
 

 

 

ตอนที่ ๑ 

บทนํา 
 

ความสําคัญและความเปนมา 

การกําหนดจุดเนนยุทธศาสตรในการพัฒนา ของกระทรวงศึกษาธิการ และไดใหความสําคัญ กับแนวทาง

การพัฒนาทักษะใน ทุกคนจะตองเรียนรูตลอดชีวิต คือ การเรียนรู 3R x 7C 3R คือ อานออก(Reading), เขียนได

(Writing) และคิดเลขเปน (Arithmetic) 7C ไดแก 1) ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการ

แกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 2) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรมทักษะดานการ

สรางสรรค และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 3) ทักษะดานความเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม

และความแตกตางทางกระบวนทัศน (Cross-Cultural Understanding) 4) ทักษะดานความรวมมือการทํางาน

เปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) 5) ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ 

และรู เทาทันสื่อ(Communications, Information, and Media Literacy Communications) 6)ทักษะดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) 7)ทักษะอาชีพ และ

ทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีเห็นถึงความสําคัญในการยกระดับคุณภาพครูวิทยาศาสตร 3 ดาน 

คือ ดานความรู(Knowleadge), ดานทักษะ/กระบวนการ(Process/Skill) และดานจิตพิสัย(Affective) อีกทั้งยัง

เสริมศักยภาพโดยเนนที่ตัวผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรู ในการจัดการเรียนการสอนจึงตองเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจาก

ตัวครู ครูตองเปลี่ยนบทบาทของตนเองจาก “ผูสอน (Teacher)” เปน “ผู เอ้ืออํานวยการจัดการเรียนรู 

(Facilitator)” ครูจึงมีหนาที่สําคัญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู และจัดการใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการ

เรียนรูตามที่ตนถนัดโดยครูจะเปรียบเสมือนโคชหรือผูเอ้ืออํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน การจัดการเรียนรูในยุค 

น้ันตองปรับเปลี่ยนจาก “การสอน” เปน “การจัดกิจกรรมการเรียนรู” แทนโดยครูตองดําเนินการบูรณาการ

หลักสูตรที่ผูเรียนควรตองรูตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด ครูสอนนอยลงเพ่ือใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมมากขึ้น 

(Teach Less Learn More) และสอดคลองกับนโยบายตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของ

กระทรวงศึกษาธิการ การจัดการเรียนการเรียนรูในลักษณะน้ี เรียกวา “การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Child 

Center) 



วัตถุประสงค 

คูมือนิเทศเพ่ือพัฒนาครูสอนวิทยาศาสตร

ตามแนวทางสะเต็ม เปนการนิเทศ เพ่ือสงเสริมครู

วิทยาศาสตรด านความรู  (Knowleadge), ด าน

ทักษะ/กระบวนการ (Process/Skill) และดานจิต

พิสัย (Affective)  ที่มุงเนนใหผูบริหารสถานศึกษา 

ครูวิทยาศาสตร และศึกษานิเทศก นําไปใชในการ

ดําเนินงานจัดกิจกรรมและการนิเทศครูที่ ไดรับ

มอบหมายใหสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาหมายในการพัฒนา 

เปาหมายเชิงปริมาณ รอยละ 100 ของครู

วิทยาศาสตร/ผูบริหารสถานศึกษาไดรับ การพัฒนา

จ า ก ก า ร นิ เท ศ  เ พ่ื อ ส ง เส ริ ม ด า น ค ว า ม รู 

( Knowleadge) , ด า น ทั ก ษ ะ / ก ร ะ บ ว น ก า ร 

(Process/Skill) และดานจิตพิสัย (Affective) เสริม

ศั กยภาพผู เรี ยนสู  เป าหมาย เชิ งคุณ ภาพ  ครู

วิทยาศาสตร/ผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก 

นําไปใชในการดําเนินงานจัดกิจกรรมและการนิเทศ

ครูที่ไดรับมอบหมายใหสอนกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร เพ่ือพัฒนาครูสอนวิทยาศาสตรตาม

แนวทางสะเต็ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ ๒ 

การนิเทศการศึกษา 

การนิเทศการศึกษา 

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลมุงพัฒนาครูวิทยาศาสตรเสริมศักยภาพผู เรียนสู  ดานความรู

(Knowleadge), ดานทักษะ/กระบวนการ(Process/Skill) และดานจิตพิสัย(Affective) เปนการสงเสริม สนับสนุน 

พัฒนาสถานศึกษา ผูบริหาร ครู และผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของครูวิทยาศาสตร และผูเรียนใน 

เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนซึ่งเปนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา แบบกัลยาณมิตร ใหคําปรึกษา ช้ีแนะ แนะนํา เปนพ่ีเลี้ยงใหกับผูบริหาร ครูวิทยาศาสตร และผู

มีสวนเกี่ยวของ เพ่ือใชเปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพครูวิทยาศาสตร 3 ดาน คือ ดานความรู(Knowleadge), 

ดานทักษะ/กระบวนการ(Process/Skill) และดานจิตพิสัย(Affective) อีกทั้งยังเสริมศักยภาพโดยเนนที่ตัวผูเรียน

เกิดทักษะการเรียนรู สําหรับนําไปสงเสริมศักยภาพผูเรียนใหมีความรู ทักษะกระบวนการ การคิดวิเคราะห การคิด

สรางสรรค และเจตคติที่ดีตออาชีพโดยสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาทักษะใน เพ่ือตอบสนองจุดเนนยุทธศาสตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ  

1. เอกสารเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา 

1.1 ความหมายของการนิเทศการศึกษา  

การนิเทศการศึกษา หมายถึง การใหความชวยเหลือแนะนําหรือปรับปรุงทางการศึกษาแกบุคลากรทาง

การศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือใหสามารถดําเนินงานของตนไปไดดวยดี โดยผูนิเทศควรเอาใจใสในการสํารวจ

ตรวจสอบเพ่ือดูแลแนะนําการจัดการเรียนการ สอนของบุคลากรในสถานศึกษา ใหมีความสามารถในการทํางาน

อยางดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี ความสําคัญและจําเปนดังน้ี  

(อัญชลี ธรรมะวิธีกุล,2009,Online) 

1. สภาพสังคมเปลี่ยนไปทุกขณะ 

การศึกษาจําเปนตองเปลี่ยนแปลงให

สอดคลองกับ การเปลี่ยนแปลงของสังคมดวยการ

นิเทศการศึกษาจะชวยทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง

ขึ้นในองคการที่เก่ียวของกับการศึกษา 2. ความรูใน

สาขาวิชาตาง ๆ เพ่ิมขึ้นโดยไมหยุดย้ัง แมแนวคิดใน

เรื่องการจัดกระบวนการเรียนรูก็ เกิดขึ้นใหมอยู

ตลอดเวลา การนิเทศการศึกษาจะชวยทําใหครูมี

ความรูทันสมัยอยูเสมอ 3. การแกไขปญหาและ

อุปสรรคตางๆ เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียน รู

พัฒนาขึ้น จําเปนตองไดรับการช้ีแนะหรือการนิเทศ

การศึกษาจากผูชํานาญการโดยเฉพาะ จึงจะทําใหแก

ไขปญหาไดสําเร็จลุลวง 4. การศึกษาของประเทศ

 



เพ่ือให เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

จะตองมีการควบคุม ดูแลดวยระบบการนิ เทศ

การศึกษา 5. การศึกษาเปนกิจกรรมที่ ซับซอน 

จําเปนที่จะตองมีการนิเทศ เพ่ือเปนการใหบริการ แก

ครูที่ มี ค วามสามารถต าง ๆ  กัน  6. การนิ เทศ

การศึกษาเปนงานที่มีความจําเปนตอความเจริญงอก

งามของครู แมวาครูจะไดรับการฝกฝนมาอยางดีแลว

ก็ตาม แตครูก็จะตองปรับปรุงฝกฝนตนเองอยูเสมอ

ในขณะที่ ทํางานในสถานการณจริง 7. การนิเทศ

การศึกษา มีความจําเปนตอการชวยเหลือครูในการ

เตรียมการจัดกิจกรรม 8. การนิเทศการศึกษามีความ

จําเปนตอการทําใหครูเปนบุคคลที่ทันสมัยอยูเสมอ 

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอยูเสมอ จาก

ความสําคัญขางตนทําให เราตองมีการนิเทศซึ่ ง

เปรียบเสมือนกระจก ที่สะทอนการ กระทําของ

บุคลากรในสถานศึกษาวาทําไดดีมากนอยเพียงใด 

เมื่อเทียบกับสถานศึกษาอ่ืนๆ หรือเทียบกับเกณฑ

แลวไดมาตรฐานหรือไม จึงไมควรมองขามการนิเทศ

หรือทําแบบขอไปทีเพราะการนิเทศที่ ดีจะทําให

บุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตอง

เหมาะสมตาม ความมุงหมายที่แทจริงของการนิเทศ 

            กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 33)   

            ไดใหความหมายจุดมุงหมายของ  

            ก า ร นิ เท ศ ไว ว า  1. เ พ่ื อ ช ว ย

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนใหเกิดการปรับปรุง

พัฒนาการจัดการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพยิงขึ้น     

2. เ พ่ื อ พั ฒ น าห ลั ก สู ต รแ ล ะก าร เรี ย น รู ให มี

ประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชน 

สังคม ทันตอการเปลี่ยนแปลงทุกดาน 3. เพ่ือสงเสริม

ใหสถานศึกษาปฏิรูประบบบริหาร โดยใหทุกคนมี

สวนรับผิดชอบและ ช่ืนชมในผลงาน 4. เพ่ือใหเกิด

การประสานงานและความรวมมือในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาระหวาง ผูที่เกี่ยวของ ไดแก ชุมชน 

สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปไดวา จุดมุงหมายการนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการดําเนินการรวมกันระหวาง ผูบริหารและ

ครูในสถานศึกษาในการใหคําแนะนําชวยเหลือใหคําปรึกษาเสนอแนะแกผูรวมงาน เก่ียวกับกระบวนการ

สงเสริมสนับสนุนและใหความรวมมือเพ่ือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

นักเรียนใหมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา ที่ต้ังไว 

 

 



1.2 หลักการนิเทศการศึกษา  

การนิเทศภายในโรงเรียนเปนกิจกรรมที่สําคัญอยางหน่ึงในการสนับสนุนการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให

ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ คุณภาพของการศึกษาจะประสบผลสําเร็จตามเปาประสงคมากหรือนอย สวนหน่ึง

ขึ้นอยูกับการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 4) 

ไดกลาวไวดังน้ี 

1. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษา ใหไดมาตรฐานใกลเคียงกัน 

2. ปริมาณศึกษานิเทศกไมเพียงพอกับความตองการของครูและสถานศึกษา 

3. บุคลากรภายในสถานศึกษา มีความรูความสามารถ มีความคุนเคยและใกลชิดปญหามากที่สุด 

4.  บรรยากาศในการนิเทศมีความเปนกันเอง และสามารถปฏิบัติงานนิเทศไดอยางตอเน่ือง 

ในการนิเทศภายในโรงเรียนมีหลักการนิเทศ ซึ่งเปนแนวปฏิบัติที่ผูนิเทศตองนําไปปฏิบัติขณะทําการนิเทศ 

เพ่ือใหการดําเนินงานของโรงเรียน โดยเฉพาะทางดานวิชาการบรรลุผลตามความมุงหมายที่วางไวอยางมี

ประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนิเทศชวยเหลือ (Coaching) อยางตอเน่ืองจากผูนิเทศจากภายนอก เชน ศึกษานิเทศก  นักวิชาการ  

ที่เอ้ือใหการทํางานของครูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงมีความจําเปนอยางย่ิง เพราะจะชวยใหครูมีที่ปรึกษาเมื่อมี

ปญหาติดขัด  ไดจัดใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และนําไปสูการพัฒนาศักยภาพในการทํางานของครู  และ

โรงเรียนที่ย่ังยืน   

 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ (2542 อางใน สมโภชน  หลักฐาน, 2550 : 53)  วาในศาสตรแหงการนิเทศไม

วาจะเปนรูปแบบใด  กระบวนการเทคนิควิธีมีหลากหลาย  ซึ่งบุคลากรที่เก่ียวของอาจเลือกใชไดตามความ

เหมาะสมแตในแนวทางการปฏิรูปการศึกษามุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่โรงเรียนเปนอันดับแรก  องคประกอบ

สําคัญยังคงเปนครูผูจัดกระบวนการเรียนรูที่ตองเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm Shift) ในการจัดการเรียน

การสอนจากการบอกความรูมาเปนการจัดการใหเกิดการเรียนรู  การที่จะพัฒนาครูใหไปถึงจุดหมายปลายทาง

ของการปฏิรูปการศึกษา  มุงเนนไปที่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  หรือการพัฒนาความสามารถในการ

จัดการเรียนรูของครูน่ันเอง 

 

 

 



เมื่อมีการนิเทศที่ตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  ผลการ

นิเทศก็สงผลตอผูที่เกี่ยวของ ดังน้ี   

1 .  ผูบริหารโรงเรียนการนิ เทศชวยให

ผูบริหารโรงเรียนสามารถนําความรูและเทคนิคการ

นิเทศไปประยุกตใชในการนิเทศในโรงเรียนซึ่งการ

นิเทศภายในโรงเรียนมีความจําเปนและมีความสําคัญ

ตอการจัดกระบวนการเรียนรูของครูมาก 

2.  ครูผูสอน  ผลการนิเทศกอใหครูมั่นใจ  

และเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียน  การสอนตาม

แนวทางปฏิรูปการเรียนรูมากขึ้น  สามารถนําเทคนิค 

วิธีการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนน

กระบวนการ  ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญและหาจุดเพ่ือ

พัฒนากระบวนการเรียนรูชวยใหครูผูสอนมีกําลังใจ

ในการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสงผลให

นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

3.  ศึกษานิเทศก  เมื่อไดรวมกระบวนการ

นิเทศน้ัน ศึกษานิเทศก หรือบุคคลอ่ืนทําหนาที่นิเทศ  

เชน นักวิชาการ  ผูบริหารสถานศึกษาก็เกิดความรู

ความเขาใจและไดรูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย  

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานปฏิรูปการเรียนรู  เปน

กัลยาณมิตรตอผูรับการนิเทศ รวมวางแผน รวมคิด 

รวมทํา รวมพัฒนากระบวนการเรียนรูทั้งใหการ

แนะนําสนับสนุน  ชวยเหลือและประสานรวมกัน

ระหวางโรงเรียนกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

 

 

 
 

 

 

1.3 กระบวนการนิเทศการศึกษา  

ชัด บุญญา (2550 : 20) 

ไดกล าวถึ ง กระบวนการนิ เทศ

การศึกษาไว 8 ขั้น ดังน้ี  1. การ

กําหนดปญหาและความตองการจําเปน 2. การ

กําหนดจุดประสงคที่วัดได  3. กําหนดอุปสรรคและ

ขอจํากัดตาง ๆ 4. การกําหนดวิธีการที่เปนทางเลือก

ในการแกปญหา 5.การเลือกทางเลือกในขัอที่4 มา

ปฏิบัติเพ่ือแกปญหาทั้หมดเปนขั้นวางแผน (Plan, P) 

6. ก า ร นํ าท า ง เลื อ ก ที่ เลื อ ก ไว ไป ท ด ล อ ง ใช 

(Implementation) เปนขั้นดําเนินการ (Doing, D) 

7.การประเมินผลการทดลองเพ่ือพิจารณาดูวาไดผล

ตามวัตถุประสงคหรือไม เปนขั้นการตรวจสอบ 

(Check, C) 8. การปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรอง

หลังจากทดลองดูแลว กระบวนการของเดมิง เปนขั้น

พัฒนา (Action, A) 

สรุปไดวา หลักการนิเทศจะตองมีระบบตอเน่ืองเปนกระบวนการมีเปาหมายในการพัฒนา 

สงเสริมสนับสนุนใหการชวยเหลือครูใหประสบความสําเร็จในวิชาชีพโดยความรวมมือของบุคลากรทุกฝาย 

ทําใหทํางานรวมกันอยางมีความสุข 

 

 



ฉวีวรรณ พันวัน (2552 : 9) 

ส รุป ไว ว า  ก าร นิ เท ศการศึ กษ า 

หมายถึง กระบวนการรวมกันทาง

การศึกษาของผูบริหารโรงเรียน และบุคลากร

ทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมี

คุณภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดแกผูเรียน ทําให

ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามจุดหมายของ

หลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

1.4 การนิเทศภายในโรงเรียน  

1.4.1 ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน  

ความหมายของการนิเทศการศึกษาไดแปรเปลี่ยนไปบางตามวิวัฒนาการของการศึกษาจุดมุงหมาย

แนวทางการศึกษาแตละยุคสมัย  แตอยางไรก็ตามความหมายของการนิเทศการศึกษาในแตละทัศนะ  ก็มี

ลักษณะรวมที่สําคัญอยูซึ่งความหมายของการนิเทศการศึกษาที่ควรนํามาศึกษามีดังน้ี 

โก ล   แ ฮ ม เบ อ ร แ ล ะ ค ณ ะ 

(Goldhammer and Other.1980)  ไ ด

สรุปคําจํากัดความของการนิเทศการศึกษาวาเปน

ลักษณะงานที่มอบหมายใหครูหรือผู นิ เทศที่จะ

กระตุนใหครูหรือครูแนะแนวในสถานศึกษา  ไดมีการ

พัฒนาในการที่จะนําวิธีการสอน  สื่อการเรียนการ

สอนมาใชโดยเนนถึงทักษะในการติดตอ  ปจจุบันการ

นิเทศการศึกษาเปนความพยายามที่จะชวยเหลือครู  

แกปญหา  ชวยเหลือดานความสัมพันธระหวางบุคคล

และเสริมบรรยากาศที่ดีระหวางครูกับนักเรียน 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน(2548 

: 15 -16) ไดสรุปความหมายของการ

นิเทศภายในโรงเรียนวา  หมายถึง  กระบวนการจัด

บริหารการศึกษาเพ่ือช้ีแนะใหความชวยเหลือและ

รวมมือกับครู และบุคลากรที่ เกี่ยวของกับการจัด

การศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและ

เพ่ิมคุณภาพของนักเรียนใหเปนไปตามเปาหมายของ

การศึกษา 

แ ฮ รี ส (Harris. 1 9 8 5  : 1 3 ) 

กลาววาการนิเทศภายในหมายถึง สิ่งที่

บุคลากรในโรงเรียนกระทําตอบุคลากรหรือสิ่งใดสิ่ง

ห น่ึ ง  โดยมี วัตถุประสงค เพ่ื อ ดํ าเนินการหรือ

เปลี่ยนแปลงปรับปรุงการดําเนินงานการเรียนการ

สอนในโรงเรียนที่ มุงใหเกิดประสิทธิภาพในดานการ

เรียนการสอนเปนสําคัญ 

 

สรุปไดวา การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการดําเนินงานรวมกัน ระหวางบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียน เพ่ือการแกไข ปรับปรุงและพัฒนางานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลให

นักเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพตามเปาหมายการศึกษาและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น 

 

 



 

 

