
 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 
 

ล าดับ 
คณะกรรมการ/ 

คณะท างาน 
หน้าที ่

เป้าหมายเวลา 
ที่ต้องแล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ
ขับเคลื่อน 

1 คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการจัด 

การเรียนรู้ 
วิทยาการค านวณ  
ระดับเขตพ้ืนที่ 

   1. ก าหนดเป้าหมายกิจกรรมการ
พัฒนาครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณในแต่ละสถานศึกษา 
ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้อย่าง
ครบถ้วน ทั่วถึงทุกคน และทุก
สถานศึกษา 

31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่ 

   2. ก าหนดเป้าหมายกิจกรรมให้ทุก
สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการพัฒนาครู
ในสถานศึกษาทุกคนได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการค านวณอย่าง
ถูกต้องและมีสมรรถนะในการบูรณาการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณเข้ากับทุก
กลุ่มสาระได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

   3. ก าหนดให้ทุกสถานศึกษาจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ที่ใช้
กระบวนการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (COLA 
Model) และให้มีแผนการจัดกิจกรรม
การเปิดชั้นเรียน (Open class/ 
Classroom observation) อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษา 

31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

   4. มอบหมายให้มีระบบการก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณในทุกสถานศึกษา และรายงาน
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานกลับมา
ยังส านักงานเขตพ้ืนที่อย่างน้อยภาคเรียน
ละหนึ่งครั้ง 

31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 



 

ล าดับ 
คณะกรรมการ/ 

คณะท างาน 
หน้าที ่

เป้าหมายเวลา 
ที่ต้องแล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ
ขับเคลื่อน 

2 คณะท างานก ากับ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ 

   1. รวบรวมแผนการด าเนินการ
พัฒนาครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้
สาระวิทยาการค านวณ และครูในกลุ่ม
สาระอ่ืน ๆ จากทุกสถานศึกษา 

30 เมษายน พ.ศ. 2563 ศึกษานิเทศก์ 
ที่ได้รับ

มอบหมาย 

   2. พัฒนาระบบการก ากับการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณท่ีบูรณาการการเรียนรู้ตาม
เป้าหมายการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
กับกลุ่มสาระอ่ืน ๆ  

30 เมษายน พ.ศ. 2563 

   3. ก าหนดแผนการเข้าร่วมสังเกตชั้น
เรียน (Classroom observation) ใน
โรงเรียนแกนน าวิทยาการค านวณ และ
โรงเรียนอ่ืน ๆ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

30 เมษายน พ.ศ. 2563 

   4. ประเมินผลการด าเนินการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณกับสาระอ่ืน ๆ  

31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

   5. น าเสนอรายงานการประเมินผล
ต่อที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

15 กันยายน พ.ศ. 2563 

3 คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการจัด 

การเรียนรู้ 
วิทยาการค านวณ 
ระดับสถานศึกษา 

   1. จัดกิจกรรมการพัฒนาครู
ผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณในสถานศึกษาให้ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้
อย่างครบถ้วน ทั่วถึงทุกคน 

30 เมษายน พ.ศ. 2563 ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

   2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคน
ด าเนินการก าหนดแผนการจัดกิจกรรม
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ ที่ใช้กระบวนการขับเคลื่อน
ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (COLA Model) อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 



 

ล าดับ 
คณะกรรมการ/ 

คณะท างาน 
หน้าที ่

เป้าหมายเวลา 
ที่ต้องแล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ
ขับเคลื่อน 

  

   3. จัดให้มีกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน 
(open class) ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาการ ค านวณในทุกกลุ่ม
สาระและการสังเกตชั้นเรียน 
(Classroom observation)  

ตลอดปีการศึกษา ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

   4. ด าเนินการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณในทุก
กลุ่มสาระ และรายงานความก้าวหน้า
ของการด าเนินงานไปยังส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 
 

ค าชี้แจง : แบบนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จัดท าเพ่ือใช้ประกอบการนิเทศ ติดตาม 
 ของศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขต ประกอบด้วยเครื่องมือ จ านวน 7 ชุด ดังนี ้
 

ชุดที่ แบบรายงาน หน่วยปฏิบัติ/บุคคล ก าหนดเวลารายงาน 
1 แบบรายงานการเตรียมการขับเคลื่อน 

การบริหารการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ไม่เกินวันที่  
31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

2 แบบรายงานการเตรียมการขับเคลื่อน 
การบริหารการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
ระดับสถานศึกษา 

โรงเรียนแกนน า
วิทยาการค านวณ 

ไม่เกินวันที่  
31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

3 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาการค านวณระดับชั้น
เรียน 

ศึกษานิเทศก์/ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ไม่เกินวันที่  
30 เมษายน พ.ศ. 2563 

4 แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้รายวิชา
วิทยาการค านวณ รายวิชาการออกแบบ
เทคโนโลยี และรายวิชาที่เก่ียวข้องกับ
วิทยาการค านวณ 

ศึกษานิเทศก์/ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ไม่เกินวันที่  
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

