1 +1 +1 -

-

1.00

4

การสร้างพื้นที่เก็บข้อมูล ใน Google Drive

+1 +1 +1 -

-

1.00

5

การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล

+1 +1 +1 -

-

1.00

6

การสร้าง Google Form และแบบทดสอบออนไลน์

+1 +1 +1 -

-

1.00

7

การเก็บสถิติและการนาผลการเก็บสถิตมิ าใช้

+1 +1 +1 -

-

1.00

8

การสร้างกระดานข่าว และการประชุมเครือข่ายด้วย
Google hangout
เทคนิควิธีการใช้เกมส์เพือ่ การเรียนการสอน

+1 +1 +1 -

-

1.00

+1 +1 +1 -

-

1.00

-

1.00

-

1.00

9
10

การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google classroom และ +1 +1 +1 การใช้งาน
ค่าเฉลี่ย
1 1 1 -

5
-

1.00

1.9 ปรับปรุงแก้ไขระบบพัฒนาครู ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
1.10 เมื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเสร็จต้องนาไปทดลองใช้แบบ 1:1 เสร็จแล้วนาไป
ทดลองใช้กับกลุ่มย่อย 1:10 และนาไปทดลองใช้กับกลุ่มใหญ่ 1:100 เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ
พัฒนาครู แล้วจึงนาไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้า งแบบประเมิ น ก่ อนอบรม และหลัง อบรม จ านวน 18 ข้ อ ซึ่ ง ผู้ วิ จัยได้
ดาเนินการ ดังนี้
2.1 นาโครงสร้างขอบเขตเนื้อหาและจุดประสงค์การ มาวิเคราะห์ เพื่อวางแผน
กาหนดจานวนแบบประเมินก่อนอบรม และหลังอบรม
2.2 สร้างแบบประเมินก่อนและหลังอบรม
1. นางสาวสุดาลักษณ์ บุปผาดา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง อาเภอเสนางค
นิ ค ม จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านกระบวนการวิจัย
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2. นายพิเนตร สมคิด ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเสนางคนิคม อาเภอเส
นางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน
การวัดผลประเมินผลระบบพัฒนาครู
3. นายธานินทร์ ธานี ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนอานาจเจริญ อาเภอเมือง
จังหวัดอานาจเจริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผู้เชี่ยวชาญ ด้านพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค์ ก ารวิจัย หาความสอดคล้องระหว่าง
แบบทดสอบกับจุดประสงค์ (IOC) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าถูกต้อง/สอดคล้อง/ตรงจุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบนี้วัดตรงตามจุดประสงค์
-1
หมายถึง แน่ใจว่ายังไม่ถูกต้อง/ไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงจุดประสงค์
3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมิน และกาหนดรูปแบบของแบบประเมิน ผู้วิจัย
ได้ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมิน มาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ของ ลิเคิร์ท (Likert) และ
ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมิน (Questionnaire) จาก บุญชม ศรีสะอาด (2546 : 66 - 72) ศึกษา
รายละเอียดการประเมินระบบแบบออนไลน์ แล้วจึงกาหนดรูปแบบของข้อคาถามในแบบประเมิน
3.3 เขียนแบบประเมินฉบับร่าง ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1
และ 2 มาจัดทาข้อคาถามของแบบประเมินฉบับร่าง ตามโครงสร้างของเนื้อหาที่ได้กาหนดไว้
3.4 ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ผู้วิจัยได้นาแบบประเมินที่สร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านกระบวนการวิจัย ด้านการ
วัดผลประเมินผลระบบพัฒนาครู ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาตรวจสอบ
ความครอบคลุม ของเนื้อ หา (Content Validity) ตรวจสอบความถูก ต้องของส านวนภาษาที่ ใ ช้
จากนั้น จึงนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง แก้ไขข้อคาถามให้เหมาะสม
3.5 ทดลองใช้และหาคุณภาพ ผู้วิจัยนาแบบประเมิ น ที่แก้ ไขปรับ ปรุงแล้ว ไป
ทดลองใช้ (Try Out) กั บ บุคลากรครู ที่ เ ป็นกลุ่มทดลองกลุ่ม ใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนเสนางคนิคม
อาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ ไม่ซ้ากับกลุ่มเดิม จานวน 10 คน
3.6 จัดท าแบบประเมิ น ฉบับ จริง เพื่อนาไปใช้ ป ระเมิ นบุคลากรครู โรงเรียน
เสนางคนิคม จานวน 60 คน ปีการศึกษา 2561
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4. วิเ คราะหขอมู ล จากแบบสอบถามความพึงพอใจ รายขอ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (บุญ ชม ศรีส ะอาด. 2546 : 100) จ านวน 15 ข้อ โดยนาคา
ระดับที่ได้ มาหาคาเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.1 หาค่าเฉลี่ย (Mean) หรือเรียกว่าค่ากลางเลขคณิต ค่าเฉลี่ย จากสูตร
X =

x

n
เมื่อ X
แทน ค่าเฉลี่ย
X แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดของกลุ่ม
n
แทน
จานวนของคะแนนในกลุ่ม
4.2 การหาส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ อวั ดการ
กระจายของข้อมูล ที่นิยมใช้กันมากเขียนแทนด้วย S.D. หรือ S
S.D.

=

(X - X)2
n–1

S.D.

=

nX2 - (X)2
n(n – 1)

หรื อ

เมื่อ S.D.
X
n


แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าคะแนน
จานวนคะแนนในแต่ละกลุม่
ผลรวม

แลวนาไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑโดยวิเคราะห์ ดังนี้
4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บุคลากรครูมีความพึงพอใจตอระบบโดยเฉลี่ยอยูระดับมากทีส่ ุด
บุคลากรครูมีความพึงพอใจตอระบบอยูระดับมาก
บุคลากรครูมีความพึงพอใจตอระบบโดยเฉลี่ยอยูระดับปานกลาง
บุคลากรครูมีความพึงพอใจตอระบบโดยเฉลี่ยอยูระดับน้อย
บุคลากรครูมีความพึงพอใจตอระบบโดยเฉลี่ยอยูระดับน้อยทีส่ ุด
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บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
ด้วยกระบวนการสอน แบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps.
For Education จานวน 60 คน รวม 2 วัน 16 ชั่วโมง ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ครู ที่มีต่อ ระบบพัฒนาครู อยู่ในระดับมาก และเพื่อเป็นแนวทางในพัฒนางานวิจัยต่อไป ผู้วิจัยจึง
ขอเสนอผลการวิจัยดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์
การหาประสิทธิภาพของระบบพัฒ นาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education การวิเ คราะห์ป ระสิทธิภาพ
ของระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้
Google Apps. For Education ที่ผู้วิจัยออกแบบพัฒนาขึ้น โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( Arithmetic Mean )
จากแบบประเมินประสิทธิภาพ จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
( Rating Scale ) แบ่งเป็น 6 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ส่วนนา ด้านที่ 2 ส่วนเนื้อหาสาระ ด้านที่ 3
การใช้ภาษา ด้านที่ 4 การออกแบบระบบการเรียนการสอน ด้านที่ 5 ส่วนประกอบ ด้าน
สื่อประสม Multimedia ด้านที่ 6 ด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ด้านการใช้
ภาษา จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเนือ้ หาและการสอน จานวน 1 คน ผลการวิเคราะห์สรุปได้ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปการหาประสิทธิภาพของระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education
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จากตารางที่ 1 พบว่า รายการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ด้านที่ 1 ส่วนนา มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 4.38 อยู่ในระดับมาก มีประสิทธิภาพยอมรับได้ ด้านที่
2 ส่วนเนื้อหาสาระ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 4.29 อยู่ในระดับมาก มีประสิทธิ ภาพยอมรับได้
ด้านที่ 3 การใช้ภาษา มี ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 4.32 มี ความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก มี
ประสิทธิภาพยอมรับได้ ด้านที่ 4 การออกแบบระบบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ในภาพรวม 4.28 อยู่ในระดับมาก มีประสิทธิภาพยอมรับได้ ด้านที่ 5 ส่วนประกอบ ด้านสื่อ
ประสม Multimedia มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 4.23 อยู่ในระดับมาก มีประสิทธิภาพยอมรับได้
ด้านที่ 6 ด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยความ 4.19 อยู่ในระดับมาก มีประสิทธิภาพ
ยอมรับได้ ผลการวิเคราะห์สรุปได้ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 ทุกด้าน ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ ในภาพรวม 4.28 มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีประสิทธิภาพยอมรับได้
แสดงว่า ระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom
โดยใช้ Google Apps. For Education กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาต่อไป และใช้ประกอบการวิจัยอื่นได้
1.2 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดย
ใช้ค่าเฉลี่ย ( Arithmetic Mean ) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จากแบบประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้
Google Apps. For Education ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) จานวน
10 เรื่อง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเนื้อหาและการสอน จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 1 คน รวม 3 คน
ผลการวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
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ที่

ตารางที่ 2 การหาประสิทธิภาพของระบบเพื่อพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education
ระดับคุณภาพ (N = 3)
รายการประเมิน
5 4 3 2 1
X S.D.

