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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้เช่ียวชาญประเมนิค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบการนิเทศฯ 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญประเมนิเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญประเมนิเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรวทิย ์     นิเทศศิลป์    อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาสังคมศึกษา 

                มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

2. ดร.ดารณีย ์ พยคัฆก์ุล                  ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

                ศึกษาธิการจงัหวดัเชียงใหม่   

3. ดร.วารุณี  โพธาสินธ์ุ                ขา้ราชการบ านาญ  (ครูเช่ียวชาญ) 

4. ศน.เกษราภรณ์  สิงห์คะมณี                ศึกษานิเทศก ์(ช านาญการพิเศษ) 

                                                                              ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 

5. ศน.ดร.หน่ึงฤทยั  ชยัดารา                     ศึกษานิเทศก ์(ช านาญการพิเศษ) 

                            ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  

6. อาจารย ์ดร. สายฝน  แสนใจพรม            อาจารยป์ระจ า สาขาวิชาวดัและประเมินผล  

                มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  

7. อาจารย ์ดร. เยาวทิวา  นามคุณ              อาจารยป์ระจ า สาขาวิชาการวจิยัและประเมินผลการศึกษา 

                            คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง  

8. ดร.สุดสาย  ศรีศกัดา              ศึกษานิเทศก ์(ช านาญการพิเศษ) 

                ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
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ภาคผนวก ค 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัยและการเกบ็รวบรวมข้อมูลการวจิัย 
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แบบบันทกึการวเิคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ผู้บันทกึ................................................................................................................................ 

วนั/เดือน/ปีทีบ่ันทกึ............................................................................................................. 

ช่ือเร่ืองทีศึ่กษา  ............................................................................................................................................... 

1. ผลการวเิคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง/ ความคิดรวบยอดทีส่ าคัญ 

 

 

 

 

 

2. ความรู้ทีจ่ะน าไปพฒันาต่อยอดงานวจัิย 
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3. แหล่งสืบค้นข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. บันทกึเพิม่เติม 
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แบบบันทกึการสนทนากลุ่ม 

เร่ือง รูปแบบการนิเทศ โดยใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ 

ค าช้ีแจง ใหผู้บ้นัทึกการสนทนากลุ่มเขียนแผนผงัท่ีนัง่ของผูส้นทนากลุ่ม พร้อมทั้งเขียนรายช่ือของผูส้นทนา

กลุ่ม หากมีการบนัทึกเสียงให้ขออนุญาตและแจง้ให้สมาชิกผูส้นทนากลุ่มไดท้ราบ โดยไม่มีผลกระทบใดๆ 

กบัผูส้นทนากลุ่ม 

แผนผงัทีน่ั่งการสนทนากลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการสนทนากลุ่ม 

       1. การจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

………………………………………..……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………              

……………………………………………………………………………………………………… 
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      2. การจดัการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวงั (ตอ้งการใหเ้ป็นอยา่งไร) 

………………………………………..……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………              

……………………………………………………………………………………………………… 

3. การนิเทศการจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

………………………………………..……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………              

……………………………………………………………………………………………………… 

4. การนิเทศการจดัการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวงั (ตอ้งการใหเ้ป็นอยา่งไร) 

            ………………………………………………………………………………………………   

………………………………………..…………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5.  รูปแบบของการนิเทศการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควรมีองคป์ระกอบและกระบวนการ

อยา่งไร 

            ………………………………………………………………………………………………   

………………………………………..…………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

6. การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในเร่ืองใดท่ีท่านตอ้งการใหค้รูผูรั้บการนิเทศในโรงเรียนไดรั้บ

การพฒันามากท่ีสุด พร้อมบอกเหตุผล 

           ………………………………………………………………………………………………   

………………………………………..…………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  
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7. การนิเทศดว้ยกระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง (Coaching & Mentoring) ในเร่ืองใดท่ีท่าน

ตอ้งการให้ผูนิ้เทศกใ์นโรงเรียน ไดรั้บการพฒันามากท่ีสุด  

           ………………………………………………………………………………………………   

………………………………………..…………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

8. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

          ………………………………………………………………………………………………   

………………………………………..…………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                                                                                      ☺ ขอขอบคุณทุกท่าน 
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แบบสอบถามข้อมูลพืน้ฐานของครูผู้สอน/ผู้รับการนิเทศ 

เพื่อใช้ในการพฒันารูปแบบการนิเทศ โดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริม

ศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดั

เชียงใหม ่

ค าช้ีแจง แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานฉบบัน้ี ไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งครูผูรั้บการนิเทศ เพื่อน ามาใชเ้ป็น

ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารูปแบบการนิเทศฯ โดยให้ท่านกรอกขอ้มูล

รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานของท่าน ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดเ้สนอมานั้นจะเกิดประโยชน์ในการ

ส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

โรงเรียนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในการสอน.......................................................................................... 

ประสบการณ์ในการสอน..................................ปี ต าแหน่ง...................................................... 

จบการศึกษาสูงสุดระดบั................................สาขาวชิา........................................................... 

ปัจจุบนัสอนระดบัชั้น (สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 รายการ) 

(  ) ประถมศึกษาตอนตน้ ป.1-ป.3   

                           (  ) ประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6 

                           (  ) มธัยมศึกษาตอนตน้ ม.1-ม.3   

                           (  ) มธัยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6   

ปฏิบติัการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  (สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 รายการ) 
(  ) วทิยาศาสตร์                          (  ) คณิตศาสตร์ 

  (  ) ภาษาไทย                          (  ) ภาษาต่างประเทศ 
(  ) การงานอาชีพและเทคโนโลย ี     (  ) สุขศึกษาและพลศึกษา                       
(  ) สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 

     2. ข้อมูลด้านการส่วนร่วมของโรงเรียน 

          2.1 เป็นคณะกรรมการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา     (  ) เป็น    (  ) ไม่เป็น 

          2.2 เป็นคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา        (  ) เป็น    (  ) ไม่เป็น 
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          2.3 เป็นคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้              (  ) เป็น    (  ) ไม่เป็น 

          2.4 เป็นคณะกรรมการอ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................................................................... 

     3. ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน 
         3.1 การวางแผนการจดัการเรียนรู้     
              1) จดัท าค าอธิบายรายวชิา    (  ) ท า  (  ) ไม่ท า 
  2) จดัท าก าหนดการสอน        (  ) ท า  (  ) ไม่ท า 
              3) ลกัษณะการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  (  )  รายคาบ/ ชัว่โมง   (  ) รายสัปดาห์ 
              4) ส่งแผนการจดัการเรียนรู้         (  ) ก่อนล่วงหนา้ 1 สัปดาห์    (  ) ก่อนล่วงหนา้ 1 เดือน 
                                                          (  ) ก่อนเปิดภาคเรียน             (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ................. 
         3.2 วธีิสอน/ เทคนิคการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเคยใชใ้นการจดัการเรียนรู้ท่ีผา่นมา     
               (ตอบไดม้ากกวา่ 1 รายการ) 
               (  ) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
               (  ) การพฒันาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study : LS) 
               (  ) การจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
               (  ) ชุมชนแห่งการปฏิบติั (Communities of Practice : CoP) 
               (  ) จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) 
               (  ) การจดัการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active Learning) 
               (  ) การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning : PBL)  
               (  ) การจดัการเรียนรู้โดยใชว้จิยัเป็นฐาน (Research-based Learning : RBL)  
               (  ) การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน (Community-based Learning) 
               (  ) การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน (Project-based Learning) 
               (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................................................................................... 
         3.3 การวดัและประเมินผล  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 รายการ) 

             3.3.1 รูปแบบการวดัและประเมินผล 
                (  ) ก่อนเรียน     (  ) ระหวา่งเรียน   (  ) หลงัเรียน   (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................ 
             3.3.2 วธีิการวดัและประเมินผล    (ตอบไดม้ากกวา่ 1 รายการ) 
                (  ) ทดสอบปรนยั        (  ) ทดสอบอตันยั    (  ) ประเมินช้ินงาน/ผลงาน 
                (  ) ซกัถาม   (  ) การปฏิบติัจริง (  ) สังเกต 
                (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................................................................................... 
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    4. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ข้อสังเกต 
3 2 1 

1. มีองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถว้น เช่น  
   ส่วนหวัของแผน มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สาระส าคญั     
   จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้     
   ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล บนัทึกผล 
   หลงัการสอน  

    

2. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละองค ์
    ประกอบ จากขอ้ 1 มีความสอดคลอ้งกนั 

    

3. จดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีส่งเสริมทกัษะ  
    3R  8C (3R อ่านออก :  Reading, เขียนได ้: (W)Riting,  
    คิดเลขเป็น (A)Rithenmatics, 8C คิดอยา่งมีวจิารณญาณ :   
    Critical Thinking and Problem Solving, คิดอยา่งสร้างสรรค ์:    
    Creativity and  Innovation, ความเขา้ใจความแตกต่างทาง   
    วฒันธรรม :  Cross-cultural Understanding,  ความร่วมมือ   
    การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า : Collaboration Teamwork   
    and Leadership, ทกัษะในการส่ือสาร และการรู้เท่าทนัส่ือ   
   Communications Information and Media Literacy,  ทกัษะ  
   การใชค้อมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทนัเทคโนโลย ี: Computing     
   and ICT  Literacy, ทกัษะทางอาชีพ และการเรียนรู้  Career    
   and Learning Skills, มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวนิยั     
   : Compassion) 

    

4. ระบุขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ไดเ้หมาะสมกบัธรรมชาติวชิา     
5. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม     
6. ส่ือการจดัการเรียนรู้/ แหล่งการเรียนรู้เหมาะสม     
7. ก าหนดวธีิการวดัผล เคร่ืองมือท่ีใช ้และเกณฑก์ารประเมิน   
    เหมาะสม 

    

8. มีการบนัทึกผลหลงัจากการสอนไดช้ดัเจน     
   หมายเหตุ :    0  คะแนน คือ ไม่มี หรือเขียนไม่ถูกตอ้ง  ดงันั้นไม่ตอ้งเขียนเคร่ืองหมายใด ๆ 
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         เกณฑ์การประเมิน : 

 ระดบั 3 หมายถึง  มีมากหรือ เขียนไดถู้กตอ้ง ชดัเจน เหมาะสม มาก 

              ระดบั 2 หมายถึง มี ค่อนขา้งมากหรือ เขียนไดถู้กตอ้ง ชดัเจน เหมาะสม ค่อนขา้งมาก 

              ระดบั 1 หมายถึง มีนอ้ย หรือเขียนไดไ้ม่ค่อยถูกตอ้ง ไม่ค่อยชดัเจน และไม่ค่อยเหมาะสม 

 

     5. ปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ 

         ................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

     6. ความต้องการ 

         6.1 ความตอ้งการในการแกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้ของครู (ผูรั้บการนิเทศ) 

         ................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

        6.2 ความตอ้งการในการพฒันาตนเองของครู (ผูรั้บการนิเทศ) 

         ................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

                                                                                                              ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ 
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 แบบประเมินรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพีเ่ลีย้ง 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน จังหวัดเชียงใหม่ 

----------------------------- 

ค าช้ีแจง: ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมาย ✓ แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบประเมินรูปแบบการนิเทศโดยใช้

กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่  โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

  +1  หมายถึง แน่ใจวา่ประเด็นท่ีน าเสนอ มีความสอดคล้องกบัแบบประเมินรูปแบบการนิเทศโดยใช้

กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงฯ  

               0  หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ประเด็นท่ีน าเสนอ มีความสอดคล้องกบัแบบประเมินรูปแบบการนิเทศโดย

ใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงฯ 

             -1  หมายถึง แน่ใจวา่ประเด็นท่ีน าเสนอ ไม่มีความสอดคล้องกบัแบบประเมินรูปแบบการนิเทศโดย

ใชก้ระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงฯ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนน 
ความสอดคล้อง 

บันทกึรายละเอยีด
เพิม่เติม 

+1 0 -1 
1. รูปแบบการนิเทศสอดคลอ้งกบัหลกัการ      
2. รูปแบบการนิเทศสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขส าคญั     
3. รูปแบบการนิเทศในแต่ละขั้นตอนมีความสอดคลอ้ง 
และสัมพนัธ์กนั 

    

4. รูปแบบการนิเทศมีความสอดคลอ้งกบัสภาพบริบท 
ของสถานศึกษา 

    

5. รูปแบบของการนิเทศมีความต่อเน่ืองกนัและเป็นระบบ     
6. รูปแบบการนิเทศสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีตอ้งการ     
7. รูปแบบการนิเทศมีความสอดคลอ้งกบัวธีิการด าเนินการ     
8. รูปแบบการนิเทศมีความสอดคลอ้งกบัเคร่ืองมือท่ีใช ้     
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนน 
ความสอดคล้อง 

บันทกึรายละเอยีด
เพิม่เติม 

+1 0 -1 
9. รูปแบบการนิเทศมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎี/การศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูล/หลกัวชิาของการนิเทศโดยใชก้ระบวนการ
ช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง 

    

10. รูปแบบการนิเทศมีการช้ีแนะและดูแล ก ากบัติดตามตาม
กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียงอยา่งต่อเน่ือง 

    

11.รูปแบบการนิเทศสามารถน าไปใชจ้ริงในภาคปฏิบติั  
(มีความเป็นประโยชน์ มีความเป็นไปได ้มีความเหมาะสม 
และมีความถูกตอ้ง) 

    

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (เพิม่เติม) 

........................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

ขอขอบพระคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบประเมิน 

 

ลงช่ือผูป้ระเมิน  

 

                   (.......................................................................) 

                                           ผูเ้ช่ียวชาญ  
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แบบทดสอบด้านความรู้ก่อน (Pre-test) และหลงั (Post-test)  

------------------------------------ 
1. ปัจจัยส ำคัญที่สุดท่ีท ำให้กำรเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว คือข้อใด  
     ก. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงไป  
     ข. ความก้าวหน้าของวิธีสอนและสื่อการสอน  
     ค. องค์ความรู้หลากหลายมีจ านวนมากผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการเปลี่ยนแปลงของโลก  
     ง. ICT เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครูเป็นศูนย์กลาง  
  

2. กำรเรียนรู้ในเนื้อหำเชิงสหวิทยำกำร (Interdisciplinary) ในศตวรรษที่ 21 หมำยถึงอะไร   
     ก. การบูรณาการวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาเดียวกัน    
     ข. ความรู้ในวิชาแกน คณิตศาสตร์ ภาษาสากล และความรู้รอบตัวมาพัฒนาขึ้นใหม่   
     ค. การเรียนรู้ในวิชาแกนหลักบูรณาการกับการมีจิตส านกต่อโลก มีความรู้พื้นฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจ 
ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้พ้ืนฐานด้านสิทธิความเป็นพลเมือง ด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม  
     ง. ความรู้เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ การอ่าน หรือศิลปะการใช้ภาษา ภาษาส าคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ 
การปกครองและหน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์  
 

3. กำรกระท ำที่เกี่ยวกับกระบวนกำรทำงสมอง เช่น สติปัญญำ (Intelligence) กำรเรียนรู้ 
(Learning) และกำรแก้ปัญหำ (Problem solving) เป็นมิติกำรเรียนรู้ในด้ำนใด  
     ก. จิตพิสัย  
     ข. พุทธิพิสัย  
     ค. ทักษะพิสัย  
     ง. ญาณพิสัย  
 

4. “อย่ำเพียงแต่จดค ำบรรยำยควรฟังให้เข้ำใจ โน้ตที่ดีมีผลลัพธ์มำจำกกำรฟัง และกำรจดจ ำที่ดี  
กำรเตรียมตัวล่วงหน้ำก่อนเข้ำเรียนช่วยให้ท่ำนเข้ำใจค ำบรรยำย  ทบทวนแนวควำมคิดที่ส ำคัญ 
ที่ได้รับจำกค ำบรรยำย”  เป็นเทคนิคกำรเรียนรู้จำกข้อใด   
     ก. การเรียนโดยการอ่าน  
     ข. การเรียนโดยการฟัง  
     ค. การเรียนในห้องเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง มุ่งม่ัน ตั้งใจ ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง  
     ง. การเรียนโดยการเขียนรายงานมีคุณธรรมน าความรู้ สุภาพ สะอาด สง่างาม และพอเพียง  
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5. จำกแนวคิดต่ำง ๆ ของกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ข้อใดเป็นค ำกล่ำวที่ถูกต้องท่ีสุด  
     ก. องค์ประกอบส าคัญที่สุดของการเรียนรู้ในปัจจุบัน คือ ผู้เรียนต้องมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะ
สังคม  
     ข. การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการเรียนรู้โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหลัก  
     ค. การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียนด้านทักษะ
วิชาการและวิชาชีพเพ่ือให้เป็นผู้น าสังคม  
     ง. การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการเรียนรู้ที่อาศัยทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
และทักษะสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี ตลอดจนสาระวิชาหลัก  
  
6. บิดำแห่ง PLC หรือ Professional Learning Community คือใคร  
    ก. Bloom Taxonomy   
    ข. John Dewey   
    ค. Richard Dufour   
    ง. Sixmand Force  
 

7. ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ หรือ PLC คือข้อใด  
    ก. การรวมตัว รวมพลัง รว่มมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   ข. การรวมตัว รวมใจ ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   ค. การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   ง. การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักเรียน ในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

8.  Take a baby steps มีควำมหมำยตรงกับข้อใด  
    ก. เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ   
    ข. เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่าย ๆ      
    ค. การวางแผนด้วยความร่วมมือ  
    ง. การก าหนดความคาดหวังในระดับสูง  
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9. Log book ใน PLC ตรงกับข้อใด  
   ก. Logbook เป็นสมุดส าหรับบันทึกเหตุการณ์ในการพัฒนาการสอน  
   ข. Logbook เป็นสมุดส าหรับบันทึกเหตุการณ์ในการพัฒนาตนเอง  
   ค. Logbook เป็นสมุดส าหรับบันทึกเหตุการณ์ในการพัฒนาโรงเรียน  
   ง. Logbook เป็นสมุดส าหรับบันทึกเหตุการณ์ในการพัฒนาสังคม  
 

10. ค ำว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก  “Active Learning”  ตรงกับควำมหมำยใดมำกที่สุด  
     ก. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท า  
     ข. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิด  
     ค. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งที่เขาได้กระท า
ลงไป  
     ง. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนและครูได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้
กระท าลงไป  
 

11. กำรกระท ำของบุคคลใดต่อไปนี้ที่สอดคล้องกับกำรชี้แนะ “Coaching” มำกที่สุด  
     ก. กนกพร สาธิตการสอนในชั้นเรียน  
     ข. ขจรเกียรติ ขอค าแนะน าจากหัวหน้ากลุ่มสาระของตนเอง   
     ค. วีระวัฒน์ ชวนเพื่อนไปอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  
     ง. ศักดิ์สิทธิ์ เชิญเพ่ือนครูในกลุ่มสาระมาสังเกตการสอนในชั้นเรียนและให้ค าแนะน า  
 

12. พฤติกรรมของบุคคลใดต่อไปนี้ที่ ไม่ สอดคล้องกับกำรเป็นพี่เลี้ยง “Mentoring”        
     ก. ก าจร แนะน าเพ่ือน เมื่อเห็นว่าเพ่ือนปฏิบัติไม่ถูกต้อง  
     ข. พิกุล มีความรู้เรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี เพราะต้องมาเป็นคนให้ค าแนะน า       
     ค. รัตนา บอกถึงข้ันตอนการท างาน และชี้แจงแนวทางในการท างานร่วมกัน      
     ง. วิสา ให้ประสบการณ์ในการท างาน และความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาเล่าให้ฟัง เพื่อที่ไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดซ้ าอีก  
 

