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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเรื่อง การพฒันารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีน
รว่มกนัเพ่ือสง่เสรมิความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตรข์อง
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ปรญิญา การศกึษาดษุฎีบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารยท์ี่ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ชนินนัท ์พฤกษป์ระมลู  

  
การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัและพฒันามีวตัถปุระสงค ์1) เพ่ือพฒันารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดการพฒันาบทเรียนรว่มกนัผ่าน

ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์  2) เพ่ือศึกษา
ความสามารถในการจดัการเรียนรูร้่วมกนัเชิงรุกของนักศึกษาที่ไดร้บัการนิเทศด้วยรูปแบบการนิเทศฯ ที่พฒันาขึน้ ผูร้ว่มวิจัยเป็นนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตรข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 12 คน ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน 3 แห่ง ครูพ่ีเลีย้ง 4 คน อาจารยนิ์เทศก ์4 คน 
ผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์4 คน วิธีด  าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพฒันารูปแบบการนิเทศ และ ระยะที่ 
2 การศกึษาความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาที่ไดร้บัการนิเทศดว้ยรูปแบบการนิเทศที่พฒันาขึน้  เก็บรวบรวมขอ้มลู
เชิงปรมิาณ โดยเครื่องมือที่ใชไ้ดแ้ก่ แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก และแบบสงัเกตชัน้เรียน วิเคราะหข์อ้มลูโดยหา ค่ารอ้ยล่ะ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนขอ้มลูเชิงคณุภาพผูว้ิจยัรายงานเป็นแบบกรณีศึกษา 3 กรณีศึกษา โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยการ
สมัภาษณเ์ชิงลกึดว้ยแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง การศึกษาเอกสารแผนการจดัการเรียนรู  ้สื่อการเรียนรูแ้ละการสงัเกตการจดัการเรียนรูใ้นชัน้
เรียน วิเคราะหข์อ้มลูโดยการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา ผลการวิจยัมีดงันี ้ 1. รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดการพฒันาบทเรียนรว่มกนัผ่านชมุชนแห่ง
การเรยีนรูท้างวิชาชีพเพ่ือสง่เสรมิความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตรแ์บ่งออกเป็น 2 องคป์ระกอบ คือ 
1) องคป์ระกอบดา้นบคุคล ไดแ้ก่ นกัศกึษาผูพ้ฒันาบทเรยีน นกัศกึษาคูร่ว่มพฒันาบทเรยีน ครูพ่ีเลีย้ง อาจารยนิ์เทศก ์และผูบ้รหิารสถานศกึษา
หรือผูเ้ช่ียวชาญการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ และ2) องคป์ระกอบดา้นกระบวนการ ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คือ 2.1) ขัน้เตรียมผูนิ้เทศและ
ผูร้บัการนิเทศ 2.2) ขั้นปฏิบัติการนิเทศ ซึ่งด าเนินการ 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวิเคราะหปั์ญหา และการเตรียมการออกแบบการจัดการ
เรยีนรู ้ ระยะที่ 2 การเขียนแผนการจดัการเรยีนรู ้ระยะที่ 3 การปฏิบตัิการจดัการเรียนรู ้และสงัเกตชัน้เรยีน ระยะที่ 4 สะทอ้นคิด และ ระยะที่ 5 
การปรบัปรุงบทเรียน และ 2.3) ขัน้อภิปราย และสรุปการนิเทศ 2. นกัศึกษาที่ไดร้บัการนิเทศดว้ยรูปแบบการนิเทศฯ นีม้ีความสามารถในการ
จดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตรส์งูขึน้ทัง้ดา้นการออกแบบเขียนแผนการจดัการเรียนรู ้ และการจดักิจกรรมการเรียนรูใ้นชัน้เรียน 
โดยนกัศึกษาทกุคนมีการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในระดบัสงู  ภายในการนิเทศครัง้ที่ 3 3. กรณีศึกษาทัง้ 3 
กรณีศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถในระดับสูง โดยดา้นการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกเป็นผลมาจาก
ค าแนะน าจากชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในระยะการเขียนแผนการจดัการเรียนรู ้ รว่มกบัระยะปรบัปรุงบทเรียน ส่วนดา้นการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนเป็นผลมาจากค าแนะน าในระยะการปฏิบตัิการจดัการเรยีนรูแ้ละสงัเกตชัน้เรยีน รว่มกบัระยะสะทอ้นคิด  
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The purposes of this research and development design study are as follows: (1) to develop a supervision 

model using a Professional Learning Community with a Lesson Study Approach to enhance active collaborative learning 
management ability of pre-service science teachers; and (2) to determine the effects of the supervision model on the active 
collaborative learning management abilities of pre-service science teachers. The research participants included 12 pre-service 
science teachers from Rajabhat University, who had teaching experience in three schools, four mentor teachers, four teaching 
supervisors and four learning management experts. The methodology consisted of two phases: the development of the 
supervision model and determining active collaborative learning management ability of pre-service science teachers, supervised 
by the model developed in this research.  The quantitative data were collected with collaborative learning lesson plans and in-
class observation evaluation forms. The descriptive statistics including percentage, mean and standard deviation were 
analyzed. For qualitative data, the analysis was based on three case studies incorporating a semi-structured interview protocol 
for in-depth interviews, lesson plans, teaching and learning media, and in-class learning management observations. The content 
analysis was then utilized. The research results were as follows: (1) a supervision model using professional learning community 
with the lesson study approach to enhance the active collaborative learning management ability of pre-service science teachers, 
with two key components: (1) individual components, consisting of a model, pre-service teacher who developed lessons, a 
buddy teacher or partner of the model teacher, mentor, supervisor, and school administrators or experts in science learning 
management; and (2) the process components consisted of three steps: (2.1) preparation, (2.2)  supervision operation, including 
five phases: (1) problem analysis and lesson design, (2) writing lesson plans; (3) teaching and classroom observation; (4) 
reflection and feedback; and (5) lesson redesign; and (2.3) discussion and conclusion; (2) pre-service teachers supervised with 
the developed supervision model demonstrated higher abilities in managing active collaborative learning terms of designing and 
writing lesson plans and conducting learning activities in science subject. All pre-services teachers showed high-level changes 
in their abilities to manage active collaborative learning within the third supervision of instruction; (3) high-level changes in their 
abilities in designing and writing lesson plans, and conducting learning activities as illustrated in the three case studies were due 
to the suggestions from the professional learning community in the stages of writing lesson plans and lesson redesign. Their 
abilities changed in conducting activities as well as the consequences of recommendations from professional learning 
community in the stages of teaching and class observing and reflection and feedback. 

 
Keyword : Pre-service teacher, Professional learning community, Supervision 
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ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้  าเร็จลงไดด้้วยไดร้บัความเมตตากรุณาอย่างสูงยิ่งจาก  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.ชนินนัท ์พฤกษป์ระมลู อาจารยท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์ซึง่ไดใ้หก้ารชีแ้นะแนวทาง 
ให้ค  าแนะน า ตลอดจนให้การปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ปริญญานิพนธ์ ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี ทั้งยังให้การอบรม และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
ท างาน  ผู้วิจัยซาบซึง้ในความเมตตากรุณา  และความเอื ้ออาทรท่ีท่านมอบให้ และขอกราบ
ขอบพระคณุดว้ยใจมา ณ โอกาสนี ้

กราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย ์ดร.ชาตร ีฝ่ายค าตา ประธานกรรมการสอบปรญิญา
นิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้
ค  าแนะน าในการปรบัปรุงปรญิญานิพนธฉ์บบันีใ้หมี้ความสมบรูณย์ิ่งขึน้ 

กราบขอบพระคณุผูท้รงคณุวฒุิทกุท่านท่ีใหค้วามอนเุคราะหต์รวจสอบเครื่องมือวิจยั  และ
ใหข้อ้คิดเห็นอนัเป็นประโยชนต์อ่งานปรญิญานิพนธนี์ ้

กราบขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ท่ีใหโ้อกาสผูว้ิจยัในการพฒันาตนเอง ตลอดจนใหทุ้นการศึกษา และทุกสนบัสนุนการท า
วิทยานิพนธแ์ก่ผูว้ิจยั ท าใหผู้ว้ิจยัสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งเป็นอยา่งดีเสมอมา 

กราบขอบพระคณุคณาจารยท์ุกท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู ้วิธีคิด จรยิธรรม และ
ประสบการณ์แก่ผูว้ิจัยมาแต่หนหลงั ซึ่งเป็นแนวทางในการท างาน และการด าเนินชีวิตของผูว้ิจัย
เสมอมา 

ทา้ยท่ีสุด กราบขอบพระคุณคุณพ่อ และคุณแม่ ท่ีดูแล ห่วงใย และใหก้ารสนับสนุนเป็น
อย่างดีเสมอมา ตลอดจนขอบคุณ นอ้งสาว เพื่อน ๆ และนอ้ง ๆ บุคลากรศูนยว์ิทยาศาสตรศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ และใหก้ าลงัใจเสมอมา 
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บทที ่1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
การพฒันาทรพัยากรมนษุยเ์ป็นนโยบายท่ีนานาประเทศตา่งใหค้วามส าคญั ดงัจะเห็นได้

จากรายงานประจ าปี 2019 ของธนาคารโลก (World Bank) และ ส านกังานโครงการพฒันาแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) ท่ีน าเสนอการด าเนินงานของ
ประเทศในกลุม่สมาชิกทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางดา้นการศกึษาในฐานะเป็นเครื่องมือส าคญั
ในการพฒันาทรพัยากรมนุษยซ์ึ่งมุ่งเนน้การจดัการเรียนรู ้เพื่อเตรียมความพรอ้มใหป้ระชากรของ
ประเทศมีความรู ้ทกัษะ ทศันคติท่ีดี มีศกัยภาพในการท างาน มีวฒันธรรมในการท างานรว่มกับ
ผูอ่ื้น มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สภาพแวดลอ้ม การก่อการรา้ย เพื่อใหก้าร
ขับเคลื่อนวิทยาการ สังคม และเศรษฐกิจมีความก้าวหน้า  (Ranis and Steward, 2000; 
Lengfelder, 2016; World Bank Group, 2019) ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก จึงตระหนกัถึง
การพฒันาคนผ่านการขบัเคลื่อนการศกึษา โดยจากการรายงานขององคก์รเพื่อความรว่มมือและ
พัฒ นาการทางเศรษฐกิจ  (Organization for Economic Co-operation and Development: 
OECD) ในปี 2013 และ 2018 กล่าวถึงนโยบายในการพฒันาการศึกษาของประเทศในทวีปยโุรป 
เอเชีย และออสเตรเลีย มีเนือ้หาสรุปไดใ้น 3 ประเด็นหลัก ประกอบดว้ย 1) การส่งเสริมระบบ
บรหิารการศกึษาเพื่อพฒันาสถานศกึษาใหมี้ความเป็นผูน้  าในเรือ่งการสอน และสภาพแวดลอ้มใน
การเรยีนรู ้2) การปรบัปรุงหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนัสามารถพฒันาผูเ้รยีนใหมี้
ทกัษะขัน้พืน้ฐานเหมาะสมกบัการท างานในอนาคต  3) การสง่เสรมิการผลิตและพฒันาครูสูค่วาม
เป็นครูท่ีมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ (OECD, 2018) ซึ่งทั้ง  3 ประเด็นนีส้อดคลอ้งกับการแนว
ขับเคลื่อนภาคการศึกษาของประเทศไทยตามยุทธศาสตรช์าติ พ.ศ. 2561 – 2580 ซึ่งก าหนด
วิสยัทศันด์า้นการศกึษา คือ 1) การพฒันาสถานศึกษา ใหมี้ศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอน  
2) การพฒันาหลกัสตูร และการจดัการเรยีนรู ้ท่ีสง่เสรมิทรพัยากรบคุคลในทกุมิติทกุช่วงวยั ใหเ้ป็น
คนเก่ง คนดี มีคุณภาพ มีความรู ้มีทักษะ เจตคติ สามารถน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ สรา้ง
นวตักรรม ตลอดจนมีทกัษะจ าเป็นท่ีพลเมืองควรไดร้บัการพฒันาเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 และการขบัเคลื่อนประเทศตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 3) การผลิต และการ
พฒันาครูใหมี้ศกัยภาพในการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั และเหมาะสม
กบับริบทสงัคม และการเปลี่ยนแปลงของโลก (สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย , ม.ป.ป.; 
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ส านักวิจัยทางการศึกษา, 2559; ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรช์าติ, 2560; 
วฒันา หงสกลุ, 2561; ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2562) 

จากวิสัยทัศน์ดา้นการศึกษาในประเด็นการผลิตและพัฒนาครู ถือไดว้่า การพัฒนา
วิชาชีพครู (Professional development) มีความส าคัญ และจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง ทัง้นีเ้พราะการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสรมิทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
ตามแผนยทุธศาสตรช์าตินัน้ จะบรรลผุลหรอืไม่คณุภาพครูถือเป็นสิ่งส  าคญั เพราะหากครูมีความ
คลาดเคลื่อนทางมโนทศัน ์ขาดความเขา้ใจธรรมชาติการเรยีนรู ้ไม่สามารถวิเคราะหม์าตรฐานการ
เรียนรู ้ไม่สามารถออกแบบและประเมินการเรียนรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสม ก็จะท าใหก้ารจดัการเรียนรู ้
และการพฒันาการศกึษาเกิดความลม้เหลว (ประสาท เนืองเฉลมิ, 2558)  

ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรูเ้พื่อ
สง่เสรมิทกัษะในศตวรรษท่ี 21 นัน้ ครูวิทยาศาสตรถื์อว่ามีบทบาทส าคญั เพราะวิชาวิทยาศาสตร์
เป็นวิชาหนึ่งท่ีมีความสอดคลอ้งกบัพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูเ้รียนใหส้งูขึน้ ธรรมชาติ
ของรายวิชาสง่เสรมิความสามารถในการสืบเสาะแสวงหาความรู ้อนัเป็นแนวทางส าคญัในการตอ่
ยอดความรู ้คิดคน้นวตักรรม และเป็นแนวทางในการเรียนรูต้ลอดชีวิต ทั้งยังฝึกการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ฝึกทักษะทางสารสนเทศและเทคโนโลยี (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558; Flick and 
Lederman, 2004; Demirel, 2009) อย่างไรก็ตาม การจดัการเรยีนรูว้ิชาวิทยาศาสตรข์องประเทศ
ไทยในปัจจุบันก าลังประสบปัญหาดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรท่ี์อยู่ในระดับต ่า 
คณุภาพการศกึษาในรายวิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัต ่าเม่ือเทียบกบัระดบัสากล ไม่สามารถแข่งขนั
ในระดบัโลกได ้(สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2558) ดงัปรากฏในคะแนน
การสอบโปรแกรมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Program for International 
Assessment: PISA) ท่ีสะทอ้นว่าผูเ้รียนขาดความสามารถในการคิดและการพัฒนานวัตกรรม
ดว้ยตนเอง เน่ืองจากไดร้บัการสอนผ่านการจัดการเรียนรูเ้ชิงรบั (Passive learning) ซึ่งครูใน
ปัจจุบนัยึดติดกับเนือ้หาวิชา และเนน้การบรรยายซึ่งไม่ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมุ่งเนน้
การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเสาะ
แสวงหาความรูแ้ละสรา้งสรรคน์วตักรรมได ้(สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 
2558) 

นอกจากสภาพการจัดการเรียนรูข้องครูในปัจจุบันแลว้ ปัญหาประการส าคญัคือ การ
ผลิตและพฒันาครูท่ียงัไมส่ามารถตอบสนองตอ่เปา้หมายของการจดัการเรยีนรูว้ิทยาศาสตรท่ี์เนน้
การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกได้อย่างเต็มท่ี (คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา, 2562)   
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ซึ่งปัญหาดังกล่าวนีเ้ป็นประเด็นส าคัญท่ีก าลังมีการศึกษาวิจัยเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา โดย
นกัวิชาการทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งมีการเสนอแนวทางการแกปั้ญหาดว้ยการใช ้การ
จัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก (Active collaborative learning) ในวิชาวิทยาศาสตร ์(Jhonson, 
Jhonson and Smith, 1998; Gehringr 2016; Mcneil, 2019; พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว ์
ยินดีสุข, 2561)  ทัง้นี ้การจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก หมายถึง แนวการจัดการเรียนรูท่ี้ผูเ้รียนมี
บทบาทรว่มกันช่วยเหลือกันในการปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างกระตือรือรน้ ผ่านการรว่ม คิด
รว่มท า รว่มคน้ควา้ จนสามารถสรา้งความรูห้รอืสรุปความรูด้ว้ยตนเอง (พิมพนัธ ์เดชะคปุต ์และพ
เยาว ์ยินดีสุข, 2561) ซึ่งการจัดการเรียนรูล้ักษณะนีส้ามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร ์และการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น การคิดและ
พฒันานวตักรรม ตลอดจนการพฒันาครูวิทยาศาสตรใ์หมี้ความสามารถในการจดัการเรียน รูใ้ห้
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของโลกได ้ทัง้เป็นไปตาม มาตรา 61 ของพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาติ คือ ซึง่เป็นแนวทางการจดัการเรยีนรูท่ี้ฝึกฝนผูเ้รยีนใหเ้กิดการเรยีนรูจ้ากการลง
มือปฏิบตัิกิจกรรมรว่มกนักบัผูอ่ื้น สง่เสรมิทกัษะทางสงัคม มีการใชท้กัษะการสื่อสาร การคิดขัน้สงู 
การสืบคน้ขอ้มลู เพื่อการแกปั้ญหา จนพฒันาเป็นความสามารถในการเป็นผูส้รา้งนวตักรรมได ้อนั
จะน าไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน และคณุภาพการศกึษาในวิชาวิทยาศาสตรใ์หส้งูขึน้ตามไปดว้ย 
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2558; พิมพันธ์ เดชะคุปต,์ 2560; พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ , 
2562; Muraya and Kimamo, 2011 และ Herrmann, 2013)ตวัอย่างของการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนั
เชิงรุก ท่ีมีตอ่คณุภาพการศกึษาในวิชาวิทยาศาสตร ์เช่นงานวิจยัของนกัวิชาการทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศพบว่าการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกช่วยใหผู้เ้รยีนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร ์สามารถ
พัฒนามโนทัศน ์มีทักษะการท างานเป็นทีม ส่งเสริมการอภิปราย และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สงูขึน้ ตลอดจนเกิดการเรียนรูอ้ย่างยั่งยืน (ฟาติฮะห ์อตุสาหร์าชการ, 2558; สดุารตัน ์เกียรติจรุง
พนัธ ์ศรณัย ์ภิบาลชนม ์และ สมสิร ิสิงหล์พ, 2560; ฐนสั มานวุงศ,์ 2562; สทุธิพงษ์ สพุรม, 2561 
และ Mehta and Kulsherestha, 2014) 

อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาท่ีผ่านมาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง 
พบว่า การจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรใ์นชัน้เรียนของประเทศไทยยงัขาดการจดัการเรียนรูร้ว่มกัน
เชิงรุกอย่างจรงิจงั ดงัจะเห็นไดจ้าก รายงานการวิจยัของ สภุทัรา ภษิูตรตันาวลี (2560) ท่ีรายงาน
สภาพการจดัการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุก พบว่าผูส้อนยงัจดัการเรียนรูแ้บบเดิม หรือพยายามจดัการ
เรียนรูเ้ชิงรุก แต่ท าไดไ้ม่เต็มท่ีเน่ืองจากการขาดความรูค้วามเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับการจดัการ
เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก รวมทัง้ขาดความเขา้ใจในการเลือกวิธีการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสม จงึท า
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ใหไ้ม่ประสบความส าเรจ็ในการจดัการเรยีนรูเ้ชิงรุก และขาดความมั่นใจในการจดัการเรยีนรูร้วมถึง
ขาดความมั่นใจในการให้ค  าแนะน าเพื่อนครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท าให้
นักศึกษาไม่ได้รบัการพัฒนาการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
(สุรกานต ์จังหาร และคณะ, 2554 และ Himdad, 2016)  ปัญหาดังกล่าวจ าเป็นตอ้งไดร้บัการ
พฒันา เพราะนอกเหนือจากจะเป็นการยกระดบัประสทิธิภาพในการจดัการเรยีนรูซ้ึง่สง่ผลโดยตรง
ตอ่คณุภาพผูเ้รยีนแลว้ ความเขา้ใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกบัการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกดงัท่ีกลา่ว
มาแลว้นัน้ ยงัสง่ผลกระทบตอ่นกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ท่ีฝึกปฏิบตัิการสอนในโรงเรยีน
ดว้ย เน่ืองจากนกัศึกษายงัขาดประสบการณใ์นการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก และยงัอยู่ในขัน้ท่ี
ตอ้งไดร้บัการดแูลโดยอาจารยน์ิเทศกแ์ละครูพี่เลีย้ง ผ่านระบบการนิเทศก ์ท่ีมีการสอนงานและ
การเป็นพี่เลีย้ง (พิทยา อินทุรตัน ,์ 2557; ภานุพนัธ ์ขนัธะ, 2560 และณัฐพร สดุดี, 2561;) ดงันัน้
การขาดการแนะน าท่ีถูกตอ้งจากครูพี่เลีย้ง รวมถึงการไดร้บัค าแนะน าท่ีไม่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกนัจากอาจารยน์ิเทศกแ์ละครูพี่เลีย้งอนัเป็นผลจากความเขา้ท่ีท่ีไม่ตรงกนั และการขาดการ
ประสานงานกันระหว่างครูพี่เลีย้งและอาจารยน์ิเทศก ์ตลอดปฏิสมัพนัธร์ะหว่างอาจารยน์ิเทศก ์  
ครูพี่เลีย้ง และนกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ท าใหน้กัศึกษามีความสามารถจ ากัดในการ
จัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกตามไปด้วย (วิภาฤดี วิภาวิน , กิตติธัช คงชะวัน , ชวนพิศ ชุมคง,  
ศรอีงัคาร ถาวโรฤทธ์ิ, 2547; นฤมล ยตุาคม และ ธีรศกัดิ ์วีระภาสพงษ,์ 2556) ผนวกกบัปัญหาใน
การจดัการเรยีนรูว้ิทยาศาสตรท่ี์มีอยูเ่ดิม คือ การขาดทกัษะในการวางแผนการเรยีนรู ้ทกัษะในการ
จดัการเรยีนรู ้และทกัษะในการประเมินผลการเรยีนรู ้ท าใหน้กัศกึษาขาดความมั่นใจในการจดัการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรใ์นลกัษณะการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก ส่งผลใหน้กัศกึษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูยงัคงจดัการเรียนรูเ้ชิงรบัท่ีเนน้การบรรยาย ไม่จัดการเรียนรูด้ว้ยการสืบเสาะแสวงหา
ความรู ้และการเรียนรูเ้ชิงรุกแบบรวมพลัง  (เอมอร วันเอก , นฤมล ยุตาคม และ ธีรศักดิ ์ 
วีระภาสพงษ,์ 2556; ภานพุนัธ ์ขนัธะ, 2560)  

จากปัญหาในการจดัการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกของครูซึ่งมีเหตผุลส าคญัจากการขาด
ความรูค้วามเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ขาดทกัษะในการจดัการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุก ตลอดจนขาดการเห็น
ความส าคญัของการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตรซ์ึ่งส่งผลโดยตรงต่อความรู ้
ทกัษะ และเจตคติของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูดว้ยนัน้ มีนกัวิชาการเสนอแนวทางใน
การแกปั้ญหาดงักล่าว โดยการใชก้ระบวนการนิเทศเพื่อการเสริมสรา้งความรู ้ทักษะ ตลอดจน
คา่นิยม และการท างานรว่มกนัในการท างานเพื่อพฒันาความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนั
เชิ ง รุก  (Darishah, P., Daud, Y. and Omar Fauzee, M.S., 2017  และ  OECD, 2009) ทั้ ง นี ้
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Gordon (2020) และ Eleanor (2019) รายงานว่ากระบวนการนิเทศท่ีเหมาะสมจะสามารถพฒันา
ความรู ้ทักษะ และเจตคติของครูในการพัฒนาตนเองในประเด็นนี ้ได้ และการนิเทศนี้ยังมี
ความส าคัญส่งผลต่อคุณภาพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นอย่างมาก เพราะ
ประสิทธิภาพในการนิเทศนั้นส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก 
รวมถึงความสามารถในการปฏิบตัิงานครูดา้นอ่ืน ๆ ตลอดจนเจตคติต่อวิชา ชีพครู อนัจะส่งผล
เก่ียวพนัไปถึงคณุภาพของครูในอนาคต (วชัรา เล่าเรยีนดี, 2556; สวนีย ์เสรมิสขุ และสขุแกว้ ค า
สอน 2560; ศภุวรรณ สจัจพิบลู, 2562; Murata,2011; Carol, 2012 และ UNESCO, 2015)  

แต่เม่ือพิจารณาถึงรูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันนั้นเป็นการนิเทศแบบคลินิกท่ีมีลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ครูพี่ เลีย้ง กับ
นกัศึกษา และ อาจารยพ์ี่เลีย้งกบันกัศึกษา โดยการชีแ้นะแนวทางใหป้ฏิบตัิตาม (พทุธชาด แสน
อบุล, ประชุม รอดประเสรฐิ และสถาพร พฤฑฒิกุล, 2561; พรรณทิพย ์เกษเจรญิคณุ, 2559) ท า
ใหน้กัศกึษาไม่ไดฝึ้กคิดฝึกออกแบบการจดัการเรียนรูด้ว้ยตนเองเท่าท่ีควร จึงไม่สามารถประยกุต์
ค  าแนะน าและความรูม้าออกแบบการจดัการเรียนรูข้องตนเองได ้และอาจท าใหผู้ร้บัการนิเทศมี
ทัศนคติเชิงลบต่อการนิเทศ ทั้งกิจกรรมการนิเทศส่วนใหญ่เป็นการเยี่ยมห้องเรียน ซึ่งไม่เป็น
รูปแบบท่ีแน่นอน และขาดความตอ่เน่ือง  อีกทัง้ยงัขาดเครือ่งมือท่ีเหมาะสมกบัการนิเทศ (สามารถ 
ทิมนาค, 2553; เก็จกนก เอือ้วงศ,์ 2555; ปฏิวตัิ แกว้รตันะ, 2558; Brandon et. al. 2018)  

จากความไม่ชัดเจนและขอ้จ ากัดต่าง ๆ ของการนิเทศดังท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ท าให้มี
นกัวิชาการพยายามศึกษาการพฒันารูปแบบการนิเทศเพื่อการพฒันานกัศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูใหมี้ประสิทธิภาพ โดยมีขอ้เสนอเก่ียวกับแนวทางการพฒันารูปแบบโดยการใช ้ชุมชน
แห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพซึ่งมีแนวคิดพืน้ฐานคือ 1) การมีบรรทดัฐานและค่านิยมรว่มกนั 2) การ
รบัผิดชอบการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนรว่มกนั 3) การสืบสอบเพื่อสะทอ้นผลการปฏิบตัิงาน 4) การเรยีนรู ้
ร่วมกัน 5) การส่งเสริมความสัมพันธ์ และการจัดโครงสรา้งบุคลากร (Hord, Roussin  and 
Sommers, 2009)  ซึ่งสามารถเติมเต็มขอ้ดอ้ยของการนิเทศ เช่น มีการสรา้งความรว่มมือกันใน
การนิเทศจากผูน้ิเทศหลากหลาย ทัง้จากครูพี่เลีย้ง อาจารยน์ิเทศก ์ผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญมาเติม
เต็มประเดน็มมุมอง การใหค้  าแนะน า และความสมัพนัธร์ะหวา่งผูน้ิเทศก ์และผูร้บัการนิเทศ มีการ
ร่วมกันวางแผน การท างาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ้สะท้อนคิด เพื่อฝึกการฝึกคิดฝึกออกแบบการ
จดัการเรยีนรู ้และสามารถประยกุตค์  าแนะน า และความรูไ้ปออกแบบการจดัการเรยีนรูข้องตนเอง
ได ้ตลอดจนกระบวนการท างานอย่างต่อเน่ือง และเป็นระบบของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ
เพื่อแกไ้ขปัญหาการนิเทศท่ีไม่เป็นรูปแบบท่ีแน่นอน และขาดความต่อเน่ือง (ภานุพันธ์ ขันธะ, 
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2560; ศยามน อินสะอาด  ฐิติยา เนตรวงษ์ และศิวนิต อรรถวุฒิกุล, 2560; เอกสิทธ์ิ กอบก า, 
2560; Jacob and Yendel-Hoppey, 2010 และ Shirrell and Hopkins, 2016)  

แมว้่าจากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจะไดข้อ้มลูท่ีมีแนวโนม้ว่าชมุชนแห่ง
การเรยีนรูท้างวิชาชีพสามารถสง่เสรมิการนิเทศเพื่อพฒันาครูไดแ้ตจ่ากการศกึษาเอกสารยงัไม่พบ
การพฒันารูปแบบการนิเทศโดยใชแ้นวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพท่ีมุ่งพฒันาการจดัการ
เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูมาก่อน ผูว้ิจยัจึงเกิดความสนใจท่ีจะ
น าชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพไปเสริมกับการนิเทศเพื่อพฒันาความสามารถในการจดัการ
เรยีนรูข้องนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์ซึง่เมื่อผูว้ิจยัศกึษารายละเอียดของ 
กระบวนการซึ่งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู มีได้หลาย
กระบวนการ เช่น กระบวนการตามวงจรเดมิง (Deming cycle) กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
(Research and development) และการพฒันาบทเรียนรว่มกนั (Lesson study) ซึ่งในบรบิทของ
การพฒันานกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรน์ัน้แนวคิดการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั 
เป็นแนวคิดท่ีมีความเหมาะสมกบัการใชเ้ป็นกระบวนการในการพฒันานกัศึกษาผ่านชุมชนแห่ง
การเรยีนรูท้างวิชาชีพ ทัง้นีเ้พราะการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัเป็นกระบวนการในการท างานร่วมกนั 
กนัของครูรวมถึงนกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในสถานการณท่ี์เป็นชัน้เรียนจรงิ โดยมีการ
วางแผนการจัดการเรียนรูร้่วมกัน มีการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรูข้องผูเ้รียนในชัน้เรียน มีการ
ประเมินผลและใหข้อ้มูลป้อนกลบัเพื่อน าไปใชใ้นการพัฒนาตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม (ปริณดา 
ลิมปนานนท์ พรหมรตัน์ และพรเทพ จันทราอุกฤษฏ์, 2561 และชาริณี ตรีวรญัญู, 2550) ซึ่ง
แนวทางของการพัฒนาบทเรียนร่วมกันนี ้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนานักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูท่ีมุ่งพฒันานกัศึกษาในบริบทของการปฏิบตัิงานจริง (ชารณีิ ตรีวรญัญู, 
2550) จงึท าใหก้ารพฒันาบทเรยีนรว่มกนันีช้่วยเตมิเตม็การท างานของชมุชนแห่งการเรยีนรูใ้นการ
พฒันานักศึกษาครูได ้อีกทัง้ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตรมี์ความเฉพาะ แตกต่างจากวิชาอ่ืน 
และทกัษะกบัประสบการณข์องนกัศึกษาเองยงัมีอยู่อย่างจ ากดั การน าชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพมาใชจ้ึงตอ้งพิจารณากระบวนการท่ีมีความเหมาะสมมาใชเ้ป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
สอดคลอ้งกบั เมธาสิทธ์ิ ธญัรตันศรสีกลุ (2560); ส  านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2560) และ 
พิมพนัธ ์เดชะคปุค ์และพเยาว ์ยินดีสขุ (2561)  ซึ่งเสนอกระบวนการท่ีเหมาะสมกับส าหรบัการ
พฒันาครูวิทยาศาสตร ์คือการใชแ้นวคิดการพฒันาบทเรียนรว่มกัน ซึ่งมีหลกัการอยู่บนฐานคิด
ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร ์สามารถพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูข้องครู และ
นกัศกึษาครู ใหเ้ป็นครูท่ีมีความรูผ้นวกวิธีสอน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกท่ี
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ไดจ้ากการท างานรว่มกัน รว่มคิด รว่มพฒันาบทเรียน เกิดความตระหนกัในการพฒันาการสอน 
รวมถึงพฒันาผูบ้รหิารในระดบัตา่ง ๆ ผูน้ิเทศก ์อาจารยน์ิเทศก ์ใหส้ามารถนิเทศ พรอ้มบรหิารงาน
วิชาการ และท างานวิจัยได้ อีกทั้งสามารถสรา้งวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีส่วนร่วมและมีความ
รบัผิดชอบรว่มกนัในการพฒันาการเรยีนรู ้ลดความขดัแยง้ระหว่างผูน้ิเทศกก์บัผูร้บัการนิเทศ และ
ขอ้จ ากดัของการนิเทศไดท้างหนึ่ง ซึง่สง่ผลใหพ้ฒันาทัง้ความรู ้ทกัษะ และเจตคติของผูเ้รยีนได ้ทัง้
ยงัสอดคลอ้งกบัแผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 ท่ีเนน้การพฒันาการนิเทศภายในโดย
อาศยั กระบวนการการสอนงาน การเป็นพี่เลีย้ง และการพฒันาบทเรียนรว่มกัน ผ่านชุมชนแห่ง
การเรยีนรูท้างวิชาชีพ และสอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงานตน้สงักดัของผูว้ิจยั คือยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏัดา้นการพฒันาการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดคือ ยทุธศาสตรท่ี์ 2 เก่ียวกบัการ
ผลิต พฒันาครู และคือ ยุทธศาสตรท่ี์ 3  เก่ียวกับการยกระดบัคณุภาพทางการศึกษา ท่ีเนน้การ
ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาครูโดยการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) ในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาครู และยกระดับคุณภาพ
ทางการศกึษา (ส านกังานเลขาธิการท่ีประชมุอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏั, 2561) 
 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาสภาพการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัโดยเฉพาะการนิเทศนักศึกษาครูวิทยาศาสตรย์งัเป็นไปในลกัษณะของการ
นิเทศแบบคลินิกท่ีเนน้การใหค้  าแนะน าใหป้ฏิบตัิตามท่ีอาจารยน์ิเทศกแ์ละครูพี่เลีย้งเห็นสมควร ซึง่
ไม่ไดส้ง่เสรมิการออกแบบการเรยีนรูโ้ดยตวันกัศกึษาเอง ซ  า้ยงัอาจท าใหน้กัศกึษาเกิดความเครยีด 
และทศัคติท่ีไม่ดีต่อวิชาชีพอนัเกิดจากการนิเทศท่ีไม่เป็นกัลยาณมิตร (ฐาปนา จอ้ยเจรญิ และช
นินันท ์พฤกษ์ประมูล, 2563; ขนิษฐา หินอ่อน, สุรพันธ์ ตนัศรีวงษ์, 2558; วิภาฤดี วิภาวิน และ
คณะ , 2547 และนาตยา ภทัรแสงชยั, 2519) 

จากนโยบาย และสภาพการนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรข์อง
มหาวิทยาลยัราชภฏัในปัจจุบนันัน้ การพฒันานกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัใหจ้ดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกไดน้ัน้ การนิเทศโดยกลุม่คนผูเ้ป็นสมาชิกใน
ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพควรใชข้ัน้ตอนในกระบวนการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัเป็นเครื่องมือ
ในการนิเทศนักศึกษาโดยล าดับไปตั้งแต่ขั้นตอน 1) การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อน ามาสู่การ
ปฏิบตัิการสอนตามหลกัการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก วิเคราะหผ์ูเ้รียนเพื่อการแกปั้ญหาและ
ส่งเสริมการเรียนรูข้องผู้เรียน 2) การร่วมกันอภิปรายเพื่อกันพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใ้ห้
กิจกรรมการเรยีนรูเ้ป็นกิจกรรมเชิงรุกแบบรวมพลงั 3) การนิเทศโดยการสงัเกตชัน้เรยีนของสมาชิก
ในชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ เพื่อน าขอ้มลูมาเป็นแนวทางในขัน้สะทอ้นคิด 4) การสะทอ้น
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คิดโดยผูน้ิเทศกแ์ละนักศึกษารว่มกันสะทอ้นขอ้ดีขอ้ดว้ย และแนวทางในการพฒันาการจดัการ
เรียนรูแ้ละพฒันาแผนการจดัการเรียนรูใ้หส้มบูรณข์ึน้ 5) การปรบัปรุงแผนการจดัการเรียนรู ้ซึ่ง
นักศึกษาปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของสมาชิกท่ีไดจ้ากขั้นสะท้อนคิด ซึ่งจะท าให้ไดแ้ผนการ
จดัการเรยีนรู ้(บทเรยีน) ท่ีมีลกัษณะของการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกท่ีสมบรูณข์ึน้ และนกัศกึษา
ไดฝึ้กปฏิบตัิในการจดักาเรียนรูม้ากขึน้อนัจะส่งผลใหมี้ความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนั
เชิงรุกเพิ่มขึน้ ทัง้ยงัลดปัญหาจากจุดดอ้ยต่างๆ ของการนิเทศไดท้างหนึ่งดว้ย(ฐาปนา จอ้ยเจรญิ 
และชนินนัท ์พฤกษป์ระมลู, 2563) 

จากสภาพปัญหา และแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน ผู้วิจัยจึงพัฒนารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียน
รว่มกันเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์เพื่อเป็น
การแกปั้ญหา และพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนรูข้องนกัศึกษาครูวิทยาศาสตรโ์ดยใช้
กรณีศึกษาเป็นนกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูของมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภูมิศาสตรภ์าค
กลางแห่งหนึ่งเป็นกรณีศกึษาเน่ืองจาก มีบรบิทท่ีใชก้ารจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกเป็นแนวทางท่ี
ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฏิบัติ อีกทั้ง มหาวิทยาลัยมีนโยบายร่วมกับโรงเรียน
เครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรดว้ยการใชชุ้มชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ จึงท าใหเ้หมาะสม
ส าหรบัใชเ้ป็นกรณีศกึษา ซึง่ผลการศกึษาในครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางในการพฒันาครูวิทยาศาสตรใ์ห้
มีความรูค้วามสามารถ มีเจตคติท่ีดีต่อการพฒันาวิชาชีพ และการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรูเ้พื่อ
การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างยั่งยืน อันจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูข้องผูเ้รียนสูงขึน้ ท าให้
ผูเ้รยีนมีความรู ้ทกัษะ เจตคติท่ีดี มีความพรอ้มตอ่การเป็นทรพัยากรบคุคลส าคญัของชาติ อนัเป็น
การสนองตอบนโยบายตามพนัธกิจหลกัของมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีมุ่งเนน้การพฒันาครูเพื่อขยาย
โอกาสการพฒันาเยาวชนในทอ้งถ่ินห่างไกลทั่วประเทศใหมี้ความรูค้วามสามารถ เป็นก าลงัหลกั
ในการพฒันาประเทศตามเจตนารมณข์องยทุธศาสตรช์าตไิดใ้นท่ีสดุ 

ค าถามวิจยั 
1. รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนา

บทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ควรมีขัน้ตอนอยา่งไร 
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2. ความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครู ท่ีไดร้บัการนิเทศดว้ยรูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการ
พฒันาบทเรยีนรว่มกนัเปลี่ยนแปลงไปหรอืไม่ อยา่งไร 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อน าเสนอรูปแบบการนิเทศตามแนวคิดการพฒันาบทเรียนรว่มกนัผ่านชุมชนแห่ง

การเรยีนรูท้างวิชาชีพเพื่อสง่เสรมิความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ 

2. เพื่ อศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู ้ร่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู ท่ีไดร้บัการนิเทศดว้ยรูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ไดรู้ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกับการพฒันา

บทเรียนร่วมกัน เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู พรอ้มทัง้คูมื่อการนิเทศ และเอกสารหลกัสตูรเพ่ือน าเสนอสถาบนัการผลิต
และพฒันาครู ส าหรบัไปใชใ้นการผลิตและพฒันาความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก
ของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูได ้

2. ไดข้อ้มูลเก่ียวกับ ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาการนิเทศใน
ระบบการผลิตและพฒันาครูของสถาบนัการผลิตและพฒันาครู 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยนีเ้ป็นการวิจยัและพัฒนา (Research and development) เพื่อพัฒนารูปแบบ

การนิเทศตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพเพื่อ
เสรมิสรา้งความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา (Case study) 
ประกอบการเก็บขอ้มลูเชิงปรมิาณ 

ระยะที่ 1 การศึกษาและการพฒันารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียน
ทางวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัท่ีเหมาะสมส าหรบัการส่งเสรมิความสามารถในการ
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จัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
เอกสารคู่มือประกอบการใช้รูปแบบการนิเทศท่ีพัฒนาขึน้ และเอกสารหลักสูตรฝึกอบรมการ
จดัการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุก และการนิเทศตามแนวคิดการพฒันาบทเรียนรว่มกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรยีนรูท้างวิชาชีพ 

ระยะที่ 2 ขั้นตอนการศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของ
นกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ี์เปลี่ยนแปลงไปเม่ือไดร้บัการนิเทศ
ดว้ยรูปแบบการนิเทศท่ีพฒันาขึน้  

ผู้ร่วมวิจยั 
ผูร้ว่มวิจยั คือผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัในขัน้พฒันารูปแบบการนิเทศตามแนวคดิ 

ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชา
วิทยาศาสตร ์และการใชรู้ปแบบการนิเทศท่ีพฒันาขึน้ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ซึง่ไดม้าโดยเลือก
จากการก าหนดคณุสมบตัิ (Criteria sampling)  (ณฏัฐภรณ ์หลาวทอง, 2559) ดงันี ้

1. นกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 12 คน มี
คณุสมบตัิดงันี ้ 

1.1. เป็นผูท่ี้ก าลังศึกษาในชั้นปีท่ี 5 สาขาวิชา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป และ สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรท์ั่วไป คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีก าลงัฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูในระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนตน้ ในโรงเรียนเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของคณะครุศาสตร ์จ านวน 3 โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียนสงักัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 1 โรงเรียน จ านวน 4 คน โรงเรียนสงักัดองคก์รการปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 1 โรงเรียน จ านวน 4 คน และโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 โรงเรียน 
จ านวน 4 คน 

1.2 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก และการ
นิเทศตามแนวคดิชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั ท่ีก าหนดไว ้

1.3. มีความสมคัรใจเขา้รว่มโครงการ 
2. อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน 3 คน ซึง่มีคณุสมบตัิดงันี ้ 
2.1. เป็นอาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร ์และอาจารยน์ิเทศกข์องนิสิตท่ีเขา้

รว่มโครงการ 
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2.2. มีคณุสมบตัิตามเกณฑอ์าจารยน์ิเทศกน์กัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครูตามประกาศของครุุสภา  

2.3. ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก และการ
นิเทศตามแนวคดิชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั ท่ีก าหนดไว ้

2.4. มีความสมคัรใจเขา้รว่มโครงการ 
3. ครูพี่เลีย้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 3 คน ซึ่งมีคณุสมบตัิ

ดงันี ้ 
3.1. เป็นครูพี่เลีย้งของนกัศกึษาท่ีเขา้รว่มโครงการ  
3.2. มีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติครูพี่ เลี ้ยงนักศึกษาฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครูตามประกาศของครุุสภา  
3.3. ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก และการ

นิเทศตามแนวคดิชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั ท่ีก าหนดไว ้
3.4. มีความสมคัรใจเขา้รว่มโครงการ 

4. ผูบ้รหิารโรงเรยีน จ านวน 3 คน ซึง่มีคณุสมบตัิดงันี ้ 
4.1. เป็นผูบ้ริหิารโรงเรยีนท่ีนกัศกึษาท่ีเขา้รว่มโครงการ  
4.2. มีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติครูพี่ เลี ้ยงนักศึกษาฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครูตามประกาศของครุุสภา  
4.3. ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก และการ

นิเทศตามแนวคดิการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัผา่นชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ที่ก  าหนดไว ้
4.4. มีความสมคัรใจเขา้รว่มโครงการ 

5. ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ซึง่มีคณุสมบตัิดงันี ้ 
5.1. เป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอนในเครือข่ายฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพของคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั หรอืผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการจดัการ
เรยีนการสอน ในโรงเรยีนนัน้ ๆ   

5.2. ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก และการ
นิเทศตามแนวคดิชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั ท่ีก าหนดไว ้

5.3. มีความสมคัรใจเขา้รว่มโครงการ 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
รูปแบบการนิเทศตามแนวคดิชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับการพัฒนา

บทเรียนร่วมกัน หมายถึง แบบแผนท่ีใช้ในการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาขึน้จากการสงัเคราะหห์ลกัการนิเทศ หลกัการพฒันาบทเรียนรว่มกัน และหลกัการ
ของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ประกอบดว้ยขัน้ตอน 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขั้นเตรียมการนิเทศ เป็นขั้นท่ีชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกันก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาผูเ้รียน สรา้งขอ้ตกลง และทบทวนความรูข้องผูน้ิเทศกแ์ละผูร้บัการนิเทศ  
ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนยอ่ย ไดแ้ก่ 

1.1 ขัน้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน เป็นขัน้ท่ีสมาชิกชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้างวิชาชีพทุกคนรว่มมือกันก าหนดเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียน โดยพิจารณาจาก
ปัญหาของผูเ้รยีน หรอืผลการเรยีนรูท่ี้ตอ้งการสง่เสรมิใหเ้กิดขึน้กบัผูเ้รยีน 

1.2 ขัน้สรา้งขอ้ตกลงรว่มกนัในการท างาน เป็นขัน้ท่ีสมาชิกชมุชนแห่งการเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพทกุคนรว่มกนัก าหนดแนวทางการท างานเพื่อแกปั้ญหาหรอืพฒันาผูเ้รยีนตามท่ีก าหนด
เปา้หมายไว ้ 

1.3 ขัน้ทบทวนความรูผู้น้ิเทศกแ์ละผูร้บัการนิเทศ เป็นขัน้ท่ีสมาชิกชมุชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพทุกคนรว่มกนัทบทวนความรูใ้นประเด็น การจดัการเรียนรูร้่วมกนัเชิงรุก เนือ้หา
รายวิชาท่ีสอน  

2. ขัน้ปฏิบตัิการนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันา
บทเรยีนรว่มกนั เป็นขัน้ท่ีสมาชิกชมุชนแห่งการเรยีนรูเ้ชิงวิชาชีพรว่มกนัวเิคราะหปั์ญหา เตรยีมการ
และออกแบบการสอนร่วมกันเชิงรุก ปฏิบัติการสอนตามท่ีได้ออกแบบ สะท้อนคิดจากการ
ปฏิบตัิการสอนและสงัเกตการสอน และการน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสะทอ้นคิดไปใชก้ารปรบัปรุงการ
จดัการเรยีนรูต้อ่ไป ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอนยอ่ย ไดแ้ก่ 

2.1 ขัน้วิเคราะหปั์ญหาและเตรียมการออกแบบการสอน  เป็นขัน้ท่ีครูผูพ้ัฒนา
บทเรยีน และครูผูร้ว่มพฒันาบทเรยีนรว่มกนัวิเคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรู ้
แกนกลาง เช่ือมโยงกบัปัญหา หรอื สิ่งท่ีตอ้งการสง่เสรมิใหเ้กิดขึน้ในตวัผูเ้รยีน แลว้น ามาออกแบบ
การสอน และรา่งแผนการจดัการเรยีนรู ้

2.2 ขัน้ออกแบบการสอนร่วมกันเชิงรุก เป็นขัน้ท่ีครูผูพ้ัฒนาบทเรียนเสนอร่าง
แผนการจดัการเรยีนรูแ้ก่สมาชิกในชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ เพื่อสมาชิกรว่มกนัแสดงความ
คิดเห็น และใหข้อ้เสนอแนะส าหรบัน าไปพฒันาแผนการจดัการเรยีนรูก้่อนน าไปปฏิบตัิการสอน 
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2.3 ขั้นปฏิบัติการสอน และการสังเกตชั้นเรียน  เป็นขั้นท่ีครูผูพ้ัฒนาบทเรียน
ด าเนิน การจดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรียนรู ้และสมาชิกชมุชนแห่งการเรยีนรูท้าง
วิชาชีพรว่มกนัสงัเกตการจดักิจกรรมการเรยีนรูข้องครูผูพ้ฒันาบทเรยีนโดยใชต้วัชีว้ดัตามแบบการ
ประเมินความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกเป็นเกณฑใ์นการประเมิน 

2.4 ขั้นสะท้อนคิด เป็นขั้นท่ีสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรยีนรูจ้ากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสงัเกตชัน้เรยีนเพื่อเป็นขอ้มลูใหค้รูผูพ้ฒันาบทเรยีน และ
ครูผูร้ว่มพฒันาน าไปใชใ้นการปรบัปรุงแผนการจดัการเรยีนรูภ้ายหลงัจากปฏิบตัิการสอนแลว้ 

2.5 ขัน้ปรบัปรุงบทเรียน เป็นขัน้ท่ีครูผูพ้ัฒนาบทเรียน และครูผูร้่วมพัฒนาน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการขัน้สะทอ้นคิดมาใชใ้นการปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อใหไ้ดแ้ผนการ
จดัการเรยีนรูท่ี้มีความสมบรูณข์ึน้ 

3. ขัน้อภิปราย ใหข้อ้เสนอแนะ และสรุปการนิเทศ  เป็นขัน้ท่ีสมาชิกแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพรว่มกนัอภิปรายประสบการณ ์สรุปสิ่งท่ีไดเ้รียนรู ้และถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการนิเทศ 
ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนยอ่ย ไดแ้ก่ 

3.1 ขัน้อภิปรายประสบการณจ์ากการนิเทศรว่มกัน เป็นขัน้ท่ีสมาชิกชุมชนแห่ง
การเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกนัอภิปรายในประเด็นเก่ียวกบัสิ่งท่ีสงัเกตเห็นจากการนิเทศ 

3.2 ขัน้สรุปสิ่งท่ีไดเ้รียนรูร้ว่มกนั เป็นขัน้ท่ีสมาสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพรว่มกนัน าผลการอภิปรายมาวิเคราะหแ์ละสรุปเป็นสิ่งท่ีไดเ้รยีนรูร้ว่มกนั 

3.3 ขัน้ถอดบทเรียนส าหรบัการพฒันาในครัง้ต่อไป เป็นขัน้ท่ีสมาสมาชิกชุมชน
แห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกนัน าขอ้สรุปจากสิ่งท่ีไดเ้รยีนรูร้ว่มกนัมาสรา้งแนวทางในการปฏิบตัิ
เพื่อใชใ้นการด าเนินการในการจดัการเรยีนการสอนในครัง้ตอ่ ๆ ไป 

ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุก หมายถึง พฤติกรรมท่ีนกัศกึษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรแ์สดงออกถึง การมีความรูค้วามเขา้ใจและความสามารถใน
การจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์ซึง่วดัไดจ้ากแบบประเมินความสามารถในการ
จดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตรท่ี์ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ความสามารถในการจดัการเรยีนรู ้
รว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์ประกอบดว้ย 6 ดา้น ดงันี ้

1. ความรูค้วามเขา้ใจทางวิทยาศาสตร ์หมายถึง พฤติกรรมท่ีนกัศกึษาประสบการณ์
วิชาชีพครูวิทยาศาสตรแ์สดงออกถึงการมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
หลกัการ ทฤษฎี มโนทศัน ์กฎเกณฑ ์เนือ้หาสาระทางวิทยาศาสตร ์และกระบวนการหาความรูท้าง
วิทยาศาสตร ์โดยประเมินจากการอธิบายธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์การบอกกระบวนการสืบ
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เสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตรไ์ด ้และการยกตวัอย่างหลกัการ ทฤษฎี มโนทศัน ์กฎเกณฑ ์และ
เนือ้หาสาระทางวิทยาศาสตร ์

2. ความรูค้วามเขา้ใจดา้นหลกัสูตร หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักศึกษาประสบการณ์
วิชาชีพครูวิทยาศาสตรแ์สดงออกถึงการมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการก าหนดจดุประสงคก์าร
เรียนรู ้เนือ้หาสาระ และวิธีการจัดการเรียนรูใ้นวิชาวิทยาศาสตร ์โดยประเมินจากการ เขียน
จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้การอธิบายเนือ้หาสาระ และการเลือกวิธีการจดัการเรยีนรู ้

3. ความรูค้วามสามารถในการวางแผนการจัดการเรียนรู ้หมายถึง พฤติกรรมท่ี
นกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรแ์สดงออกถึงการมีความรูเ้ก่ียวกบัลกัษณะและ
ความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล การมีความสามารถในการออกแบบการเรียนรูใ้นวิชา
วิทยาศาสตรด์ว้ยวิธีสอนท่ีหลากหลาย และการวางแผนการจดัการเรียนรูใ้นวิชาวิทยาศาสตรท่ี์
สอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัของหลกัสตูร 

4. ความสามารถ ในการจัดการเรียน รู ้ ห ม ายถึ ง  พ ฤติ ก รรม ท่ี นักศึ กษ า 
ฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูแสดงออกถึงการมีความสามารถในการเตรยีมและใชเ้ครื่องมือส าหรบั
การทดลองวิทยาศาสตร ์การจดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง และการใชเ้ทคโนโลยี
ในการจดัการเรยีนรูว้ิชาวิทยาศาสตร ์

5. ความสามารถในการจัดการชั้น เรียน  หมายถึ ง พฤติกรรม ท่ีนักศึกษา 
ฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรแ์สดงออกถึงการมีความสามารถในการจดับรรยากาศท่ี
กระตุน้ สรา้งแรงจงูใจ และส่งเสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รียน การสรา้งบรรยากาศท่ีส่งเสรมิการเรียนรู ้
รวมกนัเชิงรุก และการจดักลุ่มผูเ้รียนใหมี้สมาชิกท่ีหลากหลาย การมอบหมายหนา้ท่ีใหเ้หมาะสม
กบัภาระงาน และการใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือในการท ากิจกรรม  

6. ความสามารถในการประเมิ นผู้ เรียน  หมายถึ ง  พฤติก รรม ท่ีนักศึกษา  
ฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรแ์สดงออกถึงการมีความสามารถในการประเมินผลดว้ย
วิธีการท่ีหลากหลายท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รยีน และการมีความสามารถในการสงัเกตพฤติกรรมผูเ้รียน
และการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 

ความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกดงักลา่วประเมินไดจ้าก 
1. แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง (Semi-structure interview) ส าหรบัการสมัภาษณ์

เชิงลกึ (In-depth interview) ซึง่มีการเตรยีมขอ้ค าถามไวล้ว่งหนา้เพื่อใหร้วบรวมขอ้มลูไดค้รบถว้น
และสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคก์ารวิจัย คือการศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกัน  
เชิงรุก  
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2. แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก ใชใ้นขัน้ตอนการ
ประเมินแผนการจดัการเรียนรู ้และ การจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียน เพื่อตอบค าถามวิจยัท่ีตอ้งการ
ศึกษาความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกของนกัศึกษาภายหลงัไดร้บัการนิเทศโดย
รูปแบบการนิเทศท่ีพัฒนาขึน้ ทัง้นีแ้บบประเมินฉบบันีมี้ลกัษณะมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ท่ีมี
ประเด็นในการประเมินตามตวัชีว้ดัความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัดงักล่าวขัน้ตน้ผูว้ิจยัสรุปกรอบแนวคิดของการวิจยั

เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตรซ์ึง่แสดงดงัภาพประกอบ 1 
 

ตวัแปรตน้       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการพฒันารูปแบบการนิเทศตามแนวคดิชมุชนแห่งการเรยีนรูท้าง
วิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัเพ่ือสง่เสรมิความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนั 

เชิงรุกของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์

 

รูปแบบการนิเทศตามแนวคดิ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี

ร่วมกับการพัฒนาบทเรียน

ร่วมกัน 

ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 

เชงิรุก ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ความรูค้วามเขา้ใจทางวิทยาศาสตร ์ 

2. ความรูค้วามเขา้ใจดา้นหลกัสตูร  

3. ความรูค้วามสามารถในการวางแผน 

การจดัการเรยีนรู ้ 

4. ความสามารถในการจดัการเรยีนการสอน  

5. ความสามารถในการจดัการชัน้เรยีน 

6. ความสามารถในการประเมินผูเ้รยีน 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

สาระส าคญัของเนือ้หาบทนีผู้ว้ิจยัจะน าเสนอแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์โดยน าเสนอเนื ้อหาต่าง  ๆ แบ่งเป็น 5 ตอน 
ประกอบดว้ย 

1. ความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 
1.1 ความหมายของความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก  
1.2 ความส าคญัของความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 
1.3 องคป์ระกอบของความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก  
1.4 แนวทางในการพฒันาความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก  
1.5 การประเมินความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

2. แนวคดิเก่ียวกบัการนิเทศ 
2.1 ความหมายของการนิเทศ  
2.2 ความส าคญัของการนิเทศ  
2.3 หลกัการนิเทศ  
2.4 รูปแบบการนิเทศ 
2.5 การพฒันารูปแบบการนิเทศ 

3. แนวคดิการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั 
3.1 ความหมายของแนวคิดการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั  
3.2 ความส าคญัของแนวคิดการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั  
3.3 หลกัการของแนวคดิการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั  
3.4 กระบวนการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั  

4. ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 
4.1 ความหมายของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ  
4.2 ความส าคญัของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ  
4.3 องคป์ระกอบของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ  
4.4 แนวทางในการพฒันานกัศกึษาครูผา่นชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ  
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5. รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันา
บทเรยีนรว่มกนั 

5.1. ทฤษฎี และแนวคดิท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบการนิเทศ 
5.2. หลกัการใชใ้นการพฒันารูปแบบการนิเทศ 
5.3 กระบวนการท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบการนิเทศ 

1. ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุก 
ผูว้ิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนั

เชิงรุกใน 6 ประเด็นประกอบดว้ย 1) ความหมายของความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิง
รุก 2) ความส าคัญของความสามารถในการจัดการเรียนรู ้ร่วมกันเชิงรุก 3) องคป์ระกอบของ
ความสามารถในการจดัการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก 4) แนวทางในการพฒันาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก 5) การประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก  
6) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1.1. ความหมายของความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุก 
การจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก (Active collaborative learning) เป็นกลวิธีการสอน

อย่างหนึ่งท่ีไดร้บัความสนใจของนักการศึกษาทั้งต่างประเทศและในประเทศโดยอาจใช้ค  าท่ี
แตกต่างกนัไป เช่นการเรียนรูเ้ชิงรุกแบบรว่มมือ (อา้งอิง) การเรียนรูเ้ชิงรุกแบบรวมพลงั (พิมพนัธ ์
เดชะคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2562)  ทัง้นีค้  าว่า การจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก (Collaborative 
active learning หรอื Active collaborative learning) เป็นการรวมค าว่า การเรยีนรูเ้ชิงรุก (Active 
learning) และ การเรียนรูแ้บบรวมพลัง (Collaborative learning) เพื่อเป็นการเน้นให้เห็นการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างรวมพลังร่วมกันเป็นกลุ่ม มีทักษะทางสังคม โดยมีพืน้ฐานจาก
แนวคิดการจดัการเรยีนรูแ้บบรวมพลงัของ Johnson และ Johnson (1994) ทัง้นีก้ารจดัการเรยีนรู ้
รว่มกนัเชิงรุกว่า ยงัหมายรวมถึงเทคนิค หรอืกลยทุธการจดัการเรียนรูท่ี้ส่งเสรมิใหผู้เ้รียนไดล้งมือ
ปฏิบตัิงานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ขนาด 3-4 คน ซึ่งสมาชิกในกลุ่มมีเปา้หมายรว่มกัน เนน้การวางแผนใน
การท างาน และมีการจดัโครงสรา้งของการท างานรว่มกันภายในกลุ่ม เพื่อท าการเรียนรูร้ว่มกัน
ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ท่ีมากกว่าการบรรยายของครู อาจท าโดยการใชแ้บบฝึกหดัหรอืภาระงาน
กลุม่ใหผู้เ้รยีนปฏิบตัิ ทัง้นี ้การจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกจะเนน้ปัจจยัส าคญัอย่างหนึ่งคือการเพิ่ม
โครงสรา้งการท างานรว่มกนัในกลุ่มโดยแบ่งหนา้ท่ีผูเ้รียนภายในกลุ่มใหแ้ตกต่างกนัอย่างชดัเจน 
และภาระงานท่ีมอบหมายเป็นภาระงานท่ีซบัซอ้นหรือตอ้งด าเนินการหลายขัน้ตอนเพื่อใหผู้เ้รียน
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ไดฝึ้กปฏิบตัิใหเ้กิดความรู ้ทกัษะ และเจตคติผา่นการท ากิจกรรมรว่มกนั (Jayaram, 2013; Kadry 
and Safieddine, 2016; Keyser, 2000) 

ในประเทศไทยมีนกัวิชาการท่ีใหก้ารอธิบายความหมายของการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนั
เชิงรุกแตกตา่งออกไปจากนกัวิชาการตา่งประเทศเล็กนอ้ย โดยระบวุ่าการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิง
รุกคือแนวการจัดการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมรว่มกันโดยมีการ
คละเพศ คละความสามารถหรือความถนดัและความสนใจ มาเรียนรูร้ว่มกันโดยรวมพลงักันท า
กิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างกระตือรือรน้ มีการกระตุน้ความสนใจ และมีการมอบหมายภาระงานทา้
ทายความสามารถผูเ้รียนใหผู้เ้รียนเรียนรูผ้่านการลงมือปฏิบตัิโดยใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตรใ์น
กระบวนการเรียนรู ้และมีการเช่ือมโยงความรูเ้ดิมและความรูใ้หม่จากการไดค้ิดไดป้ฏิบตัิจนได้
ขอ้สรุปดว้ยตนเองเกิดเป็นการเรยีนรู ้(พิมพนัธ ์เดชะคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2562; จรรยารกัษ ์
กลุพว่งนพมณี เชือ้วชัรนิทร ์และเชษฐ์ ศริสิวสัดิ,์ 2559) 

ผู้วิจัยจึงศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกับความสามารถในการ
จดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกคือความสามารถในการจดัการเรยีนรูแ้บบรวมพลงั เพื่อน ามาสงัเคราะห์
ร่วมกับความหมายของการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาไว้ข้างต้นให้ได้เป็น
ความหมายของความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก ทั้งนี ้ในส่วนของการสืบค้น
ความหมายของความสามารถในการจัดการเรียนรู ้แบบรวมพลงัจากการใหค้  าจ ากัดความของ 
Gisbert, Seuba and Coli (2017); ศึกษา เรืองด า (2561) และสมพร โตนวล (2551) ซึ่งระบุว่า
ความสามารถในการจดัการเรียนรูแ้บบรวมพลงั คือ การกระท าหรือแสดงออกในการปฏิบตัิการ
สอนประกอบดว้ยการก าหนดวตัถุประสงค ์การออกแบบการเรียนการสอน การใชส้ื่อและแหล่ง
สนบัสนนุการเรียนรู ้และการวดัการประเมินผลท่ีส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนตอ้งใชค้วามคิด ปฏิสมัพนัธก์ัน
ในการแกปั้ญหา และความสามารถในการสง่เสรมิสนบัสนนุการท ากิจกรรม การสรา้งชิน้งาน หรอื
องคค์วามรู ้ความสามารถในการใหค้  าแนะน าผูเ้รยีน และการสื่อสารกบัผูเ้รยีนดว้ยวิธีการตา่ง ๆ  

สรุปไดว้่าความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก คือความสามารถของ
ผูส้อนในการจดัการเรียนรูต้ัง้แต่การก าหนดจุดประสงคก์ารจดัการเรียนรู ้การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู ้การใชส้ื่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้ท่ีส่งเสรมิใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูผ้่านการท ากิจกรรมกลุ่ม
ขนาดเล็กท่ีมีการระบุหนา้ท่ีของสมาชิกภายในกลุ่ม ความสามารถในการส่งเสริมสนบัสนุนการมี
ปฏิสมัพนัธข์องผูเ้รยีน ความสามารถในการสื่อสารใหค้  าแนะน าผูเ้รยีน และการวดัการประเมินผล
การเรยีนรูเ้พื่อใหก้ระบวนการจดัการเรยีนรูมี้ประสิทธิภาพ  
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1.2. ความส าคัญของความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุก 
จากการศกึษาความส าคญัของความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของ

หน่วยงาน และนกัวิชาการตา่ง ๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศพบว่ามีนกัวิชาการน าเสนอขอ้มลู
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกมีความส าคญัดงันี ้

1. สามารถลดช่องว่างในการเรียน เพิ่มการท างานร่วมกันระหว่างผูเ้รียนและ
ผูส้อน เพิ่มทกัษะการท างานเป็นทีม สามารถสื่อสารกับผูอ่ื้น และการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่าง
ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนดว้ยกนั (Mcneil, 2019; พิมพพ์นัธ ์เดชะคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2561) 

2. ช่วยใหผู้เ้รยีนมีความสนใจติดตามบทเรยีนมากขึน้ มีความกระตือรอืรน้ในการ
เรียนมากกว่าการฟังบรรยาย มีผลสมัฤทธ์ิในการเรียนสงูขึน้ (Mcneil, 2019; Hafezimoghadam 
,2013; พิมพพ์นัธ ์เดชะคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2561) 

3. ช่วยพัฒนาความคิดขัน้สูงของผูเ้รียน ไดแ้ก่การคิดวิเคราะห ์การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การตดัสินใจ ทกัษะ เจตคติ สามารถน าความรูไ้ปใชไ้ด ้(Gleson et.al., 2011; พิมพ์
พนัธ ์เดชะคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2561, Keyser, 2000 และ รสวลีย ์อกัษรวงศ,์ 2561) 

4.ช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบเสาะแสวงหาความรู ้เป็นผู้สรา้ง
นวตักรรม และเป็นผูเ้รยีนรูต้ลอดชีวิต (พิมพพ์นัธ ์เดชะคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2561) 

1.3. องคป์ระกอบของความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุก 
ผูว้ิจยัศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับความสามารถในการจดัการเรียนรู ้

รว่มกันเชิงรุกรวมทัง้ความสามารถในการจดัการเรียนรูแ้นวทางอ่ืนท่ีมีความใกลเ้คียงกันทัง้จาก
เอกสารต่างประเทศ และในประเทศของ Jhonson, Jhonson and Smith (1998); Leeuwen and 
Janssen (2019); Sewyer et. al. (2017); Al-Yaseen and WaFaa (2011); Dick and Carey 
(2005); NoorAileen Ibrahim et. al. (2015); Alberta learning (2002); พิมพันธ์ เดชะคุปต ์และ 
พเยาว ์ยินดีสขุ (2561) รสวลีย ์อกัษรวงศ ์(2561); ณชันนั แกว้ชยัเจรญิกิจ (2550) และวิชยั เสวก
งาม (2559) ในหวัขอ้ ความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก และความสามารถในการ
จดัการเรยีนรูข้องนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูทัง้ตา่งประเทศและในประเทศ ดา้นหลกัการ 
องคป์ระกอบ และแนวทางในการจดัการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกเพื่อน ามาก าหนดองคป์ระกอบของ
ความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. การประยุกต์หลักสูตรกับแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก 
หมายถึง ความสามารถในการน า มาตรฐานการเรียนรูข้องหลกัสตูรไปใชร้ว่มกับกับแนวคิดการ
จัดการเรียนรู ้ร่วมกันเชิงรุก  (Jhonson, Jhonson and Smith,1998; Leeuwen and Janssen, 
2019; Al-Yaseen and WaFaa, 2011; Dick and Carey, 2005; NoorAileen Ibrahim et. al., 
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2015; Alberta learning, 2002; พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์และ พเยาว ์ยินดีสุข, 2561; ณัชนัน แกว้ชัย
เจรญิกิจ, 2550; วิชยั เสวกงาม, 2559 และรสวลีย ์อกัษรวงศ,์ 2561) ประกอบดว้ย 

1.1 การวิเคราะห ์เนือ้หาสาระ และน าไปใชใ้นออกแบบการจดักิจกรรมการ
เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกได ้

1.2 การสรา้งแผนการจดัการเรียนรูใ้หมี้กิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคิดการ
เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก และประเมินคณุภาพแผนการจดัการเรยีนรูไ้ด ้

2. การจดักิจกรรมการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก หมายถึง การจดัการเรียนรูท่ี้ส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนไดเ้รยีนรูผ้่านการท ากิจกรรมการเรยีนรูใ้นรูปแบบกลุม่ขนาดเล็กโดยมีการระบหุนา้ท่ีตา่ง 
ๆ กนัใหส้มาชิกแต่ละคนภายในกลุม่ ทัง้นีกิ้จกรรมหรอืภาระงานท่ีครูมอบหมายจะมีความซบัซอ้น 
ตอ้งใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตรใ์นการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกันของสมาชิก
ภายในกลุ่ม และคน้พบความรูผ้่านกิจกรรมท่ีปฏิบัติ  (Jhonson, Jhonson and Smith, 1998; 
Leeuwen and Janssen, 2019; Alberta learning, 2002; พิมพันธ ์เดชะคุปต ์และ พเยาว ์ยินดี
สขุ, 2561) ซึง่มีรายละเอียดของ การจดักิจกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก ดงันี ้

2.1. ขัน้น าเสนอสิ่งเรา้ ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั ประกอบดว้ย  
1) การน าเสนอสิ่งเรา้เพื่อกระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีน  
2) การใชค้  าถามเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความสงสยั และสนใจในประเด็นท่ีจะ

ศกึษา 
3) การเปิดโอกาสใหน้ักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และคาดคะเน

ค าตอบของค าถามกระตุน้ความสงสยั 
2.2. ขัน้แสวงหาสารสนเทศ ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั ประกอบดว้ย 

1) การอ านวยความสะดวกและสนับสนุนการท ากิจกรรมการเรียนรู ้
รว่มกนัของผูเ้รยีน 

2) การใชใ้บงานใหก้ลุ่มผูเ้รียนออกแบบวางแผนการท างานรว่มกันเพื่อ
คน้หาขอ้มลูมาใชค้  าถามในประเด็นท่ีศกึษา 

3) การดแูลผูเ้รียนใหร้ว่มกนัด าเนินการกลั่นกรองขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มลู 
และออกแบบการน าเสนอขอ้มลู ตามท่ีไดร้ว่มกนัวางแผนการท างานไว ้

4) การถามค าถามเพื่อกระตุน้การท ากิจรรมร่วมกัน และช่วยใหผู้เ้รียน
เกิดการเรยีนรู ้
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2.3. ขัน้อภิปราย และสรา้งความรู ้ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั ประกอบดว้ย 
1) การกระตุน้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มใหน้ าเสนอผลการสรา้งความรูข้องกลุ่ม

ตนเอง 
2) การกระตุน้ใหผู้เ้รียนอภิปรายหลงัการท ากิจกรรมเพื่อใหผู้เ้รียนแต่ละ

กลุม่สรุปผลท่ีเกิดจากการรวบรวมขอ้มลู และวิเคราะหข์อ้มลู 
3) การช่วยเหลือผูเ้รยีนใหเ้กิดการเช่ือมโยงความรู ้

2.4. ขัน้สื่อสารและสะทอ้นคดิ ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั ประกอบดว้ย  
1) การกระตุน้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มใหเ้ตรียมการน าเสนอความรูด้ว้ยวิธีการ

ตา่ง ๆ 
2) การประเมินผลการน าเสนอของผูเ้รยีนแตล่ะกลุม่ ดว้ยวิธีการตา่ง ๆ  
3) การกระตุน้ผูเ้รยีนใหส้ะทอ้นคดิ ขอ้ดี ขอ้บกพรอ่ง บทเรยีนท่ีได ้

3. การใชน้วตักรรมในชัน้เรยีนท่ีสง่เสรมิการท างานรว่มกนัตามแนวคิดการจดัการ
เรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก (Jhonson, Jhonson and Smith, 1998; Leeuwen and Janssen, 2019; Al-
Yaseen and WaFaa, 2011; NoorAileen Ibrahim et. al., 2015; Alberta learning, 2002; พิ ม
พนัธ ์เดชะคุปต ์และ พเยาว ์ยินดีสุข, 2561; รสวลีย ์อกัษรวงศ ,์ 2561; ณัชนัน แกว้ชยัเจริญกิจ, 
2550 และวิชยั เสวกงาม, 2559) 

4. สามารถจัดการชั้นเรียนใหผู้เ้รียนปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกได้ 
ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มในกิจกรรม สรา้งโอกาสในการแสดงความคิดเห็น 
และอภิปรายรว่มกนั (Jhonson, Jhonson and Smith, 1998; Dick and Carey, 2005; Leeuwen 
and Janssen, 2019; Al-Yaseen and WaFaa, 2011; NoorAileen Ibrahim et. al., 2015; 
Alberta learning, 2002; พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข , 2561; รสวลีย์ อักษรวงศ์, 
2561และ ณชันนั แกว้ชยัเจรญิกิจ, 2550) 

5. ประเมินการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของผูเ้รียน ประกอบดว้ยตัวชีว้ัด คือ การ
ท างานรว่มกันของผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม การน าเสนองานผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม ดว้ยแบบประเมินต่าง ๆ  
(Jhonson, Jhonson and Smith, 1998 ; Leeuwen and Janssen, 2019 ; Alberta learning, 
2002; พิมพนัธ ์เดชะคปุต ์และ พเยาว ์ยินดีสขุ, 2561; รสวลีย ์อกัษรวงศ,์ 2561; ณัชนนั แกว้ชยั
เจรญิกิจ, 2550) 

6. พฒันาลกัษณะนิสยัในการท างานรว่มกนั แสดงทกัษะการท างานรว่มกนั เช่น 
การฟังผูอ่ื้น การขอความช่วยเหลือ รวมถึงการใหผ้ลป้อนกลบั และการสนบัสนุน การส่งเสริมให้
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ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมอย่างเหมาะสม (Jhonson, Jhonson and Smith, 1998; Dick and 
Carey, 2005; Leeuwen and Janssen, 2019; Al-Yaseen and WaFaa, 2011; NoorAileen 
Ibrahim et. al., 2015; Alberta learning, 2002; พิมพนัธ ์เดชะคปุต ์และ พเยาว ์ยินดีสขุ, 2561; 
รสวลีย ์อกัษรวงศ,์ 2561; ณชันนั แกว้ชยัเจรญิกิจ, 2550 และวิชยั เสวกงาม, 2559) 

7. จ าแนกลกัษณะผูเ้รียน เพื่อใหท้  างานรว่มกัน คือ การจ าแนกผูเ้รียนออกเป็น
กลุ่มท่ีมีความสามารถ เก่ง กลาง อ่อน และจดักลุ่มเพื่อแบบคละเพศ คละความสามารถ เพื่อให้
ท า งาน ร่วม กั น  (Jhonson, Jhonson and Smith, 1998; Leeuwen and Janssen, 2019; Al-
Yaseen and WaFaa, 2011; NoorAileen Ibrahim et. al., 2015; Alberta learning, 2002; พิ ม
พนัธ ์เดชะคปุต ์และ พเยาว ์ยินดีสุข, 2561; รสวลีย ์อกัษรวงศ ,์ 2561; ณัชนัน แกว้ชัยเจริญกิจ, 
2550) 

โดยสรุปจากองค์ประกอบของความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก
สามารถสรุปหลกัการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์ประกอบดว้ย การประยุกต์
หลกัสตูรกบัแนวคดิเก่ียวกบัการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก การจดักิจกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 
ท่ีส่งเสรมิใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูผ้่านการท ากิจกรรมการเรียนรูใ้นรูปแบบกลุ่มขนาดเล็ก มีการจ าแนก
ลักษณะผู้เรียน เพื่อให้ท างานร่วมกันโดยปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูด้ ้วยการใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตรใ์นการปฏิบตัิกิจกรรมเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมาย และคน้พบความรูร้ว่มกนั ทัง้นีอ้าจมีการ
ใชน้วตักรรมในชัน้เรียนท่ีส่งเสรมิการท างานรว่มกนัตามแนวคิดการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก มี
การประเมินการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกของผูเ้รียน โดยประเมินการท างานรว่มกันของผูเ้รียนแต่ละ
กลุม่ การน าเสนองานผูเ้รยีนแตล่ะกลุม่ ดว้ยแบบประเมินตา่ง ๆ 

1.4 แนวทางการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุก 
จากการศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางในการพัฒนา

ความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก จากทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ ของ Adnyani 
(2015); American Institute for Research (2011); Danulada Jamjuree (2017); Latifah 
(2014); Rang, Duncan and Hvidston (2013); พิมพันธ์ เดชะคุปต ์และพเยาว ์ยินดีสุข (2561) 
และรสวลีย ์อกัษรวงศ ์(2561) ผูว้ิจัยพบว่ามีแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกดงันี ้ 

1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และฝึกทกัษะในการ
จดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก ซึง่อาจเป็นการจดัการอบรมท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จดัขึน้ หรอื โรงเรยีนจดั
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ขึน้เอง เพื่อพัฒนาครู และนักศึกษาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก 
(Adnyani, 2015และ American Institute for Research, 2011) 

2. การพฒันาโดยใชก้ระบวนการนิเทศเพื่อประเมินผล และพฒันาความสามารถ
ในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก คือการใชก้ารนิเทศโดย ครูพี่เลีย้งหรืออาจารยน์ิเทศก ์ในการ
สงัเกตการณ์จัดการเรียนรู ้และใหค้  าแนะน าแนวทางการจัดการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุก (Adnyani, 
2015; American Institute for Research, 2011และ Latifah, 2014)    

3. การพฒันาครูโดยการใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน ผา่นการสอนงานและการเป็นพ่ีเลีย้ง 
คือ การพฒันาการจดัการเรยีนรูเ้ชิงรุกโดยใหน้กัศกึษาท างานรว่มกบัครูประจ าการ มีครูประจ าการ
เป็นพี่เลีย้งและสอนงานทัง้ในการเตรียมแผนการจดัการเรียนรู ้การจดักิจกรรมตามกระบวนการ
จดัการเรยีนรู ้และการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรบัการจดัการเรยีนรู ้(Adnyani, 2015; American 
Institute for Research, 2011; Danulada Jamjuree, 2017 และ Latifah, 2014) 

4. การใชช้มุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ และการพฒันาบทเรยีนร่วมกนั โดยมี
หลกัการดงันี ้(Adnyani, 2015; American Institute for Research, 2011; Danulada Jamjuree, 
2017; Rang, Duncan and Hvidston, 2013; พิมพนัธ ์เดชะคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2561 และ
รสวลีย ์อกัษรวงศ,์ 2561) 

1) ด าเนินการใหม้ั่นใจวา่ผูเ้รยีนเกิดการเรยีนรู ้ 
2) ใชว้ฒันธรรมการเรยีนรูร้ว่มกนั  
3) พฒันาครู แกไ้ขปัญหาต่างๆ ในการจดัการเรยีนรู ้รวมถึงตอบสนองความ

ตอ้งการของครูในดา้นต่าง ๆ โดยอาศัยความร่วมมือกันของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการพัฒนา
นกัศกึษาฝึกปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา ไดแ้ก่  

1) อาจารยน์ิเทศก ์ 
2) ครูพี่เลีย้ง  
3) ผูเ้ช่ียวชาญ หรอืผูน้ิเทศท่ีช านาญในสาขานัน้  

ทัง้นีอ้าจแบง่ขัน้ตอนในการปฏิบตัิออกเป็น  3 ขัน้ตอน คือ  
1) ขัน้วางแผน คือการประชมุ ใหค้วามรู ้วางแผนการจดัการเรยีนรู ้  
2) ขัน้ปฏิบตัิและสงัเกตการสอน  
3) ขัน้สะทอ้นผลการสงัเกตชัน้เรยีน 