 

 

 
 

ความจําเปนในการนเิทศภายในโรงเรียน 

การนิเทศภายในโรงเรียนเปนกิจกรรมที่สําคัญอยางหน่ึงในการสนับสนุนการเรียนการสอนภายในโรงเรียน

ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ คุณภาพของการศึกษาจะประสบผลสําเร็จตามเปาประสงคมากหรือนอย สวน

หน่ึงขึ้นอยูกับการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน กรองทอง จิรเดชากุล 

(2550 : 4) ไดกลาวไวดังน้ี 

1. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษา ใหไดมาตรฐานใกลเคียงกัน 

2. ปริมาณศึกษานิเทศกไมเพียงพอกับความตองการของครูและสถานศึกษา 

3. บุคลากรภายในสถานศึกษา มีความรูความสามารถ มีความคุนเคยและใกลชิดปญหามากที่สุด 

4.  บรรยากาศในการนิเทศมีความเปนกันเอง และสามารถปฏิบัติงานนิเทศไดอยางตอเน่ือง 

ในการนิเทศภายในโรงเรียนมีหลักการนิเทศ ซึ่งเปนแนวปฏิบัติที่ผูนิเทศตองนําไปปฏิบัติขณะทําการนิเทศ 

เพ่ือใหการดําเนินงานของโรงเรียน โดยเฉพาะทางดานวิชาการบรรลุผลตามความมุงหมายที่วางไวอยางมี

ประสิทธิภาพ  

กระทรวงศึกษาธิการ (2542 อางใน สมโภชน  หลักฐาน, 2550 : 53)  วาในศาสตรแหงการนิเทศไมวาจะ

เปนรูปแบบใด  กระบวนการเทคนิควิธีมีหลากหลาย  ซึ่งบุคลากรที่เก่ียวของอาจเลือกใชไดตามความเหมาะสมแต

ในแนวทางการปฏิรูปการศึกษามุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่โรงเรียนเปนอันดับแรก  องคประกอบสําคัญยังคงเปน

ครูผูจัดกระบวนการเรียนรูที่ตองเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm Shift) ในการจัดการเรียนการสอนจากการบอก

ความรูมาเปนการจัดการใหเกิดการเรียนรู  การที่จะพัฒนาครูใหไปถึงจุดหมายปลายทางของการปฏิรูปการศึกษา  

มุงเนนไปที่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  หรือการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูของครูน่ันเอง 

การนิเทศชวยเหลือ (Coaching) อยางตอเน่ืองจากผูนิเทศจากภายนอก เชน ศึกษานิเทศก  นักวิชาการ  

ที่เอ้ือใหการทํางานของครูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงมีความจําเปนอยางย่ิง เพราะจะชวยใหครูมีที่ปรึกษาเมื่อมี

ปญหาติดขัด  ไดจัดใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และนําไปสูการพัฒนาศักยภาพในการทํางานของครู  และ

โรงเรียนที่ย่ังยืน เมื่อมีการนิเทศที่ตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  ผลการนิเทศก็สงผลตอผูที่เกี่ยวของ ดังน้ี   

 

สรุปไดวาการนิเทศภายในโรงเรียน คือ กระบวนการสงเสริมแนะนํา ช้ีนําปรึกษาหารือ ประสาน มอบหมาย

ความรับผิดชอบและปรับปรุงพัฒนาครูใหเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน โดยมุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

 

 



1.  ผูบริหารโรงเรียนการนิเทศชวยให

ผูบริหารโรงเรียนสามารถนําความรูและเทคนิคการ

นิเทศไปประยุกตใชในการนิเทศในโรงเรียนซึ่งการ

นิเทศภายในโรงเรียนมีความจําเปนและมีความสําคัญ

ตอการจัดกระบวนการเรียนรูของครูมาก 

2.  ครูผูสอน  ผลการนิเทศกอใหครูมั่นใจ  

และเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียน  การสอนตาม

แนวทางปฏิรูปการเรียนรูมากขึ้น  สามารถนําเทคนิค 

วิธีการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนน

กระบวนการ  ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญและหาจุดเพ่ือ

พัฒนากระบวนการเรียนรูชวยใหครูผูสอนมีกําลังใจ

ในการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสงผลให

นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

3.  ศึกษานิเทศก  เมื่อไดรวมกระบวนการ

นิเทศน้ัน ศึกษานิเทศก หรือบุคคลอ่ืนทําหนาที่นิเทศ  

เชน นักวิชาการ  ผูบริหารสถานศึกษาก็เกิดความรู

ความเขาใจและไดรูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย  

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานปฏิรูปการเรียนรู  เปน

กัลยาณมิตรตอผูรับการนิเทศ รวมวางแผน รวมคิด 

รวมทํา รวมพัฒนากระบวนการเรียนรูทั้งใหการ

แนะนําสนับสนุน  ชวยเหลือและประสานรวมกัน

ระหวางโรงเรียนกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
     

 

 

 

 
 

 

หลักการนิเทศภายในโรงเรียน  

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2546 : 24) ได

ใหแนวคิดเก่ียวกับหลักการนิเทศภายใน  มีเปาหมาย

หลัก  อยูที่คุณภาพของผูเรียน  การนิเทศภายในจึง

ตองผานครูบุคลากรอ่ืนทางการศึกษา เพ่ือจะไปสู

นักเรียน  หลักการนิเทศภายในจึงมุงที่ ครูเพ่ือใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น หลักการ

นิ เท ศภาย ในก็ คื อ  พฤ ติกรรมของครูมี ผ ลต อ

พฤติกรรมนักเรียน หากครู ไดแสดงถึ งความรู

ความสามารถและมีพฤติกรรมการสอนที่ เหมาะสม

แลว  คุณภาพของนักเรียนก็จะดีควบคูไปดวย 

เบ อ ร ตั น  แ ล ะบ รุ ค เน อ ร (Burton and 

Bruckner. 1955 : 71 -72) ได ใหหลักการนิ เทศ

ภายในไวดังน้ี   คือ  การนิเทศควรฝกความถูกตอง

ตามหลักวิชาการ  คือ  ความเปนไปตามคานิยม

ความเปนจริง ตามหลักเกณฑควรมีวิวัฒนาการทั้ง

ทางดานเครื่องมือ และ กลวิธีโดยมีจุดมุงหมายและ

 

สรุปไดวา หลักการนิเทศจะตองมีระบบตอเน่ืองเปนกระบวนการมีเปาหมายในการพัฒนา สงเสริม

สนับสนุนใหการชวยเหลือครูใหประสบความสําเร็จในวิชาชีพโดยความรวมมือของบุคลากรทุกฝาย ทําให

ทํางานรวมกันอยางมีความสุข  

 

 



น โย บ าย ที่  แ น น อ น   ก าร นิ เท ศ ค วรจ ะ เป น

วิทยาศาสตร  คือเปนไปอยางมีลําดับเปนระเบียบใน

กระบวนการทํางาน มีการรวบรวมและสรุปผลจาก

ขอมูลอยางถูกตองเช่ือถือได การนิเทศควรเปน

ประชาธิปไตย  คือ  เคารพในตัวบุคคลคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล  เปดโอกาสใหมีความรวมมือ

(ใชอํานาจใหนอยที่สุด)และการนิเทศควรเปนการ

สรางสรรค  คือ  การแสวงหาความสามารถพิเศษ

ของแตละบุคคล  สงเสริมใหแสดงออกและพัฒนา  

ปรับปรุง  และเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอ

การทํางานมากที่สุด 

มารค  และคิง(Marks and King. 1978 : 

14) กลาววา  การนิเทศภายในมีหลักการดังตอไปน้ี   

คือ  เปนโครงการทางการศึกษาที่ ตองอาศัยความ

รวมมือกันทุกฝาย  ครูตองการบริการดานการนิเทศ 

ครูใหญควรเปนผูรับผิดชอบในการบริการดานน้ี   

การนิเทศควรปรับใหสอดคลองกับความตองการของ

บุคลากรในโรงเรียน  การนิเทศชวยช้ี ใหเห็นถึงความ

ตองการของบุคลากรในโรงเรียนการนิเทศชวย

สรางสรรค เจตคติ และความสัมพันธอันดีระหวาง

บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน การนิเทศชวยให

จุดมุงหมายเดนชัดขึ้น การนิเทศชวยในการจัดและ

บริการกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน การ

นิเทศจึงขึ้นอยู กับครูและผูบริหารทั้งในและนอก

โรงเรียน การนิ เทศควรมีงบประมาณประจําป

สนับสนุน โครงการนิเทศภายในควรไดรับความ

รวมมือจากหลายๆฝาย โครงการนิเทศภายในควร

ไดรับการสนับสนุนจากฝายบริหาร  การนิเทศควร

เผยแพรผลการวิจัยทางการศึกษาใหม สนับสนุนใหมี

การปฏิบัติและควรมีการประเมินผลโครงการนิเทศ

โดยผูรวมงานและผูที่เกี่ยวของภายนอกโครงการ 

 
 

 
 

บทบาทของผูนิเทศ 

ความสําเร็จของการนิเทศสวนหน่ึงขึ้นอยูกับ

การสนับสนุนและการเห็นความสําคัญของการนิเทศ

ของผูบริหาร การนิเทศจึงเปนหนาที่โดยตรงของ

ผูบริหารสถานศึกษา ในการปรับปรุงคุณภาพ

การศึกษา แมผูบริหารจะไมไดเปนผูนิเทศโดยตรงก็

สามารถพิจารณาจากบุคคลอ่ืน  ที่มีความสามารถ

รวมงานกับบุคคลอ่ืนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของ

การเรียนการสอนโดยการให ความช วย เหลื อ 

สนับสนุนมากกวาการช้ี แนะหรือสั่งการ  โดยมีผูชวย

ผูบริหารฝายวิชาการ หัวหนาหมวดวิชาตางๆ ครู 

อาจารยที่ทําหนาที่สอนแตมีความรู ความสามารถ

เฉพาะดาน มีประสบการณในการสอน สามารถสาธิต

หรือใหคํ าปรึกษาแนะนําเพ่ือนรวมงานไดและ

ผูเช่ียวชาญที่เชิญมาเปนวิทยากรเฉพาะดานมาเปนผู

 



นิเทศรวมกับผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือมุงพัฒนาครู 

อาจารย ใหรูจักวิธีการพัฒนาและปรับปรุงการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหดีขึ้น 

ผู นิ เทศการศึกษาจึงเปนบุคคลใดก็ไดที่

สามารถปฏิบัติตามจุดมุงหมายน้ีไดตามขอเท็จจริง

แลว ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทตอการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา เพราะเปนหนาที่โดยตรงของ

ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจึงทํา

หนาที่ทั้งบริหาร และนิเทศจึงถือวาไดปฏิบัติหนาที่

โดยสมบูรณ ในฐานะนักบริหาร อยางไรก็ตาม 

เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษามีภารกิจมากมาย     

จึงสามารถพิจารณาจากบุคคลที่มีความสามารถ

ทํางานรวมกับผู อ่ืน เพ่ือปรับปรุงสมรรถภาพการ

เรียนการสอน โดยการใหความชวยเหลือสนับสนุน

มากกวาการช้ีแนะหรือสั่งการ ชุมศักด์ิ  อินทรรักษ 

(2551 : 238 ) กลาวถึง ผูที่มีหนาที่ในการบริหาร

และนิเทศภายในสถานศึกษามีดังน้ี 

1.  ผูอํานวยการโรงเรียน 

2.  รองผูอํานวยการโรงเรียน 

3.  หัวหนากลุมสาระวิชา 

4.  ผูสอนในสถานศึกษา 

 

 

 

 

 
 

 

กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 

กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเปนสิ่งจําเปนและสําคัญอยางย่ิง  ซึ่งการดําเนินการนิเทศภายใน

โรงเรียนจะประสบผลสําเร็จ  ถาหากการทํางานจากจุดเริ่มตนไปถึงจุดสุดทายอยางตอเน่ืองกันที่เรียกวาการทํางาน

แบบมีกระบวนการ ทั้งน้ีมีนักวิชาการและหนวยงานใหความหมายของคําวากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนไว

ดังน้ี 

Harris (1985 : 10 – 15) ไดกลาวถึงกระบวนการนิเทศวามี 6 ขั้นตอน คือ 

1. การประเมินสภาพ

การทํางาน(Assessing) เปน

กระบวนการศึกษาถึงสภาพ

ต างๆ  เพ่ื อ ให ได ข อมู ล เพ่ื อ เป น ตัวกําหนดการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีขั้นตอนยอยดังน้ี 

1.1การวิเคราะหขอมูลเพ่ือจะศึกษาถึง

ธรรมชาติและความสัมพันธของเรื่องตางๆ 

1.2  การสังเกตเปนการมองสิ่งรอบตัวดวย

ความละเอียดถี่ถวน 

สรุป ผูนิเทศภายในสถานศึกษา จะเปนผูบริหารสถานศึกษาเองหรือผูที่ผูบริหารสถานศึกษา

มอบหมายใหทําหนาที่นิเทศ ซึ่งสามารถทําหนาที่นิเทศในวิชาที่เปนผูสอนแกเพ่ือนรวมงานตามลักษณะงาน

และมีความรับผิดชอบสูงอาจเปนผูสอนเองก็ได 

 

 



1.3  การทบทวนเปนการตรวจสอบสิ่งรอบ

ตัวอยางต้ังใจ 

1.4  การวัดพฤติกรรมการทํางาน 

1.5  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางาน 

2. การจัดลําดับความสําคัญของ

งาน(Prioritizing)  

เ ป น ก ร ะ บ ว น ก า ร กํ า ห น ด

ความสําคัญของงานตามเปาหมายวัตถุประสงคและ

กิจกรรมตามลําดับความสําคัญ ซึ่งประกอบดวยงาน

ตอไปน้ี 

2.1  การกําหนดเปาหมาย 

2.2  การกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะ 

2.3  การกําหนดทางเลือก 

2.4  การจัดลําดับความสําคัญของงาน 

3.  การออกแบบวิธีการ

ทํางาน(Designing)  

เปนกระบวนการวางแผนหรือ

กํ า ห น ด โค ร งก า รต า งๆ  เ พ่ื อ ก อ ให เกิ ด ก า ร

เปลี่ยนแปลง โดยประกอบดวยงานตอไปน้ี 

3 .1   ก า ร จั ด ส า ย ง า น  เป น ก า ร จั ด

สวนประกอบตางๆ ของงานใหสัมพันธกัน 

3 .2  การหาวิ ธีการนํ าเอาทฤษฎี  หรือ

หลักการไปสูการปฏิบัติ 

3.3  การเตรียมการตางๆ ใหพรอมที่จะ

ทํางาน 

3.4  การจัดระบบการทํางาน 

3.5  การกําหนดแผนในการทํางาน 

 

4.  การจัดสรรทรัพยากร 

(Allocating resources)  

เปนกระบวนการกําหนดทรัพยากร

ต างๆให เกิดประโยชนสู งสุด ในการทํ างาน ซึ่ ง

ประกอบดวยงานตอไปน้ี 

4.1  การกําหนดทรัพยากรที่ตองใชความ

ตองการของหนวยงานตางๆ 

4.2  การจัดสรรทรัพยากรไปใหหนวยงาน

ตางๆ 

4.3  การกําหนดทรัพยากรที่จําเปนจะตอง

ใชสําหรับความมุงหมายโดยเฉพาะอยาง 

4.4  การมอบหมายบุคลากรใหทํางานในแต

ละโครงการหรือแตละเปาหมาย 

5 .  ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น 

(Coordination) เปนกระบวนการที่

เกี่ยวของกับงานเวลาวัสดุอุปกรณ 

และสิ่งอํานวยความสะดวกทุกๆ อยาง เพ่ือใหการ

เปลี่ยนแปลงบรรลุผลซึ่งประกอบดวยงานตอไปน้ี 

5.1 การประสานการปฏิบัติงานในฝายตาง 

ๆ ใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอย 

5.2 การสรางความกลมกลืนและความ

พรอมเพรียงกัน 

5.3  การปรับการทํางานในสวนตางๆ ใหมี

ประสิทธิภาพใหมากที่สุด 

5.4  การกําหนดเวลาในการทํางานในแตละ

ชวง 

5.5  การสรางความสัมพันธใหเกิด 

 

 



6 .  ก า ร อํ า น ว ย ก า ร

(Directing) เป นกระบวนการที่ มี

อิท ธิพลตอการปฏิ บั ติ  เพ่ือให เกิด

สภาพที่ เหมาะสมที่จะสามารถบรรลุผลแหงการ

เปลี่ยนแปลงใหมากที่สุด  ไดแก งานตอไปน้ี 

6.1  การแตงต้ังบุคลากร 

6.2  การกําหนดแนวทางหรือกฎเกณฑใน

การทํางาน 

6 .3   การกํ าหนดระ เบี ยบแบบแผนที่

เกี่ยวกับเวลา ปริมาณ หรืออัตราเรงในการทํางาน 

6.4  การแนะนําการปฏิบัติงาน 

6.5  การตัดสินใจเก่ียวกับทางเลือกในการ

ปฏิบัติงาน 
 

วัชรา เลาเรียนดี (2550 : 120) ไดกลาวถึงการนิเทศภายในวาเปนกระบวนการนิเทศการศึกษา และ

กิจกรรมตางๆ ที่มุงพัฒนาการเรียนการสอนที่จัดดําเนินการในโรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียนเปนหลัก ซึ่ง

ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรอ่ืนที่เก่ียวของกับการศึกษาในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโดยตรง 

ฉวีวรรณ พันวัน (2552 : 9) สรุปไววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการรวมกันทางการศึกษา

ของผูบริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิ

สูงสุดแกผูเรียน ทําใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามจุดหมายของหลักสูตร    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู ทักษะ และความสามารถในการทํางานเปนทีม (Teamwork Knowledge, Skills, Abilities: 

Teamwork KSAs) 

วิ ธีการวิเคราะหงานแบบด้ังเดิมระบุวา ความรู  ทักษะ และความสามารถในการทํางาน (Task 

Knowledge, Skills, Abilities: Task KSAs) จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของแตละบุคคล แตสิ่งเหลาน้ีมีแนวโนม

ที่จะไมสงผลตอการปฏิบัติงานในเชิงบริบท (Contextual performance) หรือตอสังคมแวดลอมในการทํางาน 

ดังน้ัน การเลือกสมาชิกในทีมที่คํานึงเพียง ความรู ทักษะ และความสามารถในการทํางาน (Task KSAs) เพียงอยาง

เดียวน้ันไมเพียงพอที่จะทําใหแนใจวา ทีมจะมีประสิทธิผลสูงสุด (กุลชนา ชวยหนู, 2552) เน่ืองจากสมาชิกในทีมที่

สรุปไดวา การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการดําเนินงานรวมกัน ระหวางบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียน เพ่ือการแกไข ปรับปรุงและพัฒนางานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลให

นักเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพตามเปาหมายการศึกษาและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น  

 

 



ประสบความสําเร็จ ตองมีทักษะ 2 ประเภท ไดแก (1) ทักษะที่เก่ียวกับงาน (Taskwork skills) ซึ่งเปนทักษะที่

