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การนิเทศภายในของสถานศึกษาหรือการนิเทศการสอน เป็นกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างผู้ท าหน้าที่นิเทศและผู้รับการนิเทศ โดยการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าแนะน า เพ่ือที่จะพัฒนา
หรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียน  
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องถือว่าการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยตรง และต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ โดยตระหนักถึงการท างานร่วมกันเพ่ือช่วย
พัฒนาครูหรือผู้ร่วมงานให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในมาอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนัก
ถึงความส าคัญในการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูให้สามารถส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้บังเกิด 
ผลการเรียนรู้ที่ดี นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ปกติหรือสถานการณใ์ด
ก็ตาม จึงได้ก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ 
5T Model เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 
นักเรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ขอขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษา “การพัฒนารูปแบบ
การนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ  5 T MODEL” จนส าเร็จได้ด้วยดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา หน่วยงานอื่น หรือผู้ที่สนใจในการน าไประยุกต์ใช้ ต่อไป 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
        ปัจจุบันสังคมไทยมีกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วมาก  จนส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์
หลายรูปแบบขึ้นในสังคมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  นอกจากนั้นยังส่งผล    
ให้เกิดกระแสเรียกร้องการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และการเมืองของประเทศอย่างแท้จริง เป้าหมายของการศึกษาจะต้องมุ่งสร้างสรรค์สังคมให้มีลักษณะที่เอ้ืออ านวย
ต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม มุ่งสร้างคนหรือผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตโดยตรงให้มีคุณลักษณะที่มีศักยภาพ
และความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่ความส าเร็จ  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ 
วิธีการส าคัญที่สามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการในยุคโลกาภิวัตน์ เนื่องจาก       
การจัดการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองในเรื่องที่สอดคล้องกับ
ความสามารถและความต้องการของตนเอง โดยถือว่าผูเ้รียนส าคัญที่สุดตามแนวทางการจัดการเรียนรูแ้ห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ครูจะต้องมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสูงตามมาตรฐาน
หลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาชาติ และโรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา บุคลากรทุกฝ่ายต้องเข้ามามีส่วนรว่มในการจัดการศกึษา เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการพัฒนาผู้เรยีน สถานศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนสามารถแสดงถึงการพัฒนาตนเอง 

 งานนิเทศเป็นงานที่มีความส าคัญงานหนึ่งของการจัดและบริหารสถานศึกษา การนิเทศจึงเป็นกระบวนการ
ของการศึกษาที่มุ่งส่งเสริม ให้การสนับสนุน และพัฒนามาตรฐานของการศึกษาของสถานศึกษา เป็นแนวทางหนึ่ง   
ที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ 

 อย่างไรก็ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  มีการแพร่ระบาด
อย่างต่อเนื่อง  ในประเทศไทย และมีความรุนแรงขยายตัวในวงกว้าง รวดเร็ว  ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีค าสั่งให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอย่างต่อเนื่อง งดการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน ส าหรับการจัด 
การเรียนการสอน และการท ากิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วประเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศให้โรงเรียนในสังกัดและในก ากับเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปเป็นระยะๆ 
เนื่องจากสถานการณ ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือความปลอดภัยและระวังป้องกันนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อ 
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และให้สถานศึกษาพิจารณารูปแบบ การเรียนการสอน โดยยึดหลักความปลอดภัยของเด็ก ครู ผู้ปกครองเป็นส าคัญ 
นักเรียนทุกคนต้องไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้ ไม่บังคับว่าเด็กทุกคนในโรงเรียนต้องเรียนเหมือนกัน การตัดสินใจ
ใช้รูปแบบใด  ในการจัดการเรียนการสอน  ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ความพร้อมของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู 
และปฏิบัติตามข้อก าหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)ส าหรับโรงเรียนในสังกัด โดยมีแนวทางหลักในการ
จัดการเรียนการสอน 5 รูปแบบ ได้แก่   

1. On – Site คือ การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน โดยโรงเรียนสามารถปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของกระทรวงสาธารณสุขและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอย่างเคร่งครัด   

2. On – Air คือ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์โดยใช้ระบบสัญญาณดาวเทียม ระบบเคเบิลทีวี 
(Cable TV) ระบบ Application TV และระบบ IPTV เป็นช่องทางในการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้  DLTV ของมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ในระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

3. On – Demand คือ การจัดการเรียน  การสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนที่สามารถ
เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ DLTV (www.dltv.ac.th)  Youtube (Channel1 – Channe12) Application DLTV 
(www.dltv.ac.th)  Application DLIT หรือ OBEC Content Center บน Smart Phone /Tablet   

4. Online คือ การจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในลักษณะการสื่อสาร 
2 ทาง ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบถ่ายทอดสด (LIVE) ระหว่างครูและนักเรียน  โดยนักเรียนจะต้องมี
ความพร้อมด้านอุปกรณ์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

5. On – Hand คือการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ส าหรับการเรียน
การสอนทางไกลด้วยการน าส่งเอกสารไปให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้าน ภายใต้ความดูแลช่วยเหลือของผู้ปกครองในขณะ 
ที่เรียนรู้ และให้โรงเรียนสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสม  

 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียนในการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ตามความพร้อมและเหมาะสม
ของบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ On-Hand 
รูปแบบ On-Demand และรูปแบบ Online อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอน  ทั้ง 3 รูปแบบ มีข้อจ ากัดที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน และประสิทธิภาพในการสอนของครูอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สถาบันวิจัย
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (2021) ประเมินสถานการณ์การศึกษาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของโควิด - 19 
น ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงต่อแวดวงการศึกษาในแง่มุมต่างๆ ผลกระทบจากโควิด – 19 ท าให้ห้องเรียนส่วนใหญ่
ต้องถูกปิด แม้จะเปลี่ยนมาท าการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการเรียนในห้องเรียนได้ 
ท าให้เด็กมีปัญหาทั้งการเรียนที่ต้องหยุดชะงัก ไปจนถึงความไม่พร้อมของผู้ปกครอง การขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การใช้เวลาหน้าจอมากเกินไป ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน เกิดความเครียดทั้งครูและเด็ก  
 นอกจากนี้จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 
2563-2564  พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษายังไม่เป็นที่น่าพอใจ  และบางรายวิชามีผลสัมฤทธิ์ 
ไม่เพ่ิมข้ึนตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดร้อยละ 3  จากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุสภาพปัญหา พบว่าการจัดการเรียน
การสอนของครูมีส่วนส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ทั้งในส่วนของกระบวนการจัดการเรียนการสอน

http://www.dltv.ac.th/
http://www.dltv.ac.th/
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ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การใช้สื่อ การวัดผลประเมินผล นอกจากนี้กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนยังขาด
ความต่อเนื่อง และการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการของผู้เรียน ให้มี
ทักษะและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่ต้องด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม จึงได้ก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ภายในโดยใช้กระบวนการ 5T Model เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
มีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  นักเรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค       
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ปีการศึกษา 2563-2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ที่มา : รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ของโรงเรียน     
วัดเจริญร่มเมือง ปีการศึกษา 2563 – 2564 
 
2. จุดประสงค์ และเป้าหมาย 

2.1 เพ่ือพัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองโดยใช้กระบวนการ  5 T MODEL   
2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น เป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา     

ที่ก าหนดไว้ในรายวิชาพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 
2.3 เพ่ือให้โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศภายใน การติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบ  

มีความเข้มแข็ง  
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3. กระบวนการขั้นตอนด าเนินงาน 
     การด าเนินงานนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการ  5 T MODEL  มีกระบวนการ ขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาของการนิเทศ  
              แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน  และความต้องการ
ของการนิเทศ โดยมีผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน 4 ฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอน ร่วมกันประชุมวางแผน เสนอแนวคิดและความต้องการนิเทศภายใน   
ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จร่วมกัน ที่สามารถส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรายวิชา
พ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 
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3.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  การนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ  5 T MODEL  ได้น าแนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัย    

ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศภายในโรงเรียน  

  การนิเทศภายในนั้น มีจุดเน้นที่การนิเทศการสอน เป็นระบบย่อยของระบบโรงเรียน ประกอบด้วย    
ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ การด าเนินการนิเทศภายในนั้น มีผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยยึดหลัก 
ส าคัญว่า การสอนเป็นพฤติกรรมที่เรียนรู้ได้ และการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ผู้นิเทศ 
สามารถนิเทศครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนการสอนได้ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนให้ดีขึ้น จึงจัดได้ว่า การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการให้การศึกษาต่อเนื่องแก่ครูผู้สอนในโรงเรียน ซึ่งสามารถ
สรุปความมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนได้ ดังนี้ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.  2546 : 20 - 21) ความมุ่งหมาย
ของการนิเทศภายในโรงเรียน  

1. เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครู ประกอบด้วย การให้ข้อมูลแก่ครูในด้านการเรียนการสอน เพ่ือครู
จะได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง ช่วยให้ครูได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในด้าน
การเรียนการสอน 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ประกอบด้วย การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน  
ในโรงเรียน เพื่อคุณภาพของนักเรียน และเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการในโรงเรียน 

3. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้นิเทศ ครูผู้สอน เป็นต้น 
4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในการท างานร่วมกัน  

            นอกจากนี้นิวัฒน์ โรจน าพงษ์. 2534 : 7; อ าภา บุญช่วย. 2537 : 111 ; และแสน สมนึก 2541 : 14 
ยังได้สรุปความมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้   

1. เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 
ให้สามารถน าหลักการ แนวคิดและกระบวนการนิเทศมาใช้ด าเนินการบริหารโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของโรงเรียนแล้วน ามาด าเนินการวางแผน 
การเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้ถูกต้อง รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ดี โดยผู้บริหาร  
สถานศึกษาจะต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ก าลังใจ รวมทั้งให้ร่วมมือแก่ครูผู้สอนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

3. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนโดยใช้เทคนิคการสร้าง
ความสัมพันธ์ ความร่วมมือ รวมทั้งการท างานเป็นทีม มีการวางแผนและแก้ไขปัญหาร่วมกัน สรุปได้ว่า ความมุ่งหมาย
ของการนิเทศภายในโรงเรียน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของ ครูผู้สอน ซึ่งได้แก่ ความรู้ ทักษะและ
เจตคติของครูผู้สอนในด้านการจัดการเรียนการสอนให้สามารถแก้ปัญหา  และจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการที่ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองและ
ให้ก าลังใจอย่างต่อเนื่อง  

 ดังนั้น การพัฒนาความสามารถของครูผู้สอนจึงอยู่ใน ความมุ่งหมายในการนิเทศภายในโรงเรียน 
ความหมายและขอบข่ายการนิเทศภายในโรงเรียน นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการนิเทศภายใน สรุปได้ ดังนี้  
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 กิติมา ปรีดีดิลก (2532 : 306) ได้กล่าวว่า การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการนิเทศ โดยบุคลากร     
ในโรงเรียนเอง จะต้องกระท าอย่างมีขั้นตอนและกระบวนการในอันที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2535 : 10) ได้เสนอว่า การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง ความพยายาม
ทุกชนิดของผู้ที่อยู่ในโรงเรียน ตั้งแต่ผู้บริหารลงมาในการที่จะปรับปรุงส่งเสริม ประสิทธิภาพการเรียนการสอน    
ในโรงเรียนได้ขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ ประสบการณ์การเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิผล  