13. ข้อใดกล่ำวถึงควำมเป็นกัลยำณมิตรที่ดีของครูผู้สอน  
      ก. เป็นผู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการสอน  
      ข. เป็นผู้ที่มุ่งให้ผู้สอนได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
      ค. เป็นผู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ในชั้นเรียน   
      ง. เป็นผู้ที่มุ่งให้ผู้สอนได้รับประโยชน์จากเพ่ือนครูในโรงเรียน  
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14. ข้อใดคือเทคนิคกำรสอนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
      ก. ผู้สอนงานต้องเต็มใจ ที่จะให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน   
      ข. ผู้สอนงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจในระบบงานอย่างละเอียด  
      ค. ผู้สอนงาน และผู้ฝึกงานต้องมีความเชื่อใจซึ่งกันและกัน และมั่นใจในแนวทางการสอนงาน  
      ง. ถูกทุกข้อ  
 

15. ข้อใดเป็นกำรเรียงล ำดับสมรรถนะกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดของ Bloom ได้ถูกต้อง  
      ก. ความรู้-ความจ า-ความเข้าใจ-การประยุกต์ใช้-การวิเคราะห์-การสังเคราะห์  
      ข. ความจ า-ความเข้าใจ-การประยุกต์ใช้-การวิเคราะห์-การสังเคราะห์-การประเมินค่า   
      ค. ความจ า-ความเข้าใจ-การประยุกต์ใช้-การสังเคราะห์-การประเมินค่า-การสร้างสรรค์    
      ง. ความรู้-ความเข้าใจ-การประยุกต์ใช้-การสังเคราะห์-การวิเคราะห-์การสร้างสรรค์  
 

16. ครูที่มีคุณภำพในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะอย่ำงไร  
      ก. ผู้เรียนอ่านมาก สอนน้อย   
      ข. สอนโดยสื่อทันสมัยและใช้ห้องสตูดิโอ  
      ค. สร้างทักษะและเจตคติให้กับผู้เรียน  
      ง. มีความทันสมัยรู้ก้าวทันเทคโนโลยี   
 

17. นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ควรมีทักษะชีวิตแบบใด  
    ก. มีการร่วมมือกันท างานแบบสายพาน  
    ข. ร่วมมือโดยสร้างเอกลักษณ์ตนเองในเชิงแข่งขัน  
    ค. มีความร่วมมือแบบสร้างสรรค์ตัวเราและผู้อ่ืนเข้าด้วยกัน  
    ง. รว่มมือกันโดยใช้เทคโนโลยีช่วยสร้างผลงานให้กลุ่มโดดเด่น   
 
18. ข้อใดกล่ำวถึงแนวคิดห้องเรียนคุณภำพได้ดีที่สุด  
     ก. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการในตนเอง  
     ข. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่  
     ค. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีขีดความสามารถในความถนัดของตนเอง       
     ง. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่  
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19. ถ้ำผู้ที่รับกำรโค้ช (Coachee) ยังขำดควำมรู้และทักษะในกำรโค้ช Coach ควรใช้วิธีกำรสอนงำน
แบบใดจึงจะเหมำะสมที่สุด  
     ก. การบอกวิธีการท างาน  
     ข. การให้ค าปรึกษา  
     ค. การชี้แนะ  
     ง. การสาธิต   
 
20. ข้อใดให้ควำมหมำยของค ำว่ำ “กำรศึกษำ 4.0”  (Education 4.0) ได้ดีที่สุด  
      ก. การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป โดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ใหม ่เป็นเครื่องกระตุ้นการเรียนรู้    
      ข. การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ใหม ่เป็นเครื่องกระตุ้นการเรียนรู้  
      ค. การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป โดยการประยุกต์ใช้วิธีการสอน
ใหม ่เป็นเครื่องกระตุ้นการเรียนรู้  
      ง. การจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เป็นเครื่องกระตุ้นการเรียนรู้ 

 

 

 

********************************* 
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แบบตรวจสอบพฤติกรรมการช้ีแนะและระบบพีเ่ลีย้ง (Coaching and Mentoring) 
ส าหรับผู้นิเทศก์ (เป็นผู้บันทึก) 

ช่ือ-สกุลผู้รับการนิเทศ....................................................................................................... 
ภาคเรียนที.่..................กลุ่มสาระการเรียนรู้...................................ช้ัน................................ 
สถานทีด่ าเนินการ.............................................................................................................. 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของท่าน 
ปฏิบัตบ่ิอย ๆ  หมายถึง  ท่านปฏิบติัการนิเทศ เดือนละ 2 คร้ังข้ึนไป 
ปฏิบัตปิานกลาง  หมายถึง  ท่านปฏิบติัการนิเทศ เดือนละ 1 คร้ัง 
ปฏิบัตน้ิอย  หมายถึง  ท่านปฏิบติัการนิเทศ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

 
ล าดับที่ 

 
รายการ 

ผลการด าเนินการ  
หมายเหตุ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏบิัต ิ

บ่อย ๆ 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

  

ขณะท่ีท่านด าเนินการช้ีแนะและเป็นพ่ีเล้ียงใหแ้ก่ผูรั้บการนิเทศ ท่านปฏิบติัตามพฤติกรรมดงัรายการน้ีหรือไม่ 
1 ร่วมกนัก าหนดเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้      
2 มีการประชุมหรือปรึกษาหารือเก่ียวกบัการจดัการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกนั 
     

3 ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ท่ี 21 แก่ครู/ ผูรั้บการนิเทศ 

     

4 หารือร่วมกบัผูรั้บการนิเทศเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือสังเกตการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ก่อนจดัการเรียนรู้ 

     

5 ส่งเสริมใหผู้รั้บการนิเทศพฒันาการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ดว้ยเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายวธีิ 

     

6 กระตุน้/ส่งเสริมใหผู้รั้บการนิเทศเกิดความเช่ือมัน่ 
ในตนเอง 

     

7 เปิดโอกาสใหผู้รั้บการนิเทศไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั      
8 ไม่น าความคิดเห็นส่วนตวัมาประเมินผลการจดัการ

เรียนรู้แตป่ระเมินจากพฤติกรรมการสอนท่ีปรากฏ  
     

9 ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัทุกคร้ังหลงัการจดัการเรียนรู้      
10 สะทอ้นผลของการนอ้มน าศาสตร์พระราชามาเป็น

ส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม........................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
 
                                                                                        ………………………………………………………ผูนิ้เทศก ์
                                                                                                     (....................................................) 
                                                                                                    ............./.........................../............. 
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แบบตรวจสอบพฤติกรรมการช้ีแนะและระบบพีเ่ลีย้ง (Coaching and Mentoring) 
ส าหรับผู้รับการนิเทศ (เป็นผู้บันทกึ) 

ช่ือ-สกุลผู้นิเทศก์............................................................................................................... 
ภาคเรียนที.่..................กลุ่มสาระการเรียนรู้...................................ช้ัน................................ 
สถานทีด่ าเนินการ.............................................................................................................. 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของท่าน 
ปฏิบัตบ่ิอย ๆ  หมายถึง  ผูนิ้เทศปฏิบติัการนิเทศ เดือนละ 2 คร้ังข้ึนไป 
ปฏิบัตปิานกลาง  หมายถึง  ผูนิ้เทศปฏิบติัการนิเทศ เดือนละ 1 คร้ัง 
ปฏิบัตน้ิอย  หมายถึง  ผูนิ้เทศปฏิบติัการนิเทศ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

 
ล าดับที่ 

 
รายการ 

ผลการด าเนินการ  
หมายเหตุ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏบิัต ิ

บ่อย ๆ 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

  

ผูนิ้เทศ (ผูช้ี้แนะและเป็นพ่ีเล้ียง) ใหแ้ก่ท่านไดป้ฏิบติัตามพฤติกรรมดงัรายการน้ีหรือไม่ 
1 ร่วมกนัก าหนดเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้      
2 มีการประชุมหรือปรึกษาหารือเก่ียวกบัการจดัการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกนั 
     

3 ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
แก่ครู/ ผูรั้บการนิเทศ 

     

4 หารือร่วมกบัผูรั้บการนิเทศเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือสังเกตการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ก่อนจดัการเรียนรู้ 

     

5 ส่งเสริมใหผู้รั้บการนิเทศพฒันาการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ดว้ยเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายวธีิ 

     

6 กระตุน้/ส่งเสริมใหผู้รั้บการนิเทศเกิดความเช่ือมัน่ 
ในตนเอง 

     

7 เปิดโอกาสใหผู้รั้บการนิเทศไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั      
8 ไม่น าความคิดเห็นส่วนตวัมาประเมินผลการจดัการ

เรียนรู้แตป่ระเมินจากพฤติกรรมการสอนท่ีปรากฏ  
     

9 ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัทุกคร้ังหลงัการจดัการเรียนรู้      
10 สะทอ้นผลของการนอ้มน าศาสตร์พระราชามาเป็น

ส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 
 
                                                                                        …………………………………………………ผูรั้บการนิเทศ 
                                                                                        (....................................................) 
                                                                                        ............./.........................../............. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ภาพถ่ายในการด าเนินการวจิัย 
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กจิกรรมประชุมช้ีแจ้งโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) และกระบวนการการช้ีแนะ และระบบพีเ่ลีย้ง 

เม่ือวนัที ่ 2-3 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 
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การสนทนากลุ่ม (Focus group) ในสถานศึกษา 
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กจิกรรม การแลกเปลีย่นเรียนรู้ KM ให้กบัหน่วยงานภายนอก  
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นักวจัิยเข้าพบผู้บริหารสถานศึกษา  

 
 

นักวจัิยให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูในการรับการนิเทศจากครูพีเ่ลีย้ง  

 
 

นักวจัิยเข้าสังเกตช้ันเรียน และดูการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของผู้นิเทศก์ และผู้รับการนิเทศ  
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ภาคผนวก จ 

ประวตัินักวจิัย 
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ช่ือหัวหน้าโครงการวจัิย    นางสาววชิรา  เครือค าอ้าย 

สถานทีท่ างานปัจจุบัน   ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ 

สถานภาพ      อาจารยป์ระจ า 

ต าแหน่งทางวชิาการ    ผูช่้วยศาสตราจารย ์    สาขาวชิา      การศึกษา 

คุณวุฒิการศึกษา 

ระดับ ช่ือคุณวุฒิ และช่ือสาขาวชิา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปี พ.ศ.ส าเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) มหาวทิยาลยัศิลปากร 2552 

ปริญญาโท ศษ.ม. (อาชีวศึกษา) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2542 

ปริญญาตรี ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2540 

 

ประสบการณ์ในด้านการสอน/การท างาน   

 อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาบริหารการศึกษาและธุรกิจศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั

เชียงใหม ่(พ.ศ. 2543-2548) 

 อาจารยป์ระจ าภาควชิาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

(พ.ศ. 2549-ปัจจุบนั) 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ (พ.ศ. 2553-2554) 

 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ (พ.ศ. 2556-2557) 

 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ (พ.ศ. 2558-ปัจจุบนั) 
        รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  

(พ.ศ. 2560-ปัจจุบนั) 
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ผลงานทางวชิาการ  (ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561) 

                  บทความวจัิย บทความวชิาการทีไ่ด้รับการตีพมิพ์  

    วชิรา  เครือค าอ้าย, ชวลิต ขอดศิริ และ สายฝน แสนใจพรม. (2560). แนวคิดการนิเทศการศึกษา  

ของนกัการศึกษาชั้นน าในประเทศไทย. ใน กลัทิมา พิชยั, ปทมรัศม์ิ นาคนิษฐนนท,์ วไิลพร ลกัษมีวาณิชย ์

และสุทธินนัท ์ช่ืนชม (บรรณาธิการ), ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน : รวมบทความวิจัย บทความ

วิชาการ. (น. 177-188). เชียงใหม่ : มหาวทิยาลยัราชภฏั เชียงใหม่ 

                 ส าเนา หม่ืนแจ่ม, สายฝน แสนใจพรม และวชิรา เครือค าอ้าย. (2560). การพฒันาการจดัการ                

เรียนรู้ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กโดยการใชก้ระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ : กรณีศึกษา

โรงเรียนแม่ตะไคร้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่, วารสารอาศรมวฒันธรรมวลัยลักษณ์ ปีท่ี 17 ฉบบัท่ี 2 

(ก.ค.-ธ.ค.60). (น. 149-166).  

                 ปรียาภรณ์ กรรณิกา, วชิรา  เครือค าอ้าย และผจงกาญจน์ ภู่วภิาดาวรรธน์. (2558). การพฒันา                       

และการใชชุ้ดกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4. พิฆเนศวร์

สาร บทความวิจัย. 11(2) : (น. 69-78). เชียงใหม่ : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

    คุณาวฒิุ ค าพินิจ, วชิรา เครือค าอ้าย และสนิท สัตโยภาส. (2558). ผลการใชบ้นัทึกความดีในการ               

ปลูกจิตส านึกเชิงจริยธรรมดา้นความเคารพ ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษารองรับการเขา้สู่ประชาคม

อาเซียน. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง บทความวิจัย. 3(2) : 96-110. ล าปาง : มหาวทิยาลยัราชภฏั

ล าปาง 

    สุมารีย ์ ไชยประสพ, วชิรา เครือค าอ้าย และชไมมน ศรีสุรักษ.์ (2558) การพฒันาทกัษะพื้นฐาน   

ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัโดยใชกิ้จกรรมเกมการศึกษา โรงเรียนโป่งน ้าร้อนวิทยา. วารสารบัณฑิต

วิจัย บทความวิจัย. 5(1) : (น. 33-40). เชียงใหม่ : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

                 ศรัญญา นาตา, วชิรา  เครือค าอ้าย และ สนิท  สัตโยภาส. (2557). การใชส่ื้อส่ิงพิมพเ์พื่อพฒันา  

ทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 2. วารสาร

บัณฑิตวิจัย บทความวิจัย. 5(1) : (น. 33-40).เชียงใหม่ : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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     ต ารา หนังสือ บทความทางวชิาการ  
 
                 วชิรา  เครือค าอา้ย. (2557). หนังสือเล่มเล็กเพือ่การปฏิบัติตนทีด่ีของนักศึกษาฝึกสอน  

เร่ือง “คติสอนใจล้านนาไทย : ชุดส่งเสริมจรรยาครูดี”. เชียงใหม่ : ส. การพิมพ.์ 
                 วชิรา  เครือค าอา้ย. (2558). การนิเทศการศึกษา. เชียงใหม่ : ส. การพิมพ.์ 

                 วชิรา  เครือค าอา้ย. (2558). เอกสารประกอบการสอนวชิา หลกัการประถมศึกษา. เชียงใหม่ :                             

ส. การพิมพ.์ 

                 วชิรา  เครือค าอา้ย และคณะ. (2560). หนังสือเล่มเลก็ “บวร” หน่ึงในศาสตร์พระราชาเพ่ือการ  
พฒันาทีย่ัง่ยืน น้อมน าค าสอนพ่อ “ราชภัฏเชียงใหม่ บ้าน วดั และโรงเรียน ไม่เคยห่างไกลกนั”. เชียงใหม่ : 
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่. 
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ช่ือนักวจัิย      นายชวลติ  ขอดศิริ 

สถานทีท่ างานปัจจุบัน   นกัวชิาการ / นกัวจิยัอิสระ 

สถานภาพ      อาจารยพ์ิเศษ 

ต าแหน่งทางวชิาการ    อาจารยพ์ิเศษ      สาขาวชิา      การศึกษา 

คุณวุฒิการศึกษา 

ระดับ ช่ือคุณวุฒิ และช่ือสาขาวชิา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปี พ.ศ.ส าเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาเอก - ปร.ด. (การศึกษา  วชิาเอกสังคม

ศึกษา) 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ *ก าลังอยู่ระหว่าง
การศึกษา 

ปริญญาโท - ศษ.ม.  (หลกัสูตร การสอน และ

เทคโนโลยกีารเรียนรู้ แขนงวิชา

ประถมศึกษา 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2561 

-ศษ.ม.  (การบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2550 

-ศศ.ม.  (บริหารการพฒันา) มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 2550 

ปริญญาตรี ค.บ.      (การประถมศึกษา) มหาวทิยาลยัราชภฏั

เชียงใหม่ 

2548 

บธ.บ.  (การบริหารทรัพยากร

มนุษย)์ 

สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ 2547 

 

ประสบการณ์ในด้านการสอน/การท างาน   

   โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั เชียงใหม่  

   โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

   วทิยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันา  มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

   งานบริการการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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   คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  

คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ 

วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่  

 

ผลงานทางวชิาการ   

 

                  บทความวจัิย บทความวชิาการทีไ่ด้รับการตีพมิพ์ 

 

   ชวลติ ขอดศิริ, วชิรา  เครือค าอา้ย และ สายฝน แสนใจพรม. (2560). บทความวจิยั แนวคิดการ

นิเทศการศึกษาของนกัการศึกษาชั้นน าในประเทศไทย. ใน กลัทิมา พิชยั, ปทมรัศม์ิ นาคนิษฐนนท,์ วไิลพร 

ลกัษมีวาณิชย ์และสุทธินนัท ์ช่ืนชม (บรรณาธิการ), ศาสตร์พระราชาเพือ่การพฒันาทีย่ั่งยนื : รวมบทความ

วิจัย บทความวิชาการ. (น. 177-188). เชียงใหม่ : มหาวทิยาลยัราชภฏั เชียงใหม่. 

   ชวลติ ขอดศิริ และ วรวทิย ์นิเทศศิลป์. (2560). บทความวจิยั การบูรณาการการเรียนการสอนดว้ย

วธีิการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินลา้นนา (An Integrated Instruction with Art and Cultural 

Preservation for Lanna Community). วารสารวชิาการธรรมทรรศน์. (น.285-295). ปีท่ี 17 ฉบบัท่ี 3 

(กนัยายน-ธนัวาคม 2560) ฉบบัพิเศษ.  *(TCI-T1)  

   ชวลติ ขอดศิริ และ มนสั สุวรรณ. (2560). ภาพอนาคตของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั

เชียงใหม ่(Future Scenario for The Faculty of Education at Chiang Mai Rajabhat University). 

วารสารวชิาการมหาวทิยาลัยฟาร์อสีเทอร์น. (น.110-127). ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2560).  

*(TCI-T1) 

    ชวลติ ขอดศิริ และคณะ. (2559). การพฒันาความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดว้ยหลกัพุทธธรรม

ของมหาวทิยาลยัสงฆใ์นภาคเหนือตอนบน (The Development of a Learning Organization within Buddhist 

Principles for The Buddhist University in The Northern Region of Thailand).  วารสารวชิาการ

มหาวทิยาลัยฟาร์อสีเทอร์น. (น.200-214). ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม-กนัยายน 2559). *(TCI-T1) 
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 ต ารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน  และคู่มือ  

ชวลิต  ขอดศิริ และคณะ. (2560).  คู่มือการพฒันาครูในโครงการผลติครู เพ่ือพฒันาท้องถิ่นระยะ

การเข้าสู่วชิาชีพ. เชียงใหม่ : เครือข่ายสถาบนัพฒันาครูภูมิภาคเหนือตอนบน และหน่วยพฒันาคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. (*เขียนร่วม) 

 วชิรา  เครือค าอา้ย, ชวลติ ขอดศิริ และคณะ. (2560). หนังสือเล่มเลก็ “บวร” หน่ึงในศาสตร์

พระราชาเพ่ือการพฒันาที่ยัง่ยืน น้อมน าค าสอนพ่อ “ราชภัฏเชียงใหม่ บ้าน วดั และโรงเรียน ไม่เคยห่างไกล

กนั”. เชียงใหม่ : คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่.   

