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 บทท่ี 8 
กิจกรรมการนิเทศการสอนวิทยาศาสตร ์

 
 
กจิกรรมการนิเทศการสอนวทิยาศาสตร์ ประกอบด้วยกจิกรรมที่ผูนิ้เทศต้องคดิและ

ปฏบิตัติามหน้าทีข่องผูนิ้เทศ  รวมกบักจิกรรมเฉพาะทีจ่ะตอ้งสนองตอบแก่ผูท้ีไ่ดร้บัการนิเทศ
ทีเ่ป็นผูส้อนวชิาวทิยาศาสตร ์ กจิกรรมเหล่าน้ีจะต้องอาศยัแรงจูงใจในการจดักจิกรรม เพราะ
เหมอืนกบัการเพิม่งานหรอืการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดมิที่เคยชนิของผูส้อน จงึต้องมกีาร
โน้มน้าวและสรา้งแรงจูงใจโดยเฉพาะแรงจูงใจภายในตวัผูส้อน เพื่อทีว่่าจบกระบวนการนิเทศ
แลว้ ผูส้อนหรอืผูไ้ดร้บัการนิเทศจะยงัคงกระท ากจิกรรมทางการเรยีนการสอนเพื่อผูเ้รยีนของ
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 
การสร้างแรงจงูใจ 
 
 การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีวิธีการดงัน้ี (ปรียาพร    
วงศอ์นุตรโรจน์, 2548, หน้า 82 – 83) 

1.  การให้เครื่องล่อใจ เป็นสิ่งที่ใช้กระตุ้นพฤติกรรม เครื่องล่อใจมี 2 ลักษณะคือ 

เครือ่งล่อใจทีเ่ป็นตวัเงนิ และเครื่องล่อใจทีไ่มใ่ช่ตวัเงนิ เครื่องล่อใจสามารถสนองความตอ้งการ 

และความพงึพอใจของบุคคลได ้เป็นสิง่ทีใ่ชเ้ป็นแรงจงูใจเพือ่การเปลีย่นแปลง 

2.  การสร้างความเครียด ความเครียดก่อให้เกิดความวิตกกงัวลและมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรม เพราะความเครยีดในระดบัหน่ึง จะเป็นแรงกระตุ้นใหเ้กิดความมานะมุ่งมัน่ที่จะ

ท างานใหส้ าเรจ็ ความเครยีดจงึเป็นแรงจงูใจ ในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 

3.  ความต้องการสิ่งใหม่ ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง ความ

ต้องการจ าเป็นในเรื่องใหม่ ๆ ท าให้ผู้รบัการนิเทศต้องแสวงหาวธิีการที่จะตอบสนองความ

ตอ้งการจ าเป็นนัน้ 
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4.  การจดัสิง่แวดล้อมใหม่ มอีทิธพิลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น สภาพของ

หอ้งเรยีนทีเ่ปลี่ยนแปลงจากกระดานและชอล์ก เป็นหอ้งเรยีนปรบัอากาศและใชก้ระดานไวท์

บอรด์ ยอ่มจะท าใหเ้กดิแรงจงูใจทีจ่ะใชส้ื่อการเรยีนการสอน ใหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้มใหม ่

5.  แนวคิดใหม่ การให้ผู้สอนได้ร ับการฝึกอบรมเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ  เป็น

แนวทางให้ผูส้อนไดร้บัความรู้ และทกัษะจากการฝึกอบรมนัน้ สามารถน าไปสู่การใชว้ธิสีอน

ใหม่ๆ ได ้

ส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการเลือกกิจกรรม 
 เน่ืองจากกิจกรรมที่ผู้นิเทศน าเสนอต่อผู้สอน เป็นกิจกรรมที่จัด เพื่อน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผูส้อนใหเ้ป็นไปตามที่ผูนิ้เทศแนะน า จงึควรเลอืกกจิกรรมให้
เหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายทีผู่นิ้เทศต้องการใหผู้ไ้ดร้บัการนิเทศท าการปรบัปรุง นอกจากน้ียงัมี
ปจัจยัอื่นทีค่วรค านึงถงึเพือ่เลอืกกจิกรรมดงัน้ี (ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2548, หน้า 82 – 83) 

1.  จุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอน เน่ืองจากกจิกรรมการนิเทศการสอนเป็นสิง่ที่

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบุคคล ความมุ่งหมายของการนิเทศการสอน จึงควรเลือกให้

เหมาะสมกบัผลของการเรยีนรูซ้ึง่ไดแ้ก่ ความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะปฏบิตั ิและเจตคต ิถ้าการ

สอนนัน้ก่อใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงความรูใ้หม่ กจิกรรมที่ควรน ามาใช ้ไดแ้ก่ การเขา้ฟงัการ

บรรยาย การอ่าน การดภูาพยนตร ์น่าจะเหมาะสม สว่นทกัษะปฏบิตัคิวรเลอืกกจิกรรมทีล่งมอื

