
   

 

 

 

สื่อการนิเทศ  
เรื่อง การด าเนินงานตามการติดตาม ประเมินผล 

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 

นโยบายที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที ่ 17 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”  

ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

 
 

เอกสารศน.สพม.29 ล าดับที่  21/2563 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 



   

 

 

ค าน า 
 เอกสาร  “สื่อการนิเทศ เรื่อง การด าเนินงานตามการติดตาม ประเมินผลตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29  นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตัวช้ีวัดที่  17 ครู มีการเปลี่ยนบทบาท
จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้”  ฉบับนี้จัดท า
ขึ้น เพื่อเป็นคู่มือประกอบการการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเน้นประเด็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และ
เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้  
 สาระส าคัญของสื่อการนิเทศ ฉบับนี้ กล่าวถึง เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดและค าอธิบายตัวชี้วัด 
หลักฐานที่สถานศึกษาต้องน าส่งเขตพ้ืนที่การศึกษา นอกจากนี้ในภาคผนวกยังได้เพ่ิมเติมความรู้ ความเข้าใจและแนว
ทางการด าเนินการของสถานศึกษาเพ่ือให้ชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติได้ในเบื้องต้น  ผู้เขียนในฐานะผู้รับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนนโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตัวชี้วัดที่  17 ครู มีการเปลี่ยนบทบาท
จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้” มีความคาดหวังว่า 
หากสถานศึกษาและครูได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนที่แนะน าภายในเล่ม ก็คงจะส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองและ
ส่งผลต่อสถานศึกษาและประเทศชาติต่อไป 
 ขอขอบคุณนายภัทธศาสน์  มาสกุล  ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อน 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้”  และผลักดันให้มีการติดตาม ประเมินผลตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างครอบคลุม
ทุกนโยบายทุกตัวชี้วัด และขอขอบคุณ ศึกษานิเทศก์ สพม.29 ทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ในครั้งนี้  
 
  ดร.สุกานดา  ธิมา 
   นายพิชัย  ญาณศิริ 

 
 
 
 

สารบัญ 
 

  หน้า 
  ค าน า  ก 

ก 



ข 
 

 
 

สารบัญ  ข 
 ค าชี้แจงการใช้ สื่อการนิเทศ เรื่อง การด าเนินงานตามการติดตาม ประเมินผลตาม    

       ตวัชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 
 

1 
ส่วนที่ 1  

 
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตาม ประเมินผล ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 
      ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
      ตัวชี้วัดที่ 17  ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 

 
 
 

2 
ส่วนที่ 2 ค าอธิบายประกอบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล นโยบายที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 17 5 

 เอกสารอ้างอิง 9 
 ภาคผนวก (รายละเอียดของการด าเนินการและหลักฐานของแต่ละตัวชี้วัด) 12 
 ภาคผนวก ก. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงาน 

                  การสอน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ 2563   
                  ครั้งที่ 1/2563 สามารถน าผลการพัฒนามานับชั่วโมงเพ่ือประกอบ 
                  การขอมี/เลื่อนวิทยะฐานะตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 
 
 
 

13 
 ภาคผนวก ข.  แนวทางการจัดท ารายงานนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

                   (Active Learning) ให้เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
 

24 
 ภาคผนวก ค.  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (Instruction Design)  31 

 ภาคผนวก ง.  การประชุมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning  
                  Community – PLC)  ด้านจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning   
                  ให้เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 

 
 

67 
 คณะผู้จัดท า 82 
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ค าช้ีแจง 
การใช ้สื่อการนิเทศ 

เร่ือง การด าเนินงานตามการติดตาม ประเมินผลตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 
นโยบายที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ตัวช้ีวัดที ่17  คร ูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

............................................ 
 สื่อการนิเทศฉบับนี้ ประกอบด้วย 
 ส่วนที ่1. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตาม ประเมินผล ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ส่วนที ่2  ค าอธิบายประกอบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล นโยบายที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 17 
 
(สื่อการนิเทศและเครื่องมือนี้ส าหรับเป็นคู่มือและแนวทางในการด าเนินการของโรงเรียน  ส่วนการรายงานผลการ
ด าเนินการของแต่ละโรงเรียนนั้น  ทางสพม.29 จะแจ้งให้รายงานผ่านระบบ online อีกครั้ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
การติดตาม ประเมินผล ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ 

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 ตัวชี้วัดที่ 17  ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
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โรงเรียน.............................................อ าเภอ..................................จังหวัด........................สหวิทยาเขต........... 
 

ค าชี้แจง 1. ให้กรอกข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริง 
  2.  ครูผู้สอน หมายถึง  ข้าราชการครู พนักงานราชการ  อัตราจ้างที่ปฏิบัติการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่
ยึดครูเป็นศูนย์กลาง 
  3. Coach หมายถึง ครูผู้ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ ตระหนักในตนเอง ลงมือท า แก้ปัญหาด้วยตัวเอง ส่งเสริม กระตุ้น ผลักดันให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพตนเองไปสู่
เปูาหมายที่ต้องการ 
 

1.ตัวช้ีวัดที่ 1 จ านวนครูผู้สอน 
 จ านวนครูผู้สอนในปีงบประมาณ 2563  รวมทั้งสิ้น....................คน 
 จ าแนกเป็น 1.1 ข้าราชการครู    จ านวน..................คน 
     1.2 พนักงานราชการ   จ านวน..................คน 
     1.3 ครูอัตราจ้าง    จ านวน..................คน 
 

2.ตัวช้ีวัดที่ 2  ครูที่เปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนเป็น Coach   
 2.1 ครูผู้สอนพัฒนาตนเองให้เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach”จ านวน...............คน 
   คิดเป็นร้อยละ....................... 
 2.2 ครูผู้สอนได้รับการ อบรม พัฒนาให้เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
   จ านวน...............คน    คิดเป็นร้อยละ....................... 
   2.2.1 ครูผู้สอนได้รับการ อบรม พัฒนาให้เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach”              
                    โดย สพท. ด าเนินการ   จ านวน...................คน   คิดเป็นร้อยละ....................... 
     (1) โดย สพม.29 จัดอบรมให้ จ านวน......................คน  คิดเป็นร้อยละ....................... 
     (2) โดย สพท. อื่น จัดอบรมให้  (ระบุ เช่น สพป.  สพม.) 
                              ชื่อ สพท. ...................จ านวน......................คน  คิดเป็นร้อยละ....................... 
                              ชื่อ สพท. ...................จ านวน......................คน  คิดเป็นร้อยละ....................... 
                              ชื่อ สพท. ...................จ านวน......................คน  คิดเป็นร้อยละ....................... 
   2.2.2 ครูผู้สอนได้รับการ อบรม พัฒนาให้เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”    โดยหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ไม่ได้สังกัดสพฐ. เช่น มหาวิทยาลัย  สถาบัน  เอกชน อบรมพัฒนาให้ (ระบุ)        จ านวน...................คน                 
คิดเป็นร้อยละ....................... 
      ชื่อ หน่วยงาน....................จ านวน......................คน  คิดเป็นร้อยละ....................... 
                         ชื่อ หน่วยงาน....................จ านวน......................คน  คิดเป็นร้อยละ....................... 
                          ชื่อ หน่วยงาน....................จ านวน......................คน  คิดเป็นร้อยละ....................... 
 
3.ตัวช้ีวัดที่ 3 การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ 
 3.1 โรงเรียนนิเทศภายในให้ครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ ให้เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach”  
จ านวน......................คน  คิดเป็นร้อยละ....................... 
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   (โปรดแนบไฟล์เล่มรายงานการนิเทศที่เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ของสถานศึกษา  เป็น 
ไฟล์ word จ านวน 1 ไฟล์, ไฟล์ pdf. จ านวน 1 ไฟล์ และ Paper เล่มจริง จ านวน 1 เล่ม ) 
 3.2 สพม. 29 นิเทศ ติดตามครูผู้สอนด้านการเรียนรู้ โดยเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach”             
จ านวน......................คน  คิดเป็นร้อยละ.......................  
  (โปรดแนบร่องรอยบันทึกผลการรับการนิเทศของครูคน/กลุ่ม ที่ได้รับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ สพม. 29 
ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ทีเ่ปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach”)  
 
4.ตัวช้ีวัดที่ 4  การจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ 
   ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  และเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
 จ านวน......................คน  คิดเป็นร้อยละ.......................  
 โปรดแนบ  1. แผนหน่วยการเรียนรู้  จ านวน 1 แผน  เป็น file pdf. และ Paper  
     2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่อยู่ในแผนหน่วยการเรียนรู้เดียวกันกับข้อ 1. และเป็นแผนการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning  และเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach”  จ านวน 1 แผน เป็น file pdf. และ 
Paper 
     3. ผลงาน/นวัตกรรมของครู จ านวน 1  ผลงาน/นวัตกรรม เป็น file pdf. และ Paper 
     4. ชิ้นงานของนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ของครูตามแผนการจัดการเรียนรู้ในข้อ 2  
จ านวน 1 ชิ้นงาน    เป็น file pdf. และ Paper 
 
5.ตัวชี้วัดที ่5  การเปลี่ยนบทบาท จาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
    ครูผู้สอนที่สามารถเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”  จ านวน......................คน   
คิดเป็นร้อยละ.......................  

(โปรดระบุชื่อ - สกุล และกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างน้อย โรงเรียนละ 1 คน) 
 1.ชื่อ...............................................สกุล.......................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.........................  
 2.ชื่อ...............................................สกุล.......................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.......... ............... 
 3.ชื่อ...............................................สกุล.......................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.......... ............... 
   โปรดแนบ  คลิปวิดีโอ ที่การสอนที่ครูได้จัดการเรียนรู้ในบทบาท Coach จ านวน 1 คลิป 1 ชั่วโมง/50นาที/ครู 1 คน 
 
6.ตัวชี้วัดที่ 6  การประชุมปฏิบัติการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community 
– PLC) ด้านจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  และเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
 โรงเรียนมีการประชุม PLC เพ่ือพัฒนาการเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach”   จ านวน ..............ครั้ง 
 (โปรดแนบบันทึก PLC /รายงานการท า PLC ทีเ่ปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach”   เป็น file pdf. 
จ านวน 1  รายการ) 
 
 

                                                                                       ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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ค าชี้แจง  ส่วนที่ 2 ค าอธิบายประกอบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล นโยบายที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 17 นี้ประกอบด้วย 2 
รายการ ดังต่อไปนี้ 

  1.  อธิบายความหมายและวิธีการด าเนินการต่อไปนี้เป็นตัวชี้วัดของการด าเนินการของสถานศึกษาตาม               
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ตัวชี้วัดที่ 17 ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู้ หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้     

  2.  ภาคผนวก (รายละเอียดของการด าเนินการและหลักฐานของแต่ละตัวชี้วัด)  
................................................... 

1. อธิบายความหมายและวิธีการด าเนินการ 
 

1. ตัวช้ีวัดที่ 1 จ านวนครูผู้สอน 
 หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการ  อัตราจ้างที่ยังมีการปฏิบัติการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ยึดครูเป็น
ศูนย์กลาง 
 
2. ตัวช้ีวัดที่ 2   ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “โค้ช” 
 2.1 ครูผู้สอนพัฒนาตนเองให้เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach”  
   หมายถึง ครูผู้สอนทั้งหมดในโรงเรียน คือ ข้าราชการ  พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ทุกคนในโรงเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาตนเองให้เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ไม่ว่าจะได้รับการพัฒนาโดย  สพม. 29  เขตพ้ืนที่
การศึกษาอ่ืน  ครูปองครูของสพฐ. หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ สพฐ. รวมทั้งครูสมัครใจเข้าอบรมพัฒนาเอง และการพัฒนา
ตนเองของครูด้านเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ด้วยการศึกษา ค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ
Coaching & Mentoring จาก  สพม. 29 หรือจากผู้เชี่ยวชาญนอกหน่วยงาน   ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา  

ส่วนที่ 2 ค าอธิบายประกอบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล นโยบายที่ 3 ตัวชีว้ัดที่ 17 
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 2.2  ครูผู้สอนได้รับการ อบรม พัฒนาให้เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” โดย สพท. ด าเนินการ    
   หมายถึง  ครูผู้สอนได้รับการอบรม พัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นการเปลี่ยนบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” โดยมีหน่วยงานของ สพม. 29 หรือ สพม.อื่น สพป.อ่ืน จัดให้ 
   (หมายเหต ุ สพม. 29 มีหลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ส าหรับครู สังกัด สพฐ. (รหัส 62118) ซ่ึงเป็นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการ
สอน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563)     
     โดย สพฐ.ได้ประกาศหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ 2563  
ครั้งที่ 1/2563 และสามารถน าผลการพัฒนามานับชั่วโมงเพ่ือประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยะฐานะตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนดได้ โดยมีชื่อหลักสูตรว่า หลักสูตร “การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) 
ส าหรับครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เป็นหลักสูตรที่พัฒนาครูให้เปลี่ยนบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” โดยมี 56 เขตพ้ืนที่การศึกษารวมทั้งสพม. 29  ที่สามารถจัดอบรมครูตามหลักสูตรนี้ได้   
ซึ่งโรงเรียนสามารถใช้หลักสูตรนี้พัฒนาครู เพื่อเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach”  
   ทั้งนี้  สพม. 29 มีแนวทางการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรครู โดยก าหนดกลุ่มเปูาหมายให้เป็นไปตามหลักสูตร          
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้  3 กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 อบรมตามโครงการ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ทั้งระบบโรงเรียน
โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring  ของ สพม.29 ประจ าปีงบประมาณ 2563  ร.ร.ละ 1 คน 24 ชั่วโมง 
(ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงเอกสารประกอบการอบรม/ชุดฝึกอบรม  โดยจะอบรมในช่วง15-31 สิงหาคม 2563) 
  กลุ่มที่ 2  จัดอบรมให้ตามความต้องการของโรงเรียน/สหวิทยาเขต โดยโรงเรียนหรือสหวิทยาเขตก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ฝึกอบรม โดยให้เป็นไปตามหลักสูตรก าหนดไว้ทุกประการ ครูจึงจะได้รับการรับรองนับชั่วโมง 
  กลุ่มที่ ๓  จัดอบรมให้ตามความต้องการรับการอบรมของครู ซึ่งปัจจุบันมีครูสมัครเข้ารับการอบรมไว้แล้ว 
จ านวน ๓๒๔ คน (ในกรณีนี้ ก าลังหาแนวทางพัฒนาครูอย่างประหยัด เนื่องจากไม่ได้รับงบจัดสรรจาก สพฐ.  ทั้งนี้จะ
ประสานกับครูที่ได้สมัครลงทะเบียนไว้แล้ว จ านวน 324 คน ภายหลังจากที่พัฒนาครู ในกลุ่มที่1 -2 เรียบร้อยแล้ว โดย
สามารถพัฒนาไปจนสิ้นสุดระยะเวลาที่หลักสูตรได้รับการอนุมัติจาก ก.ค.ศ. คือ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2565 )  
 หมายเหตุ ทั้ง 3 กลุ่ม จะได้รับการรับรองนับชั่วโมงจาก ก.ค.ศ. และยังได้รับวุฒิบัตรจาก สพม. 29  ด้านการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach”  และวุฒิบัตรการบูรณาการทักษะชีวิตตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานส าหรับจัดการเรียนรู้เชิงรุก ด้วย 
 ส าหรับ กรณีท่ีโรงเรียน สหวิทยาเขต จะจัดอบรมหลักสูตร 1 วัน หรือ 2 วัน เพ่ือสนองนโยบายที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 17 
ประเด็น “ครูผู้สอนได้รับการอบรม พัฒนาให้เปลี่ยนบทบาทจาก ผู้สอน  เป็น Coach” จาก สพม. 29 ก็สามารถ
ด าเนินการได้ ทั้งนี้โรงเรียน/สหวิทยาเขต ให้ประสานวิทยากรจาก สพม.29  เพ่ือปรับหลักสูตร แต่ครูจะไม่ได้การรับรอง
นับชั่วโมงจาก ก.ค.ศ. 
 (รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ 2563  ครั้งที่ 1/2563 และ
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สามารถน าผลการพัฒนามานับชั่วโมงเพ่ือประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยะฐานะตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด                           
อยู่ในภาคผนวก ก.) 
 