ชวลิต ขอดศิริ และคณะ. (2556). เอกสารประกอบการอบรม ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ 

ตามโครงการพฒันาครูตามแนว Browser Inservice โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพีเ่ลีย้ง Coaching and 

Mentoring. เชียงใหม่ : ดาราวรรณการพิมพ.์  (*เขียนร่วม) 

ชวลิต ขอดศิริ และคณะ. (2556). เอกสารประกอบการสอน การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ัน

เรียน ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพครู (ป.บัณฑิตวชิาชีพครู). เชียงใหม่ : ส.การพิมพ.์  (*เขียนร่วม) 
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ภาคผนวก ฉ 

คู่มือและเคร่ืองมือการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

โดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพีเ่ลีย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 

และครูผู้สอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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คู่มือและเคร่ืองมือกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โดยใช้กระบวนกำรชี้แนะและระบบพ่ีเลี้ยงของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

และครูผู้สอนในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรวิจัย “กำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศโดยใช้กระบวนกำรชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง 

เพ่ือส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สงักัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัดเชียงใหม่”  ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณแผ่นดิน 

ประจ ำปี 2560  จำก  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  

ร่วมกับ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่
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-ก- 

บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

 

คู่มือและเครื่องมือการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการชี้แนะและ

ระบบพี่เลี้ยงของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับนี้ มี

วัตถุประสงค์หลักเพื่อน าเครื่องมือการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน ที่ได้จากรูปแบบการนิเทศ

โดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เลี้ยงเพื่อสง่เสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้เช่ียวชาญด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติการ ท าให้ได้รูปแบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพคือ รูปแบบ 

“ดับเบิ้ลพีแอลซีเอพลัส” (PPLCA Plus) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 1.ส ารวจ

ความต้องการในการนิเทศ (Preparing : P) 2.วางแผนและออกแบบการนิเทศ (Planning : P) 3. เรียนรู้

และแลกเปลี่ยนในการปฏิบัติการนิเทศ (Learning and Sharing : L)  4.การนเิทศด้วยกระบวนการชี้แนะ

และระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring : C) 5. สะท้อนคิดหลังการนเิทศ (After Action Review : A) 

และ Plus คือ ในทุกองค์ประกอบจะมีกระบวนการน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติ ทั้งนี้คู่มือและเครื่องมือดังกล่าวได้พัฒนาขึ้น ส าหรับน ามาใช้ในขั้นเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในการ

ปฏิบัติการนิเทศอย่างไรก็ตาม การน าเครื่องมือดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้บริหาร

สถานศึกษา ผู้นิเทศก์และผู้รับการนิเทศ ต้องได้รับการพัฒนาตามขั้นตอนของรูปแบบการนิเทศที่ช่ือวา่ 

“ดับเบิ้ลพีแอลซีเอพลัส” (PPLCA Plus) และการเผยแพร่เครื่องมือการสังเกตการจัดการเรียนรู้ใน

ครั้งนี้ ท่านผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นิเทศก์และผู้รับการนิเทศสามารถน ามาใช้จริงในภาคสนาม ทั้งนี้

เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยแผ่ขยายอย่างกว้างขวางไปยังสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด

อื่น ๆ ที่สนใจ ผู้วิจัยจึงได้น าคู่มือและเครื่องมือดังกล่าวเผยแพร่ไปยังโรงเรียนเครือข่ายอย่างน้อย 30 

แห่ง โดยมีเป้าหมายคือ ส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มี

ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  และส่งผลไปยังผู้เรียนอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการ

พัฒนารูปแบบการนเิทศฯ ในครั้งนี้ 
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-ข- 

 

 ทั้งนี ้ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2560 ในครั้งนี ้รวมถึงคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม ่ที่ให้การส่งเสริมและใหโ้อกาสแก่นักวิจัย ท าให้การวจิัยดังกล่าวส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย

ด้วยดี โดยมีเจตนารมณ์สูงสุดร่วมกันคือ มุ่งพัฒนาการศึกษาอันเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนา

ประเทศชาติที่ยั่งยืนสืบไป 

 

 

 

       ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วชริา  เครือค าอ้าย 

                                                                                     อาจารย์ชวลิต  ขอดศริิ 

                                                                                               นักวิจัย 
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แนวคิดของกำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศโดยใช้กระบวนกำรช้ีแนะและระบบพี่เลี้ยง  

เพ่ือส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัดเชียงใหม่ 

        แนวคิดการพัฒนารูปแบบการนิเทศฯ ที่ว่า การให้ความดูแลและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ตอ่เนื่องและจริงจัง โดยสอดคลอ้งกับสภาพบริบทของสถานศกึษา ทั้งนี้ผู้บริหารและผูเ้กี่ยวข้อง      

ทุกฝ่ายให้ความส าคญัแก่กระบวนการนเิทศโดยใช้กระบวนการชีแ้นะและระบบพี่เลี้ยงฯ โดยมีผู้นเิทศก์และผู้รับการนิเทศด าเนินการตามขัน้ตอนของรูปแบบการนิเทศ PPLCA และสามารถ

นิเทศด้วยกระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลีย้งที่มีคุณภาพ จนท าให้ผู้รับการนเิทศมีศกัยภาพในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21   

กระบวนกำร (Process) พัฒนำรูปแบบกำรนิเทศโดยใช้กระบวนกำรช้ีแนะและระบบพี่เลี้ยง  

เพ่ือส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัดเชียงใหม่ 

         กระบวนการด าเนนิการตามรูปแบบการนิเทศตามแนวคิดการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใชก้ระบวนการชีแ้นะและระบบพี่เลี้ยง ได้ด าเนนิงานในลักษณะของการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู ้เพือ่พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้รับการนิเทศในสถานศกึษาแต่ละแห่ง ซึ่งด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามรูปแบบแอดดี (ADDIE model) ผ่าน 

ขั้นตอนหลกัส าคัญของ PPLCA Plus ซ่ึงประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ ได้แก ่1.ขั้นส ารวจความตอ้งการในการนิเทศ (Preparing : P) = Analyze  (R1)  2.ขั้นวางแผนและออกแบบการ

นิเทศ (Planning : P) = Design (R1) 3.ขัน้เรียนรูแ้ละแลกเปลี่ยนในการปฏิบัตกิารนิเทศ (Learning and Sharing : L) = Develop (D1)  4.ขั้นการนิเทศด้วยกระบวนการชี้แนะและระบบ 

พี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring : C) = (R2)  5.ขั้นสะท้อนคิดหลังการนิเทศ (After Action Review : A) (D2)  Plus คอื การนอ้มน าศาสตร์พระราชามาด าเนนิการในขั้นตอนต่าง ๆ  

ใน 5 องค์ประกอบหลักอย่างเป็นระบบและมีความเป็นกัลยาณมิตรจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง 

 
 

 

 

โครงสร้ำง (Structure) ของกำรพัฒนำรปูแบบกำรนิเทศโดยใชก้ระบวนกำรช้ีแนะและระบบพี่เลี้ยง เพ่ือส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                                     

   รูปแบบกำรนิเทศโดยใช้กระบวนกำรชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงฯ : เป็นการนิเทศภายในโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ซึ่งบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาต้องมีวัฒนธรรมองค์กรแบบเปิดและนิเทศด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 

โดยผ่านข้ันตอนหลักส าคัญของ PPLCA Plus  5 ข้ันตอน (Preparing : P, Planning : P, Learning and Sharing : L, Coaching and Mentoring : C, After Action Review : A)  

   บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง : ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นิเทศก์ ผู้รับการนิเทศ และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 

เง่ือนไขส ำคัญ 

1. สถานศึกษาต้องวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในด้านการจัดการเรียนรู้และการนิเทศการจัดการ

เรียนรู้ในบริบทของสถานศึกษาของตน                                                                                            

2. สถานศึกษาต้องมีวัฒนธรรมองค์กรแบบเปิด มีความเต็มใจรับการนิเทศเพื่อพัฒนา และยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการนิเทศการจัดการเรียนรู้                                                                                                     

3. ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศต้องผ่านการอบรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการนิเทศการ

จัดการเรียนรู้ และการใช้คู่มือการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการช้ีแนะและระบบพี่เลี้ยง  

เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จากผู้เช่ียวชาญ 

             

 

องค์ประกอบของรูปแบบกำรนิเทศ 

โดยใช้กระบวนกำรช้ีแนะและระบบพี่เลี้ยง 

 

เป้ำหมำย (Goal) ของกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศโดยใช้กระบวนกำรช้ีแนะและระบบพ่ีเลี้ยง เพ่ือส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน จังหวัดเชียงใหม่ 

   เพือ่ส่งเสริมศกัยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูผูร้ับการนเิทศในสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีผู้นเิทศไดน้ าหลักของกระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง ซึ่งผ่าน      

การด าเนนิการนเิทศอย่างเป็นระบบและตอ่เนื่อง โดยมุ่งส่งเสริมการนเิทศภายในให้เกิดความย่ังยืนและส่งผลกระทบตอ่การจดัการเรียนรูท้ี่ของครผูู้รับการนเิทศให้มีคณุภาพ 

 

รูปแบบกำรนิเทศโดยใช้กระบวนกำรช้ีแนะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จังหวัดเชียงใหม่ (PPLCA Plus) 

รูปแบบกำรนิเทศโดยใช้กระบวนกำรชี้แนะและระบบพ่ีเลี้ยง เพ่ือส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีมีประสิทธิภำพ 

 

    ก. กำรเตรียมกำรด ำเนนิงำน: การก าหนดรูปแบบการนิเทศฯ การเสนอผู้เช่ียวชาญด้านการนิเทศท้ังเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการ  การทดลองใช้รูปแบบในสถานศึกษา  การยืนยันประสิทธิภาพของรูปแบบ          

จากผลการใช้ /การยืนยันรูปแบบจากตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา/ตัวแทนผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศและผู้เช่ียวชาญ และการเผยแพร่แนวคิดของรูปแบบการนิเทศ  

ข. การด าเนินงานตามขัน้ตอนของกระบวนการ   กิจกรรม ผลที่เกิดขึน้ 
Preparing Preparing 

Planning 
-Analyze 
-Design 

 ก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกัน 
 กำรวำงแผนและกำรนิเทศ/กำร
จัดกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
 

⚫ ประชุมก าหนดเป้าหมาย สนทนากลุ่ม  การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และวางแผนการสัมมนาให้ความรู้ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ และ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร่วมกัน 

 เป้าหมายและผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 การพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 และ
ทักษะด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้/การใช้เครื่องมือการนิเทศฯ 

Do Learning & Sharing 
Coaching & Mentoring 

-Develop 
-Implement 

 กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรสังเกต
กำรสอน 
 กำรดูแล ชี้แนะและกำรเป็นพี่
เลี้ยงแก่ผู้รับกำรนิเทศ โดยผู้นิเทศก ์
 

⚫ ครูผู้รับการนิเทศจัดการเรียนรู้โดยน าการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาใช้จัดกิจกรรม
เป็นหลัก โดยมีผู้นิเทศ เป็นผู้สังเกตการสอนและบันทึกผลการสังเกตการสอน และให้ข้อมูล
ย้อนกลับหลังการสอนทุกครั้ง 
⚫ ผู้นิเทศก์และผู้รับการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ 

 การฟัง จดจ า น าไปใช้ และบันทึกผลการพัฒนาตนเอง 

Reflect After Action Review -Evaluate  กำรสืบสอบผลกำรปฏบิตัิงำน 
 กำรปรับปรุงแกไ้ขบทเรียน 
 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

⚫ สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
⚫ อภิปราย วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผล 
⚫ ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 
⚫ สรุปผล รายงานผลการนิเทศ  

 ผลการอภิปราย ประเด็นปรับปรุงแก้ไข 
ข้อเสนอแนะ  ความรู้/ความคดิใหม่ 
 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสมกับบริบท        
ของสถานศึกษา 

 

  

 

Preparing : P 
Planning : P 

Learning and Sharing : L Coaching and Mentoring : C 

After Action Review : A 

-ช- ® ผศ.ดร.วชิรา เครือค าอ้าย และ ชวลิต ขอดศิริ 

King Bhumibol's 

Science 
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ปฏิทินกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ภำคเรยีนที่..................ปีกำรศึกษำ.....................โรงเรียน............................................................... 

วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น-สิ้นสุดภำคเรียนในปีกำรศึกษำ......................................ระดับชั้น................... 

ชื่อ-สกุล ผู้นิเทศก.์........................................................................................................................... 

ชื่อ-สกุล ผู้รับกำรนิเทศ............................................................กลุ่มสำระกำรเรียนรู้.................... 

 

เดือน 

 

 

ครั้งที ่

วัน/เดือน/ป ี

ที่นิเทศฯ 

 

เวลำ 

 

เรื่องทีน่ิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 

หมำยเหต ุ

 1     

2     

3     

4     

5     

 1     

2     

3     

4     

5     

 1     

2     

3     

4     

5     

 1     

2     

3     

4     

5     

 1     

2     

3     
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เดือน 

 

 

ครั้งที ่

วัน/เดือน/ป ี

ที่นิเทศฯ 

 

เวลำ 

 

เรื่องทีน่ิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 

หมำยเหต ุ

4     

5     

 

บันทึก (เพิ่มเติม) 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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กำรวเิครำะห์คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อส่งเสรมิกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

 

รำยกำรประเมิน 

ครูผู้รับกำรนิเทศ ผู้นิเทศก์ 

ระดับคุณภำพ ระดับคุณภำพ 

3 2 1 3 2 1 

1. มอีงคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถ้วน       

2. ระบุจุดประสงค์ชัดเจน ถูกตอ้ง สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด            

3. ระบุเนื้อหา/สาระการเรียนรู้ครบถ้วนตามจุดประสงค์       

4. ระบุขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับเร่ืองท่ี

สอน 

      

5. จัดกจิกรรมท่ีเปิดโอกาสใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ดว้ยตนเอง       

6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดพฤตกิรรมตามจุดประสงค์         

    ท่ีก าหนด 

      

7. ระบุสื่อท่ีน ามาใชไ้ด้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม           

8. ระบุการวัดผลได้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์       

9. มเีครื่องมือวัดผลและประเมินผลท่ีเหมาะสม       

10. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ชัดเจน       

คะแนนรวมแตล่ะรำยกำร       

คะแนนรวมทัง้หมด   

หมำยเหตุ: ไมป่ฏบัิตหิรือปฏบัิตไิมถู่กต้องได ้0 คะแนน 

 

เกณฑ์กำรประเมิน: 

    ระดบัคุณภำพ 3   หมายถึง  มีมำกหรือ เขียนได้ถกูต้อง ชดัเจน เหมาะสมที่สุด 

    ระดบัคุณภำพ 2   หมายถึง  มีปำนกลำงหรือ เขยีนได้ถกูตอ้งและเหมาะสมเป็นสว่นใหญ ่

    ระดบัคุณภำพ 1   หมายถึง  มีน้อยหรือ เขียนได้ไม่ชัดเจนและไมเ่หมาะสม ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข                                        

คะแนนกำรประเมิน:  

    คะแนน 26 – 30 คะแนน   หมายถงึ   อยู่ในระดับดีมำก 

    คะแนน 21 – 25 คะแนน    หมายถงึ   อยู่ในระดับด ี

    คะแนน 16 – 20 คะแนน    หมายถงึ   อยู่ในระดับพอใช ้

    คะแนนต่ ำกว่ำ 16 คะแนน   หมายถงึ   อยู่ในระดับควรปรบัปรุง 
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แบบประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 

รำยกำร 

กำรประเมินแผนฯ 

ระดับคุณภำพ 

3 2 1 

1. มอีงค์ประกอบของ

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

ครบถ้วน 

องค์ประกอบของแผน 

ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ 

พร้อมแสดงรายละเอยีดของ

แต่ละองค์ประกอบ 

ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ      

แต่ระบุรายละเอยีดของ 2-3 

องค์ประกอบทีส่ าคญั 

องค์ประกอบไมค่รบถ้วนและ

ระบุรายละเอยีดเพียง 1 

องค์ประกอบ 

2. ระบุจุดประสงคช์ัดเจน  

ถูกต้อง สอดคล้องกับ 

มำตรฐำน/ ตัวชี้วัด 

ระบุพฤติกรรมและผลที่

ต้องการให้เกิดกับผูเ้รียน 

ชัดเจน ถูกต้องสอดคล้องกับ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ระบุพฤติกรรม และผลที่

ต้องการให้เกิดกับผูเ้รียน 

มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด ไม่ครบถ้วน

แลไม่ถูกต้องทกุด้าน 

ระบุพฤติกรรม และผลที่

ต้องการให้เกิดกับผูเ้รียนได้แต่

ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ 

ตัวชี้วัด 

3. ระบุเนือ้หำ/สำระกำร 

เรียนรู้ครบถ้วนตำม 

จุดประสงค ์

ระบุเนือ้หา/สาระการเรียนรู้    

ไดค้รบถ้วนตามวัตถุประสงค ์

ระบุเนือ้หา/สาระการเรียนรู้    

ไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค ์

ระบุเนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 

เพียงน าเสนอหัวข้อ  

4. ระบุขัน้ตอนกำรจัด 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ได ้

เหมำะสมกับเรื่องท่ีสอน 

ระบุขั้นตอน กิจกรรมการ

จัดการเรียนรู้ ได้เหมาะสม     

ทุกขั้นตอน และกิจกรรมเน้น

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 โดยสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้       

และเนือ้หา 

ระบุขั้นตอน กิจกรรมการ

จัดการเรียนรู้ ได้เหมาะสม     

เพียง 2-4 ขั้นตอน แต่

สอดคล้องกับกิจกรรมการ

จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้และ

เนือ้หา 

ระบุขั้นตอน กิจกรรมการ

จัดการเรียนรู้ ได้เหมาะสม     

เพียง 1 ขั้นตอน แต่สอดคล้อง

กับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 วัตถุประสงค์

การเรียนรู้และเนือ้หา 

5. จัดกจิกรรมท่ีเปิดโอกำส

ให้   

ผู้เรียนได้เรยีนรู้ด้วยตนเอง 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เปิด

โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนในชั้น

เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เปิด

โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนในชั้น

เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 80 ขึน้ไป แต่ไม่ถึง 

100% 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เปิด

โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนในชั้น

เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 

80% 

6. จัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ให ้

เกิดพฤติกรรมตำม 

จุดประสงค์ท่ีก ำหนด 

ทุกกิจกรรมที่จัดการเรียนรู้

สอดคล้องกับการจัดการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ

เหมาะสมในการส่งเสรมิให้เกิด

พฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่

ก าหนด 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 

สอดคล้องกับการจัดการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ส่งเสรมิให้เกิดพฤตกิรรมตาม

จุดประสงค์ทีก่ าหนด แต่ยังไม่

เหมาะสม 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้แต่ไม่

สอดคล้องกับการจัดการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

7. ระบุสื่อท่ีน ำมำใช้ได ้

เหมำะสม กับเนื้อหำและ 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู ้

ระบุสื่อการจัดการเรียนรู้ได้ 3 

ชนิดขึน้ไป หรือแหล่งการ

เรียนรู้ตา่ง ๆ ที่สอดคล้องกับ

กิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 รวมถึงสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ และเนือ้หา 

ระบุสื่อการจัดการเรียนรู้ได้ 2 

ชนิด หรือแหล่งการเรียนรู้    

ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ

กิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 รวมถึงสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ และเนือ้หา 

ระบุสื่อการจัดการเรียนรู้ได้ 1 

ชนิด หรือแหล่งการเรียนรู้    

ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ

กิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 รวมถึงสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ และเนือ้หา 
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รำยกำร 

