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ค ำน ำ 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะ 
อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  ได้เห็นชอบในการนิเทศบูรณาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  
ในโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน 52 โรงเรียน (จังหวัดเลยและจังหวัด
หนองบัวล าภู) แบ่งตามสหวิทยาเขต จ านวน 5 สหวิทยาเขต โดยคณะนิเทศซึ่งประกอบด้วย          
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  ท่ีรับผิดชอบดูแลเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม
โรงเรียนและได้สังเคราะห์รายงานการนิเทศ ติดตาม ในภาพรวมระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยได้
ข้อสรุปในประเด็นเรื่องท่ีนิเทศ ดังแสดงรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลท่ีได้จากการ
นิเทศติดตามในรายงานฉบับนี้ จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

คณะผู้รายงาน 

ตุลาคม 2563 
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สำรบัญ 
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ค าน า             
สารบัญ 
สารบัญตาราง   
ส่วนท่ี 1 บทน า            1 

- ท่ีมาและความส าคัญ         1 
- วัตถุประสงค์ของการนิเทศ        2 
- ขอบเขตการนิเทศฯ         2 
- นิยามศัพท์เฉพาะ         4 
- ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ        6 

ส่วนท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง        7 
- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา      7 
- การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)      11 
- คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา     18 

(ก.ต.ป.น.) 
- แนวทางการใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมธัยมศึกษา พ.ศ. 2552       23 

(ปรับปรุง พ.ศ.2560) ส าหรับโรงเรียน 
ส่วนท่ี 3 กระบวนการนิเทศ          25 
ส่วนท่ี 4 ผลการนิเทศ           29 
ส่วนท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ       42 

- สรุปผล          42 
- อภิปรายผล          44 
- ข้อเสนอแนะ          46 

เอกสารอ้างอิง           47 

ภาคผนวก           48 
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  เขต 19 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย จังหวัดเลย 

ตำรำงที่ 2 ผลการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  29 

              ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ตำรำงที่ 3 แสดงจ านวนครูผู้สอนช้ันเรียนท่ีสังเกตแยกตามรายวิชา   36 
ตำรำงที่ 4 แสดงผลการสังเกตการสอนตามแบบนิเทศ ติดตาม    37 

     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 

ตำรำงที่ 5 แสดงล าดับประเด็นการโค้ชของศึกษานิเทศก์ต่อครูผู้สอน   39 

          เรียงล าดับจากมากไปน้อย 
ตำรำงที่ 6 แสดงการสะท้อนผลการสังเกตการสอนแยกเป็นรายด้าน   40 
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ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

 
 
1. ที่มำและควำมส ำคัญ 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการจัดการศึกษาคือ คุณภาพการศึกษาหรือคุณภาพของผู้เรียน บุคคล
ท่ีมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคือ  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา        
ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้แนวทางหรือวิธีการพัฒนาท่ีหลากหลาย การนิเทศเป็นวิธีการหนึ่งของการพัฒนา
ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา เพราะภารกิจต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาจะส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและความ
ร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นสถานศึกษาใดท่ีมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในการท างานและผู้บริหารสามารถน าศักยภาพของบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
อย่างเต็มท่ีก็จะมีโอกาสประสบความส าเร็จ สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดไว้  

การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับการ
นิเทศ ท่ีมีการท างานเป็นขั้นตอน (Steps) มีความต่อเนื่อง (Continuity) ไม่หยุดนิ่ง (Dynamic) และ
มีความเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน ภารกิจการนิเทศเป็นหัวใจของการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ท่ีมีหลักการส าคัญคือ 1) การนิเทศการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการ
วางแผนการศึกษาท่ีต้องด าเนินการ 2) ครูทุกคนจะต้องได้รับค าช้ีแนะการศึกษา (guidance) ซึ่งเป็น
หลักการพื้นฐานท่ีเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของโรงเรียน 3) จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและการ
ออกแบบการนิเทศท่ีตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของครูและบุคลากรในโรงเรียน 4) บุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในการนิเทศการศึกษา 5) การนิเทศการศึกษาต้องถูกอธิบายและระบุไว้ในเป้าหมาย
การศึกษา 6) ต้องมีการปรับปรุงทัศนคติ ความรู้ พฤติกรรม และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของครู
ทุกคนในโรงเรียนและ 7) ต้องมีการก ากับดูแลเพื่อน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน การนิเทศภายในโรงเรียน
เป็นหน้าท่ีโดยตรงของผู้บริหารโรงเรียน ส่วนการนิเทศภายนอกเป็นภารกิจโดยตรงของศึกษานิเทศก์ 
การนิเทศท้ังสองรูปแบบล้วนมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา โดยหากมีการท างานท่ีเป็นระบบมี
แบบแผนจะส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของนักเรียน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการเร่งรัดกระบวนการจัดการศึกษาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึง
ขับเคล่ือนนโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง จึงได้จัดท าโครงการนิเทศ ติดตามและ
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ประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยมุ่งหวังพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ใช้ทักษะในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน อีกท้ังยังเป็น
การสร้างขวัญ ก าลังใจ  ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน           
และคุณภาพของนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรนิเทศ 
 2.1 เพื่อนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย 
 2.2 เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  ของครูในสหวิทยาเขต
หลักเมืองเลย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
 
3. ขอบเขตกำรนิเทศ   
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย โดยมีขอบเขต
ด้านเนื้อหา ดังนี้   
  1) การด าเนินงานของโรงเรียนในสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งครอบคลุมกลไก
การบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานบุคคล                 
3) การบริหารงานงบประมาณ และ 4) การบริหารท่ัวไป 
  2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูในสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

3.2 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
1) คณะกรรมการบริหารงาน 4 ฝ่าย หัวหน้าวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอน

ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย  

จังหวัดเลย จ านวน 13 โรงเรียน 

          2) คณะครูท่ีสอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19         

สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย จังหวัดเลย 
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ตำรำงที่ 1 คณะครูท่ีสอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  
              สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย จังหวัดเลย 

ท่ี โรงเรียน วิชำ ระดับชั้นที่สอน จ ำนวน (คน) 
1 เลยพิทยาคม ฟิสิกส์  

เคมี 
ม.5  
ม.4 

1 
1 

2 เลยอนุกูลวิทยา ฟิสิกส์  
เคมี 

ม.5 
 ม.4 

1 
1 

3 นาอ้อวิทยา วิทยาศาสตร์ 
 เคมี 

ม.1  
ม.5 

1 
1 

4 น้ าสวยพิทยาสรรพ์ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

ม.4 
ม.2 

1 
1 

5 เชียงคาน วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

ม.3 
ม.3 

1 
1 

6 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เลย 

ฟิสิกส์  
เคมี 

ม.4  
ม.4 

1 
1 

7 เขาแก้ววิทยาสรรพ์ ฟิสิกส์ 
คณิตศาสตร์ 

ม.5 
ม.3 

1 
1 

8 ธาตุพิทยาคม ฟิสิกส์ 
 เคมี 

ม.4  
ม.5 

1 
1 

9 ปากชมวิทยา ไอเอส 
สังคมศึกษา 

ม.3  
ม.5 

1 
1 

10 เชียงกลมวิทยา ชีวะวิทยา
วิทยาศาสตร์ 

ม.4  
ม.3 

1 
1 

11 คอนสาวิทยา ฟิสิกส์ 
 เคมี 

ม.6  
ม.5 

1 
1 

12 ท่าล่ีวิทยา ชีวะวิทยา 
 เคมี 

ม.4  
ม.5 

1 
1 

13 นาด้วงวิทยา ฟิสิกส์  
เคมี 

ม.6 
 ม.4 

1 
1 

รวมจ ำนวนครู 26 
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3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
   ตัวแปรท่ีศึกษา 

1) ผลการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งครอบคลุมกลไกการบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน 

คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานบุคคล 3) การบริหารงานงบประมาณ และ  

4) การบริหารท่ัวไป 

2) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูในสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามแบบนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ Active Learning 

 
4. นิยำมศัพท์เฉพำะ 

การรายงานครั้งนี้  ผู้รายงานได้ก าหนดนิยามศัพท์ ดังนี้ 
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. หมายถึง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มีบทบาท อ านาจ หน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด 

โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ท้ังในส่วนของเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และ

ผู้ทรงคุณวุฒิท างานร่วมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและ

สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 

คณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. หมายถึง คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัด

การศึกษา ท่ีได้รับการแต่งต้ังจาก คณะกรรมการ ก.ต.ป.น 

 การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การศึกษาความก้าวหน้าการบริหารการจัดการและการ

ด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การก ากับ ดูแล เพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจัด

การศึกษาและด าเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีก าหนดไว ้

 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตีค่าผลการบริหารการจัดการศึกษา และด าเนิน

ไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีก าหนดไว้โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 การนิเทศการศึกษา (Supervision) หมายถึง การให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน 

เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา และ

สถานศึกษาในสังกัด 

 สหวิทยาเขต หมายถึง การรวมสถานศึกษาหลายแห่งเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา และบุคลากรในสหวิทยาเขต 

 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย หมายถึง  โรงเรียนในจังหวดัเลย ท่ีสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 จ านวน 13 โรง ดังนี้ 1) โรงเรียนเลยพิทยาคม 2) โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา      

3) โรงเรียนนาอ้อวิทยา 4) โรงเรียนน้ าสวยพิทยาสรรพ์  5) โรงเรียนเชียงคาน 6) โรงเรียนธาตุพิทยา

คม 7) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 8) โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์                  

9) โรงเรียนปากชมวิทยา 10) โรงเรียนเชียงกลมวทิยา 11) โรงเรียนคอนสาวิทยา                       

12) โรงเรียนท่าล่ีวิทยา และ 13) โรงเรียนนาด้วงวิทยา 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning หมายถึง การเรียนการสอนแบบ Active 

Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการ

เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และกรณีศึกษา เป็นต้น โดยกิจกรรมท่ีน ามาใช้ควรช่วยพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การส่ือสารน าเสนอ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

เหมาะสม บทบาทของผู้เรียนนอกจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังต้องมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน ผู้สอนควรลดบทบาทในการถ่ายทอดความรู้แก่

ผู้เรียนในลักษณะการบรรยายลง และเพิ่มบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะท า

กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ 

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน หมายถึง แบบท่ีใช้ประเมินเกี่ยวกับ

คุณภาพการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งครอบคลุมกลไกการบริหารสถานศึกษาและภาระงาน  

4`ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการ

บริหารท่ัวไป 

แบบนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning หมายถึง แบบนิเทศ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ท่ีประกอบด้วย 3 ตอน  คือ ตอนท่ี 1 สังเกตการสอนมี  3 

องค์ประกอบ คือด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียน และด้านกระบวนการ ตอนท่ี 2 การโค้ชของศึกษานิเทศก์ 

และตอนท่ี 3 สะท้อนผลการสังเกตการสอนท้ัง  3 ด้าน 
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5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
5.1 โรงเรียนในสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย สังกัดส านักงานเขตพี้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 19 ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในประเด็นการนิเทศท่ีก าหนด 

5.2 โรงเรียนในสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย สังกัดส านักงานเขตพี้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 19 มีแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองในภาคเรียนต่อไป 

5.3 ครูและศึกษานิเทศก์ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและหาแนวทางแก้ไข 

ร่วมกันในการพฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

5.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
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ส่วนท่ี  2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

รายงานผลการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 สหวิทยาเขตหลักเมือง
เลย ผู้รายงานได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 
2. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
4. แนวทางการใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมธัยมศึกษา พ.ศ. 2552  (ปรับปรุง พ.ศ.

