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คำนำ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะ 
อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)  ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  ได้เห็นชอบในการนิเทศบูรณาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  
ในโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  
จำนวน 52 โรงเรียน (จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู)  แบ่งสาย ตามสหวิทยาเขต จำนวน 5 
เครือข่าย โดยคณะนิเทศซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 19  ท่ีรับผิดชอบดูแลเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ได้ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามโรงเรียน และได้สังเคราะห์รายงานการนิเทศ ติดตามใน
ภาพรวมระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยได้ข้อสรุปในประเด็นเรื่องท่ีนิเทศ ดังแสดงรายละเอียดใน
เอกสารฉบับนี้  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 19  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลท่ีได้จากการนิเทศติดตามในรายงานฉบับนี้ จะสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 
บทนำ 

1. ที่มาและความสำคัญ 

จุดมุ่งหมายสำคัญของการจัดการศึกษาคือ คุณภาพการศึกษาหรือคุณภาพของผู้เรียน บุคคล
ท่ีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ก็คือ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรใน
สถานศึกษา ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวทางหรือวิธีการพัฒนาท่ีหลากหลาย  การนิเทศเป็นวิธีการหนึ่ง
ของการพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา 
เพราะภารกิจต่าง ๆ ของสถานศึกษาจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้หรือไม่นั้น  ขึ้นอยู่กับ
ความรู้ความสามารถและความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนั้น สถานศึกษาใดท่ีมี
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงานและสามารถนำศักยภาพของบุคลากรมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ีก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จ  มีความก้าวหน้าสามารถพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามความคาดหวังของสังคมได้  การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
โดยผ่านการนิเทศการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยสำคัญท่ีช่วยให้การบริหารจัด
การศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้ตามมาตรฐานท่ีกำหนดไว้ 

การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้นิเทศและผู้รับการ
นิเทศ ท่ีมีการทำงานเป็นขั้นตอน (Steps) มีความต่อเนื่อง (Continuity) ไม่หยุดนิ่ง (Dynamic) และ
มีความเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน ภารกิจการนิเทศเป็นหัวใจของการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ท่ีมีหลักการสำคัญคือ (1) การนิเทศการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการ
วางแผนการศึกษาท่ีต้องดำเนินการ (2) ครูทุกคนจะต้องได้รับคำช้ีแนะการศึกษา (guidance) ซึ่งเป็น
หลักการพื้นฐานท่ีเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของโรงเรียน (3) จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและการ
ออกแบบการนิเทศ ท่ีตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลท้ังหมดของครูในโรงเรียน (4) บุคลากรทุก
คนท่ีมีส่วนร่วมในการนิเทศการศึกษา (5) การนิเทศการศึกษา ต้องถูกอธิบายและระบุไว้ในเป้าหมาย
การศึกษา (6) ต้องมีการปรับปรุง ทัศนคติความรู้พฤติกรรมและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของครูทุก
คนในโรงเรียนและ (7) ต้องมีการกำกับดูแลเพื่อนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน การนิเทศภายในโรงเรียน
เป็นหน้าท่ีโดยตรงของผู้บริหารโรงเรียน ส่วนการนิเทศภายนอกเป็นภารกิจโดยตรงของศึกษานิเทศก์ 
การนิเทศท้ังสองรูปแบบล้วนมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษา โดยหากมีการทำงานท่ีเป็นระบบมี
แบบแผน จะส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของนักเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 52 โรงเรียน  (จังหวัด
เลย และหนองบัวลำภู) 

ในปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาช้ันพื้นฐานได้ส่งเสริมให้ครูนำการจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก Active learning มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพชองผู้เรียนใน
การเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนลงมือทำ คิดวิเคราะห์และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ถ้าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในลักษณะนี้ประสบความสำเร็จจะทำให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มาก
และนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ Passive Learning ซึ่งถ้าเราสามารถพาผู้เรียนไปถึงขั้นนั้นได้ จะเป็น
การปฏิวัติวงการการศึกษาของไทยเลยทีเดียว เพราะกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning นั้น 
ตัวแปรสำคัญในการเรียนรู้จะไปอยู่ท่ีตัวผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากการเรียนรู้ท่ีเคยเป็นมาในอดีต
ท่ีครูผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดให้ แต่อย่างไรก็ตาม การจะพัฒนาไปถึงขั้นนั้นได้ ผู้เรียนจะต้องมีทักษะและ
ความพร้อมในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมในระดับหนึ่ง ซึ่งทักษะพื้นฐานเช่น การอ่าน การเขียน การคิด
คำนวณ และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ นับเป็นเรื่องท่ีสำคัญท่ีผู้เรียนจะต้องมีความพร้อม 
เพื่อท่ีจะก้าวสู่การเรียนรู้แบบ Active learning ได้โดยสมบูรณ์ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นท่ี
จะต้องดำเนินการเร่งรัดกระบวนการจัดการศึกษาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึง
ขับเคล่ือนนโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง  จึงได้จัดทำโครงการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  โดยมุ่งหวังพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ใช้ทักษะในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน อีกท้ังยังเป็น
การสร้างขวัญ กำลังใจ  ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และ
คุณภาพของนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

2.วัตถุประสงค์ของการนิเทศ 

เพื่อนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  ของครู โรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

3. ขอบเขตการนิเทศฯ   

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหา คือ การจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 

3.2 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 

กลุ่มเป้าหมาย คือ 
คณะครูท่ีสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  สหวิทยา

เขตบัวบาน จังหวัดหนองบัวลำภู 

ตารางที่ 1 คณะครูท่ีสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สหวิทยา
เขตบัวบาน จังหวัดหนองบัวลำภู 

ท่ี โรงเรียน 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
ระดับชั้นที่สอน จำนวน (คน) 

1 หนองบัวพิทยาคาร คณิตศาสตร์ ม.4 1 
2 บ้านขามพิทยาคม คณิตศาสตร์ ม.3 1 
3 หนองสวรรค์วิทยาคาร คณิตศาสตร์ ม.4 1 
4 เฉลิมพระเกียรติฯ คณิตศาสตร์ ม.4 1 
5 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร คณิตศาสตร์ ม.4 1 
6 กุดสะเทียนวิทยาคาร คณิตศาสตร์ ม.1 1 
7 ยางหล่อวิทยาคาร คณิตศาสตร์ ม.5 1 
8 นากอกวิทยาคาร คณิตศาสตร์ ม.6 1 
9 โนนสังวิทยาคาร คณิตศาสตร์ ม.3 1 
10 กุดดู่พิทยาคม วิทยาศาสตร์ ม.5 1 
11 โนนเมืองวิทยาคาร คณิตศาสตร์ ม.1 1 
12 หนองเรือพิทยาคม คณิตศาสตร์ ม.6 1 

 
3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามแบบนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 
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4. นิยามศัพท์เฉพาะ 

การรายงานครั้งนี้  ผู้รายงานกับคณะได้กำหนดนิยามศัพท์ ดังนี้ 
การนิเทศการศึกษา (Supervision) หมายถึง การให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน 

เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงาน หมายถึง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา หมายถึง มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

สหวิทยาเขต หมายถึง การรวมสถานศึกษาหลายแห่งเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนา  คุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา และบุคลากรในสหวิทยาเขต 

สหวิทยาเขตบัวบาน หมายถึง  โรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู ท่ี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จำนวน 12 โรงเรียน ดังนี้ 1) โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 2) โรงเรียน
บ้านขามพิทยาคม 3) โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 4) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรี
นครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           
5) โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6) โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร  7)  โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร  
8) โรงเรียนนากอกวิทยาคาร  9) โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 10) โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 11) โรงเรียน
โนนเมืองวิทยาคาร และ12) โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning หมายถึง   การเรียนการสอนแบบ Active 
Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และกรณีศึกษา เป็นต้น โดยกิจกรรมท่ีนำมาใช้ควรช่วยพัฒนาทักษะการ คิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การส่ือสารนำเสนอ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม บทบาทของผู้เรียนนอกจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันด้วย ผู้สอนควรลดบทบาทในการถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้เรียนในลักษณะการบรรยายลง และเพิ่มบทบาท ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะทำ
กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ 

แบบนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning หมายถึง แบบนิเทศ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ท่ีประกอบด้วย 3 ตอน  คือ 

ตอนท่ี 1 สังเกตการสอนมี  3 องค์ประกอบ คือ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียน และด้าน
กระบวนการ 

ตอนท่ี 2 การโค้ชของศึกษานิเทศก์ 
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ตอนท่ี 3 สะท้อนผลการสังเกตการณ์สอนท้ัง  3 ด้าน 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเด็นการนิเทศท่ีกำหนด 

2. โรงเรียนมีแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองใน
ภาคเรียนต่อไป 

3. ครูและศึกษานิเทศก์ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกันในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

รายงานผลการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning ในครั้งนี้  
ผู้รายงานได้ทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

1.ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Active Learning (การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ) 
3. หลักการสอนคณิตศาสตร์ 
4. การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 

1. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา 

ปัจจุบันงานในด้านการศึกษาได้เจริญก้าวหน้าไปมาก มีการเปล่ียนแปลงหลายประการ  เช่น 
การเปล่ียนแปลงหลักสูตร ความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ เพิ่มข้ึน  แนวความคิดและแนวการเรียนการ
สอนใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ตลอดจนการเปล่ียนแปลงจุดมุ่งหมายของการศึกษา แต่ยังพบว่า ผู้บริหาร ครู 
และผู้เกี่ยวข้องบางคนยังไม่สามารถปรับเปล่ียนให้ทันต่อความเปล่ียนแปลง ปัญหาดังกล่าวข้างต้น
สามารถจะแก้ไขได้โดยอาศัยผู้นิเทศ หรือศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีหน้าท่ีนิเทศการศึกษาให้ครูมีความเจริญ
งอกงามทางวิชาการ สามารถพึ่งตนเองได้  และนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  ดังนั้นเรื่องการนิเทศการศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญท่ี
ศึกษานิเทศก์ควรจะได้ศึกษาและทำความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ  และวิธีการของการนิเทศ
การศึกษาเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการ
นิเทศการศึกษาดีขึ้น จึงขอนำเอาความรู้เบื้องต้นของการนิเทศการศึกษามากล่าวถึงในรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.1 ความหมาย 
คำว่า  การนิเทศ (Supervision)   แปลว่า การให้ความช่วยเหลือแนะนำ หรือปรับปรุง 

ดังนั้นการนิเทศการศึกษาก็น่าจะหมายถึงการให้ความช่วยเหลือแนะนำ หรือปรับปรุงเกี่ยวกับ
การศึกษาโดยเฉพาะในโรงเรียน ได้มีผู้ให้ความหมายคำว่า  การนิเทศการศึกษาไว้แตกต่างกันดังนี้ 

สเปียร์ส (Spears)  ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า   การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีจะทำ
ให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครู   โดยการทำงานร่วมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับ
การนี้ เป็นกระบวนกระตุ้นความเจริญก้าวหน้าของครู และมุ่งหวังท่ีจะช่วยเหลือครู  เพื่อช่วยให้ครูได้
ช่วยตนเองได้ 
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กูด  (Good)  ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาว่า เป็นความพยายามของผู้ทำหน้าท่ี
นิเทศท่ีจะช่วยในการให้คำแนะนำแก่ครู   หรือผู้อื่นท่ีทำหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาให้สามารถ
ปรับปรุงการสอนของตนให้ดีขึ้น   ช่วยให้ เกิดความเจริญงอกงามในด้านอาชีพ   ช่วยพัฒนา
ความสามารถของครู 

ชาญชัย  อาจิณสมาจาร  ได้ให้คำจำกัดความว่า  การนิเทศการศึกษา  คือกระบวนการ
สร้างสรรค์ ท่ีไม่หยุดนิ่งในการให้คำแนะนำ  และการช้ีช่องทางในลักษณะท่ีเป็นกันเองแก่ครูและ
นักเรียน   เพื่อการปรับปรุงตัวของเขาเองและสภาพการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทาง
การศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

ดังนั้น  จึงอาจสรุปความหมายของการนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาครู 
เพื่อให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายท่ี
วางไว้ การนิเทศการศึกษาจัดขึ้นเพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น ในการปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้จะสำเร็จได้ผลดีเพียงไรนั้น   ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถของ
ศึกษานิเทศก์ผู้ทำงานร่วมกับครู  ตลอดจนเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ  ท่ีศึกษานิเทศก์นำมาใช้ในการ
นิเทศการศึกษาโดยให้ครูมีโอกาสค้นคว้างานท่ีจะต้องทำด้วยตนเอง  เพื่อให้เกิดความงอกงามข้ึน เมื่อ
ได้เรียนรู้และมีความเจริญงอกงาม 

1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.2.1 การนิเทศการศึกษา  โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  จัด

กระบวนการเรียนรู้  มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ชาติ  พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา  การพัฒนาส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพ 

1.2.2 การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือ และส่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

1.2.3 การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ  พัฒนามาตรฐาน  และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  และเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และ
ผู้สนใจท่ัวไป 

1.2.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูล และสารสนเทศในการ
วางแผนนิเทศและพัฒนางานทางวิชาการ 

1.2.5 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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1.3 เทคนิคการนิเทศแบบสังเกตการณ์สอนและเยี่ยมชั้น 

การสะท้อนภาพการเรียนการสอนท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียนจริงได้ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน โดย
อาศัยข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติการสอน นั้นมีหลายวิธี ซึ่งวิธีการสังเกต การเรียน
การสอนเป็นวิธีหนึ่งในหลากหลายวิธีดังกล่าว การสังเกตการเรียนการสอนช่วยให้ผู้สังเกตการสอนท้ัง
ผู้ท่ีมีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ด้านการสอนได้พบแนวในการปรับปรุง และพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่องสู่หนทางการสอนมืออาชีพ อีกท้ังยังเป็นกิจกรรม ท่ีสำคัญและจำเป็นอย่าง
ยิ่งสำหรับผู้สังเกตการสอน และเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการเรียนรู้อันทรงพลังของผู้สังเกตการสอน 
เครื่องมือนี้สามารถใช้สังเกตและสำรวจลักษณะการเรียนการสอนได้ในหลากหลายประเด็น ขึ้นอยู่กับ
ว่าผู้สังเกตการสอนต้องการสังเกตและสำรวจเพื่อแก้ปัญหา และปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนเรื่องใด 

