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สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 6 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ แบบประเมินกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ี
เลี้ยง (Coaching and Mentoring) และแบบประเมินความพึงพอใจของครูครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ที่มีต่อการ
นิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)  
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการนิเทศส่งเสริมการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ของครูผู้สอนภาษาไทยด้วยรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ 2) ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง 
(Coaching and Mentoring) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
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บทที่  1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญ 

การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญในการให้บริการช่วยเหลือ สนับสนุน เป็นการร่วมมือกัน 
ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ การนิเทศการศึกษา 
เป็นการนิเทศที่ครอบคลุมถึงการนิเทศการสอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร โดยศึกษานิเทศก์มี
ภารกิจในการพัฒนาผู้รับการนิเทศโดยการให้คำปรึกษา แนะนำ หรือจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้รับการนิเทศปฏิบตัิ
หรือแสดงพฤติกรรมสำคัญตามเงื่อนไขที่ผู้นิเทศ เสนอแนะ ดังนั้นศึกษานิเทศก์จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่ งใน
การที่จะนำพาคุณภาพการศึกษาของชาติไปสู่  เป้าหมาย โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ ประเด็นสำคัญของการจัดระบบ การศึกษาและการเรียนรู้ที ่ต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วน 4 
ประการหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ดังนั้นศึกษานิเทศก์จึงมี
หน้าที่พัฒนาระบบการนิเทศให้เป็นการนิเทศแนวใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และเป็นที่พ่ึงของครู ผู้บริหารและหน่วยงานทางการศึกษาด้วย 
 จากการศึกษาบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
พบว่า สถานศึกษา ครู ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมีความตื่นตัว ตระหนักใน
บทบาทหน้าที ่ ความรับผิดชอบ ดังจะเห็นได้จากผลสัมฤทธิ ์ ทางการ เรียนของนักเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติทั้งชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้น และอยู่ในลำดับที่ดีขึ้น โรงเรียนมี
ความต้องการรับการนิเทศ ต้องการขวัญและกำลังใจจากเขตพื้นที่การศึกษา เรื่องที่ต้องการให้ศึกษานิเทศก์
นิเทศ คือ รูปแบบและเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning), การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL), จิตศึกษา, การจัดการเรยีนรู้
แบบเปิด (Open Approach), สะเต็มศึกษา (STEM), การวิจัยในชั้นเรียน, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT), 
การใช้สื่อการเรียนการสอน, การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ (แผนนิเทศคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2562. 2562 : 1 - 2) 
 วิธีการพัฒนาครูที่ผ่านมาส่วนใหญ่ถูกกำหนดจากส่วนกลางเป็นสูตรสำเร็จ เช่น จัดฝึกอบรมด้วยการ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเพียง 2 – 3 วัน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2559 : 85) และในปัจจุบันมี
การพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับ และนำไปใช้อย่าง
แพร่หลาย คือ การชี้แนะ (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการปรับปรุง
พัฒนาการสอนของครู และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผ่านการปฏิบัติงานปกติของครู และ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในโรงเรียนและห้องเรียนมากกว่าการฝึกอบรมแบบครั้งเดียว ซึ่งถือว่าเป็นกุญแจ
สำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาผ่านการปฏิบัติภาระงานปกติของครู โดยการชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูล
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ย้อนกลับ และการประเมินตนเอง (Hanover. 2015 : 6) ทั้งนี้การชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับการสอนที่มีประสิทธิภาพได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมี
ลักษณะของการปฏิสัมพันธ์การทำงานร่วมกัน และความไว้วางใจ ซึ่งจะช่วยพัฒนาความศรัทธา ปลูกฝังความ
รับผิดชอบร่วมกัน เกิดเป็นนวัตกรรมแนวใหม่ ที่พัฒนาความเป็นมืออาชีพของครูในการจัดการเรียนการสอน 
(Chien. 2013 : 1)  
 จากบริบทที่ค้นพบจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ของครูผู้สอนภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and 
Mentoring) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาครูเพื่อให้มีผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีการพัฒนาไป
ในทิศทางท่ีดีขึ้นต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 
 1. เพ่ือศึกษาผลการนิเทศส่งเสริมการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของ
ครูผู้สอนภาษาไทยด้วยรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)  
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching 
and Mentoring) 
 
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 6 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เนื้อหาในการศึกษาค้นคว้า 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า 
  ผู้ศึกษาค้นคว้า ได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้า ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 ถึง วันที่  
5 กุมภาพันธ์ 2563  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้หลังจากได้รับการนิเทศแบบชี้แนะ
และการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) 
 2. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย มีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง 
(Coaching and Mentoring) 
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 3. ครูมีคุณภาพ ได้แนวคิดและหลักการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and 
Mentoring) สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและปรับปรุงการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ฟัง พูด อ่าน เขียน และแสดงความคิดเห็นขณะลงมือปฏิบัติกิจกรรม  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดขั้นสูงมาใช้แก้ปัญหาหรือค้นหาคำตอบ มีการร่วมมือกันทำงานเป็นทีม เพื่อค้นหาองค์ความรู้
ด้วยผู้เรยีนเอง 
 การนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี ้ยง (Coaching and Mentoring) หมายถึง การแนะนำ
และการเป็นพี ่เลี ้ยง เพื่อสอนงานให้กับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู ้ ทักษะ ความสามารถ
เฉพาะตัวตามเป้าหมาย โดยสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมจากวิธีการต่างๆ ที่วางแผนไว้เพื่อให้บรรลุผล
ตามที่กำหนดไว้ได ้
 แผนการนิเทศ  หมายถึง   เอกสารที่จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนิทเศการศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการดำเนินงาน และเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บข้อมูล 
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บทที่  2 
ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 ผู้ศึกษาค้นคว้า  ได้ดำเนินการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
  2. การนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) 
  3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 1. ความหมายของการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
  การเรียนรู้เชิงรุก เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฟัง พูด อ่าน เขียน และแสดง
ความคิดเห็นขณะลงมือ ปฏิบัติกิจกรรมอีกทั้งในขณะเดียวกันผู้เรียนต้องใช้กระบวนการคิด โดยเฉพาะ
กระบวนการคิดข้ันสูง คือ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ประกอบสิ่งที่กําลังปฏิบัติอยู่ 
  การเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสร้างผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย การเรียนรู้ด้วยการลงมือทํา การใช้  ICT 
การทํางานแบบรวมพลัง นําไปสู ่การสร้างความรู้ สร้างชิ ้นงาน เกิดผลการเรียนรู ้ ด้านความรู ้ (K) ด้าน
กระบวนการ (P) ด้านลักษณะนิสัย (A) และเกิดชิ้นงาน/ภาระงานในขั้นสูง ดังภาพประกอบ 1 
 

 
 

ภาพประกอบ 1  ผังการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือสร้างผลการเรียนรู้ 
(ท่ีมา : พิมพันธ์  เดชะคปุต์ และพเยาว์  ยินดีสุข. 2561) 

  โดยสรุปการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะพัฒนาให้เด็กและเยาวชนไทยมีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ให้เป็น เด็กไทย เยาวชนไทย คนไทย 4.0 สู่การสร้างนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งหาก
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เปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนด้วยแนวการสอนแบบการเรียนรู้
เชิงรับกับการเรียนรู้เชิงรุกจะได้ผลลัพธ์ดังตารางต่อไปนี้ 
 

แนวการสอน บทบาทหลักของครู พฤติกรรมการสอน พฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

การเรยีนรู้เชิงรับ 
(Passive Learning) 
 

1. Teacher 
วิธีสอน : บรรยาย สาธิต 
สอนประกอบการใช้สื่อ 

สอน บอก เล่า ประกอบ 
การใช้สื่อการเรียนรู้ การใช้
คำถาม ครสูรุปความรู ้

ฟัง ทำตามที่บอก/สั่ง 

2. Instructor 
วิธีสอน : บรรยาย
ประกอบการปฏิบัติให้
นักเรียนมสี่วนร่วม 

ครูแนะนำให้เด็กทำงาน 
เป็นกลุ่ม ครูบรรยาย ครู
และนักเรียนร่วมกันสรปุ 

มีส่วนร่วมในการฟัง ลงมอื
ทำ การพูด อภิปราย 
ผู้เรยีน : Participate or 
Learner 

3. Facilitator 
วิธีสอน : Inquiry 
Problem-Based Learning 

ครูจัดเตรยีมสื่อการเรียนรู้
(ใบงาน ใบความรู้) เตรียม
แหล่งเรียนรู้ ครูนำเสริม
ความรู้ที่ถูกต้อง 

ผู้เรยีนปฏิบัตติามใบงาน 
บัตรคำสั่ง เพือ่รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ สื่อสาร 
และสร้างความรู ้

การเรยีนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 
 

4. Advisor 
วิธีสอน : Project Based 
Learning  
Research Based 
Learning 

ครูแนะนำ เสนอแนะและ 
ให้กำลังใจ เป็นที่ปรึกษา 
เพื่อให้เด็กทำงานบรรลุ
เป้าหมายด้วยตนเอง 

ผู้เรยีนระบคุำถามแสวงหา
คำตอบ สร้างความรูด้้วย
ตนเอง นักเรียนสร้างความรู้
ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่ท้ัง
ผู้เรยีนและครไูม่เคยรู้มา
ก่อน (Unknown by all) 

5. Coacher (ผู้ชี้แนะ) 
Coaching (กระบวนการ
ช้ีแนะ) 

ช้ีแนะสอนงานให้บุคคลมี
ความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถเฉพาะตัว  
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทีว่างแผน
ไว ้