จากเอกสารและงานวิจัยของนักวิชาการทั้งในประเทศ และต่างประเทศนัน้ ผูว้ิจัย
สามารถสรุปไดว้่าแนวทางท่ีสามารถใชใ้นการพฒันาการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษา
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ฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูท่ีส  าคญัและสอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาครูในปัจจุบนั คือการใช้
ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั ซึง่มีลกัษณะการพฒันาโดยใช้
โรงเรยีนเป็นฐาน   ใหน้กัศกึษาท างานรว่มกบัครูประจ าการ โดยมีครูประจ าการเป็นพี่เลีย้ง ใชก้าร
สอนงาน กระบวนการสอนงานแบบพี่เลีย้งดว้ยการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั ควบคูก่บัการนิเทศโดย
ใชชุ้มชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ อาจมีการใชโ้ปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการท างาน ทัง้นีก้ระบวนการตา่ง อาศยัความรว่มมือกนัของบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพัฒนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไดแ้ก่ 1) อาจารยน์ิเทศ 2) ครูพี่เลีย้ง 3) 
ผูเ้ช่ียวชาญ หรอืผูน้ิเทศท่ีช านาญในสาขานัน้ 

1.5 การประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุก 
ผูว้ิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับเรื่องการประเมินความสามารถใน  

การจัดการเรียน รู ้ร่วมกัน เชิงรุก  ของ  Fraser, Killen and Nieman (2005) Mazano (2013); 
Mihaly et. Al. (2013); Yahya, Mansor and Abdullah (2017); รสวลีย ์อกัษรวงศ ์(2561) เพื่อน า
ขอ้มูลมาเป็นแนวทางการการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกแบบรวมพลงันัน้ 
ขอ้มลูท่ีผูว้ิจยัศกึษามีรายละเอียดดงันี ้

การประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์คือ 
การประเมินความสามารถของผู้สอนในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก ตั้งแต่การก าหนด
จดุประสงคก์ารจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก การออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก การใชส้ื่อ
สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้ท่ีส่งเสรมิใหผู้เ้รียนไดเ้รยีนรูผ้่านการท ากิจกรรมกลุ่มขนาดเล็กท่ีมีการระบุ
หนา้ท่ีของสมาชิกภายในกลุ่ม ความสามารถในการส่งเสรมิสนบัสนุนการมีปฏิสมัพนัธข์องผูเ้รยีน 
ความสามารถในการสื่อสารให้ค  าแนะน าผูเ้รียน และการวัดการประเมินผลการเรียนรูเ้พื่อให้
กระบวนการจดัการเรียนรูมี้ประสิทธิภาพ ทัง้นีก้ารประเมินการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตร ์แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ 1) การประเมินแผนการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตร ์และ 2) การประเมินการจดักิจกรรมการเรยีนรูเ้ชิงรุกในชัน้เรยีนวิชาวิทยาศาสตร ์ซึง่มี
รายละเอียดดงันี ้

1.5.1 การประเมินแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินการออกแบบและ

เขียนแผนการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของ Fraser, Killen and Nieman (2005) Mazano 
(2013); Mihaly et. Al. (2013); Yahya, Mansor and Abdullah (2017); พิ มพัน ธ์  เดชะคุป ต ์
และพเยาว ์ยินดีสุข (2548) และรสวลีย ์อกัษรวงศ ์(2561) พบว่า แผนการจัดการเรียนรูจ้ัดเป็น
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หลกัสตูรท่ีใชใ้นระดบัชัน้เรยีน ซึง่ควรมีองคป์ระกอบพืน้ฐานเช่นเดียวกบัหลกัสตูรชนิดอ่ืน ๆ ท่ีตอบ
ค าถามส าคญั 4 ประการของการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้คือ  

1) สอนไปท าไม  
2) สอนอะไร  
3) สอนอยา่งไร 
4) ประเมินผลการเรยีนรูอ้ยา่งไร  

ดงันัน้ในการประเมินการเขียนแผนการจดัการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกจึงมีการประเมิน
เพื่อตอบค าถามส าคญั 4 ประการพืน้ฐานนัน้ ไดแ้ก่  

1. สอนไปท าไม ประเมินจากการก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้ซึ่งมีประเด็นท่ี
ตอ้งพิจารณาในการประเมินดงันี  ้(Mazano, 2013; พิมพนัธ ์เดชะคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2548 
และรสวลีย ์อกัษรวงศ,์ 2561) 

1) เขียนจุดประสงคก์ารเรียนรูไ้ด ้ครบทัง้ดา้นความรู ้(K) ทกัษะ (P) เจตคติ 
(A) 

2) เขียนจุดประสงค์การเรียนรูไ้ด้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละ
ตวัชีว้ดั 

3) เขียนจุดประสงคก์ารเรียนรูท่ี้เนน้ใหน้กัเรียนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง ผ่าน
การเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

2. สอนอะไร ประเมินจากการก าหนดสาระการเรียนรูส้าระการเรียนรู ้ซึ่งมี
ประเด็นท่ีตอ้งพิจารณาในการประเมิน คือ ก าหนดเนือ้หาสาระไดถู้กตอ้งตามสาระการเรียนรู ้
แกนกลาง (Fraser, Killen and Nieman, 2005; Mazano, 2013; Mihaly et. Al., 2013; Yahya, 
Mansor and Abdullah, 2017; พิมพนัธ ์เดชะคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2548 และรสวลีย ์อกัษร
วงศ,์ 2561) 

3. สอนอย่างไร ประเมินจากการออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู ้ซึ่งมีประเด็นท่ีตอ้ง
พิจารณาในการประเมินดังนี ้ (Fraser, Killen and Nieman, 2005; Mazano, 2013; Mihaly et. 
Al., 2013; Yahya, Mansor and Abdullah; 2017, พิมพนัธ ์เดชะคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2548 
และฤรสวลีย ์อกัษรวงศ,์ 2561) 

1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเ้นน้ใหน้ักเรียนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง ผ่าน
การเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 
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2) ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูไ้ด ้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั 
และจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

3) ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกได ้เหมาะสมกบัเนือ้หาท่ีสอน 
4) ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูไ้ดเ้หมาะสมกบัลกัษณะ และความสนใจของ

ผูเ้รยีน 
5) ก าหนดสื่อการจัดการเรียนรู ้ไดส้อดคลอ้งกับกระบวนการจัดการเรียนรู ้

รว่มกนัเชิงรุก 
6) ก าหนดเครื่องมือส าหรับการทดลองวิทยาศาสตร์ได้สอดคล้องกับ

กระบวนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 
7) ก าหนดสื่อเทคโนโลยีที่จะใชใ้นการจดัการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
8) ก าหนดแนวทางจัดกลุ่มผูเ้รียนใหมี้ความหลากหลาย เช่น จัดกลุ่มโดย

คละเพศ คละความสามารถ 
4. ประเมินผลการเรียนรูอ้ย่างไร ประเมินจากการก าหนดแนวทางการประเมิน

การเรียนรู ้ซึ่งมีประเด็นท่ีตอ้งพิจารณาในการประเมินดงันี  ้(Fraser, Killen and Nieman, 2005; 
Mazano, 2013; Mihaly et. Al., 2013; พิมพนัธ ์เดชะคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2548) และรสวลีย ์
อกัษรวงศ,์ 2561) 

1) ก าหนดวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้และ
ตวัชีว้ดั 

2) ก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
3) ก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรยีนรูแ้ต่

ละขัน้ 
4) ก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมกบัระดบัชัน้ของผูเ้รยีน 
5) ก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมกบัความถนดัของผูเ้รยีน 

ทัง้นีจ้ากการศกึษาหลกัการพิจารณาการประเมินแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก
ในวิชาวิทยาศาสตร ์มีดงันี ้

1. วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้เป็นพฤติกรรมหรือสิ่งท่ีมุ่งหวงัจะใหเ้กิดกับผูเ้รียน

หลงัจากท่ีไดเ้รยีนในแผนการสอนนัน้ ๆ ควรเขียนโดยระบพุฤติกรรมใหช้ดัเจน กะทดัรดัและเขา้ใจ
ง่าย สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู ้และตวัชีว้ดั (ถา้มี) จะไดเ้ป็นประโยชนต์อ่ครูในการก าหนด
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กิจกรรมการเรยีนการสอน รวมทัง้การวดัและประเมินผลการเรียนของผูเ้รียน นอกจากนีค้วรเขียน
ใหค้รอบคลมุดา้นความรู ้(Knowledge : K) ดา้นคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์เจตคติ (Attribute & 
Attitude : A) และด้านทักษะกระบวนการ (Process : P) โดยจุดประสงค์ท่ี สมบู รณ์ จะ
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบคือ พฤติกรรม เง่ือนไข และเกณฑใ์นการเขียน  ทัง้นีใ้นการก าหนด
วตัถุประสงคท่ี์มีลกัษณะเฉพาะกับการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกอาจจะก าหนดพฤติกรรมการท างาน
รว่มกนัในกลุ่มเป็นพฤติกรรมท่ีจะใชใ้นการประเมิน เช่น การรว่มกันสรา้งชิน้งาน การปรกึษากัน
ภายในกลุ่ม การร่วมกันน าเสนอผลงาน การท างานเป็นทีม แสดงบทบาทหัวหน้า บทบาท
เลขานุการ บทบาทสมาชิก ฯลฯ รวมถึงการแสดงพฤติกรรมทางสงัคม เช่น ท างานรว่มกบัผูอ่ื้น มี
ปฏิสัมพันธ์กับผูอ่ื้น โตแ้ยง้อย่างมีเหตุผล ลดความขัดแยง้ ขจัดความขัดแยง้ ยอมรบัฟัง ฯลฯ  
(นาตยา ปิลนัธนานนท,์ 2545; สวุิทย ์มลูค า และคณะ, 2549 และ พิมพนัธ ์เดชคปุต ์และพเยาว ์
ยินดีสขุ, 2548) 

2.สาระการเรยีนรู ้
พิมพนัธ ์เดชคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ (2548) เสนอว่า การก าหนดสาระการ

เรียนรูใ้นแผนการจดัการเรียนรูเ้ป็นสิ่งท่ีครูตอ้งศึกษาจากหลกัสตูรและเอกสารต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
และควรสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ไมค่วรยากเกินไปหรอืง่ายเกินไปส าหรบัผูเ้รยีน 

เนือ้หาท่ีสอนควรสกดัใหไ้ดอ้งคค์วามรูห้รอืแก่นขององคค์วามรู ้องคค์วามรูท่ี้
ครูตอ้งค านงึถึงมี 6 ประเภท 

 1) ขอ้เท็จจรงิ (Fact) เป็นขอ้มลูท่ีมีความหมายในตนเองไม่มาก สามารถ
ทดสอบได ้

 2) ค านิยาม (Definition) เป็นค าจ ากดัความของเรือ่งและสิ่งตา่งๆ 
 3)  ความคิ ดส าคัญ  (Main idea) เป็ น เนื ้อหา  เช่น  ลักษณ ะเด่น 

ลกัษณะเฉพาะวิธีท า ขัน้ตอนประเภท ชนิดองคป์ระกอบ ส่วนประกอบ ประโยชน ์ความส าคญั 
โทษ ขอ้จ ากดั ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย  เป็นตน้ 

ค านิยามและความคิดส าคัญนั้นรวมกันเรียกว่า มโนทัศน์ (Concept) 
หรือกล่าวไดว้่า มโนทัศน ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มโนทัศนท่ี์เป็นนิยาม และมโนทัศนท่ี์เป็น
ความคดิเห็นส าคญั 

4) หลกัการ (Principle) เป็นเนือ้หาประเภทไวยากรณ ์ทัง้ภาษาไทยและ 
ภาษาตา่งประเทศและหลกัการในแตล่ะเรือ่ง 

5) กฎ (Law) สตูร กฎเกณฑ ์และกฎขอ้บงัคบั 
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6) ทฤษฎี (Theory)  
ในองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรูด้า้นสาระ หรือสาระการเรียนรูซ้ึ่ง

เก่ียวขอ้งกบัการสอนอะไรนัน้ ในแผนการจดัการเรยีนรูค้วรประกอบดว้ย 3 หวัขอ้ยอ่ยซึง่ครอบคลมุ
ผลการเรยีนรู ้คือ 

 1) ดา้นความรู ้คือ ระบุองคค์วามรูท่ี้ตอ้งมีความถูกตอ้ง ชัดเจนและ
แสดงเกณฑข์องความรู ้

 2) ดา้นกระบวนการ คือ การระบุสมรรถนะ ทกัษะ ความสามารถท่ีตอ้ง
พฒันา 

 3) ดา้นคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์คือ การระบนุิสยัท่ีตอ้งการบม่เพาะ 
3. กิจกรรมการเรยีนรู ้

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตรอ์าจใช้
ขัน้ตอนการเรยีนการสอนของตามแนวการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้วิธีการจดัการเรยีนรูแ้บบ
โครงงานและวิธีการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้การท ากิจกรรม ในส่วนของการออกแบบกิจกรรมการ
เรยีนรูอ้าจจะใชรู้ปแบบวงจรการเรยีนรู ้5 ขัน้ตอน (5 Es learning cycle) หรือการสอนโดยการใช้
โครงงานเป็นฐาน เป็นตน้ การจดัการเรียนรูต้อ้งเนน้ใหผู้เ้รียนใชป้ระสบการณก์ารเรียนรูส้ามารถ
สรา้งความรูด้ว้ยตนเองได ้โดยการท่ีผูเ้รยีนมีสว่นร่วมในการเรยีน (Participation) มีปฏิสมัพนัธก์นั 
(Interaction) มีการท างานแบบรว่มมือ(Cooperation) มีการสะทอ้นความคิด (Reflection) มีการ
อภิปราย (Discussion) และแลกเปลี่ยนการเรียนรู ้(Sharing and Learning) เป็นการเปิดโอกาส
ใหน้กัเรยีนถ่ายโอนความรู ้ประยกุตค์วามรูก้บัสถานการณใ์หม ่และไดผ้ลงาน หรอืภาระงานท่ีเป็น
การตอบแทนสงัคมดว้ยการน าไปใช ้และเผยแพร่อนัเป็นประโยชนต์่อชุมชน  (สวุิทย ์มลูค า และ
คณะ, 2549; ทิศนา แขมมณี, 2553; และ พิมพนัธ ์เดชคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2548)  

สื่อการเรียนรู ้หรือแหล่งการเรียนรูท่ี้ใช ้เนน้การระบุสื่อและแหล่งการเรียนรู ้
ใหส้อดคลอ้งกับกิจกรรมการเรียนรู ้ซึ่งอาจเป็นสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อท่ีจบัตอ้งได้
และจบัตอ้งไม่ได ้รวมทัง้สื่อดิจิตอล (สวุิทย ์มลูค า และคณะ, 2549และ พิมพนัธ ์เดชคปุต ์และพ
เยาว ์ยินดีสขุ, 2548)  

4. การประเมินการเรยีนรู ้
การประเมินการเรียนรู ้เป็นการระบุวิ ธีประเมิน และเครื่องมือท่ีใช้ใน

ประเมินผลการเรียนรูใ้นทุกดา้น คือ ความรู ้ความสามารถ ทักษะ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึง
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ประสงค ์ตลอดจนชิน้งาน ภาระงาน รวมทัง้สมรรถนะในการท างานและสรา้งผลงานของผูเ้รียน 
ไดแ้ก่  

1. ประเมินความรู ้ความเข้าใจ โดยใช้เครื่องมือ เช่น แบบสอบแบบ
สมัภาษณ ์แบบสอบถาม เป็นตน้  

2. ประเมินการปฏิบตัิกิจกรรมแบบรวมพลงัอย่างตัง้ใจ โดยใชเ้ครื่องมือ 
เช่น แบบประเมิน เป็นตน้ 

3. ประเมินชิน้งาน/ภาระงานท่ีสรา้ง โดยใชเ้ครื่องมือ เช่น แบบประเมิน 
เป็นตน้ 

4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ี์ก าหนดโดยใช้เครื่องมือ เช่น 
แบบวดั แบบสงัเกต แบบประเมิน เป็นตน้ 

สมรรถนะในการท างาน หรือในการสรา้งชิน้งานดว้ยแบบประเมินสมรรถนะ 
เป็นตน้ ทั้งนี ้โดยสรุปแลว้การประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกนั้นเป็นการ
ประเมินเพื่อตอบค าถามส าคญั 4 ประการพืน้ฐานนัน้ คือ 1) สอนไปท าไม 2) สอนอะไร 3) สอน
อย่างไร และ 4) ประเมินผลการเรียนรูอ้ย่างไร โดยแต่ละค าถามนัน้พิจารณาจากองคป์ระกอบแต่
ละองคป์ระกอบในแผนการจดัการเรยีนรูด้งันี ้ 

1. สอนไปท าไม ประเมินจากการก าหนดวตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้ 
2. สอนอะไร ประเมินจากการก าหนดสาระการเรยีนรูส้าระการเรยีนรู ้ 
3. สอนอยา่งไร ประเมินจากการออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู ้ 
4. ประเมินผลการเรียนรูอ้ย่างไร ประเมินจากการก าหนดแนวทางการ

ประเมินการเรยีนรู ้ 
ซึง่ผูป้ระเมินควรพิจารณาในประเด็นตา่ง ๆ เหลา่นีใ้หค้รบถว้นเพื่อเป็นเครื่อง

ยืนยันคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกท่ีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิทยาศาสตรจ์ะพัฒนาขึน้ (Fraser, Killen and Nieman, 2005; Mazano, 2013; Mihaly et. Al., 
2013; Yahya, Mansor and Abdullah, 2017; ทิศนา แขมมณี, 2553 และพิมพนัธ ์เดชคปุต ์และ 
พเยาว ์ยินดีสขุ, 2548) 

5. การประเมินความสามารถในการจัดการเรียน รู ้ร่วมกันเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตร ์

การประเมินการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์นอกจากจะ
สามารถประเมินจากการเขียนแผนการจดัการเรยีนรูแ้ลว้นัน้ ยงัตอ้งประเมินความสามารถในการ
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จดักิจกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในชัน้เรยีน ผูว้ิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัเรือ่งการ
ประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก ของนักวิชาการ และนักวิจยัทัง้ในและ
ตา่งประเทศพบวา่ การประเมินความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่แตกตา่งจากการประเมินความสามารถในการจดัการเรยีนรูใ้นวิชาอ่ืน ๆ  สามารถท าไดโ้ดย การ
สังเกตชั้นเรียน และประเมินความสามารถในการท ากิจกรรมการเรียนรู ้การแสดงออก และ
พิจารณาผลงานของผูเ้รยีน (Fraser, Killen and Nieman, 2005; Mazano, 2013; Mihaly et. Al., 
2013; Yahya, Mansor and Abdullah, 2017; รสวลีย ์อกัษรวงศ,์ 2561)  

ทั้งนีก้ารประเมินความสามารถในการจัดเรียนรูส้ามารถแบ่งออกเป็นดา้น
ย่อย  4 ด้าน (Fraser, Killen and Nieman, 2005; Nessipbayeva,2012; Yahya, Mansor and 
Abdullah, 2017 และพิมพนัธ ์เดชคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2548) คือ 

 1) ประสิทธิภาพในการจัดการชั้นเรียน  และการส่งเสริมการท างาน
รว่มกนัของผูเ้รยีน 

 2) ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิการสอนในชัน้เรียน และการจดักิจกรรม
การเรยีนรูท่ี้เนน้การปฏิบตัิกรรมกลุม่เพื่อสรา้งความรู ้

 3) ประสิทธิภาพในการประเมินความรู ้ทักษะ เจตคติ และการท า
กิจกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัของผูเ้รยีน 

 4) ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีใหเ้หมาะสมกบัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของ
ผูเ้รยีน 

 ทัง้นีเ้ครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรูอ้าจท า
ได้ทั้งในรูปแบบการบรรยายเชิงคุณภาพ และการใช้มาตรประมาณค่า (Fraser, Killen and 
Nieman, 2005; Mazano (2013); Nessipbayeva,2012 และ รสวลีย ์อกัษรวงศ,์ 2561) เช่น  

1) แบบประเมินแผนการจดัการเรยีนรู ้ 
2) แบบประเมินพฤตกิรรมการจดัการเรยีนรูเ้ชิงรุก  
3) แบบประเมินพฤตกิรรมการจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน  
4) แบบบนัทกึการสงัเกตชัน้เรยีน  
5) แบบบนัทกึผลสะทอ้นการนิเทศส าหรบันกัศกึษา  
6) แนวค าถามในการทบทวนหลงัจากการปฏิบตัิกิจกรรม  

สรุปไดว้่าการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกสามารถ
กระท าไดโ้ดยการสังเกตชั้นเรียน และประเมินความสามารถในการท ากิจกรรมการเรียนรู ้การ
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แสดงออก และผลงานในการเรียนของผูเ้รียน ซึ่งสามารถสะทอ้นความสามารถในการจัดการ
เรียนรูข้องนักศึกษาครูซึ่งเป็นผูส้อนได ้โดยเครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมินอาจเป็นในรูปแบบการ
บรรยายเชิงคณุภาพ และการใชม้าตรประมาณคา่ก็ได ้

2. แนวคดิเกีย่วกับการนิเทศ 
ผูว้ิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศใน 8 ประเด็น ประกอบดว้ย 1) 

ความหมายของการนิเทศ 2) ความส าคญัของการนิเทศ 3) หลกัการนิเทศ 4) รูปแบบการนิเทศ 5) 
แนวทางการพฒันารูปแบบการนิเทศ 6) รูปแบบการนิเทศ 7) แนวทางการพฒันารูปแบบการนิเทศ 
ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

2.1 ความหมายของการนิเทศ 
จากการศึกษาความหมายของการนิเทศ  จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง

ตา่งประเทศ และในประเทศ โดยนกัวิชาการไดเ้สนอว่า การนิเทศ หมายถึง การใหค้วามช่วยเหลือ 
การชีแ้นะแนวทาง รวมถึงเป็นการท างานร่วมกันกับผูส้อนเพื่อการปรบัปรุงทางการศึกษาแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิงานได้ และใหไ้ดม้าซึ่งผลสมัฤทธ์ิสงูสดุในการ
เรียนของผู้เรียน  (Echols, 1983 และสงัด อุทรานันท์ , 2529) ทั้งนี ้ การนิ เทศ  ยังหมายถึง 
กระบวนการทางการบริหารการศึกษาท่ีใช้ในการแนะน าแนวทางส าหรบัผู้สอนและบุคลากร
ทางการศกึษาเพื่อพฒันาการจดัการเรยีนรู ้ช่วยในการชีแ้นะ พฒันา และใหค้วามรว่มมือกบัผูส้อน
ในการปรบัปรุงการเรยีนการสอนและพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนใหเ้ป็นไปตามเปา้หมายของการศกึษา  
(Glickman, 2004 และ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2548) นอกจากนี้ Oteng (1983) ได้เสนอ
ความหมายของการนิเทศวา่ หมายถึง การตรวจเย่ียม ก ากบัและติดตาม และใหค้  าปรกึษา 

สรุปความหมายของการนิเทศไดว้่า การนิเทศคือการช่วยเหลือ สอนงาน และพฒันา
ครูในการพัฒนางานวิชาชีพครู การพัฒนาการสอน เพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนาผูเ้รียนให้
เป็นไปตามเปา้หมายของการพฒันาจดัการศกึษา 

2.2 ความส าคัญของการนิเทศ 
ผูว้ิจยัศกึษาความส าคญัของการนิเทศท่ีมีต่อการพฒันาการศกึษาจากเอกสารตัง้ใน

ประเทศ และต่างประเทศ พบว่า การนิเทศมีความส าคญัในการพฒันานกัศกึษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูให ้มีความรูค้วามช านาญในวิชาชีพ  ท าใหน้กัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูมีความรู ้
ความสามารถ และความเช่ือมั่นในการจดัการเรยีนรู ้และการท างานวิชาชีพครูมากขึน้ ซึง่สง่ผลตอ่
ประสิทธิภาพในการพฒันาผูเ้รยีน ใหเ้ป็นไปตามเปา้หมายของการพฒันาจดัการศกึษา ดงันี ้
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1. มีความเป็นครูมืออาชีพ ส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการท างาน อย่าง
ถกูตอ้ง และเหมาะสม (Kilminster, 2007; Ismail, 2018; Passi, 2016) 

2. ส่งเสรมิความสามารถในการจดัการเรยีนรู ้พฒันาหลกัสตูร การเตรยีมสื่อการ
เรียนรู ้การจัดการชั้นเรียน การปรบัปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้(Donkoh and Dwamena, 
2014; Ismail, 2018; Mutende, 2017; Passi, 2016; กิตติศกัดิ ์องัคะนาวิน และอภิสรรค ์ภาชนะ
วรรณ, 2561) 

3. พฒันาความรู ้เนือ้หาวิชาการของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู (Passi, 
2016) 

4. ส่งเสรมิการใชน้วตักรรมในการจดัการเรียนรู ้(กิตติศกัดิ์ องัคะนาวิน และอภิ
สรรค ์ภาชนะวรรณ, 2561) 

5. การประเมินผลผูเ้รียน เขา้ใจในบริบทของสภาพแวดลอ้มในการจดัการเรียน
การสอน และการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน (Donkoh and Dwamena, 2014; Mutende, 2017) 

6. เช่ือมั่นในการจดัการเรียนรู ้และการท างานวิชาชีพครู ตลอดจนรูแ้นวทางใน
การจดักิจกรรมเพื่อพฒันาครูสูค่วามเป็นครูมืออาชีพท่ีมีความรูค้วามช านาญในวิชาชีพ (Donkoh 
and Dwamena, 2014; สทุธน ูศรไีสย,์ 2545) 

จากความส าคญัของการนิเทศท่ีผูว้ิจัยรวบรวมจากบทความ และงานวิจัยของนัก
การศกึษาทัง้ตา่งประเทศ และในประเทศดงัท่ีไดก้ลา่วมาขา้งตน้แลว้นัน้ สามารถสรุปความส าคญั
ของการนิเทศไดว้่า เป็นแนวทางในการสง่เสรมิความเป็นครูมืออาชีพ สง่เสรมิใหเ้กิดความสามารถ
ในการท างาน อย่างถูกตอ้ง และเหมาะสม ส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู ้พัฒนา
หลกัสตูร การเตรยีมสื่อการเรยีนรู ้การจดัการชัน้เรยีน การปรบัปรุงการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้ทัง้ยงั
ช่วยในการพฒันาความรู ้เนือ้หาวิชาการของนกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ส่งเสรมิการใช้
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู ้ตลอดจนช่วยให้การประเมินผลผู้เรียน เข้าใจในบริบทของ
สภาพแวดลอ้มในการจดัการเรียนการสอน และการเรียนรูข้องผูเ้รียน  และช่วยใหเ้กิดเช่ือมั่นใน
การจดัการเรียนรู ้และการท างานวิชาชีพครู ตลอดจนรูแ้นวทางในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาครูสู่
ความเป็นครูมืออาชีพท่ีมีความรูค้วามช านาญในวิชาชีพ 

2.3 หลักการนิเทศ  
ผู้วิจัยท าการศึกษาหลักการนิ เทศของนักการศึกษาทั้งของต่างประเทศ และใน

ประเทศ พบวา่มีหลกัการส าคญั ดงันี ้
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1. มีการให้แนวทาง เพื่ อให้ผู้ร ับการนิ เทศสามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสมทัง้ดา้นความเขา้ใจในศาสตรก์ารสอนการประเมินการเรียนรู ้ทักษะการใหค้  าปรกึษา 
การให้ผลสะท้อนคิด การแนะน าในการประกอบอาชีพ การพัฒนาการท างาน ทักษะการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly, 2007; วนิดา ฉัตรวิราคมม 
ม.ป.ป.; Glickman and Ross-Gordon, 2001; Nolan and Hoover, 2004; วนิดา ฉัตรวิราคม , 
ม.ป.ป.) 

2. มีการท างานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รบันิ เทศ (Glickman and Ross-
Gordon, 2001; Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly, 2007; Mark and Stoop, 1985) 

3. มีการประเมินผูร้บัการนิเทศ และการให้ขอ้มูลป้อนกลับเป็นระยะ ๆ อย่าง
ต่อเน่ือง (Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly, 2007; The Academy of Medical Educators, 
2010) 

4. มีการก าหนดการประชุมท่ีแน่นอนระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้งในกระบวนการนิเทศ
รูปแบบการนิเทศ (Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly, 2007) 

5. มีการใหก้ารปรกึษาทัง้เรื่อง เนือ้หา การปฏิบตัิ และการบรหิารจดัการ รวมทัง้
เรือ่งทั่ว ๆ ไป (Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly, 2007) 

6. มีการค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศ และผูร้บัการนิเทศ การนิเทศ
สามารถปรบัให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล (Glickman and Ross-Gordon, 
2001; Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly, 2007; Mark and Stoop, 1985; วนิดา ฉตัรวิราคม
, ม.ป.ป.) 

7. มีการสรา้งและรกัษาบรรยากาศของการเรยีนรู ้รวมถึงอ านวยความสะดวกใน
การเรยีนรู ้(The Academy of Medical Educators, 2010) 

จากการศึกษาหลกัการนิเทศของนักการศึกษา และนักวิชาการคือ Glickman and 
Ross-Gordon (2001); Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly (2007); Mark and Stoop 
(1985); Nolan แ ล ะ  Hoover (2004); The Academy of Medical Educators (2010);  
วนิดา ฉตัรวิราคม (ม.ป.ป.)  

ผูว้ิจยัไดน้  าหลกัการนิเทศมาท าการวิเคราะห ์เพื่อสงัเคราะหห์ลกัการนิเทศท่ีจะใชใ้น
การวิจยั แสดงในตาราง 3 และ 4 
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จากการสงัเคราะหห์ลกัการนิเทศซึ่งผูว้ิจยัจะน าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการนิเทศ
เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครูในงานวิจยัครัง้นีป้ระกอบดว้ย 

 1. การใหแ้นวทางเพื่อใหผู้ร้บัการนิเทศสามารถพฒันาตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม
ทัง้ดา้นความเขา้ใจในศาสตรก์ารสอนการประเมินการเรียนรู ้ทกัษะการใหค้  าปรกึษา การใหผ้ล
สะทอ้นคิด การแนะน าในการประกอบอาชีพ การพฒันาการท างาน ทกัษะการปฏิสมัพนัธร์ะหว่าง
บุ ค ค ล  (Glickman and Ross-Gordon, 2001; Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly, 2007; 
Mark and Stoop, 1985; Nolan และ Hoover, 2004)  

2. การท างานร่วมกันระหว่างผู้นิ เทศและผู้ร ับนิ เทศ (Glickman and Ross-
Gordon, 2001; Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly, 2007 และ Mark and Stoop, 1985) 

3. ประเมินผูร้บัการนิเทศ และการใหข้อ้มลูป้อนกลบัเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง 
(Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly, 2007; Nolan และ  Hoover, 2004; The Academy of 
Medical Educators, 2010; วนิดา ฉตัรวิราคม, ม.ป.ป.) 

4. มีการก าหนดการประชุมท่ีแน่นอนระหว่างผูเ้ก่ียวข้องในกระบวนการนิเทศ
รูปแบบการนิเทศ ๆ (Glickman and Ross-Gordon, 2001) 

5. การใหก้ารปรกึษาทัง้เรื่อง เนือ้หา การปฏิบตัิ และการบริหารจดัการ รวมทัง้
เรื่องทั่ ว ๆ ไป (Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly, 2007; Nolan และ  Hoover, 2004; The 
Academy of Medical Educators, 2010; วนิดา ฉตัรวิราคม, ม.ป.ป.) 

6. ค านึงถึงความสมัพนัธร์ะหว่างผูน้ิเทศ และผูร้บัการนิเทศ การนิเทศสามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล (Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly, 
2007; Mark and Stoop, 1985 และThe Academy of Medical Educators, 2010) 

7. สรา้งและรกัษาบรรยากาศของการเรียนรู ้รวมถึงอ านวยความสะดวกในการ
เรี ย น รู ้  (Glickman and Ross-Gordon, 2001; Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly, 2007; 
Mark and Stoop, 1985; Nolan และ  Hoover, 2004; The Academy of Medical Educators, 
2010; วนิดา ฉตัรวิราคม, ม.ป.ป.) 

2.4 รูปแบบการนิเทศ 
จากการศึกษาเอกสารต ารา และงานวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการนิ เทศจากทั้ง

ตา่งประเทศ และในประเทศ พบวา่  
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รูปแบบการนิเทศ หมายถึง กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการใหค้  าแนะน า หรอืเป็นหลกัเกณฑ์
ในการก าหนดกิจกรรม หรอืขัน้ตอนในการนิเทศเป็นสว่นหนึ่งของการปฏิบตัิงานรว่มกนัเพื่อพฒันา
ครู และเป็นความรูพ้ืน้ฐานท่ีใชใ้นการประยกุตใ์ชเ้พื่อการฝึกปฏิบตัิ และการพฒันาการนิเทศการ
จดัการเรยีนรู ้(Borders, 1991; Harjanto, 2006 และRaulerson, 2006) 

นอกจากนี ้รูปแบบการนิเทศยงัหมายถึง รูปธรรมของความคิด โครงสรา้งของความ
เก่ียวขอ้งของหน่วยต่างๆ หรือตวัแปรต่าง ๆ มีความเก่ียวขอ้งซึ่งกันและกัน ในเชิงความสมัพนัธ ์
และเชิงเหตผุล โดยมีองคป์ระกอบส าคญัท่ีไดร้บัการจดัวางไวอ้ย่างเป็นระบบระเบียบ ตามหลกั
ปรชัญา ทฤษฎี หลกัการ และแนวคิด ประกอบดว้ย กระบวนการหรือขัน้ตอนส าคญั รวมทั้งวิธี 
และเทคนิค ท่ีช่วยใหรู้ปแบบนั้น เป็นไปตามหลักการ หรือทฤษฎี สามารถพิสูจน ์ทดสอบ เพื่อ
ยอมรบัว่ามีประสิทธิภาพ สามารถยึดเป็นแนวทางในการด าเนินงานได ้(วาโร เพ็งสวสัดิ์, 2553;  
ทิศนา แขมมณี, 2545 และ อทุมุพร จามรมาน, 2541)  

สรุปไดว้่า รูปแบบการนิเทศ หมายถึง  รูปแบบการนิเทศหมายถึง สภาพหรอืลกัษณะ
ของการนิเทศท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบส าคญั หรือตวัแปร ท่ีไดร้บัการจดัวางไวอ้ย่างเป็นระบบ
ระเบียบ มีความสัมพันธ์กัน ตามหลักปรชัญา ทฤษฎี หลักการ และแนวคิด ความเช่ือต่าง ๆ 
ประกอบดว้ย กระบวนการหรอืขัน้ตอนส าคญัในการนิเทศ รวมทัง้วิธี และเทคนิค ท่ีสามารถยดึเป็น
แนวทางในการด าเนินงานได ้ เพื่อช่วยให้การนิเทศ เป็นไปตามหลักการ หรือทฤษฎี สามารถ
พิสจูน ์ทดสอบ เพ่ือยอมรบัวา่มีประสทิธิภาพ  

นอกจากนี ้ทิศนา แขมมณี (2545)  กลา่วถึงรูปแบบว่ามีลกัษณะส าคญัคือ 
1. รูปแบบจะตอ้งน าไปสูก่ารท านาย ผลท่ีตามมาตอ้งสามารถพิสจูนห์รอืทดสอบ

ได ้
2. รูปแบบมีโครงสรา้งท่ีประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ท่ีสามารถใช้

อธิบายปรากฏการณน์ัน้ได ้
3. รูปแบบตอ้งแสดงความเขา้ใจความคิดรวบยอด ความสมัพนัธ ์รวมทัง้ขยาย

ขอบเขตของการสืบเสาะความรู ้
4. รูปแบบควรประกอบดว้ยความสมัพนัธเ์ชิงโครงสรา้งมากกวา่ความสมัพนัธ ์

เชิงเช่ือมโยง 
จากการศกึษารูปแบบการนิเทศจากทัง้ในประเทศ และต่างประเทศของ บูรชยั  ศิริม

หาสาคร (2552) [Online]; อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล , (2552) [Online]; สุมน  อมรวิวัฒน์ (2545);  
ศิริวรรณ์  ฉายะเกษริน  (2542), [Online]; Meanwhile, Sullivan และ  Glanz (2000); Hosack-
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Curlin (1993); Sergiovanni และ Starratt (2007); Beach และ Reinhartz (2000); Kutsyuruba 
(2003); Suhertian (2000); Mudawali และ Mudzofir (2017) สามารถสรุปรูปแบบการนิเทศได้
ดงันี ้

1. รูปแบบการนิเทศแบบดัง้เดมิ  
การนิ เทศแบบดั้งเดิม  เป็นการนิ เทศโดยผู้นิ เทศจะสังเกตเพื่ อค้นหา

จดุบกพรอ่งของผูร้บัการนิเทศผ่านการสงัเกตการสอนในชัน้เรยีนซึง่เรยีกไดว้่าตรงขา้มกบัหลกัการ
นิเทศท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมความสามารถในการท างานและพัฒนาการสอนของผูร้บัการนิเทศ  
Prasojo และ Sudiyono (2011) อธิบายรูปแบบการนิเทศแบบดงัเดิมแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) 
การนิเทศโดยตรง ท าโดยมีการสงัเกตการณส์อนก่อนการนิเทศ และเม่ือผ่านกระบวนกานิเทศแลว้
มีการสงัเกตการสอนภายหลงัการนิเทศเพ่ือเปรยีบเทียบพฒันาการของผูร้บัการนิเทศ 2) การนิเทศ
ทางออ้ม ท าโดยการเก็บขอ้มลูผ่านการทดสอบ การอภิปราย และการใชแ้บบสอบถาม เป็นตน้  
(บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2552 [Online]; อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552 [Online]; สุมน อมรวิวัฒน์, 
2545; ศิ ริ ว รรณ์  ฉ าย ะ เกษ ริน , 2542 [Online];  Meanwhile, Sullivan แล ะ  Glanz, 2000; 
Hosack-Curlin, 1993; Sergiovanni แ ล ะ  Starratt, 2007; Beach แ ล ะ  Reinhartz, 2000; 
Kutsyuruba, 2003; Suhertian, 2000 และ Mudawali และ Mudzofir, 2017) 

2. รูปแบบการนิเทศแบบวิทยาศาสตร ์ 
เป็นรูปแบบการนิเทศตามวิธีการทางวิทยาศาสตร ์โดย 1) มีการวางแผนการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างต่อเน่ืองเพื่อพฒันาผูร้บัการนิเทศ 2) ด าเนินการใชเ้ทคนิคเฉพาะในการ
นิเทศใหเ้หมาะสมกบับรบิทและผูร้บัการนิเทศ 3) สรา้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการเก็บขอ้มลูการนิเทศ
ท่ีสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ ในการเก็บข้อมูล 4) เก็บข้อมูลผลการนิเทศในสถานการณ์จริง 
(อัญชลี  ธรรมะวิ ธีกุล , 2552 [Online]; สุมน  อมรวิวัฒน์, 2545;  Meanwhile, Sullivan และ 
Glanz, 2000; Hosack-Curlin, 1993; Sergiovanni และ Starratt, 2007; Beach และ Reinhartz, 
2000; Kutsyuruba, 2003 และ Suhertian, 2000) 

3. รูปแบบการนิเทศแบบคลนิิก 
การนิเทศดว้ยรูปแบบการนิเทศแบบคลินิก มุ่งเนน้การนิเทศโดยการสงัเกต

การสอนของครูผูร้บัการนิเทศ ผ่านรูปแบบตามขัน้ตอนประกอบดว้ย 1) การวางแผน 2) การสงัเกต
ชัน้เรยีน และ 3) วิเคราะหอ์ยา่งละเอียดโดยใชห้ลกัฐานขอ้มลูประกอบ ทัง้นีก้ารนิเทศแบบคลินิกนี ้
เนน้การนิเทศในลกัษณะการท างานร่วมกันดว้ยความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างผูน้ิเทศ และผูร้บัการ
นิเทศ (บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2552 [Online]; อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552 [Online]; สุมน อมร
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วิวฒัน,์ 2545; ศิรวิรรณ์ ฉายะเกษริน, 2542 [Online];  Meanwhile, Sullivan และ Glanz, 2000; 
Hosack-Curlin, 1993; Sergiovanni แ ล ะ  Starratt, 2007; Beach แ ล ะ  Reinhartz, 2000; 
Kutsyuruba, 2003; Suhertian, 2000 และ Mudawali และ Mudzofir, 2017) 

4. การนิเทศการสอนแบบคูส่ญัญา  
การนิเทศการสอนแบบคู่สัญญา (Buddy supervision)  คือการนิเทศท่ีให้

ผูร้บัการนิเทศจบัคู่กนัในการท างานรว่มกนัพฒันาการสอนของตนเองโดยใชศ้กัยภาพของทัง้คู่ใน
การช่วยการหาแนวทางรว่มกนัในการพฒันางานและการรว่มกนัใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัการท างาน 
อาจมีการใชก้ระบวนการกลุ่มท่ีเนน้การพฒันาคนและพฒันางาน บนพืน้ฐานท่ีว่าผูท่ี้ มีความชอบ
หรือแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกันน่าจะท าใหก้ารท างานไดป้ระโยชนม์ากกขึน้  (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 
2552 [Online]; สุมน อมรวิวัฒน์, 2545; ศิริวรรณ์ ฉายะเกษริน , 2542 [Online];  Meanwhile, 
Sullivan และ Glanz, 2000; Hosack-Curlin, 1993; Beach และ Reinhartz, 2000; Kutsyuruba, 
2003; Suhertian, 2000 และ Mudawali และ Mudzofir, 2017) 

5. การนิเทศการสอนแบบกลัยาณมิตร  
การนิเทศการสอนแบบกลัยาณมิตร (Mentor supervision) เป็นการนิเทศใน

ลกัษณะการประเมินการสอนโดยกลุ่มเพื่อรว่มวิชาชีพหรือเพื่อนครูดว้ยกันโดยอาศยัหลักคือ 1) 
การสรา้งศรทัธา 2) การสาธิตรูปแบบการสอน 3) การร่วมคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู  ้4) การติดตาม
ประเมินผลตลอดกระบวนการ (บูรชยั ศิริมหาสาคร, 2552 [Online]; อญัชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552 
[Online]; สมุน อมรวิวฒัน,์ 2545; ศิรวิรรณ ์ฉายะเกษรนิ, 2542) 

6. การนิเทศแบบรว่มพฒันา  
การนิเทศแบบรว่มพฒันา (Collaborative Development supervision) เป็น

การท างานรว่มกนัในการพฒันาการศกึษาอย่างเป็นระบบโดยผูบ้รหิาร ผูน้ิเทศ และครูผูส้อน ผ่าน
การร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ พึ่งพากันในการท างาน มีการให้ความช่วยเหลือ ยอมรบั ปัญหา และ
รว่มกนัพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นต่าง ๆ  โดยใชเ้ทคนิคการนิเทศการสอนเป็นปัจจยัหลกั (บูรชยั ศิริม
หาสาคร, 2552 [Online]; อญัชลี ธรรมะวิธีกลุ, 2552 [Online]; สมุน อมรวิวฒัน,์ 2545; ศิรวิรรณ ์
ฉายะเกษริน, 2542 [Online];  Meanwhile, Sullivan และ Glanz, 2000; Hosack-Curlin, 1993; 
Sergiovanni แ ล ะ  Starratt, 2007; Beach แ ล ะ  Reinhartz, 2000; Kutsyuruba, 2003; 
Suhertian, 2000 และ Mudawali และ Mudzofir, 2017) 
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7. การนิเทศแบบรว่มมือ 
การนิเทศแบบรว่มมือ (Collaborative supervision) ปัจจบุนันีก้ารนิเทศผ่าน

การท างานรว่มกนัของผูร้ว่มงานท่ีมีความช านาญใกลเ้คียงกนั หรือผูน้ิเทศท่ีมีความช านาญกว่า 
และมีความสนใจในประเด็นเดียวกนั รว่มกนัพฒันาโดยการวางแผนและด าเนินการนิเทศรว่มกนั
เป็นขัน้ตอนภายใตบ้ริบทการท างานในสถานการณจ์ริง เช่น การจดัการชัน้เรียน และการจดัการ
เรียนรู  ้(บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2552 [Online]; อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552 [Online]; สุมน อมร
วิวฒัน,์ 2545; ศิรวิรรณ์ ฉายะเกษริน, 2542 [Online];  Meanwhile, Sullivan และ Glanz, 2000; 
Hosack-Curlin, 1993; Sergiovanni แ ล ะ  Starratt, 2007; Beach แ ล ะ  Reinhartz, 2000; 
Kutsyuruba, 2003; Suhertian, 2000 และ Mudawali และ Mudzofir, 2017) 

 
8. การนิเทศแบบสอนงาน  

การนิเทศสอนงาน (Coaching) เป็นการนิเทศท่ีเนน้การพฒันาศกัยภาพผ่าน
การสอนงานโดยตรง โดยมีการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูน้ิเทศ และผูร้บัการนิเทศ เป็นการสื่อสารแบบ
สองทาง (Two way Communication) ช่วยใหผู้น้ิเทศ และผูร้บัการนิเทศรว่มกนัในการพฒันาหรือ
แกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ในการจดักิจกรรมการเรียนรูใ้หป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
(Result Oriented)  รวมทัง้พฒันาความรู ้ทกัษะ และลกัษณะเฉพาะตวัแก่ผูร้บัการนิเทศดว้ย  สิ่ง
ส  าคญัคือตอ้งมีการตกลงยอมรบัรว่มกนั (Collaborative) ระหว่างผูน้ิเทศและครูผูไ้ดร้บัการนิเทศ 
โดยเนน้ผลพฒันาการของผูร้บัการนิเทศแตล่ะคนเป็นส าคญั (Individual Performance) (บรูชยั ศิ
ริมหาสาคร, 2552 [Online]; อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552 [Online]; สุมน อมรวิวัฒน์, 2545; ศิ
รวิรรณ ์ฉายะเกษรนิ, 2542 [Online];  Meanwhile, Sullivan และ Glanz, 2000; Hosack-Curlin, 
1993; Sergiovanni และ  Starratt, 2007; Beach และ  Reinhartz, 2000; Kutsyuruba, 2003; 
Suhertian, 2000 และ Mudawali และ Mudzofir, 2017) 

9. การชีแ้นะทางปัญญา  
การชีแ้นะทางปัญญา(Cognitive Supervision) เป็นแนวทางการนิเทศท่ี ท่ีไม่

มุ่งเนน้การตดัสินผล และมีกระบวนการนิเทศผ่านการประชุมวางแผน การสงัเกตการณ์ท างาน 
และการประชุมเพื่อสะท้อนคิด ทั้งนีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกบัการนิเทศแบบกลัยาณมิตร แต่มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าในเรื่องของการพัฒนา
นวตักรรมท่ีจะน าไปใชใ้นการจดัการศึกษาตามหลกัสตูร ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งในการท างานรว่มกนั
แบบคู่ร่วมพัฒนา เช่น ครูกับเพื่อนครู ครูกับผูน้ิเทศ หรือ ผูน้ิเทศกับผูน้ิเทศ โดยมีจุดประสงค์
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พืน้ฐานคือการ 1) ส่งเสริมและพฒันาความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกัน  2) ใหค้วามช่วยเหลือซึ่งกัน
และกนัในการพฒันาการเรยีนรู ้และพฤตกิรรมการสอน 3) สง่เสรมิการเรยีนรู ้(บรูชยั ศิรมิหาสาคร, 
2552 [Online]; อญัชลี ธรรมะวิธีกลุ, 2552 [Online]; สมุน อมรวิวฒัน,์ 2545; ศิรวิรรณ ์ฉายะเกษ
ริน , 2542 [Online];  Costa และ Garmston, 1994; Hosack-Curlin, 1993; Rain และ  Joyce, 
1996; Beach และ Reinhartz, 2000; Kutsyuruba, 2003; Suhertian, 2000 และ Mudawali และ 
Mudzofir, 2017) 

10. การนิเทศแบบการเป็นพี่เลีย้ง 
การนิเทศแบบการเป็นพี่เลีย้ง (Mentoring) เป็นการบวนการนิเทศแนวทาง

หนึ่งซึ่ง Sullivan และ Glanz (2000) กล่าวว่า เป็นกระบวนการนิเทศท่ีมีกระบวนการท่ีอาศัย
ประสบการณ์ท างานของครูพี่เลีย้ง หรือผูน้ิเทศท่ีมีประสบการณ์สูง ในบทบาทการเป็นพี่เลีย้ง 
(Mentor) โยมีวัตถุประสงค์เพื่ อช่วยเหลือ ส่งเสริม  การเรียน รู ้โดยปราศจากการตัดสิน
ความสามารถของผูร้บัการนิเทศ อย่างไรก็ดีผลการจดัการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนสามรถประเมินจาก
กากกระบวนการนิเทศแบบเป็นพี่เลีย้งเพื่อน าไปใชใ้นการพัฒนาผูร้บัการนิเทศผ่านการส่งเสริม
ความเขา้ใจในเรือ่งของบรบิทโรงเรยีน วฒันธรรมองคก์รของโรงเรยีนและกระบวนการจดัการเรยีนรู ้
จริงในชั้นเรียนโดยมีจุดเนน้ท่ีการร่วมพัฒนาอย่างรวมพลัง (Collaboration) .ในการท างานทุก
ขัน้ตอนของการนิเทศแบบการเป็นพี่เลีย้ง (Sergiovanni และ Starratt, 2007 และ Murray และ 
Mazur, 2009) (บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2552 [Online]; อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552 [Online]; สุมน 
อมรวิวัฒน์ , 2545; ศิ ริวรรณ์  ฉายะเกษริน , 2542 [Online];  Costa และ Garmston, 1994; 
Hosack-Curlin, 1993; Rain และ Joyce, 1996 และ Beach และ Reinhartz, 2000) 

11. การสะทอ้นความคดิดว้ยตนเอง 
การสะทอ้นความคิดดว้ยตนเอง (Self-Reflection)  เป็นแนวทางหนึ่งของการ

นิเทศในบริบทท่ีครูผูส้อนมีอุปสรรคในการท างานเป็นคู่ หรือท างานรว่มกับผูอ่ื้น ซึ่งอาจจะเน่ือง
ดว้ยตารางเวลา หรือบริบทของโรงเรียน เป็นตน้ ซึ่งมีขอ้ดีในเรื่องของการประหยัดเวลา และ
ทรพัยากรตา่งๆ ทัง้นีค้รูตอ้งพฒันาตนเองในดา้นตา่งๆ ผา่นการวางแผนการพฒันา การด าเนินการ
พฒันา การสะทอ้นคิดดว้ยตนเอง เพื่อคน้หาแนวทางในการพฒันาตนเอง (อญัชลี ธรรมะวิธีกุล, 
2552 [Online]; Kutsyuruba, 2003, Glatthorn, 1990 และ Sergiovanni และ Starratt, 2007) 
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12. การใชแ้ฟม้สะสมงาน 
การใชแ้ฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ในการพฒันาหรือส่งเสรมิความเป็นครูมือ

อาชีพ สิ่งหนึ่งท่ีมีความจ าเป็นในฐานะของการเป็นเครื่องประเมินความสามารถท่ีพฒันาขึน้ คือ
กระบวนการประเมิน และหลกัฐานการประเมินต่างๆ แฟ้มสะสมงานเป็นหลกัฐานหนึ่งท่ีสามารถ
น ามาใชใ้นกระบวนการนิเทศได ้ทั้งนีใ้นการท าแฟ้มสะสมงานนั้น จะประกอบไปดว้ยเอกสาร
หลกัฐานเก่ียวกับการท างาน การฝึกฝน และพฒันาตนเองของครู ซึ่งแฟ้มสะสมงานนีจ้ะสะทอ้น
การปฏิบตัิงาน รายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบตัิงาน ความสามารถในการสอน ทัง้เรื่องท่ีมีความ
ซับซอ้น และเรื่องท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ซึ่งการใช้แฟ้มสะสมงานนีมี้ขอ้ดีในเชิงของการเป็น
หลกัฐานในการประเมินความสามารถ และพฒันาการของครูผูร้บัการนิเทศ  (บรูชยั ศิรมิหาสาคร, 
2552 [Online]; อัญ ช ลี  ธ ร รม ะ วิ ธี กุ ล , 2552 [Online]; ศิ ริ ว ร รณ์  ฉ า ย ะ เก ษ ริน , 2542 
[Online];Kutsyruba, 2003 และ Painter, 2010) 

การวิจัยในครัง้นีผู้ว้ิจัยเลือกใช้รูปแบบการนิเทศแบบร่วมพัฒนา ซึ่งการนิเทศ
แบบรว่มพฒันา(Collaborative Development supervision) เป็นการท างานรว่มกนัในการพฒันา
การศกึษาอย่างเป็นระบบโดยผูบ้รหิาร ผูน้ิเทศ และครูผูส้อน ผ่านการรว่มคิด รว่มปฏิบตัิ พึ่งพากนั
ในการท างาน มีการใหค้วามช่วยเหลือ ยอมรบั ปัญหา และรว่มกันพฒันาทักษะท่ีจ าเป็นต่าง ๆ  
โดยใชเ้ทคนิคการนิเทศการสอนเป็นปัจจยัหลกั เป็นพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบการนิเทศ เพราะ
มีความสอดคลอ้งกับแนวทางการพัฒนา  ความสามารถในการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดการ
พฒันาบทเรยีนรว่มกนัผา่นชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ทัง้ทางดา้นบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันา และหลกัการ วิธีการในการพฒันา 

2.5 การพฒันารูปแบบการนิเทศ 
จากการศึกษาเอกสารต ารา และงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการ

นิ เทศจากเอกสารและงานวิจัย ท่ี เก่ียวข้องของ Destler (2017); Steiner (1998); Tubsuli, 
Julsuwal and Teseputa (2017);  ฉตัรชยั จมูวงษ์ และคณะ (2559); พาสนา ชลบรุพนัธ ์(2560); 
ยพุิน ยืนยง (2553) ไดข้อ้มลูเก่ียวกบัแนวทางการพฒันารูปแบบการนิเทศดงันี ้

แนวทางการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยเริ่มจากการศึกษาทฤษฏี จาก
เอกสารงานวิจยั หรอืรูปแบบการนิเทศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งการพฒันาตวัแปรจากมโนทศัน ์หรอื หลกัการ
ของการนิเทศ เพื่อใหไ้ดต้วัแปร หรือ หลกัการส าหรบัพฒันารูปแบบท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ
จ าเป็นของปัญหา จากนัน้น าตวัแปรแต่ละตวัท่ีพฒันาไดม้าหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร น า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมาสรา้งขอ้เสนอและรูปแบบในการนิเทศ  ก าหนดลักษณะของ
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หลกัฐานท่ีจะใชใ้นการประเมินผล เพื่อใชใ้นการท านายผลและน ารูปแบบไปใช้ (Destler, 2017 
และSteiner,1998)  

นอกจากนี ้ยงัมีนกัวิชาการศกึษากลา่วถึงวิธีการพฒันารูปแบบการนิเทศโดย 
4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาสภาพปัญหา และความตอ้งการจ าเป็น ดว้ยการศกึษา
เอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องตรวจสอบหลักการ  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเพื่อวิเคราะห์
องคป์ระกอบส าหรบัพัฒนาเป็นรูปแบบการนิเทศ จากนั้นตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบันของ
โรงเรียนหรือท่ีจะน ารูปแบบไปใชใ้นการนิเทศ (Tubsuli, Julsuwal and Teseputa, 2017; ฉตัรชยั 
จมูวงษ ์และคณะ , 2559; พาสนา ชลบรุพนัธ,์ 2560 และ ยพุิน ยืนยง, 2553) 

ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการนิเทศ โดย 1) ยกร่าง
รูปแบบการนิเทศ 2) ตรวจสอบรูปแบบการนิเทศ โดยการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญ  3) ปรบัปรุง
รูปแบบการนิเทศ 4) น ารูปแบบไปสรา้งเอกสารคู่มือการใช้รูปแบบในการนิเทศ และเสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจประเมิน จากนัน้น าผลการประเมินมาปรบัปรุงรูปแบบการนิเทศก่อนน าไป
ทดลองใช ้(Tubsuli, Julsuwal and Teseputa, 2017; ฉัตรชยั จูมวงษ์ และคณะ , 2559; พาสนา 
ชลบรุพนัธ,์ 2560 และ ยพุิน ยืนยง, 2553) 

ขัน้ตอนท่ี 3 ทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศ โดยทดลองใชใ้น 2 โรงเรียนท่ี
ขนาดโรงเรยีนแตกต่างกนั เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลู คือ 1) แบบวดัความรูใ้นการนิเทศของผู้
นิเทศ 2) แบบวัดความรูใ้นการจัดการเรียนรูข้องครูผู้สอน  3) แบบสังเกตการสอน (Tubsuli, 
Julsuwal and Teseputa, 2017; พาสนา ชลบรุพนัธ,์ 2560 และ ยพุิน ยืนยง, 2553) 

ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศ เพื่อปรบัปรุงรูปแบบ 
และน าไปใช้ต่อไป (Tubsuli, Julsuwal and Teseputa, 2017; พาสนา ชลบุรพันธ์, 2560 และ 
ยพุิน ยืนยง, 2553) 

โดยสรุปแลว้ จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับรูปแบบ และการพฒันารูปแบบ
การนิเทศ จากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่ากระบวนการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
โดยทั่วไปมี 4 ขัน้ตอนคือ ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน และทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง ขัน้ตอนท่ี 2 สรา้ง
หรือพัฒนารูปแบบการนิเทศ และเอกสาร คู่มือ แบบประเมิน ท่ีเก่ียวขอ้งกับรูปแบบการนิเทศท่ี
พฒันาขึน้ พรอ้มตรวจสอบคณุภาพรูปแบบการนิเทศท่ีพฒันาขึน้ ขัน้ตอนท่ี 3 การน าไปทดลองใช้
เพื่อน าขอ้มลูมาปรบัปรุงรูปแบบการนิเทศ ขัน้ตอนท่ี 4 การปรบัปรุงรูปแบบการนิเทศเพื่อน าไปใช้
ตอ่ไป 
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จากการศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัรูปแบบ และการพฒันารูปแบบการนิเทศ จาก
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจัยจะน าขอ้มูลรูปแบบการนิเทศมาก าหนดองคป์ระกอบใน
รูปแบบการนิเทศท่ีจะพฒันาขึน้ และแนวทางในการพฒันารูปแบบการนิเทศ โดยผูว้ิจยัจะพฒันา
รูปแบบการนิ เทศโดยการใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Destler, 2017; Steiner, 1998; 
Tubsuli, Julsuwal และ Teseputa, 2017;  ฉตัรชยั จมูวงษ์ และคณะ, 2559; พาสนา ชลบรุพนัธ์, 
2560 และ ยพุิน ยืนยง, 2553) โดยมีขัน้ตอนคือ 

ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน และทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง  
ขัน้ตอนท่ี 2 สรา้งหรือพัฒนารูปแบบการนิเทศ และเอกสาร คู่มือ แบบ

ประเมิน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการนิเทศท่ีพฒันาขึน้ พรอ้มตรวจสอบคณุภาพรูปแบบการนิเทศท่ี
พฒันาขึน้  

ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการนิเทศท่ีพัฒนาขึน้ โดย 
อาจารยท่ี์ปรกึษา ผูท้รงคุณวุฒิ และผูท่ี้เป็นกรณีศึกษาในฐานะผูร้่วมวิจัย (Paticipant) เพื่อน า
ขอ้มลูมาปรบัปรุงรูปแบบการนิเทศ  

ขัน้ตอนท่ี 4 การปรบัปรุงรูปแบบการนิเทศเพื่อน าไปใชต้อ่ไป  
2.6 กระบวนการนิเทศ 

จากการศึกษาเอกสารต ารา และงานวิจยัเก่ียวกบักระบวนการนิเทศจากทัง้
ตา่งประเทศ และในประเทศ ของ Acheson and Gall (2003); Goldhammer (1980); Olivia and 
Pawlas (2001); วชิรา เครือค าอ้าย  (2552); วัชรา เล่าเรียนดี (2550); ศุภวรรณ สัจจพิบูลย ์
(2560); สงดั อทุรนนัท ์(2529) มีรายละเอียดดงันี ้ 

Acheson and Gall (2003) กลา่วว่ากระบวนการนิเทศท่ีเป็นระบบมีขัน้ตอน
เป็นไปโดยล าดบัดงันี ้ 

1. ประชมุรว่มกนัในการสงัเกตการสอน  
2. สงัเกตการณส์อน และบนัทกึขอ้มลูตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว ้ 
3. ประชมุเพื่อวิเคราะห ์ตีความหมายขอ้มลู และพฒันาในครัง้ตอ่ไป  

Goldhammer (1980) อธิบายกระบวนการนิเทศวา่มีขัน้ตอนดงันี ้ 
1. ประชมุรว่มกนัเพื่อวางแผนการสงัเกตการสอน  
2. สงัเกตการสอน  
3. วิเคราะหข์อ้มลูและก าหนดแนวทางการนิเทศ  
4. การประชมุนิเทศ  
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5. การวิเคราะหพ์ฤตกิรรมการนิเทศ  
Olivia and Pawlas (2001) เสนอกระบวนการนิ เทศโดยประกอบด้วย

ขัน้ตอนคือ  
1. ประชมุก่อนการสงัเกตการสอน  
2. สงัเกตการสอน  
3. วิเคราะหผ์ลการสงัเกต และก าหนดวิธีการพฒันา  
4. ประชมุหลงัการสงัเกตการสอน  
5.น าเสนอผลการนิเทศ 

วชิรา  เครือค าอ้าย  (2552) ท่ี กล่ าวว่ากระบวนการนิ เทศ มีขั้นตอน
ประกอบดว้ย  

1. การเตรยีมความรู ้และเทคนิควิธีการจดัการเรยีนรู ้ 
2. ขัน้เตรยีมวางแผนการนิเทศ  
3. ขัน้ด  าเนินการนิเทศการสอน  
4. ขัน้ประเมินผลการนิเทศ  
5. ขัน้พฒันาบทเรยีน  
6. ขัน้ตดิตามประเมินผล 

วัชรา เล่ า เรียนดี  (2550) ท่ี รายงานว่ากระบวนการนิ เทศมีขั้นตอน
ประกอบดว้ย  

1. การวางแผนรว่มกนัระหวา่งผูน้ิเทศและผูร้บัการนิเทศ  
2. การเลือกประเด็นท่ี สนใจจะปรบัปรุงและพฒันา  
3. น าเสนอโครงการพฒันา  
4. การใหค้วามรูห้รอืการแสวงหาความรู ้ 
5. จดัท าแผนการนิเทศ  
6. ด าเนินการนิเทศ  
7. สรุปและปรบัปรุง  

ศภุวรรณ สจัจพิบลูย ์(2560) ท่ีเสนอกระบวนการนิเทศวา่มีขัน้ตอนคือ 
1. ก าหนดเปา้หมาย  
2. การเสรมิทกัษะความรูก้่อนการจดัการเรยีนรู ้ 
3. การสอนงานจรงิในชัน้เรยีน  
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4. การสืบสอบผลการจดัการเรยีนรูเ้พื่อการพฒันา  
สงดั อทุรนนัท ์(2529) กลา่วถึงกระบวนการนิเทศวา่เริม่จาก  

1. การวางแผนการนิเทศ  
2. การใหค้วามรูใ้นการท างาน  
3. การลงมือปฏิบตัิงาน  
4. การประเมินผลการนิเทศ  

ผูว้ิจยัไดน้  ากระบวนการนิเทศมาท าการสงัเคราะหก์ระบวนการนิเทศท่ีใชใ้น
การวิจยัครัง้นีไ้ดแ้สดงในตาราง 5 และตารางท่ี 6 
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ตาราง 3 การสงัเคราะหก์ระบวนการนิเทศ 

Olivia and 

Pawlas 

(2001) 

Acheson 

and 

Gall 

(2003) 

Gold 

hammer 

(1980) 

วชิรา 

เครือค า

อ้าย 

(2552) 

วัชรา เล่า

เรียนด ี

(2550) 

ศุภวรรณ 

สัจจพบิลูย ์

(2560) 

สงดั 

อุทรนันท ์

(2529) 

 

กระบวน 

การนิเทศ 

1. ประชมุ

ก่อนการ

สงัเกตการ

สอน  

 

1.ประชมุ

รว่มกนัใน

การสงัเกต

การสอน  

 

1. ประชมุ

รว่มกนัเพ่ือ

วาง

แผนการ

สงัเกตการ

สอน  

 

 

1. การ

เตรยีม

ความรู ้และ

เทคนิค

วิธีการ

จดัการ

เรยีนรู ้ 

2. ขัน้

เตรยีมวาง

แผนการ

นิเทศ  

 

1. การ

วางแผน

รว่มกนั

ระหวา่งผู้

นิเทศและ

ผูร้บัการ

นิเทศ  

2. การเลือก

ประเดน็ท่ี 

สนใจจะ

ปรบัปรุง

และพฒันา  

1. ก าหนด

เปา้หมาย  

1. การ

วางแผน

การนิเทศ  

 

ประชมุก่อน

การสงัเกต

การสอน 

     2. การเสรมิ

ทกัษะ

ความรูก่้อน

การจดัการ

เรยีนรู ้ 

2. การให้

ความรูใ้น

การท างาน  

 

 

2. สงัเกต

การสอน 

2.สงัเกต 

การณส์อน 

และบนัทกึ

ขอ้มลูตาม

วตัถปุระ 

สงคท่ี์ตัง้ไว ้

2. สงัเกต

การสอน  

 

3. ขัน้

ด  าเนิน 

การนิเทศ

การสอน  

 

 3. การสอน

งานจรงิใน

ชัน้เรยีน  

 

3. การลง

มือ

ปฏิบตัิงาน  

 

. สงัเกตการ

สอน 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

Olivia and 

Pawlas 

(2001) 

Acheson 

and 

Gall 

(2003) 

Gold 

hammer 

(1980) 

วชิรา 

เครือค า

อ้าย 

(2552) 

วัชรา เล่า

เรียนด ี

(2550) 

ศุภวรรณ 

สัจจพบิลูย ์

(2560) 

สงดั 

อุทรนันท ์

(2529) 

 

กระบวน 

การนิเทศ 

3. วิเคราะห์

ผลการ

สงัเกต และ

ก าหนด

วิธีการ

พฒันา  

 

3. ประชมุ

เพ่ือ

วิเคราะห ์

ตีความ 

หมายขอ้มลู 

และพฒันา

ในครัง้

ต่อไป  

3. วิเคราะห์

ขอ้มลูและ

ก าหนดแนว

ทางการ

นิเทศ  

 

     

    3. น า เสนอ

โครงการ

พฒันา  

   

4. ประชมุ

หลงัการ

สงัเกตการ

สอน  

 

 4. การ

ประชมุ

นิเทศ  

5. การ

วิเคราะห์

พฤติกรรม

การนิเทศ  

4. ขัน้

ประเมิน 

ผลการ

นิเทศ  

 

 4. การสืบ

สอบผลการ

จดัการ

เรยีนรูเ้พ่ือ

การพฒันา  

 

4. การ

ประเมิน 

ผลการ

นิเทศ  

 

ประชมุหลงั

การสงัเกต

การสอน  

 

   5. ขัน้

พฒันา

บทเรยีน  

 

4. การให้

ความรูห้รอื

การ

แสวงหา

ความรู ้ 

5. จดัท า

แผนการ

นิเทศ  
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ตาราง 3 (ตอ่) 

Olivia and 

Pawlas 

(2001) 

Acheson 

and 

Gall 

(2003) 

Gold 

hammer 

(1980) 

วชิรา 

เครือค า

อ้าย 

(2552) 

วัชรา เล่า

เรียนด ี

(2550) 

ศุภวรรณ 

สัจจพบิลูย ์

(2560) 

สงดั 

อุทรนันท ์

(2529) 

 

กระบวน 

การนิเทศ 

   6. ขัน้

ติดตาม

ประเมิน 

ผล 

6. ด าเนิน 

การนิเทศ  

 

   

    7. สรุปและ

ปรบัปรุง  

   

5.น าเสนอ

ผลการ

นิเทศ 
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 (ต
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จากการสงัเคราะหก์ระบวนการนิเทศซึ่งผูว้ิจยัจะน าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการ
นิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในงานวิจยัครัง้นีป้ระกอบดว้ย 

1. ประชมุก่อนการสงัเกตการสอน  
2. สงัเกตการสอน  
3. วิเคราะหผ์ลการสงัเกต และก าหนดวิธีการพฒันา  
4. ประชมุหลงัการสงัเกตการสอน  
5. น าเสนอผลการนิเทศ 
6. การตดิตามและประเมินผล 

2.7. แนวทางการพัฒนารูปแบบการนิเทศ 
ผูว้ิจยัศกึษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางการพฒันารูปแบบการนิเทศ

จากทั้ งต่ า งป ระ เท ศและ ใน ป ระ เท ศ  ขอ ง  Devine, Meyers and Houssemand (2013); 
Hennissen et. al. (2011); Pennsylvania department of Education (2014); กฤษฎา พรหม
อินทร ์เสาวนีย ์เสริมสุข และ เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ (2560); ชูศักดิ์ ช่ืนเย็น และ ศันสนีย ์จะ
สวุรรณ (2560);  

Devine, Meyers and Houssemand (2013) มีรายละเอียดดงันี ้
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนโดยการ

พัฒนาผู้นิเทศหรือครูพี่ เลีย้ง โดย ศึกษาสภาพปัญหาและพัฒนารูปแบบการนิเทศ น าเสนอ
กระบวนการสอนงาน และเป็นพี่ เลีย้งในลักษณะ  การสอนงานแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer 
coaching) ผูน้ิเทศปรบับทบาทจากผูส้ั่งการมาเป็นโคช้ ประกอบกับการช่วยสอนงานกันในการ
ฝึกสอน (Reciprocal coaching and mentoring) โดยการมีส่วนร่วมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง คอย
อ านวยความสะดวกและใหค้วามช่วยเหลือโยการสรา้งบรรยากาศท่ีเป็นกลัยาณมิตร (Hennissen 
et. al., 2011; กฤษฎา พรหมอินทร ์เสาวนีย ์เสรมิสขุ และ เกรยีงศกัดิ ์สวุรรณวจัน,์ 2560)  

ทัง้นีแ้นวทางในการพฒันารูปแบบการนิเทศซึง่ผูว้ิจยัสงัเคราะหไ์ดจ้ากงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกับการศึกษาการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูข้องนักศึกษาฝึก
ปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา โดยการพฒันาทกัษะครูพี่เลีย้งนกัศกึษาฝึกครู (Mentor) พบวา่การ
พฒันาครูพี่เลีย้งเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหนึ่งท่ีช่วยใหรู้ปแบบการนิเทศด าเนินไดอ้ย่างราบรื่นบรรลุ
วตัถุประสงค ์ทัง้นีท้กัษะของครูพี่เลี่ยงท่ีจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาคือ 1) ดา้นการวางแผนการ
นิเทศ ควรมีการส ารวจความตอ้งการในการนิเทศเรื่องภาระงาน และปัญหาในการท างาน 2) ดา้น
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การถ่ายทอดความรู ้ควรมีการจดัอบรมถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่ผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้ง เช่น การออกแบบ
การเรยีนรูใ้หต้รงกบัวตัถปุระสงคห์รอืจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรสถานศกึษา  มีความทนัสมยั มีการ
ประเมินการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 3) ดา้นการปฏิบตัิงาน ช่วยเหลือในการเลือกหรอืการคน้หา แนวทาง
ท่ีเหมาะสมกับการท างาน ควรมี 4) ด้านการส่งเสริมก าลังใจ ควรมีการสรา้งการยอมรบั ให้
ก าลงัใจ ใหค้วามคิดเห็นเชิงบวก และอ านวยความสะดวกตามความตอ้งการของครู 5) ดา้นการ
ประเมินผลการด าเนินงาน ควรมีการพฒันาระบบการนิเทศอย่างต่อเน่ือง มีการก าหนดกรอบการ
ประเมิน และควรมีการควบคุมคุณภาพการนิ เทศโดยมีการประเมินการนิ เทศเป็นระยะ  
(Hennissen et. al.; 2011 และ ชศูกัดิ ์ช่ืนเย็น และ ศนัสนีย ์จะสวุรรณ, 2560) 

นอกเหนือจากแนวทางในการใช้พัฒนารูปแบบการนิเทศจากการวิ จัยของ
นกัวิชาการศึกษาดงัท่ีกล่าวมาแลว้นัน้ Pennsylvania department of Education (2014) ไดร้ะบุ
กรอบแนวทางในการพฒันาการนิเทศเพื่อส่งเสรมิประสิทธิภาพในการจดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย
การพฒันา 4 ดา้น คือ 

1) การพัฒนาทางยุทธศาสตร ์และวฒันธรรมองคก์ร คือการพัฒนาความ
รว่มมือ การวางแผน การก าหนดวตัถปุระสงคร์ะยะยาว 

2) การพฒันาระบบกระบวนการ คือ พฒันาระบบกระบวนการใหเ้หมาะสม
กบักบัการพฒันาผูเ้รยีน และบคุลากรทางการศกึษา และบรหิารจดัการเพื่อลดการขดัแยง้ท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ 

3) การพัฒนาดา้นการเรียนรู ้ไดแ้ก่การพัฒนาหลกัสูตร การจัดการเรียนรู ้
และการประเมิน การพฒันาการจดัการเรยีนรูใ้หค้ณุภาพสงู 

4) การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ และชุมชนวิชาชีพ การพัฒนาชุมชนการ
เรยีนรูใ้หผู้มี้สว่นรว่มไดมี้ส่วนรว่มในการพฒันาการเรยีนรู ้และการสนบัสนนุพฒันาการของความ
เป็นครูมืออาชีพ 

ดงันัน้จากการศกึษาแนวทางการพฒันารูปแบบการนิเทศจากเอกสารทัง้ในและ
ตา่งประเทศ สามารถสรุปไดว้่าแนวทางการพฒันารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสรมิความสามารถใน
การจดัการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกของนกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ท่ีผูว้ิจยัเลือกน าไปใชค้ือ 
การพฒันารูปแบบการนิเทศโดยการสอนงาน การเป็นพี่เลีย้ง การสอนงานแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
ตามแนวทางของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ เพื่อสรา้งบรรยากาศท่ีดีในการนิเทศมีความเป็น
กลัยาณมิตร ลดความขดัแยง้ มีการพฒันาวฒันธรรมองคก์รการเรยีนรู ้การท างานรว่มกนั ซึ่งอาจ
สง่ผลใหน้กัศกึษามีการพฒันาความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกไดด้ีขึน้ 
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จากการประมวลขอ้มลูเก่ียวกบัการนิเทศ ผูว้ิจยัไดข้อ้มลูส าหรบัการด าเนินการ
วิจยั ประกอบดว้ย หลกัการนิเทศ  กระบวนการการนิเทศ และแนวทางในการพฒันารูปแบบการ
นิเทศ โดยหลกัการนิเทศท่ีผูว้ิจยัเลือกใชใ้นครัง้นีม้าจากการหลกัการนิเทศจากแหล่งต่าง ๆ จนได้
เป็นหลกัการนิเทศส าหรบัการวิจยัครัง้นี ้โดยเลือกหลกัการและกระบวนการนิเทศของ ชาริณี ตรี
วรญัญ ู(2557) ซึ่งมีบรบิทเหมาะสมกบัประเทศไทย มาเป็นหลกัในการสงัเคราะห์รว่มกบังานวิจยั
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่สรุปไดด้งันี ้ 

1. หลกัการนิเทศท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย 
1.1 การใหแ้นวทาง เพื่อใหผู้ร้บัการนิเทศสามารถพฒันาตนเองไดอ้ย่าง

เหมาะสม 
1.2 การท างานรว่มกนัระหวา่งผูน้ิเทศและผูร้บันิเทศ 
1.3 การใหข้อ้มลูปอ้นกลบัเป็นระยะ ๆ อยา่งตอ่เน่ือง 
1.4 การใหก้ารปรกึษาทัง้เรื่อง เนือ้หา การปฏิบตัิ และการบรหิารจดัการ 

รวมทัง้เรือ่งทั่ว ๆ ไป  
1.5 ค านงึถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูน้ิเทศ และผูร้บัการนิเทศ  
1.6 การฝึกอบรมผูน้ิเทศอาจจะตอ้งสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่ผูน้ิเทศใน

ประเด็นตา่ง ๆ คือ  
1) ความเขา้ใจในศาสตรก์ารสอน  
2) การประเมินการเรยีนรู ้ 
3) ทกัษะการปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล  

2. รูปแบบการนิเทศ ผูว้ิจยัจะพฒันารูปแบบการนิเทศโดยการใชแ้นวทางการ
วิจยัและพฒันา (Research and development) โดยมีขัน้ตอนคือ 

ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน และทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง (R1) 
ขัน้ตอนท่ี 2 สรา้งหรือพัฒนารูปแบบการนิเทศ และเอกสาร คู่มือ แบบ

ประเมิน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการนิเทศท่ีพฒันาขึน้ พรอ้มตรวจสอบคณุภาพรูปแบบการนิเทศท่ี
พฒันาขึน้ (D1) 

ขั้นตอนท่ี 3 การน าไปทดลองใช้เพื่อน าขอ้มูลมาปรบัปรุงรูปแบบการ
นิเทศ (R2) 

ขัน้ตอนท่ี 4 การปรบัปรุงรูปแบบการนิเทศเพื่อน าไปใชต้อ่ไป (D2) 
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3. กระบวนการนิเทศ ท่ีผูว้ิจยัเลือกใชใ้นครัง้นีม้าจากการหลกัการนิเทศจาก 
งานวิจัยในประเทศ และต่างประเทศ  จนได้เป็นรูปแบบการนิ เทศส าหรับการวิจัยครั้งนี ้
ประกอบดว้ย 

3.1 ประชมุก่อนการสงัเกตการสอน  
3.2 สงัเกตการสอน  
3.3 วิเคราะหผ์ลการสงัเกต และก าหนดวิธีการพฒันา  
3.4 ประชมุหลงัการสงัเกตการสอน  
3.5 น าเสนอผลการนิเทศ 
3.6 การตดิตามและประเมินผล 

4. แนวทางท่ีใชใ้นการพฒันากระบวนการนิเทศท่ีไดจ้ากการสงัเคราะหแ์ละ
ผูว้ิจยัน าไปใชใ้นครัง้นีป้ระกอบดว้ย  

4.1 การพฒันารูปแบบการนิเทศโดยการสอนงาน การเป็นพี่เลีย้ง  
4.2 การสอนงานแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  
4.3 ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ เช่น การพฒันาบทเรยีนรว่มกนั 

3. แนวคดิการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
การพฒันาบทเรียนรว่มกนั (Lesson Study) เป็นแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการพฒันาครู

วิชาชีพ (Professional Development) ท่ีแพรห่ลายทัง้ในเอเชีย ยโุรป และอเมรกิา  ผูว้ิจยัไดศ้กึษา
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการพฒันาบทเรียนรว่มกนัทัง้จากต่างประเทศ และใน
ประเทศรวม 5 ประเด็น ได้แก่  1) ความหมายของแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 2) 
ความส าคญัของแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 3) หลกัการของแนวคิดการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน 4) กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 5) งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการพัฒนาบทเรียน
รว่มกนั มีรายละเอียดดงันี ้

3.1 ความหมายของแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
ผูว้ิจัยศึกษาความหมายของแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันจาก หนังสือ ต ารา 

เอกสาร บทความ และงานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ของ Marton and Lo (2005); 
Lewis, Perry and Hurd (2004); Seidel, Rimmele and Prenel (2005); Yoshida (2004); ชารณีิ 
ตรวีรญัญ ู(2557) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

