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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามความเขา้ใจในการจดัการความรู้ ความตอ้งการในการถ่ายทอดความรู้ รูปแบบการ
ถ่ายทอดความรู้ และ ความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้ ของการพฒันาระบบจดัการความรู้ 

ส าหรับงานสอนของครูประถมศึกษา โรงเรียนดาราวทิยาลยั เชียงใหม่ 
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แบบสอบถาม ความต้องการในการถ่ายทอดความรู้ รูปแบบการถ่ายทอดความรู้  
และ ความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้ ของการพฒันาระบบจัดการความรู้ 
ส าหรับงานสอนของครูประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อสอบถามความเขา้ใจในการจดัการความรู้ ความตอ้งการในการถ่ายทอดความรู้ รูปแบบการ
ถ่ายทอดความรู้และความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้ รวมไปถึงความพร้อมในการจดัการ
ความรู้ ของการพฒันาระบบจดัการความรู้ส าหรับงานสอนของครูประถมศึกษา โรงเรียนดารา
วทิยาลยั เชียงใหม่ 

ค ำช้ีแจง  แบบสอบถามมี 3 ตอน  
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ความตอ้งการในการถ่ายทอดความรู้ และรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ 
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
ใหท้ าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องส่ีเหล่ียม  ตรงตามขอ้มูลและความคิดเห็นของท่าน 

 
ตอนที ่1 สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
1. เพศ    ชาย   หญิง 
2. อาย ุ   21-30 ปี  31-40 ปี    41-50 ปี    51 ปี ข้ึนไป 
3. วฒิุการศึกษาสูงสุด 
  ต  ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี  ป.กศ.สูง    ป.บณัฑิต(ครู)  
  ปริญญาตรี (ครู 5 ปี)   ปริญญาตรี (ครู)   ปริญญาตรี  
  ปริญญาโท (ครู)    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
4. อายกุารท างาน 
  0-5 ปี  6-10 ปี   11-15 ปี  16-20 ปี 
  21-25 ปี  26-30 ปี  31 ปี ข้ึนไป 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ภาษาไทย   ภาษาต่างประเทศ  คณิตศาสตร์   ศิลปะ 
  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
  วทิยาศาสตร์  สุขศึกษาและพลศึกษา   กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
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ตอนที ่2 ความต้องการในการถ่ายทอดความรู้ และรูปแบบในการถ่ายทอดความรู้ 

หัวข้อความรู้ 
ระดบัความต้องการในการถ่ายทอดความรู้ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1.การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้       
2.วธีิสอนและเทคนิคการสอน       
3.การวดัผลและการประเมินผล       
4.การท าวจิยัในชั้นเรียน       
5.กระบวนการเรียนรู้       
6.ส่ือการสอน       
7.นวตักรรม Dara TBM (Best Practice)      

รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ 

หมวดหมู่ความรู้ 

ความต้องการในการถ่ายทอดความรู้ / 

รูปแบบการถ่ายทอดความรู้  ไม่
ต้องการ อบรม 

สัมมนา 

เอกสาร
คู่มือ 

เวบ็ไซด์ 
ส่ือ

มัลติมีเดีย 

1.การจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้  

     

2.วธีิสอนและเทคนิคการสอน       

3.การวดัผลและการประเมินผล       

4.การท าวจิยัในชั้นเรียน       

5.กระบวนการเรียนรู้       

6.ส่ือการสอน       

7.นวตักรรม Dara TBM  

(Best Practice) 
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ตอนที ่3 ความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
ส าหรับงานสอนของครูประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ 

ความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้ 
ระดบัความคดิเห็นต่อการจดัการความรู้ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

การจดัการความรู้เป็นการยกระดบัความรู้ทั้งองคก์ร      
การจดัการความรู้เป็นการน าความรู้ท่ีมีในองคก์รมาช่วยให้
เกิดประโยชน์ต่อองคก์ร 

     

การจดัการความรู้เป็นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรและ
เพิ่มขีดความสามารถขององคก์ร 

     

การจดัการความรู้ช่วยใหเ้กิดเรียนรู้และพฒันาบุคลากรให้
สามารถต่อยอดความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

การจดัการความรู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานใหก้บั
บุคลากรในองคก์ร 

     

การจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือช่วยดึงความรู้ในตวับุคคล
ออกมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

     

การจดัการความรู้เป็นส่ิงท่ีช่วยใหง้านบรรลุตามเป้าหมาย
ขององคก์รท่ีวางไว ้

     

การจดัการความรู้ช่วยลดการท าผดิซ ้ าซากหรือลดความ
ซ ้ าซอ้น ในการท างาน 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
…………………………………………………………………………………………………………
……...…………………………………………………………………………………………………
……………...…………………………………………………………………………………………
……………………...…………………………………………………………………………………
……………………………...………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินหวัขอ้ความรู้ 
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แบบประเมินความรู้ทีไ่ด้รับจากการแบ่งปันความรู้ 
ส าหรับงานสอนของครูประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ 

 
หัวข้อความรู้เร่ือง  “การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้” 
การจัดการความรู้เร่ือง  “การจัดการเรียนรู้ของครูดาราวทิยาลัยใส่ใจ อาเซียน อยู่อย่างพอเพยีง เพือ่
   เสริมสร้างทกัษะศตวรรษที ่21 ของเด็กไทย” 
ค าช้ีแจง  แบบประเมินผล เพื่อประเมินความรู้ท่ีไดรั้บจากการแบ่งปันความรู้ โดยใหท้่านท า
  เคร่ืองหมาย  ตามท่ีท่านเห็นสมควรวา่อยูใ่นระดบัใด โดยแปลความหมายดงัน้ี
   5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด  4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก       