3. ตัวช้ีวัดที่ 3   การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ 
 3.1 โรงเรียนนิเทศภายในให้ครูผูส้อนด้านการจัดการเรียนรู้ โดย เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach”   
   หมายถึง การนิเทศภายในโรงเรียนด้านการจัดการเรียนรู้ โดย เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach”  ด้วยการสร้างเครือข่ายการนิเทศภายในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยกระบวนการ Coaching & Mentoring ของ
สถานศึกษา และเม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการพัฒนาตามที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วให้รายงาน สพม. 29 โดย แนบไฟล์เล่ม
รายงานการนิเทศ ฯ ของสถานศึกษา เป็น ไฟล์ word จ านวน 1 ไฟล์, ไฟล์ pdf. จ านวน 1 ไฟล์  และ Paper เล่มจริง 
จ านวน 1 เล่ม  
  โรงเรียนต้องด าเนินการนิเทศภายในและสร้างเครือข่ายการนิเทศด้านการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกที่เปลี่ยนบทบาท
จาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” โดยการรายงานนิเทศภายใน ดูได้จาก “คู่มือการนิเทศภายสถานศึกษา” ตามที่ได้แจ้ง
โรงเรียนแล้วตามหนังสือที่ ศธ 04259/2690 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่อง การนิเทศภายในสถานศึกษาโดยสามารถ
ก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของรายงานการนิเทศภายในได้ตามความเหมาะสมตามกิจกรรมนิเทศที่
ด าเนินการ 
(รายละเอียดเฉพาะแนวทางการจัดท ารายงานนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” 
เป็น “Coach” อยู่ในภาคผนวก ข.) 
 

 3.2 สพม. 29 นิเทศ ติดตามครูผู้สอนด้านการเรียนรู้ โดยเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach”   
   หมายถึง  ร่องรอยการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนด้านการเรียนรู้ โดยเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน”  เป็น 
“Coach”  จากศึกษานิเทศก์ สพม. 29 หรือนักวิชาการจาก สพม. 29  ที่ได้นิเทศการจัดการเรียนรู้ การสังเกตชั้นเรียน 
การเป็นผู้ชี้แนะและพ่ีเลี้ยง (Coaching & Mentoring)  ได้แก่ บันทึกการนิเทศของศึกษานิเทศก์ที่บันทึกในสมุดนิเทศ
โรงเรียน/สมุดบันทึกการนิเทศของครูผู้รับการนิเทศ  ฯลฯ  โดยแนบไฟล์ PDF,  ไฟล์รูปถ่ายบันทึก, ไฟล์ภาพกิจกรรมการ
นิเทศโดยสพม. 29)   
 

4. ตัวช้ีวัดที่4   การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
 หมายถึง  ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  และเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach” ครูต้องท าแผนหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (แผน Key Concept)   
    โดยโรงเรียนต้องส่งโดยโรงเรียนต้องส่งร่องรอยหลักฐานการด าเนินการ ดังนี้ 
    1. แผนหน่วยการเรียนรู้  จ านวน 1 แผน  เป็น file pdf. และ Paper 
    2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่อยู่ในแผนหน่วยการเรียนรู้เดียวกันกับข้อ 1. และต้องเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning  และเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach”  จ านวน 1 แผน เป็น file pdf. และ Paper 
    3. ผลงาน/นวัตกรรมของครู จ านวน 1  ผลงาน/นวัตกรรม เป็น file pdf. และ Paper 
    4. ชิ้นงานของนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ของครูตามแผนการจัดการเรียนรู้ในข้อ 2                        
จ านวน 1 ชิ้นงาน    เป็น file pdf. และ Paper 
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(แนวทางการจัดท าแผนหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้/แบบตรวจสอบแผนหน่วย/ แบบตรวจสอบแผนการ
จัดการเรียนรู้/เครื่องมือการนิเทศ/แบบสังเกตการสอน อยู่ในภาคผนวก ค.) 
 
5. ตัวช้ีวัดที่ 5  การเปลี่ยนบทบาท จาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
    หมายถึง ครูผู้สอนที่สามารถเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” โดยการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบ/เทคนิคการสอนActive Learningแบบต่างๆที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  โดยสามารถจัดกิจกรรมที่แสดงได้ชัดเจนว่า  ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” โดยระบุชื่อ - 
สกุล และกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างน้อย โรงเรียนละ 1 คน 
   (หมายเหตุ   รูปแบบ/เทคนิคการสอนActive Learning แบบต่างๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้แก่  การสอนแบบบันได 5 ขั้น(QSCCS) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) การสอนแบบ
ตกผลึก (Crystal-Based  Instructional  Model)  การสอนด้วยวิธีการวิจัย (Research-Based Instructional 
Model)    การสอนด้วยวิธี เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based Instructional Model)  การสอนด้วยวิธีเนื้อหาเพ่ือ
น าไปสู่การเรียนรู้ภาษา  (Content – Based Instruction: CBI )   การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom)    การสอนปัญหาแบบเปิด (Open Approach)และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson Study)    การ
สอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL)   การสอนแบบสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-
based Learning :CBL)  เป็นต้น) 
 
6. ตัวช้ีวัดที่ 6 การประชุมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community – PLC)  
ด้านจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  และเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
    หมายถึง โรงเรียนหรือครูมีการประชุมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community – PLC) ด้านจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  และเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
เป็นวงรอบการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 วงรอบขึ้นไป จนครูสามารถเปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้สอน” เป็น “Coach” 
ได้ 
     โดยโรงเรียนต้องส่งร่องรอยหลักฐานการด าเนินการ  คือ บันทึก PLC ครั้งสุดท้ายและรายงานสรุปผล
การท า PLC จนครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้สอน” เป็น “Coach” ได้ เป็น file pdf. จ านวน 1  รายการ 
(แนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community – PLC) ด้านจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning  และเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” และการจัดท ารายงานฯ อยู่ในภาคผนวก ง.)  

....................................... 
เอกสารอ้างอิง 
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ภาคผนวก ก. 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน 

ของส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  ครั้งที่ 1/2563  

สามารถน าผลการพัฒนามานับชั่วโมงเพ่ือประกอบ 
การขอมี/เลื่อนวิทยะฐานะตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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ก. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ของส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ 
2563  ครั้งที่ 1/2563 สามารถน าผลการพัฒนามานับชั่วโมงเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยะฐานะ
ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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ภาคผนวก ข. 
แนวทางการจัดท ารายงานนิเทศภายใน 

ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) 
ที่เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน”    เป็น “Coach” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข. แนวทางการจัดท ารายงานนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกใหเ้ปลี่ยนบทบาทจาก 
   “ครูผู้สอน”   เป็น “Coach” 
  ในการนิเทศภายในสถานศึกษาและและสร้างเครือข่ายการนิเทศด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีเปลี่ยนบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” โรงเรียนควรด าเนินการสร้างเครือข่ายจากครูแกนน าการจัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีเปลี่ยน
บทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ซึ่งอาจจะมีครูแกนน า 1 คน หรือหลายคนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือตาม
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บริบทของโรงเรียน ซึ่งครูแกนน าแต่ละคนนั้น จะได้รับการพัฒนาให้เปลี่ยนบทบาทจาก“ครผูู้สอน” เป็น “Coach” จาก
ศึกษานิเทศก์ด้วยกระบวนการ Coaching & Mentoring  ดังภาพ 
 

 
 ล าดับขั้นตอนการนิเทศ  ส าหรับการนิเทศและร่วมพัฒนาในภาคเรียนที่ 1/2563 นี้ 
 ล าดับ 1  ศึกษานิเทศก์ ท าการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงให้กับครูผู้ปฏิบัติ
ระดับ 1  และเม่ือครูผู้ปฏิบัติระดับ 1 มีความช านาญในกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” 
เป็น “Coach” ด้วยแล้ว ก็จะกลายเป็นครูผู้นิเทศระดับ 1  
 ล าดับ 2  ครูผู้ปฏิบัติระดับ1 กลายเป็นครูผู้นิเทศระดับ1 แล้ว ก็จะท าการนิเทศและพัฒนาครูผู้ปฏิบัติระดับ2 จน
ครูผู้ปฏิบัติระดับ2 มีความช านาญที่เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” และพัฒนาเป็นครูผู้นิเทศระดับ 2  
 ล าดับ3  ครูผู้ปฏิบัติระดับ2 กลายเป็นครูผู้นิเทศระดับ2 แล้ว ก็จะท าการนิเทศและพัฒนาครูผู้ปฏิบัติระดับ3 จน
ครูผู้ปฏิบัติระดับ3 มีความช านาญที่เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach”  และพัฒนาเป็นครูผู้นิเทศระดับ 3 

แผนภาพการสร้างเครือข่ายนิเทศภายในด้าน 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring 

 

 
 
 
 
 
 
                                                     
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                        ศกึษานเิทศก์             

ครูผู้ปฏิบัติ ระดับ 1 
เป็น 

ครูผู้นิเทศระดับ1 

ครูผู้ปฏิบัติ ระดับ 1 
เป็น 

ครูผู้นิเทศระดับ1 

ครูผู้นิเทศระดับ 1 

ครูผู้ปฏิบัติ ระดับ 1 
เป็น 

ครูผู้นิเทศระดับ1 

ครูผู้นิเทศระดับ 1 

ครูผู้ปฏิบัติ ระดับ 2 
เป็น 

ครูผู้นิเทศระดับ2 

ครูผู้ปฏิบัติ ระดับ 2 
เป็น 

ครูผู้นิเทศระดับ2 

ครูผู้ปฏิบัติ ระดับ 2 
เป็น 

ครูผู้นิเทศระดับ2 

ครูผู้ปฏิบัติ ระดับ 2 
เป็น 

ครูผู้นิเทศระดับ2 

ครูผู้ปฏิบัติ ระดับ 2 
เป็น 

ครูผู้นิเทศระดับ2 

ครูผู้ปฏิบัติ ระดับ 3 
เป็น 

ครูผู้นิเทศระดับ3 
 

ครูผู้ปฏิบัติ ระดับ 3 
เป็น 

ครูผู้นิเทศระดับ3 
 

ครูผู้ปฏิบัติ ระดับ 3 
เป็น 

ครูผู้นิเทศระดับ3 

ครูผู้ปฏิบัติ ระดับ 3 
เป็น 

ครูผู้นิเทศระดับ3 
 

ครูผู้ปฏิบัติ ระดับ 3 
เป็น 

ครูผู้นิเทศระดับ3 
 

1 

2 

3 
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 และครูผู้นิเทศระดับ3 ก็จะพัฒนาครูผู้ปฏิบัติระดับ4 อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะครบจ านวนครูที่ร่วมพัฒนาใน
โรงเรียนหรือตามโครงการ  
 
การวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนที่จะด าเนินการนิเทศภายใน โดยคณะผู้นิเทศท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการสถานศึกษาจะมีข้ันตอน
การด าเนินการระดับโรงเรียนและระดับกลุ่ม/กลุ่มงาน/ ฝุาย / กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน ดังนี้  
 1. การด าเนินงานระดับโรงเรียน 
 การด าเนินงานนิเทศภายในระดับโรงเรียนเป็นลักษณะงานก าหนดนโยบาย  อ านวยความสะดวก  ก ากับติดตาม  
ให้การสนับสนุนส่งเสริม  ประเมินการด าเนินงานในภาพรวม แบ่งเป็น  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 

 1.1 แจ้งนโยบายการนิเทศ  
    ประชุม ครูอาจารย์ และแจ้งนโยบายของสพฐ. นโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา และนโยบายโรงเรียนที่
ต้องการนิเทศ 
  1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานนิเทศของโรงเรียน 
    การแต่งตั้งคณะกรรมการตามความเหมาะสมของภารกิจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  โดย
คณะกรรมการด าเนินงานนิเทศมีหน้าที่ คือ 
     1) ส ารวจความต้องการและความพร้อมของโรงเรียน/ครู 
     2) ก าหนดกรอบแผนงานของการนิเทศ 
     3) ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ด าเนินการนิเทศ 
     4)  ด าเนินการให้การสนับสนุนและควบคุมคุณภาพงาน 
     5)  สร้างการประสานสัมพันธ์ เพื่อบ ารุงขวัญและก าลังใจ 
     6)  ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ 
 
  1.3 ก าหนดกรอบแผนงานนิเทศ  
    คณะกรรมการพิจารณาเลือกนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาก าหนดเป็นขอบข่ายของงานที่จะ
ปฏิบัติ  เพ่ือลดปัญหาหรือพัฒนางาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของสพฐ. นโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น ในกรณี
นโยบายที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 17 การส่งเสริมและพัฒนาครูให้เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการเรียนรู้ นั้น จะเก่ียวข้องกับ  การพัฒนาสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรและ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (3R8C)   การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learningโดยใช้กระบวนการ Coaching & 
Mentoring   เป็นต้น 
 2. การด าเนินงานระดับกลุ่ม/กลุ่มงาน/ ฝ่าย / กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  
  การด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ระดับนี้ ได้แก่ ระดับฝุาย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ /งาน เป็นลักษณะงาน           
ในระดับปฏิบัติ  ดังนั้น ขั้นตอนการด าเนินงานต้องมีกระบวนการท างานเชิงระบบที่มีคุณภาพ จึงด าเนินงานเป็น                
6  ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
  ขั้นที1่  การส ารวจความต้องการหรือความจ าเป็น  ( Need  Assessment  : N. A. ) 
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   โดย ท าการส ารวจสภาพปัจจุบันและสภาพความต้องการแท้จริงของ/โรงเรียน/ครู ในการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” แล้วน าไปเปรียบเทียบกับกรอบแผนงานนิเทศของเขตพ้ืนที่
การศึกษา จะท าให้ทราบความต้องการจ าเป็นของเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน และท าให้น าไปสู่การวางแผนนิเทศ
ภายใน  ซึ่งมี ขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้ 

 1.1) สร้างเครื่องมือ  โดยก าหนดวิธีหาความต้องการจ าเป็น และเครื่องมือที่ใช้ ตามตารางดังนี้  
 

วิธีการที่จะหาความต้องการจ าเป็น 
 

เครื่องมือที่ใช้ 
สอบถาม 
สังเกต 

สัมภาษณ์ 
ส ารวจ 
ซักถาม 
ทดสอบ 
ฯลฯ 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบส ารวจ 
ข้อซักถาม 

แบบทดสอบ 
ฯลฯ 

 
     1.2) หาคุณภาพของเครื่องมือก่อนน าไปใช้ 
      ก่อนน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปใช้ต้องตรวจสอบคุณภาพและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือน าไปใช้ต่อไปซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้สามารถศึกษาได้จากเอกสารต าราที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปที่มีผู้เขียนไว้มากมาย 
 
     1.3) น าเครื่องมือไปใช้ 
          โดยน าเครื่องมือไปใช้กับผู้รับการนิเทศตามท่ีระบุไว้ในแผนงานการนิเทศและปฏิทินนิเทศ     
ที่ก าหนดไว้  
     1.4)  การวิเคราะห์และสรุปสภาพปัญหาความต้องการจ าเป็น 
         น าเอาข้อมูลที่ได้จากการนิเทศมารวบรวมวิเคราะห์หาค่าทางสถิติเบื้องต้นตาม 
ความเหมาะสมของข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ 
     1.5)  การจัดท ารายงานสภาพปัญหาความต้องการจ าเป็น 

