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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายชัยณรงค์ อินสาลี
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 (ปทุมธานี)
(ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร)

2

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพโดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มี
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง (ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สานักงานสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้นาเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิรูปการศึกษา เพื่อนาไปกาหนดเป็นนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา โดยยึดกรอบการปฏิรูปการศึกษา
น้อมนาพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ด้านการศึกษาที่จะต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้เด็ก เยาวชนและผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องสถาบัน
หลักของชาติ สร้างพื้นฐานชีวิต (อุปนิสัย) ที่เข้มแข็ง สร้างความรู้ ทักษะเพื่อให้มีอาชีพ มีงานทาและได้นา
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพ และทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่ง
ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาในประเด็น ส าคัญ (ที่มา : นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึก ษาของกระทรวงศึก ษาธิ ก าร
ปีงบประมาณ 2562 กระทรวงศึกษาธิการ 28 พฤศจิกายน 2561)
ดร.อานาจ วิชยานุวัติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
กล่าวถึงกรณี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่กากับดูแลการบริหารงานกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ต้องการให้นาการเรียน Active Learning มาใช้จัดการเรียนการสอนในทุกช่วงชั้นว่าวิธีการจัดการเรียนการ
สอนในโลกยุคใหม่ต้องเปลี่ยน เพราะทุกที่ทุกเวลาสามารถเรียนรู้เพื่ อสร้างองค์ความรู้ได้โดยมีหลักคิด คือ ต้อง
พัฒนาเด็กให้เกิดองค์ความรู้ ต้องดูเรื่องสมรรถนะของเด็กเป็นสาคัญ ซึ่งเด็กแต่ละคนจะมีสมรรถนะแตกต่างกัน
บางคนเก่งกีฬา บางคนเก่งศิลปะบางคนเก่งดนตรี หรือวิชาการ ซึ่งเป็นเรื่องความสามารถของแต่ละคนที่เรา
ต้องส่งเสริมให้เด็กมีความเป็นเลิศทางด้านนั้น แต่การเรียนในห้องเรียนหรือจากหนังสืออย่างเดียวไม่สามารถ
ส่งเสริมได้ เพราะสิ่งเหล่ านี้เกิดได้จ ากกระบวนการคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ ซึ่งก็คือกระบวนการ Active
Learning ที่เป็นการพัฒนาสมองให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบ “หลักคิดในการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่คือ
ต้องใช้ Active Learning มากกว่า Passive Learning ไม่ได้หมายความว่าต้องเลิก Passive Learning การ
เรียนแบบ Passive Learning ยังคงต้องมีอยู่ เพราะถ้าไม่มีองค์ความรู้ก็ไม่สามารถสร้างกระบวนการได้ ดังนั้น
ทั้งสองสิ่งนี้ต้องคู่กัน อย่างไรก็ตาม ตัวผู้สอนต้องปรับปรุงกระบวนการวิธีการสอนและเรียนรู้ไปพร้อมกับการ
ปฏิบัติสร้างองค์ความรู้ให้กับตัวเอง ขณะที่ศึกษานิเทศก์ต้องทางานหนักมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ครูสร้างองค์
ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ใหม่ให้เข้าใจให้ได้ว่าทุกคนต้องเป็นนวัตกร”
(ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/736385)
นโยบายและจุ ดเน้ น การจั ดการศึ กษาของกระทรวงศึก ษาธิ การ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์
ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนเรื่องการเตรียม
คนสู่ศตวรรษที่ 21 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริห าร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ดั ง นี้ 1. ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ประเด็ น คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ
ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 2. บูรณาการการทางานร่ว มกัน
ระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตั ว
รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดาเนินการ
ปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ โดยมุ่งคานึงถึงพหุ
ปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ดังนี้
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น
5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูให้มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
8. จัดให้มีโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
(ที่มา : นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562
กระทรวงศึกษาธิการ 28 พฤศจิกายน 2561)
การประเมิ น สมรรถนะนั ก เรี ย นมาตรฐานสากล (Programme for International Student
Assessment หรือ PISA) ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for
Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบ
การศึกษาของประเทศต่าง ๆ ที่เรียกว่า Literacy ซึ่งในที่นี้จะใช้คาว่า “ความฉลาดรู้ ” ในการเตรียมความ
พร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย
PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้
ตามหลักสูตรในโรงเรียน ปัจจุบันนี้มีประเทศจากทั่ว โลกเข้าร่วม PISA มากกว่า 80 ประเทศ โดย PISA เลือก
ประเมินความฉลาดรู้ ในสามด้าน ได้แก่ ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน (Reading Literacy) ความฉลาดรู้ด้ าน
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) (ที่มา :
PISA Thailand สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ)
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ประเทศไทยเข้าร่วม PISA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 (PISA 2000) และดาเนินการต่อเนื่องมาปัจจุบัน โดยจัดการ
ประเมินต่อเนื่องทุกสามปี มีผลการประเมิน (ที่มา : PISA Thailand สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ) ดังนี้
ค.ศ.
2009
2012
2015
2018

ด้าน
เปรียบเทียบ
วิทยาศาสตร์
คะแนน
425
444
+19
421
-23
426
+5

ด้าน เปรียบเทียบ
ด้าน
เปรียบเทียบ
การอ่าน
คะแนน คณิตศาสตร์ คะแนน
421
419
441
+20
427
+8
409
-32
415
-12
393
-16
419
-8

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น PISA 2009 PISA 2012 PISA 2015 และ PISA 2018 พบว่ า
ปี ค.ศ. 2012 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปี ค.ศ. 2009 ทุกด้าน ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2015 และปี ค.ศ. 2018 คะแนนลดลง
เกือบทุกด้านยกเว้นด้านวิทยาศาสตร์ ปี ค.ศ. 2018 ที่เพิ่มขึ้น 5 คะแนน
จากผลการประเมิ น ดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active
Learning ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา เนื่ อ งจากต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล การประเมิ น สมรรถนะนั ก เรี ย น
มาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ที่ใช้นักเรียนอายุ 15 ปี
เป็นตัวแทนของนักเรียนซึ่งเป็นวัยที่สาเร็จการศึกษาภาคบังคับ โดยดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 ปี เพื่อ
น าเสนอภาพที่ชัดเจนของระบบการศึกษาแก่ระดับนโยบายและฝ่ ายปฏิบัติ ซึ่ งจะช่ว ยให้ สามารถติดตาม
แนวโน้มของความรู้และทักษะของนักเรียนภายในประเทศหนึ่ง ๆ ได้ การประเมินของ PISA เน้นการประเมิน
สมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน
หรื อ เรี ย กว่ า “ความฉลาดรู้ ” (Literacy) โดย PISA จะวั ด ความฉลาดรู้ ด้ า นการอ่ า น คณิ ต ศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในระดับสู งขึ้นได้ โดยการเปรียบเทียบผลการประเมินจาก
งานวิจัยและสรุปรายงานการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลของสานักงานศึกษาธิการภาค เพื่อจัดทา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงาน
ปลั ดกระทรวงศึกษาธิการขึ้น เพื่อเป็ น การรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้มีการสั งเคราะห์ ข้อค้นพบเข้าด้ ว ยกั น
นอกจากจะได้คาตอบที่กว้างขวาง ลุ่มลึก ซึ่งวิธีหนึ่งที่จะแก้ปัญหาข้างต้นได้ คือ การรวบรวม เรียบเรียง และ
บูรณาการเนื้อหาสาระต่าง ๆ ของงานวิจัย และรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัด
การศึ ก ษา ที่ จั ด ท าขึ้ น โดยส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 1-18 หรื อ ผลการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active
Learning หลายๆ เล่ม ซึ่งจะช่วยให้เกิดแนวปฏิบัติใหม่ ๆ และข้อสรุปปัญหา ข้ อเสนอแนะที่ชัดเจน และ
สามารถนาไปประยุกต์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่ อ สั ง เคราะห์ เ อกสารและงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active Learning ของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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2. เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการ
ภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตงานวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การสั ง เคราะห์ ร ายงานผลการตรวจราชการและติ ด ตามประเมิ น ผลการจัด
การศึกษาของสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดทาขึ้น จานวน 18 เล่ม รายงานผลการตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จ านวน 1 เล่ ม งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active Learning ของสถานศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค
1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 4 เล่ม ซึ่งจัดทาปี พ.ศ. 2563 รวมจานวน 23 เล่ม
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การสั ง เคราะห์ เ อกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้
แบบ Active Learning ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแบ่งประเภท
การศึกษาเป็น 1) การสร้างความรู้นาสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการ
ภาค 1-18 ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร 2) การบริ ห ารจั ด การในการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active
Learning ของสถานศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ กษา สั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่
รั บผิ ดชอบของส านั กงานศึ กษาธิ การภาค 1-18 3) การสร้ า งนวั ต กรรมสร้ า งสรรค์ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้
แบบ Active Learning ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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กรอบแนวคิดในการทาวิจัย
การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย
1. สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
2. รู ป แบบ/แนวทางในการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active Learning ของสถานศึ ก ษาระดับมั ธยมศึ กษา สั งกั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. การบริ ห ารจั ด การ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active Learning ของสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา สั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการจัดการ

ผลการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัย
จัดทา (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการเรียนรูแ้ บบ
Active Learning ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นาข้อเสนอแนะเสนอสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ
ขั้นตอนวิธีการดาเนินการวิจัย
1) สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเกี่ย วกับ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.1) ประชากรในการสังเคราะห์งานวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยที่จัดทาขึ้นโดยสานักงานศึกษาธิการ
ภาค จานวน 4 เล่ม รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ที่จัดทาขึ้นโดย
สานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดทาปี พ.ศ.2563 จานวน 18 เล่ม
และรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 1 เล่ม รวมจานวน 23 เล่ม
1.2) เกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัย
ในการคัดเลือกงานวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณา คือ เป็นงานวิจัยและ
รายงานผลการตรวจราชการและติ ดตามประเมิ นผลการจัด การศึ ก ษา ที่เกี่ยวข้อ งกั บ การจั ด การเรี ย นรู้
แบบ Active Learning ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
พื้นทีร่ ับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดทาปี พ.ศ. 2563
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1.3) เครื่องที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการสังเคราะห์งานวิจัย และรายงานผลการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค
1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดทาปี พ.ศ. 2563 โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2
ประเภท ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัย และประเมินคุณภาพงานวิจัย
1.4) การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยและแบบประเมินคุณภาพ
งานวิจัย เพื่อสรุปรายละเอียดงานวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วยส่วนสาคัญ ดังนี้
1.4.1) แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัย
ผู้ วิจั ย ได้ศึกษาต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับ การสร้ างแบบบัน ทึ ก ข้ อ มู ล
คุณลักษณะงานวิจัยจากงานวิจัยของ ภิรดี วัชรสินธุ์ (2544) และวรรณี อริยะสินสมบูรณ์ (2544) เพื่อเป็น
แนวทางในการกาหนดรูปแบบของบันทึกและตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็นตัวแปรจัดประเภท
และตัวแปรต่อเนื่อง โดยมีคุณลักษณะของงานวิจัย 3 ด้าน ดังตาราง
คุณลักษณะงานวิจัย
ตัวแปรจัดประเภท
ตัวแปรต่อเนื่อง
1. ด้านการพิมพ์และผู้วิจัย
1. สานักงานเขตที่ผลิตงานวิจัย 1. จานวนหน้าทั้งหมด
2. จานวนหน้าไม่รวมภาคผนวก
3. จานวนสมมุติฐาน
4. จานวนตัวแปรต้น
2. ด้านวิธีการวิจัย
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
5. จานวนตัวแปรตาม
3. กลุ่มทฤษฎีและแนวคิด
6. กลุ่มทดลอง
4. สมมุติฐานการวิจัย
7. กลุ่มควบคุม
5. ประเภทของงานวิจัย
8. จานวนเครื่องมือ
6. กลุ่มตัวอย่าง
9. ค่าความเที่ยงของเครื่องมือ
7. การวิเคราะห์ข้อมูล/ประเภท 10. คะแนนในการประเมิน
ของการวิเคราะห์
งานวิจัย
8. สรุปผลการวิจัย
9. การนาผลการวิจัยไปใช้
2) จั ด ท าข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายในการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active Learning ของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.1) ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย
ผู้ให้ข้อมูลในขั้นตอนนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูง
จานวน 4 ท่าน
นักวิชาการทางการศึกษา
จานวน 4 ท่าน
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ
และเป็นที่ยอมรับในด้านการจัดการศึกษาในระดับผู้ปฏิบัติ
จานวน 4 ท่าน
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2.2) เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในขั้นตอนนี้ได้แก่ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบ
ประเมิน ร่ างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจั ดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ของสถานศึกษาระดั บ
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค
1-18 ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ซึ่ ง เป็ น แบบประเมิ น ปลายเปิ ด ที่ เ น้ น การให้ ข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2.3) การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการวิจัย เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากกการวิเคราะห์และสรุปผลการ
สนทนากลุ่ม ดังนั้นจึงใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
2.4) การดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ ตอนย่อย ดังนี้
1. การร่ างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1
2. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย
3. การประเมิ น ร่ า งข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายใน การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active
Learning ของสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา สั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่
รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1 ด้วยการจัดสนทนา
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ (Focus Group Discussion) จานวน 12 ท่าน แบ่งเป็น ผู้บริหารระดับสูง จานวน 4 ท่าน
นักวิชาการทางการศึกษาจานวน 4 ท่าน และ บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นที่
ยอมรับในด้านการจัดการศึกษาในระดับผู้ปฏิบัติ จานวน 4 ท่าน
4. การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1 ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
5. การนาเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับสมบูรณ์
2.5) แผนผั ง การด าเนิ น การจั ด ท าข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายในการจั ด การเรี ย นรู้
แบบ Active Learning ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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ขั้นตอน

ผล

ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่
รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18

ได้ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่
รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18

สร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยในการสนทนากลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ได้แบบสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
(Focus Group Discussion)

ประเมินร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18

จัดสนทนากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 12 คน

พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัด
การเรียนรู้แบบ Active Learning ของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ
การดาเนินงาน

สรุปผลการวิจัย

รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่
รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18

แผนผังการดาเนินการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นทีร่ บั ผิดชอบของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นิยามศัพท์เฉพาะ
การสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง การรวบรวมงานวิจัย และรายงานผลการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษา มาวิเคราะห์และบรรยายสรุป เป็นภาพรวมของงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้หลักการ
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ในการจัดข้อมูลประเภทเดียวกันเพื่อทาการสังเคราะห์ โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารและ
งานวิจัย
งานวิจัยและรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 23 เรื่อง หมายถึง
งานวิจัยที่จัดทาขึ้นของสานักงานศึกษาธิการภาค จานวน 4 เล่ม รายงานผลการตรวจราชการและติดตาม
ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ที่ จั ด ท าขึ้ น โดยส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 1-18 ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งจัดทาปี พ.ศ.2563 จานวน 18 เล่ม และรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 1 เล่ม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การวิจัยครั้งนี้จะทาให้ทราบลักษณะและข้อสรุป หรือภาพรวมเกี่ยวกับงานวิจัยทางการเรียนการ
สอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งผลที่ได้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ดังนี้
1. โรงเรี ย นได้น วัตกรรมและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่เป็นแบบอย่างและสามารถนาไปเผยแพร่สู่โรงเรียน อื่น ๆ ได้
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริห ารการศึกษาในระดับต่าง ๆ ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพ
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดเพื่อให้สถานศึกษานาแนว
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาไปพัฒนานักเรียนต่อไป
สรุปผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning
ของสถานศึกษา จากรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของสานักงาน
ศึกษาธิ การภาค 1-18 สานักงานปลัด กระทรวงศึก ษาธิ การ และของกระทรวงศึก ษาธิ การ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning แบ่งออกเป็น 3
ประเด็น ดังนี้
1. การสร้างความรู้นาสู่การปฏิบัติ พบว่า มีข้อเสนอแนะแนวการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active
learning ของสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา สั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ในพื้ นที่
รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการจัด การ
เรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการและ
ความถนัดของผู้เรียน
2) ควรมีการกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning
ที่
ชัดเจนตลอดจนมีการนิเทศหรือกากับติดตามจากส่วนกลางอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูผู้สอน มี
โอกาสได้รับความรู้ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนการวัดและประเมินผล จากการอบรมพัฒนา
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3) ควรจั ดอบรมให้ ความรู้ ครู เ กี่ยวกับ เทคนิ ควิธีส อนให้ มี ความหลากหลายและการสร้ า ง
นวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ เพื่อนามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
ทันสมัย เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน
4) ควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และส่งเสริมให้นักเรียนได้
ปฏิบัติจริง พร้อมทั้งบูรณาการศาสตร์พระราชาและค่านิยมอันพึงประสงค์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และส่งเสริมให้ครูใช้วิธีการวัด และประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
เน้นการประเมินผลตามสภาพจริง
5) ควรสร้างความตระหนักให้นักเรียนต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนโดยยึดวินัย
ในตนเองกระตุ้นความใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเมื่อได้รับภาระงานจากครู
6) ควรชี้แจงผู้ปกครองให้เข้าใจถึงรูปแบบการการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning
ของสถานศึกษา และชี้แจงถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
ในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการเรียนเพิ่มเติม
2. การบริหารจัดการ พบว่า มีข้อเสนอแนะแนวการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) ควรวิเคราะห์แยกแยะมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ และตัวชี้วัดที่ควรรู้ กาหนดว่า
ตัวชี้วัดใดต้องจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning
2) ควรวางแผนและส่งเสริมพัฒนารูปแบบจัดการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning
อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท
3) ควรพัฒนาครูในการเรื่องการใช้แอพพลิเคชั่นแพลตฟอร์มต่าง ๆ
4) ควรมีการนิเทศกากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครู
5) ควรเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมระดมสมองให้ความคิดเห็นและร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
6) ควรให้คาปรึกษา แนะนา จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพิ่มเติม
ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ด้วย Active learning ใช้วิธีการเสริมแรงให้กับผู้เรียน
ส่งเสริมผู้เรียนให้ทางานเป็นกลุ่ม มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ยืดหยุ่นเวลาในการจัดกิจกรรมตามบริบท และความ
เหมาะสม
7) ควรลดการให้รายงานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งระดับเขตและระดับโรงเรียน และส่งเสริมให้ครู “ปรับ
วิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน” เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก รวมถึงการพัฒนาครูให้มีความสามารถ และ
ทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอน
8) ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาสื่อที่เหมาะสมและเพียงพอ
3. การสร้ า งนวั ต กรรมสร้ า งสรรค์ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก าร Active learning ของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า มีข้อเสนอแนะแนวการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการ Active learning ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) ควรใช้การจัดการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนตามความพร้อมของช่วงวัย
ความพร้อมของอุปกรณ์ และการอานวยความสะดวกในการเรียนรู้
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2) ควรส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
นิเทศ กากับ ติดตามให้แก่ผู้บริหารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3) ควรเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทีเ่ ป็นข้อค้นพบให้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
พัฒนาโรงเรียนให้สามารถการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษา
4) ควรส่ ง เสริ ม การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก าร Active learning ของ
สถานศึกษา ที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา
5) ควรส่งเสริมกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสร้างความรู้
ความเข้าใจตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ได้รับเนื้อหาครบถ้วนตามนวัตกรรม ที่พัฒนาขึ้น
6) ควรส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และ
เผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายทีส่ อดคล้องกับบริบท
สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค
1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. ด้านการสร้างองค์ความรู้สู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1) ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการดาเนินการ ดังนี้
(1) กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดนโยบายเพื่อเร่งรัดการทางานในภาพรวมของกระทรวงให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในทุ ก มิ ติ โดยปรั บ เปลี่ ย นระบบการบริ ห ารจั ด การ และการพั ฒ นาก าลั ง คนของกระทรวง ศึ ก ษาธิ ก าร
โดยเฉพาะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมุ่งบริหารจัดการอัตรากาลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
องค์การตลอดจนพัฒนาสมรรถนะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ และจัดสรรงบประมาณรองรับให้
พร้อมสาหรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล และสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (2) ควร
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจากัดในการดาเนินงาน ตลอดจน
ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากาลังคนโดยมุ่งปฏิรูปการศึกษาให้
เป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษา
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
การดาเนินงาน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษา
โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน (3) กาหนดนโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ
การจัดทาคลั งข้อมูลเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้ว ยวิธีการ Active learning ของ
สถานศึกษา และจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านการคัดกรองว่าเป็น
วิธีการที่มีมาตรฐานสอดกับหลักสูตรแกนกลาง จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุ ก
ระดั บ สามารถเข้ าถึ ง ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ างสะดวกรวดเร็ว และสามารถเลื อ กน าองค์ ค วามรู้ ต่า ง ๆ ไปใช้ ใ นการ
ดาเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภ าพ (4) กาหนดนโยบายที่ส นับสนุนให้ เ กิด
การบูรณาการใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการใช้องค์ความรู้ทางทฤษฎีกับองค์ความรู้ จากการปฏิบัติงาน โดยให้
หน่ายงานที่รับผิดชอบศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสภาพความเป็นจริงของ ชุมชน
โรงเรี ย น และความต้องการของผู้ เรี ย น เพื่อให้ การจัดการเรียนการสอนเกิดการพัฒ นาเป็นรูปธรรมและ
เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริง (5) กาหนดนโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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สนั บ สนุ น การพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ โดยใช้ รู ป แบบที่ ห ลากหลาย ทั้ ง แบบออนไลน์ แ ละการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางไกล เพื่อตอบสนองสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนางานของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับ ทุกภาคส่วนได้อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก เช่น เทคโนโลยี
สภาพแวดล้อม/มลภาวะ และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
2) ระดับสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการดาเนินการร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้
(1) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) กาหนดแนวทางการดาเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง
การศึกษา เพื่อลดความซ้าซ้อนในการบริหารจัดการงบประมาณไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนและใช้งบประมาณให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการสร้างความตระหนักรู้ เห็นความสาคัญ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษา โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดองค์
ความรู้ที่มีอยู่เดิม เกี่ยวกับการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน และกิจกรรมที่สามารถช่วยพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของนักเรียนได้อย่างแท้จริง (2) กาหนดแนวทางการดาเนินการตามนโยบายที่มีความชัดเจน
รวดเร็ว ไม่ซ้าซ้อน เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามาร่วมพัฒนาองค์ความรู้
และการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีก าร Active learning ของสถานศึกษา เกี่ยวกับการดาเนินงานและการแก้ไข