ท า นัน่กค็อื การเลอืกกจิกรรมควรแตกต่างกนัไปตามจุดมุง่หมายของการเรยีนรู ้

2.  ผลกระทบต่อประสบการณ์ กจิกรรมการนิเทศการสอนทีแ่ตกต่างกนัไป เน่ืองจาก

จุดมุ่งหมายจะท าใหเ้กดิผลกระทบของประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนัไปดว้ย นัน่คอื ไดร้บัความรู้

ในแต่ละเรื่องมากน้อยเพียงใด แฮริส (Harris,1985,p.75) ได้ชี้ให้เห็นถึง ผลกระทบของ

ประสบการณ์จากกจิกรรมการนิเทศการสอนวา่ขึน้อยูก่บัสิง่ต่อไปน้ี 

- ความสามารถในการรบัรูข้องผูไ้ดร้บัการนิเทศ 

- ความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงระหวา่งความรูต้่าง ๆ ทีไ่ดร้บั 

- ความสามารถในการเกบ็และควบคุมประสบการณ์ 

- ความสามารถในการมุง่ไปสูจุ่ดมุง่หมายของการเรยีนรู ้

- กจิกรรมทีน่ ามาใชใ้นการใหไ้ดป้ระสบการณ์ 
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- ความใหมแ่ละแปลกของประสบการณ์ 

- ความเป็นจรงิทีน่ ามาใชไ้ดข้องประสบการณ์ 

3.  ขนาดของกลุ่มผูไ้ดร้บัการนิเทศ การเลอืกกจิกรรมขึน้อยู่กบัขนาดของกลุ่ม หาก

กลุ่มผู้ร ับการนิเทศมีขนาดใหญ่จะใช้กิจกรรมลักษณะหน่ึง เช่น การบรรยายหรือการดู

ภาพยนตร ์ถ้ากลุ่มผูร้บัการนิเทศมขีนาดเลก็ลงสามารถใชก้จิกรรมการปฏบิตั ิส่วนการนิเทศ

คนเดยีวกส็ามารถใชก้ารสงัเกตการณ์สอนได ้

นอกจากปจัจยัดงักล่าวยงัตอ้งค านึงถงึระยะเวลาในการท าการนิเทศ และงบประมาณที่
ใชใ้นการนิเทศดว้ย โดยพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัการจดักจิกรรม 
 
กิจกรรมการนิเทศการสอน 
 
 การจดักิจกรรมใดๆผู้นิเทศควรวางแผนโดยค านึงถึงเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ทัง้ในระดบั
บุคคล และระดบัองคก์าร ซึ่งกจิกรรมการนิเทศการสอนทีใ่ชใ้นปจัจุบนัม ี23 กจิกรรม ดงัน้ี
(Harris, 1985, pp. 71 – 85) 

1.  การบรรยาย การบรรยายผูนิ้เทศจะมบีทบาทมากทีสุ่ด เพราะจะเป็นผูพ้ดู อธบิาย

เน้ือหาสาระใหผู้ไ้ดร้บัการนิเทศฟงัและจดบนัทกึ ซึง่มเีทคนิคในการบรรยายทีด่ดีงัน้ี 

- ควรเตรยีมเน้ือหาทีจ่ะบรรยายอยา่งด ี

- ใชน้ ้าเสยีง ท่าทาง สือ่ และอุปกรณ์ประกอบเพือ่เรา้ความสนใจ 

- ควรเขยีนหรอืเน้นหวัขอ้ส าคญัๆประกอบการบรรยาย 

-  ตัง้ค าถามระหวา่งการบรรยาย และเปิดโอกาสใหผู้ฟ้งัซกัถามขอ้สงสยั 

- สรปุเน้ือหาการบรรยาย 

การบรรยายมขีอ้ดแีละขอ้จ ากดั ดงัน้ี 
 ข้อดี : การบรรยายที่มจีุดมุ่งหมายในด้านความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้กบัคน

จ านวนมาก โดยใช้อุปกรณ์น้อย ได้ความรู้มาก สามารถปรับเน้ือหาตามความสนใจ
ความสามารถของผูร้บัการนิเทศได ้
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 ขอ้จ ากดั : ถ้าผูนิ้เทศเตรยีมตวัไม่ด ีผูร้บัการนิเทศกจ็ะไดร้บัความรูไ้ม่สมบูรณ์ 
บางครัง้ถ้าผู้นิเทศพูดเร็ว อธิบายไม่ชัด ไม่น่าสนใจการบรรยายก็จะไม่เกิดผลเท่าที่ควร
นอกจากน้ียงัไมเ่กดิความสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิระหวา่งผูนิ้เทศและผูไ้ดร้บัการนิเทศ 