  3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง          2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
   1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด                 
ตอนที ่1 ประเมินความรู้ทีไ่ด้รับจากการแบ่งปันความรู้ 

หัวข้อประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ความรู้ท่ีไดรั้บสามารถตอบสนอง
นโยบาย  พนัธกิจ วสิัยทศัน์ขององคก์ร  

     

เน้ือหาท่ีไดรั้บสามารถน าไปประยกุตใ์ช้
ในการปฏิบติังานได ้

     

มีความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีไดรั้บจากการ
ถ่ายทอด 

     

น าองคค์วามรู้ไปปฏิบติัใหเ้กิดความ
ช านาญและต่อยอดองคค์วามรู้ได ้

     

น าความรู้ท่ีไดรั้บไปถ่ายทอดใหแ้ก่ผูอ่ื้น
ได ้

     

 
ตอนที ่2 ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………….………………………………… 
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แบบประเมินความรู้ทีไ่ด้รับจากการแบ่งปันความรู้ 
ส าหรับงานสอนของครูประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ 

 
หัวข้อความรู้เร่ือง  “วธีิสอนและเทคนิคการสอน” 
การจัดการความรู้เร่ือง  “การเพิม่ประสิทธิภาพการสอน และการพฒันาการคิด” 
ค าช้ีแจง  แบบประเมินผล เพื่อประเมินความรู้ท่ีไดรั้บจากการแบ่งปันความรู้ โดยใหท้่านท า
  เคร่ืองหมาย  ตามท่ีท่านเห็นสมควรวา่อยูใ่นระดบัใด โดยแปลความหมายดงัน้ี
   5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด  4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก       

  3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง          2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
   1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด                 
ตอนที ่1 ประเมินความรู้ทีไ่ด้รับจากการแบ่งปันความรู้ 

หัวข้อประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ความรู้ท่ีไดรั้บสามารถตอบสนอง
นโยบาย  พนัธกิจ วสิัยทศัน์ขององคก์ร  

     

เน้ือหาท่ีไดรั้บสามารถน าไปประยกุตใ์ช้
ในการปฏิบติังานได ้

     

มีความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีไดรั้บจากการ
ถ่ายทอด 

     

น าองคค์วามรู้ไปปฏิบติัใหเ้กิดความ
ช านาญและต่อยอดองคค์วามรู้ได ้

     

น าความรู้ท่ีไดรั้บไปถ่ายทอดใหแ้ก่ผูอ่ื้น
ได ้

     

 
ตอนที ่2 ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………….………………………………… 
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แบบประเมินความรู้ทีไ่ด้รับจากการแบ่งปันความรู้ 
ส าหรับงานสอนของครูประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ 

 
หัวข้อความรู้เร่ือง  “กระบวนการเรียนรู้” 
การจัดการความรู้เร่ือง  “การจัดท าแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามหลกัการ Dara TBM สู่
   การปฏิบัติ” 
ค าช้ีแจง  แบบประเมินผล เพื่อประเมินความรู้ท่ีไดรั้บจากการแบ่งปันความรู้ โดยใหท้่านท า
  เคร่ืองหมาย  ตามท่ีท่านเห็นสมควรวา่อยูใ่นระดบัใด โดยแปลความหมายดงัน้ี
   5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด  4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก       

  3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง          2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
   1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด                 
ตอนที ่1 ประเมินความรู้ทีไ่ด้รับจากการแบ่งปันความรู้ 

หัวข้อประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ความรู้ท่ีไดรั้บสามารถตอบสนอง
นโยบาย  พนัธกิจ วสิัยทศัน์ขององคก์ร  

     

เน้ือหาท่ีไดรั้บสามารถน าไปประยกุตใ์ช้
ในการปฏิบติังานได ้

     

มีความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีไดรั้บจากการ
ถ่ายทอด 

     

น าองคค์วามรู้ไปปฏิบติัใหเ้กิดความ
ช านาญและต่อยอดองคค์วามรู้ได ้

     

น าความรู้ท่ีไดรั้บไปถ่ายทอดใหแ้ก่ผูอ่ื้น
ได ้

     

 
ตอนที ่2 ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………….………………………………… 
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แบบประเมินความรู้ทีไ่ด้รับจากการแบ่งปันความรู้ 
ส าหรับงานสอนของครูประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ 

 
หัวข้อความรู้เร่ือง  “นวตักรรม Dara TBM” 
การจัดการความรู้เร่ือง  “ความรู้พืน้ฐาน Teaching with the Brain in Mind for Beginner”  
   และ “Dara TBM Refresher Course” 
ค าช้ีแจง  แบบประเมินผล เพื่อประเมินความรู้ท่ีไดรั้บจากการแบ่งปันความรู้ โดยใหท้่านท า
  เคร่ืองหมาย  ตามท่ีท่านเห็นสมควรวา่อยูใ่นระดบัใด โดยแปลความหมายดงัน้ี
   5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด  4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก       

  3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง          2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
   1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด                 
ตอนที ่1 ประเมินความรู้ทีไ่ด้รับจากการแบ่งปันความรู้ 

หัวข้อประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ความรู้ท่ีไดรั้บสามารถตอบสนอง
นโยบาย  พนัธกิจ วสิัยทศัน์ขององคก์ร  

     

เน้ือหาท่ีไดรั้บสามารถน าไปประยกุตใ์ช้
ในการปฏิบติังานได ้

     

มีความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีไดรั้บจากการ
ถ่ายทอด 

     

น าองคค์วามรู้ไปปฏิบติัใหเ้กิดความ
ช านาญและต่อยอดองคค์วามรู้ได ้

     

