
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คํานํา 
 

 คู $มือการนิเทศการศึกษา เพื ่อเสริมสร5างคุณภาพผู5เรียน ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ  

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เล$มนี้ จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายวิธีการใช5

รูปแบบการนิเทศการศึกษาเพื่อเสริมสร5างคุณภาพผู5เรียน ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 (SPARE Model) เพื่อให5ศึกษานิเทศก] หรือผู5ที่ได5รับ

มอบหมายให5นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของโรงเรียนที ่เข5าร$วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ  

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 หรือผู5ที ่สนใจได5ใช5เป_นแนวทางใน 

การเสริมสร5างผู5เรียนด5วยการบริหารจัดการอย$างเป_นระบบ มีการจัดสภาพแวดล5อมที่เอื้อต$อการเรียน

การสอน โดยจัดกระบวนการเรียนรู5ในรูปแบบการเรียนรู5เชิงรุก รวมทั้งแนวทางการนิเทศการศึกษาและ

การจัดการเรียนการสอนวิถีใหม$ (New Normal) ภายใต5สถานการณ]การแพร$ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) เนื้อหาในคู$มือฉบับน้ีประกอบด5วย ส$วนที่ 1 บทนำ ส$วนที่ 2 หลักการและ

แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ส$วนที่ 3 องค]ประกอบของรูปแบบการนิเทศเพื่อเสริมสร5างคุณภาพ

ผู 5เรียน ส$วนที ่ 4 แนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ส$วนที ่ 5 แนวทางการนิเทศการศึกษาใน

สถานการณ] COVID-19  และภาคผนวก  

 ผู5เขียนหวังว$าคู$มือเล$มนี้ จะเป_นแนวทางสำหรับการนิเทศการศึกษา เพื่อเสริมสร5างคุณภาพ

ผู5เรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

หรือนำไปประยุกต]ใช5เพื่อการเสริมสร5างคุณภาพผู5เรียนอันจะส$งผลต$อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ

ประสิทธิผลต$อการพัฒนาคุณภาพผู5เรียนท่ีเป_นเปsาหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาต$อไป 

 

            สนธยา หลักทอง 

         กลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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คําแนะนําการใช้คู่มือการนิเทศการศึกษา 
 คู $มือการนิเทศการศึกษา เพื ่อเสริมสร5างคุณภาพผู5เรียน ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ  

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ใช5เป_นเครื่องมือสำหรับนิเทศการศึกษา 

รายละเอียดของคู$มือการนิเทศการศึกษา ประกอบด5วย 

 ส$วนที ่ 1 บทนำ ส$วนที ่ 2 หลักการและแนวคิดเกี ่ยวกับการนิเทศการศึกษา ส$วนที ่ 3 

องค]ประกอบของรูปแบบการนิเทศเพื่อเสริมสร5างคุณภาพผู5เรียน ส$วนที่ 4 แนวทางการพัฒนาโรงเรียน

คุณภาพ ส$วนท่ี 5 แนวทางการนิเทศการศึกษาในสถานการณ] COVID-19  และภาคผนวก  

คําช้ีแจงสําหรับผู้นิเทศการศึกษา 
 เพื ่อให5การดำเนินการนิเทศการศึกษา โรงเรียนท่ีเข5าร$วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ  

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีประสิทธิภาพ ผู5นิเทศประกอบด5วย

ศึกษานิเทศก] และผู5ที่ได5รับมอบหมาย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู5มีหน5าที่เกี่ยวข5องกับการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนควรปฏิบัติดังน้ี  

  1. ศึกษาทำความเข5าใจเกี่ยวกับองค]ประกอบและกระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินการ

นิเทศอย$างละเอียด โดยสามารถดัดแปลง ขั้นตอนกิจกรรมให5เหมาะสมกับระยะเวลาที่กำหนดในดำเนิน

ดำเนินการนิเทศ ท้ังน้ีให5คำนึงถึงวัตถุประสงค]และผลผลิตเป_นสำคัญ 

  2. แนวทางการนิเทศที่กำหนดไว5เป_นเพียงกรอบการนิเทศเบ้ืองต5น ผู5นิเทศควรพิจารณา

กระบวนการ/ขั ้นตอน และแนวทางในการจัดกิจกรรมให5มีเหมาะสมกับเพศ วัยและศักยภาพของ

นักเรียน ผู5นิเทศสามารถดัดแปลงเนื้อหา และวิธีการให5เหมาะสมกับบริบทและความพร5อมของแต$ละ

โรงเรียน รวมทั ้งสามารถประยุกต]ใช5สื ่ออุปกรณ]อย$างอื ่นที ่หาง$าย ควรคำนึงถึงสาระสำคัญและ

วัตถุประสงค]ของการนิเทศเป_นสำคัญ 

  3. สื่ออุปกรณ]ในคู$มือ เป_นเพียงตัวอย$างเพื่อประกอบการเข5าใจและชัดเจนสำหรับการ

นิเทศโดยมีความยึดหยุ$นในการจัดลำดับ ผู5นิเทศสามารถเลือกใช5สื่ออื่นสำหรับการดำเนินการนิเทศตาม

ความถนัดและความคุ5นเคย แต$งต5องสัมพันธ]และสอดคล5องกับวัตถุประสงค]ของการนิเทศ 

  4. ขั ้นตอน/กระบวนการในการนิเทศ ได5ออกแบบให5มีความยืดหยุ$น ผู 5นิเทศสามารถ

จัดลำดับก$อนหลังได5 อย$างไรก็ได5 แต$ควรดำเนินการนิเทศให5ครบทุกข้ันตอน/กระบวนการ 

  5. ควรสะท5อนผลการนิเทศกับผู5รับการนิเทศทุกครั้ง เพื่อรับทราบปzญหา อุปสรรค รวมท้ัง

ข5อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือเป_นข5อมูลสำคัญในการนำมาปรับปรุง พัฒนารูปแบบการนิเทศให5มีความสมบูรณ]

มากย่ิงข้ึน  

 



จ 

 

วัตถุประสงค์  
 คู$มือการนิเทศการศึกษา เพื ่อเสริมสร5างคุณภาพผู5เรียน ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ  

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีวัตถุประสงค]เพื่อให5ศึกษานิเทศก] หรือ

ผู5ที่ได5รับมอบหมายในการนิเทศการศึกษาใช5เป_นแนวทางในนิเทศโรงเรียนที่เข5าร$วมโครงการโรงเรียน

คุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ให5บรรลุวัตถุประสงค]ที่กำหนด

ไว5 

ประโยชน์ของคู่มือการนิเทศการศึกษา 
  
  ในการจัดทำคู$มือการนิเทศการศึกษา เพ่ือเสริมสร5างคุณภาพผู5เรียน ตามโครงการโรงเรียน

คุณภาพ ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  มีประโยชน]ดังน้ี  

  1. ประโยชน]ต$อสถานศึกษาคู$มือการนิเทศการศึกษา เพ่ือเสริมสร5างคุณภาพผู5เรียน ตาม

โครงการโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

  2. เป_นแนวทางในการนิเทศการศึกษา เพ่ือเสริมสร5างคุณภาพผู5เรียน ตามโครงการ

โรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

  3. เป_นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาเพ่ือวัตถุประสงค]อ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนท่ี 1  
บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญ 
 การศึกษาของประเทศไทยได5เปล่ียนแปลงไปมากในทศวรรษท่ีผ$านมาน้ัน สืบเนื ่องจาก 

การประกาศใช5พระราชบัญญัติการศึกษาแห$งชาติ พ.ศ. 2542 นำไปสู$การควบรวม หน$วยงาน 

ที่รับผิดชอบ การจัดต้ังหน$วยงานใหม$ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก ด5วยเจตนารมณ] 

การเปลี่ยนแปลงเป_นไปเพื่อปฏิรูปการศึกษาอันมีเปsาหมายท่ีจะยกระดับ คุณภาพพลเมืองของประเทศ 

แต$ผลลัพธ]ท่ีคาดหวังยังไม$บรรลุ แต$อย$างใด ในทางตรงกันข5าม กลับมีสัญญาณที่น$าห$วงใยผลจาก 

การประเมินผลท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งน้ี สืบเนื่องมาจากการออกแบบระบบให5รัฐเป_นผู5จัด 

การศึกษาโดยส$วนใหญ$ การออกนโยบาย หรือมาตรการแก5ปzญหาแบบแยกส$วน รวมท้ังปzจจัยและ

เงื่อนไขอื่นของระบบการศึกษาแบบเดิมที่ยังไม$แก5ไขได5ส$งผลต$อคุณภาพการศึกษาด5วย  โดยท่ีการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเป_นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคนให5เป_นพลเมืองที่ดี โดยมีการบัญญัติไว5ในรัฐธรรมนูญ

แห$งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยเปsาหมายในการจัดการศึกษาทั้งปวงมุ$งหมายให5เยาวชน

ของชาติเป_นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเช่ียวชาญตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบ

ต$อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ (ในการพัฒนาเยาวชนของชาติเพื่อเป_นทุนมนุษย]ที่สมบูรณ]

และเป_นทรัพยากรท่ีมีคุณค$าเพ่ือขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศให5เป_นประเทศท่ีพัฒนาแล5ว ตามวิสัยทัศน]

ของยุทธศาสตร]ชาติ 20 ปÉ ให5 “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” น้ันจึงมีการกำหนดแผนการปฏิรูปการศึกษาข้ึน 

ได5แก$ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู5โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษา

แห$งชาติฉบับใหม$ และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข5อง ซึ่งการปฏิรูปการศึกษายังเป_นส$วนหน่ึงของการปฏิรูป

ประเทศเพื่อสนับสนุนการบรรลุ ตามยุทธศาสตร]ชาติท่ีกำหนดไว5ในด5านต$าง ๆ เน่ืองด5วยการศึกษาเป_น

พื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้นแผนการปฏิรูปประเทศด5านการศึกษาจึงเป_นองค]ประกอบ

สำคัญที่จะสนับสนุนการดำเนินการตาม ยุทธศาสตร]ชาติทุกด5าน โดยเฉพาะอย$างย่ิงด5านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย]ของประเทศ ด5านความ เท$าเทียมและความเสมอภาคของสังคม และด5านขีด

ความสามารถในการแข$งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการ กระจายรายได5 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมี

นโยบายการพัฒนาการศึกษาให5เกิดคุณภาพนั้น โดยมุ$งเน5นท่ีการประกันถึงคุณภาพการศึกษาน่ันคือ

คุณภาพของผู5เรียน โดยโรงเรียนต5องประกันต$อผู5ปกครองและผู5มีส$วนได5ส$วนเสียว$า ผู5เรียนจะต5องมี

คุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึง มีทักษะท่ี

จำเป_นในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาคุณภาพผู5เรียนไปสู$ความสำเร็จตามเปsาหมายที่กำหนด จำเป_นต5องมี

กระบวนการพัฒนาที่เก่ียวข5องได5แก$ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอนซี่งปรับเปลี่ยน
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รูปแบบจากเดิมมาสู$การจัดการเรียนรู5เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส$งเสริมให5ผู5เรียนเกิดกระบวนการ

คิดวิเคราะห]และการคิดขั้นสูง มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ซึ่งการจัดการเรียนรู5ตาม

แนวคิด Active Learning (Bonwell, 1991; Merrill Harminand Melanie Toth, 2006 ; Schmidt, 

1983; วิจารณ] พานิช, 2558 ; วิริยะ îชัยพาณิชย],2560 ; หน$วยศึกษานิเทศก] สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2562) เป_นการจัดการเรียนรู5ที่สนองตอบการจัดการศึกษาที่เน5นให5ผู5เรียนมีทักษะ

ในยุคศตวรรษที่ 21 และเป_นการจัดการเรียนรู5ตามแนวคิดการสร5างสรรค]ทางปzญญาหรือคอนสตรัคติวิ

สซึม (Constructivism) ที ่เน5นกระบวนการเรียนรู 5มากกว$าเน้ือหาวิชา เพื ่อช$วยให5ผู 5เรียนสามารถ

เชื่อมโยงความรู5 หรือสร5างความรู5ให5เกิดขึ้นด5วยตนเองด5วยการลงมือปฏิบัติจริงผ$านสื่อหรือกิจกรรมการ

เรียนรู5ที ่มีครูผู 5สอนเป_นผู5แนะนำ กระตุ5น หรืออำนวยความสะดวกให5ผู 5เรียนเกิดการเรียนรู5ขึ ้นผ$าน

กระบวนการคิดขั้นสูง (Higher-Order Thinking) กล$าวคือ ผู5เรียนมีการวิเคราะห]  สังเคราะห] ประเมิน

ค$าและสร5างสรรค]จากกิจกรรมการเรียนรู5 ทำให5การเรียนรู5เป_นไปอย$างมีความหมาย และนำไปใช5ใน

สถานการณ]อื่น ๆ ได5อย$างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู5เชิงรุก (Active Learning) มีวิธีการจัดการเรียนรู5ท่ี

หลากหลาย เช$น การจัดการเรียนรู5โดยใช5กิจกรรมเป_นฐาน (Activity-Based Learning) การจัดการ

เรียนรู5เชิงประสบการณ] (Experiential Learning) การจัดการเรียนรู5โดยใช5ปzญหาเป_นฐาน (Problem-

Based Learning) การจัดการเรียนรู5โดยใช5โครงงานเป_นฐาน (Project-Based Learning) การจัดการ

เรียนรู 5ที ่เน5นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Leaning) และการจัดการเรียนรู 5การบริการ 

(Service Learning)  

 นอกจากกระบวนการที ่กล$าวมาข5างต5น กระบวนการนิเทศการศึกษานับเป_นอีกหน่ึง

กระบวนการที่มีความสำคัญอีกหนึ่งกระบวนการซึ่งเป_นภารกิจสำคัญต$อการจัดการศึกษาที่ต5องอาศัย

ความร$วมมือจากบุคคลหลายฝûาย โดยเฉพาะอย$างยิ่งทางด5านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน จำเป_นอย$าง

ยิ ่งที ่บุคลากรที ่เกี ่ยวข5องในหน$วยงานจัดการศึกษาจำเป_นต5องพัฒนาและปรับปรุงตนเองให5ทันต$อ 

การเปลี่ยนแปลง เพื่อให5การปฏิบัติงานเป_นไปอย$างมีประสิทธิภาพ เพราะการนิเทศการศึกษาเป_น

กระบวนการที่มีจุดมุ$งหมายเพื่อช$วยเหลือ ชี้แนะ และพัฒนางานให5ประสบผลสำเร็จ ทันต$อสภาพ 

การเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้น อีกทั ้งเป_นองค]ประกอบสำคัญที ่ช$วยเหลือสนับสนุนให5กระบวนการบริหาร  

และกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ทั้งยังเป_นส$วนสำคัญใน

การส$งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ต5องพัฒนาคุณภาพผู5เรียนให5มีทักษะที่จำเป_นในศตวรรษท่ี 

21 เพื่อเข5าสู$การปฏิรูปการศึกษาและการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ตลอดทั้ง มาตรฐาน

การศึกษาของชาติที่มุ$งเน5นให5ผู5เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค] มีทักษะวิชาการ ทักษะ

อาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการเป_นผู5นำและทักษะการนำไปสู$การสร5างนวัตกรรม การนิเทศการศึกษาจึงมี

ความสำคัญต$อการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ$งเน5นการพัฒนา ปรับปรุง 

และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือให5ผู5บริหารและครูผู5สอนมีความรู5ความเข5าใจ
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ในด 5านการบร ิหารจ ัดการศ ึกษา ด 5 านหล ักส ูตร ด 5านการจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนท่ี 

มีประสิทธิภาพ รวมท้ัง การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีส$งผลต$อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

 การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ จำเป_นต5องมีระบบพ่ีเลี ้ยง เพ่ือสร5างความอบอุ$น มั ่นใจด5วย 

ความเป_นกัลยาณมิตรจากโรงเรียนพ่ีเลี้ยงที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพแล5ว ดังน้ันโรงเรียน

คุณภาพจะมีความพร5อมสามารถให5บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเอื้อต$อการจัดการศึกษาปฐมวัย

และการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาพิเศษ ตลอดจนเป_นศูนย]รวมการบริการและเป_นแหล$งเรียนรู5ของ

ชุมชน โดยชุมชนมีส$วนร$วมและเกิดความรู5สึกเป_นเจ5าของ มีความเชื่อม่ัน ศรัทธาส$งบุตรหลายเข5าเรียน

ในโรงเรียน นำไปสู$การลดค$าใช5จ$ายของผู5ปกครอง การสร5างสรรค] คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

โดยโรงเรียนและชุมชนสามารถจัดกิจกรรมที่เป_นประโยชน]และมีประสิทธิภาพ นำไปสู$ความสำเร็จของ

โรงเรียน ทำให5โรงเรียนน$าอยู $ ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ ชุมชนร$วมใจ ใช5ประโยชน]ร$วมกัน แต$ใน

สถานการณ]ปzจจุบันพบว$าโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน5มเพิ่มสูงขึ้น อย$างต$อเนื่องซึ่งส$วนหนึ่งเป_นผลมา

จากอัตราการเกิดของประชาชนลดต่ำลง ส$งผลต$อคุณภาพนักเรียนและ ประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได5กำหนดมาตรการรวม และเลิกโรงเรียนขนาด

เล็กอย$างต$อเนื่องจนถึงปzจจุบัน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจึงมีความสำคัญอย$างยิ่งด5วยเหตุน้ี

สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงมีแนวทางการดำเนินงาน “โรงเรียนคุณภาพของ

ชุมชน” โดยคัดเลือกโรงเรียนหลักของชุมชน มีการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร สิ่งอำนวยความ

สะดวกให5พร5อม มีหลักการทำโรงเรียนขนาดเล็ก ให5เป_นโรงเรียนขนาดใหญ$ เกิดจากการรวมโรงเรียน

เครือข$าย 1 ต$อ 7 หรือ 1 ต$อ 8 หรือในอัตราส$วน ที่มากท่ีสุดท่ีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถ

ดำเนินการได5 ให5มีโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและมีโรงเรียน มัธยมดีสี่มุมเมือง เป_นศูนย]กลางการเรียน

เพ่ือให5ผู5ปกครอง ชุมชน เกิดการยอมรับในการเปล่ียนแปลง 

 เพื่อให5เป_นไปตามนโยบายดังกล$าวสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ซึ่งมีโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน5อยกว$า 120 คน จำนวน 139 แห$ง คิดเป_นร5อยละ 54.51 และมี

แนวโน5มจะเพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากอัตราการเกิดของประชาชนลดต่ำลง รวมทั้งมีการตั้งสถานศึกษา

ขององค]กรปกครองส$วนท5องถ่ิน และโรงเรียนเอกชนในพ้ืนท่ีจำนวนมาก จึงมีความจำเป_นอย$างเร$งด$วนท่ี

จะต5องเร$งพัฒนาโรงเรียนในสังกัดให5มีคุณภาพเพื่อให5ผู5กครองและชุมชนส$งบุตรหลานเข5ามาเรียน สร5าง

โอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อีกทั้งยังเป_นรูปแบบหนึ่งสำหรับการบริหารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็ก โดยดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนประถมศึกษาที่มีมีความ

พร5อม มีที่ตั้งในทางภูมิศาสตร]ที่เป_นศูนย]กลาง มีการคมนาคมที่สะดวกต$อการเดินทาง และมีโรงเรียน

ขนาดเล็กที่สามารถนำนักเรียนมาเรียนรวมได5ในอนาคต มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการก$อสร5างอาคารเรียน

และอาคารประกอบและสิ่งปลูกสร5างอ่ืน กระจายครอบคลุมทั้งพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 33 โรงเรียน

นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนได5อย$างมีคุณภาพและได5รับความเช่ือมั่นจาก
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ผู5ปกครองและชุมชน โดยจัดอยู$ในกลุ$มโรงเรียน Stand Alone อีกจำนวน 41 โรงเรียน และได5แต$งต้ัง

คณะกรรมการนิเทศติดตามเพื่อตรวจสอบและยืนยันความพร5อมของโรงเรียนในการเข5าร$วมโครงการ 

รวมทั้งสร5างความเข5าใจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินการตามโครงการ รับทราบความต5องการและปzญหา

อุปสรรคของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอีกด5วย ซี่งข5อมูลจากการนิเทศดังกล$าวจะเป_นข5อมูล

สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ให5มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส$งผลต$อผู5เรียนที่มีคุณภาพและเป_นทุน

มนุษย]ที่สมบูรณ]ซึ่งจะเป_นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให5เป_นประเทศที่พัฒนาแล5วที่มีความมั่นคง 

ม่ังค่ัง และมีการพัฒนาท่ีย่ังยืนต$อไป 
   

วัตถุประสงค์ของการนิเทศ 
 เพื ่อนิเทศการศึกษา ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 

ขอบเขตการนิเทศการศึกษา 
 1. ประเด็นการนิเทศ 

  ดำเนินการนิเทศ จำนวน 4 ด5าน ได5แก$ 

  1.1 ด5านสภาพแวดล5อมและบรรยากาศท่ัวไป โดยได5กำหนดตัวช้ีวัดเพ่ือการดำเนินการของ

โรงเรียน ดังน้ี 

   1) อาคารสถานที่และสภาพแวดล5อมทั่วไป สะอาด (Clean) ไม$มีกลิ่นหรือเสียง และ

มลพิษอื่น ๆ รบกวน ห5องส5วมสะอาด ไม$มีกลิ่น ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ มีระบบการจัดการขยะท่ี

ถูกต5องตามหลักสุขาภิบาล จัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) น้ำดื่ม น้ำใช5 ท่ีสะอาดและเพียงพอ มีท่ี

ล5างมือ ท่ีแปรงฟzน ท่ีสะอาดและเพียงพอต$อจำนวนนักเรียน 

   2) ความเป_นระเบียบเรียบร5อยของของอาคารสถานท่ี (Clear) โดยจัดสภาพภายใน

อาคาร สถานท่ี และสภาพแวดล5อมทั่วไปเป_นระเบียบเรียบร5อย มีระบบการจัดการและกำจัดขยะและ

การควบคุมแมลงและสัตว ]นำโรคที ่ ดี ม ีความปลอดภัย ห$างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข  

มีห5องปฏิบัติการ ห5องสมุด แหล$งเรียนรู5ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานมีความเหมาะสม

และเพียงพอต$อการเรียนรู5 มีเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข$ายอินเทอร]เน็ตที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ

จัดเก็บส่ือ วัสดุ อุปกรณ]อย$างเป_นระเบียบเรียบร5อยและมีความม่ันคงแข็งแรง 

   3) มีบรรยากาศที่เอื้อต$อการเรียนรู5และสวยงาม (Colorful) โดยมีแผนงาน โครงการ

เพื่อจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต$อการเรียนรู5 สวยงามและมีสีสัน สภาพแวดล5อมภายในอาคารเรียน และอาคาร
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ประกอบให5มีสีสันสวยงาม และเป_นมิตรกับส่ิงแวดล5อม จัดพ้ืนท่ีในสำหรับการดำเนินกิจกรรมกลุ$ม และมี

พื้นที่สำหรับการเรียนรู5ด5วยตนเองตามความสนใจที่เหมาะสมและเพียงพอ มีสวนหย$อม หรือจัดสภาพ

บรรยากาศทั่วไปให5มีสวยงามร$มรื่น รวมท้ังมีระบบการบำรุง ดูแล รักษาสภาพแวดล5อมในภายในอาคาร

เรียน และอาคารประกอบให5เอ้ือต$อการเรียนรู5ตลอดเวลา 

   4) มีบรรยากาศภายในที่แสดงออกถึงการดูแลและเอาใจใส$ต$อตนเองและบุคคลอ่ืน 

(Care) ผู 5บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเอาใจใส$ต$อหน5าที ่และความรับผิดชอบของตนเอง  

มีระบบดูแลช$วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ นักเรียนทุกคนได5รับดูแลเอาใจใส$ต$อสุขภาพอนามัย 

รวมทั้งดูแลความสะอาดของเสื้อผ5า เครื่องแต$งกายของตนเองเป_นอย$างดี มีกองทุนหรือระบบดูแล

ช$วยเหลือนักเรียนด5อยโอกาส มีการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

    5) มีสภาพแวดล5อมและบรรยากาศเอื้อต$อการทำงานร$วมกัน (Collaboration) โดยจัด

โครงการ/กิจกรรมที ่ส$งเสริม สนับสนุนการทำงานร$วมกัน มีชุมชนการเรียนรู 5ทางวิชาชีพ (PLC)  

ที่เข5มแข็ง มีพื้นที่สำหรับการทำงานร$วมกันที่เหมาะสมและเพียงพอ มีภาคีเครือข$ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลาย ใช5เทคโนโลยีเป_นเคร่ืองมือสนับสนุนการทำงานร$วมกัน 

   6) สภาพแวดล5อมและบรรยากาศที ่ เอ ื ้อต $อการสร 5างว ัฒนธรรมและค$าน ิยม 

(Correspondence) มีระบบหรือวิธีการสำหรับการสื่อสารเพ่ือสร5างความเข5าใจเกี่ยวกับค$านิยมร$วมของ

องค]กร มีการจัดกิจกรรมส$งเสริมให5ครูและบุคลากรทางการมีความสุขและความผูกพันกับโรงเรียน 

นอกจากน้ันยังจัดกิจกรรมที่ส$งเสริม สนับสนุนความก5าวหน5าทางวิชาชีพ และจัดกิจกรรมส$งเสริม 

สนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลการ จัดกิจกรรมยกย$องเชิดชูเกียรติผู5มีผลงานดีเด$น 

   7) ผ ู 5บร ิหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีค ุณลักษณะสำหรับ 

การประนีประนอม (Compromise) โดยผู5บริหารสถานศึกษาและครูประพฤติตนตามระเบียบวินัย ดำรง

ตนในกรอบศีลธรรมอันดีงาม มีความเมตตา กรุณาและปราศจากอคติ รู5จักแยกแยะผิดชอบช่ัวดี และมี

ความปรารถนาดีต$อผู5อ่ืน 

  1.2 ด5านการบริหารจัดการ 

   1) ผู5บริหารสถานศึกษามีภาวะผู5นำทางวิชาการ โดยมีการเปsาหมายความสำเร็จ พัฒนา

ตนเองอย$างต$อเน่ือง และมีการกำหนดเปsาหมายการพัฒนาอย$างชัดเจน โดยนำข5อมูลสารสนเทศมาใช5ใน

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช5แผนเป_นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา สร5าง

หรือพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการให5มีประสิทธิภาพ นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย$างเป_นระบบ ต$อเนื่องและสม่ำเสมอ และนำผลการประเมินมาปรับปรุง 

พัฒนาและกำหนดทิศทางสำหรับการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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   2) มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน5นกระจายอำนาจการบริหารจัดการ

ท่ีมีความเหมาะสม วางแผนการใช5งบประมาณอย$างเป_นระบบ สอดคล5องกับบริบท ความต5องการ และ

สามารถตรวจสอบได5 เป†ดโอกาสให5ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู5เก่ียวข5องมีส$วนร$วมในการบริหาร

จัดการ ภาคีเครือข$ายเพื่อสนับสนุนและระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช5หลักธรรมเป_น

เคร่ืองยึดเหน่ียวในการบริหารจัดการ 

   3) มีการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยกำหนดและประกาศมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคล5องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาที่มุ$งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมเป_นไปตามแผนท่ี

กำหนดไว5 ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ จัดทำและส$ง

รายงานผลการประเมินตนเองให5ต5นสังกัด นำผลการประเมินตนเองไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  1.4 ด5านการจัดการเรียนการสอน 

   1) ครูผู5สอนวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยวิเคราะห]มาตรฐานการเรียนรู5และ

ตัวชี้วัดในรายวิชาหรือสาระการเรียนรู5ที่รับผิดชอบ จัดทำหน$วยการเรียนรู5ที่สอดคล5องกับมาตรฐาน 

การเรียนรู5และตัวช้ีวัด วิเคราะห]ผู5เรียนเป_นรายบุคคล ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียน/แผนการ

จัดประสบการณ] ที ่สอดคล5องกับหน$วยการเรียนรู 5โดยเน5นผู 5เรียนเป_นสำคัญ ออกแบบกิจกรรมท่ี

หลากหลายโดยใช5การจัดการเรียนรู5เชิงรุกให5ผู5เรียนได5ลงมือปฏิบัติด5วยตนเอง จัดหาหรือคัดเลือก ส่ือ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับผู5เรียนในแต$ละช$วงวัย ออกแบบวิธีการและเครื่องมือ

สำหรับการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผู5เรียน 

   2) ครูผู5สอนจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยเน5นให5ผู5เรียนได5ลงมือ

ปฏิบัติด5วยตนเอง ใช5สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเหมาะสมกับผู5เรียนในแต$ละช$วงวัย  

วัดและประเมินผลด5วยวิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผู5เรียนและสอดคล5องกับมาตรฐาน

การเรียนรู5และตัวชี้วัด นำผลจากการวัดและประเมินผลมาใช5สำหรับการปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอนและพัฒนาผู5เรียน มีผลงานดีเด$นด5านการจัดการเรียนการสอน เป_นที่ยอมรับของสังคมท้ัง

ภายในและภายนอกโรงเรียน 

   3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดสภาพแวดล5อมและบรรยากาศ

ภายในห5องเรียนให5เอื้อต$อการเรียนรู5และมีความปลอดภัยต$อผู5เรียน จัดทำข5อมูลสารสนเทศของนักเรียน

รายบุคคลอย$างเป_นระบบและเป_นปzจจุบัน จัดทำเอกสารประจำช้ันเรียนอย$างเป_นระบบ ถูกต5องและเป_น

ปzจจุบัน ใช5ข5อมูลสารสนเทศในการเสริมสร5างและพัฒนาผู5เรียนให5เต็มตามศักยภาพ มีการนิเทศและ

ติดตามการจัดการเรียนการสอนให5เป_นไปตามกำหนดการสอน 
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   4) มีระบบดูแลช$วยเหลือนักเรียน โดยจัดทำระบบข5อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการดูแล

ช$วยเหลือนักเรียนที่ถูกต5องและเป_นปzจจุบัน จัดโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการดูแลช$วยเหลือนักเรียน 

ส$งเสริม ปsองกันและแก5ไขปzญหาผู5เรียนอย$างเป_นระบบ สร5างเครือข$ายความร$วมมือเก่ียวกับการดูแล

ช$วยเหลือนักเรียน เผยแพร$วิธีปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการดูแลช$วยเหลือนักเรียน 

   5) มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใช5กระบวนการวิจัยในการพัฒนาผู5เรียนหรือพัฒนา

นวัตกรรมที่ถูกต5องตามหลักวิชาการ เข5าร$วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู5เก่ียวกับการวิจัยหรือพัฒนา

นวัตกรรม สร5างหรือพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู5เรียน เผยแพร$ผลงานการวิจัยหรือการพัฒนา

นวัตกรรม ได5รับการยอมรับจากสังคมท่ัวไปเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

  1.5 ด5านคุณภาพผู5เรียน  

   1) นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา โดยมีกระบวนการในการกำหนด

นโยบาย และแผนการพัฒนาเสริมสร5างคุณธรรม จริยธรรม ด5านความมีวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิต

อาสาของนักเรียน ประสิทธิภาพด5านการส$งเสริม สนับสนุนดำเนินการเพื่อพัฒนาเสริมสร5างคุณธรรม

จริยธรรม ด5านความมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสาของนักเรียน ประสิทธิภาพในการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการเสริมสร5างคุณธรรม จริยธรรม ด5านความมีวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิต

อาสาของนักเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค]ด5านความมีวินัย  มีความรับผิดชอบและมี

จิตอาสา ระดับความพึงพอใจของผู5ปกครองที่มีต$อการจัดกิจกรรมเสริมสร5างคุณธรรมจริยธรรม ด5าน

ความมีวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิตอาสาของนักเรียน 

   2) นักเรียนทุกคนอ$านออก เขียนได5 โดยกำหนดนโยบายและแผนเพื่อพัฒนาการอ$าน

ออก-เขียนได5ของนักเรียน ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ$านออก-เขียนได5ของนักเรียน 

ประสิทธิภาพในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการอ$านออก-เขียนได5ของนักเรียน ผลการ

ประเมินความสามารถด5านการอ$านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปÉท่ี 1 ผลการประเมินการอ$าน-เขียน

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÉท่ี 2 – ระดับช้ันสูงสุด 

    3) นักเรียนมีความสามารถในด5านการคิดคำนวณ โดยกำหนดนโยบาย และแผนการ

พัฒนาความสามารถด5านการคิดคำนวณ ประสิทธิภาพด5านการส$งเสริม สนับสนุนการดำเนินการเพ่ือ

พัฒนาความสามารถด5านการคิดคำนวณ ประสิทธิภาพในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา

ความสามารถด5านการคิดคำนวณของนักเรียน ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู5เรียนระดับชาติ 

(National Test : NT) ช้ันประถมศึกษาปÉท่ี 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร] 

นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา ประสิทธิภาพกระบวนการในการกำหนดนโยบาย และ

แผนการพัฒนาเสริมสร5างคุณธรรม จริยธรรม ด5านความมีวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิตอาสาของ
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นักเรียน ประสิทธิภาพด5านการส$งเสริม สนับสนุนดำเนินการเพื่อพัฒนาเสริมสร5างคุณธรรมจริยธรรม  

ด5านความมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสาของนักเรียน ประสิทธิภาพในการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการเสริมสร5างคุณธรรม จริยธรรม ด5านความมีวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิตอาสาของ

นักเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค]ด5านความมีวินัย  มีความรับผิดชอบและมีจิตอาสา 

ระดับความพึงพอใจของผู5ปกครองที่มีต$อการจัดกิจกรรมเสริมสร5างคุณธรรมจริยธรรม ด5านความมีวินัย 

มีความรับผิดชอบและมีจิตอาสาของนักเรียน 

 2. เป้าหมายการนิเทศการศึกษา 
  ผู$นิเทศท่ีได$รับมอบหมายดำเนินการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนท่ีเข$าร>วมโครงการ จำนวน 

74 โรงเรียน ได$แก> โรงเรียนคุณภาพของชุมชน จำนวน 33 โรงเรียน และเรียน Stand Alone จำนวน 

41 โรงเรียน ความมีวินัย มี 
 3. ระยะเวลาในการนิเทศศึกษา 
  ดำเนินการนิเทศตลอดปYการศึกษา 2564  

 

ความสําคัญ 
 1. คู>มือการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาเพื่อเสริมสร$างคุณภาพผู$เรียนตามโครงการโรงเรียรน

คุณภาพ  ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ด$วยSPARE-Model  

ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ สามารถใช$เปiนแนวทางในการนิเทศการศึกษาเพื่อเสริมสร$างคุณภาพผู$เรียน และ

เปiนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได$ 

 2. สถานศึกษาสามารถใช$รูปแบบ ฯ เปiนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู$เชิงรุกเพ่ือ

เสริมสร$างคุณภาพผู$เรียน ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู$ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานได$ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การนิเทศการศึกษา หมายถึง กการนิเทศการศึกษา หมายถึงกระบวนการในการแนะนำ

ช>วยเหลือครู เพื่อให$เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนที่สร$างความเจริญก$าวหน$าให$กับ

นักเรียนอย>างมีคุณภาพ โดยเน$นความเปiนประชาธิปไตย ความร>วมมือ ความต>อเนื่อง การสร$างขวัญ

กำลังใจและการมีมนุษยสัมพันธnที ่ดีร>วมกัน ในการครั้งนี้มุ >งเน$นการนิเทศบูรณาการเพื่อเสริมสร$าง

คุณภาพผู$เรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 2 
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 2. การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการทำงานร>วมกันระหว>างผู$บริหารสถานศึกษาหรือ

บุคลากรในโรงเรียนท่ีได$รับมอบหมายให$เปiนผู$นิเทศกับครูผู$สอนซึ่งเปiนผู$รับการนิเทศ เพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนให$มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามเปqาหมายท่ีกำหนด 

  3. การนิเทศบูรณาการ หมายถึง การให$คำแนะนำ ช>วยเหลือ ชี้แนะ เพื่อแก$ไข ปรับปรุง

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ส>งผลต>อคุณภาพผู$เรียนทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

ระดับโรงเรียน โดยมุ>งเน$นให$เกิดการทำงานร>วมกัน ด$วยการประสานงาน ประสานคน ประสานวิธีการ

ทำงาน และประสานงบประมาณการทำงานร>วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ$อนในการดำเนินงานการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน$นสำคัญเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2  

 4. โครงการโรงเรียนคุณภาพ หมายถึง โครงการซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 กำหนดข้ึนมีวัตถุประสงคnเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือ

ลดความเหลื่อมล้ำ สร$างโอกาสและสร$างความเชื่อมั่นสำหรับผู$ปกครองและชุมชน มีโรงเรียนที่เข$าร>วม

โครงการจำนวนท้ังส้ิน 74 โรงเรียน แบ>งเปiน 2 กลุ>ม ได$แก> 

   4.1 โรงเรียนคุณภาพชุมชน หมายถึง โรงเรียนที่มีความพร$อม เปiนศูนยnกลางในการ

คมนาคม มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เปiนที่ยอมรับของผู$ปกครองส>งลูกหลานมาเรียนและสามารถ

ให$บริการสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กกรณีเกิดการควบรวม จำนวน 33 โรงเรียน 

   4.2 โรงเรียน Stand Alone หมายถึง โรงเรียนที่มีความพร$อม มีการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพ เปiนท่ียอมรับของผู$ปกครอง 

 5. โรงเรียนเปiนฐาน หมายถึง การใช$พื้นท่ีในการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนา

คุณภาพผู$เรียนให$เปiนไปตามเปqาหมายท่ีกำหนด 

 6. ห$องเรียนเปiนฐาน หมายถึง การใช$พื้นที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Learning 

Area) ทั้งในและนอกห$องเรียนของครูและนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู$เรียนให$เปiนไปตามเปqาหมายท่ี

กำหนด  

 7. คุณภาพผู$เรียน หมายถึง ความสำเร็จที่เกิดจาการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ตามนโยบาย เปqาหมายของทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  และประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนกับผู$เรียนท่ีแสดงถึงสมรรถนะท่ีจำเปiน

ในศตวรรษท่ี 21 และตามคุณลักษณะอันพึงประสงคnของผู$เรียนตามหลักสูตรและมาตรฐานการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ได$แก> 

  7.1 นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา โดยมีกระบวนการในการกำหนด

นโยบาย และแผนการพัฒนาเสริมสร$างคุณธรรม จริยธรรม ด$านความมีวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิต

อาสาของนักเรียน ประสิทธิภาพด$านการส>งเสริม สนับสนุนดำเนินการเพื่อพัฒนาเสริมสร$างคุณธรรม
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จริยธรรม ด$านความมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสาของนักเรียน ประสิทธิภาพในการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการเสริมสร$างคุณธรรม จริยธรรม ด$านความมีวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิต

อาสาของนักเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคnด$านความมีวินัย  มีความรับผิดชอบและมี

จิตอาสา ระดับความพึงพอใจของผู$ปกครองที่มีต>อการจัดกิจกรรมเสริมสร$างคุณธรรมจริยธรรม ด$าน

ความมีวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิตอาสาของนักเรียน 

  7.2 นักเรียนทุกคนอ>านออก เขียนได$ โดยกำหนดนโยบายและแผนเพื่อพัฒนาการอ>าน

ออก-เขียนได$ของนักเรียน ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ>านออก-เขียนได$ของนักเรียน 

ประสิทธิภาพในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการอ>านออก-เขียนได$ของนักเรียน ผลการ

ประเมินความสามารถด$านการอ>านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปYท่ี 1 ผลการประเมินการอ>าน-เขียน