2.  การบรรยายแบบใช้โสตทศันูปกรณ์  แบบน้ีจะมีโสตทศันูปกรณ์ประกอบ เช่น 

แผน่ใส สไลด ์แผนภูม ิpower point และสื่อจากโสตทศันูปกรณ์อื่นๆ เพื่อใหผู้ร้บัการนิเทศได้

ฟงัและไดเ้หน็ไปพรอ้มๆกนั จงึไดค้วามรูค้วามเขา้ใจเช่นเดยีวกบัการบรรยายทัว่ไป และเป็นที่

นิยมมากในปจัจุบนั 

3.  การประชุมสมัมนา เป็นกจิกรรมทีจ่ดัเป็นกลุ่มใหญ่ได ้มผีูบ้รรยายรว่มหลายคนและ

เปิดโอกาสใหผู้ฟ้งัมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ และซกัถามขอ้สงสยั การน าเสนอของ

ผูบ้รรยายสามารถใชบ้ทความ บทวเิคราะห ์ผลการวจิยัประกอบการประชุมสมัมนาได ้

4.  การใชภ้าพยนตรแ์ละโทรทศัน์ วธิน้ีีสามารถใชก้บัผูร้บัการนิเทศกลุ่มใหญ่และไดร้บั

ความนิยมมากขึ้นในการน าเสนอความรู้ให้เกิดการเรยีนรู้ โดยเฉพาะการถ่ายท าจากแหล่ง

เรยีนรูท้ีแ่ปลกใหม ่เมือ่น ามาน าเสนอแก่ผูร้บัการนิเทศจะดงึดดูความสนใจไดม้าก 

5.  การฟงัจากเทป วทิยุ และการบนัทกึเสยีง แบบน้ีใช้เสยีงเพื่อเสนอความคดิเหน็ 

พฒันาความเขา้ใจ และทกัษะของผูร้บัการนิเทศทัง้กลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก ซึ่งเหมาะกบัการ

อภิปราย สอนแบบจุลภาค ใช้บทบาทสมมติ นอกจากน้ียงัสามารถใช้บนัทกึการสมัภาษณ์

ระหว่างการนิเทศ และน ามาเปิดฟงัเพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง ขอ้ดขีองวธิน้ีีคอืเทป

เสยีงจะพกพาสะดวกมรีาคาไมแ่พงเมือ่เทยีบกบัการอดัวดีโิอเทป 

6.  นิทรรศการเกี่ยวกบัวสัดุและอุปกรณ์ กจิกรรมน้ีมกักระท าร่วมกบักจิกรรมอื่นเช่น

การประชุมสมัมนา โดยกจิกรรมนี้จะช่วยในการพฒันาสื่อการสอนไดด้ ีเพราะจะมกีารน าเสนอ

สื่อวสัดุอุปกรณ์ใหม่ๆ เช่น หนงัสื่อ สื่อเทคโนโลยทีีท่นัสมยั ฯลฯ เพื่อช่วยใหก้ารเรยีนการสอน

น่าสนใจ สว่นใหญ่กจิกรรมน้ีจะมกีารสาธติและฝึกการใชอุ้ปกรณ์ใหผู้ส้อนดว้ย 

7.  การสงัเกตในชัน้เรยีน การสงัเกตจะกระท าอย่างมหีลกัเกณฑแ์ละเป็นระบบ เพื่อ

วเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูส้อนและน ามาแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง วธิน้ีีใกลเ้คยีงกบัการเยีย่มชัน้เรยีน 
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แต่มรีายละเอยีดมากกว่า เพราะจะมเีครื่องมอืประกอบการเกบ็ขอ้มูล เช่น แบบสงัเกต แบบ

ประเมนิผลการสอน อาจมกีารบนัทกึเทปการสอนร่วมด้วยก็ได้  การสงัเกตจะท าอย่างเป็น

ทางการหรอืไม่เป็นทางการกไ็ด ้ผูนิ้เทศจะบอกผูร้บัการนิเทศก่อนล่วงหน้าหรอืไม่มกีารบอก

ล่วงหน้ากไ็ดเ้ชน่กนั  

8.  การสาธติ เป็นการกระท าใหผู้ร้บัการนิเทศดูเป็นตวัอย่าง สามารถสาธติไดท้ัง้การ

สอน และการใชว้สัดุอุปกรณ์ นอกจากน้ียงัสามารถฝึกอบรมผูร้บัการนิเทศเป็นรายบุคคลและ

เป็นกลุ่มไดด้ว้ยถา้กลุ่มไมใ่หญ่มากนกั การสาธติทีด่ตีอ้งท าใหผู้ร้บัการสาธติสนใจและเขา้ใจทุก

ขัน้ตอน เพื่อจะไดน้ าไปใชไ้ดจ้รงิ การสาธติมกัใชร้่วมกบักจิกรรมอื่น เช่นการสงัเกตการสอน 