ปฏิบัติลงมือทำเพื่อเรียนรู้
ตามเป้าหมาย รวมทั้งการ
แก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้
บรรลตุามผลที่กำหนดไว้ 
เรียกว่า ผูร้ับการช้ีแนะ 
(Coachee) 

6. Mentor (พ่ีเลีย้ง) 
พี่สอนน้อง ครูอาวุโส 
สอนน้อง 

สนับสนุน ส่งเสรมิช่วยเหลือ
ให้ผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า
ได้เรียนรูด้้วยตนเอง เป็น
แบบอย่าง (Role Model)  
มีความเป็นกัลยาณมิตร 

เป็นผู้พยามยามเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพื่อพัฒนา
ความสามารถให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย เรียกผู้ได้รับการ
แนะนำ (Mentee) 

  จากแนวคิดพีระมิดการเรียนรู้ (Learning Pyramid) ที่สถาบัน NTL Institute for Applied 
Behavioral Science ได้เสนอข้อมูลที่สามารถนํามาช่วยขยายความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่ง
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มีความแตกต่างไปจากการเรียนรู้แบบเป็นผู้รับ อันเป็นหลักการจัดการเรียนรู้ในอดีตที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง ซึ่ง
เคยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอดีตที่ผ่านมา โดยให้ความสําคัญกบัการฟัง การอ่าน การได้ยิน ได้เห็น 
รวมทั้งการสาธิตของครูผู้สอน ทั้งนี้แนวการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีดังกล่าว จะอยู่บนส่วนยอดของพีระมิด แสดง
ให้เห็นว่าผู้เรียน เรียนรู้จากการถ่ายทอดเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะแตกต่างจากการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสําคัญ ที่
สะทอ้นให้เห็นว่านักเรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง  
ซึ่งอยู่ที่ส่วนฐานของพีระมิดการเรียนรู้ ดังภาพประกอบ 2 
 

 
 

ภาพประกอบ 2  พีระมิดการเรียนรู้ (Learning Pyramid) 
(ท่ีมา : NTL Institute for Applied Behavioral Science. 2017) 

 
 2. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
  ในการจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นไปตามแนวทางของการเรียนรู้เชิงรุกนั้น
สามารถทําได้หลากหลาย เช่น การทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การอภิปราย การสื่อสารระหว่างกัน การแสดง
บทบาทสมมติ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การร่วมกัน เขียนบทความ 
  ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งเสนอโดย Brookfield (2005) พอสรุปได้ดังนี้ 
  1. A class discussion การสนทนากันระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียน มีทั้งแบบตัวต่อตัว หรือทาง 
Online เมื่อจบการเรียน เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว ผู้สอนจะกําหนดหัวข้อให้อภิปรายร่วมกัน และอาจช่วยกนั
กําหนดหน้าที่ของแต่ละคนได้ ซึ่งจะทําให้ผู้เรียน มีความเข้าใจในเรื่องที่เรียนมากข้ึน เป็นการฝึกทักษะการคิด 
พัฒนาความคิดสังเคราะห์โดยการหลอมรวมสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วย 
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  2. A thinking-Pair-Share หลังจากผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจนจบ จะใช้เวลาเล็กน้อยใน
การจับคู่อภิปราย หรือ อภิปรายร่วมกันทั้งหมดเพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้ทํากิจกรรม แต่นักเรียนในห้องเรียนต้อง
มีจํานวนไม่มาก เพ่ือผู้สอนจะได้ดูแลทั่วถึง ทุกคน สมาชิกในห้องเรียนจะสนุกสนานในการอภิปรายร่วมกัน 
กิจกรรมนี้จะประหยัดเวลา ผู้เรียนสามารถสรุปเนื้อหาสาระได้อย่าง รวดเร็ว 
  3. A short writing exercise กิจกรรมนี้เป็นการทบทวนเรื่องที่เรียนมาแล้ว ผู้สอนจะให้ผู้เรียน
เขียนข้อความ/บทความ สั้น ๆ ภายใน 1 นาที (one minute paper) หรืออาจจะ 10 นาทีข้ึนอยู่กับความ
พร้อมของผู้เรียน 
  4. A collaborative Learning group เป็นการทาํงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-6 คน แบ่งหน้าที่การ
ทํางานเป็นผู้นําและ ผู้จดบันทึก ผู้สอนอาจจะกําหนดเรื่องให้ศึกษาค้นคว้า และนําเสนอในห้องเรียน หรือ
อาจจะให้ทําโครงงาน 
  5. A student debate ผู้สอนกําหนดเรื่องให้ผู้เรียน ผู้เรียนรับหน้าที่ตามเรื่องที่ได้รับ และนํา
ข้อมูลต่าง ๆ มาอภิปราย 
  6. A reaction to a Video เป็นการแบ่งให้ผู้เรียนทํางานเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ก็ได้ โดยให้ผู้เรียนดู
วีดิทัศน์ที่มีเนื้อหา ตามเรื่องที่เรียน ผู้สอนแจกคําถาม 2-3 คําถามก่อนดูวีดิทัศน์ เมื่อผู้เรียนดูวีดิทัศน์จบแล้วจะ
อภิปรายและเขียนสรุปแสดงความคิดเห็น ตามประเด็นคําถามที่ผู้สอนมอบให้ 
  7. A small group discussion เป็นการจัดกลุ่มเล็ก ๆ ให้ห้องเรียนที่มีผู้เรียนจํานวนมาก ผู้สอน
อาจจัดกิจกรรมเป็น การเล่มเกมต่าง ๆ หรือมีการแข่งขันเพ่ือให้ผู้เรียนทํางานร่วมกันมีการแสดงความคิดเห็น 
ผู้เรียนจะแสดงออกถึงการได้รับรู้ในกลุ่มเล็ก ๆ ของตน 
  8. A Class game เป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจก่อนการสอน ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนได้เล่ม
เกมอักษรไขว้ (Crossword puzzles) หรือเกมต่าง ๆ จะทําให้ผู้เรียนสนุกสนานและเป็นการทบทวนความรู้ 
  9. Learning by Teaching เป็นการกาํหนดให้ผู้เรียนค้นคว้าหัวข้อต่าง ๆ และทําความเข้าใจ
เรื่องเหล่านั้นอย่างกระจ่าง แล้วนําไปถ่ายทอดให้กับเพ่ือน ๆ ในห้องเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
มีการอภิปรายและนําเสนอผลงาน เป็นลักษณะ เพื่อนสอนเพ่ือน 
 
