1
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คานา
เอกสารประกอบการพัฒนาการนิเทศแบบคลินิกเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทาวิจัยในชั้นเรียน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นเอกสารที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการนิเทศแบบคลินิกเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทาวิจัยในชั้นเรียน ของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ครูผู้นิเทศ ผู้ร่วมนิเทศ ครูผู้สอนในฐานะ
ที่เป็นผู้ร่วมนิเทศ มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการทาวิจัยในชั้นเรียน ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ร่วม
วิเคราะห์พฤติกรรมและปัญหา ในการวิจัยในชั้นเรียน การวางแผนการดาเนินการวิจัยในชั้นเรียน การร่วม
วางแผนปฏิทินการนิเทศร่วมกัน การสังเกตการณ์สอนเพื่อการเรียนรู้ การประเมินสมรรถภาพการเรียนรู้ การ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ ผู้วิจัยได้จัดทาเอกสารประกอบการพัฒนาทั้งหมด 6 เล่ม ประกอบด้วย
เล่มที่ 1 การประชุมปรึกษาหารือก่อนการสังเกต
เล่มที่ 2 การนิเทศแบบคลินิกเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทาวิจัยในชั้นเรียน
เล่มที่ 3 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
เล่มที่ 4 การสังเกตการณ์สอนเพื่อการเรียนรู้
เล่มที่ 5 การวิเคราะห์สมรรถภาพการเรียนรู้
เล่มที่ 6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการพัฒนาการนิเทศแบบคลินิกเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทาวิจัย
ในชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนารูปแบบการนิเทศต่อไป
นายกาแพง ไชยมาตย์
ศึกษานิเทศก์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
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เอกสารประกอบรูปแบบ
เล่มที่ 1
การประชุมปรึกษาหารือก่อนการสังเกต
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความเข้าใจในรูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในชั้นเรียน บทบาทของผู้นิเทศ ผู้ร่วมนิเทศ และผู้รับการนิเทศ
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาวางแผนในการดาเนินการวิจัยในชั้นเรียน ปฏิทินการนิเทศ
และแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมถึงปัญหาในชั้นเรียน
6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเลือกหรือสร้างเครื่องมือการสังเกตให้เหมาะสมกับบริบท
เนื้อหา
1. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
2. พฤติกรรมและปัญหาในชั้นเรียน
3. เครื่องมือการสังเกตให้เหมาะสมกับบริบท
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
1. วิทยากรอธิบายขั้นตอน วิธีการศึกษาเอกสารแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา
2. วิทยากรแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนา กลุ่มละเท่าๆ กัน ร่วมสนทนาและวิเคราะห์ตามเนื้อหาที่กาหนด
3. ผู้เข้ารับการพัฒนาชมวีดีทัศน์ เรื่อง การสร้างมนุษยสัมพันธ์ แล้วร่วมกันวิเคราะห์และสรุปคาถามใน
ประเด็นต่างๆ
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4. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาเอกสารแล้วสนทนา อภิปราย และสรุปประเด็นสาคัญ โดยการเขียนแผนผัง
ความคิด (Mind Mapping) ลงในกระดาษฟลิปชาร์ท ตามประเด็นที่กาหนดไว้ ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างกัน 2) พฤติกรรมถึงปัญหาในชั้นเรียน 3) เครื่องมือการสังเกตให้เหมาะสมกับบริบท
5. ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน เพื่อมานาเสนอผลงาน อภิปรายและสรุปตามประเด็น
วิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนกันสรุปแนวคิด หลักการและประเด็นสาคัญ
บริบทของแต่ละโรงเรียนและให้สอดคล้องกันเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่อไป
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการพัฒนา เล่มที่ 1 การประชุมปรึกษาหารือก่อนการสังเกต
2. วีดิทัศน์ เรื่อง การสร้างมนุษยสัมพันธ์ จาก
https://www.youtube.com/watch?v=BTN1hkXQC2Q
3. กระดาษฟลิปชาร์ท ปากกาเมจิก
4. แบบระดมความคิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
5. แบบฝึกปฏิบัติระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้นิเทศ ผู้ร่วมนิเทศ
และผู้รับการนิเทศ
6. แบบวิเคราะห์พฤติกรรมและการแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน
7. แบบการออกแบบวางแผนการดาเนินการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
8. ตัวอย่างการเขียนปฏิทินการนิเทศ
9. ตัวอย่างการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
9. แบบสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
10. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
11. แบบประเมินรายงานวิจัยในชั้นเรียน
12. แบบบันทึกการประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตในชั้นเรียน
การวัดและประเมินผล