การใชส้ือ่ การจดันิทรรศการ เป็นตน้ 

9.  การสมัภาษณ์อยา่งมโีครงสรา้ง แบบน้ีจะตอ้งมเีครื่องมอืช่วยในการเกบ็ขอ้มลู เช่น 

แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  ผู้ท าการสมัภาษณ์จะต้องมีทกัษะในการสมัภาษณ์เช่นมี

ความรูใ้นเนื้อหา สามารถตัง้ค าถามไดต้รงประเดน็เป็นตน้ 

10. การสัมภาษณ์อย่างเจาะจง ผู้ส ัมภาษณ์จะใช้แบบสัมภาษณ์ในการท าการ

สมัภาษณ์ผูท้ีม่สีว่นรว่มอยูใ่นเหตุการณ์ เพราะจะรูเ้รื่องราวทีถู่กตอ้ง เน้ือหาทีส่มัภาษณ์จะเป็น

ประสบการณ์ตรงของผูถู้กสมัภาษณ์ แต่ความส าคญัของสถานการณ์ต่างๆ ผูส้มัภาษณ์จะตอ้ง

วเิคราะหเ์อง เป็นกจิกรรมทีใ่ชร้่วมกบักจิกรรมอื่นเช่นกนั เช่นใชก้ารสมัภาษณ์อย่างเจาะจง

ร่วมกบัการสงัเกตการสอนในห้องเรยีน แล้วผู้สมัภาษณ์หรอืผู้นิเทศวเิคราะห์สถานการณ์ที่

เกดิขึน้เอง เหมาะกบัการศกึษาพฤตกิรรมของผูส้อนในหอ้งเรยีน 

11. การสมัภาษณ์อย่างไม่มทีิศทาง ส่วนใหญ่ใช้เพื่อสร้างบรรยากาศในการนิเทศ 

เพื่อใหผู้ร้บัการนิเทศได้แสดงความรูส้กึนึกคดิของตนเอง เหมาะกบัการปรกึษาหารอื แสดง

ความรูส้กึทีผู่ส้อนมตี่องาน ต่อผูเ้รยีนเป็นต้น บรรยากาศของการสมัภาษณ์แบบน้ีควรมคีวาม

ผ่อนคลาย จรงิใจ และเป็นกนัเอง การสมัภาษณ์แบบไม่มทีศิทางจะช่วยใหผู้ส้อนไดว้เิคราะห์

ปญัหาของตนเอง และน าไปพฒันาใหด้ขีึน้ ผูนิ้เทศจะเป็นเพยีงผูก้ระตุน้ใหผู้ไ้ดร้บัการนิเทศพดู
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และมองปญัหาของตนเองดว้ยตนเอง วธิน้ีีจะท าใหผู้ไ้ดร้บัการนิเทศมคีวามมัน่ใจในตนเองมาก

ขึน้ เพราะสามารถแกป้ญัหาไดด้ว้ยตนเอง 

12. การอภปิราย เหมาะกบักลุ่มผูร้บัการนิเทศขนาดเลก็ และใชเ้วลาไมน่าน สามารถ

แบ่งปนัประสบการณ์ความรูไ้ด้ในระดบัปานกลาง กจิกรรมน้ีผูร้บัการนิเทศจะมบีทบาทมาก

ทีสุ่ด เพราะจะไดแ้สดงความคดิเหน็อย่างทัว่ถงึ ตามความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิไม่ตอ้งห่วงเรื่องผดิถูก 

เพราะไมใ่ชก่ารตอบค าถาม  มเีทคนิคการจดักจิกรรมอภปิรายดงัน้ี 

-   เปิดโอกาสใหผู้ไ้ดร้บัการนิเทศแสดงบทบาทของตนเองอยา่งเตม็ที ่

-   สรา้งบรรยากาศการอภปิรายใหเ้ป็นกนัเองน่าสนใจ 

-   ผูนิ้เทศต้องมคีวามสามารถในการเป็นผูด้ าเนินการอภปิราย คอืเปิดโอกาสให้

ผูร้บักานิเทศทุกคนไดแ้สดงความคดิเหน็ ส่วนผูนิ้เทศจะเป็นผูฟ้งัทีด่ ีสามารถหาขอ้สรุปของ

ขอ้มลูและน าไปสูก่ารสรุปทีถู่กตอ้งเหมาะสม พรอ้มทัง้เตมิเตม็ความรูใ้หส้มบรูณ์ 

 ขอ้ดแีละขอ้จ ากดัของการอภปิรายมดีงัน้ี 
 ข้อดี : เปิดโอกาสให้ผู้ร ับการนิเทศได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่ ทัง้การ
แสดงออก และการเสนอความคดิเหน็ 
 ข้อจ ากดั : ถ้าจดักิจกรรมกบักลุ่มขนาดใหญ่จะท าได้ไม่ทัว่ถึง ต้องใช้เวลานาน ถ้า
เน้ือหา/หวัขอ้ที่จะอภิปรายเป็นขอ้ความรู ้ก็ไม่จ าเป็นต้องอภิปราย เพราะขอ้ความรู้ถือเป็น
ขอ้สรุปทีค่วรน าไปใชแ้ละปฏบิตั ิไมจ่ าเป็นตอ้งวเิคราะหห์าเหตุผลอกี 

