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ค าน า 
 

กรอบแนวคิดการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  เป็น
การระดมสรรพก าลังของครูและบุคลากรในพ้ืนที่เพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้และมีทักษะ
การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง (Collaborative Learning)  ซึ่งโรงเรียนจะมีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ปัญหาและ ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
หรือ School Improvement Plan และวางระบบการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพ่ือชุมชนแห่งการเรียนรู้  หรือ 
Lesson Study for Learning Community (LSLC) 

ดังนั้น  การมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1  จึงด าเนินโครงการรูปแบบการนิเทศเพ่ือส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาโรงเรียนน าร่องเพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  หรือเป็น 
Node ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  จ านวน 2 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนธรรมจารีนิวาส เรียนร่วมกับ
โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) และโรงเรียนบ้านน้ าใสเที่ยมแข  เรียนร่วมกับโรงเรียน
บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล  โรงเรียนรัฐทวิคามและโรงเรียนบ้านยางเครือ  โรงเรียนจะต้องมีความเข้าใจใน
การออกแบบหลักสูตร และการเรียนการสอนรวมถึงวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  ซึ่งปัจจัยส าคัญที่สุด
คือ  การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ตามวิสัยทัศน์ร่วมของผู้บริหารโรงเรียน  ครู  และผู้เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียน  ด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  ที่ได้ให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน  คณะครู
ได้เรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เข้าร่วมปฏิรูปโรงเรียน โดย
มีทีมผู้ชี้แนะและเป็นพ่ีเลี้ยงจากเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าไปหนุนเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียนนิวาส  กระทั่ง
สามารถเป็นตัวอย่าง เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้โรงเรียนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ได้น าแนวคิดและแนว
ทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
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รายงานการนิเทศการส่งเสริมโรงเรียนน าร่องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(School as Learning Community)  เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่                             

ตามแนวทาง Roiet1 the FIRST model  ระยะที่ 1 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ได้นั้น  การจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมสนับสนุน
ผู้เรียน ให้มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลในการท างาน  สั่งสมความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน  รู้จักการ
แสวงหาโอกาสและช่องทางในการท างาน  ส ารวจและก้าวเข้าสู่โลกแห่งการท างาน  ซึ่งผู้เรียนจะต้องผ่านการ
เรียนรู้  มีประสบการณ์ที่จะตัดสินใจเรียนรู้และเข้าสู่อาชีพในอนาคต  โดยโรงเรียนจะต้องมีความเข้าใจในการ
ออกแบบหลักสูตร  และการเรียนการสอนรวมถึง  วิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2554) ซึ่งปัจจัยส าคัญที่สุดคือ  ความเป็นผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและ
สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูสอดคล้องกับองค์ประกอบของระบบการศึกษาของประเทศที่ประสบ
ความส าเร็จ    ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมี 8 ประการคือ  การมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าที่เข้มแข็ง  การ
ตั้งมาตรฐานระดับสูง     มีความมุ่งมั่น  ตั้งใจลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา  การได้มาและคงไว้ซึ่งครูและ
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีคุณภาพ  ความร่วมมือในการท างานของทุกภาคส่วนที่สอดคล้องกัน  การบริหารและการ
จัดการที่ดีมีความรับผิดชอบ     การสร้างแรงจูงใจในการเรียนแก่นักเรียน และการมุ่งเน้นพัฒนาเพื่ออนาคตใน
ระดับโลก  (ธีระเกียรติ  เจริญเศรษศิลป์, 2558)  นอกจากนั้น  ผลงานวิจัยการพัฒนาโรงเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จของประเทศญี่ปุ่น  ที่สามารถสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ตามวิสัยทัศน์ร่วมของผู้บริหารโรงเรียน  
ครู  และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน  ด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  ที่ได้ให้นักเรียนทุกคน
ได้เรียนรู้ร่วมกัน  ครูได้เรียนรู้ร่วมกันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
เข้าร่วมปฏิรูปโรงเรียน  (เออิสุเกะ ไซโตะ และคณะ, 2015) ซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้น าวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และ
ระบบกิจกรรมของชุมชนแห่งการเรียนรู้ไปส่งเสริมในหลายประเทศและประสบความส าเร็จ  เช่น  ปร ะเทศ
เวียดนาม  อินโดนีเซีย  โดยมีทีมผู้ชี้แนะและเป็นพ่ีเลี้ยงเข้าไปหนุนเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียน 

กรอบแนวคิดการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  เป็น
การระดมสรรพก าลังของครูและบุคลากรในพ้ืนที่เพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้และมีทักษะ
การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง (Collaborative Learning)  ซึ่งโรงเรียนจะมีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ปัญหาและทิศทางการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
หรือ School Improvement Plan และวางระบบการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพ่ือชุมชนแห่งการเรียนรู้  หรือ 
Lesson Study for Learning Community (LSLC) 

ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 จ านวน 2 โรงเรียนเข้าโครงการฯ  ดังนี้ 

1. โรงเรียนธรรมจารีนิวาส เรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) 
2. โรงเรียนบ้านน้ าใสเที่ยมแข เรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล  โรงเรียนรัฐทวิคาม

และโรงเรียนบ้านยางเครือจะต้องมีการปฏิรูปการศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ (SLC) ซึ่งมี 3 องค์ประกอบกันดังนี้  

          1. วิสัยทัศน์ (vision) 
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          วสิัยทัศน์เป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุดในการปฏิรูปการศึกษา เราจะพัฒนาโรงเรียนและห้องเรียน             
ให้เป็นแบบใด จะจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการใด หากไม่ก าหนดวิสัยทัศน์เอาไว้ให้ชัดเจนจะเปล่าประโยชน์               
แล้วผู้สอนเองก็ต้องรับบทหนัก มีความยากล าบากในการสอนมากข้ึน วิสัยทัศน์ของ โรงเรียนในฐานะชุมชน           
แห่งการเรียนรู้ (SLC) ส าหรับเด็กๆ คือโรงเรียนที่ช่วยสนับสนุนให้พวกเขาได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และส าหรับ
ครู โรงเรียนคือที่ที่ครูได้เรียนรู้จากชั้นเรียนของตนเองและเพ่ือนครูด้วยกันจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานการศึกษา 
ส าหรับผู้ปกครองและคนในชุมชนท้องถิ่น โรงเรียน คือ ที่ตนได้มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการปฏิรูป
โรงเรียน  

          วสิัยทัศน์ของโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ จะช่วยสนับสนุนให้ เด็กทุกคนได้รับสิทธิ          
ในการเรียนรู้ และเข้าถึงคุณภาพการเรียนรู้ที่สูงขึ้น ตามแนวทางของการปกครองในระบอบสังคม
ประชาธิปไตย (Social Democracy) 

          2. ปรชัญา (Philosophy) ของ SLC มี 3 ประการ คือ  
          ปรัชญาว่าด้วยความเป็นสาธารณะ (Public Philosophy) ห้องเรียนและโรงเรียนคือพื้นที่

สาธารณะเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันของทุกคน ไม่มีใครเป็นเจ้าของเพียงล าพัง การเรียนรู้เป็นไปเพื่อประโยชน์
ร่วมกัน เปิดกว้างในการมีส่วนรวม  

          ปรัชญาว่าด้วยประชาธิปไตย (Democracy Philosophy) การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เคารพ เข้าอกเข้าใจ รับฟังเสียงทุกเสียงจากทุกคน ทุกคนต้องได้รับการยอมรับ เพื่อจะท าให้ระบอบ
ประชาธิปไตยในโรงเรียนและห้องเรียนเกิดขึ้นได้ระหว่างเด็กกับเด็ก เด็กกับครู ครูกับครู ต้องสร้าง 
“ความสัมพันธ์ในการรับฟังซึ่งกันและกัน” (Listening Relationship)  