1. ประเมินการจัดกิจกรรม
2. ประเมินความสนใจ และความตั้งใจในการร่วมกิจกรรม
3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
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ใบความรู้
1. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
กมลรัฐ อินทรทัศน์ และ พรทิพย์ เย็นจะบก (2547)
โดยทั่วไปมนุษย์เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและเกิดการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลก็ต่อเมื่อมีบรรยากาศของความไว้ใจกัน ความเข้าใจกัน โดยความสัมพันธ์ของมนุษย์สามารแบ่งได้เป็น 2
ประเภท คือ ความสัมพันธ์ด้านกายภาพ(Physical Relationship) เช่นการอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน กลุ่ม
เดียวกัน หรือที่ทางานเดียวกัน อีกประเภทหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตใจ
(Climate or Social-Psychological Relationship) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้นั้นควรต้องมีการศึกษาตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 องค์ประกอบพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
หลักพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็คือเพื่อความประทับใจร่วมกัน ความรักใคร่
ความชอบพอกัน เป็นมิตรกัน เป็นหนทางที่นาไปสู่มิตรภาพ การใช้ชีวิตร่วมกัน ตลอดจนการทางานร่วมกัน
โดยความสัมพันธ์ของบุคคลเกิดจากองค์ประกอบ 3 ประการคือ
(1) ความใกล้ชิด การที่บุคคลอยู่ใกล้ชิดกันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์มากกว่าบุคคลที่อยู่ห่างไกลกัน
(2) ความเหมือนกันหรือความคล้ายกัน ซึ่งโดยทฤษฏีแล้วมนุษย์มีแนวโน้มที่จะสร้างความสัมพันธ์
และมีความชอบพอกับคนที่มีความเหมือนหรือคล้ายกับตัวเอง
(3) สถานการณ์เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ทาให้มนุษย์ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เช่นการมีโอกาสได้
แลกเปลี่ยนความรู้สึกที่ดีร่วมกัน การมีโอกาสได้ปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น ความกระตือรือร้นใน
การที่จะพบปะกับผู้อื่น การถูกแยกตัวออกจากสังคมนานๆ และการเติมเต็มความต้องการของกัน
และกัน
1.2 บทบาทหน้าที่ของการสื่อสารระหว่างบุคคล
โดยทั่วไปแล้วการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้น จะหมายถึง
ความใกล้ชิด ความสัมพันธ์ และความสอดคล้องกันของผู้ส่งสาร แหล่งข้อมูลกับผู้รับสาร อันนาไปสู่ความหมาย
ที่ร่วมกันสมบูรณ์แบบ ดังนั้นการสื่อสารระหว่างบุคคลจึงมีขึ้นเพื่อ
การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ก็คือการสื่อสารที่ทุ่งเน้นให้ผู้ที่สื่อสารเข้าใจเนื้อหาหรือข้อมูลร่วมกัน
อย่างถูกต้อง ลักษณะเช่นการสื่อสารภายในองค์การเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกัน
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การสื่อสารเพื่อสร้างความชื่นชอบ การสื่อสารโดยทั่วไปมิใช่มุ่งเฉพาะสื่สารแต่ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น
การมีอารมณ์ร่วมและความพึงพอใจ จะช่วยสร้างสัมพันธภาพและความรู้สึกชื่นชอบในการสื่อสารซึ่งกันและ
กัน
การสื่อสารเพื่อสร้างอิทธิพลต่อการมีทัศนคติร่วมกัน ความล้มเหลวในการสื่อสารบางครั้งเกิดจาก
ความไม่เข้าใจในความคิดและทัศนคติที่แตกต่างกัน ดังนั้นการจะสร้างความเข้าใจร่วมกันให้ตรงกันจึงจะทาให้
สามารถดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้
การสื่อสารเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ ปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่งที่สามารถส่งผลต่อความสาเร็จ
ในการสื่อสารก็คือความรู้สึกที่ดีต่อกัน ดังนั้นการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันจะช่วยให้การ
สื่อสารในครั้งต่อๆไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การสื่อสารเพื่อทาให้เกิดการกระทาตามความต้องการ ในการสื่อสาร วัตถุประสงค์อันหนึ่งที่มักจะ
เกิดตามขึ้นมาก็คือการสร้างความมุ่งหมายร่วมกันเพื่อให้เกิดความคิดเห็นร่วมกันและการกระทาร่วมกันในสิ่งที่
ต้องการ
1.3 การสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
โดยทั่วไปมนุษย์เราจะสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็ต่อเมื่อ มีบรรยากาศของความ
ไว้ใจกัน ความเข้าใจกัน โดยความสัมพันธ์ของมนุษย์สามารแบ่งได้เป็น 2 ประเภทก็คือ ความสัมพันธ์ด้าน
กายภาพ(Physical Relationship) เช่นการอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน กลุ่มเดียวกัน หรือที่ทางานเดียวกัน อีก
ประเภทหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตใจ (Climate or Social-Psychological
Relationship) โดยความสัมพันธ์จะพัฒนาขึ้นได้จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบคือ
สภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตใจ การสร้างบรรยากาศของการสื่อสารให้เอื้อและสนับสนุนผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารจะช่วยเกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น เช่นการเป็นเพื่อนเก่ากัน การเคยพบปะกันมา
