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รายงานการพัฒนาครูเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ท่ีสอดแทรกทักษะการคิด 

ตามโครงการขับเคล่ือนการคิดสูหองเรียน 
ปงบประมาณ 2552 

กลุมนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  เขต 3 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คํานํา 

รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอรายงานการพัฒนาครู 
เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดแทรกทักษะการคิด  ตามโครงการขับเคลื่อนการคิดสูหองเรียน 
ป 2552  ซึ่งกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดใหแกคณะครูในโรงเรียนสังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3  ในการพัฒนาใชการประชุมปฏิบัติการโดย 
เนนกระบวนการฝกปฏิบัติใหครูเปนนักคิด  นักวางแผน   นักตรวจสอบ    ดวยการพาครูฝกวิเคราะห 
หนวยการจัดการเรียนรู จุดพัฒนาที่คนพบ   และสรางระบบใหครูคิดเชื่อมโยงโดยใชระบบตาราง 
แนวนอน  กําหนดเปาหมายคุณภาพนักเรียน  การวัดผลและประเมินผล  การกําหนดแนวทางให 
คะแนน   และออกแบบกิจกรรมกระบวนการคิดตามขั้นตอน ทฤษฎี  ที่สอดคลองกับตัวชี้วัด หรือ 
จุดประสงค  โดยดําเนินกิจกรรม  3  กิจกรรม  1  กิจกรรมพัฒนาครูเรื่องการออกแบบกิจกรรมที่ 
สอดแทรกการคิดตามหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมที่กําหนด  ใชเวลา 3 วัน  วิทยากร 
ประกอบดวย นางสาวมณนิภา  ชุติบุตร  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  นางสาวจรินทร  โฮสกุล 
ศึกษานิเทศก  2.  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ประกอบดวยคณะศึกษานิเทศก  นางสาวจรนิทร 
โฮสกุล  นายปกาศิต  จําปาทอง  นางศันสนีย   จันไกรผล  นางสาวพรรณงาม  เสาะแสวง  และคณะ 
ครูที่ เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู  3  กิจกรรมนิเทศ  ติดตาม  ดวยกัลยาณมิตรนิเทศ การนํา 
กระบวนการ พัฒนาทักษะการคิดไปใช  ผลการประชุมพบวาครูผูเขาประชุมมีความรูความเขาใจ 
สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่สอดแทรกทักษะการคิด  และโดยรวมมีเจตคติที่ดีตอการเขารวม 
กิจกรรมพัฒนาครูตามโครงการขับเคลื่อนการคิดสูหองเรียน ป 2552 

ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนีจ้ะเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจจะไดนํา 
กิจกรรมที่กําหนด  และหลักสตูรการประชุมปฏิบัติการไปศึกษาและนําไปพัฒนาคุณภาพครูตอไป 

คณะผูจดัทํา 
16  สิงหาคม  2552
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สารบัญ 

เร่ือง  หนา 

คํานํา 
รายงานการพัฒนาครเูร่ืองการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดแทรกทักษะการคิด 
ตามโครงการขับเคลื่อนการคิดสูหองเรียน  ปงบประมาณ 2552 
-  ความเปนมา  1 
-  วัตถุประสงค  2 
-  เปาหมาย  3 
-  ระยะเวลาดําเนินงาน  3 
-  สถานที่ดําเนนิการ 
-  ผูเขาประชุม 
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3 

-  เนื้อหาสาระ  4 
-  รูปแบบการดําเนินการ  6 
-  วิธีดําเนินการ  6 
-  การประเมินผล  7 
-  เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 
-  การวิเคราะหขอมูล  8 
-  ผลการประเมิน  8 
-  ภาคผนวก  12
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รายงานการพัฒนาครูเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดแทรกทักษะการคิด 
ตามโครงการขับเคลื่อนการคิดสูหองเรียน  ปงบประมาณ 2552 

ความเปนมา 
การเปลี่ยนแปลงในสังคม  และวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี  นักเรียนทุกคนจําเปนตองมี 