   ชาลี มณีศรี (2538 : 15) ได้กล่าวว่า การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการส่งเสริม แนะน า
ชี้น าปรึกษา หรือประสานมอบหมายความรับผิดชอบและปรับปรุงพัฒนาเพ่ือคุณภาพของนักเรียน  

 

    นอกจากนี้ เสถียร เที่ยงธรรม (2542 : 7) ได้สรุปว่า การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการ 
ที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนให้สูงขึ้น โดยการร่วมมือของบุคลากร
ทั้งหมดภายในโรงเรียน และสมเดช พินิจสกุล (2544 : 7)  สรุปได้ว่า การนิเทศภายใน หมายถึง ความพยายาม
ของผู้บริหารโรงเรียนในอันที่จะปรับปรุงส่งเสริม ประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ท าให้เกิดการเพ่ิมพลัง
ในการปฏิบัติงานของครู รวมทั้งให้ครูเกิด ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และก่อให้เกิดผลขั้นสุดท้าย คือ การศึกษาของ
เด็กก้าวไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ขอบข่ายของการนิเทศภายในโรงเรียน  

    การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นรูปแบบหนึ่งของการนิเทศการสอนที่มีการริเริ่ม และจัดด าเนินการ
โดยบุคลากรภายในโรงเรียน ประกอบด้วย บุคคลหลายฝ่ายตั้งแต่ผู้บริหารสถานศึกษา รอง/ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะครูที่ได้รับมอบหมาย ท าหน้าที่ผู้นิเทศ และครูผู้สอนทุกคนเป็นผู้รับการนิเทศ มีขอบข่ายการด าเนินโดยสรุป 
ดังนี้ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.  2546 :  66 - 68)  

1. การนิเทศภายในโรงเรียนมีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่บุคลากรภายในสถานศึกษาเป็นผู้จัด
ด าเนินการ เป็นเจ้าของโปแกรมการนิเทศตามความต้องของครูในสถานศึกษานั้น ๆการด าเนินงาน  กระบวนการ 
จัดกิจกรรม ต่าง ๆเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา  

2. ผู้นิเทศด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน มีจุดมุ่งหมายหลักว่า เป็นการมุ่งพัฒนาครูผู้สอน
ภายใน สถานศึกษา ให้รู้จักวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น เพื่อท าให้การศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ตามความ
คาดหมาย ของการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาซึ่งความส าเร็จ
ของการนิเทศภายใน ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการสนับสนุนและเห็นความส าคัญของการนิเทศของผู้บริหาร  ดังนั้น       
จึงสามารถ สรุปได้ว่า การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารสถานศึกษาในการปรับปรุงคุณภาพ
การเรียน การสอน  

3. ผู้นิเทศภายในโรงเรียน ประกอบด้วย  
1) ผู้บริหารสถานศึกษา  
2) ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะฝ่ายวิชาการ  
3) หัวหน้าคณะวิชา หัวหน้าแผนกวิชา  
4) ครูอาจารย์ที่ท าหน้าที่สอน แต่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านมีประสบการณ์  

ในการสอน สามารถสาธิตหรือให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือนร่วมงานได้  
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5) ผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาเป็นวิทยากรเฉพาะด้านแนวคิดที่ใช้ในการนิเทศภายในโรงเรียน 
การนิเทศภายในโรงเรียนจะต้องให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายซึ่งในปัจจุบันยึดกรอบแนวคิดท่ีใช้
เป็นแนวทางด าเนนิการนิเทศภายในโรงเรียน โดยสรุป ดังนี ้(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน. 2546 : 27)  

 วิธีการเชิงระบบ (System Approach)   
 เป็นแนวคิดการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนมีความมุ่งหมาย เพ่ือการ

แก้ปัญหาและพัฒนาโรงเรียน โดยพิจารณาตามความต้องการจ าเป็นตามล าดับความส าคัญ วิเคราะห์หาทางเลือก
ที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหา และหรือพัฒนา ทดลองด าเนินการ ติดตามประเมินผล ปรับปรุงและน าไปปฏิบัติ
จริง ทั้งนี้ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด  

 วิธีการเชิงมนุษยนิยม (Humanistic Approach)  
 เป็นแนวคิดการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้วิธีการประสานงาน

ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ท าให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน บรรยากาศการ  ท างานในโรงเรียนมีลักษณะ
เป็นกัลยาณมิตร ร่วมมือ ร่วมใจ ผู้บริหารและครูได้รับการยกย่อง เชิงชูเกียรติ ให้ขวัญก าลังใจ และมีความรู้สึกอิสระ
ที่จะแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาและพัฒนาโรงเรียน  

 วิธีการร่วมพัฒนา (Collaborative Approach)  
 เป็นแนวคิดการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนโดย ใช้วิธีการร่วมคิด 

ร่วมท าระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศภายในโรงเรียน และมีการประสานความร่วมมือจาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ภายนอกหรือแหล่งวิทยากรภายนอกเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียน    
 ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์แนวคิดในการนิเทศภายใน 3 วิธีการดังกล่าวข้างต้น        
มีจุดเด่นเฉพาะ กล่าวคือ วิธีการเชิงระบบ ประกอบด้วย กระบวนการ มีข้ันตอนชัดเจน เริ่มต้นด้วยการประเมิน
ความต้องการจ าเป็น ตามล าดับความส าคัญ วิเคราะห์หาทางเลือกเพ่ือใช้ในการนิเทศ ด าเนินการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล และ การปรับปรุงพัฒนาความจ าเป็นของการนิเทศภายในโรงเรียน  

             การนิเทศภายในโรงเรียนมีความจ าเป็นส าหรับโรงเรียน ดังนี้ (วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์.  2538 : 63 ; 
ชารี มณีศรี. 2538 : 201 - 202 ; ชโลมใจ ภิงค ารวัฒน.์ 2539 : ก2 ; แสน สมนึก.  2541 : 14)  

1. จ านวนศึกษานิเทศก์ไม่เพียงพอและสมดุลกับความต้องการของโรงเรียนและงานที่
รับผิดชอบจึงท าให้ มีการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ไม่ทั่วถึงและการนิเทศไม่มีคุณภาพ  

2. การนิเทศภายในโรงเรียนจะช่วยท าให้เกิดประสบความส าเร็จในการรวมพลังครูผู้สอน
เพ่ือให้มีความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองให้ตอบสนอง        
ต่อหลักสูตร ยิ่งขึ้น  

3. การนิเทศภายในโรงเรียนจะช่วยท าให้ครูได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมมือกัน
วางแผน พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ และครูเกิดความมั่นใจ มีขวัญและก าลังใจ รวมทั้งเกิดความภูมิใจในการ
ปฏิบัติงาน ของตนเอง  
             สรุปได้ว่า การนิเทศภายในโรงเรียน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน 
และสามารถแก้ปัญหาให้ครูสามารถพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ เมื่อผู้บริหารสถานศึกษา
ได้รู้ปัญหาแท้จริงของโรงเรียน กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน นั้น เป็นขั้นตอน
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การด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นขั้นตอน ปฏิบัติการทั้งด้านกระบวนการบริหารการนิเทศและการเรียน
การสอนควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งมีนักวิชาการได้เสนอขั้นตอนการนิเทศภายในไว้ ดังนี้   

  แสน สมนึก (2541 : 75-77) ได้สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศภายใน 
โรงเรียน ได้สรุปว่า กระบวนการนิเทศภายใน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัจจุบัน 
ปัญหาและการวางแผนการนิเทศ  ประกอบด้วย การวิเคราะห์นโยบายการศึกษา  การก าหนดวิธีการ รวบรวม
ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนการนิเทศ ขั้นตอนที่ 2 การสร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศ 
ประกอบด้วย การผลิตสื่อและเครื่องมือเพ่ือใช้ในการนิเทศ ก าหนดแนวการใช้สื่อและเครื่องมือในการนิเทศ  
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบด้วย การปฏิบัติการนิเทศภายในโดยใช้สื่อและเครื่องมือ
นิเทศที่ได้จัดเตรียมไว้สมบูรณ์แล้ว และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียน     
การจัดท าเครื่องมือการประเมินผล การประเมินผล และการสรุปรายงานผล  

    กมล ภู่ประเสริฐ (2533 : 238-239) ได้เสนอขั้นตอนการนิเทศภายในไว้ 6 ขั้นตอน คือ การสร้าง
ความตระหนัก การตรวจสอบและร่วมวางแผน การชี้แนะและบริการ การให้ข้อมูล การประเมินผลและการให้แรงเสริม  
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540 : 118) ได้เสนอขั้นตอนการนิเทศภายในโรงเรียนไว้     
5 ขั้นตอนคือ การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ การวางแผนและก าหนดทางเลือกการสร้างสื่อ   
ในการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ และการประเมินผลและรายงานผล   

             สรุปได้ว่า ในการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเชิงระบบให้มีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นจะต้องมี
กระบวนการ นิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นล าดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่องครบวงจรของการปฏิบัติการนิเทศภายใน
โรงเรียน ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้             
   ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ ประกอบด้วย การส ารวจปัญหา
การจัดระบบ ข้อมูล การวิเคราะห์ผลการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส ารวจการใช้อุปกรณ์ และการ
ประเมินผล การจัดการศึกษาที่ด าเนินการผ่านมา     
   ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนและก าหนดทางเลือก ประกอบด้วย การก าหนดขอบข่ายการนิเทศ
ภายใน  การก าหนดผู้รับผิดชอบและวิธีการจัดท าแผนโครงการ ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์และการประเมิน     
การวางแผนนิเทศ   
  ขั้นตอนที่ 3 การสร้างสื่อ เครื่องมือและพัฒนาวิธีการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความต้องการ
ใช้สื่อ เครื่องมือ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การส่งเสริมการผลิตสื่อ เครื่องมือ การก ากับติดตามดูแลและให้ค าปรึกษา  
การประเมินสื่อและเครื่องมือนิเทศ    
  ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศภายใน ประกอบด้วย การด าเนินการนิเทศตามแผนที่ก าหนดไว้ 
การประสานงาน การสร้างขวัญก าลังใจ การก ากับติดตามการสอน การสร้างความส าคัญระหว่างผู้เกี่ยวข้อง และ
การประเมินผลการด าเนินการนิเทศภายใน  
              ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลและรายงานผล ประกอบด้วย การก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ในการประเมินผล การจัดท ารายงาน การวิเคราะห์ผลการประเมิน การสรุปและการจัดท ารายงานเผยแพร่ผลการ
นิเทศภายใน  
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   บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายในโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทและหน้าที่
ในการด าเนินการนิเทศการสอนโดยท าหน้าที่บริหารโครงการ และเป็นผู้น าของคณะผู้นิเทศภายในโรงเรียน      
การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นระบบหนึ่งของงานด้านวิชาการ สามารถสรุปขอบข่ายงานด าเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียนตามบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย  3 ประการ ดังนี้  (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.  
2546 : 67-78)  

1. บทบาทในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา : ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องส่งเสริม สนับสนุน
โดยการนิเทศให้ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติในการจัดท า และการน าหลักสูตรไปใช้  
ในห้องเรียน ในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างถูกต้องชัดเจน รวมทั้งนิเทศ การใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  