กำรประเมินแผนฯ 

ระดับคุณภำพ 

3 2 1 

8. ระบุกำรวัดผลได ้

สอดคล้องกับจุดประสงค ์

สามารถระบุวิธีวัดและ

ประเมินผลมากกว่า 2 วธิีขึน้

ไป และระบุเกณฑก์าร

ประเมินผลได้ครอบคลุม

วัตถุประสงค ์

สามารถระบุวิธีวัดและ

ประเมินผล 2 วิธี แต่ระบุ

เกณฑ์การประเมินผลไม่

ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่

ก าหนด 

สามารถระบุวิธีวัดและ

ประเมินผล 1 วิธี และระบุ

เกณฑ์การประเมินผลไม่

ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่

ก าหนด 

9. มเีครื่องมอืวัดผลและ 

ประเมนิผลที่เหมำะสม 

สามารถระบุเคร่ืองมือวดัผล

และประเมินผลมากกว่า 2 

ประเภทขึน้ไป โดยสอดคล้อง

กับวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ที่

ส่งเสรมิการจัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

สามารถระบุเคร่ืองมือวดัผล

และประเมินผล 2 ประเภท 

โดยสอดคล้องกับวตัถุประสงค์

การเรียนรู้ที่ส่งเสรมิการ

จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

สามารถระบุเคร่ืองมือวดัผล

และประเมินผล 1 ประเภท 

ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การเรียนรู้ที่ส่งเสรมิการ

จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

10. บันทึกผลหลังกำรสอน   

     ชัดเจน 

มีบันทึกผลหลังการสอนที ่

ระบุผลที่เกิดขึน้กบัผูเ้รียน/

ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขในการ

จัดการเรียนรู้ครัง้ต่อไป และ

บันทึกอุปสรรคในการสอน

ชัดเจน ถูกต้องทั้ง 3 รายการ 

มีบันทึกผลหลังการสอนที ่

ระบุผลที่เกิดขึน้กบัผูเ้รียน หรือ

ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขในการ

จัดการเรียนรู้ครัง้ต่อไป หรือ

บันทึกอุปสรรคในการสอน

ชัดเจน ถูกต้อง 2 รายการ    

จากทั้งหมด 3 รายการ 

มีบันทึกผลหลังการสอนที ่

ระบุผลที่เกิดขึน้กบัผูเ้รียน หรือ

ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขในการ

จัดการเรียนรู้ครัง้ต่อไป หรือ

บันทึกอุปสรรคในการสอน

ชัดเจน ถูกต้อง 1 รายการ    

จากทั้งหมด 3 รายการ 

 

หมำยเหต:ุ   คะแนน 0  ไม่สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามรายการการประเมิน / เขียนไม่ถูกต้องต้องไดรั้บการแก้ไข 
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เครื่องมือ 

Cooperative  Learning 
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิคกำรร่วมมือกันเรยีนรู้แบบบูรณำกำรกำร

อ่ำนและเขียนเรียงควำมแบบ CIRC  (Cooperative Integrated Reading and Composition) 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น..........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค

กำรร่วมมือกันเรยีนรู้แบบบูรณำกำร 

กำรอ่ำนและเขียนเรียงควำมแบบ CIRC  

(Cooperative Integrated Reading and 

Composition) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ 

บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 
 

ม ี

 

ไม่มี 

1. ครูน ำเสนอควำมรู้ 

   1.1 ครูน าเสนอความรูเ้กี่ยวกับการอา่น วธิี

อ่าน ความส าคัญของการอ่านเพื่อความ

เข้าใจพอสังเขป 

   

   1.2 ครูอธิบายขั้นตอนการคิดคะแนน

พัฒนาและคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มใหแ้ก่

ผูเ้รียน 

   

   1.3 ครูอธิบายความส าคัญของการเขียน 

วิธีเขียนแบบต่าง ๆ  

   

   1.4 ครูอธิบายความเกี่ยวข้องสมพันธ์กัน

ระหว่างการอ่านและการเขียน 
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กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค

กำรร่วมมือกันเรยีนรู้แบบบูรณำกำร 

กำรอ่ำนและเขียนเรียงควำมแบบ CIRC  

(Cooperative Integrated Reading and 

Composition) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ 

บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 
 

ม ี

 

ไม่มี 

 

   2. ครูด ำเนินกำรสอน 

      2.1 ยกตัวอย่างบทอ่าน ครูและผูเ้รียน

ร่วมกันอ่านบทอ่าน ท าความเข้าใจ ถาม-

ตอบ ชี้ให้เห็นประเด็นส าคัญ โครงสรา้งของ

ข้อความ ประโยคต่าง ๆ ความเชื่อมโยง 

ของบทอ่าน 

   

      2.2 ด าเนินกิจกรรมการอ่านโดย 

บูรณาการให้เห็นถึงลักษณะวิธีการเขียน 

   

      2.3 ให้ผูเ้รียนฝกึหัดเขียนโดยเริ่มเขียน

ตอบง่าย ๆ การสร้างประโยคจากค าศัพท์ 

ค าเช่ือม ค าขยาย เป็นต้น 

   

3. ครูตรวจสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจใน 

เน้ือเรื่องสำระส ำคัญ 

    3.1 ครูตรวจสอบความรู้ความเข้าใจใน

เนือ้เรื่องสาระส าคัญประเด็นหลัก-รอง 

ลักษณะของเนื้อเรื่อง โครงสร้างประโยคที่ใช้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างขอ้ความ ประโยค และ

บทความของเรื่อง 

   

   3.2 ให้ผู้เรยีนฝึกคาดคะเนบทสรุป 

ของเรื่อง 
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กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค

กำรร่วมมือกันเรยีนรู้แบบบูรณำกำร 

กำรอ่ำนและเขียนเรียงควำมแบบ CIRC  

(Cooperative Integrated Reading and 

Composition) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ 

บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 
 

ม ี

 

ไม่มี 

4. จัดกลุ่มนักเรยีนโดยคละควำม 

สำมำรถ 

    แจกใบความรู้ ใบกิจกรรมให้ 2-3 คน 

ต่อ 1 ชุด รว่มมอืกันปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครู 

ก าหนด 

   

5. สมำชกิกลุ่มทุกกลุ่มร่วมกันเรยีนรู้และ

อ่ำนใบควำมรู้ 

    5.1 ฝกึกิจกรรมตามใบงานที่ครูเตรียม 

ไว้ให ้

   

    5.2 ครูคอยก ากับ ตดิตามดูแล ถาม-

ตอบ การฝึกปฏิบัติของผู้เรียนอย่างทั่วถึง 

ทุกกลุ่ม 

   

6. กำรให้ฝึกหัด 

    ให้ผูเ้รียนฝกึตรวจสอบการเขียนของ

เพื่อน ปรับปรุงงานเขียนของกันและกัน 

   

7. กำรตรวจสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

และวัดผลกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำนและ

กำรเขียน 

    ให้ผูเ้รียนตรวจให้คะแนน ค านวณ 

คะแนนของแต่ละคน รวมคะแนนพัฒนา

เฉลี่ยของกลุ่ม 
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กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค

กำรร่วมมือกันเรยีนรู้แบบบูรณำกำร 

กำรอ่ำนและเขียนเรียงควำมแบบ CIRC  

(Cooperative Integrated Reading and 

Composition) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ 

บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 
 

ม ี

 

ไม่มี 

8. ขั้นสรุปบทเรียน 

    8.1 แจง้ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กลุ่ม และเสนอผลการประเมินผลการ

ท างานกลุ่มแตล่ะกลุ่ม  

   

   8.2 ให้ผูเ้รียนร่วมกันเสนอปัญหา 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการท างานกลุ่ม

ต่อไป 

   

       

 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

                                                     

   ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                            
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ 

(Group Investigation : G.I.) 

 

ชื่อผู้นิเทศก์.............................ชื่อผู้รับกำรนิเทศ................................................................. 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี ....................................เวลำ.................................. 

เรื่อง..........................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.............   

ค ำชี้แจง  ให้ผูน้ิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนเิทศตามความเป็นจริง โดยพิจารณาจาก

ประเด็นที่ก าหนดไว้ในแต่ละข้อ 

     มี    หมายถึง     ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งชีใ้นแบบสังเกตการสอน   

       ไม่มี    หมายถึง    ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งชีใ้นแบบสังเกตการสอน 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย 

เทคนิคกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ 

(Group Investigation : G.I.) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. กำรเลือกเรื่องท่ีสนใจ 

    ครูเสนอหัวเรื่องแล้วให้ผู้เรียนเลือกเรื่อง

ตามความสนใจ 

   

2. กำรจัดทมีเพื่อท ำกำรศึกษำแบบ 

กลุ่มร่วมมือกันเรยีนรู้ 

   2.1 แบ่งกลุ่มผู้เรยีนที่มคีวามสนใจเรื่อง

เดียวกัน กลุ่มละ 4-5 คน  

   

   2.2 ผูเ้รียนศกึษาร่วมกันอภปิราย 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องนัน้ ๆ

ร่วมกันเขียนปัญหาที่เกี่ยวข้อง สื่อทรัพยากร

ที่ใช ้ก าหนดเวลาที่ปฏิบัติเสร็จสิน้ และ 

เสนอแผนปฏิบัติงาน 
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กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย 

เทคนิคกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ 

(Group Investigation : G.I.) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

3. กำรด ำเนินกำรศึกษำส ำรวจเรื่องท่ี 

ได้เลือกแล้ว  

    3.1  ผูเ้รียนแตล่ะคนปฏิบัติงานตามที่ได้

วางแผน 

   

    3.2 ครูเตรยีมใบงาน /แบบฟอร์ม 

การบันทึกข้อมูล  

   

    3.3 ครูคอยช่วยเหลือในการเก็บ 

รวบรวมข้อมูล 

   

4. กำรเตรยีมเสนอผลงำน 

    4.1 ครูส่งเสริมให้ผูเ้รียนแตล่ะกลุ่ม

ร่วมกันก าหนดเกณฑก์ารน าเสนอ 

ผลงานกลุ่ม 

   

    4.2 ผู้เรียนเตรียมเสนอผลงานการศึกษา

ค้นคว้า/ค าตอบของกลุ่มตนเองหนา้ช้ันเรยีน 

   

5. กำรน ำเสนอผลงำนในชั้นเรยีน 

    5.1 ผูเ้รียนเสนอผลการศกึษากลุ่มของ

ตนหนา้ช้ันตามแนวทางที่ได้ก าหนดรว่มกัน 

   

    5.2 ครูกระตุ้นให้ผู้เรยีนมีสว่นร่วมในการ

ให้ข้อมูลย้อนกลับ 

   

6. กำรประเมินผลงำน 

    6.1 ตรวจให้คะแนน ค านวณคะแนนของ

แตล่ะคน รวมคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุ่ม 

ให้รางวัลกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด     
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กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย 

เทคนิคกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ 

(Group Investigation : G.I.) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

    6.2 เสนอผลการประเมินผลการท างาน

กลุ่มแต่ละกลุ่ม ให้ผู้เรยีนรว่มกันเสนอ

ปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการท างาน

กลุ่มต่อไป 

   

     

 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (เพิ่มเติม)  

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                            
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกำรสอนของเมดิลีน ฮันเตอร์  

(Hunter’s Model of Teaching) มีพื้นฐำนจำกทฤษฎีกำรสอนและกำรฝึกปฏิบัติ 

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ/ ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ/ ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ

กำรสอนของเมดิลีน ฮันเตอร์ 

(Hunter’s Model of Teaching) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. ขั้นน ำ 

    ครูอธิบายใหน้ักเรียนทราบว่าผูเ้รียนจะ

เรียนอะไร มุ่งเน้นเรื่องใด ท าไมถึงเรียน และ

ทบทวนความรูเ้ดิมที่เกี่ยวข้อง 

   

2. ขั้นแจ้ง/บอกจุดประสงค์กำรเรียน 

และเป้ำหมำยของกำรเรียนรู้ 

    ครูแจ้งให้ผู้เรียนทราบเรื่องที่เรียน บอก

ประโยชน์ของการเรียนเรื่องนี้ และบอกให้

นักเรียนต้องท าอะไรได้บ้าง เมื่อเรียนเรื่องนี้

แล้ว     
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กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ

กำรสอนของเมดิลีน ฮันเตอร์ 

(Hunter’s Model of Teaching) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

3. ขั้นเสนอเน้ือหำสำระใหม่ ทักษะใหม่ 

    ครูสอนเนือ้หาสาระและทักษะโดยใช้

กิจกรรมการสอนและการเรียนรู้ที่

หลากหลาย 

   

4. ขั้นเสนอรูปแบบ แสดงพฤติกรรม 

ต่ำง ๆ ให้ดูเป็นแบบอย่ำง 

    ครูท าแบบให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง 

ช่วยใหน้ักเรียนมองเห็นสิ่งที่เรียน ที่เป็น

กระบวนการชัดเจน และผลลัพธ์ที่ตอ้ง

ปฏิบัติให้ได้ 

   

5. ขั้นกำรตรวจสอบ ทดสอบควำมรู้

ควำมเข้ำใจ 

    ให้ผูเ้รียนชูนิว้ชี้เมื่อเข้าใจค าสั่ง หรอืการ

แนะน าใหม่ ๆ หรอืเมื่อเห็นด้วยกับค าตอบ

ของเพื่อนรว่มช้ัน 

   

6. ขั้นให้ฝึกปฏิบัติโดยครูคอยแนะน ำ 

    กระตุ้นให้ผูเ้รียนฝกึทักษะใหม่ ๆ ความรู้ 

หลักการใหม่ที่เรียน โดยครูคอยช่วยเหลือ

แนะน าอย่างใกล้ชิด 

   

7. ขั้นกำรให้ฝึกโดยอิสระ 

    ให้ผู้เรยีนฝึกปฏิบัติโดยอิสระตามล าพัง 

(ในกรณีที่ยังไม่พร้อมครูควรให้ผู้เรยีนฝึก

โดยที่ครูคอยแนะน าใหม้ากก่อน) 
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ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                      
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิคกำรเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิ๊กซอร์ II 

 (Jigsaw II) 

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค

กำรเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิ๊กซอร์ II 

(Jigsaw II) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. ขั้นน ำ 

    1.1 เตรยีมความพร้อมของผู้เรยีน 

   

    1.2 แจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียน    

    1.3 ทบทวนความรูเ้ดิมที่จ าเป็นส าหรับ

เรียนความรูใ้หม่ 

   

2. ขั้นสอน  

    2.1 เสนอหัวข้อเรื่องในการเรียนรู้ 

แก่ผู้เรยีน  

   

    2.2 ครูใช้การบรรยาย อภปิราย สาธิต 

กรณีศกึษา ข่าว ฯลฯ โดยผสานเทคนิควิธี

สอนมากกว่า 1 วิธี 
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กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค

กำรเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิ๊กซอร์ II 

(Jigsaw II) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

    2.3 ด าเนนิการสอน ตรวจสอบความ

เข้าใจ 

   

3. ขั้นศึกษำกลุ่มย่อย 

    3.1 ครูแบ่งหัวเรื่องที่จะใหผู้เ้รียนศึกษา 

   

    3.2 กระตุ้นใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม สมาชิกใน

กลุ่มเลอืกหัวข้อที่ตนสนใจศึกษา (โดยหัวข้อ

ที่ศึกษาจะต้องไม่ซ้ ากัน) 

   

    3.3 ให้สมาชิกในกลุ่มแยกกันไปศกึษา

ร่วมกับสมาชิกกลุ่มอื่น ๆ ที่สนใจในหัวข้อ

เดียวกัน (เป็นกลุ่มเชี่ยวชาญ)  

   

    3.4 ให้สมาชิกแตล่ะคนกลับกลุ่มเดิม 

อธิบายเนือ้หาที่ตนเองศึกษามาจากกลุ่ม

เชี่ยวชาญ ให้สมาชิกกลุ่มได้เข้าใจ จนครบ

ทุกหัวข้อ 

   

4. ขั้นทดสอบย่อย 

    ให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคล 

   

5. ขั้นให้รำงวัลกลุ่ม 

    ตรวจให้คะแนน ค านวณคะแนนของแต่

ละคน รวมคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุ่ม  

 

   

6. ขั้นสรุปบทเรียน 

    เสนอผลการประเมินผลการท างานกลุ่ม

แตล่ะกลุ่ม ให้ผู้เรยีนร่วมกันเสนอปัญหา 
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กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค

กำรเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิ๊กซอร์ II 

(Jigsaw II) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการท างานกลุ่ม

ต่อไป 

  

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม    

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                  
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยรูปแบบแอล.ท ีหรอืกำรเรียนรู้ร่วมกัน 

(Learning Together : L.T.) 

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย 

รูปแบบแอล.ท ีหรอืกำรเรียนรู้ร่วมกัน 

(Learning Together : L.T) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. กำรเลือกเรื่องท่ีสนใจ 

    ครูเสนอหัวเรื่องแล้วให้ผู้เรียนเลือกเรื่อง

ตามความสนใจ 

   

2. กำรจัดทมีเพื่อท ำกำรศึกษำแบบ 

แอล.ท ี

   2.1 แบ่งกลุ่มผู้เรยีนที่มคีวามสนใจเรื่อง

เดียวกันโดยคละกลุ่มความสามารถเก่ง   

ปานกลาง ออ่น กลุ่มละ 4-5 คน  

   

   2.2 ใหผู้เ้รียนแตล่ะกลุ่มศึกษาเนือ้หา

ร่วมกัน (ก าหนดใหผู้เ้รียนแต่ละคนมีบทบาท

หนา้ที่ที่กลุ่มในการเรียนรู้) 
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กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย 

รูปแบบแอล.ท ีหรอืกำรเรียนรู้ร่วมกัน 

(Learning Together : L.T) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

3. กำรสรุป 

    กลุ่มร่วมกันหาค าตอบและสรุปค าตอบ

ร่วมกัน (ส่งเป็นผลงานกลุ่ม) 

   

4. กำรประเมินผลงำน 

    ผูส้อนประเมินค าตอบของกลุ่ม และให้

คะแนนผลงานกลุ่ม (ทุกคนได้คะแนน

เท่ากัน)  

   

     

 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                            
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ด้วยเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์  

(Student Teams-Achievement Division : STAD) 

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ

กัน ด้วยเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์  

(Student Teams-Achievement 

Division : STAD) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ 
บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. ขั้นน ำ 

   1.1 แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรูแ้ละ

ความส าคัญของการเรียนรู้ในเรื่องนั้นและ

ทบทวนวิธีร่วมมือกันเรียนรู้ 

   

   1.2 กระตุ้น/เร้าความสนใจผู้เรยีน         

ด้วยการตัง้ค าถาม 

   

   1.3 ทบทวนความรูเ้ดิม/ทักษะเดิม 

ที่เรยีนไปแล้ว 
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กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ

กัน ด้วยเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์  

(Student Teams-Achievement 

Division : STAD) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ 
บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

2. ขั้นสอน  

   2.1 ใช้เทคนิควิธีสอนแบบต่าง ๆ ที่

เหมาะสมและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 

   

   2.2 กิจกรรมการจัดการเรยีนรู้เน้น 

ความเข้าใจมากกว่าการท่องจ า 

   

    2.3 ครูสาธิตทักษะ กระบวนการและ

อธิบายสาระความรู้ พรอ้มยกตัวอย่างที่

ชัดเจน 

   

    2.4 ครูตรวจสอบความเข้าใจนักเรียน 

ทุกคนอย่างทั่วถึง     

   

    2.5 ครูอธิบายค าตอบ บอกสาเหตุที่ท า

ผดิ และทบทวนวิธีท าให้แก่ผู้เรยีน 

   

    2.6 ครูถามค าถามที่หลากหลายให้

ผูเ้รียนได้ตอบอย่างทั่วถึง 

   

3. ขั้นให้ฝึกปฏิบัติโดยครูคอยแนะน ำ 

    3.1 ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจากแบบฝกึหัด 

ใบงาน หรือใบกิจกรรมตามที่มอบหมาย 

   

    3.2 ครูถามค าถามผู้เรียนเพื่อตรวจสอบ

ความเข้าใจ 

   

4. ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

    4.1 มอบหมายใบงาน ใบกิจกรรม  

ใบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่ม  

   

    4.2 ครูทบทวนวิธีการเรียนรู้ และ

ประเมินผลการเรียนรู้/ประเมินผลงานกลุ่ม 
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กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ

กัน ด้วยเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์  

(Student Teams-Achievement 

Division : STAD) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ 
บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