ปั ญหาต่าง ๆ ในการจั ดการเรี ยนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษา (3) กาหนดแนวทางการ
ดาเนินการตามนโยบายด้านการพั ฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการรวบรวมองค์ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษา และการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถเลือกนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้
ในการดาเนินพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4) กาหนดแนวทางการดาเนินการตาม
นโยบายที่ชัดเจน ลดภาระงานที่ซ้าซ้อน และตั้งอยู่บนพื้นฐานของสภาพความเป็นจริงของ ชุมชน โรงเรียน
และความต้องการของผู้เรียน โดยการบูรณาการใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการใช้องค์ความรู้ทางทฤษฎีกับองค์
ความรู้จากการปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดการพัฒนาเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับบริบท
และความต้องการของนั กเรียนอย่างแท้จริ ง (5) สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและ
เทคโนโลยี และสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาสื่อที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยใช้
รูปแบบที่หลากหลาย ทั้งแบบออนไลน์และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางไกล เพื่อตอบสนองสนับสนุนการ
เรี ย นรู้ และพัฒ นางานของผู้ ป ฏิบั ติงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทุกภาคส่ ว นได้อย่างทั่วถึง โดยคานึงถึงความ
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก เช่น เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม/มลภาวะ และการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ
3) ระดับสานักงานศึกษาธิการภาค ควรมีการดาเนินการร่วมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(ศธจ.) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป. สพม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สานักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.สพม.) ใน
การส่งเสริม สนับสนุน วางแผนกากับติดตามการดาเนินนโยบายด้านการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา การจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดทาฐานข้อมูลบุคลากรที่ประกอบด้วยประวัติ
การฝึ กอบรม และข้อมูล องค์ความรู้ และต่อยอดองค์ความรู้ ด้าน Active learning ฯลฯ เพื่อสร้างความ
ตระหนักเห็นความสาคัญ ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของ
สถานศึกษา โดยเน้ น การสร้างองค์ความรู้ ใหม่และต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมเกี่ย วกับการกาหนดแนว
ทางการดาเนินงาน และกิจกรรมที่สามารถช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนได้อย่างแท้จริง
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ตลอดจนกากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน และการบริหารการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ (2) บรูณาการการทางานและ
ร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน วางแผนกากับติดตามการดาเนินนโยบายที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม และ
เปิ ดโอกาสให้ ผู้เกี่ย วข้องภาคส่วนต่าง ๆ เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดาเนินงาน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการ Active learning ของสถานศึกษา ที่ส ามารถพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนได้อย่าง
แท้จริง (3) กากับ ติดตามและประเมินผล และส่งเสริม สนับสนุน วางแผนกากับติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการรวบรวมองค์ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active
learning ของสถานศึกษา และการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถเลือกนาองค์ความรู้ต่า ง ๆ ไปใช้ในการดาเนินพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่ างมีประสิทธิภ าพในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง (4) ส่งเสริม สนับสนุน วางแผนกากับ
ติดตามการดาเนินนโยบายที่สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการใช้องค์ ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการใช้องค์ความรู้ทาง
ทฤษฎีกับองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและบริบทของพื้นที่ คือ ชุมชน
โรงเรียน ความพร้อมและความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนการประสาน การแสวงหาความร่วมมือกับองค์กร
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการสนับสนุนองค์ความรู้ที่หลากหลายให้กับสถานศึกษา และจัดเวทีเพื่อ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์นวัตกรรมและความสาเร็จของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของ
สถานศึกษา เพื่อให้การแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ ขยายการจัดการเรียนการสอนเกิดการพัฒ นาเป็นรูปธรรมและ
แพร่หลาย (5) ส่งเสริม สนับสนุน วางแผนกากับติดตามการดาเนินนโยบายที่สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการใช้
องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการใช้องค์ความรู้ทางทฤษฎีกับองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความเป็นจริงและบริบทของพื้นที่ คือ ชุมชน โรงเรียน ความพร้อมและความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนการ
ประสาน การแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการสนับสนุนองค์ความรู้ที่
หลากหลายให้กับสถานศึกษา และจัดเวทีเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์นวัตกรรมและความสาเร็จของ การ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษา เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายการจัดการ
เรียนการสอนเกิดการพัฒนาเป็นรูปธรรมและแพร่หลาย
4) ระดับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรมีการดาเนินการร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(สพป. สพม.) ดังนี้
(1) สานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป. สพม.)
ในการส่งเสริม สนับสนุน วางแผนกากับติดตามการดาเนินนโยบายด้านการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในการสร้ า งความตระหนั กเห็ น ความส าคัญ และส่ งเสริ ม การจั ดอบรมครู และบุค ลากรทาง
การศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning โดยเน้นการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่และต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม เกี่ยวกับการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน และกิจกรรมที่
สามารถช่ ว ยพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนของนั ก เรี ย น และรวบรวมปั ญ หาและความต้ อ งการของ
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้เพื่อรายงานสานักงานศึกษาธิการภาคและกระทรวงฯ (2) ส่งเสริม สนับสนุน
วางแผนกากับติดตามการดาเนินนโยบายที่มีความชัดเจน การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ด้านการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษาในทุกมิติ
อย่างต่อเนื่อง (3) ส่งเสริม สนับสนุน วางแผนกากับติดตามการดาเนินนโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อ จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
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Active learning ของสถานศึกษา และส่งเสริมการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุก
ระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถเลือกนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนิน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติและทุก สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 4) ส่งเสริม
สนับสนุน วางแผนกากับติดตามการดาเนินนโยบายที่สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจาก
การใช้องค์ความรู้ทางทฤษฎีกับองค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและบริบท
ของพื้นที่ คือ ชุมชน โรงเรียน ความพร้อมและความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนสนับสนุนให้สถานศึกษาได้ใช้
องค์ความรู้ที่หลากหลาย และสนับสนุนการจัดเวทีเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์นวัตกรรมและความสาเร็จ
ของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษา (5) ส่งเสริม สนับสนุน วางแผนกากับ
ติดตามการดาเนินการ และส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีโอกาสได้รับความรู้ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลจากการอบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งแบบออนไลน์และการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางไกล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ทุกภาคส่วนได้อย่างทั่วถึง
5) ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป. สพม.) ควรมีการดาเนินการ ดังนี้
(1) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น วางแผนก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิน
นโยบายด้านการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดอบรมครู
และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการสร้างวิทยากรแม่ไก่เพื่อสร้างความตระหนักเห็นความสาคัญ ความรู้
ความเข้าใจ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษา โดยเน้นการสร้างองค์
ความรู้ใหม่และต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมเกี่ยวกับการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน การจัดทาฐานข้อมูล
ผู้รับการฝึกอบรม และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปในการเรียนการสอน และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษา (2) ส่งเสริม สนับสนุน วางแผนกากับติดตามการ
ดาเนินนโยบายที่มีความชัดเจนในการสร้างเครือข่าย องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการสร้างเครือข่ายองค์
ความรู้ การจั ดการเรี ย นรู้ ด้ว ยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษา เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน และการแก้ไขปัญหาต่าง
ๆ ในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษา (3) ส่งเสริม สนับสนุน วางแผนกากับ
ติดตามการดาเนินนโยบายด้านการพั ฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการรวบรวมองค์ความรู้ เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษา และการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ตลอดจน
จัดทาแผนงานโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการรวบรวมองค์
ความรู้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถเลือกนาองค์
ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนินพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4) ส่งเสริม สนับสนุน
วางแผนกากับติดตามการดาเนินนโยบายที่สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการใช้องค์
ความรู้ทางทฤษฎีกับองค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและบริบทของพื้นที่
คือ ชุมชน โรงเรียน ความพร้อมและความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดการพัฒนา
เป็ น รู ป ธรรมและเหมาะสมกับ บริ บ ทและความต้ อ งการของนั กเรียนอย่ างแท้ จริง (5) ส่ งเสริม สนับสนุน
วางแผนกากับ ติดตามการดาเนินการ และส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีโอกาสได้รับความรู้ เทคนิค วิธีการ ตลอดจน
การวัดและประเมินผลจากการอบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งแบบออนไลน์และการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางไกล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ทุกภาคส่วนได้อย่างทั่วถึง
6) ระดับสถานศึกษา ควรมีการดาเนินการ ดังนี้
(1) สถานศึกษาวางแผนการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาผู้บริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ให้ครูเห็นความสาคัญ มีความรู้ ความ
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เข้าใจ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษา ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้
ใหม่และต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม เกี่ยวกับการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน การรวบรวมข้อมูลบุคลากร
