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3 
 

คำช้ีแจ้ง 

 
 เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อการพัฒนาตนเองสู่วิชาชีพ และการพัฒนาคุณภาพงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  

ส่วนท่ี 1 เป็นแผนการพัฒนาคนเอง จำแนกออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย  
ตอนท่ี 1 แผนการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานของศึกษานิเทศก์  

จำนวน 12 มาตรฐาน  
ตอนท่ี 2 การพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 

คือ จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม  

ส่วนท่ี 2 เป็นภาคผนวก ประกอบด้วย กรอบการพัฒนาคุณภาพงาน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย เครื่องมือการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ และประเมินความพึงพอใจต่อ
การดำเนินการพัฒนา 
 

 ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับ จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองพัฒนางานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
 
         นวพรรด์ิ  นามพุทธา 
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แผนพัฒนาตนเอง 
Individual Development Plan : ID Plan 

 นางนวพรรด์ิ นามพุทธา  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

---------------------------- 
1. ข้อมูลทั่วไป  

  ช่ือ           นางนวพรรด์ิ        นามสกุล        นามพุทธา                                            . 

  อายุ         56         ปี  อายุราชการ        35         ปี 

 1.1 คุณวุฒิทางการศึกษา 

   1.1.1 วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี     ประกาศนียบัตร วิชาการการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.ช้ันสูง)            .  

วิชาเอก     การประถมศึกษา           จากสถาบันการศึกษา        วิทยาลัยครูมหาสารคาม           .    

  1.1.2 วุฒิปริญญาตรี    ปริญญาบัตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)     วิชาเอก  การจัดการท่ัวไป 

จากสถาบันการศึกษา       วิทยาลัยครูมหาสารคาม      

  1.1.3 วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี       ปริญญาบัตรการศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.)   

สาขาวิชา        การบริหารการศึกษา        จากสถาบันการศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม          

และ   ปริญญาบัตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (คด.)      สาขา    การบริหารจัดการการศึกษา                  . 

จากสถาบันการศึกษา        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม         .  

 1.2 ข้อมูลการรับราชการ  

   1.2.1 เริ่มรับราชการในตำแหน่ง     ครู        เมื่อวันท่ี   17   เดือน    พฤษภาคม พ.ศ.   2527   .  

  1.2.2 เคยดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ ท่ีสำคัญ ดังนี้ 

วัน เดือน ป ี ตำแหน่ง/วิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท) 
17 พ.ค. 2527 ครูธุรการ โรงเรียนวาปีปทุม 1 1,950.00 
1 ต.ค. 2529 ครู 1 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 2 2,205.00 
1 ม.ค.2532 ครู 2 โรงเรียนบรบือ 2 2,345.00 
1 ก.พ. 2534 อาจารย์ 1 โรงเรียนบรบือ 3 4,250.00 
6 ก.ค. 2537 อาจารย์ 1 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 4 6,830.00 
1 ต.ค. 2539 อาจารย์ 1 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 5 9,560.00 
15 ก.ย. 2543 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด 

มหาสารคาม (สศจ.มค.) 
5 11,650.00 

    1 เม.ย. 2546 ศึกษานิเทศก์ สศจ.มค. 6 14,960.00 
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วัน เดือน ป ี ตำแหน่ง/วิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท) 
    1 ต.ค. 2546 ศึกษานิเทศก์ สพท.มค. เขต 1 6 15,600.00 
   20 ต.ค. 2547 ศึกษานิเทศก์ สพท.มค. เขต 1 7 19,320.00 
   24 ธ.ค. 2547 ศึกษานิเทศก์ สพท.มค. เขต 1 คศ. 2 19,320.00 
    5 ต.ค. 2550 ศึกษานิเทศก์ สพท.มค. เขต 1 คศ. 3 27,000.00 
   23 ก.ค. 2553 ศึกษานิเทศก์ สพม.26 (มหาสารคาม) คศ. 3 31,560.00 
    1 ก.ค. 2559 ศึกษานิเทศก์ สพม.26 (มหาสารคาม) คศ. 3 53,080.00 
    1 เม.ย. 2560 ศึกษานิเทศก์ สพม.26 (มหาสารคาม) คศ. 3 53,650.00 
    1 ต.ค. 2561 ศึกษานิเทศก์ สพม.26 (มหาสารคาม) คศ. 3 55,720.00 
    1 เม.ย. 2561 ศึกษานิเทศก์ สพม.26 (มหาสารคาม) คศ. 3 57,500.00 

1 ต.ค. 2561 ศึกษานิเทศก์ สพม.26 (มหาสารคาม) คศ. 3 58,360.00 
 
 1.3 ข้อมูลการพัฒนาตนเอง 
  การพัฒนาตนเองในประเทศ ประกอบด้วย 

 1. พ.ศ. 2559 ศึกษาดูงานโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง 

 2. พ.ศ. 2559 ศึกษาดูงานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดมุกดาหาร 

 3. พ.ศ. 2559 ศึกษาดูงานโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดสมุทรปราการ  

 4. พ.ศ. 2560 ศึกษาดูงานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดมุกดาหาร 

 5. พ.ศ. 2560 ศึกษาดูงานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

 6. พ.ศ. 2561 ศึกษาดูงานโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

  การพัฒนาตนเองในต่างประเทศ ประกอบด้วย 

 1. พ.ศ. 2546 ศึกษาดูงานประเทศมาเลเชีย และสิงคโปร์ 

 2. พ.ศ. 2546 ศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย   

 3. พ.ศ. 2547 ศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย   

 4. พ.ศ. 2547 ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 5. พ.ศ. 2550 ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 6. พ.ศ. 2552 ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น 

 7. พ.ศ. 2553 ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

 8. พ.ศ. 2555 ศึกษาดูงานประเทศนิวซีแลนด์ 

 9. พ.ศ. 2557 ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
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 10. พ.ศ. 2558 ศึกษาดูงานประเทศมาเลเชีย และสิงคโปร์ 

 11. พ.ศ. 2559 ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

 12. พ.ศ. 2562 ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น 

 1.4 ข้อมูลความภาคภูมิใจ 

   ปี พ.ศ. 2556 ผู้ขอรับการประเมินได้รับการคัดเลือกไปนำเสนองานวิจัยระดับชาติ  

ในการประชุมสัมมนาวิชาการ ระหว่างวันท่ี 10 – 12 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 

คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ปีการศึกษา 2557 ได้นำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อรับรางวัล “ทรงคุณค่า” สพฐ.  

(OBEC AWARDS) ส่งผลให้ผู้ขอรับการประเมิน ได้รับรางวัล “ทรงคุณค่า” สพฐ. (OBEC AWARDS)  ชนะเลิศ

เหรียญทอง  ระดับชาติ ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ปีการศึกษา 2558 ได้นำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อรับรางวัล “ทรงคุณค่า” สพฐ.  

(OBEC AWARDS) ส่งผลให้ได้รับรางวัล “ทรงคุณค่า” สพฐ. (OBEC AWARDS)  เหรียญทอง  ระดับชาติ 

ศึกษานิเทศก์ยอดเย่ียม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 

ปีการศึกษา 2558 ได้เข้านำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อรับรางวัล ผู้ส่งเสริมภาษาไทย 

ในวันภาษาไทย ส่งผลให้ผู้ขอรับการประเมินได้รับรางวัลผู้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ระดับดีเด่น  

ระดับประเทศ ในวันภาษาไทยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2558 ได้นำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อรับรางวัล “ทรงคุณค่า” สพฐ.  

(OBEC AWARDS) ส่งผลให้ได้รับรางวัล “ทรงคุณค่า” สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทอง  

ศึกษานิเทศก์ยอดเย่ียม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด้านบริหารจัดการ   

ปีการศึกษา 2559 ได้นำเสนอวิชาการ เพื่อรับรางวัล “ทรงคุณค่า” สพฐ.  

(OBEC AWARDS) ส่งผลให้ได้รับรางวัล “ทรงคุณค่า” สพฐ. (OBEC AWARDS) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 

ศึกษานิเทศก์ยอดเย่ียม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ   

   ปี พ.ศ. 2561 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2561  

 

2. แผนการพัฒนาตนเอง 

 แผนพัฒนาตนเองดำเนินการเป็น 2 ตอน ประกอบด้วยตอนท่ี 1 แผนการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานของ

ศึกษานิเทศก์ จำนวน 12 มาตรฐาน ตอนท่ี 2 การพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก์ คือ 



8 
 

จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

และจรรยาบรรณต่อสังคม โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนี ้
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นผู้นำทางวิชาการ มุ่งพัฒนาการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  
บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 

พันธกิจ (Mission)  
1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
6. พัฒนาระบบการให้บริการท่ีเป็นเลิศ 
 

 อัตลักษณ์  
➢ ยิ้มไหว ้
➢ เป็นมิตร 
➢ จิตสาธารณะ 
 

 เอกลักษณ ์

     “มุ่งวิชาการ  ทำงานเป็นทีม” 

 

ตอนที่ 1 แผนการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานศึกษานิเทศก์ 

  การพัฒนาตนเอง เป็นการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์เป็นฐานการพัฒนาตอนเอง  

ท้ัง 12 มาตรฐาน ดังนี้  

        2.1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครู 

        2.2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศ 

        2.3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

        2.4 พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 

        2.5 พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ 

        2.6 จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 

        2.7 รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
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        2.8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

        2.9 ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 

        2.10 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 

        2.11 เป็นผู้นำและสร้างผู้นำทางวิชาการ 

        2.12 สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 

 
ตอนที่ 2 การพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 

จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม 
  2.1 มีจรรยาบรรณต่อตนเอง 
    2.1.1 มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทาง
วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง อยู่เสมอ  
   2.1.2 มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ต่อตนเอง ซึ่งประกอบด้วย 
    1) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างท่ีดี  
     2) ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
    3) ศึกษาหาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง  พัฒนางานและสะสมผลงานอย่างสม่ำเสมอ 
    4) สร้างผลงานท่ีแสดงถึงการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 
    5) ค้นหาวิธีการทำงาน การพัฒนาวิชาชีพ และสามารถนำมาประยุกต์ให้เกิดผลดีต่อผู้รับการนิเทศ 
     6) นิเทศโดยยึดผู้รับการนิเทศเป็นสำคัญด้วยกระบวนการเรียนรู้รว่มกันอย่างสม่ำเสมอ 
     7) พัฒนาวิสัยทัศน์โดยผสมผสานนวัตกรรม เทคโนโลยีและแนวคิด เพื่อใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ 
  2.2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
     2.2.1 รัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ  
   2.2.2 ต้องมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ต่อวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย   
    1) มคีวามช่ืนชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ 
   2) รักษาช่ือเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 
   3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้ 
    4) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ 
    5) เลือกใช้หลักการ วิธีการท่ีถูกต้อง ได้ผลดี ทันสมัย และสอดรับกับผู้รับการนิเทศ   
   6) อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของผู้รับการนิเทศและความก้าวหน้าของวิชาชีพ 
   7) สร้างสรรค์เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 
    8) แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสมาชิกในองค์การหรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ใช้ศาสตร์ องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 
    9) เข้าร่วม ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์  
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  2.3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
    ต้องเป็นผู้รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาท
หน้าท่ีโดยเสมอหน้าศึกษานิเทศก์ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยท่ีถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และ
ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ศึกษานิเทศก์ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ  ศึกษานิเทศก์ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ และศึกษานิเทศก์ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและ
เสมอภาค ต้องมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ซึ่งประกอบด้วย 
   2.3.1 สนับสนุน ส่งเสริมผู้รับการนิเทศให้ประสบความสำเร็จตามความถนัด ความสนใจ และศักยภาพ
ของแต่ละคน 
   2.3.2 ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส 
   2.3.3 มีข้อมูล แนวทางปฏิบัติท่ีหลากหลาย ให้ผู้รับการนิเทศนำไปใช้เป็นตัวอย่าง 
   2.3.4 รับฟังความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลของผู้รับการนิเทศ 
    2.3.4 ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมุ่งมั่น ต้ังใจ เพื่อให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
   2.3.5 ให้ผู้รับการนิเทศได้ร่วมวางแผนพัฒนาตนเองและเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
   2.3.6 เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้รับการนิเทศด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยกย่อง ชมเชยและ 
ให้กำลังใจอย่างกัลยาณมิตร  
  2.4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
      เป็นผู้พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม  สร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ซึ่งประกอบด้วย 
   2.4.1 เป็นผู้เสียสละ เอื้ออาทร และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
   2.4.2 เป็นผู้ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
   2.4.3 เป็นผู้นำในการเปล่ียนแปลงและพัฒนา 
   2.4.4 เป็นผู้ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
   2.4.5 เป็นผู้มีความรัก ความสามัคคี และร่วมใจกัน ผนึกกำลังในการพัฒนาการศึกษา 
 
วิธีการดำเนินการ 
  มีการดำเนินการ กระบวนการนิเทศแบบเสริมพลัง “3 หลัก 6 ร่วม โดย ศน.มาดี” ดังนี้ 
 1. แนวคิดหลัก 3 ประการ 

 1.1 หลักการแบ่งปัน 
 1.2 หลักการร่วมแรงร่วมใจ 
 1.3 หลักการเป็นกัลยาณมิตร 

 2. กระบวนการนิเทศ 6 ขั้นตอน 
 ขั้นที ่1 ร่วมวางแผน (Co – planning) 
 ขั้นที่ 2 ร่วมทำและพัฒนา (Co – development and activities)  
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 ขั้นที่ 3 ร่วมปฏิบัติ (Co – do)  

 ขั้นที่ 4 ร่วมนิเทศติดตาม (Co –supervision)  

   ขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ   
   ขั้นที่ 2 การลงมือปฏิบัติและพัฒนา 
   ขั้นที่ 3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้และติดตามผล 
   ขั้นที่ 4 การสะท้อนและสรุปผล 
 ขั้นที่ 5 ร่วมประเมินและสรุปผล (Co - reflections and conclusions)  
 ขั้นที่ 6 ร่วมชื่นชมและเผยแพร่ (Co - appreciation and dissemination)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง : Empowering Supervion 
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ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  

กำหนดกรอบภาระงานและแนวทาง 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงานภายใน 
- กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและ 
  กระบวนการเรียนรู ้
- กลุ่มงานวัดและประเมินผล 

- กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

- กลุ่มงานนิเทศติดตามและ 

  ประเมินผล 

- กลุ่มงานพัฒนาระบบประกัน 

- กลุ่มงานเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ภาษาไทย 
- ภาษาต่างประเทศ 

- คณิตศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร ์

- สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม   
- การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

- สุขศึกษาและพลศึกษา 

งานธุรการ 
- งานรับ – ส่งหนังสือ 
- งานสารสนเทศ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานศูนย์การเรียนรู้ 
- งานประสานงานทั่วไป 
- วิจัยพัฒนางานธุรการ 
- ทะเบียนคุมหนังสือ 
- งานอื่น ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ กำหนดเป้าหมาย / แผนนิเทศ การจัดการศึกษา 

แนวคิด 3 หลัก 
  

หลักการแบ่งปัน/หลักการร่วมแรงร่วม
ใจ /หลักการเป็นกัลยาณมิตร 

กระบวนการนิเทศ 6 ร่วม 
ร่วมวางแผน/ร่วมทำและพัฒนา/ร่วมปฏิบัติ/
ร่วมนิเทศติดตาม/ร่วมประเมินและสรุปผล/ร่วม
ชื่นชมและเผยแพร่    

วิเคราะห์/สรุปผล(1) ปรับปรุง/พัฒนา 

สังเคราะห์ผลการนิเทศ / รายงานผล / ยกย่องชมเชย 

สรุปรายงาน – เผยแพร่ 

ไม่/N 

ไช่/Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Flow Chart กรอบภาระงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. 26



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์นโยบาย ปัจจัย และ

ปัญหาและความต้องการ 

กำหนดเป้าหมาย และวิธีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

คุณภาพผู้เรียน 
 

- ผลสัมฤทธิ ์

  ทางการเรียน 

- คุณธรรมและ  

  จริยธรรม 

- สมรรถนะ/

คุณลักษณะ  

- การอ่าน คิดวิเคราะห์ 

ครูมืออาชีพ 
- ชม.การปฏิบัติงาน 

- วินัย คุณธรรม จริยธรรม 

  จรรยาบรรณ 

- การพัฒนาคนเอง  

- ผลการปฏิบัติงาน   

การบริหารจัดการ 
- การบริหารจัดการแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ ์

- การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 

- การสร้างความสัมพันธ์กับ 

  ชุมชน 

- การกำกับ ติดตาม 

- ผลการพัฒนาคุณภาพ     

การขับเคลื่อนนโยบาย 

สู่การปฏิบัติ 

- A1 : ความตระหนักรับรู้  

- A2 : สู่การปฏิบัติ 

- A3 : ผลสัมฤทธิ์  

- A4 : ความยั่งยืน 

 

นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนา 

ผลการนิเทศ ติดตามฯ ปรับปรุง/พัฒนา 
ไม ่

ใช่ 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(โดยคณะ ก.ต.ป.น./บูรณาการกับศึกษานิเทศก์/และตัวแทนผู้บริหารสหวิทยาเขต) 

เปิดตลาดนัดวิชาการ “เสริมแรงทางบวก / สร้างขวัญกำลังใจ” 

(ด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน ด้านการบริหารจัดการ ด้านสถานศึกษา) 

สรุปรายงาน – เผยแพร่ 

 

Flow Chart การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  
  

แนวคิด 3 หลัก  
หลักการแบ่งปัน/หลักการร่วม
แรงร่วมใจ /หลักการเป็น
กัลยาณมิตร 

 

กระบวนการนิเทศ 6 ร่วม 
ร่วมวางแผน/ร่วมทำและพัฒนา / ร่วม
ปฏิบัติ /ร่วมนิเทศติดตาม /ร่วมประเมิน
และสรุปผล /ร่วมชื่นชมและเผยแพร่    
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ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย 

 

ด้านผู้เรียน 

ขั้นตอน/กระบวนการ ผลลัพธ์  

คัดกรองนักเรียนจัดกลุ่ม 

- วิชาภาษาไทย, วิชาคณิตศาสตร์,  

  วิชาภาษาอังกฤษ 

ส่งเสริมพัฒนา และปรับปรุง 

- พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 

- แก้ไขปรับปรุง”สอนเสริม” 

 

- ผลสัมฤทธิ์ 

  ทางการเรียน 

- คุณธรรมและ  

  จริยธรรม 

- คุณลักษณ์/สมรรถนะ 

- อ่าน คิดวิเคราะห์  

 

ด้านการบริหาร

จัดการ 

 

- การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

- การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 

- การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

- การกำกับ ติดตาม 

- สร้างขวัญกำลังใจ 

- ผลการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน     

 

  

โรงเรียนได้มาตรฐาน

ระดับสากล 

นโยบายสู่การปฏิบัติ 

  

- A1 : ความตระหนักรับรู้  

- A2 : สู่การปฏิบัติ 

- A3 : ผลสัมฤทธิ์  

- A4 : ความยั่งยืน 

 

ผลการพัฒนาคุณภาพ 

ท่ีสอดคล้องกับนโยบาย

ท่ีกำหนดอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์ที่

เป็นรูปธรรม 

 

 

ด้านครูผู้สอน 

 

- ครูพัฒนาครูให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ 

- เสริมสร้างวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ   

- กำหนด ชม.ในการสอน/

ปฏิบัติงาน  ให้เป็นไปตาม กคศ.

กำหนดและ สอดคล้องกับ

ความสามารถ 

- ครูพัฒนาส่ือนวัตกรรมเข้าศูนย์

  

ครูมืออาชีพ 
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วิธีการดำเนินการ 

 กระบวนการมีส่วนร่วมแบบสร้างสรรค์ (AIC) ซึ่งประกอบด้วย  3 ข้ันตอน ดังนี้ ขั้นตอนการสร้างความรู้ 
(Appreciation หรือ A)  ขั้นตอนการสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence หรือ I) และ 
ขั้นการสร้างแนวทางปฏิบัติ (Control หรือ C) 
 

 
 
 

 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่าน
กระบวนการพฒันา ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) 
  ซึ่งบทบาทหน้าท่ีผู้บริหาร ครู และนักการศึกษา  
บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรช้ีแนะท่ี
มีวิสัยทัศน์ร่วม และเห็นคุณค่า เป้าหมาย ท่ีจะขับเคล่ือน
ภารกิจร่วมกัน มุ่งสู่สัมฤทธิผลสูงสุดของผู้เรียนรู้ โดยครูทุก
คนจะเป็นท้ังผู้นำและผู้ตาม ท่ีทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมี

ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้สนับสนุนเพื่อ 
ประสิทธิภาพ และ 
 
ประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงความสุข
ในการทำงานร่วมกันของทุกคน การขับเคล่ือนกล
ยุทธ์ในการจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืนใน
สถานศึกษา เป็นเรื่องท่ีสำคัญท่ีส่งผลทางตรงต่อ

สถานศึกษา ครู และนักเรียน หลายด้าน เช่น 1) ครูคุณภาพ มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาและการพัฒนาเป็นเนื้อ
เดียวกับการปฏิบัติงานตามปกติ 2) นักเรียนคุณภาพซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการมีครูคุณภาพ 3) โรงเรียนคุณภาพท่ี
สืบเนื่องจากการมีครูและนักเรียนท่ีมีคุณภาพ มีกลยุทธ์ 8 ขั้นตอน ดังภาพ  
 

สร้างความรู้ 

(Appreciation หรือ A) 

ขั้นตอนการสร้างแนวทางการ

พัฒนา (Influence หรือ I) 

ขั้นการสร้างแนวทางปฏิบัติ 
(Control หรือ C) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Flow Chart กรอบภาระงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสพม. 26 

ใช่ 

ไม ่

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

และกรอบแนวคิดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 

และกระบวนการเรียนรู ้

กลุ่มงานวัดและ

ประเมินผล 

กลุ่มงานพัฒนา

สื่อนวัตกรรม 

กลุ่มงานนิเทศติดตาม

และประเมินผล 

กลุ่มงานพัฒนา

ระบบประกัน 
 

กลุ่มงาน

เลขานุการ 

งานกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

งานเลขานุการ 

กลุ่ม 

สังเคราะห์ วางแผน ออกแบบ กำหนดเปา้หมาย 

ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนที่กำหนด  

นิเทศ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือโรงเรียน  

ผลการดำเนินการ ปรับปรุง / แก้ไข 

ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

 

สรุป/รายงาน/เผยแพร ่
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ภาคผนวก 

เคร่ืองมือการส่งเสริมพัฒนา   
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แนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 การส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการอ่านการเขียน  

และยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทย เป็นการดำเนินงานท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทักษะ

ภาษาไทย ซึ่งการมุ่งเน้นพฒันาคุณภาพการสอน ถือเป็นวิธีการท่ีสำคัญวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยพัฒนาและสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ก็คือ การพัฒนาบุคลากรด้านการสอนภาษาไทย 

ซึ่งจะพบว่า ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาได้มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาวิธีการสอนใหม่ ๆ ในหลายรูปแบบ ดังนั้น

ผู้วิจัยจึงได้นำกระบวนการนิเทศการศึกษาบูรณาการกับนวัตกรรมการเสริมพลัง การโค้ชทางปัญญาท่ีมุ่งสู่การ

ร่วมมือกับครูให้สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถในการคิดและ

ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การสะท้อนความคิดได้ซับซ้อนมากขึ้น เกิดเจตคติและความพึงพอใจในการทำ