แปลผล

1

การสมัคร E-Mail ด้วย G Mail

1

1

1

-

-

4.00 0.33

มาก

2

การสมัครใช้ facebook เพื่อการจัดการเรียนการสอน

-

2

1

-

-

3.67 1.35

มาก

3

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site

1

2

-

-

-

4.33 1.35

มาก

4

การสร้างพื้นที่เก็บข้อมูล ใน Google Drive

1

1

1

-

-

4.00 0.33

มาก

5

การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล

1

2

-

-

-

4.33 1.35

มาก

6

การสร้าง Google Form และแบบทดสอบออนไลน์

2

1

-

-

-

4.67 1.68 มากที่สุด

7

การเก็บสถิติและการนาผลการเก็บสถิตมิ าใช้

2

1

-

-

-

4.67 1.68 มากที่สุด

8

การสร้างกระดานข่าว และการประชุมเครือข่ายด้วย
Google hangout

2

1

-

-

-

4.67 1.68 มากที่สุด

9

เทคนิควิธีการใช้เกมส์เพือ่ การเรียนการสอน

-

2

1

-

-

3.67 1.35

มาก

1

1

1

-

-

4.00 0.33

มาก

4.20 1.14

มาก

10

การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom
และการใช้งาน
ภาพรวม

จากตารางที่ 2 พบว่ า รายการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบพั ฒ นาครู ด้ ว ย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For
Education จานวน 10 เรื่อง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากกว่า 3.5 ขึ้นไป แสดงว่า ประสิทธิภาพ
ของระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้
Google Apps. For Education ที่วิเคราะห์ได้นั้น มีความเหมาะสมในระดับมาก มีประสิทธิภาพ
ดี สามารถนาไปพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom
โดยใช้ Google Apps. For Education และสามารถนาไปใช้ในการวิจัยอื่นได้

1.3 การทดสอบก่อนอบรม - หลังอบรม
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ผู้วิจัย ได้ดาเนินการสร้างแบบทดสอบก่อนอบรม – หลังอบรม จานวน 10 เรื่องใน
ขอบเขตของการพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped
Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้
ตารางที่ 3 ภาพรวมผลการทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม จานวน 10 เรื่อง
ภาพรวมการทดสอบ
ลาดับ

เรื่อง

ที่

ก่อนอบรม E1

ร้อยละ

หลังอบรม E2

ความ

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ก้าวหน้า

1

การสมัคร E-Mail ด้วย G Mail

7.83

78.25

8.675

86.75

8.5

2
3
4

การสมัครใช้ facebook เพื่อการจัดการเรียน
การสอน
การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
การสร้างพื้นที่เก็บข้อมูล ใน Google Drive

7.90
7.75
7.80

79
77.5
78.00

8.78
8.55
8.60

87.75
85.5
86

8.75
8
8

5

การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล

7.85

78.50

8.73

87.25

8.75

การสร้าง Google Form และแบบทดสอบ
6

ออนไลน์

7.88

78.75

8.63

86.25

7.50

7

การเก็บสถิติและการนาผลการเก็บสถิตมิ าใช้

7.73

77.25

8.5

85

7.75

8

การสร้างกระดานข่าว และการประชุม
เครือข่ายด้วย Google hangout

7.80

78

8.53

85.25

7.25

9

เทคนิคการใช้เกมส์เพื่อการเรียนการสอน

7.88

78.75

8.33

83.25

4.5

7.75

77.5

8.63

86.25

8.75

7.82

78.15

8.59

85.93

7.78

การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google
10

Classroom และการใช้งาน
ภาพรวมทั้งหมด

จากตารางที่ 3 พบว่า แบบทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่
ผู้วิจัยตั้งไว้ คือ 80 / 80 เมื่อดาเนินการประเมินประสิทธิภาพ ของระบบพัฒนาครู ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For
Education จานวน 10 เรื่อง มีค่าเฉลี่ยแบบทดสอบก่อนอบรม/หลังอบรม ในภาพรวม E1/ E2 คือ
78.15 / 85.95 เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ก่อนอบรมและหลังอบรมพบว่า มีค่าร้อยละความก้าวหน้า
มากถึง ร้อ ยละ 7.78 ท าให้เ ห็นประสิท ธิภาพของระบบพัฒ นาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบ
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ห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education เมื่อนามาใช้
ในการวิจัย ก่อให้เกิดพัฒนาการของผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการการพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For
Education มีประสิทธิภาพยอมรับได้ จากค่าประสิทธิภาพก่อนอบรมที่วัดได้ แสดงให้รู้ว่า ความรู้
ความสามารถในการทาแบบทดสอบก่อนอบรม ของบุคลากรครูที่ผู้วิจัยตั้งเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ 80
เป็นการคาดคะเนที่เหมาะสม ยอมรับได้ เพราะ ผู้เ ข้ารับการอบรมสามารถท าแบบทดสอบใน
ภาพรวมได้ร้อยละ 78.15 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรให้ความสาคัญในความแตกต่างของบุคลากรครู
ด้วยการวิเคราะห์บุคลากรครู ในทุกด้าน เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทเี่ หมาะสมกับความแตกต่าง
ของบุคลากรครู
ตารางที่ 4 ภาพรวมผลการทดสอบก่อน/หลังอบรม เรื่อง การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ G Mail
ภาพรวมการทดสอบ
ร้อยละ
ก่อนอบรม
ลาดับ

เรื่อง

ที่
1

E1

หลังอบรม E2

ความ

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ก้าวหน้า
การสมัครใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ G Mail

7.83

78.25

8.675

86.75

จากตารางที่ 4 พบว่า แบบทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม ของการพัฒนาระบบพัฒนา
ครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps.
For Education เรื่อง การสมัครใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ G Mail ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ผู้วจิ ยั
ตั้งไว้ คือ 80 / 80 เมื่อดาเนินการประเมินประสิทธิภาพ ด้วยแบบทดสอบก่อนอบรม / หลัง
อบรม E1 / E2 ที่ได้ คือ 78.25 / 86.75 เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ก่อนอบรมและหลังอบรมพบว่า
มี ค่าร้อ ยละความก้ าวหน้ามากถึง ร้อยละ 8.5 ท าให้เ ห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน เกี่ ยวกั บ
ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped
Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education ที่มีประสิทธิภาพในระดับดี เมื่อนามาใช้
ในการวิจัย ก่อให้เกิดพัฒนาการของการเรียนรู้ ที่ผู้เข้ารับการอบรม จากการพัฒนาระบบพัฒนาครู
ด้วยกระบวนการสอนแบบห้อ งเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps.
For Education มีประสิทธิภาพยอมรับได้ จากค่าประสิทธิภาพก่อนอบรมที่วัดได้ แสดงให้รู้ว่า
ความรู้ ความสามารถในการทาแบบทดสอบก่อนอบรม ของบุคลากรครูที่ผู้วิจัยตั้งเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ
80 เป็นการคาดคะเนที่สูงเกินความเป็นจริง บุคลากรครูสามารถทาแบบทดสอบในภาพรวมได้เพียง
ร้อยละ 78.25 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรให้ความสาคัญในความแตกต่างของบุคลากรครู ด้วยการ

8.5
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วิเคราะห์บุคลากรครู ในทุกด้าน เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความแตกต่างของ
บุคลากรครู
ตารางที่ 5 ภาพรวมผลการทดสอบก่อนอบรม /หลังอบรม เรื่อง การสมัครใช้เฟสบุคและการ
สร้างแฟนเพจ
ภาพรวมการทดสอบ
ร้อยละ
ก่อนอบรม
ลาดับ

เรื่อง

ที่
2

E1

หลังอบรม E2

ความ

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ก้าวหน้า
การสมัครใช้facebookและการสร้างแฟนเพจ

7.90

79

8.78

87.75

จากตารางที่ 5 พบว่า แบบทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม ของระบบพัฒนาครู ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For
Education เรื่อง การสมัครใช้ facebook และการสร้างแฟนเพจ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ผู้วิจัย
ตั้งไว้ คือ 80 / 80 เมื่อดาเนินการประเมินประสิทธิภาพ ด้วยแบบทดสอบก่อนอบรม/ หลัง
อบรม E1 / E2 ที่ได้ คือ 79 / 87.75 เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ก่อนอบรมและหลังอบรมพบว่า มี
ค่าร้อ ยละความก้ าวหน้ ามากถึง ร้อ ยละ 8.75 ท าให้เ ห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน เกี่ ยวกั บ
ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped
Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education ที่มีประสิทธิภาพในระดับดี เมื่อนามาใช้
ในการวิจัย ก่อให้เกิดพัฒนาการของการเรียนรู้ ที่บุคลากรครูได้รับจากการศึกษา จากระบบพัฒนา
ครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps.
For Education มีประสิทธิภาพยอมรับได้ จากค่าประสิทธิภาพก่อนอบรมที่วัดได้ แสดงให้รู้ว่า
ความรู้ ความสามารถในการทาแบบทดสอบก่อนอบรม ของบุคลากรครูที่ผู้วิจัยตั้งเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ
80 เป็นการคาดคะเนที่สูงเกินความเป็นจริงเล็กน้อย บุคลากรครูสามารถทาแบบทดสอบในภาพรวม
ได้เพียงร้อยละ 79 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรให้ความสาคัญในความแตกต่างของบุคลากรครู ด้วย
การวิเคราะห์บุคลากรครู ในทุกด้าน เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความแตกต่างของ
บุคลากรครู

ตารางที่ 6 ภาพรวมผลการทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม เรื่อง การสร้า งเว็บไซต์ด้วย
Google Site และการตกแต่ง

8.75

111

ภาพรวมการทดสอบ

ร้อยละ

ก่อนอบรม
ลาดับ

เรื่อง

ที่

E1

หลังอบรม E2

ความ

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ก้าวหน้า
การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site และการ