การพฒันาบทเรยีนรว่มกนัพฒันาจากแนวคิดการออกแบบการสอนผ่านการวิจยั 
ทัง้นี ้ค  าว่า “Lesson Study” คือการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั หรอืการศกึษาผ่านบทเรยีนมาจากค า
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ในภาษาญ่ีปุ่ นท่ีว่า “jugyo kenkyu” ซึ่งประกอบไปดว้ยค า 2 ค า คือ “jugyo” ท่ีหมายถึงบทเรียน 
(Lesson) และ “kenkyu” ท่ีหมายถึงการศึกษา หรือการวิจยั (Yoshida, 2004) ดงันัน้การพฒันา
บทเรยีนรว่มกนัจึงหมายถึงการท างานรว่มกนัระหว่างกลุม่ครู หรอืกลุม่ครูกบันกัวิจยั ในบรบิทการ
ท างานจริงในชั้นเรียนแบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาตนเอง 
พฒันาการจดัการเรยีนการเรยีนรู ้และพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ดว้ยการทดสอบและตรวจสอบ
การปฏิบตัิงานการสอนของครู ในลกัษณะการศึกษาคน้ควา้ และพฒันาบทเรียนอย่างละเอียดถ่ี
ถว้นและตอ่เน่ือง จนไดบ้ทเรยีนท่ีมีคณุภาพ หรอือาจเรยีกว่า บทเรยีนวิจยั (Research lesson) ซึง่
หมายถึง บทเรียนท่ีไดร้บัการพฒันาตามกระบวนการวิจยัโดยกลุ่มศึกษาผ่านบทเรียน เพื่อใหไ้ด้
เป็นบทเรียนท่ีมีคณุภาพสามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (Yoshida, 
2004; Lewis, Perry and Hurd, 2004;  Marton and Lo, 2005; Seidel, Rimmele and Prenel, 
2005 และชารณีิ ตรวีรญัญ,ู 2557) 

การพฒันาบทเรียนรว่มกนัด าเนินงานตามขัน้ตอนของ กระบวนพฒันาบทเรียน
รว่มกนั (Lesson Study Process) ท่ีใหค้วามส าคญักบัการสงัเกตพฤติกรรมการเรยีนรู ้และการคิด
ของผูเ้รียน ทัง้การสงัเกตโดยตรงในชัน้เรียน และสะทอ้นคิดผ่านการอภิปรายรว่มกัน เริ่มตน้ดว้ย
การรว่มกนัวางแผนบทเรยีน (plan)  เพื่อก าหนดแนวทางการสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รยีน จากนัน้ท า
การสอน และสังเกตการณ์สอน  (teach and observe) เพื่อน าผลจากการสังเกตมาท าการ
วิเคราะห์(review)และน าองคค์วามรูท่ี้ไดไ้ปใชใ้นการวางแผนการจัดการเรียนรูห้รือการพัฒนา
บทเรียนในครัง้ต่อไป (Yoshida, 2004; Marton and Lo, 2005; Seidel, Rimmele and Prenel, 
2005 และชารณีิ ตรวีรญัญ,ู 2557)  

ทัง้นีค้  าว่า บทเรียน ในบรบิทของการพฒันาบทเรียนรว่มกนั มีความหมายไดใ้น 
3 ประการดงันี ้

 1. บทเรียน หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู ้ (Lewis, Perry and Hurd, 
2004; Marton and Lo, 2005 และ ชารณีิ ตรวีรญัญ,ู 2557) 

 2. บทเรียน หมายถึง การจัดการเรียนรู ้ในชั้นเรียน อันหมายรวมถึง
กระบวนการ สื่อ และทรพัยากรต่างๆ ท่ีใชใ้นการจัดการเรียนรู ้ (Lewis, Perry and Hurd, 2004; 
Marton and Lo, 2005 และ ชารณีิ ตรวีรญัญ,ู 2557) 

3. บทเรียน หมายถึง การเรียนรูข้องนักเรียน อาจเป็นมโนทัศน์ขอ้ความรู ้
ทกัษะ และเจตคติ รวมถึงคณุลกัษณะตา่งๆ (Marton and Lo, 2005 และชารณีิ ตรวีรญัญ,ู 2557) 
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จากการประมวลความหมายของการแนวคิดการพฒันาบทเรียนรว่มกนัจากการให้
ความหมายของนกัการศึกษาทัง้ต่างประเทศ และในประเทศดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้นัน้ อาจ
สรุปความหมายของแนวคิดการพฒันาบทเรียนรว่มกันไดว้่า การพฒันาบทเรียนรว่มกัน คือการ
รวมกลุ่มท างานรว่มกนัของครู และผูเ้ก่ียวขอ้งในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน
ในบรบิทของการท างานจรงิในหอ้งเรยีนอย่างเป็นระบบตอ่เน่ือง เพื่อการพฒันาตนเองของครู และ
การพฒันาผูเ้รียน โดยมีจุดเนน้ท่ีการใหค้วามสนใจการท ากิจกรรมการเรียนรู ้และการแสดงออก
ของผูเ้รยีน 

3.2 ความส าคัญของแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  
ผูว้ิจัยศึกษาความหมายของแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันจาก หนังสือ ต ารา 

เอกสาร บทความ และงานวิจยัทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ของ  Murata et.al. (2011); Rock 
และ Wilson (2005); Tang Keow Nganga  and Lim Chap Sama (2015); นภาพร วรเนตรสดุา
ทิพย ์(2554) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. เป็นการพฒันาครูทัง้ทางดา้นความรูใ้นเนือ้หา กลยทุธในการจดัการเรยีนรู ้ท า
ใหค้รูเกิดความเขา้ใจแนวคิดทางการศกึษา และการจดัการเรียนรู ้ส่งเสรมิความมั่นใจในการสอน
ของครู (Rock and Wilson, 2005; Murata et.al., 2011 และนภาพร วรเนตรสดุาทิพย,์ 2554) 

2. ส่งเสริมกระบวนการท างานร่วมกันอย่างร่วมมือของเพื่ อนครู พัฒ นา
ความสามารถในการจดัการเรียนรูผ้่านการชีแ้นะ ช่วยเหลือ สนบัสนุนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
จากเพื่อครู (Rock and Wilson, 2005 และนภาพร วรเนตรสดุาทิพย,์ 2554) 

3. พฒันาความเป็นครูมืออาชีพ รวมทัง้ช่วยพฒันาครูและบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งให้
เป็นนักครุศึกษาท่ีมีคุณภาพ ส่งเสริมความกา้วหนา้ในวิชาชีพของครู พัฒนาลกัษณะของครูท่ีมี
ความเป็นเลศิ (Rock and Wilson, 2005; Tang Keow Nganga  และ Lim Chap Sama, 2015) 

4. ช่วยแกปั้ญหาต่างๆ ในการจดัการเรียนรูไ้ด ้ช่วยแกไ้ขขอ้ผิดพลาดและความ
เขา้ใจคลาดเคลื่อนตา่ง เป็นแนวทางในการปรบัเปลี่ยนวิธีคิด และปรบัปรุงวิธีการจดัการเรยีนรูข้อง
ครู (Rock and Wilson, 2005; Tang Keow Nganga  and Lim Chap Sama, 2015 และนภาพร  
วรเนตรสดุาทิพย,์ 2554) 

5. ช่วยใหค้รูไดเ้รียนรูใ้นการประเมินการสอนของตนเองผ่านการสงัเกตการณ์
เรยีนรูข้องนกัเรยีน ท าใหค้รูมีแนวทาง และมีบทบาทในการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการการ
จดัการเรียนรูแ้ละการพฒันาหลกัสูตรตัง้แต่ระดบัหอ้งเรียนจนถึงระดบัสถานศึกษา (นภาพร วร
เนตรสดุาทิพย,์ 2554) 
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6. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้นวทางการปฏิบตัิท่ีดีระหว่างครูในโรงเรียน
ตา่ง ๆ (Tang Keow Nganga  and Lim Chap Sama, 2015) 

7. มีประโยชนใ์นการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กิดการเรยีนรูด้ีขึน้ (Murata et.al., 2011) 
จากการประมวลความส าคัญของการแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันจาก

การศกึษางานของนกัการศกึษาทัง้ในและตา่งประเทศดงัท่ีไดก้ลา่วมาขา้งตน้แลว้นัน้ สามารถสรุป
ความส าคญัของแนวคิดการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัไดว้า่ การพฒันาบทเรยีนรว่มกนัช่วยพฒันาครู
ทั้งทางดา้นความรูใ้นเนือ้หา กลยุทธในการจัดการเรียนรู ้ท าให้ครูเกิดความเขา้ใจแนวคิดทาง
การศึกษา และการจดัการเรียนรู ้ทัง้ยงัส่งเสรมิกระบวนการท างานรว่มกนัอย่างรว่มมือของเพื่อน
ครู พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูผ้่านการชี ้แนะ ช่วยเหลือ สนับสนุนและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากเพื่อครู รวมถึงพฒันาความเป็นครูมืออาชีพ ช่วยพฒันาครูและบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งใหเ้ป็นนกัครุศึกษาท่ีมีคณุภาพ ส่งเสรมิความกา้วหนา้ในวิชาชีพของครู พฒันาลกัษณะ
ของครูท่ีมีความเป็นเลิศ ช่วยแกปั้ญหาต่างๆ ในการจัดการเรียนรูไ้ด ้ช่วยแกไ้ขขอ้ผิดพลาดและ
ความเขา้ใจคลาดเคลื่อนต่าง เป็นแนวทางในการปรบัเปลี่ยนวิธีคิด และปรบัปรุงวิธีการจัดการ
เรียนรูข้องครู อีกทั้งช่วยใหค้รูไดเ้รียนรูใ้นการประเมินการสอนของตนเองผ่านการสงัเกตการณ์
เรยีนรูข้องนกัเรยีน ท าใหค้รูมีแนวทาง และมีบทบาทในการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการการ
จดัการเรยีนรูแ้ละการพฒันาหลกัสตูรตัง้แตร่ะดบัหอ้งเรยีนจนถึงระดบัสถานศกึษา ทัง้เผยแพรแ่ละ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้นวทางการปฏิบตัิท่ีดีระหว่างครูในโรงเรยีนต่าง ๆ ความส าคญัมากอีกประการ
หนึ่งคือมีประโยชนใ์นการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กิดการเรยีนรูด้ีขึน้ 

3.3. หลักการของแนวคดิการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
ผู้วิจัยศึกษาหลักการของแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันจาก หนังสือ ต ารา 

เอกสาร บทความ และงานวิจยัทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ของ  Lewis (2002); Murata et.al. 
(2011) และชารณีิ ตรวีรญัญ ู(2557) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. เป็นการรวมกลุม่พฒันาบทเรยีนรว่มกนั ครูในกลุม่การพฒันาบทเรยีนรว่มกนั
จะท างานช่วยเหลือกนัในการพฒันาบทเรียนใหส้ามารถน าไปใชส้อนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตรง
ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว ้ทัง้นีค้วรมีผูเ้ช่ียวชาญรว่มในการปฏิบตัิงานดว้ย 

2. มีการก าหนดวตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู ้เนน้การค านึงถึงการเรียนรู ้
ของผูเ้รียนโดยพิจารณาว่า ผูเ้รียนมีลกัษณะอย่างไร ตอ้งการความช่วยเหลือ หรือการพฒันาใน
ดา้นใด ใหค้วามส าคญักบัการเรียนรูข้องผูเ้รียน เพราะการเรยีนรูข้องผูเ้รียนเช่ือมกบัการสอนของ
ครูผูส้อน 
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3. มีการการด าเนินการสอนและการสงัเกตการณช์ัน้เรียน แนวปฏิบตัิ คือ ครู 1 
คนท าหนา้ท่ีสอน ครูท่ีเหลือในกลุม่สงัเกตการณส์อน (สงัเกตชัน้เรยีน) ซึง่อาจเรยีกขัน้นีว้า่ การวิจยั
บทเรียน เป็นการพัฒนาบทเรียนวิจัย เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ทั้งนี ้ครูในกลุ่มท่ีท าหน้าท่ี
สงัเกตการณ์จะเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลการสอนของครูผูส้อนในมิติต่าง ๆ กันเพื่อน าขอ้มลูท่ีได้
จากการสงัเกตมาอภิปรายเพื่อพฒันาบทเรยีนในขัน้ตอ่ไป  

4. มีการวิเคราะหก์ารสงัเกตชัน้เรยีน ใหผ้ลสะทอ้นกลบั และการอภิปรายผลการ
ปฏิบตัิงาน ภายหลงัการสงัเกตชัน้เรียนเสร็จสิน้ลงเพื่อประเมินผลการจดัการเรียนรูว้่าส าเรจ็ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตัง้ไวม้ากนอ้ยเพียงใด และอภิปรายรว่มกนัเพื่อหาแนวทางในการพฒันาบทเรียน 
และน าผลการพฒันาบทเรยีนรว่มกนันีไ้ปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนในครัง้ตอ่ไป มีการท่ีมีการ
สะทอ้นคดิ แลกเปลี่ยนเรยีนรูเ้พื่อน าผลไปใชใ้นการพฒันาบทเรยีน 

5. เป็นการด าเนินการในระยะยาวขบัเคลื่อนกระบวนการใหส้อดคลอ้งกบับรบิท
การท างานจรงิของผูส้อน 

ผูว้ิจัยไดน้  าหลักการของแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมาท าการสังเคราะห์
หลกัการของแนวคดิการพฒันาบทเรยีนรว่มท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีไ้ดแ้สดงในตาราง 7 

ตาราง 5 การสงัเคราะหห์ลกัการของแนวคิดการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั 

ชาริณี ตรีวรัญญู 

(2557) 
Lewis (2002) Murata et.al. (2011) หลักการ 

1. การท างารว่มกนัอยา่ง

รว่มมือรวมพลงั  

5. การพฒันาบทเรยีน

รว่มกนัเป็นกระบวนการที่

ท  าโดยการรว่มมือ  

2. การรวมกลุม่พฒันา

บทเรยีนรว่มกนั ครูในกลุม่

การพฒันาบทเรียนรว่มกนั

ช่วยเหลือกนัในการพฒันา

บทเรยีน 

การท างารว่มกนัอยา่ง

รว่มมือรวมพลงั  

2. ก าหนดประเดน็ในการ

พฒันาบทเรยีนรว่มกนัจาก

ปัญหาที่เกิดขึน้จรงิในชัน้

เรยีน 

2. การพฒันาบทเรยีน

รว่มกนัมีจดุเนน้ท่ีผูเ้รยีน  

  

1. การก าหนดวตัถปุระสงค์

ของการจดัการเรยีนรู ้เนน้

การค านงึถงึการเรยีนรูข้อง

ผูเ้รยีน 

ก าหนดประเดน็ในการ

พฒันาบทเรยีนรว่มกนัจาก

ปัญหาที่เกิดขึน้จรงิในชัน้

เรยีน 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ชาริณี ตรีวรัญญู 

(2557) 
Lewis (2002) Murata et.al. (2011) หลักการ 

3. การสงัเกตพฤติกรรม

การเรยีนรูจ้ากการ

สงัเกตชัน้เรยีน 

3. การพฒันาบทเรยีน

รว่มกนั เป็นการพฒันา

บทเรยีนวิจยั  

3. การพฒันาบทเรยีน

รว่มกนั เป็นการพฒันา

บทเรยีนวิจยั เพ่ือใชใ้น

การแกปั้ญหา 

4. การด าเนินการสอน

และการสงัเกตการณ์

ชัน้เรยีน แนวปฏิบตัิ นี ้

อาจเรยีกนีว้า่ การวิจยั

บทเรยีน 

การสงัเกตพฤติกรรม

การเรยีนรูจ้ากการ

สงัเกตชัน้เรยีน 

4. การใหผ้ลสะทอ้น

กลบั และการอภิปราย

ผลการปฏิบตัิงาน 

4. การพฒันาบทเรยีน

รว่มกนัเป็นกระบวนการ

ท่ีมีการท่ีมีการสะทอ้น

คิด  

4. การวิเคราะหก์าร

สงัเกตชัน้เรยีนเพ่ือหา

แนวทางในการพฒันา

บทเรยีน 

การใหผ้ลสะทอ้นกลบั 

และการอภิปรายผล

การปฏิบตัิงาน 

5. การด าเนินการใน

ระยะยาวขบัเคลื่อน

กระบวนการให้

สอดคลอ้งกบับรบิทการ

ท างานจรงิของผูส้อน 

1. การพฒันาบทเรยีน

รว่มกนัใหค้วามส าคญั

กบัความสนใจของครู 

  

6. การมีสว่นรว่มของผูรู้ ้

ผูเ้ช่ียวชาญในการ

ปฏิบตัิงาน 
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 ตาราง 6 สรุปความสอดคลอ้งของหลกัการนิเทศ 

หลักการ 

การพัฒนาบทเรียน

ร่วมกัน 

ชาริณี ตรีวรัญญู 

(2557) 
Lewis (2002) Murata et.al. (2011) 

1. การท างารว่มกนั

อยา่งรว่มมือรวมพลงั  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2. ก าหนดประเด็นใน

การพฒันาบทเรยีน

รว่มกนัจากปัญหาท่ี

เกิดขึน้จรงิในชัน้เรยีน 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3. การสงัเกตพฤตกิรรม

การเรยีนรูจ้ากการ

สงัเกตชัน้เรยีน 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4. การใหผ้ลสะทอ้น

กลบั และการอภิปราย

ผลการปฏิบตัิงาน 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

5. การด าเนินการใน

ระยะยาวขบัเคลื่อน

กระบวนการให้

สอดคลอ้งกบับรบิทการ

ท างานจรงิของผูส้อน 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
จากการสงัเคราะหห์ลกัการของแนวคิดการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัในตาราง 7 และ 8 

ผูว้ิจัยจะน าไปใชใ้นการพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
รว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในงานวิจยัครัง้นีป้ระกอบดว้ย 
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1. การท างาร่วมกันอย่างร่วมมือรวมพลัง ครู และผูท่ี้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
บทเรยีนรว่มกนั 

2. ก าหนดประเด็นในการพัฒนาบทเรียนรว่มกันจากปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงในชัน้
เรยีน 

3. การสงัเกตพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเรียนรูห้รือการคิดโดยตรงจากการสงัเกต
ชัน้เรยีน 

4. การใหผ้ลสะทอ้นกลบั และการอภิปรายผลการปฏิบตัิงาน  
5. การด าเนินการในระยะยาวขบัเคลื่อนกระบวนการใหส้อดคลอ้งกบับรบิทการ

ท างานจรงิของผูส้อน 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักการของการพัฒนาบทเรียนร่วมกันประกอบด้วย การ

รวมกลุ่มของครู และผูเ้ช่ียวชาญในการท างานช่วยเหลือกันในการพัฒนาบทเรียนใหส้ามารถ
น าไปใชส้อนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว ้โดยมีการก าหนดวตัถุประสงค์
ของการจัดการเรียนรู ้เนน้การค านึงถึงการเรียนรูข้องผูเ้รียน มีการการด าเนินการสอนและการ
สงัเกตการณช์ัน้เรียน เพื่อการพฒันาบทเรียนวิจยัท่ีจะน าใชใ้นการแกปั้ญหา ทัง้นีค้รูในกลุ่มท่ีท า
หนา้ท่ีสงัเกตการณจ์ะเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูการสอนของครูผูส้อนในมิติตา่ง ๆ กนัเพื่อน าขอ้มลูท่ี
ไดจ้ากการสงัเกตมาอภิปรายใหผ้ลสะทอ้นกลบั เพื่อพฒันาบทเรียนในขัน้ต่อไป ทัง้นีค้วรเป็นการ
ด าเนินการในระยะยาวขบัเคลื่อนกระบวนการใหส้อดคลอ้งกบับรบิทการท างานจรงิของผูส้อน 

3.4 กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
ผูว้ิจัยศึกษางานวิจัยเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันทั้งจากเอกสาร

งานวิจยัในประเทศ และต่างประเทศของ Iksan et.al. (2014); Murata et.al. (2011); P.W.D. Yu 
(2011) และ ชาริณี ตรีวรณัญู (2552) เพื่อท าการสงัเคราะหก์ระบวนการในการพัฒนาบทเรียน
รว่มกนัส าหรบัใชใ้นงานวิจยัครัง้นี ้โดยมีรายละเอียดคือ 

Iksan et.al. (2014) อธิบายกระบวนการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัวา่มีขัน้ตอนเป็นวงจร
ดงัตอ่ไปนี ้

1. การก าหนดวตัถปุระสงคข์องบทเรยีน (Determining the aim of lesson) 
2. การออกแบบแผนการจดัการเรยีนรู ้(Creating the lesson plan) 
3. การจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน และการประเมิน (Teaching and Evaluating) 
4. การสะทอ้นคดิ (Reflection)  
5. การพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้(Improving the lesson plan) 
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โดยเม่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแ้ล้ว มีน าไป การจัดการเรียนรูใ้นชั้นเรียน  
การประเมิน และสะทอ้นคดิใหม่ 

Murata et.al. (2011) เสนอกระบวนการของการพฒันาบทเรียนรว่มกนัว่ามีขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ก าหนดเปา้หมายท่ีตอ้งการพฒันาใหเ้กิดขึน้กบัผูเ้รยีน 
2. พฒันาบทเรียน ในลกัษณะเป็นบทเรยีนวิจยั (Research lesson) บนพืน้ฐาน

ของเปา้หมายท่ีก าหนดไว ้ 
3. สงัเกตการณช์ัน้เรยีนท่ีสอนโดยบทเรยีนท่ีพฒันาขึน้ เก็บขอ้มลูจากการเรียนรู ้

และพฒันาการของผูเ้รยีน 
4. น าขอ้มลูมาประชมุสะทอ้นคดิเพ่ือใชพ้ฒันาบทเรยีนตอ่ไป 
5. พฒันาบทเรียนจากการสะทอ้นคิดแลว้น าไปจัดการเรียนรูใ้นผูเ้รียนกลุ่มอ่ืน

ตอ่ไป 
P.W.D. Yu (2011) ท าการวิจยัเก่ียวกบัการใชแ้นวคดิการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั เป็น

กรอบในการพฒันานกัศกึษาครูท่ีเริม่การออกฝึกงานวิชาชีพครูในโรเรยีน ทัง้นีไ้ดร้ะบกุระบวนการ
ในการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัโดยแบง่เป็น   4 ขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดเปา้หมายของการพฒันาผูเ้รยีน 
2. การพฒันาบทเรยีนตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว ้
3. การสงัเกตชัน้เรยีน การมีสว่นรว่ม และพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
4. การอภิปรายหลงัการสงัเกตชัน้เรยีน 

ชาริณี ตรีวรณัญู (2552) กล่าวถึงกระบวนการพฒันาบทเรียนรว่มกันว่ามีลกัษณะ
เป็นขัน้ตอน 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  

1. การก าหนดเปา้หมายการศกึษาผา่นบทเรยีน 
2. การวางแผนบทเรยีน 
3. การสอนและการสงัเกตในชัน้เรยีน 
4. การสืบสอบผลการปฏิบตัิงาน 
5. การปรบัปรุงแกไ้ขบทเรยีน 
6. การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

ผูว้ิจยัไดน้  ากระบวนการการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัมาท าการสงัเคราะหก์ระบวนการ
การพฒันาบทเรยีนรว่มกนัท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้สดงในตาราง 7 
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 ตาราง 7 การสงัเคราะหก์ระบวนการของการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั 

ชาริณี ตรีวรัณญู 

(2552) 
Iksan et.al. (2014) 

Murata et.al. 

(2011) 

P.W.D. Yu 

(2011) 
กระบวนการ 

1. การก าหนด

เปา้หมาย

การศกึษาผา่น

บทเรยีน 

1. การก าหนด

วตัถปุระสงคข์อง

บทเรยีน  

 

1. ก าหนด

เปา้หมายท่ีตอ้งการ

พฒันาใหเ้กิดขึน้กบั

ผูเ้รยีน 

1. การก าหนด

เปา้หมายของการ

พฒันาผูเ้รยีน 

การก าหนด

เปา้หมายการศกึษา

ผ่านบทเรยีน 

2. การวางแผน

บทเรยีน 

2. การออกแบบ

แผนการจดัการ

เรยีนรู ้ 

 

2. พฒันาบทเรยีน 

ในลกัษณะเป็น

บทเรยีนใชว้ิจยั 

(Research lesson) 

บนพืน้ฐานของ 

เปา้หมาย 

ท่ีก  าหนดไว ้ 

2. การพฒันา

บทเรยีนตาม

เปา้หมายท่ีก าหนด

ไว ้

การวางแผน

บทเรยีน 

3. การสอนและการ

สงัเกตในชัน้เรยีน 

3. การจดัการเรียนรู ้

ในชัน้เรยีน และการ

ประเมิน  

 

3. สงัเกตการณช์ัน้

เรยีนท่ีสอนโดย

บทเรยีนท่ีพฒันาขึน้ 

3. การสงัเกตชัน้

เรยีน การมีสว่น

รว่ม และพฤติกรรม

ของผูเ้รยีน 

การสนอนและการ

สงัเกตในชัน้เรยีน 

4. การสืบสอบผล

การปฏิบตัิงาน 

4. การสะทอ้นคิด  

 

4. น าขอ้มลูมา

ประชมุสะทอ้นคิด

เพ่ือใชพ้ฒันา

บทเรยีนต่อไป 

4. การอภิปราย

หลงัการสงัเกตชัน้

เรยีน 

การสืบสอบผลการ

ปฏิบตัิงาน 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

ชาริณี ตรีวรัณญู 

(2552) 
Iksan et.al. (2014) 

Murata et.al. 

(2011) 

P.W.D. Yu 

(2011) 
กระบวนการ 

5. การปรบัปรุง

แกไ้ขบทเรยีน 

5. การพฒันา

แผนการจดัการ

เรยีนรู ้ 

 

5. พฒันาบทเรยีน

จากการสะทอ้นคิด

แลว้น าไปจดัการ

เรยีนรูใ้นผูเ้รยีนกลุม่

อ่ืนตอ่ไป 

 การปรบัปรุงแกไ้ข

บทเรยีน 

6. การแลกเปลี่ยน

เรยีนรู ้

   การแลกเปลี่ยน

เรยีนรู ้

 

ตาราง 8 ความสอดคลอ้งของกระบวนการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั 

กระบวนการพัฒนา

บทเรียนร่วมกัน 

ชาริณี ตรีวรัณญู 

(2552) 

Iksan et.al. 

(2014) 

Murata et.al. 

(2011) 

P.W.D. Yu 

(2011) 

1. การก าหนด

เปา้หมายการศกึษา 

ผ่านบทเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การวางแผน

บทเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การสอนและการ

สงัเกตในชัน้เรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การสืบสอบผล

การปฏิบตัิงาน 

(สะทอ้นคิด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การปรบัปรุงแกไ้ข

บทเรยีน 
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จากการสงัเคราะหก์ระบวนการของแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันในตาราง 9 
และ 10 กระบวนการท่ีผูว้ิจยัจะน าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสรมิความสามารถ
ในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในงานวิจัยครัง้นี ้
ประกอบดว้ย 

1. การก าหนดเปา้หมายการศกึษาผา่นบทเรยีน 
2. การวางแผนบทเรยีน 
3. การสอนและการสงัเกตในชัน้เรยีน 
4. การสืบสอบผลการปฏิบตัิงาน 
5. การปรบัปรุงแกไ้ขบทเรยีน 

4. ชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวชิาชพี 
ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ  

ในประเด็นประกอบดว้ย 1) ความหมายของชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 2) ความส าคญัของ
ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 3) องคป์ระกอบของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 4) แนวทาง
ในการพฒันานักศึกษาครูผ่านชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 5) งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับชุมชน
แห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

4.1 ความหมายของชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ผูว้ิจัยศึกษาความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ จากเอกสาร ต ารา 

หนงัสือ บทความ และงานวิจยั ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศของ DuFour (2004); Harris and 
Jones (2010); พิมพนัธ ์เดชคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ (2561) และ ชชูาต ิพว่งสมจิตต ์(2560) ซึง่มี
รายละเอียดดงันี ้

เอกสาร และงานวิจยัต่างประเทศกล่าวถึงความหมายของชมุชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพว่า เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรท่ีมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน มีความสนใจร่วมกันในการ
ท างานพฒันาความเป็นมืออาชีพในวิชาชีพครู และท างานรว่มกนัในการพฒันาการศึกษา มีการ
สืบเสาะแสวงหาความรู ้และแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นประเด็นท่ีสนใจอย่างตอ่เน่ืองเพื่อขบัเคลื่อน และ
พฒันาทัง้ในโรงเรียน และระหว่างโรงเรียนเพื่อใหเ้กิดประโยชนโ์ดยตรงแก่ผูเ้รียน  (DuFour 2004, 
และHarris and Jones, 2010) 

นอกจากการให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของนักวิชาการ
ต่างประเทศแลว้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยของนักวิชาการในประเทศพบว่า มีผู้ให้
ความหมายของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ว่า 
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ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ คือ การรวมกลุ่มของครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูบ้ริหาร 
ศึกษานิเทศก ์ทัง้นีเ้ป็นการชุมนุมเชิงวิชาการเพื่อพฒันาการเรียนรูร้ว่มกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
เพื่อพฒันาการจดัการเรยีนรูข้องครูเพื่อศิษย ์โดยมีการถอดบทเรยีน และแลกเปลี่ยนเรยีนรูส้ะทอ้น
คิดเพื่อพฒันาการเรียนการสอนเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง (ชูชาติ พ่วงสมจิตต,์ 2560 และพิมพนัธ ์
เดชคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2561)  

จากการประมวลความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพจากการให้
ความหมายของนกัการศึกษาทัง้ต่างประเทศ และในประเทศดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้นัน้ อาจ
สรุปความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรูว้ิชาชีพไดว้่า ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ คือการ
รวมกลุม่กนัของครูและผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศกึษา ที่มีความสนใจรว่มกนัท่ีจะพฒันา
งานวิชาชีพครู มีการรว่มกนัวางแผน การท างาน แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้สะทอ้นคิด ซึ่งเป็นการท างาน
อยา่งตอ่เน่ือง และเป็นระบบ เพื่อใหค้รูพฒันาความรูค้วามสามารถ มีความช านาญในวิชาชีพ 

4.2 ความส าคัญของชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีกล่าวถึงความส าคญัของชุมชนแห่งการเรียนรู ้

ทางวิชาชีพของ เรวณี ชยัเชาวรตัน ์(2556); ศยามน อินสะอาด  ฐิติยา เนตรวงษ ์และศิวนิต อรรถ
วฒุิกลุ (2560) และ พิมพนัธ ์เดชคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ(2561) พบว่าชมุชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพมีความส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. สง่เสรมิการเปลี่ยนแปลงปณิธาน ความมุ่งมั่นขัน้พืน้ฐานของครู เปลี่ยนแปลง
การท างาน สง่เสรมิครูเป็นครูมืออาชีพ ผ่านการพฒันาช่วยเหลือกนัแบบรวมพลงัพฒันาครู มีการ
สะทอ้นผลการปฏิบตัิอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดการปรบัปรุงพฒันาการจดัการเรียน
การสอนพัฒนาการเรียนรูแ้ละพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน (เรวณี ชัยเชาวรตัน์, 
2556; ศยามน อินสะอาด  ฐิติยา เนตรวงษ์ และศิวนิต อรรถวฒุิกลุ, 2560 และ พิมพนัธ ์เดชคปุต ์
และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2561) 

2. ส่งเสรมิการเปลี่ยนแปลงการสอน ส่งเสรมิครูใหมี้ความสามารถใชเ้ทคโนโลยี
ความรูผ้นวกวิธีสอน สรา้งใหค้รูเป็นครูมืออาชีพรูด้ีในเนือ้หาและรูป้ฏิบตัิดีในศาสตรก์ารสอนในยคุ
ศตวรรษท่ี 21 เป็นครูรูล้ึกในเนือ้หาและศาสตรข์องการสอน (PCK) (ศยามน อินสะอาด  ฐิติยา 
เนตรวงษ ์และศิวนิต อรรถวฒุิกลุ, 2560 และ พิมพนัธ ์เดชคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2561) 

3. ช่วยพัฒนาครูก่อนประจ าการ ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในการฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพรว่มกบัครูพี่เลีย้งในโรงเรียนก็จะสามารถพฒันาตวันกัศึกษาครูกบัครูพี่เลีย้ง
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เองให้มีความเป็นครูท่ีสามารถใชเ้ทคโนโลยีมีความรูผ้นวกวิธีสอน และมีประสบการณ์ในการ
จดัการเรยีน (พิมพนัธ ์เดชคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2561) 

4. การเปลี่ยนวฒันธรรมของโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาโรงเรียนสู่
การเป็นโรงเรียน 4.0 ของการศึกษา 4.0 อนัน าไปสู่การสรา้ง Thailและ 4.0 (ศยามน อินสะอาด  
ฐิติยา เนตรวงษ ์และศิวนิต อรรถวฒุิกลุ, 2560; พิมพนัธ ์เดชคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2561) 

จากการประมวลความส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพจากการเสนอ
ความส าคญัของนกัการศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้นัน้ สามารถสรุป
ความส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรูว้ิชาชีพไดว้่า มีความส าคญัต่อการพัฒนางานวิชาชีพครู 
ส่งเสริมครูเป็นครูมืออาชีพ ผ่านการพัฒนาช่วยเหลือกันแบบร่วมมือรวมพลงัใหค้รูมีเทคโนโลยี
ความรูผ้นวกวิธีสอน มีความช านาญ เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบนั และ ยงัสามารถพัฒนาครูฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับครูพี่เลีย้งในโรงเรียนก็จะสามารถ
พฒันาตวันกัศึกษาครูกบัครูพี่เลีย้งเองใหมี้ความเป็นครูท่ีสามารถใชเ้ทคโนโลยีมีความรูผ้นวกวิธี
สอน และมีประสบการณ์ในการจัดการเรียน มีความพรอ้มในการเป็นครู ซึ่ งการพัฒนาครูดว้ย
ชมุชนแห่งการเรยีนรูนี้มี้ความส าคญัในการพฒันาครู และส่งผลต่อการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรยีนของผูเ้รยีนดว้ย 

4.3 องคป์ระกอบของชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ผูว้ิจัยศึกษาองคป์ระกอบของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ จากเอกสาร ต ารา 

หนงัสือ บทความ และงานวิจยั ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศของ Dufour, Dufour, Eaker and 
Many (2006); Hord, Roussin and Sommers (2010); Kruze, Louis and Bryk (1994); 
Sucheera Mahimuang (2018); เรวณี ชยัเชาวรตัน ์(2556); ชูชาติ พ่วงสมจิตต ์(2560) และ พิม
พนัธ ์เดชคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, (2561)   มีรายละเอียดขององคป์ระกอบแบ่งเป็น 1) สมาชิก
ของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 2) หลักการของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ  ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

4.3.1 สมาชิกของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพมีสมาชิกประกอบด้วย สมาชิกท่ีเป็นครูผูส้อน 

ได้แก่ นักศึกษาครูผู้วางแผน (Model teacher หรือ Planner) นักศึกษาครูผู้ร่วมพัฒนา (Co-
teacher หรอื Buddy teacher) สมาชิกท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ ครูพี่เลีย้ง อาจารยน์ิเทศ ผูบ้รหิาร 
และ ผูเ้ช่ียวชาญ มาปฏิบตัิงานรว่มกนัตามหลกัการของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ (Dufour, 
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Dufour, Eaker and Many,  2006; พิมพันธ ์เดชคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสุข, 2561; เรวณี ชัยเชาว
รตัน,์ 2556; ชารณีิ ตรวีรณัญ,ู 2552) 

4.3.2 หลักการของชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ผูว้ิจยัศกึษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการของชมุชนแห่งการเรยีนรู ้

ทางวิชาชีพของ Dufour, Dufour, Eaker and Many (2006); Kruze, Louis and Bryk (1994); 
Sucheera Mahimuang (2018); ชูชาติ พ่วงสมจิตต ์(2560); พิมพนัธ ์เดชคปุต ์และพเยาว ์ยินดี
สขุ (2561) และ  เรวณี ชยัเชาวรตัน ์(2556)   

1. มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู ้และประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Kruze, Louis and Bryk, 1994; Dufour, Dufour, Eaker and Many,  2006; พิมพันธ์ เดชคุปต ์
และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2561) 

2. สรา้งบรรยากาศการท างานรว่มกนัอย่างรว่มมือรวมพลงัในกลุ่ม ส่งเสริม
การใชก้ารร่วมมือรวมพลงัเพื่อสรา้งแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมใหเ้กิดขึน้ (Kruze, Louis and Bryk, 
1994; Dufour, Dufour, Eaker and Many, 2006; พิมพันธ์ เดชคุปต ์และพเยาว ์ยินดีสุข, 2561; 
เรวณี ชยัเชาวรตัน,์ 2556; ชชูาต ิพว่งสมจิตต,์ 2560)   

3. ขั้นตอนการปฏิบัติของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ มีทั้งหมด 6 
ขัน้ตอน (Dufour, Dufour, Eaker and Many, 2006; ชาริณี ตรีวรณัญู, 2552; พิมพันธ์ เดชคุปต ์
และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2561; เรวณี ชยัเชาวรตัน,์ 2556) ไดแ้ก่  

3.1 ขัน้วิเคราะห ์(Analyze)  เป็นการวิเคราะหห์ลกัสตูรหรือรายวิชาท่ีจะ
จัดการเรียนรูแ้ลว้มาสรา้งแผนการจัดการเรียนรูไ้ดอ้งคป์ระกอบ 4 ประการของแผนฯ ดังนี ้1) 
วตัถุประสงคก์ารเรียนรูต้ามตัวชีว้ดั 2) สาระการเรียนรู ้ 3) กิจกรรมการเรียนรู ้ 4) ประเมินการ
เรยีนรูใ้นขัน้นีค้รูไดบ้ทเรยีนเก่ียวกบัการออกแบบการเรยีนการสอนจากการท างานแบบรวมพลงั 

3.2 ขัน้วางแผนการจัดการเรียนรู ้(Plan)  เป็นขัน้ท่ีชุมชนการเรียนรูเ้ชิง
วิชาชีพประกอบดว้ยครูผูว้างแผนผูร้ว่มคิดผูชี้แ้นะหรือครูพี่เลีย้งรวมทัง้คู่ผูบ้รหิารโรงเรียนรว่มกนั
วางแผนและใหก้ารชีแ้นะและค าปรกึษาในการออกแบบการสอนและเขียนแผนการจดัการเรียนรู ้

3.3 ขัน้ปฏิบตัิและสงัเกตการณ ์(Do and See) น าแผนการจดัการเรยีนรู ้
ท่ีสรา้งไปปฏิบตัิการจดัการเรียนการสอนโดยมีชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพรว่มสงัเกตการณ์
ผูส้อนเขียนบนัทึกหลงัสอนในขัน้นีค้ณุจะไดบ้ทเรียนเก่ียวกับการปฏิบตัิการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน 
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3.4 ขัน้สะทอ้นความคิด (Reflect) เป็นขัน้ท่ีชุมชนการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ
สะทอ้นความคดิโดยผูว้างแผน 

หรือผูส้อนเป็นผูส้ะทอ้นความคิดเก่ียวกับความส าเร็จจุดเด่นจุดท่ีตอ้ง
แกไ้ขในการเรียนการสอนและชุมชนนกัเรียนรูว้่ามืออาชีพการสะทอ้นความคิดทัง้จุดเด่นจุดดอ้ย
ปัญหา-อุปสรรครวมทั้งแนะน าวิธีแก้ปัญหาเน้นสุนทรียสนทนาในขั้นนี ้ครูจะได้บทเรียนคือ
ประสบการณเ์พื่อการปรบัปรุงและพฒันา 

3.5 ขัน้ปรบัปรุงใหม่ (Redesign) ขัน้นีมี้การแนะน าใหป้รบัแกแ้ผนฯและ
กระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

ของครูซึ่งถา้น าไปทดลองประมาณ 3-4 ครัง้ครูผูว้างแผนจะไดน้วัตกรรม
การเรยีนรูจ้ากการทดลองหรอืเรยีกว่าท าวิจยัเน่ืองจากท าในชัน้เรยีนเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน
ดงันัน้จงึเรยีกวิจยัประเภทนีว้า่ การวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรยีน (Classroom Action Research) 

4. รว่มกันระบุเป้าหมายการเรียนรูข้องผูเ้รียนหรือผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงัท่ี
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ (Kruze, Louis and Bryk, 1994; Dufour, Dufour, Eaker 
and Many, 2006; Hord, Roussin and Sommers, 2009) 

5. ร่วมกันการสะทอ้นผลการปฏิบัติการสอน การจัดการเรียนรู ้และสิ่งท่ีมี
ผลกระทบกับผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน (Kruze, Louis and Bryk, 1994; Dufour, Dufour, Eaker 
and Many, 2006; Hord, Roussin and Sommers, 2009) 

6. รว่มกนัพิจารณา และตดัสนิใจเลือกแนวทางท่ีควรจดัใหก้บัผูเ้รยีนเพื่อช่วย
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรยีนรูไ้ดด้ีท่ีสดุ ในการเตรียมการสอนหรือวางแผนการสอนแต่ละครัง้ครูผูส้อนท่ี
เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพควรแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันในประเด็นต่อไปนี ้
(Dufour, Dufour, Eaker and Many, 2006; Hord, Roussin and Sommers, 2009; Sucheera 
Mahimuang, 2018; ชชูาต ิพว่งสมจิตต,์ 2560; พิมพนัธ ์เดชคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2561) 

6.1. ระบุขอบเขตความรูท่ี้ส  าคญัท่ีนักเรียนควรไดเ้รียนรู ้และพิจารณา
เลือกจากสิ่งท่ีส  าคญัท่ีสดุ 

6.2. ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรูท่ี้สอดคล้องกับเนื ้อหา และ
สมัพนัธก์บัความตอ้งการของผูเ้รยีน 

ระยะนีเ้ป็นระยะท่ีตอ้งอาศยัการเรยีนรูท้างวิชาชีพในการเลือกใช ้และพฒันา
เทคนิควิธีการสอนแนวทางรวมทัง้รูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 
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6.3. วางแผนการทางานร่วมกันเพื่อทดลองใชแ้นวทางการจัดการเรียนรูท่ี้
รว่มกนัพฒันาขึน้ 

6.4. พิจารณาใชแ้ผนการจัดการเรียนรูท่ี้ผ่านการปรบัปรุงแกไ้ขอีกครัง้โดย
อาจใหผู้ส้อนท่านอ่ืนนาแผนดงักลา่วไปใชเ้พ่ือประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผูเ้รยีน 

6.5. ปรบัปรุง และแกไ้ขแผนการจดัการเรยีนรูจ้นไดแ้ผนการจดัการเรยีนรูท่ี้มี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบับรบิทมากท่ีสดุ 

7. มีขอ้ตกลง รว่มกนัในการท างานเพื่อการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เกิดวฒันธรรม
ขอ งก า รท า งาน แบ บ ร่ว ม กั น  (Seidel, Rimmele and Prenel, 2005; Hord, Roussin and 
Sommers, 2009; พิมพนัธ ์เดชคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2561) 

8. มีผูเ้ช่ียวชาญเยี่ยมเยียนใหค้วามรู ้(Seidel, Rimmele and Prenel, 2005; พิม
พนัธ ์เดชคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2561) 

ผู้วิจัยได้น าหลักการของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพมาท าการสังเคราะห์
หลกัการของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้สดงในตาราง 9 
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ตาราง 9 การสงัเคราะหห์ลกัการของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 

Dufour, 

Dufour, Eaker 

and Many 

(2006) 

Kruze, Louis 
and Bryk 
(1994) 

 

Sucheera 
Mahimuang 

(2018) 
 

ชูชาต ิ

พว่งสมจติต ์

(2560) 

พมิพนัธ ์

เดชคุปต ์และ 

พเยาว ์ยนิดสุีข 

(2561) 

เรวณ ี
ชัยเชาวรัตน ์

(2556) 
 

สรุปหลักการ 

1. มุ่งเนน้การ
พฒันาการ
เรยีนรู ้และ
ประสบการณ์
ของผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั 

3. มุ่งเนน้ผลการ
พฒันาการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน  
 

2. เก็บขอ้มลูการ
มีสว่นรว่มของ
ผูเ้รยีน การเรยีน 
พฒันาการของ
ผูเ้รยีน 
 

 
 

1. รว่มกนั

พฒันาใหเ้ดก็ทกุ

คนเกิดผลการ

เรยีนรู ้

2. การมีความ

รบัผิดชอบต่อ

การเรยีนรูข้อง

นกัเรยีนรว่มกนั  

มุ่งเนน้การ

พฒันาการ

เรยีนรู ้และ

ประสบการณ์

ของผูเ้รยีนเป็น

ส าคญั 

2. สรา้ง
บรรยากาศการ
ท างานรว่มกนั
อย่างรว่มมือรวม
พลงัในกลุม่  

1. ใชส้ทุรยี
สนทนาในการ
สะทอ้นคิด  
4. ความรว่มมือ
รวมพลงักนั
ระหวา่งสมาชิก  

5. ค านงึถึง
ความ สมัพนัธ์
อนัดีตอ่กนั  
 

1. มีความ 
สมัพนัธ ์อนัดี
และอยู่รว่มกนั
อย่างมีความสขุ  
 

3. มีการท างาน

แบบรว่มมือการ

เกิดวฒันธรรม

ของการท างาน

แบบรวมพลงั  

4. การรว่มมือ

รวมพลงัในการ

ปฏิบตัิงาน  

 

สรา้งบรรยากาศ

การท างาน

รว่มกนัอย่าง

รว่มมือรวมพลงั

ในกลุม่ 

3. สง่เสรมิการ

ใชก้ารรว่มมือ

รวมพลงัเพื่อ

สรา้งแนวปฏิบตัิ

ท่ีเหมาะสมให้

เกิดขึน้ 

5. แลกเปลี่ยน
เรยีนรูเ้ก่ียวกบั
แนวทางการ
ปฏิบตัิ บรรทดั
ฐาน และ
ค่านิยม  
 

3. แลกเปลี่ยน
เรยีนรูผ้ลท่ีได้
เรยีนรูม้า 
 

3. เอือ้อาทร มี
คณุธรรมและ
เป็นกลัยาณมิตร
กนัในทาง
วิชาการ  
 

2. แลกเปลี่ยน

เรยีนรูร้ะหวา่ง

บคุลากรและ

ชมุชนเก่ียวกบั

วิสยัทศัน์

เปา้หมาย

รว่มกนั  

1. การมีบรรทดั

ฐานและคา่นิยม

รว่มกนั  

 

สง่เสรมิการใช้

การรว่มมือรวม

พลงัเพื่อสรา้ง

แนวปฏิบตัิท่ี

เหมาะสมให้

เกิดขึน้ 

4. มีการ
แลกเปลี่ยน
บทบาทกนัใน
กลุม่ 

    5. การจดัล าดบั
โครงสรา้งและ
ความส าพนัธ์
ขององคก์ร 

 

5. มีขอ้ตกลง 

หรอืพนัธะ

สญัญารว่มกนั

ในการท างาน

เพ่ือการพฒันา

อย่างตอ่เน่ือง 

2. ปรบัปรุง
เปลี่ยนแปลง
การปฏิบตัิการ
สอน  
 

 4. สามารถ
ขบัเคลื่อนใหเ้กิด
การ
เปลี่ยนแปลง
ทางวิชาชีพได ้
 

 3. การสืบสอบ

เพ่ือสะทอ้นผล

เชิงวิชาชีพ  
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ตาราง 9 (ตอ่) 

Dufour, 

Dufour, Eaker 

and Many 

(2006) 

Kruze, Louis 
and Bryk 
(1994) 

 

Sucheera 
Mahimuang 

(2018) 
 

ชูชาต ิ

พว่งสมจติต ์

(2560) 

พมิพนัธ ์

เดชคุปต ์และ 

พเยาว ์ยนิดสุีข 

(2561) 

เรวณ ี
ชัยเชาวรัตน ์

(2556) 
 

สรุปหลักการ 

  1. มองเห็น
คณุคา่ และมี
จดุมุ่งหมาย
รว่มกนั  

2. มีฉนัทะและ
ความศรทัธาใน
การท างาน 

   

  4. มีภาวะผูน้  า
รวมกนั 

    

    4. มี

ผูเ้ช่ียววชาญ

เย่ียมเยียนให้

ความรูร้วมทัง้ไป

ทศันศกึษาเพื่อ

เปิดโลกกระทดั 

  

 
จากการสงัเคราะหห์ลกัการของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้ทางวิชาชีพในตารางท่ี 9 สรุป

ไดว้า่หลกัการของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพประกอบดว้ย  
1. มุง่เนน้การพฒันาการเรยีนรู ้และประสบการณข์องผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
2. สรา้งบรรยากาศการท างานรว่มกนัอยา่งรว่มมือรวมพลงัในกลุม่ 
3. สง่เสรมิการใชก้ารรว่มมือรวมพลงัเพื่อสรา้งแนวปฏิบตัิท่ีเหมาะสมใหเ้กิดขึน้ 
4. มีขอ้ตกลง รว่มกนัในการท างานเพื่อการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

 ในตารางสรุปความสอดคลอ้งของหลกัการของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ดงั
ตาราง 10 
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ตาราง 10 สรุปความสอดคลอ้งของหลกัการของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 

 

หลักการ 

PLC 

Dufour, 

Dufour, Eaker 

and Many 

(2006) 

Kruze, Louis 
and Bryk 
(1994) 

 

Sucheera 
Mahimuang 

(2018) 
 

ชูชาต ิ

พว่งสมจติต ์

(2560) 

พมิพนัธ ์

เดชคุปต ์และ 

พเยาว ์ยนิดสุีข 

(2561) 

เรวณ ี
ชัยเชาวรัตน ์

(2556) 
 

1. มุ่งเนน้การ
พฒันาการ
เรยีนรู ้และ
ประสบการณ์
ของผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั 

    
 

  

2. สรา้ง
บรรยากาศการ
ท างานรว่มกนั
อย่างรว่มมือรวม
พลงัในกลุม่ 

   
   

3. สง่เสรมิการ

ใชก้ารรว่มมือ

รวมพลงัเพื่อ

สรา้งแนวปฏิบตัิ

ท่ีเหมาะสมให้

เกิดขึน้ 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

 

หลักการ 

PLC 

Dufour, 

Dufour, Eaker 

and Many 

(2006) 

Kruze, Louis 
and Bryk 
(1994) 

 

Sucheera 
Mahimuang 

(2018) 
 

ชูชาต ิ

พว่งสมจติต ์

(2560) 

พมิพนัธ ์

เดชคุปต ์และ 

พเยาว ์ยนิดสุีข 

(2561) 

เรวณ ี
ชัยเชาวรัตน ์

(2556) 
 

4. มีขอ้ตกลง 

รว่มกนัในการ

ท างานเพื่อการ

พฒันาอย่าง

ต่อเน่ือง 

 
     

 

จากการสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ประกอบดว้ย 
สมาชิก และหลักการของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ซึ่งผูว้ิจัยจะน าไปใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูในงานวิจยัครัง้นี ้

1. สมาชิกของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ประกอบดว้ย 
1.1 สมาชิกท่ีเป็นครูผูส้อน ไดแ้ก่  นักศึกษาครูผู้วางแผน (Model teacher 

หรอื Planner) นกัศกึษาครูผูร้ว่มพฒันา (Co-teacher หรอื Buddy teacher)  
1.2 สมาชิกท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ ครูพี่เลีย้ง อาจารยน์ิเทศ ผูบ้ริหาร และ 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
2. หลกัการของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพท่ีจะน ามาใชใ้นงานวิจัยครัง้นี ้ 

ประกอบดว้ย  
2.1 มุง่เนน้การพฒันาการเรยีนรู ้และประสบการณข์องผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
2.2 สรา้งบรรยากาศการท างานรว่มกนัอยา่งรว่มมือรวมพลงัในกลุม่ 
2.3 ส่งเสริมการใชก้ารร่วมมือรวมพลงัเพื่อสรา้งแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมให้

เกิดขึน้ 
2.4 มีขอ้ตกลง รว่มกนัในการท างานเพื่อการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 
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4.4 แนวทางในการพัฒนานักศึกษาครูผ่านชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ผูว้ิจัยศึกษาแนวทางในการพัฒนาครูผ่านชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ จาก

เอกสาร ต ารา หนงัสือ บทความ และงานวิจยั ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศของ Hudson et.al. 
(2012); Rigleman and Ruben (2012); Dillard (2016); Roberts (n.d.); กุ ล ธิ ด า  ทุ่ ง ค า ใน 
(2561);  พิมพันธ์ เดชคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2561) และ วิจารณ์  พาณิช  (2555)  มี
รายละเอียดดงันี ้

1. พฒันาครูฝึกหดั และนักศึกษาครู โดยการใช ้การฝึกงานผ่านชุมชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวิชาชีพ เป็นการเตรยีมความพรอ้มในการท างาน โดยใชก้ระบวนการของชมุชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ ในลกัษณะคลา้ยการสอนงานและการเป็นพี่เลีย้ง โดยการสนับสนุนจากการ
ท างานร่วมกันของครูพี่เลีย้ง ครูผูร้่วมงาน หรือ เพื่อนนักศึกษาครูท่ีท างานร่วมกัน บุคลากรใน
โรงเรยีน คณะ มหาวิทยาลยั และผูเ้ก่ียวขอ้งการมีวิสยัทศันร์ว่มกนัมาเขา้กลุม่ท างานรว่มกนัอย่าง
ชดัเจนดว้ยการประชุมรว่มกนัของสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพตัง้แต่ 2-7 คนต่อกลุ่ม 
(Hudson et.al., 2012; Rigleman and Ruben, 2012; Dillard, 2016; Roberts, n.d.; พิ มพันธ ์
เดชคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2561 และกลุธิดา ทุ่งคาใน, 2561) 

2. การแสดงความคิดเห็นร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการกลา้
แสดงออกของนักศึกษาในการพัฒนาการจดัการเรียนรู ้ มีการปรบัปรุงการปฏิบตัิโดยการเรียนรู ้
จากเพื่อนร่วมงาน และบุคคลอ่ืน ตลอดจนร่วมมือรวมพลังกันเพื่อรวมกันพัฒนาการท างาน 
รวมทัง้มีสว่นรว่มกนัในเรือ่งคณุคา่ และมาตรฐานในการท างาน (Hudson et.al., 2012; Rigleman 
and Ruben, 2012; Dillard, 2016; Roberts, n.d.; พิมพนัธ ์เดชคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2561; 
วิจารณ ์พาณิช, 2555 และกลุธิดา ทุ่งคาใน, 2561) 

3. การด าเนินการของการใชช้มุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ จะด าเนินการผ่าน
การเรียนการสอนในชัน้เรียนซึ่งอาศยัฝึกประสบการณ์ภาคสนามในหอ้งเรียน  โดยใชบ้ริบทการ
ท างานจริง การสงัเกตชัน้เรียน และเปิดโอกาสใหส้มาชิกรว่มสงัเกตชัน้เรียน บทบาทครูสามารถ
เปลี่ยนแปลงได ้และการวิจัยชัน้เรียน สรา้งใหค้รู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็น
นักวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  (Hudson et.al., 2012; Rigleman and Ruben, 2012; Dillard, 
2016; Roberts, n.d.; พิมพันธ์ เดชคุปต ์และพเยาว ์ยินดีสุข, 2561; วิจารณ์ พาณิช, 2555 และ
กลุธิดา ทุ่งคาใน, 2561) 

4. ใหค้วามส าคญักบัการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ ลกัษณะ และการท างานของ
ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ คือการใชช้มุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ เพื่อแกปั้ญหาของเด็ก
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รว่มกนัอนัเป็นปัญหาท่ีตอ้งเรง่แกไ้ขเพื่อเพิ่มคณุภาพการเรียนและคณุภาพชีวิตของผูเ้รียน สรา้ง
คณุค่าเพื่อผูเ้รยีน การค านึงถึงความเสมอภาคในการจดัการเรียนรู ้คือ จดัการเรียนรูโ้ดยค านึงถึง
ผูเ้รียน ทั้งความตอ้งการของผูเ้รียน ความแตกต่างของผูเ้รียน และสามารถจดัการเรียนรูเ้พื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรูอ้ย่างเสมอภาค  (Hudson et.al., 2012; Dillard, 2016; Roberts, n.d. และพิม
พนัธ ์เดชคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ (2561) 

5.พัฒนาการเรียนการสอนเป็นส าคัญ ค านึงถึงวิชาการส่งเสริมการสรา้งงาน
วิชาการ จดัการศกึษาโดยใชห้ลกัสตูร และการจดัการเรียนการสอน อิงมาตรฐาน เตรียมบทเรยีน 
การจัดการเรียนรู ้กรประเมินผลผู้เรียนตามแนวทางมาตรฐาน เนน้การออกแบบเขียนแผนการ
จดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบรวมพลงั เนน้ท่ีการสอนของครูเป็นเนน้ท่ีการเรียนรูข้อง
นกัเรยีน โดยเนน้การจดัการเรยีนรูท่ี้เนน้การเรยีนเป็นกลุม่เป็นทีมแบบรว่มมือ (Roberts, n.d.; พิม
พนัธ ์เดชคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2561; วิจารณ ์พาณิช, 2555 และกลุธิดา ทุ่งคาใน, 2561) 

6.ประเมินการพัฒนาของครูผ่านการพิจารณาแผนการปฏิบัติการ ซึ่งมี
รายละเอียดเก่ียวกบัการสงัเกตชัน้เรียน การสะทอ้นคิดจากครูผูร้ว่มพฒันา และเพื่อนสมาชิก ซึ่ง
เป็นขอ้มลูส าคญัในการพฒันาครู (Dillard, 2016; Rigleman and Ruben, 2012; Roberts, n.d.; 
พิมพนัธ ์เดชคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2561; วิจารณ ์พาณิช, 2555 และกลุธิดา ทุ่งคาใน, 2561) 

7. รวบรวมขอ้มลูโดยการสงัเกตการแสดงออก หรือการเปลี่ยนแปลงของผูเ้รียน 
เพื่ อเป็นการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ และการพัฒนา (Rigleman and Ruben, 2012 และ 
Roberts, n.d.)  

8. ค านึงถึงอนัดีระหว่างนักศึกษาครูและพี่เลีย้ง รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยส่งเสริม
การเป็นผูน้  าในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้การอภิปรายสะทอ้นคิดผ่านสนุทรยีสนทนา (Rigleman and 
Ruben, 2012; Hudson et.al., 2012; Roberts, n.d.; Dillard, 2016 และพิมพนัธ ์เดชคปุต ์และพ
เยาว ์ยินดีสขุ, 2561) 

จากการประมวลแนวทางการพฒันานกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูผ่านชมุชน
แห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพจากการใหก้ารรายงานของนกัการศกึษาทัง้ตา่งประเทศ และในประเทศ
ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้นัน้ อาจสรุปแนวทางการพฒันานกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู
ผ่านชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพท่ีจะน ามาใชใ้นการวิจยัครัง้นีไ้ดว้่า  สามารถท าไดโ้ดย การตัง้
กลุม่ท างานรว่มกนัอย่างชดัเจน ในลกัษณะชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ มีการประชมุกลุม่ โดย
ใชห้ลกัการพฒันาบทเรียนรว่มกนัในบริบทการท างานจรงิ และการวิจยัชัน้เรียน รว่มกนัแบบรวม
พลงัตัง้แต่ 2-7 คนต่อกลุ่มเพื่อพัฒนาหรือปฏิรูปครูสู่เด็กโดยเนน้ประเด็นส าคญัท่ีการออกแบบ
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เขียนแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบรวมพลงัสรา้งครูเป็นนกัวิจยัปฏิบตัิการใน
ชัน้เรยีน  

โดยสรุปแลว้จากการประมวลขอ้มลูเก่ียวกบัชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ผูว้ิจยั
ไดข้อ้มลูส าหรบัการด าเนินการวิจยั ประกอบดว้ย หลกัการของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ  
และแนวทางในการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผ่านชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ โดยหลักการของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ท่ีผูว้ิจัยเลือกใชใ้นครัง้นีม้าจากการ
สังเคราะห์หลักการของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้หลักการของ 
Dufour, Dufour, Eaker and Many (2006) เป็นหลักในการสังเคราะห์ ซึ่งหลักการท่ีน าไปใชใ้น
การวิจยัครัง้นีมี้ดงันี ้

1. สมาชิกของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ประกอบดว้ย 
1.1 สมาชิกท่ี เป็นครูผู้สอน ได้แก่  ครูผู้วางแผน (Model teacher หรือ 

Planner) ครูผูร้ว่มพฒันา (Co-teacher หรอื Buddy teacher)   
1.2 สมาชิกท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ ครูพี่เลีย้ง อาจารยน์ิเทศ ผูบ้ริหาร และ 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
2. หลกัการของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพท่ีจะน ามาใชใ้นงานวิจัยครัง้นี ้

ประกอบดว้ย  
2.1 มุง่เนน้การพฒันาการเรยีนรู ้และประสบการณข์องผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
2.1 สรา้งบรรยากาศการท างานรว่มกนัอยา่งรว่มมือรวมพลงัในกลุม่  
2.3 ส่งเสริมการใชก้ารร่วมมือรวมพลงัเพื่อสรา้งแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมให้

เกิดขึน้  
2.4 มีการแลกเปลี่ยนบทบาทกนัในกลุม่ 
2.5 มีขอ้ตกลง หรือพนัธะสญัญารว่มกนัในการท างานเพื่อการพฒันาอย่าง

ตอ่เน่ือง 
3. แนวทางในการพฒันานกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูผ่านชมุชนแห่งการ

เรียนรูท้างวิชาชีพท่ีจะใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ด  าเนินการในลกัษณะการตัง้กลุ่มท างานรว่มกันอย่าง
ชัดเจน ตามแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ มีการประชุมกลุ่ม โดยใช้หลักการพัฒนา
บทเรียนรว่มกนัในบรบิทการท างานจรงิ และการวิจยัชัน้เรียน รว่มกนัแบบรวมพลงัตัง้แต่ 2-7 คน
ต่อกลุ่มเพื่อพฒันาหรือปฏิรูปครูสู่เด็กโดยเนน้ประเด็นส าคญัท่ีการออกแบบเขียนแผนการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบรวมพลงัสรา้งครูเป็นนกัวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรยีน 
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5. รูปแบบการนิเทศตามแนวคดิชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชพีร่วมกับการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน 

ผูว้ิจัยพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
พฒันารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรียน
รว่มกนัเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก ประกอบดว้ย ทฤษฏี แนวคิด  
หลกัการ และกระบวนการ ของการนิเทศ การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ การจดัการเรยีนรู ้การเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก และการสอนวิทยาศาสตร ์ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

5.1 ทฤษฏีและแนวคดิทีใ่ช้ในการพัฒนารูปแบบการนิเทศ 
ในการพัฒนารูปแบบการนิเทศครัง้นี ้ใชห้ลกัการท่ีมรจากทฤษฎีต่าง และแนวคิด 

ตา่ง ๆ รว่มกนัเป็นหลกัในการพฒันา ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
5.1.1 ทฤษฎีท่ีสนบัสนนุการนิเทศ 

5.1.1.1 ท ฤษ ฎี ก า ร เป ลี่ ย น แป ล ง  (Theory of change)  ท่ี ก ล่ า ว ว่ า ก า ร
เปลี่ยนแปลงเกิดจากสาเหต ุ2 ประการ คือสาเหตภุายใน และสาเหตภุายนอก ซึง่เป็นเหตกุารณท่ี์
เกิดขึน้อยา่งชา้ ๆ คอ่ย ๆ สะสมจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในท่ีสดุ 

 ทั้งนี ้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูซึ่งมีประสบการณ์ไม่มากจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดไ้วกว่าครูท่ีมีประสบการณส์งู และสามารถน ามาใชใ้นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสอน และการน านวัตกรรมไปใช้ในการสอนของครูได ้(Ornstein and Hunkins, 
2004; วชิรา เครอืค าอา้ย, 2558 และศภุวฒัน ์ปภสัสรากาญจน,์ 2559)  

5.1.1.2 ทฤษ ฎีแรงจูงใจ  (Theory of motivation) ท่ี กล่ าวว่า  แรงจูงใจคื อ
แรงผลกัดนัท่ีท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมเป้าหมาย โดยมุ่งหวงัต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งก่อใหเ้กิดเป็น
แรงผลักดันให้เกิดความพยายามเพื่อความส าเร็จ (สุรางค์ โค้วตระกูล , 2553) แรงจูงใจเป็น
แนวทางหนึ่งท่ีสามารถใชใ้นการนิเทศเพื่อสง่เสรมิใหน้กัศกึษาผูร้บัการนิเทศเกิดแรงผลกัดนัในการ
พฒันาตนเองในการจดัดการเรยีนรูต้ามแนวทางที่ผูน้ิเทศชีแ้นะ 

5.1.1.3 ท ฤษ ฎี ก า รสื่ อ ส า ร  (Theory of communication)  ก า รสื่ อ ส า ร มี
ความส าคญัตอ่การท างานรวมกนัใหป้ระสบความส าเรจ็ การสื่อสารทัง้ดว้ย วจนภาษา และ อวจน
ภาษา เป็นสิ่งส  าคัญนอกจากจะท าให้งานส าเร็จลุล่วงแลว้ การใชก้ารสื่อสารอย่างเหมาะสม
สามารถสรา้งความผ่อนคลาย ความเป็นตวัของตวัเอง ความไวใ้จ และการยอมรบัอย่างจริงใจ 
(ปรยีาพร วงศอ์นตุรโรจน,์ 2553)  
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5.1.1.4 ทฤษฎีการเรียนรูข้องผูใ้หญ่ (Andragogy Theory) ท่ีกล่าวถึงลกัษณะ
ของบคุคลวา่ 1) บคุคลท่ีเป็นผูใ้หญ่ มีวฒุิภาวะเต็มท่ีจะมีลกัษณะท่ีสามารถน าตนเองได ้2) ผูใ้หญ่
เรยีนรูไ้ดด้ีเม่ือไดว้ิเคราะหห์าสาเหต ุวางแผน น าไปใช ้และประเมินสิ่งตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตวัเขาเอง   

(Zepeda, 2017; อาชญัญา รนัตอบุล, 2542 และปิยะ ศกัดิเ์จรญิ, 2558)  
5.1.2 ทฤษฎีทีส่นับสนุนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุก 

ทฤษฎีท่ีสนบัสนนุการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก ประกอบดว้ยหลายทฤษฏี ซึง่มี
แนวคดิมาจาก ปรชัญาการศกึษาพิพฒันาการนิยม (Progressivism) ปรชัญานีเ้กิดขึน้เพื่อตอ่ตา้น
แนวคิดดัง้เดิมท่ีการศกึษามกัเนน้แต่เนือ้หา สอนใหท้่องจ าเพียงอย่างเดียว ท าใหเ้ด็กพฒันาดา้น
สติปัญญาอย่างเดียว ไม่มีความคิดสรา้งสรรค ์ไม่มีความกลา้ และความมั่นใจในตนเองประกอบ
กบัมีความกา้วหนา้ในดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท าใหเ้กิดแนวความคิดปรชัญาการศึกษา
พิพัฒนาการนิยมขึ ้น ปรัชญานี้เน้นกระบวนการ โดยเฉพาะกระบวนการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร ์เม่ือน ามาใช้กับการศึกษา แนวทางของการศึกษาจึงต้องพยายามปรบัปรุงให้
สอดคลอ้งกบักาลเวลาและภาวะแวดลอ้มอยู่เสมอ การศึกษาจะไม่สอนใหค้นยึดมั่นในความจริง 
ความรู ้และค่านิยมท่ีคงท่ี หรือสิ่งท่ีก าหนดไวต้ายตวั ตอ้งหาทางปรบัปรุงการศกึษาอยู่เสมอ เพื่อ
น าไปสู่การคน้พบความรูใ้หม่ ๆ (บรรจง จันทรสา, 2522)  ในการพัฒนารูปแบบการนิเทศตาม
แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่ อส่งเสริม
ความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชา
วิทยาศาสตรใ์นครัง้นี ้ประกอบดว้ย  

5.1.2.1 ทฤษฏีการเรียนรู ้( Learning theory) คือ แนวความคิดของนกัจิตวิทยา
ท่ีพยายามจะอธิบายเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนษุย ์และการเปลี่ยนแปลงนัน้เป็น
ผลของการฝึกฝนซ า้ซาก และเป็นไปในลกัษณะถาวร ซึง่ไม่สามารถมองเห็นและสงัเกตไดโ้ดยตรง 
โดยท่ีนกัจิตวิทยาแต่ละคนก็มีความเช่ือเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนษุยใ์นลกัษณะ
ท่ีแตกต่างกัน จึงเกิดมีทฤษฎีการเรียนรูท่ี้ส  าคัญหลาย ๆ ทฤษฎี  ซึ่งทฤษฎีการเรียนรูเ้ป็นการ
กลา่วถึงกฎและหลกัการ สามารถอธิบายเง่ือนไขวา่การเรยีนรูจ้ะเกิดขึน้หรอืไม่ (พิมพนัธ ์เดชะคปุต ์
และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2548)  

5.1.2.2 ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) คือ แนวคิดท่ีเนน้พฒันาผูเ้รียนดว้ย
การสรา้งความรูด้ว้ยตนเองของผู้เรียน โดยเน้นความส าคัญของตัวผู้ เรียน โดยให้ผู้เรียนเป็น
ศูนยก์ลางของการเรียนรูป กระบวนการเรียนรูนี้ส้่งเสริมการพัฒนาภายในตวับุคคล ใหพ้ัฒนา
ความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องท่ีศึกษาขึน้ดว้ยตวัเองมากกว่าท่ีจะรบัความรู ้หรือเกิดความเขา้ใจจาก
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บุคคลอ่ืน และบุคคลจะเกิดการเรียนรู ้สิ่งใหม่ได้ขึน้อยู่กับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน และ
กระบวนการเรียนรู ้และการเรียนรูจ้ะเกิดขึน้จากการลงมือท าหรือการท างาน และปฏิสัมพันธ์
รว่มกนัระหว่างผูเ้รียนในลกัษณะการเผชิญสถานการณจ์รงิ ซึ่งมีหวัใจส าคัญในการจดัการเรยีนรู ้
โดยเน้นการใช ้Active Process และจัดการเรียนรูเ้ป็นขั้นตอนเพื่อให้ครูผูส้อนสามารถจัดการ
เรยีนรูเ้พื่อพฒันาโครงสรา้งทางปัญญาใหเ้กิดขึน้กบัผูเ้รียนไดน้ัน้ (พิมพนัธ ์เดชะคปุต ์และพเยาว ์
ยินดีสขุ, 2548 และอญัชลี สรินิทรว์ราวงศ,์ 2543) 

5.1.2.3 ทฤษ ฎี การเรีย น รู ้แบบ ร่วม มื อ  (Cooperative and collaborative 
learning) กล่าวถึง ทฤษฎีการเรียนรูแ้บบรว่มมือ ว่าผูเ้ผยแพรโ่ดย Slavin, David Johnson และ 
Roger Johnson มีทฤษฏีการเรียนรูแ้ละการประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรียนการสอนสรุปไดด้งันี ้  
กลา่ววา่ ทฤษฎีการเรยีนรูก้ารเรยีนรูแ้บบรว่มมือ คือ การเรยีนรูเ้ป็นกลุม่ย่อย โดยมีสมาชิกกลุม่ท่ีมี
ความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3-6 คน ช่วยกันเรียนเพื่อให้บรรลุหมายของกลุ่ม โดย
องค์ประกอบของการเรียนรูต้ามแนวการเรียนรูแ้บบร่วมมือ คือ  การพึ่งพากันทางบวก การ
ปฏิสมัพนัธเ์กือ้หนุนกนั การก าหนดภาระหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน การใช้
ทกัษะระหวา่งบคุคลและทกัษะกลุม่ยอ่ย (ชยัวฒัน ์สทุธิรตัน,์ 2552; วนิดา ฉตัรวิราคม, 2546) 

5.1.2.4 ทฤษฎีโซเชียลคอนสตรคัติวิซึ่ม (Social constructivism) มีรากฐานมา
จาก Vygotsky ท่ีเนน้การสรา้งความรูใ้นบรบิทการเรยีนรูท้างสงัคม โดยเปิดโอกาสใหค้รูหรอืผูเ้รยีน
ท่ีอาวุโสกว่าแสดงบทบาทในการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยเช่ือว่าวัฒนธรรมจะเป็นเครื่องมือทาง
ปัญญาท่ีจ าเป็นส าหรบัการสรา้งความรู ้ปฏิสมัพนัธท์างสงัคม มีบทบาทส าคญัในการพฒันาดา้น
พุทธิปัญญา"รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกับศักยภาพในการพัฒนาดา้นพุทธิปัญญาท่ีอาจมีขอ้จ ากัด
เก่ียวกบัช่วงของการพฒันาท่ีรยีกว่า Zone of Proximal Development ถา้ผูเ้รยีนอยู่ต  ่ากว่า Zone 
of Proximal Development จ า เป็น ท่ีจะต้องได้รับการช่ วย เหลือในการเรียน รู ้ ท่ี เรียกว่า  
Scaffolding และVygotsky เช่ือว่าผูเ้รียนสรา้งความรูโ้ดยผ่านทางการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมกบั
ผูอ่ื้น ไดแ้ก่ เด็ก กบั ผูใ้หญ่ พ่อแม่ ครูและเพื่อน ในขณะท่ีเด็กอยูใ่นบรบิทของสงัคมและวฒันธรรม  
(ทิศนา แขมมณี, 2554; อมรนิทร ์อมัพลพงษ,์ 2559) 

ในการพัฒนารูปแบบการนิเทศในครัง้นีน้  าความเช่ือและหลักการของทฤษฎี
ประกอบดว้ย ทฤษฎีท่ีสนบัสนุนการนิเทศ ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎี
การสื่อสาร และทฤษฎีการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่  มีใชใ้นการพฒันารูปแบบโดยมีพืน้ฐานบนความเช่ือท่ี
ประมวลมาจากทฤษฎีต่าง ๆ ข้างต้นท่ีว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส ามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนไดผ้่านกระบวนการท่ีผูน้ิเทศใหก้ารแนะน าและช่วยเหลือใหเ้กิด
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ความรูท้ักษะ โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู ้ให้ก าลังใจ สรา้งแรงจูงใจ ให้เกิดความ
ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาความสามารถในการจดัการเรยีนรูข้องตนเอง จนสามารถ
น าตนเองใหพ้ฒันาความสามารถอยา่งตอ่เน่ืองได ้  

เม่ือน าทฤษฎีท่ีสนับสนุนการนิเทศมาผนวกกับทฤษฎีท่ีสนับสนุนการจัดการ
เรียนรูร้่วมกันเชิงรุก ซึ่งประกอบดว้ย ทฤษฏีการเรียนรู  ้ทฤษฎีสรรคนิยม ทฤษฎีการเรียนรูแ้บบ
รว่มมือ ทฤษฎีโซเชียลคอนสตรคัติวิซึม่ เพื่อเป็นพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบการนิเทศโดยยดึหลกั
ท่ีวา่ ผูเ้รยีนสามารถสรา้งความรูเ้องไดจ้ากผ่านการลงมือกระท า และการมีปฏิสมัพนัธก์บับคุคลอ่ืน 
และกระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัในลกัษณะกลุม่การเรยีนรูส้ามารถสง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหด้ี
ขึน้โดยกระบวนการทางสังคมในกลุ่มท่ีมีการช่วยเหลือกัน สื่ อสารแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ัน ท าให้
ผูเ้รยีนเกิดความรู ้ทกัษะ เจตคติ และเม่ือไดร้บัการฝึกฝนดว้ยแนวทางการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง
ผ่านกระบวนการเรียนรูร้่วมกันย่างต่อเน่ืองจะช่วยพฒันาผูเ้รียนในดา้นความรู ้ทักษะ และปรบั
พฤตกิรรม ตลอดจนเจตคติของผูเ้รยีนได ้

5.1.3 แนวคดิการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
ผูว้ิจยัศกึษาแนวคิดการพฒันาบทเรียนรว่มกนัจากต ารา เอกสาร บทความ และ

งานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ของ Murata et.al. (2011); Rock และ Wilson (2005); 
Tang Keow Nganga  and Lim Chap Sama (2015); นภาพร วรเนตรสุดาทิพย์ (2554) เพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการก าหนดขั้นตอนในการพัฒนาการนิเทศรวมกับ กระบวนการพัฒนา
บทเรยีนรว่มกนั และหลกัการนิเทศ ซึง่ด  าเนินการโดยชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ทัง้นีแ้นวคิด
ของการพัฒนาบทเรียนร่วมกันคือ การรวมกลุ่มท างานร่วมกันของครู และผู้เก่ียวขอ้งในการ
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในบริบทของการท างานจริงในหอ้งเรียนอย่างเป็น
ระบบต่อเน่ือง เพื่อการพัฒนาตนเองของครู และการพัฒนาผูเ้รียน โดยมีจุดเนน้ท่ีการใหค้วาม
สนใจการท ากิจกรรมการเรยีนรู ้และการแสดงออกของผูเ้รยีน  

5.1.4 แนวคดิชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
จากการประมวลแนวคิดของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพจากการให้

ความหมายของนักการศึกษาทั้งต่างประเทศ และในประเทศดังท่ีได้กล่าวมาขา้งตน้แล้วนั้น 
แนวคิดของชมุชนแห่งการเรยีนรูว้ิชาชีพท่ีผูว้ิจยัน ามาใชพ้ฒันารูปแบบการนิเทศ มีใจความวา่ เป็น
การรวมกลุ่มกันของครูและผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกับการจดัการศึกษา ท่ีมีความสนใจรว่มกันท่ีจะ
พฒันางานวิชาชีพครู มีการรว่มกนัวางแผน การท างาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ้สะทอ้นคิด ซึ่งเป็นการ
ท างานอย่างต่อเน่ือง และเป็นระบบ เพื่อใหค้รูพัฒนาความรูค้วามสามารถ มีความช านาญใน
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วิชาชีพ (DuFour, 2004; Harris and Jones, 2010; พิมพนัธ ์เดชคปุต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2561
และ ชชูาต ิพว่งสมจิตต,์ 2560)  

แนวคิดนีจ้ะใชเ้ป็นหลกัในการด าเนินงานของสมาชิกในชมุชนแห่งการเรยีนรูท้าง
วิชาชีพ เพื่อการพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกอย่างรวมพลงัของนักศึกษา ใน
ส่วนของก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและแนวทางการท างาน โดยน าไปประยกุตก์บัหลกัการของชมุชน
แห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพท่ีจะกลา่วตอ่ไป 

5.2 หลักการทีใ่ช้ในการพัฒนารูปแบบการนิเทศ 
5.2.1 หลกัการนิเทศ 

จากการสังเคราะห์หลักการนิเทศจากเอกสารและต าราของ  Glickman and 
Ross-Gordon (2001); Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly (2007); Mark and Stoop 
(1985); Nolan และ Hoover (2004); The Academy of Medical Educators (2010); วนิดา ฉัตร
วิราคม (ม.ป.ป.) ซึ่งผูว้ิจยัจะน าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสรมิความสามารถใน
การจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในงานวิจัยครั้งนี ้
ประกอบดว้ย  

1. การให้แนวทาง เพื่อให้ผู้ร ับการนิเทศสามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

2. การท างานรว่มกนัระหวา่งผูน้ิเทศและผูร้บันิเทศ 
3. การใหข้อ้มลูปอ้นกลบัเป็นระยะ ๆ อยา่งตอ่เน่ือง 
4. การให้การปรึกษาทั้งเรื่อง เนื ้อหา การปฏิบัติ และการบริหารจัดการ 

รวมทัง้เรือ่งทั่ว ๆ ไป  
5. ค านงึถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูน้ิเทศ และผูร้บัการนิเทศ  
6. การฝึกอบรมผู้นิเทศอาจจะตอ้งสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่ผู้นิเทศใน

ประเด็นต่าง ๆ คือ ความเขา้ใจในศาสตรก์ารสอน  เนือ้หารายวิชา การประเมินการเรียนรู ้ทกัษะ
การปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล  

5.2.2 หลกัการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์
หลกัการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีน ามาใชใ้นการพฒันา