ก่อน เคยทางานงานร่วมกัน หรือแม้กระทั่งการเข้าอกเข้าใจกัน
ระยะเวลา ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันเวลาจะเป็นองค์ประกอบ ที่ทาให้เกิดความสัมพันธ์
เพิ่มมากขึ้น ยิ่งเวลานานขึ้น ก็จะทาให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข่าวสารของมนุษย์เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกัน สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันในแนวกว้าง(Breadth) และแนวลึก(Depth)
ในแนวกว้างนั้นจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วๆไปในระดับผิวเผิน เช่นเพิ่งรู้จักกันก็จะคุยกันในหัวข้อที่
หลากหลายออกกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ อาหาร การท่องเที่ยว แต่ถ้าเป็นแนวลึกก็จะเป็นเรื่องที่เป็นส่วนตัวมาก
ขึ้น อาจเกี่ยวกับครอบครัวและหน้าที่การงาน ซึ่งจะเกิดการสื่อสารขึ้นในแบบใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้สื่อสารมี
ความตั้งใจทีจ่ ะให้เกิดความสัมพันธ์ขึ้นในระดับใด
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การไว้วางใจซึ่งกันและกัน การที่บุคคลมีความไว้ใจ รู้สึกปลอดภัย สบายใจ ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็
มีแนวโน้มที่ทาให้เกิดความสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น
ความรักและการควบคุมซึ่งกันและกัน ความรัก ความเกลียด การควบคุม การชี้นา การช่วยเหลือ
กัน การร่วมมือกัน สามารถส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ได้ใน 2 แบบคือ การพึ่งพาซึ่งกันและกัน คือทั้งสองฝ่าย
ได้รับการตอบสนองจุดมุ่งหมายร่วมกันจากความสัมพันธ์และได้รับผลประโยชน์ทั้งคู่ ในอีกแบบก็คือ
ความสัมพันธ์แบบถาวร โดยการสื่อสารที่เกิดขึ้นบ่อยๆจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่เกิดให้ยืนยาวขึ้น
1.4 พลวัตของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เกิดขึ้น ซึ่งโดยเหตุผล
ทั่วไป ก็จะมีอยู่ 3 ขั้นตอนคือ
(1) ขั้นการเริ่มสร้างความสัมพันธ์ ถือเป็นขั้นตอนแรกของการสร้างความสัมพันธ์เพื่อที่จะสร้าง
ความคุ้นเคยก่อนนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อไป ซึ่งก็จะเป็นการพูดคุยหรือสนทนาในเรื่องสัพเพเหระ
ทั่วๆไป
(2) ขั้นการรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาว หลังจากที่เกิดความสัมพันธ์ขึ้นแรกก็จะก้าวเข้าสู่ขั้นของ
การรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ เพือ่ ให้เกิดความยั่งยืนและสมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทาได้ยากและต้องใช้
ความพยายาม และมักจะต้องสร้างความสมดุลระหว่างบุคคลให้เกิดขึ้น เพื่อให้เข้าใจซึ่งกันและกัน และยังต้อง
ใช้การเติมเต็มความคาดหวังซึ่งกันและกันทาให้เกิดความรู้สึกทางบวกต่อกันและกัน ก็จะรู้สึกมีความคุ้มค่าที่ได้
มีความสัมพันธ์กัน
(3) ขั้นหยุดหรือเลิกความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน ขั้นตอนนี้นับเป็นขั้นถดถอยหลังจากที่เกิดความสัมพันธ์
ในขั้นสูงสุดแล้ว โดยจะเป็นการยุติความสัมพันธ์ แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ การบอกหยุดความสัมพันธ์โดย
ทางตรง(Directness) ซึ่งเป็นการให้เหตุผลโดยตรงและอาจทาให้เป็นการทาร้ายจิตใจอีกฝ่ายหนึ่งได้ อีก
ลักษณะหนึ่งคือการบอกหยุดความสัมพันธ์โดยทางอ้อม(Indirectness)เป็นการให้เหตุผลทางอ้อม เพื่อเลี่ยง
การทาร้ายความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่ง
1.5 ลักษณะการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(1) การเริ่มสร้างความสัมพันธ์
ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นนั้น มีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอยู่หลายประการที่จะสามารถช่วยให้เกิด
ความสัมพันธ์ เช่น การมีทัศนคติที่ดีต่อตัวเราเองเข้าใจตัวเอง การใช้ภาษาที่ดีทั้งคาพูดและกริยาการแสดงออก
ความมั่นใจในการเริ่มต้นสนทนา การจดจาชื่อและให้ความสาคัญคู่สนทนา การเป็นผู้ฟังที่ดี การเปิดเผยตัวเอง
เพื่อให้ผู้อื่นรู้จักตัวตนของเรา
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(2) การสานต่อความสัมพันธ์
หลังจากที่เกิดความสัมพันธ์ขึ้นแล้ว ควรจะต้องรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ ซึ่งก็ก็มีหลายวิธีการที่ควรทา
เช่น การสนใจเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน การให้อภัยซึ่งกันและกัน ยอมรับข้อบกพร่องของอีก
ฝ่ายหนึ่ง เคารพสิทธิหน้าที่ และการให้ความรักความเอื้ออาทร ก็สามารถช่วยให้รักษาความสัมพันธ์ไว้ได้
(3) ลักษณะการสื่อสารเพื่อถนอมความสัมพันธ์ให้ยืนยาว
การถนอมความสัมพันธ์ให้ยืนยาวเป็นสิ่งที่ทาได้ไม่ยาก หากแต่ว่าควรต้องเข้าใจและเห็นความสาคัญ
เช่นรู้จักมีเวลาให้แก่กันและกัน มองกันในแง่ดี มีอารมณ์ขันบ้าง รักษาสัญญาและชมคนอื่นให้เป็น การไม่
วิพากษ์วิจารณ์คนอื่น เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต ก็เป็นหนทางที่ช่วยถนอมความสัมพันธ์ได้