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปYท่ี 2 – ระดับช้ันสูงสุด 

  7.3 นักเรียนมีความสามารถในด$านการคิดคำนวณ โดยกำหนดนโยบาย และแผนการ

พัฒนาความสามารถด$านการคิดคำนวณ ประสิทธิภาพด$านการส>งเสริม สนับสนุนการดำเนินการเพ่ือ

พัฒนาความสามารถด$านการคิดคำนวณ ประสิทธิภาพในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา

ความสามารถด$านการคิดคำนวณของนักเรียน ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู$เรียนระดับชาติ 

(National Test : NT) ช้ันประถมศึกษาปYท่ี 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตรn 

นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา ประสิทธิภาพกระบวนการในการกำหนดนโยบาย และ

แผนการพัฒนาเสริมสร$างคุณธรรม จริยธรรม ด$านความมีวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิตอาสาของ

นักเรียน ประสิทธิภาพด$านการส>งเสริม สนับสนุนดำเนินการเพื่อพัฒนาเสริมสร$างคุณธรรมจริยธรรม  

ด$านความมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสาของนักเรียน ประสิทธิภาพในการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการเสริมสร$างคุณธรรม จริยธรรม ด$านความมีวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิตอาสาของ

นักเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคnด$านความมีวินัย  มีความรับผิดชอบและมีจิตอาสา 

ระดับความพึงพอใจของผู$ปกครองที่มีต>อการจัดกิจกรรมเสริมสร$างคุณธรรมจริยธรรม ด$านความมีวินัย 

มีความรับผิดชอบและมีจิตอาสาของนักเรียน   

 8. การจัดการเรียนรู $เชิงรุก (Active Learning) หมายถึง การออกแบบการเรียนรู $และ 

การจัดการเรียนรู $ที ่เน$นให$ผู $เรียนปฏิบัติจริง สร$างองคnความรู $ผ>านการคิดขั ้นสูง (Higher-Order 

Thinking) การได$ปฏิบัติงาน สร$างสรรคnงานและนำเสนองานด$วยตัวเอง  

 9. การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การที่โรงเรียนมุ>งให$เกิดคุณภาพของโรงเรียน โดย

โรงเรียนมีการจัดทำมาตรฐานของสถานศึกษา มีการพัฒนาโรงเรียนให$ได$ตามมาตรฐานการศึกษา มีการ

ประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีกลไกการ
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ควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให$เกิดการพัฒนาและสร$าง

ความเช่ือม่ันให$แก>ผู$มีส>วนเก่ียวข$องและสาธารณชน 

 10. รูปแบบนิเทศการศึกษาเพื่อเสริมสร$างคุณภาพผู$เรียน หมายถึง รูปแบบการนิเทศที่พัฒนา 

ประกอบด$วย 4  องคnประกอบ คือ องคnประกอบที ่ 1 หลักการของรูปแบบ องคnประกอบที ่ 2 

วัตถุประสงคnของรูปแบบ องคnประกอบที่ 3 กระบวนการนิเทศ 5 ข้ัน ได$แก> ข้ันที่ 1 กำหนดขอบเขตการ

นิเทศ (Scope) ขั้นที่ 2 วางแผนการนิเทศ (Plan) ขั้นที่ 3 การดำเนินการนิเทศ (Act) ขั้นที่ 4 สะท$อน

ผลการนิเทศ (Reflect) และ ขั้นที่ 5 การประเมินผลการนิเทศ (Evaluate) และ องคnประกอบที่ 4 ผล

การนิเทศ 

 11. ผลการนิเทศการศึกษาเพ่ือ หมายถึง ความสำเร็จหลังการดำเนินงานนิเทศตามจุดเน$นการ

นิเทศ 4 ประเด็น ประกอบด$วย 1) การจัดสภาพแวดล$อมและบรรยากาศท่ีดี 2) การบริหารจัดการท่ีดี 3) 

การจัดการเรียนการสอนท่ีดี และ 4) คุณภาพผู$เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนท่ี 2 
หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา 

 

กระบวนการนิเทศการศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะสำเร็จได$ตามเปqาหมาย จำเปiนต$องมีองคnประกอบสำคัญใน

การพัฒนา คือ กระบวนการบริหารการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู$ และกระบวนการนิเทศ

การศึกษา ที่ต$องร>วมกันสนับสนุน ส>งเสริมไปด$วยกันใน ลักษณะของ “เกลียวเชือก” กระบวนการนิเทศ

การศึกษา (Supervision) เปiนกระบวนการที่ทำให$เกิดการพัฒนาและ ปรับปรุง กระบวนการเรียนการ

สอนของครู โดยมุ>งให$เกิดการจัดการเรียนรู$ท่ีมีประสิทธิภาพ ส>งผลถึงคุณภาพของผู$เรียน กระบวนการ

นิเทศการศึกษาช>วยทำให$เกิดการพัฒนาคน พัฒนางาน สร$างการประสานสัมพันธn และขวัญกำลังใจ ซ่ึง

ต$องดำเนินงานให$ประสานสัมพันธnกับกระบวนการอื่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให$บรรลุตาม

เปqาหมาย ทำให$เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนถาวร ดังนั้นกระบวนการนิเทศการศึกษากับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา สรุปได$ดังภาพต>อไปน้ี 

 
 

ภาพแสดงกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
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รูปแบบการนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศการศึกษาการนิเทศการศึกษามีความจำเปiนต>อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

เน่ืองจากสภาวะสังคมกำลังพัฒนา เปลี่ยนแปลงอย>างรวดเร็ว จึงต$องพยายามปรับสภาพทางการศึกษา  

เพื่อให$สอดคล$องกับสภาพ สังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอยู>ตลอดเวลา โดยมุ>งพัฒนาการเรียนการสอน  

พัฒนาบุคลากรให$มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาไปสู>อนาคต ซึ่งมีรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่หลากหลาย

สำหรับศึกษานิเทศกnหรือผู$ท่ีได$รับมอบหมายเพ่ือนำไปใช$สำหรับการนิเทศ ดังต>อไปน้ี 

1. การนิเทศแบบร:วมมือ (Collaborative supervision)  

   การนิเทศแบบร>วมมือ (Collaborative supervision)  มุ>งเน$นการร>วมมือกันระหว>างผู$

นิเทศและผู$รับการนิเทศ เพื่อให$ผู$รับการนิเทศสามารถเรียนรู$และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด$วย

การนำ ตนเองบทบาทของผู$นิเทศ คือ การช>วยเหลือผู$รับการนิเทศให$ช>วยเหลือตนเอง สัมพันธภาพและ

ความร>วมมือกันระหว>างผู$นิเทศและผู$รับการนิเทศ จึงเปiนจุดเน$นที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ช>วยให$เกิด

การพัฒนาการจัดการเรียนรู$ของทั้งสองฝêายบรรลุผลสำเร็จ (Cope. 2004; Britton, and Anderson. 

2009) การทำงานร>วมกันระหว>างผู$นิเทศและผู$รับการนิเทศเปiนการ ทุ>มเททั้งแรงกาย แรงใจและเวลา

ของกันและกัน ซึ่งต$องอาศัยความไว$วางใจซึ่งกันและกัน Cope (2004) ได$เสนอรูปแบบความไว$วางใจ 

(Trust model) เพื ่อการสร$างความ สัมพันธภาพให$เกิดขึ ้นระหว>างผู$น ิเทศและผู $ร ับการนิเทศ

ประกอบด$วย  

    1. ความจริงใจต>อกัน (Truthful: T ) เปiนการซื่อสัตยn สุจริต การเชื่อใจและการให$

ความจริงใจต>อกัน 

    2. การตอบรับต>อกัน (Responsive: R) เปiนการเปïดใจให$กัน มีความเต็มใจและ

ยินดีใน การร>วมให$ความคิดเห็นอย>างอิสระ  

    3. การเปiนหนึ่งเดี่ยว (Uniform:U) เปiนการให$ความม่ันใจ ความเชื่อมั่นและ ความ

ม่ันคงในสัมพันธภาพท่ีสร$างข้ึน  

    4. ความปลอดภัย (Safe: S) เปiนการให$ความรัก ความปรารถนาดีปกปqองให$การ

สนับสนุนและส>งเสริมซ่ึงกันและกัน  

    5. การฝóกฝน (Trained: T) เปiนการพัฒนาความรู$ ความสามารถให$เกิดขึ้นร>วมกัน

ท้ังสองฝêาย  

  2. การนิเทศแบบพัฒนาการ (Developmental supervision)  

   การนิเทศแบบพัฒนาการ (Developmental supervision) เปiนการนิเทศอีกรูปแบบ 

หนึ่งที่มุ>งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงความแตกต>างของระดับพัฒนาการของครูซ่ึง อยู>

ในวัยผู$ใหญ> ท้ังด$านปôญญา มโนทัศนnหรือความคิดรวบยอด คุณธรรม ความเปiนตัวตน การรู$ ผิดชอบและ



 

 

8 

ความตระหนักและเลือกวิธีการนิเทศท่ีเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของครู ซ่ีง Glickman, et al. 

(2010) ได$จัดกลุ>มครูตามระดับพัฒนาการออกเปiน 3 กลุ>ม ดังน้ี 

    1. กลุ>มที่มีพัฒนาการ / ความเชี่ยวชาญ / ความผูกพันต>อหน$าที่ในระดับต่ำ (Low 

developmental level, expertise and commitment) เปiนกลุ>มที่มีความสามารถในการใช$ ปôญญา

ที่เปiนรูปธรรม สามารถใช$มโนทัศนnและความคิดรวบยอดในระดับต่ำ พัฒนาการด$าน คุณธรรมอยู>ใน

ระดับ Preconventional ซึ่งเปiนขั้นที่บุคคลเชื่อว>าการกระทา ที่ถูกต$องประกอบด$วย สิ่งที่สนอง ความ

พึงพอใจต>อความต$องการของตนเอง ส>วนพัฒนาการด$านความเปiนตัวตนอยู>ใน ระดับที่การแสดง

พฤติกรรมเกิดจากการกระตุ$นและแรงผลักดันจากความกลัว  

    2. กลุ>มที่มีพัฒนาการ / ความเชี่ยวชาญ / ความผูกพันต>อหน$าที่ในระดับปานกลาง 

(Moderate developmental level , expertise and commitment) เปiนกลุ>มท่ีมีความสามารถใน

ระดับ Formal คือ สามารถใช$ปôญญาที่มีความเปiนนามธรรมมากขึ้น เชื่อมโยงความสัมพันธn ระหว>าง

เวลาและสถานที่ได$ สามารถใช$เหตุผลเชิงสมมติฐาน เข$าใจในสัญลักษณnที่มีความ ซับซ$อน พัฒนาการ

ด$านคุณธรรมอยู>ในระดับ Conventional ที่บุคคลจะตระหนักถึงการปฏิบัติตามระเบียบวินัยทางสังคม

พัฒนาการด$านความเปiนตัวตนอยู>ในระดับของการสร$างลักษณะเฉพาะ ของความเปiนตัวตนของตนเอง 

    3. กลุ>มที่มีพัฒนาการ / ความเชี่ยวชาญ / ความผูกพันต>อหน$าที่ในระดับสูง (High 

developmental level, expertise and commitment) เปiนกลุ >มที ่สามารถในระดับ Postformal 

คือ สามารถใช$ปôญญาในการคิดโต$แย$งอย>างมีเหตุผล คิดเชิงบูรณาการและการใช$ปôญญาในการแสวงหา

ความรู$ พัฒนาด$านคุณธรรมอยู>ในระดับ Post conventional ที่ สามารถบอกความ ถูกต$องด$วยมโน

ธรรมและพัฒนาการด$านตัวตนอยู>ในระดับการเปiนตัวของตัวเอง  

   อย>างไรก็ตาม ในการเลือกวิธีการนิเทศที่ดีที่สุดนั้น มีความซับซ$อน ผู$นิเทศควรคำนึง

ด$วยว>า ระดับพัฒนาการของครูมีความหลากหลาย ครูคนหนึ่งอาจมีระดับพัฒนาการด$านมโนทัศนnหรือ

ความคิดรวบยอดอยู>ในระดับสูงแต>ในด$านปôญญา ด$านคุณธรรมและด$านตัวตนอาจอยู>ในระดับปานกลาง

นอกจากน้ีระดับพัฒนาการของครูอาจเปลี่ยนแปลงได$ เมื่อสถานการณnเปลี่ยนไป เช>น ครูท่ีเคยสอนใน

ระดับช>วงชั้นหน่ึง เมื่อย$ายไปสอนอีกช>วงช้ันหนึ่ง ระดับพัฒนาการด$านมโนทัศนnหรือความคิดรวบยอด

อาจเปลี่ยนจากระดับสูงเปiนระดับปานกลางได$ ความชอบของครูที่มีต>อวิธีการนิเทศอาจเปiนอีกหน่ึง

ประเด็นท่ีควรคำนึงถึง ครูที ่มีระดับพัฒนาการในระดับปานกลางซึ่งเหมาะสมกับวิธีการนิเทศแบบ

ร>วมมือ แต>ครูอาจชอบวิธีการนิเทศแบบไม>ชี้นำเหล>านี้จึงเปiนที่ผู$นิเทศควรพิจารณาก>อนที่เลือกวิธีการ

นิเทศท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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3. การนิเทศแบบการโค-ชทางป1ญญา (Cognitive coaching)   
เปiนรูปแบบหนึ่งของการนิเทศการศึกษาของ Maskey (2009) ได$ศึกษาไว$ โดยเน$น 

การสะท$อนเพื่อให$ครูผู$สอนได$ใช$ความคิดในระดับสูงโดยใช$เครื่องมือการสนทนา (Coaching tools) ซ่ึง

ประกอบด$วย  

   1. การถอดความหมายของคำพูด (Paraphrasing)  

   2. การหยุดคิด (Pause)  

   3. การเจาะหาความคิด (Probe)  

   4. การให$ความใส>ใจ (Pay close attention) 

  กระบวนการท่ีสำคัญของการโค$ชทางปôญญาประกอบด$วย 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

   ข้ันท่ี 1 การประชุมร>วมกับครูและวางแผนร>วมกันในการสังเกตการณnสอน  

   ขั้นที่ 2 การสังเกตการณnสอนและบันทึกข$อมูลตามวัตถุประสงคnที่ได$วางแผนร>วมกันใน

การประชุม  

   ขั ้นที ่ 3 ประชุมครูเพื ่อวิเคราะหn ตีความหมายข$อมูลจากการสังเกตร>วมกันแปล

ความหมายข$อมูลจากมุมมองของครูและร>วมกันอภิปรายการดำเนินการในขั้นต>อไป ซึ่งเปiนข้ันของการ

ให$ข$อมูลปqอนกลับเพ่ือการพัฒนาในคร้ังต>อไป  

  นอกจากนี้แล$ว Costa, and Garmston (2002) ได$ยังได$สรุปเกี่ยวกับการโค$ชทางปôญญา 

(Cognitive coaching) ไว$น>าสนใจคือเปiนรูปแบบหนึ่งของการนิเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ที่ผู$รับการโค$ช

เปiนผู $นำตนเองหรือเปiนการเรียนรู $เพื ่อการปรับปรุงและพัฒนาการสอนด$วยการนำตนเอง (Self–

directed learning) ปฏิสัมพันธnระหว>างโค$ชและผู$รับการโค$ชเปiนส่ือกลางให$เกิดการคิด  การพัฒนาและ

การสร$าง ความรู$ให$เกิดข้ึนภายในตนเอง  

 4. รูปแบบการนิเทศแบบคลินิก 

  หลักการนิเทศแบบคลินิก เปiนการนิเทศที่เน$นกระบวนการปรับปรุงการสอนของครูอย>าง

เข$มข$น ท่ีต$องวางแผนอย>างเปiนระบบ มีการกระทำอย>างรอบคอบทุกขั้นตอน และทำให$ครบวงจร  

ในการนิเทศซึ่งประกอบด$วย การประชุมก>อนการสังเกตการสังเกตการสอน การวิเคราะหnข$อมูลหลังการ

สังเกตการสอนการประชุมหลังการวิเคราะหnข$อมูลและการประเมินผลโดยวงจรการนิเทศจะต$องกระทำ

ซ้ำ ๆ หลายๆ คร้ังตลอดปY สำหรับผู$ที่ทำหน$าที่นิเทศ ควรได$รับการฝóกฝนวิธีการและเทคนิคการนิเทศ

แบบนี้ โดยเฉพาะและควรมีสัมพันธภาพอันดีกับผู$รับการนิเทศการนิเทศแบบคลินิกเร่ิมจากแนวคิดของ 

Goldhammer and Gogan การนิเทศแบบคลิน ิกเป iนทั ้งความคิดรวบยอดเกี ่ยวก ับการนิเทศ 

(Concept) และโครงสร$างของการดำเนินการนิเทศ (Structure) Goldhammer, Andersonand 

Krajewski (1993) ได$เสนอลักษณะสำคัญของการนิเทศแบบคลินิกสรุปได$ดังน้ี คือ 

  1. การนิเทศแบบคลินิก เปiนเทคโนโลยีในการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยตรง 
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  2. การนิเทศแบบคลินิก เปiนส>วนสำคัญท่ีแทรกอยู>ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  3. การนิเทศแบบคลินิก เปiนกระบวนการที่มีเปqาหมายวัตถุประสงคnชัดเจน โดยเชื่อมโยง

ระหว>าง ความต$องการของโรงเรียนและความต$องการในความเจริญก$าวหน$าในวิชาชีพของครูในโรงเรียน 

  4. การนิเทศแบบคลินิก เปiนกระบวนการที่สร$างความสัมพันธnที่ดีในการทำงานในวิชาชีพ

ระหว>างครูและผู$นิเทศ 

  5. การนิเทศแบบคลินิก เปiนกระบวนการที่จะต$องมีความเช่ือใจเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดย

สะท$อนให$เห็นถึงความเข$าใจสนับสนุนกันและกันและความผูกพันในการที ่จะพัฒนาตนเองให$

เจริญก$าวหน$า 

  6. การนิเทศแบบคลินิก เปiนกระบวนการที่เปiนระบบถึงแม$ว>าการดำเนินการจะต$อง

ยืดหยุ>น มีการปรับเปล่ียนวิธีการอย>างต>อเน่ือง 

  7. การนิเทศแบบคลินิก เปiนกระบวนการที่สร$างสรรคnเชื่อมโยงช>องว>างระหว>างความจริง

กับอุดมการณn 

  8. การนิเทศแบบคลินิก เปiนกระบวนการที่อยู>บนพื้นฐานความเชื่อที่ว>า ผู$นิเทศคือผู$ที่มี

ความรู$อย>างแท$จริงเกี่ยวกับการวิเคราะหnการสอนและการเรียนรู$ รวมทั้งการสร$างความสัมพันธnท่ีดีต>อ

กันระหว>างเพ่ือนมนุษยn 

  9. การนิเทศแบบคลินิก เปiนกระบวนการที่ต$องมีการให$การฝóกอบรมสำหรับผู$ที่จะทำ

หน$าที่นิเทศก>อนที่จะนำการนิเทศแบบคลินิกไปใช$ โดยเฉพาะในเรื่องเทคนิคการสังเกตการสอนและการ

ดำเนินการนิเทศแบบคลินิกท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5. การนิเทศแบบร:วมพัฒนาวิชาชีพ (Cooperative professional Development)  

   การนิเทศแบบร>วมพัฒนาวิชาชีพ จัดเปiนวิธีนิเทศการสอนแบบหนึ่งของระบบการนิเทศ

แบบหลากหลายวิธีการ ของ Glatthorn (1984, อ$างใน วัชรา เล>าเรียนดี 2545) การนิเทศแบบร>วมมือ

พัฒนาวิชาชีพเปiนกระบวนการ นิเทศที่ครูตั้งแต> 2 คนขึ้นไปร>วมมือร>วมใจกันปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง

ความเจริญก$าวหน$าในวิชาชีพของตนเอง โดยปกติจะมีการสังเกตการสอนกันและกันในชั ้นเรียน

แลกเปลี่ยนกัน ให$ข$อมูลย$อนกลับจากการสังเกตการสอนกัน และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ร>วมกัน Glatthorn (1984) ได$กล>าวถึง ลักษณะพิเศษของการนิเทศแบบร>วมพัฒนาวิชาชีพ ดังต>อไปน้ี  

   1. ความสัมพันธnระหว>างผู$ร ับการนิเทศมีความเปiนทางการและเปiนเร ื ่องของ

สถานศึกษาระดับหนึ่งน่ันคือ มีการดำเนินการในโรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต> 2 คนขึ้นไป มี

กระบวนการการทำงาน มีการแลกเปลี่ยน การสังเกตการสอนในชั้นเรียนกันและกัน และมีความสัมพันธn

ฉันทnเพ่ือนท่ีใกล$ชิดกัน  

   2. การจับคูGกันสังเกตการสอนอย>างน$อย 2 คร้ัง หรือมากกว>า 2 คร้ัง ตามความจำเปiน

และมีการให$ข$อมูลย$อนกลับภายหลังการสังเกตการสอน  
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   3. เน$นความสัมพันธnระหว>างเพื่อนร>วมงาน ถึงแม$ว>าผู$บริหารหรือผู$นิเทศอาจจะมีส>วน

เกี่ยวข$องในการจัดการดำเนินการและติดตามดูแลโครงการเปiนบางครั้ง หรือเข$าสังเกตการสอนในช้ัน

เ ร ี ย น  จ ั ด ป ร ะ ชุ ม ก ั บ อ ภ ิ ป ร า ย  โ ด ย เ ข$ า ร> ว ม  โ ค ร ง ก า ร โ ด ย ต ล อ ด ก ็ ไ ด$   

    4. เน$นความสัมพันธnที่ดีต>อกัน ไม>มีการประเมินมาเกี่ยวข$องการนิเทศในแบบดังกล>าว 

เพื่อให$การชมเชย ผู$ปฏิบัติ ไม>ใช$ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด$วยมาตรฐาน ดังนั้น ข$อมูลจากผล

การสังเกตการสอนหรือจาก การประชุมไม>ควรนำไปใช5ในกระบวนการประเมินผลครูของผู$บริหาร 

ลักษณะสำคัญ ๔ ประการ ของการนิเทศแบบร>วมพัฒนาวิชาชีพ เปiนลักษณะที่สำคัญของวิธีการนิเทศ

แบบ หลากหลายวิธีการ แต>อย>างไรก็ตามจากความหมายของคำว>า การนิเทศแบบร>วมพัฒนาวิชาชีพซ่ึง

มีความหมายกว$างขึ้น ทำให$เกิดความหลากหลายในการปฏิบัติในการนิเทศแบบร>วมพัฒนาวิชาชีพ การ

นิเทศแบบร>วมพัฒนาวิชาชีพไม>ใช>เรื่อง ใหม>แต>มีการนำไปใช$อย>างแพร>หลายตั้งตีปY ค.ศ. 1968 ได$นำ

วิธีการนิเทศแบบดังกล>าวไปใช$ แต>ค>อนข$างจะเปiน ทางการ สรุปปôญหาท่ีเกิดขึ้น (Glatthorn, 1984) คือ 

ครูที่ร>วมโครงการประสบปôญหาด$านเวลาในการสังเกต การสอนกันและกัน แต>ที่สำคัญข$อดีของการ

นิเทศแบบร>วมพัฒนาวิชาชีพเกิดขึ้นกล>าว คือ ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนวิธีสอนซึ่ง กันและกัน ครูเกิด

แรงจูงใจทางบวกเกี่ยวกับการสอนของตนเอง ครูเกิดความเข$าใจในงานของเพื่อนร>วมงานมากขึ้น และ

ครูเกิดความเข$าในตัวนักเรียนของตนเองมากย่ิงข้ึน  

 6. การนิเทศแนวใหม: 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) ได$นิยามความหมายของการนิเทศ

แนวใหม>ว>าหมายถึง กระบวนการนิเทศท่ีมุ>งเน$นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการ

นิเทศให$มีเอกภาพ เน$นการพัฒนาศึกษานิเทศกnหรือผู$นิเทศทั้งระบบให$มีภาวะผู$นำและมีความเข$มแข็ง

ทางวิชาการ ใช$วิธีการนิเทศอย>างหลากหลายผ>านเครือข>ายการนิเทศทุกระดับแบบมีส>วนร>วม โดยใช$

กระบวนการวิจัยและพัฒนาอย>างต>อเน่ือง โดยมีลักษณะสำคัญ 6 ข$อ คือ 

  1) พัฒนารูปแบบการนิเทศให$สอดคล$องกับการเปล่ียนแปลงของโลก 

  2) พัฒนาศึกษานิเทศกnหรือผู$นิเทศให$ทันต>อความก$าวหน$าทางวิชาการ 

  3) พัฒนาเครือข>ายการนิเทศเพ่ือเปiนกลไกในการขับเคลื ่อนคุณภาพการศึกษาจาก

ส>วนกลาง 

  4) พัฒนาระบบข$อมูลสารสนเทศเพ่ือการนิเทศและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

  5) ใช$กระบวนการวิจัยเปiนฐานในการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  6) พัฒนาเทคนิคการนิเทศแบบช้ีแนะสะท$อนคิด (Reflective  coaching)  การนิเทศแบบ

เปiนพี่เลี ้ยงและผู$สนับสนุน (Mentoring  and supporting) การนิเทศแนวใหม>บนพื้นฐานการวิจัย 

(Research Based Supervision : RBS) ให$ผู$นิเทศสามารถทำงานกับโรงเรียนและผู$เกี่ยวข$องได$อย>าง

กัลยาณมิตร 
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  โดยสรุปแล$ว ลักษณะสำคัญของการนิเทศแนวใหม> มีลักษณะมุ>งพัฒนารูปแบบการนิเทศ

ให$สอดคล$องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาศึกษานิเทศกnหรือผู$นิเทศ  ให$ทันต>อความก$าวหน$าทาง

วิชาการ พัฒนาเครือข>ายการนิเทศเพื่อเปiนกลไกในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจากส>วนกลาง 

พัฒนาระบบข$อมูลสารสนเทศเพ่ือการนิเทศและยกระดับคุณภาพการศึกษา ใช$กระบวนการวิจัยเปiนฐาน

ในการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาเทคนิคการนิเทศ ให$ผู$นิเทศสามารถทำงานกับ

โรงเรียนและผู$เก่ียวข$องได$อย>างกัลยาณมิตร 

  แนวทางการนิเทศแนวใหม> 

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) ได$ให$แนวทางในการนิเทศแนว

ใหม> ในการนิเทศเพ่ือพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังน้ี 

    1) เนื่องจากการบริหารจัดการมุ>งเน$นการบริหารจัดการโดยใช$โรงเรียนเปiนฐาน 

ดังนั ้นการนิเทศเพื ่อพัฒนาโรงเรียน จึงมุ >งพัฒนาบุคลากรหลักที ่เปiนกลไกในการขับเคลื ่อน  เช>น 

ผู$บริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู$ปกครอง ผู$นำชุมชน ให$มีความรู$ ความสามารถเปiนท่ี

ยอมรับ  จึงเปiนพ้ืนฐานสำคัญท่ีจะนำไปสู>ความสำเร็จของโรงเรียน 

     2) การนิเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการสอน มุ>งให$ความสำคัญกับการ

ปรับปรุงโครงสร$างหลักสูตร เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานสากล ทั้งการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการหลักสูตร เพ่ือไปสู>เปqาหมายให$นักเรียนมีคุณลักษณะเปiนพลโลก 

     3) การนิเทศเพื่อการสร$างเครือข>ายร>วมพัฒนา มุ>งให$โรงเรียนมีเครือข>ายร>วมกัน

ในรูปแบบต>าง ๆ เช>น เครือข>ายร>วมพัฒนาตามพื้นที่ (Area - based  partnership) เครือข>ายกลุ>มร>วม

พัฒนา (Cluster partnership) เครือข>ายร>วมพัฒนาที ่ม ีว ัตถุประสงคnเฉพาะ (Agenda - based  

partnership)  และเครือข>ายท่ีมีความเปiนอัตลักษณn  (Identity  based  partnership) 

     4) การนิเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ต$องใช$การบริหารจัดการด$วย

วิธีพิเศษที่เรียกว>าการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ซึ่งผู$นิเทศต$องใช$หลักการนิเทศจากภายนอกเพ่ือ

ประสานการนิเทศภายใน โดยยึดหลักการมีส>วนร>วมในการทำงานร>วมกับโรงเรียนตามบริบทของ

โรงเรียนแต>ละแห>ง  เช>น การกำหนดวิสัยทัศนnต$องเกิดจากการมีส>วนร>วมของผู$มีส>วนเกี่ยวข$องทุกฝêาย มี

การวิเคราะหnที่ครอบคลุมปôจจัยที่เกี่ยวข$องในทุกประเด็น การส>งเสริมและสนับสนุนให$ผู$บริหารโรงเรียน

บริหารจัดการบรรยากาศภายในโรงเรียน เพื่อให$โรงเรียนมีการพัฒนาให$บรรลุผลตามวิสัยทัศนnและ

วัตถุประสงคn โดยใช$เทคนิคการนิเทศแบบ Coaching เพื่อกระตุ$นการพัฒนาระบบการบริหารแบบมี

ส>วนร>วม กระจายอำนาจ และเปïดโอกาสให$ผู$ปฏิบัติงานได$มีส>วนร>วมในการตัดสินใจ เพื่อลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน และสร$างแรงจูงใจให$เกิดความกระตือรือร$นในการทำงานให$บรรลุผลสำเร็จ รวมถึงการ

มอบหมายให$ผู $ปฏิบัติงานมีโอกาสได$ใช$ศักยภาพในการทำงานอย>างเต็มที่ภายใต$การกำกับดูแลให$
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คำปรึกษาแนะนำของผู$บริหาร กระตุ$นให$ครูได$แสวงหาวิธีการใหม> ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยมุ>งเน$นให$

เกิดผลท่ีนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนจะต$องมีคุณลักษณะตามเกณฑnโรงเรียนมาตรฐานสากล 

     5) การนิเทศเพื ่อการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน ควรเปiนการ

ดำเนินงานที่ประสานเช่ือมโยงกันระหว>างเครือข>ายการนิเทศภายนอก และบุคลากรหลักภายในโรงเรียน  

อันจะนำไปสู>การช>วยเหลือร>วมมือกันพัฒนาโรงเรียนสู>มาตรฐานสากลได$อย>างมีประสิทธิภาพ 

     6 )  การน ิ เทศเพ ื ่ อการส > ง เสร ิมการว ิ จ ั ยและพ ัฒนา (Research and 

development) เปiนการวิจัยลักษณะหนึ่งที่มีประโยชนnอย>างยิ่งต>อการพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพ หรือ

การพัฒนาวิถีชีวิตของมนุษยn ซึ่งในปôจจุบันองคnกรจำนวนมากได$พยายามส>งเสริมให$บุคลากรในสังกัดมี

ความรู$ความสามารถด$านการวิจัยและพัฒนา โดยเชื่อว>าการวิจัยและพัฒนาจะช>วยให$ได$ทางเลือกหรือ

วิธีการใหม> ๆ ที่จะช>วยให$การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเปiนลำดับ การวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development) เปiนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่ใช$กระบวนการ

ศึกษาค$นคว$าอย>างเปiนระบบ มุ>งพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม> ๆ เพื่อใช$ในการยกระดับคุณภาพงาน

หรือคุณภาพชีวิต 

     7) การนิเทศเพื่อการส>งเสริมการจัดการความรู$ (Knowledge management : 

KM) ส่ิงท่ีมีความจำเปiนอย>างยิ่งในการสร$างเครือข>ายร>วมพัฒนาของโรงเรียน ได$แก> การจัดการความรู$ท่ี

มีคุณภาพ เนื่องจากการจัดการความรู$เปiนกระบวนการที่เอื้อและก>อให$เกิดการถ>ายโอน  แลกเปลี่ยน 

และเรียนรู$ระหว>างข$อมูลสารสนเทศและคนได$ทันเวลา และตรงตามความต$องการ ทำให$โรงเรียนได$องคn

ความรู$ที่สามารถเชื่อมโยงและต>อยอดการปฏิบัติ เปiนความรู$ใหม>ให$เกิดการสร$างคุณค>าต>อการปฏิบัติได$

อย>างมาก การนิเทศเพื่อส>งเสริมการจัดการความรู$จึงนับว>าจะเปiนประโยชนnอย>างยิ่งที่จะช>วยให$โรงเรียน

มาตรฐานสากลสามารถพัฒนาตนเองได$ตลอดเวลาสมควรท่ีผู$นิเทศจะต$องทำความเข$าใจ เพ่ือนำแนว

ปฏิบัติด$านการจัดการความรู$สู>การนิเทศระบบงาน การจัดบรรยากาศ และปôจจัยที่สำคัญที่โรงเรียนต$อง

ดำเนินการควบคู>กับกระบวนการ เพื่อสร$างการเปลี่ยนแปลงให$เกิดขึ ้นอย>างยั ่งยืน เนื ้อหาสาระท่ี

เครือข>ายการนิเทศควรนำสู>การนิเทศเพ่ือส>งเสริมการจัดการความรู$ในโรงเรียน ได$แก> ความหมาย/คำ

นิยามที่สำคัญเก่ียวกับการจัดการความรู$ที่ควรทำความเข$าใจ ได$แก> องคnความรู$ ชนิดขององคnความรู$ 

การจัดการความรู $และสินทรัพยnทางความรู $  แนวคิดเกี ่ยวกับการสร$างสินทรัพยnทางความรู $และ

องคnประกอบของการสร$างสินทรัพยnแห>งการเรียนรู$ การจัดการความรู$ (Knowledge  Management 

Process) ได$แก> กระบวนการจัดการความรู$  การจัดระบบงาน บรรยากาศ และปôจจัยที่สำคัญ การสร$าง

ความรู$เชิงการปฏิบัติ 

   โดยสรุปแล$ว แนวทางการนิเทศแนวใหม>มุ>งเน$นการนิเทศเพ่ือการพัฒนาบุคลากรหลักท่ี

เปiนกลไกในการขับเคล่ือนให$มีความรู$ความสามารถเปiนที่ยอมรับ การนิเทศเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและ

การสอน  มุ>งให$ความสำคัญกับการปรับปรุงโครงสร$างหลักสูตร เพ่ือเทียบเคียงมาตรฐานสากล การนิเทศ
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เพื่อการสร$างเครือข>ายร>วมพัฒนา มุ>งให$โรงเรียนมีเครือข>ายร>วมกันในรูปแบบต>าง ๆ การนิเทศเพื่อการ

บริหารจัดการระบบคุณภาพ ต$องใช$การบริหารจัดการด$วยวิธีพิเศษท่ีเรียกว>า การบริหารจัดการระบบ

คุณภาพ ซึ่งผู$นิเทศต$องใช$หลักการนิเทศจากภายนอกเพื่อประสานการนิเทศภายใน  โดยยึดหลักการมี

ส>วนร>วมในการทำงานร>วมกับโรงเรียนตามบริบทของโรงเรียนแต>ละแห>ง การนิเทศเพื่อการพัฒนาระบบ

การนิเทศภายในโรงเรียน ควรเปiนการดำเนินงานที่ประสานเช่ือมโยงกันระหว>างเครือข>ายการนิเทศ

ภายนอก และบุคลากรหลักภายในโรงเรียนอันจะนำไปสู>การช>วยเหลือร>วมมือกันพัฒนาโรงเรียนสู>

มาตรฐานสากลได$อย>างมีประสิทธิภาพ  การนิเทศเพื่อการส>งเสริมการวิจัยและพัฒนา (Research  and 

development) เปiนการนิเทศให$เกิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ที่ใช$กระบวนการ

ศึกษาค$นคว$าอย>างเปiนระบบ  มุ>งพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม> ๆ เพื่อใช$ในการยกระดับคุณภาพงาน

หรือคุณภาพชีวิต โดยเชื่อว>าการวิจัยและพัฒนาจะช>วยให$ได$ทางเลือกหรือวิธีการใหม> ๆ ที่จะช>วยให$การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ ่มมากขึ ้นเปiนลำดับ และการนิเทศเพื ่อส>งเสริมการจัดการความรู$ 

(Knowledge  Management : KM) มุ >งให$เกิดการสร$างเครือข>ายการจัดการความรู $ที ่ม ีคุณภาพ 

เนื่องจากการจัดการความรู$เปiนกระบวนการที่เอื้อและก>อให$เกิดการถ>ายโอน แลกเปลี่ยน และเรียนรู$

ระหว>างข$อมูลสารสนเทศและคนได$ทันเวลา และตรงตามความต$องการ ทำให$โรงเรียนได$องคnความรู$ท่ี

สามารถเช่ือมโยงและต>อยอดการปฏิบัติ เปiนความรู$ใหม>ให$เกิดการสร$างคุณค>าต>อการปฏิบัติได$อย>างมาก  

  นวัตกรรมการนิเทศแนวใหม> 

   การนิเทศแบบช้ีแนะสะท$อนคิด (Reflective coaching) 

    การนิเทศแบบชี้แนะสะท$อนคิด (Reflective coaching) จุดมุ>งหมายประกอบด$วย

ผู$นิเทศเปiนกระจกที่จะสะท$อนความคิดและความจริงของการกระทำให$เปiนระบบด$วยบรรยากาศ

สร$างสรรคnผู $นิเทศเปiนหน$าต>างที ่เปïดโอกาสสู>การเชื ่อมโยงกับความรู $และปôจจัยภายนอกเพื่อเพ่ิม

ทางเลือกและความม่ันใจในการตัดสินใจและลงมือกระทำการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง ผู$นิเทศ

สร$างความไว$วางใจ (Building trust) ความเข$าใจและสนับสนุนให$คิดอย>างต>อเนื่อง คุณลักษณะของผู$

นิเทศที่ทำหน$าท่ีโค$ช ประกอบด$วย เปiนบุคคลที่มีต$นทุนของความรู$ที่เกี่ยวข$องกับเนื้อหาวิธีสอน รวมถึง

มีบุคลิกภาพและเจตคติที่ดีสม่ำเสมอมีความยืดหยุ>น ไว$ต>อความรู$สึก และเปiนกัลยาณมิตรกับทุกคน มี

พื้นฐานและประสบการณnที่เข$าใจธรรมชาติและวัฒนธรรมการทำงาน มีการพัฒนาทักษะการฟôง การคิด 

การถาม และการเขียนที่ชัดเจน มีกระบวนการคิดทบทวน (Reflective thinking) มีพฤติกรรมการสอน

เชิงบวก จับถูก คิดถึงปôญหาที่เร่ิมจากตนเอง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พูดน$อยลง ฟôงมากขึ้น ไม>ส่ัง

การใด ๆ ช>วยกำหนดจุดพัฒนา เช่ือมโยงและสนับสนุนความเปล่ียนแปลง 

   การนิเทศแบบชี ้แนะสะท$อนคิด มีกิจกรรม เทคนิค พฤติกรรมการโค$ชที ่สำคัญ 

ประกอบด$วย ผู$นิเทศนิเทศแบบโค$ชแนะนำตนเองส้ันๆ และสร$างบรรยากาศท่ีไว$วางใจเปiนกันเอง โดยใช$

พฤติกรรมเชิงบวก และจับถูก แล$วต>อยอดความคิดและการกระทำในระหว>างสนทนา ขอให$ผู$รับการโค$ช
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แนะนำตนเอง และเล>าถึงสิ่งดี ๆ ท่ีได$คิด ได$ทำ และได$แก$ปôญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจน

ประสบความสำเร็จ รวมถึงการสะท$อนปôญหาที่ต$องการแก$ไข หรือพัฒนาให$เกิดคุณภาพต>อไป ผู$นิเทศ 

(ผู$โค$ช) ฟôงอย>างตั้งใจ  ฟôงสีหน$าและแววตาบ>งบอกถึงความชื่นชม และควรบันทึกประเด็นสำคัญไว$เพ่ือ

ทบทวน หากมีประเด็นที่ยังไม>ชัดเจน ควรใช$คำถามเพื่อให$เกิดความชัดเจนมากข้ึน ในขณะสนทนา ผู$

โค$ชสามารถใช$คำพูดเสริมแรงเพ่ือกระตุ$นให$ผู$เล>ามีกำลังใจและอยากเล>าต>อ และสร$างบรรยากาศให$เกิด