หน้าท่ีของตนเองและก่อให้เกิดประโยชน์ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ผู้วิจัยได้เสนอกระบวนการนิเทศ

แบบเสริมพลัง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 ร่วมวางแผน (Co – planning)  

 สาระสำคัญ  

  เป็นขั้นตอนดำเนินการประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจให้ครูทุกคนเห็นความสำคัญของเรื่องต่างๆ ท่ีจะ

พัฒนา กำหนดแนวทางระดมพลังสมอง ระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ายทอด แก้ไข โดยเช่ือมโยง

ประสบการณ์ กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของตนเอง 

ท่ีมีต่อการพัฒนางาน และสร้างพลังใจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ เกี่ยวกับการส่งเสริม

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  

 จุดประสงค์ 

  1. เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้ทุกคนเห็นความสำคัญของเรื่องต่างๆ ท่ีจะพัฒนา 

  2. เพ่ือให้บุคลากรทุกคนรับรู้บทบาทหน้าท่ีของแต่ละคน ท่ีมีส่วนสำคัญต่อองค์การ และกระตุ้นให้ทุกคนพร้อมใจ
พัฒนางาน 

  3. เพ่ือให้บุคลากรทุกคนรวมพลังศึกษา ค้นหาข้อมูลสภาพจริง และวิเคราะห์ปัญหาในองค์การรอบด้าน ท้ังจุดเด่น
และจุดด้อย 

  4. เพ่ือกำหนดแนวทางระดมพลังสมอง ระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด แก้ไข โดยเชื่อมโยงประสบการณ์ 
  5. เพ่ือให้ทุกคนกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของตนเองที่มีต่อการพัฒนางาน  
และรวบรวมเป้าหมายการพัฒนางานของแต่ละคนเป็นของโรงเรียน 

 วิธีดำเนินงาน  

  1. ประชุมช้ีแจง สัมมนา ระดมความคิดร่วมกันระหว่างศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครู หรือเชิญวิทยากรมา

บรรยายเพื่อให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีจะ

พัฒนาตามจุดเน้น ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของตนเอง ภูมิใจในตนเองท่ีมีบทบาทหน้าท่ีสำคัญท่ีจะช่วยพัฒนางาน
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ขององค์การให้สำเร็จ จะขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้ เป็นประโยชน์และโทษท่ีเกิดกับนักเรียน และแนวทางทำงาน 

ความสำเร็จท่ีจะเกิด และยินยอมพร้อมใจท่ีจะพัฒนาและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตนเอง 
  2. พาไปศึกษาดูงาน เพ่ือดูกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในเรื่องที่พัฒนา 

  3. ใช้เทคนิคหลากหลายเพ่ือให้ทุกคนเห็นร่วมกัน และพร้อมที่จะลงมือทำงาน พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  4. จัดประชุมครูทุกคน ระดมความคิด ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 
ข้อมูลขององค์การ ในประเด็นที่จะพัฒนา โดยให้คิดวิเคราะห์รอบด้าน เพ่ือหาปัญหา สาเหตุ  
ในการวิเคราะห์จะวิเคราะห์ทีละเรื่อง 

  5. จัดระดมพลังสมองเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเชื่อมโยงประสบการณ์  
จัดลำดับปัญหา หาสาเหตุ กำหนดจุดเน้นการพัฒนางาน พร้อมแนวทางแก้ไขเป็นกรอบกว้างๆ  
ว่าจะแก้ไขเรื่องใดบ้าง 

  6. ให้ครผูู้สอนภาษาไทยทุกคนในโรงเรียน เขียนแผนปฏิบัติงานประจำปี 
ของตนเอง ซึ่งเป็นแผนการทำงานของตนเอง พัฒนาตนเอง ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมาย หรือชิ้นงานที่จะปฏิบัติในแต่ละปีอย่างอิสระ 
ภายใต้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง เช่น ครูกำหนดจำนวนแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะทำในปีน้ันๆ การผลิตนวัตกรรม การทำวิจัยใน
ชั้นเรียน เป็นต้น 

  7. หลังจากน้ันให้ผู้บริหารรวบรวมเป้าหมายของแต่ละคน เป็นแผนขององค์การ  
และนำมาเป็นฐานในการกำหนดเป้าหมายขององค์การ 

  8. รวบรวมเป้าหมายของบุคลากรในโรงเรียน เป็นเป้าหมายการนิเทศ ติดตามผลของผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. แบบบันทึกการประชุมสัมมนาระดมความคิด 

  2. แผนปฏิบัติงานประจำปีของตนเอง (แผนการทำงานและพัฒนาตนเอง) 

 การวัดและประเมินผล  

  1. บันทึกการประชุมสัมมนาระดมความคิด 

  2. สังเกตการณ์ร่วมวางแผนกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติ มีการตกลงร่วมกัน  

ให้ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันพิจารณาหาข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติ 

 ขั้นที่ 2 ร่วมกำหนดกิจกรรมพัฒนา (Co – development and activities)  

 สาระสำคัญ 

  เป็นขั้นตอนดำเนินการร่วมกันกำหนดกิจกรรม งานโครงการ ท่ีจะพัฒนาให้ได้ตามเป้าหมาย และ

กำหนดบทบาทหน้าท่ี และแนวปฏิบัติของบุคลากรทุกคนในการดำเนินงาน 

ตามกิจกรรม (โดยเน้นการทำงานเป็นเครือข่าย หรือเป็นทีม) และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 

ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ 
  จุดประสงค์ 

  1. เพ่ือร่วมกันกำหนดกิจกรรม งานโครงการ ท่ีจะพัฒนาให้ได้ตามเป้าหมาย 
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  2. เพ่ือกำหนดบทบาทหน้าท่ี และกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติของบุคลากรทุกคนในการดำเนินงานตามกิจกรรม และ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

 วิธีดำเนินการ 

  1. ผู้เก่ียวข้องประชุมร่วมกันเพ่ือชี้แจง และสร้างความเข้าใจร่วมกัน พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย เพ่ือกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน และกำหนดกิจกรรมในแต่ละเรื่องที่ต้ังเป้าหมายไว้
  2. กำหนดบทบาทหน้าท่ี และแนวปฏิบัติของทุกคนในแต่ละกิจกรรม ท้ังน้ี โดยให้กำหนดเป็นทีม เป็นเครือข่าย โดย
สลับกันทำหน้าท่ีผู้นำ ผู้ตาม เช่น การพัฒนาบุคลากร  ใชวิ้ธีการอบรม ไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ เรื่องสำคัญที่ต้อง
พัฒนาคือ เรื่องหลักสูตร วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิจัยในชั้นเรียน เทคนิคการนิเทศ ฯลฯ เรื่องที่จำเป็นและตามความ
ต้องการกิจกรรมนิเทศภายใน  ใช้การเย่ียมชั้นเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย การทำวิจัยในชั้นเรียน ใช้การพัฒนาให้
ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิเทศ ติดตามช่วยเหลือ ฯลฯ 

  3. กำหนดแผนงาน โครงการ ในการดำเนินงานแต่ละเรื่อง โดยรวบกิจกรรมลักษณะเดียวกันเป็นโครงการเดียว เช่น 
การอบรมให้ความรู้เรื่องต่างๆ จัดเป็นโครงการพัฒนาบุคลากร 

  4. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. แบบบันทึกการประชุม 

  2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  3. ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 การวัดและประเมินผล  

  1. บันทึกการประชุม 

  2. การสังเกตการปฏิบัติงาน 

ขั้นที่ 3 ร่วมปฏิบัติ (Co – doing)  

สาระสำคัญ 

 เป็นขั้นตอนดำเนินงานตามกิจกรรมท่ีกำหนด ปรับปรุงพัฒนาแนวปฏิบัติ 

ให้บรรลุเป้าหมาย มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และมีการนิเทศ ติดตามผลระหว่างดำเนินงาน 

เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าและประเมินผลส่ิงท่ีเกิดขึ้นด้วย  
 จุดประสงค์ 

  1. เพ่ือดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดให้บรรลุเป้าหมาย 

  2. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขณะปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุง พัฒนางาน 

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ระหว่างบคุลากรในโรงเรียน และนอกโรงเรียน โดยมุ่งแก้ปัญหา 

 วิธีดำเนินงาน 

  1. ให้ครจูับกลุ่มทีมงาน หรือเครือข่ายการทำงาน ด้วยความสมัครใจว่าจะเป็นทีมงานพัฒนาเรื่องใดขององค์การ เชน่ 
ทีมงานเรื่อง พัฒนาแผนการสอน ทีมงานเรื่อง การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน หรือทีมงานพัฒนาสื่อ ทีมงานกลุ่มสาระภาษาไทย ฯลฯ 
แต่ละคนจะสลับกันเป็นหัวหน้าทีมงาน บริหารงาน และขณะเดียวกันจัดทีมนิเทศในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
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  2. ให้แต่ละทีมวางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบว่าจะจัดกิจกรรมอะไร     
  3. จัดปฏิทินให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในทีมงาน เครือข่ายเดียวกัน  
แก่ต่างทีมงาน ต่างเครือข่าย ภายในองค์การ 

  4. จัดปฏิทินให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร-ครู ครู-ครู  
(ต่างเครือข่าย หรือเครือข่ายเดียวกัน) ศึกษานิเทศก์-คร ู หรือผู้บริหาร 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. เอกสารประกอบการประชุมอบรมพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม 

  2. แบบบันทึกหลังการปฏิบัติงาน (AAR)  

 การวัดและประเมินผล  

  1. สังเกตการณ์ สนทนา ซักถาม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผู้นิเทศและครูผู้รับ การนิเทศ  

  2. บันทึกหลังการปฏิบัติงาน (AAR) 

 ขั้นที่ 4 ร่วมนิเทศและสะท้อนผล (Co –supervision and reflection)  

 สาระสำคัญ 

  เป็นขั้นตอนการดำเนินการนิเทศ ติดตามผลระหว่างดำเนินงานเพื่อตรวจสอบ 

ความคืบหน้าและประเมินผลส่ิงท่ีเกิดขึ้นด้วย ซึ่งมีการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย  

การวางแผนการนิเทศ การลงมือปฏิบัติและพัฒนา การแลกเปล่ียนเรียนรู้และติดตามผล  

การสะท้อนและสรุปผล  

 จุดประสงค์ 
  1. เพ่ือนิเทศ ติดตามผลระหว่างดำเนินงาน 

  2. เพื่อให้การนิเทศแบบเสริมพลังมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนด  

 วิธีการนิเทศ  

  วิธีการนิเทศใช้หลักการเสริมพลังเพื่อพัฒนาดังนี้ 

  1. นิเทศมุ่งวิธีนำ ผู้นิเทศเป็นผู้ช้ีนำ เมื่อครูมีขาดความรู้ความเข้าใจ และยังขาดประสบการณ์ 

  2. นิเทศมุ่งวิธีไม่นำ วิธีนี้จะใช้เมื่อครูมีคุณภาพสูง มีประสบการณ์ และมีความสามารถ  

  3. นิเทศมุ่งวิธีให้ความร่วมมือเป็นวิธีการท่ีผู้นิเทศใช้เมื่อคุณภาพของครูมีลักษณะผสมผสานระหว่าง

สองแบบข้างต้น  

 ระยะเวลาการนิเทศ  

  นิเทศท้ังในเวลาและนอกเวลาทำการสอน กล่าวคือ การเสริมพลังนั้นผู้นิเทศ สามารถเสริมกำลังใจให้

ผู้รับการนิเทศได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจจะเป็นการหารือ เติมเต็ม ทางโทรศัพท์ ทางเอกสารในปัญหาท่ีผู้รับการนิเทศ

ต้องการความช่วยเหลือ ผู้รับการนิเทศเกิดความเช่ือมั่นในตนเองปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 วิธีดำเนินงาน 

 ขั้นการวางแผนการนิเทศ   
  ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติโดยใช้ประสบการณ์เดิมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 

ผู้นิเทศ เป็นกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตใจให้ผู้รับการนิเทศมีความพร้อม ร่วมกันศึกษาปัญหาความต้องการในการจัดเรียนรู้และการ
สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ความเข้าใจด้านทักษะการจัด 
การเรียนรู้ภาษาไทย ช่วยให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ช่วยคลี่ปมบางประการให้เกิดผลในการปฏิบัติได้จริง ต้องวางแผนรว่มกันว่า ในแต่ละ
ครั้งที่ดำเนินการนิเทศน้ัน จะลงลึกเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
เป็นพิเศษ  

 จุดประสงค์ 

  1. ครูผู้รับการนิเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศแบบเสริมพลัง  

  2. ครูผู้รับการนิเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ  

  3. ครูผู้รับการนิเทศได้ประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ 

การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
 วิธีดำเนินการ 

  1. ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติโดยใช้ประสบการณ์เดิมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้นิเทศ เป็นกิจกรรมเพื่อ

สร้างจิตใจให้ผู้รับการนิเทศมีความพร้อม  

  2. ร่วมกันศึกษาปัญหา ความต้องการในการส่งเสริมพัฒนาการจัด 

การเรียนรู้และการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ความเข้าใจด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  

  3. วางแผนร่วมกันว่าในแต่ละครั้งท่ีดำเนินการนิเทศนั้น จะลงลึกเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ  
   การนิเทศแบบเสริมพลัง ครูผู้รบัการนิเทศซึ่งเป็นครูผู้สอนภาษาไทยจะรับการนิเทศจากผู้บรหิารโรงเรียนและ
ผู้วิจัย ซึ่งแต่ละบุคคลมีบทบาท ดังน้ี 

 ผู้นิเทศ  

  1. ศึกษาพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

เพื่อเสริมสร้างพลังความรู้ได้สอดคล้องกับความต้องการเติมเต็มในส่ิงท่ีต้องการเรียนรู้ และพัฒนาตามศักยภาพของ

แต่ละบุคคลโดยให้อิสระในความคิดและเกิดอำนาจในการปฏิบัติงานด้วยตนเองของครูผู้รับการนิเทศโดยใช้แบบวัด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเรียนรู้ภาษาไทยและประเมินเจตคติท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบสอบถามท่ี

ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

  2. ให้ความรู้และการฝึกทักษะเกี่ยวกับการนิเทศแบบเสริมพลัง 

เพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสัมมนา เนื้อหาได้มาจากการศึกษาความ

ต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยของครูผู้สอนภาษาไทย  

  3. สร้างความเป็นเพื่อน ความร่วมมือและความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่าง ผู้นิเทศและผู้รับการ

นิเทศ ทำความตกลงและสร้างความเข้าใจในการสร้างความร่วมมือและความไว้วางใจกันในการเยี่ยมชมการจัดการ
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เรียนรู้ของผู้รับการนิเทศ โดยไม่มีการให้ข้อคิดเห็นใด ๆ เพื่อสร้างความรู้สึกผ่อนคลายและร่วมกันย้อนคิดหลังการ

เย่ียมชม โดยร่วมกันตัดสินใจเลือกเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

  4. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยก่อนได้รบัความรู้ ความเข้าใจ 

จากผู้นิเทศ เพื่อผู้นิเทศจะได้ทำความเข้าใจถึงพื้นฐานในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

เพื่อผู้นิเทศจะได้เตรียมเอกสารความรู้ในการร่วมสะท้อนคิด เติมเต็มตามหลักการ  

  5. การร่วมกันวางแผนการนิเทศ / ปฏิทินการนิเทศ เป็นการร่วมกันกำหนดช่วงวัน และเวลาของการ

ปฏิบัติการนิเทศแต่ละขั้นตอน การกำหนดเครื่องมือและการติดตามประเมินผล การนิเทศให้สอดคล้องเหมาะสม

กับสภาพบริบทและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ท้ังนี้ต้องรว่มกัน กำหนดจำนวนครั้งในการนิเทศการสอนและระบุ 

วัน เดือน ปี และเวลาท่ีดำเนินการนิเทศ การสอน โดยผู้รับการนิเทศ เลือกใช้เทคนิคการเรียนรู้ภาษาไทย  

ในการจัดการเรียนรู้ 2 ครั้ง เพื่อดูความก้าวหน้าจากการใช้เทคนิคเดียวกันและให้เกิดการเรียนรู้ในเทคนิคนั้นๆ  

  ครูผู้รับการนิเทศ  

   1. ประเมินตนเองโดยการทำแบบวัดความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับ

มัธยมศึกษา 

   2. ประเมินตนเองเกี่ยวกับเจตคติท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 

   3. ร่วมสัมมนารับความรู้ ทักษะ จากผู้เช่ียวชาญ (ผู้วิจัยเป็นผู้ให้ความรู้) โดยมี ขอบข่ายเนื้อหา

สาระเกี่ยวกับการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและแนวคิดหลักการนิเทศแบบเสริมพลัง 

   4. ร่วมมือและไว้วางใจซึ่งกนัและกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ  

ทำความตกลงและสร้างความเข้าใจในการเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ของผู้นิเทศ โดยไม่มีการให้ข้อคิดเห็นใดๆ เพื่อ

ความรู้สึกผ่อนคลายและร่วมกันย้อนคิดหลังการเยี่ยมชม โดยร่วมกันตัดสินใจ เลือกเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้

ภาษาไทย 

   5. นำแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีได้จัดทำไว้ก่อนได้รับความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้นิเทศได้ศึกษา

ตามสภาพท่ีเป็นจริง  

   6. ร่วมกับผู้นิเทศวางแผนการนิเทศ / แผนการนิเทศ กำหนดช่วงวัน 

และเวลาของการปฏิบัติการนิเทศแต่ละขั้นตอน การกำหนดเครื่องมือและการติดตามประเมินผลการนิเทศ ให้

สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพบริบทและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ท้ังนี้ต้องร่วมกนั กำหนด จำนวนครั้งในการ

นิเทศการสอนและระบุ วัน เดือน ปี และเวลาท่ีดำเนินการนิเทศการสอน โดยผู้รับการนิเทศ เลือกใช้เทคนิคการ

เรียนรู้ภาษาไทย ในการจัดการเรียนรู้ 2 ครั้ง เพื่อดูความก้าวหน้าจากการใช้เทคนิคเดียวกันและให้เกิดการเรียนรู้

ในเทคนิคนั้นๆ  
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  เคร่ืองมือที่ใช้ในการนิเทศ  

   1. แบบประเมินความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 

   2. แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับเจตคติท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 

   3. แผนการนิเทศ โดยกำหนดช่วงเวลาของการสังเกตการสอน  

 การวัดและประเมินผล  

   สังเกตการณ์ร่วมวางแผนกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติ มีการตกลงร่วมกัน ให้ข้อเสนอแนะซึ่งกนั

และกัน เพื่อร่วมกันพิจารณาหาข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ  
 ขั้นปฏิบัติการนิเทศ 

   ผู้นิเทศมีการดูแลเพ่ือให้บรรลุผลการสง่เสริมพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขวิธีการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ใน
ข้ันน้ีของการลงมือปฏิบัติและพัฒนา ประกอบด้วยข้ันตอนย่อย 3 ข้ัน คือ  

   1. การศึกษาต้นทุนเดิม เป็นข้ันที่ผู้นิเทศพยายามทำความเข้าใจวิธีคิด วิธีการ ทำงานและผลที่เกิดข้ึนจากการ
ทำงานของผู้รับการนิเทศว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือเป็นข้อมูล 

ในการต่อยอดประสบการณ์ในระดับที่เหมาะสมกับผู้รับการนิเทศ ซึ่งในข้ันน้ีอาจใช้วิธีการต่างๆ ตามสถานการณ์ ได้แก ่ 

    1.1 การให้ผูร้ับการนิเทศบอกเล่า อธิบายวิธีการทำงานและ 
ผลที่เกิดข้ึน  

    1.2 การพิจารณาร่องรอยการทำงานร่วมกัน เช่น แผนการจัด 

การเรียนรู้ และช้ินงานของนักเรียน  

    1.3 การสังเกตการสอนในช้ันเรียน  

   2. การให้ผู้รับการนิเทศประเมินการทำงานของตนเอง เป็นขั้นที่ช่วยให้ 

ครูได้ ทบทวนการทำงานท่ีผ่านมาของตนเอง โดยใช้ตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมท่ีผ่านมา ได้แก่ การสอนท่ีเพิ่งสอนจบ

ไปแล้ว ช้ินงานท่ีนักเรียนเพิ่งทำเสร็จเมื่อสักครู่มาใช้ประกอบการประเมิน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นสำคัญขั้นหนึ่ง ท่ีพบว่า 

ผู้รับการนิเทศ (ครู) ไม่ได้ตระหนักรู้ในส่ิงท่ีตนเองสอนหรือกระทำลงไปนัก แต่การท่ีจัดให้มีโอกาสได้ “นึกย้อนและ

สะท้อนผลการทำงาน” ช่วยให้ผู้รับการนิเทศ (ครู) ได้ทบทวนและไตร่ตรองว่า ตนเองได้ใช้ความรู้ความเข้าใจ ไปสู่

การปฏิบัติอย่างไร มีอุปสรรค ปัญหาใดเกิดขึ้นบ้าง  

   3. การต่อยอดประสบการณ์ เป็นขั้นที่ผู้นิเทศมีข้อมูลจากการสังเกต 

การทำงาน และฟังผู้รับการนิเทศ (ครู) อธิบายความคิดของตนเอง แล้วจึงลงมือต่อยอดประสบการณ์ในเรื่อง 

เฉพาะนั้นเพิ่มเติม ซึ่งผู้นิเทศต้องอาศัยปฏิภาณในการวินิจฉัยให้ได้ว่าผู้รับ 

การนิเทศต้องการ ความช่วยเหลือในเรื่องใด หากไม่แน่ใจก็อาจใช้วิธีการสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม ในขั้นต่อยอด

ประสบการณ์มักมีการดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ  

    3.1 เมื่อพบว่า ผู้รับการนิเทศมีความเข้าใจท่ีผิดพลาดบางประการหรือมีปัญหา ก็จำเป็นต้อง

แก้ไข ปรับความรู้ ความเข้าใจให้ถูกต้องและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา  
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    3.2 เมื่อพบว่า ผู้รับการนิเทศเข้าใจหลักการสอนดี แต่ยังขาดประสบการณ์ในการออกแบบการ

จัดการเรียนรู้ ก็จำเป็นเพิ่มเติมความรู้ แบ่งปันประสบการณ์  

  จุดประสงค ์ 

   เพื่อให้ผู้ทำหน้าท่ีนิเทศและครูผู้รับการนิเทศร่วมมือกันพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ ช่วยเหลือ แนะนำ 

ร่วมปฏิบัติ โดยเน้นผู้รับการนิเทศให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติท่ีดี ต่อการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ภาษาไทย 

  การดำเนินการ  

   ประชุมก่อนการสังเกตการสอน (Pre-conference) ในขั้นนี้ผู้นิเทศ 

และครูผู้รับ การนิเทศประชุมปรึกษา ตกลงและทำความเข้าใจร่วมกันในประเด็นดังต่อไปนี้ 

   1. ขั้นตอนการนิเทศการสอน โดยวิธีการสังเกตการสอน 

   2. ทบทวนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเทคนิคการเรียนรู้ภาษาไทยในประเด็นวิธีการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/นวัตกรรมและวิธีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  

   3. เครื่องมือท่ีใช้สังเกตการณ์การสอนและประเด็นท่ีสังเกตการสอน  
  การนิเทศแบบเสริมพลัง ครูผู้รบัการนิเทศซึ่งเป็นครูผู้สอนภาษาไทยจะรับ 