13. การอ่าน เป็นสิง่ทีผู่นิ้เทศแนะน าแก่ผูร้บัการนิเทศใหศ้กึษาหาความรูจ้ากหนังสอื 

หรอืต าราต่างๆ กจิกรรมน้ีอาจใช้คู่กบัการอภปิรายได้ดว้ย เพื่ออภปิรายความรูท้ี่ได้อ่านและ

ศกึษามาแลว้วา่ตรงตามความมุง่หมายหรอืไม ่เพยีงใด 

14. การวิเคราะห์และการตรวจสอบ ใช้มากในการนิเทศยุคแรก เพราะต้องการ

ตรวจสอบใหม้ผีลการประเมนิตรงตามจุดมุง่หมายทีก่ าหนด 

15. การระดมสมอง เหมาะกบักลุ่มผูนิ้เทศขนาดเลก็ โดยผูนิ้เทศทุกคนมาร่วมประชุม

ปรกึษาหารอืแสดงความคดิเหน็ในปญัหาเดยีวกนั และหาทางออกที่เหมาะสมกบัปญัหา สิง่

ส าคญัของการระดมสมอง มดีงัน้ี 
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- แสดงความคดิเหน็ทีส่รา้งสรรค์และน าไปใชไ้ด้ ไม่ใช่การวพิากษ์วจิารณ์ และ

ตรวจสอบ 

- มอีสิระในการแสดงความคดิเหน็ ไมต่อ้งเกรงใจผูอ้ื่น 

- ผูนิ้เทศตอ้งพยายาม ปรบั เชื่อมโยง และสรุปความคดิเหน็ใหเ้ป็นประโยชน์ในการ

แกป้ญัหา 

16. การใช้วีดิโอเทป และถ่ายภาพ เป็นการบนัทึกเหตุการณ์เพื่อน ามาศึกษาและ

ปรบัปรุงใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ เป็นทีนิ่ยมในปจัจุบนั เพราะสามารถบนัทกึรายละเอยีดได้

ครบถว้น 

17. เครื่องมือ และแบบทดสอบ เครื่องมือในที่น้ีจะเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วน

ประเมนิคา่ฯลฯ กไ็ด ้เมือ่เกบ็ขอ้มลูไดจ้ากเครื่องมอืจะน ามาวเิคราะหด์ว้ยหลกัสถติ ิและแปลผล

เพือ่ประกอบการพจิารณาการนิเทศ 

18. การอภปิรายกลุ่มย่อย ใชก้บักลุ่มนิเทศขนาดเลก็โดยใหทุ้กคนแสดงความคดิเหน็

ในปญัหาเดยีวกนั กจิกรรมน้ีจดัเป็นกจิกรรมเสรมิทีเ่กดิหลงัจากผูร้บัการนิเทศท ากจิกรรมอื่นๆ

แลว้ เช่นการฟงับรรยาย จุดประสงคข์องกจิกรรมน้ีเพื่อจะไดร้วบรวมความคดิเหน็ของกลุ่มต่อ

เรือ่งทีอ่ภปิราย และเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดแ้สดงความคดิเหน็ทีท่ ัว่ถงึ 

19. การทศันศกึษา เป็นการออกไปศกึษานอกสถานศกึษา เพื่อให้ๆ ไดป้ระสบการณ์

ตรงตามสภาพความเป็นจรงิ เช่นการเยีย่มชนโรงเรยีน/สถานศกึษาตวัอย่างทัง้ในและนอก

ประเทศ 

20. การเยีย่มชัน้เรยีน เป็นการไปศกึษาและสงัเกตการสอนในชัน้เรยีน โดยไปพรอ้ม

กนัหลายคนหรือเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างมีจุดหมายที่ชดัเจน เช่น ไปดูการสอนของผู้สอนที่มี

ความสามารถในการใชส้ือ่ทีท่นัสมยั ฯลฯ เป็นตน้ 

21. การสวมบทบาท เป็นการจดักจิกรรมใหผู้ร้บัการนิเทศได้แสดงบทบาท อารมณ์

ความรูส้กึตามทีผู่นิ้เทศสรา้งสถานการณ์ขึน้ แลว้ใหแ้กไ้ขปญัหาโดยใชเ้หตุผล อาจใหแ้สดง
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ความคดิเหน็และโต้แยง้กนัเพื่อหาขอ้ยุตทิี่เหมาะสมที่สุด  กจิกรรมน้ีมขี ัน้ตอนย่อยหลายขัน้