น าความรู้ท่ีไดรั้บไปถ่ายทอดใหแ้ก่ผูอ่ื้น
ได ้

     

 
ตอนที ่2 ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………….………………………………… 
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
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การประชุมสัมภาษณ์จับความรู้ (Knowledge Capture Meeting) 
หัวข้อ “การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้” 

วาระที ่1 การแจ้งให้ทราบวตัถุประสงค์ และความเป็นมาของการจับความรู้   
Note:  จากนโยบายท่ี 4 ของโรงเรียน พฒันาการจดัหลกัสูตรสู่มาตรฐานสากล และจดัระบบการ 
เรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั สอดคล้องกบัประเด็นยุทธศาสตร์ คือ พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล  และพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และ มีมาตรการด าเนินการ คือ 
จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

วาระที ่2 การแจ้งวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ จับความรู้ 
Note:  เพื่อจบัประสบการณ์ หลกัการคิด ในภารกิจส าคญัท่ีไดมี้การคดัเลือกไวแ้ลว้ในหวัขอ้ความรู้
การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ  
 1.การเตรียมตวัก่อนการท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
 2.การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ในส่วนต่างๆ 
 3.การน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชจ้ริง 

วาระที ่3 ขอผู้เช่ียวชาญ อธิบายหลกัการ ภารกจิส าคัญในหัวข้อความรู้ การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ประมาณ 25 นาที 
Note:  1.การท าแผนรายหน่วย 2.การท าแผนรายคาบ 

วาระที ่4 ประเด็นส าคัญ แนวคิดทีจ่ าเป็นจากประสบการณ์ และ หลกัการต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
Note: กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEP): 1.ตั้งค  าถาม 2.แสวงหาสารสนเทศ 3.สร้างความรู้ 
 4.ส่ือสาร 5.ตอบแทนสังคม 
 3P Teaching Model 1. ขั้นน า 2. ขั้นสอน (2.1 ขั้นน าเสนอความรู้ 2.2 ขั้นท าแบบฝึก 2.3 ขั้น
น าความรู้ไปใช)้  3. ขั้นสรุป 

วาระที ่5 ความรู้เทคนิคอืน่ๆ ทีไ่ด้จากประสบการณ์ประกอบการตัดสินใจ  
Note:  ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หค้วามรู้และเทคนิคในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้วา่ จะตอ้งด าเนินการ
ดว้ยความละเอียด รอบคอบ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการสอน และเพื่อใชเ้ป็นคู่มือในกรณีท่ีมีผู ้
เขา้สอนแทนตนเอง 
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วาระที ่6 วาระอืน่ๆ 
Note:  ถามรายช่ือบุคคล ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 แนะน าหนงัสือ หรือ เอกสารท่ีใชอ้า้งอิงในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 

หมายเหตุ สัมภาษณ์นางยพุิน ชยัราชา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1-6  
หอ้งพกัครูกลุ่มสาระภาษาไทย ประถมศึกษา 

นางจนัทร์นภา ลือชา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ป.1-6 หอ้งพกัครูกลุ่ม
สาระวทิยาศาสตร์ ประถมศึกษา วนัท่ี 15 กรกฎาคม พ .ศ. 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

166 
 

การประชุมสัมภาษณ์ทวนสอบความเข้าใจ (Validation Meeting) 
หัวข้อ “การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้” 

วาระที ่1 การแจ้งให้ทราบวตัถุประสงค์ และความเป็นมาของการจับความรู้   
Note:  จากการพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และเพื่อตอบสนองวสิัยทศัน์ของโรงเรียน จึงจดัการอบรมสัมมนา เร่ืองของ
การจดัการเรียนรู้ 

วาระที ่2 การแจ้งวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ จับความรู้ 
Note:  เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของผูส้ัมภาษณ์ วา่ตรงกบัความรู้ประสบการณ์ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ
ถ่ายทอดใหห้รือไม่ 

วาระที ่3 ผู้สัมภาษณ์ สอนกลบั ความรู้ ประเด็นส าคัญ แนวคิดทีจ่ าเป็นจากประสบการณ์ และ 
หลกัการต่างๆ ความรู้เทคนิคอืน่ๆ ทีไ่ด้จากประสบการณ์ประกอบการตัดสินใจ ทีเ่กีย่วข้องกบัการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
Note:  กรณีสอนกลบัแลว้มีความเห็นแตกต่างกนั จะด าเนินการตรวจสอบและท าการแกไ้ขต่อไป 

วาระที ่4 สอบทวน รายช่ือบุคคล เอกสาร และสารสนเทศ อ้างองิ ในการการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
Note: 

วาระที ่5 วาระอืน่ๆ 
Note:  ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 แนะน าหนงัสือ หรือ เอกสารท่ีใชอ้า้งอิงในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 

หมายเหตุ สัมภาษณ์ นางยพุิน ชยัราชา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1-6  
หอ้งพกัครูกลุ่มสาระภาษาไทย ประถมศึกษา 

นางจนัทร์นภา ลือชา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ป.1-6 หอ้งพกัครูกลุ่ม
สาระวทิยาศาสตร์ ประถมศึกษา วนัท่ี 15 กรกฎาคม พ .ศ. 2554 
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การประชุมสัมภาษณ์จับความรู้ (Knowledge Capture Meeting) 
หัวข้อ “วธีิสอนและเทคนิคการสอน” 

วาระที ่1 การแจ้งให้ทราบวตัถุประสงค์ และความเป็นมาของการจับความรู้   
Note:  นโยบายท่ี 8 ส่งเสริม และพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพในการจดัการศึกษา ประเด็น

ยทุธศาสตร์ คือพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามภาระงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

วาระที ่2 การแจ้งวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ จับความรู้ 