จําเปนตอ การดําเนินงาน แตการทํางานเปนทีม สมาชิกในทีมตองประสานงานกับผูอ่ืนในทีมอยูตลอด จึงตองมี

ทักษะที่เรียกวา (2) ทักษะในการทํางานและประสานเปนทีม (Teamwork skills) ดวย 

การคัดเลือกสมาชิกที่ประสบความสําเร็จ ตองมีการระบุคุณลักษณะของบุคลากรที่ตองการสําหรับงานน้ันๆ ดวย 

ซึ่งบางครั้งก็ตองการลักษณะที่เฉพาะเจาะจง ดังน้ัน การสรางตัวช้ีวัดในนํามาใชเปนเกณฑในการคัดเลือกตองคํานึง

และครอบคลุมลักษณะทั่วไปทั้งสองประการน้ันดวย ซึ่งโดยทั่วไปในสวนของการประเมิน “ทักษะในการ

ประสานงานและทํางานเปนทีม (Teamwork skills)” มักใชการประเมินบุคลิกภาพ ทัศนคติ และคานิยม เปน

เครื่องมือชวยใน การตัดสินใจ 

จากแนวคิดของ Stevens และ Campion (1994, 1999) กลาววา “ความรู ทักษะ และความสามารถใน

การทํางานเปนทีม (Teamwork KSAs) หมายถึง ความรู ทักษะ และความสามารถที่จําเปนในการปฏิบัติงาน

รวมกับผูอ่ืนในทีม เนนการปฏิสัมพันธทางสังคมและ ความสามารถในการจัดการตนเอง” ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถสราง

และเรียนรูไดจากประสบการณ แตมิไดหมายรวมถึง ความรู ทักษะ และความสามารถในงาน (Task KSAs) (กุล

ชนา ชวยหนู, 2552) 

จากคํากลาวของ กุลชนา ชวยหนู (2552) ที่วา บางครั้งเมื่อบุคคลเขาไปปฏิบัติงานจริงในทีม กลับทําไดไม

ดีเทากับตอนปฏิบัติงานคนเดียว สาเหตุก็เพราะการปฏิบัติงานทั้งสองลักษณะน้ันมีบริบทแตกตางกัน ดังน้ัน การ

พิจารณา ความรู ทักษะ และความสามารถในการทํางานเปนทีม อยางมีหลักเกณฑ รวมกับ ความรู ทักษะ และ

ความสามารถในงาน นาจะเปนประโยชนใน การคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานในทีมมากกวาการพิจารณาเพียง 

ความรู ทักษะ และความสามารถในงาน เพียงอยางเดียว โดย Stevens และ Campion (1994) ไดแยก

องคประกอบของความรู ทักษะ และความสามารถในการทํางานเปนทีมไวดังน้ี 

ค ว า ม รู  ทั ก ษ ะ  แ ล ะ

ความสามารถในการปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

ความรู ทักษะ และความสามารถในการแกไขความ

ขัดแยง 

- รูและสงเสริมความขัดแยงที่สรางสรรค

และไมสงเสริมความขัดแยงที่ไมสรางสรรค 

- รูจักประเภทของความขัดแยงและสามารถ

จัดการกับความขัดแยงแตละประเภทได 

- มีความสามารถในการเจรจา การเจรจาน้ัน

หมายไปถึงการแกปญหาในทีมและระหวางทีมดวย 

ดังน้ัน ทักษะในการเจรจาที่สามารถเอ้ือประโยชนให

เกิดไดทั้ งสองฝาย จึงเปนทักษะที่สงผลดีตอการ

ทํางานเปนทีม 

 



ค ว า ม รู  ทั ก ษ ะ  แ ล ะ

ความสามารถในการแกปญหา 

- ส า ม า ร ถ แ ย ก แ ย ะ

สถานการณที่เหมาะสมกับการทํางานเปนทีม การ

ทํางานเปนทีมน้ันมิไดหมายถึง การตองรวมทํางาน

ทุกอยางดวยกัน เพราะงานบางอยางสามารถจัดการ

ไดดวยคนคนเดียว ซึ่งใชเวลาและทรัพยากรในการ

ทํางานนอยกวา 

- รูถึงอุปสรรคในการแกปญหาเปนทีมและ

สามารถลงมือปฏิบัติไดอยางเหมาะสม อุปสรรคใน

การทํางานเปนทีมที่เกิดขึ้นบอย เชน ปรากฏการณ

ค ว า ม คิ ด ข อ ง ก ลุ ม  ( Groupthink) ซึ่ ง เ ป น

ปรากฏการณที่สมาชิกรูสึกแนบแนนและเห็นดวยกับ

ทีมมากจนละเลยการพินิจพิจารณาขอมูลในการ

ทํ างานที่ ดี  ห รือปรากฏการณ ความ เห็ นกลุ ม 

(Conformity) ซึ่งเปนสถานการณที่สมาชิกทุกคน

ตองเห็นพองกับความคิดเห็นสวนใหญของทีมเทาน้ัน 

ไมสามารถคิดตางได 

ความรู  ทั กษะ และ

ความสามารถในการสื่อสาร 

- มี ความ เข าใจ เรื่ อ ง

การสื่อสารและรูจักการสื่อสารแบบกระจายขอมูล 

ลักษณะการสื่อสารมีผลตอความรวดเร็วในการสงตอ

ขอมูล เชน ลักษณะการสื่อสารแบบกระจายขอมูล 

เปนลักษณะการสื่อสารที่สามารถชวยลดการกระจุก

ตัวของขอมูล และชวยใหขอมูลถูกสงตอไดทั่วถึง 

- ส งเสริม ให สมาชิกในทีมส งสารอย าง

ถูกตอง โดยมุงที่เหตุการณมากกวาลักษณะเฉพาะ

บุคคล สอดคลองกันทั้งทางคําพูดและทาทาง ไมกอ

ความรูสึกทางลบ ใหโอกาสผูอ่ืนไดแสดงความคิดเห็น 

และมีความรับผิดชอบในการสื่อสารที่ตนไดกระทํา 

- รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนไดและมีความ

ทักษะในการรับฟงที่ถูกตอง การสื่อสารในทีมจะมี

คุณภาพ สมาชิกในทีมควรเปดใจรับฟงโดยลดอคติลง

แลวพยายามพิจารณาเน้ือหากอนเริ่มวิพากษวิจารณ 

เปนตน 

- มีความสามารถในการสื่อสารและรับสาร 

- รูถึงบทบาทความสําคัญของการพูดคุย

อยางไมเปนทางการที่มีตอการทํางานเปนทีม เพราะ

การสื่ อสารอยางไม เปนทางการมีส วนส งเสริม

ความสัมพันธภายในทีม ทําใหสมาชิกตางทราบถึง

ทัศนคติระหวางกัน 

ความรู ทักษะ และ

ความสามารถในการบริหาร

จัดการ 

- มี ส วน ร วม ใน ก ารส ร า ง เป าห ม าย ที่

เหมาะสมใหกับทีม 

- สามารถประเมินและตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของทีมและของสมาชิกรวมทีม สมาชิก

ควรชวยกันตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานของ

ทีมเปนระยะ เพ่ือปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

ระหวางดําเนินงาน 

 

 



   ความรู  ทั กษะ และ

ความสามารถในการวางแผน

ประสานงาน 

- ติดตอประสานงานกิจกรรมตางๆ ภายใน

ทีมระหวางสมาชิก 

- วางแผนแบงงานและหนาที่ใหสมาชิกใน

ทีมอยางยุติธรรม 
 

ในสวนของ ความรู ทักษะ และความสามารถในงาน ไมไดถูกใสไวในกรอบแนวคิดครั้งน้ี เพราะการศึกษา

ครั้งน้ีตองการมุงไปที่การเปลี่ยนแปลงของระดับ ความรู ทักษะ และความสามารถในการทํางานเปนทีมเทาน้ัน จึง

ควบคุมตัวแปร ความรู ทักษะ และความสามารถในงาน ดวยการสุมผูเขารวมการวิจัยจากกลุมที่มีพ้ืนฐานการศึกษา

และประกอบอาชีพใกลเคียงกัน เน่ืองจาก ตัวแปรน้ี ไมสามารถพัฒนาไดจากการใชสื่อการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น ดังน้ัน 

จึงสามารถสันนิษฐานไดวา ผูเขารวมการวิจัยมีระดับ ความรู ทักษะ และความสามารถในงาน ใกลเคียงกัน 
 

การปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงาน (Performance) หมายถึง การกระทําที่สมาชิกลงมือปฏิบัติ เปนพฤติกรรมที่มี

ความสําคัญตอเปาหมายของทีมและวัดระดับความเช่ียวชาญได (Campbell, McCloy,Oppler & Sager, 1993) 
 

ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

ทฤษฎีหลักที่นําเสนอในคร้ังน้ี มุงเนนการปฏิบัติงานทั้งในหนาที่งานหลักและเชิงบริบท อันรวมถึง การมี

ปฏิสัมพันธและการประสานงานกับเพ่ือนรวมงาน ไดแก ทฤษฎี ความแตกตางระหวางบุคคลในการปฏิบัติงานและ

ก า ร ป ฏิ บั ติ เ ชิ งบ ริ บ ท  ( Individual differences in task and contextual performance theory) ข อ ง

Motowidlo, Borman, และ Schmit (1997) และทฤษฎีการปฏิบั ติงาน (Theory of performance) ของ 

Campbell และคณะ (1993) ดังน้ี 

ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคลในการ

ปฏิบัติงานและการปฏิบัติเชิงบริบท (Individual 

differences in task and contextual 

performance theory) 

ทฤษฎีน้ีเสนอโดย Motowidlo, Borman, 

และ Schmit (1997) แบงการปฏิบัติงานออกเปน   

2 มิติ ไดแก การปฏิบัติงาน (Task performance) 

แ ล ะ  ก า ร ป ฏิ บั ติ เ ชิ ง บ ริ บ ท  (Contexture 

performance) โดย การปฏิบัติงาน แบงออกไดเปน 

2 ประเภท ไดแก (1) การสรางสินคา และ (2) การ

สนับสนุน สวนการปฏิบัติเชิงบริบท คือ พฤติกรรมที่

สงเสริมภาระงานหลักของทีม เชน การปฏิบัติตาม

ระเบียบ การชวยงานเพ่ือนรวมทีม กุลชนา ชวยหนู 

(2552) กลาววา ทฤษฎีเนนที่ ความแตกตางระหวาง

บุ คคล  ใน ฐานะ เป นป จจั ย นํ า  ท ฤษ ฎี ระ บุ ว า 

ความสามารถทางปญญา คือ ปจจัยนําของการ

 



ปฏิ บั ติงาน โดยส งอิท ธิพลผ าน ความรู ในการ

ป ฏิ บั ติ งาน  (Task knowledge) ทั ก ษ ะ ใน ก าร

ปฏิบัติงาน (Task skills) และนิสัยในการปฏิบัติงาน 

(Task habits) สวน บุคลิกภาพ คือ ปจจัยนําของ

การปฏิบัติเชิงบริบท ที่สงอิทธิพลผาน ความรูเชิง

บ ริ บ ท  (Contextual knowledge) ซึ่ งห ม าย ถึ ง 

ค ว า ม รู เกี่ ย ว กั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร ใน ก า ร ส ร า ง

สภาพแวดลอมในการทํางาน ทักษะเชิงบริบท 

(Contextual skills) ห รื อ ทั ก ษ ะ ใน ก า ร ส ร า ง

สภาพแวดลอม และนิสัยเชิงบริบท (Contextual 

habits) เชน การปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  

องคประกอบการปฏิบัติงานแบงออกได 8 องคประกอบใหญ ดังน้ี 

1. ความชํานาญในหนาที่งาน (Job-specific task proficiency) 

2. ความชํานาญในหนาที่สนับสนุน (Non-job-specific task proficiency) หมายถึง หนาที่ที่สนับสนุนให

งานดําเนินอยางราบรื่น 

3. ความชํานาญในการเขียนและการพูดสื่อสาร(Written and oral communication task proficiency) 

4. ความอุตสาหะ (Demonstrating effort) 

5. ระเบียบวินัย (Maintaining personal discipline) 

6. การสนับสนุนทีมและเพ่ือนรวมทีม (Facilitating peer and team performance) 

7. ความเปนผูนํา (Supervision หรือ Leadership) 

8. การจัดการ (Management หรือ Administration) 
 

 ตัวกําหนด (Determinants) 

 องคประกอบรายดานยอยในองคประกอบ

ใหญมี 3 ประเภท ไดแก ความรูเชิงประจักษ ความรู

และทักษะเชิงกระบวนการ และ แรงจูงใจ (กุลชนา 

ชวยหนู, 2552) ดังน้ี 

1 . ค ว าม รู เ ชิ งป ระ จั ก ษ  (Declarative 

knowledge) คือ ความรูเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงาน 

2 . ความรู และทั กษะเชิ งกระบวนการ 

(Procedural knowledge and skills) แ บ ง เป น 

ความรูเชิงกระบวนการ และทักษะเชิงกระบวนการ 

เชน ทักษะทางการคิด การเคลื่อนไหว การจัดการ

ตนเอง การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

 

แรง จู งใจ  (Motivation) เกิ ด จ ากการ

รวมกันของ 3 ทางเลือก ไดแก ทางเลือกในการ

กระทํา (Choice to perform) ทางเลือกในการใช

ความพยายาม (Level of effort) และทางเลือกใน

การอดทนพยายาม (Persistence of effort) 

        นอกจากน้ี ตัวกําหนดทั้งสามก็ไดมาจากปจจัย

(Antecedents of determinants) 3 ประการ ดังน้ี 

1. ปจจัยเฉพาะบุคคล (Trait factors) ไดแก 

ความสามารถ บุคลิกภาพ และ ความสนใจ 

2 . ป จ จั ย ที่ บุ ค ค ล ได รั บ  (Treatment 

factors) ได แ ก  ก า ร ศึ ก ษ า  ก า ร อ บ ร ม  แ ล ะ 

ประสบการณ 

 



3. ปจจัยรวม (Interaction of trait and 

treatment factors) 

อุปสรรคในการปฏิบัติงานในทีม 

ปญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงานใน

ทีม สวนมากมาจากการไมสามารถช้ีชัดเจาของ

ผลงานและความไมชัดเจนในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ในการทํางานเปนทีม จะมีผูมารวมทํางาน

หลายคน และเกิดผลงานขึ้น บางครั้งก็ยากที่จะระบุช้ี

ชัดวาเปนผลงาน [เวลา ความพยายาม ทักษะ] ของ

ใค ร ก่ี ส วน  ป ระกอบ กับ  ห ากที ม ไม มี วิ ธี ก าร

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีพอ สมาชิกอาจรูสึกวา

เมื่อตนตองลงแรงมาก แตผลตอบแทนตองถูกแบง

เทาๆ กัน จึงไมคุมคากับการที่ตองทํางานหนัก ดังน้ัน 

ในสภาพที่ ไมสามารถระบุตัวผูปฏิบัติได ชัด และ

ความรูสึกวา การลงแรงทํางานไมคุมคากับการไดรับ

ผลตอบแทน ก็จะมีสมาชิกบางคนที่หยอนความ

พยายามลง ดวยเหตุผลที่ วา ในทีมมีคนทําแลว 

ตนเองจะทํามากหรือนอยก็อาจไมสงผลกระทบตอ

ทีมโดยรวมมากนัก ตรงกันขาม หากตนทํางานมากก็

อาจไมยุติธรรมกับตน ปรากฏการณดังกลาว เรียกวา 

“ ก า ร อ อ ม แ ร งท า ง สั ง ค ม  (Social loafing)” 

(Muchinsky,2006) สามารถแบงแยกออกเปน 3 

ลักษณะ ดังน้ี 

1. ในบางสถานการณการการออมแรงทาง

สังคม เกิดขึ้นจากความปรารถนาที่จะไดรับประโยชน

จากความพยายามของผูอ่ืนหรือที่เราเรียกกันวา “กิน

แรง (Free riding)” เมื่อผลงานของทีมเปนผลงาน

ของทุกคน และไมมีการระบุช่ือเจาวาเปนของคนใด

คนหน่ึง และสมาชิกในทีมไดผลตอบแทนรวมกัน

อยางเทาเทียมกัน จึงเปนชองวางใหสมาชิกบางคน

สามารถเลี่ยงหรือทํางานในสวนของตนนอยลง

กวาเดิม หรือลดความพยายามของตัวเองลง แตก็

ยังคงไดรับผลตอบแทนจากงานเทาเดิม 

2 . เมื่ อ มี ช อ งว า งให ส าม ารถลดความ

พยายามในการทํางานลง สมาชิกในทีมบางคนก็จะ

เลือกที่จะลดความพยายามของตัวเองลง ใหเทากับ

ระดับที่ ต่ําที่สุดที่ตนเองคาดหวังจากคนอ่ืน สิ่งน้ี

เรียกวา “ปรากฏการณลวงใหผูอ่ืนทํางานมากกวา 

(The sucker effect)” ซึ่งวิธีน้ี เมื่อเทียบกับการกิน

แรง ผูที่ เลือกใชวิธีน้ี จะไดรับการมองจากผู อ่ืนวา

ทํางานมากกวาผูที่เลือกใชวิธีกินแรง 

3. บางสถานการณสมาชิกในทีมจะกระทํา

การออมแรง เน่ืองมาจากความรูสึกวาตนเองไมมีสวน

สําคัญในทีม ไมมีสวนรวมหรือมีปากเสียง หรือรูสึกวา

การกระทําของตนอาจซํ้าซอนกับสมาชิกคนอ่ืนที่ทํา

อยูแลว สมาชิกคนน้ันก็มีแนวโนมจะออมแรงในการ

ทํ า ง าน  เรี ย ก ว า  “ ค ว าม รู สึ ก ด อ ย ค า  (Felt 

dispensability)” 

การออมแรงทั้งสามลักษณะที่กลาวมาน้ัน 

หากถูกพบเห็นโดยสมาชิกในทีม และถูกพิจารณา

เห็นวา การลดความพยายามในการทํางานที่เกิดขึ้น

น้ันนําพาใหสมาชิกผูน้ันมีผล การปฏิบัติงานต่ํา และ

ไมไดมีสาเหตุมาจากเหตุสุดวิสัยหรือควบคุมไมได 

สมาชิกในทีมคนอ่ืนๆ จะรวมกันกดดัน เพ่ือกระตุนให

สมาชิกที่มีผลการปฏิบัติงานต่ําใหปรับปรุงตนเอง 

หรือในบางกรณีก็อาจแสดงการไมยอมรับฐานะความ

เปนสมาชิกของบุคคลน้ัน แตหากผูที่ออมแรงถูก

พิจารณาจากเพ่ือนรวมทีมวา การออมแรงที่เกิดขึ้น

และสงผลใหการปฏิบัติงานตกต่ําน้ัน มีสาเหตุมาจาก

เหตุสุดวิสัย สมาชิกในทีมจะมีแนวโนมที่จะเห็นอก

เห็นใจ และมักเต็มใจชวยเหลือหรือฝกฝนผูที่มีผลการ

ปฏิบัติงานต่ําใหทํางานไดดีขึ้น 

 



ตอนที่ ๓ 

สะเต็มศึกษา (STEM Education) 

1. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสะเต็มศึกษา  

ในชวงหลายปที่ผานมา พบวา อัตรากําลังคนของบุคลากรดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตรในชวง

ศตวรรษที่  20 มีแนวโนมลดลง และนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสนใจในการศึกษาตอดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรลดลง อีกทั้งผลการเรียนรูดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร

ของนักเรียนมีแนมโนมลดลง ปรากฏการณดังกลาวขางตน สะทอนใหเห็น

ถึงปญหาในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในโรงเรียนซึ่ง

อาจทําใหนักเรียนขาดแรงบันดาลใจในการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

คณิ ตศาสตร  อีกทั้ งขาดการเช่ือมโยงระหวางความรู ดั งกลาวกับ

ชีวิตประจําวันรวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคต เพ่ือสรางแรงบันดาล

ใจและชวยใหนักเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรอยางมีความหมาย ทั้งเปน

การพัฒนาทักษะใน อันเปนทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิตและการ

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือสรางอาชีพใหแกเยาวชน และเตรียมพรอมกําลังคน

ที่มีคุณภาพเขาสูระบบเศรษฐกิจ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงเสนอ แนวทางการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา

(Science Technology Engineering and Mathematics Education: 

STEM Education) ที่ เปดโอกาสให นักเรียนได เรียนรู  และประยุกต

ความรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตรใน

สถานการณที่ใกลเคียงกับสถานการณที่พบในชีวิตประจําวันและการ

ประกอบอาชีพ นอกจากน้ี ในระหวางการเรียนรูดังกลาว ผูเรียนยังได

พัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ (critical thinking) ทักษะการ

ทํ า ง า น เ ป น ที ม ( collaboration skill)  ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร 

(communication skill)  แ ล ะ ค ว า ม คิ ด ส ร า ง ส ร ร ค  (creativity)

 Science 

 Technology 

 Enginerring 

 Mathtmatics 

  



 

 

 

 

1.1 ความหมายของสะเต็มศึกษา  
 

สะเต็มศึกษา เปนแนวทางการจัดการศึกษาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถบูรณาการความรูทาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร ไปใชใน การเช่ือมโยงและแกปญหา ในชีวิต

จริงรวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมควบคูไปกับการพัฒนาทักษะแหง การจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม

ศึกษาเปนการเรียนรูผานกิจกรรมหรือโครงงานที่บูรณาการการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี ผนวก

กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยผูเรียนจะไดทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจและฝกทักษะดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และนําความรูมาออกแบบช้ินงานหรือวิธีการเพ่ือตอบสนองความตองการ

หรือแกปญหาที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน เพ่ือใหไดเทคโนโลยีซึ่งเปนผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรม ลักษณะสําคัญของสะเต็มศึกษาประกอบดวย 5 ประการ ดังภาพที่ 2 ไดแก (1) เปดโอกาสใหผูเรียนได

บูรณาการความรู และทักษะของวิชาที่เก่ียวของในสะเต็มศึกษาในระหวางการเรียนรู (2) มีการทาทายผูเรียนใหได

แกปญหาหรือสถานการณที่ผูสอนกําหนด (3) มีกิจกรรมกระตุนการเรียนรูแบบแอกทีฟ (active learning) ของ

ผูเรียน (4) ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะใน ผานการทํากิจกรรมหรือสถานการณที่ผูสอนกําหนดให และ (5) 

สถานการณหรือปญหาที่ใชในกิจกรรมมีความเช่ือมโยงกับชีวิตประจําวันของผูเรียนหรือการประกอบอาชีพใน

อนาคต 

แผนภาพแสดงลักษณะสําคญัของสะเต็มศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 องคประกอบ 4 วิชาของสะเต็มศึกษา  

ในการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษามีความเก่ียวของกับวิชาการหรือวิทยาการ ที่เปนหลัก 4 

วิชาดวยกัน ไดแก วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบ

วิชาการทั้ง 4 กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของประเทศไทย พบวา สะเต็มศึกษา

มีความเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู 3 กลุมสาระฯ ไดแก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร และ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รูปภาพแสดงตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 

 

กลุมสาระการเรียนรูที่เก่ียวของกับสะเต็มศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดังน้ัน เมื่อครูหรือนักการศึกษาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษาจึงตองคํานึงถึงธรรมชาติของ

วิชาการทั้ง 4 เปาหมายของการจัดการเรียนรูใน 3 กลุมสาระฯ ที่กลาวขางตนรวมถึงตัวช้ีวัดในหลักสูตรแกนกลาง

ซึ่งถูกกําหนดขึ้นใหสอดคลองกับความสามารถในการรับรูของนักเรียนแตละระดับช้ันในการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีน้ัน มีเปาหมายหลักในการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูรูวิทยาศาสตร (science 

literate) ผูรูคณิตศาสตร (math literate) และผูรูเทคโนโลยี (technology literate) ซึ่งเปาหมายของการเรียนรู

ในวิชาการที่เกี่ยวของกับสะเต็มศึกษา ประกอบดวย  

 

 

 

 

 

 

 



เปาหมายของการสอนวิทยาศาสตร คือ 

การพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

เน้ือหา(หลัก กฎ และทฤษฎี) วิชาวิทยาศาสตร 

(ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และโลก อวกาศ ดาราศาสตร) 

สามารถเช่ือมโยงความเกี่ยวเน่ืองเน้ือหาระหวาง

สาระ วิชา และมี ทั กษะในการป ฏิ บั ติก าร เชิ ง

วิทยาศาสตร มีทักษะในการคิดที่ เปนเหตุเปนผล 

สามารถคนหาความรูและแกปญหาอยางเปนระบบ 

สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลายและมี

ประจักษพยานที่ตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาหมายของการสอนคณิตศาสตร คือ 

การพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห 

ใหเหตุผลและการประยุกตแนวคิดทางคณิตศาสตร 

เพ่ืออธิบายและทํานายปรากฏการณตางๆ ภายใต

บริบทที่แตกตางกันรวมถึงตระหนักถึงบทบาทของ

คณิตศาสตรและสามารถใชคณิตศาสตรชวยในการ

วินิจฉัยและการตัดสินใจที่ดี  

 

 

 

 

 

 

เป าหมายของการสอนเทคโนโลยี คือ    

การพัฒนาใหผูเรียนมีความเขาใจ และความสามารถ

ในการใช งาน  จั ด ก าร  และ เข าถึ ง เท ค โน โล ยี 

(กระบวนการหรือสิ่ งป ระดิษฐที่ ส ร างขึ้ น เพ่ื อ

ตอบสนองความตองการของมนุษย)  

 

 

 

 

 

 

เปาหมายของการสอนวิศวกรรมศาสตร 

คือ การพัฒนาใหผู เรียนมีทักษะในออกแบบและ

สรางเทคโนโลยีโดยประยุกตใชความรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่มีอยูอยางคุมคา  

 

 

 

 

 

 

 



1.3 การเปรียบเทียบแนวคิดและทักษะดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร  

การกลาวอางถึงการนําแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาบูรณาการกับการเรียนรูศาสตรอ่ืนๆ อีก 4 

ศาสตรน้ัน นํามาสูความพยายามในการอธิบายความแตกตางระหวางศาสตร 4 ศาสตรที่มีความใกลเคียงกันมาก 

ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร สภาวิจัยแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (The 

National Research Council : NRC) ไดใหความหมายของวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี พรอมทั้งเปรียบเทียบ

ทักษะของศาสตร ทั้งสองกับทักษะทางวิทยาศาสตรไวดังตาราง 
 

ตารางเปรยีบเทียบแนวปฏิบติัทางวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 

เทคโนโลยี และคณิตศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่ ม า : Vasquez, J.A., Sneider, C., and Comer, M. (2013). STEM 

Lesson Essentials:Integrating Science, Technology, Engineering, 

and Mathematics, p.38.  

จากตารางเปรียบเทียบแนวปฏิบัติ (practice) ทางวิทยาศาสตรมี

กระบวนการสวนใหญเหมือนกับแนวปฏิบัติทางวิศวกรรมศาสตร กลาวคือ 

ทั้งสองศาสตรมีการพัฒนาและใชโมเดลในการดําเนินงาน มีการออกแบบ

และลงมือคนควาวิจัยเพ่ือรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลดังกลาว ทั้ง

วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตรตองการความรูทางคณิตศาสตรในการ

คํานวณ นอกจากน้ี ทั้งนักวิทยาศาสตรและวิศวกรมีการใชหลักฐานในการ

ยืนยันแนวคิดซึ่งอาจเปนคําตอบของขอสงสัยเกี่ยวกับธรรมชาติหรือ

ปญหา และสุดทายตองมีการประเมินและสื่อสารแนวคิดดังกลาว  

อ ย า ง ไรก็ ต าม  แน ว

ปฏิบัติทั้งสองมีความแตกตางกัน

อยู 2 ประการ คือ  (1) ในขณะ

ที่วิชาวิทยาศาสตรพยายามต้ัง

คําถามเพ่ือเรียนรูและทําความ

เ ข า ใ จ ธ ร ร ม ช า ติ 

วิศวกรรมศาสตรพยายามนิยาม

ปญหาซึ่งเกิดจากความไมพอใจ

และตองการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของมนุษย และ (2) ผลลัพธของ

การทํางานทางวิทยาศาสตร คือ

การสรางคําอธิบายเพ่ือตอบขอ

สงสัยเก่ียวกับธรรมชาติ ในขณะ

ที่ผลลัพธของการทํางานทาง

วิศวกรรมศาสตรคื อ วิ ธีก าร

แกปญหาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชี วิตของม นุษย  และ วิ ธีการ

ดังกลาวจะนํามาซึ่งผลผลิตที่

เป น เท ค โน โล ยี ใ ห ม ห รื อ

นวัตกรรม  

 



  

 

 

 
 

 

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) 

ดังที่ไดกลาวไวแลววา ลักษณะที่ชัดเจนขอหน่ึงของการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา คือการผนวก

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเขากับการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียน 

กลาวคือ ในขณะที่ผูเรียนทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู ความเขาใจ และฝกทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี ผูเรียนตองมีโอกาสนําความรูมาออกแบบวิธีการหรือกระบวนการเพ่ือแกปญหา เพ่ือใหไดเทคโนโลยี

ซึ่งเปนผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (NRC, 2012) กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ประกอบดวยองคประกอบ 6 ขั้นตอน ไดแก 
       

        1. ระบุปญหา (Problem Identification)  

 

 

 
 

 

 

 

 

ขั้นตอนน้ีเริ่มตนจากการที่ผูแกปญหาตระหนัก

ถึงสิ่งที่เปนปญหาในชีวิตประจําวันและจําเปนตองหา

วิธีการหรือสรางสิ่งประดิษฐ (Innovation) เพ่ือแกไข

ปญหาดังกลาว ในการแกปญหาในชีวิตจริงบางครั้ง

คําถามหรือปญหาที่เราระบุอาจประกอบดวยปญหา

ยอย ในขั้นตอนของการระบุปญหาผูแกปญหาตอง

พิจารณาปญหาหรือกิจกรรมยอยที่ตองเกิดขึ้นเพ่ือ

ประกอบเปนวิธีการในการแกปญหาใหญดวย  

 

2. รวบรวมขอมูลและแนวคิดที่เก่ียวของกับ

ปญหา (Related Information Search) 

 

 

 

 
 

หลังจากผูแกปญหาทําความเขาใจปญหา

และสามารถระบุปญหายอย ขั้นตอนตอไปคือการ

รวบรวมขอมูลและแนวคิดที่ เกี่ ยวของกับการ

แกปญหาดังกลาว ในการคนหาแนวคิดที่เก่ียวของผู

แกปญหาอาจมีการดําเนินการ ดังน้ี (1) การรวบรวม

ขอมูล คือ การสืบคนวาเคยมีใครหาวิธีแกปญหา

ดังกลาวน้ีแลวหรือไม และหากมีเขาแกปญหาอยางไร 

และมีขอเสนอแนะใดบาง  

 



การคนหาแนวคิด คือการคนหาแนวคิดหรือ

ความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือเทคโนโลยี

ที่เก่ียวของและสามารถประยุกตในการแกปญหาได 

ในขั้นตอนน้ี ผูแกปญหาควรพิจารณาแนวคิดหรือ

ความรูทั้งหมดที่สามารถใชแกปญหาและจดบันทึก

แนวคิดไวเปนทางเลือก และหลังจากการรวบรวม

แนวคิดเหลาน้ันแลวจึงประเมินแนวคิดเหลาน้ัน โดย

พิจารณาถึงความเปนไปได ความคุมทุน ขอดีและ

จุดออน และความเหมาะสมกับเง่ือนไขและขอบเขต

ของปญ หา แล วจึ งเลื อกแนวคิดหรือ วิ ธีการที่

เหมาะสมที่สุด  

3. ออกแบบวิธีการแกปญหา (Solution 

Design)  

 

 

 

 

 

หลังจากเลือกแนวคิดที่ เหมาะสมในการ

แกปญหาแลวขั้นตอนตอไป คือ การนําความรูที่ได

รวบรวมมาประยุกตเพ่ือออกแบบวิธีการ กําหนด

องคป ระกอบของวิ ธีการหรือผลผลิต  ทั้ ง น้ี  ผู

แ ก ป ญ ห าต อ งอ า ง อิ งถึ งค วามรู วิ ท ยาศ าสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่รวบรวมได ประเมิน 

ตัดสินใจเลือกและใชความรูที่ไดมาในการสรางภาพ

รางหรือกําหนดเคาโครงของวิธีการแกปญหา  

4. วางแผนและดําเนนิการแกปญหา 

(Planning and Development)  
 

หลังจากที่ไดออกแบบ

วิธีการและกําหนดเคาโครงของ

วิธีการแกปญหาแลว ขั้นตอน

ตอไปคือ การพัฒนาตนแบบ (Prototype) ของสิ่งที่

ไดออกแบบไวในขั้นตอนน้ี    ผูแกปญหาตองกําหนด

ขั้นตอนยอยในการทํางานรวมทั้งกําหนดเปาหมาย

และระยะเวลาในการดําเนินการแตละขั้นตอนยอยให

ชัดเจน  

5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกไข

วิ ธี ก า ร แ ก ป ญ ห า ห รื อ ชิ้ น ง า น  (Testing, 

Evaluation and Design Improvement)  

 

 

 

 
 

เปนขั้นตอนทดสอบและประเมินการใชงาน

ตนแบบเพ่ือแกปญหา ผลที่ไดจากการทดสอบและ

ประเมินอาจถูกนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนา

ผลลัพธใหมีประสิทธิภาพในการแกปญหามากขึ้น 

การทดสอบและประเมินผลสามารถเกิดขึ้นไดหลาย

ครั้งในกระบวนการแกปญหา  

6. นําเสนอวิธกีารแกปญหา ผลการ

แกปญหาหรือ

ชิ้นงาน 

(Presentation)  
   

ห ลั ง จ า ก ก า ร

พั ฒ น า  ป รั บ ป รุ ง

ทดสอบและประเมินวิธีการแกปญหาหรือ

ผลลัพธจนมีประสิทธิภาพตามที่ตองการแลว ผู

แกปญหาตองนําเสนอผลลัพธตอสาธารณชน โดย

ตองออกแบบวิธีการนําเสนอขอมูลที่เขาใจงายและ

นาสนใจในการทํางานไมจําเปนตองมีลําดับที่แนนอน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพแสดงกระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรม 

 โดยขั้นตอนทั้งหมดสามารถสลับไปมาหรือยอนกลับขั้นตอนได กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมแสดง

ไดดังแผนภาพ เพ่ือใหเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นของแตละองคประกอบของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

ลองพิจารณาตัวอยางกระบวนการออกแบบหองทําความเย็น ดังน้ี  

ระบุปญหา (Problem Identification) 

ในสภาพอากาศที่รอนอบอาว มีความจําเปนตองเก็บ

ผักผลไมในที่ที่อุณหภูมิตํ่าเพ่ือคงความสดใหม จึงเกิด

คําถามขึ้นวาทําอยางไรจึงจะสรางตูหรือหองที่คง

อุณหภูมิใหตํ่าอยูเสมอแมอุณหภูมิภายนอกจะสูงก็

ตาม  

รวบรวมขอมูลและแนวคิดที่เก่ียวของกับ

ป ญ ห า  (Related Information Search) ก าร

คนพบทางวิทยาศาสตรไดอ ธิบายวา (1) สสาร

โดยทั่วไปมีการคลายความรอนเมื่อเปลี่ยนสถานะ

จากไอเปนของเหลว และมีการดูดความรอนเมื่อ

เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนไอ และ (2) สสารใน

สถานะไอสามารถเปลี่ยนเปนของเหลวได เมื่อไดรับ

ความดันที่สูงขึ้น และเปลี่ยนกลับเปนไอไดเมื่อลด

ความดันลง จึงไดแนวคิดวาหากนําสารที่ เปลี่ยน

สถานะไดงายและมีคุณสมบัติการถายเทความรอนได

ดีมาทําใหเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนไอภายในตู 

และเปลี่ยนสถานะ กลับเปนของเหลวภายนอกตู ก็

จะเกิดการถายเทอุณหภูมิจากภายในตูออกไปนอกตู

ได เทคโนโลยีดานเครื่องจักรกลทางไฟฟา (หรือ

มอเตอร) สามารถนํามาประยุกตเปนเครื่องอัดแรงดัน

ใหสารเปลี่ยนสภาพจากไอเปนของเหลวไดเพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงที่สุดในการถายเทพลังงานความรอน 

ควรมี ก าร นํ าเอาสารหลายๆ  ช นิดมาทดลอง

เปรียบเทียบอัตราการดูดและคลายความรอน และ

พลังงานที่ตองใชในการทําใหสารน้ัน ๆ เปลี่ยน

สถานะไป 

 



ออกแบบวิธีการแกปญหา (Solution 

Design) หลังจากที่ไดศึกษาแนวคิดทางวิทยาศาสตร

ที่เกี่ยวของกับการสรางตูหรือหองที่คงอุณหภูมิใหตํ่า

เสมอแลว ขั้ นตอไป  ผู แกปญหาตองออกแบบ

กระบวนการสรางผลิตภัณฑที่ ใชตนทุนตํ่าแตได

ประสิทธิภาพที่ตองการ โดยการเลือกสรรวัตถุดิบ

และช้ินสวนที่เหมาะสม คํานวณปริมาณสารที่ตองใช

รวมถึงคํานวณขนาดของมอเตอรที่ใชทําอุปกรณอัด

แรงดันดวยแบบจําลองทางวิทยาศาสตรเพ่ือใหการ

ถายเทความ รอนเหมาะสมกับขนาดของหองที่

ตองการทําความเย็น  

ว างแ ผ น แ ล ะ ดํ า เนิ น ก ารแก ป ญ ห า 

(Planning and Development) หลั งจากที่ ได

ออกแบบวิธีการและกําหนดเคาโครง ปริมาณสาร 

และขนาดองค ป ระกอบต างๆ  ที่ ต อ งใช ส ร าง

ผลิตภัณฑเรียบรอยแลว ผูแกปญหาลงมือพัฒนา

ตนแบบ (Prototype) ของสิ่งที่ ไดออกแบบไว ใน

ขั้นตอนน้ี ผูแกปญหาตองกําหนดขั้นตอนยอยในการ

ทํางานรวมทั้งกําหนดเปาหมายและระยะเวลาในการ

ดําเนินการแตละขั้นตอนยอยในการสรางผลิตภัณฑ

ใหชัดเจน  

วางแผนและพัฒนา (Plan & develop) 