การนิเทศจากผู้บริหารโรงเรียนและผู้วิจัย ซึ่งแต่ละบุคคลมีบทบาท ดังน้ี 

  ผู้นิเทศ  

   1. สังเกตการณ์การสอน (Observation) ตามแผนการนิเทศแบบเสริมพลัง เป็นการสังเกตช้ันเรียน 

โดยประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีปรากฏขึ้นในช้ันเรียนลงในเครื่องมือท่ีกำหนดไว้  

   2. ประชุมหลังการสังเกตการณ์การสอน (Post conference) เป็นการร่วมมือกัน ระหว่างผู้นิเทศ

และครูผู้รับการนิเทศวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้หลังจากการสังเกตการณ์การสอน และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของ

ตนเองเป็นการทบทวนย้อนคิดให้ข้อมูลย้อนกลับแก่กันท่ีนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผู้นิเทศใช้ทักษะการเสริมพลังในการช่วยเหลือให้ครูผู้รับการนิเทศใช้กระบวนการทางปัญญาในการสร้างความรู้ 

และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง  

   3. ให้คำแนะนำ เติมเต็มแก่ครูผู้รับการนิเทศในการจัดทำแผนการจัด 

การเรียนรู้ เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีเหมาะสมกับสภาพปัญหา  

   4. นัดหมายผู้รับการนิเทศให้คำปรึกษา เสริมกำลังใจวางแผนการนิเทศร่วมกันอีกครั้งว่า ความรู้ 

ความเข้าใจอันใหม่ท่ีได้รับการแนะนำครั้งนี้จะเกิดผลในทางปฏิบัติเพียงใด  

  ครูผู้รับการนิเทศ  

   1. จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเทคนิคการเรียนรู้ภาษาไทย วัดและประเมินผลในช้ันเรียนท่ี

รับผิดชอบตามท่ีเคยปฏิบัติก่อนได้รับความรู้จากผู้เช่ียวชาญ  
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   2. เมื่อเสร็จส้ินการจัดการเรียนรู้ครั้งท่ี 1 ร่วมทบทวนย้อนคิดให้ข้อมูลย้อนกลับแก่กันท่ีนำไปสู่การ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้จากการนึกคิดถึงจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง ครูผู้รับการนิเทศใช้กระบวนการทางปัญญาใน

การสร้างความรู้และพัฒนาการการเรียนรู้ของตนเอง  

   3. รับการนัดหมายเพื่อรับฟังการเติมเต็มและขอรับคำปรึกษาจากผู้นิเทศ  

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการนิเทศ  

   1. เครื่องมือนิเทศการสอนแบบเสริมพลัง  

   2. แบบประเมินสมรรถนะด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทย 

 การวัดและประเมินผล  

   1. สังเกตการณ์การจัดการเรียนรู้  

   2. ประเมินสมรรถนะด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
 ขั้นติดตามผลการนิเทศ 

  การติดตามผลการนิเทศเพื่อตรวจสอบความคืบหน้า แลกเปล่ียนเรียนรู้และประเมินผลส่ิงท่ีเกิดขึ้นด้วย 

โดยการติดตามผลการนิเทศ ประกอบด้วย การสอบถามส่ิงท่ีทำได้ลุล่วงและส่ิงท่ีต้องปรับปรุง แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นจากการสังเกตและกล่าวชมเม่ือเห็นความคืบหน้าท่ีดี หาโอกาสในการสนทนาและให้ข้อมูลป้อนกลับในครั้ง

ต่อไป แนะนำส่ิงท่ีควรปรับในการปฏิบัติงาน และหยั่งเสียงดูว่าการนิเทศครั้งนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้รับการนิเทศมาก

น้อยเพียงใด 

 จุดประสงค ์ 

   1. เพื่อติดตามผลการนิเทศ ในการตรวจสอบความคืบหน้า แลกเปล่ียนเรียนรู้ และประเมินผลส่ิงท่ี

เกิดขึ้น 

   2. เพื่อให้การนิเทศแบบเสริมพลังมีประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด  

 การดำเนินการ  

   1. สอบถามส่ิงท่ีทำ ได้ลุล่วงและส่ิงท่ีต้องปรับปรุง  

   2. แลกเปล่ียนความคิดเห็นจากการสังเกตและกล่าวชมเมื่อเห็นความคืบหน้าท่ีดี  

   3. หาโอกาสในการสนทนาและให้ข้อมูลป้อนกลับในครั้งต่อไป  

   4. แนะนำ ส่ิงท่ีควรปรับในการปฏิบัติงาน  
 การนิเทศแบบเสริมพลัง ครูผู้รบัการนิเทศซึ่งเป็นครูผู้สอนภาษาไทยจะรับการนิเทศจากผู้บรหิารโรงเรียนและผู้วิจยั ซึ่งแต่
ละบุคคลมีบทบาท ดังน้ี 

 ผู้นิเทศ  

   1. เปิดใจรับฟังปัญหาและอุปสรรค ด้วยความต้ังใจ ไม่แสดงอาการหงุดหงิด รำคาญ  

   2. สอบถามส่ิงท่ีทำ ได้ลุล่วงและส่ิงท่ีต้องปรับปรุง และกล่าวชมเมื่อพบว่า ผู้รับการนิเทศทำได้ดี  

   3. เปิดประเด็น เสนอแนวคิดและข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาและปรับปรุงการทำงาน  
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   4. สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นกันเอง  

   5. สร้างแรงกระตุ้น จูงใจ ยั่วยุ และท้าทายให้ทำต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 ครูผู้รับการนิเทศ  

  1. ประเมินการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้รับการนิเทศนำประสบการณ์ท่ีได้รับและการ

มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้นิเทศไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

  2. นำเสนอปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน  

  3. เสนอแนวคิดแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้นิเทศและเพื่อนร่วมงาน  

  4. ร่วมกับผู้นิเทศเติมเต็มความรู้ ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้  

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการนิเทศ  

  เอกสารประกอบการให้ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและเทคนิคการจัดการเรียนรู้

ภาษาไทย 

 การวัดและประเมินผล  

  สังเกตการณ์สนทนา ซักถาม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศ  
 ขั้นสะท้อนผลการนิเทศ 

  ผู้นิเทศเปิดโอกาสให้ผู้รับการนิเทศได้นำความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีเกิดขึ้นใหม่ 

จากการร่วมกันสะท้อนและสรุป เพื่อให้ได้หลักการสำคัญไปประยุกต์ใช้ในการปรับการเรียน 

การสอนของตนเองต่อไป มีการวางแผนท่ีจะกลับมาปรึกษาร่วมกันอีกครั้งว่าความรู้ความเข้าใจ 

อันใหม่ท่ีได้รับการช้ีแนะครั้งนี้จะเกิดผลในทางปฏิบัติเพียงใด 

 จุดประสงค ์ 

  เพื่อให้ผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศสะท้อนคิดร่วมกันสรุปผลเทคนิคการนิเทศ แบบเสริมพลังเพื่อการ

ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

 การดำเนินการ  

  1. ผู้รับการนิเทศได้สรุปผลการนิเทศ เพื่อให้ได้หลักการสำคัญไปปรับการเรียนการสอนของตนเอง 

  2. มีการวางแผนท่ีจะกลับมาปรึกษาร่วมกันอีกครั้งว่า ความรู้ความเข้าใจอันใหม่ท่ีได้รับการช้ีแนะครั้ง

นี้จะเกิดผลในทางปฏิบัติเพียงใด  

  3. ตกลงร่วมกันเรื่องให้ความช่วยเหลืออื่นๆ 

  4. ประเมินผลเมื่อกระบวนการนิเทศเสร็จส้ิน เพื่อประเมินความรู้ เจตคติและสมรรถนะการจัดการ

เรียนรู้ของครูผู้รับการนิเทศ รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศท่ีมีต่อเทคนิคการนิเทศ

แบบเสริมพลัง  
  การนิเทศแบบเสริมพลัง ครูผู้รบัการนิเทศซึ่งเป็นครูผู้สอนภาษาไทยจะรับการนิเทศจากผู้บรหิารโรงเรียนและผู้วิจยั 

ซึ่งแต่ละบุคคลมบีทบาท ดังน้ี 
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 ผู้นิเทศ  

  1. ประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เครื่องมือท่ีกำหนดไว้  

  2. สรุปผลการดำเนินงานท่ีแสดงถึงผลท่ีเกิดขึ้นในการดำเนินงานสังเกตช้ันเรียน และการนิเทศแบบ

เสริมพลัง โดยประเมินและใช้เครื่องมือท่ีกำหนดไว้ ดังนี ้

   2.1 วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

   2.2 ประเมินเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  

   2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศ (ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์) ต่อ

การนิเทศแบบเสริมพลัง  

  3. นำเสนอผลให้ครูผู้รับการนิเทศทราบ  

  4. ประเมินผลการนิเทศ การสะท้อนคิด โดยรวมของครูผู้รับการนิเทศ โดยประเมินผลการสะท้อนคิด

และสมรรถนะด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ท่ีได้จากการสังเกตของผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศ โดยผู้วิจัยทำหน้าท่ี 

ประสาน ติดตาม ดูแล แนะนำ ร่วมประเมินผลสะท้อนคิดความสำเร็จของการนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อให้การ

ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์  

 ครูผูรั้บการนิเทศ  

  1. นำข้อมูลท่ีได้จากการให้คำปรึกษาและการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาปรับปรุง พัฒนาแผนการจัดการ

เรียนรู้  

  2. จัดการเรียนรู้ภาษาไทย วัดและประเมินผลในช้ันเรียนครั้งท่ี 2  

  3. สรุปผลท่ีได้รับจากการนิเทศแบบเสริมพลังโดยใช้เครื่องมือดังนี้ 

   3.1 แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

   3.2 แบบประเมินเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

   3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศต่อการนิเทศแบบเสริมพลัง  

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. แบบประเมินสมรรถนะด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย    

  2. แบบประเมินความรู้ความเข้าใจหลังการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  

  3. แบบประเมินเจตคติหลังการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

  4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศ  

 การวัดและประเมินผล  

  1. ประเมินสมรรถนะด้านทักษะการจัดการเรียนรูภ้าษาไทยของครูผู้รับการนิเทศ หลังการใช้รูปแบบ

การนิเทศแบบเสริมพลัง  

  2. ประเมินความรู้ความเข้าใจหลังการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
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  3. ประเมินเจตคติหลังการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย     

  4. ประเมินความพึงพอใจของผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศ  

   4.1 วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

   4.2 ประเมินเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย     

   4.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศ (ผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์) ต่อ

การนิเทศแบบเสริมพลัง  

 ขั้นที่ 5 ร่วมประเมินและสรุปผล (Co - evaluate and conclusions)  

  เป็นขั้นตอนดำเนินงานการท่ีผู้นิเทศเปิดโอกาสให้ผู้รับการนิเทศได้ประเมินผล 

การทำงานตามเป้าหมายการพัฒนาของตนเอง จากการร่วมกันสะท้อนและสรุปเพื่อให้ได้หลักการสำคัญไป

ประยุกต์ใช้ในการปรับการเรียนการสอนของตนเอง 
 จุดประสงค์ 

  1. เพ่ือประเมินผลการทำงาน และสรุปผลการดำเนินงาน 

  2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรต่างโรงเรียน 

 วิธีดำเนินงาน 

  1. ให้บุคลากรทุกคนมีการประเมินผลการทำงาน โดยเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้ันที่ 1 และสรุปผลการทำงาน
ของแต่ละคน 

  2. ผู้บริหารรวบรวมผลการดำเนินงานของบุคลากรในภาพรวมของโรงเรียน 

  3. นำผลงานที่ประสบความสำเร็จ สรปุรวม บันทึก ถือว่าเป็นความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ท่ีผ่านการทดลองพิสจูน์
มาแล้ว เตรียมเผยแพร่ 
  4. ศึกษานิเทศก์ ผู้บรหิาร ประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์การอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน หรือต่างกลุ่ม (สร้าง
เครือข่ายนอกโรงเรียน) เพ่ือเผยแพร่ให้องค์การ ชุมชนอื่นๆ ได้นำไปปฏิบัติต่อไป ขณะเดียวกันก็จะได้แนวคิดนำมาพัฒนางานของ
ตนเองให้ก้าวหน้าย่ิงข้ึน เช่น จัดนิทรรศการภายในโรงเรยีน เชิญโรงเรียนในกลุ่มมาดู หรือร่วมกันจัดนิทรรศการผลงานภายในกลุ่ม
โรงเรียนเดียวกัน เป็นต้น 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  เครื่องมือนิเทศการสอนแบบเสริมพลัง  

  1. แบบประเมินสมรรถนะด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย    

  2. แบบประเมินความรู้ความเข้าใจหลังการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

  3. แบบประเมินเจตคติหลังการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

  4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศ  

 การวัดและประเมินผล  

  การวัดและประเมินผลการนิเทศการสอนแบบเสริมพลัง  

  1. ประเมินสมรรถนะด้านทักษะการจัดการเรียนรูภ้าษาไทยของครูผู้รับ 

การนิเทศ หลังการใช้เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง  
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  2. ประเมินความรู้ความเข้าใจหลังการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

  3. ประเมินเจตคติหลังการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

  4. ประเมินความพึงพอใจของผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศ  

 ขั้นที่ 6 ร่วมชื่นชมและเผยแพร่ (Co-appreciation and dissemination)  
 เป็นข้ันตอนดำเนินการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เผยแพร่ผลงานให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ เช่น จัดเผยแพร่ทางเว็บไซต์ จัดนิทรรศการ
การแสดงผลงานภายในโรงเรียน หรือกลุ่มโรงเรียน จัดกิจกรรมยกย่อง ชื่นชม และให้ขวัญกำลังใจแก่บุคคลที่อุทิศตน เสียสละ 
ทำงานบังเกิดผลตามความคาดหวัง เป็นการชื่นชมให้กำลังใจ ให้เกิดข้ึนกับบุคคล กลุ่มคน ในองค์การที่ร่วมกันทำงาน 
 จุดประสงค์ 

  1. เพ่ือเผยแพร่ผลงานให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ 

  2. เพ่ือจัดประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  3. เพ่ือเป็นการชื่นชม ให้กำลังใจ ให้เกิดข้ึนกับบุคคล กลุ่มคน ในองค์การที่ร่วมกันทำงาน 

 วิธีดำเนินงาน 

  1. บุคลากรจัดทำผลงานที่ประสบความสำเร็จ เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดทำเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์  
และสื่อ ICT 

  2. โรงเรียนจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น จัดเผยแพร่ทางเว็บไซต์ จัดนิทรรศการแสดงผล
งานภายในโรงเรียน หรือสหวิทยาเขต แล้วเชิญผู้ปกครอง หน่วยงานอื่นๆ มาชม 

  3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือยกย่อง ชื่นชม และให้ขวัญกำลังใจแก่บุคคลที่อุทิศตน เสียสละทำงานและมีผลงานดีเด่น 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. แบบประเมินผลการประกวด 

  2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประกวด  

 การวัดและประเมินผล  

  1. ประเมินผลการประกวด 

  2. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประกวด 

 สรุป 

 การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง (3 หลัก 6 ร่วม) เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของ

ครูภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นกระบวนการท่ีให้ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครู  

มีส่วนร่วมกันในการพฒันางาน พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องและยั่งยนื โดยมีอิสระในการกำหนดเป้าหมายการ

ปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพฒันาองค์การ ลดความรู้สึกต้องพึ่งพา

ผู้อื่น แสวงหาความรู้ใหม่ ขยายผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้โดยใช้ผู้เรียนเป็นฐาน และมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีได้รับการเสริมพลังมีความ

กระตือรือร้น มุง่มั่นในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ ปรากฏดังโมเดล  
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ศึกษา/วิเคราะห์นโยบาย/VMO – 

กลยุทธ ์- KPI 

ผลการทดสอบ (O-NET) 

ประเมิน ปรับปรุง/พัฒนา 
N 

Y 

ครูพัฒนาจัดการเรียนการสอนระดับชั้น

เรียน 
นิเทศแบบเสริมพลัง 3 หลัก 6 ร่วม  

 

กำหนดกรอบการพัฒนาคุณภาพการศกึษา สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

 

ความรู ้

 

ทักษะในการใช้ภาษา  

 

 เจตคต ิ
 

ประเมิน 
N 

Y 

ปรับปรุง/พัฒนา 

เสริมแรงทางบวก สร้างขวัญ กำลังใจ “นักเรียน ครู ผู้บริหาร ศน.” 

วิเคราะห์ – สรปุ  

ร่วมชื่นชม และเผยแพร ่

Flow Chart การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง (3 หลัก 6 ร่วม)  

เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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เคร่ืองมือและใบกิจกรรม 

การนิเทศการศึกษา 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 
ชื่อกิจกรรม  วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทย   ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  ศน.สพม.เขต 26 

โครงการ  สร้างเครื่องมือการคัดกรองนักเรียนท่ีมปีัญหาด้านการอ่าน การเขียน และหลักภาษาไทย  

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 40 นาที 
 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทย 

                 2. เพื่อร่วมเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทย 

คำช้ีแจง      1. คิดเด่ียว : ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยคืออะไร มีสาเหตุอย่างไร  

 แก้ไขอย่างไร 

2. คิดคู่ : ในประเด็นเด่ียวกับข้อ 1 

3. แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม : ประธานกลุ่มจัดให้มีการระดมสมองและสรุปข้อค้นพบ 

 ร่วมกันลงในชาร์ตเพื่อเตรียมการนำเสนอ 

4. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

    สรุปเป็นผลงาน 

5. สรุปองค์ความรู้ : วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปประเด็น จัดลำดับความสำคัญ 

   ในการการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

บันทึกผลงาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ใบกิจกรรมท่ี 2 
ชื่อกิจกรรม  มาตรการแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทย    ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  ศน.สพม.เขต 26 

โครงการ  สร้างเครื่องมือการคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน และหลักภาษาไทย 

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 40 นาที 
 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทย 

                 2. เพื่อกำหนดมาตรการการการแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทย 

คำช้ีแจง      1. คิดเด่ียว : ทราบได้อย่างไรว่านักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ มีเครื่องมืออะไร 

                        ในการคัดกรองอะไรบ้าง และเครื่องมือแต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไร     

                 2. คิดคู่ : ในประเด็นเด่ียวกับข้อ 1  

                 3. แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม : ในกลุ่มใหญ่ประธานกลุ่มจัดให้มีการระดมสมองและ 

                        สรุปข้อค้นพบร่วมกันลงในชาร์ตในแบบผังกราฟฟิกท่ีกลุ่มเลือก 

   4. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

                        สรุปเป็นผลงาน 

  5. สรุปองค์ความรู้ : วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปประเด็น  

                        จัดลำดับความสำคัญในการ 

                        การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

บันทึกผลงาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมท่ี 3 
ชื่อกิจกรรม  เครื่องมือคัดกรองภาษาไทย                ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  ศน.สพม.เขต 26 

โครงการ  สร้างเครื่องมือการคัดกรองนักเรียนท่ีมปีัญหาด้านการอ่าน การเขียน และหลักภาษาไทย 

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 30 นาที 
 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทย 

                     2. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือคัดกรองสู่การพัฒนาการสอน 

                         ภาษาไทย 

คำช้ีแจง      1. คิดเด่ียว : การคัดกรองเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยต้องมีด้านใด  

    มีรูปแบบอย่างไรบ้าง และสร้างเครื่องมืออย่างไร    

           2. คิดคู่ : ในประเด็นเด่ียวกับข้อ 1  

           3. แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม : ในกลุ่มใหญ่ประธานกลุ่มจัดให้มีการระดมสมองและสรุปข้อค้นพบ

ร่วมกันลงในชาร์ตในแบบผังกราฟฟิกท่ีกลุ่มเลือก 

  4. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

                         สรุปเป็นผลงาน 

  5. สรุปองค์ความรู้ : วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปประเด็น  

                        จัดลำดับความสำคัญในการการพัฒนาเครื่องมือคัดกรองเพื่อพฒันา 

                         การเรียนการสอนภาษาไทย 

บันทึกผลงาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ใบกิจกรรมท่ี 4 
ชื่อกิจกรรม  สร้างเครื่องมือคัดกรองภาษาไทย        ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  ศน.สพม.เขต 26 

โครงการ  การสร้างเครื่องมือการคัดกรองนักเรียนที่มีปญัหาด้านการอ่าน การเขียน และหลักภาษาไทย 

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 240 นาที 
 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทย 

                     2. เพื่อสร้าง พัฒนา และหาคุณภาพเครื่องมือคัดกรองสู่การพัฒนาการสอนภาษาไทย 

คำช้ีแจง      1. จัดกลุ่ม 6 กลุ่ม (ม.ต้น 3 กลุ่ม ม.ปลาย 3 กลุ่ม)  แต่ละกลุ่มอาสาหรือจับสลาก 

                         ประเภทเครื่องมือคัดกรองด้านการอ่าน การเขียน และหลักภาษา ระดับ ม.ต้น  

                          และระดับ ม.ปลาย 

                 2. แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม : กลุ่มใหญ่ประธานกลุ่มจัดให้มีการระดมสมองและ 

    สรุปข้อค้นพบร่วมกันลงในชาร์ตในแบบผังกราฟฟิก/PPT/เอกสารท่ีน่าสนใจ 

3. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

    วิพากษ์ หาข้อสรุปในการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือคัดกรองภาษาไทย 

4. สรุปองค์ความรู้ : วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปประเด็นเครื่องมือการ 

    คัดกรองแต่ละด้าน แต่ละรูปแบบ และแต่ละระดับ เพื่อพัฒนาการเรียนการ    

    สอนภาษาไทย 

บันทึกผลงาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมท่ี 5 
ชื่อกิจกรรม  การทดลองใช้และหาคุณภาพเครื่องมือคัดรอง      ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  ศน.สพม.เขต 26 

โครงการ  สร้างเครื่องมือการคัดกรองนักเรียนท่ีมปีัญหาด้านการอ่าน การเขียน และหลักภาษาไทย 

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 40 นาที 
 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทย 

                     2. เพื่อทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือคัดกรองภาษาไทยก่อนเผยแพร่ 

                         นำไปใช้จริง 

คำช้ีแจง      1. แต่ละกลุ่มระดมสมองหาคำตอบในประเด็นจะนำเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นและ 

                        พัฒนาแต่ละชุดหลังการวิพากษ์ไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพอย่างไร  

                        และสรุปข้อค้นพบร่วมกันลงในชาร์ตในแบบผังกราฟฟิก/PPT/ 

                        เอกสารท่ีน่าสนใจ 

   2. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

                         วิพากษ์ หาข้อสรุปในการพัฒนาทดลองใช้และหาคุณภาพเครื่องมือคัดกรอง 

                         ภาษาไทย 

  3. ท่ีประชุมใหญ่ร่วมกันกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ปฏิทินการทดลองใช้เครื่องมือ  

                         แบบเก็บข้อมูลและแบบสรุปข้อมูลในการหาคุณภาพเครื่องมือคัดกรอง 

                         ภาษาไทย 

  4. สรุปองค์ความรู้ : วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง 

                         ในการหาคุณภาพเครื่องมือการคัดกรองภาษาไทย ปฏิทินงาน แบบการเก็บ 

                         ข้อมูลแต่ละรูปแบบ และแต่ละระดับ  

บันทึกผลงาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 
ชื่อกิจกรรม  ค่ายพัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้        ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  ศน.สพม.เขต 26 