          ปรัชญาว่าด้วยความเป็นเลิศ (Excellence Philosophy) ความเป็นเลิศ ไม่ได้หมายถึงความ
ยอดเยี่ยมจากการเปรียบเทียบกับคนอ่ืน เด็กทุกคนมีความแตกต่าง และมีสิทธิที่จะพัฒนาเต็มท่ีตามศักยภาพ
ของเขา ความเป็นเลิศจึงไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน แต่จ าเป็นต้องมองให้ไกล เพ่ือพัฒนาศักยภาพแห่งการเรียนรู้
ให้ยอดเยี่ยมที่สุดของทั้งครูและผู้เรียนเอง 

          3. ระบบกิจกรรม (Active System)  
          ระบบกิจกรรมของ SLC ถูกคิดค้นข้ึนมาเพ่ือน าทฤษฎีไปปฏิบัติจริง และช่วยฝึกฝนครูและ

นักเรียน ให้มีปรัชญาทั้ง 3 (ปรัชญาส าหรับส่วนรวมและความเป็นสาธารณะ ปรัชญาของระบอบประชาธิปไตย 
และปรัชญาของความเป็นเลิศ) อย่างเป็นธรรมชาติ มีโครงสร้างทั้งหมด 3 ส่วน  

          3.1 การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมพลังในห้องเรียน (Collaborative Learning) คือแก่นของการ
เรียนรู้ เกิดข้ึนจากการร่วมมือและการสื่อสารแบบพูดจาปฏิสัมพันธ์ ช่วยกระตุ้นและบังคับให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ได้มากกว่าการเรียนรูปแบบอ่ืนๆ ช่วยฟื้นฟูความสามารถทางการเรียนของเด็กเรียนช้าได้ ส าหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนที่สูงอยู่แล้วยิ่งสูงเพิ่มข้ึน โดยมีการออกแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังใน
ห้องเรียน ครูเพียงสนับสนุนให้เด็กๆ เรียนรู้ซึ่งกันและกันแบบกลุ่มเล็กๆ ที่มีจ านวนไม่เกิน 4 คน สร้างการ
เรียนรู้แบบก้าวกระโดด ผ่าน Sharing Task และ Jumping Task  

          3.2 การสร้างความเป็นเพื่อนร่วมงาน (Collegiality) และชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
(Professional Learning Community) การสร้างโรงเรียนที่ท าให้ครูทุกคนเติบโตขึ้นได้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง
การเติบโตของครูจะมี 2 ด้าน คือ การเติบโตในฐานะช่างฝีมือ (Craftsmanship) คือ การได้รับเทคนิค และ
สไตล์ผ่านการลอกเลียนแบบ และการเติบโตในฐานะผู้เชี่ยวชาญ (Professional Development) คือการบูร
ณาการทฤษฎี กับการปฏิบัติจริง ผ่านกรณีศึกษา ในการวิจัยในชั้นเรียน หรือการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ จะสนับสนุนงานวิจัยของครูแต่ละคนให้มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น  
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          ครูทุกคนจะต้องมีการน าเสนอชั้นเรียนแก่เพ่ือนร่วมงาน ผ่านการเปิดห้องเรียน (Open 
Classroom) เพ่ือเปิดชั้นเรียนให้คุณครู เพ่ือนร่วมงาน หรือคนท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็ก ได้มีโอกาสเข้า
เยี่ยมชั้นเรียนและ สังเกตการชั้นเรียนของเขา เป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับเพื่อน
ร่วมงานภายในโรงเรียน 

          การเปิดห้องเรียน (Open Classroom) ครูผู้เปิดห้องเรียน ได้พัฒนาทักษะเรียนรู้ในเชิง
ความคิด ความรู้สึก อย่างต่อเนื่องเรียนรู้ในการใช้ชีวิตและความอ่อนไหวกับความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน 
เพ่ือที่จะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืนด้วย  

          ครูผู้สังเกตห้องเรียน ได้ฝึกการคิดอย่างลึกซึ้งจากค าตอบหรือว่าแบบฝึกหัดของนักเรียน ผ่าน
การสังเกต การเปิดชั้นเรียนท าให้ครูได้สังเกตข้อเท็จจริงจากการเรียนรู้ของเด็กในห้องเรียน ที่ไม่ใช่ “การให้
ค าปรึกษา” และ “การประเมิน” การสอน แต่เป็นการสะท้อน (Reflection) การเรียนรู้ของเด็กเป็นหลัก 
วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ 

          3.3 การเข้าร่วมเรียนรู้เพ่ือการปฏิรูปของผู้ปกครองและคนในชุมชนท้องถิ่น เงื่อนไขท่ีจ าเป็น            
ต้องสร้างความสัมพันธ์ในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับผู้ปกครอง จนโรงเรียนกับผู้ปกครองมีความเป็นหนึ่ง
เดียวกัน หากไม่ผลักดันการปฏิรูปโรงเรียนไปพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์ในความร่วมมือกับคณะกรรมการ
การศึกษาในพ้ืนที่ จะท าให้ยากต่อการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าโรงเรียนจะท าการปฏิรูปจากภายใน แต่ถ้าไม่มี
การสนับสนุนจากภายนอกแล้ว การปฏิรูปอย่างต่อเนื่องก็ไม่สามารถเป็นไปได้  

          การท าให้ระบบกิจกรรมท าหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ต้องเตรียมสิ่งหนึ่งเอาไว้ นั่นคือ              
การสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Communication) โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่รับฟังซึ่งกันและกัน           
ทั้งในห้องเรียน ห้องพักครู รวมถึงระหว่างโรงเรียนกับท้องถิ่น เมื่อมีความสัมพันธ์ที่รับฟังซึ่งกันและกัน จะท าให้             
การสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้น ครูและเด็กเกิดการเรียนรู้ การรับฟังเสียงของผู้อื่น เป็นจุดเริ่มต้นของการ
เรียนรู้ และเป็นพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตย 

ดังนั้น การมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด   
เขต 1 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงด าเนินโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชน              
แห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาโรงเรียนน าร่อง  จ านวน 2 
โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนธรรมจารีนิวาส เรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) 
และโรงเรียนบ้านน้ าใสเที่ยมแข  เรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล  โรงเรียนรัฐทวิคามและ
โรงเรียนบ้านยางเครือ  โดยสร้างทีมชี้แนะและเป็นพ่ีเลี้ยง (coaching and mentoring) การจัดระบบการหนุน
เสริมการพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องเรียนและโรงเรียนให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  

2.2 เพ่ือสร้างและออกแบบระบบ/ รูปแบบ/ กลไกส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้          
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

2.3 เพ่ือพัฒนาทีมพ้ืนที่ (Area Team) ในการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

2.4 เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่             
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง (Collaborative learning) และแนวทางพัฒนาโรงเรียนเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
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2.5 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  
3.2 ครูใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
3.3 ครูสามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
3.4 ผู้บริหารโรงเรียนใช้ภาวะผู้น าขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่น

ใหม่ 
3.5 โรงเรียนน าร่องสามารถเป็นตัวอย่าง เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้โรงเรียนอ่ืน ๆ              

ในพ้ืนที่ได้น าแนวคิดและแนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ไป
ประยุกต์ใช้ 

 
4. วิธีด าเนินการ 

4.1 แต่งตั้งและประชุมคณะท างาน เพ่ือก าหนดแนวทางการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(School as Learning Community) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

4.1.1  พัฒนาทีมพ้ืนที่ (Area Team) ในการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

4.1.2  จัดประชุมเพ่ือพัฒนาทีมพ้ืนที่ (Area Team) ในการสร้างเครือข่ายหนุนเสริมโรงเรียน 
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

4.2  ประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as 
Learning Community) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนน า
ร่อง 

  4.2.1 การประชุมปฏิบัติการจัดท าแนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียนเป็นชุมชน               
แห่งการเรียนรู้  (School as Learning Community)  เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