การสนทนาอย>างต>อเนื่อง ถ$ามีผู$รับการโค$ชคนอื่น ๆ อยู>ในวงสนทนาด$วย ควรเปïดโอกาสให$สมาชิกคน

อื่นเติมเต็มก>อนที่โค$ชจะเติม และถ$ามีประเด็นคำถาม  ควรเปïดโอกาสให$สมาชิกในกลุ>มได$ลองคิดหา

แนวทางแก$ปôญหาก>อนท่ีโค$ชจะตอบหรือให$ข$อเสนอแนะ  เพ่ือสร$างความเข$มแข็งให$ทีม 

   ขั้นตอนและกระบวนการโค$ช ประกอบด$วย สร$างความไว$วางใจให$เกิดข้ึน (Create  

trust)  ฟôงมากและพูดน$อย (Has big ears, small mouth) โค$ชไม>ใช>ผู$ตัดสิน (Is not - judgmental) 

ใช$คำถามเพื่อเพิ่มความชัดเจน (Asks questions) มีความรู$สึกร>วม เห็นอกเห็นใจ (Show empathy) 

วิจารณnอย>างสร$างสรรคn (Is a constructive critic) สนับสนุนให$ลองวิธีใหม> ๆ (Challenges)  มีการให$

ข$อเสนอแนะเท>าท่ีจำเปiน (Makes suggestion or Gives advice) กระตุ$นให$มีการพูดคุย (Invites talk) 

มีความต>อเนื่อง ยั่งยืน (Sustained over time) แบ>งเปiนช>วง ๆ วางเปqาหมายชัดเจน นัดหมายการโค$ช

ครั้งต>อไป (Sets and monitors targets) และทำให$ผู$รับการโค$ชรู$สึกว>าตนเองเปiนเจ$าของความคิดและ

การกระทำน้ัน (Gives ownership to teacher)   

   ผลลัพธnที่แสดงถึงความสำเร็จของการโค$ช ประกอบด$วย ครูมีคุณภาพ ได$แนวคิดและ

หลักการนิเทศแบบชี้แนะสะท$อนคิด (Reflective coaching) สามารถนำไปใช$แก$ปôญหาและปรับปรุง

การเรียนการสอนได$อย>างมีประสิทธิภาพ ผู$เรียนมีคุณภาพ ผู$เรียนได$รับการแก$ปôญหาการเรียนรู$ตาม

สภาพจริง และสามารถพัฒนาตนเองทำให$ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โรงเรียนมีคุณภาพ โรงเรียน

เปiนองคnกรแห>งการเรียนรู$ มีนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพครูและคุณภาพผู$เรียน

อย>างต>อเน่ือง และคุณภาพการศึกษาได$รับการรับรองตามมาตรฐานการศึกษาชาติ   

  2. การนิเทศแบบเปiนพ่ีเล้ียงและผู$สนับสนุน (Mentoring and Supporting) 

   การนิเทศแบบพี่เลี้ยงและผู$สนับสนุน หมายถึง การนิเทศที่ผู$นิเทศให$คำแนะนำปรึกษา 

แนะนำ ช>วยเหลือผู$บริหารสถานศึกษา ครูผู$สอนในเร่ืองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู$เรียน

เพ่ือให$มีศักยภาพการทำงานสูงขึ้น บทบาทหน$าที่ของพี่เลี้ยง (Mentor) และผู$สนับสนุน หมายถึง เปiนผู$

แนะแนวกลุ>มผู$รับการดูแล (Mentee) ในการพัฒนาหรือแก$ปôญหาและอุปสรรคการทำงาน โดยให$ผู$รับ

การดูแล (Mentee) ตัดสินใจและเลือกแนวทางในการพัฒนาหรือแก$ปôญหาด$วยตนเอง เปiนพันธมิตรท่ี

คอยให$ข$อมูลแต>ละคนในกลุ>มผู$รับการดูแล (Mentee) เกี่ยวกับจุดอ>อนจุดแข็งของแต>ละคน โดยวิธีการ

ให$ผู$รักการดูแลเล>าปôญหาให$พี่เล้ียง (Mentor) ฟôง พี่เลี้ยงจะฟôงอย>างต้ังใจ เห็นอกเห็นใจและให$ข$อมูล

ความเห็นท้ังด$านดีและด$านไม>ดีอย>างตรงไปตรงมาและเปiนมิตร เปiนผู$กระตุ$นให$กลุ>มรับการดูแลมอง
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ภาพวิสัยทัศนnและอนาคตของสถานศึกษาว>าจะไปทิศทางใดในอนาคต และขับเคลื่อนได$บรรลุเปqาหมาย

ของการจัดการศึกษา เปiนผู$มีความรู$ ทักษะ และประสบการณnในการจัดการศึกษา ทำให$มีแนวทางใน

การจัดการศึกษาให$ประสบความสำเร็จ และสามารถให$แนวทางแก>กลุ>มผู$รับการดูแล (Mentee) ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู$ให$บรรลุตามเปqาหมายที่สถานศึกษากำหนด และเปiนผู$เชื่อมโยงกลุ>มผู$รับการดูแล 

(Mentee) กับบุคลากรผู$ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  และเครือข>ายที่เกี่ยวข$องในการจัดการศึกษาที่จะ

สามารถช>วยให$ผู$รับการดูแล (Mentee) เกิดการเรียนรู$ในการปฏิบัติงานได$ และเปiนผู$ทำหน$าที่ช>วย

สนับสนุนให$ผู$รับการดูแล (Mentee) ได$มีโอกาสแสดงความสามารถเปiนที่ประจักษn (Visibility) การใช$

วิธีการเปiนพ่ีเล้ียงและผู$สนับสนุน (Mentoring and  supporting) จะช>วยให$กลุ>มกำหนดประเด็นในการ

ประชุมพบปะกัน เกิดการให$คำแนะนำหัวข$ออภิปรายและนำเสนอโครงการที่จะช>วยให$กลุ>มเรียนรู$

เพิ ่มขึ ้น เกิดการกระตุ$นให$กลุ>มแสดงความคิดเห็น เกิดการให$คำปรึกษาเมื่อกลุ>มต$องการ เกิดการ

สนับสนุนกลุ>มโดยเชื่อมความสัมพันธnของบุคคลในกลุ>มกับบุคคลอ่ืนในองคnกร และเกิดการให$ข$อมูล

ย$อนกลับแก>สมาชิกในกลุ>มเปiนรายบุคคล ประโยชนnของการนิเทศแบบเปiนพ่ีเลี ้ยงและผู$สนับสนุน  

(Mentoring  and Supporting) ประกอบด$วย สร$างกลุ>มคนที่มีความสามารถ มีศักยภาพได$เร็วกว>า

ปกติ จูงใจให$ครูปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพในการทำงานสูงให$คงอยู>กับหน>วยงาน 

กระตุ$นให$ครูปฏิบัติงานสร$างผลงานมากขึ้น พร$อมที่จะทำงานหนักและท$าทายมากขึ้น สร$างบรรยากาศ

ของการนำเสนอผลงานใหม> ๆ หรือความคิดนอกกรอบมากขึ้น และสร$างระบบการสื่อสารแบบสอง

ช>องทาง (Two way) 

 กิจกรรมการนิเทศการศึกษา 

  กิจกรรมสำหรับการนิเทศการศึกษา หมายถึง การกระทำหรือการปฏิบัติของบุคลากรท่ี

เกี่ยวข$องกับการนิเทศการศึกษา (อดุลยn วงศnก$อม, 2552) ซึ่งอาจแบ>งกิจกรรมดังกล>าวออกเปiน 3 กลุ>ม 

คือ 

  1. กิจกรรมท่ีผู$นิเทศเปiนผู$ปฏิบัติ  

   เปiนกิจกรรมที่ผู$นิเทศใช$สำหรับให$ความรู$แก>ผู$รับการนิเทศหรือทำการตรวจสอบข$อมูล

เพ่ือประโยชนnในการพัฒนาผู$รับการนิเทศ กิจกรรมดังกล>าว ได$แก> 

    1.1 การบรรยาย เปiนกิจกรรมที่เน$นการถ>ายทอดความรู$ของผู$นิเทศไปสู>ผู$รับการ

นิเทศ สามารถกระทำได$หลายลักษณะ เช>น การบรรยายปากเปล>า การบรรยายโดยใช$สื่อประกอบ การ

บรรยายเปiนกลุ>ม เปiนต$น   

     1) การบรรยายปากเปล>า (Lecturing) มีใช$กันแพร>หลายมานานแล$ว ใช$ได$ท้ัง

กลุ>มเล็กและกลุ>มใหญ> ทำได$ง>ายเพียงแต>ใช$การพูดและการฟôง ประสบการณnที่ได$จากกิจกรรมการ

บรรยายจะอยู>ในระดับต่ำ จึงไม>เหมาะกับจุดประสงคnในการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ค>านิยม หรือพฤติกรรม

ต>าง ๆ และในทางปฏิบัติมักใช$การบรรยายเปiนเพียงส>วนหน่ึงของการฝóกอบรมเท>าน้ัน 



 

 

17 

     2) การบรรยายโดยใช$สื่อประกอบ (Visualized lecturing) เปiนการบรรยายท่ี

ใช$ทัศนูปกรณnเข$ามาช>วย เช>น สไลดn แผนภูมิ แผนภาพ เปiนต$น เพื่อประกอบการบรรยาย การให$ผู$ฟôงได$

มองเห็นส่ิงต>าง ๆ ที่เสนอจะช>วยให$ผู$ฟôงมีความสนใจมากขึ้น และแม$จะก>อให$เกิดประสบการณnระดับต่ำ

แต>ก็ยังดีกว>าการบรรยายโดยไม>มีอะไรประกอบเลย ในปôจจุบันได$มีการใช$สื่อประสม (Multi - media) 

คือการใช$ส่ือหลาย ๆ ประเภทประกอบการบรรยายมากข้ึน   

     3) การบรรยายเปiนกลุ>ม (Panel Presenting) การบรรยายเปiนกลุ>มจะช>วยให$

การบรรยายน>าสนใจมากขึ้น สามารถดำเนินการได$หลายลักษณะ เช>น การบรรยายเปiนหมู>คณะจะมีผู$ให$

ข$อมูลหลายคนที่ต>อเนื่องกัน และอาจมีผู $แสดงความเห็นเพิ่มเติมได$ นอกจากนี้การเสนอข$อมูลใน

ลักษณะของการจัดแบบ Symposium ซ่ึงเปiนการเสนอข$อมูลอย>างเปiนทางการ การโต$วาทีก็เปiนอีก

ลักษณะหนึ่งของการเสนอข$อมูลเปiนกลุ>ม การบรรยายนี้จะเน$นที่การให$ข$อมูล แนวความคิด หรือ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ประสบการณnที่เกิดขึ้นจะสูงกว>าการบรรยายทั้ง 2 แบบที่กล>าวมา

ข$างต$น ปกตินิยมใช$กิจกรรมการเสนอข$อมูลเปiนกลุ>มเปiนส>วนนำ และจะตามด$วยการอภิปรายเปiนกลุ>ม

ย>อย หรือระดมความคิดเห็น   

   1.2 การสาธิต เปiนกิจกรรมท่ีมุ>งให$ผู$อ่ืนเห็นการดำเนินการคล$ายสถานการณnจริง แต>ผู$ท่ี

มีส>วนร>วมในกิจกรรมนี้จะเปiนไปอย>างจำกัด ประสบการณnที ่ได$จะอยู>ในระดับปานกลาง และมักมี

ข$อจำกัดอยู>คือ หากดำเนินการกับกลุ>มขนาดเล็กก็จะไม>คุ$มค>าหรือไม>ประหยัด แต>ถ$าเปiนกลุ>มใหญ>ก็

มักจะไม>สามารถทราบรายละเอียดได$อย>างท่ัวถึง การสาธิตจะมีคุณค>ามากขึ้นในกรณีท่ีมีการดำเนินการ

สังเกตอย>างเปiนระบบ และมีกิจกรรมติดตามมา เช>น การอภิปราย ให$ดูวิดีโอซ้ำอีก และการให$ลอง

ปฏิบัติ เปiนต$น   

   1.3 การสังเกตภายในห$องเรียนเปiนการสังเกตการทำงานในสถานการณnจริงของ

บุคลากร เพื่อวิเคราะหnสภาพการปฏิบัติงาน ช>วยให$ทราบจุดดีหรือจุดอ>อนของบุคลากร สามารถนำมา

เปiนประโยชนnในการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือใช$ในการพัฒนาบุคลากรได$  การสังเกตจะมีคุณภาพ

หากผู $สังเกตมีทักษะ เครื ่องมือที ่มีคุณภาพ และมีการบันทึกข$อมูลได$อย>างถูกต$อง  ผลที ่มีต>อ

ประสบการณnน้ันจะอยู>ในระดับปานกลางท่ีค>อนข$างไปทางต่ำ   

   1.4 การสัมภาษณn เปiนกิจกรรมสำหรับสืบหาข$อมูลต>าง ๆ อาจดำเนินการได$หลาย

ลักษณะ เช>น สัมภาษณnแบบมีโครงสร$าง สมภาษณnเฉพาะบางเรื่อง สัมภาษณnทางอ$อม ซึ่งมีลักษณะ

แตกต>างกันดังน้ี 

    1) การสัมภาษณnแบบมีโครงสร$าง (Structured Interviewing) มีจุดประสงคnหลัก

เพื่อให$ได$ข$อมูลต>าง ๆ ตามที่ต$องการ เปiนกิจกรรมที่ช>วยเหลือคณะทำงาน การสื่อสารกับกลุ>มคน และ

การตรวจสอบยืนยันข$อมูลต>าง ๆ การสัมภาษณnแบบน้ีจะถูกควบคุมโดยผู$สัมภาษณn และเปiนกิจกรรมท่ีมี
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โครงสร$างที่มีคุณค>าสูงพอสมควรหากมองในเรื่องรายละเอียดเฉพาะอย>าง โดยรวมแล$วถือว>ามีผลต>อ

ประสบการณnในระดับปานกลาง  

    2) การสัมภาษณnเฉพาะบางเรื่อง (Focused Interviewing) เปiนการสัมภาษณnแบบ

กึ่งโครงสร$าง โดยทำการสัมภาษณnเฉพาะบางส>วนท่ีผู$ตอบสามารถตอบได$เท>านั้น กิจกรรมนี้หากมีการ

ดำเนินการอย>างมีระบบแล$ว ผู $นิเทศสามารถวิเคราะหnสถานการณnภายในห$องเรียนได$เปiนอย>างดี 

ประสบการณnท่ีได$อยู>ในระดับปานกลาง 

    3) การสัมภาษณnทางอ$อม (Non - Directive  Interviewing) เปiนการรับข$อมูลจาก

บุคคลที่เราสนทนา โดยผู$สัมภาษณnจะพยายามให$ผู$รับการสัมภาษณnระลึกถึงข$อมูลในอดีต ปôจจุบัน หรือ

คาดการณnในอนาคตเพื่อประเมินหรือตัดสินใจว>าจะทำในลักษณะใด ลักษณะของการสัมภาษณnจะสนใจ

อยู>ที่ปôญหาและความสนใจของผู$รับการสัมภาษณnเปiนสำคัญ เนื่องจากการสัมภาษณnทางอ$อมไม>มีการ

จัดลำดับขั้นตอนที่จะสนทนา หากใช$การบันทึกเสียงประกอบจะเปiนการดี เพ่ือจะได$นำมาเปiนข$อมูล 

หากการวิเคราะหnไม>สมบูรณnในส>วนใดส>วนหนึ่ง ประสบการณnที ่เกิดขึ ้นจะอยู>ในระดับปานกลางท่ี

ค>อนข$างไปทางสูง   

   1.5 การบันทึกข$อมูล  มีจุดประสงคnสำคัญในการเก็บข$อมูลไว$เปiนหลักฐาน เพ่ือ

ประโยชนnในการวิเคราะหnหรือการใช$อ$างอิงในโอกาสต>อไป สามารถทำได$หลายลักษณะ ดังน้ี 

    1) การบันทึกข$อมูลด$วยการเขียนทำได$ง>ายและนิยมทำกันมากโดยทั่วไปจะทำการ

บันทึกเฉพาะข$อมูลท่ีมีความสำคัญและจำเปiนจริง ๆ เท>าน้ัน จะไม>ทำโดยละเอียดเพราะเปiนการเสียเวลา

ท้ังการบันทึกและอ>านเน้ือหาท่ีได$บันทึกไว$   

    2) การบันทึกข$อมูลด$วยเทปบันทึกเสียง (Tape recording) เปiนการบันทึก

รายละเอียดของข$อมูลซ่ึงสามารถส่ือสารกันด$วยเสียง มีความสะดวกในการใช$เน่ืองจากเคร่ืองบันทึกเสียง

มีราคาถูกและกระทำได$ง>าย และหากนำไปใช$ควบคู>กับการสังเกตการสอนในห$องเรียน ก็จะช>วยลดความ

ผิดพลาดในการบันทึกการสังเกตพฤติกรรม และความขัดแย$งระหว>างผู$ให$การนิเทศกับผู$รับการนิเทศท่ี

จะเกิดจากการให$ข$อมูลผิดพลาดได$เปiนอย>างดี 

    3) การบันทึกวิดีโอเทปและถ>ายภาพกิจกรรมนี้มีประโยชนnในการพัฒนาหลักสูตร 

การประเมินผล  การฝóกอบรม และประชาสัมพันธn วิดีโอเทปเปiนเครื่องมือที่แสดงให$เห็นทั้งภาพและ

เสียง สามารถดูได$ทันทีและลบแล$วนำกลับมาบันทึกได$ใหม>อีก ส>วนการถ>ายภาพจะเปiนประโยชนnมากใน

การแสดงนิทรรศการ  หรือจัดทำภาพประกอบในการทำรายงานประเมินผล 

   1.6 การจัดทำเครื่องมือและข$อทดสอบ เกี่ยวข$องกับการใช$แบบทดสอบ แบบสำรวจ 

แบบแสดงความคิดเห็น และเครื่องมืออื่น ๆ มักจะมีการนำไปใช$ร>วมกับกิจกรรมอื่น ๆ อยู>บ>อย ๆ เช>น 

การสัมภาษณn การสังเกต 
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   1.7 การวิเคราะหnข$อมูลและการคิดคำนวณ มีความสำคัญมากสำหรับผู$นิเทศในการ

ติดตามและประเมินผลการวิจัยเชิงปฏิบัติ และการควบคุมประสิทธิภาพการสอน การคิดคำนวณไม>

จำเปiนต$องเปiนเรื ่องที ่ซับซ$อนหรือเกี ่ยวข$องกับการวิเคราะหnด$วยคอมพิวเตอรn ในความเปiนจริง

ศึกษานิเทศกnจำเปiนต$องมีความสามารถและทักษะในการคำนวณอย>างง>าย ๆ ได$แก> การคิดคำนวณ หา

ค>าดัชนีต>าง ๆ การเขียนตาราง กราฟ และแผนภูมิแสดงความสัมพันธnของตัวเลข เปiนต$น 

   1.8 การเขียน ใช$เปiนส่ือกลางในการนิเทศเกือบทุกเร่ือง เปiนกิจกรรมส่ือความหมายท่ีมี

ความสำคัญมาก โดยเฉพาะการเขียนเอกสารต>าง ๆ ที่ใช$ในการฝóกอบรม เปiนกิจกรรมที่ให$ประสบการณn

ในระดับสูง เพราะก>อให$เกิดการปรับปรุงความเข$าใจท้ังผู$เขียนและผู$อ>าน 

  2. กิจกรรมท่ีผู$นิเทศและผู$รับการนิเทศเปiนผู$ปฏิบัติร>วมกัน  

   กิจกรรมในส>วนนี้ แม$บทบาทในการจัดกิจกรรมจะเปiนผู$ให$การนิเทศ แต>ก็ต$องการ

ความร>วมมือจากผู$เข$ารับการนิเทศ กิจกรรมดังกล>าว ได$แก> 

   2.1 การประชุม จัดได$หลายลักษณะ ดังน้ี   

    1) การประชุมชี้แจงเปiนการเสนอข$อมูลให$กับผู$รับการนิเทศได$ทราบ  กระทำได$ท้ัง

กลุ>มขนาดเล็กและใหญ> ส>วนใหญ>มุ>งเน$นบทบาทของผู$นิเทศ ผู$รับการนิเทศสามารถมีส>วนร>วมด$วยการ

ซักถาม  หรือแสดงความเห็นต>าง ๆ ได$   

    2) การประชุมกลุ>มย>อย เปiนการประชุมเพ่ืออภิปรายในหัวข$อเรื่องท่ีจำเพาะเจาะจง 

โดยมีการกำหนดโครงสร$างน$อยที่สุด แต>จะมุ>งเน$นปฏิสัมพันธnภายในกลุ>มมากที่สุด มุ>งที่การแสดงความ

คิดเห็นท่ีมีต>อเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะก>อนหน$าที่จะมีการประชุมนี้สมาชิกในกลุ>มจะได$รับทราบหัวข$อ

หรือประเด็นต>าง ๆ   

    3) การระดมสมองเปiนกิจกรรมที่เกี่ยวข$องกับการเสนอความคิด วิธีการแก$ปôญหา

หรือให$ข$อแนะนำต>าง ๆ แต>ละคนในกลุ>มจะแสดงความคิดเห็นออกมาโดยไม>มีการอภิปราย วิเคราะหn

หรือวิพากษnวิจารณnแต>อย>างใด แม$ว>าจะเปiนลักษณะของการแสดงความคิดเห็นท่ีค>อนข$างอิสระ แต>หาก

มีการกำหนดปôญหาหรือวางโครงการที่ชัดเจน ย>อมสามารถได$แนวคิดต>าง ๆ มากมายในระยะเวลาท่ี

จำกัด บรรยากาศในกิจกรรมต$องเปiนไปในทางท่ีดี ไม>มีอคติ 

   2.2 การอภิปราย เปiนกิจกรรมที่ผู$นิเทศและผู$รับการนิเทศทำร>วมกัน เหมาะสำหรับ

กลุ>มขนาดเล็ก ประสบการณnที่เกิดขึ้นจะอยู>ในระดับปานกลาง เพราะการอภิปรายจะเกี่ยวข$องกับการ

ปฏิสัมพันธnทั้งทางภาษาและท>าทาง อาจนำกิจกรรมนี้ไปใช$ร>วมกับกิจกรรมอื่น ๆ  เช>น บาทบาทสมมติ 

การอ>านงานวิจัย การสาธิต และการบรรยายเพ่ือแก$ปôญหาต>าง ๆ ท่ีมีความซับซ$อนได$ 

   3. กิจกรรมท่ีผู$รับการนิเทศเปiนผู$ปฏิบัติ  

    เปiนกิจกรรมที่เน$นบทบาทของผู$เข$ารับการนิเทศ โดยผู$เข$ารับการนิเทศจะปฏิบัติ

ตามกิจกรรมท่ีผู$ให$การนิเทศจัดไว$ ซ่ึงกิจกรรมดังกล>าว ได$แก> 
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    1) การฟôง เปiนกิจกรรมที่ช>วยถ>ายทอดความคิดเห็นจากบุคคลหนึ่งไปสู>อีกคนหน่ึง 

ซ่ึงอาจเปiนหลายคนก็ได$ การฟôงนอกจากฟôงจากการบรรยายแล$วอาจฟôงจากสื่อต>าง ๆ ซึ่งการฟôงจากส่ือ

จะเปiนประโยชนnมากสำหรับการฝóกทักษะ โดยเฉพาะอย>างย่ิงการเลียนสำเนียงหรือเสียง 

    2) การดู เปiนการรับข$อมูลโดยใช$สื่อทางตา ซึ่งนับว>ามีบทบาทมากขึ้นในปôจจุบัน  

เน่ืองจากความก$าวหน$าทางการใช$ส่ือประเภทน้ีมีสูงมาก มีความสะดวก ราคาไม>แพง 

    3) การอ>าน สามารถใช$กับบุคคลจำนวนมาก และผู$รับการนิเทศอยู>ไกลเพียงใดก็

สามารถกระทำได$  กิจกรรมการอ>านโดยมากจะให$อ>านข$อความข>าวสารจากแบบเรียนสำเร็จรูปหรือ

แบบเรียนในลักษณะต>าง ๆ กิจกรรมนี้จะมีคุณค>ามากขึ้นหากดำเนินการอย>างมีระบบ  และมีการ

อภิปรายหลังจากการอ>านเสร็จสิ้นลง ปôจจุบันมีการนำกิจกรรมน้ีไปผสมผสานกับกิจกรรมอื่นสำหรับการ

ฝóกอบรมมากข้ึน 

     4) การเยี่ยมเยียน เปiนกิจกรรมท่ีบุคคลหนึ่งไปเยี่ยมและสังเกตการณnทำงานของ

อีกบุคคลหนึ่ง แม$ว>าจะสามารถทำเปiนกลุ>มเล็กได$ แต>ในทางปฏิบัติโดยทั่วไปมักจะดำเนินการในลักษณะ

ของกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมนี้จำเปiนต$องมีคู>มือเกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมทำงานควบคู>ไปด$วยจึง

จะได$ผลดี ประสบการณnท่ีเกิดข้ึนจัดอยู>ในระดับปานกลางค>อนข$างไปในทางสูง 

    5) การไปทัศนศึกษา  กิจกรรมนี้แม$จะเปiนที่สนใจของครูและนักเรียน  แต>ไม>นิยม

นำมาใช$ในการฝóกอบรมครูประจำการมากนัก การไปทัศนศึกษาจะได$ประโยชนnในเชิงเพิ ่มพูน

ประสบการณnแก>ผู $ร>วมกิจกรรม ประสบการณnท่ีได$จัดอยู>ในระดับปานกลางค>อนข$างสูง และมีความ

แตกต>างจากกิจกรรมการเยี่ยมเยือนตรงที่กิจกรรมทัศนศึกษาจะไม>เกี่ยวข$องกับการสังเกตพฤติกรรมการ

สอนในห$องเรียนเลย 

    6) การปฏิบัติตามคำแนะนำ กิจกรรมน้ีใช$ได$กับรายบุคคลหรือกับกลุ>มขนาดเล็ก  

มุ>งเน$นการปฏิบัติ  กิจกรรมน้ีเปiนท่ีสนใจมากข้ึนเม่ือมีการฝóกทดลองหรือการฝóกสอน  การนิเทศการสอน

แบบคลินิกมีการใช$กิจกรรมลักษณะนี้มาก และกิจกรรมนี้บางครั้งอาจร>วมกับกิจกรรมการเย่ียมเยือน

และกิจกรรมการสังเกต 

    7) บาทบาทสมมติ เปiนกิจกรรมที่สะท$อนให$เห็นความรู$สึกนึกคิดของบุคคลใน

วัฒนธรรมต>าง ๆ บทบาทสมมติท่ีนำมาใช$ในการศึกษามีลักษณะคล$ายกับการปฏิบัติในสภาพการณnท่ีเปiน

จริง ในกรณีที่นำมาใช$ในการนิเทศส>วนใหญ>มักเอาปôญหาที่เกิดขึ้นกับตัวครูมาเปiนตัวกำหนดให$ผู$ทำ

กิจกรรมสมมติตัวเองว>าอยู>ในสถานการณnนั้นเขาจะทำอย>างไร กิจกรรมน้ีช>วยให$เข$าใจสถานการณnต>าง ๆ 

ได$เปiนอย>างดี ไม>ต$องอธิบายด$วยคำพูดอย>างละเอียดลออ หลังจากกิจกรรมผ>านไปควรมีการอภิปราย

เพ่ือวิเคราะหnเก่ียวกับเหตุการณnท่ีสังเกตได$ กิจกรรมน้ีมีประสบการณnในระดับปานกลางท่ีค>อนข$างไปทาง

สูง 
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    8) การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัสดุและเครื่องมือต>าง ๆ จะช>วยในการฝóกอบรมหรือ

เปiนกิจกรรมสำหรับงานพัฒนาวัสดุต>าง ๆ กิจกรรมนี้จะมีคุณค>าเปiนอย>างมาก เมื่อนำมาใช$ควบคู>กับ

กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งจะเพิ่มความสนใจให$กับผู$เข$าร>วมกิจกรรมได$เปiนอย>างดี ผลที่มีต>อประสบการณnจัดว>า

อยู>ในระดับปานกลางค>อนข$างไปทางต่ำ  

   ส่ิงท่ีผู$นิเทศกnต$องคำนึงถึงและให$ความสำคัญสำหรับการเลือกกิจกรรมใด ๆ มีดังต>อไปน้ี 

   1. จุดประสงคnของการนิเทศ 

    กิจกรรมการนิเทศในแต>ละประเภทจะสนองตอบต>อจุดประสงคnที่แตกต>างกัน ดังน้ี  

      1) กิจกรรมที่จะช>วยพัฒนาทางด$านพุทธิพิสัย เปiนกิจกรรมที่ช>วยสร$างความรู$  

ความเข$าใจในส่ิงต>าง ๆ ท่ีทำการนิเทศ   

      2) กิจกรรมที่ช>วยพัฒนาเจตคติ เปiนกิจกรรมท่ีเปลี่ยนความรู$สึกนึกคิดต>าง ๆ ให$

เปiนไปในทางที่ดี  มีความกระตือรือร$นและมีกำลังใจในการทำงาน 3) กิจกรรมที่ช>วยพัฒนาทักษะในการ

ทำงาน  เปiนกิจกรรมที่จะช>วยให$เกิดความคล>องแคล>ว  ว>องไว  มีความชำนาญในการทำงาน หรือเกิด

ความผิดพลาดน$อยลง 

   2) ขนาดของกลุ>มผู$รับการนิเทศ 

    สามารถแบ>งขนาดของการนิเทศการศึกษาที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปได$ 4 ขนาด ดังน้ี  

      2.1 การนิเทศเปiนรายบุคคล หมายถึง การนิเทศที่มีผู$รับการนิเทศ 1 คน แต>ผู$

นิเทศจะมีมากกว>า 1 คนก็ได$ การนิเทศแบบนี้มักได$ผลสัมฤทธิ์ที ่ค>อนข$างสูง แต>เปiนการส้ินเปลือง

ค>าใช$จ>ายและเวลาในการดำเนินการอย>างมาก จึงนิยมใช$สำหรับการนิเทศการสอนในห$องเรียน หรือ

นิเทศเพื่อการปรับปรุงข$อบกพร>องของบุคลากรคนใดคนหนึ่ง มากกว>าใช$กับการนิเทศบุคลากรโดยทั่วไป 

อาจจะใช$ลักษณะของกิจกรรมการสังเกต  

     2.2 การนิเทศเปiนกลุ>มขนาดเล็ก หมายถึง การนิเทศที่มีผู$รับการนิเทศจำนวนไม>

มาก  และไม>ควรเกิน 30 คน การนิเทศแบบน้ีจะได$ผลสัมฤทธิ์สูงรองลงมาจากการนิเทศรายบุคคล แต>ก็

เปiนการนิเทศท่ีคุ$มค>ากับเวลาและค>าใช$จ>าย  

     2.3 การนิเทศเปiนกลุ >มใหญ> หมายถึง การนิเทศที ่มีผู$ร ับการนิเทศจำนวน

มากกว>า 30 คน มักทำเพื่อให$เกิดความรู$ความเข$าใจมากกว>ามุ>งให$เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน การนิเทศ

นี้จำเปiนต$องใช$เครื่องมือชนิดต>าง ๆ ช>วยในการนิเทศเปiนอย>างมาก ขณะเดียวกันก็มีค>าใช$จ>ายไม>มาก

หากเปรียบเทียบกับการนิเทศเปiนรายบุคลหรือการนิเทศเปiนกลุ>มเล็ก 4) การนิเทศกลุ>มมวลชน หมายถึง 

การนิเทศที่มีผู$รับการนิเทศไม>จำกัดจำนวนและอยู>ห>างไกลเพียงใดไม>สำคัญ การนิเทศแบบน้ีจะเปiนการ

นิเทศโดยผ>านส่ือมวลชน  จำเปiนต$องอาศัยความรู$ทางด$านเทคโนโลยีมาประกอบการดำเนินงานด$วย 
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   3. ระดับคุณภาพของกิจกรรมท่ีพอจะยอมรับได$ 

    กิจกรรมการนิเทศในแต>ละชนิดมักจะให$ประสบการณnที่แตกต>างกัน  สิ่งที่ผู$นิเทศ

ต$องพิจารณาคือระดับประสบการณnที่เกิดข้ึนนั้นเปiนท่ีพอใจหรือไม> หากต$องการให$ผู$รับการนิเทศได$

ทบทวนหรือแสดงความคิดเพ่ือหาลู>ทางแก$ปôญหา โดยอาศัยประสบการณnหรือวิธีการที่ผู$อื่นได$ปฏิบัติ

ได$ผลมาแล$ว  เราก็ยอมรับและเลือกกิจกรรมชนิดน้ัน ๆ มาใช$ในการนิเทศได$ 

 

 

 



 

 

ส่วนท่ี 3 
องค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน  

 

 รูปแบบการนิเทศการศึกษาเพื่อเสริมสร$างคุณภาพผู$เรียน ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของ

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 (SPARE-Model) ประกอบด$วย 4 

องคnประกอบหลัก ประกอบด$วย องคnประกอบท่ี 1 หลักการ องคnประกอบที ่ 2 ว ัตถุประสงคn 

องคnประกอบที่ 3 กระบวนการนิเทศ มี 5 ขั ้นตอน ได$แก> ข้ันตอนที่ 1 กำหนดขอบเขตการนิเทศ 

(Scope) ขั ้นตอนท่ี2 วางแผนการนิเทศ (Plan)  ขั ้นตอนที ่ 3 ดำเนินการนิเทศ (Act) ขั ้นตอนที ่ 4 

สะท$อนผลการนิเทศ (Reflect) ข้ันตอนท่ี 5 ประเมินผลการนิเทศ (Evaluate) และองคnประกอบท่ี 4 ผล

การนิเทศ เพื่อให$รูปแบบจดจำได$ง>ายจึงนำอักษรภาษาอังกฤษของกระบวนการยนิเทศมาเรียงลำดับ 

เปiน SPARE-Model ดังภาพประกอบพร$อมคำอธิบายดังต>อไปน้ี 

 
ภาพประกอบท่ี 1 องคnประกอบของรูปแบบการนิเทศการศึกษา เพ่ือเสริมสร$างคุณภาพผู$เรียนตาม

โครงการโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

(SPARE-Model) 
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 รูปแบบการรูปแบบการนิเทศการศึกษา เพ่ือเสริมสร$างคุณภาพผู$เรียนตามโครงการโรงเรียน 

คุณภาพ  ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 (SPARE-Model) มี

รายละเอียดแต>ละองคnประกอบ ดังน้ี 

 องค์ประกอบของรูปแบบ 
  1. หลักการของรูปแบบ  

   รูปแบบการนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู$เรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ  

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประกอบด$วย 1) การนิเทศแบบบูรณา

การ 2) แนวคิด Constructivism 3) การจัดการเรียนรู$เชิงรุก 

  2. วัตถุประสงคnของรูปแบบ  

   เปiนการนิเทศการศึกษาคุณภาพผู$เรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  จำนวน 4 ด$าน ได$แก> 1) การจัดสภาพแวดล$อมและ

บรรยากาศท่ีดี 2) การบริหารจัดการท่ีดี 3) การจัดการเรียนการสอนท่ีดี และ 4) คุณภาพผู$เรียน 

  3. กระบวนการจัดการเรียนรู$ 

  เปiนการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช$พ้ืนท่ีและห$องเรียนเปiนฐาน มี 5 ข้ัน ดังน้ี 

   ข้ันท่ี 1 การกำหนดของเขตการนิเทศ (Scope) 

    เปiนการกำหนดขอบเขตของการนิเทศ ได$แก> ประเด็นการนิเทศ จำนวน 4 ด$าน

ได$แก> ได$แก> 1) การจัดสภาพแวดล$อมและบรรยากาศท่ีดี 2) การบริหารจัดการท่ีดี 3) การจัดการเรียน

การสอนท่ีดี และ 4) คุณภาพผู$เรียน  

    ข้ันท่ี 2 การวางแผน (Planning) 

    เปiนการนำปôญหาและความต$องการที ่ได$กำหนดไว$ในขั ้นตอนที ่ 1 มากำหนด

รายละเอียดของกิจกรรมในการจัดทำแผนนิเทศ ดังน้ี 

     1. กำหนดแนวทาง/วิธีการการพัฒนาที่หลากหลายตามปôญหาที่เกิดข้ึน ตามความ

ต$องการและจำเปiน โดยใช$หลักการมีส>วนร>วมของผู$เก่ียวข$อง 

    2. เลือกแนวทาง/วิธีการในการพัฒนาโดยการมีส>วนร>วมของทุกฝêายท่ีเก่ียวข$อง  

     3. วางแผนการดำเนินงานพัฒนา 

          1) แต>งต้ังคณะกรรมการนิเทศ 

     2) ประชุมเตรียมการนิเทศ เพ่ือสร$างความรู$ความเข$าใจร>วมกัน  

     3) กำหนดระยะเวลาในการนิเทศ โดยกำหนดระยะเวลาในการนิเทศท่ีเหมาะสม

กับการแก$ปôญหาและการพัฒนา 

         4) กำหนดวิธีการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่เหมาะสมตามสภาพปôญหาและ

ความต$องการ เช>น การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู$ การสังเกตชั้นเรียน การสาธิต การบันทึก
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วิดีโอและการถ>ายภาพ การสัมภาษณn การ Coaching & Mentoring ฯลฯ โดยเน$นการใช$ ICT ใน

รูปแบบต>าง ๆ เช>น การใช$ Line Application การใช$ Clip Video การ Conference การใช$ Video 

Line You Tube Facebook Live เปiนต$น 

        5. จัดทำแผนนิเทศ ประกอบด$วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคn เปqาหมาย 

แผนการดำเนินการ กิจกรรมสำคัญ ปฏิทินการปฏิบัติงาน ทรัพยากรท่ีต$องการ เคร่ืองมือนิเทศ ผลท่ีคาด

ว>าจะได$รับ 

   ข้ันท่ี 2 การดำเนินการ (Action) 

    เปiนการดำเนินการนิเทศโดยศึกษานิเทศกn หรือผู$ที่ได$รีบมอบหมายจากสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

   ข้ันท่ี 3 การประเมินผล (Assessment) 

    เปiนการประเมินผลการดำเนินงานจัดการเรียนรู$เพื่อให$ได$ข$อมูลเมื่อจัดการเรียนรู$

แล$วผู$เรียนมีความก$าวหน$า มีองคnความรู$ มีทักษะ มีสมรรถนะและเจตคติตามท่ีกำหนดไว$ในเปqาหมาย/

ตัวชี้วัดหรือไม> อย>างไร ซึ่งสามารถประเมินด$วยการนิเทศภายใน การประเมินผลตามสภาพจริง โดย

วิธีการสังเกต การใช$คำถาม การตรวจผลงาน (ภาระงาน/ชิ้นงาน) โดยใช$เกณฑnคุณภาพ (Rubrics) 

ประเมินคุณลักษณะ แฟqมสะสมงาน โดยครู นักเรียนและเพ่ือนร>วมประเมิน 

    ข้ันท่ี 4 การสะท*อนผล (Reflection) 

     เปiนการรับฟôงความคิดเห็นของผู$เรียน ผู$นิเทศ ครูผู$สอนและการให$กำลังใจในการ

เรียนรู$ของผู$เรียน อาจมีการติชมแสดงความคิดเห็นในจังหวะท่ีเหมาะสม การสะท$อนผลการประเมินเพ่ือ

การพัฒนาการจัดการเรียนรู$ของครูผู$สอน การเรียนรู$ของผู$เรียน การให$คำแนะนำเพ่ือจัดการข$อบกพร>อง

ของครูผู$สอนและผู$เรียน การปรับปรุงและพัฒนาผู$เรียนอย>างต>อเนื่อง ด$วยการทบทวนหลังปฏิบัติงาน 