1.3.1 เทคนิคการนิเทศแบบสังเกตการณ์สอนและเยี่ยมช้ัน 

 

รูปท่ี 1 ผังมโนทัศน์เทคนิคการนิเทศแบบช้ีแนะสอนงาน (Coaching) 
การสังเกตการเรียนจะไม่ได้มุ่งประเด็นในเรื่องการประเมินหรือการตัดสินการสอนของผู้เข้า

รับการฝึกผู้สอน แต่เป็นการทำงานร่วมกันอย่างมีข้ันตอนท่ีเช่ือถือได้ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกผู้สอน (ท่ี
ถูกสังเกต) กับผู้สังเกต (อาจเป็นได้ท้ัง ศึกษานิเทศก์ ผู้เข้ารับการฝึกผู้เช่ียวชาญ เพื่อน ผู้เข้ารับการฝึก 
เป็นต้น) นั่นหมายความว่า ผู้เข้ารับการฝึกผู้สอนท่ีเป็นผู้ถูกสังเกตจะไม่มีความ รู้สึกว่าตนเองถูก
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ประเมิน แต่เป็นการทำงานร่วมกันเพื่อสะท้อนภาพการจัดการเรียนการสอนของ ผู้สอนได้ชัดเจน ทำ
ให้ผู้สอนท่ีถูกสังเกตมองเห็นจุดดีและจุดด้อยของการจัดการเรียนการสอนท่ี ผ่านมาแล้วสามารถนำ
จุดด้อยมาร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีดีกว่า มา ใช้ปรับปรุงพัฒนาอาชีพงาน
สอนของตน อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้เข้ารับการฝึกและ นักเรียน และยังเป็นการ
ตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของตนเองอยู่ตลอดเวลา 

1.3.2 ความหมายของการสังเกตการเรียนการสอน 
การสังเกตการเรียนการสอน คือ กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้สังเกตกับผู้เข้ารับ การ

ฝึกผู้ถูกสังเกตในการสำรวจและวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอน พฤติกรรมของผู้ เข้ารับการ
ฝึกและนักเรียน ประสิทธิภาพของบทเรียน การปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งมี
ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการสอนและส่งเสริมความเช่ียวชาญด้านการ สอนของผู้เข้ารับการ
ฝึกสู่มืออาชีพเป็นเทคนิคการนิเทศ การเรียนรู้ท่ีสำคัญ ซึ่งศึกษานิเทศก์ก็ใช้ ในการช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอาจกล่าวได้ว่า เทคนิคการนิเทศทุกแบบมักจบลง ด้วยการสังเกตการสอนหรือมี
กิจกรรมการสังเกตการสอนเกือบทุกครั้ง 

1.3.3 จุดประสงค์ของการสังเกตการเรียนการสอน 
การสังเกตการเรียนการสอนมีจุดประสงค์ท่ีผู้สังเกตท่ีมีมาตรฐานควรปฏิบัติ กล่าวโดย สรุป 4 

ข้อ ดังนี้ 
1) เพื่อสังเกตการเรียนการสอนและส่ิงท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียนตามลักษณะท่ีกำหนดไว้ เช่น 

เทคนิคหรือวิธีการสอนของผู้เข้ารับการฝึก การจัดการผู้เข้ารับการฝึก ประโยชน์ของส่ือและ อุปกรณ์ 
และอื่น ๆ เป็นต้น 

2) เพื่อทำความเข้าใจลักษณะการจัดการเรียนการสอนในประเด็นต่าง ๆ ท่ีผู้สอนสนใจ 
และมีการอภิปรายร่วมกันเพื่อหาทางปรับปรุงพัฒนา เช่น การปรับปรุงวิธีการสอน การปรับปรุง 
พฤติกรรมการจัดบรรยาย การปรับปรุงกระบวนการสอนส่ือ การใช้กิจกรรม เครื่องมือหรือ คำถาม 
หรือคำส่ัง เป็นต้น 

3) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
4) เพื่อกำหนดวิธีการหรือเทคนิคท่ีสามารถนำมาปรับใช้ในห้องเรียนครั้งใหม่ได้ 

1.3.4 ขั้นตอนการสังเกตการเรียนการสอน 
การสังเกตการเรียนการสอนต้องมี ขั้นตอนชัดเจน และข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตต้อง เช่ือถือ

ได้เป็นเทคนิคของวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ท่ีสำคัญยิ่ง ซึ่งต้องวางแผนและกำหนดเครื่องมือ บันทึก 
บรรยากาศการเรียนการสอนโดยสรุป มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นท่ี 1 ขั้นก่อนการสังเกต (Pre-observation orientation session) คือ การท่ีท้ัง 2 
ฝ่าย (ผู้เข้ารับการฝึกผู้ถูกสังเกตและศึกษานิเทศก์ ผู้สังเกต) ประชุมอภิปรายและเห็นด้วยในข้อ ตกลง
ท่ีกำหนดไว้ ทำความเข้าใจเรื่อง จุดประสงค์ของการสังเกตการณ์เรียนการสอน ส่ิงท่ี ต้องการสังเกต
หรือลักษณะในการจัดการเรียนการสอน เทคนิคหรือวิธีการสอนของผู้เข้ารับการ ฝึก ธรรมชาติของ
วิชา นักเรียน ห้องเรียน เป็นต้น รวมถึงการทำความเข้าใจหรือคล่ีคลายข้อ สงสัยในเรื่องต่าง ๆ ท่ีอาจ
เกิดขึ้นในขั้นการสังเกต ยิ่งท้ังสองฝ่ายสามารถทำความเข้าใจใน ประเด็นต่าง ๆ อย่างละเอียดเท่าไร 
ยิ่งทำให้ปัญหาท่ีอาจจะเกิดในขั้นการสังเกตการเรียนการ สอนลดน้ อยลงด้วย ท้ังยังส่งเสริม
บรรยากาศการสังเกตการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างเข้าใจ และราบรื่น ท้ังนี้รวมท้ังอธิบายแบบ
สังเกตและประเด็นสังเกต ผลการสังเกตเทียบกับแผนการ จัดการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกผู้สอน 

ขั้นท่ี 2 ขั้นการสังเกต (The observation) คือ การท่ีผู้เข้ารับการฝึกผู้ถูกสังเกตอธิบาย 
จุดประสงค์การสังเกตการเรียนการสอนให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกเชิญผู้สังเกตนั่งประจำท่ีตามท่ี กำหนด
และตกลงไว้ จากนั้นผู้เข้ารับการฝึกผู้สังเกตปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนตามปกติ ขณะท่ีผู้ สังเกต
ปฏิบัติการสังเกตโดยบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลลงในเครื่องมือ (เช่น แบบสังเกต ลักษณะการเรียน
การสอนในประเด็นต่าง ๆ แบ[บันทึกรายการสอน เป็นต้น) ซึ่งผู้สังเกตต้อง ปฏิบัติตามข้อตกลงในท่ี
ประชุมกันอย่างเคร่งครัด อีกท้ังยังแสดงถึงความเคารพและซื่อสัตย์ต่อ ส่ิงท่ีได้ตกลงไว้ในท่ีประชุม
อย่างกัลยาณมิตรนิเทศอย่างแท้จริง 

ขั้นที่ 3 ขั้นหลังการสังเกต (Post-observation) คือ การท่ีท้ังศึกษานิเทศก์ผู้สังเกตและ
ผู้ เข้ารับการฝึกผู้ถูกสังเกตอภิปราย ปรึกษาหารือร่วมกัน โดยใช้ข้อมูลท่ีบันทึกไว้ในเครื่องมือมา 
ประกอบการอภิปราย โดยท้ังสองฝ่ายอาจเป็นผู้เปิดประเด็น ควรตระหนักและระลึกถึงจุด ประสงค์ใน
การสังเกต อีกท้ังผู้ถูกสังเกตยังต้องเตรียมบรรยายแสดงความรู้สึกท่ีดีต่อจุดเด่นใน เหตุการณ์ของการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเป็นไปอย่างราบรื่นท่ีผ่านมา และระบุจุดด้อยของการ ปฏิบัติการเรียนการสอน
ในช้ันเรียน แล้วนำจุดด้อยท่ียังเป็นปัญหามาคิดหาวิธีปรับปรุงแก้ไข เปล่ียนแปลงอย่างเหมาะสม เพื่อ
นำวิธีการหรือการเปล่ียนแปลงท่ีได้มาใช้พัฒนาเรียนการสอน ครั้งต่อไป นอกจากนี้บรรยากาศในการ
ประชุมอภิปรายจะไม่ใช่การประเมินหรือตัดสินการ จัดการเรียนการสอนของผู้เข้ารับการฝึกผู้ถูก
สังเกต แต่จะเป็นการสร้างความเช่ือใจ เคารพซึ่ง กันและกัน และปรารถนาดีต่อกัน โดยมีวิธีการคือ 
ศึกษานิเทศก์ผู้สังเกตควรกล่าวแต่ส่ิงท่ี สร้างสรรค์ (จุดดีของกิจกรรมการเรียนการสอน) ของผู้เข้ารับ
การฝึกผู้สอน จากนั้นกระตุ้นให้ผู้ เข้ารับการฝึกผู้สังเกตใช้ความคิดเพื่อสำรวจดูว่าในการจัดการเรียน
การสอนส่วนใดของตนเอง ท่ียังไม่พอใจหรือยังมีปัญหา และมีความต้องการท่ีจะแก้ไขหรือพัฒนา
ประเด็นปัญหานั้น ๆ ให้ดี ขึ้น แล้วนำเสนอความคิดเห็นนั้นออกมา เพื่อให้ผู้สังเกตได้รับทราบแล้ว
พยายามค้นหาแนวทาง ท่ีจะกระตุ้นให้ผู้ถูกสังเกตได้ใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรองความคิดนั้นให้ได้
ข้อสรุปและข้อ ปฏิบัติท่ีมีคุณภาพสูงท่ีสุดท่ีจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป 
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1.3.5 วิธีการสังเกต 
วิธีการสังเกตการเรียนการสอน ประกอบด้วยวิธี 2 วิธี เป็นดังนี้ 

วิธีท่ี 1 เรียกว่า “Unstructured approach” มีลักษณะคือ ผู้สังเกตการเรียนการสอน 
สังเกตและบันทึกรายละเอียดลักษณะของการจัดการเรียนการสอน ต้ังแต่เริ่มต้นจนจบการ สังเกต 
หลังจากนั้นท้ัง 2 ฝ่าย ( ฝ่ายผู้สังเกตซึ่งอาจมีหลายคน และฝ่ายผู้ถูกสังเกตคือผู้สอน) ประชุม 
อภิปรายตามข้อมูลท่ีบันทึกไว้ ซึ่งประกอบด้วยทั้งข้อดี ข้อควรระวังและวิธีการหลีกเล่ียง ดังนี้ 

วิธีนี้มีข้อดี คือ ท้ัง 2 ฝ่าย สามารถอภิปรายประเด็นการจัดการเรียนการสอนท่ีหลาก 
หลายและมีความยืดหยุ่น 

วิธีนี้มีข้อควรระวัง คือ ผลการอภิปรายอาจไม่น่าเช่ือถือ และผู้ถูกสังเกตอาจมีความรู้สึก 
ไม่ดี มีอคติต่อผู้สังเกต เนื่องจากว่าผู้สังเกตอาจพูดถึงจุดไม่ดีมากเกินความจริง โดยอาศัยข้อมูล ท่ีมี
เพียงแหล่งเดียว 

วิธีการหลีกเล่ียง ความรู้สึกไม่ดีและยังได้ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ คือ การใช้วิธีการสังเกต
แบบ Triangulation technique มีลักษณะเป็นการบันทึกข้อมูลท่ีสังเกตได้จากการจัดการเรียนการ 
สอนมาจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลท่ีได้มาจากผู้สังเกตท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญ (ศึกษานิเทศก์ผู้เข้ารับ การฝึก
ผู้มีประสบการณ์และเช่ือถือได้) เพื่อนผู้เข้ารับการฝึก หรือวีดีทัศน์ (ซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีเช่ือ ถือได้ แต่มี
ข้อเสียตรงท่ีเก็บรายละเอียดได้เฉพาะส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเกิดขึ้นใน ช้ันเรียนเท่านั้น) 
เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลการสังเกตให้น่าเช่ือถือ และไม่มีอคติ ท้ังยังเป็นการ สร้างความสบายใจแก่ท้ัง 
2 ฝ่าย อันส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีในการทำงานร่วมกัน 

วิธีท่ี 2 เรียกว่า “Structured approach” มีลักษณะคือ ในการสังเกตการสอนหนึ่ง
ครั้ง เจาะจงเพียงหนึ่งประเด็นหรือหนึ่งลักษณะของการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น ใช้เครื่องมือท่ี 
สังเกตเป็นแบบฟอร์มการสังเกตแต่ละประเภทมีคำส่ังช้ีแจ้งและคำถามชัดเจน กำหนดไว้ใน ฟอร์มผู้
สังเกตต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีลักษณะการสังเกตย่อย 2 ลักษณะ ดังนี้ 