PLC และกิจ กรรมที่ส ามารถช่ว ยพัฒ นาการจัดการเรี ยนการสอนของนักเรียน ได้อย่างแท้จริง (2) ศึกษา
วิเคราะห์ และวางแผนการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับเพื่อสร้างเครือข่ายองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการ
สร้างเครือข่ายองค์ความรู้ การจัดการเรีย นรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษา เพื่อให้เกิ ดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดาเนินงาน
และการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ด้ว ยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษา ที่สามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนได้อย่างแท้ จริง (3) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการปฏิบัติตาม
นโยบายที่ได้รับเพื่อสร้างเครือข่ายองค์ความรู้เกี่ยวกับการพั ฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการสรุปองค์ความรู้
นวัตกรรม ความส าเร็ จ และปั ญหาอุป สรรค เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้ว ยวิธีการ Active learning ของ
สถานศึกษา และการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถเลือกนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ใน
การดาเนินพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของนักเรียนเพื่อตอบโจทย์การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (4) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และดาเนินการตาม
นโยบายที่ได้รับเพื่อสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ที่บูรณาการใช้องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิเคราะห์สภาพความเป็น
จริงและบริบทของพื้นที่ คือ ชุมชน โรงเรียน ความพร้อมและความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนเกิดการพัฒนาเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับบริบทและความต้องการของนักเรียนรายคน ที่สามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนได้อย่างแท้จริง (5) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการปฏิบัติตาม
นโยบายที่ได้รับเพื่อสร้างเครือข่ายองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยสนับสนุนให้ครูใช้
รูปแบบที่หลากหลาย ทั้งแบบออนไลน์และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางไกล จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน และเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนถูกต้องเกี่ยวกับ Active learning ส่งเสริมผู้เรียน
ให้ทางานเป็นกลุ่ม มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ยืดหยุ่นเวลาในการจัดกิจกรรมตามบริบท และความเหมาะสม
2. ด้านการบริหารจัดการในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
1) ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการดาเนินการ ดังนี้
(1) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก าหนดนโยบายด้ า นการสนั บ สนุ น การบริ ห ารของส านั ก งาน
ศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บูรณาการการทางาน ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ลดความซ้าซ้อนในการสั่งการและการรายงานผลการดาเนินงาน ให้ยึดหลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2) กาหนดนโยบายในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยมี
กระบวนการพัฒนาด้วยการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และการสนับสนุ นงบประมาณ
เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารจัดการเรียนรู้ และการจัดทา
กิจ กรรมต่าง ๆ ให้ ส่ งผลต่อการพัฒ นาการศึกษาสู่ ศตวรรษที่ 21 3) กาหนดนโยบายและแนวทางในการ
ดาเนิ น งานที่มีความชัดเจนและเป็ น ระบบ ส าหรับผู้ เกี่ยวข้องในทุกระดับ และการสนับสนุนงบประมาณ
ดาเนินการที่ครอบคลุม ด้านการพัฒนาบุคลากร การต่อยอดส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การติดตามประเมินผล และการยกย่องชื่นชม 4) กาหนดนโยบายที่ชัดเจนและสนับสนุนเครือข่ายการ
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พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ทัง้ เครือข่ายภายในและเครือข่ายระหว่างหน่วยงานหรือ
องค์กร เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 5) กาหนดนโยบายที่รองรับ
ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ ทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านความรุนแรง จากความขัดแย้งทางสังคม อาชญากรรม และโรคระบาด โดยนโยบายต้องสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รู้เท่าทัน และวิธีการเตรียมความพร้อมในการระวังป้องกันภัยและการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ที่เกิดในสังคมอย่างปลอดภัยและไม่ประมาท
2) ระดับสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการดาเนินการร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้
(1) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) กาหนดแนวทางการดาเนินการตามนโยบาย และการสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการระบบการ
บริหารจัดการในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษา ในระดับสานักงานศึกษาธิการ
ภาค สานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
(2) กาหนดแนวทางการดาเนินการตามนโยบายในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยมีกระบวนการพัฒนาด้วยการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และ
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning สนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ และ
กิจกรรมต่ าง ๆ เพื่อพัฒนาครู ให้ มี ความรู้ ความสามารถ และทั ก ษะในการคิ ด ค้ น นวั ต กรรมและการใช้สื่ อ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการพัฒนาสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้นที่จะส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 (3) กาหนดแนวทางการดาเนินการที่ชัดเจนและเป็นระบบ สาหรับผู้เกี่ยวข้องในทุก
ระดับ การบริการจัดการงบประมาณที่เพียงพอและทั่วถึง ส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนิเทศ
ติดตามเป็นระยะ และการนาเสนอและยกย่องชื่นชมผลงาน (4) กาหนดแนวทางการดาเนินการตามนโยบาย
และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการดาเนินงานในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning
โดยบูรณาการเครือข่ายภายในและเครือข่ายระหว่างหน่วยงานหรือองค์กร ในทุกระดับทั้งระดับสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สานักงานเขตพื้นที่ (สพม. สพป.) โรงเรียน และชุมชนอย่ างต่อเนื่องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ (5) กาหนดแนวทางการนโยบายที่สนับสนุนการให้ความรู้กับนักเรียนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ที่เกิดในสังคม และลดการลดความสูญเสียและ
ผลกระทบต่อสังคม
3) ระดั บสานักงานศึกษาธิการภาค ควรมีการดาเนินการร่วมกับ สานักงานศึกษาธิการจั งหวัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.สพม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) สานักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป. สพม.) ใน
การส่งเสริม สนับสนุน วางแผนกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินการด้านการบริหารจัดการในการจัดการ
เรี ยนรู้ ด้ วยวิ ธี การ Active learning ของสถานศึ ก ษา ในการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก าร Active
learning โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 2) ส่งเสริม สนับสนุน วางแผนกากับ ติดตามและประเมินผล
การจัดหาแหล่งความรู้ สื่อ ทุน/โควต้าการฝึกอบรมสาหรับพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตามนโยบายของกระทรวงฯ ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ของสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning และสนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อมในการบริห ารจั ดการ
3) ส่งเสริม สนับสนุน วางแผนกากับติดตามการดาเนินตามนโยบายและแนวทางในการดาเนินงานที่มีความ
ชัดเจนและเป็นระบบ สาหรับผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ การดาเนินการตั้งแต่การร่วมวางแผน การกระจายความรู้
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สู่ผู้เกี่ยวข้อง การนาแผนลงสู่การปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดระยะเวลาดาเนินการ การติดตามผล
ประเมินผลเป็นระยะ การนาเสนอและยกย่องชื่นชมผลงาน และการนาผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4) ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายการดาเนินงานในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active
learning อย่างเข้มแข็งทั้งเครือข่ายภายในและเครือข่ายระหว่างหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งระดับสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สานักงานเขตพื้นที่ (สพม. สพป.) โรงเรียน และชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 5) ส่งเสริม สนับสนุน วางแผนการกากับ ติดตาม สวัสดิภาพ พฤติกรรม
ของเยาวชน ช่วยกันปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ ทักษะและพฤติกรรมที่เอื้อต่อการแก้ปัญหาด้วยความเข้าใจ และ
อย่างมีสติ
4) ระดับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรมีการดาเนินการร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(สพป. สพม.) ดังนี้
(1) สานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป. สพม.) ใน
การส่งเสริม สนับสนุน การนิเทศ ติดตาม การดาเนินการด้านการบริหารจัดการในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
Active learning ของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning โดยยึดหลั กการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน (2) ส่งเสริม สนับสนุน วางแผน นิเทศติดตามในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยมีระบวนการพัฒนาด้วยการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ และการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning สนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อมในการบริหาร
จัดการ และกิจกรรมต่าง ๆ (3) การนิเทศ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะการดาเนินงานของสถานศึกษา และการกระจาย
ความรู้สู่ผู้เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ตลอดจน
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และการยกย่องชื่นชมผลงาน (4) ส่งเสริม สนับสนุน วางแผน นิเทศ กากับติดตามการ
ดาเนินการและการสร้างเครือข่ายการดาเนินงานในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning
อย่างเข้มแข็ง (5) ส่งเสริม สนับสนุน วางแผนการกากับ ติดตาม สวัสดิภาพ พฤติกรรมของเยาวชน ช่วยกันปลูกฝัง
ค่านิยม ทัศนคติ ทักษะและพฤติกรรมที่เอื้อต่อการแก้ปัญหาด้วยความเข้าใจ และอย่างมีสติ
5) ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน การนิเทศ ติดตาม การดาเนิน การด้าน
การบริหารจัดการในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Active learning โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน (2) ส่งเสริม สนับสนุน วางแผน วางแผน
นิ เ ทศติ ด ตามในการพั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษาอย่ างต่ อ เนื่อ งและเป็น ระบบ โดยมี
กระบวนการพัฒนาด้วยการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
Active learning สนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ และกิจกรรมต่าง ๆ (3) ส่งเสริม
สนับสนุน วางแผน กากับ นิเทศ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะการดาเนินงานของสถานศึกษาเป็นระยะ และการ
กระจายความรู้ สู่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง และสนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก าร Active
learning ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และยกย่องชื่นชมผลงานอย่างต่อเนื่อง (4) ส่งเสริม สนับสนุน
วางแผน กากับ นิเทศ ติดตามการดาเนินนโยบายที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายการดาเนินงานอย่ าง
เข้มแข็งทั้งเครือข่ายภายในและเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน หรือองค์กรและในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Active learning ทั้งในระดับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

