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ตัวอย่างบันทกึหลังการพบกลุ่ม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552  

บันทึกหลังการพบกลุ่ม ครั้งที่ 1 

วันที่ 17  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2552 

1. วิชา 

    1. วิชาภาษาไทย  เรื่องหลักการอ่าน 
    2. วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 เรื่องพัฒนาการ 
        เวลา  9.00-12.00 น   จํานวน  3  ช่ัวโมง 

 



2. สภาพการพบกลุ่ม             

    2.1  มีนักศกึษา 60 คน มาพบกลุ่ม 60 คน 
    2.2  การจัดกิจกรรม 
        1) แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ และ
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง ในการพบกลุ่มครัง้ที่ 1 ผู้เรียนทราบ 
        2) ได้แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย ๆ 10 กลุ่มๆ ละ 6 คน ครู นักศกึษา ร่วมกัน วิเคราะห์
หลักสูตร และสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการอ่าน และวิชาพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง
พัฒนาการ เพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนการเรียนรู้รายบุคคล เน้ือหาที่ง่าย ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เน้ือหาที่ยากครูจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให ้ 

3. ข้อดีของการพบกลุ่ม 

          นักศึกษามาพบกลุ่มทุกคน  ในการพบกลุ่มครั้งแรกของภาคเรียนที่  1/2552  ทําให้ผู้เรียน มี
ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับหลักสูตร เน้ือหาสาระ วิธีเรียน และวิธีวัดผล ประเมินผล ทั้ง 2 วิชา 
ตลอดภาคเรียน การจัดกิจกรรมการพบกลุม่ครั้งน้ีพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความต้ังใจในการคิด 
วิเคราะห์ แยกแยะเน้ือหาที่จะนํามาใช้ในการพบกลุ่ม ทั้ง 18 คร้ัง นอกจากน้ันผู้เรียนสว่นใหญ่ 
สามารถแสดงความคิดเห็น ร่วมกับเพ่ือนในกลุ่มและครู 

4. ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา  

          ปัญหาในการพบกลุ่ม ครั้งน้ีคือ ผู้เรียนยังขาดความเข้าใจวิธีการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ 
และการแบ่งเน้ือหา ยาก ง่าย  จึงทําให้กระบวนการพบกลุ่มล่าช้า 

          วิธีการแก้ปัญหา  ครูอธิบายวิธีการวิเคราะห์ การแบ่งเน้ือหา ที่ยาก ง่าย   วิธีเขียนแผนการ
เรียนรู้รายบุคคล ให้ผู้เรียนนําไปทําเป็นการบ้าน  และนัดหมายให้นํามาส่งในการพบกลุ่มครั้งที่ 2 ใน
วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 

                                                                             ภัญญดา   กันอ่อน 
                                                                             ครู ศรช.พรหมพิราม 
                                                                             17 พฤษภาคม  2552 

———————————————————– 

 

 

 

 



บันทึกหลังการพบกลุ่มครั้งที่ 2 

วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 

1. วิชา 

   1. วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการอ่าน คําควบกล้ํา คําพ้อง คําแผลง 
   2. วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 เรื่องพัฒนาการ 
       เวลา  9.00-12.00 น   จํานวน  3  ช่ัวโมง 

2. สภาพการพบกลุ่ม 

    2.1  ผู้เรียนมาพบกลุ่ม 55  คน ไมม่าพบกลุ่ม 5  คน 
    2.2  การจัดกิจกรรม 
        1) ครูแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ และผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง ในการพบกลุ่มครั้งที่ 2 ให้ผู้เรียนทราบ 
        2) ให้ผู้เรียนส่งแผนการเรียนรู้รายบุคคล ทีม่อบหมายในการพบกลุ่มครั้งที่ 1 
        3) วิชาภาษาไทย แบ่งผู้เรียนออกเป็น 10 กลุม่ ๆ ละ 5 คน ให้รว่มกันศึกษา ควาหมาย ของคํา
พ้อง คําสมาส คําแผลง คําควบกลํ้าแท้ และคําควบกล้ําไม่แท้ แล้วใหแ้ต่ละกลุ่มส่งผูแ้ทนออกมา
รายงานหน้าช้ัน 
            -  ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ เรื่อง หลกัการอ่าน คําควบกล้ํา คําพ้อง คําแผลง 
        4) วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ใหผู้้เรียนแต่ละคน ศึกษาเรื่องความแตกต่างของพัฒนาการวัยต่าง 
ๆ จากหนังสือแบบเรียน และใบความรู้ 
            -  ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ เรื่องความแตกต่างของพัฒนาการวัยต่าง ๆ 

