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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผล
ให้ประเทศต่าง ๆ มีความพยายามในการแข่งขันกันเพื่อการพัฒนา สร้างสรรค์ และคิดค้นข้อความรู้ใหม่ ๆ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เจริญก้าวไกล คณิตศาสตร์จึงกลายเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความสาคัญและเป็น
เครื่องมือที่นามาใช้ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี[สสวท.], 2555ก: 1) และคณิตศาสตร์จึงมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์และเป็น
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทาให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
แต่จากการศึกษาผลการทดสอบโครงการประเมินผลผู้เรียนนานาชาติหรือ PISA ที่สะท้อนให้เห็น
คุณภาพการศึกษาของไทยที่ค่อนข้างตกต่า โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ถ้าพิจารณาผลการประเมินในหมวด
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ พบว่าผู้เรียนของประเทศไทยมีความสามารถค่อนข้างต่าในเรื่องกระบวนการคิด
วิธีการหรือการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์นั่นคือ การคิดถึงปัญหาตามสภาพการณ์ในบริบทให้เป็นวิธีการทาง
คณิตศาสตร์(สสวท., 2555ก: 4-13) ซึ่งล้วนสะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนไทยประสบปัญหาในด้านการนาความรู้และ
ทักษะทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริง ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นนฐาน (O-NET) ในช่วงระยะหลายปีย้อนหลัง พบว่าผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการ
ทดสอบคณิตศาสตร์ที่ตกต่าลงและผลการทดสอบในแต่ละปีการศึกษาก็มีคะแนนโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงที่ไม่ผ่านครึ่ง
ของคะแนนเต็ม โดยเมื่อพิจารณาให้ละเอียดลงไปถึงสาระการเรียนรู้ของรายวิชาคณิตศาสตร์พบว่า ทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็นสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุด
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ในด้านการนาความรู้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งทีผ่ ู้เรียนจะต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถใน
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยในการตัดสินใจให้สูงขึ้น และเมื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาดังกล่าว พบว่า
สาเหตุหนึ่งของปัญหานี้มาจากครูผู้สอน เนื่องจากครูยังเลือกจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบันพบว่ามีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั่นคือ
การจัดการเรียนการสอนแนวคิดเชิงรุก (Active learning) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบการสอนที่
หลากหลาย ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างกระตือรือร้น ทั้งในเชิงทักษะ และปฏิบัติเพื่อพัฒนา
เชาว์ปัญญา เช่น การแก้ปัญหา วิเคราะห์ วิจารณ์ หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ โดยการจัดการเรียนการสอนจะเน้นให้
ผู้เรียนได้คิด ค้นคว้า รายงาน แก้ปัญหา ได้ใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ทาให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง
ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning พบว่ามีจุดเด่นคือ ผู้เรียน
ส่วนมากมีความพอใจกับรูปแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning มากกว่ารูปแบบทีผ่ ู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้
แบบ Passive Learning และรูปแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning มีความได้ผลในการถ่ายทอดความรู้
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ใกล้เคียงกับการเรียนรู้รูปแบบอื่น แต่มีความได้ผลดีกว่าในการพัฒนาทักษะในการคิดและการเขียนของผู้เรียนโดย
Bonwell, Charles C.; Eison, James A.(1991) แต่ในขณะเดียวกันจุดด้อยของรูปแบบกระบวนการสอนแบบ
Active Learning พบว่ามาจากความตื่นตัวเกี่ยวกับการนากระบวนการสอนแบบ Active Learning ไปใช้
แพร่หลายอย่างรวดเร็ว ซึ่งบางครั้งโรงเรียนที่นารูปแบบ Active Learning ไปใช้ยังขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การรู้คิด แนวคิด Constructivist และตัวรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ทาให้มีการนารูปแบบการเรียนการสอนใหม่นี้ไปใช้อย่างไม่เหมาะสม โดย R.E.Mayer (2004) ได้แบ่งกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ Active Learning ออกเป็นสองมิติ ได้แก่ กิจกรรมด้านการรู้คิด (Cognitive Activity) และกิจกรรม
ด้านพฤติกรรม (Behavioral Activity) ทั้งนี้ผู้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ Active Learning อย่าง
แท้จริง หรือผู้ที่นารูปแบบ Active Learning ไปใช้ตามกระแสความนิยม มักเข้าใจอย่างผิดๆ ว่ารูปแบบการเรียน
การสอนแบบ Active Learning คือรูปแบบที่ผู้สอนและผู้เรียนมีความตื่นตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรม
(Behavioral Active) โดยเข้าใจว่าความตื่นตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรมจะทาให้เกิดความตื่นตัวในกิจกรรมด้าน
การรู้คิด (Cognitively Active) ไปเอง ซึ่งความเข้าใจนี้ทาให้มีผู้ให้นิยามของการเรียนรู้แบบ Active Learning ว่า
คือการที่ผู้สอนลดบทบาทความเป็นผู้ให้ความรู้ลง เป็นเพียงผู้อานวยความสะดวกและบริหารจัดการหลักสูตร โดย
ปล่อยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เองอย่างอิสระจากการทากิจกรรมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เรียนด้วยกันเอง
อย่างไรก็ดี พื้นฐานแนวคิดของรูปแบบ Active Learning มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความตื่นตัว
ในกิจกรรมด้านการรู้คิด ซึ่ง R.E.Mayer (2004) กล่าวว่า ความตื่นตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรมไม่จาเป็นต้อง
ก่อให้เกิดความตื่นตัวในกิจกรรมด้านการรู้คิดเสมอไป ซึ่งการที่ผู้สอนให้ความสาคัญกับกิจกรรมด้านพฤติกรรม
เพียงอย่างเดียว เช่น การทดลองปฏิบัติและการอภิปรายในกลุ่มของผู้เรียนเอง โดยไม่ให้ความสาคัญกับกิจกรรม
ด้านการรู้คิด เช่น การลาดับความคิดและการจัดองค์ความรู้ จะทาให้ประสิทธิผลของการเรียนรู้ลดลง
ในส่วนของทฤษฎีการจัดหมวดหมู่วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Taxonomy of Educational Objectives)
ซึ่งแบ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ ๖ ระดับ ได้จัดลาดับ “การจดจาความรู้” ไว้ที่ระดับพื้นฐานระดับแรก ซึ่งเป็น
พื้นฐานของวัตถุประสงค์ในระดับอื่นๆ ที่อยู่สูงขึ้นไป ซึ่งการนาเอารูปแบบ Active Learning มาใช้เพื่อให้ผู้เรียน
ค้นพบความรู้ใหม่ด้วยตัวเองบนพื้นฐานของการแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนการสอนสาหรับผู้เรียนระดับ
เริ่มต้น (Novice Learners) เป็นวิธีการที่ต้องใช้เวลานาน และเพิ่มภาระการใช้ความจาระยะสั้นเป็นอย่างมาก ซึ่ง
การศึกษาของ Kirschner, Sweller and Clark (2006) พบว่าเป็นวิธีการที่ด้อยประสิทธิภาพ เนื่องจากการเพิ่ม
ภาระการใช้งานความจาระยะสั้นไม่ได้ส่งผลต่อการจดจาข้อมูลใหม่ลงในความจาระยะยาวเท่าที่ควร ในขณะที่รูปแบบ
Active Learning มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในระดับอื่นมากกว่า เช่น การทาความเข้าใจ การนาไป
ประยุกต์ใช้ และการวิเคราะห์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การใช้รูปแบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนระดับเริ่มต้นค้นพบ
ความรู้ใหม่ด้วยตัวเองในหลักสูตรการศึกษาที่มีเวลาจากัด จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาในระดับพื้นฐาน
เท่าที่ควร และการไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับแรกได้จะเป็นอุปสรรคโดยตรงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ของ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
การนารูปแบบ Active Learning มาใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองยังนาไปสู่การเน้นให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติในขั้นตอนจริงการปฏิบัติของสาขาเฉพาะทาง โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนในสาขาวิชาเฉพาะทางได้เรียนรู้
จากขั้นตอนการปฏิบัติจริง ซึ่งการเน้นเป้าหมายด้านขั้นตอนปฏิบัติมากจนเกินไปอาจทาให้ละเลยพื้นฐานการ
เรียนรู้ด้านข้อเท็จจริง หลักการ และทฤษฎีในสาขาวิชาเฉพาะทางนั้น โดยมองว่าการเรียนรู้พื้นฐานดังกล่าวเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เรียนที่จะต้องไปศึกษาเอาเอง ซึ่งตามทฤษฎีวิทยาศาสตร์การรู้คิดแล้ว ผู้เรียนจะ
เป็นผู้ที่นาเอาข้อมูลที่ได้รับมาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ด้วยตัวเอง
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ไม่ว่าข้อมูลที่ได้รับจะมีปริมาณมากหรือน้อยก็ตาม และยิ่งผู้เรียนได้รับข้อมูลพื้นฐานมากก็จะยิ่งทาให้สามารถ
สังเคราะห์องค์ความรู้อย่างถูกต้องและเที่ยงตรงได้มากและง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้น การที่ผู้สอนมุ่งเน้นแต่ขั้นตอนการ
ปฏิบัติเพียงอย่างเดียวโดยไม่ช่วยถ่ายทอดข้อเท็จจริง หลักการ และทฤษฎี จะทาให้ผู้เรียนต้องสังเคราะห์องค์
ความรู้จากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ประสิทธิผลของการเรียนรู้ลดลง
จากจุดเด่นและจุดด้อยของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็น
ได้ว่าแนวความคิดที่มาของรูปแบบ Active Learning มาจากหลักการของวิทยาศาสตร์การรู้คิดที่ศึกษา
กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ในมุมมองของวิทยาศาสตร์ มนุษยวิทยา และจิตวิทยา จนได้ภาพของกระบวนการ
เรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์มากที่สุดเท่าที่วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันจะทาได้ ซึ่งการนา
หลักการของ Active Learning มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จาเป็นจะต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ระดับของการศึกษา และวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งในช่วงแรกของความตื่นตัวในการนารูปแบบ Active Learning
มาใช้เมื่อประมาณ ๑๐ ปีก่อน อาจยังเป็นการยากที่จะเลือกวิธีการที่เหมาะสม เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาวิจัยถึง
ผลดีและผลเสียของวิธีการต่าง ๆ ทาให้การเลือกวิธีการในช่วงนั้นเป็นเหมือนกับการลองผิดลองถูก ซึ่งผลของการ