2. พฤติกรรมและปัญหาในชั้นเรียน
พฤติกรรมมนุษย์ที่แสดงออกมาของแต่ละคนมีความแตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
พฤติกรรมเหล่านั้นดูผิวเผินจะเข้าใจง่าย แต่ถ้าล้วงลึกลงไปแล้วนามาศึกษา วิเคราะห์โดยละเอียดจะพบว่า
เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ละเอียดอ่อน และจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน ซึ่งความแตกต่างระหว่างบุคคล
(Individual Difference) เป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญที่สุดของมนุษย์ ต้นไม้พันธุ์เดียวกันใช้เมล็ดพันธุ์ชนิดเดียวกัน
ปลูกบนพื้นที่และเวลาเดียวกันยังเจริญเติบโตขึ้นมาในลักษณะที่แตกต่างกัน ซึง่ พระพุทธเจ้าได้แบ่งความ
แตกต่างของมนุษย์ในด้านภูมิปัญญาไว้ 4 ระดับคือ บุคคลประเภทบัวพ้นน้านั้น เปรียบได้กับบุคคล
ที่มีความสามารถเข้าใจในคาสอนได้ทันที ซึง่ แตกต่างกับบุคคลประเภทบัวปริ่มน้า ต้องใช้เวลาในการอบรมสั่ง
สอนสักหน่อยจึงจะเข้าใจ และบุคคลประเภทบัวใต้น้า จึงเป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่ต้องใช้เวลาและความ
พยายามอย่างมากจึงจะมีความรู้และเข้าใจได้ ส่วนประเภทสุดท้ายนั้น ได้แก่ บุคคลประเภทบัวใต้ตม เป็น
บุคคลที่ไม่มีความพร้อมที่จะมีความสามารถเข้าใจอะไรได้เลย พฤติกรรมของคนก็เช่นเดียวกันไม่อาจทานาย
พฤติกรรมต่างๆ ที่คนแสดงออกได้อย่างถูกต้อง เพราะพฤติกรรมของคนนั้นเกิดจากส่วนลึกของความต้องการ
และการควบคุมค่านิยมของคนแต่ละคน (นพคุณ นิศามณี, 2547)
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2551) ได้แบ่งพฤติกรรมของมนุษย์ออกเป็น 2 อย่าง คือ
1. พฤติกรรมเปิดเผย (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่สามารถมองเห็นได้ เป็นการแสดงออก
ของการกระทาต่างๆ ได้แก่ การพูดการยิ้ม การกิน การนอน ตลอดจนการใช้สัญลักษณ์ที่สังเกตเห็นได้เป็น
พฤติกรรมภายนอก
2. พฤติกรรมปกปิด (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถจะสังเกตได้จึงเป็นความคิด
อารมณ์ ความจาความฝันเป็นพฤติกรรมภายใน
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2.1 พฤติกรรมส่วนบุคคล (Individual Behavior)
จากการศึกษาของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมได้อธิบายว่า พฤติกรรมส่วนบุคคลเกิดขึ้นจากปัจจัย
ต่างๆ ดังนี้ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2553)
1. เชาวน์ปัญญา ความสามารถพิเศษ ความถนัดและความสนใจ บุคคลที่มีเชาวน์ปัญญาดีย่อมมี
พฤติกรรมต่างจากบุคคลที่มีเชาวน์ปัญญาต่า บุคคลที่มีเชาวน์ปัญญาดีจะชอบค้นคว้าหาความรู้ ชอบศึกษาวิจัย
ชอบอ่านหนังสือ ส่วนบุคคลที่มเี ชาวน์ปัญญาต่ามักชอบกิจกรรมที่ใช้แรงงาน เช่น ทาไร่ ทาสวน ชกต่อย
เป็นต้น
2. เพศและขนาดของร่างกาย เพศต่างกันทาให้มีพฤติกรรมต่างกัน เช่น หญิงมีกิริยาวาจาอ่อนหวาน
นุ่มนวล ส่วนชายจะหยาบกระด้างกว่าขนาดของร่างกาย รูปร่างหน้าตาก็มีส่วนทาาให้พฤติกรรมแตกต่างกันผู้มี
รูปร่างหน้าตาดี ก็จะชอบออกสังคมปรากฏตัวต่อหน้าชุมชน ส่วนผู้มีปมด้อยเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตา เช่น อ้วน
เตี้ย จะเก็บตัวไม่ค่อยกล้าแสดงออก เป็นต้น
3. สภาพเศรษฐกิจสังคม และสภาพสิ่งแวดล้อม บุคคลที่มีฐานะเศรษฐกิจดีมีฐานะร่ารวย จะอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดีและพฤติกรรมจะแตกต่างจากบุคคลที่มีฐานะด้อยกว่า และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี
เป็นต้น
4. วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และการใช้ภาษาของแต่ละท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้ทาให้บุคคลมีพฤติกรรม
แตกต่างกันอย่างหลากหลาย การดาเนินชีวิต การพูด การรับประทานอาหาร การแสดงออกเกือบทุกด้านจะ
อยู่ภายใต้อิทธิพลของวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และการใช้ภาษาของแต่ละท้องถิ่นแทบทั้งสิ้น เช่น คน
ภาคเหนือกับคนภาคใต้ คนตะวันตกกับคนตะวันออกจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เป็นต้น
5. สภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่น สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมโดยเฉพาะ
นิสัยใจคอ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล เช่น ผู้อยู่ในอากาศร้อนจะมีความเฉื่อยชาเบื่อหน่ายไม่ค่อยกระตือรือร้น
เท่ากับผู้อยู่ในอากาศหนาว หรือผู้อยูใ่ นเมืองหลวงจะมีพฤติกรรมที่คล่องแคล่วกระฉับกระเฉง
6. อาชีพ อาชีพที่ต่างกัน มีอิทธิพลให้พฤติกรรมแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะ บทบาท สถานภาพ
และกาลเทศะของบุคคล เช่น อาชีพนักธุรกิจกับครูสอนหนังสือ เกษตรกรกับคนงานในโรงงาน ล้วนแต่มี
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน เป็นต้น
2.2 กระบวนการเกิดพฤติกรรม
เมื่อบุคคลกระทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมา การแสดงออกเช่นนั้นได้ ย่อมต้องอาศัยขั้นตอนของการเกิดอย่าง
เป็นกระบวนการมาก่อนทั้งสิ้น และในกระบวนการเกิดพฤติกรรมทั้งหมดนี้ เราอาจแยกออกเป็นกระบวนการ
ย่อยได้อีกอย่างน้อย 3 กระบวนการ คือ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2553)
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(1) กระบวนการรับรู้ (perception process)
กระบวนการรับรู้เป็นกระบวนการเบื้องต้นที่เริ่มจากการที่บุคคลได้รับสัมผัสหรือรับข่าวสารสัมผัสจาก
สิ่งเร้าต่างๆ โดยผ่านระบบประสาทสัมผัส ซึ่งรวมถึงการที่รู้สึก(sensation)กับสิ่งเร้าที่รับสัมผัสนั้นๆ ด้วย