5 แบบนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน (COLA Model หรือ Professional 
Learning Community: PLC) 

ศึกษานิเทศก์/ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ไม่เกินวันที่  
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

6 แบบบันทึกผลการโค้ชครูในการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะวิทยาการค านวณ  
(ส าหรับศึกษานิเทศก์) 

ศึกษานิเทศก์ ไม่เกินวันที่  
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

7 แบบบันทึกผลการโค้ชครูในการจัดกิจกรรม
การบูรณาการวิทยาการค านวณกับสาระอ่ืน ๆ 
(ส าหรับศึกษานิเทศก์) 

ศึกษานิเทศก์ ไม่เกินวันที่  
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 

 ขอความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องในประเด็นการนิเทศ ติดตาม ตอบแบบนิเทศติดตาม 
ทั้ง 3 ส่วน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และโรงเรียนแกนน าวิทยาการค านวณ) พร้อมส่งข้อมูลให้
ศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขต เพ่ือรวบรวมส่งกลับผ่านระบบออนไลน์ที่ http://www.learncs.obec.go.th 
หรือประสานงานกับศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขต เพ่ือน ารายงานส่งกลับตามช่องทางข้างต้น 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีนาคม 2563 



 
 

(ชุดที่ 1) 
แบบรายงานการเตรียมการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ค าชี้แจง :  กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ถูกต้องที่ท่านได้ด าเนินการจริง  
 หรือกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สพป.   สพม. จังหวัด....................................................เขต.................. 
 

ล าดับ รายการ 
ผลการเตรียมการ 

ร่องรอยหลักฐาน/ข้อสังเกต 
ปฏิบัติ 

ไม่มีการ
ปฏิบัติ 

1 มีคณะท างานรับผิดชอบ 
การขับเคลื่อนวิทยาการค านวณ 

   

2 สื่อสารกับผู้อ านวยการสถานศึกษา
เป็นเชิงนโยบายการขับเคลื่อน
วิทยาการค านวณ 

   

3 มีการมอบหมายการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการขับเคลื่อน 
การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 

   

4 มีระบบและกลไกการให้ความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องสาระวิทยาการ
ค านวณ ให้ถึงครูในทุกสถานศึกษา
ในสังกัด 

   

5 มีแผนการนิเทศและช่วยเหลือ
สนับสนุนสถานศึกษาในการจัด 
การเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
ให้มีคุณภาพ 

   

 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................. ............ 

**(ก าหนดส่งแบบส ารวจ ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
 

(ผู้บันทึก : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 



 

(ชุดที่ 2) 
แบบรายงานการเตรียมการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณระดับสถานศึกษา 

 

ค าชี้แจง :  กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ถูกต้องที่ท่านได้ด าเนินการจริง  
 หรือกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สพป.   สพม. จังหวัด........................................................เขต.............. 
โรงเรียน.....................................................................ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน................................................... 
ชื่อรองผู้อ านวยการ/ ผู้รับผิดชอบการบริหารงานวิชาการ..................................................................... ........... 
 

ล าดับ รายการ 
ผลการเตรียมการ 

ร่องรอยหลักฐาน/ข้อสังเกต 
ปฏิบัติ 

ไม่มีการ
ปฏิบัติ 

1 มีคณะท างานรับผิดชอบการ
ขับเคลื่อนวิทยาการค านวณ 

   

2 สื่อสารกับครูในโรงเรียนเกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนวิทยาการค านวณใน
ทุกกลุ่มสาระ 

   

3 มีการมอบหมายการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณใน
ระดับต่าง ๆ 

   

4 มีระบบและกลไกการให้ความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องสาระวิทยาการ
ค านวณให้ถึงครูทุกคนในโรงเรียน 

   

5 มีระบบและกลไกการให้ความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องกิจกรรมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
หรือ COLA Model ให้ถึงครูทุก
คนในโรงเรียน 

   

6 มีแผนการนิเทศและช่วยเหลือ
สนับสนุนครูในการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณให้มีคุณภาพ 

   

 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  

**(ก าหนดส่งแบบส ารวจ ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 

(ผู้บันทึก : โรงเรียนแกนน าวิทยาการค านวณ) 



 
 

(ชุดที่ 3) 
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาการค านวณระดับช้ันเรียน 

 
โรงเรียน...........................................................................................จังหวัด……………...................…………......... 
สังกัด................................................................................................................................................................. 
 