ลักษณะแรก เรียกว่า  “System-based” คือ การท่ี ผู้ สัง เกตใช้ เครื่องมือ ท่ี เป็น
แบบฟอร์มท่ี เป็นของสถาบันต่าง ๆ ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับอย่างเป็นสากล โดยผ่านการรับรอง
จากผู้ เช่ียวชาญ ช่วยให้กิจกรรมการสังเกตมีความสะดวกสบาย แต่มีข้อเสียคือ เครื่องมืออาจไม่ 
เหมาะสมกับธรรมชาติการจัดการเรียนการสอนของผู้เข้ารับการฝึกผู้สอนท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน จึง
อาจทำให้ไม่น่าสนใจและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ลักษณะท่ี 2 เรียกว่า “Ad hoc” คือ การท่ีผู้สังเกตและผู้ถูกสังเกตทำข้อตกลงร่วมกันท่ี
จะ นำเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีมีมาตรฐานมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับจุดประสงค์หรือลักษณะการจัดการ 
เรียนการสอนและธรรมชาติการจัดการเรียนของผู้เข้ารับการฝึกผู้ถูกสังเกต เพื่อให้ได้รับ ประโยชน์
สูงสุด (สิริบุบผา อุทารชาต, 2007) 
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ข้อแนะนำท่ีผู้สังเกตท่ีมีมาตรฐานควรปฏิบัติ 
1. ควรกำหนดเพียงหนึ่งประเด็น หรือหนึ่งลักษณะการจัดการเรียนการสอนต่อการสังเกต 1 

ครั้ง เช่น สังเกตการณ์ใช้คำถามของผู้เข้ารับการฝึก การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา เป็นต้น 
2. ทำหน้าท่ีเป็นผู้สังเกตเท่านั้นจะไม่มีส่วนร่วมในการสอนแต่อย่างใด 
3. บันทึกข้อมูลท่ีเป็นจริงในฟอร์มการสังเกตเท่านั้น 
4. อภิปรายแลกเปล่ียนข้อมูลร่วมกับผู้ถูกสังเกต เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับท่ีสะท้อนภาพ 

การจัดการเรียนการสอน ฝ่ายผู้ถูกสังเกตอาจเป็นฝ่ายเริ่มก่อนหรือหลังก็ได้ ท้ังนี้ประเด็นสำคัญ อยู่
ท่ีว่าฝ่ายผู้สังเกตควรใช้คำพูดท่ีใช้วิธีการสะท้อนภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้ถูก สังเกตเหมือน
กระจกเงา ให้ผู้สังเกตเห็นภาพเหตุการณ์ในขณะสอนได้อย่างชัดเจน ว่าตนเองได้ ทำอะไรในช้ันเรียน
บ้างนับต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดการสังเกต และผู้สังเกตควรดึงจุดท่ีเกิดขึ้นใน ช้ันเรียนมากล่าวเท่านั้น 
แล้วกระตุ้นให้ผู้ถูกสังเกตคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาในจุดท่ียังเป็นปัญหา หรือไม่พอใจในการจัดการเรียน
การสอนในช้ันเรียนของตนเอง และผู้สังเกตไม่ควรแนะนำวิธี การท่ีควรจะเป็นตามความคิดเห็นของ
ตนเอง ท้ังยังเป็นการฝึกให้ผู้เข้ารับการฝึกผู้ถูกสังเกตได้ ใช้ความคิดทบทวน ค้นหาวิธีการท่ีเหมาะสม
ตมสภาพช้ันเรียนท่ีตนเองเข้าใจท่ีสุด เพื่อให้พบ แนวทางการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุดด้วยตนเอง วิธีการนี้ไม่
ทำลายความรู้สึกผู้ถูกสังเกต และไม่เกิด ความรู้สึกอคติต่อผู้สังเกต ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันภายใต้
บรรยากาศท่ีส่งเสริมการพัฒนาการ เรียนการสอนอันก่อประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาต่อไป 

1.3.6 คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ร่วมงาน 
นอกจากนี้แล้วในการทำงานร่วมกันเพื่ออภิปรายข้อมูลย้อนกลับสะท้อนภาพข้อมูลท่ีได้ จาก

การสังเกต ท่ีส่งเสริมบรรยากาศอย่างสร้างสรรค์ไว้วางใจกัน ท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพผู้ เข้ารับการ
ฝึกต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง ผู้ท่ีทำงานร่วมกันควรมี คุณสมบัติพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ 

ประการท่ี 1 ความเคารพซึ่งกันและกัน (Respect) หมายความว่า ผู้สังเกตต้องมีความ เข้าใจ
ยอมรับและให้เกียรติผู้ถูกสังเกตท้ังทางด้านความคิดและท่าทางท่ีแสดงออก โดยยอมรับ ความ
แตกต่างในลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล ปราศจากการประเมิน การตัดสิน และการมีอคติ 

ประการท่ี 2 ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายความว่า ผู้สังเกตยอมรับฟังทุกส่ิงทุก 
อย่างในขอบเขตหรือประเด็นของการแสดงความคิดเห็น ต้องมีความเข้าใจในความรู้สึกของผู้ ถูก
สังเกตท่ีกำลังประสบปัญหาในอาชีพการสอนและมีความพยายามท่ีจะหาแนวทางแก้ไขให้ เหมาะสม
ท่ีสุด ดังนั้นผู้สังเกตควรปฏิบัติตัวให้อีกฝ่ายรู้สึกผ่อนคลาย สบายใจมากกว่าการคาด หวังหรือคาดค้ัน
ในส่ิงท่ีควรจะเกิดขึ้นหรือถูกต้องท่ีสุดในการหาหนทางแก้ปัญหาการจัดการ เรียนการสอนในขณะ
อภิปราย 

ประการสุดท้าย ความซื่อสัตย์ (Honesty) หมายความว่า ผู้สังเกตแสดงความเคารพและ 
ความเห็นอกเห็นใจผู้ถูกสังเกตด้วยความจริงใจอย่างแท้จริงไร้ส่ิงเคลือบแคลงสงสัยในความ จริงใจนี้ 
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ทำให้ผู้ถูกสังเกตนับถือ ศรัทธาผู้สังเกต และมีความสุขในการทำงานร่วมกัน ซึ่งกันข้าม กับความไม่
ซื่อสัตย์ ท่ีเป็นเพียงพฤติกรรมการเสแสร้งว่าเคารพและเห็นอกเห็นใจ อันเป็นสาเหตุ หลัก และสำคัญ
อันยิ่งใหญ่ต่อการบั่นทอนและทำลายความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคีระหว่าง เพื่อนร่วมงานในการ
ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาอาชีพผู้เข้ารับการฝึกร่วมกัน และประเทศชาติต่อ ไป 

ตัวอย่างเครื่องมือและพฤติกรรมการสอนท่ีใช้สังเกตการเรียนการสอน มีดังนี้ 
1. รูปแบบการเขียนกระดานดำของผู้เข้ารับการฝึก (Blackboard organization) 
2. การเคล่ือนท่ีของผู้เข้ารับการฝึก (Teacher movement) 
3. แบบบันทึกรายการสังเกตการสอน (Teaching observation checklist) 
4. อื่น ๆ เช่น  

- การใช้คำพูดของผู้เข้ารับการฝึก (Teacher talk) 
- การใช้คำถามของผู้เข้ารับการฝึก (Teacher questions) 
- การโต้ตอบของผู้เข้ารับการฝึกต่อคำถามของผู้เข้ารับการฝึก (Teacher responses to 

learner questions) 
- การใช้คำส่ังของผู้เข้ารับการฝึก (Teacher directions) 
- การให้กำลังใจคำช่ืนชมหรือให้รางวัลของผู้เข้ารับการฝึก (Teacher encouragement, 

praise or reward) 
- การวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกของผู้เข้ารับการฝึก (Teacher criticism 

of learner behavior) 
- การควบคุมพฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกของผู้เข้ารับการฝึก (Teacher control of 

learner behavior) 
- การใช้คำพูดของผู้เข้ารับการฝึก (Learner Talk) ได้แก่ การตอบคำถามของผู้ เข้ารับ

การฝึกเมื่อโต้ตอบผู้เข้ารับการฝึก (Learner responses to teacher questions) การใช้ คำถามของ
ผู้เข้ารับการฝึก (Learner questions) ข้อความของผู้เข้ารับการฝึกท่ีเป็นผู้เริ่มกล่าว (Learner 
initiated statements) รูปแบบการพูดคุยของผู้เข้ารับการฝึกโดยท่ัวไป (การพูดช่วง เวลาการทำงาน
เด่ียว การพูดช่วงเวลา การทำงานหลัก อื่น ๆ) 

1.3.7 สรุป 

การสังเกตการเรียนการสอนเป็นหนึ่งในเทคนิคการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์มือ อาชีพเป็น
วิธีการส่งเสริมพัฒนาการวิธีการสอนของผู้เข้ารับการฝึกและเป็นวิธีการสะท้อนภาพ การเรียนการ
สอน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เข้ารับการฝึกสู่มือ อาชีพ มีจุดประสงค์
ในการสังเกต ขั้นตอนการสังเกต ผู้ร่วมงานกันต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานเฉพาะ ปฏิบัติตามขั้นตอนและ
วิธีการท่ีชัดเจนอย่างเคร่งครัดและมีมาตรฐาน เพื่อให้การสังเกต การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น
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และสร้างสรรค์ รวมท้ังเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ก็ต้องมีมาตรฐาน 
ส่งผลให้ได้ข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ นั่นหมายความ ว่า ข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตต้องเป็นท่ียอมรับ
อย่างเป็น “สากล” ไม่ใช่ความเช่ือถือได้และเป็นท่ี ยอมรับนับถือเพียงเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่ง
ข้อมูลอาจได้มาจากผู้สังเกตท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญท่ีน่า นับถือและเป็นท่ียอมรับ เพื่อนผู้เข้ารับการฝึกซึ่งผู้
เข้ารับการฝึกผู้ถูกสังเกตต้องรู้สึกเคารพ เห็น อกเห็นใจ และซื่อสัตย์ต่อกัน ผู้นิเทศมีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาการเรียนการสอนอย่างดี ผู้ สังเกตหรือผู้เข้ารับการฝึกอาจบันทึกเสียงหรือวีดีทัศน์แต่
ต้องไม่เป็นการทำลายบรรยากาศการสอน 

2. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ Active Learning (การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ) 

2.1 ความหมายของ Active Learning 

Active Learning หมายถึง การเรียนรู้แบบลงมือทำ (ปฏิบัติ) ว่าท่ีร้อยตรี ดร. จิรายุทธิ์ อ่อน
ศรี หัวหน้างานวัดและประเมินผลทางการศึกษา กล่าวไว้ว่า Active Learning คือกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการ คิดเกี่ยวกับส่ิงท่ีเขาได้กระทำลงไป (Bonwell, 
1991) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการคือ 1) การเรียนรู้เป็นความ
พยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ , และ 2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการ เรียนรู้ ท่ีแตกต่างกัน 
(Meyers and Jones, 1993) โดยผู้เรียนจะถูกเปล่ียนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่การมี
ส่วนร่วมในการสร้างความรู้   (co-creators) ( Fedler and Brent, 1996) Active Learning เป็น
กระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง แปลตามตัวก็คือเป็นการเรียนรู้ผ่าน การปฏิบัติ หรือ การลงมือ
ทำซึ่ง “ ความรู้ “ท่ีเกิดขึ้นก็เป็นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์กระบวนการในการ  จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ ผู้เรียน
ได้การเรียนรู้โดยการอ่าน , การเขียน, การโต้ตอบ, และการวิเคราะห์ปัญหา อีกท้ังให้ผู้เรียนได้ใช้ 
กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์, การสังเคราะห์, และการประเมินค่าดังกล่าวนั่นเองหรือ
พูดให้ง่าย ขึ้นมาหน่อยก็คือ หากเปรียบความรู้เป็น “ กับข้าว ” อย่างหนึ่งแล้ว Active learning ก็
คือ “ วิธีการปรุง ” กับข้าวชนิดนั้น ดังนั้นเพื่อให้ได้กับข้าวดังกล่าว เราก็ต้องใช้วิธีการปรุงอันนี้แหละ
แต่ว่ารสชาติจะออกมา อย่างไรก็ขึ้นกับประสบการณ์ความชำนาญของผู้ปรุงนั่นเอง(ส่วนหนึ่งจาก
ผู้สอนให้ปรุงด้วย) “ เป็นกระบวนการ เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือ
ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ในการนี้ครูต้องลดบทบาท ในการสอนและการให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง
ลง แต่ไปเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมท่ีจะทำให้ผู้เรียนเกิด ความกระตือรือร้นในการจะทำกิจกรรม
ต่าง ๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปล่ียน ประสบการณ์โดยการพูด การเขียน 
การอภิปรายกับเพื่อนๆ” บทความ Active Learning สู่การเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ว่าท่ีร้อยตรี ดร. 
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จิรายุทธิ์ อ่อนศรี กระบวนการเรียนรู้ Active Learning ทำให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่
คงทนได้มากและ นานกว่ากระบวนการเรียนรู้ Passive Learning เพราะกระบวนการเรียนรู้ Active 
Learning สอดคล้องกับ การทำงานของสมองท่ีเกี่ยวข้องกับความจำ โดยสามารถเก็บและจำส่ิงท่ี
ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มี ปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อน ผู้สอน ส่ิงแวดล้อม การเรียนรู้ได้ผ่านการปฏิบัติ
จริง จะสามารถเก็บจำในระบบความจำ ระยะยาว (Long Term Memory) ทำให้ผลการเรียนรู้ ยังคง
อยู่ได้ในปริมาณท่ีมากกว่า ระยะยาวกว่า ซึ่ง อธิบายไว้ ดังรูป  

 

รูปท่ี 1 The Cone of Learning พีระมิดแห่งการเรียนรู ้
ท่ีมา : https://whitefang2241.blogspot.com/2019/02/active-learning.html 

จากรูปจะเห็นได้ว่า กรวยแห่งการเรียนรู้นี้ได้แบ่งเป็น 2 กระบวนการ คือ กระบวนการเรียนรู้ 
Passive Learning  

- กระบวนการเรียนรู้โดยการอ่านท่องจำผู้เรียนจะจำได้ในส่ิงท่ีเรียนได้เพียง 10%  
- การเรียนรู้โดยการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียวโดยท่ีผู้เรียนไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ด้วย กิจกรรมอื่นในขณะท่ีอาจารย์สอนเมื่อเวลาผ่านไปผู้เรียนจะจำได้เพียง 20%  
- หากในการเรียนการสอนผู้เรียนมีโอกาสได้เห็นภาพประกอบด้วยก็จะทำให้ผลการเรียนรู้คง