    4.3 ผูส้อนติดตามดูแลการปฏิบัติงาน

กลุ่ม/ ปรับแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ของผู้เรยีน 

   

    4.4 ผู้เรยีนท าข้อสอบย่อยเป็นรายบุคคล 

(15-20 นาที)   

   

    4.5 ประเมินผลงานกลุ่มและการ

ปฏิบัติงานกลุ่ม 

   

       

 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

                                                     

   ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 



223 
 

 
 

แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเหลือเป็นรำยบุคคล 

(Team Assisted Individualization : TAI) 

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเหลือเป็นรำยบุคคล 

(Team Assisted Individualization : TAI) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. ขั้นเตรยีมควำมพร้อมให้ผู้เรยีน 

    1.1 ทบทวนความรู้และทักษะที่เรยีน

มาแล้ว 

   

    1.2 แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

ความส าคัญของการเรียนรู้ วิธีรว่มมอืกัน

เรียนรู้ การวัดประเมินผลงานกลุ่ม และ

เกณฑก์ารให้รางวัลกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด 

   

    1.3 แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน โดยคละ

ความสามารถ 
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กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเหลือเป็นรำยบุคคล 

(Team Assisted Individualization : TAI) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

    1.4 ครูทบทวนวิธีการรว่มมอืกันเรียนรู้

และการที่ท าใหก้ลุ่มประสบความส าเร็จ

สูงสุดด้วยความร่วมมือกัน  และวธิีการ

ตรวจให้คะแนนการค านวณคะแนนของกลุ่ม 

   

2. ขั้นสอน  

   2.1 ครูอธิบาย สาระความรูแ้ละทักษะที่

เกี่ยวข้อง 

   

   2.2 ครูตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้รียน

ด้วยวิธีการถาม-ตอบ หรอืวิธีการอื่นที่

เหมาะสม 

   

   2.3 ครูมอบหมายกิจกรรมกลุ่มให้ 

ฝกึปฏิบัติรว่มกันในเวลาที่ก าหนด  

(15-20 นาที) 

   

3. ขั้นกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

   3.1 ให้ผู้เรยีนแตล่ะกลุ่มฝึกปฏิบัติกิจกรรม 

   

   3.2 ครูกระตุ้นให้ผูเ้รียนร่วมกันอภิปราย 

ซักถาม อธิบายร่วมกันภายในกลุ่ม 

   

   3.3 ให้ผู้เรยีนท าแบบทดสอบเป็น

รายบุคคล 

   

4. ขั้นสรุปและให้รำงวัลกลุ่มที่ประสบ

ผลส ำเร็จสูงสุด (คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม

มากกว่า 90 %) 
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กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเหลือเป็นรำยบุคคล 

(Team Assisted Individualization : TAI) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

    4.1 ตรวจให้คะแนน ค านวณคะแนนของ

แตล่ะคน รวมคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุ่ม 

ให้รางวัลกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด 

    4.2 ครูและนักเรียนรว่มกันสรุป 

องค์ความรู้         

   

    4.3 ประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม

ของตนเอง ระบุพฤติกรรมที่ควรปรับปรุง

แก้ไขต่อไป 

   

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                            
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิคกำรร่วมมือกันเรยีนรู้แบบทีมเกมแข่งขัน 

(Team Games-Tournament : TGT) 

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค

กำรร่วมมือกันเรยีนรู้แบบทมีเกมแข่งขัน 

(Team Games-Tournament : TGT) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. ขั้นเตรยีมควำมพร้อมของครูและ

ผู้เรยีน 

    1.1 เตรยีมใบงาน ใบความรู ้แบบทดสอบ

ย่อยประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

   

    1.2 อธิบายขั้นตอนการคิดคะแนนพัฒนา

และคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มให้แก่ผูเ้รียน 

   

2. ขั้นสอน  

   2.1 ทบทวนความรู้เดิม 

   

   2.2 แจง้จุดประสงค์การเรียนรู้    

   2.3 ด าเนินการสอน ตรวจสอบความ

เข้าใจ 
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กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค

กำรร่วมมือกันเรยีนรู้แบบทมีเกมแข่งขัน 

(Team Games-Tournament : TGT) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

   2.4 ให้ฝกึโดยครูคอยแนะน าแก้ไข    

   2.5 ให้ฝกึเองโดยล าพัง     

3. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม 

    จัดกลุ่มให้รว่มมอืกันเรียนรู ้ปฏิบัติใบงาน 

ใบกิจกรรม (ตามเวลาที่ก าหนด) 

   

4. ขั้นกำรแข่งขัน 

    แขง่ขันตอบปัญหาระหว่างกลุ่มใหม่ 

(กลุ่มละ 4-5 คน) 

   

5. ขั้นให้รำงวัลกลุ่ม 

    ตรวจให้คะแนน ค านวณคะแนนของแต่

ละคน รวมคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุ่ม ให้

รางวัลกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด 

   

6. ขั้นสรุปบทเรียน 

    เสนอผลการประเมินผลการท างานกลุ่ม

แตล่ะกลุ่ม ให้ผู้เรยีนร่วมกันเสนอปัญหา 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการท างานกลุ่ม

ต่อไป 

   

       

 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                            
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เครื่องมือ 

Constructivist Learning Process 



229 
 

 
 

แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ 

(Participatory Learning with Mind Mapping) 

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ/ ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ/ ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีสอน

แบบมีส่วนร่วมโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ 

(Participatory Learning with  

Mind Mapping) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ 
บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

ขั้นสร้ำงประสบกำรณ์ 

    ครูถามน าเพื่อทบทวนความรูเ้ดิมและ

ประสบการณเ์กี่ยวกับเรื่องที่เรยีน 

(สถานการณป์ัจจุบัน ขา่ว ประสบการณ์

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 

   

ขั้นสะท้อนควำมคดิและอภิปรำย 

     2.1 ครูน าเสนอเนื้อหาในบทเรียน 

   

     2.2 ครูและผูเ้รียนร่วมกันอภปิราย

เกี่ยวกับเนือ้หาบทเรียน 

   

     2.3 แบ่งกลุ่มผูเ้รียนกลุ่มละ 4-6 คน    
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กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีสอน

แบบมีส่วนร่วมโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ 

(Participatory Learning with  

Mind Mapping) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ 
บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

     2.4 ผูเ้รียนร่วมกันศกึษาใบความรูแ้ละ

ท าใบงานที่ก าหนดให้ 

   

ขั้นสร้ำงควำมคดิรวบยอด 

   3.1 กระตุ้นใหผู้เ้รียนแตล่ะกลุ่มร่วมกัน

วิเคราะหค์ าถามในใบงาน และบันทึกผล 

   

   3.2 ครูอธิบายและยกตัวอย่างการสร้าง

แผนผังมโนทัศน์  

   

   3.3 ให้ผู้เรยีนแตล่ะกลุ่มสร้างแผนผัง   

มโนทัศนใ์นเรื่องที่เรียน 

   

   3.4 ให้ตัวแทนแตล่ะกลุ่มน าเสนอผลงาน

ด้วยแผนผังมโนทัศน์ 

   

ขั้นประยุกต์และใช้แนวคิด 

   ครูกระตุ้นให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าแผนผัง

มโนทัศนม์าปรับปรุงแก้ไข หรอืน าผลงานมา

จัดนทิรรศการ หรอืเสนอแนวทางการ

น าไปใช้ในสถานการณ์อื่น/ วิชาอื่นต่อไป 

 

   

   

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.......................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                        
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้วธิีกำรทำงประวัติศำสตร์ 

(Historical Method) 

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีสอน

โดยใช้วธิีกำรทำงประวัติศำสตร์ 

(Historical Method) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. ขั้นก ำหนดประเด็นปัญหำหรอืข้อ

สมมติฐำน 

    1.1 นักศกึษาเลือกเรื่องหรอืประเด็นที่

สนใจศึกษาในเรื่องที่จะเรียน 

   

    1.2 ผูส้อนตั้งถามให้ผู้เรียนคิด ก่อนที่จะ

ศกึษาเนือ้หา/เรื่องที่จะเรียนและน าไปสู่การ

ก าหนดปัญหา 

   

    1.3 กระตุ้นใหผู้เ้รียนด าเนินการศกึษา

ขอบเขต/การคาดคะเนค าตอบโดยการ

ตั้งสมมตฐิาน 
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กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีสอน

โดยใช้วธิีกำรทำงประวัติศำสตร์ 

(Historical Method) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

2. ขั้นรวบรวมหลักฐำน 

   ผูเ้รียนค้นคว้าหาข้อมูลหลักฐานและ

รวบรวมหลักฐาน 

   

3. ขั้นวิเครำะห์และประเมินคุณค่ำข้อมูล 

    ให้ผูเ้รียนวิเคราะหห์ลักฐานที่รวบรวม 

(พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของหลักฐาน) 

   

4. ขั้นตีควำมและสรุปผล  

    4.1 กระตุ้นให้ผูเ้รียนน าหลักฐานที่ได้มา

พิจารณา วพิากษ์วจิารณ์ และแสดงความ

คิดเห็น (จากหลักฐานที่มคีวามส าคัญ 

น่าเชื่อถือ ถูกต้องตามเหตุการณ์) 

   

    4.2 ผูเ้รียนสรุปผลเรื่องที่ศกึษา/ 

เรื่องที่สงสัย 

   

5. ขั้นน ำเสนอข้อมูล 

    5.1 กระตุน้ให้ผูเ้รียนเรียบเรียงข้อมูลจาก

การศกึษาค้นคว้า แล้วน ามาวิเคราะหแ์ละ

สังเคราะห ์ 

   

    5.2 ผูเ้รียนน าเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยน

เรียนรู้รว่มกันในช้ันเรียน     
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 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................     
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิคกำรคดิแก้ปัญหำอนำคต 

  (Future Problem Solving Technique)  

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

กำรคิดแก้ปัญหำอนำคต 

  (Future Problem Solving Technique)  

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. ขั้นระบุปัญหำ 

    1) ให้ผูเ้รียนอ่านสถานการณท์ี่ก าหนดให้

และระดมสมอง เพื่อให้ได้ปัญหาที่เป็นจริง

จากเรื่องหรอืเหตุการณ์ที่ก าหนด 

ให้ได้ปัญหามากที่สุด 

   

    2) กระตุ้นให้ผูเ้รียนเขียนปัญหา โดย

เลือกเฉพาะปัญหาที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง 

กับเหตุการณโ์ดยตรง 

   

2. ขั้นระบุปัญหำส ำคัญ 

   1) กระตุ้นให้ผูเ้รียนเลือกปัญหาที่ส าคัญ

เพียง 1 ปัญหา 
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กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

กำรคิดแก้ปัญหำอนำคต 

  (Future Problem Solving Technique)  

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

    2) กระตุ้นให้ผูเ้รียนแตล่ะกลุ่มน าปัญหา

ส าคัญนั้นมาปรับเขียนใหม่ใหเ้ป็นข้อความ 

ที่ระบุเหตุผลประกอบที่ชัดเจน 

   

3. ขั้นระดมสมองคิดแนวทำงกำร

แก้ปัญหำท่ีเป็นไปได้ 

     กระตุ้นให้ผู้เรยีนระดมสมองคดิหา 

แนวทางการแก้ปัญหาอย่างน้อย 10 

แนวทาง ซึ่งต้องสัมพันธ์กับค าส าคัญ 

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ระบุใน 

ปัญหาส าคัญ 

   

4. ขั้นก ำหนดเกณฑ์เพื่อประเมิน 

แนวทำงกำรแก้ปัญหำ 

    1) ครูอธิบายและยกตัวอย่างเกณฑ์เพื่อ

พิจารณาเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่ดี

ที่สุด 

   

    2) กระตุ้นให้ผูเ้รียนพัฒนาหรอืก าหนด

เกณฑเ์พื่อประเมินแนวทางการแก้ปัญหา

โดย ก าหนดเกณฑ์ที่ประกอบด้วยอย่างนอ้ย  

5 เกณฑ์ 

   

    3) กระตุ้นให้ผูเ้รียนพิจารณาตัดสิน 

แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด  

10 แนวทาง 
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กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

กำรคิดแก้ปัญหำอนำคต 

  (Future Problem Solving Technique)  

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

5. ขั้นประเมินแนวทำงกำรแก้ปัญหำ 

    1) ครูอธิบายและยกตัวอย่างการประเมิน

แนวทางการแก้ปัญหา 

   

    2) กระตุ้นให้ผูเ้รียนประเมินแนวทางการ

แก้ปัญหา โดยเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่

ดีที่สุดมา 1 แนวทาง 

   

6. ขั้นเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำท่ีดี

ที่สุดและพัฒนำแผนปฏิบัติงำน 

    กระตุน้ให้ผู้เรยีนน าแนวทางการ

แก้ปัญหาที่ดทีี่สุดมาเสนอให้ข้อมูล

รายละเอียดถึงแนวทางการแก้ปัญหา 

(ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่และอย่างไร 

ในลักษณะของโครงการที่ชัดเจน) 

   

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                            
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ด้วยเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้โดยกำรน ำทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ  

(Constructivist Theory to Practice) 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ชื่อผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรเรยีนรู้โดยกำรน ำทฤษฎี 

กำรสร้ำงควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ 

(Constructivist Theory to Practice) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1.  ขั้นเตรยีมควำมพร้อมผู้เรยีน                     

    1.1 กระตุ้นจูงใจ และเร้าความสนใจ

ผูเ้รียน 

   

    1.2 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้    

    1.3 สร้างความส าคัญกับสิ่งที่จะเรียนให้

ผูเ้รียน 

   

2. ขั้นให้ผู้เรยีนทุกคนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมกำรเรยีนรู้ 

    2.1 ใหผู้เ้รียนสังเกตความแตกต่างของ 

สิ่งที่ครูแสดง/ก าหนด 

   



238 
 

 
 

กิจกรรมกำรเรยีนรู้โดยกำรน ำทฤษฎี 

กำรสร้ำงควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ 

(Constructivist Theory to Practice) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

    2.2 กระตุ้นให้ผูเ้รียนนิยามความหมาย

และแสดงความคิดรวบยอด 

   

    2.3 ให้ผู้เรยีนร่วมกันอธิบาย แสดงความ

คิดเห็นระบุรายการ และจัดกลุ่ม 

   

    2.4  ให้ผูเ้รียนท า Concept Map หรือ 

Mind Map เพื่อเสนอแนวคิด/ ข้อสรุป 

   

    2.5 ครูน ากิจกรรมฝกึการตัดสินใจ เช่น 

บทบาทสมมต ิสถานการณ์ จ าลองมาใช้ 

   

    2.6 กระตุ้นให้ผูเ้รียนแสดงสิ่งที่ได้รับจาก

กิจกรรมการเรียนรู้ 

   

3.  ขั้นตรวจสอบควำมเข้ำใจ โดยครู

ด ำเนินกำร ดังน้ี 

    3.1 ถามค าถามที่ส่งเสริมการคดิหลาย

ประเภท (ไม่จ ากัดค าตอบ ไม่กว้างเกินไป) 

   

 

 

 

    3.2 ครูเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสร้างความรู้

ความคิดดว้ยตนเอง 

   

    3.3 ถามค าถามที่ส าคัญโดยใช้ค าถามที่

เจาะลึก (ถามเปิดประเด็นใหผู้เ้รียนจัดกลุ่ม 

อธิบายประกอบ ถามย้ าจุดเน้น ให้อธิบาย

และสรุป ถามให้ตคีวาม ถามให้ผู้เรยีน

อธิบาย Concept ฯลฯ) 
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กิจกรรมกำรเรยีนรู้โดยกำรน ำทฤษฎี 

กำรสร้ำงควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ 

(Constructivist Theory to Practice) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

4.  ขั้นเปิดโอกำสให้ผู้เรยีนปฏิบัติโดยตรง 

    4.1 จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดง

พฤติกรรมที่คาดหวังรว่มกัน 

   

 

 

    4.2 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนฝกึทักษะและ

ปฏิบัติกิจกรรมอย่างเต็มที่ 

   

    4.3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของผู้เรยีนใน

การพิจารณาผูท้ี่เกิดความคิดความเข้าใจใน

ประเด็นส าคัญและคนที่ตอ้งได้รับการ

อธิบายเพิ่มเติม 

   

5. กำรคดิไตร่ตรองและสะท้อนควำมคิด

เกี่ยวกับบทเรยีน 

    5.1 ให้ผู้เรียนได้สรุปบทเรียนร่วมกันจาก

สิ่งที่ตนเองเกิดการเรียนรู้ 

   

    5.2 ครูเชื่อมโยงวัตถุประสงค์กับบทสรุป

ของบทเรียนใหแ้ก่ผู้เรยีน 

   

    5.3 ครูใช้ค าถามที่ส่งเสริมการคิดอย่าง

น้อย 2 ระดับ (ความรูค้วามเข้าใจ และ

วิเคราะห์สังเคราะห)์ 

   

    5.4 เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในการ

อภปิรายอย่างทั่วถึง 
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กิจกรรมกำรเรยีนรู้โดยกำรน ำทฤษฎี 

กำรสร้ำงควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ 

(Constructivist Theory to Practice) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

    5.5 วัดและประเมินผลถึงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของบทเรียน เชน่ การสังเกต

พฤติกรรม การปฏิบัติงาน การถาม-ตอบ 

หรอืการทดสอบย่อย 

   

6. ขั้นการให้ฝกึเพิ่มเติมหรือใหท้ าโดยอิสระ            

    6.1 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้ฝึกปฏิบัติจาก

ความรูท้ี่สร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง 

   

    6.2 ใหผู้เ้รียนท าแบบฝกึหัดที่เกี่ยวข้อง

กับบทเรียน 

   

    6.3 ครูและผูเ้รียนร่วมกันแสดงผลการ

เรียนรู้ที่สมบูรณ์ และผลลัพธ์ที่ตอ้งการให้

เกิดกับผูเ้รียน 

   

       

 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................       
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 4 MAT  

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 4 MAT 

  

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. ขั้นสร้ำงคุณค่ำและประสบกำรณ์ของ

สิ่งท่ีเรียน (พัฒนำสมองซีกขวำ) 

   ครูกระตุ้นความสนใจและแรงจูงใจให้ผูเ้รียน

คดิ โดยใช้ค าถามกระตุ้นให้ผูเ้รยีนสังเกตการ

ออกไปปฏสิัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมจรงิของสิ่ง

ที่เรยีน 

   

2. ขั้นวิเครำะห์ประสบกำรณ์ (พัฒนำ

สมองซีกซ้ำย) 

    ครูกระตุ้นผู้เรียน โดยให้ผูเ้รยีนฝึกวิเคราะห์

หาเหตุผล ให้ฝกึท ากจิกรรมกลุ่มอย่าง

หลากหลาย อาทิ การฝึกเขียนผังความคดิ 

การระดมสมอง การอภิปรายร่วมกัน 
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กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 4 MAT 

  

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

3. ขั้นปรับประสบกำรณ์เป็นควำมคิด 

รวบยอด (พัฒนำสมองซีกขวำ) 

    ครูเน้นให้ผู้เรยีนวิเคราะหอ์ย่างไตร่ตรอง 

น าความรูท้ี่ได้มาเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ได้

ศกึษาค้นคว้า โดยจัดระบบวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบกับการจัดล าดับความสัมพันธ์

ของสิ่งที่เรียน 

   

4. ขั้นพัฒนำควำมคดิรวบยอด (พัฒนำ

สมองซีกซ้ำย) 

    4.1 ครูใหท้ฤษฎีและหลักการที่ชัดเจน 

โดยเฉพาะรายละเอียดของข้อมูลตา่ง ๆ 

เพื่อให้ผู้เรยีนเข้าใจและพัฒนาความคิด 

รวบยอดของตนในเรื่องที่เรียน 

   

   4.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรยีนค้นคว้าหาความรู้ 

เชน่ จากใบความรู ้แหล่งวิทยาการท้องถิ่น 

การสาธิต การทดลอง ดูวิดิทัศน ์  

   