3

ตกแต่ง

7.75

77.5

8.55

85.5

8

จากตารางที่ 6 พบว่า แบบทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม ของระบบพัฒนาครู ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For
Education เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site และการตกแต่ง ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่
ผู้วิจัยตั้งไว้ คือ 80 / 80 เมื่อดาเนินการประเมินประสิทธิภาพ ด้วยแบบทดสอบก่อนอบรม /
หลังอบรม E1 / E2 ที่ได้ คือ 77.5 / 85.5 เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ก่อนอบรมและหลังอบรมพบว่า
มี ค่ า ร้ อ ยละความก้ า วหน้ า มากถึ ง ร้อ ยละ 8 ท าให้ เ ห็ น ความแตกต่ า งอย่ า งชั ด เจน เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom
โดยใช้ Google Apps. For Education ที่มีประสิทธิภาพในระดับดี เมื่อนามาใช้ในการวิจัย
ก่อให้เกิดพัฒนาการของการเรียนรู้ ที่บุคลากรครูได้รับจากการศึกษา จากระบบพัฒนาครู ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้ Google Apps. For Education มีประสิทธิภาพ
ยอมรับได้ จากค่าประสิทธิภาพก่อนอบรมที่วัดได้ แสดงให้รู้ว่า ความรู้ ความสามารถในการทา
แบบทดสอบก่อนอบรม ของบุคลากรครูที่ผู้วิจัยตั้งเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ 80 เป็นการคาดคะเนที่สูงเกิน
ความเป็นจริง บุคลากรครูสามารถทาแบบทดสอบในภาพรวมได้เพียงร้อยละ 77.5 ในการวิจัยครั้ง
ต่อไป ควรให้ความสาคัญในความแตกต่างของบุคลากรครู ด้วยการวิเคราะห์บุคลากรครู ในทุกด้าน
เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความแตกต่างของบุคลากรครู

ตารางที่ 7 ภาพรวมผลการทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม เรื่อง การสร้างพื้นที่เก็บข้อมูล ใน
Google Drive
ภาพรวมการทดสอบ
ร้อยละ

112

ก่อนอบรม
ลาดับ

เรื่อง

ที่
4

E1

หลังอบรม E2

ความ

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ก้าวหน้า
การสร้างพื้นที่เก็บข้อมูล ใน Google Drive

7.80

78.00

8.60

86

8

จากตารางที่ 7 พบว่า แบบทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม ของระบบพัฒนาครู ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For
Education เรื่อง การสร้างพื้นที่เก็บข้อมูล ใน Google Drive ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ผู้วิจยั ตั้งไว้
คือ 80 / 80 เมื่อดาเนินการประเมินประสิทธิภาพ ด้วยแบบทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม E1
/ E2 ที่ได้ คือ 78.00 / 86.00 เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ก่อนอบรมและหลังอบรมพบว่า มีค่าร้อย
ละความก้าวหน้ามากถึงร้อยละ 8 ทาให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน เกี่ยวกับระบบพัฒนาครู
ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For
Education ทีม่ ีประสิทธิภาพในระดับดี เมื่อนามาใช้ในการวิจัย ก่อให้เกิดพัฒนาการของการเรียนรู้
ที่บุคลากรครูได้รับจากการศึกษา จากระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education มีประสิทธิภาพยอมรับได้ จาก
ค่าประสิทธิภาพก่อนอบรมที่วัดได้ แสดงให้รู้ว่า ความรู้ ความสามารถในการทาแบบทดสอบก่อน
อบรม ของบุคลากรครูทผี่ ู้วิจัยตั้งเกณฑ์ไว้ที่รอ้ ยละ 80 เป็นการคาดคะเนทีส่ ูงเกินความเป็นจริง
บุคลากรครูสามารถทาแบบทดสอบในภาพรวมได้เพียงร้อยละ 78.00 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรให้
ความสาคัญในความแตกต่างของบุคลากรครู ด้วยการวิเคราะห์บุคลากรครู ในทุกด้าน เพื่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทเี่ หมาะสมกับความแตกต่างของบุคลากรครู

ตารางที่ 8 ภาพรวมผลการทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม เรื่อง การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และ
การแบ่งปันข้อมูล
ภาพรวมการทดสอบ
ร้อยละ

113

ก่อนอบรม
ลาดับ

เรื่อง

ที่
5

E1

หลังอบรม E2

ความ

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ก้าวหน้า
การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล

7.85

78.50

8.73

87.25

8.75

จากตารางที่ 8 พบว่า แบบทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม ของระบบพัฒนาครู ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For
Education เรื่อง การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ผู้วิจัย
ตั้งไว้ คือ 80 / 80 เมื่อดาเนินการประเมินประสิทธิภาพ ด้วยแบบทดสอบก่อนอบรม / หลัง
อบรม E1 / E2 ที่ได้ คือ 78.50 / 87.25 เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ก่อนอบรมและหลังอบรมพบว่า
มี ค่าร้อ ยละความก้ าวหน้ามากถึง ร้อยละ 8.75 ท าให้เ ห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน เกี่ ยวกับ
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบพั ฒ นาครู ด้ ว ยกระบวนการสอนแบบห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น Flipped
Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education ที่มีประสิทธิภาพในระดับดี เมื่อนามาใช้
ในการวิจัย ก่อให้เกิดพัฒนาการของการเรียนรู้ ที่บุคลากรครูได้รับจากการศึกษา จากระบบพัฒนา
ครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps.
For Education มีประสิทธิภาพยอมรับได้ จากค่าประสิทธิภาพก่อนอบรมที่วัดได้ แสดงให้รู้ว่า
ความรู้ ความสามารถในการทาแบบทดสอบก่อนอบรม ของบุคลากรครูที่ผู้วิจัยตั้งเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ
80 เป็นการคาดคะเนที่สูงเกินความเป็นจริง บุคลากรครูสามารถทาแบบทดสอบในภาพรวมได้เพียง
ร้อยละ 78.50 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรให้ความสาคัญในความแตกต่างของบุคลากรครู ด้วยการ
วิเคราะห์บุคลากรครู ในทุกด้าน เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความแตกต่างของ
บุคลากรครู

ตารางที่ 9 ภาพรวมผลการทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม เรื่อง การสร้าง Google Form
และแบบทดสอบออนไลน์
ภาพรวมการทดสอบ
ร้อยละ

114

ก่อนอบรม
ลาดับ

เรื่อง

ที่
6

E1

หลังอบรม E2

ความ

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ก้าวหน้า
การสร้าง Google Form และแบบทดสอบ
ออนไลน์

7.88

78.75

8.63

86.25

7.50

จากตารางที่ 9 พบว่า แบบทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม ของระบบพัฒนาครู ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For
Education เรื่อง การสร้าง Google Form และแบบทดสอบออนไลน์ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่
ผู้วิจัยตั้งไว้ คือ 80 / 80 เมื่อดาเนินการประเมิน ประสิทธิภาพ ด้วยแบบทดสอบก่อนอบรม /
หลังอบรม E1 / E2 ที่ได้ คือ 78.75 / 86.25 เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ก่อนอบรมและหลังอบรม
พบว่า มีค่าร้อยละความก้าวหน้ามากถึงร้อยละ 7.50 ทาให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน เกี่ยวกับ
ระบบพั ฒ นาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับ ด้าน Flipped Classroom โดยใช้
Google Apps. For Education ที่มีประสิทธิภาพในระดับดี เมื่อนามาใช้ในการวิจัย ก่อให้เกิด
พัฒนาการของการเรียนรู้ ที่บุคลากรครูได้รับจากการศึกษา จากระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยอมรั บ ได้ จากค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพก่ อ นอบรมที่ วั ด ได้ แสดงให้ รู้ ว่ า ความรู้
ความสามารถในการทาแบบทดสอบก่อนอบรม ของบุคลากรครูที่ผู้วิจัยตั้งเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ 80
เป็นการคาดคะเนที่สูงเกินความเป็นจริง บุคลากรครูสามารถทาแบบทดสอบในภาพรวมได้เพียงร้อย
ละ 78.75 ในการวิจัยครั้งต่อ ไป ควรให้ความส าคัญในความแตกต่างของบุคลากรครู ด้วยการ
วิเคราะห์บุคลากรครู ในทุกด้าน เพื่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความแตกต่างของ
บุคลากรครู

ตารางที่ 10 ภาพรวมผลการทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม เรื่อง การเก็บสถิติและการนาผล
การเก็บสถิติมาใช้
ภาพรวมการทดสอบ
ร้อยละ

115

ก่อนอบรม
ลาดับ

เรื่อง

ที่
7

E1

หลังอบรม E2

ความ

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ก้าวหน้า
การเก็บสถิติและการนาผลการเก็บสถิตมิ าใช้

7.73

77.25

8.5

85

7.75

จากตารางที่ 10 พบว่า แบบทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม ของระบบพัฒนาครู ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For
Education เรื่อง การเก็บสถิติและการนาผลการเก็บสถิติมาใช้ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ผู้วิจัยตั้ง
ไว้ คือ 80 / 80 เมื่อดาเนินการประเมินประสิทธิภาพ ด้วยแบบทดสอบก่อนอบรม / หลัง
อบรม E1 / E2 ที่ได้ คือ 77.25 / 85.00 เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ก่อนอบรมและหลังอบรมพบว่า
มี ค่าร้อ ยละความก้ าวหน้ามากถึง ร้อยละ 7.75 ท าให้เ ห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน เกี่ ยวกั บ
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบพั ฒ นาครู ด้ ว ยกระบวนการสอนแบบห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น Flipped
Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education ที่มีประสิทธิภาพในระดับดี เมื่อนามาใช้
ในการวิจัย ก่อให้เกิดพัฒนาการของการเรียนรู้ ที่บุคลากรครูได้รับจากการศึกษา จากระบบพัฒนา
ครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps.
For Education มีประสิทธิภาพยอมรับได้ จากค่าประสิทธิภาพก่อนอบรมที่วัดได้ แสดงให้รู้ว่า
ความรู้ ความสามารถในการทาแบบทดสอบก่อนอบรม ของบุคลากรครูที่ผู้วิจัยตั้งเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ
80 เป็นการคาดคะเนที่สูงเกินความเป็นจริง บุคลากรครูสามารถทาแบบทดสอบในภาพรวมได้เพียง
ร้อยละ 77.25 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรให้ความสาคัญในความแตกต่างของบุคลากรครู ด้วยการ
วิเคราะห์บุคลากรครู ในทุกด้าน เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกั บความแตกต่างของ
บุคลากรครู