ทักษะการคิดเพื่อนําไปสูทางเลือกและตัดสินใจปฏิบัติอยางเหมาะสม  สอดคลองกับพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ไดกําหนดในมาตรา 24 
(2) และ(3)  เนนใหมีการฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณและการ 
ประยุกตความรูมาใช เพื่อปองกันและแกปญหา   จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
ฝกการปฏิบัติใหผูเรียน  ทําได  คิดเปน  ทําเปน  และมาตราที่  26  ใหสถานศึกษาจัดการประเมิน 
ผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน  และการทดสอบควบคูกับการเรียนการสอนตามความ 
เหมาะสม  นอกจากนี้ มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได  
ระบุคุณลักษณะของผูเรียนไว ในมาตรฐานที่  4  คือ  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
คิดสังเคราะห   มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตร ตรอง  และมีวิสัยทัศน  ประกอบกับ 
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
ไดกําหนดการคิดเปนสมรรถนะสําคัญที่ทุกกลุมสาระการเรียนรูตองจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะ 
ตลอดจนความสามารถการคิดแบบตาง ๆ  เพื่อไปใชในสังคมไดอยางมีคุณภาพ  ประกอบกับผล 
การประเมินดานความสามารถดานการคิด  พบวา  ยังอยูในระดับที่ยังไมเปนที่พอใจซึ่งอาจจะสงผล 
ตอการสรางความรู  ความเขาใจ  ตลอดจนความสามารถในการคิดแกปญหาอยางเหมาะสมกับสงัคม 
แหงการเรียนรูในปจจุบัน 

การขับเคลื่อนการคิดสูหองเรียนจึงเปนจุดเนนตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งเปนโครงการตอเนื่อง  มีเปาหมายพัฒนาครูใหมีความรู  ความสามารถจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกทักษะการคิดระดับชั้นเรียน  เนื่องจากการคิดเปนทักษะ  จึง 
จําเปนตองฝกหัดอยางตอเนื่องจนเปนนิสัย  การจัดบรรยากาศ  และจัดสื่อที่กระตุนใหนักเรียนพัฒนา 
ศักยภาพการคิด  อยางไรก็ตามการพัฒนาทักษะการคิดจําเปนตองมีขอมูลหรือเนื้อหาสาระที่มี 
ลักษณะเฉพาะตามธรรมชาติวิชา 8 กลุมสาระการเรียนรู  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เพื่อนํามาใชฝก 
ปฏิบัติใหนักเรียนมีสมรรถนะความสามารถการคิดตามเปาหมายของหลักสูตร
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ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดที่สอดแทรกในการจัดการเรียนรูในระดับชั้นเรียนจึงมี 
ความสําคัญยิ่ง  รวมถึงการวัดผลประเมินการคิดผลดวยมิติคุณภาพอันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ 
นักเรียน ไดอยางสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2551  กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3  ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดกําหนดกิจกรรม 
พัฒนาครูเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะการคิด  ปงบประมาณ 2552  โดยการเนนการ 
พาครูฝกปฏิบัติอยางเปนระบบ  มุงเนนความเขาใจและมีคุณลักษณะนักคิดเชิงระบบ  สามารถ 
ตรวจสอบหนวยการเรียนรู   หรือแผนจัดการเรียนรูดวยตนเอง   แลกเปลี่ยนวิธีสอน  เทคนิคการจัด 
กิจกรรม  และการนิเทศติดตาม  ชวยเหลือ ใหครูนําไปใชจัดกิจกรรมอยางมั่นใจ  เพื่อรายงานผล 
การพัฒนาครู ดังกลาว  จึงจัดทํารายงานการพัฒนาครูเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดแทรก 
ทักษะการคิด  ตามโครงการขับเคลื่อนการคิดสูหองเรียน ขึ้น 

วัตถุประสงค 
1.  เพื่อศึกษาความรู ความเขาใจ เรื่องการจัดทําหนวยการเรียนรูที่พัฒนาทักษะการคิด 

ซึ่งสอดคลองกับตัวบงชี้และมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2551 

2.  เพื่อศึกษาความสามารถของครูเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่สอดแทรกทกัษะ 
การคิด 

3.  เพื่อศึกษาทักษะของครู  เกีย่วกับการตรวจสอบกจิกรรมการเรียนรู  การวัดประเมนิผล 
ที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 

4.  เพื่อศึกษากิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดทีค่รูใชจัดกจิกรรมแกผูเรียน 
5.  เพื่อศึกษาเจตคติของครทูี่มีตอกิจกรรรมการพัฒนาการจัดการเรยีนรูทีเ่นนทกัษะการคิด 