ออกแบบกระบวนการสรางผลิตภัณฑที่ใชตนทุนตํ่า

แตได สมรรถที่ตองการ โดยการเลือกสรรวัตถุดิบ

และช้ินสวนที่เหมาะสม คํานวณปริมาณสารที่ตองใช

รวมถึงขนาดของมอเตอรที่ใชทําอุปกรณอัดแรงดวย

แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ือใหการถายเทความ

รอนเหมาะสมกับขนาดของหองที่ตองการความเย็น  

ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกไข

วิ ธี ก า ร แ ก ป ญ ห า ห รื อ ชิ้ น ง า น  (Testing, 

Evaluation and Design Improvement)  

ออกแบบอุปกรณตนแบบที่กักเก็บสารทําความเย็นไว

ในระบบปด โดยทําใหเกิดการระเหยกลายเปนไอ

ภายในหองที่ตองการทําความเย็นและควบแนนกลับ

เป น ข อ ง เห ล ว ภ าย น อ ก ห อ ง  เ พ่ื อ ป ร ะ เมิ น

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชงานกอนนําไป

พัฒนาเปนผลิตภัณฑ  

นําเสนอวิธีการแกปญหา ผลการแกปญหา

หรือชิ้ น งาน (Presentation) นํ ากระบวนการ

ออกแบบที่ ได นําเสนอตอผูที่ สนใจหรือผู ใหทุน

สนับสนุน เพ่ือใหเกิดการผลิตในปริมาณมากและใช

งาน ใน วงก ว า งต อ ไป  ต าม ที่ ได ก ล าว ไป แ ล ว 

กระบวนการทั้งหมดน้ีไมจําเปนตองเกิดขึ้นเปนลําดับ

ดังตัวอยางเสมอไป การทดสอบและประเมินผล

สามารถทําไดในระหวางการวางแผนและดําเนินการ

แกปญหาเชนกัน หากผลลัพธไมอยูในเกณฑที่ยอมรับ

ไดไมวาจะเปนเรื่องตนทุนหรือประสิทธิภาพของ

อุปกรณ ก็อาจจําเปนตองยอนกลับไปคนหาแนวคิด

อ่ืนขึ้นมาใหม เปนตน 

  

 

 

 



อยางไรก็ตาม เมื่อนํากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาผนวกกับการเรียนรูในช้ันเรียนเพ่ือสงเสริม

ทักษะใน ของผูเรียนน้ัน ในขั้นออกแบบวิธีการแกปญหา ผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียน

ไดประมวลความรูตางๆ ที่ไดจากการสืบคนและรวบรวมขอมูล ประเมิน ตัดสินใจเลือกและใชความรูเหลาน้ันเพ่ือ

ออกแบบวิธีการแกปญหา ขั้นตอนน้ีจะชวยกลั่นกรองแนวคิดเบ้ืองตนของผูเรียนไดเปนอยางดี นอกจากน้ี ยังเปน

การเปดโอกาสใหผูสอนไดตรวจสอบความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึง

ความสามารถในการประยุกตความรูดังกลาวของผูเรียนไดชัดเจนมากขึ้น อยางไรก็ตามการ แกปญหาหรือการ

สรางสรรคช้ินงานมักเปนกระบวนการที่ตองทําซ้ําและตอเน่ืองจนกวาจะสามารถแกปญหาหรือสรางสรรคช้ินงาน

น้ัน ๆ ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 การบรูณาการในสะเต็มศึกษา  

บูรณาการคืออะไร บูรณาการ (Integration) หมายถึงการนําศาสตรสาขาวิชาตางๆ ที่มีเน้ือหาสัมพันธ

เกี่ยวของกันมาจัดประสบการณการเรียนรูในลักษณะของการผสมผสานเขาดวยกัน เพ่ือใหสอดคลองกับความ

ตองการและสภาพชีวิตจริงของผูเรียน  

บูรณาการทําไดอยางไร การบูรณาการสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การบูรณาการเน้ือหา 

(Integration of subject areas) การบูรณาการกระบวนการเรียนรู (Integration of learning process) และ

การบูรณาการเปาหมายของการเรียนรู (Integration of learning outcome) เปนตน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

 



1. การบูรณาการเนื้อหา เปนการนําเน้ือหา

ของสาระตางๆ หรือระหวางกลุมสาระมาสัมพันธ

เก่ียวของ เช่ือมโยงเปนเรื่องเดียวกัน โดยอาจกําหนด

หัวขอหรือหัวเรื่องเปนประเด็นปญหา แลวนําเน้ือหา

ต างๆ ที่ เกี่ ยวของกับหั วเรื่องหรือหั วขอ น้ันมา

ผสมผสานกันโดยใชทักษะตางๆ เขามาเช่ือมโยง 

เพ่ือใหผู เรียนไดความรู ทักษะ และเจตคติตามที่

ตองการ 

 

 

 

 

 

2. การบูรณาการกระบวนการเรียนรู เปน

การนํารูปแบบและวิธีการตางๆ ของการถายทอด

ความรูของผูสอนมาผสมผสานเขาดวยกันในการ

จัดการเรียนรูแกผู เรียน หรือการจัดใหผู เรียนได

สามารถแสวงหาความรูจากกระบวนการและวิธีการ

ตางๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งองคความรู โดยผูสอนอาจ

กําหนดหัวขอหรือหัวเรื่องเปนประเด็นในการศึกษา 

แลวดูวาในประเด็นที่จะศึกษาน้ันมีเน้ือหาอะไรบาง

และแตละเน้ือหาจะสอนดวยวิธีใด  

 

 

 

 

 
 

 
 

3. การบูรณาการเปาหมายของการเรียนรู 

เปนการบูรณาการที่ยึดเปาหมายของการเรียนรูเปน

หลัก โดยผูสอนอาจกําหนดหัวขอหรือหัวเรื่องเปน

ประเด็นในการศึกษา แลวดูวาในประเด็นที่จะศึกษา

น้ันมีเปาหมายที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับ

อะไร จากน้ันก็นําเน้ือหาตางๆ ที่มีความสัมพันธ

เกี่ยวของกันกับประเด็น 

ที่จะศึกษาน้ันมาผสมผสาน 

เช่ือมโยงกัน โดยมีเปาหมาย 

ของการเรียนรูเปนเรื่องเดียวกัน 

 

 

สะเต็มศึกษาเปนการเรียนรูแบบบูรณาการ ที่ใชความรูและทักษะในดานตาง ๆ ผาน กิจกรรม (activity 

based) หรือ การทําโครงงาน (project based) ที่เหมาะสมกับวัยและระดับช้ันของผูเรียน การเรียนรูแบบสะเต็ม

ศึกษาดังกลาวน้ี จะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิด ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการแกปญหา 

และทักษะการสื่อสารซึ่งทักษะดังกลาวน้ีเปนทักษะการเรียนรูใน ที่ผูเรียนพึงมี นอกจากน้ีผูเรียนยังไดความรูแบบ

องครวมที่สามารถนําไปเช่ือมโยงหรือประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ผูสอนทั้งหลายอาจจะมีความกังวลกับการนํา

สะเต็มศึกษาเขาสูการจัดการเรียนรูในช้ันเรียน เน่ืองจากไมทราบวาจะมีแนวปฏิบัติหรือวิธีการดําเนินการอยางไร

บาง ทั้งน้ีการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาตามแนวทางของสสวท. น้ัน เนนรูปแบบของการบูรณาการซึ่งเปนสิ่งที่

 



ผูสอนคุนเคยกันเปนอยางดี เน่ืองจากการจัดการเรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 

มุงเนนใหมีการจัดการเรียนรูแบบองครวม โดยมีการบูรณาการความคิดรวบยอด กระบวนการจัดการเรียนรู และ

ทักษะดานตางๆ ใหเหมาะสมกับแตละระดับการศึกษา รวมทั้งเช่ือมโยงความรูไปสูการนําไปใชในชีวิตจริง การ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการจะชวยลดความซ้ําซอนของเน้ือหาวิชาตาง ๆ สามารถยืดหยุนเวลาในการจัดการเรียน

การสอนได ใชแหลงเรียนรูไดหลากหลาย และผูเรียนไดเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจเพ่ิมขึ้น   

จากที่กลาวมาแลวน้ันผูสอนสามารถเลือกรูปแบบการบูรณาการไปใชไดตามความเหมาะสมของเน้ือหา 

หรือตามสภาพแวดลอมและความสอดคลองที่เปนจริงในโรงเรียน โดยสิ่งที่ควรคํานึงจากการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอผูเรียน มีดังน้ี  

 

 

1. จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูใหมากที่สุด  

2. สงเสริมใหผูเรียนไดรวมทํางานกลุมดวยตนเอง 

โดยจัดกิจกรรมตางๆ ใหหลากหลายเพ่ือใหผูเรียนไดมีสวน

รวมในการทํางานดวยกัน  

3. จัดประสบการณตรงใหแกผูเรียน โดยใหผูเรียน

ไดเรียนรูจากสิ่งที่เปนจริงที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต และสามารถ

นําความรูน้ันไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  

4. จัดบรรยากาศในช้ันเรียนที่สงเสริมใหผูเรียนเกิด

ความกลาในการแสดงออก โดยผูสอนตองเปดโอกาสให

ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืนในกลุม และในช้ัน

เรียนสม่ําเสมอ เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับผูเรียนในการกลา

ที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมา  

5. ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม และจริยธรรม ที่

ถูกตองและดีงาม โดยสอดแทรกในกระบวนการจัดการ

เรียนรูเพ่ือใหผูเรียนสามารถแยกแยะความถูกตองและดีง 

      งามในการดํารงชีวิตในสังคมได  

 

 

 



1.5 แนวทางการนํากิจกรรมสะเต็มศึกษาไปใชในการจัดการเรียนรู  

กิจกรรมสะเต็มศึกษาที่ สสวท. พัฒนาขึ้นน้ีเปนตัวอยางใหผูสอนไดเห็นแนวทาง โดยมีจุดเริ่มตนมาจากการ

กําหนดประเด็นในการศึกษาแลวพิจารณาเลือกตัวช้ีวัดของแตละกลุม รายวิชาทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี วามีตัวช้ีวัดใดบางที่สามารถนํามาจัดกิจกรรมแบบบูรณาการรวมกันได ผนวกกับแนวคิดการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม จากน้ันใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูในการดําเนินกิจกรรม ทั้งน้ีผูสอน

สามารถใชแนวทางดังกลาวน้ีไปพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาแบบบูรณา

การไดดวยตนเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาแบบบูรณาการอาจไม

จําเปนตองบูรณาการไดครบทุกรายวิชาที่กลาวมาแลวก็ได แตมีจุดเนนให

ผูเรียนไดใชทักษะตางๆ ในการแกปญหาดวยตนเอง โดยทักษะที่สําคัญที่

จะตองกลาวถึงไดแก 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย ทักษะการ

คิด ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทักษะการแกปญหา ทักษะการ

สื่อสาร เปนตน  

การนํากิจกรรมสะเต็มศึกษาไปใชในการ

จัดการเรียนรูในช้ันเรียน สามารถดําเนินการได 3 

แนวทาง ไดแก  

 

 

 

 

 

 

1. จัดกิจกรรมสอดแทรกไปตามเนื้อหาที่

เก่ียวของของแตละรายวิชาภายในคาบเรียน ซึ่ง

กิจกรรมสะเต็มศึกษาที่จะนําเขาไปสอดแทรกในคาบ

เรียนน้ัน มักจะเปนกิจกรรมที่มีจํานวนช่ัวโมงที่

เหมาะสมที่จะสามารถจัดกิจกรรมไดเสร็จสิ้นภายใน

คาบเรียน โดยผูสอนแตละรายวิชาอาจพิจารณาจาก

ตัวช้ีวัดของกิจกรรมน้ันๆ เปนเกณฑ หรือพิจารณา

จากจุดประสงคของกิจกรรมก็ไดวาเกี่ยวของกับ

เน้ือหาใดบาง จากน้ันเมื่อถึงคาบของการเรียนการ

สอนในเน้ือหาน้ัน ๆ ก็สามารถนํากิจกรรมสะเต็ม

ศึกษาเขาไปใชในการจัดการเรียนการสอนได  

 

 

 

 

 

 

2. จัดกิจกรรมไวในรายวิชาเลือกเสรีของ

กลุมวิชาตางๆ โดยการสอนในรูปแบบน้ีอาจทําไดใน

 



รายวิชาที่เก่ียวของกับการแกโจทยปญหาพิเศษ หรือ

การทําโครงงาน เปนตน รูปแบบการสอนโดยวิธีน้ี

เหมาะสํ าหรับกิ จกรรมสะเต็มศึ กษาที่ ต อ งใช

ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมคอนขางมากหรือมี

ความซับซอนและยาก และมีขอ ดีที่ทางผู สอน

สามารถจัดหาอาจารยที่ปรึกษาใหแกผู เรียนได

ครอบคลุมในเน้ือหาที่เกี่ยวของเพ่ือใหคําแนะนําใน

การแกปญหา หรือออกแบบ และสรางช้ินงานของ

ผูเรียนได  

3. จัดกิจกรรมไวในกลุม กิจกรรมนอก

หองเรียนตางๆ เชน ชุมนุม ชมรม คาย ซึ่งรูปแบบ

การจัดกิจกรรมแบบน้ีมักเปนกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่

มีหัวขอหรือหัวเรื่องที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหา

ต า งๆ  เช น  ป ญ ห าสิ่ ง แ วด ล อ ม ก ารอ นุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม การสราง

นวัตกรรมที่สามารถใชในการแกปญหาตางๆ ของ

สวนรวมการจัดกิจกรรมโดยวิธีน้ีมีขอดีที่ผู เรียน

สามารถทํ า กิ จกรรม ได

ตลอดเวลาและ

ตอเน่ือง 

 

 

อยางไรก็ตามการจัดกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร ตามแนวทางสะเต็มศึกษาน้ีมุงหวังใหผูเรียนเกิดผล

สัมฤทธ์ิทางดานการเรียนผานการใชทักษะตางๆ ที่เก่ียวของในการศึกษาคนควา คิดคน และแกปญหาดวยตนเอง 

โดยมีผูสอนเปนผูใหคําปรึกษาและตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เก่ียวของในการชวยกันขับเคลื่อนให

การเรียน การสอน ดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตร และเทคโนโลยีกาวไปขางหนาตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 4 

การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 

      1. ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 

(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 

การประเมินตามสภาพจริงคือกระบวนการที่ชวยให

ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติงานที่มีคุณคาหรือมีความสําคัญ

และมีความหมายเก่ียวของกับการเรียนรูของผูเรียน

เปนการประมูลที่ครอบคลุมคุณลักษณะสําคัญของ

ผู เรียนตามความคาดหวังของรายวิชาประเมิน

ความสามารถทักษะและคุณลักษณะของผูเรียนที่

เกี่ ย ว พั น กั บ สิ่ งที่ จ ะ นํ า ไป ใช ใน ชี วิ ต จ ริ ง เน น

ความสามารถที่ แท จริ งโดยการตรวจสอบถึ ง

กระบวนการคิดขั้นสูงและการนําไปใช เปนการ

ประเมินผูเรียนไดเขาใจในงานที่เขาปฏิบัติไดอยางดี

วาเปนไปตามมาตรฐานหรือเกณฑที่ กําหนดไว

อยางไร (พรทิพย ไชยโส,  2545) การประเมินตาม

สภาพจริงหมายถึ งกระบวนการตัดสินความรู

ความสามารถและทักษะตางๆ ของผูเรียนในสภาพที่

สอดคลองกับชีวิตจริงโดยใชเรื่องราวเหตุการณสภาพ

จริงหรือคลายจริงที่ประสบในชีวิตประจําวันเปนสิ่ง

เราใหผู เรียนตอบสนองโดยการแสดงออกลงมือ

กระทําหรือผลิตจากกระบวนการทํางานที่คาดหวัง

และผลิตที่มีคุณภาพจะเปนการสะทอนภาพลง

ขอสรุปถึงความรูความสามารถและทักษะตางๆของ

ผูเรียนวามีมากนอยเพียงใดนาพอใจหรือไมอยูใน

ระดับความสําเร็จใด ( สุวิมล วองพานิช,  2546)การ

ประเมินตามสภาพจริงหมายถึงการประเมินที่เปด

โอกาสใหผูเรียนปฏิบัติงานที่เหมือนการปฏิบัติงานใน

ชีวิตจริงมีเวลาเพียงพอสําหรับวางแผนการลงมือ

ทํางานจนไดงานที่เสร็จสมบูรณมีโอกาสประเมินผล

การทํางานดวยตนเองและมีการปรึกษารวมกับ

ผูเรียน ไดมีสถาบันและนักวิชาการศึกษาหลายทาน

 



ใหความหมายของการประเมินตามสภาพจริงไวดังน้ี 

การประเมินตามสภาพจริงเปนการประเมินการ

ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงโดยงาน

หรือกิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติจะเปนงาน

หรือสถานการณที่เปนจริงหรือใกลเคียงกับชีวิตจริง

จึงเปนงานที่มีสถานการณซับซอนและเปนองครวม

มากกวางานปฏิบั ติ ใน กิจกรรมการเรียนทั่ วไป 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ,  2549) การประเมินตาม

สภาพจริ งเป นกระบวนการเก็ บรวบรวมและ

จัดเตรียมขอมูลเพ่ือปฏิบัติตามความตองการที่

หลากหลายของการประเมินผล โดยเนนทางการ

สะทอนภาพและการปฏิบัติของนักเรียนจากงาน 

(Task) และสถานการณที่ เกี่ ยวของกับ ชี วิตจริง 

(Real-life) (Hart, 1994) การประเมินผลตามสภาพ

จริ งเป นกระบวนการวัดผลและประเมิ นผลที่

เกี่ยวของกับแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

(Construction paradigm)  ซึ่งเช่ือมโยงโดยตรงกับ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปน

ศูนยกลางโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลใน

แงประสบการณและความสามารถของบุคคลเปน

สําคัญ (Gay, 1996) การประมวลผลจากสภาพจริงมี

รูปแบบการประเมินที่ เก่ียวกับการปฏิบัติงานใน

สถานการณจริงซึ่งสามารถแสดงถึงการประยุกต

ความรูและทักษะในสิ่งที่จําเปน (Mueller, 2002) 

จากความหมายขางตนสรุปไดวาการประเมินตาม

สภาพจริงหมายถึงกระบวนการประเมินที่ควบคุม

ลักษณะสําคัญตามความคาดหวังของรายวิชาโดยการ

ตัดสินความรูเนนความสามารถที่แทจริงของผูเรียน

ทักษะที่ มีสภาพคลายกับการปฏิบั ติงานจริงใน

ชีวิตประจําวันมีการตรวจสอบที่เนนกระบวนการคิด

ขั้นสูงการนําไปใชโดยประเมินจากการทํางานวา

เปนไปตามมาตรฐานหรืออยูในเกณฑระดับใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ลักษณะที่สําคัญของการประเมินตามสภาพจริง มีผูกลาวถึงลักษณะที่สําคัญของการประเมินตาม