(2) กระบวนการคิดและเข้าใจ (cognition process)
กระบวนการนี้อาจเรียกได้ว่า กระบวนการทางปัญญา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ประกอบไปด้วยการ
เรียนรู้ การคิด และการจา ตลอดจนการนาไปใช้หรือเกิดพัฒนาการจากการเรียนรู้นั้นๆ ด้วยการรับสัมผัส
การรู้สึก ที่นามาสู่การคิดและเข้าใจนี้ เป็นระบบการทางานที่มีความละเอียดซับซ้อนมาก และเป็นกระบวนการ
ภายในทางจิตใจ
(3) กระบวนการแสดงออก (spatial behavior process)
หลังจากผ่านขั้นตอนของการรับรู้และการคิดและเข้าใจแล้ว บุคคลจะมีอารมณ์ตอบสนองต่อสิ่งที่ได้รับ
รู้นั้นๆ แต่ยังมิได้แสดงออกให้ผู้อื่นได้รับรู้ ยังคงเป็นพฤติกรรมที่อยู่ภายใน (covert behavior) แต่เมื่อได้คิด
และเลือกที่จะแสดงการตอบสนองให้บุคคลอื่นสังเกตได้ เราจะเรียกว่าพฤติกรรมภายนอก (overt behavior)
ซึ่งพฤติกรรมภายนอกนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่มีอยู่ทั้งหมดภายในตัวบุคคลนั้น
เมื่อมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหนึ่ง การแสดงออกมาเพียงบางส่วนของที่มีอยู่จริงเช่นนี้ จึงเรียกว่า
(spatial behavior) โดยแท้ที่จริงแล้ว กระบวนการย่อยทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ ไม่สามารถแยกเป็นขั้นตอนต่างหาก
หรือเป็นอิสระจากกัน เพราะการเกิดพฤติกรรมในแต่ละครั้งนั้น จะมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันอย่างมาก
2.3 การปรับพฤติกรรมในห้องเรียน
ในสภาพการณ์จัดการเรียนการสอน ครูมีอิทธิพลในการแก้ไขพฤติกรรมมากโดยเฉพาะการให้แรง
เสริม ทั้งการให้แรงเสริมบวก และวิธีการอื่นๆ แม้แต่การลงโทษสถานเบาและการให้แรงเสริมทางสังคม แฮริ่ง
และฟิลลิปส์ (Haring & Phillips, 1972) กล่าวว่า ครูสามารถให้แรงเสริมในห้องเรียนได้ด้วยการให้ความ
สนใจและให้คาาชมเชย ซึ่งเป็นแรงเสริมที่มีประสิทธิภาพมาก ประการสาคัญแรงเสริมทางสังคมเป็นแรงเสริมที่
นามาใช้ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
ออลท์แมน และลินตัน (Altman and Linton) ได้ให้เหตุผล 3 ประการว่า ครูเหมาะสมสาหรับเป็นผู้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กเนื่องจาก (สมพร สุทัศนีย์. 2544)
1. สภาพห้องเรียนเป็นที่ที่เรามองเห็นได้ทั้งพฤติกรรมทางสังคมและพฤติกรรมทางวิชาการ
2. ในสภาพการเรียนเด็กต้องตั้งใจฟังครูอยู่แล้ว
3. ในหลักสูตรมีเนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขพฤติกรรมของเด็ก นอกจากนี้ในบรรยากาศของ
ห้องเรียนนั้นสามารถปรับพฤติกรรมของเด็กได้หลายอย่างและสามารถทาได้รวดเร็วทันการ
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2.4 ขั้นตอนการปรับพฤติกรรมที่นามาใช้ในชั้นเรียน
เมื่อครูเข้าใจลักษณะของการปรับพฤติกรรม ครูก็สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการปรับพฤติกรรมดังนี้
(สุรางค์ โค้วตระกูล, 2553)
1. เลือกพฤติกรรมที่ต้องการแก้ไข หรือเลือกพฤติกรรมเป้าหมายก่อนที่จะจัดรายการการใช้เทคนิคใน
การแก้ไขพฤติกรรม หรือที่เรียกว่า “การปรับพฤติกรรม” (behavior modification) นั้น เราต้องสาารวจดูว่า
พฤติกรรมอะไรบ้างที่ต้องแก้ไข พฤติกรรมที่ต้องการแก้ไขเรียกว่า “พฤติกรรมเป้าหมาย” (target behavior)
พฤติกรรมเป้าหมายดังกล่าวคือ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั่นเอง
2. วิเคราะห์พฤติกรรมที่ต้องการแก้ไข หมายถึง การจาแนกพฤติกรรมออกเป็นพฤติกรรมย่อย ที่บ่ง
บอกพฤติกรรมที่ต้องการแก้ไขเป็นพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ชัด และมีปริมาณหรือจานวนบ่งบอกไว้ 32 33
3. เลือกตัวแรงเสริมในการแก้ไขพฤติกรรม เมื่อทราบพฤติกรรมเป้าหมายและสามารถวิเคราะห์
พฤติกรรมเป้าหมาย แล้วขั้นต่อไปคือการเลือกตัวแรงเสริมแรงเสริมที่ต้องเลือกคือ “ตัวแรงเสริมบวก” ซึ่งมี
มากมายดังกล่าวแล้วข้างต้น เหตุที่ต้องเลือกเพราะต้องการให้แรงเสริมนั้นเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน
4. เลือกเทคนิคต่างๆ ในการปรับพฤติกรรม เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขพฤติกรรมนั้นต้องเลือกให้
เหมาะกับพฤติกรรมและทิศทางที่ต้องการ เช่น ต้องการลดพฤติกรรมหรือต้องการเพิ่มพฤติกรรม เทคนิคที่
นามาใช้ในสถานการณ์จริงของห้องเรียน อาจจะใช้ในรูปของกิจกรรมง่ายๆ ที่เป็นเทคนิคการให้แรงเสริมบวก
5. วัดพฤติกรรม หมายถึง การนับความถี่ของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยการ
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมหรือบันทึกระยะเวลาที่เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ
6. ปฏิบัติตามขั้นตอนในการแก้ไข หรือปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน เมื่อครูทราบขั้นตอนในการแก้ไข
และปรับพฤติกรรมแล้ว ก็สามารถดาเนินการตามขั้นตอนได้
7. ประเมินผลการปรับพฤติกรรม เมื่อครูทาการวัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในช่วงก่อนการให้แรง
เสริมและช่วงของการให้แรงเสริมช่วงเวลาละ 30 นาทีแล้ว นาความถี่ของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั้นมา
เปรียบเทียบกัน เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงว่า พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงไปมากน้อยเพียงใด เป็นการ
ประเมินว่า โปรแกรมการให้แรงเสริมได้ผลหรือไม่มากน้อยเพียงใด และเพื่อเป็นการยืนยันว่าโปรแกรมการให้
แรงเสริมเชื่อถือได้
8. ติดตามผล เป็นการติดตามผลหลังจากโปรแกรมการแก้ไขพฤติกรรมสิ้นสุดลง เมื่อโปรแกรมการ