เลือกวิธีการที่ไม่เหมาะสม นอกจากจะไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังเป็นการลดประสิทธิผลของการเรียนรู้ และ
หากเป็นการเรียนรู้ในระดับพื้นฐานก็อาจส่งผลไปยังการเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป แต่ในปัจจุบันได้เริ่มมีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับผลของวิธีการต่างๆ ทาให้ผู้สอนสามารถนามาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเลือกวิธีการที่เหมาะสมได้
นอกจากนีโ้ รงเรียนควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สอนเกี่ยวกับรูปแบบ Active Learning โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สอน
จะต้องสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างแนวคิดการเรียนรู้แบบ Active Learning กับการสอนแบบเน้นการ
ทากิจกรรมหรือการปฏิบัติจริง (Active Teaching) เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีความตื่นตัว
ในกิจกรรมด้านการรู้คิด (Cognitively Active) มากกว่าเพียงแค่ความตื่นตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรม
(Behavioral Active)
จากความสาคัญและสภาพปัญหาดังกล่าวที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลดีทั้งทางด้านการรู้คิด(Cognitively
Active)และด้านพฤติกรรม (Behavioral Active) จึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ให้นารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ไปใช้ให้เกิดคุณภาพต่อผู้เรียนทั้ง
ด้านรู้คิดและด้านพฤติกรรม รวมทั้งการจัดระบบนิเทศการสอนที่ดีให้แก่ครูโดยการช่วยเหลือและส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูสามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องศึกษาสภาพครูผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ใน 4 ด้านได้แก่ ด้านการวัดและ
ประเมินผล ด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและ ด้าน การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อนาเป็นข้อมูลในการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ให้ใช้รูปแบบ Active Learning ในการ
สอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง แต่ทั้งนี้พบว่าครูปัจจุบันมี
ภาระงานมากทั้งในส่วนภาระงานสอนและงานอื่นๆ ที่ได้รับมองหมายทั้งในระดับโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงทาให้ครูไม่มีเวลา
เตรียมการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา จึงเกิดผลกระทบต่อการไม่ปรับรูปแบบวิธีการสอนต่อผู้เรียน ซึ่งสภาพ
ปัญหาดังกล่าว เยาวพา เดชะคุปต์ (2542:86) กล่าวว่า การนิเทศการสอนสามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่างๆ
ในโรงเรียนได้ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการนาหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียน เนื่องจากครูไม่เข้าใจหรือไม่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู เพราะครูไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียน
การสอนหรือจัดกิจกรรมเป็นที่พึงพอใจ เหมาะสมและเกื้อหนุนต่อการที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ที่ปัจจุบันใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาสู่การเรียนการ
สอน ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องนานวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ นั่นคือการนิเทศการสอน โดยมุ่งเน้นการนิเทศ 3
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มิติ คือ 1) การพัฒนาการเรียนการสอน 2) การพัฒนาหลักสูตร และ 3) การพัฒนาบุคลากร ดังที่ (Oliva and
Pawlas : 565) ได้เสนอไว้ว่า บุคคลที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน คือ ครู ดังนั้นการ
ให้ความรู้แก่ครูโดยไม่มีการติดตามดูแลช่วยเหลือ ครูจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ๆยากมาก วิธีการที่จะช่วยให้ครู
ปรับปรุงพัฒนาตนเอง ได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนคือ การนิเทศการสอนที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนโดยตรง ซึ่งเป็นการนิเทศทั้งที่เป็นรายบุคคลและรายกลุ่มที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของครูและโรงเรียนโดยใช้เทคนิคการนิเทศที่หลากหลายซึ่งตรงกับการนิเทศของ วัชรา เล่าเรียนดี(2530
: 3) ซึ่งผู้ศึกษาได้ใช้รูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตรซึ่งเป็นกระบวนการแนะนาช่วยเหลือครูผู้สอนในวิชา
คณิตศาสตร์ด้วยความมีนาใจ นอบน้อมถ่อมตน และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามต่อกัน ด้วยการนาเอาหลักความเป็น
กัลยาณมิตรของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติการนิเทศ ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ด้วย Active Learning
2) เพื่อนาผลการประเมินไปวางแผนและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
เป้าหมาย
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 17
ขอบเขตของกำรศึกษำ
1. กลุ่มประชากร คือ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 17
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ใช้การสุ่มอย่าง
ง่ายเลือกโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ คือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ โรงเรียนขนาดกลาง คือ
โรงเรียนแหลมสิ่งห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์” และโรงเรียนขนาดเล็ก
คือ โรงเรียนประณีตวิทยาคม ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 17
นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา หมายถึง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาให้กับ ผู้เรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต 17
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning หมายถึง ความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง พร้อมกับส่งเสริมให้เด็กได้มีอิสระในการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
ได้มีความตื่นตัวในกิจกรรมด้านการรู้คิด (Cognitively Activeและด้านพฤติกรรม (Behavioral Active) อย่าง
เหมาะสม
3. การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการในการดาเนินการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบ Active Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยใช้
รูปแบบการนิเทศแบบกัลยณมิตร มีขันตอนต่างๆมีดังนี
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3.1 การสร้างความเป็นมิตร หมายถึง การสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน ด้วยการพบปะ พูดคุย
ด้วยปิยวาจาในการพัฒนาความรู้ และทักษะต่างๆ ที่จะนาไปประยุกต์ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบ Active Learning โดยการจัดประชุมกลุ่มครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อให้ครูได้รับทราบว่า
ได้ใช้หรือไม่ได้ใช้วิธีการสอน/เทคนิคการเรียนการสอนแบบ Active Learning
3.2 คิดวางแผนร่วมกัน หมายถึง การที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันคิดและวางแผน
วิเคราะห์สภาพปัญหา จุดเด่นและจุดด้อยของ วิธีการสอน/เทคนิคการเรียนการสอนแบบ Active Learning
3.3 หมั่นติดตามเยี่ยมชม หมายถึง การเข้าไปเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภายในห้องเรียนของผู้นิเทศอย่างสม่าเสมอหลังจากได้สร้างความรู้ ความเข้าใจในการเลือกรูปแบบวิธีการสอน/
เทคนิคการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้เหมาะสมกับบทเรียน
3.4 นาผลกลับมาวิเคราะห์ หมายถึง การนาผลที่ได้รับจากการนิเทศมาวิเคราะห์ ปรับปรุง ในการให้
คาแนะนาช่วยเหลือผู้รับการนิเทศ โดยการจัดประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสตร์ เพื่อทากามีรเลือกวิธีการสอน/
เทคนิคการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้มปี ระสิทธิภาพ
3.5 พัฒนาคุณภาพ หมายถึง การนาผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาพัฒนา โดยนาข้อดีของรูปแบบวิธีการ
สอน/เทคนิคการเรียนการสอนแบบ Active Learning มาปฏิบัติและเผยแพร่ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ได้วิธีและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบ
Active Learning ในการจัดกิจกรรมด้านการรู้คิด (Cognitively Activeและด้านพฤติกรรม (Behavioral Active)
อย่างเหมาะสม
2) ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์นาผลการประเมินไปวางแผนและปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ได้สูงสุด
3) ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษามีความสามารถในการรู้คิด (Cognitively Activeและด้านพฤติกรรม
(Behavioral Active) อย่างเหมาะสมเมื่อเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยวิธี/เทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบ Active Learning
4) เขตพื้นที่ได้รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบ Active Learning
และหน่วยงานที่นาผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แก่
โรงเรียนขนาดเล็ก, ขนาดกลางและขนาดใหญ่พิเศษซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
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บทที่ 2
ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบ
Active Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 17 ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้
1. รูปแบบ Active Learning
2. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. การนิเทศการศึกษา
4. กระบวนการนิเทศการศึกษาแบบกัลยาณมิตร
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในไทยและต่างประเทศ
2.1 รูปแบบ Active Learning
2.1.1 จุดมุง่ หมายในการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Active Learning
Bonwell (n.d.)(1991) บอกถึงจุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Active
Learningไว้ดังนี้
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นกว่าการนั่งฟังอยู่เฉยๆ
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม (เช่น การอ่าน การพูด การเขียน)
3. การถ่ายทอดข้อมูลมีความสาคัญน้อยกว่าการพัฒนาทักษะของผู้เรียน
4. เน้นความสาคัญในการสารวจทัศนคติและค่านิยมของผู้เรียนให้มากขึ้น
5. เพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้เรียนมากขึ้น (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่)
6. ผู้เรียนสามารถได้รับข้อมูลย้อยกลับ (feedback) ทันทีจากผู้สอน
7. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดขั้นสูง (การวิเคราะห์การสังเคราะห์การประเมินผล)
Fedler and Brent (1996) กล่าวว่า Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง
แปลตามตัวก็คือเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือทาซึ่ง“ความรู้” ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จาก
ประสบการณ์ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทามากกว่าการฟังเพียง
อย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน, การเขียน, การโต้ตอบ, และการวิเคราะห์
ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์, การสังเคราะห์, และการประเมินค่า
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2547) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของActive Learning เป็นการเรียนการสอนที่
พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นการเรียนการสอนที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอน มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฎิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขันผู้เรียน
ได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทางาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
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เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดขั้นสูง
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบ
ยอดความคิดรวบยอดผู้สอนจะเป็นผู้อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน
ศันสนีย์ ไชยโรจน์( 2559) กล่าวว่า Active Learning เป็นรูปแบบการเรียนการสอนหนึ่ง
ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและแสวงหาความรู้ และนาความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นศตวรรษที่
ทั่วทั้งโลกตื่นตัวกันมากในเรื่องของ อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ในประเทศไทยเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนา
เศรษฐกิจใหม่ หรือ Thailand 4.0 โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นกุญแจสาคัญในการขับเคลื่อน (Key Driver) ของการ
สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กล่าวโดยสรุปได้ว่าจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนด้วยรูปแบบActive Learning ทาให้ผู้เรียนสามารถ
รักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ Passive Learning เพราะกระบวนการ
เรียนรู้ Active Learning สอดคล้องกับการทางานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจา โดยสามารถเก็บและจาสิ่งที่
ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและ มีพฤติกรรม (ปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม) โดยการเรียนรู้ได้ผ่าน
การปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บจาในระบบความจาระยะยาว (Long Term Memory) ทาให้ผลการเรียนรู้ ยังคงอยู่
ได้ในปริมาณที่มากกว่า ระยะยาวกว่า
2.2 วิธี/เทคนิคกำรสอนด้วยรูปแบบ Active Learning
2.2.1 Active Reading
เป็นวิธีที่ให้แต่ละคนอ่านบทความแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านกับเพื่อน นามา
เขียนแผนผังมโนทัศน์ (Concept Map) ลงในกระดาษโปสเตอร์เพื่อทากิจกรรม Gallery Walk ต่อไป
2.2.2 Brainstorming
กาหนดหัวข้อและเวลา จากนั้นแบ่งกลุ่มผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปของกลุ่ม แล้วทุก
คนนาเสนอแนวคิดของตนและบันทึกทุกแนวคิดที่มีผู้นาเสนอ
2.2.3 Agree & Disagree Statement
ผู้สอนตั้งคาถาม โดยมีตัวเลือกให้ผู้เรียนว่าเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร เช่น อาจใช้ไม้ปิงปองที่มีสี
2 ด้านต่างกันเป็นอุปกรณ์ช่วยตอบ แล้วเลือกผู้ตอบในแต่ละกลุ่มให้อธิบาย หลังจากนั้นจึงอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันทั้งชั้นเรียน
2.2.4 Carousel
กาหนดหัวเรื่อง แล้วแบ่งเป็นหัวข้อย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้ได้จานวนกลุ่ม
เท่ากับจานวนหัวข้อย่อย จากนั้นเขียนหัวข้อย่อยๆ ลงบนกระดาษโปสเตอร์ แล้วติดไว้รอบๆ ห้อง แต่ละกลุ่มระดม
ความคิดและเขียนลงในกระดาษโปสเตอร์ เมื่อครบ 2-3 นาที เปลี่ยนไประดมความคิดหน้าโปสเตอร์ถัดไป โดย
อ่านแนวคิดของกลุ่มก่อนหน้า ถ้าเห็นด้วยให้ใส่เครื่องหมายถูกและเพิ่มสิ่งที่คิดเห็นแตกต่าง จากนั้นสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้ร่วมกัน
2.2.5 Concept Map
ลักษณะคล้ายการเขียน Mind Map แต่การเขียนแผนผังมโนทัศน์จะแสดงแนวคิดและใช้คา
เชื่อมโยงระหว่างแนวคิด
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2.2.6 Gallery Walk
กาหนดหัวข้อเรื่อง เขียนแนวคิด วิธีการ ลงบนกระดาษโปสเตอร์ แล้วติดไว้รอบๆ ห้อง เพื่อให้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการเดินชมผลงาน
2.2.7 Jigsaw
ผู้สอนเลือกเนื้อหาที่แบ่งเป็นส่วนๆ 3-4 ชิ้น แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มๆ โดยมีสมาชิกในกลุ่มเท่าๆ
กันกับเนื้อหา(Home group) สมาชิกแต่ละคนเลือกเนือหาที่ตนสนใจแล้วไปร่วมกับสมาชิกจากกลุ่มอื่น (Expert
group) เพื่อศึกษา ทาความเข้าใจหรือหาค้าตอบร่วมกันในกลุ่ม จากนันกลับไปสอนที่กลุ่มเดิมของตนจนครบถ้วน
2.2.8 Problem/Project-based Learning หรือ Case Study
ใช้เรื่องจริงหรือปัญหาที่เกิดขึนจริงในชุมชน บ้าน โรงเรียน หรือที่เกิดขึนกับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง
เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึน โดยการบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนกับประสบการณ์ตรง
หรือสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติม
2.2.9 Role Playing
การแสดงบทบาทสมมุติ เป็นวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกการแสดงออกตามสถานการณ์ที่
กาหนดให้ เพื่อเป็นประสบการณ์ที่จะนาไปแก้ไขปัญหาและสถานการณ์จริงในชีวิต ผู้เรียนได้เรียนรู้การแสดงออก
ฝึกวางแผนการทางานร่วมกัน เข้าใจความรู้สึกและพฤติกรรมทังของตนเองและของผู้อื่น เช่น การทากิจกรรม “ฟ้า
ครามรีสอร์ท” ผู้สอนจะกาหนดบทบาทแล้วเขียนไว้ในกระดาษ ให้ผู้เรียน 6 คน จับฉลากเลือกว่าจะแสดงบทบาท
ใด โดยไม่ให้ปรึกษากัน แล้วให้แสดงบทบาทสมมติตามบทบาทที่ตนเองได้รับ หลังจากนันจะตังคาถามและให้
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นว่า ผู้แสดงแต่ละคนทาหน้าที่อะไร และทาหน้าที่นันได้ดีหรือไม่ มีจุดใดต้องแก้ไขหรือ
ปรับปรุง เป็นต้น
2.2.10 Think – Pair – Share
ผูส้ อนเป็นผู้ตังคาถามให้ผู้เรียนคิดหาคาตอบด้วยตนเอง หลังจากนันจึงอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันกับเพื่อนในชันเรียน เริ่มจากกลุ่มละ 2-3 คน แล้วจึงเสนอต่อกลุ่มใหญ่
2.2.11 Predict – Observe – Explain
จาลองสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเรียนรู้ โดยผู้เรียนเขียนทานายสิ่งที่น่าจะเกิดขึน
สังเกตและบันทึกผล อธิบายสิ่งที่สังเกตได้ อาจทาการทดลอง สารวจหรือค้นคว้าเพิ่มเติมได้ เช่น กิจกรรมพลังงาน
เพื่ออนาคต ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับอุปกรณ์การทดลอง ได้แก่ แผ่นโซลาเซลล์ 2 ชนิด มัล
ติมเิ ตอร์ ไม้บรรทัด กระดาษสีดา และโคมไฟ เพื่อให้แต่ละกลุ่มทาการทดลองเพื่อวิเคราะห์ว่าแผ่นโซลาเซลล์ชนิด
ใดมีประสิทธิภาพดีกว่ากัน และให้ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ นาเสนอผลงานกลุ่มหน้าชันเรียน เป็นต้น
2.2.12 Clarification Pause
เมื่ออธิบายถึงประเด็นที่สาคัญ ผู้สอนควรให้เวลาผู้เรียนตกผลึกความคิด และเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามหากต้องการคาอธิบายเพิ่มเติม (ผู้สอนควรจะเดินไปรอบๆ ห้อง เพราะผู้เรียนมักไม่กล้าถามหน้าชัน
เรียน)
กล่าวโดยสรุปได้ว่าการเรียนการสอนในรูปแบบActive Learning มีรูปแบบเทคนิคการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายดังนั้นครูผู้สอนจะต้องเลือกให้เหมาะกับเนื้อหาและกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน
โดยกิจกรรมต้องวัดทั้งด้านการรู้คิด (Cognitively Active)และด้านพฤติกรรม (Behavioral Active)
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2.3. หลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
2.3.1 ทำไมต้องเรียนคณิตศำสตร์
คณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่าง
มีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาเนิน
ชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2.3.2 เรียนรู้อะไรในคณิตศำสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ตาม
ศักยภาพ โดยกาหนดสาระหลักที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนทุกคนดังนี้
 จำนวนและกำรดำเนินกำร: ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจานวน ระบบจานวนจริง สมบัติ
เกี่ยวกับจานวนจริง การดาเนินการของจานวน อัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจานวน และการใช้
จานวนในชีวิตจริง
 กำรวัด: ความยาว ระยะทาง น้าหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ
การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด และการนาความรู้เกี่ยวกับการวัด
ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
 เรขำคณิต: รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ การนึกภาพ
แบบจาลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation)ใน
เรื่องการเลื่อนขนาน (translation) การสะท้อน (reflection) และการหมุน (rotation)
 พีชคณิต: แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซตและการดาเนินการของเซต การให้เหตุผล
นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลาดับเลขคณิต ลาดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรม
เรขาคณิต
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ ำจะเป็น: การกาหนดประเด็น การเขียนข้อคาถาม การกาหนดวิธี
การศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การนาเสนอข้อมูล ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล
การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล การสารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและ
ความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตัดสินใจในการดาเนินชีวิตประจาวัน
 ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ : การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตุผล การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้