(After Action Review: AAR) และชุมชนแห>งการเรียนรู$ทางวิชาชีพ (PLC) 

 4. การประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 

  เปiนการวัดและประเมินผลการดำเนินงานและการสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนา

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู$เชิงรุก เพื่อเสริมสร$างคุณภาพผู$เรียน ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิม

เวลารู$ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยประเมินผล 
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วิธีการและเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช้ 
 การนำรูปแบบการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู$เรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ  

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ไปใช$ มีวิธีการและเงื่อนไขที่ผู$นำไปใช$

ต$องคำนึงถึง ดังน้ี 

 1. วิธีการนํารูปแบบ ฯ ไปใช้ 
  รูปแบบการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู$เรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ  ของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ควรดำเนินการ ดังน้ี 

  1.1 ผู$นิเทศการศึกษา ผู$บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรศึกษาเพ่ือ

สร$างความเข$าใจและสร$างความตระหนักเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายของโครงการโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการดำเนินการตามโครงการ

โรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

  1.3 สถานศึกษาควรมีระบบนิเทศภายใน และมีการนิเทศภายในและนำผลไปพัฒนาอย>าง

ต>อเน่ือง 

   1.4 ครูผู$สอนกระตุ$นให$ผู$เรียนวิเคราะหn สำรวจความสนใจของตนเอง พร$อมทั้งให$ผู$เรียน

สามารถกำหนดเปqาหมายในการเรียนรู$ และโครงสร$างเวลาเรียนตามเน้ือหา เพื่อให$ผู$เรียนวางแผน และ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู$ของตนเอง 

  1.5 ครูผู$สอนสร$างบรรยากาศเชิงบวกในการเรียนรู$ และตั้งคำถามกระตุ$นให$ผู$เรียนคิด

แก$ไขปôญหา ปรึกษา ให$ผู$เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู$ 

  1.6 ครูผู$สอนประเมินผลการเรียนรู$ของผู$เรียนตามสภาพจริง ด$วยวิธีการและเครื่องมือ 

ท่ีหลากหลาย 

  1.7 ครูผู$สอนกระตุ$นให$ผู$เรียนทบทวนสิ่งท่ีได$จากกิจกรรมการเรียนรู$ พร$อมทั้งกำหนด

ประเด็นในการสะท$อนผลการเรียนรู$ 

  1.8 ผู$เรียนทำสำรวจสภาพปôญหาและสิ่งที่ตนเองสนใจ กำหนดเปqาหมายในการเรียนรู$ 

กำหนดโครงสร$างเวลาเรียนตามเนื้อหาในการเรียนรู$และร>วมวางแผนในการเรียนรู $ และออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู$ของตนเอง 

  1.9 ผู$เรียนร>วมคิดแก$ไขปôญหาในการเรียนรู$ แสดงความคิดเห็น และตอบคำถามจาก

สถานการณnท่ีเกิดข้ึนในการเรียนรู$ แสวงหาความรู$จากกิจกรรมในการเรียนรู$ แล$วทำการสร$างองคnความรู$

ใหม> เพ่ือนำไปใช$ในการพัฒนานวัตกรรม หรือสร$างช้ินงาน และนำเสนอผลงานของตนเอง 
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  1.10 ผู$เรียนร>วมช่ืนชมและประเมินผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู$ของตนเองและของผู$อ่ืน 

  1.11 ผู$เรียนแสดงให$เห็นถึงการนำผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู$ไปใช$ในการปรับปรุง พัฒนา

และเช่ือมโยงนำไปใช$ประโยชนnในชีวิตประจำวัน 

 

 2. เง่ือนไขการนํารูปแบบ ฯ ไปใช้ 
   2.1 ผู$บริหารสถานศึกษาต$องตระหนักถึงความสำคัญนโยบายของโครงการโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการดำเนินการตามโครงการ

โรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

  2.2 ผู$บริหารสถานศึกษาต$องดำเนินการนิเทศภายในอย>างเปiนระบบและต>อเนื่อง จัดให$มี

การนิเทศภายในและนำผลไปพัฒนาอย>างต>อเน่ือง 

  2.3 ครูผู$สอนต$องเห็นความสำคัญของนโยบายของโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

  2.4 ครูผู$สอนต$องเห็นความสำคัญของการการจัดกิจกรรมการเรียนรู$เชิงรุก เพื่อเสริมสร$าง

คุณภาพผู$เรียน 

  2.5 ครูผู$สอนต$องให$ความร>วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู $เชิงรุก เพ่ือเสริมสร$าง

คุณภาพผู$เรียนให$ความร>วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู$เชิงรุก เพ่ือเสริมสร$างคุณภาพผู$เรียน 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการนิเทศการศึกษา 

 องคnประกอบที่มีส>วนสนับสนุนให$การนิเทศการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเปiนไปตามเปqาหมาย และส>งผลต>อการพัฒนาคุณภาพผู$เรียน ประกอบด$วยปôจจัย

ย>อย 8 ด$าน ดังน้ี 

  1. ผู$บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศกn และผู$บริหารสถานศึกษา มีความเปiนผู$นำทางวิชาการ 

หมายถึง ความสามารถในการนำความรู$ ทักษะกระบวนการมาใช$ในการส>งเสริม สนับสนุนและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  

  2. การทำงานเปiนทีม หมายถึง การทำงานร>วมกันของกลุ >มบุคคลซึ ่งใช$ทักษะและ

ความสามารถ ที่มีอยู>ร>วมกัน มีปฏิสัมพันธnระหว>างกัน มีการแบ>งงานตามความสามารถ ตามภารกิจท่ี

ต$องรับผิดชอบให$บรรลุเปqาหมายตามท่ีต้ังไว$  
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  3. การบูรณาการในทุกด$านที่เกี่ยวข$อง หมายถึง การทำงานร>วมกันระหว>างหน>วยงาน 

บุคลากร ทั้งในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงาน ในการ

ดำเนินงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  4. การกระจายอำนาจ หมายถึง การมอบอำนาจการตัดสินใจ ภารกิจ ด$านการนิเทศไปยัง 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียน 

  5. การมีส>วนร>วมในการดำเนินงานของทุกภาคส>วน หมายถึง การมีส>วนร>วมของบุคลากร 

หน>วยงานท่ีเก่ียวข$องในการร>วมคิด ร>วมวางแผน ร>วมดำเนินการ และร>วมพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ

ดำเนินงานร>วมกัน 

  6. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล หมายถึง กระบวนการเก็บ

รวบรวมข$อมูล ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลตามเปqาหมายที่กำหนดไว$ ท้ัง

ก>อนการปฏิบัติงาน ระหว>างการปฏิบัติงาน และหลังการปฏิบัติงานอย>างเปiนระบบ มีการนำผลการ

ประเมินมาวิเคราะหnและสรุปผลเพ่ือนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  7. ความต>อเนื่องของการดำเนินงานแต>ละระดับ หมายถึง การปฏิบัติตามกระบวนการ 

ขั้นตอนอย>างเปiนระบบครบทุกข้ันตอน จนสามารถทำให$เกิดการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได$ชัดเจน

อย>างเปiนรูปธรรม นำผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาอย>างต>อเน่ือง 

  8. การมุ>งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง การดำเนินงานอย>างมุ>งมั่น ให$เกิดผลลัพธn เกิดความคุ$มค>า 

เกิดการเปล่ียนแปลง จากการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเปqาหมายท่ีกำหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนท่ี 4 
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ 

 

 การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ภายใตEรูปแบบ 7C ซ่ีงพัฒนาขึ้นโดยใชEกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

ประกอบดEวย 4 องคdประกอบ หลัก ไดE องคdประกอบท่ี 1 สภาพแวดลEอมดี องคdประกอบท่ี 2 การบริหาร

จัดการดี องคdประกอบท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนดี และองคdประกอบที่ 4 ผูEเรียน ดี เกjง และมี

ความสุข 

 
 

ภาพแสดง องคdประกอบของรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ( 7C – Model) 
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องค์ประกอบและตัวช้ีวัดโรงเรียนคุณภาพ 
 

   รายละเอียดในขององคdประกอบและตัวช้ีวัด ดังตjอไปน้ี 

 

 องค%ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด 

ดEานสภาพแวดลEอมและ

บรรยากาศท่ัวไป 

1. ความสะอาดของอาคารสถานท่ี (Clean) 1. อาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดลEอมท่ัวไป สะอาด ไมj

มีกล่ินหรือเสียง และมลพิษอ่ืน ๆ 

รบกวน 

2. หEองสEวมสะอาด ไมjมีกล่ิน ถูก

สุขลักษณะ และเพียงพอ 

3. มีระบบการจัดการขยะท่ี

ถูกตEองตามหลักสุขาภิบาล 

4. อาหารกลางวัน อาหารเสริม

(นม) น้ำด่ืม น้ำใชE สะอาดและ

เพียงพอ 

5. ท่ีลEางมือ ท่ีแปรงฟrน สะอาด

และเพียงพอตjอจำนวนนักเรียน 

2. ความเปsนระเบียบเรียบรEอยของของอาคาร

สถานท่ี (Clear) 

1. สภาพภายในอาคาร สถานท่ี 

และสภาพแวดลEอมท่ัวไปเปsน

ระเบียบเรียบรEอย 

2. มีระบบการจัดการและกำจัด

ขยะและการควบคุมแมลงและ

สัตวdนำโรคท่ีดี 

3. มีความปลอดภัย หjางไกลจาก

ยาเสพติดและอบายมุข 

4. หEองปฏิบัติการ หEองสมุด 

แหลjงเรียนรูEท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียนมีมาตรฐาน มี
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 องค%ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด 

ความเหมาะสมและเพียงพอตjอ

การเรียนรูE 

 5. มีเทคโนโลยีดิจิทัลและ

เครือขjายอินเทอรdเน็ตท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

6. มีการจัดเก็บส่ือ วัสดุ อุปกรณd

อยjางเปsนระเบียบเรียบรEอยและมี

ความม่ันคงแข็งแรง 

3. บรรยากาศท่ีเอ้ือตjอการเรียนรูEและสวยงาม 

(Colorful) 

1. มีแผนงาน โครงการเพ่ือจัด

บรรยากาศท่ีเอ้ือตjอการเรียนรูE 

สวยงามและมีสีสัน 

2. สภาพแวดลEอมภายในอาคาร

เรียน และอาคารประกอบ  

มีสีสันสวยงาม และเปsนมิตรกับ

ส่ิงแวดลEอม 

3. มีพ้ืนท่ีในการดำเนินกิจกรรม

กลุjม และพ้ืนท่ีสำหรับการเรียนรูE

ดEวยตนเองตามความสนใจท่ี

เหมาะสมและเพียงพอ 

4. มีสวนหยjอม หรือจัดสภาพ

บรรยากาศท่ัวไปใหEมีสวยงาม 

รjมร่ืน 

5. มีระบบการบำรุง ดูแล รักษา

สภาพแวดลEอมในภายในอาคาร

เรียน และอาคารประกอบใหEเอ้ือ

ตjอการเรียนรูEตลอดเวลา 

4. มีบรรยากาศภายในท่ีแสดงออกถึงการดูแล

และเอาใจใสjตjอตนเองและบุคคลอ่ืน (Care) 

1. ผูEบริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเอาใจใสjตjอหนEาท่ี

และความรับผิดชอบของตนเอง 
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 องค%ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด 

 2. มีระบบดูแลชjวยเหลือนักเรียน

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนดูแลเอาใจใสjตjอ

สุขภาพอนามัย ความสะอาดของ

เส้ือผEาและเคร่ืองแตjงกายของ

ตนเองเปsนอยjางดี 

4. มีกองทุนหรือระบบดูแล

ชjวยเหลือนักเรียนดEอยโอกาส 

5. มีการจัดสวัสดิการและสวัสดิ

ภาพสำหรับนักเรียน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

5. สภาพแวดลEอมและบรรยากาศเอ้ือตjอการ

ทำงานรjวมกัน (Collaboration) 

1. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสjงเสริม 

สนับสนุนการทำงานรjวมกัน 

2. มีชุมชนการเรียนรูEทางวิชาชีพ 

(PLC) ท่ีเขEมแข็ง 

3. มีพ้ืนท่ีสำหรับการทำงาน

รjวมกันท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

4. มีภาคีเครือขjายเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและการระดม

ทรัพยากรท่ีหลากหลาย 

5. ใชEเทคโนโลยีเปsนเคร่ืองมือ

สนับสนุนการทำงานรjวมกัน 

6. สภาพแวดลEอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตjอ

การสรEางวัฒนธรรมและคjานิยม 

(Correspondence) 

1. มีระบบหรือวิธีการสำหรับการ

ส่ือสารเพ่ือสรEางความเขEาใจ

เก่ียวกับคjานิยมรjวมขององคdกร 

2. จัดกิจกรรมสjงเสริมใหEครูและ

บุคลากรทางการมีความสุขและ

ความผูกพันกับโรงเรียน 
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 องค%ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด 

 3. จัดกิจกรรมท่ีสjงเสริม 

สนับสนุนความกEาวหนEาทาง

วิชาชีพ 

4. จัดกิจกรรมสjงเสริม สนับสนุน

การพัฒนาตนเองของบุคลการ 

5. จัดกิจกรรมยกยjองเชิดชูเกียรติ

ผูEมีผลงานดีเดjน 

7. ผูEบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

คุณลักษณะสำหรับการประนีประนอม

(Compromise) 

1. ผูEบริหารและครูประพฤติตน

ตามระเบียบวินัย 

2. ผูEบริหารและครูดำรงตนใน

กรอบศีลธรรมอันดีงาม 

3. ผูEบริหารและครูเปsนผูEมีความ

เมตตา กรุณาและปราศจากอคติ 

4. ผูEบริหารและครูรูEจักแยกแยะ

ผิดชอบช่ัวดี 

5. ผูEบริหารและครูมีความ

ปรารถนาดีตjอผูEอ่ืน 

ดEานการบริหารจัดการ 1. ภาวะผูEนำทางวิชาการของผูEอำนวยการ

สถานศึกษาสูjเปÉาหมายความสำเร็จ 

1. ผูEบริหารมีภาวะผูEนำทาง

วิชาการ พัฒนาตนเองอยjาง

ตjอเน่ืองและมีการกำหนด

เปÉาหมายการพัฒนาอยjางชัดเจน 

2. นำขEอมูลสารสนเทศมาใชEใน

การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

3. ใชEแผนเปsนเคร่ืองมือในการ

บริหารจัดการศึกษา 

4. สรEางหรือพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ

การบริหารจัดการใหEมี

ประสิทธิภาพ 
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 องค%ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด 

5. นิเทศ กำกับ ติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยjางเปsนระบบ 

ตjอเน่ืองและสม่ำเสมอ 

6. นำผลการประเมินมาปรับปรุง 

พัฒนาและกำหนดทิศทางสำหรับ

การวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

2. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 1. กระจายอำนาจการบริหาร

จัดการท่ีมีความเหมาะสม 

2. วางแผนการใชEงบประมาณ

อยjางเปsนระบบ สอดคลEองกับ

บริบท ความตEองการ และ

สามารถตรวจสอบไดE 

3. เปÑดโอกาสใหEครู บุคลากร

ทางการศึกษา และผูEเก่ียวขEองมี

สjวนรjวมในการบริหารจัดการ 

4. มีภาคีเครือขjายเพ่ือสนับสนุน

และระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

5. ใชEหลักธรรมเปsนเคร่ืองยึด

เหน่ียวในการบริหารจัดการ 

3. ประสิทธิภาพของการดำเนินการประกัน

คุณภาพภายใน 

1. กำหนดและประกาศมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษามีความ

สอดคลEองกับมาตรฐานการศึกษา

ชาติ 

2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาท่ีมุjงคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 
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 องค%ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด 

3. การดำเนินการโครงการ/

กิจกรรมเปsนไปตามแผนท่ี

กำหนดไวE 

4. มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการดำเนินการท่ี

มีประสิทธิภาพ 

5. จัดทำและสjงรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหEตEนสังกัด 

6. นำผลการประเมินตนเองไป

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

ดEานการจัดการเรียน 

การสอน 

1. ประสิทธิภาพดEานการวางแผนการจัดการ

เรียนการสอน 

1. วิเคราะหdมาตรฐานการเรียนรูE

และตัวช้ีวัดในรายวิชาหรือสาระ

การเรียนรูEท่ีรับผิดชอบ 

2. จัดทำหนjวยการเรียนรูEท่ี

สอดคลEองกับมาตรฐานการ

เรียนรูEและตัวช้ีวัด 

3. วิเคราะหdผูEเรียนเปsนรายบุคคล 

4. ออกแบบและจัดทำแผนการ

จัดการเรียน/แผนการจัด

ประสบการณd ท่ีสอดคลEองกับ

หนjวยการเรียนรูEโดยเนEนผูEเรียน

เปsนสำคัญ 

5. ออกแบบกิจกรรมท่ี

หลากหลายโดยใชEการจัดการ

เรียนรูEเชิงรุกใหEผูEเรียนไดEลงมือ

ปฏิบัติดEวยตนเอง 

6. จัดหาหรือคัดเลือก ส่ือ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีมี



 

 

34 

 องค%ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด 

ความเหมาะสมกับผูEเรียนในแตj

ละชjวงวัย 

7. ออกแบบวิธีการและเคร่ืองมือ

สำหรับการวัดและประเมินผลท่ี

หลากหลายเหมาะสมกับผูEเรียน 

2. ประสิทธิภาพดEานการจัดการเรียนการสอน 1. จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายโดย

เนEนใหEผูEเรียนไดEลงมือปฏิบัติดEวย

ตนเอง 

2. ใชEส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย มีความเหมาะสมกับ

ผูEเรียนในแตjละชjวงวัย 

3. วัดและประเมินผลดEวยวิธีการ

และเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย

เหมาะสมกับผูEเรียนและ

สอดคลEองกับมาตรฐานการ

เรียนรูEและตัวช้ีวัด 

4. นำผลจากการวัดและ

ประเมินผลมาใชEสำหรับการ

ปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนและพัฒนาผูEเรียน 

5. มีผลงานดีเดjนดEานการจัดการ

เรียนการสอน เปsนท่ียอมรับของ

สังคมท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียน 

3. ประสิทธิภาพดEานการบริหารจัดการช้ัน

เรียน 

1. จัดสภาพแวดลEอมและ

บรรยากาศภายในหEองเรียนใหE

เอ้ือตjอการเรียนรูEและมีความ

ปลอดภัยตjอผูEเรียน 
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 องค%ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด 

2. จัดทำขEอมูลสารสนเทศของ

นักเรียนรายบุคคลอยjางเปsน

ระบบและเปsนปrจจุบัน 

3. จัดทำเอกสารประจำช้ันเรียน

อยjางเปsนระบบ ถูกตEองและเปsน

ปrจจุบัน 

4. ใชEขEอมูลสารสนเทศในการ

เสริมสรEางและพัฒนาผูEเรียนใหE

เต็มตามศักยภาพ 

5. มีการนิเทศและติดตามการ

จัดการเรียนการสอนใหEเปsนไป

ตามกำหนดการสอน 

4. ประสิทธิภาพดEานการดูแลชjวยเหลือ

นักเรียน 

1. จัดทำระบบขEอมูลสารสนเทศ

เก่ียวกับการดูแลชjวยเหลือ

นักเรียนท่ีถูกตEองและเปsน

ปrจจุบัน 

2. จัดโครงการ/กิจกรรม เก่ียวกับ

การดูแลชjวยเหลือนักเรียน 

3. สjงเสริม ปÉองกันและแกEไข

ปrญหาผูEเรียนอยjางเปsนระบบ 

4. สรEางเครือขjายความรjวมมือ

เก่ียวกับการดูแลชjวยเหลือ

นักเรียน 

5. เผยแพรjวิธีปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับ

การดูแลชjวยเหลือนักเรียน 

5. ประสิทธิภาพดEานการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 

1. ใชEกระบวนการวิจัยในการ

พัฒนาผูEเรียนหรือพัฒนา

นวัตกรรมท่ีถูกตEองตามหลัก

วิชาการ 
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 องค%ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด 

2. เขEารjวมกิจกรรมเพ่ือ

แลกเปล่ียนเรียนรูEเก่ียวกับการ

วิจัยหรือพัฒนานวัตกรรม 

3. สรEางหรือพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผูEเรียน 

4. เผยแพรjผลงานการวิจัยหรือ

การพัฒนานวัตกรรม 

5. ไดEรับการยอมรับจากสังคม

ท่ัวไปเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 

ดEานคุณภาพผูEเรียน 1. นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิต

อาสา 

 

1. ประสิทธิภาพกระบวนการใน 

การกำหนดนโยบาย และ

แผนการพัฒนาเสริมสรEาง

คุณธรรม จริยธรรม  

ดEานความมีวินัย มีความ

รับผิดชอบและมีจิตอาสาของ

นักเรียน 

2. ประสิทธิภาพดEานการสjงเสริม 

สนับสนุนดำเนินการเพ่ือพัฒนา

เสริมสรEางคุณธรรมจริยธรรม  

ดEานความมีวินัย มีความ

รับผิดชอบ และมีจิตอาสาของ

นักเรียน 

3. ประสิทธิภาพในการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการ

เสริมสรEางคุณธรรม จริยธรรม 

ดEานความมีวินัย มีความ

รับผิดชอบและมีจิตอาสาของ

นักเรียน 
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 องค%ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด 

4. ผลการประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงคdดEานความมีวินัย   

มีความรับผิดชอบและมีจิตอาสา 

5. ระดับความพึงพอใจของ

ผูEปกครองท่ีมีตjอการจัดกิจกรรม

เสริมสรEางคุณธรรมจริยธรรม 

ดEานความมีวินัย มีความ

รับผิดชอบและมีจิตอาสาของ

นักเรียน 

1 นักเรียนทุกคนอjานออก เขียนไดE 

 

1. ระดับความสำเร็จในการจัดใหE

มีนโยบายและแผนเพ่ือ

พัฒนาการอjานออก-เขียนไดEของ

นักเรียน  

2. ประสิทธิภาพในการจัด

กิจกรรมพัฒนาการอjานออก-

เขียนไดEของนักเรียน  

3.ประสิทธิภาพในการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลการ

พัฒนาการอjานออก-เขียนไดEของ

นักเรียน  

4. ผลการประเมินความสามารถ

ดEานการอjานของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษา 

ปáท่ี 1 

5.ผลการประเมินการอjาน-เขียน

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปáท่ี 

2 – ระดับช้ันสูงสุด 

2 นักเรียนมีความสามารถในดEานการคิด

คำนวณ 

1. ประสิทธิภาพกระบวนการใน

การกำหนดนโยบาย และ
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 องค%ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด 

แผนการพัฒนาความสามารถ

ดEานการคิดคำนวณ  

2. ประสิทธิภาพดEานการสjงเสริม 

สนับสนุนการดำเนินการเพ่ือ

พัฒนาความสามารถดEานการคิด

คำนวณ 

3. ประสิทธิภาพในการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการ

พัฒนาความสามารถดEานการคิด

คำนวณของนักเรียน  

4. ผลการทดสอบความสามารถ

พ้ืนฐานผูEเรียนระดับชาติ 

(National Test : NT) ช้ัน

ประถมศึกษาปáท่ี 3 

5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนในวิชาคณิตศาสตรd 

3 นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมี 

จิตอาสา 

1. ประสิทธิภาพกระบวนการใน 

การกำหนดนโยบาย และ

แผนการพัฒนาเสริมสรEาง

คุณธรรม จริยธรรม  

ดEานความมีวินัย มีความ

รับผิดชอบและมีจิตอาสาของ

นักเรียน 

 2. ประสิทธิภาพดEานการสjงเสริม 

สนับสนุนดำเนินการเพ่ือพัฒนา

เสริมสรEางคุณธรรมจริยธรรม  

ดEานความมีวินัย มีความ

รับผิดชอบ และมีจิตอาสาของ

นักเรียน 
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 องค%ประกอบ ตัวช้ีวัด รายละเอียด 

3. ประสิทธิภาพในการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการ

เสริมสรEางคุณธรรม จริยธรรม 

ดEานความมีวินัย มีความ

รับผิดชอบและมีจิตอาสาของ

นักเรียน 

4. ผลการประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงคdดEานความมีวินัย   

มีความรับผิดชอบและมีจิตอาสา 

5. ระดับความพึงพอใจของ

ผูEปกครองท่ีมีตjอการจัดกิจกรรม

เสริมสรEางคุณธรรมจริยธรรม 

ดEานความมีวินัย มีความ

รับผิดชอบและมีจิตอาสาของ

นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 

 รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 2  (7 C- Model) สามารถรายละเอียดและความสัมพันธdเพ่ือใหEเกิดความเขEาใจสูjการนำไปปฏิบัติ 

สามารถสรุปและแสดงไดEดังภาพตjอไปน้ี 

 

 
 

ภาพแสดง รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 2  (7 C- Model) 
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แนวทางการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 สภาพแวดลEอมรวมทั้งบรรยากาศในช้ันเรียนเปsนสjวนหนึ่งที่สjงเสริมใหEนักเรียนเกิดความสนใจ

ในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูEเพิ่มมากขึ้น การสรEางบรรยากาศที่อบอุjน ที่ครูใหEความเอ้ือ

อาทรตjอนักเรียน ที่นักเรียนกับนักเรียนมีความสัมพันธdฉันทdมิตรตjอกันที่มีระเบียบ มีความสะอาด 

เหลjานี้เปsนบรรยากาศที่นักเรียนตEองการ ทำใหEนักเรียนมีความสุขที่ไดEมาโรงเรียนและในการเรียน

รjวมกับเพื่อน ๆ ถEาครูผูEสอนสามารถสรEางความรูEสึกนี้ใหEเกิดขึ้นตjอนักเรียนไดE ก็นับวjาครูไดEทำหนEาที่ใน

การพัฒนาเยาวชนของประเทศชาติใหEเติบโตขึ้นอยjางสมบูรณdทั้งทางดEานสติปrญญา รjางกาย อารมณd 

และสังคม โดยแทEจริง ดังนั้น การสรEางบรรยากาศในชั้นเรียนจึงมีความสำคัญอยjางมาก สามารถสรุปไดE 

ดังน้ี 

1. ชjวยสjงเสริมใหEการเรียนการสอนดำเนินไปอยjางราบรื่น เชjน หEองเรียนที่ไมjคับแคบ

จนเกินไป ทำใหEนักเรียนเกิดความคลjองตัวในการทำกิจกรรม 

2. ชjวยสรEางเสริมลักษณะนิสัยที่ดีงามและความมีระเบียบวินัยใหEแกjผูEเรียน เชjน หEองเรียน

ที่สะอาด ที่จัดโตçะเกEาอี้ไวEอยjางเปsนระเบียบ มีความเอื้อเฟéèอเผื่อแผjตjอกัน นักเรียนจะซึมซับสิ่งเหลjานี้ไวE

โดยไมjรูEตัว 

3. ชjวยสjงเสริมสุขภาพที่ดีใหEแกjผูEเรียน เชjน มีแสงสวjางที่เหมาะสม มีที่น่ังไมjใกลEกระดาน

ดำมากเกินไป มีขนาดโตçะและเกEาอ้ีท่ีเหมาะสมกับวัย รูปรjางของนักเรียน 

4. ชjวยสjงเสริมการเรียนรูE และสรEางความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น เชjน การจัดมุม

วิชาการตjาง ๆ การจัดปÉายนิเทศ การตกแตjงหEองเรียนดEวยผลงานของนักเรียน 

5. ชjวยสรEางเจตคติท่ีดีตjอการเรียนและการมาโรงเรียน เพราะในชั้นเรียนมีครูที่เขEาใจ

นักเรียน ใหEความเมตตาเอ้ืออารีตjอนักเรียน และนักเรียนมีความสัมพันธdอันดีตjอกัน 

 สรุปไดEวjา การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนจะชjวยสjงเสริมและสรEางเสริมผูEเรียนในดEาน

สติปrญญาร่างกาย อารมณ์ และสงัคมได้เป็นอย่างดี ทําให้นกัเรียนเรียนด้วยความสขุ รักการเรียน และเป็น
คนใฝ่เรียนใฝ่รู้ 

 

  ลักษณะของสภาพแวดล=อมท่ีเอ้ือตBอการเสริมสร=างวินัยด=านความรับผิดชอบ 

   ในการเสริมสรEางวินัยดEานความรับผิดชอบของนักเรียน รวมทั้งการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ผูEสอนตjางปรารถนาใหEจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดำเนินไปอยjางราบรื่น และผูEเรียน

เกิดพฤติกรรมตามจุดประสงคdที่กำหนดไวEในหลักสูตร บรรยากาศในชั้นเรียนที่จะนำไปสูjความสำเร็จใน

การสอน จัดแบjงไดE 6 ลักษณะ สรุปไดEดังน้ี 

    1. บรรยากาศที ่ทEาทาย (Challenge) เปsนบรรยากาศที ่ครูกระตุ EนใหEกำลังใจ

นักเรียน 
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เพ่ือใหEประสบผลสำเร็จในการทำงาน นักเรียนจะเกิดความเช่ือม่ันในตนเองและพยายามทำงานใหEสำเร็จ 

    2. บรรยากาศท่ีมีอิสระ (Freedom) เปsนบรรยากาศที่นักเรียนมีโอกาสไดEคิด ไดE

ตัดสินใจเลือกสิ่งที่มีความหมายและมีคุณคjา รวมถึงโอกาสที่จะทำผิดดEวย โดยปราศจากความกลัวและ

วิตกกังวล บรรยากาศเชjนนี้จะสjงเสริมการเรียนรูE ผูEเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมดEวยความตั้งใจโดยไมjรูEสึกตึง

เครียด 

     3. บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ (Respect) เปsนบรรยากาศที่ครูรูEสึกวjานักเรียน

เปsนบุคคลสำคัญ มีคุณคjา และสามารถเรียนไดE อันสjงผลใหEนักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและเกิด

ความยอมรับนับถือตนเอง 

    4. บรรยากาศที่มีความอบอุjน (Warmth) เปsนบรรยากาศทางดEานจิตใจ ซึ่งมีผลตjอ

ความสำเร็จในการเรียน การที่ครูมีความเขEาใจนักเรียน เปsนมิตร ยอมรับใหEความชjวยเหลือ จะทำใหE

นักเรียนเกิดความอบอุjน สบายใจ รักครู รักโรงเรียน และรักการมาเรียน 

     5. บรรยากาศแหjงการควบคุม (Control) การควบคุมในท่ีน้ี หมายถึง การฝîกใหE

นักเรียนมีระเบียบวินัย มิใชjการควบคุม ไมjใหEมีอิสระ ครูตEองมีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียนและฝîกใหE

นักเรียนรูEจักใชEสิทธิหนEาท่ีของตนเองอยjางมีขอบเขต 

    6. บรรยากาศแหjงความสำเร็จ (Success) เปsนบรรยากาศที่ผูEเรียนเกิดความรูEสึก

ประสบความสำเร็จในงานที่ทำ ซึ่งสjงผลใหEผูEเรียนเกิดการเรียนรูEไดEดีขึ้น ผูEสอนจึงควรพูดถึงส่ิงที่ผูEเรียน

ประสบความสำเร็จใหEมากกวjาการพูดถึงความลEมเหลว เพราะการที่คนเราคำนึงถึงแตjสิ่งที่ลEมเหลว 

เพราะการที่คนเราคำนึงถึงแตjความลEมเหลวจะมีผลทำใหEความคาดหวังต่ำ ซึ่งไมjสjงเสริมใหEการเรียนรูEดี

ข้ึน 

   บรรยากาศทั้ง 6 ลักษณะนี้ มีผลตjอความสำเร็จของผูEสอนและความสำเร็จของผูEเรียน

ผูEสอนควรสรEางใหEเกิดในช้ันเรียน 

 

 การจัดบรรยากาศทางด=านกายภาพ 

  การจัดบรรยากาศทางดEานกายภาพ เปsนการจัดวัสดุอุปกรณdสิ่งอำนวยความสะดวกตjาง ๆ 

ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมตลอดไปถึงสิ่งตjาง ๆ ที่เสริมความรูE เชjน ปÉายนิเทศ มุมวิชาการ ชั้นวาง

หนังสือ โตçะวางสื่อการสอน ฯลฯ ใหEเปsนระเบียบเรียบรEอย ทำใหEเกิดความสบายตา สบายใจ แกjผูEพบ

เห็น ถEาจะกลjาวโดยละเอียดแลEว การจัดบรรยากาศทางดEายกายภาพ ไดEแกj การจัดส่ิงตjอไปน้ี 

   การจัดโตçะเรียนและเกEาอี้ของนักเรียนควรมีขนาดเหมาะสมกับรูปรjางและวัยของ

นักเรียนควรมีชjองวjางระหวjางแถวท่ีนักเรียนจะลุกน่ังไดEสะดวก และทำกิจกรรมไดEคลjองตัว 

ควรมีความสะดวกตjอการทำความสะอาดและเคล่ือนยEายเปล่ียนรูปแบบท่ีน่ังเรียน 
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ควรมีรูปแบบที่ไมjจำเจ เชjน อาจเปลี่ยนเปsนรูปตัวที ตัวยู รูปครึ่งวงกลม หรือ เขEากลุjมเปsนวงกลม ไดE

อยjางเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนควรใหEนักเรียนท่ีน่ังทุกจุดอjานกระดานดำไดEชัดเจน 

แถวหนEาของโตçะเรียนควรอยูjหjางจากกระดานดำพอสมควร ไมjนEอยกวjา. 3 เมตร ไมjควรจัดโตçะติด

กระดานดำมากเกินไป ทำใหEนักเรียนตEองแหงนมองกระดานดำ และหายใจเอาฝุóนชอลdกเขEาไปมากจะทำ

ใหEเสียสุขภาพ 

   การจัดโตçะครู ควรตั้งอยูjในจุดที่เหมาะสม อาจจัดไวEหนEาหEอง ขEางหEอง หรือหลังหEองก็

ไดE การจัดโตçะครูน้ันขึ้นอยูjกับรูปแบบการจัดที่นั่งของนักเรียนดEวยใหEมีความเปsนระเบียบเรียบรEอย ท้ัง

บนโตçะและในลิ้นชักโตçะ เพื่อสะดวกตjอการทำงานของครู และการวางสมุดงานของนักเรียน ตลอดจน

เพื่อปลูกฝrงลักษณะนิสัยความเปsนระเบียบเรียบรEอยแกjนักเรียนการจัดสภาพหEองเรียน ตEองใหEถูก

สุขลักษณะ กลjาวคือมีอากาศถjายเทไดEดี มีหนEาตjางพอเพียง และมีประตูเขEาออกไดEสะดวกมีแสงสวjาง

พอเหมาะ เพื่อชjวยใหEผูEเรียนอjานหนังสือไดEชัดเจน เพื่อเปsนการถนอมสายตา ควรใชEไฟฟÉาชjวย ถEามีแสง

สวjางนEอยเกินไปปราศจากสิ่งรบกวนตjาง ๆ เชjน เสียง กลิ่น ควัน ฝุóน ฯลฯมีความสะอาด โดยฝîกใหE

นักเรียนรับผิดชอบชjวยกันเก็บกวาด เช็ดถู เปsนการปลูกฝrงนิสัยรักความสะอาด และฝîกการทำงาน

รjวมกัน 

   การจัดมุมตjาง ๆ ในหEองเรียน ไดEแกj มุมหนังสือ ควรมีไวEเพื ่อฝîกนิสัยรักการอjาน 

สjงเสริมใหEนักเรียนอjานคลjอง สjงเสริมการคEนควEาหาความรูE และการใชEเวลาวjางใหEเกิดประโยชนd ครูควร

หาหนังสือที่หลากหลายประเภท ที่มีความยากงjาย เหมาะสมกับวัยของนักเรียนมาใหEอjาน และควรหา

หนังสือชุดใหมjมาเปลี่ยนบjอย ๆ การจัดมุมหนังสือควรจัดใหEเปsนระเบียบเรียบรEอยเพื่อสะดวกตjอการ

หยิบอjานมุมเสริมความรู E  กลุ jมประสบการณdต jาง ๆ ควรจัดไวEใหEน jาสนใจ ชjวยเสริม ความรูE 

ทบทวนความรูE เชjน มุมภาษาไทย คณิตศาสตรd วิทยาศาสตรd สังคมศึกษา มุมความรูEขjาว เหตุการณd ฯลฯ 

มุมแสดงผลงานของนักเรียน ครูควรติดบนปÉายนิเทศ แขวนหรือจัดวางไวEบนโตçะ เพื่อใหEนักเรียนเกิด

ความภูมิใจในความสำเร็จ และมีกำลังใจในการเรียนตjอไป อีกทั้งยังสามารถแกEไขพัฒนาผลงานของ

นักเรียนใหEดีขึ้นโดยลำดับไดEอีกดEวยตูEเก็บสื่อการเรียนการสอน เชjน บัตรคำ แผนภูมิ ภาพพลิก กระดาษ 

สี กาว ฯลฯ ควรจัดไวEใหEเปsนระเบียบ เปsนสัดสjวน สะดวกตjอการหยิบใชE อุปกรณdชิ้นใดที่เกjาเกินไป

หรือไมjใชEแลEวไมjควรเก็บไวEในตูEใหEดูรกรุงรัง 

   การประดับตกแตjงหEองเรียน ครูสjวนใหญjมักนิยมประดับตกแตjงหEองเรียนดEวยส่ิง 

ตjาง ๆ เชjน มjาน มูjลี่ ภาพ ดอกไมE คำขวัญ สุภาษิต ควรตกแตjงพอเหมาะไมjใหEดูรกรุงรัง สีสันที่ใชEไมjควร

ฉูดฉาด หรือใชEสีสะทEนแสง อาจทำใหEนักเรียนเสียสายตาไดE การประดับตกแตjงหEองเรียน ควรคำนึงถึง

หลักความเรียบงjาย เปsนระเบียบ ประหยัด มุjงประโยชนd และสวยงาม มุมเก็บอุปกรณdทำความสะอาด 

ตลอดจนชั้นวางเครื่องมือเคร่ืองใชEของนักเรียน เชjนแปรงสีฟrน ยาสีฟrน แกEวน้ำ กลjองอาหาร ปÑòนโต ฯลฯ 

ควรจัดวางไวEอยjางเปsนระเบียบ และหม่ันเช็ดถูใหEสะอาดเสมอ 
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 การจัดสภาพแวดล=อมทางจิตภาพ 

    สภาพแวดลEอมทางจิตภาพ หมายถึง สภาพทั่วไปหรือบรรยากาศทางดEานจิตใจที่นักเรียน

รูEสึกสบายใจ มีความอบอุjน มีความเปsนกันเอง มีความสัมพันธdอันดีตjอกัน และมีความรักความศรัทธาตjอ

ครูตลอดจนมีอิสระในความกลEาแสดงออกอยjางมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน การจัดบรรยากาศทางดEานจิต

ภาพ จะชjวยสรEางความรูEสึกใหEนักเรียนเกิดความสบายใจในการเรียน ปราศจากความกลัวและวิตกกังวล 

มีบรรยากาศของการสรEางสรรคd เรEาความสนใจ ใหEนักเรียนรjวมกิจกรรมการเรียนการสอนดEวยความสุข 

นักเรียนจะเกิดความรูEเชjนน้ี ขึ้นอยูjกับ “ครู”เปsนสำคัญ ซึ่งสภาพบรรยากาศของหEองเรียนมีสjวนสัมพันธd

กับบุคลิกภาพของครู ครูที่มีบุคลิกภาพดี เชjน การแตjงกาย การยืน การเตEน ทjาทาง น้ำเสียง การใชE

คำพูด การแสดงออกทางสีหนEา แววตา ฯลฯ เหมาะสมกับการเปsนครู จะชjวยสjงเสริมบรรยากาศการ

เรียนรูEไดEดี และพฤติกรรมการสอนของครูมีบทบาทในการสรEางความรูEสึกที่ดีใหEแกjนักเรียน เชjนเดียวกับ