 3. แนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
  การประเมินคือกลไกการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียนและแก่ครู กล่าวคือ นักเรียนใช้ข้อมูลนี้ใน
การปรับปรุงพัฒนาการ เรียนรู้ของตน และครูใช้ข้อมูลนี้ช่วยในการทําหน้าที่เอ้ืออํานวยให้ศิษย์บรรลุเป้าหมาย
การเรียนรู้สิ่งที่ครูต้องทําคือ สร้างบรรยากาศ หรือสภาพแวดล้อมให้ศิษย์เห็นว่าการประเมินนั้นเป็นกลไก
ช่วยเหลือหรือเอ้ือต่อเป้าหมายการเรียนรู้ของตน หัวใจสําคัญคือ ต้องทําให้มีความสัมพันธ์ที่โปร่งใสและชัดเจน
ระหว่างผลคะแนนกับความก้าวหน้าในการเรียน 
  การประเมินการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ควรใช้เทคนิควิธีการ และ
เครื่องมือในการประเมิน ที่หลากหลาย อาทิ การใช้คําถาม การสังเกต การประเมินตนเอง การประเมินโดย
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เพ่ือน การให้สาธิตหรือนําเสนอ ทั้งนี้ควรคํานึง ถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้เป็นสําคัญ 
ปัจจุบันเทคนิคการประเมินที่นิยมใช้คือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ชิ้นงาน และประเมินกระบวนการ
ปฏิบัติงานในชั้นเรียนอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งกิจกรรมการประเมินระหว่างเรียนที่เกิดขึ้นในการจัด กิจกรรมแบบ
การเรียนรู้เชิงรุก จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึน เนื่องจากการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เน้นการพัฒนาทักษะการ
คิด ในขั้นสูง ดังนั้นการประเมินผลควรวัดทักษะการคิดขั้นสูงควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้ได้รู้ว่าการจัดการเรียนรู้นั้น
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือไม่โดยมีเทคนิคการประเมินและเครื่องมือวัดในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(Kay Gibson and Carolyn M. Shaw. 2010) ดังนี้ 
  1. การตั้งคําถาม (Debriefing) 
   การถามผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ผู้สอนต้องใช้คําถามหลายลักษณะ ไม่ใช้คําถาม 
เพียงเพ่ือประเมินความจํา ผู้สอนควรใช้ คําถามที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ใช้ความเข้าใจเป็นพ้ืนฐานในการคิดต่อไปใน
ระดับสูง ระดับของคําถามมีความสําคัญยิ่งต่อการคิดของผู้เรียน ผู้สอนต้องใช้คําถามที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและมีความหลากหลายระดับ ซึ่งในการ 
ตั้งคําถาม เพื่อเกิดการคิดนั้น ผู้สอนสามารถนําแนวคิดด้านพุทธพิสัย (Cognitive Domain) ของบลูม 
(Bloom) ซึ่งมี 6 ระดับ มาเป็นแนวทางการตั้งคําถาม ดังนี้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. 2559) 
   1.1 ถามความรู้  เป็นคําถามที่มีคําตอบแน่นอน ถามเนื้อหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง คําจํากัดความ 
คํานิยาม คาํศัพท์ กฎ ทฤษฎี เกี่ยวกับใคร (Who) เมื่อไหร่ (When) ที่ไหน (Where) รวมทั้งใช่ หรือไม่ใช่ เช่น 
    • ใครเป็นกษัตริย์องค์แรกของกรุงสุโขทัย 
    • รูปสามเหลี่ยมมีมุมรวมกันกี่องศา  
   1.2 ถามความเข้าใจ  เป็นคําถามต้องใช้ความรู้ความจํามาประกอบ เพื่ออธิบายด้วยคําพูด
ของตนเอง จึงเป็นคําถามที่สูงกว่าการใช้ ความรู้ ความจํา เช่น 
    • ให้นักเรียนอธิบายลักษณะของผู้มีจิตใจกล้าหาญ  
    • งานศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา มีลักษณะเด่นอย่างไร 
   1.3 ถามการนําไปใช้  เป็นคําถามที่มุ่งให้ผู้เรียนได้นําความรู้และความเข้าใจที่เรียนแล้วไป
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น  
    • นักเรียนจะนําความกล้าหาญของสมเด็จพระศรีสุริโยทัยไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไร 
    • นักเรียนจะนําความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนไปช่วยเหลือชุมชนอย่างไร  
   1.4 ถามการวิเคราะห์  เป็นคําถามที่มุ่งให้ผู้เรียนได้จําแนกแยกแยะเรื่องราวต่าง ๆ  
ว่าประกอบด้วยส่วนย่อยอะไรบ้าง โดยใช้หลักการ ทฤษฎี ที่มาของเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นประกอบการ
ตอบ เช่น 
    • สาเหตุสําคัญใดที่ทําให้กรุงศรีอยุธยาต้องตกเป็นเมืองขึ้นแก่พม่าถึง 2 ครั้ง  
    • ภาวะเศรษฐกิจของโลกตกต่ำเนื่องจากสาเหตุใด  
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   1.5 ถามการสังเคราะห์  เป็นคําถามที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด เพ่ือสรุป
ความสัมพันธ์ระหว่างขอ้มูลย่อย ๆ ขึน้เป็นหลักการ หรือแนวคิดใหม่ เช่น 
    • จะมีวิธีการใดที่จะไม่ทําให้เกิดการเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 แก่พม่า 
    • นิทานเรื่องนี้นักเรียนได้แนวคิดใดในการใช้ในชีวิตประจําวัน  
   1.6 ถามการประเมินค่า  เป็นคําถามที่ให้ผู้เรียนตีคุณค่าบางสิ่งโดยใช้ความรู้ 
ความคิดเห็นและคุณค่าในการกําหนดเกณฑ์ เพ่ือประเมินค่า สิ่งเหล่านั้น เช่น 
    • บุคคลใดต่อไปนี้ควรได้รับรางวัลโนเบล  
    • คนดีในปัจจุบันควรเป็นอย่างไร  
  2. การสังเกต (Observation) 
   เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนอย่างมี
จุดมุ่งหมาย โดยการติดตาม เฝ้าดูด้วยวิธีการที่กําหนดไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ แล้วบันทึกสิ่งที่สังเกตได้ใน
ลักษณะการเขียนบรรยาย หรือใช้แบบสังเกต แบบสังเกตที่นิยมใช้ ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
และมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
  3. การประเมนิโดยเพ่ือน (Peer-Assessment) 
   เป็นเทคนิคการประเมินอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าจะนํามาใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เข้าถึงคุณลักษณะ
ของงานที่มีคุณภาพ เพราะการที่ผู้เรียนจะบอกได้ว่าชิ้นงานนั้นเป็นเช่นไรผู้เรียนต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจน
ก่อนว่าเขากําลังตรวจสอบอะไรในงานของเพ่ือน ฉะนั้น ผู้สอนต้องอธิบายผลที่คาดหวังให้ผู้เรียนทราบก่อนที่
จะลงมือประเมิน การที่จะสร้างความม่ันใจว่าผู้เรียนเขา้ใจการประเมิน รูปแบบนี้ควรมีการฝึกผู้เรียน โดย
ผู้สอนอาจหาตัวอย่าง เช่น งานเขียนของนักเรียนคนใดคนหนึ่ง มาให้เพื่อนนักเรียนตัดสินใจว่าควรประเมนิ
อะไร โดยสร้างเกณฑ์ท่ีบ่งบอกความสําเร็จของภาระงานนั้น จากนั้นให้ผู้เรียนประเมินภาระงานเขียนที่เป็น
ตัวอย่างนั้น โดยใช้เกณฑ์ท่ีช่วยกันสร้างข้ึน หลังจากนั้นครูตรวจสอบการประเมินของผู้เรียนและให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนที่ประเมินเกินจริง การประเมินโดยเพื่อนทีม่ีประสิทธิภาพจําเป็นต้องสร้างสิ่งแวดล้อมการ
เรียนรู้ที่สนับสนุนให้เกิดการประเมินรูปแบบนี้ กล่าวคือ ผู้เรียนต้องรู้สึกผ่อนคลาย เชื่อใจกัน และไม่อคติ เพ่ือ
การให้ข้อมูลย้อนกลับจะได้มีความตรง เชื่อถือได้และเป็นข้อมูลที่เป็นเชิงบวก ที่ให้ประโยชน์ในการพัฒนา
ทัง้ตวัผู้ประเมินและผู้ได้รับการประเมิน ผู้สอนที่ให้ผู้เรียนทํางานกลุ่มตลอดภาคเรียนแล้วใช้เทคนิคเพ่ือน 
ประเมินเพ่ือนเป็นประจํา จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสู่การให้ข้อมูล
ย้อนกลับที่เก่งขึ้นได้ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  2557) 
  4. การประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
   การประเมินตนเองนับเป็นทั้งเครื่องมือประเมินและเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้  
เพราะทําให้ผู้เรียนได้คิดใคร่ครวญ ว่าได้เรียนรู้อะไร เรียนรู้อย่างไร และผลงานที่ทํานั้นดีแล้วหรือยัง การ
ประเมินตนเองจึงเป็นวิธีหนึ่งทีจ่ะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็น ผู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  
การประเมินตนเองของผู้เรียนที่ประสบความสําเร็จจะต้องมีเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีเกณฑ์ท่ี 
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บ่งบอกความสําเร็จของชิ้นงาน/ภาระงานและมาตรการปรับปรุงแก้ไขตนเองเป้าหมายการเรียนรู้ที่กําหนด
ชัดเจนและผู้เรียนได้รับทราบ หรือร่วมกําหนดด้วย จะทําให้ผู้เรียนทราบว่าตนถูกคาดหวังให้รู้อะไร ทําอะไร มี
หลักฐานใดที่แสดงการเรียนรู้ตามความคาดหวังนั้น หลักฐานที่มีคุณภาพควรมีเกณฑ์เช่นไร เพ่ือเป็นแนวทางให้
ผู้เรียนพิจารณาประเมิน ซึ่งหากเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินเกิดจาก 
การทํางานร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนด้วยแล้ว จะเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน การที่
ผู้เรียนได้ใช้การประเมิน ตนเองบ่อย ๆ โดยมีกรอบแนวทางการประเมินที่ชัดเจนนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
ประเมินได้ค่อนข้างตรงและซื่อสัตย์ คําวิจารณ์ คําแนะนําของผู้เรียนมักจะจริงจังมากกว่าของครู การประเมิน
ตนเองจะเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นหากผู้เรียนทราบสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และตั้งเป้าหมายการปรับปรุงแก้ไขของ
ตนแล้วฝึกฝนพัฒนา โดยการดูแลสนับสนุนจากผู้สอนและความร่วมมือของครอบครัว 
  5. การนําเสนอและการสาธิต (Presentation and Demonstrations) 
   การนําเสนอผลงานเป็นกิจกรรมที่สะท้อนความคิดของผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องที่นําเสนอหรือ
ความรู้เพื่อให้ผู้อื่น เช่น ครู เพ่ือนนักเรียนและผู้ปกครองได้รับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจ และชื่นชมใน
ความสําเร็จหรือร่วมตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ เกีย่วกับการนําเสนอผลงาน โดยรูปแบบการนําเสนอ
ผลงาน ได้แก่ การนําเสนอผลงานด้วยการเขียน ด้วยการพูด ด้วยการสาธิต ด้วยการจัดแสดงผลงานหรือจัด
นิทรรศการ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2555) 
  6. การสอบถาม พูดคุยกับนักเรียน (Student Surveys) 
   เป็นการสื่อสารสองทางอีกประเภทหนึ่งระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน สามารถดําเนินการเป็นกลุ่ม
หรือรายบุคคลก็ได้ โดยทั่วไปมักใช้เพื่อติดตามตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพียงใด เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับ
พัฒนาผู้เรียนวิธีการนี้อาจใช้เวลามากกว่าวิธีอ่ืน แต่มีประโยชน์ต่อการค้นหา วินิจฉัยขอ้ปัญหาตลอดจนเรื่อง
อ่ืน ๆ ที่อาจเป็นปัญหา อุปสรรคต่อการเรียนรู้เช่น วิธีการเรียนรู้ ที่แตกต่างกัน เป็นต้น 
  7. การใช้เกณฑ์การประเมิน (Rubrics) 
   แนวการให้คะแนนเพ่ือประเมินผลงานหรือการปฏิบัติงานของผู้เรียน หรือที่เรียกว่า Rubric 
เป็นเครื่องมอืให้คะแนน ชนิดหนึ่ง ใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานหรือผลงานของผู้เรียน 
   เกณฑ์การประเมิน (Rubric) มี 2 ชนิด คือ เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม (Holistic 
Rubric) และเกณฑ์การประเมิน แบบแยกส่วน (Analytic Rubric) 
   เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม (Holistic Rubric) ครจูะให้คะแนนโดยดูภาพรวมของ
กระบวนการหรือผลงาน ไม่แยกพิจารณาเป็นส่วน ๆ เกณฑ์การประเมิน (Rubric) แบบนี้จะใช้เมื่อต้องการดู
ภาพโดยรวมมากกว่าจะดูข้อบกพร่องส่วนย่อย ๆ เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวมจะเหมาะกับการปฏิบัติที่
ต้องการให้ผู้เรียนสร้างสรรค์และไม่มีคําตอบที่ถูกต้องชัดเจนแน่นอน 
   เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) ใช้เมื่อต้องการเน้นการตอบสนองที่มี
ลักษณะเฉพาะ และ ไม่ได้เน้นความคิดสร้างสรรค์ ใช้เป็นตัวแทนของการประเมินหลายมิติ การใช้เกณฑ์การ
ประเมินแบบแยกส่วนจึงได้ผลสะท้อนกลับ ค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นประโยชน์สําหรับผู้เรียนและผู้สอนมากใน
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ขณะที่มีการเรียนรู้ เป็นการประเมินที่เหมาะกับการประเมิน ความก้าวหน้า และผู้สอนที่ใช้เกณฑ์การประเมิน
แบบแยกส่วนจะสามารถสร้างเส้นภาพ (Profile) จุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียนแต่ละคน ได้ชัดเจน 
  8. การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Journals) 
   เป็นรูปแบบการเขยีนที่ให้ผู้เรียนเขียนตอบกระทู้หรือคําถามของครู ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ
ความรู้ทักษะที่กําหนด ในตัวชี้วัดการเรียนรู้ การเขียนสะท้อนการเรียนรู้นี้ นอกจากทําให้ผู้สอนทราบ
ความก้าวหน้าในผลการเรียนรู้แล้วยังใช้เป็นเครื่องมือ ประเมินพัฒนาการด้านทักษะการเขียนได้อีกดว้ย 
 กล่าวโดยสรุป การเรียนรู้เชิงรุก เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฟัง พูด อ่าน เขียน 
และแสดงความคิดเห็น ขณะลงมือปฏิบัติกิจกรรม อีกท้ังในขณะเดียวกันผู้เรียนต้องใช้กระบวนการคิด 
โดยเฉพาะกระบวนการคิดขั้นสูง คือ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า การประเมินการเรียน
การสอนแบบ active learning ที่มีประสิทธิภาพ ควรใช้เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือในการประเมินที่
หลากหลาย อาทิ การใช้คําถาม การสังเกต การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพ่ือน การสาธิต หรือนําเสนอ 
ทั้งนี้การประเมินนั้นควรคํานึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้เป็นสําคัญ ปัจจุบันเทคนิคการ
ประเมิน ที่นิยมใช้คือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ชิ้นงาน และประเมินกระบวนการปฏิบัติงานในชั้นเรียน
อย่างสม่ำเสมอ 
 
การนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) 
 1. ความหมายของการชี้แนะ 
  การชี้แนะคือ วิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการทํางานของบุคคลโดยเน้นไปที่การทํางานให้ได้
ตามเป้าหมายของงานนั้น หรือการช่วยให้สามารถนําความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่หรือได้รับการอบรมมาไปสู่การ
ปฏิบัติได้ จากความหมายของการชี้แนะ อาจสรุปได้ดังนี้ 
   1) มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือ ประกอบด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ ที่วางแผน ไว้อย่าง
ดี ดําเนินการตามขั้นตอน จนกระทั่งบรรลุเป้าหมาย 
   2) มีเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง 3 ประการ คือ 
    2.1) การแก้ปัญหาในการทํางาน  
    2.2) พัฒนาความรู้ ทักษะหรือความสามารถในการทํางาน 
    2.3) การประยุกต์ใช้ทักษะหรือความรู้ในการทํางาน 
   3) มีลักษณะปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชี้แนะกับผู้รับการชี้แนะ คือ เป็นกลุ่มเล็กหรือรายบุคคล 
(One-on-on relationship and personal support) และใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   4) มีหลักการพื้นฐานในการทํางาน ได้แก่ 
    4.1) การเรียนรู้ร่วมกัน (Co-construction) คือ ไม่มีใครรู้มากกว่าใคร จึงต้อง เรียนไป
พร้อมกัน 
    4.2) การให้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
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    4.3) การเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) เป็นการช่วยค้นหาพลังในตัวบุคคล เมื่อค้น
เจอก็คืนพลังนั้นให้เขาไป 
   5) เป็นกระบวนการที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ กล่าวคือ ในการพัฒนา วิชาชีพต้อง
มีความสัมพันธ์กับวิธีการพัฒนาอื่น ๆ ลําพังการชี้แนะอย่างเดียวไม่อาจทําให้การดําเนินงาน สําเร็จได้  
 2. ความสําคัญของการชี้แนะ 
  กระบวนการ วิธีการในการพัฒนาครูประจาํการนั้นมีหลากหลายมาก ซึ่งต่างมีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงการสอนของครูแตกต่างกันไป วิธีการที่ถือว่ามีประสิทธิภาพและช่วยให้ครูได้ พัฒนาการสอนได้
อย่างยั่งยืนวิธีหนึ่ง คือ การชี้แนะ เนื่องจากสามารถทําให้ครูเกิดความรู้ ทักษะและสามารถ นําความรู้ไปใช้ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายปลายที่มุ่งหวังให้เกิดข้ึน ดังนี้ 

ประเภทของการพัฒนาวิชาชีพ ระดับของผลกระทบที่เกิดข้ึน 
ความตระหนัก ความรู้ ทักษะ การนำไปใช้ 

การให้ศึกษาค้นคว้าการอ่านหรือการฟังบรรยาย     
การให้เห็นแบบอย่างและการได้สังเกต 
การปฏิบัติงานที่ดี 

    

การให้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองและมี 
เพ่ือนครูให้ข้อมูลป้อนกลับ 

    

การรับการชี้แนะการสอนในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการสอน 

    