สภาพจริงไวดังน้ี  

อุทุมพร จามรมาน (2540) ได

อ ธิบายถึงลักษณะของการ

ประเมินตามสภาพจริงดังน้ี 

1 ) มี ก ารออกแบบ

การตีความสามารถที่แทนความสามารถได เชน ตีคา

ของการเขียนของผูเรียนจากที่เขียนจริงตีคาการทํา

การทดลองทางวิทยาศาสตรจากที่ทําจริง มิใชการดู

วิดีทัศนหรือสมมติสถานการณขึ้น 

2) เกณฑในการตัดสินไดมาจากการกําหนด

รวมกันระหวางผูเรียนครูและผูที่เกี่ยวของอ่ืนๆ 

3) การตีราคาโดยผูเรียนเองเปนเรื่องสําคัญ 

4)  ผู เรียนตองนํ าเสนองานของตนตอ

สาธารณชนและนําเสนอดวยตนเอง 

5) ใชเวลานานพอสมควรในการไดขอมูล

เพ่ือประมวลผล 

สมศักด์ิ ภูวิภาดาวรรธน (2544) 

ไดสรุปความสํ าคัญของการ

ประเมินตามสภาพจริงไวดังน้ี 

1) การเรียนการสอน

และการประเมินผลจากสภาพจริงจะเอ้ือใหผูเรียน

สามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล

เพราะเนนใหผูเรียนไดแสดงออกสรางสรรคในการ

ผลิตหรือการทํางานผูเรียนไดดึงเอาความคิดขั้นสูง

ความซับซอนและทักษะการแกปญหาออกมาไดผล

สัมฤทธ์ิของผูเรียนเปนผลจากการเรียนการสอนที่

สอดคลองกับความเปนจริงในชีวิตประจําวันและ

กระตุนใหเกิดการประยุกตสูโลกของความเปนจริง  

2)  การประเมินผลจากสภาพจริงจะเอ้ือตอ

การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางมากกวา

การเรียนรูจากการกระทํามากขึ้นมีความสนใจใน

บทเรียนมากขึ้น  

กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ 

(2546)  ได อ ธิบ ายถึ งลั กษณ ะ

สําคัญของการวัดและการประเมิน

จากสภาพจริงมีดังน้ี 

1) การวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง

มีลักษณะที่สําคัญคือใชวิธีการประเมินกระบวนการ

คิดที่ซับซอนความสามารถในการปฏิบัติงานศักยภาพ

ของผูเรียนในดานของผูผลิตและกระบวนการที่ไดผล

ผลิตมากกวาที่จะประเมินวาผูเรียนสามารถจดจํา

ความรูอะไรไดบาง 

2)  เปนการประเมินความสามารถของ

ผูเรียนเพ่ือวินิจฉัยผูเรียนในสวนที่ควรสงเสริมและ

สวนที่ควรจะแกไขปรับปรุงเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนา

อยางเต็มศักยภาพตามความสามารถความสนใจและ

ความตองการของแตละบุคคล 

3)  เปนการประเมินที่เปดโอกาสใหผูเรียน

ไดมีสวนรวมประเมินผลงานของทั้งตนเองและของ

เพ่ือนรวมหองเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนรูจักตัวเองเช่ือมั่น

ในตนเองสามารถพัฒนาตนเองได 

 



4) ขอมูลที่ไดจากการประเมินจะสะทอนให

เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการวาง

แผนการสอนของผู สอนวาสามารถตอบสนอง

ความสามารถความสนใจและความตองการของ

ผูเรียนแตละบุคคลไดหรือไม 

5) ประเมินความสามารถของผูเรียนในการ

ถายโอนการเรียนรูไปสูชีวิตจริงได 

6) ประเมินดานตางๆดวยวิธีที่หลากหลายใน

สถานการณตางๆอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เทคนิควิธีการประเมินตามสภาพจริง 

สํ า นั ก งาน ค ณ ะก รรม ก าร

ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น 

กระทรวงศึกษาธิการ (2549) 

ได ก ล า วถึ ง เท ค นิ ค วิ ธี ก า ร

ประเมินตามสภาพจริงมี 7 วิธีการดังน้ี 

1) ประเมิน โดยใชภาระงานที่ แสดงถึ ง

ความสามารถที่มีลักษณะเดียวกันหรือรวมกันในกลุม

สาระหลายๆกลุม 

2) ประเมินโดยใชภาระงานที่สรางขึ้นตาม

คําสั่งภาระงานตามคําสั่งซึ่งแบงออกเปน 2 ลักษณะ

คือภาระงานประเภท Paper and Pencil กับภาระ

งานประเภทจัดเตรียมและคัดสรรทรัพยากรการ

เรียนรู 

3)  ประเมินโดยใชโครงการระยะยาวแบง

ออกเปน 2 โครงการคือ โครงการรายบุคคลกับ

โครงการกลุม 

4) ประเมินจากแฟมสะสมงาน (Fortfolio) 

เปนผลงานของผูเรียนที่เก็บรวบรวมไวผูสอนใชเปน

เครื่องมือในการประเมินรองรอย/หลักฐานผูเรียนนํา

ความรูตางๆและทัศนคติไปประยุกตใชในการทํางาน

ซึ่งมีรองรอยใหเห็นจุดเดน-จุดดอยดานตางๆของ

ผูเรียนแบงออกเปน 2 ลักษณะคือแฟมสะสมงานที่

จากลักษณะทีส่ําคัญของการประเมินตามสภาพจริงขางตนสรุปไดดังน้ี  

1) การใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพของแตละบุคคลเปนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนศูนยกลางใหผูเรียนไดแสดงออก ดึงความคิดขั้นสูงความซับซอนและทักษะการแกปญหาโดยผลสัมฤทธ์ิ

สอดคลองกับความเปนจริงในชีวิตประจําวัน 

2) การประเมินที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑรวมทั้งประเมินผลงานของทั้ง

ตนเองเพ่ือนรวมหองครูและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือใหผูเรียนรูจักตนเองเช่ือมั่นในตนเอง พัฒนาตนเองไดอยาง

เต็มศักยภาพและความตองการหรือความสนใจของแตละบุคคล 

 



เก็ บ  งาน ที่ ดี ที่ สุ ด กั บ แฟ ม สะสม งาน ที่ แ สด ง

ความกาวหนาทางการเรียนรู 

5) ประเมินจากการแสดงการสาธิต 

6) ดําเนินจากการทดลองและการสืบสวน 

7) ประเมินจากการนําเสนอดวยวาจาและ

การแสดงละคร 
 

4. ขั้นตอนการประเมินตามสภาพจริง 

ส.วาสนา ประวาลพฤกษ 

(2544) กลาวไววาขั้นตอน

การวัดและการประเมิน

ตามสภาพจริงมีขั้นตอน

ดังน้ี 

 1) กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการ

ประเมินตองสอดคลองกับสาระมาตรฐานจุดประสงค

และการเรียนรูและการสะทอนพัฒนาการดวย 

 2) กําหนดขอบเขตในการประเมินตอง

พิจารณาเปาหมายที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนเชน

ความรูทักษะและกระบวนการความรูสึกคุณลักษณะ

เปนตน 

 3) กํ าหนดผูประเมินผลโดยพิจารณาผู

ประเมินวาจะมีใครบางเชนนักเรียนประเมินตนเอง

เพ่ือนนักเรียนครูประจํา ช้ันผูปกครองหรือผู ที่

เกี่ยวของเปนตน 

 4) เลือกใช เทคนิคและเครื่องมือในการ

ประเมินควรมีความหลากหลายโดยจะตองเหมาะสม

กับวัตถุประสงควิธีการประเมินเชนการทดสอบการ

สังเกตการสัมภาษณการบันทึกพฤติกรรมแบบสํารวจ

ความคิดเห็นบันทึกจากผูเก่ียวของแฟมสะสมผลงาน 

ฯลฯ 

 5) กําหนดเวลาและสถานที่ที่จะประเมินเชน

ประเมินระหวางนักเรียนทํากิจกรรมระหวางทํางาน

กลุม/โครงการวันใดวันหน่ึงของสัปดาหเวลาวาง/พัก

กลางวัน ฯลฯ 

 6) วิเคราะหผลและวิธีการจัดการขอมูลการ

ประเมิน เปนการนําขอมูลจากการประเมินมา

วิเคราะหเชนกระบวนการทํางานเอกสารจากแฟม

สะสมงาน ฯลฯ รวมทั้งระบุวิธีการบันทึกขอมูลและ

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 7) กําหนดเกณฑในการประเมินเปนการ

กําหนดรายละเอียดในการใหคะแนนผลงานวาผูเรียน

ทําอะไรไดสําเร็จหรือวามีระดับความสําเร็จในระดับ

ใดคือมีผลงานเปนอยางไรการใหคะแนนอาจจะให

เปนภาพรวมหรือแยกเปนรายดานใหสอดคลองกับ

งานและจุดประสงคการเรียนรู 

5. ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง  

กลาวโดยสรุป คุณลักษณะของการประเมิน

ตามสภาพจริงมีลักษณะดังน้ี 

 1) การปฏิบัติในสภาพจริง  การประเมิน

ตามสภาพจริงออกแบบขึ้นเพ่ือประเมินการปฏิบัติใน

สภาพจริงเชนนักเรียนเรียนการเขียนก็ตองเขียนให

ผูอานจริงเปนผูอานมิใชเรียนการ

เขียนแลววัดผูเรียนดวยเพียงการ

ใชแบบทดสอบวัดการสะกดคํา

หรือตอบคําถามเก่ียวกับหลักการ

 



เขียนหรือจะใหนักเรียนเรียนวิทยาศาสตรก็ตองให

นั ก เรี ยน ทํ าก ารท ดลอง วิท ยาศ าสตรทํ า งาน

คนควาวิจัยหรือทําโครงงานแทนการทดสอบเพียง

ความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริงในเน้ือหาวิทยาศาสตร 

 2) เกณฑที่ใชในการประเมินที่เปนแกนแท  

เกณฑที่ ใชในการประเมินตองเปนเกณฑประเมิน 

"แกนแท" (Essentials) ของการปฏิบัติมากกวาเปน

เกณฑมาตรฐานที่สรางขึ้นจากผูหน่ึงผูใดโดยเฉพาะ

เกมที่เปนแกนแทน้ีเปนเกมที่เปดเผยและรับรูกันอยู

ในโลกของความเปนจริงของทั้งตัวนักเรียนเองและ

ผู อ่ืนไม ใช เกมที่ เปนความลับปกปดอยางที่ การ

ประเมินแบบด้ังเดิมใชอยูการใหนักเรียนรูวาตนเอง

ทําภารกิจอะไรและมีเกณฑอยางไรการเปดเผยเกณฑ

การประเมินไมใชเปนการ "คดโกง" ถาภารกิจน้ันเปน

เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติจริงแตถาภารกิจที่ใหทําเปน

การหาคําตอบที่ถูกที่สุดเพียง

คําตอบเดียวเชนขอสอบแบบ

เลือกตอบการเปดเผยคําตอบ

กอนยอมไมควรทํา 
 

     3) มี ก า ร ป ร ะ เมิ น ต น เอ ง   (Self-

Assessment) จุดประสงคของการประเมินตาม

สภาพจริงก็คื อ  1) เพ่ื อช วยให นั ก เรียน พัฒ นา

ความสามารถในการประเมินงานของตนโดยเทียบวัด

กั บ ม าต รฐ าน ทั่ ว ไป ข อ งส าธารณ ชน  (Publc 

Standard) 2) เพ่ือปรับปรุงขยับขยายและเปลี่ยนทิศ

ท า งก า ร ดํ า เ นิ น ง าน 3)  เ พ่ื อ ริ เริ่ ม ใน ก า ร วั ด

ความกาวหนาของตนในแบบตางๆหรือจุดตางๆอยาง

ที่ไมมีการวัดเชนน้ีมากอนจะเห็นไดวาการประเมิน

ตนเองเปนการทํางานที่ตนเปน

ผู ช้ี นํ าตน เองป รับป รุ งจาก

แรงจูงใจของตนเอง ซึ่ งเปน

สิ่งจําเปนตอมนุษยในโลกของ

ความเปนจริง 
 

4) มี ก าร นํ าเสนอผลงาน กิจกรรมการ

นําเสนอ  ทําใหเกิดการเรียนรูที่หย่ังรากลึกเน่ืองจาก

นักเรียนไดสะทอนความรูสึกของตนวารูอะไรและ

นําเสนอเพ่ือใหผูอ่ืนสามารถเขาใจไดซึ่งเปนสิ่งที่ทําให

แนใจวานักเรียนไดเรียนรูในหัวขอน้ันๆ งานอยาง

แทจริงนอกจากน้ีคุณลักษณะของการประเมินผล

ตามสภาพจริงเชน น้ีมีประโยชนตอบสนองตอ

เปาประสงคที่สําคัญอีกหลายประการคือ 1) เปน

สัญญาณบงบอกวางานของนักเรียนมีความสําคัญ

มากพอที่จะใหผูอ่ืนรับรูและช่ืนชมได 2) เปดโอกาส

ใหผู อ่ืนเชนครูเพ่ือนนักเรียนผูปกครองไดเรียนรู

ตรวจสอบปรับปรุงและช่ืนชมในความสําเร็จดวย

อยางตอเน่ืองและ 3) เปนตัวแทนของการบรรลุถึง

เปาหมายในการวัดทางการศึกษาอยางแทจริงและมี

ชีวิตชีวาสอดคลองกับ Ebel, R., and Frisbie, D.A. 

(1993) ซึ่งไดจําแนกคุณลักษณะของการประเมินจาก

ทางเลือกใหมไว 6 ประการหลักดังน้ี 

 1) การประเมิน

จ า ก ท า ง เลื อ ก ให ม น้ี 

ผูสอนตองจัดโอกาส

การเรียนรู ใหผู เรียนได

 



แสดงออก ในภาคปฏิบัติคิดสรางสรรคผลิตผลงาน

หรือกระทําบางสิ่งบางอยางที่สัมพันธกับสิ่งที่เรียน 

 2) ตองดึงหรือกระตุนใหผูเรียนไดใชระดับ

การคิดขั้นสูงและใชทักษะในการแกปญหา 

 3) งานหรือภารกิจหรือกิจกรรมที่ใหผูเรียน

ทําตองเปนสิ่งที่มีความหมายสําหรับผูเรียน 

 4) สิ่งที่เรียนตองสามารถนําไปประยุกตใชใน

โลกแหงความเปนจริงในชีวิตประจําวันได 

 5) ตองใชคนเปนผูตัดสินการประเมินไมใช

เครื่องจักรตัดสิน (People not Machine) 

 6) ผูสอนจะตองเปลี่ยนบทบาทใหมทั้งใน

ดานการสอนและการประเมิน 
 

ตารางเปรียบเทียบลักษณะของการวัดและประเมินผลทีใ่ชอยูโดยทั่วไปกับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 

ที่ การวัดและประเมินผลที่มีใชอยูโดยทั่วไป การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

1 เนนพฤติกรรมเด่ียว เนนการใชความคิด ยุทธศาสตรในการเรียนรูที่ซับซอน

หลายเชิง 

2 หยุดการเรียนการสอนในขณะประเมิน การเรียนการสอนดําเนินไปตามปกติ 

3 แยกตัวออกจากการเรียนการสอนหรือวงจรการ

เรียน 

เปนเหตุการณตอเน่ือง โดยเปนสวนประกอบหน่ึงใน

การสอนหรือวงจรการเรียนรูของผูเรียน 

4 แคบ กวาง 

5 ใชตัวเลข ใชขอความ 

6 ขยายการใชแบบทดสอบตอไป ใชวิธีการประเมินหลายชนิด 

7 ผูเรียนเปนผูรบัความรูที่ไมมปีฏิกิริยา ผูเรียนคือผูสรางความรูที่โดดเดน 

8 ไมเปนสภาพจริงของกระบวนการเรียนรู เปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรูโดยปกติ 

9 ครูอยูนอกระบบการประเมิน ครูเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรูโดยปกติ 

10 อาศัยการวัดและประเมินจากบุคคลภายนอก อาศัยการประเมินโดยตนเอง (ผูเรียน) เปนสาํคัญ 

11 ใชเกณฑมาตรฐานตายตัวเปนตัวกําหนด

ความสําเร็จ 

ใชเกณฑที่ยืดหยุนหลากหลายเปนตัวกําหนด

ความสําเร็จ 

12 อาศัยวิธีคิดที่เหมือนกันกับคาํตอบที่ถูกตอง

เพียงคําตอบเดียว 
อาศัยวิธีคิดและคําตอบที่ตางกัน 

13 จุดเนนอยูที่การแยกทักษะตางๆออกจากกัน จุดเนน คือ การบูรณาการการเรียนรูทุกดานเขาดวยกัน 

14 การวัดผลอยูในขอบเขตของแตละวิชา ใชกระบวนการของสหวิทยาการ 

 

 

 



6. ประโยชนของการวัดและการประเมินผลตาม

สภาพจริง สามารถประมวลสรุปไดดังน้ี 

1)  ใชที่ มีลักษณะลายเปดและสะทอน

กิจกรรมการเรียนการสอนที่แทจริงซึ่งนับเปนสวน

หน่ึงของการพัฒนายุทธวิธีการเรียนการสอนที่สําคัญ 

 2) เนนการใชทักษะความรูความเขาใจ

ระดับสูงที่สามารถประยุกตใชขามวิชาได 

 3) เนนที่สาระสําคัญของลักษณะที่บงบอก

ถึงพัฒนาการทางการเรียนรูมากกวาเพียงแตการดู

ปริมาณของความบกพรอง 

 4) เปนปฏิบัติการที่เดนชัดและแสดงใหเห็น

กระบวนการแกปญหาที่มีความสลับซับซอนและ

ยุงยากไดเปนอยางดี 

 5) สงเสริมใหมีการใชวิธีการประเมินผลที่

หลากหลายและบันทึกผลการเรียนรูในภาพกวางที่

ไดมาจากสถานการณตางๆกัน 

 6) สามารถใชไดจากทั้งรายบุคคลและราย

กลุม 

 7) ใหความสําคัญและสนใจในความคิดและ

ความสามารถของปจเจกบุคคลมากกวานํามา

เปรียบเทียบระหวางกัน 

 8) สนองสอบความแตกตางระหวางบุคคล

และประเภทของผูเรียนที่แตกตางกันไดเปนอยางดี 

 9) สงเสริมใหเกิดความรวมมือกันในระหวาง

กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการวัดและ

ประเมินผลระหวางผูเรียนผูสอนและผูปกครอง 

 10) ผูเรียนและผูสอน ลวนมีบทบาทสําคัญ

ในการประเมิน 

 11) ไมเนนมากผลการศึกษาจะตองเปนไป

ตามเกณฑสมมติฐานที่ต้ังไวกอนหนาที่จะมีการเรียน

การสอน 

12) สามารถนํามาใชเปนวิธีการประเมินใน

ระยะยาวได 

13) ให ค วามสํ าคัญ กั บความก าวหน าที่

ตองการใหเกิดขึ้นมากกวาการบันทึกจุดออนของ

ผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. เครื่องมือในการประเมินสภาพจริง สําหรับเครื่องมือที่นํามาใชในการประเมินตามสภาพจริงน้ัน 