Note:  เพื่อจบัประสบการณ์ หลกัการคิด ในภารกิจส าคญัท่ีไดมี้การคดัเลือกไวแ้ลว้ในหวัขอ้ความรู้

วธีิสอนและเทคนิคการสอนจากผูเ้ช่ียวชาญ 

วาระที ่3 ขอผู้เช่ียวชาญ อธิบายหลกัการ ภารกจิส าคัญในหัวข้อความรู้ วธีิสอนและเทคนิคการสอน
ประมาณ 25 นาที 
Note:  วธีิการสอนท่ีใชบ้่อยๆ แบบบรรยาย สาธิต ทดลอง นิรนยั อุปนยั อภิปรายกลุ่มยอ่ย 

วาระที ่4 ประเด็นส าคัญ แนวคิดทีจ่ าเป็นจากประสบการณ์ และ หลกัการต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการวธีิ

สอนและเทคนิคการสอน 

Note:  ส่วนใหญ่เนน้ท่ี ทกัษะกระบวนการ (Process skill) และ การบูรณาการ (Integration)  

วาระที ่5 ความรู้เทคนิคอืน่ๆ ทีไ่ด้จากประสบการณ์ประกอบการตัดสินใจ  

Note:  การใชค้  าถาม การใชก้ารเสริมแรงในทางบวก  

วาระที ่6 วาระอืน่ๆ 

Note:  ถามรายช่ือบุคคล ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีเก่ียวขอ้ง ครูผูส้อนท่านอ่ืนท่ีมีเทคนิคการสอนเป็นของตนเอง 

 แนะน าหนงัสือ หรือ เอกสารท่ีใชอ้า้งอิงในวธีิสอนและเทคนิคการสอน 

หมายเหตุ สัมภาษณ์ นางสุนนัทา แดงเรือน ครูผูส้อนภาษาไทย หอ้งพกัครูชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
นางรววิรรณ ทองศรีแกว้ ครูผูส้อนวทิยาศาสตร์ หอ้งพกัครูกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 

ประถมศึกษา วนัท่ี 18 กรกฎาคม พ .ศ. 2554 
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การประชุมสัมภาษณ์ทวนสอบความเข้าใจ (Validation Meeting) 
หัวข้อ “วธีิสอนและเทคนิคการสอน” 

วาระที ่1 การแจ้งให้ทราบวตัถุประสงค์ และความเป็นมาของการจับความรู้   
Note:  พฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามภาระงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จดัให้
บุคลากรมีโอกาสเรียนรู้อยา่งหลากหลายเพื่อการพฒันาร่วมกนั 

วาระที ่2 การแจ้งวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ จับความรู้ 
Note:  เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของผูส้ัมภาษณ์ วา่ตรงกบัความรู้ประสบการณ์ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ
ถ่ายทอดใหห้รือไม่ 

วาระที ่3 ผู้สัมภาษณ์ สอนกลบั ความรู้ ประเด็นส าคัญ แนวคิดทีจ่ าเป็นจากประสบการณ์ และ 
หลกัการต่างๆ ความรู้เทคนิคอืน่ๆ ทีไ่ด้จากประสบการณ์ประกอบการตัดสินใจ ทีเ่กีย่วข้องกบัการวธีิ
สอนและเทคนิคการสอน 
Note:  กรณีสอนกลบัแลว้มีความเห็นแตกต่างกนั จะด าเนินการตรวจสอบและท าการแกไ้ขต่อไป 

วาระที ่4 สอบทวน รายช่ือบุคคล เอกสาร และสารสนเทศ อ้างองิ ในวธีิสอนและเทคนิคการสอน 
Note:  

วาระที ่5 วาระอืน่ๆ 
Note:  ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง ครูผูส้อนท่านอ่ืนท่ีมีเทคนิคการสอนเป็นของตนเอง  
 แนะน าบุคคล หนงัสือ หรือ เอกสารท่ีใชอ้า้งอิงในวธีิสอนและเทคนิคการสอน 

หมายเหตุ สัมภาษณ์ นางสุนนัทา แดงเรือน ครูผูส้อนภาษาไทย หอ้งพกัครูชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
นางรววิรรณ ทองศรีแกว้ ครูผูส้อนวทิยาศาสตร์ หอ้งพกัครูกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 

ประถมศึกษา   วนัท่ี 18 กรกฎาคม พ .ศ. 2554 

 



 

169 
 

การประชุมสัมภาษณ์จับความรู้ (Knowledge Capture Meeting) 
หัวข้อ “การวดัผลประเมินผล” 

วาระที ่1 การแจ้งให้ทราบวตัถุประสงค์ และความเป็นมาของการจับความรู้   
Note:  แนวปฏิบติัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช ๒๕๕๑ และแนวทางการพฒันา การวดัและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

วาระที ่2 การแจ้งวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ จับความรู้ 
Note:  เพื่อจบัประสบการณ์ หลกัการคิด ในภารกิจส าคญัท่ีไดมี้การคดัเลือกไวแ้ลว้ในหวัขอ้ความรู้

การวดัผลประเมินผลจากผูเ้ช่ียวชาญ  

 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (Classroom Assessment) 

วาระที ่3 ขอผู้เช่ียวชาญ อธิบายหลกัการ ภารกจิส าคัญในหัวข้อความรู้ การวดัผลประเมินผล 
ประมาณ 25 นาที 
Note:  วธีิการวดัประเมินผลการเรียนรู้ เคร่ืองมือวดัประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑก์ารประเมิน  

วาระที ่4 ประเด็นส าคัญ แนวคิดทีจ่ าเป็นจากประสบการณ์ และ หลกัการต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการ

วดัผลประเมินผล 

Note:  เพื่อให้รู้จกัผูเ้รียน ประเมินวิธีเรียนของผูเ้รียน ประเมินพฒันาการของผูเ้รียน 

วาระที ่5 ความรู้เทคนิคอืน่ๆ ทีไ่ด้จากประสบการณ์ประกอบการตัดสินใจ  

วาระที ่6 วาระอืน่ๆ 

Note:  ถามรายช่ือบุคคล ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีเก่ียวขอ้ง แนะน าหนงัสือ หรือ เอกสารท่ีใชอ้า้งอิงในการ

วดัผลประเมินผล 

หมายเหตุ สัมภาษณ์ นางจนัทร์นภา ลือชา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ป.1-6 หอ้งพกัครู
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ ประถมศึกษา วนัท่ี 15 กรกฎาคม พ .ศ. 2554 

นางอนงค ์อินตาพรหม หวัหนา้งานวจิยั หอ้งงานวิจยัโรงเรียน วนัท่ี 20 กรกฎาคม พ .ศ. 2554 
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การประชุมสัมภาษณ์ทวนสอบความเข้าใจ (Validation Meeting) 

หัวข้อ “การวดัผลประเมินผล” 

วาระที ่1 การแจ้งให้ทราบวตัถุประสงค์ และความเป็นมาของการจับความรู้   
Note:  จากวสิัยทศัน์ดา้นครูผูส้อน พฒันาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา การจดัการเรียนรู้ การ
วดัผลและประเมินผลโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการวดัและประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง 

วาระที ่2 การแจ้งวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ จับความรู้ 
Note:  เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของผูส้ัมภาษณ์ วา่ตรงกบัความรู้ประสบการณ์ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ
ถ่ายทอดใหห้รือไม่ 

วาระที ่3 ผู้สัมภาษณ์ สอนกลบั ความรู้ ประเด็นส าคัญ แนวคิดทีจ่ าเป็นจากประสบการณ์ และ 
หลกัการต่างๆ ความรู้เทคนิคอืน่ๆ ทีไ่ด้จากประสบการณ์ประกอบการตัดสินใจ ทีเ่กีย่วข้องกบัการ
วดัผลประเมินผล 
Note:  กรณีสอนกลบัแลว้มีความเห็นแตกต่างกนั จะด าเนินการตรวจสอบและท าการแกไ้ขต่อไป 

วาระที ่4 สอบทวน รายช่ือบุคคล เอกสาร และสารสนเทศ อ้างองิ ในการวดัผลประเมินผล 

วาระที ่5 วาระอืน่ๆ 
Note:  ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง  
 แนะน าบุคคล หนงัสือ หรือ เอกสารท่ีใชอ้า้งอิงในการวดัผลประเมินผล 

หมายเหตุ สัมภาษณ์ นางจนัทร์นภา ลือชา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ป.1-6 หอ้งพกัครู
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ ประถมศึกษา วนัท่ี 15 กรกฎาคม พ .ศ. 2554 

นางอนงค ์อินตาพรหม หวัหนา้งานวจิยั หอ้งงานวิจยัโรงเรียน วนัท่ี 20 กรกฎาคม พ .ศ. 2554 
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การประชุมสัมภาษณ์จับความรู้ (Knowledge Capture Meeting) 
หัวข้อ “วจัิยในช้ันเรียน” 

วาระที ่1 การแจ้งให้ทราบวตัถุประสงค์ และความเป็นมาของการจับความรู้   
Note:  จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นครู มาตรฐานท่ี 9 ครูมีความสามารถในการจดัการ

เรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตวับ่งช้ีท่ี 9.1-9.8 คือ ครูทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้มี ประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการวดัและประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง  

วาระที ่2 การแจ้งวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ จับความรู้ 
Note:  เพื่อจบัประสบการณ์ หลกัการคิด ในภารกิจส าคญัท่ีไดมี้การคดัเลือกไวแ้ลว้ในหวัขอ้ความรู้

วจิยัในชั้นเรียนจากผูเ้ช่ียวชาญ  

 วเิคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียน สาเหตุของปัญหา 

วาระที ่3 ขอผู้เช่ียวชาญ อธิบายหลกัการ ภารกจิส าคัญในหัวข้อความรู้ วจัิยในช้ันเรียน ประมาณ 25 
นาที 
Note:  แนวทางในการแกปั้ญหาในการเรียนการสอนน ามาสู่วจิยัในชั้นเรียน 

วาระที ่4 ประเด็นส าคัญ แนวคิดทีจ่ าเป็นจากประสบการณ์ และ หลกัการต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัวจัิยใน

ช้ันเรียน 

Note:  เพื่อให้รู้จกัผูเ้รียน ประเมินผูเ้รียน นกัเรียนประเมินการสอนของครู 

วาระที ่5 ความรู้ เทคนิคอืน่ๆ ทีไ่ด้จากประสบการณ์ประกอบการตัดสินใจ  

Note:  การท าวจิยัแบบแผน่เดียว การท าวจิยัแบบ 5 บท 

วาระที ่6 วาระอืน่ๆ 

Note:  ถามรายช่ือบุคคล ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 แนะน าหนงัสือ หรือ เอกสารท่ีใชอ้า้งอิงในวิจยัในชั้นเรียน 

หมายเหตุ สัมภาษณ์ นางอนงค ์อินตาพรหม หวัหนา้งานวจิยั หอ้งงานวจิยัโรงเรียน  
วนัท่ี 20 กรกฎาคม พ .ศ. 2554  
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การประชุมสัมภาษณ์ทวนสอบความเข้าใจ (Validation Meeting) 

หัวข้อ “วจัิยในช้ันเรียน” 