โครงการ  นิเทศ ติดตามด้านการส่งเสริมทักษะในการจัดค่ายพัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้             

             ด้านการอ่าน การเขียน และหลักภาษา   

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 40 นาที 
 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับค่ายพัฒนานักเรยีนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 

                         ภาษาไทย 

                 2. เพื่อร่วมเสนอแนวทางในการจัดค่ายพัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 

                         ภาษาไทย 

คำช้ีแจง      1. คิดเด่ียว : ปัญหา “ค่ายพัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ภาษาไทย”  

                        คืออะไรมีองค์ประกอบอะไรบา้ง และมีกิจกรรมอะไร  

                 2. คิดคู่ : ในประเด็นเด่ียวกับข้อ 1 

                 3. แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม : ประธานกลุ่มจัดให้มีการระดมสมองและสรุปข้อค้น 

                        พบร่วมกันลงในชาร์ตเพื่อเตรียมการนำเสนอ 

   4. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

                        สรุปเป็นผลงาน 

  5. สรุปองค์ความรู้ : วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปประเด็น  

                        จัดลำดับความสำคัญในการจัดค่ายพัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 

                        ภาษาไทย 

บันทึกผลงาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 
ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมในค่ายพัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาทางการ   ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  ศน.สพม.เขต 26 

โครงการ  นิเทศ ติดตามด้านการส่งเสริมทักษะในการจัดค่ายพัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้             

             ด้านการอ่าน การเขียน และหลักภาษา   

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 40 นาที 
 

จุดประสงค์  1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับค่ายพัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 

                    ภาษาไทย 

                2. เพื่อกำหนดกิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ภาษาไทย 

คำช้ีแจง     1. คิดเด่ียว : ควรจัดกิจกรรมอะไรบา้งในค่ายพัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 

                   ภาษาไทยจัดกิจกรรมแบบใด (ฐาน, รวม)  กลุ่มเป้าหมาย จำนวนผู้ดูแลค่าย  

                   หลักสูตรกี่วัน สถานท่ีและเสนอตารางการจัดกิจกรรมค่าย  

                2. คิดคู่ : ในประเด็นเด่ียวกับข้อ 1  

                3. แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม : ในกลุ่มใหญ่ประธานกลุ่มจัดให้มีการระดมสมองและ 

                    สรุปข้อค้นพบร่วมกันลงในชาร์ตในแบบผังกราฟฟิกท่ีกลุ่มเลือก 

   4. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

                    สรุปเป็นผลงาน 

 5. สรุปองค์ความรู้ : วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปประเด็น  

                    จัดลำดับความสำคัญในการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับค่ายพัฒนานักเรียน 

                    ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ภาษาไทย 

บันทึกผลงาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมท่ี 3 
ชื่อกิจกรรม  การบริหารค่ายพัฒนานักเรียนฯ              ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  ศน.สพม.เขต 26 

โครงการ  นิเทศ ติดตามด้านการส่งเสริมทักษะในการจัดค่ายพัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาทางการ

เรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และหลักภาษา   

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 120 นาที 
 

จุดประสงค์  1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับค่ายพัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ภาษาไทย 

                2. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการค่ายพัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาทาง 

                    การเรียนรู้ภาษาไทย 

คำช้ีแจง     1. คิดกลุ่ม : การบริหารจัดการค่ายพัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ภาษาไทย 

                   ควรมีการดำเนินการในประเด็นต่อไปนี้อย่างไร 

   1.1 การเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

  1.2 ตารางการจัดกิจกรรม/วิทยากร 

  1.3 คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงาน 

  1.4 การสร้าง/พัฒนา/เตรียมส่ือ/อุปกรณ์นันทนาการ 

  1.5 พิธีการ/พิธีเปิด-พิธีปิด/การดำเนินกิจกรรม 

   1.6 สถานท่ี/โสตทัศนูปกรณ์/สวัสดิการและความปลอดภัย 

           2. แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม : ในกลุ่มใหญ่ประธานกลุ่มจัดให้มีการระดมสมองและ 

                    สรุปข้อค้นพบร่วมกันลงในชาร์ตในแบบผังกราฟฟิกท่ีกลุ่มเลือก 

  3. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

                    สรุปเป็นผลงาน 

 4. สรุปองค์ความรู้ : วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปประเด็นการบริหาร 

                    จัดการค่ายพัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ภาษาไทย 

บันทึกผลงาน 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมท่ี 4 
ชื่อกิจกรรม  ออกแบบกิจกรรมในค่ายพัฒนานักเรียนฯ          ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  ศน.สพม.เขต 26 

โครงการ  นิเทศ ติดตามด้านการส่งเสริมทักษะในการจัดค่ายพัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้             

             ด้านการอ่าน การเขียน และหลักภาษา   

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 240 นาที 
 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับค่ายพัฒนานักเรยีนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 

                         ภาษาไทย 

                     2. เพื่อสร้าง พัฒนา และหาคุณภาพเครื่องมือคัดกรองสู่การพัฒนาการสอนภาษาไทย 

คำช้ีแจง      1. คิดกลุ่ม : กิจกรรมในค่ายพัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ภาษาไทย 

                         ควรมีกิจกรรมอะไรบ้าง ทำรูปแบบใด (ฐาน/รวม)  ใช้เวลาเท่าใด ใครเป็น 

                        วิทยากรหลัก/วิทยากรผู้ช่วย แต่ละฐานหรือกิจกรรมมีข้ันตอนกระบวนการอย่างไร  

                 2. แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม : ในกลุ่มใหญ่ประธานกลุ่มจัดให้มีการระดมสมองและ 

                         สรุปข้อค้นพบร่วมกันลงในชาร์ต/ส่ือเพื่อการนำเสนอท่ีกลุ่มเลือก 

   3. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

                         วิพากษ์เสนอแนะ สรุปเป็นผลงานรวม 

  4. แบ่งกลุ่มรายโรงเรียน เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมค่ายระดับโรงเรียน  

                        สุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ ร่วมกันวิพากษ์ เสนอแนะ สรุปเป็นผลงานรวม 

                        ประเด็นกิจกรรมในค่ายพัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ภาษาไทย 

                        ระดับโรงเรียน 

 

บันทึกผลงาน 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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วัน เวลา กิจกรรม กลุ่ม ขั้นตอนในกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ ์ ผู้รับผิดชอบ 

  รวม 

ฐาน 

   

  รวม 

ฐาน 

   

  รวม 

ฐาน 

   

  รวม 

ฐาน 

   

  รวม 

ฐาน 

   

  รวม 

ฐาน 

   

  รวม 

ฐาน 

   

  รวม 

ฐาน 

   

  รวม 

ฐาน 

   

  รวม 

ฐาน 

   

  รวม 

ฐาน 

   

  รวม 

ฐาน 

   

  รวม 

ฐาน 

   

  รวม 

ฐาน 
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ใบกิจกรรมท่ี 5 
ชื่อกิจกรรม  การถอดบทเรียนและจัดทำรายงานโครงการ  ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  ศน.สพม.เขต 26 

โครงการ  นิเทศ ติดตามด้านการส่งเสริมทักษะในการจัดค่ายพัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้             

             ด้านการอ่าน การเขียน และหลักภาษา   

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 60 นาที 
 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับค่ายพัฒนานักเรยีนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 

                         ภาษาไทย 

                     2. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการถอดบทเรียน AAR และการจัดทำรายงานโครงการ 

คำช้ีแจง      1. คิดกลุ่ม : โรงเรียนจะสรุปบทเรียน AAR (After Action Review)   

                         และจัดทำรายงานโครงการ อย่างไร ควรมีแบบฟอร์มอย่างไร   

                         โดยประธานกลุ่มจัดให้มีการระดมสมองและสรุปข้อค้นพบร่วมกันลงในชาร์ต 

                         /ส่ือเพื่อการนำเสนอท่ีกลุ่มเลือก 

   2. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

                         วิพากษ์เสนอแนะ สรุปเป็นผลงานรวม 

  3. แบ่งกลุ่มรายโรงเรียน เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมค่ายระดับโรงเรียน สุ่มนำเสนอ 

                        ต่อท่ีประชุมใหญ่ ร่วมกันวิพากษ์ เสนอแนะ รับฟังวิทยากรสรุปเติมเต็มความรู้  

 

บันทึกผลงาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 
ชื่อกิจกรรม  ปัญหาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ   ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  ศน.สพม.เขต 26 

โครงการ  การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนส่ือความกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

             ภาษาไทย   

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 120 นาที 
 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความกลุ่ม 

                         สาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

                 2. เพื่อร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ 

คำช้ีแจง      1. คิดเด่ียว : ปัญหา “1) สภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ ในกลุ่มสาระ 

                         การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นอย่างไร 2) ปัญหาท่ีพบคืออะไร 3) สาเหตุเกิดจากอะไร” 

                 2. คิดคู่ : ในประเด็นเด่ียวกับข้อ 1 

                 3. แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม : ประธานกลุ่มจัดให้มีการระดมสมองและสรุปข้อค้นพบ 

                        ร่วมกันลงในชาร์ตเพื่อเตรียมการนำเสนอ 

   4. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

                         สรุปเป็นผลงาน 

  5. สรุปองค์ความรู้ : วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์  

                        และการเขียนส่ือความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

บันทึกผลงาน 

          สภาพท่ีปรากฏ              ปัญหา              สาเหตุ 

การอ่าน 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

การคิดวิเคราะห์ 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

การเขียนส่ือความ 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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  ใบกิจกรรมท่ี 2 
ชื่อกิจกรรม  แนวทางการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน    ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  ศน.สพม.เขต 26 

โครงการ  การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนส่ือความกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

             ภาษาไทย   

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 60 นาที 
 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ 

                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

                 2. เพื่อร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ 

คำช้ีแจง      1. คิดเด่ียว : ควรจัดกิจกรรมอะไรบ้างในการพัฒนาทักษะการอ่าน  

                        การคิดวิเคราะห์ และการเขียนส่ือความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                 2. คิดคู่ : ในประเด็นเด่ียวกับข้อ 1  

                 3. แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม : ในกลุ่มใหญ่ประธานกลุ่มจัดให้มีการระดมสมองและ 

                         สรุปข้อค้นพบร่วมกันลงในชาร์ตในแบบผังกราฟฟิกท่ีกลุ่มเลือก 

   4. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

                         สรุปเป็นผลงาน 

  5. สรุปองค์ความรู้ : วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปประเด็น  

                         จัดลำดับความสำคัญในการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหา 

                         การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

บันทึกผลงาน 

 

สภาพท่ีปรากฏ            ปัญหา           สาเหตุ    มาตรการแก้ไข 

การอ่าน 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

การคิดวิเคราะห์ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

การเขียนส่ือความ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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ใบกิจกรรมท่ี 3 
ชื่อกิจกรรม  สร้างกิจกรรมพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน   ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  ศน.สพม.เขต 26 

โครงการ  การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 120 นาที 
 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ 

                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

                 2. เพื่อร่วมออกแบบกิจกรรมพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ 

คำช้ีแจง      1. จัดกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม 6 ระดับช้ัน คิดกลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์  

                         เขียนส่ือความของนักเรียนแต่ละระดับช้ันควรมีลักษณะอย่างไร 

    1.1 ตัวชี้วัด/พฤติกรรม 

   1.2 เกณฑ์การวัดผล-ประเมินผล 

   1.3 ชุดกิจกรรม/ส่ือการพัฒนา 

                 2. แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม : ในกลุ่มใหญ่ประธานกลุ่มจัดให้มีการระดมสมองและ 

                         สรุปข้อค้นพบร่วมกันลงในชาร์ตในแบบผังกราฟฟิกท่ีกลุ่มเลือก 

   3. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

                         สรุปเป็นผลงาน 

  4. สรุปองค์ความรู้ : วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปประเด็นการบริหารจัดการ 

                         ค่ายพัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ภาษาไทย 

บันทึกผลงาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ................ 

 

       ด้าน      ตัวชี้วัด/พฤติกรรม เกณฑ์การวัดผล-

ประเมินผล 

ชุดกิจกรรม/ส่ือการพัฒนา 

การอ่าน    

   

   

   

การคิดวิเคราะห์    

   

   

   

การเขียนส่ือความ    

   

   

   
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมท่ี 4 
ชื่อกิจกรรม สร้างชุดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  ศน.สพม.เขต 26 

โครงการ  การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 240 นาที 
 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ 

                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

                     2. เพื่อสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ เขียนส่ือความ 6 ระดับช้ัน 

คำช้ีแจง  1. จัดกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม 6 ระดับช้ัน และให้แต่ละกลุ่มออกแบบชุดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน  

                        คิดวิเคราะห์ เขียนส่ือความของนักเรียนแต่ละระดับช้ัน และเกณฑ์การวัด-ประเมินผล 

                 2. แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม : กลุ่มใหญ่ประธานกลุ่มจัดให้มีการระดมสมองและ 

                          สรุปข้อค้นพบร่วมกันลงในชาร์ต 

   3. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

    วิพากษ์ หาข้อสรุปในการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือคัดกรองภาษาไทย 

 4. สรุปองค์ความรู้ : วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปประเด็นชุด 

    กิจกรรมพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    ภาษาไทย 

บันทึกผลงาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ................ 

 

                   ชุดกิจกรรม              พัฒนา   เครื่องมือวัด-ประเมินผล 

ก.1 : ………………………………………………. 

       ………………………………………………. 
อ่าน   

คิดวิเคราะห์   

เขียนส่ือความ  

แบบสังเกต 

แบบทดสอบ 

รูบริก 

ก.2 : ………………………………………………. 

       ………………………………………………. 
อ่าน   

คิดวิเคราะห์   

เขียนส่ือความ  

แบบสังเกต 

แบบทดสอบ 

รูบริก 

ก.3 : ………………………………………………. 

       ………………………………………………. 
อ่าน   

คิดวิเคราะห์   

เขียนส่ือความ  

แบบสังเกต 

แบบทดสอบ 

รูบริก 

ก.4 : ………………………………………………. 

       ………………………………………………. 
อ่าน   

คิดวิเคราะห์   

เขียนส่ือความ  

แบบสังเกต 

แบบทดสอบ 

รูบริก 

ก.5 : ………………………………………………. 

       ………………………………………………. 
อ่าน   

คิดวิเคราะห์   

เขียนส่ือความ  

แบบสังเกต 

แบบทดสอบ 

รูบริก 
 

*** แนบชุดกิจกรรมและเคร่ืองมือให้ครบถ้วน 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมท่ี 5 
ชื่อกิจกรรม  การถอดบทเรียนและจัดทำรายงานเชิงวิจัย     ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  ศน.สพม.เขต 26 

โครงการ  การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 60 นาที 
 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ 

                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

                     2. เพื่อถอดบทเรียนและรายงานเชิงวิจัยการสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาการอ่านคิด 

                        วิเคราะห์ เขียนส่ือความ 

คำช้ีแจง     1. คิดกลุ่ม : 6 กลุ่ม 6 ระดับช้ัน วางแผนในการสรุปบทเรียน AAR (After Action  

                        Review) และจัดทำรายงานเชิงวิจัย  โดยประธานกลุ่มจัดให้มีการระดมสมองและ 

                        สรุปข้อค้นพบร่วมกันลงในชาร์ต/ส่ือเพื่อการนำเสนอท่ีกลุ่มเลือก 

                               1.1 แบบฟอร์มบันทึก AAR (After Action Review)   

    1.2 เค้าโครงการวิจัยการสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ 

                         เขียนส่ือความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ัน ........... โรงเรียน ................ 

   2. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และ 

                        ร่วมกันวิพากษ์เสนอแนะ สรุปเป็นผลงานรวม 

  3. แบ่งกลุ่มรายโรงเรียน เพื่อวางแผนในการการพฒันาทักษะการอ่าน การ 

                         คิดวิเคราะห์ และการเขียนส่ือความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

                         นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ ร่วมกันวิพากษ์ เสนอแนะ รับฟังวิทยากรสรุปเติมเต็ม 

                         ความรู้  

บันทึกผลงาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 
ชื่อกิจกรรม  การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ O-NET 

เป็นฐาน 

ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  

โครงการ  สร้างเครือข่ายส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ O-NET เป็นฐาน 

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 240 นาที 
 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 

                 2. เพื่อเรียนรู้สารสนเทศ O-NET จาก สทศ. สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คำช้ีแจง      1. คิดเด่ียว : ปัญหา “ในแต่ละปี สทศ. ให้สารสนเทศ O-NET แก่โรงเรียนในเรื่อง 

                        ใดบ้างและจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร ? 

                 2. คิดคู่ : ในประเด็นเด่ียวกับข้อ 1 

                 3. PLC : แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม : จัดให้มีการระดมสมองและสรุปข้อค้นพบร่วม 

                        กันลงในชาร์เพื่อเตรียมการนำเสนอ 

   4. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

                         สรุปเป็นผลงาน 

  5. สรุปองค์ความรู้ : วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปประเด็นความสำคัญ 

                        ในการวิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ O-NET 

บันทึกผลงาน 
 

สารสเทศ O-NET จาก สทศ. ประโยชน์และการนำไปใช้ 
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    ใบกิจกรรมท่ี 2 
ชื่อกิจกรรม  จัดทำสารสนเทศของโรงเรียนจาก 6 Files ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  

โครงการ  สร้างเครือข่ายส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ O-NET เป็นฐาน 

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 40 นาที 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 

                 2. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล O-NET สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คำช้ีแจง      1. คิดเด่ียว : ปัญหา “สารสนเท 6 ไฟล์ของโรงเรยีน แต่ละระดับ เป็นอย่างไร และ 

                        จะสร้างสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีผลสัมฤทธิ์ 

              เพิ่มขึ้นอย่างไร ? 

                 2. คิดคู่ : ในประเด็นเด่ียวกับข้อ 1 

                 3. PLC : แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม : จัดให้มีการระดมสมองและสรุปข้อค้นพบร่วมกัน 

              ลงในชาร์ตเพื่อเตรียมการนำเสนอ 

   4. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

              สรุปเป็นผลงาน 

  5. สรุปองค์ความรู้ : วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปประเด็นความสำคัญ 

              ในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ O-NET 

บันทึกผลงาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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           ชื่อสารสนเทศ            ลักษณะข้อมูล            การนำไปใช้ 

ฉบับท่ี 1 ..................................... 

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

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

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

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

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

 

ฉบับท่ี 2 ..................................... 

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

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

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

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

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

 

ฉบับท่ี 3 ..................................... 

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

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

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

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

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

 

ฉบับท่ี 4 ..................................... 

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

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

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

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

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

 

ฉบับท่ี 5 ..................................... 

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

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

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

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

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

 

ฉบับท่ี 6 ..................................... 

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

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

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

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

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

 

Test Blueprint 

 

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

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

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

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

 

ข้อสอบพร้อมเฉลย 

 

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

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

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

.................................................... 
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ใบกิจกรรมท่ี 3 
ชื่อกิจกรรม  การวิเคราะห์และจัดทำเฉลยข้อสอบ O-NET สู่คลังข้อสอบ ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  

โครงการ  สร้างเครือข่ายส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ O-NET เป็นฐาน 

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 240 นาที 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 

                 2. เพื่อวิเคราะห์จัดทำเฉลยข้อสอบ O-NET ปละการจัดทำคลังข้อสอบภาษาไทย 

คำช้ีแจง      1. คิดเด่ียว : ปัญหา “จะจัดทำคลังข้อสอบสู่ผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

                         อย่างไร ?  

                 2. คิดคู่ : ในประเด็นเด่ียวกับข้อ 1 

                 3. PLC : แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม : จัดให้มีการระดมสมองและสรุปข้อค้นพบร่วมกัน 

                         ลงในชาร์ตเพื่อเตรียมการนำเสนอ 

   4. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

                         สรุปเป็นผลงาน 

  5. สรุปองค์ความรู้ : วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปประเด็นการสร้าง 

                         ข้อสอบมาตรฐาน 

บันทึกผลงาน    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอย่างบัตรข้อสอบ (Item Card) 
 

รูปแบบของข้อสอบ  (1)  แบบเลือกตอบมีคำตอบถูกท่ีสุด 1 คำตอบ 

  (2)  รูปแบบอื่นๆ   แบบเลือกตอบท่ีมีคำตอบถูกมากกว่า 1 คำตอบ  

      แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดท่ีสัมพันธ์กัน 

      แบบระบายคำตอบเป็นตัวเลข 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เฉลย 

ตัวเลือกที่ถูก …………………………… 

เหตุผล 

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

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

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

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

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

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

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

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .......... สาระที่ ....... 

มฐ.ที่ .......................... ตัวชี้วัดที่ ....... 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง (เรื่อง) 

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

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

ข้อสอบ O-NET ปี ............................. ข้อที่ .................. 

ระดับพฤติกรรม    รู้/จำ         เข้าใจ        นำไปใช ้

     วิเคราะห์   ประเมินค่า  สร้างสรรค์ 

ระดับความยากง่าย  ปานกลาง 

 

ข้อสอบ 

1. .................................................................................................?  

      1. ...................................................................... 

      2. ...................................................................... 

      3. ...................................................................... 

      4. ...................................................................... 

      5. ...................................................................... 

คำอธิบายตัวเลือกที่ผิด 

 

1. ...................................................... 

2. ...................................................... 

3. ...................................................... 

4. ..................................................... 

5. ..................................................... 

 

 

ลงช่ือ ............................................. ผู้ออกข้อสอบ ลงช่ือ ................................................... ผู้กล่ันกรองข้อสอบ 

       (………………………………………..)        (……………………………….…………….) 

 

 



56 
 

ใบกิจกรรมท่ี 4 
ชื่อกิจกรรม  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ O-NET เป็นฐาน ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  

โครงการ  สร้างเครือข่ายส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ O-NET เป็นฐาน 

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 240 นาที 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 

                 2. เพื่อร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาไทย โดยใช้ O-NET เป็นฐาน 

คำช้ีแจง      1. คิดเด่ียว : ปัญหา “จะออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ O-NET  

                         เป็นฐานอย่างไร ?  

                 2. คิดคู่ : ในประเด็นเด่ียวกับข้อ 1 

                 3. PLC : แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม : จัดให้มีการระดมสมองและสรุปข้อค้นพบร่วมกัน 

                        ลงในชาร์ตเพื่อเตรียมการนำเสนอ 

   4. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

                         สรุปเป็นผลงาน 

  5. สรุปองค์ความรู้ : วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปประเด็นการออกแบบ 

                          การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ O-NET เป็นฐาน 

 

บันทึกผลงาน   โฟลชาร์ตหรือขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โยใช้ O-NET เป็นฐาน 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมท่ี 5 
ชื่อกิจกรรม  การยายผลระดับโรงเรียน ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  

โครงการ  สร้างเครือข่ายส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ O-NET เป็นฐาน 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 

                     2. เพื่อเตรียมการขยายผลส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ O-NET  

                         เป็นฐาน และการจัดทำรายงานโครงการ 

คำช้ีแจง      1. PLC : จัดกลุ่มรายสหวิทยาเขต เป็น 6 กลุ่ม เพื่อกำหนดโครงการขยายผลโครงการ 

                        สร้างเครือข่ายส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ O-NET เป็นฐานระดับ 

                        โรงเรียน และการจัดทำรายงานโครงการ 

   2. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกันวิพากษ์ 

                         เสนอแนะ สรุปเป็นผลงานรวม 

  3. แบ่งกลุ่มรายโรงเรียน เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมค่ายระดับโรงเรียน สุ่มนำเสนอ 

                        ต่อท่ีประชุมใหญ่ ร่วมกันวิพากษ์ เสนอแนะ รับฟังวิทยากรสรุปเติมเต็มความรู้  

บันทึกผลงาน   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 
ชื่อกิจกรรม  การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ O-NET 

เป็นฐาน 

ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  

โครงการ  สร้างเครือข่ายการนิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง 

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 240 นาที 
 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการนิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

                         โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง 

                 2. เพื่อเรียนรู้ประโยชน์และความสำคัญของการนิเทศภายในแบบเสริมพลัง 

คำช้ีแจง      1. คิดเด่ียว : ปัญหา “การนิเทศภายในคืออะไร มีองค์ประกอบอะไร และทำอย่างไร ? 