สามารถมีไดหลายประเภทดังตอไปน้ี 
 

วิธีการ-เครื่องมือ กิจกรรมที่วัด 

การสังเกต ประกอบดวย 

แบบสํารวจ 

ระเบยีนพฤติกรรม 

แบบมาตราสวนประมาณคา 

วัดพฤติกรรมที่ลงมือปฏิบัติ แลวสังเกตความสามารถและรองรอยของ

การปฏิบัติ เชน การปฏิบัติตามคําสั่ง การทาํงานรวมกันอยางมีขั้นตอน 

การเขารวมปฏิบัติหรือกิจกรรมที่กําหนด 

วัดกิจกรรมที่เปนลักษณะนิสยัและความรูสกึ 

การสมัภาษณ ไดแก 

แบบบันทกึการสมัภาษณ 

สอบถามเพ่ือใหทราบถึงความรูสึก ความคิด ความเช่ือ และการกระทํา

ดานตางๆ เชน ความกลาในการแสดงความคิดเห็น บอกแนวความคิดที่

มี อธิบายสิ่งที่มีความเช่ืออยูเปนตน 

การสอบถาม ไดแก  

แบบสอบถาม 

ใชวัดความตองการ ความสนใจ ที่แสดงความรูสึกไดอยางอิสระ 

การทดสอบ ประกอบดวย 

แบบเขียนตอบ 

แบบทดสอบปฏิบัติจริง 

ทดสอบทักษะ ความรูความสามารถตางๆ ที่ตองการทราบ เชน 

ความเร็วในการอาน รวมทั้งความเขาใจในการอานและการเขียน และ

การสรุปความ เปนตน 

กิจกรรมที่ไมอาจสังเกตไดทุกเวลาและอยางทั่วถึงรวมทั้งพฤติกรรม

บางอยางที่จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยเง่ือนไขและสภาพแวดลอมที่

เหมาะสม ซึ่งเง่ือนไขบางอยางเกิดขึ้นไมบอยนักทําใหการสังเกตใน

สถานการณ จึ งเป น เรื่องยากและเสี ย เวลานาน ดังน้ัน  การใช

แบบทดสอบจากมีความเหมาะสมมากกวา 

แฟมสะสมผลงาน 

(Portfolio) 

กิจกรรมที่ผูเรียนทําเปนช้ินงานออกมา  อาจเปนรายงานแบบบันทึก

เทป บันทึกเสียง ฯลฯ และทําการประเมินโดยตัวผูเรียนเอง ผูสอนและ

เพ่ือนรวมช้ันโดยมีลักษณะที่ดินใหผูเรียนคิดทบทวนและประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 5 

ขั้นตอนและวิธีการพัฒนา 

ขั้นตอนและวิธีการพัฒนา 

ขั้นตอนและวิธีการพัฒนาตามกระบวนการนิเทศแบบเสริมตอการเรียนรูดวยความรวมมือ (To 

Touch Tomorrow Together Model) โดยนอมนําหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช มาเปนหลักคิด "เปนศูนยกลางการพัฒนา ปฏิบัติอยางพอเพียง เปาหมายคือสังคม" มุงพัฒนาครู

วิทยาศาสตรเสริมศักยภาพผูเรียนสูตร ดังน้ี 

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

“เปนศูนยกลางการพัฒนา ปฏิบัติอยางพอเพียง เปาหมายคือสังคม” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การดําเนินการนิเทศตามกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน ของการนิเทศแบบเสริมตอการเรียนรูดวยความ

รวมมือ (To Touch Tomorrow Together Model) ผูนิเทศไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 

ขั้นที่ 1 รูคุณคาในตน (Awareness of Self-value) 

ขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนสําคัญที่ผูนิเทศตองสรางความเช่ือมั่นใหแกผูไดรับการนิเทศใหรูสึกวามีความจริงใจที่

จะใหความรวมมือกับผูรับการนิเทศในการพัฒนาตนเองจนสําเร็จเปาหมายที่วางไว การดําเนินงานขั้นตอนน้ีมี

แนวทาง ดังน้ี 

1) การประสานงานแบบ กัลยาณ มิ ตร 

กลาวคือ ผูนิเทศไดปรับปรุงบุคลิกภาพใหมีความ

นุมนวลทั้งทาทางและวาจาใหเกียรติยอมรับความ

เปนตัวตนของผูรับการนิเทศทําใหผูรับการนิเทศรูสึก

สบ าย ใจที่ จ ะ พั ฒ น าร วม กั น บ น พ้ื น ฐาน เป น

ประชาธิปไตยและความเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน

ใหผูรับการนิเทศตระหนักถึงบทบาทหนาที่และ

ความสําคัญของตนเอง 

 2) การทําใหผูรับการนิเทศรูสึกตองการ

พัฒนาตนเองโดยพิจารณาหลักการทรงงาน กลาวคือ 

"ระเบิดจากขางใน ปลุกจิตสํานึก เนนใหพ่ึงตนเองได" 

ใหผูรับการนิเทศตระหนักถึงคุณคาของการพัฒนา

ผูเรียนซึ่งเปนกําลังสําคัญของชาติผูรับการนิเทศจึง

ควรตระหนักวาตนเองเปนศูนยกลางของการพัฒนา

เน่ืองจากตองพัฒนาตนเองและพัฒนาผู เรียนไป

พรอมๆกันกระตุ น ให เห็ นความสํ าคัญ ของครู

วิทยาศาสตรวาเปน "มือที่สรางอนาคตของชาติ" โดย

ผูนิเทศจะช้ีแนะใหเห็นจุดเดนจุดดอยและจุดที่ควร

เพ่ิมใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูของผูเรียน 

 3) การใหผูรับการนิเทศประเมินตนเองดวย

การใชแบบประเมินตนเอง และการทบทวนการ

ทํางานของตนเองใหเห็นความสามารถเฉพาะตน

จุดเดนและจุดที่ตองพัฒนาผูนิเทศจะตองใจเย็นที่จะ

ตะลอมใหผูรับการนิเทศเห็นสิ่งที่ดีแลวความสามารถ

พิเศษหรือจุดเดนของตนเองขณะเดียวกันก็ใหเห็น

จุดเดนที่ตองแกไขปรับปรุงหรือพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น "ไม

ควรใชการตําหนิติเตียน" 

 ขาพเจาไดทําใหผูรับการนิเทศเขาใจวาตัว

เขาเองสามารถพัฒนาตอยอดจากสิ่งที่เปนจุดเดน

ของตนเองบนพ้ืนฐานความสามารถของตนเองผูอ่ืน

เปนเพียงผูชวยสนับสนุนใหการพัฒนาตนเองของเคา

สะดวกขึ้นประสบผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ 

"ทําใหเกิดความไมกลัวการพัฒนา" 

กิจกรรมการนิเทศ 

การประชุมยอยหรือพบกันระหวางผูนิเทศ

กับผูรับการนิเทศเพ่ือประเมินตนเอง 

ภาพความสําเร็จของงาน 

ผูรับการนิเทศรูจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา 

 

 



ขั้นที่ 2 กําหนดผลเพื่อพัฒนา (Define goals to develop) 

เมื่อผูรับการนิเทศเกิดความตระหนักที่จะพัฒนาและเห็นจุดบกพรองของตนเองในแตละประเด็นแลว ผู

นิเทศควรช้ีใหเห็นลําดับความสําคัญของปญหาและใหช่ือรับการนิเทศสามารถกําหนดประเด็นที่ตองพัฒนากอน 

"เรงดวน"  ที่สงผลกระทบโดยตรงตอนักเรียนกอนดังน้ี 

1) การเรียงลําดับความสําคัญของการ

พัฒนา ผูนิเทศและผูรับการนิเทศรวมกันวิเคราะห

ความสําคัญของปญหาซึ่งหากผู นิเทศสามารถใช

โอกาสน้ีเพ่ือใหผูรับการนิเทศคิดและทํางานอยางมี

หลักเกณฑเปนระบบจากงายย่ิงขึ้นกลาวคือฝกการ

เรียงลําดับปญหาหรือเรื่องที่ตองการพัฒนาใหเห็น

ความเรงดวนของปญหาที่ตองพัฒนาแกไขกอนกอน

เพ่ือไมใหเกิดผลเสียรายแรงตอผูเรียน 

2) การกําหนดเปาหมายในการพัฒนา เมื่อ

ผูรับการนิเทศยอมรับสภาพปญหาที่มีความสําคัญ

และความจําเปนตองแกไขปญหาน้ีกอนแลวผูนิเทศ

ควรเสนอแนะใหผูรับการนิเทศกําหนดเปาหมายใน

การแกปญหาหรือตองการพัฒนาใหเห็นภาพของสิ่งที่

ตองการใหเกิดขึ้นอยางชัดเจนอาจเปนเปาหมายเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพตามสมควรกับสิ่งที่จะพัฒนา

เปาหมายของการพัฒนาอาจเปนเปาหมายยอยๆที่จะ

เกิ ดขึ้ นตามขั้ นตอนของการพัฒ นาก็จะทํ าให

กระบวนการพัฒนาของผูรับการนิเทศนาสนใจและ

ประเมินความสํ าเร็จ ดั งหลักการทรงงานของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 

2549 ) ที่ ว าการแกปญ หาจากจุด เล็ กและทํ า

ตามลําดับขั้นจนในที่สุดการขยายออกเปนวงกวางสู

สังคมตอไป 

กิจกรรมการนิเทศ 

การกําหนดเปาหมายตัวบงช้ีเรื่องที่ตองการ

พัฒนา 

ภาพความสําเร็จของงาน 

ภาพช้ินงาน, ผลงานหรือโครงงานในการ

พัฒนาผูเรียน 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 3 หาแนวรวมวิทยากร (Seek fellowships of knowledge) 

เมื่ อผู นิ เทศและผู รับการนิ เทศรวมกัน

เรียงลําดับกิจกรรมยอยที่จะพัฒนารวมกันโดยมีภาพ

ความสําเร็จของงานเปนตัวต้ังแลวการเรียงลําดับ

กิจกรรมยอยจะชวยใหเห็นภาพของงานที่จัดเกิดขึ้น

และกําหนดวิธีการดําเนินกิจกรรมและพัฒนางานได

ซึ่งการแยกงานใหยอยโรงโอกาสที่ผูรับการนิเทศจะ

เขาใจและพบความสําเร็จจะมีมากย่ิงขึ้นเพราะการ

ยอยลงจะทําใหงานงายขึ้นและสําเร็จเร็วเมื่องาน

ยอยๆแตละงานสําเร็จก็จะทําใหภาพรวมของงาน

สําเร็จดวย 

 



 การเสริมตอการเรียนรูในขั้นตอนน้ีผูนิเทศ

และผูรับการนิเทศจะไดเปรียบเทียบผลการประเมิน

ความรูความสามารถของผูรับการนิเทศที่ประเมินไว

แลวผูนิเทศจึงสามารถเสริมตอการเรียนรูของผูรับ

การนิเทศใหตรงทางตามความสามารถของผูรับการ

นิเทศแตละคน นอกจากน้ีผูนิเทศสามารถแนะนําผูรู

และเครือขายที่จะทํางานรวมกันไดนอกจากมีผูนิเทศ

และผูรับการนิเทศยังสามารถกําหนดทางเลือกที่จะ

นําไปสูความสําเร็จไดหลายๆทางเปนการปองกัน

ปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากทางเลือกใจทางเลือกหน่ึงไว

ลวงหนา 

กิจกรรมการนิเทศ 

กําหนดวิธีการพัฒนา, กําหนดกิจกรรม

พัฒนาที่หลากหลาย/เปนไปได 

ภาพความสําเร็จของงาน 

มีแผนการพัฒนาตนเองที่ชัดเจน กําหนด

กิจกรรม/วิธีการพัฒนาที่หลากหลาย/เปนไป

ได 

 

 

 

 

 
 

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติงานเขมแข็ง (World Hard) 

ในขั้นตอนน้ีขั้นตอนสําคัญที่จะทําใหงาน

ประสบผลสําเร็จแตจะเปนขั้นตอนที่งายหากผูนิเทศ

และผูรับการนิเทศดําเนินการตามขั้นตอนที่  1-3 

แลวแตละคนจะปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของตน

แตจะสอดคลองกันศึกษานิเทศกหรือผู นิ เทศจะ

พัฒนาคือนิเทศสอดคลองกับการพัฒนางานของผูรับ

การนิเทศในขณะปฏิบัติงานเมื่อพบปญหาผูรับการ

นิเทศอาจจะทอถอยผู นิ เทศจึงควรเสริมแรงให

กําลังใจหาทางใหผูรับการนิเทศพบความสําเร็จของ

งานทีละขั้นชวยคลายปญหาและรวมคิดหาทางออก

ในระดับที่ พอ ดีคื อ ให ผู รับการนิ เทศรู สึ กว าได

แกปญหาดวยตนเองจะทําใหเกิดความมั่นใจย่ิงขึ้น 

การนิเทศแบบเสริมตอการเรียนรูมีจุดเดนที่

สําคัญคือการสรางความเขมแข็งแกครูดวยการพาครู

ปฏิบัติงานจนสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวดังน้ันความ

เปนกัลยาณมิตรและความรอบรูของผูนิเทศจะเปน

ปจจัยสําคัญที่ทําใหการนิเทศบรรลุผล  สิ่งสําคัญอีก

ประการหน่ึงคือจังหวะที่ผูนิเทศวันหวยออกเมื่อเห็น

วาผูรับการนิเทศพัฒนาไปลงทางแลวซึ่งผูนิเทศตอง

สังเกตและเปนทักษะที่ตองฝกฝน 

กิจกรรมการนิเทศ 

ปฏิบัติตามกิจกรรมที่กําหนด/ปรับตาม

สถานการณ, สังเคราะหองคความรูจากการ

ปฏิบัติ 

ภาพความสําเร็จของงาน 

มีผลงานยอยที่ เกิดจากการปฏิบัติพัฒนา

ตนเองและการปรับปรุงแกไข 

 



ขั้นที่ 5 แสดงผลรวมภาคภูมิใจ (Be proud of success) 

เมื่อผูรับการนิเทศประสบผลสําเร็จในการ

พัฒนางานจะมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นผูนิเทศจะ

รวมประเมินผลงานของผูรับการนิเทศโดยใหผูรับการ

นิเทศสะทอนผลการพัฒนางานของตนเองในขั้นน้ีผู

นิเทศจะแสดงความช่ืนชมยินดีและช้ีประเด็นที่เปน

จุ ด เด น ข อ งงาน เป น ก าร ให ข อ มู ล ย อ น ก ลั บ 

(feedback)  แกผูรับการนิเทศขณะเดียวกันก็ช้ีจุด

ดวยที่จะใหผูรับการนิเทศพัฒนาตอไปหรือมีการ

พัฒนาตอยอดงานและมีผูรับการนิเทศหลายคน

ประสบผลสําเร็จพรอมกันจึงรวมกันวางแผนจัด

กิจกรรมสัมมนาวิชาการการเปดหองเรียน (open 

house)  ขึ้นเพ่ือใหผูรับการนิเทศที่มีผลงานไดนํางาน

มาแสดงเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ดีอาจดําเนินการ

ผานชองทางอินเตอรเน็ตทางระบบ social media 

โปรแกรม  Facebookเป นต น ในกลุ ม เครือข าย

โรงเรียนชมรมหรือรวมทั้ งสํ านักงานเขต พ้ืนที่

การศึกษาในรูปแบบการนําเสนอผลงานเผยแพร

เอกสารรวมทั้งนําเสนอขอมูลโดยใชเทคโนโลยีซึ่งเปน

ทักษะที่จําเปนในการเรียนรู เปนตน 

กิจกรรมการนิเทศ 

การสะทอนผล, การปรับปรุง, ปฏิบัติซ้ํา, 

การเพ่ิ มความรูจากผลการปฏิ บั ติการ

เผยแพร 

ภาพความสําเร็จของงาน 

เทียบผลกับภาพความสําเร็จที่ กําหนดไว

นอมนําหลักการทรงงานดานเปาหมายคือ

สังคมรูรักสามัคคี,  มุงประโยชนคนสวนใหญ

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

แผนภูมิแสดงการดําเนินงานตามขัน้ตอนในการนิเทศ 

กําหนดเปาหมายอนาคต 

วิเคราะหสภาพที่เปนอยูและ

กําหนดรูเรื่องที่ตองการ 

กําหนดเวลา 

และกิจกรรม 

ลงมือทําแบบรวมมือ 

นิเทศดวยสื่อหลากหลาย 

ประเมินผล 

และขยายสูสาธารณชน 

 

ครูวิทยาศาสตร 

มีทักษะ 

การจัดการเรียนการสอน 

 



มุงอนาคต หมายถึง 

การกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน

ในการพัฒนาผู เรียนเพ่ือให

ผู เรียนไดรับการพัฒนาเต็ม

ศักยภาพยึดทักษะการเรียนรู

ของผูเรียนใน ของผูเรียนแตละคนอยางชัดเจนและ

สามารถพัฒ นาให ถึ งความสามารถสู งสุ ดตาม

ศักยภาพของผู เรียนดังที่   ศ.นพ.วิจารณ  พาณิช 

กลาววา "การศึกษาที่ถูกตองสําหรับศตวรรษใหมตอง

เรียนใหบรรลุทักษะคือทําไดตองเรียนเลยอยากรูวิชา

ไปสูทักษะในการใชวิชาเพ่ือการดํารงชีวิตในโลกแหง

ความเปนจริงการเรียนจึงตองเนนเรียนโดยการลงมือ

ทําหรือการฝกฝนน่ันเองและคนเราตองฝกฝนทักษะ

ตางๆที่จําเปนตลอดชีวิต" (วิจารณ พาณิช,2555) 