บุคลิกภาพของครู ในการสอนครูตEองใชEเทคนิคและทักษะการสอนที่สอดคลEองเหมาะสมกับนักเรียนและ

บทเรียน เพื่อใหEนักเรียนเกิดความรูE ทักษะ และมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด พฤติกรรมของครู

ควรเปsนดังน้ี 

1) ตอบสนองพฤติกรรมของนักเรียนโดยใชEเทคนิคการเสริมแรงที่เหมาะสม เชjน ใชE

วาจาใชEทjาทาง ใหEรางวัล และสัญลักษณdตjาง ๆ ตลอดจนใหEทำกิจกรรมท่ีนักเรียนชอบ ครูควรเริมแรงใหE

ท่ัวถึงและเหมาะสม 

2) เปÑดโอกาสใหEนักเรียนแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟrงความคิดเห็นของ

นักเรียนแสดงใหEนักเรียนเห็นวjาความคิดของเขามีประโยชนd พยายามนำความคิดเหลjานั้นมาใชEใหEเกิด

ประโยชนdในการเรียนรูE 

3) ฝîกการทำงานเปsนกลุjม การใหEทำงานเปsนกลุjมจะชjวยใหEนักเรียนรูEจักทำงาน 

4) รjวมกับผูEอื่นไดEใชEความรูEความคิดความสามารถที่มีอยูjใหEเกิดประโยชนd ฝîกการ

สรEางมนุษยสัมพันธdที่ดีและไดEผลงานนำมาสูjความภาคภูมิใจในกลุjมและตนเอง ในการมอบหมายงานใหE

กลุjมทำนั้น ครูควรคำนึงถึงความยากงjายของงาน ความรูEและความสามารถของนักเรียนในกลุjม เพื่อใหE

งานกลุjมประสบความสำเร็จ เปsนการสรEางความรูEสึกทางบวกใหEแกjนักเรียน งานใดที่ครูเห็นวjายาก ครู

ควรเขEาไปดูแลกระตุEนใหEนักเรียนชjวยกันคิดแกEปrญหาในกลุjมของตน ครูจะตEองมีความอดทนที่จะไมjรีบ

ชี้แนะ หรือบอกวิธีการแกEปrญหาตรง ๆ ตEองฝîกใหEนักเรียนใชEวิธีการตjาง ๆ หลาย ๆ แบบจนสามารถ

แกEปrญหาไดEสำเร็จ 

5) ใชEเทคนิคและวิธีสอนท่ีไมjทำใหEนักเรียนเบ่ือหนjายในการเรียน ครูควรคิดคEนควEา 

6) และแสวงหาแนวทางวิธีการใหมj ๆ มาใชEจัดการเรียนการสอน วิธีการสอนควร

เปsนวิธีที่ยึดนักเรียนเปsนศูนยdกลาง หรือนักเรียนเปsนผูEกระทำกิจกรรม เชjน วิธีการสอนแบบทดลอง แบบ

แกEปrญหา แบบแสดงบทบาทสมมุติ แบบสืบสวนสอบสวน แบบแบjงกลุjมทำกิจกรรม แบบอภิปราย แบบ
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ศูนยdการเรียน ตลอดจนนวัตกรรมการสอนที่นjาสนใจ การจะใชEวิธีสอนแบบใดนั้นครูตEองเลือกใหE

เหมาะสมกับบทเรียน ระยะเวลา สติปrญญา และวัยของนักเรียน 

   นอกจากนั้นครูตEองมีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียนซึ่งมีความสำคัญสำหรับการสjงเสริมใน

การสรEางบรรยากาศทางจิตภาพ กลjาวคือ ถEาครูปกครองชั ้นเรียนดEวยความยุติธรรม ยึดหลัก

ประชาธิปไตย ใชEระเบียบกฎเกณฑdที่ทุกคนยอมรับ ยินดีปฏิบัติ นักเรียนก็จะอยูjในหEองเรียนอยjางมี

ความสุข เกิดความรูEสึกอบอุjนพอใจและสบายใจ ในทางตรงกันขEาม ถEาครูโลเล ไมjยุติธรรม เลือกที่รักมัก

ที่ชัง ปกครองชั้นเรียนแบบเผด็จการ นักเรียนจะเกิดความรูEสึกไมjศรัทธาครู ไมjเห็นคุณคjาของระเบียบ

กฎเกณฑd สjงผลใหEนักเรียนไมjสนใจเรียน ไมjอยากมาโรงเรียนในที่สุด ดังนั้น เทคนิควิธีการปกครองช้ัน

เรียนของครูจึงมีความสำคัญตjอการสรEางบรรยากาศทางจิตภาพดEวย 

 สภาพแวดล=อมทางสังคมภาพ 

  สภาพแวดลEอมทางสังคมภาพ หมายถึง ปฏิสัมพันธdของบุคคลทั้งภายในและภายนอก

หEองเรียน โดยท่ีปฏิสัมพันธd (Interaction) หมายถึง ความสัมพันธdทางสังคมระหวjางบุคคล 2 คน หรือ

บุคคล 2 ฝóาย โดยตjางฝóายตjางมีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน ปฏิสัมพันธdในหEองเรียนมี 3 ลักษณะ ไดEแกj 

   1) ปฏิสัมพันธdระหวjางครูกับนักเรียน ถEาปฏิสัมพันธdระหวjางครูกับนักเรียนเปsนไปดEวยดี

หมายถึง ทั้งครูและนักเรียนตjางมีความสัมพันธdอันดีตjอกัน ครูเปÑดโอกาสใหEนักเรียนไดEซักถาม ครูใหE

ความเปsนกันเองแกjนักเรียน ใหEนักเรียนมีอิสระ และมีความสบายใจในการทำกิจกรรม บรรยากาศ

ภายในหEองเรียนก็จะไมjตึงเครียด เปsนบรรยากาศที่รื่นรมยd นjาเรียน นjาสอน ซึ่งจะสjงเสริมใหEเกิดการ

เรียนรูEท่ีดี 

   2) ปฏิสัมพันธdระหวjางนักเรียนกับนักเรียน บรรยากาศในหEองเรียนจะเต็มไปดEวยความ

อบอุjน สรEางความรูEสึกที่ดีใหEแกjนักเรียนไดEถEานักเรียนมีปฏิสัมพันธdที่ดีตjอกัน คือ มีความสมัครสมาน

สามัคคี รักใครjกลมเกลียวกัน ชjวยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้ำใจเอื้อเฟéèอเผื่อแผjซึ่งกันและกัน นักเรียนจะมี

ปฏิสัมพันธdที่ดีตjอกันไดEนั้น ขึ้นอยูjกับครูเปsนสำคัญ คือ เปsนแบบอยjางที่ดีแกjนักเรียน ปกครองดูแล

นักเรียนไดEทั ่วถึง สั ่งสอนอบรมบjมนิสัย และแกEไขพฤติกรรมที่ไมjเหมาะสมของนักเรียนไดEถูกตEอง 

นักเรียนก็จะคjอย ๆ ซึมซาบและซับเอาสิ่งที่ดีงามไวEปฏิบัติจนเปsนคุณลักษณะเฉพาะตนที่พึงประสงคd 

เมื่อนักเรียนทุกคนตjางเปsนคนดี เพราะมีครูดี ทุกคนก็จะมีปฏิสัมพันธdที่ดีตjอกัน อันเปsนสjวนสรEางเสริมใหE

เกิดบรรยากาศท่ีพึงปรารถนาข้ึนในหEองเรียน 

   3) ปฏิสัมพันธdทางวาจา หมายถึง การพูดจารjวมกันในชั้นเรียนระหวjางครูกับนักเรียน 

อาจเปsนการบรรยาย การอภิปราย การถามคำถาม การมอบหมายงาน การพูดของนักเรียน เปsนตEน 

ท้ังหมดน้ีมีอิทธิพลตjอการสรEางบรรยากาศในช้ันเรียนเชjนกัน 

 

 



 

 

46 

หลักการจัดช้ันเรียน 

   เนื่องจากชั้นเรียนมีความสำคัญ เปรียบเสมือนบEานที่สองของนักเรียน นักเรียนจะใชEเวลา

อยูjในชั้นเรียนประมาณวันละ 5-6 ชั่วโมง อิทธิพลของชั้นเรียนจึงมีมากพอที่จะปลูกผังลักษณะของเด็ก

ใหEเปsนแบบที่ตEองการไดE เชjน ใหEเปsนตัวของตัวเอง ใหEสามารถทำงานเปsนหมูjคณะไดEดี ใหEชอบแสวงหา

ความรูEอยูjเสมอ ใหEมีความรับผิดชอบ ใหEรูEจักคิดวิเคราะหd ดังนั้นเพื่อใหEนักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยดัง

ประสงคd และมีความรูEสึกอบอุjนสบายใจในการอยูjในชั้นเรียนครูจึงควรคำนึงถึงหลักการจัดชั้นเรียน 

ดังตjอไปน้ี 

1) การจัดชั้นเรียนควรใหEยืดหยุjนไดEตามความเหมาะสม ชั้นเรียนควรเปsนหEองใหญjหรือ

กวEางเพื่อสะดวกในการโยกยEายโตçะเกEาอี้ จัดเปsนรูปตjาง ๆ เพื่อประโยชนdในการเรียนการสอน ถEาเปsน

หEองเล็ก ๆ หลาย ๆ หEองติดกัน ควรทำฝาเล่ือน เพ่ือเหมาะแกjการทำใหEหEองกวEางข้ึน 

2) ควรจัดช้ันเรียนเพื่อสรEางเสริมความรูEทุกดEาน โดยจัดอุปกรณdในการทำกิจกรรมหรือ

หนังสืออjานประกอบที่หนEาสนใจไวEตามมุมหEอง เพื่อนักเรียนจะไดEคEนควEาทำกิจกรรมควรติดอุปกรณd

รูปภาพและผลงานไวE เพ่ือใหEเกิดการเรียนรูE 

3) ควรจัดชั้นเรียนใหEมีสภาพแวดลEอมที่ดี ไดEแกj สภาพแวดลEอมทางกาย สติปrญญา 

อารมณd และสังคม ซึ่งมีอิทธิผลตjอความเปsนอยูjและการเรียนของนักเรียนเปsนอันมาก ครูมีสjวนชjวย

เสริมสรEางสภาพแวดลEอมใหEดีไดE เชjน ใหEนักเรียนจัดหรือติดอุปกรณdใหEมีสีสวยงาม จัดกระถางตEนไมE

ประดับชั้นเรียน จัดที่วjางของชั้นเรียนใหEนักเรียนทำกิจกรรม คอยใหEคำแนะนำในการอjานหนังสือ 

คEนควEาแกEปrญหา และครูควรสรEางบรรยากาศในชั้นเรียน ไมjใหEเครียด เปsนกันเองกับนักเรียน ใหEนักเรียน

รูEสึกมีความปลอดภัย สะดวกสบายเหมือนอยูjท่ีบEาน 

4) ควรจัดช้ันเรียนเพ่ือเสริมสรEางลักษณะนิสัยท่ีดีงาม ช้ันเรียนจะนjาอยูjก็ตรงท่ีนักเรียน

รูEจักรักษาความสะอาด ตั้งแตjพื้นชั้นเรียน โตçะมEานั่ง ขอบประตูหนEาตjาง ขอบกระดานชอลdก แปลงลบ

กระดาน ฝาผนังเพดาน ซอกมุมของหEอง ถังขยะตEองลEางทุกวัน เพ่ือไมjใหEมีกล่ินเหม็น และบริเวณท่ีต้ังถัง

ขยะจะตEองดูแลเปsนพิเศษ เพราะเปsนแหลjงบjอเกิดเช้ือโรค 

5) ควรจัดชั้นเรียนเพื่อสรEางความเปsนระเบียบ ทุกอยjางจัดใหEเปsนระเบียบทั่งอุปกรณd

ของใชEตjาง ๆ เชjนการจัดโตçะ ชั้นวางของและหนังสือ แมEแตjการใชEสิ่งของก็ใหEนักเรียนไดEรูEจักหยิบใชE เก็บ

ในท่ีเดิม จะใหEนักเรียนเคยชินกับความเปsนระเบียบ 

6) ควรจัดชั้นเรียนเพื่อสรEางเสริมประชาธิปไตย โดยครูอาจจัดใหEนักเรียนเขEากลุjม

ทำงาน โดยใหEมีการหมุนเวียนกลุjมกันไป เพื่อใหEไดEฝîกการทำงานรjวมกับผูEอื่นจัดท่ีนั่งของนักเรียนใหEสลับ

ที่กันเสมอ เพื่อใหEทุกคนไดEมีสิทธิที่จะนั่งในจุดตjาง ๆ ของหEองเรียนจัดโอกาสใหEนักเรียนไดEหมุนเวียนกัน

เปsนผูEนำกลุjม เพ่ือฝîกการเปsนผูEนำและผูEตามท่ีดี 
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7) ควรจัดชั้นเรียนใหEเอื้อตjอหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปrจจุบันเนEน

การจัดการเรียนการสอนโดยใหEผูEเรียนเปsนศูนยdกลาง และใหEใชEกระบวนการสอนตjาง ๆ ดังนั้นครูจึงควร

จัดสภาพหEองใหEเอื้ออำนวยตjอการเรียนรูE เชjน การจัดที่น่ังในรูปแบบตjาง ๆ อาจเปsนรูปตัวยู ตัวที หรือ

ครึ่งวงกลม หรือจัดเปsนแถวตอนลึกใหEเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดบรรยากาศ

ทางดEานจิตวิทยาใหEผูEเรียนรูEสึกกลEาถามกลEาตอบ กลEาแสดงความคิดเห็น เกิดความใครjรูE ใครjเรียน ซึ่งจะ

เสริมใหEผูEเรียนเกิดการพัฒนาตนพัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคม และเปsนคนเกjง ดี มีความสุขไดE 

   โดยสรุปแลEวหลักการจัดชั้นเรียน คือ การจัดสภาพแวดลEอมทางดEานกายภาพ จิตภาพ 

และสังคมภาพ ในชั้นเรียนใหEเอ้ืออำนวยตjอการเรียนรูEและเสริมสรEางวินัยดEานความรับผิดชอบ ใหEมี

ลักษณะท่ีสำคัญ ไดEแกj ช้ันเรียนท่ีดีควรมีสีสันท่ีนjาดู สบายตา อากาศถjายเทไดEดี ถูกสุขลักษณะ มีการจัด

โตçะเกEาอี้และสิ่งที่ที่อยูjในชั้นเรียนใหEเอื้ออำนวยตjอการเรียนการสอน และกิจกรรมประเภทตjาง ๆ ใหE

นักเรียนไดEเรียนอยjางมีความสุข มีอิสรเสรีภาพ และมีวินัยในการดูแลตนเอง มีการใชEประโยชนdชั้นเรียน

ใหEคุEมคjา ซึ่งครูอาจดัดแปลงใหEเปsนหEองประชุม หEองฉายภาพยนตรdและอื่น ๆ มีการจัดเตรียมชั้นเรียนใหE

มีความพรEอมตjอการสอนในแตjละครั้ง เชjน การทำงานกลุjม การสาธิตการแสดงบทบาทสมมุติ และสรEาง

บรรยากาศใหEอบอุjน ใหEความเปsนกันเองกับผูEเรียนเพื่อใหEผู EเรียนไดEรับการพัฒนาทางดEานรjางกาย 

อารมณd สังคม ติปrญญา และจิตใจ ใหEเปsนบุคคลท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติตjอไป  

 

แนวทางจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน  
  การจัดกิจกรรมการเรียนรูEเชิงรุก ไดEแกj 1) กิจกรรมการเรียนรูEโดยใชEกิจกรรมเปsนฐาน 

(Activity-Based Learning) 2) กิจกรรมการเรียนรูEจากการปฏิบัติ (Action Learning) ผสมผสานกับวิถี 

การดำเนินชีวิต หรือสอดคลEองกับบริบทของสถานศึกษา 3) การเรียนการสอนดEวยการลงมือปฏิบัติ 

(Learning by Doing) 4) จัดกิจกรรมจากประสบการณdจริง (Real Problem) 5) การจัดการเรียนรูEแบบ

ใชEโครงงานเปsนฐาน (Project Based Learning มีองคdประกอบรอง 4 ข้ัน ดังน้ี 

    ข้ันท่ี 1 การวางแผน (Planning) 

     เปsนการวางแผนรjวมกันระหวjางครูผูEสอน นักเรียนและผูEปกครองหรือผูEเกี่ยวขEอง

เพื่อเตรียมการจัดการเรียนรูE เชjน เรื่องสำหรับจัดการเรียนรูE สื่อ/แหลjงเรียนรูE ปราชญd/วิทยากร สถาน

ประกอบการ ฯลฯ การศึกษาโครงสรEางเวลาเรียนและวิเคราะหdและเชื่อมโยงตัวชี้วัด เพื่อเชื่อมโยงหรือ

บูรณาการกับกลุjมสาระการเรียนรูEอื่น การวิเคราะหdผูEเรียนเปsนรายบุคคลเพื่อการจัดการเรียนรูEตาม

ศักยภาพของผูEเรียน การสำรวจความสนใจเพื่อใหEผูEเรียนไดEเรียนรูEอยjางมีความสุข เรียนรูEตามความ

ตEองการและความสนใจตลอดทั้งความตEองการในสถานการณdปrจจุบัน การกำหนดเปÉาหมายการเรียนรูE

เพื่อเปsนเปÉาหมายที่ครูผูEสอนจะตEองจัดการเรียนใหEเปsนไปตามที่เปÉาหมายกำหนดและผูEเรียนจะตEองเกิด
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การเรียนรูEตามที่เปÉาหมายกำหนดเชjน ความกEาวหนEา องคdความรูE ทักษะ สมรรถนะและเจตคติตามท่ี

กำหนดไวEในเปÉาหมาย/ตัวชี้วัด การศึกษาสถานการณd ซึ่งมีสถานการณdตjาง ๆ อยjางหลากหลายเพ่ือ

เตรียมการจัดการเรียนรูE สรEางความรูEความเขEาใจเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรูE เลือกกิจกรรมการ

เรียนรูE การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูE และศึกษาแผนการจัดการเรียนรูE 

   ข้ันท่ี 2 การดำเนินการ (Action) 

    เปsนการจัดกิจกรรมการเรียนรูEเชิงรุกท่ีหลากหลายรูปแบบหรือวิธีการหรือเทคนิคท่ี

สอดคลEองกับบริบทของสถานศึกษา เปsนกิจกรรมแปลกใหมj นjาสนใจ นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด  

ใชEสถานการณdจริง อิงวิถีชีวิตชุมชน การจัดสภาพแวดลEอมที่เอื ้อตjอการเรียนรูEสjงเสริมผูEเรียนตาม

ศักยภาพและความแตกตjาง เนEนการสำรวจปrญหา การระดมสมอง ตั้งสมมติฐาน กำหนดประเด็น 

รวบรวม วิเคราะหdและสรุปผล การอภิปราย บูรณาการกลุjมสาระการเรียนรูE การปฏิบัติกิจกรรมตาม

แผนงาน/โครงงาน การเรียนรูEเปsนทีม โดยแบjงกลุjมการปฏิบัติหนEาที่หมุนเวียน ซักถาม อภิปรายและ

สรุปผล การสรEางแรงบันดาลใจ การใชEคำถามกระตุEนใหEนักเรียนศึกษาคEนควEาทำผลงาน/ชิ้นงาน ภาระ

งาน โครงงาน แลกเปล่ียนเรียนรูE เขียนสรุปรายงาน และการนำเสนอ เชjน การเรียนรูEโดยใชEกิจกรรมเปsน

ฐาน (Activity-Based Learning)  กิจกรรมการเรียนรูEจากการปฏิบัติ (Action Learning) การเรียนการ

สอนดEวยการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) จัดกิจกรรมจากประสบการณdจริง (Real Problem) 

และการจัดการเรียนรูEแบบใชEโครงงานเปsนฐาน (Project Based Learning ฯลฯ 

   ข้ันท่ี 3 การประเมินผล (Assessment) 

    เปsนการประเมินผลการดำเนินงานจัดการเรียนรูEเพื่อใหEไดEขEอมูลเมื่อจัดการเรียนรูE

แลEวผูEเรียนมีความกEาวหนEา มีองคdความรูE มีทักษะ มีสมรรถนะและเจตคติตามที่กำหนดไวEในเปÉาหมาย/

ตัวชี้วัดหรือไมj อยjางไร ซึ่งสามารถประเมินดEวยการนิเทศภายใน การประเมินผลตามสภาพจริง โดย

วิธีการสังเกต การใชEคำถาม การตรวจผลงาน (ภาระงาน/ชิ้นงาน) โดยใชEเกณฑdคุณภาพ (Rubrics) 

ประเมินคุณลักษณะ แฟÉมสะสมงาน โดยครู นักเรียนและเพ่ือนรjวมประเมิน 

    ข้ันท่ี 4 การสะท=อนผล (Reflection) 

     เปsนการรับฟrงความคิดเห็นของผูEเรียน ผูEนิเทศ ครูผูEสอนและการใหEกำลังใจในการ

เรียนรูEของผูEเรียน อาจมีการติชมแสดงความคิดเห็นในจังหวะท่ีเหมาะสม การสะทEอนผลการประเมินเพ่ือ

การพัฒนาการจัดการเรียนรูEของครูผูEสอน การเรียนรูEของผูEเรียน การใหEคำแนะนำเพ่ือจัดการขEอบกพรjอง

ของครูผูEสอนและผูEเรียน การปรับปรุงและพัฒนาผูEเรียนอยjางตjอเนื่อง ดEวยการทบทวนหลังปฏิบัติงาน 

(After Action Review: AAR) และชุมชนแหjงการเรียนรูEทางวิชาชีพ (PLC) 
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4. การประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
  เปsนการวัดและประเมินผลการดำเนินงานและการสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนา

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูEเชิงรุก เพื่อเสริมสรEางคุณภาพผูEเรียน ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิม

เวลารูEของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประเมินผลคุณภาพผูEเรียน 3 ดEาน คือ 1) มี

ความสุข 2) มีทักษะการคิดขั้นสูง และ 3) มีทักษะชีวิตและการทำงาน โดยมีเครื่องมือการประเมินผล 

ดังน้ี 

  4.1 แบบบันทึกการประเมินดEานคุณภาพนักเรียน (รายบุคคล) เปsนการสังเกตพฤติกรรม

ของนักเรียน ครอบคลุมท้ัง 3 ดEาน ดังน้ี 

   4.1.1 ดEานการมีความสุข ประกอบดEวย 

    1) เขEาเรียนตรงเวลาสม่ำเสมอ 

    2) กระตือรือรEนในการเรียนทุกคร้ัง 

    3) ย้ิมแยEม แจjมใส 

    4) สjงงานตรงเวลาท่ีครูกำหนด 

    5) รjวมแลกเปล่ียนเรียนรูEและกลEาแสดงความคิดเห็น 

   4.1.2 ดEานทักษะการคิดข้ันสูง ประกอบดEวย 

    1) นักเรียนสามารถคิดและวางแผนการทำงานไดE 

    2) ระบุปrญหาและบอกวิธีการแกEปrญหาไดE  

    3) สรEางสรรคd ปรับปรุงช้ินงานหรือนวัตกรรม 

    4) สามารถนำเสนอผลงานไดEอยjางสรEางสรรคd 

    5) มีความสามารถในการแสวงหาความรูEไดEดEวยตนเอง 

   4.1.3 ดEานทักษะชีวิตและการทำงาน ประกอบดEวย 

    1) มีทักษะในการใชEเทคโนโลยีคลjองแคลjวและรอบคอบ  

    2)  มีทักษะการทำงานเปsนทีม  

    3) สรEางปรับปรุงพัฒนาช้ินงานหรือนวัตกรรม 

    4) คาดการณd คิดและวางแผนการปฏิบัติงานไดE 

    5) มีการปรับตัวและควบคุมตัวเองใหEสามารถดำรงชีวิตประจำวันไดEอยjางมีความสุข 
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แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบของนักเรียน 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรEางวินัยดEานความรับผิดชอบของนักเรียน ยึดหลักการ

สำคัญ ดังน้ี  

  1. เนEนการมีสjวนรjวม เปsนกิจกรรมการเรียนรูEที่ตEองปฏิบัติรjวมกันทั้งโรงเรียน สรEางเสริม

คุณลักษณะของการงานรjวมกัน สรEางสรรคdคjานิยมที่ดีงามของกลุjม มีการชjวยเหลือเกื้อกูล มีความ

สามัคคี มีน้ำใจท่ีดีตjอกัน และมุjงสรEางประโยชนdสjวนรวมมากกวjาสjวนตน 

  2. เนEนการเพิ ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะหdเชิงเหตุผล เปsนการเรียนรู Eที ่ใชEปrญหาเปsน 

ตัวกระตุEนใหEนักเรียนใฝóหาความรูEเพื่อแกEไขปrญหา ไดEคิดเปsน มีการตัดสินใจที่ดีภายใตEเหตุผลที่สืบเสาะ 

คEนหามา เนEนใหEนักเรียนเกิดการเรียนรูEดEวยตนเอง สามารถนำทักษะจากการเรียนรูEมาใชEแกEปrญหาใน 

ชีวิตประจำวันไดE 

  3. เนEนการเพิ่มพูนทักษะชีวิต การรูEจักทำงานเปsนทีม ทักษะการรjวมกันแกEปrญหา รูEจักการ

เปsนผูEนำและผูEตามที่ดี รูEจักการสังเกตสิ่งแวดลEอม และนำมาใชEแกEปrญหาในชีวิตประจำวัน ฝîกทักษะชีวิต 

ความอดทน อดกล้ัน การชjวยเหลือมีน้ำใจ และจิตอาสา 

  4. เนEนผูEเรียนเปsนสำคัญ เปsนกิจกรรมที่ผูEเรียนไดEลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนคิด นักเรียน

เลือก ลงมือทำ ประเมินผล และปรับแผนดEวยตนเอง ทำใหEนักเรียนไดEรับประสบการณdตรง เปsนการ

เรียนรูEดEวยตนเอง และเรียนรูEอยjางมีความสุข โดยมีครูเปsนท่ีปรึกษากิจกรรม 

  5. เนEนการสรEางนิสัย เปsนกิจกรรมท่ีดำเนินการอยjางตjอเนื่องเปsนประจำทุกวันหรือกิจวัตร 

เพื่อใหEเกิดเปsนนิสัยติดตัว โดยการจัดกิจกรรมที่สนองตอบความสนใจ ความถนัด และความตEองการของ

นักเรียน ทุกคน เปÑดโอกาสใหEนักเรียนไดEรjวมกันวางแผน คิดวิเคราะหd ระดมสมอง อภิปราย ลงมือ

ปฏิบัติ สรุปความรูE ถอดบทเรียนท่ีไดEรับ  

  6. เนEนกิจกรรมท่ีสะทEอนบริบทจริงของโรงเรียน สภาพแวดลEอมความเปsนอยูjและชีวิตจริง

ของ นักเรียน ผู EปกครองสามารถเขEามามีสjวนรjวมกับโรงเรียน รวมทั ้งชุมชน ภูมิปrญญาทEองถ่ิน 

ส่ิงแวดลEอม ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือขjายโรงเรียนคุณธรรม 

  7. เนEนประเมินผลการเรียนรูEจากสภาพจริง (Authentic Assessment) เปsนการประเมิน 

พฤติกรรมที่พึงประสงคdเพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งเปsนการประเมินการปฏิบัติตนของนักเรียน (Performance 

Assessment) 

  8. กิจกรรมท่ีจัดขึ้นสามารถนำไปประยุกตdใชEในชั้นเรียน และการเรียนการสอนในสาระ

วิชาหลักไดE ทำใหEนักเรียนไดEรับความรูEตามสาระวิชา รวมท้ังเสริมสรEางคุณธรรมและจริยธรรม  
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แนวทางการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน 
 การนิเทศภายในโรงเรียน เปsนกิจกรรมสำคัญที่สุดในการสนับสนุนการเรียนการสอนภายใน

โรงเรียน ใหEดำเนินไปอยjางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปsนหนEาที่ที่สำคัญของผูEบริหารสถานศึกษาตEองดำเนินการ

ใหEเกิดขึ้นภายในโรงเรียนใหEมีประสิทธิภาพมากขึ้น และครูไดEปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนภายใน

ชั้นเรียน รวมทั้งเปsนกระบวนการประกันคุณภาพของโรงเรียนวjา โรงเรียนสามารถบริการจัดการภายใน

โรงเรียน จนถึงเปÉาหมายสุดทEาย คือ คุณภาพผูEเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและเปÉาหมาย

ท่ีต้ังไวE รวมท้ังโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเปsนท่ียอมรับจากผูEมีสjวนเก่ียวขEอง  

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดEกำหนดจุดมุjงหมายของการนิเทศภายใน

โรงเรียนไวEดังน้ี (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547) 1. เพื่อใหEการศึกษามีศักยภาพใน

การพัฒนาการเรียนรูEของผูEเรียนใหEสอดคลEองกับมาตรฐานหลักสูตร และใหEเปsนไปตามแนวทางของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหjงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกEไขเพิ่มเติม 2. เพื่อใหEสถานศึกษาสามารถบริหาร

และจัดการเรียนรูEไดEอยjางมีคุณภาพ 3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูEใหEมีประสิทธิภาพ สอดคลEอง

กับความตEองการของชุมชนสังคม ทันตjอการเปลี่ยนแปลงทุกดEาน 4. เพ่ือใหEบุคลากรในสถานศึกษาไดE

เพิ่มพูนความรูE ทักษะและประสบการณdในการจัดกิจกรรมการเรียนรูEและการปฏิบัติงาน ตลอดจนความ

ตEองการในวิชาชีพ 5. เพื่อสjงเสริมใหEสถานศึกษาปฏิรูประบบบริหาร โดยใหEทุกคนมีสjวนรjวมคิด รjวมทำ 

รjวมตัดสินใจและ รjวมรับผิดชอบ ช่ืนชมในผลงาน 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2544) ไดEกำหนดข้ันตอนการนิเทศภายใน

โรงเรียน ประกอบดEวย 1) การศึกษาสภาพปrจจุบัน ปrญหา ลำดับความสำคัญของปrญหา 2) การวางแผน

ดำเนินการ 3) วางแผนการสรEาง เคร่ืองมือและพัฒนาวิธีการติดตามและประเมินผล 4) ปฏิบัติการนิเทศ

ภายในโรงเรียน และ 5) การประเมินผลและรายงานผล 

 
 

ภาพแสดงข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 ตัวอย่างวิธีปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับรูปแบบการนิเทศภายใน 
  “SPIDER  MODEL” สำหรับการนิเทศภายในของโรงเรียนบEานทุjงเชือก ประกอบไปดEวย 

7 องคdประกอบ ไดEแกj องคdประกอบที่ 1 หลักการของรูปแบบ องคdประกอบที่ 2 ปrจจัยปÉอนเขEา 

องคdประกอบที่ 3 กระบวนการของรูปแบบ องคdประกอบที่ 4 ผลผลิต องคdประกอบที่ 5 ผลลัพธd 

องคdประกอบท่ี 6 ขEอมูลปÉอนกลับ และองคdประกอบท่ี 7) ปrจจัยสูjความสำเร็จ แสดงดังภาพตjอไปน้ี 

 
 

ภาพแสดงโมเดลการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาอยjางเปsนระบบดEวย SPIDER MODEL 

ของโรงเรียนบEานทุjงเชือก 

 

  องค%ประกอบท่ี 1 หลักการของรูปแบบ (Principles) 

   โมเดลการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาอยjางเปsนระบบดEวย SPIDER 

MODEL ของโรงเรียนบEานทุjงเชือก นำแนวคิดการดำเนินการโดยใชEทฤษฎีระบบ (System Approach) 

ประกอบไปดEวยหลักการแนวคิดที่สำคัญไดEแกj บริหารจัดการแบบบูรณาการของแนวคิด หลักการและ
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ทฤษฎี ไดEแกj การบริหารจัดการแบบมุjงผลสัมฤทธิ์ การจัดการยึดผูEเรียนเปsนสำคัญ (เรียนรูEเชิงรุก )การ

บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดประเมินผลตามสภาพจริง การบริหารจัดการแบบมีสjวนรjวม  

  องค%ประกอบท่ี 2 ปbจจัยปcอนเข=า (Input) 

   1. หลักสูตรสถานศึกษา ไดEแกj หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบEานทุjงเชือก พุทธศักราช 

2551 

(ฉบับบปรับปรุง 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

   2. นโยบายการจัดการศึกษา ไดEแกj นโยบายของคณะรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเนEนและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

   3. บริบทของโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งสภาพแวดลEอมทางการเรียนรูE ไดEแกj ดEานทาง

กายภาพ ดEานสังคมภาพ ดEานจินตภาพ และดEานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   4. มาตรการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดEแกj 

    ดEานสภาพแวดลEอมดี ประกอบดEวย  

     สะอาด (Clean) คือ อาคารสถานท่ีสะอาด นjาดู นjาอยูj นjาเรียน มีความ

ปลอดภัย 

     ดูดี (Clear) คือ อาคารสถานท่ีหEองเรียนมีความเปsนระเบียบเรียบรEอยไดE

มาตรฐานหEองเรียนคุณภาพ 

     มีสีสัน (Colorful) คือ มีสภาพแวดสEอมท่ีรjมร่ืนสวยงามเอ้ือตjอการเรียนรูE 

     เอาใจใสj (Care) คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ผูEปกครองมีความ

รับผิดชอบตjอหนEาท่ีของตนเองและมีระบบดูแลชjวยเหลือนักเรียนและสวัสด์ิการ 

     การทำงานรjวมกัน (Collaboration) คือ การรjวมกันทำงานมีชุมชนการเรียนรูE

ทางวิชาชีพ(PLC)ท่ีเขEมแข็งและมีเครือขjายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

     คjานิยมรjวม (Correspondence) คือการสรEางคjานิยมท่ีดีของโรงเรียนรjวมกัน 

     ความประณีประนอม (Compromise) คร ูและบุคลากรทางการศึกษามี

คุณลักษณะท่ีประณีประนอมซ่ึงกันและกัน 

    ดEานการบริหารจัดการดี ประกอบดEวย ภาวะผูEนำทางวิชาการ บริหารจัดการดEวย

ธรรมาภิบาล และเนEนการประกันคุณภาพการศึกษา 

    ดEานการจัดการเรียนการสอนดี ประกอบดEวย ประสิทธิภาพดEานการวางแผนการ

จัดการเรียนการสอน ประสิทธิภาพดEานการจัดการเรียนการสอน ประสิทธิภาพดEานการบริหารจัดการ

ชั้นเรียน  ประสิทธิภาพดEานการดูแลชjวยเหลือนักเรียน และประสิทธิภาพดEานการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 
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   5. ปrจจัยการบริหาร (4M) ประกอบดEวย ครูและบุคลากรทางการศึกษา (Man) 

งบประมาณในการดำเนินการ (Money) วัสดุ อุปกรณd เครื่องมือและเทคโนโลยี (Materials)และการ

บริหารจัดการ (Management) 

   6. การประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 

พุทธศักราช 2561 

  องค%ประกอบท่ี ๓ กระบวนการ (Process) 

   กระบวนการในการดำเนินกการของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาอยjางเปsน

ระบบดEวย SPIDER  MODEL ของโรงเรียนบEานทุjงเชือกไดEแกj 

   1. การกำหนดเปcาหมาย (Setting Goals: S ) 

    1) วิเคราะหdผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปáการศึกษาที่ผjานมาของโรงเรียนในแตjละ

กลุjมสาระการเรียนรูE 

    2) วิเคราะหdผลการประเมินความสามารถดEานการอjานของผูEเรียน (Reading Test: 

RT) ของผูEเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 1 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูEเรียน

ระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษา 3 และผลการทดสอบระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O–NET) ของ

โรงเรียนแตjละกลุjมสาระการเรียนรูE 

   3) วิเคราะหdผลการทดประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคdของนักเรียนทุกคน 

   4) วิเคราะหdผลการทดประเมินสมรรถนะนักเรียนของนักเรียนทุกคน 

   5) วิเคราะหdผลการทดประเมินการอjาน เขียนและการคิดวิเคราะหdของนักเรียน ของ

นักเรียนทุกคน  

   6) กำหนดเปÉาหมายการพัฒนาแตjละกลุjมสาระโดยใชEฐานขEอมูลจากคjาเฉลี่ยผลการ

ทดสอบทุกระดับ ยEอนหลัง 3 ปáของแตjละกลุjมสาระการเรียนรูE 

  2. การวางแผน (Planning: P) 

   2) ประชุมครูรjวมกันจัดทำแผนการนิเทศภายในโรงเรียนบEานทุjงเชือกโดยนำผลจาก

การวิเคราะหdขEอมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและคjาเปÉาหมายมาเปsนขEอมูลสำคัญในการวางแผน 

รวมท้ังนโยบายของหนjวยงานตEนสังกัด 

   2) รjวมกันวิเคราะหdสภาพแวดลEอมทั ้งภายในและภายนอกของโรงเรียน (SWOT 

Analysis) 

   3) รjวมกันกำหนดวิสัยทัศนd พันธกิจ เปÉาประสงคd กลยุทธdและมาตรการเพื่อพัฒนาคุณ

ภาการศึกษา 

   4) จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและปฏิบัติการประจำปá 

   5) แตjงต้ัง/มอบหมายผูEรับผิดชอบ 
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   6) เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใหEความเห็นชอบ 

  3. การรับรู=และสร=างความเข=าใจ (Informing & Understanding) 

   ประชุมคณะครู นักเรียน  ผูEปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสรEางความ

เขEาใจในนโยบาย  วิสัยทัศนd ปrญหาและแนวทางการแกEปrญหาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

   1) ประชุมครูเพื ่อสรEางความตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน และการนิเทศภายใน รวมทั้งชี้แจงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยประยุกตdใชEวิธี

การศึกษาช้ันเรียน(Lesson Study) ตามกระบวนการ SPIDER MODEL ของโรงเรียนบEานทุjงเชือก 

     2) ประชุมใหEความรูEและสรEางความตระหนักใหEครูเห็นความสำคัญของชุมชนแหjงการ

เรียนรูEทางวิชาชีพเปsนฐาน (PLC) 

   3) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผูEปกครอง ชี้แจงการดำเนินการศึกษาชั้นเรียน 

(Lesson  Study) ตามกระบวนการ SPIDER MODEL และการสรEางชุมชนแหjงการเรียนรEทางวิชาชีพ

เปsนฐาน (PLC) ของโรงเรียนบEานทุjงเชือก 

  4. การดำเนินการ (Doing: D) 

   คณะครู นักเรียน  ผูEปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รjวมกันขับเคลื่อนตาม

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปáการศึกษา 2563 โดยการใชEหลักการ 3 ป. คือ แบjงปrนวิสัยทัศนd 

แบjงปrนความรูE แบjงปrนใจ  

   1) ครูผูEสอนคัดกรองนักเรียน รูEจักนักเรียนรายบุคคลโดยแบjงนักเรียนออกเปsนกลุjม 3 

กลุjม คือ กลุjมเกjง กลุjมปานกลาง กลุjมอjอน 

   2) ครูออกแบบการจัดการเรียนรูEท่ีเนEนการเรียนรูEเชิงรุก (Active Learning) จัดทำแผน 

การจัดการเรียนรูEดEวยกระบวนการและกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

   3) ครูผูEสอนพัฒนาตนเองในการเขEารับการอบรมตjาง ๆ การศึกษาคEนควEาดEวยตนเอง 

คEนหาเทคนิควิธีการ นวัตกรรมใหมj ๆ นำมาประยุกตdใชEในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหEสูงข้ึน 

   4) ครูดำเนินการบริหารจัดการชั ้นเรียน เชjน การจัดเตรียมหEองเรียน การสรEาง

บรรยากาศภายใน ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน เปsนตEน 

   5) จัดการเรียนรูEตามแนวทางการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่รjวมกัน