4.2.2  การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนประเมินตนเอง  ศึกษาความต้องการจ าเป็น                    
(Needs  Assessment)  ก าหนดวิสัยทัศน์และแผนการพัฒนาของโรงเรียนน าร่อง 

4.2.3  จัดประชุมออกแบบระบบ/รูปแบบ/กลไกเครือข่ายหนุนเสริมโรงเรียน 
4.3 นิเทศติดตามโรงเรียนน าร่องที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้              

(School as Learning Community) โดยใช้กระบวนการนิเทศ Roiet1 the FIRST model   
4.3.1  ศึกษานิเทศก์  ออกนิเทศโรงเรียนน าร่อง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง/โรงเรียน 
4.3.2  พัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ตามความต้องการของพ้ืนที่ ณ ห้องเรียนและแหล่ง 

เรียนรู้   (ทุกห้องเรียนในทุกโรงเรียนจัดกิจกรรม open classroom ให้ผู้เกี่ยวข้องได้เรียนรู้จากการสังเกตการ
สอนร่วมกัน ห้องเรียนละ 1 ครั้ง/ภาคเรียน) 
  -  ส่งเสริมการพัฒนาระบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
  -  วิจัยติดตามและประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
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ภารกิจ 

F (Focus) วิเคราะห์และตั้งเป้าหมายร่วมกัน 
ทีมพ้ืนท่ี ผู้บริหาร ครูและตัวแทนชุมชน              
ร่วมวิเคราะห์จดุเด่นจุดด้อยและก าหนด

สมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ที่ต้องการ 

I (Integration) ทุกคนร่วมกันรับรูถ้ึงความส าคัญ
ในการพัฒนานักเรียนเพื่อให้บรรลสุมรรถนะ

พลเมืองรุ่นใหม่ที่ก าหนด 

R (Research)  การค้นคว้าวิจัยเกีย่วกับ 
1. การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมพลังในห้องเรียน 
(Collaborative Learning) 
2. การสร้างความเป็นเพื่อนร่วมงาน 
(Collegiality) และชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิง
วิชาชีพ (Professional Learning Community) 
3.  การเข้าร่วมเรียนรูเ้พื่อการปฏริูปของ
ผู้ปกครองและคนในชุมชนท้องถิ่น 

S (supportive)  ร่วมกันพิสจูน์ผล 
หลังจบหน่วยการเรยีนรู้ ครูคูบ่ัดดีร้่วมกัน
ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรยีนตาม

สมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ที่ก าหนด 

T (Team) ทุกคนร่วมกันรับผิดชอบ 
ผลที่เกดิขึ้น ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครูและ

ตัวแทนชุมชนร่วมกันสรุปประเด็นและสะท้อนผล
เพื่อน าแนวทางไปใช้พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

ผู้เกี่ยวข้อง 

พัฒนาทีมพ้ืนที่ (Area Team) 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน และตัวแทนชุมชน 

พัฒนาทีมพ้ืนที่ (Area Team) 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน และตัวแทนชุมชน 

ทีมพ้ืนท่ี ร่วม PLC อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 

ผู้บริหาร ร่วม PLC อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
 

ครูคู่บัดดี้ ร่วม PLC อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
 

ชุมชนรับรู้กิจกรรมการสอนที่ด าเนินการในช้ัน
เรียนและสามารถเข้าร่วมสังเกตการสอนได้ 

 

ผู้บริหาร และครูคู่บดัดี้ เข้าสังเกตช้ันเรียน 
เดือนละ 1 ครั้ง (หรือหลังจบหน่วยการเรียนรู้)  

เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของนกัเรียน 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เปิดช้ันเรียน (Open Classroom) 

โดยตัวแทนชุมชน ทีมพ้ืนท่ี และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาเข้าร่วมเปิดชัน้เรียน 

แผนภาพแสดง  การด าเนินงานตามแนวทาง Roiet1 the FIRST model 
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กระบวนการนิเทศ Roiet1 the FIRST model   

๑. F (Focus) วิเคราะห์และตั้งเป้าหมายร่วมกันทีมพ้ืนที่ ผู้บริหาร ครูและตัวแทนชุมชน  ร่วม
วิเคราะห์ 

จุดเด่น จุดด้อยและก าหนดสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ที่ต้องการ โดยใช้การบวนการ  “โรงเรียนประเมินตนเอง 
๒. I (Integration)  ทุกคนร่วมกันรับรู้ถึงความส าคัญในการพัฒนานักเรียนเพื่อให้บรรลุสมรรถนะ 

พลเมืองรุ่นใหม่ที่ก าหนดทีมพ้ืนที่ (Area Team)  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน และ
ตัวแทนชุมชนทุกคน  จับครูคู่บัดดี้ 

๓. R (Research)  การค้นคว้าวิจัย  
3.1  ระดับชั้นเรียน 

  3.1.1 จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมพลังในห้องเรียน (Collaborative Learning) 
ขั้นตอนที่ 1 การน าเสนอสถานการณ์ปัญหาผู้สอนเสนอสถานการณ์ปัญหาให้ผู้เรียนศึกษา 

จากนั้นผู้ เรียนเลือกศึกษาหัวข้อตามความสนใจโดยอิสระบทบาทของผู้สอนจะคอยกระตุ้นให้ผู้ เรียน
กระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหาและตั้งค าถามที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ตนสนใจ 

ขั้นตอนที่ 2 ร่วมกันสร้างกลุ่มผู้เรียนตัดสินใจเลือกเข้ากลุ่มตามความสนใจกลุ่มละ 4-6 คน   
แบบคละความสามารถสมาชิกในกลุ่มจะมีการประชุมวางแผนก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงก าหนดข้อตกลงร่วมกันก าหนดระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าก าหนดขอบเขตของ
เนื้อหาหรือกิจกรรมวิธีการด าเนินงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับภาระงานให้สมาชิกในกลุ่มสมาชิกใน
กลุ่มมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเรียนรู้โดยผู้เรียนแต่ละคนต้องแสดงความคิดเห็นปรึกษาหารืออภิปราย
เสนอแนะซึ่งกันและกันโดยผู้สอนคอยควบคุมและอ านวยความสะดวกในการเรียนให้ค าแนะน าในการเข้ากลุ่ม
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นแผนการปฏิบัติของแต่ละกลุ่ม 

ขั้นตอนที่ 3 ร่วมกันวางแผนและแสวงหาค าตอบสมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบการเรียนรู้และ 
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มโดยผู้เรียนจะเป็นผู้ตั้งค าถามและตัดสินใจเลือกค าตอบด้วยเหตุผลความ
เป็นไปได้ของค าตอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการเรียนรู้และความสามารถของตนเองโดยอาจหาข้อมูล
เพ่ิมเติมจากแหล่งต่าง ๆ  ที่เชื่อถือได้จากนั้นสมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอภิปรายซักถามโต้แย้ง
เสนอแนะและสกัดเป็นความรู้ของกลุ่มโดยมีผู้สอนคอยควบคุมการเรียนอ านวยความสะดวกชี้แนะแนวทางการ
เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง 

ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอข้อค้นพบของกลุ่มสมาชิกแต่ละกลุ่มจัดเตรียมเนื้อหาร่วมกันพิจารณา 

T

• Team

S

• Supportive

R

• Research

I

• Integration

F

• Focus 

แผนภาพแสดง  Roiet1 the FIRST Model 
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และวิเคราะห์ว่าจะเสนอข้อค้นพบอะไรบ้างและจะน าเสนออย่างไรตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้แต่ละกลุ่มจะ
ร่วมกันก าหนดเกณฑ์การประเมินการน าเสนอผลงานโดยผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องของผลงานและให้
ข้อเสนอแนะ 

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลงานและสรุปแนวคิดท่ีได้จากข้อค้นพบผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุป 
บทเรียนร่วมกันวิเคราะห์และประเมินผลการเรียนของตนเองและกลุ่ม  โดยดูจากผลงานตามเป้าหมายที่ระบุไว้
รวมทั้งร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายเพ่ือพิจารณาข้อบกพร่อง  และข้อควรปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงาน
กลุ่ม    ให้ดียิ่งขึ้น 