    โดยจัดท าเอกสารรายงานในลักษณะเอกสารทางวิชาการ 
  ขั้นที่ 2 การวางแผนนิเทศภายใน 
   น าข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่ 1  โดยเฉพาะข้อย่อยที่  1.5  มาด าเนินการต่อเพ่ือการก าหนดแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมการนิเทศ ซึ่งสามารถด าเนินเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ตามล าดับ   ดังนี้  
    2.1) ระบุปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการนิเทศ 
    2.2) ศึกษา ประมวล แนวคิด  ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับปัญหาความต้องการและการนิเทศ 
    2.3) ก าหนดทางเลือกในการนิเทศและแก้ปัญหา 
    2.4) วางแผนปฏิบัติการนิเทศ 
    2.5) เขียนโครงการนิเทศ  
  ขั้นที่ 3 การเตรียมการนิเทศ 
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   การเตรียมการนิเทศ คือ การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติการนิเทศ  เพ่ือให้การปฏิบัติการนิเทศ
เป็นไปด้วยความราบรื่น   เป็นไปตามแผนและบรรลุจุดมุ่งหมายและเปูาหมายที่คาดหวัง  จึงต้องเตรียมการดังนี้  คือ 
   3.1) การเตรียมการด้านธุรการ  ได้แก่   การจัดท าค าสั่งเพ่ือการปฏิบัติการนิเทศ การขออนุญาตด าเนินการ
จากผู้บังคับบัญชา การขออนุมัติใช้งบประมาณ  การประสานงานวิทยากร ผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง    เป็นต้น 
   3.2) การเตรียมงานวิชาการ  ได้แก่   การเตรียมหัวข้อเนื้อหาสาระการนิเทศ     การเตรียมสื่อเอกสารและ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง  รูปแบบ/เทคนิคการนิเทศ วิธีการด าเนินการนิเทศ  การประเมินผลการนิเทศ ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
  3.3) ด้านงานบริการ   ได้แก่  การก าหนดพิธีการ   อาคารสถานที่    อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จ าเป็นเพื่อการอ านวย
ความสะดวก ในการประชุมชี้แจง   
  ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศ 

  ขั้นตอนนี้เป็นการน าเอาโครงการหรือกิจกรรมการนิเทศที่ผ่านการเลือก   วางแผน 
และเตรียมการไว้แล้วสู่การปฏิบัติจริง    เพ่ือให้เกิดผลตามเปูาหมายและจุดมุ่งหมายที่คาดหวัง    
  ขั้นที่5 การประเมินและปรับปรุงการนิเทศ 
   เมื่อมีการปฏิบัติการนิเทศ  กลุ่ม/กลุ่มงาน/ฝุาย /กลุ่มสาระการเรียนรู้/ งาน จ าเป็นต้องมีการประเมินผล
การด าเนินการไปพร้อมกัน เพ่ือทราบประสิทธิภาพแห่งผลการพัฒนา  หาจุดเด่นจุดด้อยของการปฏิบัติการและผลส าเร็จ 
ของการนิเทศท่ีได้ เพื่อน ามาประมวลผล  หาข้อสรุปการปฏิบัติการนิเทศ  หากพบว่ามีสิ่งใดบกพร่องหรือไม่เป็นไปตาม
จุดหมายมีข้อควรปรับปรุงแก้ไข ก็จะน าเข้าสู่กระบวนการวางแผนเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาต่อไป ถ้ามีผลส าเร็จและสิ่งดี ๆ 
ที่เกิดขึ้น ก็คงไว้ซึ่งสิ่งที่ดี ๆ นั้นไว้ และร่วมกันชื่นชมยินดีเก็บเป็นผลงานและความภาคภูมิใจของผู้ร่วมงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
  ขั้นที่ 6 การรายงานผลการนิเทศ 

  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมหรือโครงการนิเทศ  กลุ่ม/กลุ่มงาน/ฝุาย /กลุ่มสาระการเรียนรู้/ งาน ต้องจัดท า 
รายงานการด าเนินงานกิจกรรมหรือโครงการ   เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินงานนิเทศของโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผู้เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเก็บไว้เป็นผลการปฏิบัติงานของตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้   
โรงเรียน โดยจัดท าเป็นรูปเล่มเอกสารรายงานทางวิชาการ  ซึ่งการเขียนรายงานการนิเทศโดยทั่วไป ส่วนใหญ่จะมี 5 ส่วน 
เหมือนกับการเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนรายงานทางวิชาการท่ัว ๆ ไป       
   (โดยให้เขียนในชื่อเรื่อง รายงานการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ให้เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”) 
   หัวข้อในการเขียนรายงานการนิเทศมี 5 ส่วน คือ 1.บทน า  2.เอกสารและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง        
3.วิธีการนิเทศ  4. ผลการนิเทศ  และ 5. สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  โดยแนวทางในการเขียนรายงาน      
ทั้ง 5 ส่วนหรืออาจแบ่งเป็น 5 บท มีดังต่อไปนี้ 
    บทที่ 1 บทน า กล่าวถึง    ความน า   การก าหนดปัญหา  วัตถุประสงค์ในการนิเทศ นิยามศัพท์ เฉพาะ
ขอบข่ายการนิเทศ  ประโยชน์ของการนิเทศ โดย เขียนอารัมภบทที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่จะนิเทศ   ควรเขียนจากปัญหาที่
กว้างๆ  แล้วจึงโยงประเด็นของปัญหาที่แคบลง  หลังจากนั้นเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนอาจเขียนเป็นข้อๆ เพ่ือให้ผู้อ่าน
เข้าใจว่าต้องการจะนิเทศเรื่องอะไรหรือใช้ศึกษาเทคนิคการนิเทศแนวทางใด  และอาจมีสมมุติฐานด้วยก็ได้เพื่อแสดงถึง
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เหตุผลที่เหมาะสมในประเด็นหัวข้อที่จะการนิเทศ  และการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการนิเทศควรเขียนให้
ชัดเจนว่าจะน าผลการนิเทศไปใช้อย่างไร 
    บทที่ 2 เอกสารและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กล่าวถึง  แนวคิด  หลักการ  หรือทฤษฎีที่น ามาสู่
รูปแบบหรือวิธีการนิเทศนั้น ๆ โดยอ้างอิงเอกสารทางวิชาการที่  เกี่ยวข้อง 
    บทที่ 3 วิธีการนิเทศ เป็นการบรรยายให้เห็นภาพตั้งแต่เริ่มต้นด าเนินงานนิเทศจนเสร็จสิ้นการนิเทศ 
อาจเขียนเป็นขั้นตอน  เช่น การหาความต้องการจ าเป็นในการนิเทศ  การวางแผนการนิเทศ   การเตรียมการนิเทศ   การ
ด าเนินการนิเทศและการประเมินผลและปรับปรุง 
 
    บทที่ 4  ผลการนิเทศ  เป็นการรายงานผลการนิเทศ  ตามจุดประสงค์ของการนิเทศ   ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการใช้สื่อ/เครื่องมือนิเทศ หรือผลการประเมินการนิเทศเรื่อง/งาน นั้น ๆ ว่า มีผลเกิดข้ึนตรงตามจุดประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 
    บทที่ 5 สรุป  การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  เป็นการสรุปผลการด าเนินงานนิเทศทุกขั้นตอนมี
การอภิปรายผลการสรุปนั้น  พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการนิเทศต่อไป  โดย  
      - การสรุปพยายามเขียนเฉพาะประเด็นส าคัญเท่านั้น ไม่ควรเขียนละเอียด  เนื่องจากได้เสนอ
รายละเอียดไว้ในผลการนิเทศแล้ว    
      - ส่วนการอภิปรายผลควรเขียนโดยอ้างผลการนิเทศก่อนแล้วเขียนตามด้วยการอภิปรายผล  
โดยควรน าเอาผลจากการศึกษาจากเอกสารและผลการวิจัยที่เก่ียวข้องมาอ้างอิงโดยควรเสนอความคิดเห็นในเชิงเหตุผล
มากที่สุด  เป็นการแสดงให้เห็นศักยภาพของผู้เขียนว่ามีความสามารถมากน้อย เพียงไร 
      - การเขียนข้อเสนอแนะ  ควรเขียนโดยอาศัยผลการนิเทศเป็นหลัก  ไม่ควรเขียนเสนอแนะโดย
ไม่เก่ียวข้องกับผลการนิเทศ  โดยควรเขียนเป็นสองส่วน เช่นเดียวกับการเขียนรายงานการวิจัย   
        ส่วนแรก  เป็นการเขียนเสนอแนวทางในการปฏิบัติการนิเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น ควร
ปรับปรุงระบบการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยมุ่งเน้นทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  กล่าวคือ  มี
การจัดท าแผนการนิเทศตลอดปีการศึกษา  เพ่ือให้เป็นไปอย่างมีระบบครอบคลุมและทั่วถึง  นอกจากนี้เนื้อหาการนิเทศ
ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ของครู และมาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  เกณฑ์  ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของครูรายบุคคล เป็นต้น    
        ส่วนที่สอง   เป็นการเสนอแนะในการนิเทศครั้งต่อไป  ซึ่งมีบางประเด็นที่ผู้เขียนท าการนจิ
เทศแล้วยังไม่ชัดเจน  เพื่อเป็นแนวทางในการหาข้อสรุปของวิธีการนิเทศ/รูปแบบการนิเทศที่ชัดเจนต่อไป 
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ภาคผนวก ค. 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (Instruction Design) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (Instruction Design) 
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  ภารกิจส าคัญของครูตามเกณฑ์สมรรถนะสายงาน คือ การออกแบบการเรียนรู้ไปสู่เปูากมายการเรียนรู้ที่ต้องการ
รวมทั้งออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผล เพ่ือยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุเปูาหมายตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่เทียบเคียงไว้
หรือไม่ เป็นวิธีการที่มุ่งเน้นให้ผุ้สอนเป็นนักออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล โดยเริ่มจาก
การวินิจฉัยปัญหาความต้องการของผู้เรียน เพ่ือออกแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและเมื่อ
ผู้เรียนบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ จะต้องมีหลักฐานการเรียนรู้ที่สะท้อนผลว่า ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในระดับที่พึง
ประสงค์ไว้จริง  ผู้สอนจึงต้องก าหนดเปูาหมายการเรียนรู้และหลักฐานแสดงผลการเรียนรู้ให้ชัดเจนเสียก่อนจึงค่อย
ด าเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่พึงประสงค์ วิธีการนี้สร้างความม่ันใจได้ว่า 
ผู้เรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 
  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เป็นภาพรวมของการวางแผนการจัดกิจกรรมอย่างกว้างๆ ซึ่งอาจเป็นหน่วยการ
เรียนเล็ก ๆ ที่จัดการเรียนรู้เสร็จภายใน 1 สัปดาห์  1 เดือน  1 ภาคเรียน หรือ 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้ขึน้อยู่กับขอบเขตของ
เรื่องท่ีก าหนด และความสนใจของผู้เรียน  
  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนเชิงรุก (Active Learning) 
ครูผู้สอนจะมีการพิจารณาตรวจสอบโครงสร้างรายวิชาที่สอนก่อน จึงด าเนินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการ
จดัการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ให้สอดคล้องกับหลักสูตรในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/
รายวิชา 
 
โครงสร้างรายวิชา 
  โครงสร้างรายวิชา เป็นการก าหนดขอบข่ายของรายวิชาที่จะจัดสอนเพ่ือช่วยให้ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง เห็นภาพรวม
ของแต่ละรายวิชาว่า ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ จานวนเท่าใด เรื่องใดบ้าง แต่ละหน่วยพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุตัวชี้วัด
ใด เวลาที่ใช้จัดการเรียนการสอน และสัดส่วนการเก็บคะแนนของรายวิชานั้นเป็นอย่างไร กระบวนการจัดทาโครงสร้าง
รายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ อาจดาเนินการ โดยมีขั้นตอนเริ่มต้น หรือลงท้ายที่แตกต่างกันได้หลายวิธี เช่น 
   วิธีที่ 1  
 
 
 
 
 
 
   วิธีที่ 2  
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ .... 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ .... 
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  การจัดท าโครงสร้างรายวิชาจะช่วยให้ครูผู้สอนเห็นความสอดคล้องเชื่อมโยงของล าดับการเรียนรู้ของรายวิชา       
หนึ่ง ๆ ว่าครูจะสอนอะไร ใช้เวลาสอนเรื่องนั้นเท่าไร และจัดเรียงล าดับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างไร ท าให้มองเห็น
ภาพรวมของรายวิชาอย่างชัดเจน 
  โครงสร้างรายวิชา มีองค์ประกอบหลัก ๆ ดังนี้ 
   - มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ที่เป็นเปูาหมายในการพัฒนาผู้เรียนสาหรับหน่วยนั้น ๆ ซึ่งอาจมาจากกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกัน มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด อาจมีการสอนหรือฝึก
ซ้ าให้เกิดความช านาญ และมีความรู้กว้างขวางขึ้น ในหน่วยการเรียนรู้มากกว่า 1 หน่วยได ้
   - สาระส าคัญ เป็นความรู้ความคิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง หรือความรู้ที่เป็นแก่น เป็นหลักการของเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ที่เกิดจากการหลอมรวมของมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ 
   - ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จะต้องสะท้อนให้เห็นสาระส าคัญของหน่วยการเรียนรู้ น่าสนใจเหมาะสมกับวัย  
มีความหมายและสอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน 
   - เวลา การก าหนดเวลาเรียนควรมีความเหมาะสมและเพียงพอกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้
นักเรียนมีความสามารถตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และควรพิจารณาในภาพรวมของทุกหน่วยการ
เรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ อย่างเหมาะสม 
   - น้ าหนักคะแนน การกาหนดน้ าหนักคะแนนเป็นส่วนช่วยให้เห็นทิศทาง การจัดเวลาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการประเมินผล ให้สอดคล้องกับความส าคัญของมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ในหน่วยการเรียนรู้นั้นว่าเป็นมาตรฐาน
และตัวชี้วัด ที่เป็นความรู้ ประสบการณ์พ้ืนฐานในการต่อยอดความรู้หรือพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องอ่ืน ๆ หรือพิจารณา
จากศักยภาพผู้เรียน ธรรมชาติวิชา ฯลฯ 
 
 

1. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ อิงมาตรฐาน 
   กระบวนการจัดท าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานมีความยืดหยุ่น สามารถปรับล าดับจากจุดใด ก่อน-หลังได้ตาม
ความเหมาะสม เช่น อาจก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดและวิเคราะห์ค าส าคัญในมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อ
ก าหนดสาระหลักหรือกิจกรรม หรืออาจเริ่มจากประเด็นปัญหาส าคัญในท้องถิ่นหรือสิ่งที่นักเรียนสนใจ แล้วพิจารณาว่า
ประเด็นปัญหาดังกล่าวเชื่อมโยงกับมาตรฐานข้อใด  
   หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน คือ หน่วยการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เป็นเปูาหมายของหน่วย 
และองค์ประกอบภายในหน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ ชิ้นงาน
หรือภาระงานที่ก าหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนการสอนและเกณฑ์การประเมินผล ทุกองค์ประกอบของหน่วย
การเรียนรู้ จะต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เป็นเปูาหมายของหน่วย 
   การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป็นขั้นตอนส าคัญที่สุดของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เพราะ
เป็นส่วนที่น ามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 

โครงสร้างรายวิชา 
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นักเรียนจะบรรลุมาตรฐานหรือไม่ อย่างไร ขึ้นอยู่กับข้ันตอนนี้ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานโดยใช้ 
Backward Design เป็นการออกแบบที่ยึดเปูาหมายการเรียนรู้แบบย้อนกลับโดยเริ่มจากการก าหนดเปูาหมายปลายทาง
ที่เป็นคุณภาพผู้เรียนที่คาดหวังเป็นจุดเริ่มต้นแล้วจึงคิดออกแบบองค์ประกอบอ่ืน เพ่ือน าไปสู่ปลายทาง และทุกข้ันตอน
ของกระบวนการออกแบบต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผล ในการน า Backward Design มาใช้ในการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน มีขั้นตอนที่ส าคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดเปูาหมายการเรียนรู้ที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ ซึ่ง
บอกให้ทราบว่าต้องการให้นักเรียนรู้อะไร และสามารถท าอะไรได้ เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ 
    ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดหลักฐาน ร่องรอยการเรียนรู้ที่ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตาม
เปูาหมายการเรียนรู้ มีการก าหนดให้ผู้เรียนมีการทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียนรู้ ที่เป็นข้อสอบได้
มาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และสัมพันธ์กับข้อสอบ  O-NET มีการก าหนดเกณฑ์การผ่านการ
สอบและเกณฑ์การผ่านของผู้เรียนที่รองรับข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
    ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบกระบวนการ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเปูาหมายการ
เรียนรู้  ที่มุ่งค านึงถึงการออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning) 
 
 
 
 
 
 
   การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ สามารถท าได้ 2 วิธี คือ 
   วิธีที่ 1 ก าหนดประเด็นหรือหัวเรื่อง แล้วจึงวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
     แนวคิดหนึ่งของการก าหนดหน่วยการเรียนรู้ คือ การก าหนดประเด็นหรือหัวเรื่อง(theme) ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ากับชีวิตจริงของผู้เรียน ประเด็นที่จะน ามาใช้เป็นกรอบในการก าหนดหน่วยการเรียนรู้ ควร
มีลักษณะดังนี้ 