ตารางที่ 11 ภาพรวมผลการทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม เรื่อง การสร้างกระดานข่าว และ
การประชุมเครือข่ายด้วย Google hangout
ภาพรวมการทดสอบ
ร้อยละ
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ก่อนอบรม
ลาดับ

เรื่อง

ที่
8

E1

หลังอบรม E2

ความ

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ก้าวหน้า
การสร้างกระดานข่าว และการประชุม
เครือข่ายด้วย Google hangout

7.80

78

8.53

85.25

7.25

จากตารางที่ 11 พบว่า แบบทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม ของระบบพัฒนาครู ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For
Education เรื่อง การสร้างกระดานข่าว และการประชุมเครือข่ายด้วย Google hangout ตาม
เกณฑ์ประสิทธิภาพที่ผู้วิจัยตั้งไว้ คือ 80 / 80 เมื่อดาเนินการประเมินประสิทธิภ าพ ด้วย
แบบทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม E1 / E2 ที่ได้ คือ 78.00 / 85.25 เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ก่อนอบรมและหลังอบรมพบว่า มีค่าร้อยละความก้าวหน้ามากถึงร้อยละ 7.25 ทาให้เห็นความ
แตกต่างอย่างชัดเจน เกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education ที่มีประสิทธิภาพ
ในระดับดี เมื่อนามาใช้ในการวิจัย ก่อให้เกิดพัฒนาการของการเรียนรู้ ที่บุคลากรครูได้รับจาก
การศึ ก ษา จากระบบพั ฒ นาครู ด้ ว ยกระบวนการสอนแบบห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น Flipped
Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยอมรั บ ได้ จากค่ า
ประสิทธิภาพก่อนอบรมที่วัดได้ แสดงให้รู้ว่า ความรู้ ความสามารถในการทาแบบทดสอบก่ อน
อบรม ของบุคลากรครูที่ผู้วิจัยตั้งเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ 80 เป็นการคาดคะเนที่สูงเกินความเป็นจริง
บุคลากรครูสามารถทาแบบทดสอบในภาพรวมได้เพียงร้อยละ 78.00 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรให้
ความสาคัญในความแตกต่างของบุคลากรครู ด้วยการวิเคราะห์บุคลากรครู ในทุกด้าน เพื่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความแตกต่างของบุคลากรครู

ตารางที่ 12 ภาพรวมผลการทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม เรื่อง เทคนิควิธีการใช้เกมส์เพื่อ
การเรียนการสอน
ภาพรวมการทดสอบ
ร้อยละ
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ก่อนอบรม
ลาดับ

เรื่อง

ที่
9

E1

หลังอบรม E2

ความ

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ก้าวหน้า
เทคนิควิธีการใช้เกมส์เพือ่ การเรียนการสอน

7.88

78.75

8.33

83.25

4.5

จากตารางที่ 12 พบว่า แบบทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม ของระบบพัฒนาครู ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For
Education เรื่อง เทคนิควิธีการใช้เกมส์เพื่อการเรียนการสอน ตามเกณฑ์ ประสิทธิภาพที่ผู้วิจัยตัง้
ไว้ คือ 80 / 80 เมื่อดาเนินการประเมินประสิทธิภาพ ด้วยแบบทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม
E1 / E2 ที่ได้ คือ 78.75 / 83.25 เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ก่อนอบรมและหลังอบรมพบว่า มีค่า
ร้อยละความก้าวหน้ามากถึงร้อยละ 4.5 ทาให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน เกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้
Google Apps. For Education ทีม่ ีประสิทธิภาพในระดับดี เมื่อนามาใช้ในการวิจัย ก่อให้เกิด
พัฒนาการของการเรียนรู้ ทีบ่ ุคลากรครูได้รบั จากการศึกษา จากระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education
มีประสิทธิภาพยอมรับได้
จากค่าประสิทธิภาพก่อนอบรมที่วัดได้ แสดงให้รู้ว่า ความรู้
ความสามารถในการทาแบบทดสอบก่อนอบรม ของบุคลากรครูทผี่ ู้วิจัยตัง้ เกณฑ์ไว้ทรี่ ้อยละ 80 เป็น
การคาดคะเนทีส่ ูงเกินความเป็นจริง บุคลากรครูสามารถทาแบบทดสอบในภาพรวมได้เพียงร้อยละ
78.75 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรให้ความสาคัญในความแตกต่างของบุคลากรครู ด้วยการวิเคราะห์
บุคลากรครู ในทุกด้าน เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความแตกต่างของบุคลากรครู

ตารางที่ 13 ภาพรวมผลการทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม เรื่อง การสร้างสื่อ วีดีทัศน์ และ
การใช้โปรแกรมพิเศษด้วยตนเอง
ภาพรวมการทดสอบ
ร้อยละ
ก่อนอบรม
ลาดับ

เรื่อง

E1

หลังอบรม E2

ความ
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ที่
10

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ก้าวหน้า
การสร้างสื่อ วีดีทัศน์ และการใช้โปรแกรม
พิเศษด้วยตนเอง

7.75

77.5

8.63

86.25

จากตารางที่ 13 พบว่า แบบทดสอบก่อนอบรม / หลังอบรม ของการพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For
Education เรื่อง การสร้างสื่อ วีดีทัศน์ และการใช้โปรแกรมพิเศษด้วยตนเอง ตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพทีผ่ ู้วิจัยตั้งไว้ คือ 80 / 80 เมื่อดาเนินการประเมินประสิทธิภาพ ด้วยแบบทดสอบ
ก่อนอบรม / หลังอบรม E1 / E2 ที่ได้ คือ 77. 5 / 86.25 เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ก่อนอบรมและ
หลังอบรมพบว่า มีค่าร้อยละความก้าวหน้ามากถึงร้อยละ 8.75 ทาให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped
Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education ที่มีประสิทธิภาพในระดับดี เมื่อนามาใช้
ในการวิจัย ก่อให้เกิดพัฒนาการของการเรียนรู้ ที่บุคลากรครูได้รับจากการศึกษา จากระบบพัฒนา
ครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps.
For Education มีประสิทธิภาพยอมรับได้ จากค่าประสิทธิภาพก่อนอบรมที่วัดได้ แสดงให้รู้ว่า
ความรู้ ความสามารถในการทาแบบทดสอบก่อนอบรม ของบุคลากรครูที่ผู้วิจัยตัง้ เกณฑ์ไว้ร้อยละ
80 เป็นการคาดคะเน ทีส่ ูงเกินความเป็นจริง บุคลากรครูสามารถทาแบบทดสอบในภาพรวมได้เพียง
ร้อยละ 77.5 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรให้ความสาคัญในความแตกต่างของบุคลากรครู ด้วยการ
วิเคราะห์บุคลากรครู ในทุกด้าน เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทเี่ หมาะสมกับความแตกต่างของ
บุคลากรครู

ทาให้ผู้วิจัยพบข้อบกพร่องเพื่อเป็นข้อเสนอแนะดังนี้
1. บุคลากรครูมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น ต้องใช้เวลามากในการศึกษา
และฝึกปฏิบัตสิ าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัย
2. บุคลากรครูมีที่ความรู้ความสามารถระดับปานกลางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ใช้เวลา
เพียงเล็กน้อยในการศึกษา และฝึกปฏิบัติสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
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3. บุคลากรครูมีความรู้คอมพิวเตอร์สูง อาจจะเบื่อที่จะศึกษาในระบบ เนื่องจากการศึกษา
และฝึกปฏิบัติค่อนข้างง่ายสาหรับผู้ชานาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความพึงพอใจของบุคลากรครู
ในการประเมินความพึงพอใจนั้น ผู้วิจัยได้ดาเนินการในภาพรวม เมือ่ เรียนจบทุกหน่วยการ
เรียนรู้แล้ว โดยได้แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
2.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรครู
ตารางที่ 14 แสดงระดับความพึงพอใจของบุคลากรครู

จากตารางที่ 14 พบว่า ภาพรวมระดับความพึงพอใจของการเรียนการสอน

ในภาพรวม

ทั้ ง หมด จ านวน 10 เรื่อ ง ในภาพรวมค่าเฉลี่ย ( x ) 4.32 อยู่ในระดับ มาก ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D. ) 0.52 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เรื่อง การสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ และการใช้งาน มี ค่าเฉลี่ย ( x ) 4.45 อยู่ในระดับ มาก ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D. ) 0.60
2.2 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรครู ได้ตอบแบบประเมินโดยแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้จัดข้อความที่มีความคล้ายคลึงกันเป็นกลุ่มเดียวกัน เพื่อการหาค่าร้อย
ละของผู้ตอบแบบประเมิน
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จากการดาเนินการศึกษาวิจัย การพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education ในครั้งนี้
เป็นที่น่าพอใจ ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการเรียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครูผรู้ ่วมอบรม ที่สาคัญ
ที่สุดคือ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ที่สามารถนาไปใช้ใน
การรวบรวม สื่อ นวัตกรรม วีดีทัศน์ ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ไร้พรมแดน ในทุกสถานที่ ทุกเวลา ที่มเี ครือข่ายอินเตอร์เน็ตนักเรียน
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของครู ศึกษาเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต เป็นกระบวนการปฏิรปู การจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้นกั เรียนมีทกั ษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเป็นระบบ ครบวงจร อย่าง
แท้จริง

บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
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ในการวิจัยครัง้ นี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบที่ใช้ในการพัฒนาครู ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้ Google Apps. For Education กรณีศึกษา
โรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ จานวน 60 คน ให้มีห้องเรียนออนไลน์ เพื่อใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรครูทกุ คน
5.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน Flipped Classroom โดยการใช้ Google Apps. For Education
2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้ ระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยการใช้ Google Apps. For Education
3. เพื่อศึกษาผลการนาระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยการใช้ Google Apps. For Education
5.2 สมมติฐานการวิจัย
1. ระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
Flipped Classroom โดยการใช้ Google Apps. For Education มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์
80/80
2. ครูสามารถใช้ ระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน Flipped Classroom โดยการใช้ Google Apps. For Education ได้ในระดับดี
3. ครูมีความพึงพอใจ ต่อ ระบบพัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยการใช้ Google Apps. For Education อยู่ในระดับ
มาก

5.3 วิธีการวิจัย
5.3.1 ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย ประกอบด้วย
5.3.2 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กระบวนการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การใช้ ระบบพัฒนา
ครู โรงเรียนเสนางคนิคม ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดย
การใช้ Google Apps. For Education
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5.3.3 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการใช้ ระบบพัฒนาครู โรงเรียน
เสนางคนิคม ด้ วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับ ด้า น Flipped Classroom โดยการใช้
Google Apps. For Education
5.3.2 ประชากรในการวิจัย ประกอบด้วย
5.3.2.1 บุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคม จานวน 60 คน ที่เข้ารับการอบรม ณ
ห้องประชุมจันทน์ผา โรงเรียนเสนางคนิคม ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2561 เป็นเวลา
2 วัน วันละ 8 ชั่วโมง รวมเป็น 16 ชั่วโมง
5.3.3 ขอบเขตของเนื้อหา
การพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped
Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม ดังนี้
5.3.3.1 การสมัครใช้งาน E-Mail ด้วย G-Mail
5.3.3.2 การใช้ Facebook เพือ่ การจัดการเรียนการสอน
5.3.3.3 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
5.3.3.4 การสร้างพื้นทีเ่ ก็บข้อมูล ใน Google Drive
5.3.3.5 การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล
5.3.3.6 การสร้าง Google Form และแบบทดสอบออนไลน์
5.3.3.7 การเก็บสถิติและการนาผลการเก็บสถิติมาใช้
5.3.3.8 การสร้างกระดานข่าว และการประชุม เครือข่ายด้วย Google Hangout
5.3.3.9 การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรียนที่หลากหลายรูปแบบ
5.3.3.10 การสร้างสือ่ วีดีทัศน์ และการใช้โปรแกรมพิเศษด้วยตนเอง
5.3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5.3.4.1. แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบพัฒนาครู
5.3.4.2. แบบประเมินผลการใช้ระบบพัฒนาครู
5.3.4.3. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรครูผู้เข้ารับการอบรม
5.3.5.การดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับ ด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education กรณีศึก ษา
โรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ มีขั้นตอนดังนี้
การทดลองครั้งที่ 1
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ผู้วิจัยได้นาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped
Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัด
อานาจเจริญ เพื่อพัฒนาระบบ จานวน 10 เรื่อง ทาการหาประสิทธิภาพของระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ
3 คน ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข
การทดลองครั้งที่ 2
ต่อจากนั้นผู้วิจัย ได้นาระบบไปใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบพัฒนาครู
ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For
Education กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ จานวน 10 คน พบว่ามีปัญหา
เกี่ ยวกั บ ทั ก ษะปฏิบัติก ารด้านคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าอบรมที่ แตกต่างกั น ท าให้บุคลากรครู ไม่
สามารถปฏิบัติไปพร้อม ๆ กับวิทยากรได้ แต่ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับบ้าน ซึ่งมีสื่อ
วีดีทัศน์ ให้สามารถเข้าไปดูทบทวนกระบวนการปฏิบัติ ทาให้ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกปฏิบัติได้ตาม
กระบวนการของระบบ
การทดลองครั้งที่ 3
ในวั น ที่ 28 – 29 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2561 ผู้ วิ จั ย น าระบบพั ฒ นาครู ด้ ว ย
กระบวนการสอนแบบห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For
Education กรณีศึก ษา โรงเรียนเสนางคนิคม จัง หวัดอานาจเจริญ ใช้อบรมให้กับบุคลากรครู
จานวน 60 คน โดยวิทยากรให้ผู้เข้าอบรมโดยให้ฝึกปฏิบัติ จานวน 10 หน่วย ดังนี้
1 การสมัครใช้งาน E-Mail ด้วย G-Mail
2 การใช้ Facebook เพื่อการจัดการเรียนการสอน
3 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
4 การสร้างพื้นที่เก็บข้อมูล ใน Google Drive
5 การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล
6 การสร้าง Google Form และแบบทดสอบออนไลน์
7 การเก็บสถิติและการนาผลการเก็บสถิติมาใช้
8 การสร้างกระดานข่าว และการประชุม เครือข่ายด้วย Google Hangout
9 การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรียนทีห่ ลากหลายรูปแบบ
10 การสร้างสื่อ วีดีทัศน์ และการใช้โปรแกรมพิเศษด้วยตนเอง
จากนั้นทาแบบประเมินวัดผลหลังอบรม และนาคะแนนที่ได้ม าวิเ คราะห์เ พื่อหา
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80
5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
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5.4.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความแปรปรวน
5.4.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าประสิทธิภาพ
ของระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom
โดยใช้ Google Apps. For Education กรณี ศึ ก ษา โรงเรี ย นเสนางคนิ ค ม จั ง หวั ด
อานาจเจริญ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (E1/E2) และการหาค่าดัชนีประสิทธิผล ( E.I )
ของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education
5.4.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การตรวจสอบสมมติฐานการพัฒนา
ระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดย
ใช้ Google Apps. For Education โดยใช้ t-test Dependent Samples

ตารางที่ 16 สรุปผลการหาประสิทธิภาพของระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Educationด้วย
แบบทดสอบ ก่อนอบรม– หลังอบรม ตามเกณฑ์ 80 / 80
ภาพรวมการทดสอบ
ลาดับ

เรื่อง

ที่
1

ก่อนอบรม E1

หลังอบรม E2

ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ความก้าวหน้า
การสมัครใช้งาน E-Mail ด้วย G-Mail