วาระที ่1 การแจ้งให้ทราบวตัถุประสงค์ และความเป็นมาของการจับความรู้   
Note:  มาตรฐานท่ี 9 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตวับ่งช้ีท่ี 9.1-9.8 คือ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง 

วาระที ่2 การแจ้งวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ จับความรู้ 
Note:  เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของผูส้ัมภาษณ์ วา่ตรงกบัความรู้ประสบการณ์ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ
ถ่ายทอดใหห้รือไม่ 

วาระที ่3 ผู้สัมภาษณ์ สอนกลบั ความรู้ ประเด็นส าคัญ แนวคิดทีจ่ าเป็นจากประสบการณ์ และ 
หลกัการต่างๆ  ความรู้เทคนิคอืน่ๆ ทีไ่ด้จากประสบการณ์ประกอบการตัดสินใจ ทีเ่กีย่วข้องกบัวจัิยใน
ช้ันเรียน 
Note:  กรณีสอนกลบัแลว้มีความเห็นแตกต่างกนั จะด าเนินการตรวจสอบและท าการแกไ้ขต่อไป 

วาระที ่4 สอบทวน รายช่ือบุคคล เอกสาร และสารสนเทศ อ้างองิ วจัิยในช้ันเรียน 

วาระที ่5 วาระอืน่ๆ 
Note:  ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง  
 แนะน าบุคคล หนงัสือ หรือ เอกสารท่ีใชอ้า้งอิงวจิยัในชั้นเรียน 

หมายเหตุ สัมภาษณ์ นางอนงค ์อินตาพรหม หวัหนา้งานวจิยั หอ้งงานวจิยัโรงเรียน  
วนัท่ี 20 กรกฎาคม พ .ศ. 2554  
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การประชุมสัมภาษณ์จับความรู้ (Knowledge Capture Meeting) 
หัวข้อ “กระบวนการเรียนรู้” 

วาระที ่1 การแจ้งให้ทราบวตัถุประสงค์ และความเป็นมาของการจับความรู้   
Note:  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นครู มาตรฐานท่ี 9 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียน

การสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตวับ่งช้ีท่ี 9.1-9.8 คือ ครูทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้มีประสิทธิภาพในการสอนและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

วาระที ่2 การแจ้งวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ จับความรู้ 
Note:  เพื่อจบัประสบการณ์ หลกัการคิด ในภารกิจส าคญัท่ีไดมี้การคดัเลือกไวแ้ลว้ในหวัขอ้ความรู้

กระบวนการเรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ   

วาระที ่3 ขอผู้เช่ียวชาญ อธิบายหลกัการ ภารกจิส าคัญในหัวข้อความรู้ กระบวนการเรียนรู้ ประมาณ 
25 นาที 
Note:  การจดักิจกรรมในการเรียนรู้ไม่เหมือนกนั ในกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เป็นตน้ 

วาระที ่4 ประเด็นส าคัญ แนวคิดทีจ่ าเป็นจากประสบการณ์ และ หลกัการต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบั

กระบวนการเรียนรู้ 

Note:  เนน้ท่ีตวัผูเ้รียนเป็นหลกั ช่วยใหก้ารเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 

วาระที ่5 ความรู้เทคนิคอืน่ๆ ทีไ่ด้จากประสบการณ์ประกอบการตัดสินใจ  

Note:  ใชเ้ทคนิคการสอน และวธีิการสอนแบบต่างๆ บูรณาการเขา้ดว้ยกนั และใหเ้หมาะสมกบั

เน้ือหา  

วาระที ่6 วาระอืน่ๆ 

Note:  ถามรายช่ือบุคคล ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีเก่ียวขอ้ง แนะน าเอกสารท่ีใชอ้า้งอิงในกระบวนการเรียนรู้
หมายเหตุ สัมภาษณ์ นางมาลินี คุปตรัตน์ หวัหนา้งาน TBM และนางศุกลรัตน์ เลรามญั ผูป้ระสาน 
งาน TBM ณ หอ้งศูนย ์TBM วนัท่ี 10 สิงหาคม พ .ศ. 2554  
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การประชุมสัมภาษณ์ทวนสอบความเข้าใจ (Validation Meeting) 
หัวข้อ “กระบวนการเรียนรู้” 

วาระที ่1 การแจ้งให้ทราบวตัถุประสงค์ และความเป็นมาของการจับความรู้   
Note:  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  

วาระที ่2 การแจ้งวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ จับความรู้ 
Note:  เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของผูส้ัมภาษณ์ วา่ตรงกบัความรู้ประสบการณ์ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ
ถ่ายทอดใหห้รือไม่ 

วาระที ่3 ผู้สัมภาษณ์ สอนกลบั ความรู้ ประเด็นส าคัญ แนวคิดทีจ่ าเป็นจากประสบการณ์ และ 
หลกัการต่างๆ ความรู้เทคนิคอืน่ๆ ทีไ่ด้จากประสบการณ์ประกอบการตัดสินใจ ทีเ่กีย่วข้องกบัการ
กระบวนการเรียนรู้ 
Note:  กรณีสอนกลบัแลว้มีความเห็นแตกต่างกนั จะด าเนินการตรวจสอบและท าการแกไ้ขต่อไป 

วาระที ่4 สอบทวน รายช่ือบุคคล เอกสาร และสารสนเทศ อ้างองิ ในกระบวนการเรียนรู้ 
Note:  

วาระที ่5 วาระอืน่ๆ 
Note:  ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง  
 แนะน าบุคคล หนงัสือ หรือ เอกสารท่ีใชอ้า้งอิงในกระบวนการเรียนรู้ 