กํ าหนด เป าหมาย ใน

อนาคต หมายถึง โรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดทํา

เกณ ฑ ทั กษะการเรียนรู  ของ

ผู เรียนไว 2 ระยะที่สามารถตรวจสอบไดและนํา

เกณฑดังกลาวใหสถานศึกษาพิจารณารับรองวาจะ

ดําเนินการไดและกําหนดเกณฑใหสูงขึ้นหรือลดลง

กวาเกณฑที่เขตพ้ืนที่กําหนดใหไดโดยใหเหตุผลตาม

สมควร 

วิเคราะหสภาพที่เปนอยู

และกําหนดรูเรื่องที่ตองพัฒนา 

หมายถึง การที่ครูควรมีขอมูล

นักเรียนรายบุคคลวิเคราะหจุดเดนจุดตองพัฒนาของ

นักเรียนแตละคนโรงเรียนวิเคราะหสภาพหองเรียน

และสภาพแวดลอมเทียบกับเกณฑเชนทํา SWOT  

เปนตนแลวเรียงลําดับที่ตองพัฒนาเรงดวนทั้งตัว

นักเรียนครูตองเรียนสภาพแวดลอม ฯลฯ เพ่ือรวมมือ

กันพัฒนากับสํานักงานเขตพ้ืนที่ 

กํ าห น ด เวล าและ

กิจกรรม  ห มายถึ ง  ก ารที่

โรงเรียนรวมมือกับสํานักงาน

เขตพ้ืนที่และวางแผนพัฒนา

รวมกันในประเด็นปญหาหรือ

กิจกรรมที่ตองการพัฒนาตามความตองการของครู

วิทยาศาสตรโดยกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและ

แนวทางดําเนินงานที่ชัดเจน 

ลงมือทําแบบรวมมือ

นิ เทศดวยสื่ อหลากหลาย 

หมายถึ ง สถานศึกษา/ครู

วิทยาศาสตร/ศึกษานิเทศก 

และผู บ ริห ารสถานศึ กษ า

กําหนดหนาที่ในการปฏิบัติแตละกิจกรรมใหชัดเจน

เมื่อลงมือปฏิบัติงานสามารถประสานสัมพันธกันไดดี

รวมกันคิดรวมกันทํ ารวมกันแกปญหารวมการ

ประเมินผลและช่ืนชมผลสําเร็จดวยกัน 

ป ร ะ เมิ น แ ล ะ ข ย า ย สู

สาธารณชน หมายถึง การรวมการ

ประเมินทุกขั้นตอนของงานมีขอมูล

สารสนเทศที่ชัดเจนโรงเรียนใชครูวิทยาศาสตรทุกคน

มีโอกาสนําเสนอผลงานที่เปนผลสําเร็จในระดับพึง

 



พอใจสูสาธารณชนไดทั้งในลักษณะการนําเสนอผาน 

social media เชน 

โปรแกรม facebook   

ชองทาง line  

เว็ปไซด www.stembysasikan.com  

การใหศึกษาดูงานในสถานศึกษา 

โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1 ) เส น อ ขอ ค วาม อ นุ มั ติ โค ร งก าร ให

ดําเนินงานโครงการฯ 

2) แ ต ง ต้ั งค ณ ะก รรม ก าร ดํ า เนิ น งาน

พัฒนาการนิ เทศการศึกษาครู วิทยาศาสตร ได

ดํ า เนิ นการแต ง ต้ั งคณ ะกรรมการดํ าเนิ น งาน

พัฒนาการนิเทศการศึกษาครูวิทยาศาสตรโดยมี

บุ คลากรจากทุ กภ าคส วน ที่ เ ก่ี ย วข อ งม าเป น

คณะกรรมการประกอบดวย ผู อํานวยการสํานัก

การศึกษา, รองผู อํ านวยการศึ กษา , ผู บ ริหาร

สถานศึกษา,รองผูบริหารสถานศึกษา, ศึกษานิเทศก, 

ครูวิทยาศาสตร เปนตน 

3) ป ระ ชุมคณ ะกรรมการ ดํ า เนิ น งาน

พั ฒ น าก าร นิ เท ศก ารศึ กษ าค รู วิ ท ย าศ าสต ร 

ดําเนินการประชุมคณะกรรมการเพ่ือวิเคราะหปญหา

ความตองการกําหนดเป าหมายและเสนอแนว

ทางการดําเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือเปนแนวทาง

ที่ครูวิทยาศาสตรสามารถปรับใหสอดคลองกับบริบท

ของโรงเรียน 

4) แจงผลการประชุมตอทุกสถานศึกษาและ

เสนอเปาหมายในการพัฒนาใหโรงเรียนรับรองหรือ

ปรับลดและเพ่ิมเปาหมายของสถานศึกษาเสนอไปยัง

สํานักการศึกษา ในที่ประชุมประจําเดือนผูบริหาร

สถานศึกษาและการแจงทางหนังสือราชการไปยัง

สถานศึกษาในสังกัด 

5) พัฒนาครูวิทยาศาสตรตามรูปแบบการ

นิเทศดังน้ี 

5.1 องคประกอบของการนิเทศตามรูปแบบ

การนิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการนิเทศ สื่อ

และเครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพ 

ผูรับการนิเทศ 

ที่พรอมจะพัฒนาตนเอง 

ผูนิเทศมีความ 

เปนกัลยาณมติร 

 

 

คุณภาพของผูเรียน 

 

 

http://www.stembysasikan.com/


จากแผนภาพผูนิเทศไดแกศึกษานิเทศกเปนองคประกอบหลักที่จะทําใหเกิดกระบวนการนิเทศดังน้ันครู

นิเทศตองฝกฝนตนเองทางดานพฤติกรรมมีความเปนกัลยาณมิตรเรียนความรูที่จะพัฒนาครูแตละคนเพ่ือทําใหผูรับ

การนิเทศเกิดความศรัทธานอกจากน้ีผูนิเทศตองมีสื่อ และเครื่องมือนิเทศที่สอดคลองกับความตองการของผูรับการ

นิเทศในสวนของผูรับการนิเทศควรใหความรวมมือและพรอมที่จะพัฒนาตนเองตามกระบวนการนิเทศ 

กระบวนการนิเทศแบบเสริมตอการเรียนรูดวยความรวมมือ เปนกระบวนการนิเทศที่เนนใหผูรับการนิเทศ

และผูนิเทศเห็นภาพความสําเร็จของงานหรือเปาหมายในการพัฒนาตรงกัน รวมการพัฒนานิเทศมีความเปน

กัลยาณมิตรกับผูรับการนิเทศผูรับการนิเทศพรอมที่จะพัฒนาตนเองดวยความตระหนักวาการพัฒนาตนเองเปน

เรื่องสําคัญซึ่งผลของการพัฒนาตามกระบวนการน้ีตองสงถึงการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 6 

เครื่องมือในการนิเทศ 

 

 

 

 

แบบนิเทศ ติดตามกระบวนการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 

โรงเรียน..................................................................................................สังกัด............................................................. 

ขั้นศึกษาสภาพปจจุบัน 

1.การศึกษาความตองการนิเทศของสถานศึกษาใชหลักการทํางานเปนทีมของผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ 

o ผูบริหารดําเนินการเพียงคนเดียว o ผูบริหารและครูทุกคนวิเคราะหรวมกัน 

o บริหาร และครูวิชาการวิเคราะหรวมกัน o อ่ืนๆ ระบุ............................................ 

2. การจัดทําขอมูล สารสนเทศความตองการของผูรับการนิเทศ 

o มีขอมูลแตยังไมไดจัดทําสารสนเทศ 

o มีขอมูลและจัดทําสารสนเทศ จัดหมวดหมู สะดวกตอการนําไปใช 

o อ่ืนๆ............................................................................................................................................. 

3. การรับทราบปญหาและความตองการของผูรับการนิเทศ 

o ผูนิเทศรับทราบปญหาและความตองการของผูรับการนิเทศแตละคนกอนดําเนินการนิเทศ 

o ผูนิเทศไมทราบปญหาและความตองการของผูรับการนิเทศแตละคนกอนดําเนินการนิเทศ 

o อ่ืนๆ............................................................................................................................................. 

ขั้นวางแผนและจัดทําโครงการนิเทศ 

4. ดําเนินการวางแผน จัดทําโครงการหรือแผนนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใชขอมูลที่ไดจากการศึกษาสภาพ

ปจจุบัน  

o ดําเนินการ o ไมดําเนินการ 

5. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการนิเทศชัดเจนและผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนมีสวนรวม 

o ดําเนินการ o ไมดําเนินการ 

แบบนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร 

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

 



6. กําหนดวิธีการนิเทศ หรือกิจกรรมนิเทศชัดเจน เชน การเย่ียมช้ันเรียน สังเกตการณสอน ฯลฯ 

o ดําเนินการ o ไมดําเนินการ 

7. แผนนิเทศภายในสถานศึกษากําหนดกิจกรรมชวยเหลือ ใหคําปรึกษาเพ่ือพัฒนาครูในการปฏิบัติงาน 

o ดําเนินการ o ไมดําเนินการ 

8. จัดทําเอกสารเครื่องมือนิเทศที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของผูรับการนิเทศที่มีความแตกตาง 

o ดําเนินการ o ไมดําเนินการ 

9. จัดทําปฏิทินการนิเทศชัดเจน ครอบคลุมการดําเนินงานตลอดปการศึกษาอยางตอเน่ือง 

o ดําเนินการ o ดําเนินการภาคเรียนละครั้ง 

o ดําเนินการภาคเรียนละ 2 ครั้ง o อ่ืนๆ ระบุ............................ 

o ไมดําเนินการ  

ขั้นดําเนินการนิเทศ 

10. ดําเนินการนิเทศเกี่ยวกับการใหความรูในงานที่ปฏิบัติซึ่งตรงกับความตองการของผูรับการนิเทศ 

o ดําเนินการ o ไมดําเนินการ 

11. การนิเทศปฏิบัติไดตามที่กําหนดในปฏิทินการนิเทศ 

o ตรงปฏิทิน o ไมตรงปฏิทิน 

12. ผูใหการนิเทศมีความรูชัดเจนในเรื่องที่ดําเนินการนิเทศและไดรับการยอมรับจากผูรับการนิเทศ 

o ชัดเจน o ไมชัดเจน 

13. มีกิจกรรมรับฟงความคิดเห็นและสะทอนขอมูลหลังการนิเทศระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศในแตละครั้ง 

o ดําเนินการ o ไมดําเนินการ 

14. ผูนิเทศใชเครื่องมือนิเทศทุกครั้งที่ทําการนิเทศ 

o ใช o ไมใช 

15. จัดทําบันทึกการนิเทศเปนหลักฐาน/รองรอย 

o ดําเนินการ o ไมดําเนินการ 

ขั้นประเมินผลการนิเทศ 

16. ประเมินผลการนิเทศสอดคลองตามจุดมุงหมาย/วัตถุประสงคที่กําหนด 

o สอดคลอง o ไมสอดคลอง 

 

 



17. วิเคราะหและสรุปผลการประเมินครบถวนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

o ครบถวน o ไมครบถวน 

18. นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการนิเทศ 

o มีหลักฐาน/รองรอยการนําไปใช o ไมมีหลักฐาน/รองรอยการนําไปใช 

ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

 

          ลงช่ือ...............................................................ศึกษานิเทศก 

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

              .............../.............../................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สวนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู 

โรงเรียน.............................................................................สังกัด.................................................................................. 

ช่ือผูรับการนิเทศ...........................................................................กลุมสาระการเรียนรู............................................... 

ภาคเรียนที่.........................ปการศึกษา.........................................วัน/เดือน/ปที่นิเทศ................................................ 

ช่ือผูนิเทศ.............................................................................................................เวลา................................................ 

วิธีการนเิทศ  

 ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 

 สัมภาษณ พูดคุย 

คําชี้แจง การนิเทศใชเกณฑตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรูโดยตรวจสอบรายการ/องคประกอบตางๆ พรอมให

ขอเสนอแนะ 

รายงานการนิเทศ/องคประกอบ 
ระดับคณุภาพ 

ขอเสนอแนะ 
3 2 1 

การวิเคราะหหลักสูตร 

1. ความถูกตองของการวิเคราะหตัวช้ีวัดเพ่ือจัดทําคําอธิบายรายวิชา 

(ความรู/ทักษะ/กระบวนการฯ/คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

    

2. ความถูกตองเหมาะสมของการเขียนคําอธิบายรายวิชา     

3. มีการวิเคราะหตัวช้ีวัดเพ่ือจัดกลุมนํามาจัดกิจกรรมการเรียนรู     

4. กําหนดสาระสําคัญ/ความคิดรวบยอดสอดคลองกับตัวช้ีวัด     

5. ลักษณะที่มุงประเมิน วิธีประเมิน เครื่องมือประเมินสอดคลองกับตัวช้ีวัด     

6. หนวยการเรียนรู/มาตรฐาน/สาระสําคัญ/จํานวนช่ัวโมง/นํ้าหนักคะแนน 

มีความสอดคลองเหมาะสม 

    

7. มาตรฐานการเรียนรู /ตัวช้ี วัด/สมรรถนะสําคัญของผู เรียนและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค มีความเช่ือมโยงอยางเหมาะสม 

    

หนวยการเรียนรู 

8. หนวยการเรียนรูนาสนใจชัดเจนครอบคลุมเน้ือหาสาระ จํานวนช่ัวโมง

เหมาะสมกับเน้ือหา 

    

9. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ี วัดสมรรถนะสําคัญของนักเรียนและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคมีความเช่ือมโยงกันอยางเหมาะสม 

    

แบบนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร 

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

 



รายงานการนิเทศ/องคประกอบ 
ระดับคณุภาพ 

ขอเสนอแนะ 
3 2 1 

10. ความสอดคลองของมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด/สาระสําคัญ/

ความคิดรวบยอดสาระการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู 

    

11. ความเช่ือมโยงสัมพันธระหวางช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัดสาระสําคัญ/ความคิดรวบยอดสาระการเรียนรูและกิจกรรม

การเรียนรู 

    

12. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการเรียนรูมาตรฐานการเรียนรู/

ตัวช้ีวัด 

    

13. กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู

ทักษะ/กระบวนการสมรรถนะที่สําคัญของผูเรียนและคุณลกัษณะอันพึง

ประสงค 

    

14. กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําทางใหผูเรียนสรางสรรคช้ินงานหรือ

ภาระงานได 

    

15. มกีารประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมการเรียนรู 

    

16. ประเด็นและหลักเกณฑการประเมินสามารถสะทอนคุณภาพผูเรียน

ตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

    

17. สื่อการจัดการเรียนรูในแตละกิจกรรมมคีวามเหมาะสมกับเวลาและ

นําไปประยุกตใชไดจริง 

    

แผนการจัดการเรียนรู 

18. แผนการจดัการเรียนรูนาสนใจชัดเจนครอบคลุมเน้ือหาสาระจํานวน

ช่ัวโมงเหมาะสมกับเน้ือหา 

    

19. จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู     

20. สาระสําคัญแสดงความคิดรวบยอดของเน้ือหาสอดคลองกับตัวช้ีวัดผล

การเรียนรู 

    

21. วัดและประเมินผลไดสอดคลองกับตัวช้ีวัดผลการเรียนรู (เครื่องมือวัด

และประเมินผลสอดคลอง/เกณฑการวัดผลประเมินผลเหมาะสม) 

    

22. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ     

 

 



รายงานการนิเทศ/องคประกอบ 
ระดับคณุภาพ 

ขอเสนอแนะ 
3 2 1 

23. การออกแบบการจัดกิจกรรมสามารถสรางเสริมใหนักเรียนเกิด

สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ. ศ. 2551 

ได 

    

24. การออกแบบการจัดกิจกรรมสามารถสรางเสริมใหนักเรียนเกิด

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. 2551 ได 

    

25. การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็ม     

26. การออกแบบการจัดกิจกรรมใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรู     

27. การออกแบบการจัดกิจกรรมมีการใชกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ที่สงเสริมทักษะอาชีพหรือทักษะทางเทคโนโลยี 

    

อ่ืนๆ 

28. มีการใชแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 30 เปอรเซ็นตของแผนการ

จัดการเรียนรูทั้งหมด 

    

29. มีสื่อ/วัสดุ/สอดคลองกับกิจกรรมที่นาสนใจ     

30. สามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลได     

รวมคะแนน     

 

           ลงช่ือ..........................................................ผูนิเทศ 

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

           ลงช่ือ..........................................................ผูรับการนิเทศ 

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

           วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............. 

 

 

 

 

 

เกณฑระดับคุณภาพ 

3 หมายถึง ดีมาก   2 หมายถึง พอใช  1 หมายถึง ควรปรับปรุง 

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนนต้ังแต 61 ถึง 90 อยูในระดับดีมาก   

คะแนนต้ังแต 31 ถึง 60 อยูในระดับพอใช  

คะแนนตํ่ากวา 31 อยูในระดับควรปรับปรุง 
  



 

 

 

 

สวนที่ 2 สังเกตการสอนในชั้นเรียน 

โรงเรียน..............................................................................................สังกัด................................................................. 

ช่ือผูรับการนิเทศ...........................................................................กลุมสาระการเรียนรู............................................... 

ภาคเรียนที่.........................ปการศึกษา.........................................วัน/เดือน/ปที่นิเทศ................................................ 

ช่ือผูนิเทศ.............................................................................................................เวลา................................................ 

แผนการจัดการเรียนรูที่......................เรื่อง.................................................................................................................. 

เรื่องที่ทําการนิเทศ 

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

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

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

ขอเสนอแนะในการนิเทศ 

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

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

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

ความคิดเห็นของผูรับการนิเทศ 

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

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

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

เรื่องที่ประสงคไดรับการนิเทศตอไป (ถามี).................................................................................................. 

  

 

 

 

แบบนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร 

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

 



คําชี้แจง ใหผูสังเกตการณสอน พิจารณาการสอนของครูตามรายการขางลางและทําเครื่องหมาย / ลงในชองวาง 

ตามระดับความคิดเห็น ดังน้ี 

5 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด   4 = ระดับความคิดเห็นมาก 

3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง   2 = ระดับความคิดเห็นนอย 

1 = ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนนต้ังแต 64 ถึง 75 อยูในระดับดีมาก  คะแนนต้ังแต 54 ถึง 64 อยูในระดับดี 

คะแนนตํ่ากวา 54 อยูในระดับควรปรับปรุง 

ที่ รายการสังเกตการสอน ระดับความคดิเห็น 

1 ครูมีการแจงจุดประสงค ในหัวขอเรื่องที่จะสอนใหนักเรียนทราบ 5 4 3 2 1 

2 ครูจัดกิจกรรมสรางความพรอมในการเรียนเพ่ือนําเขาสูบทเรียน      

3 ครูและผูเรียนจัดสภาพและบรรยากาศใหเอ้ือตอการจัดการ

เรียนรู 

     

4 กระบวนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด      

5 ครูจัดกิจกรรมให ผู เรียนคนพบคํ าตอบดวยตนเองอยาก

หลากหลายวิธี 

     

6 ผูเรียนทํากิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองและรวมกับกลุม      

7 การวัดผลสอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนรู/มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 

     

8 ครูมีการสอดแทรกระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการ

เรียนการสอน 

     

9 ครูชมเชยและเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงงาน      

10 ครูเลือกใชสื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรมไดเหมาะสมกับกิจกรรม      

11 ผูเรียนไดฝกทักษะการสืบคนขอมูลและเรียนรูจากแหลงเรียนรู      

12 ผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง เพ่ือใหมีทักษะเพ่ิมขึ้น      

13 ผูเรียนมีสวนรวมสรุปองคความรู      

14 เครื่องมือวัดผลและเกณฑการประเมินผลเหมาะสม วัดได

เที่ยงตรง 

     

15 การสอนนาสนใจ ผูเรียนมีความสุขในการเรียน      

 



 

ขอเสนอแนะการนิเทศ 

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

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

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

 

           ลงช่ือ..........................................................ผูนิเทศ 

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

           ลงช่ือ..........................................................ผูรับการนิเทศ 

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

            วันที่..........เดือน............................พ.ศ................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