กำหนด และ การนิเทศ กำกับ ติดตาม ครูและผูEบริหารรjวมกันนิเทศติดตามผลการดำเนินการจัด

กิจกรรมการเรียนรูEโดยใชEกระบวนการ PLC 

  5. การประเมินผล (Evaluation: E) 
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   โดยนำขEอมูลที ่ ได EจากการสะทEอนผลการจัดการเร ียนร ู Eและการนิเทศ ไดEแกj

ความกEาวหนEาของการดำเนินการ ปrญหา อุปสรรค มาวิเคราะหdเพื่อหาทางแกEไข และประเมินผลใน

ภาพรวมตามเกณฑdการประเมินผลตีคjาและตัดสินผลการจัดการเรียนรูEตามเกณฑdท่ีกำหนดไวE 

  6. การสะท=อนผลการปฏิบัติ (Reflection: R) 

   ผูEบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานและตัวแทนผูEปกครอง รjวมกันสะทEอนผลโดยการบอกจุดแข็งและจุดควรพัฒนาเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในคร้ังตjอไป 

 องค%ประกอบท่ี 4 ผลผลิต (Output) 

           นักเรียนคุณภาพและมีทักษะดEานตjาง ๆ ดังน้ี 

   นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ หมายถึง  ผูEเรียนมีความรูEความสามารถทางดEานวิชาการ

ตามกลุjมสาระการเรียนรูEของหลักสูตร  มีทักษะพื้นฐาน  ดEานเทคโนโลยีสารสนเทศและการทักษะการ

สื่อสาร มีความรูEความสามารถดEานการอjานการเขียน และการคิดคำนวณ  มีความสามารถในการคิด

วิเคราะหd คิดอยjางเปsนระบบ  คิดสรEางสรรคdตัดสินใจแกEปrญหาไดEอยjางมีสติสมเหตุผลและมีความคิด

ริเร่ิมสรEางสรรคdผลงานไดEอยjางภาคภูมิใจ 

   นักเรียนมีทักษะชีวิต หมายถึง ผูEเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคdตามหลักสูตรและมี

ความตระหนักรูEและเห็นคุณคjาในตนเองและผูEอ่ืน มีความสามารถคิดวิเคราะหd ตัดสินใจ มีวิจารณญาณ

ในการแกEปrญหาไดEอยjางสรEางสรรคd สามารถจัดการกับอารมณdและความเครียดไดEอยjางเหมาะสม มี

ความสามารถในการสรEางสัมพันธภาพที่ดี กับผูEอื่นและสามารถปรับตัวเขEากับการเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตมีความเปsนผูEนำมีความรับผิดชอบตjอตนเองและผูEอื่นมีความสำนึกรักษdถิ่นฐาน และ

ดำรงอยูjอยjางพอเพียงและมีทักษะทางสังคมและการเรียนรูEขEามวัฒนธรรม 

   นักเรียนมีทักษะอาชีพ หมายถึง ผูEเรียนมีเจตคติที่ดีตjอการประกอบสัมมาชีพ  สามารถ

วิเคราะหdและประเมินทางเลือกในการเขEาสูjอาชีพ ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง มีทักษะ

พื ้นฐานดEานอาชีพที ่ตอบสนอง ความถนัด ความสนใจและสอดคลEองความตEองการของสถาน

ประกอบการและชุมชนสามารถนำเทคโนโลยีมาใชEในการบริหารจัดการอาชีพ 

 องค%ประกอบท่ี ๕ ผลลัพธ% (Outcome) ท่ีต=องการ 

   ครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ เปsนโรงเรียนแหjงความสุข ผูEปกครองพอใจและ

ชุมชนใหEการยอมรับ ชุมชน สังคมเขEมแข็ง และประเทศชาติ ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน 

 องค%ประกอบท่ี ๖ ข=อมูลปcอนกลับ (Feedback) 

   ผลจากการประเมินผลการดำเนินการ ปrญหา อุปสรรค เพ่ือนำมาเปsนขEอมูลสำหรับการ

ประบปรุงพัฒนาระบบการนิเทศภายในใหEมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 
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 องค%ประกอบท่ี ๗ ปbจจัยความสำเร็จ 

  เพ่ือใหEการดำเนินการนิเทศภายในดEวย SPIDER Model ประสบผลสำเร็จ มีปrจจัยท่ีควร

คำนึงถึง ดังตjอไปน้ี ตEองมีกการดำเนินการอยjางเปsนระบบ โดยเนEนการมีสjวนรjวม ความรับผิดชอบและ

การดูแลเอาใจใสjของผูEปกครอง นักเรียนตEองมีแรงจูงใจใฝóสัมฤทธ์ิ และการเสริมสรEางขวัญและกำลังใจ

จากผูEบังคับบัญชาในทุกระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนท่ี 5 

แนวทางการนิเทศการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

 
 ในสถานการณ*การแพร-ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโนPม
ทวีความรุนแรงข้ึนตามลำดับ โดยท่ีการระบาดในคร้ังน้ีไม-ใช-เฉพาะภายในในประเทศไทยแต-มีการระบาด
ไปทั่วโลก ส-งผลต-อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดPานการศึกษาอย-างหลีกหนีไม-พPน 
กระทรวงศึกษาธิการไดPปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหPสถานศึกษาในสังกัดนำไป
ปรับใชPตามสถานการณ*ความรุนแรงการแพร-ระบาดของโรคติดเชื้อ รวมทั้งมาตรการของ ศบค. แต-ละ
จังหวัดดังกล-าวจำนวน 5 รูปแบบ ไดPแก-  
  1. On Site คือใหPมาเรียนตามปกติไดPในพื้นที่ที่ไม-ใช-สีแดง แต-ตPองเวPนระยะหรือลดจำนวน
นักเรียนต-อหPองลง สำหรับจังหวัดพ้ืนท่ีสีเขียว สามารถจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไดPตามปกติ  
  2. On Air คือการออกอากาศผ-าน DLTV เปlนตัวหลักในการกระจายการสอน โดยใชP
โรงเรียนวังไกลกังวลเปlนฐานในการจัดการเรียนการสอน สามารถดูไดPทั้งรายการที่ออกตามตาราง และ
รายการท่ีดูยPอนหลัง  
  3. Online ใหPครูเปlนผูPจัดการเรียนการสอน ผ-านเคร่ืองมือที่ทางโรงเรียนกระจายไปสู-
นักเรียน เปlนรูปแบบท่ีถูกใชPในการจัดการเรียนการสอนจำนวนมากท่ีสุด  
  4. On Demand เปlนการใชPงานผ-านแอปพลิเคชันต-าง ๆ ท่ีครูกับนักเรียนใชPร-วมกัน  
  5. On Hand หากจัดในรูปแบบอื่น ๆ ที่กล-าวมาไม-ไดP ใหPโรงเรียนจัดแบบ On Hand คือ
จัดใบงานใหPกับนักเรียน เปlนลักษณะแบบเรียนสำเร็จรูป ใหPนักเรียนรับไปเปlนชุดไปเรียนดPวยตัวเองท่ี
บPาน โดยมีครูออกไปเย่ียมเปlนคร้ังคราว หรือใหPผูPปกครองทำหนPาท่ีเปlนครูคอยช-วยเหลือ เพ่ือใหPนักเรียน
สามารถเรียนไดPอย-างต-อเน่ือง ถึงแมPโรงเรียนจะปvดแต-ตPองไม-หยุดการเรียนรูP 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

43 

แนวทางการนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การณ์ (COVID-19) 

 เพ่ือใหPการดำเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในกรณีท่ีไม-
สามารถจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (On-Site)  

แนวทางการปฏิบัติของ

ศึกษานิเทศก5 

แนวทางการปฏิบัติของ

ผู9บริหารสถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติของครู 

1. กำหนดขอบเขตสำหรับการ
นิเทศ โดยวิเคราะห*ความสำคัญ
และความจำเปlนเร-งด-วน
เก่ียวกับประเด็นการนิเทศใหP
สอดคลPองนโยบาย มาตรการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
หน-วยงานตPนสังกัด และ ตาม
มาตรการของ ศบค. แต-ละ
จังหวัด 

1. ประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ต-าง ๆ ตามสถานการณ*การ
แพร-ระบาดดPวยวิธีการท่ี
เหมาะสมและตามมาตรการ
ของ ศบค. แต-ละจังหวัด 

1. จัดเตรียมความพรPอมสำหรับ
การจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบและความพรPอมของแต-
ละสถานศึกษาและความถนัด
ของครูผูPสอน เช-น ใบงาน ใบ
ความรูP  หPองเรียนออนไลน* ส่ือ
สังคม รวมท้ังวัสดุอุปกรณ*อ่ืน ๆ 
ท่ีจำเปlน 

2. วางแผนการนิเทศ พัฒนา
หรือจัดทำเคร่ืองมือนิเทศ แหล-ง
เรียนรูPในรูปแบบออนไลน*เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน ช-องทางการติดต-อส่ือสารท่ี
มีความเหมาะสม ใชPงานง-าย 
และจัดทำปฏิทินการนิเทศ 

2. ส่ือสารสรPางความเขPาใจ
เก่ียวกับรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ*
การแพร-ระบาดของ COVID-19 
ผ-านช-องทางการส่ือสารต-าง ๆ 
ตามบริบทและความเหมาะสม 
เช-น หอกระจายข-าว ส่ือสังคม 
เว็บไซต* หรือการเย่ียมบPาน 
เปlนตPน 

2. สำรวจความพรPอมของ
นักเรียนและผูPปกครองในการ
จัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบท่ีโรงเรียนกำหนด 

3. ประชุมทางไกลเพ่ือส่ือสาร
สรPางความเขPาใจเก่ียวกับ
รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ*การแพร-
ระบาดของ COVID-19 ผ-านช-อง
ทางการส่ือสารต-าง ๆ ตามความ
พรPอมและบริบทของ
สถานศึกษา เช-น ส่ือสังคม 

3. จัดสรรงบประมาณสำหรับ
การดำเนินการในการจัดการ
เรียนการสอนสำหรับครูผูPสอน
ใหPเพียงพอและเหมาะสม  

3. สรPางช-องทางการ
ติดต-อส่ือสารตามความพรPอม
ของผูPปกครองเพ่ือสรPางความ
เขPาใจ ขอความร-วมมือ และนัด
หมาย จากผูPปกครองในการ
จัดการเรียนรูPใหPนักเรียน เช-น 
กลุ-ม Line Facebook หรือ
ช-องทางอ่ืน ๆ 
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แนวทางการปฏิบัติของ

ศึกษานิเทศก5 

แนวทางการปฏิบัติของ

ผู9บริหารสถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติของครู 

เว็บไซต* หรือช-องทางอ่ืน ๆ เปlน
ตPน 
4. ดำเนินการนิเทศทางไกล โดย
ประยุกต*ใชPเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารใน
รูปแบบออนไลน* 

4. จัดระบบดูแลช-วยเหลือ
นักเรียนและสรPางเครือข-ายการ
เฝÄาระวังสถานการณ*การแพร-
ระบาดร-วมกับเจPาหนPาท่ี
สาธารณสุขและเจPาหนPาท่ีฝÅาย
ปกครอง 

4. ครูออกเย่ียมบPานนักเรียน 
เพ่ือพูดคุย ใหPคำปรึกษา เก็บ
ช้ินงานของนักเรียน กลับมา
ตรวจ และกระตุPนผูPปกครอง 
อย-างนPอยสัปดาห*ละ 1 คร้ัง 
ประเมินผลและวิเคราะห*ผล
เพ่ือนำมาปรับปรุง 

5. เขPาร-วมในกระบวนการ PLC 
กับผูPบริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
รับทราบผลการดำเนินงาน 
ปÉญหา อุปสรรคและขPอจำกัด 
เพ่ือใหPคำแนะนำ ขPอเสนอแนะ
ในการดำเนินงานอย-างสม่ำเสมอ 

5. นิเทศ ติดตาม 
ความกPาวหนPาของการ
ดำเนินการเพ่ือรับทราบปÉญหา 
อุปสรรค รวมท้ังขPอเสนอแนะ
อ่ืน ๆ เพ่ือนำมาเปlนขPอมูลใน
การปรับปรุงแกPไขการจัดการ
เรียนการสอน โดยใชP
กระบวนการ PLC  ผ-าน
เครือข-ายส่ือสังคม 

5. แลกเปล่ียน แบ-งปÉน
ประสบการณ* รวมท้ังวิธีปฏิบัติ
ท่ีดีในดPวยกระบวนการ PLC 
ผ-านเครือข-ายส่ือสังคม 

6.รายงานผลการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลต-อผูPอำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
รวมท้ังเผยแพร-วิธÖปฏิบัติท่ีดีจาก
การเขPาร-วมกระบวนการ PLC  

6. รายงานผลการดำเนินการ 
รวมท้ังปÉญหา อุปสรรค รวมท้ัง
ขPอเสนอแนะอ่ืน ๆ ต-อ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

6.รายงานผลและนำเสนอ
ความกPาวหนPา รวมท้ังปÉญหา 
อุปสรรค ท่ีเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนต-อผูPบริหาร
สถานศึกษา ผูPปกครองและผูPมี
ส-วนเก่ียวขPอง 
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ On-Hand 

 

“พ่อครูแม่ครู” (CPT: Co-Partner Teaching) 

 เปlนรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูPของนักเรียนโรงเรียนบPานนาดอกไมPหPวยไร-สามัคคี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยอาศัยความร-วมมือระหว-างครูผู Pสอนและ
ผูPปกครองในการจัดกิจกรรมเพื่อส-งเสริมการเรียนรูPของนักเรียน ในช-วงสถานการณ*การแพร-ระบาดของ COVID-
19 ดPวยชุดกิจกรรมสำหรับ “พ-อครูแม-ครู” ท่ีประกอบ ไปดPวยใบความรูP ใบงานง-าย ๆ  ที่ครูประจำชั้นพัฒนาขึ้นตาม
จุดเนPนของโรงเรียนโดยชุดกิจกรรมดังกล-าว ผูPปกครองสามารถอธิบายหรือแนะนำนักเรียนในวันเสาร*และ
อาทิตย* โดยมีครูประจำช้ันตอนติดตามความกPาวหนPาดPวยการเย่ียมบPานหรือใชPส่ือสังคมออนไลน* 
 

แนวคิดและแรงบันดาลใจ 

จากสถานการณ*การแพร-ระบาดของ COVID-19 คำถามสำคัญและโจทย*ทPาทายของโรงเรียน
บPานนาดอกไมPหPวยไร-สามัคคี ซึ ่งเปlนโรงเรียนขนาดกลางในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คือ “ทำอย%%างไร ? นักเรียนทุกคน ในโรงเรียนจะได8เรียนอย%างต%อเนื่อง

ทุกคนหากเกิดการระบาดของ COVID-19 หรือไม%มีการแพร%ระบาดฎ แต-เนื่องจากการเปvดภาคเรียนท่ี
เลื่อนจากปกติอันจะส-งผลใหPเวลาเรียนของนักเรียนไม-ครบตามโครงสรPางของหลักสูตรสถานศึกษา คณะ
คร ูภายในโรงเร ียนจ ึงร -วมประช ุมเพ ื ่อวางแผนการดำเน ินการให P เป lนไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและมาตรการของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อย-างเคร-งครัด ผลจากการ
ประชุมวางแผนการดำเนินการคณะครูไดPมีความเห็นตรงกันว-า “การเรียนรูPของนักเรียนน้ันไม-จำเปlนตPอง
จำกัดแค-ที่โรงเรียนหรือตPองเรียนรูPกับครูประจำชั้นหรือประจำวิชาเพียงเท-านั้น” แต-ทำอย-างไรนักเรียน
จะไดPเรียนรูPที่บPานเพิ่มเติมจากการเรียนในหPองเรียนในวันปกติโดยอาศัยความร-วมมือจากผูPปกครอง    
(พ-อครูแม-ครู) จากหลักการและแนวคิดดังกล-าวคณะครูจึงไดPร-วมกันประชุมเพื่อวางแผนและกำหนด
แนวทางในการดำเนินการอย-างเปlนระบบเพื่อออกแบบและพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสำหรับเปlนเครื่องมือ
ในการจัดการเรียนรูPโดยพ-อครูแม-ครู เพื่อใหPเกิดผลลัพธ*ที่ตPองการ คือ “นักเรียนโรงเรียนบPานนาดอกไมP
หPวยไร-สามัคคัีไดPเรียนรูPต-อเน่ืองทุกวัน” 

 
การดําเนินการ 

การจัดการเรียนการสอนดPวยรูปแบบ“พ%อครูแม%ครู” โดยใชPชุดกิจกรรมเสริมที่คณะครูพัฒนาขึ้น ภายใตP
หลักการ 3 ต. คือ “ต9องเหมาะสม ต8องง%าย และ ต8องใช8งานสะดวก”  ทางโรงเรียนไดPจัดเตรียมไวPและ
แจกจ-าย (Hand in) ใหPพ-อครู แม-ครู ในทุกเย็นวันศุกร* และมีการติดตามความกPาวหนPาของการเรียนโดย
ใชPวิธีการเยี่ยมบPานหรือใชPสื่อสังคม (Social Media) การดำเนินการดPวยรูปแบบฯ ดังกล-าว สรุปดังแผนภาพ
ต-อไปน้ี 
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ภาพแสดงข้ันตอนการดำเนินการของรูปแบบ “พ-อครูแม-ครู” CPT: Co-Partner Teaching 
ของโรงเรียนบPานนาดอกไมPหPวยไร-สามัคคี 
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ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล/แอปพลิเคชันในกิจกรรมการนิเทศ 

 1. การใช9 YouTube 

  YouTube เปlนเว็บไซต*ที่มีลักษณะเปvดใหPใครก็ไดPนาคลิปวิดีโอที่ตนมีอยู-ไปฝากไวP โดยใชP
ระบบการใหPบริการโดยใชPโปรแกรม Adobe Flash เรียบเรียงเนื้อหาบนเว็บไซต*รวมไปถึงไฟล*วีดิโอต-าง 

ๆ และสามารถนำฟÉงก*ชันต-าง ๆ ที่เว็บสรPางขึ้นมาไปช-วยในการเผยแพร-คลิปนั้น ๆ โดยมีเครื่องมือท่ี
สำคัญคือ Embed Code หรือการฝÉงรหัสภาษาคอมพิวเตอร*ที่ใชPสำหรับแพร-กระจายคลิปต-าง ๆ ไปยัง
เว็บไซต*ต-าง ๆ ทั่วโลก โดยผูPใชPสามารถนำเขPาภาพวีดิโอของตนเอง เปvดดูภาพวีดิโอที่มีอยู- และแบ-งปÉน
ภาพวีดิโอใหPผูPอื่นดูไดP ใน YouTube จะมีขPอมูลเนื้อหารวมถึงคลิปภาพยนตร*สั้น ๆ และคลิปที่มาจาก

รายการโทรทัศน* มิวสิกวิดีโอ และวิดีโอบล็อก (ซึ่งเปlนการสรPางบล็อกโดยมีส-วนของขPอมูลที่เปlนภาพ
วิดีโอ เปlนส-วนประกอบดPวย โดยเฉพาะเปlนภาพวิดีโอที่เกิดจากมือสมัครเล-นถ-ายกันเอง) โดยไฟล*วีดิโอท่ี
เผยแพร-อยู-บนเว็บไซต*ส-วนใหญ-เปlนเพียงไฟล*คลิปส้ันๆ เท-าน้ัน ความยาวเพียงไม-ก่ีนาที ทำใหPผูPใชPบริการ
สามารถเขPาชมไดPง-าย โดยมีการแบ-งประเภทและจัดอันดับไฟล*วีดิโอ ไม-ว-าจะเปlนไฟล*ล-าสุด ไฟล*ที่มีผูPชม

มากที่สุด ไฟล*ที่ไดPรับความนิยมมากที่สุด เพื่อใหPผูPชมสามารถเลือกชมไดPอย-างสะดวก และยังมีบริการท่ี
สามารถดูวีดิโอไดPทีละเฟรม โดยเลือกดูส-วนใดของวีดิโอก็ไดPในการนำ YouTube มาประยุกต*ใชPในการ
เรียนการสอน มีแนวทางท่ีจะขอนำเสนอดังน้ี 

   1. ใชPเปlนสื่อประกอบการเรียนการสอน เช-น สาธิตวิธีการทำอาหารเพื่อใหPผูPเรียนเห็น

ภาพจริงสามารถนำไปปฏิบัติไดP หรือสอนภาษาอังกฤษ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูPเรียน และผูPเรียน
สามารถนำไปต-อยอดการเรียนรูPไดP 
   2. ผูPสอนสรPางกลุ-มของผูPเรียนแต-ละกลุ-ม จากนั้นใชP YouTube ในการเผยแพร-ผลงาน
ของผูPเรียน โดยใหPผูPเรียนจัดทำผลงานจากนั้นนำเสนอผลงานผ-านทาง YouTube จากนั้นแบ-งปÉนใหP

เพ่ือนสามารถเขPาไปดูผลงานไดP 
   3. ผูPเรียนใชPเปlนแหล-งสืบคPนขPอมูล ความรูP ข-าวสาร เพ่ิมเติมจากในหPองเรียน 
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 2. การใช9 Google Apps 

  Google Apps for Education คือ แอปพลิเคชันที ่ถ ูกพัฒนาขึ ้นมาโดย Google เพ่ือ

ใหPบริการสำหรับการบริหารจัดการภายในองค*กรที่เกี่ยวกับการศึกษา เปlนการใหPบริการ “ฟรี” ไม-เสีย
เงิน สามารถใชPงานและนำไปประยุกต*ใชPในการทำงาน การจัดการเรียนการสอน หรือใชPในชีวิตประจำวัน
ไดP ซึ่งเปlนชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มีการทำงานในระบบคลาวด* ท่ีสะดวกสบาย สามารถทำงาน
ร-วมกัน ไดPจากทุกท่ีดPวยอุปกรณ*ทุกอย-าง สามารถต้ังค-าการใชPงาน และจัดการไดPง -าย ภายใน

ประกอบดPวยแอปพลิเคชันสำหรับการใชPงานมากมาย ดังภาพ 
 

  
ภาพแสดง Google Apps for Education 
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  รายละเอียดเพ่ิมเติมสำหรับการใชPงาน Google Apps สามารถเขPาศึกษาเพ่ิมเติมตาม Qr-
Code ต-อไปน้ี 

 

ภาพแสดง Qr-Code เอกสารแนะนำเพ่ิมเติมสำหรับการใชPงาน Google Apps 
 

 3. การใช9 Facebook 

   Facebook เปlนแอปพลิเคชันประเภทส่ือสังคมออนไลน* (Social Media) ท่ีไดPรับความ
นิยมและมีผูPใชPงานจำนวนมาก เนื่องจากมีการใชPงานที่ง-าย ไม-สลับซับซPอน มีความปลอดภัย สามารถ
นำไประยุกต*ใชPงานในดPานต-าง ๆ เช-น การติดต-อสื่อสารประชาสัมพันธ* การใชPในภาคธุรกิจ รวมท้ัง 
การใชPงานอย-างต-อเนื่องจึงส-งผลใหPสถานศึกษาต-าง ๆ นำไปประยุกต*ใชPสำหรับการเรียนการสอน เช-น 
เปlนศูนย*แห-งการเรียนรูPในสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ*และแบ-งปÉนขPอมูลดPานวิชาการใน
การเรียนการสอนรวมถึงการส-งเสริมความสัมพันธ*ที่ดีต-อกันระหว-างครูผูPสอนกับครูผูPสอน ระหว-าง
ครูผูPสอนกับผูPเรียน และผูPเรียนกับผูPเรียน ซึ่งประวัติความเปlนมาของ Facebook เริ่มเปvดตัวเมื่อวันที่ 4 
กุมภาพันธ* ปô 2548 โดย Mark Zuckerburg ไดPเปvดตัวเว็บไซต*Facebook ซึ่งเปlนเว็บประเภท Social 
network ซึ่งตอนนั้น เปvดใหPเขPาใชPเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร*วาร*ดเท-านั้น และเว็บนี้ก็ไดPรับ
ความสนใจจากผูPใชPงานในชั่วพริบตา เพียงเปvดตัวไดPสองสัปดาห* ครึ่งหนึ่งของนักศึกษาที่เรียนอยู-ท่ี
มหาวิทยาลัยฮาร*วาร*ด ก็สมัครเปlนสมาชิก Facebook เพ่ือเขPาใชPงานกันอย-างลPนหลาม และเม่ือข-าวน้ีไดP
กระจายออกไป มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในเมืองบอสตันก็เริ่มมีความสนใจและตPองการ ใชPงาน Facebook 
มาร*กจึงไดPชักชวนเพื่อนคือ Dustin Moskowitz และ Christ Hughe เพื่อช-วยกันพัฒนาFacebook 
และภายในเวลา 4 เดือนหลังจากน้ัน Facebook ไดPเพ่ิมรายช่ือและสมาชิกของมหาวิทยาลัยอีก 30 กว-า
แห-ง แนวคิดเริ่มแรกในการตั้งชื่อ Facebookนั้นมาจากโรงเรียนเก-าในระดับมัธยมปลายของมาร*คที่ช่ือ
ว-า ฟvลิปส* เอ็กเซเตอร* อะคาเดม่ี (Phillips Exeter Academy) ซึ่งโรงเรียนแห-งนี้มีหนังสืออยู-หนึ่งเล-มท่ี
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ชื่อว-า “The Exeter Face Book” ซึ่งจะส-งต-อ ๆ กันไปใหPนักเรียนคนอื่น ๆ ไดPรูPจักเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน 
ซึ่ง Facebook นี้จริง ๆ แลPวก็เปlนหนังสือเล-มหนึ่งเท-านั้น จนเม่ือวันหนึ่ง มาร*คไดPเปลี่ยนแปลงและนำ
มันเขPาสู-โลกของอินเทอร*เน็ต 
 จากการสืบคPนดPวยคำว-า “Facebook for Education” ซึ ่งหมายถึงFacebookสำหรับ
การศึกษา ดPวย Google จะพบแหล-งขPอมูลประมาณ 8,000ลPานรายการ และการสืบคPนดPวยคำว-า 
“Learning Center on Facebook” ที ่หมายถึง ศูนย*การเรียนรู PบนFacebook ใน Google จะพบ
แหล-งขPอมูล 2,800 ลPานรายการ จะเห็นไดPว-ามีการนำFacebookไปประยุกต*ใชPเพื่อการศึกษาและเปlน
ศูนย*แห-งการเรียนรูPในสาขาวิชาต-าง ๆ มากมาย ย่ิงกว-าไปน้ันFacebookไดPเปlนส่ือสังคมยอดนิยมสำหรับ
ครูผูPสอนก็ว-าไดP ธีรภัทร* ถิ่นแสนดี (2558) ไดPอPางอิงจากเว็บไซต* pctechmagazine.com ไดPอPางถึง
เหตุผล 4 ประการท่ีครูผูPสอนควรพิจารณาเลือกใชP Facebook เปlนศูนย*แห-งการเรียนรูPในสถานศึกษา  
   1. การพัฒนาดPานภาษาซึ ่งครูผู Pสอนและผู Pเร ียนจำเปlนตPองใชPFacebookในการ
ติดต-อสื่อสารและแสดงความเห็นต-าง ๆ เกี่ยวกับวิชาที่เรียนบนFacebook ทั้งนี้ การใชPFacebookเปlน
ประจำในการเขียนและอ-านขPอความต-าง ๆ จะช-วยใหPผูPเรียนไดPฝ¢กการเขียน การสะกดคำ และการใชP
ไวยากรณ*ท่ีถูกตPอง  
   2. การสื่อสารระหว-างบุคคลซึ่งเปlนสรPางสัมพันธภาพที่ดีระหว-างครูผูPสอนกับครูผูPสอน 
ระหว-างครูผูPสอนกับผูPเรียน และผูPเรียนกับผูPเรียนในการติดต-อสื่อสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ*
ร-วมกัน รวมถึงสนับสนุนใหPผูPเรียนกลPาท่ีจะแสดงความคิดเห็นต-าง ๆ มากย่ิงข้ึน 
    3. การทำงานร-วมกันเปlนกลุ -มซึ ่งFacebookเปlนอีกช-องทางหนึ่งที ่เปvดโอกาสใหP 
ผูPเรียนผูPใดผูPหนึ่งจะตPองรับผิดชอบงานที่ไดPรับมอบหมายร-วมกับผูPเรียนผูPอื่นเปlนกลุ-ม ซึ่งเปlนการฝ¢ก
ทักษะการเปlนผูPนำและการเปlนผูPตาม 
   4. เพิ่มทักษะดPานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งการใชPFacebookในการ
เรียนการสอน จะช-วยผูPเรียนมีความสนใจและมีความกระตือรือรPนที่จะเรียนรูPเกี่ยวกับการใชPเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม-ๆ 
  สิ่งที่ครูผูPสอนพึงปฏิบัติในการใชP Facebook เปlนศูนย*แห-งการเรียนรูPร-วมกับผูPเรียนนั้นมีวิธี
ปฏิบัติที่ดีที่สุดไวP 7 ประการเพื่อเปlนแนวทางใหPครูผูPสอนใชP Facebook ไดPอย-างถูกตPองเหมาะสม หPาม
ครูผูPสอนระบายอารมณ*และความรูPสึกต-าง ๆ ท่ีมีต-อผูPเรียนในเชิงลบผ-านFacebook ควรกำหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการใชPส่ือสังคมร-วมกันระหว-างครูผูPสอนและผูPเรียนใหPชัดเจน ในกรณีท่ียกเลิกการเรียน
การสอนในหPองเรียนเพราะสภาพอากาศไม-เอื้ออำนวย ครูผูPสอนสามารถใชPFacebookเปlนศูนย*แห-งการ
เรียนรูPร-วมกับผูPเรียนโดยการกำหนดหัวขPอเก่ียวกับวิชาท่ีสอนเพ่ือใหPผูPเรียนร-วมกันแสดงความคิดเห็น  
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ไม-ควรใชPขPอความที่รุนแรงในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผูPเรียนและสถานศึกษา หลีกเลี่ยงการแสดง
ขPอความที่ก-อใหPเกิดขPอโตPแยPงที่รุนแรง ควรตั้งค-าการแสดงความคิดเห็นต-าง ๆ ที่ผูPเรียนทุกคนสามารถ
เขPาไปอ-านไดP ควรแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผูPเรียนในเชิงบวกเท-าน้ัน      
  Facebook มีโปรแกรมประยุกต*ใชP เพื่อการศึกษามากมายที่จะช-วยอำนวยความสะดวก
ใหPแก-ครูผูPสอนในการเตรียมเน้ือหาการสอนและแลกเปล่ียนประสบการณ*ใหม-ๆ ตัวอย-างเช-น 
   ไฟลส* (Files) สำหรับอัปโหลดแฟÄมขPอมูลใหPกับผูPเรียน  
   เมกอะควิซ (Make a Quiz) สำหรับสรPางคำถามออนไลน*เพื ่อทดสอบความรู Pของ
ผูPเรียน  
   คาเลนเดอร* (Calendar) สำหรับสรPางปฏิทินแจPงเตือนกำหนดการต-าง ๆ  
   คอร*ส (Course) สำหรับจัดการเน้ือหาการเรียนการสอน  
  นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมประยุกต*ที่จะช-วยอำนวยความสะดวกในการเรียนและแบ-งปÉน
เร่ืองราวท่ีเปlนประโยชน*ในการเรียนรูPสำหรับผูPเรียน ยกตัวอย-างเช-น 
   วีรีด (weRead) สำหรับจัดการรายช่ือหนังสือใหPผูPสนใจร-วมแสดงความคิดเห็น  
   คลาสโนPตส* (Class Notes) สำหรับถ-ายภาพในขณะท่ีครูผูPสอนเขียนเน้ือหาบนกระดาน 
หรือคัดลอกเนื้อหาที่เรียน แลPวนำไปโพสต*ต-อเพื่อแบ-งปÉนผูPอื่น สำหรับผูPสนใจสามารถเขPาอินเทอร*เน็ต
แลPวคPนหาขPอมูลโปรแกรมประยุกต*ของFacebookเพ่ือการศึกษาไดP 
   จะเห็นไดPว-า Facebookนับว-าเปlนศูนย*แห-งการเรียนรูPและเปlนห-วงโซ-การศึกษาขนาด
ใหญ-ที่ทรงประสิทธิภาพในการเรียนรูPแบบไรPขีดจำกัด ซึ่งครูผูPสอนและผูPเรียนสามารถเขPาถึงไดPจากทุกท่ี 
ทุกเวลา ตลอดวันละ24 ชั่วโมง สัปดาห*ละ 7 วัน ฉะนั้น ผูPบริหารสถานศึกษาจึงควรกำหนดแนวปฏิบัติ
ในการใชPFacebookอย-างเหมาะสมเพื่อช-วยลดความเสี่ยงดPานการใชPFacebookไปในทางที่ผิดหรือดPาน
การก-อใหPเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก-สถานศึกษา ยิ่งกว-านั้น ผูPบริหารการศึกษาจำเปlนตPองพัฒนา
นโยบายการใชPFacebookที่มีอยู-เปlนระยะ ๆ เพื่อใหPเขPากับสถานการณ* ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และท่ี
สำคัญคือตPองปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว-าดPวยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร*อย-างเคร-งครัด 
  แนวทางการใชP Facebookในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   1. การใชPกลุ-ม Facebook เพื่อการเรียนการ สอน เปlนพื้นท่ีสำหรับการอัปโหลดไฟล*
ดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอน เช-น ไฟล*เอกสาร ไฟล*การนำเสนอ คลิปวีดีโอ ไฟล*เสียง ไฟล*ภาพท้ัง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เปlนตPน เพื่อใหPผูPเรียนไดPอ-านบนจอคอมพิวเตอร*เพื่อประหยัดค-าใชPจ-าย หรือ
การนำเสนอเอกสารอPางอิงใน รูปแบบดิจิทัล หรือลิงค*ท่ีเกี ่ยวขPอง การใหPขPอมูลผ-าน การใชPกลุ-ม 
Facebook ทำใหPผูPเรียนเขPาถึงขPอมูลไดPทันที  
   2. การใชPกลุ-ม Facebook ในฐานะ Portfolio โดยการสรPางที่เก็บภาพส-วนตัวหรือ
อัลบั้มของผูPเรียนสำหรับการสะสม ผลงานสื่อดิจิทัลท่ีสรPางขึ้นในลักษณะแฟÄมสะสม ผลงาน อัลบ้ัม
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ส-วนตัวน้ีจะเปlนตัวชี้วัดพัฒนาการที่ดี ของผูPเรียน เพราะสามารถเปรียบผลงานตั้งแต-เริ่มเรียน ตลอดจน
การตรวจสอบความรับผิดชอบ การตรงต-อเวลาในการส-งงาน เพราะการโพสต*ขPอความ หรือการ
อัปโหลดภาพจะมี วัน – เวลา กำกับเสมอ  
   3. การใชPกลุ-ม Facebook ทบทวนขั้นตอน การปฏิบัติงาน เพราะการสรPางสรรค*ส่ือ
ดิจิทัลเช-นภาพ นิ ่งในชั ้นเรียนนั ้น ลักษณะการเรียนจะเปlนการปฏิบัติ ตามผู Pสอน เมื ่อตPองลงมือ
ปฏิบัติงานในรูปแบบเดิมผูPเรียน อาจหลงลืมบางข้ันตอน ดPวยเหตุนี้ผูPสอนจึงสรPางสื่อประกอบการเรียน
การสอนและอัปโหลดไวPทั้งในรูปแบบของภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวเพื่อใหPผูPเรียนสามารถทบทวนการ
ทำงานไดPตามตPองการ  
   4. การใชPกลุ-ม Facebook เพ่ือสอบถามความ คิดเห็นและนำผลไปกำหนดกิจกรรม
ของชั้นเรียน การดำเนินกิจกรรมของช้ันเรียนอาจเกิดปÉญหาขึ้นถPาไม- สอบถามความเปlนไปไดPจากผูPเรียน 
เช-นการกำหนดกิจกรรมพิเศษ การสอนเสริม การทบทวนเนื้อหา การนัดหมายเพื่อสอบนอกเวลา เปlน
ตPน 
   5. การใชPกลุ-ม Facebook เพื่อสอบถามขPอ สงสัย การทำแบบฝ¢กหัดนอกช้ันเรียน เม่ือ
ผูPเรียน ประสบปÉญหา หากตPองรอการพบผูPสอนท่ีโรงเรียนจะทำใหPการทำงานไม-ต-อเนื่อง และบาง คร้ัง
ผูPเรียนอาจจะแกPปÉญหาผิดวิธี การเรียนการสอนโดย มีกลุ-ม Facebook เปlนตัวช-วยใหPผูPสอนสามารถ
สื่อสาร กับผูPเรียนทันทีที่มีปÉญหา และสามารถร-วมกันพัฒนา แบบฝ¢กหัด รวมทังการบPานไปไดPอย-างเปlน
น-าพึงพอใจ การสรPางกลุ-ม Facebook สำหรับการเรียนการสอนยังช-วยส-งเสริมการเรียนรูP เนื่องจาก
เครือข-ายสังคม ออนไลน*เปlนแหล-งความรูPที่เปvดกวPางใหPผูPที่ตPองการ ศึกษาในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง สามารถ
เขPามาคPนควPา หาความรูPไดPอย-างต-อเนื่องและตลอดเวลา สามารถตอบสนองความตPองการของผูPเรียนที่มี
ความใฝÅรูP รวมท้ังมีทักษะในการตรวจสอบการเรียนรูPดPวยตนเอง (Self-Learning) ที่สำคัญการใชPกลุ-ม 
Facebook สามารถช-วยทลายกำแพงของหPองเรียน และเปลี่ยนจากหPองเรียน 4 เหลี่ยมไปสู-โลกกวPาง
แห-งการ เรียนรูP เปvดโอกาสใหPผูPเรียนสามารถเขPาถึงแหล-งขPอมูลต-าง ๆ ไดPอย-างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนสภาพแวดลPอมทางการเรียนท่ีเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกับปÉญหาท่ีพบในความเปlนจริง  
    อย-างไรก็ตามการเรียนการสอนรูปแบบผ-าน Facebook ครูผูPสอนตPองใชPเวลามากใน
การเตรียมการสอนท้ังดPาน เน้ือหาการใชPโปรแกรมคอมพิวเตอร*และในส-วนของผูPเรียนก็จำเปlนตPอง
เรียนรูPการใชPโปรแกรมคอมพิวเตอร* เช-นกัน นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน*ควร
คำนึงถึงประเด็นสำคัญ 3 ประการดังน้ี  
   1. ความพรPอมของผูPสอน ผูPสอนจะตPองเปลี่ยน บทบาทจากผูPสอน มาเปlนผูPอำนวย
ความสะดวก (Facilitator)  เนPนผูPเรียนเปlนสำคัญ กระตุPนใหPผูPเรียนเกิดความอยากรูP อยากเห็น อยาก
เรียนรูP กระตุPนการทำกิจกรรม จัดเตรียมเนื้อหาสาระ และแหล-งคPนควPาเพิ่มเติม รวมทั้งความพรPอมดPาน
การใชPเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การผลิตบทเรียนออนไลน* และ การเผยแพร-บทเรียนผ-าน
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กลุ-ม Facebook เน้ือหา สาระความรูP บทเรียน ซึ่งเนื้อหาบทเรียนจะตPองเปlนไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกรกลางการศึกษาภาคบังคับ และมีความเหมาะสมกับผูPเรียน มีวัตถุประสงค*ท่ี
ชัดเจน เลือกใชPส่ือการสอนท่ี เหมาะสม และเหมาะสมกับความพรPอมของเทคโนโลยี การลำดับเน้ือหาไม-
ซับซPอน ไม-ก-อใหPเกิดความสับสน ระบุแหล-งคPนควPาอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมอีกดPวย  
    2. ความพรPอมของผูPเรียน ผูPเรียนจะตPองมี ความพรPอมท้ังดPานจิตใจและความรูP คือ 
จะตPองยอมรับและปรับตัวสำหรับการเรียนรูPที่ผ-านระบบการเรียนรูPแบบออนไลน* ตPองยอมรับการเรียน
นอกชั้นเรียน มี ความกระตือรือรPน ตื่นตัว ใฝÅรูP มีความรับผิดชอบ กลPาแสดงความคิดเห็นและศึกษา
คPนควPาหาความรูPเพ่ิมเติม  
    3. ความพรPอมของอุปกรณ*สำหรับการเขPาถึงเครือข-ายสังคมออนไลน* เนื่องดPวยการ
เรียนการสอนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเนื้อหาสาระจากรูปแบบเดิมสู-รูปแบบใหม- ผูPเรียนและ
ผูPสอนจำเปlนตPองมีเครื่องมือหรืออุปกรณ*และระบบเครือข-ายอินเทอร*เน็ตที่พรPอมและสมบูรณ* เพื่อใหP
สามารถเขPากลุ-ม Facebook ไดPทันต-อความตPองการเรียน ผูPเรียนสามารถเลือกเวลาเรียนไดPทุกช-วงเวลา
ตามท่ีตPองการ สามารถเขPาเรียนรูPไดPทุกสถานท่ีท่ีมีความสะดวก (Any time Anywhere Any places) 
   การใชPกลุ-ม Facebook สำหรับการเสริมสรPางวินัยดPานความรับผิดชอบของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน เปlนแนวทางการปรับหPองเรียนธรรมดาใหPเปlนหPองเรียนในอุดมคติดPวยการ 
ยกเลิกกฎ-กติกา บางขPอของหPองเรียนแบบเดิม ระยะเวลาการเขPาเรียนไม-ใชPทั้งหมดของการเรียนรูPและ
ผูPเรียน ตPองไม-ขังการเรียนรู PของตนไวPในหPองเรียนแบบเดิมจากหPองส่ีเหลี่ยม ผู PสอนจำเปlนตPองใชP
เครือข-ายสังคมออนไลน*ใหPเกิดประโยชน* สูงสุด มุ-งอำนวยความสะดวกต-อการเรียนไดPทุกท่ี ทุกเวลา 
ตอบสนองต-อความตPองการของผูPเรียน รวมทั้งพัฒนาแหล-งเรียนรูPในรูปแบบออนไลน* การสรPางกลุ-ม 
Facebook ใหPผูPเรียนสามารถเขPามาสืบคPน เรียนรูPไดPดPวยตนเอง จึงเปlนทางออกที่ดีสำหรับการจัดการ
เรียนการสอน การสรPางบทเรียนหรือเน้ือหาวิชาเรียนมีวิธีท่ีการดำเนินการที่ไม-ยาก เพียงแต-ผูPสอนและ
ผูPเรียนมีการใชP Facebook เท-านั้น ช-องทางการเรียนการสอนบนสื่อสังคมออนไลน*นับว-าเปlนรูปแบบ
หนึ่งที่มีความน-าสนใจและเปlนประโยชน* เปlนการเปvดโอกาสทางการเรียนรูPของผูPเรียน ที่จะไดPรับความรูP
รวมทั้งการเสริมสรPางวินัยดPานความรับผิดชอบต-อการเรียนของตนเองไปในตัว ดังนั้นจึงเปlนวิธีการท่ี
ครูผูPสอนควรนำไปประยุกต*ใชPกับการ สอนของตนเอง เพื ่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหP มี
ประสิทธิภาพ และทันต-อยุคหลังสมัยใหม-ต-อไป  
 ข9อดีของการใช9 Facebook เพ่ือการเรียนการสอน 