ค าชี้แจง : แบบรายงานการพัฒนาหลักสูตรวิทยาการค านวณในระดับชั้นเรียน มี 3 ตอน ได้แก่ 1) โครงสร้างรายวิชา 
 วิทยาการค านวณ 2) หน่วยการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 3) แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ทั้งนี้  
 ให้ศึกษานิเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการรายงานการใช้หลักสูตรในระดับชั้นเรียน ดังนี้ 

องค์ประกอบของโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้ ให้พิจารณาตามรายการ 
ที่ก าหนด แล้วเขียนเครื่องหมาย ลงในช่อง  ผลการพิจารณาตามความเป็นจริง 
 

ตอนที่ 1 โครงสร้างรายวิชาวิทยาการค านวณ 

รายการ 
ผลการพิจารณา ค าอธิบาย/ 

หลักฐานอ้างอิง ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีการระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้น  
   จ านวนชั่วโมง และ/ หรือหน่วยกิตอย่างครบถ้วน ชัดเจน 

   

2. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ กะทัดรัด ชัดเจน สอดคล้องกับ  
   สาระส าคัญ/ ความคิดรวบยอด 

   

3. สาระส าคัญ/ ความคิดรวบยอด แสดงให้เห็นแก่นความรู้  
   รวมถึงสาระการเรียนรู้ของตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ในแต่ละ  
   หน่วยการเรียนรู้ 

   

4. การจัดกลุ่มตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
   มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสามารถจัดการเรียนรู้ร่วมกันได้ 

   

5. เวลาเรียน ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้เหมาะสมกับจ านวน 
   ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ ความยากง่ายของสาระส าคัญ 

   

6. การก าหนดเวลาเรียนมีความเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ 
   ที่จะใช้ในการพัฒนาผู้เรียนตามตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ 

   

7. น้ าหนัก/ สัดส่วนของคะแนน เหมาะสมกับเวลาเรียน  
   ความยากง่ายของสาระส าคัญ และกระบวนการเรียนรู้ 
   ที่จะใช้ในการพัฒนาผู้เรียนตามตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ 

   

8. ชิ้นงาน/ ภาระงานรวบยอด สอดคล้อง สัมพันธ์ ครอบคลุม  
   และสะท้อนให้เห็นผลการพัฒนาผู้เรียนตามตัวชี้วัด/ ผลการ 
   เรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

   

 
 

(ผู้บันทึก : ศึกษานิเทศก์/ผู้บริหารสถานศึกษา) 



ตอนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 

รายการ 
ผลการพิจารณา ค าอธิบาย/ 

หลักฐานอ้างอิง ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีการระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้  
   ระดับชั้น จ านวนชั่วโมงและชื่อหน่วยเรียนรู้อย่างครบถ้วน  
   ชัดเจนและสอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชา 

   

2. มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   ส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความสัมพันธ์  
   เชื่อมโยงกัน 

   

3. สาระส าคัญ/ ความคิดรวบยอด มีความถูกต้อง สอดคล้อง  
   และครอบคลุมมาตรฐาน/ ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ 
 

   

4. สาระการเรียนรู้ มีความถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐาน/ 
   ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ 
 

   

5. หลักฐานการเรียนรู้ (ชิ้นงาน/ ภาระงาน) สอดคล้องกับ 
   มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ การวัด 
   และประเมินผล และกิจกรรมการเรียนรู้ 

   

6. การวัดและประเมินผล เป็นการประเมินตามสภาพจริง 
   ใช้วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ 
   ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 

   

7. การวัดและประเมินผล ระบุวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์ 
   การประเมินที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน 
   การเรียนรู้/ ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ 

   

8. กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นรูปแบบ/ วิธีการ/ เทคนิค ที่ช่วย 
   พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐาน/ ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้  
   สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

   

9. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าพาให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ 
   ชิ้นงาน หรือภาระงานตามที่ก าหนด 
 

   

10. สื่อและแหล่งเรียนรู้ มีความเหมาะสมกับกิจกรรม 
     การเรียนรู้วิทยาการค านวณ เหมาะสมสอดคล้องกับ 
     ธรรมชาติของผู้เรียนและสอดคล้องกับเวลา 

   

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
................................................................................................................................ ....................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ .................................................................................................. ...... 



ตอนที่ 3 แผนจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 

รายการ 
ผลการพิจารณา ค าอธิบาย/ 

หลักฐานอ้างอิง ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีการระบุชื่อแผนการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รหัสวิชา  
   ชื่อรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น จ านวนชั่วโมง 
   อย่างครบถ้วน ชัดเจน 

   

2. แผนจัดการเรียนรู้ เขียนมีรายละเอียดที่ชัดเจน คนอ่ืน 
   น าไปปฏิบัติตามได้ชัดเจน สอดคล้องกับสาระส าคัญ/ 
   ความคิดรวบยอด 

   

3. มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ ทักษะ/ 
   กระบวนการ/ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ 
   อันพึงประสงค์ มีความสอดคล้องกัน 

   

4. มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้/ จุดประสงค์การเรียนรู้  
   สาระส าคัญ/ ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้  
   และกิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องกัน 

   

5. มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้/ จุดประสงค์การเรียนรู้  
   ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนในด้านความรู้ และ/ หรือ 
   ทักษะกระบวนการ และ/ หรือคุณลักษณะ 

   

6. มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้/ จุดประสงค์การเรียนรู้       
   มีความเหมาะสมกับเวลา สาระการเรียนรู้ วัยและพ้ืนฐาน 
   ของผู้เรียน 

   

7. มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้/ จุดประสงค์การเรียนรู้  
   ระบุพฤติกรรมการเรียนรู้ที่คาดหวังในรูปของการแสดง 
   ออก หรือการกระท าที่สามารถวัดและประเมินผลได้ 

   

8. สาระส าคัญ/ ความคิดรวบยอดมีความถูกต้อง ชัดเจน  
   กะทัดรัด ครอบคลุมประเด็นส าคัญของสาระการเรียนรู้ 

   

9. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลา วัย  
   ระดับชั้นและพ้ืนฐานของผู้เรียน 

   

10. มีการจัดล าดับความยากง่าย และความต่อเนื่อง 
     ของเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม/ มีการจัดเนื้อหาสาระ 
     ให้สัมพันธ์กันในลักษณะบูรณาการ 

   

11. สาระการเรียนรู้มีความถูกต้อง ทันสมัย เป็นสิ่งจ าเป็น 
     และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน เป็นพ้ืนฐานในการสร้าง 
     ข้อความรู้ใหม่ หรือทักษะที่ต้องการ 

   

12. หลักฐานการเรียนรู้ (ชิ้นงาน/ ภาระงาน) ที่ก าหนด 
     สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด/  
     ผลการเรียนรู้/ จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัด 
     และประเมินผล และกิจกรรมการเรียนรู้ 

   



รายการ 
ผลการพิจารณา ค าอธิบาย/ 

หลักฐานอ้างอิง ใช่ ไม่ใช่ 
13. หลักฐานการเรียนรู้ (ชิ้นงาน/ ภาระงานที่ก าหนด)  
     สามารถน าพาให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ชิ้นงาน หรือภาระงาน 
     รวบยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

14. มีการระบุวิธีการ เครื่องมือการวัดและประเมินผล  
     และเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
     การเรียนรู้/ ตัวชีว้ัด/ ผลการเรียนรู้/ จุดประสงค์ 
     การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 

   

15. มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและผู้เรียน 
     มีส่วนรว่มในการประเมิน 
 

   

16. กิจกรรมการเรียนรู้มีกระบวนการสร้างสถานการณ์ 
     ที่สร้างความขัดแย้งทางปัญญาหรือท้าทาย กระตุ้นให้ 
     นักเรียนได้คิด ได้แก้ปัญหา 

   

17. กิจกรรมการเรียนรู้สร้างโอกาสการคิดของนักเรียน 
     รายคนทุกคนอย่างทั่วถึง (คิดคนเดียว)  
 

   

18. กิจกรรมการเรียนรู้สร้างโอกาสให้นักเรียนได้ท างาน 
     ร่วมมือกัน คิดคู่ คิดกลุ่ม 
 

   

19. มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิทยาการค านวณ 
     และสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน 
 

   

20. กิจกรรมการเรียนรู้น าไปสู่การสร้างชิ้นงานที่สะท้อน 
     สมรรถนะของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างชัดเจน 
 

   

21. มีบันทึกหลังการสอนที่สะท้อนผลการจัดกิจกรรม  
     พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน อุปสรรค/ ปัญหา/  
     ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรม รวมทั้งแนวทางใน 
     การแก้ไขปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น 

   

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ .................................................................................................. ......
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................................................. ....... 
 



 
(ชุดที่ 4)  

แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการค านวณ 
รายวิชาการออกแบบเทคโนโลยี และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการค านวณ 

 
โรงเรียน...........................................................................................จังหวัด……………...................…………......... 
สังกัด................................................................................................................................................................. 
 
ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  กรอกข้อมูลลงในช่อง  ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติ และอธิบายการด าเนินการ 
 ปฏิบัติหรือเอกสาร หลักฐานประกอบให้ครบถ้วนสมบูรณ ์
 

รายวิชาวิทยาการค านวณมีการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการค านวณ 
ที ่ รายการด าเนินการ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติ ค าอธิบาย/ เอกสารหลักฐาน 
1 ด าเนินการจัดท าโครงสร้างเวลาเรียน 

และค าอธิบายรายวิชา มาตรฐาน
หลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

   

2 ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา 

   

3 ด าเนินการเก็บรวบรวม และสรุปผล 
ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

   

4 ด าเนินการเก็บรวบรวม และสรุปผลที่
เกิดจากการจัดการเรียนรู้กับผู้เรียน 

   

5 โรงเรียนมีรายวิชาที่เก่ียวข้องหรือมี
เนื้อหาที่สอดคล้องกับรายวิชาวิทยาการ
ค านวณ ก่อนปีการศึกษา 2561 มาก่อน 

   

 
รายวิชาออกแบบเทคโนโลยี 

ที ่ รายการด าเนินการ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติ ค าอธิบาย/ เอกสารหลักฐาน 
1 ด าเนินการจัดท าโครงสร้างเวลาเรียน 

และค าอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตร
แกนกลาง การศึกษา พ.ศ. 2551 ฉบับ
ปรับปรุง 2560 

   

2 ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา 

   

(ผู้บันทึก : ศึกษานิเทศก์/ผู้บริหารสถานศึกษา) 