                 2. คิดคู่ : ในประเด็นเด่ียวกับข้อ 1 

                 3. PLC : แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม : จัดให้มีการระดมสมองและสรุปข้อค้นพบร่วมกัน 

                        ลงในชาร์ตเพื่อเตรียมการนำเสนอ 

   4. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

                        สรุปเป็นผลงาน 

  5. สรุปองค์ความรู้ : วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปประเด็นความหมาย  

                         ความสำคัญองค์ประกอบของการนิเทศภายใน 

บันทึกผลงาน    1. ความหมายของการนิเทศภายใน 

                     2. องค์ประกอบของการนิเทศภายใน 

                     3. การสร้างระบบนิเทศภายในโรงเรียน 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 
ชื่อกิจกรรม  การนิเทศแบบเสริมพลัง ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  

โครงการ  สร้างเครือข่ายการนิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง 

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 120 นาที 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการนิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

                        โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง 

                 2. เพื่อเรียนรู้เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง 

คำช้ีแจง      1. คิดเด่ียว : ปัญหา “กระบวนการนิเทศเป็นอย่างไร, ใช้ PLC ในกระบวนการ 

                        นิเทศอย่างไรและการนิเทศแบบเสริมพลังมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ? 

                 2. คิดคู่ : ในประเด็นเด่ียวกับข้อ 1 

                 3. PLC : แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่มเพื่อหาคำตอบ : การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

                        โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง 

   4. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

                        สรุปเป็นผลงาน 

  5. สรุปองค์ความรู้ : วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปประเด็นกระบวนการ 

                          นิเทศ, PLC และองค์ประกอบขิงนิเทศแบบเสริมพลัง 

บันทึกผลงาน   1. กระบวนการนิเทศ 

                    2. PLC  

                    3. การนิเทศแบบเสริมพลัง 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมท่ี 3 
ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการนิเทศแบบเสริมพลัง ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  

โครงการ  สร้างเครือข่ายการนิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง 

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 120 นาที 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการนิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

                          โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง 

                 2. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และกำหนดกิจกรรมการนิเทศแบบเสริมพลัง 

คำช้ีแจง      1. คิดเด่ียว : ปัญหา “กิจกรรมในกระบวนการนิเทศขั้นตอนต่าง ๆ มีอะไรบ้าง  

                        และการกำหนดกิจกรรมการนิเทศขึ้นกับปัจจัยใดบ้าง ? 

                 2. คิดคู่ : ในประเด็นเด่ียวกับข้อ 1 

                 3. PLC : แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่มเพื่อหาคำตอบ : “กิจกรรมในกระบวนการนิเทศ  

                          และปัจจัยในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมการนิเทศแบบเสริมพลัง 

   4. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

                         สรุปเป็นผลงาน 

  5. สรุปองค์ความรู้ : วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปประเด็นกิจกรรมการ 

                         นิเทศแบบเสริมพลัง 

  

บันทึกผลงาน 
 

 ขั้นตอนของกระบวนการนิเทศ         กิจกรรมการนิเทศ                เหตุผล 
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ใบกิจกรรมท่ี 4 
ชื่อกิจกรรม  แบบบันทึกการนิเทศและบทบาของผู้นิเทศ ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  

โครงการ  สร้างเครือข่ายการนิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง 

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 120 นาที 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการนิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

                         โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง 

                 2. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และกำหนดแบบบันทึกการนิเทศและบทบาทของผู้นิเทศ 

คำช้ีแจง      1. คิดเด่ียว : ปัญหา “บทบาทหน้าท่ีของผู้นิเทศ และเครื่องมือการนิเทศแบบ 

                        เสริมพลังควรเป็นอย่างไร ?  

                 2. คิดคู่ : ในประเด็นเด่ียวกับข้อ 1 

                 3. PLC : แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม : จัดให้มีการระดมสมองและสรุปข้อค้นพบร่วมกัน 

                        ลงในชาร์ตเพื่อเตรียมการนำเสนอ 

   4. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

                         สรุปเป็นผลงาน 

  5. สรุปองค์ความรู้ : วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปประเด็นบทบาทหน้าท่ี 

                        ของผู้นิเทศ และเครื่องมือการนิเทศแบบเสริมพลัง 

 

บันทึกผลงาน    1. บทบาทของผู้นิเทศ 

                     2. แบบบันทึกการนิเทศ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมท่ี 5 
ชื่อกิจกรรม  การจัดทำโครงการนิเทศภายในแบบเสริมพลังระดับโรงเรียน ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  

โครงการ  สร้างเครือข่ายการนิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง 

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 120 นาที 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการนิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

                         โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง 

                 2. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และกำหนดโครงการและการรายงานการดำเนิน 

                       โครงการสร้างเครือข่ายการนิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดย 

                        ใช้เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง 

คำช้ีแจง      1. PLC : จัดกลุ่มตามสหวิทยาเขต เป็น 6 กลุ่ม เพื่อกำหนดโครงการขยายผลโครงการ 

                        สร้างเครือข่ายการนิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้เทคนิค 

                        การนิเทศแบบเสริมพลังและการจัดทำรายงานโครงการ 

     2. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

                         วิพากษ์เสนอแนะ สรุปเป็นผลงานรวม 

   3. แบ่งกลุ่มรายโรงเรียน เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมค่ายระดับโรงเรียน สุ่มนำเสนอ 

                        ต่อท่ีประชุมใหญ่ ร่วมกันวิพากษ์ เสนอแนะ รับฟังวิทยากรสรุปเติมเต็มความรู้  

 

บันทึกผลงาน    1. โครงการระดับโรงเรียน 

                     2. แบบรายงานโครงการ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 
ชื่อกิจกรรม  การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ O-NET 

เป็นฐาน 

ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  

โครงการ  สร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำด้านการส่งเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนส่ือ

ความ (ผ่านกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน) 

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 60 นาที 
 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำด้านการ 

                         ส่งเสริมทักษะคิด วิเคราะห์ และการเขียนส่ือความ (ผ่านกิจกรรมส่งเสริม 

                         รักการอ่าน) 

                 2. เพื่อเรียนรู้ประโยชน์และความสำคัญของทักษะคิดวิเคราะห์ และการเขียนส่ือความ  

คำช้ีแจง      1. คิดเด่ียว : ปัญหา “ประโยชน์และความสำคัญของทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์  

                         และการเขียนส่ือความคืออะไร นักเรียนจะพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์  

                          และเขียนส่ือความอย่างไร ?”  

  2. คิดคู่ : ในประเด็นเด่ียวกับข้อ 1 

                 3. PLC รายโรง (6 คน) : แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม : จัดให้มีการระดมสมองและ 

                        สรุปข้อค้นพบร่วมกันลงในชาร์ตเพื่อเตรียมการนำเสนอ 

   4. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

                         สรุปเป็นผลงาน 

  5. สรุปองค์ความรู้ : วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปประเด็นประโยชน์และ 

                         ความสำคัญและการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ 

 

บันทึกผลงาน    1. ประโยชน์ของทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ 

                     2. ความสำคัญของทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ 

                     3. การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความการสร้างระบบนิเทศภายใน

โรงเรียน 
  

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 
ชื่อกิจกรรม  พฤติกรรมสะท้อนทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน

ส่ือความ 

ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  

โครงการ  สร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำด้านการส่งเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนส่ือความ 

(ผ่านกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน) 

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 120 นาที 
 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำด้านการ 

                        ส่งเสริมทักษะคิด วิเคราะห์ และการเขียนส่ือความ (ผ่านกิจกรรมส่งเสริม 

                        รักการอ่าน) 

                 2. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้พฤติกรรมสะท้อนทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนส่ือ 

คำช้ีแจง      1. คิดเด่ียว : ปัญหา “พฤติกรรมสะท้อนว่านักเรียนมีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์  

                         และการเขียนส่ือความคืออะไร ?”                    

   2. คิดคู่ : ในประเด็นเด่ียวกับข้อ 1 

                 3. PLC รายโรง (6 คน) : แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม : จัดให้มีการระดมสมองและ 

                        สรุปข้อค้นพบร่วมกันลงในชาร์ตเพื่อเตรียมการนำเสนอ 

   4. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

                         สรุปเป็นผลงาน 

  5. สรุปองค์ความรู้ : วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปประเด็น“พฤติกรรม 

                        สะท้อนว่านักเรียน มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนส่ือความ”  

บันทึกผลงาน    1. พฤติกรรมสะท้อนว่านักเรียนมีทักษะการอ่าน  

                     2. พฤติกรรมสะท้อนว่านักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 

                     3. พฤติกรรมสะท้อนว่านักเรียนมีทักษะการเขียนส่ือความ 
  

         พฤติกรรมการอ่าน       พฤติกรรมการวิเคราะห์     พฤติกรมการเขียนส่ือความ 
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บกิจกรรมท่ี 3 
ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาอ่าน คิด

วิเคราะห์ เขียน 

ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  

โครงการ  สร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำด้านการส่งเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนส่ือ

ความ (ผ่านกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน) 

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 180 นาที 
 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำด้านการ 

                         ส่งเสริมทักษะคิด วิเคราะห์ และการเขียนส่ือความ (ผ่านกิจกรรมส่งเสริม 

                         รักการอ่าน) 

                 2. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

คำช้ีแจง      1. คิดเด่ียว : ปัญหา “กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่สะท้อนทักษะการอ่าน  

                        คิดวิเคราะห์ และการเขียนส่ือความในโรงเรียนของนกัเรียนมีอะไรบ้าง ?”                

   2. คิดคู่ : ในประเด็นเด่ียวกับข้อ 1 

                 3. PLC รายโรง (6 คน) : แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม : จัดให้มีการระดมสมองและง 

                        สรุปข้อค้นพบร่วมกันลงในชาร์ตเพื่อเตรียมการนำเสนอ 

   4. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วม 

                         กันสรุปเป็นผลงาน 

  5. สรุปองค์ความรู้ : วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปประเด็น 

                          “กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสะท้อนว่านักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์  

     และการเขียนส่ือความมีอะไรบ้าง”  

บันทึกผลงาน     
 

 กิจกรรมใน

รายวิชา 

กิจกรรมของ

ห้องสมุด 

     กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมกลุ่ม

สาระ 

  กิจกรรมโรงเรียน 
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ใบกิจกรรมท่ี 4 
ชื่อกิจกรรม  การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนส่ือความ

ด้วย PISA  

ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  

โครงการ  สร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำด้านการส่งเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน

ส่ือความ (ผ่านกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน) 

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 180 นาที 
 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำด้านการ 

                         ส่งเสริมทักษะคิด วิเคราะห์ และการเขียนส่ือความ (ผ่านกิจกรรมส่งเสริม 

                         รักการอ่าน) 

                 2. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วย PISA 

คำช้ีแจง      1. คิดเด่ียว : ปัญหา “ข้อทดสอบตามแนว PISA พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์  

    และการเขียนส่ือความของนักเรียนอย่างไรบ้าง และนักเรียนจะสร้างความคุ้ยเคย 

    กับข้อสอบตามแนว PISA เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน 

    ส่ือความ อย่างไร?”  

2. คิดคู่ : ในประเด็นเด่ียวกับข้อ 1 

3. PLC รายโรง (6 คน) : แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม : จัดให้มีการระดมสมองและ 

    สรุปข้อค้นพบร่วมกันลงในชาร์ตเพื่อเตรียมการนำเสนอ 

 4. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

     สรุปเป็นผลงาน 

5. สรุปองค์ความรู้ : วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปประเด็น“การพัฒนาทักษะ 

   การอ่านคิดวิเคราะห์ เขียนส่ือความด้วย PISA” 

บันทึกผลงาน    1. ข้อทดสอบตามแนว PISA พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน 

                        ส่ือความของนักเรียนอย่างไร 

                     2. นักเรียนจะสร้างความคุ้ยเคยกับข้อสอบตามแนว PISA เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน  

                         คิดวิเคราะห์  และการเขียนส่ือความอย่างไร                

                     3. ช่องทางการเรียนรู้ลำฝึกทำข้อสอบแนว PISA มีท่ีใดบ้าง 
 

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

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

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



67 
 

ใบกิจกรรมท่ี 5 
ชื่อกิจกรรม  ส่ือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์  

เขียนส่ือ 

ดร.นวพรรด์ิ  นามพุทธา  

โครงการ  สร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำด้านการส่งเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน

ส่ือความ (ผ่านกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน) 

กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 60 นาที 
 

จุดประสงค์   1. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำด้าน 

                        การส่งเสริมทักษะคิดวิเคราะห์ และการเขียนส่ือความ (ผ่านกิจกรรมส่งเสริม 

                        รักการอ่าน) 

                 2. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับส่ือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

คำช้ีแจง      1. คิดเด่ียว : ปัญหา “นักเรียนเคยเรียนรู้จากส่ือใดในการพัฒนาทักษะการอ่าน  

                        คิดวิเคราะห์ และการเขียนส่ือความในโรงเรียนของนกัเรียน ?”                    

   2. คิดคู่ : ในประเด็นเด่ียวกับข้อ 1 

                 3. PLC รายโรง (6 คน) : แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม : จัดให้มีการระดมสมองและ 

                         สรุปข้อค้นพบร่วมกันลงในชาร์ตเพื่อเตรียมการนำเสนอ 

   4. นำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ : ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่และร่วมกัน 

                         สรุปเป็นผลงาน 

  5. สรุปองค์ความรู้ : วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปประเด็น 

                         “กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสะท้อนว่านักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์  

                          และการเขียนส่ือความมีอะไรบ้าง”  

บันทึกผลงาน    “ส่ือท่ีเคยเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนส่ือความ” 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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              การอ่าน          การคิดวิเคราะห์          การเขียนสื่อความ 

นิทาน การตอบคำถาม เขียนตอบปรนัย 

บทความ การนำเสนอด้วยวาจา เขียนตอบอัตนัย 

เรื่องส้ัน การนำเสนอด้วยส่ือ การเขียนตอบเชิงซ้อน 

นวนิยาย การนำเสนอด้วยกิจกรรม การเขียนสรุป 

งานวิจัย  การเขียนกราฟฟิก 

ฉลากสินค้า/ฉลากยา  การเขียนแสดงวิธีทำ 

ข่าว/หนังสือ/หนังสือพิมพ ์   

ส่ือ ICT   

ข้อสอบ   
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เครื่องมือติดตาม และประเมินผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

แบบสัมภาษณ์เกีย่วกับสภาพจริงทีป่รากฏ 

จากข้อมูลเชิงนโยบายและผลการปฏบิัติที่ผ่านมา 

ของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
--------------------------------------------------------------- 

 

คำช้ีแจง  โปรดตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับเกี่ยวกับสภาพจริงท่ีปรากฏจากข้อมูลเชิงนโยบาย 

             และผลการปฏิบัติท่ีผ่านมาของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

             เขต 26 ด้านการนิเทศแบบเสริมพลัง ด้านการพัฒนาสมรรถนะครู และด้านการจัด 

             การเรียนรู้ภาษาไทย 

 

1.  ด้านการนิเทศแบบเสริมพลัง    

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

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

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

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

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

2.  การพัฒนาสมรรถนะคร ู

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

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

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

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

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

3.  การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

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

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

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

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

********************** 
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แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group) 

เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง (3 หลัก 6 ร่วม) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

 

คำช้ีแจง   โปรดตอบคำถามอย่างอิสระตามความคิดเห็นของท่านเพื่อวิพากษ์และปรับปรุง 

        การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง (3 หลัก 6 ร่วม) เพื่อพัฒนาสมรรถนะ 

              การจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

              มัธยมศึกษา เขต 26 ว่า ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

              เพื่อปรับปรุงแนวทางอะไรบ้าง  คำตอบของท่านไม่มีส่วนกระทบต่อตำแหน่งหน้าท่ี 

              การงานของท่านแต่อย่างไร 
 

1. หลักการของรูปแบบ 

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

2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

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

3. กลไกการดำเนินงาน 

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

4. เนื้อหาการนิเทศเสริมพลัง 

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

5. กระบวนการนิเทศเสริมพลัง 

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

6. การประเมินรูปแบบ 

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

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

7. เงื่อนไขความสำเร็จ 

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

************************************ 
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แบบบันทึกการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ  (Connoisseurship)   

เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง (3 หลัก 6 ร่วม) เพ่ือพัฒนา 

        สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 

        เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 

ตอนที่  1  โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

              ของรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง (3 หลัก 6 ร่วม) เพื่อพัฒนาสมรรถนะ 

              การจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

              มัธยมศึกษา เขต 26 
 

1.  รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง (3 หลัก 6 ร่วม) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู ้

     ของครูภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

     เป็นอย่างไร    

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

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

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

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

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

2.  รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง (3 หลัก 6 ร่วม) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู ้

     ของครูภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

     เป็นรูปแบบท่ีดีหรือไม่ และหากนำไปใช้จะเป็นประโยชน์อย่างไร 

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

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

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

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

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

 

********************** 
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แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศแบบเสรมิพลัง  

(3 หลัก 6 ร่วม) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย  

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
(สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

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

คำช้ีแจง  การตอบแบบสอบถาม  ขอความอนุเคราะห์ท่านได้ทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่อง 

             ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านว่า รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง (3 หลัก 6 ร่วม)  

             เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูข้องครูภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน 

             เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

             ต่อรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง (3 หลัก 6 ร่วม) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัด 

             การเรียนรู้ของครูภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

             เขต 26 อย่างไร อันดับคะแนนท่ีให้มีความหมาย  ดังนี้ 

  5 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด   

  4 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก   

  3 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับปานกลาง   

  2 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อย   

1 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับน้อยที่สุด   

 

ประเด็น 

ระดับความเหมาะสม ระดับความเป็นไปได้ 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

1. หลักการของแนวทาง 

การส่งเสริมพัฒนาการจัด 

การเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

โดยใช้เทคนิคการนิเทศ 

แบบเสริมพลัง 
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ประเด็น 

ระดับความเหมาะสม ระดับความเป็นไปได้ 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

การนิเทศแบบเสริมพลัง  

(3 หลัก 6 ร่วม) เพ่ือพัฒนา

สมรรถนะการจัดการเรียนรู ้

ของครูภาษาไทย โรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

          

3. รูปแบบการนิเทศ 

แบบเสริมพลัง (3 หลัก 6 

ร่วม) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 

การจัดการเรียนรู้ของครู

ภาษาไทย โรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 

          

4. ข้ันตอนการรูปแบบ 

การนิเทศแบบเสริมพลัง  

(3 หลัก 6 ร่วม) เพ่ือพัฒนา

สมรรถนะการจัดการเรียนรู ้

ของครูภาษาไทย โรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

          

   4.1 ร่วมวางแผน โดย

ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ

ให้ครูทุกคนเห็นความสำคัญ

ของเรื่องต่าง ๆ ท่ีจะพัฒนา 
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ประเด็น 

ระดับความเหมาะสม ระดับความเป็นไปได้ 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

   4.2 ร่วมกำหนดกิจกรรม

และเป้าหมาย โดยร่วมกัน

กำหนดกิจกรรม งานโครงการ 

ที่จะพัฒนาให้ได้ตามเป้าหมาย 

และกำหนดบทบาทหน้าที่และ

แนวปฏิบัติของบุคลากรทุกคน 

          

   4.3 ร่วมปฏิบัติ โดย

ดำเนินงานตามกิจกรรม 

ที่กำหนด ปรับปรุงพัฒนา 

แนวปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย  

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

และมีการนิเทศ ติดตามผล

ระหว่างดำเนินการ 

          

   4.4 ร่วมนิเทศติดตาม  

โดยมีการวางแผนการนิเทศ  

การลงมือปฏิบัติและพัฒนา  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ติดตามผล และการสะท้อน 

และสรุปผล 

          

   4.5 ร่วมประเมินและ

สรุปผล โดยผู้นิเทศเปิดโอกาส

ให้ผู้รับการนิเทศได้ประเมินผล

การทำงานตามเป้าหมายการ

พัฒนาของตนเอง จากการ

ร่วมกันสะท้อนและสรุปเพ่ือให้

ได้หลักการสำคัญไปประยุกต์ 

ใช้ในการปรับการเรียน 

การสอนของตนเอง 
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ประเด็น 

ระดับความเหมาะสม ระดับความเป็นไปได้ 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

   4.6 ร่วมชื่นชมและเผยแพร่ 

โดยจัดการประกวดรางวัล

ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 

AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา เผยแพร่ผลงาน 

ให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน  

และหน่วยงานอื่นๆ 

          

5. การนำรูปแบบการนิเทศ

แบบเสริมพลัง (3 หลัก 6 

ร่วม) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 

การจัดการเรียนรู้ของครู

ภาษาไทย โรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 ไปใช้

ประโยชน์ 

          

6. ภาพรวมของรูปแบบ 

การนิเทศแบบเสริมพลัง  

(3 หลัก 6 ร่วม) เพ่ือพัฒนา

สมรรถนะการจัดการเรียนรู ้

ของครูภาษาไทย โรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

          

 

------------------------------------ 
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แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง  

(3 หลัก 6 ร่วม) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย  

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ   

คำช้ีแจง  หลังจากท่ีท่านได้พิจารณาคู่มือรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง (3 หลัก 6 ร่วม)  

             เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูข้องครูภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน 

             เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ในฐานะท่ีท่านเป็นผู้เช่ียวชาญ   

             ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคู่มือรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง (3 หลัก 6 ร่วม)  

             เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูข้องครูภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน 

             เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ขอได้โปรดพิจารณาในลำดับต่อไป 

    5 หมายถึง  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด   

    4 หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก   

    3 หมายถึง  มคีวามเหมาะสมปานกลาง   

    2  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย   

    1 หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด   

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. สาระน่ารู้เข้าใจง่าย นำไปปฏิบัติได้จริง      

2. เนื้อหาสาระมีความเหมาะสม  ชัดเจน        

3. คู่มือมีความเหมาะสม      

4. รายละเอียดท่ีกำหนดในคู่มือมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ      

5. คู่มือมีความสอดคล้องและความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ของ

แต่ละกิจกรรม 

     

6. การจัดลำดับหรือขั้นตอนของกระบวนการนำไปจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างเป็นระบบ 

     

7. ภาพรวมของคู่มือนำไปปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ      
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของครูภาษาไทย  
---------------------------------------  

ครูผู้สอน…………………………………………………………………………ช้ัน………………………..…………………… 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง………………………………………….……………………....…………………. 

ผู้สังเกต………………………………………………………..วัน/เดือน/ปี  ท่ีสอน………………….…………………… 

ช่วงเวลาสังเกต…………………………………………………น. ถึง……………………………….……………………น. 