   1. ส่ือสารถึงนักศึกษาไดPอย-างรวดเร็วกว-าการใชPอีเมล*หรือ E-Learning 
   2. ส-งเสริมการกระตุPนใหPนักศึกษาไดPแบ-งปÉนความรูP แลกเปลี่ยนความคิดไดPอย-างทั่วถึง
และรวดเร็ว 
   3.นักเรียนมีความสะดวกในการเขPาถึงและรับรูPขPอมูลข-าวสาร 
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 ข9อเสียของการใช9Facebookเพ่ือการเรียนการสอน 

   1. อาจละเมิดสิทธิส-วนบุคคลไดP 
   2. ครูหรือนักเรียนอาจมีความรูPสึกว-าไม-มีความเปlนส-วนตัว 
 
 นอกจากท่ีกล-าวมายังขอนำเสนอแอปฟลิเคชัน สำหรับกิจกรรมการนิเทศ ดังน้ี 
 

กิจกรรมการนิเทศ แอปฟลิเคชัน คุณสมบัติอยbางยbอ 

การประชุม Google Meet แอปพลิเคชันสำหรับการประชุมทางวิดีโอท่ี
ใชPง-ายไม-มีสะดุดจาก Google ช-วยใหP คุณ
ทำงานร-วมกันและพัฒนาความสัมพันธ*กับ
ทีมไดPจากทุกที ่บนโลก คุณสมบัติท่ีสำคัญ
ไดPแก- การประชุมทางวิดีโอความละเอียดสูง 
รองรับผูPเขPาร-วมไดPสูงสุด 100 คน เขPาถึงไดP
ง-าย เพียงแค-แชร*ลิงค*ใหPทุกคนเขPาร-วมไดPดPวย
คลิกเดียว รองรับการใชPงานท่ีหลากหลายบน 
Desktop, IOS และ Androidสามารถแชร* 
หนPาจอ รูปภาพ ไฟล* และขPอความไดP  

 Zoom Meeting เปlนเครื่องมือพูดคุยผ-านวิดีโอ ส-งภาพและ
เสียง ใหPแก-ผ ู Pร -วมประชุม ประกอบดPวย 
ฟÉงก*ชันที่ใชPงานง-าย เลือกเปลี่ยนภาพพ้ืน
หลังเพ่ือพูดคุยใหPเขPากับโอกาสไดPตามความ
เหมาะสม รวมถึงใชPเรียนออนไลน*ไดPไม-สะดุด 
วิธีการเขPาใชPงาน Zoom Meeting ทำไดPง-าย 
ทั ้งจากในมือถือ และคอมพิวเตอร*รองรับ
ระบบปฏิบัติการ ทั ้ง Windows, MacOS, 
iOS และ Android สามารถประชุมร-วมกัน
ไดPจำนวนมาก มีคุณสมบัติโดยรองรบัผูPเขPา
ร-วมประชุมพรPอมกันไดP100คน การเขPาใชP
โปรแกรมZoomตPองลงทะเบียนเขPาใชPงาน 
สามารถใชPงานไดPผ-านสองช-องทางการใชPงาน
โปรแกรมZoomแบบBasicPersonal 
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กิจกรรมการนิเทศ แอปฟลิเคชัน คุณสมบัติอยbางยbอ 

MeetingFreeสามารถใชPงานไดPนาน 40นาที
ต-อรอบการ ประชุม หากตPองการใชPมากกว-า
น้ีมีค-าใชPจ-ายเพ่ิมเติม 

 การนำเสนอขPอมูล Google Data Studio Google Data Studio เป lนเคร ื ่องม ือเพ่ือ
เปลี่ยนขPอมูลการวิเคราะห*ใหPเปlนรายงานท่ี
ง-ายต-อการเขPาใจผ-านออกมาเปlนรูปภาพโดย
สามารถเชื่อมตัวกับขPอมูลที่มีอยู-อ-านเขPาใจ
ง-ายขึ้นง-ายต-อการแบ-งปÉนและปรับแต-งใหP
ตามความตPองการโดยสามารถเลือกวิธีการ
นำเสนอขPอมูลจะเปlนกราฟแท-งแผนภูมิ
กราฟเสPนและอื่น ๆ รวมถึงสามารถเปลี่ยน
รูปแบบอักษรสีและสรPางรายงานดPวยโลโกPท่ี
มีอยู-ไดPอีกดPวยและไม-เพียงแค-น้ี สิ่งที่โดดเด-น
ท ี ่ ส ุ ด เก ี ่ ยวก ับData Studio ค ือช - วยใหP
สามารถด ึ งขPอม ูลได Pมากข ึ ้ น เพ ียงแค-
ใ ชP  Google Analytics น ำ เ ข P า ข P อ มู ล 
Facebook ใส - ข P อม ู ลน ั ้ นลง ใน  Google 
Sheet เพ่ือใชPแสดงในรายงานเปlนรายงาน
แบบไดนามิก เมื่อมีการอัปเดตไปขPอมูลใหม-
จะแสดงรายงานถึงแหล-งขPอมูลอPางอิงโดย
อัตโนมัต ิและสามารถแชร *ได Pด ังน ั ้นคุณ
สามารถใหPสิทธิ์แก-ผูPคนในการดูรายงานหรือ
อนุญาตใหPทำการเปลี่ยนแปลงไดP Google 
Data Studio ใชPฟÉงก*ชันการทำงานเดียวกับ 
Google Docs แ ละGoogle Sheetด ั ง น้ั น
เพียงกดปุÅม“แบ-งปÉน”เพ่ือใหPลูกคPาของคุณ
หรือสมาชิกคนอ่ืน ๆในทีมดูหรือแกPไขรายงา 
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ภาคผนวก ก แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินการโรงเรียนคุณภาพ 
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แบบติดตามการดำเนินการโรงเรียนคุณภาพ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
 

ตอนท่ี 1 ข9อมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโรงเรียน..............................................................................ศูนย/เครือข2ายการศึกษาท่ี............. 
2. ช่ือผู9อำนวยการโรงเรียน.................................................หมายเลขโทรศัพท/................................... 
3. ข9อมูลด9านบุคลากร 

ขPาราชการ
ครู 

พนักงาน
ราชการ  

ครูอัตราจPาง
งบประมาณ 

สพฐ. 

ครูอัตราจPาง 
งบประมาณ

โรงเรียน 

ครู
ธุรการ 

พ่ี
เล้ียง
เด็ก 

นักการ 
ภาร
โรง 

อ่ืน ๆ  
......................... 
......................... 

       
4. ข9อมูลนักเรียน 

อบ.1 อบ.2 อบ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
            

รวม 
อนุบาล 

 รวม 
ประถม 

 รวม 
ม.ตPน 

 

รวม
ท้ังส้ิน 

 

ม.๔  ................... คน 

ม.๕  ................... คน 

ม.๖  ................... คน 

รวม ม.ปลาย ................... คน 
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5. ข9อมูลโรงเรียนเครือข2าย 

ท่ี ช่ือโรงเรียน 

ท่ีต้ัง ขPอมูลปÉจจุบัน 
ตำบล อำเภอ จำนวน

นักเรียน 
จำนวนครู

และ
บุคลากร 

      
      
      
      
      
      

 

6. ช่ือผู9นิเทศ......................................................................หมายเลขโทรศัพท/.................................... 
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ตอนท่ี 2 การนิเทศติดตามการดำเนินการของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

คำช้ีแจง 
  ใหPผูPนิเทศติดตามการดำเนินการของโรงเรียนคุณภายของชุมชน พิจารณาสภาพปÉจจุบัน
และสภาพท่ีเปlนอยู- เก่ียวกับสภาพแวดลPอมและบรรยากาศท่ัวไป การบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนการสอน ตามรายละเอียดในแต-ละตัวช้ีวัดแลPวพิจารณาประเมินลำดับคุณภาพ 
 

รายการนิเทศติดตาม 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น9อย น9อย

ท่ีสุด 

ด9านสภาพแวดล9อมและบรรยากาศท่ัวไป      
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ความสะอาดของอาคารสถานท่ี 

(Clean) 

     

1. อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลPอมท่ัวไป สะอาด 
ไม-มีกล่ินหรือเสียง และมลพิษอ่ืน ๆ รบกวน 

     

2. หPองสPวมสะอาด ไม-มีกล่ิน ถูกสุขลักษณะ และ
เพียงพอ 

     

3. มีระบบการจัดการขยะท่ีถูกตPองตามหลัก
สุขาภิบาล 

     

4. อาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) น้ำด่ืม น้ำใชP 
สะอาดและเพียงพอ 

     

5. ท่ีลPางมือ ท่ีแปรงฟÉน สะอาดและเพียงพอต-อ
จำนวนนักเรียน 

     

 ตัวช้ีวัดท่ี 2 ความเปgนระเบียบเรียบร9อยของของ

อาคารสถานท่ี (Clear) 

     

1. สภาพภายในอาคาร สถานท่ี และสภาพแวดลPอม
ท่ัวไปเปlนระเบียบเรียบรPอย 

     

2. มีระบบการจัดการและกำจัดขยะและการควบคุม
แมลงและสัตว*นำโรคท่ีดี 

     

3. มีความปลอดภัย ห-างไกลจากยาเสพติดและ
อบายมุข 
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รายการนิเทศติดตาม 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น9อย น9อย

ท่ีสุด 

4. หPองปฏิบัติการ หPองสมุด แหล-งเรียนรูPท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียนมีมาตรฐาน มีความเหมาะสม
และเพียงพอต-อการเรียนรูP 

     

5. มีเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข-ายอินเทอร*เน็ตท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

     

6. มีการจัดเก็บส่ือ วัสดุ อุปกรณ*อย-างเปlนระเบียบ
เรียบรPอยและมีความม่ันคงแข็งแรง 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 3 บรรยากาศท่ีเอ้ือตbอการเรียนรู9และ

สวยงาม (Colorful) 

     

1. มีแผนงาน โครงการเพ่ือจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต-อ
การเรียนรูP สวยงามและมีสีสัน 

     

2. สภาพแวดลPอมภายในอาคารเรียน และอาคาร
ประกอบ มีสีสันสวยงาม และเปlนมิตรกับส่ิงแวดลPอม 

     

3. มีพ้ืนท่ีในการดำเนินกิจกรรมกลุ-ม และพ้ืนท่ี
สำหรับการเรียนรูPดPวยตนเองตามความสนใจท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ 

     

4. มีสวนหย-อม หรือจัดสภาพบรรยากาศท่ัวไปใหPมี
สวยงามและร-มร่ืน  

     

5. มีระบบการบำรุง ดูแล รักษาสภาพแวดลPอมใน
ภายในอาคารเรียน และอาคารประกอบใหPเอ้ือต-อ
การเรียนรูPตลอดเวลา 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 4 มีบรรยากาศภายในท่ีแสดงออกถึงการ

ดูแลและเอาใจใสbตbอตนเองและบุคคลอ่ืน (Care) 

     

1. ผูPบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเอาใจใส-
ต-อหนPาท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง 

     

2. มีระบบดูแลช-วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ      
3. นักเรียนดูแลเอาใจใส-ต-อสุขภาพอนามัย ความ
สะอาดของเส้ือผPาและเคร่ืองแต-งกายของตนเองเปlน
อย-างดี 
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รายการนิเทศติดตาม 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น9อย น9อย

ท่ีสุด 

4. มีกองทุนช-วยเหลือนักเรียนดPอยโอกาส      
5. มีการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพสำหรับนักเรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 5 สภาพแวดล9อมและบรรยากาศเอ้ือตbอ

การทำงานรbวมกัน (Collaboration) 

     

1. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีส-งเสริม สนับสนุนการ
ทำงานร-วมกัน 

     

2. มีชุมชนการเรียนรูPทางวิชาชีพ (PLC) ท่ีเขPมแข็ง      
3. มีพ้ืนท่ีสำหรับการทำงานร-วมกันท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ 

     

4. มีภาคีเครือข-ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การระดมทรัพยากรท่ีหลากหลาย 

     

5. ใชPเทคโนโลยีเปlนเคร่ืองมือสนับสนุนการทำงาน
ร-วมกัน 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 6 สภาพแวดล9อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตbอ

การสร9างวัฒนธรรมและคbานิยม 

(Correspondence) 

     

1. มีระบบหรือวิธีการสำหรับการส่ือสารเพ่ือสรPาง
ความเขPาใจเก่ียวกับค-านิยมร-วมขององค*กร 

     

2. จัดกิจกรรมส-งเสริมใหPครูและบุคลากรทางการมี
ความสุขและความผูกพันกับโรงเรียน 

     

3. จัดกิจกรรมท่ีส-งเสริม สนับสนุนความกPาวหนPาทาง
วิชาชีพ 

     

4. จัดกิจกรรมส-งเสริม สนับสนุนการพัฒนาตนเอง
ของบุคลการ 

     

5. จัดกิจกรรมยกย-องเชิดชูเกียรติผูPมีผลงานดีเด-น      
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รายการนิเทศติดตาม 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น9อย น9อย

ท่ีสุด 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 ผู9บริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีคุณลักษณะสำหรับการประนีประนอม

(Compromise) 

     

1. ผูPบริหารและครูประพฤติตนตามระเบียบวินัย      
2. ผูPบริหารและครูดำรงตนในกรอบศีลธรรมอันดีงาม      
3. ผูPบริหารและครูเปlนผูPมีความเมตตา กรุณาและ
ปราศจากอคติ 

     

4. ผูPบริหารและครูรูPจักแยกแยะผิดชอบช่ัวดี      
5. ผูPบริหารและครูมีความปรารถนาดีต-อผูPอ่ืน      
ด9านการบริหารจัดการ      
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ภาวะผู9นำทางวิชาการของ

ผู9อำนวยการสถานศึกษาสูbเปÖาหมายความสำเร็จ 

     

1. ผูPบริหารมีภาวะผูPนำทางวิชาการ พัฒนาตนเอง
อย-างต-อเน่ืองและมีการกำหนดเปÄาหมายการพัฒนา
อย-างชัดเจน 

     

2. นำขPอมูลสารสนเทศมาใชPในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

3. ใชPแผนเปlนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการศึกษา      
4. สรPางหรือพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการ
ใหPมีประสิทธิภาพ 

     

5. นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย-างเปlนระบบ ต-อเน่ืองและ
สม่ำเสมอ 

     

6. นำผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาและกำหนด
ทิศทางสำหรับการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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รายการนิเทศติดตาม 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น9อย น9อย

ท่ีสุด 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล      

1. กระจายอำนาจการบริหารจัดการท่ีมีความ
เหมาะสม 

     

2. วางแผนการใชPงบประมาณอย-างเปlนระบบ 
สอดคลPองกับบริบท ความตPองการ และสามารถ
ตรวจสอบไดP 

     

3. เปvดโอกาสใหPครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผูPเก่ียวขPองมีส-วนร-วมในการบริหารจัดการ 

     

4. มีภาคีเครือข-ายเพ่ือสนับสนุนและระดมทรัพยากร
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

5. ใชPหลักธรรมเปlนเคร่ืองยึดเหน่ียวในการบริหาร
จัดการ 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 3 ประสิทธิภาพของการดำเนินการ

ประกันคุณภาพภายใน 

     

1. กำหนดและประกาศมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษามีความสอดคลPองกับมาตรฐานการศึกษา
ชาติ 

     

2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีมุ-ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

     

3. การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมเปlนไปตามแผน
ท่ีกำหนดไวP 

     

4. มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ 

     

5. จัดทำและส-งรายงานผลการประเมินตนเองใหPตPน
สังกัด  

     

6. นำผลการประเมินตนเองไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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รายการนิเทศติดตาม 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น9อย น9อย

ท่ีสุด 

ด9านการจัดการเรียนการสอน      

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ประสิทธิภาพด9านการวางแผนการ

จัดการเรียนการสอน 

     

1. วิเคราะห*มาตรฐานการเรียนรูPและตัวช้ีวัดใน
รายวิชาหรือสาระการเรียนรูPท่ีรับผิดชอบ 

     

2. จัดทำหน-วยการเรียนรูPท่ีสอดคลPองกับมาตรฐาน 
การเรียนรูPและตัวช้ีวัด 

     

3. วิเคราะห*ผูPเรียนเปlนรายบุคคล      
4. ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียน/แผนการ
จัดประสบการณ* ท่ีสอดคลPองกับหน-วยการเรียนรูPโดย
เนPนผูPเรียนเปlนสำคัญ 

     

5. ออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลายโดยใชPการจัดการ
เรียนรูPเชิงรุกใหPผูPเรียนไดPลงมือปฏิบัติดPวยตนเอง 

     

6. จัดหาหรือคัดเลือก ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี
มีความเหมาะสมกับผูPเรียนในแต-ละช-วงวัย 

     

7. ออกแบบวิธีการและเคร่ืองมือสำหรับการวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูPเรียน 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ประสิทธิภาพด9านการจัดการเรียนการ

สอน 

     

1. จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายโดยเนPนใหPผูPเรียนไดPลงมือ
ปฏิบัติดPวยตนเอง 

     

2. ใชPส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีความ
เหมาะสมกับผูPเรียนในแต-ละช-วงวัย 

     

3. วัดและประเมินผลดPวยวิธีการและเคร่ืองมือท่ี
หลากหลายเหมาะสมกับผูPเรียนและสอดคลPองกับ
มาตรฐานการเรียนรูPและตัวช้ีวัด 

     

4. นำผลจากการวัดและประเมินผลมาใชPสำหรับการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูPเรียน 
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รายการนิเทศติดตาม 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น9อย น9อย

ท่ีสุด 

5. มีผลงานดีเด-นดPานการจัดการเรียนการสอน เปlนท่ี
ยอมรับของสังคมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 3 ประสิทธิภาพด9านการบริหารจัดการ 

ช้ันเรียน 

     

1. จัดสภาพแวดลPอมและบรรยากาศภายในหPองเรียน
ใหPเอ้ือต-อการเรียนรูPและมีความปลอดภัยต-อผูPเรียน 

     

2. จัดทำขPอมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคล
อย-างเปlนระบบและเปlนปÉจจุบัน 

     

3. จัดทำเอกสารประจำช้ันเรียนอย-างเปlนระบบ 
ถูกตPองและเปlนปÉจจุบัน 

     

4. ใชPขPอมูลสารสนเทศในการเสริมสรPางและพัฒนา
ผูPเรียนใหPเต็มตามศักยภาพ 

     

5. มีการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนใหP
เปlนไปตามกำหนดการสอน 

     

ตัวช้ีวัดท่ี 4 ประสิทธิภาพด9านการดูแลชbวยเหลือ

นักเรียน 

     

1. จัดทำระบบขPอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการดูแล
ช-วยเหลือนักเรียนท่ีถูกตPองและเปlนปÉจจุบัน 

     

2. จัดโครงการ/กิจกรรม เก่ียวกับการดูแลช-วยเหลือ
นักเรียน 

     

3. ส-งเสริม ปÄองกันและแกPไขปÉญหาผูPเรียนอย-างเปlน
ระบบ 

     

4. สรPางเครือข-ายความร-วมมือเก่ียวกับการดูแล
ช-วยเหลือนักเรียน 

     

5. เผยแพร-วิธีปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการดูแลช-วยเหลือ
นักเรียน 
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รายการนิเทศติดตาม 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น9อย น9อย

ท่ีสุด 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 ประสิทธิภาพด9านการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 

     

1. ใชPกระบวนการวิจัยในการพัฒนาผูPเรียนหรือ
พัฒนานวัตกรรมท่ีถูกตPองตามหลักวิชาการ 

     

2. เขPาร-วมกิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูPเก่ียวกับการ
วิจัยหรือพัฒนานวัตกรรม 

     

3. สรPางหรือพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผูPเรียน 

     

4. เผยแพร-ผลงานการวิจัยหรือการพัฒนานวัตกรรม      
5. ไดPรับการยอมรับจากสังคมท่ัวไปเก่ียวกับการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 

     

 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็น ข9อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

 ด9านสภาพแวดล9อมและบรรยากาศท่ัวไป 

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

 ด9านการบริหารจัดการ 

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

 ด9านการจัดการเรียนการสอน 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข ตัวอย่างแบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
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ตัวอยbาง แบบบันทึกหนbวยการเรียนรู9 

หนbวยการเรียนรู9เร่ือง…………………………………………………………………………………… 
รหัส-ช่ือรายวิชา.......................................................กลุ-มสาระการเรียนรูP ……………………………… 
ช้ัน…….............................…….....................ภาคเรียนท่ี............................เวลา………………….….ช่ัวโมง 
ผู9สอน………………....................……………...……….โรงเรียน………..........…………………………..………........... 

------------------------------------------------------- 
มาตรฐานการเรียนรู9 

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

.................................................................................................................................................................. 
ตัวช้ีวัด 

1. ………………………...……………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………….. 
มาตรฐานการเรียนรู9 

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

.................................................................................................................................................................. 
ตัวช้ีวัด 

1. ………………………...……………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………….. 
สาระสำคัญ 

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

.................................................................................................................................................................. 
สาระการเรียนรู9 

ความรู9 

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

.................................................................................................................................................................. 
ทักษะ / กระบวนการ 

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

.................................................................................................................................................................. 
คุณลักษณะ 

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

................................................................................................................................................................... 
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การประเมินผลรวบยอด 

ช้ินงานหรือภาระงาน 

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

.................................................................................................................................................................. 
การประเมินผล 

 

 
กิจกรรมการเรียนรู9 

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................. 
ส่ือการเรียนรู9 

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

.................................................................................................................................................................. 
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ตัวอยbาง แบบประเมินหนbวยการเรียนรู9 

หน-วยการเรียนรูP.......................................................... กลุ-มสาระการเรียนรูP 
.............................................. 

ช้ัน................................เวลา..........................ช่ัวโมง 
ครูผูPสอน ........................................................................................................ 

คำช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช-องท่ีตรงกับระดับคุณภาพการปฏิบัติ 
 ระดับคุณภาพการปฏิบัติ 

  4 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยู-ในระดับมากท่ีสุด 
  3 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยู-ในระดับมาก 
  2 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยู-ในระดับปรับปรุง 
  1 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยู-ในระดับปรับปรุงมากท่ีสุด 
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การแปลความหมายการประเมินหนbวยการเรียนรู9 

เกณฑ5 ค-าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 : ปรับปรุง 1.51 – 2.50 : พอใชP 2.51 – 3.50 : ดี 3.51 – 4.00 : ดีมาก 
เกณฑ5การผbาน มีผลการประเมินในระดับดีข้ึนไป 
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ตัวอยbาง แบบบันทึกการออกแบบหนbวยการเรียนรู9สูbแผนการจัดการเรียนรู9 

หน-วยการเรียนรูPท่ี ........ช่ือหน-วยการเรียนรูP ............................................................................................ 
รหัส-ช่ือรายวิชา ....................................................................................................................................... 
กลุ-มสาระการเรียนรูP......................................................... ช้ัน ................................................................. 
เวลารวม.....................................ช่ัวโมง 
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ตัวอยbาง แบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู9 

แผนการจัดการเรียนรู9ท่ี......... เร่ือง 
..................................................................................................................... 
สอนวันท่ี ..... เดือน ................. พ.ศ. ......... ช-วงเวลาท่ีสอน ....................................... จำนวน ……...... 
ช่ัวโมง 
หนbวยการเรียนรู9 ท่ี ..... เร่ือง 
.............................................................................................................................. 
ช้ัน .............................................................. โรงเรียน 
......................................................................................... 
ช่ือครูผู9สอน

........................................................................................................................................................... 
  
มาตรฐานการเรียนรู9 

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

.................................................................................................................................................................... 
ตัวช้ีวัด 

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

.................................................................................................................................................................... 
มาตรฐานการเรียนรู9 

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

.................................................................................................................................................................... 
ตัวช้ีวัด 

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

.................................................................................................................................................................... 
สาระสำคัญ 

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

.................................................................................................................................................................... 
จุดประสงค5การเรียนรู9 

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

.................................................................................................................................................................... 
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ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะสำคัญ 

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

.................................................................................................................................................................... 
 
เจตคติ คุณลักษณะอันพึงประสงค5 

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

.................................................................................................................................................................... 
ช้ินงานและหรือภาระงาน 

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

.................................................................................................................................................................... 
กิจกรรมการเรียนรู9 

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................... 
ส่ือและแหลbงการเรียนรู9 

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

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

.................................................................................................................................................................... 
การวัดและประเมินผล 

ส่ิงท่ีจะประเมิน 

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

.................................................................................................................................................................... 
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วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพท่ีแท9จริง 

 
 
เกณฑ5การประเมิน 

 
 
 เกณฑ5การตัดสิน/ระดับคุณภาพ 

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

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

 เกณฑ5การผbาน 

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

.................................................................................................................................................................... 
 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู9 

ผลการเรียนรู9ของผู9เรียน 

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

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

.................................................................................................................................................................... 
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ปåญหาท่ีพบ 

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

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

.................................................................................................................................................................... 
ข9อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู9ในคร้ังตbอไป 

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

.................................................................................................................................................................... 
ความคิดเห็นของผู9บริหาร 

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

.................................................................................................................................................................... 
(......................................................) 

ผูPบริหารโรงเรียน ............................................................. 
วันท่ี ....... เดือน............................พ.ศ. ......... 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

(วิทยาศาสตร์) 
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รหัส-ช่ือรายวิชา ว11101 วิชาวิทยาศาสตร* กลุ-มสาระการเรียนรูPวิทยาศาสตร* 
ช้ันประถมศึกษาปôท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 10 ช่ัวโมง 

ผูPสอน ............................................................... โรงเรียน...................................................................... 
---------------------------------- 

 มาตรฐานการเรียนรู9/ตัวช้ีวัด 

 ว 1.1 เขPาใจหน-วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ*ของโครงสรPาง และหนPาท่ีของระบบต-าง 
ๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีสัมพันธ*กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูPและนำความรูPไปใชPในการดารงชีวิตของ
ตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 
 ว 1.1 ป.1/3 สังเกตและอธิบายลักษณะ หนPาท่ีและความสำคัญของอวัยวะภายนอกของ
มนุษย* ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ 
 มาตรฐานการเรียนรู9/ตัวช้ีวัด 

 ง 1.1 เขPาใจการทำงาน มีความคิดสรPางสรรค* มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแกPปÉญหา ทักษะการทำงานร-วมกัน และทักษะการแสวงหาความรูP มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชPพลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดลPอมเพ่ือการดำรงชีวิต
และครอบครัว 
 ง 1.1 ป.1/ 2 ใชPวัสดุ อุปกรณ*และเคร่ืองมือง-าย ๆ ในการทำงานอย-างปลอดภัย 
 มาตรฐานการเรียนรู9/ตัวช้ีวัด 

 ท 2.1 ใชPกระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย-อความ และเขียนเร่ืองราวใน
รูปแบบต-าง ๆ เขียนรายงานขPอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคPนควPาอย-างมีประสิทธิภาพ 
 ท 2.1 ป.1/2 เขียนส่ือสารดPวยคำและประโยคง-าย ๆ 
 สาระสำคัญ 

 อวัยวะภายนอกของมนุษย*มีลักษณะและหนPาท่ีแตกต-างกัน อวัยวะเหล-าน้ีมีความสำคัญต-อ
การดำรงชีวิตจึงตPองดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเพ่ือปÄองกันไม-ใหPอวัยวะเหล-าน้ันไดPรับอันตราย 
 สาระการเรียนรู9 

 ความรู9 

  1. ลักษณะ หนPาท่ีและความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย* 
  2. การปฏิบัติตนในการดูแล รักษาความสะอาดของส-วนต-าง ๆ ของร-างกาย 
  3. การใชPวัสดุ อุปกรณ*และเคร่ืองมือง-าย ๆ ในการทำงานอย-างปลอดภัย 
  4. การเขียนส่ือสารดPวยคำและประโยคง-าย ๆ 
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 ทักษะ/กระบวนการ สมรรถนะสำคัญ 

  1. การใชPเคร่ืองมือง-าย ๆ การทำงาน 
  2. กระบวนการทำงาน 
  3. ความสามารถในการเขียนส่ือสาร 
 คุณลักษณะ 

  ความร-วมมือในการทำงาน 
 การประเมินผลรวบยอด 

 ช้ินงานหรือภาระงาน 

  การจัดทำและใชPคู-มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ 
  การทดสอบก-อนและหลังการเรียนรูP ประจำหน-วยการเรียนรูP เร่ือง เรารักตัวเรา 
 การประเมินผล 

  1. ประเมินจากช้ินงาน 
  2. ประเมินการทำงาน 
 เกณฑ5การประเมินผล 
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กิจกรรมการเรียนรู9 

 กิจกรรมช่ัวโมงท่ี 1 

 กิจกรรมนาเข9าสูbบทเรียน 

  นักเรียนและครูร-วมกันสนทนาเก่ียวกับอวัยวะภายนอกท่ีสำคัญ ว-ามีช่ือ ลักษณะ หนPาท่ี
และมีความสำคัญต-อการดำรงชีวิตอย-างไร 
 กิจกรรมท่ีชbวยพัฒนาผู9เรียน 

  1. ภายหลังการสนทนานาเขPาสู-บทเรียน ครูมุ-งเนPนการใชPคาถามเพ่ือกระตุPนใหPนักเรียนคิด
และร-วมกันหาคำตอบเก่ียวกับลักษณะ หนPาท่ีและความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย*โดยใชP
แผนภาพและหุ-นจำลองครูเพ่ิมเติมความรูP ความเขPาใจใหPกับนักเรียน 
  2. นักเรียนซักถาม เพ่ือสรPางความเขPาใจใหPกับนักเรียนย่ิงข้ึน 
  3. นักเรียนทำกิจกรรมเลือกวาดรูปอวัยวะภายนอกท่ีสำคัญ บอกช่ือ ลักษณะ หนPาท่ี 
ความสำคัญคนละ 1 รูป 
  4. ตรวจผลงานของนักเรียนทุกคน นักเรียนนำผลงานของนักเรียนทุกคนนำมาติดท่ีบอร*ด
แสดงผลงานของนักเรียน 
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  5. นักเรียนและครูร-วมกันสรุปลักษณะ หนPาท่ีและความสำคัญของอวัยวะภายนอกของ
มนุษย* 
 
 กิจกรรมช่ัวโมงท่ี 2 

  1. แบ-งกลุ-มนักเรียน กลุ-มละ 4 คน ใหPศึกษา CAI เก่ียวกับอวัยวะภายนอก พรPอมท้ังหนPาท่ี 
ความสำคัญและการดูแล รักษาอวัยวะภายนอกเหล-าน้ัน 
  2. นักเรียนแต-ละกลุ-มอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูPร-วมกัน และร-วมกันสรุปความรูPท่ีไดPรับ
จัดทำเปlนแผนท่ีความคิด นำเสนอหนPาช้ันเรียน 
  3. นักเรียนและครูร-วมกันสรุปความรูPท่ีไดPรับจากการศึกษาของแต-ละกลุ-ม 
 กิจกรรมช่ัวโมงท่ี 3-4 

  1.ใหPความรูPกับนักเรียนเก่ียวกับวิธีการทำงาน การวางแผนในการทำงานจัดทำคู-มือการ
ปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ 
  2. แนะนำนักเรียนใหPรูPจักกับเคร่ืองมือ อุปกรณ*ในการทำงานการจัดทำคู-มือการปฏิบัติตน 
ในการดูแลรักษาสุขภาพ 
  3. ใหPนักเรียนทดลองใชPเคร่ืองมือ อุปกรณ*ในการทำงานการจัดทำคู-มือการปฏิบัติตน 
ในการดูแลรักษาสุขภาพ เช-น ไมPบรรทัด ดินสอสี กรรไกร กระดาษ กาว ฯลฯ 
  4. นักเรียนร-วมกับครูสรุปวิธีการทำงาน การวางแผนการทำงาน และการใชPเคร่ืองมือ 
อุปกรณ*ต-าง ๆ ในการทำงาน จัดทำคู-มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ 
 กิจกรรมช่ัวโมงท่ี 5 

  1. แบ-งกลุ-มนักเรียน กลุ-มละ 4 คน ศึกษาลักษณะของคู-มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษา
สุขภาพจากตัวอย-างท่ีครูใหP 
  2. ใหPนักเรียนแต-ละกลุ-มอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับคู-มือการปฏิบัติตนใน
การดูแลรักษาสุขภาพจากตัวอย-างท่ีครูใหPในประเด็น ลักษณะคู-มือ การจัดทำใหPสวยงาม น-าสนใจ และ
ความถูกตPองของคู-มือ 
  3. ใหPนักเรียนแต-ละกลุ-มนาเสนอส่ิงท่ีไดPเรียนรูPร-วมกันในกลุ-ม 
  4. นักเรียนและครูร-วมกันสรุปผลการเรียนรูP 
 กิจกรรมช่ัวโมงท่ี 6-7 

  1. นักเรียนกลุ-มเดิมวางแผนร-วมกันในการจัดทำคู-มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษา
สุขภาพ 
  2. นักเรียนแต-ละกลุ-มคPนควPารวบรวมขPอมูลเก่ียวกับอวัยวะ การทำงานของอวัยวะและการ
ดูแลอวัยวะเพ่ือเตรียมการออกแบบคู-มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ 
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 กิจกรรมรวบยอด 

 กิจกรรมช่ัวโมงท่ี 8-10 

  1. ใหPนักเรียนแต-ละกลุ-มจัดทำคู-มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ ครูมอบหมายใหP
นักเรียนแต-ละคนบันทึกการปฏิบัติตนตามคู-มือในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 
  2. นักเรียนแต-ละกลุ-มแลกเปล่ียนเรียนรูPร-วมกันในกลุ-มท้ังการจัดทำคู-มือและการใชPคู-มือ
การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานและเปล่ียนเรียนรูP
ร-วมกันกับต-างกลุ-ม 
  3. ครูและนักเรียนประเมินผลงานร-วมกัน 
  4. นักเรียนและครูร-วมกันสรุปผลการเรียนรูPร-วมกัน 
 ส่ือการเรียนรู9 

  1. แผนภาพและหุ-นจาลองเก่ียวกับลักษณะ หนPาท่ีและความสำคัญของอวัยวะภายนอก
ของมนุษย* 
  2. ส่ือ CAI เก่ียวกับอวัยวะภายนอก พรPอมท้ังหนPาท่ี ความสำคัญ และการดูแล รักษา
อวัยวะภายนอก 
  3. เคร่ืองมือ อุปกรณ*ในการทำงานการจัดทาคู-มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ 
เช-น ไมPบรรทัดดินสอสี กรรไกร กระดาษ กาว ฯลฯ 
  4. ตัวอย-างคู-มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ 
 บันทึกผลการเรียนรู9 

 ผลการเรียนรู9ท่ีเกิดกับนักเรียน 

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

.................................................................................................................................................................... 
 
 ปåญหา/อุปสรรคท่ีพบ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 ข9อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหนbวยการเรียนรู9ในโอกาสตbอไป 

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

.................................................................................................................................................................... 
(ลงช่ือ)............................................................... 

(.............................................................) 
(ครูผูPสอน) 
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 ความคิดเห็นของผู9บริหารสถานศึกษา

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

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

(ลงช่ือ)............................................................... 
(.............................................................) 