        5) จัดทดสอบย่อย วิชาภาษาไทย และวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 เพ่ือวัดผลประเมินผล ความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียน 

3. ข้อดีของการพบกลุ่ม 

         ผู้เรียนส่วนใหญ ่สนใจ และต้ังใจทํากิจกรรมการเรยีนรู้  ผู้เรียนได้ซักถามประเด็นเน้ือหาสาระ
ต่าง ๆ ที่ยังไม่เข้าใจจากครู และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนในกลุ่มเรียน 

4.ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา 

         4.1 การทดสอบย่อย ผู้เรียนยังขาดทักษะในการเขียนคําตอบข้อสอบแบบอัตนัย เช่น การ
เขียนบรรยายที่แสดงถึงความรู้ความเข้าใจ ผู้เรียนยังไม่สามารถเขียนสือ่ความหมายได้ 

          วิธีการแก้ปัญหา โดยครูได้ อธิบายวิธีการเขียนบรรยายในการตอบการทดสอบย่อย ให้กับ
ผู้เรียน พร้อมทั้งเขียนตัวอย่างให้ผู้เรียนดูเป็นแนวทางในการเขียน 



          4.2 ผูเ้รียนที่ไม่มาพบกลุ่ม   จํานวน 5 คน ครแูก้ปัญหาโดยติดตามผู้เรียนและมอบหมายงาน
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าใน เน้ือหาสาระที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการพบกลุ่มครั้งที ่2 โดยให้
ผู้เรียนทํา กรต. และนํางานมาส่งในการพบกลุ่มคร้ังที ่3 ในวันที่  31  เดือนพฤษภาคม 2552 

ภัญญดา  กันอ่อง   
ครู ศรช. พรหมพิราม 
24  พฤษภาคม  2552 

————————————————————  

บันทึกหลังการพบกลุ่มครั้งที่ 3 

วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552  

1. วิชา 

    1. วิชาภาษาไทย การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง 
    2. วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ชีวิตและครอบครัว 
        เวลา  9.00-12.00 น   จํานวน  3  ช่ัวโมง 

2. สภาพการพบกลุ่ม 

        1.1 ผู้เรยีนมาพบกลุ่ม 50 คน ไมม่าพบกลุ่ม 10 คน 
        1.2 การจัดกิจกรรม 
            1) ครูแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในการพบกลุ่มครั้งที่ 3 ใหผู้้เรยีนทราบ 
           2) วิชาภาษาไทย   ครูสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ การอ่านบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง
ประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และสาธิตการอ่านโดยใช้สื่อ CAI (Computer Assisted 
Instruction)    และให้ผู้เรียนฝึกการอ่าน ตามสื่อ CAI 
             -  ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ เรื่อง การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง 

            3) วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ได้กําหนดประเด็นให้ผู้เรียนได้อภิปรายร่วมกัน ในหัวข้อ การ
วางแผนครอบครัว เพศศึกษา การเจริญเติบโตของร่างกายในวัยต่าง ๆ 
             – ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ เรื่อง วางแผนครอบครัว เพศศึกษา การ
เจริญเติบโตของร่างกายในวัยต่าง ๆ 

  3.ข้อดีของการพบกลุ่ม 

           3.1 วิชาภาษาไทย ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าเก่ียวกับการอ่านบทร้อยแก้วร้อยกรอง เน่ืองจาก
ได้รับความรู้จากครูเก่ียวกับหลักการในการอ่าน และได้ฝกึการอ่านจาก สื่อ CAI 



           3.2 วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับชีวิตและครอบครัว 
เน่ืองจากครูได้นําเรื่องหรือประเด็นที่เป็นวิถีชีวิตของผู้เรียน ให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกันและให้ผู้เรียน
ร่วมกันสรุปองค์ความรู้ 

 4.ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา 

           4.1 ผู้เรียนบางคน ยังไม่เข้าใจการอ่านบทร้อยแก้วร้อยกรอง และไม่สามารถอ่านบทร้อย
แก้วร้อยกรองได้ ครูแก้ปัญหาโดยมอบใบงานให้ผู้เรียนไปฝึกการอ่าน 
           4.2 ผู้เรียนที่ไม่มาพบกลุ่ม ครูได้ติดตามผู้เรียนและมอบใบความรู้และใบงาน ให้ไปศึกษาด้วย
ตนเองและนํางานมาส่งการพบกลุ่มครั้งที ่4  ในวันที ่ 7  เดือนมิถุนายน  2552       

ภัญญดา  กันอ่อง          
ครู ศรช. พรหมพิราม 
31  พฤษภาคม  2552 
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