ดงัน้ี 

- เลอืกบทบาททีจ่ะแสดง 

- ก าหนดผูร้บับทบาทใหค้รบถว้นชดัเจน 

- อธบิายสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ใหทุ้กคนเขา้ใจ 

- สบัเปลีย่นบทบาทระหวา่งกนั 

- รวบรวมสิง่ทีไ่ดจ้ากบทบาทและอธบิายตามสิง่ทีเ่หน็จากการแสดง 

22. การเขียน เป็นกิจกรรมที่ผู้นิเทศทุกคนต้องกระท า เช่นเขียนรายงานแนะน า

หลกัสตูร เขยีนคู่มอืครู เขยีนผลการนิเทศ ฯลฯ การเขยีนทีด่คีวรเขยีนใหเ้ขา้ใจง่าย สัน้ๆ

กะทดัรดัไดใ้จความสือ่ความหมายไดช้ดัเจน  

23. การฝึกปฏบิตั ิ กจิกรรมน้ีใชก้บักลุ่มผูร้บัการนิเทศขนาดเลก็เน้นการลงมอืกระท า

ฝึกฝน ใหเ้กดิทกัษะ เชน่ทกัษะในหอ้งปฏบิตักิาร 

กิจกรรมข้างต้นจัดเป็นกิจกรรมที่ผู้นิเทศควรจัดให้แก่ผู้ร ับการนิเทศทัว่ไป ไม่
เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นผูนิ้เทศสาขาวชิาใด แต่ถ้าผูนิ้เทศการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ควรจะมี
กจิกรรมทีช่ว่ยใหผู้ส้อนเฉพาะสาขาวชิาวทิยาศาสตรไ์ดฝึ้กฝนดว้ยจงึจะท าใหม้คีวามสมบูรณ์ใน
การนิเทศ 
 
กิจกรรมการนิเทศการสอนวิทยาศาสตร ์
 
 เน่ืองจากการสอนวทิยาศาสตรจ์ะตอ้งมกีารร่วมมอืช่วยเหลอืกันในการท างานจงึเสนอ
กจิกรรมที่เกี่ยวกบัการสอนแบบร่วมมอืไวเ้ป็นแนวทางใหผู้ส้อนวชิาวทิยาศาสตรน์ าไปจดัให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูด้งัน้ี (สวุทิย ์มลูค าและอรทยั มลูค า, 2550, หน้า 139 – 156)  
 ร่วมหวัร่วมคิด (Numbers Heads) เป็นกจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่ขี ัน้ตอนการด าเนิน
กจิกรรม ดงัน้ี 

1. ก าหนดประเดน็ใหญ่และประเดน็ยอ่ยใหผู้เ้รยีนศกึษาจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ตรยีมไว ้ 
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2.  ใหผู้เ้รยีนแต่ละกลุ่มวางแผนท างานร่วมกนัแลว้เขยีนรายงานส่งตามหวัขอ้ต่อไปน้ี

คอื เรือ่งทีศ่กึษา สมาชกิกลุ่ม วธิกีารศกึษา แหล่งความรูท้ีใ่ช ้และการแบ่งหน้าทีภ่ายในกลุ่ม 

3.  กลุ่มด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ โดยศกึษาจากแหล่งขอ้มูลส่วนผูส้อนจะคอย

อ านวยความสะดวก และตดิตามความกา้วหน้าของงาน 

4.  กลุ่มรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูล สรุปเป็นประเด็นส าคัญ พร้อม

วางแผนน าเสนอผลงาน 

5.  กลุ่มน าเสนอผลงานตามหวัขอ้เรื่องทลีะกลุ่ม กลุ่มอื่นฟงัและจดประเดน็ทีแ่ตกต่าง

เพือ่ใชข้ยายความคดิของตนเอง โดยมผีูส้อนคอยประสานงานให ้ 

 คู่คิดคู่สร้าง (Think – Pair – Share)  เป็นกจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่ขี ัน้ตอนการด าเนิน
กจิกรรม ดงัน้ี 

- ผูส้อนมอบประเดน็ปญัหาใหก้ลุ่มชว่ยกนัคดิ 

- สมาชกิภายในกลุ่มจบัคูก่นัคดิหาค าตอบ 

- แต่ละคูน่ าค าตอบทีค่ดิไดม้าอภปิรายในกลุ่มเพือ่สรุปเป็นความคดิของกลุ่ม 

- ตวัแทนกลุ่มน าเสนอความคดิของกลุ่มต่อชัน้เรยีน 

 คิดคู่สลบัคู่คิด (Think – Pair – Square) เป็นกจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่ขี ัน้ตอนการ
ด าเนินกจิกรรม ดงัน้ี 