2. บทบาทเป็นผู้น าในการจัดการเรียนการสอน : ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องส่งเสริม สนับสนุน 
โดยการนิเทศครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีกิจกรรม     
ที่ส าคัญ ได้แก่ การรู้จักพ้ืนฐานของผู้เรียน การก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอน การก าหนดเนื้อหาสาระส าหรับ
การสอน การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน การด าเนินการสอน การสร้างเสริมทักษะ การสนับสนุนการสอน 
การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการสอน สัมฤทธิผลของการสอน และการปรับปรุงแก้ไข  

3. บทบาทเป็นผู้น าในการประเมินผลการสอน : ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องด าเนินการนิเทศ
ให้ครูผู้สอนสามารถด าเนินการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาและน าผลการประเมิน      
มาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน และตัดสินการเรียนในแต่ละรายวิชา/ชั้น   

4. บทบาทผู้นิเทศภายในโรงเรียน : ผู้นิเทศ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน าหรือจัดกิจกรรม
กระตุ้น เร้า ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้ ด าเนินการปรับปรุงการสอนในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา รองและหรือ ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้น าครูทางการสอน หัวหน้าหมวดวิชา หรือบุคคล  
ที่เกี่ยวข้องและช านาญในการสอนภายในโรงเรียน เป็นต้น โดยผู้นิเทศจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะอย่างน้อย 
3 ประการโดยสรุป ดังนี้ (สุทธนู ศรีไสย์. 2545. 11-12)  

1) พ้ืนฐานความรู้ (Knowledge Base) ผู้นิเทศควรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจหน้าที่
ของครูผู้สอนเข้าใจ หลักสูตรการเรียนการสอน และเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  

2) ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) ผู้นิเทศจะต้องมีทักษะ
การติดต่อประสานงาน มีความสามารถในการสื่อสาร รวมทั้งมีนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความตั้งใจและเต็มใจ 

3) ทักษะเฉพาะ (Technical Skills) ผู้นิเทศจะต้องมีทักษะเฉพาะในด้านการสังเกต 
(Observing)  การวางแผน (Planning) การประเมินผล (Assessing) และการประเมินผลภายหลังการปรับปรุง
การสอน (Evaluating Instructional Improvement) 

    นอกจากนี้ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546 : 22-25) ได้เสนอแนะว่า ผู้นิเทศจะต้องเป็นผู้มี
คุณลักษณะ และพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนโดยสรุป ดังนี้  

1. ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้น าของผู้นิเทศด าเนินการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน
โดยใช้กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน และร่วมมือกับคณะผู้นิเทศเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน   

2. ร่วมกับผู้รับการนิเทศในโรงเรียนสร้างบรรยากาศในการนิเทศด้วยการประชุมปรึกษาหารือ  
3. ให้การยอมรับผู้รับการนิเทศว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
4. ให้อิสระแก่ผู้รับการนิเทศได้มีความคิดสร้างสรรค์ตามความสามารถของแต่ละคน  
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    สรุปได้ว่า การด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นระบบย่อยของระบบโรงเรียน มีความมุ่งหมาย
ที่ส าคัญ เพ่ือพัฒนาความสามารถครูผู้สอนซึ่งเป็นผู้รับการนิเทศให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  
ส่งผลต่อ คุณภาพผู้เรียน นั่นคือ จะต้องด าเนินการร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศภายใต้การบริหารงาน
โครงการนิเทศภายในโรงเรียนและผู้น าคณะผู้นิเทศภายในโรงเรียนหลักการนิเทศภายในโรงเรียน  
   การนิเทศภายในโรงเรียน มีหลักการด าเนินการโดยสรุป ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน. 2546 : 24-25)    

1. การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นภาระของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหาร หัว หน้าหมวดวิชา 
และคณะ ครูอาจารย์ภายในโรงเรียน มีหน้าที่นิเทศกันเอง  

2. ประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการนิเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  กลุ่มโรงเรียน
และแหล่งวิทยาการ ให้บริการช่วยเหลืองานวิชาการ ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว  

3. การนิเทศภายในโรงเรียนจะได้ผลดี ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูด้วยกัน ได้รับขวัญ
และก าลังใจจากผู้บริหาร และยอมรับในความรู้ความสามารถของผู้ให้การนิเทศ พร้อมทั้งผู้รับการนิเทศภายใน 
โรงเรียนให้การสนับสนุนด้วย ประโยชน์ของการนิเทศภายในโรงเรียน  

            การนิเทศภายในโรงเรียนจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น     
และการด าเนินการจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเจตคติ ความเชื่อ ความรับผิดชอบ การเร้าหรือกระตุ้นให้ครูผู้สอน     
ได้มีการปรับปรุงตนเอง ตลอดจนแนวความคิดของครูผู้สอนในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสมซึ่งส่งผล   
ท าให้ครูผู้สอนได้รับประโยชน์โดยตรงโดยสรุป ดังนี้ (สุทธนู ศรีไสย์.2545.8-9)   

1. ครูผู้สอนมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
2. ครูผู้สอนสามารถประเมินผลการท างานของตนเองได้ 
3. ครูผู้สอนสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
4. ช่วยกระตุ้นให้ครูผู้สอนให้มีการวางแผนจัดท าจุดมุ่งหมายและแนวปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน 
5. เป็นกระบวนการที่ทา้ทายความสามารถของครูให้มีความคิดเชิงนามธรรมสูงในขณะปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน   

             การนิเทศภายในมีกิจกรรมที่ส าคัญและสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินการ      
ของผู้นิเทศ  ซึ่งสามารถนิเทศทางตรงแก่ผู้สอนเป็นรายกลุ่ม ประกอบด้วย (ชูชัย สมิทธิไกร. 2542 : 176-189)    
การศึกษาด้วยตนเอง : เป็นยุทธวิธีที่พัฒนาจากวิธีการศึกษาทางไกลที่มุ่งเน้นให้การพัฒนาได้ศึกษาท า ความเข้าใจ
ด้วยตนเอง โดยอาศัยสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self- study materials) ซึ่งตามปกติเป็นชุดฝึกอบรม (Training 
module) หรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self- learning materials) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้รับการ นิเทศด้านความรู้ 
ความเข้าใจ เป็นกิจกรรมการนิเทศที่ผู้นิเทศมอบหมายให้ผู้รับการนิเทศได้ศึกษาสื่อการนิเทศ ด้วยตนเองภายใต้  
การแนะน าหรือค าชี้แจงที่ชัดเจน ผู้รับการนิเทศจะใช้การศึกษาโดยวิธีการอ่าน ท าแบบฝึกหัด ที่ก าหนดให้ อาจเป็น
หนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการ ที่ได้สังเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของผู้รับ
การนิเทศแล้ว การอ่านจะมีประโยชน์เพ่ิมขึ้นเมื่อมีการจัดกลุ่มอภิปราย สิ่งที่ได้จากการอ่าน การอ่านมีข้อดี คือ 
สามารถใช้กับกลุ่มคนจ านวนมาก และเปิดโอกาสให้ก าหนดเวลาศึกษาตามความสนใจ    
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   กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ในเอกสารนี้ ขอน าเสนอเฉพาะกิจกรรมที่ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง น าไปใช้ในการขับเคลื่อนการนิเทศภายใน       
สู่ห้องเรียน 100 %  

1. กิจกรรมการสังเกตการสอน  
  การสังเกตการสอน : เป็นกิจกรรมที่ผู้นิเทศด าเนินการสังเกตการสอนครูผู้สอนซึ่งเป็นผู้รับ
การนิเทศใน ห้องเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือติดตาม ตรวจสอบและประเมินพฤติกรรมการสอนของครูในห้องเรียน 
การด าเนินการเป็นการสังเกตพฤติกรรมระหว่างพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน และการเรียนของนักเรียน  เพ่ือสรุป 
สภาพปัจจุบัน ปัญหาเพ่ือปรับปรุงแก้ไข และหรือค้นหาแบบอย่างการสอนและพัฒนาการสอน โดยอาจจะท าได้
หลายลักษณะ เช่น การเข้าไปสังเกตการสอนของครูโดยตรง ประกอบการรายงานของนักเรียนและเอกสารอ่ืนๆ 
ได้แก่ การบันทึก การสอนของครู เป็นต้น ซึ่งการสังเกตการสอนแบ่งออกเป็น การสังเกตการสอนแบบเป็นทางการ 
และการสังเกต การสอนแบบไม่เป็นทางการ  

1) การสังเกตการสอนอย่างเป็นทางการ ประกอบมีแนวด าเนินการโดยสรุป ดังนี้  
1.1) หลักการด าเนินการสังเกตอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย  

- การก าหนดจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายของการนิเทศ  
- การท าให้จุดมุ่งหมายเป็นที่ยอมรับของบุคคลที่เก่ียวข้อง  
- การก าหนดเวลาในการนิเทศ  
- การเลือกเครื่องมือ  
- การทบทวนการด าเนินการนิเทศการสอน  
- ย้ ากับครูผู้สอนที่จะเข้าสังเกตการสอน  
- ตัดสิน ใจเกี่ยวกับกิจกรรม ที่จะใช้ติดตามประเมินผล ก าหนดเวลา

และจุดมุ่งหมายไว้ ล่วงหน้า   
1.2) การด าเนินการสังเกตการสอนอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย  

- การเข้าห้องเรียนเพ่ือสังเกตการสอนของผู้นิเทศ : ผู้นิเทศควร    
เข้าห้องเรียนตาม ก าหนดเวลาตามปฏิทินการนิเทศ เลือกต าแหน่ง
นั่งท าให้ได้ยินได้ฟังเสียงทั่วห้องเรียน เตรียมเครื่องมือนิเทศให้
พร้อม โดยเข้าไปในห้องล่วงหน้า สร้างความคุ้นเคยกับครูผู้สอนและ
นักเรียนตามสภาพจริงของการเรียนปกติ  

- การใช้เครื่องมือเพ่ือการจดบันทึกการสอน : เป็นเครื่องมือที่จัดท า
ล่วงหน้า สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการนิเทศ และครูผู้สอนรับทราบ
ล่วงหน้า ใช้เครื่องมือประกอบการสังเกตพฤติกรรมการสอนและ 
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนโดยเก็บข้อมูลตามภาวะปกติ โดยไม่ไป
สอดแทรกรบกวนการเรียนการสอนปกติ ในชั้นเรียน  

- ระยะเวลาของการสังเกต : ใช้เวลาในแต่ละครั้งระหว่าง 20 - 40 นาที 
โดยผู้นิเทศจะต้อง ท าการสังเกตในหลายๆครั้งโดยจะต้องใช้เครื่องมือ
นิเทศเพ่ือการจดบันทึกการสอน ทุกครั้ง และจะต้อง ด าเนินการสังเกต
หลายครั้งเพ่ือหาข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจสรุปผลการนิเทศ  
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2) การสังเกตการสอนอย่างไม่เป็นทางการ  
เป็นกิจกรรมการสังเกตการสอนแบบไม่เป็นทางการ คือ ถือโอกาสผ่านไปเยี่ยมเยียน