3.1.2. การสร้างความเป็นเพื่อนร่วมงาน (Collegiality) และชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  
(Professional Learning Community)  ซึ่งเมื่อน ามาใช้ในโรงเรียน จึงเรียกได้ว่าเป็นการท าโรงเรียนให้เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC : School as Learning Community)โดยเครื่องมือที่ใช้ในการท า SLC ได้แก่ การ
ท า Classroom Study หรือการศึกษาชั้นเรียน คือ การที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน มา
พูดคุยกันเกี่ยวกับการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน อารมณ์ ความรู้สึก และจิตใจของ
นักเรียน โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนี้โดยหลักจะประกอบไปด้วย ครูผู้สอน และผู้บริหารโรงเรียน โดยมีศึกษานิเทศก์
ร่วมด้วย 
 
ขั้นตอนการท า Classroom Study นั้น วิธีการ Analyze-Plan-Do&See-Reflex-ReDesign                    
 Analyze : เป็นการที่ Model Teacher วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา เพ่ือจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ 
 Plan : การวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันของครูในโรงเรียน หรืออาจมีบุคคลผู้มี
ความรู้ความสามารถจากภายนอกร่วมด้วยก็ได้ โดยครูจะร่วมกันท ากิจกรรม Before Action Review โดยครู
แต่ละคน (Model Teacher) น าเสนอแผนจัดการเรียนรู้ของตนเอง อาจเป็นแผนจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์หรือ
รายภาคเรียนเพื่อนครูร่วมกันให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาและปรับปรุงแผนจัดการเรียนรู้
นั้น 
 Do&See : Model Teacher จะน าแผนจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนการสอนจริงในห้องเรียน 
และครูคู่คิด (Buddy Teacher) หรือผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert) จะไปสังเกตุการเรียนการสอนในห้องเรียน เน้นการ
สังเกตพุฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ไม่จับผิดการสอนของครู ครูคู่คิดท่ีมาสังเกตุการเรียนการสอนจะยืนอยู่
ด้านหลังหรือด้านข้างในห้องเรียน ไม่รบกวนการเรียนการสอนของ Model Teacher รอจนกระทั่งมีการให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติงาน ครูคู่คิดจึงจะเข้าไปสังเกตนักเรียนอย่างใกล้ชิด บันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียน นอกจากนี้เพ่ือนครูที่สังเกตุการเรียนการสอนยังสามารถน าเทคนิควิธีการสอนที่ดี ไปประยุกต์ใช้ใน
ห้องเรียนของตนเองได้อีกด้วย  
 Reflect : สะท้อนความคิด เป็นการสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนที่เพ่ือนครูได้ไปสังเกตุ
พฤติกรรมของนักเรียนในห้องเรียน โดยจะสะท้อนความคิดเห็นในเชิงบวก ไม่มีการต าหนิ หรือแสดงความ
คิดเห็นในเชิงลบ โดยจะเน้นไปที่พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก ด้วยความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคน
ต้องการการชื่นชม ไม่มีใครต้องการการต าหนิ เข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนมีจุดบกพร่อง หากมีข้อบกพร่องที่จะต้อง
แสดงความคิดเห็น จะต้องมีเหตุผลทางการศึกษาประกอบ โดยเลือกใช้ถ้อยค าท่ีนุ่มนวล สุภาพ อารมณ์และ
กริยาท่าท่าที่เป็นกัลยาณมิตร อาจใช้ระบบ SandWich คือ ชม-ติ-ชม โดยชมสิ่งที่เขาท าได้ดีก่อน จากนั้นสิ่งที่
เป็นลบให้พูดในเชิงบวก และจบด้วยการชมอีกครั้งหนึ่ง โดยในขั้นตอน See นี้ จะใช้กิจกรรม After Action 
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Review เป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรม  ซึ่งเป็นการพูดคุยกันระหว่างครูผู้สอนหลังจากจัดการเรียนการ
สอนเรียบร้อย ดังนี้  
    1) Model Teacher ประเมินการจัดการเรียนการสอนของตนเองก่อน และน าเสนอตาม
ประเด็นค าถามว่า สอนอะไร มีวิธีการสอนอย่างไร ท าไมจึงใช้วิธีการสอนแบบนี้ ได้ผลอย่างไร มีสิ่งใดที่น่า
ประทับใจ มีปัญหาอะไร เป็นต้น เพ่ือให้เห็นจุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเอง 
    2) ครูคู่คิดให้ข้อเสนอแนะจากการสังเกตุการเรียนการสอน โดยน าข้อมูลจากการสังเกตุและ
การบันทึกพฤติกรรม มาใช้ในการตอบค าถามจากประเด็นค าถาม 4 ข้อ ในขั้น Do ที่ได้กล่าวมาแล้ว มาเป็น
ข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของ Model Teacher เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนใน
การท ากิจกรรม ในวงรอบใหม่ต่อไป 
 ReDesign : Model Teacher  น าแผนจัดการเรียนรู้ที่ได้สะท้อนคิดแล้วกลับไปปรับปรุงแก้ไข        
ตามความคิดเห็นของครูคู่คิดหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  ทีมท่ีปรึกษา ทีมพ้ืนที่  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ครูที่ท าหน้าที่
วิชาการ สะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครูที่ท าหน้าที่ของครูผู้สอน  ผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ ผู้แทนคณะกรรมการ
เครือข่ายความร่วมมือฯ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและบุคลากรหลักของสถานศึกษาอื่นในเครือข่ายสถานศึกษา
เดียวกัน  แสดงความเห็นในประเด็น สิ่งที่ได้รับ และการน าไปใช้ จากการเยี่ยมชั้นเรียนครั้งนี้ 

3.2  ระดับสถานศึกษาและรับดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
-  ครูคู่บัดดี้ ร่วม PLC อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
-  ผู้บริหาร ร่วม PLC อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
-  ทีมพ้ืนที่ ร่วม PLC อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

ประเด็นในการ reflect ส าหรับ กลุ่ม PLC หลังจากสังเกตการจัดการเรียนรู้ของครูที่ท าการสอน 
3.2.1  ประเด็นผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

- ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
- นักเรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่ 
- นักเรียนคนใดที่ไม่ได้เรียนรู้ 
- เหตุที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 

3.2.2 การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ของครูที่ท าหน้าที่สอน 
- การแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่ได้เรียนรู้ 
- การบริหารเวลาในแต่ละช่วงของการจัดการเรียนรู้ 
- การจัดการชั้นเรียน 
- การเสริมแรงนักเรียน เป็นต้น 

4 . S (supportive)  ร่วมกันพิสูจน์ผล 
หลังจบหน่วยการเรียนรู้ ครูคู่บัดดี้ร่วมกันตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนตามสมรรถนะพลเมือง

รุ่นใหม่ที่ก าหนด 
5. T (Team) ทุกคนร่วมกันรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครูและตัวแทนชุมชน

ร่วมกันสรุปประเด็นและสะท้อนผลเพื่อน าแนวทางไปใช้พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
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การนิเทศการส่งเสริมโรงเรียนน าร่องเป็นชมุชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหมต่ามแนวทาง  Roiet1 the FIRST model  ระยะที่ 1 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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การนิเทศการส่งเสริมโรงเรียนน าร่องเป็นชมุชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหมต่ามแนวทาง  Roiet1 the FIRST model  ระยะที่ 1 

ภาพกิจกรรม 25 มีนาคม 2563 
ประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as 

Learning Community) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนบ้าน
น้ าใสเที่ยมแข  เรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล  โรงเรียนรัฐทวิคามและโรงเรียนบ้านยาง
เครือ  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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การนิเทศการส่งเสริมโรงเรียนน าร่องเป็นชมุชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหมต่ามแนวทาง  Roiet1 the FIRST model  ระยะที่ 1 