- มอบหมายประเดน็ทีศ่กึษาใหก้ลุ่มรว่มกนัคดิ 

- สมาชกิในกลุ่มจบัคูก่นัคดิตามประเดน็ทีศ่กึษาในเวลาทีก่ าหนด 

- สมาชกิในกลุ่มสลบัคูซ่ึง่กนัและกนั รว่มคดิในประเดน็ทีแ่ตกต่าง 

- รว่มกนัอภปิรายกลุ่มเพือ่สรุปเป็นความคดิของกลุ่ม 

- ตวัแทนของกลุ่มน าเสนอความคดิของกลุ่มต่อชัน้เรยีน  

เล่าเร่ืองรอบวง (Roundrobin) เป็นกจิกรรมการเรยีนรูท้ี่มขี ัน้ตอนการด าเนินกจิกรรม 
ดงัน้ี 

1.  แบ่งผูเ้รยีนเป็นกลุ่มเลก็ๆ 4 คน และก าหนดหมายเลขประจ าตวัของผูเ้รยีนแต่ละ

คนเป็น 1,2,3และ 4 
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2. แจง้ประเดน็ทีศ่กึษาใหแ้ต่ละกลุ่มทราบ 

3.  ให้สมาชิกภายในกลุ่มจับคู่เล่าเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่ศึกษาโดยใช้เวลา

เทา่ๆกนั ตามล าดบัขัน้ตอนดงัน้ี 

- 1 จบัคู ่2 , 3 จบัคู ่4 :1,3 เป็นผูเ้ล่า , 2,4 เป็นผูฟ้งั 

- เปลีย่นผูเ้ล่าและผูฟ้งัโดย 2,4 เป็นผูเ้ล่า , 1,3 เป็นผูฟ้งั 

-  ให้แต่ละคนผลดักนัเล่าให้สมาชิกภายในกลุ่มฟงัเริ่มจาก 1,2,3 และ 4 

ตามล าดบั 

4.  ผูส้อนซกัถามปญัหาเกีย่วกบัประเดน็ทีศ่กึษาแลว้สุ่มหมายเลขประจ าตวัสมาชกิใน

กลุ่มเป็นผูต้อบปญัหา 

อศัวินโตะ๊กลม (Round Table) เป็นกจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่ขี ัน้ตอนการด าเนินกจิกรรม 
ดงัน้ี 

- ตวัแทนกลุ่มรบัประเดน็ทีศ่กึษาพรอ้มอุปกรณ์การเขยีนและแบบบนัทกึ 

- สมาชกิคนที ่1 เขยีนแสดงความคดิเหน็หรอืค าตอบตามประเดน็ทีศ่กึษา 

- สง่แบบบนัทกึใหส้มาชกิคนอื่นเขยีนต่อจนครบทุกคนตามเวลาทีก่ าหนด 

- สมาชกิภายในกลุ่มรว่มกนัสรปุเป็นความคดิเหน็ของกลุ่ม 

- ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลงานต่อชัน้เรยีน หรอืเรยีกสมาชกิคนใดคนหน่ึงน าเสนอ 

จดุร่วมในความต่าง (Compare and Contrast) เป็นกจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่ขี ัน้ตอน
การด าเนินกจิกรรม ดงัน้ี 

1.  ขัน้เตรยีมการ ผูส้อนเป็นผูว้างแผนก่อนการเรยีนรูใ้นเรื่องต่อไปน้ี ประเดน็ทีศ่กึษา 

แหล่งเรยีนรู ้แบบบนัทกึผล สือ่และอุปกรณ์ 

2.  ขัน้ศกึษา กลุ่มผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตัใินการวเิคราะหข์อ้มลูตามประเดน็ทีศ่กึษาจาก

แหล่งเรยีนรู ้ดงัน้ี วเิคราะหข์อ้มูล หาความเหมอืนและความต่าง จดัท าแผนภูมคิวามสมัพนัธ ์

(Venn Diagram) 

3. ขัน้สรปุผล ผูเ้รยีนสรปุองคค์วามรูจ้ากการศกึษาแลว้น าเสนอในรปูแผนภูมทิีท่ าขึน้ 
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ร่วมเรียน – ร่วมรู้ (Learning Together : LT) เป็นกจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่ขี ัน้ตอนการ
ด าเนินกจิกรรม ดงัน้ี 

1.  แบ่งผูเ้รยีนเป็นกลุ่มๆละ 4 คน คละความสามารถและเพศ ก าหนดบทบาทหน้าที่

แต่ละคน เชน่ ผูอ้่าน ผูจ้ดบนัทกึ ผูป้ฏบิตัแิละผูส้งัเกต 

2.  มอบประเดน็ศกึษาและใบงานใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัปฏบิตั ิและก าหนดเวลาในการ

ปฏบิตังิาน    

3. สมาชกิในกลุ่มรว่มกนัอภปิราย สรุป และน าเสนอผลงานกลุ่ม 

สืบค้นเป็นกลุ่ม (Group Investigation : GI) เป็นกจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่ขี ัน้ตอนการ
ด าเนินกจิกรรม ดงัน้ี 