หมายเหตุ สัมภาษณ์ นางมาลินี คุปตรัตน์ หวัหนา้งาน TBM และนางศุกลรัตน์ เลรามญั ผูป้ระสานงาน 
TBM ณ หอ้งศูนย ์TBM วนัท่ี 10 สิงหาคม พ .ศ. 2554 



 

175 
 

การประชุมสัมภาษณ์จับความรู้ (Knowledge Capture Meeting) 
หัวข้อ “ส่ือการสอน” 

วาระที ่1 การแจ้งให้ทราบวตัถุประสงค์ และความเป็นมาของการจับความรู้   
Note:  จากวสิัยทศัน์ดา้นครูผูส้อน ครูสามารถพฒันาหลกัสูตร และ กระบวนการเรียนรู้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ โดยใชส่ื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเหมาะสมกบันกัเรียน 

วาระที ่2 การแจ้งวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ จับความรู้ 
Note:  เพื่อจบัประสบการณ์ หลกัการคิด ในภารกิจส าคญัท่ีไดมี้การคดัเลือกไวแ้ลว้ในหวัขอ้ความรู้

ส่ือการสอนจากผูเ้ช่ียวชาญ  

วาระที ่3 ขอผู้เช่ียวชาญ อธิบายหลกัการ ภารกจิส าคัญในหัวข้อความรู้ ส่ือการสอนประมาณ 25 นาที 
Note:  วธีิการใชส่ื้อการเรียนการสอน ประสบการณ์ในการท าส่ือการเรียนการสอน 

วาระที ่4 ประเด็นส าคัญ แนวคิดทีจ่ าเป็นจากประสบการณ์ และ หลกัการต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัส่ือการ

สอน 

Note:  ลกัษณะส่ือการสอน ประเภทของส่ือการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน 

วาระที ่5 ความรู้เทคนิคอืน่ๆ ทีไ่ด้จากประสบการณ์ประกอบการตัดสินใจ  

Note:  พื้นฐานความรู้และประสบการณ์ของผูส้อนแต่ละคนจะแตกต่างกนั และความเช่ียวชาญใน

เน้ือหาวชิา 

วาระที ่6 วาระอืน่ๆ 

Note:  ถามรายช่ือบุคคล ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 แนะน าหนงัสือ หรือ เอกสารท่ีใชอ้า้งอิงเก่ียวกบัส่ือการสอน 

หมายเหตุ สัมภาษณ์นางนริสรา ญานะ ครูผูส้อน ครูแกนน า ณ หอ้งพกัครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
ประถมศึกษา  
 นางสาวกรกนัยา พิมพา ครูผูส้อน ณ ห้องพกัครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประถมศึกษา
วนัท่ี 17 สิงหาคม พ .ศ. 2554 
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การประชุมสัมภาษณ์ทวนสอบความเข้าใจ (Validation Meeting) 

หัวข้อ “ส่ือการสอน” 

วาระที ่1 การแจ้งให้ทราบวตัถุประสงค์ และความเป็นมาของการจับความรู้   
Note:  ครูสามารถพฒันาหลกัสูตร และ กระบวนการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใชส่ื้อ 
นวตักรรม และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเหมาะสมกบันกัเรียน 

วาระที ่2 การแจ้งวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ จับความรู้ 
Note:  เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของผูส้ัมภาษณ์ วา่ตรงกบัความรู้ประสบการณ์ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ
ถ่ายทอดใหห้รือไม่ 

วาระที ่3 ผู้สัมภาษณ์ สอนกลบั ความรู้ ประเด็นส าคัญ แนวคิดทีจ่ าเป็นจากประสบการณ์ และ 
หลกัการต่างๆ  ความรู้เทคนิคอืน่ๆ ทีไ่ด้จากประสบการณ์ประกอบการตัดสินใจ ทีเ่กีย่วข้องกบัส่ือการ
สอน 
Note:  กรณีสอนกลบัแลว้มีความเห็นแตกต่างกนั จะด าเนินการตรวจสอบและท าการแกไ้ขต่อไป 

วาระที ่4 สอบทวน รายช่ือบุคคล เอกสาร และสารสนเทศ อ้างองิ ส่ือการสอน 

วาระที ่5 วาระอืน่ๆ 
Note:  ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง  
 แนะน าบุคคล หนงัสือ หรือ เอกสารท่ีใชอ้า้งอิงเก่ียวกบัส่ือการสอน 

หมายเหตุ สัมภาษณ์นางนริสรา ญานะ ครูผูส้อน ครูแกนน า ณ หอ้งพกัครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
ประถมศึกษา  
 นางสาวกรกนัยา พิมพา ครูผูส้อน ณ ห้องพกัครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประถมศึกษา
วนัท่ี 17 สิงหาคม พ .ศ. 2554 
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การประชุมสัมภาษณ์จับความรู้ (Knowledge Capture Meeting) 
หัวข้อ “นวตักรรม Dara TBM (Best Practice)” 

วาระที ่1 การแจ้งให้ทราบวตัถุประสงค์ และความเป็นมาของการจับความรู้   
Note:  แนวในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติการท างานของสมองทั้ง 12 ขอ้ 

ตามแนวคิดของ Teaching with the Brain in Mind 

วาระที ่2 การแจ้งวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ จับความรู้ 
Note:  เพื่อจบัประสบการณ์ หลกัการคิด ในภารกิจส าคญัท่ีไดมี้การคดัเลือกไวแ้ลว้ในหวัขอ้ความรู้

นวตักรรม Dara TBM จากผูเ้ช่ียวชาญ  

วาระที ่3 ขอผู้เช่ียวชาญ อธิบายหลกัการ ภารกจิส าคัญในหัวข้อความรู้ นวตักรรม Dara TBM 