สำระที่ ๑ จำนวนและกำรดำเนินกำร
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวิตจริง
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ์ระหว่าง
การดาเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้การประมาณค่าในการคานวณและแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค ๑.๔ เข้าใจระบบจานวนและนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช้
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สำระที่ ๒ กำรวัด
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด
มาตรฐาน ค ๒.๒ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
สำระที่ ๓ เรขำคณิต
มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
มาตรฐาน ค ๓.๒ ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)
และใช้แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา
สำระที่ ๔ พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๑ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) อื่น
ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และนาไปใช้แก้ปัญหา
สำระที่ ๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น
มาตรฐาน ค ๕.๑ เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
มาตรฐาน ค ๕.๒ ใช้วธิ ีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค ๕.๓ ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
สำระที่ ๖ ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์
มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
หมำยเหตุ ๑. การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพนั้น
จะต้องให้มีความสมดุลระหว่างสาระด้านความรู้ ทักษะและกระบวนการ ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ ได้แก่ การทางานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ
มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
๒. ในการวัดและประเมินผลด้านทักษะและกระบวนการ สามารถประเมินในระหว่างการเรียน
การสอนหรือประเมินไปพร้อมกับการประเมินด้านความรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ: 2551)
3. กำรนิเทศกำรศึกษำ
การนิเทศการศึกษา หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ แนะนา หรือปรับปรุงทางการศึกษาแก่บุคลากรทาง
การศึกษาในสถานศึกษาเพื่อให้สามารถดาเนินงานของตนไปได้ด้วยดี โดยผู้นิเทศควรเอาใจใส่ ในการสารวจ
ตรวจสอบเพื่อดูแลแนะนาการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีความสามารถในการทางาน
อย่างดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี ความสาคัญและจาเป็นดังนี้ (อัญชลีธรรมะวิธีกุล,2009,Online)
1. สภาพสังคมเปลี่ยนไปทุกขณะ การศึกษาจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมด้วย การนิเทศการศึกษาจะช่วยทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น ในองค์การที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา
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2. ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นโดยไม่หยุดยั้ง แม้แนวคิดในเรื่องการจัด กระบวนการ
เรียนรู้ก็เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา การนิเทศการศึกษาจะช่วยทาให้ครูมีความรู้ ทันสมัยอยู่เสมอ
3. การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้นจาเป็นต้อง
ได้รับการชี้แนะหรือการนิเทศการศึกษาจากผู้ชานาญการโดยเฉพาะจึงจะทาให้แก้ไขปัญหาได้สาเร็จลุล่วง
4. การศึกษาของประเทศเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะต้องมีการ
ควบคุมดูแลด้วยระบบการนิเทศการศึกษา
5. การศึกษาเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนจาเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ เพื่อเป็นการให้บริการแก่ครูที่มี
ความสามารถต่าง ๆ กัน
6. การนิเทศการศึกษาเป็นงานที่มีความจาเป็นต่อความเจริญงอกงามของครู แม้ว่าครูจะได้รับ
การฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็ตาม แต่ครูก็จะต้องปรับปรุงฝึกฝนตนเองอยู่เสมอในขณะที่ทางานในสถานการณ์จริง
7. การนิเทศการศึกษา มีความจาเป็นต่อการช่วยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรม
8. การนิเทศการศึกษามีความจาเป็นต่อการทาให้ครูเป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอยู่เสมอ
จากความสาคัญข้างต้นทาให้เราต้องมีการนิเทศซึ่งเปรียบเสมือนกระจก ที่สะท้อนการกระทา
ของบุคลากรในสถานศึกษาว่าทาได้ดีมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับสถานศึกษาอื่นๆ หรือเทียบกับเกณฑ์แล้วได้
มาตรฐานหรือไม่ จึงไม่ควรมองข้ามการนิเทศหรือทาแบบขอไปที เพราะการนิเทศที่ดีจะทาให้บุคลากรใน
สถานศึกษาพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมตาม ความมุ่งหมายที่แท้จริงของการนิเทศ
4. กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำแบบกัลยำณมิตร
4.1 กำรนิเทศแบบกัลยำณมิตร
4.1.1 ควำมหมำยกัลยำณมิตรนิเทศ
ได้มีนักวิชาการให้ความหมายของกัลยาณมิตรและกัลยาณมิตรนิเทศไว้ดังนี้
พระราชวรมุนี (2528 : 13) กล่าวถึงคาว่า “กัลยาณ” หมายถึง งาม ดี และ“มิตร” หมายถึง
เพื่อนรักใคร่ที่สนิทสนมคุ้นเคย ดังนั้น กัลยาณมิตร จึงมีความหมายว่า เพื่อนที่ดี เพื่อนที่งาม หรือเพื่อนที่รักใคร่
คุ้นเคยที่ดี เพื่อนรักใคร่คุ้นเคยที่งาม กัลยาณมิตรไม่ได้ หมายถึงเพื่อนที่ดีตามความหมายทั่วไปเท่านั้น แต่เป็นผู้
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม มีความตั้งใจประพฤติ ปฏิบัติธรรม ทาหน้าที่ของชาวพุทธที่ดี เพือ่ ยังประโยชน์ให้ถึง
พร้อมทั้งแก่ตนเอง และผู้อื่นผู้สั่งสอน แนะนา ชักนาไปในหนทางที่ถูกต้องดีงาม
สุมน อมรวิวัฒน์ (2546 : 14 – 16 ) ได้กล่าวว่า กัลยาณมิตรนิเทศเป็นวิธีการนิเทศแบบหนึ่งที่
ใช้กันมากในกลุ่มวิทยาลัยฯและภายในวิทยาลัยฯ คือ “การนิเทศครูโดยเพื่อนครู” โดยแปลมาจากคาว่า “PEER
SUPER VISION” การนิเทศแบบนี้เริ่มต้นจากการที่ผู้บริหารและครูเห็นปัญหา จุดด้อย จุดเด่นทางการเรียนการ
สอนของวิทยาลัยฯ และเห็นว่าบุคลากร หรือเพื่อนครูแต่ละคนต่างก็มีความสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยการปรึกษาหารือกัน พบปะเสวนากันอย่างสม่าเสมอ วางแผนงานละวิธีการ
ร่วมกัน ช่วยให้เกิดพลังการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งขึ้น
ดังนั้นสรุปได้ว่า กัลยาณมิตรนิเทศ เป็นการแนะนา ช่วยเหลือ ชี้แนะ แก้ปัญหาให้ครูใน
สถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยการปรึกษาหารือกัน วางแผน
งานและวิธีการร่วมกัน โดยใช้รูปแบบ ให้ใจ ร่วมใจ ตั้งใจ และเปิดใจ
4.1.2 รูปแบบกัลยำณมิตรนิเทศ
สุมน อมรวิวัฒน์ (2546 : 217 – 220)ได้กล่าวถึงรูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ดังนี้
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1. ให้ใจ คือ การสร้างศรัทธา ผู้นิเทศจะต้องสร้างศรัทธา เพื่อให้เพื่อนครูยอมรับ
และเกิดความสนใจที่จะใฝ่รู้ ใฝ่ปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. ร่วมใจ คือ การร่วมคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ จะต้องมี
การพบปะกันอย่างสม่าเสมอ มีการร่วมคิดแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
3. ตั้งใจ คือ การสาธิตการสอน ผู้ให้การนิเทศจะต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญนั้นสามารถปฏิบัติและทาได้จริง ๆ และเพื่อนครูสามารถนา
รูปแบบไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได
4. เปิดใจ คือ การติดตามประเมินผลตลอดกระบวนการ ผู้นิเทศจะต้องบันทึกการ
นิเทศอย่างสม่าเสมอ สังเกตและรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนครูผู้รับการนิเทศ ศึกษาปัญหาและ
แนวทางแก้ไขเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้นใหม่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสืบไป
ดังนั้นสรุปได้ว่า การนิเทศแบบกัลยาณมิตรมีลักษณะเป็นการช่วยเหลือแบบพี่เลี้ยง หรือจะเน้นการ
เป็นเพื่อนมากกว่าการเป็นผู้เหนือกว่าหรือต่ากว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องการนิเทศการศึกษาตาม
ความหมายของกัลยาณมิตรนิเทศนั้นเป็นการนิเทศที่มุ่งการพัฒนาคนมากกว่าการพัฒนาเอกสารและผลงาน
5. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สมาน ศิริ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัมนารูปแบบการนิเทศการสอนแบบมีส่วนร่วมในระบบ
เครือข่ายการนิเทศในโรงเรียนสังกัดสานักงานการประถมศึกษาอาเภอไชยปราการจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการนิเทศการสอนแบบมีส่วนร่วม สามารถขจัดปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียรน โดยให้โอกาสทุก
คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิเทศและช่วยลดภาระงานนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน กระบวนการทางานมี
ลักษณะเป็นประชาธิปไตย กิจกรรมการนิเทศการสอนเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน และสร้างขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
กิติยวดี บุญซื่อ และวิภา ตัณฑุลพงษ์ (2544 : 85) ได้ศึกษาวิจัยโครงการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในโครงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโครงการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ผู้เรียนสาคัญที่สุด โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) พบว่า การปรับระบบการ
นิเทศการเรียนการสอนโดยให้ครูที่มีความชานาญในการสอนวิชาต่างๆ ผลัดกันนิเทศในสาขาวิชาที่ตนถนัด เป็น
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครูและเสริมสร้างกัลยาณมิตรในโรงเรียนใน
รูปแบบการนิเทศที่ปรับใหม่ มีทั้งการจัดคู่นิเทศในสายชั้น การนิเทศแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” และการสร้าง
เครือข่ายตามความชานาญของแต่ละคน นอกจากนี้การเยี่ยมชั้นเรียนอย่างไม่เป็นทางการของฝ่ายวิชาการ
และผู้บริหารเป็นการเยี่ยมให้กาลังใจ และสร้างความรู้สึกที่ดีต่อครู ทาให้เกิดความเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสอน วิธีการที่จัด คือ ลดแบบสังเกตการสอน และให้ข้อเสนอแนะแบบกัลยาณมิตร
เป็นการผ่อนคลายความเครียดและความกังวลต่อการมาเยี่ยมชั้นเรียนของฝ่ายบริหารลงไปมากและจากแนวคิด/
ทฤษฎีที่กล่าวถึงได้กาหนดกรอบแนวคิดในการการพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบ Active Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษา ดังต่อไปนี้