อยู่ได้ เพิ่มขึ้นเป็น 30%  
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- กระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้สอนจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพิ่มขึ้น เช่น การให้ดูภาพยนตร์
การสาธิต จัดนิทรรศการให้ผู้เรียนได้ดูรวมท้ังการน าผู้เรียนไปทัศนศึกษา หรือดูงาน ก็ทำให้ผลการ
เรียนรู้ เพิ่มขึ้น เป็น 50%  

บทความ Active Learning สู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ว่าท่ีร้อยตรีดร. จิรายุทธิ์ อ่อนศรี 
การบวนการเรียนรู้ Active Learning  

- การให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้
ความเข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือ สร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ และ
พัฒนาตนเอง เต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เขาได้มีโอกาสร่วมอภิปราย
ให้มีโอกาสฝึก ทักษะการส่ือสาร ท าให้ผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 70% 

  การนำเสนองานทางวิชาการ เรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง ท้ังมีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง มี
การ เช่ือมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ผลการเรียนรู้เกิดขึ้นถึง 90% ลักษณะของ Active 
Learning (อ้างอิงจาก :ไชยยศ เรืองสุวรรณ)  

- เป็นการเรียนการสอนท่ีพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การนำ
ความรู้ไป ประยุกต์ใช้  

- เป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  
- ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 

และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน  
- ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทำงาน และการแบ่งหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ  
- เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิด  
- เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดขั้นสูง  
- เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสู่

การสร้าง ความคิดรวบยอด  
- ผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วย

ตนเอง  
- ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน  
บทความ Active Learning สู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ว่าท่ีร้อยตรีดร. จิรายุทธิ์  อ่อนศรี 

บทบาทของครูกับ Active Learning ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ (2550) ได้กล่าวถึงบทบาทของ 
ครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Active Learning ดังนี้ 1. จัดให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนา ผู้เรียนและเน้นการ
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นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน 2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบ
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอน และเพื่อนในช้ันเรียน 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมท้ังกระตุ้นให้ ผู้เรียนประสบความสำเร็จใน
การเรียนรู้ 4. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน 5. จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 6. วางแผนเกี่ยวกับ
เวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ท้ังในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรม 7. ครูผู้สอนต้องใจกว้าง 
ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเของท่ีผู้เรียน 

2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning) 

ในศตวรรษท่ี 21 เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและการเปล่ียนแปลง ด้วยความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การส่ือสารไร้พรมแดน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถทำได้ทุกท่ีทุกเวลา 
ผลกระทบจากยุคโลกาภิวัตน์นี้ส่งผลให้ผู้เรียนจำเป็นจะต้องมีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ประกอบกับปัจจุบันมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมาย
ทุกวินาทีทำให้เนื้อหาวิชามีมากเกินกว่าท่ีจะเรียนรู้จากในห้องเรียนได้หมด ซึ่งการสอนแบบเดิมด้วย
การ “พูด บอก เล่า”  ไม่สามารถจะพัฒนาผู้เรียนให้นำความรู้ท่ีได้จากการเรียนในช้ันเรียนไปปฏิบัติ
ได้ดี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความเปล่ียนแปลงของสังคม
เทคโนโลยี  จากผู้สอนท่ีมีบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอดปรับเปล่ียนบทบาทเป็นผู้ช้ีแนะวิธีการค้นคว้าหา
ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ  สร้างความเข้าใจด้วย
ตนเองจนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 

การเรียนรู้ท่ีเน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน “เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ในการนี้ ครูต้องลดบทบาทในการสอน

และการให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง แต่ไปเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมท่ีจะทำให้ผู้เรียนเกิดความ

กระตือรือร้นในการจะทำกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์โดยการพูด การเขียน การอภิปรายกับเพื่อนๆ” 

2.3 กรวยแห่งการเรียนรู้ (The Cone of Learning) 

การเรียนรู้ ท่ีเน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน  หรือการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง  เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือ
ทำซึ่ง “ความรู้”  ท่ีเกิดขึ้นก็เป็นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ จากกระบวนการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผู้เรียนมีโอกาส ลงมือกระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน การ
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เขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกท้ังให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์  และการประเมินค่า 

การเรียนรู้ท่ีเน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน  (Active Learning)  ทำให้ผู้เรียน
สามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียน เป็นฝ่ายรับ
ความรู้ (Passive Learning) เพราะกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สอดคล้องกับการ
ทำงานของสมองท่ีเกี่ยวข้องกับความจำ โดยสามารถเก็บและจำส่ิงท่ีผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอน ส่ิงแวดล้อม การเรียนรู้ท่ีได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บความจำ ใน
ระบบความจำระยะยาว (Long Term Memory) ทำให้ผลการเรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในปริมาณท่ีมากกว่า 
ระยะยาวกว่า ซึ่งอธิบายได้ ดังรูป 

 
รูปท่ี 2 The Cone of Learning 

ท่ีมา : http://www.krusmart.com/active-learning/ 

จากรูปจะเห็นได้ว่า กรวยแห่งการเรียนรู้นีไ้ด้แบ่งเป็น 2 กระบวนการ คือ 
1.  กระบวนการเรียนรู้แบบต้ังรับ (Passive Learning)  

- การเรียนรู้โดยการอ่าน ท่องจำ ผู้เรียนจะจำได้ในส่ิงท่ีเรียนเพียง 20% 
- การเรียนรู้โดยการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียวโดยท่ีผู้เรียนไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมใน                 

การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมอื่นในขณะท่ีครูสอน  เมื่อเวลาผ่านไปผู้เรียนจะจำได้เพียง 20% หากในการ
เรียนการสอนผู้เรียนมีโอกาสได้เห็นภาพประกอบด้วยก็จะทำให้ผลการเรียนรู้คงอยู่ได้เพิ่มขึ้นเป็น 
30% 
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- การเรียนรู้ท่ีผู้สอนจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพิ่มขึ้น เช่น การให้ดูภาพยนตร์ การ
สาธิต จัดนิทรรศการให้ผู้เรียนได้ดู รวมท้ังการนำผู้เรียนไปทัศนศึกษาหรือดูงาน ก็ทำให้ผลการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น เป็น 50% 

2.  กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning) 
- ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ 

ความเข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า หรือ สร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ และ
พัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ได้ร่วมอภิปราย  ให้ฝึกทักษะ
การส่ือสาร ทำให้ผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเป็น 70% 

- การนำเสนอผลงานทางการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง ท้ังมีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง 
มีการเช่ือมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ จะทำให้ผลการเรียนรู้เกิดขึ้นถึง 90% 

2.4 ลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน   

- ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 
- เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การนำ

ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ 
- เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
- เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิด 
- เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
- เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และ

หลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด 
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 

และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 
- ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทำงาน และการแบ่งหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ 
- ผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 

2.5 หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน   

1.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้ความเช่ือพื้นฐาน 2 ประการคือ 

1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ 
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2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน โดยผู้เรียนจะถูกเปล่ียนบทบาทจาก

ผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ 

2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  และ

ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน โดยใช้เทคนิคหรือกิจกรรมต่าง ๆ 

3. เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับ

ส่ิงท่ีเขาได้กระทำลงไป 

4. ผู้สอนมีบทบาทอำนวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย

ตนเองจนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) 

2.6 บทบาทของครูผู้สอน 

1. ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลักในการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการ
ในการพัฒนาผู้เรียนและเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน 

2. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ท้ังในส่วนของเนื้อหา และ
กิจกรรม 

3. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม การอภิปราย และการเจรจาโต้ตอบ ท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในช้ันเรียน 

4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดความเล่ือนไหล มีชีวิตชีวา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ 

5. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ  ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน 
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้                   

ท่ีหลากหลาย 
7. ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับความสามารถในการแสดงออก และความคิดเห็นเของผู้เรียน 

2.7 รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้ ท่ี เน้ นบทบาทและการมี ส่วนร่วมของผู้ เรียน  (Active Learning)  
ครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธี เช่น 

- การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)  
- การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
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- การเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 
- การเรียนรู้การบริการ (Service Learning) 
- การเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry-Based Learning) 
- การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery Learning)  

ฯลฯ 

อย่างไรก็ตาม รูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเดียวกัน 
คือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเรียนรู้ของตนเอง  

2.8 ข้อพึงระมัดระวัง 

1. เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีรากฐานมาจากแนวคิดทางการศึกษา
ท่ีเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Constructivist) โดยผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากข้อมูลท่ีได้รับมา
ใหม่ด้วยการนำไปประกอบกับประสบการณ์ส่วนตัวท่ีผ่านมาในอดีต  นอกจากนี้ยังมีมิติของกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องอยู่ 2 มิติ ได้แก่ กิจกรรมด้านการรู้คิด (Cognitive Activity) และกิจกรรมด้านพฤติกรรม 
(Behavioral Activity)  ผู้นำไปใช้อาจเข้าใจคลาดเคล่ือน ว่าการเรียนรู้แบบนี้ คือรูปแบบท่ีเน้นความ
ต่ืนตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรม (Behavioral Active) โดยเข้าใจว่าความต่ืนตัวในกิจกรรมด้าน
พฤติกรรมจะทำให้เกิดความต่ืนตัวในกิจกรรมด้านการรู้คิด (Cognitively Active) ไปเอง จึงเป็นท่ีมา
ของการประยุกต์ใช้ผิดๆว่าให้ผู้สอนลดบทบาทความเป็นผู้ให้ความรู้ลง เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวก
และบริหารจัดการหลักสูตร โดยปล่อยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เองอย่างอิสระจากการทำกิจกรรมและการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์กับผู้เรียนด้วยกันเอง ตามยถากรรม โดยผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้ พัฒนามิติด้าน
การรู้คิด 

2. ความต่ืนตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรมอาจไม่ก่อให้เกิดความต่ืนตัวในกิจกรรมด้านการรู้คิด
เสมอไป การท่ีผู้สอนให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว เช่น การฝึกปฏิบัติและ
การอภิปรายในกลุ่มของผู้เรียนเอง โดยไม่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านการรู้คิด เช่น การลำดับ
ความคิดและการจัดองค์ความรู้ จะทำให้ประสิทธิผลของการเรียนรู้ลดลง 

3. กรณีการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบท่ีให้ผู้เรียนทำกิจกรรมและค้นพบความรู้ด้วย
ตนเองนี้ไปใช้กับการพัฒนาการเรียนรู้ตามลำดับขั้นการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
จะเหมาะกับการพัฒนาในขั้น การทำความเข้าใจ การนำไปประยุกต์ใช้ และการวิเคราะห์ ขึ้นไป
มากกว่าขั้นให้ข้อมูลความรู้ เพราะเป็นการเสียเวลามาก และไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร 

โดยสรุป การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยการนำเอาวิธีการ
สอน เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม กระตุ้นให้
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ผู้เรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน  เป็น
การจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเช่ือมโยง
องค์ความรู้นำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต และถือเป็นการจัดการเรียนรู้
ประเภทหนึ่งท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบัน 

2.9 ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้ 
1. เป็นแรงขับท่ีทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชา 
2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสร้างการทำงานเป็นทีมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่าย

การเรียนรู้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองทำให้เกิ ดการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการค้นพบแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
4. ส่งเสริมการเรียนให้สนุกสนานมีแบบเรียนรู้ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนท่ีมีความ

แตกต่างกันในรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคนทำให้การเรียนสนุกและส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีต่ืนเต้น
เสริมพลังทางบวกและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนอย่างมีชีวิตชีวา 

5. สามารถนำเนื้อหาท่ีเรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง 
6. เพิ่มช่องทางส่ือสารกับผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกัน 
7. ช่วยสร้างความคงทนในการจดจำข้อมูลและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
8. เป็นการเตรียมเส้นทางให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ายอมรับและได้รับส่ิงตอบแทน 
9. ทำให้ผู้สอนมีการต่ืนตัวอยู่ตลอดเวลาคิดค้นส่ิงใหม่ๆเพื่อเตรียมจัดการเรียนการสอนให้กับ

ผู้เรียน 
10. ทำให้มีส่วนร่วมสำหรับผู้สอนและผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กัน 

2.10 ข้อจำกัดของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นวิธีการท่ีดี แต่อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรู้
ทุกรูปแบบ ย่อมมีข้อจำกัด ดังนี้(นนทลี พรธาดาวิทย์, 2559: 29) 

1. การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ต้องใช้เวลาจึงอาจทำให้ผู้สอนไม่สามารถจัดการ
เวลาท่ีมี อยู่กับจำนวนเนื้อหาหลักสูตรท่ีมากได้ 

2. การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ต้องใช้เวลาในการเตรียมการ ดังนั้นหากผู้สอนท่ี
มีภาระ งานสอนมากจะไม่สามารถใช้การเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ 
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3. การใช้การเรียนรู้แบบ Active Learning ในห้องเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ จำนวนผู้เรียนมาก
อาจมี ข้อจำกัดในการดูแล ควบคุมให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางท่ีผู้สอนวางแผนได้ยาก 

4. ผู้สอนท่ีมีความเช่ือมั่นในตนเองสูงคิดว่าตนเองเป็นผู้บรรยายท่ีดีจะไม่ยอมรับวิธีการเรียนรู้
แบบ Active Leaning ท่ีให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่าผู้สอน 

5. ความต้องการวัสดุอุปกรณ์จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสอนแบบ Active Learning ใน
ห้องเรียนต้อง มีความพร้อมในการเรื่องวัสดุอุปกรณ์ 

6. ผู้เรียนต่อต้านวิธีการสอนท่ีไม่ใช่การบรรยาย เนื่องจากผู้เรียนจะคุ้นชินกับการเรียนโดย
วิธีการมา รับความรู้จากผู้สอนมากกว่าการเรียนโดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามคำแนะนำของ
ผู้สอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 