1.  ก าหนดประเดน็ใหญ่และประเดน็ย่อยหรอืปญัหาที่สอดคล้องกบัประเดน็ใหญ่ ให้

ผูเ้รยีนศกึษาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ตรยีมไว ้เสนอหวัเรือ่งใหแ้ต่ละกลุ่มเลอืกศกึษา 

2.  แต่ละกลุ่มวางแผนร่วมกนัท างาน และเขยีนรายงานตามหวัข้อต่อไปน้ี เรื่องที่

ศกึษา สมาชกิกลุ่ม วธิกีารศกึษา แหล่งความรูท้ีใ่ช ้การแบ่งหน้าทีภ่ายในกลุ่ม 

3.  กลุ่มด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลทัง้ภายในและ

ภายนอกโรงเรยีน โดยมผีูส้อนคอยดแูลและอ านวยความสะดวก 

4.  กลุ่มรวบรวม วิเคราะห์ ประเมนิและสรุปผลข้อมูล พร้อมวางแผนการน าเสนอ

ผลงาน 

5.  กลุ่มน าเสนอผลงานทีละกลุ่มให้ผู้อื่นฟงัและบันทึกความแตกต่างเพื่อขยาย

ความคดิ โดยมผีูส้อนคอยประสานงาน 

สืบเสาะ/ค้นหา/มาร่วมกลุ่ม (Co – op Co – op) เป็นกจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่ขี ัน้ตอน
การด าเนินกจิกรรม ดงัน้ี 

1.  แบ่งกลุ่มผูเ้รยีนโดยคละความสามารถ เพศ พื้นฐานทางครอบครวั เรยีกว่ากลุ่ม

เดมิ(Home Group) 

2.  ผูส้อนน าประเด็นที่ศึกษาหน่วยใหญ่หลายๆหน่วย มาให้ผู้เรยีนเลือกศกึษาและ

วเิคราะหแ์ยกเป็นหน่วยยอ่ยๆ เพื่อน าไปศกึษาในกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ (Expert Group) โดยผูเ้รยีน

กลุ่มเดมิจะแยกกนัไปเขา้กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ ตามหวัขอ้ยอ่ยทีต่กลงกนั 
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3.  ใหส้มาชกิกลุ่มเชี่ยวชาญ น าเสนอสิง่ที่ตนเองไปศึกษา มาใหส้มาชกิในกลุ่มเดมิ

ได้รบัความรู ้โดยการรายงานวธิกีารต่างๆ เช่น วธิกีารสาธิต อ่านรายงาน รูปถ่าย แผนภูม ิ

ภาพวาด เป็นตน้ 

4.  สมาชิกกลุ่มเดิมช่วยกันอภิปรายให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างหวัข้อย่อยกบั

หน่วยการเรยีนใหญ่ 

5.  ผูส้อนกระตุ้นใหส้มาชกิในกลุ่มไดอ้ภปิรายซกัถามปญัหาต่างๆ โดยสมาชกิแต่ละ

คนตอ้งรบัผดิชอบในการเรยีนรู ้แต่ละเรือ่งทีเ่พือ่นๆน าเสนอ 

6.  ผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนัอภิปราย สรุป ประเด็นที่ศกึษา หน่วยใหญ่ เพื่อใหเ้หน็

ความสมัพนัธร์ะหวา่งหวัขอ้ยอ่ย 

จากตวัอย่างกจิกรรมขา้งต้นผูนิ้เทศสามารถน าไปเสนอเป็นแนวทางใหผู้ส้อนคดัเลอืก
สอนตามความเหมาะสมแก่เวลา และโอกาส เพื่อท าใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนรู ้มคีวาม
น่าสนใจ และเป็นศนูยก์ลางของการเรยีนมากขึน้ 

 
สรปุ 
 
 กจิกรรมการนิเทศเป็นกจิกรรมที่ผูนิ้เทศจดักระท า เพื่อพฒันาผูส้อนใหม้กีารจดัการ
เรยีนการสอนได้น่าสนใจ และมปีระสทิธิภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมการนิเทศการสอน
วทิยาศาสตรท์ีจ่ะชว่ยสง่เสรมิการเรยีนการสอนของผูส้อนวทิยาศาสตรโ์ดยตรง 
 
แบบฝึกหดั 
 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. จงจดักจิกรรมการนิเทศทีพ่ฒันาผูส้อนในสถานศกึษาทีข่าดแคลนสือ่การสอน 

2. จงจดักจิกรรมการนิเทศทีพ่ฒันาการเรยีนรูแ้บบเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

3. จงจดักจิกรรมการนิเทศทีพ่ฒันาความสามารถทางดา้นเทคโนโลยแีก่ผูส้อน 

 
 