7.83

78.25

8.675

86.75

8.5
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2

การใช้ Facebook เพื่อการจัดการเรียนการสอน

7.90

79

8.78

87.75

8.75

3

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site

7.75

77.5

8.55

85.5

8

4

การสร้างพื้นที่เก็บข้อมูล ใน Google Drive

7.80

78.00

8.60

86

8

5

การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล

7.85

78.50

8.73

87.25

8.75

6

การสร้างแบบฟอร์มและแบบทดสอบออนไลน์

7.88

78.75

8.63

86.25

7.50

7

การเก็บสถิติและการนาผลการเก็บสถิตมิ าใช้

7.73

77.25

8.5

85

7.75

การสร้างกระดานข่าวและการประชุมเครือข่าย
8

ด้วย Google hangout

7.80

78

8.53

85.25

7.25

9

การปฏิสมั พันธ์ ระหว่างครูและบุคลากรครูที่
หลากหลายรูปแบบ

7.88

78.75

8.33

83.25

4.5

10

การสร้างสื่อ วีดีทัศน์ และการใช้โปรแกรมพิเศษ
ด้วยตนเอง

7.75

77.5

8.63

86.25

8.75

ภาพรวมทั้งหมด

7.82

78.15

8.59

85.93

7.78

จากตารางที่ 16 อธิบายได้ว่า การหาประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบพัฒนาครู
ด้วยกระบวนการสอนแบบห้อ งเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps.
For Educationด้วยแบบทดสอบ ก่อนอบรม – หลังอบรม ตามเกณฑ์ 80 / 80 ( E1 / E2)นั้น
ผลการวิจัยพบว่า
เรื่อง 1. การสมัครใช้งาน E-Mail ด้วย G-Mail มีคะแนน ก่อนอบรม เฉลี่ย 7.83
หลังอบรม เฉลี่ย 8.67 คิดเป็นค่าประสิทธิภาพความก้าวหน้า 8.5 ประสิทธิภาพของการพัฒนา
ระบบพั ฒ นาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับ ด้าน Flipped Classroom โดยใช้
Google Apps. For Education ตามเกณฑ์ 80 / 80 ที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ ผลการวิจัยที่ได้ คือ
78.25 / 86.75 ค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ที่กาหนด ไม่เกินร้อยละ 5 เป็นค่าประสิทธิภาพที่มี
คุณภาพ ยอมรับได้
เรื่อง 2. การใช้ Facebook เพื่อการจัดการเรียนการสอน มีคะแนน ก่อนอบรม
เฉลี่ย 7.90 หลังอบรม เฉลี่ย 8.78 คิดเป็นค่าประสิทธิภาพความก้าวหน้า 8.75 ประสิทธิภาพ
ของการพั ฒ นาระบบพั ฒ นาครู ด้ ว ยกระบวนการสอนแบบห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น Flipped
Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education ตามเกณฑ์ 80 / 80 ที่ผู้วิจัยกาหนดไว้
ผลการวิจัยที่ได้ ( E1 / E2 ) คือ 79 / 87.75 ค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ที่กาหนด ไม่เกินร้อยละ
5 เป็นค่าประสิทธิภาพที่มีคุณภาพ ยอมรับได้
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เรื่อ ง 3. การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site และการตกแต่ง มี คะแนน ก่ อน
อบรม เฉลี่ย 7.75 หลังอบรม เฉลี่ย 8.55 คิดเป็นค่าประสิทธิภาพความก้าวหน้า 8 ประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom
โดยใช้ Google Apps. For Educationตามเกณฑ์ 80 / 80 ที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ ผลการวิจัยที่ได้
( E1 / E2) คือ 77.5 / 85.5 ค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ ที่กาหนด ไม่ เ กิ นร้อยละ 5 เป็นค่า
ประสิทธิภาพที่มีคุณภาพ ยอมรับได้
เรื่อง 4. การสร้างพื้นที่เก็บข้อมูล ใน Google Drive มีคะแนน ก่อนอบรม เฉลี่ย
7.80 หลังอบรม เฉลี่ย 8.60 คิดเป็นค่าประสิทธิภาพความก้าวหน้า 8 ประสิทธิภาพของการ
พัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดย
ใช้ Google Apps. For Educationตามเกณฑ์ 80 / 80 ที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ ผลการวิจัยที่ได้ (
E1 / E2) คือ 78.00 / 86.00 ค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่เกินร้อยละ 5 เป็นค่า
ประสิทธิภาพที่มีคุณภาพ ยอมรับได้
เรื่อง 5.การรวบรวมสื่อ วีดีทัศน์ และการแบ่งปันข้อมูล มีคะแนน ก่อนอบรม
เฉลี่ย 7.85 หลังอบรม เฉลี่ย 8.73 คิดเป็นค่าประสิทธิภาพความก้าวหน้า 8.75 ประสิทธิภาพ
ของการพั ฒ นาระบบพั ฒ นาครู ด้ ว ยกระบวนการสอนแบบห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น Flipped
Classroom โดยใช้ Google Apps. For Educationตามเกณฑ์ 80 / 80 ที่ ผู้วิจัยก าหนดไว้
ผลการวิจัยที่ได้ ( E1 / E2) คือ 78.5 / 87.25 ค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ที่กาหนด ไม่เกินร้อย
ละ 5 เป็นค่าประสิทธิภาพที่มีคุณภาพ ยอมรับได้
เรื่อ ง 6. การสร้าง Google form และแบบทดสอบออนไลน์ มี คะแนน ก่ อน
อบรม เฉลี่ ย 7.88 หลั ง อบรม เฉลี่ ย 8.63 คิ ด เป็ น ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพความก้ า วหน้ า 7.5
ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped
Classroom โดยใช้ Google Apps. For Educationตามเกณฑ์ 80 / 80 ที่ ผู้วิจัยก าหนดไว้
ผลการวิจัยที่ได้ ( E1 / E2) คือ 78.80 / 86.30 ค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ที่กาหนด ไม่เกินร้อย
ละ 5 เป็นค่าประสิทธิภาพที่มีคุณภาพ ยอมรับได้
เรื่อ ง 7. การเก็ บ สถิติและการนาผลการเก็ บสถิติมาใช้ มี คะแนน ก่ อนอบรม
เฉลี่ย 7.73 หลังอบรม เฉลี่ย 8.50 คิดเป็นค่าประสิทธิภาพความก้าวหน้า 7.75 ประสิทธิภาพ
ของการพั ฒ นาระบบพั ฒ นาครู ด้ ว ยกระบวนการสอนแบบห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น Flipped
Classroom โดยใช้ Google Apps. For Educationตามเกณฑ์ 80 / 80 ที่ ผู้วิจัยก าหนดไว้
ผลการวิจัยที่ได้ ( E1 / E2) คือ 77.25 / 85 ค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ที่กาหนด ไม่เกินร้อยละ
5 เป็นค่าประสิทธิภาพที่มีคุณภาพ ยอมรับได้
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เรื่อง 8. การสร้างกระดานข่าว และการประชุมเครือข่ายด้วย Google hangout
มีคะแนน ก่อนอบรม เฉลี่ย 7.8 หลังอบรม เฉลี่ย 8.53 คิดเป็นค่าประสิทธิภาพความก้าวหน้า
7.25 ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้าน
Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Educationตามเกณฑ์ 80 / 80 ที่ ผู้วิจัย
กาหนดไว้ ผลการวิจัยที่ได้ ( E1 / E2) คือ 78.00 / 85.25 ค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ที่กาหนด
ไม่เกินร้อยละ 5 เป็นค่าประสิทธิภาพที่มีคุณภาพ ยอมรับได้
เรื่อง 9. การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างครูและบุคลากรครูที่หลากหลายรูปแบบ มีคะแนน
ก่ อนอบรม เฉลี่ย 7.88 หลัง อบรม เฉลี่ย 8.33 คิดเป็นค่าประสิท ธิภาพความก้าวหน้า 4.5
ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped
Classroom โดยใช้ Google Apps. For Educationตามเกณฑ์ 80 / 80 ที่ ผู้วิจัยก าหนดไว้
ผลการวิจัยที่ได้ ( E1 / E2) คือ 78.8 / 83.25 ค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ที่กาหนด ไม่เกินร้อย
ละ 5 เป็นค่าประสิทธิภาพที่มีคุณภาพ ยอมรับได้
เรื่อง 10. การสร้างสื่อ วีดีทัศน์ และการใช้โปรแกรมพิเศษด้วยตนเอง มีคะแนน
ก่ อนอบรม เฉลี่ย 7.75 หลัง อบรม เฉลี่ย 8.63 คิดเป็นค่าประสิทธิภาพความก้ าวหน้า 8.75
ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped
Classroom โดยใช้ Google Apps. For Educationตามเกณฑ์ 80 / 80 ที่ ผู้วิจัยก าหนดไว้
ผลการวิจัยที่ได้ ( E1 / E2) คือ 77.5 / 86.25 ค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ที่กาหนด ไม่เกินร้อย
ละ 5 เป็นค่าประสิทธิภาพที่มีคุณภาพ ยอมรับได้
สรุปภาพรวม จากคะแนนก่อนอบรมและหลังอบรมทัง้ หมด มีคะแนน ก่อนอบรม
เฉลี่ย 7.82 หลังอบรม เฉลี่ย 8.59 คิดเป็นค่าประสิทธิภาพความก้าวหน้า 7.78 ประสิทธิภาพ
ของระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้
Google Apps. For Education ตามเกณฑ์ 80 / 80 ที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ ผลการวิจัยที่ได้ ( E1 / E2)
คือ 78.15 / 85.93 ค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ที่กาหนด ไม่เกินร้อยละ 5 เป็นค่าประสิทธิภาพ
ที่มีคุณภาพ E2 สูงกว่า E1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพ ยอมรับได้
1.3.2 การวัดระดับความพึงพอใจ
ตารางที่ 17 แสดงผลการวัดระดับความพึงพอใจของบุคลากรครู
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จากตารางที่ 17 พบว่า ภาพรวมระดับ ความพึง พอใจของระบบพัฒ นาครู ด้วย
กระบวนการสอนแบบห้อ งเรียนกลับ ด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For
Education ในภาพรวมทั้งหมด มีค่าเฉลี่ย ( x ) 4.29 อยู่ในระดับ มาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( SD ) 0.45 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อที่ 1กิจกรรมการ
เรียนรู้ ได้ความรู้ มีประโยชน์ น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย ( x ) 4.59 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD )
0.67 อยู่ในระดับ มากที่สุด ตรงตามระดับความพึงพอใจ เป็นที่ยอมรับได้
5.6. อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped
Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education ถือว่าเป็นการวิจัยกระบวนการเรียนรู้
เพื่อนามาประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ
กระบวนการ รวมถึง การประเมิ นเพื่อปรับ ปรุง ในรูป แบบของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เ กิ ดประโยชน์ต่อ บุคลากรครู ผู้ส นใจศึกษา และการนาไปพัฒนาต่อเนื่อง จาก
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education สามารถนามาใช้พัฒนาทักษะ
การฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของบุคลากรครู ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเสนางค
นิคม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 มีระดับความพึง
พอใจของบุคลากรครู ที่มีต่อ การพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
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ด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Educationอยู่ในระดับดี ตรงตาม
สมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ และสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education
ให้ได้มาตรฐานในรูปแบบผ่านห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้Google Apps. For Educationในรูปแบบ
Application Cloud Computingใช้งานได้ในโทรศัพท์มือถือ เข้าถึงบุคลากรครูในทุกสถานที่ ทุก
เวลา ทันสมัย ไร้พรมแดน
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
3.1) บุคลากรครูโรงเรียนเสนางคนิคม ได้รับการพัฒนา ทักษะการสร้างระบบห้องเรียน
ออนไลน์ ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google
Apps. For Education ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80
3.2) บุคลากรครู มีระดับความพึงพอใจ ต่อ การใช้ระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education อยู่
ในระดับดี
3.3) ระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom
โดยใช้ Google Apps. For Educationสามารถนาไปใช้ประกอบการสร้างสือ่ ประสม ในรูปแบบ
การเรียนเครือ ข่ายGoogle Apps. For Educationและสร้างองค์ความรู้ของตนเอง ในรูปแบบ
Application Cloud Computingตามการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์
3.4) บุคลากรครู มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติจริง ผ่านรูปแบบ
เครื อ ข่ า ยGoogle Apps. For Education และสร้ า งองค์ ค วามรู้ ข องตนเอง ในรู ป แบบ
Application Cloud Computingตามการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์
3.5) ผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นาระบบพั ฒ นาครู ด้ ว ยกระบวนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับ ด้าน
Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps. For Education ซึ่ ง เป็ น นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง ( พ.ศ.2552 – 2561 ) โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ ภายในปี 2561 จะต้องมี การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน 3 ประเด็น
หลัก คือ 1. การพั ฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทย 2.เพิ่ม โอกาสทาง
การศึก ษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่ วถึง 3.ส่ง เสริม การมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วนในการ
บริหารและการจัดการศึกษา ตามกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ไว้ 4 ประการ คือ1.การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2.การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 3.การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาซึ่งมีแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และ4. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ทาให้
เกิดโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard รวมถึงเป็นส่วนประกอบสาคัญ
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ต่อการประเมิ นมาตรฐานคุณภาพสถานศึก ษาโดย ส านัก รับ รองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ.รอบที่ 4 บุคลากรครูทุกคน มีองค์ความรู้ในการพัฒ นา
ตนเอง พั ฒ นาคุณภาพการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google
Apps. For Education ในรูปแบบ Application Cloud Computing ใช้งานได้ในโทรศัพท์มือถือ
เข้าถึงบุคลากรครูในทุกสถานที่ ทุกเวลา ทันสมัย ไร้พรมแดน
4. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
4.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
4.1.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ต้องคานึงถึง ความรู้ ความสามารถของแต่ละคน
ออกแบบกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรครู เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้สอดคล้องกับความสนใจของบุคลากรครู
4.1.2 บุคลากรครูทุกคน สามารถในการสร้างผลงานจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ ทั้งใน
ชีวิตประจาวัน สถานศึกษา ชุมชน หน่วยงาน การได้รับประสบการณ์ตรงจากเพื่อนและสังคมรอบ
ข้าง ดังนั้น ครูและผู้วิจัยควรเข้าใจในคุณค่าของบุคลากรครู มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรครูอย่าง
แท้จริงเพือ่ ประโยชน์อันยิ่งใหญ่แด่สังคมไทยที่ยงั่ ยืน
4.1.3 ควรมีการนาผลงานการวิจัยทุกชิ้นของครูและผู้วจิ ัยทุกท่าน นาไปเผยแพร่
และอนุญาตให้นามาใช้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้จริง ในทุกสถานศึกษา เพื่อประโยชน์
ที่แท้จริง ต่อการพัฒนาคนไทยรุ่นใหม่ ด้วยนวัตกรรมครูไทยที่พัฒนาได้อย่างยอดเยี่ยม
4.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
4.2.1 ควรบรูณาการให้เกิดผลงานระหว่างกลุม่ สาระ เพือ่ ลดภาระงานของบุคลากร
ครู โดยใช้ตัวชี้วัดในการประเมินผลงานของบุคลากรครู ร่วมกันประเมินผลงานของบุคลากรครูแบบ
บูรณาการ ทั้งระบบ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกระบวนการจัดเรี ยนรู้ โดยยึดมาตรฐานการ
ประเมินผลตามมาตรฐานของแต่ละกลุม่ สาระ อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม
4.2.2 ควรจัดหาสื่อโฆษณาสร้างสรรค์ ตัวอย่างคนดีจากสื่อโทรทัศน์ ตัวอย่าง
อุบัติเหตุ อุบัติภัย ตัวอย่างของบุคคลทีป่ ระสบความสาเร็จในชีวิต ตัวอย่างของบุคคลที่พลาดพลั้ง
ทาให้เกิดผลร้ายต่อการดารงชีวิต เพื่อการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม เจตคติ อันจะ
นาไปสู่การได้มาซึ่ง เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด เยาวชนไทย ภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิใจใน
ความเอื้ออารี มีไมตรี มีจิตสาธารณะที่ยงั่ ยืนต่อไป
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ภาคผนวก ก
รายชื่อผู้เชีย่ วชาญ
ตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ในการวิจัยครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ ตรวจคุณภาพของระบบ
พัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google
Apps. For Education กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ จานวน 3 ท่าน
ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. นางสาวสุดาลัก ษณ์ บุ ป ผาดา ผู้ อ านวยการโรงเรีย นบ้านโนนสูง
อ าเภอเสนางคนิ ค ม จั ง หวั ด อ านาจเจริญ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จั ง หวัด
อานาจเจริญ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านกระบวนการวิจัย
2. นายพิเนตร สมคิด ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเสนางคนิคม อาเภอ
เสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึก ษา เขต 29 ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวัดผลประเมินผลระบบพัฒนาครู
3. นายธานินทร์ ธานี ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนอานาจเจริญ อาเภอ
เมือง จังหวัดอานาจเจริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
แบบประเมินคุณภาพระบบ
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ตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพระบบพัฒนาครู
ส่วนที่ 1ข้อมูลพื้นฐาน
1. ชื่อสื่อ : การพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps for Education : กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางค
นิคม จานวน 10 หน่วยการเรียนรู้ รหัสงานวิจัย.............21206..................................
2. เนื้อหาสาระ:การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps for Education
3.มีเอกสารประกอบ :คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
4. ระบบคอมพิวเตอร์ทจี่ าเป็น
4.1 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่เชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
4.2 CPU รุ่น Pentium หรือสูงกว่า RAM ตั้งแต่……2……GBขึ้นไป
4.3 อุปกรณ์อื่นๆ...โทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต..ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ.....
5. อุปกรณ์เสริมที่ควรมี คือ ไมโครโฟน,หูฟงั ฯลฯ
6. ลักษณะเด่นของระบบเพื่อพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรีย นกลั บ ด้า น
Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps for Educationคือ.....................................
6.1 สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้ ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
6.2 สามารถพัฒนางานได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่ผู้ใช้มีความพร้อมที่จะเข้าใช้งาน
6.3 ครูทุกคน สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา
7. คุ ณ ค่ า และประโยชน์ ที่ ค รู จ ะได้ รับ คื อ ห้ อ งเรี ย นออนไลน์ ที่ ร วบรวมสื่อ/นวัตกรรม
ประกอบการจัดการเรียนรู้
7.1. มีระบบ เพื่อใช้พัฒนาครู โรงเรียนเสนางคนิคม ให้มีความพร้อมสาหรับการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรครูในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ
7.2.ครูโ รงเรียนเสนางคนิคม มี ห้องเรียนออนไลน์ ร วบรวมสื่อ วีดีทั ศน์ และนวัตกรรม
สนับสนุนให้ครู ร่วมคิด ร่วมสนับสนุน ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเอง ภายใต้ระบบ
สนับสนุนชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาการร่วมกัน (Professional Learning Community)โดยใช้Google
Apps For Educationได้ในระดับดี
7.3. ครูโรงเรียนเสนางคนิคม ทุกกลุ่มสาระวิชาสร้างห้องเรียนออนไลน์ เพื่อพัฒนานักเรียน
ด้ ว ย ด้ ว ยการสอนแบบห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า นFlipped Classroomโดยใช้ Google Apps For
Educationสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาบนเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
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8. คุณค่าและประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ คือ ห้องเรียนออนไลน์ที่รวบรวมสื่อ/นวัตกรรม
ประกอบการจัดการเรียนรู้ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
8.1. ครูทุกคน ใน โรงเรียนเสนางคนิคม มีความพร้อมสาหรับการปฏิรปู การศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะบุคลากรครูในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ
8.2.ครูทุ ก คน ใน โรงเรียนเสนางคนิคม มี ห้องเรียนออนไลน์ ร วบรวมสื่อ วีดีทั ศน์ และ
นวัตกรรมสนับสนุนให้ครู ร่วมคิด ร่วมสนับสนุน ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเอง ภายใต้
ระบบสนับสนุนชุม ชนการเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน (Professional Learning Community)โดย
ใช้Google Apps For Education
8.3. ครูโรงเรียนเสนางคนิคม ทุกกลุ่มสาระวิชาสร้างห้องเรียนออนไลน์ เพื่อพัฒนานักเรียน
ด้ ว ย ด้ ว ยการสอนแบบห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า นFlipped Classroomโดยใช้ Google Apps For
Educationสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาบนเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่2 รายการคุณภาพ
คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินทาเครื่องหมาย  ในช่องระดับการประเมินตามความเป็นจริง
ระดับการประเมิน
ลาดับ