 
 3. หลักการของการชี้แนะ 
  1) การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ (Trust and Rapport) การชี้แนะเป็น เรื่องของ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชี้แนะกับครูรายบุคคลหรือกลุ่มครู ความเชื่อถือและความไว้วางใจของครู ที่มีต่อผู้ชี้แนะมี
ส่วนสําคัญท่ีทาให้ การดําเนินการชี้แนะเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 
  2) การเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) การชี้แนะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ครู ได้ค้นพบ
พลัง หรือวิธีการทํางานของตนเอง เป็นวิธีการที่ทําให้เกิดความยั่งยืนและครูสามารถพ่ึงพา ความสามารถของ
ตนเองได้ เป้าหมายปลายทางของการชี้แนะ คือ การให้ครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอน ได้ด้วยตนเอง 
สามารถกํากับตนเอง (Self-directed) ได้ในระยะแรกท่ีครูยังไม่สามารถทําด้วยตนเองได้เพราะ ยังขาด
เครื่องมือ ขาดวิธีการคิด และกระบวนการทํางาน ผู้ชี้แนะจึงเข้าไปช่วยเหลือในระยะแรก จนกระทั่งครู ได้
พบว่าตนเองสามารถทําได้ด้วยตนเอง เป็นช่วยค้นหาพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวครูออกมา 
  3) การทํางานอย่างเป็นระบบ (Systematic Approach) การดําเนินการซื้อย่างเป็น ระบบ มี
ขั้นตอนของกระบวนการที่ชัดเจน ช่วยให้ครูได้จัดระบบการคิด การทํางาน สามารถเรียนรู้และพัฒนางานได้ดี
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ยิ่งขึ้น เนื่องจากการชี้แนะเป็นกระบวนการพัฒนาวิชาชีพที่ต่อเนื่อง ทาให้ผู้ชี้แนะจําเป็นต้อง ออกแบบ
กระบวนการอย่างเป็นระบบ ที่ช่วยให้ครูได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
  4) การพัฒนาที่ต่อเนื่อง (Ongoing Development) การชี้แนะเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และ
พัฒนาการเรียนการสอนได้ ใช้เวลานานในการทําความเข้าใจและฝึกปฏิบัติให้เกิดผลตามเป้าหมาย การ
ดําเนินการชี้แนะจึงเป็นการพัฒนาที่มีความต่อเนื่องยาวนาน ตราบเท่าที่มีความรู้ใหม่ทางการสอน เกิดขึ้น
มากมาย และมีประเด็นทางการสอนที่ต้องทําความเข้าใจและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การ
ดําเนินการชี้แนะก็ยังคงดําเนินการคู่ขนานไปกับการจัดการเรียนการสอน จึงเป็นงานที่ต้องค่อยเป็นค่อยไป 
  5) การชี้แนะแบบมีเป้าหมายหรือจุดเน้นร่วมกัน (Focusing) ในโลกของการพัฒนา บุคลากรครู
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้นั้น มีเรื่องราวที่ต้องปรับปรุงและพัฒนามากมายหลายจุด ดังนั้นนักวิชาการ
พ่ีเลี้ยงจึงต้องตกลงร่วมกันกับคุณครูว่าเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการให้เกิดคืออะไร แล้วร่วมกันวางแผน 
วางเป้าหมายย่อย ๆ เพ่ือไปสู่จุดหมายนั้น 
  6) การชี้แนะในบริบทโรงเรียน (Onsite Coaching) การปฏิบัติการชี้แนะมี วัตถุประสงค์เพ่ือ
ช่วยให้ครูสามารถนาความรู้ ทักษะการสอนที่มีอยู่ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะที่ดีเกิดข้ึนในสภาพการทํางานจริง การดําเนินการชี้แนะจึงควรเกิดขึน้ ในการทํางาน 
ในบริบทของโรงเรียน การดําเนินการชี้แนะเป็นการทํางานเชิงลึก เข้มข้น เป็นการช่วยให้ ครูเคลื่อนจากความรู้
ความเข้าใจในการสอนแบบผิวเผิน (Surface Approach) ไปสู่การทําความเข้าใจที่ ลึกซึ้งมากขึ้น (Deep 
Approach) (Moon. 2004) โดยอาศัยกระบวนการลงมอืปฏิบัติ ลงมือ ทํางานการชี้แนะ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่
ต้องเข้าไปทํางานร่วมกับครูในโรงเรียน 
  7) การชี้แนะที่นําไปใช้ได้จริง (Work on Real Content) การชี้แนะในประเด็นหรือเนื้อหาสาระ
ที่เป็นรูปธรรม (Being Concrete) มีลักษณะเป็นพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ ปฏิบัติได้จริง ช่วยให้ครู
สามารถปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน การที่ผู้ชี้แนะเป็น 
บุคคลภายนอกโรงเรียน จึงมีข้อจํากัด ตรงที่ไม่สามารถอยู่กับครูได้ตลอดเวลา การพบปะครูในแต่ละครั้ง จึงมี
คุณค่ามาก จึงควรใช้เวลาที่มีจํากัดนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด การชี้แนะแต่ละครั้งจึงเน้นไปที่การนำความรู้ 
หรือทักษะไปใช้ได้จริง (Knight. 2004) ได้แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเป็นขั้นเป็นตอน ไม่เสียเวลาไป กบ
การอภิปรายหรือพูดคุยกันเชิงทฤษฎี 
  8) การทบทวนและสะท้อนผลการดําเนินงาน (After Action Review and Reflection) การ
สะท้อนผลการทํางาน (Reflection) เป็นวิธีการที่ช่วยให้ครูได้คิดทบทวนการทํางานที่ผ่านมา สรุปเป็นแนว 
ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป การชี้แนะจึงใช้การสะท้อนผลการทํางานนี้เป็นเครื่องมือสําคัญใน 
การเรียนรู้ จนได้อีกชื่อหนึ่งว่า การชี้แนะแบบมองย้อนสะท้อนผลการทํางาน (Reflective coaching) การ 
ชี้แนะช่วยให้บุคคลได้สะท้อนความสามารถของตน เพ่ือหาจุดที่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นการช่วยเหลือ 
รายบุคคลในการนําความรู้ไปใช้ในการทางานและพัฒนาความสามารถของตน ไม่ใช่การสอนสิ่งใหม่ จุดพ้ืนฐาน 
ของการชี้แนะอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้หรือทักษะที่มีอยู่แล้ว 
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 4. กระบวนการชี้แนะ 
  กระบวนการชี้แนะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลได้รู้จักช่วยเหลือตนเอง (Coaching is a 
process of helping people to help themselves) มนีักการศึกษานําเสนอกระบวนการชี้แนะที่ 
หลากหลาย เนื่องจากการชี้แนะมีกระบวนเฉพาะได้แก่ การชี้แนะทางปัญญา (Cognitive Coaching) การ
ชี้แนะ การสอน (Instructional Coaching) เพ่ือนชี้แนะ (Peer Coaching) กระบวนการชี้แนะโดยทั่วไปมี
ขั้นตอนของ กระบวนการดังนี้ 
  1) ขั้นก่อนการชี้แนะ (Pre-Coaching) ก่อนดําเนินการชี้แนะ มีการตกลงร่วมกันเกีย่วกับ 
ประเด็นหรือจุดเน้นที่ต้องการชี้แนะร่วมกัน เนื่องจากการดําเนินการชี้แนะเน้นไปที่การเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การ 
ปฏิบัติจริง เป็นการทํางานเชิงลึก (Deep Approach) ดังนั้นประเด็นที่ชี้แนะจึงเป็นจุดเล็ก ๆ แต่เข้มข้น ช่วย
ให้ เข้าใจอย่างลึกซึ้งแจ่มแจ้ง ช่วยคลี่ปมบางประการให้เกิดผลในการปฏิบัติได้จริง ในกรณีการสอน
กระบวนการ คิด มีประเด็นมากมายที่ต้องช่วยกันขยับขับเคลื่อนไปที่ละประเด็น เช่น การใช้คําถามกระตุ้นคิด 
การใช้ กิจกรรมที่ช่วยให้คิดได้อย่างหลากหลาย การใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizer) มาใช้ในการนําเสนอ
ความคิด การช่วยให้นักเรียนอธิบายกระบวนการคิดกระบวนการทํางานของตนเอง ซึ่งในประเด็นเหล่านี้ก็ยังมี
ประเด็น ย่อย ๆ ที่ซ่อนอยู่มากมาย ทั้งผู้ชี้แนะและคุณครูแต่ละคนก็ต้องวางแผนร่วมกันว่าในแต่ละครั้งที่
ดําเนินการ ชี้แนะนั้น จะชี้แนะลงลึกเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ 
  2) ขั้นการชี้แนะ (Coaching) ในขั้นของการชี้แนะประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้น คือ 
   2.1) การศึกษาต้นทุนเดิม เป็นขั้นที่ผู้ชี้แนะพยายามทาความเข้าใจวิธีคิดวิธีการทํางาน และ
ผลที่เกิดขึ้นจากการทํางานของคุณครูว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือเป็นข้อมูลในการต่อยอดประสบการณ์ในระดับ ที่
เหมาะสมกับครูแต่ละคน ซึ่งในขั้นนี้อาจใช้วิธีการต่าง ๆ กันไปตามสถานการณ์ 
   2.2) การให้คุณครูประเมินการทํางานของตนเอง เป็นขั้นที่ช่วยให้ครูได้ทบทวนการทํางานที่
ผ่านมาของตนเอง โดยใช้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่ผ่านมา ได้แก่ การสอนที่เพ่ิงสอนจบไปแล้ว ชิ้นงานที่นักเรียน
เพ่ิงทําเสร็จเมื่อสักครู่ มาใช้ประกอบการประเมิน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นสําคัญข้ันหนึ่งที่พบว่า ครูไม่ได้ตระหนักรู้ใน
สิ่งที่ตนเองสอนหรือกระทําลงไปนัก แต่ การที่จัดให้มีโอกาสได้ “นึกย้อนและสะท้อนผล การทํางาน” ช่วยให้
ครูได้ทบทวนและไตร่ตรองว่าตนเองได้ใช้ความรู้ความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติอย่างไร มีอุปสรรคปัญหาใดเกิดข้ึน
บ้าง คําถามที่มักใช้กันในขั้นนี้มี 2 คําถามหลัก คือ อะไรที่ทําได้ดี จะให้ดีกว่านี้ถ้า 
   2.3) ขั้นต่อยอดประสบการณ์ เป็นขั้นที่ผู้ชี้แนะมีข้อมูลจากการสังเกตการณ์ ทํางานและฟังครู
อธิบายความคิดของตนเอง แล้วจึงลงมือต่อยอดประสบการณ์ในเรื่องเฉพาะนั้นเพ่ิมเติม ซึ่งผู้ชี้แนะต้องอาศัย
ปฏิภาณในการวินิจฉัยให้ได้ว่าคุณครูต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด หากไม่แน่ใจ  
ก็อาจใช้วิธีการสอบถามขอข้อมูลเพ่ิมเติม ในขั้นต่อยอดประสบการณ์มักมีการดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
    2.3.1) เมื่อพบว่าคุณครูมีความเข้าใจที่ผิดพลาดบางประการ หรือมีปัญหา ก็จําเป็นต้อง
แก้ไข ปรับความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา 
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    2.3.2) เมื่อพบว่าคุณครูเข้าใจหลักการสอนดี แต่ยังขาดประสบการณ์ในการ ออกแบบการ
เรียนการสอน ก็จําเป็นเพ่ิมเติมความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ 
  3) ขั้นสรุปผลการชี้แนะ (Post-Coaching) เป็นขั้นตอนที่ผู้ชี้แนะเปิดโอกาสให้ คุณครูได้สรุปผล
การชี้แนะเพ่ือให้ได้หลักการสําคัญไปปรับการเรียนการสอนของตนเองต่อไป มีการวางแผนที่จะกลับมาชี้แนะ
ร่วมกันอีกครั้งว่าความรู้ความเข้าใจอันใหม่ที่ได้รับการการชี้แนะครั้งนี้จะเกิดผลในทางปฏิบัติ เพียงใด รวมไป
ถึงการตกลงร่วมกันเรื่องให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ เช่น หาเอกสารมาให้ศึกษา ประสานงานกับ บุคคลอ่ืนๆ 
แนะนําแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม เป็นต้น 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 วชิรา  เครือคำอ้าย และชวลิต  ขอดศิริ  (2559)  ได้ศึกษาพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้
กระบวนการชี้แนะและระบบพ่ีเลี้ยง เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการ
ชี้แนะและระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดเชียงใหม่ ชื่อว่า “ดับเบิ้ลพีแอลซีเอพลัส” (PPLCA Plus) โดยนำการออกแบบเชิง
ระบบ ADDIE Model มาใช้เป็นฐานคิดในการวิจัย ทำให้ได้รูปแบบการนิเทศที่ประกอบดว้ยส่วนสำคัญ 3 ส่วน 
คือ หลักการ เงื่อนไขสำคัญ และองค์ประกอบของรูปแบบ 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) ขั้นเตรียมความรู้
ก่อนการนิเทศ (Preparing : P) 2) ขั้นวางแผนและออกแบบการนิเทศ (Planning : P) 3) ขั้นเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนในการปฏิบัติการนิเทศ (Learning and Sharing : L) 4) ขั้นการนิเทศด้วยกระบวนการชี้แนะและ
ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring : C) 5) ขั้นสะท้อนคิดหลังการนิเทศ (After Action Review : A) 
ข้อค้นพบระหว่างการศึกษา คือ พลัส (Plus) ได้น้อมนำหลักการทรงงานและศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (King Bhumibol’s Science) มาปฏิบัติในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งนำลักษณะเด่นของ
หลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้แตกต่างกัน ผู้รับการนิเทศ สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 83.33 และสามารถบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ได้ชัดเจน ส่วนผลการ
ตรวจสอบพฤติกรรมการชี้แนะ และระบบพี่เลี้ยงของผู้นิเทศอยู่ในระดับ มาก คือ ผู้นิเทศสามารถปฏิบัติการ
นิเทศในรายการที่กำหนดไว้ เดือนละ 2 ครั้ง ขึ้นไป โดยประเด็นที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเห็นสอดคล้องกัน
มากที่สุด คือ การร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้รับการนิเทศได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 
 วิไลภรณ์  ฤทธิ์คุปต์  (2562)  ได้นำเสนอการชี้แนะการสอนเพ่ือปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียนผ่านการสอนของครู การชี้แนะการสอนมีรูปแบบ ประกอบด้วยความเชื่อและแนว
ปฏิบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งได้นำเสนอการชี้แนะ 3 รูปแบบ ได้แก่ การชี้แนะการสอนตามโครงการแคนซัส  การ
ชี้แนะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และการชี้แนะการสอนแบบใช้การสืบเสาะเป็นฐาน หรือการชี้แนะทาง
ปัญญา  ในการนำรูปแบบการชี้แนะการสอนไปใช้นั้นเราต้องทำความเข้าใจในหลักการ แนวคิด วิธีการ และ
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ขั้นตอนดําาเนินการของแต่ละรูปแบบ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสําาเร็จของการชี้แนะการสอน ได้แก่ บทบาท
และทักษะการชี้แนะของผู้ชี้แนะท่ีต้องมีทักษะหลายด้าน และมีการฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ การประเมินการ
ชี้แนะ การสอนควรเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งระบบ 
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บทที่  3 
วิธีดำเนินการศึกษา 