ภาพกิจกรรม 25 มีนาคม 2563 
ประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as 

Learning Community) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนธรรม
จารีนิวาส     เรียนรว่มกับโรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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การนิเทศการส่งเสริมโรงเรียนน าร่องเป็นชมุชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหมต่ามแนวทาง  Roiet1 the FIRST model  ระยะที่ 1 

ภาพกิจกรรม 25 มีนาคม 2563 
การประชุมคณะวิทยากรและคณะปฏิบัติงานจัดท าแนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียนเป็นชุมชน            

แห่งการเรียนรู้  (School  as Learning Community)  เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  จัดประชุม
ออกแบบระบบ/รูปแบบ/กลไกเครือข่ายหนุนเสริมโรงเรียน 
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การนิเทศการส่งเสริมโรงเรียนน าร่องเป็นชมุชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหมต่ามแนวทาง  Roiet1 the FIRST model  ระยะที่ 1 

ภาพกิจกรรม 24 มิถุนายน 2563 
การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนประเมินตนเอง  ศึกษาความต้องการจ าเป็น  (Needs   

Assessment)  ก าหนดวิสัยทัศน์และแผนการพัฒนาของโรงเรียนธรรมจารีนิวาส เรียนร่วมกับโรงเรียน                       
บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ภาพกิจกรรม 24 มิถุนายน 2563 
การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนประเมินตนเอง  ศึกษาความต้องการจ าเป็น  (Needs   

Assessment)  ก าหนดวิสัยทัศน์และแผนการพัฒนาของโรงเรียนธรรมจารีนิวาส เรียนร่วมกับโรงเรียน                       
บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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การนิเทศการส่งเสริมโรงเรียนน าร่องเป็นชมุชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหมต่ามแนวทาง  Roiet1 the FIRST model  ระยะที่ 1 

ภาพกิจกรรม 25 มิถุนายน 2563 
การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนประเมินตนเอง  ศึกษาความต้องการจ าเป็น  (Needs   

Assessment)  ก าหนดวิสัยทัศน์และแผนการพัฒนาของโรงเรียนบ้านน้ าใสเที่ยมแข  เรียนร่วมกับโรงเรียน
บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล  โรงเรียนรัฐทวิคามและโรงเรียนบ้านยางเครือ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
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ภาพกิจกรรม 25 มิถุนายน 2563 
การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนประเมินตนเอง  ศึกษาความต้องการจ าเป็น  (Needs   

Assessment)  ก าหนดวิสัยทัศน์และแผนการพัฒนาของโรงเรียนบ้านน้ าใสเที่ยมแข เรียนร่วมกับโรงเรียนบ้าน
ขุมดินสว่างประชานุกูล  โรงเรียนรัฐทวิคามและโรงเรียนบ้านยางเครือ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
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การนิเทศการส่งเสริมโรงเรียนน าร่องเป็นชมุชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหมต่ามแนวทาง  Roiet1 the FIRST model  ระยะที่ 1 

 
การด าเนินการระดับโรงเรียน 

ร่วมกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

กิจกรรม Symposium และลงพ้ืนที่นิเทศ ติดตามฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานโครงการฯ  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษาโดยคณะนิเทศฯ  

จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในวันที่ 14  กันยายน 2563  
ณ สถานศึกษาน าร่องโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

(School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

 *********************************************************** 

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ าใสเที่ยมแข้และโรงเรียนธรรมจารีนิวาส 
ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้น าชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน 
07.30 – 08.00 น.  ลงทะเบียน ณ โรงเรียนน้ าใสเที่ยมแข้ 
08.10 – 08.40 น.  ประธานในพิธีกล่าวเปิดต้อนรับและเปิดการจัดกิจกรรม 
08.40 – 12.30 น.  กิจกรรม Symposium การจัดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน  กิจกรรมนิเทศ ติดตามฯ 

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานโครงการฯ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ
สถานศึกษา โดยคณะนิเทศฯ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(โดย นางสาวดุจดาว ทิพย์มาตย์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทาง
การศึกษาส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

12.30 - 13.00 น.  ลงทะเบียน ณ โรงเรียนบ้านธรรมจารีนิวาส 
13.00 – 13.30 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดต้อนรับและเปิดการจัดกิจกรรม 
13.30 – 16.00 น. กิจกรรม Symposium การจัดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน  กิจกรรมนิเทศ ติดตามฯ 

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานโครงการฯ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ
สถานศึกษา โดยคณะนิเทศฯ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(โดย นางสาวดุจดาว ทิพย์มาตย์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทาง
การศึกษา ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
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การนิเทศการส่งเสริมโรงเรียนน าร่องเป็นชมุชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหมต่ามแนวทาง  Roiet1 the FIRST model  ระยะที่ 1 

ภาพกิจกรรม Symposium และลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การด าเนินงานโครงการฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา 

โดยคณะนิเทศฯ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563  โรงเรียนบ้านน้ าใสเที่ยมแข้ 
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ภาพกิจกรรม Symposium และลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การด าเนินงานโครงการฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา 

โดยคณะนิเทศฯ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563  โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 
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ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนร่วมกิจกรรมตามโครงการ SLC 
ของโรงเรียนในโครงการการส่งเสริมโรงเรียนน าร่องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

ตามแนวทาง  Roiet1 the FIRST model  
 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนร่วมกิจกรรมตามโครงการ SLC  ของโรงเรียนในโครงการ            
การส่งเสริมโรงเรียนน าร่องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  (School as Learning Community) เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ตามแนวทาง  Roiet1 the FIRST model  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ปรากฏผล ดังนี้ 
 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด ร้อยละ 72 
รองลงมาคือ เพศชาย ร้อยละ 28  ส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 41-50 ปี มากถึงร้อยละ 51 และเป็นครูผู้สอน 
มากถึงร้อยละ 70 รองลงมา ได้แก่ นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้ปกครอง และผู้บริหาร
สถานศึกษาตามล าดับ 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรม ปรากฏ ผลดังตาราง 
 

 ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการ SLC  
 

 
รายการประเมิน/ด้าน 

ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

แปลผล 
การประเมิน 

 S.D. 
ด้านที่ 1 วิทยากร 
1. กิจกรรมเปิดใจและเช่ือมั่นในการเรียนรู้ร่วมกัน 5.00 0.00 มากที่สุด 
2. สอดแทรกแนวคิดในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 4.75 0.43 มากที่สุด 
3. ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างง่ายและน่าสนใจ 

5.00 0.00 
มากที่สุด 

4. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
5. ตอบถามข้อซักถามได้ชัดเจน และตรงประเด็น 4.90 0.18 มากที่สุด 
6. มีเทคนิคและสื่อการน าเสนอน่าสนใจ 4.88 0.16 มากที่สุด 

7. มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นกันเองกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.93 0.16 มากที่สุด 
 

ด้านที่ 2 เนื้อหา  
8. เนื้อหาในการออกแบบกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 5 0 มากที่สุด 
9. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 5 0 มากที่สุด 
10. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมครอบคลุมเนื้อหา 4.88 0.21 มากที่สุด 
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รวม 4.96 0.12 มากที่สุด 
ด้านที่ 3 การบริหารจัดการและสถานที่จัดกิจกรรม 
11. การติดต่อประสานงานและการอ านวยความสะดวก 
จากผู้จัดกิจกรรม 

5 0 
มากที่สุด 

12. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.8 0.23 มากที่สุด 
13. อุปกรณ์โสต ทัศนูปกรณ์ มีความพร้อม 4.97 0.18 มากที่สุด 
14. ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม 5 0 มากที่สุด 
15. อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 5 0 มากที่สุด 

รวม 4.954 0.11 มากที่สุด 
ด้านที่ 4 ความพึงพอใจ และประโยชน์จากการอบรม 
16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 5.00 0.00 มากที่สุด 
17. การน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
18. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 5.00 0.00 มากที่สุด 
  รวมทุกด้าน 4.95 0.10 มากที่สุด 