1. การเตรียมการสอน 

  1.1  มีแผนการจัดการเรียนรู้เป็นระบบ 

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

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

 1.2 ผลการเรียนรู้สอดคล้องตามสาระการเรียนรู ้

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

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

 1.3 กำหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับวัย 

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

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

  1.4  กำหนดกิจกรรมโดยผู้เรียนมีส่วนร่วม 

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

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

2. ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 2.1 การนำเข้าสู่บทเรียน 

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

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

  2.2 ทักษะกระบวนการท่ีใช้ในการสอน 

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

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

 2.3 การดำเนินการสอนเป็นไปตามข้ันตอน 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 2.4 จัดกิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหา/เวลา 

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

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

 

 2.5 นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดย 

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

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

 2.6 การจัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

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

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

  2.7 มีการแทรกคุณธรรม  จริยธรรม 

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

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

  2.8 การเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 

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

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

  2.9 มีการสรุปประเมินผลการเรียนการสอนชัดเจน 

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

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

  2.10 มีการประเมินผลเป็นระยะ 

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

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

3. สื่อการสอนที่ใช้  คือ…………………………………………………………………………………………… 

  3.1 สอดคล้องเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ 

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

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

  3.2 ส่ือท่ีใช้ชัดเจนเร้าความสนใจของนักเรียน 

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

      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. พฤติกรรมทั่วไป 

 4.1 ให้ความสนใจแก่นักเรียนท่ัวถึง 

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

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

 4.2 จัดบรรยากาศเหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรม 

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

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

 

 4.3 การมอบหมายงานชัดเจนเหมาะสม 

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

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

5. ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

 

ลงช่ือ……………………….………………………………….  ลงช่ือ…………………………………………………….. 

      (………………………………………………………..)        (…………………………….………………………) 

                   ผู้รับการนิเทศ                  ผู้นิเทศ 
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แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจของครูภาษาไทย 

ในการจัดการเรยีนรู้ภาษาไทย 
 

คำช้ีแจง  แบบทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการทดสอบความรู้ความเข้าใจของครูภาษาไทย 

             ในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ก่อนและหลังได้รับการนิเทศแบบเสริมพลัง เพื่อพัฒนา 

             สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ท่านจงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดแล้วกากบาท 

             ในกระดาษคำตอบท่ีจัดให้ 
 

1. แผนการหรือโครงสร้างท่ีจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใด    

วิชาหนึ่งเป็นการเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบและเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ครูพัฒนาการเรียน 

การสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เกี่ยวข้องกับข้อใด 

  ก. กำหนดการสอน     ข. แผนการสอน 

  ค. บันทึกการสอน     ง. วิธีสอน 

2. บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตรงกับข้อใด 

  ก. Supporter     ข. Helper and Advisor 

  ค. Supporter and Encourager   ง. ถูกทุกข้อ 

3. เป็นวิธีสอนท่ีใช้กรณีหรือเรื่องต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงมาดัดแปลง และใช้เป็นตัวอย่างในการเรียน 

ให้การศึกษาวิเคราะห์อภิปรายเพื่อสร้างความเข้าใจ และฝึกฝนหาทางแก้ปัญหานั้น มีความหมายตรงกับข้อใด 

  ก. Case Study     ข. Simulation 

  ค. Action or Dramatization   ง. Role – Play 

4. การเรียนรู้ท่ีมีความหมายแก่ผู้เรียน หมายความว่าอย่างไร 

  ก. การเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

  ข. ใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และคำตอบต่างๆท่ีตนต้องการ 

  ค. การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง มีส่วนทำให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และจดจำได้ดี 

  ง. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

5. รูปแบบใดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  ก. CIPPA MODEL     ข. CIPP MODEL 

  ค. Integration     ง. ถูกท้ัง ก. และ ค. 
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6. พหุปัญญา หมายถึง 

  ก. แนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน เป็นการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งในด้านสติปัญญา 

          และพัฒนาด้านอารมณ์ 

  ข. แนวคิดพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการลักษณะ  

  ค. แนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

  ง. ถูกทุกข้อ 

7. การจัดการเรียนการสอนปัจจุบันมุ่งเน้นให้เกิดส่ิงใดต่อผู้เรียน 

  ก. เก่ง มีสุข ดี     ข. ดี มีสุข เก่ง 

  ค. ดี เก่ง มีสุข     ง. มีสุข ดี เก่ง 

8. ต่อไปนี้ข้อใดเป็นบทบาทหน้าท่ีของครู 

  ก. เตรียมการสอน     ข. จัดทำแผนการสอน 

  ค. จัดทำกิจกรรมการเรียนการสอน   ง. ทุกข้อท่ีกล่าวมา 

9. เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการวัดพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการคือข้อใด 

  ก .แบบสังเกต     ข. แบบสัมภาษณ์ 

  ค. แบบสำรวจรายการ     ง. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

10. จุดมุ่งหมายท่ีสำคัญของการวัดผลและประเมินผลการเรียนคือข้อใด 

  ก. ตัดสินผลการเรียน    ข. ปรับปรุงการเรียนการสอน 

  ค. ค้นหาข้อบกพร่องของนักเรียน   ง. แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ 

11. การประเมินในข้อใดสำคัญท่ีสุด 

  ก. การแก้ไขพัฒนาผู้เรียน  

  ข. การพัฒนาระบบการให้ระดับคะแนน 

  ค. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  

  ง. การตัดสินให้ผ่านและไม่ผ่านในการสอบปลายปี 

12. การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม     

     และคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ การพัฒนา    

     ประเทศชาติ ก็ย่อมได้โดยสะดวกและราบรื่น ได้ผลท่ีแน่นอน รวดเร็ว 

  ก. ความสำคัญของการศึกษา  

  ข. ความหมายของการศึกษา 
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  ค. เป้าหมายของการศึกษา  

  ง. ความสัมพันธ์ของการศึกษากับการพัฒนาประเทศ  

13. ข้อใดเป็นบทบาทท่ีสำคัญท่ีสุดของการประเมินผลต่อระบบการเรียนการสอน 

  ก .เพื่อบ่งบอกประสิทธิภาพของหลักสูตร 

  ข. เพื่อบ่งบอกประสิทธิภาพของครู 

  ค. เพื่อรับรองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ง. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

14. พฤติกรรมด้านจิตพิสัยข้ันรับรู้ สัมพันธ์สอดคล้องกับพฤติกรรมด้านพุทธพิสัยระดับใด 

  ก. วิเคราะห์      ข. นำไปใช้ 

  ค. ประเมินค่า     ง. ความรู้ ความจำ 

15. ข้อใดเป็นปัญหาของครู ท่ีส่งผลต่อการเรียนการสอนน้อยท่ีสุด 

  ก. มีช่ัวโมงสอนมาก และปฏิบัติภารกิจซึ่งนอกเหนือการเรียนการสอน 

  ข. ขาดการพัฒนาเทคนิคการสอน 

  ค. ขาดการพัฒนาส่ือท่ีสนองความแตกต่าง 

  ง. ครูมีขวัญกำลังใจต่ำเนื่องจากปัญหาค่าครองชีพ 

16. วธิีการสอนแบบใดท่ีเกี่ยวข้องกับเวลามากท่ีสุด 

  ก. ทดลอง      ข. บรรยาย 

  ค. สาธิต      ง. บทบาทสมมุติ 

17. ข้อใดเป็นปัญหาการวัดผลประเมินผลมากท่ีสุด 

  ก. ครูมักแยกการสอนกับการวัดผลออกจากกัน 

  ข. ครูเน้นการวัดผลและประเมินด้านเดียว คือความรู้ ความจำ 

  ค. ครูไม่ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลงาน 

  ง. ครูยังไม่เข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดประเมินผล 

18. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนชัดเจน และเหมาะสมท่ีสุด 

  ก. ครูมาลีสาธิตเรื่องการแปรงฟันโดยใช้หุ่นจำลอง 

  ข. ครูวิภาอภิปรายเรื่องการแปรงฟันให้กับนักเรียน 

  ค. ครูศรีสมรให้เด็กชายแดงเล่าเรื่องการแปรงฟันให้เพื่อนฟัง 

  ง. ครูอรอุมาให้นักเรียนดูภาพขั้นตอนการแปรงฟนั 
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19. เพราะเหตุใดการใช้ส่ือการสอนจึงต้องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของบทเรียน 

  ก. จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามเนื้อหาของบทเรียน 

  ข. ส่ือสารสอนถูกกำหนดการใช้ส่ือการสอนไว้แล้ว 

  ค. เนื้อหาของบทเรียนกำหนดการใช้ส่ือการสอนไว้แล้ว 

  ง. ส่ือการสอนจะต้องใช้ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 

20. การเขียนแผนการสอนท่ีเหมาะสมท่ีสุดจัดลำดับหัวข้ออย่างไร 

  ก. จุดประสงค์ ความคิดรวบยอด เนื้อหา กิจกรรม 

  ข. ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม 

  ค. จุดประสงค์ ความคิดรวบยอด กิจกรรม 

  ง. ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ กิจกรรม เนื้อหา 

21. จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม คือจุดมุ่งหมายท่ีเป็นอย่างไร 

  ก. ระบุว่านักเรียนรู้อะไรบ้าง 

  ข. ระบุว่าพฤติกรรมจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร 

  ค. ระบุว่านักเรียนจะมีเจตคติท่ีมีต่อวิชาท่ีสอน 

  ง. ระบุพฤติกรรมท่ีสังเกตและวัดได้ของนักเรียน 

22. ข้อใดท่ีไม่ใช่ลักษณะของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 

  ก. บวกลบเลขคู่และเลขค่ีได้ 

  ข. อธิบายได้ว่าเลขคู่และเลขค่ีต่างกันอย่างไร 

  ค. ทำแบบฝึกหัดว่าด้วยเรื่องเลขคู่และเลขค่ีได้ 

  ง. เข้าใจในความแตกต่างของเลขคู่และเลขค่ี 

23. ผู้เรียนจะสนใจและอยากเรียนมากขึ้นในเมื่อส่ิงท่ีเรียนนั้นเป็นอย่างไร 

  ก. มีความสวยงาม     ข. เคล่ือนไหวได้ 

  ค. ผู้เรียนเคยพบเห็นมาแล้ว    ง. มีความหมายต่อผู้เรียน 

24. ข้อใดเป็นการสอนท่ีไม่ค่อยเหมาะสม 

  ก. สอนโดยวิธีแนะให้เด็กรู้จักตนเอง 

  ข. ให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

  ค. จัดกิจกรรมให้ทุกคนทำเหมือนกัน 

  ง. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาการของเด็ก 
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25. การสอนท่ีดีคำนึงถึงอะไรเป็นสำคัญ 

  ก. วัย       ข. เพศ 

  ค. ส่ิงแวดล้อม     ง. ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

26. การมีหลักและวิธีสอนท่ีดีให้ประโยชน์ในเรื่องใด 

  ก. นักเรียนสนใจเรียน     ข. ประหยัดเวลาในการสอน 

  ค. นักเรียนเกิดความคิดริเริ่ม    ง. การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

27. หลักการสำคัญท่ีสุดในการจัดห้องเรียนคืออะไร 

  ก. ความสะอาด     ข. ประโยชน์ใช้สอย 

  ค. ความเป็นระเบียบ    ง. การพักผ่อนหย่อนใจ 

28. บรรยากาศในห้องเรียนหมายถึงอะไร 

  ก. การจัดตกแต่งห้อง    ข. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  ค. ส่ิงแวดล้อมรอบตัวเด็ก     ง. ส่ิงของต่างๆ ท่ีมีอยู่ในห้องเรียน 

29. จุดมุ่งหมายท่ีสำคัญของการวัดผลและประเมินผลการเรียนคือข้อใด 

  ก. ตัดสินผลการเรียน    ข. ปรับปรุงการเรียนการสอน 

  ค. ค้นหาข้อบกพร่องของนักเรียน   ง. แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ 

30. วิธีการท่ีจะวัดพฤติกรรมแต่ละด้านให้ครอบคลุมและเหมาะสมนั้น จะต้องปฏิบัติอย่างไร 

  ก. ใช้วิธีการวัดหลาย ๆ วิธี    ข. ใช้เครื่องมือวัดหลายรูปแบบ 

  ค. กำหนดจุดประสงค์/เนื้อหาให้ชัดเจน  ง. วิเคราะห์จุดประสงค์/เนื้อหาท่ีจะวัด 

 

********************** 
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แบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรูข้องครูภาษาไทย 

เรื่อง  รปูแบบการนิเทศแบบเสริมพลงั (3 หลัก 6 ร่วม) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการ

เรียนรู้ของครูภาษาไทย โรงเรียน 

    ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
--------------------------------------------------------------- 

ตอนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1  ช่ือผู้สอน.................................................วัน/เดือน/ปีท่ีประเมิน............................................ 

 1.2  ช่ือวิชาท่ีสอน ..........................................รหสัวิชา..............................ช้ัน.............................. 

           คาบเรียนท่ี................ ช่ือหน่วยการเรียนรู้........................................................................... 

 1.3  ช่ือผู้ประเมิน.......................................................................................................................... 
 

ตอนที่ 2 ประเมินทักษะจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย 

  คำช้ีแจง โปรดอ่านเกณฑ์การตรวจให้คะแนน ก่อนทำเครื่องหมาย √ ลงในช่อง ให้ตรงตาม 

ความเป็นจริงมากท่ีสุดโดยมี ความหมายดังนี้  

   5  หมายถึง  ดีมาก  

   4 หมายถึง  ดี 

   3  หมายถึง  พอใช้ 

   2  หมายถึง  น้อย  

   1  หมายถึง  ปรับปรุง 
 

ท่ี รายการสังเกต 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ 

1 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ 

สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

     

2 มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ครอบคลุม 

ท้ังด้านความรู้ ด้านทักษะ กระบวนการ 

และเจตคติค่านิยม 
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ท่ี รายการสังเกต 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

3 มีการระบุสมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างเหมาะสม 

     

4 เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ครอบคลุม

รายละเอียดและเขียนสาระสำคัญ/ความคิด 

รวบยอด โดยสรุปและสัมพันธ์กับความรู้ 

ในเนื้อหาท่ีสอน 

     

5 มีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้      

6 มีการใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหา

ท่ีสอน 

     

7 มีการวัดผลประเมินผลครอบคลุม 3 ด้าน      

8 มีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น      

9 มีการสอดแทรกคุณธรรมสอดคล้องกับ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

     

องค์ประกอบที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

10 จัดกิจกรรมหรือสถานการณ์การเรียนรู้ 

ท่ีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้

     

11 จัดกิจกรรมหรือสถานการณ์การเรียนรู้ 

ท่ีให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

     

12 ใช้ภาษาส่ือความหมายอย่างถูกต้อง 

ท้ังการพูดและการเขียน และใช้คำถาม 

ท่ีเข้าใจง่าย ตรงประเด็นไม่คลุมเครือ 

     

13 ต้ังคำถามได้ครอบคลุมท้ังช้ันเรียน 

และกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบเป็นรายบุคคล 
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ท่ี รายการสังเกต 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

14 มีเทคนิคเร้าความสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียน 

อยากเรียนรู้และมีส่วนร่วมใน กิจกรรม 

การเรียนรู ้

     

15 มีการซักถามโดยให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น

หรือร่วมอภิปราย 

     

16 มีการแสดงท่าทีสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย 

เมื่อผู้เรียนท่ีเป็นต้นแบบการกระทำ ความดี 

หรือแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ 

     

17 มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรม

ผลงานหรือกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้

อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

     

องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการใช้สื่อการเรียนการสอน 

18 ใช้ส่ือการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียน 

เกิดความสนใจ 

     

19 มีการดัดแปลงส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติหรือ 

แหล่งเรียนรู้ท้ังในหรือนอกห้องเรียน 

มาเป็นส่ือการเรียนการสอน 

     

20 ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้และปฏิบัติต่อ 

ส่ือการเรียนการสอน 

     

21 ให้โอกาสผู้เรียนได้ซักถาม และตอบคำถาม

ขณะใช้ส่ือการเรียนการสอน 

     

22 มีการใช้ส่ือการเรียนการสอนตามลำดับ 

ก่อน-หลัง อย่างคล่องแคล่ว 
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ท่ี รายการสังเกต 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบที่ 4 การจัดชั้นเรียนและการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

23 มีการกำหนดกฎระเบียบ กติกา ข้อบังคับใน 

ช้ันเรียนและตักเตือนผู้เรียนให้ประพฤติ

ตัวอย่างถูกต้องเมื่อผู้เรียนกระทำผิดข้อตกลง 

     

24 มีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์ผลงาน 

โดยคำนึงถึงพื้นท่ีสะดวกต่อการนำเสนอผลงาน

ของนักเรียน 

     

25 มีบรรยากาศภายในห้องเรียน อากาศท่ีถ่ายเท

ได้สะดวก ภายในห้องเรียน และมีโต๊ะเก้าอี้

เพียงพอต่อนักเรียน 

     

26 มีความเหมาะสมของช่วงเวลาจัดกิจกรรม 

ของนักเรียน และความชัดเจนของวัตถุประสงค์

การจัดกิจกรรมของนักเรียน 

     

องค์ประกอบที่ 6 การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

27 มีการประเมินพัฒนาการและผลงาน 

ของผู้เรียนประเมิน 

     

28 มีการประเมินพัฒนาการจากการสังเกต

พฤติกรรมของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

     

29 มีการสามารถวัดและประเมินผู้เรียนได้ 

ตรงสภาพความเป็นจริง (Authentic 

Assessment)   

     

30 มีการประเมินผลการเรียนรู้หลายด้าน   

และมีเกณฑ์การให้คะแนน (scoring criteria) 

ท่ีชัดเจน 
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แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มตี่อการนิเทศแบบเสรมิพลัง 

(3 หลัก 6 ร่วม) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย  

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   
--------------------------------------------------------------- 

คำช้ีแจง  โปรดอ่านเกณฑ์การตรวจให้คะแนน ก่อนทำเครื่องหมาย √ ลงในช่อง ให้ตรงตาม 

            ความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยมีความหมายดังนี้  

   5  หมายถึง  มากท่ีสุด  

   4 หมายถึง  มาก 

   3  หมายถึง    ปานกลาง 

   2  หมายถึง    น้อย 

   1  หมายถึง  น้อยท่ีสุด 

 

ท่ี รายการสังเกต 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 กระบวนการนิเทศแบบเสริมพลังเป็นการ 

รวมคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมาสร้างเป็นพลังกลุ่ม  

พลังใจ ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของเรื่อง 

ต่าง ๆ ท่ีจะพัฒนา 

     

2 การนิเทศแบบเสริมพลัง เป็นการดำเนินการ

ของผู้บริหารการศึกษา ผู้นิเทศภายในโรงเรียน 

เพื่อให้เกิดขวัญ กำลังใจก่อให้เกิดผลดี 

ต่อการเปล่ียนแปลงการสอนของครู 

     

3 บุคลากรทุกคนรับรู้บทบาทหน้าท่ีและยินยอม

พร้อมใจพัฒนางานให้เห็นประโยชน์ และ

ผลกระทบโดยตรงต่อตนเอง และองค์การ 
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ท่ี รายการสังเกต 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

4 บุคลากรทุกคนศึกษาข้อมูลสภาพจริง  

วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางระดมพลัง

สมอง แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ายทอด แก้ไข  

โดยเช่ือมโยงประสบการณ์ 

     

5 บุคลากรทุกคนกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน

ของตนเองท่ีมีต่อการพัฒนางานเพื่อเป็น

เป้าหมายการนิเทศ ติดตามผลของผู้บริหาร 

หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

     

6 บุคลากรทุกคนในโรงเรียน เขียนแผนปฏิบัติงาน

ประจำปีของตนเอง ในแต่ละปีอย่างอิสระ 

ภายใต้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง เช่น ครู

กำหนดจำนวนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจะทำ 

ในปีนั้น ๆ การผลิตนวัตกรรม การทำวิจัย 

ในช้ันเรียน เป็นต้น 

     

7 บุคลากรทุกคนร่วมกันทำ ร่วมกันพัฒนา  

โดยกำหนดกิจกรรม งานโครงการท่ีจะพัฒนา

ให้ได้ตามเป้าหมาย  

     

8 บุคลากรทุกคนมีบทบาทหน้าท่ี และแนวปฏิบัติ

ในการดำเนินงานตามกิจกรรม (โดยเน้น 

การทำงานเป็นเครือข่าย หรือเป็นทีม)  

และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ 

ในการปฏิบัติงาน 
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ท่ี รายการสังเกต 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

9 บุคลากรทุกคนร่วมกันดำเนินงานตามกิจกรรมท่ีกำหนด

และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ขณะปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางาน 

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ระหว่างบุคลากร 

ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน โดยมุ่งแก้ปัญหา 

     

10 บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาโดยใช้วิธีการอบรม ไป

ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ ฯลฯ เรื่องสำคัญท่ีต้อง

พัฒนาคือ เรื่องหลักสูตร  

วิธีสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิจัยในช้ันเรียน เทคนิค

การนิเทศ การเยี่ยมช้ันเรียนฯลฯ  

     

11 การนิเทศ ติดตามผลระหว่างดำเนินงาน  

มีการวางแผนการนิเทศ การลงมือปฏิบัติและพัฒนา การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้และติดตามผล  

การสะท้อนและสรุปผล 

     

12 ครูผู้รับการนิเทศร่วมกับผู้นิเทศวางแผน 

การนิเทศ/แผนการนิเทศ กำหนดช่วงวัน 

และเวลาของการปฏิบัติการนิเทศแต่ละขั้นตอน การ

กำหนดเครื่องมือและการติดตาม ประเมิน 

ผลการนิเทศ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพบริบทและ

การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

     

13 ผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศสะท้อนคิดร่วมกันสรุปผล

เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง 

เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
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ท่ี รายการสังเกต 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

14 บุคลากรทุกคนมีการประเมินผลการทำงาน โดยเทียบกับ

เป้าหมายท่ีกำหนด และสรุปผลการทำงานของแต่ละคน 

รวบรวมเป็นภาพรวมของโรงเรียน 

     

15 บุคลากรจัดทำผลงานท่ีประสบความสำเร็จ เผยแพร่ใน

รูปแบบต่างๆ เช่น จัดทำเอกสารส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ ICT ให้แก่

ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ 

     

 

***************************** 
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แบบทดสอบความรคูวามเขา้ใจของนกัเรียนในการเรียนรู้เกีย่วกับหลักเกณฑ์ 

การฟัง พูด อ่าน และเขียน อันเป็นพ้ืนฐานของการเรียนภาษาไทย  

ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1 
 

คำช้ีแจง  แบบทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการทดสอบความรู้ของนักเรียนในการเรียนรู ้

            ภาษาไทย ก่อนและหลังเรียน ขอให้นักเรียนจงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดแล้วกากบาท 

            ในกระดาษคำตอบท่ีจัดให้ 

1. ข้อใดเป็นลักษณะของเสียงพยัญชนะ 

 ก. เสียงท่ีเปล่งออกมามีระดับสูงต่ำ    

 ข. เสียงท่ีเปล่งออกมาพร้อมกับเสียงสระและ มีระดับสูงต่ำ  

    ค. เสียงท่ีเปล่งออกมาแล้วถูกกักก่อนท่ีจะออกมาทางช่องปาก 

     ง. เสียงท่ีเปล่งออกมาผ่านเส้นเสียงท่ีเกร็งตัวชิดกันปิดช่องทางลมจนส่ันสะบัดแล้วออกมา 