13

รูปแบบกำรพัฒนำกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์ด้วย Active Learning
ระดับมัธยมศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเขต 17
ระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบกัลยณมิตร
วิเครำะห์สภำพ
ก่อนพัฒนำ

สังเครำะห์รูปแบบ
กำรนิเทศ

นำไปนิเทศ

ประเมินผล/
ติดตำมผล

พัฒนำคุณภำพ

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 5

1.ศึกษาสภาพและ
ข้อมูลพืน้ ฐานของ
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดกลางและขนาด
เล็กในด้านผู้บริหาร
ผู้เรียนและครูในกลุม่
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
2. ศึกษาเอกสาร
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง

1.สังเคราะห์ร่างรูปแบบ
ต้นแบบการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ดว้ ยรูปแบบ
Active Learning
1.1 ออกแบบวิธี/เทคนิค
ที่คาดหวังในการจัด
กิจกรรมวัดด้านการรู้คิด
(Cognitively Active
และด้านพฤติกรรม
(Behavioral Active)
1.2 ร่างรูปแบบต้นแบบ
ด้วยวิธีกัลยณมิตร

ทดลองใช้รูปต้นแบบการ
นิเทศการจัดการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วย
รูปแบบ Active Learning
ด้วยรูปแบบกัลยณมิตร
ขั้นตอนดังนี้
1. การสร้างความเป็นมิตร
(Comradeship:C)
2. คิดวางแผนร่วมกัน
(Planning: P)
3.หมั่นติดตามเยี่ยมชม
(Following:F)
4. นาผลกลับมาวิเคราะห์
(Analysis of Results: A)
5. พัฒนาคุณภาพ
(Development:D)
เรียกว่า CPFAD model

ประเมินผลและปรับปรุง
แบบการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ด้วย
รูปแบบ Active
Learning ดังต่อไปนี้
1.ทบทวนและปรับปรุง
แบบการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ด้วย
รูปแบบ Active
Learning ให้มีความ
เหมาะสมก่อนนาไปใช้
จริง

รูปแบบการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ดว้ ยรูปแบบ
Active Learningที่
เหมาะสมตามบริบทของ
ขนาดสถานศึกษา