19

(สพป. สพม.) โรงเรียน และชุมชน อย่างต่อเนื่องและสอดรับกันทั้งระบบ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมี
ประสิทธิภาพ (5) ส่งเสริม สนับสนุน วางแผนการกากับ ติดตาม สวัสดิภาพ พฤติกรรมของเยาวชน ช่วยกัน
ปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ ทักษะและพฤติกรรมที่เอื้อต่อการแก้ปัญหาด้วยความเข้าใจ และอย่างมีสติ
6) ระดับสถานศึกษา ควรมีการดาเนินการ ดังนี้
(1) สถานศึกษาวางแผนการบริหารจัดการ และการปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา กากับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาสื่อที่เหมาะสมและเพียงพอ และยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ครู ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ( 2) บริหารจัดการ ในส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ โดยจัดการอบรม/พัฒนาด้วยการให้ความรู้/ศึกษาดูงาน และสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และ
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning สนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการมิให้
เกิดผลเสียต่อการเรียนของนักเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ (3) วางแผนการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางใน
การดาเนินงาน โดยร่วมดาเนินการวางแผน สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษา และ
ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ การนาผลการงาน/นวัตกรรมไปสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เกี่ยวข้องตลอด
ระยะเวลาด าเนิ น การ ติ ด ตามประเมิ น ผล ยกย่ อ งชื่ น ชมผลงาน และขยายผลการพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(4) วางแผนการดาเนินงาน และการสร้างเครือข่ายการดาเนินงานในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
Active learning อย่างเข้มแข็งทั้งเครือข่ายภายในและเครือข่ายเครือข่ายระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรในทุก
ระดั บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสอดรั บ กั น ทั้ ง ระบบ เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
(5) วางแผนการปฏิบัตินโยบาย โดยวิเคราะห์สถานการณ์ในระดับครอบครัว ระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค และ
สถานการณ์โลก เพื่อกาหนดขอบเขตการจัดการเรียนการสอนเฉพาะกิจตามสถานการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและวิธีการเตรียมความพร้อมในการระวังป้องกันภัยให้กับนักเรียน ตลอดจน
ปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ ทักษะและพฤติกรรมที่เอื้อต่อการแก้ปัญหาด้วยความเข้าใจ และมีวิจารณญาณเป็น
พื้นฐานการดารงตนในศตวรรษที่ 21
3. ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่สานักงานศึ กษาธิ การภาค 1-18 ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1) ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการดาเนินการ ดังนี้
(1) กระทรวงศึกษาธิการกาหนดนโยบายการดาเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning โดยการสนับสนุนงบประมาณขั้นตอนในการคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมให้สามารถนาไปใช้ในการเรียนรู้ด้วย
วิธีการ Active Learning และการสนับสนุนให้สามารถใช้นวัตกรรมในการสะสมผลงานของครู (2) กาหนด
นโยบายที่เอื้อต่อการสร้างโอกาสในการนาเสนอผลงาน นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
Active learning ที่ ย อดเยี่ ย ม ของหน่ ว ยงาน หรื อ องค์ ก รในทุ ก ระดั บ (3) ก าหนดนโยบายในการจั ด ท า
คลังข้อมูล (Big Data) เกี่ยวกับองค์ความรู้จากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning อย่าง
เป็นระบบ
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2) ระดับสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการดาเนินการร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้
(1) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) กาหนดแนวทางการดาเนินการตามนโยบายการดาเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning โดยการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการส่งเสริม
กระตุ้นความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม (2) กาหนดแนวทางการดาเนินการตามนโยบายในการสร้า ง
โอกาสในการนาเสนอผลงาน นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ที่ยอด
เยี่ยมจากหน่วยงาน หรือองค์กรในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนานวัตกรรมที่มีประโยชน์ไป
ใช้ในการพัฒนาอย่างแพร่หลาย (3) จัดทาคลังข้อมูล (Big Data) ที่รองรับองค์ความรู้จากการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ที่มีการรวบรวม จัดหมวดหมู่ประเภทนวัตกรรม อย่างเป็นระบบเพื่อให้ครู
สามารถนานวัตกรรมที่มีคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาของตนเองอย่างเหมาะสมและแพร่หลาย
3) ระดับสานักงานศึกษาธิการภาค ควรมีการดาเนินการร่วมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(ศธจ.) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป. สพม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สานักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป. สพม.) ใน
การส่งเสริม สนับสนุน วางแผนกากับติดตามการดาเนินนโยบายการดาเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอัน
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning โดยการประสานงานกับองค์กร หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนการให้ความรู้ ให้ครูผู้สอน มีโอกาสได้รับความรู้ เทคนิค วิธีการ
ตลอดจนการวัดและประเมินผล จากการอบรมพัฒนา และสนับสนุนความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม
(2) ส่งเสริม สนับสนุน วางแผนกากับติดตามการดาเนินนโยบายในการสร้างโอกาสในการนาเสนอผลงาน
นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ที่ยอดเยี่ยมจากหน่วยงาน หรือองค์กร
ในทุกระดับ โดยการจั ดเวทีแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ เผยแพร่ประชาสั มพันธ์ ผลงาน นวัตกรรมในระดับต่าง ๆ
(3) ส่งเสริม สนับสนุน วางแผนกากับ ติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning โดย
รวบรวมอย่างเป็นระบบ ในการจัดหมวดหมู่ ประเภทนวัตกรรม และสนับสนุนการสร้างคลังนวัตกรรม
4) ระดับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรมีการดาเนินการร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(สพป. สพม.) ดังนี้
(1) สานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป. สพม.)
ในการส่งเสริม สนับสนุน วางแผนกากับติดตามการดาเนินนโยบายการดาเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอัน
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning โดยการสนับสนุนงบประมาณขั้นตอนในการ
คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม (2) ส่งเสริม สนับสนุน วางแผนกากับ
ติดตาม คัดเลือกผลงาน/นวัตกรรม ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ที่ยอดเยี่ยม
เพื่อถอดบทเรียน เผยแพร่ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผลงาน/นวัตกรรมจากหน่วยงาน หรือองค์กรในทุก
ระดับ (3) ส่งเสริม สนับสนุน วางแผนกากับติดตามการดาเนินนโยบายในการจัดการความรู้ที่เป็นระบบในการ
รวบรวม จัดหมวดหมู่ประเภทนวัตกรรม และสนับสนุนการสร้างคลังนวัตกรรม
5) ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีการดาเนินการ ดังนี้
(1) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น วางแผนก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิน
นโยบายการดาเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อ การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active
learning โดยการสนับสนุนงบประมาณขั้นตอนในการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม และการพัฒนาต่อ
ยอดนวัตกรรมให้สามารถนาไปใช้จริง (2) ส่งเสริม สนับสนุน วางแผนกากับ ติดตาม คัดเลือกผลงาน/นวัตกรรม
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ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ที่ยอดเยี่ยมเพื่อถอดบทเรียน เผยแพร่ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผลงาน/นวัตกรรมจากหน่วยงาน หรือองค์กรในทุกระดับ (3) ส่งเสริม สนับสนุน วางแผน
กากับ ติดตามการด าเนิ น นโยบายในการจั ด การความรู้ ที่เป็ นระบบในการรวบรวม จัดหมวดหมู่ประเภท
นวัตกรรม และสนับสนุนการสร้างคลังนวัตกรรม