แก้ไขพฤติกรรมสิ้นสุดลงควรมีการตรวจสอบดูว่า พฤติกรรมที่ได้รับแรงเสริมนั้นคงที่ หรือกลับสู่สภาพเดิม
หรือไม่ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลหรือหลักฐานในการยืนยันว่าแรงเสริมชนิดนี้ใช้ได้ผลและเพื่อเป็นข้อมูลเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมการปรับพฤติกรรมในครั้งต่อๆไป
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3. เครื่องมือการสังเกตให้เหมาะสมกับบริบท
การสังเกต เป็นเครื่องมือวัดผลชนิดหนึ่งที่ผู้ทาหน้าที่ในการวัดใช้ประสาทสัมผัสเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนการสอนสิ่งที่ครูจะสังเกตผู้เรียนคือ ผลงาน และพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น สังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียนในขณะที่เรียนว่ามีความสนใจในบทเรียนเพียงไร มีความขยันหมั่นเพียรหรือไม่ ให้ความร่วมมือในการ
ทางานกลุ่มมากน้อยแค่ไหน เป็นต้น
3.1 ประเภทของการสังเกต
การสังเกต มีการแบ่งประเภทออกเป็นหลายอย่าง โดยยึดเกณฑ์หรือลักษณะที่ใช้แบ่งดังนี้
(1) แบ่งตามการเข้าร่วมในการสังเกต สามารถ แบ่งการสังเกตออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
(1.1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การสังเกตที่ผู้สังเกตเข้าไปอยู่ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ซึ่งจะทาให้ได้รายละเอียดหรือข้อมูลที่แน่นอน ถูกต้องชัดเจน
(1.2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หมายถึง การสังเกตที่ผู้สังเกตไม่ได้เข้าไปร่วมในกิจกรรมต่างๆ
แต่คอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆ สามารถที่จะจดบันทึกรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการสังเกตได้
(2) แบ่งตามการวางโครงสร้างการสังเกต แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
(2.1) การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้างล่วงหน้า (Unstructured Observation) เป็นการสังเกต
ที่ไม่มีการกาหนดเรื่องราว หรือพฤติกรรมใดไว้ล่วงหน้า เป็นการสังเกตอิสระไม่มีการควบคุมเครื่องมือ
เครื่องใช้
(2.2) การสังเกตแบบมีโครงสร้างล่วงหน้า (Structured Observation) เป็นการกาหนด
เรื่องราวหรือขอบเขตของพฤติกรรมใดไว้ล่วงหน้า ผู้สังเกตจะกาหนดสถานการณ์ในการสังเกตให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ทุกคนที่ถูกสังเกตจะถูกจัดให้อยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกัน
3.2 องค์ประกอบของการสังเกต
การสังเกตจะได้ผลดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบเหล่านี้คือ
(1) ความตั้งใจ (Attention) การสังเกตจะได้ผลดีถ้าผู้สังเกตมีความตั้งใจจริงและสนใจเฉพาะเรื่อง
ที่กาลังสังเกต รวมทั้งพยายามตัดอคติหรือความลาเอียงต่าง ๆ ออกไป
(2) ประสาทสัมผัส (Sensation) ได้แก่ประสิทธิภาพและความเฉียบคมของประสาทสัมผัส การ
สังเกตควรสังเกตในขณะที่สภาพประสาทสัมผัสของผู้สังเกตดีพอ
(3) การรับรู้ (Perception) การรับรู้ของผู้สังเกตขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถของผู้
สังเกต ผู้ที่มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่สังเกตย่อมจะรับรู้และสามารถทาความเข้าใจกับเรื่องที่
สังเกตได้ดี
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3.3 เครื่องมือที่จะใช้ประกอบการสังเกต
ในการสังเกตผู้สังเกตจะต้องใช้เครื่องมือประกอบการสังเกต สวนใหญ่แบบสังเกต นิยมใช้วัด
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน พฤติกรรมทางด้านจิตพิสัยต่างๆ โดยทั่วไป
แบบสังเกตแบงออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
(1) แบบสังเกตที่มีโครงสร้าง (Structured Observation Form)
(2) แบบสังเกตที่ไมมีโครงสร้าง (Unstructured Observation Form)
(1) แบบสังเกตที่มีโครงสร้าง (Structured Observation Form)
แบบสังเกตที่มีโครงสร้าง เป็นแบบสังเกตที่มีเรื่องประเด็น หรือรายการของสิ่งที่จะทาการสังเกต
กาหนดไว้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง สิ่งใดจะเกิดขึ้นก่อนหลัง แบบสังเกตที่มีโครงสร้าง
หลายลักษณะ เช่น แบบตรวจสอบรายการ แบบประมาณค่า เป็นต้น
ตัวอย่าง 1. แบบสังเกตที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
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ตัวอย่างที่ 2 แบบสังเกตที่มีลักษณะเป็นการประมาณค่า
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(2) แบบสังเกตที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Observation Form)
แบบสังเกตที่ไมมีโครงสร้าง เป็นแบบสังเกตที่ไม่มีประเด็น หรือข้อรายการของสิ่งที่จะทาการสังเกต
กาหนดไว้ล่วงหน้าอย่างแน่นอน จะมีเพียงแต่หัวข้อ หรือชื่อเรื่องที่จะทาการสังเกตเท่านั้น นั่นคือ ประเด็นหรือ
ข้อรายการอื่น ๆ จะมีการบันทึกเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อได้ทาการสังเกตจริงๆ บางทีมีการเรียกแบบสังเกตที่ไม่มี
โครงสร้าง เป็นแบบบันทึกการสังเกต
ตัวอย่างแบบสังเกตที่ไม่มีโครงสร้าง
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ใบกิจกรรม
เล่มที่ 1
การประชุมปรึกษาหารือก่อนการสังเกต
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ใบกิจกรรมที่ 1
ความสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างกัน
คาชี้แจง ให้ผู้รับการพัฒนาชมวีดีทัศน์ เรื่อง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน แล้วร่วมกันวิเคราะห์และสรุปตอบ
คาถาม ดังต่อไปนี้

(แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=BTN1hkXQC2Q)
1. ความหมายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ทดสอบความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. วิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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ใบกิจกรรมที่ 2
พฤติกรรมและปัญหาในชั้นเรียน
คาชี้แจง ให้ผู้รับการพัฒนาแบ่งเป็นกลุ่ม แล้วร่วมกันวิเคราะห์และร่วมกันอภิปรายระดมความคิดเห็นปัญหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมและปัญหาในชั้นเรียน
-พฤติกรรมที่มีปัญหาการปรับตัวทางสังคม
นักเรียน...........................................................................................................................................................
นักเรียน...........................................................................................................................................................
นักเรียน...........................................................................................................................................................
-พฤติกรรมที่มีปัญหาการปรับตัวทางอารมณ์
นักเรียน...........................................................................................................................................................
นักเรียน...........................................................................................................................................................
นักเรียน...........................................................................................................................................................
-พฤติกรรมที่มีปัญหาในการเรียนการสอน
นักเรียน...........................................................................................................................................................
นักเรียน.................................................................................................................................................... .......
นักเรียน................................................................................................................... ........................................
-หัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน
1. ............................................................................................................................. ..............................
2.

....................................................................................................................................................... ....
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ใบกิจกรรมที่ 3
เครื่องมือการสังเกต
คาชี้แจง ให้ผู้รับการพัฒนาแบ่งเป็นกลุ่ม แล้วร่วมกันวิเคราะห์และร่วมกันอภิปรายระดมความคิดเห็นในการ
เลือกและสร้างเครื่องมือการสังเกต
1