ขณะครูก าลังสอนอยู่ หรือจะจัดอย่างเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เช่น ให้ครูผู้สอนทราบ ล่วงหน้าพร้อมกับมีแบบ
สังเกตก็ได้    
     สรุปได้ว่า การสังเกตการสอน เป็นการสังเกตพฤติกรรมระหว่างพฤติกรรมการสอนของครู
และการเรียนของนักเรียน โดยสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ คือ การใช้เครื่องมือ การสังเกต และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่สังเกตการสอนได้ ขั้นตอนการสังเกตการสอน มี 3 ขั้นตอน คือ การเตรียมการก่อนการสังเกต   
การสังเกตในห้องเรียน และการติดตามผลหลังสอน นอกจากนี้ ผู้นิเทศซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาก็สามารถใช้   
การเยี่ยมชั้นเรียนอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้ครูผู้สอน  

2. กิจกรรมการเยี่ยมชั้นเรียน  
  การเยี่ยมชั้นเรียน หมายถึง การที่ผู้นิเทศไปพบและสังเกตการท างานของครูในชั้นเรียน  
เพ่ือร่วมกันพัฒนาการท างานให้มีคุณภาพ    

  วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือส ารวจความต้องการของครู  
2) เพ่ือศึกษาปัญหาของครูในสถานศึกษา 
3) เพ่ือประเมินผลการสอนของครู  
4) เพ่ือกระตุ้นให้ครูปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
5) เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ครู   

  รายละเอียดขั้นตอนการนิเทศแบบเยี่ยมชั้นเรียน  
      ขั้นที่ 1  สร้างข้อตกลงในการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน มีข้ันตอน ดังนี้   

1) พบปะ สนทนา สร้างความคุ้นเคยและสร้างเจตคติท่ีดีในการนิเทศแก่ครู 
2) วางแผนการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ร่วมกับครูในเรื่องต่างๆ ดังนี้  

2.1) ก าหนดการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน  
2.2) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน  
2.3) ก าหนดที่จะนิเทศตามความต้องการ/จ าเป็น ดังนี้  

- การจัดท าเอกสารและงานธุรการประจ าห้องเรียน  
- การจัดห้องเรียนและบรรยากาศในห้องเรียน  
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้    

                 ฯลฯ                             
2.4) ก าหนดวิธีการนิเทศ ดังนี้ 

- ส ารวจปัญหาและความต้องการของครู                               
- สอบถามการปฏิบัติงานของครู  
- ให้ค าปรึกษาแนะน า                           
- สังเกตการสอน  

                                          ฯลฯ      
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 ขั้นที่ 2  ปฏิบัติการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ตามข้อตกลงที่ก าหนดร่วมกันกับครู ดังนี้        
1) เข้านิเทศเยี่ยมชั้นเรียนตรงตามเวลาที่ก าหนด                           
2) ให้ความเป็นกันเอง เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีแก่ครู  

              ขั้นที่ 3  วิเคราะห์ผลการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน มีข้ันตอน ดังนี้              
1) วิเคราะห์ผลการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียนร่วมกับครู  
2) สรุปผลการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน  
3) ให้ค าปรึกษาแนะน า     

ขั้นที่ 4 ปรับปรุงการท างาน  
            ครูน าผลการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน มาปรับปรุงแก้ไขค าถามและการระดมสมอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

  
 
 

   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการนิเทศแบบนิเทศชั้นเรียน 

  

  

  

สร้างข้อตกลงในการเย่ียมชัน้เรียน   

วิเคราะห์ผลการเย่ียมนิเทศชั้นเรียน   

เย่ียมนิเทศชั้นเรียน   ปรับปรุงการท างาน   
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3. กิจกรรมการให้ปรึกษาแนะน า     

การให้ค าปรึกษาแนะน าเป็นการพบปะกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ซึ่งอาจกระท า
ได้หลายวิธี แต่ในที่นี่ขอเสนอเทคนิคการนิเทศแบบ โคชชิ่ง (Coaching Techniques) ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาบุคลากร
อย่างมีแบบแผน โดยกระท า ณ จุดปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานก้าวหน้าไปถึงจุดหมายปลายทางได้ 
เช่น ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ความสามารถ ที่จะรับผิดชอบงานในหน้าที่สูงขึ้น (เช่น ในกรณีแต่งตั้งเป็นผู้นิเทศ) 
หรือเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงานมากขึ้น วิธีการให้ค าปรึกษาแนะน า การให้ค าปรึกษาแนะน ามี 2 วิธี คือ   
 วิธีที่ 1  การให้ค าปรึกษาแนะน าแบบไม่เป็นทางการ  

 เป็นการให้ค าปรึกษาแนะน าโดยใช้เวลาว่างพูดคุยกัน เช่น ตอนรับประทานอาหาร
กลางวัน ซึ่งวิธีนี้ผู้นิเทศสามารถให้ความช่วยเหลือผู้รับการนิเทศได้ 3 ลักษณะ คือ  

1) บอกวิธีแก้ปัญหาโดยตรง  
2) เสนอข้อมูลและให้โอกาสผู้รับการนิเทศวิเคราะห์ปัญหาเอง  
3) แบบผสมผสาน ทั้งลักษณะที่ 1 และ 2  

 ขั้นตอนการนิเทศ  
- รับรู้ปัญหา  
- วิเคราะห์ปัญหา  
- แก้ไขปัญหา โดยเลือกวิธีลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้นนี้  

   วิธีที่ 2  การให้ค าปรึกษาแบบเป็นทางการ  
  การให้ค าปรึกษาแบบเป็นทางการใช้ขั้นตอนการนิเทศแบบ Coaching Techniques 
เขียนเป็น สัญลักษณ์ คือ CQCD ซึ่งย่อมาจากค าต่อไปนี้  

     C - Compliment (ชมเชย)  
     Q - Question (สอบถาม)   

C - Correct  (แก้ไข)  
D - Demonstrate (สาธิต)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิการให้ค าปรึกษาแบบเป็นทางการ 

  

  

  
ชมเชย   

แก้ไข 
  

สอบถาม   
สาธิต   
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  รายละเอียดขั้นตอนการนิเทศแบบการให้ค าปรึกษาแนะน า   
ขั้นที่ 1  ชมเชย   (C – Compliment)    

   C - Compliment  หมายถึง การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ที่ท าหน้าที่
เป็น Coach และผู้ให้ค าแนะน าซึ่งเป็นสัมพันธภาพที่สร้างความไว้วางใจ ความสบายใจ  ยินดีร่วมในแนวทางของ 
Coaching Techniques  นับเป็น บทบาทส าคัญของ Coach  ที่จะต้องด าเนินการ ดังนั้น ควรด าเนินการ ดังนี้  

1) ศึกษาข้อมูลของผู้ที่รับการแนะน าเช่น จุดเด่น ผลงานเด่น ความชอบ 
อัธยาศัย จุดอ่อน จุดที่ต้องปรับปรุง ข้อมูลต่าง ๆ ควรบันทึก ไว้อย่างเป็นระบบมีความเหมาะสม  

2) น าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการสร้างสัมพันธภาพ ได้แก่ การชมเชย หรือ
การสร้างบรรยากาศ เพ่ือการเชื่อมโยงไปสู่ขั้นต่อไป เมื่อมีใครคนหนึ่งก าลังรับการนิเทศ เขาอาจรู้สึกว่าเขาถูกวิพากษ์ 
วิจารณ์เขาจึงพยายามหาข้อแก้ตัวต่าง ๆ และพยายามสร้าง “ก าแพงใจ” มาขวางกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างเขา
กับผู้นิเทศ แต่เมื่อเริ่มการสนทนา ด้วยการชมเชย ยกย่องผลงานที่ดีของเขาก่อน (ด้วยความบริสุทธิ์ใจ) เขาก็จะ 
“ปลดอาวุธตนเอง”ข้อแก้ตัวของเขาก็ จะถูกเก็บเอาไว้ และ “ก าแพงใจ” จะเปิดออก แล้วเขาก็พร้อมที่จะรับฟัง   

 ขั้นที่ 2  สอบถาม  (Q – Question)    
  Q - Question  หมายถึง การถาม ซึ่งเน้นการถามในเชิงขอความคิดเห็นไม่ให้
ผู้ตอบจนมุมหรือเกิดความไม่สบายใจที่จะตอบค าถาม ซึ่งผู้เป็น Coach อาจจะใช้ความเหมาะสมของผู้รับค าแนะน า
และสภาพปัญหา เช่น  o คุณคิดว่าผมจะช่วยอะไรได้บ้าง 

o คุณคิดว่ามีวิธีการอะไรบ้างที่แก้ปัญหานี้    
o คุณคิดว่าถ้าใช้วิธีการนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้น  
o ทุกอย่างจะต้องมีข้อดีและข้อจ ากัด คุณคิดว่าวิธีนี้อะไร คือ ข้อดี 

อะไร คือ ข้อจ ากัด o 
o คุณคิดว่าข้อจ ากัดนั้นๆ จะมีทางแก้ไขหรือควรท าอย่างไรหรือจะหา 

ทางออกอย่างไร ในสภาวะ หรือในสภาพเช่นนี้  
o คุณคิดว่าถ้าคุณจะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น มีอะไรบ้างที่เราควรท า  
o ที่คุณคิดว่า “ไม่ดี, ยังไม่ดี  คืออะไรบ้าง” “คุณคิดว่า มีอะไรบ้างที่

คุณต้องการเสริม เพ่ิมเติม”  
    ในขั้นที่แล้วมา แม้ว่าจะได้ค าชมเชยแก่เขาไปบ้างแล้ว บางทีความคิดต่อต้านอาจเกิดขึ้น
ได้อีกอย่างง่ายดายหรือกระท าในเชิงวิจารณ์หรือเสนอแนะเร็วข้ึน  การถามในขั้นนี้ ท าให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจ
ว่าผู้นิเทศยินดีรับฟังเหตุผลของเขา และเขารู้สึกว่าผู้นิเทศต้องการมาให้ความช่วยเหลือ มีจิตใจเปิดกว้างและการสื่อสาร
เป็นแบบคู่ปรึกษามากกว่าแบบเจ้านายกับลูกน้อง  
    ข้อควรระวัง ก็คือ อย่าถามให้เขารู้สึกว่าเป็นการจับผิด    

  ขั้นที่ 3  แก้ไข  (C – Correct)    
  C - Correct  หมายถึง การเสนอแนะแนวทางแก้ไขในขั้นตอนนี้ผู้เป็น Coach 
ควรให้ความส าคัญในขั้นตอนที่สืบเนื่องจากข้ัน Question  น าค าตอบของผู้รับค าแนะน ามาวิเคราะห์และน าเสนอ
ในส่วนที่ยังบกพร่อง  และสังเคราะห์เป็นแนวการปฏิบัติหรือการพัฒนางานในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
และในขั้นตอนนี้ควรก าหนดบทบาทในการปฏิบัติแต่ละเรื่องชัดเจน  
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              เมื่อผ่านมา 2 ขั้นตอนแล้ว ผู้นิเทศก็มาถึงขั้นที่จะเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ได้ เพราะมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน  

  ขั้นที่ 4 สาธิต  (D – Demonstrate)    
    D – Demonstrate  หมายถึง การน าข้อเสนอหรือแนวทางที่ตกลงกันไว้ใน
ขั้นตอนของ C – Correct หรือแผนการใช้นวัตกรรม ซึ่งผู้รับค าแนะน าเป็นผู้ปฏิบัติ ผู้เป็น Coach เป็นผู้แนะน า
อย่างใกล้ชิด บางครั้ง Coach อาจต้องสาธิต  
                 ** ดังนั้น การนิเทศแบบ Coaching Techniques ประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี     
ก็ข้ึนอยู่กับ  