รูปแบบการนิเทศในครัง้นีผู้ว้ิจยัพฒันาขึน้ในรูปตวัชีว้ดัความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกัน
เชิงรุกในรายวิชาวิทยาศาสตร ์ซึ่งมีท่ีมาจากการสงัเคราะหต์วัชีว้ดัความสามารถการจดัการเรยีนรู ้
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ร่วมกันเชิงรุก  ร่วมกับ ตัวชีว้ัดความสามารถครูวิทยาศาสตร ์ซึ่งสังเคราะห์งานเอกสาร และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ตัวชี ้วัดความสามารถในการจัดการเรียนรู ้ร่วมกันเชิงรุก สังเคราะห์จาก 
Jhonson, Jhonson and Smith, 1998 ; Alberta learning (2002); Leeuwen Janssen (2019); 
NoorAileen Ibrahim et al (2015); ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ (2550) และวิชัย เสวกงาม (2559) 
ประกอบดว้ย 8 ตวัชีว้ดัดงันี ้

1. วางแผนจดักิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยวิธีท่ีมีความหลากหลายเหมาะสมกับ
เนือ้หา ทกัษะ และเจตคติของผูเ้รยีน 

2. สรา้งบรรยากาศการเรยีนรูแ้บบรวมพลงั มีสว่นรว่มช่วยเหลือกนัในการท า
กิจกรรม 

3. ก าหนดและอธิบายจดุมุง่หมายในการท ากิจกรรมรว่มกนัเพื่อเพิ่มแรงจงูใจ
ใหผู้เ้รยีน 

4. ประเมินการท ากิจกรรมของผูเ้รยีนดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม  
5. ใหค้  าแนะน า และความช่วยเหลือในการท ากิจกรรม 
6. จดักลุม่ผูเ้รยีนใหส้มาชิกมีลกัษณะหลากหลาย มอบหมายหนา้ท่ีผูเ้รยีนให้

เหมาะสมกบัภาระงาน 
7. สงัเกตตดิตามพฤตกิรรมผูเ้รยีน 
8. ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน 

ตัวชีว้ัดความสามารถของครูวิทยาศาสตรส์ังเคราะห์จาก Patrícia Dinis da 
Costa Luísa Araújo (2 0 1 8 ) ; SOCRATE Programme (n.d.); Wisconsin Education 
Association council (1999); The American Association for the Advancement of science 
(1990);สสวท (2555) และสุรศักดิ์ สุทธิวรรณและ ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน (2561)  ประกอบดว้ย10 
ตวัชีว้ดั ดงันี ้

1.เขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
2. เขา้ใจทฤษฎี หลกัการ มโนทศัน ์กฎเกณฑ ์เนือ้หาสาระทางวิทยาศาสตร์

ถกูตอ้ง ครอบคลมุเนือ้หาในหลกัสตูร 
3. เข้าใจกระบวนการสืบเสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตร ์วิธีการทาง

วิทยาศาสตร ์กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู ้
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4. มีความเขา้ใจดา้นหลกัสตูร ก าหนดจุดประสงค ์และวิธีการจดัการเรียนรู ้
ตรงตามหลกัสตูร 

5. การวางแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยค านึงถึงหลักสูตร คุณลักษณะของ
ผูเ้รยีน ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ใชว้ิธีสอนท่ีหลากหลาย 

6. จดัการเรยีนการสอนโดยเนน้ การสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง ผ่านการทดลอง 
การท ากิจกรรมรว่มกนั มีปฏิสมัพนัธก์นั 

7. มีความสามารถในการเตรียมเครื่องมือ และใช้เครื่องมือ ในการสอน
ปฏิบตัิการทดลอง และการส ารวจ 

8. สามารถใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรยีนการสอน 
9. จดับรรยากาศการเรียนรูท่ี้กระตุน้ความสนใจใฝ่รู ้สงเสริมการเรียนรูข้อง

ผูเ้รยีน 
10. ประเมินผลผูเ้รยีนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ผูว้ิจัยน าตัวชีว้ัดความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก และตัวชีว้ัด
ความสามารถครูวิทยาศาสตร ์มาสงัเคราะหร์ว่มกนัเพื่อใชเ้ป็นตวัชีว้ดัความสามารถในการจัดการ
เรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกในรายวิชาวิทยาศาสตรท่ี์จะใชพ้ฒันาเป็นแบบประเมินความสามารถในการ
จดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก (ดงัแสดงในภาพประกอบ 2) มีรายละเอียดดงันี ้

ความสามารถในการจัดการเรียน รู ้ร่วมกัน เชิง รุกในวิชาวิทยาศาสตร ์ 
ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ คือ 1) ความรูค้วามเขา้ใจทางวิทยาศาสตร ์2) ความรูค้วามเขา้ใจ
ดา้นหลกัสตูร 3) ความรูค้วามสามารถในการวางแผนการจดัการเรียนรู ้ 4) ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน 5) ความสามารถในการจัดการชั้นเรียน 6) ความสามารถในการประเมิน
ผูเ้รยีน 

1. ความรูค้วามเขา้ใจทางวิทยาศาสตร ์ ประกอบดว้ย 3 ตวัชีว้ดั ดงันี ้
1.1 อธิบายธรรมชาตขิองวิทยาศาสตรไ์ด ้ 
1.2 ยกตัวอย่างหลักการ ทฤษฎี มโนทัศน ์กฏเกณฑ์ เนือ้หาสาระทาง

วิทยาศาสตรไ์ด ้  
1.3 บอกกระบวนการสืบเสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตรไ์ด ้ 

2. ความรูค้วามเขา้ใจดา้นหลกัสตูร ประกอบดว้ย 3 ตวัชีว้ดั ดงันี ้
2.1 เขียนจดุประสงคก์ารเรยีนรูไ้ด ้ 
2.2 อธิบายเนือ้หารสาระได ้ 
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2.3 เลือกวิธีการจดัการเรยีนรูไ้ด ้ 
3. ความรูค้วามสามารถในการวางแผนการจัดการเรียนรู ้ประกอบดว้ย 3 

ตวัชีว้ดั ดงันี ้
3.1 บอกลกัษณะ และความตอ้งการของนกัเรยีนเป็นรายบคุคลได ้ 
3.2 ออกแบบการเรยีนรูด้ว้ยวิธีการสอนท่ีหลากหลาย  
3.3 วางแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัของหลกัสตูร  

4. ความสามารถในการจดัการเรยีนการสอน ประกอบดว้ย 3 ตวัชีว้ดั ดงันี ้
4.1 สอนใหน้กัเรยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง  
4.2 เตรยีมและใชเ้ครือ่งมือส าหรบัการทดลองวิทยาศาสตรไ์ด ้ 
4.3 ใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรยีนการสอนได ้ 

5. ความสามารถในการจดัการชัน้เรยีน ประกอบดว้ย 3 ตวัชีว้ดั ดงันี ้
5.1 จดับรรยากาศท่ี สรา้งแรงจงูใจ และสง่เสรมิการเรยีนรู ้ 
5.2 สรา้งบรรยากาศการเรียนรู ้ร่วมกัน และจัดกลุ่มผู้เรียนให้มีความ

หลากหลาย  
5.3 ใหค้  าแนะน า และช่วยเหลือในการท ากิจกรรม  

6. ความสามารถในการประเมินผูเ้รยีน ประกอบดว้ย 3 ตวัชีว้ดั ดงันี ้
6.1 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  
6.2 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รยีน  
6.3 สงัเกตพฤติกรรมและใหข้อ้มลูยอ้นกลบั  
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5.2.3 หลกัการของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 
หลกัการและสมาชิกของชมุชนแห่งการจดัการเรยีนรูท้างวิชาชีพท่ีน ามาใชใ้นการ

วิจยัครัง้นีม้าจากการศกึษา เอกสาร และการสงัเคราะหห์ลกัการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
ข อ ง  Dufour, Dufour, Eaker and Many (2006); Kruze, Louis and Bryk (1994); Sucheera 
Mahimuang (2018); ชูชาติ พ่วงสมจิตต ์(2560); พิมพนัธ ์เดชคุปต ์และพเยาว ์ยินดีสขุ (2561) 
และ  เรวณี ชยัเชาวรตัน ์(2556)  มีรายละเอียดดงันี ้

1. สมาชิกของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ประกอบดว้ย 
1.1 สมาชิกท่ีเป็นครูผูส้อน ไดแ้ก่ นกัศกึษาครูผูว้างแผน (Model teacher 

หรอื Planner) นกัศกึษาครูผูร้ว่มพฒันา (Co-teacher หรอื Buddy teacher)  
1.2 สมาชิกท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ ครูพี่ เลีย้ง อาจารยน์ิเทศ ผูบ้ริหาร 

และ ผูเ้ช่ียวชาญ 
2. หลกัการของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพท่ีจะน ามาใชใ้นงานวิจยัครัง้

นี ้ประกอบดว้ย  
2.1 มุง่เนน้การพฒันาการเรยีนรู ้และประสบการณข์องผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
2.2 สรา้งบรรยากาศการท างานรว่มกนัอยา่งรว่มมือรวมพลงัในกลุ่ม 
2.3 สง่เสรมิการใชก้ารรว่มมือรวมพลงัเพื่อสรา้งแนวปฏิบตัิท่ีเหมาะสมให้

เกิดขึน้ 
2.4 มีขอ้ตกลง รว่มกนัในการท างานเพื่อการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง โดยจะ

น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของสมาชิกในชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพในการในการ
นิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

การน า ทฤษฎี แนวคิด หลกัการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการนิเทศท่ี
จะใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้แสดงความสมัพนัธต์ามภาพประกอบ 2 จากนัน้ผูว้ิจยัด าเนินการพฒันารา่ง
รูปแบบการรูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนา
บทเรยีนรว่มกนั เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก ดงัแสดงในตาราง 12-
13 และก าหนดบทบาทของสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในรูปแบบการนิเทศตาม
แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เพื่ อส่งเสริม
ความสามารถในการจดัการเรยีนรูเ้ชิงรุก ดงัแสดงในตาราง 14-20 
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ตาราง 11 หลกัการท่ีน ามาใชใ้นการพฒันารูปแบบการนิเทศ 

หลกัการนิเทศ หลกัการชมุชนแหง่การเรียนรูท้าง

วิชาชีพ 

หลกัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั 

1. การใหแ้นวทางพฒันาตนเอง 

เพ่ือใหผู้ร้บัการนิเทศสามารถ 

พฒันาตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(SV1) 

2. การท างานรว่มกนัระหวา่งผู้

นิเทศและผูร้บันิเทศ (SV2) 

3. การใหข้อ้มลูปอ้นกลบัเป็นระยะ  

อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือการพฒันา 

(SV3) 

4. การใหก้ารปรกึษาทัง้เรื่อง 

เนือ้หา การปฏิบตัิ และการบรหิาร

จดัการ รวมทัง้เรื่องทั่ว ๆ ไป (SV4) 

5. ค านงึถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งผู้

นิเทศ และผูร้บัการนิเทศ (SV5) 

6. การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่ผู้

นิเทศในประเดน็ ความเขา้ใจใน

ศาสตรก์ารสอน เนือ้หาวิชา การ

ประเมินการเรียนรู ้ทกัษะการ

ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล (SV6) 

1. มุง่เนน้การพฒันาการเรยีนรู ้

และประสบการณข์องผูเ้รยีนเป็น

ส าคญั (PLC1) 

2. สรา้งบรรยากาศการท างาน

รว่มกนัเพ่ือสง่เสรมิการรว่มมือรวม

พลงัในกลุม่ (PLC2) 

3. การใชก้ารรว่มมือรวมพลงัเพ่ือ

สรา้งแนวปฏิบตัิท่ีเหมาะสมให้

เกิดขึน้ (PLC3) 

4. มีขอ้ตกลง รว่มกนัในการท างาน

เพ่ือการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

(PLC4) 

 

1. การท างานรวมกนัอยา่งรว่มมือ

รวมพลงัของครู และผูท่ี้มีสว่น

เก่ียวขอ้ง (LS1) 

2. การก าหนดประเดน็ในการ

พฒันาบทเรยีนรว่มกนัจากปัญหา

ท่ีเกิดขึน้จรงิในชัน้เรยีน (LS2) 

3. การสงัเกตพฤติกรรมท่ีแสดงถึง

การเรียนรูห้รอืการคิดโดยตรงจาก

การสงัเกตชัน้เรียน (LS3) 

4. การใหผ้ลสะทอ้นกลบั และการ

อภิปรายผลการปฏิบตัิงาน (LS4) 

5. การด าเนินการในระยะยาว

สอดคลอ้งกบับรบิทการท างานจรงิ 

(LS5) 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

หลกั 

การนิเทศ 

หลกัการชมุชนแห่งการ

เรยีนรูท้างวิชาชีพ 

หลกัการพฒันา

บทเรยีนรว่มกนั 

รูปแบบการนิเทศ 

   ขัน้เตรียมการนิเทศ 

SV2   PLC1  PLC2  PLC3 LS1  LS2 1. ก าหนดเปา้หมายการพฒันาผูเ้รยีน 

SV2  SV5 PLC2  PLC3  PLC4 LS1 2.สรา้งขอ้ตกลงรว่มกนัในการท างาน 

SV6    PLC3  LS1 3.ทบทวนความรู ้

   ขัน้ปฏิบตัิการนิเทศตามแนวคิดชมุชนแหง่การ

เรยีนรูท้างวิชาชีพ 

SV2 SV4 PLC2 LS2  LS3 1.ขัน้วิเคราะหปั์ญหาและ เตรยีมการออกแบบ

การสอน 

SV2 SV4 PLC3 LS1  LS2 2.ออกแบบการสอนรว่มกนัเชิงรุก 

SV2  SV5 PLC2  PLC3   LS3 3.ปฏิบตัิการสอน และการสงัเกตชัน้เรยีน 

SV1  SV3  

SV5 

PLC2  PLC3   LS4 4.สะทอ้นคิด 

SV1 PLC1 PLC2 PLC3 LS1 5.ปรบัปรุงบทเรียน 

   ขัน้อภิปราย ใหข้อ้เสนอแนะ และสรุปการนิเทศ 

SV3 PLC2 PLC3   LS4 1.อภิปรายประสบการณจ์ากการนิเทศ 

SV3  SV6 PLC2 PLC3 LS1  LS4 2.สรุปสิ่งท่ีไดเ้รียนรูร้ว่มกนั 

SV1  SV6 PLC3 LS1  LS4  LS5 3.ถอดบทเรยีนสรา้งขอ้เสนอแนะ 
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จากหลกัการท่ีแสดงในตาราง ผูว้ิจยัน าพฒันารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชน
แห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ รว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั โดยแบง่ขัน้ตอนออกเป็น 3 ขัน้ ไดแ้ก่  

1. ขั้นเตรียมการนิเทศ ประกอบด้วย ขั้นตอนย่อย  3 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนด
เปา้หมายการพฒันาผูเ้รยีน 2) สรา้งขอ้ตกลงรว่มกนั 3) ทบทวนความรู ้

2. ขัน้ปฏิบตัิการนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ประกอบดว้ย 
ขัน้ตอนย่อย 5 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้วิเคราะหปั์ญหาและ เตรียมการออกแบบการสอน 2) ออกแบบ
การสอนร่วมกันเชิงรุก  3) ปฏิบัติการสอน และการสังเกตชั้นเรียน  4) สะท้อนคิด 5) ปรบัปรุง
บทเรยีน 

3. ขัน้อภิปราย ใหข้อ้เสนอแนะ และสรุปการนิเทศ ประกอบดว้ย ขัน้ตอนย่อย 3 
ขัน้ตอน คือ 1) อภิปรายประสบการณจ์ากการนิเทศ 2) สรุปสิ่งท่ีไดเ้รียนรูร้ว่มกนั 3) ถอดบทเรียน
สรา้งขอ้เสนอแนะ 

จาก (รา่ง) รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบั
การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ผูว้ิจัยขอแสดงรายละเอียดเก่ียวกับบทบาทหนา้ท่ีในการนิเทศตาม
แนวคิดการพฒันาบทเรียนรว่มกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบ่งตามระยะต่าง ๆ ดงั
ตารางท่ี 13-19 

ขั้นที ่1 เตรียมผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ 

ตาราง 12 บทบาทหนา้ท่ีในการนิเทศตามแนวคิดการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัผา่นชมุชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวิชาชีพในขัน้ เตรยีมผูน้ิเทศ และผูร้บัการนิเทศ 

สมาชิกชุมชนแห่ง 

การเรียนรู้ทางวชิาชพี 
บทบาท 

นกัศกึษาครูผูพ้ฒันาบทเรยีน ผูร้บัการนิเทศ เขา้รบัการอบรม PLC ส าหรบัการนิเทศ และการจดัการ

เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

นกัศกึษาครูผูร้ว่มพฒันาบทเรยีน ผูร้บัการนิเทศ เขา้รบัการอบรม PLC ส าหรบัการนิเทศ และการจดัการ

เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

ครูพ่ีเลีย้ง ผูนิ้เทศ เขา้รบัการอบรม PLC ส าหรบัการนิเทศ และการจดัการเรยีนรู ้

รว่มกนัเชิงรุก 

อาจารยนิ์เทศ ผูนิ้เทศ เขา้รบัการอบรม PLC ส าหรบัการนิเทศ และการจดัการเรยีนรู ้

รว่มกนัเชิงรุก 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

สมาชิกชุมชนแห่ง 

การเรียนรู้ทางวชิาชพี 
บทบาท 

ผูบ้รหิาร   ผูนิ้เทศ เขา้รบัการอบรม PLC ส าหรบัการนิเทศ และการจดัการเรยีนรู ้

รว่มกนัเชิงรุก 

ผูเ้ช่ียวชาญ   ผูนิ้เทศ เขา้รบัการอบรม PLC ส าหรบัการนิเทศ และการจดัการเรยีนรู ้

รว่มกนัเชิงรุก 

 
ขั้นที ่2 การปฏิบัตกิารนิเทศการสอนวิทยาศาสตรต์ามแนวคิด PLC 

ระยะท่ี 1 วิเคราะหปั์ญหา และเตรยีมการออกแบบการสอน 

ตาราง 13 บทบาทหนา้ท่ีในการนิเทศตามแนวคิดการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัผา่นชมุชนแห่ง 
การเรยีนรูท้างวิชาชีพ ระยะท่ี 1  

สมาชกิชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวชิาชพี 
บทบาท 

นกัศกึษาครูผูพ้ฒันาบทเรยีน วิเคราะหห์ลกัสตูร หรอื เนือ้หาท่ีจะสอน เพ่ือน ามาก าหนดเปา้หมายท่ี

จะพฒันาผูเ้รยีน เพ่ือสรา้งแผนการจดัการเรียนรู ้

นกัศกึษาครูผูร้ว่มพฒันาบทเรยีน รว่มกบัผูพ้ฒันาบทเรยีนวิเคราะหห์ลกัสตูร หรือ เนือ้หาที่จะสอน เพ่ือ

น ามาก าหนดเปา้หมายท่ีจะพฒันาผูเ้รยีนสรา้งแผนการจดัการเรียนรู ้

ครูพ่ีเลีย้ง วิเคราะหห์ลกัสตูร หรอื เนือ้หาท่ีจะสอน เพ่ือน ามาก าหนดเปา้หมายท่ี

จะพฒันาผูเ้รยีนสรา้งแผนการจดัการเรียนรู ้

อาจารยนิ์เทศ วิเคราะหห์ลกัสตูร หรอื เนือ้หาท่ีจะสอน เพ่ือน ามาก าหนดเปา้หมายท่ี

จะพฒันาผูเ้รยีนสรา้งแผนการจดัการเรียนรู ้

ผูบ้รหิาร   วิเคราะหห์ลกัสตูร หรอื เนือ้หาท่ีจะสอน เพ่ือน ามาก าหนดเปา้หมายท่ี

จะพฒันาผูเ้รยีนสรา้งแผนการจดัการเรียนรู ้

ผูเ้ช่ียวชาญ   วิเคราะหห์ลกัสตูร หรอื เนือ้หาท่ีจะสอน เพ่ือน ามาก าหนดเปา้หมายท่ี

จะพฒันาผูเ้รยีนสรา้งแผนการจดัการเรียนรู ้

 



  97 

ระยะท่ี 2 ออกแบบแผนการสอนเชิงรุกแบบรวมพลงั 

ตาราง 14 บทบาทหนา้ท่ีในการนิเทศตามแนวคิดการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัผา่นชมุชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวิชาชีพ ระยะท่ี 2  

สมาชกิชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วชิาชพี 
บทบาท 

นกัศกึษาครูผูพ้ฒันาบทเรยีน สรา้งแผนการจดัการเรียนรู ้

นกัศกึษาครูผูร้ว่มพฒันาบทเรยีน รว่มกบัผูพ้ฒันาบทเรยีนในการสรา้งแผนการจดัการเรียนรู ้

ครูพ่ีเลีย้ง รว่มวางแผน ใหค้  าปรกึษา ชีแ้นะการออกแบบการสอน 

และแผนการจดัการเรียนรู ้ประเมินผลการจดัการเรียนรู ้

อาจารยนิ์เทศ รว่มวางแผน ใหค้  าปรกึษา ชีแ้นะการออกแบบการสอน 

และแผนการจดัการเรียนรู ้ประเมินผลการจดัการเรียนรู ้

ผูบ้รหิาร  รว่มวางแผน ใหค้  าปรกึษา ชีแ้นะการออกแบบการสอน 

และแผนการจดัการเรียนรู ้ประเมินผลการจดัการเรียนรู ้

ผูเ้ช่ียวชาญ  รว่มวางแผน ใหค้  าปรกึษา ชีแ้นะการออกแบบการสอน 

และแผนการจดัการเรียนรู ้ประเมินผลการจดัการเรียนรู ้

 
ระยะท่ี 3 ปฏิบตัิการสอน และสงัเกตชัน้เรยีนวิทยาศาสตร ์

ตาราง 15 บทบาทหนา้ท่ีในการนิเทศตามแนวคิดการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัผา่นชมุชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวิชาชีพ ระยะ 3 

สมาชกิชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวชิาชพี 
บทบาท 

นกัศกึษาครูผูพ้ฒันาบทเรยีน จดัการเรียรูใ้นชัน้เรยีนตามท่ีไดอ้อกแบบและสรา้งแผนการจดัการเรยีนรูไ้ว ้

นกัศกึษาครูผูร้ว่มพฒันาบทเรยีน สงัเกตการณช์ัน้เรยีน โดยสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รยีน บนัทกึผล

การสงัเกตเพ่ือน ามาอภิปรายในขัน้รวมพลงัสะทอ้นคิด และประเมินผลท่ี

เกิดขึน้กบัผูเ้รยีน 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

สมาชกิชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวชิาชพี 
บทบาท 

ครูพ่ีเลีย้ง สงัเกตการณช์ัน้เรยีน โดยสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รยีน บนัทกึผล

การสงัเกตเพ่ือน ามาอภิปรายในขัน้รวมพลงัสะทอ้นคิด และประเมินผลท่ี

เกิดขึน้กบัผูเ้รยีน ประเมินผลท่ีเกิดกบัผูเ้รยีน 

อาจารยนิ์เทศ สงัเกตการณช์ัน้เรยีน โดยสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รยีน บนัทกึผล

การสงัเกตเพ่ือน ามาอภิปรายในขัน้รวมพลงัสะทอ้นคิด และประเมินผลท่ี

เกิดขึน้กบัผูเ้รยีน ประเมินผลท่ีเกิดกบัผูเ้รยีน 

ผูบ้รหิาร  สงัเกตการณช์ัน้เรยีน โดยสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รยีน บนัทกึผล

การสงัเกตเพ่ือน ามาอภิปรายในขัน้รวมพลงัสะทอ้นคิด และประเมินผลท่ี

เกิดขึน้กบัผูเ้รยีน ประเมินผลท่ีเกิดกบัผูเ้รยีน 

ผูเ้ช่ียวชาญ  สงัเกตการณช์ัน้เรยีน โดยสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รยีน บนัทกึผล

การสงัเกตเพ่ือน ามาอภิปรายในขัน้รวมพลงัสะทอ้นคิด และประเมินผลท่ี

เกิดขึน้กบัผูเ้รยีน ประเมินผลท่ีเกิดกบัผูเ้รยีน 

 
ระยะท่ี 4 สะทอ้นคดิ  

ตาราง 16 บทบาทหนา้ท่ีในการนิเทศตามแนวคิดการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัผา่นชมุชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวิชาชีพ ระยะท่ี 4  

สมาชิกชุมชนแห่ง 

การเรียนรู้ทางวชิาชพี 
บทบาท 

นกัศกึษาครูผูพ้ฒันาบทเรยีน สะทอ้นคิดเก่ียวกบัความส าเรจ็ในการสอน จดุเด่น จดุดอ้ย ปัญหา 

อปุสรรคในการสอน 

นกัศกึษาครูผูร้ว่มพฒันาบทเรยีน สะทอ้นคิดเก่ียวกบัสิ่งท่ีไดจ้ากการสงัเกตการสอน จดุเด่น จดุดอ้ย ปัญหา 

อปุสรรคในการสอน  พรอ้มแสดงความเหน็ หรอืแนะน าวิธีแกปั้ญหา 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

สมาชิกชุมชนแห่ง 

การเรียนรู้ทางวชิาชพี 
บทบาท 

ครูพ่ีเลีย้ง สะทอ้นคิดเก่ียวกบัสิ่งท่ีไดจ้ากการสงัเกตการสอน จดุเด่น จดุดอ้ย ปัญหา 

อปุสรรคในการสอน  พรอ้มแสดงความเหน็ หรอืแนะน าวิธีแกปั้ญหา 

อาจารยนิ์เทศ สะทอ้นคิดเก่ียวกบัสิ่งท่ีไดจ้ากการสงัเกตการสอน จดุเด่น จดุดอ้ย ปัญหา 

อปุสรรคในการสอน  พรอ้มแสดงความเหน็ หรอืแนะน าวิธีแกปั้ญหา 

ผูบ้รหิาร  สะทอ้นคิดเก่ียวกบัสิ่งท่ีไดจ้ากการสงัเกตการสอน จดุเด่น จดุดอ้ย ปัญหา 

อปุสรรคในการสอน  พรอ้มแสดงความเหน็ หรอืแนะน าวิธีแกปั้ญหา 

ผูเ้ช่ียวชาญ  สะทอ้นคิดเก่ียวกบัสิ่งท่ีไดจ้ากการสงัเกตการสอน จดุเด่น จดุดอ้ย ปัญหา 

อปุสรรคในการสอน  พรอ้มแสดงความเหน็ หรอืแนะน าวิธีแกปั้ญหา 

 
ระยะท่ี 5 ปรบัปรุงบทเรยีน 

ตาราง 17 บทบาทหนา้ท่ีในการนิเทศตามแนวคิดการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัผา่นชมุชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวิชาชีพ ระยะท่ี 5  

สมาชิกชุมชนแห่ง 

การเรียนรู้ทางวชิาชพี 
บทบาท 

นกัศกึษาครูผูพ้ฒันาบทเรยีน พฒันาแผนการจดัการเรียนรูต้ามขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากสมาชิกเพ่ือใหไ้ด้

แผนท่ีมีความสมบรูณข์ึน้ แลว้น าไปทดลองสอนใหมใ่นผูเ้รยีนกลุม่อ่ืน หรอื

น าขอ้เสนอแนะไปประยกุตก์บับทเรยีนอ่ืน 

นกัศกึษาครูผูร้ว่มพฒันาบทเรยีน รว่มกบัผูพ้ฒันาบทเรยีน พฒันาแผนการจดัการเรยีนรูต้ามขอ้เสนอแนะท่ี

ไดจ้ากสมาชิกเพ่ือใหไ้ดแ้ผนท่ีมีความสมบรูณข์ึน้ 

ครูพ่ีเลีย้ง ใหก้ารปรกึษา แนะน าการพฒันาแผนการจดักาเรยีนรู ้

อาจารยนิ์เทศ ใหก้ารปรกึษา แนะน าการพฒันาแผนการจดักาเรยีนรู ้

ผูบ้รหิาร  ใหก้ารปรกึษา แนะน าการพฒันาแผนการจดักาเรยีนรู ้

ผูเ้ช่ียวชาญ ใหก้ารปรกึษา แนะน าการพฒันาแผนการจดักาเรยีนรู ้

 



  100 

ขั้นที ่3 อภปิราย ใหข้้อเสนอแนะ และสรุปการนิเทศ 

ตาราง 18 บทบาทหนา้ท่ีในการนิเทศตามแนวคิดการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัผา่นชมุชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวิชาชีพ ระยะท่ี 6 แลกเปลี่ยนเรยีนรูอ้ยา่งรว่มมือ ขยายผลการท างานอยา่งรวมพลงั 

สมาชิกชุมชนแห่ง 

การเรียนรู้ทางวชิาชพี 
บทบาท 

นกัศกึษาครูผูพ้ฒันาบทเรยีน น าเสนอผลการพฒันาบทเรยีน ขอ้คดิ ความรูท่ี้ไดจ้ากการพฒันาบทเรยีน

รว่มกนั และการปฏิบตัิการสอน 

นกัศกึษาครูผูร้ว่มพฒันา

บทเรยีน 

แลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้หก้ารปรกึษา แนะน าเพ่ือการขยายผลในการจดัการ

เรยีนรูค้รัง้ตอ่ไป  

 

 

แลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้หก้ารปรกึษา แนะน าเพ่ือการขยายผลในการจดัการ

เรยีนรูค้รัง้ตอ่ไป  

อาจารยนิ์เทศ แลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้หก้ารปรกึษา แนะน าเพ่ือการขยายผลในการจดัการ

เรยีนรูค้รัง้ตอ่ไป  

ผูบ้รหิาร  แลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้หก้ารปรกึษา แนะน าเพ่ือการขยายผลในการจดัการ

เรยีนรูค้รัง้ตอ่ไป  

ผูเ้ช่ียวชาญ  แลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้หก้ารปรกึษา แนะน าเพ่ือการขยายผลในการจดัการ

เรยีนรูค้รัง้ตอ่ไป  
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บทที ่3  
วธีิการด าเนินการวิจัย 

การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา เพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรียนรว่มกนัเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจดัการ
เรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ใชก้ารเก็บ
ขอ้มูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ แบ่งวิธีด  าเนินการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือระยะท่ี 1 การ
พฒันารูปแบบการนิเทศ และระยะท่ี 2 การศกึษาความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก
ของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ซึง่มีขัน้ตอนการด าเนินงานดงัแสดงในภาพประกอบ 2 

ระยะท่ี 1 การพฒันารูปแบบการนิเทศ 

 
 
 
  
 
 
 
  

ระยะท่ี 2 การศกึษาความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 1(R1)  
1. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หลักการนิเทศ หลักการของชุมชนแห้งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ กระบวนการพัฒนาบทเรียนร้วมกัน ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร้วมกันเชิงรุก 
2. วิเคราะห้องค้ประกอบ ของหลักการต้าง ๆ เพื่อใช้พัฒนารูปแบบการนิเทศฯ 

 
ขั้นตอนที่ 2 (D1) 

1. พัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดจากข้อมูลใน ขั้นตอนที่ 1 
2. พัฒนาเอกสารคู้มือ และเครื่องมือในการนิเทศฯ ตามรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
3. หาคุณภาพของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ  

 

ขั้นตอนที่ 3 (R2) 
1. ปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
2. วิเคราะห้ข้อมูลเพื่อมาปรับปรุงรูปแบบการนิเทศฯ 

 

 น าเสนอรูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห้งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร้วมกับการพัฒนาบทเรียนร้วมกันผ้าน 
เพื่อส้งสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร้วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝ้กประสบการณ้วิชาชีพครู 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร้ 
 

ขั้นตอนที่ 4 (D2) 
1.น ารูปแบบการนิเทศไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง  
3. สรุปผลการใช้รูปแบบการนิเทศฯ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

 

 

ภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนการพฒันารูปแบบการนิเทศตามแนวคดิชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ
รว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั 

 



  102 

ระยะที ่1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศ 
การด าเนินงานในระยะท่ี 1 นี ้เป็นขัน้ตอนการศึกษาและการพัฒนารูปแบบการนิเทศ

ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรียนรว่มกนัท่ีเหมาะสมส าหรบั
การส่งเสรมิความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์เอกสารคูมื่อประกอบการใชรู้ปแบบการนิเทศฯ ท่ีพฒันาขึน้ และเอกสาร
หลกัสตูรฝึกอบรมการจดัการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุก และการนิ เทศตามแนวคิดการพฒันาบทเรียน
รว่มกนัผ่านชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ในระยะพฒันารูปแบบการนิเทศท่ีพฒันาขึน้ เอกสาร
ประกอบการใช้รูปแบบการนิเทศ และหลักสูตรฝึกอบรม รวมเวลา 6 สัปดาห์ ผู้วิจัยแบ่งการ
ด าเนินการระยะนีอ้อกเป็นขัน้ตอนการเตรียมพฒันารูปแบบการนิเทศ และการพฒันารูปแบบการ
นิเทศ รวมทัง้สิน้ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นที ่1  เตรียมพัฒนารูปแบบการนิเทศ (R1) 
ผูว้ิจัยเตรียมพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยน าแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีการนิเทศ การ

หลกัการนิเทศ ทฤษฎีการเรียนรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์
หลกัการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์หลกัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั หลกัการ
ของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ องคป์ระกอบของความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกัน
เชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์น าขอ้มลูเหล่านัน้มาวิเคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหว่างขัน้ตอนต่าง ๆ 
เพื่อใชก้ าหนดเป็นขัน้ตอนในรูปแบบการนิเทศท่ีจะใชใ้นการวิจยั  

ขั้นที ่2  พัฒนารูปแบบการนิเทศ (D1) 
ในการพฒันารูปแบบการนิเทศฯ ผูว้ิจยัด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. พัฒนาร่างรูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
รว่มกบัการพฒันาบทเรียนรว่มกนัเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์และก าหนดองคป์ระกอบของ
รูปแบบการนิเทศฯ ดงันี ้ 

องค์ประกอบด้านบุคคล ประกอบด้วย 1) นักศึกษาผู้พัฒนาบทเรียน  
2) นักศึกษาคู่รว่มพฒันา 3) ครูพี่เลีย้ง 4) อาจารยน์ิเทศก ์และ 5) ผูบ้ริหาร หรือผูเ้ช่ียวชาญการ
จดัการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์

องคป์ระกอบดา้นกระบวนการในรูปแบบการนิเทศ  ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงันี ้
1) ขัน้เตรยีมการนิเทศ 
2) ขัน้การปฏิบตัิการนิเทศรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั ในขัน้นีมี้การปฏิบตัิ

เป็น 5 ระยะคือ 
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ระยะท่ี 1 วิเคราะหปั์ญหา และเตรยีมการออกแบบการสอน 
ระยะท่ี 2 ออกแบบแผนการสอนรว่มกนัเชิงรุก 

ระยะท่ี 3 ปฏิบตัิการสอน และการสงัเกตชัน้เรยีน 

ระยะท่ี 4 สะทอ้นคดิ 

ระยะท่ี 5 ปรบัปรุงบทเรยีน 

3) ขัน้อภิปราย ใหข้อ้เสนอแนะ และสรุปการนิเทศ 
โดยรา่งรูปแบบการนิเทศฯ มีลกัษณะดงัภาพประกอบ 3 

 

 

ภาพประกอบ 4 รา่งรูปแบบการนิเทศตามแนวคดิชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการ
พฒันาบทเรยีนรว่มกนัเพ่ือสง่เสรมิความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 



  104 

.น าร่างรูปแบบการนิเทศเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา และผูท้รงคุณวุฒิดา้นการนิเทศ
การศกึษา 3 ท่าน หลกัสตูรและการสอน 2 ท่าน วิทยาศาสตรศ์กึษา 3 ท่าน การวิจยัทางการศกึษา 
1 ท่าน รวมผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 ท่าน (ดงัรายนามในภาคผนวก ก) เพื่อพิจารณาความตรงเชิง
โครงสรา้งระหว่างองคป์ระกอบในรูปแบบการนิเทศ และทฤษฎี แนวคิด และหลกัการท่ีใชใ้นการ
พฒันาร่างรูปแบบการนิเทศ โดยผลการพิจารณาพบว่าทฤษฎี และหลกัการสนบัสนุนการนิเทศ
และการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกกับรูปแบบการนิเทศท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึน้มีค่าความตรงเชิงโครงสรา้ง
เท่ากบั 1.0 ในทกุรายการประเมิน หมายความว่า ทฤษฎี และหลกัการสนบัสนนุการนิเทศและการ
เรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกมีความสอดคลอ้งกับรูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัเพื่อสง่เสรมิความสามารถในการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของ
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์

ทัง้นีผู้ท้รงคณุวฒุิมีขอ้เสนอแนะ ซึง่ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการปรบัปรุงดงันี ้
1) ปรบัภาษาในตวัรูปแบบใหก้ระชบัชดัเจนขึน้โดยมีรายละเอียดคือ  

1.1) ปรบัช่ือขัน้การปฏิบัติการนิเทศการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตรต์ามแนวคิดชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรียนรว่มกนั เป็น 
ขัน้การปฏิบตัิการนิเทศรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั 

1.2) ระยะท่ี 1 วิเคราะหปั์ญหา และเตรียมการออกแบบการจัดการเรียนรู ้
รว่มกนัเชิงรุก ปรบัเป็น วิเคราะหปั์ญหา และเตรยีมการออกแบบการสอน 

1.3) ระยะท่ี 2 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกแบบรวมพลัง 

ปรบัเป็นออกแบบแผนการสอนรว่มกนัเชิงรุก 
1.4) ระยะท่ี 3 ปฏิบตัิการจดัการเรยีนรู ้และสงัเกตชัน้เรยีนวิทยาศาสตร  ์ปรบั

เป็น ปฏิบตัิการสอน และสงัเกตชัน้เรยีน 
2) พฒันารูปแบบใหอ้ยู่ในลกัษณะแผนภาพอินโฟรกราฟิคท่ีแสดงองคป์ระกอบ

ไดค้รบและเขา้ใจง่าย ดงัแสดงผลการพฒันารูปแบบการนิเทศ ในบทท่ี 4 ภาพประกอบท่ี 4  
น าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ข ก่อนเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษา

พิจารณาอีกครัง้หนึ่ง จากนั้นน าไปทดลองใช้เพื่อน าผลมาปรบัปรุงอีกครัง้ก่อนน าไปใช้เก็บ 
ขอ้มลูจรงิ  
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3. ผูว้ิจยัพฒันาเอกสารคูมื่อประกอบการใชรู้ปแบบการนิเทศฯ ท่ีพฒันาขึน้ และ
เอกสารคูมื่อหลกัสตูรฝึกอบรมการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกและการนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่ง
การเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั มีรายละเอียดดงันี ้

3.1 คู่มือการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกับการ
พฒันาบทเรยีนรว่มกนัเพื่อสง่เสรมิความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาครู
วิทยาศาสตรข์องมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ผู้วิจัยด าเนินการสร้างคู่ มือนิ เทศโดยการใช้รูปแบบการนิ เทศฯ ท่ี
พฒันาขึน้เพื่อช่วยใหก้ารนิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิง
รุกในวิชาวิทยาศาสตรด์  าเนินไปไดต้รงตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ในรูปแบบการนิเทศท่ีพัฒนาขึน้ 
และเพื่อใหอ้าจารยน์ิเทศก ์ครูพี่เลีย้ง และผูเ้ช่ียวชาญหรอืผูบ้รหิาร ซึง่เป็นสมาชิกในชมุชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ  มีความรูค้วามเขา้ใจในองคป์ระกอบ หลกัการ ขัน้ตอน รวมถึงการประเมินผล
การจัดการเรียนรูใ้นการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกอย่างถูกต้องเพื่อการนิเทศได้บรรลุตาม
วตัถุประสงค ์คู่มือดงักล่าวประกอบดว้ย เนือ้หา 2 ส่วนคือ การนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกับการพฒันาบทเรียนรว่มกัน และ การจดัการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตร ์ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

3.1.1. การนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการ
พฒันาบทเรยีนรว่มกนั ประกอบดว้ย 

1) ทฤษฎี และแนวคิดพืน้ฐานของการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่ง
การเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั 

2) หลกัการของรูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั 

3) วตัถุประสงคข์องการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั 

4) ขัน้ตอนในการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
รว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั 

5) เง่ือนไขในการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
รว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั 
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3.1.2. การจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์
1) ทฤษฎี และแนวคิดพืน้ฐานของทางการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก

ในวิชาวิทยาศาสตร ์
2) หลักการของทางการจัดการเรียน รู ้ร่วมกัน เชิ ง รุก ในวิชา

วิทยาศาสตร ์
3) วัตถุประสงค์ของทางการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก ในวิชา

วิทยาศาสตร ์
4) ขัน้ตอนในทางการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์
5) การวดัและประเมินผลทางการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชา 

วิทยาศาสตร ์
3.2 เอกสารคู่มือการฝึกประสบการณก์ารจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละการ

นิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกับการพฒันาบทเรียนรว่มกนัเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกของนักศึกษาครูวิทยาศาสตรข์องมหาวิทยาลยั  
ราชภฏั 

ผูว้ิจัยด าเนินการสรา้งคู่มือการฝึกประสบการณ์ เพื่อช่วยให้นักศึกษา
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์และด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้การวดัและประเมินผลตามแนวทางการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกด าเนินไปไดต้รงตาม
ขัน้ตอนท่ีก าหนดไวใ้หบ้รรลตุามวตัถปุระสงค ์คูมื่อดงักลา่วประกอบดว้ยเนือ้หา 2 สว่นคือ 

3.2.1. การจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์
1) ทฤษฎี และแนวคิดพืน้ฐานของทางการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก

ในวิชาวิทยาศาสตร ์
2) หลักการของทางการจัดการเรียน รู ้ร่วมกัน เชิ ง รุก ในวิชา

วิทยาศาสตร ์
3) วัตถุประสงค์ของทางการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก ในวิชา

วิทยาศาสตร ์
4) ขัน้ตอนในทางการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์
5) การวดัและประเมินผลทางการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชา

วิทยาศาสตร ์
6) แนวทางในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์



  107 

 
3.2.2. การนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการ

พฒันาบทเรยีนรว่มกนั ประกอบดว้ย 
1) ทฤษฎี และแนวคิดพืน้ฐานของการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่ง

การเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั 
2) วตัถุประสงคข์องการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง

วิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั 
 3) ขัน้ตอนในการนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ

รว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั 
4. ผูว้ิจยัพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก มีขัน้ตอนในการ

จดัท า ดงันี ้ 
4.1. ศึกษาเอกสารต าราวารสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู ้

รว่มกันเชิงรุก การนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียน
รว่มกนั รวมถึงการศกึษาหลกัสตูร จดุมุง่หมายของหลกัสตูร มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดัชัน้ปี และ
ขอบข่ายเนือ้หาวิชาวิทยาศาสตร ์จากหนงัสือหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 ฉบบัปรงัปรุง พทุธศกัราช 2561 เพื่อน ามาจดัท าหลกัสตูรฝึกอบรมการจัดการเรยีนรูร้ว่มกนั
เชิงรุก และเอกสารคูมื่อประกอบหลกัสตูร 

4.2. พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมใหค้รอบคลมุเนือ้หาเก่ียวกบัการจดัการเรยีนรู ้
ร่วมกันเชิงรุก และการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน (ดังรายละเอียดเนือ้หาของเอกสารคู่มือการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตร ์และคู่มือการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกับการพฒันา
บทเรยีนรว่มกนั ท่ีผูว้ิจยัแสดงไวข้อ้ 2.1 และ ขอ้ 2.2) 

4.3 ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรการฝึกอบรม และเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมโดยอาจารยท่ี์ปรกึษา และผูท้รงคณุวฒุิดา้น วิทยาศาสตรศกึษา 2 ท่าน นิเทศการศกึษา
และพัฒนาหลักสูตร 2 ท่าน หลักสูตรและการสอน 1 ท่าน รวมผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน  
(ดงัรายนามในภาคผนวก ก) มีรายละเอียดดงันี ้ 

4 .3.1. การตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบใน 
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คู่มือการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกับการ
พฒันาบทเรยีนรว่มกนั  

ผลการตรวจสอบพบว่าทุกองคป์ระกอบในคู่มือการนิเทศตามแนวคิด
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกับการพฒันาบทเรียนรว่มกันเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศึกษาครูวิทยาศาสตรมี์ค่าความสอดคลอ้งอยู่ในช่วง 0.8-1.0 และ
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมอยู่ในช่วง 4.8-5.0 หมายความว่า ทุกองค์ประกอบมีความ
เหมาะสมส าหรบัใชใ้นการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกับการพฒันา
บทเรยีนรว่มกนัเพื่อสง่เสรมิความสามารถในการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์ 

ทั้งนี ้เช่ียวชาญมีข้อเสนอแนะคือ 1) พิจารณาระยะเวลาในการท า
กิจกรรมแตล่ะกิจกรรมในการอบรมใหมี้ความเหมาะสม และสามารถด าเนินการไดท้นัในเวลาการ
อบรม และ 2) เพิ่มการสรุปสาระส าคัญของเนือ้หาแต่ละหัวข้อในคู่มือการนิเทศ ซึ่งผู้วิจัยได้
ด  าเนินการปรบัก าหนดการอบรมให้ระยะเวลาในการท ากิจกรรมมีความเหมาะสม และเพิ่ม
รายละเอียดของคูมื่อในสว่นของการสรุปสาระส าคญัของเนือ้หาแตล่ะหวัขอ้ไวท่ี้สว่นทา้ยของหวัขอ้
นัน้ 

จากนัน้น าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ข ก่อนเสนอ
ใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาพิจารณาอีกครัง้หนึ่ง จากนัน้น าไปทดลองใชเ้พื่อน าผลมาปรบัปรุงอีกครัง้ก่อน
น าไปใชเ้ก็บขอ้มลูจรงิ  

4.3.2. การตรวจสอบความสอดคลอ้ง และความเหมาะสมขององคป์ระกอบ
ในคูมื่อการฝึก 

ประสบการณ์การจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละการนิเทศตามแนวคิด
ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั  

พบว่าทุกองคป์ระกอบในคู่มือการฝึกประสบการณ์การจัดการเรียนรู ้
วิทยาศาสตรแ์ละการนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีน
รว่มกนัเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีค่าความสอดคลอ้งอยู่ในช่วง 0.8-1.0  และค่าเฉลี่ยคะแนนความ
เหมาะสมอยู่ในช่วง 4.6-5.0 หมายความว่า ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมส าหรบัใช้ใน
ฝึกอบรมการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์และการนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่ง
การเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั  
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ทั้งนี ้ผูท้รงคุณวุฒิมีขอ้เสนอแนะคือ 1) พิจารณาระยะเวลาในการท า
กิจกรรมแตล่ะกิจกรรมในการอบรมใหมี้ความเหมาะสม และสามารถด าเนินการไดท้นัในเวลาการ
อบรม และ 2) เพิ่มการสรุปสาระส าคัญของเนือ้หาแต่ละหัวข้อในคู่มือการนิเทศ ซึ่งผู้วิจัยได้
ด  าเนินการปรบัก าหนดการอบรมให้ระยะเวลาในการท ากิจกรรมมีความเหมาะสม และเพิ่ม
รายละเอียดของคูมื่อในสว่นของการสรุปสาระส าคญัของเนือ้หาแตล่ะหวัขอ้ไวท่ี้สว่นทา้ยของหวัขอ้
นัน้ 

ขั้นที ่3 การปรับปรุงรูปแบบการนิเทศ (R2) 
ผูว้ิจัยปรบัปรุงรูปแบบการนิเทศฯ เอกสารคู่มือ และแบบประเมินท่ีใชใ้นการนิเทศ

ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ และทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศฯ เพื่อหาขอ้ดีขอ้จ ากัดมา
ปรบัปรุงรูปแบบการนิเทศฯ จากนัน้น าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ข ก่อนเสนอ
ใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาพิจารณาอีกครัง้หนึ่ง ก่อนน าไปทดลองใชเ้พื่อน าผลมาปรบัปรุงอีกครัง้ก่อน
น าไปใชเ้ก็บขอ้มลูจริง ทัง้นีรู้ปแบบการนิเทศฯ ท่ีปรบัปรุงจากขอ้เสนอแนะจากอาจารยท่ี์ปรกึษา 
และผูท้รงคณุวฒุิมีลกัษณะดงัภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 5 รา่งรูปแบบการนิเทศฯ ในขัน้ตอนการปรบัปรุงรูปแบบการนิเทศ 

ผูว้ิจยัน ารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัผ่านชมุชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก เอกสารคู่มือ
ประกอบการใชรู้ปแบบการนิเทศท่ีพฒันาขึน้ และเอกสารหลกัสตูรฝึกอบรมท่ีสรา้งขึน้ไปทดลองใช้
กบัผูเ้ขา้รว่มรว่มวิจยั ไดแ้ก่ นกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์12 คน ครูพี่เลีย้ง 4 
คน และอาจารยน์ิเทศกข์องนกัศกึษาท่ีเป็นกรณีศกึษา ผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์
หรือผูบ้ริหารสถานศึกษา 4 คน (ซึ่งมีคณุสมบตัิดงัแสดงในหวัขอ้ การคดัเลือกผูเ้ขา้รว่มวิจัย)  ใน
ขัน้ตอนการอบรมเชิงปฏิบตัิการการจดัการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุก และการนิเทศโดยใชรู้ปแบบการ
นิเทศท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้ เพื่อน าผลการทดลองใชม้าปรบัปรุงก่อนน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มลูจรงิ โดย
ก าหนดการการอบรมเป็นดงันี ้

 



  111 

ขัน้ตอนการฝึกอบรมในการทดลองใชเ้ครือ่งมือ (Try out) 
การอบรมเชิงปฏิบตัิการใชเ้วลาทัง้สิน้ 2 วนั โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

วนัท่ี 1  
หน่วยท่ี 1 การจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์

08.30 – 09.30 น. แนวคิดและหลกัการเก่ียวกับความสามารถใน
การจดัการเรยีนรูร้ว่มกนั เชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์

09.30 – 10.30 น. แนวทางการออกแบบ เขียนแผนการจัดการ
เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์และแนวทางการประเมินแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิง
รุกในวิชาวิทยาศาสตร ์และกิจกรรมการวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตร ์

หน่วยท่ี 2 การนิเทศตามชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกับการ
พฒันาบทเรยีนรว่มกนั   

10.30 – 11.30 น.แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ และ
แนวคดิการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั 

11.30 – 12.15 น.การแนะน ารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชน
แห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
จดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์ 

13.00 – 13.30 น. กิจกรรมกลุม่การระดมสมองเพื่อสรา้งผงัความคิด
สรุปสิ่งท่ีไดเ้รยีนรู ้

หน่วยท่ี 3 การฝึกประสบการณ์การจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละการ
นิเทศโดยใชรู้ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัพฒันาบทเรียน
รว่มกนั ผูเ้ขา้รบัการอบรมเขา้กลุม่ยอ่ย PLC ตามโรงเรยีนของตนเองเพื่อปฏิบตัิกิจกรรมตอ่ไปนี ้ 

13.30 – 14.30 น. กิจกรรมการวิเคราะหปั์ญหาและเตรยีมออกแบบ
การจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก  

14.30 – 16.30 น.การออกแบบการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 
วนัท่ี 2 

หน่วยท่ี 3 การฝึกประสบการณ์การจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละการ
นิเทศโดยใชรู้ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัพฒันาบทเรียน
รว่มกนั  
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ผูเ้ขา้รบัการอบรมเขา้กลุ่มย่อย PLC ตามโรงเรียนของตนเองเพื่อปฏิบตัิ
กิจกรรมตอ่ไปนี ้ 

08.30 – 10.00 น. กิจกรรมการฝึกปฏิบตัิการประเมินการจดักิจกรรม
การเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในชัน้เรยีนของนกัศกึษาท่ีไดร้บัคดัเลือกจากกลุม่ PLC และการรว่มสะทอ้น
คิด 

10.00 – 10.30 น.กิจกรรมการปรบัปรุงบทเรยีน ท่ีไดส้าธิตปฏิบตัิการ
จดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในชัน้เรยีนผูเ้ขา้รว่มการอบรมกลบัเขา้รวมกลุ่มการอบรมกลุม่ใหญ่เพื่อ
ปฏิบตัิกิจกรรมตอ่ไปนี ้

10.30 – 12.00 น.กิจกรรมการอภิปรายประสบการณ์จากการฝึก
ประสบการณก์ารจดัการเรยีนรู ้

13.00 – 14.00 น.กิจกรรมการสรุปสิ่ ง ท่ี ได้เรียน รู ้จากการฝึก
ประสบการณก์ารจดัการเรยีนรู ้

15.15 – 16.30 น. กิจกรรมการถอดบทเรยีน 
ซึง่ไดผ้ลการทดลองใช ้และการปรบัปรุงดงันี ้

1) ระยะเวลาในการอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ งในขั้นตอนการ
เตรยีมการปรบัปรุงแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละเตรยีมการทดลองสอน ผูเ้ขา้รบัการอบรมจ าเป็นตอ้ง
ใชเ้วลาในการเตรยีมการสอนมากกวา่ท่ีระบไุวใ้นก าหนดการฝึกอบรม ผูว้ิจยัจึงด าเนินการปรบัปรุง
โดยการเพิ่มเวลาในการเตรียมการสอน และอ านวยความสะดวกในการเตรียมอุปกรณ์การสอน
พืน้ฐานต่าง ๆ ให้พัฒนาบทเรียนใช้ในการเตรียมการจัดการเรียนรู ้ทั้งนีไ้ดป้รบัขั้นตอน และ
ก าหนดการอบรม ดงัแสดงใน หวัขอ้การศกึษาความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของ
นกัศกึษาท่ีเป็นกรณีศกึษา 

2) ผูเ้ขา้รบัการอบรมมีความเขา้ใจท่ีตา่งกนัในบางขอ้ความของ PLC 
logbook ผูว้ิจยัจึงด าเนินการปรบัปรุงโดยการปรบัขอ้ความในแบบประเมินตามการเสนอแนะของ
ผูเ้ขา้รบัการอบรม 

ระยะที ่2 การศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชงิรุกของนักศกึษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู   

มีการด าเนินการดงันี ้
ผูว้ิจัยเก็บขอ้มูลจากผูร้่วมโครงการวิจัยประกอบดว้ย นักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู ทัง้สิน้ 12 คน ครูพี่เลีย้ง 4 คน อาจารยน์ิเทศก ์4 คน และผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรียนรู ้
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วิทยาศาสตรห์รือผูบ้ริหารสถานศึกษา 4 คน โดยผูว้ิจยัด าเนินการแบ่งกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน โดยแบง่ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพในงานวิจยัครัง้นีไ้ด ้4 
ชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชนจะมีสมาชิกประกอบดว้ย 1) นักศึกษา 2 – 4 คน 2) ครูพี่เลีย้ง 1 คน 3) 
อาจารยน์ิเทศก ์1 คน 4) ผูเ้ช่ียวชาญหรอืผูบ้รหิารสถานศกึษา 1 คน ทัง้นีมี้นกัศกึษา ซึ่งไดม้าโดย
การก าหนดคณุสมบตัิดงัรายละเอียดในหัวขอ้การเลือกผูร้ว่มวิจยั ทัง้นีชุ้มชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพท่ีผูว้ิจยัด าเนินการแบง่ประกอบดว้ย 

ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพกลุม่ท่ี  1 (PLC Group 1) 
บริบทเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู และครูระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ในโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สงักัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน สมาชิกประกอบดว้ย นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์2 คน (นกัศึกษา 1 และ นกัศึกษา 2)  ครูพี่เลีย้ง 1 คน อาจารยน์ิเทศก ์1 
คน และผูเ้ช่ียวชาญการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์1 คน ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพท่ี  2  
(PLC Group 2) 

บริบทเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู และครูระดบัชัน้ประถมศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สงักัดส านัก
การศกึษากรุงเทพมหานคร สมาชิกประกอบดว้ย นกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์
2 คน (นกัศึกษา 3 และ นกัศึกษา 4)  ครูพี่เลีย้ง 1 คน อาจารย์นิเทศก ์1 คน และผูเ้ช่ียวชาญการ
จดัการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์1 คน  

ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพท่ี  3 (PLC Group 3) 
บริบทเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู และครูระดับชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง  สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา สมาชิกประกอบดว้ย นกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู
วิทยาศาสตร ์4 คน (นักศึกษา 5 - นักศึกษา 8)  ครูพี่ เลีย้ง 1 คน อาจารย์นิเทศก์ 1 คน และ
ผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์1 คน  

ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพท่ี  4 (PLC Group 4) 
บริบทเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู และครูระดบัชัน้ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่
พิ เศษ (ขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา) สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน สมาชิกประกอบดว้ย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
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วิทยาศาสตร ์4 คน (นกัศึกษานกัศกึษา 9 - นกัศึกษา 12)  ครูพี่เลีย้ง 1 คน อาจารยน์ิเทศก ์1 คน 
และผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์1 คน 

การคดัเลือกผูร้ว่มวิจยั  
ผูร้่วมวิจยั คือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการวิจยัในขัน้พฒันารูปแบบการนิเทศ 

ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชา
วิทยาศาสตร ์และการใชรู้ปแบบการนิเทศท่ีพฒันาขึน้ โดยแบ่งผูร้ว่มวิจยัออกเป็น 5 กลุม่ ซึง่ไดม้า
โดยเลือกจากการก าหนดคณุสมบตัิ (Criteria sampling) และดงันี ้

1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 
12 คน มีคณุสมบตัิดงันี ้ 

1.1. เป็นผู้ ท่ี ก าลังศึกษาในชั้น ปี ท่ี  5 สาขาวิชา ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตรท์ั่วไป และ สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรท์ั่วไป คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ท่ีก าลงัฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน้ ในโรงเรียน
เครือข่ายฝึกประสบการณว์ิชาชีพของคณะครุศาสตร ์จ านวน 3 โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียนสงักัด
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 1 โรงเรยีน จ านวน 4 คน โรงเรยีนสงักดัองคก์รการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 1 โรงเรียน จ านวน 4 คน และโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
1 โรงเรยีน จ านวน 4 คน 

1.2. เป็นผูผ้่านการอบรมเชิงปฏิบตัิการการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิง
รุก และการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกับการพฒันาบทเรียนรว่มกัน  
ท่ีก าหนดไว ้

1.3. มีความสมคัรใจเขา้รว่มโครงการ 
2. อาจารยน์ิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูของคณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน 3 คน ซึง่มีคณุสมบตัิดงันี ้ 
2.1. เป็นอาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร ์และอาจารยน์ิเทศกข์องนิสิต

ท่ีเขา้รว่มโครงการ 
2.2. มีคณุสมบตัิตามเกณฑอ์าจารยน์ิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูตาม 
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ประกาศของครุุสภา คือ ตอ้งมีประสบการณใ์นการนิเทศ ไม่นอ้ยกว่า 
2 ปี กรณีมีประสบการณน์ิเทศต ่ากว่าท่ีก าหนดตอ้งมีอาจารยท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยน์ิเทศกพ์ี่เลีย้ง 
(ส านกังานเลขาธิการครุุสภา, 2558) 

2.3. ผา่นการอบรมเชิงปฏิบตัิการการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก และ
การนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั ท่ีก าหนด
ไว ้

2.4. มีความสมคัรใจเขา้รว่มโครงการ 
3. ครูพี่ เลีย้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  จ านวน 3 คน ซึ่งมี

คณุสมบตัิดงันี ้ 
3.1. เป็นครูพี่เลีย้งของนกัศกึษาท่ีเขา้รว่มโครงการ  
3.2. มีคณุสมบตัิเป็นไปตามเกณฑค์ณุสมบตัิครูพี่เลีย้งนกัศึกษาฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพ 
ครูตามประกาศของครุุสภา คือ ตอ้งมีประสบการณใ์นการนิเทศ ไม่

นอ้ยกว่า 2 ปี กรณีมีประสบการณ์นิเทศต ่ากว่าท่ีก าหนดตอ้งมีอาจารยท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นอาจารย์
นิเทศกพ์ี่เลีย้ง (ส านกังานเลขาธิการครุุสภา, 2558) 

3.3. ผา่นการอบรมเชิงปฏิบตัิการการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก และ
การนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั ท่ีก าหนด
ไว ้

3.4. มีความสมคัรใจเขา้รว่มโครงการ 
4. ผูบ้รหิารโรงเรยีน จ านวน 3 คน ซึง่มีคณุสมบตัิดงันี ้ 

4.1. เป็นผูบ้รหิารโรงเรยีนท่ีนกัศกึษาท่ีเขา้รว่มโครงการ  
4.2. ผา่นการอบรมเชิงปฏิบตัิการการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก และ

การนิเทศตามแนวคดิการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัผา่นชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ที่ก  าหนดไว ้
4.3. มีความสมคัรใจเขา้รว่มโครงการ 

5. ผู้เช่ียวชาญการจัดการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ จ านวน 3 คน ซึ่งมี
คณุสมบตัิดงันี ้ 

5.1. เป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการจดัการเรยีนการสอนในเครอืข่ายฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพของคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั หรอืผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการจดัการ
เรยีนการสอน ในโรงเรยีนนัน้ ๆ   
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5.2. ผา่นการอบรมเชิงปฏิบตัิการการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก และ
การนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั ท่ีก าหนด
ไว ้

5.3. มีความสมคัรใจเขา้รว่มโครงการ 
ทัง้นีมี้การพิทกัษส์ทิธข์องกรณีศกึษาในฐานะผูร้ว่มวิจยัโดยขัน้ตอนดงันี ้

1. ท าหนังสือขอเพื่อขออนุญาตท าการวิจัย และเก็บข้อมูล  จากนั้นท า
เอกสารรบัรองโครงการวิจยัท่ีไดร้บัการอนุมตัิ และขออนุญาตเก็บขอ้มลู เพื่อเสนอต่อหน่วยงาน 
และผูท่ี้เป็นกรณีศึกษา พรอ้มทัง้ขอความรว่มมือในการเก็บขอ้มลูวิจยั ทัง้นี ้โครงการวิจยันีไ้ดร้บั
การรบัรองการท าวิจยัในมนุษยจ์ากคณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ตาม
หนงัสือรบัรองลงวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 โดยมีรหสัโครงการวิจยัคือ SWUEC-G-193/2563X 

2. ผูว้ิจยัขออนุญาตเก็บขอ้มลูเป็นรายบุคคล โดยชีแ้จงขอ้มลูดว้ยการใหผู้ท่ี้
เป็นกรณีศึกษาอ่านขอ้มูลพืน้ฐานของการวิจัย วตัถุประสงคข์องการวิจัย และลงนามในหนังสือ
ยินยอมใหเ้ก็บขอ้มลูวิจยั และกรณีศกึษาสามารถถอนตวัจากการวิจยัไดต้ลอดเวลา 

3. รกัษาความลบัของผูว้ิจยั ไมเ่ปิดเผยแหลง่ขอ้มลูของผูว้ิจยั 
4. ไม่บิดเบือนขอ้มลูของผูท่ี้เป็นผูร้ว่มวิจยั และกรณีศกึษา 

ผู้วิจัยศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรจ์ านวน 12 คน โดยเริ่มจากการจดัฝึกอบรม และเก็บขอ้มูล
จากการใชรู้ปแบบการนิเทศฯ ท่ีพฒันาขึน้ รวมเวลา 10 สปัดาห ์จากนัน้ท าการเลือกกรณีศึกษา
จากผูร้ว่มวิจยัท่ีเป็นนกัศกึษา 3 กรณีศกึษา โดยพิจารณาจากผลการประเมินความสามารถในการ
ออกแบบเขียนแผนการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์และการสงัเกตการจดัการ
เรยีนรูใ้นชัน้เรยีน โดยมีขัน้ตอนในการศกึษาดงันี ้

พืน้ท่ีศกึษา 
พืน้ท่ีศกึษาคือโรงเรยีนเครอืข่ายของ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัเขต

ภมูิศาสตรภ์าคกลางแห่งหนึ่ง จ านวน 3 โรงเรยีน แบง่เป็น โรงเรยีนสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน  1 โรงเรียน โรงเรียนสงักดัองคก์รการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 1 โรงเรียน และ
โรงเรยีนสาธิตของมหาวิทยาลยัราชภฏั 1 โรงเรยีน ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัในขัน้นีเ้ริม่จากการ
เตรยีมการวิจยัโดยการท าหนงัสือถึงคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจยั และจรยิธรรมการวิจยัใน
มนุษย ์เพื่อขออนุญาตท าการวิจยั และเก็บขอ้มลู  จากนัน้ท าเอกสารรบัรองโครงการวิจยัท่ีไดร้บั
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การอนุมตัิ และขออนุญาตเก็บขอ้มลู เพื่อเสนอต่อหน่วยงาน และผูท่ี้เป็นกรณีศึกษา พรอ้มทัง้ขอ
ความรว่มมือในการเก็บขอ้มลูวิจยั 

การศึกษาความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์ ผูว้ิจยัด าเนินการดงันี ้

1. เก็บรวบรวมขอ้มูลความสามารถในการจัดการเรียนรูข้องนักศึกษา
ก่อนเขา้รว่มการอบรมการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก และการนิเทศโดยใชรู้ปแบบการนิเทศตาม
แนวคดิชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั โดย 

1.1 เก็บรวบรวมขอ้มลูจากนกัศกึษา ดว้ยวิธีการคือ  
1) การศึกษาเอกสาร แผนการจัดการเรียนรู ้และสื่อการเรียนรู ้

(Documentary research)  
2) การสงัเกตชัน้เรยีน (Classroom observation)  
3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยใช้ค  าถาม

ปลายเปิดในการสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-structured interview) 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่องการพัฒนาความสามารถในการจัดการ

เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก และการนิเทศตามแนวคดิการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัผา่นชมุชนแห่งการเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพ ใหแ้ก่ ผูร้ว่มวิจยักลุม่ท่ี 1-5 เพื่อน าความรูม้าใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้และการนิเทศโดย
ใชรู้ปแบบการนิเทศท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้ 

ทัง้นีมี้รายละเอียดการอบรมดงันี ้
1) วตัถปุระสงคข์องการอบรม 

เม่ือนกัศกึษาเขา้รบัการอบรมตามหลกัสตูรฝึกอบรมนีแ้ลว้จะสามารถ 
1.1 เขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตรไ์ด ้
1.2 จดักิจกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตรไ์ด ้
1.3 ตระหนักถึงความส าคญัของการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกใน

วิชาวิทยาศาสตร ์
2) หน่วยการฝึกอบรม 

2.1 หน่วยท่ี 1 การจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์
2.2 หน่วยท่ี 2 รูปแบบการนิเทศตามชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 

รว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั   
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2.3 หน่วยท่ี 3 การฝึกประสบการณ์การจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละ
การนิเทศโดยใชรู้ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกับพัฒนา
บทเรยีนรว่มกนั 

3) ก าหนดดารการฝึกอบรม 
การอบรมเชิงปฏิบตัิการใชเ้วลาทัง้สิน้ 3 วนั ดงันี ้

ขัน้ตอนการฝึกอบรม 
การอบรมเชิงปฏิบตัิการใชเ้วลาทัง้สิน้ 3 วนั โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

วนัท่ี 1  
หน่วยท่ี 1 การจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์

08.30 – 09.30 น.แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัความสามารถในการ
จดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์

09.30 – 10.45 น.แนวทางการออกแบบ เขียนแผนการจดัการเรียนรู ้
รว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์และแนวทางการประเมินแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิง 
รุกในวิชาวิทยาศาสตร ์

11.00 – 12.00 น.กิจกรรมท่ี 1 การวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู ้
รว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์

หน่วยท่ี 2 การนิเทศตามชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกับการ
พฒันาบทเรยีนรว่มกนั   

13.00 – 14.00 น.แนวคดิชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 
14.00 – 15.00 น.แนวคดิการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั 
15.15 – 15.45 น.การแนะน ารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชน

แห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
จดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์ 

15.45 – 16.30 น. กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมกลุ่มการระดมสมองเพื่อ
สรา้งผังความคิดสรุปสิ่งท่ีไดเ้รียนรูจ้ากรูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัเพื่อสง่เสรมิความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิง
รุกวนัท่ี 2 
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หน่วยท่ี 3 การฝึกประสบการณ์การจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละการ
นิเทศโดยใชรู้ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัพฒันาบทเรียน
รว่มกนั ผูเ้ขา้รบัการอบรมเขา้กลุม่ยอ่ย PLC ตามโรงเรยีนของตนเองเพื่อปฏิบตัิกิจกรรมท่ี 3 - 5   

08.30 – 09.30 น. กิ จก รรม ท่ี  3  ก ารวิ เค ราะห์ ปัญ หา  และ
เตรยีมการออกแบบการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก  

09.30 – 10.45 น. กิจกรรมท่ี 4 การออกแบบการจัดการเรียนรู ้
รว่มกนัเชิงรุก 

11.00 – 12.00 น. กิจกรรมท่ี 4 การออกแบบการจัดการเรียนรู ้
รว่มกนัเชิงรุก (ตอ่) 

13.00 – 15.00 น. กิจกรรมท่ี 5 การฝึกปฏิบตัิการประเมินการจดั
กิจกรรมการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกในชัน้เรียนของนกัศึกษาท่ีไดร้บัคดัเลือกจาก PLC กลุ่มท่ี 1 และ
การรว่มสะทอ้นคดิ  

15.15 – 16.30 น. กิจกรรมท่ี 5 (ต่อ) การฝึกปฏิบัติการประเมิน
การจดักิจกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในชัน้เรยีนของนกัศกึษาท่ีไดร้บัคดัเลือกจาก PLC กลุม่ท่ี 2 
และการรว่มสะทอ้นคดิ  

วนัท่ี 3 
หน่วยท่ี 3 การฝึกประสบการณ์การจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละการ

นิเทศโดยใชรู้ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัพฒันาบทเรียน
รว่มกนั (ตอ่) 

ผูเ้ขา้รบัการอบรมเขา้กลุ่มย่อย PLC ตามโรงเรียนของตนเองเพื่อปฏิบตัิ
กิจกรรมท่ี 6  

08.30 – 10.45 น. กิจกรรมท่ี 6 การปรบัปรุงบทเรียน ท่ีไดส้าธิต
ปฏิบตัิการจัดการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกในชัน้เรียนผูเ้ขา้ร่วมการอบรมกลบัเขา้รวมกลุ่มการอบรม
กลุม่ใหญ่เพื่อปฏิบตัิกิจกรรมท่ี 7 - 9 

11.00 – 12.00 น. กิจกรรมท่ี 7 การอภิปรายประสบการณท่ี์ไดร้บั
จากการฝึกประสบการณก์ารจดัการเรยีนรู ้

13.00 – 14.00 น. กิจกรรมท่ี 8 การสรุปสิ่งท่ีไดเ้รียนรูร้ว่มกันจาก
การฝึกประสบการณก์ารจดัการเรยีนรู ้

14.15 – 15.30 น. กิจกรรมท่ี 9 การถอดบทเรยีน  
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3. เก็บรวบรวมขอ้มูลสภาพการจัดการเรียนรูข้องนักศึกษาหลงัเขา้รว่มการ

อบรมการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก และการนิเทศโดยใชรู้ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่ง
การเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั โดย เก็บรวบรวมขอ้มลูจากกรณีศกึษาท่ี
เป็นนกัศกึษา 3 กรณีศกึษา ตามรายละเอียดดงันี ้

1) การศึกษาเอกสาร แผนการจัดการเรียน รู ้ และสื่ อการเรียน รู ้
(Documentary research)  

2) การสงัเกตชัน้เรยีน (Classroom observation)  
3) การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยใชค้  าถามปลายเปิด

ในการสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-structured interview) 
4. ประเมินผลรูปแบบ และสรุปโครงการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ

ตรวจสอบขอ้มลูโดยผูผู้ร้ว่มวิจยั เพื่อประเมินรูปแบบการนิเทศ ในประเด็นท่ีเก่ียวกบั ความถกูตอ้ง
เหมาะสมของรูปแบบ ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบท่ีพัฒนาขึน้ และการเปลี่ยนแปลงของ
ความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
เครือ่งมือท่ี ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย  

1) แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์
ใชใ้นขัน้ตอนการประเมินแผนการจดัการเรยีนรู ้ก่อนการจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน 

2) แบบสงัเกตชัน้เรยีน ใชใ้นขัน้ตอนการสงัเกตการณจ์ดัการเรยีนรูใ้นชัน้
เรยีน  

3) แบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้งส าหรบัการสมัภาษณเ์ชิงลกึ  
รายละเอียดของเครือ่งมือวิจยัมีดงันี ้

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์และ
แบบสังเกตชั้นเรียนใชเ้พื่อตอบค าถามวิจัยท่ีตอ้งการศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาภายหลงัไดร้บัการนิเทศโดยรูปแบบการนิเทศท่ีพัฒนาขึน้ ทั้งนีแ้บบ
ประเมินทัง้ 2 ฉบบันีมี้ลกัษณะมาตรประมาณค่า 3 ระดบั ท่ีมีประเด็นในการประเมินตามตวัชีว้ดั
ความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์ดงัแสดงในกรอบแนวคิดการ
ประเมินความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในตาราง 20 
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ตาราง 19 กรอบแนวคิดของแบบประเมนิความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตร ์ของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์

 
 

ความสามารถในการจดัการเรียนรู ้
รว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์

นิยามเชิงปฏิบตัิการ ตวัชีว้ดั 

1. ความรูค้วามเขา้ใจทาง
วิทยาศาสตร ์ 

 

พฤติกรรมและค าพดูท่ีแสดงความรู ้
และความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์หลกัการ ทฤษฎี มโน
ทศัน ์กฎเกณฑ ์เนือ้หาสาระทาง
วิทยาศาสตร ์และกระบวน การหา
ความรูท้างวิทยาศาสตร ์

1.1 เขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์ 
1.2 เขา้ใจหลกัการ ทฤษฎี มโน
ทศัน ์กฎเกณฑ ์เนือ้หาสาระทาง
วิทยาศาสตร ์  
1.3 เขา้ใจกระบวนการหาความรู ้
ทางวิทยาศาสตร ์ 

2. ความรูค้วามเขา้ใจดา้นหลกัสตูร  

 

พฤติกรรมและค าพูดท่ีแสดงถึง
ความรูค้วามเข้าใจด้านหลักสูตร 
การก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู ้
เนื ้อหาสาระ และวิธีการจัดการ
เรยีนรู ้

2.1 การก าหนดจดุประสงคก์าร
เรยีนรู ้2.2 การก าหนดเนือ้หาสาระ  
2.3 การก าหนดวิ ธี ก ารจัดการ
เรยีนรู ้

3. มีความรูค้วามสามารถในการ
วางแผนการจดัการเรียนรู ้ 
 

พฤติกรรมและค าพูดท่ีแสดงถึง
ความรูค้วามสามารถในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู ้การค านึงถึง
ความตอ้งการของผูเ้รียน วิธีสอนท่ี
หลากหลาย ความสอดคลอ้งของ
ตวัชีว้ดัและกิจกรรมการเรยีนรู ้

3.1 รูล้กัษณะ และความตอ้งการ
ของนกัเรียนเป็นรายบคุคล  
3.2 ออกแบบการเรียนรูด้ว้ยวิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย  
3.3 วางแผนการจดัการเรียนรูไ้ด้
สอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัของหลกัสตูร  

4. มีความสามารถในการจัดการ
เรยีนการสอน 

พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความ 
สามารถในการจัดการเรียนการ
สอน  การเต รียมสื่ อ  เค รื่ อ ง มื อ 
อุปกรณ์ และการใช้เทคโนโลยีใน
การจดัการเรียนการสอน 

4.1 สอนใหน้กัเรียนสรา้งความรู ้
ดว้ยตนเอง  
4.2 มีความสามารถในการเตรยีม
และใชเ้ครื่องมือส าหรบัการทดลอง
วิทยาศาสตร ์
4.3 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

 
ทัง้นีผู้ว้ิจัยน าแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในวิชา

วิทยาศาสตรท่ี์สรา้งขึน้ประกอบดว้ย 1)แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตร ์และ 2)แบบสังเกตชั้นเรียน ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาเพื่อน าผลมาปรบัปรุง 
จากนัน้เสนอใหผู้ท้รงคณุวฒุิดา้นวิทยาศาสตรศ์ึกษา 2 ท่าน ดา้นการวิจยัและพฒันาหลกัสตูร 1 
ท่าน ดา้นนิเทศการศึกษา1 ท่าน ดา้นการวดัและประเมินผลทางการศึกษา 1 ท่าน รวมจ านวน 5 
ท่าน (ดงัรายนามในภาคผนวก ก) ตรวจสอบความเท่ียงตรง และใหข้อ้เสนอแนะ ก่อน น าผลการ
ประเมินและขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ขแบบประเมินความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนั
เชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตรแ์ลว้เสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาพิจารณา จากนัน้น าไปทดลองใชใ้นการ
อบรมเชิงปฏิบตัิการการสง่เสรมิความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก และการนิเทศตาม
รูปแบบท่ีผูว้ิจัยพฒันาขึน้ เพื่อน าผลการทดลองใชแ้บบประเมินแผนการจดัการเรียนรู ้และแบบ

ความสามารถในการจดัการเรียนรู ้
รว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์

นิยามเชิงปฏิบตัิการ ตวัชีว้ดั 

5. มีความสามารถในการจดัการชัน้

เรยีน  

พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความ 
สามารถในการจดัการชัน้เรียน การ
จัดบรรยากาศชั้นเรียนเพ่ือสร้าง
แรงจงูใจ สง่เสรมิการเรียนรู ้การจดั
กลุ่ม ช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน า และ
สง่เสรมิการเรียนรูแ้บบรวมพลงั 

5.1 จดับรรยากาศท่ี กระตุน้ สรา้ง
แรงจงูใจ และสง่เสรมิการเรียนรู ้
ของนกัเรียน  
5.2 สรา้งบรรยากาศท่ีสง่เสรมิการ
เรยีนรูแ้บบรวมพลงั และจดักลุม่
ผูเ้รยีนใหมี้สมาชิกที่หลากหลาย 
มอบหมายหนา้ท่ีใหเ้หมาะสมกบั
ภาระงาน  
5.3 ใหค้  าแนะน า และช่วยเหลือใน
การท ากิจกรรม  

6. การประเมิน  พฤติกรรมและค าพูดท่ีแสดงถึง
ความรูค้วามสามารถในการสงัเกต
พฤติกรรม และประเมินการเรียนรู ้
ข อ ง ผู้ เ รี ย น  โด ย ใ ช้ วิ ธี ก า ร ท่ี
หลากหลาย และเหมาะสมกับ
ผูเ้รียน ตลอดจนการการให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีน 

6.1 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลาย  
6.2 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ี
เหมาะสมกบัผูเ้รียน  
6.3 สงัเกตพฤติกรรมและใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบั 
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สงัเกตชัน้เรียน มาหาค่าความเท่ียงตรงโดยใชด้ชันีวดัความสอดคลอ้งระหว่างผูป้ระเมิน (Rater 
agreement index: RAI) แบบประเมินหลายตวัชีว้ดั มีจ านวนผูไ้ดร้บัการประเมินหลายคน และ
จ านวนผูป้ระเมินหลายคน 

ซึง่ผลการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ และขอ้เสนอแนะมีรายละเอียดดงันี ้ 
1) แบบประเมินแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์มี
ตวัชีว้ดัทัง้สิน้ 15 ตวัชีว้ดั โดย มี  

ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ คือ ปฏิบัติได้
ครบถว้น ปฏิบตัิแตไ่ม่ครบถว้น ไมป่ฏิบตัิ โดยมีความหมาย และเกณฑก์ารคดิคะแนน ดงันี ้

ปฏิบตัิไดค้รบถว้น ให ้2 คะแนน   
ปฏิบตัิแตไ่ม่ครบถว้น ให ้1 คะแนน  
ไม่ปฏิบตัิ ให ้0 คะแนน  