2560) ส าหรับโรงเรียน 
 
1. ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกำรนิเทศกำรศึกษำ 
 1.1 ความหมายการนิเทศ 
 ได้มีผู้ให้ความหมายค าว่า การนิเทศการศึกษา ไว้แตกต่างกันดังนี้ 

Miles (1967: 6) ได้เสนอว่าการนิเทศการศึกษา หมายถึง การแนะน าซึ่งกนัและกัน การ 
วางแผนร่วมกันเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการเรยีนการสอนให้ดีขึ้น  

Good (1973: 374) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็นความพยายามทุกชนิดของฝ่าย 
การศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีในการนิเทศการศึกษาให้การแนะน าครูหรือผู้อื่นท่ีท าหน้าท่ี
เกี่ยวกับการศึกษาให้รู้จักปรับปรุงวิธีสอนหรือการให้การศึกษาท าให้เกิดความงอกงามในวิชาชีพด้าน
การศึกษาร่วมพัฒนาครูช่วยเหลือและปรังปรุงวัตถุประสงค์ของการศึกษาเนื้อหาและการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

Harris (1985: 19) ได้กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง ส่ิงท่ีบุคลากรในโรงเรียน 
กระท าต่อบุคคลหรือส่ิงหนึ่งส่ิงใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการหรือเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนมุง่ให้เกิดประสิทธิภาพในการสอนเป็นส าคัญ  

จากแนวคิดท่ีเสนอมาแล้วนั้นพอจะสรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการ 
ท างานร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนโดย
ความร่วมมือระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ  
 1.2 กระบวนการนิเทศ 

นักวิชาการท้ังชาวไทยและต่างประเทศกล่าวถึงกระบวนการนิเทศ ดังนี้  
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Harris (1985 อ้างถึงในบวร เทศารินทร์ 2551, 50-51) กระบวนการนิเทศท่ีแฮริสก าหนดขึ้น
มีความเหมาะสมกับการนิเทศการศึกษาและเป็นกระบวนการมุง่เน้นการวางแผนการปฏิบัติงาน
มากกว่าการควบคุมงานเพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการนิเทศได้เรียกกระบวนการว่า 
Harris’Polca ซึ่งมี 6 ข้ันตอน ดังนี ้
  1. การประเมินสภาพการท างาน (Assessing) เป็นกระบวนการศึกษาถึงสภาพต่าง ๆ เพื่อให้
ได้ข้อมูลเพื่อเป็นตัวก าหนดการเปล่ียนแปลงมีกระบวนการย่อย ๆ ดังนี้  
 1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจะศึกษาถึงธรรมชาติและความสัมพันธ์ของเรื่องต่าง ๆ  
 1.2 การสังเกตเป็นการมองส่ิงรอบตัวด้วยความละเอียดถี่ถ้วน  

1.3 การทบทวนเป็นการตรวจสอบส่ิงรอบตัวอย่างต้ังใจ  
1.4 การวัดพฤติกรรมการท างาน  
1.5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการท างาน  

 2. การจัดล าดับความส าคัญของงาน (Prioritizing) เป็นกระบวนการก าหนดความส าคัญของ
งานตามเป้าหมายวัตถุประสงค์และกิจกรรมตามลาดับความส าคัญซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้  

2.1 การก าหนดเป้าหมาย  
2.2 การก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ  
2.3 การก าหนดทางเลือก  
2.4 การจัดล าดับความส าคัญของงาน  

3. การออกแบบวิธีการท างาน (Designing) เป็นกระบวนการวางแผนหรือก าหนด 
โครงการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโดยประกอบด้วยกระบวนการย่อย ๆ ดังนี้  
 3.1 การจัดสายงานเป็นการจัดส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานให้สัมพันธ์กัน  

3.2 การหาวิธีการน าเอาทฤษฎีหรือหลักการไปสู่การปฏิบัติ  
3.3 การเตรียมการต่าง ๆ ให้พร้อมท่ีจะท างาน  
3.4 การจัดระบบการท างาน  
3.5 การก าหนดแผนในการท างาน 

 4. การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) เป็นกระบวนการก าหนดทรัพยากร 
ต่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท างานซึ่งประกอบด้วยกระบวนการย่อย ๆ ดังนี้  

4.1 การก าหนดทรัพยากรท่ีต้องใช้ความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ  
4.2 การจัดสรรทรัพยากรไปให้หน่วยงานต่าง ๆ  
4.3 การก าหนดทรัพยากรท่ีจ าเป็นจะต้องใช้ส าหรับความมุ่งหมายเฉพาะอย่าง  
4.4 การมอบหมายบุคลากรให้ท างานในแต่ละโครงการหรือแต่ละเป้าหมาย  
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 5. การประสานงาน (Coordination) เป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับงานเวลาวัสดุอุปกรณ์
และส่ิงอ านวยความสะดวกทุก ๆ อย่างเพื่อให้การเปล่ียนแปลงบรรลุผลซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ
ย่อย ๆ ดังนี้  

5.1 การประสานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ให้ด าเนินการไปด้วยความราบรื่น  
5.2 การสร้างความกลมกลืนและความพร้อมเพรียงกัน  
5.3 การปรับการท างานในส่วนต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพให้มากท่ีสุด  
5.4 การก าหนดเวลาในการท างานในแต่ละช่วง  
5.5 การสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น 

 6. การอ านวยการ (Directing) เป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสภาพท่ี
เหมาะสมท่ีจะสามารถบรรลุผลแห่งการเปล่ียนแปลงให้มากท่ีสุดมีกระบวนการย่อย ๆ ดังนี้  

6.1 การแต่งต้ังบุคลากร  
6.2 การก าหนดแนวทางหรือกฎเกณฑ์ในการท างาน  
6.3 การก าหนดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับเวลาปริมาณหรืออัตราเร่งในการท างาน 
6.4 การแนะน าการปฏิบัติงาน  
6.5 การตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน 

 สงัด อุทรานันท์ (2530: 44) มีความเห็นว่ากระบวนการนิเทศการศึกษาจะประสบผลส าเร็จ
ได้จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องกัน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (Planning) เป็นขั้นตอนท่ีผู้บริหารผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
จะท าการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจ าเป็นท่ีจะต้องมีการนิเทศ
รวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศท่ีจะจัดขึ้นอีกด้วย 
 ขั้นที่ 2 ให้ความรู้ในส่ิงท่ีจะท า (Informing) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความเข้าใจถึงส่ิงท่ี
จะด าเนินการว่าจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถอย่างไรบ้างจะมีข้ันตอนในการด าเนินงานอย่างไร
และจะท าอย่างไรจึงจะท าให้ได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพขั้นนี้จ าเป็นทุกครั้งส าหรับการเริ่มการ
นิเทศท่ีจัดขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามและมีความจ าเป็นส าหรับการนิเทศท่ียังเป็นไปอย่างไม่
ได้ผลหรือได้ผลยังไม่ถึงขั้นที่พอใจซึ่งจ าเป็นจะต้องท าการทบทวนให้ความรู้ในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อ
ครั้งหนึ่ง 
 ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงาน (Doing) ประกอบด้วยการปฏิบัติงาน 3 ลักษณะคือ  
 1) การปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศเป็นขั้นที่ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตามความรู้
ความสามารถท่ีได้รับมาจากการด าเนินงานในขั้นที่ 2  
 2) การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศขั้นนี้ผู้ให้การนิเทศจะท าการนิเทศและควบคุมคุณภาพให้
งานส าเร็จออกมาทันตามก าหนดเวลาและมีคุณภาพสูง  
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 3) การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศผู้บริหารก็จะให้การสนับสนุนในเรื่องวัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างได้ผล 
 ขั้นที่ 4 การสร้างขวัญและก าลังใจ (Reinforcing) ในขั้นนี้เป็นขั้นของการเสริมก าลังใจของ
ผู้บริหารเพื่อให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขั้นนี้อาจ
ด าเนินการไปพร้อม ๆ กับผู้รับการนิเทศก าลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้เสร็จส้ินลงไปแล้วก็ได้ 
 ขั้นที่ 5 การประเมินผลการด าเนินงาน (Evaluating) เป็นขั้นที่ผู้นิเทศท าการประเมินผลการ
ด าเนินงานซึ่งผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไรหลังจากการประเมินผลการนิเทศหากพบว่ามีปัญหาหรือ
อุปสรรคอย่างหนึ่งอย่างใดก็สมควรจะต้องท าการปรับปรุงแก้ไข 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2530 46-57) ก าหนดกระบวนการนิเทศ
ส าหรับศึกษานิเทศก์ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติใช้ในการนิเทศการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดมี 5 ข้ันตอน คือ 
 ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 
การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการนิเทศการศึกษา
กระท าได้หลายวิธีเป็นต้นว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านปัจจัยกระบวนการและผลผลิตท่ีเกี่ยวข้อง
กับการศึกษาประเมินความต้องการการใช้ส่ือและเครื่องมือต่าง ๆ หรือการประชุมสัมมนาค้นหา
ปัญหา 
 ขั้นที่ 2 การวางแผนการวางแผนเป็นการน าข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและ
ความต้องการมาใช้วางแผนและก าหนดทางเลือกในการนิเทศการศึกษาซึ่งอาจด าเนินการตามข้ันตอน
ต่อไปนี้ 
 1) น าข้อมูลจากการศึกษาสภาพปัจจุบันมาจัดล าดับความส าคัญ  
 2) ศึกษาและท าความเข้าใจเรื่องท่ีเกี่ยวกับปัญหานั้น ๆ เช่นนโยบายหลักสูตรส่ือเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานตามข้ันตอนต่าง ๆ  
 3) ก าหนดเป้าหมายและทางเลือกในการปฏิบัติงาน  
 4) เขียนแผนปฏิบัติการนิเทศ  
 5) จัดท าคู่มือการนิเทศโดยสรุปสาระส าคัญของเรื่องท่ีนิเทศเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
ปฏิบัติงานและเป็นเอกสารอ้างอิง 
 ขั้นที่ 3 การสร้างส่ือเครื่องมือและพัฒนาวิธีการการสร้างส่ือเครื่องมือและพัฒนาวิธีการเป็น
ขั้นตอนการสร้างส่ือหรือเครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศท่ีจะช่วยให้การนิเทศเป็นไปอย่างราบรื่นและ
บรรลุผลส าเร็จถ้าหากว่าส่ือและเครื่องมือเหมาะสมและมีคุณภาพแล้วจะช่วยให้การนิเทศมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศ 
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 การปฏิบัติการนิเทศเป็นขั้นตอนท่ีผู้นิเทศจะต้องน าหลักเกณฑ์การนิเทศ เทคนิค ทักษะ และ
ส่ือหรือเครื่องมือท่ีจ าเป็นต่อการนิเทศการศึกษามาประยุกต์ซึ่งด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 1) การประชุมคณะปฏิบัติหรือคณะท างาน  