แบบบันทึกการประชุมปรึกษาหารือก่อนการสังเกต

2
3
4
5
6

แบบสังเกตการสอนเพื่อการเรียนรู้
แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้สื่อ
แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
สังเกตพฤติกรรมการวัดผลตามแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล
อื่นๆ
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แบบบันทึกการประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตในชั้นเรียน
วัน ....................... ที่ ................ เดือน ................................... พ.ศ. .................... เวลา .....................
ผู้เข้าประชุม 1. .......................................................... 2. ..............................................................
3. .........................................................

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

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

6. ......................................................... ....

พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่จะสังเกต
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
เครื่องมือที่ใช้ในการสังเกต
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... .......................................................
............................................................................................................................................... ...............................
..............................................................................................................................................................................
วัน / เวลา ที่สังเกต
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อตกลงอื่นๆ
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............... ................................
..............................................................................................................................................................................
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แบบสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ครูผู้รับการนิเทศ ............................................................. ผูส้ ังเกตการณ์สอน ....................................
วัน .................... ที่ .......... เดือน ............................... พ.ศ. .................... เวลา .................................
ระดับชั้น ................................................... วิชา .................................................................................
ขั้นนา
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
ขั้นดาเนินการสอน
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
ขั้นสรุป
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
................................................................................................................................... ..........................
พฤติกรรมที่ครูผู้สอนต้องปรับปรุง
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
........................................................................................................................................ .....................
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา.........................................................................................................รหัส..............................
ครูผู้สอน................................................................ กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................
--------------------------------------------------------ระดับการประเมิน 5 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมมากที่สุด
ระดับการประเมิน 4 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมมาก
ระดับการประเมิน 3 หมายถึงมีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมปานกลาง
ระดับการประเมิน 2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมน้อย
ระดับการประเมิน 1 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมน้อยมาก
ระดับการประเมิน
รายการประเมิน
5 4 3 2 1
1. แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
2. แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบสาคัญครบถ้วน(ตามที่กาหนด)
3. ความสอดคล้องของสาระสาคัญ/ความคิดรวบยอดกับมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้
4. ตัวชีว้ ัดหรือผลการเรียนรู้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้
5. จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนได้ตามวัตถุประสงค์
6. สาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับเวลาและตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้
7. กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งเป็นขั้นตอนตามความเหมาะสม
8. กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และระดับชั้นนักเรียน
9. กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง
10. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถพัฒนาครอบคลุมด้านองค์ความรู้ กระบวนการและ
เจตคติ
11. กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน
12. กิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
13. กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนปฏิบัติจริง
14. แผนการจัดการเรียนรู้กาหนดวัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
เหมาะสม
15. แผนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้
16. นักเรียนใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
17. แผนการจัดการเรียนรู้กาหนดชิ้นงาน/ภาระงานอย่างเหมาะสม
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เน้นการนาความรู้ไปใช้ในการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์
18. แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
19. การวัดและประเมินผลระบุเครื่องมือวัดและประเมินไว้อย่างชัดเจน
20. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการ
เรียนรู้
รวม
รวมคะแนน/สรุปผลระดับคุณภาพ

การแปลความหมาย

........../ระดับ...........

90-100 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
70-89
50-69
30-49
20-29

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ระดับคุณภาพ ดี
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
ระดับคุณภาพ พอใช้
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

.........................................................ลงชื่อผู้ประเมิน
(.........................................................)
............./.................../................
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สังเกตพฤติกรรมการใช้สื่อการสอน
ครูผู้รับการนิเทศ __________________________ผู้สังเกตการสอน____________________
วัน __________ ที่ _____ เดือน _______________ พ.ศ. __________ เวลา ____________
ระดับชั้น _______________________ วิชา ______________________________________
พฤติกรรมการใช้สื่อ
กิจกรรม / สื่อการสอน

ใช้ได้อย่าง

ใช้ได้ แต่

ใช้ได้ไม่ดี

คล่องแคล่ว

ติดขัด

พอ

จานวนครั้ง
ที่ใช้สื่อ

บ้าง

ขั้นนา
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
ขั้นดาเนินการสอน
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
ขั้นสรุป
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

ข้อสังเกตอื่นๆ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
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แบบประเมินพฤติกรรมการใช้สื่อ
ครูผู้รับการนิเทศ ________________________ ผู้สังเกตการณ์สอน ____________________
พฤติกรรมการสังเกต
มีสื่อ

จานวนครั้งที่

ไม่มีสื่อ

มีการ

ไม่ใช้

ใช้สื่อ

สื่อ

รวม
คะแนน

1
2
3
4

เกณฑ์การให้คะแนน

มีสื่อ

ให้ 1 คะแนน

ไม่มีสื่อ

ให้ 0 คะแนน

มีการใช้สื่อ

ให้ 1 คะแนน

ไม่ใช้สื่อ

ให้ 0 คะแนน
พฤติกรรมที่สังเกต

สังเกตครั้งที่

ใช้สื่ออย่าง

ใช้ได้ แต่

ใช้ได้ไม่ดี

คล่องแคล่ว ติดขัดบ้าง
1
2
3
4
เกณฑ์การให้คะแนน

ใช้สื่ออย่างคล่องแคล่ว

ให้ 3 คะแนน

ใช้ได้แต่ติดขัดบ้าง

ให้ 2 คะแนน

ใช้ได้ไม่ดีพอ

ให้ 1 คะแนน

พอ

รวมคะแนน
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สังเกตพฤติกรรมการวัดผลตามแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล
ครูผู้รับการนิเทศ __________________________ผู้สังเกตการสอน____________________
วัน __________ ที่ _____ เดือน _______________ พ.ศ. __________ เวลา ____________
ระดับชั้น _______________________ วิชา ______________________________________
เนื้อหา/ทักษะที่เรียนรู้/
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

วิธีวัด
ใช้แบบทดสอบ

ใช้คาถาม
สนทนาโต้ตอบ

ใช้ปฏิบัติใช้
ทักษะเฉพาะ

คะแนน

ข้อสังเกตอื่นๆ
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............
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