  
 จากตารางที ่1 ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ SLC ของโรงเรียน
น าร่องสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านความพึงพอใจ และประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(x̅ = 5.00) รองลงมาได้แก่ด้านเนื้อหา ด้านการบริหารจัดการ/สถานที่การจัดกิจกรรม และด้านวิทยากร
ตามล าดับ  
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ มีดังนี้   
 1. ต้องการให้ผุ้น าชุมชนมีส่วนเข้ามาเสนอความคิดเห็นเสนอแนะต่อโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 
 2. ภาพรวมชุมชนยังไม่ตระหนักให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในเรื่องนี้จึงอยากให้ความรู้กับชุมชน 
มากขึ้น  
 3. ควรให้ครูชั้นอื่นๆ ร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น 
 4. อยากเห็นโรงเรียนมีการพัฒนาและยั่งยืน 
 5. ใช้เวลามากข้ึนอีก และอบรมให้ท าได้จริงมากกว่านี้ 
 6 การนิเทศก ากับติดตามควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 7. กิจกรรมอบรมดีมาก 
 8. ควรมีการให้การอบรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติม   
 9. อยากให้มีโครงการต่อเนื่อง 
 10. ควรมีการจัดอบรมการจัดท าแผนการสอน 
 11. ในการด าเนินงานยังขาดการการปฏิบัติงานที่จริงจังและอยากให้ช่วยในด้านตัวอย่างและข้อมูลให้
มากกว่านี้ 
 12. กิจกรรมสามารถท าให้นักเรียนได้เรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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 13. เป็นโครงการที่ดีมากควรที่จะมีการสานต่อเพ่ือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน
อย่างต่อเนื่อง 
 14. ต้องการความรู้เพ่ิมเติมในเรื่อง slc การเปิดชั้นเรียน เข้มแข็ง ขยายผลสู่เครือข่าย ได้รับความรู้
ใหม่ไปจากศน.และดูงานจากร.ร.ต้นแบบ 
 15. ระยะเวลาในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมน้อยและการด าเนินการสอนของครูยังไม่
ค่อยบรรลุผลเท่าที่ควร 
 16. อยากได้รับความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือจะน ามาเป็นองค์ความรู้ต่อยอดในการท างานให้ยั่งยืนต่อไป 
 17. อยากให้โรงเรียนมีกิจกรรมทุกอาทิตย์ 
 18. อยากให้เพ่ิมคอมพิวเตอร์ค่ะ 
 19. โรงเรียนมีความประสงค์ที่จะเข้าโครงการนี้ต่อเพ่ือความยั่งยืน 
 20. เป็นโครงการที่ดีทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนกาสอนควรจะมีโครงการต่อเนื่อง 
 21. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากยิ่งขึ้นเป็นโครงการที่ดีมากๆ และควรมีอย่างต่อเนื่อง 
 22. อยากให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมทุกคนเพ่ือจะได้เข้าใจในการท างานกับครู 
 23. ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้การแนะน าข้อมูลให้มากกว่านี้ื 
 24. ขุมชนและโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ทีดีต่อกันนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงควรมีโครงการต่อไปอีก 
 25. เป็นโครงการที่ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมดี 
 26. หาสาเหตุที่ผิดพลาดเเล้วปรังปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
 27. อยากให้พัฒนาห้องเรียนใหม่ 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
ที่  ๑๐๐/2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการการส่งเสริมโรงเรียนน าร่องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
(School as Learning Community)  เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 

 การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ได้นั้น การจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมสนับสนุน
ผู้เรียนให้มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลในการท างาน สั่งสมความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน รู้จักการ
แสวงหาโอกาสและช่องทางในการท างาน ส ารวจและก้าวเข้าสู่โลกแห่งการท างาน ซึ่งผู้เรียนจะต้องผ่านการ
เรียนรู้ มีประสบการณ์ที่จะตัดสินใจเรียนรู้และเข้าสู่อาชีพในอนาคต โดยโรงเรียนจะต้องมีความเข้าใจในการ
ออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมถึงวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554) ซึ่งปัจจัยส าคญัที่สุดคือความเป็นผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและ
สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูสอดคล้องกับองค์ประกอบของระบบการศึกษาของประเทศท่ีประสบ
ความส าเร็จ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมี 8 ประการคือ การมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าที่เข้มแข็ง การตั้ง
มาตรฐานระดับสูง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา การได้มาและคงไว้ซึ่งครูและผู้บริหาร
โรงเรียนที่มีคุณภาพ ความร่วมมือในการท างานของทุกภาคส่วนที่สอดคล้องกัน การบริหารและการจัดการที่
ดีมีความรับผิดชอบ การสร้างแรงจูงใจในการเรียนแก่นักเรียนและการมุ่งเน้นพัฒนาเพ่ืออนาคตในระดับโลก 
(ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, 2558) กรอบแนวคิดการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
สมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่เป็นการระดมสรรพก าลังของครูและบุคลากรในพ้ืนที่เพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียนให้เห็น
คุณค่าของการเรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง (Collaborative Learning) ซึ่งโรงเรียนจะ
มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา และทิศทางการพัฒนาโรงเรียน          ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
พ้ืนที่เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ หรือ School Improvement Plan และวางระบบการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันเพื่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือ Lesson Study for Learning Community (LSLC) และมี
กระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผล 

 ดังนั้น การมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต ๑ สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงด าเนินโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาโรงเรียนน าร่องจ านวน ๒ โรงเรียน โดย
สร้างทีมชี้แนะและเป็นพ่ีเลี้ยง (coaching and mentoring) การจัดระบบการหนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพ  ณ 
ห้องเรียนและโรงเรียน  เพ่ือให้การด าเนินการจัดการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
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๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา สนับสนุน และก ากับดูแล                    
ให้ด าเนินการจัดการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิผล  ประกอบด้วย 

๑.๑ นายสุภาพ วงษามาตย์     ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑   ประธานกรรมการ  
๑.๒ นายสุภชัย ปุริสาย  รอง ผอ. สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายวัชรา  รัฐถาวร  ผอ. กลุ่มนิเทศฯ   กรรมการ 
๑.๔ นายประสบชัย ทินบุตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑.๕ นางยุภาพิน ทึนหาร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑.๖ นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
๑.๗ นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๒.  คณะกรรมการวิทยากรและด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการวิจัย มีหน้าที่ จัดท าเอกสารและสื่อ

เกี่ยวกับการท าวิจัย วางกรอบแนวทางการวิจัยของโรงเรียน ครู และบุคลากร เป็นวิทยากร แนะน า ให้ความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริมโรงเรียนน าร่องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community)  เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญการวิจัยทั้งในและนอกโรงเรียน ประกอบด้วย 

 ๒.๑  นายวชัรา  รัฐถาวร  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.รอ.๑     ประธานกรรมการ            
 ๒.๒  นายรณชัย  ศรีสธุัญญาวงศ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ                    กรรมการ             
 ๒.3  นายสมัย  สลักศิลป์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
 ๒.4  นางสาวอรจิต  อุดมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
 ๒.5  นายเรืองศิลป์ เห็มชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
 ๒.๖  นางมณี  ผ่านจังหาร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
 ๒.๗  นายประสบชัย  ทินบุตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
 ๒.๘  นางยุภาพิน  ทึนหาร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
 ๒.๙  น.ส.คณัฐชนน จนัทร์ฟ้าเลื่อม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
2.๑๐ นางสาวสัมพันธ์  เอกรักษา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ          กรรมการ/เลขานุการ            
2.๑๑ นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
     

๓.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    มีหน้าที่  ก ากับ ดูแล  การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไประเบียบของทาง
ราชการประกอบด้วย 