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวการคิด รูปแบบการพัฒนาการนิเทศการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วย
Active Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 17
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรศึกษำ
การศึกษารูปแบบการพัฒนาการนิเทศการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วย Active Learning
ระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 17 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วย Active Learning ระดับมัธยมศึกษา และ2) นาผลการประเมินไป
วางแผนและปรับปรุงการการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในวิชาคณิตศาสตร์ การ
นาเสนอวิธีการดาเนินการศึกษาผู้ศึกษาขอเสนอเป็น 4 ส่วน คือ 1) ระเบียบวิธีดาเนินการศึกษา 2) ขั้นตอนการ
ดาเนินการศึกษา 3) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและ 4) การวิเคราะห์ข้อมูล
ระเบียบวิธีกำรศึกษำ
เพื่อให้การดาเนินการศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่กาหนดไว้
ผู้ศึกษาได้กาหนดรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับระเบียบวิธีการศึกษา ประกอบด้วย แหล่งข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. แหล่งข้อมูลกำรศึกษำ
1.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 กลุม่ ผู้ถูกสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบ Active
learning โดยแบ่งเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่โรงเรียนศรียานุสรณ์
ขนาดกลางโรงเรียนแหลมสิงห์ วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์”และขนาดเล็กโรงเรียนประณีตวิทยาคม
ประกอบด้วย
1.2.1 หัวหน้ากลุ่มสาระ จานวน 1 คน (ในแต่ละโรงเรียน)
1.2.2 ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 อย่างละ 1 คน จานวน 6 คน(ถ้าไม่ครบ
สามารถใช้ตัวแทนได้)
หมำยเหตุ ดาเนินการนิเทศโรงเรียนละ 1 วัน
1.3 การสนทนาและสัมภาษณ์แบบกลุ่มเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วย
รูปแบบ Active learningและวิธี/เทคนิคที่เลือกใช้กับรูปแบบ Active Learning ที่จะก่อให้เกิด ประกอบด้วย
หัวหน้าและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 จานวน 7 คน
(ปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพที่เหมาะสม)
1.4 ความคิดเห็นของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบ Active learningและการเลือกใช้วิธี/เทคนิคที่ช่วยให้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนกับผู้เรียนให้เกิดผลดีทั้งทางด้านการรู้คิด(Cognitively Active)และด้านพฤติกรรม (Behavioral Active)
จานวน 8 คน
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2. ตัวแปร
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ แนวคิดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบ Active learning
รูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาการนิเทศการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วย
Active Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษา
3. ระยะเวลำในกำรศึกษำ
ระยะเวลำในกำรศึกษำ กำหนดจำนวน 3 วัน ดังต่อไปนี้
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น นิเทศโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม“อาทรสังขะ
วัฒนะ 4 อุปถัมภ์”
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น นิเทศโรงเรียนประณีตวิทยาคม
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น นิเทศโรงเรียนศรียานุสรณ์
4.ขั้นตอนกำรดำเนินกำรศึกษำ
เพื่อให้การดาเนินการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ผู้ศึกษาได้กาหนดรายละเอียดของ
ขั้นตอน การดาเนินการศึกษา ไว้ 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์สภาพก่อนพัฒนา
ขั้นที่ 2 สังเคราะห์รูปแบบการนิเทศ
ขั้นที่ 3 นาไปนิเทศ
ขั้นที่ 4 ประเมินผล/ติดตาม
ขั้นที่ 5 พัฒนาคุณภาพ
ขั้นที่ 1 วิเครำะห์สภำพก่อนพัฒนำ
การดาเนินงานในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาข้อมูลต่างๆที่จาเป็นในการสร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
สภาพการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและการ
ดาเนินการนิเทศตามรูปแบบกัลยาณมิตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพศึกษาสภาพและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในด้านผู้บริหาร ผู้เรียนและครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิธีดำเนินกำร
1. ศึกษาบริบทของแต่ละโรงเรียนด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรด้านวัสดุสื่อการเรียนการ
สอน และด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนด้วยการสัมภาษณ์และศึกษาจาก Sar ของโรงเรียน
2. ศึกษาแนวคิด และทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบ Active Learning
3. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
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4. นาข้อมูลพื้นฐานที่ศึกษามาดาเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการ
ใช้วิธี/เทคนิคในการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Active learning เพื่อให้ทราบถึงจุดดีและจุดพัฒนาของวิธี/
เทคนิคว่าวิธีใดที่สามารถให้เกิดผลดีทั้งทางด้านการรู้คิด(Cognitively Active)และด้านพฤติกรรม (Behavioral
Active) ทั้งหมดได้ทาการสอบถามผู้เชี่ยวชาญในที่นี้คือศึกษานิเทศก์พี่เลี้ยงที่คอยช่วยเหลือดูแลในช่วยฝึก
ประสบการณ์นิเทศการศึกษา โดยถือว่าเครื่องมีที่ใช้ในการสัมภาษณ์มีความสอดคล้องและเที่ยงตรงต่อจุดประสงค์
ที่ต้องการวัด ดังแผนภูมิที่ 2 ที่ปรากฏต่อไปนี้
สิ่งที่คาดหวังว่ามี
ศึกษาสภาพและข้อมูลพื้นฐานของ
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาด
กลางและขนาดเล็กในด้าน
ผู้บริหาร ผู้เรียนและครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์

สิ่งที่ต้องเพิ่มเติม
ความจริงที่ปรากฎ

1. รูปแบบ Active Learning
2. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
3. การนิเทศการศึกษา
4. กระบวนการนิเทศการศึกษา
แบบกัลยาณมิตร
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในไทย
และต่างประเทศ

สังเคราะห์ผลที่
คาดหวังทั้ง 4 M
คือ Man,Money
Material and
Management

แผนภูมิที่ 2 แสดงขั้นตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์สภำพก่อนพัฒนำ
ขั้นที่ 2 สังเครำะห์รูปแบบกำรนิเทศ
การพัฒนารูปแบบและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศการดาเนินการนิเทศโดยใช้รูปแบบ
นิเทศแบบกัลยาณมิตร ด้วยการออกแบบผลที่คาดหวังในเรื่องการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนสามารถเรียน
คณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบActive learningแล้วไ และแบบสัมภาษณ์ในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/
การวัดและประเมินผล สื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังแผนภูมิที่ 3 ที่ปรากฏต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนสามารถเรียนคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบ
Active learning โดยวิธีสังเคราะห์จากรูปแบบวิธี เพื่อหาวิธี/เทคนิคในการเรียนการสอนแบบ Active learning
ที่สามารถได้ผลดีต่อด้านการรู้คิด (Cognitively Active)และด้านพฤติกรรม (Behavioral Active)
วิธีดำเนินกำร
1. ศึกษารูปแบบวิธี/เทคนิคที่สังเคราะห์ได้มีทั้งหมด 12 วิธี โดยการสังเคราะห์ผู้ที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนด้วยรูปแบบ Active learning สามารถจัดกลุ่มได้ดังต่อไปนี้โดยการสังเคราะห์รูปแบบการสอนแบบ
Active Learning ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาพบว่า มีทั้งจัดการเรียนการสอนด้วย Active
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Learning เป็นรายวิชา หรือบางทีเป็นหน่วยย่อยในการเรียน จนพบว่าวิธีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
Active Learning ให้ได้ประสิทธิภาพ สามารถแบ่งได้ 4 ด้านดังแผนภูมิที่ 3 ด้านล่างนี้
ใช้ NETWORK เป็นสื่อการสอน
ใช้วิธี/เทคนิคหลากหลาย
Active
Learning

ออกแบบการสอนยืดหยุ่น
วัดประเมินผลหลากหลายรูปแบบ

แผนภูมิที่ 3 รูปแบบการสังเคราะห์การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วย Active learning ระดับมัธยมศึกษา
2. นาข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วย Active learning ระดับ
มัธยมศึกษานาไปสร้างรูปต้นแบบการนิเทศ ดังแผนภูมิที่ 4 ต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 สร้างความเป็นมิตร ( C )
ขัน้ ที่ 2 คิดวางแผนร่วมกัน ( P )
1.ร่างรูปต้นแบบการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนด้วย

ขั้นที่ 3 หมั่นติดตามเยี่ยมชม ( F )

Active learning

(รูปแบบนิเทศแบบกัลยาณมิตร)

ได้รูปต้นแบบการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนด้วย
Active learning

ขั้นที่ 4 นาผลกลับมาวิเคราะห์ (A)
ขั้นที่ 5 พัฒนาคุณภาพ (D)