   -  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ ความคิดรวบยอด หลักการของศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้            
    ที่เรียน 
   -  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทั่วไป ที่อาจเชื่อมโยงไปสู่ผลที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบจาก 
    ประเด็นปัญหานั้น 

    ทั้งนี้ การก าหนดประเด็นอาจพิจารณาจากค าถาม ต่อไปนี้ 
     1)  ผู้เรียนสนใจอะไร/ ปัญหาที่สนใจศึกษา 
     2)  ผู้เรียนมีความสนใจ ประสบการณ์ และความสามารถในเรื่องอะไร 
     3)  หัวเรื่องสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและความต้องการของชุมชนหรือไม่ 
     4)  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมในด้านใดบ้าง 
     5)  มีสื่อ/แหล่งการเรียนรู้เพียงพอหรือไม่ 
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     6)  หัวเรื่องท่ีเลือก เหมาะสมและสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ได้หลากหลายหรือไม่ 
    โดยสรุปหน่วยการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในความรู้ที่ลึกซึ้งมี
ความหมายสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และท่ีส าคัญจะต้องตอบสนองมาตรฐานและตัวชี้วัดด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ วิธีที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดประเด็นปญัหา / สิ่งที่นักเรียนสนใจ 

วิเคราะห์และระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

ก าหนดสาระส าคัญ 
 

ก าหนดสาระการเรยีนรู ้
ความรู ้ทักษะ/กระบวนการ คุณลกัษณะ* 

 

ก าหนดชิ้นงาน หรือ ภาระงานท่ีนักเรียนปฏิบตั ิ
 

ก าหนดประเด็นและเกณฑ์การประเมิน 
 

วางแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้
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* คุณลักษณะหมายรวมถึง คุณลักษณะที่ปรากฏอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
  วิธีที่ 2  ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
     การสร้างหน่วยการเรียนรู้วิธีนี้ ใช้วิธีการหลอมรวมตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในค าอธิบายรายวิชา 
  

แผนภูมิ แสดงการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ วิธีที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดชื่อหน่วยการเรียนรู ้
 

ก าหนดเวลาเรยีน 
 

วิเคราะห์และระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

ก าหนดสาระส าคัญ 
 

ก าหนดสาระการเรยีนรู ้
ความรู ้ทักษะ/กระบวนการ คุณลกัษณะ* 

 

ก าหนดชิ้นงาน หรือ ภาระงานท่ีนักเรียนปฏิบตั ิ
 

ก าหนดประเด็นและเกณฑ์การประเมิน 
 

วางแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้
 

ก าหนดชื่อหน่วยการเรียนรู ้
 

ก าหนดเวลาเรยีน 
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* คุณลักษณะหมายรวมถึง คุณลักษณะที่ปรากฏอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
  เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ คือ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ซึ่งแต่ละหน่วยการเรียนรู้ อาจระบุมากกว่า
หนึ่งมาตรฐานและตัวชี้วัด แต่ไม่ควรมากเกินไป และควรมีมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลากหลายลักษณะ เช่น มาตรฐานที่
เป็นเนื้อหา มาตรฐานที่เป็นกระบวนการ เพ่ือช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความหมายต่อผู้เรียน สามารถสร้างเป็น
แก่นความรู้ได้ชัดเจนขึ้น และน าไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของธรรมชาติกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
  เนื่องจาก หน่วยการเรียนรู้หน่วยหนึ่งๆ อาจมีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมากกว่า 1 มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด จึงควรหลอมรวมแล้วเขียนเป็นสาระส าคัญที่จะพัฒนาให้เกิดคุณภาพเป็นองค์รวมแก่ผู้เรียน และเพ่ือให้การ
วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับแต่ละมาตรฐานและตัวชี้วัด จึงควรวิเคราะห์และแยกแยะเป็น 3 ส่วน คือ 
ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ ทั้งนี้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด บางตัวอาจมีไม่ครบทั้ง 3 ส่วน ผู้สอน
สามารถน าเนื้อหาจากแหล่งอ่ืน เช่น สาระท้องถิ่นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาเพ่ิมเติม เสริมได้ 
 

  ชิ้นงาน หรือภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
   ชิ้นงานและหรือภาระงาน หมายถึง สิ่งต่อไปนี้ 
   ชิ้นงาน ได้แก่ 
    1. งานเขียน เช่น เรียงความ จดหมาย โคลงกลอน การบรรยาย การเขียนตอบ ฯลฯ 
    2. ภาพ / แผนภูมิ เช่น แผนผงั แผนภูมิ ภาพวาด กราฟ ตาราง ฯลฯ 
    3. สิ่งประดิษฐ์ เช่น งานประดิษฐ์ งานแสดงนิทรรศการ หุ่นจ าลอง ฯลฯ 
  ภาระงาน ได้แก ่
   การพูด/รายงานปากเปล่า เช่น การอ่าน กล่าวรายงาน โต้วาที ร้องเพลง สัมภาษณ์ บทบาทสมมติ เล่นดนตรี 
การเคลื่อนไหวร่างกาย ฯลฯ 
   งานที่มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างชิ้นงาน ภาระงาน ได้แก่ 
   การทดลอง การสาธิต ละคร วีดิทัศน์ ฯลฯ 

 

   ชิ้นงานและ/หรือภาระงานเป็นหลักฐาน/ร่องรอย ว่านักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และ ตัวชี้วัดในหน่วย
การเรียนรู้นั้น ๆ อาจเกิดจากผู้สอนก าหนดให้ หรืออาจให้ผู้เรียนร่วมกันก าหนดขึ้นจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดในหน่วยการ
เรียนรู้ หลักการก าหนดชิ้นงานและหรือภาระงาน มีดังนี้ 
    1. ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ ระบุไว้ชัดเจนหรือไม่ 
    2. ภาระงานหรือชิ้นงานครอบคลุมตัวชี้วัดที่ระบุไว้หรือไม่ อาจระดมความคิดจากเพ่ือนครูหรือผู้เรียน หรือ
อาจปรับเพิ่มกิจกรรมให้เกิดชิ้นงานหรือภาระงานที่ครอบคลุม 
    3. ชิ้นงานชิ้นหนึ่ง หรือภาระงาน 1 อย่าง อาจเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้เดียวกันและ/หรือตัวชี้วัด
ต่างมาตรฐานการเรียนรู้กันได้ 
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    4. ควรเลือกตัวชี้วัดที่จะให้เกิดงานที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาสติปัญญาหลาย ๆ ด้านไปพร้อมกัน เช่น 
การแสดงละคร บทบาทสมมติ เคลื่อนไหวร่างกาย ดนตรี เป็นต้น 
    5. เลือกงานที่ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้และทางานที่ชอบใช้วิธีท าที่หลากหลาย 
    6. เป็นงานที่ให้ทางเลือกในการประเมินผลที่หลากหลาย โดยบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้ปกครอง ผู้สอน ตนเอง 
เป็นต้น 
   ชิ้นงานและหรือภาระงานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ของแต่ละเรื่อง 
หรือแต่ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น าสู่การประเมินเพ่ือปรับปรุงเพ่ิมพูนคุณภาพผู้เรียน/วิธีสอนสูงขึ้น             
อย่างต่อเนื่อง 
  การประเมินผลการเรียนรู้ 
   การประเมินโดยใช้รูบริค (rubric) เป็นการประเมินที่เน้นคุณภาพของชิ้นงานหรือภาระงานที่ชี้ให้เห็นระดับ
ความรู้ ความสามารถของผู้เรียน การประเมินโดยใช้รูบริค (rubric) ช่วยในการสื่อสารอีกทางหนึ่ง ให้ผู้เรียนมองเห็น
เปูาหมายของการท าชิ้นงานหรือภาระงานของตนเอง และได้รับความยุติธรรมในการให้คะแนนของผู้สอน ตามคุณภาพ
ของงาน อย่างไรก็ตามการประเมินชิ้นงานหรือภาระงานอาจใช้วิธีการอ่ืนได้ตามความเหมาะสมกับธรรมชาติของชิ้นงาน
หรือภาระงาน เช่น การทาแบบ check list การทดสอบ เป็นต้น 
  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
   การเรียนรู้เป็นหัวใจส าคัญท่ีจะช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนา ท าให้นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีที่กาหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งช่วยในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนจึงควรทราบหลักการและขั้นตอนในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
   1. หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    1.1 เป็นกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีที่ก าหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ 
    1.2 น าไปสู่การเกิดหลักฐานการเรียนรู้ ชิ้นงานหรือภาระงานที่แสดงถึงการบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดชั้นปีของนักเรียน 
    1.3 นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    1.4 เป็นกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
    1.5 มีความหลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนและเนื้อหาสาระ 
    1.6 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
    1.7 ช่วยให้นักเรียนเข้าสู่แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
    1.8 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
   2. ขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 
    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก าหนด
เปูาหมายการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ไว้แล้วนั้น ครูผู้สอนต้องคิดทบทวนย้อนกลับว่า มีกระบวนการ หรือขั้นตอนกิจกรรม 
ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างไร จึงจะท าให้ผู้เรียนมีขั้นตอนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถต่าง ๆ รวมถึง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ จนบรรลุเปูาหมายการเรียนรู้ และเกิดหลักฐานของการเรียนรู้ที่ก าหนด ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 เป้าหมายการเรียนรู้ จากเป้าหมายและ 

หลักฐานคิด 
ย้อนกลับสู่จุดเริ่มต้น 
ของกิจกรรม 
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  ความรู้ความ เข้าใจที่ลึกซึ้ง อันเป็นผลมาจากการสร้างความรู้ของผู้เรียนด้วยการท าความเข้าใจหรือแปล
ความหมายในสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ทั้งหมดทุกแง่ทุกมุมตลอดแนว ด้วยวิธีการถามค าถามการแสดงออก และการสะท้อน
ผลงาน ซึ่งสามารถใช้ตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ในการตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จนกลายเป็นความรู้ความเข้าใจที่ลึกซ้ึง
แล้วหรือไม่ 
  ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก ่
   - ผู้เรียนสามารถอธิบาย (Can explain) เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มีหลักการ โดย แสดงให้เห็นถึงการ
ใช้เหตุผล ข้อมูล ข้อเท็จจริง ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือประกอบในการอ้างอิง เชื่อมโยงกับประเด็นปัญหา สามารถ
คาดการณ์ไปสู่อนาคต 
   - ผู้เรียนสามารถแปลความหมาย (Can interpret) เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมีความหมายทะลุปรุโปร่ง ตรง
ประเด็น กระจ่างชัด โดยอาจใช้แนวคิด ทฤษฎี เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ หรือมุมมองของตนเองประกอบการตีความ
และสะท้อนความคิดเห็น 
   - ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้(Can apply) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์เหมาะสมกับสถานการณ์ 
คล่องแคล่ว ยืดหยุ่น และสง่างาม 
   - ผู้เรียนสามารถมองจากมุมมองท่ีหลากหลาย มองเห็น รับรู้ประเด็นความคิดต่าง ๆ (Have perspective) 
และตัดสินใจที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ โดยผ่านขั้นตอน การวิพากษ์วิจารณ์ และมุมมองในภาพกว้างโดยมีแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูล 
ข้อเท็จจริงสนับสนุนการรับรู้ นั้น ๆ 
   - ผู้เรียนสามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน บอกคุณค่าในสิ่งต่าง ๆ ที่คนอ่ืนมองไม่เห็น (Can empathize) 
หรือคิดว่ายากที่จะเชื่อถือได้ ด้วยการพิสูจน์สมมติฐานเพ่ือท าให้ข้อเท็จจริงนั้น ๆ ปรากฏมีความละเอียดอ่อนที่จะซึมซับ 
รับทราบความรู้สึกนึกคิดของผู้เกี่ยวข้อง 
   - ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีความตระหนักรู้ถึงความสามารถทางด้านสติปัญญา วิถีชีวิต นิสัยใจคอ ความเป็น
ตัวตน ของตนเอง (Have self-knowledge) ซึ่งคือเบ้าหลอมความเข้าใจ ความหยั่งรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ มีความตระหนัก

หลักฐานของการเรียนรู ้

4 กิจกรรม 

3   กิจกรรม 

2   กิจกรรม 

1   กิจกรรม 
จากกิจกรรมทีละขั้น 
เป็นบันไดสู่หลักฐานและ 
เป้าหมายการเรียนรู้ 
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ว่า มีสิ่งใดอีกที่ยังไม่เข้าใจและสามารถสะท้อนความหมายของสิ่งที่ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ ปรับตัวได้ รู้จักใคร่ครวญ 
และมีความเฉลียวฉลาด 
 
  ครูผู้สอนสามารถใช้ตัวชี้วัดความรู้ความเข้าใจคงทน ทั้ง 6 ตัวชี้วัดนี้ เป็นเครื่องมือในการก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้และวิธีการวัดประเมินผลเรียนรู้ว่า ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตรงตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
และเปูาหมายหลักของการจัดการเรียนรู้หรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ 
   การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้จะต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้  ดังแผนภาพ 
 

แผนภาพ แสดงความสัมพันธ์ของหน่วยการเรียนรู้สู่การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 

                                     
                                     หน่วยการเรียนรู้ 

10 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ 

13 ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
15 ชั่วโมง 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
8 ชั่วโมง 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
10 ชั่วโมง 

จัดแบ่งเนื้อหาเวลา 
ท าแผนการจัดการเรียนรู ้
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   จากแผนภาพ ภายหลังการออกแบบหน่วยการเรียนรู้เสร็จสิ้น เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ ครูผู้สอนควรวางแผนจัดแบ่งเนื้อหาสาระ เวลา ให้ครอบคลุมหน่วยการเรียนรู้ จากนั้น น ามาจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับเวล และการพัฒนาผู้เรียน ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะต้องก าหนดเปูาหมาย
ส าหรับผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ โดยสามารถก าหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของแผนการเรียนรู้นั้น ๆ ซึ่งจุดประสงค์
การเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ต้องน าพาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ จากนั้นต้องก าหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน
บรรลุเปูาหมายครูควรใช้เทคนิค/วิธีการสอนที่หลากหลาย โดยพิจารณาเลือกน ากระบวนการเรียนรู้ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งสามารถน ากระบวนการเรียนรู้ดังต่อไปนี้มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ 
กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม ฯลฯ รวมทั้งให้ศึกษาการน าเทคนิควิธีการสอนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วย เช่น
การสอนแบบบันได 5 ขั้น  การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน การสอนปัญหาแบบเปิด เป็นต้น และในการจัดการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนต้องรู้จักเลือกใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการจัดกิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สื่อที่
น ามาใช้ต้องกระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ยึดสื่อใดสื่อหนึ่งเป็นหลักในการจัดการ
เรียนรู้ 
   ***ทั้งนี้ กิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถที่จะท า
ชิ้นงาน/ภาระงาน และเมื่อครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ ผู้เรียนต้องสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน
ของหน่วยการเรียนรู้ได้ นอกจากนี้ในการจัดการเรียนรู้ต้องก าหนดว่าจะใช้เครื่องมือใดวัดและประเมินผลผู้เรียนให้บรรลุ
ตามเปูาหมายที่ก าหนด ดังนั้น ในการวัดและประเมินผลครูผู้สอนต้องประเมินผู้เรียนตลอดการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมและสิ่งที่ต้องการวัดนอกเหนือจากการประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
   ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามท่ีโรงเรียนก าหนด โดย
ควรมีองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญ คือ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ  สาระการเรียนรู้  
ทักษะ/กระบวนการ  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  เจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาระงาน/ชิ้นงาน กิจกรรมการ

แผนที่ 1 
1 ช่ัวโมง 

 
แต่ละแผน
ต้องตอบ
ค าถาม... 