การแปลผลคะแนน พิจารณาการปฏิบตัิ ใชก้ารแบ่งระดับแบบอิงเกณฑ ์โดยการหา
ค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามทั้งชุด ซึ่งอยู่ระหว่าง 0-2 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเป็น 3 ระดับ และ
ค านวณช่วงคะแนนแบบพิสยัจากสตูร (บญุใจ ศรสีถิตนรุากรู, 2545) 

 ช่วงคะแนน = คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
        3 
ช่วงคะแนน =  2 – 0 
                 3 
 ช่วงคะแนน = 0.66 
ซึง่สามารถแปลผลคะแนนไดด้งันี ้
 คะแนนเฉลี่ย  การแปลผล 
1.34 – 2.00   มีความสามารถสงู 
0.67 – 1.33  มีความสามารถปานกลาง 
0.00 – 0.66  มีความสามารถต ่า 
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รายละเอียดการประเมินคณุภาพเครือ่งมือวิจยัดงันี ้
1.1) ผลการประเมินคณุภาพของแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรูร้ว่มกันเชิง

รุกในวิชาวิทยาศาสตร ์
1.1.1) ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหาของแบบประเมินแผนการ

จัดการเรียนรูเ้ชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์พบว่าข้อความทุกรายการในแบบประเมินคุณภาพ
แผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตรมี์ค่าความสอดคลอ้งอยู่ในช่วง 0.80-1.00 
และค่าความเหมาะสมอยู่ในช่วงอยู่ในช่วง 4.60-5.00 หมายความว่า ขอ้ความทกุรายการมีความ
สอดคลอ้งและเหมาะสมส าหรบัใช้ในการประเมินแผนการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตร ์(ณฏัฐภรณ ์หลาวทอง, 2559) (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 

1.1.2) ผูว้ิจยัน าไปทดลองใชก้บักลุม่ผูร้ว่มวิจยั ก่อนการเก็บขอ้มลูจรงิจากนัน้
น าผลการทดลองใชไ้ปปรบัปรุงแบบสงัเกตชัน้เรยีน และผลการประเมินคา่ความสอดคลอ้งระหวา่ง
ผู้ประเมิน (Rater agreement index: RAI) แบบประเมินหลายตัวชี ้วัด มีจ านวนผู้ได้รับการ
ประเมินหลายคน และจ านวนผูป้ระเมินหลายคน มีคา่ 0.84 หมายความว่า มีคา่ความเท่ียงตรงใน
ระดบัสงู (Bajpai, Bajpai, และ Chaturvedi, 2015) (รายละเอียดในภาคผนวก ข) 

1.2) ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคณุวฒุิประกอบดว้ย  
1.2.1) อาจใหน้กัศกึษาไดป้ระเมินตนเองดว้ย 
1.2.2) ปรบัขอ้ความ เขียนจุดประสงคก์ารเรียนรูไ้ดส้อดคลอ้งกับมาตรฐาน

การเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั โดยเพิ่มค าวา่ ของหลกัสตูร 
1.2.3) ปรับข้อความ เขียนจุดประสงค์การเรียนรู ้ท่ีเน้นให้นักเรียนสรา้ง

ความรูด้ว้ยตนเอง ผา่นการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก โดย เพิ่มประเดน็การเขียนกิจกรรมการเรยีนรู ้
1.2.4) ปรบัขอ้ความ ก าหนดแนวทางจัดกลุ่มผูเ้รียนใหมี้ความหลากหลาย 

เช่น จดักลุม่โดยคละเพศ คละความสามารถ โดย อาจเพิ่มค าวา่ ความถนดัของผูเ้รยีน และเพิ่มค า
การประเมินกิจกรรมการเรยีนรู ้

1.2.5) ปรบัขอ้ความ ก าหนดสื่อเทคโนโลยีท่ีจะใช้ในการจัดการเรียนรูไ้ด้
อย่างเหมาะสม โดยอาจเพิ่มเติม ก าหนด หรอืเลือกใช ้นวตักรรมรม ซึง่รวมถึงรูปแบบการสอน สื่อ
การสอนตา่ง ๆ ท่ีนอกเหนือจากสื่อเทคโนโลยี ท่ีจะใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้

1.2.6) ปรบัขอ้ความ ก าหนดวิธีการประเมินผลใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐาน
การเรยีนรู ้และตวัชีว้ดั โดย เพิ่มค าวา่ ของหลกัสตูร 
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1.2.7) ปรบัขอ้ความ ก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมกับ
ความถนดัของผูเ้รยีน โดย เพิ่มขอ้ความ ความสามารถ 

1.3) การปรบัปรุงของผูว้ิจยัมีดงันี ้
1.3.1) เพิ่มการใหน้กัศกึษาผูพ้ฒันาบทเรยีนประเมินตนเอง 
1.3.2) ปรบัขอ้ความ เขียนจุดประสงคก์ารเรียนรูไ้ดส้อดคลอ้งกับมาตรฐาน

การเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดั ปรบัเป็น เขียนจุดประสงคก์ารเรียนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู ้
และตวัชีว้ดัของหลกัสตูร 

1.3.3) ปรับข้อความ เขียนจุดประสงค์การเรียนรู ้ท่ีเน้นให้นักเรียนสรา้ง
ความรูด้ว้ยตนเอง ผ่านการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก เป็น เขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู ้และจดักิจกรรม
การเรยีนรูท่ี้เนน้ใหน้กัเรยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง ผา่นการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

1.3.4) ปรบัขอ้ความ ก าหนดแนวทางจัดกลุ่มผูเ้รียนใหมี้ความหลากหลาย 
เช่น จัดกลุ่มโดยคละเพศ คละความสามารถ  เป็น ก าหนดแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดย
กระบวนการกลุ่ม และแบ่งกลุ่มผู้เรียนให้มีความหลากหลาย เช่น จัดกลุ่มโดยคละเพศ คละ
ความสามารถ และความถนดั 

1.3.5) ปรบัขอ้ความ ปรบัขอ้ความ ก าหนดสื่อเทคโนโลยีที่จะใชใ้นการจดัการ
เรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม เป็น ก าหนดหรอื เลือก สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี นวตักรรมท่ีจะใชใ้นการ
จดัการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.3.6) ปรบัขอ้ความ ก าหนดวิธีการประเมินผลใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐาน
การเรียนรู ้และตวัชีว้ดั เป็น ก าหนดวิธีการประเมินผลใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู ้และ
ตวัชีว้ดัของหลกัสตูร 

1.3.7) ปรบัขอ้ความ ก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมกับ
ความถนดัของผูเ้รยีน เป็น ก าหนดวิธีการประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมกบัความสามารถ และ
ความถนดัของผูเ้รยีน  

2) แบบสงัเกตชัน้เรยีน 
แบบสงัเกตชัน้เรยีน มีตวัชีว้ดัทัง้สิน้ 22 ตวัชีว้ดั มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 

(Rating scale) 3 ระดบั คือ ปฏิบตัิไดค้รบถว้น ปฏิบตัิแต่ไม่ครบถว้น ไม่ปฏิบตัิ โดยมีความหมาย 
และเกณฑก์ารคดิคะแนน ดงันี ้

ปฏิบตัิไดค้รบถว้น ให ้2 คะแนน   
ปฏิบตัิแตไ่ม่ครบถว้น ให ้1 คะแนน  
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 ไม่ปฏิบตัิ ให ้0 คะแนน  
การแปลผลคะแนน พิจารณาการปฏิบตัิ ใชก้ารแบง่ระดบัแบบอิงเกณฑ ์โดยการ

หาค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามทั้งชุด ซึ่งอยู่ระหว่าง 0-2 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเป็น 3 ระดบั และ
ค านวณช่วงคะแนนแบบพิสยัจากสตูร (บญุใจ ศรสีถิตนรุากรู, 2545) 

 
 ช่วงคะแนน = คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
        3 
ช่วงคะแนน =  2 – 0 
     3 
 ช่วงคะแนน = 0.66 
ซึง่สามารถแปลผลคะแนนไดด้งันี ้
 คะแนนเฉลี่ย  การแปลผล 
1.34 – 2.00   มีความสามารถสงู 
0.67 – 1.33  มีความสามารถปานกลาง 
0.00 – 0.66  มีความสามารถต ่า 
 
 รายละเอียดการประเมินคณุภาพแบบสงัเกตมีดงันี ้

2.1) ผลการประเมินคณุภาพแบบสงัเกตชัน้เรยีน 
2.1.1) ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของแบบสงัเกตชัน้เรยีนขอ้ความ

ทุกรายการในแบบสงัเกตชัน้เรียนมีค่าความสอดคลอ้งอยู่ในช่วง 0.8-1.0 และค่าความเหมาะสม
อยู่ในช่วงอยู่ในช่วง 4.60-5.00 หมายความว่า ข้อความทุกรายการมีความสอดคล้องและ
เหมาะสมส าหรบัใช้ในการสังเกตชั้นเรียนเพื่อประเมินการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตร ์(ณฏัฐภรณ ์หลาวทอง, 2559) (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 

2.1.2) ผูว้ิจยัน าแบบสงัเกตชัน้เรียน ไปทดลองใช้กบักลุ่มผูร้ว่มวิจยั ก่อนการ
เก็บข้อมูลจริงจากนั้นน าผลการทดลองใช้ไปปรับปรุงแบบสังเกตชั้นเรียน และหาค่าความ
สอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน ผลการประเมินค่าความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิ น (Rater 
agreement index: RAI) แบบประเมินหลายตวัชีว้ดั มีจ านวนผูไ้ดร้บัการประเมินหลายคน และ
จ านวนผูป้ระเมินหลายคน มีค่า 0.87 หมายความว่า มีค่าความเท่ียงตรงในระดับสูง (Bajpai, 
Bajpai, และ Chaturvedi, 2015) (รายละเอียดในภาคผนวก ข) 



  127 

2.2) ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคณุวฒุิประกอบดว้ย  
2.2.1) อาจใหน้กัศกึษาไดป้ระเมินตนเองดว้ย 
2.2.2) ปรบัขอ้ความ อธิบายธรรมชาติของวิทยาศาสตรไ์ด้ โดยเพิ่มค าว่า 

สอดแทรก 
2.2.3) ปรบัขอ้ความ อธิบายหลกัการทฤษฎี มโนทศัน ์กฎเกณฑ ์เนือ้หาสาระ

ทางวิทยาศาสตรไ์ด ้โดยเพิ่มค าเช่ือมดงันี ้อธิบายหลกัการทฤษฎี มโนทศัน ์กฎเกณฑ ์หรอื เนือ้หา
สาระทางวิทยาศาสตรท่ี์สอนได ้

2.2.4) ปรบัขอ้ความ อธิบายกระบวนการสืบเสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตร์
ได ้ประกอบดว้ย การสงัเกต การก าหนดปัญหา การตัง้สมมติฐาน การวางแผนการการรวบรวม
ขอ้มลู การรวบรวมขอ้มลู การสรุปและสรา้งค าอธิบาย โดย เปลี่ยนค าวา่ อธิบาย เป็น ปฏิบตัิตาม 

2.2.5) เพิ่มรายละเอียดการสงัเกตพฤติกรรมผูเ้รียน เช่น ก่อนเรียน ระหว่าง
เรยีน หลงัเรยีน 

2.3) การปรบัปรุงของผูว้ิจยัมีดงันี ้
2.3.1) เพิ่มการใหน้กัศกึษาผูพ้ฒันาบทเรยีนประเมินตนเอง 
2.3.2) ปรับข้อความ อธิบายธรรมชาติของวิทยาศาสตรไ์ด้ เป็น อธิบาย

ธรรมชาตหิรอืสอดแทรกของวิทยาศาสตรไ์ด ้
2.3.3) ปรบัขอ้ความ อธิบายหลกัการทฤษฎี มโนทศัน ์กฎเกณฑ ์เนือ้หาสาระ

ทางวิทยาศาสตรไ์ด้ เป็น อธิบายหลักการทฤษฎี มโนทัศน์ กฎเกณฑ์ หรือ เนือ้หาสาระทาง
วิทยาศาสตรท่ี์สอนได ้

2.3.4) ปรบัขอ้ความ อธิบายกระบวนการสืบเสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตร์
ไดป้ระกอบดว้ย การสงัเกต การก าหนดปัญหา การตัง้สมมติฐาน การวางแผนการการรวบรวม
ขอ้มูล การรวบรวมขอ้มูล การสรุปและสรา้งค าอธิบาย  เป็น ปฏิบตัิตามกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูท้างวิทยาศาสตรไ์ด ้ประกอบดว้ย การสงัเกต การก าหนดปัญหา การตัง้สมมติฐาน การ
วางแผนการการรวบรวมขอ้มลู การรวบรวมขอ้มลู การสรุปและสรา้งค าอธิบาย 

2.3.5) เพิ่มรายละเอียดการสงัเกตพฤติกรรมผูเ้รียน เช่น ก่อนเรียน ระหว่าง
เรยีน หลงัเรยีน เป็น สงัเกตพฤติกรรมผูเ้รยีนทัง้ก่อนเรยีน ระหวา่งเรยีน หลงัเรยีน 

3. แบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง (Semi-structure interview)  
ส าหรบัการสมัภาษณเ์ชิงลกึ ซึง่มีการเตรยีมขอ้ค าถามไวล้ว่งหนา้เพื่อใหร้วบรวม

ขอ้มูลไดค้รบถว้นและสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคก์ารวิจยั โดยขอ้ค าถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์มี
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ทัง้หมด 9 ขอ้ ซึง่เป็นค าถามท่ีมุง่เนน้ใหน้กัศกึษาสะทอ้น ความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนั
เชิงรุก บริบทของการปฏิบัติงาน สิ่งท่ีนักศึกษาไดเ้รียนรู ้และความรูส้ึกต่อการนิเทศฯ  ทั้งนีข้อ้
ค าถามพฒันาตามตวัชีว้ดัความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกดา้น การออกแบบเขียน
แผนการจดัการเรยีนรู ้  และ การจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในชัน้เรยีน    

ผูว้ิจยัหาคณุภาพแบบสมัภาษณ ์โดยน าแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งท่ีสรา้งขึน้ไป
ใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาพจิารณาเพื่อน าผลมาปรบัปรุง จากนัน้เสนอใหผู้ท้รงคณุวฒุิดา้น วิทยาศาสตร์
ศึกษา 1 ท่าน การวิจัยและพัฒนาหลกัสูตร 1 ท่าน นิเทศการศึกษา 1 ท่าน บริหารการศึกษา 1 
ท่าน และจิตวิทยาการศึกษา 1 ท่าน รวมจ านวน 5 ท่าน (ดงัรายนามในภาคผนวก ก) ตรวจสอบ
ความสอดคลอ้ง และความเหมาะสม พรอ้มทั้งใหข้อ้เสนอแนะ จากนั้นน าผลการประเมินและ
ขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ขแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง แลว้เสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาพิจารณา 
จากนัน้น าไปทดลองใชก้่อนการใชใ้นการเก็บขอ้มลูจรงิ 

ผลการประเมินคณุภาพแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง มีดงันี ้ขอ้ความทกุรายการ
ในแบบสมัภาษณมี์ค่าความสอดคลอ้งอยู่ในช่วง 0.80-1.00 และค่าความเหมาะสมอยู่ในช่วงอยู่
ในช่วง 4.60-5.00 หมายความวา่ ขอ้ความทกุรายการมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมส าหรบัใชใ้น
การสมัภาษณเ์พื่อประเมินการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์

ผูว้ิจัยน าแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้งไปทดลองใช้กับผู้ร่วมวิจัยก่อนการเก็บ
ขอ้มูลจริง เพื่อน าผลการทดลองใชม้าปรบัปรุงก่อนน าไปใชใ้นการเก็บข้อมูลจริง ซึ่งไดผ้ลการ
ทดลองใช ้และการปรบัปรุง คือ ขอ้ค าถามในแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้งมีความยาวและท าให้
ผูใ้หส้มัภาษณเ์กิดความเขา้ใจคลาดเคลื่อน ผูว้ิจยัด าเนินการปรบัปรุงโดยการปรบัภาษาใหมี้ความ
กระชับและเตรียมค าถามหรือค าอธิบายเพิ่มเติมในกรณีท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์ไม่เขา้ใจค าถามหรือมี
ความเขา้ใจคลาดเคลื่อน 

การน ารูปแบบทีพ่ัฒนาขึน้ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง (D2) 
เม่ือผู้วิจัยปรบัปรุงรูปแบบการนิเทศฯ เอกสารประกอบรูปแบบการนิเทศฯ แบบ

ประเมินแผนการจดัการเรียนรู ้แบบสงัเกตชัน้เรียน แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง เป็นท่ีเรียบรอ้ย
แลว้ ผูว้ิจยัน ารูปแบบไปด าเนินการเก็บรวมรวมขอ้มลูจรงิ เพื่อน าผลการเก็บรวบรวมขอ้มลูมาท า
การจดัการะท าขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มลูเพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศฯ ตามจุดประสงคข์อ้ท่ี 1 ของ
การวิจัย และเพื่อศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของนักศึกษา ตาม
จดุประสงคข์อ้ท่ี 2 ของการวิจยั ดงัแสดงในบทท่ี 4 
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การจัดกระท า และการวิเคราะหข้์อมูล 
งานวิจยันีใ้ชก้ารรวบรวมขอ้มูลทัง้เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เครื่องมือวิจยัทัง้ 3 

เครือ่งมือ ผูว้ิจยัด าเนินการ รวบรวมขอ้มลู จดักระท า และวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้ 
ขอ้มลูเชิงปรมิาณ   

1. ขอ้มลูความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู ้เครื่องมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มลูคือ แบบประเมินแผนการจดัการเรยีนรู ้ใชเ้พื่อตอบค าถามวิจยัขอ้ท่ี 2  สถิติ

ท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูคือ ค่ารอ้ยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) ของคะแนนท่ีไดจ้ากแบบประเมินแผนการจดัการเรยีนรูใ้นระยะเริม่ตน้การนิเทศ (การนิเทศ
ครัง้ท่ี 1) ระยะกลางของการนิเทศ (การนิเทศครัง้ท่ี 2) และระยะทา้ยของการนิเทศ (การนิเทศครัง้ท่ี 

3)  แลว้วิเคราะหค์วามแตกตา่งของคา่เฉลี่ย (X̅) 
2. ขอ้มลูความสามารถในการจดัการเรยีนรู ้เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูคือ แบบสงัเกตชัน้เรียน ใชเ้พื่อตอบค าถามวิจยัขอ้ท่ี 2   สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูคือ 

ค่ารอ้ยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของคะแนนท่ีไดจ้าก
แบบประเมินแผนการจดัการเรยีนรูใ้นระยะเริม่ตน้การนิเทศ (การนิเทศครัง้ท่ี 1) ระยะกลางของการ
นิเทศ (การนิเทศครัง้ท่ี 2) และระยะทา้ยของการนิเทศ (การนิเทศครัง้ท่ี 3) แลว้วิเคราะหค์วาม

แตกตา่งของคา่เฉลี่ย (X̅) 
ขอ้มลูเชิงคณุภาพ 

ขอ้มูลการใหส้มัภาษณ์ของนักศึกษาท่ีสะทอ้นความสามารถในการจดัการ
เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก บรบิทของการปฏิบตัิงาน สิ่งท่ีนกัศกึษาไดเ้รยีนรู ้และความรูส้กึตอ่การนิเทศฯ 
เพื่อตอบค าถามวิจัยขอ้ท่ี 1 และ 2 จัดกระท าขอ้มูล ดว้ยวิธี การวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content 
analysis) (อมาวสี อมัพนัศิรริตัน,์ 2557) ควบคู่ไปกบัการด าเนินการเก็บขอ้มลู โดยมีขัน้ตอนการ
วเิคราะหเ์นือ้หาดงันี ้

1. จดัระเบียบขอ้มลู (Data organization) โดยผูว้ิจยัแยกแฟ้มขอ้มลูของ
แต่ละกรณีศึกษา เป็นรายกรณีเพื่อไม่ใหเ้กิดการปะปนกันของขอ้มลู และมีการใหร้หสัประจ าตวั
ส าหรับกรณีศึกษาแต่ละคนเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล และน าเสนอข้อมูล กรณีข้อมูล
สมัภาษณ์ และการสนทนากลุ่มซึ่งมีการบันทึกเสียง จะมีการถอดความจากเสียงเป็นขอ้ความ 
(Text) แบบค าตอ่ค า (Verbatim) 
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2. การตรวจสอบขอ้มูล (Examining) มีการตรวจสอบขอ้มูลทุกขัน้ตอน 
เช่น การถอดความจากการบนัทึกเสียงดว้ยการฟังซ า้หลายครัง้ มีการตรวจสอบขอ้มูลเบือ้งตน้
รว่มกบักรณีศกึษาซึง่เป็นผูใ้หข้อ้มลู 

3. การจัดหมวดหมู่ข้อมูล (Categorizing) จัดหมวดหมู่ข้อมูลตาม
ประเด็นหลักของการวิจัย หรือขอ้ค าถามท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ และมีการหากลุ่มย่อย (Theme) มา
เช่ือมโยงไวด้ว้ยกนั 

4. การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparison) เพื่อเปรียบเทียบ
ความเหมือนความตา่งทัง้ในประเดน็หลกัละประเด็นรอง 

5. การตีความข้อมูล (Interpretation) เพื่ออธิบายข้อค้นพบจากการ
วิเคราะห ์และสงัเคราะหข์อ้มลู เพื่อน าไปใชใ้นการเขียนสรุป (Conclusion) 

ผู้วิ จัยตรวจสอบความน่ า เช่ือ ถือของข้อมูล  และการยืนยันข้อมูล 
(Trustworthiness) ใชว้ิธีการคือ 

1. ความน่าเช่ือถือของขอ้มลู (Credibility) 
2. ระยะเวลาอยูใ่นสนามเก็บขอ้มลูท่ีนานพอ 
3. มีการตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้จากผูใ้หข้อ้มลู 
4. มีการตรวจสอบสามเส้าจากการเก็บข้อมูลหลายวิธี ได้แก่  การ

สมัภาษณเ์ชิงลกึการศกึษาเอกสาร การสงัเกตการจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน 
5.ความสามารถในการยืนยนัขอ้มลู (Confirmability) สามารถตรวจสอบ

ไดจ้ากการบนัทกึขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ มีการใหร้หสัขอ้มลู  
สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย  
 1. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่  

1.1 คา่รอ้ยละ (percentage)  

1.2 คา่เฉลี่ย (X̅)  
1.3 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 2. สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบเครือ่งมือวิจยั ไดแ้ก่  
2.1 ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย  IOC (Index of Item 

Objective Congruence) โดยใชส้ตูรของ IOC (ธีร กลุสวสัดิ,์ 2558) ดงันี ้ 

IOC = R / N  
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เม่ือ IOC แทนดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 
Congruence)  

 แทน ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  
R แทน คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตอ่ค าถามแตล่ะขอ้  
N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

2.2 ค่าความเท่ียงตรงระหว่างผูป้ระเมิน (Inter-rater reliability) ใช้
การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (Rater agreement index: RAI) แบบ
ประเมินหลายตัวชีว้ัด มีจ านวนผู้ไดร้บัการประเมินหลายคน และจ านวนผู้ประเมินหลายคน  
(Stock, Judith and other, 1996) ซึง่มีสตูรการค านวณดงันี ้

 

เม่ือ   RAI แทน คา่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งผูป้ระเมิน  
 Rmnk แทน คะแนนท่ีได้จากผู้ประเมินคนท่ี m ของผู้ร ับการ

ประเมินคนท่ี n ในคณุลกัษณะท่ี k 
 RnK แทน  คะแนน เฉลี่ ยของผู้ ร ับการประเมิ นคน ท่ี  n ใน

คณุลกัษณะท่ี k  
 K แทน คณุลกัษณะท่ีประเมินทัง้หมด 
 M แทน จ านวนผูป้ระเมินทัง้หมด 
 N แทน จ านวนผุไ้ดร้บัการประเมินทัง้หมด 
 I แทน จ านวนคะแนนท่ีเป็นไปได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน

ทัง้หมด 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะหข้์อมูล 

การวิเคราะหข์อ้มลู และการน าเสนอขอ้มลูการวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัด าเนินการเสนอผลการ
วิเคราะหข์อ้มลูโดยแบง่ออกเป็น 2 สว่นดงันี ้

สว่นท่ี 1 ผลการพฒันารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ
รว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัเพื่อสง่เสรมิความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของ
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตรข์องมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ส่วนท่ี 2 ผลการศกึษาความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตรท่ี์ไดร้บัการนิเทศตามรูปแบบท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึน้ โดย
แบง่เป็น 3 ตอนดงันี ้

2.1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตรด์า้นการออกแบบเขียนแผนการจดัการเรยีนรูข้องนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู
วิทยาศาสตร ์

2.2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู ้ในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร ์

2.3 ผลการสมัภาษณ์เชิงลึกนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
เก่ียวกับการรบัการนิเทศโดยใชรู้ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
รว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัเพื่อสง่เสรมิความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

 
 

 

 

 

 

 



  133 

ส่วนที ่1 ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคดิชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวชิาชพี
ร่วมกับการพฒันาบทเรียนร่วมกันเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
เชิงรุกของนักศึกษาครูวทิยาศาสตรข์องมหาวิทยาลัยราชภฏั 

ผูว้ิจยัด าเนินการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน ส ารวจสภาพและปัญหาของการนิเทศนกัศกึษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตรข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู อาจารยน์ิเทศก ์และครูพี่เลีย้งนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ พบว่า
ปัญหาหลักคือการขาดรูปแบบการนิ เทศท่ีแน่นอน และมีความเหมาะสมต่อการพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร ์(ฐาปนา จอ้ยเจริญ และชนินันท ์พฤกษ์ประมูล , 2563) ประกอบกับการรวบรวม
ขอ้มูลการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในรายวิชาวิทยาศาสตร ์แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาพัฒนา
รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกับการพฒันาบทเรียนรว่มกัน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาครูวิทยาศาสตรข์อง
มหาวิทยาลยัราชภฏั  

จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการร่างรูปแบบการนิ เทศ  ฯ น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาและ
ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อประเมินความสอดคลอ้งของรูปแบบและหลกัการแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้
น าขอ้มลูท่ีไดม้าใชใ้นการปรบัปรุงรูปแบบฯ ท่ีพฒันาขึน้ จากนัน้น าไปทดลองใช ้(Try out) เพื่อน า
ขอ้มลูจากการทดลองใชม้าปรบัปรุงรูปแบบอีกครัง้หนึ่ง  โดยรูปแบบการนิเทศท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญัดงันี ้ 

1. องคป์ระกอบดา้นบุคคล ประกอบดว้ย 1) นักศึกษาผูพ้ัฒนาบทเรียน  (Model 
teacher)  

2) นักศึกษาคู่ร่วมพัฒนา (Buddy teacher) 3) ครูพี่ เลีย้ง (Mentor) 4) อาจารย์
นิเทศก ์(Supervisor) และ 5) ผูบ้รหิารสถานศกึษาหรอืผูเ้ช่ียวชาญการสอนวิทยาศาสตร ์(Expert)  

2. องคป์ระกอบดา้นกระบวนการนิเทศ  ประกอบดว้ย 1) ขัน้เตรียมผูน้ิเทศ และผูร้บั
การนิเทศ (Preparation) เป็นการประชมุรว่มกนัในลกัษณะการปฐมนิเทศ (Orientation) เพื่อชีแ้จง
หลกัการนิเทศ (Supervision principle) ก าหนดจุดประสงค ์ วางแผน และสรา้งขอ้ตกลงรว่มกัน
ในการนิเทศโดยการใชช้มุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ และการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั และมีการ
อบรมเพื่อทบทวนความรูร้่วมกันเก่ียวกับการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก (Active Collaborative 
leaning principle) ทั้งเรื่องของหลกัการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก การ
จดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์สื่อการเรยีนรู ้และการประเมินการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิง
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รุกของผู้เรียน  ทั้งนี ้การปฏิบัติในขั้นตอนการเตรียมผู้นิ เทศและผู้ร ับการนิ เทศ สรุปได้ดัง
ภาพประกอบ 5  
  

 
 

ภาพประกอบ 6 รูปแบบการนิเทศขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรยีมผูน้ิเทศ และผูร้บัการนิเทศ 

 
2) ขัน้การปฏิบตัิการนิเทศ (Supervision operation) ประกอบดว้ยการด าเนินการ 5 

ระยะ ดงันี ้
ระยะท่ี 1 การวิเคราะหปั์ญหา และเตรยีมการออกแบบการจดัการเรยีนรู ้

(Problem analyzing and lesson designing) 

เป็นขัน้ท่ีสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพประกอบดว้ย นกัศึกษา
ผูพ้ฒันาบทเรยีน นกัศกึษาคูร่ว่มพฒันา ครูพี่เลีย้ง อาจารยน์ิเทศก ์ตลอดจน  ผูบ้รหิารสถานศกึษา
หรอืผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรยีนรู ้ประชมุรว่มกนัเพื่อวิเคราะหห์ลกัสตูร หรอื เนือ้หาวิทยาศาสตรท่ี์
จะสอน เพื่อน ามาก าหนดเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนดว้ยจดัการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุก รวมถึง
ปัญหาต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรูใ้นชัน้เรียน และวางแนวทางในการออกแบบแผนการจัดการ
เรยีนรูเ้พื่อใหน้กัศกึษาผูพ้ฒันาบทเรียนน าไปออกแบบการจดัการเรยีนรู ้และเขียนแผนการจดัการ
เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกตอ่ไปในระยะท่ี 2 แสดงดงัภาพประกอบ 6 



  135 

 

ภาพประกอบ 7 การวิเคราะหปั์ญหา และเตรยีมการออกแบบการจดัการเรยีนรู ้

ระยะท่ี 2 การเขียนแผนการจดัการเรยีนรู ้(Writing lesson plan)  
เป็นขัน้ท่ีนักศึกษาผูพ้ัฒนาบทเรียนเป็นผูด้  าเนินการเขียนแผนการจัดการ

เรยีนรูว้ิทยาศาสตรโ์ดยนกัศกึษาคูร่ว่มพฒันาท าหนา้ท่ีเป็นเพื่อนคูค่ิดช่วยเหลือแสดงความคิดเห็น
ช่วยตรวจทานกลั่นกรองแผนการจดัการเรียนรู ้โดยครูพี่เลีย้ง อาจารยน์ิเทศก ์ตลอดจน  ผูบ้รหิาร
สถานศึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรียนรูร้ว่มวางแผน ใหค้  าปรกึษา ชีแ้นะการออกแบบการ
สอนและแผนการจดัการเรยีนรู ้ครอบคลมุทัง้เรื่องของการก าหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรูร้ว่มกนัเชิง
รุก การก าหนดกิจกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก การก าหนดสื่อการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก การก าหนด
วิธีการประเมินผลการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก นอกจากนัน้ยงัประเมินแผนการจดัการเรียนรู ้
รว่มกนักบันกัศึกษาผูพ้ฒันาบทเรียนโดยใชแ้บบประเมินแผนการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของ
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์แสดงดงัภาพประกอบ 7 

 

ภาพประกอบ 8 การเขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกแบบรวมพลงั 

ระยะท่ี 3 การปฏิบตัิการจดัการเรยีนรู ้และสงัเกตชัน้เรยีน (Teaching and class 

observing) 
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เป็นขัน้ท่ีนักศึกษาผูพ้ฒันาบทเรียนเป็นผู ้จดักิจกรรมการเรียนรูใ้นชัน้เรียน
วิทยาศาสตรจ์ริงตามท่ีไดอ้อกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรูไ้ว ้โดยมี ครูพี่เลีย้ง อาจารย์
นิเทศกผ์ูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญการจัดการเรียนรู ้ ตลอดจนนักศึกษาคู่ร่วมพัฒนา
สังเกตการณ์ชั้นเรียน ซึ่งการปฏิบัติของผูส้ังเกตชั้นเรียนท าโดยสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
ผูเ้รยีนโดยไม่รบกวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน รวมถึงสงัเกตพฤติกรรมการสอนของนกัศกึษาผูพ้ฒันา
บทเรียนโดยไม่รบกวนการสอนของนักศึกษา ทั้งนีผู้ส้งัเกตชัน้เรียนจะบนัทึกผลการสงัเกตลงใน
แบบสังเกตเพื่อน ามาอภิปรายในขั้นสะท้อนคิด และประเมินผลท่ีเกิดขึน้กับผูเ้รียน   แสดงดัง
ภาพประกอบ 8 

 

ภาพประกอบ 9 การปฏิบตัิการจดัการเรยีนรู ้และสงัเกตชัน้เรยีน  

ระยะท่ี 4 การสะทอ้นคดิ (Reflection and feedback) 
เป็นขัน้ท่ีสมาชิกในชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพจะประชมุกนัเพื่อสะทอ้น

การปฏิบตัิจากระยะการปฏิบตัิการจดัการเรียนรู ้และสงัเกตชัน้เรียนดว้ยวิธีสนุทรียสนทนา โดย
ผูร้บัการนิเทศ คือนกัศกึษาผูพ้ฒันาบทเรียน สะทอ้นคิดเก่ียวกบัความส าเรจ็ในการจดัการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร ์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนรู ้ผู้นิเทศได้แก่  ครูพี่ เลีย้ง 
อาจารยน์ิเทศก ์ ผูบ้รหิารสถานศกึษาหรอืผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรยีนรู ้และนกัศกึษาคูร่ว่มพฒันา
สะทอ้นคิดเก่ียวกบัสิ่งท่ีไดจ้ากการสงัเกตชัน้เรียน ทัง้พฤติกรรมผูเ้รยีน และพฤติกรรมครู จดุเด่นท่ี
ครูท าได้ดี จุดท่ีต้องการการเติมเต็ม ปัญหา อุปสรรค พรอ้มแสดงความเห็น หรือแนะน าวิธี
แกปั้ญหา แสดงดงัภาพประกอบ 9 
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ภาพประกอบ 10 การสะทอ้นคดิ  

ระยะท่ี 5 การปรบัปรุงบทเรยีน (Lesson redesigning) 
เป็นขัน้ท่ีนกัศึกษาผูพ้ฒันาบทเรียนด าเนินการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู ้

ตามขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากสมาชิกท่ีใหค้  าแนะน าในระยะการสะทอ้นคิด เพื่อใหไ้ดแ้ผนการจดัการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรท่ี์มีความสมบูรณ์ขึน้ทั้งนีจ้ะมีนักศึกษาคู่ร่วมพัฒนาใหก้ารช่วยเหลือในการ
พฒันาแผนการจัดการเรียนรูฉ้บบัสมบูรณ์ จากนัน้นักศึกษาผูพ้ัฒนาบทเรียนอาจน าไปทดลอง
จดัการเรยีนรูใ้หม่ในผูเ้รยีนกลุม่อ่ืน หรอืน าขอ้เสนอแนะไปประยกุตก์บับทเรยีนอ่ืนตอ่ไป ในระยะนี้
ผูน้ิเทศไดแ้ก่ ครูพี่เลีย้ง อาจารยน์ิเทศก ์ผูบ้รหิารสถานศกึษาหรอืผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรียนรู ้จะ
เป็นใหก้ารปรกึษา อ านวยความสะดวกในการแกปั้ญหา แนะน าการพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้ 
แสดงดงัภาพประกอบ 10 

 

 

ภาพประกอบ 11 การปรบัปรุงบทเรยีน  
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จากการน ารูปแบบการนิเทศฯ ท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้ไปใชใ้นการนิเทศนกัศึกษา
ฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรซ์ึ่งเป็นกลุ่มเปา้หมายในการวิจยั พบว่า นกัศกึษาสะทอ้น
พฒันาการของตนเองอนัเป็นผลจากการไดร้บัการนิเทศตามรูปแบบการนิเทศท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้  
ประกอบดว้ย  

1. ความสามารถในการออกแบบเขียนแผนการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิง
รุกนัน้นกัศึกษาไดร้บัการพฒันาในระยะท่ี 2 การเขียนแผนการจดัการเรียนรู ้และ ระยะท่ี 5 การ
ปรบัปรุงบทเรยีน  

2. ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกในชัน้เรียน
นัน้นักศึกษาไดร้บัการพัฒนาในระยะท่ี 3 การปฏิบตัิการจัดการเรียนรู ้และสงัเกตชัน้เรียน และ
ระยะท่ี 5 การปรบัปรุงบทเรยีน  

3) ขัน้อภิปราย และสรุปการนิเทศ (Discussion and conclusion) 
เป็นขั้นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้นิเทศ และผู้รบัการนิเทศ โดยนักศึกษา

ผูพ้ฒันาบทเรียน และนกัศึกษาคู่รว่มพฒันาน าเสนอผลการปรบัปรุงบทเรียน ขอ้คิด ความรูท่ี้ได้
จากการพฒันาบทเรียนรว่มกัน และการปฏิบตัิการสอน ครูพี่เลีย้ง อาจารยน์ิเทศก ์ผูบ้รหิารหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรยีนรู ้รว่มแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ใหก้ารปรกึษา แนะน าเพื่อการขยายผลในการ
จดัการเรยีนรูค้รัง้ตอ่ไป สรุปไดด้งัภาพประกอบ 12 

 

 

ภาพประกอบ 12 รูปแบบการนิเทศขัน้ท่ี 3 ขัน้อภิปราย และสรุปการนิเทศ 

จากการประมวลองคป์ระกอบ และการปฏิบตัิในขัน้ตอนการนิเทศทัง้ 3 ขัน้ตอน
ในรูปแบบการนิเทศท่ีพฒันาขึน้  รวมถึงขอ้มลูจากการด าเนินการปรบัปรุงรูปแบบการนิเทศท่ีผ่าน
การประเมินและการทดลองใช้ผูว้ิจยัสรุปรูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
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วิชาชีพ และการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัเพื่อสง่เสรมิความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก
ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตรข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัไดด้งัภาพประกอบ 14 

 

 

 

 

 

 
หลงัจากการด าเนินงานในขัน้ของการพฒันารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่ง

การเรยีนรูท้างวิชาชีพ และการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัแลว้ ผูว้ิจยัด าเนินการในการศกึษาผลของ 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 13 รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันา
บทเรยีนรว่มกนัเพื่อสง่เสรมิความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาครู

วิทยาศาสตรข์องมหาวิทยาลยัราชภฎั 
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การใชรู้ปแบบการนิเทศท่ีพฒันาขึน้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจดัการเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์ทั้งนี ้ขั้นตอนในการด าเนินการประกอบด้วยการอบรมเชิง
ปฏิบตัิการเพื่อเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศโดยรูปแบบการนิเทศท่ีผูว้ิจยัพฒันา
ขึน้ และความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์ซึ่งมีรายละเอียด
ดงันี ้

การอบรมเชิงปฏิบัติการการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
รว่มกบัการพฒันาบทเรียนรว่มกนัเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกใน
วิชาวิทยาศาสตรใ์นครัง้นีมี้ขัน้ตอนการด าเนินการประกอบดว้ย 1) การสรา้งชมุชนแห่งการเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพ 2) การด าเนินการอบรมการใชรู้ปแบบการนิเทศท่ีผูว้ิจัยพัฒนาขึน้ และการจัดการ
เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. การสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ขัน้ตอนนีเ้ป็นการด าเนินการอบรมรว่มกนัของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูท่ี

เป็นนกัศึกษาและผูร้ว่มโครงการวิจยัประกอบดว้ย ครูพี่เลีย้ง อาจารยน์ิเทศ และผูเ้ช่ียวชาญการ
จัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์หรือผูบ้ริหารโรงเรียน โดยผูว้ิจัยด าเนินการแบ่งกลุ่มชุมชนแห่ งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน คือ 1 ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ต่อ 1 โรงเรียน 
ดงันัน้สามารถแบ่งชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพในงานวิจยัครัง้นีไ้ด ้4 ชมุชน ซึง่แตล่ะชมุชนจะ
มีสมาชิกประกอบดว้ย 1) นักศึกษา 2 – 4 คน 2) ครูพี่เลีย้ง 1 คน 3) อาจารยน์ิเทศก์ 1 คน 4) 
ผูเ้ช่ียวชาญหรอืผูบ้รหิาร 1 คน ทัง้นีมี้นกัศกึษาทัง้สิน้ 12 คน โดยขอ้มลูพืน้ฐานของนกัศกึษา จะมี
การใหร้หัส เรียงล าดับเป็น นักศึกษา 1 – นักศึกษา 12 และจะมีการใหร้หัสครูพี่เลีย้ง อาจารย์
นิเทศก ์และผูเ้ช่ียวชาญหรือผูบ้ริหาร ใหมี้ความสอดคล้องกับนักศึกษา เช่น  ครูพี่เลีย้ง อาจารย์
นิเทศก ์และผูเ้ช่ียวชาญหรอืผูบ้รหิาร ของ นกัศกึษา 1 จะใหร้หสัเป็น ครูพี่เลีย้ง 1 อาจารยน์ิเทศก ์1 
และผูเ้ช่ียวชาญ 1 หรือ ผูบ้ริหาร 1 เป็นตน้  โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
ดงันี ้
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ชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพกลุ่มที ่ 1 (PLC Group 1) 
บรบิทเป็นชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของนกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

และครูระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สงักัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน สมาชิกประกอบดว้ย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร ์2 คน (นักศึกษา 1 และ นักศึกษา 2)  ครูพี่เลีย้ง 1 คน อาจารยน์ิเทศก ์1 คน และ
ผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์1 คน ดงันี ้

นกัศกึษา 1   
เป็นนกัศกึษาหญิงสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรท์ั่วไป ไดร้บัภาระงานสอน 

9 ชั่วโมงตอ่สปัดาห ์ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  จ านวน 3 หอ้งเรยีน จ านวนผูเ้รียน 94 คน โดย
เนือ้หาท่ีสอนส่วนใหญ่เป็นเนือ้หาดา้นวิทยาศาสตรชี์วภาพ  นอกเหนือจากภาระงานสอนมีภาระ
งานช่วยงานธุรการโรงเรยีน 3 ชั่วโมงตอ่สปัดาห ์ 

นกัศกึษา 2 
เป็นนกัศกึษาหญิงสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรท์ั่วไป ไดร้บัภาระงานสอน 

9 ชั่วโมงตอ่สปัดาห ์แบง่เป็นภาระงานสอนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  จ านวน 3 หอ้งเรยีน จ านวน
นกัเรยีน 89 คน โดยเนือ้หาท่ีสอนสว่นใหญ่เป็นเนือ้หาวิทยาศาสตรก์ายภาพ แรงและการเคลื่อนท่ี 
นอกเหนือจากภาระงานสอนมีภาระงานช่วยงานธุรการโรงเรยีน 3 ชั่วโมงตอ่สปัดาห ์ 

ครูพี่เลีย้ง 1   
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป วิทยฐานะครู

ช านาญการ สอนรายวิชาวิทยาศาสตรใ์นระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยมีประสบการณ์สอน
มากกวา่ 10 ปี และประสบการณเ์ป็นพี่เลีย้งนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 4  ปี 

อาจารยน์ิเทศก ์1  
ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวิชา มธัยมศกึษา (ชีววิทยา) ปรญิญาโท 

สาขาวิชาสัตววิทยา ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช้่วยศาสตราจารย ์เป็นอาจารยป์ระจ าสาขาวิชา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรท์ั่วไป คณะครุศาสตร ์มีประสบการณส์อน วิชา หลกัการจดัการเรียนรู ้
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรส์  าหรบัครูประถม วิธีสอนชีววิทยา และวิธีสอน
วิทยาศาสตรท์ั่ วไป สัมมนาการสอนวิทยาศาสตร ์เป็นเวลา 10  ปี การนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป เคมี และชีววิทยา เป็นเวลา 8 ปี  
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ผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์1 
ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาวิชาชีววิทยา และประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ครู ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์เป็นอาจารยป์ระจ าสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรท์ั่วไป 
คณะครุศาสตร ์มีประสบการณ์สอนวิธีสอนชีววิทยา และวิธีสอนวิทยาศาสตรท์ั่วไป  7  ปี การ
นิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป เคมี และชีววิทยา 5 ปี 

ชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพที ่ 2  (PLC Group 2) 
บรบิทเป็นชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของนกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

และครูระดบัชัน้ประถมศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สงักัดส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร สมาชิกประกอบดว้ย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์2 คน 
(นกัศกึษา 3 และ นกัศกึษา 4)  ครูพี่เลีย้ง 1 คน อาจารยน์ิเทศก ์1 คน และผูเ้ช่ียวชาญการจดัการ
เรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์1 คน ซึง่มีขอ้มลูพืน้ฐานดงันี ้

นกัศกึษา 3 
เป็นนกัศึกษาชายสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรท์ั่วไป ไดร้บัภาระงานสอน 

10 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์แบ่งเป็นภาระงานสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  5 หอ้งเรียน จ านวน
ผูเ้รยีน 210 คน โดยเนือ้หาท่ีสอนสว่นใหญ่เป็นเนือ้หาวิทยาศาสตรชี์วภาพ และกายภาพ นอกจาก
ภาระงานสอนแลว้มีภาระงานในการเป็นอาจารยป์ระจ าชัน้รว่มกบัครูพี่เลีย้ง 

นกัศกึษา 4 
เป็นนกัศึกษาชายสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรท์ั่วไป ไดร้บัภาระงานสอน 

10 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์แบ่งเป็นภาระงานสอนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5  10 หอ้งเรียน จ านวน
ผูเ้รยีน 406 คน โดยเนือ้หาท่ีสอนสว่นใหญ่เป็นเนือ้หาวิทยาศาสตรชี์วภาพ และกายภาพ นอกจาก
ภาระงานสอนแลว้มีภาระงานดแูลช่วยเหลือผูเ้รียนในการเรียนซ่อมเสริมส าหรบัผูเ้รียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ 

ครูพี่เลีย้ง  2 
ส าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรี สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน วิทย

ฐานะช านาญการ สอนในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี และ
ประสบการณเ์ป็นพี่เลีย้งนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูมากกวา่ 5 ปี 

อาจารยน์ิเทศก ์2  
ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวิชา มธัยมศกึษา (ชีววิทยา) ปรญิญาโท 

สาขาวิชาสัตววิทยา ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช้่วยศาสตราจารย ์เป็นอาจารยป์ระจ าสาขาวิชา
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ชีววิทยาและวิทยาศาสตรท์ั่วไป คณะครุศาสตร ์มีประสบการณส์อน วิชา หลกัการจดัการเรียนรู ้
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรส์  าหรบัครูประถม วิธีสอนชีววิทยา และวิธีสอน
วิทยาศาสตรท์ั่ วไป สัมมนาการสอนวิทยาศาสตร ์เป็นเวลา 10  ปี การนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป เคมี และชีววิทยา เป็นเวลา 8 ปี  

ผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์2 
ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวิชา มธัยมศกึษา (ชีววิทยา) ปรญิญาโท 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช้่วยศาสตราจารย ์เป็นอาจารยป์ระจ า
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรท์ั่วไป คณะครุศาสตร ์มีประสบการณส์อน  9  ปี การนิเทศ 7 ปี  

ชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพที ่ 3 (PLC Group 3) 
บรบิทเป็นชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของนกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

และครูระดับชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาชิกประกอบด้วย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร ์4 คน (นักศึกษา 5 - นักศึกษา 8)  ครูพี่ เลีย้ง 1 คน อาจารย์นิเทศก์ 1 คน และ
ผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์1 คน ซึง่มีขอ้มลูพืน้ฐานดงันี ้

นกัศกึษา 5 
เป็นนกัศึกษาหญิงสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรท์ั่วไป ไดร้บัภาระงานสอน 9 

ชั่วโมงต่อสปัดาห ์แบ่งเป็นภาระงานสอนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 3 หอ้งเรียน ผูเ้รียน
รวม 76 คน โดยเนือ้หาท่ีสอนสว่นใหญ่เป็นเนือ้หาวิทยาศาสตรก์ายภาพ เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
สาร แรง และวิทยาศาสตรชี์วภาพ เป็นตน้ นอกเหนือจากภาระงานสอนมีภาระงานช่วยงานธุรการ
โรงเรยีนตามที่ไดร้บัมอบหมายไม่ไดมี้การก าหนดชั่วโมงครบัอาจารย ์

นกัศกึษา 6 
เป็นนกัศกึษาหญิงสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรท์ั่วไป ไดร้บัภาระงานสอน 

10 ชั่วโมงตอ่สปัดาห ์ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  แบง่เป็นภาระงานสอน 1) วิชาวิทยาศาสตร ์2 
หอ้งเรียน เป็นเวลาทัง้สิน้ 6 ชั่วโมง จ านวนผูเ้รียน 45 คน โดยเนือ้หาท่ีสอนส่วนใหญ่เป็นเนือ้หา
วิทยาศาสตรก์ายภาพ แรงและการเคลื่อนท่ี 2) วิชาสะเต็ม 2 หอ้งเรียน  4 ชั่วโมง นอกเหนือจาก
ภาระงานสอนมีภาระงานช่วยงานธุรการโรงเรยีนตามท่ีไดร้บัมอบหมาย ไม่ไดมี้การก าหนดชั่วโมง
ครบัอาจารย ์
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นกัศกึษา 7 
เป็นนกัศกึษาหญิงสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรท์ั่วไป ไดร้บัภาระงานสอน 

10 ชั่วโมงตอ่สปัดาห ์ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  แบง่เป็นภาระงานสอน 1) วิชาวิทยาศาสตร ์2 
หอ้งเรียน เป็นเวลาทัง้สิน้ 6 ชั่วโมง จ านวนผูเ้รียน 45 คน โดยเนือ้หาท่ีสอนส่วนใหญ่เป็นเนือ้หา
วิทยาศาสตรก์ายภาพ แรงและการเคลื่อนท่ี 2) วิชาสะเต็ม 2 หอ้งเรียน  4 ชั่วโมง นอกเหนือจาก
ภาระงานสอนมีภาระงานช่วยงานธุรการโรงเรยีนตามที่ไดร้บัมอบหมาย  

นกัศกึษา 8 
เป็นนกัศกึษาหญิงสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรท์ั่วไป ไดร้บัภาระงานสอน 10 

ชั่วโมงต่อสปัดาห ์ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 3 หอ้งเรียน เป็นเวลาทั้งสิน้ 6 ชั่วโมง 
จ านวนผูเ้รยีน 50 คน โดยเนือ้หาท่ีสอนสว่นใหญ่เป็นเนือ้หาวิทยาศาสตรชี์วภาพ และวิทยาศาสตร์
กายภาพ และระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 2 หอ้งเรียน รวมเวลา 4 ชั่วโมง จ านวนผูเ้รียน 
44 คนโดยเนือ้หาท่ีสอนส่วนใหญ่เป็นเนือ้หาวิทยาศาสตรชี์วภาพ และวิทยาศาสตรก์ายภาพ 
นอกเหนือจากภาระงานสอนมีภาระงานช่วยงานธุรการโรงเรยีนตามที่ไดร้บัมอบหมาย  

ครูพี่เลีย้ง 3  
 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีวิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย ์สอนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  มีประสบการณส์อนมากกว่า 4 ปี และประสบการณ์
เป็นพี่เลีย้งนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 4 ปี 

อาจารยน์ิเทศก ์3 
ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวิชา มธัยมศกึษา (ชีววิทยา) ปรญิญาโท 

สาขาวิชาสัตววิทยา ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช้่วยศาสตราจารย ์เป็นอาจารยป์ระจ าสาขาวิชา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรท์ั่วไป คณะครุศาสตร ์มีประสบการณส์อน วิชา หลกัการจดัการเรียนรู ้
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตรส์  าหรบัครูประถม วิธีสอนชีววิทยา และวิธีสอน
วิทยาศาสตรท์ั่ วไป สัมมนาการสอนวิทยาศาสตร ์เป็นเวลา 10  ปี การนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป เคมี และชีววิทยา เป็นเวลา 8 ปี  

ผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์3 
ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวิชา มธัยมศกึษา (ชีววิทยา) ปรญิญาโท 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช้่วยศาสตราจารย ์เป็นอาจารยป์ระจ า
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรท์ั่วไป คณะครุศาสตร ์มีประสบการณส์อนวิธีสอนวิทยาศาสตร์
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ทั่วไป และวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม  9  ปี การนิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชา
วิทยาศาสตรท์ั่วไป เคมี และชีววิทยา 7 ปี  

ชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพที ่ 4 (PLC Group 4) 
บรบิทเป็นชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของนกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

และครูระดบัชัน้ประถมศกึษา และมธัยมศึกษา ในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดใหญ่พิเศษ (ขยาย
โอกาสทางการศกึษา จดัการศกึษาถึงระดบัมธัยมศกึษา) สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื ้นฐาน สมาชิกประกอบด้วย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์4 คน 
(นกัศกึษานกัศกึษา 9 - นกัศกึษา 12)  ครูพี่เลีย้ง 1 คน อาจารยน์ิเทศก ์1 คน และผูเ้ช่ียวชาญการ
จดัการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์1 คน ซึง่มีขอ้มลูพืน้ฐานดงันี ้

นกัศกึษา 9 
เป็นนกัศกึษาหญิงสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรท์ั่วไป ไดร้บัภาระงานสอน 10 

ชั่วโมงต่อสปัดาห ์ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 3 หอ้งเรียน เป็นเวลาทั้งสิน้ 6 ชั่วโมง 
จ านวนผู้เรียน 107 คน โดยเนื ้อหาท่ีสอนส่วนใหญ่ เป็นเนื ้อหาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ
วิทยาศาสตรก์ายภาพ และระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 2 หอ้งเรียน รวมเวลา 4 ชั่วโมง 
จ านวนผูเ้รียน 90 คนโดยเนือ้หาท่ีสอนส่วนใหญ่เป็นเนือ้หาวิทยาศาสตรชี์วภาพ สิ่งแวดลอ้ม 
นอกเหนือจากภาระงานสอนมีภาระงานช่วยงานสอนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ลกูเสือ และกิจกรรม
ชมุนมุ 

นกัศกึษา 10 
เป็นนกัศกึษาหญิงสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรท์ั่วไป ไดร้บัภาระงานสอน 

10 ชั่วโมงตอ่สปัดาห ์ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 2 หอ้งเรยีน เป็นเวลาทัง้สิน้ 6 ชั่วโมง 
จ านวนผูเ้รยีน 76 คน โดยเนือ้หาท่ีสอนสว่นใหญ่เป็นเนือ้หาวิทยาศาสตรชี์วภาพ และวิทยาศาสตร์
กายภาพ และระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 3 หอ้งเรียน รวมเวลา 4 ชั่วโมง จ านวนผูเ้รียน 
124 คนโดยเนือ้หาท่ีสอนส่วนใหญ่เป็นเนือ้หาวิทยาศาสตรชี์วภาพ และวิทยาศาสตรก์ายภาพ 
นอกเหนือจากภาระงานสอนมีภาระงานช่วยงานธุรการโรงเรยีนตามที่ไดร้บัมอบหมาย  

นกัศกึษา 11 
เป็นนกัศึกษาหญิงสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรท์ั่วไป ไดร้บัภาระงานสอน 9 

ชั่วโมงต่อสปัดาห ์ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 3 หอ้งเรียน จ านวนผูเ้รียน 76 คน โดย
เนือ้หาท่ีสอนส่วนใหญ่เป็นเนือ้หาวิทยาศาสตรชี์วภาพ และวิทยาศาสตรก์ายภาพ โดยเนือ้หาท่ี
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สอนสว่นใหญ่เป็นเนือ้หาวิทยาศาสตรชี์วภาพ และวิทยาศาสตรก์ายภาพ นอกเหนือจากภาระงาน
สอนมีภาระงานช่วยงานธุรการโรงเรยีนตามที่ไดร้บัมอบหมาย  

นกัศกึษา 12 
เป็นนกัศกึษาหญิงสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรท์ั่วไป ไดร้บัภาระงานสอน 

10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาวิทยาศาสตร ์2 หอ้งเรียน จ านวน
ผูเ้รยีน 67 คน และ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 และวิชาโครงงานวิทยาศาสตร ์2 หอ้งเรยีน จ านวน
ผูเ้รยีน 67 คน โดยเนือ้หาท่ีสอนสว่นใหญ่เป็นเนือ้หาวิทยาศาสตรก์ายภาพ โครงงานวิทยาศาสตร ์
และวิทยาศาสตรชี์วภาพ นอกเหนือจากภาระงานสอนมีภาระงานช่วยงานธุรการโรงเรียนตามท่ี
ไดร้บัมอบหมาย  

ครูพี่เลีย้ง 4 
ส าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรี สาขาวิชามธัยมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิชาเอก

ชีววิทยา เป็นครูช านาญการ สอนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 มีประสบการณส์อนมากกว่า 10 
ปี และประสบการณเ์ป็นพี่เลีย้งนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 4 ปี 

อาจารยน์ิเทศก ์4  
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์เป็นอาจารย์

ประจ าสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรท์ั่วไป คณะครุศาสตร ์มีประสบการณส์อน ในวิชาวิธีสอน
ชีววิทยา วิธีสอนเคมี การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 3  ปี การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิทยาศาสตรท์ั่วไป สาขาเคมี และสาขาชีววิทยา 2 ปี 

ผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์4 
 ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวิชา มธัยมศกึษา (ชีววิทยา) ปรญิญาโท 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช้่วยศาสตราจารย ์เป็นอาจารยป์ระจ า
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรท์ั่วไป คณะครุศาสตร ์มีประสบการณส์อน  9  ปี การนิเทศ 7 ปี  

2. การด าเนินการอบรมการใช้รูปแบบการนิเทศที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์ 

ขัน้ตอนของการด าเนินการอบรมนีเ้ป็นกระบวนการในขัน้ท่ี 2 ตามรูปแบบการนิเทศท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาขึน้ เรียกขัน้ตอนนีว้่า ขัน้การเตรียมนิเทศ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก และการนิเทศโดยใชรู้ปแบบการนิเทศท่ีผูว้ิจยัพฒันา
ขึน้ การฝึกปฏิบตัิการนิเทศโดยใชรู้ปแบบการนิเทศท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้ใหแ้ก่สมาชิกชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพทัง้ 4 ชมุชน ทัง้นีก้ารฝึกอบรมใชเ้วลาทัง้สิน้ 3 วนั มีทัง้การใหค้วามรูภ้าคทฤษฎี 
และการฝึกการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละการนิเทศในภาคปฏิบัติโดยผู้วิจัยแบ่งเนือ้หา และ
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กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตัิการออกเป็น  3 หน่วย คือ หน่วยท่ี 1  การจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก
ในวิชาวิทยาศาสตร ์หน่วยท่ี 2  รูปแบบการนิเทศตามชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการ
พฒันาบทเรียนร่วมกัน  และหน่วยท่ี 3  การฝึกประสบการณก์ารจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละ
การนิเทศโดยใชรู้ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันา
บทเรยีนรว่มกนั ซึง่เนือ้หาและกิจกรรมการอบรมทัง้ 3 หน่วยสามารถสรุปไดด้งันี ้

หน่วยที ่1 การจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์
เนือ้หา และกิจกรรมในหน่วยนีเ้ป็นการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดและ

หลกัการเก่ียวกบัความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์แนวทางการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู ้การเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้และแนวทางการประเมินแผนการ
จดัการเรยีนรู ้

ในหน่วยท่ี 1 นี ้มีการฝึกปฏิบตัิกิจกรรม การวิพากษแ์ผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิง
รุกในวิชาวิทยาศาสตร ์เพื่อใหส้มาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพไดร้ว่มปรกึษาหารือกัน
เพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวกับการพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้และเป็นการประเมิน
ความรูค้วามเขา้ใจเรื่องการจดัการเรียนรู ้และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้และการเขียนการ
จดัการเรยีนรูข้องสมาชิกในชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 

หน่วยที่ 2 การนิเทศตามชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน   

เนือ้หา และกิจกรรมในหน่วยนีเ้ก่ียวขอ้งกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน มีการน าเสนอรูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัเพื่อสง่เสรมิความสามารถในการจดัการเรยีนรู ้
รว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์เพื่อใหส้มาชิกในชมุชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพมองเห็นภาพการท างานตามรูปแบบการนิเทศท่ีผูว้ิจัยพัฒนาขึน้ และเขา้ใจ
บทบาทหนา้ท่ีของตนในการท างานรว่มกบัสมาชิกคนอื่น ๆ ในชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 

ในหน่วยนีจ้ะมีกิจกรรมกลุ่มการระดมสมองเพื่อสรา้งผงัความคิดสรุปสิ่งท่ีไดเ้รียนรู ้
จากรูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียน
รว่มกนัเพื่อสง่เสรมิความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก เพื่อประเมินความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัการด าเนินงานตามรูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกบั
การพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของ
นกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรข์องสมาชิกในชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 
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หน่วยที่ 3 การฝึกประสบการณก์ารจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละการนิเทศโดย
ใช้รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน  

หน่วยท่ี 3 นีเ้ป็นส่วนของการสรา้งเสรมิประสบการณใ์นการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิง
รุกในวิชาวิทยาศาสตรข์องสมาชิกชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพท่ีเป็นนกัศกึษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู และการฝึกปฏิบตัิการนิเทศตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้ ซึ่งการฝึกปฏิบตัิในครัง้นีจ้ะ
แบ่งผูเ้ขา้รบัการอบรมเขา้กลุ่มชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพตามโรงเรยีนของตนเองเพื่อปฏิบตัิ
กิจกรรมตามขัน้ตอนในรูปแบบการนิเทศท่ีในขัน้ท่ี 2 คือ ขัน้ปฏิบตัิการนิเทศ ซึ่งมีกิจกรรมย่อย
ตามล าดบัดงันี ้

1. กิจกรรม การวิเคราะห์ปัญหา และเตรียมการออกแบบการจัดการเรียนรู ้
รว่มกนัเชิงรุก ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ท่ีนกัศึกษาผูพ้ฒันาบทเรียนเล่าสถานการณปั์ญหาในการจดัการ
เรียนรูข้องตนเองในชั้นเรียน หรือความมุ่งหมายในการพฒันาผูเ้รียน และครูพี่เลีย้งจะเล่าบริบท
สถานศึกษา จากนัน้สมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ รว่มกนัวิเคราะหปั์ญหา ความมุ่ง
หมายในการพฒันาผูเ้รียน รวมทัง้ หลกัสตูร หรอื เนือ้หาท่ีจะสอน เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการ
พัฒนาผูเ้รียนและวางแนวทางในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อใหน้ักศึกษาผูพ้ัฒนา
บทเรยีนน าไปสรา้งแผนการจดัการเรยีนรูส้  าหรบัน ามาใชใ้นการฝึกปฏิบตัิการสอนในขัน้ตอ่ไป 

2. กิจกรรมการออกแบบการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกกิจกรรมในขัน้นีน้กัศกึษา
ผูพ้ฒันาบทเรยีนจะด าเนินการออกแบบกิจกรรมการจดัการเรยีนรูแ้ละเขียนแผนการจดัการเรยีนรู ้
ในลกัษณะการจดักิจกรรมการเรยีนรูท่ี้ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูผ้่านการท ากิจกรรมการเรียนรูร้ว่มกนั  ซึ่ง
ขัน้ตอนนีจ้ะมีนักศึกษาคู่ร่วมพัฒนาบทเรียนร่วมด าเนินการในการออกแบบและเขียนแผนการ
จดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในรายวิชาวิทยาศาสตร ์(ในกรณีของการอบรมก าหนดใหน้กัศกึษาน า
แผนการจดัการเรยีนรูท่ี้เตรยีมไวใ้ชจ้รงิในสปัดาหห์ลงัจากการอบรมมาใชใ้นขัน้ตอนนีไ้ด)้  

เม่ือนักศึกษาผู้พัฒนาบทเรียนเขียนแผนการจัดการเรียนรูเ้รียบรอ้ย จากนั้น
น าเสนอแผนการจดัการเรยีนรูต้อ่สมาชิกชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ  เพื่อใหส้มาชิกในชมุชน
แห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพประเมินแผนการจดัการเรยีนรู ้ในองคป์ระกอบตา่ง ๆ ในแผนการจดัการ
เรยีนรู ้ทัง้การก าหนดจดุประสงค ์การก าหนดกิจกรรมการเรยีนรู ้สื่อการเรยีนรู ้การประเมินผลการ
เรยีนรู ้โดยใชแ้บบประเมินแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้พรอ้มใหก้ารชีแ้นะ
เติมเต็ม เพื่อเป็นขอ้มูลให้นักศึกษาผูพ้ัฒนาบทเรียนน าไปปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อ
น าไปใชใ้นการปฏิบตัิการสอนตอ่ไป  



  149 

3. กิจกรรมการฝึกปฏิบตัิการประเมินการจดักิจกรรมการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกใน
ชัน้เรียนของนักศึกษากิจกรรมนีเ้ป็นการฝึกปฏิบตัิการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกของนกัศึกษาผูพ้ฒันา
บทเรยีน และฝึกปฏิบตัิการสงัเกตการณจ์ดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียนโดยสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ในชัน้เรยีน ซึง่มีขัน้ตอนการปฏิบตัิเป็นล าดบัดงันี ้ 

1) นกัศกึษาผูพ้ฒันาบทเรยีน จดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนตามท่ีไดอ้อกแบบและ
สรา้งแผนการจดัการเรียนรู ้(ในการอบรมจะเป็นการสาธิตการฝึกปฏิบตัิการจดัการเรียนรูร้ว่มกนั
เชิงรุก โดยแตล่ะชมุชนแห่งการเรยีนรูจ้ะคดัเลือก 1 บทเรยีน มาท าการสอนสาธิต)  

2) ขณะท่ีนักศึกษาผูพ้ัฒนาบทเรียน จัดการเรียนรูใ้นชั้นเรียน สมาชิกใน
ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ไดแ้ก่ ครูพี่เลีย้ง นกัศึกษาคู่รว่มพฒันาบทเรียน อาจารยน์ิเทศก ์
และผูบ้รหิารสถานศกึษาหรอืผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์ท าการสงัเกตชัน้เรยีน และ
บนัทึกผลการสงัเกตลงในแบบสงัเกตชัน้เรียนท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้ เพื่อน ามาอภิปรายในขัน้การปรงั
ปรุงบทเรยีน 

4. กิจกรรมการสะทอ้นคิด และการปรบัปรุงบทเรยีน ท่ีไดส้าธิตปฏิบตัิการจดัการ
เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในชัน้เรยีน 

1) การสะทอ้นคิด กิจกรรมนีเ้ป็นส่วนของการสนทนากลุม่ถึงบรรยากาศและ
ผลการสาธิตปฏิบัติการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในชั้นเรียนโดยนักศึกษาผูพ้ัฒนาบทเรียน 
สะทอ้นคิดเก่ียวกบัความส าเรจ็ในการจดัการเรียนรู ้จุดเด่น จุดดอ้ย ปัญหา อปุสรรคในการสอน 
และสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพสะทอ้นคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีไดจ้ากการสงัเกตการสอน 
จดุเด่น จดุท่ีตอ้งการการเติมเต็ม ปัญหา อปุสรรคในการสอน  พรอ้มแสดงความเห็น หรือแนะน า
วิธีแกปั้ญหา ในขัน้นีน้ักศึกษา ผูพ้ัฒนาบทเรียนจะน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปบันทึกทา้ยแผนการจัดการ
เรยีนรู ้และการเขียนสะทอ้นคดิใน PLC log book 

2) การปรบัปรุงบทเรียน นกัศกึษาผูพ้ฒันาบทเรยีน ปรบัปรุงแผนการจดัการ
เรียนรูต้ามขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากสมาชิกเพื่อใหไ้ดแ้ผนท่ีมีความสมบูรณ์ขึน้ น าขอ้เสนอแนะไป
ประยกุตก์บับทเรยีนอื่นตอ่ไป 

5. การอภิปราย ใหข้อ้เสนอแนะ และสรุปการนิเทศ 
ขัน้ตอนนีมี้การด าเนินการตามล าดบัดงันี ้

1. การอภิปรายประสบการณท่ี์ไดร้บัจากการฝึกประสบการณก์ารจดัการ
เรียนรู ้โดยนักศึกษาผู้พัฒนาบทเรียนน าเสนอผลการปรับปรุงบทเรียน ข้อคิด ความรู ้ และ
ประสบการณท่ี์ไดจ้ากการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั และการปฏิบตัิการสอน จาก PLC logbook 
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2.การสรุปสิ่งท่ีไดเ้รยีนรูร้ว่มกนัจากการฝึกประสบการณก์ารจดัการเรยีนรู ้
โดยสมาชิกในชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้หก้ารปรกึษา สรุปผลการนิเทศ 
และแนะน าเพื่อการขยายผลในการจดัการเรยีนรูค้รัง้ตอ่ไป 

3. การถอดบทเรียน โดยสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
รว่มกันสรุปสิ่งท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการอบรม และรว่มกนัก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของชุมชน
แห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของแต่ละสถานศึกษา โดยใชห้ลกัการจดัการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุก และ
การนิเทศตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้ รว่มกบัขอ้มลูบรบิทของแตล่ะสถานศกึษา เพื่อใหน้  าไปใช้
ในการท างานรว่มกนัในหอ้งเรยีนจรงิตอ่ไป 

หลงัจากสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพไดร้บัการฝึกอบรมเรียบรอ้ย
แลว้ จะเป็นการด าเนินการศึกษาผลของการใชรู้ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัในสถานศกึษา ซึง่ผูว้ิจยัน าเสนอผลของการศกึษาผล
ของการใชรู้ปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้ ในส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาความสามารถในการจดัการเรียนรู ้
รว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรท่ี์ไดร้บัการนิเทศตามรูปแบบท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาขึน้ 

ส่วนที ่2 ผลการศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรท์ีไ่ดรั้บการนิเทศตามรูปแบบที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึน้  

ผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก ในวิชา
วิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรท่ี์ไดร้บัการนิเทศตามรูปแบบท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาขึน้โดยแบง่เป็น 3 ตอน ดงันี ้

2.1 ผลการวิเคราะหข้์อมูลความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุกใน
วิชาวิทยาศาสตร์ด้านการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์

ผูว้ิจยัแบง่การน าเสนอเป็น 2 ตอนดงัรายละเอียดในขอ้ 2.1.1 และ2.1.2 
2.1.1 ผลการวิเคราะหค์วามสามารถเฉล่ียโดยภาพรวมในการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์
ท าการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความสามารถในการ

เขียนแผนการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก ซึ่งประเมินโดยสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
ประกอบดว้ย ครูพี่เลีย้ง อาจารยน์ิเทศก ์ผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์นกัศกึษาคูร่ว่ม
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พฒันา และนกัศึกษาผูพ้ฒันาบทเรียน (ประเมินตนเอง) เครื่องมือท่ีใชป้ระเมิน คือ แบบประเมิน
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์ทั้งนีผ้ลการ
วิเคราะหแ์สดงดงัตาราง 20 

ตาราง 20 ผลการวิเคราะหค์วามสามารถเฉลี่ยโดยภาพรวมในการเขียนแผนการจดัการเรยีนรู ้
รว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรต์าราง 20 ผลการวิเคราะห์
ความสามารถเฉลี่ยโดยภาพรวมในการเขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ

ในการเขยีนแผนการ

จัดการเรียนรู้ร่วมกัน 

เชงิรุกวชิาวทิยาศาสตร ์

ระดับคะแนนความสามารถ  (n = 12) 

การนิเทศคร้ังที ่1 การนิเทศคร้ังที ่2 การนิเทศคร้ังที ่3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ

แปล 

ผล 

การก าหนดจดุประสงค์

การเรียนรู ้

1.45 0.22 สงู 1.74 0.15 สงู 1.89 0.06 สงู 

1. เขียนจดุประสงคก์าร

เรยีนรูไ้ด ้ครบทัง้ดา้น

ความรู ้(K) ทกัษะ (P) 

เจตคติ (A) 

1.76 0.29 สงู 1.91 0.16 สงู 1.96 0.10 สงู 

2. เขียนจดุประสงคก์าร

เรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐานการเรียนรูแ้ละ

ตวัชีว้ดัของหลกัสตูร 

1.70 0.24 สงู 1.90 0.17 สงู 1.98 0.06 สงู 
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ตาราง 20 (ตอ่) 

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ

ในการเขยีนแผนการ

จัดการเรียนรู้ร่วมกัน 

เชงิรุกวชิาวทิยาศาสตร ์

ระดับคะแนนความสามารถ  (n = 12) 

การนิเทศคร้ังที ่1 การนิเทศคร้ังที ่2 การนิเทศคร้ังที ่3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ

แปล 

ผล 

3. เขียนจดุประสงคก์าร

เรยีนรู ้และจดักิจกรรม

การเรียนรูท่ี้เนน้ใหผู้เ้รยีน

สรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 

ผ่านการเรียนรูร้ว่มกนัเชิง

รุก 

0.88 0.32 ต ่า 1.40 0.45 สงู 1.72 0.20 สงู 

การก าหนดกิจกรรมการ

เรยีนรู ้

1.19 0.16 ปาน

กลาง 

1.58 0.20 สงู 1.86 0.15 สงู 

4. ก าหนดแนวทางจดั

กิจกรรมการเรียนรูโ้ดย

กระบวนการกลุม่ และ

แบง่กลุม่ผูเ้รยีนใหมี้

ความหลากหลาย เช่น 

จดักลุม่โดยคละเพศ คละ

ความสามารถ และความ

ถนดั 

0.44 0.32 ต ่า 1.19 0.49 ปาน

กลาง 

1.75 0.34 สงู 
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ตาราง 20 (ตอ่) 

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ

ในการเขยีนแผนการ

จัดการเรียนรู้ร่วมกัน 

เชงิรุกวชิาวทิยาศาสตร ์

ระดับคะแนนความสามารถ  (n = 12) 

การนิเทศคร้ังที ่1 การนิเทศคร้ังที ่2 การนิเทศคร้ังที ่3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ

แปล 

ผล 

5. ออกแบบกิจกรรมการ

เรยีนรูไ้ด ้สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการเรียนรู ้

ตวัชีว้ดั และจดุประสงค์

การเรียนรู ้

1.63 0.32 สงู 1.85 0.17 สงู 1.95 0.11 สงู 

6. ออกแบบกิจกรรมการ

เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกได ้

เหมาะสมกบัเนือ้หาที่

สอน  

1.34 0.25 สงู 1.57 0.35 สงู 1.84 0.03 สงู 

7. ออกแบบกิจกรรมการ

เรยีนรูไ้ดเ้หมาะสมกบั

ลกัษณะ และความสนใจ

ของผูเ้รยีน 

1.31 0.29 ปาน

กลาง 

1.80 0.32 สงู 1.89 0.01 สงู 

การก าหนดสื่อการเรยีนรู ้ 1.27 0.20 ปาน

กลาง 

1.66 0.22 สงู 1.59 0.33 สงู 

8. ก าหนดสื่อการจดัการ

เรยีนรู ้ไดส้อดคลอ้งกบั

กระบวนการจดัการ

เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

1.19 0.28 ปาน

กลาง 

1.65 0.33 สงู 1.50 0.30 สงู 
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ตาราง 20 (ตอ่) 

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ

ในการเขยีนแผนการ

จัดการเรียนรู้ร่วมกัน 

เชงิรุกวชิาวทิยาศาสตร ์

ระดับคะแนนความสามารถ  (n = 12) 

การนิเทศคร้ังที ่1 การนิเทศคร้ังที ่2 การนิเทศคร้ังที ่3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ

แปล 

ผล 

9. ก าหนดเครื่องมือ

ส าหรบัการทดลอง

วิทยาศาสตรไ์ด้

สอดคลอ้งกบั

กระบวนการจดัการ

เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

1.26 0.28 ปาน

กลาง 

1.65 0.26 สงู 1.58 0.39 สงู 

10. ก าหนดหรอื เลือก 

สื่อการสอน ส่ือ

เทคโนโลยี นวตักรรมท่ี

จะใชใ้นการจดัการเรียนรู ้

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.35 0.32 สงู 1.67 0.34 สงู 1.68 0.39 สงู 

การก าหนดวิธีการ

ประเมินผลการเรยีนรู ้

1.40 0.26 สงู 1.78 0.14 สงู 1.80 0.21 สงู 

11. ก าหนดวิธีการ

ประเมินผลใหส้อดคลอ้ง

กบัมาตรฐานการเรียนรู ้

และตวัชีว้ดัของหลกัสตูร 

1.69 0.31 สงู 1.83 0.25 สงู 1.89 0.15 สงู 

 

 

 



  155 

ตาราง 20 (ตอ่) 

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ

ในการเขยีนแผนการ

จัดการเรียนรู้ร่วมกัน 

เชงิรุกวชิาวทิยาศาสตร ์

ระดับคะแนนความสามารถ  (n = 12) 

การนิเทศคร้ังที ่1 การนิเทศคร้ังที ่2 การนิเทศคร้ังที ่3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ

แปล 

ผล 

12. ก าหนดวิธีการ

ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ี

หลากหลาย  

1.55 0.42 สงู 1.78 0.35 สงู 1.90 0.15 สงู 

13. ก าหนดวิธีการ

ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ี

สอดคลอ้งกบักิจกรรม

การเรียนรูแ้ต่ละขัน้ 

1.30 0.24 ปาน

กลาง 

1.80 0.22 สงู 1.84 0.15 สงู 

14. ก าหนดวิธีการ

ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ี

เหมาะสมกบัระดบัชัน้

ของผูเ้รยีน  

1.24 0.27 ปาน

กลาง 

1.77 0.26 สงู 1.73 0.38 สงู 

15. ก าหนดวิธีการ

ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ี

เหมาะสมกบั

ความสามารถและความ

ถนดัของผูเ้รียน  

1.23 0.31 ปาน

กลาง 

1.70 0.18 สงู 1.62 0.44 สงู 

เฉล่ียโดยภาพรวม 1.33 0.30 ปาน

กลาง 

1.69 0.10 สงู 1.79 0.12 สงู 
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จากตาราง 20  แสดงใหเ้ห็นว่าคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรเ์ฉลี่ยโดยภาพรวมในการ

นิเทศครัง้ท่ี 1 อยูใ่นระดบัปานกลาง (𝐗 ̅ = 1.33, S.D. = 0.30) ในการนิเทศครัง้ท่ี 2 อยูใ่นระดบัสงู 

(𝐗 ̅ = 1.69, S.D. = 0.10) และในการนิเทศครัง้ท่ี 3 อยู่ในระดับสูง (𝐗 ̅ = 1.79, S.D. = 0.12) 
และระดบัคะแนนความสามารถรายดา้นประกอบดว้ย 

ดา้นการก าหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรูใ้นการนิเทศครัง้ท่ี 1 อยู่ในระดบัปานกลาง 

(𝐗 ̅ = 1.45, S.D. = 0.22) ในการนิเทศครัง้ท่ี 2 อยู่ในระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.74, S.D. = 0.15) และใน

การนิเทศครัง้ท่ี 3 อยูใ่นระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.89, S.D. = 0.06)  
ดา้นการก าหนดกิจกรรมการเรียนรูใ้นการนิเทศครัง้ท่ี 1 อยู่ในระดบัปานกลาง 

(𝐗 ̅ = 1.19, S.D. = 0.16) ในการนิเทศครัง้ท่ี 2 อยู่ในระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.58, S.D. = 0.15) และใน

การนิเทศครัง้ท่ี 3 อยูใ่นระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.86, S.D. = 0.15)  
ด้านการก าหนดสื่อการเรียนรู ้ในการนิเทศครั้งท่ี  1 อยู่ในระดับปานกลาง  

(𝐗 ̅ = 1.27, S.D. = 0.20) ในการนิเทศครัง้ท่ี 2 อยู่ในระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.66, S.D. = 0.22) และใน

การนิเทศครัง้ท่ี 3 อยูใ่นระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.59, S.D. = 0.33)  
ดา้นการก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้ในการนิเทศครัง้ท่ี 1 อยู่ในระดับ

ปานกลาง (𝐗 ̅ = 1.40, S.D. = 0.26) ในการนิเทศครัง้ท่ี 2 อยู่ในระดับสูง (𝐗 ̅ = 1.78, S.D. = 

0.14) และในการนิเทศครัง้ท่ี 3 อยูใ่นระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.80, S.D. = 0.21)  
2.1.2 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ร่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์รายบุคคล 
ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ความสามารถของนกัศึกษา 12 คน โดยแบ่งการ