ประมาณ 25 นาที 

Note:  กุญแจสู่หลกัการ ที บี เอม็ ดาราวทิยาลยั (Dara TBM) 9 ประการ สามารถใชกุ้ญแจสู่การ

จดัการเรียนรู้ ในการจดัท าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัการ ที บี เอม็ ดาราวทิยาลยั 

วาระที ่4 ประเด็นส าคัญ แนวคิดทีจ่ าเป็นจากประสบการณ์ และ หลกัการต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบั

นวตักรรม Dara TBM  

Note: การจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัการท างานของสมองของนกัเรียน  

วาระที ่5 ความรู้เทคนิคอืน่ๆ ทีไ่ด้จากประสบการณ์ประกอบการตัดสินใจ  

Note:  การปฏิบติัจดักิจกรรมจริงในหอ้งเรียนไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 

วาระที ่6 วาระอืน่ๆ 

Note:  ถามรายช่ือบุคคล ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 แนะน าหนงัสือ หรือ เอกสารท่ีใชอ้า้งอิงเก่ียวกบันวตักรรม Dara TBM  

หมายเหตุ สัมภาษณ์ นางมาลินี คุปตรัตน์ หวัหนา้งาน TBM  นางกรุณา พนูลาภยศ ครูผูส้อน และผู ้
ประสานงาน TBM นางศุกลรัตน์ เลรามญั ผูป้ระสานงาน TBM วนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ.2554 ณ หอ้ง
ศูนย ์TBM 
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การประชุมสัมภาษณ์ทวนสอบความเข้าใจ (Validation Meeting) 

หัวข้อ “นวตักรรม Dara TBM (Best Practice)” 

วาระที ่1 การแจ้งให้ทราบวตัถุประสงค์ และความเป็นมาของการจับความรู้   
Note:  แนวในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติการท างานของสมองทั้ง 12 ขอ้ 
ตามแนวคิดของ Teaching with the Brain in Mind 

วาระที ่2 การแจ้งวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ จับความรู้ 
Note:  เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของผูส้ัมภาษณ์ วา่ตรงกบัความรู้ประสบการณ์ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ
ถ่ายทอดใหห้รือไม่ 

วาระที ่3 ผู้สัมภาษณ์ สอนกลบั ความรู้ ประเด็นส าคัญ แนวคิดทีจ่ าเป็นจากประสบการณ์ และ 
หลกัการต่างๆ  ความรู้เทคนิคอืน่ๆ ทีไ่ด้จากประสบการณ์ประกอบการตัดสินใจ ทีเ่กีย่วข้องกบั
นวตักรรม Dara TBM  
Note:  กรณีสอนกลบัแลว้มีความเห็นแตกต่างกนั จะด าเนินการตรวจสอบและท าการแกไ้ขต่อไป 

วาระที ่4 สอบทวน รายช่ือบุคคล เอกสาร และสารสนเทศ อ้างองิ นวตักรรม Dara TBM  
Note:  

วาระที ่5 วาระอืน่ๆ 
Note:  ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง  
 แนะน าบุคคล หนงัสือ หรือ เอกสารท่ีใชอ้า้งอิงเก่ียวกบันวตักรรม Dara TBM 

หมายเหตุ สัมภาษณ์ นางมาลินี คุปตรัตน์ หวัหนา้งาน TBM  นางกรุณา พนูลาภยศ ครูผูส้อน และผู ้
ประสานงาน TBM นางศุกลรัตน์ เลรามญั ผูป้ระสานงาน TBM วนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ.2554 ณ หอ้ง
ศูนย ์TBM 
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ภาคผนวก ง   
แบบประเมินผลการพฒันาระบบจดัการความรู้ 

ส าหรับงานสอนของครูประถมศึกษา 
โรงเรียนดาราวทิยาลยั เชียงใหม่ 
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แบบประเมินผล การพฒันาระบบจัดการความรู้ 
ส าหรับงานสอนของครูประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ 

 

ค าช้ีแจง  แบบประเมินผล เพื่อประเมินความคาดหวงัของผูใ้ชร้ะบบ (Knowledge Based) โดยให้
  ท่านท าเคร่ืองหมาย  ตามท่ีท่านเห็นสมควรวา่อยูใ่นระดบัใด โดยแปลความหมายดงัน้ี
   5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก       

  3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
   1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด                    

ตอนที ่1 ประเมินความคาดหวงัของผู้ใช้ระบบ (Knowledge Based) 

หัวข้อประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

การเขา้ถึงระบบท าไดง่้ายและรวดเร็ว      
การใชง้านในเมนูต่างๆ ใชง่้าย      
ระบบแบ่งขอ้มูลเป็นหมวดหมู่      
ความถูกตอ้ง ชดัเจน น่าเช่ือถือของขอ้มูล      
ระบบมีการเช่ือมโยงครอบคลุมกบัความรู้
ท่ีจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

     

ระบบเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน      
ระบบมีขอ้มูลท่ีตอบสนองตรงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้

     

รูปแบบและวธีิการน าเสนอขอ้มูล      
ความสะดวก รวดเร็วในการเรียกดูและ
สืบคน้ขอ้มูล 

     

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใชง้าน
ระบบ 

     

 
ตอนที ่2 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………….………………………………… 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ-นามสกุล นายภาคภูมิ สุภาพนัธ์ 

วนั เดือน ปี เกดิ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2519 

ประวตัิการศึกษา ปีการศึกษา 2542 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์  
  สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ 

ปีการศึกษา 2545 ประกาศนียบตัรวชิาชีพครู มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ปีการศึกษา 2557 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การจดัการ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ประวตัิการท างาน ครูผูส้อนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนดาราวทิยาลยั เชียงใหม่ 

  

 
 

 