1) ผู้เป็น Coach ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ และเป็นผู้ที่ผู้รับค าแนะน ายอมรับ   
2) มีความเหมาะสมกับการสอนแนะเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย ใช้ได้กับ

บุคคลทุกกลุ่ม ทั้งการพัฒนาศึกษานิเทศก์ พัฒนาผู้บริหารและพัฒนาครู บางครั้งการอธิบายตามขั้นตอนที่ 3    
อาจไม่ชัดเจนเพียงพอ จึงอาจสาธิตหรือยกตัวอย่าง ยกเหตุการณ์ มาแสดงให้เห็นจริง  การนิเทศแบบ Coaching 
สามารถน าไปใช้นิเทศได้ทั้งงานวิชาการและงานอ่ืนๆ อีก 3 งาน ได้เป็นอย่างดี  เมื่อผู้นิเทศ ให้ค าปรึกษาแนะน า
ผู้รับการนิเทศเสร็จแล้ว จึงบันทึกลงในแบบบันทึกการให้ค าปรึกษา แนะน า  

 

4. กิจกรรมการสนทนาทางวิชาการ      

    การสนทนาทางวิชาการ  หมายถึง การประชุมครูหรือกลุ่มผู้สนใจเรื่องราวข่าวสารเดียวกัน 
โดยก าหนดให้ ผู้น าสนทนาคนหนึ่ง น าสนทนาในเรื่องที่กลุ่มสนใจ     
 วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน เทคนิค วิธีการแก่คณะครู   
ในโรงเรียน  

2) เพ่ือพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน  
 

       รายละเอียดขั้นตอนการนิเทศแบบสนทนาทางวิชาการ  
ขั้นที่ 1  ศึกษาปัญหา ขั้นศึกษาปัญหา มีวิธีการ คือ ส ารวจปัญหา ความต้องการ      

ในเรื่องราวที่มีความสนใจร่วมกันหรือเป็น ปัญหาร่วมกัน เช่น เรื่องการสอนภาษาไทยแบบบูรณาการ  เรื่องการ
จัดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิด เป็นต้น ล าดับเรื่องที่ใช้สนทนาทางวิชาการตามความส าคัญ ความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม  

ขั้นที่ 2  เลือกผู้น าสนทนาทางวิชาการ ขั้นการเลือกผู้น าทางวิชาการ มีวิธีการ ดังนี้  
1) เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งในโรงเรียน ที่เห็นว่ามีความสามารถเป็นผู้น า

สนทนาทางวิชาการได้ โดยผู้น าจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องจะสนทนาได้อย่างลึกซึ้งกว่าผู้อื่น  
2) เลือกบุคคลภายนอก หากเห็นว่า เรื่องที่จะสนทนานั้นค่อนข้างยาก คณะครู

ในโรงเรียนยังไม่มี ความรู้ความเข้าใจและความช านาญเพียงพอ  
3) ผู้น าทางวิชาการ ควรหมุนเวียนกันไป ไม่ควรเป็นผู้เดียวซ้ าตลอดปี  
4) ประสานงานกับผู้น าสนทนาทางวิชาการ ทั้งในหรือนอกโรงเรียนโดยแจ้ง

วัตถุประสงค์ให้เข้าใจตรงกัน  
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  ขั้นที่ 3  ปฏิบัติการ ขั้นปฏิบัติการ มีข้ันตอน ดังนี้  
1) ก าหนดการสนทนาทางวิชาการในช่วงหลังรับประทานอาหารกลางวัน 

หรือช่วงว่างตอนใด ตอนหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะสม โดยอาจก าหนดเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนตามความต้องการ
และท าปฏิทินไว้ให้ ชัดเจน  

2) ก าหนดเวลาสนทนาครั้งละ 30 - 45 นาท ี 
    ขั้นที่ 4  การประเมินผล ขั้นการประเมินผล มีขั้นตอน ดังนี้  

1) สังเกต สอบถามและบันทึก ความสนใจและความเข้าใจของผู้ร่วมสนทนา
ทางวิชาการ แล้ว น ามาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดด าเนินการต่อไป  

2) สังเกตการพัฒนาตนเองและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู  
 

5. กิจกรรมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ    

เป็นกิจกรรมการประชุมร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและครูผู้สอน โดยได้ด าเนินการวางแผนและ
ก าหนดปฏิทินไว้ล่วงหน้า ก าหนดช่วงเวลาและสถานที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน วิธีการประชุมจะเริ่มต้นด้วยการประชุม 
ร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและคณะผู้นิเทศ ซึ่งการด าเนินการประชุมจะสิ้นสุดด้วยการที่ผู้นิเทศตัดสินใจร่วมกัน        
กับครูผู้สอนในการก าหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งคณะผู้นิเทศจะต้องใช้ทักษะต่างๆ 
ในการด าเนินการประชุมตามล าดับต่อเนื่องโดยสรุปประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ (สุทธนู ศรีไสย์. 2545. 117-120)  

1) การฟัง (Listening) : คณะผู้นิเทศร่วมกันฟังแล้วพิจารณาปัญหาของครูผู้สอนแต่ละคน
โดยให้ครูอธิบายให้ฟัง ผู้นิเทศจะเริ่มต้นด้วย การสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากค าบอกเล่าของครูผู้สอน  และ
สภาพจริงของการปฏิบัติงานจากนั้นสะท้อนค าพูดกลับให้ครูผู้สอนรับทราบว่า ผู้นิเทศเข้าใจปัญหาแล้วแค่ไหน
เพียงไร   

2) การท าให้กระจ่าง (Clarifying) : ถ้าในขณะฟังผู้นิเทศยังไม่เข้าใจถ่องแท้ในปัญหาใดๆ 
ของครูแต่ละคน ผู้นิเทศจะต้องกระตุ้นครูผู้สอนให้เล่าหรืออธิบายรายละเอียดของพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหา เพ่ิมเติมตามที่ต้องการโดยการใช้ค าถามง่ายๆ เช่น “คุณคิดว่าปัญหานี้เป็นอย่างไร และท าไมคุณ
คิดเช่นนั้น”    

3) การฟัง (Listening) : ผู้นิเทศฟังทัศนะครูผู้สอน โดยการรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด
ในช่วงเวลาจ ากัดที่มีอยู่ และต้องตั้งใจฟังครูอธิบายอย่างละเอียดรอบคอบ พร้อมทั้งแสดงสีหน้าท่ าทาง เป็นการ
แสดงการกระตุ้นและสนับสนุนให้ครูพูดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมากเท่ าที่จะสามารถท าได้ 

4) การแก้ปัญหา (Problem Solving) : ผู้นิเทศพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด 
ซึ่งจะต้อง เป็นแนวทางที่ให้ผลกระทบด้านจิตใจแก่ครูผู้สอนน้อยที่สุด ค าถามที่ใช้อาจเป็น “คุณคิดว่าจะมีวิธีการ
ใดบ้างที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้” หลังจากนั้น ผู้นิเทศจะต้องเสนอแนะให้ครูผู้สอนได้เลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง
ใช้ปฏิบัติส าหรับการแก้ไขปัญหานั้น  

5) การให้ค าแนะน า (Directing) โดยการบอก (Telling) สิ่งที่คาดหัวงและต้องการ   
ให้เกิดแก่ครูผู้สอน โดยอาจกล่าวว่า “ผม (ฉัน) ต้องการเห็นคุณท าในสิ่งต่อไปนี้” ซึ่งค ากล่าวนี้ จะเป็นสิ่งส าคัญมาก
ส าหรับการนิเทศ ทางตรง  

6) การท าให้กระจ่าง (Clarifying) : โดยการถามครูผู้สอนเกี่ยวกับแนวคิดที่คาดว่า     
จะเกิดขึ้น ตลอดจนรายละเอียดและวิธีการต่างๆ ที่จะใช้ในการปรับปรุงการสอน ผู้นิเทศ ควรที่จะแจ้งให้ครูผู้สอน
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ทราบทุกครั้งก่อนที่ จะลงมือแก้ไขหรือก่อนที่จะสิ้นสุดการประชุมระหว่าง ผู้นิเทศกับครูผู้สอนในแต่ละครั้ง กล่าวคือ 
เมื่อผู้เสนอวิธีการ แก้ปัญหาแก่ผู้สอนแล้วครูผู้สอนไม่เห็นด้วย หรือมีพฤติกรรมที่แสดงว่าไม่ยอมรับ ผู้นิเทศจะต้อง
จัดการปรับแก้วิธีการให้เหมาะสม จนเป็นเป็นยอมรับครูผู้สอนและยึดหลักการที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพและสามารถ
น าไปใช้ได้ง่าย สะดวกตามสภาพการปฏิบัติงานจริง  โดยการใช้ค าถาม เช่น “จงบอกดิฉันมาซิว่าคุณต้องการ     
ให้ปรับปรุง….หรือ ตดั…ออกไป” หรือ “ดิฉันจะช่วยคุณปรับแผนการจัดการเรียนรู้อย่างไรได้บ้าง” เป็นต้น  

7) การก าหนดมาตรฐาน (Standardizing) : เป็นการพิจารณาปรับรายละเอียดของแนวทาง 
แก้ไขปัญหา ส าหรับครูผู้สอนให้เกิดความสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

8) การเสริมแรงหรือการให้ก าลังใจ (Reinforcing) : ผู้นิเทศควรจะทบทวนแนวทาง
แก้ปัญหา ก าหนดเวลาต่างๆ ของแต่ละกิจกรรมที่มอบหมายให้ครูผู้สอนได้ปฏิบัติที่ได้ด าเนินการตามข้อตกลงมาแล้ว
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าของงานที่ครูผู้สอนได้ด าเนินการ/ปฏิบัติไปแล้ว เพ่ือส่งเสริม กระตุ้น
ให้เกิดการกระท าซ้ าในกิจกรรมที่คาดหัวงให้เกิดขึ้น และมีการชมเชย เมื่อท าได้ตามแผนที่วางแผนและกระตุ้น    
ให้ก าลังในการปฏิบัติ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติแล้วให้ด าเนินการต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
โดยใช้ค าถาม เช่น “คุณเข้าใจในสิ่งที่คุณได้ด าเนินการไปแล้วเพียงไร” หรือ “จงบอกดิฉันมาซิว่าคุณได้ท าอะไร  
ไปแล้วบ้าง” เป็นต้น   
  สรุปได้ว่า การศึกษาด้วยตนเอง การสังเกตการสอน และการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ  
เป็นกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนที่สามารถน ามาใช้ตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้  
 