3. หลักการสอนคณิตศาสตร์ 

ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนประสบผลสำเร็จได้นั้น ไม่เพียงแต่
ครูผู้สอนจะมีความความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีสอนอย่างดียิ่งเท่านั้น ครูผู้สอนจะต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับหลักการสอนเป็นอย่างดีด้วย เพื่อจะช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น มีนักการ
ศึกษาได้ให้หลักการหรือแนวทางในการสอนคณิตศาสตร์หลายทรรศนะด้วยกัน ดังนี้ 

บุญทัน อยู่ชมบุญ (2529 : 24-25) ได้กล่าวถึงหลักการสอนคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
1. สอนโดยคำนึงถึงความพร้อมของนักเรียน คือ พร้อมในด้านร่างกาย อารมณ์ สติ 

ปัญญา และพร้อมในแง่ความรู้พื้นฐานท่ีจะมาต่อเนื่องกับความรู้ใหม่ โดยครูต้องมีการทบทวนความรู้
เดิมก่อน เพื่อให้ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ต่อเนื่องกัน จะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ
และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่ิงท่ีเรียนได้ดี 

2. การจัดกิจกรรมการสอนต้องให้เหมาะสมกับวัย ความต้องการ ความสนใจ และ 
ความสามารถของนักเรียนเพื่อมิให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง 

3. ควรคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีครู
จำเป็นต้องคำนึงถึงให้มากกว่าวิชาอื่น ๆ ในแง่ความสามารถทางสติปัญญา 

4. ควรเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม
ก่อนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ จะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมตามวัย และความสามารถของแต่
ละคน 

5. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีระบบท่ีจะต้องเรียนไปตามลำดับขั้น การสอนเพื่อ
สร้าง ความคิด ความเข้าใจ ในระยะเริ่มแรกจะต้องเป็นประสบการณ์ท่ีง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน ส่ิงท่ีไม่
เกี่ยวข้องและทำให้เกิดความสับสน จะต้องไม่นำเข้ามาในกระบวนการเรียนการสอน การสอนจะ
เป็นไปตามลำดับข้ันตอนท่ีวางไว้ 
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6. การสอนแต่ละครั้งจะต้องมีจุดประสงค์ท่ีแน่นอนว่า จัดกิจกรรมเพื่อสนอง
จุดประสงค์อะไร 

7. เวลาท่ีใช้สอน ควรใช้ระยะเวลาพอสมควรไม่นานจนเกินไป 
8. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการยืดหยุ่นให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือก

ทำกิจกรรมได้ตามความพอใจ ตามความถนัดของตน และให้อิสระในการทำงานแก่นักเรียน ส่ิงสำคัญ
ประการหนึ่ง คือ การปลูกฝังเจตคติท่ีดีแก่นักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์ ถ้าเกิดมีขึ้น จะช่วยให้ 
นักเรียนพอใจในการเรียนวิชานี้ เห็นประโยชน์และคุณค่าย่อมจะสนใจมากขึ้น 

9. การสอนท่ีดีควรเปิดโอกาสให้นักเรียนมีการวางแผนร่วมกับครู เพราะจะช่วยให้
ครูเกิดความมั่นใจในการสอน และเป็นไปตามความพอใจของนักเรียน 

10. การสอนคณิตศาสตร์ควรให้นักเรียนมีโอกาสทำงานร่วมกันหรือมีส่วนร่วมเป็น
การ ค้นคว้า สรุปกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ด้วยตนเองร่วมกับเพื่อน ๆ 

11. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรสนุกสนานบันเทิงไปพร้อมกับการเรียนรู้
ด้วย จึงจะสร้างบรรยากาศท่ีน่าติดตามให้แก่นักเรียน 

12. นักเรียนจะเรียนได้ดีเมื่อเริ่มเรียนโดยครูใช้ของจริง อุปกรณ์ ซึ่งเป็นรูปธรรม 
นำไปสู่นามธรรม ตามลำดับ จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มิใช่จำดังเช่นการสอนในอดีตท่ี
ผ่านมา ทำให้เห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีง่ายต่อการเรียนรู้ 

13. การประเมินผลการเรียนการสอนเป็นกระบวนการต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่ง
ของ การเรียนการสอน ครูอาจใช้วิธีการสังเกต การตรวจแบบฝึกหัด การสอบถามเป็นเครื่องมือในการ 
วัดผล จะช่วยให้ครูทราบข้อบกพร่องของนักเรียนและการสอนของตน 

14. ไม่ควรจำกัดวิธีคำนวณหาคำตอบของนักเรียน แต่ควรแนะนำวิธีคิดท่ีรวดเร็ว 
และแม่นยำภายหลัง 

15. ฝึกให้นักเรียนรู้จักตรวจเช็คคำตอบด้วยตัวเอง 
ยุพิน พิพิธกุล (2530 : 49-50) ได้กล่าวถึงหลักการสอนคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้ 

1. สอนจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก 
2. เปล่ียนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรมในเรื่องท่ีสามารถใช้ส่ือการเรียนการสอน

รูปธรรมประกอบได้ 
3. สอนให้สัมพันธ์ความคิดเมื่อครูจะทบทวนเรื่องใดก็ควรทบทวนให้หมด การ

รวบรวมเรื่องท่ีเหมือนกันเข้าเป็นหมวดหมู่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจและจำได้แม่นยำยิ่งขึ้น 
4. เปล่ียนวิธีการสอนไม่ซ้ำซากเบื่อหน่าย ผู้สอนควรจะสอนให้สนุกสนานและ

น่าสนใจ 
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5. ใช้ความสนใจของนักเรียนเป็นจุดเริ่มต้นเป็นแรงดลใจท่ีจะเรียน ด้วยเหตุนี้ในการ
สอนจึงนำไปสู่บทเรียนเร้าใจเสียก่อน 

6. สอนให้ผ่านประสาทสัมผัส ผู้สอนอย่าพูดเฉย ๆ โดยไม่ให้เห็นตัวอักษร ไม่เขียน 
กระดานดำเพราะการพูดลอย ๆ ไม่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ 

7. ควรจะคำนึงถึงประสบการณ์เดิมและทักษะเดิมท่ีนักเรียนมีอยู่ กิจกรรมใหม่ควร  
จะต่อเนื่องกับกิจกรรมเดิม 

8. เรื่องท่ีสัมพันธ์กันก็ควรจะสอนไปพร้อม ๆ กัน 
9. ให้นักเรียนเห็นโครงสร้างไม่ใช่เห็นแต่เนื้อหา 
10. ไม่ควรเป็นเรื่องยากเกินไป ผู้สอนบางคนชอบให้โจทย์มาก ๆ เกินหลักสูตร 

อาจจะ ทำให้นักเรียนท่ีเรียนอ่อนท้อถอย การสอนต้องคำนึงหลักสูตรและเนื้อหาท่ีเพิ่มเติมให้
เหมาะสม 

11. สอนให้นักเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดได้ 
12. ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในส่ิงท่ีทำได้ 
13. ผู้สอนควรจะมีอารมณ์ขันเพื่อช่วยให้บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียนยิ่งขึ้น 
14. ผู้สอนควรจะมีความกระตือรือร้นหรือตื่นตัวอยู่เสมอ 
15. ผู้สอนควรหมั่นแสวงหาความรู้ เพิ่มเติม เพื่อจะนำส่ิงท่ีแปลกและใหม่มา

ถ่ายทอดให้นักเรียน 
16. ผู้สอนควรจะเป็นผู้ทีศรัทธาในอาชีพของตน จึงจะทำให้สอนได้ดี 

ประสิทธิ์ มิ่งมงคล และศักดา บุญโต (2525 : 36-44) ได้กล่าวถึงหลักการสอนคณิตศาสตร์ไว้
ดังนี้ 

1. การสอนคณิตศาสตร์ให้เหมือนรูปแบบของศิลปะอย่างหนึ่ง การสอนลักษณะนี้
เน้นให้นักเรียนซาบซึ้งและสามารถแสดงออกถึงความสำเร็จในทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาคณิตศาสตร์
ท่ีเหมาะสมและรัดกุม 

2. การสอนคณิตศาสตร์ให้เหมือนกับเล่นเกมอย่างหนึ่ง การสอนลักษณะนี้ผู้สอน
เน้นให้นักเรียนรู้จักกฎเกณฑ์ต่าง ๆ คล้ายกับการเล่นเกมแต่ละอย่างจะต้องมีข้อตกลงเบ้ืองต้นในการ
ปฏิบัติต่าง ๆ 

3. การสอนคณิตศาสตร์ให้เหมือนกับเป็นสาขาหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ การสอน 
ลักษณะนี้ยึดระเบียบทางวิทยาศาสตร์เป็นหลัก โดยมีการตั้งสมมติฐาน ตรวจสอบสมมติฐาน แล้วสรุป
เป็นกฎเกณฑ์ 
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4. การสอนคณิตศาสตร์ให้เหมือนกับแนวทางไปสู่เทคโนโลยีต่าง ๆ การสอนลักษณะ
นี้เป็นการสอนโดยใช้แผนภูมิสายงาน ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางท้ัง
ในส่วนคณิตศาสตร์ และในส่วนของวิทยาการสาขาต่าง ๆ 

จากแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับหลักการสอนคณิตศาสตร์ ดังท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การ
สอนคณิตศาสตร์ ควรเริ่มสอนจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก ควรเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกับ
ประสบการณ์ใหม่เข้าด้วยกัน สอนโดยใช้ส่ือท่ีเป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม เริ่มจากของจริง ไปสู่
สัญลักษณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ นักเรียน
คิดคำนวณและแก้ปัญหาด้วยตนเอง แล้วสามารถสรุปความคิดรวบยอดด้วยตนเองได้ และต้อง
คำนึงถึงความพร้อมของนักเรียนในทุก ๆ ด้านด้วย 

4. การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 

การจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ควรเป็นการจัดการศึกษาเพื่อ
ปวงชน ( Mathematics for All ) เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรท่ีมีค่า มี
ประสิทธิภาพและศักยภาพเพื่อจะได้เป็นกำ ลังของชาติ ( Man Power ) สืบไป การสอนคณิตศาสตร์
ในศตวรรษท่ี 21 นี้ จำ เป็นจะต้องอาศัยครูผู้รู้คณิตศาสตร์ เพื่อจะได้ถ่ายทอดความรู้นั้นมาพัฒนา
เยาวชนให้เป็นผู้รู้คณิตศาสตร์ ( Mathematics Literacy ) อย่างสมสมัย ทันกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์นี้  นอกจากนี้การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ใน
ศตวรรษท่ี 21 นี้ จะต้องเป็นการจัดการศึกษาท่ีช่วยเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตให้สงบสุข มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่ีเจริญรุดหน้าไป
อย่างไม่หยุดยั้งการสอนคณิตศาสตร์ในยุคนี้ จำ เป็นต้องให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มี
ทักษะความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีมากพอเพียง และสามารถนำ ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
ต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้การสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ยังจะต้องเป็นการจัดการศึกษาเพื่อ
เตรียมเยาวชน เพื่อให้รับกับการศึกษาในระดับมัธยมท่ีสูงขึ้น ในศตวรรษท่ี 21 นี้ เยาวชนไทยจะได้รับ
การศึกษามัธยมเป็นอย่างต่ํา เนื่องจากการศึกษาภาคบังคับจะขยายไปถึงมัธยมศึกษา ดังนั้นจำเป็น
อย่างยิ่งท่ีครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษาจะต้องปรับปรุงความรู้ทางคณิตศาสตร์ของตนเองให้สูงกว่า
ระดับมัธยมศึกษาการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 จำเป็นท่ีครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ทาง
คณิตศาสตร์อย่างแท้จริง ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความสามารถ รู้จักดัดแปลงตัวอย่างกิจกรรม
แบบฝึกหัด ตลอดจนหาส่ืออุปกรณ์ประกอบการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่าง
แท้จริง การสอนให้เยาวชนรู้จักคิดเป็น ทำ เป็น แก้ปัญหาเป็นนั้นเป็นส่ิงสำคัญ นอกจากนั้นยังจำ เป็น
ต้องฝึกให้เยาวชน รู้จัก พูด แสดงความคิดอย่างชัดเจน สมเหตุสมผล มีวิจารณญาณ ฝึกให้เยาวชน
เป็นผู้รู้จริง ใฝ่แสวงหาความรู้ กล้าแสดงความรู้ และความคิด เป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นผู้มีน้ำใจ 
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และสามารถทำ งานร่วมกับผู้อื่นได้ การจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษานี้ ยังมี
ความจำ เป็นท่ีครูผู้สอน จะต้องหาส่ืออุปกรณ์ ( Manipulative Objects ) มาประกอบ เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้ฝึกการทำ งาน
ร่วมกัน ( Co-operative Learning ) นั้น จะมีประโยชน์ต่อเด็กเพราะจะเป็นการเตรียมเยาวชนให้
เป็นทรัพยากรท่ีมีค่า ( Productive Citizens ) ในยุคข่าวสารสนเทศและยุคไร้พรมแดนต่อไป 

4.1 ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 21 ส่งผล
ต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างท่ัวถึง ครูจึงต้องมีความต่ืนตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้
เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 ท่ี
เปล่ียนไปจากศตวรรษท่ี 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีสำคัญท่ีสุด คือ ทักษะการเรียนรู้ 
(Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษท่ี 21 นี้ มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะจำเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ 

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้
กล่าวถึงทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

สาระวิชาก็มีความสำคัญ แต่ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุค
ศตวรรษท่ี 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียนจาก
การค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะนำ และช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียนแต่ละคน
สามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  สาระวิชาหลัก (Core Subjects) 
ประกอบด้วย ภาษาแม่ และภาษาสำคัญของโลกศิลปะ คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าท่ีพลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

โดยวิชาแกนหลักนี้จะนำมาสู่การกำหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์สำคัญต่อ
การจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อสำหรับศตวรรษท่ี 21 โดย
การส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เข้าไปในทุก
วิชาแกนหลัก ดังนี้  

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) ความรู้
เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business 
and Entrepreneurial Literacy) ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy) ความรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literacy) ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Literacy) 
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ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกำหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่
โลกการทำงานท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การส่ือสารและการร่วมมือ 

ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางส่ือและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ ความรู้ด้าน
สารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับส่ือ ความรู้ด้านเทคโนโลยี 

ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการดำรงชีวิตและทำงานในยุคปัจจุบันให้ประสบ
ความสำเร็จ นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตท่ีสำคัญดังต่อไปนี้  ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การ
ริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต 
(Productivity) และความรับผิดชอบเช่ือถือได้ (Accountability) ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ 
(Responsibility) 

แนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และกรอบแนวคิดเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นท่ีองค์ความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ใน
การดำรงชีวิตในสังคมแห่งความเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ท่ีพัฒนามา
จากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership For 21st 
Century Skills) (www.p21.org ) ท่ีมี ช่ือย่อว่า เครือข่าย P21  ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความชำนาญการและความรู้เท่า
ทันด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความสำเร็จของผู้เรียนท้ังด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต 

4.2 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

การศึกษาในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 มีการเปล่ียนแปลงไปมาก เป็นการศึกษาเพื่อ
สร้างความรู้ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของตน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ
ของตนตามความสนใจ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานท่ี อีกท้ังยังส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ ซึ่งองค์ความรู้ในปัจจุบันปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย 
อาจแบ่งความรู้เป็น 3 ประเภท คือ 1) ความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีฝังลึกในตัว
คน ไม่สามารถจับต้องได้  เช่น ทักษะวิชาชีพ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  2) ความรู้ ชัดแจ้ง  (Explicit 
Knowledge) เป็นความรู้ ท่ีเปิดเผยในรูปแบบต่าง ๆ สามารถจับต้องได้ เช่น หนังสือ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่ือชนิดต่าง ๆ และ 3) ความรู้ภายในองค์กร (Organization Knowledge) เป็น
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ความรู้ท่ีมาจากสมาชิกในองค์กรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนเป็นความสามารถขององค์กร 
เช่น คู่มือการทำงาน กระบวนการทำงาน มาตรฐานการทำงาน เป็นต้น ซึ่งความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้จะ
ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญานั่นเอง 

ดังนั้น ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  ควรมีลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
1.  เป็นนักคิดวิเคราะห์ 
2.  เป็นนักแก้ปัญหา 
3.  เป็นนักสร้างสรรค์ 
4.  เป็นนักประสานความร่วมมือ 
5.  รู้จักใช้ข้อมูลและขา่วสาร 
6.  เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
7.  เป็นนักส่ือสาร ครูพูดน้อยและเด็กพูดมาก 
8.  ตระหนัก รับรู้สภาวะของโลก 
9.  เป็นพลเมืองทรงคุณค่า 
10.  มีพื้นฐานความรู้เศรษฐกิจและการคลัง 

การเรียนรู้ ในศตวรรษ ท่ี  21 มีความมุ่ งหวังว่ าจะสามารถพัฒนาผู้ เรียน ใน
ระดับอุดมศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ โดยต้ังเป้าหมายให้เกิดผลลัพธ์กับผู้เรียนวิชาแกนหลัก และ
แนวคิดสำคัญของการเรียนรู้ประกอบไปด้วยภาษาอังกฤษ  การอ่าน หรือศิลปะการใช้ภาษา ภาษา
สำคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ นำไปสู่การกำหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์สำคัญต่อการ
จัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) อันได้แก่ การมีจิตสำนึกต่อโลก ความรู้
พื้นฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้พื้นฐานด้านการเป็นพลเมือง 
ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพอนามัย ขับเคล่ือนโดยกรอบแนวคิดการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 มีรูปแบบ 
(Model) สำคัญ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบเครือข่ายภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 มีองค์ประกอบ
สำคัญ คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม-4C ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การส่ือสาร การร่วมมือ 
และความคิดสร้างสรรค์ สาระวิชาหลัก-3Rs คือ การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ ทักษะชีวิตและ
อาชีพ  ทักษะสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี ซึ่งจะอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานและการวัดผล หลักสูตร
และวิธีสอน การพัฒนาวิชาชีพ และบรรยากาศการเรียนรู้  และรูปแบบของกลุ่มเมทิรี มีองค์ประกอบ
สำคัญ คือ ความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัล การคิดเชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์ การส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิผล และการเพิ่มผลผลิตในระดับสูง 
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4.3 การสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 

การสอนคณิตศาสตร์ : ถึงเวลาท่ีจะต้องเปล่ียนแนวคิดเสียทีขณะท่ีเรากำลังย่างเข้าสู่
ศตวรรษท่ี 21 ยังมีผู้คนอีกเป็นจำนวน มากท่ียังมีความกลัวคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเครื่อง
คิด เลขท่ีแสดงกราฟได้ โปรแกรมสำหรับคำนวณเชิงสัญลักษณ์ ฯลฯ ก็ไม่ ได้ช่วยแก้ปัญหาให้คนกลุ่ม
นี้ได้ ไม่ว่าวิธีการจะเปล่ียนไปอย่างไร ไม่ มีปัญหาสำหรับพวกท่ีเรียนเก่งในโรงเรียน แต่สำหรับคนส่วน
ใหญ่แล้วก็ ยังกลัวหรือไม่ไว้ใจวิชานี้อยู่ดี มีบทความท่ีว่าด้วยเรื่อง “mathephobia” คือโรคกลัว
คณิตศาสตร์ อยู่มากมายท่ียืนยันว่า ปัญหาในการให้การศึกษาคณิตศาสตร์ยังมีอยู่ (Maxwell, 1989, 
Buxton 1981) บางทีอาจถึงเวลาท่ีต้องหาวิธีการ ใหม่ ๆ หรือจะต้องมีการปรับหลักสูตรใหม่ เท่าท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบันนักเรียนไม่มีความรู้สึกใดใดในวิชาคณิตศาสตร์และไม่เห็นคุณค่า กลวิธีการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ไม่ได้รับการถกแถลงกันในโรงเรียน หลักสูตรไม่ยืดหยุ่น พอท่ีจะยอมให้นักเรียนได้ พากเพียร
คิด และครูก็ได้แต่แสดงวิธี เพียงวิธีเดียวสำหรับผลเฉลย 1 ข้อ เรายังคงยึดติดอยู่แค่ระดับความ
ชำนาญและการเรียนจากสูตร (แม้ว่าดูจะเป็นเรื่องในอดีต) การคิดอย่างแท้จริงทำแค่ผิวเผิน จะมีสักกี่
คนท่ีเข้าใจอย่างแท้จริง ว่าเหตุใดจำนวนลบคูณจำนวนลบ จึงเป็นจำนวนบวก เข้าใจเพียงแค่เป็นกฎท่ี
ครูบอกให้จำ จะมีสักกี่คนท่ีเข้าใจพื้นฐานของแคลคูลัสเชิงปริพันธ์ หรือความคิดเกี่ยวกับลิมิตอย่าง
แท้จริง เป็นการง่ายเกินไปท่ีละเลยในรายละเอียดเหล่านี้  แต่ได้ทำให้หลักท่ีแท้จริงของคณิตศาสตร์
สูญเสียไป โดยไม่ได้ต้องการท่ีจะตำหนิครู หากแต่ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือเราได้สูญเสีย
ความเข้าใจอย่างแท้จริงไปในระดับหนึ่ง เป็นการง่ายเกินไปท่ีจะกล่าวอย่างส้ันๆว่าสูตรหรือความคิด
มาจากไหน โดยไม่ได้แสดงเหตุผลอันควร ผลก็คือนักเรียนก็ยังคงอยู่ในความมืดและยังคงถูกทำให้เช่ือ
ว่าสูตรถูกดึงออกมาจากหมวกนั่นเอง เราสามารถท่ีกล่าวอย่างจริงใจได้หรือไม่ว่าการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กไทย 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 3  
กระบวนการนิเทศ 

การดำเนินการนิเทศ ติดตาม การประเมินผลการจัดการศึกษาบูรณาการในครั้งนี้  ผู้รายงาน
มีขอบเขตการดำเนินการ ดังนี้ 

1. ขอบเขตการดำเนินการ 
1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1.2 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
1.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 

2. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
4. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ขอบเขตการเนินการ 

1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหาคือ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 

1.2 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 

กลุ่มเป้าหมาย คือคณะครูท่ีสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 19  สหวิทยาเขตบัวบาน จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 12 คน 

1.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามแบบนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 
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2. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ผู้รายงานได้ดำเนินการ ดังนี้ 
2.1 ข้ันวางแผน ประกอบไปด้วย (Plan - P) 

2.1.1 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการเกี่ยวกับแนวดำเนินการนิเทศ ติดตาม การ
ประเมินผลการจัดการศึกษาบูรณาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1.2 วิเคราะห์ปัญหาและเกิดความต้องการจำเป็น 
2.1.3 ศึกษาเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1.4 จัดทำองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด  และเครื่องมือการประเมินซึ่งเป็นแบบประเมิน

ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การประเมินผลการจัดการศึกษาบูรณาการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  19 ซึ่งมี 2 แบบ  ดังนี้ 1) แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน หมายถึง  แบบท่ีใช้ประเมินเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่ง
ครอบคลุมกลไกลการบริหารสถานศึกษาและภาระงาน  4  ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารท่ัวไป และ 2) แบบนิเทศ ติดตาม การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning หมายถึง แบบนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
ท่ีประกอบด้วย 3 ตอน  คือ  ตอนท่ี 1 สังเกตการสอนมี  3 องค์ประกอบ คือ ด้านครูผู้สอน ด้าน
ผู้เรียน และด้านกระบวนการ ตอนท่ี 2 การโค้ชของศึกษานิ เทศ  ตอนท่ี 3 สะท้อนผลการ
สังเกตการณ์สอนท้ัง 3 ด้าน 

2.2 ขั้นการปฏิบัติงานตามแผน (DO-D)ผู้รายงานและคณะดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนโดย
นิเทศติดตามผล (Supervision) ผ่านรูปแบบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นการนิเทศแบบบูรณาการท่ีมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ สอบถาม ตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์  
ดังนี้ 

2.2.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นิเทศ ติดตามและและประเมินการจัดการศึกษา
ตามแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ซึ่งครอบคลุมกลไกลการบริหารสถานศึกษา
และภาระงาน  4  ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ 
และการบริหารท่ัวไป 

2.2.2 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นิเทศ ติดตาม
และประเมินการจัดการศึกษาตามแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ท่ีประกอบด้วย 
3 ตอน คือ 1) ตอนท่ี 1 สังเกตการสอนซึ่งมี  3 องค์ประกอบ คือ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียน และด้าน
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กระบวนการ ตอนท่ี 2 การโค้ชของศึกษานิเทศก์ และตอนท่ี 3 สะท้อนผลการสังเกตการณ์สอนท้ัง 3 
ด้าน และให้ข้อเสนอแนะพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นของครู 

2.3 ข้ันการตรวจสอบและประเมินผล (CHECK-C) ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผล เป็น
การสรุปเพื่อประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา  ตามแบบนิเทศ ติดตาม ฯ ตามแบบประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินหลังจากท่ีได้ออกนิเทศ ติดตาม ฯ ว่า
มีผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

2.4 ข้ันนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (ACT-A) พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน หมายถึง แบบท่ีใช้ประเมินเกี่ยวกับ
คุณภาพการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งครอบคลุมกลไกลการบริหารสถานศึกษาและภาระงาน  
4  ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการ
บริหารท่ัวไป 

แบบนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning หมายถึง แบบนิเทศ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ท่ีประกอบด้วย 3 ตอน  คือ 

ตอนท่ี 1 สังเกตการสอนมี  3 องค์ประกอบ คือ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียน และด้าน
กระบวนการ 

ตอนท่ี 2 การโค้ชของศึกษานิเทศก์ 
ตอนท่ี 3 สะท้อนผลการสังเกตการณ์สอนท้ัง  3 ด้าน 

4. ระยะเวลาการดำเนินงาน 

เริ่มวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 – 17 กันยายน 2563 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

รายงานการดำเนินการนิเทศ ติดตาม การประเมินผลการจัดการศึกษาบูรณาการ  สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผู้รายงานได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

1. ผู้รายงานและคณะ แจ้งกำหนดปฏิทินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ขอให้โรงเรียนอนุเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการดำเนินงาน 

2. ช้ีแจงและนัดประชุม แจ้งจุดประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการ
ดำเนินงาน 

3. ดำเนินการตามวันเวลาท่ีกำหนดไว้     
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6. สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะหข์้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล           
ร้อยละ (Percentage) 

             สูตร       P      =       100
n

f
  

เมื่อ  P     แทน ร้อยละ 
    f  แทน ความถ่ีท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
    n      แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  4 
ผลการนิเทศ 

รายงานผลการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning โรงเรียน

ในสหวิทยาเขตบัวบาน  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 มีผลดังนี้ 

ตอนที่  1  สังเกตการสอน 

จำนวนครูผู้สอนท่ีสังเกตช้ันเรียนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นดังนี้ 
1. วิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67  
2. วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.33 

ตารางที่ 2 ผลการนิเทศติดตามตอนท่ี 1 การสังเกตการสอน 

 ท่ี องค์ประกอบ 
การปฏิบัติ (N=12)  

ข้อสังเกต ปฏิบัติ 
(คน(ร้อยละ)) 

ไม่ปฏิบัติ 
(คน(ร้อยละ)) 

 ด้านครูผู้สอน    
1 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  12(100) 0(0)  
2 สร้างแรงจูงใจจากตัวอย่าง เหตุการณ์ และสถานการณ์ท่ี

น่าสนใจ 
12(100) 0(0)  

3 สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง  12(100) 0(0)  
4 ฝึกให้มีการนำเสนอผลงาน และยอมรับแนวคิดจากผู้อื่น 12(100) 0(0)  
5 แบ่งกลุ่มการทำงาน หรือฝึกให้ทำงานเป็นทีม 3(25) 9(75)  
6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัด  

ตามหลักสูตรแกนกลาง 
12(100) 0(0)  

7 สร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียน โดยการกำหนด
โจทย์ เงื่อนไข สถานการณ์ ท่ีน่าสนใจและท้าทาย 

12(100) 0(0)  

8 ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจากสถานการณ์จำลองและ 
สถานการณ์จริง 