(ผูPบริหารสถานศึกษา) 
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ภาคผนวก ง 

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

(ภาษาอังกฤษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

77 

ตัวอยbางหนbวยการเรียนรู9และแผนการจัดการเรียนรู9ท่ีเน9นการจัดการเรียนรู9เชิงรุก (ภาษาอังกฤษ) 

หนbวยการเรียนรู9ท่ี 3 เร่ือง Clean up the beach 

รหัสวิชา อ 16101   รายวิชา ภาษาอังกฤษ    ช้ันประถมศึกษาปôท่ี 6 
กลุ-มสาระการเรียนรูP ภาษาต-างประเทศ 
ปôการศึกษา 2559   ภาคเรียนท่ี 2     เวลา 6 ช่ัวโมง 
 
 1. มาตรฐานการเรียนรู9/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ต1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขPอมูลข-าวสาร แสดงความรูPสึกและความ
คิดเห็นอย-างมีประสิทธิภาพ 
 ต1.2 ป.6/5 พูด/เขียน แสดงความรูPสึกของตนเอง เก่ียวกับเร่ืองต-าง ๆ ใกลPตัว กิจกรรมต-าง ๆ 
พรPอมท้ังใหPเหตุผลประกอบ 
มาตรฐาน ต1.3 นำเสนอขPอมูลข-าวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองต-าง ๆ โดยการพูด
และเขียน 
 ต1.3 ป.6/1 พูดเขียน ใหPขPอมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือนและส่ิงแวดลPอมใกลPตัว 
 ต1.3 ป.6/3 พูด เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองต-าง ๆ ใกลPตัว 
มาตรฐาน ต3.1 ใชPภาษาต-างประเทศในการเช่ือมโยงความรูPกับกลุ-มสาระเรียนรูPอ่ืนและเปlนพ้ืนฐานใน
การพัฒนาแสวงหาความรูPและเปvดโลกทัศน*ของตน 
 ต3.1 ป.6/1 คPนควPารวบรวมคาศัพท*ท่ีเก่ียวขPองกับกลุ-มสาระการเรียนรูPอ่ืน จากแหล-งการ
เรียนรูPและนำเสนอดPวยการพูด/เขียน 
 2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การใชPภาษาอังกฤษในการใหPขPอมูล แสดงความรูPสึก เก่ียวกับส่ิงแวดลPอมท่ีถูกทำลาย 
ตลอดจนการใหPคำแนะนำเก่ียวกับวิธีการ แนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดPวยการรณรงค*
ไม-ท้ิงขยะ การนำขยะกลับมาใชPใหม- เปlนการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษและสรPางจิตสานึก 
เฝÄาระวังรักษาส่ิงแวดลPอมในทPองถ่ินอย-างย่ังยืน 
 3. สาระการเรียนรู9 

 3.1 Vocabulary 

 - environment ส่ิงแวดลPอม    - the sea ทะเล 
 - the beach ชายหาด     - horseshoe crab แมงดา 
 - ecosystem ระบบนิเวศน*    - coral reef ปะการัง 
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 - sand ทราย        - sea shell เปลือกหอย 
 - coconut tree ตPนมะพรPาว     - island เกาะ 
 - white sand ทรายขาว     - clear water นPาใส 
 - dirty beach หาดทรายสกปรก     - trash ขยะ 
 - sea animals lose their homes. สัตว*ทะเลไรPท่ีอยู-อาศัย - organize จัดการ 
 - unhealthy living conditions in the sea สภาพท่ีขาด  - reuse นำกลับมาใชPซ้ำ 
 สุขลักษณะท่ีดีใตPทะเล      - dispose คัดแยก 
 - recycle การแปรรูปของใชPแลPวกลับมาใชPใหม-   - reduce ลดปริมาณ
การใชP - paper กระดาษ      - plastic พลาสติก 
 - glass แกPว        - garbage bag ถุงใส-
ขยะ 
 - sunscreen ครีมทากันแดด     - gloves ถุงมือ 
 3.2 Grammar 

 - Do you like/love the sea? 
 - Yes, I do. 
 - Why do you like/love the sea? 
 - I love the sea because.............. 
 - The sand is white. 
 - What can we do? 
 - We should ............................................. 
 - We should dispose of trash carefully and correctly. 
 - What is the name of the beach clean-up? 
 - When do you clean up the beach? 
 - Where do you clean up the beach? 
 - What should you bring? 
 - What time do you leave from school?. 
 - Why do you clean up the beach? 
 - Who is a sponsor? 
 - I love the sea because.............................. 
 - The water is clear. 
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 4. สมรรถนะสำคัญของผู9เรียน 

 - ความสามารถในการส่ือสาร 
 - ความสามารถในการแกPปÉญหา 
 - ความสามารถในการคิดใหPเหตุผล 
 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค5 

 - มีความม่ันใจในการใชPภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
 - มีเหตุผล มีวิจารณญาณ 
 - ใฝÅเรียนรูP 
 - มุ-งม่ันในการทำงาน 
 - มีจิตสาธารณะ 
 6. ช้ินงาน/ภาระงาน 

 6.1 ช้ินงาน/ภาระงานระหวbางเรียน 

  - ทำหนังสือเล-มเล็ก (แผนการจัดการเรียนรูPท่ี 1) 
  - พูดนำเสนอแผนท่ีความคิดปÉญหาและวิธีการแกPปÉญหาชายหาดสกปรกหนPาช้ันเรียน 
 (แผนการจัดการเรียนรูPท่ี 2) 
  -พูดนำเสนอขPอมูลประชาสัมพันธ*จากแผ-นโปสเตอร* (แผนการจัดการเรียนรูPท่ี 3) 
 6.2 ช้ินงาน/ภาระงานรวบยอด 

  - พูดนำเสนอในหัวขPอ Why do I love the beach and how to save it? 
 (แผนการจัดการเรียนรูPท่ี 4) 
  - การทดสอบก-อนและหลังการเรียนรูPตามหน-วยการเรียนรูP เร่ือง Clean up the beach 
 7. การวัดและประเมินผล 
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 8. กิจกรรมการเรียนรู9 

 ช่ัวโมงท่ี 1 

 แผนการจัดการเรียนรู9ท่ี 1 เร่ือง The Beach 

 - ฟÉง-พูดเพ่ือใหPขPอมูลใหP ดPวยเทคนิคการถาม-ตอบโดยมีรูปภาพประกอบจากวีดีทัศน*และส่ือ 
เพาเวอร*พอยท* ชุดท่ี 1 “Amazing the sea” 
 - กิจกรรมเกม จับคู-ภาพกับคำ เรียนรูPความหมายของคำ 
 - กิจกรรมแข-งขันเรียงลำดับคำใหPเปlนประโยคแสดงความรูPสึก พรPอมกับใหPเหตุผล 
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 - ทำหนังสือเล-มเล็ก 
 
 ช่ัวโมงท่ี 2 

 แผนการจัดการเรียนรู9ท่ี 2 เร่ือง Pollution Issues and How to Solve Them 

 - เล-นเกม Onion rings ทบทวนประโยคแสดงความรูPสึกพรPอมกับใหPเหตุผล 
 - ถาม-ตอบปÉญหาชายหาดสกปรกเต็มไปดPวยขยะจากภาพโปรแกรมเพาเวอร*พอยท* ชุดท่ี 2 
และฝ¢กพูดใหPคำแนะนำในการแกPปÉญหา 
 - แบ-งกลุ-มสืบคPนวิธีแกPปÉญหาชายหาดสกปรกเต็มไปดPวยขยะจากเว็บไซต*บนโทรศัพท*มือถือ 
ของนักเรียนและจัดทำแผนท่ีความคิด(Mind Mapping) และพูดนำเสนอ 
 
 ช่ัวโมงท่ี 3 -4 

 แผนการจัดการเรียนรู9ท่ี 3 เร่ือง Awesome Posters! 

 - ถาม-ตอบขPอมูลเก่ียวกับรายละเอียดจากแผ-นโปสเตอร*ตัวอย-าง 
 - รวมกลุ-มระดมความคิด ออกแบบโปสเตอร* 
 - ทำแผ-นโปสเตอร*ประชาสัมพันธ*การไปทำความสะอาดหาดทรายชายทะเล 
 - พูดนำเสนอขPอมูลจากโปสเตอร* 
 
 ช่ัวโมงท่ี 5 - 6 

 แผนการจัดการเรียนรู9ท่ี 4 ช่ือเร่ือง Clean up the beach together 

 - แข-งขันเก็บและคัดแยกขยะบนชายหาด 
 - พูดบอกขPอมูลขยะประเภทต-าง ๆ ท่ีเก็บไดPจากชายหาด 
 - วาดภาพ หัวขPอ “Why do you love the beach and how to save it?” 
 - พูดภาษาอังกฤษบรรยายภาพหัวขPอ “Why do you love the beach and how to save 
it?” 
 9. ส่ือการเรียนรู9/แหลbงเรียนรู9 

 1. เพาเวอร*พอยท* ชุดท่ี 1 The amazing sea 
 2. เพาเวอร*พอยท* ชุดท่ี 2 Pollution issues 
 3. กระดาษปอนด* กระดาษการ*ด สี กรรไกร 
 4. ชายหาดในทPองถ่ิน 
 5. เกมจับคู-ภาพกับคำ (Pelmanism) 
 6. เกม แข-งขันเรียงคำใหPเปlนประโยค 
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 7. เกม Onion rings 
 8. เกม Find someone who 
 9. ใบงาน Fill in the missing words 
 10. สมาร*ทโฟน 
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หนbวยการเรียนรู9ท่ี 3 Clean up the beach 

แผนการจัดการเรียนรู9ท่ี 1 เร่ือง The beach 

รหัสวิชา อ 16101     รายวิชา ภาษาอังกฤษ    ช้ันประถมศึกษาปôท่ี 6 
กลุ-มสาระการเรียนรูP ภาษาต-างประเทศ 
ปôการศึกษา 2559     ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 1 ช่ัวโมง 

……………………………………………………………………………………….. 
 1. มาตรฐานการเรียนรู9และตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขPอมูลข-าวสาร แสดงความรูPสึกและ
ความคิดเห็นอย-างมีประสิทธิภาพ 
 ต 1.2 ป.6/5 พูด/เขียน แสดงความรูPสึกของตนเอง เก่ียวกับเร่ืองต-าง ๆ ใกลPตัว กิจกรรมต-าง 
ๆ พรPอมท้ังใหPเหตุผลประกอบ 
 2. จุดประสงค5การเรียนรู9 

 2.1 พูดและเขียนแสดงความรูPสึกพรPอมกับใหPเหตุผลไดP 
 2.2 ทำหนังสือเล-มเล็กไดP 
 3. สาระสำคัญ 

การใชPภาษาอังกฤษในการใหPขPอมูล แสดงความรูPสึกอย-างมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ เก่ียวกับ
ส่ิงแวดลPอมเปlนการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษและสรPางจิตสานึก เฝÄาระวังรักษาส่ิงแวดลPอม
ในทPองถ่ินอย-างย่ังยืน 
 4. สาระการเรียนรู9 

 4.1 Vocabulary 

 - environment ส่ิงแวดลPอม  - the sea ทะเล 
 - the beach ชายหาด   - sand ทราย 
 - sea shell เปลือกหอย  - coconut tree ตPนมะพรPาว 
 - island เกาะ    - horseshoe crab แมงดา 
 - ecosystem ระบบนิเวศน*  - coral reef ปะการัง 
 - white sand ทรายขาว  - clear water น้ำใส 
 4.2 Grammar 

 - Do you like/love the sea?   - Yes, I do. 
 - Why do you like/love the sea?  - I love the sea because.............. 
 - The sand is white. 
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 5. สมรรถนะสำคัญของผู9เรียน 

  5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
  5.2 ความสามารถในการคิดใหPเหตุผล 
 6. คุณลักษณะอันพึงประสงค5 

  6.1 มีความม่ันใจในการใชPภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
  6.2 มีเหตุผล มีวิจารณญาณ 
 7. ช้ินงานและหรือภาระงาน นักเรียนทำหนังสือเล-มเล็ก 
 8. กิจกรรมการเรียนรู9 

  8.1. กิจกรรมข้ันนาเข9าสูbบทเรียน (Warm - up) 

   1) นักเรียนดูและฟÉงเพลง A sailor went to the sea จากส่ือมัลติมีเดีย 
   2) ครูและนักเรียน สนทนาถาม-ตอบเก่ียวกับเพลงและภาพ ดPวยประโยค What can 
you see? 
  8.2 กิจกรรมข้ันนาเสนอ (Presentation) 

  1) ครูใหPนักเรียนดูวีดิทัศน*เก่ียวกับหาดทรายและทPองทะเลท่ีสวยงาม เวลา 3 นาที 
เพ่ือสรPางความตระหนักถึงความสำคัญของส่ิงแวดลPอมทางทะเล จากน้ัน ครูแสดงตัวอย-างการถามและ
ตอบ 
เก่ียวกับทะเล Do you love the sea? / Yes, I do. 
 Why do you love the sea? / I love the sea because the water is clear. 
 ครูแสดงภาพจากวีดีทัศน*ประกอบ และเขียนประโยค “I love the sea because the 
water is clear.” ลงบนกระดานไวท*บอร*ด จากน้ันครูถามนักเรียนต-อ “ Why do you love the 
sea?”นักเรียนช-วยกันตอบและใหPเหตุผล ตามรูปภาพในวีดีทัศน* เช-น 
 I love the sea because I love to ride a boat. / I love the sea because I love to 
play in the water. I love the sea because there are the coconut trees, etc. 
ครูเขียนประโยค จำนวน 5 ประโยค ท่ีนักเรียนตอบลงบนกระดานไวท*บอร*ด 
  2) นักเรียนช-วยกันสรุปโครงสรPางของประโยคการบอกความรูPสึกและการใหPเหตุผลลงใน
สมุด 
  3) นักเรียนแบ-งกลุ-ม กลุ-มละ 5 คนเล-นเกมจับคู-ภาพกับคาหรือวลี (Pelmanism game) 
เพ่ือ 
เรียนรูPคำศัพท*ท่ีเก่ียวขPองกับส่ิงแวดลPอมทางทะเลเพ่ิมเติม เช-น the sea , the beach, a sea shell, 
an island, a coral reef, white sand, clear water, etc. 
  4) นักเรียนอ-านคำศัพท*จากภาพและสรุปความหมาย 
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  8.3 กิจกรรมข้ันการฝöก (Practice) 

   1) แบ-งกลุ-มนักเรียนออกเปlน 4 ทีม แข-งขันกันตอบคาถามจากเพาเวอร*พอยท* ชุดท่ี 1 
“The Amazing Sea” โดยครูต้ังคำถามจากภาพทีละภาพ ดPวยประโยค “Why do you love the 
sea?” ทีมใดตอบโดยพูดแสดงความรูPสึกพรPอมท้ังใหPเหตุผลตามภาพท่ีเห็นถูกตPอง จะไดPคะแนน เช-น 
I love the sea because there is a sea shell. / I love the sea because the sea is blue. 
   2) นักเรียนแบ-งกลุ-มออกเปlน 8 กลุ-ม กลุ-มละ 4-5 คน แข-งขันเล-นเกมเรียงคำใหPเปlน
ประโยคท่ีถูกตPอง เพ่ือตอบคำถามประโยค “Why do you love the sea?” 

 
 ครูเปÅานกหวีดใหPสัญญาณเม่ือหมดเวลา 2 นาที ครูสุ-มตัวแทนนักเรียนแต-ละกลุ-ม / นักเรียน
ท้ังกลุ-มพูดประโยคท่ีเรียงไวPกลุ-มละ 1 ประโยค ใหPนักเรียนกลุ-มอ่ืนช-วยกันตรวจสอบความถูกตPองของ
ประโยค และครูเขียนคำตอบท่ีถูกตPองบนกระดาน 
 8.4 กิจกรรมข้ันนาไปใช9 (Production) 

  1) นักเรียนจับคู-แลPวหารูปภาพเก่ียวกับทะเลท่ีนักเรียนชอบมาคนละ 1 ภาพแลPวพูดบท
สนทนา ถาม-ตอบว-า ทำไมเพ่ือนถึงชอบทะเล และแลกเปล่ียนบทบาทกัน 
   S1: Why do you like the sea? 
   S2: I like the sea because …………………….. 
  2) นักเรียนทำหนังสือเล-มเล็ก “Why do I love the sea?” โดยมีภาพเก่ียวกับทะเลท่ี
นักเรียนช่ืนชอบ 3-5 ภาพ พรPอมเขียนคำบรรยายความรูPสึกส้ัน ๆ 
 8.5 กิจกรรมข้ันสรุป (Wrap up) 

 นักเรียนรPองเพลง “A sailor went to the sea.” อีกคร้ังเพ่ือสรุปคำศัพท*ท่ีเก่ียวขPองกับทะเล 
 จากน้ันครูและนักเรียนช-วยกันสรุปโครงสรPางประโยคบอกความรูPสึกและการบอกเหตุผลอีก
คร้ัง 
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9. การวัดและประเมินผล 

 
หมายเหต ุเกณฑ&การวัดและประเมิน กำหนดเกณฑ&การผ6านไว8ตามระดับความสามารถของผู8เรียนที่เปFนผลจากการ

วิเคราะห&ข8อมูลนักเรียนเปFนรายบุคคล โดยนักเรียนกลุ6มเก6ง มีเกณฑ&การผ6านอยู6ในระดับดีมาก นักเรียนกลุ6มปานกลาง 

มีเกณฑ&การผ6านอยู6ในระดับดีขึ้นไป และนักเรียนกลุ6มอ6อนมีเกณฑ&การผ6านอยู6ในระดับพอใช8ขึ้นไป 

 10. ส่ือ/ แหลbงเรียนรู9 

 1. คลิปวีดีโอ เพลง A sailor went to the sea จาก https://www.youtube.com/watch?v=DX2Er--
LYmQ 

 2. วีดีทัศน*หาดทรายชายทะเลท่ีสวยงาม สะอาด จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=5HeEpfyhuVc 

 3. เพาเวอร*พอยท*ชุดท่ี 1 Amazing the sea 
 4. เกมจับคู-ภาพกับคำหรือวลี (Pelmanism game) 
 5. เกมแข-งขันเรียงคำใหPเปlนประโยค 
 11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู9 

 1. นักเรียนรPอยละ 100 มีความสุขและสนุกกับกิจกรรมท่ีตัวเองไดPลงมือปฏิบัติและแสดงออก
ซ่ึงความรักความประทับใจในธรรมชาติและทPองทะเลผ-านการนำเสนอขPอมูลอย-างกระตือรือรPน 
 2. นักเรียนกลุ-มอ-อนสามารถจดจำคำศัพท*และความหมายไดPดีจากการเล-นเกมจับคู-ภาพกับคำ 
 3. เทคนิคการถาม-ตอบจากส่ือเพาเวอร*พอยท*ท่ีนาเสนอเร่ืองราวดPวยภาพ ช-วยใหPนักเรียนมี
โอกาสพูดภาษาอังกฤษไดPตลอดเวลา แต-บางคร้ังนักเรียนไม-รูPคำศัพท*จึงทาใหPการโตPตอบระหว-างครูกับ
นักเรียนติดขัดไม-ราบร่ืน 
 12. กิจกรรมเสนอแนะ 

 ในการจัดทำส่ือเพาเวอร*พอยท* ครูควรมีคำภาษาอังกฤษประกอบภาพ แต-ควรเปvดข้ึนมา
หลังจากการนำเสนอภาพแลPว เน่ืองจากตPองการใหPนักเรียนไดPคิดและพูดคำเหล-าน้ันดPวยตนเองก-อน 
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ภาคผนวก จ 

ตัวอย่างแบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
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ตัวอยbาง แบบประเมินช้ินงาน การจัดทำคูbมือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปõท่ี 1 โรงเรียน................................................. 

 
 
 เกณฑ5การประเมิน 

  คะแนนท่ีไดP 22-24 คะแนน อยู-ในระดับ ดีมาก 
  คะแนนท่ีไดP 19-21 คะแนน อยู-ในระดับ ดี 
  คะแนนท่ีไดP 12-18 คะแนน อยู-ในระดับ พอใชP 
  คะแนนท่ีไดP 0-11 คะแนน อยู-ในระดับ ปรับปรุง 
 เกณฑ5การผbาน 

  อยู-ในระดับพอใชP ข้ึนไป 
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ตัวอยbาง แบบประเมินการทำงาน การจัดทำคูbมือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปõท่ี 1 โรงเรียน................................................. 

 
 
 เกณฑ5การประเมิน 

  คะแนนท่ีไดP 15-16 คะแนน อยู-ในระดับ ดีมาก 
  คะแนนท่ีไดP 13-14 คะแนน อยู-ในระดับ ดี 
  คะแนนท่ีไดP 8-12 คะแนน อยู-ในระดับ พอใชP 
  คะแนนท่ีไดP 0-7 คะแนน อยู-ในระดับ ปรับปรุง 
 เกณฑ5การผbาน 

  อยู-ในระดับพอใชP ข้ึนไป 
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ตัวอยbาง แบบสรุปผลการประเมินหนbวยการเรียนรู9 เร่ือง เรารักตัวเรา 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปõท่ี 1 โรงเรียน................................................. 

 
 เกณฑ5การประเมิน 

  คะแนนท่ีไดP 36-40 คะแนน อยู-ในระดับ ดีมาก 
  คะแนนท่ีไดP 32-35 คะแนน อยู-ในระดับ ดี 
  คะแนนท่ีไดP 20-31 คะแนน อยู-ในระดับ พอใชP 
  คะแนนท่ีไดP 0-19 คะแนน อยู-ในระดับ ปรับปรุง 
 เกณฑ5การผbาน 

  ยึดขPอมูลจากการวิเคราะห*ผูPเรียนเปlนรายบุคคล โดยกลุ-มเก-ง มีผลการประเมินระดับดีมาก 
กลุ-มปานกลางมีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป และกลุ-มเด็กอ-อน มีผลการประเมินระดับพอใชPข้ึนไป 
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ตัวอยbาง การบันทึกการออกแบบหนbวยการเรียนรู9สูbแผนการจัดการเรียนรู9 

หน-วยการเรียนรูPท่ี 1 ช่ือหน-วยการเรียนรูP เรารักตัวเรา รหัส-ช่ือรายวิชา ว11101 วิชาวิทยาศาสตร* 
กลุ-มสาระการเรียนรูPวิทยาศาสตร* ช้ันประถมศึกษาปôท่ี 1 

เวลารวม 10 ช่ัวโมง 
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ตัวอยbาง การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู9 

แผนการจัดการเรียนรูPท่ี 1 เร่ือง อวัยวะภายนอกของมนุษย* 
สอนวันท่ี 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ช-วงเวลาท่ีสอน 09.00 – 10.00 น จำนวน 1 ช่ัวโมง 

หน-วยการเรียนรูPท่ี 1 เร่ือง เรารักตัวเรา 
................................................... 

 มาตรฐานการเรียนรู9/ตัวช้ีวัด 

 ว 1.1 เขPาใจหน-วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ*ของโครงสรPาง และหนPาท่ีของระบบ 
ต-าง ๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีสัมพันธ*กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูPและนำความรูPไปใชPในการดำรงชีวิต
ของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 
 ว 1.1 ป.1/3 สังเกตและอธิบายลักษณะ หนPาท่ีและความสำคัญของอวัยวะภายนอกของ
มนุษย* ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ 
 สาระสำคัญ 

 อวัยวะภายนอกของมนุษย*มีลักษณะและหนPาท่ีแตกต-างกัน อวัยวะเหล-าน้ีมีความสำคัญต-อ
การดำรงชีวิตของมนุษย* 
 จุดประสงค5การเรียนรู9 

  อธิบายลักษณะ หนPาท่ีและความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย*ไดP 
 ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะสำคัญ 

  กระบวนการปฏิบัติงานกลุ-มและรายบุคคล 
  การส่ือสารอธิบายผลงานหนPาช้ันเรียน 
 เจตคติ คุณลักษณะอันพึงประสงค5 

  ใฝÅเรียนรูP (ตัวช้ีวัด 4.1 ต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขPาร-วมกิจกรรมการเรียนรูP) 
 ช้ินงาน/ภาระงาน 

 ผลงานรายบุคคล ภาพวาดอวัยวะภายนอกท่ีสำคัญ บอกช่ือ ลักษณะ หนPาท่ีและความสำคัญ 
คนละ 1 ภาพ และการนาเสนออธิบายผลงานหนPาช้ันเรียน 
 กิจกรรมการเรียนรู9 

 ข้ันตอนการเรียนรูP 
 1. กิจกรรมนำเข9าสูbบทเรียน 

  1.1 นักเรียนทำสมาธิก-อนเรียน 5 นาที ครูสอดแทรกคติขPอคิดในดPานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค*เร่ือง การใฝÅรูPใฝÅเรียน 
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  1.2 นักเรียนและครูร-วมกันสนทนาเก่ียวกับอวัยวะภายนอกท่ีสำคัญ ว-ามีช่ือ ลักษณะ 
หนPาท่ีและมีความสำคัญต-อการดำรงชีวิตอย-างไร 
 2. กิจกรรมท่ีชbวยพัฒนาผู9เรียน 

  2.1 ครูใชPคำถามกระตุPนใหPนักเรียนไดPคิดเพ่ือหาคำตอบในการเรียนรูPเก่ียวกับลักษณะ 
หนPาท่ีและความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย*โดยใชPแผนภาพและหุ-นจำลอง 
  2.2 แบ-งนักเรียนออกเปlนกลุ-ม กลุ-มละ 4-5 คน ช-วยกันคPนควPาความรูPเพ่ิมเติมในหPองสมุด 
เก่ียวกับลักษณะ หนPาท่ีและความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย* นักเรียนและครูร-วมกันสรุป
ความรูPเพ่ิมเติมท่ีไดPจากการคPนควPา 
  2.3 นำขPอความท่ีเปlนช่ืออวัยวะภายนอก ลักษณะหนPาท่ีและความสำคัญของอวัยวะ
ภายนอกท่ีครูจัดเตรียม แจกใหPแต-ละกลุ-ม ใหPกลุ-มจัดทำแผนภาพแสดงลักษณะ หนPาท่ีและความสำคัญ
ของมนุษย* ลงในกระดาษปรูÖฟท่ีครูแจกใหP พรPอมท้ังใหPนักเรียนแต-ละกลุ-มนาเสนอผลงานหนPาช้ันเรียน 
  2.4 ครูเปvดโอกาสใหPนักเรียนซักถาม เพ่ือสรPางความเขPาใจใหPกับนักเรียนย่ิงข้ึน 
 3. กิจกรรมรวบยอด/และสรุปการเรียนรู9 

  3.1 นักเรียนทำกิจกรรมเลือกวาดรูปอวัยวะภายนอกท่ีสำคัญ บอกช่ือ ลักษณะ หนPาท่ีและ
ความสำคัญคนละ 1 รูป 
  3.2 ตรวจผลงานของนักเรียนทุกคน นักเรียนนำผลงานของนักเรียนทุกคนนำมาติดท่ีบอร*ด
แสดงผลงานของนักเรียน 
  3.3 นักเรียนและครูร-วมกันสรุปลักษณะ หนPาท่ีและความสำคัญของอวัยวะภายนอกของ
มนุษย* 
 ส่ือและแหลbงการเรียนรู9 

 1. แผนภาพลักษณะ หนPาท่ีและความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย* 
 2. หุ-นจำลองแสดงลักษณะอวัยวะภายนอกของมนุษย* 
 3. หPองสมุด 
 4. เอกสารประกอบการคPนควPา เร่ือง ลักษณะ หนPาท่ีและความสำคัญของอวัยวะภายนอกของ
มนุษย* 
 5. กระดาษปรูÖฟ และชุดขPอความของช่ือ ลักษณะ หนPาท่ีและความสำคัญของอวัยวะภายนอก 
 6. ปากกาเคมี 
 7. กระดาษวาดรูป 
 8. สีไมPหรือสีเทียน 
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 การวัดและประเมินผล 

 ส่ิงท่ีจะประเมิน 

 1. ความรูP เร่ือง ลักษณะ หนPาท่ีและความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย* 
 2. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค* ใฝÅเรียนรูP (ตัวช้ีวัด 4.1 ต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน
และเขPาร-วมกิจกรรมการเรียนรูP) 
 3. กระบวนการทำงานและผลงานรายบุคคล ภาพวาดอวัยวะภายนอกท่ีสำคัญ บอกช่ือ 
ลักษณะ หนPาท่ีและความสำคัญ 
 4. สมรรถนะสำคัญของผูPเรียนในดPานการส่ือสารนำเสนอผลงานเปlนรายบุคคลหนPาช้ันเรียน 
 วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพท่ีแท9จริง 
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เกณฑ5การประเมิน 
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 เกณฑ5การตัดสิน/ระดับคุณภาพ 

  คะแนน 27 – 30 หมายถึง ดีมาก 
  คะแนน 21 – 26 หมายถึง ดี 
  คะแนน 16 – 20 หมายถึง พอใชP 
  คะแนน 0 – 15 หมายถึง ปรับปรุง 
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 เกณฑ5การผbาน 

  นักเรียนกลุ-มเก-ง ผ-านระดับดีมาก นักเรียนกลุ-มปานกลาง ผ-านระดับดีข้ึนไป และนักเรียน
กลุ-มอ-อนผ-านระดับพอใชPข้ึนไป 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู9 

ผลการเรียนรู9ของผู9เรียน 

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................... 
ปåญหาท่ีพบ 

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

.................................................................................................................................................................... 
ข9อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู9ในคร้ังตbอไป 

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

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

.................................................................................................................................................................... 
ความคิดเห็นของผู9บริหาร 

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

.................................................................................................................................................................... 
(......................................................) 

ผูPบริหารโรงเรียน ............................................................. 
วันท่ี ....... เดือน............................พ.ศ. ............ 
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ตัวอยbาง แบบบันทึกการประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู9ท่ี 1 เร่ือง อวัยวะภายนอกของมนุษย5 

หนbวยการเรียนรู9ท่ี 1 เร่ือง เรารักตัวเรา ช้ันประถมศึกษาปõท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1  
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ตัวอยbาง แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู9 

แผนการจัดการเรียนรู9ท่ี ...... ช่ือ ............................................................................................. 
ช้ัน................................เวลา..........................ช่ัวโมง 
หนbวยการเรียนรู9..........................................................เวลาท้ังหมด............ช่ัวโมง 
กลุbมสาระการเรียนรู9 .............................................. ช่ือครูผูPสอน
................................................................ 

……………………………………………………… 

คำช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช-องท่ีตรงกับระดับคุณภาพการปฏิบัติ 
ระดับคุณภาพการปฏิบัติ 

 4 หมายถึง คุณภาพการปฏิบตัิอยู6ในระดับมากทีสุ่ด 3 หมายถึง คณุภาพการปฏิบัติอยู6ในระดับมาก 

 2 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยู6ในระดับปรับปรุง 1 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยู6ในระดับปรับปรงุมาก

ที่สุด 
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101 

 
 
การแปลความหมายการประเมินแผนการจัดการเรียนรู9 

เกณฑ5 ค-าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 : ปรับปรุง 1.51 – 2.50 : พอใชP 2.51 – 3.50 : ดี 3.51 – 4.00 : ดีมาก 
เกณฑ5การผbาน มีผลการประเมินในระดับดีข้ึนไป 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบประเมินคุณภาพผู้เรียน (ด้านวินัย ความรับผิดชอบ และทักษะการคิด) 
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แบบบันทึกการประเมินด9านคุณภาพนักเรียน (รายบุคคล) 

คำช้ีแจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน โดยทำเคร่ืองหมาย üลงในช-องท่ีตรงกับความเปlนจริง 

ท่ี รายการ 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น9อย 

 

(2) 

น9อย

ท่ีสุด 

(1) 

ด9านท่ี 1 มีความสุข      

1. เขPาเรียนตรงเวลาสม่ำเสมอ      
2. กระตือรือรPนในการเรียนทุกคร้ัง      
3. ย้ิมแยPม แจ-มใส      
4. ส-งงานตรงเวลาท่ีครูกำหนด      
5. ร-วมแลกเปล่ียนเรียนรูPและกลPาแสดงความคิดเห็น      
รวม      
ด9านท่ี 2 มีทักษะการคิดข้ันสูง      
6. นักเรียนสามารถคิดและวางแผนการทำงานไดP      
7. ระบุปÉญหาและบอกวิธีการแกPปÉญหาไดP       
8. สรPางสรรค* ปรับปรุงช้ินงานหรือนวัตกรรม      
9. สามารถนำเสนอผลงานไดPอย-างสรPางสรรค*      
10. มีความสามารถในการแสวงหาความรูPไดPดPวยตนเอง      
ด9านท่ี 3 มีทักษะชีวิตและการทำงาน      
11.  มีทักษะใชPเทคโนโลยีคล-องแคล-วและรอบคอบ       
12.  มีทักษะการทำงานเปlนทีม       
13. สรPางปรับปรุงพัฒนาช้ินงานหรือนวัตกรรม      
14. คาดการณ* คิดและวางแผนการปฏิบัติงานไดP      
15. มีการปรับตัวและควบคุมตัวเองใหPสามารถดำรง

ชีวิตประจำวันไดPอย-างมีความสุข 
     

รวม      
 

ผูPประเมิน........................................ 
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู9อยbางมีความสุข 

 

เลขท่ี ช่ือ-สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนรวม 

คะแนน 

เข
Pาร

-วม
กิจ

กร
รม

ตร
งเว

ลา
 

ร-า
เริง

 แ
จ-ม

ใส
 

กร
ะตื

อรื
อร

Pนใ
นก

าร
เรีย

น 

ร-ว
มแ

ลก
เป

ลี่ย
นเ

รีย
นรู

P 

ส-ง
งา

นต
าม

กำ
หน

ด  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

รวมคะแนน/ระดับคุณภาพ       

คิดเปgนร9อยละ       

 

 เกณฑ5การประเมิน   ไดPคะแนนต้ังแต-  1  คะแนนข้ึนไป ถือว-าผ-านเกณฑ*การประเมิน 
(ลงช่ือ)...............................................ผูPประเมิน 

(…………………………………..) 
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เกณฑ5การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู9อยbางมีความสุข 

 

ประเด็นการ

ประเมิน 

เกณฑ5การให9ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

การตรงตbอเวลา 

 
เขPาร-วมกิจกรรม
ตามเวลาท่ี
กำหนดและอยู-
ร-วมกิจกรรมจน
เสร็จ 

เขPาร-วมกิจกรรม
ตามเวลาท่ี
กำหนด เปlน
บางคร้ัง  

เขPาร-วมกิจกรรม
ตามเวลาท่ี
กำหนด เปlน
บางคร้ัง  

เขPาร-วมกิจกรรม
ตามเวลาท่ี
กำหนด นPอยคร้ัง  
 

เอาใจใสbงาน ท่ี

ได9รับมอบหมาย 

ให9เสร็จตามเวลา

ท่ีกำหนด 

เสร็จตาม
กำหนดเวลา และ
งานมีคุณภาพ  
 

เสร็จไม-ทันตาม
กำหนดเวลา  
แต-งานมีคุณภาพ  

เสร็จไม-ทันตาม
กำหนดเวลา  
แต-งานมีคุณภาพ  

เสร็จไม-ทันตาม
กำหนดเวลา  
และงานไม-มี
คุณภาพ 

มีความซ่ือสัตย5ตbอ

ตนเองและผู9อ่ืน 
มีความซ่ือสัตย*ต-อ
ตนเองและผูPอ่ืน 

มีความซ่ือสัตย*ต-อ
ตนเองและผูPอ่ืน
นPอย 

มีความซ่ือสัตย*
ต-อตนเองและ
ผูPอ่ืนนPอย 

ไม-มีความซ่ือสัตย*
ต-อตนเองและ
ผูPอ่ืน 

อดทน รอบคอบ 

ควบคุมอารมณ5ได9 
มีความอดทน 
รอบคอบ และ
ควบคุมอารมณ*ไดP
ดี 

มีความอดทน 
รอบคอบ แต-
ควบคุมอารมณ* 
ไดPบางคร้ัง  

มีความอดทน 
รอบคอบ แต-
ควบคุมอารมณ* 
ไดPบางคร้ัง 

ไม-มีความอดทน 
และควบคุม 
อารมณ* ไดPนPอย 
 

มีน้ำใจกับเพ่ือน

รbวมช้ันเต็มใจ 

ชbวยเหลือผู9อ่ืน 

ช-วยเหลือ และใหP
ความร-วมมือกับ
เพ่ือนเปlนอย-างดี  

ช-วยเหลือและใหP
ความร-วมมือกับ
เพ่ือนบPาง  
 

ช-วยเหลือและใหP
ความร-วมมือกับ
เพ่ือนบPาง  
 

ไม-ใหPความ
ช-วยเหลือ และ
ความร-วมมือ  

 

 เกณฑ5การให9คะแนน  
  พฤติกรรมการเรียนรูP ดีมาก    ใหP 3 คะแนน  
  พฤติกรรมการเรียนรูP ปานกลาง  ใหP 3 คะแนน  
  พฤติกรรมการเรียนรูP ถือว-า ควรปรับปรุง  ใหP 1 คะแนน  
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แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานเปgนทีม 

 

กลุ-มท่ี..............................วันท่ี.............................................................. 
 
 รายช่ือสมาชิกในกลุ-ม 
 1. ..................................................................... เลขท่ี ........... 
 2. ..................................................................... เลขท่ี ........... 
 3. ..................................................................... เลขท่ี ........... 
 4. ..................................................................... เลขท่ี ........... 
 
คำส่ัง : ใหPนักเรียนใส-เคร่ืองหมาย  ( ü)  ในช-องท่ีตรงกับพฤติกรรมท่ีเพ่ือนสมาชิกทำตาม 
           ความเปlนจริงมากท่ีสุด 
 
คะแนน 
รายการพฤติกรรม 

คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1. ร-วมคิดร-วมวางแผน             
2. รับฟÉงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน             
3. ร-วมปฏิบัติงานจนสำเร็จ             
4. ร-วมกันประเมินผลงาน             
5. ร-วมกันปรับปรุงแกPไขผลงาน             
รวม     
เฉล่ีย     

 
 

(ลงช่ือ)...............................................ผูPประเมิน 
(……………………………….) 
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เกณฑ5การประเมินพฤติกรรมการทำงานเปgนทีม 

 

ประเด็น 

การประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

รbวมคิดรbวม

วางแผน 
ร-วมคิดและร-วมวางแผน
ทุกคร้ัง 

ร-วมคิดและร-วมวางแผน
บ-อยคร้ัง 

ร-วมคิดและร-วมวางแผน
บางคร้ัง 

รับฟåงความ

คิดเห็นซ่ึงกันและ

กัน 

รับฟÉงความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกันทุกคร้ัง 

รับฟÉงความคิดเห็นซ่ึงกันและ
กันบ-อยคร้ัง 

รับฟÉงความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกันบางคร้ัง 

รbวมปฏิบัติงาน

จนสำเร็จ 
ร-วมปฏิบัติงานจนสำเร็จ
ทุกคร้ัง 

ร-วมปฏิบัติงานจนสำเร็จ
บ-อยคร้ัง 

ร-วมปฏิบัติงานจนสำเร็จ
บางคร้ัง 

รbวมกันประเมิน 

ผลงาน 

ร-วมกันประเมิน 
ผลงานทุกคร้ัง 

ร-วมกันประเมิน 
ผลงานบ-อยคร้ัง 

ร-วมกันประเมิน 
ผลงานบางคร้ัง 

รbวมกันปรับปรุง

แก9ไขผลงาน 

ร-วมกันปรับปรุงแกPไข
ผลงานทุกคร้ัง 

ร-วมมือปรับปรุงแกPไขผลงาน
บ-อยคร้ัง 

ร-วมมือปรับปรุงแกPไข
ผลงานบางคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

108 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ช 

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตbอการจัดกิจกรรมการเรียนรู9เชิงรุก 

................................................... 
คำช้ีแจง กรุณาขีดเคร่ืองหมาย P ลงในช-องท่ีนักเรียนเห็นว-าตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 
มากท่ีสุดเพียงช-องเดียว 
 

ท่ี 
รายการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น9อย 

 

(2) 

น9อย

ท่ีสุด 

(1) 

1 การมีส-วนร-วมในการเรียนรูPร-วมกับเพ่ือนร-วมช้ัน
เรียน 

     

2 การไดPแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว-างเพ่ือนในช้ัน
เรียน 

     

3 การไดPศึกษาคPนควPา หาคำตอบดPวยตนเอง      
4 การไดPแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเม่ือมีขPอสงสัย      
5 การไดPคิด และลงมือปฏิบัติดPวยตนเอง      
6 การไดPปฏิบัติกิจกรรมดPวยความสามารถอย-างมี

ความสุข 
     

7 การไดPพัฒนาทักษะการทำงานเปlนทีม      
8 บรรยากาศการเรียนสรPางแรงจูงใจอยากเรียนรูP      
9 สามารถนำความรูPไประยุกต*ใชPในชีวิตและการ

ทำงานไดP 
     

10 มีทักษะความสามารถในการใชPเทคโนโลยีดPวย
ตนเอง 

     

 
ข9อคิดเห็นอ่ืน ๆ 
..........................................................................................................................................…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...........................… 
 

² ขอบคุณท่ีใหPความร-วมมือในการตอบแบบสอบถาม ² 