๓.1 นายสุชาติ พุทธลา  รอง ผอ. สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑     ประธานกรรมการ 
๓.2 นางสายพิณ ประดุจพงษ์เพชร ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   รองประธานกรรมการ 
๓.3 นายไพบูลย์  อินทร์งาม นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
๓.4 นางอัญชลี  ลี้รัตนศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
๓.5 นางจีราภรณ์  สาสีเสาร ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ    กรรมการ 
๓.6 นางอภันตรี  มงคลรัฐ นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ    กรรมการ 
๓.7 นางวัชราภรณ์  อุ่นสมัย นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ    กรรมการ 
๓.๘ นางสาวสุปรานี  สาขี  เจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญงาน     กรรมการ 
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๓.๙ นางสาวนารี  โพธิรุด  นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ       กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวสัมพันธ์  เอกรักษา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ              กรรมการและเลขานุการ 
๓.๑๑ นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๔.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่  มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่ในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
๔.๑ นายวรรณชัย มาตย์วิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าใสเที่ยมแข้   กรรมการ 
๔.๒ นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมจารีนิวาส       กรรมการ 
 
๕.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล   มีหน้าที่  สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารูปเล่ม  ประกอบด้วย 
 ๕.๑  นายรณชัย  ศรีสธุัญญาวงศ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ                      ประธานกรรมการ 
 ๕.๒  นายประสบชัย ทินบุตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
 ๕.๓  นางยุภาพิน ทึนหาร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
 ๕.๔  นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ        กรรมการ/เลขานุการ 
 ๕.๕  นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ        กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  ให้มี

ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  
 
          ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    
 
                สั่ง   ณ  วันที่  ๑๘   เดือน   มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

ที่   ๑๕๓  / 256๔   
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนน าร่องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  

(School as Learning Community)  เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                                        (แก้ไขเพิ่มเติม) 
 
 การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ได้นั้น การจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมสนับสนุน
ผู้เรียนให้มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลในการท างาน สั่งสมความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน รู้จักการ
แสวงหาโอกาสและช่องทางในการท างาน ส ารวจและก้าวเข้าสู่โลกแห่งการท างาน ซึ่งผู้เรียนจะต้องผ่านการ
เรียนรู้ มีประสบการณ์ท่ีจะตัดสินใจเรียนรู้และเข้าสู่อาชีพในอนาคต โดยโรงเรียนจะต้องมีความเข้าใจในการ
ออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมถึงวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554)   ซึ่งปัจจัยส าคัญที่สุดคือความเป็นผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน
และสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูสอดคล้องกับองค์ประกอบของระบบการศึกษาของประเทศท่ี
ประสบความส าเร็จ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมี 8 ประการคือ การมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าที่เข้มแข็ง 
การตั้งมาตรฐานระดับสูง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาการได้มาและคงไว้ซึ่งครูและ
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีคุณภาพความร่วมมือในการท างานของทุกภาคส่วนที่สอดคล้องกัน การบริหารและการ
จัดการที่ดีมีความรับผิดชอบ การสร้างแรงจูงใจใน (Collaborative Learning)   ซึ่งโรงเรียนจะมีการ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา และทิศทางการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ ของพ้ืนที่เพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพและวางระบบการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อชุมชนแห่งการเรียนรู้และมี
กระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผล 
 ดังนั้น การมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต ๑ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงด าเนินโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาโรงเรียนน าร่องจ านวน ๔ โรงเรียน 
โดยสร้างทีมชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยง (coaching and mentoring) การจัดระบบการหนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพ          
ณ ห้องเรียนและโรงเรียน  เพ่ือให้การด าเนินการจัดการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตัง้
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา สนับสนุน และก ากับดูแล                    
ให้ด าเนินการจัดการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิผล  ประกอบด้วย 

๑.๑ นายสุภาพ วงษามาตย์     ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑     ประธานกรรมการ  
๑.๒ นายปริญญา นวลรักษา รอง ผอ. สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑        รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายสมัย  สลักศิลป ์  ผอ. กลุ่มนิเทศฯ     กรรมการ 
๑.๔ นายประสบชัย ทินบุตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑.๕ นางยุภาพิน ทึนหาร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
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๑.๖ นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ            กรรมการ/เลขานุการ 
๑.๗ นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๒.  คณะกรรมการวิทยากรและด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการวิจัย มีหน้าที่ จัดท าเอกสารและสื่อ

เกี่ยวกับการท าวิจัย วางกรอบแนวทางการวิจัยของโรงเรียน ครู และบุคลากร เป็นวิทยากร แนะน า ให้ความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริมโรงเรียนน าร่องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community)  เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญการวิจัยทั้งในและนอกโรงเรียน ประกอบด้วย 

 ๒.๑  นายสมัย  สลักศิลป์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.รอ.๑          ประธานกรรมการ            
 ๒.๒  นายรณชัย  ศรีสธุัญญาวงศ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ                          กรรมการ             
 ๒.3  นางสาวอรจิต  อุดมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
 ๒.4  นางมณี  ผ่านจังหาร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
 ๒.5  นายประสบชัย  ทินบุตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
 ๒.๖  นายเรืองศิลป์ เห็มชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
 ๒.๗  นางยุภาพิน  ทึนหาร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
 ๒.๘  นางดวงใจ สังฆะวัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
 ๒.๙  น.ส.คณัฐชนน จนัทร์ฟ้าเลื่อม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
๒.๑๐ นายเทิดศักดิ์ โพธิสาขา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวสัมพันธ์  เอกรักษา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ             กรรมการ/เลขานุการ            
๒.๑๒ นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

          ๓.  คณะกรรมการด าเนินงาน   มีหน้าที่  ด าเนินงานการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง (Collaborative learning) 
พัฒนาครูให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ Active learning การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson 
study)  และการเปิดชั้นเรียน (Open class) จัดเตรียมสถานที่ในการด าเนินงานต่าง ๆ จัดเตรียมต้อนรับคณะ
ลงพื้นที ่ตรวจเยี่ยมโครงการ  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  เตรียมการน าเสนอในการจัด Symposium   
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่น ตลอดจนวางกรอบแนวคิดการวิจัย และ
ด าเนินการวิจัยพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียน ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน? ประกอบด้วย 

๓.๑ โรงเรียนบ้านน้ าใสเที่ยมแข้  
๓.๑.๑ นายนิติพัฒน์ รักกิจผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าใสเที่ยมแข้ ประธานกรรมการ 
๓.๑.๒ นายศรีธาตุ   ดีสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล กรรมการ 
๓.๑.๓ นางวรรณภา  มนตรีโพธิ์รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเครือ กรรมการ 
๓.๑.๔ นายชัยณรงค์   มนตรีโพธิ์ ครชู านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓.๑.๕ นายวัชรินทร์   วรนาม ครชู านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓.๑.๖ นางสุรัตน์   พูลเพิ่ม ครชู านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓.๑.๗ นางรัตนา  สวุนัตถ์  ครชู านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓.๑.๘   นางวารุณีย์  วรนาม ครชู านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓.๑.๙   นางกิ่งดาว   มูลมณี ครชู านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓.๑.๑๐ นายประมวล   วินทะไชย ครชู านาญการพิเศษ   กรรมการ 
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๓.๑.๑๑ นางรมณีย์   บุญพันธ์ ครชู านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓.๑.๑๒ นางสาวศิริธร วรรณโพธิ์ ครชู านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓.๑.๑๓ นางรัญจวน   ตริพงษา ครชู านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓.๑.๑๔ นายดุสิต ค าหนองไผ่ ครชู านาญการ    กรรมการ 
๓.๑.๑๕ นางสาวสายฝน ลาโพธิ์ คร ู     กรรมการ 
๓.๑.๑๖  นายศราวุธ  หงส์จุมพล ครผูู้ช่วย     กรรมการ 
๓.๑.๑๗  นางสาวเสาวรส   พลสิทธิ์ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑.๑๘ นางสาวกนกอร วิเชียรศรี ครผูู้ช่วย     กรรมการ 
๓.๑.๑๙ นางสาวปวริศา   สุพนิกร ครอัูตราจ้าง    กรรมการ 
๓.๑.๒๐ นางสาวชลธชิา วรรณศรี ครอัูตราจ้าง    กรรมการ 
๓.๑.๒๒ นางสาวอัฐภิญญา แสงสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
๓.๑.๒๓ นางสาวบุศรินทร์ สุตนนท์ ธุรการโรงเรียนบ้านยางเครือ  กรรมการ 
๓.๑.๒๔ นางสาวสายฝน  ลาโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการ 
๓.๑.๒๕ นางสาวศิริลักษณ์  มาลุน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนรัฐทวิคาม  กรรมการ 
๓.๑.๒๖ นายสุบรร  สุตนนท ์ นักการภารโรงเรียนบ้านยางเครือ  กรรมการ 
๓.๑.๒๗ นายไชโย  ปิตะบูรณ์ พนักงานขับรถตู้    กรรมการ 