1.อะไรเป็นเปูาหมายสาหรับผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ (Goal Setting) 
 

2. ท าอย่างไรผู้เรียนจึงบรรลุเปูาหมาย (Instruction Plan) 

3.ตัดสินใจอย่างไรว่า ผู้เรียนบรรลุเปูาหมาย (Technical  Evaluation) 
 

แผนที่ 2 
2 ช่ัวโมง 

แผนที่ 3 
4 ช่ัวโมง 

แผนที่ 4 
2 ช่ัวโมง 

แผนที่ 1 
2 ช่ัวโมง 
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เรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ ความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียน และภาคผนวกแนบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ 
  โดยมีแนวทางการเขียนหน่วยการเรียนรู้มีแนวทางตามองค์ประกอบและแบบตรวจสอบองค์ประกอบหรือแบบ
นิเทศ ดังนี้ 

 
 
 
 

องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง.......................................................................กลุ่มสาระ.......................................... 
รหัสวิชา/รายวิชา.....................................                               ชั้น................................................... 
เวลาเรียน.......................ชั่วโมง                                           ภาคเรียนที่  ..............................  
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด   (ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม : ผลการเรียนรู้)  
2. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
   (ต้องวิเคราะห์หา ค าส าคัญในตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้  ว่าต้องการให้นักเรียนรู้อะไร ท าอะไรได้ แล้วท าการสังเคราะห์
เป็นแก่นความรู้/ เรียกว่า(สาระส าคัญ)) 
3. สาระการเรียนรู้  
       - สาระแกนกลาง 
       - สาระท้องถิ่น  (ถ้ามี)  
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
6. ชิ้นงาน / ภาระงาน  
   (ก าหนดชิ้นงานและภาระงานรวบยอดท่ีเป็นหลักฐานหรือร่องรอย  เพ่ือแสดงว่าผู้เรียนได้บรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ในหน่วย  สะท้อนให้เห็นระดับความรู้ ความเข้าใจ  เจตคติ และความสามารถของผู้เรียน             
แต่ละคน)  
7. การวัดและประเมินผล 
   (ประกอบด้วยการประเมินผลชิ้นงาน ภาระงานรวบยอด   การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการประเมินตนเองของผู้เรียน) 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
   (ประกอบด้วยกิจกรรมน าสู่การเรียน  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ และกิจกรรมรวบยอด  หรือผู้สอนอาจ จัดกิจกรรม
ตามรูปแบบทฤษฎีการเรียนรู้/ วิธีสอน /กระบวนการจัดการเรียนรู้/เทคนิคการสอน/เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
อย่างหลากหลายตามความเหมาะสม  ซึ่งวิธีการดังกล่าวนั้นสามารถท าให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้)  
9. สื่อและแหล่งเรียนรู้ (สื่อและแหล่งเรียนรู้ต้องสอดคล้องและส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้) 
10. เวลาเรียน / จ านวนชั่วโมง  
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   (เวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จะต้องวิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับจ านวนมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ที่ปรากฏในหน่วยการเรียนรู้จากโครงสร้างรายวิชา) 
หมายเหตุ  ถ้าหน่วยการเรียนรู้เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม (มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด) จะเป็นผลการเรียนรู้ 
                       แบบบันทึกการตรวจสอบการจัดท าหน่วยการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
ข้อ
ที ่

                                   รายการ                 บันทึกผลการนิเทศ/ตรวจสอบ  

1. หน่วยการเรียนรู้ออกแบบได้ครอบคลุมมาตรฐานฯ 
และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้  

 

2. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุม
เนื้อหาสาระ น่าสนใจ 

 

3. มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้
มีการเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม 

 

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญ กับมาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ 

 

5. ความครอบคลุมของสาระส าคัญกับตัวชี้วัดหรือผล
การเรียนรู้ทั้งหมดของหน่วยการเรียนรู้ 

 

6. ชิ้นงาน/ภาระงานสอดคล้องกับเปูาหมายของหน่วย
การเรียนรู้ 

 

7. ความเหมาะสมของหลักฐานผลการเรียนรู้กับ
เปูาหมายของหน่วยฯ 

 

8. ความครบถ้วนของสาระการเรียนรู้กับตัวชี้วัดหรือ               
ผลการเรียนรู้ 

 

9. ความครบถ้วนของทักษะ/กระบวนการกับตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้ 

 

10. ความครบถ้วนของคุณลักษณะกับตัวชี้วัดหรือ 
ผลการเรียนรู้ 

 

11. ความเหมาะสมของการวัดและประเมิน 
ตามสภาพจริง 

 

12. กิจกรรมการเรียนรู้ สามารถท าให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะครบตาม
ตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ และเน้นสมรรถนะ
ส าคัญที่หลักสูตรแกนกลางก าหนด และมีออกแบบ
กิจกรรมเชิงรุกดังนี้  
   -  การออกแบบการเรียนการสอนที่พัฒนา
ศักยภาพ        ทางสมอง  
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ข้อ
ที ่

                                   รายการ                 บันทึกผลการนิเทศ/ตรวจสอบ  

   -  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้   
   -  ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง   
   -  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  
   -  มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฎิสัมพันธ์
ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน   
   - ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมี
วินัยในการท างาน และการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ   
   - เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียน
อ่าน พูด  ฟัง คิด   
   - เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการ
คิดข้ันสูง 
   - เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการ
ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และหลักการสู่การสร้าง
ความคิดรวบยอด 
    -  ผู้สอนจะเป็น Coach ผู้อ านวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วย
ตนเอง 
    -  ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์
ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 

13. ความเหมาะสมของจ านวนชั่วโมง  
14. ความเหมาะสมของสื่อ อุปกรณ์และแหล่งการ

เรียนรู้ 
 

15. ความเหมาะสมของวิธีการวัด และประเมินผลการ
เรียนรู้ 

 

16. ความเหมาะสมของเครื่องมือวัด และประเมินผล
การเรียนรู้ 

 

17. ความเหมาะสมของเกณฑ์การวัด และประเมินผล
การเรียนรู้ 

 

18. หน่วยการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
ครอบคลุมเปูาหมายของหน่วยฯ 

 

19. หน่วยการเรียนรู้จัดล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ให้  
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ข้อ
ที ่

                                   รายการ                 บันทึกผลการนิเทศ/ตรวจสอบ  

บรรลุเปูาหมายได้ 
20. หน่วยการเรียนรู้สามารถน าไปจัดการเรียนรู้ให้กับ

ผู้เรียนได้จริง 
 

 
 
(หรือจะใช้แบบประเมินหน่วยแทนก็ได้เช่นกัน ตามแบบฟอร์มตรวจสอบ/ประเมินหน่วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตรวจสอบ/ประเมินหน่วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
 

หน่วยการเรียนรู้.......................................................... กลุ่มสาระการเรียนรู้ ............................. ................. 
ชั้น................................เวลา..........................ชั่วโมง  ครูผู้สอน .......................................................................... 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับคุณภาพการปฏิบัติ 
  ระดับคุณภาพการปฏิบัติ 
    4 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก 
    3 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
    2 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ 
    1 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง 
 

 

ข้อที่ 
 

รายการ 
ระดับคุณภาพผลงาน 
4 3 2 1 
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ข้อที่ 
 

รายการ 
ระดับคุณภาพผลงาน 
4 3 2 1 

1 หน่วยการเรียนรู้ออกแบบได้ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     
2 ชื่อหน่วยการเรียนกะทัดรัดรู้ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ น่าสนใจ     
3 ระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด /ผลการ

เรียนรู้  สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 
อย่างเหมาะสม 

    

4 มีความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด /
ผลการเรียนรู้ 

    

5 ความครอบคลุมของสาระส าคัญกับตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู้ทั้งหมดของ
หน่วยการเรียนรู้ 

    

6 เปูาหมายของหน่วยการเรียนรู้มีความชัดเจน ครอบคลุมการเรียนรู้ของ
หน่วยการเรียนรู้ 

    

7 กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)     
8 กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 

ทักษะ กระบวนการ คุณลักษณะและเน้นสมรรถนะส าคัญที่หลักสูต
แกนกลางก าหนด 

    

9 กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนาผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน     
10 กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การ

สร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่า
การแข่งขัน 

    

11 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมความคิด การแก้ปัญหา การน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้เน้นทักษะการคิดขั้นสูง 

    

12 กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนผู้เรียนได้เรียนรู้
ความรับผิดชอบร่วมกัน 

    

13 ความเหมาะสมของการวัดและประเมินตามสภาพจริงและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

    

14 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  วิธีการวัดและประเมินการเรียนรู้ครอบคลุม
เปูาหมายของหน่วย 

    

15 เครื่องมือหรือแบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 
สอดคล้องกับกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ลักษณะของเครื่องมือ
หรือแบบทดสอบสัมพันธ์กับการทดสอบระดับชาติ 

    

16 ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

    

17 การก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ค านึงถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ     
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ข้อที่ 
 

รายการ 
ระดับคุณภาพผลงาน 
4 3 2 1 

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการจ าแนกเกณฑ์การประเมินสาหรับผู้เรียน 
กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง  และกลุ่มอ่อนไว้อย่างชัดเจน 

18 ความเหมาะสมของสื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้      
19 หน่วยการเรียนรู้จัดล าดับขั้นตอนของการเรียนรู้ให้บรรลุเปูาหมายได้     
20 หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

 รวมคะแนน/สรุปผลการตรวจสอบ     
 คะแนนเฉลี่ย/สรุปผล     
การแปลความหมายการประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
เกณฑ์ ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 : ปรับปรุง  1.51 – 2.50 : พอใช้    2.51 – 3.50 : ดี  และ 3.51 – 4.00 : ดีมาก 
เกณฑ์การผ่าน มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
การก าหนดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับการท าหน่วยการเรียนรู้  
  การออกแบบหรือการท าแผนการจัดการเรียนรู้  มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้  
          1) ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ตามท่ีก าหนดตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ รวมทั้ง
สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพังประสงค์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
          2) ก าหนดร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้  
                          - ภาระงาน/ชิ้นงาน  
                           - การวัดและประเมินผล  
           3) ออกแบบหรือท าแผนกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning (เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน เป็นโค้ช)                      
มีเทคนิคหลากหลายวิธี  ทุกวิธีจะเน้นกิจกรรม 4 องค์ประกอบ ดังนี้  
                          3.3.1)  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนดึงประสบการณ์เดิมของตนเองออกมาเชื่อมโยง หรืออธิบายปัญหาใหม่ที่พบเพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือ
ข้อสรุป การกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นี้ ครูอาจใช้สื่อแผ่นใส วีดีทัศน์ สถานการณ์จ าลอง ตั้ง
ค าถาม หรือสื่อกิจกรรมอ่ืนๆ ก็ได้  
                           3.3.2)  การสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน โดยการตั้งประเด็นปัญหาหรือค าถามให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์ และสร้างสรรค์มวลประสบการณ์ร่วมกัน อาจใช้ค าถามหรือสถานการณ์จ าลองที่ท้าทายอารมณ์ ความรู้สึกของ
ผู้เรียน เช่น ความรักอมตะ มีจริงหรือ รักและเมตตา ต่างกันอย่างไร เป็นต้น  
                           3.3.3)  การน าเสนอความรู้ หมายถึง การหลอมรวมแนวคิดที่ได้จากการอภิปรายกลุ่มเข้ากับ
หลักการ ทฤษฎีที่ครูจัดเตรียมให้ หรือค้นคว้ามาจากแหล่งเรียนรู้ มาสังเคราะห์ภายในกลุ่มผู้เรียนจนเกิดความเชื่อมั่น 
ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง เช่น การน าปัญหา โทษภัยจากการสูบบุหรี่หรือสิ่งเสพติดทุกชนิด ล้วนเกิดโทษภัยต่อตนเอง 
สังคม และประเทศชาติโดยรวมจนผู้เรียนยอมรับ 
                            3.3.4)  การประยุกต์ใช้ น าเสนอหรือลงมือปฏิบัติ  หมายถึง การน าเสนอความรู้นั้นต่อกลุ่มใน
ห้องเรียน การน าเสนอต่อสาธารณะในลักษณะ ปูายนิเทศ ปูายโฆษณา หรือการเผยแพร่ทางสื่อมวลชน และหากผู้เรียน
สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ เช่น การลด และเลิกการสูบบุหรี่สิ่งเสพติด เพราะตระหนักและเชื่อในสิ่งที่พบ ถือว่า เป็น
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ผลการเรียนรู้ที่มีคุณค่าสูงสุด  
 
 
 
 
 
 

แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษา โดยมีแนวทางตามองค์ประกอบและแบบตรวจสอบดังนี้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่...... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้....................................รายวิชา......................................................รหัสวิชา..........................                      
ชั้น...........................................................................................หน่วยการเรียนรู้ที่....................                                 
เรื่อง..................................................................................เวลาเรียน................ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ 
    - มาตรฐานการเรียนรู้ เขียนข้อความทั้งหมด 
    - ตัวชี้วัด เขียนข้อความทั้งหมด  
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
    ต้องวิเคราะห์หาค าส าคัญในตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  ว่าตอ้งการให้นักเรียนรู้อะไร ท าอะไรได้ แล้วท าการสังเคราะห์ 
เป็นแก่นความรู้/ เรียกว่า(สาระส าคัญ) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้   
   - การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ต้องมาจากตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ 
   - การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ระบุพฤติกรรมชัดเจน สามารถวัดได้  
4. สมรรถนะส าคัญ 
   - เลือกสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
5.คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
    (เลือกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมได้ออกแบบให้ผู้เรียนมี ซึ่งอาจไม่ครบทั้ง ๘ ประการ )  
6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ (ตามเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ครูเลือกใช้)*** 
    - กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรมน าสู่การเรียน  (ขั้นน า)  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ (ข้ันสอน)  และ
กิจกรรมรวบยอด (ข้ันสรุป)   หรือผู้สอนอาจจัดกิจกรรมตามรูปแบบทฤษฎีการเรียนรู้/ วิธีสอน /กระบวนการจัดการ
เรียนรู้/เทคนิคการสอน/เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างหลากหลายตามความเหมาะสม  ซึ่งวิธีการดังกล่าวนั้น
สามารถท าให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้)   
    - การออกแบบการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตามเปูาหมายการเรียนรู้ สามารถสร้างชิ้นงาน/ภาระงานตามที่
ก าหนด ซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะน าผู้เรียนให้บรรลุเปูาหมาย และสะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดคุณภาพที่ก าหนดไว้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
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   - ทั้งนี้การออกแบบกิจกรรมเป็นการพัฒนาคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด  สมรรถนะ
ส าคัญ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย 
7. การวัดและประเมินผล 
   (ประกอบด้วยการประเมินผลชิ้นงาน ภาระงานรวบยอด   การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการประเมินตนเองของผู้เรียน) 
   - การวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นการประเมินเพ่ือการพัฒนา ซึ่งผู้สอนประเมินผลการ
เรียนรู้ตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดเป็นเปูาหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การซักถาม การ
สังเกต การตรวจการบ้าน การแสดงออกในการปฏิบัติผลงาน การแสดงกิริยาอาการต่าง ๆ ของผู้เรียน 
โดยมี เกณฑ์ต่าง ๆที่ใช้ในพัฒนา  
8. วัสดุ อุปกรณ์  สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
       - การก าหนดวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและกิจกรรมการเรียนรู้ 
9.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
       ประกอบด้วย 3 ส่วน  
       - ผลการจัดกิจกรรม 
       - ปัญหาที่พบ  
       - ข้อเสนอแนะและแนวทาการแก้ปัญหา  
10.ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกการตรวจสอบจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ (Active Learning)  
ที ่                                    รายการ             บันทึกผลการนิเทศ /ตรวจสอบ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้            
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ที่ก าหนดไว้ 
2 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วนร้อยรัด

สัมพันธ์กัน 
 

3 การเขียนสาระส าคัญในแผนถูกต้อง  
4 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ  
5 จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรียนด้านความรู้ทักษะ

กระบวนการและเจตคติ 
 

6 จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงล าดับพฤติกรรมจากง่ายไปยาก  
7 ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา/ชม.  
8 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ  
9 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และระดับชั้นของ

นักเรียน 
 

10 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติ        
ได้จริง 

 

11 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดของ
นักเรียน 

 

12 กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  
13 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องแทรกคุณธรรมและค่านิยม       

ที่ดีงาม 
 

14 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย  
15 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ  
16 นักเรียนได้ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง  
17 นักเรียนท าชิ้นงานที่ได้ใช้ความรู้ ความคิดมากกว่าการท า