 
 การนิเทศเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนภาษาไทย โดยใช้
รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) มีรายละเอียดการดำเนินงาน
ดังนี้ 
  1. กลุ่มเป้าหมาย 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  3. วิธีดำเนินการ 
  4. สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 6 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา     
 1. แบบประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนภาษาไทย โดยใช้
รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) เป็นแบบมาตรฐานส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 26 ข้อ 
 2. แบบประเมินความพึงพอใจของครูครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ที่มีต่อการนิเทศแบบชี้แนะและการ
เป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 12 ข้อ 
 
วิธีดำเนินการ 
 

ในการนิเทศการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาใช้เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching 
and Mentoring) ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาเพียงระยะเวลาสั้นๆ โดยมีข้ันตอนในการดำเนินงานดังนี้  

ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

และแบบประเมินความพึงพอใจของครูที ่มีต่อการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี ่เลี ้ยง (Coaching and 
Mentoring) กับกลุ่มเป้าหมายแบบง่ายๆ  โดยใช้กระบวนการ PDCA เป็นตัวกำหนดทิศทางของการทำงานใน
ครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้  

1. การวางแผน (P-Plan) 
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1.1 เก็บรวบรวมข้อมูล  
1.2 วิเคราะห์ข้อมูล 
1.3 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

2. การปฏิบัติงานตามแผน (D-Do)  
   ในขั้นการปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาใช้เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง 
(Coaching and Mentoring) ซึ่งมีข้ันตอนการนิเทศ ดังนี้   

 2.1 เตรียมการก่อนโค้ช 
(1) ประสานนัดหมายผู้บริหารโรงเรียนและครู 
(2) แจ้งวัตถุประสงค์การไปโค้ช และแนวทางจัดกิจกรรม 
(3) วางแผนกำหนดคำถามสำคัญ ทบทวนประเด็นปัญหา จุดพัฒนาครู จุดเน้น เพ่ือ

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(4) เตรียมเครื่องมือในการนิเทศ ตำรา CD และสร้างเครื่องมือการนิเทศ 

แบบบันทึกการนิเทศ แบบบันทึกการสังเกต 
 2.2 ขณะโค้ช 
  (1) พบผู้บริหารโรงเรียนตามนัดหมาย  

    (2) พบคณะครูก่อนนิเทศในห้องเรียน เพ่ือสนทนาสร้างความคุ้นเคยและสร้างเจต
คติท่ีดใีนการนิเทศแก่ครูและนักเรียน 

    (3) สร้างข้อตกลงในการนิเทศห้องเรียน และทบทวนแผนการสอน 
    (4) สังเกตกระบวนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

   - การจัดห้องเรียนและบรรยากาศทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน   
   - กระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลย ี
   - สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน  
   - การวัดและประเมินผล 

    (5) ทบทวนหลังการจัดการเรียนรู้ AAR: After Action Review บันทึกการสังเกต 
   (6) สะท้อนผลการนิเทศ ให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ ชี้จุดที่ควรพัฒนา/จุดแข็ง 
กำหนดคำถามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา ระบุปัญหา แนวทางแก้ปัญหา และสิ่งที่จะดำเนินการในข้ันต่อไป 
   (7) สรุปวางแผนการนิเทศร่วมกับครูเพ่ือนำไปพัฒนาต่อยอด และนัดหมายการ
นิเทศในครั้งต่อไป 

 3. หลังการโค้ช 
  (1) ครูนำผลการนิเทศชั้นเรียนมาปรับปรุงพัฒนาแก้ไขการทำงานและออกแบบ

กระบวนการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือวัดและประเมินผล 
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   (2) ผู้นิเทศนำผลการนิเทศชั้นเรียนมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของครู ทบทวนกาปฏิบัติการโค้ช เพื่อปรับปรุงพัฒนาแก้ไขเทคนิควิธีการ/นวัตกรรมการนิเทศ และ
บันทึกรายงานผลการนิเทศ เตรียมการนิเทศในครั้งต่อไป 
  3. การตรวจสอบและประเมินผล (C-Check) 

3.1 การปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผนการนิเทศ 
3.2 สังเกตการสอน  
3.3 สะท้อนผลการนิเทศ 
3.4 สรุปผลการประเมิน 

4. การนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A-Act)  
4.1 จัดทำรายงานผลการนิเทศ 
4.2 นำเสนอผลการนิเทศและเผยแพร่ 

 
สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ 
 นำผลข้อมูลจากแบบประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอน
ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) มาวิเคราะห์
โดยการคำนวณหาค่าเฉลี่ย S.D.  นำเสนอเปน็ตารางประกอบความเรียง 
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บทที่  4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาผลการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอน
ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) มีผล
การศึกษาดังนี้ 
 ผลการศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทย หลังจากได้รับการนิเทศแบบช้ีแนะ
และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) 
     ผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนภาษาไทย โดยใช้
รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี ้ยง (Coaching and Mentoring) ผู้ศึกษาจะนำเสนอผลการ
ประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 ผลการศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้ถูกนิเทศ หลังจากได้รับการนิเทศแบบชี้แนะและการ
เป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) (N =6) 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 
1. การเตรียมความพร้อมก่อนสอน    
    1.1 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วน 4.17 0.98 มาก 
    1.2 จัดสื่ออุปกรณ์การสอนครบถ้วน สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน
การสอน 

4.50 0.84 
มาก 

    1.3 จัดทำแบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้ 

4.83 0.41 มากที่สุด 

    1.4 มีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนกับความรู้ใหม่ 4.50 0.55 มาก 
ค่าเฉล่ีย 4.50 0.26 มาก 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
    2.1 จัดกิจกรรมสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 4.33 0.82 มาก 
    2.2 จัดกิจกรรมตามข้ันตอนที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 4.00 0.63 มาก 
    2.3 เปิดโอกาสให้นักเรยีนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง 4.00 0.89 มาก 
    2.4 จัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะต่างๆ 4.00 0.89 มาก 
    2.5 ใช้เทคนิคการตั้งคำถาม นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 3.33 1.21 ปานกลาง 
    2.6 เลือกใช้เทคนิคการสอนที่ตอบสนองกับความต้องการของนักเรียน 3.67 1.37 มาก 
    2.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่เป็นกลุ่มเก่ง 4.17 1.33 มาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

รายการ ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

    2.8 เลือกใช้กิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนที่เป็นกลุ่มอ่อนเพ่ือทันเพ่ือน 3.17 1.17 ปานกลาง 
    2.9 ใช้การเสริมแรงตลอดการจัดการเรียนรู้ 3.50 1.38 ปานกลาง 
    2.10 ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่อง 3.67 1.21 มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.78 0.26 มาก 
3. การใช้สื่อเทคโนโลยี    
    3.1 สื่อเทคโนโลยีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.17 1.17 มาก 
    3.2 สื่อเร้าใจและกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ 4.00 1.26 มาก 
    3.3 ครูใช้สื่อการสอนเหมาะสมถูกต้อง คุ้มค่า 4.00 1.26 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.06 0.06 มาก 
4. การจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอน    
    4.1 การจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 4.33 0.82 มาก 
    4.2 กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.83 1.17 มาก 
    4.3 ครูให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียน 4.00 1.10 มาก 
    4.4 ใช้เทคนิคหลากหลายในการควบคุมชั้นเรียน 3.67 1.63 มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.96 0.34 มาก 
5. การประเมินผล    
    5.1 ประเมินศักยภาพนักเรียนก่อนเรียน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
    5.2 ประเมินศักยภาพนักเรียนระหว่างเรียน 4.00 1.26 มาก 
    5.3 ประเมินศักยภาพนักเรียนหลังเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 
    5.4 ใช้เทคนิคการประเมินผลตามสภาพจริง 5.00 0.00 มากที่สุด 
    5.5 ผลการเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