ตามโครงการขับเคลื่อนการคิดสูหองเรียน
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เปาหมาย 
1  ครูที่เขารวมกิจกรรม  จํานวน  100  คน 
2  รอยละ  80  ของครูที่เขารวมกิจกรรมมีความรูความสามารถในเรื่องตอไปนี้ 
2.1  ครูออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดที่สอดคลองกับตัวบงชี้และมาตรฐานการ 

เรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

2.2  ครูออกแบบการวัดประเมินการคิดไดสอดคลองกับเปาหมายการเรียนรู 
2.3  ครูตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู  การวัดประเมนิผล  ที่สอดคลองกับมาตรฐาน 

การเรียนรู 

ระยะเวลาดําเนิน 
ดําเนินการพัฒนาครู  ระหวางเดือน  มิถนุายน  - สิงหาคม 2552  กําหนดเปน 3 กิจกรรม 
กิจกรรมที่  1  พัฒนาครู  เรื่อง การจดักิจกรรมพัฒนาทกัษะการคิดโดยยึดตัวชี้วัดและ 

มาตรฐานการเรียนรูของหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพื้นฐาน  พทุธศักราช 2551  ระยะเวลา 3 วัน 
กิจกรรมที่  2  สรางความเขมแข็งโดยใช  ระบบการตรวจสอบกิจกรรมการเรยีนรู  การวัด 

ประเมินผล  ที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  และ กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูเทคนิค / 
วิธีการสอนคิด  ระยะเวลา 1 วัน 

กิจกรรมที่  3  การนิเทศ  ติดตาม  การนํากิจกรรมไปใช  กรกฎาคม  -  สิงหาคม 

สถานท่ีดําเนินการ 
1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3 
2  โรงเรียนของครูที่สมัครเขารวมพัฒนา 

ผูเขารวมกิจกรรม 
ครูในโรงเรยีนที่สมัครใจเขารับพฒันาที่ผูอํานวยการโรงเรียนเหน็ชอบ  จํานวน 100 คน 

แบงเปน  2  กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1  ประชุมปฏิบัติการ จํานวน  70  คน 
กิจกรรมที่  2  แลกเปลี่ยนเรียนรู  จํานวน  30 คน
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รูปแบบการดําเนินการ 
รูปแบบการดําเนินการ มี  3 ลักษณะ  ดังนี้ 
1.  การประชุมปฏิบัติการ  ประกอบดวยการบรรยาย  การปฏิบัติกลุมยอย  ปฏิบัติ 

รายบุคคล 
2.  การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ  อภิปรายวิธีปฏิบัติ / เทคนิคการ 

จัดการเรยีนรูเพื่อพัฒนาทกัษะการคดิ  รายกลุมสาระการเรียนรู 
3.  การนิเทศ ติดตาม  การนําไปใช  หลากหลายรูปแบบ  ไดแก 

นิเทศทางตรง  ทางออม 

วิธีดําเนินการ 
1.  วางแผนกําหนด  กิจกรรม  ระยะเวลา  พัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู 

เพื่อพัฒนาทกัษะการคดิ 
2.  ศึกษาเอกสาร  เทคนิค  วิธีสอน   กระบวนการสอนคิดตามหลักการและทฤษฎี 
3.  จัดทําส่ือเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัตกิาร  ดังนี้ 

3.1  วิธีสอนคิดแบบตาง ๆ 
3.2  เทคนิคการพัฒนาทักษะการคิด  ของ ดร. ทิศนา  แขมมณีและคณะ 
3.3  สําเนา  DVD  การสอนคิด  จํานวน  10 วิธี 
3.4  เอกสารประกอบการบรรยาย  เรื่องหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551  และเอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการพัฒนาทักษะการคิด 
3.5  ตารางการตรวจสอบหนวยการเรียนรู  ประกอบดวย  มาตรฐาน ตัวชี้วดั 

สิ่งที่ตองรู  สิ่งที่ตองทํา  สมรรถนะ  คณุลักษณะ  สาระสําคัญ  ชิ้นงาน/ และภาระงาน 
วิธีวัดประเมิน  สอนคิดอยางไรตามขั้นตอนหลกัการ  กิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน 

