
เรวณี ชัยเชาวรัตน์.  2559.  กระบวนการเสริมสรา้งสมรรถนะของนักศึกษาครูดา้นการออกแบบ

การเรียนรูผ่้านการเขา้ร่วมเป็นสมาชกิชมุชนการเรียนรูท้างวชิาชพี.  สาขาวิชา หลักสตูร

และการสอน  คณะครศุาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี.   

 

บทคดัย่อภาษาไทย 

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนากระบวนการสาํหรับเสริมสร้างสมรรถนะของ

นักศึกษาครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

2) ศึกษาสมรรถนะด้านการออกแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาครทูี่เข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ โดยเป็นการวิจัยและพัฒนา มีระยะทดลองใช้กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

รายวิชาการฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ในปีการศึกษา 2559 นักศึกษาครูผู้เข้าร่วมวิจัย คือ 

นักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะครศุาสตร์ จาํนวน 58 คน ผลการวิจัยพบว่า  

1. กระบวนการที่พัฒนาขึ้ นมีการดําเนินงานเป็นกระบวนการที่เรียกว่า “ปลอดภัย

โมเดล (PLODPI Model)” ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ (1) เตรียมความพร้อม (Preparation) 

โดยสร้างความเข้าใจเบื้ องต้นให้นักศึกษา (2) รวมกลุ่ม (Lump together) ตามความสมัครใจ 

(3) ศึกษาสังเกต (Observation) ในสถานศึกษาและระบุกรอบเน้ือหาสาระร่วมกับครูพ่ีเล้ียง 

(4) ออกแบบการเรียนการสอน (Designing) และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  สะท้อนผลกบัผู้เช่ียวชาญ 

(5) วางแผน (Planning) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ข้อมูลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

สะท้อนผล รวมทั้งเสนอครูพ่ีเล้ียงพิจารณา และ (6) ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษา (Implementation) โดยมีอาจารย์ผู้สอน เพ่ือนนักศึกษา รวมทั้งครูพ่ีเล้ียงเข้าสังเกต

ช้ันเรียน และทุกขั้นตอนจะมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสะท้อนผลการปฏบิัติรวมทั้งนาํข้อมูลที่ได้ไป

พัฒนาการปฏบิัตใินแต่ละขั้น  

2. เม่ือเข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านกระบวนการที่พัฒนาขึ้ น

นักศึกษาครมีูสมรรถนะด้านการออกแบบการเรียนรู้สงูขึ้น ดังน้ี 

2.1 คะแนนเฉล่ียความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนของ

นักศึกษาครูสูงขึ้ น ตั้ งแต่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพผ่านกระบวนการที่พัฒนาขึ้น โดยคะแนนเฉล่ียแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 

.05 ในทุกช่วงเวลาการประเมินผล 

2.2 คะแนนเฉล่ียของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา

ครูแสดงถึงระดับความสามารถสงูขึ้น 1 ระดับ โดยก่อนเรียนอยู่ในระดับพอใช้ และเม่ือนักศึกษา

ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านกระบวนการที่

พัฒนาขึ้นนักศึกษามีระดับความสามารถอยู่ในระดับดี 
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ABSTRACT 

 

This study relied on research and development methodology and purposes were to 

(1)  develop process for enhancing student teachers’  competency in designing instruction 

through participating in Professional Learning Community ( PLC) , amd ( 2)  study the 

student teachers’  competency in designing instruction when they were the member of 

professional learning community ( PLC)  which implemented in course Professional 

Practicum I. This study was conducted in the first semester of the 2016 academic year and 

samples were 58 fourth-year student teachers. The research finding can be summarized as 

follows: 

1. There are 6 stages of this process; which can be called “PLODPI Model” the 

alphabet stand for  (1) Preparation by  provide student teacher a basic understanding of the 

process, ( 2)  Lump together by gathering student teacher into each group based on their 

willing, ( 3)  Observation in Professional Development School ( PDS)  and identify the 

interested contents with teachers in PDS, (4) Designing an instruction, sharing and reflect 

with expert who willing to be the member of PLC, (5) Planning and developed lesson 

plans using data from the sharing and reflect, including offer the teachers in PDS and 

(6)  Implementation lesson plan was designed and planned for the classroom in PDS, and 

instructor, teachers including other student teacher fellow in their class. And every stage has 

sharing and reflection as well as results to be taken to improve performance in each stage. 

2. After student teachers were member of the PLC through the process, their 

competency in designing instruction were higher than before;  

2.1 After student teachers were a member of the PLC, the average score in 

instructional design knowledge was higher and its significantly higher than the knowledge 

before become the PLC members at.05 level of significance. 

2.2 Before student teachers become the PLC members, the average score in 

instructional design ability was in “Fair level” and after they were the member of the PLC, 

the average score in instructional design ability was in “Good level”  
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