รายการประเมิน

1

ส่วนนา
พัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps
for Educationตรงวั ต ถุ ป ระสงค์ มี เ มนู ห ลั ก มี เ มนู
ช่วยเหลือ มีสื่อ/วีดีทัศน์
ภาพรวม

2

เนื้อหาบทเรียน
2.1 โครงสร้างเนือ้ หามีความชัดเจน เชื่อมโยงความรู้เดิม
กับความรู้ใหม่
2.2 มีความถูกต้องตามหลักวิชา
2.3 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการนาเสนอ

ดีมาก ดี
(4) (3)

พอใช้
(2)

ปรับปรุง
(1)
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2.4 สอดคล้องกับการประยุกต์ในการเรียนการสอนมี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่อง
2.5 ความยากง่ายเหมาะสมกับบุคลากรครู
2.6 ไม่ขัดต่อความมั่นคงและคุณธรรม จริยธรรมของชาติ
ภาพรวม
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ระดับการประเมิน
ลาดับ
3

รายการประเมิน
การใช้ภาษา
ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมกับวัยของบุคลากรครู สื่อ
ความหมายได้ชัดเจนเหมาะสมกับบุคลากรครู
ภาพรวม

4

การออกแบบระบบการเรียนการสอน
4.1 การออกแบบด้วยระบบตรรกะที่ดี เนื้อหามี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่อง
4.2 ส่งเสริมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4.3 มีความยืดหยุ่น สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลควบ
คู่ลาดับเนื้อหา ลาดับการเรียนและแบบฝึกหัดได้
4.4 ความยาวของการนาเสนอแต่ละตอนเหมาะสม
4.5 กลยุทธ์การถ่ายทอดเนื้อหาน่าสนใจ
4.6 มีกลยุทธ์การประเมินผลให้บุคลากรครูเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสมมีความหลากหลาย
ภาพรวม