ที ่ รายการด าเนินการ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติ ค าอธิบาย/ เอกสารหลักฐาน 
3 ด าเนินการเก็บรวบรวม และสรุปผล 

ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
   

4 ด าเนินการเก็บรวบรวม และสรุปผล 
ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้กับผู้เรียน 

   

5 โรงเรียนมีรายวิชาที่เก่ียวข้อง หรือมี
เนื้อหาที่สอดคล้องกับรายวิชาออกแบบ
เทคโนโลยี ก่อนปีการศึกษา 2561 มา
ก่อนแล้ว 

   

6 ด าเนินการจัดการเรียนรู้ออกแบบ
เทคโนโลยีบูรณาการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 

   

 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ ........................................................
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ .............................................................................. ......
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................... ................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
..................................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
......................................................................................................................................... ...........................................
........................................................................................ ............................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.............................................................................................................................................................................. ......
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................................. ....................... 



 

(ชุดที่ 5)  
แบบนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  

(COLA Model หรือ Professional Learning Community: PLC) 
 

ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  กรอกข้อมูลลงในช่อง  ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติ และอธิบายการด าเนินการ 
 ปฏิบัติหรือเอกสาร หลักฐานประกอบให้ครบถ้วนสมบูรณ ์
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อโรงเรียน.........................................................................................สหวิทยาเขต................................................... 
ขนาดโรงเรียน  เล็ก    กลาง    ใหญ ่   ใหญ่พิเศษ 
ชื่อผู้อ านวยการสถานศึกษา.......................................................................................................................................  
ชื่อรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารวิชาการ................................................................................................  
 

ประเด็นการนิเทศ ติดตาม 

ประเด็น 
การปฏิบัติ กระบวนการด าเนินงาน/  

เอกสารร่องรอยหลักฐาน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา 
   1) มีคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ  
       PLC ระดับสถานศึกษา (PLC Core  
       Team) 

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

   2) การก าหนดบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการ 
       ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ที่ชัดเจน 

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

(ผู้บันทึก : ศึกษานิเทศก์/ผู้บริหารสถานศึกษา) 



ประเด็น 
การปฏิบัติ กระบวนการด าเนินงาน/  

เอกสารร่องรอยหลักฐาน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
2. การก าหนดแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา 
   1) การจัดท าแผนงานการขับเคลื่อน 
       กระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา 

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

   2) การสร้างทีม PLC ระดับกลุ่มสาระ/  
       ช่วงชั้น/ ระดับชั้น 

  มีทีม PLC ในโรงเรียนที่มี 
การด าเนินการจริง ทั้งหมดกี่ทีม

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................. 
   3) การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น (เช่น  
       คุรุสภา ศูนย์ STEM Ed/ มหาวิทยาลัย/ 
       หนว่ยงานเอกชน/ อ่ืน ๆ) พร้อมระบุว่า 
       เข้ามาสนับสนุนเรื่องใดบ้าง 

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



ประเด็น 
การปฏิบัติ กระบวนการด าเนินงาน/  

เอกสารร่องรอยหลักฐาน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
3. การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
   1) มีการบริหารจัดการให้ครูแต่ละทีม PLC  
       ได้มีโอกาสท างานร่วมกันได้อย่างเป็น 
       รูปธรรม สะดวก สบาย 

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

   2) การสร้างความตระหนัก/ ความรู้ 
       ความเข้าใจ และแนวทางของกระบวนการ  
       PLC ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 

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

   3) การก าหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
      ร่วมกัน (อาจมีมากกว่า 1 ข้อ ตามบริบท 
      ของแต่ละกลุ่ม แต่ยังคงตอบสนองนโยบาย 
      ของสถานศึกษา) 

  อาจเขียนเป็น Mind Map  
หรือ ความเรียง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ประเด็น 
การปฏิบัติ กระบวนการด าเนินงาน/  

เอกสารร่องรอยหลักฐาน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
   4) การน ากระบวนการ PLC เข้าสู่ห้องเรียน 
      (การพูดคุยประเด็นก่อนการเข้าสอน/ 
      ก่อนน าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือน าไป 
      สอนในห้องเรียน การสังเกตการสอนการ 
      สะท้อนผลหลังสอน) 

  PLAN (แผนการจัดการเรียนรู้) 
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

DO (แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
ที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ 

ที่ได้ปรับปรุงแล้ว, ภาพถ่าย, วิดีโอ) 
.............................................................
.............................................................
.............................................................
........................................................ .....
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
............................................................. 