12(100) 0(0)  

9 มีการวัดประเมินผลในรูปแบบท่ีหลากหลาย  12(100) 0(0)  
10 มีการประยุกต์ใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กับการจัด

กิจกรรมเพื่อกระตุ้นความความสามารถและสร้างทักษะแก่
ผู้เรียน 

12(100) 0(0)  
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 ท่ี องค์ประกอบ 
การปฏิบัติ (N=12)  

ข้อสังเกต ปฏิบัติ 
(คน(ร้อยละ)) 

ไม่ปฏิบัติ 
(คน(ร้อยละ)) 

11 ใจกว้าง ยอมรับในความสามารถ การแสดงออก และความ
คิดเห็น ของท่ีผู้เรียน 

12(100) 0(0)  

12 วางแผนเกี่ยวกับเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ชัดเจน ท้ังในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรม 

12(100) 0(0)  

 ด้านผู้เรียน    
13 ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 12(100) 0(0)  
14 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  12(100) 0(0)  
15 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู ้ 12(100) 0(0)  
16 ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในช้ันเรียน 12(100) 0(0)  
17 ผู้เรียนกล้านำเสนอและแสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่าง

มีเหตุผล 
12(100) 0(0)  

18 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ สามารถทำกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วง 12(100) 0(0)  
19 ผู้เรียนร่วมกันจัดเก็บ ทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานท่ี     

หลังการปฏิบัติกิจกรรม 
12(100) 0(0)  

 ด้านกระบวนการ    
20 เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้ 12(100) 0(0)  
21 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการอ่าน 

การฟัง การพูดและการคิด เช่น การคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  

12(100) 0(0)  

22 เป็นกิจกรรมท่ีสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  12(100) 0(0)  
23 เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, 

สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด 
12(100) 0(0)  

24 เป็นกิจกรรมท่ีมีการสร้างองค์ความรู้ ท้ังจากการปฏิบัติ จาก
ประสบการณ์ และจากการสรุปทบทวนของผู้เรียน 

12(100) 0(0)  

 จากตารางท่ี 2 ผลการนิเทศติดตามตอนท่ี 1 การสังเกตการสอน พบว่า ด้านครูผู้สอน การ
แบ่งกลุ่มกันทำงานหรือฝึกให้ทำงานเป็นทีม มีการปฏิบัติร้อยละ 25 ไม่ปฏิบัติร้อยละ 75 รายการ   
อื่น ๆ มีการปฏิบั ติร้อยละ 100 ด้านผู้เรียน มีการปฏิบั ติร้อยละ 100 ทุกรายการ และด้าน
กระบวนการ มีการปฏิบัติร้อยละ 100 ทุกรายการ 
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ตอนที่ 2  การโค้ชของศึกษานิเทศก์ 

หลังจากสังเกตการณ์สอนแล้ว ได้ทำการโค้ช ครูผู้สอนท้ัง 12 ราย ว่าควรกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน และควรนำเทคโนโลยี ส่ือการเรียนการสอนให้หลากหลาย  ควรมี
การเช่ือมความรู้จากประสบการณ์ เพื่อเกิดองค์ความรู้ของผู้เรียน และควรกระตุ้นให้นักเรียนกล้า
แสดงออก การทำงานกลุ่ม เพื่อแบ่งงานหรือหน้าท่ีในกลุ่ม การพูด การนำเสนอ การคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ และอภิปรายอย่างมีเหตุผล 

1. เป็นการสอน Active Learning  จำนวน  3  คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
2. เป็นการสอน Active Learning บางส่วน จำนวน  9  คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 
3. มีส่ือการสอน     จำนวน  11  คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 
4. ไม่มีส่ือการสอน    จำนวน  1  คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 
5. มีแผนการสอน    จำนวน  5  คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 
6. ไม่มีแผนการสอน    จำนวน  7  คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 

ตอนที่ 3 สะท้อนผลการสังเกตการสอน 

ข้อค้นพบ 

 ด้านครูผู้สอน 

สรุปภาพรวม ด้านครูผู้สอน บางท่านมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน มีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติจริง เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจาก
สถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง  

 ด้านผู้เรียน 

สรุปภาพรวม ด้านผู้เรียน มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม กล้านำเสนอและสามารถแสดง
ความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ผู้เรียนร่วมกันจัดเก็บ ทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานท่ีหลัง
การปฏิบัติกิจกรรม  

 ด้านกระบวนการ 

สรุปภาพรวม ด้านกระบวนการ เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ควรเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด  
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ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมท่ีสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีการสร้างองค์ความรู้ ท้ัง
จากการปฏิบัติ จากประสบการณ์ และจากการสรุปทบทวนของผู้เรียน   

 ข้อเสนอแนะ 

1. ในเนื้อหาบางรายวิชาเนื้อหาในบางรายวิชา ไม่สามารถจัดการเรียนแบบ Active learning ได้ 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูยัง Control 
3. ครูบางคนไม่มีส่ือการเรียนการสอนหรือไม่ใช้เทคโนโลยี 
3. ครูควรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในการเรียนรู้ 
4. ครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก จะสอน ต้ังแต่ ม. 1 – ม. 6  บางโรงเรียนมีไม่ครบช้ัน มี

ภาระงานมากทำให้ประสิทธิภาพการสอน หรือการเตรียมการจัดการสอนไม่เต็มท่ี 
5. ควรกระตุ้นให้นักเรียนมีการทำงานเป็นทีม การวางแผน การนำเสนอ การอภิปราย 
6. ควรมีการวัดประเมินผลในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะการพูดและการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
8. ควรกระตุ้น/การเช่ือมโยงให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
9. ควรจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ครูสอนดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนแบบ Active learning  

เพื่อพัฒนาและต่อยอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

รายงานผลการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning โรงเรียน
ในสหวิทยาเขตบัวบาน  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 

1.วัตถุประสงค์ของการนิเทศ 

เพื่อนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  ของครู โรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

2. กลุ่มเป้าหมาย  

คือ คณะครูท่ีสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19   
สหวิทยาเขตบัวบาน จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 12 โรงเรียน ดังนี้ 

ตารางที่ 3 คณะครูท่ีสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19   
สหวิทยาเขตบัวบาน จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 12 โรงเรียน 

ท่ี โรงเรียน 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
ระดับชั้นที่สอน จำนวน (คน) 

1 หนองบัวพิทยาคาร คณิตศาสตร์ ม.4 1 
2 บ้านขามพิทยาคม คณิตศาสตร์ ม.3 1 
3 หนองสวรรค์วิทยาคาร คณิตศาสตร์ ม.4 1 
4 เฉลิมพระเกียรติฯ คณิตศาสตร์ ม.4 1 
5 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร คณิตศาสตร์ ม.4 1 
6 กุดสะเทียนวิทยาคาร คณิตศาสตร์ ม.1 1 
7 ยางหล่อวิทยาคาร คณิตศาสตร์ ม.5 1 
8 นากอกวิทยาคาร คณิตศาสตร์ ม.6 1 
9 โนนสังวิทยาคาร คณิตศาสตร์ ม.3 1 
10 กุดดู่พิทยาคม วิทยาศาสตร์ ม.5 1 
11 โนนเมืองวิทยาคาร คณิตศาสตร์ ม.1 1 
12 หนองเรือพิทยาคม คณิตศาสตร์ ม.6 1 
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3. สรุปผล 

3.1 จำนวนครูผู้สอนท่ีสังเกตช้ันเรียนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นดังนี้ 
3.1.1 วิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 
3.1.2 วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 

3.2 การนิเทศติดตามตอนท่ี 1 การสังเกตการสอน พบว่า ด้านครูผู้สอน การแบ่งกลุ่มกันทำงาน
หรือฝึกให้ทำงานเป็นทีม มีการปฏิบัติร้อยละ 25 ไม่ปฏิบัติร้อยละ 75 รายการอื่น ๆ มีการปฏิบัติร้อย
ละ 100 ด้านผู้เรียน มีการปฏิบัติร้อยละ 100 ทุกรายการ และด้านกระบวนการ มีการปฏิบัติร้อยละ 
100 ทุกรายการ 

3.3 การนิเทศติดตามตอนท่ี 2 การโค้ชของศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนท้ัง 12 ราย พบว่าควรกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน และควรนำเทคโนโลยี ส่ือการเรียนการสอนให้หลากหลาย  
ควรมีการเช่ือมความรู้จากประสบการณ์ เพื่อเกิดองค์ความรู้ของผู้เรียน และควรกระตุ้นให้นักเรียน
กล้าแสดงออก การทำงานกลุ่ม เพื่อแบ่งงานหรือหน้าท่ีในกลุ่ม การพูด การนำเสนอ การคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ และอภิปรายอย่างมีเหตุผล 

1. เป็นการสอน Active Learning  จำนวน  3  คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
2. เป็นการสอน Active Learning บางส่วน จำนวน  9  คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 
3. มีส่ือการสอน     จำนวน  11  คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 
4. ไม่มีส่ือการสอน    จำนวน  1  คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 
5. มีแผนการสอน    จำนวน  5  คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 
6. ไม่มีแผนการสอน    จำนวน  7  คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 

3.4 การนิเทศติดตามตอนท่ี 3 การสะท้อนผลการสังเกตการณ์สอน พบว่า 
สรุปภาพรวม ด้านครูผู้สอน บางท่านมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน มีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติจริง เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจาก
สถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง 

สรุปภาพรวม ด้านผู้เรียน มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม กล้านำเสนอและสามารถแสดง
ความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ผู้เรียนร่วมกันจัดเก็บ ทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานท่ีหลัง
การปฏิบัติกิจกรรม 

สรุปภาพรวม ด้านกระบวนการ เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ควรเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด  
ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมท่ีสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีการสร้างองค์ความรู้ ท้ัง
จากการปฏิบัติ จากประสบการณ์ และจากการสรุปทบทวนของผู้เรียน 
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4. อภิปรายผล 

รายงานผลการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning โรงเรียน
ในสหวิทยาเขตบัวบาน  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 มีข้อสังเกตดังนี้ 

4.1 จากการนิเทศติดตามตอนท่ี 1 การสังเกตการสอน พบว่า ด้านครูผู้สอน การแบ่งกลุ่มกัน
ทำงานหรือฝึกให้ทำงานเป็นทีม มีการปฏิบัติร้อยละ 25 ไม่ปฏิบัติร้อยละ 75 รายการอื่น ๆ มีการ
ปฏิบัติร้อยละ 100 ด้านผู้เรียน มีการปฏิบัติร้อยละ 100 ทุกรายการ และด้านกระบวนการ มีการ
ปฏิบัติร้อยละ 100 ทุกรายการ ดังท่ีนนทลี พรธาดาวิทย์ (2559) ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning เป็นวิธีการท่ีดี แต่อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบ ย่อมมีข้อจำกัด การใช้
การเรียนรู้แบบ Active Learning ในห้องเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ จำนวนผู้เรียนมากอาจมี ข้อจำกัดใน
การดูแล ควบคุมให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางท่ีผู้สอนวางแผนได้ยาก ผู้สอนท่ีมีความเช่ือมั่น
ในตนเองสูงคิดว่าตนเองเป็นผู้บรรยายท่ีดีจะไม่ยอมรับวิธีการเรียนรู้แบบ Active Leaning ท่ีให้
ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่าผู้สอน ผู้เรียนต่อต้านวิธีการสอนท่ีไม่ใช่การบรรยาย เนื่องจาก
ผู้เรียนจะคุ้นชินกับการเรียนโดยวิธีการมารับความรู้จากผู้สอนมากกว่าการเรียนโดยการลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองตามคำแนะนำของผู้สอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 

4.2 การนิเทศติดตามตอนท่ี 2 การโค้ชของศึกษานิเทศก์  ครูผู้สอนท้ัง 12 ราย พบว่าควร
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน และควรนำเทคโนโลยี ส่ือการเรียนการสอนให้
หลากหลาย  ควรมีการเช่ือมความรู้จากประสบการณ์ เพื่อเกิดองค์ความรู้ของผู้เรียน และควรกระตุ้น
ให้นักเรียนกล้าแสดงออก การทำงานกลุ่ม เพื่อแบ่งงานหรือหน้าท่ีในกลุ่ม การพูด การนำเสนอ การ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และอภิปรายอย่างมีเหตุผล 

1. เป็นการสอน Active Learning  จำนวน  3  คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
2. เป็นการสอน Active Learning บางส่วน จำนวน  9  คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 
3. มีส่ือการสอน     จำนวน  11  คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 
4. ไม่มีส่ือการสอน    จำนวน  1  คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 
5. มีแผนการสอน    จำนวน  5  คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 
6. ไม่มีแผนการสอน    จำนวน  7  คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 
จากผลการนิเทศติดตามตอนท่ี 2 การโค้ชของศึกษานิเทศก์ สอดคล้องกับนนทลี พรธาดา

วิทย์ (2559) ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ต้องใช้เวลาจึงอาจทำให้ผู้สอนไม่
สามารถจัดการเวลาท่ีมี อยู่กับจำนวนเนื้อหาหลักสูตรท่ีมากได้  การจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ต้องใช้เวลาในการเตรียมการ ดังนั้นหากผู้สอนท่ีมีภาระ งานสอนมากจะไม่สามารถใช้การ
เรียนรู้แบบ Active Learning ได้เต็มท่ี ความต้องการวัสดุอุปกรณ์จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสอนแบบ 
Active Learning ในห้องเรียนต้องมีความพร้อมในการเรื่องวัสดุอุปกรณ์ 
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4.3 การนิเทศติดตามตอนท่ี 3 การสะท้อนผลการสังเกตการณ์สอน พบว่า 
สรุปภาพรวม ด้านครูผู้สอน บางท่านมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน มีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติจริง เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจาก
สถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง  

สรุปภาพรวม ด้านผู้เรียน มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม กล้านำเสนอและสามารถแสดง
ความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ผู้เรียนร่วมกันจัดเก็บ ทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานท่ีหลัง
การปฏิบัติกิจกรรม 