4.83 0.41 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลี่ย 4.77 0.55 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.14 0.45 มาก 

 จากตารางที่ 1  พบว่า  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้ถูกนิเทศ หลังจากได้รับการนิเทศแบบการนิเทศ
แบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก (x̅= 4.14) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 1. ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนสอน มีการจัดกิจกรรม
สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และมีจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบ
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ถูกต้องครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับตัวชี้วัด/
ผลการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และมีการเลือกใช้กิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนที่เป็นกลุ่มอ่อนเพื่อทันเพ่ือน มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3. ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และมีการสื่อเร้าใจและกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ และครูใช้สื่อการสอนเหมาะสมถูกต้อง
คุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 4. ด้านการจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน มีการจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อ
การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และมีการใช้เทคนิคหลากหลายในการควบคุมชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
และด้านการประเมินผล มีการประเมินศักยภาพนักเรียนก่อนเรียน – หลังเรียน และใช้เทคนิคการประเมินผล
ตามสภาพจริง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และมีการประเมินศักยภาพนักเรียนระหว่างเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาไทยต่อการนิเทศแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการ
เป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาไทย ต่อการนิเทศแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ี
เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ผู้ศึกษาจะนำเสนอผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน ดังนี้ 
ตารางท่ี 2  ความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศแบบการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and 
Mentoring) (N =6) 

รายการ ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

ความพึงพอใจต่อการดำเนินการนิเทศ    
1. การกำหนดวัน เวลาและสถานที่ ที่ใช้ในการนิเทศอย่างเหมาะสม 4.50 0.84 มาก 
2. ความเป็นกันเองระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ 4.83 0.41 มากที่สุด 
3. การให้คำปรึกษา แนะนำเป็นรายบุคคลที่มุ่งเจาะลึกถึงปัญหาและความต้องการ
ของผู้รับการนิเทศแต่ละคน 

4.50 0.55 มาก 

4. ความเชี่ยวชาญและความม่ันใจในเทคนิควิธีการนิเทศและเรื่องที่นิเทศของผู้นิเทศ 4.00 0.63 มาก 
5. การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนิเทศให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 4.17 0.98 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.44 0.32 มาก 
ความพึงพอใจต่อผลการนิเทศที่เกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศ    
6. การเสริมแรงให้ผู้รับการนิเทศมีขวัญกำลังใจในการมุมานะปฏิบัติงานที่รับการ
นิเทศให้สำเร็จ 

4.00 
 

0.63 มาก 

7. ผลสำเร็จจากการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
leaning) การนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) 
ดำเนินการไปด้วยดีตามแนวทางที่ได้รับการนิเทศหลังเสร็จสิ้นการรับการนิเทศ 

4.17 
 

 

0.98 
มาก 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

รายการ ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 

ค่าเฉลี่ย 4.08 0.12 มาก 
ความพึงพอใจต่อการดำเนินการนิเทศ    
8. ความประทับใจที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศตลอดระยะเวลาของ
การเข้ารับการนิเทศ 

4.00 
 

0.89 
 

มาก 

9. ความรู้ ทักษะและประสบการณ์หลังพัฒนาตนเอง โดยใช้การจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active leaning) ที่ได้รับจากการเข้ารับการนิเทศ 

4.33 
 

0.82 
 

มาก 

10. รูปแบบและแนวทางการศึกษาด้วยตนเองที่ได้รับจากการนิเทศ 3.83 1.17 มาก 
ค่าเฉลี่ย 4.06 0.25 มาก 

ความพึงพอใจต่อผลการนิเทศที่ส่งผลต่อนักเรียน    
11. ความรู้ที่ได้รับนำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนได้ตรงจุด 4.00 1.10 มาก 
12. นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น  4.00 0.89 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.00 0.95 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.19 0.87 มาก 

 

 จากตารางที่ 2  พบว่า  ความพึงพอใจต่อผลการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and 

Mentoring) เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.19) เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า 1. ด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินการนิเทศ มีความเป็นกันเองระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และมีความเชี่ยวชาญและความม่ันใจในเทคนิควิธีการนิเทศและเรื่องที่นิเทศของผู้นิเทศ มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2. ความพึงพอใจต่อผลการนิเทศที่เกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศ มีผลสำเร็จจากการจัดการเรียนรู้

ของครู โดยใช้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active leaning) การนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching 

and Mentoring) ดำเนินการไปด้วยดีตามแนวทางที่ได้รับการนิเทศหลังเสร็จสิ้นการรับการนิเทศ มีค่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด มีการเสริมแรงให้ผู้รับการนิเทศมีขวัญกำลังใจในการมุมานะปฏิบัติงานที่รับการนิเทศให้สำเร็จ มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด 3. ความพึงพอใจต่อการดำเนินการนิเทศ มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์หลังพัฒนาตนเอง โดยใช้

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active leaning) ที่ได้รับจากการเข้ารับการนิเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และมีรปูแบบ

และแนวทางการศึกษาด้วยตนเองที่ได้รับจากการนิเทศ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และ 4. ด้านความพึงพอใจต่อผล

การนิเทศที่ส่งผลต่อนักเรียน มีความรู้ที่ได้รับนำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนได้ตรงจุด และ

นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาผลการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนภาษาไทย 
โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) สรุปผลการศึกษา ดังนี้  
 1. ผลการนิเทศส่งเสริมการออกแบบการจัดการเรียนรู ้เชิ งรุก (Active Learning) ของครูผู ้สอน
ภาษาไทยด้วยรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก 
 2. ความพึงพอใจของครูผู ้สอนที่มีต่อการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี ่เลี ้ยง (Coaching and 
Mentoring) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการนิเทศส่งเสริมการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอน
ภาษาไทยด้วยรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนแบบเชิงรุกเป็นการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและสร้าง
ความรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติในระหว่างการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนาทักษะผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้
ใหม่กับความรู้เดิมท่ีมีจากการปฏิบัติและความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนดีขึ้น เพราะมีการแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นกันมากข้ึน สอดคล้องกับ วชิรา  เครือคำอ้าย และชวลิต  ขอดศิริ  (2559) ทีศ่ึกษาพัฒนารูปแบบ
การนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพ่ีเลี้ยง เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดเชียงใหม่  ผู้รับการนิเทศ สามารถเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับดีมาก และสามารถบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ได้ชัดเจน ส่วนผล
การตรวจสอบพฤติกรรมการชี้แนะ และระบบพี่เลี้ยงของผู้นิเทศอยู่ในระดับมาก คือ ผู้นิเทศสามารถปฏิบัติการ
นิเทศในรายการที่กำหนดไว้ เดือนละ 2 ครั้ง ขึ้นไป โดยประเด็นที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเห็นสอดคล้องกัน
มากที่สุด คือ การร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้รับการนิเทศได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 
 2. ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and 
Mentoring) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่าครูผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนจากการปฏิบัติจริงจนเกิดองค์ความรู้ที่เหมาะสม นำไปสู่การมีส่วนร่วม
ในประเด็นที่สนใจ ประกอบด้วย ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ 
ร่วมรับประโยชน์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างครูกับ



25 
 
ครูและผู้บริหารกับครูสอดคล้องกับหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 
(สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประชาชนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2548: 32) ความว่า รู้รัก
สามัคคี ซึ่งบุคคลและกลุ่มคนจะต้องรู้ รู้ว่าการลงมือทำสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึง
ปัญหาและรู้ถึงวิธีแก้ปัญหา มีความรักท่ีจะต้องลงมือเข้าไปแก้ปัญหานั้น ความสามัคคีท่ีจะลงไปนั้น ควร
คำนึงถึงเสมอว่า เราจะทำ งานคนเดียวไม่ได้ ต้องทำ งานร่วมมือร่วมใจกันจึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วง
ไปได้ด้วยดี สอดคล้องกับประเวศ วะสี (2545: 21) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่เพียง
พอที่จะทำ ให้องค์การ หน่วยงานสำเร็จ การเรียนรู้ร่วมกันเท่านั้นที่จะบังเกิดผลสำเร็จ และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของกาญจน์ เรืองมนตรี และธรินธร นามวรรณ (2555: 82) ที่พบว่าการสร้างเครือข่ายการประกนั
คุณภาพการศึกษาด้วยการอบรม การศึกษาเอกสารทำให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญสามารถ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เครือข่ายมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1) ควรดำเนินการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำ
ข้อมูลที่ได้รับจากการนิเทศในแต่ละระยะไปใช้ในการวางแผนการนิเทศติดตามให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2) ควรดำเนินการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring)  ไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือเปรียบเทียบผลการนิเทศต่อไป 
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แบบสังเกตแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ครูผู้สอน ………………………………………………ชั้น………….......กลุ่มสาระการเรียนรู้……………………………………..……… 
หน่วย/เรื่อง……………………………………………………………………………………… วันที่ประเมิน………………………….…….…… 
โรงเรียน ……………………………………………….…… อำเภอ ……………….…………………จังหวัด…………………………………… 
 
คำชี้แจง ประเมินตามสภาพจริงตามรายการและให้ระดับคุณภาพตามคำอธิบาย ดังนี้ 

5 หมายถึง มีความชัดเจน/สอดคล้อง/คลอบคลุม/เหมาะสมมากที่สุด 
4 หมายถึง มีความชัดเจน/สอดคล้อง/คลอบคลุม/เหมาะสมมาก 
3 หมายถึง มีความชัดเจน/สอดคล้อง/คลอบคลุม/เหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง มีความชัดเจน/สอดคล้อง/คลอบคลุม/เหมาะสมน้อย 
1 หมายถึง มีความชัดเจน/สอดคล้อง/คลอบคลุม/เหมาะสมน้อยที่สุด 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1.องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้      
2.สาระสำคัญ      
3.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด      
4.การวัดประเมินผลการเรียนรู้      
5.จุดประสงค์การเรียนรู้      
6.สาระการเรียนรู้      
7.กระบวนการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู้      
8.สื่อการจัดการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้      