5. ขั้นลงมือปฏิบัติจำกกรอบควำมคิดที่

ก ำหนด (พัฒนำสมองซีกซ้ำย) 

    5.1 ครูเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนซักถามข้อ

สงสัยก่อนปฏิบัติกิจกรรม 

   

    5.2 ครูใหผู้เ้รียนปฏิบัติกิจกรรมการ

ทดลอง ท าแบบฝกึหัด การสรุปผลการ

ทดลอง 
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กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 4 MAT 

  

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

6. ขั้นสร้ำงช้ินงำนเพื่อสะท้อนควำมเป็น

ตนเอง (พัฒนำสมองซีกขวำ) 

    ครูให้ผู้เรยีนแสดงความสามารถของ

ตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ เพื่อ

สร้างสรรค์ช้ินงานของตนเอง เชน่ สมุดภาพ 

พร้อมค าบรรยาย สิ่งประดิษฐ์ ภาพวาด 

นิทาน แผน่พับ เป็นต้น 

   

7. ขั้นวิเครำะห์คุณค่ำ และกำร

ประยุกต์ใช้ (พัฒนำสมองซีกซ้ำย) 

    7.1 ครูใหผู้เ้รียนวิเคราะหชิ์น้งานของ

ตนเอง อธิบายขั้นตอนการท างาน อุปสรรค

ในการท างานและวิธีแก้ไข  

   

    7.2 กระตุน้ให้ผูเ้รียนบูรณาการ

ประยุกต์ใชเ้พื่อเชื่อมโยงในชีวิตจริงหรอื

อนาคต 

   

8. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เรยีนรู้ 

กับผู้อื่น (พัฒนำสมองซีกขวำ) 

    ให้ผู้เรยีนน าผลงานของตนเองมาน าเสนอ 

จัดแสดงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัด

นิทรรศการ จัดป้ายนิเทศ โดยให้สมาชิก

กลุ่มอื่นได้ชื่นชม และวิพากษ์วจิารณ์ 

อย่างสร้างสรรค์ 
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ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................        
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ด้วยเทคนิคกำรแก้ปัญหำอนำคต (Future Problem solving Technique) 

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรเรยีนรู้ด้วยเทคนิคกำร

แก้ปัญหำอนำคต (Future Problem 

solving Technique) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1.  ครูก าหนดสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กับบทเรียน 

   

 

2. ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4-6 คน และ

ร่วมกันระบุปัญหาจากข้อความที่ก าหนดให้

อย่างนอ้ย 10 ปัญหา  พรอ้มทั้งให้

เรียงล าดับความส าคัญของปัญหา 

   

 

 

 

3.  กระตุ้นใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มเลอืกปัญหา

ที่สนใจ และคดิว่าควรมีการแก้ไขอย่าง

เร่งดว่น และสามารถท าได้ง่ายท าได้ทันที  

   

 

 

4. ให้ผู้เรยีนระดมสมองเพื่อประเมิน 

แนวทางการแก้ปัญหาที่ดทีี่สุด 1 แนวทาง  

   



246 
 

 
 

กิจกรรมกำรเรยีนรู้ด้วยเทคนิคกำร

แก้ปัญหำอนำคต (Future Problem 

solving Technique) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

5. ครูอธิบายวิธีการพัฒนา/ก าหนดเกณฑ์

เพื่อประเมินแนวทางการแก้ปัญหา  

   

6. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ก าหนดเกณฑ์เพื่อ

ประเมินแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่ม 

   

 

7. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มใหข้้อมูลและ

รายละเอียดแนวทางการแก้ปัญหาที่ดทีี่สุด

และพัฒนาแผนปฏิบัติงานของกลุ่ม 

   

 

 

8. ใหต้ัวแทนผูเ้รียนแตล่ะกลุ่มน าเสนอ 

หนา้ช้ัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน 

   

       

 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                            
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยรูปแบบกำรประสำนห้ำแนวคดิ  

หรอืโมเดลซิปปำ (CIPPA Model)  

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย 

รูปแบบกำรประสำนห้ำแนวคดิ  

หรอืโมเดลซิปปำ (CIPPA Model)  

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. กำรทบทวนควำมรู้เดิม 

(Construction : C) 

    ครูทบทวนความรูเ้ดิมในเรื่องที่จะเรียน

ให้กับนักเรียน  

   

2. กำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ 

(Instruction : I) 

    ให้ค าแนะน าและกระตุ้นผูเ้รียนให้

แสวงหาข้อมูลความรูใ้หม่ จากแหล่ง 

ความรูต้่าง ๆ  
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กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย 

รูปแบบกำรประสำนห้ำแนวคดิ  

หรอืโมเดลซิปปำ (CIPPA Model)  

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

3. กำรศึกษำท ำควำมเข้ำใจข้อมูล/ 

ควำมรู้ใหม่ และเชื่อมโยงควำมรู้ใหม่กับ

ควำมรู้เดิม (Physical Participation : P) 

    ให้ผูเ้รียนศึกษาและท าความเข้าใจกับ

ข้อมูล/ความรูท้ี่หามาได้ โดยกระตุ้นให ้

ผูเ้รียนสร้างความหมายของข้อมูล/ 

ประสบการณใ์หม่ ๆ โดยใช้กระบวนการ 

ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ซึ่งตอ้งอาศัยการ

เชื่อมโยงกับความรูเ้ดิม  (เช่น กระบวนการ

คิด กระบวนการกลุ่มในการอภปิราย สรุป

ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้น ๆ)     

   

4. กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

กับกลุ่ม (Process Learning : P) 

   ส่งเสริมให้ผู้เรยีนอาศัยกลุ่มเป็นเครื่องมอื

ในการตรวจสอบความรูค้วามเข้าใจของ

ตนเอง โดยขยายความรูค้วามเข้าใจของตน

ให้กว้างขึน้ 

   

5. กำรสรุปและจัดระเบียบควำมรู้ 

(Process Learning : P) 

    ให้ผูเ้รียนสรุปความรูท้ี่ได้รับทั้งหมด ทั้ง

ความรูเ้ดิม ความรู้ใหม ่จัดสิ่งที่เรยีนใหเ้ป็น

ระบบ 
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กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย 

รูปแบบกำรประสำนห้ำแนวคดิ  

หรอืโมเดลซิปปำ (CIPPA Model)  

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

6. กำรปฏิบัติ/ กำรแสดงผลงำน 

(Process Learning : P) 

    ให้ผูเ้รียนแสดงผลงานการสร้างความรู้ 

ที่ตนเองได้ปฏิบัติให้ผู้อื่นรับรู้  

   

7. กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้  

(Application : A) 

    ส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้ฝึกฝนการน าความรู้

ความเข้าใจของตนไปใช้ในสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ที่หลากหลาย  

   

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                            
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีสตอรี่ไลน์   (Storyline)  

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ/ ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ/ ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย 

วิธีสตอรี่ไลน์   (Storyline)  

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. ครูเตรียมหัวเรื่องหรอืหัวข้อที่จะใช้สอน 

โดยเป็นแนวคิดส าคัญที่ผู้สอนต้องการให้

ผูเ้รียนได้เรียนรู ้ 

   

2. ครูเตรยีมการผูกเรื่อง หรอืเขียนเส้นทาง

การด าเนินเรื่อง โดยค านึงถึงองค์ประกอบ

ส าคัญ คอื ฉาก ตัวละคร การด าเนินชีวติ 

และเหตุการณ์ส าคัญ (อาจเป็นเรื่องจรงิ 

จนิตนาการหรอืความฝัน) 

   

3. ครูเป็นผู้ท าหนา้ที่ผูกเรื่องราวหรอื

เส้นทางการด าเนินเรื่องตามล าดับขั้นตอน 

   

4. ครูตั้งค าถามหลักหรือค าถามส าคัญ เพื่อ

เปิดประเด็นใหผู้เ้รียนได้คิดวิเคราะห์ 
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กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย 

วิธีสตอรี่ไลน์   (Storyline)  

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

5. จัดกิจกรรมให้ผู้เรยีนได้ตอบค าถามหลัก

โดยเน้นใหใ้ห้ผู้เรยีนเป็นผู้สร้างรายละเอียด

และลงมอืท ากิจกรรมตา่ง ๆ ด้วยตนเอง

(ผูเ้รียนมีบทบาทมากกว่าเป็นผู้รับ) 

   

6. ให้ผู้เรยีนสรุปความคิดรวบยอดของแตล่ะ

กิจกรรม ก่อนที่จะขึน้กิจกรรมใหมเ่สมอ 

   

7. ประเมินผลตามสภาพจริง จากค าถาม

หลักและกิจกรรม 

   

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                            
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ด้วยเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษำเป็นฐำน (Case- based Learning) 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ/ ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ/ ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรเรยีนรู้ด้วยเทคนิค 

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษำ 

เป็นฐำน (Case-based Learning) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. ขั้นตอนก่อนกำรอภิปรำยกรณศึีกษำ 

      1.1 การแนะน าเข้าสู่กรณีศึกษา หรือ

ผูส้อนน าเข้าสู่ประเด็นปัญหา 

   

      1.2 การน าเสนอด้วยสื่อประกอบ 

การเรียนอื่น ๆ (วิดีทัศน์ ข่าว หรือบทความ 

ที่เกี่ยวข้องกับกรณีศกึษา) 

   

 

 

2. ขั้นตอนกำรอภิปรำยกรณีศึกษำ 

      2.1 ให้ผูเ้รียนตอบค าถามเกี่ยวกับกรณี

นั้น ๆ  (ในขั้นเริ่มต้นการอภิปราย เชน่ 

ค าถามว่าถ้าผูเ้รียนเข้าไปอยู่ในต าแหน่งหรอื

เหตุการณน์ั้น ๆ จะวิเคราะหป์ัญหาอย่างไร /

ผูเ้รียนมีขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมหรอืไม่ อย่างไร) 
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กิจกรรมกำรเรยีนรู้ด้วยเทคนิค 

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษำ 

เป็นฐำน (Case-based Learning) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

     2.2 กระตุน้ให้ผูเ้รียนเห็นประเด็นส าคัญ

หรอื ประเด็นเร่งด่วนของกรณีศึกษา เพื่อ

น าไปสู่การอภิปราย เพื่อหาทางเลือกในการ

แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน (ผูส้อนคอยชีแ้นะ

ไม่ให้มกีารหลงประเด็นในการอภปิราย)  

   

 

 

 

 

     2.3 กระตุ้นใหผู้เ้รียนเสนอทางเลือก  

ต่าง ๆ ในประเด็นปัญหาของการอภิปราย 

ซึ่งเป็นทางเลอืกที่มคีวามเป็นไปได้ หรอื

สามารถปฏิบัติได้ (ผูส้อนช่วยตีกรอบและลด

จ านวนทางเลือกที่เป็นไปได้) 

   

3. ขั้นตอนกำรสรุปกรณีศึกษำ 

3.1 กระตุน้ใหผู้เ้รียนสรุปกรณีศึกษา    

ทีละประเด็นโดยชีใ้ห้เห็นถึงข้อดแีละข้อด้อย

ของแต่ละประเด็น  

   

      3.2 ผูส้อนสรุปประเด็นส าคัญเพิ่มเติม

โดยเชื่อมโยงถึงแนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง (ผูส้อนไม่ควรสรุปการสอนโดยที่

ผูเ้รียนยังมีขอ้สงสัยติดค้างอยู่) 

   

4.กำรวัดผลกระบวนกำรสอน 

(อาจพิจารณาได้จาก การอธิบายและ

วิเคราะหป์ระเด็นส าคัญของเรื่อง /อธิบาย

แนวคิดหรือทฤษฎีที่ใชใ้นกรณีศึกษานั้น ๆ/ 

อธิบายความคาดหวังหรอืข้อสมมตฐิานที่
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กิจกรรมกำรเรยีนรู้ด้วยเทคนิค 

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษำ 

เป็นฐำน (Case-based Learning) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

ส าคัญในกรณีศึกษา/ ความถูกต้องชัดเจนใน

การวิเคราะหป์ระเด็นส าคัญในกรณีศึกษา/ 

ความสอดคล้องของการวิเคราะห์ปัญหากับ

การตัดสินใจ เป็นต้น) 

       

 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                            
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ด้วยเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน (Project-based Learning) 

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ/ ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ/ ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรเรยีนรู้ด้วยเทคนิคกำร

จัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน  

(Project-based Learning) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. ครูใหค้วามรูท้ั่วไปเกี่ยวกับสาระใด สาระ

หนึ่งที่จะใหน้ักเรียนศกึษาค้นคว้าและ 

ท าโครงงาน 

   

2.  ให้นักเรียนเลือกเรื่องที่สนใจ จัดนักเรียน

เข้ากลุ่มที่สนใจเรื่องเดียวกัน 

   

 

3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มอภปิราย  แลกเปลี่ยน

แนวคิด ด าเนินการศกึษาค้นคว้า 

   

 

4. แตล่ะกลุ่มรวบรวมข้อมูล สรุป 

เตรียมเสนอทั้งช้ันเรียน 
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กิจกรรมกำรเรยีนรู้ด้วยเทคนิคกำร

จัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน  

(Project-based Learning) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

5.  ร่วมกันอภปิรายโครงงานแตล่ะกลุ่ม 

ทั้งช้ัน 

   

 

6.  ครูกับนักเรียน ร่วมกันสรุปหลักการ

ทั่วไป  หรอืสาระส าคัญ 

   

7.  วัดและประเมินผลการเรียนรูด้้วยการ

ประเมินช้ินงาน หรอืโครงงาน 

   

       

 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                            
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรคิดดัง ๆ (Thinking aloud) 

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ 

เทคนิคกำรคดิดัง ๆ (Thinking aloud) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

    1. ผู้สอนบอกความหมายของความ

ล าเอียง/ การแสดงความคิดเห็นเพียง 

ด้านเดียว 

   

    2. ผูส้อนยกตัวอย่างของความล าเอียง 

ให้ผู้เรยีนคิดตาม 

   

    3. ใหผู้เ้รียนอ่านเรื่องที่ก าหนดให้ แล้วให้

เขียนวิธีคิด และสิ่งที่คิดตามล าดับของ

ปฏิบัติการคิดของตนเอง 

   

    4. ให้ผูเ้รียนจับคู่แล้วเล่าวิธีคิดให้ 

เพื่อนฟัง 

 

   



258 
 

 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ 

เทคนิคกำรคดิดัง ๆ (Thinking aloud) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

    5. ผู้สอนเลือกบทบรรยายการคิดดัง ๆ 

ของผู้เรยีนในช้ัน มาให้เพื่อนช่วยกันวิเคราะห์

กระบวนการคิด 

 

   

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                            
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ด้วยเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem- based Learning) 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

 

กิจกรรมกำรเรยีนรู้ด้วยเทคนิคกำร

จัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน 

(Problem-based Learning) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ 
บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1.  กระตุ้นใหผู้เ้รียนเสนอสถานการณป์ัญหา    

2.  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนระบุและวิเคราะห์

ปัญหาดว้ยตนเอง 

   

3.  กระตุ้นใหผู้เ้รียนตัง้สมมติฐานและหรอื

ก าหนดวิธีการเรียนรู้  และแสวงหาความรู้ 

   

 

4.  ตดิตามผูเ้รียนใหด้ าเนินการตามแผน / 

แนวทางที่ก าหนด สอบถามปัญหา อุปสรรค

และแนวทางแก้ไข เป็นระยะ ๆ 

   

 

5.  ให้ผู้เรยีนเสนอผลงาน     
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กิจกรรมกำรเรยีนรู้ด้วยเทคนิคกำร

จัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน 

(Problem-based Learning) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ 
บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

6. ให้ผู้เรยีนอภปิรายและร่วมกันสรุป

ความคิดรวบยอด /ความรูท้ี่ได้รับแตล่ะกลุ่ม 

   

 

7.  ประเมินผลการเรียนรู้     

       

 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                            
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ด้วยเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐำน (Research-based Learning) 

                              แนวทำง : ผู้สอนน ำผลกำรวิจัยมำใช้ในกำรสอน 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรเรยีนรู้ด้วยเทคนิคกำร

จัดกำรเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐำน 

(Research-based Learning) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. ครูสืบค้นแหล่งขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกับ 

   เรื่องที่สอน 

   

 

2. ครูศึกษางานวิจัย/ ขอ้มูล/ องค์ความรูท้ี่   

   เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระ 

   

 

3. ครูเลือกผลงานวิจัยที่เหมาะสมกับเรื่อง     

   ที่สอนและวัยของผู้เรยีน 

   

4. ครูน าผลงานวิจัยมาใช้ 

    4.1 ประกอบเนือ้หาสาระที่สอน เสริมให ้ 

    ผูเ้รียนได้ความรูเ้พิ่มขึน้ 
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กิจกรรมกำรเรยีนรู้ด้วยเทคนิคกำร

จัดกำรเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐำน 

(Research-based Learning) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

    4.2 ประยุกต์ใชใ้นการสอน (ครูอ่าน 

    ผลการวิจัย ทฤษฎี การน ามาใช้ประโยชน์   

    เป็นต้น) 

   

5. ครูและผูเ้รียนร่วมกันอภิปรายผลการวิจัย 

กระบวนการวิจัย และประโยชนก์ารวิจัย 

   

6. ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้เกี่ยวกับ

ผลการวิจัย กระบวนการวิจัยควบคู่กับการ

เรียนรู้ตามปกติ 

   

       

 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                            
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิคกำรคดิแก้ปัญหำอนำคต 

  (Future Problem Solving Technique)  

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

กำรคิดแก้ปัญหำอนำคต 

  (Future Problem Solving Technique)  

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. ขั้นระบุปัญหำ 

    1) ให้ผูเ้รียนอ่านสถานการณท์ี่ก าหนดให้

และระดมสมอง เพื่อให้ได้ปัญหาที่เป็นจริง

จากเรื่องหรอืเหตุการณ์ที่ก าหนด 

ให้ได้ปัญหามากที่สุด 

   

    2) กระตุ้นให้ผูเ้รียนเขียนปัญหา โดย

เลือกเฉพาะปัญหาที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง 

กับเหตุการณโ์ดยตรง 

   

2. ขั้นระบุปัญหำส ำคัญ 

   1) กระตุ้นให้ผูเ้รียนเลือกปัญหาที่ส าคัญ

เพียง 1 ปัญหา 
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กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

กำรคิดแก้ปัญหำอนำคต 

  (Future Problem Solving Technique)  

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

    2) กระตุ้นให้ผูเ้รียนแตล่ะกลุ่มน าปัญหา

ส าคัญนั้นมาปรับเขียนใหม่ใหเ้ป็นข้อความ 

ที่ระบุเหตุผลประกอบที่ชัดเจน 

   

3. ขั้นระดมสมองคิดแนวทำงกำร

แก้ปัญหำท่ีเป็นไปได้ 

     กระตุ้นให้ผู้เรยีนระดมสมองคดิหา 

แนวทางการแก้ปัญหาอย่างน้อย 10 

แนวทาง ซึ่งต้องสัมพันธ์กับค าส าคัญ 

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ระบุใน 

ปัญหาส าคัญ 

   

4. ขั้นก ำหนดเกณฑ์เพื่อประเมิน 

แนวทำงกำรแก้ปัญหำ 

    1) ครูอธิบายและยกตัวอย่างเกณฑ์เพื่อ

พิจารณาเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่ดี

ที่สุด 

   

    2) กระตุ้นให้ผูเ้รียนพัฒนาหรอืก าหนด

เกณฑเ์พื่อประเมินแนวทางการแก้ปัญหา

โดย ก าหนดเกณฑ์ที่ประกอบด้วยอย่างนอ้ย  

5 เกณฑ์ 

   

    3) กระตุ้นให้ผูเ้รียนพิจารณาตัดสิน 

แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด  

10 แนวทาง 
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กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

กำรคิดแก้ปัญหำอนำคต 

  (Future Problem Solving Technique)  