๓.๒ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส  
๓.๒.๑ นายพูลสวสัดิ์ โคตพงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมจารีนิวาส ประธานกรรมการ 
๓.๒.๒ นายธนพล ศักดิ์ศรีท้าว รักษาการฯบ้านหนองโทนหนองขวาว  กรรมการ 
๓.๒.๓ นายมุณีย ์ รจพจน์  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓.๒.๔ นายเชิดชาย  พลเยี่ยม ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓.๒.๕ นายศุภชัย  เฮียงค าไสย ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓.๒.๖ นางรุจิรา  สตารัตน์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓.๒.๗ นางสาวเสงี่ยม  พนมเขต ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓.๒.๘ นางสุจิตรา  สุขกมล ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓.๒.๙ นางดาราวรรณ  รจพจน์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓.๒.๑๐ นางธารารัตน์ สดมพฤกษ์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ
๓.๒.๑๑ นางพิศมัย  ศรีนาม ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓.๒.๑๒ นางนัฐยา  ภาษ ี  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓.๒.๑๓ นางสาวหนูพร หาญอาษา ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓.๒.๑๔ นายพงศ์กฤษณ์  แสนหลาบค า  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ
๓.๒.๑๕ นายเดชา  สังฆมณี  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๓.๒.๑๖ น.ส.นิภาวรรณ พันส าโรง   คร ู    กรรมการ 
๓.๒.๑๗ นางสาวสุวรรณา  กนัทะวี   ครผูู้ช่วย    กรรมการ
๓.๒.๑๘ นางสาวปนิฐา บรรจง   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๒.๑๙ นางสาวรัตนพร  มูลมะณีย์  เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
๓.๒.๒๐ นายธนกร  เพชรแสน  เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
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๓.๒.๒๑ นายปัญญาวุฒิ  สีลาดเลา     พ่ีเลี่ยงเด็กพิการ   กรรมการ
๓.๒.๒๒ นางทองมา  เพชรแสน    นักการภารโรง   กรรมการ 
๓.๒.๒๓  นายสายัน  วันทา  นักการภารโรง   กรรมการ 

 ๓.๓ โรงเรียนบ้านมะอึ 
  ๓.๓.๑  นายวัชระ  ป้านภูม ิ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะอึ  ประธาน 

๓.๓.๒  นายสมศักดิ์  บุญภา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๓.๓  นางสุดาจิต  ป้านภูมิ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๓.๔  นางสุภาวดี  พรรณศรี  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๓.๕  นางวันทะนา  กุสุริย์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๓.๖  นางกัญกนิษฐ์  ภูรับ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๓.๗  นายทองแดง  ภูรับ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๓.๘  นายโสภณ  ไชยคิรินทร์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๓.๙  นายสุวิทย์  กะมะรี  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๓.๑๐  นายประเสริฐ  กองสุข  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๓.๑๑ นายจตุพล  สุริยา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๓.๑๒ นางสาวสุจิตรา  สุ่มมาตย์  ครอัูตราจ้าง   กรรมการ 
๓.๓.๑๓ นางสาวปิยนัท  บรรณกิจ  ครอัูตราจ้าง   กรรมการ 
๓.๓.๑๔ นางสาวกิติรญาดา ค าภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
๓.๓.๑๕ นายพรชัย เจนเชี่ยวชาญ  นักการภารโรง   กรรมการ 

 ๓.๔ โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ 
๓.๔.๑ นายประสิทธิ์ เศษวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ ประธาน 
๓.๔.๒ นางปภชัญา รักษาพล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๔.๓ นางรัศมี ปธิเก   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๔.๔ นางสาวนภา บุญนาน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๔.๕ นางดรุณพร สุ่มมาตย์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๔.๖ นางสาวสุธาทิพย์ น้อยบุดดี  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๓.๔.๗ นางสาวพัชรพร สารพล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๔.๘ นางสาวชลทิชา โฮมละคร  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๔.๙ นางสาววริศรา ทิพเจริญ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๔.๑๐ นายคัมภีร์ ค าพิทักษ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๔.๑๑  นางสาวกมลรัตน์ มูลหนองแวง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๓.๔.๑๒ นางสาวพาณี พิลาแดง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๓.๔.๑๓ นางสาวสุพรรณ วินสา  ครพ่ีูเลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 

 ๔.  คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) มีหน้าที่  ร่วมกับครูในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ Active learning การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) ตลอดจนร่วม
สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
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การนิเทศการส่งเสริมโรงเรียนน าร่องเป็นชมุชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหมต่ามแนวทาง  Roiet1 the FIRST model  ระยะที่ 1 

      ๔.๑ โรงเรียนบ้านน้ าใสเที่ยมแข ้ประกอบด้วย 
  ๓.๑.๑ นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  ประธาน  
  ๓.๑.๒ นายประสบชัย  ทินบตุร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ       

๓.๑.๓ นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ   
      ๔.๒ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส  ประกอบด้วย 
  ๓.๒.๑ นายเทิดศักดิ์ โพธิสาขา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ประธาน  
  ๓.๒.๒ นางสาวสัมพันธ์  เอกรักษา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ       
  ๓.๒.๓ นางสาวคณัฐชนน จนัทร์ฟ้าเลื่อม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     กรรมการ       
       ๔.๓ โรงเรียนบ้านมะอึ  ประกอบด้วย 
  ๓.๓.๑ นายสมัย  สลักศิลป์  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ  ประธาน  
  ๓.๓.๒ นางสาวอรจิต  อุดมฤทธิ์     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ       
  ๓.๓.๓ นายเรืองศิลป์  เห็มชัย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ       
       ๔.๔ โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ 
  ๓.๔.๑ นางดวงใจ  สังฆะวัน  ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ     ประธาน  
 ๓.๔.๒ นางมณี  ผ่านจังหาร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     กรรมการ  

๓.๔.๓ นางยุภาพิน  ทึนหาร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     กรรมการ   

๕. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที ่ศึกษาระเบียบ เบิกจ่ายงบประมาณ จัดท ารายละเอียดการใช้
งบประมาณให้ถูกต้องเรียบร้อยประกอบด้วย 

      ๕.๑  นายสุกิจ กลางสุข   รอง ผอ. สพป.ร้อยเอ็ด เขต๑ ประธานกรรมการ 
      ๕.๒ นางสายพิณ ประดุจพงษ์เพชร ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  รองประธานกรรมการ 
      ๕.๓ นางอัญชลี ลี้รัตนศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี   กรรมการ 
      ๕.๔ นางอภันตรี มงคลรัฐ  นักวิชาการเงินและบัญชี   กรรมการ 
      ๕.๕ นางสาวสุปราณี  สาขี  เจ้าพนักงานพัสดุ    กรรมการ 
      ๕.๖ นางสาวสัมพันธ์  เอกรักษา ศึกษานิเทศก์  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1     กรรมการ 
      ๕.๗ นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ/ 

   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  ให้มี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

          ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    

                สั่ง   ณ  วันที่  ๒  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 



รายงานการด าเนินโครงการ
การส่งเสริมพัฒนาและประเมินห้องเรียนคุณภาพ 

ตามนโยบาย Roi et 1  the first model
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


























































































































































































































































