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ข้อมูล AAR 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

(สิงห์บุรี, ลพบุรี, ชัยนาท, อ่างทอง) 
ฐานการเรียนรู้ Problem based Learning 

Facilitator:  ปานรดา     Note Taker:  จิราภรณ์ 
 
 

1. สิ่งทีไ่ด้เรียนรู้ 
1.1 PBL คือการตั้งค าถามเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
1.2 ครูเป็นพี่เล้ียง มีใบงาน กิจกรรมกระตุ้นเด็ก 
1.3 หลักการแนวทางน า PBL ไปใช้แก้ปัญหาในการเรียนการสอน  
1.4 ได้เห็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ปัญหา 
1.5 วิธีการ coach การตั้งค าถาม 
1.6 การกระตุ้นให้ coachee ตอบ มีส่วนร่วม 
1.7 การแชร์ประสบการณ์ ทักษะของ coach ท่ีดี 
1.8 การจับประเด็นของ Note Taker  
1.9 coach ต้องต้ังใจฟัง มี GROW ท่ีชัดเจนในการตั้งค าถามเพื่อจะดึงค าตอบ 

 
2. ความประทับใจ 
 2.1 ความเป็นกันเองของโค้ช A 
 2.2 ให้รู้สึกผ่อนคลาย 
 2.3 โค้ช A ได้ใหค้วามรู้ท่ีชัดเจน เป็นขั้นตอนน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 2.4 การเปิดโอกาสให้ทีม B สามารถพูดแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี 
 2.5 รู้สึกว่าไม่ยากท่ีจะน าไปปฏิบัติจริง 
 
3. สิ่งที่จะกลับไปท าต่อ 

1.1 รูปแบบกิจกรรมเหมือนจริง 
1.2 ให้ ผอ.เป็น coach มาฝึกจริง 
1.3 อยากใหที้ม B ได้ฝึกการเป็น coach ทุกคน และให้โค้ช A ช้ีแนะ แสดงความคิดเห็น 
1.4 อยากให้ทีม A ลงไปท่ีโรงเรียน  
1.5 หนึ่งครูหนึ่ง PBL 
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ผลการทบทวนหลังจากฝึกประจ าฐานการเรียนรู้ Project-Based Learning 
วันที่ 27-29 มีนาคม 2558 

(สพม. 5 สิงห์บุรี)  
 
 

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
- เรียนรู้การเป็น Coach ว่าจะต้องมีทักษะในการจับประเด็น ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการฟัง ทักษะ

การสะท้อนข้อมูล การจับประเด็น จับ Key word ตลอดจนมีสมาธิหรือมีความต้ังใจขณะ Coaching 
โดยจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการ Coach ด้วย นอกจากนั้นแล้ว ยังได้เรียนรู้วธิีการแบ่งปัน
ข้อมูลและการวางตัวหรือบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมในการเป็น Coach 

- เรียนรู้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ Project Based Learning ในรายละเอียด 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้น
ให้ความรู้พื้นฐาน ขั้นกระตุ้นความสนใจ ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ ขั้นแสวงหาความรู้ ข้ันสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้ 
และขั้นเสนอส่ิงท่ีเรียนรู้ 

- เรียนรู้กระบวนการ Coach โดยใช้ GROW Model  
2. รู้สึกอย่างไร 
- ประทับใจ Coach A เพราะ ใจเย็น มีความเป็นกันเอง ให้ความรู้ชัดเจน ให้ค าแนะน าท่ีดี ใช้ค าพูด

เสริมแรงได้ดี รู้สึกดีท่ีได้ความรู้เกี่ยวกับใบงานในกิจกรรม Coaching คือ ใบงานบันไดแห่ง
ความส าเร็จ 

3. สิ่งที่จะกลับไปท า/หรือสิ่งที่อยากให้ท า 
- อยากให้ฝึกการวิเคราะห์ปัญหา 
- อยากได้ตัวอย่างท่ีดีในการท า PBL  
- ต้องการส่ือเพิ่มเติม  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ผลการทบทวนหลังการฝึกปฏิบัติประจ าฐานการเรียนรู้ 
ฐานการเรียนรู้ Scaffolding 

วันที่ 27-29 มีนาคม 2558 ณ สพม.5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) 
 