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

5. ขั้นประเมินแนวทำงกำรแก้ปัญหำ 

    1) ครูอธิบายและยกตัวอย่างการประเมิน

แนวทางการแก้ปัญหา 

   

    2) กระตุ้นให้ผูเ้รียนประเมินแนวทางการ

แก้ปัญหา โดยเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่

ดีที่สุดมา 1 แนวทาง 

   

6. ขั้นเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำท่ีดี

ที่สุดและพัฒนำแผนปฏิบัติงำน 

    กระตุน้ให้ผู้เรยีนน าแนวทางการ

แก้ปัญหาที่ดทีี่สุดมาเสนอให้ข้อมูล

รายละเอียดถึงแนวทางการแก้ปัญหา 

(ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่และอย่างไร 

ในลักษณะของโครงการที่ชัดเจน) 

   

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                            
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยขั้นตอนกำรสอนแบบจัดหมวดหมู่ 

(Classifying Method) 

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยขั้นตอน

กำรสอนแบบจัดหมวดหมู่ 

(Classifying Method) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. ขั้นกำรน ำเข้ำสู่บทเรียน 

    1.1 ครูน าเข้าสู่บทเรียนและเช่ือมโยงเข้าสู่

เรื่องที่สอน 

   

    1.2 ครูแจ้งวัตถุประสงค์ของการสอน    

2. ขั้นสอน  

   2.1 กระตุ้นให้ผูเ้รียนสังเกตสิ่งที่ครู

ก าหนดให้ แล้วรวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

ของวัตถุหรอืปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ (ขั้นนี้ให้

ผูเ้รียนสังเกตโดยอาศัยรูปร่าง ลักษณะ

คุณสมบัติของสิ่งที่สังเกต) 
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กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยขั้นตอน

กำรสอนแบบจัดหมวดหมู่ 

(Classifying Method) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

    2.2 ให้ผูเ้รียนก าหนดเกณฑก์ารจ าแนก 

โดยใช้ลักษณะและคุณสมบัติอย่างใดอย่าง

หนึ่งจากการสังเกตและรวบรวมข้อเท็จจริง 

   

    2.3 ให้ผู้เรยีนจ าแนกสิ่งที่สังเกตออกเป็น

หมวดหมู่ตามเกณฑ ์ 

   

    2.4 ให้ผู้เรยีนน าผลที่ได้จากการจัด

หมวดหมู่ในขั้นที่ 3 มา วเิคราะหเ์พื่อ

พิจารณาถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม 

   

3. ขั้นสรุป 

    ให้ผูเ้รียนสรุปเป็นหลักหรอืกฎเกณฑ์ 

และครูอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม่

สมบูรณ์ 

   

       

 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                            
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกำรสอนแบบฝึกปฏิบัติ (Practice Method) 

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกำรสอน

แบบฝึกปฏิบัติ (Practice Method) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. ขั้นกำรน ำเข้ำสู่บทเรียน 

    1.1 ครูน าเข้าสู่บทเรียนและเช่ือมโยงเข้า 

สู่เรื่องที่สอน 

   

    1.2 ครูแจ้งวัตถุประสงค์ของการสอน    

2. ขั้นสอน  

   2.1 ให้ผูเ้รียนฟังการอธิบายพร้อมกับ

สังเกตตัวอย่างการปฏิบัติจากการสาธิตหรอื

การแสดงให้ดูจากต้นแบบ 

   

   2.2 ใหผู้เ้รียนลองปฏิบัติตามแบบ

ตามล าดับขั้นตอนของผู้สาธิต 

   



269 
 

 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกำรสอน

แบบฝึกปฏิบัติ (Practice Method) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

    2.3 ให้ผู้เรยีนลงมอืปฏิบัติ โดยไม่มีแบบ 

ให้สังเกต แตใ่ห้ท าตามล าดับที่ได้ปฏิบัติมา

ในข้อ 2.2 

   

    2.4 ให้ผู้เรยีนฝกึฝนโดยการท าซ้ า ๆ ด้วย

ตนเองจนเกิดความมั่นใจและเป็นอัตโนมัติ 

   

3. ขั้นสรุป 

    ให้ผูเ้รียนร่วมกันสรุปขั้นตอนการสาธิต

และอภปิรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกันถึง

เทคนิคที่ค้นพบ ปัญหาอุปสรรค และ

ข้อสังเกตต่าง ๆ 

   

       

 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                            
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิคกำรสืบเสำะหำควำมรู้  

(Inquiry- based Learning) 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 

กิจกรรมกำรเรยีนรู้ด้วยเทคนิค 

กำรสืบเสำะหำควำมรู้  

(Inquiry- based Learning) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. ขั้นเตรยีมกำรสอน 

ครูวางแผน เตรยีมค าถามที่เกี่ยวข้อง

กับสาระการเรียนรูเ้พื่อให้นักเรียนรว่มกัน

สืบเสาะหาความรู้ หรอืค าตอบ 

   

2. ขั้นด ำเนินกำรสอน  

      ครูอธิบายเนือ้หาสาระความรูใ้นเรื่อง

กว้าง ๆ โดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก 

   

 

 

3.   ขั้นกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

3.1 กระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมกันพิจารณา

ค าถามหรอืปัญหา       

   

 

 

3.2 กระตุ้นผูเ้รียนก าหนดวิธีสืบเสาะหา 

ความรู ้/แหล่งขอ้มูลร่วมกัน 
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กิจกรรมกำรเรยีนรู้ด้วยเทคนิค 

กำรสืบเสำะหำควำมรู้  

(Inquiry- based Learning) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

      3.3 สง่เสริมใหผู้เ้รียนเข้ากลุ่ม เลือก

ปัญหาหรอืประเด็นที่สนใจจะศกึษาและ

ร่วมกันท าความเข้าใจกับปัญหา 

   

 

 

      3.4 กระตุ้นใหผู้เ้รียนศึกษาค้นคว้าหรือ

ทดลองเพื่อให้ได้ค าตอบ หาแนวทางการ

แก้ปัญหา 

   

      3.5 ให้ผู้เรยีนสรุปแนวทางวิธีการ

แก้ปัญหาหรอืสรุปข้อมูลความรูท้ี่สบืเสาะ 

   

4. ขั้นน ำเสนอข้อค้นพบ 

    4.1 ให้ผูเ้รียนเสนอข้อค้นพบ ความรูว้ิธี

แก้ปัญหา  

   

    4.2 ให้ผู้เรยีนร่วมกันสรุปแตล่ะปัญหา   

และสรุปความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

   

       

 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 



272 
 

 
 

แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ 

โดยกำรใช้รูปแบบวงจรกำรเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ( 6E Learning Cycle Model)  

พัฒนำมำจำกเทคนิคกำรสืบเสำะหำควำมรู้  

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรเรยีนรู้โดยกำรใช้รูปแบบ

วงจรกำรเรียนรู้ 6 ขั้นตอน                    

( 6E Learning Cycle Model) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. ขั้นสร้ำงควำมสนใจ (Engagement) 

1.1 กระตุน้ให้ผูเ้รียนสังเกตสิ่งเร้าเพื่อ

เกิดความสงสัย 

   

1.2 กระตุน้ให้ผูเ้รียนตั้งค าถามส าคัญ/ 

ค าถามจ าเป็น 

   

2. ขัน้ทบทวนประสบกำรณ์เดิม 

(Elicitation)  

     ให้ผู้เรยีนคาดคะเนค าตอบ หรอื        

ตั้งสมมุตฐิาน 
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กิจกรรมกำรเรยีนรู้โดยกำรใช้รูปแบบ

วงจรกำรเรียนรู้ 6 ขั้นตอน                    

( 6E Learning Cycle Model) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

3.  ขัน้ส ำรวจและค้นหำ (Exploration) 

     3.1 ให้ผูเ้รียนวางแผนเพื่อรวบรวมข้อมูล  

   

 

 

3.2 กระตุ้นให้ผูเ้รียนรวบรวมข้อมูล/ 

ทดลอง 

   

3.3 ให้ผู้เรยีนวิเคราะหแ์ละสื่อ

ความหมายข้อมูล 

   

 

3.4 ให้ผูเ้รียนสรุปผล    

4. ขั้นสร้ำงค ำอธิบำย (Explanation) 

    4.1 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนอภิปรายเพื่อสรา้ง

ค าอธิบายด้วยตนเอง 

   

4.2 ครูเชื่อมโยงสูค่วามรูท้ี่ถูกต้อง    

5. ขั้นขยำยควำมรู้ (Elaboration) 

    5.1 กระตุ้นใหผู้เ้รียนน าความรู้ไปใช้ หรอื

ประยุกต์ความรู้ใหม่ในสถานการณใ์หม่ 

   

    5.2 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสร้างผลงาน หรอืชิน้งาน    

6. ขั้นประเมิน (Evaluation) 

    ครู/ผู้เรยีนประเมินการเรียนรู้ 

   

      ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................       
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็ม (STEM Activity) 

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้

ด้วยกิจกรรมสะเต็ม (STEM Activity) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

   1. ครูให้ผู้เรยีนระบุปัญหาในชีวติจริง/

นวัตกรรมที่ตอ้งการพัฒนา    

   

   2. กระตุ้นให้ผูเ้รียนรวบรวมข้อมูลและ

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 

   

   3. ให้ผู้เรยีนร่วมกันออกแบบวิธีการ

แก้ปัญหา (Science+Math & Technology) 

   

   4. กระตุ้นให้ผู้เรยีนวางแผนและ

ด าเนนิการแก้ปัญหา (Engineering) 

   

   5. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนทดสอบ 

ประเมินผล และปรับปรุง วิธีการแก้ปัญหา 

หรอืชิน้งาน (Engineering) ของตน/กลุ่ม  
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้

ด้วยกิจกรรมสะเต็ม (STEM Activity) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

    6. ให้ผู้เรยีนน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา    

ผลการแก้ปัญหาหรือ ชิ้นงาน หรอืผลการ

พัฒนานวัตกรรม 

   

       

 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                            
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้กำรพัฒนำทักษะกำรคิดตำมแนวคดิหมวก 6 ใบ 

ของ เดอ โบโน  (De Bono’s Six Hats)  

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรเรยีนรู้ด้วยกำรพัฒนำ 

ทักษะกำรคิดตำมแนวคดิหมวก 6 ใบ 

ของ เดอ โบโน  (De Bono’s Six Hats) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

ขั้นเตรยีม: 

1. แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนและ

ความส าคัญของทักษะการคิด 

   

2. อธิบายวิธีการเรียนด้วยหมวก 6 ใบ    

3. ให้ผู้เรยีนจัดกลุ่มกลุ่มละ 6 คน โดยแต่ละ

กลุ่มเลอืกประธาน/ ผู้ด าเนินการ 

   

ขั้นสอน: 

1. กระตุน้ความสนใจด้วยการถามค าถาม

หลาย ๆ ประเภทใหน้ักเรียนตอบ 

   

2. ช้ีให้ผู้เรยีนเห็นความแตกต่างกันของ 

การตอบ 
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กิจกรรมกำรเรยีนรู้ด้วยกำรพัฒนำ 

ทักษะกำรคิดตำมแนวคดิหมวก 6 ใบ 

ของ เดอ โบโน  (De Bono’s Six Hats) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

3. อธิบายชี้แจงลักษณะของหมวก 6 ใบ     

ที่สอดคล้องกับค าตอบของนักเรียน 

   

4. ให้ผู้เรยีนฝกึปฏิบัติ ฝกึคิดจาก

สถานการณท์ี่ก าหนด  

   

5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทบทวน เรียบเรียงสิ่งที่

คิด สรุปกระบวนการคิดและประโยชน์ของ

การคิดแบบหมวก 6 ใบ 

   

6. ผู้เรยีนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลจากการ 

ฝกึคิดของตนเองหนา้ช้ันเรยีน 

   

ขั้นประเมินผล: 

    เรียนและครูร่วมกันประเมินสิ่งที่ผูเ้รียนได้

เรียนรู้จากกิจกรรม 

   

       

 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................   

 

 

                                                                          

                                                                                                                                                                  



278 
 

 
 

เทคนิคกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) 

แผนพัฒนำครูรำยบุคคลโครงกำรวิจัย กำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศโดยใช้กระบวน 

กำรช้ีแนะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ชื่อ-สกุล ครูผู้รับกำรพัฒนำ.....................................โรงเรียน………………………………………… 

เขตพื้นที่กำรศึกษำ......................  

ID Plan ระบุสิ่งที่ต้องกำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

........................................................................................................................................ 

ชื่อผู้ดูแล/ ชี้แนะ (Coach) และเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ในสถำนศึกษำ

........................................................................................................................................ 

คร้ังที่ / 

วัน 

เดือน ป ี

 

แผนกำรพัฒนำ / 

กิจกรรม 

 

ผลที่ได้จำกกำรพัฒนำ 

/ กิจกรรม 

 

กำรวำงแผน

ด ำเนินกำรพัฒนำ

ครูคร้ังต่อไป 

เทคนิคท่ีใช้ 

ในกำร

ชี้แนะ 

Coach 

และเป็นพี่

เลี้ยง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



279 
 

 
 

(ตัวอย่ำง)  แผนพัฒนำครูรำยบุคคลโครงกำรวิจัย กำรพฒันำรูปแบบกำรนิเทศโดยใชก้ระบวนกำรชี้แนะ 

และระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสรมิศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน จังหวดัเชยีงใหม ่

ชื่อ-สกุล ครูผู้รบักำรพัฒนำ............................................โรงเรียน.......................................................... 

เขตพื้นที่กำรศกึษำ............................. 

ID Plan ระบสุิ่งที่ต้องกำรพัฒนำศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

ชื่อผู้ดูแล/ ชี้แนะ (Coaching) และเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) ในสถำนศึกษำ   นายรักชาต ิคณุราชภัฏ 

ครั้งที ่/ 

วัน เดือน 

ป ี

 

 

แผนกำรพฒันำ / 

กจิกรรม 

ผลที่ได้จำกกำร

พัฒนำ / 

กิจกรรม 

กำรวำงแผน

ด ำเนินกำรพัฒนำ

ครูคร้ังต่อไป 

เทคนิค/

แนวคดิที่ใช้

ในกำร 

Coach 

1 

25 

สิงหาคม 

2560 

 

แผนกำรพฒันำ  

-    ชี้แจง/ ท าความเขา้ใจ 

ในการพัฒนา 

ครูเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรู้ใน 

ศตวรรษท่ี 21 

- จัดท าแผนด าเนินงาน

พัฒนาบทเรียนร่วมกัน

ระหว่างครูผู้สอน โดย

มผีู้บริหารหรือหัวหน้า

กลุ่มสาระเป็นพ่ีเลีย้ง 

 

กจิกรรม 

- ประชุมเชงิปฏิบัตกิาร 

ครูท่ีสอนในกลุ่มสาระ

เดียวกัน/ ระดับ

เดียวกัน รว่มกัน  

1. ผู้นิเทศกแ์ละผู้รับการ

นเิทศ ท าความเขา้ใจ

ร่วมกัน โดยมีเป้าหมาย

ในการพัฒนาศักยภาพ

ของผู้รับการนเิทศ ดา้น

การจัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 เพื่อสง่ผล

กระทบแก่ผู้เรียน และ 

จัดท าแผนด าเนินงาน 

พัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

ระหว่างผู้นเิทศกแ์ละผู้รับ

การนเิทศ  

2. ผู้นิเทศและผู้รับการ

นเิทศได้ร่วมกันอภปิราย / 

แสดงความคิดเห็น

ร่วมกันเกี่ยวกับการ

พัฒนาแผนการจัดการ

เรียนรู้/ กิจกรรม/ การวัด

และประเมินผล / รายงาน

ผลการวจิัยเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรู้ในศตวรรษ

ครั้งที่.......  

วันทีท่ี่นดัหมำยครั้ง

ถัดไป................ 

ครูผู้รับกำรนเิทศ : 

ด าเนนิการพัฒนาตาม

กิจกรรม 

ท่ีก าหนดโดยมชีิ้นงาน 

คือ แผนการจัดการ

เรียนรู้  บันทึกสะท้อน

ผลการจัดการเรียนรู้ 

และผลการถอด

บทเรียนในครัง้ท่ี 1  

ผู้นิเทศก์ : ด าเนนิการ

ชี้แนะและให้ค าแนะน า

เกี่ยวกับกิจกรรมท่ี

ก าหนด/ พิจารณา

แผนการจัดการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน  

- Lesson 

Study 
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ครั้งที ่/ 

วัน เดือน 

ป ี

 

 

แผนกำรพฒันำ / 

กจิกรรม 

ผลที่ได้จำกกำร

พัฒนำ / 

กิจกรรม 

กำรวำงแผน

ด ำเนินกำรพัฒนำ

ครูคร้ังต่อไป 

เทคนิค/

แนวคดิที่ใช้

ในกำร 

Coach 

ท่ี 21 

ท่ีสง่ผลตอ่ผู้เรียน 

 ระดมความคิดเห็น 

เสนอความตอ้งการ

จ าเป็นในการ

พัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ 

- ปฏบัิตกิารจัดสร้าง 

โดยคัดเลอืกแผนเดิมท่ี

มอียู่มา จัดท าแผน

ด าเนนิงาน 

- พัฒนำบทเรียน

ร่วมกัน (Lesson 

Study) ระหว่าง

ครูผู้สอน โดยมี

ผู้บริหารหรือหัวหน้า

กลุ่มสาระเป็น 

พี่เลีย้ง 

-    น ารา่งตัวอยา่ง

แผนการจัดการ 

       เรียนรู้ของคร/ู 

กิจกรรม/ การวัดและ

ประเมินผล/ รายงาน

ผลการวจิัยท่ี

สอดคล้องกับการ

จัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 น ามา  

อภิปราย แสดงความ

คิดเห็นร่วมกัน 

 การบันทึกสะท้อนผล

การเรียนรู้และถอด

บทเรียน ให้สอดคลอ้ง

กับเป้าหมาย คือ 

พัฒนาผู้เรียนตามแนว

ทางการจัดการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 

-  
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ครั้งที ่/ 

วัน เดือน 

ป ี

 

 

แผนกำรพฒันำ / 

กจิกรรม 

ผลที่ได้จำกกำร

พัฒนำ / 

กิจกรรม 

กำรวำงแผน

ด ำเนินกำรพัฒนำ

ครูคร้ังต่อไป 

เทคนิค/

แนวคดิที่ใช้

ในกำร 

Coach 

-    น าแผนการจัดการ

เรียนรู้สูก่ารปฏบัิตกิาร

สอนในช้ันเรียน โดยมี

ผู้นิเทศเข้าสังเกตการ

สอน โดยใชเ้ครื่องมือ

การนเิทศการสอนใน

การบันทึกผลการสอน 

-     จัดเวทีในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

สะทอ้นผลการสอน

ของครู และผู้นิเทศ

เสนอผลการสังเกต

การสอนร่วมกัน 
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เครื่องมือ 

KW 
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWC 

(KWC : Know-Want-Conditions) 

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

KWC (Know-Want-Conditions) 

 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. ครูเลือกบทอ่านที่น่าสนใจ หรือบทอ่านที่

ผูเ้รียนต้องเรียนรู้ 

   

2. ครูท าตารางแผนผัง KWC ส าหรับ

นักเรียนเป็นรายบุคคล และส าหรับนักเรียน

ทั้งช้ัน เพื่อบันทึกในขั้นกิจกรรมอสิระ หรือ

กิจกรรมกลุ่ม 

   

3. ให้ผู้เรยีนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มละ 2-4 คน) 

ตามความเหมาะสม โดยให้ระดมสมอง

ช่วยกันคิดเกี่ยวกับเงื่อนไข โจทย์ปัญหาที่

ก าหนด แล้วบันทึกลงในชอ่ง K (โจทย์บอก
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กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

KWC (Know-Want-Conditions) 