SEE (แบบสะท้อนความคิด 
ของผู้นิเทศต่อผู้ถูกนิเทศ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ประเด็น 
การปฏิบัติ กระบวนการด าเนินงาน/  

เอกสารร่องรอยหลักฐาน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
   5) การน ากระบวนการ PLC มาจัดท าวิจัย 
       ในชั้นเรียน 

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

 
 

กิจกรรม PLC ที่สามารถเป็น Best practice ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/ กลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อาจจะมีมากกว่า 1 กิจกรรม) 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อกิจกรรม 

1 ภาษาไทย  

2 ภาษาต่างประเทศ  

3 คณิตศาสตร์  

4 วิทยาศาสตร์  

5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

6 สุขศึกษาและพลศึกษา  

7 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  

8 ศิลปะ  

9 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 
 
 

ลงชื่อ.......................................................... .......................ผูบ้ันทึกข้อมูล 
         (.....................................................................) 
     วันที่............เดือน........................................พ.ศ. 2563 



 
(ชุดที่ 6) 

แบบบันทึกผลการโค้ชครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิทยาการค านวณ 
(ส าหรับศึกษานิเทศก์) 

 

ค าชี้แจง : โปรดพิจารณาสภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณของครูตามรายการต่อไปนี้ และกรุณาใส่ 
 เครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความระดับความคิดเห็นแต่ละข้อ และกรอกข้อมูลตรงกับสภาพ 
 ความเป็นจริงให้สมบูรณ์ ดังนี้ 
 

แบบการโค้ชการจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาการค านวณ 
1. สถานศึกษา: โรงเรียน...........................................................อ าเภอ...............................จังหวัด............................. 
   สังกัด   สพป.......................................เขต...........  สพม...................................  อ่ืน ๆ...................... 
2. วันที่จัดกิจกรรม: วันที่..........เดือน.....................................พ.ศ. 2563  สัปดาห์ที่.................................................. 
3. ครูผู้จัดกิจกรรม: ชื่อคุณครู (นาย/ นาง/ นางสาว).............................................................. .................................... 
4. ระดับชั้น.....................................................จ านวนนักเรียนในห้องท่ีสอน..........................................................คน 
5. กลุ่มสาระท่ีบูรณาการ.........................................................เรื่องสอน..................................................................... 
6. ประเด็นเป้าหมายการเรียนรู้วิทยาการค านวณที่น ามาบูรณาการ........................................................................... 
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………………..……………………………….. 
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………………..……………………………….. 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดค านวณมีความชัดเจน C (Computing Science) 
   1.1) ทักษะการคิดเชิงค านวณเพ่ือแก้ปัญหา 
         อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 

     
 

   1.2) ทักษะการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ 
         ด้วยการประเมิน จัดการ วิเคราะห์  
         สังเคราะห์สารสนเทศไปใช้ใน 
         การแก้ปัญหา 

     

 

   1.3) ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการ 
         คอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยี 
         สารสนเทศและการสื่อสารใน 
         การแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

     

 

   1.4) การท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
         เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือสังคม 

     
 

   1.5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
         และการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่า 
         ทันมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม 

     
 

(ผู้บันทึก : ศึกษานิเทศก์) 



รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2. การจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพวิทยาการค านวณ O (Open Approach) 
   2.1) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหา  
         คิดอย่างหลากหลาย      

 

   2.2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการคิด 
         และวิธีท าความเข้าใจทั้งของตนเอง 
         และของเพ่ือนร่วมกัน 

     
 

   2.3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน 
         เรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
         โดยมีครูเป็นโค้ช 

     
 

   2.4) มีการใช้กระบวนการ Think-Pair- 
        Share       

 

3. กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของครูมีการวางแผน การสังเกตชั้นเรียน และการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้  
L (Lesson Study) 
   3.1) มีการวิเคราะห์ชิ้นงานนักเรียน  
         เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
         การเรียนรู้ของนักเรียน 

     
 

   3.2) มีทีมท างานร่วมกันอย่างน้อย 2 คน  
         ชัดเจนและต่อเนื่องตลอดภาคเรียน 

     
 

   3.3) มีการออกแบบบทเรียน (Lesson  
         Design) ร่วมกันของครูและเพ่ือนครู 
         อย่างจริงจัง เข้มข้น 

     
 

   3.4) มีสื่อประกอบการเรียนรู้วิทยาการ 
         ค านวณเพียงพอต่อการเรียนรู้ 
         ของนักเรียน 

     
 

   3.5) มีการสังเกตชั้นเรียนโดยเพื่อนครู       

   3.6) มีการสังเกตชั้นเรียนโดยผู้บริหาร 
         โรงเรียน หรือผู้บริหารระดับรอง 

     
 

   3.7) มีการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
         อย่างสร้างสรรค์ทันที หลังเสร็จสิ้น 
         การสอน 

     
 

 



รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4. กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก A (Active Learning) 
   4.1) กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียน 
         ได้มีโอกาสคิดคนเดียว มีความคิด 
         เป็นของตนเองและมีการบันทึก 
         ความคิดนั้น เป็นร่องรอยลงสมุดบันทึก 
         ของนักเรียน 

     

 

   4.2) กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ 
         นักเรียนได้เรียนรู้และท างานร่วมกับ 
         เพ่ือนนักเรียนอย่างท้าทาย 
         และสร้างสรรค์ 

     

 

   4.3) กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้เกิดชิ้นงาน 
         เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ สะท้อน 
         ผลงานของนักเรียนได้อย่างชัดเจน  
         น าไปสู่การวิเคราะห์ร่องรอย 
         ผลการเรียนรู้ของนักเรียนรายคนได้ 