3.6  ใบงานการแลกเปลี่ยนเรยีนรูเกี่ยวกบัเทคนคิการสอน 
4.  ดําเนินการตามแผน 

4.1  ประชาสัมพันธรับสมัครครูที่สนใจ 
4.2  ดําเนินการตามแผน 
4.3  สรุปผลการดําเนินงาน
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การประเมินผล 
การประเมินผลไดประเมนิตามกจิกรรมหลกั ดังนี้ 
1.  กิจกรรมการประชุมปฏบิัตกิาร  ไดประเมนิผล โดยดําเนนิการ  ดังนี้ 
1.1 การประเมนิผลกอนการพัฒนา  ในเรื่องตอไปนี้ 

(1)  ครูประเมินตนเองโดยการตรวจสอบหนวยการเรียนรูของตนเอง  เรื่อง 
ความสอดคลองกับ   เปาหมาย  การวัดประเมนิผล  และกจิกรรมการเรียนรู 

(2)  ตรวจสอบกิจกรรมการพัฒนาความสามารถทางการคิดของนักเรยีนใน 
หนวยการเรียนรู 

1.2  การประเมินผลระหวางและเมื่อส้ินสุดการพัฒนา  ใชวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้ 
(1)  สังเกตการเขารวมกจิกรรม  ความสนใจ  และความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 
(2)  ตรวจผลงานรายกลุม  รายบุคคล 

1.3  ผูเขารับการอบรมประเมินตนเอง  โดยเขียนสรุปความรูที่ไดรับ  และสิ่งที่จะ 
ไปคนควาเพิ่มเติม 

1.4  กิจกรรมการตรวจสอบสรางความเขมแข็ง  ประเมนิโดยการประเมินตนเอง 
ดวยรูบริคคุณภาพ  แบบแยกสวน (Analytic scoring)การตรวจสอบการออกแบบหนวยการเรียนรูที่ 
เนนทักษะการคิด 

2.  กิจกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู  ประเมนิโดยสังเกตการณปฏิบัติงาน ในเรื่อง 
การมีสวนรวม  การใหความรวมมือในการทํางาน 

3.  กิจกรรมการนิเทศ  ติดตาม  การนํากระบวนการคิดไปจดัการเรียนรูใน 
หองเรียน  โดยการบันทึกขอมูลของครูทีเ่ขารวมโครงการ  ซึ่งเนนเรื่องกจิกรรมพัฒนาทักษะ 
การคิด  และการกระเมนิผลโดยใชมิตคิุณภาพ 

เคร่ืองมือท่ีใชเกบ็รวบรวมขอมลู 
เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล  ประกอบดวย 

1.  แบบบันทึกการเรยีนรู และแบบสอบถามแบบปลายเปดใชเกบ็รวบรวมขอมูล 
กอนการพัฒนา  และเมื่อเสร็จสิน้การพัฒนา 

2.  แบบบันทกึกจิกรรมวิธีสอน / เทคนิคการสอนคิดทีใ่ชจัดกจิกรรมการเรียนรูใน 
ชั้นเรยีน 

3.  รูบริคมิติคุณภาพแบบแยกสวน (Analytic scoring)  เพื่อตรวจสอบการ 
ออกแบบหนวยการเรียนรูทีเ่นนทักษะการคิด  โดยอธิบายระดับคุณภาพ เปน 3 ระดับ  คือ  ดี พอใช
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และปรับปรุง  ตามองคประกอบของหนวยการเรียนรู  มี  7 ประเด็น  ไดแก  1)  การตั้งชื่อหนวย 
2)  การกําหนดเปาหมายการเรียนรูครอบคลุมดานความรู  ทักษะ/กระบวนการ  สมรรถนะ  และ 
คุณลักษณะ  3)  การกําหนดหลักฐานการเรียนรูครอบคลุมตามเปาหมาย และตัวชี้วัด  4)  การ 
กําหนดชิ้นงานและภาระงานแสดงถึงคุณภาพที่บรรลุเปาหมาย  5)  การกําหนดแนวทางการให 
คะแนนเขียนอธิบายระดับคุณภาพมีประเด็นครบถวนตามเปาหมายการเรียนรู  และจําแนกระดับ 
คุณภาพไดชัดเจน  สามารถตรวจงานไดจริง  6)  สาระสําคัญของหนวยการเรียนรูเขียนไดชัดเจน มี 
ความคิดรวบยอด  7)  กิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดที่วางแผนมีลําดับขั้นตอน 
และเลือกทักษะ / กระบวนการที่ตรงกับสมรรถการคิดที่กําหนด  และบรรลุถึงชิ้นงาน และหรือ 
ภาระงาน 

การวเิคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลใชหาคารอยละ  และการวิเคราะหเนือ้หา 

ผลการประเมิน
ผลการประเมินได สรุปผลเปน 2 ตอน  ไดแก  ขอมูลทั่วไป  และ ผลการประเมินราย 

กิจกรรม 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมประชุมปฏบิัตกิาร (กิจกรรมท่ี 1) 

1)  ครูที่สมัครเขารวมประชุมปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู เพื่อพัฒนา 
ทักษะการคิด  จํานวน  20 โรงเรียน  คิดเปนรอยละ 37.04  ของโรงเรียนในสํานกังานเขตพืน้ที่ 
การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3 

2)  จํานวนครูที่เขารวมประชุมปฏบัตกิาร (N  70  ) เปนผูชาย 8  คิดเปนรอยละ 
11.43  เปนผูหญิง  จํานวน  62 คน  คิดเปนรอยละ  88.57 

3)  กลุมสาระการเรียนรู  จําแนกเปนกลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทยรอยละ 18 
คณิตศาสตรรอยละ 27.14  วิทยาศาสตร รอยละ  18.57  สังคมศึกษา รอยละ12.86 
ภาษาตางประเทศ  รอยละ 7.14  สุขศึกษาและพลศึกษา รอยละ 4.29  ศิลปศึกษา รอยละ2.86 
และเทคโนโลยีและการงานอาชีพ รอยละ 1.43 

1.2 ขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมแลกเปลีย่นเรียนรู (กิจกรรมท่ี 2)
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1)  ครูที่สมัครเขารวมแลกเปลี่ยนเรยีนรูจํานวน  14  โรงเรียน  คิดเปนรอยละ 70 
ของโรงเรียนที่มคีรูสมัครเขารวมประชุมปฏิบัตกิารออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะ 
การคิด 

2)  จํานวนครูที่เขารวมแลกเปลี่ยนเรยีนรู (N  30  ) เปนผูชาย  5  คิดเปนรอยละ 
16.67  เปนผูหญิง   จํานวน  25 คน  คิดเปนรอยละ  88.33 

3)  กลุมสาระการเรียนรูที่เขารวมแลกเปลีย่นเรียนรู  จําแนกเปนกลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาไทยรอยละ 18 คณิตศาสตรรอยละ 27.14  วิทยาศาสตร รอยละ  18.57  สังคมศึกษา รอยละ 
12.86  ภาษาตางประเทศ  รอยละ 7.14  สุขศึกษาและพลศึกษา รอยละ 4.29  ศิลปศึกษา 
รอยละ2.86  และเทคโนโลยีและการงานอาชีพ รอยละ 1.43 

ตอนท่ี 2  ผลการประเมินรายกิจกรรม 
การประเมินผลรายกิจกรรมโดยการวเิคราะหเนื้อหา  สรุปได ดังนี้ 

กิจกรรมท่ี  1.  ประเมินผลการประชุมปฏบิัตกิาร 
การประเมินผลโดยภาพรวม  สรุปผลโดยครูประเมินตนเองดานความรูความเขาใจ 

ดวย  บันทึกการเรียนรู  แบบปลายเปดและ  รูบริคการออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูเพื่อพัฒนาทกัษะ 
การคิดที่สอดคลองกบัหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  พบวา 

ดานความรูความเขาใจและการปฏิบตัิท่ีไดจากการบันทึกการเรียนรู 
1. ครูทุกคนเขาใจการจัดทําหนวยการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสตูรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 
2. ครูรอยละ  75  เขาใจการออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลบั 
3.  ครูรอยละ  75  เขาใจการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนเพื่อพัฒนา 

ทักษะการคิดของนักเรียนตามหลักการและทฤษฎี 
4.  ครูรอยละ  70  เขาใจการใชเทคนิคการสอนคิดที่หลากหลาย 
5.  ครูรอยละ  75  มีทักษะการคิดอยางเปนระบบในการออกแบบกจิกรรม 