2) ท าความเข้าใจหรือศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับงานส่ือหรือเครื่องมือ  
 3) แบ่งงานรับผิดชอบ  
 4) ก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน  
 5) ก าหนดวิธีการเก็บข้อมูลหรือวิธีรายงานผล  
 6) เริ่มปฏิบัติการนิเทศ  
 7) ประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน  
 8) สรุปผลการปฏิบัติงาน  
 9) น าผลไปพัฒนาการปฏิบัติงาน  
 ขั้นที่ 5 การประเมินผลและรายงานผล 

การประเมินผลและรายงานผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการนิเทศการศึกษา 
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ  
 1) การประเมินผลโดยใช้เครื่องมือประเมินประเภทต่าง ๆ ได้แก่ แบบสอบถามแบบสังเกต
พฤติกรรมแบบส ารวจข้อมูล ฯลฯ โดยท าการประเมิน 3 ระยะคือก่อนการปฏิบัติงานนิเทศระหว่าง
การปฏิบัติงานนิเทศและประเมินเพื่อสรุปผลการนิเทศแล้วน าผลท่ีได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือ
จุดท่ีเป็นปัญหา  
 2) การรายงานผลเป็นขั้นตอนส าคัญของการปฏิบัติการนิเทศเพื่อผู้บังคับบัญชาและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานซึ่งการรายงานควรท า 3 ระยะคือรายงานเตรียมการ
ก่อนออกปฏิบัติงานการรายงานระหว่างการปฏิบัติงานและการรายงานหลังการปฏิบัติงาน 
ตามท่ีเสนอมาแล้วจะเห็นได้ว่ากระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีข้ันตอนส าคัญ
คือการวางแผนซึ่งต้องอยู่บนพืน้ฐานสภาพปัญหาเตรียมส่ือเครื่องมือแล้วปฏิบัติตามแผนหลังจากนั้น
ต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานและปรับปรุงพัฒนางานตามล าดับ 
 1.3 การนิเทศแนวใหม่ 

ภายใต้บริบททางสังคมท่ีมุ่งการแข่งขันและการเช่ือมโยงกันเป็นหนึง่ของโลกมากข้ึน 
ระบบการศึกษามีบทบาทส าคัญในการตอบสนองความต้องการทางสังคมในแง่การผลิตและการส่ง
มอบคนท่ีมีศักยภาพสูงและมีสมรรถนะพร้อมในทุกด้านประเทศไหนเต็มไปด้วยคนท่ีมีคุณภาพท่ีจะ
ช่วงชิงความได้เปรียบในเวทีโลกและมีโอกาสด ารงอยู่อย่างมั่นคงภายใต้เงื่อนไขท่ีทรัพยากรต่าง ๆ 
ในโลกลดน้อยลงทุกขณะการศึกษาจึงต้องพัฒนาท้ังระบบอย่างรู้เท่าทันและสอดคล้องกับเป้าหมาย
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในฐานะท่ีการนิเทศการศึกษาเป็นหนึ่งในกลไกส าคัญทางการศึกษาจึง
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ต้องมีการปรับเปล่ียนหรือพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาของครูหรือ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2554: 7) กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ดังนี้  
1) การสร้างเอกภาพการนิเทศด้วยการก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานด้านคุณภาพ

การศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันในการพัฒนางานนิเทศการศึกษาระดับประเทศ
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  

2) พัฒนาเครือข่ายการนิเทศแบบมีส่วนร่วมให้เกิดความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 2.1) ด้านการวางแผนปฏิบัติและการติดตามผลการนิเทศ  
 2.2) ด้านความร่วมมือกันจัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาอาทิการพัฒนาหลักสูตร 

สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 การพัฒนาหลักสูตร
ระดับท้องถิ่นการพัฒนาส่ือประกอบการนิเทศการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมการ
จัดประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพครูและคุณภาพการศึกษาเป็นต้น  

 2.3) ด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาด้านความพร้อมความขาด
แคลนศึกษานิเทศก์และการใช้ศักยภาพส่วนบุคคลของศึกษานิเทศก์ในการนี้เทศการศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษาและต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 3) ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนี้ 
 3.1) มีการก าหนดสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาร่วมกัน  
 3.2) ก าหนดมาตรฐานคุณภาพออกแบบกิจกรรมและการด าเนินการนิเทศเพื่อพัฒนา  
 3.3) ด าเนินการนิเทศติดตามผลโดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3.4) จัดให้มีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมในระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษาระดับจังหวัดระดับกลุ่มจังหวัดและระดับประเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 67) ได้ศึกษาเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญสูงสุดในการพัฒนา

บุคคลและสังคมไปสู่ความเจริญในแทบทุกมิติและเนื่องจากบริบททางสังคมมีความเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลากระบวนการนิเทศการศึกษาจึงเป็นหัวใจส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาระบบ
การศึกษาท่ีส่งผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาระบบการศึกษาต้ังแต่ระดับของสถานศึกษาเป็นต้นมา 

กระบวนการนิเทศการศึกษาท่ีจะสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้นศึกษานิเทศก์
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญจ าเป็นต้องเข้าใจภารกิจและระบบการนิเทศภายใต้สถานการณ์ท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนท้ังในด้านนโยบายและสังคมสภาพแวดล้อมท่ีมีความหลากหลายสามารถประยุกต์ใช้
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กระบวนการนิเทศโดยต้ังเป้าหมายท่ีการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและจัดการศึกษาให้
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณลักษณะของศึกษานิเทศก์ท่ีพึงประสงค์หรือมืออาชีพคือควร
เน้นผู้ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ(Coach) เป็นพี่เล้ียง(Mentor) เป็นผู้วิจัย (Research) เป็นผู้พัฒนา 
(Development) มีสมรรถนะหลักคือมีทักษะการคิดการแก้ปัญหาการวิจัยการส่ือสารการท างาน
เป็นทีม 

ดังนั้นศึกษานิเทศก์จึงต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้เท่าทันวิทยาการท่ีเปล่ียนแปลงไป
ในศตวรรษท่ี 21 มีคุณลักษณะของการเป็นพี่เล้ียง (Mentor) ความเป็นกัลยาณมิตร (Critical 
Friend) มีทักษะในการช้ีแนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching)  

สรุปได้ว่า การนิเทศแนวใหม่เป็นการปรับเปล่ียนการนิเทศภายใต้บริบทสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงเป็นการพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยก่อให้เกิด
ความร่วมมือและใช้ทรัพยากรร่วมกันอาจใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งผู้มี
บทบาทในการนิเทศ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์จึงต้องมีคุณลักษณะเป็นมืออาชีพเน้นการเป็นผู้ให้
ค าปรึกษาช่วยเหลือเป็นพี่เล้ียงเป็นผู้วิจัยและเป็นผู้พัฒนาอย่างเป็นกัลยาณมิตร 

 
2. กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในช้ัน สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกบัผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ โดยมีครูเป็นผู้
อ านวยความสะดวก (Facilitator) สร้างแรงบันดาลใจ ให้ค าปรึกษา ดูแล แนะน า ท าหน้าท่ีเป็นโค้ช
และพี่เล้ียง (Coach & Mentor) แสวงหาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย (meaningful learning) ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ มีความ
เข้าใจในตนเอง ใช้สติปัญญา คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมท่ีบ่งบอกถึงการมีสมรรถนะ
ส าคัญในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ตาม
ระดับช่วงวัย 
 2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) คือ การเรียนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ 
กับการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดขั้นสูง (Higher-Order Thinking) ด้วยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และประเมินค่า ไม่เพียงแต่เป็นผู้ฟัง ผู้เรียนต้องอ่าน เขียน ต้ังค าถามและถาม อภิปราย
ร่วมกัน ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยต้องค านึงถึงความรู้เดิมและความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ท้ังนี้ ผู้เรียนจะถูกเปล่ียนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ 

2.2 ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
1) Active Learning ส่งเสริมการมีอิสระทางด้านความคิดและการกระท าของผู้เรียน  
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การมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ ผู้เรียนจะมีโอกาส มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงและมีการใช้
วิจารณญาณในการคิดและตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น มุ่งสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ก ากับทิศทางการ
เรียนรู้ค้นหาสไตล์การเรียนรู้ของตนเอง สู่การเป็นผู้รู้คิด รู้ตัดสินใจด้วยตนเอง (Metacognition) 
เพราะฉะนั้น Active Learning จึงเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดขั้นสูง 
(Higher-Order Thinking) ในการมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การประเมิน 
ตัดสินใจและสร้างสรรค์ 

2) Active Learning สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง 
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่มจะน าไปสู่ความส าเร็จในภาพรวม 

3) Active Learning ท าให้ผู้เรียนทุ่มเทในการเรียน จูงใจในการเรียน และท าให้ผู้เรียน 
แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ เมื่อผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างกระตือรือร้นใน
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวย ผ่านการใช้กิจกรรมท่ีครูจัดเตรียมไว้อย่างหลากหลาย ผู้เรียนเลือกเรียนรู้
กิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง เกิดความรับผิดชอบและทุ่มเทเพื่อมุ่งสู่
ความส าเร็จ 

4) Active Learning ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีกอ่ให้เกิดการพัฒนาเชิงบวกท้ังตัว 
ผู้เรียนและตัวครู เป็นการปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ผู้เรียนจะมีโอกาสได้เลือกใช้ความถนัด ความ
สนใจ ความสามารถท่ีเป็นความแตกต่างระหว่างบคุคล (Individual Different) สอดรับกับแนวคิดพหุ
ปัญญา (multiple intelligence) เพื่อแสดงออกถึงตัวตนและศักยภาพของตัวเอง ส่วนครูผู้สอนต้องมี
ความตระหนักท่ีจะปรับเปล่ียนบทบาท แสวงหาวิธีการ กิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน ส่ิงเหล่านี้ จะท าให้ครูเกิดทักษะในการสอนและมีความเช่ียวชาญใน
บทบาท หน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบ เป็นการพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียนไปพร้อมกนั 
 2.3 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

ลักษณะของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีดังนี ้
1) เป็นการพัฒนาศักยภาพการคิด การแก้ปัญหา และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 

ในรูปแบบของความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน 
3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 
4) เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ สู่ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

และประเมินค่า 
5) ผู้เรียนได้เรียนรู้ความมีวินัยในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
6) ความรู้เกิดจากประสบการณ์และการสรุปของผู้เรียน 
7) ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วย 
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ตนเอง 
จากลักษณะการเรียนรู้แบบ Active Learning ดังกล่าว จึงควรมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี

สอดคล้องกัน ดังนี ้
1)  จัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหาและการน าความรู้ 

ไปประยุกต์ใช้ 
2)  จัดการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 
3)  จัดให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4)  จัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ท้ังในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ 

ร่วมกัน สร้างความร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 
5)  จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างานและการแบ่ง 