ตามท่ีครูก าหนดหรือการท าแบบฝึกหัดทั่วไป 
 

18 มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
19 นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  

 
แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

ที ่ รายการนิเทศ  
 

บันทึกการนิเทศการสอน 

 ด้านครูผู้สอน  

1 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   
2 สร้างแรงจูงใจจากตัวอย่าง เหตุการณ์ และสถานการณ์          

ที่น่าสนใจ 
 

3 สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง   
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ที ่ รายการนิเทศ  
 

บันทึกการนิเทศการสอน 

4 ฝึกให้มีการน าเสนอผลงาน และยอมรับแนวคิดจากผู้อ่ืน  
5 แบ่งกลุ่มการท างาน หรือฝึกให้ท างานเป็นทีม  
6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน  

และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้  
 

7 สร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียน โดยการ
ก าหนดโจทย์ เงื่อนไข สถานการณ์ ที่น่าสนใจและท้าทาย 

 

8 ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจากสถานการณ์จ าลอง 
และสถานการณ์จริง 

 

9 มีการวัดประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน และหลังเรียน  

 

10 มีการประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กับการจัด
กิจกรรมเพ่ือกระตุ้นความความสามารถและสร้างทักษะ
แก่ผู้เรียน 

 

11 ใจกว้าง ยอมรับในความสามารถ การแสดงออก  
และความคิดเห็น ของที่ผู้เรียน 

 

12 วางแผนเกี่ยวกับเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรม 

 

 ด้านผู้เรียน  
13 ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
14 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน   
15 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  
16 ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียน  
17 ผู้เรียนกล้าน าเสนอและแสดงความคิดเห็น และโต้แย้ง

อย่างมีเหตุผล 
 

18 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ สามารถท ากิจกรรมจนส าเร็จ
ลุล่วง 

 

19 ผู้เรียนร่วมกันจัดเก็บ ท าความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่
หลังการปฏิบัติกิจกรรม 

 

 ด้านกระบวนการ  
 

20 
 
เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

 

21 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการอ่าน 
การฟัง การพูดและการคิด เช่น การคิดวิเคราะห์ คิด
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ที ่ รายการนิเทศ  
 

บันทึกการนิเทศการสอน 

สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  
22 เป็นกิจกรรมที่สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือ            

ปฏิบัติจริง  
 

23 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, 
ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิด
รวบยอด 

 

24 เป็นกิจกรรมที่มีการสร้างองค์ความรู้ ทั้งจากการปฏิบัติ 
จากประสบการณ์ และจากการสรุปทบทวนของผู้เรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ***หมายเหตุ กระบวนการจัดการเรียนรู้ (ตามเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ครูเลือกใช้) เน้นการจัดการเรียนรู้            
ที่ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น 
    -  การสอนแบบบันได 5 ขั้น(QSCCS)    
    - การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)     
    - การสอนแบบตกผลึก (Crystal-Based  Instructional  Model)   
    - การสอนด้วยวิธีการวิจัย (Research-Based Instructional Model)     
    - การสอนด้วยวิธี เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based Instructional Model)   
    - การสอนด้วยวิธีเนื้อหาเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ภาษา  (Content – Based Instruction: CBI )    
    - การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)     
    - การสอนแบบแบบเปิด (Open Approach)และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson Study)     
    - การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL)    
    -  การสอนแบบสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based Learning :CBL)  เป็นต้น) 
 
 3.การศึกษาในฐานสมรรถนะ 
   กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูจะเปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้สอน” เป็น “Coach” และกิจกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียนจะต้องให้เกิดพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยจะเน้นไปที่การปฏิบัติ ตามแนวActive Leaning               
นั่นคือ ใช้วิธี “Coaching & Mentoring” หรือ  “การชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง” ในการส่งเสริมและจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้ให้เกิด “ความรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะสู่ฐานสมรรถนะ” และครูจะต้องด าเนินการควบคู่กับการ
ประเมินที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ที่เน้นการประเมินที่หลากหลาย และให้
ความส าคัญกับการประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment)  ซึ่งเป็นการปรับกระบวนทัศน์จาก “หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” สู่ “หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการศกึษาฐานสมรรถนะ”  
   ดังนั้น เพ่ือให้ครูได้เข้าใจ ความรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะสู่ฐานสมรรถนะ  จึงขออธิบาย               
ความรู้ความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้องใน 2 เรื่อง คือ 1.ฐานสมรรถนะ และ 2.การประเมินการปฏิบัติ (Performance 
Assessment)  และการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
   (1)  ฐานสมรรถนะ 
      ความหมายของสมรรถนะ 
      สมรรถนะ เป็นความสามารถของบุคคลในระดับที่สามารถปฏิบัติงานใดงานหนึ่งได้ส าเร็จ โดยใช้
ความรู้ ทักษะ เจตคติ/คุณลักษณะ ที่ตนมีอยู่   
      สมรรถนะ เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของบุคคลในการน าความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะเฉพาะของตน มาประยุกต์ใช้ในงาน หรือในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้จนประสบความส าเร็จ 
      สมรรถนะจึงเป็นผลรวมของความรู้ ทักษะ เจตคติ หรือคุณลักษณะ ที่ท าให้บุคคลประสบ
ความส าเร็จในการท างาน การแก้ปัญหา และการด ารงชีวิต 
      สรุปว่า  คนที่มีสมรรถนะ คือ คนที่ท างานได้ส าเร็จ โดยใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ /คุณลักษณะต่าง ๆ  
ที่ตนมีอยู่ 
     สมรรถนะเกิดขึ้นได้อย่างไร 
     สมรรถนะเกิดข้ึนได้ เมื่อบุคคลมีโอกาสได้ฝึกใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ตนมีในการท างาน 
การแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่าง ๆ จนเกิดความช านาญและความม่ันใจ ท าให้สามารถท างานต่างๆ ได้ส าเร็จ 
สมรรถนะมีได้หลายระดับตามความจ าเป็นหรือความต้องการ ในหลายๆ เรื่อง เราจ าเป็นต้องมีสมรรถนะในระดับพอใช้
การได้ จึงจะอยู่รอด อยู่ดี แต่ในบางเรื่องเราจ าเป็นต้องมีสมรรถนะในระดับสูงขึ้น ดังนั้น  ตัวอย่างพ่อแม่ในชนบทมักใช้ให้
ลูกๆ ช่วยท างานต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันตั้งแต่เล็ก โดยการสั่ง/สอนให้ท าบ้าง ท าให้ดูหรือให้เห็นเป็นตัวอย่างบ้าง เด็ก
ต้องท าตาม เมื่อท าบ่อย ๆ ก็จะท าได้เองและเรียนรู้การใช้ทักษะที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ จนเกิดความช านาญ เช่นนี้ 
กล่าวได้ว่าเด็กมีสมรรถนะในการท างาน ในกรณีข้างต้น นั้น เพราะเด็กใช้ความรู้จากท่ีพ่อแม่บอกหรือท าให้ดู แล้วลองท า
ตาม ขั้นแรกอาจท าผิดๆ ถูกๆ พ่อแม่ให้ท าใหม ่ก็เรียนรู้เพ่ิมขึ้นต่อ ๆ มาก็เริ่มคิดแก้ปัญหาเอง และท าได้ดีขึ้นจน
คล่องแคล่ว ช านาญ 
     ระดับของสมรรถนะ 
     สมรรถนะมีได้หลายระดับตามความจ าเป็นหรือความต้องการ ในหลายๆ เรื่อง เราจ าเป็นต้องมี
สมรรถนะในระดับพอใช้การได้ จึงจะอยู่รอด อยู่ดี แต่ในบางเรื่อง เราจ าเป็นต้องมีสมรรถนะในระดับสูงขึ้น ดังนั้น ในการ
พัฒนาและการวัดสมรรถนะ จึงต้องมีการก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance  Criteria) ว่าต้องการในระดับใด เช่น 
ส าหรับ คนทั่วไปอาจจ าเป็นต้องมีสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับพอใช้การได้ คือ สามารถสื่อสาร
เรื่องท่ัว ๆ ไปพอเข้าใจกัน แต่ส าหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ความสามารถทางด้านนี้ก็จ าเป็นต้องอยู่ใน
ระดับสูง ซึ่งมักจะมีการก าหนดมาตรฐานเอาไว้ 
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     สมรรถนะที่สูงขึ้น ก็จะต้องอาศัยความรู้ ทักษะ ที่สูงขึ้นด้วย แต่ความรู้ ทักษะที่สูงขึ้นนั้นอาจส่งผล
หรือไม่ส่งผลต่อการเกิดสมรรถนะก็ได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการน าความรู้และทักษะเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้ง
คุณลักษณะส่วนตนที่มีว่าเอื้ออ านวยเพียงใด 
     องค์ประกอบส าคัญของสมรรถนะ 
     ส านักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา (2562) ยังได้ให้องค์ประกอบของสมรรถนะส าคัญ 7 ประการ ดังนี้  
      1) ความรู้ (Knowledge) 
      2) ทักษะ (Skill) 
      3) คุณลักษณะ / เจตคติ(Attribute / Attitude) 
      4) การประยุกต์ใช้ (Application) 
      5) การกระท า/ การปฏิบัติ(Performance) 
      6) งานและสถานการณ์ต่าง ๆ (Tasks / Jobs / Situations) 
     7) ผลส าเร็จ (Success) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด(Performance Criteria) 
     จากปัญหาความด้อยคุณภาพของผู้เรียนที่ไม่สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและคุณลักษณะต่างๆ 
ที่ตนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด ารงชีวิตประจ าวันได้ส่งผลให้การศึกษาจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนจุดเน้น
จากในชีวิตประจ าวันทั่วๆ ไปเราคงได้เคยพบเห็นเหตุการณ์ท านองนี้เกิดข้ึน 
 
     หลักสูตรฐานสมรรถนะ(Competency-Based Curriculum) 
      จากฐานเนื้อหา (content - based) ไปเป็นฐานสมรรถนะ (competency-based) นั้น มลีักษณะ
ส าคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ(Competency-Based Curriculum) คือ หลักสูตรฐานสมรรถนะแตกต่างจาก
หลักสูตรปัจจุบันตรงที่ การก าหนดเป้าหมายจะมุ่งไปที่สมรรถนะของผู้เรียนว่า ผู้เรียนจะต้อง “ท าอะไรได้” ซ่ึงต่าง
จากหลักสูตรอิงมาตรฐานที่มาตรฐานและตัวชี้วัดจ านวนมากเน้นไปทีผู้เรียนว่า จะต้องรู้อะไร  สรปุ ได้ว่า หลักสูตร
สมรรถนะเน้นทักษะ (Skill) ในขณะที่หลักสูตรอิงมาตรฐานค่อนข้างเน้นเนื้อหาสาระ (Content) หลักสูตรฐาน
สมรรถนะจึงเป็นหลักสูตรที่ยึดความสามารถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้เป็นหลัก เพื่อประกันว่า ผู้ที่จบการศึกษาระดับ
หนึ่งๆ จะมีทักษะและความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามท่ีต้องการ 
 
     องค์ประกอบส าคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
      หลักสูตรฐานสมรรถนะ จะก าหนดมาตรฐานสมรรถนะ (Competency Standards) ขึ้นเป็น 
สมรรถนะขั้นต าที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ สมรรถนะที่ก าหนดให้ผู้เรียน โดยทั่วไป              
มี 2 ลักษณะ คือสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ   ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตรฐานสมรรถนะ อธิบายได้                
พอสังเขป 4 ประการ ดังนี้ 
      1. สมรรถนะหลัก 
       สมรรถนะหลักที่เรียกว่า Core Competencyมีลักษณะเป็นสมรรถนะข้ามวิชาหรือคร่อมวิชา 
คือเป็นสมรรถนะที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนได้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย หรือสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้สาระต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ลึกซึ้งข้ึน สมรรถนะในลักษณะนี้ กล่าวได้ว่า 
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เป็นสมรรถนะที่มีลักษณะ “content – free” คือ ไม่เกาะติดเนื้อหา หรือไม่ขึ้นกับเนื้อหาตัวอย่างสมรรถนะประเภทนี้ 
เช่น สมรรถนะการคิดข้ันสูง สมรรถนะการท างานแบบรวมพลังสมรรถนะทักษะชีวิต ซึ่งสมรรถนะเหล่านี้ สามารถใช้
เนื้อหาสาระใด ๆ ก็ได้ในการพัฒนาเพียงแต่ว่าสมรรถนะบางสมรรถนะ อาจพัฒนาได้ดีกว่าในเนื้อหาบางเนื้อหา 
       สรุป มีการคิดข้ันสูง  การท างานแบบรวมพลัง  และทักษะชีวิต หรือ ทักษะวิชาการ  ทักษะ
อาชีพ และทักษะชีวิต ในกระบวนการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ Active Learning นั่นเอง 
      2. สมรรถนะเฉพาะ 
       สมรรถนะอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า สมรรถนะเฉพาะ (Specific Competency) เป็นสมรรถนะ
เฉพาะวิชา / สาขาวิชาซึ่งจ าเป็นส าหรับวิชานั้น ๆ เช่น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจะมีสมรรถนะเฉพาะของวิชา 
เช่น สมรรถนะด้านการพูดในโอกาสต่าง ๆ สมรรถนะด้านการประพันธ์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ก็มีสมรรถนะด้าน
การวาดภาพ การปั้น การประดิษฐ์สาระวิชาต่างๆ จะมีสมรรถนะเฉพาะวิชาของตน ซึ่งมีลักษณะเป็น “ทักษะ” 
(Skill)หากผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะจนสามารถใช้งานได้ และสามารถประยุกต์ใช้ทักษะนั้น 
      3. ระดับของสมรรถนะ 
       สมรรถนะทั้ง 2 ประเภท ไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะหลัก หรือสมรรถนะเฉพาะ ต่างก็มีระดับตั้งแต่
ง่ายไปยาก ซึ่งหลักสูตรจะก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบไต่ระดับ ไปตามระดับความสามารถของตนตัวอย่างเช่น 
สมรรถนะหลักด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งก็คือ การคิดท่ีมีการใช้วิจารณญาณพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านก่อน
การตัดสินใจ การคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาจะเริ่มต้นตั้งแต่ระดับง่าย คือ สามารถคิด
จ าแนกข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นข้อคิดเห็นก่อน ต่อไปจึงเพิ่มระดับให้กว้างขึ้น ครอบคลุมมากข้ึน 
 
     4.  หลักสูตรฐานสมรรถนะโดยท่ัวไป 
      หลักสูตรฐานสมรรถนะโดยทั่วไป จะก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ (Learning 
Competencies) ส าหรับผู้เรียนในช่วงวัยหรือช่วงชั้นต่าง ๆ ให้แก่ครู เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน 
      หลักสูตรฐานสมรรถนะนอกจากจะก าหนดสมรรถนะไว้ให้แล้ว อาจก าหนดสาระการเรียนรู้ขั้นต่ า
ส าหรับการพัฒนาสมรรถนะที่ก าหนดให้แก่ผู้เรียนหรืออาจให้โรงเรียนและครูก าหนดได้ตามความเหมาะสมสมรรถนะและ
สาระการเรียนรู้ที่ก าหนดให้นั้นเป็นขั้นต่ าที่จ าเป็นส าหรับเด็กไทยทุกคน หลักสูตรจะต้องจัดให้มีพื้นที่ส าหรับโรงเรียน
และครูในการจัดการเรียนรู้สาระ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะ เพ่ือตอบสนองความต้องการตามความแตกต่างกันของ
ผู้เรียน ภูมิสังคมและบริบท ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย  การก าหนดสมรรถนะที่เป็นเกณฑ์กลาง/
มาตรฐานกลางส าหรับการจัดการศึกษาในแต่ละช่วงวัย จะเอ้ืออ านวยให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามแนวคิดของตนได้ โดยยึดสมรรถนะเป็นเกณฑ์กลาง 
 
     การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ(Competency–Based Instruction) 
      ในการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะนั้น ครูจะมีมาตรฐานสมรรถนะและจุดประสงค์การเรียนรู้
เชิงสมรรถนะท่ีจัดไว้อย่างเป็นล าดับ เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน ครูมีเปูาหมายที่จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนท า
อะไรได้ (ในระดับที่ก าหนด) ครูจะต้องวิเคราะห์ว่า ผู้เรียนจ าเป็นต้องรู้อะไร จึงจะช่วยให้ท าสิ่งนั้นได้ ซึ่งเอ้ือให้มีการบูร
ณาการความรู้ข้ามศาสตร์และลดสาระการเรียนรู้ที่ไม่จ าเป็น ผู้เรียนต้องได้รับความรู้และฝึกใช้ความรู้ในการท ารวมทั้ง
พัฒนาคุณลักษณะที่ควรจะต้องมีในการท าสิ่งนั้น ให้ประสบผลส าเร็จได้ในระดับที่ก าหนด ครูจัดการเรียนรู้เชิงรุก ให้



53 
 

 
 

ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติการลงมือท าการได้รับข้อมูลย้อนกลับ การปรับปรุง พัฒนา และได้รับการส่งเสริม
ให้น าความรู้ ทักษะ และคุณลักษะที่ได้เรียนรู้ ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ จนเกิดสมรรถนะในระดับที่ต้องการ โดยผู้เรียน
แต่ละคน อาจจะใช้เวลาในการเรียนรู้มากน้อยแตกต่างกันได้  ซึ่งการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเหมาะกับการจัดการ
เรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพราะ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนค้นหา(Focus)ศักยภาพของตนเอง  
 
     การออกแบบหลักสูตร 
     หลักสูตรฐานสมรรถนะโดยทั่วไปมีหลักการและลักษณะส าคัญดังกล่าว แต่ในประเทศต่างๆ การก าหนด 
สมรรถนะ และการออกแบบหลักสูตรอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งมักเป็นไปตามความต้องการ บริบท และ 
ลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ 
     ครูจึงมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตใน
โลกปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากเด็กไทยส่วนใหญ่ได้รับความรู้จ านวนมาก แต่ยังไม่สามารถใช้ความรู้ให้ 
เป็นประโยชน์ต่อชีวิตได้เท่าที่ควร รวมทั้งยังขาดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในโลกปัจจุบันและ
อนาคต ท าให้มีขีดความสามารถต ่าในการแข่งขันกับนานาประเทศ ซึ่งจะกระทบต่อความอยู่รอดและความอยู่ดีของ
ประชาชนและประเทศชาติจึงจ าเป็นที่ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้แก่เด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้มีความ
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนในการช่วยกันพัฒนาผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา ให้เป็นผู้มีทักษะและสมรรถนะที่
จ าเป็น ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

                  
 
 
 
 
     การจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ 
     เนื่องจาก สพฐ.อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สู่ 
“หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาฐานสมรรถนะ” แต่การเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะได้ริเริ่มมาตั้งแต่ได้น าแนว
ทางการด าเนินการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เข้ามาใช้อย่างต่อเนื่อง โดยค่อยๆเพ่ิมความชัดเจนด้วยการส่งเสริมกิจกรรม
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Active Learning เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติมากข้ึน และให้มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถข้ามวิชา     
โดยมีครูเป็นพ่ีเลี้ยงและชี้แนะให้นักเรียนได้ปฏิบัติจนค้นพบและเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ ซึ่งผลจากการปฏิบัติและวิธีการที่ครู
ชี้แนะ หรือเป็นพ่ีเลี้ยง เพื่อให้มีความรู้ ขั้นประยุกต์ไปจนถึงสร้างสรรค์และปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง จนสามารถด ารงชีวิตอยู่
ได้ในสภาพสังคมแห่งศตวรรษที่ 21 นั่นก็คือ การลดเนื้อหา (content - based) ไปสู่สมรรถนะ (competency-
based)  นั่นเอง โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีครูคอยเป็นผู้ชี้แนะ เป็นโค้ช เป็นพี่เลี้ยง จัดการเรียนรู้อย่างมี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียนเป็นฐานของกระบวนการจัดกิจกรรม เป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงจึง
เรียกว่า ฐานสมรรถนะ  ซึ่งแสดงให้เห็นได้ด้วยพิรามิดการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง  ข้างล่างนี้ 
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ภาพแสดงพิรามิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

 
     การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ(Competency–Based Assessment) 
     การวัดสมรรถนะเป็นการช่วยให้เห็นความสามารถท่ีเป็นองค์รวมของผู้เรียนโดยครูท าการทดสอบ
พฤติกรรมการปฏิบัติ(Performance Assessment) ของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด (Performance Criteria) 
ซึ่งจะเน้นการประเมินองค์รวมของสมรรถนะด้วยเครื่องมือประเมินตามความเหมาะสม และประเมินเมื่อผู้เรียนพร้อมที่จะ
รับการประเมิน หากประเมินผ่าน ผู้เรียนจะสามารถก้าวสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ขั้นต่อไปได้ หากยังไม่ผ่าน ผู้เรียนจะ
ได้รับการสอนซ่อมเสริม จนกระท่ังบรรลุผล ผู้เรียนแต่ละคนจะก้าวหน้าไปตามความสามารถของตน อาจก้าวหน้าไปได้
เร็วในบางสาระ และอาจไปได้ช้าในบางสาระตามความถนัดของตน 
 

 
 
 

 
   โดยกิจกรรมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะควรใหเ้ป็นไปตาม  7 หลักการส าคัญของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ Active Learning  ที่ได้ปูพื้นฐานการศึกษาฐานสมารถนะมาก่อนหน้านี้แล้วหลายปี ตามภาพ  
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ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมต้องมีการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นการประเมินสภาพจริง (Authentic Assessment) ใช้
เทคนิควิธีการประเมินสภาพจริงที่หลากหลาย ให้ความส าคัญกับการประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment)    

โดยผลการประเมินสภาพจริง (Authentic Assessment) จะต้องบรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่ปรากฏ ในแผนการ
จัดหน่วยการเรียนรู้ และจะเน้นกระบวนการการวัดและประเมินผลการปฏิบัติและคุณลักษณะ (P: Performance 
Assessment & A: Attribute  Assessment)   หรือ P&A    

 
   (2)  การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment)  และการประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) 
     การที่ผู้สอนจะประเมินผู้เรียน P&A หรือการประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment)  การ
ประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) นั้นจ าเป็นต้องรู้ในเรื่อง พฤติกรรมตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
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เพ่ือจะได้วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือฐานสมรรถนะที่จะน ามาใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ ดังต่อไปนี้ 
 
     ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมตามมาตรฐานการเรียนรู้ (เพ่ือความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ จึงยังคงใช้ ค า
ว่า มาตรฐาน เช่นเดิม โดยครูสามารถได้เทียบเคียงกับฐานสมรรถนะได้) 
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กาหนดกรอบการวิเคราะห์เป็นแนวทางเชื่อมโยง
และความสอดคล้อง จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เพ่ือระบุสัดส่วนพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เป็นเปูาหมายการจัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน (Standard 
based learning) โดยบูรณาการทฤษฎีการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม (Bloom’s Taxonomy, 1956) และ (Bloom’s 
Revised Taxonomy, 2001) แอนเดอสันและแครธโวล (Anderson & Krathwolh, 2001)  
      พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ปรากฏในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ 
(Knowledge = K) ด้านกระบวนการและทักษะ (Process and Skill = P) และด้านคุณลักษณะ (Attribute = A) ดังนี้ 
      1. ด้านความรู้ (Knowledge = K) แบ่งความรู้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
       1.1 ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง (Factual Knowledge) เป็นข้อเท็จจริงพ้ืนฐาน นิยามศัพท์ 
หรือรายละเอียดของวิชา/สาขา/เนื้อหาที่ศึกษา ความรู้ในข้อเท็จจริงนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ 
        - ความรู้เกี่ยวกับนิยามศัพท์ (Knowledge of terminology) 
        - ความรู้ในรายละเอียดและองค์ประกอบ (Knowledge of details and elements) 
       1.2 ความรู้ที่เป็นความคิดรวบยอด (Conceptual Knowledge) เป็นความรู้เกี่ยวกับวิธี 
ในการจ าแนกประเภทแนวคิดหรือสิ่งของ การจัดกลุ่มแนวคิดหรือสิ่งของ หรือพัฒนาให้เป็นหลักการ รูปแบบหรือทฤษฎี 
หรือเป็นความรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งของ หรือความคิดรวบยอด เช่น จัดประเภทวัตถุในระบบสุริยะเป็นดาวนพเคราะห์ 
ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ และดาวหาง หรือจัดประเภทความรู้ที่เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น ผลกระทบของแรงโน้ม
ถ่วงของดวงจันทร์ที่มีต่อกระแสน้ าในมหาสมุทรหรือเกี่ยวกับทฤษฎี เช่น ทฤษฎีสัมพันธภาพ ความรู้ที่เป็นความคิดรวบ
ยอด แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ 
        - การจ าแนกประเภทและจัดเข้ากลุ่ม (Classifications and Categories) 
        - หลักการและการสรุปเป็นกฎ (Principle and Generalizations) 
        - ทฤษฎี รูปแบบ และโครงสร้าง (Theories Model and Structures) 
       1.3 ความรู้ที่เป็นกระบวนการ (Procedural Knowledge) เป็นกระบวนการหรือขั้นตอน 
ในการปฏิบัติกิจกรรม วิธีการ ทักษะเฉพาะต่าง ๆ เช่น ความรู้ในวิธีการเขียนรายงาน ความรู้ในด้านนี้ 
แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ 
        - ทักษะเฉพาะของวิชา (Subject specific skills) 
        - วิธีการเฉพาะของวิชา (Subject specific techniques) 
        - ความรู้ว่าจะใช้กระบวนการ/วิธีการที่เหมาะสมเมื่อใด (Knowledge of when 
to use appropriate procedures) 
       1.4 ความรู้ที่เป็นอภิปัญญา (Meta-cognitive Knowledge) เป็นความรู้เกี่ยวกับทักษะการคิด
และกระบวนการคิดของตนเอง ความรู้เกี่ยวกับยุทธวิธีการจ า ยุทธวิธีการแสวงหาความรู้ และความรู้เกี่ยวกับการส ารวจ
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ตนเอง ซึ่งจะช่วยในการเรียนรู้ เช่น ตระหนักรู้ในเปูาหมาย ความสามารถและความสนใจของตนเอง แบ่งออกเป็น 3 
ประเภทย่อย คือ 
        - ความรู้ที่เป็นยุทธวิธี 
        - การรู้เหมาะรู้ควร 
        - การรู้จักตนเอง 
      2. ด้านกระบวนการและทักษะ (Process and Skill = P)  จ าแนกได้ดังนี้ 
       2.1 ทักษะการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
       2.2 ทักษะและกระบวนการท างาน 
        - ทักษะและกระบวนการคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถใน
การให้เหตุผล ความสามารถในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอ ความสามารถในการเชื่อมโยง
ความรู้และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น 
        - กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะ 
การค านวณ ทักษะการจัดท าและสื่อความหมายข้อมูล ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการ
ตีความหมายข้อมูล ทักษะการทดลอง ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการพยากรณ์ ทักษะการลงความเห็น
ข้อมลู ทักษะการวัด ทักษะการสังเกต ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับมิติและมิติกับเวลา เป็นต้น 
        - กระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ การตั้งประเด็นที่จะศึกษา สืบค้นและรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์และตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การคัดเลือกและประเมินข้อมูล การเรียบเรียงรายงาน
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
        - กระบวนการคิดแก้ปัญหา ได้แก่ ท าความเข้าใจปัญหา วางแผนออกแบบแก้ปัญหา 
ด าเนินการตามแผน สรุปและตรวจสอบการแก้ปัญหา เป็นต้น 
        - ทักษะการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ เข้าใจและใช้ระบบเทคโนโลยี เลือกและใช้โปรแกรมประยุกต์
อย่างเหมาะสม เรียนรู้โปรแกรมใหม่ ๆ ผ่านเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น 
        - ทักษะการปฏิบัติงาน ได้แก่ วิเคราะห์งาน วางแผนการทางาน ลงมือท างานประเมินผลการ
ท างาน การท างานเป็นทีม เป็นต้น 
      3. ดา้นคุณลักษณะ (Attribute = A) หมายถึง ลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนอันเป็น
คุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข            
ซึ่งคุณลักษณะที่ดี คือ ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข ซึ่งมีในคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่แล้ว 
       คนดี คือ คนที่ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ท้ังด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น มีวินัย มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มีเหตุผล รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ พากเพียร 
ขยัน ประหยัด มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อ่ืน มีความเสียสละ รักษาสิ่งแวดล้อม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสันติสุข 
       คนเก่ง คือ คนที่มีสมรรถภาพสูงในการด าเนินชีวิต โดยมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือรอบ
ด้านหรือมีความสามารถพิเศษรอบด้าน เช่น ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถ
ด้านภาษา ดนตรี กีฬา มีภาวะผู้น า รู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ เป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์ทันโลก ทันเทคโนโลยี          
มีความเป็นไทย สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ และท าประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ 
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       คนมีความสุข คือ คนที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี เป็นคนร่าเริงแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง 
จิตใจเข้มแข็ง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรักต่อทุกสรรพสิ่ง มีความปลอดภัยจากอบายมุข และสามารถด ารงชีวิตได้อย่าง
พอเพียงตามอัตภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
การประชุมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community – PLC)      
   ด้านจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ให้เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
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ง. การประชุมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community – PLC)      
   ด้านจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ใหเ้ปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
  การประชุมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community – PLC)  นั้น จะเน้นที่การ
รายงานผลการประชุมPLC ของครูคนใดคนหนึ่ง ที่เป็นModel  Teacher (ครูเจ้าของประเด็น) และมีการด าเนินการ
ประชุม PLC อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเนื่องที่เกิดผลต่อการจัดการเรียนการสอนในครั้งถัดไป จนค้นพบนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้/วิธีการปฏิบัติที่ดี หรือได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆที่เป็นของตนเองหรือของสถานศึกษา และน ามาเขียนเป็น
รายงานน าเสนอผลการประชุมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community – PLC)  ด้าน
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ให้เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” เผยแพร่ ต่อไป  
 
  1.กิจกรรม/ขั้นตอนการบันทึกPLC: Professional Learning Community ด้านจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
(Active Learning  Management) ให้เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ประกอบด้วยการด าเนินการ
ตามล าดับขั้นตอนของ Model  Teacher (ครูเจ้าของประเด็น)  ดังต่อไปนี้ 
 
  กิจกรรมที่ 1 Model  Teacher สะท้อนตนเองก่อนการเรียนรู้ จากแผนการจัดการเรียนรู้ 
  กิจกรรมที่ 2 Model  Teacher สะท้อนตนเองระหว่าง/หลังการจัดการเรียนรู้ 
  กิจกรรมที่ 3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้แล้วบันทึกผล 
      การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็นของตนเองของ Model  Teacher (ครูเจ้าของประเด็น)   
  กิจกรรมที่ 4  Model  Teacher บันทึกผลการสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง เรื่อง  เกี่ยวกับการออกแบบ 
      หน่วย การเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach”และ 
      ประเด็นต่างๆ ที่ค้นพบระหว่างการท ากิจกรรมที่ 1-3 
  กิจกรรมที่ 5 ด าเนินการประชุม PLC โดยน าผลจากบันทึกผลการสะท้อนการเรียนรู้ของตนเองในกิจกรรมที่ 4 
มาด าเนินการเปิดประเด็นการประชุม PLC โดยมีองค์ประชุม ดังต่อไปนี้ 
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1. Model  Teacher (ครูเจ้าของประเด็น)   
2. Buddy Teacher 
3. Mentor และ/หรือ Expert/Coach    
4. Recorder 
5. Administrator 

   โดยในกิจกรรมที่ 5 นั้น ครูจะต้องด าเนินการตามล าดับของกระบวนการ PLC จนครบขั้นตอน(กิจกรรมที่ 
5.1-5.5) แล้วน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนาในวงรอบต่อไปจนกว่าจะได้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมที่ 1  Model  Teacher สะท้อนตนเองก่อนการเรียนรู้ จากแผนการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เรื่อง...................................................................................................................  
 สาระการเรียนรู้............................................................................................................................  
 ระดับชั้น.........................................................................เวลา....................................... ...............  