 เทคนิคส าหรับใช้ประกอบการด าเนินการนิเทศภายใน  
             ผู้นิเทศจะสามารถด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนได้ผลดีนั้น จะต้องพัฒนาตนเองเกี่ยวกับเทคนิค
ต่างๆ เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางด าเนินการนิเทศโดยสรุป ดังนี้ เทคนิคการบรรยาย : มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม
ผู้รับการนิเทศด้านความรู้ ผู้นิเทศจะมีบทบาทมากที่สุด เน้นเนื้อหาสาระวิชาต่างๆ ที่จ าเป็นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
การนิเทศสอดคล้องกับความต้องการและ ความสนใจของผู้รับการนิเทศ สามารถใช้กับคนจ านวนมาก ซึ่งการบรรยาย
จะต้องก าหนดกรอบเนื้อหาสาระและเวลาแน่นอน  และการด าเนินการบรรยายนิยมใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบด้วย 
เช่น แผ่นใส สื่อโปแกรมส าเร็จรูป (Power Point) เป็นต้น การบรรยายจะน าไปสอดแทรกในกิจกรรมการนิเทศอ่ืนๆ 
ได้แก่ การประชุมสัมมนา เป็นต้น การด าเนินการบรรยายให้ประสบความส าเร็จได้ ผู้นิเทศจะต้องเตรียมเนื้อหา
เป็นอย่างดี และในระหว่างการด าเนินการบรรยายมีเทคนิค ดังนี้  

1. ควรเตรียมเนื้อหาที่จะบรรยายมาแล้วอย่างดี  
2. ควรใช้น้ าเสียงและท าทางท่ีเร้าใจ  
3. ควรตั้งค าถามระหว่างการบรรยาย  
4. ควรมีการเขียนกระดานและหรือแผ่นใสระหว่างการบรรยาย  
5. ควรใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนช่วย  
6. ควรเปิดโอกาสให้ซักถามสิ่งที่ไม่เข้าใจ  
7. ควรจะได้สรุปบทบรรยาย  
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            เทคนิคการอภิปราย : มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับการนิเทศได้แสดงความคิดเห็นตามสาระ
การเรียนรู้ที่ได้จากการอ่าน การฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนา การด าเนินการโดยผู้นิเทศเปิดโอกาสให้ผู้รับ  
การนิเทศได้แสดงความคิดเห็นตามกรอบหัวข้อที่ก าหนดไว้ ภายใต้การด าเนินการอภิปรายของผู้นิเทศ การแสดง 
ความเห็นคิดไม่ใช่การตอบค าถาม จึงไม่จ าเป็นต้องผิดหรือถูก มักเป็นข้อสรุปที่เป็นการวางแนวทางจากสิ่งที่ได้  
จากความคิดเห็นเป็นการแสดงถึงกระบวนการความคิดการให้เหตุผล และจะต้องให้ผู้รับการนิเทศได้มีโอกาสแสดง 
ความคิดเห็นด้วยความสมัครใจอย่างทั่วถึง ใช้เวลาในการอภิปรายระหว่าง 10 - 30 นาที ประโยชน์ของการอภิปราย
จึงเป็นการพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ ความเข้าใจ ควบคู่ไปกับเจตคติของผู้รับการนิเทศ นอกจากนี้ เป็นการกระตุ้น
ให้ผู้รับการนิเทศด้านการแสดงออก การฝึกน าเสนอและการแสดงเหตุผล การด าเนินการอภิปราย ควรใช้เทคนิค
การจัดกิจกรรมโดยสรุป ดังนี้  

1) ให้ผู้รับการนิเทศแสดงบทบาทอย่างเต็มที่    
2) สร้างบรรยากาศการอภิปรายให้น่าสนใจ และกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นอย่างเต็มที่  
3) ผู้นิเทศต้องเป็นผู้ฟัง และหาข้อสรุปหรือเพ่ิมเติมในด้านความรู้ ความเข้าใจ          
4) ผู้นิเทศต้องมีความสามารถในการด าเนินการอภิปรายไปสู่ข้อสรุป  
 

             เทคนิคการตั้งค าถาม : ผู้นิเทศจะต้องใช้วิธีการตั้งค าถาม ซึ่งสามารถตั้งค าถามได้อย่างหลากหลาย
ในการด าเนินกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการทดสอบการเรียนรู้ และเพ่ือกระตุ้นการมี 
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นช่วยเปิดประเด็นอภิปราย และเทคนิคของการตั้งค าถามจะช่วยให้ผู้รับการ นิเทศ
ได้เรียนรู้ถึงลักษณะต่างๆ ของการถาม การคิดวิเคราะห์ การค้นพบการฉุกคิดและการแก้ปัญหา ในการตั้งค าถาม 
มีประโยชน์และแนวด าเนินการโดยสรุป ดังนี้ (จงกลนี ชุติมาเทวินทร์. 2542 : 144)  

1) สามารถประเมินการเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องใช้แบบทดสอบข้อเขียน  
2) มีความประหยัดและคล่องตัวในการด าเนินการ  
3) จูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วม และให้ผู้รับการนิเทศเป็นจุดศูนย์กลาง  
4) กระตุ้นให้เกิดทางเลือกในการมองปัญหาและค าตอบ  
5) ผู้นิเทศควรพัฒนาทักษะในการตั้งค าถามที่หลากหลาย เช่น การตั้งค าถามเพ่ือทดสอบ 

การตั้งค าถามเพ่ือเปิดประเด็นอภิปราย ซึ่งผู้นิเทศอาจเตรียมค าถามมาก่อนล่วงหน้าได้ เพ่ือให้ครอบคลุมประเด็น 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์  

6) กรณีท่ีผู้รับการนิเทศแสดงอ าการลังเลในการตอบค าถามควรผ่านเลยไป ผู้นิเทศไม่ควรจี้
ให้ตอบ ซึ่งท าให้เกิดความอึดอัด  

 

             เทคนิคการระดมสมอง : การระดมสมอง เป็นการระดมแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการนิเทศ 
จากผู้รับการนิเทศ หรือหากจะเป็นการระดมความคิดเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหา ซึ่งผู้นิเทศจะเป็นผู้รวบรวมความคิดต่างๆ
ไว้ทั้งหมด โดยไม่มีการตัดสินว่าความคิดของใครผิดหรือถูก แต่ผู้นิเทศจะแยกประเภทหรือจัดหมวดหมู่ให้เห็นชัดเจน 
ซึ่งการระดมสมองเป็นวิธีการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมที่ดีและสามารถดึงเอ าประสบการณ์ของ ผู้รับการนิเทศ
มาใช้ได้ในทันทีทันใด และการระดมสมองสามารถใช้ได้ในกิจกรรมการประชุมเพ่ือการ ปรึกษาหารือ และใช้ร่วมกับ
กิจกรรมนิเทศภายในต่างๆ ได้ มีประโยชน์และแนวด าเนินการโดยสรุป ดังนี้  (จงกลนี ชุติมาเทวินทร์. 2542 : 142)  
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1) กระตุ้นให้ผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น  
2) ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดความคิดใหม่ ไม่ติดอยู่กับความคิดเดิม  
3) จูงใจให้สมาชิกในองค์กรได้มีส่วนร่วมและรักษาระดับความสนใจของผู้รับการนิเทศ  

ให้ต่อเนื่อง ตลอดการด าเนินกิจกรรมการนิเทศภายใน  
4) ผู้นิเทศจะต้องพัฒนาทักษะในการกระตุ้นให้ผู้รับการอบรมแสดงความคิดเห็นไม่ใช้การกดดัน  
5) พึงระวังว่า ความคิดเห็นของคนส่วนน้อยจะครอบง าความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่    

จึงควรกระตุ้นให้ทุกคนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน  
 

             สรุปได้ว่า  ผู้นิเทศจะสามารถด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลนั้น จ าเป็นจะต้องพัฒนาตนเองให้สามารถใช้เทคนิคการบรรยาย การอภิปรายการตั้งค าถาม  
 

 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learnning 
  Active Learnning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา 
(Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือ
สร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน า 
กระตุ้นหรืออ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยกระบวนการคิดข้ันสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้  ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมาย
และน าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาพร พฤฑฒิกุล, 2558) 

ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learnning เป็นดังนี้ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ ,2553)  
1. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
2. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 
3. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์

ร่วมกัน ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 
5. ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างานและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็น

ผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
8. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการ

ความคิดรวบยอด 
9. ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
10.ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 
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  บทบาทของอาจารย์ผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Active Learning ดังนี้  
(ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ, 2550)  

1. จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการ
พัฒนาผู้เรียนและเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจา
โต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม
รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 

3. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน 
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย 
5. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหาและกิจกรรม 
6. ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเของที่ผู้เรียน 
 

 ตัวอย่างเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning 
    การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  สามารถสร้างให้เกิดข้ึนได้ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน รวมทั้งสามารถใช้ได้กับนักเรียนทุกระดับ ทั้งการเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก และการ
เรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่  McKinney (2008) ได้เสนอตัวอย่างรูปแบบหรือเทคนิค การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ดี ได้แก่ 

1) การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนคิดเก่ียวกับประเด็นที่ก าหนดแต่ละคน ประมาณ 2 - 3 นาที (Think) จากนั้นให้แลกเปลี่ยนความคิดกับ
เพ่ือนอีกคน 3 - 5 นาที (Pair) และน าเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด (Share) 

2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยจัดเป็นกลุ่มๆ ละ 3 - 6 คน 

3) การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน (Student-led review sessions) คือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และพิจารณาข้อสงสัยต่างๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้  
โดยครูจะคอยช่วยเหลือกรณีที่มีปัญหา 

4) การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนน าเกมเข้าบูรณาการ
ในการเรียนการสอน ซึ่งใช้ได้ทั้งในขั้นการน าเข้าสู่บทเรียน การสอน การมอบหมายงาน และหรือขั้นการประเมินผล 

5) การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis or reactions to videos) คือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ดูวีดีโอ 5 - 20 นาที แล้วให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู 
อาจโดยวิธีการพูดโต้ตอบกัน การเขียน หรือ การร่วมกันสรุปเป็นรายกลุ่ม 

6) การเรียนรู้แบบโต้วาที (Student debates) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน
ได้น าเสนอข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ เพื่อยืนยันแนวคิดของตนเองหรือกลุ่ม 

7) การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ (Student generated exam questions) 
คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างแบบทดสอบจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว 

8) การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย (Mini-research proposals or project) คือ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่อิงกระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนก าหนดหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ วางแผนการเรียน เรียนรู้
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ตามแผน สรุปความรู้หรือสร้างผลงาน และสะท้อนความคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้ หรืออาจเรียกว่าการสอนแบบโครงงาน 
(project-based learning) หรือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) 

9) การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้อ่านกรณีตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จากนั้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแนวทาง
แก้ปัญหาภายในกลุ่ม แล้วน าเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด 

10) การเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or logs) คือ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่ได้พบเห็น หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวัน รวมทั้งเสนอความคิด
เพ่ิมเติมเก่ียวกับบันทึกที่เขียน 

11) การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว (Write and produce a newsletter) คือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนร่วมกันผลิตจดหมายข่าว อันประกอบด้วย บทความ ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร 
และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน แล้วแจกจ่ายไปยังบุคคลอ่ืนๆ 

12) การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนออกแบบแผนผังความคิด เพ่ือน าเสนอความคิดรวบยอด และความเชื่อมโยงกันของกรอบความคิด   
โดยการใช้เส้นเป็นตัวเชื่อมโยง อาจจัดท าเป็นรายบุคคลหรืองานกลุ่ม แล้วน าเสนอผลงานต่อผู้เรียน อ่ืนๆ จากนั้น
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคนอ่ืนได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 บทบาทส าคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการยกระดับการศึกษา  
การประยุกต์ใช้ ICT เพ่ือการบริหารการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