คะแนนเฉลี่ย  
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  

ระดับคุณภาพ  
 

ผลการประเมินระดับคุณภาพ…………………………………………………………………………… 
ผู้ประเมิน …………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพของแผนการเรียนรู้ 
 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ น้อยกว่า 50 ปรับปรุง 
 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ น้อยกว่า 50-59 พอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ น้อยกว่า 60-69 ดี 
 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ น้อยกว่า 70-100 ดีเยี่ยม 

ลงชื่อ......................................................ผู้รายงาน 
       (นายชยา  ภาคภูมิ) 
        ผู้ฝึกประสบการณ์ 
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แบบประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
วันที่.....................เดือน..................................................พ.ศ. ..................เวลา................ ................... 
โรงเรียน..............................................................................สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ชื่อผู้สอน.........................................................ชั้น...................กลุ่มสาระการเรียนรู้............... ............................... 
วิชา............................................................................................................................ ........................................... 
ชื่อผู้สังเกตการสอน..................................................................ตำแหน่ง............................................................... 
 คำชี้แจง  ให้ผู้สังเกตการณ์สอนทำเครื่องหมาย / ลงในช่องเพ่ือเป็นการระบุความคิดเห็น พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในกรอบที่กำหนดให้ ให้พิจารณาและให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 คะแนน  5 คะแนน    หมายถึง    มีความเหมาะสม/ถูกต้อง/คุ้มค่า/เกิดประโยชน์ในระดับมากที่สุด 
 คะแนน  4 คะแนน    หมายถึง    มีความเหมาะสม/ถูกต้อง/คุ้มค่า/เกิดประโยชน์ในระดับมาก 
 คะแนน  3 คะแนน    หมายถึง    มีความเหมาะสม/ถูกต้อง/คุ้มค่า/เกิดประโยชน์ในระดับปานกลาง 
 คะแนน  2 คะแนน    หมายถึง    มีความเหมาะสม/ถูกต้อง/คุ้มค่า/เกิดประโยชน์ในระดับน้อย 
  คะแนน  1 คะแนน    หมายถึง    มีความเหมาะสม/ถูกต้อง/คุ้มค่า/เกิดประโยชน์ในระดับน้อยที่สุด 
 

รายการ 
ระดับการพิจารณา 

5 4 3 2 1 
1. การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
    1.1 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วน      
    1.2 จัดสื่ออุปกรณ์การสอนครบถ้วน สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน      
    1.3 จัดทำแบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้      
    1.4 มีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนกับความรู้ใหม่      
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
    2.1 จัดกิจกรรมสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้      
    2.2 จัดกิจกรรมตามข้ันตอนที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้      
    2.3 เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง      
    2.4 จัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะต่างๆ      
    2.5 ใช้เทคนิคการตั้งคำถาม นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น      
    2.6 เลือกใช้เทคนิคการสอนที่ตอบสนองกับความต้องการของนักเรียน      
    2.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่เป็นกลุ่มเก่ง      
    2.8 เลือกใช้กิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนที่เป็นกลุ่มอ่อนเพ่ือทันเพ่ือน      

รายการ ระดับการพิจารณา 
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5 4 3 2 1 
    2.9 ใช้การเสริมแรงตลอดการจัดการเรียนรู้      
    2.10 ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่อง      
3. การใช้สื่อเทคโนโลยี      
    3.1 สื่อเทคโนโลยีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้      
    3.2 สื่อเร้าใจและกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้      
    3.3 ครูใช้สื่อการสอนเหมาะสมถูกต้อง คุ้มค่า      
4. การจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอน      
    4.1 การจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน      
    4.2 กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ      
    4.3 ครูให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียน      
    4.4 ใช้เทคนิคหลากหลายในการควบคุมชั้นเรียน      
5. การประเมินผล      
    5.1 ประเมินศักยภาพนักเรียนก่อนเรียน      
    5.2 ประเมินศักยภาพนักเรียนระหว่างเรียน      
    5.3 ประเมินศักยภาพนักเรียนหลังเรียน      
    5.4 ใช้เทคนิคการประเมินผลตามสภาพจริง      
    5.5 ผลการเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 

     

 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนน   26 – 41  ปรับปรุง 
 คะแนน   42 – 57   พอใช้ 
 คะแนน   58 – 73   ดี 
 คะแนน   74 – 89   ดีมาก 
 คะแนน   90 – 104   ดีเยี่ยม 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้รายงาน 
       (นายชยา  ภาคภูมิ) 
        ผู้ฝึกประสบการณ์ 
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แบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 

ครูผู้สอน ……………………………………………………………ชั้น…………..…….......วชิา……………………………………………………..……… 
โรงเรียน ………………………………………………………….…… อำเภอ ……………….…………………จังหวัด…………………………………… 
ผู้สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ นายชยา  ภาคภูมิ  วันที่       มกราคม พ.ศ. 2563 
 
ตอนที่ 1  
การสังเกตการสอน (สภาพทั่วไป) 

1. สภาพห้องเรียน 
 
…………..…………………………..…………………………..……………..…………………………..……………………..………………………..………
…………..…………………………..……………………………..…………………………..…………………………..…………………..………………..… 
2. บุคลิกภาพของครู (การแต่งการ/ท่าทาง) 
 …………..…………………………..……………………………..…………………………..…………………………..…………………..………………..… 
…………..…………………………..……………………………..…………………………..…………………………..…………………..………………..… 
 

ตอนที่ 2  
ประเด็นคำถาม 

1. เป้าหมายของเรื่องที่สอนคืออะไร 
……………………………………………………………………………….……………………..………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….……………………..………………………………………………………………… 
 

2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้ อะไรที่คิดว่าประสบผลสำเร็จ 
……………………………………………………………………………….……………………..………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….……………………..………………………………………………………………… 
 

3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้ อะไรที่คิดว่าปรับปรุง 
……………………………………………………………………………….……………………..………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….……………………..………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อผู้สะท้อน                 

(นายชยา  ภาคภูมิ) 
    วันที่………………………….…….…… 

หมายเหตุ ประเด็นคำถามกำหนดได้ตามความต้องการของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
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แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) 

คำชี้แจง ประเมินตามสภาพจริงตามรายการและให้ระดับคุณภาพตามคำอธิบาย ดังนี้ 
5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4 หมายถงึ มีความพึงพอใจมาก 
3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 

ข้อ รายการ 
ระดับการพิจารณา 

5 4 3 2 1 

       ความพึงพอใจต่อการดำเนินการนเิทศ      

1 การกำหนดวัน เวลาและสถานที่ ที่ใช้ในการนิเทศอย่างเหมาะสม      

2 ความเป็นกันเองระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ      

3 การให้คำปรึกษา แนะนำเป็นรายบุคคลที่มุ่งเจาะลึกถึงปัญหาและความต้องการ
ของผู้รับการนิเทศแต่ละคน 

     

4 ความเชี่ยวชาญและความมั่นใจในเทคนิควิธีการนิเทศและเรื่องที่นิเทศของผู้นิเทศ      

5 การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนิเทศให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี      

       ความพึงพอใจต่อผลการนิเทศที่เกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศ      

6 การเสริมแรงให้ผู้รับการนิเทศมีขวัญกำลังใจในการมุมานะปฏิบัติงานที่รับการ
นิเทศให้สำเร็จ 

     

7 ผลสำเร็จจากการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 

leaning) การนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) 
ดำเนินการไปด้วยดีตามแนวทางที่ได้รับการนิเทศหลังเสร็จสิ้นการรับการนิเทศ 

     

     ความพึงพอใจต่อการดำเนินการนเิทศ      

8 ความประทับใจที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศตลอดระยะเวลาของการ
เข้ารับการนิเทศ 

     

9 ความรู้ ทักษะและประสบการณ์หลังพัฒนาตนเอง โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active leaning) ที่ได้รับจากการเข้ารับการนิเทศ 

     

10 รูปแบบและแนวทางการศึกษาด้วยตนเองท่ีได้รับจากการนิเทศ      
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ข้อ รายการ 
ระดับการพิจารณา 

5 4 3 2 1 

       ความพึงพอใจต่อผลการนิเทศที่ส่งผลต่อนักเรียน      

11 ความรู้ที่ได้รับนำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนได้ตรงจุด      

12 นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น       

เฉลี่ยรวม      

 
 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้รายงาน 
       (นายชยา  ภาคภูมิ) 
        ผู้ฝึกประสบการณ์ 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพของความพึงพอใจ 
 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ น้อยกว่า 50 ปรับปรุง 
 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ น้อยกว่า 50-59 พอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ น้อยกว่า 60-69 ดี 
 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ น้อยกว่า 70-100 ดีเยี่ยม 
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ภาคผนวก ข 
ภาพถ่ายประกอบการศึกษา 
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ภาพถ่ายประกอบการศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
ประวัติผู้ศึกษา 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล นายชยา ภาคภูมิ 
วัน เดือน ปีเกิด 18 พฤศจิกายน 2527 
สถานที่เกิด สกลนคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน 88  ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 
ตำแหน่งหน้าที่การงาน ครูชำนาญการ 
สถานที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนห้วยยางจอมมณี 
  
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2546 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
จาก โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

พ.ศ. 2550 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
จาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2552 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา 
จาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  
 
 

 