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 
 
 

 
 
 
 

  

2.1 การวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .............................................................. 
…................................................................... ........................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................  
2.2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
............................................................................................................................ ............................................................... 
…............................................................................................................................ ...............................................................
................................................................................................................................. .............................................................  
2.3 ความสอดคล้องขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
............................................................................................................................. .............................................................. 
…...................................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. .................................................................  
 ท่านคิดว่าการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผลเหมาะสมเพียงใด 
    น้อย                                                 มาก 
 
 ท่านคิดว่าการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้จะประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
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    น้อย                                                 มาก 
 

กิจกรรมที่ 2 Model  Teacher สะท้อนตนเองระหว่าง/หลังการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เรื่อง...................................................................................................................  
 สาระการเรียนรู้............................................................................................................................  
 ระดับชั้น......................................................................... เวลา......................................................  

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 ท่านคิดว่าการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผลเหมาะสมเพียงใด 
  น้อย                                                  มาก 
 ท่านคิดว่าการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้จะประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
  น้อย                                                  มาก 
 

ปัจจัยด้าน สภาพปัจจุบันของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของภาพรวมการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ที่ที่เปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนเป็น Coach 

ผู้เรียน 
 

 
 
 

คร ู
 

 
 
 

สภาพแวดล้อม 
 

 
 
 

 
ปัจจัยด้าน สภาพปัจจุบันของปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวของภาพรวมการออกแบบหน่วยการ

เรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนเป็น Coach 
ผู้เรียน  
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คร ู
 

 
 
 

สภาพแวดล้อม 
 

 
 
 

 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนเป็น Coach ในครั้งต่อไป 
…............................................................................................................................ ............................................................... 
….................................................................. .........................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................  
…............................................................................................................................ ...............................................................  
…..................................................................................................................................... ......................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้แล้วบันทึกผล 
   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็นของตนเองของ Model  Teacher (ครูเจ้าของประเด็น)   
 
 1.รายละเอียดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  วัน/เดือน/ปีที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้.................................................เวลา..........................ถึง........................... 
  บุคคลที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้.................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ................................................... 
  เรื่องท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้.............................................................................................................................. 
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............................................................................................................................. ............................................... 
 2. สิ่งท่ีได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ประสบการณ/์มุมมอง/แนวคิดที่ท าให้การออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนเป็น Coach (ระบุเงื่อนไข ปัจจัย) 
............................................................................................................................. .............................................................. 
…................................................................... ........................................................................................................................ 
…............................................................................................................................ ...............................................................  
  ประสบการณ/์มุมมอง/แนวคิดที่ท าให้การออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนเป็น Coach (ระบุสาเหตุ) 
........................................................ ............................................................................................................................. ...... 
…........................................................................................................................... ................................................................
............................................................................................................................. .................................................................  
 3.แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยน
บทบาทจากครูผู้สอนเป็น Coach 
............................................................................................................................. .............................................................. 
…............................................................................................................................ ...............................................................
......................................................................................................................................... .....................................................  
............................................................................ ............................................................................................................... 
…............................................................................................................................ ...............................................................  
 
 
 
กิจกรรมที่ 4  Model  Teacher บันทึกผลการสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง เรื่อง  เกี่ยวกับการออกแบบ 
   หน่วย การเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach”และ 
   ประเด็นต่างๆ ที่ค้นพบระหว่างการท ากิจกรรมท่ี 1-3 
 
 1.สิ่งท่ีได้เรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
.......................................................................................................................................... ..............................................…... 
 2.ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้กับประสบการณ์เดิม เกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เปลี่ยน
บทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
              เคยสะท้อน เรื่อง การออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกท่ีเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach”    
   ไม่เคยสะท้อน เรื่อง การออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกท่ีเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 



65 
 

 
 

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

....................................................................... .................................................................................................................  
  ประโยชน์ที่ได้รับ 
.......................................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ........................................................... 
 การเชื่อมโยงประสบการณ์กับความรู้ใหม่ที่ได้รับ  
  ความรู้ที่ได้สอดคล้องกับวิธีด าเนินการที่เคยปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร  
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ...........................................................…... 
 3.ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ 
  การเรียนรู้ครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านอย่างไรบ้าง
............................................................................................................................. ........................................................... 
.............................................................................................................................................. .........................................….... 
 4. การวางแผนประยุกต์ใช้ 
  ท่านคิดว่าจะน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้อย่างไร
.................................................................................................................................... .................................................... 
.............................................................................. ..........................................................................................................…...  
กิจกรรมที่ 5  ด าเนินการประชุม PLC  
   โดยน าผลจากบันทึกผลการสะท้อนการเรียนรู้ของตนเองในกิจกรรมที่ 4 มาด าเนินการเปิดประเด็นการ
ประชุม PLC โดยมีองค์ประชุม คือ  1. Model  Teacher (ครูเจ้าของประเด็น)  2. Buddy Teacher 
3. Mentor และ/หรือ Expert/Coach   4. Recorder และ 5. Administrator 
 กิจกรรมที่ 5.1  จากอดีตสู่ปัจจุบัน 
  ให้ครูที่เป็น Model  Teacher เสนอประเด็นที่พบจากการจัดการเรียนรู้ หรือประเด็นที่จากการสะท้อนการ
จัดการเรียนรู้ ที่ต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนาต่อยอด  

วันที่ เวลา สถานที่ 
เรื่อง รวมเวลา 

Model  Teacher (ครูเจ้าของประเด็น) 
Buddy Teacher 1 

2 
3 

4 
5 
6 

Mentor    
 

Expert/Coach    

Administrator     Recorder    
 
1.Model Teacher 
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  ประเด็นปัญหา  
............................................................................................................................. ................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. ................  
  วิธีการแก้ปัญหาที่ผ่านมา 
...................................................................................... ........................................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. .................................................................  
  ผลของการแก้ปัญหาที่ผ่านมา 
............................................................................................................................. ................................................................. 
.................................................................................................................................................................. ............................  
 
 
2.สุนทรียปัญหา (Dialogue) 
  สาเหตุของการแก้ปัญหาที่ไม่ประสบความส าเร็จ 
.......................................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................................  
  แนวทางในการแก้ปัญหา 
........................................................................................................................................ ...................................................... 
............................................................................ ..................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................................         
 
3.แนวทางท่ี Model Teacher จะใช้แก้ปัญหา 
.................................................................................................. ............................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. ................................................................. 
................................................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................        
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 กิจกรรมที่ 5.2 รวมพลัง 
  ให้ครูผู้ร่วม PLC สนทนาร่วมกันในประเด็นที่ Model  Teacher น าเสนอจากกิจกรรมที่ 5.1 
ผู้สุนทรียสนทนา 
(ระบุชื่อผู้สนทนาและ 
บทบทบาทว่าเป็น Mentor 
หรือครู หรืออ่ืนๆ ) 

 
บันทึกการสุนทรียสนทนา 
(ประเด็นส าคัญของสิ่งที่พูด) 

ชื่อผู้พูดคนที่1 (Mentor) 
 

(ประเด็นส าคัญของสิ่งที่พูด) 
.................................................................................... ........................................ .... 
.................................................................................... ........................................ .... 
…................................................................................. ….........................................  
…................................................................................. ….........................................  

ชื่อผู้พูดคนที่ 2 
Buddy Teacher 

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

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

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

.................................................................................... ........................................ .... 
ชื่อผู้พูดคนที่ 3 
Coach 

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

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

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

.................................................................................... ..................................... ....... 
ชื่อผู้พูดคนที่ 4 
Buddy Teacher 

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

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

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

................................................................................. ... ............................................ 
ชื่อผู้พูดคนที่ 5 
 

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

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

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

.................................................................................... ........................................ .... 
 ชื่อผู้พูดคนที่ 2 เป็นต้นไป แล้วแต่ใครจะมีประเด็นพูดคุย ไม่ได้ระบุบุคคลตามล าดับตัวอย่าง 
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 กิจกรรมที่ 5.3 สร้างอนาคต   
  ครูที่เป็น Model  Teacher สรุปผลการสุนทรียสนทนาโดยระบุปัญหาที่จะแก้ไขและแนวทางในการแก้ไข หรือ
สิ่งที่จะด าเนินการพัฒนาต่อยอดและแนวทางในการพัฒนาต่อยอด  โดยผู้เข้าร่วม PLCชว่ยกันเสริมเติมเต็ม หลังจากนั้น
ให้ครูอีกคนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บันทึก ท าการผลการท ากิจกรรม แล้วให้ผู้บริหารลงชื่อรับรองกิจกรรม 
สรุปผลการท ากิจกรรม PLC 
(ระบุปัญหาที่จะแก้ไขและแนวทางในการแก้ไข) 
…............................................................................................................................ ............................................................ 
…............................................................................................................................ ............................................................ 
…........................................................................................................................................................................................  
…............................................................................................................................ ............................................................ 
…..................................................................... ...................................................................................................................  
ลงช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม PLC 
1.....................................................ลายมือชื่อ............................................... .......ต าแหน่ง.............................. 
2…..................................................ลายมือชื่อ......................................................ต าแหน่ง..............................  
3…..................................................ลายมือชื่อ......................................................ต าแหน่ง..............................  
4…..................................................ลายมือชื่อ......................................................ต าแหน่ง..............................  
5…..................................................ลายมือชื่อ......................................................ต าแหน่ง..............................  
6…..................................................ลายมือชื่อ......................................................ต าแหน่ง.............................. 
 
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................................................................... ............ 
…..................................................................................................................... ................................................................... 
 
                                                                                             ลงชื่อรับรองกิจกรรม PLC 

 
ลงช่ือ.......................................................................... 

   ( .............................................................................) 
ต าแหน่ง........................................................................ 

 กิจกรรมที่ 5.4  AAR  (After Action Review) จ าเป็น* 
  ร่วมกันท า AAR  (After Action Review) เพ่ือให้เห็นภาพฉายของการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” อาจจะเชิญผู้เกี่ยวข้อง หัวหน้าหมวด/ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนมาร่วม AAR ด้วย  

ลงชื่อ.............................................ผู้บันทึก 
      (............................................) 
ต าแหน่ง........................................... 
 



69 
 

 
 

การแก้ปัญหา/พัฒนาต่อยอด ข้อสังเกตปัญหาและอุปสรรค 
แนวทางท่ี Model Teacher ใช้แก้ปัญหา/พัฒนาต่อยอด 
 
 
 
 

 

เป้าหมายของการแก้ปัญหา/พัฒนาต่อยอด 
 
 
 
 

 

ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง/พัฒนาต่อยอด 
 
 
 
 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน งานที่ท าได้ดี/พัฒนาต่อยอด 
 
 
 
 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนงานที่ท าได้ไม่ดี/พัฒนาต่อยอด 
 
 
 
 

 

 กิจกรรมที่ 5.5  Log Book  :  อดีต   ปัจจุบัน  อนาคต 
  Model  Teacher น าผลการจัดท า PLC จากผลการท ากิจกรรมตั้งแต่กิจกรรมที่ 1-5.4 บันทึกลงใน Log Book 
แล้วเก็บบันทึก Log Book  ไว้ประกอบหลักฐานการพัฒนาตนเองของครู 

วันที่ เวลา สถานที่ 
เรื่อง รวมเวลา 

 
Model  Teacher (ชื่อครูผู้เปิดประเด็น) 
Buddy Teacher (ชื่อครูผู้ร่วมกิจกรรม PLC) 

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

4.............................................................. 
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2............................................................... 
3................................................................... 

5............................................................... 
6............................................................ 

Mentor  Expert /Coach   
Administrator  Recorder  (บันทึก) 

 

1.Model Teacher 
ประเด็นปัญหา/พัฒนาต่อยอด (ประเด็นปัญหาในชั้นเรียนที่แก้ไขยาก/ ใช่ประเด็นปัญหาที่ Model Teacher 

เปิดประเด็นหรือไม่) 
............................................................................................................................. ............................................................... 
................................................................... .........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................... 

วิธีการแก้ปัญหาที่ผ่านมา..........................................(ถ้ามี) 
(ให้บอกวิธีการแก้ปัญหาที่เคยท ามา/อาจท ามาหลายวิธีก็ให้ระบุส่วนนี้) 

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

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

............................................................................................................................. ...............................................................  
ผลของการแก้ปัญหาที่ผ่านมา 
(ให้บอกผลการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา) 

…............................................................................................................................ ............................................................. 
…............................................................................................................................ ............................................................. 
….................................................................... .....................................................................................................................  
2.สุนทรียปัญหา (Dialogue) 

สาเหตุของการแก้ปัญหาที่ไม่ประสบความส าเร็จ [ระบุสาเหตุปัญหาที่แก้ไขไม่ส าเร็จ จาการท าสุนทรียสนทนา
(เป็นการร่วมกันแก้ปัญหาของสาเหตุปัญหาเดิม)]  
…............................................................................................................................ ............................................................. 
…..................................................................................................................................................................... .................... 
…............................................................................................................. ............................................................................ 

แนวทางในการแก้ปัญหา ให้เขียนแนวทางแก้ปัญหาที่สมาชิกผู้ร่วมสุนทรียสนทนาได้น าเสนอ ควรเขียนให้ครบ) 
….................................................................................. .......................................................................................................  
…............................................................................................................................ ............................................................. 
…............................................................................................................................ ............................................................. 

แนวทางท่ี Model Teacher เลือกทีจ่ะใช้แก้ปัญหา 
ให้ระบุแนวทางที่ Model Teacher เลือกจะน ามาทดลองใช้แก้ปัญหานั้นๆ หรืออาจเป็นแนวทางท่ีสมาชิก

ทั้งหมดเห็นควร  
…............................................................................................................................ ............................................................. 
…............................................................................................................................ ............................................................. 
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….............................................................................................................................................. ........................................... 
…...................................................................................... ...................................................................................................  
3.ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
…........................................................................................................................ ................................................................. 
…............................................................................................................................ ............................................................. 
…............................................................................................................................... .......................................................... 

 
                                                              ลงชื่อรับรองกิจกรรม PLC 

 
                                                                  ลงชื่อ.......................................................................... 

                                                                    ( ..............................................................) 
                                                              ต าแหน่ง................................................................. 

 
 

  2.การเขียนรายงานผลการผลการประชุมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community – PLC)  ด้านจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ให้เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach”  
โดยเขียนในลักษณะเช่นเดียวกันกับรายงานการนิเทศภายในที่กล่าวมาแล้วในภาคผนวก ข.                  มี 
องค์ประกอบดังนี้ 
 
   บทที่ 1  บทน า (ความเป็นมา สภาพปัจจุบันปัญหา ฯลฯ) 
   บทที่  2   วิธีการด าเนินการและผลการประชุมPLC (แผนการด าเนินการ ปฏิทินการประชุม ฯลฯ) 
   บทที่ 3 สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ  
   บทที่ 4 แนวทางในการน าผลไปใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงาน 
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community – PLC) 

ด้านจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ให้เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” 
ของ  

นาย/นาง/นางสาว.............................................................. 
ต าแหน่ง.............................................. 

โรงเรียน..............................อ าเภอ................................สหวิทยาเขต.....................จังหวัด..................... 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้บันทึก 
      (............................................) 
ต าแหน่ง........................................... 
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คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
  นายภัทธศาสน์ มาสกุล       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29   
  นางศิรญิา  ถาวร   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29       

 นายสุพิชญ์ ลาลุน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29       
  นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์       ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     
 
ผู้เขียนและเรียบเรียง 
 นางสาวสุกานดา  ธิมา       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 นายพิชัย  ญาณศิริ        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 
บรรณาธิการกิจ 

 นายฉัตรชัย  ทองสุทธิ์     ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ           
 นางวาสนา  ค าเพ็ง     หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  
 นางสาวประยงค์ศรี  พูลทรัพย์     หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศึกษา 

  นางจิรา  ลังกา     หัวหน้ากลุ่มงานพฒันาหลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรยีนรู ้     
 นางณัฐธภา ตรงดี                หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา                    
 นายสมรุศ หรุจันทร์     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                    
 นางสาวจามรี  เชื้อชัย     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                    
 นางสาวณปภัช บุญสมศรี    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 นายธนา  ธุศรีวรรณ               ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                    
 นางสาธิกา จันทนป                 ศึกษานิเทศก์    
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สื่อการนิเทศ  
เรื่อง การด าเนินงานตามการติดตาม ประเมินผลตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ  

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัดที ่ 17 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”  

ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
   
 
 

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

เอกสารศน.สพม.29 ล าดับที่  21/2563 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 

 