การเรียนรูที่สอดคลองกับเปาหมาย
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การประเมินตรวจชิ้นงานตนเองโดยใชรูบริคประเมินหนวยการเรียนรู 
โดยภาพรวมครูประเมินตนเอง ปรากฏผล ดังนี้ 

1.  ครูรอยละ  20  ปฏิบัติการออกแบบหนวยการเรียนรูที่สอดแทรกกจิกรรมเพื่อ 
พัฒนาทักษะการคิดที่สอดคลองกับเปาหมาย อยูในระดับ ดี 

2.  ครูรอยละ  75  ปฏิบัติการออกแบบหนวยการเรียนรูทีส่อดแทรกกิจกรรมเพื่อ 
พัฒนาทักษะการคิดที่สอดคลองกับเปาหมาย อยูในระดับ พอใช 

3.  ครูรอยละ  5 ปฏิบัติการออกแบบหนวยการเรยีนรูที่สอดแทรกกจิกรรมเพื่อพัฒนา 
ทักษะการคิดที่สอดคลองกบัเปาหมาย  อยูในระดับปรับปรุง 

เมื่อพิจารณาประเดน็ยอย  พบวา  ประเด็นทีค่รูมั่นใจมากที่สุดในระดับดี   คือ การ 
ตั้งชื่อหนวยการเรยีนรู  การกําหนดเปาหมายการเรียนรู  (รอยละ  80)  ประเดน็ที่ครูมัน่ใจรองลงมา 
ไดแก  การกําหนดหลักฐานการเรียนรูครอบคลุมตามเปาหมาย และตัวชี้วัด  (รอยละ 69)  กิจกรรม 
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดที่วางแผนมีลําดบัขั้นตอน  และเลือกทักษะ / กระบวนการที่ 
ตรงกับสมรรถการคิดที่กําหนด  และบรรลุถึงชิน้งาน และหรือภาระงาน  (รอยละ 40)  และประเด็นที่ 
ครูมั่นใจนอยที่สุด  คือการเขียนอธิบายระดบัคุณภาพของชิ้นงาน และหรือภาระงาน (รอยละ20) 

กิจกรรมท่ี  2  ประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ประเมินโดยสังเกตการมีสวนรวม  พบวาครูมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  โดย 

เลาประสบการณทุกคน  และแลกเปลี่ยนแนวคิดภายในกลุม 
กิจกรรมท่ี 3. การนิเทศติดตาม การนํากิจกรรมการคิดไปใช 

ผลการนิเทศ ครูทีเ่ขารวมโครงการในภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2552  สามารถ 
ดําเนินการนเิทศ  ได 15  คน  โดยพบวา 

1  ครูไดนําเทคนิคการออกแบบหนวยการการเรียนรูไปเผยแพรใหแกเพื่อนครูเพื่อได 
เห็นภาพรวมที่สอดคลองกันทั้งระบบของหนวยการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน ( 3 คน) 

2  ครูสามารถจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูทีเ่นนทักษะการคิดอยางมีหลักการโดย 
ศึกษาจากสื่อเอกสารประกอบการอบรม 

3  ดานการวัดประเมินสวนใหญเขยีนรูบรคิ แบบรวม (Holistic)  และครอบคลุม 
เปาหมายเพียงบางสวน  และบางสวนมีขอจํากัดในเรื่องเวลาไมเพียงพอกับการตรวจงาน
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ดานเจตคติท่ีมีตอการพัฒนาครู  โดยใชการใหขอมูลจากครูแบบปลายเปด 
จัดเปนกลุมความคิดเห็น  ไดดังนี้ 

1.  ครูเห็นคุณคาการพัฒนาตามความสนใจ  โดยจํานวนครูไมมากเกินไปทําใหเกิด 
ประโยชนและคุมคา เพราะครูทกุคนมีความตัง้ใจ 

2.  กิจกรรมการอบรมมีประโยชน  ใชไดจริง  แตระบบซับซอน  (13 คน) 
3.  เปนการอบรมที่ดี  มีความสุข  และรูสึกดี  ๆ  และมีความมั่นใจกับความรู 

สามารถนําไปใชไดจริง (20 คน) 
4.  บรรยากาศในการอบรมที่ดี  ผอนคลาย  ยืดหยุน  และไดความรู (20 คน) 
5.  สื่อเอกสารพัฒนาทักษะการคิด มีประโยชน 

ขอเสนอแนะอื่น ๆ
1.  ระยะเวลาที่จัดควรเปนชวงนกัเรียนสอบเสร็จ 
2.  ควรมีการติดตามและการเพิ่มสมรรถนะการคิดรายสาระการเรียนรู
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ภาคผนวก
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3
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17 
หนวยการเรียนรูที่2  ................................................ 