แผนภูมิที่ 4 แสดงขั้นตอนที่ 2 สังเครำะห์รูปแบบกำรนิเทศ
ขั้นที่ 3-4 กำรนำไปนิเทศ
การนารูปแบบการนิเทศที่หาประสิทธิภาพแล้วไปทดลองใช้จริงกับโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด
เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนสามารถเรียนคณิตศาสตร์ด้วย
รูปแบบActive learningแล้วได้ผลดีต่อด้านการรู้คิด(Cognitively Active)และด้านพฤติกรรม (Behavioral
Active)เพื่อศึกษาผลของโรงเรียนทั้ง 3 ขนาดได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไรและผลที่ได้จะ
ส่งผลต่อผู้เรียนครบทั้งสองด้านคือด้านการรู้คิด และด้านพฤติกรรมหรือไม่อย่างไร
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วัตถุประสงค์
เพื่อทดลองใช้รูปต้นแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยActive learning ที่
โรงเรียนศรียานุสรณ์, โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม“อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์”และโรงเรียนประณีตวิทยาคม
วิธีกำรดำเนินกำร
ผู้ศึกษาได้นารูปแบบการนิเทศที่พัฒนาโดยการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อสัมภาษณ์การเรียนการ
สอนของครูคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาทั้ง 3 โรงเรียน โดยดาเนินการดังนี้
1. เตรียมความพร้อมด้วยการประสานทางโรงเรียนเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ในการไปนิเทศรูปแบบ
กัลยณมิตร โดยดาเนินการจัดเตรียมพบกลุ่มตามที่แจ้งผู้อานวยการแต่ละโรงเรียน
2. นาแบบสัมภาษณ์สอบถามความคิดเห็นไปดาเนินการสอบถาม/สัมภาษณ์ความคิดเห็นครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดาเนินการนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ถามความคิดเห็นที่มีต่อการ
นิเทศการจัดกาเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบActive learning ดังแผนภูมิที่ 5 ต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 เตรียมการก่อนการนิเทศ

ขั้นที่ 2 การพบปะพูดคุย/สัมภาษณ์
แผนการสอน/สื่อการสอน/sar
ขั้นที่ 3 ประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับทั้ง
จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา

ผลการนิเทศโดยใช้รูปต้นแบบการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ด้วย Active learning

ขั้นที่ 4 ประเมินผลการนิเทศ
ติดตาม/ ดูแล

แผนภูมทิ ี่ 5 แสดงขั้นตอนที่ 3-4 นำไปนิเทศ(นำรูปต้นแบบกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
คณิตศำสตร์ด้วยActive learning ไปใช้) โดยมี 4 ขั้นตอน
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ขัน้ ที่ 5 พัฒนำคุณภำพ
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินและปรับปรุงการนิเทศการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วย Active learning และ
ใช้รูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อให้ได้รับข้อคิดเห็นของครูผู้ปฏิบัติการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์แบบ
Active learning โดยนาผลที่ได้ไปปรับปรุงให้เกิดการนิเทศที่มีประสิทธิภาพต่อครูและส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น
วิธีกำรดำเนินงำน
การประเมินและปรับปรุงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนจากสภาพจริงที่มีหลักฐานร่องรอยจาก
แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สื่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังแผนภูมิที่ 6 พัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ด้วย Active learning ระดับมัธยมศึกษา
จากการศึกษาเรื่องรูปแบบการรนิเทศ
พบว่า ผู้ศึกษาต้องมาทบทวนและปรับปรุงการ
ใช้วิธี/เทคนิคในการจัดการเรียนการสอน
Active Learning เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนได้รับทั้ง
ด้านการรู้คิด (Cognitively Activeและด้าน
พฤติกรรม (Behavioral Active) อย่าง
เหมาะสม จากความคิดเห็นของตัวแทน
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โดย
การจัดสนทนากลุ่ม และประเมินจากแผนการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และSar ของ
โรงเรียนตลอดจน Sar รายบุคคล

รูปแบบกำรนิเทศกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์
ด้วย Active learning ระดับ
มัธยมศึกษำ

แผนภูมิที่ 6 ขั้นที่ 5 รูปแบบกำรพัฒนำกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์
ด้วย Active learning ระดับมัธยมศึกษำ
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บทที่ 4
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล จาแนกเป็น 2 ตอน ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ Active
Learning ว่ามีองค์ประกอบและกระบวนการอย่างไร
ตอนที่ 2 ผลการประเมินเพื่อนาไปวางแผนและปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
วิชาคณิตศาสตร์
ตอนที่ 1 ผลกำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ด้วยกระบวนกำร Active
Learning ว่ำมีองค์ประกอบและกระบวนกำรอย่ำงไร
ผลจากวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา คณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบ Active Learning
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ดังตารางที่ 1 สภาพการนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชา คณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบ Active
Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษา ดังนี้ โดยผู้ศึกษาให้ชื่อว่า CPFAD Model ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลักที่มี
การดาเนินการเป็น 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1. การสร้างความเป็นมิตร (Comradeship:C)
ขั้นที่ 2. คิดวางแผนร่วมกัน (Planning: P)
ขั้นที่ 3. หมั่นติดตามเยี่ยมชม (Following:F)
ขั้นที่ 4. นาผลกลับมาวิเคราะห์ (Analysis of Results: A)
ขั้นที่ 5. พัฒนาคุณภาพ(Development:D)
รายละเอียดของรูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนชา คณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบ Active Learning
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ได้พัฒนาขึ้น รายละเอียดปรากฏดังแผนภูมิที่ 7 ดังต่อไปนี้
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1.การสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน
2.ใช้ปิยวาจาในการพัฒนาความรู้
3.นิเทศการสอนแบบเป็นมิตร

C

ขั้นที่ 1
1.การนาผลที่ได้รับ
จากการนิเทศมา
วิเคราะห์ ปรับปรุง
2. การให้คาแนะนา
ช่วยเหลือผู้รับการ
นิเทศ

D

ขั้นที่ 5

P

ขั้นที่ 2

รูปแบบ
กำรนิเทศที่
พัฒนำ

A

1.การนาผลที่ได้รับจากการนิเทศมา
วิเคราะห์ ปรับปรุง
2. การให้คาแนะนา ช่วยเหลือผูร้ ับการ
นิเทศ

F

ขั้นที่ 3
กัลยำณมิตร

ขั้นที่ 4

1.ร่วมกันคิดและ
วางแผน
2.วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาหาจุดเด่น
และจุดพัฒนา
กระบวนการ
เรียนการสอน
แบบ Active
learning

1. การเข้าไปเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนสม่าเสมอ

เงื่อนไขสำคัญที่เอื้อต่อรูปแบบกำรนิเทศ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการนิเทศการสอน โดยให้
ความสนับสนุนทั้ง 4 ด้านคืองบประมาณ สื่อการสอน อุปกรณ์ ขวัญกาลังใจ
2. ครูคณิตศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้ความร่วมมือการพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยมีความเต็มใจในการร่วมมือเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันต่อการช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้ได้รับความรู้และมีพฤติกรรมที่ดตี ่อการเรียนคณิตศาสตร์

แผนภูมิที่ 7 รูปแบบกำรพัฒนำกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์ด้วยรูปแบบ Active Learning
ระดับชั้นมัธยมศึกษำ “ CPFAD Model”
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ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตำรำงที่ 1 สภำพกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำ คณิตศำสตร์ด้วยรูปแบบ Active Learning
ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ด้านประเมิน

ข้อความ

ด้านที่ 1
ด้านที่ 2
ด้านที่ 3

การจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
สื่อและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน
การส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ด้านที่ 4

