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ประวตัิคณะผู้วจิยั 
ผู้วจัิยหลกั 
 
1. ช่ือ-สกุล   นางศุภวรรณ  ทิพธนธรณินทร์ 
 
    วนั  เดือน  ปีเกิด  15  กุมภาพนัธ์  2500 
 
    ท่ีอยูปั่จจุบนั   ½  ถ.แกว้นวรัฐ  ซอย 1   ต.วดัเกต  อ.เมือง   จ.เชียงใหม่  
 
    ประวติัการศึกษา  -ศิลปศาสตรบณัฑิต   สาขามนุษยศ์าสตร์  วชิาเอกภาษาไทย 
                  วทิยาลยัพายพัเชียงใหม่  ปีพ.ศ.2521 
    -ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาหลกัสูตรและการสอน 
     มหาวทิยาลยัรามค าแหง  ปีพ.ศ.2544  
 
    ประวติัการท างาน  -อาจารย ์1 ระดบั 3 โรงเรียนบา้นดอนศรีเสริมกสิกร จ.น่าน 

 ปีพ.ศ.2521 
    -อาจารย ์2 ระดบั 6 โรงเรียนชุมชนวดัศรีค าชมภู  จ.เชียงใหม่  

 ปีพศ.2531 
    -อาจารย ์2 ระดบั 7 โรงเรียนวดัเวฬุวนั  จ.เชียงใหม่  ปีพ.ศ.2542 
    -ศึกษานิเทศก ์ระดบั 6 ส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอดอยเต่า 
     ปีพ.ศ.2544 
    -ปัจจุบนั  ศึกษานิเทศกช์ านาญการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 เชียงใหม่ เขต 5  
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2.  ช่ือ-สกุล   นางสาวชนิกานต ์ เรือนแกว้ 
 
    วนั  เดือน  ปีเกิด  7  มีนาคม  2512 
 
    ท่ีอยูปั่จจุบนั   9/30  หมู่ 2  ต.หนองจอ๊ม  อ.สันทราย   จ.เชียงใหม่  
 
ประวติัการศึกษา -ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาการประถมศึกษา 
                                                    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ปีพ.ศ.2532 

    -ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการประถมศึกษา  ปีพ.ศ. 2539 
      
    ประวติัการท างาน  -อาจารย ์1 ระดบั 3 โรงเรียนบา้นสันติคีรี  จ.เชียงราย 

 ปีพ.ศ.2540 
    -อาจารย ์1 ระดบั  โรงเรียนบา้นสุขฤทยั  จ.เชียงใหม่  

 ปีพศ.2542 
    -ศึกษานิเทศก ์ระดบั 5 ส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอแม่แจ่ม 
     ปีพ.ศ.2544 
    -ปัจจุบนั  ศึกษานิเทศกช์ านาญการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

               เชียงใหม่ เขต 5 
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รายช่ือคณะครูผู้ร่วมวจิัย 
 

1. นางสุเทพ  นนทธรรม  ครูช านาญการโรงเรียนบา้นปากทางท่าล่ี 
2. นางอมัพร  ป่ินระฤก  ครูช านาญการโรงเรียนบา้นปากทางท่าล่ี 
3. นางยพุิน  อินตะ๊พนัธ์  ครูช านาญการโรงเรียนบา้นปากทางท่าล่ี 
4. นางสายทอง  อินไผ ่  ครูช านาญการโรงเรียนบา้นขุนกลาง 
5. นางกฤษชนก  สมบติันนัท์ ครูช านาญการโรงเรียนบา้นขุนกลาง 
6. นางสาวสุชินนา  มานิตย ์ ครูช านาญการโรงเรียนบา้นขุนกลาง 
7. นางศิรยา  บุญเฉลิม  ครูช านาญการโรงเรียนบา้นตาลเหนือ 
8. นางพรพิศ  หาญใจ  ครูช านาญการโรงเรียนบา้นตาลเหนือ 
9. นางวไิลลกัษณ์  ยะมงั  ครูช านาญการโรงเรียนชุมชนบา้นดอยเต่า 
10. นางสาวผกาพร  วเิชียร ครูช านาญการโรงเรียนชุมชนบา้นดอยเต่า 
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ภาคผนวก 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 
1. นางสาววงเดือน โปธิปัน  ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
2. ดร.เกตุมณี  มากมี   อาจารยป์ระจ าภาควชิาการศึกษาพิเศษ 
     มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่  
3. นายปรีชา  ปัญจเรือง   ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
4. นางสาวเกษแกว้  ปวนแดง  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
5. นางสมพิศ  มาพวง   ศึกษานิเทศกช์ านาญการ 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
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แบบนิเทศ ติดตาม  
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
ช่ือโรงเรียน.............................................อ าเภอ...................................จังหวดัเชียงใหม่ 