หน้าท่ีความรับผิดชอบในภารกิจต่าง ๆ  
6)  จัดกระบวนการเรียนท่ีสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะ 

เป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
7)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
8)  จัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร หรือสารสนเทศและหลักการ 

ความคิดรวบยอด 
9)  ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วย 

ตนเอง 
10) จัดกระบวนการสร้างความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้และ 

การสรุปทบทวนของผู้เรียน 
 2.4 ลักษณะกิจกรรมท่ีเป็นการเรียนรู้เชิงรุก 

1) กระบวนการเรียนรู้ท่ีลดบทบาทการสอนและการให้ความรู้โดยตรงของครู แต่เปิด 
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนด้วยตนเอง 

2) กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้น าความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ สามารถ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสู่ระดับท่ี
สูงขึ้น 

3) กิจกรรมเช่ือมโยงกับนักเรียนกับสภาพแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหาของชุมชน สังคมหรือ 
ประเทศชาติ 

4) กิจกรรมเป็นการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้แก้ปัญหาใหม่ หรือใช้ในสถานการณ์ใหม่ 
5) กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดของตนเองอย่างมีเหตุผล มีโอกาสร่วมอภิปราย 

และน าเสนอผลงาน 
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6) กิจกรรมเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กนัระหว่างผู้เรียนกบัผู้สอน และปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง 
ผู้เรียนด้วยกัน 
 2.5 บทบาทของครูในการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวทาง Active Learning ครูผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรม 
ท่ีสะท้อนการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ และเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง โดยด าเนินการ
ดังนี ้

1) สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ 
ท่ีดีกับผู้สอนและเพื่อนในช้ันเรียน 

2) ลดบทบาทการสอนและการให้ความรู้โดยตรง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ 
จัดระบบการเรียนรู้ แสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

3) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นพลวัต (มีการเคล่ือนไหว/ขับเคล่ือน) ส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นพบความส าเร็จในการเรียนรู้ สามารถน าความรู้ 
ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่ะ และคิดสร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ โดย
เช่ือมโยงกับสภาพแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหาของชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ 

4) จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน วางแผนเกี่ยวกับ 
เวลาในการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน รวมถึงเนื้อหาและกิจกรรม 

5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท้าทาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากวิธีการสอนท่ี 
หลากหลาย 

6) เปิดใจกว้างยอมรับในความสามารถ การแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นของ 
ผู้เรียน 

7) ผู้สอนควรทราบว่าผู้เรียนมีความถนัดท่ีแตกต่างกัน และทราบความรู้พื้นฐานของ 
ผู้เรียน 

8) ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในการเรียน ให้ผู้เรียนกล้าพูด กล้าตอบและมีความสุขใน 
การเรียนรู ้
 2.6 บทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 การจัดการเรียนรู้ท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมากท่ีสุด ครูผู้สอนต้องพยายามสร้าง
ลักษณะการเรียนรู้เชิงลึก ให้เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ โดยจะต้องให้ผู้เรียนได้เข้าใจและรู้ว่าในขณะท่ี
ก าลังเรียนรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องมีลักษณะดังนี้ 

1)  รู้ว่าตัวเองจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง รู้ส่ิงท่ีจะเรียน 
2)  ส่ิงท่ีจะเรียนรู้นั้น เกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนไปแล้วอย่างไร 
3)  ส่ิงท่ีจะเรียนรู้นั้น สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับความเป็นไปของโลกปัจจุบันอย่างไร 
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4)  ผู้เรียนต้องรู้ว่า ท าอย่างไรจึงจะรู้ว่าข้อเท็จจริงหรือข้อความรู้ท่ีได้รับรู้นั้นถูกต้องแน่นอน 
5)  ผู้เรียนจะต้องกลับไปตรวจสอบการบ้าน หรือส่ิงท่ีค้นคว้าใหม่ ว่าได้ค าตอบท่ีถูกต้อง 

หรือไม่ หรือตอบถูกต้องตรงกับค าถามข้อไหน 
6)  สามารถสอบถามความรู้เพิ่มเติมจากผู้อื่น หรือท างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้ได้ค าตอบ 

ก่อนท่ีจะสรุปค าตอบสุดท้าย โดยต้องฟังหรือหาค าตอบให้ได้มาอย่างสมบูรณ์ท่ีสุด ก่อนท่ีจะสรุป
น าเสนอ 
 2.7 กรวยแห่งการเรียนรู้ (The Cone of Learning) 

การเรียนรู้ท่ีเน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน หรือการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือการลงมือท า
ซึ่ง “ความรู้” ท่ีเกิดขึ้นก็เป็นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ จากกระบวนการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผู้เรียนมีโอกาส ลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน การ
เขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกท้ังให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า 

การเรียนรู้ท่ีเน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning)  ท าให้ผู้เรียน
สามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียน เป็นฝ่ายรับ
ความรู้ (Passive Learning) เพราะกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สอดคล้องกับการ
ท างานของสมองท่ีเกี่ยวข้องกับความจ า โดยสามารถเก็บและจ าส่ิงท่ีผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอน ส่ิงแวดล้อม การเรียนรู้ท่ีได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บความจ า ใน
ระบบความจ าระยะยาว (Long Term Memory) ท าให้ผลการเรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในปริมาณท่ีมากกว่า 
ระยะยาวกว่า ซึง่อธิบายได้ ดังรูป 
 

 
 

รูปท่ี 1 The Cone of Learning 
ท่ีมา : https://www.google.com/imgres?imgurl 
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 จากรูปจะเห็นได้ว่า กรวยแห่งการเรียนรู้นีไ้ด้แบ่งเป็น 2 กระบวนการ คือ 
1) กระบวนการเรียนรู้แบบต้ังรับ (Passive Learning)  

- การเรียนรู้โดยการอ่าน ท่องจ า ผู้เรียนจะจ าได้ในส่ิงท่ีเรียนเพียง 20% 
- การเรียนรู้โดยการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียวโดยท่ีผู้เรียนไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมใน                  

การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมอื่นในขณะท่ีครูสอน  เมื่อเวลาผ่านไปผู้เรียนจะจ าได้เพียง 20% หากในการ
เรียนการสอนผู้เรียนมีโอกาสได้เห็นภาพประกอบด้วยก็จะท าให้ผลการเรียนรู้คงอยู่ได้เพิ่มขึ้นเป็น 
30% 

- การเรียนรู้ท่ีผู้สอนจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพิ่มขึ้น เช่น การให้ดูภาพยนตร์ การ 
สาธิต จัดนิทรรศการให้ผู้เรียนได้ดู รวมทั้งการน าผู้เรียนไปทัศนศึกษาหรือดูงาน ก็ท าให้ผลการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น เป็น 50% 

2) กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning) 
- ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้  

ความเข้าใจ น าไปประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า หรือ สร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ และ
พัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ได้ร่วมอภิปราย  ให้ฝึกทักษะ
การส่ือสาร ท าให้ผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเป็น 70% 

- การน าเสนอผลงานทางการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง ท้ังมีการฝึกปฏิบัติในสภาพ 
จริง มีการเช่ือมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ จะท าให้ผลการเรียนรู้เกิดขึ้นถึง 90% 
 
3. คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 
 3.1 อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 ก าหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้ตรวจราชการของกระทรวงเพื่อท าหน้าท่ีในการตรวจราชการ ศึกษาวิเคราะห์ 
วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพื่อนิเทศให้ค าปรึกษาและแนะน าเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 
 ในระดับส านักงานให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้
ท าหน้าท่ีติดตามและประเมินผลโยบายตามภารกิจตลอดจนนิเทศให้ค าปรึกษาและแนะน าเพื่อ
ปรับปรุง พัฒนา 
 ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด 
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษามีหน้าท่ีศึกษาวิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผลการ
บริหาร และการด าเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพื่อเตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
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 การด าเนินงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาการและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการส าหรับ
กระทรวงศึกษาธิการหรือส าหรับแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา ท้ังนี้ จ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา
ของคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 การด าเนินการในเรื่องการตรวจราชการและการด าเนินการของคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ี
ก าหนดในมาตรานี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบหรือข้อบังคับของกระทรวงหรือส่วน
ราชการหรือมติคณะรัฐมนตรี หรือค าส่ังของนายกรัฐมนตรี ท้ังนี้ จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระ
การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาท่ีเป็นนิติบุคคลในสาย
บังคับบัญชาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีสามารถด าเนินกิจการได้โดยอิสระพัฒนา
ระบบบริหารและการจัดการท่ีเป็นของตนเองมีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังสถานศึกษานั้น 
 โดยสรุปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 
วรรค 3 และวรรค 4 ก าหนดว่า ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจาก
หน่วยงานภายนอก 
 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีจ านวน 9 คน ประกอบด้วย 

(1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ จ านวนหนึ่งคน 
(3) กรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของเอกชน จ านวนหนึ่งคน 
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนห้าคน ซึ่งแต่งต้ังจากผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์สูงในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านการวิจัยและ
ประเมินผลด้านการบริหารการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลาย
ด้านรวมกัน 

(5) หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
 2.2 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พื้นท่ีการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 ส่วนท่ีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ข้อ 25 การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการ
ด าเนินการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดพื้นท่ีการศึกษาเพื่อเตรียมการรับ
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก และข้อ 26 ให้คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ 
ก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้         
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาก าหนดเป็นแนวทางในการ
ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2. ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3. พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4. ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 
 5. รับทราบผลการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผน 
และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 6. ส่งเสริมให้มีการประสานการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากับคณะกรรมการ
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 7. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจ าเป็น 
 8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 2.3 แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาพ.ศ. 2560 ส่วนท่ี 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ข้อ 26 ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนด จ านวนหลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษามีอ านาจหน้าท่ี 8 ข้อ ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วซึ่งเป็นปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ประสบความส าเร็จและเกิดการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องใช้กระบวนการ
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ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสบผลส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานจึงก าหนดแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นของชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อน ามาใช้
เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

2. ก าหนดแนวทางและเป้าหมายความส าเร็จในการท างานของคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้สอดคล้องกับข้อ 1 ตามภารกิจ
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. ก าหนดกลไกการท างานในการขับเคล่ือนงานในภารกิจของคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา เช่น 

3.1 จัดท าแผนปฏิบัติการในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เสนอ 
ขออนุมัติจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

3.2 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา 
3.3 สร้างเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาให้ 

สอดคล้องกับข้อ 1 และ ข้อ 2 
4. สร้างความเข้าใจกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
5. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ี 

ก าหนดไว้ 
6. สรุป รวบรวมข้อมูล และประมวลผลท่ีได้จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 

นิเทศการศึกษา 
7. เสนอสรุปรายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อผู้อ านวยการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

8. รับทราบผลการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาการ 
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาน าไปแก้ปัญหา
และปรับปรุงพัฒนาการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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9. ประสานงานการตรวจราชการและติดตาม ตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลในทุกระดับ รวมทั้งแจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 

10. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การจัดการศึกษาของระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ปฏิบัติในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับส่วนราชการและระดับส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
 2.4 รูปแบบการบริหารจัดการสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. โดยใช้หลักการมี
ส่วนร่วม (Participation) โมเดล 5 ร 
  ร่วมคิด (Thinking Participation) หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมคิดวางแผนการติดตาม
การก าหนดตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดพื้นท่ีการศึกษาเพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
 ร่วมปฏิบัติ (Implementing Participation) หมายถึง ให้ทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียใน
การจัดการศึกษา มีส่วนร่วมในงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารงานท่ัวไป ภายใต้ความร่วมมือของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา และคณะอนุกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ร่วมติดตาม นิเทศ (Supervision Participation) หมายถึง คณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษามีส่วนร่วมในการก ากับ นิเทศ และ
ติดตามความก้าวหน้าตามแผนเป็นระยะ ๆ โดยสร้างเครือข่ายเป็นกลไกในการติดตามและนิเทศ
การศึกษา 
 ร่วมประเมินผล ( Evaluation Participation) หมายถึง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ตาม
แผนปฏิบัติการท่ีก าหนดไว้ 
 ร่วมปรับปรุงและพัฒนา ( Improve and develop Participation) หมายถึง 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษามีส่วนร่วมใน
การสรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานต่อต้นสังกัดในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป และน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางาน
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2.5 แนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2560 ส่วนท่ี 4 
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การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ข้อ 27 ให้ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
  1. มอบหมายศึกษานิเทศก์ หรือข้าราชการอื่นในสังกัด ท าหน้าท่ีติดตาม ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  2. จัดท าแผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา แล้วแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ 
  3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา การบริหาร
การศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อการเตรียม
รับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
  4. รายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเสนอผู้บังคับบัญชาและ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  5. ประสานให้หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ี เพื่อช้ีแจง ให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
  6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
4. แนวทำงกำรใช้มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
   ส ำหรับโรงเรียน 

1. ศึกษามาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ท้ัง 2 
ด้านอย่างละเอียด 

2. ส ารวจสภาพของโรงเรียนตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้โรงเรียนได้ด าเนินการตามภารกิจและ
ตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้อย่างไร มีส่ิงใดท่ีควรปรับปรุงแก้ไข 

3. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนตามความเหมาะสมและตามบริบทของ
โรงเรียนหากมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการโดยขอความสนับสนุนจากฝ่ายบริหารท่ี
นอกเหนือระดับโรงเรียนก็ควรด าเนินการอย่างเรง่ด่วน 

4. ตระหนักและเห็นความส าคัญของข้อก าหนดในมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
พ.ศ. 2552  (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ฉบับนี้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างความพร้อมหรือตรวจสอบ
ตนเองให้มีปัจจัยหรือกิจกรรมการปฏิบัติงานเพียงพอในระดับท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพจน
มั่นใจว่าส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

 ส าหรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน 
1. ต้องมีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโรงเรียนอยา่งน้อย 3 คน 
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2. ผู้ประเมินจะต้องศึกษารายละเอียดของแต่ละภารกิจและตัวชี้วัด วิธีการประเมิน และการ 
ให้ระดับคุณภาพของแต่ละระดับโดยท าความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนท าการประเมิน 

3. การให้ระดับคุณภาพแต่ละรายการจะต้องมีเหตุผลและมีหลักฐานหรือข้อมูลสนับสนุน 
อย่างเพียงพอหากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจก็ให้ค้นหาข้อมูลมาสนับสนุนเพิ่มเติมจนมั่นใจก่อนแล้วจึงให้
คะแนนระดับคุณภาพ 

4. คณะกรรมการประเมินจะต้องท าใจเป็นกลาง ไม่ประเมินโดยใช้ความรู้สึกส่วนตัวมาเป็น 
องค์ประกอบในขณะท าการประเมิน ท้ังนี้เพื่อให้ผลการประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องแม่นย าและ
ตรงตามข้อเท็จจริงมากท่ีสุด 

5. การให้ระดับคุณภาพของคณะกรรมการประเมินในแต่ละรายการ ไม่ควรใช้วิธีการหา 
ค่าเฉล่ียจากคะแนนของคณะกรรมการ แต่ควรใช้วิธีหาข้อตกลงร่วมกันในแต่ละรายการว่าควรได้
ระดับคุณภาพใดเป็นข้อยุติ 

6. การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน ไมม่ีวัตถุประสงค์จะจับผิดหรือแสวงหา 
ข้อบกพร่องของผู้บริหารโรงเรียนแต่ประการใด แต่ต้องการทราบข้อมูลท่ีแท้จริงว่า ในขณะท่ีท าการ
ประเมินนั้น โรงเรียนมรีายละเอียดหรือภารกิจและตัวชี้วัดด้านใดท่ีน าไปพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นอย่างดีแล้ว และมีด้านใดท่ียังจะต้องพัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เพื่อผู้บริหารโรงเรียนและ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจะได้ร่วมมือกันแกไ้ข
ข้อบกพร่องท่ียังไม่สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก 

7. ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมธัยมศึกษา จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อ  
โรงเรียนหรือสหวิทยาเขต หรือเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด ได้น าผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียน หรือปรับปรุงการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
กระบวนกำรนิเทศ 

 
 

 การด าเนินการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โรงเรียนในสังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย 

มีขอบเขตการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ขอบเขตการด าเนินการ 

1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  

1.2 กลุ่มเป้าหมาย 

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

3. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 

5. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1. ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย โดยมีขอบเขต
ด้านเนื้อหา ดังนี้   
  1) การด าเนินงานของโรงเรียนในสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งครอบคลุมกลไก
การบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานบุคคล                 
3) การบริหารงานงบประมาณ และ 4) การบริหารท่ัวไป 
  2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูในสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

1.2 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
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1) คณะกรรมการบริหารงาน 4 ฝ่าย หัวหน้าวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอน

ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย  

จังหวัดเลย จ านวน 13 โรงเรียน 

          2) คณะครูท่ีสอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19         

สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย จังหวัดเลย 

2. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ผู้รายงานได้ด าเนินการ ดังนี ้
1. ข้ันวางแผน ประกอบไปด้วย (Plan - P) 

 1.1 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการเกี่ยวกับแนวด าเนินการนิเทศ ติดตาม การ
ประเมินผลการจัดการศึกษาบูรณาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1.2 วิเคราะห์ปัญหาและเกิดความต้องการจ าเป็น 
  1.3 ศึกษาเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.4 จัดท าองค์ประกอบ ตัวชี้วัด  และเครื่องมือการประเมินซึง่เป็นแบบประเมิน
ด าเนินการนิเทศ ติดตาม การประเมินผลการจัดการศึกษาบูรณาการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  19 ซึ่งมี 2 แบบ  ดังนี้ 1) แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน หมายถึง  แบบท่ีใช้ประเมินเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่ง
ครอบคลุมกลไกลการบริหารสถานศึกษาและภาระงาน  4  ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารท่ัวไป และ 2) แบบนิเทศ ติดตาม การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning หมายถึง แบบนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
ท่ีประกอบด้วย 3 ตอน  คือ  ตอนท่ี 1 สังเกตการสอนมี  3 องค์ประกอบ คือ ด้านครูผู้สอน ด้าน
ผู้เรียน และด้านกระบวนการ ตอนท่ี 2 การโค้ชของศึกษานิเทศ  ตอนท่ี 3 สะท้อนผลการ
สังเกตการณ์สอนท้ัง 3 ด้าน 
 2. ข้ันการปฏิบัติงานตามแผน (DO-D) ผู้รายงานและคณะด าเนินการปฏิบัติงานตามแผนโดย
นิเทศติดตามผล (Supervision) ผ่านรูปแบบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นการนิเทศแบบบูรณาการท่ีมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ สอบถาม ตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ดังนี ้
 2.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นิเทศ ติดตามและและประเมินการจัดการศึกษา
ตามแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน ซึ่งครอบคลุมกลไกลการบริหารสถานศึกษา
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และภาระงาน 4 ด้าน คือการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ 
และการบริหารท่ัวไป 
 2.2 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินการจัดการศึกษาตามแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ท่ีประกอบด้วย 3 
ตอน คือ 1) ตอนท่ี 1 สังเกตการสอนซึ่งมี  3 องค์ประกอบ คือ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียน และด้าน
กระบวนการ 2) ตอนท่ี 2 การโค้ชของศึกษานิเทศก์ และ 3) ตอนท่ี 3 สะท้อนผลการสังเกตการณ์
สอนท้ัง 3 ด้านและให้ข้อเสนอแนะพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นของครู 
 3. ข้ันการตรวจสอบและประเมินผล (CHECK-C) ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผล เป็น
การสรุปเพื่อประเมินผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา  ตามแบบนิเทศ ติดตาม ฯ ตามแบบประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินหลังจากท่ีได้ออกนิเทศ ติดตาม ฯ ว่า
มีผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 4. ข้ันน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (ACT-A) พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
 

3. เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล  

 3.1 แบบประเมิน/รายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนมธัยมศึกษา 

 3.2 แบบนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  

 

4. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ระหว่างวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 

 

5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  รายงานการด าเนินการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

 1. ผู้รายงานและคณะแจ้งก าหนดปฏิทินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ขอให้

โรงเรียนอนุเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการด าเนินงาน 

 2. ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. แจ้งจุดประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจขั้นตอนและ

กระบวนการด าเนินงาน 

 3. ด าเนินการตามวันเวลาท่ีก าหนดไว้ 
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6. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล    

 6.1 ร้อยละ (Percentage) 

สูตร       P      =       100
n

f
  

เมื่อ  P     แทน ร้อยละ 

   f แทน ความถ่ีท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 

  n      แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

 6.2 ค่าเฉล่ีย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 81) 

n

x
X


  

เมื่อ     X      แทน    ค่าเฉล่ียของคะแนน 

x   แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

n       แทน    จ านวนโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

 6.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 83) 

)1n(n

)x(xn
.D.S

22






   

เมื่อ     .D.S    แทน     ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

x   แทน     ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

 2x แทน     ผลรวมของก าลังสองของคะแนน 

n        แทน     จ านวนโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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ส่วนที่  4 
ผลกำรนิเทศ 

 
 

ผลการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย จังหวัด

เลย มีผลดังนี้ 
1. นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนมัธยมศึกษำ 

ตำรำงที่ 2 ผลการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
             มัธยมศึกษา 

 

ตัวชี้วัดที่ 
(ด้ำน

วิชำกำร) 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
N 

 