     

 

   4.4) ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับการจัด 
         การเรียนรู้ที่ครูออกแบบ สามารถ 
         กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด 
         ค านวณ 

     

 

   4.5) บทบาทครูเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้       
5. สื่อที่ใช้/ แหล่งเรียนรู้       
6. การประเมินผล (วิธีการ/ เครื่องมือ)       
7. ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน 
   7.1) ด้านความรู้       
   7.2) ด้านทักษะการคิดค านวณ       
   7.3) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์       

 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกเพิ่มเติม 
1) จุดเด่น/ความส าเร็จในการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดค านวณตามแนวคิด COLA Model 
    C (Computing Science) O (Open Approach) L (Lesson Study) และ A (Active Learning) 
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…………......................................................................................................................... ...............................................
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....................................................................................................................... .............................................................
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2) ปัญหา/ อุปสรรค 
…………......................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................... ................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.…………......................................................................................................................... ..............................................
................................................................ ....................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
…………......................................................................................................................... ...............................................
......................................................................................................................................................................... ...........
………….................................................................................................................... ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
3) ข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้จากการสังเกต 
…………......................................................................................................................... ...............................................
........................................................................ ............................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.…………......................................................................................................................... ..............................................
................................................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. .......................................................
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ลงชื่อ............................................................................................ผู้โค้ช  

          (……………………………………...........................................) 
       วัน..................เดือน......................................พ.ศ................. 



 
(ชุดที่ 7) 

แบบบันทึกผลการโค้ชครูในการจัดกิจกรรมการบูรณาการวิทยาการค านวณกับสาระอ่ืน ๆ 
(ส าหรับศึกษานิเทศก์) 

 

ค าชี้แจง : โปรดพิจารณาสภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณของครูตามรายการต่อไปนี้ และกรุณาใส่ 
 เครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความระดับความคิดเห็นแต่ละข้อ และกรอกข้อมูลตรงกับสภาพ 
 ความเป็นจริงให้สมบูรณ์ ดังนี้ 
 

แบบบันทึกผลการโค้ชครูในการจัดกิจกรรมการบูรณาการวิทยาการค านวณกับสาระอ่ืน ๆ 
1. สถานศึกษา: โรงเรียน...........................................................อ าเภอ...............................จังหวัด............................. 
   สังกัด   สพป.......................................เขต...........  สพม...................................  อ่ืน ๆ...................... 
2. วันที่จัดกิจกรรม: วันที่..........เดือน.....................................พ.ศ. 2563  สัปดาห์ที่.................................................. 
3. ครูผู้จัดกิจกรรม: ชื่อคุณครู (นาย/ นาง/ นางสาว).............................................................. .................................... 
4. ระดับชั้น.....................................................จ านวนนักเรียนในห้องท่ีสอน..........................................................คน 
5. กลุ่มสาระท่ีบูรณาการ.........................................................เรื่องสอน..................................................................... 
6. ประเด็นเป้าหมายการเรียนรู้วิทยาการค านวณที่น ามาบูรณาการ........................................................................... 
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………………..……………………………….. 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดค านวณมีความชัดเจน C (Computing Science) ในประเด็นใด 
ประเด็นหนึ่ง หรือหลายประเด็น 
   1.1) ทักษะการคิดเชิงค านวณเพ่ือแก้ปัญหา 
         อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 

     
 

   1.2) ทักษะการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ 
         ด้วยการประเมิน จัดการ วิเคราะห์  
         สังเคราะห์สารสนเทศไปใช้ใน 
         การแก้ปัญหา 

     

 

   1.3) ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการ 
         คอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยี 
         สารสนเทศและการสื่อสารใน 
         การแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

     

 

   1.4) การท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
         เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือสังคม 

     
 

   1.5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
         และการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่า 
         ทันมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม 

     
 

(ผู้บันทึก : ศึกษานิเทศก์) 



 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2. การจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพวิทยาการคิดค านวณ O (Open Approach) 
   2.1) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหา  
         คิดอย่างหลากหลาย      

 

   2.2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการคิด 
         และวิธีท าความเข้าใจทั้งของตนเอง 
         และของเพ่ือนร่วมกัน 

     
 

   2.3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน 
         เรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
         โดยมีครูเป็นโค้ช 

     
 

   2.4) มีการใช้กระบวนการ Think-Pair- 
        Share       

 

3. กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของครูมีการวางแผน การสังเกตชั้นเรียน และการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้  
L (Lesson Study) 
   3.1) มีการวิเคราะห์ชิ้นงานนักเรียน  
         เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
         การเรียนรู้ของนักเรียน 

     
 

   3.2) มีทีมท างานร่วมกันอย่างน้อย 2 คน  
         ชัดเจนและต่อเนื่องตลอดภาคเรียน 

     
 

   3.3) มีการออกแบบบทเรียน (Lesson  
         Design) ร่วมกันของครูและเพ่ือนครู 
         อย่างจริงจัง เข้มข้น 