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
 1.1 ด้านเนื้อหาและหลักการ 
  -เนื้อหาและหลักการของวิธีการสอนโดยใช้ Scaffolding 
  -เนื้อหาและหลักการของการโค้ชด้วยโมเดล GROW 
 1.2 ด้านทักษะ 
  -ทักษะของการเป็นโค้ช เช่น การตั้งค าถาม การฟัง และการสรุปข้อมูล 
  -ทักษะของการเป็นผู้จดบันทึก  
  -ทักษะของการเป็นผู้สังเกต 
 1.3 ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  -การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างผู้เข้าอบรมท าให้ได้แนวทางในการพัฒนาผู้เรียน 
2. ความรู้สึกจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
 2.1 ความประทับใจ 

-ประทับใจทีมวิทยากรท่ีให้ความเป็นกันเอง ไม่รู้สึกว่าก าลังถูกสอน  
-ประทับใจทีมวิทยากรท่ีสามารถถ่ายทอดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และอธิบายสาระส าคัญได้

ชัดเจน 
 2.2 ความสนุก 
  -เนื้อหาสนุก ไม่เครียด 
  -สนุกท่ีได้ลองฝึกทักษะการเป็นโค้ช 
 2.3 ความม่ันใจ 
  -ภายหลังการฝึก 1 ครั้ง รู้สึกมั่นใจท่ีจะน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้จริงท่ีโรงเรียน 
3. การวางแผนภายหลังการเรียนรู้ 
 3.1 ผู้บริหาร 
  -น าความรู้ท่ีได้ไปถ่ายทอดให้ครูที่โรงเรียน 
  -น าไปใช้จริงในการเรียนการสอน 
  -น าไปวางแผนเป็น Action plan ของโรงเรียน 
 3.2 ศึกษานิเทศก์ 
  -น าความรู้ท่ีได้ไปให้ค าช้ีแนะแก่ครูในโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ 
 3.3 ครู 
  -น าความรู้ไปถ่ายทอดให้เพื่อนครู 
  -น าความรู้เกี่ยวกับเทคนิค Scaffolding ไปปรับใช้ในกลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบ 
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ผลการทบทวนหลังการฝึกปฏิบัติประจ าฐานการเรียนรู้ 
ฐานการเรียนรู้ Professional Learning Community (PLC) 

วันที่ 27-29 มีนาคม 2558 ณ สพม.5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) 
 
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
 1.1 ด้านเนื้อหาและหลักการ 
  - รู้และเข้าใจขั้นตอนของ PLC 
  - เรียนรู้เรื่องการจับประเด็น 
  -  ได้รู้กลยุทธ์ในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ (PLC) ในโรงเรียน 
  - ได้ทราบประโยชน์ของ PLC และการน าไปประยกุต์ใช้ 
  -  เกิดมุมมองท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการ Coaching   
 1.2 ด้านทักษะ 
  -ทักษะการเป็นโค้ช (การตั้งค าถาม การฟัง การจับประเด็น การให้เกียรติผู้เล่าเรื่อง) 
  -ทักษะของการเป็นผู้จดบันทึก  
  -ทักษะของการเป็นผู้สังเกต 
  -  ทักษะการเล่าเรื่อง 
  
2. ความรู้สึกจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
 - ประทับใจทีมวิทยากรในความเป็นกัลยาณมิตร รอยยิ้ม ความเป็นกันเอง  
 -  ประทับใจสมาชิกในกลุ่มท่ีเปิดใจ พร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน และมีความเป็นกันเอง ไม่แบ่งระหว่าง
ผู้บริหารกับครู 
 -  ประทับใจบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกันเอง 
 - มีความมั่นใจในการปฏิบัติ  
 -  สนุก ท่ีได้แลกเปล่ียนข้อมูลต่าง ๆ  
 -  มีความสุขจากการเรียนรู้ร่วมกัน ท้ังทีมโค้ช A และ ทีมโค้ช B 
 
3. การวางแผนภายหลังการเรียนรู้ 
 3.1 ผู้บริหาร 
  - เริ่มจากไปท าความเข้าใจกับตัวเองอีกครั้งให้ชัดเจน  
  -  น าความรู้ท่ีได้ไปช้ีแจงให้กับครูในโรงเรียนได้ทราบ  
  -  ฝึกทักษะการเป็นโค้ชให้มากขึ้น โดยเฉพาะการต้ังค าถาม 
  -  จะไปท า PLC กับครูที่โรงเรียน และให้ครูท า PLC กับเด็กด้วย 
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 3.2 ศึกษานิเทศก์ 
  - ไปท า PLC กับกลุ่มเพื่อนศึกษานิเทศก์ด้วยกัน 
  -  จะไปท า PLC กับครูในโรงเรียน 
 3.3 ครู 
  - จะท า PLC กับเพื่อนครู และ นักเรียน 
   

******************************************** 
 

 
 