  
 

s.d. 
เกณฑ์กำร

ปฏิบัติ 

1 6 5 2 0 0 13 4.31 0.72 มาก 
2 10 3 0 0 0 13 4.77 0.42 มากท่ีสุด 
3 10 3 0 0 0 13 4.77 0.42 มากท่ีสุด 
4 7 5 1 0 0 13 4.46 0.63 มาก 
5 8 4 1 0 0 13 4.54 0.63 มากท่ีสุด 
6 11 2 0 0 0 13 4.85 0.36 มากท่ีสุด 
7 12 1 0 0 0 13 4.92 0.27 มากท่ีสุด 
8 9 4 0 0 0 13 4.69 0.46 มากท่ีสุด 
9 4 9 0 0 0 13 4.31 0.46 มาก 
10 4 9 0 0 0 13 4.31 0.46 มาก 
11 4 7 2 0 0 13 4.15 0.66 มาก 
12 11 2 0 0 0 13 4.85 0.36 มากท่ีสุด 
13 6 6 1 0 0 13 4.38 0.62 มาก 
14 4 8 0 1 0 13 4.15 0.77 มาก 
15 6 5 2 0 0 13 4.31 0.72 มาก 
16 9 4 0 0 0 13 4.69 0.46 มากท่ีสุด 
17 6 5 2 0 0 13 4.31 0.72 มาก 
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ตัวชี้วัดที่ 
(ด้ำน

วิชำกำร) 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
N 

 

  
 

s.d. 
เกณฑ์กำร

ปฏิบัติ 

18 9 3 1 0 0 13 4.62 0.62 มากท่ีสุด 
19 11 2 0 0 0 13 4.62 1.52 มากท่ีสุด 
20 10 3 0 0 0 13 4.77 0.42 มากท่ีสุด 
21 10 2 1 0 0 13 4.69 0.61 มากท่ีสุด 
22 9 4 0 0 0 13 4.69 0.46 มากท่ีสุด 
23 12 1 0 0 0 13 4.92 0.27 มากท่ีสุด 
24 12 1 0 0 0 13 4.92 0.27 มากท่ีสุด 
25 7 4 2 0 0 13 4.38 0.74 มาก 
26 9 3 1 0 0 13 4.62 0.62 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.58 0.57 มากท่ีสุด 
ตัวชี้วัดที่ 

(งำนบุคคล) 
 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
N 

 

  
 

s.d. 
เกณฑ์กำร

ปฏิบัติ 
27 10 2 1 0 0 13 4.69 0.61 มากท่ีสุด 
28 12 1 0 0 0 13 4.92 0.27 มากท่ีสุด 
29 9 4 0 0 0 13 4.69 0.46 มากท่ีสุด 
30 11 2 0 0 0 13 4.77 0.93 มากท่ีสุด 
31 10 2 1 0 0 13 4.69 0.61 มากท่ีสุด 
32 10 3 0 0 0 13 4.69 0.95 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.74 0.64 มากท่ีสุด 
ตัวชี้วัดที่ 

(งำน
งบประมำณ) 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
N 

 

  
 

s.d. 
เกณฑ์กำร

ปฏิบัติ 

33 11 1 1 0 0 13 4.77 0.58 มากท่ีสุด 
34 11 2 0 0 0 13 4.85 0.36 มากท่ีสุด 
35 11 2 0 0 0 13 4.62 1.52 มากท่ีสุด 
36 9 3 1 0 0 13 4.62 0.62 มากท่ีสุด 
37 11 2 0 0 0 13 4.85 0.36 มากท่ีสุด 
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ตัวชี้วัดที่ 
(งำน

งบประมำณ) 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
N 

 

  
 

s.d. 
เกณฑ์กำร

ปฏิบัติ 

38 7 5 1 0 0 13 4.46 0.63 มาก 
39 9 4 0 0 0 13 4.69 0.46 มากท่ีสุด 
40 6 5 2 0 0 13 4.31 0.72 มาก 
41 7 5 1 0 0 13 4.46 0.63 มาก 
42 7 5 1 0 0 13 4.46 0.63 มาก 
43 7 4 0 0 2 13 4.08 1.38 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.56 0.72 มากท่ีสุด 
ตัวชี้วัดที่ 

(งำนบริหำร
ทั่วไป) 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
N 

 

  
 

s.d. 
เกณฑ์กำร

ปฏิบัติ 

44 5 7 1 0 0 13 4.31 0.61 มาก 
45 5 7 1 0 0 13 4.31 0.61 มาก 
46 5 6 1 1 0 13 4.08 1.17 มาก 
47 7 5 1 0 0 13 4.46 0.63 มาก 
48 5 5 3 0 0 13 4.15 0.77 มาก 
49 6 6 1 0 0 13 4.38 0.62 มาก 
50 8 4 1 0 0 13 4.54 0.63 มากท่ีสุด 
51 6 6 1 0 0 13 4.38 0.62 มาก 
52 8 4 0 1 0 13 4.46 0.84 มาก 
53 8 4 1 0 0 13 4.54 0.63 มากท่ีสุด 
54 7 4 1 1 0 13 4.31 0.91 มาก 
55 9 2 1 1 0 13 4.46 0.93 มาก 
56 6 4 2 1 0 13 4.15 0.95 มาก 
57 9 1 1 2 0 13 4.31 1.14 มาก 
58 7 5 1 0 0 13 4.46 0.63 มาก 
59 8 4 0 1 0 13 4.46 0.84 มาก 
60 7 5 0 1 0 13 4.38 0.84 มาก 
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ตัวชี้วัดที่ 
(งำนบริหำร

ทั่วไป) 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
N 

 

  
 

s.d. 
เกณฑ์กำร

ปฏิบัติ 

61 8 4 1 0 0 13 4.54 0.63 มากท่ีสุด 
62 9 3 0 1 0 13 4.54 0.84 มากท่ีสุด 
63 9 3 0 1 0 13 4.54 0.84 มากท่ีสุด 
64 9 3 1 0 0 13 4.62 0.62 มากท่ีสุด 
65 7 5 1 0 0 13 4.46 0.63 มาก 
66 8 4 1 0 0 13 4.54 0.63 มากท่ีสุด 
67 9 3 1 0 0 13 4.62 0.62 มากท่ีสุด 
68 7 5 1 0 0 13 4.46 0.63 มาก 
69 8 4 1 0 0 13 4.54 0.63 มากท่ีสุด 
70 3 9 1 0 0 13 4.15 0.53 มาก 

เฉลี่ยรวม   4.41 0.74     มาก 
 
 จากการออกนิเทศ ติดตาม และประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียน

ในสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย จ านวน 13 โรงเรียน ซึ่งครอบคลุมกลไกการบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน 

ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารท่ัวไป ผล

การประเมิน พบว่า มีค่าเฉล่ียในการปฏิบัติงานในระดับมากท่ีสุด 3 ด้าน คือด้านการบริหารงานบุคคล 

(  = 4.74, S.D. = 0.64) ด้านการบริหารงานวิชาการ (   = 4.58, S.D. = 0.72) และด้านการ

บริหารงานงบประมาณ (  = 4.56, S.D. = 0.72) และมีค่าเฉล่ียในการปฏิบัติงานในระดับมาก คือ

ด้านการบริหารท่ัวไป (   = 4.41, S.D. = 0.74) 

 จุดเด่น จุดควรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำ 4 ด้ำน 
1. กำรบริหำรงำนวิชำกำร 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
ด้ำนกำรวำงแผนวิชำกำร 
1) โรงเรียนมีการจัดท าแผนงานวิชาการท่ีดี 
2) โรงเรียนมีการรวบรวมข้อมูลและจัดท าแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารวิชาการท่ีดี 

ด้ำนกำรวำงแผนวิชำกำร 
1) บางโรงเรียนยังขาดการรวบรวมข้อมูลและ
จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ 
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ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
1) โรงเรียนมีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ท่ีดี 
2) โรงเรียนมีการวางแผน ในการจัดกลุ่มเรียน 
การจัดตารางสอน และจัดครูเข้าตามตารางสอน 
และมีการจัดสอนแทนได้เป็นอย่างดี 

ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
1) โรงเรียนยังขาดการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
2) การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงานทางวิชาการยังไม่มากพอ 

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตร 

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1) โรงเรียนยังขาดความต่อเนื่องในการท า การ
ใช้การปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้และแผนการ
เรียนรู ้

ด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมทำงด้ำนวิชำกำร 
1) โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาครูทางด้าน
วิชาการ 

ด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมทำงด้ำนวิชำกำร 
1) การส่งเสริมการวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

ด้ำนกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนและ
งำนทะเบียนนักเรียน 
1) โรงเรียนมีการด าเนินการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนทีดี 

ด้ำนกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนและ
งำนทะเบียนนักเรียน 
1) การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือวัดผลการ
เรียน 

ด้ำนงำนแนะแนว 
1) โรงเรียนมีการแนะแนวการเรียนท่ีดีให้กับ
นักเรียน 

ด้ำนงำนแนะแนว 
1)โรงเรียนขาดครูแนะแนวที่มีความรู้เฉพาะทาง 

ด้ำนงำนแผนงำนและประกันคุณภำพ 
1) โรงเรียนมีการวางแผนพฒันาโรงเรียน และ
จัดองค์กร ก าหนดหน้าท่ีในการท างานท่ีชัดเจน 

ด้ำนงำนแผนงำนและประกันคุณภำพ 
1) การด าเนินงานด้านระบบสารสนเทศ 

  

 2. กำรบริหำรงำนบุคคล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
1) โรงเรียนมีการพัฒนาครูและมีการบ ารุงขวัญ
และส่งเสริมขวัญก าลังใจท่ีดี 

ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
1) การวางแผนด้านอัตราก าลัง 
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ด้ำนกำรบริหำรงำนทะเบียนและสถิติ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1) โรงเรียนมีการจัดท าทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2) โรงเรียนมีการจัดท าหลักฐานการปฏิบัติ
ราชการ 

ด้ำนกำรบริหำรงำนทะเบียนและสถิติ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 

 

 3. กำรบริหำรงำนงบประมำณ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
ด้ำนกำรบริหำรกำรเงินและบัญชี 
1) โรงเรียนมีการท าหลักฐานการเงินและบัญชี 
การรับจ่าย และการเก็บรักษาเงินเป็นอย่างดี 

ด้ำนกำรบริหำรกำรเงินและบัญชี 
1)การประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้
จ่าย 

ด้ำนกำรบริหำรงำนพัสดุและสินทรัพย ์
1)โรงเรียนมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
โปร่งใส 

ด้ำนกำรบริหำรงำนพัสดุและสินทรัพย ์
1)การจัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ 
2)การตรวจสอบวัสดุประจ าปีและการจ าหน่าย
วัสดุ3)การจัดท าทะเบียนท่ีราชพัสดุ 

 

 4. กำรบริหำรทั่วไป 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
ด้ำนกำรบริหำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
1) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนท่ีดี  
มีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน 

ด้ำนกำรบริหำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
1) การดูแลอาคารสถานท่ีอุปกรณ์ในห้องเรียนช ารุด 

ด้ำนกำรบริหำรอำคำรเรียน 
1) โรงเรียนมีการบริหารอาคารเรียนท่ีดีและมีความ
ปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ด้ำนกำรบริหำรอำคำรเรียน 
1) การซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องเรียน 

ด้ำนกำรบริหำรงำนประกอบ 
1) โรงเรียนมีอาคารประกอบการท่ีเพียงพอกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ด้ำนกำรบริหำรงำนประกอบ 
1) การซ่อมแซมอาคารประกอบการ 
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ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
1) โรงเรียนมีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับผู้เรียน
อย่างท่ัวถึง 

ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย1)ขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้มาท าหน้าท่ีและมีเวลาใน 
การดูแล 

ด้ำนกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ ์
1) โรงเรียนมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ทางส่ือท่ีดี  