น าเสนอออกเป็นความสามารถดา้นต่าง ๆ  ท่ีเป็นองคป์ระกอบของความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรูต้ามล าดับ ดังนี ้ 1) ดา้นการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้ 2) ดา้นการ
ก าหนดกิจกรรมการเรยีนรู ้3) ดา้นการก าหนดสื่อการเรยีนรู ้4) ดา้นการก าหนดวิธีการประเมินผล
การเรยีนรู ้

2.1.2.1 ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนั
เชิงรุกด้านการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้ท  าการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยของผลการ
ประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกดา้นการก าหนดจดุประสงค์
การเรยีนรู ้ซึง่ประเมินโดยสมาชิกชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ประกอบดว้ย ครูพี่เลีย้ง อาจารย์
นิเทศก ์ผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์นกัศึกษาคู่รว่มพฒันา และนกัศึกษาผูพ้ฒันา
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บทเรียน (ประเมินตนเอง) เครื่องมือท่ีใช้ประเมินคือแบบประเมินความสามารถในการเขียน
แผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์ทัง้นีผ้ลการวิเคราะหแ์สดงดงัตาราง 21 

ตาราง 21 ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกดา้นการ
ก าหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรูข้องนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรร์ายกรณี 

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ 

ในการเขยีนแผนการ

จัดการเรียนรู้ร่วมกันเชงิรุก

ในวชิาวทิยาศาสตรด์้าน

การก าหนดจุดประสงคก์าร

เรียนรู้ 

ระดับคะแนนความสามารถ 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

1 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

2 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

ครูแตงกวา  1.06 0.23 ปาน

กลาง 

1.80 0.16 สงู 1.88 0.19 สงู 

ครูแกว้  1.20 0.59 ปาน

กลาง 

1.93 0.20 สงู 1.86 0.23 สงู 

ครูเปรยีว  1.33 0.72 ปาน

กลาง 

1.58 0.46 สงู 1.88 0.19 สงู 

ครูกุง้  1.66 0.33 สงู 1.88 0.56 สงู 2.00 0.00 สงู 

ครูกระแต  1.53 0.64 สงู 1.77 0.50 สงู 2.00 0.00 สงู 

ครูกาน  1.50 0.43 สงู 1.91 0.50 สงู 1.91 0.14 สงู 

ครูเนย  1.66 0.57 สงู 1.66 0.42 สงู 1.88 0.19 สงู 

ครูแป๊บ  1.58 0.28 สงู 1.83 0.00 สงู 1.88 0.19 สงู 

ครูแพรว  1.66 0.33 สงู 1.66 0.71 สงู 1.88 0.19 สงู 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ 

ในการเขยีนแผนการ

จัดการเรียนรู้ร่วมกันเชงิรุก

ในวชิาวทิยาศาสตรด์้าน

การก าหนดจุดประสงคก์าร

เรียนรู้ 

ระดับคะแนนความสามารถ 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

1 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

2 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

ครูจุ๋ม  1.66 0.57 สงู 1.60 0.20 สงู 1.86 0.00 สงู 

ครูบิ๋ม  1.44 0.96 สงู 1.44 0.47 สงู 1.77 0.32 สงู 

ครูรตัน ์ 1.11 0.30 ปาน

กลาง 

1.66 0.02 สงู 1.80 0.20 สงู 

 

จากตาราง 21  นักศึกษาทั้ง 12 คนมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกดา้นการก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู ้โดยในการนิเทศครัง้ท่ี 1 มีนกัศึกษามี
ความสามารถอยู่ในระดบัปานกลาง 4 คน และระดบัสูง 8 คน ส่วนในการนิเทศครัง้ท่ี 2 และ 3 
นักศึกษาทุกคนมีความสามารถในระดับสูง  ทั้งนี ้จากการพิจารณามีลักษณะของการพัฒนา
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกดา้นการก าหนดจุดประสงคก์าร
เรยีนรู ้ใน 2 กลุม่ คือ  

1) กลุ่ ม ท่ี  1 นักศึ กษ าจ านวน  4 (ร ้อยละ  36) มี การเปลี่ ยนแปลงจาก
ความสามารถระดบัปานกลางในการนิเทศครัง้ท่ี 1 เป็นความสามารถระดบัสงูในการนิเทศครัง้ท่ี 2 
และ 3 โดยนักศึกษาท่ีมีคะแนนความสามารถมีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดในกลุ่มนีค้ือ นักศึกษา 1  

โดยในการนิเทศครัง้ท่ี 1 อยูใ่นระดบัปานกลาง (𝐗 ̅ = 1.06, S.D. = 0.23) ในการนิเทศครัง้ท่ี 2 อยู่

ในระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.80, S.D. = 0.16) และในการนิเทศครัง้ท่ี 3 อยู่ในระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.88, S.D. 
= 0.19)  

2) กลุ่มท่ี 1 นักศึกษาจ านวน 8 (รอ้ยละ 64) มีความสามารถระดับสูงในการ
นิเทศครัง้ทัง้ 3 ครัง้ โดยนกัศกึษาท่ีมีคะแนนสงูสดุในกลุม่นีไ้ดแ้ก่ นกัศกึษา 6 โดยในการนิเทศครัง้
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ท่ี 1 อยู่ในระดับสูง (𝐗 ̅ = 1.50 S.D. = 0.43) ในการนิเทศครัง้ท่ี 2 อยู่ในระดับสูง (𝐗 ̅ = 1.91, 

S.D. = 0.50) และในการนิเทศครัง้ท่ี 3 อยูใ่นระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.91, S.D. = 0.14) 
ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลงระดบัความสามารถแสดงดงัภาพประกอบ 15 
 

    การนิเทศครัง้ท่ี1 →   การนิเทศครัง้ท่ี 2   →   การนิเทศครัง้ท่ี 3
  

 กลุม่ท่ี 1   ปานกลาง → สงู          → สงู 

 กลุม่ท่ี 2   สงู  → สงู          → สงู 

ภาพประกอบ 14 ลกัษณะการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรยีนรู ้
ดา้นการก าหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

2.1.2.2 ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนั
เชิงรุกดา้นการก าหนดกิจกรรมการเรยีนรู ้

ท าการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความสามารถในการ
เขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกดา้นการก าหนดกิจกรรมการเรยีนรู ้ซึง่ประเมินโดยสมาชิก
ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ประกอบดว้ย ครูพี่เลีย้ง อาจารยน์ิเทศก ์ผูเ้ช่ียวชาญการจดัการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตร ์นกัศึกษาคู่รว่มพฒันา และนกัศึกษาผูพ้ฒันาบทเรียน เครื่องมือท่ีใชป้ระเมิน
คือแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์
ทัง้นีผ้ลการวิเคราะหแ์สดงดงัตาราง 22 
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ตาราง 22 ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกดา้นการ
ก าหนดกิจกรรมการเรยีนรูข้องนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรร์ายบคุคล 

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ 

ในการเขยีนแผนการ

จัดการเรียนรู้ร่วมกันเชงิรุก

ในวชิาวทิยาศาสตรด์้าน

การก าหนดกจิกรรมการ

เรียนรู้ 

ระดับคะแนนความสามารถ (n = 12) 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

1 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

2 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

ครูแตงกวา  1.25 0.19 ปาน

กลาง 

1.60 0.16 สงู 2.00 0.00 สงู 

ครูแกว้  1.40 0.23 ปาน

กลาง 

1.50 0.2 ปาน

กลาง 

1.95 0.1 สงู 

ครูเปรยีว  1.00 0.40 ต ่า 1.29 0.46 ปาน

กลาง 

2.00 0.00 สงู 

ครูกุง้  1.25 0.73 ปาน

กลาง 

1.41 0.56 ปาน

กลาง 

1.58 0.41 สงู 

ครูกระแต  1.35 0.55 ปาน

กลาง 

1.58 0.50 สงู 1.91 0.16 สงู 

ครูกาน  1.12 0.75 ปาน

กลาง 

1.75 0.50 สงู 1.93 0.12 สงู 

ครูเนย  1.12 0.59 ปาน

กลาง 

1.60 0.42 สงู 2.00 0.00 สงู 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ 

ในการเขยีนแผนการ

จัดการเรียนรู้ร่วมกันเชงิรุก

ในวชิาวทิยาศาสตรด์้าน

การก าหนดกจิกรรมการ

เรียนรู้ 

ระดับคะแนนความสามารถ (n = 12) 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

1 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

2 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

ครูแป๊บ  1.29 0.57 ปาน

กลาง 

2.00 0.00 สงู 1.88 0.19 สงู 

ครูแพรว  1.45 0.70 ปาน

กลาง 

1.54 0.71 สงู 1.75 0.31 สงู 

ครูจุ๋ม  1.00 0.81 ต ่า 1.33 0.47 ปาน

กลาง 

1.58 0.00 สงู 

ครูบิ๋ม  1.00 0.39 ต ่า 1.78 0.02 สงู 1.90 0.41 สงู 

ครูรตัน ์ 1.04 0.19 ปาน

กลาง 

1.75 0.16 สงู 2.00 0.11 สงู 

 

จากตาราง 22  นักศึกษาทั้ง 12 คนมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูร้่วมกันเชิงรุกดา้นการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยในการนิเทศครัง้ท่ี 1 มีนักศึกษามี
ความสามารถอยูใ่นระดบัปานกลาง 9 คน และระดบัต ่า 3 คน สว่นในการนิเทศครัง้ท่ี 2 นกัศกึษามี
ความสามารถอยู่ในระดบัปานกลาง 4 คน และระดบัสงู 8 คน และ ในการนิเทศครัง้ท่ี 3 นกัศกึษา
ทกุคนมีความสามารถในระดบัสงู ทัง้นี ้จากการพิจารณามีลกัษณะของการพฒันาความสามารถ
ในการเขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกดา้นการก าหนดกิจกรรมการเรยีนรู ้ใน 3 กลุม่ คือ 
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1) นกัศึกษาจ านวน 5 (รอ้ยละ 58) มีการเปลี่ยนแปลงจากความสามารถระดบั
ปานกลางในการนิเทศครัง้ท่ี  1 เป็นความสามารถระดับสูงในการนิเทศครัง้ท่ี 2 และ 3 โดย
นกัศกึษาท่ีมีคะแนนสงูสดุในกลุม่นีไ้ดแ้ก่ 

2) นกัศึกษาจ านวน 3 (รอ้ยละ 17) มีการเปลี่ยนแปลงจากความสามารถระดบั
ปานกลางในการนิเทศครัง้ท่ี 1 และ2 เป็นความสามารถระดบัสงูในการนิเทศครัง้ท่ี 3 

3)  นกัศึกษาจ านวน 3 (รอ้ยละ 17) มีการเปลี่ยนแปลงจากความสามารถระดบั
ต ่าในการนิเทศครัง้ท่ี 1 ความสามารถระดบัปานกลางในการนิเทศครัง้ท่ี 2 และเป็นความสามารถ
ระดบัสงูในการนิเทศครัง้ท่ี 3 

4)  นักศึกษาจ านวน 1 (รอ้ยละ 8) มีความสามารถระดบัต ่าเม่ือไดร้บัการนิเทศ
ครัง้ท่ี 1 และมีความสามารถระดบัสงูในการนิเทศครัง้ท่ี 2 และ 3 

นกัศกึษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความสามารถสงูสดุคือ นกัศกึษา 11  โดยในการนิเทศ

ครัง้ท่ี 1 อยู่ในระดบัต ่า (𝐗 ̅ = 1.00, S.D. = 0.39) ในการนิเทศครัง้ท่ี 2 อยู่ในระดบัปานกลาง (𝐗 ̅ 

= 1.78, S.D. = 0.02) และในการนิเทศครัง้ท่ี 3 อยูใ่นระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.90, S.D. = 0.41) 
ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลงระดบัความสามารถแสดงดงัภาพประกอบ 16 

 

    การนิเทศครัง้ท่ี1       การนิเทศครัง้ท่ี 2     ก ารนิ เท ศค รั้ง ท่ี  3
  

 กลุม่ท่ี 1   ปานกลาง → สงู           → สงู 

 กลุม่ท่ี 2   ปานกลาง → ปานกลาง → สงู 

 กลุม่ท่ี 3   ต ่า  → ปานกลาง → สงู 

 กลุม่ท่ี 4   ต ่า  → สงู           → สงู 

 

ภาพประกอบ 15 ลกัษณะการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรยีนรูด้า้น
การก าหนดกิจกรรมการเรยีนรู ้
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2.1.2.3 ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนั
เชิงรุกดา้นการก าหนดสื่อการเรยีนรู ้

ท าการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความสามารถในการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกดา้นการก าหนดสื่อการเรียนรู ้ซึ่งประเมินโดยสมาชิก
ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ประกอบดว้ย ครูพี่เลีย้ง อาจารยน์ิเทศก ์ผูเ้ช่ียวชาญการจดัการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตร ์นกัศึกษาคู่ร่วมพฒันา และนกัศึกษาผูพ้ฒันาบทเรียน เครื่องมือท่ีใชป้ระเมิน
คือแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์
ทัง้นีผ้ลการวิเคราะหแ์สดงดงัตาราง 23 

ตาราง 23 การวิเคราะหค์วามสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกดา้นการ
ก าหนดสื่อการเรยีนรูข้องนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรร์ายบคุคล 

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ 

ในการเขยีนแผนการ

จัดการเรียนรู้ร่วมกันเชงิรุก

ในวชิาวทิยาศาสตรด์้าน

การก าหนดสือ่การเรียนรู้ 

ระดับคะแนนความสามารถ 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

1 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

2 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

ครูแตงกวา  1.20 0.20 ปาน

กลาง 

1.80 0.20 สงู 1.00 0.00 ต ่า 

ครูแกว้  1.20 0.40 ปาน

กลาง 

1.66 0.41 สงู 1.66 0.30 สงู 

ครูเปรยีว  1.16 0.144 ปาน

กลาง 

1.50 0.25 สงู 1.00 0.00 ต ่า 

ครูกุง้  1.33 0.33 ปาน

กลาง 

1.77 0.19 สงู 1.88 0.19 สงู 
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ตาราง 23 (ตอ่) 

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ 

ในการเขยีนแผนการ

จัดการเรียนรู้ร่วมกันเชงิรุก

ในวชิาวทิยาศาสตรด์้าน

การก าหนดสือ่การเรียนรู้ 

ระดับคะแนนความสามารถ 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

1 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

2 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

ครูกระแต  1.46 0.11 ปาน

กลาง 

1.77 0.19 สงู 1.66 0.33 สงู 

ครูกาน  1.25 0.25 ปาน

กลาง 

1.75 0.25 สงู 1.83 0.14 สงู 

ครูเนย  1.50 0.25 ปาน

กลาง 

1.33 0.38 ปาน

กลาง 

1.88 0.19 สงู 

ครูแป๊บ  1.58 0.144 สงู 2.00 0.00 สงู 1.77 0.19 สงู 

ครูแพรว  1.44 0.19 ปาน

กลาง 

1.66 0.33 สงู 1.66 0.33 สงู 

ครูจุ๋ม  1.00 0.50 ต ่า 1.22 0.19 ปาน

กลาง 

1.33 0.00 ปาน

กลาง 

ครูบิ๋ม  1.22 0.19 ปาน

กลาง 

1.80 0.20 สงู 1.80 0.20 สงู 

ครูรตัน ์ 0.88 0.19 ต ่า 1.80 0.20 สงู 1.00 0.00 ต ่า 
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จากตาราง 23  นักศึกษาทั้ง 12 คนมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูร้่วมกันเชิงรุกด้านการก าหนดสื่อการเรียนรู ้โดยในการนิเทศครั้งท่ี  1 มีนักศึกษามี
ความสามารถอยูใ่นระดบัสงู 1 คน ระดบัปานกลาง 7 คน และระดบัต ่า 3 คน สว่นในการนิเทศครัง้
ท่ี 2 มีนกัศกึษามีความสามารถอยู่ในระดบัสงู 10 คน ระดบัปานกลาง 2 คน และ ในการนิเทศครัง้
ท่ี3 มีนกัศกึษามีความสามารถอยูใ่นระดบัสงู 8 คน ระดบัปานกลาง 1 คน และระดบัต ่า 3 คน ทัง้นี ้
จากการพิจารณามีลกัษณะของการพฒันาความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนั
เชิงรุกดา้นการก าหนดสื่อการเรยีนรู ้ใน 6 กลุม่ คือ  

1) กลุ่ม ท่ี  1 นักศึกษาจ านวน 6 คน (ร ้อยละ 50) มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ความสามารถระดบัปานกลางในการนิเทศครัง้ท่ี 1 เป็นความสามารถระดบัสงูในการนิเทศครัง้ท่ี 2 
และ 3  

2) กลุ่ม ท่ี  2 นักศึกษาจ านวน  2 คน  (ร ้อยละ 16) ของนักศึกษา มีการ
เปลี่ยนแปลงจากความสามารถระดบัปานกลางในการนิเทศครัง้ท่ี 1 เป็นความสามารถระดบัสงูใน
การนิเทศครัง้ท่ี 2 เปลี่ยนแปลงเป็นระดบัต ่า ในการนิเทศครัง้ท่ี 3 

3)  กลุ่ม ท่ี  3 นักศึกษาจ านวน 1 คน (ร ้อยละ 8) ของนักศึกษา มี ระดับ
ความสามารถระดบัสงูตัง้แตใ่นการนิเทศครัง้ท่ี1  

4)  กลุ่มท่ี 4 นักศึกษาจ านวน 1 คน (รอ้ยละ 8) ของนักศึกษา มีความสามารถ
ระดับต ่าเม่ือไดร้บัการนิเทศครัง้ท่ี 1 และมีความสามารถระดับสูงในการนิเทศครัง้ท่ี 2 และ มี
ความสามารถระดบัสงูในการนิเทศครัง้ท่ี 3 

5)  กลุ่มท่ี 5 นักศึกษาจ านวน 1 คน (รอ้ยละ 8) ของนักศึกษา มีความสามารถ
ระดับต ่าเม่ือไดร้บัการนิเทศครัง้ท่ี 1 และมีความสามารถระดับสูงในการนิเทศครัง้ท่ี 2 และ มี
ความสามารถระดบัต ่าในการนิเทศครัง้ท่ี 3 

6)  กลุ่มท่ี 6 นักศึกษาจ านวน 1 คน (รอ้ยละ 8) ของนักศึกษา มีความสามารถ
ระดบัปานกลางเม่ือไดร้บัการนิเทศครัง้ท่ี 1 และมีความสามารถระดบัปานกลางในการนิเทศครัง้ท่ี 
2 และ3 

นกัศึกษาท่ีมีคะแนนความสามารถมีการเปลี่ยนแปลงสงูสดุ คือ นกัศึกษา 4  โดยใน

การนิเทศครัง้ท่ี 1 อยู่ในระดับปานกลาง (𝐗 ̅ = 1.33, S.D. = 0.33) ในการนิเทศครัง้ท่ี 2 อยู่ใน

ระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.77, S.D. = 0.19) และในการนิเทศครัง้ท่ี 3 อยู่ในระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.88, S.D. = 
0.19)  
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ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลงระดบัความสามารถแสดงดงัภาพประกอบ 17 

 

 

    การนิเทศครัง้ท่ี1       การนิเทศครัง้ท่ี 2     ก ารนิ เท ศค รั้ง ท่ี  3
  

 กลุม่ท่ี 1   ปานกลาง → สงู           → สงู 

 กลุม่ท่ี 2   ปานกลาง → สงู  → ต ่า 

 กลุม่ท่ี 3   สงู  → สงู  → สงู 

 กลุม่ท่ี 4   ต ่า  → สงู           → สงู 

กลุม่ท่ี 5   ต ่า  → สงู           → ต ่า 

กลุม่ท่ี 6   ปานกลาง → ปานกลาง → ปานกลาง 

 

ภาพประกอบ 16 ลกัษณะการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรยีนรู ้
ดา้นการก าหนดสื่อการเรยีนรู ้

2.1.2.4 ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนั
เชิงรุกดา้นการก าหนดวิธีการประเมินผลการเรยีนรู ้

ท าการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความสามารถในการ
เขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกดา้นการก าหนดวิธีการประเมินผลการเรยีนรู ้ซึ่งประเมิน
โดยสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ประกอบดว้ย ครูพี่เลีย้ง อาจารยน์ิเทศก ์ผูเ้ช่ียวชาญ
การจดัการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์นกัศกึษาคูร่ว่มพฒันา และนกัศกึษาผูพ้ฒันาบทเรยีน เครือ่งมือท่ีใช้
ประเมินคือแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตร ์ทัง้นีผ้ลการวิเคราะหแ์สดงดงัตาราง 24 
 

 

 



  167 

ตาราง 24 ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกดา้นการ
ก าหนดวิธีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
รายบคุคล 

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ 

ในการเขยีนแผนการ

จัดการเรียนรู้ร่วมกันเชงิรุก

ในวชิาวทิยาศาสตรด์้าน

การก าหนดวธิกีาร

ประเมนิผล 

การเรียนรู้ 

ระดับคะแนนความสามารถ 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

1 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

2 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

ครูแตงกวา  1.06 0.14 ปาน

กลาง 

1.80 0.20 สงู 1.40 0.36 ปาน

กลาง 

ครูแกว้  1.20 0.08 ปาน

กลาง 

2.00 0.00 สงู 1.88 0.10 สงู 

ครูเปรยีว  1.33 0.27 ปาน

กลาง 

1.50 0.25 ปาน

กลาง 

1.40 0.36 ปาน

กลาง 

ครูกุง้  1.66 0.36 สงู 1.66 0.40 สงู 1.93 0.14 สงู 

ครูกระแต  1.53 0.17 สงู 1.80 0.29 สงู 1.93 0.14 สงู 

ครูกาน  1.50 0.28 ปาน

กลาง 

1.90 0.13 สงู 1.95 0.11 สงู 

ครูเนย  1.66 0.27 สงู 1.90 0.13 สงู 1.86 0.18 สงู 

ครูแป๊บ  1.58 0.13 สงู 1.90 0.22 สงู 2.00 0.00 สงู 

ครูแพรว  1.66 0.27 สงู 1.66 0.23 สงู 1.86 0.18 สงู 
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ตาราง 24 (ตอ่) 

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ 

ในการเขยีนแผนการ

จัดการเรียนรู้ร่วมกันเชงิรุก

ในวชิาวทิยาศาสตรด์้าน

การก าหนดวธิกีาร

ประเมนิผล 

การเรียนรู้ 

ระดับคะแนนความสามารถ 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

1 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

2 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

ครูจุ๋ม  1.66 0.27 สงู 1.73 0.36 สงู 1.73 0.43 สงู 

ครูบิ๋ม  1.44 0.54 ปาน

กลาง 

1.72 0.10 สงู 1.92 0.10 สงู 

ครูรตัน ์ 1.11 0.27 ปาน

กลาง 

1.80 0.20 สงู 1.40 0.36 ปาน

กลาง 

 

จากตาราง 24  นักศึกษาทั้ง 12 คนมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูร้่วมกันเชิงรุกดา้นการก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้โดยในการนิเทศครัง้ท่ี 1 มี
นกัศกึษามีความสามารถอยู่ในระดบัปานกลาง 6 คน และระดบัสงู 6 คน สว่นในการนิเทศครัง้ท่ี 2 
นกัศกึษามีความสามารถอยู่ในระดบัปานกลาง 1 คน และระดบัสงู 11 คน และ ในการนิเทศครัง้ท่ี 
3 นักศึกษาทุกคนมีความสามารถในระดับปานกลาง 3 คน และระดับสูง 9 คน ทั้งนี ้จากการ
พิจารณามีลกัษณะของการพฒันาความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก
ดา้นการก าหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ใน 4 กลุม่ คือ 

1) กลุ่ม ท่ี  1 นักศึกษาจ านวน 3 คน (ร ้อยละ 25) มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ความสามารถระดบัปานกลางในการนิเทศครัง้ท่ี 1 เป็นความสามารถระดบัสงูในการนิเทศครัง้ท่ี 2 
และ 3  

2) กลุ่ม ท่ี  2 นักศึกษาจ านวน 2 คน (รอ้ยละ 17) มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ความสามารถระดบัปานกลางในการนิเทศครัง้ท่ี 1 เป็นความสามารถระดบัสงูในการนิเทศครัง้ท่ี 2 
และ เปลี่ยนแปลงเป็นระดบัปานกลาง ในการนิเทศครัง้ท่ี 3 
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3)  กลุม่ท่ี 3 นกัศกึษาจ านวน 1 คน (รอ้ยละ 8) มีระดบัความสามารถระดบัปาน
กลางตัง้แตใ่นการนิเทศครัง้ท่ี1 จนถึงการนิเทศครัง้ท่ี 3 

4)  กลุ่มท่ี 4 นกัศึกษาจ านวน 6 คน (รอ้ยละ 50) ของนกัศึกษา มีความสามารถ
ระดบัสงูตัง้แตใ่นการนิเทศครัง้ท่ี 1- 3 

นกัศึกษาท่ีมีคะแนนความสามารถมีการเปลี่ยนแปลงสงูสดุ คือ นกัศึกษา 2  โดยใน

การนิเทศครัง้ท่ี 1 อยู่ในระดับปานกลาง (𝐗 ̅ = 1.20, S.D. = 0.08) ในการนิเทศครัง้ท่ี 2 อยู่ใน

ระดบัสงู (𝐗 ̅ = 2.00, S.D. = 0.00) คะแนนเฉลี่ย 2.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 และในการ

นิเทศครัง้ท่ี 3 อยูใ่นระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.88, S.D. = 0.10)  
ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลงระดบัความสามารถแสดงดงัภาพประกอบ 18 

 

การนิเทศครัง้ท่ี1       การนิเทศครัง้ท่ี 2     ก ารนิ เท ศค รั้ง ท่ี  3
  

 กลุม่ท่ี 1   ปานกลาง → สงู           → ปานกลาง 

 กลุม่ท่ี 2   ปานกลาง → ปานกลาง → ปานกลาง 

 กลุม่ท่ี 3   สงู  → สงู  → สงู 

 กลุม่ท่ี 4   สงู  → สงู           → สงู 

ภาพประกอบ 17 ลกัษณะการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรยีนรูด้า้น
การก าหนดวิธีการประเมนิผลผูเ้รยีน 

 

2.2 ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตรด์้านการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร ์

ผูว้ิจยัแบง่การน าเสนอเป็น 2 ตอนดงัรายละเอียดในขอ้ 2.2.1 และ2.2.2 
2.2.1 ผลการวิเคราะห์ความสามารถเฉลี่ยโดยภาพรวมในการจัดการเรียนรูใ้นชั้น

เรยีนวิชาวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์
ท าการวิเคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความสามารถในการจดัการ

เรยีนรูใ้นชัน้เรียน ซึ่งประเมินโดยสมาชิกชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ประกอบดว้ย ครูพี่เลีย้ง 
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อาจารยน์ิเทศก ์ผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์นกัศึกษาคู่ร่วมพฒันา และนักศึกษา
ผูพ้ัฒนาบทเรียน เครื่องมือท่ีใชป้ระเมินคือ แบบสังเกตชั้นเรียน ทั้งนีผ้ลการวิเคราะหแ์สดงดัง
ตาราง 25 

ตาราง 25 ผลการวิเคราะหค์วามสามารถเฉลี่ยโดยภาพรวมในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกใน
วิชาวิทยาศาสตรด์า้นการจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู
วิทยาศาสตร ์

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ 

ในการจัดการเรียนรู้

ร่วมกันเชงิรุกในวชิา

วทิยาศาสตร ์

ระดับคะแนนความสามารถ (n=12) 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

1 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

2 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

1. ความรูค้วามเขา้ใจทาง

วิทยาศาสตร ์

1.19 0.52 ปาน

กลาง 

1.63 0.08 สงู 1.79 0.18 สงู 

1.1 อธิบายหรอืสอดแทรก

ธรรมชาติของวิทยาศาสตรไ์ด ้ 

1.16 0.35 ปาน

กลาง 

1.75 0.17 สงู 1.87 0.19 สงู 

1.2 อธิบายหลกัการ ทฤษฎี 

มโนทศัน ์กฎเกณฑ ์เนือ้หา

สาระทางวิทยาศาสตรไ์ด ้

1.22 0.62 ปาน

กลาง 

1.73 0.19 สงู 1.90 0.17 สงู 
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ตาราง 25 (ตอ่) 

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ 

ในการจัดการเรียนรู้

ร่วมกันเชงิรุกในวชิา

วทิยาศาสตร ์

ระดับคะแนนความสามารถ (n=12) 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

1 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

2 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

1.3 อธิบายกระบวนการสืบ

เสาะหาความรูท้าง

วิทยาศาสตรไ์ด ้ประกอบดว้ย 

การสงัเกต การก าหนดปัญหา 

การตัง้สมมติฐาน การ

วางแผนการการรวบรวม

ขอ้มลู การรวบรวมขอ้มลู การ

สรุปและสรา้งค าอธิบาย  

1.18 0.76 ปาน

กลาง 

1.51 0.17 สงู 1.59 0.45 สงู 

2. ความสามารถในการ

จดัการเรียนรู ้

1.35 0.31 ปาน

กลาง 

1.73 0.16 สงู 1.83 0.12 สงู 

2.1 จดักิจกรรมการเรยีนรูใ้ห้

ผูเ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง

ดว้ยการรว่มมือปฏิบตัิ

กิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นกลุม่ 

1.29 0.40 ปาน

กลาง 

1.64 0.42 สงู 1.84 0.16 สงู 

2.2 จดักิจกรรมการเรยีนรูไ้ด้

ตรงตามขัน้ตอนระบไุวใ้น

แผนการจดัการเรยีนรู ้

1.43 0.32 ปาน

กลาง 

1.58 0.10 สงู 1.83 0.27 สงู 
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ตาราง 25 (ตอ่) 

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ 

ในการจัดการเรียนรู้

ร่วมกันเชงิรุกในวชิา

วทิยาศาสตร ์

ระดับคะแนนความสามารถ (n=12) 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

1 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

2 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

2.3 เตรยีมและใช ้ส่ือการ

เรยีนรู ้หรอืเครื่องมือส าหรบั

การทดลองวิทยาศาสตรไ์ด้

ถกูตอ้งเหมาะสม  

1.27 0.42 ปาน

กลาง 

1.71 0.21 สงู 1.89 0.15 สงู 

2.4 ใชเ้ทคโนโลยีในการ

จดัการเรียนการสอนได้

ถกูตอ้งตามหลกัการจดักา

เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

1.33 0.45 ปาน

กลาง 

1.65 0.21 สงู 1.89 0.15 สงู 

2.5 อธิบายขัน้ตอนการท า

กิจกรรมการเรียนรูไ้ดช้ดัเจน 

1.44 0.30 ปาน

กลาง 

1.82 0.24 สงู 1.83 0.18 สงู 

2.6 ใชค้  าถามกระตุน้การคิด 

และตรวจสอบความเขา้ใจ

ของผูเ้รยีน 

1.23 0.65 ปาน

กลาง 

1.83 0.30 สงู 1.86 0.27 สงู 

2.7 อ านวยความสะดวกใน

การปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู ้

ของเรยีน การอภิปราย การ

สรุปบทเรียน 

1.42 0.32 ปาน

กลาง 

1.89 0.18 สงู 1.69 0.35 สงู 
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ตาราง 25 (ตอ่) 

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ 

ในการจัดการเรียนรู้

ร่วมกันเชงิรุกในวชิา

วทิยาศาสตร ์

ระดับคะแนนความสามารถ (n=12) 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

1 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

2 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

2.8 ตอบค าถามหรอืขอ้สงสยั

ของผูเ้รยีนไดช้ดัเจน 

1.42 0.31 ปาน

กลาง 

1.71 0.28 สงู 1.77 0.28 สงู 

3. ความสามารถในการ

จดัการชัน้เรยีน  

1.31 0.27 ปาน

กลาง 

1.67 0.11 สงู 1.84 0.13 สงู 

3.1 จดับรรยากาศการเรียนรูท่ี้

ดี เป็นกลัยาณมิตร  มีการ

เสรมิแรงเม่ือผูเ้รียนปฏิบตัิ

กิจกรรมการเรียนรูไ้ดดี้ 

1.51 0.32 สงู 1.84 0.25 สงู 1.82 0.29 สงู 

3.2 สรา้งบรรยากาศการ

เรยีนรูแ้บบรว่มกนัเชิงรุกโดย

จดักลุม่ผูเ้รียนใหมี้ความ

หลากหลาย เช่น คละเพศ 

คละความสามารถ คละความ

ถนดั 

1.21 0.45 ปาน

กลาง 

1.61 0.13 สงู 1.83 0.21 สงู 

3.3 สง่เสรมิการเรยีนรูข้อง

ผูเ้รยีน  โดยการจดัสื่อการ

เรยีนรูถ้กูตอ้งตามหลกัการ

เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

1.34 0.44 ปาน

กลาง 

1.62 0.17 สงู 1.94 0.12 สงู 
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ตาราง 25 (ตอ่) 

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ 

ในการจัดการเรียนรู้

ร่วมกันเชงิรุกในวชิา

วทิยาศาสตร ์

ระดับคะแนนความสามารถ (n=12) 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

1 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

2 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

3.4 สง่เสรมิการเรยีนรูข้อง

ผูเ้รยีน  โดยการจดั สิ่ง

สนบัสนนุการเรียนรู ้ถกูตอ้ง

ตามหลกัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิง

รุก 

1.18 0.39 ปาน

กลาง 

1.60 0.29 สงู 1.91 0.15 สงู 

3.5 สรา้งแรงจงูใจในการ

เรยีนรู ้โดยการชีใ้หเ้หน็ถงึ

ประโยชนข์องกิจกรรมการ

เรยีนรู ้และการปฏิบตัิกิจกรรม

รว่มกนั 

1.34 0.22 ปาน

กลาง 

1.67 0.41 สงู 1.81 0.22 สงู 

3.5 จดัลกัษณะทางกายภาพ

ของหอ้งเรยีน เช่น การจดัโต๊ะ 

เกา้อี ้ สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้

ท่ีสง่เสรมิการเรียนรูข้อง

ผูเ้รยีน 

1.29 0.27 ปาน

กลาง 

1.77 0.34 สงู 1.83 0.15 สงู 

4. ความสามารถในการ

ประเมินผูเ้รียน  

1.52 0.36 สงู 1.70 0.20 สงู 1.81 0.23 สงู 
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ตาราง 25 (ตอ่) 

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ 

ในการจัดการเรียนรู้

ร่วมกันเชงิรุกในวชิา

วทิยาศาสตร ์

ระดับคะแนนความสามารถ (n=12) 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

1 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

2 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

4.1 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ี

หลากหลาย  

1.33 0.28 ปาน

กลาง 

1.74 0.16 สงู 1.79 0.27 สงู 

4.2 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ี

สอดคลอ้งกบักิจกรรมการ

เรยีนรูแ้ตล่ะขัน้ 

1.33 0.39 ปาน

กลาง 

1.75 0.26 สงู 1.88 0.18 สงู 

4.3 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ี

เหมาะสมกบัความถนดัของ

ผูเ้รยีน  

1.43 0.30 ปาน

กลาง 

1.53 0.21 สงู 1.86 0.177 สงู 

4.4 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ี

เหมาะสมกบัระดบัชัน้ของ

ผูเ้รยีน  

1.06 0.23 ปาน

กลาง 

1.71 0.30 สงู 1.84 0.22 สงู 

4.5 สงัเกตพฤติกรรมผูเ้รยีน 1.19 0.58 ปาน

กลาง 

1.64 0.17 สงู 1.79 0.27 สงู 

4.6 ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั เพ่ือให้

ผูเ้รยีนใชเ้ป็นแนวทางในการ

พฒันาตนเอง 

0.38 0.33 ต ่า 1.37 0.23 ปาน

กลาง 

1.79 0.18 สงู 

เฉล่ียโดยภาพรวม 1.28 0.13 ปาน

กลาง 

1.68 0.08 สงู 1.83 0.07 สงู 
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จากตาราง 25  แสดงใหเ้ห็นว่าคะแนนความสามารถในการจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรียน
ของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรเ์ฉลี่ยโดยภาพรวมในการนิเทศครัง้ท่ี 1 อยู่ใน

ระดบัปานกลาง (𝐗 ̅ = 1.28, S.D. = 0.13) ในการนิเทศครัง้ท่ี 2 อยู่ในระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.68, S.D. 

= 0.08) และในการนิเทศครัง้ท่ี 3 อยู่ในระดับสูง (𝐗 ̅ = 1.83, S.D. = 0.07) และระดับคะแนน
ความสามารถรายดา้นประกอบดว้ย 

ดา้นความเขา้ใจทางวิทยาศาสตรใ์นการนิเทศครัง้ท่ี 1 อยู่ในระดบัปานกลาง (𝐗 ̅ 

= 1.19, S.D. = 0.52) ในการนิเทศครัง้ท่ี 2 อยู่ในระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.63, S.D. = 0.08) และในการ

นิเทศครัง้ท่ี 3 อยูใ่นระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.79, S.D. = 0.18)  

ดา้นการจัดการเรียนรูใ้นการนิเทศครัง้ท่ี 1 อยู่ในระดบัปานกลาง (𝐗 ̅ = 1.35, 

S.D. = 0.31) ในการนิเทศครัง้ท่ี 2 อยู่ในระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.73, S.D. = 0.16) และในการนิเทศครัง้

ท่ี 3 อยูใ่นระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.83, S.D. = 0.12)  

ดา้นการจดัการชัน้เรียนในการนิเทศครัง้ท่ี 1 อยู่ในระดบัปานกลาง (𝐗 ̅ = 1.31, 

S.D. = 0.27) ในการนิเทศครัง้ท่ี 2 อยู่ในระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.67, S.D. = 0.11) และในการนิเทศครัง้

ท่ี 3 อยูใ่นระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.84, S.D. = 0.13)  

ดา้นการประเมินผูเ้รยีน ในการนิเทศครัง้ท่ี 1 อยู่ในระดบัปานกลาง (𝐗 ̅ = 1.52, 

S.D. = 0.36) ในการนิเทศครัง้ท่ี 2 อยู่ในระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.70, S.D. = 0.20) และในการนิเทศครัง้

ท่ี 3 อยูใ่นระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.81, S.D. = 0.23)  
2.2.2. ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของนกัศกึษาฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรร์ายบคุคล ดงัรายละเอียด  
ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ความสามารถของนกัศึกษา 12 คน โดยแบ่งการ

น าเสนอออกเป็นความสามารถดา้นต่าง ๆ  ท่ีเป็นองคป์ระกอบของความสามารถในการจัดการ
เรยีนรูใ้นชัน้เรยีนตามล าดบั ดงันี  ้1) ความรูค้วามเขา้ใจทางวิทยาศาสตร ์2) ดา้นการจดัการเรยีนรู ้
3) ดา้นการจดัการชัน้เรยีน 4) ดา้นการประเมินผลผูเ้รยีน 

2.2.2.1. ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตร ์ดา้นความรูค้วามเขา้ใจทางวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร ์

ท าการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความสามารถในการ
จดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนดา้นความรูค้วามเขา้ใจทางวิทยาศาสตร ์ซึง่ประเมินโดยสมาชิกชมุชนแห่ง
การเรียนรูท้างวิชาชีพ ประกอบดว้ย ครูพี่เลีย้ง อาจารยน์ิเทศก์ ผูเ้ช่ียวชาญการจัดการเรียนรู ้
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วทิยาศาสตร ์นกัศกึษาคูร่ว่มพฒันา และนกัศกึษาผูพ้ฒันาบทเรยีน เครือ่งมือท่ีใชป้ระเมินคือ แบบ
สงัเกตชัน้เรยีน ทัง้นีผ้ลการวิเคราะหแ์สดงดงัตาราง 26 

ตาราง 26 ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
ดา้นความรูค้วามเขา้ใจทางวิทยาศาสตรข์องนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
รายบคุคล 

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ 

ในการจัดการเรียนรู้

ร่วมกันเชงิรุกในวชิา

วทิยาศาสตรด์้านความรู้

ความเข้าใจทาง

วทิยาศาสตร ์

ระดับคะแนนความสามารถ (n = 12) 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

1 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

2 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

ครูแตงกวา  1.86 0.11 สงู 1.86 0.11 สงู 1.86 0.23 สงู 

ครูแกว้  1.46 0.23 ปาน

กลาง 

1.93 0.11 สงู 2.00 0.00 สงู 

ครูเปรยีว  0.77 0.38 ต ่า 1.50 0.25 ปาน

กลาง 

1.50 0.25 ปาน

กลาง 

ครูกุง้ 1.66 0.33 สงู 1.88 0.19 สงู 2.00 0.00 สงู 

ครูกระแต 1.44 0.19 ปาน

กลาง 

1.77 0.19 สงู 1.88 0.19 สงู 

ครูกาน  1.58 0.14 สงู 1.55 0.19 สงู 1.88 0.19 สงู 
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ตาราง 26 (ตอ่) 

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ 

ในการจัดการเรียนรู้

ร่วมกันเชงิรุกในวชิา

วทิยาศาสตรด์้านความรู้

ความเข้าใจทาง

วทิยาศาสตร ์

ระดับคะแนนความสามารถ (n = 12) 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

1 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

2 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

ครูเนย  1.25 0.25 ปาน

กลาง 

1.77 0.19 สงู 2.00 0.00 สงู 

ครูแป๊บ  0.33 0.57 ต ่า 1.55 0.19 สงู 1.66 0.57 สงู 

ครูแพรว  0.66 0.57 ต ่า 1.5 0.25 สงู 1.88 0.19 สงู 

ครูจุ๋ม  1.49 0.16 ปาน

กลาง 

1.44 0.38 ปาน

กลาง 

1.50 0.25 ปาน

กลาง 

ครูบิ๋ม  1.46 0.23 ปาน

กลาง 

1.48 0.42 ปาน

กลาง 

1.66 0.57 สงู 

ครูรตัน ์ 0.33 0.57 ต ่า 1.38 0.37 ปาน

กลาง 

1.66 0.57 สงู 

 

จากตาราง 26  นักศึกษาทัง้ 12 คนมีความสามารถในการจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียน
ดา้นความรูค้วามเขา้ใจทางวิทยาศาสตร ์โดยในการนิเทศครัง้ท่ี 1 มีนกัศกึษามีความสามารถอยูใ่น
ระดบัต ่า 4 คน ระดบัปานกลาง 5 คน และระดบัสูง 3 คน ส่วนในการนิเทศครัง้ท่ี 2 นักศึกษามี
ความสามารถในระดับปานกลาง 4 คน ระดับสูง 8 คน และ ในการนิเทศครัง้ท่ี 3 นักศึกษามี
ความสามารถในระดบัปานกลาง 2 คน ระดบัสงู 10 คน ทัง้นีจ้ากการพิจารณามีลกัษณะของการ
พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู ้ในชั้นเรียนดา้นความรูค้วามเขา้ใจทางวิทยาศาสตร ์
แบง่เป็น 7 กลุม่ คือ 
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1) กลุ่ม ท่ี  1 นักศึกษาจ านวน 3 คน (ร ้อยละ 25) มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ความสามารถระดบัปานกลางในการนิเทศครัง้ท่ี 1 เป็นความสามารถระดบัสงูในการนิเทศครัง้ท่ี 2 
และ 3  

2)  กลุ่มท่ี 2 นกัศกึษาจ านวน 3 คน (รอ้ยละ 25) มีความสามารถระดบัสงูตัง้แต่
ในการนิเทศครัง้แรก 

3)  กลุ่มท่ี 3 นกัศึกษาจ านวน 2 คน (รอ้ยละ 17) มีระดบัความสามารถระดบัต ่า
ในการนิเทศครัง้ท่ี1 และเปลี่ยนแปลงเป็นระดบัสงูในการนิเทศครัง้ท่ี 2 และ 3 

4)  กลุม่ท่ี 4 นกัศกึษาจ านวน 1 คน (รอ้ยละ 8) มีความสามารถระดบัปานกลาง
ตัง้แตใ่นการนิเทศครัง้ท่ีแรก 

5)  กลุ่มท่ี  5 นักศึกษาจ านวน 1 คน (รอ้ยละ 8) มีการเปลี่ยนแปลงระดับ
ความสามารถระดบัปานกลางตัง้แต่ในการนิเทศครัง้ท่ี 1- 2 และเปลี่ยนแปลงเป็นระดบัสงูในครัง้ท่ี 
3 

6)  กลุม่ท่ี 6 นกัศกึษาจ านวน 1 คน (รอ้ยละ 8) มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถ
จากระดบัต ่าในการนิเทศครัง้ท่ี 1ระดบัปานกลางในการนิเทศครัง้ท่ี 2 และระดบัสงูในการนิเทศครัง้
ท่ี 3 

7) กลุม่ท่ี 7 นกัศกึษาจ านวน 1 คน (รอ้ยละ 8) มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถ
จากระดบัต ่าในการนิเทศครัง้ท่ี 1ระดบัปานกลางในการนิเทศครัง้ท่ี 2 และ 3 

นกัศกึษาท่ีมีคะแนนความสามารถมีการเปลี่ยนแปลงสงูสดุ คือ นกัศกึษา 8 โดย

ในการนิเทศครัง้ท่ี 1 อยู่ในระดบัต ่า (𝐗 ̅ = 0.33, S.D. = 0.57) ในการนิเทศครัง้ท่ี 2 อยู่ในระดบัสงู 

(𝐗 ̅ = 1.55, S.D. = 0.19) และในการนิเทศครัง้ท่ี 3 อยูใ่นระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.66, S.D. = 0.57)  
ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลงระดบัความสามารถแสดงดงัภาพประกอบ 19 
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การนิเทศครัง้ท่ี1       การนิเทศครัง้ท่ี 2     ก ารนิ เท ศค รั้ง ท่ี  3
  

 กลุม่ท่ี 1   ปานกลาง → สงู           → สงู 

 กลุม่ท่ี 2   สงู  → สงู  → สงู 

 กลุม่ท่ี 3   ต ่า  → สงู  → สงู 

 กลุม่ท่ี 4   ปานกลาง → ปานกลาง  → ปานกลาง 

กลุม่ท่ี 5   ปานกลาง → ปานกลาง  → สงู 

กลุม่ท่ี 6   ต ่า  → ปานกลาง → สงู 

ภาพประกอบ 18 ลกัษณะการเปลี่ยนแปลงความรูค้วามเขา้ใจทางวิทยาศาสตร ์

2.2.2.2. ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชา 
วิทยาศาสตร ์ดา้นการจดัการเรียนรูข้องนกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรท์ าการ
วิเคราะหโ์ดยการหาคา่เฉลี่ยของผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรยีนรู ้ในชัน้เรยีนดา้น
การจดัการเรยีนรู ้ซึ่งประเมินโดยสมาชิกชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ประกอบดว้ย ครูพี่เลีย้ง 
อาจารยน์ิเทศก ์ผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์นกัศึกษาคู่ร่วมพฒันา และนักศึกษา
ผูพ้ัฒนาบทเรียน เครื่องมือท่ีใชป้ระเมินคือ แบบสังเกตชั้นเรียน ทั้งนีผ้ลการวิเคราะหแ์สดงดัง
ตาราง 27 

ตาราง 27 ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวทิยาศาสตร์
ดา้นการจดัการเรยีนรูข้องนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรร์ายบคุคล 

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ 

ในการจัดการเรียนรู้

ร่วมกันเชงิรุกในวชิา

วทิยาศาสตร ์

ด้านการจัดการเรียนรู้ 

ระดับคะแนนความสามารถ 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

1 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

2 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

ครูแตงกวา  1.90 0.15 สงู 1.85 0.20 สงู 1.90 0.15 สงู 
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ตาราง 27 (ตอ่) 

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ 

ในการจัดการเรียนรู้

ร่วมกันเชงิรุกในวชิา

วทิยาศาสตร ์

ด้านการจัดการเรียนรู้ 

ระดับคะแนนความสามารถ 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

1 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

2 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

ครูแกว้  1.40 0.23 ปาน

กลาง 

1.77 0.22 สงู 1.82 0.16 สงู 

ครูเปรยีว  0.83 0.30 ต ่า 1.59 0.22 สงู 1.59 0.22 สงู 

ครูกุง้  1.54 0.17 สงู 1.87 0.17 สงู 1.58 0.15 สงู 

ครูกระแต  1.33 0.50 ปาน

กลาง 

1.79 0.24 สงู 1.83 0.35 สงู 

ครูกาน  1.56 0.17 สงู 1.83 0.25 สงู 1.87 0.17 สงู 

ครูเนย  1.12 0.13 ปาน

กลาง 

1.66 0.25 สงู 1.95 0.11 สงู 

ครูแป๊บ  0.83 0.30 ต ่า 1.77 0.27 สงู 1.75 0.46 สงู 

ครูแพรว  1.51 0.17 สงู 1.59 0.30 สงู 1.95 0.11 สงู 

ครูจุ๋ม  1.55 0.14 สงู 1.60 0.34 สงู 1.92 0.13 สงู 

ครูบิ๋ม  1.50 0.17 ปาน

กลาง 

1.68 0.13 สงู 1.92 0.13 สงู 

ครูรตัน ์ 1.12 0.53 ปาน

กลาง 

1.76 0.23 สงู 1.83 0.14 สงู 
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จากตาราง 27  นักศึกษาทัง้ 12 คนมีความสามารถในการจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียน
ดา้นการจดัการเรียนรู ้โดยในการนิเทศครัง้ท่ี 1 มีนักศึกษามีความสามารถอยู่ในระดบัต ่า 2 คน 
ระดับปานกลาง 5 คน และระดับสูง 5 คน ส่วนในการนิเทศครัง้ท่ี 2 และ3 นักศึกษาทุกคนมี
ความสามารถในระดบัสงู ทัง้นีจ้ากการพิจารณามีลกัษณะของการพฒันาความสามารถในการ
จดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนดา้นความรูค้วามเขา้ใจทางวิทยาศาสตร ์แบง่เป็น 3 กลุม่ คือ 

1) กลุ่มท่ี 1 นกัศึกษาจ านวน 5 คน (รอ้ยละ 42) มีความสามารถระดบัสงูตัง้แต่
การนิเทศครัง้แรก 

2)  กลุม่ท่ี 2 นกัศกึษาจ านวน 5 คน (รอ้ยละ 42) มีความสามารถระดบัปานกลาง
ในการนิเทศครัง้ท่ี1 และเปลี่ยนแปลงเป็นระดบัสงูในการนิเทศครัง้ท่ี 2 และ 3 

3)  กลุ่มท่ี 3 นกัศึกษาจ านวน 2 คน (รอ้ยละ 17) มีระดบัความสามารถระดบัต ่า
ในการนิเทศครัง้ท่ี1 และเปลี่ยนแปลงเป็นระดบัสงูในการนิเทศครัง้ท่ี 2 และ 3 

นกัศึกษาท่ีมีคะแนนความสามารถมีการเปลี่ยนแปลงสงูสดุ คือ นกัศึกษา 8  โดยใน

การนิเทศครัง้ท่ี 1 อยู่ในระดบัต ่า (𝐗 ̅ = 0.83, S.D. = 0.30) ในการนิเทศครัง้ท่ี 2 อยู่ในระดบัสูง 

(𝐗 ̅ = 1.77, S.D. = 0.27) และในการนิเทศครัง้ท่ี 3 อยูใ่นระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.75, S.D. = 0.46) 
ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลงระดบัความสามารถแสดงดงัภาพประกอบ 20 

 

การนิเทศครัง้ท่ี1       การนิเทศครัง้ท่ี 2     ก ารนิ เท ศค รั้ง ท่ี  3
  

 กลุม่ท่ี 1   สงู  → สงู           → สงู 

 กลุม่ท่ี 2   ปานกลาง → สงู  → สงู 

 กลุม่ท่ี 3   ต ่า  → สงู  → สงู 

 ภาพประกอบ 19 ลกัษณะการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจดัการเรยีนรู ้

2.2.2.3. ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชา 
วิทยาศาสตร ์ดา้นการจดัการชัน้เรยีนของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรท์ าการ
วิเคราะหโ์ดยการหาคา่เฉลี่ยของผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรยีนรู ้ในชัน้เรยีนดา้น
การจดัการชัน้เรยีน ซึง่ประเมินโดยสมาชิกชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ประกอบดว้ย ครูพี่เลีย้ง 
อาจารยน์ิเทศก ์ผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์นกัศึกษาคู่ร่วมพฒันา และนักศึกษา
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ผูพ้ัฒนาบทเรียน เครื่องมือท่ีใชป้ระเมินคือ แบบสังเกตชั้นเรียน ทั้งนีผ้ลการวิเคราะหแ์สดงดัง
ตาราง 28 

ตาราง 28 ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
ดา้นการจดัการชัน้เรยีนของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรร์ายบคุคล 

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ 

ในการจัดการเรียนรู้

ร่วมกันเชงิรุกในวชิา

วทิยาศาสตรด์้าน 

การจัดการช้ันเรียน 

ระดับคะแนนความสามารถ 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

1 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

2 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

ครูแตงกวา  1.88 0.10 สงู 1.88 0.10 สงู 1.80 0.20 สงู 

ครูแกว้  1.20 0.14 ปาน

กลาง 

1.76 0.26 สงู 1.88 0.17 สงู 

ครูเปรยีว  0.73 0.36 ต ่า 1.59 0.13 สงู 1.59 0.13 สงู 

ครูกุง้  1.33 0.23 ปาน

กลาง 

1.66 0.40 สงู 1.66 0.23 สงู 

ครูกระแต  1.46 0.50 ปาน

กลาง 

1.80 0.29 สงู 1.86 0.29 สงู 

ครูกาน  1.45 0.20 ปาน

กลาง 

1.73 0.27 สงู 1.80 0.18 สงู 

ครูเนย  1.15 0.13 ปาน

กลาง 

1.33 0.40 ปาน

กลาง 

1.93 0.14 สงู 
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ตาราง 28 (ตอ่) 

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ 

ในการจัดการเรียนรู้

ร่วมกันเชงิรุกในวชิา

วทิยาศาสตรด์้าน 

การจัดการช้ันเรียน 

ระดับคะแนนความสามารถ 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

1 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

2 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

ครูแป๊บ  1.33 0.23 ปาน

กลาง 

1.76 0.26 สงู 2.00 0.00 สงู 

ครูแพรว  1.50 0.17 ปาน

กลาง 

1.59 0.37 สงู 1.90 0.13 สงู 

ครูจุ๋ม  1.03 0.61 ปาน

กลาง 

1.66 0.17 สงู 2.00 0.00 สงู 

ครูบิ๋ม  1.39 0.27 ปาน

กลาง 

1.61 0.40 สงู 1.71 0.41 สงู 

ครูรตัน ์ 1.35 0.13 ปาน

กลาง 

1.70 0.26 สงู 2.00 0.00 สงู 

 

จากตาราง 28  นักศึกษาทัง้ 12 คนมีความสามารถในการจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียน
ดา้นการจดัการชัน้เรยีน โดยในการนิเทศครัง้ท่ี 1 มีนกัศกึษามีความสามารถอยู่ในระดบัต ่า 1 คน 
ระดบัปานกลาง 10 คน และระดบัสงู 1 คน ส่วนในการนิเทศครัง้ท่ี 2 นกัศกึษามีความสามารถใน
ระดบัปานกลาง 1 คน ระดบัสงู 11 คน และ ในการนิเทศครัง้ท่ี 3 นกัศกึษาทกุคนมีความสามารถ
ในระดบัสงู ทัง้นีจ้ากการพิจารณามีลกัษณะของการพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนรูใ้น
ชัน้เรยีนดา้นความรูค้วามเขา้ใจทางวิทยาศาสตร ์แบง่เป็น 4 กลุม่ คือ 

1) กลุ่มท่ี 1 นกัเรียนจ านวน 9 คน (รอ้ยละ 75) มีระดบัความสามารถระดบัปาน
กลางในการนิเทศครัง้ท่ี 1 และเปลี่ยนแปลงเป็นระดบัสงูในการนิเทศครัง้ท่ี 2 และ 3 
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2)  กลุม่ท่ี 2 นกัศกึษาจ านวน 1 คน (รอ้ยละ 8) มีระดบัความสามารถระดบัปาน
กลางในการนิเทศครัง้ท่ี 1 และ 2เปลี่ยนแปลงเป็นระดบัสงูในการนิเทศครัง้ท่ี 3 

3)  กลุ่มท่ี 3 นักศึกษาจ านวน 1 คน (รอ้ยละ 8) มีระดบัความสามารถระดบัสูง
ตัง้แตก่ารนิเทศครัง้แรก 

4)  กลุม่ท่ี 4 นกัศกึษาจ านวน 1 คน (รอ้ยละ 8) มีระดบัความสามารถระดบัต ่าใน
การนิเทศครัง้ท่ี1 และเปลี่ยนแปลงเป็นระดบัสงูในการนิเทศครัง้ท่ี 2 และ 3 

นกัศกึษาท่ีมีคะแนนความสามารถมีการเปลี่ยนแปลงสงู คือนกัศกึษา 10 โดยในการ

นิเทศครัง้ท่ี 1 อยูใ่นระดบัปานกลาง (𝐗 ̅ = 1.03, S.D. = 0.61) ในการนิเทศครัง้ท่ี 2 อยูใ่นระดบัสงู 

(𝐗 ̅ = 1.66, S.D. = 0.17) และในการนิเทศครัง้ท่ี 3 อยูใ่นระดบัสงู (𝐗 ̅ = 2.00, S.D. = 0.00) 
ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลงระดบัความสามารถแสดงเป็นภาพประกอบ ดงันี ้

 

การนิเทศครัง้ท่ี1       การนิเทศครัง้ท่ี 2     ก ารนิ เท ศค รั้ง ท่ี  3
  

 กลุม่ท่ี 1   ปานกลาง → สงู           → สงู 

 กลุม่ท่ี 2   ปานกลาง → ปานกลาง → สงู 

 กลุม่ท่ี 3   สงู  → สงู  → สงู 

 กลุม่ท่ี 4   ต ่า  → สงู  → สงู 

ภาพประกอบ 20 ลกัษณะการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจดัการชัน้เรยีน 

2.2.2.4 ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชา 
วิทยาศาสตร ์ดา้นการประเมินผูเ้รียนของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรท์ าการ
วิเคราะหโ์ดยการหาคา่เฉลี่ยของผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรยีนรู ้ในชัน้เรยีนดา้น
การประเมินผูเ้รยีน ซึง่ประเมินโดยสมาชิกชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ประกอบดว้ย ครูพี่เลีย้ง 
อาจารยน์ิเทศก ์ผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์นกัศึกษาคู่ร่วมพฒันา และนักศึกษา
ผูพ้ัฒนาบทเรียน เครื่องมือท่ีใชป้ระเมินคือ แบบสังเกตชั้นเรียน ทั้งนีผ้ลการวิเคราะหแ์สดงดัง
ตาราง 29 
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ตาราง 29 ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
ดา้นการประเมินผูเ้รยีนของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรร์ายบคุคล 

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ 

ในการจัดการเรียนรู้

ร่วมกันเชงิรุกในวชิา

วทิยาศาสตรด์้าน 

การประเมนิผู้เรียน 

ระดับคะแนนความสามารถ  

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

1 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

2 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

ครูแตงกวา  1.80 0.25 สงู 1.88 0.16 สงู 1.76 0.29 สงู 

ครูแกว้  1.30 0.54 ปาน

กลาง 

1.90 0.26 สงู 1.85 0.20 สงู 

ครูเปรยีว  0.83 0.27 ต ่า 1.52 0.10 สงู 1.52 0.10 สงู 

ครูกุง้  1.58 0.44 สงู 1.83 0.18 สงู 2.00 0.00 สงู 

ครูกระแต  1.50 0.62 ปาน

กลาง 

1.75 0.39 สงู 1.58 0.17 สงู 

ครูกาน  1.56 0.67 สงู 1.83 0.44 สงู 2.00 0.00 สงู 

ครูเนย  1.25 0.50 ปาน

กลาง 

1.50 0.25 ปาน

กลาง 

1.83 0.17 สงู 

ครูแป๊บ  1.19 0.63 ปาน

กลาง 

1.90 0.23 สงู 2.00 0.00 สงู 

ครูแพรว  1.11 0.27 ปาน

กลาง 

1.52 0.00 สงู 1.91 0.14 สงู 
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ตาราง 29 (ตอ่) 

 

ตัวชีวั้ดความสามารถ 

ในการจัดการเรียนรู้

ร่วมกันเชงิรุกในวชิา

วทิยาศาสตรด์้าน 

การประเมนิผู้เรียน 

ระดับคะแนนความสามารถ  

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

1 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

2 

กระบวนการนิเทศคร้ังที ่

3 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

 

�̅� 

 

S.D. 

การ 

แปล 

ผล 

ครูจุ๋ม  1.20 0.67 ปาน

กลาง 

1.61 0.38 สงู 1.95 0.11 สงู 

ครูบิ๋ม  1.04 0.53 ปาน

กลาง 

1.47 0.24 ปาน

กลาง 

1.83 0.26 สงู 

ครูรตัน ์ 1.12 0.58 ปาน

กลาง 

1.70 0.21 สงู 1.80 0.16 สงู 

 

จากตาราง 29  นักศึกษาทัง้ 12 คนมีความสามารถในการจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียน
ดา้นความรูค้วามเขา้ใจทางวิทยาศาสตร ์โดยในการนิเทศครัง้ท่ี 1 มีนกัศกึษามีความสามารถอยูใ่น
ระดบัต ่า 1 คน ระดบัปานกลาง 8 คน และระดบัสูง 3 คน ส่วนในการนิเทศครัง้ท่ี 2 นักศึกษามี
ความสามารถในระดับปานกลาง 2 คน ระดับสูง 10 คน และ ในการนิเทศครัง้ท่ี 3 นักศึกษา
ทัง้หมดมีความสามารถในระดบัสงู ทัง้นีจ้ากการพิจารณามีลกัษณะของการพฒันาความสามารถ
ในการจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนดา้นความรูค้วามเขา้ใจทางวิทยาศาสตร ์แบง่เป็น 4 กลุม่ คือ 

1) กลุ่มท่ี 1 นักเรียนจ านวน 3 คน (รอ้ยละ 25) มีระดบัความสามารถระดบัสูง
ตัง้แตก่ารนิเทศครัง้แรก 

2) กลุม่ท่ี 2 นกัเรยีนจ านวน  7 คน (รอ้ยละ 58) มีระดบัความสามารถระดบัปาน
กลางในการนิเทศครัง้ท่ี 1 และเปลี่ยนแปลงเป็นระดบัสงูในการนิเทศครัง้ท่ี  2 และ 3 

3)  กลุ่มท่ี 3 นกัเรียนจ านวน 1 คน (รอ้ยละ 8) มีระดบัความสามารถระดบัปาน
กลางในการนิเทศครัง้ท่ี1 และ 2 ทัง้นี ้เปลี่ยนแปลงเป็นระดบัสงูในการนิเทศครัง้ท่ี 3 



  188 

4)  กลุ่มท่ี 3 นกัเรยีนจ านวน 1 คน (รอ้ยละ 8) มีระดบัความสามารถระดบัต ่าใน
การนิเทศครัง้ท่ี1 และเปลี่ยนแปลงเป็นระดบัสงูในการนิเทศครัง้ท่ี 2 และ 3 

นกัศกึษาท่ีมีคะแนนความสามารถมีการเปลี่ยนแปลงสงู คือ 

1) นักศึกษา 3 โดยในการนิเทศครัง้ท่ี 1 อยู่ในระดับต ่า (𝐗 ̅ = 0.83, S.D. = 

0.27) ในการนิเทศครัง้ท่ี 2 อยู่ในระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.52, S.D. = 0.10) และในการนิเทศครัง้ท่ี 3 อยู่

ในระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.52, S.D. = 0.10)  

2) นกัศกึษา 8 โดยในการนิเทศครัง้ท่ี 1 อยู่ในระดบัปานกลาง (𝐗 ̅ = 1.19, S.D. 

= 0.63) ในการนิเทศครัง้ท่ี 2 อยู่ในระดบัสงู (𝐗 ̅ = 1.90, S.D. = 0.23) และในการนิเทศครัง้ท่ี 3 

อยูใ่นระดบัสงู (𝐗 ̅ = 2.00, S.D. = 0.00)  
ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลงระดบัความสามารถแสดงดงัภาพประกอบ 22 

 

การนิเทศครัง้ท่ี1       การนิเทศครัง้ท่ี 2     ก ารนิ เท ศค รั้ง ท่ี  3
  

 กลุม่ท่ี 1   สงู  → สงู           → สงู 

 กลุม่ท่ี 2   ปานกลาง → สงู  → สงู 

 กลุม่ท่ี 3   ปานกลาง → ปานกลาง → สงู 

 กลุม่ท่ี 4   ต ่า  → สงู  → สงู 

ภาพประกอบ 21 ลกัษณะการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการประเมินผูเ้รยีน 

จากผลการวิเคราะห์ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตรท์ั้งดา้นการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก และจัดการเรียนรูใ้นชัน้เรียน 
พบว่าพฒันาการของนกัศกึษาทัง้ 12 คน สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะโดยพิจารณาจาก
การเปรยีบเทียบคะแนนความสามารถ ท่ีไดจ้ากการนิเทศทัง้ 3 ครัง้ คือ  

1) กลุ่มท่ีมีระดบัการเปลี่ยนแปลงความสามารถอยู่ในระดบัสงูทุกตวัชีว้ดั ทัง้นี ้
นกัศกึษากลุม่นีจ้ะมีผลการประเมินความสามารถในครัง้ท่ี 1 ในระดบัต ่า หรอืปานกลาง และมีการ
เปลี่ยนแปลงระดับความสามารถไปสู่ระดับสูงในการนิเทศค รั้งท่ี 2 และ 3 ตามล าดับ ดัง
รายละเอียดตอ่ไปนี ้คือ นกัศกึษา 2, 6, 7, 8 และ 12  
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2) กลุ่มท่ีมีระดบัการเปลี่ยนแปลงความสามารถอยู่ในระดบัต ่าทุกตวัชีว้ดั โดย
นักศึกษากลุ่มนี ้จะมีผลการประเมินความสามารถในครั้งท่ี  1 อยู่ ในระดับสูง และมีการ
เปลี่ยนแปลงระดับความสามารถโดยมีคะแนนสูงขึน้เล็กน้อยในการนิเทศครั้งท่ี  2 และ 3 
ตามล าดบัทัง้นี ้คือ นกัศกึษา 4, 5 และ 11  

3) กลุ่มท่ีมีระดับการเปลี่ยนแปลงความสามารถท่ีไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน คือ 
นักศึกษา 1, 3, 9 และ 10 ทั้งนีน้ักศึกษากลุ่มนีจ้ะมีผลการประเมินความสามารถในครัง้ท่ี 1 ใน
ระดบัต ่า หรอืปานกลาง และมีการเปลี่ยนแปลงระดบัความสามารถไปสูร่ะดบัสงูในการนิเทศครัง้ท่ี 
2 และ 3 ตามล าดบั หรอืมีพฒันาการสงูขึน้ในครัง้ท่ี 2 และลดลงในครัง้ท่ี 3 ของการนิเทศ หรอืไม่มี
พฒันาการในการนิเทศครัง้แรก และครัง้ท่ี 2 แตมี่พฒันาการในการนิเทศครัง้ท่ี 3 

ทัง้นีจ้ะขอน าเสนอกรณีศึกษา  นกัศึกษา 3 คน ซึ่งเป็นตวัแทนของการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกทัง้ 3 ลกัษณะ อย่างเดน่ชดัประกอบดว้ย นกัศกึษา 
7 นกัศกึษา 5 และนกัศกึษา 9 โดยจะน าเสนอในขอ้ 2.3  

2.3 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับการรับการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันเชิงรุก 

ผูว้ิจยัคดัเลือกกรณีศกึษา  3 กรณีศกึษา จากนกัศกึษา 12 คน  ซึง่ทัง้  3 กรณีศกึษา
เป็นตวัแทนอย่างเดน่ชดั  ของการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกทัง้ 
3 ลกัษณะ ซึง่พิจารณาจากขอ้มลูเชิงปรมิาณท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจดัการ
เรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตรท่ี์ไดร้บัการประเมินจากสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ โดยใชแ้บบประเมินการเขียนแผนการจดัการเรยีนรู ้และแบบสงัเกตชัน้เรยีน  ทัง้นีน้กัศกึษา
ท่ีคดัเลือกมาเป็นกรณีศกึษาประกอบดว้ย 

กรณีศึกษาท่ีเป็นตวัแทนการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนั
เชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตรส์งูท่ีสดุ ไดแ้ก่ นกัศกึษา 7  

กรณีศึกษาท่ีเป็นตวัแทนการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนั
เชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตรต์  ่าท่ีสดุ  ไดแ้ก่ นกัศกึษา 5 

กรณีศึกษาท่ีเป็นตัวแทนการการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
รว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตรใ์นลกัษณะไมมี่รูปแบบท่ีแน่นอน ไดแ้ก่ นกัศกึษา 9 
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เม่ือคดัเลือกกรณีศกึษาเรยีบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจยัด าเนินการสมัภาษณชิ์งลึกเพื่อรวบรวม
ขอ้มลูเก่ียวกับการรบัการนิเทศโดยรูปแบบการนิเทศท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้ และรายละเอียดของการ
เปลี่ยนแปลงความสามารถในการจดัการเรยีนรูข้องนกัศกึษา  ดงัตอ่ไปนี ้

กรณีศกึษาท่ี 1 คือนกัศกึษา 7 ครูเนย (นามสมมติ) 
ครูเนยเป็นนักศึกษาหญิงสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรท์ั่ วไป ได้

รบัภาระงานสอน 10 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  แบ่งเป็นภาระงานสอน 1) 
วิชาวิทยาศาสตร ์2 หอ้งเรียน เป็นเวลาทัง้สิน้ 6 ชั่วโมง จ านวนนกัเรียน 45 คน โดยเนือ้หาท่ีสอน
ส่วนใหญ่เป็นเนือ้หาวิทยาศาสตรก์ายภาพ แรงและการเคลื่อนท่ี 2) วิชาสะเต็ม 2 หอ้งเรียน  4 
ชั่วโมง นอกเหนือจากภาระงานสอนมีภาระงานช่วยงานธุรการโรงเรยีนตามที่ไดร้บัมอบหมาย  

ผูว้ิจยัน าผลการประเมิน และผลการสมัภาษณเ์ชิงลกึเก่ียวกบัความสามารถ
ในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตรข์องครูเนย ซึง่ประกอบดว้ยความสามารถใน
การออกเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้และการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในชั้นเรียนมี
รายละเอียดดงันี ้

1. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกใน
วิชาวิทยาศาสตรด์า้นการเขียนแผนการจดัการเรยีนรูข้องครูเนยโดยภาพรวมความสามารถในการ
ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู ้การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู ้การก าหนดสื่อการเรียนรู ้และการ
ก าหนดการประเมินผลการเรียนรู ้พบว่ามีคะแนนความสามารถสงูขึน้ และผูว้ิจยัน าคะแนนจาก
การประเมินจากสมาชิกชมุชนแห่งการเรยีนรูม้าสรา้งแผนภมูิประกอบการวิเคราะหค์วามสามารถ
ในการเขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของครูเนยดงัแสดงในแสดงใภาพประกอบ 23 
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ภาพประกอบ 22 ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของครูเนย 

จากแผนภมูิท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ม่กนั
เชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตรข์องครูเนยพบว่าดา้นท่ีมีพฒันาการสูงสุดคือการก าหนดกิจกรรมการ
เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก และมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงความสามารถในดา้นตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ความสามารถในการก าหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 
ครูเนย มีความสามารถในการก าหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกเท่ากนัในการนิเทศครัง้ท่ี 

1 และ 2 คือ สามารถก าหนดจดุประสงคใ์หค้รอบคลมุทัง้ดา้นเนือ้หาความรู ้ทกัษะ และเจตคต ิ

สะทอ้นการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก แตย่งัไมค่รอบคลมุตวัชีว้ดัของหลกัสตูร ดงัการก าหนด

จดุประสงคใ์นแผนการจดัการเรยีนรูด้งันี ้

การก าหนดจดุประสงคจ์ากการนิเทศครัง้ท่ี 1  

  1. เขา้ใจการแยกสารเนือ้ผสมดว้ยการระเหยแหง้ การตกผลกึ และการกลั่น (K) 

  2. วิเคราะหก์ารแยกสารดว้ยการระเหยแหง้ การตกผลกึ และการกลั่น ได ้(P) 

  3. มีความมุง่มั่นในการท างาน (A) 

การก าหนดจดุประสงคจ์ากการนิเทศครัง้ท่ี 2 

  เม่ือนกัเรยีนศกึษาจบบทเรยีนนีแ้ลว้จะสามารถ 

  1. อธิบายวธีิการท าโครมาโทกราฟ่ีไดถ้กูตอ้ง (K) 

0

0.5

1

1.5

2
จดุประสงค์

กิจกรรมการเรยีนรู ้

ส่ือการเรยีนรู ้

การประเมินผลการเรยีนรู ้

ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของครูเนย

การนิเทศ 1 การนิเทศ 2 การนิเทศ 3
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  2. รว่มกนัท าการทดลองโครมาโทกราฟ่ีอยา่งง่ายได ้(P) 

  3. ท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้(A) 

ซึง่จากการสมัภาษณแ์สดงใหท้ราบว่าครูเนยมองวา่ตนเองมีความเขา้ใจในการเขียนจดุประสงค์

การเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก แตข่าดความมั่นใจในการท่ีจะเขียนออกมา ดงัขอ้ความจากการสมัภาษณ ์

“คอืเอาจรงิ ๆ หนูกเ็คยเรยีนกบัอาจารยน์ะวา่เขยีนตวัชีว้ดัใหค้รอบคลมุตอ้งท ายงัไง แตพ่อมาท า

จรงิกไ็มม่ัน่ใจสกัท ีแตน่ีพ่ยายามใส ่คยีเ์วริด์ทีอ่าจารยส์อนลงไปเกีย่วกบัค าทีม่าจากตวัชีว้ดั” 

การสมัภาษณเ์ชิงลกึครูเนย (กนัยายน 2563) 

ในการนิเทศครัง้ท่ี 3  ครูเนย มีพัฒนาการในการก าหนดจุดประสงคม์ากขึน้ โดย
สามารถเขียนไดส้อดคลอ้งตามหลกัการเขียนจดุประสงคก์ารเรียนรู ้มีการสะทอ้นการท ากิจกรรม
การเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของนักเรียน และถูกต้องตามตัวชี ้วัดของหลักสูตร ดังการก าหนด
จดุประสงคใ์นแผนการจดัการเรยีนรูด้งันี ้

การก าหนดจดุประสงคจ์ากการนิเทศครัง้ท่ี 3  
  เม่ือนกัเรยีนศกึษาจบบทเรยีนนีแ้ลว้จะสามารถ  
1. รว่มกนัอภิปรายเพื่อสรา้งแผนภาพแสดงการเคลื่อนท่ีของวตัถโุดยแรงลพัธไ์ด ้(K) 
2. ท ากิจกรรมกลุม่ในการสรา้งแบบจ าลองการเคลื่อนท่ีโดยแรงลพัธไ์ด ้(P) 
3. ยอมรบัความคดิเห็นผูอ่ื้น และท างานเป็นทีมได ้(A) 
 
2) ความสามารถในการก าหนดกิจกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

การก าหนดกิจกรรมการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของครูเนย ในการนิเทศครัง้ท่ี 1 อยู่
ในระดบัปานกลาง คือ กิจกรรมยงัไมส่อดคลอ้งกบัหลกัการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกมากนกั และ
ผลการประเมินในการนิเทศครัง้ท่ี 2 นั้นมีระดับคะแนนความสามารถสูงขึน้ สังเกตไดจ้ากการ
ก าหนดขัน้ตอนในการท ากิจกรรมท่ีใชก้ระบวนการกลุม่มากขึน้ และสงูท่ีสดุในการประเมินครัง้ท่ี 3  
โดยผลจากการสังเกตชั้นเรียนของครูเนย มักจะให้ผู้เรียนได้เรียนรูผ้่านกิจกรรมการทดลอง
เน่ืองจากเนือ้หาในระดับชั้นท่ีสอนสามารถออกแบบเป็นกิจกรรมการทดลองได ้เช่น เรื่องการ
เคลื่อนท่ี เป็นต้น และมีความเข้าใจในหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกมากขึน้ 
ตลอดจนใชก้ระบวนการกลุม่ในการด าเนินกิจกรรมเกือบทกุขัน้ตอน 
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ซึง่จากการสมัภาษณแ์สดงใหท้ราบวา่ครูเนยมีความเขา้ใจและสามารถออกแบบ
กิจกรรมใหผู้เ้รยีนไดล้งมือปฏิบตัิรว่มกนัมากขึน้ดงัขอ้ความจากการสมัภาษณ ์

 
  “เวลาดูเนือ้หากบัหนงัสอืเรยีนเดก็ หนูจะพยายามขยายกจิกรรมจากแบบเรยีนใหเ้ป็นกจิกรรม

กลุม่ทีท่กุคนตอ้งท า และครึ่งนึ่งของทีห่นูสอนเนือ้หาจดัการทดลองได ้ถา้หนูเลง็วา่หาอปุกรณไ์ด ้ก็

พยามเขยีนแผนขัน้ส ารวจและคน้หาเป็นการทดลองไวก้่อนคะ่”  

การสมัภาษณเ์ชิงลกึครูเนย (กนัยายน 2563) 

3) ความสามารถในการก าหนดสื่อการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 
ครูเนย มีพัฒนาการในการก าหนดสื่อการเรียนรูไ้ม่ไวนักเม่ือเทียบกับเพื่อน

นกัศกึษาครูในสถานศกึษาเดียวกนั พบว่าในการนิเทศครัง้แรก และครัง้ท่ี 2 มีความสามารถอยู่ใน
ระดบัปานกลาง สื่อท่ีใชเ้ป็นลกัษณะภาพนิ่ง ภาพวีดิทศัน ์ประกอบการพาวเวอรพ์อ้ย และการใช้
ใบกิจกรรมขนาด A4 ซึง่ท าใหผู้เ้รยีนไดท้ ากิจกรรมกลุม่ในลกัษณะศกึษารว่มกนัแลว้ท าใบงานของ
ตนเอง ทัง้นีค้รูเนยมีพฒันาการดีขึน้ในครัง้ท่ี 3 โดยครูเนยพฒันาชดุกิจกรรมเรื่องการเคลื่อนท่ีซึง่มี
ลกัษณะท่ีผูเ้รยีนสามารถรว่มกนัออกแบบประดิษฐ์รถ และทดสอบการเคลื่อนท่ีในลกัษณะแข่งขนั
การเคลื่อนท่ีบนพืน้ผิวต่างชนิดกันได้ ทั้งนีค้รูเนยสะท้อนให้เห็นไดจ้ากการค าแนะน าในการ
พฒันาการสื่อการจดัการเรียนรูใ้นขัน้ตอนการสะทอ้นคิดของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพดงันี ้
 
“ตอนแรกไมรู่ว้า่ใชอ้ะไรไดบ้า้งทีเ่ป็น Active Collaborative พอ PLC ครัง้หลงั หรอืเวลาตรวจแผน

เลยเขา้ใจขึน้วา่เลอืกสือ่ทีเ่ดก็ไดล้งมอืท าพรอ้มกนัจะเป็น สือ่ออนไลน ์หรอืสือ่มอื ส าคญัเดก็ตอ้ง

ไดล้งมอืชว่ยกนัท า” 

      การสมัภาษณเ์ชิงลกึครูเนย ( ตลุาคม 2563) 

4) ความสามารถในการก าหนดวิธีการประเมินผลการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 
ครูเนย มีความสามารถในการก าหนดวิธีการประเมินการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของ

ผูเ้รียนในระดบัสงูตัง้แต่ครัง้แรกของการนิเทศ กล่าวคือมีความเขา้ใจในหลกัการประเมินการท า
กิจกรรมการเรียนรูร้่วมกันของผูเ้รียน ครูเนยก าหนดชิน้งานท่ีใชเ้ป็นหลักฐานการประเมินการ
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ท างานร่วมกันของผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกับจุดประสงคก์ารเรียนรู ้และสรา้งแบบประเมินชิน้งาน 
และแบบสงัเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุม่ของผูเ้รยีน ซึง่มีการระบเุกณฑก์ารประเมินท่ีมีความ
เป็นปรนยั สะทอ้นใหเ้ห็นจาก การก าหนดเครื่องมือการประเมินในแผนการจดัการเรยีนรูซ้ึ่งสรุปได้
ดงันี ้
 จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ รอ่งรอยหลกัฐาน   เครือ่งมือประเมิน 