เป็นกฎหมายว่าด้วยการศึกษาของชาติฉบับแรกของประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2542 เป็นต้นมา 
มีสาระส าคัญที่ใช้เป็นหลักในการปฏิรูปการศึกษาของชาติทั้งในส่วนที่เป็นความมุ่งหมาย หลักการของการจัดการศึกษา 
สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางจัดการศึกษา การบริหารและจัดการศึกษา มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ.2542) ส าหรับการก าหนด รูปแบบของการจัดการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

1. การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่มีแน่นอนในจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล รวมทั้งมีการก าหนดเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 

2. การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยึดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ 
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล รวมทั้งเงื่อนไขของการส าเร็จ การศึกษา 
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ บุคคลแต่ละกลุ่ม 

3. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามความสนใจศักยภาพ 
ความพร้อมและโอกาสโดยสามารถศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือ แหล่งความรู้อ่ืนๆ
จากรูปแบบของการจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าวได้สะท้อนความตื่นตัวที่จะปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักการ 
ศึกษาตลอดชีวิต ที่เน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้วางเป้าหมายในการสร้าง
ให้คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข  เป็นทรัพยากรบุคคลที่สามารถพัฒนา ประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน 
(รุ่ง แก้วแดง, 2543 : 18) นอกจากนั้นสาระในหมวด 9 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยังได้
ก าหนดถึงบทบาทหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการจัดการด้าน เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยก าหนดขอบเขตครอบคลุม 
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ไปถึงการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาบุคลากร การจัดตั้งกองทุนและหน่วยงานกลางเพ่ือวางนโยบายและ
บริหารงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จะเห็น ได้ว่าการจัดการศึกษาในยุคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้และความต้องการในการศึกษาในอนาคต สื่อและอุปกรณ์การศึกษารูปแบบใหม่
เข้ามาแทนที่สื่อแบบเก่า มีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย จะเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในสภาพ 
แวดล้อมทางการศึกษาแบบใหม่ การปฏิรูปการศึกษาจะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างทั้งระบบใหม่ โดยเฉพาะการบริหาร
และการจัด การศึกษา ซึ่งจากเดิมโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ เปลี่ยนมาเป็นสังคมและชุมชน
ร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น ฉะนั้น การจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในระบบ นอกระบบ และ   
ตามอัธยาศัย จะเชื่อมโยงและเข้าหากันมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอน 
ผสมผสานกันและเอ้ือประโยชน์ในทุกกลุ่มเป้าหมาย การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้สอดคล้องกับยุค 
 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 
         ครูในยุคศตวรรษที่ 21 จะต้องมีความรู้กว้างไกลในด้านเทคโนโลยี  ครูจะต้องพัฒนาตนเองแบบ

ก้าวกระโดดจึงจะทันโลกยุคใหม่ นวัตกรรมจะเป็นเครื่องมือของครูที่ส าคัญซึ่งครูจะต้องพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยี  
เพ่ือน านวัตกรรมไปพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งข้ึน  นอกจากนี้ครูยังต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการสอน และต้องพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังที่ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2562) 
ได้เสนอทักษะที่จ าเป็นส าหรับครูไทยในอนาคต (C-Teacher) 8 ประการ ดังนี้  

1. Content ครูต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี 
2. Computer (ICT) Integration ครูต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาชว่ยในการจัดการเรียน

การสอน เนื่องจากเทคโนโลยีจะช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียน 
3. Constructionist ครูต้องเข้าใจแนวคิดที่ว่า ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

โดยเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่ภายในเข้ากับการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  ดังนั้นครูจึงควรน าแนวคิดนี้ไปพัฒนา
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

4. Connectivity ครูต้องสามารถจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ผู้เรียนกับครู
ภายในสถานศึกษาเดียวกันหรือต่างสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา และสถานศึกษากับชุมชน เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม
ในการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงกับนักเรียน 

5. Collaboration ครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ระหว่างนักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีม  

6. Communication ครูต้องมีทักษะการสื่อสารทั้งการบรรยาย การยกตัวอย่างการเลือกใช้สื่อ  
7. Creativity  ครูต้องออกแบบ สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ 

การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนมากกว่าการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หน้าห้องเพียงอย่างเดียว  
8. Caring  ครูต้องมีมุทิตาจิตต่อนักเรียน ต้องแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยอย่างจริงใจ

ต่อนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความเชื่อใจ ส่งผลให้เกิดสภาพการเรียนรู้ตื่นตัวแบบผ่อนคลาย ซึ่งเป็นสภาพที่นักเรียน
จะเรียนรู้ได้ดีที่สุด 
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 แนวทางแก้ปัญหากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
         กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( 3Rs 8Cs) เป็นทักษะการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาชาติ 

พ.ศ.2560-2579 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
เพ่ือให้บรรลุวิสยัทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติไดว้างเป้าหมาย ด้านผู้เรียน (Learmer 
Arpiration) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ( 3Rs8Cs) ดังนี้ 
                        3Rs  ประกอบด้วย 

- Reading          คือ   การอ่านออก 
- (W) Riting        คือ   การเขียนได้             
- (A) Rithmetic   คือ   การคิดเลขเป็น 

                         8cs  ประกอบด้วย 
- Critical Thinking คือ  ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

  และ Promlem Solving   และทักษะในการแก้ปัญหา          
- Creativity และ Innovation   คือ  ทักษะด้านสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
- Cross-cuitural Understanding   คือ  ทักษะความเข้าใจต่างวัฒนธรรม 

     ต่างกระบวนทัศน์ 
- Collaboration Teamwork  คือ  ทักษะด้านความร่วมมือการท างาน 

และ Leadership    เป็นทีมและภาวะผู้น า    
- Communications Information คือ  ทักษะด้านการสื่อสารสนเทศ   

   และ Media Literacy    และการรู้เท่าทันสื่อ 
- Computing และ ICT Literacy  คือ  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี    

    สารสนเทศ และการสื่อสาร 
- Career  และ Learning Skill   คือ  ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 
- Compassion   คือ  ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

    ที่มา : (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโคดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต, 2562) 
 

 แนวคิดและทฤษฎีวงจรคุณภาพ (PDCA) 
                     น าแนวคิดของวงจรเดมมิง  (Deming Cycle) หรือวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามนิเทศการสอน โดยใช้ขั้นตอนในการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ  

1. การวางแผน (P-Plan)  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือศึกษาสภาพ
ปัจจุบันปัญหา วิเคราะห์ความต้องการ/ความจ าเป็นในการนิเทศภายใน ก าหนดเป้าหมาย/จุดมุ่งหมายในการนิเทศ 
จัดเตรียมเครื่องมือการนิเทศ วางแผนการนิเทศ ก าหนดปฏิทินการนิเทศ วิธีการติดตาม การรายงานผลการนิเทศ
ขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการการนิเทศภายใน และแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน 
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2. การปฏิบัติตามแผน (D-DO) สร้างและออกแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ  5 T 
MODEL และด าเนินการตามแผนด้วยรูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ก าหนด 

3. การตรวจสอบ (C-Check)  ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามความมุ่งหมายหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรค เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน  

4. การปรับปรุงแก้ไข (A-Act  ) น าผลการนิเทศมาปรับปรุงแก้ไข  
 

3.3 การสร้าง ออกแบบ  และพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้  5T MODEL 
                 ด าเนินการพัฒนานวัตกรรมการนิเทศภายในโดยใช้  5T MODEL มาก าหนดเป็นเป้าหมายในการ
นิเทศภายในสถานศึกษา โดยออกแบบและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้  5T MODEL ดังนี้ 

5T MODEL 

 T1  :  Target (ตั้งเป้าหมาย)    เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหารและผู้นิเทศตั้งเป้าหมาย  
 T2  :  Team (ตั้งทีม )    ผู้บริหารและครูตั้งทีมสะท้อนความคิดแก้ปัญหาผู้เรียน  
 T3  :  Teacher (ส่งเสริม)    ผู้บริหารส่งเสริมครูจัดกิจกรรมแบบ Active Learning  
 T4  :  Technology (เทคโนโลยี )   ใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 T5  :  Trace  (ติดตาม)    ผู้บริหารติดตามและประเมินผล  
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 ขั้นตอนการด าเนินงาน  
1. ขั้นวางแผน (P-Planning)  

                T1  : Target  (ตั้งเป้าหมาย)   
                      ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน ร่วมกันก าหนด
เป้าหมายผลส าเร็จร่วมกัน โดยใช้หลักธรรมความเป็นกัลยาณมิตร 7 ประการ ได้แก่ 

1) ปิโย ความน่ารัก  มีเมตตากรุณา ใส่ใจคนและประโยชน์ของเขา เข้าถึงจิตใจ
และสร้างความสนิทสนมเป็นกันเอง 

2) ครุ น่าเคารพ เป็นผู้หนักแน่น ถือหลักการเป็นส าคัญ มีความประพฤติ
สมควรแก่ฐานะท าให้รู้สึกอบอุ่นใจ และเป็นที่พ่ึงได้ 

3) ภาวนีโย น่าเจริญใจ น่ายกย่อง มีความรู้จริง เป็นผู้ฝึกฝนและปรับปรุงตน 
อยู่เสมอ ควรแก่การเอาเป็นแบบอย่าง  

4) ภวตตา รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรท าอะไร คอยให้
ค าแนะน าตักเตือน เป็นที่ปรึกษาท่ีดี 

5) วจนกขโม  อดทนต่อถ้อยค า พร้อมรับฟังค าปรึกษาซักถาม ค าเสนอแนะ 
วิพากษ์ วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบื่อฉุนเฉียว  

6) คมภีรญจ กถ กตตา  แถลงเรื่องล้ าลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยาก ซับซ้อน
ให้เข้าใจได้ง่าย     

7) โน จฏฐาเน นิโยชเย  ไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย 
(พจนานุกรมพุทธศาสตร์ : 2558) 
                      จะเห็นได้ว่า การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ มุ่งเน้นความปลอดโปร่งใจ  
ไม่บีบคั้น  เน้นความมีน้ าใจท าให้เกิดความอบอุ่นใจ  พร้อมที่จะฟังค าปรึกษาซักถาม ค าเสนอแนะ วิพากษ์ วิจารณ์ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้  

2. การปฏิบัติตามแผน (D-DO)   
                T2  : Team  (ตั้งทีม ตั้งกลุ่มสะท้อนความคิด)     
                                  ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอน ร่วมประชุมเพ่ือวางแผน 
แลกเปลี่ยนสะท้อนความคิด  และประสบการณ์ และความจ าเป็นที่ต้องมีการนิเทศ  แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 
รวมทั้งวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศ  การสร้างเครื่องมือในการนิเทศ จัดท าแผนการนิเทศ  ก าหนด 
วัน เวลา ที่จะสังเกตการสอน  การนิเทศ จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของครู  ที่มีผลต่อการนิเทศภายใน  

       T3  : Teacher (ส่งเสริม พัฒนาครูสู่ผู้เรียน)  
           ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ  Active Learning (ทิศนา 