ด้ำนกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ ์
1) อินเตอร์เนตและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์ 

ด้ำนกำรเผยแพร่เกียรติประวัติโรงเรียน 
1) โรงเรียนมีการเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน
ทางส่ือท่ีหลากหลายท าให้ชุมชนรับรู้อย่างท่ัวถึง 

ด้ำนกำรเผยแพร่เกียรติประวัติโรงเรียน 
1) อินเตอร์เนตและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์ 

กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน
กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน 
1) โรงเรียนมีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท่ีดีได้รับการสนับสนุน
จากชุมชม 

กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน
กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน 
1) ชุมชนมีความห่างไกลกับชุมชนมีปัญหาในเรื่อง
ติดต่อส่ือสารกับโรงเรียน 
 

งำนกิจกำรนักเรียน 
1) โรงเรียนมีการรวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับกิจการนักเรียนมีการส่งเสริมพัฒนา
ให้นักเรียนมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมมีการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด าเนินงานส่งเสริม
ประชาธิปไตย ให้กับนักเรียน 

งำนกิจกำรนักเรียน 
1) ขาดบุคลากร/ครูท างานหลายหน้าท่ี 

กำรบริหำรงำนสำรบรรณ 
1) โรงเรียนมีการรับส่งหนงัสือราชการท่ีมีระบบ 

กำรบริหำรงำนสำรบรรณ 
1) การส่ือสารท่ีมีหลายข้ันตอน ท าให้เกิดความล่าช้า
ในการโต้ตอบหนังสือกับหน่วยงานต้นสังกัด 

 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อจุดเด่น/จุดควรพัฒนำ 

 จุดเด่น  

  1. โรงเรียนได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้เรียน 

เรียนตามความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ  

  2. คณะครูมีความมุ่งมั่นในการท างาน ท างานเป็นทีม และมีการบริหารจัดการโดยทุกคนมีส่วน 

ร่วม โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนท่ีเข้มแข็ง  

  3. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา มีวิสัยทัศน์ในการน าเอา
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องค์ความรู้มาพัฒนาองค์กร 

  4. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น ห้อง 

สืบค้นข้อมูล ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ห้องปฏิบัติการทางวิชาการต่างๆ  

 จุดที่ควรพัฒนำ  

  1. น ากระบวนการนิเทศภายในมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มี 

รูปแบบ และเวลาท่ีชัดเจน  

  2. ส่งเสริมการใช้ ICT และการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน  

  3. พัฒนาระบบภาคีเครือขายเพื่อการศึกษา 

     4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของครูนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 

และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

  5. จัดโรงเรียนให้เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งปัญญา โดยอาศัยความร่วมมือของ 

ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
2. กำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ แบบ Active Learning 
 ตอนที่  1  สังเกตกำรสอน 

1.  จ านวนครูผู้สอนท่ีสังเกตช้ันเรียนแยกตามรายวิชา เป็นดังนี้ 
 ตำรำงที่ 3 แสดงจ านวนครูผู้สอนช้ันเรียนท่ีสังเกตแยกตามรายวิชา 
 

รำยวิชำ จ ำนวนห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 
เคมี 10 38.46 

ฟิสิกส์ 7 26.92 
ชีววิทยา 2 7.69 

วิทยาศาสตร์ 3 11.54 
คณิตศาสตร์ 2 7.69 
สังคมศึกษา 1 3.85 

วิชา IS 1 3.85 
รวม 26  
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2. การสังเกตการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning ตามแบบนิเทศ  
ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning รายละเอียดแสดงดังตาราง 
 ตำรำงที่ 4 แสดงผลการสังเกตการสอนตามแบบนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้              
      แบบ Active Learning 
 

ท่ี องค์ประกอบ 
กำรปฏิบัติ (N = 26) 
ปฏิบัติ 

(ร้อยละ) 
ไม่ปฏิบัติ 
(ร้อยละ) 

 ด้ำนครูผู้สอน   
1 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  25(96.16) 1(3.85) 
2 สร้างแรงจูงใจจากตัวอย่าง เหตุการณ์ และสถานการณ์ท่ี

น่าสนใจ 
18(69.23) 8(30.77) 

3 สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง  14(53.85) 12(46.15) 
4 ฝึกให้มีการน าเสนอผลงาน และยอมรับแนวคิดจากผู้อื่น 16(61.54) 10(38.46) 
5 แบ่งกลุ่มการท างาน หรือฝึกให้ท างานเป็นทีม 19(73.08) 7(26.92) 
6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัด  

ตามหลักสูตรแกนกลาง 
24(92.31) 2(7.69) 

7 สร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียน โดยการก าหนด
โจทย์ เงื่อนไข สถานการณ์ ท่ีน่าสนใจและท้าทาย 

17(65.39) 9(34.62) 

8 ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจากสถานการณ์จ าลองและ 
สถานการณ์จริง 

11(42.31) 15(57.69) 

9 มีการวัดประเมินผลในรูปแบบท่ีหลากหลาย  17(65.39) 9(34.62) 
10 มีการประยุกต์ใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กับการจัด

กิจกรรมเพื่อกระตุ้นความความสามารถและสร้างทักษะแก่
ผู้เรียน 

18(69.23) 8(30.77) 

11 ใจกว้าง ยอมรับในความสามารถ การแสดงออก และความ
คิดเห็น ของท่ีผู้เรียน 

23(88.46) 3(11.54) 

12 วางแผนเกี่ยวกับเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ชัดเจน ท้ังในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรม 

20(76.93) 6(23.08) 

ภำพรวม 71.15 28.85 
 ด้ำนผู้เรียน   
13 ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 10(38.46) 16(61.54) 
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ท่ี องค์ประกอบ 
กำรปฏิบัติ (N = 26) 
ปฏิบัติ 

(ร้อยละ) 
ไม่ปฏิบัติ 
(ร้อยละ) 

14 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  21(80.77) 5(19.23) 
15 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู ้ 24(92.31) 2(7.69) 
16 ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในช้ันเรียน 25(96.16) 1(3.85) 
17 ผู้เรียนกล้าน าเสนอและแสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมี

เหตุผล 
19(73.08) 7(26.92) 

18 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ สามารถท ากิจกรรมจนส าเร็จลุล่วง 26(100.00) 0.00 
19 ผู้เรียนร่วมกันจัดเก็บ ท าความสะอาดอุปกรณ์และสถานท่ี     

หลังการปฏิบัติกิจกรรม 
24(92.31) 2(7.69) 

ภำพรวม 81.87 18.13 
 ด้ำนกระบวนกำร   

20 เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้ 24(92.31) 2(7.69) 
21 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการอ่าน การ

ฟัง การพูดและการคิด เช่น การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์  

17(65.38) 9(34.62) 

22 เป็นกิจกรรมท่ีสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  9(34.62) 17(65.38) 
23 เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, 

สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด 
11(42.31) 15(57.69) 

24 เป็นกิจกรรมท่ีมีการสร้างองค์ความรู้ ท้ังจากการปฏิบัติ จาก
ประสบการณ์ และจากการสรุปทบทวนของผู้เรียน 

11(42.31) 15(57.69) 

ภำพรวม 55.38 44.62 
  

 จากข้อมูลข้างต้น พบว่า 1) ด้านครูผู้สอน มีการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning เฉล่ียร้อยละ 71.15 และไม่ปฏิบัติเฉล่ียร้อยละ 28.85 รายการท่ีมีการปฏิบัติมาก
ท่ีสุดคือ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 96.16 และรายการท่ีมีการปฏิบัติ
น้อยท่ีสุดคือ ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจากสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง คิดเป็นร้อยละ 
42.31 2) ด้านผู้เรียน มีการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เฉล่ีย
ร้อยละ 81.87 และไม่ปฏิบัติเฉล่ียร้อยละ 18.13 รายการท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบ สามารถท ากิจกรรมจนส าเร็จลุล่วง คิดเป็นร้อยละ 100 และรายการท่ีมีการปฏิบัติน้อย
ท่ีสุดคือ ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 38.46 และ         
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3) ด้านกระบวนการ มีการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เฉล่ีย
ร้อยละ 55.38 และไม่ปฏิบัติเฉล่ียร้อยละ 44.62 รายการท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ เป็นกิจกรรมท่ีให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 92.31และรายการท่ีมีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด คือ 
กระบวนการจัดกิจกรรมท่ีสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง คิดเป็นร้อยละ 34.62 
 ตอนที่ 2  กำรโค้ชของศึกษำนิเทศก์ 

 หลังจากสังเกตการสอนแล้วครบท้ัง 13 โรงเรียน จากครูผู้สอนจ านวน 26 ราย ในสหวิทยาเขต
หลักเมืองเลย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พบว่าประเด็นการโค้ช
เรียงล าดับจากมากท่ีสุดไปน้อยที่สุด แสดงดังตาราง 
 ตำรำงที่ 5 แสดงล าดับประเด็นการโค้ชของศึกษานิเทศก์ต่อครูผู้สอนเรียงล าดับจากมากไป 
                   น้อย 

ท่ี ประเด็นกำรโค้ช จ ำนวนชั้นเรียน ร้อยละ 
1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning / 

การออกแบบการสอนแบบ Active Learning 
15 57.69 

2 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้น าไปใช้ได้จริงและมี
ประสิทธิภาพ 

13 50.00 

3 รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  9 34.62 
4 การบริหารเวลาในช้ันเรียนของครูผู้สอน 6 23.08 
5 การจัดท าส่ือและใช้ส่ือให้เหมาะสมกับเนื้อหา 5 19.23 

 
 ประเด็นการโค้ชของศึกษานิเทศก์ต่อครูผู้สอนโดยประเด็นท่ีมีการโค้ชมากท่ีสุด คือ รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning / การออกแบบการสอนแบบ Active Learning คิดเป็น
ร้อยละ 57.69 ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้น าไปใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพ คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 ด้านการน ารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน คิดเป็นร้อยละ 34.62 ด้านการบริหารเวลาในช้ันเรียนของครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 23.08 และ
การจัดท าส่ือและใช้ส่ือให้เหมาะสมกับเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 19.23 ตามล าดับ 
 ตอนที่ 3 สะท้อนผลกำรสังเกตกำรสอน 
 การสะท้อนผลการสังเกตการสอนแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียน และด้าน
กระบวนการ แสดงได้ดังตาราง 
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 ตำรำงที่ 6 แสดงการสะท้อนผลการสังเกตการสอนแยกเป็นรายด้าน 
 

 ข้อค้นพบ 
ด้านครูผู้สอน จุดเด่น 

 ครูผู้สอนมีความกระตือรือร้น 
 ครูผู้สอนมีบุคลิกภาพดี  
 ครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
 ครูผู้สอนรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน 
 ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นในการสอน มีการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 
 ครูผู้สอนมีการน าส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลายมาใช้ใน

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ครูผู้สอนมีการสร้างเครือข่ายในการเรียนการสอน 

จุดด้อย 
 ครูผู้สอนบางคนไม่เตรียมการสอนท าให้กระบวนการ

เรียนการสอนไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
 ครูสอนไม่ตรงกับวิชาเอกในรายวิชาเฉพาะระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