      ทางช่องปาก 

2. คำในข้อใดมีเสียงสระประสมรวมอยู่ด้วย 

 ก. เกะกะ สงสัย    ข. ทิศทาง สะสม     

 ค. อดอยาก ลำเค็ญ    ง. ปวดแผล บาดเจ็บ 

3. ข้อใดเป็นสระเสยีงสั้นทั้งหมด 

 ก. กัน บิน ปลูก นึก        ข. แพะ กัน เจอ เบื่อ 

  ค. โกรธ บวช เถอะ บวช   ง. เพื่อน เจอะ เผียะ พิมพ์ 

4. รูปพยัญชนะท้ายในขอ้ใดมีเสียงเดียวกันทั้งหมด 

 ก. นิจ พุธ ลาภ    ข. เมฆ รูป นาค  

 ค. เชิญ จร เพียร    ง. ปราศ ทรัพย์ สังข์ 

5. เสียงพยัญชนะต้นในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น 

ก. หู       ข. หา   

ค. เฮ      ง. หลาย 

6. คำในข้อใดอา่นออกเสียงวรรณยุกต์เอกทุกคำ 

ก. คอนโด             ข. จับฉ่าย   

ค. ไหล่ทาง     ง. ล่อกแลก 
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7. ข้อใดอ่านออกเสียงผิด 

ก. อดิเรก อ่านว่า อะ-ดิ-เหรก   ข. สยุมพร อ่านว่า สะ-หยุม-พอน 

ค. สยามรัฐ อ่านว่า สะ-หยาม-มะ-รัด  ง. สมรรถภาพ อ่านว่า สะ-หมัด-พาบ 

8. ข้อใดมีเสียงสระเดียวกันมากที่สุด 

ก. เทศกาลผลไม้    ข. โรงเรียนตัวอย่าง 

ค. ร้านขายอาหารจานด่วน   ง. อพยพราษฏรออกจากพื้นท่ี 

9. คำในข้อใดสะกดถูกต้องทุกคำ 

 ก. ลุงมีอ้วนพุงพลุ้ยเป็นพะโล้       

 ข. วัยรุ่นปัจจุบันนิยมกินอาหารฟาสต์ฟูด จึง เป็นโรคอ้วน 

 ค. พิธีเปิดแบบไฮเทคมีการยิงแสงเลเซ่อร์เพื่อให้ผู้ชมประทับใจ 

 ง.  การปวดไมเกรนจะปวดศรีษะข้างเดียวปวดเป็นจังหวะตุ๊บ ๆ ตามการเต้นของหัวใจ 

10. ข้อใดเป็นคำเป็นหมดทุกคำ 

 ก. เธอมีแต่ความทุกข์    ข. มีความเป็นอยู่อย่างดี 

 ค. สุครีพครองเมืองขีดขิน   ง. ภาชนะพลาสติกมีอันตราย 

11. คำว่า “ ดอกรัก” ในข้อใดเป็นคำวิสามานยนาม 

 ก. มาลัยดอกรัก    ข. ยายนำดอกรักมาร้อยพวงมาลัย 

 ค. พานพุ่มประดับด้วยดอกรักหลากสี  ง. พ่อพาเจ้าดอกรักไปกินหญ้าในทุ่งนา 

12. ข้อใดใช้คำสมุหนามเหมือน “ตะกร้อ 3 ใบในตะกร้า” 

 ก. ทัพพี     ข. แก้วน้ำ  

 ค. ตะเกียบ     ง. ช้อนส้อม 

13. “รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา” คำว่า “อะไร” เปน็คำสรรพนามชนิดใด 

 ก. คำถาม     ข. บ่งเฉพาะ  

 ค. ไม่บ่งเฉพาะ    ง. แทนนามท่ีเป็นส่วน ๆ  

14. “เขาคือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่”  ข้อความนี้ใช้คำกริยาลักษณะใด 

 ก. กริยาช่วย     ข. กริยาท่ีต้องมีกรรม 

 ค. กริยาไม่ต้องมีกรรม    ง. กริยาอาศัยส่วนเติมเต็ม 

15. พระสงฆ์พูดกับฆราวาส ท่านจะใช้ สรรพนามแทนตัวท่านเองว่าอะไร 

ก. ผม      ข. ฉัน   

ค. ข้าพเจ้า     ง. อาตมา 
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16. ข้อใดไม่ใช่คำวิเศษณ์บอกปริมาณ 

ก. สุนัขตัวเล็กกินจุ    ข. ท่ีดินท้ังหมดเป็นของวัด 

ค. บ้านนั้นมีคนอยู่หลายคน   ง. อย่าเปิดไฟท้ิงไว้ถ้าไม่อยู่บ้าน 

17. “เขาไปเดินซื้อต้นไม้ท่ีตลาดนัดจตุจักรกับ แม่” คำที่พิมพ์ตัวหนาเปน็คำบุพบทประเภทใด 

ก. บอกสาเหตุ    ข. บอกสถานท่ี  

ค. บอกลักษณะเป็นผู้รับ   ง. บอกลักษณะหรืออาการร่วม 

18. กริยาในข้อใดเปน็กริยาอาศัยส่วนเติมเต็ม 

ก. คนไทยย่อมรักประเทศไทย   ข. ครอบครัวคือกำแพงแห่งชีวิต 

ค. นักเรียนยืนดูหนังสือเตรียมสอบ  ง. วันชัยทำผิดระเบียบของโรงเรียน 

19. “ เขาชนะเลิศการประกวดร้องเพลงเพราะเขาฝึกซ้อมอย่างหนัก” ข้อความนี้ 

     ใช้คำสันธานเชือ่มความชนิดใด 

ก. เหตุผล     ข. คล้อยตาม 

  ค. เปรียบเทียบ    ง. เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง 

20. ข้อใดมีคำกริยาทำหน้าที่อย่างวิเศษณ์ 

  ก. เขานั่งรถเข็น                                      ข. ฉันด่ืมนำเย็น 

  ค. รถด่วนมาถึงแล้ว                                 ง. คนดีมีความเจริญ 

 

********************************* 
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แบบทดสอบความรคูวามเขา้ใจของนกัเรียนในการเรียนรู้เกีย่วกับหลักเกณฑ์ 

การฟัง พูด อ่าน และเขียน อันเป็นพ้ืนฐานของการเรียนภาษาไทย  

ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 2 
------------------------------------- 

คำช้ีแจง  แบบทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการทดสอบความรู้ของนักเรียนในการเรียนรู ้

            ภาษาไทย ก่อนและหลังเรียน ขอให้นักเรียนจงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดแล้วกากบาท 

            ในกระดาษคำตอบท่ีจัดให้ 
 

1.  ความโกรธนั้นมันเหมือนทะเลบ้า คล่ืนซัดซ่าสาดโครมโหมถลา 

    ลมกระหน่ำซ้ำคล่ืนครืนครืนมา  เหมือนอุราพลุ่งโชติเพราะโกรธครัน 

    บทประพันธ์นี้ดีเด่นในการใช้โวหารประเภทใด 

 ก.  พรรณนาโวหาร    ข.  บรรยายโวหาร 

 ค.   อุปมาโวหาร    ง.   เทศนาโวหาร 

2.  ข้อใดจัดเป็นมารยาทที่สำคัญที่สุดในการเขียน 

 ก.  ไม่เขียนเรื่องท่ีส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  

 ข.  ไม่เขียนโดยปราศจากความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 

 ค.  ไม่เขียนโดยใช้อารมณ์ส่วนตัว                         

 ง.   เขียนโดยบอกแหล่งท่ีมาของเรื่อง 

3. สำนวนในขอ้ใดมีความหมายคล้ายกัน 

 ก. ไก่ได้พลอย คางคกขึ้นวอ   ข. น้ำท่วมปาก หมาจนตรอก 

 ค. สุกเอาเผากิน ผักชีโรยหน้า   ง.  ปีกกล้าขาแข็ง เคียงบ่าเคียงไหล่ 

4. ประกาศของโรงเรียนเร่ือง ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน จัดเป็นหนังสอืประเภทใด 

 ก. หนังสือภายใน    ข. หนังสือภายนอก 

 ค. หนังสือประทับตรา    ง. หนังสือประชาสัมพันธ ์

5. ข้อใดกล่าวถึงหลักเกณฑ์ทั่วไปของการย่อความไม่ถูกต้อง 

 ก. เปล่ียนสรรพนามบุรุษท่ี ๑ เป็นบุรุษท่ี ๒  

 ข. ย่อเนื้อความท้ังหมดให้เหลือเพียงย่อหน้าเดียว 

 ค. ถ้าข้อความเดิมเป็นร้อยกรองต้องเปล่ียนเป็นรอ้ยแก้ว 
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 ง. ต้องมีช่ือเรื่องทุกครั้ง แม้ว่าข้อความเดิมจะ ไม่มีช่ือเรื่องก็ตาม ต้องต้ังช่ือเรื่องขึ้นใหม่ 

6. การบันทึกรายงานการประชุมมีประโยชน์อย่างไร 

 ก. เพื่อสรุปความคิดเห็นของประธานในท่ีประชุม 

 ข. เพื่อบันทึกความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในท่ีประชุม 

 ค. เพื่อเป็นการสรุปความเห็นของผู้บันทึกท่ีมีต่อการประชุมครั้งนั้น ๆ 

 ง. เพื่อบันทึกเรื่องราวหรือความคิดเห็นของสมาชิกท่ีลงความเห็นร่วมกันในการประชุมครั้งนั้น 

7. ข้อใดไม่เกี่ยวกับลักษณะของย่อหน้าที่ดีในการเขียนเรียงความ 

 ก. มีเอกภาพ       ข. มีมโนภาพ 

 ค. มีสัมพันธภาพ    ง.  มีการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม 

8. “ยาเสพติด คนเสพตาย คนขายติดคุก’’      ข้อความนี้จัดเป็นการเขียนประเภทใด 

 ก. คำคม      ข. คำขวัญ 

 ค. คติพจน์      ง. สุภาษิต 

9. “ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ”      ข้อความนี้จัดเป็นการเขียนประเภทใด 

 ก. คำคม       ข. คำขวัญ  

 ค. คติพจน์      ง. สุภาษิต 

10. วัตถุประสงค์สำคัญของการเขียนคำคมคืออะไร 

 ก. มีความลึกซึ้งกินใจ    ข. ใช้คำท่ีมีความหมายคมคาย 

 ค. ใช้ถ้อยคำสัมผัสคล้องจอง สละสลวย  ง.  มุ่งให้เกิดความคิดท่ีดีและอยากปฏิบัติตาม 

11. ข้อใดไม่ใช่หลักการเขียนบรรยาย 

 ก. ใช้ถ้อยคำกะทัดรัดอ่านเข้าใจง่าย   

 ข. บรรยายเรื่องราวตามลำดับเหตุการณ์ 

 ค. เน้นให้ผู้อ่านสร้างจินตนาการเกิดภาพพจน์เป็นสำคัญ 

 ง. มีการแทรกข้อคิดเห็น ความรู้ ตามความเหมาะสม 

12. ข้อใดไม่จัดเป็นการจบเร่ืองของเร่ืองสั้น 

 ก. การจบแบบหักมุม    ข. การจบแบบสุขนาฏกรรม 

 ค. การจบแบบโศกนาฏกรรม   ง.  การจบแบบกระตุ้นความสนใจใคร่รู้ 

13. ขั้นตอนแรกของการทำโครงงานคืออะไร 

 ก. ต้ังคำถาม     ข. ต้ังสมมุติฐาน 

 ค. วิเคราะห์ข้อมูล    ง. หาวิธีทดสอบสมมุติฐาน 
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14. ในการเขียนเรียงความหลายย่อหน้าให้มีเอกภาพ มีลักษณะอย่างไร 

 ก. มีส่วนหน้า เนื้อเรื่อง และสรุป   

  ข. ท้ังย่อหน้ามีใจความสำคัญเพียงหนึ่งเดียว 

 ค. มีการกำหนดช่ือเรื่องและขอบเขตของเรื่องท่ีต่อเนื่องชัดเจน 

 ง. ทุกประโยคเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันตามลำดับหรือตามเหตุผล 

15. แก่นเร่ืองหมายถึงอะไร 

 ก. วิธีการนำเสนอเรื่อง     

 ข. แนวคิดสำคัญของเรื่อง 

 ค. โครงเรื่องง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน    

 ง. บทสนทนาท่ีปรากฏในเรื่อง 

16. ข้อใดเป็นลักษณะของเพลงพื้นบ้าน 

 ก. ใช้ภาษาถิ่นในการร้อง    

 ข. เป็นเพลงท่ีชาวบ้านร้องสืบต่อกันมา 

 ค. สะท้อนวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวบ้าน  

 ง. ถูกทุกข้อ 

17. ลักษณะเด่นของเพลงพื้นบ้านที่แตกต่างจากเพลงประเภทอื่นคืออะไร 

ก. ใช้ภาษาง่าย ๆ    ข. มีความหมายกินใจ 

ค. เนื้อร้องและทำนองไม่ตายตัว  ง. เน้นความสนุกสนานบันเทิง 

18. เพลงพื้นบ้านใดที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ิน 

 ก. เพลงเรือ     ข. เพลงเกี่ยวข้าว 

 ค. เพลงพวงมาลัย    ง. ถูกทุกข้อ 

19. เพลงพื้นบ้านสะท้อนค่านิยมของคนไทยในเร่ืองใด 

 ก. ความกตัญญู    ข. ความรักสนุก 

 ค. ความยึดมั่นในศาสนา   ง. ถูกทุกข้อ 

20. การละเล่นเพลงพื้นบ้าน แสดงถึงเร่ืองใดของคนไทยเด่นชัดที่สุด 

 ก. รักสนุก     ข. ชอบความโก้หรู 

 ค. มีปฏิภาณไหวพริบ    ง. เป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน 
 

************************** 
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แบบทดสอบความรคูวามเขา้ใจของนกัเรียนในการเรียนรู้เกีย่วกับหลักเกณฑ์ 

การฟัง พูด อ่าน และเขียน อันเป็นพ้ืนฐานของการเรียนภาษาไทย  

ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 3 
----------------------------- 

คำช้ีแจง  แบบทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการทดสอบความรู้ของนักเรียนในการเรียนรู ้

            ภาษาไทย ก่อนและหลังเรียน ขอให้นักเรียนจงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดแล้วกากบาท 

            ในกระดาษคำตอบท่ีจัดให้ 

1. ข้อใดคือความหมายของคำ 

 ก. หน่วยที่เล็กท่ีสุดในภาษาท่ีมีความหมาย  

     ข. เสียงท่ีเปล่งออกมาแต่ละครั้งอาจมีความหมายหรือไม่มีก็ได้ 

     ค. เสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ท่ีเปล่งออกมาพร้อม ๆ กันครั้งหนึ่ง 

     ง.  ถูกทุกข้อ 

2. ข้อใดคือส่วนประกอบของคำ 

 ก. พยางค์และเสียง    ข. ตัวอักษรและเสียง 

 ค. เสียงและความหมาย   ง. พยางค์และความหมาย 

3. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของคำประสม 

 ก. เกิดจากเสียงของคำสองคำท่ีเหมือนกันมาประสมกัน 

 ข. คำมูลท่ีมีความหมายหลักจะอยู่ต้นคำมูลท่ีเป็นคำขยายจะอยู่หลัง 

 ค. เมื่อนำคำมูลมาประสมกันแล้ว จะเกิดความหมายใหม่ต่างกับคำมูลเดิมแต่ยังมีเค้าเดิม 

 ง. คำมูลท่ีนำมาประสมกันต้ังแต่สองคำขึ้นไป จะมีความหมายอย่างเดียวกันหรือทำนองเดียวกัน 

4. ข้อใดเป็นคำประสมทั้งคู่ 

 ก. ซุ่มซ่าม ข่าวกรอง    ข. รูปลักษณ์ ทุกขเวทนา 

 ค. ส้ินลม แพทย์แผนไทย   ง. มดแดง กระฉับกระเฉง 

5. คำประสมในข้อใดเม่ืออยู่ตามลำพังใช้เปน็ประโยคได้ 

 ก. แม่บ้านกำลังทำครัว   ข. นกกินปลาบินมาแต่ไกล 

 ค. มดแดงทำรังอยู่บนต้นไม ้   ง. รถไฟออกจากสถานีตรงเวลา 
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6. ข้อใดใช้วิธีการสร้างคำต่างจากคำอื่น 

 ก. ผู้พัน      ข. ผูกพัน   

 ค. นายพัน     ง. สองพัน 

7. ข้อใดสนับสนุนคำกล่าวที่ว่า “คำซ้อนบาง    คำมีความหมายกว้างกว่าคำมูลเดิม” 

 ก. หน้าตา      ข. บอบบาง 

 ค. ข้าวปลา      ง. ใหญ่โต 

8. ข้อใดเป็นคำซ้ำที่เกิดจากคำซ้อน 

 ก.  คด ๆ เค้ียว ๆ    ข.  ข้าง ๆ คู ๆ  

 ค.  ออก ๆ ห่าง ๆ    ง.  ถูกทุกข้อ 

9. ข้อใด ไม่มี คำซ้ำ 

 ก.  ใครใครก็ชอบของสวยสวยงามงาม   

 ข.  เขาสนใจแต่เรื่องกินกินท้ังวันไม่รู้จักอิ่ม 

 ค.  เพื่อนเพื่อนในห้องทุกคนเป็นกำลังใจให้เธอ 

 ง.  อ่านหนังสือไปพลางพลางก่อนนะไมน่านฉันก็จะกลับมา 

10. ข้อใดคือประโยคคำสั่งที่ใช้คำซ้ำ 

 ก. นั่งนิง่ ๆ เด๋ียวตกลงไป   ข. กินไปพลาง ๆ ก่อนนะ เด๋ียวพ่อมา 

 ค. อยู่ ๆ เขาก็เดินพรวดพราดออกไป  ง. ไป ๆ มา ๆ พวกเขาก็ขโมยของกันเอง 

11. คำสมาสมีสนธิ ต่างจาก คำสมาสธรรมดาในลักษณะสำคัญอย่างไร 

 ก. การออกเสียง            ข. การเรียงลำดับคำ 

 ค. การแปลความหมาย   ง.  การเปล่ียนรูปสระระหว่างคำ 

12. คำใดเป็นคำสมาสมีสนธ ิ

 ก. ศักดาวุธ     ข. ทิวาวาร 

 ค. อาณาจักร    ง. สุธาโภชน์ 

13.  คำว่า “มโหฬาร” เป็นคำชนิดใดและเกิดจากคำใด 

 ก. คำสมาสมีสนธิ มาจากคำว่า มห + โอฬาร 

 ข. คำสมาสมีสนธิ มาจากคำว่า  มหา + โอฬาร 

 ค. คำสมาสแบบธรรมดา มาจากคำว่า  มห + โอฬาร 

 ง. คำสมาสแบบธรรมดา มาจากคำว่า มโห + ฬาร 
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14. “น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย” คำที่พิมพ์ตัวหนาจัดเป็นอะไร 

 ก. กลุ่มคำ      ข. ประโยค 

 ค. คำประสม    ง. ไม่มีข้อใดถูก 

15.“พวกเขาทั้งหมด เป็นนักเรียนในเมือง” คำตัวหนาเป็นกลุ่มคำที่ทำหน้าที่ใด 

  ก.  นามวลี    ข.  ประธาน 

 ค.  ส่วนเติมเต็ม           ง.  ส่วนคำสรรพนาม 

16. ข้อใดมีการจัดเรียงคำเหมือน “ไฟสุมขอน” 

 ก. ไส้ศึก     ข. หมูในอวย    

 ค. อิจฉาตาร้อน    ง. อ้อยเข้าปากช้าง 

17. “ล่าเตียงคิดเตียงน้อง      นอนเตียงทองทำเมืองบน 

      ลดหล่ันช้ันชอบกล       ยลอยากนิทรคิดแนบนอน” 

      จากบทร้อยกรองนี้ คำใดจัดเป็นพวกเดียวกัน 

 ก. ล่าเตียงกับเตียงน้อง   ข. ล่าเตียงกับเตียงทอง 

 ค. เตียงน้องกับเตียงทอง   ง. ถูกทุกข้อ 

18. กลุ่มคำตัวหนาในข้อใดเป็นนามวลี 

 ก. เขาทำไปเพื่อความสบายใจของทุกคน 

 ข. ท่านผู้ฟังท้ังหลายจะไม่เช่ือท่ีผมพูดหรือครับ 

 ค. ดวงตาของเขาสุกสว่างเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้า 

 ง. ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชาสมาสัยจัด แห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา 

19. กลุ่มคำตัวหนาในข้อใดทำหน้าทีใ่นประโยคต่างจากข้ออื่น 

 ก. ลุงของผมตายหลายปีแล้ว 

 ข. ป้าของฉันสวยที่สุดในหมู่บ้าน 

 ค. น้าของเขาถือกระเป๋าใบใหญ่ท่ีสุด 

 ง. อาของพวกเราชอบออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 

20. คำที่พิมพ์ตัวหนาในข้อใดเป็นกลุ่มคำได้อย่างเดียว 

  ก. ลูกไก่เดินตามแม่    ข. ลูกน้ำกลายเป็นยุง 

  ค.  ลูกเลี้ยงมิใช่ลูกตัว   ง. ลูกกวาดเป็นขนมสำหรับเด็ก 
 

***************************  
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แบบประเมินทักษะในการใชภ้าษาไทย ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 - 6 
--------------------------------------------------------------- 

ตอนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1  ช่ือผู้ประเมิน......................................................................................................................... 

 1.2  วันเดือนปีท่ีประเมิน............................................................................................................... 