แขมมณี 2551 : 362)  กล่าวว่า วิธีการสอนแบบต้องสอนควบคู่แบบ  Active Learning  เพราะการสอนแบบเดิม  
ด้วยการ “พูด บอก เล่า”  ไม่สามารถจะพัฒนาผู้เรียนให้น าความรู้ในชั้นเรียนไปปฏิบัติได้ดี  ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ท้าทายให้นักเรียนแสดง
ความสามารถโดยค านึงกฎ  ดังต่อไปนี้ 
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1) กฎความใกล้ชิด หมายถึง ควรใช้สิ่งเร้า  และการตอบสนองที่เกิดขึ้นในเวลา
ใกล้เคียงกันจะสร้างความพอใจให้แก่ผู้เรียน 

2) กฎการฝึกหัด คือ การให้ผู้เรียนได้ท าซ้ าๆ กัน เพ่ือช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่แม่นย า 

3) กฎแห่งผล คือ การที่ผู้เรียนได้ทราบผลการท างานของตนด้วยการเฉลยค าตอบ 
จะช่วยให้ผู้เรียนทราบข้อบกพร่องและสร้างความพอใจ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ น าไปสู่การพัฒนา
ทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการคิด ทักษะการสังเกต ทักษะการสื่อสาร  เป็นต้น  มีการร่วมมือ ร่วมใจกัน ของครู   
ผู้บริหารโรงเรียน  และหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมหรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  และ
บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน  (After Action Review : AAR) เพ่ือทบทวน
วิธีการท างานทั้งด้านความส าเร็จ  ปัญหาที่เกิดขึ้น  และได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน      

               T4  : Techology  (เทคโนโลยี )   
                     สนับสนุนส่งเสริมให้ครูน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
มีการพัฒนาตนเอง  การออกแบบสื่อโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (Technogy – based Learning) โดยค านึงถึง
ความเหมาะสม ความสามารถ ของผู้เรียน การผสมผสานเทคโนโลยีอย่างหลากหลายที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ
เกิดความสนุกสนานตื่นตัวตลอดเวลา   

3. ขั้นตรวจสอบ (Check)       
                T5  : Trace  (ติดตาม)  
                    ผู้บริหารติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่นักเรียนโดยก ากับติดตาม ตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  
ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ PLC  และข้อเสนอแนะต่างๆ แก่ครู  ตลอดจนการด าเนินงาน 
ของครู ประเมินความส าเร็จและคุณภาพของผู้เรียนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม  

4. ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (Act) 
                น าผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  มาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
ให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

3.4 ตรวจสอบหาประสิทธิภาพนวัตกรรมนิเทศภายในโดยใช้  5T MODEL  
 ตรวจสอบหาประสิทธิภาพของโมเดล (MODEL) โดยด าเนินการดังนี้ 

1) ประเมินเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการน าโมเดล (MODEL) ไปใช้ด้านความเป็นไปได้ 
และความเหมาะสม  โดยการสัมภาษณ์ การสอบถาม การสังเกต การสนทนากลุ่ม การระดมสมอง 

2) น าโมเดล (MODEL) ที่ผ่านการประเมินเบื้องต้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย  
ที่ใช้ในการศึกษา 

3) ประเมินผลการทดลองใช้โมเดล ด้านประโยชน์ ความมีคุณค่า ความครอบคลุมตรงตามลักษณะ
สิ่งที่ต้องการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ตรงตามสิ่งที่มุ่งศึกษา ความสะดวกในการน าไปใช้ การน าไปปฏิบัติได้ง่าย ไม่ซับซ้อน
ต่อผู้เกี่ยวข้อง 
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4. ผลการด าเนินการ  ผลสัมฤทธิ์  และประโยชน์ที่ได้รับ   
4.1 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง พุทธศักราช 2563  ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าปีการศึกษา 2563  เพ่ิมข้ึนร้อยละ  3.09 
4.2 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   

ปีการศึกษา 2564 มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าปีการศึกษา 2563  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.57  
4.3 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564  มีผลคะแนนเฉลี่ย

รวมสูงกว่าปีการศึกษา 2563  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.93  
4.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.62 
4.5 ครูมีความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ  5 T MODEL  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  
4.6 ครูทุกคน มีสื่อ นวัตกรรมใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
4.7 ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังค าติชม  เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนา

ในการจัดการเรียนการสอน  

5. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

5.1 โรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ในการท างาน มีภาวการณ์เป็นผู้น าที่ดี มีการก ากับติดตาม
การนิเทศอย่างต่อเนื่อง  

5.2 ครูมีการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามัคคีในการท างานเป็นทีม แบ่งหน้าที่ชัดเจน 
และเคารพซึ่งกันและกัน 

5.3 นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง 
5.4 ชุมชนหน่วยงานสถานศึกษาภายนอก ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
6.1 การนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ  5 T MODEL สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครู

บุคลากรทางการศึกษาให้ความส าคัญในการใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
6.2 การนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ 5 T MODEL โดยใช้หลักกัลยาณมิตรธรรม 7  ซึ่งเน้นความโปร่งใส 

ไม่บีบคัน้ ความมีน้ าใจ ความอบอุ่นใจ พร้อมที่จะให้ค าปรึกษาซักถาม ค าเสนอแนะ วิพากษ์  ที่เป็นมิตรส่งผลให้ครู
ผู้รับการนิเทศ คลายความกังวล ไม่รู้สึกกดดัน และเปิดใจ มีทัศนคติ ต่อการนิเทศภายในที่ดี           

6.3 การนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ  5 T MODEL ส่งผลให้โรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียนได้รับรางวัล 
เกียรติบัตร ในการเข้าร่วมประกวด การแข่งขัน กับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนๆ และยงส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และการประเมิน การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน สูงขึ้น  
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7. การเผยแพร่  และการได้รับการยอมรับ (รางวัลที่ได้รับ) 
7.1 การเผยแพร่ 

                โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน  ผ่านช่องทางการสื่อสาร ที่หลากหลาย  เช่น  
สารสัมพันธ์ของโรงเรียน  Website : www.watcharuenrommuang.ac.th  เพจ facebook : โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
แอปพลิเคชั่นไลน์  เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน บุคคลภายนอก  และหน่วยงานอ่ืนทราบถึงผลการด าเนินกิจกรรม   
และการใช้นวัตกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน
โดยใช้กระบวนการ  5 T MODEL  

7.2 การได้รับการยอมรับ (รางวัลที่ได้รับ) 
               ด้านผู้บริหาร 

1) นายสถาพร ไทยกลาง ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับคุณภาพ
ผลงานยอดเยี่ยม การประกวดผลงาน “นวัตกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564  
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

2) นายสถาพร ไทยกลาง ได้รับเกียรติบัตร เป็นบุคคลที่มีผลงาน “ดีเด่น” ด้านการส่งเสริม 
สนับสนุน กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจ าปี 2565 กิจกรรมพัฒนา
เยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันส าคัญทางพุทธศาสนาระดับชาติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565   
 
 

      
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.watcharuenrommuang.ac.th/
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               ด้านสถานศึกษา 
1) โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ได้รับเกียรติบัตรเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการที่เป็น

แบบอย่างได้ ในโครงการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) 
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
2) โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรระดับ “ดีเด่น” ด้านสังคม และ  

รับเกียรติบัตรระดับ “ดี” ด้าน ศาสนา วัฒนธรรม และสถาบันพระมหากษัตริย์  และด้านสิ่งแวดล้อม  โครงการ
ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2564 รางวัลขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียง
ดีเด่น ระดับจังหวัด          
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3) โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ชั้นมัธยมศึกษา โครงการจัดงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจ าปี 2565       

4) โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลของครูโรงเรียนขยายโอกาส ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียน 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษาตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 

  
 

               ด้านครูและบุคลากร 
1) นางสาวนิภาพร ไชยชนะ  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล รางวัลชนะเลิศ ระดับคุณภาพ

ผลงาน ยอดเยี่ยม การประกวดวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ(Best Practices) การจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564  จาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
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2) นางสาวสุจิตรา  มงคลรัตน์  ได้รับเกียรติบัตร รางวัล ยอดเยี่ยม  การประกวดนวัตกรรมการ
เสนอผลงานเกี่ยวกับการปฏิบติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  การจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ  
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษาตรัง เขต 2 

 
3) นางรสสุคนธ์ โยธา และนายปิยชน สินไชย ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

ระดับชาติกิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาระดับชาติ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธีราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 
 
 
 



 
 

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ  5 T MODEL 33 

4) นางสาวรัตพร มณีรัตนสุบรรณ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของครู โรงเรียน
ขยายโอกาส ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 2 
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5) นางสาวนิภาพร ไชยชนะ และ นางสาวสุจิตรา  มงคลรัตน์  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
เป็น “ครูผู้สอนดีเด่นเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66  พ.ศ. 2565 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้าง
คุณภาพคนไทยสู่สากล” 

 

 

 
 
 

 
 
 

6) นางสาวนันทวรรณ ลิขิตกาญจน์ และ นางพิมพ์พร  คงประสม ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
เป็น “ครูผู้สอนดีเด่น  เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา  “พลังครูยุคใหม่ สร้าง
คุณภาพคนไทยสู่สากล” 
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               ด้านนักเรียน 
1) นางสาวสุธีรา เดชอรัญ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวด

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ชั้นมัธยมศึกษา  โครงการจัดงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ  
ประจ าปี 2565 ระดับชาติ กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาระดับชาติ ชิงโล่พระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

2) นางสาวพัชราพรรณ วิชิต ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวลั รองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวด
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ชั้นมัธยมศึกษา  โครงการจัดงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ  
ประจ าปี 2565 ระดับชาติ กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาระดับชาติ ชิงโล่พระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565     

3) นางสาววิภาวดี  ไชยขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ชั้นมัธยมศึกษา  โครงการจัดงานมาฆบูชา แห่ผ้า
ขึ้นธาตุ  ประจ าปี 2565 ระดับชาติ กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาระดับชาติ 
ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2565 

4) นางสาววิวรรณรัศม์ิ  ตี้พั้ว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ชั้นมัธยมศึกษา  โครงการจัดงานมาฆบูชา แห่ผ้า
ขึ้นธาตุ  ประจ าปี 2565 ระดับชาติ กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาระดับชาติ 
ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2565 

5) นางสาวศุทธหทัย ไหมแท้   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ชั้นมัธยมศึกษา  โครงการจัดงานมาฆบูชา แห่ผ้า
ขึ้นธาตุ  ประจ าปี 2565 ระดับชาติ กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาระดับชาติ 
ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2565 

6) นางสาวสุธีรา เดชอรัญ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
กิจกรรมประกวดบรรยายธรรมประจ าปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด จัดโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง กรมการ
ศาสนากระทรวงวัฒนธรรม 

7) นางสาวจิรชยา สังคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัล ชมเชย ผลงานการ
ประกวดคัดลายมือส าหรับเยาวชน ประจ าพุทธศักราช 2565  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ตัวอักษรแบบ
รัตนโกสินทร์) จากส านักงานราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 
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ภาพกิจกรรมการนิเทศภายใน 
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ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน 4 ฝ่าย ประชุมออนไลน์  PLC 
ก าหนดเป้าหมาย และการด าเนินงานการนเิทศภายใน 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

นิเทศการสอนวิชาภาษาไทย การเขียนลายมือสวย 
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นิเทศการสอนออนไลน์   
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