3.25
3.87
3.02

โรงเรียน
แหลมสิงห์วิทยาคม
“อาทรสังขะวัฒนะ
๔ อุปถัมภ์”
3.65
4.13
4.34

4.23

4.65

ประณีตวิทยาคม

ศรียานุสรณ์
4.85
4.58
4.25
4.96

ผลการวิเคราะห์ตามตารางพบว่าโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ
Active Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษามีระดับการปฏิบัติดังนี้ ด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนศรียา
นุสรณ์มีระดับการปฏิบัติที่ 4.85 (ร้อยละ 97.0) สูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่ง ด้านการวัดและประเมินผลโรงเรียนศรี
ยานุสรณ์มีระดับการปฏิบัติที่ 4.85 (ร้อยละ 91.6) สูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่ง ด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์มีระดับการปฏิบัติที่ 4.34 (ร้อยละ 86.8) สูงสุด
เป็นอันดับที่หนึ่ง และด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโรงเรียนศรียา
นุสรณ์มีระดับการปฏิบัติที่ 4.96(ร้อยละ 99.2) สูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยปัจจัยผู้เรียนที่มีความพร้อมในทุกด้าน
ซึ่งตรงข้ามกับโรงเรียนขนาดเล็กได้แก่โรงเรียนประณีตซึ่งถึงแม้จะมีผลการประเมินต่ากว่าโรงเรียนศรียานุสรณ์และ
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม แต่จะพบว่าไม่แตกต่างกันมากนัก ด้วยโรงเรียนมีระบบการพัฒนาและปรับปรุง
โรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่โรงเรียนแห่งอนาคตนั่นเอง
ตอนที่ 2 ผลกำรประเมินเพื่อนำไปวำงแผนและปรับปรุงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในวิชำ
คณิตศำสตร์
จากผลการประเมินเพื่อนาไปวางแผนและปรับปรุงการจัด กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในวิชา
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ Active Learning นั้นพบว่าครูผู้สอนได้เสนอแนะวิธีไว้หลายด้าน
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ผลกำรศึกษำพบว่ำ
ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แผนการสอนด้วยรูปแบบ Active learning มีรูปแบบวิธี/เทคนิคหลากหลาย ในการปรับให้
เหมาะกับเรื่องที่ผู้เรียนจะเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ สามารถนามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เกิดองค์
ความรู้และพัฒนาด้านพฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ำนที่ 2 ด้ำนกำรวัดและประเมินผล
ด้านการวัดและประเมินผลสามารถนาเทคนิคการวัดและประเมินผลที่มีอย่างหลากหลาย
นามาใช้ในการวัดผลได้ตรงจุดประสงค์ในการวัดด้านความรู้และวัดด้านพฤติกรรมของผู้เรียนโดยสอดคล้องกับ
เนื้อหาที่เรียน
ด้ำนที่ 3 ด้ำนสื่อและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
ด้านสื่อการเรียนเและสิ่งที่สนับสนุนการเรียนการสอนด้วยปัจจุบันระบบไอซีทีได้ก้าวเข้ามาให้ครู
และผู้เรียนในยุคการศึกษา 4.0 ได้เลือกใช้ในการนาเสนอการสอนและการสืบค้นเพื่อศึกษาด้วยตนเองหลากหลาย
ช่องทาง ส่งผลให้กระบวนการเรียนการสอนพัฒนาก้าวไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเป็นการเรียนรู้ซึ่ง
ผู้เรียนรับผิดชอบในการวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล ความก้าวหน้าของการเรียนของตนเอง เป็น
ลักษณะซึ่งผู้เรียนทุกคนมีอยู่ในขณะที่อยู่ในสถานการณ์การเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้และทักษะที่
เกิดจากการเรียนจากสถานการณ์หนึ่งไปยังอีกสถานการณ์หนึ่งได้ซึ่งถ้าผู้เรียนสามารถเรียนรู้แบบนาตนเอง ได้จะ
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จนสามารถสร้างชิ้นงานสอดคล้องกับการศึกษาในยุคปัจจุบันที่ให้
ผู้เรียนสามารถออกแบบชิ้นงานได้ด้วยตนเองและเป็นการปรับเปลี่ยนผู้เรียนให้เข้าสู่ยุคการศึกษา 4.0 ได้อย่างเต็ม
รูปแบบ
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บทที่ 5
สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลกำรศึกษำ
จากการประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ Active Learning ได้
ข้อสรุปดังต่อไปนี้
1) ประเมินผลกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ด้วยกระบวนกำร Active Learning ใน
ระดับมัธยมศึกษำ ด้วยกำรใช้รูปแบบกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตร
ผลกำรนิเทศพบว่ำ
ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แผนการสอนด้วยรูปแบบ Active learning มีรูปแบบวิธี/เทคนิคหลากหลาย ในการปรับให้
เหมาะกับเรื่องที่ผู้เรียนจะเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ สามารถนามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เกิดองค์
ความรู้และพัฒนาด้านพฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ำนที่ 2 ด้ำนกำรวัดและประเมินผล
ด้านการวัดและประเมินผลสามารถนาเทคนิคการวัดและประเมินผลที่มีอย่างหลากหลาย
นามาใช้ในการวัดผลได้ตรงจุดประสงค์ในการวัดด้านความรู้และวัดด้านพฤติกรรมของผู้เรียนโดยสอดคล้องกับ
เนื้อหาที่เรียน
ด้ำนที่ 3 ด้ำนสื่อและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
ด้านสื่อการเรียนเและสิ่งที่สนับสนุนการเรียนการสอนด้วยปัจจุบันระบบไอซีทีได้ก้าวเข้ามาให้ครู
และผู้เรียนในยุคการศึกษา 4.0 ได้เลือกใช้ในการนาเสนอการสอนและการสืบค้นเพื่อศึกษาด้วยตนเองหลากหลาย
ช่องทาง ส่งผลให้กระบวนการเรียนการสอนพัฒนาก้าวไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเป็นการเรียนรู้ซึ่ง
ผู้เรียนรับผิดชอบในการวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล ความก้าวหน้าของการเรียนของตนเอง เป็น
ลักษณะซึ่งผู้เรียนทุกคนมีอยู่ในขณะที่อยู่ในสถานการณ์การเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้และทักษะที่
เกิดจากการเรียนจากสถานการณ์หนึ่งไปยังอีกสถานการณ์หนึ่งได้ซึ่งถ้าผู้เรียนสามารถเรียนรู้แบบนาตนเอง ได้จะ
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จนสามารถสร้างชิ้นงานสอดคล้องกับการศึกษาในยุคปัจจุบันที่ให้
ผู้เรียนสามารถออกแบบชิ้นงานได้ด้วยตนเองและเป็นการปรับเปลี่ยนผู้เรียนให้เข้าสู่ยุคการศึกษา 4.0 ได้อย่างเต็ม
รูปแบบ
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2) ผลกำรประเมินจำกข้อ 1 นำไปวำงแผนและปรับปรุงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในวิชำคณิตศำสตร์ได้ดังต่อไปนี้
2.1 โรงเรียนควรมีแนวทางส่งเสริมให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องรูปแบบการสอนที่หลากหลาย
มากกว่าที่ได้นาเสนอในผลการศึกษาเพื่อเป็นทางเลือกให้นาไปประยุกต์ใช้ในการสอนตามกระบวนการ Active
Learning ในวิชาคณิตศาสตร์
2.2 โรงเรียนมีแนวทางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนและรูปแบบขั้นตอนการวิจัยอย่างง่าย
ให้กับครูเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในการเรียนการสอนและพฤติกรรมของผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์
2.3 โรงเรียนมีแนวทางการอบรมเชิงปฏิบัติการในการผลิตสื่อที่ใช้วัสดุแบบประหยัดหรือผลิตสื่อ
แบบไอซีทีวยเพื่อช่วยผู้เรียนยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
2.4 โรงเรียนมีแนวทางส่งเสริมให้กลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ทาโครงงานร่วมกันเพื่อสอนให้
ผู้เรียนเห็นประโยชน์ในการบูรณาการทุกรายวิชาซึ่งสามารถตอบโจทย์การเรียนรู้แบบStem ซึ่งนาไปสู่การ
ออกแบบเพื่อผลิตชิ้นงานที่มาจากองค์ความรู้ทั้งหมดที่ผู้เรียนได้จากการเรียนและยังเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
3) ผลกำรประเมินจำกข้อ 1 และข้อ 2 นำไปพัฒนำสู่ผู้เรียนให้ก้ำวสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0
สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง2560)
ข้อเสนอแนะ
1. กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเป็นกระบวนการแนะนาด้วยความมีน้าใจที่ดีต่อกันในการ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม ด้วยการนาหลักธรรมความเป็นกัลยาณมิตรมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ จึงเป็นกระบวนการ
นิเทศที่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนต่อเนื่องสม่าเสมอ และที่สาคัญเน้นความเป็นมิตรที่ดีต่อกันด้วยกาย
วาจาและใจรวมถึงการใช้คาพูดที่สุภาพ
2. ควรนิเทศและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ Active Learning
ระดับชั้นมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยใช้นิเทศภายในเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการนามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่
สูงขึ้นของผู้เรียนในวิชาคณิตศาสตร์
หมำยเหตุ ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงโรงเรียนที่กาหนดให้นิเทศการศึกษา มิได้เป็นภาพรวมของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 17
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