สรุปภาพรวม ด้านกระบวนการ เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ควรเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด  
ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมท่ีสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีการสร้างองค์ความรู้ ท้ัง
จากการปฏิบัติ จากประสบการณ์ และจากการสรุปทบทวนของผู้เรียน 

ซึ่งสอดคล้องกับณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ (2550) ได้กล่าวถึงบทบาทของ ครูผู้สอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Active Learning ดังนี้ 1. จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนา ผู้เรียนและเน้นการนำไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตจริงของผู้เรียน 2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอน และเพื่อนในช้ันเรียน 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมท้ังกระตุ้นให้ ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ 4. จัด
สภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน  5. จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 6. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการ
เรียนการสอนอย่างชัดเจน ท้ังในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรม  7. ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับใน
ความสามารถในการแสดงออก และความคิดเของท่ีผู้เรียน 

5. ข้อเสนอแนะ 

ข้อค้นพบ 

1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ด้านดนตรี 

กีฬา และศิลปะ 

2. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเป็นกรอบในการ

บริหารงบประมาณอย่างชัดเจน ทำหลักฐานการรับเงิน – จ่ายเงิน เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 

3. โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่มีจำนวนครูเพียงพอ และตรงสาขาวิชาเอก สอนครบช้ัน 
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4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

          จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรยกระดับผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน ม. 3 และ ม. 6 
2. การนำส่ือ เทคโนโลยีมาปรับใช้ในห้องเรียนท่ีหลากหลาย 
3. จัดหางบประมาณในการสนับสนุนด้านการซ่อมบำรุงอาคาร สถานท่ี หรือสภาพแวดล้อมท่ี

เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้มีมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยท่ีชัดเจน 
4. ควรลดภาระงานของครูผู้สอน เพื่อจะได้พัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ 
5. โรงเรียนขนาดเล็ก ควรมีครูครบทุกสาระ หรือจัดสรรบุคลากรภายนอกท่ีมีความรู้ มี

ประสบการณ์มาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
6. นักเรียนบางคนขาดความกระตือรือร้น ใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ เช่น เล่นเกม หรือบาง

พื้นท่ีเส่ียงต่อปัญหายาเสพติด และการมั่วสุม 
7. ควรประสานความร่วมมือกับชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มี

ความเข้มแข็ง 
8. ควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ท้ังภายในสถานศึกษา และจากต้นสังกัด 

 ข้อเสนอแนะ 

1. เนื้อหาในบางรายวิชา ไม่สามารถจัดการเรียนแบบ Active learning ได้ 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูยังเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เป็นส่วนใหญ่ กิจกรรมการ

เรียนรู้ยังไม่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเท่าท่ีควร 
3. ครูบางคนไม่มีส่ือการเรียนการสอนหรือไม่ใช้เทคโนโลยี 
3. ครูควรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในการเรียนรู้ 
4. ครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก จะสอนต้ังแต่ช้ัน ม. 1 – ม. 6  บางโรงเรียนมีไม่ครบช้ัน มี

ภาระงานมากทำให้ประสิทธิภาพการสอน หรือการเตรียมการจัดการสอนไม่เต็มท่ี 
5. ควรกระตุ้นให้นักเรียนมีการทำงานเป็นทีม การวางแผน การนำเสนอ การอภิปราย 
6. ควรมีการวัดประเมินผลในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะการพูดและการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
8. ควรกระตุ้น/การเช่ือมโยงให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
9. ควรจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ครูสอนดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนแบบ Active learning  

เพื่อพัฒนาและต่อยอด 
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แบบนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 

โรงเรียน ................................................................................................................................................ 
ช่ือครูผู้สอน  .........................................................สอนระดับช้ัน .......................วิชา............................. 
คำช้ีแจง   โปรดทำแบบนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning   ค้นพบการ

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning ของครูรายบุคคล/รายภาค
เรียน 

ตอนที่  1  สังเกตการสอน 

 ที่ องค์ประกอบ 
การปฏิบัติ  

ข้อสังเกต ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

 ด้านครูผู้สอน    
1 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม     
2 สร้างแรงจูงใจจากตัวอย่าง เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่น่าสนใจ    
3 สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจรงิ     
4 ฝึกให้มีการนำเสนอผลงาน และยอมรับแนวคิดจากผู้อื่น    
5 แบ่งกลุ่มการทำงาน หรือฝึกให้ทำงานเป็นทีม    
6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัด  

ตามหลักสูตรแกนกลาง 
   

7 สร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียน โดยการกำหนดโจทย์ เงื่อนไข 
สถานการณ์ ท่ีน่าสนใจและท้าทาย 

   

8 ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจากสถานการณ์จำลองและ 
สถานการณ์จริง 

   

9 มีการวัดประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลาย     
10 มีการประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กับการจัดกิจกรรมเพ่ือ

กระตุ้นความความสามารถและสร้างทักษะแก่ผู้เรียน 
   

11 ใจกว้าง ยอมรับในความสามารถ การแสดงออก และความคิดเห็น ของที่
ผู้เรียน 

   

12 วางแผนเก่ียวกับเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างชดัเจน ท้ังในส่วน
ของเน้ือหา และกิจกรรม 

   

 ด้านผู้เรียน    
13 ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง    
14 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน     
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 ที่ องค์ประกอบ 
การปฏิบัติ  

ข้อสังเกต ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

15 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้    
16 ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียน    
17 ผู้เรียนกล้านำเสนอและแสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล    
18 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ สามารถทำกิจกรรมจนสำเร็จลลุ่วง    
19 ผู้เรียนร่วมกันจัดเก็บ ทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่หลังการปฏิบัติ

กิจกรรม 
   

 ด้านกระบวนการ    
20 เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้    
21 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การพูด

และการคิด เช่น การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  
   

22 เป็นกิจกรรมที่สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง     
23 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, 

และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด 
   

24 เป็นกิจกรรมที่มีการสร้างองค์ความรู้ ท้ังจากการปฏิบัติ จากประสบการณ์ 
และจากการสรุปทบทวนของผู้เรียน 

   

 
ตอนที่ 2  การโค้ชของศึกษานิเทศก์ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..….………………………………………………………… 
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ตอนที่ 3  สะท้อนผลการสังเกตการสอน 
 ข้อค้นพบ 
  ด้านครูผู้สอน............................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 ด้านผู้เรียน................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 ด้านกระบวนการ...................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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แบบนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 

โรงเรียน  สหวิทยาเขตบัวบาน จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 12 โรงเรียน      . 
ช่ือครูผู้สอน  .........................................................สอนระดับช้ัน .......................วิชา............................. 
คำช้ีแจง   โปรดทำแบบนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning   ค้นพบการ

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning ของครูรายบุคคล/รายภาค
เรียน 

ตอนที่  1  สังเกตการสอน 

 ที่ องค์ประกอบ 
การปฏิบัติ  

ข้อสังเกต ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

 ด้านครูผู้สอน    
1 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  12 0  
2 สร้างแรงจูงใจจากตัวอย่าง เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่น่าสนใจ 12 0  
3 สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจรงิ  12 0  
4 ฝึกให้มีการนำเสนอผลงาน และยอมรับแนวคิดจากผู้อื่น 3 9  
5 แบ่งกลุ่มการทำงาน หรือฝึกให้ทำงานเป็นทีม 12 0  
6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัด  

ตามหลักสูตรแกนกลาง 
12 0  

7 สร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียน โดยการกำหนดโจทย์ เงื่อนไข 
สถานการณ์ ที่น่าสนใจและท้าทาย 

12 0  

8 ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจากสถานการณ์จำลองและ 
สถานการณ์จริง 

12 0  

9 มีการวัดประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลาย  12 0  
10 มีการประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กับการจัดกิจกรรมเพ่ือ

กระตุ้นความความสามารถและสร้างทักษะแก่ผู้เรียน 
12 0  

11 ใจกว้าง ยอมรับในความสามารถ การแสดงออก และความคิดเห็น ของที่
ผู้เรียน 

12 0  

12 วางแผนเก่ียวกับเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างชดัเจน ท้ังในส่วน
ของเน้ือหา และกิจกรรม 

12 0  

 ด้านผู้เรียน    
13 ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 12 0  
14 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  12 0  
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 ที่ องค์ประกอบ 
การปฏิบัติ  

ข้อสังเกต ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

15 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 12 0  
16 ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียน 12 0  
17 ผู้เรียนกล้านำเสนอและแสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 12 0  
18 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ สามารถทำกิจกรรมจนสำเร็จลลุ่วง 12 0  
19 ผู้เรียนร่วมกันจัดเก็บ ทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่หลังการปฏิบัติ

กิจกรรม 
12 0  

 ด้านกระบวนการ    
20 เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 12 0  
21 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การพูด

และการคิด เช่น การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  
12 0  

22 เป็นกิจกรรมที่สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  12 0  
23 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, 

และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด 
12 0  

24 เป็นกิจกรรมที่มีการสร้างองค์ความรู้ ท้ังจากการปฏิบัติ จากประสบการณ์ 
และจากการสรุปทบทวนของผู้เรียน 

12 0  

 
ตอนที่ 2  การโค้ชของศึกษานิเทศก์ 
             ควรกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน และควรนำเทคโนโลยี ส่ือการเรียน
การสอนให้หลากหลาย  ควรมีการเช่ือมความรู้จากประสบการณ์ เพื่อเกิดองค์ความรู้ของผู้เรียน และ
ควรกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก การทำงานกลุ่ม เพื่อแบ่งงานหรือหน้าท่ีในกลุ่ม การพูด การ
นำเสนอ การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และอภิปรายอย่างมีเหตุผล 
            1. เป็นการสอน Active Learning  จำนวน  3  คน คิดเป็นร้อยละ 25.00     . 
            2. เป็นการสอน Active Learning บางส่วน จำนวน  9  คน คิดเป็นร้อยละ 75.00     . 
            4. มีส่ือการสอน    จำนวน  11  คน คิดเป็นร้อยละ 91.67     . 
            5. ไม่มีส่ือการสอน    จำนวน  1  คน คิดเป็นร้อยละ 8.33     . 
            6. มีแผนการสอน    จำนวน  5  คน คิดเป็นร้อยละ 41.67     . 
            7. ไม่มีแผนการสอน    จำนวน  7  คน คิดเป็นร้อยละ 58.33     . 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ตอนที่ 3  สะท้อนผลการสังเกตการสอน 
 ข้อค้นพบ 

ด้านครูผู้สอน บางท่านมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มี
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
จริง เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจากสถานการณ์จำลอง
และสถานการณ์จริง              . 
.               . 

ด้านผู้เรียน มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม กล้านำเสนอและสามารถแสดงความคิดเห็น 
และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ผู้เรียนร่วมกันจัดเก็บ ทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานท่ีหลังการปฏิบัติ
กิจกรรม               . 
.               . 
.               . 

ด้านกระบวนการ เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
บูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด  ส่งเสริมให้จัด
กิจกรรมท่ีสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีการสร้างองค์ความรู้ ท้ังจากการปฏิบัติ 
จากประสบการณ์ และจากการสรุปทบทวนของผู้เรียน         . 
.               . 
 ข้อเสนอแนะ             . 
1. เนื้อหาในบางรายวิชา ไม่สามารถจัดการเรียนแบบ Active learning ได้       . 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูยังเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เป็นส่วนใหญ่ กิจกรรมการเรียนรู้ยัง
ไม่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเท่าท่ีควร        . 
3. ครูบางคนไม่มีส่ือการเรียนการสอนหรือไม่ใช้เทคโนโลยี         . 
3. ครูควรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในการเรียนรู้        . 
4. ครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก จะสอนต้ังแต่ช้ัน ม. 1 – ม. 6  บางโรงเรียนมีไม่ครบช้ัน มีภาระงาน
มากทำให้ประสิทธิภาพการสอน หรือการเตรียมการจัดการสอนไม่เต็มท่ี       . 
5. ควรกระตุ้นให้นักเรียนมีการทำงานเป็นทีม การวางแผน การนำเสนอ การอภิปราย      . 
6. ควรมีการวัดประเมินผลในรูปแบบท่ีหลากหลาย          . 
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะการพูดและการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์       . 
8. ควรกระตุ้น/การเช่ือมโยงให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง        . 
9. ควรจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ครูสอนดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนแบบ Active learning  เพื่อพัฒนา
และต่อยอด              .



 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
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วันท่ี 27 สิงหาคม 2563 นิเทศโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 

 
วันท่ี 27 สิงหาคม 2563 นิเทศโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 
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วันท่ี 28 สิงหาคม 2563 นิเทศโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 

 
วันท่ี 8 กันยายน 2563 นิเทศโรงเรียนหนองเรือพทิยาคม 
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วันท่ี 8 กันยายน 2563 นิเทศโรงเรียนโนนเมืองวทิยาคาร 

 
วันท่ี 9 กันยายน 2563 นิเทศโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 
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วันท่ี 9 กันยายน 2563 นิเทศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู 

 
วันท่ี 10 กันยายน 2563 นิเทศโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 
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วันท่ี 10 กันยายน 2563 นิเทศโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 

 
วันท่ี 11 กันยายน 2563 นิเทศโรงเรียนนากอกวิทยาคาร 
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วันท่ี 17 กันยายน 2563 นิเทศโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 

 
วันท่ี 17 กันยายน 2563 นิเทศโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 
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ประวัติย่อผู้รายงาน 

ชื่อ - นามสกุล  นายสาคร  ปริปุณนัง 
เกิดวันที่  28  ธันวาคม 2525 
สถานที่เกิด  จังหวัดเลย 
ที่อยู่ปัจจุบัน  46/2 หมู่ 1 ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย 
ตำแหน่งงาน  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
สถานที่ทำงานปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 บ้านฟากนา  

ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

ประวัติการศึกษา 

ปีการศึกษา 2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

ปีการศึกษา 2548 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน วิชาเอก ป.บัณฑิตทางการสอน 
(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

ปีการศึกษา 2558 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) วิชาเอกการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 