โรงเรียน.....................................  ช่ือครูผูสอน .................................  วิชา .....................................  ช้ัน .............. จํานวน ............ชม. คะแนนรวม …………… คะแนน 

มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด/ผลการ 

เรียนรู 

สิ่งที่ตอง 
รู 

(ความรู) 

สิ่งที่ตองทํา 
(ทักษะ 

กระบวนการ) 

สมรรถนะ  คุณลักษณะ  สาระสําคัญ  ช้ินงาน/ 
ภาระงาน 

วิธีวัด 
ประเมินผล 

สอนคิดอยางไร 
(ตามข้ันตอน 
หลักการ) 

กิจกรรมการเรียนรู 

17
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ผังการประเมินวัดผลผูเรียน หนวยการเรียนรู  ............................................ 

หลักฐานการเรียนรู / วิธกีารประเมิน 
ประเด็นการ 
ประเมิน  ประนัย 

เลือกตอบ/จับคู  ถาม-ตอบ  อัตนัย 
กิจกรรมท่ี 
โรงเรียน / 

หองเรียนจัดขึ้น 
ตามสภาพจริง 

ประเมิน 
ตอเน่ือง
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แนวทางการใหคะแนนหนวยการเรียนรู  ................................................ 
ชิ้นงาน.................................................................................................................................. 
ภาระงาน  ........................................................................................................... 

ประเด็น  นน  4  3  2  1
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ครูรวมประชุมปฏิบัติการ  “โครงการขับเคลื่อนการคิดสูหองเรียน ” 
และมีผลงานการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดผานเกณฑ 

ระหวางวันท่ี  1 – 3  มิถุนายน  2552 
ณ หองประชุมราชพฤกษ  สพท.กทม.3 

ชื่อ – สกุล  โรงเรียน 
1.  นางภาวินี    เล้ียงรักษา  ประถมทวีธาภิเศก 
2.  นางดรุณี   นกแกว  ประถมทวีธาภิเศก 
3.  นางสมสวาท   ชมภจูันทร  ประถมทวีธาภิเศก 
4.  นางวิภา    มูลบรรจง  ประถมทวีธาภิเศก 
5.  นางชัญญณัส   รอดพยุง  วัดอมรินทราราม 
6.  นางสันสนีย    กนกลาวัณย  วัดอมรินทราราม 
7.  นางนิทรา   ฉ่ินไพศาล  วัดอมรินทราราม 
8.  นางนิตยา  คงพันธุ  วัดประยุรวงศาวาส 
9.  นายวุฒิชัย  ฉายวงศศรีสุข  วัดประยุรวงศาวาส 
10. นายสมเกียรติ  หวังเอื้ออัตตชน  ชิโนรสวิทยาลัย 
11. นายอิทธิพล  วิลามาศ  ชิโนรสวิทยาลัย 
12. นางวิไลลักษณ  นวลละออง  ชิโนรสวิทยาลัย 
13. นายศักดิ์ดา  เปล่ียนเดชา  วัดนวลนรดิศ 
14. นางสุรภี  โสภา  วัดนวลนรดิศ 
15. นางยุวเรศ  มชีื่น  สุวรรณารามวิทยาคม 
16. นางสาวอโนชา  อุทุมสกุลรัตน  สุวรรณารามวิทยาคม 
17. นางสาวอมรา  ขอดสันเทียะ  สุวรรณารามวิทยาคม 
18.  นางปนทอง  ใจสุทธิ  มัธยมวัดดุสิตาราม 
19.  นางฉันทนา  วัฒนะธารี  มัธยมวัดดุสิตาราม 
20  นางจิตติกาญจน  สุภิสิงค  มัธยมวัดดุสิตาราม
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ชื่อ – สกุล  โรงเรียน 
21  นางสาววรรณรัตน  ไชยพรประสิทธิ์  มัธยมวัดดุสิตาราม 
22 นางจรีรัตน  พิกุลแยม  มัธยมวัดดุสิตาราม 
23  นางสาวกนกนันต   นิ่มนวลงาม  สวนอนันต 
24  นางสาวมะนิดดา  เกตุสุข  สวนอนันต 
25  นางสาวจิตฏาภา   อินทจักร  สวนอนันต 
26  นางสุทธิศรี  เรืองประทุม  สวนอนันต 
27  นายสุนทร  คําวิสิทธิ์  สวนอนันต 
28  นางสาวจุฑามณี  เกษสุวรรณ  สวนอนันต 
29  นางพะเยาว  วีระเสถียร  สวนอนันต 
30  นางพรรณี   ชื่นอุไทย  สตรีวัดอัปสรสวรรค 
31  นายสายชล  ชางโรจน  ชัยพิทยพัฒนฯ 
32  นางลําภู   หานนท  ชัยพิทยพัฒนฯ 
33  นายธนกฤต  พุมเกิด  ชัยพิทยพัฒนฯ 
34  นางสุรีย  ธรรมเลิศหลา  มัธยมวัดดาวคนอง 
35  นางวิไล  บุญญา  มัธยมวัดดาวคนอง 
36  นางสาวจินตนา  เพิ่มทรัพยทวีผล  มัธยมวัดดาวคนอง 
37  นางสาวกัญญา  หลักเพ็ชร  วัดราชโอรส 
38  นางสาวสุภาวดี  จุฑารัตน  มัธยมวัดหนองแขม 
39  นางสาวพวงเพ็ญ  เถื่อนใหญ  มัธยมวัดหนองแขม 
40  นางสาวดวงเดือน  พยอมหอม  มัธยมวัดหนองแขม 
41 นางสาวสารภี  บํารุงวงศ  มัธยมวัดหนองแขม 
42  นางขวัญชนก  ชนะภามาศ  มัธยมวัดหนองแขม 
43  นางวิไล  ทรงโฉม  มัธยมวัดหนองแขม 
44  นางภาวนา  วุฒิวรพร  มัธยมวัดหนองแขม 
45  นางสุทัศสา  แยมโรจน  มัธยมวัดหนองแขม