การนิเทศครัง้

ท่ี 1 

1) เขา้ใจการแยกสารเนือ้ผสม

ดว้ยการระเหยแหง้ การตก

ผลกึ และการกลั่น (K) 

การตอบค าถามใน

แบบทดสอบเรือ่งการ

แยกสาร 

แบบทดสอบปรนยั 2 

ตวัเลือก (ถกู/ผิด) เรือ่ง

การแยกสาร 

 2) วิเคราะหก์ารแยกสารดว้ย

การระเหยแหง้ การตกผลกึ 

และการกลั่น ได ้(P) 

แบบบนัทกึการทดลอง 

ผงัมโนทศัน ์

แบบประเมินการ

ทดลอง 

แบบประเมินการสรา้ง

ผงัมโนทศัน ์

 3) มีความมุง่มั่นในการท างาน - แบบสงัเกตพฤติกรรม

การท างานกลุม่ 

การนิเทศครัง้

ท่ี 2 

1) อธิบายวิธีการท าโคร

มาโทกราฟ่ีไดถ้กูตอ้ง (K) 

การตอบค าถาม ขอ้ค าถามเรือ่งการท า

โครมาโทกราฟ่ี 

 2) รว่มกนัท าการทดลองโคร

มาโทกราฟ่ีอยา่งง่ายได ้(P) 

รายงานผลการท าการ

ทดลองโครมาโทกราฟ่ี 

แบบประเมินการท า

กิจกรรมกลุม่ แบบ

บนัทกึการทดลอง 

 3) ท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้(A) - แบบสงัเกตพฤติกรรม

การท างานกลุม่ 

การนิเทศครัง้

ท่ี 3 

1) รว่มกนัอภปิรายเพื่อสรา้ง

แผนภาพการเคลื่อนท่ีของวตัถุ

โดยแรงลพัธไ์ด ้(K) 

แผนภาพการเคลื่อนท่ี

ของวตัถโุดยแรงลพัธ์

ได ้

แบบประเมินแผนภาพ 

 2) ท ากิจกรรมกลุม่มนการ

สรา้งแบบจ าลองการเคลื่อนท่ี

แบบจ าลองการ

เคลื่อนท่ีโดยแรงลพัธ์

แบบประเมิน

แบบจ าลอง 
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โดยแรงลพัธไ์ด ้(P) ได ้

 3) ยอมรบัความคดิเห็นผูอ่ื้น 

และท างานเป็นทีมได ้(A) 

- แบบประเมินการท า

กิจกรรมกลุม่ 

 
ซึ่งจากการสัมภาษณ์แสดงให้ทราบว่าครูเนยมีแนวทาง และเทคนิควิธีการ

ประเมินมากขึน้ เขา้ใจการสรา้งแบบประเมินและแบบสังเกตพฤติกรรม ดังขอ้ความจากการ
สมัภาษณ ์
“หนูพยายามดูตามคูม่อืจดัการเรยีนรูค้ะ่ วา่ตอ้งประเมนิตามวธีิอะไรบา้ง ตอนนีอ้ยา่งนอ้ยกใ็ช ้3 

หลายแบบทีอ่าจารยอ์บรม คอื หลายเครือ่งมอื หลายเวลา หลายคน” 

      การสมัภาษณเ์ชิงลกึครูเนย ( ตลุาคม 2563)

  

2. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรู ้ร่วมกันเชิงรุก ในวิชา
วิทยาศาสตรด์า้นการจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนครูเนย พบวา่เมื่อน าผลคะแนนจากกการประเมินโดย
สมาชิกชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพมาท าการวิเคราะหพ์บวา่ ภาพรวมครูเนยมีพฒันาการของ
ความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในชัน้เรียนประกอบดว้ยดา้นความรูค้วามเข้าใจ
ทางวิทยาศาสตร ์การจดักิจกรรมการเรียนรู ้การจดัการชัน้เรียน และการประเมินการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียน สูงขึน้ทุกดา้น ทั้งนีเ้ม่ือน าคะแนนประเมินมาสรา้งแผนภาพประกอบการวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในชัน้เรียนของครูเนยไดข้อ้มูลดงั
แสดงในภาพประกอบ 24 
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ภาพประกอบ 23 ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในชัน้เรยีนของครูเนย 

จากภาพประกอบ 24 พบว่าครูเนยมีพัฒนาการด้านความรูค้วามเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร ์และการจดักิจกรรมการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนสงูท่ีสดุ ทัง้นี ้รายละเอียดความสามารถใน
ดา้นตา่ง ๆ มีดงัตอ่ไปนี ้

1) ความรูค้วามเขา้ใจทางวิทยาศาสตร ์
ในการนิทศทั้ง 3 ครัง้ ครูเนย มีพัฒนาการความรูค้วามเข้าใจในเนื ้อหา

ความรูท้างวิทยาศาสตรเ์พิ่มสงูขึน้จากในระดบักลางสูร่ะดับสงู สามารถก าหนดขอบเขตเนือ้หาใน
แผนการจดัการเรียนรูไ้ดถ้กูตอ้งตรงตามตวัชีว้ดัหลกัสตูร และสาระการเรียนรูแ้กนกลาง ไดอ้ย่าง
ครบถว้น และวางล าดบัเนือ้หาใหส้อดคลอ้งกบัขัน้ตอนการสืบเสาะหาความรู ้สะทอ้นจากวิธีคิดใน
การอธิบาย หรอืตอบค าถามผูเ้รยีน    

จากการสมัภาษณท์ าใหท้ราบว่าครูเนยมีความเขา้ใจในเนือ้หา และค านึงถึง
วิธีการทางวิทยาศาสตรเ์พิ่มมากขึน้ดงัตวัอยา่งการใหส้มัภาษณด์งันี ้
 

“ตอนแรกเขา้ใจเหมอืนตอนอยูปี่ 3 คอืสอนตามเนือ้หาในแบบเรยีนเป๊ะ ๆ และงงวา่ วธีิการทา

วทิยาศาสตรค์อือะไร จะสอนยงัไง พอตอ้งสอนใหเ้ดก็ Active learning ดว้ยกนั เลยเขา้ใจวา่เรา

แทรกไดจ้ากการวางเนือ้หาเป็นขัน้ตอนของวธีิการทางวทิย ์ฯ และคอ่ยอธิบายทหีลงัวา่ ขัน้ไหน

เป็นขัน้ไหน” 

      การสมัภาษณเ์ชิงลกึครูเนย ( ตลุาคม 2563)

  

0
0.5

1
1.5

2

ความรูค้วามเขา้ใจทาง
วิทยาศาสตร์

การจดัการเรยีนรู ้

การจดัการชัน้เรยีน

การประเมินผูเ้รยีน

ความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในชัน้เรียนของครูเนย

การนิเทศ 1 การนิเทศ 2 การนิเทศ 3
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2) ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรยีนรว่มกนัเชิงรุก 
ครูเนย มีการพฒันาความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก

ในระดับสูง สามารถวางขั้นตอนการท ากิจกรรมการเรียนรูใ้ห้สอดคลอ้งกับกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์และความสนใจของผูเ้รยีน ทัง้ยงัตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรยีนรู ้แตย่งั
ไม่สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในสถานการณท่ี์อยู่นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการ
เรยีนรูไ้ด ้ดงัตวัอยา่งจากการสะทอ้นคิดของสมาชิกในชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ดงัตวัอยา่ง
ตอ่ไปนี ้
 จากการสมัภาษณท์ าใหท้ราบว่าครูเนยพฒันาการจดัการกิจกรรมในชัน้เรยีนของตนเอง 

โดยน าวิธีการทางวิทยาศาสตรม์าเป็นกรอบในการด าเนินกิจกรรมดงัตวัอยา่งการใหส้มัภาษณด์งันี ้

          

“หนูไดเ้รยีนรูว้า่ถา้เอาวธีิการทางวทิย ์ฯ หรอื กระบวนการทางวทิย ์ฯ มาจบักบัการสอนเนือ้หาจะ

สอนแลว้เดก็ไมง่ง เป็นขัน้ตอนทีด่ ีอนันีเ้ป็นขอ้แนะน าจากการนเิทศครัง้ก่อน แตบ่างทหีนูกต็ืน่เตน้

หนอ่ยเวลาอะไรมนัหลดุจากแผน ยิ่งเวลาอาจารยม์าดูหนูกจ็ะอยากใหส้อนไดต้ามแผนเป๊ะ ๆ คะ่ 

กจ็ะพยายามคอ่ย ๆ คดิคอ่ย ๆ และเตรยีมอปุกรณส์ ารอง แบบทีส่งัเกตการสอนเพือ่นคะ่” 

การสมัภาษณเ์ชิงลกึครูเนย ( ตลุาคม 2563)  

3) ความสามารถในการจดัการชัน้เรยีน 
จากการนิเทศทัง้ 3 ครัง้ พบว่า ครูเนย มีพฒันาการในดา้นความสามารถใน

การจดัการชัน้เรียนค่อนขา้งชา้ คือในการนิเทศ 2 ครัง้แรกยงัไม่สามารถจดับรรยากาศชัน้เรยีนได ้
รวมทั้ง บุคลิกภาพขณะสอนมีความเครียด และความกังวล ท าใหบ้รรยากาศชั้นเรียน ซึ่งเป็น
ตวัชีว้ัดหนึ่งในเรื่องการจัดการชั้นเรียนยังไม่ดีเท่าท่ีควร แต่เม่ือการนิเทศครัง้ท่ี 3 พบว่า ครูเนย 
สามารถปรบัตวัไดด้ีขึน้และเริม่เรยีนรูแ้นวทางท่ีจะพฒันาบรรยากาศ และลกัษณะกายภาพในชัน้
เรยีน จากการนิเทศครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 ท่ีครูเนยจดัชัน้เรยีนในลกัษณะท่ีใหผู้เ้รยีนนั่งเรียนเป็นแถว
เหมือนหอ้งเรยีนทั่วไปซึ่งไม่ส่งเสรมิบรรยากาศการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกเน่ืองจากลกัษณะโต๊ะเรียน
ไม่เอือ้ต่อการท างานร่วมกัน แต่ในการนิเทศครัง้ท่ี 3 ครูเนยจัดโต๊ะเรียนในลกัษณะในผูเ้รียนนั่ง
เรียนเป็นกลุ่ม และใชแ้บบบนัทึกผลการท ากิจกรรมขนาดใหญ่ท าใหผู้เ้รียนสามารถร่วมกันคิด
รว่มกนับนัทกึผลการท ากิจกรรมไดโ้ดยสะดวก  
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จากการใหก้ารสมัภาษณพ์บวา่ครูเนยมีความพยายามในการจดัการชัน้เรยีน
ใหเ้อือ้ตอ่การเรยีนรูเ้ป็นกลุม่ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

 
 “ช่วงแรกจัดการชัน้เรียนใหน้่าเรียนยากมาค่ะอาจารย์เพราะนโยบาย

ระวงัโควิด จดักลุ่มก็ไม่ได ้หมนุโต๊ะก็ไม่ได ้นั่งชิดก็ไม่ได ้แลว้หอ้งนีเ้ดก็ดือ้หน่อย ขนาดมาแค่ครึ่ง
หอ้งก็ยงัไม่ค่อยจะฟังหนู ก็ตอ้งดกุ็มี พอตอนหลงัไม่ค่อยเคร่งครดัโควิด แลว้จบัจุดนกัเรียนไดว้่า
ตอ้งใหเ้ขา้กลุม่กนัเองบา้ง ใหล้อ้มวงท างานบา้ง กส็อนสนกุขึน้” 
      การสมัภาษณเ์ชิงลกึครูเนย ( ตลุาคม 2563) 

4) ความสามารถในการประเมินผูเ้รยีน  
ครูเนย มีพฒันาการในดา้นความสามารถในการประเมินผูเ้รียนค่อนขา้งชา้ 

คือในการนิเทศ 2 ครัง้แรกยงัไม่สามารถประเมินผูเ้รียนโดยใชเ้ครื่องมือท่ีระบไุวใ้นแผนการจดัการ
เรียนรูไ้ดอ้ย่างครบถว้น จากการสงัเกตบนัทึกผลการประเมินผูเ้รยีนลงในแบบบนัทึกทา้ยแผนการ
จัดการเรียนรูพ้บว่าครูเนยบันทึกผลการประเมินผูเ้รียนไม่ครบถ้วนหลายรายการ และในแบบ
สงัเกตการท างานของผูเ้รยีนซึง่มีลกัษณะเป็นการบนัทกึขอ้มลูเชิงคณุภาพนัน้ครูเนยไม่ไดบ้นัทกึผล
การสังเกตในหลายรายการ จนถึงการนิเทศครัง้ท่ี 3 จึงสามารถประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายสอดคลอ้งกบัท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรยีนรู ้และบนัทึกขอ้มลูลงในแบบประเมิน
อย่างครบถ้วน ทั้งนีปั้ญหาส าคัญของครูเนยคือเรื่องการสรา้งเกณฑ์ในการใหค้ะแนนในแต่ละ
ระดบัหรือช่วงคะแนน ซึ่งแกไ้ขไดโ้ดยการใหต้ัวอย่างและค าแนะน าจากสมาชิกในชุมชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวิชาชีพ  

ซึ่งจากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบว่าครูเนยมีความเขา้ใจการประเมินการ
เรยีนรูผู้เ้รยีนดี แตย่งัมีทกัษะการปฏิบตัิในสถานการณจ์รงิไมส่งูนกัในช่วงตน้ และมีความพยายาม
ท่ีจะเรยีนรูเ้พิ่มเตมิดงันี ้
      

“รูว้า่ตอ้งประเมนิใหค้รบ K P A คะ่ อาจารย ์แตเ่รือ่งการท าสเกลแบง่คะแนน 5 4 3 2 1 นีเ่อาจรงิ 

ๆ พอท าแลว้งงทกุท ีครัง้หลงันีก้ไ็ดเ้พือ่นชว่ย และตวัอยา่งจากทีอ่าจารยท์ าสเกลใหดู้เลยเขา้ใจขึน้ 

สว่นการประเมนิชิน้งานกท็ราบแลว้วา่เดีย๋วตอ้งท าใหต้รงขึน้” 

การสมัภาษณเ์ชิงลกึครูเนย ( ตลุาคม 2563)  
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กรณีศกึษาท่ี 2  คือ นกัศกึษา 5 ซึ่งผูว้ิจยัก าหนดนามสมมติว่า ครูแพรว เป็นตวัแทน
ของนกัศกึษากลุม่ท่ีมีระดบัการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัต ่าตวัชีว้ดัทุก โดยนกัศึกษากลุ่มนีจ้ะมีผลการประเมินความสามารถใน
ครัง้ท่ี 1 อยู่ในระดบัสงู และมีการเปลี่ยนแปลงระดบัความสามารถโดยมีคะแนนสงูขึน้เล็กนอ้ยใน
การนิเทศครัง้ท่ี 2 และ 3 ตามล าดบั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ครูแพรว 
ครูแพรวเป็นนกัศกึษาหญิงสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรท์ั่วไป ไดร้บัภาระงาน

สอน 9 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์แบ่งเป็นภาระงานสอนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 3 หอ้งเรียน 
นักเรียนรวม 76 คน โดยเนื ้อหาท่ีสอนส่วนใหญ่เป็นเนื ้อหาวิทยาศาสตรก์ายภาพ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงของสาร แรง และวิทยาศาสตรชี์วภาพ นอกเหนือจากภาระงานสอนมีภาระงาน
ช่วยงานธุรการโรงเรยีน  

ครูแพรว มีบคุลิกภาพท่ีนิ่ง ไม่ยิม้แยม้แจ่มใส แต่มีทศันคติท่ีดีต่อความเป็นครู มี
ความตั้งใจในงานสอน จากการสังเกตการณ์จัดการเรียนรูข้องครูขาดความมั่นใจในการวาง
แผนการจดัการเรยีนรู ้และในระหว่างจดัการเรยีนรู ้นอกจากนี ้ครูแพรวมีความสนใจและเอาใจใส่
นกัเรยีนเป็นอยา่งดี แตมี่ความเป็นสว่นตวั ไมค่อ่ยสนทนากบัเพื่อนและพี่เลีย้ง 

1. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตรด์า้นการออกแบบเขียนแผนการจดัการเรยีนรู ้เมื่อน าผลคะแนนจากกการประเมินโดย
สมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพมาท าการวิเคราะห์พบว่า ภาพรวมครูแพรวมีคะแนน
ความสามารถในการออกแบบเขียนแผนในระดับสูง และมีพัฒนาการสูงขึน้ทุกดา้นยกเวน้การ
ก าหนดสื่อการจดัการเรียนรู ้ทัง้นีเ้ม่ือน าคะแนนประเมินมาสรา้งแผนภาพประกอบการวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการออกแบบเขียนแผนจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของครูแพรว
ไดข้อ้มลูดงัแสดงในแผนภมูิ 3 
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ภาพประกอบ 24 ความสามารถในการออกแบบเขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนั 
เชิงรุกของครูแพรว 

ครูแพรวมีการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูร้ว่มกัน
เชิงรุกโดยภาพรวมแลว้พี่พัฒนาการเพิ่มขึน้ทุกดา้นโดยล าดับ เวน้เรื่องของการก าหนดสื่อการ
เรียนรูท่ี้ผลคะแนนจากการประเมินมีคะแนนลดลงเล็กนอ้ย ซึ่งจากการสมัภาษณ ์และเก็บขอ้มลู
จากการศึกษาเอกสารของครูแพรว พบรายละเอียดท่ีสะทอ้นการเปลี่ยนแปลงความสามารถของ
ครูแพรวดา้นการออกแบบและเขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกดงัตอ่ไปนี ้

1) การก าหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรูร้ว่มกัน

เชิงรุกของครูแพรวเริม่จากการเขียนจดุประสงคก์ารเรยีนรูต้ามความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการเขียน
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ไดม้ากจากการเรียนในวิชาการสอนวิทยาศาสตรท์ั่วไป และมีความเขา้ใจ
การจดักิจกรรมการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก แมค้รูแพรวจะอธิบายว่ายงัไม่กระจ่างในหลกัการของการ
จดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกมากนกัเน่ืองจากมีความรูเ้พียงจากการไดร้บัการฝึกหดัจากการอบรม
ก่อนการนิเทศ แต่เม่ือผ่านการท ากิจกรรมพฒันาบทเรยีนรว่มกนัในครัง้ท่ี 1 ท าใหเ้กิดความเขา้ใจ
มากขึน้ และมีความเข้าใจกระจ่างขึน้เรื่อย ๆ ทุกครั้งของการนิเทศ ดังตัวอย่าง การเขียน
จดุประสงคใ์นแผนฯ ท่ีไดร้บัการนิเทศครัง้ท่ี  1 และ 3  ดงันี ้

ตวัอยา่งการก าหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
การก าหนดจดุประสงคใ์นการนิเทศครัง้ท่ี 1  

0

0.5

1

1.5

2
จดุประสงค์

กิจกรรมการเรยีนรู ้

ส่ือการเรยีนรู ้

การประเมินผลการเรยีนรู ้

ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของครูแพรว

การนิเทศ 1 การนิเทศ 2 การนิเทศ 3
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เม่ือนกัเรยีนศกึษาจบบทเรยีนนีแ้ลว้จะสามารถ 
  1) พยากรณ์การเคลื่อนท่ีของวตัถุท่ีเป็นผลของแรงลพัธ์หลาย

แรงได ้(K) 
  2) เขียนแผนภาพการเคลื่อนท่ีของวัตถุท่ีเป็นผลของแรงลัพธ์

หลายแรงได ้(P) 
  3) มีความซื่อสตัยร์ายงานผลการทดลองตามความเป็นจรงิ (A) 
การก าหนดจดุประสงคใ์นการนิเทศครัง้ท่ี 3 
  เม่ือนกัเรยีนศกึษาจบบทเรยีนนีแ้ลว้จะสามารถ 
  1) อธิบายแรงพยงุ และการจอมการลอยของวตัถไุด ้(K) 
  2) รว่มกนัออกแบบการทดลองเรื่องการจมและการลอยของวตัถุ

ได ้(P) 
  3) ท างานรว่มกบัผูอ่ื้นโดยปราศจากความขดัแยง้ได ้(A) 
 
จากค าใหส้มัภาษณท์ าใหท้ราบว่าครูแพรวเขา้ใจการก าหนดจดุประสงคเ์ป็น

อย่างดี และสามารถต่อยอดใชพ้ฤติกรรม ชิน้งาน หรอื กระบวนการท างานกลุ่มในแบบต่าง ๆ มา
ปรบัใชใ้นการเขียนจดุประสงคไ์ด ้ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 

“พยายามใชค้ยีเ์วริด์ทีอ่าจารยอ์บรม และจากเลม่ทีอ่าจารยแ์จกมาใชเ้วลาเขยีนจดุประสงค ์ซ่ึงหนู

จะคดิใบงานหรอืกจิกรรมก่อนใหเ้ดก็ไดท้ างานดว้ยกนัแลว้คอ่ยเอากจิกรรมมาเขยีนจดุประสงคข์อ้ 

P (ทกัษะ)” 

การสมัภาษณเ์ชิงลกึ ครูแพรว (ตลุาคม 2563) 

2) การก าหนดกิจกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการก าหนดกิจกรรมการเรียนรูร้ว่มกนัเชิง

รุก และความสามารถในการก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนของครูแพรวท่ีมีการ
พฒันาโดยล าดบันัน้ ครูแพรวใหก้ารสมัภาษณท่ี์สะทอ้นใหเ้ห็นว่า กระบวนการท่ีท าใหค้รูแพรวมี
ความเขา้ใจ และสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์ทัง้นีเ้ป็น
ผลมาจากการไดร้บัค าแนะน าจากสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ในขัน้ตอนการพฒันา
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บทเรียนร่วมกันระหว่างการนิเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นของการออกแบบการเรียนรู ้และการ
สะทอ้นคดิ ดงัความคิดเห็นของครูแพรวในการสมัภาษณด์งันี ้

ขอ้มลูจาการสมัภาษณท์ าใหท้ราบว่า ครูแพรวมีพฒันาการดา้นนีจ้ากการลง
มือปฏิบตัิการสอนจรงิ ดงันี ้

 
 “สว่นใหญ่หนูท ากจิกรรมเหมอืนตอนเรยีนการสอน แตน่กึกจิกรรมออกมาขึน้ เพราะรูว้า่

นกัเรยีนจะท าอะไรได ้ท าอะไรไมไ่ด ้แลว้พีเ่ลีย้งกใ็หห้นูท า แบค็เวริด์ดไีซค ์กใ็ชไ้ดด้คีะ่” 

การสมัภาษณเ์ชิงลกึ ครูแพรว (ตลุาคม 2563) 

 3) การก าหนดสื่อการเรยีนรู ้
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการก าหนดสื่อการเรียนรูข้องครูแพรวท่ีมี

ความผกผนัลดลง ซึ่งจากการสมัภาษณ ์ครูแพรวอธิบายการก าหนดสื่อการเรียนรูข้องตนเองว่ามี
ขอ้จ ากดัส่วนใหญ่เป็นไปในลกัษณะใบงาน อปุกรณก์ารทดลองกบัสื่อสาธิต ซึ่งอาจจะใชอ้ปุกรณ์
ไม่ตรงกบัการทดลองบา้งตามแตท่ี่โรงเรยีนจะมีใหใ้ช ้
 

“อาจารยเ์รยีกหนูวา่ ครูทองใบ คอืใบงานทกุชัว่โมง ...กห็นูเขา้ใจวา่ทกุคาบตอ้งมรีอ่งรอยหลกัฐาน

กม็ใีบงานตลอด สว่นแผนท าการทดลองทีอ่าจารยม์า PLC กเ็ตรยีมอปุกรณไ์ม่ครบกบัไม่ไดเ้ชคกบั

อปุกรณท์ีก่ าหนดในหนงัสอืเลยใสร่ายการอปุกรณล์งไปไมค่รบ” 

การสมัภาษณเ์ชิงลกึ ครูแพรว (ตลุาคม 2563) 

4) การก าหนดวิธีการประเมินผลการเรยีนรู ้
ครูแพรวมีพฒันาการดา้นการก าหนดวิธีการประเมินการเรยีนรูส้งูขึน้ตามล าดบัในการนิเทศทัง้ 3 

ครัง้ จดุเดน่ของครูแพรวคือการใชแ้บบประเมิน และการประเมินการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนจากรอ่งรอย

หลกัฐาน  ซึง่ครูแพรวจะก าหนดชิน้งานหรอืหลกัฐานการประเมินในลกัษณะการสรา้งผงัความคิด 

เพื่อเป็นการประเมินผลดา้นความรู ้และครูแพรวประเมนิทกัษะในการท ากิจกรรมของผูเ้รยีนตาม

บทบาทท่ีผูเ้รยีนแตล่ะคนไดร้บัมอบหมาย  
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ทัง้นีจ้ากการสมัภาษณท์ าใหท้ราบวา่ ครูแพรวประเมินการเรยีนรูโ้ดยค านงึถึงบทบาทของผูเ้รยีน

แตล่ะคนในการท ากิจกรรมกลุม่ ทัง้ยงัค  านงึถึงการประเมินครบถว้นทกุมิต ิทัง้ความรู ้ทกัษะ เจต

คติ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

“มแีบบประเมนิทัง้ทีเ่ป็นขอ้ทีใ่ชป้ระเมนิเนือ้หาความรูค้ะ่ ใสค่ าถามในแผนกบัใบงาน สว่นการ

ท างานกลุม่กจ็ะมแีบบสงัเกตแนบทา้ยทกุแผนคะ่” 

การสมัภาษณเ์ชิงลกึ ครูแพรว (ตลุาคม 2563) 

2. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตรด์า้นการจดัการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกในชัน้เรียน เม่ือน าผลคะแนนจากกการประเมิน
โดยสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพมาท าการวิเคราะหพ์บว่า ภาพรวมครูแพรวมีคะแนน
ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในระดบัสงู และมีพฒันาการสงูขึน้ทกุดา้น 
ทัง้นีเ้ม่ือน าคะแนนประเมินมาสรา้งแผนภาพประกอบการวิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงความสามารถ
ในการจดักิจกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในชัน้เรยีนของครูแพรวไดข้อ้มลูดงัแสดงในแผนภมูิ 4 

 

 

 ภาพประกอบ 25 ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในชัน้เรยีนของครูแพรว 

ความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในชัน้เรยีนของครูแพรวในภาพรวมมี
การพฒันาขึน้ทุกดา้นโดยล าดบัจากการระดบัปานกลางในการนิเทศครัง้ท่ี 1 ไปถึงระดบัคะแนน
ความสามารถในระดบัสงูในการนิเทศครัง้ท่ี 2 และเพิ่มสงูสดุในการนิเทศครัง้ท่ี 3 ในทุกดา้นโดย

0

0.5

1

1.5

2

ความรูค้วามเขา้ใจทาง
วิทยาศาสตร์

การจดัการเรยีนรู ้

การจดัการชัน้เรยีน

การประเมินผูเ้รยีน

ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของครูแพรว

การนิเทศ 1 การนิเทศ 2 การนิเทศ 3
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เรียงล าดบัความสามารถรายดา้นโดยมีดา้นความรูค้วามเขา้ใจวิทยาศาสตร ์และการประเมินผล
การเรียนรูข้องผูเ้รียน ตามมาดว้ยความสามารถในการจดัการชัน้เรียน และความสามารถในการ
จดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียนตามล าดบั  ทัง้นีจ้ากการสงัเกตการจดัการเรียนรู ้และการสมัภาษณ์ครู
แพรวพบว่า ครูแพรวมีความโดดเด่นดา้นความรูค้วามเขา้ใจทางวิทยาศาสตร ์และการประเมิน
ผูเ้รยีน ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1) ความรูค้วามเขา้ใจทางวิทยาศาสตร ์
ความรูค้วามเขา้ใจทางวิทยาศาสตรข์องครูแพรว อยู่ในระดบัสูงตัง้แต่การ

นิเทศครัง้ท่ี 1 ทัง้นีผ้ลการประเมินความรูค้วามเขา้ใจทางวิทยาศาสตรมี์ค่าสูงขึน้เรื่อย ๆ ในการ
นิเทศครัง้ท่ี 2 และ 3 ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากการท่ีครูแพรว เป็นผูท่ี้มีผลการเรยีนดีอยู่แลว้ จึงสง่ผลใหมี้
ความรูค้วามเขา้ใจทางวิทยาศาสตรใ์นระดบัสูง และเป็นผู้ ท่ีมีความกระจ่างในการอธิบาย และ
ยกตัวอย่างหลักการ และมโนทัศน์ของเรื่องท่ีสอนให้นักเรียนเข้าใจได้ ดังตัวอย่างการเขียน
สาระส าคญัในแผนการจดัการเรยีนรูซ้ึง่ใชส้  าหรบันิเทศครัง้ท่ี 1 และ 3 ดงันี ้

 
สาระส าคญัในแผนการเรยีนรูท่ี้ 1 ครูแพรวอธิบายสาระส าคญัไดไ้ม่ครบถว้น

ตามความหมาย เช่น 
“แรงลพัธ ์เป็นแรงท่ีกระท าต่อวตัถ ุเม่ือแรงลพัธเ์ป็นศนูยว์ตัถจุะอยู่นิ่ง” (ขาด

สว่นท่ีบอกวา่ หากเมื่อแรงลพัธเ์ป็นไมเ่ป็นศนูยว์ตัถจุะเคลื่อนท่ี) 
สาระส าคญัในแผนการเรียนรูท่ี้ 3 ครูแพรวก าหนดสาระส าคญั และสามารถ

อธิบายความหมายไดค้รบถว้น ดงันี ้
 “ความดนัของเหลว หมายถึงแรงท่ีของเหลวกระท าตอ่วตัถ ุโดยกระท าตัง้

ฉากกบัพืน้ผิวของวตัถ”ุ 
 
จากการสัมภาษณ์ท าใหท้ราบว่า ครูแพรว มีพัฒนาการดา้นความรูค้วาม

เขา้ใจทางวิทยาศาสตรท่ี์มาจากการไดร้บัการแนะน าจากชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ดัง
ตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
“หนูดูสาระการเรยีนรูแ้กนกลางจากเลม่หลกัสูตรสเีขยีว (เลม่ตวัชีว้ดั) เพือ่เชค็วา่ตอ้งสอน

ประมาณไหนคะ่ สอดแทรกอะไรบา้งแตโ่ดยรวมคอืใหเ้ดก็ได ้Inquiry ไดใ้ชว้ธีิการทาง

วทิยาศาสตร”์ 

การสมัภาษณเ์ชิงลกึ ครูแพรว (ตลุาคม 2563) 
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2) การจดักิจกรรมการเรยีนรู ้
ความสามารถในการจดัการจดักิจกรรมการเรยีนรูข้องครูแพรว อยูใ่นระดบัสงู 

ตั้งแต่การนิเทศครัง้แรก ซึ่งแนวทางท่ีครูแพรวใชใ้นการจัดการเรียนรู ้ใช้กระบวนการเรียนรู ้5 
ขัน้ตอน รว่มกนัการท ากิจกรรมกลุ่ม ในขัน้ตอนการส ารวจและคน้หา ส่วนในการนิเทศครัง้ท่ี 2 มี
พฒันาการสงูขึน้จากครัง้ท่ี 1 คือ ครูแพรวเพิ่มการใชก้ระบวนการกลุม่ในทกุขัน้ของการจดักิจกรรม
การเรียนรู ้เช่น การออกแบบการทดลอง และการน าเสนอขอ้สรุป  แต่ในการนิเทศครัง้ท่ี 3 พบว่า
ระดบัคะแนนใกลเ้คียงจากครัง้ท่ี 2 โดยเพิ่มขึน้นอ้ยมาก  

โดยจากการสมัภาษณท์ าใหท้ราบว่าว่าการพฒันาความสามารถในการจดั
กิจกรรมการเรียนรูข้องครูแพรวท่ีพฒันาขึน้มาจากการชีแ้นะของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

 
“เวลาสอนหนูกจ็ะท าเป็นขัน้ตอนแบบนีต้ลอด ขัน้สรา้งความสนใจกจ็ะหายูทูปทีเ่กีย่วกบัเรือ่งจะ

สอน หรอืทวนของเดมิ ไมก่ห็ยอดค าถามไว ้สว่นขัน้กจิกรรมกจ็ะออกแบบคลา้ย ๆ กนั คอืให้

นกัเรยีนเขา้กลุม่ท างานดว้ยกนั หรอืดูพาวเวอรพ์อ้ย แลว้ใหท้ าใบงาน ก่อนออกมาน าเสนอ และ

สรุปพรอ้มกนั” 

การสมัภาษณเ์ชิงลกึ ครูแพรว (ตลุาคม 2563) 

3) การจดัการชัน้เรยีน 
ความสามารถในการจัดการชั้นเรียนของครูแพรว อยู่ในระดับสูง และมี

พฒันาการเพิ่มขึน้ตามล าดบัในการนิเทศครัง้ท่ี 2 และครัง้ท่ี 3 กล่าวคือในการนิเทศครัง้ท่ี 1 ซึ่ง
โรงเรียนมีนโยบายในการเฝ้าระวงัการติดเชือ้โคโรนาไวรสั ท าใหค้รูแพรวไม่สามารถใหผู้เ้รียนท า
กิจกรรมกรเรยีนรูโ้ดยการนั่งกลุม่ได ้ครูแพรวจึงอาศยัวิธีการใหผู้เ้รยีนท่ีนั่งในแนวหนา้กระดานเรยีง
กนัท างานรว่มกนัในลกัษณะของการปรกึษาหารอืรว่มกนั และช่วยเหลือปฏิบตัิกิจกรรมภายในแถว
ของตน จนมาถึงการนิเทศครัง้ท่ี 3 ครูแพรวใชว้ิธีใหผู้เ้รยีนซึง่นั่งในแถวหนา้กระดานหนัหลงัไปเขา้
กลุ่มกับเพื่อนท่ีนั่ งในแถวถัดไปเพื่อให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบัติกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียนไดซ้ึ่งจากการ
สมัภาษณพ์บว่า ครูแพรวใหค้วามส าคญักบัค าแนะน าหรอืขอ้คิดเห็นจากชมุชนแห่งการเรยีนรูท้าง
วิชาชีพ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
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“เรือ่งการจดัการชัน้เรยีนนีไ่ดเ้รยีนรูม้ากจาก PLC เพราะไดม้ทีีใ่หป้รกึษา จากเมือ่กอ่นตอนเริ่มฝึก

ไมรู่เ้ลยวา่จดัหอ้งเรยีนยงัไงไดบ้า้ง หรอืถา้คมุนกัเรยีนไมไ่ดจ้ะท ายงัไง ตอนนีไ้ดค้ าแนะน ามากขึน้

กท็ าไดม้ากขึน้คะ่” 

การสมัภาษณเ์ชิงลกึ ครูแพรว (ตลุาคม 2563) 

4) การประเมินผูเ้รยีน 
ครูแพรวมีความโดดเดน่ในเรือ่งการประเมนิผลผูเ้รยีน โดยเมื่อพิจารณาขอ้มลูในแผนภมูิจากภมูิ 4 

พบวา่ในการนิเทศแตล่ะครัง้ครูแพรวมีระดบัคะแนนสงูขึน้โดยล าดบั ทัง้นีจ้ากการสงัเกตชัน้เรยีนครู

แพรวพบว่า ครูแพรวมีความสามารถจดจ าช่ือผูเ้รยีนในชัน้เรยีนของตนเองได ้และระหวา่งการจดั

กิจกรรมการเรยีนรู ้ครูแพรวมีกรสงัเกตพฤติกรรม และคอยบนัทกึลงในแบบบนัทกึสม ่าเสมอ เพ่ือ

ใชเ้ป็นขอ้มลูในการประเมินผูเ้รยีน 

จากค าใหส้มัภาษณท์ าใหท้ราบไดว้า่ ครูแพรวค านงึถงึความสอดคลอ้งของการประเมนิและแบบ

ประเมนิกบัเนือ้หา และกจิกรรมในชัน้เรยีน ดงันี ้

“หนูเตรยีมแบบประเมนิเป็นแบบประเมนิไวท้กุแผน แลว้ปรบัขอ้ความดา้นของการประเมนิให้

เหมาะกบัเรือ่งทีส่อน และงานทีใ่หน้กัเรยีนท า สว่นเวลาเดก็ท างาน หนูกม็แีบบสงัเกตคอยประเมนิ

นกัเรยีนตลอด” 

การสมัภาษณเ์ชิงลกึ ครูแพรว (ตลุาคม 2563) 

กรณีศึกษาท่ี  3 คือ นักศึกษา 9 ซึ่งผูว้ิจัยก าหนดนามสมมติว่า ครูจุ๋ม เป็นตวัแทน
นกัศกึษากลุ่มท่ีกลุ่มท่ีมีระดบัการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกใน
วิชาวิทยาศาสตรอ์ยู่ท่ีไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน ทัง้นีน้กัศกึษากลุม่นีจ้ะมีผลการประเมินความสามารถ
ในครัง้ท่ี 1 ในระดบัต ่า หรือปานกลาง และมีการเปลี่ยนแปลงระดบัความสามารถไปสู่ระดบัสงูใน
การนิเทศครัง้ท่ี 2 และ 3  ตามล าดบั หรือมีพฒันาการสงูขึน้ในครัง้ท่ี 2 และลดลงในครัง้ท่ี 3 ของ
การนิเทศ หรือไม่มีพฒันาการในการนิเทศครัง้แรก และครัง้ท่ี 2 แตมี่พฒันาการในการนิเทศครัง้ท่ี 
3  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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ครูจุ๋ม 
ครูจุ๋มเป็นนักศึกษาหญิงสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรท์ั่วไป ไดร้บัภาระงาน

สอน 10 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์ในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 3 หอ้งเรียน เป็นเวลาทัง้สิน้ 6 
ชั่วโมง จ านวนนกัเรียน 107 คน โดยเนือ้หาท่ีสอนส่วนใหญ่เป็นเนือ้หาวิทยาศาสตรชี์วภาพ และ
วิทยาศาสตรก์ายภาพ และระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 2 หอ้งเรียน รวมเวลา 4 ชั่วโมง 
จ านวนนักเรียน 90 คนโดยเนือ้หาท่ีสอนส่วนใหญ่เป็นเนือ้หาวิทยาศาสตรชี์วภาพ สิ่งแวดลอ้ม 
นอกเหนือจากภาระงานสอนมีภาระงานช่วยงานสอนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ลกูเสือ และกิจกรรม
ชมุนมุ 

ครูจุ๋มเป็นผูท่ี้เกิดการเรยีนรูช้า้ แต่มีผลการเรยีนดี มีความใจใส่ผูเ้รยีน มีระเบียบ
รอบคอบ ท างานเอกสารไดด้ี มีน า้ใจใหก้ารช่วยเหลือผูอ่ื้น แต่ในทางการปฏิบตัิงานครู ครูจุ๋มไม่
คอ่ยมั่นใจในการจดักาเรยีนรูข้องตนเอง มกัจะแสดงสีหนา้กงัวลเวลาจะเขา้ชัน้เรยีน  

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการออกแบบเขียนแผนการ
จดัการเรยีนรู ้และการจดักิจกรรมการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนของครูจุ๋ม มีรายละเอียดดงันี ้

1. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตรด์า้นการออกแบบเขียนแผนการจดัการเรยีนรู ้เมื่อน าผลคะแนนจากกการประเมินโดย
สมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพมาท าการวิเคราะห์พบว่า ภาพรวมครูจุ๋มมีคะแนน
ความสามารถในการออกแบบเขียนแผนในระดบัสูง และมีพฒันาการสงูขึน้ทุกดา้น ทัง้นีเ้ม่ือน า
คะแนนประเมินมาสรา้งแผนภาพประกอบการวิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงความสามารถในการ
ออกแบบเขียนแผนจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของครูจุ๋มไดข้อ้มลูดงัแสดงในแผนภมูิ 5 

 

ภาพประกอบ 26 ความสามารถในการออกแบบเขียนแผนการจดักรเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของครูจุม๋ 

0

0.5

1

1.5

2
จดุประสงค์

กิจกรรมการเรยีนรู ้

ส่ือการเรยีนรู ้

การประเมินผลการเรยีนรู ้

ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของครูจุ๋ม

การนิเทศ 1 การนิเทศ 2 การนิเทศ 3
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จากแผนภูมิ 5 ผลการประเมินความสามารถในการออกแบบเขียนแผนการจดัการ
เรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของครูจุ๋มพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในลกัษณะท่ีมีพฒันาการขึน้ท่ีมีความโดด
เดน่คือ การก าหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้และการประเมินการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ทัง้นีค้รูจุ๋มอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการออกแบบเขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของตนเอง
มีใจความส าคัญว่าได้เรียนรูเ้ก่ียวกับการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู ้สื่อการเรียนรู ้ และการ
ประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน จากการเรียนวิชาวิธีสอนเม่ือครัง้เรียนอยู่ชัน้ปีท่ี 3 และการเขา้
รว่มกลุม่ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1) การก าหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
พฒันาการของการก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรูข้องครูจุ๋มนัน้ครัง้แรกและ

ครัง้ท่ีสองในการนิเทศครูจุ๋มสามารถเขียนจดุประสงคก์ารจดัการเรยีนรูไ้ดค้รบตามหลกัเกณฑก์าร
เขียนจดุประสงคแ์ตก่ารใชภ้าษาในการเขียนจดุประสงคย์งัไม่เป็นพฤติกรรมการเรยีนรูท่ี้แสดงการ
เรียนรูร้่วมกันเชิงรุกท่ีสงัเกตไดช้ัดเจนท าใหอ้าจจะประเมินผลผูเ้รียนไดไ้ม่ตรงประเด็น คะแนน
ความสามารถจึงคงท่ี และเม่ือไดร้บัการนิเทศในครัง้ท่ี 3 พบว่ามีพัฒนาการดีขึน้เน่ืองจากได้
ปรับปรุงตามค าแนะน าของสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ดังตัวอย่างการเขียน
จดุประสงคต์อ่ไปนี ้ 

ตวัอยา่งจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 การนิเทศครัง้ท่ี 1 
  เม่ือนกัเรยีนเรยีนจบชั่วโมงนีแ้ลว้จะสามารถ 
  1) บรรยายหนา้ท่ีของราก และล าตน้ได ้
  2) ทดลองการการล าเลียงสารของราก และล าตน้ได ้
  3) เป็นผูใ้ฝ่เรยีนรู ้
 การนิเทศครัง้ท่ี 3  

เม่ือนกัเรยีนเรยีนจบชั่วโมงนีแ้ลว้จะสามารถ 
1) อภิปราย และร่วมกันสรุปลกัษณะของพืชดอก และพืชไม่มี

ดอกได ้(K) 
2) ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มในการจ าแนกพืชโดยใชก้ารมีดอกเป็น

เกณฑ ์(P) 
3) ท างานรว่มกบัผูอ่ื้นไดโ้ดยปราศจากความขดัแยง้ (A) 

 



  209 

จากค าใหส้มัภาษณท์ าใหท้ราบไดว้่าจากการนิเทศท าใหค้รูจุ๋มมีความเขา้ใจ
ท่ีถกูตอ้ง และมีมั่นใจในการเขียนแผนการจดัการเรยีนรูด้งัตวัอยา่ง 
“หนูไดเ้รยีนรูเ้รือ่งหลกัการเขยีนจดุประสงคท์ีต่อ้งมเีงือ่นไข พฤตกิรรม และเกณฑก์ารประเมนิ และ

ทีไ่ดจ้ากการนเิทศคอื เรือ่งการใชค้ าทีเ่ป็นพฤตกิรรมทีว่ดัได”้ 

การสมัภาษณเ์ชิงลกึ ครูจุ๋ม (ตลุาคม 2563) 

2) การก าหนดกิจกรรมการเรยีนรู ้
การก าหนดกิจกรรมการเรยีนรูน้ัน้ในช่วงตน้ของการวิจยั การก าหนดกิจกรรม

การเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของครูจุ๋ม พบว่าก าหนดกิจกรรมการเรียนรูไ้ดด้ีตามหลกัการโดยมีผลการ
ประเมินในระดบัสงู และผลการประเมินในการนิเทศครัง้ท่ี 2 นัน้มีระดบัคะแนนความสามารถคงท่ี
เท่าครัง้ท่ี 1  ทั้งนีด้ว้ย กิจกรรมการเรียนรูท่ี้ นักศึกษาท่ีออกแบบและระบุไวใ้นแผนการจัดการ
เรียนรูเ้ป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนไดท้ ากิจกรรมการเรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่มท่ีมีลักษณะเหมือนกับ
กิจกรรมในการนิเทศครัง้แรกเพียงเปลี่ยนเนือ้หา แตเ่ม่ือไดร้บัค าแนะน าครูจุ๋มก็พฒันาการก าหนด
กิจกรรมตนเองไดด้ีขึน้นิเทศครัง้ท่ี 3 แบ่งผูเ้รยีนใหเ้ป็นกลุม่ท่ีมีการคละเพศคละความสามารถตรง
ตามหลกัการ และก าหนดบทบาทหนา้ท่ีสมาชิกในการท ากิจกรรม ส่งผลใหกิ้จกรรมการเรียนรู ้
ด  าเนินไปไดด้ว้ยดี  

ทัง้นีจ้ากการสมัภาษณ์ท าใหท้ราบว่า ครูจุ๋มมีการประยุกตค์วามรูเ้รื่องการ
ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู ้กับการวิเคราะห์ผู้เรียน คือจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน ดัง
ตวัอยา่งการใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้
 

“ครัง้หลงั ๆ ไดล้องแบง่ผูเ้รยีนคละเพศคละความสามารถ และบางทกีล็องใหค้นทีท่  างานกบัคนอืน่

ในกลุม่ไมไ่ดข้องแตล่ะกลุม่มารวมกลุม่กนัท างาน ... ปรากฏวา่ กไ็ดเ้รือ่งอยูน่ะคะ กลายเป็นวา่พอ

รวมกนัแลว้เขาท างานดว้ยกนัได ้เหมอืนพีเ่ลีย้งบอกวา่คงเหน็ตวัตนยอมรบักนัมากขึน้” 

การสมัภาษณเ์ชิงลกึ ครูจุ๋ม (ตลุาคม 2563) 

3) การก าหนดสื่อการเรยีนรู ้
ครูจุ๋มมีพัฒนาการเรื่องการก าหนดสื่อการเรียนรูใ้นครัง้ท่ี 2 ของการนิเทศ 

และการประเมินในการนิเทศครัง้ท่ี 3 มีพัฒนาการสูงขึน้เล็กนอ้ยเกือบคงท่ี เป็นผลมาจากการ
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ลกัษณะของกิจกรรมการเรียนรูใ้นครัง้ท่ี 2 เรื่องการจ าแนกสิ่งมีชีวิตเป็นพืชและสตัว ์และ 3 เป็น
การจ าแนกพืชดอก และพืชไม่มีดอกของการนิเทศมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัคือเป็นการใชส้ื่อเป็นภาพ
และใบความรูท่ี้เป็นขอ้มลูใหผู้เ้รยีนศกึษา และแบ่งภาพเป็นกลุ่มตามขอ้มลูท่ีศกึษา สื่อการเรียนรู ้
จงึมีลกัษณะเดมิโดยท่ียงัไมไ่ดน้  าขอ้คิดเห็นไปเติมเตม็ในประเดน็ท่ีไดร้บัค าแนะน า ดงัตวัอยา่งจาก
การสมัภาษณต์อ่ไปนี ้

 ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ท าใหท้ราบว่าครูจ๋ิวไดเ้รียนรูเ้รื่องความหลาก
ชนิดของสื่อดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 

“ไดเ้รยีนรูเ้รือ่งสือ่อปุกรณท์ีใ่หเ้พิม่ขนาดหรอืการเพิ่มดเีทลในการปฏบิตัใิหเ้ดก็แตล่ะคนตอ้ง

ชว่ยกนัท างานซ่ึงหนูกพ็ยายามปรบั และหา สือ่ออนไลนม์าเสรมิดว้ย แตไ่มค่อ่ยเวริค์เพราะคอม

ทีน่ีไ่มค่อ่ยดเีลยคะ่” 

การสมัภาษณเ์ชิงลกึ ครูจุ๋ม (ตลุาคม 2563) 

4) การก าหนดการประเมินผลการเรยีนรู ้
ครูจุ๋มมีความสามารถในการก าหนดวิธีการประเมินการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของผูเ้รยีนใน

ระดบัสงู กลา่วคือมีความเขา้ใจในหลกัการประเมินการท ากิจกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัของผูเ้รยีนดี มี

การสรา้งแบบประเมินท่ีระบปุระเด็นการประเมินทัง้ความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

และสามารถประเมินผูเ้รยีนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย สะทอ้นใหเ้ห็นจาก การก าหนดเครือ่งมือการ

ประเมินในแผนการจดัการเรยีนรู ้มีความถกูตอ้งสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรูท่ี้ก าหนดไวใ้น

การนิเทศครัง้ท่ี 3 ครูจุ๋มมีความสามารถในการประเมินผลการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในระดบัสงู 

สามารถก าหนดชิน้งาน หรอืหลกัฐานการประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์และกิจกรรมการ

เรยีนรูร้ว่มกนัได ้มีแนวทางการประเมินผูเ้รยีนตามหลกัการประเมินการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกชดัเจน

ขึน้  

จากการสมัภาษณท์ าใหท้ราบว่า ครูจุ๋มสามารถก าหนดวิธีการประเมนิท่ีหลากหลายและมี

ความมั่นใจในการประเมนิการเรยีนรูผู้เ้รยีน ดงัตวัอยา่งนี ้
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“หนูมองวา่บางทกีารประเมนิไมต่อ้งใชแ้บบประเมนิทัง้หมดกไ็ด ้หนูวา่ชิน้งาน กบัดูเดก็ท ากจิกรรม

กใ็ขป้ระเมนิได ้หนูกพ็ยายามคดิชิน้งานทีจ่ะใชป้ระเมนิไดด้ว้ย” 

 

“ไดเ้รยีนรูเ้รือ่งสือ่อปุกรณท์ีใ่หเ้พิม่ขนาดหรอืการเพิ่มดเีทลในการปฏบิตัใิหเ้ดก็แตล่ะคนตอ้ง

ชว่ยกนัท างานซ่ึงหนูกพ็ยายามปรบั และหา สือ่ออนไลนม์าเสรมิดว้ย แตไ่มค่อ่ยเวริค์เพราะคอม

ทีน่ีไ่มค่อ่ยดเีลยคะ่” 

การสมัภาษณเ์ชิงลกึ ครูจุ๋ม (ตลุาคม 2563) 

2. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรู ้ร่วมกันเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตรด์า้นการจดัการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกในชัน้เรียน เม่ือน าผลคะแนนจากกการประเมิน
โดยสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพมาท าการวิเคราะหพ์บว่า ภาพรวมครูจุ๋มมีคะแนน
ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในระดบัสงู และมีพฒันาการสงูขึน้ทกุดา้น 
ทัง้นีเ้ม่ือน าคะแนนประเมินมาสรา้งแผนภาพประกอบการวิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงความสามารถ
ในการจดักิจกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในชัน้เรยีนของครูจุ๋มไดข้อ้มลูดงัแสดงในแผนภมูิ 6 
 

  

ภาพประกอบ 27 ความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในชัน้เรยีนของครูจุ๋ม 
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ความรูค้วามเขา้ใจทาง
วิทยาศาสตร์

การจดัการเรยีนรู ้

การจดัการชัน้เรยีน

การประเมินผูเ้รยีน

ความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในชัน้เรียนของครูจุ๋ม
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จากแผนภมูิ 6 การศกึษาการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนั
เชิงรุกในชัน้เรียนของครูจุ๋มพบว่า เม่ือพิจารณาจากผลการประเมินความสามารถในการจดัการ
เรียนรูร้่วมกันเชิงรุกจากสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ พบว่า ความสามารถในการ
จดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกมีพฒันาการท่ีสงูขึน้จากการนิเทศครัง้ท่ี 1 – 3 โดยล าดบัในทกุดา้น โดย
ดา้นท่ีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วคือ ความรูค้วามเขา้ใจทางวิทยาศาสตร ์และการประเมินการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน  โดยมีรายละเอียดพฒันาการในดา้นตา่ง ๆ ดงันี ้

1) ความรูค้วามเขา้ใจทางวิทยาศาสตร ์
ครูจุ๋มมีความรูค้วามเขา้ใจการนิเทศครัง้ท่ี 1 อยูใ่นระดบัปานกลาง ยงัมีความ 

เขา้ใจคลาดเคลื่อนในบางเนือ้หา เช่น เขา้ใจวา่ปะการงัเป็นพืช และมีพฒันาการสงูขึน้ในครัง้ท่ี 2 

โดยมีระดบัการประเมินอยูใ่นระดบัสงูไมมี่ความเขา้ใจเนือ้หาคลาดเคลื่อน และ ในการนิเทศครัง้ท่ี 

3 มีคะแนนการประเมินในระดบัสงูขึน้จากการประเมินครัง้ท่ี 2 คือนอกจากไม่มีความเขา้ใจเนือ้หา

คลาดเคล่ือน รวมถึงอธิบายเนือ้หาความรูแ้ก่ผูเ้รยีนไดด้ีอีกดว้ย 

เม่ือสมัภาษณค์รูจุ๋ม ท าใหท้ราบวา่ครูจุ๋มมีความพยายามพฒันาตนเองในดา้นการเตรยีมเนือ้หา

วิทยาศาสตร ์ดงันี ้

“มคีวามรูใ้นเนือ้หามากขึน้จากการทีไ่ดร้บัค าแนะน า (บน่) วา่หนูไมแ่มน่ อาจารยบ์อกวา่ตอ้งรู ้

เนือ้หาก่อนจะสอนเกง่ และหนูไปดูเนือ้หาในสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง ท าใหห้นูจบัประเดน็ไดม้าก

ขึน้ในเรือ่งทีจ่ะสอน” 

การสมัภาษณเ์ชิงลกึ ครูจุ๋ม (ตลุาคม 2563) 

2)  การจดักิจกรรมการเรยีนรู ้
ความสามารถดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรูข้องครูจุ๋มในการนิเทศครัง้แรก

ครูจุ๋มสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกไดอ้ย่างเป็นขัน้ตอน ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
เรยีนรูอ้ย่างทั่วถึง มีการท ากิจกรรมกลุ่มโดยครูจุ๋มเป็นผูแ้บ่งกลุ่มนกัเรยีนโดยการสุ่ม แต่เวลาท่ีใช้
ในการให้ผู้เรียนท ากิจกรรมยังไม่เพียงพอกับความซับซอ้นของงานท่ีมอบหมาย ทั้งนีใ้นการ
แบ่งกลุ่มท าไดด้ีขึน้มีการคละผูเ้รียนแบบคละเพศคละความสามารถ แต่ขัน้ตอนการท ากิจกรรม
ยงัคงไม่เพียงพอกับภาระงาน ดงันั้นการนิเทศครัง้ท่ี 2 ครูจุ๋มจึงมีพัฒนาการขึน้เล็กนอ้ยเท่านั้น 
อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจดัการเรยีนรูข้องครูจุ๋มเพิ่มสงูขึน้อย่างเด่นชดัใน
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ครัง้ท่ี 3 โดยการก าหนดกลุ่มของผูเ้รียนใหมี้ความหลากหลายคละเพศ คละความถนัด และจัด
กิจกรรมใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิรว่มกัน มีการใชค้  าถามใหก้ลุ่มช่วยกันคิดช่วยกันอภิปรายเป็น
ระยะ และใหผู้เ้รยีนรว่มกนัสรุปกิจกรรมในลกัษณะ Info-graphic   

ซึ่งจากการสัมภาษณ์ครูจุ๋มสะท้อนให้เห็นว่า ครูจุ๋มตระหนักถึงการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ี้มีความเป็นขั้นตอนสอดคล้องกันเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทั้งความรูแ้ละ
กระบวนการคิด ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

 
“ประเดน็นีห้นูไดเ้รยีนรูเ้ยอะทีส่ดุเลยคะ่ เพราะตอนแรกจดักจิกรรมไมเ่ป็นขัน้เป็นตอนเลย พอมา

ประชมุกลุม่ทกีไ็ดเ้ทคนคิ หรอืตวัอยา่งการเลยีงล าดบักจิกรรม การใหเ้วลา การใชค้ าถาม การเกบ็

เดก็ ซ่ึงบางทกีท็ าตามทีไ่ปสงัเกตการณส์อนเพือ่น” 

การสมัภาษณเ์ชิงลกึ ครูจุ๋ม (ตลุาคม 2563) 

3) การจดัการชัน้เรยีน 
ครูจุ๋มสมารถจดัการชัน้เรียนไดค้่อนขา้งดีในการนิเทศครัง้ท่ี  1 ทัง้นีเ้ป็นการ

จดัการเรียนรูใ้นเง่ือนไขของภาวการณเ์ฝา้ระวงัการระบาดของโคโรนาไวรสั ท าใหก้ารจดักิจกรรม
การเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกท าไดไ้ม่เต็มท่ี  ผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรมรว่มกันเชิง รุกแบบเวน้ระยะห่าง คือ
เรียนรูร้ว่มกนั ปรกึษาหารือกนัในการท างาน แต่ท าชิน้งานของตนเอง การนิเทศครัง้ท่ี 2 สามารถ
จดัการชัน้เรียนไดด้ีมีพฒันาการขึน้จากการนิเทศครัง้ท่ี 1 และครูจุ๋มสามารถควบคมุชัน้เรียนไดด้ี
มากในการนิเทศครัง้ท่ี 3 โดยมีผลการประเมินเพิ่มสงูขึน้กว่าครัง้ท่ี 1 และ 2 ซึง่ครูจุ๋มสะทอ้นวา่เกิด
จากการท างานรว่มกนักบัเพื่อน และปฏิบตัิโดยการประยกุตค์  าแนะน า และเทคนิคจากชมุชนแห่ง
การเรียนรูท้างวิชาชีพ ดงัตวัอย่างท่ีครูจุ๋มอธิบายบรรยากาศการจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียนชัน้เรียน
หนึ่งดงัตอ่ไปนี ้

จากการสมัภาษณง์ครูจุ๋มสะทอ้นว่าเกิดจากการท างานรว่มกนักบัเพื่อน และ
ปฏิบตัิโดยการประยกุตค์  าแนะน า และเทคนิคจากชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ดงัตวัอย่างท่ี
ครูจุ๋มอธิบายบรรยากาศการจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนชัน้เรยีนหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้
 

“คมุชัน้เรยีนหอ้งนีย้ากมาก เป็นหอ้งรวมดาว คอืตวัแสบ ตวัพอ่ ตวัหวัหนา้แกงค ์อยูร่วมทีน่ี ่เวลา

จดักจิกรรมบางทหีนูจดัโต๊ะวงกลม บางทหีนูจดัสือ่มาตัง้ไวส้งสยั เพือ่ดงึเดก็ใหอ้ยูก่บัเรา”   
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“บอ่ยเลยทีพ่อเรยีนไปเขา้กลุม่ไปเริ่มไมท่ างาน คยุบา้ง เกเรเพือ่นในกลุม่ ขา้งกลุม่บา้ง จนตอ้ง

พฒันาขอ้ตกลงใหก้ลุม่รว่มกนัรบัผดิชอบการไมต่ัง้ใจเรยีน หนูวา่ไดผ้ล ทกุคนดงึกนัมาเรยีน แตค่น

เกเรมาก ๆ กไ็มไ่ดแ้ครน์ะคะ .... (หวัเราะ)” 

การสมัภาษณเ์ชิงลกึ ครูจุ๋ม (ตลุาคม 2563) 

4)  การประเมินผูเ้รยีน 
ความสามารถในการประเด็นการเรยีนรูข้องครูจุ๋มมีการพฒันาอย่างคอ่ยเป็น

คอ่ยไป กล่าวคือในการนิเทศครัง้ท่ี 1 คะแนนความสามารถในการประเมินผูเ้รยีนอยู่ในระดบัปาน
กลางสามารถประเมินผูเ้รียนตามจุประสงคก์ารเรียนรูไ้ด ้แต่ยงัไม่สามารถารา้งแบบประเมินใหมี้
เกณฑก์ารประเมินท่ีมีความเป็นปรนยัได ้ และมีพฒันาการสงูขึน้ในครัง้ท่ี 2 และ 3 ตามล าดบัทัง้นี ้
จากการรวบรวมขอ้มลูเอกสาร แผนการจดัการเรยีนรู ้และการสงัเกตการณจ์ดัการเรยีนรูข้องครูจุ๋ม 
พบว่าในครัง้แรกครูเนน้ประเด็นผูเ้รียนดา้นความรู ้ดว้ยแบบฝึกหดั แบบทดสอบการตอบค าถาม 
แต่ยังไม่สามารถสะทอ้นการประเมินทักษะ และเจตคติท่ีชัดเจน ประกอบกับยังออกแบบแบบ
ประเมิน และแบบสงัเกตพฤติกรรมท่ีไม่ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมินท่ีเป็นปรนยัแน่ชดั แต่ในการ
นิเทศครัง้ท่ี 3 ครูจุ๋มสะทอ้นพฒันาการทางการประเมินท่ีเพิ่มขึน้ว่าเป็นผลจากปฏิบตัิกิจกรรมตาม
รูปแบบในการนิเทศในขัน้ตอนการออกแบบแผนการจดัการเรียนรู ้ตวัอย่างการใหส้มัภาษณท่ี์ท า
ใหท้ราบว่าครูจุ๋มไดเ้รียนรูเ้รื่องการสรา้งแบบประเมินให้มีความชัดเจนเป็นปรนัย และมีความ
พยายามพฒันาความสามารถในการสรา้งแบบประเมินของตนเองใหด้ีขึน้ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
“ตอนแรกหนูสรา้งแบบประเมนิ พวกแบบสงัเกตไมเ่ป็น ไมรู่ว้า่ควรวางคะแนนยงัไง และเพิ่งรูว้า่

ตอ้งท าตารางเกณฑด์ว้ย บางทมีาดูตารางเองกง็ง แบบทีอ่าจารยถ์ามวา่ ตวัวดั (ตวับง่ปรมิาณ) 

บอ่ยครัง้ กบัสม ่าเสมอ ตา่งกนัอยา่งไร และค าวา่ นอ้ยครัง้ กบับางครัง้ ตา่งกนัอยา่งไร หนูเพิ่ง

เขา้ใจตอนมาดูตวัอยา่งเพือ่นเวลาคยุ PLC” 

การสมัภาษณเ์ชิงลกึ ครูจุ๋ม (ตลุาคม 2563) 
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บทที ่5 
อภปิรายผล 

การวิจยัเรื่อง การพฒันารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
ร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของ
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตรข์องมหาวิทยาลยัราชภฏั มีสาระส าคญัดงันี ้

ค าถามวิจยั 
1. รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนา

บทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ควรมีขัน้ตอนอยา่งไร 

2. ความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครู ท่ีไดร้บัการนิเทศดว้ยรูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการ
พฒันาบทเรยีนรว่มกนัเปลี่ยนแปลงไปหรอืไม่ อยา่งไร 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัผา่นชุมชนแห่งการ

เรียนรูท้างวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ 

2. เพื่ อศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู ้ร่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู ท่ีไดร้บัการนิเทศดว้ยรูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา เพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่ง

การเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรียนรว่มกนัเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจดัการ
เรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ใชก้ารเก็บ
ขอ้มูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ แบ่งวิธีด  าเนินการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือระยะท่ี 1 การ
พฒันารูปแบบการนิเทศ และระยะท่ี 2 การศกึษาความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก
ของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
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ระยะที ่1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศ 
การด าเนินงานในระยะท่ี 1 นี ้เป็นขัน้ตอนการศกึษาและการพฒันารูปแบบการนิเทศ

ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรียนรว่มกนัท่ีเหมาะสมส าหรบั
การส่งเสรมิความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์เอกสารคู่มือประกอบการใชรู้ปแบบการนิเทศท่ีพฒันาขึน้ และเอกสาร
หลกัสตูรฝึกอบรมการจดัการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุก และการนิเทศตามแนวคิดการพฒันาบทเรียน
รว่มกนัผ่านชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ในระยะพฒันารูปแบบการนิเทศท่ีพฒันาขึน้ เอกสาร
ประกอบการใชรู้ปแบบการนิเทศ และหลกัสูตรฝึกอบรม เริ่มตัง้แต่ กลางเดือนพฤศจิกายน ถึง 
ธันวาคม 2562 รวมเวลา 6 สปัดาห ์ผูว้ิจยัแบ่งการด าเนินการระยะนีอ้อกเป็นขัน้ตอนการเตรียม
พฒันารูปแบบการนิเทศ 1 ขัน้ตอน และขัน้ตอนการพฒันารูปแบบการนิเทศ 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1  เตรยีมพฒันารูปแบบการนิเทศ (R1) 
ขัน้ท่ี 2  พฒันารูปแบบการนิเทศ (R2) 

ระยะที่  2 การศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุกของ
นักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ที่เปล่ียนแปลงไปเม่ือได้รับ
การนิเทศดว้ยรูปแบบการนิเทศทีพ่ัฒนาขึน้  

ศกึษาความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู โดยเริม่จากการจดัฝึกอบรม และเก็บขอ้มลูจากการใชรู้ปแบบการนิเทศท่ีพฒันาขึน้ รวม
เวลา 10 สปัดาห ์โดยแบง่กรณีศกึษาออกเป็น 4 กลุม่ ซึง่ไดม้าโดยเลือกจากการก าหนดคณุสมบตัิ 
(Criteria sampling) เก็บรวบรวมขอ้มลูความสามารถในการจดักาเรยีนรูข้องนกัศกึษาก่อนเขา้รว่ม
การอบรมการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก และการนิเทศโดยทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศตามแนวคิด
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กรณีศึกษาท่ีเป็นนักศึกษา และ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกรณีศึกษาท่ีเป็นนักศึกษา  จากนั้นจัด
อบรมเชิงปฏิบตัิการการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก และการนิเทศตามแนวคิดการพฒันาบทเรยีน
รว่มกนัผ่านชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ใหแ้ก่ ผูท่ี้เป็นกรณีศกึษากลุม่ท่ี 1-4 เพื่อน าความรูม้า
ใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้และการนิเทศโดยใชรู้ปแบบการนิเทศท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้ จากนัน้ด าเนินการ
ทดลองใชรู้ปแบบในการนิเทศตามขัน้ตอนในรูปแบบการนิเทศ และเก็บรวบรวมขอ้มลูสภาพการ
จัดกาเรียนรูข้องนักศึกษาหลงัเขา้ร่วมการอบรมการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกแบบรวมพลงั และการ
นิเทศโดยทดลองใชรู้ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกับการ
พฒันาบทเรียนรว่มกัน โดย เก็บรวบรวมขอ้มลูจากกรณีศึกษาท่ีเป็นนักศึกษา ตามรายละเอียด
ดงันี ้1) การสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-depth interview) โดยใชค้  าถามปลายเปิดในการสมัภาษณแ์บบ
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กึ่งโครงสรา้ง (Semi-structured interview) 2) การสงัเกตชัน้เรยีน (Classroom observation) และ 
3) การศึกษาเอกสาร แผนการจัดการเรียนรู ้(Documentary research)  โดยใช้แบบประเมิน
ความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุก ใชใ้นขัน้ตอนการประเมินแผนการจดัการเรียนรู ้
และ การจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน และขัน้สดุทา้ยคือการประเมินผลรูปแบบ และสรุปโครงการวิจยั 
ทัง้นีเ้ครื่องมือท่ี ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย ขอ้ค าถามแบบกึ่งโครงสรา้งส าหรบัการสมัภาษณเ์ชิง
ลึก และแบบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกประกอบดว้ยแบบประเมิน
แผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก และแบบสงัเกตชัน้เรยีน 

สรุปผลการวจิัย 
ผลการวิจยัประกอบไปดว้ย  2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ผลการพฒันารูปแบบการนิเทศ ซึ่งจะ

อธิบายองคป์ระกอบ และขัน้ตอนในรูปแบบการนิเทศฯและสว่นท่ี 2 ผลการศกึษาความสามารถใน
การจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษา ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาครูวิทยาศาสตรข์องมหาวิทยาลัยราชภฏั 

ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาข้อมูลพื ้นฐาน ส ารวจสภาพและปัญหาของการนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตรข์องมหาวิทยาลัยราชภัฎ จากนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศก์ และครูพี่ เลีย้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร ์ประกอบกบัการรวบรวมขอ้มลูการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในรายวิชาวิทยาศาสตร ์
แนวคดิชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชีพ และการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั จากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาพฒันารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกับ
การพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของ
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตรข์องมหาวิทยาลยัราชภฏั  

จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการร่างรูปแบบการนิเทศ น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาและ
ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อประเมินความสอดคลอ้งของรูปแบบและหลกัการแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้
น าขอ้มลูท่ีไดม้าใชใ้นการปรบัปรุงรูปแบบ จากนัน้น าไปทดลองใช ้(Try out) เพื่อน าขอ้มลูจากการ
ทดลองใชม้าปรบัปรุงรูปแบบอีกครัง้หนึ่ง จนไดรู้ปแบบการนิเทศท่ีมีกระบวนการและขัน้ตอนซึ่งมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รูปแบบการนิเทศท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั องคป์ระกอบ
ดา้นบคุคล และองคป์ระกอบดา้นกระบวนการในรูปแบบการนิเทศดงันี ้ 
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1. องค์ประกอบด้านบุคคล ประกอบด้วย 1) นักศึกษาผู้พัฒนาบทเรียน 2) 
นักศึกษาคู่ร่วมพัฒนา 3) ครูพี่ เลี ้ยง 4) อาจารย์นิเทศก์ และ 5) ผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรยีนรู ้

2. องคป์ระกอบดา้นกระบวนการในรูปแบบการนิเทศ  ประกอบดว้ย 
1) ขั้นเตรียมผู้นิเทศ และผู้รบัการนิเทศ (Preparation) โดยมีการก าหนด

เปา้หมายในการพฒันาผูเ้รยีนรว่มกนั การสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนัในการนิเทศ และมีการอบรมเพื่อ
ทบทวนความรูร้ว่มกนั  ผูน้ิเทศคือ นกัศกึษาผูพ้ฒันาบทเรยีน นกัศกึษาคู่รว่มพฒันา และผูร้บัการ
นิเทศคือ  ครูพี่เลีย้ง อาจารยน์ิเทศก ์และ ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรียนรู ้
เขา้รบัการอบรม PLC ส าหรบัการนิเทศ และการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

2) ขั้นการปฏิบัติการนิเทศ (Supervision operation) ในขั้นนีมี้การปฏิบัติ
เป็น 5 ระยะคือ 

ระยะที่ 1 การวิเคราะหปั์ญหา และเตรียมการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ (Problem analyzing and lesson designing) 

เป็นขัน้ท่ีนกัศกึษาผูพ้ฒันาบทเรยีน นกัศกึษาคูร่ว่มพฒันา และ ครูพี่เลีย้ง 
อาจารยน์ิเทศก ์ตลอดจน  ผูบ้รหิารสถานศกึษาหรอืผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัวิเคราะห์
หลกัสตูร หรือ เนือ้หาท่ีจะสอน เพื่อน ามาก าหนดเป้าหมายท่ีจะพฒันาผูเ้รียน เพื่อสรา้งแผนการ
จัดการเรียนรูแ้ละวางแนวทางในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อใหน้ักศึกษาผูพ้ัฒนา
บทเรยีนน าไปออกแบบการจดัการเรยีนรูต้อ่ไป 

ระยะที ่2 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (Writing lesson plan) 
นกัศกึษาผูพ้ฒันาบทเรยีน นกัศกึษาคูร่ว่มพฒันา และด าเนินการรว่มกนั

ในการออกแบบและเขียนแผนการจดัการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในรายวิชาวิทยาศาสตร ์ครูพี่เลีย้ง 
อาจารยน์ิเทศก ์ตลอดจน  ผูบ้รหิารสถานศกึษาหรอืผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรียนรูร้ว่มวางแผน ให้
ค  าปรกึษา ชีแ้นะการออกแบบการสอนและแผนการจัดการเรียนรู ้ประเมินผลการจดัการเรียนรู ้
รว่มกนัเชิงรุก 

ระยะที่ 3 การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ และสังเกตชั้นเรียน (Teaching 
and class observing) 

นักศึกษาผูพ้ัฒนาบทเรียน จัดการเรียนรูใ้นชั้นเรียนตามท่ีไดอ้อกแบบ
และสรา้งแผนการจดัการเรยีนรูไ้ว ้และนกัศกึษาคู่รว่มพฒันา ครูพี่เลีย้ง อาจารยน์ิเทศก ์ตลอดจน  
ผูบ้รหิารสถานศึกษาหรอืผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรียนรูส้งัเกตการณช์ัน้เรียน โดยสงัเกตพฤติกรรม
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การเรียนของผู้เรียน บันทึกผลการสังเกตเพื่อน ามาอภิปรายในขั้นรวมพลังสะท้อนคิด และ
ประเมินผลท่ีเกิดขึน้กบัผูเ้รยีน 

ระยะที ่4 การสะทอ้นคดิ (Reflection and feedback) 
นักศึกษาผูพ้ัฒนาบทเรียน สะทอ้นคิดเก่ียวกับความส าเร็จในการสอน 

จดุเดน่ จดุดอ้ย ปัญหา อปุสรรคในการสอน และนกัศกึษาคู่รว่มพฒันา ครูพี่เลีย้ง อาจารยน์ิเทศก ์
ตลอดจน  ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรียนรูส้ะทอ้นคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีไดจ้าก
การสังเกตการสอน จุดเด่น จุดดอ้ย ปัญหา อุปสรรคในการสอน  พรอ้มแสดงความเห็น หรือ
แนะน าวิธีแกปั้ญหา 

ระยะที ่5 การปรับปรุงบทเรียน (Lesson redesigning) 
นักศึกษาผู้พัฒ นาบท เรียน  พัฒ นาแผนการจัดการเรียน รู ้ตาม

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากสมาชิกเพื่อใหไ้ดแ้ผนท่ีมีความสมบูรณ์ขึน้ แลว้น าไปทดลองสอนใหม่ใน
ผูเ้รียนกลุ่มอ่ืน หรือน าขอ้เสนอแนะไปประยุกตก์ับบทเรียนอ่ืน นักศึกษาคู่ร่วมพัฒนา ร่วมกับ
ผูพ้ฒันาบทเรียน พฒันาแผนการจดัการเรยีนรูต้ามขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากสมาชิกเพื่อใหไ้ดแ้ผนท่ีมี
ความสมบูรณข์ึน้ ครูพี่เลีย้ง อาจารยน์ิเทศก ์ตลอดจน  ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญการ
จดัการเรยีนรู ้ใหก้ารปรกึษา แนะน าการพฒันาแผนการจดักาเรยีนรู ้

3) ขั้น อภิ ป ราย  ให้ข้อ เสนอแนะ  และส รุปการนิ เทศ (Discussion and 
conclusion) 

นกัศกึษาผูพ้ฒันาบทเรยีนน าเสนอผลการพฒันาบทเรยีน ขอ้คิด ความรูท่ี้ได้
จากการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน และการปฏิบตัิการสอน และสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนทาง
วิชาชีพท่านอ่ืนแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้หก้ารปรกึษา แนะน าเพื่อการขยายผลในการจดัการเรียนรูค้รัง้
ตอ่ไป 

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุกของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ที่ได้ รับการนิเทศตามรูปแบบที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึน้ 

ผลการศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตรท่ี์ไดร้บัการนิเทศตามรูปแบบท่ีผูว้ิจัยพัฒนาขึน้แบ่งเป็น 3 
ตอนคือ1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตรด์า้นการออกแบบเขียนแผนการจดัการเรยีนรูข้องนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู
วิทยาศาสตร ์2) ผลการวิเคราะหข์อ้มูลความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู ้ในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
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วิทยาศาสตร ์และ 3) ผลการสมัภาษณ์เชิงลึกนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
เก่ียวกับการรบัการนิเทศโดยใชรู้ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
รว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัเพื่อสง่เสรมิความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก ซึง่มี
รายละเอียดดงันี ้

 
1. ผลการวิเคราะหข้์อมูลความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุก

ในวิชาวิทยาศาสตร์ด้านการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์

ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศึกษา
ฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรเ์ฉลี่ยโดยภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงโดยพฒันาขึน้ทกุดา้น 
กลา่วคือในระยะเวลาเริม่ตน้การวิจยัความสามารถเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 1.33    และในระยะสิน้สุดการวิจัย อยู่ในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.79  และ
ระดบัคะแนนความสามารถรายดา้นประกอบดว้ย 

 1) ความสามารถในการก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรูใ้นในระยะเวลา
เริ่มตน้การวิจยัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.45 และในระยะสิน้สดุการวิจยั อยู่ใน
ระดบัสงู โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.89  

2) ความสามารถในการก าหนดกิจกรรมการเรียนรูใ้นระยะเวลาเริ่มตน้
การวิจยัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.19 ในระยะสิน้สดุการวิจยั และในระยะสิน้สดุ
การวิจยั อยูใ่นระดบัสงู โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.86  

 3) ความสามารถในการก าหนดสื่อการเรยีนรูใ้นระยะเวลาเริม่ตน้การวิจยั
อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.27 ในระยะสิน้สดุการวิจยั และในระยะสิน้สดุการวิจยั 
อยูใ่นระดบัสงู โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.59  

 4) ความสามารถในการก าหนดวิธีการประเมินผลการเรยีนรูใ้นระยะเวลา
เริม่ตน้การวิจยัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.40 ในระยะสิน้สดุการวิจยั และในระยะ
สิน้สดุการวิจยั อยู่ในระดบัสงู โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.80 ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณารายตวัชีว้ดัพบวา่คะแนน
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูวิทยาศาสตรส์งูสดุ 3 อบัดบัแรกคือ  

1) ความสามารถดา้นการเขียนจดุประสงคก์ารเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัของหลกัสตูร  
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2) ความสามารถดา้นการเขียนจดุประสงคก์ารเรียนรูไ้ด ้ครบทัง้ดา้น
ความรู ้ทกัษะ และเจตคติ  

3) ความสามารถดา้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไ้ด ้สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั และจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 

2. ผลการวิเคราะหข้์อมูลความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุก
ในวิชาวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์

ความสามารถเฉลี่ยโดยภาพรวมในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู ้ในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิทยาศาสตรแ์สดงใหเ้ห็นว่าโดยภาพรวมในระยะเวลาเริ่มตน้การวิจยัคะแนนความสามารถเฉลี่ย
ในระดบัปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.28  และในระยะสิน้สดุการวิจยัในระดบัสงู โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 1.83  โดยระดบัคะแนนความสามารถรายดา้นประกอบดว้ย 

 1) ความรูค้วามเขา้ใจทางวิทยาศาสตรใ์นการนิเทศครัง้ท่ี 1 อยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.19 และในการนิเทศครัง้ท่ี 3 อยู่ในระดบัสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
1.79  

 2) ความสามารถในการจัดการเรียนรูใ้นการนิเทศครัง้ท่ี 1 อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.35 และในการนิเทศครัง้ท่ี 3 อยู่ในระดบัสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
1.83  

 3) ความสามารถในการจดัการชัน้เรียนในการนิเทศครัง้ท่ี 1 อยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.31 และในการนิเทศครัง้ท่ี 3 อยู่ในระดบัสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
1.84  

 4) ความสามารถในการประเมินผูเ้รยีน ในการนิเทศครัง้ท่ี 1 อยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.52 และในการนิเทศครัง้ท่ี 3 อยู่ในระดบัสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
1.81  

ทั้งนี ้เม่ือพิจารณารายตัวชีว้ัดพบว่าคะแนนความสามารถในการจัดการ
จดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในชัน้เรยีนของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรส์งูสดุ 3 
อบัดบัแรกคือ  