 ครูใช้แผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับหลักสูตร 
ด้านผู้เรียน จุดเด่น 

 ผู้เรียนสนใจบทเรียน 
 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น 
 ผู้เรียนกล้าแสดงออก 

จุดด้อย 
 ผู้เรียนไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้เอง 
 การท ากิจกรรมกลุ่มยังไม่มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีท่ี

ชัดเจนของสมาชิกภายในกลุ่ม 
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 ข้อค้นพบ 
ด้านกระบวนการ  กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยงัเป็นแบบ 

passive learning 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

เรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
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ส่วนท่ี  5 
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

 รายงานผลการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย         
2) เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  ของครูในสหวิทยาเขตหลัก
เมืองเลย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
 โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ข้อ คือ ข้อท่ี 1 สรุปผลการนิเทศ ข้อท่ี 2 อภิปรายผล และ
ข้อท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
 
1. สรุปผลกำรนิเทศ 
 รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย 
มีล าดับการน าเสนอดังนี้ 1.1 วัตถุประสงค์ของการนิเทศ 1.2 วิธีด าเนินการ 1.3 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล รายละเอียดดังนี้ 

1.1 วัตถุประสงค์ของการนิเทศ  
การนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

  1.1.1 เพื่อนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย 
          1.1.2 เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  ของครูในสห
วิทยาเขตหลักเมืองเลย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
 1.2 วิธีด าเนินการ  
 การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย ด้าน
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร หัวหน้า
กลุ่มงาน และครูผู้สอน โดยตรวจสอบเอกสารตามแบบประเมิน/รายงานการประเมนิมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา และนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
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ของครูในสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ใช้วิธีการ
สังเกตช้ันเรียนตามแบบนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ท่ี
ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สังเกตการสอน มี 3 องค์ประกอบ คือ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียน 
และด้านกระบวนการ ตอนท่ี 2 การโค้ชของศึกษานิเทศก์ และตอนท่ี 3 สะท้อนผลการสังเกตการ
สอนท้ัง 3 ด้าน ประกอบกับใช้วิธีการสัมภาษณ์ครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 

1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  สามารถสรุปผลการนิเทศ ติดตาม ได้ 2 ประเด็น ดังนี ้

1.3.1 การนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน 
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย 
 จากการออกนิเทศติดตามและประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน 
มัธยมศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย จ านวน 13 โรงเรียน ซึ่งครอบคลุมกลไกการ
บริหารสถานศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ, การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณและการบริหารท่ัวไป ซึ่งประกอบด้วยภาระงาน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) การบริหารงานวิชาการ 
 2) การบริหารงานบุคคล 3) การบริหารงานงบประมาณ และ 4) การบริหารท่ัวไป พบว่า มีค่าเฉล่ีย
ในการปฏิบัติงานในระดับมากท่ีสุด 3 ด้าน คือการบริหารงานบุคคล (   = 4.74, S.D. =0.64)        
ด้านการบริหารงานวิชาการ (   = 4.58, S.D. = 0.72) และด้านการบริหารงานงบประมาณ            
(  = 4.56, S.D. = 0.72) และมีค่าเฉล่ียในการปฏิบัติงานในระดับมาก คือด้านการบริหารท่ัวไป       
(  = 4.41, S.D. = 0.74) 

1.3.2 การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  ของครู 
ในสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
 ตอนท่ี 1 สังเกตการสอน  
 จาการสังเกตช้ันเรียน พบว่า 1) ด้านครูผู้สอน มีการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการ 
เรียนการสอนแบบ Active Learning เฉล่ียร้อยละ 71.15 และไม่ปฏิบัติเฉล่ียร้อยละ 28.85 รายการ
ท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 96.16 และ
รายการท่ีมีการปฏิบัติน้อยท่ีสุดคือ ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจากสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์
จริง คิดเป็นร้อยละ 42.31 2) ด้านผู้เรียน มีการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning เฉล่ียร้อยละ 81.87 และไม่ปฏิบัติเฉล่ียร้อยละ 18.13 รายการท่ีมีการปฏิบัติมาก
ท่ีสุดคือ ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ สามารถท ากิจกรรมจนส าเร็จลุล่วง คิดเป็นร้อยละ 100 และรายการ
ท่ีมีการปฏิบัติน้อยท่ีสุดคือ ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 
38.46 และ 3) ด้านกระบวนการ มีการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning เฉล่ียร้อยละ 55.38 และไม่ปฏิบัติเฉล่ียร้อยละ 44.62 รายการท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ 
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เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 92.31และรายการท่ีมีการปฏิบัติน้อย
ท่ีสุด คือ กระบวนการจัดกิจกรรมท่ีสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง คิดเป็นร้อยละ 
34.62 
  ตอนท่ี 2 การโค้ชของศึกษานิเทศก์  
 ประเด็นการโค้ชของศึกษานิเทศก์ต่อครูผู้สอนโดยประเด็นท่ีมีการโค้ชมากท่ีสุด คือ รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning / การออกแบบการสอนแบบ Active Learning คิด
เป็นร้อยละ 57.69 ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้น าไปใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพ คิด
เป็นร้อยละ 50.00 ด้านการน ารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน คิดเป็นร้อยละ 34.62 ด้านการบริหารเวลาในช้ันเรียนของครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 23.08 
และการจัดท าส่ือและใช้ส่ือให้เหมาะสมกับเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 19.23 ตามล าดับ 
 ตอนท่ี 3 สะท้อนผลการสังเกตการสอนท้ัง 3 ด้าน  
 จากการสังเกตช้ันเรียนพบข้อค้นพบ ดังนี้ 1) ด้านครูผู้สอน พบว่ามีท้ังจุดเด่นและจุดด้อย 
จุดเด่น คือ ครูผู้สอนมีความ กระตือรือร้น มีบุคลิกภาพดี กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม รับฟังความ
คิดเห็นของผู้เรียน และจุดด้อย คือ ครูผู้สอนบางคนไม่เตรียมการสอนท าให้กระบวนการเรียนการสอน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ครูสอนไม่ตรงกับวิชาเอกในรายวิชาเฉพาะระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ท า
ให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 2) ด้านผู้เรียน พบว่ามีท้ังจุดเด่น
และจุดด้อย จุดเด่น คือ ผู้เรียนสนใจบทเรียน มีความกระตือรือร้น และกล้าแสดงออก และจุดด้อย 
คือ ผู้เรียนไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้เอง การท ากิจกรรมกลุ่มยังไม่มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีท่ี
ชัดเจนของสมาชิกภายในกลุ่ม 3) ด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่
ยังเป็นแบบ passive learning กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้
ด้วยตนเอง และกระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
 
2. อภิปรำยผล 
 2.1 การอภิปรายผลการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย มี
 ผู้รายงานมีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้ 
  2.1.1 การบริหารงานวิชาการ มีการประเมิน 7 ด้าน คือ ด้านการวงแผนวิชาการ ด้านการ 
บริหารงานวิชาการ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน ด้านงานแนะแนว ด้านงาน
แผนงานและประกันคุณภาพ จุดเด่น คือโรงเรียนมีการจัดท าแผนงานวิชาการ การรวบรวมข้อมูล 
และจัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรอย่าง
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ต่อเนื่อง มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีการวางแผนในการจัดกลุ่มเรียน มีการจัดตารางสอน 
จัดครูเข้าตามตารางสอน มีการจัดสอนแทนได้เป็นอย่างดี มีการแนะแนวการเรียนท่ีดีให้กับนักเรียน 
จุดควรพัฒนา คือ โรงเรียนยังขาดการรวบรวมข้อมูล ขาดการจัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
วิชาการ โรงเรียนยังขาดการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงานทางวิชาการยังไม่มากพอ  
 2.1.2 การบริหารงานบุคคล มีการประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ

บริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จุดเด่น คือโรงเรียนมีการ

พัฒนาครู ส่งเสริมขวัญก าลังใจท่ีดี มีการจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้างและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีเป็นปัจจุบัน มีการจัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ จุดควรพัฒนา คือโรงเรียนยังขาด

การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและการวางแผนด้านอัตราก าลัง  

 2.1.3 การบริหารงานงบประมาณ มีการประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารการเงินและบัญชี 

ด้านการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ จุดเด่น คือโรงเรียนมีการท าหลักฐานการเงินและบัญชี การรับ

จ่าย และการเก็บรักษาเงินเป็นอย่างดี จุดควรพัฒนา คือการจัดท าบัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์  การ

ตรวจสอบวัสดุประจ าปีและการจ าหน่ายวัสดุ การจัดท าทะเบียนท่ีราชพัสดุ 

 2.1.4 การบริหารท่ัวไป มีการประเมิน 11 ด้าน จุดเด่น คือโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมใน

โรงเรียนท่ีดี มีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน  มีการบริหารอาคารเรียนท่ีดีและมีความ

ปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางส่ือท่ีดี จุด

ควรพัฒนา คืออาคารเรียนและอุปกรณ์ในห้องเรียนช ารุด  สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่พร้อมใช้งาน 

บุคลากรไม่เพียงพอกับต าแหน่งงาน 

 2.1.5 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อจุดเด่น/จุดควรพัฒนา 

จุดเด่น  

  1) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้

ผู้เรียน เรียนตามความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ  

  2) คณะครูมีความมุ่งมั่นในการท างาน ท างานเป็นทีมและมีการบริหารจัดการโดยทุกคนมี

ส่วนร่วมโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนท่ีเข้มแข็ง  

  3) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา มีวิสัยทัศน์ในการ

น าเอาองค์ความรู้มาพัฒนาองค์กร 

  4) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น ห้อง 

สืบค้นข้อมูล ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ห้องปฏิบัติการทางวิชาการต่างๆ  
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จุดที่ควรพัฒนำ  

  1) น ากระบวนการนิเทศภายในมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง      

มีรูปแบบและเวลาท่ีชัดเจน  

  2) ส่งเสริมการใช้ ICT และการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน  

  3) พัฒนาระบบภาคีเครือขายเพื่อการศึกษา 

           4) พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของครูนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง 

ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  5) จัดโรงเรียนให้เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งปัญญาโดยอาศัยความร่วมมือ

ของชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2.2 การอภิปรายผลการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครู
ในสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
  ผู้รายงานมีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้ 
  ข้อค้นพบประเด็นท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครู
ในสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พบว่าเป็นด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนซึง่กิจกรรมโดยส่วนใหญ่ไม่มีการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงซึ่งส่งผลต่อการสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อมูลการโค้ชของศึกษานิเทศก์ โดยประเด็นการโค้ชท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด คือรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning / การออกแบบการสอนแบบ Active Learning ซึ่งส่งผลให้
ผู้เรียนไม่สามารถสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
 
3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 จัดอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูท่ีสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน ในสพม.19 เพื่อ 
ร่วมมือกันจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น การจัดท าแผนการสอน การวัดและประเมินผล การจัดท าส่ือ 
ฯลฯ 

3.3 จัดท าโครงการเยี่ยมชมช้ันเรียนครูต้นแบบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 