22 

ชื่อ – สกุล  โรงเรียน 
46  นางสาวทิพวรรณ  สุทธิประภา  จันทรประดิษฐาราม 
47  นางสาวเกศรินทร  หาญดํารงครักษ  จันทรประดิษฐาราม 
48  นางนภาพร   วงศพุทธา  จันทรประดิษฐาราม 
49  นางสุจิตรา   โสตะจินดา  วิมุตยารามพิทยาคม 
50  นายสุริยนต   สายสิงห  มัธยมวัดนายโรง 
51  นางสาว อุไรวรรณ   มวงมิ่งสุข  มัธยมวัดนายโรง 
52  นางสาวณัฐชนก  เหลืองสถิตย  มัธยมวัดนายโรง 
53  นางผาณิต  กาทอง  มัธยมวัดนายโรง 
54  นางสาวแกว   สกุลเสริมไกรศรี  มัธยมวัดนายโรง 
55  นางสาวอารีรัตน   หลาหิบ  มัธยมวัดนายโรง 
56  นางสาวณัฐกมล   ลิมปนะขัน  มัธยมวัดนายโรง 
57  นางลักขณา  เพิ่มกุศล  มัธยมวัดนายโรง 
58  นางสไบทิพย  ประสานพันธ  รัตนโกสินสมโภชบางขุนเทียน 
59  นางสาวจุฑาพร  นาครอด  ราชวินิตบางแคปานขํา 
60  นายสุวิชา   บํารุงเขตร  ราชวินิตบางแคปานขํา 
61  นางอวยพร  ตาละลักษณ  นวลนรดิศวิทยาคมฯ 
62  นางวาสนา  รอดขวัญ  นวลนรดิศวิทยาคมฯ 
63  นางพรทิพย   วองเจรญิ  ประถมทวีธา 
64  นางสาวมาลี  จิระธรวิทย  ธนบุรีเทพีพลารักษ 

วิทยากร  นางสาวมณนิภา  ชุติบุตร 
ศึกษานเิทศกเชี่ยวชาญ 
นางสาวจรินทร   โฮสกุล 

ศึกษานเิทศก 
หมายเหตุ  แลกเปลี่ยนเรยีนรู วันที่ 15 กรกฎาคม  2552 จํานวน  40 คน