     
 

   3.4) มีสื่อประกอบการเรียนรู้วิทยาการ 
         ค านวณเพียงพอต่อการเรียนรู้ 
         ของนักเรียน 

     
 

   3.5) มีการสังเกตชั้นเรียนโดยเพื่อนครู       

   3.6) มีการสังเกตชั้นเรียนโดยผู้บริหาร 
         โรงเรียน หรือผู้บริหารระดับรอง 

     
 

   3.7) มีการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
         อย่างสร้างสรรค์ทันที หลังเสร็จสิ้น 
         การสอน 

     
 

 
 
 



 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4. กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก A (Active Learning) 
   4.1) กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียน 
         ได้มีโอกาสคิดคนเดียว มีความคิด 
         เป็นของตนเองและมีการบันทึก 
         ความคิดนั้น เป็นร่องรอยลงสมุดบันทึก 
         ของนักเรียน 

     

 

   4.2) กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ 
         นักเรียนได้เรียนรู้และท างานร่วมกับ 
         เพ่ือนนักเรียนอย่างท้าทาย 
         และสร้างสรรค์ 

     

 

   4.3) กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้เกิดชิ้นงาน 
         เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ สะท้อน 
         ผลงานของนักเรียนได้อย่างชัดเจน  
         น าไปสู่การวิเคราะห์ร่องรอย 
         ผลการเรียนรู้ของนักเรียนรายคนได้ 

     

 

   4.4) ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับการจัด 
         การเรียนรู้ที่ครูออกแบบ สามารถ 
         กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด 
         ค านวณ 

     

 

   4.5) บทบาทครูเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้       
5. สื่อที่ใช้/ แหล่งเรียนรู้       
6. การประเมินผล (วิธีการ/ เครื่องมือ)       
7. ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน 
   7.1) ด้านความรู้       
   7.2) ด้านทักษะการคิดค านวณ       
   7.3) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์       

 
 
 
 
 
 
 



บันทึกเพิ่มเติม 
1) จุดเด่น/ความส าเร็จในการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดค านวณตามแนวคิด COLA Model 
    C (Computing Science) O (Open Approach) L (Lesson Study) และ A (Active Learning) 
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2) ปัญหา/ อุปสรรค 
…………......................................................................................................................... ...............................................
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................... .........................................................................................................
.…………......................................................................................................................... ..............................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
…………......................................................................................................................... ...............................................
............................................................................................................................. .......................................................
…………............................................................................................................................................................ ............
....................................................................................................................... ............................................................. 
3) ข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้จากการสังเกต 
…………......................................................................................................................... ...............................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................... .....................................................................................................................
.…………......................................................................................................................... ..............................................
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................................................ ............
…………................................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. .......................................................
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ลงชื่อ............................................................................................ผู้โค้ ช 

          (……………………………………...........................................) 
       วัน..................เดือน......................................พ.ศ................. 



ช่องทาง การส่งแบบส ารวจข้อมูลการขับเคลื่อนวิทยาการค านวณ จ านวน 7 ชุด 
 

ชุดที่ แบบรายงาน หน่วยปฏิบัติ/บุคคล ลิงค์ QR code 
1 แบบรายงานการเตรียมการ

ขับเคลื่อนการบริหาร        
การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ ระดับส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

https://bit.ly/2TW7XIp  

2 แบบรายงานการเตรียมการ
ขับเคลื่อนการบริหารการ

จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
ระดับสถานศึกษา 

โรงเรียนแกนน า
วิทยาการค านวณ 

https://bit.ly/2wHkKGR 

 
3 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาการ

ค านวณระดับชั้นเรียน 
ศึกษานิเทศก์/

ผู้บริหารสถานศึกษา 
https://bit.ly/3cMUxqN 

 
4 แบบนิเทศ ติดตามการจัดการ

เรียนรู้รายวิชาวิทยาการ
ค านวณ รายวิชาการออกแบบ

เทคโนโลยี และรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาการค านวณ 

ศึกษานิเทศก์/
ผู้บริหารสถานศึกษา 

https://bit.ly/3367wzw  

5 แบบนิเทศ ติดตาม การ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน (COLA Model 

หรือ Professional Learning 
Community: PLC) 

ศึกษานิเทศก์/
ผู้บริหารสถานศึกษา 

https://bit.ly/2TUGxCL  

6 แบบบันทึกผลการโค้ชครู     
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ

วิทยาการค านวณ        
(ส าหรับศึกษานิเทศก์) 

ศึกษานิเทศก์ https://bit.ly/2Q2LoAK 

 
7 แบบบันทึกผลการโค้ชครู     

ในการจัดกิจกรรมการบูรณาการ
วิทยาการค านวณกับสาระอ่ืน ๆ 

(ส าหรับศึกษานิเทศก์) 

ศึกษานิเทศก์ https://bit.ly/3aLjYY9 

 
 
หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดแบบส ารวจ และส่งข้อมูลได้ที่ http://learncs.obec.go.th 

http://learncs.obec.go.th/