 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

อะไร) วา่รู้อะไรบ้างในเรื่องนั้น โดยครูมี

ค าถามน ากระตุ้นใหต้อบหลาย ๆ คน 

4. ถามผูเ้รียนว่าโจทย์ให้ท าอะไรบ้าง 

หรอืหาอะไร แล้วให้ผูเ้รียนช่วยกันบันทึก 

ลงในชอ่ง W (โจทย์ให้ท าอะไร) ในแผนผัง 

บนกระดานและแผนผังของตนเอง 

   

5. ให้ผู้เรยีนอ่านโจทย์โดยละเอียด และครู

กระตุน้ให้ผูเ้รียนเขียนบันทึกลงในชอ่ง C (ใช้

กฎ สูตร หรอืต้องก าหนดเงื่อนไขอะไรบ้าง) 

จากที่ได้เขียนไว้ในชอ่ง W  

   

6. อภปิรายร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับ 

ค าตอบที่บันทึกในช่อง C 

   

7. ส่งเสริมและดูแลผูเ้รียนที่หาค าตอบไม่ได้ 

หรอืหาค าตอบไม่ถูกต้องอย่างใกล้ชิด แล้ว

มอบหมายแบบฝกึหัด เพื่อศกึษาเพิ่มเติม 

   

       

 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................       
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 

(KWDL : Know-Want-Do-Learned) 

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

KWDL (Know-Want-Do-Learned) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. ครูเลือกบทอ่านที่น่าสนใจ หรือบทอ่านที่

ผูเ้รียนต้องเรียนรู้ 

   

2. ครูท าตารางแผนผัง KWDL ส าหรับ

นักเรียนเป็นรายบุคคล และส าหรับนักเรียน

ทั้งช้ัน เพื่อบันทึกในขั้นกิจกรรมอสิระ หรือ

กิจกรรมกลุ่ม 

   

3. ให้ผู้เรยีนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มละ 2-4 คน) 

ตามความเหมาะสม โดยให้ระดมสมอง

ช่วยกันคิดเกี่ยวกับเงื่อนไข สาระส าคัญ 

ศัพท์เดิม วลี ขอ้ความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่

ก าหนด แล้วบันทึกลงในชอ่ง K (รู้อะไรบ้าง

จากเรื่องที่ก าหนด) ว่ารู้อะไรบ้างในเรื่องนั้น 
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กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

KWDL (Know-Want-Do-Learned) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

โดยครูมคี าถามน ากระตุ้นใหต้อบหลาย ๆ 

คน 

4. ถามผูเ้รียนว่าจากเรื่องที่อ่านผู้เรยีน

ต้องการรู้อะไร และให้ผูเ้รียนช่วยกันบันทึก

ค าถามหรอืเรื่องที่ตอ้งการรู้ลงในชอ่ง W 

(อยากรู้อะไรบ้างจากบทอ่าน หรอือยากรู้

อะไรเพิ่มเติมจากบทอ่าน) ในแผนผังบน

กระดานและแผนผังของตนเอง 

   

5. ถามผูเ้รียนว่าเราจะมีวธิีการอย่างไร หรอื

มีวธิีด าเนินการเพื่อหาค าตอบอย่างไรจากสิ่ง

ที่ตอ้งการรู้  ในชอ่ง D (เราท าอะไร อย่างไร) 

ในแผนผังบนกระดานและแผนผังของตนเอง 

   

6. ให้ผู้เรยีนตอบค าถามถึงการที่ได้เรยีนรู้

จากที่ได้ด าเนินการในขั้น D  โดยครูกระตุน้

ให้ผู้เรยีนเขียนบันทึกลงในช่อง L (ท าให้ได้

ค าตอบ สาระความรู้  วิธีศึกษาค าตอบ 

ขั้นตอนการคิดค านวณ) ในประเด็นที่ควรหา

ค าตอบ  

   

7. อภปิรายร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับ 

สาระต่าง ๆ ที่บันทึกในช่อง L 

   

8. ครูช่วยเหลือผูเ้รียนที่หาค าตอบไม่ได้ 

หรอืตอบไม่ถูกต้อง เพื่อมอบหมายงาน และ

ให้ศกึษาเพิ่มเติมตอ่ไป 
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    ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.......................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                        
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL plus 

(KWL plus  : Know-Want-Learned plus) 

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

KWL plus (KWL plus  : Know-Want-

Learned plus) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. ครูเลือกบทอ่านที่น่าสนใจ หรือบทอ่านที่

ผูเ้รียนต้องเรียนรู้ 

   

2. ครูท าตารางแผนผัง KWL plus ส าหรับ

นักเรียนเป็นรายบุคคล และส าหรับนักเรียนทั้ง

ช้ัน เพื่อบันทึกในขั้นกิจกรรมอิสระ หรอื

กิจกรรมกลุ่ม 

   

3. ใหผู้้เรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มละ 2-4 คน) ตาม

ความเหมาะสม โดยให้ระดมสมองช่วยกันคิด

เกี่ยวกับเงื่อนไข สาระส าคัญ ศัพท์เดิม วลี 

ข้อความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ก าหนด แล้ว

บันทึกลงในช่อง K (อยากรู้อะไรบ้างจากบท
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กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

KWL plus (KWL plus  : Know-Want-

Learned plus) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

อ่าน หรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมจากบทอ่าน) 

ว่ารู้อะไรบ้างในเรื่องนั้น โดยครูมคี าถามน า

กระตุ้นใหต้อบหลาย ๆ คน 

4. ถามผูเ้รียนว่าจากเรื่องที่อ่านผู้เรยีน

ต้องการรู้อะไร และให้ผูเ้รียนช่วยกันบันทึก

ค าถามหรอืเรื่องที่ตอ้งการรู้ลงในชอ่ง W 

(อยากรู้อะไรบ้างจากบทอ่าน หรอือยากรู้

อะไรเพิ่มเติมจากบทอ่าน)  ในแผนผังบน

กระดานและแผนผังของตนเอง 

   

5. ให้ผู้เรยีนอ่านบทอ่านโดยละเอียด และครู

กระตุน้ให้ผูเ้รียนเขียนบันทึกลงในชอ่ง L 

(เรียนรู้อะไรบ้างจากบทอ่าน) ในประเด็นที่

ควรหาค าตอบ จากค าถามที่ได้เขียนไว้ใน

ช่อง W (ในขั้นเริ่มฝกึค าตอบควรเป็นค าตอบ

ที่มอียู่ในบทอ่าน) 

   

6. อภปิรายร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับ 

สาระต่าง ๆ ที่บันทึกในช่อง L 

 

   

7. กระตุ้นใหผู้เ้รียนส ารวจค าถามอื่นในช่อง 

W ที่หาค าตอบไม่ได้ หรอืยังไม่ได้ค าตอบ

จากบทอ่าน เพื่อมอบหมายงาน และศกึษา

เพิ่มเติมตอ่ไป 

   

8. ใหผู้เ้รียนเขียนสรุปแผนผังมโนทัศน์ 

(Mind Mapping) และสรุปใจความส าคัญ 
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 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                        
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL 

(KWL : Know-Want-Learned) 

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

KWL (Know-Want-Learned) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. ครูเลือกบทอ่านที่น่าสนใจ หรือบทอ่านที่

ผูเ้รียนต้องเรียนรู้ 

   

2. ครูท าตารางแผนผัง KWL ส าหรับนักเรียน

เป็นรายบุคคล และส าหรับนักเรียนทั้งช้ัน 

เพื่อบันทึกในขั้นกิจกรรมอิสระ หรอืกิจกรรม

กลุ่ม 

   

3. ให้ผู้เรยีนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มละ 2-4 คน) 

ตามความเหมาะสม โดยให้ระดมสมอง

ช่วยกันคิดเกี่ยวกับเงื่อนไข สาระส าคัญ 

ศัพท์เดิม วลี ขอ้ความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
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กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

KWL (Know-Want-Learned) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

ก าหนด แล้วบันทึกลงในชอ่ง K (รู้อะไรบ้าง

จากเรื่องที่ก าหนด) ว่ารู้อะไรบ้างในเรื่องนั้น 

โดยครูมคี าถามน ากระตุ้นใหต้อบหลาย ๆ 

คน 

4. ถามผูเ้รียนว่าจากเรื่องที่อ่านผู้เรยีน

ต้องการรู้อะไร และให้ผูเ้รียนช่วยกันบันทึก

ค าถามหรอืเรื่องที่ตอ้งการรู้ลงในชอ่ง W 

(อยากรู้อะไรบ้างจากบทอ่าน หรอือยากรู้

อะไรเพิ่มเติมจากบทอ่าน) ในแผนผังบน

กระดานและแผนผังของตนเอง 

   

5. ให้ผู้เรยีนอ่านบทอ่านโดยละเอียด และครู

กระตุน้ให้ผูเ้รียนเขียนบันทึกลงในชอ่ง L 

(เรียนรู้อะไรบ้างจากบทอ่าน) ในประเด็นที่

ควรหาค าตอบ จากค าถามที่ได้เขียนไว้ใน

ช่อง W (ในขั้นเริ่มฝกึค าตอบควรเป็นค าตอบ

ที่มอียู่ในบทอ่าน) 

   

6. อภปิรายร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับ 

สาระต่าง ๆ ที่บันทึกในช่อง L 

   

7. กระตุ้นใหผู้เ้รียนส ารวจค าถามอื่นในช่อง 

W ที่หาค าตอบไม่ได้ หรอืยังไม่ได้ค าตอบ

จากบทอ่าน เพื่อมอบหมายงาน และศกึษา

เพิ่มเติมตอ่ไป 
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ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                            
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH PLUS 

(KWLH PLUS : Know-Want-Learned-How PLUS) 

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัต ิ/ ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งชีใ้นแบบสังเกตการสอน 

 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

KWLH PLUS (Know-Want-Learned 

-How PLUS) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. ครูเลือกบทอ่านที่น่าสนใจ หรือบทอ่านที่

ผูเ้รียนต้องเรียนรู้ 

   

2. ครูท าตารางแผนผัง KWLH ส าหรับ

นักเรียนเป็นรายบุคคล และส าหรับนักเรียน

ทั้งช้ัน เพื่อบันทึกในขั้นกิจกรรมอสิระ หรือ

กิจกรรมกลุ่ม 

   

3. ให้ผู้เรยีนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มละ 2-4 คน) 

ตามความเหมาะสม โดยให้ระดมสมอง

ช่วยกันคิดเกี่ยวกับเรื่องที่รู ้ในหัวข้อเรื่องที่

ก าหนด แล้วบันทึกลงในชอ่ง K (รู้อะไรบ้าง
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กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

KWLH PLUS (Know-Want-Learned 

-How PLUS) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

จากเรื่องที่ก าหนด) โดยครูมีค าถามน า

กระตุน้ให้ตอบหลาย ๆ คน 

4. ถามผูเ้รียนว่าจากเรื่องที่อ่านผู้เรยีน

ต้องการรู้อะไร และให้ผูเ้รียนช่วยกันบันทึก

ค าถามหรอืเรื่องที่ตอ้งการรู้ลงในชอ่ง W 

(ต้องการเรียนรูเ้รื่องอะไรจากเรื่องที่ก าหนด) 

ในแผนผังบนกระดานและแผนผังของตนเอง 

   

5. ใหผู้เ้รียนอ่านบทอ่านโดยละเอียด และครู

กระตุ้นใหผู้เ้รียนเขียนบันทึกลงในช่อง L (เรียนรู้

อะไรบ้างจากบทอ่าน) ในประเด็นที่ควรหา

ค าตอบ จากค าถามที่ได้เขียนไว้ในช่อง W (ขั้น

เริ่มฝกึค าตอบควรเป็นค าตอบที่มอียู่ในบทอ่าน) 

   

6. กระตุ้นให้ผูเ้รียนเสาะแสวงหาข้อมูล

เพิ่มเติม จากแหล่งการเรยีนรูต้่าง ๆ ที่

หลากหลาย โดยบันทึกลงในชอ่ง H (ผูเ้รียน

เสาะหาข้อมูลเพิ่มเตมิอย่างไร จากแหล่ง

การเรียนรูใ้ด) 

   

7. ผูเ้รียนแตล่ะกลุ่มช่วยกันสร้างแผนผัง

ความคิด (Mind Mapping) จากเรื่องที่อ่าน 

   

8. ผู้เรยีนและครูช่วยกันสรุปเรื่องที่อา่น    

9. ผู้เรยีนฝกึเพิ่มเติมการอ่าน โดยใช้ผัง

ความคิด KWLH  

   

10. ผูเ้รียนแตล่ะคนเขียนแผนผังมโนทัศน์ 

(Mind Mapping) และสรุปใจความส าคัญ 
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 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................  
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH 

(KWLH : Know-Want-Learned-How) 

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

KWLH  (Know-Want-Learned-How) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. ครูเลือกบทอ่านที่น่าสนใจ หรือบทอ่านที่

ผูเ้รียนต้องเรียนรู้ 

   

2. ครูท าตารางแผนผัง KWLH ส าหรับ

นักเรียนเป็นรายบุคคล และส าหรับนักเรียน

ทั้งช้ัน เพื่อบันทึกในขั้นกิจกรรมอสิระ หรือ

กิจกรรมกลุ่ม 

   

3. ให้ผู้เรยีนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มละ 2-4 คน) 

ตามความเหมาะสม โดยให้ระดมสมอง

ช่วยกันคิดเกี่ยวกับเรื่องที่รู ้ในหัวข้อเรื่องที่

ก าหนด แล้วบันทึกลงในชอ่ง K (รู้อะไรบ้าง
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กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

KWLH  (Know-Want-Learned-How) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

จากเรื่องที่ก าหนด) โดยครูมีค าถามน า

กระตุน้ให้ตอบหลาย ๆ คน 

4. ถามผูเ้รียนว่าจากเรื่องที่อ่านผู้เรยีน

ต้องการรู้อะไร และให้ผูเ้รียนช่วยกันบันทึก

ค าถามหรอืเรื่องที่ตอ้งการรู้ลงในชอ่ง W 

(ต้องการเรียนรูเ้รื่องอะไรจากเรื่องที่ก าหนด) 

ในแผนผังบนกระดานและแผนผังของตนเอง 

   

5. ให้ผู้เรยีนอ่านบทอ่านโดยละเอียด และครู

กระตุน้ให้ผูเ้รียนเขียนบันทึกลงในชอ่ง L 

(เรียนรู้อะไรบ้างจากบทอ่าน) ในประเด็นที่

ควรหาค าตอบ จากค าถามที่ได้เขียนไว้ใน

ช่อง W (ขั้นเริ่มฝกึค าตอบควรเป็นค าตอบที่

มีอยู่ในบทอ่าน) 

   

6. กระตุ้นให้ผูเ้รียนเสาะแสวงหาข้อมูล

เพิ่มเติม จากแหล่งการเรยีนรูต้่าง ๆ ที่

หลากหลาย โดยบันทึกลงในชอ่ง H (ผูเ้รียน

เสาะหาข้อมูลเพิ่มเตมิอย่างไร จากแหล่ง

การเรียนรูใ้ด) 

   

    

 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.......................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                        
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เครื่องมือกำรสังเกต 

กำรจัดกำรเรียนรู้อื่นๆ 
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กำรแสดงบทบำทสมมติ (Role Playing) 

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัต ิ/ ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ 

กำรแสดงบทบำทสมมติ (Role Playing) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. ขั้นเตรยีมกำร 

   ผูส้อนก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะชัดเจน 

และสร้างสถานการณ์และบทบาทสมมติ 

(ก าหนดเรื่องราวใหแ้สดง แต่ไม่มีบทให้) 

   

2. ขั้นด ำเนินกำรสอน  

   2.1 การเริ่มบทเรียน ผูส้อนกระตุน้ความ

สนใจของผู้เรียน โดยเชื่อมโยงประสบการณ์

ที่ใกล้ตัวผู้เรยีนมาสูเ่รื่องที่ศึกษา หรอื

ประโยชน์ที่ผู้เรยีนจะได้รับจากการเข้าร่วม

แสดง 
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กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ 

กำรแสดงบทบำทสมมติ (Role Playing) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

   2.2 การเลือกผูแ้สดง ผู้สอนเลือกผูแ้สดง

ที่มลีักษณะเหมาะสมกับบทบาท/ ตรงข้าม

กับบทบาท เพื่อให้ผู้เรยีนได้ประสบการณ์

ใหม่ 

   

    2.3 ให้ผู้แสดงเตรียมการแสดง และ

ฝกึซ้อมตามความเหมาะสม 

   

    2.4 การเตรียมผู้สังเกตการณ์หรือผู้ชม 

โดยผู้สอนเตรยีมผูช้ม และให้ข้อแนะน าใน

การสังเกตและการบันทึกแบบสังเกต 

   

    2.5 การแสดง กระตุ้นให้ผูเ้รียนมีการจัด

ฉากการแสดง (เน้นการจัดให้สวยงาม ใช้

เวลาไม่มาก และประหยัด เป็นต้น) 

   

    2.6 ใหผู้เ้รียนวิเคราะห ์อภปิรายเกี่ยวกับ

ความรู ้ความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรม

ที่แสดงออกของผูแ้สดง 

   

3. ขั้นสรุป 

   ผูส้อนและผูเ้รียนสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ 

   

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                            
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แบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้สถำนกำรณ์จ ำลอง (Simulation) 

 

ชื่อผู้นิเทศก์.......................................ช่ือผู้รับกำรนิเทศ........................................................ 

กำรนิเทศกำรสอนคร้ังท่ี…………………  วันท่ี .....................................เวลำ................................. 

เรื่อง..................................................................   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………. ชั้น.........   

ค ำชี้แจง  ให้ผู้นิเทศก์บันทึกพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศตามความเป็นจริง  โดยพิจารณา

จากประเด็นที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขอ้ 

     ม ี  หมายถึง  ปฏิบัติ / ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน   

   ไม่มี  หมายถึง  ไม่ปฏิบัติ / ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีในแบบสังเกตการสอน 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้

สถำนกำรณ์จ ำลอง (Simulation) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

1. ขั้นเตรยีมกำร: 

    1.1 ผู้สอนเลือกสถานที่ตรงกับ

จุดประสงคก์ารสอน 

   

    1.2 ผูส้อนทดลองเล่นเพื่อให้คุ้นเคยกับ

กฎ กติกา บทบาท และความขัดแย้งใน

สถานการณ์ 

   

2. ขั้นด ำเนินกำรสอน:  

   2.1 ผูส้อนอธิบายกฎ กติกา บทบาท  

เค้าโครง สภาพการณ์ และการเลือกให้

ชัดเจน 

   

   2.2 ผูส้อนจัดกลุ่มผูเ้รียน มอบบทบาท

ตามความเหมาะสม 
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กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้

สถำนกำรณ์จ ำลอง (Simulation) 

พฤติกรรม 

ที่ปรำกฏ บันทึกพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ม ี ไม่มี 

   2.3 ฝกึผู้เรยีนใหคุ้้นกับกฎ กติกา และ

วิธีการ ด้วยการทดลองใช้กฎกติกาและ

วิธีการ 

   

    2.4 ผู้สอนจับเวลา และสังเกตบทบาท 

ผูเ้ล่น (ผูเ้รียน) และปฏิกิรยิาของผูเ้ล่น เพื่อ

น ามาใช้ในการอภปิราย 

   

3. ขั้นสรุป: 

    3.1 ผู้สอนน าการอภปิราย เกี่ยวกับสิ่งที่

เกิดขึ้นขณะท ากิจกรรม และสิ่งที่ผู้เรยีน

เรียนรู้ (กระตุน้ให้ผูเ้รียนสรุปเหตุการณห์รือ

ปัญหา และแลกเปลี่ยนสิ่งที่รับรู้และข้อคิด

กับเพื่อนรว่มช้ัน) 

   

    3.2 กระตุ้นใหผู้เ้รียนคิดเปรียบเทียบ

เหตุการณใ์นสถานการณ์จ าลองกับ

เหตุการณถ์้าเกิดขึ้นจรงิ (ผูเ้รียนท าอย่างไร) 

   

       

 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

                                                       ผูน้ิเทศก์...........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                            
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