1) ส่งเสริมการเรียนรูข้องผู้เรียนโดยการจัดสื่อการเรียนรูถู้กตอ้งตาม
หลกัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก  
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2) ส่งเสริมการเรียนรูข้องผู้เรียนโดยการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ถกูตอ้งตามหลกัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก  

3) การอธิบายหลักการ ทฤษฎี มโนทัศน์ กฎเกณฑ์ เนือ้หาสาระทาง
วิทยาศาสตร ์

จากการวิเคราะหข์อ้มูลภาพรวมความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกัน
เชิงรุกของ นกัศกึษาทัง้ 12 คน พบวา่ สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะคือ  

1) กลุ่มท่ีมีระดับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
รว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัสงูทกุตวัชีว้ดั  

2) กลุ่มท่ีมีระดับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
รว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัต ่าทกุตวัชีว้ดั  

3) กลุ่มท่ีมีระดับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
รว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตรอ์ยูท่ี่ไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน  

3. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับการรับการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันเชิงรุก 

จาการสมัภาษณเ์ชิงลกึจากกรณีศกึษา 3 กรณีศกึษา ซึง่เป็นตวัแทนของลกัษณะการ
เปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกทั้ง 3 ลักษณะ พบว่ากรณีศึกษา
สามารถใหก้ารอธิบายถึงแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้การเขียนแผนการจัดการ
เรยีนรู ้และการจดักิจกรรมในชัน้เรยีน สะทอ้นการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจดัการเรยีนรู ้
รว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตรไ์ดเ้ป็นอยา่งดีและรบัรูถ้ึงพฒันาการของตนเองในดา้นตา่ง ๆ ทัง้นี ้
กรณีศกึษาทัง้ 3 กรณีศกึษา อธิบายวา่การเปลี่ยนแปลงความสามารถของตนนัน้เกิดจากการไดร้บั
การนิเทศตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้ โดยดา้นการออกแบบเขียนแผนการจดัการเรียนรูร้ว่มกนั
เชิงรุกเป็นผลมาจากการไดร้บัการนิเทศตามรูปแบบดงักล่าวในระยะการเขียนแผนการจัดการ
เรยีนรู ้รว่มกบัระยะปรบัปรุงบทเรยีน สว่นดา้นการจดักิจกรรมการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนเป็นผลมาจาก
ค าแนะน าในระยะการปฏิบัติการจัดการเรียนรูแ้ละสังเกตชั้นเรียน ร่วมกับระยะสะท้อนคิด 
นอกจากนีก้รณีศึกษามีความพึงพอใจในการนิเทศโดยการใชรู้ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชน
แห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรียนรว่มกันในการส่งเสรมิความสามารถในการ
จดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 
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อภปิรายผลการวิจัย 
การวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบั

การพฒันาบทเรียนรว่มกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตรข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีประเด็นการอภิปราย  2 ประเด็นไดแ้ก่ 1) การพัฒนา
รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกับการพฒันาบทเรียนรว่มกัน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก  และ 2) ผลการศึกษาความสามารถในการ
จดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรท่ี์ไดร้บัการนิเทศ
ตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้ โดยน าเสนอตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้

1. การพัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุก
ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร ์ 

การอภิปรายรูปแบบการนิเทศท่ีผูว้ิจัยพัฒนาขึน้ จะแบ่งการอภิปรายออกเป็น  3 
ประเด็นดว้ยกนั คือ 1) ขอ้ดี 2) ขอ้จ ากดั และ 3) โอกาสของการน ารูปแบบการนิเทศท่ีผูว้ิจยัพฒันา
ขึน้ไปใช ้

ขอ้ดีของรูปแบบการนิเทศท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้ 
1.1. รูปแบบการนิเทศท่ีพฒันาขึน้ตอบสนองต่อนโยบายการผลิตและพฒันา

ครูในสถานการณปั์จจบุนั 
รูปแบบการนิเทศท่ีพฒันาขึน้ตอบสนองต่อนโยบายการผลิต และพฒันาครู

ของรฐับาล ตามแผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 ท่ีเนน้การพฒันาการนิเทศภายในโดย
อาศยั กระบวนการการสอนงาน การเป็นพี่เลีย้ง และการพฒันาบทเรียนรว่มกัน ผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้างวิชาชีพ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ทั้งยังสอดคล้องกับ และ
สอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงานตน้สงักดัของผูว้ิจยั คือยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฎั ด้าน
การพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดคือ ยุทธศาสตรท่ี์ 2 เก่ียวกับการผลิต พัฒนาครู และคือ 
ยุทธศาสตรท่ี์ 3  เก่ียวกับการยกระดบัคุณภาพทางการศึกษา ท่ีเนน้การขบัเคลื่อนการผลิตและ
พฒันาครูโดยการใชช้มุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ในการขบัเคลื่อนการผลิตและพฒันาครู และ
ยกระดบัคุณภาพทางการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏั , 
2561)  

ทัง้นีรู้ปแบบการนิเทศฯ ท่ีพฒันาขึน้เนน้การพฒันานกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์
ดว้ยการสรา้งความรว่มมือกนัในการนิเทศจากผูน้ิเทศหลากหลาย ทัง้จากครูพี่เลีย้ง อาจารยน์ิเทศ 
ผูบ้ริหาร ผู้เช่ียวชาญ มีการร่วมกันวางแผน การท างาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ้สะท้อนคิด และมี
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กระบวนการท างานอย่างต่อเน่ือง เป็นระบบ และมีความรบัผิดชอบร่วมกัน ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะ
รูปแบบการนิเทศฯ นีไ้ดถ้กูพฒันาขึน้มาจากหลกัการ หลกัการนิเทศรว่มกบัแนวคิดชมุชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ ซึ่งสอดคลอ้งกบัหลกัการพฒันาการความเป็นครูมืออาชีพดว้ยการนิเทศอย่าง
เป็นกัลยาณมิตร และการใชชุ้มชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในการพฒันาครู (ภานุพนัธ ์ขนัธะ, 
2560; ศยามน อินสะอาด  ฐิติยา เนตรวงษ์ และศิวนิต อรรถวุฒิกุล, 2560; เอกสิทธ์ิ กอบก า, 
2560; พิมพนัธ ์เดชะคปุค ์และพเยาว ์ยินดีสขุ, 2561;  Jacob and Yendel-Hoppey, 2010 และ 
Shirrell and Hopkins, 2016) ส่ งผลให้บรรยากาศในการนิ เทศมีความเป็นกัลยาณมิตร 
แลกเปลี่ยนเรียนรูด้ว้ยการฟังอย่างใคร่ครวญ และสุนทรียสนทนา ผูร้บัการนิเทศสามารถแสดง
ความคดิเห็น และเลือกน าความคิดเห็นจากสมาชิกในชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพไปปรบัใชใ้ห้
เหมาะสมกบัตนเองไดโ้ดยการนิเทศไม่สรา้งแรงกดดนัใหผู้ร้บัการนิเทศจนเกิดเป็นทศันคติเชิงลบ 
(เสาวรส ภูภากรณ์, 2543; สามารถ ทิมนาค, 2553; เก็จกนก เอือ้วงศ ,์ 2555; ปฏิวตัิ แกว้รตันะ, 
2558; Brandon et. al. 2018) 

1.2. รูปแบบการนิเทศท่ีพฒันาขึน้สามารถพฒันานกัศกึษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูวิทยาศาสตรไ์ด ้ทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ และเจตคติ 

กล่าวคือรูปแบบการนิเทศท่ีผูว้ิจัยพัฒนาขึน้นีค้  านึงถึงการพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกของนักศึกษาครูวิทยาศาสตรท์ั้งในมิติดา้นการ
พฒันาความรู ้ทกัษะ และเจตคติตอ่วิชาชีพ ทัง้นีเ้พราะรูปแบบการนิเทศด าเนินงานในลกัษณะของ
การพัฒนาบทเรียนร่วมกันท าใหน้ักศึกษาไดเ้รียนรู ้และเพิ่มพูนทักษะจากสถานการณ์จริง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัการรายงานของ Yoshida and Fernandez (2004) และชารณีิ ตรีวรญัญ ู(2557) ท่ี
กล่าวถึงการพัฒนาบทเรียนรว่มกันว่าเป็นการพัฒนาครูดว้ยบริบทการท างานจริง ท่ีท าใหค้รูได้
พฒันาทัง้ความรู ้ทกัษะ และวฒันธรรมในการท างาน  ทัง้นีส้ามารถพิจารณารายละเอียดในแตล่ะ
ดา้นไดด้งันี ้

1) ด้านความรู ้ประกอบด้วย ความรูใ้นเนื ้อหาผนวกวิธีสอนและ
เทคโนโลยี ไดแ้ก่ ความรู ้ทัง้ความรูใ้นเนือ้หา ความรูใ้นวิธีสอน ความรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยีประกอบ
ในการจดัการเรยีนการสอน ซึง่นกัศกึษาจะไดร้บัผ่านการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ทัง้ขณะเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู ้และการจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียน สอดคลอ้งกับ ฉัตรชยั จูมวงศ ์(2559) , เรวณี ชยั
เชาวรตัน ์(2556)  พิมพันธ์ เดชะคุปค ์และพเยาว ์ยินดีสุข (2561) และณัฐพร สุดดี. (2561) ท่ี
กล่าวเก่ียวกับกระบวนการนิเทศว่าเป็นการช่วยพัฒนาความเขา้ใจในเนือ้หา ลดความเขา้ใจ
คลาดเคล่ือนดา้นเนือ้หาและวิธีสอน และพฒันาทกัษะจ าเป็นดา้นตา่ง ๆ ในการจดัการเรยีนรู ้
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2) ดา้นทกัษะ ประกอบดว้ย ทกัษะในการจดัการเรยีนรู ้เทคนิคต่างๆ 
ในการจดัการเรยีนรู ้การพฒันาสื่อการเรยีนรู ้การจดัการชั้นเรยีน ผ่านการสงัเกตชัน้เรยีน และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้บัสมาชิกในชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพท่ีตนเองเป็นสมาชิกอยู่สอดคลอ้ง
กับ ยุพิน ยืนยง (2553) ท่ีกล่าวถึงการนิเทศว่าสามารถพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เช่นการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู ้และการวิจยั ไดท้างหนึ่ง 

3) ดา้นเจตคติ นกัศกึษาครูวิทยาศาสตรมี์เจตคติท่ีดีตอ่การนิเทศเพื่อ
พฒันาความเป็นครูมืออาชีพของตนเอง จากการไดร้บัการดแูล ช่วยเหลือ ใหก้ าลงัใจในการท างาน 
ตลอดจนการรว่มมือรวมพลงักนัในการแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ  ตรงกบั พิมพนัธ ์เดชะคปุค ์และพเยาว ์
ยินดีสุข (2561) และ เรวณี ชัยเชาวรตัน.์ (2556). ท่ีกล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพมี
บทบาทในการท าใหค้รูมีทศันคติท่ีดีตอ่การพฒันาความสามารถในการออกแบบการจดัการเรยีนรู ้

1.3. รูปแบบการนิเทศท่ีพัฒนาขึน้สามารถพัฒนาความสามารถในการ
จดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตรท์ัง้การเตรยีมการ
จดัการเรยีนรู ้การจดักิจกรรมการเรยีนรู ้และการประเมินการเรยีนรูไ้ด้ กล่าวคือกระบวนการนิเทศ
ตามรูปแบบท่ีพฒันาขึน้นัน้มีความจ าเพาะต่อการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์
ดังจะเห็นได้จาก 1) องค์ประกอบด้านบุคคลท่ี เป็นผู้นิเทศก์ มีความรูค้วามช านาญตรงตาม
สาขาวิชา และมีประสบการณห์ลากหลายในการท างาน 2) ดา้นกระบวนการนิเทศท่ีมีขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิชดัเจน มีขัน้เตรยีมผูน้ิเทศ และผูร้บัการนิเทศท่ีมีความส าคญัในลกัษณะของการปฐมนิเทศ
เพื่อสรา้งเขา้ใจตรงกนัทัง้ดา้นเนือ้หาการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกในวิชาชิทยาศาสตร ์และวิธีการนิเทศ 
ทัง้ยงัช่วยพฒันาความรว่มมือของสมาชิกในการนิเทศตลอดจนการด าเนินการดา้นตา่งๆ ซึง่จะเป็น
ประโยชนต์่อการปฏิบตัิงานรว่มกันในขัน้ต่างๆ ของการนิเทศ 3) ขัน้การปฏิบตัิการนิเทศมีล าดบั
การปฏิบตัิการนิเทศชดัเจน มีระยะเวลา และความต่อเน่ือง มีเอกสารประกอบการนิเทศคู่มือการ
นิเทศท่ีเหมาะสม มีการสะทอ้นคิดเพื่อเป็นขอ้มูลในการปรบัปรุง ซึ่งเม่ือขอ้มูลจากขัน้ตอนการ
อภิปรายและสรุปผลการนิเทศแลว้นัน้ท าใหผู้ร้บัการนิเทศมีแนวทางในการพฒันาตนเองไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง  Borders (1991), Cavanagh and Garvey(2012) และ Harris and Michelle (2010) ท่ี
อธิบายถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการอสอนใหป้ระสบผลส าเร็จตอ้งมีกระบวนการนิเทศท่ี
กระบวนการชดัเจน มีบุคคลผูน้ิเทศในลกัษณะท่ีเป็นเพื่อนคู่คิด และมีระยะเวลาต่อเน่ืองในการ
นิเทศ  
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ข้อจ ากัดของรูปแบบการนิเทศทีผู้่วิจัยพัฒนาขึน้ 
รูปแบบการนิเทศท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้นีมี้ขอ้จ ากดัในดา้นบคุลากร ขัน้ตอนในการนิเทศ 

และระยะเวลาท่ีใชใ้นการนิเทศ กลา่วคือ  
1. ขอ้จ ากดัดา้นบคุลากรในการนิเทศ  

ประเด็นท่ีเป็นขอ้จ ากัดดา้นบุคลากร คือองคป์ระกอบในการนิเทศท่ีตอ้งใช่
ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้งจ านวนมาก ความยากล าบากในการประสานงานให้
ทุกคนมีเวลาตรงกนัจึงเกิดขึน้ได ้ทัง้นีเ้พราะการด าเนินการนิเทศโดยใชรู้ปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้
นั้นจ าเป็นตอ้งไดร้บัความร่วมมือจากบุคลากรจ านวนมากทั้งภายในองคก์รเดียวกัน และต่าง
องค์กรกัน ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่ เลีย้ง ผู้บริหารและ/หรือผู้เช่ียวชาญการจัดการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร ์ ซึ่งโดยปกติจะมีภาระงานในส่วนอ่ืนมาก ยากท่ีจะมีโอกาสรว่มมือรวมพลงัในการ
ด าเนินการนิเทศอยา่งพรอ้มเพรยีงกนั จ าเป็นตอ้งอาศยัการประสานงานเป็นอย่างดี สอดคลอ้งกบั 
ปราโมท พรหมขันธ์ (2553) ท่ีรายงานผลการศึกษาการนิ เทศการสอนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูว่า รอ้ยละ 48 ของการนิเทศกน์กัศกึษาครูท่ี ครูพี่เลีย้ง และอาจารยน์ิเทศก์
ไม่เคยนิเทศนกัศกึษารว่มกนัเลย แตท่ัง้นีอ้าจใชก้ารประชมุออนไลนม์าใชใ้นการบรรเทาปัญหานีไ้ด ้
2. ขอ้จ ากดัดา้นขัน้ตอนในการนิเทศ และระยะเวลาท่ีใชใ้นการนิเทศ 

ขอ้จ ากดัอีกประการหนึ่งของรูปแบบการนิเทศท่ีพฒันาขึน้ คือ ขัน้ตอนในการ
นิเทศ และระยะเวลาท่ีใช้ในการนิเทศ ทั้งนีก้ระบวนการนิเทศท่ีพัฒนาขึน้มีขั้นตอนใหญ่ถึง 3 
ขัน้ตอน ซึง่จากการศกึษาของผูว้ิจยันัน้มีขัน้ตอนการเตรยีมการนิเทศท่ีตอ้งมีการประชมุเตรยีมการ
ลว่งหนา้ เพื่อวิเคราะหปั์ญหาและวางแนวทางแกไ้ข รวมทัง้กลั่นกรองแผนการจดัการเรยีนรูท่ี้จะใช้
ในการนิเทศขัน้ตอ่ไป จากนัน้เป็นขัน้ตอนนิเทศและขัน้ตอนการสรุปการนิเทศ ซึง่ 2 ขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยั
ออกแบบใหส้ามารถด าเนินการในวนัเดียวกนัได ้อย่างไรก็ดี หากการนิเทศใชเ้วลานาน และมีเวลา
ไม่มากพอใหส้มาชิกในกลุ่มไดส้ะทอ้นคิดและใหข้อ้คิดเห็นไดค้รบทุกคนตามวิธีสุนทรียสนทนา
อาจจะตอ้งด าเนินการคนละวนั หรือคนละสปัดาหก์ัน ท าใหต้อ้งใชเ้วลามากในการพฒันาแต่ละ
วงรอบของการนิเทศ สอดคลอ้งกบัการรายงานของ เรวณี ชยัเชาวรตัน ์(2558) ท่ีกลา่วถึงอปุสรรค
ในการพฒันานกัศึกษาครูโดยการใชชุ้มชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพว่า เป็นไปไดย้ากท่ีเวลาจะ
เอือ้อ านวยใหส้มาชิกท่ีตอ้งใชร้่วมกันในการสังเกตชั้นเรียน และสะท้อนผลการเรียนรูส้ามารถ
ท างานรว่มกนัไดอ้ยา่งพรอ้มเพรยีง 

โอกาสของการน ารูปแบบการนิเทศทีผู้่วิจัยพัฒนาขึน้ไปใช้ 
รูปแบบการนิเทศท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้นี ้เหมาะสมส าหรบัใชใ้นการประเมินนกัศกึษาฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรท์ัง้ของมหาวิทยาลยัราชภฏั และมหาวิทยากลุ่มอ่ืน ๆ ทัง้นี ้
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นอกจากจะเหมาะสมกบัการใชก้ารนิเทศนกัศึกษาแลว้ ยงัสามารถน าไปปรบัใชใ้นบรบิทอ่ืน เช่น 
การนิเทศครูผูช้่วย การนิเทศอาจารยใ์หม่ โดยอาจมีการปรบัเปลี่ยนสมาชิกในชมุชนแห่งการเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพให้มีความเหมาะสมทั้งนี ้ในการน ารูปแบบนี้ไปปรับใช้สิ่งท่ีจ าเป็นต้องค านึงถึง 
ประกอบดว้ย 

1) การปูพืน้ฐานความรูค้วามเข้าใจของผู้นิเทศ และผู้รบัการนิเทศ ทั้งเรื่องของ
ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก หรือความสามารถดา้นอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการพฒันา 
รวมถึงบริบทของการนิเทศในสถานการณ์นั้น ๆ เพื่อใหท้ั้งผูน้ิเทศก ์และผูร้บัการนิเทศมีความรู ้
ความเขา้ใจตรงกันอันจะช่วยใหก้ารนิเทศด าเนินไปไดอ้ย่างราบรื่น จากการวิจัยในครัง้นีผู้ว้ิจัย
พบว่า สมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพท่ีมีความเขา้ใจไม่ตรงกันในประเด็นท่ีตอ้งการ
พฒันาใหน้กัศกึษา จะท าใหเ้กิดความสบัสนแก่นกัศกึษาเม่ือไดก้ารแนะน าแนวทางแลว้ตอ้งน าไป
ปฏิบตัิ 

2) การเสริมสรา้งความรว่มมือของสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ถือ
เป็นประเด็นส าคญัประเด็นหนึ่งเน่ืองจากการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
รว่มกบัการพฒันาบทเรียนรว่มกันท่ีจะประสบความส าเร็จนัน้ ผูน้ิเทศก ์และผูร้บัการนิเทศตอ้งมี
บรรทดัฐาน ค่านิยม และความรบัผิดชอบต่อการเรียนรู ้ของผูเ้รียนเหมือนกนั มีความสมัพนัธอ์นัดี 
และตระหนกัถึงคณุค่าของการเรียนรูร้ว่มกนั สอดคลอ้งกบั วิจารณ ์พาณิช (2555) ท่ีกลา่วถึงการ
พัฒนาการเรียนรูต้ ้องท างานโดยเน้นความร่วมมือในแบบการท างานเป็นทีมซึ่งจพท าให้
กระบวนการท างานประสบความส าเรจ็ 

3) การจัดท าคู่มือ เอกสารการนิเทศ ตลอดจนแบบประเมินต่างๆ ให้มีความ
ถกูตอ้ง ชดัเจน และเหมาะสมต่อการน าไปใชใ้นการนิเทศ จะช่วยใหผ้ลการนิเทศมีความแม่นย า
สะทอ้นความสามารถท่ีแทจ้รงิของผูร้บัการนิเทศ และเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูน้ิเทศก์
อีกทางหนึ่งดว้ย 

4) การประสานงานท่ีดีเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งเพราะการนิเทศตาม
แนวคดิชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนันัน้เป็นการท างานท่ีมีผูมี้
ส่วนรว่มหลายคน และมีการท างานหลายขัน้ตอนซึ่งใชเ้วลาหลายวนั ดงันัน้การประสานงานให้
ผู้เก่ียวข้องมาประชุมร่วมกันอย่างพรอ้มเพรียงกันเป็นสิ่ง ท่ีท าได้ยากและต้องอาศัยการ
ติดต่อสื่อสารกนัเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามอาจจะการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลนต์่าง ๆ เพื่อลด
ปัญหานีไ้ด ้เช่นเดียวกนักบัการรายงานของวิจารณ ์พาณิช (2555) และเรวณี ชยัเชาวรตัน ์(2558) 
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ท่ีกลา่วถึงการประสานงานท่ีตอ้งมีการไวว้างในกนั มีความสมัพนัธอ์นัดีตอ่กนั ซึง่ช่วยพฒันาผูส้อน 
และยงัสง่ผลถึงการพฒันาผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รยีนดว้ย 

2. ผลการศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุกของนักศึกษา
ฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรท์ีไ่ดรั้บการนิเทศตามรูปแบบทีผู้่วิจัยพัฒนาขึน้ 

การอภิปรายผลการศึกษาความสามารถในการจดัการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของ
นกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรท่ี์ไดร้บัการนิเทศตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้ มี
ประเด็นในการอภิปราย 3 ประเด็นคือ 1) ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนั
เชิงรุก 2) ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในชั้นเรียน และ 3) ข้อมูลจากการ
สมัภาษณเ์ชิงลกึผูร้บัการนิเทศ  ซึง่ทัง้ 3 ดา้นมีรายละเอียดดงันี ้ 

2.1. ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุก  
ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศึกษา

ฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวิทยาศาสตรเ์ฉลี่ยโดยภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงโดยพฒันาขึน้ทกุดา้น 
กล่าวคือในระยะเวลาเริ่มตน้การวิจยัความสามารถเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และ
ในระยะสิน้สุดการวิจัย อยู่ในระดบัสูงทั้งนีอ้าจเน่ืองมาจาก รูปแบบการนิเทศฯ ท่ีใชใ้นครัง้นี ้มี
หลักการของการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน และชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ซึ่งสงเสริมการ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะการพัฒนาบทเรียน (แผนการจัดการเรียนรู)้ เป็นส าคัญ 
สอดคลอ้งกบั Fernandez and Yoshida (2004) และ Hord (2003) ท่ีระบุว่า การพฒันาบทเรียน
รว่มกนั และชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพช่วยสง่เสรมิการพฒันาครูผูส้อน และผูเ้รยีน ใหมี้การ
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีมากขึน้ สอดคลอ้งกับ Anneberg Institute (2003) และ Hord (2003) ท่ี
ระบุว่าชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพช่วยส่งเสริมการพัฒนาครูผูส้อน และผูเ้รียน ให้มีการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากขึน้ 

เม่ือจดัล าดบัคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนั
เชิงรุกรายดา้นเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ยคือ 1) ความสามารถในการก าหนดจดุประสงคก์าร
เรียน รู ้ร่วมกัน เชิงรุก  2) ความสามารถในการก าหนดกิจกรรมการเรียน รู ้ร่วมกัน เชิงรุก  
3) ความสามารถในการก าหนดวิธีการประเมินผลการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 4) ความสามารถในการ
ก าหนดสื่อการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก  การท่ีนกัศึกษามีความสามารถในการก าหนดจดุประสงคก์าร
เรียนรูร้่วมกันเชิงรุกสูงกว่าดา้นอ่ืน อาจเกิดจากการเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรูมี้หลกัการ และ
วิธีการเขียนท่ีชดัเจน และคอ่นขา้งตายตวั อีกทัง้มีเอกสารประกอบหลกัสตูรท่ีระบ ุสาระการเรยีนรู ้
มาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชี ้วัด และสาระการเรียนรูแ้กนกลางเป็นข้อมูล ประกอบการ เขียน
จดุประสงค ์อีกทัง้ในกระบวนการของการอบรมเชิงปฏิบตัิการพฒันาความสามารถในการจดัการ
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เรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษามีการใหต้วัอย่าง และมีการฝึกปฏิบตัิ ตลอดจนไดร้บัการแนะน า
จากการสะทอ้นคดิหลงัการนิเทศทกุครัง้จงึท าใหส้ามารถก าหนดจดุประสงคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี  

ความสามารถอนัดบัรองลงมาของนกัศกึษาคือ ความสามารถในการก าหนด
กิจกรรมการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก ซึ่งเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบตัง้แต่การนิเทศครัง้ท่ี 1 2 และ 3 จะ
พบวา่คะแนนความสามารถสงูขึน้โดยล าดบั ทัง้นีเ้พราะการไดร้บัมมุมองท่ีหลากหลายจากสมาชิก
ในชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ และการประยกุตค์  าแนะน าต่าง ๆ ในบริบทของนกัศึกษาเอง 
สอดคลอ้งกับ วณิชชา สิทธิพล (2563) ท่ีรายงานว่าจุดเด่นของการใชชุ้มชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพในการพฒันาการท างานของครู คือ สมาชิกในชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพจะไดร้บักล
ยุทธ เทคนิค วิธีการ รวมถึงการกระตุน้ความคิดจากเพื่อนท่ีร่วมอยู่ในชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ 

ดา้นการประเมินการเรียนรู ้จากการวิเคราะหค์วามสามารถในการก าหนด
วิธีการประเมินผลการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกพบว่า คะแนนความสามารถเพิ่มขึน้โดยล าดบัแต่ไม่สงู
เท่าดา้นการก าหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก และการก าหนดกิจกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนั
เชิงรุก อาจมีสาเหตุจากการขาดช านาญ หรือขาดประสบการณ์ดา้นการก าหนดแนวทาง หรือ
พฒันาเครือ่งมือประเมินการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของสมาชิกในชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ซึง่
สมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในการวิจัยครัง้นีส้่วนใหญ่มีความเช่ียวชาญในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร ์มากกว่าการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้
เป็นไปในแนวทางเดียวกนักบั วณิชชา สิทธิพล (2563) ท่ีกลา่วว่าคณุสมบตัิครูผูเ้ขา้รว่มชมุชนแห่ง
การเรยีนรูท้างวิชาชีพมีผลตอ่การด าเนินงานของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพนัน้ 

ความสามารถในการก าหนดสื่อการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก เป็นดา้นท่ีนกัศกึษา
ท่ีไดร้บัการนิเทศตามรูปแบบท่ีผูว้ิจัยพัฒนาขึน้มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถนอ้ยท่ีสุด ทัง้นี ้
เน่ืองมาจากช่วงของการวิจยัมีการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา และมาตรการการเวน้ระยะห่างทาง
สงัคม เป็นอปุสรรคส าคญัตอ่การจดักิจกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก ซึง่สิ่งนีเ้องปัจจยัหลกัท่ีท าให้
การใชห้รือพฒันาสื่อการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกเกิดขอ้จ ามากขึน้ตามมา ท าใหน้กัศึกษาไม่สามารถ
ผลิต หรือเตรียมสื่อส าหรบัการท ากิจกรรมกลุ่มได ้ประกอบกับปัจจัยดา้นเรื่องทรพัยากรของ
โรงเรยีน ท าใหค้วามสามารถในดา้นการก าหนดสื่อมีขอ้จ ากดัและไดร้บัการประเมินนอ้ยกว่าดา้น
อ่ืนๆ    

เม่ือพิจารณาความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในดา้นการ
ออกแบบและเขียนแผนการจดัการเรยีนรูร้ายตวัชีว้ดั พบวา่นกัศึกษาสว่นใหญ่มีความสามารถราย
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ตวัชีว้ัดสูงขึน้ ยกเวน้ตัวชีว้ดัความสามารถในการก าหนดสื่อการเรียนรู ้และการก าหนดวิธีการ
ประเมินผลการเรยีนรูท่ี้นกัศกึษามีคะแนนผนัผวนใน 2 ลกัษณะคือ  

1) คะแนนในการนิเทศครัง้ท่ี 2 เพิ่มขึน้จากการนิเทศครัง้ท่ี 1 จากนัน้คงท่ีใน
การนิเทศครัง้ท่ี 3  

การเปลี่ยนแปลงลกัษณะนีเ้กิดจากการท่ีช่วงแรกของการนิเทศนักศึกษามี
ความสามารถในการก าหนดสื่อการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก และการประเมินผลการเรยีนรูใ้นระดบัต ่า-
ปานกลาง เม่ือไดร้บัการนิเทศครัง้ท่ี 1 แลว้น าค าแนะน าจากการสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพมาปรบัใชท้  าให้การนิเทศครัง้ท่ี 2 ท าให้สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินใน
ตัวชีว้ัดต่าง ๆ ดา้นการก าหนดสื่อการเรียนรู ้และการประเมินผลการเรียนรูไ้ดด้ีขึน้จึงท าให้มี
คะแนนสงูขึน้ หรอืปฏิบตัิไดค้รบถว้นจงึมีคะแนนความสามารถสงูสดุในการนิเทศครัง้ท่ี 2 ตลอดจน
การก าหนดสื่อการเรียนรู ้และการประเมินผลการเรียนรูใ้นการนิเทศครัง้ท่ี 3 นกัศึกษามีคะแนน
ความสามารถคงท่ีเกิดจากการปฏิบตัิตามเกณฑข์องตวัชีว้ดัในการก าหนดสื่อการเรยีนรู ้และการ
ประเมินผลการเรยีนรูไ้ดเ้ท่ากบัครัง้ท่ี 2 จงึมีคะแนนความสามารถคงท่ีเท่ากบัการนิเทศครัง้ท่ี 2 

2) คะแนนในการนิเทศครัง้ท่ี 2 เพิ่มขึน้จากการนิเทศครัง้ท่ี 1 จากนัน้ลดลงใน
การนิเทศครัง้ท่ี 3  

การเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้เกิดจาก  ในการนิ เทศครั้งท่ี  1 นักศึกษามี
ความสามารถในการก าหนดสื่อการเรียนรู ้และการประเมินผลการเรียนรูใ้นระดบัต ่า -ปานกลาง 
เน่ืองจากยงัมีความรูค้วามเขา้ใจ การก าหนดสื่อการเรียนรู ้และการประเมินผลการเรียนรูร้ว่มกนั
เชิงรุกไม่มากพอ เม่ือเขา้สู่การนิเทศครัง้ท่ี 2 นักศึกษาน าสิ่งท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการนิเทศครัง้ท่ี 1 ไป
ปรบัใชท้  าใหส้ามารถปฏิบตัิตามเกณฑก์ารประเมินในตวัชีว้ดัต่าง ๆ ดา้นการก าหนดสื่อการเรยีนรู ้
และการประเมินผลการเรียนรูไ้ดด้ีขึน้จึงท าใหมี้คะแนนสงูขึน้ หรือปฏิบตัิไดค้รบถว้นจึงมีคะแนน
ความสามารถสูงสุดในการนิเทศครัง้ท่ี 2 แต่ในการนิเทศครัง้ท่ี 3 มีระดบัคะแนนความสามารถ
ลดลงอาจเกิดจากนกัศึกษาบางคนตอ้งการระยะเวลาในการฝึกมาก ท าใหช้่วงเวลาระหว่างการ
นิเทศครัง้ท่ี 2 และ 3 ไม่มากพอใหน้กัศกึษามีความสามารถคงท่ีในการก าหนดสื่อการเรียนรู ้และ
การประเมินผลการเรยีนรูจ้ึงท าใหก้ารปฏิบตัิในบางตวัชีว้ดัดา้นการเขียนแผนไม่เป็นไปตามเกณฑ์
การประเมินจงึสง่ผลใหมี้คะแนนความสามารถลดลง 
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2.2 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุกในชั้นเรียน  
ความสามารถเฉลี่ยโดยภาพรวมในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในวิชา

วิทยาศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู ้ในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิทยาศาสตรมี์พฒันาการท่ีดีขึน้ กล่าวคือในระยะเวลาเริม่ตน้การวิจยัคะแนนความสามารถเฉลี่ย
ในระดบัปานกลาง และในระยะสิน้สดุการวิจยัในระดบัสงู ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากนกัศกึษาไดท้ราบ
แนวทาง และฝึกปฏิบตัิ จนมีประสบการณใ์นการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้ดีขึน้ สามารถประยุกต์
แนวทาง เทคนิคต่าง ๆ มาใช้ รวมถึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได ้ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับ
ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกท่ี  Lewis (2002) Hord (2003) และ 
Latifah (2014)ท่ีระบุว่าชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพช่วยส่งเสริมการพัฒนาครูผูส้อน และ
ผูเ้รยีน ใหมี้การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากขึน้  

ทัง้นีเ้ม่ือเรยีงล าดบัคะแนนความสามารถในการจดักิจกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนั
เชิงรุกรายด้านจากมากไปน้อยได้ผลดังนี ้  1) ความสามารถในการจัดการชั้น เรียน  2) 
ความสามารถในการจดัการเรยีนรู ้

3) ความสามารถในการประเมินผู้เรียน 4) ความรูค้วามเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร ์   

 จากการวิเคราะหค์วามสามารถในการจดักิจกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนั
เชิงรุกในชัน้เรียนเป็นรายดา้นพบว่า ความสามารถในการจดัการชัน้เรียน มีระดบัคะแนนสูงสุด 
ทัง้นีจ้ากการถอดบทเรียนจากการนิเทศโดยใชรู้ปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้พบว่า ขอ้เสนอแนะส่วน
ใหญ่ท่ีสมาชิกในชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแนะน านกัศกึษาครู เป็นเรื่องเก่ียวกบัเทคนิคการ
คมุชัน้เรยีน การจดัลกัษณะทางกายภาพ และการจดักลุม่ผูเ้รยีนใหท้ ากิจกรรมไดโ้ดยเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน สื่อการเรียนรู ้และมาตรการป้องกนัโคโรนาไวรสั จึงท าใหน้กัศึกษาท่ีชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพมีความรูค้วามเขา้ใจ ตลอดจนมีทกัษะในการจดัการชัน้เรียนสงูและไดร้บัการประเมิน
ความสามารถในดา้นการจดัการชัน้เรยีนสงูกวา่ดา้นอ่ืน 

ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ร่วมกันเชิงรุกของ
นกัศกึษามีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง คือมีคะแนนการประเมินสงูขึน้โดยด าดบัจากการนิเทศครัง้ท่ี 
1-3 และเป็นความสามารถดา้นท่ีไดร้บัการประเมินเป็นล าดับท่ี 2 เช่นเดียวกับผลการประเมิน
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก ดา้นท่ีพบว่า ดา้นการก าหนด
กิจกรรมการเรียนรูท่ี้มีคะแนนในล าดบัท่ี 2 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมากจากการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุกในแผนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกในชั้นเรียนเป็นสิ่งท่ี
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ปฏิบตัิสอดคลอ้งกนั และเป็นหวัใจของการประเมินแผนการจดัการเรียนรูแ้ละการสงัเกตชัน้เรียน 
ซึ่งนักศึกษาจะได้รับข้อเสนอแนะจากสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพมากด้วย 
สอดคลอ้งกับการรายงานของ ณรงคฤ์ทธ์ิ อินทนาม (2553); Anneberg Institute (2003) และ 
Hord (2003) ท่ีระบวุา่ ทกัษะทางวิชาการ และกลไกการเรยีนรูข้องสมาชิก เป็นปัจจยัส าคญัในการ
พัฒนาความสามารถในการท างานของครู และการเรียนรูข้องนักเรียน และสงเสริมการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ 

 เม่ือพิจารณารายตวัชีว้ดัดา้นความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้ในชั้นเรียน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มีพัฒนาการรายตัวชี ้วัดสูงขึ ้น  ทั้งนี ้ตัวชี ้วัด
ความสามารถในการจัดการชัน้เรียน และการประเมินผูเ้รียน นักศึกษาบางส่วนมีระดบัคะแนน
ความสามารถผนัผวนกลา่วคือมีระดบัการประเมินในครัง้ท่ี 2 สงูกว่าครัง้ท่ี 1 แตใ่นการนิเทศครัง้ท่ี 
3 พบว่ามีระดบัการประเมินต ่ากว่าครัง้ท่ี 2 ซึง่เน่ืองมาจากในการนิเทศครัง้ท่ี 1 นกัศกึษามีคะแนน
ความสามารถในระดับต ่า-ปานกลางอาจยังมีความรูค้วามเขา้ใจการจัดการชั้นเรียน และการ
ประเมินผูเ้รยีน ไม่มากพอ เมื่อเขา้สูก่ารนิเทศครัง้ท่ี 2 นกัศกึษาน าสิ่งท่ีไดเ้รยีนรูจ้ากการนิเทศครัง้ท่ี 
1 ไปปรบัใชท้  าใหส้ามารถปฏิบตัิตามเกณฑก์ารประเมินในตวัชีว้ดัต่าง ๆ ดา้นการจดัการชัน้เรียน
และการประเมินผู้เรียน ได้ดีขึน้จึงท าให้มีคะแนนสูงขึน้ หรือปฏิบัติได้ครบถ้วนจึงมีคะแนน
ความสามารถสูงสุดในการนิเทศครัง้ท่ี 2 แต่ในการนิเทศครัง้ท่ี 3 มีระดบัคะแนนความสามารถ
ลดลงอาจเกิดจากนกัศึกษาบางคนตอ้งการระยะเวลาในการฝึกมาก ท าใหช้่วงเวลาระหว่างการ
นิเทศครัง้ท่ี 2 และ 3 ไม่มากพอใหน้กัศึกษามีความสามารถคงท่ีในการจดัการชัน้เรียน และการ
ประเมินผูเ้รียน จึงท าให้การปฏิบัติในบางตัวชีว้ัดดา้นการเขียนแผนไม่เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินจงึสง่ผลใหมี้คะแนนความสามารถลดลง 

2.3, ข้อมูลจากการสัมภาษณเ์ชิงลึกผู้รับการนิเทศ   
จาการสมัภาษณเ์ชิงลกึพบว่านกัศกึษาแต่ละกรณีศกึษาสามารถอธิบายถึงแนวทาง

ในการออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู ้การเขียนแผนการจดัการเรยีนรู ้และการจดักิจกรรมในชัน้เรยีน 
สะทอ้นการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตรไ์ดเ้ป็น
อย่างดี และรบัรูถ้ึงพฒันาการของตนเองในดา้นต่าง ๆ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการนิเทศโดยการใช้
รูปแบบท่ีผูว้ิจัยพฒันาขึน้ ในขัน้ตอนแรกซึ่งเป็นระยะก่อนการนิเทศจะตอ้งมีการอบรมเพื่อสรา้ง
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกันเก่ียวกับตวัชีว้ัดดา้นต่าง ๆ ท่ีแสดงถึงความสามารถในการจัดการ
เรียนรูร้ว่มกันเชิงรุกจึงท าใหน้กัศึกษาจบัประเด็นท่ีตนเองตอ้งพฒันาและความเปลี่ยนแปลงของ
ตนเองท่ีเกิดขึน้ในดา้นต่าง ทัง้นีมี้เครื่องมือส าคญัท่ีช่วยใหน้ักศึกษาสามารถสะทอ้นพฒันาการ
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ของตนเองได ้คือการบนัทึกทา้ยแผนการจัดการเรียนรู ้และ PLC logbook ซึ่งสอดคลอ้งกับการ
น าเสนอแนวทางในการพฒันาครูโดยใชชุ้มชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของ  พิมพนัธ ์เดชะคปุค ์
และพเยาว ์ยินดีสขุ (2561) ท่ีระบุว่าการใหผ้ลยอ้นกลบัหรอืการสะทอ้นคิดในประเด็นต่าง ๆ ท่ีได้
จากการเยี่ยมชัน้เรยีน และการเขียนอนทุิน หรอื PLC logbook จะช่วยใหส้ามารถมองเห็นจดุเด่น 
จุดดอ้ย สิ่งท่ีตอ้งพฒันา และแนวทางท่ีจะพฒันาไดด้ีขึน้อีกประการหนึ่งท่ีนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการนิเทศดว้ยรูปแบบการนิเทศท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้ คือมีความพึงพอใจต่อการนิเทศ 
เน่ืองจากมีกระบวนการท างานแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การเตรียมแผนการจัดการเรียนรูท่ี้มี
นกัศกึษาผูร้ว่มพฒันามาเป็นเพื่อนคูค่ิด จนมาถึงวิเคราะหปั์ญหาในชัน้เรยีนและการพิจารณาแผน
รว่มกันเพื่อหาแนวทางในการแกปั้ญหา รวมทัง้มีการใหค้  าแนะน าอย่างเป็นกัลยาณมิตร และมี
หลากหลายมมุมองจากสมาชิกท่ีมีความความช านาญหรอืมมุมองท่ีต่างกนัท าใหน้กัศกึษารูส้กึว่า
บรรยากาศของการนิเทศไม่น่ากลวัและท าใหเ้กิดความเครียด ประเด็นต่างๆ เหลา่นีส้อดคลอ้งกบั 
Seashore et. al., (2003); พิมพนัธ ์เดชะคปุค ์และพเยาว ์ยินดีสขุ (2561) และเรวณี ชยัเชาวรตัน ์
(2558) ท่ีระบวุ่าการรว่มมือรวมพลงักนัในชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ การใหก้ารยอมรบั การ
เปิดใจ จะส่งผลทางบวกต่อตอ่การท างานและท าใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อการใชช้มุชนแห่งการเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพในการพฒันาความสามารถของตนเอง 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น 1) ขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบายและ

การน าไปใช ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกระบวนการ และสิ่งท่ีควรพิจารณาเป็นพิเศษในการน าไปใช ้
2) ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและการน าไปใช้ 
จากผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง

วิชาชีพรว่มกบัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั ท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้นี ้สามารถพฒันาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได ้ดงันั้น ผูบ้ริหารคณะครุ
ศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์ผูบ้รหิารสถานศกึษา หรอืหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรน ารูปแบบการนิเทศนีไ้ป
ปรบัใชใ้นการพฒันานกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูอยา่งตอ่เน่ืองเป็นรูปธรรม 

ในการใชรู้ปแบบการนิเทศฯ ท่ีพัฒนาขึน้นี ้ควรด าเนินการตามล าดับขั้นตอน 
ทัง้นี ้ในขัน้ตอนการเตรียมผูน้ิเทศและผูร้บัการนิเทศ เป็นขัน้ตอนท่ีค านึงถึงการสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกันในทุกประเด็นเพื่อการนิเทศในขั้นตอนต่อไปท่ีราบรื่นไม่ก่อใหเ้กิดความ
สบัสนแก่ทัง้ตวัผูน้ิเทศ และผูร้บัการนิเทศ รวมถึงขัน้ตอนการนิเทศในระยะของการสงัเกตชัน้เรยีน 
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ในขัน้นีห้ากใชใ้นการพฒันานกัศกึษาครู จะตอ้งใชก้ารสงัเกตพฤติกรรมการเรยีนของผูเ้รยีน ควบคู่
ไปกับพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาครู ซึ่งต่างจากการสงัเกตชัน้เรียนในการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันโดยทั่วไป ท่ีมุ่งสงัเกตพฤติกรรมเด็กเพื่อสะทอ้นพฤติกรรมครู ทั้งนีเ้พราะนักศึกษาครูมี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรูไ้ม่มากการสงัเกตพฤติกรรมของนักศึกษาจึงส าคญัต่อการให้
ขอ้เสนอแนะ และการประเมินนกัศกึษา 

ประการหนึ่งท่ีควรค านึงถึง คือ กระบวนการในการนิเทศ ท่ีมีลกัษณะเป็นวงจร 
ทัง้นีเ้พื่อประสิทธิภาพในการพฒันานกัศกึษา และปอ้งกนัการเกิดความเขา้ใจคลาดเคลื่อนจึงควร
ด าเนินการใหค้รบตามขัน้ตอน ทัง้นีอ้าจปรบัเวลาท่ีใชใ้หเ้หมาะสมกบับรบิทของการน าไปใช ้

นอกเหนือจากองคป์ระกอบดา้นบคุคล และกระบวนการนิเทศแลว้นัน้ เครื่องมือ
ท่ีใชใ้นการนิเทศ เช่น แบบประเมิน และแบบสงัเกตพฤติกรรม ควรมีการน าไปปรบัใหเ้หมาะสมกบั
บรบิทของการนิเทศ โดยการก าหนดตวัชีว้ดัรายดา้นเพิ่มเตมิใหมี้ความเฉพาะเจาะจง และอาจเพิ่ม
ระดบัการประเมิน เพื่อใหไ้ดร้ายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงระดบัความสามารถเพิ่มขึน้ดว้ย 

2. ข้อเสนอแนะในข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังตอ่ไป 
1) ประสบการณข์องสมาชิกในชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพมีความส าคญัตอ่

การพฒันาความสามารถของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ จะเห็นไดว้่าในการวิจยั
ครัง้นีข้าดสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ดังนั้นอาจมีการ
ด าเนินการวิจัยในครัง้ต่อไปโดยการก าหนดประสบการณ์ของสมาชิกในชุนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพโดยการเพิ่มผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อศึกษาว่าส่งผลต่อประสิทธิผลของ
รูปแบบการนิเทศท่ีพฒันาขึน้อยา่งไร 

2) การวิจัยครัง้นีมุ้่งเนน้การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกัน
รว่มกนัเชิงรุกของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร ์ซึ่งนอกจากความสารถในการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิง
รุกแลว้ ยังมีความสามารถดา้นอ่ืนท่ีอาจจะใช้รูปแบบการนิเทศในลักษณะนีใ้นการพัฒนาได ้  
จึงควรมีการศกึษาการใชรู้ปแบบการนิเทศนีใ้นการส่งเสรมิความสามารถดา้นอ่ืน ๆ ของนกัศกึษา 
ฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูตอ่ไป 
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สรุปผลการประเมินความเทีย่งตรงเชงิโครงสร้าง ของรูปแบบการนิเทศตามแนวคดิชุมชน

แหง่การเรียนรู้ทางวิชาชพีร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพือ่ส่งเสริมความสามารถใน

การจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูวทิยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภฎั 

 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

1. รศ.ดร.พิมพนัธ ์เดชะคปุต ์  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั สาขา หลกัสตูรและการสอน  
การศกึษาวิทยาศาสตร ์

2. ผศ.ดร.พรเทพ จนัทราอกุฤษ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั สาขา หลกัสตูรและการสอน  
การศกึษาวิทยาศาสตร ์

3. ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน มรภ. วไลยอลงกรณฯ์ สาขา การวิจยัและพฒันาหลกัสตูร  
การสอนวิทยาศาสตร ์

4. ดร.นฤมล อินทพงษ ์ ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษโรงเรยีนเมืองพทัยา 5 สาขา บรหิารการศกึษา 
5. นางพชัร ีนอ้ยทิ  ครูเช่ียวชาญ โรงเรยีนเมืองพทัยา 11  สาขา การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
6. นางรงัสมิา จนัทโชติ ศกึษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ ส านกัการศกึษา สาขา นิเทศการศกึษา 
7. นางวิลาวรรณ สมเข่ือน ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ส านกัการศกึษา สาขา นิเทศการศกึษา 
8. อ.มารุต ทศันากรกลุ   มหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง  สาขา นิเทศการศกึษาและพฒันาหลกัสตูร 
9. อ.สโรชินี จิตกิตติจ ารสั   ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์สาขา การศกึษาพิเศษ  

การสอนวิทยาศาสตร ์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  250 

ประเดน็ความสอดคลอ้ง 

 
คา่ความตรงเชิงโครงสรา้ง 

 
ผูเ้ช่ียวชาญ  เฉล่ีย การ 

แปลผล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ทฤษฎีสนบัสนนุการนิเทศ            

รูปแบบที่พฒันาขึน้สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลง (Theory of change) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

สอดคลอ้ง 
รูปแบบที่พฒันาขึน้สอดคลอ้งกบัทฤษฎี

แรงจงูใจ (Theory of motivation) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

สอดคลอ้ง 

รูปแบบที่พฒันาขึน้สอดคลอ้งกบัทฤษฎี

การสื่อสาร (Theory of 

communication) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
สอดคลอ้ง 

รูปแบบที่พฒันาขึน้สอดคลอ้งกบัทฤษฎี

การเรียนรูข้องผูใ้หญ่ (Andragogy 

theory) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
สอดคลอ้ง 

ทฤษฎีสนบัสนนุการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก            

รูปแบบที่พฒันาขึน้สอดคลอ้งกบัทฤษฎี

การเรียนรู ้(Learning theory) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
สอดคลอ้ง 

รูปแบบที่พฒันาขึน้สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
สรรคนิยม (constructivism) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

สอดคลอ้ง 
รูปแบบที่พฒันาขึน้สอดคลอ้งกบัทฤษฎี

การเรียนรูแ้บบรว่มมือ (cooperative 

and collaborative learning theory) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
สอดคลอ้ง 

รูปแบบที่พฒันาขึน้สอดคลอ้งกบัทฤษฎี

โซเชียลคอนสตรคัติวิซมึ (Social 

constructivism) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
 
สอดคลอ้ง 
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ประเดน็ความสอดคลอ้ง 

 
คา่ความตรงเชิงโครงสรา้ง 

 
ผูเ้ช่ียวชาญ  เฉล่ีย การ 

แปลผล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
รูปแบบที่พฒันาขึน้สอดคลอ้งกบัแนวคิด

การพฒันาบทเรียนรว่มกนั 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

สอดคลอ้ง 

รูปแบบที่พฒันาขึน้สอดคลอ้งกบัแนวคิด

ชมุชนแหง่การเรียนรูท้างวิชาชีพ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

สอดคลอ้ง 

รูปแบบที่พฒันาขึน้สอดคลอ้งกบั

หลกัการนิเทศ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

สอดคลอ้ง 

รูปแบบที่พฒันาขึน้สอดคลอ้งกบั

หลกัการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุกใน

วิชาวิทยาศาสตร ์
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
 

สอดคลอ้ง 

รูปแบบที่พฒันาขึน้สอดคลอ้งกบั

หลกัการของชมุชนแหง่การเรียนรูท้าง

วิชาชีพ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
สอดคลอ้ง 

รูปแบบที่พฒันาขึน้สอดคลอ้งกบั

หลกัการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

สอดคลอ้ง 
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สรุปผลการตรวจสอบความสอดคล้อง และความเหมาะสมขององคป์ระกอบในคู่มือการ

นิเทศตามแนวคดิชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชพีร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

1. อ.ดร.พรเทพ จนัทราอกุฤษ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั สาขา หลกัสตูรและการสอน  
การศกึษาวิทยาศาสตร ์

2. ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน มรภ. วไลยอลงกรณฯ์ สาขา การวิจยัและพฒันาหลกัสตูร  
การสอนวิทยาศาสตร ์

3. นางพชัร ีนอ้ยทิ  ครูเช่ียวชาญ โรงเรยีนเมืองพทัยา 11  สาขา การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
4. นางรงัสมิา จนัทโชติ ศกึษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ ส านกัการศกึษา สาขา นิเทศการศกึษา 
5. อ.มารุต ทศันากรกลุ   มหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง  สาขา นิเทศการศกึษาและพฒันาหลกัสตูร 

 

องคป์ระกอบใน 
คูม่ือการนิเทศ 

คา่ความสอดคลอ้ง คา่ความเหมาะสม 

ผูเ้ช่ียวชาญ เฉลี่ย การ 
แปลผล 

ผูเ้ช่ียวชาญ เฉลี่ย การ 
แปลผล 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

เนือ้หาสาระของบทน า 1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 5 5 5 5 5 5 เหมาะสม
มากที่สดุ 

ก าหนดการฝึกอบรม 1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 5 5 4 5 5 4.8 เหมาะสม
มาก 

เนือ้หาสาระของสว่นเนือ้หา                

1. การจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 
1 1 1 0 1 0.8 สอดคลอ้ง 5 5 5 5 5 5 เหมาะสม

มากท่ีสดุ 

2. แนวคิดชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 5 5 5 5 5 5 เหมาะสม

มากท่ีสดุ 

3. การพฒันาบทเรยีนรว่มกนั 
1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 5 5 5 5 5 5 เหมาะสม

มากท่ีสดุ 

4. การนิเทศตามแนวคิดชมุชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันา
บทเรยีนรว่มกนั 

1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 5 5 5 5 5 5 เหมาะสม

มากท่ีสดุ 

การฝึกปฏิบตัิการใชช้มุชนแห่งการเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพรว่มกบัพฒันาบทเรียนรว่มกนั
เพ่ือสง่เสริมความสามารถในการจดัการ
เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก  
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องคป์ระกอบใน 
คูม่ือการนิเทศ 

คา่ความสอดคลอ้ง คา่ความเหมาะสม 

ผูเ้ช่ียวชาญ เฉลี่ย การ 
แปลผล 

ผูเ้ช่ียวชาญ เฉลี่ย การ 
แปลผล 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.การสรา้งชมุชนแห่งการเรยีนรูท้าง
วิชาชีพ 

1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 5 5 5 5 5 5 เหมาะสม
มากที่สดุ 

2. สถานการณท์ี่ก  าหนดให ้ 1 1 1 0 1 0.8 สอดคลอ้ง 5 5 4 5 5 4.8 เหมาะสม
มาก 

3, ขัน้ตอนในการปฏิบตัิการนิเทศ 
1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 5 5 5 5 5 5 เหมาะสม

มากท่ีสดุ 

4. ตวัอย่างแบบประเมินแผนการจดัการ
เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 5 5 5 5 5 5 เหมาะสม

มากท่ีสดุ 

5.ตวัอย่างแบบประเมินความสามารถใน
การจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 5 5 5 5 5 5 เหมาะสม

มากท่ีสดุ 

6. ตวัอย่างแบบบนัทกึการปฏิบตัิงาน 
PLC LOG BOOK 

1 1 1 1 1 1 สอดคลอ้ง 5 5 5 5 5 5 เหมาะสม

มากท่ีสดุ 
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ตวัอย่างเคร่ืองมือวิจัย 

แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุกของนักศกึษาฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวชิาวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภฏั 

ค าชีแ้จง แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู

ฉบบันีใ้ชป้ระกอบการสงัเกตการจดัการเรียนรู ้และการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก

ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์โดยผูป้ระเมินคือ ครูพ่ีเลีย้ง อาจารยนิ์เทศก ์

ผูเ้ช่ียวชาญ และนกัศกึษาคูร่ว่มพฒันาบทเรยีน แบบประเมินนีมี้ 2 ตอน ประกอบดว้ย 

 ตอนที ่1 ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัการสงัเกตชัน้เรยีน และผูป้ระเมิน โดยใหผู้ป้ระเมินเติมขอ้มลูในตอนท่ี 1 

ใหค้รบถว้น 

ตอนที ่2 การประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก โดยใหผู้ป้ระเมินท าเครื่องหมาย 

✓ ลงในตารางตามระดบัการปฏิบตัิการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกท่ีสงัเกต พรอ้มทัง้ระบสุิ่งท่ีสะทอ้นความสามารถใน

การจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกท่ีสงัเกตได ้ทัง้นีร้ะดบัการประเมินประกอบดว้ย 

 1. ปฏิบัติได้ถูกต้อง (2) หมายถึง แสดงความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกได้อย่าง

ครบถว้น ถกูตอ้ง เหมาะสมตามหลกัของการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

 2. ปฏิบัติแต่ไม่ถูกตอ้ง (1) หมายถึง แสดงความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกไดแ้ต่ไม่

ครบถว้น ไม่ถกูตอ้ง หรอืไมเ่หมาะสมตามหลกัของการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

 3. ไมป่ฏิบตัิ (0) หมายถึง ไมแ่สดงความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะของ ความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก ดงันี ้

  ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุก หมายถึง คือความสามารถของผูส้อนในการ

จัดการเรียนรูต้ั้งแต่การก าหนดจุดประสงคก์ารจัดการเรียนรู ้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้การใช้สื่อสิ่ง

สนบัสนนุการเรียนรู ้ท่ีสง่เสรมิใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูผ้่านการท ากิจกรรมกลุม่ขนาดเลก็ท่ีมีการระบหุนา้ท่ีของสมาชิก

ภายในกลุ่ม ความสามารถในการส่งเสริมสนับสนุนการมีปฏิสมัพันธ์ของผูเ้รียนในการท ากิจกรรมการเรียนรู ้

ความสามารถในการสื่อสารใหค้  าแนะน าผูเ้รียน และการวดัการประเมินผลการเรียนรูเ้พ่ือใหก้ระบวนการจดัการ

เรยีนรูมี้ประสทิธิภาพ 
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ตอนที ่1 ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัการสงัเกตชัน้เรยีน และผูป้ระเมิน  

ชือ่-นามสกุล นักศกึษาผู้พัฒนาบทเรียน.................................................................................................. 

 เร่ืองทีส่อน................................................. ระดับช้ันทีส่อน.....................  

โรงเรียน............................................... 

วันทีป่ระเมนิ.................................เวลาเร่ิมต้นการสังเกต........................ 

เวลาสิน้สุดการสังเกต........................... 

ผู้ประเมนิ................................................................  

บทบาทในกลุ่ม PLC (  ) ครูพีเ่ลีย้ง     (  ) อาจารยนิ์เทศก ์    

(  ) ผู้เชีย่วชาญ     (  ) นักศึกษาคู่ร่วมพัฒนาบทเรียน 

ตอนที ่2 การประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

 

ความสามารถในการจดัการ

เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

การปฏิบตัิ  

สิ่งท่ีสะทอ้นความสามารถในการ

จดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

ตามระดบัการปฏิบตัิท่ีทา่นประเมิน 

ปฏิบตัิได้

ครบถว้น

ถกูตอ้ง 

เหมาะสม 

 

(2) 

ปฏิบตัิแต่

ไม่

ครบถว้น

ถกูตอ้ง 

เหมาะสม 

(1) 

ไม่

ปฏิบตัิ 

 

 

 

(0) 

1. ความรูค้วามเขา้ใจทาง

วิทยาศาสตร ์

    

1.1 อธิบายหรอืสอดแทรก

ธรรมชาติของวิทยาศาสตรไ์ด ้ 

 (รายละเอียดเอกสารฉบบัท่ี 1) 
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ความสามารถในการจดัการ

เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

การปฏิบตัิ  

สิ่งท่ีสะทอ้นความสามารถในการ

จดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

ตามระดบัการปฏิบตัิท่ีทา่นประเมิน 

ปฏิบตัิได้

ครบถว้น

ถกูตอ้ง 

เหมาะสม 

 

(2) 

ปฏิบตัิแต่

ไม่

ครบถว้น

ถกูตอ้ง 

เหมาะสม 

(1) 

ไม่

ปฏิบตัิ 

 

 

 

(0) 

1.2 อธิบายหลกัการ ทฤษฎี มโน

ทศัน ์กฎเกณฑ ์เนือ้หาสาระทาง

วิทยาศาสตรไ์ด ้

    

1.3 อธิบายกระบวนการสืบ

เสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตร์

ได ้ประกอบดว้ย การสงัเกต การ

ก าหนดปัญหา การ

ตัง้สมมติฐาน การวางแผนการ

การรวบรวมขอ้มลู การรวบรวม

ขอ้มลู การสรุปและสรา้ง

ค าอธิบาย  

    

2. ความสามารถในการจดัการ

เรยีนรู ้

    

2.1 จดักิจกรรมการเรยีนรูใ้ห้

นกัเรียนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง

ดว้ยการรว่มมือปฏิบตัิกิจกรรม

การเรียนรูเ้ป็นกลุม่ 
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ความสามารถในการจดัการ

เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

การปฏิบตัิ  

สิ่งท่ีสะทอ้นความสามารถในการ

จดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

ตามระดบัการปฏิบตัิท่ีทา่นประเมิน 

ปฏิบตัิได้

ครบถว้น

ถกูตอ้ง 

เหมาะสม 

 

(2) 

ปฏิบตัิแต่

ไม่

ครบถว้น

ถกูตอ้ง 

เหมาะสม 

(1) 

ไม่

ปฏิบตัิ 

 

 

 

(0) 

2.2 จดักิจกรรมการเรยีนรูไ้ดต้รง

ตามขัน้ตอนระบไุวใ้นแผนการ

จดัการเรียนรู ้

    

2.3 เตรยีมและใช ้ส่ือการเรียนรู ้

หรอืเครื่องมือส าหรบัการทดลอง

วิทยาศาสตรไ์ดถ้กูตอ้งเหมาะสม  

    

2.4 ใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการ

เรยีนการสอนไดถ้กูตอ้งตาม

หลกัการจดักาเรียนรูร้ว่มกนัเชิง

รุก 

    

2.5 อธิบายขัน้ตอนการท า

กิจกรรมการเรียนรูไ้ดช้ดัเจน 

    

2.6 ใชค้  าถามกระตุน้การคิด 

และตรวจสอบความเขา้ใจของ

ผูเ้รยีน 

    

2.7 อ านวยความสะดวกในการ

ปฏิบตัิกิจกรรมการเรยีนรูข้อง
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ความสามารถในการจดัการ

เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

การปฏิบตัิ  

สิ่งท่ีสะทอ้นความสามารถในการ

จดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

ตามระดบัการปฏิบตัิท่ีทา่นประเมิน 

ปฏิบตัิได้

ครบถว้น

ถกูตอ้ง 

เหมาะสม 

 

(2) 

ปฏิบตัิแต่

ไม่

ครบถว้น

ถกูตอ้ง 

เหมาะสม 

(1) 

ไม่

ปฏิบตัิ 

 

 

 

(0) 

เรยีน การอภิปราย การสรุป

บทเรยีน 

2.8 ตอบค าถามหรอืขอ้สงสยั

ของผูเ้รยีนไดช้ดัเจน 

    

3. 
ความสามารถในการจัดการ
ช้ันเรียน  

    

3.1 จดับรรยากาศการเรียนรูท่ี้ดี 

เป็นกลัยาณมิตร  มีการเสรมิแรง

เม่ือผูเ้รยีนปฏิบตัิกิจกรรมการ

เรยีนรูไ้ดดี้ 

    

3.2 สรา้งบรรยากาศการเรียนรู ้

แบบรว่มกนัเชิงรุกโดยจดักลุม่

ผูเ้รยีนใหมี้ความหลากหลาย 

เช่น คละเพศ คละความสามารถ 

คละความถนดั 

    

3.3 สง่เสรมิการเรยีนรูข้อง

ผูเ้รยีน  โดยการจดัสื่อการเรยีนรู ้
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ความสามารถในการจดัการ

เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

การปฏิบตัิ  

สิ่งท่ีสะทอ้นความสามารถในการ

จดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

ตามระดบัการปฏิบตัิท่ีทา่นประเมิน 

ปฏิบตัิได้

ครบถว้น

ถกูตอ้ง 

เหมาะสม 

 

(2) 

ปฏิบตัิแต่

ไม่

ครบถว้น

ถกูตอ้ง 

เหมาะสม 

(1) 

ไม่

ปฏิบตัิ 

 

 

 

(0) 

ถกูตอ้งตามหลกัการเรียนรู ้

รว่มกนัเชิงรุก 

3.4 สง่เสรมิการเรยีนรูข้อง

ผูเ้รยีน  โดยการจดั สิ่งสนบัสนนุ

การเรียนรู ้ถกูตอ้งตามหลกัการ

เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

    

3.5 สรา้งแรงจงูใจในการเรยีนรู ้

โดยการชีใ้หเ้หน็ถงึประโยชนข์อง

กิจกรรมการเรียนรู ้และการ

ปฏิบตัิกิจกรรมรว่มกนั 

    

3.5 จดัลกัษณะทางกายภาพ

ของหอ้งเรยีน เช่น การจดัโต๊ะ 

เกา้อี ้ สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้ท่ี

สง่เสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รยีน 

    

4. 
ความสามารถในการประเมิน
ผู้เรียน  

    

4.1 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ี     
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ความสามารถในการจดัการ

เรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

การปฏิบตัิ  

สิ่งท่ีสะทอ้นความสามารถในการ

จดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

ตามระดบัการปฏิบตัิท่ีทา่นประเมิน 

ปฏิบตัิได้

ครบถว้น

ถกูตอ้ง 

เหมาะสม 

 

(2) 

ปฏิบตัิแต่

ไม่

ครบถว้น

ถกูตอ้ง 

เหมาะสม 

(1) 

ไม่

ปฏิบตัิ 

 

 

 

(0) 

หลากหลาย  

4.2 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ี
สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู ้
แตล่ะขัน้ 

    

4.3 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ี
เหมาะสมกบัความถนดัของ
ผูเ้รยีน  

    

4.4 ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ี
เหมาะสมกบัระดบัชัน้ของผูเ้รยีน  

    

4.5 สงัเกตพฤติกรรมผูเ้รยีน     
4.6 ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั เพ่ือให้
ผูเ้รยีนใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาตนเอง 

    

ขอ้คิดเหน็เพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ..................................... 
     ลงช่ือ.....................................................................ผูป้ระเมิน 

(............................................................................) 
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เอกสารฉบับที ่1 

ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี

 

1. มมุมองทางวิทยาศาสตร ์ 
1.1 โลกคือสิ่งท่ีสามารถเขา้ใจได ้ 
1.2 แนวคดิวิทยาศาสตรถ์กู เปลี่ยนได ้ 
1.3 ความรูว้ิทยาศาสตรมี์ความ คงทน  
1.4 ทฤษฎีและกฎมีความสัมพันธ์ กัน แต่มีความแตกต่างกัน  วิทยาศาสตรไ์ม่

สามารถตอบ ไดท้กุค าถาม 
2. การสืบสอบทาง วิทยาศาสตร ์ 
2.1 วิทยาศาสตรต์อ้งการหลกัฐาน เชิงประจกัษ ์ 
2.2 วิทยาศาสตรมี์การผสมผสาน ระหว่างตรรกศาสตร ์จินตนาการ และความคิด 

สรา้งสรรค ์ 
2.3 วิทยาศาสตรใ์หค้  าอธิบายและ การท านาย  
2.4นกัวิทยาศาสตรพ์ยายามท่ีจะ ระบแุละหลีกเลี่ยงความ ล าเอียง  
2.5 นกัวิทยาศาสตรไ์ม่ตกอยูใ่ต ้อิทธิพลใด ๆ 
3. กิจการทางวิทยาศาสตร ์ 
3.1 วิทยาศาสตรค์ือกิจกรรมทาง สงัคมท่ีซบัซอ้น  
3.2 วิทยาศาสตรแ์ตกแขนงเป็น สาขาตา่ง ๆ และมีการ ด าเนินการในหลายองคก์ร  
3.3 วิทยาศาสตรมี์หลกัการทาง จรยิธรรมในการด าเนินการ  
3.4 นกัวิทยาศาสตรเ์ขา้รว่ม กิจกรรมทางสงัคมในฐานะ ผูเ้ช่ียวชาญและประชาชน

คนหนึ่ง  
3.5 ความสมัพนัธร์ะหวา่ง วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุกของนักศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภฏั 

ค าชี้แจง แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครูฉบับนีใ้ช้

ประกอบการประเมินแผนการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา

วิทยาศาสตร ์โดยผูป้ระเมินคือ ครูพ่ีเลีย้ง อาจารยนิ์เทศก ์ผูเ้ช่ียวชาญ และนกัศึกษาคู่รว่มพัฒนาบทเรียน แบบ

ประเมินนีมี้ 2 ตอน ประกอบดว้ย 

ตอนที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัแผนการจดัการเรียนรู ้และผูป้ระเมิน โดยใหผู้ป้ระเมินเติมขอ้มลูในตอน

ท่ี 1 ใหค้รบถว้น 

ตอนที่ 2 การประเมินแผนการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก โดยใหท้  าเครื่องหมาย ✓ ลงในตารางตาม

ระดบัการปฏิบตัิการเขียนแผนการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก พรอ้มทัง้ระบุขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ทัง้นีร้ะดบัการประเมิน

ประกอบดว้ย 

 1. ปฏิบัติไดถู้กตอ้ง (2) หมายถึง เขียนแผนการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกไดอ้ย่างครบถว้น ถูกตอ้ง 

เหมาะสมตามหลกัของการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

 2. ปฏิบัติแต่ไม่ถูกตอ้ง (1) หมายถึง เขียนแผนการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุกไดแ้ต่ไม่ครบถว้น ไม่

ถกูตอ้ง หรอืไมเ่หมาะสมตามหลกัของการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

 3. ไมป่ฏิบตัิ (0) หมายถึง เขียนแผนการจดัการเรียนแตไ่มมี่ลกัษณะของการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

 

นิยาม ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้่วมกันเชิงรุก หมายถึง คือความสามารถของผูส้อนในการจัดการ

เรียนรูต้ัง้แต่การก าหนดจดุประสงคก์ารจดัการเรียนรู ้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้การใชส้ื่อสิ่งสนบัสนนุการ

เรียนรู ้ที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูผ้่านการท ากิจกรรมกลุ่มขนาดเล็กท่ีมีการระบุหนา้ท่ีของสมาชิกภายในกลุ่ม 

ความสามารถในการสง่เสรมิสนบัสนนุการมีปฏิสมัพนัธข์องผูเ้รยีนในการท ากิจกรรมการเรยีนรู ้ความสามารถใน

การสื่อสารให้ค  าแนะน าผู้เรียน และการวัดการประเมินผลการเรียนรูเ้พ่ือให้กระบวนการจัดการเรียนรูมี้

ประสทิธิภาพ 
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ตอนที ่1 ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบันกัศกึษาผูพ้ฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้และผูป้ระเมิน  

ชือ่-นามสกุล นักศกึษาผู้พัฒนาบทเรียน................................................................................................. 

เร่ืองทีส่อน........................................................................................ ระดับช้ันทีส่อน............................... 

 โรงเรียน....................................................... วันทีป่ระเม.ิ........................................................................ 

ผู้ประเมนิ................................................................................................................................................... 

บทบาทในกลุ่ม PLC (  ) ครูพีเ่ลีย้ง     (  ) อาจารยนิ์เทศก ์    (  ) ผู้เชีย่วชาญ     (  ) นักศกึษาคู่ร่วม

พัฒนาบทเรียน 

ตอนที ่2 การประเมินแผนการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

 

องคป์ระกอบในการเขียน

แผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนั 

เชิงรุกวิชาวิทยาศาสตร ์ 

การปฏิบตัิ  

สิ่งท่ีสะทอ้นความสามารถในการเขียน

แผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

ตามระดบัการปฏิบตัิท่ีทา่นประเมิน 

ปฏิบตัิได้

ครบถว้น

ถกูตอ้ง 

เหมาะสม 

 

(2) 

ปฏิบตัิแต่

ไม่

ครบถว้น

ถกูตอ้ง 

เหมาะสม 

(1) 

ไม่

ปฏิบตัิ 

 

 

 

(0) 

1. เขียนจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

ได ้ครบทัง้ดา้นความรู ้(K) 

ทกัษะ (P) เจตคติ (A) 

    

2. เขียนจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

ไดส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการ

เรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั 

    

3. เขียนจดุประสงคก์ารเรยีนรูท่ี้

เนน้ใหน้กัเรียนสรา้งความรูด้ว้ย
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องคป์ระกอบในการเขียน

แผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนั 

เชิงรุกวิชาวิทยาศาสตร ์ 

การปฏิบตัิ  

สิ่งท่ีสะทอ้นความสามารถในการเขียน

แผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

ตามระดบัการปฏิบตัิท่ีทา่นประเมิน 

ปฏิบตัิได้

ครบถว้น

ถกูตอ้ง 

เหมาะสม 

 

(2) 

ปฏิบตัิแต่

ไม่

ครบถว้น

ถกูตอ้ง 

เหมาะสม 

(1) 

ไม่

ปฏิบตัิ 

 

 

 

(0) 

ตนเอง ผ่านการเรยีนรูร้ว่มกนั

เชิงรุก 

4. เขียนเนือ้หาสาระไดถ้กูตอ้ง

ตามสาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

    

5. ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู ้

เนน้ใหน้กัเรียนสรา้งความรูด้ว้ย

ตนเอง ผ่านการเรยีนรูร้ว่มกนั

เชิงรุก 

    

6. ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู ้

ได ้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ

เรยีนรู ้ตวัชีว้ดั และจดุประสงค์

การเรียนรู ้

    

7. ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู ้

รว่มกนัเชิงรุกได ้เหมาะสมกบั

เนือ้หาที่สอน  

    

8. ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู ้

ไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะ และ

    



  265 

 

องคป์ระกอบในการเขียน

แผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนั 

เชิงรุกวิชาวิทยาศาสตร ์ 

การปฏิบตัิ  

สิ่งท่ีสะทอ้นความสามารถในการเขียน

แผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

ตามระดบัการปฏิบตัิท่ีทา่นประเมิน 

ปฏิบตัิได้

ครบถว้น

ถกูตอ้ง 

เหมาะสม 

 

(2) 

ปฏิบตัิแต่

ไม่

ครบถว้น

ถกูตอ้ง 

เหมาะสม 

(1) 

ไม่

ปฏิบตัิ 

 

 

 

(0) 

ความสนใจของผูเ้รยีน 

9. ก าหนดสื่อการจดัการเรยีนรู ้

ไดส้อดคลอ้งกบักระบวนการ

จดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

    

10. ก าหนดเครื่องมือส าหรบั

การทดลองวิทยาศาสตรไ์ด้

สอดคลอ้งกบักระบวนการ

จดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

    

11. ก าหนดสื่อเทคโนโลยีท่ีจะ

ใชใ้นการจดัการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

    

12. ก าหนดแนวทางจดักลุม่

ผูเ้รยีนใหมี้ความหลากหลาย 

เช่น จดักลุม่โดยคละเพศ คละ

ความสามารถ 

    

13. ก าหนดวิธีการประเมินผล
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
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องคป์ระกอบในการเขียน

แผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนั 

เชิงรุกวิชาวิทยาศาสตร ์ 

การปฏิบตัิ  

สิ่งท่ีสะทอ้นความสามารถในการเขียน

แผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัเชิงรุก 

ตามระดบัการปฏิบตัิท่ีทา่นประเมิน 

ปฏิบตัิได้

ครบถว้น

ถกูตอ้ง 

เหมาะสม 

 

(2) 

ปฏิบตัิแต่

ไม่

ครบถว้น

ถกูตอ้ง 

เหมาะสม 

(1) 

ไม่

ปฏิบตัิ 

 

 

 

(0) 

เรยีนรู ้และตวัชีว้ดั 

14. ก าหนดวิธีการประเมินผล
ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  

    

15. ก าหนดวิธีการประเมินผล
ดว้ยวิธีการท่ีสอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนรูแ้ตล่ะขัน้ 

    

16. ก าหนดวิธีการประเมินผล
ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมกบั
ระดบัชัน้ของผูเ้รียน  

    

17. ก าหนดวิธีการประเมินผล
ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมกบัความ
ถนดัของผูเ้รียน  

    

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

ลงช่ือ....................................................................ผูป้ระเมิน 
                        (............................................................................) 
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แบบสัมภาษณก์ึง่โครงสร้างเพือ่ศกึษาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชงิรุก 

ของนักศกึษาฝึกประสบการณว์ชิาชพีครูวทิยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

ค าชีแ้จง  
แบบสมัภาษณ์นีจ้ัดท าขึน้เพ่ือศึกษาความความสามารถในการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกของนักศึกษาครู

วิทยาศาสตรข์องมหาวิทยาลยัราชภัฏ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธร์ะดบัดษุฎีบณัฑิต เรื่อง การพฒันา
รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการจดัการเรียนรูร้ว่มกนัเชิงรุกของนักศึกษาครูวิทยาศาสตรข์องมหาวิทยาลยัราชภัฏ   ขอ้มลู
ส่วนตัวของผูใ้หส้มัภาษณ์จะไม่ไดถู้กเปิดเผยและขอ้มูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์จะน าไปใชเ้ฉพาะในงานวิจัย
เท่านัน้ไม่มีผลต่อคะแนน และผลการเรียนของผูใ้หก้ารสมัภาษณ์ ทัง้นีผู้ว้ิจยัขออนุญาตบนัทึกเสียงตลอดการ
สมัภาษณ ์
 
ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ ์ 
 ช่ือ – นามสกลุ ผูใ้หก้ารสมัภาษณ.์.................................................................................................. 
 โรงเรยีน ............................................................ ระดบัชัน้ท่ีสอน................................................... 

วิชาที่สอน.............................................. วนัเวลาท่ีสอน................................................................. 
วนัท่ีสมัภาษณ.์........................................ เวลาท่ีสมัภาษณ.์.......................................................... 

ข้อค าถาม 
1. ทา่นเตรยีมการจดัการเรียนรูใ้นครัง้นีอ้ยา่งไรบา้ง ในประเดน็ตอ่ไปนี ้ 
 1.1 การเตรียมเนือ้หา 

 1.2 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้และการเขียนแผนการจดัการเรียนรู ้

 1.3 การเตรียมสื่อการจดัการเรยีนรู ้

 1.4 การเตรียมการประเมินการเรียนรูข้องนกัเรียน 

2. (ตัง้แต่แผนท่ี 2) ท่านประยุกตใ์ชผ้ลจากการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพร่วมกับการ
พฒันาบทเรยีนรว่มกนัในการจดัการเรียนรูข้องทา่นในครัง้นีอ้ยา่งไร  
3. การจดัการเรียนรูข้องทา่นในวนันีส้อดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ทา่นเตรยีมไวห้รอืไหม อยา่งไร 
4. นกัเรยีนมีพฤติกรรมการเรยีนรูต้อ่กิจกรรมการเรยีนรูท่ี้ทา่นออกแบบอยา่งไร (การตอบค าถาม การอภิปราย 
การมีสว่นรว่มในชัน้เรยีน ฯลฯ) 
5. ทา่นรูส้กึอยา่งไรกบัการจดัการเรียนรูใ้หก้บันกัเรยีนในวนันี ้
6. สิ่งท่ีทา่นคิดวา่ สิ่งท าไดดี้ในการจดัการเรียนรูว้นันีคื้ออะไร 
7. ปัญหา และอปุสรรคท่ีพบและรอการเติมเตม็ ในการจดัการเรียนรูใ้นวนันีมี้อะไรบา้ง  
8. จากปัญหาและอปุสรรคที่พบ ทา่นจะปรบัปรุงการจดัการเรยีนรูข้องทา่นในครัง้ตอ่ไปอยา่งไร 
9. ทา่นไดเ้รียนรูอ้ะไรบา้งจากการไดร้บัการนิเทศตามแนวคิดชมุชนแหง่การเรียนรูท้างวิชาชีพรว่มกบัการพฒันา
บทเรยีนรว่มกนัในการพฒันาการจดัการเรยีนรูข้องทา่นในครัง้นี ้
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายฐาปนา จอ้ยเจรญิ 
วัน เดอืน ปี เกิด 15 พฤศจิกายน 2526 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชามธัยมศกึษา (วิทยาศาสตร)์ วิชาเอกชีววิทยา 

คณะครุศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร ์คณะมนษุยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสตัววิทยา คณะวทิยาศาสตร ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน เลขท่ี 18 ซอยกาญจนาภิเษก 2 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขต
บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150   
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