 

ตอนที่  2  ประเมินแบบประเมินทักษะในการใช้ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

              ตามหลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  

  คำช้ีแจง โปรดอ่านเกณฑ์การตรวจให้คะแนน ก่อนทำเครื่องหมาย √ ลงในช่อง  

ให้ตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุดโดยมี ความหมายดังนี้  

   5  หมายถึง  มากท่ีสุด  

   4 หมายถึง  มาก 

   3  หมายถึง  ปานกลาง 

   2  หมายถึง  น้อย  

   1  หมายถึง  น้อยท่ีสุด 

 

ท่ี รายการสังเกต 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 

1 

องค์ประกอบที่ 1 การฟัง 

ด้านความเข้าใจ นักเรียนสามารถตอบคำถามหลังจาก

ท่ีฟังได้ 

     

2 ด้านการจับใจความสำคัญ นักเรียนจับใจความสำคัญ

ของเนื้อหาได้ 

     

3 ด้านการรู้ความหมายคำศัพท์ นักเรียนรู้ความหมาย

คำศัพท์ชัดเจน 

     

4 ด้านการปฏิบัติตามคำส่ัง นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม

คำส่ังได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว 
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 รายการสังเกต 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 

5 

องค์ประกอบที่ 2 การพูด 

ด้านความถูกต้อง นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์

และประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงเน้นหนัก

ในคำ/ประโยคอย่างสมบูรณ์ 

     

6 ด้านความคล่องแคล่ว นักเรียนสามารถพูดต่อเนื่องไม่

ติดขัด พูดชัดเจน ทำให้ส่ือสารได้ 

     

7 ด้านการแสดงท่าทางน้ำเสียงประกอบการพูด นักเรียน

สามารถแสดงท่าทางและพูดด้วยน้ำเสียงเหมาะสมกับ

บทบรรยาย 

     

 

8 

องค์ประกอบที่ 3 การอ่าน 

ด้านความเข้าใจ นักเรียนตอบคำถามหลังจาก 

ท่ีอ่านได้ 

     

9 ด้านการจับใจความสำคัญ นักเรียนจับใจความสำคัญ

ของเนื้อหาได้ 

     

10 ด้านการรู้ความหมายคำศัพท์ นักเรียนสามารถเดา

ความหมายคำศัพท์ใหม่จากบริบทท่ีอ่านได้ 

     

 

11 

องค์ประกอบที่ 4 การเขียน 

ด้านการใช้ภาษา นักเรียนสามารถสะกดคำศัพท์

ถูกต้อง การเลือกใช้คำตรงกับเนื้อหาประโยคถูกต้อง มี

เครื่องหมายวรรคตอน 

ท่ีถูกต้อง 

     

12 ด้านเนื้อหา นักเรียนมีรายละเอียดเนื้อหา 

ตรงกับลักษณะท่ีกำหนดมากท่ีสุด  

     

 

***************** 
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แบบประเมินเจตคตขิองนักเรียนที่มตี่อการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

คำช้ีแจง แบบประเมินฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ภาษาไทย      

            โปรดอ่านเกณฑ์การตรวจให้คะแนน ก่อนทำเครื่องหมาย √ ลงในช่อง ให้ตรงตาม 

            ความเป็นจริงมากท่ีสุดโดยมี ความหมายดังนี้  

   5  หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

   4 หมายถึง  เห็นด้วย 

   3  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 

   2  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 

   1  หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

ท่ี รายการสังเกต 
ระดับเจตคติ 

5 4 3 2 1 

 

1 

ด้านความรู้ 

วิชาภาษาไทยเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้และการ

ทำงาน 

     

2 วิชาภาษาไทยเรียนแล้วสามารถนำไปพัฒนาตนเองได้      

3 เมื่อไม่เข้าใจในส่ิงท่ีครูสอน ควรซักถามให้เข้าใจทันทีใน

ช่ัวโมง 

     

4 เวลาเรียนภาษาไทยควรต้ังใจและไม่นำวิชาอื่นมาทำเลย      

5 การเรียนวิชาภาษาไทย ทำให้เป็นคนฉลาดรอบรู้ และเท่า

ทันเหตุการณ์ 

     

6 วิชาภาษาไทย ถ้าต้ังใจจริง ๆ ก็ไม่ยากอย่างท่ีคิด      

7 วิชาภาษาไทยช่วยให้เรียนวิชาอื่นได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น      

 

8 

ด้านความรู้สึก 

วิชาภาษาไทยช่วยให้รู้สึกว่ามั่นใจ เมื่อใช้ส่ือสาร 

ในชีวิตประจำวัน 
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ท่ี รายการสังเกต 
ระดับเจตคติ 

5 4 3 2 1 

9 ทุกครั้งท่ีเรียนวิชาภาษาไทยรู้สึกมีความสุข 

จริง ๆ 

     

10 เรียนวิชาภาษาไทยทีไรเวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน      

11 รู้สึกกลัวและต่ืนเต้นเมื่อครูให้ออกไปทำกิจกรรมวิชา

ภาษาไทยหน้าช้ัน 

     

12 คิดว่าคนท่ีเรียนวิชาภาษาไทยเก่งจะเอาตัวรอด 

และประสบความสำเร็จได้ทุกครั้ง 

     

13 ภาษาไทยเรียนอย่างต้ังใจตามหลักภาษาไทย 

จะทำให้ไม่ใช้ภาษาไทยถูก ๆ ผิด ๆ  

     

14 นักเรียนรู้สึกว่าตัวเองมีสมาธิมากขึ้น 

จากการเรียนวิชาภาษาไทย 

     

 

15 

ด้านพฤติกรรม 

นักเรียนต้องทำการบ้านวิชาภาษาไทยมาก ๆ  

เพราะได้ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน 

     

16 การเรียนวิชาภาษาไทยช่วยฝึกการทำงาน 

เป็นกลุ่มและมีเพื่อนมาก 

     

17 การเรียนวิชาภาษาไทยช่วยให้เกิดความคิด  

และค้นพบความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 

     

18 เมื่อมีการบ้านวิชาภาษาไทยทำให้เสร็จทันที       

19 นักเรียนจะสนุกสนานและมีชีวิตชีวาทุกครั้งท่ีได้ทำ

กิจกรรมในวิชาภาษาไทย 

     

20 วิชาภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย  

ต้องร่วมกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
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แบบประเมินประสิทธิผลการนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะ 

การจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
--------------------------------------------------------------- 

ตอนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1  ช่ือผู้ประเมิน......................................................................................................................... 

 1.2  วันเดือนปีท่ีประเมิน............................................................................................................... 

 

ตอนที่  2  ประเมินประสิทธิผลการนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  

              ของครูภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

  คำช้ีแจง โปรดอ่านเกณฑ์การตรวจให้คะแนน ก่อนทำเครื่องหมาย √ ลงในช่อง ให้ตรงตาม 

ความเป็นจริงมากท่ีสุดโดยมี ความหมายดังนี้  

   5  หมายถึง  มากท่ีสุด  

   4 หมายถึง  มาก 

   3  หมายถึง  ปานกลาง 

   2  หมายถึง  น้อย  

   1  หมายถึง  น้อยท่ีสุด 

 

ท่ี รายการสังเกต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลังมีหลักการ 

ท่ีสนองต่อการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยใช้เทคนิคการนิเทศ

แบบเสริมพลัง 
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ท่ี รายการสังเกต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

2 การนิเทศแบบเสริมพลัง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ 

การนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะ 

การจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย โรงเรียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

26 

     

3 การนิเทศแบบเสริมพลังมีการกำหนดขั้นตอน 

กระบวนการนิเทศต่อการส่งเสริมพัฒนา 

การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 26 ท่ีสนองความต้องการ 

     

4 ผู้นิเทศ มีความสามารถและมีทักษะในการดำเนินงาน

นิเทศและประเมินผลการนิเทศ  

เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได้ 

     

5 เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง มีเนื้อหา 

สาระ ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการและ

ความสนใจของครูผู้รับการนิเทศ 

     

6 การกำหนดตัดสินคุณค่าของผลการใช้เทคนิคการนิเทศ

แบบเสริมพลังกระทำอย่างรอบคอบและมีความชัดเจน 

     

7 เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง มีความทันสมัย  

สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องได้อย่าง

ต่อเนื่อง 

     

8 เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง ในทางปฏิบัติสามารถ

ดำเนินการได้อย่างแท้จริง 
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ท่ี รายการสังเกต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

9 ครูผู้สอนภาษาไทย ให้ความร่วมมือในการนำเทคนิค

การนิเทศแบบเสริมพลังไปใช้ 

     

10 เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง จะช่วยให้ครู ผู้บริหาร 

ผู้เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ได้อย่างท่ัวถึง มี

ประสิทธิภาพ 

     

11 การนิเทศแบบเสริมพลัง มีรายละเอียดให้กับครูได้

ทราบว่าจะมีการดำเนินการอะไร ดำเนินการอย่างไร 

ดำเนินการกับใคร และเมื่อไร 

     

12 การใช้เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง จะต้องใช้

ทรัพยากรอย่างเหมาะสมกับวิธีการ และมีความ

รับผิดชอบทางจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพใน

การใช้จ่าย 

     

13 เทคนิคการนิเทศแบบเสริมพลัง มีการใช้ทรัพยากร

อย่างเหมาะสมกับวิธีการ  

     

14 การนิเทศแบบเสริมพลัง มีการจัดทำเป็นเอกสารคู่มือ

แนวทางการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน 

     

15 การนิเทศแบบเสริมพลัง มีการศึกษาวิเคราะห์

รายละเอียด บริบทของรูปแบบการนิเทศฯ อย่าง

เพียงพอ 

     

16 การนิเทศแบบเสริมพลัง มีการระบุวัตถุประสงค์และ

วิธีการไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ 

     

17 การนิเทศแบบเสริมพลัง มีวิธีการและเครื่องมือท่ี

พัฒนาขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีมีความตรงและ

ความเท่ียง 
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ท่ี รายการสังเกต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

18 การนิเทศแบบเสริมพลัง มีการสรุปผล 

การดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

     

19 การจัดทำรายงานผลการนิเทศแบบเสริมพลัง  

มีความชัดเจนเป็นปรนัย และสะท้อนข้อค้นพบอย่าง

ยุติธรรม ตรงไปตรงมา 

     

20 มีการประเมินผลการนิเทศแบบเสริมพลังซ้ำเป็นระยะๆ 

ท้ังระหว่างการดำเนินการ 

และหลังการดำเนินการ 

     

 

************************ 
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แบบประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง (3 หลัก 6 ร่วม)  

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
--------------------------------------------------------------- 

คำช้ีแจง โปรดอ่านเกณฑ์การตรวจให้คะแนน ก่อนทำเครื่องหมาย √ ลงในช่อง ให้ตรงตาม 

            ความเป็นจริงมากท่ีสุดโดยมี ความหมายดังนี้  

   5  หมายถึง  มากท่ีสุด  

   4 หมายถึง  มาก 

   3  หมายถึง    ปานกลาง 

   2  หมายถึง    น้อย 

   1  หมายถึง  น้อยท่ีสุด 

 

ท่ี รายการสังเกต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการใช้รูปแบบการ

นิเทศแบบเสริมพลัง (3 หลัก 6 ร่วม) เพื่อพัฒนา

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย โรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

     

2 มีการดำเนินงานตามกระบวนการการใช้รูปแบบการ

นิเทศแบบเสริมพลัง (3 หลัก 6 ร่วม) เพื่อพัฒนา

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย โรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

     

3 มีการกำหนดเนื้อหาสาระท่ีใช้ในการใช้รูปแบบการนิเทศ

แบบเสริมพลัง (3 หลัก 6 ร่วม)  

เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 
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ท่ี รายการสังเกต 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

4 มีการส่งเสริม สนับสนุนของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาในการใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง (3 

หลัก 6 ร่วม) เพื่อพัฒนาสมรรถนะ 

การจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย โรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

     

5 มีการเปิดโอกาสให้บุคคลมีส่วนร่วมในการใช้รูปแบบการ

นิเทศแบบเสริมพลัง (3 หลัก 6 ร่วม) เพื่อพัฒนา

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย โรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

     

6 มีการส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรมีส่วนร่วม 

ในการใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง  

(3 หลัก 6 ร่วม) เพื่อพัฒนาสมรรถนะ 

การจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย โรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

     

7 มีการจัดหาส่ือ/เอกสารท่ีใช้ในการใช้รูปแบบการนิเทศ

แบบเสริมพลัง (3 หลัก 6 ร่วม) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย โรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

     

8 มีการนำประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้รูปแบบการนิเทศ

แบบเสริมพลัง (3 หลัก 6 ร่วม) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย โรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไปใช้

พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
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ท่ี รายการสังเกต 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

9 มีการนำความรู้และทักษะท่ีได้รับไปใช้ 

ในการพัฒนาตนเองและหนว่ยงาน 

     

10 มีการกำหนดแผนงาน โครงการ ในการดำเนินงานแต่ละ

เรื่อง โดยรวบกิจกรรมลักษณะเดียวกันเป็นโครงการ

เดียว เช่น การอบรม 

ให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ จัดเป็นโครงการพัฒนาบุคลากร 

     

11 มีความพึงพอใจในกระบวนการตามรูปแบบ 

การนิเทศแบบเสริมพลัง (3 หลัก 6 ร่วม) เพื่อพัฒนา

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย โรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

ท่ีอยู่ภายใต้บรรยากาศของกัลยาณมิตร ทุกฝ่ายได้เรียนรู้

ในภารกิจตาม บทบาทอย่างเข้าใจ มีการประสานความ

ร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 

     

12 มีความพึงพอใจในการนำรูปแบบการนิเทศแบบเสริม

พลัง (3 หลัก 6 ร่วม) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการ

เรียนรู้ของครูภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไปใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิผล 

     

 

************************** 
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แบบประเมิน 

เรื่อง 

การประเมินผลโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู ตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

คำช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม  
 

  แบบสอบถามฉบับนี้มุ่งท่ีจะประเมินโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

โดยแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป  

 ตอนที่ 2 การประเมินผลโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็น

ประเด็นคำถามเกี่ยวกับด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้าน

ประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายโยงความรู้  

   ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

คาช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ท่ีเป็นความจริง  

  1. สถานภาพตำแหน่ง  

       ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน             

2. เพศ  

 ชาย          หญิง 

3. วิทยฐานะ   

 ครูผู้ช่วย             ชำนาญการ            ชำนาญการพิเศษ หรือสูงกว่า  

 4. อายุราชการ  

 ต่ำกว่า 10 ปี       11-20 ปี               21 ปี ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 การประเมินผลโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

           เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

           เขต 26  

คำช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็นของท่าน 

            ตามเกณฑ์ต่อไปนี้  

         คะแนน 5 หมายถึง ท่านเห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจ/การปฏิบัติ/ความเหมาะสมมากท่ีสุด  

       คะแนน 4 หมายถึง ท่านเห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจ/การปฏิบัติ/ความเหมาะสมมาก  

       คะแนน 3 หมายถึง ท่านเห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจ/การปฏิบัติ/ความเหมาะสมปานกลาง  

       คะแนน 2 หมายถึง ท่านเห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจ/การปฏิบัติ/ความเหมาะสมน้อย  

        คะแนน 1 หมายถึง ท่านเห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจ/การปฏิบัติ/ความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1. ด้านบริบท (ความรู้ความเข้าใจ)      

   1.1 หลักการและเหตุผลของโครงการมีความชัดเจนมีความเป็นไปได้ใน

การดำเนินงาน 

     

   1.2 หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับ  สภาพการณ์

ปัจจุบันของหน่วยงาน 

     

   1.3 วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลโครงการ      

   1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายระดับสูง      

   1.5 วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นไปตามความต้องการของโรงเรียน      

   1.6 โครงการนี้ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานสถานศึกษา      

2. ด้านปัจจัย (ความเพียงพอ)       

   2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความต้องการ/พร้อมในการพฒันา      

   2.2 งบประมาณในการดำเนินโครงการ      

   2.3 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

   2.4 ความรู้พื้นฐานของครูในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้านครูของ

สถานศึกษา 

     

   2.5 จำนวนครั้งในแผนการนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาครูในโครงการ      

   2.6 ส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในการนิเทศเพื่อพัฒนาครูตาม 

โครงการ 

     

   2.7 โครงสร้างการบริหารโครงการชัดเจน สะดวกในการปฏิบัติ      

   2.8 การกำหนดช่วงเวลาในการนเทศเพื่อพัฒนาครู       

3. ด้านกระบวนการ (การปฏิบัติ)      

   3.1 การวางแผนพัฒนาโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู  

ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

     

   3.2 การจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจครูเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ 

ของครู 

     

   3.3 การลงมือปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานสถานศึกษา 

ด้านการจัดการเรียนรู้ของครู 

     

   3.4 การนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานสถานศึกษา

ด้านการจัดการเรียนรู้ 

     

   3.5 การสร้างเสริมกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู      

   3.6 การประเมินผลการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู 

ของผู้นิเทศภายในโรงเรียน 

     

   3.7 การประเมินผลการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู 

ของศึกษานิเทศก์เขตพื้นท่ีการศึกษา      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

4. ด้านผลผลิต (ความสามารถ)      

   4.1 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง       

   4.2 ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

ในการดำเนินชีวิต 

     

   4.3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ของหลักสูตรสถานศึกษา 

     

   4.4 ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ 

การเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

     

   4.5 ครูนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้      

   4.6 ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก      

   4.7 ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือและ

วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 

     

   4.8 ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาผู้เรียน      

   4.9 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับ 

เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

     

5. ด้านผลกระทบ (การปฏิบัติ)      

   5.1 บุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนมีส่วนร่วมในโครงการ      

   5.2 ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในสภาพการดำเนินงาน 

ท่ีเพิ่มเติม 

     

   5.3 ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง      

   5.4 นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมคุีณภาพ      

   5.5 ครู นักเรียน โรงเรียน ได้รับการยอมรับจากชุมชน  

และหน่วยงาน 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

6. ด้านประสิทธิผล (การปฏิบัติ)      

   6.1 ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจในศักยภาพของครูในการจัดการเรียนรู้      

   6.2 การจัดการโครงการนี้มีประสิทธิภาพ      

   6.3 โครงการนี้สร้างเสริมการสร้างความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้อง      

   6.4 โครงการนี้มีการดำเนินงานท่ีคุ้มค่า      

   6.5 ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการนี้      

7. ด้านความยั่งยืน (การปฏิบัติ)      

   7.1 ครูนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาใช้ในการพัฒนางาน      

   7.2 ครูพัฒนางานการจัดการเรียนรู้ของครูตามศักยภาพ      

   7.3 ครูประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้กับนักเรียน      

    7.4 ครูประยุกต์องค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาไปสู่งานอื่นๆ      

   7.5 ครูทำงานเป็นทีมผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)      

   7.6 ครูเสนอแนะวิธีการ/แนวปฏิบัติท่ีได้จากกิจกรรมในโครงการ 

นำไปสู่ความสำเร็จในวงรอบต่อไป 

     

8. ด้านถ่ายโยงความรู้ (การปฏิบัติ)      

   8.1 ครูสามารถเป็นที่ปรึกษาด้านหลักสูตรและการสอน      

   8.2 ครูปรับปรุงและการนำประสบการณ์ไปใช้ตามแนวคิดทฤษฎีใหม่      

   8.3 ครูขยายผลหรือต่อยอดแนวคิดจากการจัดโครงการ      

   8.4 ครูปรับองค์ความรู้ให้เหมาะสมทันเหตุการณ์      

   8.5 ครูปรับกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาตามสภาพการณ์ได้      

   8.6 ครูมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความรู้/แนวทางการจัด 

การเรียนรู้กับผู้นิเทศ 

     

 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

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

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง 

การประเมินผลศักยภาพของครูตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม  
 

  แบบสอบถามฉบับนี ้ม ุ ่งที ่จะประเมินผลศักยภาพของคร ูตามมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดย

แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้  

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  

 ตอนท่ี 2 การประเมินผลศักยภาพของครูตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

   ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

คาช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ท่ีเป็นความจริง  

1. เพศ  

 ชาย         หญิง  

2. ระดับชั้น   

 ม.1         ม.2        ม.3         ม.4          ม.5         ม.6                      

3. ประเมินครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้    

 ภาษาไทย          ภาษาต่างประเทศ       คณิตศาสตร์       วิทยาศาสตร์ 

           สุข-พลศึกษา       ศิลปะ                     การงานอาชีพ     สังคมศึกษาฯ 
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ตอนที่ 2 การประเมินศักยภาพของครู ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ   

            ภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

 

คำช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็นของท่าน 

            ตามเกณฑ์ต่อไปนี้  

      คะแนน 5 หมายถึง ท่านเห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจ/ความพอเพียง/การปฏิบัติ/ 

ความเหมาะสมมากท่ีสุด  

       คะแนน 4 หมายถึง ท่านเห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจ/ความพอเพียง/การปฏิบัติ/ 

ความเหมาะสมมาก  

        คะแนน 3 หมายถึง ท่านเห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจ/ความพอเพียง/การปฏิบัติ/ 

ความเหมาะสมปานกลาง  

        คะแนน 2 หมายถึง ท่านเห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจ/ความพอเพียง/การปฏิบัติ/ 

ความเหมาะสมน้อย  

        คะแนน 1 หมายถึง ท่านเห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจ/ความพอเพียง/การปฏิบัติ/ 

ความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้      

2. ครูจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติเพื่อหาคำตอบ      

3. ครูให้นักเรียนประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต      

4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ของวิชา 

     

5. ครูใช้ส่ือและ/หรือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ้      

6. ครูใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้      

7. ครูจัดกิจกรรมการเรียนนอกชั้นเรียน เช่น  วัด ชุมชน แหล่งอาชีพ       

8. ครูมีการเสริมแรงโดยการให้คำชม/ให้คะแนน/ให้การยอมรับ/ยกย่อง      

9. ครูจัดบรรยากาศช้ันเรียนโดยปรับเปล่ียนรูปแบบโต๊ะเรียนเสมอ      

10. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอข้อมูล/องค์ความรู้      
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รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

11. ครูใช้คำถามนำไปสู่การคิดของนักเรียนในการเรียนรู้      

12. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนวิธีการการหลากหลาย      

13. ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนได้ปรับปรุงตนเอง      

14. ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับ 

เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

     

15. ครูสะท้อนผลพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ของนักเรียนเพื่อการปรับปรงุพัฒนา 

     

 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 
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บันทึกการนิเทศ 

เรื่อง 

การนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น  

ช่ือ-นามสกุล ผู้รับการนิเทศ ...............................................................................................  

อายุ ...............ปี ตำแหน่ง .......................................สังกัด..................................................  

วัน เดือน ปี ท่ีนิเทศ ……………………....................................................................................  

ตอนที่ 2 กรอบการสัมภาษณ์/สังเกต/ศึกษาเอกสารเพื่อการนิเทศ  

ประเด็นการนิเทศ ข้อค้นพบ/ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

1. การประเมินด้านกระบวนการ (Process 

evaluation-P)   

- การวางแผน 

- การให้ความรู ้

- การนิเทศ ติดตาม 

- การเสริมแรง 

- การประเมินผล 

  

2. การประเมินด้านผลผลิต (Product 

evaluation-P) 

- การจัดการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้ 

 ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม (แผน/สื่อ) 

- การจัดการเรียนรู้ที่ยึดโยงกับชุมชน 

 และท้องถ่ิน (เน้ือหาท้องถ่ิน/ภูมิ 

 ปัญญา/สถานประกอบการ 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคุณลักษณะของ

ผู้เรียน 
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ประเด็นการนิเทศ ข้อค้นพบ/ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

3. การประเมินด้านผลกระทบ (Impact 

evaluation-I)   

- การมีส่วนร่วมของบุคลากร 

- ความรู้ความเข้าใจ/สภาพการ 

 ดำเนินงานตามโครงการ 

- การร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 

- คุณภาพนักเรียนที่เพ่ิมข้ึน 

  

4. การประเมินด้านประสิทธิผล 

(Effectiveness evaluation-E) 

- ความมั่นใจ 

- องค์ความรู ้

- ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ 

- การสร้างความสัมพันธ์ 

- การดำเนินงานที่คุ้มค่า 

- ความพึงพอใจในการดำเนินงาน 

  

5. การประเมินด้านความยั่งยืน    

 (Sustainability evaluation-S)  

- ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนางาน  

- การประยุกต์ใช้องคค์วามรู ้

- การจัดการเรียนรู้กับนักเรียน   

- การประยุกต์องค์ความรู้สูง่านอื่นๆ  

- การทำงานเป็นทีม  

- ข้อเสนอแนะให้โครงการดำเนินต่อไป 
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ประเด็นการนิเทศ ข้อค้นพบ/ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

6. การประเมินด้านการถ่ายโยง 

ความรู้ (Transportability Evaluation-T)  

- การถ่ายทอดความรู้  

- การขยายองค์ความรู้ไปสู่นักเรียน  

- การเป็นที่ปรึกษาหลักสูตร/การสอน  

- การปรับปรงุและนำไปใช้ 

- การขยายผลหรือต่อยอดแนวคิด  

- การปรับความรู้ให้เหมาะสมทันสมัย 

  

- การปรับกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  

- การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ 

 กับผู้นิเทศ 

  

 

 

                                                             (ลงช่ือ).................................................................ผู้นิเทศ 

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

                                                                             ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 26 
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