 

 
ค ำชีแ้จง  

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีประกอบดว้ย 2 ตอน คือ 
              ตอนท่ี 1 ประเด็นค าถามในการนิเทศ ติดตามครูผูส้อนเก่ียวกบัการด าเนินการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในระยะ 1 ภาคเรียน 
                        โดยให้ครูผูส้อนรายงานเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามประเด็นค าถามใน
ตอนท่ี 1 โดยขอให้บนัทึกตามสภาพจริง และแสดงความคิดเห็นให้มีความชดัเจนทุก ๆ ประเด็น 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ต่อไป 
               ตอนท่ี 2  ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
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ตอนที ่1 ประเด็นค าถามในการนิเทศ  ติดตาม เกีย่วกบัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ส าหรับเด็กทีม่ี 
               ความต้องการพเิศษ  ในระยะ 1 ภาคเรียน  
 1.  สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม 
  -      การบริหารจดัการทั้งระบบโรงเรียน 
  -      การจดัโครงสร้างซีท 
  -      การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

2. สภาพการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
- การจดัท่ีนัง่เรียนของนกัเรียน 
- การเรียนร่วม 
- ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ประกอบการจดักิจกรรม 

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
3. การจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP) 

-    ด าเนินการสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................   

4. การจดักิจกรรมการเรียนการรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียน 
-     ด าเนินการอยา่งไร   
-     ด าเนินตามกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งไร 
-     การด าเนินกิจกรรมมีขอ้จ ากดัอะไรบา้ง 

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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5. การใชกิ้จกรรมเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
-    น าไปใชก้บัผูเ้รียนดว้ยวธีิการใด 

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

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

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

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

5. ผลการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ 
-    ใชว้ธีิการวดัและประเมินพฒันาการนกัเรียนอยา่งไร   
-     ผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนเป็นอยา่งไร 

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
 
ตอนที ่2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 ปัญหาอุปสรรค 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบสังเกตการสอนอย่างมีส่วนร่วมกบัครูห้องเรียนทดลอง 
การพฒันารูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพเิศษ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
ช่ือครูผูส้อน.....................................โรงเรียน................................วนัท่ีสังเกตการสอน...................... 
 
ค าช้ีแจง 
 ผูนิ้เทศสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูห้องเรียนเรียนร่วม แลว้บนัทึกพฤติกรรม
ท่ีพบ  ตามประเด็นต่อไปน้ี 
1. ดา้นการบริหารจดัการโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม 
....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................3 
2. .ดา้นการจดัห้องเรียนทดลอง 
....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................3 
3. ดา้นการจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 
4. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
5. ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้(พฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน) 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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6. ขอ้สังเกตเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ ..............................................................ผูนิ้เทศ 
     (                                                              ) 
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แบบสังเคราะห์เอกสาร 
รายงานผลการพฒันารูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการพิเศษ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  
โรงเรียน......................................................................................... 

 
ค าช้ีแจง   แบบสังเคราะห์เอกสารน้ีใชส้ าหรับสรุปผลการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับ 
                เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษของครูโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม  ใน 5 ประเด็น  ดงัน้ี 
 
        1.    ดา้นการบริหารจดัการโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

2. ขอ้มูลของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

3. นวตักรรมและลกัษณะของนวตักรรมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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4. วธีิการผลิตและใชน้วตักรรม 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. ผลการพฒันานกัเรียนซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

6.  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

 




