
บทบาทของโรงเรียนสาธิตในฐานะแหลงเรียนรู : สรุปกิจกรรมโครงการ“พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู

ออนไลนของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบ PSM’s New Normal in Learning Management 

ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม)” 

 

หลังจากที่โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม) จัดการเรียนการสอนออนไลนสําหรับนักเรียนชั้น 

ม.1 ม.4 และ ม.6 บางวิชาเอกเพื่อปรับพื้นฐานความรู ระหวางวันที่ 18 พฤษภาคม ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 

อันเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 นั้น  สงผลใหกระบวนการการจัดการเรียนรูในภาวะ

วิกฤตโควิด-19 หรือ PSM’s New Normal in Learning Management ในภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียน

สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม)มีพัฒนาการอยางตอเนื่องบนฐานการวิจัยและการแลกเปลี่ยนความรูเพื่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสอนออนไลนดวยการสรางชุมชนการเรียนรูออนไลนของอาจารยโรงเรียน

สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม)  หรือ PSM’s PLC-Online (Professional Learning Community –

Online) 

 

กระบวนการดังกลาวของโรงเรียนเริ่มไดรับความสนใจและเผยแพรในสื่อตางๆ อยางกวางขวางในชวงเวลา

ที่ผานมา จนเมื่อวันจันทรที่ 15 มิถุนายน 2563 รอยตํารวจเอก พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานครพรอม

คณะ ไดหารือกับผูชวยศาสตราจารยชวลิต สูงใหญ ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 

เก่ียวกับการพัฒนาครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใหมีความพรอมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน ตาม

รูปแบบของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม) โดยจะสงตัวแทนครูสังกัดกรุงเทพมหานครที่สอนวิชา

ภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษมาเรียนรูและฝกปฏิบัติการ 

 

ระหวางวันที่ 16-19 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม) รวมกับสํานัก

การศึกษากรุง เทพมหานคร จึงได โครงการ “พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูออนไลนของครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบ PSM’s New Normal in Learning Management ของโรงเรียนสาธิต มศว 

ประสานมิตร (ฝายมัธยม)” สําหรับครูวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากกรุงเทพมหานคร จํานวน 22 คน โดยครู

ทกุคนไดรบัการพัฒนาการจัดการเรียนรูออนไลนผานกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 กิจกรรม ดังนี้ 

 



 1. การใชโปรแกรมการจัดการเรียนรูออนไลน (Microsoft Teams)  วันที่ 16 มิถุนายน 2563  ครูท้ัง  

22  คน ไดรับบัญชีรายชื่อ (Username) จากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม) เพื่อฝกปฎิบัติการ

ระบบโดยมีอาจารยวิชาเอกคอมพิวเตอร IT  วิชาเอกวิศวกรรม-ปญญาประดิษฐ (E-AI) เปนวิทยากรใหความรู

เก่ียวกับระบบปฏิบัติการ และใหครูทั้ง 22 คน ไดทดลองใชระบบ ซึ่งไดรับผลเปนที่นาพอใจ กลาวคือ ครูสามารถ

ใชระบบการเรียนการสอนออนไลนเบื้องตนไดเปนอยางดี 

  

     
  

2. การออกแบบสื่อการเรียนรูออนไลน วันท่ี 17 มิถุนายน 2563 ครูผูเขารวมโครงการไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูจากอาจารยโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม คือ ครูวิชาภาษาไทย 

และครูวิชาภาษาอังกฤษ ดวยกระบวนการ PLC ของอาจารยโรงเรียนสาธิตกับครูกรุงเทพมหานคร เพื่อใหไดสื่อ

การเรียนรูที่เหมาะกับ Platform ของการสอนออนไลน  โดยเปนกิจกรรมที่สรางกระบวนการออกแบบสื่อที่

สัมพันธกับบริบทและศักยภาพของผูเรียนตลอดจนมีความนาสนใจและดึงดูดใจเมื่อนําเสนอในสื่อออนไลน  

 

      



3. การทดลองสอนออนไลน วันที่ 18 มิถุนายน 2563 อาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาตะวันตก)  อาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและอาจารยศูนยพัฒนาทักษะภาษาไทย โรงเรียนสาธิต 

มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ไดใหครูผูเขารวมโครงการทดลองสอนโดยใชสื่อที่ออกแบบจากกิจกรรมที่ 2 (การ

ออกแบบสื่อการเรียนรูออนไลน) มาทดลองสอนในโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อใหครูทั้ง 22 คน ไดเห็น

ขอจํากัดหรือขอควรพัฒนาในการสรางสื่อการเรียนรูออนไลน ตลอดจนไดรับแลกเปลี่ยนเรียนรูตามกระบวนการ 

PLC จากอาจารยโรงเรียนสาธิตเก่ียวกับเนื้อหา วิธีการ และกลวิธีการนําเสนอความรู 

 

    
  

4. ติดตามผลการทดลองสอนออนไลนเพื่อการพัฒนา วันที่ 19 มิถุนายน 2563 หลังจากที่ครูทั้ง 22 คน 

ไดทดลองสอนออนไลนโดยใชสื่อการสอนที่ตนสรางแลว ครูผูเขารวมโครงการจะไดรับฟงขอเสนอแนะจากอาจารย

โรงเรียนสาธิตที่ดูแลในแตละกลุม คือกลุมวิชาภาษาไทย และกลุมวิชาภาษาอังกฤษ เ พ่ือใหครูสัง กัด

กรุงเทพมหานครไดปรับรูปแบบ เนื้อหา ตลอดจนกลวิธีการสอนและการนําเสนอ  

 

    



ทั้งนี้ ครูทั้ง 22 คน ไดสรางสรรคสื่อการเรียนรูออนไลนและถายทําที่ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม) เพ่ือใหครูผูเขารวมโครงการสามารถนําสื่อดังกลาวไปจัดการเรียนรู

ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline ตลอดจนสามารถจัดการเรียนรูแบบผสมผสานระหวาง Online และ Offline 

หรือ Blended Learning ในชั้นเรียนจริงตอไปได 

 

    
 

หลังจบกิจกรรมตางๆ ของโครงการ ครูสังกัดกรุงเทพมหานครไดใหขอมูลแกโรงเรียนสาธิต มศว ประสาน

มิตร (ฝายมัธยม) วา ไดรับประโยชนและสามารถนําความรูครั้งนี้ และจะนําความรูจากการเขารวมโครงการนี้ไปใช

จัดการเรียนการสอนออนไลนหรือปรับใชตามบริบทของโรงเรียนและนักเรียนตอไป ทั้งยังเสนอใหมีการจัดโครงการ

ในลักษณะนี้ในประเด็นตางๆ เชน การใหความรูเก่ียวกับการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูออนไลน เปนตน 

 

 ชวงเวลา 4 วัน ของโครงการ “พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูออนไลนของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ตามรูปแบบ PSM’s New Normal in Learning Management ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝาย

มัธยม)” จึงเปนบทบาทและภาพที่ชัดเจนของโรงเรียน “สาธิต” ในฐานะแหลงคนควา พัฒนา และเผยแพรองค

ความรูในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหแกบุคลากรทางการศกึษาของประเทศอยางยั่งยืน 

 

21 มิถุนายน 2563 

อาจารย ดร.ปราโมทย  สกุลรักความสุข 

เลขานุการคณะผูบริหารโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