6) ระดับสถานศึกษา ควรมีการดาเนินการ ดังนี้
(1) สถานศึกษาวางแผนการปฏิบัติตามนโยบายการดาเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา มี
กระบวนการ PLC ระหว่างครูผู้สอน และการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรม จากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการ Active learning เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3) ส่งเสริมให้ครูผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจากการบอกความรู้
เป็น Coach ชี้แนะและแนะนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้เป็นผู้อานวยการการเรียนรู้
เป็นผู้ให้คาปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร โดยมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในวงแคบและวงกว้าง
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการ
ภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
สร้ า งองค์ ค วามรู้ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก าร Active learning ของสถานศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค
1-18 ส านั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ 2) ด้านการบริหารจั ดการในการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ Active
learning ของสถานศึกษา สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค
1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3) ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active
learning ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค
1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อภิปรายผลตามแต่ละประเด็นดังนี้
1) ด้านการสร้างองค์ความรู้สู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการมอบนโยบาย
กาหนดแนวทางการดาเนินการตามนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน วางแผนกากับติดตามการดาเนินนโยบายที่
ชัดเจน และศึกษาธิการภาคควรมีการดาเนินการร่วมกับ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (สพป.สพม.) และสถานศึกษาในการวางแผนการปฏิบัติตามนโยบายในการพัฒนาพัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างความตระหนักเห็นความสาคัญ ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษา โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดองค์
ความรู้ที่มีอยู่เดิม เกี่ยวกับการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน และกิจกรรมที่สามารถช่วยพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของนักเรียนได้อย่างแท้จริง โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม
เกี่ยวกับการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน และกิจกรรมที่สามารถช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียน รวมทั้งสร้างเครือข่ายองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการสร้างเครือข่าย องค์ความรู้ การจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง พั ฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการรวบรวมองค์ความรู้ สถานศึกษา และการ
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จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และสามารถเลื อ กน าองค์ ค วามรู้ ต่ า ง ๆ ไปใช้ ใ นการด าเนิ น พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการใช้องค์ ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการใช้องค์ความรู้ทางทฤษฎีกับ
องค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน โดยบูรณาการควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงและ
บริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และชุมชนแต่ละแห่ง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดการ
พัฒนาเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับบริบทและความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริง สอดคล้องงานวิจัยของ
วิชยานนท์ สุทธโส (2557) ศึกษาเรื่องการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ภายใต้บริบทอาเซียน พบนโยบายที่สาคัญในการพัฒนา คือ นโยบายด้านวิจัยพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ เพื่อ
การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอน มีกลยุทธ์ในการดาเนินการ 4 กลยุทธ์
ได้แก่ (1) สร้างสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนบนพื้นฐานความรู้แบบบูรณาการ (2) ผลิต พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ (3) ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานการวิจัยและนาองค์ความรู้จาการวิจัยนาไปประยุกต์ใช้
(4) สร้างเครือข่าย (MOU) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสอดคล้องงานวิจัยของ อุกฤษฏ์ ชาวแพรก
น้อย (2556) ศึกษาเรื่องการนานโยบายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ:ศึกษากรณี องค์การ
บริหารส่วนตาบลในจังหวัดสมุทรสาคร พบข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนตาบลแต่ล ะแห่ง
จะต้อง (1) เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการ
แก้ไขปัญหา (2) ให้ความสาคัญกับการดาเนินภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ให้ประสบความสาเร็จใน
ทุ กด้าน (3) ติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง (4) ร่ว มกันสร้างวัฒ นธรรม
องค์การที่เน้นการทางานเป็นทีมและการปรึกษาหารือร่วมกันให้เกิดขึ้นในการดาเนินงาน (5) แสวงหาการ
สนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆให้เข้ามาร่วมในการดาเนินงาน (6) จัดเตรียมความพร้อมในทรัพยากรทางการ
บริหารทุกๆด้านให้เพียงพอกับการดาเนินงาน (7) เสริมสร้างให้เกิดลักษณะโครงสร้างในการทางาน ที่มุ่งเน้น
การทางานเป็นทีมและการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ (8) ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถ
ถ่ายทอดหรือสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่เห็นถึ งเป้าหมายในการดาเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ตลอด
จนถึงสามารถประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย และ (9) มีการพัฒนาระบบการบริหารงาน
ภาครัฐแบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2) ด้านการบริ หารจั ดการในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 118 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการนโยบายด้านการสนับสนุนการ
บริ ห ารของส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค ส านั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวัด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา และ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม ระหว่างดังกล่าวกับชุมชน หน่วยงานและองค์ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และศึกษาธิการภาคควรมีการ
ดาเนินการร่วมกับ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.สพม.) และสถานศึกษาใน
การวางแผนการปฏิบัติตามนโยบายในการการสนับสนุนการบริหาร เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
Active learning โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบโดยมีกระบวนการพัฒนาด้วยการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และ
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning สนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการและ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางในการดาเนินงานที่มีความชัดเจนและ
เป็ น ระบบ ส าหรั บ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในทุ ก ระดั บ การด าเนิ น การตั้ ง แต่ ก ารร่ ว มวางแผน การกระจายความรู้ สู่
ผู้เกี่ยวข้อง การนาแผนลงสู่ การปฏิบั ติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดระยะเวลาดาเนินการ การติดตามผล
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ประเมิ น ผลเป็ น ระยะ การน าเสนอและชื่ น ชมผลงาน และการน าผลมาพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น
สนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายการดาเนินงานในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนการจัดการ
เรียนสอนเฉพาะกิจตามสถานการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ที่เกิดในสังคม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและวิธีการ
เตรี ย มความพร้ อ มในการระวั ง ป้ อ งกั น ภั ย ให้ กั บ นั ก เรี ย น เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ภาพตามเป้ า หมาย
สูงสุด สอดคล้องงานวิจัยของ อุบลรัตน์ พงษ์เผือก (2556) ศึกษาเรื่องประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัยพื้นที่ 4 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการศึกษา จาเป็นต้องมีการกาหนด
นโยบายที่ชัดเจน และมีการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา โดยกาหนดโครงสร้างองค์กร การ
ถ่ายโอนการจัดการศึกษา ทรัพยากร ความรู ความสามารถของบุคลากร การบริหารงานบุคคล การบริหาร
อาคารสถานที่ และการบริ ห ารงบประมาณ มี แนวทางการพัฒ นาประสิ ทธิผ ลการจัดการศึกษาในการจัด
การศึกษาดังนี้ (1) จะต้องดาเนินการโดยมีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างชัดเจนในทุกปีงบประมาณ (2)
จัดทาโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนโดยจัดเป็นปีงบประมาณ (3) เปิดโอกาสให้เสนอโครงการเพื่อ
สนับสนุนงบประมาณตามสมควรโดยสนับสนุนทั้ง 4 ด้าน คือ บุคลากรและการบริหารจัดการ อาคารสถานที่
และความปลอดภัย วิชาการและกิจกรรม และ (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการศึกษา
สอดคล้องงานวิจัยของ อุษณี ไชยวงค์ (2561) ศึกษาเรื่องการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษา
โรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 พบข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายการจัดการศึกษาในการบริหารจัดการในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี โดยการบูรณาการ
เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศเข้ามาจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียน และขยายผลการดาเนินงานของโรงเรียนศูนย์
ปฐมวัยต้นแบบอย่างต่อเนื่อง
3) ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 118 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการมอบนโยบาย กาหนดแนวทางการ
ดาเนินการตามนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน วางแผนกากับติดตามการดาเนินนโยบายที่ชัดเจน ในการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อ การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ตลอดจนการพัฒนาต่อ
ยอดนวัตกรรมให้สามารถนาไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และศึกษาธิการภาคควรมีการดาเนินการร่วมกับ
ส านั กงานศึกษาธิการจั งหวัด ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.สพม.) และสถานศึกษาในการส่ ง เสริ ม
สนับสนุน วางแผนกากับติดตามการดาเนินนโยบายการดาเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอันเป็นประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning โดยการประสานงานกับองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนการให้ความรู้ ให้ครูผู้สอน มีโอกาสได้รับความรู้ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนการ
วัดและประเมินผล จากการอบรมพัฒนา และสนับสนุนความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนการ
พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมให้สามารถนาไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุน วางแผนกากับ
ติดตาม การดาเนินการสร้างโอกาสในการนาเสนอผลงาน นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
Active learning ที่ยอดเยี่ยมจากหน่วยงาน หรือองค์กรในทุกระดับ โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่
ประชาสั มพัน ธ์ ผลงาน นวัตกรรมในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และนานวัตกรรมที่มี
ประโยชน์ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่าง ติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning โดย
รวบรวมอย่างเป็นระบบ ในการจัดหมวดหมู่ ประเภทนวัตกรรม และสนับสนุนการสร้างคลังนวัตกรรม เพื่อให้
สามารถนานวัตกรรมที่มีคุณภาพไปใช้ในหน่วยงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องงานวิจัยของ สาเริง
บุ ญโต (2561) ศึกษาเรื่ องข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒ นาการบริห ารจัด การโรงเรียนมัธ ยมศึ ก ษา
มาตรฐานสากล ผลการวิจั ย พบข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่ อนการดาเนินงานโรงเรียนมัธ ยม ศึ กษาสู่
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มาตรฐานสากล ควรสร้างความเข้าใจกับผู้บริหาร ครูและบุคลาการทางการศึกษาให้ตะหนักถึงภารกิจที่สาคั ญ
เพื่อพัฒนาโรงเรียน โดยการบริหารเชิงกลยุทธ์ และทุกคนในองค์กรช่วยผลักดันให้การบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพประสบผลสาเร็จสู่ความเป็นมาตรฐานสากล และสอดคล้องงานวิจัยของ วุฒิชัย แก้วบุญมา (2561)
ศึกษาเรื่องการประเมินนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด
อุตรดิษฐ์ ผลการวิจัยด้านความยั่งยืน (Sustainability) พบว่า มีเครือข่ายเชื่อมโยงช่วยเหลือแบ่งปันเรียนรู้
ร่ ว มกัน ทุกฝ่ ายร่ ว มมื อ กัน วางแผนพัฒ นา ส่ งเสริมสนับสนุน บุคลากรได้ใช้สื่ อ เทคโนโลยีส ารสนเทศเป็ น
เครื่องมือพัฒนาอย่างจริงจัง มีการติดตามประเมินผลการใช้นโยบายอย่างสม่าเสมอ และได้จัดทาข้อสรุปแนว
ทางการปฏิบัติที่ประสบผลสาเร็จเป็นข้อมูลสารสนเทศเป็นอย่างดี ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability)
พบว่า มีการผลิตสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณค่าและเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่ างดี ได้จัดทาแนว
ทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสู่ ความเป็นเลิศให้กั บโรงเรียนประถมศึกษา รวมทั้งได้นาเสนองานที่ เป็น
ตัวอย่างที่ดีที่ประสบผลสาเร็จสู่สาธารณะ
ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1) หน่วยงานระดับกระทรวงหน่วยงานระดับกระทรวงหรือระดับกรม สามารถนาผลการวิจัยที่
เกี่ย วข้องกับ การจั ดการเรี ย นรู้ แบบ Active Learning ของสถานศึกษาระดับมัธ ยมศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนิน การที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยสามารถปรับปรุงแนวทางการ
ดาเนินงานให้มีความเหมาะสมกับบริบท เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการดาเนินงานอย่างสูงสุด
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถนาผลการวิจัย ไปใช้ในการกาหนดแนวทางในการ
ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ทางด้ านการวิจัย สาหรับผู้บริหาร และครูในสังกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการสังเคราะห์งานวิจัย การจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
พื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดได้อย่างตรงจุด
และชัดเจนต่อไป
3) โรงเรียน องค์กร และชุมชน สามารถดาเนินการวางแผน การลงมือปฏิบัติ และติดตามประเมินผล
การการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ได้อย่างรัดกุ มโดยอาศัยผล
การสังเคราะห์งานวิจัยในครั้งนี้เป็นพื้นฐาน
4) ผู้ บ ริ ห าร ครู และนั ก เรี ย นสามารถน าผลการสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย มาใช้ ใ นการวางแผนการ
ดาเนินการเรียนการสอน และเลือกใช้นวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของโรงเรียน และสามารถนาไปสู่ การ
ปฏิบัติได้จริง ภายใต้บริบทของโรงเรียนตนเองได้อย่างเหมาะสม
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้ได้สารสนเทศที่จะช่วยในการกาหนดพิศทางในจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
2) ควรทาการสั งเคราะห์ ง านวิจัยทางวิช าการอื่นๆ ที่มีลั กษณะคล้ ายกัน เพื่อ เปรียบเทียบ
แนวทางและวิธีการในการดาเนินการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของสถานศึกษา
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ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เ ห็ น ความแตกต่ า ง จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น และวิ ธี ก ารด าเนิ น งานที่ แ ตกต่ า งออกไป
นอกจากนี้ยังสามารถนาผลการวิจัยที่ได้นั้นมาจัดทาเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนิน
โครงการในครั้งต่อไป
3) ควรทาการวิจัย และติดตมผล ในกรณีที่มีการนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการสังเคราะห์
งานวิจัยครั้งนี้ไปใช้ปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการตรวจสอบผลการวิจัยว่าเหมาะสมหรือไม่อันเป็นประโยชน์ ต่อการ
ปรับปรุงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการวิจัยครั้งต่อไป
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