5

ส่วนประกอบด้าน Multimedia
5.1 ออกแบบหน้าจอเหมาะสม ง่ายต่อการใช้งาน สัดส่วน
เหมาะสม สวยงาม
5.2 ขนาดสีของตัวอักษรชัดเจน สวยงาม อ่านง่าย
เหมาะสมกับบุคลากรครู
5.3 ภาพประกอบชัดเจน เหมาะสมกับเนื้อหา
5.4 คุณภาพการใช้เสียงบรรยายประกอบบทเรียนชัดเจน
เหมาะสม น่าสนใจน่าติดตาม ชวนคิด
ภาพรวม

ดีมาก ดี
(4) (3)

พอใช้ ปรับปรุง
(2)
(1)
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6

การออกแบบรูปแบบการปฏิสัมพันธ์
6.1 โปรแกรมใช้งานง่าย
6.2 มีข้อมูลย้อนกลับที่เอือ้ ให้บุคลากรครูได้วิเคราะห์และ
แก้ปัญหา
ภาพรวม

ตอนที่3สรุปข้อคิดเห็นผลการประเมิน
คาชี้แจง ให้สรุปผลการพิจารณาในเชิงคุณภาพ โดยให้เหตุผลตามองค์ประกอบการประเมิน ระบุ
ข้อดี ข้อเสีย และข้อเสนอแนะ เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมตามประเด็นหลักหรือ
องค์ประกอบของรายการประเมิน คือ
1. ส่วนนา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ส่วนโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. การใช้ภาษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. การออกแบบระบบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. ส่วนประกอบด้านมัลติมเี ดีย
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. การออกแบบรูปแบบการปฏิสมั พันธ์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. อื่นๆ..................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน
(……………….…………………………)
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
แบบประเมินก่อน – หลังการอบรม
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No……
แบบประเมินความพึงพอใจ
……
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps For Education
กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
วันที่ 28 – 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมจันทน์ผา โรงเรียนเสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเสนางคนิคม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ขยายผล โรงเรียนเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ

1.1 ประเภทผู้เข้าร่วมงาน  วิทยากร
 ผู้เข้าอบรม  ครู
 อื่น ๆ
1.2 เพศ
 ชาย
 หญิง
1.3 ระดับการศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ปริญญาตรีขึ้นไป

ความคาดหวังก่อน
ได้รบั การอบรม

รายการ

1 2 3 4 5

ความพึงพอใจ
หลังได้รบั การอบรม
1 2 3 4 5

ด้านสถานทีแ่ ละสิ่งอานวยความสะดวก
1. สถานที่ ระยะเวลาในการอบรม เหมาะสม
2. อาหารกลางวัน และอาหารว่าง สะอาด เพียงพอ เหมาะสม
3. วัสดุ/อุปกรณ์ มีความพร้อม เพียงพอสาหรับทุกคน

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมการเรียนรู้ ได้ความรู้ มีประโยชน์ น่าสนใจ
2. กิจกรรมการเรียนรู้ สนุกสนาน เหมาะสม สาหรับ ผูร้ ับเข้าอบรม
3. กิจกรรมการเรียนรู้ เหมาะสมกับระยะเวลา

ด้านเนื้อหาวิชาการ
1. วิทยากร ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Google Apps For Education
2. ระบบพัฒนาครู มีสื่อ วีดีทัศน์ การใช้งาน และขั้นตอนการส่งผลงาน โดย
ใช้ Google Apps For Education
3. ระบบพัฒนาครู สามารถเข้าถึงได้ในทุกที่ ทุกเวลา ที่มอี ินเตอร์เน็ต
4. ระบบพัฒนาครู มีลาดับขั้นตอนการใช้งาน เข้าใจง่าย ฝึกปฏิบัติตามได้
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ความคาดหวังก่อน
ได้รบั การอบรม

รายการ

ความพึงพอใจ
หลังได้รบั การอบรม

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

ด้านผู้รบั การอบรม
1. ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ เกี่ยวกับ Google Apps For Education
2. ผู้เข้าอบรม เข้าถึงได้ในทุกที่ ทุกเวลา ฝึกปฏิบัติตามได้
3. ผู้เข้าอบรม ได้แทรกสื่อ วีดีทัศน์ การใช้งาน และส่งผลงานด้วย Google
Apps For Education ด้วยตนเองได้
4. ผู้เข้าอบรม สร้างห้องเรียนออนไลน์ของตนเอง โดยใช้ Google Apps
For Education นาความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมนี้
คาชี้ แ จง ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นตามแบบประเมิ นความพึงพอใจและความ
คาดหวัง ในการจัดกิจกรรม โดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด ช่องระดับความพึงพอใจและ ความคาดหวัง ระดับ 1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=
มาก และ 5=มากที่สุด
ตอนที่ 3 ระดับความประทับใจ ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมนี้
คาชี้แจง ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นตามแบบประเมินความประทับใจในการจัดกิจกรรมครั้ง
นี้ โดยกรอกประเด็นความประทับใจ 1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก และ 5=มากทีส่ ุด
ประเด็นความประทับใจ

1

ระดับความประทับใจ
2
3
4

5
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
4.1 กิ จ กรรมใด ในการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโครงการพั ฒ นาระบบพั ฒ นาครู ด้ ว ย
กระบวนการการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps For
Education ที่ท่านประทับใจ มากที่สุด เพราะอะไร
……………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
4.2 ท่านคิดว่า ควร มีการอบรมโครงการผู้นานักเรียนอาเซียนในครั้งต่อไป หรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
4.3 ปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง ในการอบรมโครงการผู้นานักเรียนอาเซียนในครัง้ นี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
4.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………

ขอขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
คณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
โดยใช้ Google Apps For Education กรณีศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ
E-Mail : patcharawalai@senangkhanikhom.ac.th
http://senangkhanikhom.ac.th
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ภาคผนวก ข
คู่มือการใช้นวัตกรรม
ระบบพัฒนาครู
ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
โดยใช้ Google Apps For Education
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ระบบพัฒนาครู ด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
Flipped Classroom โดยใช้ Google Apps For Education

ภาพที่ 1 พิมพ์ใน Google Search Engine ด้วยภาษาอังกฤษ senangkhanikhom คลิกเลือก

ภาพที่ 2 หน้าจอจะแสดงหน้าเว็บไซต์โรงเรียนเสนางคนิคม คลิกแท็บ ศูนย์พัฒนาบุคลากร
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ภาพที่ 3 หน้าจอศูนย์พัฒนาบุคลากร คลิก ระบบพัฒนาครูโดยใช้ Google Apps. For Education

ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงเมนูหลักให้เลือกศึกษา
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ภาพที่ 5 หน้าจอระบบพัฒนา หน่วยที่ 1 การสมัคร E-Mail ด้วย G-Mail

ภาพที่ 6 หน้าจอแสดง วีดีทัศน์ แสดงขั้นตอนการสมัคร E-Mail ด้วย G-Mail
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ภาพที่ 7 หน้าจอแสดง การเข้าสู่ เมนู หน่วยที่ 1 การสมัคร E- Mail ด้วย G-Mail

ภาพที่ 8 หน้าจอแสดง หน่วยที่ 2 การใช้ Facebook เพื่อการจัดการเรียนการสอน
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ภาพที่ 9 หน้าจอแสดง หน่วยที่ 3 การสร้าง Google Site

ภาพที่ 10 หน้าจอแสดง หน่วยที่ 4 การสร้าง Google Drive
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ภาพที่ 11 หน้าจอแสดง หน่วยที่ 5 การเพิ่มสื่อ / นวัตกรรม

ภาพที่ 12 หน้าจอแสดง หน่วยที่ 6 การสร้าง Google Form
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ภาพที่ 13 หน้าจอแสดง หน่วยที่ 7 การสร้าง Google Classroom

ภาพที่ 14 หน้าจอแสดง หน่วยที่ 8 การปฏิสัมพันธ์ครู/นักเรียน
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ภาพที่ 15 หน้าจอแสดง หน่วยที่ 9 เกมส์เพื่อการเรียนรู้

ภาพที่ 16 หน้าจอแสดง หน่วยที่ 10 สร้างสรรค์พฒ
ั นาสือ่
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ภาพที่ 17 หน้าจอแสดง หน้าจอแสดง เมนู แบบประเมินก่อนอบรม

ภาพที่ 18 หน้าจอแสดง หน้าจอแสดง ช่องทาง การเข้าสู่ แบบประเมินก่อนอบรม
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ภาพที่ 19 หน้าจอแสดง หน้าจอแสดง แบบประเมินก่อนอบรม ส่วนแรก

ภาพที่ 20 หน้าจอ หน้าจอแสดง แบบประเมินก่อนอบรม ส่วนต้น
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ภาพที่ 21 หน้าจอแสดง แบบประเมินก่อนอบรม ส่วนท้าย

ภาพที่ 22 หน้าจอแสดง แบบประเมินก่อนอบรม ส่วนท้าย
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ภาพที่ 23 หน้าจอแสดง การเลือก เมนู แบบประเมินหลังอบรม ส่วนท้าย
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ภาพที่ 33 หน้าจอแสดงแบบประเมินความพึงพอใจส่วนกลาง

ภาพที่ 34 หน้าจอแสดงแบบประเมินความพึงพอใจส่วนกลาง
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ภาพที่ 35 หน้าจอแสดงแบบประเมินความพึงพอใจตอนท้าย
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